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A Guideline to Care for Older Persons during
the COVID19- Pandemics
Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine, Institute of Geriatric Medicine,
Department of Medical Services, Ministry of Public Health, Bureau of Elderly Health,
Department of Health, Ministry of Public Health, Division of Mental Health Promotion
and Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health,
The Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association of Thailand
● Why special attention should be given to older
persons?
The coronavirus disease 2019 (COVID-19)
has been spreading throughout the country via
respiratory droplets of mucus and saliva of the
infected people. The transmission easily takes place
via sneezing or talking between persons within the
distance of 1.0-1.5 meters. Touching the droplets
containing viral particles by hands is also another
important route of transmission. The victim’s epithelial
cells such as eye, nose and mouth, are the portal for
the virus entering the body leading to further infection
especially in the lungs. Sometimes the virus spreader
does not show any symptom. The high-risk groups
are older person, immuno-compromised person
and those who have comorbid conditions such as
diabetes, hypertension, pulmonary disease, chronic
renal failure, cardiovascular disease or cancer. The
mortality rate in these particular groups increases
significantly At the present time, the government has
asked high-risk groups, including older persons,
to stay at home as much as possible to reduce
the chance of catching the virus. However, a large
number of older persons needs help from relatives
or carers, who must work outside or do shopping in
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the crowded place and could possibly transmit the
virus to those under their cares. Additionally, a long
period of quarantine over many months may
adversely affect the physical and psychological
states of older persons giving rise to long-term
dependency and more stress to the whole family
both in short and long term. Therefore, a guideline
to care for older person is needed to prevent
such undesirable developments during COVID-19
pandemics.
● How can we prevent COVID-19 spreading to
older persons?
Relatives, who are not the main carers,
and acquaintance
- Those with high risk of spreading the
virus, i.e., closed contact with confirmed COVID-19
patients, travelers from Bangkok and environs or
regions with high prevalence of infection, must
quarantine themselves at least for 14 days and must
not be in close contact with older persons or children.
(Children’s immunity is not as good as adults’ and
they tend to stay closely with older people. At the
same time they may not know the proper ways to
protect themselves.)
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- Close contact between older people
and anyone with a fever, high temperature or any
respiratory symptoms such as coughing, sore
throat, running nose, shortness of breath or troubled
breathing are strictly prohibited.
- Reduce the number of visits from
persons outside the immediate family and substitute
such engagement by telephone calls and online
social media.
- During a visit to an older person, one
must wear either sanitary or cloth mask all the time.
Refrain from touching older person. Keep at least
2-meter distance in between.
Main Carer and Older Person under Care
- Designate the main carer. The most
appropriate person is the one who can stay with
older person as much as possible. However, the
main carer may change from time to time, but such
change should not be frequent. The main carer must
not be the one in high-risk groups mentioned above.
- During the pandemics, both carer and
older person should quarantine themselves at home
as much as possible.
- Both carer and older person should
keep their distance from children as they tend to
stay closely with older people and may not know the
proper ways to protect themselves from the infection.
- In case of necessity that the carer or
older person has to go outside, choose the time
when the visiting place is least crowded and avoid
using public transportation. However, if visiting place
is generally crowded, spend the shortest time and
wear either sanitary or face mask all the time. Apply
70% alcohol hand sanitizer gel on both hands after
touching things and before entering the home.
- Upon arriving home, the carer or
older person should take a shower, shampoo and
thoroughly clean or disinfect all the things brought
from outside. Put on new clothes before approaching
older person.

J Gerontol Geriatr Med. 2020; 19(1-4)
Prevention of COVID-19 for geriatric people
- If the older person has an appointment
with a doctor
1. For those who are in stable medical
condition and have no need to follow laboratory
testing: Make a phone call to ask for new
appointment and arrange someone to pick up
medications or refill the medicine at a pharmacy
nearby.
2. For those who are in unstable medical
condition or in need of laboratory testing, consult
your doctor or nurse for the safest way to visit. Be
alert to put on surgical or cloth mask and cover
the whole body with an appropriate sheet of cloth.
Upon returning home, take a shower, shampoo and
thoroughly clean or disinfect all the things brought
from outside. Put on new clothes and have the used
laundry washed immediately.
- Hand washing when coming back
home, before food preparation or having a meal,
after coughing or sneezing and using toilet with soap
and water at least 20 seconds, then rinse with clean
water. If using 70% alcohol hand sanitizer gel, allow
it to evaporate for no less than 20 seconds.
- Avoid sharing food with others. Each
person should have his/her own separate meal set.
Avoid communal sharing of dishes or eating utensils.
- Each older person should have his own
private room and personal belongings. If a separate
room is not possible, a maximum distance should
be kept between beds while allowing as much air
circulation as possible in the room. An
air- conditioned, unventilated room should be
avoided. Clean commonly used surface regularly
with disinfectants such as 70% alcohol, 70% alcohol
hand sanitizer gel, sodium hypochlorite (i.e. bleach),
chloroxylenol (ex. Dettol) or hydrogen peroxide.
Apply disinfectant to lighting switch, door knob or
door handle, railing, TV remote, telephone, floor, toilet
seat, toilet flushing lever, and faucet. Take special
care not to fall or slip over slippery area especially
glossy wet floor.
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- Recommended sanitizers and disinfectants :
Sodium Hypochlorite* (Bleach)
Product Concentration
2.54%
5.70%
5.00%
6.00%
*Not suitable for metallic surfaces
Chloroxylenol (Dettol→) Product
Concentration
4.80%

Recommended dosage

Water

40 milliliters (or 2.8 tablespoons)
18 milliliters (or 1.2 tablespoons)
20 milliliters (or 1.3 tablespoons)
17 milliliters (or 1.1 tablespoons)

1 liter
1 liter
1 liter
1 liter

Recommended dosage

Water

25 milliliters (or 1.7 tablespoons)

1 liter

Hydrogen Peroxide*
Recommended dosage
Water
Product Concentration
5.00%
110 milliliters (or 7.5 tablespoons)
1 liter
3.00%
200 milliliters (or 13.5 tablespoons)
1 liter
*Not suitable for metallic or color-coated surfaces
- Optimistic :
● How to observe when an older person gets
1. Avoid information overload. Follow the
infection?
news only 2 times a day, one in the morning and one
The infected older person may have in the evening to avoid excessive anxiety. As older
symptoms difference from other age-group calling person has been through many previous critical
atypical symptoms. This includes being unwell events and hardship, they can provide guidance to
without fever, fatigue, loss of appetite, lethargy, the younger generation.
confusion, poor self-care and delayed gastric
2. Encourage them to voice their anxieties
emptying in case of tube feeding. Since the and fears with family members, children, relatives,
infected older people commonly deteriorate sharply and friends, relating to the current situation.
compared to other age group, seeking immediate
3. Engage in hobbies which they are
medical attention is highly recommended.
good at or can enhance their self-confidence such
as cooking, playing musical instrument, painting,
● How to prevent physical and mental deteriorations reading books, watching favorite television program,
during the quarantine period?
gardening, etc. The most important thing is to seek
Mnemonics_ C O V I D : C – catnap, out what they really like and find the activity that
O – optimistic, V – vigor, I – intake, D - distancing
addresses it.
- Catnap : As an older person requires
4. Create happiness for themselves and
adequate rest, sleeping is important. No later than others in the family. Do things that bring joy and
9 pm, older person should be in bed to get a good happiness. Talk about the good old days or good
and restful sleep for 7 – 9 hours a day.
nostalgia by using photo album.
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5. If stress and anxiety still persist, older
person may try relaxing breathing technique,
breathing exercise for muscle relaxation and
self-administered massage. (For more information,
please go to the link www.thaimentalhealth.com
6. Avoid taking alcohol or narcotics
7. In case of requiring consultation,
for example, excessive anxiety, anger, loss of
concentration, negativity, obsession relating to the
pandemics, fear of being infected, insomnia, or
increased dependence on drinking, smoking and
taking narcotics, please contact Department of
Mental Health, Ministry of Public Health. Hotline 1323
- Vigor : Performing simple exercise
such as walking or arm swing regularly, at least
5 days a week, 30-60 minutes each day, depending
on individual physical status, is highly recommended.
- Intake : Meals should be freshly and
hygienically prepared. Avoid sweet or salty dish
while focusing on those with high protein to boost
immunity. Have a well-balanced or diversified meal,
covering the 5 essential groups of diet, to provide the
body and brain with adequate nutrients. In addition,
older person tends to have oral health problems.
In order to reduce the need of dental consultation
during the pandemics, the simple formula of
“2 – 2 – 2 ” for oral health care is recommended.
Tooth brushing at least 2 times a day for at least
2 minutes each time, and avoid eating after tooth
brushing at least 2 hours.
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- Distancing : During the pandemics,
older persons and their carers should quarantine
themselves at home as much as possible. The
relatives or carers who need to go outside for
necessary mission should not, upon returning home,
stay close to older person. They should keep at least
2 meters and put on either sanitary or face mask all
the time while talking. (See more details above)
For more information or consultation about
the Covid-19 outbreak, please call the Department
of Disease Control, Ministry of Public Health, Hotline
1422.
Reference:
1. https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical-guidance/
infection-prevention-and-control
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
communication/guidance-list.html?Sort=
Date%3A%3Adesc
3. https://www.nea.gov.sg/our-services/
public-cleanliness/environmental-cleaningguidelines/guidelines/interim-list-of-household-products-and-active-ingredientsfor-disinfection-of-covid-19
4. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He
JX, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus
Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020
Feb 28. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. [Epub
ahead of print].
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แนวทางการดููแลผู้้�สููงอายุุในช่่วงที่่�มีีการระบาดของเชื้้�อโควิิด-19
สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุไทย, สถาบัันเวชศาสตร์์
สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข,
สำำ�นัักอนามััยผู้้�สููงอายุุ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข, กองส่่งเสริิมและ
พััฒนาสุุขภาพจิิต กรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข, สมาคมผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม
ท�ำไมจึงต้องใส่ใจผู้สูงอายุเป็นพิเศษ
เนื อ� งจากขณะนี ม� ีก ารระบาดของเชื อ� ไวรัส
โควิด-19 ในชุุมชนเป็็นวงกว้้าง และมีีแนวโน้้มจะกระจาย
ไปทั่่�วประเทศ ซึ่่�งเชื้้�อดัังกล่่าวติิดต่่อได้้ทางละอองฝอย
ของสารคััดหลั่่ง� เช่่น น้ำำ�มู
� กู น้ำำ�� ลาย ละอองจากการไอจาม
หรืือการพููดคุุยใกล้้ชิดิ ในระยะ 1-1.5 เมตร และการสััมผััส
สารคััดหลั่่�งที่่�อยู่่�ตามสิ่่�งของต่่างๆ แล้้วไปโดนเยื่่�อบุุต่่างๆ
เช่่น ตา จมููก ปาก ประกอบกัับการแพร่่เชื้้อ� สามารถติิดต่่อ
จากผู้้�ที่่ติ� ดิ เชื้้อ� ที่่ยั� งั ไม่่แสดงอาการได้้ โดยหากมีีการติิดเชื้้อ�
ในผู้้�ที่่�ร่่างกายไม่่แข็็งแรงรวมถึึงผู้้�สููงอายุุ จะมีีโอกาส
เสีี ย ชีี วิิ ต มากกว่่ า คนทั่่� ว ไป เนื่่� อ งด้้ ว ยสภาพร่่ า งกาย
ที่่�ไม่่แข็็งแรง ภููมิิคุ้้�มกัันลดลงตามวััย โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มีีโรคประจำำ�ตััว เช่่น โรคเบาหวาน โรคความดัันโลหิิตสููง
โรคปอดเรื้้�อรััง โรคไตเรื้้�อรััง โรคหััวใจและหลอดเลืือด
โรคมะเร็็ง เป็็นต้้น
ในขณะนี้้� ท างรัั ฐ บาลได้้ ข อความร่่ ว มมืื อ
ให้้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่่�มเสี่่�ยงรวมทั้้�งผู้้�สููงอายุุ เก็็บตััว
อยู่่�ในบ้้านให้้มากที่่�สุุด เพื่่�อลดการแพร่่กระจายของเชื้้�อ
อย่่ า งไรก็็ ต ามผู้้�สูู ง อายุุ จำ ำ � นวนมากต้้ อ งการการดูู แ ล
จากญาติิ ห รืื อ ผู้้�ดูู แ ลที่่� ยัั ง มีี ค วามจำำ � เป็็ น ต้้ อ งออกไป
นอกบ้้านเพื่่�อทำำ�งาน หรืือ ไปหาซื้้�อของกิินของใช้้เข้้ามา
ในบ้้าน จึึงมีีโอกาสนำำ�เชื้้�อจากภายนอกมาสู่่�ผู้้�สููงอายุุ
อีี ก ทั้้� ง การจำำ�กััด บริิเวณให้้ผู้้�สููงอายุุอ ยู่่�แต่่ในบ้้ า นเป็็ น
เวลานานติิดต่่อกัันหลายเดืือน อาจส่่งผลให้้สภาพร่่างกาย
และสมองของผู้้�สูู ง อายุุ ถ ดถอยลงจนเกิิ ด ภาวะพึ่่ � ง พิิ ง
ในระยะยาว รวมทั้้�งเกิิดความเครีียด ทั้้�งหมดนี้้�จะส่่งผล
กระทบกัั บ ทั้้� ง ครอบครัั ว ทั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาว
จึึงมีี ค ว ามจำำ � เป็็ น ต้้ อ งมีี แ นวทางในการดูู แ ลผู้้�สูู ง อายุุ
ในสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้
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เกิิดภาวะไม่่พึึงประสงค์์ดัังกล่่าว
จะป้้องกัันเชื้้อ� โควิิด-19 ไม่่ให้้แพร่่สู่่�ผู้สู�้ งู อายุุได้้อย่่างไร
ญาติิที่่�ไม่่ใช่่ผู้้�ดููแลหลััก และ คนรู้้�จััก
1.	ผู้้�ที่่�เสี่่�ยงติิดเชื้้�อเช่่น มีีประวััติิสััมผััสใกล้้ชิิด
กัับผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การยืืนยัันว่่าติิดเชื้้อ� โควิิด-19 หรืือ ผู้้�เดิินทาง
กลัับจากกรุุงเทพฯและปริิมณฑล หรืือแหล่่งที่่มี� กี ารติิดเชื้้อ�
ในชุุมชนในวงกว้้าง ทุุกรายต้้องแยกตััวออกจากผู้้�อื่่น� และ
ไม่่เข้้าไปใกล้้ชิดิ หรืือสััมผััสผู้้�สููงอายุุ และ เด็็ก อย่่างเด็็ดขาด
(เนื่่�องจากเด็็กร่่างกายไม่่แข็็งแรงเท่่าผู้้�ใหญ่่ เด็็กมัักจะ
ไปใกล้้ ชิิ ด กัั บ ผู้้�สูู ง อายุุ แ ละเด็็ ก อาจไม่่ เ ข้้ า ใจวิิ ธี ี แ ละ
ขาดความระมััดระวัังในการป้้องกััน) โดยให้้สัังเกตอาการ
อย่่างน้้อย 14 วััน
2.	ห้้ามไม่่ให้้ผู้้�ที่่�มีีไข้้ตััวร้้อน หรืือมีีอาการ
ผิิดปกติิทางระบบทางเดิินหายใจอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง เช่่น
ไอ เจ็็บคอ มีีน้ำ�มู
ำ� กู หายใจเร็็ว หายใจเหนื่่อ� ย หายใจลำำ�บาก
เข้้าเยี่่�ยมผู้้�สููงอายุุโดยเด็็ดขาด
3. งด/ลดการมาเยี่่� ย มจากคนนอกบ้้ า น
ให้้น้้อยที่่�สุุด โดยแนะนำำ�ให้้ใช้้การเยี่่�ยมทางโทรศััพท์์ หรืือ
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ต่่างๆแทน
4. ในขณะเข้้าเยี่่ย� มผู้้�สููงอายุุ ใส่่หน้้ากากอนามััย
หรืือหน้้ากากผ้้าทุุกครั้้�ง ลดการเข้้าใกล้้หรืือสััมผััสกัับ
ผู้้�สููงอายุุลงเหลืือเท่่าที่่จำ� �ำ เป็็น โดยรัักษาระยะห่่างอย่่างน้้อย
2 เมตร
ผู้้�ดููแลหลัักของผู้้�สููงอายุุ และ ตััวผู้้�สููงอายุุ
1. ควรจััดให้้มีีผู้้�ดููแลหลัักคนเดีียว โดยเลืือก
คนที่่� ส ามารถอยู่่�บ้้ า นได้้ ม ากและจำำ � เป็็ น ต้้ อ งออกไป
นอกบ้้ า นน้้ อ ยที่่� สุ ุ ด แต่่ ส ามารถสลัั บ สัั บ เปลี่่� ย นผู้้�ดูู แ ล
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หลัักได้้แต่่ไม่่ควรเปลี่่�ยนบ่่อย และต้้องแน่่ใจว่่าผู้้�จะมาเป็็น
ผู้้�ดููแลหลัักคนใหม่่ต้้องไม่่ใช่่ผู้้�ที่่�เสี่่�ยงติิดเชื้้�อดัังที่่�ได้้กล่่าว
มาแล้้ว
2. ระหว่่างมีีการระบาดทั้้�งผู้้�ดููแลหลัักและ
ผู้้�สููงอายุุควรเก็็บตััวอยู่่�แต่่ในบ้้านให้้มากที่่�สุุด
3.	ทั้้�งผู้้�ดููแลหลัักและผู้้�สููงอายุุควรหลีีกเลี่่�ยง
การคลุุกคลีีกัับเด็็ก (เด็็กมัักจะไปใกล้้ชิิดกัับผู้้�สููงอายุุและ
เด็็กอาจไม่่เข้้าใจวิิธีแี ละขาดความระมััดระวัังในการป้้องกััน)
4. หากผู้้�สููงอายุุหรืือผู้้�ดููแลต้้องออกนอกบ้้าน
ควรเลืือกเวลาออกจากบ้้านที่่�ไม่่เจอกัับความไม่่แออััด
หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ขนส่่งสาธารณะ และ การไปในที่่�แออััด
ต้้องรีีบทำำ�ธุุระให้้เสร็็จโดยเร็็ว ให้้สวมหน้้ากากอนามััย
หรืื อ หน้้ า กากผ้้ า ทุุ ก ครั้้� ง พกแอลกอฮอล์์ เ จลไปด้้ ว ย
โดยทำำ � ความสะอาดมืื อ ทุุ ก ครั้้� ง หลัั ง จัั บ สิ่่� ง ของ และ
ก่่อนเข้้าบ้้าน
5.	ผู้้�สูู ง อายุุ ห รืื อ ผู้้�ดูู แ ลเมื่่� อ กลัั บ ถึึงบ้้ า น
ควรอาบน้ำำ��สระผม ทำำ�ความสะอาดร่่างกายและของใช้้
ที่่�ติิดตััวกลัับมาจากนอกบ้้าน เปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้าใหม่่ทัันทีี
ก่่อนไปสััมผััสใกล้้ชิิดกัับผู้้�สููงอายุุคนอื่่�นๆ
6. หากผู้้�สููงอายุุต้้องไปพบแพทย์์ตามนััด
- ในกรณีีที่่อ� าการคงที่่� และ ผลการตรวจ
ล่่ า สุุ ด ปกติิ ให้้ ติิ ด ต่่ อ โรงพยาบาลเพื่่� อ เลื่่� อ นนัั ด หรืื อ
ไปรัับยาแทนหรืือรัับยาใกล้้บ้้าน
- ในกรณีีที่่อ� าการแย่่ลง หรืือ ผลการตรวจ
ล่่ า สุุ ด ผิิ ด ปกติิ ควรปรึึกษาแพทย์์ ห รืื อ พยาบาล
เพื่่� อ นัั ด หมายไปตรวจด้้ ว ยช่่ อ งทางที่่� ป ลอดภัั ย ที่่� สุ ุ ด
โดยให้้ผู้้�สููงอายุุสวมหน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้า
คลุุ ม ผ้้ า ที่่� ตัั ว ผู้้�สูู ง อายุุ ใ ห้้ มิิ ด ชิิ ด และเมื่่� อ กลัั บ ถึึงบ้้ า น
ให้้อาบน้ำำ��สระผม ทำำ�ความสะอาดร่่างกายและของใช้้
ที่่� ติิ ด ตัั ว กลัั บ มาจากนอกบ้้ า น เปลี่่� ย นเสื้้� อ ผ้้ า ใหม่่
และซัักเสื้้�อผ้้าและผ้้าคลุุมทัันทีี
7. ล้้างมืือด้้วยการฟอกสบู่่�อย่่างน้้อย 20 วิินาทีี
แล้้วล้้างออกด้้วยน้ำำ��สะอาด หรืือ ทำำ�ความสะอาดมืือ
ด้้ ว ยแอลกอฮอล์์ เ จล โดยทิ้้� ง ไว้้ ใ ห้้ ชุ่่� มไม่่ แ ห้้ ง เร็็ ว กว่่ า
20 วิินาทีี ทุุกครั้้�งเมื่่�อกลัับเข้้าบ้้าน ก่่อนเตรีียมอาหาร
ก่่อนรัับประทานอาหาร หลัังการไอจามและหลัังเข้้าห้้องน้ำำ��
ทุุกครั้้�ง
8. หลีีกเลี่่�ยงการรัับประทานอาหารร่่วมกััน
แต่่ ห ากมีี ก ารมาร่่ ว มรัั บ ประทานอาหารด้้ ว ยกัั น
ควรแยกรัั บ ประทานของตนเองไม่่ รัั บ ประทานอาหาร
ร่่วมสำำ�รับั หรืือใช้้ภาชนะเดีียวกััน หรืือใช้้ช้อ้ นกลางร่่วมกััน
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9. ผู้้�สููงอายุุควรแยกห้้องพัักและของใช้้ส่ว่ นตััว
หากแยกห้้องไม่่ได้้ ควรแยกบริิเวณที่่�นอนให้้ห่่างจาก
คนอื่่�นมากที่่�สุุด ที่่�พัักอาศััยและห้้องพัักควรเปิิดหน้้าต่่าง
ให้้ อ ากาศถ่่ า ยเท ไม่่ ค วรนอนร่่ ว มกัั น ในห้้ อ งปิิ ด ที่่� ใ ช้้
เครื่่�องปรัับอากาศ
10. หมั่่�นทำำ�ความสะอาดพื้้�นผิิวที่่�ถููกสััมผััส
บ่่อยๆด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อต่่างๆ เช่่น แอลกอฮอล์์ 70%,
แอลกอฮอล์์เจล sodium hypochlorite (น้ำำ��ยาซัักผ้้าขาว)
หรืื อ chloroxylenol หรืื อ hydrogen peroxide
เช็็ดตาม สวิิตช์์ไฟ ลููกบิิดหรืือมืือจัับประตูู โต๊๊ะ ราวจัับ
รีีโมท โทรศััพท์์ พื้้�น โถส้้วม ปุ่่�มกดน้ำำ��ชัักโครก ก๊๊อกน้ำำ��
ระวัังพลััดตกหกล้้มโดยเฉพาะบริิเวณพื้้�นที่่�เปีียกน้ำำ��หรืือ
พื้้�นลื่่�นที่่�เป็็นผิิวมััน
- sodium hypochlorite (น้ำำ�� ยาซัักผ้้าขาว)
(ไม่่เหมาะกัับพื้้�นผิิวโลหะ)
หากผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ มี ี ค วามเข้้ ม ข้้ น 2.54%
ให้้ ผ สม 40 มิิ ล ลิิ ลิิ ต ร (2.8 ช้้ อ นโต๊๊ ะ ) : น้ำำ� � 1 ลิิ ต ร
หากผลิิตภััณฑ์์มีีความเข้้มข้้น 5.7% ให้้ผสม 18 มิิลลิิลิิตร
(1.2 ช้้อนโต๊๊ะ) : น้ำำ�� 1 ลิิตร หากผลิิตภััณฑ์์มีีความเข้้มข้้น
5% ให้้ผสม 20 มิิลลิิลิิตร (1.3 ช้้อนโต๊๊ะ) : น้ำำ�� 1 ลิิตร
หากผลิิตภััณฑ์์มีีความเข้้มข้้น 6% ให้้ผสม
17 มิิลลิิลิิตร (1.1 ช้้อนโต๊๊ะ) : น้ำำ�� 1 ลิิตร
- Chloroxylenol ถ้้ า ความเข้้ ม ข้้ น
4.8% ให้้ผสม 25 มิิลลิิลิิตร (1.7 ช้้อนโต๊๊ะ) : น้ำำ�� 1 ลิิตร
- hydrogen peroxide (ไม่่เหมาะกัับ
โลหะและผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีการเคลืือบสีี)
หากผลิิตภััณฑ์์มีีความเข้้มข้้น 5% ให้้ผสม
110 มิิลลิิลิิตร (7.5 ช้้อนโต๊๊ะ) : น้ำำ�� 1 ลิิตร
หากผลิิตภััณฑ์์มีีความเข้้มข้้น 3% ให้้ผสม
200 มิิลลิิลิิตร (13.5 ช้้อนโต๊๊ะ) : น้ำำ�� 1 ลิิตร
สัังเกตอย่่างไรว่่าผู้้�สููงอายุุติิดเชื้้�อ
กรณีีที่่�ผู้้�สููงอายุุมีีการติิดเชื้้�อเกิิดขึ้้�น อาการ
อาจไม่่ ชัั ด เจนและไม่่ ต รงไปตรงมา เช่่ น อาจไม่่ มี ี ไ ข้้
หรืืออาจมีี
อาการอ่่อนเพลีีย เบื่่�ออาหาร หรืือรัับอาหาร
ทางสายยางไม่่ได้้ ซึึม สัับสนเฉีียบพลััน ความสามารถ
ในการช่่ ว ยเหลืื อ ตัั ว เองลดลงอย่่ า งรวดเร็็ ว ควรรีี บ
ปรึึกษาแพทย์์ เพราะมีีความเสี่่�ยงสููงที่่�อาการจะรุุนแรง
มากกว่่าในวััยอื่่�นๆ

J Gerontol Geriatr Med. 2020; 19(5-8)
Prevention of COVID-19 for geriatric people
จะดููแลผู้้�สููงอายุุอย่่างไรไม่่ให้้เกิิดการถดถอยของ
ร่่างกาย สมอง และเกิิดความเครีียด ระหว่่างที่่ผู้� สู�้ งู อายุุ
ต้้องเก็็บตััวอยู่่�กัับบ้้าน
โดยยึึดหลััก 5อ ได้แก่ อาหาร ออกกำำ�ลังกาย
อารมณ์ เอนกายพักผ่อน ออกห่างสังคมนอกบ้าน ดังนี�
อาหาร
รัั บ ประทานอาหารที่่� ส ะอาดถูู ก สุุ ข ลัั ก ษณะ
ปรุุงสุุกใหม่่ๆ ไม่่รับั ประทานอาหารที่่�หวานหรืือเค็็มเกิินไป
เน้้ น อาหารที่่� มี ี โ ปรตีี น สูู ง เสริิ ม ภูู มิิ คุ้้� มกัั น และควรให้้
รัับประทานอาหารที่่�หลากหลายครบ 5 หมู่่� เพื่่�อให้้ได้้
รัับสารอาหารที่่�ครบถ้้วนตามความต้้องการของร่่างกาย
และสมอง
ผู้้�สูู ง อายุุ มัั ก มีี มี ี ปั ั ญ หาสุุ ข ภาพในช่่ อ งปาก
ซึ่่�งส่่งผลต่่อการรัับประทานอาหาร เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ที่่�ต้้องออกมาพบทัันตแพทย์์ในช่่วงวิิกฤตนี้้� ขอแนะนำำ�
ผู้้�สููงอายุุให้้รัักษาสุุขภาพช่่องปากโดยใช้้สููตร 2 - 2 – 2
ดัังนี้้� แปรงฟัันอย่่างน้้อยวัันละ 2 ครั้้�ง, แปรงฟัันนาน
อย่่างน้้อย 2 นาทีี และไม่่รับั ประทานอาหารหลัังการแปรงฟััน
2 ชั่่�วโมง หากมีีฟัันปลอมให้้ถอดฟัันปลอมออกล้้างหลััง
รัั บ ประทานอาหาร และก่่ อ นเข้้ า นอนเพื่่� อ ไม่่ ใ ห้้ เ ป็็ น
แหล่่งสะสมเชื้้�อโรค หลีีกเลี่่�ยงอาหารแข็็งหรืือเหนีียว
ออกกำำ�ลัังกาย
ชวนผู้้�สููงอายุุออกกำำ�ลัังกายด้้วยท่่าง่่ายๆ เช่่น
การเดิิ น หรืื อ แกว่่ ง แขน ออกกำำ �ลัั ง กายในบ้้ า น
อย่่ า งสม่ำำ � � เสมอ อย่่ า งน้้ อ ยสัั ป ดาห์์ ล ะ 5 วัั น วัั น ละ
30 - 60 นาทีี หรืือเท่่าที่่�ทำำ�ได้้ตามสภาพของผู้้�สููงอายุุ
อารมณ์์
หยุุ ด รัั บ ข่่ า วสารที่่�ม ากเกิิ น ไป โดยจำำ �กัั ด
การติิ ด ตามข้้อ มููล ประมาณวัันละ 2 ครั�ง ในตอนเช้า
และ ตอนเย็นหรือตอนกลางคืน เพือ� ป้องกันภาวะวิตกกังวล
จากการรับข่าวสารมากเกินไป ไม่ควรกังวลหรือตระหนก
กับข่าวร้ายให้มาก ผู้้�สููงอายุุคืือผู้้�ที่่�ผ่่านความยากลำำ�บาก
และโรคระบาดร้้ายแรงต่่างๆมาแล้้ว ท่่านจะเป็็นผู้้�ให้้
หลัักคิิดแก่่ลููกหลานได้้
ปรึึกษาผู้้�รู้้�ใจหรืื อ ไว้้ ใ จได้้ เช่่ น ครอบครัั ว
ลููกหลาน ญาติิ เพื่่�อนๆ เพื่่�อระบายความไม่่สบายใจ
ความกัังวลและความกลััวเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
การทำำ�กิิจกรรมที่่�ผู้้�สููงอายุุชื่่�นชอบ มีีความถนััด
มีีความภููมิใิ จ เช่่น ทำำ�อาหาร เล่่นดนตรีี วาดรููป อ่่านหนัังสืือ
ดููโทรทััศน์์ ปลููกต้้นไม้้ ทำำ�สวน ฯลฯ หััวใจสำำ�คััญที่่�สุุด
คืือต้้องรู้้�ก่่อนว่่าผู้้�สููงอายุุในบ้้านของเราชอบอะไร แล้้วหา
กิิจกรรมที่่�สอดคล้้องกัับที่่�เขาชื่่�นชอบ
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สร้้างความสุุขให้้ตนเองและสมาชิิกในครอบครััว
ทำำ�สิ่่�งที่่�เพลิิดเพลิินและมีีความสุุขพููดคุุยเรื่่�องที่่�ทำำ�ให้้
มีี ค วามสุุ ข สนุุ ก สนาน ดูู รูู ป ภาพที่่� เ ป็็ น ความสุุ ข ของ
ครอบครััว
หากยัังไม่่ได้้ผล ใช้้เทคนิิคจััดการความเครีียด
เช่่น การฝึึกหายใจคลายเครีียด การผ่่อนคลายกล้้ามเนื้้�อ
การนวดคลายเครีี ย ดด้้ ว ยตนเอง (สามารถติิ ด ตาม
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� www.thaimentalhealth.com)
หลีีกเลี่่�ยงการดื่่�มสุุรา ยาเสพติิด
โทรปรึึกษาสายด่่วนกรมสุุขภาพจิิต โทร. 1323
ถ้้าพบว่่ามีีความผิิดปกติิด้้านอารมณ์์ หงุุดหงิิด ฉุุนเฉีียว
โกรธง่่ า ย สมาธิิ ไ ม่่ ดี ี มีี ค วามคิิ ด ในแง่่ ล บ หมกมุ่่�น
แต่่เรื่่อ� งการระบาด และกลััวว่่าตนเองจะติิดเชื้้อ� นอนไม่่หลัับ
ต้้องพึ่่�งเหล้้า บุุหรี่่� ยาและยาเสพติิดมากขึ้้�น
เอนกายพัักผ่่อน
ผู้้�สูู ง อายุุ ต้ ้ อ งพัั ก ผ่่ อ นให้้ เ พีี ย งพอ การนอน
สำำ�คััญมาก ควรให้้นอนประมาณไม่่เกิิน 3 ทุ่่�ม เพื่่�อให้้
พัักผ่่อนได้้เต็็มที่่�ยาวนาน นอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ
7 - 9 ชั่่�วโมง/วััน
ออกห่่างสัังคมนอกบ้้าน
ระหว่่างมีีการระบาดทั้้�งผู้้�สููงอายุุ และ ผู้้�ดููแล
ควรเก็็บตััวอยู่่�แต่่ในบ้้านให้้มากที่่�สุุด แต่่ญาติิหรืือผู้้�ดููแล
ที่่�ยัังต้้องออกไปนอกบ้้านด้้วยเหตุุผลความจำำ�เป็็นต่่างๆ
ไม่่ควรเข้้าไปคลุุกคลีีกับั ผู้้�สููงอายุุ รัักษาระยะห่่างอย่่างน้้อย
2 เมตร และควรใส่่หน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้า
ทุุกครั้้�งที่่�เข้้าไปพููดคุุยกัับผู้้�สููงอายุุ (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ในหััวข้้อ “จะป้้องกัันเชื้้�อโควิิด-19 ไม่่ให้้แพร่่สู่่�ผู้้�สููงอายุุ
ได้้อย่่างไร”
หากกัั ง วลใจหรืื อ มีี อ าการสงสัั ย เสี่่�ยงต่่อ
โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019 โทรปรึก ษาสายด่ว น
กรมควบคุุมโรคโทร 1422
Link ตััวอย่่างกิิจกรรม
1.	รููปแบบการออกกำำ�ลัังกายที่่�ใช้้กล้้ามเนื้้�อ
ทุุกสััดส่่วน บริิหารอย่่างต่่อเนื่่�องนาน 30 นาทีี โดยไม่่ใช้้
อุุปกรณ์์ โดยกรมอนามััย https://www.youtube.com/wa
tch?v=F1r4QDjKssc#action=share
2. บริิ ห ารสมองในชีี วิิ ต ประจำำ �วัั น ป้้ อ งกัั น
สมองเสื่่�อม : Smart 60 สูู ง วัั ย อย่่างสง่่ า โดย
มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล https://www.youtube.com/
watch?v=lKDg8O3ovrw
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3. การฝึึกบริิหารสมอง (Brain Exercise)
16 ขั้้น� ตอน โดยกรมการแพทย์์ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า
โรงพยาบาลรามาธิิบดีี และ สมาคมผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยสมองเสื่่อ� ม
https://www.youtube.com/watch?v=DQ_fPO2Eh
5s&feature=youtu.be
เอกสารอ้้างอิิง
1. https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical-guidance/
infection-prevention-and-control
2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
communication/guidance-list.html?
Sort=Date%3A%3Adesc

3.

4.

https://www.nea.gov.sg/our-services/
public-cleanliness/environmental-cleaningguidelines/guidelines/interim-list-ofhousehold-products-and-active-ingredientsfor-disinfection-of-covid-19
Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He
JX, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus
Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020
Feb 28. doi: 10.1056/NEJMoa2002032. [Epub
ahead of print].
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Abstract
Older people received news during the pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) through
various media. Beside traditional media encompasses that of television, newspaper and radio, digital media
and social media through LINE, facebook or Twitter have become more popular among older people
during the COVID-19. Pandemic of COVID-19 is considered as bad news which might affect older people
psychologically. There are several factors which influenced the level of news perception in older people such
as social support, health literacy or cognitive function. The example of the communication during COVID-19
is given. Health personnel, family and caregiver should be able to convey news properly to older people in
order for them to take care of themselves.
Keywords: communication, media, COVID 19, older people
การรัั บ รู้้�ข่่ า วสารเชิิ ง ร้้ า ยในผู้้�สูู ง วัั ย ในช่่ ว ง
การแพร่่ ร ะบาดของไวรัั ส COVID-19 ที่่� ก ารระบาด
ของโรคทวีี ค วามรุุ น แรงและกระจายเป็็ น วงกว้้ า ง
ทั่่� ว ประเทศไทย เริ่่� ม มีี ก ารรายงานเกี่่� ย วกัั บ ผู้้�ติิ ด เชื้้� อ
จากประเทศจีีน ในช่่วงระยะแรกของการระบาดของจีีน
ผ่่านทางสำำ�นัักข่่าวต่่าง ๆ มีีการนำำ�เสนอข่่าวหรืือบทความ
เป็็ น ภาษาไทย ผ่่ า นทางสื่่� อ ต่่ า งๆ ทั้้� ง ทางโทรทัั ศ น์์
ทางสื่่อ� ออนไลน์์ มีีการรายงานว่่าร้้อยละ 80.4 ของผู้้�ติิดเชื้้อ�
ของจีีนไม่่แสดงอาการที่่�รุุนแรง ขณะที่่�ผู้้�ติิดเชื้้�อร้้อยละ
13.8 มีีอาการป่่วยรุุนแรง และร้้อยละ 4.7 อยู่่�ในขั้้�นวิิกฤต
โดยกลุ่่�มอายุุที่่�มีีอััตราการเสีียชีีวิิตสููงสุุดคืือ กลุ่่�มที่่�มีีอายุุ
80 ปีีขึ้้�นไป เฉลี่่�ยร้้อยละ 14.8 เมื่่�อแยกตามอายุุพบว่่า
ผู้้�รัับผิิดชอบบทความ
สิิริิพร สาสกุุล
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเวสเทิิร์์น
อีีเมล์์ : pokkk081@yahoo.co.th

ยัังไม่่มีีกรณีีเสีียชีีวิิตจากโรคโควิิด-19 ในกลุ่่�มเด็็กอายุุ
ไม่่เ กิิ น 9 ปีี ส่่ ว นกลุ่่�มผู้้�ติิ ด เชื้้� อ ที่่� อ ายุุ ต่ำ ำ � � กว่่ า 39 ปีี
มีีอัตั ราการเสีียชีีวิติ อยู่่�ที่่ร้� อ้ ยละ 0.2 โดยอััตราการเสีียชีีวิติ
จะเพิ่่�มสููงขึ้้น� ตามลำำ�ดับั ในกลุ่่�มผู้้�มีีอายุุ 40 ปีี (ร้้อยละ 0.4),
50 ปีี (ร้้อยละ 1.3), 60 ปีี (ร้้อยละ 3.6) และ 70 ปีี (ร้้อยละ 8)
(The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency
Response Epidemiology Team, 2020)
ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุุ ข
รายงานสถานการณ์์ โรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
หรืือโควิิด-19 เมื่่�อวัันที่่� 20 เมษายน 2563 ว่่าผู้้�ติิดเชื้้�อ
ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น วัั ย ทำำ � งาน แต่่ จ ากการวิิ เ คราะห์์ ข อง
กรมควบคุุ ม โรค กลุ่่�มที่่� มี ี อัั ต ราเสีี ย ชีี วิิ ต มากที่่� สุ ุ ด
Corresponding author
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แต่่จำำ�นวนป่่วยไม่่มาก คืือกลุ่่�มอายุุ 70 ปีีขึ้้�นไป อััตรา
การเสีี ย ชีี วิิ ต ร้้ อ ยละ 12 ผู้้�ที่่� อ ายุุ ม ากกว่่ า 80-89 ปีี
มีีอัตั ราเสีียชีีวิติ ร้้อยละ 24 สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในช่่วงโควิิด 19
ระบาด แม้้สภาพร่่างกายดููเหมืือนปกติิ แต่่พลัังสำำ�รอง
ร่่างกายน้้อยกว่่ากลุ่่�มวััยอื่่�น จึึงมีีโอกาสป่่วยรุุนแรงและ
เสีียชีีวิิตสููงกว่่ากลุ่่�มวััยอื่่�น (บางกอกบิิสนิิวส์์, 2020)
นอกจากนี้้�การรายงานข่่าวของช่่องข่่าวไทยพีีบีเี อส เมื่่อ� วัันที่่�
6 เมษายน 2563 เนื้้�อความว่่า กรมการแพทย์์ออกแนวทาง
การดููแลผู้้�สููงอายุุในช่่วงที่่�มีีการระบาดของเชื้้�อโควิิด-19
เน้้นจััดระยะห่่าง จััดผู้้�ดููแลหลััก และไม่่ออกนอกบ้้าน
ในช่่ ว งการระบาดเนื่่� อ งจากผู้้�สูู ง อายุุ เ ป็็ น กลุ่่�มเสี่่� ย งที่่�
จะมีี โ อกาสเสีี ย ชีี วิิ ต มากกว่่ า คนทั่่� ว ไป เนื่่� อ งจาก
สภาพร่่ า งกายที่่� ไ ม่่ แ ข็็ ง แรง ภูู มิิ คุ้้� มกัั น ลดลงตามวัั ย
โดยเฉพาะผู้้�สููงอายุุที่่�มีีโรคประจำำ�ตััว เช่่น โรคเบาหวาน
โรคความดัันโลหิิตสููง โรคปอดเรื้้อ� รััง โรคไตเรื้้อ� รััง โรคหััวใจ
และหลอดเลืือด โรคมะเร็็ง เป็็นต้้น (ข่่าวไทยพีีบีีเอส,
2563)
ข่่าวสารเกี่่ย� วกัับผู้้�ติิดเชื้้อ� และกระบวนการรัักษา
ขยายวงกว้้าง ข่่าวต่่างๆจึึงเข้้าข่่าย ข่่าวร้้าย ซึ่่�งหมายถึึง
ข่่าวในทางลบ ข่่าวที่่�สร้้างความตื่่�นตระหนก ตื่่�นกลััว
เกิิดกระแสความหวาดกลััว อาจส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพ
ทางกายและส่่งผลให้้คนในสัังคมวิิตกกัังวลจนสภาพจิิตใจ
ไม่่ เ ป็็ น สุุ ข ได้้ (Baig et.al, 2018, Biszar et.al.,
2019) ปััจจุุบัันข่่าวมาจากหลายแหล่่ง ส่่วนใหญ่่คืือ
สื่่�อโทรทััศน์์ สื่่�อวิิทยุุ สื่่�อที่่�ส่่งต่่อไปได้้เร็็วที่่�สุุดคืือสื่่�อสัังคม
สื่่อ� ออนไลน์์ ซึ่่ง� หลายๆข่่าว ไม่่เป็็นจริิง เป็็นข่่าวที่่�ก่อ่ ให้้เกิิด
ความกลััว ความตระหนก เมื่่�อถููกแปลงเป็็นข้้อมููลส่่ง
ต่่อให้้ผู้้�สููงวััย มีีโอกาสสร้้างความตื่่�นตระหนก ความกลััว
วิิตกกัังวล ได้้
ในทางจิิตวิิทยา แนวความคิิดแบบภวนิิยม
(Existentialism) เชื่่อ� ว่่ามนุุษย์์ควบคุุมพฤติิกรรมของตนเอง
และมีี เ สรีี ภ าพในการเลืื อ กดำำ � เนิิ น ชีี วิิ ต ของตนเอง
มีีอนาคตและกระทำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ เพื่่�อเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
ปััญหาของบุุคคลเกิิดจากการที่่บุ� คุ คลรู้้�สึึกว่่าตนถููกคุุกคาม
ไม่่มีีเสรีีภาพ รู้้�สึึกว่่าตนไม่่มีีอนาคต ไม่่มีีจุุดมุ่่�งหมาย
และเกิิดจากความไม่่แน่่นอนของสภาพแวดล้้อม ทำำ�ให้้เกิิด
ความกัังวลที่่�ต้้องเลืือกเมื่่�อมนุุษย์์ตกอยู่่�ในสถานการณ์์
ที่่�คลุุมเครืือหรืือมีีอัันตราย (Subme, 1990) มนุุษย์์จะมีี
ความสามารถในการตััดสิินใจแก้้ปัญ
ั หาและใช้้วิจิ ารณญาณ
เกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งต่่ า ง ๆ เหตุุ ผ ลเป็็ น สิ่่� ง สำำ �คััญ ที่่�จ ะทำำ � ให้้
พฤติิกรรมของบุุคคล มีีประสิิทธิิภาพ ปััญหาในการปรัับตััว
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เกิิดจากไม่่สามารถสนองความต้้องการของตนเอง ทำำ�ให้้
เกิิดแนวโน้้มที่่จ� ะบิิดเบืือนสภาพความเป็็นจริิง (Chaisang,
et al., 2018) มนุุษย์์จึึงมัักจะแสวงหาข้้อมููล เพื่่�อหาคำำ�ตอบ
ที่่�ในประเด็็นที่่�แต่่ละคนกลััว เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจปััญหา
และหาทางออกให้้มากที่่�สุุด คนเรามัักมีีความเชื่่�อส่่วนตััว
อยู่่�แล้้ว และมัักเลืือกรัับข้้อมููลที่่ส� อดคล้้องกัับความเชื่่อ� เดิิม
หรืือประสบการณ์์เดิิมของตน ขาดการพิิจารณารอบด้้าน
ไม่่ตรวจสอบความถููกต้้อง
นอกจากนี้้�อีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีผลกระทบในการ
รัับรู้้�ข่่าวสารในปััจจุุบัันคืือ ปริิมาณข่่าวสารจำำ�นวนมาก
ที่่� ถาโถมเข้้ า มาถึึงเราในแต่่ ละวัั น ทำำ � ให้้ การคัั ดกรอง
ทำำ�ได้้ยากมากยิ่่�งขึ้้�น โดยเฉพาะในโลกสัังคมออนไลน์์
ปััจจุุบัันที่่�ทุุกคนสามารถสื่่�อสารไปได้้ทั่่�วทุุกมุุมโลกจาก
แพลตฟอร์์มที่่�มีี เช่่น Blog, YouTube, Twitter, Facebook
ฯลฯ จนกล่่าวได้้ว่่า “ใครๆก็็สามารถเป็็นสื่่�อได้้” การมา
ทำำ � หน้้ า ที่่� ท ดแทน “สื่่� อ มวลชนมืื อ อาชีี พ ” ซึ่่ � ง ปกติิ
จะทำำ � หน้้ า ที่่� ต รวจสอบข่่ า วสารตามกรอบจริิ ย ธรรม
ที่่�เ หมาะสม ผ่่านขั้้� น ตอนการตรวจสอบความถูู ก ต้้ อ ง
ด้้วยระบบกองบรรณาธิิการ ก่่อนนำำ�เสนอสู่่�สาธารณะ
โดยการทำำ�หน้้าที่่�ของ “ใครๆก็็สามารถเป็็นสื่่�อได้้” นี้้�
กลัั บ ย้้ อ นแย้้ ง กัั บ แนวความคิิ ด ของ Mark Glaser
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสื่่�อที่่�กล่่าวว่่า “วารสารศาสตร์์พลเมืือง
หรืื อ Citizen Journalism คืื อ การนำำ � เสนอข่่ า วสาร
โดยประชาชนทั่่� ว ๆไปที่่�ไม่่ไ ด้้ ผ่ ่ า นการฝึึ ก ฝนให้้ เ ป็็ น
นัั ก ข่่ า วมืื อ อาชีี พ แต่่ ส ามารถใช้้ เ ครื่่� อ งมืื อ อุุ ป กรณ์์
เทคโนโลยีี อัั น ทัั น สมัั ย รวมถึึงการใช้้ อิิ น เทอร์์ เ น็็ ต ใน
การสร้้ า งสรรค์์ โต้้ แ ย้้ ง หรืื อ ตรวจสอบข้้ อ มูู ล ของสื่่� อ
ด้้วยตััวเอง” โดยนัักข่่าวพลเมืืองสามารถรายงานข่่าว
นำำ�เสนอใน Blog, YouTube, Twitter, Facebook รวมถึึง
ตรวจสอบข่่าวหรืือบทความในสื่่�อกระแสหลััก แล้้วเขีียน
วิิพากษ์์วิิจารณ์์ด้้วยก็็ได้้ (Glaser, 2006)
ในขณะที่่�สื่่�อมวลชนยุุ ค ใหม่่ สนใจกัั บ
ความรวดเร็็ ว ในการนำำ � เสนอ โดยไม่่ ผ่ ่ า นขั้้� น ตอน
การตรวจสอบของระบบกองบรรณาธิิการอย่่างเช่่นเคย
ด้้วยความต้้องการช่่วงชิิงพื้้�นที่่�ออนไลน์์เรีียกความนิิยม
เพื่่� อผลทางการตลาด โดยละเลยการนำำ � เสนอเนื้้� อหา
ที่่�ถููกต้้อง มีีคุุณภาพ และมีีจริิยธรรมแต่่อย่่างใด จึึงส่่งผล
ต่่อการนำำ�ข่่าวสารไปเผยแพร่่ต่่ออย่่างมาก ยิ่่�งเราต้้องการ
ความเร็็วมากเท่่าใด การตรวจสอบความถููกต้้องจึึงมีี
น้้อยลงมากเท่่านั้้�น
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ปััจจััยด้้านการรัับรู้้�ข่่าวในผู้้�สููงวััย
การสนัับสนุุนทางสัังคม (social support)
เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�มีีผลต่่อการรัับรู้้�ข่่าวสารสำำ�หรัับผู้้�สููงวััย
ลููกหลานจึึงเป็็นแหล่่งข่่าวที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับผู้้�สููงวััย ในพื้้�นที่่�
ชนบทที่่� ผู้้�สููง วัั ย ส่่ ว นใหญ่่ อ าจมีี ร ะดัั บ การศึึกษาไม่่ สููง
และเข้้าไม่่ถึึงสื่่อ� ออนไลน์์ ความรอบรู้้�ด้า้ นสุุขภาพ (health
literacy) หรืือความสามารถในการอ่่าน เขีียน รัับรู้้�ข้้อมููล
ด้้านสุุขภาพ สำำ�หรัับผู้้�สููงวััยที่่�มีีระดัับการศึึกษาไม่่สููง
มีีรายงานพบว่่ามีีระดัับการรอบรู้้�ด้้านสุุขภาพที่่�ไม่่สููง
(Jacobs et al., 2016) ส่่งผลต่่อการนำำ�ข้้อมููลไปใช้้งาน
กระบวนการรัับรู้้� (Cognitive function) ในผู้้�สููงวััยมีีผลต่่อ
การรัับรู้้�ด้า้ นความเจ็็บป่่วย การเข้้าใจกระบวนการเกิิดโรค
การตััดสิินใจเลืือกวิิธีกี ารรัักษาและการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�
ของแพทย์์ในการรัักษา (Jacobs et.al., 2016)
การเตรีียมการและการช่่วยเหลืือในการ
สื่่�อสารกัับผู้้�สููงวััย
ลูู ก หลานควรกลั่่� น กรองข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ม่่ ส ร้้ า ง
ความตื่่�นตระหนก เช่่น “ผู้้�สููงวััยเจอเชื้้�อไวรััสจะตายทัันทีี”
ญาติิหรืือบุุคลากรทางการแพทย์์หรืือสาธารณสุุขจึึงควร
เลืือกที่่�จะส่่งข่่าวที่่�เป็็นกลางให้้ผู้้�สูงู วััยรัับทราบ ตรวจสอบ
ความถููกต้้องของข่่าวก่่อนส่่งต่่อไปยัังผู้้�สููงวััย ในผู้้�สููงวััย
ที่่�มีีความรู้้� เข้้าถึึงสื่่�อออนไลน์์ กลุ่่�มนี้้�ต้้องมีีการให้้ข้้อมููล
เตืือนให้้ท่่านละความวิิตกกัังวล ในสถานการณ์์วิิกฤต
อาจมีี ช่ ่ อ งทางให้้ คำ ำ �ปรึึ กษา hotline ฯลฯ เพื่่�อเป็็ น
การช่่วยเหลืือทางสัังคมสำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�อาศััยในเขตเมืือง
การส่่งข่่าวเชิิงร้้ายต่่อผู้้�สููงวััย จึึงขึ้้�นกัับข้้อมููลที่่�ผู้้�สููงวััย
มีี อ ยู่่�แล้้ ว เนื้้� อ หาที่่� ผู้้�สูู ง วัั ย ควรรู้้� เ พิ่่� ม เติิ ม การสื่่� อ สาร
ที่่�ชััดเจนเข้้าใจง่่าย การคำำ�นึึงถึึงผลกระทบด้้านอารมณ์์
และการรัับรู้้�ของผู้้�สููงวััย
กรณีีศึึกษา การสื่่�อสารด้้านสุุขภาพผู้้�สููงวััย
ยามวิิกฤต COVID 19
ในช่่วงนี้้� หากผู้้�สููงวััยมีีอาการป่่วย ลููกหลาน
อาจต้้องคอยสัังเกตเป็็นกรณีีพิิเศษ เนื่่�องจากผู้้�สููงวััย
มีีพฤติิกรรมการสื่่�อสาร ที่่�ไม่่ชอบบอก คืือ ไม่่ชอบบอก
อาการป่่วยให้้ลูกู หลานทราบ ไม่่อยากเป็็นภาระ กลััวการไป
โรงพยาบาล นอกจากนี้้� ข่ ่ า วต่่ า งๆเกี่่� ย วกัั บ โควิิ ด 19
อาจสร้้ า งความวิิ ต กกัั ง วล ความสะเทืื อ นใจผู้้�สูู ง วัั ย
เนื่่�องจากข้้อมููลระยะที่่�โควิิด 19 เริ่่�มแพร่่ระบาด เกิิดก่่อน
ในต่่างประเทศที่่�จีีน และที่่�อิิตาลีี ซึ่่�งจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตคืือ
ผู้้�สููงวััย ข่่าวนี้้�จึึงสร้้างความตระหนกให้้ผู้้�สููงวััยอย่่างมาก
แต่่ ห ากวิิ เ คราะห์์ ก รณีี ที่่�เ กิิ ด ในประเทศไทย ที่่�ท าง
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กระทรวงสาธารณสุุ ข พยายามแจ้้ ง ต่่ อ ประชาชน คืื อ
การจำำ�แนก อายุุ เพศ ปััจจััยเสี่่�ยงผู้้�ที่่�ติิดเชื้้�อ ทำำ�ให้้ข้้อมููล
ประเทศไทยพบผู้้�ป่่วยอยู่่�ในวััยทำำ�งานมากกว่่า ทำำ�ให้้
ผู้้�สููงวััยไม่่ใช่่กลุ่่�มใหญ่่ที่่�จะติิดเชื้้�อโดยตรง อาจเนื่่�องจาก
จุุดเริ่่ม� ต้้นการระบาดเกิิดในกรุุงเทพฯ ในขณะที่่ผู้้�สู
� งู วััยไทย
ส่่วนใหญ่่ยัังอยู่่�ในต่่างจัังหวััด แต่่เมื่่�อเริ่่�มมีีจุุดเปลี่่�ยน ช่่วง
คนวััยทำำ�งานในกรุุงเทพ เดิินทางกลัับภููมิลำิ �ำ เนา เนื่่�องจาก
ต้้องหยุุดงาน การสื่่�อสารให้้กลุ่่�มคนเหล่่านี้้�อยู่่�ห่่างจาก
ญาติิผู้้�ใหญ่่จึึงจำำ�เป็็น ทำำ�ให้้เกิิดการส่่งข้้อความให้้ลูกู หลาน
ไม่่ต้้องไปเยี่่�ยมผู้้�สููงวััย ซึ่่�งขััดต่่อประเพณีีไทยอย่่างมาก
โดยเฉพาะในช่่วงเทศกาลสงกรานต์์ที่่�คนไทยเดิินทาง
กลัั บบ้้ า นไปไหว้้ ญ าติิ ผู้้� ใหญ่่ ดัั ง นั้้� น จึึงเป็็ นหน้้ า ที่่� ของ
ลููกหลาน ผู้้�ดููแล ญาติิ บุุคลากรด้้านสาธารณสุุขและ
แพทย์์ ที่่ � ต้ ้ อ งสื่่� อ สาร ให้้ ผู้้�สูู ง วัั ย แยกตัั ว ห่่ า งจากผู้้�อื่่� น
ในครอบครััว เพื่่�อท่่านจะได้้ไม่่เกิิดความเสี่่�ยง และมีีชีีวิิต
ยืืนยาว สำำ�หรัับประเพณีีต่่างๆ จำำ�เป็็นต้้องชะลอไปก่่อน
สำำ�หรัับประเทศไทย การสื่่�อสารด้้านสุุขภาพ
ผ่่ า นศูู น ย์์ บ ริิ ห ารสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
การติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (ศบค) โดยจััดให้้มีีการ
แถลงข่่าวประจำำ�วันั ทางโทรทััศน์์โดยโฆษกที่่�เป็็นทั้้�งแพทย์์
และ นัักจิิตวิิทยา เป็็นการให้้ข้้อมููลการระบาดที่่�เป็็นจริิง
แต่่ ไ ม่่ น่ ่ า กลัั ว และให้้ กำ ำ �ลัั ง ใจประชาชน โดยเฉพาะ
การพยายามส่่งข้้อมููลความห่่วงใยไปยัังกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุและ
ครอบครััว ทำำ�ให้้คนไทยทุุกภาคส่่วนยิินดีีให้้ความร่่วมมืือ
เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของไวรััสไปยัังกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุได้้มาก
(ข่่าวทำำ�เนีียบรััฐบาล, 2563)
บทสรุุปและข้้อเสนอแนะ
การสื่่อ� สารให้้ผู้้�สูงู วััยเข้้าใจถึึงความจำำ�เป็็นต้้อง
ช่่วยสัังคมด้้วยการดููแลตนเอง ไม่่ให้้เป็็นภาระต่่อลููกหลาน
และไม่่เรีียกร้้องให้้ใครมาเยี่่�ยมเยีียนในช่่วงวิิกฤตเป็็น
เรื่่�องที่่�สำำ�คััญ บุุคลากรทางการแพทย์์ควรคำำ�นึึงถึึงบริิบท
ทางสัังคมวััฒนธรรมของผู้้�สููงวััยเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ความพึึงพอใจในการสื่่อ� สาร และการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�
จากข้้อมููลที่่�ผู้้�สููงวััยได้้รัับ
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บทคััดย่่อ
ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จึึงพบโรคที่่�เกิิดจากความเสื่่�อมได้้มากขึ้้�น โดยเฉพาะความเสื่่�อมของ
ระบบประสาท ได้้มีีความพยายามค้้นหาตััวยาหรืือสารใหม่่ ๆ เพื่่�อมาใช้้ในการบรรเทาหรืือรัักษาภาวะความเสื่่�อมต่่าง ๆ
กัั ญ ชาเป็็ น พืื ช ชนิิ ด หนึ่่ � ง ที่่� มี ี คุ ุ ณ ลัั ก ษณะที่่� มี ี ผ ลต่่ อ การรัั ก ษา สารหลัั ก ที่่� ส ามารถสกัั ด จากกัั ญ ชาประกอบด้้ ว ย
tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) โดยออกฤทธิ์์�ผ่่าน cannabinoid receptor 1 (CB1) และ
cannabinoid receptor 2 (CB2) ที่่�มีีในมนุุษย์์ สารทั้้�งสองหากใช้้ในอััตราส่่วนที่่�ไม่่เหมาะสมจะมีีผลต่่ออาการ
ทางจิิตประสาท ทางเดิินอาหาร และปริิชานพิิสััย
โรคที่่�เกี่่�ยวกัับความเสื่่�อมของระบบประสาทในผู้้�สููงอายุุในบทความนี้้� ประกอบด้้วย ภาวะสมองเสื่่�อม
ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์ และจิิตใจในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม และ โรคพาร์์กิินสััน ซึ่่�งการศึึกษาในภาวะดัังกล่่าวทั้้�งหมด
มีีจำำ�นวนประชากรน้้อย มีีลัักษณะคุุณภาพงานวิิจััยต่ำำ�� และเป็็นลัักษณะการทดลองแบบเปิิด อย่่างไรก็็ตาม ผลที่่�ได้้
จากการศึึกษาที่่�มีพี บว่่ากััญชาไม่่มีผี ลต่่อปริิชานพิิสัยั และไม่่ลดปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์และจิิตใจในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่อ� ม
ส่่วนผลต่่อโรคพาร์์กิินสัันอาจจะช่่วยลดผลข้้างเคีียงที่่�เกี่่�ยวกัับการเคลื่่�อนไหวที่่�ผิิดปกติิที่่�เกิิดจากยาที่่�ใช้้รัักษาแต่่ไม่่ช่่วย
ลดอาการผิิดปกติิของเคลื่่�อนไหวจากตััวโรคเอง ซึ่่�งก็็เป็็นการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพงานวิิจััยต่ำำ��
Abstract
Currently, increasing aging population leads to face with more neurodegenerative disease. There have
been efforts to find new drugs or chemicals to alleviate or treat this problem. Cannabis is one of herbs which
can be used in the treatment. There are two major types of cannabinoids including tetrahydrocannabinol (THC)
and cannabidiol (CBD) which act by binding with cannabinoid receptors 1 and 2. When the 2 compounds
are mixed in inappropriate ratio, they might lead to psychoactive, gastrointestinal and cognitive side effects.
In this article, the neurodegenerative conditions reviewed are dementia, Behavioral and Psychological
Symptoms of Dementia (BPSD) and Parkinson’s disease. There are a few limitations in the studies in these
conditions including low quality of studies, small number of populations and open label studies. However,
the available evidence show that cannabis has no effect on cognitive function and BPSD in people with
dementia. In Parkinson’s disease, cannabis reduced the drug-induced dyskinesia but not motor symptoms
from Parkinson’s disease itself. Nevertheless, the studies were also rated as low quality.
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ปััจจุุบัันมีีหลายประเทศ เช่่น สหรััฐอเมริิกา
เนเธอร์์แลนด์์ แคนาดา อนุุญาตให้้มีีการซื้้�อขายผลิิตผล
จากกััญชาได้้ตามกฎหมายทั้้�งในรููปแบบยาเพื่่�อการรัักษา
ทางการแพทย์์และเพื่่�อการนัันทนาการ ส่่วนในประเทศไทย
สภานิิ ติิ บัั ญ ญัั ติิ แห่่ ง ชาติิ ไ ด้้ พิิ จ ารณาและประกาศ
เปลี่่�ยนแปลงพระราชบััญญััติยิ าเสพติิดให้้โทษ (ฉบัับที่่� 7)
ในราชกิิจจานุุเบกษา เมื่่�อวัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมให้้กััญชาและพืืชกระท่่อมสามารถนำำ�ไป
ศึึกษาวิิจััยและพััฒนาเพื่่�อประโยชน์์ทางการแพทย์์ นำำ�ไป
รัักษาโรคภายใต้้การดููแลและควบคุุมของแพทย์์ โดยต้้อง
มีีการขออนุุญาตต่่อผู้้�ที่่�รัับผิิดชอบก่่อน เห็็นได้้ว่่าในสัังคม
มีี ค วามตื่่� น ตัั ว ด้้ า นการนำำ � ผลิิ ต ผลจากกัั ญ ชามาใช้้
ในการแพทย์์ ซึ่่ � ง ในอนาคตน่่ า จะมีี ก ารนำำ � มาใช้้
อย่่างแพร่่หลายมากขึ้้�น
หลัังจากสัังคมไทยได้้ก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
(aged society) เมื่่� อ ไม่่ กี่่ � ปี ี ที่่ � ผ่ ่ า นมา ทำำ � ให้้ พ บโรค
ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ ความเสื่่� อ มได้้ เ พิ่่� ม ขึ้้� น หนึ่่ � ง ในนั้้� น คืื อ โรค
ที่่�มีีความเสื่่�อมของระบบประสาท (neurodegenerative
disorders) โดยที่่พ� บบ่่อยในผู้้�สููงอายุุ คืือ ภาวะสมองเสื่่อ� ม
ข้้อมููลจากสถาบัันวิิจัยั และพััฒนาผู้้�สููงอายุุไทยปีี พ.ศ. 25591
พบว่่า ประเทศไทยมีีประชากรผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 16.5
พบภาวะสมองเสื่่�อมร้้อยละ 8.1 คาดการณ์์ว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 2 เท่่าในอีีก 20 ปีีข้้างหน้้า และอีีกโรคที่่�มีีความเสื่่�อม
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ของระบบประสาท คืื อ โรคพาร์์ กิิ น สัั น ที่่� มี ี แ นวโน้้ ม
เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ตามอายุุขััยของประชากร จึึงได้้
มีีความพยายามในการพััฒนาหาแนวทางการรัักษาใหม่่ ๆ
เช่่น การนำำ�กััญชามาใช้้เพื่่�อการรัักษาในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ
แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังมีีข้้อมููลจากการศึึกษาในประชากร
กลุ่่�มนี้้� ค่่ อนข้้ างจำำ�กััด บุุ คลากรทางการแพทย์์ จึึ งควร
มีีความรู้้�เท่่าทัันถึึงผลดีีและผลเสีียของการรัักษาด้้วยวิิธีี
ดัังกล่่าว ในประชากรกลุ่่�มนี้้�ให้้มากขึ้้�นตามไปด้้วย
กัั ญ ชาเป็็ น พืื ช ในตระกูู ล Cannabaceae
family โดยมีี 3 สายพัันธุ์์� โดย 2 สายพัันธุ์์�ที่่�รู้้�จัักกัันดีี
ในประเทศไทยแบ่่ ง เป็็ น กัั ญ ชง (Cannabis sativa
L.subsp. sativa) และกััญชา (Cannabis sativa L.subsp.
indica) ซึ่่�งทั้้�ง 2 สายพัันธุ์์� เดิิมอยู่่�ภายใต้้พระราชบััญญััติิ
ยาเสพติิ ด ให้้ โ ทษ พ.ศ. 2522 กัั ญ ชงจะถูู ก นำำ � ไปใช้้
ประโยชน์์ ใ นอุุ ต สาหกรรมสิ่่� ง ทอและภาคการเกษตร
ส่่ ว นกัั ญ ชาจะถูู ก นำำ � มาใช้้ ใ นทางการแพทย์์ แ ละ
เพื่่�อนัันทนาการ ความแตกต่่างของ 2 สายพัันธุ์์�แสดง
ในตารางที่่� 1 การออกฤทธิ์์�ของกััญชาทำำ�งานผ่่านระบบ
endocannabinoids โดยสาร cannabinoids ที่่�สามารถ
ไปออกฤทธิ์์�ที่่�ระบบดัังกล่่าวแบ่่งออกเป็็น 3 ลัักษณะคืือ
1) Endocannabinoids 2) Phytocannabinoids และ
3) Synthetic cannabinoids

ตารางที่่� 1 ความแตกต่่างของกััญชงและกััญชา2, 52
กััญชง (Hemp)
กััญชา (Marijuana)
ชื่่�อทางวิิทยาศาสตร์์
Cannabis sativa L.subsp. sativa
Cannabis sativa L.subsp. indica
ความสููงของต้้น
น้้อยกว่่า 2 เมตร
มากกว่่า 2 เมตร
อััตราส่่วน THC
น้้อยกว่่าร้้อยละ 0.3
ร้้อยละ 1-20
อััตราส่่วน CBD:THC
มากกว่่า 2
น้้อยกว่่า 2
การนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
สิ่่�งทอ กระดาษ
ทางการแพทย์์และเพื่่�อนัันทนาการ
ยานยนต์์และน้ำำ��มัันจากเมล็็ด
คำำ�ย่่อ: subsp, subspecies; THC, delta-9-tetrahydrocannabinol; CBD, cannabidiol
Endocannabinoids (ECS)2, 3
Endocannabinoids เป็็ น ส่่ ว นของสาร
ที่่� ส ร้้ า งและออกฤทธิ์์� ไ ด้้ เ องในร่่ า งกาย ประกอบด้้ ว ย
ตััวรัับชนิิดคลาสสิิก (classical receptor) เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของตััวรัับชนิิด G-protein coupled ประกอบไปด้้วย
ตัั ว รัั บ ชนิิ ด ที่่� 1 (cannabinoid receptor 1, CB1)

ผ่่านการเข้้ารหััสด้้วยยีีน CNR1 พบในสมองเป็็นส่่วนใหญ่่
ทำำ�หน้้าที่่เ� กี่่ย� วกัับการหลั่่ง� สารสื่่อ� ประสาท ป้้องกัันการตาย
ของเซลล์์ การเป็็นพิิษจากการถููกกระตุ้้�น 4 (excitotoxicity)
และมีีฤทธิ์์�ต่่อจิิตประสาท (psychoactivity) เกี่่�ยวกัับ
การติิ ด สารประกอบกัั ญ ชา ตัั ว รัั บ ชนิิ ด ที่่� 2 (cannabbinoid receptor 2, CB2) ผ่่านการเข้้ารหััสด้้วยยีีน
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CNR2 พบนอกสมองเป็็นส่่วนใหญ่่ ทั้้�งระบบภููมิิคุ้้�มกััน
ระบบกล้้J Gerontol
า มเนื้้� อ และกระดูู
แต่่ ก็(1)็ มี ี ฤ ทธิ์์� ใ นการปรัั บ
Geriatr Med. ก
2020;19
Prevention of covid-19 for geriatric people
สััญญาณเพื่่�อเปลี่่�ยนการเป็็นพิิษจากการกระตุ้้�นในระบบ
ประสาท (modulate excitotoxicity) ลดกระบวนการอัักเสบ
ด้ ว ยยี น CNR2 พบนอกสมองเป็
ระบบ ก
(anti-inflammation)4
ส่่ ว นตัันส่
ว รัั บว นใหญ่
ชนิิ ด ไม่่ทัค้ งลาสสิิ
ภูมิคมุ้ กัน ระบบกล้receptor)
ามเนือ้ และกระดู
ก แต่ก็มECS
ีฤทธิ์ใเช่่
นการปรั
(non-classical
ในระบบ
น ตััวบรัับ
สัญ ญาณเพืcoupled
่ อ เปลี่ย นการเป็
พิ ษ(GPR55)
จากการกระตุ
G-protein
ชนิิด น55
ตััวรััน้ บในระบบ
Peroxisประสาท
(modulate
excitotoxicity)
ลดกระบวนการอั
กเสบ
some proliferator-activated ทั้้�งชนิิดแอลฟาและแกมมา
4
ส่ ว นตั วตััรัวบรััชนิ
ไม่ ค ลาสสิreceptor
ก (non(anti-inflammation)
(PPAR-alpha,
gamma)
บ ดTransient
classical vannilloid-1
receptor) ในระบบ
ECS
เช่ นวรััตับวชนิิ
รับดG-protein
potential
(TRPV-1)
โดยตัั
ไม่่คลาสสิิก
coupled ชนิด 55receptor)
(GPR55) นี้้�ตัยัวรังั บไม่่Peroxisome
(non-classical
มีข้ี อ้ มููลในด้้proliferatorานการแพทย์์
activated
ทั
้
ง
ชนิ
ด
แอลฟาและแกมมา
(
PPAR-alpha,
มากในปัั จ จุุ บัั น สามารถพบตัั ว รัั บ CB1, CB2
gamma)
ตัว รังบต่่าTransient
potential
ได้้
ในตำำ�แหน่่
ง ๆ ของร่่receptor
างกาย โดยมีี
หน้้าvannilloid-1
ที่่�การทำำ�งาน
(TRPV-1) โดยตั ว2รั บ ชนิ ด ไม่ ค ลาสสิ ก ( non-classical
แสดงในตารางที่่�
receptor) นีCB1,
ย้ ังไม่CB2
มีขอ้ มูเมื่่�
ลในด้
นการแพทย์
อถููกากระตุ้้�
นจะทำำม�ากในปั
หน้้าที่่�เจกี่่จุ�ยบวกัันั บ
สารสื่่�
อ ประสาทในลัั
สัั ญ ญาณวกกลัั
สามารถพบตั
ว รับ CB1,ก ษณะการให้้
CB2 ได้ใ นต าแหน่
ง ต่ า ง ๆ ของ บ
5
(retrograde
มีีผลต่่อเซลล์์ประสาทตัั
วต้้น
ร่างกาย โดยมีหsignaling)
น้าที่การทางานแสดงในตารางที
่2
(pre-synaptic neuron) ส่่งผลทำำ�ให้้ลดการหลั่่�งสาร

สื่่�อประสาทที่่�มีีฤทธิ์์�กระตุ้้�นบางประเภท (decreased
excitatory)6 เช่่น Glutamate
สำำ�หรัับสารออกฤทธิ์์ใ� นระบบ endocannabinoid
ที่่�ร่่างกายสร้้างขึ้้�นที่่�สำำ�คััญมีีอยู่่� 2 สารคืือ Anandamide
6
เ ช่ น
ก(AEA)
ร ะ ตุ้ น มีีบฤาทธิ์์
ง ป�อระโกนิิ
ะ เ ภ ทสต์์(เdecreased
ป็็นบางส่่วนexcitatory)
(partial agonist)
Glutamate
มีี สัั ม พรรคภาพสูู ง (high affinity) ต่่ อ CB1 และ
สาหรับสารออกฤทธิ์ในระบบ
2-arachidonoyglycerol
(2-AG)endocannabinoid
ที่่�มีีฤทธิ์์�อะโกนิิทีส่ ต์์
ร่(full
างกายสร้
างขึน้ มีีทีสั่สมั าคัพรรคภาพปานกลาง
ญมีอยู่ 2 สารคือ Anandamide
agonist)
(moderate(AEA)
affinity)
2
์
มีต่่ฤอทธิCB1
อะโกนิ
เป็ นบางส่
น (partial
agonist) มีสมั มพรรค
และสต์CB2
โดยว2-AG
จะพบในสมองได้้
ากกว่่า
ภาพสู
(high งaffinity)
ต่อกCB1
และ 2-arachidonoyglycerol
AEAงสารทั้้�
สองจะถูู
ทำำ�ลายด้้
วยเอนไซม์์ Fatty acid
(2-AG)
ีฤทธิ์อะโกนิส(FAAH)
ต์ (full agonist)
สมั พรรคภาพปาน
amideที่มhydrolase
และ มีMonoacylglycerol
2
โดยarachidonic
2-AG จะ
กลาง
ต่อับCB1
และ CB2
lipase(moderate
(MAGL)affinity)
ตามลำำ�ดั
กลายเป็็
น free
พบในสมองได้
ง้ สองจะถู
าลายด้จะถูู
วย ก
acid เป็็นผลิิมตากกว่
ภััณฑ์์า สุAEA
ุดท้้าสารทั
ย3 AEA
และกท2-AG
เกระตุ้้�นให้้
อ น ไ ซ ม์ Fatty
acid amideด ประสานประสาทส่่
hydrolase ( FAAH) แว นหลัั
ละ ง
หลั่่�งออกจากจุุ
Monoacylglycerol
(MAGL)
ตามล
าดับ กลายเป็
น �น
(post-synapse) lipase
ผ่่านระดัั
บแคลเซีี
ยมในเซลล์์
ที่่�มากขึ้้
3
และไปออกฤทธิ์์
�ที่่� CB1
และตCB2
AEA และวต้้น
free
arachidonic acid
เป็ นผลิ
ภั ณ ฑ์ที่่�สเุดซลล์์
ท้า ยประสาทตัั
(pre-synaptic
ต่่อไป ดประสานประสาทส่วน
2-AG
จะถูกกระตุneuron)
น้ ให้หลั่งออกจากจุ

ตารางที่ 2 ตาแหน่งและหน้าที่ทพี่ บได้จาก CB1, CB2 (ดัดแปลงจาก Zou S, et al. 20183)

ตารางที่่� 2 ตำำ�แหน่่งและหน้้าที่่�ที่่�พบได้้จาก CB1, CB2 (ดััดแปลงจาก Zou S, et al. 20183)
Cannabinoid receptor 1
ระบบประสาทส่วนกลาง
ระบบประสาทนอกส่วนกลาง
ตาแหน่ง
การทางาน
ตาแหน่ง
การทางาน
Hippocampus Memory
Lymphoid
Cell mediated,
storage
tissue
innate immunity
Cerebellum
Coordinate Vascular
Control blood
of motor
smooth
pressure
function
muscle cells
Basal ganglia Movement
Duodenum, Control of
control
ileum,
emesis
myenteric
plexus
Hypothalamus Appetite,
Lung smooth Bronchodilation
thermal
muscle cells
regulation
Spinal cord
Nociception Eye ciliary
Intraocular
bodies
pressure
Cerebral
Emesis
cortex

CB1, CB2 เมื่อถูกกระตุน้ จะทาหน้าที่เกี่ยวกับสาร
สื่อประสาทในลักษณะการให้สญ
ั ญาณวกกลับ (retrograde
5
signaling) มี ผ ลต่ อ เซลล์ป ระสาทตั ว ต้น (pre-synaptic
neuron) ส่ง ผลท าให้ล ดการหลั่ง สารสื่ อ ประสาทที่ มี ฤ ทธิ์

Cannabinoid receptor 2
ระบบประสาทส่วนกลาง
ระบบประสาทนอกส่วนกลาง
ตาแหน่ง
การทางาน
ตาแหน่ง
การทางาน
Cerebellar
Coordinate of Lymphoid
Cell mediated,
granule cells motor function tissue
innate immunity
Microglia
NeuroPeripheral
Peripheral
inflammation
nerve
nervous system
terminals
Retina
Intraocular
pressure

หลัง (post-synapse) ผ่านระดับแคลเซียมในเซลล์ท่ีมากขึน้
และไปออกฤทธิ์ ที่ CB1 และ CB2 ที่ เ ซลล์ป ระสาทตัว ต้น
(pre-synaptic neuron) ต่อไป
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Phytocannabinoids
P h y t o c a n n a b i n o i d s ห ม า ย ถึึ ง ส า ร
cannabinoids ที่่�ได้้รัับการสกััดมาจากกััญชา คุุณสมบััติิ
เป็็นสารที่่�ชอบไขมััน (lipophilic)6 phytocannabinoids
มีีส่่วนประกอบหลายชนิิดแต่่มีี 2 ชนิิดหลัักที่่�ได้้นำำ�มาใช้้
ด้้านการแพทย์์ ได้้แก่่ delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC) ซึ่่ � ง มีี ฤ ทธิ์์� ท างจิิ ต ประสาท (psychoactive)
ออกฤทธิ์์� ต่ ่ อ CB1, CB2 ในลัั ก ษณะอะโกนิิ ส ต์์
เป็็นบางส่่วน (partial agonist) และ cannabidiol (CBD)
ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ทางจิิตประสาทน้้อยกว่่า มีีสััมพรรคภาพต่ำำ��
(low affinity) ต่่อ CB1, CB27, 8 จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมา
phytocannabinoids มีีผลทำำ�ให้้เกิิดภาวะพึ่่�งพาสาร
(cannabinoid dependence) ได้้น้้อยกว่่าแอลกอฮอล์์
หรืือ opioids
THC สามารถสะสมอยู่่�ในไขมัันได้้เป็็นสััปดาห์์
คุุ ณ สมบัั ติิ ข องสารมีี ห ลากหลาย เช่่ น ลดปวด
เพิ่่�มความอยากอาหาร ลดการคลื่่�นไส้้อาเจีียน แต่่ถ้้าสาร
มีีการออกฤทธิ์์�มากเกิินไปจะมีีฤทธิ์์�ลดความจำำ�ระยะสั้้�น
ลดความสามารถในการเรีี ย นรู้้� สัั บ สน มีี ผ ลต่่ อ
ระบบหััวใจ หลอดเลืือดและการหายใจได้้ หลัังจากสาร
ถููกสลายโดยตัับจะเข้้าสู่่�การหมุุนเวีียนในลำำ�ไส้้และตัับ
(enterohepatic recirculation)6 สาร CBD นอกจาก
กระจายในไขมัันได้้ดีี มีีผลต่่อจิิตประสาทน้้อย มีีคุณ
ุ สมบััติิ
ลดความกัังวล ลดการคลื่่�นไส้้อาเจีียน ลดอาการชััก2
และยัังมีีฤทธิ์์�ปรัับสััญญาณ (modulate) ของสาร THC
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในปรากฏการณ์์ Entourage7, 8 ปรากฏการณ์์
ดัังกล่่าวมีีผลให้้เกิิดการปรัับสััญญาณของ THC ทำำ�ให้้ลด
ผลข้้างเคีียงจากสาร THC ได้้แล้้ว ยัังมีีผลต่่อสารออกฤทธิ์์�
cannabinoids คืือ 1) ผลการออกฤทธิ์์�ของสารสามารถ
ออกฤทธิ์์�ได้้หลายเป้้าหมาย (multi-target) ทำำ�ให้้มีีกลไก
การออกฤทธิ์์�ได้้มากกว่่า 1 กลไก ทำำ�ให้้ผลที่่�ตามมา
แตกต่่างออกไป 2) ผลต่่อเภสััชจลนศาสตร์์ (pharmaccokinetics) ของสารออกฤทธิ์์� cannabinoids ซึ่่�งมีีผล
ต่่อการตอบสนองของการออกฤทธิ์์�ของสารดัังกล่่าว
Synthetic cannabinoids
Synthetic cannabinoids หมายถึึงสาร
ที่่� สัั ง เคราะห์์ ขึ้้� น มาทั้้� ง หมด หรืื อ มีี ส่ ่ ว นผสมบางส่่ ว น
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ที่่� ไ ด้้ จ ากสารสกัั ด กัั ญ ชา สารต่่ า ง ๆ ออกฤทธิ์์� เ ป็็ น
endocannabinoid ligands หรืื อ ออกฤทธิ์์� ที่่ � ตัั ว รัั บ
(receptor-related) หรืือ ออกฤทธิ์์�ที่่�เอนไซม์์ (enzymerelated)
เภสัั ช พลศาสตร์์ (Pharmacodynamics)
และเภสัั ช จลนศาสตร์์ (Pharmacokinetics) ของ
cannabinoids
ข้้ อ มูู ล ทางเภสัั ช พลศาสตร์์ (pharmacoddynamics) เภสััชจลนศาสตร์์ (pharmacokinetics)
ส่่วนใหญ่่จะเป็็น การศึึกษาในสััตว์์ทดลองและประชากร
วััยหนุ่่�มสาว มีีการนำำ� cannabinoids มาใช้้หลายวิิธีี
ทั้้�งการสููดดม การรัับประทานในรููปแบบยาเม็็ด หรืือการใช้้
ในรูู ป แบบพ่่ น ละออง การสูู ด ดมและการรัั บ ประทาน
ใช้้เวลาประมาณ 3-10 นาทีี และ 60-120 นาทีีตามลำำ�ดัับ
ในการเกิิ ด ระดัั บ สูู ง สุุ ด ในพลาสมา 9 หากรัั บ ประทาน
จะมีีอััตราสารเข้้าระบบชีีวภาพ (oral bioavailability)
ประมาณร้้อยละ 6-1210 แต่่มีปริ
ี มิ าตรการกระจายของสาร
(volume of distribution) ที่่�สููงประมาณ 32 ลิิตรต่่อ
กิิโลกรััม10, 11 ส่่วนกระบวนการสลายสาร cannabinoids
จะสลายผ่่ า นไซโทโครม P450 ที่่� ตัับและขัั บออกทาง
อุุ จ จาระและปัั ส สาวะ มีี ก ารศึึกษาพบว่่ า สาร THC
สามารถผ่่านออกมาทางน้ำำ��นมและรก แต่่อย่่างไรก็็ตาม
ยัังไม่่มีีการศึึกษาที่่�แสดงเห็็นผลของสารต่่อทารกในครรภ์์
(teratogenic effect) ที่่�ชัดั เจน6, 10 การนำำ�ไปใช้้ในผู้้�สููงอายุุ
ต้้องใช้้ระมััดระวัังเนื่่�องจากในผู้้�สููงอายุุมีกี ารเปลี่่�ยนแปลง
ทางสรีีรวิิทยา (physiology)12 ในระบบต่่าง ๆ ทั้้�งการทำำ�งาน
ของตัับและไตที่่�ลดลงส่่งผลถึึงการขัับยาออกไปได้้ลดลง
อัั ต ราส่่ ว นของไขมัั น ในผู้้�สูู ง อายุุ ที่่�ม ากขึ้้� น มีี ผ ลต่่ อ
ปริิมาตรการกระจายของสาร (volume of distribution)
รวมไปถึึงเภสัั ช พลศาสตร์์ (pharmacodynamics)
และเภสัั ช จลนศาสตร์์ (pharmacokinetics) 13
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อีีกทั้้�งโดยทั่่�วไปผู้้�สููงอายุุมัักมีีปริิมาณ
ยาที่่�ใช้้มากกว่่า 1 ชนิิด จึึงมีีความเสี่่�ยงที่่�อาจจะทำำ�ให้้
เกิิดอัันตรกิิริยิ าต่่อกัันของยา (drug interaction) ตารางที่่� 3
แสดงคุุณลัักษณะต่่าง ๆ ของสารสัังเคราะห์์ cannabinoid
ที่่�ได้้รัับมาตรฐานที่่�มีีในปััจจุุบััน
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ตารางที่่� 3 คุุณลัักษณะต่่าง ๆ ของสาร cannabinoid7, 9, 53

ผลของการใช้สาร cannabinoids ต่อการ
ทำำ�งานสมอง
CB1, CB2 มีีจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�อยู่่�ในสมอง ดัังนั้้�น
การใช้้สาร cannabinoids ทั้้�งในระยะเฉีียบพลัันและเรื้้อ� รััง
ส่่งผลถึึงการทำำ�งานในด้้านต่่าง ๆ ของสมอง มีีการศึึกษา
ที่่� เ ป็็ น ลัั ก ษณะการทบทวนวรรณกรรมอย่่ า งมีี ร ะบบ
(systematic reviews)14 ได้้ทำำ�การศึึกษาผลของการใช้้
cannabinoids ต่่อปริิชานพิิสััยด้้านต่่าง ๆ (cognitive
domain) ผ่่านการประเมิินทางจิิตประสาท (neuropsycchological test) ชนิิดต่่าง ๆ แต่่เป็็นการศึึกษาในประชากร
วััยหนุ่่�มสาวเป็็นหลััก แสดงผลในตารางที่่� 4
การศึึกษาของ cannabinoids กัั บ โรคที่่�
ความเสื่่�อมของระบบประสาทในผู้้�สูู ง อายุุ (neuroddegenerative disease) ได้้ แ ก่่ ภาวะสมองเสื่่� อ ม
ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์ และจิิตใจในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม
และโรคพาร์์กิินสััน
1. ภาวะสมองเสื่่�อม
การศึึกษาส่่ ว นใหญ่่ ข องภาวะสมองเสื่่� อ ม
มัั ก ทำำ � ในโรคอัั ล ไซเมอร์์ (Alzheimer’s disease)
ซึ่่ � ง ตามพยาธิิ ส รีี ร วิิ ท ยา (pathophysiology) ของ
โรคอััลไซเมอร์์ เป็็นความผิิดปกติิของเซลล์์ประสาท (neuron)
จากการที่่�มีีสารโปรตีีน beta-amyloid ที่่�ผิิดปกติิไปสะสม
ทำำ � ให้้ เ กิิ ด ลัั ก ษณะ bet-amyloid plaque และ

neurofibrillary tangles เกิิดการอัักเสบต่่อเซลล์์ประสาท
(neuroinflammation) เซลล์์ประสาทตายและส่่งผลต่่อ
การหลั่่�งสารสื่่�อประสาทผิิดปกติิจากการศึึกษาในผู้้�ที่่�
เป็็นโรคอััลไซเมอร์์พบปริิมาณของ CB1 ที่่�ลดลงในสมอง
เกิิ ด การเป็็ น พิิ ษ จากการกระตุ้้�นในเซลล์์ ป ระสาทได้้
มากขึ้้� น (excitotoxicity) ทำำ � ให้้ เ ซลล์์ ป ระสาทตาย
และพบจำำ�นวน CB2 ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เพื่่�อเป็็นกระบวนการ
ต่่ อ ต้้ า นการอัั ก เสบ (anti-neuroinflammation) 15, 16
นอกจากนั้้�นพบปริิมาณสารออกฤทธิ์์� endocannabinoids
คืือ AEA ที่่�ลดลง17 อีีกทั้้�งพบเอนไซม์์ที่่�ใช้้ในการทำำ�ลาย
สารออกฤทธิ์์� endocannabinoids เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�ง FAAH
และ MAGL17 แต่่อย่่างไรก็็ตามยัังไม่่พบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างปริิมาณ CB1, CB2 กัับปริิชานพิิสััยด้้านต่่าง ๆ
(cognitive domain)18, 19 ที่่�สููญเสีียไป
จากการศึึกษาในสัั ต ว์์ ท ดลองพบว่่ า กลไก
การออกฤทธิ์์� ต่ ่ า ง ๆ ที่่� มี ี ผ ลจาก cannabinoids
ทั้้�งการกระตุ้้�นตััวรัับ (receptor) หรืือการลดปริิมาณ
เอนไซม์์ที่่�มีีผลต่่อการทำำ�ลายสาร endocannabinoids
มีีผลดีีต่่อพยาธิิสรีีรวิิทยา (pathophysiology) ในรููปแบบ
ต่่าง ๆ ในสััตว์์ทดลอง เช่่น เพิ่่�มการกำำ�จัดั สาร beta-amyloid
ที่่�ผิิดปกติิ ลดการจัับกลุ่่�มกัันของ neurofibrillary tangles
รวมถึึงลดกระบวนการอัักเสบ (neuroinflammation)18, 20

18
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ตารางที่่� 4 ผลการศึึกษาของการใช้้สาร cannabinoids ที่่�มีีต่่อปริิชานพิิสััยด้้านต่่าง ๆ (cognitive domain)
(ดััดแปลงจาก Broyd SJ, et al. 201614)
ปริิชานพิิสััย
ความจำำ�
- การเรีียนรู้้�ทางภาษา และ
ความจำำ�
- ความจำำ�เพื่่�อใช้้งาน
- ความจำำ�ชนิิดอื่่�นๆ
สมาธิิจดจ่่อ
- สมาธิิจดจ่่อ
- ความใส่่ใจสิ่่�งเร้้าบางอย่่าง
(attention bias)
ความสามารถด้้านทัักษะพิิสััย
(psychomotor function)
กระบวนการทางความคิิด
- การวางแผน การให้้เหตุุผล
การแก้้ปััญหา การควบคุุม
สิ่่�งรบกวน (interference
control)
- การยัับยั้้�ง (inhibition)
- ความสามารถในการใช้้คำำ�พููด
(Verbal fluency)
- การประมาณระยะเวลา
การตััดสิินใจ

ผลระยะเฉีียบพลััน ผลระยะเรื้้�อรััง
(จำำ�นวนงานวิิจััย) (จำำ�นวนงานวิิจััย)

การหยุุดหลัังใช้้มา
ระยะเวลานาน
(จำำ�นวนงานวิิจััย)

+++ (11)

+++ (20)

+/- (9)

+/- (20)
+ (2)

+/- (16)
+/- (8)

+/- (7)
- (4)

+++ (16)
+ (1)

+++ (14)
+++ (7)

+/- (10)
NA

+++ (18)

+ (10)

+ (6)

+/- (12)

+/- (23)

+/- (9)

++ (5)
- (3)
+/- (6)
+/- (7)

+/- (9)
+/- (6)
- (1)
+/- (17)

NA
+/- (4)
- (1)
- (3)

พารามิิเตอร์์
ของกััญชา
ความถี่่� ระยะเวลาในการใช้้
ช่่วงเวลาที่่�ใช้้ อายุุที่่�เริ่่�มใช้้
เพศ
ขนาด อายุุที่่�เริ่่�มใช้้ ระยะเวลา
ที่่�หยุุดใช้้; ผลข้้างเคีียง
หลัังหยุุด; ความอยาก;
ภาวะติิดกััญชา
-

ความถี่่� อายุุที่่�เริ่่�มใช้้
ความซัับซ้้อนของงาน
(task complexity)

อายุุที่่�เริ่่�มใช้้ ระยะเวลา
ในการใช้้ ความถี่่� ภาวะผิิดปกติิ
จากการใช้้กััญชา

คำำ�ย่่อ: NA, not available
+++ มีข้ี อ้ มููลสนัับสนุุนมากถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสัยั ; ++ มีีข้อ้ มููลสนัับสนุุนปานกลางถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสัยั ;
+ มีข้ี อ้ มููลสนัับสนุุนเล็็กน้้อยถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสัยั ; +/- ข้้อมููลสนัับสนุุนไม่่แน่่ชัดั ถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสัยั ;
- ไม่่มีีข้้อมููลสนัับสนุุนถึึงการมีีผลเสีียต่่อปริิชานพิิสััย
การศึึกษา Cochrane review ที่่�เป็็นลัักษณะ
ทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็นระบบ (systematic reviews)
เมื่่� อ ปีี พ.ศ. 2552 21 ถึึงผลของการศึึกษาในสาร
cannabinoids ชนิิดต่่าง ๆ ที่่�มีีผลต่่อปริิชานพิิสััยของ
ผู้้�ป่่วย กลัับพบว่่ายัังไม่่มีีการศึึกษาใดที่่�ให้้ผลดีีต่่อระดัับ
ปริิชานพิิสััยในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อมไม่่ว่่าชนิิดใด ปััจจุุบััน
มีีการศึึกษาที่่�อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการเพื่่�อที่่�จะศึึกษา
ผลของสาร cannabinoids ต่่อระดัับปริิชานพิิสััยและ
ผลข้้ า งเคีี ย งของการใช้้ ส ารต่่ า ง ๆ 22 ซึ่่ � ง ต้้ อ งติิ ด ตาม
ผลการศึึกษาต่่อไป

อย่่ า งไรก็็ ต ามการนำำ � สาร cannabinoids
มาใช้้ นั้้� น ควรมีี ก ารวิิ จัั ย ที่่�มี ี ผ ลการศึึกษาที่่� ชัั ด เจน
กระบวนการวิิ จัั ย มีี คุ ุ ณ ภาพสูู ง และมีี ก ารหาปริิ ม าณ
สััดส่่วนที่่�เหมาะสมของสาร cannabinoids ที่่�จะนำำ�มาใช้้
เนื่่�องจากมีีการทำำ�การศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�หาความสััมพัันธ์์
ระหว่่ า งการใช้้ กัั ญ ชาปริิ ม าณมากในช่่ ว งวัั ย รุ่่�นกัั บ
ความหนาของเนื้้�อสมอง (cortical thickness) ในส่่วนที่่มี� ผี ล
กัับความจำำ�ที่่�ได้้รัับการตรวจเมื่่�ออายุุที่่�มากขึ้้�น อายุุเฉลี่่�ย
66 ปีี พบว่่ า การใช้้ ปริิ ม าณกัั ญ ชาที่่� ม ากในวัั ย รุ่่�น
มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ เนื้้� อ สมองที่่� ล ดลงเมื่่� อ อายุุ ม ากขึ้้�น
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แตกต่่างกัับกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้ใช้้กััญชา23 แต่่อย่่างไรก็็ตามเป็็น
การศึึกษาที่่ป� ระชากรน้้อยและมีีปัจั จััยรบกวน (confounding
factors) มาก
2.	ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์ และจิิตใจ
ในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม (Behavioral and Psychological
Symptoms of Dementia)
ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์และจิิตใจในผู้้�ป่่วย
สมองเสื่่�อมมีีความชุุกพบได้้ตั้้�งแต่่ร้้อยละ 60-9824, 25
ส่่งผลกระทบทั้้�งต่่อผู้้�ป่่วย ผู้้�ดููแลหรืือบุุคคลในครอบครััว
ในปััจจุุบันั มีีการนำำ�ยาต่่าง ๆ มาใช้้เพีียงเพื่่�อควบคุุมอาการ
พยาธิิสรีีรวิิทยา (pathophysiology) ในการเกิิดอาการนั้้�น
มีีการศึึกษาพบว่่าเกิิดจากระดัับของสารสื่่�อประสาทชนิิด
ต่่าง ๆ ที่่�มีีการลดลงหรืือเพิ่่�มขึ้้�นในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่�อม
ซึ่่ � ง มีี ผ ลจากการที่่� เ ซลล์์ ป ระสาทมีี ก ารอัั ก เสบและ
ถูู ก ทำำ � ลายไป ทำำ � ให้้ มี ี ก ารหลั่่� ง สารสื่่� อ ประสาทที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไป สารสื่่�อประสาทที่่�มีีการกล่่าวถึึงบ่่อย ๆ
คืื อ acetylcholine, serotonin, dopamine และ
noradrenaline ซึ่่�งมีีผลต่่อระบบตััวรัับสารสื่่�อประสาททั้้�ง
cholinergic, serotonergic, dopaminergic และ
noradrenergic ตามลำำ �ดัั บ สารที่่� มี ี ผ ลสำำ �คัั ญ คืื อ
acetylcholine ที่่�มีีผลทำำ�ให้้ลดสมาธิิจดจ่่อ (attention)
เกิิดปััญหาอาการโรคจิิต (psychosis) และด้้านอารมณ์์
(mood) ส่่วนสาร serotonin มีีผลแตกต่่างกัันไปตามตััวรัับ
5-hydroxytryptamine (5-HT receptor) ชนิิดต่่าง ๆ
สามารถส่่งผลให้้เกิิดความกัังวล (anxiety) ความก้้าวร้้าว
(aggression) อารมณ์์ซึึมเศร้้า (depression) อาการโรคจิิต
(psychosis) หรืือพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป26, 27
การศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�พบว่่าสาร cannabinoids
มีี ผ ลต่่ อ การทำำ � งานของสารสื่่� อ ประสาท serotonin
ในลัักษณะการปรัับสััญญาณสองทิิศทาง (bidirectional
modulation) ทั้้�งต่่อความแรงของสารสื่่อ� ประสาท (strength)
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และความหนาแน่่นของตััวรัับสารสื่่�อประสาท (receptor
density) ซึ่่�งมีีผลทำำ�ให้้ลดการกระตุ้้�นของตััวรัับ 5-HT
และลดการถ่่ายทอดสััญญาณผ่่านระบบ serotonin28, 29
จึึงเกิิ ด ความพยายามในการนำำ � สาร cannabinoids
ประเภทต่่ า ง ๆ มาทำำ � การทดลองเพื่่� อ บรรเทาปัั ญ หา
พฤติิ ก รรม อารมณ์์ และจิิ ต ใจในผู้้�ป่่ ว ยสมองเสื่่� อ ม
การศึึกษาส่่ ว นใหญ่่ มี ี ลัั ก ษณะคุุ ณ ภาพงานวิิ จัั ย ต่ำำ � �
(low quality study) ลัักษณะเป็็นการทดลองแบบเปิิด
(open label trial) รายงานผู้้�ป่่ ว ย (case study)
หรืื อ การศึึกษาย้้ อ นหลัั ง (retrospective study)
จำำ�นวนประชากรรวม 54 ราย30-33 และเป็็นการศึึกษา
ทดลองแบบสุ่่�มและมีี ก ลุ่่�มควบคุุ ม (randomized
controlled trial) จำำ�นวน 89 ราย24, 34-36 (ตารางที่่� 5)
3. โรคพาร์์กิินสััน (Parkinson’s disease)
โรคพาร์์กิินสัันเกิิดจากการลดลงของสารสื่่�อ
ประสาท dopamine ในสมองส่่วน substantia nigra
ทำำ � ให้้ เ สีี ย สมดุุ ล ของระบบ nigrostriatal pathway
ซึ่่ � ง ทำำ � หน้้ า ที่่� ก ารควบคุุ ม การเคลื่่� อ นไหวให้้ ร าบรื่่� น
(coordination movement control) โดยระบบ
nigrostriatal pathway ประกอบไปด้้วยการทำำ�งานของ
2 ส่่วนคืือ 1) direct pathway 2) indirect pathway
ซึ่่ � ง จะทำำ � งานประสานระหว่่ า งกัั นของสารสื่่� อประสาท
glutamate ที่่�มีีฤทธิ์์�กระตุ้้�นให้้ร่่างกายขยัับได้้รวดเร็็ว
สารสื่่� อ ประสาท GABA ที่่� ทำ ำ � ให้้ ร่ ่ า งกายขยัั บ ได้้ ช้ ้ า
โดยมีี ส ารสื่่� อ ประสาท dopamine ออกฤทธิ์์� ผ สาน
การทำำ�งานทั้้�งหมด ทำำ�ให้้การเคลื่่�อนไหวร่่างกายเป็็นไป
อย่่างปกติิ การลดลงของสารสื่่�อประสาท dopamine
ทำำ�ให้้เกิิดอาการแสดงของโรคพาร์์กิินสััน คืือ อาการสั่่�น
(tremor) เคลื่่�อนไหวได้้ช้้าลง (bradykinesia) ส่่งผลถึึง
การเดิินและการทรงตััวที่่�ผิิดปกติิ (postural instability)
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ตารางที่่� 5 ผลจากการศึึกษาสาร cannabinoids ที่่มี� ผี ลต่่อปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์และจิิตใจในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่อ� ม24, 30-36

จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั นธ ์ ข อ ง ส า ร
cannabinoids และพยาธิิสรีีรวิิทยา (pathophysiology)
ของโรคพาร์์ กิิ น สัั น พบว่่ า ในระยะต้้ น ของโรค CB1
ที่่� พ บมากในสมอง ส่่ ง ผลต่่ อ indirect pathway
มากกว่่า ลดการหลั่่�งของสารสื่่�อประสาท glutamate
และ GABA ทำำ�ให้้การเคลื่่�อนไหวดีีขึ้้�น แต่่ในระยะท้้าย
ของโรค CB1 กลัับมีีผลต่่อ direct pathway มากกว่่า
โดยลดการหลั่่�งสารสื่่�อประสาท GABA ทำำ�ให้้เคลื่่�อนไหว
แย่่ลง นอกจากนั้้�นในผู้้�ป่่วยโรคพาร์์กิินสัันจะพบปริิมาณ
เอนไซม์์ FAAH ที่่ทำ� �ำ หน้้าที่่ทำ� �ำ ลายสาร endocannabinoids
ลดลงอีี ก ด้้ ว ย 16, 17 จึึงมีี ค วามพยายามทำำ � การวิิ จัั ย
เกี่่�ยวกัับสาร cannabinoids ที่่�มีีผลกัับโรคพาร์์กิินสััน
มากขึ้้�นในช่่วงหลััง
การศึึกษาในสััตว์์ทดลอง มีีการนำำ�สารทดลอง
ที่่�มี ี ฤ ทธิ์์� อ ะโกนิิ ส ต์์ (agonist) และแอนตาโกนิิ ส ต์์
(antogonist) ต่่อตััวรัับ CB1 ซึ่่ง� ได้้ผลการวิิจัยั ที่่ห� ลากหลาย
ทั้้�งที่่�ได้้ผลลดอาการทางการเคลื่่อ� นไหว ลดการเคลื่่อ� นไหว
ที่่� ผิิ ด ปกติิ ที่่ � เ กิิ ด จากยาที่่� ใ ช้้ (levodopa-induced
dyskinesia)37 หรืือบางการศึึกษาวิิจััยกลัับได้้ผลไม่่ดีี
ซึ่่ � ง เกิิ ด จากปัั จ จัั ย ต่่ า ง ๆ ที่่� มี ี ผ ลต่่ อ การศึึกษา ได้้ แ ก่่
การออกฤทธิ์์� ข อง CB1 ที่่� แ ตกต่่ า งกัั น ในระยะของ
โรค ชนิิดของสาร cannabinoids ปริิมาณและความเข้้มข้้น
รวมไปถึึงสารสัังเคราะห์์ที่่�มีีเป้้าหมายของการออกฤทธิ์์�
ต่่อตััวรัับ (receptor) ที่่�แตกต่่างกััน16, 17, 38

การศึึกษาในคนส่่วนใหญ่่ยัังเป็็นการศึึกษา
ที่่� มี ี จำ ำ � นวนประชากรน้้ อ ย และคุุ ณ ภาพงานวิิ จัั ย ต่ำำ � �
(low quality study) ลัักษณะเป็็นการทดลองแบบเปิิด
(open label trial) รายงานผู้้�ป่่ ว ย (case study)
หรืื อ เป็็ น การสำำ � รวจกลุ่่�มผู้้�ป่่ ว ย (patient survey)
จำำ�นวนประชากรรวม 376 ราย 39-43 และเป็็นการศึึกษา
ทดลองแบบสุ่่�มและมีี ก ลุ่่�มควบคุุ ม (randomized
controlled trial) จำำ�นวน 73 ราย 37, 44-46 โดยการศึึกษา
ทดลองแบบสุ่่�มและมีี ก ลุ่่�มควบคุุ ม (randomized
controlled trial) ส่่วนใหญ่่ใช้้คะแนนจากแบบทดสอบ
Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS)
ซึ่่�งผลการศึึกษาพบว่่าการใช้้สาร cannabinoids มีีผล
ต่่อการเคลื่่�อนไหวไม่่แตกต่่างกัันเมื่่�อเทีียบกัับยาหลอก
(placebo) แต่่จาก 1 การศึึกษาแบบสุ่่�มและมีีกลุ่่�มควบคุุม
(randomized controlled trial) พบว่่าอาจจะมีีผลดีี
ในการช่่ ว ยลดผลข้้ า งเคีี ย งเกี่่� ย วกัั บ การเคลื่่� อ นไหว
ที่่�ผิิดปกติิที่่�เกิิดจากยาที่่�ใช้้รัักษา (levodopa-induced
dyskinesia) แต่่ อ ย่่ า งไรก็็ ต ามจำำ � นวนประชากร
ในการศึึกษาต่่ า ง ๆ มีี จำ ำ � นวนน้้ อ ยอีี ก ทั้้� ง มีี ข้ ้ อ สงสัั ย
ในกระบวนการปกปิิดการจััดสรรประชากร (allocation
concealment) การอำำ � พรางข้้ อ มูู ล (blinding)
ที่่�ถืือเป็็นอคติิ (bias) ของการวิิจััย (ตารางที่่� 6)
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ตารางที่่� 6 ผลจากการศึึกษาสาร cannabinoids ที่่มี� ผี ลต่่อการเคลื่่อ� นไหวและโรคพาร์์กินิ สััน (Parkinson’s disease)37, 39-46

ผลข้้างเคีียงที่่�พบได้้จากการใช้้สาร cannabinoids
จากการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�ที่่�ทำำ�ในประชากร
นอกโรงพยาบาลที่่� มี ี ก ารใช้้ กัั ญ ชา มีี โ อกาสที่่� เ กิิ ด
ผลข้้ า งเคีี ย งจากเสพติิ ด กัั ญ ชาประมาณร้้ อ ยละ 9
และเกิิ ด น้้ อ ยกว่่ า นี้้� ถ้ ้ า เป็็ น สาร cannabinoids
ที่่� ใ ช้้ เ พื่่� อ การแพทย์์ 38 ปัั จ จัั ย ที่่� เ พิ่่� ม ความเสี่่� ย งในการ
เกิิ ด ผลข้้ า งเคีี ย งจากการใช้้ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ท างการแพทย์์
ที่่�ผลิิตจากสาร cannabinoids ได้้แก่่ ชนิิดของตััวรัับ
(receptor) cannabinoids ที่่�ออกฤทธิ์์� ความเข้้มข้้นของ
สาร cannabinoids รวมถึึงอััตราส่่วนของสาร cannabinoids
ที่่�ออกฤทธิ์์�ระหว่่าง THC และ CBD การศึึกษาทบทวน
วรรณกรรมอย่่ า งเป็็ น ระบบ (systematic review)
ที่่� ร วบรวมการศึึกษาแบบสุ่่�มและมีี ก ลุ่่�มควบคุุ ม
(randomized controlled trial) และการวิิจัยั โดยการสัังเกต
(observational study) ประชากรทั้้�งหมด 2,689 ราย
พบผลข้้างเคีียงของประชากรที่่มี� กี ารใช้้สาร cannabinoids

มากกว่่าประชากรที่่�ใช้้ยาหลอก (placebo) 1.86 เท่่า47, 48
อัั ต ราการเกิิ ด ผลข้้ า งเคีี ย งของสาร cannabinoids
ร้้อยละ 6 เทีียบกัับประชากรที่่�ใช้้ยาหลอก (placebo)
ร้้อยละ 2 ตารางที่่� 7 แสดงผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้น� ได้้จากการ
ใช้้สาร cannabinoidsในระยะเฉีียบพลัันและเรื้้�อรััง5, 49, 50
ข้้อแนะนำำ�สำำ�หรัับการใช้้สาร cannabinoids
เบื้้�องต้้น ได้้แก่่ หลีีกเลี่่�ยงการใช้้สาร cannabinoids
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีโี รคร่่วมทางจิิตประสาท (psychiatric illness)
โรคหลอดเลืื อ ดหัั ว ใจ (coronary artery disease)
หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ (arrhythmia) โรคตัับหรืือโรคไตเรื้้อ� รััง
และโรคลมชััก (epilepsy) ที่่ไ� ม่่เข้้ากัับข้้อบ่่งชี้้ใ� นการใช้้สาร
cannabinoids โดยมีีข้้อควรระวัังหากมีีการสั่่�งจ่่ายสาร
cannabinoids คืือ อัันตรกิิริิยา (drug interaction)
ระหว่่างยาอื่่�น ๆ ยาที่่�ผ่่านกระบวนการสลายที่่�ตัับด้้วย
ไซโทโครม (cytochrome)51
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ตารางที่่� 7 ผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้สาร cannabinoidsในระยะเฉีียบพลัันและเรื้้�อรััง5, 49, 50
ระยะเฉีียบพลััน
โรควิิตกกัังวล/โรคแพนิิค
ความเสี่่�ยงอาการโรคจิิตเพิ่่�มขึ้้�น (ขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดยา)
อาการมึึนเวีียนศีีรษะ
อาการง่่วงซึึม
อาการปากแห้้ง
อาการคลื่่�นไส้้
ความอยากอาหารเพิ่่�มขึ้้�น
สมาธิิจดจ่่อ ความจำำ� ความสามารถด้้านทัักษะพิิสััย
(psychomotor performance) ลดลง
การทรงตััวลดลง
หลอดเลืือดแดงส่่วนปลายขยายตััว
ภาวะหััวใจเต้้นเร็็ว
บทสรุป

การนำำ�กััญชาสกััดจากธรรมชาติิมาใช้้ในโรค
ที่่มี� คี วามเสื่่อ� มของระบบประสาทในผู้้�สููงอายุุ ประกอบด้้วย
ภาวะสมองเสื่่�อม ปััญหาพฤติิกรรม อารมณ์์และจิิตใจ
ในผู้้�ป่่วยสมองเสื่่� อ ม และโรคพาร์์ กิิ น สัั น ยัั ง ไม่่ มี ี
หลัั ก ฐานสนัั บ สนุุ น ที่่� ชัั ด เจนว่่ า สาร cannabinoids
สามารถรัั ก ษาโรคหรืื อ ภาวะดัั ง กล่่ า ว การศึึกษาที่่� ไ ด้้
ผลดีีนั้้�นเมื่่�อพิิจารณาแล้้วยัังมีีอคติิของการวิิจััย (bias)
รวมไปถึึงกระบวนการวิิจััย ระยะของโรคที่่�ทำำ�การศึึกษา
กลุ่่�มประชากรที่่�มีีกลุ่่�มประชากรสููงอายุุมีีจำำ�นวนน้้อย
ระยะเวลาในการติิดตามผล และการวััดผลของการวิิจััย
(outcome) ที่่�มีีความหลากหลาย ทำำ�ให้้ผลของการศึึกษา
ยัังไม่่แน่่ชัดั เท่่าที่่�ควรการศึึกษาทดลองยัังมีีปัจั จััยจากสาร
cannabinoids ที่่� มี ี ห ลายชนิิ ด อัั ต ราส่่ ว นหลากหลาย
ระหว่่าง THC และ CBD รวมถึึงสารที่่�สามารถออกฤทธิ์์�
ที่่เ� อนไซม์์นอกเหนืือจากที่่ตั� วั รัับ (receptor) ทำำ�ให้้ผลที่่ไ� ด้้รับั
ยัังไม่่แน่่นอน การนำำ�มาใช้้ในผู้้�ป่่วยสููงอายุุจึึงควรระมััดระวััง
ถึึงผลข้้ า งเคีี ย งที่่�อ าจจะเกิิด กัับผู้้�ป่่วยสููงอายุุ ผู้้�สนใจ
ควรรอผลการศึึกษาที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพงานวิิจัยั ที่่�ดีี ผลการศึึกษา
ที่่�ดีีเพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ต่่อไป

ระยะเรื้้�อรััง
เสพติิดกััญชา
Cannabinoid hyperemesis syndrome (CHS)
สมาธิิจดจ่่อ ความจำำ�ลดลง
หลอดลมอัักเสบแบบเรื้้�อรััง (การสููดดมกััญชาเรื้้�อรััง)
ผลต่่อตัับ
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Multidisciplinary team intervention to improve the quality of care for frail older
persons; a model for transitional care from hospital to community in an urban area,
a preliminiary result
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Objectives: To evaluate the length of stay of frail older medical inpatients who received the Comprehensive
Geriatrics Assessment (CGA) with multidisciplinary intervention compare to usual care in Siriraj hospital.
Secondary objectives were to compare mortality rate, readmission rate, functional outcomes and quality of
life at 30 days and 90 days between 2 groups.
Materials and methods: Patients age 60 and over admitted to general medical wards were screened for frailty
using the Frail Questionnaire. Frail older patients were then randomized, according to sequential numbers in
sealed envelop, into two groups. The CGA group was evaluated by a physician to comprehensively identify
physical, functional and cognitive problems. Appropriate interventions for all problems were contemplated
and delivered accordingly including preparation for discharge planning. After discharging, the CGA group
received the contact telephone number and home visit scheduled within 2 weeks. The usual care group was
treated by the standard care of medical wards.
Results: Among 30 participants, there were 14 patients in the CGA group and 16 patients in the usual
care group. The baseline characteristics were not different between the two groups. The median length of
stay in the CGA group and the usual care group were not statistically difference [8.5 (3,16) and 6.5 (3,20)
days, p 0.367]. The health related quality of life (HrQL) at 30 days expressed by EQ5D5L was higher in the
intervention group [0.944 (0.12,0.96) & 0.478 (-0.03,0.96), p 0.329]. No statistical differences between two
groups with regard to mortality rate, readmission rate, and function outcome at 30 days.
Conclusion: Although patients in the intervention group tended to have a better quality of life on -30day follow
up, the interpretation of the study at this stage should be caution due to the preliminary report and small
sample size.
Keywords: Comprehensive Geriatric Assessment, CGA, multidisciplinary intervention
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Association of sarcopenia and vitamin D status in older adults from tertiary care level
geriatric outpatient unit
Thongchai Sawatmongkonkun*, Orapitchaya Krairit*, Daruneewan Warodomwichit**
*Division of Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ramathibodi
Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
**Division of Nutrition and Biochemical Medicine, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine,
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Objectives: Sarcopenia is a condition of a patient who has low of muscle strength and low muscle quantity
or quality. Sarcopenia is a common age-related condition leading to health problems in the older adults.
Previous in vitro study revealed the association of low serum 25(OH)D with decreased vitamin D receptor
(VDR) for muscle proliferation and differentiation. However, several studies of sarcopenia and low vitamin D
status in older adults have unconcluded results. Our study aim to find the correlation between sarcopenia
and vitamin D status in older adults from tertiary care level geriatric outpatient setting.
Materials and methods: We conducted a cohort study in patients age 65 years and over from outpatient
older adults aged 65 year and over from outpatient geriatric clinic at the Ramathibodi Hospital. Who had low
serum 25(OH)D result within 90 days, and normal serum 25(OH)D within 1 year prior to the study date were
included. The primary endpoint was association between sarcopenia and vitamin D status. Sarcopenia was
defined by the 2018 second European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) using
low grip strength (for men <27 kg, and women < 16 kg) and low muscle quantity by skeletal muscle index
(SMI) (for men <7.0 kg/m2, and for women <5.5 kg/m2). Low vitamin D was defined as vitamin D insufficiency
(serum 25(OH)D < 30 ng/dL) and deficiency (serum 25(OH)D < 20 ng/dL)
Results: 255 participants were included in our study. The prevalence of sarcopenia was 34.5%. The
prevalence of low vitamin D was 19.6%. The prevalence sarcopenia together with low vitamin D were found
at 7.8%. Sarcopenia was not related to low vitamin D level (p = 0.400). However, sarcopenia was associated
with advance age, male sex, history of previous stroke and dementia. Ti was also found to be associated
with lower BMI, serum albumin and reduced glomerular filtration rate (GFR).
Conclusion: Sarcopenia in older adults was not correlated with low serum vitamin D in this study. However,
current study had some limitation due to the small members of participants with low vitamin D.
Keywords: Sarcopenia, low vitamin D, elderly, older adults, associated factors
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Outcome after implementation of Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track in Siriraj
Unchana Sura-amonrattana*, Varalak Srinonprasert*, Aasis Unnanuntana**, Direk Tantigate**,
Theerawoot Tharmviboonsri**
*Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
**Department of Orthopedic Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Objectives: “Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track in Siriraj” was designed to facilitate the care process for
older people admitted with hip fracture. This study was conducted to evaluate the effectiveness of the program after
the implementation.
Materials and Methods: A retrospective cohort study was carried out to compare outcomes of hip fracture patients
aged 65 or older who were admitted at Siriraj hospital PRE- and POST- implementation of the fast-track program.
The primary outcome was the occurrence of medical complications. The secondary outcomes were; time to
surgery, factors related to the occurrence of various complications, hospital mortality and mortality at 3, 6,
12 months.
Results: A total of 302 patients; 151 in each group with mean age of 80 years, were analyzed. Most clinical parameters
of the 2 groups were similar except the POST-fast track group had more patients with dementia (23.8% VS 37.1%,
p = 0.012). In the POST-fast track group, significant higher proportion of patients underwent surgery prior to
72-hour (44.7% VS 80.3%, p < 0.001) and the length of stay was significantly shorter (13(9-18) VS 11(8-17),
p = 0.017). There were no significant differences in all medical complications and mortality. Mortality rates
for 3, 6, 12 months in POST- fast track group were 6%, 10.6%, 13.6%. However, stratified analysis according
to dementia status showed a trend in reducing delirium in both demented and non-demented groups and in
reducing pressure injury among patients with dementia after implementing the program.
Conclusions: The system provided the patients with faster surgery as intended which shortens the length of
stay. There is a trend for reducing delirium in stratified analysis but the difference did not reach statistical
significant probably due to small sample size.
Keywords: hip fracture, orthogeriatrics, elderly, dementia, delirium, time to surgery, complications, length of
stay, adverse outcomes
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Reliability and Validity Study of the Thai version of the Pain Assessment
in Advanced Dementia
Natthapapath Boonsawat MD*, Patumporn Suraarunsumrit MD*, Sahatsa Mandee, MD***, Sutisa Pitiyan,
RN, APN*, Napaporn Pengsorn, RN**, Varalak Srinonprasert MD*, Titima Wongviriyawong MD*
*Division of Geriatric Medicine, Department of Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital,
Mahidol University, Bangkok, Thailand
**Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
***Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
Objective: This study aimed to assess the reliability and validity of the PAINAD in Thai version (PAINAD-Th)
for measuring pain in people with dementia (PwD).
Materials and Methods: The cross-cultural translation including forward translation and back-translation
of PAINAD-Th were performed, then the content validity was assessed by the expert committee. Enrolled
participants were inpatients aged 60 years or over, and had dementia with Functional Assessment Staging
Test (FAST) of at least 6 which represented moderately severe stage. A research assistant recorded 5-minute
videos of the participants, the first video was during the activity that could provoke the pain and the second
video was at rest. Two trained nurses independently rated the pain of the participants by observing the
videos using the PAINAD-Th to examine the inter-rater reliability, and the concurrent validity of the test
against the reference standard which was the numeric rating scale (NRS) rated by the expert committee. The
same rating process was reproduced one week apart to explore the test-retest reliability.
Results:ThecontentvalidityindexofthePAINAD-Thwas1.00and0.93(forwardandback-translation,respectively).
The inter-rater and test-retest reliability showed an excellent intra-class correlation coefficient of 0.92 and 0.96,
respectively. The concurrent validity was significantly correlated with the reference standard with an excellent
intra-class correlation coefficient of 0.95.
Conclusions: The PAINAD-Th is a promising tool for pain evaluation in PwD as it provides an excellent
concurrent validity against the reference standard. Also, it has excellent content validity, inter-rater, and
test-retest reliability.
Keywords: Pain; PAINAD; dementia; assessment; Thai; PwD
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The prevalence of cognitive frailty, pre-frailty among the elderly in Bangkok
metropolitan area: a multicenter study of hospital-based outpatient clinic
Panuwat Wongtrakulruang*, Weerasak Muangpaisan**, Bubpha Panpradup***, Aree Tawatwattananun****
Monchai Siribamrungwong*****, Sasinapha Tomongkon******
*Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
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***Outpatient Unit, Department of Nursing, Lerdsin Hospital
****Outpatient Unit, Department of Nursing, Krathum Baen Hospital
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Introduction Cognitive frailty is a defined pre-disability geriatric syndrome leading to an increased dependency
and vulnerability to death. It has been suggested as a better predictor of health status than the presence of disease.
This condition may be reversible by exercise, healthy diet, cardiovascular risk reduction, social participation
and cognitively active lifestyle. However, currently there is limited population study regarding cognitive
frailty. The purpose was to greater understand the magnitude of a problem and identify associated factor.
Objective: The primary objective was to determine the prevalence and identify factors associated with
cognitive frailty in a sample of hospital-based outpatient clinic in Bangkok metropolitan region. The secondary
objective was to investigate the correlation between the Frailty Phenotype and FRAIL scale.
Methods: This is a cross-sectional study conducted at outpatient clinic of medical department of a total
of 195 older adults from Siriraj Hospital, Lerdsin Hospital and Krathum Baen Hospital. Data collected were
demographic information, medical history, lifestyle factors, functional status and mood assessment. Physical
frailty was determined by at least 3 of 5 domains of Modified Fried Frailty Phenotype and FRAIL Scale. Mild
cognitive impairment was defined by TMSE ≥ 24 and MoCA-B < 25 with no functional impairment. Cognitive
frailty was defined as physical frailty plus MCI. Cognitive pre-frailty was defined as positive one or two
domains of Frailty Phenotype plus MCI.
Results: The mean age was 68.3 years. The prevalence of pre-frailty, frailty, MCI, cognitive pre-frailty and
cognitive frailty was 57.4%, 15.9%, 26.2%, 14.4% and 6.7%, respectively. The multivariate analysis showed
that aging (OR 5.34; 95%CI 2.06-12.63), low educational level (primary school or under: OR 4.18; 95%CI
1.61-10.82) were associated with cognitive frailty and cognitive pre-frailty. The correlation between physical
frailty rated by Modified Fried Frailty Phenotype and FRAIL Scale was good (Kappa coefficient = 0.741).
FRAIL Scale yielded nearly similar prevalence of pre-frailty and frailty.
Conclusion: This study showed relatively high prevalence of cognitive frailty compared to the previous reports
which requires screening for early diagnosis and multimodal lifestyle interventions. The higher prevalence
in this study might be from different population characteristics and measures of the conditions which are
slightly varied among studies. Age and low educational level were related to cognitive frailty/ prefrailty.
FRAIL scale yielded high correlation with Frailty phenotypes implying its benefit in routine clinical use in
limited time and resource.
Keywords: Frailty, Cognitive Impairment, Cognitive Frailty, Older
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A study of oral mucositis in elderly cancer patient after received chemotherapy
Kitiya Phongsuphot*, Jutharat Chimruang**, Chaidan Intapa***
*Dentist, Uttaradit Hospital.
**Assistant Professor, Ph.D. Department of Preventive Dentistry, Faculty of Dentistry, Naresuan University
***Assistant Professor, Ph.D. Department of Oral Diagnosis, Faculty of Dentistry, Naresuan university
Oral mucositis is a major complication in cancer patients undergoing chemotherapy. The complication can
cause burning sensation leading to decreased appetite, immunocompromisation or even rehospitalization.
Complication that occurred in special group of patient, especially in the elderly cancer patient which usually
found weak and living with more risk factors than others, may often prone to a high severity of oral mucositis.
Objective: The study was to investigate the incidence of oral mucositis in elderly cancer patient who have
received chemotherapy at Uttaradit hospital.
Materials and Methods: The prospective cohort study since 23 Aug - 5 Dec 2019 in 33 elderly cancer patients.
Data were collected by only one investigator prior to the first cycle of chemotherapy using demographic
questionnaire, MNA malnutrition questionnaire, and World Health Organization (WHO 1979) mucositis
examination form. The data were collected again within 1-2 week after each cycle of chemotherapy using
only WHO 1979 mucositis examination form. Three cycles of chemotherapy had been followed and then
analyzed by descriptive statistics.
Result: Incidence of oral mucositis was found in 30 patients (90.9%). Twenty patients (67%) were recorded
after the first cycle of chemotherapy, 4 patients (13%) after the second cycle, and 6 patients (20%) after
the third cycle respectively.The incidence recorded were found involved by several factors included
Gender (female) (18 patients (60%)), (gastrointestinal cancer) (9 patients (30%)), other types of cancer (21
patients (70%)), MNA scores (score 0-11) (29 patient (96.7%)), Underlying diseases (18 patients(60%)),
cardiovascular disease (11 patients (30%)), and 5-FU based chemotherapy (12 patients (40%)).
Conclusions: Since oral mucositis can be found in the first cycle of chemptherapy among elderly group of
cancer patient, it should be mandatory to closely monitored for oral mucositis in this group of patient. Regular
oral check up should also be done in those patients in every cycle of chemotherapy.
Keywords: oral mucositis, chemotherapy, elderly, cancer patients, elderly cancer patient
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การศึึกษาภาวะเยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบในผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งหลัังได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััด
กิิติิยา พงษ์์สุุพต* จุุฑารััตน์์ ฉิิมเรืือง** ชายแดน อิินต๊๊ะปา***
*
ทัันตแพทย์์ชำำ�นาญการ สัังกััด ฝ่่ายทัันตกรรม โรงพยาบาลอุุตรดิิตถ์์
**
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ทัันตแพทย์์หญิิง ดร. สัังกััด ภาควิิชาทัันตกรรมป้้องกััน คณะทัันตแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยนเรศวร
***
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ทัันตแพทย์์ ดร. สัังกััด ภาควิิชาทัันตกรรมวิินิิจฉััย คณะทัันตแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร
บทคััดย่่อ : ภาวะเยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบเป็็นภาวะแทรกซ้้อนในช่่องปากที่่�สำำ�คััญในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััด
โดยทำำ�ให้้เกิิดอาการเจ็็บในช่่องปาก รัับประทานอาหารได้้น้้อยลง มีีผลให้้ภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง หรืือแม้้แต่่การกลัับมา
นอนโรงพยาบาลซ้ำำ�� ภาวะแทรกซ้้อนนี้้�หากเกิิดในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มพิิเศษ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งสููงวััย
จะมีีแนวโน้้มการเกิิดภาวะเยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบในระดัับรุุนแรง เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีปััจจััยเสี่่�ยงมากกว่่ากลุ่่�มผู้้�ป่่วย
ทั่่�วไป
จุุดประสงค์์ : เพื่่�อศึึกษาอุุบััติิการณ์์การเกิิดภาวะเยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบในผู้้�ป่่วยสููงอายุุโรคมะเร็็งที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััด
ในโรงพยาบาลอุุตรดิิตถ์์
วิิ ธีี การและเครื่่� อ งมืือที่่� ใ ช้้ : การศึึกษาแบบติิดตามไปข้้างหน้้าตั้้�งแต่่วัันที่่� 23 สิิงหาคม – 5 ธัันวาคม 2562
ในกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 33 คน ทำำ�การเก็็บข้้อมููลโดยผู้้�เก็็บข้้อมููลจำำ�นวน 1 คน โดยเก็็บข้้อมููลก่่อนรัับยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั ครั้้ง� แรก
ด้้วยแบบบัันทึึกส่่วนบุุคคล แบบประเมิินภาวะโภชนาการ (MNA) และแบบตรวจภาวะเยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบตามเกณฑ์์
องค์์การอนามััยโลก (WHO1979) หลัังจากนั้้�นเก็็บข้้อมููลอีีกครั้้�งภายใน 1-2 สััปดาห์์หลัังได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดด้้วย
แบบตรวจภาวะเยื่่�อ บุุช่่อ งปากอััก เสบตามเกณฑ์์ องค์์ การอนามัั ยโลก (WHO1979) โดยติิ ดตามเป็็ น ระยะเวลา
3 รอบของการรัักษา และใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนา
ผลการศึึกษา : พบอุุบััติิการณ์์การเกิิดภาวะเยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบในกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 คน (ร้้อยละ 90.9)
เกิิดหลัังรัับยาเคมีีบำำ�บััดรอบที่่�1จำำ�นวน 20 คน (ร้้อยละ 67) รอบที่่� 2 จำำ�นวน 4 คน (ร้้อยละ 13) รอบที่่� 3 จำำ�นวน 6 คน
(ร้้อยละ 20) ลัักษณะที่่�พบในกลุ่่�มตััวอย่่างดัังกล่่าวได้้แก่่ เพศหญิิงจำำ�นวน 18 คน (ร้้อยละ 60) โรคมะเร็็งทางเดิินอาหาร
จำำ�นวน 9 คน (ร้้อยละ 30) โรคมะเร็็งชนิิดอื่่น� ๆ จำำ�นวน 21 คน (ร้้อยละ 70) ค่่า MNA เท่่ากัับ 0-11 คะแนน จำำ�นวน 29 คน
(ร้้อยละ 96.7) มีีโรคประจำำ�ตัวั จำำ�นวน 18 คน (ร้้อยละ 60) เป็็นโรคระบบหลอดเลืือดและหััวใจจำำ�นวน 11 คน (ร้้อยละ 30)
และได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััดที่่�มีีส่่วนประกอบหลัักเป็็น 5-FU จำำ�นวน 12 คน (ร้้อยละ 40)
สรุุป : ภาวะเยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งสููงวััยสามารถพบได้้ตั้้�งแต่่การรัับยาเคมีีบำำ�บััดรอบที่่� 1 ดัังนั้้�น
จึึงควรมีีการติิดตามและป้้องกัันภาวะเยื่่อ� บุุช่อ่ งปากอัักเสบในผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งสููงวััยหลัังจากได้้รับั ยาเคมีีบำ�บั
ำ ดั อย่่างใกล้้ชิดิ
การตรวจช่่องปากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มดัังกล่่าวอย่่างสม่ำำ��เสมอในทุุกรอบของการรัักษานั้้�น เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
คำำ�สำำ�คััญ : ภาวะเยื่่�อบุุช่่องปากอัักเสบ, ยาเคมีีบำำ�บััด, ผู้้�สููงอายุุ, ผู้้�ป่่วยมะเร็็ง, ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งสููงวััย
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Tooth Loss and Risk Indicators in Older Adults in Central Thailand
Supaporn Chatrchaiwiwatana*, Mookhda Siritapetawee*
*Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
Background: Tooth loss is a common oral health conditions among older people both in Thailand and
nationwide. Research on risk indicators of tooth loss is essential in solving problem of tooth loss among
older Thai people.
Objective: The purpose of this study was to evaluate risk indicators of tooth loss in a group of older
Thai adults.
Methods: The samples in this cross-sectional analytic study comprised a total of 472 adults, aged
60-93 years, residing in several provinces of central Thailand during 2012. They volunteered to participate
in the study and received both oral examination and interview. Two calibrated dentists performed the
oral examination while the interview was done by two well-trained interviewers. Information in the
interview consisted of background information, health information and behaviors as well as oral health
conditions and behaviors. Data analysis was performed for descriptive and univariate logistic regression.
A multivariable logistic regression was built to find a set of risk indicators associated with tooth loss,
adjusting for confounding variables.
Results: Of the 472 older Thais examined, 51.7% had lost more than 12 teeth. Findings from the final
multivariable logistic regression revealed that tooth loss was associated directly with age and denture
wearing, with the adjusted odds ratio (aOR) (95% CI) being 1.092 (1.046-1.139) and 4.086 (2.274-7.342),
respectively. Tooth brushing and scaling were associated indirectly with tooth loss, with the adjusted
odds ratio (aOR) (95% CI) being 0.554 (0.385-0.797) and 0.264 (0.095-0.735), respectively. Several oral
health conditions were also related indirectly to tooth loss including decayed teeth, shallow and deep
periodontal pockets as well as severe debris deposit.
Conclusion: The findings of this study show that several factors are associated with tooth loss among
older adults in central Thailand. Thus various actions are needed to effectively approach this problem.
Keywords: Tooth loss, Risk indicators, Older adults, Central Thailand
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A development of network care system for elderly people with dementia
in Sisaket Province
Khomnate Sakuntanasak*, Shittipun Changprong*, Poonsuk Sainthong *,
Sirilawan Permsum*, Patchamon Intanai*, Sopin Pimtapa**
*Sisaket Hospital
**Sisaket Provincial Public Health Office
Objective: To develop the care system for the elderly with dementia networks in Sisaket Province.
methods: Research and Development Sample Consisting of the elderly health team Sampling from
22 networks, of 46 people, 30 elderly with dementia and 30 caregivers/relatives of the elderly with
dementia by simple random sampling. Tools used include Dementia assessment form in the community
Prerequisite test, Thai language version Basic and Advanced Daily Ability Assessment Form (ADL, IADL)
Guide to Care and Preparation for Elderly with Dementia The dementia knowledge test for the health
team And the satisfaction assessment form for the care of the elderly with dementia. There are 3
stages of development, namely 1) studying the context and problems of dementia care 2) the model
development process By training knowledge, skills at all levels Establishment of a clinic for specialized
care for dementia Make a guideline for referral screening, home visits 3) Evaluation after development
Qualitative data analysis And quantitative By frequency, percentage and pair t-test statistics
The results: showed that dementia screening system at the community level, the hospital, and the
hospital, but still lack connection to access experts and treatment There is no practice guideline to
treat patients as a health team for the elderly. And the health team knows, skills Insufficient role in
caring for the elderly with dementia Including the treatment of dementia patients at the community
level and ARD is not clear because it is included in the health promotion of the elderly. Data collection,
dementia, lack of evaluation of care outcomes Groups with severe dementia are burdened by relatives
who treat according to beliefs such as superstition, quarantine and do not understand patients until
communication problems. After 2 years of system development, the elderly into the dementia screening
system increased from 9.12 percent to 70 percent .94 The duration of access to experts decreased
from an average of 257 days to 6.9 days. Follow the guidelines for caring for the elderly, dementia, 98.7
percent, the satisfaction of the health team and relatives to the development system are 94.3 and 92.41,
respectively. Daily operation (ADL) was significantly higher than before development (t = 5.22, p <.01,
X = 13.80, SD. = 5.59, 95% CI 1.37 - 3.15). Advanced daily variation (IADL) increased significantly before
development (t = -1.20, p <.01 X = 3.43, SD = 1.56, 95% CI -.81 - -.21). Preliminary Thai version Increased
before development significantly (t = 7.02, p <.01, X = 13.38, SD = 5.58, 95% CI -3.95 - -2.17) in the care of
the elderly with dementia. The level of awareness increased significantly at the highest level (t = -21.15,
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p <.01, X = 7.59, SD = 1.24, 95% CI -3.47 - -2.87). Elderly dementia to manage the problem properly
Causing groups of behavioral and emotional problems such as agitation, 11 people, dormant symptoms
with sleep problems 8 people, anxiety problems with sleep 4 people, and agitation problems with sleep
6 people decreased to no symptoms say And encourage the elderly to have more ability to perform
daily activities Resulting in the relative satisfaction in the development system
Summary of care system: for the elderly with dementia network in Sisaket Province Has clearly defined
the role of the health team At each service level Through the health network team that has been
trained to have knowledge, ability, and skills, with a mentor system to send to a clinic for disease at the
provincial level Resulting in dementia elderly being screened and passed on to more experts Able to
provide appropriate services for the elderly with dementia in the area
Keywords: Elderly dementia system
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การพััฒนาระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมเครืือข่่ายจัังหวััดศรีีสะเกษ
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พััขมณ อิินตะนััย* โสพิิน พิิมเทพา**
*โรงพยาบาลศรีีสะเกษ
**สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดศรีีสะเกษ
วััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนาระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมเครืือข่่ายจัังหวััดศรีีสะเกษ
เครื่่� อ งมืือและวิิ ธีี การ : Research and Development กลุ่่�มตััวอย่่าง ประกอบด้้วยทีีมสุุขภาพด้้านผู้้�สููงอายุุ
สุ่่�มตััวอย่่างจากเครืือข่่ายฯ 22 แห่่งจำำ�นวน 46 คน ผู้้�สููงอายุุที่่�วิินิิจฉััยโรคสมองเสื่่�อม 30 คน และกลุ่่�มผู้้�ดููแล/
ญาติิผู้้�สูงู อายุุโรคสมองเสื่่อ� ม 30 คน โดยวิิธีสุ่่�ี มแบบง่่าย เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ประกอบด้้วย แบบประเมิินภาวะสมองเสื่่อ� มในชุุมชน
แบบทดสอบสมรรถภาพพสมองเบื้้�องต้้นฉบัับภาษาไทย แบบประเมิินความสามารถในการปฏิิบััติิกิิจวััตรประจำำ�
วัันพื้้�นฐานและขั้้�นสููง (ADL, IADL) คู่่�มืือการดููแลและการเตรีียมญาติิสููงอายุุโรคสมองเสื่่�อม แบบทดสอบความรู้้�
เรื่่�องโรคสมองเสื่่�อมสำำ�หรัับทีีมสุุขภาพ และแบบประเมิินความพึึงพอใจต่่อรููปแบบการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อม
มีีขั้้�นตอนการพััฒนา 3 ระยะคืือ 1) ศึึกษาบริิบทและสภาพปััญหาการดููแลโรคสมองเสื่่�อม 2) กระบวนการพััฒนารููปแบบ
โดยฝึึกอบรมความรู้้�ทัักษะทุุกระดัับ การจััดตั้้�งคลิินิิกดููแลเฉพาะโรคสมองเสื่่�อม ทำำ�แนวทางการส่่งต่่อ การคััดกรอง
การติิดตามเยี่่�ยมบ้้าน 3) ประเมิินผลหลัังการพััฒนา การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ และเชิิงปริิมาณ โดยค่่าความถี่่�
ร้้อยละ และสถิิติิ pair t-test
ผลการศึึกษา : พบว่่ามีีระบบการคััดกรองโรคสมองเสื่่�อมในระดัับชุุมชน รพสต. และ รพช. แต่่ยัังขาดการเชื่่�อมโยง
เพื่่� อ ให้้ เ ข้้ า ถึึงผู้้�เชี่่� ย วชาญและการรัั ก ษา ไม่่ มี ี แ นวปฏิิ บัั ติิ ก ารดูู แ ลผู้้�ป่่ ว ยร่่ ว มกัั น เป็็ น ทีี ม สุุ ข ภาพด้้ า นผู้้�สูู ง อายุุ
และทีีมสุุขภาพมีีความรู้้�ทัักษะ ไม่่เพีียงพอกัับบทบาทการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อม รวมถึึงการรัักษาผู้้�ป่่วย
ภาวะสมองเสื่่�อมในระดัับชุุมชนและ รพช. ยัังไม่่ชััดเจน เพราะไปรวมในงานส่่งเสริิมสุุขภาพผู้้�สููงอายุุ การเก็็บข้้อมููล
โรคสมองเสื่่�อมขาดการประเมิินผลลััพธ์์ด้้านดููแล กลุ่่�มที่่�มีีโรคสมองเสื่่�อมรุุนแรงจะเป็็นภาระของญาติิที่่�รัักษาไปตาม
ความเชื่่อ� เช่่น รัักษาทางไสยศาสตร์์ การกัักบริิเวณ และไม่่เข้้าใจผู้้�ป่่วยจนกระทั่่ง� มีีปัญ
ั หาการสื่่อ� สาร การระแวงเรื่่อ� งทรััพย์์สินิ
เป็็นต้้น หลัังการพััฒนาระบบ 2 ปีี ผู้้�สููงอายุุเข้้าสู่่�ระบบการคััดกรองโรคสมองเสื่่�อมเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 9.12 เป็็นร้้อยละ
70 .94 ระยะเวลาการเข้้าถึึงผู้้�เชี่่ย� วชาญลดลงจากค่่าเฉลี่่ย� 257 วััน เป็็น 6.9 วััน มีีการปฏิิบัติั ติ ามแนวทางการดููแลผู้้�สููงอายุุ
โรคสมองเสื่่�อมร้้อยละ 98.7 ความพึึงพอใจของทีีมสุุขภาพและญาติิต่่อระบบการพััฒนาเป็็นร้้อยละ 94.3 และ
92.41 ตามลำำ�ดับั คะแนนเฉลี่่ย� การปฏิิบัติั ติิ กิิ จิ วััติปิ ระจำำ�วันั (ADL) สููงกว่่าก่่อนพััฒนาอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (t = 5.22 ,
p < .01 , X=13.80, SD.= 5.59 , 95% CI 1.37 - 3.15 ) การปฏิิบััติิกิิจวััติิประจำำ�วัันขั้้�นสููง (IADL) เพิ่่�มขึ้้�นก่่อนพััฒนา
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (t = -1.20 , p < .01 X =3.43 , SD = 1.56 , 95% CI -.81 - -.21) คะแนนเฉลี่่�ย สมรรถภาพ
สมองเบื้้�องต้้นฉบัับภาษาไทย เพิ่่�มขึ้้�นก่่อนพััฒนาอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (t = 7.02, p < .01, X =13.38, SD = 5.58 ,
95% CI -3.95 - -2.17 ) ด้้านการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่อ� ม พบว่่า ทีีมสุุขภาพมีีความรู้้�เพิ่่�มขึ้้น� ในระดัับมากถึึงมากที่่�สุดุ
อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (t = -21.15, p < .01, X = 7.59, SD = 1.24 , 95% CI -3.47 - -2.87) มีีการใช้้คู่่�มือื การดููแลผู้้�สููงอายุุ
โรคสมองเสื่่อ� มมาจััดการแก้้ปัญ
ั หาอย่่างเหมาะสม ทำำ�ให้้กลุ่่�มที่่มี� ปัี ญ
ั หาพฤติิกรรม และอารมณ์์ ได้้แก่่อาการกระสัับกระส่่าย
(agitation) 11 คน อาการเฉยเมยร่่วมกัับปััญหาการนอน 8 คน ปััญหาความวิิตกกัังวลร่่วมกัับการนอน 4 คน และปััญหา
agitation ร่่วมกัับการนอน 6 คนลดลงจนไม่่มีอี าการดัังกล่่าว และกระตุ้้�นให้้ผู้้�สูงู อายุุมีคี วามสามารถในการปฏิิบัติั กิิ จิ วััตร
ประจำำ�วัันเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ญาติิมีีความพึึงพอใจในระบบการพััฒนา
สรุุ ป : ระบบการดููแลผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมเครืือข่่ายจัังหวััดศรีีสะเกษ ได้้กำำ�หนดบทบาททีีมสุุขภาพชััดเจน
ในแต่่ละระดัับบริิการ โดยผ่่านทีีมเครืือข่่ายสุุขภาพที่่�ผ่า่ นการอบรมให้้มีคี วามรู้้� ความสามารถ และมีีทักั ษะ มีีระบบพี่่�เลี้้ย� ง
เพื่่�อส่่งเข้้าคลิินิิกเฉพาะโรคในระดัับจัังหวััด ส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมได้้รัับการคััดกรองและส่่งต่่อถึึงผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เพิ่่�มขึ้้�น สามารถจััดบริิการให้้กัับผู้้�สููงอายุุโรคสมองเสื่่�อมในพื้้�นที่่�ได้้เหมาะสม
คำำ�สำำ�คััญ : ระบบ ผู้้�สููงอายุุ สมองเสื่่�อม
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Relationship between physical and cognitive performance among
community-dwelling urban older adults
Somnuke Gulsatitporn*, Phusita Bolisutthikul*
*Department of Physical Therapy, Faculty of Allied Health Sciences, Chulalongkorn University
Introduction: Cognitive deterioration is part of normal physiological aging, but not everyone goes through
a cognitive impairment. Few studies showed that physical performance correlated with cognitive impairment.
Objective: This study aimed to investigate the relationship between cognitive functions and physical
performance in the elderly population of urban Bangkok, Thailand.
Methods: A total of 290 older adults aged 60 years and above, residing in metropolitan Bangkok, Thailand,
participated in this study. Cognitive performance was measured using the Modified Mini-Mental State
(MMMS, or 3MS). Physical performance was assessed using the short physical performance battery (SPPB)
test for an overall physical function comprised of a balance test, gait speed, and chair stand test.
Results: There was a positive and statistically significant correlation between 3MS and SPPB (r=0.407),
balance test (r=0.253), gait speed (r=0.273), and chair stand test (r=0.380).
Conclusion: The results suggested that the lower extremity function and mobility may predict cognitive
performance. The benefit of using physical performance tests to identify an overall cognitive impairment
among community-dwelling older adults was to promote cognitively challenging activities and exercises
among older adults for proper, or better physical and cognitive function.
Keywords: Physical performance, Short physical performance battery, Cognitive performance, Modified
mini-mental state
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Incidence and Predictive Factors for Post-operative Delirium among Older People
Kanokarn Kongpitee*, Darawan Augsornwan*, Wasitthe Setwong*, Natthawadee Boonrueng*,
Parakorn Surakulprapa**
*Surgery ward 3c surgery and orthopedics Faculty of medicine Khon Kaen University
**Department of Surgery Faculty of medicine Khon Kaen University
Background and objectives: Delirium is a common symptom in older people who undergo surgery.
When this condition occurs, it affect not only older people, but also caregivers and health service
systems. This study aimed to study incidence and predictive factors with post-operative delirium among
older people who were admitted to the surgical ward.
Material and Method: This was a retrospective study. The population were 522 older people which age
60 years or above, had surgery and were admitted to surgical ward at Srinagarind hospital, Faculty of
Medicine, Khon Kaen university between January 2013 – December 2015. Data were collected by reviewing
medical records and nurse note for personal information and illness history, Thai version of Confusion
Assessment Method (CAM-algorithm), and the recorded form which was developed by the researcher
with Cronbach’s alpha coefficient as 0.83. Personal informations were analyzed by using descriptive
statistics, however, correlation and prediction between factors were analyzed by using Pearson’s product
moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The significance level at p≤
0.05 was applied.
Results: The study showed that the incidence of post-operative delirium in older people was low (4.78 %).
Factors that can be used to predict the post-operative delirium among older people were blood loss
more than 900 cc, surgery duration more than 300 minutes, receive blood/fluid more than 300 cc,
General analgesia and post-operative pain level of 24 hours between 8-10 points. These five factors
together joining to predict and explain the occurrence of post-operative delirium (p <0.001) at 14%
(R2 = .140)
Conclusion: Predictive factors of post-operative delirium in older people was found that the most
common factors were the stage in the operating room management is quite difficult because the type
of surgery is a major surgery that is needed which inevitably requires anesthesia like GA, blood loss and
replacement with blood and fluid is already in crisis in the operating room but in the role of nurses it
should be assessed and managed another important factor of pain especially assessment pain by
reliability, continuity and appropriate then managing symptoms of both medication and non-medication in
order to alleviate the pain will reduce the factors of post-operative delirium in older people.
Keyword: Incidence, predictive factors, older people, post-operation delirium
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กนกกาญจน์์ กองพิิธีี* ดาราวรรณ อัักษรวรรณ* วาสิิฎฐีี เศษวงศ์์* ณััฐวดีี บุุญเรืือง* พลากร สุุรกุุลประภา**
*หอผู้้�ป่่วย 3 ค แผนกการพยาบาลศััลยกรรมและออร์์โธปิิดิิกส์์ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
**ภาควิิชาศััลยศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
หลัักการและวััตถุุประสงค์์ : ภาวะสัับสนเฉีียบพลัันเป็็นกลุ่่�มอาการที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการรัักษา
ด้้วยการผ่่าตััด เมื่่�อเกิิดภาวะนี้้�จะมีีผลกระทบต่่อตััวผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ดููแล และระบบบริิการสุุขภาพ การวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อศึึกษาอุุบัติั กิ ารณ์์ และปััจจััยทำำ�นายภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดที่่เ� ข้้ารัับการรัักษาในหอผู้้�ป่่วยศััลยกรรม
วิิธีีการศึึกษา : การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาแบบย้้อนหลััง (Retrospective study) กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึึกษาคืือผู้้�ที่่�มีีอายุุ
ตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป เข้้ารัับการรัักษาโดยการผ่่าตััด ในหอผู้้�ป่่วยศััลยกรรม โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น จำำ�นวน 522 ราย ช่่วงระหว่่างเดืือนมกราคม 2556 – ธัันวาคม 2558เก็็บข้้อมููลด้้วย แบบบัันทึึก
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและประวััติิการเจ็็บป่่วย บัันทึึกทางการแพทย์์และบัันทึึกทางการพยาบาล แบบประเมิิน Thai version
of Confusion Assessment Method: CAM-algorithm แบบเก็็บข้้อมููลปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
ที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น มีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�ความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.83 วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์สำำ�เร็็จรููป
SPSS/PC* ใช้้สถิิติิเชิิงบรรยายในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลส่่วนบุุคคล วิิเคราะห์์ปััจจััยทำำ�นายด้้วยการวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณ
แบบขั้้�นตอน กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ p≤0.05
ผลการศึึกษา : พบว่่าอุุบัติั กิ ารณ์์การเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังการผ่่าตััด พบร้้อยละ 4.78 จาก 522 ราย
พบ 25 ราย มีีตััวแปร การเสีียเลืือดมากกว่่า 900 ซีีซีี ระยะเวลาในการผ่่าตััดมากกว่่า 300 นาทีี การได้้รัับเลืือด/
สารน้ำำ��มากกว่่า 300 ซีีซีี ชนิิดการดมยาสลบแบบ GA (General Anastasia) และระดัับความปวดหลัังผ่่าตััด
24 ชั่่�วโมงระดัับ 8-10 คะแนน ที่่�ร่่วมกัันทำำ�นายการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (p < 0.001) ซึ่่�งตััวแปรทั้้�ง 5 ตััวสามารถอธิิบายการผัันแปรการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุ
หลัังผ่่าตััดได้้ร้้อยละ 14 (R2=.140 )
สรุุป : ปััจจััยทำำ�นายของการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััด พบว่่าเป็็นปััจจััยที่่�พบส่่วนใหญ่่เป็็นช่่วง
ของระยะในห้้องผ่่าตััด ซึ่่�งการจััดการค่่อนข้้างลำำ�บากเนื่่�องจากชนิิดของการผ่่าตััดเป็็นการผ่่าตััดใหญ่่ที่่�มีีความจำำ�เป็็น
ซึ่่�งหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ที่่�ต้้องมีีการดมยาสลบแบบ GA และต้้องมีีการสููญเสีียเลืือด และมีีการทดแทนด้้วยเลืือดและสารน้ำำ��
อยู่่�แล้้วในภาวะวิิกฤติิในห้้องผ่่าตััด แต่่ในบทบาทของพยาบาลพบว่่าควรมีีการประเมิินและจััดการอาการปััจจััยสำำ�คััญ
อีีกหนึ่่�งปััจจััยเรื่่�องของความปวด โดยการประเมิินความปวดอย่่างถููกต้้อง ต่่อเนื่่�อง เหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุ และจััดการ
อาการทั้้�งใช้้ยาและไม่่ใช้้ยาเพื่่�อจะได้้บรรเทาความเจ็็บปวดลง ซึ่่�งจะช่่วยลดปััจจััยการเกิิดภาวะสัับสนเฉีียบพลััน
ในผู้้�สููงอายุุหลัังผ่่าตััดได้้
คำำ�สำำ�คััญ : อุุบััติิการณ์์, ปััจจััยทำำ�นาย, ภาวะสัับสนเฉีียบพลััน, ผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้รัับการผ่่าตััด
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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).
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- 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 งานสถิิติิแห่่งชาติิ. 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 �ปี ี 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

-	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
Related Craniofacial Anomalies; 2005 September
4-8; Durban, South Africa.
Preparation of the Review articles and Case reports
Review articles and case reports should
follow the same format with separate pages for
Abstract, Introduction, Contents or Case report,
Discussion, Conclusion, Acknowledgement and
References.
The Editorial and Peer Review Process
The submitted manuscript will be reviewed
by at Least 2 qualified experts in the respective
fields. In general, this process takes around
4 - 8 weeks before the author be notified
a consideration for minor correction or major
correction or accept for publication with correction
or reject for publication. However, the editor-in-chief
and editorial board have all right to consider the final
decision for publication.
The author should realize the importance
of correct format manuscript, which would affect the
duration of the review process and the acceptance
of the articles. The Editorial office will not accept a
submission if the author has not supplied all parts of
the manuscript as outlined in this document.
Copyright

Upon acceptance, copyright of the
manuscript must be fully transferred to The Journal
of Gerontology and Geriatric Medicine.

ใบสมัคร พวท. และสาระส�ำคัญของสมาคม
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้รับพระกรุณาประทานชื่อสมาคมจาก สมเด็จพระสังฆราชสกล
มหาปรินายก และจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังนี้
1. เป็นแหล่งรวมของนักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือที่มีความสนใจเกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดด้านวิชาการ และปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
3. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนพัฒนาการทางวิชาการสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันวิชาการนานาชาติ
6. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิก องค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์นี้
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 สวััสดิิการต่่างๆ ที่่�สมาคมได้้จัดั ขึ้้�น มีีสิทิ ธิิเข้้าร่่วมประชุุมใหญ่่
ของสมาคม และสมาชิิกสามััญมีีสิิทธิิในการเลืือกตั้้�งหรืือได้้รัับการเลืือกตั้้�งหรืือแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสมาคม
4. สมาชิิกมีีหน้้าที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบปฏิิบััติิและข้้อบัังคัับของสมาคมโดยเคร่่งครััด ประพฤติิตนให้้สมเกีียรติิ
ที่เป็นสมาชิกของสมาคม ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินการต่างๆ ของสมาคม ร่วมกิจกรรมที่สมาคม
ได้จัดให้มีขึ้น และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
5. คณะกรรมการสมาคมประกอบไปด้้วย นายกสมาคม อุุปนายก เลขาธิิการ เหรััญญิิก ปฏิิคม นายทะเบีียน
ประชาสัมพันธ์วิชาการ และกรรมการอื่นๆ โดยมีจ�ำนวนไม่เกิน 15 คน และมีวาระคราวละ 3 ปี
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. เมื่่�อสมาคมต้้องเลิิกไม่่ว่า่ ด้้วยเหตุุใดๆ 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 ................หญิง
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.......................

ชือ่ -ชือ่ สกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................
ต�ำแหน่ง.............................................................................................................................................................................
ชือ่ บริษทั /หน่วยงาน/สถาบัน................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีส่ ง่ วารสาร.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.................................โทรสาร....................................มือถือ...................................E-mail.......................................
ทีอ่ ยูท่ รี่ ะบุในใบเสร็จรับเงิน (หากไม่ใช่สถานทีเ่ ดียวกับสถานทีส่ ง่ วารสาร)................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิก วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นเวลา 1 ปี (3 ฉบับ) ตามรายละเอียดดังนี้
สมาชิกภาพ		 ○ สมาชิกใหม่		
○ สมาชิกเก่า
อายุสมาชิก		 ○ เริ่มฉบับเดือนมกราคม-เมษายน ปี พ.ศ................. ถึงฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม ปี พ.ศ...............
		
○ เริ่มฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ปี พ.ศ.............. ถึงฉบับเดือนมกราคม-เมษายน ปี พ.ศ................
		
○ เริ่มฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม ปี พ.ศ................. ถึงฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ปี พ.ศ............
อัตราค่าสมาชิก ○ ส�ำหรับหน่วยงาน-องค์กร 600 บาทต่อปี
		
○ ส�ำหรับบุคคลทั่วไป
400 บาทต่อปี
		
○ ส�ำหรับสมาชิกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย 300 บาทต่อปี
○ ส�ำหรับนิสิตนักศึกษา 300 บาทต่อปี (กรุณาแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวนิสิตพร้อมใบสมัคร)
ช�ำระเงินโดย
○ เงินสด
○ ธนาณัตเิ ลขที.่ ...........................................สัง่ จ่าย “สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุไทย” ปณ. จุฬาลงกรณ์ กทม.
○ โอนเงินเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 016-419667-0
ชื่อบัญชี สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาด้วย)
โปรดส่งใบสมัครไปยัง
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
			
ตึกอายุรศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
			
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330
			
โทรศัพท์ 02-256-4449 โทรสาร 02-251-1296
ลงชื่อผู้สมัคร.......................................................(.....................................................) วันที่............./............../...............

