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บทคัดย่อ
การดูแลอย่างเป็นองค์รวมส�ำหรับผู้ป่วยระยะวิกฤตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมไปถึงการให้ความรู้
ความเข้ า ใจให้ กั บ ครอบครั ว ควบคู ่ กั น ไปด้ ว ยมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ท� ำ การส� ำ รวจความพึ ง พอใจของญาติ ผู ้ ป ่ ว ย เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น น� ำ มาสู ่ แ นวทางแก้ ไ ขต่ อ ไป
ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างสอบถามความพึงพอใจในด้านต่างๆ ร่วมกับมีค�ำถามปลายเปิด
ญาติของผู้ป่วยระยะวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยสามัญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ในกลุ่ม
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2555 รวมเวลา 9 เดือน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาจ�ำนวน 50 คน โดยท�ำการ
สัมภาษณ์ญาติผู้ป่วย ครั้งแรกภายใน 96 ชั่วโมงหลังเข้าโรงพยาบาล และสัมภาษณ์อีกครั้งหลังผู้ป่วยกลับบ้านหรือ
เสียชีวิต โดยได้ขอความยินยอมญาติในการโทรศัพท์ไปสอบถามญาติของผู้ป่วย ผลการสัมภาษณ์ญาติของผู้ป่วย
จากแบบสอบถามปลายปิดน�ำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่าญาติมีความรู้สึกว่า ผู้ป่วยยังมี
อาการไม่สบายตัวที่พบมากที่สุด คือ อาการเหนื่อย ร้อยละ 46 เมื่อถามถึงความพึงพอใจในภาพรวม ญาติมีความพอใจ
ในการดูแลรักษาในระหว่างทีอ่ ยูโ่ รงพยาบาลและหลังสิน้ สุดการรักษาเป็นสัดส่วน ร้อยละ 82 และร้อยละ 96 ตามล�ำดับ
ญาติมีความเข้าใจดี ถึงโรคและการด�ำเนินโรคของผู้ป่วยในระหว่างอยู่โรงพยาบาล และหลังสิ้นสุดการรักษาในสัดส่วน
ร้อยละ 56 และร้อยละ 78 ตามล�ำดับ การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาการของผูป้ ว่ ยนัน้ ได้ครอบคลุมถึงการท�ำหัตถการช่วยชีวติ
เช่น การนวดหัวใจหากหัวใจหยุดเต้น (ร้อยละ 58), การใส่เครือ่ งช่วยหายใจ (ร้อยละ 74), ร้อยละ 70 ของญาติให้ความ
เห็นว่าแพทย์ได้เปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลผู้ปว่ ยในระหว่างอยู่โรงพยาบาล และสัดส่วนเพิม่ เป็นร้อยละ 80 หลังสิ้นสุด
การรักษา จึงสรุปได้ว่าการสื่อสารที่ดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับญาติผู้ป่วยวิกฤตได้ ฉะนั้นการสื่อสารที่ดีจึงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่แพทย์ควรค�ำนึงถึง ในการดูแลผู้ป่วยระยะวิกฤต
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Abstract

Holistic care for critically ill patients included physical and mental aspects are essential, as well as
carrying out adequate counseling and supports for families about patients’ condition and progression. The study
therefore aimed to survey the relative’s satisfaction and hope to unveil the patient’s care problems that will lead us to
the solutions. The authors conducted a semi-structured interview with families of critically ill patients who admitted
to general medical wards at Siriraj hospital between 1 June 2011 and 28 February 2012. 50 participants
were included and interviewed within 96 hours after the patient’s admission, and the second interviews were
conducted after the patients had discharged from hospital or died using telephone interview. All results were
analyzed by descriptive analysis The resalts showed that the most common uncomfortable symptom was
dyspnea at 46%. When we enquired for overall satisfaction, relatives reported that they were satisfied with
patients’ care during admission and after hospitalization at 82% and 96%, respectively. The proportion of the
relatives who reported being well informed about patient’s condition and disease progression during and after
hospitalization were 56% and 78%, respectively. The information about life saving procedures provided to
the relatives cover CPR at 58% and intubation at 74%. The relatives who mentioned that doctor has provided
them adequate time for questioning about patient’s condition during and after treatment were 70% and 80%,
respectively In conclusions, the results emphasized the important of good communication and counseling
that physicians should be aware of when taking care of critically ill patients.
Keywords : Attitude of relatives, Reviews of relatives, Satisfaction in caring for critically ill patients, End of
life patients
บทน�ำ

ผู้ป่วยระยะวิกฤต (Critically ill patients)
อันหมายถึงผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเจ็บป่วยรุนแรงในระบบต่าง ๆ
ของร่างกาย จัดเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ในการดูแล เนือ่ งจากมีความเกีย่ วข้องในอวัยวะหลายระบบ
และมี โ อกาสสู ง ในการเสี ย ชี วิ ต ในช่ ว งที่ น อนอยู ่
โรงพยาบาล จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการดูแลแบบองค์รวม
(Holistic care) ทั้งทางด้านร่างกายละจิตใจ ของผู้ป่วย
รวมถึ ง ครอบครั ว ควบคู ่ กั น ไปด้ ว ย (1) นอกไปจากนั้ น
การดูแลทีค่ รอบคลุมไม่ได้หมายถึงเฉพาะปัญหาทีเ่ กีย่ วกับ
ตัวโรคเท่านั้น แต่ควรรวมถึงการพูดคุยพยากรณ์โรค และ
การดูแลผูป้ ว่ ยและญาติในแง่มมุ ทีเ่ กีย่ วกับการดูแลระยะ
สุดท้ายของชีวิต (end of life care) ด้วย(2)
ปัญหาที่พบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบัน คือระดับ
ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยและญาติ ต่อการบริการทางการแพทย์
ซึง่ รวมไปถึงการดูแลโดยองค์รวม การให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวโรค การพยากรณ์โรค และการวางแผนรักษา
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซับซ้อน และมีความเห็นต่างได้มาก
ไม่เฉพาะระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย

แต่ ยั ง รวมไปถึ ง แพทย์ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย หรื อ ผู ้ ป ่ ว ยกั บ ญาติ
มีการศึกษาในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า ความเห็น
ทีแ่ ตกต่าง ของกลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ จากบุคลากรการแพทย์
ผู้ป่วย และครอบครัว เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยพอสมควร
ในหลายๆ แง่ มุ ม (3) ซึ่ ง ความเห็ น ต่ า งดั ง กล่ า วท� ำ ให้
เกิ ด ภาวะตึ ง เครี ย ดกั บ หลายๆ ฝ่าย และก่ อ ให้ เ กิ ด
ปัญหาไม่เฉพาะด้านการแพทย์เท่านั้น ยังรวมถึงปัญหา
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ และที่สำ� คัญคือ ด้านจิตใจ
ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและสั ง คม ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ ง
ละเอียดอ่อนและมีความสลับซับซ้อนมาก(4)
ความพึ ง พอใจในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย มี ป ั จ จั ย
ทางวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า เครื่องมือ
ที่ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะวิ ก ฤตมี อ ยู ่
ไม่น้อย(5-10) แต่ก็ยังไม่มีเกณฑ์ใดได้รับการยอมรับให้เป็น
เกณฑ์มาตรฐานสากล ถึงแม้มบี างงานวิจยั ท�ำในภูมภิ าค
เอเชีย(11) แต่กย็ งั ไม่อาจน�ำมาใช้โดยตรงได้อย่างเหมาะสม
กับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย ปัจจุบัน
ในประเทศไทย ยังมีการศึกษาวิจัยจ�ำนวนไม่มากนัก(12)
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการดูแลผู้ป่วย
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ระยะวิกฤตที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย
ทีต่ อ้ งรองรับดูแลรักษาผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมาก ซึง่ รวมไปถึงผูป้ ว่ ย
กลุ่มที่จัดว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งจากสถิติการรับผู้ป่วย
พบเป็นสัดส่วนสูงถึงประมาณ 1 ใน 3 จนถึง 1 ใน 2
ของผู ้ ปว่ ยที่ รั บ การรั ก ษาในหอผู ้ ป่วยสามั ญ ของ
อายุรศาสตร์ การวิจัยในเรื่องนี้ในโรงพยาบาลศิริราช
จึงน่าจะให้ข้อมูลที่น�ำไปใช้ประโยชน์และน�ำไปใช้ใน
การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและการสื่อสารกับญาติผู้ป่วย
กลุม่ นีใ้ นระดับโรงพยาบาล และอาจเป็นองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ Interview-base, prospective
observational, descriptive study ซึ่งจะสัมภาษณ์ญาติ
ของผูป้ ว่ ยระยะวิกฤตทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยสามัญ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้เทคนิค
แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งผู้วิจัยท�ำการสัมภาษณ์ญาติผู้ป่วย
ครั้งแรกภายใน 96 ชั่วโมงหลังเข้าโรงพยาบาล และ
สั ม ภาษณ์ อี ก ครั้ ง หลั ง ผู ้ ป ่ ว ยกลั บ บ้ า นหรื อ เสี ย ชี วิ ต
โดยใช้การโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ญาติของผู้ป่วย ผลการ
สั ม ภาษณ์ ญ าติ ข องผู ้ ป ่ ว ยน� ำ มาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ
เชิงพรรณา
ประชากรที่ศึกษา (Study Population)
ประชากรที่ ศึ ก ษาเป็ น กลุ ่ ม ญาติ ข องผู ้ ป ่ ว ย
ระยะวิ ก ฤตที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในหอผู ้ ปว่ ยสามั ญ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีเกณฑ์
การคัดเลือกดังต่อไปนี้
เกณฑ์ ก ารรั บ เข้ า ในการศึ ก ษา (Inclusion
Criteria)
1. เป็นญาติทมี่ คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย
ระยะวิกฤต ที่เข้าตามเกณฑ์ของผู้ป่วยระยะวิกฤต
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
เกณฑ์ ไ ม่ รั บ เข้ า ในการศึ ก ษา (Exclusion
Criteria)
1. ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล
2. ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ญาติ ส นิ ท เพื่ อ รั บ การ
สัมภาษณ์ไ ด้ ภ ายใน 96 ชั่ ว โมงหลั ง ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า เกณฑ์
การศึกษา

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1. ขั้ น ตอนในการจั ด ท� ำ แบบสั ม ภาษณ์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของญาติผู้ป่วยระยะวิกฤต
เพื่ อ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น
ความพึงพอใจในประเทศไทย กลุม่ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การค้นคว้า
โดยจั ด ท� ำ โดยการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง(5-10)
ในด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ และประมวลว่า มีหัวเรื่อง
ใดที่อยู่ในขอบข่ายที่ควรได้รับการประเมิน แล้วคัดเลือก
ค� ำ ถามจากการศึ ก ษาที่ มี ม าก่ อ น แล้ ว น� ำ มาประชุ ม
ร่ ว มกั น ในกลุ ่ ม ผู ้ ท� ำ การวิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแพทย์
ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ (ตั้งแต่ 4-25 ปี)
เพื่ อ ท� ำ การคั ด เลื อ กค� ำ ถามที่ เ หมาะสม และ มี ก าร
ปรับปรุง เพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้คำ� ถามทีเ่ ข้ากับวัฒนธรรมไทย
โดยค�ำถามจะเป็นการประเมินความพึงพอใจของญาติ
ผู้ป่วยโดยรวม และประเมินความรู้สึกของญาติ ว่าผู้ป่วย
มีอาการไม่สขุ สบายทางกายใด ๆ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ส่วนในแง่มุมของญาติ ค�ำถามจะครอบคลุมถึงความ
เข้าใจของญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคและการด�ำเนินโรคของ
ผู้ป่วย และความพึงพอใจในการปฏิบัติตัวของแพทย์
2. การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยจะไปประเมินผู้ป่วยที่รับการรักษา
ในหอผูป้ ว่ ยสามัญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิรริ าช
ภายในระยะเวลา 96 ชั่วโมงหลังเข้านอนในโรงพยาบาล
เพื่อให้ได้ข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ครบถ้วนและประเมินว่า
ผูป้ ว่ ยเข้าตามเกณฑ์การศึกษา (inclusion criteria) หรือไม่
หากเข้าได้ตามเกณฑ์การศึกษา จะเชิญชวนญาติผู้ป่วย
ให้เข้าร่วมการวิจัย โดยการศึกษาจะมีการสัมภาษณ์
ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาครัง้ แรก ภายใน 96 ชัว่ โมงหลังเข้านอน
ในโรงพยาบาล โดยใช้ เ วลาสั ม ภาษณ์ ป ระมาณ
15 - 20 นาที และเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล เกี่ยวกับ
ความพึ ง พอใจตลอดการอยู ่ โ รงพยาบาลของผู ้ ป ่ ว ย
จะมีการประเมินอีกครั้งหลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือ
ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วประมาณ 4 - 6 สัปดาห์
3. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ ป ่ ว ย
ประกอบไปด้ ว ยค�ำถามเรื่ อง เพศ อายุ ศาสนา สิท ธิ
การรักษา โรคประจ�ำตัว ความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ� ำ วั น เดิ ม ก่ อ นเข้ า โรงพยาบาล การวิ นิ จ ฉั ย โรค
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จ�ำนวนเกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยวิกฤต การรักษาที่ได้รับ
และค่าใช้จ่ายขณะนอนโรงพยาบาล
2. แบบสอบถามข้ อ มู ล พื้ น ฐานของญาติ
ผู้ป่วย ประกอบไปด้วยค�ำถามเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา
สถานภาพสมรส ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ครอบครัว
3. แบบสั ม ภาษณ์ ค วามคิ ด เห็ น ของญาติ
เกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยผูป้ ว่ ยระยะวิกฤต ส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วม
การวิจยั โดยใช้คำ� ถามกึง่ ปลายเปิดในการสัมภาษณ์ญาติ
ของผู ้ ป ่ ว ย ประกอบไปด้ ว ยค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ อาการ
ไม่สุขสบายของผู้ป่วยที่ญาติสังเกตเห็น การรับรู้ข้อมูล
จากแพทย์ เ กี่ ย วกั บ โรค การด� ำ เนิ น โรคและแนวทาง
การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย การแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจจาก
แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย และความพึงพอใจของญาติผู้ป่วย
การสัมภาษณ์จะแบ่งคะแนนเป็น 2 ระดับ โดยรวมกลุ่ม
ที่แสดงความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุดจาก
ในแบบสัมภาษณ์ เป็นความพึงพอใจมาก และกลุ่มที่
แสดงความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุดจากในแบบสัมภาษณ์ เป็นความพึงพอใจน้อย
ในการสัมภาษณ์ญาติของผูป้ ว่ ยจะท�ำการสัมภาษณ์ 2 ครัง้
คือ ในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล และผู้ป่วยออก
จากโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
โดยการวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาในที่ นี้ เป็ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเฉพาะส่วนทีเ่ ป็นการตอบแบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
การพิจารณาด้านจริยธรรม
ในช่วงของการสัมภาษณ์ญาติผปู้ ว่ ย และพบว่า
ญาติมีความไม่พึงพอใจในจุดใด ผู้วิจัยจะท�ำการแจ้ง
ให้กับแพทย์ผู้ดูแลรับทราบเพื่อพิจารณาให้การรักษา
ตามความเหมาะสม โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวนประชากร
ที่ศึกษา (sample size)
เนื่ อ งจากวัต ถุประสงค์หลัก ต้อ งการศึ กษา
ความพึ ง พอใจของญาติ ซึ่ ง พิ จ ารณาได้ ห ลายด้ า น
โดยการศึกษานี้ จะเลือกการมีความไม่สบายกายต่างๆ
ซึง่ เคยมีการศึกษาพบว่าในผูป้ ว่ ยวิกฤตมีความชุกถึง 50%
(p1)(10)
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ดั ง นั้ น จากการค� ำ นวณโดยใช้ โ ปรแกรม
nQuery Advisor 6.01 โดยการค�ำนวณโดยใช้ sample
size for one proportion เพื่อศึกษาความชุก โดยใช้
p1 = 0.5 และให้ ค่าความกว้างของความเชื่อมั่นเป็น 0.2
เมื่อก�ำหนดค่า α = 0.05 และก�ำหนด power = 80%
พบว่า ต้องการจ�ำนวนประชากรศึกษา 47 คน ดังนั้น
ผู้ท�ำการวิจัย จึงเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นญาติผู้ป่วย
วิกฤตจ�ำนวน 50 คน
ระยะการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวแปรเชิงคุณภาพ เช่น เพศ ซึ่งเป็นข้อมูล
แจงนับ น�ำเสนอเป็น ความถี่และร้อยละ
ตั ว แปรเชิ ง ปริ ม าณ เช่ น อายุ เป็ น ข้ อ มู ล
ต่ อ เนื่ อ ง น� ำ เสนอตามลั ก ษณะการแจกแจงข้ อ มู ล
หากข้อมูลมีการแจกแจงปกติ น�ำเสนอด้วย ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าข้อมูลไม่มีการแจกแจง
แบบปกติ น�ำเสนอด้วย ค่ามัธยฐาน ค่าต�ำ่ สุด-สูงสุด
รายงานความชุกของปัจจัยต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความพึงพอใจของญาติ เช่น ความชุกของอาการไม่สบาย
กายต่าง ๆ น�ำเสนอด้วยค่าร้อยละ และส�ำหรับปัจจัยที่ใช้
แสดงผลเป็นระดับคะแนนของความพึงพอใจ จะรายงาน
ถึ ง สั ด ส่ ว นของบุ ค คลที่ แ สดงความพึ ง พอใจในระดั บ
มากและน้ อ ย โดยรวมกลุ ่ ม ที่ แ สดงความพึ ง พอใจ
ในระดั บ มากและมากที่ สุ ด จากในแบบสั ม ภาษณ์
เป็นความพึงพอใจมาก และกลุ่มที่แสดงความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุดจากในแบบ
สัมภาษณ์ เป็นความพึงพอใจน้อย การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมด ท�ำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
ผลการศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐานญาติทเี่ ข้าร่วมการวิจยั โดยพบว่า
ในการวิ จั ย นี้ กลุ ่ ม ญาติ ข องผู ้ ป ่ ว ยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 48 ปี
มี ผู ้ ห ญิ ง ร้ อ ยละ 72 และมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ลู ก ของ
ผู้ป่วยร้อยละ 60 สามีหรือภรรยาร้อยละ 16 ส่วนระดับ
การศึกษานัน้ พบว่า มี ระดับการศึกษาต�ำ่ กว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 64 และประมาณร้อยละ 50 มีระดับรายได้มากกว่า
20,000 บาทต่อเดือน (ไม่ได้แสดงข้อมูลในตาราง)
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยวิกฤต (ตารางที่ 1)
พบว่า อายุโดยเฉลี่ยของผู้ป่วยวิกฤตที่เข้าเกณฑ์คัดเลือก
ประมาณ 70 ปี เมือ่ แบ่งตามช่วงอายุพบว่าช่วงอายุ 61 - 90 ปี
มีมากที่สุดคือ ร้อยละ 68 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
โรคประจ�ำที่เป็นมากที่สุดคือความดันโลหิตสูงร้อยละ 58
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รองมาเป็น โรคมะเร็งร้อยละ 34 และเบาหวานร้อยละ 32
ตามล�ำดับ ผู้ป่วยร้อยละ 46 มีโรคประจ�ำตัวมากกว่า
2 โรคขึน้ ไป ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ทีช่ ว่ ยเหลือตนเองได้
โดยพบว่ า ช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ บ างส่ ว นร้ อ ยละ 48
ช่วยเหลือตนเองได้ดรี อ้ ยละ 38 และช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย
ร้อยละ 14 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับสัดส่วนของผูป้ ว่ ยทีจ่ ดั เป็นผูป้ ว่ ยวิกฤตนัน้
พบว่ามีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ภาวะหายใจล้มเหลวมากที่สุด

ร้ อ ยละ 48 รองลงมาเป็ น การติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อ ด
ร้อยละ 38 และ โรคมะเร็งระยะสุดท้ายร้อยละ 22 ตามล�ำดับ
เมื่อติดตามการรักษามีผู้ป่วยวิกฤตเสียชีวิตในการศึกษา
ทั้ ง หมดร้ อ ยละ 38 โดยมี ร ะยะเวลาเฉลี่ ย ในการนอน
โรงพยาบาลประมาณ 16 วัน จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจ
28 คน (ร้อยละ56) จ�ำนวนวันที่ใส่ท่อช่วยหายใจเฉลี่ย
ประมาณ 10 วัน ค่าใช้จา่ ยระหว่างนอนโรงพยาบาลเฉลีย่
ประมาณ 36,231 บาท (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยวิกฤตที่เข้าร่วมการศึกษา
ลักษณะของผู้ป่วยวิกฤต
อายุ, ปี ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพศชาย
เพศหญิง
โรคประจ�ำตัว*
ความดันโลหิตสูง
มะเร็ง
เบาหวาน
ไตวายเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดหัวใจ
หมายเหตุ *ผู้ป่วยหนึ่งคนอาจมีโรคประจ�ำตัวมากกว่า 1 โรค

จ�ำนวน (ร้อยละ)
70 ± 14
24 (48)
26 (52)
48 (96)
29 (52)
17 (34)
16 (32)
11 (22)
10 (20)

ตารางที่ 2 ผลการรักษาผู้ป่วยวิกฤตในระหว่างอยู่โรงพยาบาลศิริราช
ผลการศึกษา
จ�ำนวน
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ของการเป็นผู้ป่วยวิกฤต*, คน (ร้อยละ)
26 (52)
เข้าเกณฑ์ 1 ข้อ
24 (48)
เข้าเกณฑ์ >1 ข้อ
ระยะเวลานอนโรงพยาบาล, วัน (ค่าต�่ำสุด-ค่าสูงสุด)
16 (1-147)
จ�ำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต, คน (ร้อยละ)
19 (38)
จ�ำนวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ, คน (ร้อยละ)
28 (56)
จ�ำนวนวันใส่ท่อช่วยหายใจ, วัน (ค่าต�่ำสุด - ค่าสูงสุด)
10 (1 - 134)
ค่าใช้จ่ายนอนโรงพยาบาล, บาท (ค่าต�่ำสุด - ค่าสูงสุด)
36,231 (2,789 - 473,502)
หมายเหตุ *เกณฑ์ของการเป็นผู้ป่วยวิกฤต ได้แก่ ภาวะการหายใจล้มเหลว, ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดและ
มีอวัยวะภายในล้มเหลวตัง้ แต่ 1 อวัยวะขึน้ ไป, ภาวะหัวใจล้มเหลว, ภาวะอวัยวะภายในล้มเหลวมากกว่า 1 อวัยวะร่วมกับ
มีโรคมะเร็ง, โรคมะเร็งระยะสุดท้าย, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระยะสุดท้าย, โรคตับแข็งระยะสุดท้าย, ซึมมากจนไม่สามารถ
ตอบค�ำถามหรือท�ำตามสั่งได้ (หลังจากแก้ไขสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้แล้ว), ผู้ป่วยสมองเสื่อมขั้นรุนแรง ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจ�ำวันได้ และมีความเจ็บป่วยด้วยโรคเฉียบพลันใดๆ
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ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของญาติ
ผูป้ ว่ ยทัง้ 50 ราย เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างนอนโรงพยาบาล
และหลั ง ออกจากโรงพยาบาลหรื อ เสี ย ชี วิ ต พบว่ า
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 82 เป็นร้อยละ 97 และ

95 ตามล�ำดับ รวมทัง้ สัดส่วนของญาติทเี่ ข้าใจดีทงั้ ตัวโรค
และการด� ำ เนิ น โรคของผู ้ ป่วยมี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ร้อยละ 56 เป็น 87 และ 63 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลการสัมภาษณ์ญาติของผู้ป่วยวิกฤตระหว่างที่ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล และหลังจากผู้ป่วยออกจาก
โรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
ผลการสัมภาษณ์ญาติ
จ�ำนวนคน (ร้อยละ)

ระหว่างที่ผู้ป่วย
นอนโรงพยาบาล
50

หลังผู้ป่วยออก
จากโรงพยาบาล
31

หลังจากผู้ป่วย
เสียชีวิต
19

41 (82)
28 (56)
35 (70)
31 (62)

30 (97)
27 (87)
25 (81.0)
23 (74.0)

18 (95)
12 (63)
15 (79)
16 (84)

มีความพึงพอใจผลการรักษา (มาก)
ญาติเข้าใจดีเกีย่ วกับโรคและการด�ำเนินโรค (มาก)
แพทย์ได้เปิดโอกาสให้ญาติสอบถามข้อมูล (มาก)
แพทย์ได้แสดงความเห็นใจและ
ให้ก�ำลังใจญาติ (มาก)
ผลการศึกษาความเข้าใจเกีย่ วกับการรักษาของ
ญาติในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล พบว่า ร้อยละ 56
ของญาติ ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามเข้ า ใจโรคและการด� ำ เนิ น โรค
ของผูป้ ว่ ย (ตารางที่ 3) โดยเมือ่ วิเคราะห์ลงในรายละเอียด
พบว่า ร้อยละ 66 มีความเข้าใจแผนการรักษาผู้ป่วย
โดยข้ อ มู ล ที่ ญ าติ ไ ด้ รั บ เกี่ ย วกั บ แผนการรั ก ษานั้ น
ได้ครอบคลุมถึงการท�ำหัตถการต่าง ๆ ได้แก่ การนวดหัวใจ
ถ้าหัวใจหยุดเต้นร้อยละ 58 การใส่เครื่องช่วยหายใจถ้า

หยุดหายใจร้อยละ 74 การใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ
ร้อยละ 52 และการให้ยาเพิ่มความดันโลหิตร้อยละ 60
ส่วนในด้านความต้องการของผู้ป่วยพบว่ามีญาติร้อยละ
28 ทราบความต้องการของผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลรักษา
และ ร้อยละ 24 ทราบสถานที่ที่ผู้ป่วยต้องการอยู่ในช่วง
เวลาสุดท้ายของชีวิต ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ ต้องการเสียชีวิต
ที่บ้านในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความเข้าใจของญาติเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษาผู้ป่วยในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลและ
ความต้องการของผู้ป่วย
ความเข้าใจของญาติเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษาผู้ป่วย
ญาติเข้าใจดีเกี่ยวกับโรคและการด�ำเนินโรค (มาก)
มีความเข้าใจแผนการรักษาผู้ป่วย
ญาติได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการนวดหัวใจ ถ้าหัวใจหยุดเต้น
การใส่เครื่องช่วยหายใจ
การใส่สายสวนเลือดหัวใจ
การให้ยาเพิ่มความดันโลหิต
ญาติทราบความต้องการของผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ญาติทราบสถานที่ที่ผู้ป่วยต้องการอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
- ที่บ้าน
- ที่โรงพยาบาล

จ�ำนวนคน (ร้อยละ)
50
33 (66)
29 (58)
37 (74)
26 (52)
30 (60)
14 (28)
12 (24)
2 (4)
10 (20)
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การวิจารณ์
จากการศึกษานี้ ความพึงพอใจของญาติใน
การดูแลผู้ป่วยวิกฤต จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก และ
ความพึงพอใจเพิม่ มากขึน้ หลังจากผูป้ ว่ ยนอนโรงพยาบาล
นานขึ้นโดยพบว่าญาติมีความรู้สึกว่า ผู้ป่วยยังมีอาการ
ไม่สบายตัวในด้านต่างๆ อยู่มากพอสมควร โดยเฉพาะ
อาการเหนื่อย ซึ่งพบสูงถึงร้อยละ 46 และมีอาการปวด
ร้อยละ 22 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในประชากร
ลั ก ษณะเดี ย วกั น ในต่ า งประเทศพบว่ า มี อ าการปวด
ร้อยละ 42 จะมีจำ� นวนมากที่สุด อาการเหนื่อยร้อยละ 38
รองลงมา (13) ซึ่ ง ก็ จั ด ว่ า มี อ าการไม่ ส บายกายอยู ่
ในปริมาณไม่นอ้ ย ไม่แตกต่างกับการศึกษานี้ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทางผู้วิจัย
เห็นประเด็นนี้ ว่าเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีแ่ พทย์ผดู้ แู ล หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง ควรมองหาแนวทางพัฒนาการดูแล โดยช่วย
ให้แพทย์ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และให้การรักษา
อย่างเหมาะสม เช่น มีการใช้ยาควบคุมอาการเหนือ่ ย และ
อาการปวดให้เพียงพอมากกว่าในปัจจุบันนี้
หากพิจารณาถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ
ของผู้ป่วย จากการศึกษานี้ แพทย์ได้ให้ข้อมูลครอบคลุม
ถึงการท�ำหัตถการช่วยชีวิตอยู่ในสัดส่วนที่ไม่น้อย เช่น
การนวดหัวใจหากหัวใจหยุดเต้นร้อยละ 58 การใส่เครื่อง
ช่วยหายใจร้อยละ 74 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา
ในประเทศไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ พบว่าแพทย์
บอกแผนการรักษากับญาติผู้ป่วยครอบคลุมถึงการนวด
หัวใจหากหัวใจหยุดเต้น สูงถึงร้อยละ 94(14) ความแตกต่าง
ทีเ่ กิดขึน้ อาจเกิดจากนโยบายในการปฏิบตั งิ าน ทีแ่ ตกต่างกัน
โดยทางมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มี น โยบายเกี่ ย วกั บ
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายไว้และแพทย์ได้ปฏิบัติตาม และ
กลุ่มผู้ป่วยเอง ก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถ
ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ซึ่ ง แพทย์ อ าจมองเห็ น ว่ า มี อ าการ
รุนแรงกว่า จึงมีแนวโน้มจะบอกญาติอย่างครอบคลุม
มากกว่า ในขณะที่การศึกษานี้ กลุ่มผู้ป่วยระยะวิกฤต
ที่เข้าสู่การศึกษา มีผู้ป่วยจ�ำนวนไม่น้อยที่ยังสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนเข้าโรงพยาบาล ซึ่งอาจเป็นเหตุ
ให้ แ พทย์ ไ ม่ ค ่ อ ยคิ ด ถึ ง การบอกแผนการดู แ ลในกรณี
ที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการรุ น แรงมากขึ้ น หากพิ จ ารณาร่ ว มกั น
ว่าความพึงพอใจของญาติจะขึ้นกับการให้ข้อมูลแก่ญาติ
อย่ า งเพี ย งพอ การให้ข้อ มูล แก่ญาติให้ค รอบคลุ มถึ ง
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ท�ำหัตถการช่วยชีวิตให้มากขึ้น ในผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ใช่
ผู ้ ป่วยระยะท้ า ย อาจช่ ว ยท� ำ ให้ ค วามพึ ง พอใจของ
ญาติผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ดียิ่งขึ้นไปอีก
นอกไปจากนั้ น ยั ง พบว่ า การให้ ข ้ อ มู ล ของ
แพทย์ทั้งหมดกับญาติผู้ป่วยในครั้งเดียวนั้นไม่เพียงพอ
ที่ จ ะท� ำ ให้ ญ าติ เ ข้ า ใจสถานการณ์ ทั้ ง หมดได้ ดั ง นั้ น
ควรให้ข้อมูลมากกว่า 1 ครั้งถึงการเปลี่ยนแปลงอาการ
ของผู้ป่วย(15, 16) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่แพทย์ให้ข้อมูล
และตอบค�ำถามได้ชัดเจนและอธิบายแนวทางการรักษา
ทั้งหมดให้แก่ญาติ(17) มีการศึกษาในปี 2011 ที่ทำ� ในหอ
ผู้ปว่ ยวิกฤตของสวีเดนเพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่แสดง
ถึ ง ความพึ ง พอใจของญาติ จ� ำ นวนครอบครั ว ผู ้ ป ่ ว ย
35 ครอบครั ว พบว่ า ระดั บ ของความพึ ง พอใจญาติ
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทางด้านแพทย์ การให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ย การเปิด
โอกาสให้ญาติสอบถามและมีสว่ นร่วมตัดสินใจการรักษา
การแสดงความเห็นอกเห็นใจของแพทย์ และการให้เวลา
ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ญาติผปู้ ว่ ย(18) ซึง่ หากดูจากผลการศึกษานี้
จะเห็นได้วา่ ญาติมคี วามเข้าใจถึงตัวโรคและการด�ำเนินโรค
ของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ ในระหว่างอยูโ่ รงพยาบาล เมือ่ เปรียบเทียบ
ระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งแรกกับหลังสิ้นสุดการรักษา
อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ เวลาที่ แ พทย์ ไ ด้ เ ปิ ด โอกาส
ให้ญาติสอบถามข้อมูลผู้ป่วยในระหว่างอยู่โรงพยาบาล
และหลังสิ้นสุดการรักษาร้อยละ 70 และร้อยละ 80
ตามล�ำดับ ซึง่ พบว่ามีสดั ส่วน เพิม่ ขึน้ เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยเหล่านีน้ า่ จะส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของญาติ
ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่อง คือ จ�ำนวนญาติ
ที่ทราบความต้องการของผู้ป่วยเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 28 และทราบถึงสถานที่ที่ผู้ป่วยต้องการ
อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตร้อยละ 20 ซึ่งจะเห็นได้
ว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นว่าประชากร
ส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม
และการวางแผนส�ำหรับระยะสุดท้ายในชีวิตของตัวเอง
ดังนั้นการวางแผนการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและระยะสุดท้าย
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ จะเห็นได้วา่ ในประเทศไทยจากการศึกษา
ในปี 2008 การวางแผนส�ำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
และผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะช่วยลดจ�ำนวนการนวดหัวใจ
เมื่อหัวใจหยุดเต้นในผู้ป่วยระยะสุดท้ายลงได้(19)
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จากการศึ ก ษานี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การดู แ ล
ผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤติ ยั ง มี ป ระเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถพั ฒ นา
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีคุณภาพที่ดีขึ้น อันได้แก่
การสื่อสารที่ดี ให้ข้อมูลแก่ญาติอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง
และการปรับปรุงการดูแลอาการไม่สบายตัวของผู้ญาติ
น่ า จะท�ำ ให้ ผู ้ ป่วยและญาติ ได้รับการดูแลที่ส มบู ร ณ์
มากขึ้น ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และญาติมีความ
พึงพอใจมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การใช้บันทึกช่วยจ�ำเรื่องยาเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุเรื่องการใช้ยา มีการด�ำเนินงานที่ห้องยา ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพผูส้ งู อายุตงั้ แต่เดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนธันวาคม 2560 วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สมุด
บันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยาของผูส้ งู อายุ ความร่วมมือในการใช้ยา “บันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยา” เป็นสมุดทีเ่ ภสัชกรบันทึกประวัตกิ าร
ใช้ยาประจ�ำตัว ยาทีใ่ ช้เพิม่ เติม ประวัตกิ ารเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา พฤติกรรมต่าง ๆ ของผูส้ งู อายุในระหว่าง
การใช้ยา รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ยาให้ผู้ป่วย รวมทั้งใช้รวบรวมข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดไปยังบุคลากร
ทางการแพทย์ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง วิธกี ารศึกษา : เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้ามีการนับเม็ดยา
เพือ่ ดูความร่วมมือในการใช้ยา และประเมินความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยต่อการได้รบั สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยาแบบ Visual analog
scale โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มารับยารักษาโรคประจ�ำตัว
ต่อเนื่องที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เข้าร่วมเป็นการเลือกแบบสะดวกจ�ำนวน 207 คน พบว่า
ผู้ป่วยร้อยละ 99 มีการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกช่วยจ�ำที่สมบูรณ์ สาเหตุที่ท�ำให้ไม่สมบูรณ์ คือ ผู้สูงอายุลืมน�ำบันทึก
ช่วยจ�ำเรื่องยามา การย้ายถิ่นที่อยู่ตามลูกหลาน การมารับยากะทันหัน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาของผู้สูงอายุ
ที่พบมากที่สุด คือผู้สูงอายุไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ การไม่ทานยาตามแพทย์สั่ง ผู้สูงอายุที่น�ำบันทึก
ช่วยจ�ำเรื่องยามาพร้อมยาที่เหลือจะมีความร่วมมือในการใช้ยาได้อย่างถูกต้องมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้น�ำสมุดบันทึก
ช่วยจ�ำเรือ่ งยามาร้อยละ 20.71 ปัญหาทีพ่ บในการด�ำเนินการ คือ ผูส้ งู อายุทไ่ี ม่ได้นำ� บันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยาเมือ่ มาพบแพทย์
หรือรับยาต่อเนื่อง ผู้สูงอายุเข้าใจผิดว่าต้องเป็นผู้บันทึกลงในสมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยาด้วยตัวเอง
ค�ำส�ำคัญ : ผู้สูงอายุ, ความร่วมมือในการใช้ยา, บันทึกช่วยจ�ำเรื่องยา
Abstract
Elderly Health Care Center, the Thai Red Cross Society had developed medication memo to
support elderly patients with chronic diseases during July 2017 to December 2017. Key parameters of patient
drug utilization were record by pharmacist including, routine medicine, supplemental drugs, adverse drug
events, patient behaviors, drug related problems and collecting patient drug profile to healthcare providers.
The data was collected in prospective aspect and evaluate with visual analog scale by the patients, and
analyzed by descriptive statistics. About medication memo finding, two hundred and seven patients were
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enrolled by convenience sampling in order to evaluate patient compliance of medication memo that 99% of
elderly patient get complete information of medication use. The rest are those who forget to bring the memo
to hospital, their migration or their emergency visits. The most common drug related problems in elderly
patients is non-compliance or not take medicine in accordance with physician prescription. Interestingly,
elderly patients who carried medication memo with residual medicine to the clinic had higher tendency
to comply with physician prescription than elderly without carrying medication memo 20.71%. The major
obstacle to conduct this study is the elderly patients forget to bring the medication memo to the clinic and
misunderstood of drug record by themselves.
Keywords : Elderly, memory card, compliance
บทน�ำ

ผูส้ งู อายุตามพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546
หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่
สั ง คมผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กระทรวงสาธารณสุ ข
ประกาศว่า ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน
เป็นผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป 9.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
14.5 ของประชากร โดยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 แสนคน
คาดว่ า ภายในปี 2568 ไทยก้ า วเข้ า สู ่ ก ารเป็ น สั ง คม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จะมีประมาณ
14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด(1) สังคมไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ เ ดิ ม ที่ มี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น เนื่ อ งจาก
ความก้ า วหน้ า ทางการแพทย์ และคนวั ย ท� ำ งาน
ที่ ก� ำ ลั ง สู ่ วั ย สู ง อายุ สิ่ ง ที่ ต ามมาคื อ ผู ้ สู ง อายุ มั ก มี
โรคประจ� ำ ตั ว หลายโรค ไม่ ว ่ า จะเป็ น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อและกระดูก เป็นต้น ซึ่งย่อม
ต้ อ งมี ก ารทานยาหลายชนิ ด ร่ ว มกั น และใช้ ย าติ ด ต่ อ
กันเป็นเวลานาน รวมทั้งเมื่อมีการเจ็บป่วยอื่นๆ ก็จะมี
การใช้ ย าเพิ่ ม มากขึ้ น ส่งผลต่อความร่ ว มมื อ ใน
การใช้ยาของผูส้ งู อายุ ความร่วมมือในการใช้ยา(2) หมายถึง
ความเบี่ยงเบนจากแผนการสั่งใช้ยาเนื่องจากการเลือก
ที่จะไม่ปฏิบัติตามความไม่เข้าใจ หรือการลืมที่ท�ำให้เกิด
อาการที่แย่ลง ท�ำให้มีความเสี่ยงในการใช้ยาซ�้ำซ้อน
เกิดปัญหายาตีกัน หรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ ย าพฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ก ารใช้ ชี วิ ต ก็ เ ป็ น อี ก
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในการใช้ยา
เป็นที่ทราบกันดีว ่ า การดื่ ม สุ ร า เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
มีผลต่อการรักษา และการใช้ยาอาจท�ำให้ระดับยาในเลือด
เปลี่ยนแปลง เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
จนเป็นอันตรายต่อร่างกายต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้
พบว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ามานอนรักษาตัว

ในโรงพยาบาลมีสาเหตุมาจากเรื่องของยา โดยที่ร้อยละ
40 มีสาเหตุมาจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง และอีกร้อยละ 60
มาจากอาการไม่พึงประสงค์จากยา(3)
ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การใช้ ย าสมุ น ไพรหรื อ
การรักษาตนเองโดยไม่ต้องรับประทานยาแผนปัจจุบัน
พบว่า ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จะใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพ
ร่วมกับยาที่ใช้รักษาโรคประจ�ำตัวโดยไม่ได้แจ้งให้แพทย์
ผู้รักษาทราบ เนื่องจากเกรงว่าแพทย์อาจจะไม่พอใจ
จึ ง ส่ ง ผลให้ มี ข ้ อ มู ล การใช้ ย าในผู ้ สู ง อายุ แ ต่ ล ะราย
ไม่ครบถ้วน และอาจเกิดอันตรายจากผลของยาตีกนั ได้ (4)
บทบาทหน้าทีข่ องเภสัชกรในการให้คำ� แนะน�ำ
การใช้ยา อาจช่วยให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจการใช้ยา
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาจากการใช้ยาสามารถเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลาในการใช้ยาของผู้สูงอายุ ดังนั้นการให้
ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านยาที่ดีที่สุด คือ การให้ผู้สูงอายุ
รวมทั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุเกิดความตระหนัก ใส่ใจในเรื่องยา
ที่ใช้ทั้งหมด ผู้สูงอายุรู้จักการดูแลตัวเองด้านยาอย่าง
แท้จริง “สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยา” เป็นเครื่องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูลการใช้ยาทั้งหมด ได้แก่ ประวัติการใช้ยา
รักษาโรคประจ�ำตัว ยาอื่นๆ หรือสมุนไพรที่ใช้นอกเหนือ
จากที่แพทย์สั่ง ประวัติการแพ้ยาหรืออาการข้างเคียง
ด้านยาทีเ่ คยเกิดขึน้ กับผูส้ งู อายุ พฤติกรรมต่างๆ ของผูส้ งู อายุ
ในระหว่างการใช้ยา เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับ
ข้อมูลเรื่องยา ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยที่สมบูรณ์
จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้ยาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ยาอย่างปลอดภัยและสามารถดูแล
ตัวเองด้านยาได้ การศึกษาเรือ่ งสมุดบันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยา
ของผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน
การใช้สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยา และความร่วมมือใน
การใช้ยาของผู้สูงอายุ
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วิธีการศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ส� ำ รวจแบบเก็ บ ข้ อ มู ล ไป
ข้างหน้าที่ห้องยา ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ใช้สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยา (รูปที่ 1) เภสัชกรเป็น
ผู้ลงบันทึกรายละเอียดการใช้ยาของผู้สูงอายุทุกครั้งที่มา
รับยา เนื่องจากผู้สูงอายุมีข้อจ�ำกัดทางร่างกาย และ

บุคลากรทางการแพทย์เป็นผูล้ งบันทึกจะได้ขอ้ มูลถูกต้อง
ครบถ้วน อย่างแท้จริง โดยผูส้ งู อายุตอ้ งน�ำสมุดมาทุกครัง้
ที่มารับยาพร้อมยาที่เหลือ มีการนับเม็ดยาเพื่อดูความ
ร่วมมือในการใช้ยา และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยแบบ visual analog scale ต่อการได้รับสมุดบันทึก
ช่วยจ�ำเรื่องยา เพื่อความสะดวก เข้าใจง่าย เนื่องจาก
ผู้สูงอายุไม่สามารถอ่านแบบประเมินความพึงพอใจได้
เนื่องจากสายตาไม่ดี หรืออ่านหนังสือไม่ออก

รูปที่ 1 บันทึกช่วยจ�ำเรื่องยา
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การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมิ น ผลโดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาใน
การวิเคราะห์ข้อมูล (descriptive research) ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2560 - เดือน ธันวาคม 2560 มีกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่ ม ารั บ ยาโรคประจ� ำ ตั ว ต่ อ เนื่ อ งที่ ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม ฟื ้ น ฟู
สุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย เข้าร่วมเป็นการเลือก
แบบสะดวก (convenience sampling) จ�ำนวน 207 คน

ผลการศึกษา
ผู้สูงอายุกลุ่มที่มารับยาโรคประจ�ำตัวต่อเนื่อง
ที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
เป็นการเลือกแบบสะดวก (convenience Sampling)
จ� ำ นวน 207 คน เริ่ ม ด� ำ เนิ น งานตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เดื อ น
กรกฎาคม 2560-วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2560 ที่ห้องยา
ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม ฟื ้ น ฟู สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ สภากาชาดไทย
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ (N = 207) ที่ได้รับสมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยา
จ�ำนวน

ร้อยละ

เพศหญิง

72 คน

34.78

จ�ำนวนรายการยาที่ใช้เฉลี่ย

4.6 รายการ

เพศชาย

135 คน

65.22

จ�ำนวนโรคที่ผู้ป่วยเป็น 1 โรค

39 คน

จ�ำนวนโรคที่ผู้ป่วยเป็น 2 โรค

115 คน

จ�ำนวนโรคที่ผู้ป่วยเป็น 3 โรคขึ้นไป

53 คน

อายุเฉลี่ย

71.81ปี

หัวข้อรายการยา/โรค

พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 99 มีการบันทึกข้อมูลใน
สมุดบันทึกช่วยจ�ำทีส่ มบูรณ์ สาเหตุทที่ ำ� ให้ไม่สมบูรณ์ คือ
ผู้สูงอายุลืมน�ำบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยามา การย้ายถิ่นที่อยู่
ตามลูกหลาน การมารับยากะทันหัน ส่วนความพึงพอใจ
ในการใช้ ส มุ ด บั น ทึ ก ช่ ว ยจ� ำ เรื่ อ งยาของผู ้ สู ง อายุ
จากการวัดโดย visual analog scale พบว่าผู้สูงอายุ
มี ค ่ า มั ธ ยฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจโดยรวมใน
การใช้สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยาอยู่ที่คะแนน 5 คะแนน
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) คืออยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
Mean 4.54,SD 0.10,minimum 4.0, maximum 5.0
โดยพบว่า ความถี่ของระดับความพึงพอใจ คือ ระดับ

จ�ำนวน

ความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 54) รองลงมาคือ ระดับ
ความพึงพอใจมาก (ร้อยละ 46) ผูส้ งู อายุให้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่า สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยาช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความจ�ำเรื่องยา
ที่ผู้สูงอายุได้รับ
จากการศึ ก ษาพบปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การใช้ยาของผู้สูงอายุจ�ำนวน 20 ครั้ง การไม่ร่วมมือ
ในการใช้ ย าของผู ้ สู ง อายุ เป็ น ปั ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด
เมื่ อเภสั ชกรได้ ถามผู ้ สู ง อายุ ถึง เหตุ ผลในการไม่ ใ ช้ยา
ตามสั่ง ลักษณะของปัญหามักเกี่ยวข้องกับความคิดและ
ทัศนคติในการดูแลสุขภาพ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา

จ�ำนวน

วิธีการแก้ไข

1. การไม่ร่วมมือในการใช้ยา

15

1.1 การไม่ทานยาตามแพทย์สั่ง

9

1.2 การลืมทานยา

2

1.3 การได้รับยาไม่เพียงพอถึงวันนัด

1

1.4 ผู้สูงอายุอ่านหนังสือไม่ออก

1

1.5 ผู้สูงอายุขาดความตั้งใจใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
2. การเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา-ทานยา Amlodipine
แล้วขาบวม,ทานยา Metformin,
Simvastatin แล้วเวียนหัว

2

เภสั ช กรต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจ และซั ก ถามเหตุ ผ ลที่ ไ ม่ ใ ช้ ย า
ไม่สม�ำ่ เสมอหรือไม่ทานยาตามแพทย์สงั่ ซึง่ ผูส้ งู อายุให้เหตุผลดังนี้
- มียาที่รับประทานเยอะแล้วท�ำให้ไม่ยอมทานยาบางตัวเพื่อลด
จ�ำนวนยาที่ทานลง
- กลัวยามีผลต่อตับและไตของตนเอง
- ผู้ป่วยคิดว่าค่าความดันของตัวเองปกติแล้ว จึงไม่รับประทาน
ยาลดความดันโลหิตอีก
- ผู้ป่วยไม่อยากทานยาตามวิธีใช้ที่แพทย์สั่ง จึงลดขนาดยาเอง
- ผู้ป่วยไม่ทานอาหารตามมื้อ จึงไม่ทานยา
เภสัชกรอธิบายความส�ำคัญของการรับประทานให้ถูกต้อง
สม�่ำเสมอ ตรงเวลา เพื่อให้สามารถควบคุมโรคและบรรลุ
เป้าหมายในการรักษา เภสัชกรปรับขนาดตัวอักษรของฉลากยา
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุอ่านง่ายขึ้น
เภสัชกรต้องคุยและปรึกษากับผู้ดูแล,ญาติที่อยู่บ้านเดียวกัน
เพื่อช่วยแก้ปัญหาการลืมทานยา
เภสัชกรต้องทราบวันนัดและค�ำนวณจ�ำนวนยาที่ผู้สูงอายุต้อง
ได้รับตามวันนัดของผู้สูงอายุทุกราย รวมถึงเภสัชกรแจ้งให้
ผู้สูงอายุที่ติดธุระไปต่างจังหวัดมารับยาก่อนวันนัดได้
เภสัชกรพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักมีความจ�ำดี การเปลี่ยนฉลาก
ยาให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ให้อยู่ในรูปที่สามารถจดจ�ำได้ง่าย
สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุทานยาได้อย่างถูกต้อง
เภสัชกรส่งปรึกษาทีมพยาบาลเยี่ยมบ้าน เพื่อให้สามารถติดตาม
การทานยาได้อย่างต่อเนื่อง
เภสัชกรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในกรณีที่เกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หรือปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยน
ยาในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถทนต่ออาการไม่พึงประสงค์
นั้นได้

5

เภสัชกรพบว่าผู้สูงอายุที่น�ำสมุดบันทึกช่วยจ�ำ
เรือ่ งยามาพร้อมยาทีเ่ หลือจะมีความร่วมมือในการใช้ยามี
การรับประทานยาได้อย่างถูกต้องมากกว่าผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้

น�ำสมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยามาร้อยละ 20.71 โดยใช้
การนับเม็ดยาทีเ่ หลือของผูส้ งู อายุ (Pill count) เพือ่ ประเมิน
ความร่วมมือในการใช้ยา ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงความร่วมมือในการใช้ยาระหว่างผู้สูงอายุที่มีการน�ำบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยามาพร้อมยาที่เหลือทุกครั้ง
กับผู้สูงอายุที่ไมได้น�ำบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยามาพร้อมยาที่เหลือ
อัตราความร่วมมือในการใช้ยา
ผู้สูงอายุที่นำ� บันทึกช่วยจ�ำเรื่องยามาด้วยทุกครั้งมาพร้อมยาที่เหลือ
ผู้สูงอายุที่ไม่นำ� บันทึกช่วยจ�ำเรื่องยามาพร้อมยาที่เหลือ
รวม

จ�ำนวน
36
18
54

ร้อยละ* (N = 54)
91.39
70.68
100

*อัตราความร่วมมือในการใช้ยา (Adherence rate) = จ�ำนวนเม็ดยาตามวันนัด - จ�ำนวนเม็ดยาที่ลืมทาน x 100
จ�ำนวนเม็ดยาตามวันนัด
บทวิจารณ์
จากการศึกษาการใช้สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยา
พบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ เรื่องผู้ป่วย
ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยามากที่สุด พบว่าผู้สูงอายุ
ที่มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพตนเอง มีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกกั บ พฤติ ก รรมดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง สั ง เกต
จากการน�ำสมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยาพร้อมยาที่เหลือ
มาด้วยทุกครัง้ ทีม่ ารับยา เพือ่ ให้เภสัชกรตรวจสอบรายการยา
และลงบันทึกข้อมูลด้านยาลงในสมุดบันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยา
ให้เป็นปัจจุบัน ตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้น�ำสมุด
บั น ทึ ก ช่ ว ยจ� ำ เรื่ อ งยาพร้ อ มยาที่ เ หลื อ มาให้ เ ภสั ช กร
ตรวจสอบ มักจะไม่ได้ทานยาอย่างถูกต้องไม่ได้ใส่ใจ
เรื่องผลการรักษาของโรคประจ�ำตัวที่ตนเองเป็นอยู่และ
ไม่ได้มาตามนัดแพทย์
สิ่ ง ที่ ค วรค� ำ นึ ง ถึ ง ในการศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ คื อ
ระยะเวลาการใช้สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรือ่ งยาอาจไม่นานพอ
ทีจ่ ะเห็นความร่วมมือในการใช้ยาทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลง
ได้ เ มื่ อ เวลาผ่ า นไป โดยเฉพาะในผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ป ั จ จั ย
ด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ลู ก หลานพามาพบแพทย์ พบว่ า น� ำ สมุ ด
บั น ทึ ก ช่ ว ยจ� ำ เรื่ อ งยาพร้ อ มยาที่ เ หลื อ มาด้ ว ยทุ ก ครั้ ง
ทีม่ ารับยา พร้อมทัง้ มีขอ้ ซักถามเรือ่ งการใช้ยาของผูส้ งู อายุ
และสามารถบอกรายละเอี ย ด การปฏิ บั ติ ตั ว ระหว่ า ง
การรับประทานยาที่บ้านให้เภสัชกรทราบ เพื่อช่วยใน
การแก้ไขปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาว่าด้วยการสนับสนุน
ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองจากครอบครั ว และ
การสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพตนเองจากบุคลากร
ทางการแพทย์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ (5)
ข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยในสมุดบันทึกช่วย
จ�ำเรื่องยา ช่วยท�ำให้เกิดการสื่อสารที่ดี มีความเข้าใจ

ทีต่ รงกัน สามารถอธิบายการใช้ยาได้อย่างชัดเจน มีความ
ต่อเนื่องระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ท�ำให้
ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการใช้ ย ามากขึ้ น การให้
ข้อมูลเรื่องการรักษาที่เพียงพอและเหมาะสมจะช่วยให้
ผูป้ ว่ ยพึงพอใจและเข้าใจในการให้คำ� ปรึกษาของบุคลากร
ทางแพทย์ (6)
บทสรุป

สมุ ด บั น ทึ ก ช่ ว ยจ� ำ เรื่ อ งยาช่ ว ยให้ เ ภสั ช กร
สามารถค้ น หาปั ญ หาในเรื่ อ งการใช้ ย าของผู ้ สู ง อายุ
แต่ ล ะรายและช่ ว ยให้ เ ภสั ช กรประสานงานกั บ แพทย์
และพยาบาลเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาในการใช้ ย าของผู ้ ป่วย
ได้ทันท่วงที ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ป่วยมียาเหลือกลับมาเป็น
จ�ำนวนมาก เภสัชกรสามารถทวนสอบการรับประทานยา
ของผู้ป่วยว่าแพทย์สั่งเปลี่ยนวิธีการรับประทานยาแล้ว
แต่ผู้ป่วยยังรับประทานยาตามวิธีใช้เดิมหรือไม่ ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยา พบว่า
มี ผู ้ สู ง อายุ จ� ำ นวน 3 รายที่ บั น ทึ ก การรั บ ประทานลง
ในสมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยาด้วยตัวเองทุกวัน เนื่องจาก
ผูส้ งู อายุทเี่ คยมีประสบการณ์ในการบันทึกการรับประทานยา
ของตัวเองทุกวัน แม้ว่าเภสัชกรได้บอกผู้สูงอายุทุกราย
ที่รับสมุดบันทึกช่วยจ�ำเรื่องยาครั้งแรกว่า เภสัชกรจะเป็น
ผูบ้ นั ทึกให้เพือ่ ความถูกต้องครบถ้วนของประวัตกิ ารใช้ยา
ของผู ้ สู ง อายุ ผู ้ สู ง อายุ บ างรายที่ อ ่ า นหนั ง สื อ ไม่ อ อก
หรื อ มองฉลากยาไม่ เ ห็ น มั ก ไม่ บ อกให้ แ พทย์ ห รื อ
เภสัชกรทราบ เนื่องจากรู้สึกอาย เมื่อเภสัชกรสอบถาม
เรื่ อ งการรั บ ประทานยาจากสมุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ งยา
ท�ำให้เภสัชกรทราบปัญหา และแก้ไขโดยใช้สัญลักษณ์
วิ ธี ก ารใช้ ย าแทนการอ่ า นฉลากยาและส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล
ไปเยี่ยมบ้านเพื่อทวนสอบการรับประทานยาว่าผู้สูงอายุ
สามารถรับประทานยาได้อย่างถูกต้องหรือไม่
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การศึกษาค่าก�ำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุในชุมชน
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บทคัดย่อ
ก�ำลังกล้ามเนือ้ มือในผูส้ งู อายุมปี ระโยชน์ การประเมินท�ำได้งา่ ย สะดวก สามารถใช้เป็นตัวท�ำนายพยากรณ์โรค
และเป็นตัวชีบ้ ง่ ถึงผลลัพธ์ของการรักษาในบางโรค งานวิจยั ชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาค่าก�ำลังกล้ามเนือ้ มือในผูส้ งู อายุ
ในชุมชนอ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามรวมถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำการประเมินก�ำลังกล้ามเนือ้ มือด้วยเครือ่ ง Jamar
hand-held dynamometer ผู้ร่วมวิจัยใช้มือข้างถนัดบีบก้านของเครื่องให้แรงที่สุดเท่าที่ทำ� ได้ 2 ครั้ง มีระยะพัก 2 นาที
เลือกค่าที่มากที่สุด ค่าปกติของก�ำลังกล้ามเนื้อมือในเพศชายเท่ากับ 26 กิโลกรัม ส่วนเพศหญิงมีค่าเท่ากับ 18 กิโลกรัม
วิเคราะห์หาค่าก�ำลังกล้ามเนื้อมือแยกตามเพศ ตามอายุ และตามช่วงอายุต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกายและก�ำลังกล้ามเนื้อขาควอดไดรเซฟ ผลการศึกษามีผู้ร่วมโครงการจ�ำนวน 243 ราย
ผูท้ มี่ กี ำ� ลังมือน้อยกว่าค่าปกติรอ้ ยละ 36.6 (95%CI: ร้อยละ 30.8 - 42.8) ค่าเฉลีย่ ก�ำลังกล้ามเนือ้ มือของผูส้ งู อายุในชุมชน
คือ 22.2 ± 7.0 กิโลกรัม เพศชายมีคา่ ก�ำลังกล้ามเนือ้ มือมากกว่าเพศหญิง (27.9 ± 8.1 กิโลกรัม และ 20.2 ± 5.2 กิโลกรัม
ตามล�ำดับ) ก�ำลังกล้ามเนื้อมือลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น (23.8 ± 6.9 กิโลกรัม ในช่วงอายุ 60-69 ปี, 20.6 ± 6.8 กิโลกรัม
ในช่วงอายุ 70 - 79 ปี, และ 18.6 ± 5.1 กิโลกรัม ในช่วงอายุมากกว่า 80 ปี) มีเพียงสองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับก�ำลัง
กล้ามเนือ้ มือ คือ อายุ และก�ำลังกล้ามเนือ้ ขาควอดไดรเซฟ ด้วยค่า adjusted odds ratio เท่ากับ 3.27 (95%CI: 1.75, 6.11)
ในกลุ่มอายุ 70 - 79 ปี และ 4.47 (95%CI: 1.71, 11.70) ในกลุ่มอายุที่มากกว่า 80 ปี และ 3.02 (95%CI: 1.53, 5.95)
ส�ำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้อขาน้อยกว่าปกติ โดยสรุปก�ำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุเพศชายที่อาศัยในชุมชนมีค่ามากกว่า
เพศหญิง และก�ำลังกล้ามเนื้อมือลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งในเพศหญิงและชาย ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับก�ำลัง
กล้ามเนื้อมือคือ อายุและก�ำลังกล้ามเนื้อขาควอดไดรเซฟ ควรมีการตรวจวัดก�ำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุเพื่อ
การคัดกรองสุขภาพตั้งแต่ระยะแรก โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี
ค�ำส�ำคัญ : ก�ำลังกล้ามเนื้อมือ ผู้สูงอายุ ชุมชน ปัจจัย
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Abstract
Hand grip strength in the elderly is useful as it can be easily and quickly evaluated. In addition, it can
be used as a predictor or indicator for outcome of treatment in some diseases. Therefore, our study aimed
to investigate the hand grip strength in the elderly in the community at Amphawa district, Samut Songkhram
Province and related factors. Demographic data was recorded. Hand grip strength was measured by Jamar
hand-held dynamometer (Perston Jackson, Michigan, 49203, USA). The participant was asked to squeeze
the stalk of the hand-held dynamometer as strong as they can twice with 2 minutes rest. The highest value
was selected. The normal value for grip strength in male and female were 26 and 18 kilograms respectively.
Hand grip strength was analyzed according by age and sex. Factors related to grip strength was analyzed
including sex, age, body mass index and quadriceps strength. According to studies, it has been found that
243 participants were recruited with 74.5% female and average age of 69.7 ± 6.9 years. Prevalence of low grip
strength was 36.6% (95% CI: 30.8 - 42.8%). The mean grip strength of the participant was 22.2 ± 7.0 kg. The
male had greater hand grip strength than female (27.9 ± 8.1 kg. and 20.2 ± 5.2 kg, respectively). Grip strength
decreased with increasing age (23.8 ± 6.9 kg in 60-69 years, 20.6 ± 6.8 kg. in 70-79 years and 18.6 ± 5.1 kg.
in age over 80 years). There are two factors related to low grip strength including age and quadriceps strength
with the adjusted odd ratio 3.27 (95%CI: 1.75, 6.11) in age 70 - 79 year; 4.47 (95% CI: 1.71, 11.70) in age more
than 80 years and 3.02 (95% CI: 1.53, 5.95) in low quadriceps strength group. In conclusion, grip strength in
community aging male is more than aging female. It decreases with increasing age in both genders. Factors
related to grip strength are age and Quadriceps strength. Grip strength measurement is recommended for
screening in elderly living in the community, especially age more than 80 years.
Keywords : Hand grip strength, elderly, community, factor
บทน�ำ

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทั่วโลก และ
ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ก�ำลังเข้าสู่สังคมของ
ผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2543-2544 กล่าวคือมีประชากรอายุ
60 ปีขนึ้ ไปคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของจ�ำนวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศและในปีพ.ศ. 2553 พบว่า
ประชากรสูงอายุเพิม่ เป็นร้อยละ 13 ของจ�ำนวนประชากร
ทั้งหมด (จ�ำนวนประชากร 65.9 ล้านคน) และคาดการณ์
ว่าสัดส่วนนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
ร้อยละ 20 ของประชากรในปี 25681 ผูส้ งู อายุเป็นกลุม่ ทีม่ กั
พบปัญหาความเสื่อมถอยของสมรรถภาพความสามารถ
ด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การประกอบกิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
ด้วยตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
เป็ น สิ่ ง พึ ง ปรารถนาของทุ ก คน ลดการพึ่ ง พาผู ้ อื่ น
แต่ธรรมชาติของผูส้ งู อายุกลับตรงข้ามโดยพบความเสือ่ ม
ถอยของระบบต่างๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด
พบความยืดหยุน่ ของหลอดเลือดทีล่ ดลง ส่วนระบบกระดูก
พบความหนาแน่นมวลกระดูกลดลง ท�ำให้เกิดโรคกระดูกพรุน
หรือระบบกล้ามเนือ้ พบการลีบลงของกล้ามเนือ้ ทีม่ ากขึน้
ตามวัย อันน�ำไปสู่โรคกล้ามเนื้อพร่อง เป็นต้น2

จากการเปลี่ ย นแปลงของระบบกล้ า มเนื้ อ
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พบว่ า มวลกล้ า มเนื้ อ ที่ ล ดลงตามวั ย
จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ�ำวัน การเคลื่อนย้ายตนเอง รวมถึงการเคลื่อนที่
อย่างไรก็ตามในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวันหลักนั้น
จ�ำต้องอาศัยการท�ำงานของมือ แขน หรือ กล้ามเนื้อ
รยางค์สว่ นบนนัน่ เอง ก�ำลังกล้ามเนือ้ มือเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในการหยิบจับสิ่งของ และช่วยให้การประกอบ
กิจวัตรประจ�ำวันที่สมบูรณ์แบบ จากการทบทวนวารสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบงานวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบในผู ้ สู ง อายุ
ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุระหว่าง 67.0 - 79.8 ปีจำ� นวน 15,784
รายพบว่าค่าเฉลี่ยก�ำลังกล้ามเนื้อมือในเพศชายมีค่า
เท่ากับ 33.11(95%CI: 32.27, 33.96) กิโลกรัม ส่วนเพศ
หญิงเท่ากับ 20.92 (95%CI: 20.45, 21.39) กิโลกรัม3
นอกจากนี้ Dodds และคณะรายงานถึงจ�ำนวนผูท้ มี่ กี ำ� ลัง
กล้ า มเนื้ อ มื อ น้ อ ย (ต�่ ำ กว่ า 2 SD ของเพศเดี ย วกั น )
จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่ออายุมากขึ้น โดยประมาณ 1 ใน
4 ของคนที่มีอายุมากกว่า 80 ปี มีก�ำลังกล้ามเนื้อมือ
ที่น้อยกว่าปกติ (ชายพบร้อยละ 23 หญิงพบร้อยละ 27)4
นอกจากนีม้ กี ารศึกษาของไทยโดยปิยะภัทร ตันติแพทยางกูร
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และคณะรายงานก�ำลังกล้ามเนื้อมือในประชากรทั่วไป
ที่มาเที่ยวชมงานสัปดาห์สุขภาพดี มีอายุเฉลี่ย 44 ปี
(พิสัย 8-96 ปี) มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 12.5
ซึ่งมิอาจเป็นตัวแทนของประชากรสูงวัยได้ดีเพียงพอ5
นอกจากนี้ มี ผู ้ ร ายงานถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ มื อ ที่ น ้ อ ยกว่ า ปกติ กั บ ระยะวั น นอน
โรงพยาบาลทีย่ าวขึน้ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุทเี่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล6 นอกจากนีม้ กี ารน�ำการวัดก�ำลังกล้ามเนือ้ มือ
ไปใช้ในการท�ำนายพยากรณ์โรค เช่น การศึกษาของ Kim
และคณะรายงานว่าความแข็งแรงของทั้งก�ำลังกล้ามเนื้อ
มือและก�ำลังกล้ามเนือ้ ขาเป็นตัวบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำนาย
อัตราตาย และระดับความสามารถทีล่ ดลงในอนาคตได้ดี
กว่าการใช้มวลกล้ามเนือ้ 7 ส่วน Petersen และคณะกล่าว
ว่าก�ำลังกล้ามเนื้อมือที่ลดลงตามวัย จะเป็นตัวท�ำนาย
ความพิการในอนาคต รวมทัง้ การเกิดภาวะเปราะบาง และ
การเปลี่ยนแปลงของการรู้คิด (cognition) ในผู้สูงอายุ8
เนือ่ งจากก�ำลังกล้ามเนือ้ มือมีผลต่อการท�ำนาย
พยากรณ์โรค รวมทั้งอัตราตาย การวัดก�ำลังกล้ามเนื้อ
มือซึ่งเป็นวิธีที่ท�ำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้อุปกรณ์ราคา
ไม่แพง และสามารถใช้แทนก�ำลังกล้ามเนื้อต่างๆ ใน
ร่างกายได้ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ถึงค่ามาตรฐานของก�ำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุไทยที่
อาศัยในชุมชนรวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษานีไ้ ด้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขที่อนุมัติ Si 032/2016) และ
เป็นส่วนหนึ่งของการออกหน่วยในกิจกรรมเพื่อสังคม
ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู โรงพยาบาลศิรริ าช ณ ชุมชน
อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่มีการค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์
ทุ ก รายที่ ม าร่ ว มงานโดยเกณฑ์ คั ด เข้ า คื อ ผู ้ สู ง อายุ
ทีม่ อี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีทงั้ สองเพศทีม่ าร่วมงาน
มีสขุ ภาพดี และไม่มคี วามผิดปกติของระบบประสาท เช่น
อาการชาหรือกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนบนอ่อนแรง รวมถึง
ไม่มกี ารอักเสบของข้อรยางค์สว่ นบนโดยเฉพาะข้อมือและ
ข้อนิ้วมือ ส่วนเกณฑ์คัดออกคือ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี
ไม่สามารถเดินได้และไม่ยินดีเข้าร่วมโครงการ
ผู้สูงอายุ 243 รายที่มาร่วมงานจะได้รับการ
ซักประวัติข้อมูลพื้นฐานในด้าน อายุ เพศ น�้ำหนักตัว
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ส่วนสูง โรคประจ�ำตัว ประวัตขิ อ้ เข่าเสือ่ ม ประวัตปิ วดหลัง
ค�ำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (น�้ำหนัก/ส่วนสูงเป็นเมตร2)
ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 23.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ถื อ ว่ า มี น�้ ำ หนั ก มากกว่ า ปกติ 9 วั ด ก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ ขา
ควอดไดรเซฟด้วยเครื่อง hand-held dynamometerLafayette Manual Muscle Test System (MMT) model
01163 (Lafayette Instruments, Lafayette, IN, USA)
โดยให้ผสู้ งู อายุนงั่ เก้าอีม้ พี นักพิง และห้อยเท้าในท่าเข่างอ
90 องศา ผูต้ รวจวางเครือ่ งมือ dynamometer หน้าข้อเท้า
เหนือตาตุ่มใน ขณะทดสอบผู้ตรวจจะขอให้ผู้สูงอายุ
เหยียดเข่าขึ้นให้ขาขนานพื้น โดยต้องออกแรงต้านกับ
ผู้ตรวจในท่านี้นานประมาณ 5 วินาที ให้ผู้สูงอายุลอง
ท�ำก่อนทดสอบจริง 1 ครั้งในขาข้างถนัด โดยมีระยะพัก
2 นาทีระหว่างการทดสอบ ค่าปกติของก�ำลังกล้ามเนื้อ
ขาควอดไดรเซฟในเพศชายต้องมากกว่า 18 กิโลกรัม
และเพศหญิงต้องมากกว่า 16 กิโลกรัม10
นอกจากนี้ ค ณะผู ้ วิ จั ย ท� ำ การประเมิ น ก� ำ ลั ง
กล้ามเนื้อมือโดยใช้เครื่อง hand-held dynamometer
(Jamar hand dynamometer, Preston Jackson,
Michigan, 49203, USA) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับ
วัดก�ำลังกล้ามเนื้อมือในงานวิจัยผู้สูงอายุ11 วิธีการวัด
คือจัดท่าให้ผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้ แขนแนบล�ำตัว งอข้อศอก
เป็นมุมฉากในท่า neutral และกระดกข้อมือเล็กน้อย
ขณะก�ำก้านให้กระชับ (รูปที่ 1) ผู้สูงอายุจะได้รับอนุญาต
ให้ทดลองก่อนท�ำการวัดก�ำลังกล้ามเนื้อมือจริง 1 ครั้ง
หลังจากนัน้ จะทดสอบจริงโดยให้นงั่ ในท่าดังกล่าวแล้วใช้
มือข้างถนัดบีบก้านของเครือ่ ง hand-held dynamometer
ให้แรงที่สุดเท่าที่ท�ำได้ 2 ครั้ง โดยมีระยะพัก 2 นาที
เลื อ กค่ า ที่ ม ากที่ สุ ด ค่ า ปกติ ข องก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ มื อ
ในเพศชายเท่ากับ 26 กิโลกรัม ส่วนเพศหญิงมีค่าเท่ากับ
18 กิโลกรัม12 วิเคราะห์หาค่าก�ำลังกล้ามเนือ้ มือแยกตามเพศ
ตามอายุ และตามช่ ว งอายุ ต ่ า งๆ ทั้ ง ในเพศชายและ
เพศหญิง รวมถึงวิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
เพศ อายุ ดัชนีมวลกายและก�ำลังกล้ามเนือ้ ขาควอดไดรเซฟ
ส่วนสถิติที่ใช้คือ Chi-square test ส�ำหรับ univariate
analysis และสถิติ multiple logistic regression ส�ำหรับ
multivariate analysis ส่วนข้อมูลพื้นฐานแสดงเป็น
จ�ำนวน (ร้อยละ) ในข้อมูลเชิงคุณภาพ และแสดงค่าเฉลีย่
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส�ำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ
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รูปที่ 1 แสดงท่าทางการวัดก�ำลังกล้ามเนื้อมือโดยใช้เครื่อง
hand-held dynamometer (Jamar hand dynamometer)
ผลการวิจัย
ผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาทั้ ง 243 ราย
มีอายุเฉลี่ย 69.7 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.9 ปี)
เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.5 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.3)
อายุ อ ยู ่ ใ นช่ ว ง 60-69 ปี มี เ พี ย งร้ อ ยละ 10.3 ที่ มี
อายุมากกว่า 80 ปี โรคประจ�ำตัวทีพ่ บบ่อยเรียงตามล�ำดับ

ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 55.1) โรคปวดหลัง
(ร้ อ ยละ 44.0) โรคไขมั น ในเลื อ ดสู ง (ร้ อ ยละ 36.6)
ประวัติโรคข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 36.2) และเบาหวาน
(ร้อยละ 19.3) ผู้ร่วมโครงการมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 59.7)
มีดชั นีมวลกายทีม่ ากกว่า 23.0 กิโลกรัม/เมตร2 (ตาราง 1)

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการตรวจวัดก�ำลังกล้ามเนื้อมือ		
ข้อมูลพื้นฐาน
อายุ (ปี) : ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อายุ (ปี) : n (%)
60 - 69
70 - 79
80+
เพศ : n (%)
ชาย
หญิง
โรคประจ�ำตัว : n (%)
เบาหวาน
ความดันโลหิต
ไขมันในเลือดสูง
ประวัติโรคข้อเข่าเสื่อม
ประวัติปวดหลัง
ดัชนีมวลกาย : n (%)
ต�่ำกว่ามาตรฐาน (<18.5 กก/ม2)
น�ำ้ หนักปกติ (18.5 - 23.0 กก/ม2)
น�ำ้ หนักเกิน (>23.0 กก/ม2)

จ�ำนวน 243 ราย
69.7 ± 6.9
132 (54.3%)
86 (35.4%)
25 (10.3%)
62 (25.5%)
181 (74.5%)
47 (19.3%)
134 (55.1%)
89 (36.6%)
88 (36.2%)
107 (44.0%)
21 (8.6%)
77 (31.7%)
145 (59.7%)
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลีย่ ก�ำลังกล้ามเนือ้ มือของ
ผูส้ งู อายุในชุมชนคือ 22.2 ± 7.0 กิโลกรัม หากแยกตามเพศ
พบว่าเพศชายมีค่าก�ำลังกล้ามเนื้อมือมากกว่าเพศหญิง
กล่าวคือ 27.9 ± 8.1 กิโลกรัม และ 20.2 ± 5.2 กิโลกรัม
ตามล�ำดับ และพบว่าก�ำลังกล้ามเนื้อมือลดลงตามอายุ
ที่เพิ่มขึ้นคือ 23.8 ± 6.9 กิโลกรัม ในช่วงอายุ 60 - 69 ปี
20.6 ± 6.8 กิ โ ลกรั ม ในช่ ว งอายุ 70 - 79 ปี และ
18.6 ± 5.1 กิโลกรัม ในช่วงอายุมากกว่า 80 ปี นอกจากนี้
ยังพบการลดลงของก�ำลังกล้ามเนื้อมือตามวัยที่เด่นชัด
ในเพศชาย (31.2 ± 7.3 กิโลกรัม ในช่วงอายุ 60 - 69 ปี

25.9 ± 8.1 กิโลกรัม ในช่วงอายุ 70 - 79 ปี และ 20.9 ± 4.0
กิโลกรัม ในช่วงอายุมากกว่า 80 ปี) ส่วนเพศหญิงก�ำลัง
กล้ามเนื้อมือมีแนวโน้มลดลงตามวัยเช่นกัน (21.9 ± 5.3
กิโลกรัม ในช่วงอายุ 60 - 69 ปี 17.9 ± 4.0 กิโลกรัม
ในช่วงอายุ 70 - 79 ปี และ 18.0 ± 5.3 กิโลกรัม ในช่วงอายุ
มากกว่า 80 ปี) (ตาราง 2) หากใช้คา่ จุดตัดก�ำลังกล้ามเนือ้
มือปกติในเพศชายคือ มากกว่า 26 กิโลกรัม และเพศหญิง
มากกว่า 18 กิโลกรัม พบว่ามีผสู้ งู อายุทมี่ คี า่ ก�ำลังมือน้อย
กว่าปกติจำ� นวน 89 รายจากจ�ำนวนทั้งสิ้น 243 รายหรือ
คิดเป็นร้อยละ 36.6 (95%CI: ร้อยละ 30.8 - 42.8)

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ (ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน) ของก�ำลังกล้ามเนือ้ มือในกลุม่ เพศชายและหญิงตามกลุม่ อายุตา่ ง ๆ
อายุ (ปี)
60-69
70-79
80+
รวม

จ�ำนวน
28
29
5
62

ชาย
31.2 ± 7.3
25.9 ± 8.1
20.9 ± 4.0
27.9 ± 8.1

จ�ำนวน
104
57
20
181

หญิง
21.9 ± 5.3
17.9 ± 4.0
18.0 ± 5.3
20.2 ± 5.2

จ�ำนวน
132
86
25
243

รวม
23.8 ± 6.9
20.6 ± 6.8
18.6 ± 5.1
22.2 ± 7.0

ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�ำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุชุมชนวิเคราะห์แบบ Univariate analysis
ก�ำลังกล้ามเนื้อมือ†
Crude odds ratio
ปัจจัย
p-value#
(95% CI)
ผิดปกติ (n = 89) ปกติ (n = 154)
เพศ
0.026*
- หญิง
59 (66.3%)
122 (79.2%)
1.00
- ชาย
30 (33.7%)
32 (20.8%)
1.94 (1.08, 3.49)
อายุ (ปี)
<0.001*
- 60 - 69
30 (33.7%)
102 (66.2%)
1.00
- 70 - 79
44 (49.4%)
42 (27.3%)
3.56 (1.98, 6.41)
- 80+
15 (16.9%)
10 (6.5%)
5.10 (2.08, 12.52)
ดัชนีมวลกาย
0.037*
2
- มากกว่าปกติ (>23.0 kg/m )
44 (49.4%)
101 (65.6%)
1.00
- ปกติ (18.5-23.0 kg/m2)
34 (38.2%)
43 (27.9%)
1.82 (1.02, 3.22)
- น้อยกว่าปกติ (<18.5 kg/m2)
11 (12.4%)
10 (6.5%)
2.53 (1.00, 6.38)
ก�ำลังกล้ามเนือ้ ขาควอดไดรเซฟ‡ (n = 235)
<0.001*
- ปกติ
54 (63.5%)
127 (84.7%)
1.00
- น้อยกว่าปกติ
31 (36.5%)
23 (15.3%)
3.17 (1.69, 5.93)
#
Chi-square test * Statistically significant
†
ก�ำลังกล้ามเนื้อมือปกติในเพศชายคือ มากกว่า 26 กิโลกรัม และเพศหญิงมากกว่า 18 กิโลกรัม
‡
ก�ำลังกล้ามเนื้อขาควอดไดรเซฟปกติในเพศชายคือ มากกว่า 18 กิโลกรัม และเพศหญิงมากกว่า 16 กิโลกรัม
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ตาราง 3 แสดงการวิ เ คราะห์ ห าปั จ จั ย ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับก�ำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุในชุมชน
พบว่าทั้งเพศ อายุ ดัชนีมวลกาย และก�ำลังกล้ามเนื้อขา
ควอดไดรเซฟล้วนมีความสัมพันธ์กับก�ำลังกล้ามเนื้อมือ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ด้วยค่า crude odds ratio (OR)
ดังแสดงในตาราง 3 ภายหลังจากการท�ำ multivariate
analysis โดยใช้สถิติ multiple logistic regression
พบว่ า มี เ พี ย งสองปั จ จั ย เท่ า นั้ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ จ ริ ง
กับก�ำลังกล้ามเนื้อมือ คือ อายุ และก�ำลังกล้ามเนื้อขา

ควอดไดรเซฟ โดยอายุที่มากมีความสัมพันธ์กับก�ำลัง
กล้ามเนื้อมือที่น้อยกว่าปกติ โดยกลุ่มอายุ 70-79 ปี มีค่า
adjusted OR เท่ากับ 3.27 (95%CI: 1.75, 6.11) และในกลุม่
อายุทม่ี ากกว่า 80 ปีมคี า่ adjusted OR เท่ากับ 4.47 (95%
CI: 1.71, 11.70) เท่าของคนที่มีอายุ 60-69 ปี และผู้ที่
มีก�ำลังกล้ามเนื้อขาควอดไดรเซฟน้อยกว่าปกติสัมพันธ์
กับก�ำลังกล้ามเนื้อมือที่น้อยกว่าปกติด้วยค่า adjusted
OR เท่ากับ 3.02 (95%CI: 1.53, 5.95) เมื่อเปรียบเทียบ
กับคนทีม่ กี ำ� ลังกล้ามเนือ้ ขาควอดไดรเซฟปกติ (ตาราง 4)

ตารางที่ 4 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับก�ำลังกล้ามเนือ้ มือทีน่ อ้ ยกว่าปกติในผูส้ งู อายุชมุ ชนวิเคราะห์แบบ Multivariate analysis
ปัจจัย

Crude odds ratio
(95% CI)

Adjusted odds ratio
(95% CI)

p-value#

เพศ
0.172
- หญิง
1.00
1.00
- ชาย
1.94 (1.08, 3.49)
1.59 (0.82, 3.08)
อายุ (ปี)
<0.001*
- 60 - 69
1.00
1.00
- 70 - 79
3.56 (1.98, 6.41)
3.27 (1.75, 6.11)
- 80+
5.10 (2.08, 12.52)
4.47 (1.71, 11.70)
ดัชนีมวลกาย
0.159
- มากกว่าปกติ (>23.0 kg/m2)
1.00
1.00
2
- ปกติ (18.5-23.0 kg/m )
1.82 (1.02, 3.22)
1.65 (0.88, 3.13)
- น้อยกว่าปกติ (<18.5 kg/m2)
2.53 (1.00, 6.38)
2.15 (0.77, 6.06)
ก�ำลังกล้ามเนื้อขาควอดไดรเซฟ‡
0.001*
- ปกติ
1.00
1.00
- น้อยกว่าปกติ
3.17 (1.69, 5.93)
3.02 (1.53, 5.95)
#
Multiple logistic regression *Statistically significant
‡
ก�ำลังกล้ามเนื้อขาควอดไดรเซฟปกติในเพศชายคือ มากกว่า 18 กิโลกรัม และเพศหญิงมากกว่า 16 กิโลกรัม
บทวิจารณ์
ในการศึกษานีพ้ บว่าเพศชายมีกำ� ลังกล้ามเนือ้ มือ
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งผลเป็นเช่นเดียวกับการศึกษาของ
Van Harlinger และคณะทีศ่ กึ ษาค่าปกติในประชากร 180 ราย
อายุระหว่าง 20 - 64 ปี พบว่าเพศชายมีกำ� ลังกล้ามเนือ้
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในกล้ามเนื้อ
ทุ ก มั ด13 มี ร ายงานหนึ่งกล่าวว่าก�ำลังกล้ามเนื้อมื อใน
เพศหญิงอยู่ประมาณร้อยละ 57 ของเพศชายเท่านั้น14

และยังพบว่าก�ำลังกล้ามเนือ้ มือจะลดลงเมือ่ อายุเพิม่ มากขึน้
คงเป็นเพราะมวลกล้ามเนือ้ ทีล่ ดลงจากขบวนการเสือ่ มถอย
ของระบบกล้ามเนือ้ และกระดูก มีหลายการศึกษาทีพ่ บผล
เช่นเดียวกับการศึกษานี้ คือเพศชายมีกำ� ลังกล้ามเนื้อมือ
มากกว่าในเพศหญิง รวมทัง้ ก�ำลังกล้ามเนือ้ มือลดลงตาม
วัยที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของ Guede Rojas
และคณะที่ศึกษาผู้สูงอายุในชุมชน อายุเฉลี่ย 72 ปี15
หรือการศึกษาของ Eksioglu. ที่ศึกษาในอาสาสมัครอายุ
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18 - 69 ปี อาชีพต่าง ๆ14 นอกจากนีท้ งั้ สองงานวิจยั ยังพบว่า
มือข้างถนัดมีก�ำลังกล้ามเนื้อมือมากกว่ามือข้างไม่ถนัด
แต่ในการศึกษานี้ท�ำในมือข้างถนัดเท่านั้น ส่วนรายงาน
ของ Kamide และคณะ ซึง่ ท�ำในประชากรสูงอายุชาวญีป่ นุ่
จ�ำนวนกว่าสองหมืน่ รายพบว่าค่าเฉลีย่ ก�ำลังกล้ามเนือ้ มือ
ในเพศชายมีค่ามากกว่าการศึกษานี้ (33.11 เปรียบเทียบ
กับ 27.9 กิโลกรัม) อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุในโครงการนี้
มีคา่ เฉลีย่ อายุทมี่ ากกว่าการศึกษาของ Kamide และคณะ3
ส่วนงานวิจยั ของไทย ปิยะภัทร ตันติแพทยางกูร
และคณะรายงานการศึกษาก�ำลังกล้ามเนือ้ มือในประชากร
ที่มาเที่ยวชมงานสัปดาห์สุขภาพดี จ�ำนวน 744 รายที่
มีอายุเฉลี่ย 44 ปี (พิสัย 8 - 96 ปี) พบค่าก�ำลังกล้ามเนื้อ
มือเฉลี่ยมีค่า 34.4 ± 10.4 กิโลกรัม5 ซึ่งมีค่ามากกว่า
การศึกษานี้ (22.2 ± 7.0 กิโลกรัม) นอกจากนีเ้ มือ่ วิเคราะห์
แยกตามเพศ การศึกษานี้พบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิง
มีคา่ ก�ำลังกล้ามเนือ้ มือเฉลีย่ น้อยกว่าค่าเฉลีย่ จากการศึกษา
ของปิยะภัทร ตันติแพทยางกูร และคณะ (27.9 ± 8.1 กิโลกรัม
เปรียบเทียบกับ 39.9 ± 6.4 กิโลกรัมในเพศชาย และ 20.2
± 5.2 กิโลกรัมเทียบกับ 23.8 ± 5.2 กิโลกรัมในเพศหญิง)
คงเนือ่ งจากการศึกษาของปิยะภัทรและคณะมีจำ� นวนของ
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเพียง 93 ราย จากทั้งสิ้น
744 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยมิได้ระบุอายุเฉลี่ย
ของกลุ่มผู้สูงอายุ อีกทั้งมิได้ระบุสัดส่วนของผู้สูงอายุ
ช่วงต้น (60 - 69 ปี) ช่วงกลาง (70 - 79 ปี) และผู้สูงอายุ
ช่วงปลาย (มากกว่า 80 ปี) ว่ามีจ�ำนวนมากน้อยเพียงไร
การที่ จ� ำ นวนประชากรกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ นี้ มี จ� ำ นวนน้ อ ย
เพียงร้อยละ 12.5 จึงอาจไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของค่าก�ำลัง
กล้ามเนื้อมือของผู้สูงอายุ อีกทั้งการศึกษาของปิยะภัทร
ตันติแพทยางกูร และคณะเป็นการเก็บข้อมูลจากผูม้ าร่วม
งานสัปดาห์สุขภาพ จึงพออนุมานได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุช่วงต้นหรือช่วงกลางที่สามารถเดินได้ และเป็น
ผู้มีความสนใจในเรื่องสุขภาพตนเอง
ในเรือ่ งของปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับก�ำลังกล้ามเนือ้ มือ
ในการศึกษานีพ้ บว่าอายุและก�ำลังกล้ามเนือ้ ขาควอดไดร
เซฟมีความสัมพันธ์กับก�ำลังกล้ามเนื้อมือ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของปิยะภัทร ตันติแพทยางกูรและคณะ
ที่ พ บปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ อายุ ก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ ขา
ควอดไดรเซฟส์ ความสู ง และเพศ 5และเช่ น เดี ย วกั บ
การศึกษาของ Spruit และคณะทีศ่ กึ ษาในประชากรสูงอายุ
ของประเทศอังกฤษจ�ำนวน 502,713 รายพบว่ามีเพียง
2 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ มื อ คื อ
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ความสู ง และอายุ 16 ในส่ ว นของปั จ จั ย เรื่ อ งอายุ นั้ น
มีหลายงานวิจัยที่ให้ผลเหมือนกับการศึกษานี3,้ 14, 15 ทั้งนี้
คงเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นมีสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาในผูส้ งู อายุทเี่ ป็นไปในทางเสือ่ ม (physiologic
changes and degenerative process) อีกทัง้ การใช้งาน
ที่ลดลง (disuse atrophy) ยังมีรายงานการลีบลงของ
กล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขาในผู้สูงอายุ
แต่อตั ราการลีบของกล้ามเนือ้ ขาพบมากกว่ากล้ามเนือ้ แขน
(ร้อยละ 15 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ)17
การศึ ก ษาก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ มื อ ในผู ้ สู ง อายุ
มี ป ระโยชน์ เป็ น การคั ด กรองที่ ท� ำ ได้ ง ่ า ย สะดวก
สามารถใช้เป็นตัวท�ำนายพยากรณ์โรคได้ เช่น ระยะวัน
นอนโรงพยาบาล6 อัตราตาย และระดับความสามารถ
ที่ลดลงในอนาคต7 มีการน�ำการวัดก�ำลังกล้ามเนื้อมือ
มาร่วมท�ำนายหรือเป็นตัวชีบ้ ง่ ถึงผลลัพธ์ของการรักษา เช่น
การศึกษาของ Di Monaco และคณะที่ว่าก�ำลังกล้ามเนื้อ
เป็นตัวท�ำนายถึงผลลัพธ์ของการฟื้นฟูส�ำหรับผู้ปว่ ยใน
และทีก่ ารติดตาม 6 เดือนในผูป้ ว่ ยหญิงทีม่ กี ระดูกสะโพกหัก18
หรื อ อี ก การศึ ก ษาหนึ่ ง ของ Beseler และคณะที่ ว ่ า
ก� ำ ลั ง กล้ า มเนื้ อ มื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความสามารถ
ในการเดินในกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล 19 ดั ง นั้ น การแนะน� ำ ให้ มี ก ารวั ด ก� ำ ลั ง
กล้ามเนือ้ มือในผูส้ งู อายุควรรวมอยูใ่ นวิธคี ดั กรองสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
ข้ อ จ� ำ กั ด ของงานวิ จั ย นี้ คื อ เป็ น การส� ำ รวจ
สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ที่ ม าร่ ว มงานกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม
ซึง่ อาจไม่ใช่ตวั แทนผูส้ งู อายุไทยทัง้ สิน้ เนือ่ งจากส่วนใหญ่
เป็นผู้มีสุขภาพดีพอสมควร อีกทั้งผู้วิจัยมิได้สอบถาม
ถึ ง การงานอาชี พ เดิ ม ว่ า มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ
การใช้ มื อ ในการท� ำ งานหรื อ ไม่ และจ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ
ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอาจมี ไ ม่ ม ากเพี ย งพอ การศึ ก ษา
ในอนาคคต ควรท�ำในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวน
มากเพียงพอและมีภูมิล�ำเนาในแต่ละภาคของประเทศ
ทีส่ ามารถเป็นตัวแทนของประชากรสูงอายุของทัง้ ประเทศได้
นอกจากนี้ ค วามแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้ อ อาจมี ส ่ ว น
สัมพันธ์กับมวลกล้ามเนื้อ แต่งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมเพื่อสังคม จึงมุ่งเน้นการบริการผู้สูงอายุ
ในชุมชนที่มารับบริการตรวจวัดสมรรถภาพหลายๆ ด้าน
ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร อีกทั้งการวัดมวลกล้ามเนื้อ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งวั ด มวลกล้ า มเนื้ อ โดยเฉพาะ
(Bioimpedance Analysis; BIA) ซึ่งมีราคาแพง และ
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ไม่มีใช้ในหน่วยงาน ท�ำให้การวิเคราะห์มุ่งเน้นเฉพาะ
ก�ำลังกล้ามเนื้อมือเฉลี่ยในกลุ่มอายุต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่สามารถน�ำไปใช้ในเวชปฏิบัติได้โดยสะดวก
บทสรุป
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6.

ก�ำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุเพศชายที่อาศัย
ในชุมชนมีค่ามากกว่าเพศหญิง และก�ำลังกล้ามเนื้อมือ
ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งในเพศหญิงและชาย ปัจจัย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับก�ำลังกล้ามเนื้อมือคือ อายุและ
ก�ำลังกล้ามเนื้อขาควอดไดรเซฟ ควรแนะน�ำให้มีการวัด
ก�ำลังกล้ามเนื้อมือในผู้สูงอายุเพื่อการคัดกรองสุขภาพ
ในประชากรกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ระยะแรก โดยเฉพาะใน
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบ้านพักผู้สูงอายุเอกชนส�ำหรับผู้สูงอายุ
ไทยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเพือ่ รวบรวมข้อมูลจากผูส้ งู อายุทอี่ าศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้บริการ
สุขภาพในสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีผู้เข้าร่วมการศึกษา
จ�ำนวน 439 คน ทัง้ เพศชายและเพศหญิงอายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.6 มีรายรับ ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาท ด้านการเลือกบ้านพัก พบว่า ร้อยละ 79.5
เลือกห้องพักเดี่ยว ร้อยละ 43.1 ยินดีจ่ายค่าห้องพักในอัตรา 1,001 - 1,500 บาทต่อวัน ร้อยละ 35.1 ยินดีจ่ายในอัตรา
20,001 - 30,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัว ความสะดวกในการเข้าถึง ระบบรักษาความปลอดภัย
ขนาดของห้องพักและช่องทางในการจองห้องพัก มีอิทธิพลต่อการเลือกบ้านพักผู้สูงอายุเอกชน อย่างไรก็ตามปัจจัย
ด้านที่ตั้งของบ้านพักผู้สูงอายุ มีผลกระทบน้อยต่อการเลือกบ้านพักเอกชนของผู้สูงอายุ
ค�ำส�ำคัญ : บ้านพักผู้สูงอายุเอกชน, การเลือก, ผู้สูงอายุ
Abstract
This study aimed primarily to investigate the factors affecting the selection of private retirement home
for elderly Thai in Chiang Mai, Thailand. A questionnaire was utilized to collect data from elderly Thai living in
Chiang Mai, Thailand during their utilizing private healthcare services in Chiang Mai, Thailand from January to
June, 2018. Participants were 439 males and females with age 60 years old and over. The data analysis was
conducted through descriptive statistical analysis. The results indicated the majority (30.6%) chose single room,
43.1% were willing to pay 1,001 - 1,500 Baht per day per room, 35.1% were willing to pay 20,001 - 30,000
Baht per month. Privacy, convenient to access, security system, size of room and different channel for
reservation had an influencing on their selection of private retirement home. However, the factor of location
had less impact on their selection of private retirement home.
Keywords : Private Retirement Home, Selection, Elderly People, Long Term Care, Aged Care Facilities
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Introduction
Demand for private retirement home and
care, including aged care facilities are expected
to grow. The probability of utilization of private
retirement home is relying on the readiness of
private sectors to develop and marketing facilities to
meet the needs of elderly both Thais and foreigners.
The global larger proportion of elderly people
demographic change results directly from the
combination of low birth rate and increased longevity
of citizen have a profound effect on the support
ratio, defined as the number of workers per retiree1.
People are living longer, but that does not necessarily
mean that they are living healthier. The increase in
our aging population presents many opportunities
and also several infrastructure challenges that we
need to prepare for.
According to a survey by the United
Nations, Department of Economic and Social Affairs1,
the proportion of the ageing population will be
double; Thailand is the second largest proportion
of ageing country in Asean. The number of elderly
persons (defined as aged 60 and over) in Thailand
has grown rapidly and will continue to move forward2.
Since 1960 the number of elderly people in the
Thai population has increased seven-fold from
approximately 1.5 million to 10.7 million by 2015
or 16% of the total population. Future population
ageing will occur even more rapidly with the number
of elderly persons projected to increase to over 20
million by 2035, of this number more than 30% of
the population. Moreover, within the next few years,
persons 60 and older will outnumber children under
age 15 for the first time in Thai history3. Clearly,
Thailand needs to urgently prepare ways and means
of accommodating its aging population. This will
involve the government, private sectors, community
and family, especially in the areas of aged care
facilities, ensuring enough accommodation for
retirement, comfortable and social integration for
better quality of life4-6.
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Global ageing population presents
opportunities to individuals and society to prepare
for. However, as with any major demographic
change, it also presents challenges on the business
movement to develop facilities for the needs of
this group, especially long-term care facilities.
Traditionally, elderly Thais prefer to live in their own
home and community and care by their children
or other relatives7, 8. The rise of nuclear family and
the reduced number of children taking care of their
parent add up to the need of external care9. This
has prompted a paradigm shift in private retirement
home and long term care from caring to curing
illness to fostering quality of life of the elderly
people10. The term “retirement homes” comprises all
types of housing for elderly persons, from independent
living apartments to aged care facilities, home
healthcare and other age care related services. Long
term care facilities for elderly people in Thailand are
much fewer and new services in number compared
to western countries due to the Thai traditional culture
of caring elder people11 . But modern Thai culture
in caring their elderly persons had been change
massively, due to their families; relatives cannot
look after by the younger generation in a home
environment anymore9. Therefore, there is a great
demand for private retirement home or long term
care facilities to assist elderly people both Thai and
foreign residents.
Choosing an aged care facility can be
a very challenging decision to make for Thai elderly
people or relative to be considered. Often, a decision
is made under pressure, due to a sudden event that
results in a loved one no longer being able to care
for themselves in their own home. Perceived factors
that influencing selection of aged care facilities
is important for elderly people or relative to be
considered before making a decision to use their
services. Research on the factor of their selecting
health care services has been extensive in acute
care settings, whereas there has been only
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limited research in residential aged care settings12.
Therefore, research into the factor influencing
selection of aged care facilities need to be further
investigating, especially in the Thai environment
setting. The objective of this study was to investigate
factors affecting the selection of private retirement
home for elderly people living in Chiang Mai,
Thailand.
Samples and Methods
The samples were composed of 477
elderly people living in Chiang Mai, both males
and females with age 60 years old and over, whom
utilizing private healthcare services in Chiang Mai,
Thailand from January to June, 2018.
The research instrument consisted of
two parts: Part one is a close-ended questionnaire
examines general information of elderly people. Part
two: Using Likert scale questionnaire 5 level rating
their selection factors in choosing private retirement
home. The questionnaire was reviewed by two
academic expertise and testing reliability and validity
by pre-test and post-test before collecting data. The
data analysis was conducted through the use of
descriptive statistical analysis.
For the current study, 477 questionnaires
were collected for investigating the factors affecting
the selection of private retirement home from elderly
people who live in Chiang Mai, Thailand both males
and females with age 60 years old and over in private
healthcare services during January to June, 2018.
Thirty-eight questionnaires were discarded since
they were not properly completed, leaving a final
sample of 439. This study used purposive sampling
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to include only those attend the private health care
facilities in Chiang Mai City area. In administering
questionnaires, the researcher and assistance
researcher (1) explained the purpose of the study,
(2) obtained the informed consent form, and (3)
explained how to fill out the questionnaires.
For data analysis, statistical analysis was
carried out using SPSS 20.0 software to analyze the
samples’ personal. Descriptive statistics was used
for interval scale items of elderly people selection
including the mean for central tendency and
standard deviations for variability
Results

The survey produced full responses from
439 of 477; for an overall response rate of 92.0%.
The respondents’ characteristics are summarized
in Table 1.
As shown in Table 1, out of 439
respondents, the number of females (76.1%) was
much greater than that of males (23.9%). The age
group was between 60 to 65 years old (67.7%). Most
of them were married (64.0%). For education level of
respondent mostly was bachelor degree (64.0%). For
their income mostly earn between 30,001 to 40,000
baht per month (30.6%). Lastly, most of them lived
with their couple (54.4%).
Regarding type of room and cost of private
retirement home, most of respondents prefer single
room (79.5 %) and prefer cost of service between
1,001 to 1,500 baht per day (43.1%) and 20,001 to
30,000 baht per month (35.1%) as shown in Table 2.
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Table 1 Personal information of the samples
No.
1. Sex

Personal Information

Male
Female
2. Age group (years)
60-65
65-70
71 over
3. Marital status
Single
Married
Divorce
Separate
4. Education level
Under bachelor degree
Bachelor degree
Higher than bachelor degree
5. Income (Baht)/month
< 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
30,001 - 40,000
40,001 - 50,000
> 50,000
6. Current living
Alone
With couple
With son or daughter
Other

Frequency (n = 439)
105
334

Percentage (%)
23.9
76.1

297
130
12

67.7
29.6
2.7

67
281
40
51

15.3
64.0
9.1
11.6

51
281
107

11.6
64.0
24.4

22
35
81
135
91
75

5.0
8.0
18. 5
20.6
20.7
17.1

112
239
41
47

25.5
54.4
9.3
10.7
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Table 2 Type of retirement room and cost of private retirement home
No.
Type and cost of private retirement home
1. Type of accommodation
Single room 				
Two bed in one room				
Four bed in one room				
More than four bed in one room
2. Rate of service/day (Baht)
Less than 500
501 - 1,000
1,001 - 1,500
More than 1,501
3. Rate of service / month (Baht)
Less than 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 30,000
More than 30,001
For the factor that influencing elderly
people selection of private retirement home in
Chiang Mai, Thailand. Respondents were asked
to rank six factors that influenced their selection of
private retirement home. “Privacy” was ranked first
among all the respondents, followed by “Convenient

Frequency (n = 439)
105
349
51
39

Percentage (%)
23.9
79.5
11.6
8.9

66
130
189
54

15.0
29.1
43.1
12.3

118
121
154
46

26.9
27.7
35.1
10.5

to access.” For “Security system” and “Size of room”
were considered equally importance of their choice
of selection. “Different channel for reservation” and
“Location” was considered to be less important,
respectively. A summary of these findings is shown
in Table 3

Table 3 Factor selecting private retirement home
Factor
1. Privacy
2. Convenient to access
3. Security system
4. Size of room
5. Different channel for reservation
5. Location
Discussion
Changing economic and social contexts
in Thai society resulting from an aging population
have raised demand for long term care businesses13.
Taking care of elder relatives is of great importance

Mean (X)
4.82
4.78
4.68
4.68
4.23
3.98

S.D.
.61
.57
.59
.60
.98
.92

in Thai culture8. Currently, the situation is changing
due to economic growing and urbanization restrain
the time available to care for elder family members14.
Long term care businesses will be a good
opportunities arising from the Thai aging population.
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According to the Ministry of Commerce,
Department of Business Development15; elder care
businesses in Thailand are grouped into 2 types:
Short term care and Long term care. For short term
care focuses on services and support for daily
activities offered both within and outside care
facilities. This also includes activities for senior
citizens to relax and socialize as well as health
care services for those with chronic diseases who
require constant care. On the other hand, long
term care focuses on residential facilities for elderly
people to move into. These facilities aim to provide
convenience after retirement, especially for those
who would otherwise live alone. The issue of moving
from home to long term care among Thai citizen
usually arises when people are older or critical
illness. But there are many factors that affect elderly
people decision making, whether they would like to
move into retirement home or not. Therefore, this
research is investigating those factors that impact
their decision making moving into retirement home
especially in a private sector. The information of
respondents from this research mainly is female
(76.1%) as shown in Table 1 and average age
between 60 to 65 years old (67.7%). Most of them
were married (64.0%) and lived with their couple
(54.4%). Majority of respondents had a bachelor
degree level (64.0%) and receive an income on the
average between 30,001 to 40,000 baht per month
(30.8%). According to information of respondent
profile, the majority of respondent are on urbanization
and socialization because of their level of education
and average receiving an income quite high compare
to Thai government normal wages scale for bachelor
degree graduated.
Regarding their selecting on room type
of retirement home or housing and cost of private
retirement home and services, most of respondents
prefer single room (79.5 %) and prefer cost of service
between 1,001 to 1,500 baht per day (43.1%) and
20,001 to 30,000 baht per month (35.1%) as shown
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in Table 2. These finding figures present a realistic
data for long term care providers to be considered
in developing facilities to meet the needs of elderly
people who will be utilizing their facilities. Level of
education of an individual has a profound impact on
health benefit and associated with socioecological
health model of their belief16 and strongly linked to
health determinants such as health behaviours, risky
contexts and preventative service use in healthcare.
Its represents self-concepts and attitudes towards
their needs; control over decisions making for
long-term care, over their daily lives17, 18.
For the factor that influencing elderly
people selection of private retirement home in
Chiang Mai, Thailand. Finding from Table 3.
Respondents were ranking the important factors
respectively: “Privacy” was ranked highest among
6 factors had been examined. Elderly people are
concerning on their own rights to privacy. Respect
people’s right is the most important for Thai culture14.
Privacy is open to interpretation and means
different things to different people. To respect people’s
privacy, private retirement home and their services must
be personalized as much as possible. “Convenient
to access”; the perception of respondents are
concerning on the facilities emergency medical
services are not available on premises, how is
transportation to access. “Security system” elderly
people living on their own or living in their traditional
home can leave them vulnerable to a wide
variety of things. Retirement home secured grounds
and ever-ready staff is a great system to protect
elderly people who are increasingly vulnerable
as they get older. “Size of room” facility size has
a positive and direct impact on social interaction in
the retirement home. It provides more care and social
connection19 ,20. “Different channel for reservation”
channel for respondent to communicate or get
reservation services are one of the factor that
respondent are care for. Care services for long-term
care is different from other health care service, so it
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is crucial to find out which what is the right channel
of communication for reservation and services. Lastly
“Location”, respondent do not concern much on this
factor. Mostly, private retirement home develop on
the good location, easy to access with their family.
That’s why most of respondent from this research do
not concern this factor.
The finding of this study suggested that,
Thai elderly people are concerning many factors
to select their retirement home. It is unique on the
Thai cultural setting environment. Therefore, service
providers should pay more attention to the important
of these factors in affecting elderly people’s needs
and be more sensitive to respect elderly people’s
right to privacy.
There were several limitations to this study.
First, the data were collected from private healthcare
services environment, it might have been those had
a better socio-economic status than other group of
elderly people who lived in the different socio-economic setting. Future studies should conduct surveys
on the generalized current status of elderly people.
Second, this study investigated the factors affecting
the selection of private retirement home for elderly
Thai, this research focusing on elderly Thai context
whom will be the bigger users in the future, but
there are many groups who will be using facilities as
well, therefore, it might be better to continue further
investment in difference context, results will bring
a better decision making information for service
providers to develop facilities to meet their needs.
Conclusion
The results of this study illuminate some
key factors that influenced elderly Thai decision
making in selecting private retirement home in
Chiang Mai, Thailand. Ageing population creating
an opportunity for every sectors to be concerned
to developed products to meet their need. Private
retirement is one the sector needs to be urgently
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investigation, especially, policy maker and Thai
regulator need to investigate the need of retirement
home for elderly Thai and create a beneficial scheme
for caregivers and service providers in caring elderly
people in long term care setting. The research finding
had shown that “Privacy” and “Convenient to access”
were the two most important factors for elderly
Thai when selecting their private retirement home,
depending on facilities infrastructure such as type of
room, and cost of service. This research found that
mostly elderly stay with their couple and had a better
economic status. So, there will be a great demand for
private retirement home to care for elderly Thai and
foreigner who plan to retire in Thailand. Furthermore,
hospitality of Thai medical professional services and
Thai culture in respecting elderly people will bring
into attention in a better care.
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adhesive system in Class V cavities etched by
Er:YAG laser with different pulse modes. In:
Proceeding the 4th 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.
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ในผูส้ งู อายุทเี่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยกึง่ วิกฤตอายุรกรรม
โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ . [การศึ ก ษาอิ ส ระปริ ญ ญา
พยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาล
สูงอายุ]. ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น; 2558.
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- 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
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- National Health and Medical
Research Council. How NHMRC develops its
guidelines [Online]. 2009 [cited 2016 Dec 20]:
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- Phababpha S, Kukongviriyapan U,
Pakdeechote P, Senggunprai L, Kukongviriyapan V,
Settasatian C, et al. Association of arterial stiffness
with single nucleotide polymorphism rs1333049 and
metabolic risk factors.
- Cardiovasc Diabetol [serial online]
2013 Jun 21 [cited 2016 Dec 20];12: [8 screens].
Available from: http://bit.ly/2fQ9CNL
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- วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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[อ้างเมื่อ 20 ธันวาคม 2559]. จาก http://goo.gl/BrQpLl
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- Chowchuen B, Thanaviratananich
S, Chichareon KA, Auvichipotchana C, Godfrey
K. Multi-center study of oral clefts and associated
abnormalities in Thailand: the epidemiologic data
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at 10th International Congress on Cleft Palate and
Related Craniofacial Anomalies; 2005 September
4-8; Durban, South Africa.
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