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บทคััดย่่อ
ภาวะเปราะบางเป็็นปััญหาสุุขภาพในผู้้�สููงอายุุซึ่ง่� ทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนสำำ�คัญ
ั ตามมาทั้้�งที่่�สามารถป้้องกัันได้้
การศึึกษาในประเทศไทยนั้้�นยัังมีีน้้อยและไม่่แพร่่หลาย ในประเทศไทยพบความชุุกของภาวะดัังกล่่าวร้้อยละ 5-15
การวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาหาความชุุกและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์กัับภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุ และสอบถาม
ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุที่่เ� ข้้ารัับบริิการห้้องตรวจโรคผู้้�ป่ว่ ยนอก ศึึกษาทั้้�งเชิิงปริิมาณและ
คุุณภาพในกลุ่่�มประชากรผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีี ขึ้้�นไปที่่�เข้้ารัับบริิการห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอก วัันที่่� 1 มีี.ค. - 30 มิิ.ย. 2564
เก็็บข้้อมููลด้้วยแบบสััมภาษณ์์มาตรฐาน แบบประเมิินผู้้�สููงอายุุตามความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วัันและ
แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางโดยใช้้เกณฑ์์วินิิ จิ ฉััยตาม FRAIL scale วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนาและ
binary logistic regression ด้้วยระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.05 ทำำ�การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกและวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยวิิธีีการ
thematic analysis จากผู้้�สููงอายุุเข้้าร่่วมจำำ�นวน 90 คน ผลการศึึกษาพบความชุุกของภาวะเปราะบางอยู่่�ที่่� 11 คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 12.2 มีีปัจั จััยเสี่่�ยงที่่�สัมั พัันธ์์กับั ภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุคืือ รายได้้ที่่ไ� ม่่เพีียงพอและความอยากอาหารลดลง
จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกพบประเด็็นหลัักได้้แก่่ (1) ความเข้้าใจในความหมายของภาวะเปราะบาง (2) สาเหตุุและปััจจััย
ที่่�เกี่่ย� วข้้อง (3) การเชื่่อ� ตามความเห็็นของแพทย์์ผู้�รั้ กั ษา (4) การเผยแพร่่และอยากส่่งต่่อความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับภาวะเปราะบาง
ให้้แก่่ผู้้�อื่น่� สรุุปผลได้้ว่า่ ภาวะเปราะบางเป็็นหนึ่่ง� ในภาวะสำำ�คัญ
ั ของผู้้�สููงอายุุ สััมพัันธ์์กับั รายได้้และการรัับประทานอาหาร
ที่่�ไม่่เพีียงพอ สามารถให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ผู้้�สููงอายุุเพื่่�อป้้องกัันภาวะเปราะบางได้้
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Abstract
Frailty, the medical problem in the elderly, leads to many major complications that can be prevented.
However, There were less studys of frailty and they were not spreading. Prevalence of frailty in Thailand
shows 5-15 percentage. Objectives of this research were to study prevalence of frailty and associating risk
factors of frailty in older patients in out-patient department and to study knowledge and comprehension of
frailty in older adults. This study was a concurrent mixed method study in older above 60 years old patient
in out-patient department. At 1 March 2021 until 30 June 2021, they were collected data for interviewing
with questionnaires, activity of daily living evaluating and Frailty scale questionnaires. Data was analyzed
using descriptive statistic and binary logistic regression with a statistically significant at 0.05 level. In-depth
interviewing was done with thematic analysis method. Of the 90 enrolled patients, the prevalence of frailty
was 11 persons as 12.2%. Associating factors were declined of appetite and not enough income. In-depth
interviewing showed in four aspects such as (1) understanding of meaning of frailty (2) causes and factors
related to frailty (3) belief and following of treatment (4) spreading of knowledge about frailty to others. Frailty
is one of the important health problems in older adults and it associates with enough income and eating.
Giving knowledge and comprehension of frailty to older patients can prevent frailty.
Keyword: Frailty, Older adults, Out-patient department
บทนำำ�

ในปััจจุุบันั ประชากรโลกหลาย ๆ ประเทศกำำ�ลังั
เข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ ประเทศไทยก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
ตั้้�งแต่่ปีีพุุทธศัักราช 2548 โดยในห้้วงปีีพุุทธศัักราช 2564
ประเทศไทยได้้เข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์แบบ
กล่่าวคืือประชากรทั้้�งหมดในประเทศนั้้�นที่่�อายุุมากกว่่า
60 ปีี มีี จำำ� นวนมากกว่่ า ร้้ อ ยละ 20 ซึ่่� ง ในผู้้�สูู งอายุุ นั้้� น
มีีโรคประจำำ�ตััว โรคเรื้้�อรัังและภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ ที่่�ส่่ง
ผลถึึงสุุขภาพทั้้�งทางกายทางจิิตใจและทางสัังคมตามมา
มากมาย ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาทางสุุขภาพและโรคที่่�รุุนแรง
อื่่�น ๆ ในอนาคต
ภาวะเปราะบาง (frailty) เป็็นภาวะหนึ่่�งที่่�เกิิด
จากความเสื่่อ� มถอยของร่่างกายให้้มีข้ี อ้ จำำ�กัดั ทางสุุขภาพ1
เป็็ น ปัั ญ หาสุุ ข ภาพที่่� สำำ�คัั ญ มีี ผ ลต่่ อ การดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต
ประจำำ�วัันและภาวะเปราะบางเป็็นหนึ่่ง� ในกลุ่่�มอาการของ
ผู้้�สููงอายุุ (geriatric syndrome )2 มีีอาการหรืืออาการ
แสดงตั้้�งแต่่ 3 อย่่างขึ้้�นไปจาก 5 อย่่างได้้แก่่ น้ำำ��หนัักลด
โดยไม่่ได้้ตั้้�งใจหรืือไม่่ทราบสาเหตุุมากกว่่าร้้อยละ 5 ของ
น้ำำ��หนัักตััวในระยะเวลา 1 ปีี (weight loss) มีีภาวะหมดแรง
(exhaustion) กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง (weakness) เดิินช้้าลง
(low walking speed) และการทำำ�กิิจกรรมทางกายลดลง
(low physical activity) ภาวะเปราะบางไม่่ใช่่โรคแต่่เป็็น
ภาวะซึ่่�งทำำ�ให้้ความสามารถทางกายภาพ การรัับรู้้�และ
การทำำ�งานได้้ลดลง ส่่งผลกระทบทั้้�งทางด้้านร่่างกาย

จิิ ต ใจและทางด้้ า นสัั ง คมเศรษฐกิิ จ โดยผู้้�ที่่� มีี ภ าวะ
เปราะบางจะมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�จะได้้รัับผลกระทบทาง
ด้้านร่่างกายต่่อสุุขภาพที่่�สำำ�คััญ ส่่งผลต่่อระบบต่่าง ๆ
ของร่่ า งกายที่่� ล ดลง เพิ่่� ม ความรุุ น แรงในการเจ็็ บ ป่่ ว ย
จากสภาพร่่ า งกายที่่� อ่่ อ นแอ เกิิ ด การหกล้้ ม ส่่ ง ผลต่่ อ
การเคลื่่� อ นไหว การเดิิ น และการทรงตัั วที่่� ล ดลงและ
ก่่อให้้เกิิดภาวะพึ่่�งพาตามมา นอกจากนี้้�ยัังมีีผลกระทบ
ทางด้้านจิิตใจ การบกพร่่องทางความคิิด ภาวะซึึมเศร้้า
รู้้�สึึกสิ้้�นหวัังหมดแรง ด้้านผลกระทบทางสัังคมเศรษฐกิิจ
ต้้ อ งสููญเสีี ย ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น จากการเกิิ ด
ภาวะเปราะบาง ต้้องการคนดููแลระยะยาว มีีการเข้้าพััก
รัักษาตััวในโรงพยาบาล ความพิิการและอััตราการเสีียชีีวิติ
ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น 3 โดยทั่่� ว ไปความชุุ ก ของภาวะเปราะบางใน
ชุุมชนประเทศไทยเท่่ากัับร้้อยละ 5-154 และมีีแนวโน้้ม
ที่่�จะเพิ่่�มสููงมากขึ้้�นในอนาคต
การรู้้�จัักภาวะเปราะบางในประเทศไทยนั้้� น
ยัังไม่่เป็็นที่่�แพร่่หลาย จึึงทำำ�ให้้การศึึกษาภาวะเปราะบาง
ของประเทศไทยนั้้�นยัังมีีน้้อยมาก5 แม้้ว่่าประเทศไทยนั้้�น
ได้้ เ ข้้ า สู่่�สัั ง คมผู้้�สูู งอายุุ อ ย่่ า งเต็็ ม รููปแบบแล้้ วก็็ ต าม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่ามีีการศึึกษาไม่่ถึึง 10
การศึึกษาในประเทศไทยซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่ถููกกล่่าวถึึง
ภาวะเปราะบางในชุุมชนต่่าง ๆ และภาวะเปราะบาง
กัั บ เรื่่� อ งมวลกล้้ า มเนื้้� อ น้้ อ ย ปัั จ จัั ย ที่่� สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ภาวะ
เปราะบางได้้แก่่ อายุุ เพศ สถานภาพการสมรส ระดัับ
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การศึึกษา รายได้้ ความสามารถในการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน
การรัั บ ประทานอาหารที่่� เ พีี ย งพอ ประวัั ติิ ก ารใช้้ ย า
หลายชนิิ ด ประวัั ติิ ก ารหกล้้ ม ในรอบ 1 ปีี ที่่� ผ่่ า นมา
การเข้้ า พัั ก รัั ก ษาตัั ว ในโรงพยาบาลในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
โรคประจำำ�ตัั วที่่� ม ากกว่่ า 3 ชนิิ ด 6,7 ในการศึึกษาของ
ประเทศบราซิิลเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางจากผู้้�เข้้าร่่วม
งานวิิจััย 360 คน อายุุมากกว่่า 65 ปีีที่่� Mais Vida Health
reference center for the elderly พบว่่ามีีความชุุกสููงมาก
ถึึง 47.2 %8 ทั้้�งนี้้�ยัังไม่่มีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยจำำ�นวนมาก
ที่่เ� ข้้ารัับการบริิการในระบบของโรงพยาบาลในประเทศไทย
เพราะการศึึกษาภาวะเปราะบางก่่อนหน้้านี้้�นั้้�นส่่วนใหญ่่
ทำำ�การวิิจััยในชุุมชนเป็็นหลััก อีีกทั้้�งยัังเป็็นภาวะที่่�ขาด
ความตระหนัักทั้้�งต่่อผู้้�ป่่วย ผู้้�ดููแล บุุคคลทั่่�วไป แม้้กระทั่่�ง
บุุคลากรทางการแพทย์์เองยัังขาดความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่� ย วกัั บ ภาวะเปราะบาง ดัั ง นั้้� น ในการป้้ อ งกัั น และ
ส่่งเสริิมสุุขภาพวััยสููงอายุุจึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางและปััจจััยเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�ก่่อให้้
เกิิดภาวะเปราะบาง และจากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่่ า ในเรื่่� อ งของภาวะเปราะบางนั้้� น ยัั ง ไม่่ มีี ก ารวิิ จัั ย
ที่่� ศึึ กษาถึึงในด้้ า นของความตระหนัั ก รู้้� ข องผู้้�สูู งอายุุ
ในเรื่่�องของภาวะเปราะบางมาก่่อน9 ทำำ�ให้้ไม่่ทราบว่่า
ความเป็็ น จริิ ง แล้้ วนั้้� น ผู้้�สูู งอายุุ รัั บ ทราบถึึงปัั ญ หาและ
ภาวะนี้้� ม ากน้้ อ ยอย่่ า งไร หากประชากรกลุ่่�มผู้้�สูู งอายุุ
มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบาง การดููแล
ตนเองในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุเพื่่�อป้้องกัันและส่่งเสริิมสุุขภาพ
จะเป็็นเรื่่�องที่่�เข้้าถึึงง่่ายมากขึ้้�นและสามารถชะลอหรืือ
ลดการเกิิดโรคและภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ ตามมาได้้
ทางผู้้�ทำำ�วิิจััยจึึงเล็็งเห็็นปััญหาในจุุดนี้้�ซึ่่�งสำำ�คััญอย่่างมาก
ที่่� จ ะทำำ� การศึึกษาหาความสัั ม พัั น ธ์์ ข องปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง
ภาวะเปราะบางเพื่่� อ ประโยชน์์ แ ก่่ ผู้�สูู้ งอายุุ ใ นอนาคต
โดยเฉพาะผู้้�สูู งอายุุ จำำ� นวนมากที่่� เ ข้้ า รัั บ การบริิ ก าร
การรัักษาในโรงพยาบาล
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึกษานี้้� เ ป็็ น การศึึกษาเชิิ ง ผสมผสาน
(mixed method study) ซึ่่�งใช้้ทั้้�งการศึึกษาเชิิงปริิมาณ
และคุุณภาพในกลุ่่�มประชากรผู้้�สููงอายุุ มีีการเก็็บรวบรวม
ข้้ อ มููลจากผู้้�สูู งอายุุ ที่่� เ ข้้ า รัั บ บริิ ก ารที่่� ห้้ อ งตรวจโรค
ผู้้�ป่่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า ตั้้�งแต่่อายุุ 60 ปีี
ขึ้้�นไป วัันที่่� 1 มีี.ค. 2564 ถึึง 30 มิิ.ย. 2564 จำำ�นวน 90 คน
แบบสุ่่�มตามความสะดวก (convenient sampling)
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ใ ช้้ เ ค รื่่� อ ง มืื อ วัั ด เ ป็็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข้้ อ มูู ล ทั่่� ว ไ ป
แบบประเมิินความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน
และแบบสอบถามเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางโดยใช้้เกณฑ์์
วิินิิจฉััยตาม FRAIL scale โดยคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
จากการเข้้ารัับบริิการการตรวจที่่�ห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอก
ทีี ล ะคน แบ่่ ง การเก็็ บ ข้้ อ มููลเป็็ น สองส่่ ว น ส่่ ว นที่่� ห นึ่่� ง
ทำำ� การสอบถามผู้้�สูู งอายุุ ที่่� เ ข้้ า รัั บ การบริิ ก ารใช้้ แ บบ
สัั ม ภาษณ์์ ม าตรฐานเพื่่� อ สอบถามข้้ อ มููลทั่่� ว ไปของ
ผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั แบบประเมิินผู้้�สููงอายุุตามความสามารถใน
การประกอบกิิจวััตรประจำำ�วัันและแบบสอบถามเกี่่�ยวกัับ
ภาวะเปราะบางโดยใช้้เกณฑ์์วิินิิจฉััยตาม FRAIL scale
(ประกอบไปด้้วยคำำ�ถาม 5 ข้้อได้้แก่่ ความถี่่ข� องความรู้้�สึึก
เหนื่่�อยเพลีีย การพัักระหว่่างการขึ้้�นบัันได 10 ขั้้�น ปััญหา
ในเวลาเดิินไกลเป็็นระยะหลายร้้อยเมตร, โรคประจำำ�ตััว
ที่่�มากกว่่า 5 โรคและน้ำำ��หนัักที่่�เปลี่่�ยนไปในรอบ 1 ปีี
ที่่�ผ่่านมา โดยตััดสิินจาก 3 ใน 5 ข้้อเพื่่�อวิินิิจฉััยภาวะ
เปราะบาง)2,10 และส่่วนที่่�สองผู้้�วิิจััยทำำ�การสััมภาษณ์์
เชิิงลึึกจากการสุ่่�มตััวอย่่าง สััมภาษณ์์ถึึงภาวะเปราะบาง
ในแง่่มุุมต่่าง ๆ ได้้แก่่ ความหมายและความเข้้าใจของ
ภาวะเปราะบาง สาเหตุุและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์ของ
ภาวะเปราะบาง การดููแลและการป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อน
ที่่�สำำ�คัญ
ั รวมไปถึึงสรุุปความเข้้าใจและการเผยแพร่่ข้อ้ มููล
แก่่บุุคคลอื่่�นเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบาง สััมภาษณ์์เฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) เฉพาะที่่ยิ� นิ ดีีให้้สัมั ภาษณ์์
จนได้้ข้อ้ มููลอิ่่ม� ตััว ไม่่มีแี ง่่มุมุ ใหม่่จากผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั ข้้อมููล
ทั้้�งหมดจะได้้รัับการตรวจสอบความถููกต้้องและบัันทึึก
ในรููปแบบของแฟ้้มข้้อมููลด้้วยโปรแกรม STATA/MP12
จากนั้้�นนำำ�มาวิิเคราะห์์โดยใช้้สถิิติิดัังนี้้�
วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลพื้้� น ฐานส่่ ว นเชิิ ง ปริิ ม าณ
ด้้ ว ยสถิิ ติิ เ ชิิ ง พรรณนา (descriptive) ในการอธิิ บ าย
ลัั ก ษณะกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งที่่� ไ ด้้ จ ากการศึึกษาข้้ อ มููลทั่่� ว ไป
กรณีี ข้้ อ มููลเชิิ ง กลุ่่�มวิิ เ คราะห์์ ด้้ ว ย จำำ� นวนและร้้ อ ยละ
ส่่วนข้้อมููลเชิิงปริิมาณ หากมีีการแจกแจงปกติิ (normal
distribution) จะทำำ� การวัั ดค่่ า กลางด้้ ว ยค่่ า เฉลี่่� ยและ
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานหรืือหากข้้อมููลมีีการแจกแจง
แบบไม่่ปกติิ จะสรุุปค่่ากลางด้้วยมััธยฐาน (median)
กรณีีที่่�ข้้อมููลเป็็นข้้อมููลเชิิงกลุ่่�มจะแสดงด้้วยจำำ�นวนและ
ร้้อยละ
วิิเคราะห์์หาปััจจััยที่่�สัมั พัันธ์์กับั ภาวะเปราะบาง
ใช้้สถิิติิ binary logistic regression ที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญ
0.05
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วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููลส่่ ว นเชิิ ง คุุ ณ ภาพด้้ ว ยวิิ ธีี
thematic analysis ทำำ� การเรีี ย บเรีี ย งข้้ อ มููลที่่� ไ ด้้ จ าก
การสัั ม ภาษณ์์ เ ชิิ ง ลึึกมาจัั ด กลุ่่�มเป็็ น ชุุ ด หลัั ง จากนั้้� น
จึึงวิิเคราะห์์แก่่นสาระและแบบแผนของข้้อมููลในแต่่ละส่่วน
ของข้้อมููลทั้้�งหมด
ผลการวิิจััย
การศึึกษาเชิิ ง ปริิ ม าณส่่ ว นที่่� ห นึ่่� ง มีี ผู้้�สูู งอายุุ
ที่่�เข้้าร่่วมงานวิิจััยทั้้�งหมด 90 คน จากผลการศึึกษาผู้้�เข้้า
ร่่วมวิิจััยได้้สััดส่่วนเป็็นเพศชาย 40 คน และเพศหญิิง
50 คน พบอายุุเฉลี่่�ย 68.87±7.74 ปีี โดยอายุุที่่�น้้อยที่่�สุุด
คืือ 61 ปีีและอายุุที่่�มากที่่�สุุดคืือ 91 ปีี ค่่าส่่วนสููงเฉลี่่�ย
อยู่่�ที่่� 159.43±9.08 เซนติิเมตร ค่่าน้ำำ��หนัักตััวเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�

65.67±11.09 กิิโลกรััม โดยมีีค่่าดััชนีีมวลกายเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
25.86±4.08 Kg/m2
สิิทธิิการรัักษาส่่วนใหญ่่เป็็นสิิทธิ์์�ข้้าราชการ
51 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 56.7 โดยผู้้�สููงอายุุนั้้�นสมรสถึึง
61 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 67.8 ระดัับการศึึกษาจำำ�นวนมาก
สุุดที่่�มััธยมศึึกษาหรืือ ปวส. 33 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 36.7
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้ประกอบอาชีีพถึึง 37 คน คิิดเป็็นร้้อยละ
41.1 และมองว่่ารายได้้ของตนนั้้�นไม่่เพีียงพอ 33 คน
คิิดเป็็นร้้อยละ 36.7 ดััง Table 1
พบค่่าความชุุกของภาวะเปราะบางทั้้�งหมด
11 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 12.2 แบ่่งเป็็นเพศชาย 4 คนและ
เพศหญิิง 7 คน

Table 1 Demographic data
Total
n
Male
40
Female
50
Age (mean±sd)
68.87±7.74
Height (mean±sd)
159.43±9.08
Weight (mean±sd)
65.67±11.09
Body mass index (mean±sd)
25.86±4.08
Insufficient income
33
Health insurance
Civil servant medical benefit Scheme
51
Universal coverage scheme
24
Social security scheme
1
Out of pocket payment
14
Marital status
Single
5
Married
61
Divorce/Separate
5
Widow
19
Education level
Below primary school
6
Primary school
27
High school or vocational certificate
33
Diploma or high vocational certificate
5
Bachelor’s degree and above
19

%
44.4
55.6

36.7
56.7
26.6
1.1
15.6
5.6
67.8
5.6
21.1
6.7
30.0
36.7
5.6
21.1
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Table 1 Demographic data (cont.)

Civil service
Work for employee
Agriculturist
Personal business
Pensioner
Not working

Current career

Total
n

%

7
14
2
7
23
37

7.8
15.6
2.2
7.8
25.6
41.1

Table 2 Data analysis to determine the relationship of risk factors of frailty
Factors
Frailty
Multivariate analysis
No
Yes
P-value Adjusted
95%CI
n
%
n
%
odds ratio
Age (mean±sd)
68.33±7.34
72.73±9.69
0.341
0.945
0.842-1.061
Education level
Below or primary school
26
78.8
7
21.2 0.491
1.921 0.299-12.338
Above primary school
53
93.0
4
7.0
1
Sufficient income
Not enough
27
81.8
6
18.2 0.043*
10.05 1.073-94.143
Enough
52
91.2
5
8.8
1
Activities of daily living
Independent
77
90.6
8
9.4
1
Partial dependent
2
40.0
3
60.0 0.051
17.876 0.985-324.388
Dependent
0
0
0
0
Regular medications
None or less than 4 types
55
91.7
5
8.3
1
More than 4 types
24
80.0
6
20.0 0.084
4.977 0.804-30.798
Hospital stays in the past year
No
67
89.3
8
10.7
1
Yes
12
80.0
3
20.0 0.302
2.768 0.400-19.136
Decreased appetite
No
77
90.6
8
9.4
1
Yes
2
40.0
3
60.0 0.016*
20.85 1.763-246.639
Feeling muscle weakness
No
54
94.7
3
5.3
1
Yes
25
75.8
8
24.2 0.072
6.61
0.847-51.591
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จาก Table 2 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่าง ๆ กับภาวะเปราะบาง น�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติโดยค�ำนึงถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
(multivariate analysis) พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะเปราะบางอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5 คอื
ความเพียงพอของรายได้และความอยากอาหารที่ลดลง

นอกจากนี้้� ยัั ง เก็็ บ รวบรวมข้้ อ มููลจากผู้้� เ ข้้ า
ร่่วมวิิจัยั แสดงการเคยรู้้�จักั ภาวะเปราะบางมาก่่อนเข้้าร่่วม
งานวิิจััยโดยพบคนที่่�เคยรู้้�จัักมาก่่อนเพีียง 11 คน คิิดเป็็น
ร้้อยละ 12.2 ดััง Table 3

Table 3 prior knowledge of frailty in research participants

Never know
Used to know

No
n
69
10

Frailty
Yes
%
N
87.3
10
90.9
1

การศึกษาเชิ ง คุ ณ ภาพส่ ว นที่ส อง จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสิ้น 10 คน สอบถาม
จนไม่่ ไ ด้้ ข้้ อ มููลเพิ่่� ม เติิ ม หรืือไม่่ ไ ด้้ แ ง่่ มุุ ม ใหม่่ จ ากผู้้� เ ข้้ า
ร่่ ว มวิิ จัั ย พบประเด็็ น หลัั ก สำำ�คัั ญ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ภาวะ
เปราะบางและสนัั บ สนุุ น ปัั จ จัั ย เสี่่� ย งที่่� สัั ม พัั น ธ์์ ไ ด้้ แ ก่่
(1) ความเข้้าใจและการบอกถึึงความหมายของภาวะ
เปราะบาง (2) สาเหตุุที่่�สำำ�คััญในการเกิิดภาวะเปราะบาง
(3) การเชื่่อ� ตามความเห็็นของแพทย์์ผู้�รั้ กั ษา (4) การเผยแพร่่
และอยากส่่ ง ต่่ อ ความเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ ภาวะเปราะบาง
ให้้แก่่ผู้้�อื่่�น
(1) ความเข้้าใจและการบอกถึึงความหมาย
ของภาวะเปราะบาง โดยส่่วนใหญ่่ไม่่รู้้�จััก ไม่่เข้้าใจหรืือ
ไม่่เคยได้้ยินิ คำำ�ว่า่ ภาวะเปราะบางมาก่่อน บางรายเพิ่่�งเคย
ได้้ยิินเป็็นครั้้�งแรก แสดงให้้เห็็นว่่าภาวะนี้้�ยัังเป็็นเรื่่�องใหม่่
ต่่อคนส่่วนมาก
“ไม่่รู้้�จัักภาวะเปราะบางมาก่่อน ไม่่เคยได้้ยิิน
ไม่่ทราบเหมืือนกััน ไม่่เข้้าใจถึึงภาวะตััวนี้้�”
“เคยได้้ยินิ แต่่ไม่่ถึึงกัับรู้้�จักั ความหมายจำำ�เพาะ
เจาะจง”
“เปราะบาง ไม่่เคยรู้้�จัักเลย คงเกี่่�ยวกัับอารมณ์์
ฉุุนเฉีียวง่่าย หงุุดหงิิดง่่าย ความคิิดจิิตใจอย่่างเดีียว”
“เกี่่� ย วกัั บ กระดููกพรุุ น ทรุุ ด ตัั ว อะไรแบบนี้้�
คล้้าย ๆ กัับเรากิินไม่่ได้้ตามที่่�กำำ�หนด เลยเสื่่�อมและ
ทรุุดลงตามวััย เสื่่�อมเพราะว่่าสููงอายุุ”
“ภาวะเปราะบางก็็คืือ สิ่่�งต่่าง ๆ ของร่่างกาย
มัั น ไม่่ ดีี ไม่่ ดีี เ หมืือนเดิิ ม เพราะเราใช้้ ง านมานานขึ้้� น

%
12.7
9.1

Total
n
79
11

%
87.8
12.2

P-value
0.735

กระดููกของเราเนี่่�ยแหละ ในร่่างกายจริิง ๆ ก็็สััมพัันธ์์กัับ
ทุุกด้้านเลย มีีกระดููก มีีภายในของร่่างกาย มีีผิิวหนััง คืือ
ทุุกอย่่างในร่่างกายมัันเปราะบางไปด้้วยเมื่่อ� เราอายุุมากขึ้้น� ”
พบว่่ามัักพููดถึึงความหมายของภาวะเปราะบาง
ในเชิิงภาวะจิิตใจที่่�อ่่อนแอ ภาวะซึึมเศร้้า ความเครีียด
ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น หรืืออาจเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ โรคทางกระดููก เช่่ น
ภาวะกระดููกพรุุน กระดููกแตกหัักง่่าย เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�นั้้�น
เกืือบทั้้� ง หมดให้้ ค วามเห็็ น เกี่่� ย วกัั บ ความทรุุ ด โทรม
ของร่่างกายที่่�เสื่่�อมสภาพไปตามวััยและมีีการยอมรัับ
ในความถดถอยว่่าอาจเกิิดขึ้้�นได้้ตามเวลาและสภาพ
“มัันเป็็นไปตามธรรมชาติิ จากที่่�เราเคยแข็็งแรง
ไปไหนมาไหนได้้ ไ กลแต่่ เ ดี๋๋� ย วนี้้� เ ราถดถอยลงทุุ ก
วัั ย แต่่ ถืื อว่่ า ไปตามวัั ย เสื่่� อ มตามวัั ย อะไรทุุ ก อย่่ า ง
มัั น เปลี่่� ย นแปลงไปหมด ล่่ า ช้้ า ไปหมด เราจะยกของ
หนัั ก ๆ มาก ๆ ก็็ ทำำ� ไม่่ ไ ด้้ เคยขึ้้� น บัั น ไดหลายสิิ บ ขั้้� น
แต่่เดี๋๋�ยวนี้้�สองสามขั้้�นเราก็็ไม่่ไหวแล้้วเราต้้องถอยแล้้ว
อายุุ ม ากขึ้้� น ทุุ ก อย่่ า งก็็ ทำำ� ยากขึ้้� น มัั น ก็็ ไ ปตามวัั ย
ใครจะไปฝืืน ตามกาลเวลา ตามสัังขารมนุุษย์์เรา”
“ยอมรัับตััวเองว่่าร่่างกายทรุุดโทรมไปเรื่่�อย
เมื่่�ออายุุมากขึ้้�น ร่่างกายก็็เหมืือนเครื่่�องจัักร เริ่่�มเสื่่�อม
ได้้ทรุุดได้้ ถ้้าไม่่ดููแลรัักษาตััวเองทุุกวัันนี้้�ก็็ออกกำำ�ลัังกาย
ตลอด”
(2)	สาเหตุุที่สำ�่ �คั
ำ ญ
ั ในการเกิิดภาวะเปราะบาง
และปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง จากการสััมภาษณ์์พบว่่าคิิดถึึง
เรื่่อ� งความสััมพัันธ์์ในทางจิิตใจมากที่่�สุดุ มัักถููกพููดถึึงเป็็น
อัันดัับแรกหลัังจากการสอบถามข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสาเหตุุ
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ของภาวะเปราะบาง ความสัั ม พัั น ธ์์ ท างจิิ ต ใจบ่่ ง ชี้้� ถึึ ง
ภาวะเครีียด โรคซึึมเศร้้า ซึ่่�งสำำ�คััญมากในการดููแลรัักษา
จิิตใจให้้ดีี
“เกิิดจากความเครีียด ความคิิดถึึงลููกและคน
ในครอบครััวเนอะ ก็็ทำำ�ให้้เครีียด สุุขภาพก็็ไปด้้วยอะไรด้้วย
ส่่วนใหญ่่เกิิดจากสภาวะจิิตใจ”
“ปัั จ จัั ย ที่่� เ ป็็ น สาเหตุุ บ างทีี มัั น อยู่่�ที่่� ต ามใจ
ขึ้้�นกัับใจเราเหมืือนกััน บางทีีเราอยากทานอะไรก็็ทาน
อยากทานก็็ อ ะไรทาน จิิ ต ใจเป็็ น หลัั ก ที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด
ภาวะเปราะบาง ความคิิดเราเป็็นใหญ่่ อยู่่�ที่่�จิิตใจ”
รองลงมาคืือสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ทางร่่ า งกาย ไม่่ ว่่ า
จะเป็็นทางกายภาพและชีีวภาพก็็ตามและพบว่่ามีีเพีียง
คนเดีี ย วที่่� ก ล่่ า วถึึงสภาพสัั ง คมหรืือสภาพแวดล้้ อ ม
ว่่ามีีส่่วนทำำ�ให้้เกิิดภาวะเปราะบางขึ้้�น
“อย่่างอื่่�นก็็คืือในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�อยู่่�อาศััย
อย่่างที่่�บ้้านเราอยู่่�ใกล้้โรงงาน ฝุ่่�นละอองเยอะ มลภาวะ
แต่่เราก็็ไปไหนไม่่ได้้ไงคะ เราไม่่ชอบที่่�ฝุ่่�นมัันเยอะ มัันก็็
น่่าจะมีีส่่วนเกี่่�ยวกัับร่่างกายของเรา”
มีี ค วามเห็็ น บางส่่ ว นกล่่ า วอ้้ า งถึึงค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
ฐานะทางการเงิินที่่�ไม่่ดีหี รืือสภาพการเงิินที่่�ไม่่เพีียงพอนั้้�น
เป็็นสาเหตุุหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดภาวะเปราะบาง
“เศรษฐกิิจ ค่่าใช้้จ่่าย ความเป็็นอยู่่� รายได้้กัับ
รายจ่่ายที่่�มัันไม่่พอก็็อาจจะเป็็นได้้ แต่่เราอาศััยว่่าเราไม่่
ต้้องมารัับผิิดชอบค่่าใช้้จ่่ายอะไรแล้้วมัันก็็เลยไม่่เป็็นไร
ไม่่ต้้องมารัับผิิดชอบใคร เลี้้�ยงดููใคร”
“คิิดว่่าภาวะนี้้�สำำ�คัญ
ั มากต่่อสัังคมผู้้�สููงอายุุ เมื่่อ�
ช่่วยเหลืือตััวเองไม่่ได้้ ใครจะมาดููแลเพราะทุุกอย่่างขึ้้น� กัับ
สภาวะทางการเงิินและรายได้้”
ส่่วนปััจจััยทางกายนอกจากพููดถึึงโรคเรื้้�อรััง
แล้้วมีีความเห็็นบอกว่่าการรัับประทานอาหารที่่�ไม่่สุุก
สะอาดหรืือการรัับประทานอาหารที่่�ไม่่เหมาะสมไม่่ว่่า
จะมากไปหรืือน้้อยเกิินไปนั้้�นล้้วนแต่่เป็็นสาเหตุุสำำ�คััญ
เกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางเช่่นกััน
“โรคที่่�เป็็นสััมพัันธ์์กัับภาวะเปราะบาง โรคที่่�
เป็็นเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตได้้ การทานยา ทาน ๆ ไปก็็ดีีขึ้้�น”
“ปััจจััยที่่�เป็็นสาเหตุุน่่าจะเป็็นอาหารการกิิน
และการใช้้ ชีี วิิ ต ประจำำ� วัั น การออกกำำ�ลัั ง กาย อาหาร
ก็็สำำ�คััญกว่่าเพื่่�อน ทานอะไรก็็ได้้อย่่างนั้้�น การใช้้ชีีวิิต
ก็็ออกกำำ�ลังั กายบ้้าง เมื่่อ� เราอายุุมาก ให้้เคลื่่อ� นไหวบ่่อย ๆ
จะดีี ใช้้ ชีี วิิ ต ก็็ ต้้ อ งเข้้ า สัั ง คม ไปนู่่�นไปนี่่� ทำำ�กิิ จ กรรม
บ้้าง ปฏิิสััมพัันธ์์กัับคนอื่่�น”
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ดัั ง จะเห็็ น ได้้ ว่่ า ความเห็็ น ของผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มวิิ จัั ย
ค่่ อ นข้้ า งแตกต่่ า งกัั น ไปในหลายแง่่ มุุ ม แต่่ แ ง่่ มุุ ม
ทีีสำำ�คััญที่่�หลายเสีียงเห็็นเป็็นแบบอย่่างคล้้ายคลึึงกัันคืือ
ภาวะจิิตใจที่่�อ่่อนแอ ความเครีียดหรืือซึึมเศร้้า ส่่งผล
โดยตรงต่่อภาวะเปราะบาง
(3) การเชื่่อ� ตามความเห็็นของแพทย์์ผู้รั�้ กั ษา
ความเห็็ น ส่่ ว นมากเป็็ น ไปในทางเดีี ย วกัั น คืือ ปฏิิ บัั ติิ
ตนตามที่่�แพทย์์สั่่�ง เชื่่�อแพทย์์และทำำ�ตามที่่�แพทย์์บอก
ซึ่่�งการรัักษาที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นสามารถทำำ�ให้้คุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น
ได้้และสำำ�คััญต่่อผู้้�สููงอายุุ
“การรัักษาต้้องปรึึกษาคุุณหมอ ให้้คุุณหมอ
แนะนำำ� รัักษาตามโรค รัักษาภาวะเปราะบาง ถ้้ารัักษา
แล้้วคุณ
ุ ภาพชีีวิติ คงดีีขึ้้น� ไม่่เจ็็บไข้้ ดููแลลููกหลานต่่อไปได้้”
“เมื่่�อรัักษาไปแล้้วผลมัันก็็ต้้องดีีขึ้้�น ไม่่มีีรัักษา
แล้้วแย่่ลง ถ้้าเราไม่่รัักษามัันก็็เป็็นไปเรื่่�อย คุุณภาพชีีวิิต
ต้้องดีีขึ้้น� หมอช่่วยจากเบาไปหาหนััก โปร่่งโล่่งไป สบายใจ
ก็็ไม่่ต้้องเครีียด ไม่่ต้้องคิิดมากว่่าโรคนี้้�จะหายไหม จิิตใจ
ดีีขึ้้�น”
นอกจากนี้้� ยัั ง มองว่่ า ภาวะเปราะบางนั้้� น
สามารถป้้องกัันได้้ โดยที่่�การออกกำำ�ลัังกายมีีผลชััดเจน
มากที่่�สุุด
“ป้้องกัันได้้ ถ้้าเราปรึึกษาแพทย์์ แพทย์์ว่่าไง
เราก็็ทำำ�ตามที่่�แพทย์์แนะนำำ� เท่่านั้้�นเอง ดููแลตััวเองและ
ดููแลสุุขภาพ หลายคนก็็ป้้องกัันได้้”
“ทุุ ก อย่่ า งถ้้ า มีี ก ารดููแลรัั ก ษา คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต
มัั น ก็็ ต้้ อ งดีี ขึ้้� น ไม่่ แ ย่่ ล ง มีี ค วามสุุ ข ขึ้้� น พอมีี ค วามสุุ ข
ด้้านจิิตใจ ด้้านร่่างกาย อายุุเราก็็ยืืนยาว ร่่างกายคนเรา
ดีีขึ้้�นเอง อย่่างเรื่่�องการออกลัังกายมัันก็็สำำ�คััญ”
“ต้้องออกกำำ�ลัังกายด้้วย กิินยาอย่่างเดีียวมััน
ก็็ไม่่พอ คุุณภาพชีีวิิตจะดีีกว่่าคนที่่�ไม่่ป้้องกัันไม่่ทำำ�อะไร
ไม่่ออกกำำ�ลัังกาย”
(4) การเผยแพร่่ แ ละอยากส่่ ง ต่่ อ ความ
เข้้าใจเกี่่ย� วกัับภาวะเปราะบางให้้แก่่ผู้อื่้� น่� เป็็นประเด็็น
สุุดท้้ายที่่�ถููกพููดถึึง ความเห็็นส่่วนใหญ่่ค่อ่ นไปทางเดีียวกััน
คืือ ต้้ อ งการที่่� จ ะส่่ ง ต่่ อ ความรู้้� ค วามเข้้ า ใจแก่่ ผู้้�อื่่� น
ทั้้�งญาติิ เพื่่�อนรอบข้้าง รวมถึึงคนใกล้้ตััว เพราะเห็็นว่่า
เป็็นประโยชน์์และสามารถช่่วยเหลืือคนอื่่�นได้้อีีกทาง
“คิิ ด ว่่ า จะไปคุุ ย ไปเล่่ า ไปบอกให้้ ค นอื่่� น ฟัั ง
จะแนะนำำ�เขาไปว่่าร่่างกายเสื่่�อมโทรมนะให้้ดููแล”
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Table 4 Categories and repetitions obtained from in-depth interviews.
Themes
Sub-themes
Codes
Understanding and expressing the - Knowing frailty
- Never perceiving, Not
meaning of frailty
- Deterioration of the physical
understanding
- Vulnerable mentality
- Bone disease
Major causes and factors related - Psychological relationship
- Stress, Depression
to frailty
- Physical relationship
- Eating
- Finance
- Expenses
Belief and following of treatment - Acting according to the
- Exercise
doctor’s orders
- Improving quality of life
- Treatment outcome
- Prevention of disease
Spreading of knowledge about - Passing on knowledge and
- Family, Friends, Acquaintance
frailty to others
understanding about frailty
“ภาวะเปราะบางสำำ�คััญในผู้้�สููงอายุุ อยากให้้
คนอื่่�นเขารู้้�กัับความเปราะบางของตััวเองว่่าเราจะแก้้ไข
และระวัังดููแลยัังไง”
“อยากจะบอกต่่ อ คนที่่� เ รารัั ก หรืือคนที่่� รัั ก
สุุขภาพ”
จากทั้้�ง 4 ประเด็็นหลััก (1) ความเข้้าใจและ
การบอกถึึงความหมายของภาวะเปราะบาง (2) สาเหตุุ
ที่่� สำำ�คัั ญ ในการเกิิ ด ภาวะเปราะบาง (3) การเชื่่� อ ตาม
ความเห็็ น ของแพทย์์ ผู้�รั้ ั ก ษา (4) การเผยแพร่่ แ ละ
อยากส่่งต่่อความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางให้้แก่่
ผู้้�อื่่�น พบว่่าการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกในแต่่ละครั้้�งมีีรููปแบบ
คล้้ายคลึึงกัันในการตอบของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย โดยส่่วนมาก
ไม่่รู้้�จัักหรืือเคยได้้ยิินมาก่่อน เมื่่�อสอบถามความหมาย
ของภาวะเปราะบางตามความเข้้าใจของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
ส่่วนใหญ่่พููดถึึงภาวะจิิตใจกัับโรคทางกระดููก ยอมรัับ
ความเสื่่อ� มถอยทางร่่างกายที่่�เกิิดขึ้้น� ตามวััย มองว่่าสาเหตุุ
ที่่�สำำ�คััญนั้้�นมาจากทางด้้านจิิตใจ ความเครีียด ซึึมเศร้้า
มากกว่่าโรคทางกาย มีีความเห็็นบางส่่วนที่่�มุ่่�งประเด็็นไปที่่�
สภาพแวดล้้อม เศรษฐฐานะทางสัังคมและการรัับประทาน
อาหาร ทางผู้้�ทำำ�วิิจััยได้้สอบถามถึึงการรัักษาของภาวะนี้้�
ทางผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยมีีความเห็็นไปในทางเดีียวกัันคืือเชื่่�อ
และปฏิิบััติิตามความเห็็นแพทย์์ผู้�รั้ ักษา ให้้ความเห็็นถึึง
คุุณภาพชีีวิิตหลัังการรัักษาว่่าดีีขึ้้�นได้้ ภาวะเปราะบาง
สามารถป้้ อ งกัั น ได้้ ด้้ ว ยการออกกำำ�ลัั ง กายและเป็็ น
ภาวะสำำ�คััญต่่อผู้้�สููงอายุุ สุุดท้้ายคืือมีีความเห็็นตรงกััน

ในการส่่ ง ต่่ อ และเผยแพร่่ เ กี่่� ย วกัั บ ภาวะเปราะบาง
แก่่ครอบครััว เพื่่�อนและคนรู้้�จััก
บทวิิจารณ์์
จากการศึึกษานี้้� พ บค่่ า ความชุุ ก ของภาวะ
เปราะบางในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการบริิการที่่�ห้้องตรวจ
โรคผู้้�ป่่วยนอกคิิดเป็็นร้้อยละ 12.2 เมื่่�อเทีียบกัับงานวิิจััย
ที่่�ผ่่านมาจะเห็็นได้้ว่่าค่่อนข้้างแตกต่่างกััน โดยงานวิิจััย
ของณัั ฐ กตา บริิ บููรณ์์ แ ละคณะได้้ ค่่ า ความชุุ ก ของ
ภาวะเปราะบางร้้อยละ 26.411 ความชุุกของ physical
frailty จากงานวิิจััยของ Sompong Morarit ได้้เท่่ากัับ
ร้้อยละ 17.212 ส่่วนงานวิิจััยของ Ratanasiri T และ
Lerttrakarnnon P ได้้ค่่าความชุุกของภาวะเปราะบาง
ที่่�ร้้อยละ 7.413 ในขณะที่่�งานวิิจััยของสุุพรรณีี ใจดีี และ
ศิิริิพัันธุ์์� สาสััตย์์ ได้้ค่่าความชุุกของภาวะเปราะบางที่่�
ร้้ อ ยละ 32.14 4 ทั้้� ง นี้้� ง านวิิ จัั ย ที่่� ผ่่ า นมาเป็็ น การหา
ความชุุกในกลุ่่�มประชากรเฉพาะที่่�อยู่่�ในชุุมชน บริิบทของ
กลุ่่�มประชากรนั้้�นแตกต่่างกัันในงานวิิจััยทำำ�ให้้ค่่าที่่�ได้้
จึึงแตกต่่างกััน เนื่่�องจากกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับบริิการ
ห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอกนั้้�นส่่วนมากสามารถช่่วยเหลืือ
ตััวเองในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันและเข้้ารัับการตรวจ
ที่่� ห้้ อ งตรวจโรคด้้ ว ยตนเองได้้ รวมถึึงโรคที่่� ม าเข้้ า รัั บ
การตรวจเป็็ น โรคทั่่� ว ไปหรืือโรคเรื้้� อ รัั ง อาการที่่� ม า
ไม่่ฉุุกเฉิิน มีีอาการไม่่หนััก ค่่าความชุุกที่่�วััดได้้จึึงอาจ
มีีค่่าน้้อยกว่่าที่่�วััดได้้จริิงตามชุุมชนที่่�มีีผู้�ป่้ ่วยบางส่่วน
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นอนติิดเตีียง ไม่่สามารถเดิินทางไปที่่�อื่่�นได้้ด้้วยตนเอง
หรืือต้้องพึ่่�งพาผู้้�ดููแล
ปัั จ จัั ย เสี่่� ย งในงานวิิ จัั ย นี้้� พ บว่่ า รายได้้ ที่่� ไ ม่่
เพีียงพอและความอยากอาหารลดลงมีีความสััมพัันธ์์กัับ
ภาวะเปราะบางอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05
ซึ่่� ง สอดคล้้ อ งกัั บ งานวิิ จัั ย ของธัั ญ ยรัั ช ต์์ องค์์ มีี เ กีี ย รติิ
กล่่าวถึึงปััจจััยที่่�สำำ�คััญของภาวะเปราะบางคืือ ปััจจััย
ทางเศรษฐกิิ จ กล่่ า วคืือรายได้้ ที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งพอมีี ผ ลต่่ อ
ภาวะเปราะบาง 14 แต่่ ไ ม่่ ส อดคล้้ อ งกัั บ การศึึกษาของ
สุุพรรณีี ใจดีีและศิิริิพัันธุ์์� สาสััตย์์ ที่่�พบว่่าปััจจััยเสี่่�ยง
ของภาวะเปราะบางสััมพัันธ์์กับั อายุุที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� เพศหญิิง
สถานภาพสมรสหม้้าย ระดัับการศึึกษาชั้้�นประถมศึึกษา
การใช้้ ย าหลายชนิิ ด การมีี โ รคประจำำ�ตัั ว ประวัั ติิ
การหกล้้ ม ในรอบปีี ที่่� ผ่่ า นมา การเข้้ า พัั ก รัั ก ษาตัั ว ใน
รอบปีีที่่�ผ่่านมาและภาวะพร่่องทางปััญญา4 และงานวิิจััย
ของ Runzer-Colmenares FM และคณะ ที่่�พบปััจจััยเสี่่�ยง
คืืออายุุ ที่่� เ พิ่่�ม มากขึ้้�น เพศหญิิง ผู้้�ที่่�มีีระดัับการศึึกษา
ต่ำำ��กว่่า 11 ปีี การมีีโรคประจำำ�ตััวรวมถึึงการมีีโรคร่่วม
มากกว่่า 3 โรค ประวััติกิ ารเข้้าพัักรัักษาตััวในโรงพยาบาล
การรัับประทานยามากกว่่า 5 ชนิิด ประวััติิการหกล้้ม
ในปีี ที่่� ผ่่ า นและภาวะพร่่ อ งทางปัั ญ ญา (cognitive
impairment)15 อย่่างไรก็็ตามผลการศึึกษาของงานวิิจััยนี้้�
เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันกัับงานวิิจััยของ Moreira และ
Lorenço ที่่� ศึึ กษาภาวะเปราะบางในประเทศบราซิิ ล
พบปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ภาวะเปราะบางของผู้้�สูู งอายุุ
สัั ม พัั น ธ์์ ไ ปกัั บ สถานะทางเศรษฐกิิ จ และสัั ง คมต่ำำ�� 16
จากการศึึกษาของจิินตนา สุุวิิทวััสพบว่่าลัักษณะนิิสััย
ในการบริิ โ ภคอาหารของผู้้�สูู งอายุุ นั้้� น เปลี่่� ย นไปคืือ
รัับประทานอาหารลดน้้อยลง ไม่่สามารถรัับประทานอาหาร
ได้้ทีีละมาก ๆ ไม่่ชอบรัับประทานอาหารประเภทผััดทอด
รวมถึึงความเชื่่�อของผู้้�สููงอายุุเกี่่�ยวกัับการงดหรืือบริิโภค
อาหารเพีี ย งบางชนิิ ด ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ภาวะทุุ พ โภชนาการ
ตามมา 17 เมื่่� อ นำำ�ผ ลการศึึกษาเชิิ ง คุุ ณ ภาพส่่ ว นที่่� ส อง
ที่่�อ้า้ งถึึงเศรษฐกิิจ ฐานะการเงิินและการรัับประทานอาหาร
มาพิิ จ ารณาเป็็ น สำำ�คัั ญ แล้้ วจึึ งอาจกล่่ า วได้้ ว่่ า ปัั จ จัั ย
ทั้้�งสองส่่วนมีีความเกี่่ย� วข้้องกััน (หรืือมีีความเชื่่อ� มโยงกััน)
กัับภาวะเปราะบาง
ผลการศึึกษาเชิิงคุุณภาพส่่วนที่่�สองได้้อธิิบาย
ประเด็็ น ให้้ เ ห็็ น ว่่ า ผู้้�สูู งอายุุ ส่่ ว นมากยัั ง ไม่่ รู้้�จัั ก และ
ไม่่ เ ข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ ภาวะเปราะบาง ทั้้� ง นี้้� ส อดคล้้ อ งไป
กัั บ ผลการศึึกษาเชิิ ง ปริิ ม าณส่่ ว นแรกที่่� มีี ผู้้�รู้้�จัั ก เพีี ย ง
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ร้้ อ ยละ 12.2 เท่่ า นั้้� น บ่่ ง ชี้้� ใ ห้้ เ ห็็ น ว่่ า การตระหนัั ก รู้้�ถึึ ง
ภาวะเปราะบางในกลุ่่�มผู้้�สูู งอายุุ นั้้� น ยัั ง มีี น้้ อ ยและ
ไม่่ แ พร่่ ห ลาย จากการสัั ม ภาษณ์์ เ ชิิ ง ลึึกพบว่่ า ความรู้้�
ความเข้้ า ใจในความหมายของภาวะเปราะบาง
อย่่างแท้้จริิงของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยนั้้�นยัังมีีน้้อยมาก เมื่่�อให้้
อธิิ บ ายความหมายตามความเข้้ า ใจกลัั บ พููดถึึงเรื่่� อ ง
ทางด้้านจิิตใจและโรคทางกระดููกเป็็นหลััก ทำำ�ให้้ผู้้�ทำำ�วิจัิ ยั
เห็็ น ว่่ า ตามความเข้้ า ใจของคนโดยทั่่� ว ไปแล้้ ว คำำ�ว่่ า
เปราะบางนั้้�นอาจไม่่ได้้ชี้้ใ� ห้้เห็็นในภาพกว้้างของความหมาย
แต่่ เ ป็็ น คำำ�ที่่� ชี้้� เ ฉพาะด้้ า น ส่่ ง ผลไปยัั ง สาเหตุุ ต าม
ความเข้้าใจว่่าเกิิดจากความคิิดจิิตใจเป็็นหลััก ซึ่่ง� ถึึงแม้้ว่า่
จะมีีความเห็็นบางส่่วนที่่�คิิดถึึงด้้านอื่่�น ๆ ว่่าเป็็นสาเหตุุ
ของภาวะเปราะบางได้้ เช่่น สุุขภาพทางกาย โรคประจำำ�ตัวั
หรืือโรคเรื้้อ� รัังต่่าง ๆ การรัับประทานอาหาร การออกกำำ�ลังั กาย
สถานะการเงิิน แต่่โดยส่่วนใหญ่่แล้้วก็็จะกลัับมาพููดถึึง
สาเหตุุทางด้้านจิิตใจเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญอยู่่�ดีี นอกจากนี้้�
พบว่่าทางผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยให้้ข้้อมููลถึึงแค่่ส่่วนมุุมมองของ
ตัั ว ภาวะเปราะบางเท่่ า นั้้� น เชื่่� อ และปฏิิ บัั ติิ ต นตาม
การรัั ก ษาของแพทย์์ เ ป็็ น หลัั ก ความใส่่ ใ จในการดููแล
ตนเองต่่อโรคหรืือภาวะแทรกซ้้อนในอนาคตน้้อยกว่่า
ที่่� ค วรเป็็ น ไม่่ ก ล่่ า วเกี่่� ย วกัั บ ภาวะแทรกซ้้ อ นและ
ผลที่่� ต ามมา เป็็ น มุุ ม มองที่่� ไ ม่่ มีี ใ ครพููดถึึง ทำำ� ให้้ ก าร
ตระหนัั ก รู้้�ที่่� ไ ด้้ ล ดลง อาจไม่่ เ ห็็ น ความสำำ�คัั ญ ของ
ผลที่่�ตามมา แม้้ว่่าการศึึกษาของ Xujiao Chen จะมีี
การอ้้างสำำ�คัญ
ั ไปถึึงผลลััพธ์์ของภาวะเปราะบาง18 จากการ
สััมภาษณ์์ยังั ไปไม่่ถึึงจุุดที่่�ทำำ�ให้้ตระหนัักรู้้�ถึึงผลแทรกซ้้อน
ที่่�ตามมาของภาวะเปราะบาง เช่่น การหกล้้ม ภาวะพึ่่�งพิิง
ซึ่่ง� ผลการศึึกษาเชิิงคุุณภาพสามารถทำำ�ให้้ได้้ข้อ้ มููลที่่�เสริิม
กัับการศึึกษาเชิิงปริิมาณ ทำำ�ให้้ทราบข้้อมููลเพิ่่�มเติิมว่่า
หากสามารถทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�สำำ�คััญเหล่่านี้้�
อาจจะช่่วยให้้ตระหนัักถึึงภาวะเปราะบางมากขึ้้�น ดููแล
เอาใจใส่่ต่อ่ สุุขภาพของตััวเองมีีมากขึ้้น� ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพชีีวิติ
ดีีขึ้้น� มีีการส่่งต่่อแพร่่หลายของข้้อมููลและลดอััตราการเกิิด
ภาวะเปราะบางได้้ในอนาคต
จุุดแข็็งของงานวิิจััย คืืองานวิิจััยนี้้�เป็็นงานวิิจััย
เชิิงผสมผสานที่่�มีีการวิิจััยทั้้�งเชิิงคุุณภาพและปริิมาณ
เพื่่�อตอบคำำ�ถามงานวิิจััยอัันได้้แก่่ ค่่าความชุุกจากผู้้�เข้้า
รัับการบริิการในระบบของโรงพยาบาล และปััจจััยเสี่่�ยง
ที่่� สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ภาวะเปราะบาง ซึ่่� ง ผลของปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง
ที่่� สัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ไ ด้้ จ ากการวิิ จัั ย นั้้� น มีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ
สอดคล้้ อ งไปกัั บ งานวิิ จัั ย ก่่ อ นหน้้ า และตอบคำำ� ถาม
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งานวิิจััยได้้เป็็นอย่่างดีี รวมไปถึึงการศึึกษาเชิิงคุุณภาพ
ส่่ ว นที่่� ส องสามารถอธิิ บ ายผลการศึึกษาบางส่่ ว นที่่�
การศึึกษาเชิิงปริิมาณไม่่สามารถบอกถึึงภาวะเปราะบาง
ได้้อย่่างครอบคลุุม อาทิิ ความเข้้าใจความหมายของ
ภาวะเปราะบาง การตระหนัักรู้้�ถึึงภาวะเปราะบางและ
ผลแทรกซ้้อนของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
จุุดอ่่อนของงานวิิจััย คืือการวััดค่่าความชุุก
อาศัั ย แบบสอบถามภาวะเปราะบางโดยใช้้ เ กณฑ์์
วิิ ธีี คัั ด เลืือกของ Frail scale ซึ่่� ง ความแม่่ น ยำำ� อาจไม่่
เทีี ย บเท่่ า กัั บ การตรวจแบบใช้้ เ ครื่่� อ งมืือวัั ด ทางคลิิ นิิ ก
สามารถวิิ นิิ จ ฉัั ย ได้้ เ บื้้� อ งต้้ น เท่่ า นั้้� น นอกจากนี้้�
การตอบแบบสอบถามของผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มวิิ จัั ย และทำำ� การ
สััมภาษณ์์เชิิงลึึกเป็็นการเก็็บรวบรวมข้้อมููลแบบครั้้ง� เดีียว
ทำำ�ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยบางส่่วนไม่่ทราบถึึงภาวะเปราะบาง
อย่่ า งแน่่ ชัั ด การตอบสัั ม ภาษณ์์ จึึ งทำำ� ให้้ ไ ม่่ ส ามารถ
จัั บ ประเด็็ น ได้้ อ ย่่ า งแม่่ น ยำำ� มากนัั ก นอกจากนี้้� ก ลุ่่�ม
ประชากรผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วมงานวิิจััยเป็็นกลุ่่�มที่่�สามารถ
เข้้ารัับการตรวจที่่�ห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอก เกืือบทั้้�งหมด
สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้ มีีการสอบถามการทำำ�กิิจวััตร
ประจำำ�วัันแล้้วพบว่่าจึึงอาจทำำ�ให้้ค่่าความชุุกที่่�ได้้ของ
ภาวะเปราะบางมีีค่่าน้้อยกว่่าการเก็็บรวบรวมข้้อมููลใน
ชุุมชน
การนำำ�ข้้อมููลในงานวิิจััยไปใช้้ ค่่าความชุุกที่่�ได้้
จากงานวิิจััยบ่่งชี้้�ถึึงผู้้�ที่่�มีีภาวะเปราะบางที่่�เข้้ารัับบริิการ
ที่่� ห้้ อ งตรวจโรคผู้้�ป่่ ว ยนอก ผลลัั พ ธ์์ ที่่� ไ ด้้ จ ะช่่ ว ยสร้้ า ง
ความตระหนัักแก่่บุคุ ลากรทางการแพทย์์ถึึงภาวะเปราะบาง
ช่่ ว ยเพิ่่� ม การเฝ้้ า ระวัั ง และการตรวจวิิ นิิ จ ฉัั ย เพื่่� อ หา
ภาวะเปราะบางก่่อนการดำำ�เนิินการโรค ทั้้�งยัังช่่วยเพิ่่�ม
ความรู้้� ค วามเข้้ า ใจเกี่่� ย วกัั บ ปัั จ จัั ย เสี่่� ย งที่่� สัั ม พัั น ธ์์ ข อง
ภาวะเปราะบาง ทำำ�ให้้สามารถบอกต่่อแก่่ผู้้�เข้้ารัับบริิหาร
ที่่�เข้้ารัับบริิการได้้ นอกจากนี้้�ยัังสามารถใช้้ข้้อมููลจากการ
ศึึกษาทั้้�งส่่วนที่่�หนึ่่�งและส่่วนที่่�สองไปใช้้เพื่่�อการศึึกษา
ต่่อ ๆ ไปได้้อีีกด้้วย
หากทำำ�การเก็็บรวบรวมข้้อมููลผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
ที่่� เ ข้้ า รัั บ บริิ ก ารที่่� ห้้ อ งตรวจโรคผู้้�ป่่ ว ยนอกนั้้� น ควรทำำ�
การศึึกษาในกลุ่่�มประชากรที่่� มีี จำำ� นวนมาก ศึึกษา
ในลัักษณะ multicenter ที่่�มีีความหลากหลายมากขึ้้�น
และใช้้เครื่่อ� งมืือวััดที่่�ได้้มาตรฐานเพื่่อ� ให้้ได้้ตรงตามเกณฑ์์
วิินิิจฉััย ซึ่่�งเกณฑ์์วิินิิจฉััยอาจปรัับเปลี่่�ยนไปตามแนวทาง
การปฏิิ บัั ติิ เพื่่� อ ให้้ มีี ก ารวิิ นิิ จ ฉัั ย โรคได้้ อ ย่่ า งถููกต้้ อ ง
ความแม่่นยำำ�ต่อ่ ไป ควรพััฒนาองค์์ความรู้้ใ� นการเฝ้้าระวััง
ภาวะเปราะบางในผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุแก่่บุคุ ลากรทางการแพทย์์
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ไปจนถึึงเรื่่�องการใช้้เครื่่�องมืือคััดกรองภาวะเปราะบาง
ซึ่่ง� ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถาม 5 ข้้อ และควรติิดตามผู้้�สููงอายุุ
ที่่� มีี ภ าวะเปราะบางเพื่่� อ ดููผลต่่ อ สุุ ข ภาพในเรื่่� อ งของ
การเจ็็บป่่วยระยะยาว
บทสรุุป

ภาวะเปราะบางเป็็นหนึ่่�งในภาวะที่่�สำำ�คััญของ
ผู้้�สููงอายุุ จากการศึึกษาพบค่่าความชุุกของภาวะเปราะบาง
ในผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับบริิการที่่�ห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอกถึึง
ร้้อยละ 12.2 ซึ่่�งปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์กัับภาวะเปราะบาง
โดยมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ คืื อรายได้้ ที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งพอ
และความอยากอาหารลดลง ผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับบริิการ
ห้้องตรวจโรคส่่วนใหญ่่ยัังขาดความตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ภาวะเปราะบางสามารถให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ภาวะนี้้�เพิ่่�มเติิมแก่่ผู้้�สููงอายุุเพื่่�อป้้องกัันภาวะเปราะบาง
และเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นได้้
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บทคััดย่่อ
ประเทศไทยกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ ในขณะที่่�อััตราส่่วนของผู้้�ดููแลต่่อผู้้�สููงอายุุยัังอยู่่�ในภาวะ
ที่่�ขาดแคลน การพััฒนาโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชนที่่�มีีประสิิทธิิภาพจึึงเป็็นกลไกหนึ่่�งที่่�ช่่วย
ขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ในครอบครััวและชุุมชน การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลของ
โปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุต่่อความรู้้� เจตคติิและความมั่่�นใจในการดููแลในชุุมชน ซึ่่�งการวิิจััยกึ่่�งทดลอง
เปรีียบเทีียบก่่อน-หลััง กลุ่่�มตััวอย่่างคืือ ผู้้�สนใจเข้้าร่่วมโปรแกรมการอบรมจำำ�นวน 57 คน กลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับโปรแกรม
อบรมรวม 70 ชั่่�วโมง เก็็บรวบรวมข้้อมููล 3 ครั้้�งคืือ ก่่อน-หลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมและระยะติิดตาม 3 เดืือน โดยใช้้แบบวััด
3 ชุุด คืือ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดููแลผู้้�สููงอายุุ เจตคติิต่่อผู้้�สููงอายุุและความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุ วิิเคราะห์์
ข้้อมููลโดยใช้้ Friedman Test และ One-Way ANOVA Repeated Measure Test ผลการวิิจััยพบว่่า ความรู้้�ในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลหลัังเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะติิดตาม 3 เดืือน มีีคะแนนเฉลี่่�ยสููงขึ้้�น อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิทางสถิิติิ (p < 0.001) และคะแนนเฉลี่่�ยความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุหลัังการเข้้ารัับ
การอบรมโปรแกรมทัันทีีสููงขึ้้�น อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < 0.05) แต่่ลดลงในระยะติิดตาม 3 เดืือน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (p < 0.05) ส่่วนคะแนนเฉลี่่�ยเจตคติิเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุไม่่แตกต่่างกัันทั้้�งก่่อน-หลััง
เข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะติิดตาม 3 เดืือน ดัังนั้้�นการจััดโปรแกรมอบรมผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชน
ควรเพิ่่�มกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เสริิมสร้้างเจตคติิเชิิงบวกต่่อผู้้�สููงอายุุ รวมทั้้�งกิิจกรรมเชิิงปฏิิบััติิการที่่�เสริิมสร้้างความมั่่�นใจ
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุอย่่างต่่อเนื่่�อง
คำำ�สำำ�คััญ : ผู้้�สููงอายุุ, ผู้้�ดููแล, ความรู้้�, เจตคติิ, ความมั่่�นใจ
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Abstract
Currently, Thailand is entering the aging society completely while the caregiver: the older adults ratio
is still limited. The development of the effective assisted-caregivers training program for community-dwelling
older adults is a mechanism for driving the health promotion for older adults living in family and community.
This study aimed to determine the impact of the assisted-caregivers training program for community-dwelling
older adults on the knowledge, attitudes, and confidence in older adults care skills. This research is quasiexperimental study, compare pre-test with post-test. A total of 57 participants interested in the training program
were recruited into the study. The participants were received a 70-hour training program. The data were
collected 3 times: before participating in the training program, after completing the program, and after 3-month
follow-up. Three questionnaires were used for assessing knowledge of caring for older adults, attitude toward
older adults, and the confidence in older adults care skills. Friedman Test and One-Way ANOVA Repeated
Measure Test were employed for data analysis. The results showed statistically significant increase in the
knowledge of caring for older adults after completing the program, and after 3-month follow-up (p < 0.001).
The confidence in older adults care skills after completing the program were increased significantly (p < 0.05)
but decreased significantly after 3-month follow-up (p < 0.05). No statistically significant difference was found
in the attitudes toward older adults for all three measures. Thus, the assisted-caregivers training program for
community-dwelling older adults should include learning activities to enhance positive attitude toward older
adults and workshop to enhance the confidence in older adults care skills continuously.
Keywords: Older adults, Caregivers, Knowledge, Attitude, Confidence
บทนำำ�

สัังคมไทยกำำ�ลัังก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็นสัังคมสููงวััย
อย่่างสมบููรณ์์ เมื่่�อมีีประชากรที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป
เข้้าใกล้้ร้้อยละ 201 จากการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทย
พบว่่ า ผู้้�สูู งอายุุ เ ป็็ น โรคเรื้้� อ รัั ง และมีี ภ าวะถดถอย
ของสมรรถนะทางร่่ า งกาย ส่่ ง ผลให้้ มีี ค วามบกพร่่ อ ง
ในการทำำ�กิจิ วััตรประจำำ�วััน การรัับรู้้ค� วามมีีคุณ
ุ ค่่าในตััวเอง
ลดลง เนื่่�องจากต้้องอยู่่�ในภาวะพึ่่�งพิิง ต้้องได้้รัับการดููแล
จากสมาชิิกในครอบครััว2 ปััจจุุบันั โครงสร้้างของครอบครััว
ไทยมีีการเปลี่่�ยนแปลงจากครอบครััวขยายเป็็นครอบครััว
เดี่่� ย วมากขึ้้� น ส่่ ง ผลให้้ ผู้้�สูู งอายุุ ไ ด้้ รัั บ การเกื้้� อ กููลดููแล
จากครอบครััวลดลง จึึงจำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาตนเองมากขึ้้�น
ข้้อมููลยัังบ่่งชี้้อี� กี ว่่าผู้้�สููงอายุุอยู่่�ลำำ�พังั กัับคู่่�สมรสร้้อยละ 19
และอยู่่�ตามลำำ�พัังคนเดีียวร้้อยละ 93 ดัังนั้้�นเครืือข่่ายทาง
สัังคม เช่่น ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการทำำ�หน้้าที่่�ทดแทนสมาชิิกในครอบครััว จากรายงาน
สถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุไทย พ.ศ. 2558 พบว่่า ประเทศไทย
มีี อัั ต ราผู้้�สูู งอายุุ ที่่� ต้้ อ งการการดููแล ในปีี พ.ศ. 2553
จำำ�นวน 499,873 คน และเพิ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563 เป็็น
741,766 คน โดยประเทศไทยมีี ค วามต้้ อ งการอัั ต รา

กำำ�ลัังของผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุในปีี พ.ศ.2553 เป็็น 71,410 คน
และเพิ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ.2563 เป็็น 105,967 คน4 และ
ปััญหานี้้�อาจเพิ่่�มมากขึ้้�นในอนาคต อย่่างไรก็็ตามด้้วย
อััตราส่่วนของผู้้�ดููแลต่่อผู้้�สููงอายุุยังั อยู่่�ในภาวะที่่�ขาดแคลน
การพััฒนาโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุใน
ชุุมชนที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพจึึงจะเป็็นกลไกหนึ่่ง� ที่่�ช่ว่ ยขัับเคลื่่อ� น
การส่่งเสริิมดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุได้้เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุได้้รัับ
การดููแลที่่�มีมี าตรฐาน ชะลอไม่่ให้้เกิิดภาวะพึ่่ง� พิิงทั้้�งหมด
ซึ่่�งจะเป็็นภาระต่่อครอบครััว และชุุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่� ผ่่ า นมามีี ก าร
จััดโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ หลัักสููตร
70 ชั่่� ว โมง ของกระทรวงศึึกษาธิิ ก าร 5 และกระทรวง
สาธารณสุุข6 ประกอบไปด้้วยการอบรมทั้้�งในส่่วนเนื้้�อหา
และการฝึึกปฏิิบััติิ ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรที่่�มีีการใช้้กัันอย่่าง
แพร่่ ห ลายในการจัั ด โปรแกรมอบรม อย่่ า งไรก็็ ต าม
คณะผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ป รัั บ ปรุุ ง พัั ฒ นาหลัั ก สููตร โดยใช้้ ก รอบ
แนวคิิ ด ทฤษฎีี เ กี่่� ย วกัั บ ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งความรู้้�
เจตคติิ และการปฏิิบััติิ (KAP)7 และเน้้นการจััดการเรีียน
การสอนแบบ active learning รวมทั้้�งสอดแทรกเนื้้�อหา
ความทัั น สมัั ย โดยเฉพาะความรู้้� ใ นการใช้้ เ ทคโนโลยีี
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สารสนเทศ เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ดูู แลเรีี ย นรู้้� แ ละเท่่ า ทัั น ของ
การเปลี่่�ยนแปลงของโลก ร่่วมกัับการฝึึกทัักษะในการ
ค้้นคว้้าจากอุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีีต่่างๆ การตััดสิินใจ
เลืือกที่่� จ ะเชื่่� อ ในเนื้้� อ หาหรืือสามารถใช้้ ค วามรู้้� จ าก
แหล่่งที่่�เชื่่อ� ถืือ นอกจากนี้้�ยังั เพิ่่�มความรู้้�ด้า้ นภาษาอัังกฤษ
พื้้�นฐานที่่�ผู้้�ดููแลสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง เพื่่�อเตรีียมตััวใน
การตอบรัับสัังคมแห่่งโลกาภิิวััตน์์ที่่�มีีความหลากหลาย
ในเชื้้� อ ชาติิ เป็็ น การเพิ่่� ม โอกาสในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ
ที่่� ใ ช้้ ภ าษาอัั ง กฤษในการสื่่� อ สารได้้ เนื่่� อ งจากคณะ
พยาบาลศาสตร์์มีอี าจารย์์ที่่มี� คี วามเชี่่ย� วชาญหลายสาขา
โดยเฉพาะการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะฉุุกเฉิิน ที่่�เป็็นภาวะ
ที่่�อาจเกิิดกัับผู้้�สููงอายุุได้้ตลอดเวลา ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุต้้องมีี
ความสามารถในการจััดการแก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้นก่่อน
ในหลัักสููตรนี้้�จึึงเน้้นความรู้้�เรื่่�องการให้้การดููแลผู้้�สููงอายุุ
ในภาวะฉุุกเฉิินพื้้�นฐานที่่�เป็็นมาตรฐานสากลอีีกด้้วย
ดัั ง นั้้� น คณะผู้้�วิิ จัั ย จึึงได้้ จัั ด โปรแกรมอบรม
ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพผู้้�ช่่วยเหลืือ
ดููแลผู้้�สูู งอายุุ ใ ห้้ มีี ค วามรู้้� เจตคติิ และความมั่่� น ใจใน
การปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ให้้มีี
อัั ต รากำำ�ลัั ง ผู้้�ช่่ ว ยเหลืือดููแลผู้้�สูู งอายุุ เ พิ่่� ม ขึ้้� น มากขึ้้� น
ในชุุมชนเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของสัังคมผู้้�สููงอายุุ
ที่่�กำำ�ลัังขยายตััวไปอย่่างรวดเร็็ว
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่�อศึึกษาผลของโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือ
ดููแลผู้้�สููงอายุุต่่อความรู้้� เจตคติิและความมั่่�นใจในการ
ดููแลในชุุมชน
สมมติิฐานวิิจััย
คะแนนเฉลี่่�ยของความรู้้� เจตคติิ และการมั่่�นใจ
ในทัักษะการดููแลหลัังจากเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมสููงกว่่าก่่อน
ได้้รัับโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชน
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยกึ่่�งทดลองแบบ
กลุ่่�มเดีียวเปรีียบเทีียบผลก่่อน-หลััง (quasi-experimental
study one group pre-posttest design) และระยะ
ติิดตาม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชาชนที่่� มีี ค วามสนใจเข้้ า ร่่ ว มโปรแกรม
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อบรมผู้้�ช่่ ว ยเหลืือดููแล ที่่� อ าศัั ย อยู่่�ในเขตภาคกลาง
มีีอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป
กำำ� หนดขนาดกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง โดยกำำ� หนด
ค่่ า effect size ขนาดปานกลาง มีี ค่่ า เท่่ า กัั บ 0.5
ค่่าแอลฟ่่า =0.05 Power of test= 0.95 ได้้จำำ�นวนกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง จำำ�นวน 45 คน การติิดตามในระยะ 3 เดืือนหลััง
เสร็็จสิ้้�นโปรแกรมฯ กลุ่่�มตััวอย่่างต้้องตอบแบบสอบถาม
ทางไปรษณีีย์์ ดัังนั้้�นจึึงเพิ่่�มขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ
30 เพื่่�อป้้องกัันการสููญหายของกลุ่่�มตััวอย่่าง8 จะได้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 60 คน และได้้รับั แบบสอบถามตอบ
กลัับจำำ�นวน 57 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 95
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ประกอบด้้วย 2 ส่่วน
ดัังนี้้�
1. โปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ
คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ระยะเวลา
การอบรม 10 วััน รวมทั้้�งสิ้้�น 70 ชั่่�วโมง ประกอบด้้วย
ภาคทฤษฎีี 40 ชั่่ว� โมง และภาคปฏิิบัติั ิ 30 ชั่่ว� โมง มีีเนื้้�อหา
ดัังต่่อไปนี้้�
1.1 ความรู้้�ในการดููแลผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่
การเปลี่่�ยนแปลงตามวััยสููงอายุุ ปััญหาที่่�พบบ่่อยทั้้�งทาง
ด้้านร่่างกาย จิิตสัังคม แนวคิิดการดููแลผู้้�สููงอายุุ จริิยธรรม
และสิิทธิิผู้้�สููงอายุุ การส่่งเสริิมสุุขภาพกาย จิิต จิิตสัังคม
จิิ ต วิิ ญ ญาณ การดููแลสุุ ข อนามัั ย ส่่ ว นบุุ ค คล อาหาร
การออกกำำ�ลัั ง กาย การฟื้้� น ฟููสภาพ การสื่่� อ สารกัั บ
ผู้้�สููงอายุุและครอบครััว นัันทนาการ การจััดสภาพแวดล้้อม
ที่่�เหมาะสม การใช้้ยา ภาวะฉุุกเฉิินและการดููแลเบื้้�องต้้น
ของผู้้�สููงอายุุ
1.2 ความรู้้�ในการดููแลตนเองของผู้้�ช่่วย
เหลืือดููแล
1.3 ความรู้้�ที่่� ส่่ ง เสริิ ม ทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้�
ตลอดชีีวิิต ได้้แก่่ การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ การใช้้
ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
2. เครื่่� อ งมืือที่่� ใ ช้้ ใ นการเก็็ บ รวบรวมข้้ อ มููล
ได้้แก่่
	ส่่วนที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ประกอบด้้วยคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ เพศ อายุุ ศาสนา ระดัับ
การศึึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์์ในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ อาชีีพ รายได้้ โรคประจำำ�ตััว ความต้้องการหรืือ
ความคาดหวัังจากการเข้้ารัับการอบรม
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	ส่่วนที่่� 2 แบบทดสอบความรู้้�ในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ เป็็นแบบวััดความรู้้�ของผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้จาก
การเข้้ารัับการอบรมในโครงการนี้้� คณะผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น
จากการทบทวนเนื้้�อหาที่่�ใช้้ในหลัักสููตรการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ที่่�จััดในโครงการ มีีข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับความรู้้�ในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ จำำ�นวน 20 ข้้อ ลัักษณะข้้อคำำ�ถามเป็็นแบบ
เลืือกตอบ ถููก หรืือผิิ ด กำำ� หนดให้้ ค ะแนนผู้้� ต อบถููก
ได้้ข้้อละ 1 คะแนน และตอบผิิดได้้ 0 คะแนน โดยคำำ�ตอบ
ของแบบสอบถาม มีีคำำ�ตอบถููก 15 ข้้อ และคำำ�ตอบผิิด
5 ข้้อ โดยกำำ�หนดการแปลระดัับความรู้้� 0-20 คะแนน
แบ่่ ง คะแนนระดัั บ ความรู้้� เป็็ น 3 ระดัั บ 9 ดัั ง นี้้� ความรู้้�
ระดัับสููง คะแนนร้้อยละ 80 ขึ้้�นไป (16-20 คะแนน)
ความรู้้�ร ะดัั บ ปานกลาง คะแนนร้้ อ ยละ 50-79
(10-15 คะแนน) ความรู้้�ร ะดัั บ ต่ำำ�� คะแนนต่ำำ�� กว่่ า
ร้้อยละ 50 (0-14 คะแนน)
	ส่่ ว นที่่� 3 แบบวัั ด เจตคติิ ข องผู้้�ดูู แลต่่ อ
ผู้้�สูู งอายุุ คณะผู้้�วิิ จัั ย ขออนุุ ญ าตใช้้ เ ครื่่� อ งมืือวิิ จัั ย จาก
สิิริิรััตน์์ ฉััตรชััยสุุชา จำำ�เรีียง กููรมะสุุวรรณ และวััลยา
คุุโรปกรณ์์พงษ์์ (2529)10ดััดแปลงมาจากแบบวััดเจตคติิ
ต่่ อ ผู้้�สูู งอายุุ ข องโคแกน 11 มีี ข้้ อ คำำ� ถามเกี่่� ย วกัั บ เจตคติิ
จำำ�นวน 17 ข้้อ แบ่่งเป็็น 2 ด้้านคืือ เจตคติิทางบวก 8 ข้้อ
และเจตคติิทางลบ 9 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตราส่่วน
แบบประมาณค่่า (Likert scale) 5 ระดัับ จาก 0-4 คะแนน
ได้้แก่่ เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง เห็็นด้้วย ไม่่แน่่ใจ ไม่่เห็็นด้้วย และ
ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่ง� ตามลำำ�ดับั แปลผลคะแนนโดยใช้้หลััก
ค่่าพิิสััย คืือ ค่่าคะแนนสููงสุุด-ค่่าคะแนนต่ำำ��สุุดหารด้้วย
จำำ�นวนระดัับที่่�ต้้องการแบ่่ง เพื่่�อหาช่่วงคะแนน เมื่่�อได้้
ค่่ า ช่่ ว งคะแนนจึึงนำำ� มากำำ� หนดเกณฑ์์ และแปลผล
คะแนน10 ดัังนี้้� ระดัับเจตคติิมากที่่�สุดุ (3.21-4.00 คะแนน)
เจตคติิ ม าก (2.41-3.20 คะแนน) เจตคติิ ป านกลาง
(1.61-2.40 คะแนน) เจตคติิน้้อย (0.81-1.60 คะแนน)
และเจตคติิน้้อยที่่�สุุด (0.00-0.80 คะแนน)
และส่่ ว นที่่� 4 แบบประเมิิ น ความมั่่� น ใจใน
การปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแลผู้้�สูู งอายุุ คณะผู้้�วิิ จัั ย สร้้ า งขึ้้� น จาก
ทบทวนเนื้้� อ หาในหลััก สููตรผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�พัั ฒ นาขึ้้� น
เพื่่�อใช้้อบรมในโครงการนี้้� มีีข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการรัับรู้้�
ความสามารถในทัั ก ษะการปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแลผู้้�สูู งอายุุ
จำำ�นวน 20 ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
จาก 1-5 คะแนน ได้้แก่่ มีีความเชื่่�อมั่่�นน้้อยที่่�สุุด น้้อย
ปานกลาง มาก และมากที่่�สุุด ให้้คะแนน 1 2 3 4 และ
5 ตามลำำ�ดัับ แปลผลคะแนน โดยใช้้หลัักค่่าพิิสััย คืือ
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ค่่าคะแนนสููงสุุด-ค่่าคะแนนต่ำำ��สุุดหารด้้วยจำำ�นวนระดัับ
ที่่�ต้้องการแบ่่ง เพื่่�อหาช่่วงคะแนน เมื่่�อได้้ค่่าช่่วงคะแนน
จึึงนำำ�มากำำ�หนดเกณฑ์์ และแปลผลคะแนน 5 ระดัับ9
ดัังนี้้� ระดัับความมั่่�นใจมากที่่�สุุด (4.21-5.00 คะแนน)
ความมั่่� น ใจมาก (3.41-4.20 คะแนน) ความมั่่� น ใจ
ปานกลาง (2.61-3.40 คะแนน) ความมั่่� น ใจน้้ อ ย
(1.81-2.60 คะแนน) และความมั่่� น ใจน้้ อ ยที่่� สุุ ด
(1.00-1.80 คะแนน)
การตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
เมื่่�อพััฒนาเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลแล้้ว คณะผู้้�วิิจััยนำำ�แบบทดสอบความรู้้�ในการดููแล
ผู้้�สูู งอายุุ แบบวัั ด เจตคติิ ข องผู้้�ดูู แลต่่ อ ผู้้�สูู งอายุุ และ
แบบประเมิินความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ไปตรวจสอบความตรงของเนื้้�อหา (Content Validity
Index: CVI) โดยผู้้�ทร งคุุ ณ วุุ ฒิิ ที่่� มีี ค วามเชี่่� ย วชาญ
ด้้ า นผู้้�สูู งอายุุ จำำ� นวน 3 ท่่ า น หลัั ง ปรัั บ ให้้ ต รงตาม
ความเห็็ น ของผู้้� เ ชี่่� ย วชาญแล้้ ว นำำ� มาหาค่่ า ดัั ช นีี
ความตรงตามเนื้้�อหา ได้้ค่่า CVI เท่่ากัับ 0.98 0.93 และ
1 ตามลำำ�ดัับ จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปทดสอบความเชื่่�อมั่่�นของ
เครื่่�องมืือกัับผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีคุุณสมบััติิเช่่น
เดีียวกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 ราย และนำำ�ผลการ
ทดสอบมาคำำ�นวณหาค่่าความสอดคล้้องภายใน (internal
consistency) โดยแบบทดสอบความรู้้� ใ นการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ ไ ด้้ ค่่ า ความเชื่่� อ มั่่� น ของ Kuder-Richardson
(KR20) เท่่ากัับ .65 และแบบวััดเจตคติิของผู้้�ดููแลต่่อ
ผู้้�สูู งอายุุ และแบบประเมิิ น ความมั่่� น ใจในการปฏิิ บัั ติิ
การดููแลผู้้�สูู งอายุุ ได้้ ค่่ า ความเชื่่� อมั่่� นของสัั มประสิิทธิ์์�
แอลฟาของครอนบาคเท่่ากัับ .88 และ .79 ตามลำำ�ดัับ
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
คณะผู้้�วิิ จัั ย ดำำ� เนิิ น การและได้้ รัั บ หนัั ง สืือ
รัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในคนของ
คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล รหััส COA
No. IRB-NS 2018 1427.1801 ลงวัันที่่� 2 เมษายน 2562
เมื่่� อ โครงการวิิ จัั ย ผ่่ า นการรัั บ รองจากคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจััยในคนแล้้ว คณะผู้้�วิิจััยประสานงานการ
เก็็ บ ข้้ อ มููลกัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ฝ่่ า ยลงทะเบีี ย นการเข้้ า รัั บ
การฝึึ ก อบรมเพื่่� อ ชี้้� แ จงรายละเอีี ย ดของโครงการวิิ จัั ย
หากผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมมีีความประสงค์์เข้้าร่่วมการวิิจััย
ผู้้�วิจัิ ยั จึึงให้้ลงนามในใบยิินยอม โดยก่่อนเข้้ารัับโปรแกรม
อบรม ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ (pre-test) ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
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ตอบแบบสอบถาม จำำ� นวน 4 ชุุ ด ประกอบด้้ ว ย
1) แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล 2) แบบทดสอบวััด
ความรู้้� ก ารเข้้ า รัั บ การอบรมหลัั ก สููตรผู้้�ดูู แลผู้้�สูู งอายุุ
3) แบบวััดเจตคติิต่อ่ ผู้้�สููงอายุุ 4) แบบประเมิินความมั่่�นใจ
ในการปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแลผู้้�สูู งอายุุ ใช้้ เ วลา 20-30 นาทีี
จากนั้้�นกลุ่่�มตััวอย่่างได้้รับั โปรแกรมอบรมผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแล
ผู้้�สููงอายุุ เป็็นระยะเวลา 10 วััน หลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรม
อบรมทัันทีีและระยะติิดตาม 3 เดืือน กลุ่่�มตััวอย่่างจึึงตอบ
แบบสอบถาม ชุุดที่่� 2-4 ดัังกล่่าวข้้างต้้น
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. 	วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
2. 	วิิ เ คราะห์์ ค่่ า คะแนนเฉลี่่� ย ของความรู้้�
เจตคติิ และความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแล ในระยะ
ก่่อนได้้รัับโปรแกรม หลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรม โดยใช้้สถิิติิ
Friedman Test สำำ�หรัับค่่าคะแนนความรู้้� เนื่่�องจากมีี
การแจกแจงแบบไม่่ปกติิทำำ�ให้้ไม่่ผ่่านข้้อตกลงเบื้้�องต้้น
จึึงเลืือกใช้้สถิติิ ิ non-parametric ในการทดลองสมมติิฐาน
และ One-Way ANOVA Repeated Measure Test
สำำ�หรัับค่่าคะแนนเจตคติิและความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิ
การดููแลผู้้�สููงอายุุ
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ผลการวิิจััย
1. 	ข้้อมููลพื้้�นฐานทั่่�วไปของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแล
ผู้้�สููงอายุุ
	ข้้ อมููลพื้้� นฐานทั่่� ว ไป พบว่่ า ผู้้�ช่่ว ยเหลืือ
ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการอบรมส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง
ร้้อยละ 90 มีีอายุุเฉลี่่�ย 50.12 (S.D.=12.17) ปีี นัับถืือ
ศาสนาพุุทธ ร้้อยละ 88.3 ระดัับการศึึกษาสููงสุุดส่่วนใหญ่่
อยู่่�ระดัับปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่า ร้้อยละ 55 สถานภาพ
โสด ร้้อยละ 38.3 ประกอบอาชีีพค้้าขาย/ รัับจ้้างทั่่�วไป
ร้้อยละ 65 มีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือนมากกว่่า 15,000 บาท
ร้้อยละ 44.6 ไม่่มีีโรคประจำำ�ตััว ร้้อยละ 64.4 ไม่่เคย
มีีประสบการณ์์การดููแลผู้้�สููงอายุุ ร้้อยละ 53.3 ส่่วนผู้้�ช่่วย
เหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีประสบการณ์์การดููแลผู้้�สููงอายุุ
มาก่่ อ น มีี ป ระสบการณ์์ เ ฉลี่่� ย 6.17 (S.D.=6.23) ปีี
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุในการดููแล 1 ราย ร้้อยละ
48.1 เป็็นบุุคคลในครอบครััวร้้อยละ 85.2 และไม่่ได้้รัับ
ค่่าตอบแทนในการดููแลผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 88.9
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Table 1 Characteristics of the assisted-caregivers (n = 57)
Sex
- Male
- Female
Age
Religion
- Buddhist
- Christ
Education
- Junior high school
- High school
- Diploma
- Bachelor’s degree and above
Marital status
- Single
- Married and living together
- Widowed, divorced, separated
Occupation
- Unemployed/ housewife
- Trading / General Contracting
- Civil servants/pensioners
- Personal business
- Other
Income
- Less than 5,000 baht
- 10,000 – 5,000 baht
- 15,000 – 10,001 baht
- More than 15,000 baht
Number of the assisted-caregivers’s disease
- No underlying disease
- Have 1 disease
- Have more than 1 disease
Care experience
- no experience
- Experienced
Number of experience (years)

Total (n)
57

Mean (SD)

56
57

10.6( 50.5)

57

57

57

54

57

57
27

5.5( 5.4)

n

%

3
54

5.3
94.7

53
4

93.0
7.0

8
11
6
32

14.0
19.3
10.5
56.1

25
19
13

43.9
33.3
22.8

24
14
1
10
8

42.1
24.6
1.8
17.5
14.1

24
18
1
5

44.4
33.3
7.4
14.8

34
18
5

59.6
31.6
8.8

25
32

43.9
56.1
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Table 1 Characteristics of the assisted-caregivers (n = 57) (cont)
Number of older adult caring
- 1 person
- 2 persons
- 3 or more
Relationship with the older adult
- Be a family member
- No blood/ mercenary relationship
- Come from the Foundation / Elderly Club
Compensation received from care
- Not paid
- 8,000 baht

Total (n)
29

2. ความรู้้� เจตคติิ และความมั่่�นใจในการ
ปฏิิบััติิการดููแลของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ
	ก่่อนเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมผู้้�ช่่วยเหลืือ
ดููแลผู้้�สููงอายุุ มีีความรู้ใ้� นการดููแลผู้้�สููงอายุุภาพรวมอยู่่�ใน
ระดัับสููง คะแนนเฉลี่่�ย 17.86 (SD = 1.38) เจตคติิเกี่่ย� วกัับ
ผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุภาพรวมอยู่่�ในระดัับ
มาก คะแนนเฉลี่่�ย 2.51 (SD = 0.35) และความมั่่�นใจ
ในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก
คะแนนเฉลี่่�ย 3.87 (SD = 0.67)

27

13

Mean (SD)

n

%

12
10
7

41.4
34.5
30.1

25
0
5

83.3
0
16.7

0
2

84.6
15.4

โดยหลัังเข้้ารัับโปรแกรมการอบรมทัันทีี
และติิดตามผลหลัังเข้้ารัับโปรแกรมการอบรม 3 เดืือน
พบว่่าผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุมีคี วามรู้ใ�้ นการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ภาพรวมอยู่่�ในระดัับสููง คะแนนเฉลี่่�ย 18.86 (SD = 1.08)
และ 18.65 (SD = 0.90) ตามลำำ�ดัับ เจตคติิเกี่่�ยวกัับ
ผู้้�สูู งอายุุ ข องผู้้�ช่่ ว ยเหลืือดููแลผู้้�สูู งอายุุ ภ าพรวมอยู่่�ใน
ระดัับมาก คะแนนเฉลี่่�ย 2.45 (SD =0.39) และ 2.46
(SD = 0.35) ตามลำำ�ดับั และความมั่่�นใจในการปฏิิบัติั กิ าร
ดููแลภาพรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ เฉลี่่�ย 4.16 (SD = 0.46)
และระดัับมาก 3.94 (SD = 0.49) ดัังตารางที่่� 2

Table 2 Level of knowledge of caring for older adults, attitude toward older adults and the confidence
in older adults care skills of the assisted-caregivers. (n = 57)
Variables
Knowledge
Attitude
Confidence in older
adults care skills

Pretest
Posttest
Posttest 2
Mean (SD) interpret Mean (SD) interpret Mean (SD) interpret
results
results
results
17.86 (1.38)
High 18.86 (1.08)
High
18.65 (0.90)
High
2.51 (0.35)
Good 2.45 (0.39)
Good
2.46 (0.35)
Good
3.87 (0.67)
Good 4.16 (0.46) Very Good 3.94 (0.49)
Good

3. ความรู้้� เจตคติิ และความมั่่�นใจในการดููแล
ของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ
เมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บความแตกต่่ า งของ
ค่่าเฉลี่่�ยและค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของ ความรู้้� เจตคติิ

และความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่่วย
เหลืือดููแลก่่อนเข้้ารัับการอบรมโปรแกรม หลัังการเข้้ารัับ
การอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะติิดตาม 3 เดืือน โดยใช้้
Friedman Test สำำ�หรัับค่่าคะแนนความรู้้� และ One-Way
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ANOVA Repeated Measure Test สำำ�หรัับค่่าคะแนน
เจตคติิและความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ผลการวิิเคราะห์์พบว่่า ความรู้้ข� องผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ
หลัังเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะติิดตาม
3 เดืือน มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสููงขึ้้�น อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิทางสถิิติิ (p < 0.001) และคะแนนเฉลี่่�ยความมั่่�นใจ
ในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุหลัังการเข้้ารัับการอบรม

โปรแกรมทัันทีีสููงขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p < 0.05)
แต่่ ล ดลงในระยะติิ ด ตาม 3 เดืือน อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ
ทางสถิิติิเช่่นเดีียวกััน (p < 0.05) ส่่วนค่่าคะแนนเจตคติิ
เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุไม่่แตกต่่าง
กัันทั้้�งก่่อน-หลัังเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะ
ติิดตาม 3 เดืือน ดัังตารางที่่� 3

Table 3 Comparing Mean (SD) of knowledge, attitude and the confidence in older adults care skills of the
assisted-caregivers with Friedman Test and One-Way ANOVA Repeated Measure Test. (n = 57)
Variables

1. Pretest
Mean (SD)
Knowledge
17.86 (1.38)
Attitude
2.51 (0.35)
Confidence in older adults 3.87 (0.67)
care skills
f
Friedman Test

2. Posttest
Mean (SD)
18.86 (1.08)
2.45 (0.39)
4.16 (0.46)

บทวิิจารณ์์
ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วมโปรแกรม
อบรมมีีความรู้้ใ� นการดููแลผู้้�สููงอายุุภาพรวมอยู่่�ในระดัับสููง
และมีีระดัับความรู้้�สููงขึ้้น� หลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมอบรมทัันทีี
และระยะติิดตาม 3 เดืือน อาจเนื่่�องมาจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
กว่่าครึ่่�งมีีระดัับการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่า จึึงมีี
พื้้�นฐานความรู้้�และทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีร่่วมกัับลัักษณะ
การจััดโปรแกรมอบรมที่่�เน้้นการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ active
learning ที่่�มีกี ารตั้้�งคำำ�ถาม กระตุ้้�นให้้เกิิดการค้้นคว้้าด้้วย
ตนเอง จััดกลุ่่�มอภิิปราย นำำ�เสนอเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
และสรุุปความเข้้าใจให้้สมบููรณ์์ จึึงเป็็นการส่่งเสริิมและ
กระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมากขึ้้�น12 และส่่งผล
ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความรู้้�สููงขึ้้�นหลัังเสร็็จโปรแกรม
การอบรม อย่่างไรก็็ตามในระยะติิดตาม 3 เดืือน ระดัับ
ความรู้้�มีีแนวโน้้มที่่�จะลดลง อาจเนื่่�องมาจากส่่วนหนึ่่�ง
ของกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งไม่่ ไ ด้้ นำำ� ความรู้้� ใ นการดููแลผู้้�สูู งอายุุ
ไปใช้้ในการปฏิิบััติิจริิง
ความมั่่� น ใจในการปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแลผู้้�สูู งอายุุ
ก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรมอบรมภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก และ
หลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมอบรมทัันทีีอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
แต่่กลัับลดลงอยู่่�ในระดัับมากเมื่่อ� ติิดตามในระยะ 3 เดืือน
หลัั ง การอบรม บ่่ ง ชี้้� ว่่ า โปรแกรมอบรมมีี ป ระสิิ ทธิิ ผ ล
ในการสร้้ า งความมั่่� น ใจในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ ใ ห้้ กัั บ

3. Posttest 2
Mean (SD)
18.65 (0.90)
2.46 (0.35)
3.94 (0.49)

P Value

Post Hoc.

<0.001 f
0.364
0.006

1. < 2., 3.
NS
1. < 2.
3. < 2.

ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลได้้เป็็นอย่่างดีี อาจเนื่่�องมาจากลัักษณะ
ของโปรแกรมการอบรบที่่� มีี ก ารเรีี ย นทฤษฎีี ก่่ อ นการ
ฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ทั้้� ง ยัั ง มีี ก ารให้้ ส าธิิ ต กลัั บ ตามแนวทางการ
ฝึึกปฏิิบัติั ิ นอกจากนี้้�กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนหนึ่่ง� มีีประสบการณ์์
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุด้้วย จึึงทำำ�ให้้ระดัับความมั่่�นใจใน
การปฏิิบัติั ดููิ แลผู้้�สููงอายุุหลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมทัันทีีเพิ่่�มขึ้้น�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง จำำ�นวน 30 คน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ที่่�พบว่่า
หลัังการเข้้าร่่วมโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจผู้้�ดููแล
มีีคะแนนเฉลี่่�ยด้้านความรู้้�ในการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
การรัั บ รู้้� พ ลัั ง อำำ� นาจในตนเองในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ
ติิดเตีียง และความสามารถในการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
สููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(p < 0.001)14 อย่่างไรก็็ตามหลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมอบรม
ผู้้�ช่่ ว ยดููแลบางรายอาจพบกัั บ ประสบการณ์์ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้
อยู่่�ในการอบรมภาคทฤษฎีี จึึงอาจก่่อให้้เกิิดความไม่่มั่่น� ใจ
บางประการ ในการจะคงประสิิทธิิผลนั้้�นไว้้ควรมีีกิิจกรรม
และการติิ ด ตามที่่� ช่่ ว ยรัั ก ษาระดัั บ ความมั่่� น ใจของ
ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลด้้วย เช่่น การจััดกิิจกรรมที่่�มีีการดููแล
ผู้้�สููงอายุุจริิง การติิดตามเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
และปััญหาในการดููแลผู้้�สููงอายุุเป็็นระยะ โดยอาจเพิ่่�ม
การติิดตามเป็็นระยะ 6 และ 12 เดืือน15
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เจตคติิของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วม
โปรแกรมอบรมในภาพรวมมีีเจตคติิต่่อผู้้�สููงอายุุอยู่่�ใน
ระดัับมาก ซึ่่ง� ไม่่มีคี วามแตกต่่างหลัังจากเข้้าร่่วมโปรแกรม
อบรมไปจนถึึงระยะติิ ด ตาม 3 เดืือน แต่่ มีี แ นวโน้้ ม
ที่่�เจตคติิจะลดลง สะท้้อนให้้เห็็นว่่าลัักษณะกิิจกรรมใน
โปรแกรมอบรมไม่่ได้้มีีผลต่่อเจตคติิของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแล
ผู้้�สููงอายุุ อาจเนื่่�องมาจากเป็็นโปรแกรมอบรมระยะสั้้�น
ถึึงแม้้จะมีีการสอดแทรกเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเจตคติิในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ แต่่ก็็ยัังอยู่่�ภายใต้้เวลาที่่�จำำ�กััด และมีีชั่่�วโมง
ในการฝึึ ก ปฎิิ บัั ติิ น้้ อ ย เมื่่� อ กลัั บ ไปปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแล
ในสถานการณ์์ จ ริิ ง อาจพบสถานการณ์์ ที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด
ความยากลำำ�บากในการดููแล ซึ่่�งในระหว่่างนี้้�จะไม่่ได้้
คำำ�ปรึึกษาจากโปรแกรม จึึงอาจทำำ�ให้้เจตคติิของผู้้�ช่ว่ ยเหลืือ
ดููแลลดลงได้้ ในขณะที่่�บางการศึึกษาซึ่่�งพััฒนาโปรแกรม
อบรมผู้้�ดููแลโดยมีีเจตคติิเป็็นองค์์ประกอบกลัับพบว่่า
หลัังเข้้าโปรแกรมอบรมกลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ย
เจตคติิสููงขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั อาจเป็็นเพราะกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�ได้้เข้้ารัับโปรแกรมนี้้� เป็็นผู้้�ดููแลที่่�อาศััยอยู่่�ในครััวเรืือน
ที่่�มีีผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�ด้้วยทั้้�งหมด ทำำ�ให้้มีีประสบการณ์์
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุด้ว้ ยตนเองมาก่่อนแล้้ว การได้้เข้้าร่่วม
โปรแกรมที่่�มีีการให้้ความรู้้� และมีีช่่วงเวลาให้้แสดงออก
ถึึงข้้อสงสััย ความเครีียด ความกลััว ความกัังวลที่่�เกิิด
จากการดููแลที่่�มากเกิินไป จึึงอาจส่่งผลให้้ผู้้�ดููแลมีีเจตคติิ
ในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ ที่่� ดีี ขึ้้� น ได้้ 13 ดัั ง นั้้� น ในการจะจัั ด
โปรแกรมอบรมผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุให้้เกิิดประสิิทธิผิ ล
มากขึ้้น� จึึงควรพิิจารณาถึึงกิิจกรรมและระยะเวลาที่่�เหมาะสม
กัับลัักษณะของกลุ่่�มตััวอย่่าง เพื่่อ� ส่่งเสริิมการมีีเจตคติิที่่ดี� ี
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ
บทสรุุป

ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิผลของ
โปรแกรมอบรมครั้้�งนี้้�ว่่าอยู่่�ในระดัับที่่�ดีี เนื่่�องจากเพิ่่�ม
ระดัับความรู้้�และความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลของ
ผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ หลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมอบรม และ
เมื่่�อติิดตามต่่อในระยะ 3 เดืือน ระดัับความรู้้�ก็็ยัังคงสููงอยู่่�
แต่่ความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุกลัับลดลง
จึึงควรมีีการจััดกิิจกรรมและการติิดตามที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ช่ว่ ยเหลืือ
เกิิดความมั่่�นใจในการดููแลผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มเติิม ส่่วนเจตคติิ
เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุไม่่แตกต่่าง
กัันทั้้�งก่่อน-หลัังเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะ
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ติิดตาม 3 เดืือน อาจเพราะโปรแกรมอบรมเป็็นเพีียง
โปรแกรมระยะสั้้�น จึึงอาจไม่่ส่ง่ ผลต่่อเจตคติิเกี่่�ยวผู้้�สููงอายุุ
ของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ อย่่างไรก็็ตามการวิิเคราะห์์
ประสิิทธิผิ ลของโปรแกรมอบรม ยัังเป็็นประโยชน์์ในการนำำ�
ไปพััฒนาโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ ที่่�ควร
จะต้้องมีีการจััดกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมเจตคติิที่่�ดีี ต่่อผู้้�สููงอายุุ
เพื่่อ� ให้้โปรแกรมประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� อัันจะเป็็นประโยชน์์
ต่่อการดููแลผู้้�สููงอายุุและส่่งเสริิมให้้ผู้�สูู้ งอายุุที่่�ต้้องการ
การดููแลมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
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บทคััดย่่อ
เทคโนโลยีีในยุุคดิิจิิทััลเข้้ามามีีอิิทธิิพลต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตในทุุกด้้าน การนำำ�เกมดิิจิิทััลมาใช้้ในการป้้องกััน
บำำ�บััด และฟื้้�นฟููผู้้�สููงอายุุที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะสมองเสื่่�อมหรืือมีีภาวะสมองเสื่่�อมจึึงเป็็นอีีกทางเลืือกที่่�นอกเหนืือ
จากความสนุุกสนานแล้้วยัังส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทางด้้านสุุขภาพกาย สุุขภาพจิิต การรู้้�คิิด และปฏิิสััมพัันธ์์
ทางสัังคม บทความนี้้�จึึงได้้ทบทวนข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเกมดิิจิิทััลและผลการศึึกษาที่่�สนัับสนุุนการเล่่นเกมดิิจิิทััล
ในด้้านต่่าง ๆ ต่่อผู้้�สููงอายุุ
คำำ�สำำ�คััญ : เกมดิิจิิทััล, เกมมิิฟิิเคชััน, เกมเล่่นใช้้ทัักษะ, เกมคิิดไตร่่ตรอง, ผู้้�สููงอายุุ, ภาวะสมองเสื่่�อม
Abstract
Technology in the digital age influences life in all aspects. The use of the digital games in prevention, treatment and rehabilitation of elderlies at risk of dementia or those with dementia is an alternative. Not
only the patients enjoy the games but it also results in their physical, mental, cognitive and social interaction
changes. This narrative review article described information related to digital games and the results of studies
that support digital gaming in various areas for older adults.
Keywords : Digital games, Gamification, Casual games, Serious games, Older adults, Dementia
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มีี เ พิ่่� ม มากขึ้้� น และใกล้้ เ คีี ย งกัั บ สัั ด ส่่ ว นของประชากร
วััยเด็็ก (12 เทีียบกัับ 11.2 ล้้านคน)1 จากสถิิติขิ องผู้้�สููงอายุุ
ในประเทศไทย 77 จัังหวััด ในปีี พ.ศ. 2563 มีีผู้�สูู้ งอายุุ
รวมทั้้�งสิ้้�นร้้อยละ 17.572 ซึ่่�งมีีความเป็็นไปได้้ว่่าในสิ้้�นปีี
พ.ศ. 2564 หากมีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ร้้อยละ 20 ขึ้้�นไป
ประเทศไทยจะเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์ (aged
society) และจากการคาดคะเนขององค์์การสหประชาชาติิ
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(United Nations: UN) ในอีีก 30 ปีีข้า้ งหน้้าทั่่�วโลกจะเข้้าสู่่�
สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างเต็็มรููปแบบ (super-aged society)3
ซึ่่ง� หนึ่่ง� ในปััญหาที่่�พบบ่่อยในผู้้�สููงอายุุคืือภาวะสมองเสื่่อ� ม
(dementia)4
จากข้้อมููลของชมรมเครืือข่่ายนัักสื่่�อสารข้้อมููล
เชิิงลึึกแห่่งประเทศไทยมีีผู้�สูู้ งอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
จำำ�นวน 600,000 คน ในปีี พ.ศ. 2562 และมีีความชุุก
ภาวะสมองเสื่่อ� มเพิ่่�มมากขึ้้น� ตามอายุุ โดยพบในเพศหญิิง
มากกว่่าเพศชาย5 ปััจจััยเสี่่�ยงของการลดลงของปริิชาน
ปััญญา เช่่น โรคเบาหวาน ความดัันโลหิิตสููง การขาด
ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม (social interaction) การสููบบุุหรี่่�
และการมีีดััชนีีมวลกายมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 30 กิิโลกรััม
ต่่ อ ตารางเมตร 6 ซึ่่� ง ภาวะสมองเสื่่� อ มนอกจากจะส่่ ง
ผลกระทบโดยตรงต่่อปริิชานปััญญา (cognition)7 ยัังเกิิด
ผลกระทบในด้้านต่่าง ๆ อาทิิ ทำำ�ให้้สููญเสีียค่่าใช้้จ่่าย
ในการรัั ก ษาดููแลผู้้�ป่่ ว ยสมองเสื่่� อ มจำำ� นวนมหาศาล 8
เกิิดภาระต่่อผู้้�ดููแล9 และการเสีียชีีวิิตภายใน 1.3-9.2 ปีี
หลัังจากการตรวจวิินิิจฉััยภาวะสมองเสื่่�อม10
ดัั ง นั้้� น การป้้ อ งกัั น และส่่ ง เสริิ ม ด้้ วยกิิ จ กรรม
ที่่� ช่่ ว ยฝึึ ก สมอง (brain training) ในผู้้�สูู งอายุุ จึึ งเป็็ น
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�หน่่วยงานทางด้้านสาธารณสุุขเล็็งเห็็นและ
รณรงค์์ให้้ผู้้�สููงอายุุนั้้�นมีีปริิชานปััญญาที่่�ดีีและสามารถ
ช่่วยเหลืือตนเองได้้ จากแนวเวชปฏิิบััติิของคำำ�แนะนำำ�
ในผู้้�ที่่�มีีภาวะการรู้้�คิิดบกพร่่องเล็็กน้้อย (mild cognitive
impairment: MCI) และผู้้�ที่่� มีี ภ าวะสมองเสื่่� อ มที่่� มีี
หลัั ก ฐานทางเวชศาสตร์์ เ ชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ที่่� เ พีี ย งพอมีี แ ค่่
การออกกำำ�ลัั ง กายและการฝึึ ก สมอง 7 ซึ่่� ง รููปแบบเกม
ฝึึกสมองที่่�นำำ�มาใช้้ในผู้้�สููงอายุุคืือการเล่่นเกมแบบทั่่�วไป11
และการเล่่นเกมดิิจิิทััล12, 13
การใช้้เทคโนโลยีีทางการแพทย์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็ ว ภายในไม่่ กี่่� ปีี ที่่� ผ่่ า นมาและหนึ่่� ง ในปัั จ จัั ย ที่่� เ ร่่ ง
ให้้เกิิดการใช้้เทคโนโลยีีกัับผู้้�ป่่วยคืือการแพร่่ระบาดใหญ่่
ของไวรัั ส โควิิ ด -19 ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงวิิ ถีี ชีี วิิ ต ของผู้้� ค น
ทำำ� ให้้ ว งการแพทย์์ เ ล็็ ง เห็็ น ถึึงความสำำ�คัั ญ ของการใช้้
เทคโนโลยีีเพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยเพิ่่�มมากขึ้้�น การใช้้เกมและ
องค์์ประกอบการออกแบบเกมในบริิบทที่่�ไม่่ใช่่เกมเป็็น
ที่่�ยอมรัับและสนใจจากหลายสาขารวมทั้้�งในด้้านการ
ดููแลสุุ ข ภาพสำำ� หรัั บ ผู้้�สูู งอายุุ ที่่� เ รีี ย กว่่ า เกมมิิ ฟิิ เ คชัั น
(gamification) โดยนำำ�เทคนิิคของเกมมิิฟิิเคชัันไปใช้้ใน
การส่่งเสริิมสุุขภาวะในผู้้�สููงอายุุด้า้ นสุุขภาพกาย (physical
health) ปริิชานปััญญา ปฏิิสัมั พัันธ์์ทางสัังคม และอารมณ์์
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หรืือสุุ ข ภาพจิิ ต (mental health)14 ที่่� ทำำ� ให้้ ผู้้� เ ล่่ น เกิิ ด
แรงจููงใจและการมีีส่่วนร่่วม15 การนำำ�เทคนิิคเกมมิิฟิิเคชััน
มาใช้้ ด้้ า นปริิ ช านปัั ญ ญานั้้� น ทัั ศ นคติิ แ ละความเชื่่� อ
เป็็ น เป้้ า หมายหลัั ก ในการทำำ� ให้้ ผู้้�สูู งอายุุ เ กิิ ด แรงจููงใจ
ในการเล่่ น เกมดิิ จิิ ทัั ล อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง 16 เกมดิิ จิิ ทัั ล เป็็ น
รููปแบบหนึ่่ง� ของการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการดููแลสุุขภาพ
และเป็็นที่่�น่่าสนใจว่่าแนวโน้้มการออกแบบเกมดิิจิิทััล
ในศตวรรษที่่� 21 ได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเกมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
17
โดยเฉพาะ
ในบทความปริิทััศน์์นี้้�จึึงได้้ทบทวนวรรณกรรม
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ เกมดิิ จิิ ทัั ล มาใช้้ ใ นผู้้�สูู งอายุุ โ ดยเฉพาะ
ในกลุ่่�มที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมและภาวะการรู้้�คิิดบกพร่่อง
เล็็ กน้้ อย เพื่่� อใช้้ เ ป็็ นทางเลืือกสำำ� หรัั บผู้้�สูู งอายุุ ผู้้�ดูู แล
และบุุคลากรทางการแพทย์์ในการป้้องกััน บำำ�บััด และ
ฟื้้�นฟููภาวะสมองเสื่่�อมในผู้้�สููงอายุุ เป็็นการรวบรวมข้้อมููล
การศึึกษาวิิ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ รููปแบบเกมดิิ จิิ ทัั ล และ
ผลการศึึกษาในมิิ ติิ ต่่ า ง ๆ ได้้ แ ก่่ มิิติิ ทางด้้ า นปริิ ช าน
ปััญญา สุุขภาพกาย สุุขภาพจิิต และปฏิิสัมั พัันธ์์ทางสัังคม
โดยใช้้การสืืบค้้นหลายฐานข้้อมููล ประกอบด้้วย Google
Scholar, Web of Science, PubMed, ScienceDirect,
MDPI และวารสารหลัักทางด้้านเทคโนโลยีี อาทิิ Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
โดยคำำ�สำำ�คััญหลััก เช่่น digital games/serious game/
casual games และ cognitive/cognition หรืือ elderly/
senior/older adult ทำำ�ให้้ได้้งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมิิติิทั้้�งสี่่�
จำำ�นวน 11 เรื่่�องโดยที่่�มีี 1 บทความทำำ�การศึึกษา 2 มิิติิ
แบ่่งเป็็นด้้านปริิชานปััญญา 4 เรื่่�อง ด้้านสุุขภาพกาย
3 เรื่่�อง ด้้ า นสุุ ข ภาพจิิ ต 2 เรื่่�อง และด้้ า นปฏิิ สัั มพััน ธ์์
ทางสัังคม 3 เรื่่�อง ดัังต่่อไปนี้้�
รููปแบบเกมดิิจิทัิ ลั สำำ�หรัับผู้้สูู� งอายุุที่มีี�่ ภาวะสมองเสื่่อ� ม
เกมดิิ จิิ ทัั ล หมายถึึง การเล่่ น เกมผ่่ า นสื่่� อ
เทคโนโลยีี ได้้ แ ก่่ คอมพิิ ว เตอร์์ อุุ ป กรณ์์ โ ทรศัั พ ท์์
เคลื่่�อนที่่� และเครื่่�องเล่่นเกมโดยเน้้นไปที่่�การเล่่นเกมที่่�ใช้้
กระบวนการฝึึกสมองด้้านปริิชานปััญญา18, 19 ตามแนวคิิด
เกมมิิ ฟิิ เ คชัั น สู่่�เกมดิิ จิิ ทัั ล 16 ซึ่่� ง กลไกที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งและมีี
ความเป็็นไปได้้จากการเล่่นเกมดิิจิิทััลมีี 4 ประการ คืือ
ทำำ�ให้้เกิิดความผ่่อนคลายและเพลิิดเพลิิน กระบวนการ
มีีส่่วนร่่วมในสัังคม เกิิดการกระตุ้้�นปริิชานปััญญา และ
เป็็นการฝึึกทัักษะการเคลื่่�อนไหว20 เกมดิิจิิทััลแบ่่งได้้เป็็น
2 รููปแบบ คืือ เกมเล่่นใช้้ทัักษะ (casual games) และ
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เกมคิิดไตร่่ตรอง (serious games) สำำ�หรัับหลัักการใน
การจััดรููปแบบของเกมดิิจิทัิ ลั คืือความยากง่่ายในการเล่่น
โดยเกมเล่่นใช้้ทักั ษะจะมีีระดัับในการเล่่นตั้้�งแต่่ง่า่ ยจนถึึง
ปานกลาง ส่่วนเกมคิิดไตร่่ตรองจะมีีระดัับในการเล่่นตั้้�งแต่่
ปานกลางจนถึึงยาก วััตถุุประสงค์์ของการเล่่นเกมดิิจิิทััล
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุและผู้้�ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมมีีทั้้�งเพื่่�อการ
ป้้องกััน21, 22 การวิินิิจฉััย23-26 การคััดกรอง23, 24, 27 การตรวจ
ประเมิิน25, 28, 29 และการบำำ�บััดฟื้้�นฟููภาวะสมองเสื่่�อม30, 31
ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. เกมเล่่นใช้้ทัักษะ
	ลัักษณะของเกมเล่่นใช้้ทัักษะคืือเกมที่่�ไม่่
ยุ่่�งยาก มีีกลไกไม่่ซัับซ้้อน ไม่่ต้้องการทัักษะพิิเศษในการ
เล่่น และใช้้ระยะเวลาการเล่่นในแต่่ละครั้้�งไม่่นาน32, 33

มีี ลัั ก ษณะจำำ� เพาะ 4 ประการ คืือ เป็็ น เกมที่่� ไ ด้้ รัั บ
การยอมรัับว่่าเหมาะสมกัับคนกลุ่่�มใหญ่่ (acceptability)
เข้้ า ถึึงได้้ ง่่ า ย (accessibility) เรีี ย บง่่ า ยไม่่ ซัั บ ซ้้ อ น
(simplicity) และมีีความยืืดหยุ่่�นในการเล่่น (flexibility)34
โดยแบ่่งเกมเล่่นใช้้ทักั ษะได้้เป็็น 4 ประเภท คืือ เกมแอ็็กชััน
(casual action games ) เกมปริิศนา (casual puzzle
games) เกมแบบจำำ�ลอง (casual simulation games)
และเกมกลยุุทธ์์ (strategy games)12 และจากการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมาของ Groenewoud และคณะในปีี 201731
พบว่่าเกมที่่�ได้้รับั ความนิิยมจากผู้้�สููงอายุุและเล่่นบ่่อยที่่�สุดุ
คืือเกม Shuffleboard (iSjoel) จััดอยู่่�ในประเภทเกมแบบ
จำำ�ลอง ดัังตััวอย่่างใน Figure 1 ซึ่่ง� ลัักษณะของเกมเล่่นใช้้
ทัักษะแต่่ละประเภทมีีดัังนี้้�

Figure 1 Casual game
1.1 	ประเภทเกมแอ็กชัน
		 เกมแอ็็กชัันมีีลัักษณะการเล่่นโดยใช้้
การเคาะหรืือเลื่่�อนหน้้าจอไปตามทิิศทางของเป้้าหมาย
ที่่�เราต้้องการด้้วยการยิิง ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
เกม Pocket Frog Splash (Figure 1)
1.2 	ประเภทเกมปริิศนา
		 เกมปริิศนาเป็็นเกมเล่่นที่่�ใช้้การลาก
สลัับตำำ�แหน่่ง จัับคู่่�รููปภาพ จัับคู่่�สีี เพื่่�อแก้้ปริิศนาในเกม
และมัั ก มีี ก ารจำำ�กัั ด เวลาเป็็ น เงื่่� อ นไขในการผ่่ า นด่่ า น
ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เกม Bejeweled และเกม
Tetris (Figure 1)

1.3 	ประเภทเกมแบบจำำ�ลอง
		 เกมแบบจำำ� ลองเป็็ น การเล่่ น เกม
ด้้วยการจำำ�ลองสถานการณ์์ที่่�ใช้้การควบคุุมไม่่ซัับซ้้อน
โดยมีีปุ่่�มกำำ�หนดทิิศทางซ้้ายและขวา คู่่�แข่่งมัักจะเป็็น
คอมพิิ ว เตอร์์ ตัั ว อย่่ า งเกมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ได้้ แ ก่่ เกม
Xylophone และเกม Shuffleboard (Figure 1)
1.4 	ประเภทเกมกลยุุทธ์์
		 เกมกลยุุทธ์์เป็็นเกมเล่่นใช้้ทัักษะที่่�มีี
ระยะเวลาการเล่่นนานกว่่าเกมประเภทอื่่�น ๆ ในเกมเล่่น
ใช้้ทัักษะ มีีเป้้าหมายในการสะสมบางสิ่่�งที่่�เกมกำำ�หนด
และในขณะเดีี ย วกัั น อาจมีี ก ารป้้ อ งกัั น การปะทะจาก
คู่่�แข่่ง ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เกม Dominoes และ
เกม Solitaire (Figure 1)
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2. เกมคิิดไตร่่ตรอง
เกมคิิดไตร่่ตรองเป็็นเกมที่่�ใช้้ฝึกึ และกระตุ้้�น
สมองด้้วยการเรีียนรู้้� การจำำ�ลองสถานการณ์์และการเพิ่่�ม
ทัักษะในการสื่่อ� สาร35, 36 ซึ่่ง� จากการศึึกษาของ Tong และ
คณะในปีี 201718 พบว่่าเกมคิิดไตร่่ตรองช่่วยส่่งเสริิม
ปริิชานปััญญา สมรรถภาพทางกาย (physical health)
ปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคม (social interaction) และอารมณ์์
ในผู้้�ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม แบ่่งได้้เป็็น 8 ประเภท13 คืือ
เกมผจญภัั ย (adventure games) เกมกีี ฬ า (sport
games) เกมกลยุุทธ์์ เกมออกกำำ�ลัังกาย (exergames)
เกมปริิศนา เกมแอ็็กชััน เกมเล่่นตามบทบาท (Role-Playing
Games: RPG) และเกมแบบจำำ�ลอง (simulation games)
ดัังลัักษณะของการเล่่นเกมแต่่ละประเภทต่่อไปนี้้�
2.1 	ประเภทเกมผจญภััย
		ลัั ก ษณะการเล่่ น เกมผจญภัั ย จะ
เป็็ น เกมที่่� ผู้�้ เ ล่่ น ได้้ ทำำ� การสำำ�รว จและมีี ป ฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ
สิ่่�งแวดล้้อม ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ เกมผจญภััย
ผ่่านการท่่องเที่่�ยวรอบโลกในสถานที่่�ต่่าง ๆ ที่่�เป็็นมรดก
ทางวััฒนธรรม37 ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เกม The
Ancient Olympic (Figure 2)
2.2 	ประเภทเกมกีีฬา
		 เ ก ม กีี ฬ า เ ป็็ น เ ก ม ที่่� เ ลีี ย น แ บ บ
การจำำ� ลองสถานการณ์์ เ สมืือนจริิ ง ในการเล่่ น กีี ฬ า
การเล่่นวีีดีีโอเกมผ่่านกล้้องไคเนค (kinect)38 เป็็นรููปแบบ
ที่่�กำำ�ลังั ได้้รับั ความนิิยมและถููกนำำ�มาใช้้ในการบำำ�บัดั ฟื้้�นฟูู
ผู้้�สูู งอายุุ ตัั ว อย่่ า งเกมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เช่่ น เกม Tai Chi
exercise (Figure 2)
2.3 	ประเภทเกมกลยุุทธ์์
		 เกมกลยุุ ทธ์์ เ ป็็ น เกมที่่� ผู้้� เ ล่่ น ต้้ อ ง
ใช้้ ก ลยุุ ทธ์์ แ ละความเฉลีี ย วฉลาดเพื่่� อ บรรลุุ เ ป้้ า หมาย
ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น Game of gifts purchase39
(Figure 2) เป็็นเกมที่่�มีกี ารวางแผนเพื่่อ� ให้้บรรลุุเป้้าหมาย
ตามงบประมาณที่่�กำำ�หนด
2.4 	ประเภทเกมออกกำำ�ลัังกาย
		 เกมออกกำำ�ลัั ง กายจะเป็็ น เกมที่่�
ผสมผสานการออกกำำ�ลัั ง กายกัั บ วิิ ดีี โ อเกมเข้้ า ด้้ ว ยกัั น
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เพื่่�อให้้เกิิดความสนุุกสนานมากยิ่่�งขึ้้�น ตััวอย่่างเกมหรืือ
โปรแกรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เกม HybridPLAY40 เป็็นเกม
ที่่�ผสมผสานการออกกำำ�ลัังกายด้้วยเครื่่�องออกกำำ�ลัังกาย
กัับการใช้้แอปพลิิเคชัันโดยมีีผู้�้เล่่นหลายคน และเกม
FitForAll30, 41 ที่่�เป็็นการออกกำำ�ลัังกายโดยใช้้เซนเซอร์์
ควบคุุมอุุปกรณ์์สำำ�หรัับออกกำำ�ลัังกาย (Figure 2)
2.5 	ประเภทเกมปริิศนา
		ลัั ก ษ ณ ะ เ ก ม ป ริิ ศ น า คืื อ เ ก ม ที่่�
ออกแบบให้้ผู้้�เล่่นแก้้ไขปััญหาเชิิงตรรกะ เช่่น การวาง
ชิ้้�นส่่วนต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
เกม Kawashima Brain Training42 (Figure 2)
2.6 	ประเภทเกมแอ็็กชััน
		 เกมแอ็็ ก ชัั น เป็็ น เกมที่่� ผู้้� เ ล่่ น ต้้ อ งใช้้
การประสานสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งตาและมืือ (hand eye
coordination) และตอบสนองด้้ ว ยความรวดเร็็ ว
ด้้วยการเคลื่่อ� นไหวร่่างกายส่่วนต่่าง ๆ เช่่น การหลบกัับดััก
การกระโดด การทำำ� งานในเวลาที่่� จำำ�กัั ด ตัั ว อย่่ า งเกม
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เกม Super Mario Bros42 (Figure 2)
2.7 	ประเภทเกมเล่่นตามบทบาท
		 เกมเล่่นตามบทบาทเป็็นเกมที่่�ผู้้�เล่่น
สมมุุติิรัับบทเป็็นตััวละครตััวใดตััวหนึ่่�งในเกมด้้วยการ
เล่่นตามคำำ�สั่่�งและกฎกติิกาที่่�เกมกำำ�หนด จะเล่่นคนเดีียว
หรืือหลายคนก็็ได้้ ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ การนำำ�
เทคโนโลยีีโลกเสมืือนจริิง (virtual reality: VR) มาใช้้ใน
การเล่่นเกม ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เกม LabryinthVR43 (Figure 2)
2.8 	ประเภทเกมแบบจำำ�ลอง
		 เกมแบบจำำ� ลองคืือเกมที่่� เ ล่่ น ผ่่ า น
การจำำ� ลองสถานการณ์์ ที่่� เ ลีี ย นแบบสิ่่� ง แวดล้้ อ มให้้
เหมืือนจริิงซึ่่�งสามารถนำำ�เทคโนโลยีีโลกเสมืือนจริิงมา
ใช้้ในการเล่่นเกมได้้เช่่นเดีียวกััน ตััวอย่่างเกมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เช่่น เกม iDO44 (Figure 2) ที่่�จำำ�ลองสถานการณ์์ในชีีวิิต
ประจำำ�วัันระหว่่างผู้้�ดููแลกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
ด้้วยการให้้ความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้วแก้้ปััญหาตามแบบ
จำำ�ลองสถานการณ์์
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Figure 2 Serious game
เกมดิจิทัลกับการส่งเสริมปริชานปัญญาในผู้สูงอายุ
เกมดิิ จิิ ทัั ล มีี ผ ลต่่ อ การทำำ� งานของสมองใน
ผู้้�สูู งอายุุ ที่่� มีี ภ าวะสมองเสื่่� อ มเนื่่� อ งจากรููปแบบของ
การเล่่ น เกมที่่� ไ ม่่ ว่่ า จะเป็็ น เกมเล่่ น ใช้้ ทัั ก ษะหรืือเกม
คิิดไตร่่ตรอง ดัังการศึึกษาที่่�ผ่่านมาของ Perrot และคณะ
ในปีี 201942 ในผู้้�ที่่มี� อี ายุุ 60-72 ปีี จำำ�นวน 3 กลุ่่�ม (จำำ�นวน
36 คน) โดยกลุ่่�มที่่� 1 เล่่นเกม Kawashima Brain Training
กลุ่่�มที่่� 2 เล่่นเกม Super Mario Bros และกลุ่่�มที่่� 3 เป็็น
กลุ่่�มควบคุุม ด้้วยการใช้้เวลา 1 ชั่่�วโมง 3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์
เป็็นระยะเวลา 2 เดืือน พบว่่ากลุ่่�มที่่�เล่่นเกมทั้้�ง 2 กลุ่่�ม
มีีภาพรวมประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของสมอง (global
cognitive functions) ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม การศึึกษาของ Kayama และ
คณะในปีี 201438 ในผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน 41 คน ด้้วยการ
แบ่่ ง ผู้้�สูู งอายุุ อ อกเป็็ น 2 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มควบคุุ ม และ
กลุ่่�มเล่่นเกมดิิจิทัิ ลั โดยกลุ่่�มควบคุุมจะได้้รับั การฝึึกสมอง
ด้้วยวิิธีมี าตรฐานเป็็นเวลา 75 นาทีี ส่่วนกลุ่่�มเล่่นเกมดิิจิทัิ ลั
จะได้้รัับการฝึึกสมองด้้วยวิิธีีมาตรฐานเป็็นเวลา 75 นาทีี

ร่่วมกัับการฝึึกไทชิิกัับกล้้องไคเนคอีีก 5 นาทีี รวมเป็็น
เวลา 80 นาทีี พบว่่ากลุ่่�มที่่�เล่่นเกมดิิจิิทััลมีีความสามารถ
ของสมองด้้ า นบริิ ห ารจัั ด การ (executive function)
ดีี ก ว่่ า กลุ่่�มควบคุุ ม อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ ซึ่่� ง ทั้้� ง
2 เรื่่�องเป็็นงานวิิจััยที่่�ศึึกษาในผู้้�สููงอายุุทั่่�วไปที่่�ไม่่มีีปััญหา
ด้้านปริิชานปััญญา
ส่่ ว นงานวิิ จัั ย อีี ก 2 เรื่่� อ ง เป็็ น การศึึกษาใน
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะการรู้้�คิิดบกพร่่องเล็็กน้้อยหรืือในภาวะ
สมองเสื่่�อม งานของ Bamidis และคณะ ในปีี 201541
ได้้ทำำ�การศึึกษาในที่่�มีอี ายุุตั้้ง� แต่่ 55 ปีีขึ้้น� ไปจำำ�นวน 322 คน
และหลัังสิ้้�นสุุดโปรแกรมคงเหลืือ 229 คน แบ่่งออกเป็็น
2 กลุ่่�ม ในแต่่ละกลุ่่�มจะมีีทั้้�งผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะการรู้้�คิิด
บกพร่่องเล็็กน้้อย ภาวะสมองเสื่่�อม และผู้้�ที่่�ไม่่มีีปััญหา
ด้้านปริิชานปััญญา โดยแบ่่งเป็็นกลุ่่�มควบคุุมจำำ�นวน 66 คน
และกลุ่่�มทดลองจำำ�นวน 163 คน ที่่�เล่่นเกม FitForAll
ร่่วมกัับการฝึึกสมอง ด้้วยการฝึึกครั้้ง� ละประมาณ 1 ชั่่ว� โมง
เป็็ น เวลา 2 สัั ป ดาห์์ และทำำ� การสุ่่�มจำำ� นวนครั้้� ง ของ
การเข้้าร่่วมกิิจกรรมอยู่่�ระหว่่าง 24-110 ครั้้ง� ผลการศึึกษา
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พบว่่ากลุ่่�มทดลองที่่�เล่่นเกมดิิจิิทััลร่่วมกัับการฝึึกสมอง
มีี ภ าพรวมประสิิ ทธิิ ภ าพการทำำ� งานของสมองดีี ขึ้้� น
อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ เ มื่่� อ เทีี ย บกัั บ กลุ่่�มควบคุุ ม
อย่่างไรก็็ตามในกลุ่่�มทดลองที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมนั้้�นไม่่
ค่่อยเห็็นการเปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�มีีภาวะ
การรู้้�คิิดบกพร่่องเล็็กน้้อยและในผู้้�ที่่�ไม่่มีีปััญหาปริิชาน
ปััญญา เช่่นเดีียวกัับงานของ Mrakic-Sposta และคณะ
ในปีี 201845 ที่่�ศึึกษาในผู้้�สููงอายุุที่่มี� ภี าวะการรู้้�คิดิ บกพร่่อง

เล็็กน้้อยและผู้้�ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมจำำ�นวนรวม 10 คน
ด้้วยการให้้ผู้�สูู้ งอายุุกลุ่่�มทดลองปลููกดอกไม้้ผ่่านการเล่่น
เกมดิิจิทัิ ลั ด้้วยเทคโนโลยีีโลกเสมืือนจริิงในเวลา 40-45 นาทีี
ต่่อครั้้�ง จำำ�นวน 3 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ เป็็นเวลา 6 สััปดาห์์
พบว่่ากลุ่่�มที่่�เล่่นเกมมีีภาพรวมประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ของสมองดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อเทีียบกัับ
กลุ่่�มควบคุุม (Table 1)

Table 1 Results of digital games for improving cognition
Authors
Participants
Intervention
Perrot, et al. (2019)42 36 older adults,
aged 60-71
years old
Kayama, et al.
(2014)38

41 older adults,
aged 65 years
old and over

Bamidis, et al.
(2015)41

229 older adults
(healthy brain,
mild cognitive
impairment and
dementia), aged
55 years old and
over

Mrakic-Sposta, et al. 10 older adults
(2018)45
(mild cognitive
impairment and
dementia)

1. Kawashima Brain
Training
2. Super Mario Bros
3. Control
1. Control
(standardized
training)
2. Standardized
training + tai chi
1. FitForAll and Brain
Fitness Program
(163 older adults; 69
healthy, 72 MCI, 22
dementia)
2. Control (66 older
adults; 21 healthy, 39
MCI, 6 dementia)
1. Virtual reality game
2. Control

เกมดิจิทัลกับการส่งเสริมสุขภาพกายในผู้สูงอายุ
เกมดิิจิิทััลบางชนิิดนอกจากจะช่่วยส่่งเสริิม
ปริิ ช านปัั ญ ญาแล้้ วยัั ง ช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม สุุ ข ภาพกายให้้ กัั บ
ผู้้�สูู งอายุุ โ ดยเฉพาะเกมคิิ ด ไตร่่ ต รองประเภทเกม
ออกกำำ�ลัั ง กาย ดัั ง ผลการศึึกษาของ Konstantinidis
และคณะ ในปีี 201630 ที่่�แบ่่งกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีปััญหา
ด้้านปริิชานปััญญา จำำ�นวน 232 คน ออกเป็็นกลุ่่�มที่่�

Durations

Results

1 hour, 3 times/
week, 2 months

Both intervention
groups improved
global cognition
than control group
75-80 minutes/
Improved
session, 1 session/ executive
week,
functions than
12 weeks
control group
~1 hour, 24-110 Improved global
sessions, 2 weeks cognition than
control group

40-45 minutes/
Improved global
session, 3 sessions/ cognition than
week, 6 weeks
control group

เล่่ น เกมออกกำำ�ลัั ง กายด้้ ว ยโปรแกรม FitForAll และ
กลุ่่�มควบคุุ ม ซึ่่� ง กลุ่่�มที่่� เ ล่่ น เกมจะออกกำำ�ลัั ง กายแบบ
แอโรบิิก แบบแรงต้้าน แบบยืืดเหยีียด และฝึึกการทรงตััว
โดยใช้้เวลาประมาณ 40 นาทีี จำำ�นวน 5 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์
เป็็ น ระยะเวลา 8 สัั ป ดาห์์ พบว่่ า กลุ่่�มที่่� เ ล่่ น เกมมีี ค่่ า
ความแข็็งแรง ความยืืดหยุ่่�น ความทนทาน และการทรงตััว
ที่่�ดีีกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
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การศึึกษาของ Padala และคณะ ในปีี 201746
ได้้ทำำ�การศึึกษาเปรีียบเทีียบ 2 กลุ่่�ม คืือกลุ่่�มที่่�เล่่นเกม
จากวีีดีีโอเกมเพื่่�อการออกกำำ�ลัังกายผ่่าน Wii-fit และ
กลุ่่�มที่่�ออกกำำ�ลัังกายด้้วยการเดิินในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะ
สมองเสื่่�อมเล็็กน้้อยชนิิดอััลไซเมอร์์ (mild alzheimer’s
dementia) จำำ�นวน 30 คน เวลา 30 นาทีี จำำ�นวน 5 ครั้้�ง
ต่่อสััปดาห์์ เป็็นเวลา 8 สััปดาห์์ พบว่่ากลุ่่�มที่่�เล่่นเกมมีี
การทรงตััวและคะแนนความกลััวการหกล้้มที่่�ดีีกว่่ากลุ่่�ม
ที่่�เดิินออกกำำ�ลังั กายอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ นอกจากนี้้�

ยัั ง พบว่่ า การศึึกษาของ Mrakic-Sposta และคณะ
ในปีี 2018 45 ที่่� ใ ห้้ ผู้�สูู้ งอายุุ เ ล่่ น เกมผ่่ า นเทคโนโลยีี
โลกเสมืือนจริิงในระยะเวลา 6 สััปดาห์์พบว่่ามีีผลต่่อ
การลดลงของภาวะเครีียดออกซิิเดชััน (oxidative stress)
(Table 2) ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับทฤษฎีีการเสื่่�อมของ
สมองโดยเฉพาะในโรคอััลไซเมอร์์ที่่�เกิิดจากการสะสม
ของคราบอมััยลอยด์์ (amyloid plaque) และการพัันกััน
ของเส้้นใยประสาท (neurofibrillary tangle) ของเธาโปรตีีน
(tau protein) ในสมองทำำ�ให้้เกิิดภาวะเครีียดออกซิิเดชััน47, 48

Table 2 Results of digital games for improving physical health
Authors
Participants
Intervention
Durations
Konstantinidis, et al. 232 older
1. FitForAll
40 minutes,
30
(2016)
persons
2. Control
5 times/week,
8 weeks
Padala, et al.
(2017)46
Mrakic-Sposta, et
al. (2018)45

30 mild
alzheimer’s
dementia
10 older adults
(mild cognitive
impairment and
dementia)

1. Wii-fit
2. walking
1. Virtual reality
game
2. Control

เกมดิจิทัลกับการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
ผลทางด้้านสุุขภาพจิิตเป็็นอีีกประเด็็นที่่�นิิยม
ทำำ�การศึึกษาสำำ�หรัับการเล่่นเกมดิิจิิทััลในผู้้�สููงอายุุเป็็น
งานวิิจััยเชิิงคุุณภาพดัังนั้้�นผลการศึึกษาจึึงเป็็นข้้อมููลที่่�ได้้
จากการสัั ง เกต (observation) การสัั ม ภาษณ์์ เ ชิิ ง ลึึก
(in-depth interview) และการใช้้กระบวนการกลุ่่�ม (focus
group) ดัังนั้้�นผลการศึึกษาที่่�รายงานจึึงเป็็นข้้อมููลจาก
การสััมภาษณ์์ ได้้แก่่ ความพึึงพอใจ ประสบการณ์์เชิิงลบ
และเชิิงบวกต่่อการเล่่มเกมดิิจิทัิ ลั (Table 3) ดัังการศึึกษา
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง 2 เรื่่�อง คืือ การศึึกษาของ Boj และคณะ ในปีี
201840 ได้้ทดลองนำำ�เทคโนโลยีีการเล่่นเกม HybridPLAY
ซึ่่ง� เป็็นการเล่่นเกมแบบเป็็นกลุ่่�มไปทดลองนำำ�ร่อ่ งในผู้้�สููงอายุุ
ที่่�ไม่่มีปัี ญ
ั หาด้้านปริิชานปััญญาจำำ�นวน 8 คน ด้้วยการให้้
เล่่นเครื่่อ� งเล่่นที่่�เป็็นอุุปกรณ์์การออกกำำ�ลังั กายในสนามจริิง
ร่่วมกัับการใช้้การควบคุุมผ่่านวิิดีโี อเกมเป็็นเวลา 2 ชั่่ว� โมง

30 minutes,
5 times/week,
8 week
40-45 minutes/
session,
3 sessions/
week, 6 weeks

Results
Improved
strength, flexibility,
endurance, and
balance than
control group
Improved balance
and fear of falls
than walking group
Decreased
oxidative stress

พบว่่าผู้้�สููงอายุุมีีความพึึงพอใจที่่�ได้้ออกกำำ�ลัังกายและ
ได้้ เ ล่่ น เกมร่่ ว มกัั บเพื่่� อนวัั ยเดีี ยวกัั น และงานวิิ จัั ยของ
Groenewoud และคณะ ในปีี 201731 ได้้นำำ�เกมเล่่น
ใช้้ทัักษะที่่�มีีอยู่่�แล้้วจำำ�นวน 10 เกม และเกมที่่�คิิดค้้น
ขึ้้�นมาใหม่่จำำ�นวน 3 เกม ให้้ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
จำำ�นวน 54 คน มีีอายุุเฉลี่่�ย 83 ปีี ด้้วยการทดลองให้้
ผู้้�สููงอายุุเล่่นเกมทั้้�งหมดจำำ�นวน 177 รอบ แล้้วทำำ�การ
วัั ด ผลด้้ ว ยการสัั ง เกตและตอบแบบสอบถามจากการ
ทดลองเล่่นภายในระยะเวลา 30 นาทีี พบว่่าประสบการณ์์
ด้้านบวกที่่�ผู้้�สููงอายุุได้้รัับคืือการรัับรู้้�คุุณค่่าของตนเอง
การบรรลุุ เ ป้้ า หมาย การมีี ตัั ว ตน การรู้้�สึึ กผููกพัั น และ
เป็็ น เจ้้ า ของ การมีี กิิ จ กรรมให้้ ทำำ� และรู้้�สึึ กชื่่� น ชอบ
การเล่่ น เกม ส่่ ว นประสบการณ์์ ด้้ า นลบคืือผู้้�สูู งอายุุ
กลััวการแพ้้ หงุุดหงิิด และรู้้�สึึกไม่่ปลอดภััยเมื่่�อเล่่นเกม
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Table 3 Results of digital games for improving mental health
Authors
Participants
Intervention
Durations
Results
40
Boj, et al. (2018)
8 older adults
1. HybridPLAY
2 hours
Satisfaction
Groenewoud, et al. 54 dementia, aged Existing game
177 sessions Positive experiences
31
- self-esteem
(2017)
mean 83 years old 1. Shuffleboard/ iSjoel
2. Checkers/
- achievement
Draughts
- sense of connection
3. Dominoes
and belonging
4. Solitaire
- identity
5. Xylophine
- having something
6. Tesla Toy
to do
7. Line Art
- admiration for the
8. Soundrop
games
9. Pocket Pond
Negative experiences
10.Talking Tom
- failure
New game
- annoyance
prototypes
- insecurity
1. Shopping
2. Pets
3. Soccer
เกมดิิจิิทััลกัับการส่่งเสริิมปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมใน
ผู้้�สููงอายุุ
สำำ�หรัับผลการศึึกษาด้้านปฏิิสัมั พัันธ์์ทางสัังคม
จากการเล่่นเกมดิิจิทัิ ลั อยู่่�ในรููปแบบของงานวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ
เช่่นเดีียวกัับผลของการศึึกษาของ De Schutter และ
Vanden Abeele ในปีี 201049 ในผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีปััญหา
ด้้านปริิชานปััญญาจำำ�นวน 35 คน พบว่่าการเล่่นเกมทำำ�ให้้
เกิิดความเชื่่อ� มโยงระหว่่างผู้้�สููงอายุุกับั บุุคคลในครอบครััว
เกิิดการฝึึกฝนตนเองและผู้้�อื่น่� และทำำ�ให้้เกิิดการมีีส่ว่ นร่่วม
จากการสัังเกตผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยจำำ�นวน 4 ครั้้�ง ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับงานของ Unbehaun และคณะ ในปีี 201850 ที่่�ศึึกษา

ในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมและผู้้�ดููแลจำำ�นวน 14 คู่่�
พบว่่าการเล่่นเกมดิิจิิทััลช่่วยส่่งเสริิมปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ผู้้�สููงอายุุที่่มี� ภี าวะสมองเสื่่อ� มและผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ ทำำ�ให้้เกิิด
ความสััมพัันธ์์ที่่ดี� แี ละเกิิดการเสริิมพลััง (empowerment)
ในผู้้�สููงอายุุที่่มี� ภี าวะสมองเสื่่อ� ม และอีีกผลการศึึกษาของ
Osmanovic และคณะ ในปีี 201551 ที่่�ใช้้การสััมภาษณ์์
และการสนทนากลุ่่�มในผู้้�ดููแลจำำ�นวน 39 คน และผู้้�สููงอายุุ
จำำ� นวน 22 คน พบว่่ า การเล่่ น เกมดิิ จิิ ทัั ล ร่่ ว มกัั น ช่่ ว ย
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด ปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ดีี แ ละเกิิ ด การเชื่่� อ มต่่ อ
ระหว่่างวััย (Table 4)
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Table 4 Results of digital games for improving social interaction
Authors
Participants
Intervention
De Schutter &
35 older adults, aged Semi-structured
Vanden Abeele
50-72 years old
interview and
49
(2010)
observation
Unbehaun, et al.
(2018)50

14 dementia and
theirs professional
caregivers

Osmanovic, et al. 1. 39 young adults
(2015)51
2. 22 older adults

Durations
4 rounds

Semi-structured
interview and
observation

8 months

Short interview and
focus group

2 times

บทวิจารณ์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการใช้้
เกมดิิจิิทััลในผู้้�สููงอายุุและผู้้�ที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อมพบว่่า
ช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาวะในมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างครอบคลุุม
ทั้้� ง ด้้ า นปริิ ช านปัั ญ ญา 38, 41, 42, 45 สุุ ข ภาพกาย 42, 45-46
สุุขภาพจิิต31, 40 และปฏิิสัมั พัันธ์์ทางสัังคม49-51 อย่่างไรก็็ตาม
จากการศึึกษาของ Groenewoud และคณะ ในปีี 201731
ที่่� ไ ด้้ ท ดลองให้้ ผู้้�สูู งอายุุ เ ล่่ น เกมที่่� มีี ค วามหลากหลาย
ในช่่ ว งระยะเวลาหนึ่่� ง พบว่่ า การเล่่ น เกมดิิ จิิ ทัั ล ให้้ ทั้้� ง
ประสบการณ์์เชิิงบวกและเชิิงลบต่่อผู้้�สููงอายุุ นอกจากนี้้�
งานของ Boot และคณะในปีี 201616 พบว่่าทััศนคติิ
และความเชื่่�อมีีผลต่่อการสร้้างแรงจููงใจสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
ในการเล่่ น เกมดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ ใช้้ ใ นการฝึึ ก สมอง ดัั ง นั้้� น
แนวทางในการนำำ�เกมดิิจิทัิ ลั ไปใช้้ในผู้้�ที่่มี� ภี าวะสมองเสื่่อ� ม
ควรพิิจารณาให้้เหมาะสมกัับความชื่่�นชอบ ความสนใจ
ระดัับความสามารถ และระดัับปริิชานปััญญาของผู้้�สููงอายุุ
แต่่ ล ะรายเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความท้้ า ทายที่่� พ อประมาณและ
ความรู้้�สึึกเชิิงบวกจากการเล่่นเกมดิิจิิทััล และอาจเริ่่�มต้้น
เล่่ น เกมจากความคุ้้�นเคยของผู้้�สูู งอายุุ ที่่� มีี อ ยู่่�เดิิ ม
ส่่วนในด้้านการออกแบบควรคำำ�นึึงถึึงการให้้เกมดิิจิิทััล
เป็็นงานอดิิเรก เป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�สููงอายุุสนใจ หรืือเป็็นความฝััน
ซึ่่�งจากการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�พบว่่าเกม 4 ประเภทต่่อไปนี้้�
เป็็นเกมที่่�ผู้้�สููงอายุุชอบและให้้ความสนใจ ได้้แก่่ เกมการ
ผจญภััย เกมกลยุุทธ์์ เกมกีีฬา และเกมปริิศนา17
ถึึงแม้้จะพบประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการเล่่นเกม
ดิิจิิทััลในหลายมิิติิแต่่รููปแบบการศึึกษาวิิจััยกัับการวััดผล

Results
Promoted
connectedness,
cultivation and
contribution
Promoted social
interaction,
relationship, and
empowerment
Promoted social
interaction and
connection

ที่่�เกิิดขึ้้น� นั้้�นยัังมีีข้อ้ จำำ�กัดั อยู่่�หลายประการ เช่่น การศึึกษา
ปััจจััยทางด้้านปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�นจากการ
เล่่นเกมฝึึกสมองเป็็นเพีียงงานวิิจััยเชิิงคุุณภาพที่่�ศึึกษา
ในระยะเวลาสั้้�น ๆ49, 51 ซึ่่�งผลที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะยาวอาจมีี
ความแตกต่่างไป เช่่นเดีียวกัันกัับผลของการเล่่นเกมดิิจิทัิ ลั
ต่่อสุุขภาพจิิตที่่�ไม่่ได้้ใช้้แบบประเมิินทางด้้านสุุขภาพจิิต
เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องแต่่เป็็นเพีียงการศึึกษาวััดระดัับความพึึง
พอใจของการเล่่นเกมเท่่านั้้�น40 สำำ�หรัับการเพิ่่�มปริิชาน
ปััญญาด้้วยเกมดิิจิิทััลถึึงแม้้ว่่าจะทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนา
ของภาพรวมประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของสมอง41, 42, 45
และความสามารถของสมองด้้านการบริิหารจััดการ38
ซึ่่�งเป็็นการเปรีียบเทีียบกัับการฝึึกสมองด้้วยวิิธีีมาตรฐาน
ร่่วมกัับการเล่่นเกม ไม่่ใช่่การเปรีียบเทีียบระหว่่างการ
ฝึึ ก สมองด้้ ว ยวิิ ธีี ม าตรฐานกัั บ การเล่่ น เกมดิิ จิิ ทัั ล เพีี ย ง
อย่่างเดีียว โดยที่่�การเล่่นเกมฝึึกสมองที่่�ไม่่ใช้้เทคโนโลยีี
ก็็ช่่วยทำำ�ให้้ปริิชานปััญญาและระดัับภาวะซึึมเศร้้าดีีขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุมเช่่น
เดีียวกััน11 และประเด็็นสุุดท้้ายคืือข้้อจำำ�กัดั ของการเล่่มเกม
ดิิจิทัิ ลั ที่่�มีผี ลต่่อสุุขภาพกายมีีการศึึกษาเฉพาะในประเภท
เกมออกกำำ�ลังั กายเท่่านั้้�น แต่่เมื่่อ� เปรีียบเทีียบการเล่่นเกม
กัับการเดิินพบว่่าในกลุ่่�มที่่�เล่่นเกมดิิจิทัิ ลั มีีการทรงตััวและ
ระดัับความกลััวการหกล้้มดีีขึ้้น� กว่่าในกลุ่่�มที่่�ออกกำำ�ลังั กาย
ด้้ ว ยการเดิิ น 46 อย่่ า งไรก็็ ต ามประเภทของเกมและ
รููปแบบของการออกกำำ�ลัังกายที่่�นำำ�ไปเปรีียบเทีียบกััน
ยัั ง มีี จำำ�กัั ด รวมทั้้� ง ขาดการศึึกษาถึึงผลระยะยาวและ
ความคุ้้�มค่่าในมิิติิอื่่�น
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ข้้ อ ดีี ข องการเล่่ น เกมดิิ จิิ ทัั ล ในผู้้�สูู งอายุุ คืือ
มีีหลากหลายรููปแบบสามารถหาได้้จากสื่่�อออนไลน์์หรืือ
เครื่่�องเล่่นเกมซึ่่�งมีีทั้้�งแบบออนไลน์์และออฟไลน์์ สำำ�หรัับ
ข้้อจำำ�กััดของการเล่่นเกมดิิจิิทััลในผู้้�สููงอายุุ คืือ การที่่�
ผู้้�สููงอายุุในยุุคปััจจุุบัันบางส่่วนอาจยัังไม่่คุ้้�นชิินกัับการ
เล่่นเกมและเทคโนโลยีีมากนัักเมื่่�อเทีียบกัับวััยอื่่�นที่่�กำำ�ลััง
จะเป็็ น ผู้้�สูู งอายุุ ใ นอนาคต อย่่ า งไรก็็ ต ามข้้ อ จำำ�กัั ด ใน
ประเด็็นนี้้�จะหมดไปจากการที่่�โลกก้้าวเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิทัิ ลั และ
มีีการนำำ�อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง (Internet of Things:
IoT) ไปควบคุุ ม อุุ ป กรณ์์ ต่่ า ง ๆ เพิ่่� ม มากขึ้้� น จนทำำ� ให้้
ผู้้�ที่่�กำำ�ลัังย่่างเข้้าสู่่�วััยสููงอายุุในอนาคตมีีความคุ้้�นชิินกัับ
เทคโนโลยีีและมีีความสามารถในการเรีียนรู้้�เทคโนโลยีี
ได้้ดีี รวมทั้้�งการที่่�โลกจะก้้าวไปสู่่�เทคโนโลยีีเมตาเวิิร์์ส
(metaverse) ที่่�สร้้างสภาพแวดล้้อมของโลกแห่่งความจริิง
และเทคโนโลยีีเข้้าด้้วยกัันโดยอาศััยเทคโนโลยีีโลกเสมืือน
ผสานโลกแห่่งความจริิง (Augmented Reality: AR) และ
เทคโนโลยีีโลกเสมืือนจริิงผสานสภาพแวดล้้อมและวััตถุุ
รอบตััวให้้กลายเป็็นพื้้�นที่่�โลกเดีียวกัันในอนาคต ส่่วนข้้อ
จำำ�กััดในการพััฒนาและออกแบบเกมดิิจิิทััล คืือ เกมที่่�
ออกแบบมาอาจจะไม่่ ไ ด้้ เ หมาะกัั บ ผู้้�สูู งอายุุ ทุุ ก กลุ่่�ม
บางเกมเหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะการรู้้�คิิดบกพร่่อง
เล็็กน้้อย และบางเกมเหมาะกัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมอง
เสื่่อ� ม นอกจากนี้้�เกมที่่�เหมาะสมหรืือได้้รับั การยอมรัับจาก
ผู้้�สููงอายุุต่า่ งประเทศหรืือภายในภููมิิภาคเดีียวกัันก็็อาจจะ
ไม่่เหมาะสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย เนื่่�องจากบริิบท
ทางสัังคม วััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต และความเป็็นอยู่่�ที่่แ� ตกต่่าง
กััน ย่่อมส่่งผลต่่อการกระตุ้้�นและฝึึกสมองที่่�ต่า่ งกััน ต่่อไป
ในอนาคตการใช้้เทคโนโลยีีและการเล่่นเกมดิิจิทัิ ลั จะได้้รับั
การยอมรัับและเป็็นที่่�นิิยมจากผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
ตามวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนที่่�เปลี่่�ยนผ่่านจากยุุคแอนาล็็อกเข้้าสู่่�
ยุุคดิิจิทัิ ลั อย่่างสมบููรณ์์ ซึ่่ง� การเล่่นเกมดิิจิทัิ ลั ได้้กลายเป็็น
ส่่วนหนึ่่ง� ของงานบููรณาการองค์์ความรู้้�ทางด้้านการแพทย์์
ด้้วยเทคโนโลยีีสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
บทสรุุป

การนำำ�เกมมิิฟิิเคชัันและเทคโนโลยีีมาพััฒนา
เป็็นเกมฝึึกสมองสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะสมองเสื่่�อม
พบว่่าทั้้�งเกมดิิจิิทััลทั้้�ง 2 รููปแบบคืือเกมเล่่นใช้้ทัักษะและ
เกมคิิดไตร่่ตรองมีีประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�สููงอายุุในด้้านการส่่งเสริิม
ปริิชานปััญญา สุุขภาพกาย สุุขภาพจิิต และปฏิิสััมพัันธ์์
ทางสัังคม ซึ่่�งประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเล่่นเกมดิิจิิทััล
แต่่ละชนิิดก็็มีีความแตกต่่างกัันไป แต่่นอกเหนืือจาก
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ความสนุุ กสนานที่่� ไ ด้้ รัับจากการเล่่ นเกมแล้้ วยััง ให้้ผล
ในด้้ า นของการบำำ�บัั ด ฟื้้� น ฟููโดยเฉพาะในผู้้�สูู งอายุุ ที่่� มีี
ภาวะสมองเสื่่�อม
เอกสารอ้้างอิิง
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O1: Mortality of hip fracture fast track program in Thailand’s
Pilot Hospitals during COVID-19 Era
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Background and Objectives: To compare 30-day mortality of elderly patients with hip fractures before and
after the implementation of Fast Track Surgery for Hip Fracture Program. Additional with compare of 30-day
readmission rate, length of stay and medical complication and the impact of COVID-19 on every outcome
Method: We conducted an observational cohort study of patients aged 60 or over with hip fracture diagnosis
during the pre-implementation period (Oct 2017–Sep 2020) and post-implementation period (Oct 2020-Sep
2021), enrolled from 20 hospitals in Thailand, in which the COVID-19 outbreak was March 2020. The pathologic
fracture, multiple fractures, multiorgan injuries were excluded. Data were collected from discharge summaries
submitted to the National Health Security Office. The 30-day mortality was analyzed using cox proportional
hazard regression analysis with an adjustment for potential confounders.
Results: With 9,838 and 480 patients in pre- and post-implementation periods respectively. The mean age
was 77.49±8.64 and 78.19±8.35 years, with most being female (72.7% and 77.1%). The post-implementation
group had a higher prevalence of cerebrovascular disease (5.9% and 7.4%), Ischemic heart disease (2.9%
and 3.7%), hypertension (45.6% and 49.4%) and diabetes mellitus (21.5% and 24.7%). In the adjusted model,
30-day mortality in the post-implementation group was not significantly different (HR 0.83; 95%CI 0.53-1.28,
p = 0.41). The median length of stay was lower in the post-implementation group (8(0-23) and 7(0-30) days,
p<0.001) also 30 day-readmission (1.6% and 0.21%, p<0.014). There was no difference in mortality and
complication in the COVID-19 outbreak, as compared with nonCOVID-19 period.
Conclusions: Hip Fracture Fast Track Program had a tendency to be lower in 30-day mortality. The length of
stay and 30 day-readmission was significant lower. There was no significant difference in 30-day mortality in
COVID-19 outbreak
Keywords: Hip fracture fast track, Elderly, Mortality, Readmission, Length of stay, Readmission, Complication,
COVID-19

37

J Gerontol Geriatr Med. 2022; 21(37)
งานประชุุมวิิชาการสมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้สูู้� งอายุุไทย ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2565
Emerging infections in the geriatric population & Geriatric clinic year 2022

O2: The effect of the COVID-19 pandemic on self-perceived change
of caregiver’s burden in providing care for people with dementia
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Background and Objectives: To explore the impact of the pandemic on the caregiver (CG) burden, related
factors among CGs of people with dementia (PwD), and perceived change during the COVID-19 compared
with before the pandemic.
Method: A cross-sectional study using an electronic questionnaire-based survey among the primary CGs of
PwD assessed CG burden with the Zarit Burden Interview (ZBI-12) and examined self-perceived change in
multidimensional domains compared before the COVID-19 and during the COVID-19 pandemic.
Results: 135 primary CGs were enrolled at the Geriatric clinic, Siriraj Hospital, Thailand, and various
online platforms. The study revealed the level of CG burden during the COVID-19 as a “severe burden” in
34 (25.2%), “mild to moderate burden” in 52 (38.5%), and “no to mild burden” in 49 (36.3%). During the
COVID-19 pandemic, self-perceived change of CGs showed an increase in CG burden in 73 (54.1%) and
depression in 70 (51.9%). The comparison between before and during the COVID-19 pandemic showed
a worsening NPI-Q score and level of functional ability of the PwD with statistical significance (p<0.001). The
younger age, women, and high-level CG education were associated with a higher CG burden. Moreover, the
family conflict showed a significant association with the CG burden. However, in terms of COVID-19-related
factors, the author found no significant association between CG burden and the PwD’s characteristics or the
COVID-19-related concerns.
Conclusions: This study demonstrates that the COVID-19 pandemic is associated with CG burden. Identifying
the related factors in an unusual situation may help reduce the CG burden and improve the care of PwD.
Keywords: Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Caregiver burden, Caregiver distress, Depression, Dementia
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O3: Diagnostic accuracy of the Kihon Checklist for frailty
screening in Thai older adults
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Background and Objectives: Frailty is a common geriatric syndrome resulting from an age-associated
decline in reserve and function across multiple physiologic systems. The prevalence of frailty among Thai
older adults has been reported at approximately 22%. The Kihon Checklist is one of the screening tools with
the advantages of easy-to-use format, good validity, and being implemented in many countries for years. Early
identification of at-risk Thai older adults is critical for frailty prevention and treatment. Objectives To investigate
the diagnostic accuracy of the Kihon Checklist: Thai version (KTV) for frailty screening in Thai older adults.
Method: A total of 310 subjects aged ≥ 65 years who attended the outpatient clinic at Siriraj Hospital,
Royal Thai Air Force Hospital (Si Kan), and Bhumibol Adulyadej Hospital (Bangkok, Thailand) from May 2021
to February 2022 were recruited in this multicenter, cross-sectional study via block of 4 samplings. All
consenting subjects underwent a comprehensive geriatric assessment and completed the Thai version of
the Kihon Checklist (KTV) and the Reported Edmonton Frail scale (REFS-Thai version). The Fried frailty
criteria were used as the reference standard.
Results: The mean age of the participants was 73.2±6.37 years old. The prevalence of frailty by the Fried frailty
criteria was 16.1%. In comparison, the prevalence of frailty by the KTV was 25.2%. The KTV demonstrated
80.65% overall accuracy (95% confidence interval [CI]: 75.8-84.9%), 68.0% sensitivity (95% confidence interval
[CI]: 53.5-80.5%), and 83.1% specificity (95% confidence interval [CI]: 77.8-87.4%) for discriminating frailty,
with positive and negative predictive values of 43.6% (95% CI: 35.7-51.8) and 93.1% (95% CI: 90.0-95.3),
respectively.
Conclusion: With its high practicality, accuracy, and convenience, the KTV might be an option as
a multidimensional screening tool for frailty in Thai older adults.
Keywords: Kihon Checklist, Thai version, Fried, Frailty, Screening, Older adults
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Background and Objectives: Nowadays, Thailand has been entering to aged society. Frailty, the medical
problem in the elderly, leads to many major complications that can be prevented. However, There were less
studies of frailty and they were not spreading widely. In 2004-2020, The prevalence of frailty in Thailand shows
5-15 percentage. Objectives of this research were to study prevalence of frailty and its related risk factors in
older patients in an out-patient department and to study knowledge and comprehension of frailty in older adults.
Method: This study was a concurrent mixed method study in older patients above 60 years old in an
out-patient department of Phramongkutklao hospital. From 1 March 2021 until 30 June 2021, Data collection
by interviewing with standard questionnaires, activity of daily living evaluating and Frailty scale questionnaires
then they were analyzed by using descriptive statistic and binary logistic regression with a statistically
significant at the level 0.05. And, In-depth interviewing was done with thematic analysis method.
Results: Of the 90 enrolled patients, the prevalence of frailty was 11 persons as 12.2%. Associating
factors were decreased of appetite and not enough income. In-depth interviewing showed in four aspects
(1) understanding of meaning of frailty (2) causes and factors related to frailty (3) belief in medical judgement,
and (4) Sharing of frailty knowledge to others.
Conclusions: Frailty is one of the important health problems in older adults and it associates with insufficient
income and decreased appetite. Giving information and comprehension of frailty to older patients can
prevent frailty because of less knowledge. In addition, they should adjust in consumption behavior, exercise
and lifestyle modification.
Keyword: Frailty, Older adults, Out-patient department
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ที่่�มาและวััตถุุประสงค์์ : ปััจจุุบัันสัังคมไทยเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์แบบ ภาวะเปราะบางเป็็นปััญหาสุุขภาพ
ในผู้้�สููงอายุุซึ่ง่� ทำำ�ให้้เกิิดภาวะแทรกซ้้อนสำำ�คัญ
ั ตามมา ทั้้�งที่่ส� ามารถป้้องกัันได้้ การศึึกษาในประเทศไทยนั้้�นยัังมีีน้้อยและ
ไม่่แพร่่หลาย ในช่่วงปีีพ.ศ 2548 ถึึงพ.ศ. 2564 ในประเทศไทยพบความชุุกของภาวะดัังกล่่าวร้้อยละ 5-15 การศึึกษานี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษา 1) หาความชุุกและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์กัับภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุ และ 2) ความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับบริิการห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอก
วิิธีีการศึึกษา : เป็็นการศึึกษาทั้้�งเชิิงปริิมาณและคุุณภาพในกลุ่่�มประชากรผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีี ขึ้้�นไปที่่�เข้้ารัับบริิการ
ห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า วัันที่่� 1 มีี.ค. - 30 มิิ.ย. 2564 เก็็บข้้อมููลด้้วยแบบสััมภาษณ์์มาตรฐาน
แบบประเมิินตามความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วันั และแบบประเมิินภาวะเปราะบางโดยใช้้เกณฑ์์วินิิ จิ ฉััยตาม
Frail scale วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนาและ binary logistic regression ด้้วยระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.05
และสััมภาษณ์์เชิิงลึึกพร้้อมทั้้�งวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยวิิธีีการ thematic analysis
ผลการวิิจััย : ผู้้�สููงอายุุเข้้าร่่วมจำำ�นวน 90 คน ผลการศึึกษาพบความชุุกของภาวะเปราะบาง 11 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 12.2
มีีปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์กัับภาวะเปราะบางของผู้้�สููงอายุุคืือ รายได้้ที่่�ไม่่เพีียงพอและความอยากอาหารลดลง จากการ
สััมภาษณ์์เชิิงลึึกพบประเด็็นหลัักได้้แก่่ (1) ความเข้้าใจในความหมายของภาวะเปราะบาง (2) สาเหตุุและปััจจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (3) การเชื่่�อตามความเห็็นของแพทย์์ผู้้�รัักษา และ (4) การเผยแพร่่และปรารถนาจะส่่งต่่อความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับภาวะเปราะบางให้้แก่่ผู้้�อื่่�น
สรุุป : ภาวะเปราะบางเป็็นหนึ่่�งในภาวะสำำ�คััญของผู้้�สููงอายุุ สััมพัันธ์์กัับรายได้้ที่่�ไม่่เพีียงพอและความอยากอาหาร
ที่่�ลดลง สามารถให้้ความรู้้�ความเข้้าใจแก่่ผู้้�สููงอายุุเพื่่�อป้้องกัันภาวะเปราะบางได้้ เนื่่�องจากความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ภาวะเปราะบางในผู้้�สููงอายุุยัังน้้อย นอกจากนี้้�ควรปรัับพฤติิกรรมการรัับประทานอาหาร การออกกำำ�ลัังกายและวิิถีีชีีวิิต
ประจำำ�วัันร่่วมด้้วย
คำำ�สำำ�คััญ : ภาวะเปราะบาง, ผู้้�สููงอายุุ, ห้้องตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอก
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Background and Objectives: Geriatric clinic in Lampang hospital is established to look after older patients
with multiple comorbidities. This clinic takes care older patients with a multidisciplinary team consisting of
doctor, pharmacist, nurse, occupational therapist, nutritionist and social worker to provide holistic care to
provide patients with complete physical, mental, social, and spiritual integrity resulting in patients living a long
life with a good quality of life older people take a lot of medicine, so compliance is very important to achieve
goal of therapy. This study aimed to evaluate medication compliance and factors associated medication
compliance among older at Geriatric Clinic in Lampang hospital.
Method: This study was a cross-sectional study of older people at Geriatric Clinic in Lampang hospital between
June 2018 and December 2020. Data were collected by medical record form, including baseline characteristics, and medication compliance. Baseline characteristics were analyzed by descriptive statistics and
the factors associated with medication compliance were evaluated using Chi-square test and multivariable
logistic regression.
Results: A total of 433 older people attended the older clinic 1,364 visiting times in this study. The median
follow-up time was 2 (IQR: 1,4) times. The mean age of patients was 79.3 ± 8.3 years. The older who living
with care giver was 182 people (42%). The mean of comorbidities was 3.0 ± 1.2 diseases. Good medication
compliance was 1,025 visiting times (75.1%). Older with care giver were more 1.35 times (ORadj=1.35, 95%CI:
1.04-1.75), likely to have good medication compliance, compared to elderly without care giver. Heart disease
patients were more 1.66 times (ORadj=1.66, 95%CI: 1.13-2.44) likely to have good medication compliance,
compared to those who were without heart disease. Diabetic patients were less medication compliance than
0.63 times (ORadj=0.63, 95%CI: 0.48-0.83), compared to older without diabetes mellitus. Older with asthma
and chronic obstructive pulmonary disease were less medication compliance than 0.34 times (ORadj=0.34,
95%CI: 0.24-0.49), compared to elder without asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
Conclusions: The geriatric clinic in Lampang hospital, with the cooperation of the multidisciplinary team, can
support medication compliance for the e older. And there should be a procedure to take care of the older,
especially those who do not have a caregiver, patients with diabetes mellitus and asthma or chronic obstructive pulmonary disease, to increase medication compliance and result in the older being able to achieve the
goal of therapy.
Keywords: Older, Medication compliance, Multidisciplinary care team
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ที่่�มาและวััตถุุประสงค์์ : คลิินิิกสููงวััยโรงพยาบาลลำำ�ปาง จััดตั้้�งขึ้้�นสำำ�หรัับดููแลผู้้�ที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีีขึ้้�นไป มีีโรคร่่วม
หลายโรค เป็็นคลิินิิกที่่�ดููแลผู้้�ป่่วยด้้วยทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ ประกอบด้้วย แพทย์์ เภสััชกร พยาบาล นัักกิิจกรรมบำำ�บััด
นัักโภชนาการ และนัักสัังคมสัังเคราะห์์ โดยดููแลสุุขภาพผู้้�ป่่วยแบบองค์์รวม เพื่่อ� ให้้ผู้้�ป่่วยมีีความสมบููรณ์์ทั้้ง� ทางร่่างกาย
จิิตใจ สัังคม และจิิตวิิญญาณ ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยมีีการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�ยืืนยาวร่่วมกัับการมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี ซึ่่�งผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
โรคเรื้้อ� รัังจำำ�เป็็นต้้องใช้้ยาในการรัักษา ดัังนั้้�นความร่่วมมืือในการใช้้ยาจึึงมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการรัักษาผู้้�ป่่วยให้้ได้้ตามเป้้าหมาย
การศึึกษานี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์ เพื่่อ� ศึึกษาความร่่วมมืือในการใช้้ยาและปััจจััยที่่สั� มั พัันธ์์กับั ความร่่วมมืือในการใช้้ยา ในผู้้�ป่่วย
คลิินิิกสููงวััย โรงพยาบาลลำำ�ปาง เมื่่�อได้้รัับการดููแลจากทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ
วิิธีกี ารวิิจัยั : เป็็นการศึึกษาแบบภาคตััดขวาง ในผู้้�สููงอายุุที่เ่� ข้้ารัับการรัักษาในคลิินิกสูู
ิ งวััย โรงพยาบาลลำำ�ปาง ตั้้�งแต่่เดืือน
มิิถุุนายน พ.ศ. 2561 จนถึึงธัันวาคม พ.ศ. 2563 เก็็บข้้อมููลผู้้�ที่่�เข้้ารัับบริิการเป็็นรายครั้้�งในคลิินิิกสููงวััย โดยใช้้แบบเก็็บ
ข้้อมููลประกอบด้้วยข้้อมููลพื้้�นฐานของผู้้�ป่่วย ความร่่วมมืือในการใช้้ยา ซึ่่ง� หมายความถึึงใช้้ยาตามแพทย์์สั่่ง� ไม่่หยุุดใช้้ยา
เอง หรืือลืืมใช้้ยาน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 2 ครั้้�ง/สััปดาห์์ วิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ป่่วยด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา และวิิเคราะห์์
ปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์กัับความร่่วมมืือในการใช้้ยาโดยสถิิติิ Chi-square test และ Multivariable logistic regression
ผลการศึึกษา : ผู้้�สููงอายุุทั้้�งหมด 433 คน เข้้ารัับการบริิการคลิินิิกสููงวััย 1,364 ครั้้�ง ค่่ามััธยฐานการมาติิดตามการรัักษา
เท่่ากัับ 2 (IQR: 1,4) ครั้้�ง มีีอายุุเฉลี่่�ย 79.3 ± 8.3 ปีี มีีผู้้�ดููแลการใช้้ยา 182 คน (ร้้อยละ 42) มีีโรคประจำำ�ตััวเฉลี่่�ยคนละ
3.0 ± 1.2 โรค พบให้้ความร่่วมมืือในการใช้้ยาจำำ�นวน 1,025 ครั้้�ง (ร้้อยละ 75.1) โดยผู้้�สููงอายุุที่่�มีีผู้้�ดููแลเรื่่�องการใช้้ยามีี
ความร่่วมมืือในการใช้้ยา 1.35 เท่่า (ORadj=1.35, 95%CI: 1.04-1.75) เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่มีีผู้้�ดููแลเรื่่�องการใช้้ยา
ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคหััวใจมีีความร่่วมมืือในการใช้้ยา 1.66 เท่่า (ORadj=1.66, 95%CI: 1.13-2.44) เทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่
เป็็นโรคหััวใจ แต่่ผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคเบาหวานมีีความร่่วมมืือในการใช้้ยา 0.63 เท่่า (ORadj=0.63, 95%CI: 0.48-0.83)
เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่เป็็นโรคเบาหวาน และผู้้�สููงอายุุที่่�เป็็นโรคหืืดและปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังมีีความร่่วมมืือในการใช้้ยา
0.34 เท่่า (ORadj=0.34, 95%CI: 0.24-0.49) เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�สููงอายุุที่่�ไม่่เป็็นโรคหืืดและปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
สรุุปผลการศึึกษา : คลิินิกสูู
ิ งวััย โรงพยาบาลลำำ�ปางด้้วยความร่่วมมืือของสหสาขาวิิชาชีีพสามารถสนัับสนุนุ ความร่่วมมืือ
ในการใช้้ยาของผู้้�สููงอายุุได้้เป็็นอย่่างดีี และควรมีีมาตรการในการดููแลผู้้�สููงอายุุโดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่ไ่� ม่่มีีผู้้�ดููแลการใช้้ยา
ผู้้�ป่่วยโรคเบาหวาน โรคหืืดและปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง เพื่่�อเพิ่่�มความร่่วมมืือในการใช้้ยาและส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถรัักษา
โรคได้้ตามเป้้าหมาย
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Background and Objectives: This study aimed to develop a self-help group (SHG) aided by tele-consultation
model for caregivers of older patients.
Method: The R&D process is divided into 3 phases: 1) Situation analysis 2) Model development
3) Evaluating by a quantitative and qualitative study. A quasi-experiment in one group pretest-posttest design
was conducted. Mean scores on the Caregiver’s Burden Scale (CBS), level of activity of daily living (ADL),
and health-related quality of life (HRQOL) of the patient were compared using a paired t-test. Continuing with
qualitative research by focus group discussion, data were analyzed using content analysis. The participants
consisted of 68 caregivers and elderly patients.
Results: 1) The model includes two parts: the first was an SHG (face to face) aided by tele-consultation
program six times weekly and the second was an online consulting platform using the Line application, which
had two channels: the Line group of caregivers and the Line Official Account for individual counseling and
2) Due to the burden of care constraints, there remained 45 participants. The means of CBS, level of ADL,
and HRQOL of the patient before and after their caregivers joined the SHG had statistically significant
differences (p<0.01). The CBS (Mean=9.69.48, SD= 0.54) had decreased lower than before joining the SHG
(Mean=13.09, SD=0.58). The ADL level (Mean=9.60, SD=6.47) and HRQOL level (Mean= 98.31, SD= 18.36)
had increased higher than before joining the group (Mean=7.47, SD=4.31) and (Mean=89.47, SD= 18.78).
However, the mental health of caregivers tended to improve but is statistically insignificant. The qualitative
research results supported that caregivers learned about their health and patient care, perceived selfefficiency, and improved competence enabling patients to help themselves more, as a result, caregivers had
less stress and care burdens. Additionally, using tele-consultation system gave better access to medical
services and benefits from reliable health information from the health personnel.
Conclusions: This SHG aided by the teleconsultation model for caregivers of older patients could decrease
caregiver burdens and tended to improve caregivers’ mental health. In addition, older patients were reduced
dependent status and had a better HRQOL. It could adapt to other area contexts and should be monitored
for long-term evaluation.
Keywords: Caregiver, Older patients, Self Help Group, Tele-Consultation
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การพััฒนารููปแบบกลุ่่�มเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อนร่่วมกัับการให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์
สํําหรัับผู้้ดูู� แลผู้้�ป่่วยสููงอายุุ
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ที่่�มาและวััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนารููปแบบกลุ่่�มเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อนร่่วมกัับการให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์สํําหรัับผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วย
สููงอายุุ
วิิธีีการศึึกษา : ใช้้กระบวนการวิิจััยและพััฒนา แบ่่งเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ 1) วิิเคราะห์์สถานการณ์์ 2) พััฒนารููปแบบ และ
3) ประเมิินผล โดยการวิิจััยเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ ช่่วงแรกเป็็นการวิิจััยแบบกึ่่�งทดลองหนึ่่�งกลุ่่�มวััดผลก่่อน-หลััง
เปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนก่่อนและหลัังการนำำ�โปรแกรมไปใช้้ โดยใช้้สถิิติิการทดสอบ
paired t-test ต่่อด้้วยการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพโดยการสนทนากลุ่่�ม วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ
ผู้้�ดููแลและผู้้�ป่่วยสููงอายุุ จำำ�นวน 68 คน
ผลการวิิจัยั : 1) รููปแบบ ประกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนที่่�หนึ่่ง� คืือ แผนการดำำ�เนิินกลุ่่�มเพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� นแบบปกติิ (face to
face) 6 ครั้้�ง ต่่อเนื่่�องทุุกสััปดาห์์ ร่่วมกัับการให้้คำำ�ปรึึกษาแบบออนไลน์์ ส่่วนที่่�สอง คืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับให้้คำำ�ปรึึกษา
ออนไลน์์ ใช้้แอปพลิิเคชัันไลน์์ (Line) ซึ่่�งมีี 2 ช่่องทาง ได้้แก่่ กลุ่่�มไลน์์ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ และบััญชีีไลน์์ทางการสำำ�หรัับการ
ให้้คำำ�ปรึึกษาเป็็นรายบุุคคล 2) เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้านภาระในการดููแล ทำำ�ให้้มีีกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�สามารถเข้้าร่่วมต่่อเนื่่�อง
45 คน พบว่่า ภายหลัังจากผู้้�ดููแลเข้้าร่่วมโปรแกรม คะแนนเฉลี่่�ยภาระในการดููแลของผู้้�ดููแล ระดัับความสามารถ
ในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันและคุุณภาพชีีวิิตด้้านสุุขภาพของผู้้�ป่่วย ระหว่่างก่่อนและหลัังการที่่�ผู้�ดูู้ แลเข้้าร่่วมกลุ่่�ม
มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.01) โดยภาระในการดููแลของผู้้�ดููแลหลัังเข้้าร่่วมกลุ่่�ม (Mean=
9.69.48, SD= 0.54) ลดลงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมกลุ่่�ม (Mean=13.09, SD=0.58) ความสามารถในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
ของผู้้�ป่ว่ ย (Mean=9.60, SD=6.46) และคุุณภาพชีีวิติ และสุุขภาวะด้้านสุุขภาพของผู้้�ป่ว่ ย (Mean= 98.31, SD= 18.35)
เพิ่่�มขึ้้�นกว่่าก่่อนที่่�ผู้้�ดููแลจะเข้้าร่่วมกลุ่่�ม (Mean=7.46, SD=4.31) และ (Mean=89.46, SD=18.76) ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนสุุขภาพจิิตของผู้้�ดููแลมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น แต่่ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ผลการศึึกษาเชิิงคุุณภาพสนัับสนุุน ว่่า ผู้้�ดููแลส่่วน
ใหญ่่ได้้รับั ประโยชน์์จากการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทั้้ง� เรื่่อ� งการดููแลสุุขภาพของตนเองและการดููแลผู้้�สููงอายุุ รัับรู้้ค� วามสามารถ
ของตนเองมากขึ้้�น มีีความสามารถในการดููแลผู้้�ป่่วยมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้มากขึ้้�น ส่่งผลให้้
ผู้้�ดููแลมีีภาระในการดููแลและความเครีียดลดลง สำำ�หรัับระบบการให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการ
แพทย์์ได้้ดีีขึ้้�น และได้้รัับประโยชน์์จากข้้อมููลด้้านสุุขภาพที่่�น่่าเชื่่�อถืือจากทีีมสุุขภาพ
สรุุป : รููปแบบกลุ่่�มเพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� นร่่วมกัับการให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์สำำ�หรัับผู้้�ดููแลผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� สามารถช่่วย
ให้้ผู้�ดูู้ แลมีีสุุขภาวะที่่�ดีีขึ้้�นในแง่่ภาระการดููแลลดลงและมีีแนวโน้้มสุุขภาพจิิตดีีขึ้้�น ส่่วนผู้้�ป่่วยมีีภาวะพึ่่�งพิิงลดลงและ
มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ ดีีขึ้้น� สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทพื้้�นที่่�อื่น่� ๆ และควรติิดตามประเมิินผลในระยะยาวต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : 	รููปแบบบริิการ, กลุ่่�มเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน, ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ, ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะพึ่่�งพิิง, การให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์
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The Journal of Gerontology and Geriatric Medicine: Aims and Scopes
The Journal of Gerontology and Geriatric
Medicine has been an official journal of the Thai
Society of Gerontology and Geriatric Medicine,
a non-profit organization, since 2000. The academic
issues are managed independently by the
editor-in-chief and editorial board of the journal
aiming to publish original research, clinical and
review articles in relation to gerontology and geriatric
medicine enhancing the learning and development
of multidisciplinary field for worldwide older persons.
Reviewing system All articles are peer
reviewed for scientific consideration by the related
reviewers and proved the correction of references
by the journal bibliographer.
Interval of issuing The Journal of Gerontology
and Geriatric Medicine, is composed of 3 issues
per year and welcomes submission from the
multidisciplinary field of health care services and
their related sciences.
Instruction for Authors
The Editors are invite the authors to submit
the following articles as follows:Categories of the Articles
1. Review Article: an article with technical
knowledge collected from journals or textbooks and
is profoundly analyzed and criticized.
2. Case Report or Case Study: a report
of an update case or case series or case study in
community related to gerontology which has been
carefully analyzed and criticized with scientific
observation.
3. Original Article: a research report
which has never been published elsewhere and
represent new and significant contributions to
gerontology.
4. Letter to the Editor: a brief question
or comment that is useful for readers.
5. Short Communication: a brief article
on current important issue which is needed rapid
communication. The issue will be announced
occasionally by the Journal of Gerontology and
Geriatric Medicine.

Manuscript Submission
The Journal of Gerontology and Geriatric
Medicine only accepts online submission. The
manuscript must be submitted via contact address.
Registration by corresponding author is required
for submission. We accept articles written in both
English and Thai. However for Thai article, English
abstract is required whereas for English article, there
is no need for Thai abstract submission. The main
content of manuscript must be submitted as .doc or
.docx. The manuscript template is provided on the
journal website. ALL figures and tables should be
submitted as separated files (1file for each figure
or table). The figures and diagrams must be original.
The acceptable file formats for figures and diagrams
are .tif, .bmp and .jpeg with resolution at least 300
dpi.
Contact Address
Journal of Gerontology and Geriatric
Medicine 5th Floor of Dentistry. Khon Kaen University
123 Mittraphap Rd. In the city. Muang Khon Kaen.
40002. Email: journal.ggm@gmail.com
Tel: 043 202 405 per 45 265 Mobile: 080 353 8196
Website: https://journalggm.org/
Manuscript Preparation
1. For English article, use font of Cordia
New Style size 14 in a standard A4 paper (21.2 x 29.7 cm)
with 2.5 cm margin on all four sides. The manuscript
should be typewritten with double-spacing.
2. For Thai article, use font of Cordia
New Style size 14 in a standard A4 paper (21.2 x
29.7 cm) with 2.5 cm margin on all four sides. The
manuscript should be typewritten with 1.5 line
spacing. Thai article must provide English abstract,
tables and legends.
3. Numbers of page must be on the top
right corner. The length of article should not exceed
10 pages of the journal (approximate 24-28 pages
A4, not including figures and tables)
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4. Measurement units such as length,
height, weight, capacity etc. should be in metric
units. Temperature should be in degree Celsius.
Pressure units should be in mmHg. The hematologic
measurement and clinical chemistry should follow
International System Units or Sl.
5. Standard abbreviation must be used
for abbreviation and symbols. The abbreviation
should not be used in the title and abstract. Full
words of the abbreviation should be referred at the
end of the first abbreviation in the content except the
standard measurement units.
6. Every illustration including tables
must be referred in the contents. The alphabets in the
illustrations and tables must be in English. Numbers
are used in Arabic form and limited as necessary.
Preparation of the Articles
1. Front page The checklists of
submission must be completed and attached
2. Title Page
The first page of the article should contain
the following information
- Category of the manuscript
- Article title
- Authors’ names and affiliated
		institutions
- Author’s details (name, mailing
		 address, E-mail, telephone and
		 FAX number)
- Corresponding author
3. Abstract
The abstract must be typed in only one
paragraph. Only English abstract is required for
English article. Both English and Thai abstracts are
required for Thai article and put in separate pages.
The abstract is written in structured patterns composed of background and aims, materials or subjects
and methods, results and conclusion. Do not refer
any documents, illustrations or tables in the abstract.
The abstract must not exceed 300 words.
4. Contents
The text of the original articles should be
organized in sections as follows
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- Introduction: indicating reason
or importance of the research or study or review,
objective, scope of the study. Introduction should
review new documents in order to show the
correlation of the contents in the article and
original knowledge. It must also clearly indicate the
hypothesis.
- Materials and Methods: comprising
details of materials and methods used in the study
for readers to be able to repeat such as chemical
product names, types of experimental animals,
details of patients including sources, sex, age etc.
It must also indicate name, type, specification, and
other information of materials for each method. For
a research report performed in human subjects,
authors should indicate that the study was performed
according to the ethical Principles for Medical
Research and Experiment involving human subjects
such as Declaration of Helsinki 2000 or has been
approved by the ethical committees of the local
institute which the research was conducted.
- Results: presenting the discovery
of experiments or researches or clinical outcome.
It should be categorized and related to the
objectives of the articles. The results can be
presented in various forms such as words, tables,
graphs or illustrations etc. Avoid repeating the results
both in tables and in paragraph. Emphasize only
important issues.
- Discussion: explaining the
synthesized results comparing with the others
published work. The advantages and disadvantages
of the materials and methods can be mentioned.
The discovery and/or important issues needs to be
emphasized. New suggestion, problems and threats
from the experiment or study can be stated only in
case they are based on the results and scopes of
the experiment and study.
- Conclusion: stating the brief results
and the conclusions of the analysis.
- Acknowledgement: mentioning the
institutes or persons helping the authors, especially
on capital sources of researches and numbers of
research funds (if any).

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 21(45-48)
- References including every
concerned document that the authors referred in the
articles in modified Vancouver style.
Writing the References
The references of both Thai and English
articles must be written based on the original
language of the articles. The reference system for the
Journal of Gerontology and Geriatric Medicine is the
modified Vancouver system, using Arabic numbers,
making order according to the texts chronologically.
All texts are in normal font, no bold and no italics.
Sample of references from articles in
Journals
- Mauri MC, Paletta S, Maffini M,
Colasanti A, Dragogna F, Di Pace C, et al. Clinical
pharmacology of atypical antipsychotics: an update.
EXCLI J 2014;13:1163–91.
- Kongmalai P, Karunasumetta C,
Kuptarnond C, Prathanee S, Taksinachanekij S,
Intanoo W, et al. The posterior pericardiotomy.
Does it reduce the incidence of postoperative atrial
fibrillation after coronary artery bypass grafting?
J Med Assoc Thai 2014;97 (Suppl 10):S97-104.
- สมศัักดิ์์� เทีียมเก่่า. การพััฒนาเครืือข่่าย
โรคหลอดเลืือดสมองภาคอีีสาน. ว. สมาคมโรคหลอดเลืือด
สมองไทย 2558;14:3–13.
Sample of references from books and other monographs
Authors being writers
- Carroll QB. Radiography in the digital
age: physics, exposure, radiation biology. 2nd ed.
Springfield (IL): Charles C. Thomas; 2014.
- สมเกีียรติิ วััฒนศิิริิชััยกุุล, ดลฤดีี สองทิิศ.
ตำำ�ราวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์และสาธารณสุุข. กรุุงเทพฯ:
สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ; 2556.
Authors being both writer and editor
- Hamric AB, Hanson CM, Tracy MF,
O’Grady ET, editors. Advanced practice nursing: an
integrative approach. 5th ed. St. Louis (MO): Elsevier/
Saunders; 2014.
- กนิิษฐา ไทยกล้้า, จิิตรลดา อารีีย์์สัันติิชััย,
ดาริิกา ไสงาม, มานพ คณะโต, รัั ต นา จารุุ เ บญจ,
รุ่่�งนภา คํําผาง, และคณะ, บรรณาธิิการ. สัังเคราะห์์
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สถานการณ์์สารเสพติิด พ.ศ. 2545-2555. กรุุงเทพฯ:
สำำ�นักั งานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด;
2556.
Books with authors for each separate
chapter and also have editor
- Aldridge J, Sourkes BM. The
psychological impact of life-limiting conditions on
the child. In: Goldman A, Hain R, Liben S, editors.
Oxford textbook of palliative care for children. 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press; 2012. p. 78–89.
-	วิิชััย เส้้นทอง. Chest pain. ใน: กาญจนา
จัันทร์์สูงู , ประณิิธิิ หงสประภาส, บรรณาธิิการ. อาการวิิทยา
ทางอายุุ ร ศาสตร์์ . ขอนแก่่ น : ภาควิิชาอายุุ ร ศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลัั ย ขอนแก่่ น ; 2558.
หน้้า 165–70.
Institutional authors
- World Health Organization. The ASSIST
project-alcohol, smoking and substance involvement
screening test. Geneva : WHO; 2013.
-	สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติ.ิ รายงานการสำำ�รวจ
ประชากรสููงอายุุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุุงเทพฯ:
สำำ�นััก; 2557.
Sample of references from academic conferences
Conference proceedings
- Proceeding the 4 th International
LDRG-KKU and Saraburi Hospital Symposium 2014
on “Lasers in Dentistry: Research transferring to
practice”: 31 July - 1 August 2014, The Greenery
Resort Khao Yai, Thailand. Khon Kaen: Khon Kaen
University; 2014.
Conference paper
- Chimtim P, Heebthamai T, Phanombualert J. Microleakage of self-etch adhesive
system in Class V cavities etched by Er:YAG laser with
different pulse modes. In: Proceeding the 4 th
International LDRG-KKU and Saraburi Hospital
Symposium 2014 on “Lasers in Dentistry: Research
transferring to practice”: 31 July - 1 August 2014; The
Greenery Resort Khao Yai, Thailand. Khon Kaen:
Khon Kaen University; 2014. p. 21–6.
- อรุุ ณีี เจตศรีี สุุ ภ าพ. ธาลัั ส ซีี เ มีี ย : อดีี ต
ปััจจุุบัันและอนาคต. ใน: พจน์์ ศรีีบุุญลืือ, บรรณาธิิการ.
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การประชุุ ม วิิชาการประจำำ�ปีี คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ครั้้�งที่่� 28 ประจำำ�ปีี 2555: 40th
Anniversary of MD@KKU moving forwards the to 50th
of Asia: วัันที่่� 10-12 ตุุลาคม 2555; ขอนแก่่น. ขอนแก่่น:
ฝ่่ายวิิชาการ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น;
2555. หน้้า 3–13.
Samples of reference from thesis
- Sattayut, S. A study of the influence of
low intensity laser therapy on painful temporomandibular disorders. [Ph.D. Dissertation in Oral and
Maxillofacial Surgery]. London : The Royal London
School of Medicine and Dentistry University of
London; 1998.
- วนาพร เอี่่ย� มมะ. การพััฒนาแนวปฏิิบััติกิ าร
พยาบาลในการป้้องกัันภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุ
ที่่� เ ข้้ า รัั บ การรัั ก ษาในหอผู้้�ป่่ ว ยกึ่่� ง วิิกฤตอายุุ ร กรรม
โรงพยาบาลศรีี น คริินทร์์ . [การศึึกษาอิิสระปริิญญา
พยาบาลศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการพยาบาลผู้้�สููงอายุุ].
ขอนแก่่น: คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น;
2558.
Samples of reference in electronic format
Article on website only (with doi)
- Phababpha S, Kukongviriyapan U,
Pakdeechote P, Senggunprai L, Kukongviriyapan V,
Settasatian C, et al. Association of arterial stiffness
with single nucleotide polymorphism rs1333049
and metabolic risk factors. Cardiovasc Diabetol
2013;12:93. doi: 10.1186/1475-2840-12-93
Online only article (without doi)
- National Health and Medical Research
Council. How NHMRC develops its guidelines
[Online]. 2009 [cited 2016 Dec 20]: Available from:
https://goo.gl/H0CtWj
- Phababpha S, Kukongviriyapan U,
Pakdeechote P, Senggunprai L, Kukongviriyapan V,
Settasatian C, et al. Association of arterial stiffness
with single nucleotide polymorphism rs1333049 and
metabolic risk factors.
- Cardiovasc Diabetol [serial online]
2013 Jun 21 [cited 2016 Dec 20];12: [8 screens].
Available from: http://bit.ly/2fQ9CNL
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-	วิิทยาลัั ย ประชากรศาสตร์์ จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลัั ย . ผู้้�สูู ง อายุุ : ทิิศทางการดูู แ ลระยะยาว
ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย [ออนไลน์์] 9 กัันยายน 2556
[อ้้างเมื่่�อ 20 ธัันวาคม 2559]. จาก http://goo.gl/BrQpLl
Paper pesented
- Chowchuen B, Thanaviratananich
S, Chichareon KA, Auvichipotchana C, Godfrey
K. Multi-center study of oral clefts and associated
abnormalities in Thailand: the epidemiologic data
and need of health care service. Paper pesented
at 10th International Congress on Cleft Palate and
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ใบสมัคร พวท. และสาระส�ำคัญของสมาคม
สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุไทย ได้้รัับพระกรุุณาประทานชื่่�อสมาคมจาก สมเด็็จพระสัังฆราชสกล
มหาสัังฆปริินายก และจดทะเบีียนตามพระราชบััญญััติิสมาคมเมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังนี้
1. เป็นแหล่งรวมของนักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือที่มีความสนใจเกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ
2. เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�แนวคิิดด้้านวิิชาการ และปััญหาต่่าง ๆ อัันเกี่่�ยวกัับพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุ
3. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนพัฒนาการทางวิชาการสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันวิชาการนานาชาติ
6. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิก องค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์น้ี
และสาธารณชน
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยมีข้อบังคับที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภทคือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (นิสิตนักศึกษา)
2. สมาชิกสามัญเสียค่าบ�ำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท หรือรายปีปีละ 500 บาท (ถ้าเป็นสมาชิกรายปีติดต่อกัน 4 ปี
จะได้สิทธิเป็นสมาชิกถาวร)
3. สมาชิิกมีีสิิทธิิที่่�สำำ�คััญคืือ มีีสิิทธิิเข้้าใช้้สถานที่่�ของสมาคมโดยเท่่าเทีียมกััน มีีสิิทธิิเสนอความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการ
	ดำำ�เนิินการของสมาคมต่่อคณะกรรมการ มีีสิทิ ธิิได้้รับั สวััสดิิการต่่าง ๆ ที่่�สมาคมได้้จัดขึ้้�
ั น มีีสิทิ ธิิเข้้าร่่วมประชุุมใหญ่่
ของสมาคม และสมาชิิกสามััญมีีสิิทธิิในการเลืือกตั้้�งหรืือได้้รัับการเลืือกตั้้�งหรืือแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสมาคม
4. สมาชิิกมีีหน้้าที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบปฏิิบััติิและข้้อบัังคัับของสมาคมโดยเคร่่งครััด ประพฤติิตนให้้สมเกีียรติิ
	ที่่�เป็็นสมาชิิกของสมาคม ให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ของสมาคม ร่่วมกิิจกรรมที่่�สมาคม
ได้จัดให้มีขึ้น และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
5. คณะกรรมการสมาคมประกอบไปด้้วย นายกสมาคม อุุปนายก เลขาธิิการ เหรััญญิิก ปฏิิคม นายทะเบีียน
ประชาสััมพัันธ์์วิิชาการ และกรรมการอื่่�น ๆ โดยมีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 15 คน และมีีวาระคราวละ 3 ปีี
6. คณะกรรมการจะต้้องจััดให้้มีีการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี ปีีละ 1 ครั้้�งภายในเดืือนธัันวาคมของทุุกปีี โดยจะ
เเถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุล เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อครบ
ก�ำหนดวาระ และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
7. การเงิินและทรััพย์์สิินทั้้�งหมดให้้อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสมาคม
8.	ข้้อบัังคัับของสมาคมจะเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยมติิของที่่�ประชุุมใหญ่่เท่่านั้้�น โดยมีีสมาชิิกสามััญเข้้าร่่วมประชุุม
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของสมาชิกสามัญ
ที่เข้าร่วมประชุม
9. เมื่่อ� สมาคมต้้องเลิิกไม่่ว่า่ ด้้วยเหตุุใด ๆ ก็็ตาม ทรััพย์์สินิ ของสมาคมที่่�เหลืืออยู่่�หลัังจากที่่�ได้้ชำำ�ระบััญชีีเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
ให้ตกเป็นของสภากาชาดไทย

ใบสมัคร พวท. และสาระส�ำคัญของสมาคม
เรียน นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิก สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (พวท.)
		 [...] ประเภทสมาชิกสามัญตลอดชีพ-ค่าบ�ำรุงครั้งเดียว 2,000 บาท
[...] ประเภทสมาชิิกสามััญตลอดชีีพ-ค่่าบำำ�รุุงรายปีี 500 บาทต่่อปีี
[ ] ครั้้�งแรก [ ] ต่่ออายุุ
พร้อมกันนี้ได้แนบ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 3x4 ซม. จ�ำนวน 2 รูป และ ค่าบ�ำรุงสมาชิก โดยช�ำระเป็น
[ ] เงินสด	
[ ] เช็คธนาคาร	
[ ] ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
[ ] ดราฟต์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ เป็นความจริงและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของ พวท. ทุกประการ
						
				
		

ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)

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...............
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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
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