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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
ในต�ำบลสุไหงโก-ลก อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เก็บข้อมูลในผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุทกุ คนในต�ำบลสุไหงโกลก
จ�ำนวน 10 คน โดยใช้แบบประเมินความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ และแบบประเมินการปฏิบตั ติ ามหลักการดูแลผูส้ งู อายุ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ หาความสัมพันธ์เชิงล�ำดับของสเปียร์แมน ผลการศึกษา พบว่า
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับสูง
ส�ำหรับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ 5 ด้าน พบว่า
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุสามารถดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องการเกิดแผลกดทับ สามารถดูแลเพื่อป้องกันข้อยึดติดและ
กล้ามเนือ้ ลีบและสามารถดูแลเพือ่ ป้องกันภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับสูง ด้านความสามารถในการดูแลเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
ในระบบทางเดินหายใจ และความสามารถในการดูแลเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปัสสาวะสามารถปฏิบตั ไิ ด้
อยูใ่ นระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ทัศนคติมคี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามหลักการดูแลผูส้ งู อายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยสรุป ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับสูง และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบตั ติ ามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ค�ำส�ำคัญ : ความรู้, ทัศนคติ, การปฏิบัติ, ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง, ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
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Abstract

The objectives of the study were to describe knowledge, attitude, and Principles
healthcare by Caregivers in elderly, and to examine the relationships among those three
variables. Samples of 10 Caregivers in elderly who had agree. All sample Caregivers completed
three questionnaires developed for the project. and three separated questionnaires of
knowledge, attitude, and Principles healthcare by Caregivers in elderly. Statistical analyses
used were descriptive statistics and Pearson product moment correlation. Results revealed that
the average score of Caregivers’ knowledge, attitude, and Principles healthcare by Caregivers
in elderly are at a high level of knowledge, a good attitude, and Principles healthcare by
Caregivers. There was a significant relationship between attitude and practice.
บทน�ำ

การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรของ
ประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3 – 4 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา ท�ำให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 –พ.ศ. 2544 คือ มีประชากรอายุ 60 ปี
คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด
และผลส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พบว่า
ประเทศไทยมีจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจำ� นวน
ผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทัง้ ประเทศ และ
ในปี พ.ศ. 2545,พ.ศ. 2550, พ.ศ. 2554 มีจำ� นวนผูส้ งู อายุ
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ตามล�ำดับ1
และยังพบว่าสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ ยังคงเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วจาก ปีพ.ศ. 2553 ร้อยละ 13.2
ของประชากรทัง้ หมด คาดว่าจะเพิม่ เป็นร้อยละ 32.1 ในปี
พ.ศ. 25832 จากข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นพบว่า
สุขภาพผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรค
และปั ญ หาสุ ข ภาพ ดั ง ต่ อ ไปนี้ โรคความดั น โลหิ ต สู ง
ร้อยละ 41 โรคเบาหวาน ร้อยละ 10 และผู้ป่วยนอนติด
เตียงร้อยละ 1 ขณะที่มีร้อยละ 5 เท่านั้น ที่ไม่เป็นโรคและ
ปัญหาสุขภาพดังกล่าว3
จังหวัดนราธิวาส พบจ�ำนวนผู้สูงอายุจากการ
ส�ำรวจและคัดกรองสุขภาพผูส้ งู อายุ ซึง่ อาศัยอยูใ่ นจังหวัด
นราธิวาส จ�ำนวน 66,448 คน เมื่อเทียบกับประชากร
คิดเป็นร้อยละ 10.70 ได้รับการคัดกรองสุขภาพร่างกาย
คิดเป็นร้อยละ 29.57 (19650 คน) และการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผูส้ งู อายุ
ผลการประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพบผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพาสมบูรณ์ ร้อยละ 0.51 (340 คน)
พึ่งพารุนแรง ร้อยละ 0.63 (423 คน) พึ่งพาปานกลาง

ร้อยละ 4.70 (3,125 คน) ไม่พงึ่ พา ร้อยละ 94.16 (62,560 คน)
พบผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 36.62 โรคเบาหวาน ร้อยละ 20.40 และผูป้ ว่ ยนอน
ติดเตียงร้อยละ 0.514
จากการส� ำ รวจข้ อ มู ล ผู ้ สู ง อายุ ใ นอ� ำ เภอ
สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2559 พบประชากร
ผู้สูงอายุทั้งหมด จ�ำนวน 5,624 คน ได้รับการคัดกรอง
ภาวะสุขภาพ จ�ำนวน 5,417 คน ร้อยละ 96.32 สัดส่วน
ผู ้ สู ง อายุ ร ้ อ ยละ 6.63 (ประชากรทั้ ง หมด 84,827)
แสดงให้เห็นว่า อ�ำเภอสุไหงโก-ลกก�ำลังจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
โดยจ�ำแนกกลุ่มวัยสูงอายุ ได้ดังนี้ วัยต้นอายุระหว่าง
60-69 ปี ร้อยละ 78.68 (4,425 คน) วัยกลางอายุระหว่าง
70-79 ปีรอ้ ยละ 15.44 (868 คน) วัยปลายอายุ 80 ปีขนึ้ ไป
ร้อยละ 5.89 (331 คน) ผลการประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน พบผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึง่ พาสมบูรณ์ ร้อยละ 0.38 (21 คน) พึ่งพารุนแรงร้อยละ
0.13 (7 คน) พึง่ พาปานกลาง ร้อยละ 3.04 (171 คน) ไม่พงึ่ พา
ร้อยละ 96.47 (5,425 คน) พบผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 49.75 โรคเบาหวาน
ร้อยละ 45.23 และผู้ป่วยนอนติดเตียงร้อยละ 0.47 5
ผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้ปจั จัยการผลิตทางด้าน
แรงงานลดลง รัฐบาลจ�ำเป็นต้องเพิม่ งบประมาณค่าใช้จา่ ย
ทางด้ า นสวั ส ดิ ก ารและการรั ก ษาพยาบาลเพิ่ ม ขึ้ น
เพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ หากไม่มีการเตรียม
ความพร้อมการจัดสรรทรัพยากรแรงงานที่ลดลงจะมีผล
กระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท�ำให้
รายได้ประชาชาติลดลงดังนั้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ย่ อมท�ำ ให้ เ กิ ดผลกระทบทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม 6
วัยสูงอายุหรือวัยเกษียณขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลง
ท�ำให้มกี ารออมลดลง ในขณะวัยท�ำงานต้องรับภาระมากขึน้
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ท� ำ ให้ มี ก ารใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ผลกระทบทางด้ า นสั ง คม
จะพบปัญหาผูส้ งู อายุถกู ทอดทิง้ เนือ่ งจากผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยท�ำงาน
จะต้องท�ำงานมากขึน้ และต้องรับภาระดูแลผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้
บางครั้งอาจท�ำให้ผู้สูงอายุขาดความอบอุ่น อีกทั้งปัญหา
ทางด้านสภาพจิตใจ เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ ไม่ได้ท�ำงาน
ท�ำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ เหงา ไม่ภาคภูมใิ จเหมือนเป็นภาระกับ
ลูกหลาน อาจรู้สึกน้อยใจ ซึมเศร้า และมีปัญหาสุขภาพ
ร่างกาย ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง7ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
นอนติดเตียง ขาดผู้ดูแล จึงจ�ำเป็นต้องมีคนดูแลเอาใจใส่
จึงท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามเป็นอยูท่ ลี่ ำ� บาก การเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพไม่สะดวก3 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุควรจะต้องร่วมมือกันตั้งแต่ระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกัน
ในชุมชนควรมีการค้นหาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care
giver : CG) เพื่อท�ำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชน ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง อย่างมีคุณภาพ
ได้ ม าตรฐาน ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ต ้ อ งมี ค วามรู ้
และหลั ก การดูแลผู้สูงอายุที่ถูก ต้อ งตามหลั กวิ ชาการ
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน8ได้แก่ การดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้
ผูส้ งู อายุเกิดแผลกดทับ การดูแลเพือ่ ป้องกันไม่ให้ผสู้ งู อายุ
เกิ ด ข้ อ ยึ ด ติ ด และกล้ า มเนื้ อ ลี บ การดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น
ไม่ให้ผู้สูงอายุติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ การดูแล
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดการติดเชื้อในระบบทาง
ปัสสาวะ และการดูแลเพือ่ ป้องกันไม่ให้ผสู้ งู อายุเกิดภาวะ
ซึมเศร้า นอกจากนี้การมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารดู แ ลมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น
หากผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ มี ค วามรู ้ ทั ศ นคติ และ
การปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ดีย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุ
ได้ รั บ การดู แ ลที่ ไ ด้ ม าตรฐานซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
ของบลู ม 9ที่ ไ ด้ จ� ำ แนกการเรี ย นรู ้ เ ป็ น 3 ด้ า นได้ แ ก่
ด้ า นความรู ้ (cognitive domain) ด้ า นเจตคติ ห รื อ
ความรู้สึก (affective domain) และด้านทักษะ (psycho
motor domain) และได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นผลท�ำให้
เกิดการปฏิบัติและจะไม่ใช้ความรู้ก่อนการปฏิบัติจนกว่า
จะมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ รือการกระท�ำนัน้ ๆ การวิจยั
นี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาความรู้ทัศนคติ และ
การปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลสุไหงโก-ลก อ�ำเภอ
สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
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ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เพื่อใช้ใน
การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงให้ได้
มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ต่อไป
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากร
ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ทุ ก คนในต� ำ บล
สุไหงโก-ลก อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน
10 คน
กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Research) กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูช้ ว่ ยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุในต�ำบลสุไหงโก-ลกทุกคน จ�ำนวน 10 คน
ที่สมัครใจ และมีจิตอาสา ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแล
ผู้สูงอายุในต�ำบลสุไหงโก-ลกอย่างน้อย 3 ปี ระยะการ
ด�ำเนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือน มีนาคม – กันยายน พ.ศ. 2559
วิธีการวิจัย
1. ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือแนะน�ำตัวจากโรงพยาบาล
สุไหงโก-ลก ถึงประธานผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ ใน ต�ำบล
สุไหงโกลกเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการท�ำวิจัยและขั้นตอนการเก็บข้อมูล
2. หลังจากที่ได้รับการอนุมัติการท�ำวิจัยจาก
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั เข้าพบประธานผูช้ ว่ ยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอความร่วมมือในการศึกษาวิจยั
และเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ โดยมีการประชุมเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์การ
ศึกษา ชี้แจงการพิทักษ์สิทธิ์ให้ทราบ ขอความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการวิจัย เมื่อผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุตกลงให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการศึกษา
ให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุลงนามในแบบฟอร์มยินยอม
4. น�ำแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแบบประเมินทัศนคติของ
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ และแบบสอบถามการปฏิบัติ
ตามหลั ก การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง ให้ แ ก่
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุรวมถึงการเปิดโอกาสให้ซักถาม
ข้อสงสัยจนเข้าใจ
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5. น�ำข้อมูลที่ได้มาท�ำการวิเคราะห์โดยใช้
สถิติจ�ำนวน ร้อยละ และ หาความสัมพันธ์เชิงล�ำดับของ
สเปียร์แมน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วย แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับ
หลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแบบสอบถาม
ทัศนคติของผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ ของกรมอนามัยและ
แบบประเมินการปฏิบตั ติ ามหลักการดูแลผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ น
ภาวะพึ่งพิงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบความตรง
เนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน และทดสอบความ
เชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือได้คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค
เท่ากับ 0.74, 0.73 และ 0.82 ตามล�ำดับแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
หลั ก การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง มี ลั ก ษณะ
ค�ำตอบเป็นแบบ 2 ตัวเลือก คือ ถูก และผิด จ�ำนวน 30 ข้อ
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนน
รวมสูงสุด 30 คะแนน ต�ำ่ สุด 0 คะแนน แปลผลคะแนน
จากเกณฑ์ที่ก�ำหนด ออกเป็น 3 ระดับ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการประเมินความรู้ ซึ่งปรับใช้จากเกณฑ์การแปลผล
โดยใช้ตัวเลขแสดงระดับคุณภาพ ได้แก่ คะแนนมากกว่า
หรื อ เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 80 มี ร ะดั บ ความรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ สู ง
ร้ อ ยละ 60-79 มี ร ะดั บ ความรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
และน้อยกว่าร้อยละ 60 มีระดับความรู้อยู่ในระดับต�่ำ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามทั ศ นคติ ต ่ อ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงของกรมอนามัย10 โดยหาความเที่ยงได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.73 ประกอบด้วย
ข้อค�ำถาม จ�ำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าลิเคอร์ท (Likert’s scale) มี 5 ระดับ คะแนน 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึงคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ซึ่งมีทั้งข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบ
คะแนนรวมสูงสุด 50 คะแนน ต�ำ่ สุด 0 คะแนน แปลผล
โดยใช้ค่าพิสัยในการแบ่งคะแนนจากเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ออกเป็น 3 ระดับค่าพิสัยระหว่าง 3.34-5 มีทัศนคติอยู่ใน
ระดับสูง ค่าพิสัยระหว่าง 1.67-3.33 ทัศนคติอยู่ในระดับ
ปานกลาง และค่าพิสัยระหว่าง 1-1.66 ทัศนคติอยู่ใน
ระดับต�่ำ ส่วนที่ 4 แบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยหาความเที่ยงจาก
แบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.82
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน 25 ข้อ ประเมินทั้งหมด
5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ ได้แก่ การดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้
ผูส้ งู อายุเกิดแผลกดทับ การดูแลเพือ่ ป้องกันไม่ให้ผสู้ งู อายุ
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เกิดข้อยึดติดและกล้ามเนื้อลีบ การดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้
ผูส้ งู อายุตดิ เชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ การดูแลเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
และการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้า
เป็นแบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ อ ยู ่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง มี 4 ระดั บ คะแนน 0 หมายถึ ง
ไม่เคยปฏิบัติจนถึงคะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง
ซึง่ มีทงั้ ข้อความเชิงบวกและข้อความเชิงลบ คะแนนรวมสูงสุด
25 คะแนน ต�ำ่ สุด 0 คะแนน แปลผล โดยใช้คา่ พิสยั ในการ
แบ่งคะแนนจากเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ออกเป็น 3 ระดับค่าพิสยั
ระหว่าง 2.1-3 ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับสูง ค่าพิสยั ระหว่าง 1.1-2
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และค่าพิสัยระหว่าง 0-1
ปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับต�ำ่ ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้นำ� เครือ่ งมือ ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ จ�ำนวน 3 ท่าน จากนั้นน�ำมา
ทดสอบความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ ได้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.74, 0.73 และ 0.82
ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ
หาความสัมพันธ์เชิงล�ำดับของสเปียร์แมน
ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 10 คน ซึง่ ผูช้ ว่ ยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 40-45 ปี
ร้อยละ 30 รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 46-50 ปี ร้อยละ 30
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 60 มีเพียงร้อยละ 40
นับถือศาสนาอิสลาม มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 60 รองลงมา
มีสถานภาพหม้าย/หย่า คิดเป็นร้อยละ 30 มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาร้อยละ 40 รองลงมาชั้นมัธยมศึกษา
ร้อยละ 40 มีอาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา
มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 30 ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีรายได้เพียง
พอ คิดเป็นร้อยละ 80 ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมาก่อน 3 ปี ร้อยละ 100
ดังแสดงในตารางที่ 1
ด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงพบว่า ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับสูง ด้านทัศนคติ
ต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงพบว่า ผู้ช่วยเหลือ
ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ มี ทั ศ นคติ ใ นการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
พึ่งพิงอยู่ในระดับสูง ส�ำหรับการปฏิบัติตามหลักการดูแล
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ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง พบว่ า ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ดู แ ล
ผูส้ งู อายุสามารถดูแลผูส้ งู อายุเพือ่ ป้องการเกิดแผลกดทับ
สามารถดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น ข้ อ ยึ ด ติ ด และกล้ า มเนื้ อ ลี บ
และสามารถดูแลเพือ่ ป้องกันภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับสูง
ด้านความสามารถในการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ และความสามารถในการดูแล
เพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะอยู่ใน
ระดับปานกลางดังแสดงในตารางที่ 2

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิง พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 10)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ หญิง
อายุ
45-40 ปี
50-45 ปี
55-51 ปี
60-56 ปี
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช.
อนุปริญญา
ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
สถานภาพ
โสด
คู่
หย่า/ หม้าย
อาชีพ
แม่บ้าน
รับจ้าง
ค้าขาย
รายได้
5,000-3,000 บาท/เดือน
10,000-5,001 บาท/เดือน
ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างน้อย 3 ปี
มี

จ�ำนวน

ร้อยละ

10

100.00

3
3
2
2

30.00
30.00
20.00
20.00

4
4
1
1

40.00
40.00
10.00
10.00

4
6

40.00
60.00

1
6
3

10.00
60.00
30.00

3
3
4

30.00
30.00
40.00

6
4

60.00
40.00

8
2

80.00
20.00

10

100.00
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ตารางที่ 2 ระดับความรูต้ ามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง
(n=10)
ระดับความรู้
จ�ำนวน (n=10)
ร้อยละ

ระดับความรู้การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ระดับความรู้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 100 - 80)
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 79 – 60)
ความรู้อยู่ในระดับต�ำ่
(ร้อยละ 59 - 0)
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต�่ำ
ระดับการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต�่ำ

10

100.00

0

0.00

0

0.00

7
3
0

70.00
30.00
0

6
4
0

60.00
40.00
0

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของ
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (n = 10)
ตัวแปร

ความรู้

ทัศนคติ

ความรู้

1.000

ทัศนคติ

0.48

1.000

การปฏิบัติ

.218

.655*

การปฏิบัติ

1.000

* p<0.05
จากตารางที่ 2 พบว่าผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุ
มีความรู้ตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 100 มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ร้อยละ 70 มีการปฏิบัติ
ตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ร้อยละ 60
บทวิจารณ์
จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง เนื่ อ งจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี คุ ณ สมบั ติ
เป็นจิตอาสา และสมัครใจ อีกทั้งต้องมีประสบการณ์ใน
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างน้อย 3 ปี และ
กลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

อย่างต่อเนือ่ ง จึงท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างสามารถดูแลผูส้ งู อายุ
ได้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ และมี ค วามรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพัชรี เรือนศรีและคณะ11
ทีพ่ บว่า กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยผ่านการอบรมอย่างต่อเนือ่ งท�ำให้
มีความรูเ้ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และการศึกษา
ของ สุมิตรา ชูแก้วและคณะ12 ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ
ญาติผดู้ แู ลมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี ได้รบั การอบรมเกีย่ วกับ
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงมีการติดต่อ ประสาน
งาน และส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เพิ่มมาก
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ด้านทัศนคติพบว่าทัศนคติในการดูแลผูส้ งู อายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่าง
ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ก ารติ ด ตามของ
ที ม สาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ อี ก ทั้ ง มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างน้อย 3 ปี และเป็น
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนเป็ น ส่ ว นใหญ่
ท�ำให้มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงวัยผู้สูงอายุ สามารถ
สร้ า งสั ม พั น ธภาพ พู ด คุ ย และสร้ า งความคุ ้ น เคยกั บ
ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนญาติจนท�ำให้ผู้สูงอายุและญาติ
เกิดความไว้วางใจ อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีจิตอาสาให้การ
ดูแลเป็นอย่างดี จึงท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การ
ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ด้านการปฏิบัติพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง
อยู่ในระดับสูง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ใน
การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างน้อย 3 ปี และ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบงานผูส้ งู อายุในชุมชนท�ำให้มคี วามเข้าใจ
การเปลี่ ย นแปลงวั ย ผู ้ สู ง อายุ แ ละการได้ รั บ การอบรม
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างสามารถดูแลผูส้ งู อายุได้ถกู ต้องตามหลักวิชาการ
และมีความรู้เพิ่มขึ้นจึงสามารถท�ำให้ผู้สูงอายุและญาติ
เกิดความไว้วางใจ กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติตาม
หลักการดูแลผู้สูงอายุทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับสูง เมื่อแยก
เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถดูแลผู้สูงอายุ
เพื่ อ ป้ อ งการเกิ ด แผลกดทั บ สามารถดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น
ข้อยึดติดและกล้ามเนื้อลีบและสามารถดูแลเพื่อป้องกัน
ภาวะซึ ม เศร้ า อยู ่ ใ นระดั บ สู ง ถึ ง แม้ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
มีความยุ่งยาก ซับซ้อน แต่กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติ
ได้ดีเนื่องจากผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุมีประสบการณ์
ในการดูแลผูส้ งู อายุในชุมชน สามารถเรียนรูจ้ ากการจดจ�ำ
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยอื่นๆ มาก่อน การสังเกต
วิธกี ารดูแลของทีมสาธารณสุข การชีแ้ นะ รวมถึงการศึกษา
หาข้อมูลและความรู้จากสื่อต่างๆ โดยเห็นความส�ำคัญ
ต่อการดูแล สามารถให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง หากดูแล
ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตราย และภาวะแทรกซ้อน
ตามมาผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุจงึ สามารถดูแลตามกิจกรรม
ดังกล่าวอยูใ่ นระดับสูงซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของจอม
สุวรรณโณ14 ซึง่ พบว่า กิจกรรมทีผ่ ดู้ แู ลสามารถดูแลได้ถกู ต้อง
มี 14 กิจกรรม แต่มี 2 กิจกรรมที่สอดคล้องกับการศึกษา
ในครั้งนี้ได้แก่ การป้องกันแผลกดทับ และการป้องกัน
ข้อติดและกล้ามเนื้อลีบ กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง เนื่องจากมีความรู้ในการดูแลอยู่ในระดับสูง

7
และทีมสาธารณสุขได้ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำเกี่ยวกับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจ และ
สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมดังกล่าวได้ถกู ต้อง ด้านการปฏิบตั ิ
ตามความสามารถในการดู แ ลเพื่ อป้ องกั นการติ ดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจ และด้านความสามารถในการ
ดู แ ลเพื่ อป้ องกั นการติ ดเชื้ อในระบบทางเดิ นปั สสาวะ
ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ส ามารถปฏิ บั ติ อ ยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง เนือ่ งจากเป็นกิจกรรมทีม่ คี วามซับซ้อน ต้องมีการ
เรียนรูแ้ ละฝึกทักษะจนช�ำนาญ จึงสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรม
ดังกล่าวได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ จอม สุวรรณโณ14
และการศึกษาของ มานี หาทรัพย์และคณะ15 ที่พบว่า
มี 3 กิจกรรมที่ผู้ดูแลส่วนใหญ่ดูแลไม่ถูกต้อง ได้แก่
การฝึกขับถ่าย การดูแลเมือ่ มีปสั สาวะคัง่ และการป้องกัน
การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ เนือ่ งจากเป็นกิจกรรม
การพยาบาลที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้
ความช�ำนาญเฉพาะ ผูด้ แู ลต้องใช้เวลาในการเรียนรูฝ้ กึ ฝน
และประสบการณ์ ใ นการดู แ ลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จึ ง จะสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ด้านความสามารถในการดูแลเพือ่ ป้องกัน
ภาวะซึมเศร้าผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติ
อยู่ในระดับสูง เนื่องจาก เป็นการประเมินและการดูแล
ไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน ผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุสามารถเรียนรู้
ด้ ว ยตนเอง และอาศั ย ความไว้ ว างใจที่ ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่
ในภาวะพึง่ พิงมีตอ่ ผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุการสือ่ สารทีด่ ี
ความสนิทสนม การรับฟังปัญหาด้วยความตัง้ ใจ และการดูแล
เป็นแบบกัลยาณมิตร จึงท�ำให้สามารถขจัดภาวะซึมเศร้า
ในผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงได้ดสี อดคล้องกับการศึกษา
ของ วิรมณ กาสีวงศ์และคณะ16 พบว่าผู้สูงอายุที่ซึมเศร้า
มีความสัมพันธ์สูงกับภาวะพึ่งพิงในการด�ำเนินกิจวัตร
ประจ�ำวัน การสื่อสารกับผู้สูงอายุที่ซึมเศร้ามีหลักการ
ส� ำ คั ญ คื อ การรั บ ฟั ง อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด้ ว ยความตั้ ง ใจ
เข้าใจ ไม่ตดั สิน การสือ่ สารทีม่ คี ณ
ุ ภาพจึงเป็นกุญแจส�ำคัญ
ของบุคลากรด้านสุขภาพ ในการช่วยลดภาวะซึมเศร้า
ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง ความเครียด และภาวะพึ่งพิง
ในผู ้ สู ง อายุ น อกจากนี้ ยั ง พบว่ า การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ
เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมสหสาขา
วิชาชีพและภาคีเครือข่าย เพือ่ ให้การช่วยเหลือแก่ผสู้ งู อายุ
ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ก ารดู แ ลซึ่ ง สอดคล้ อ งการ
ศึกษาของ Van Hoof และคณะ17 ที่กล่าวว่า ความส�ำเร็จ
ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านต้องอาศัยภาคีเครือข่าย
ได้ แ ก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย และที ม สหสาขาวิ ช าชี พ
จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และการศึกษาของ
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เพ็ญศิริ อัตถาวงศ์และคณะ18 ที่พบว่าการได้รับความ
ร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย ซึง่ มีจติ
อาสาในชุมชนประกอบด้วย ท�ำให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
มีคณ
ุ ภาพอย่างเป็นองค์รวมในทุกมิติ ได้แก่ มิตทิ างสังคม
เศรษฐกิจ และสุขภาพ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีการ
ค้ น หาผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ (Care giver : CG)
โดยเป็นจิตอาสา สมัครใจ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนและให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน อย่างสมศักดิ์ศรีต่อไป
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พ บว่ า ทั ศ นคติ
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ความรู้
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เนื่องจากการมีความรู้
เกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงอยูใ่ นระดับสูง
ก็ไม่มีผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลให้ได้ดี แต่ต้อง
อาศั ย ทั ศ นคติ ที่ ดี ม าก่ อ น ซึ่ ง ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ้ อ งมาจาก
ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
อย่างน้อย 3 ปี และความเอาใจใส่ของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง จึงสามารถให้การดูแลและ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการดูแลแก่ผสู้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นภาวะพึง่ พิงได้ดี
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุมิตรา ชูแก้วและคณะ10
ทีพ่ บว่าทัศนคติมคี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ติ ามการรับรู้
ของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพของ
ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
แต่ความรูไ้ ม่มคี วามสัมพันธ์ทางสถิตกิ บั ทัศนคติ และการ
ปฏิบตั ติ ามการรับรูข้ องพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้าง
เสริมสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจาก
การมีความรูม้ ากนัน้ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงระดับทัศนคติ
และการปฏิบัติของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพของญาติ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ความรู ้
เป็นขั้นตอนแรกของการเกิดทัศนคติ แต่การน�ำความรู้
มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ นั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ ทั ศ นคติ ข อง
พยาบาลเป็นส�ำคัญ
บทสรุป

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ มีทัศนคติ
และมีการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงในระดับสูง ส�ำหรับการประเมินการปฏิบัติตาม
หลักการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผูส้ งู อายุ 5 ด้าน พบว่า ผูช้ ว่ ยเหลือดูแลผูส้ งู อายุสามารถ
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ดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องการเกิดแผลกดทับสามา รถดูแล
เพื่อป้องกันข้อยึดติดและกล้ามเนื้อลีบและสามารถดูแล
เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า อยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนมาก่อนอย่างน้อย 3 ปี ส�ำหรับความสามารถใน
การดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
และความสามารถในการดูแลเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินปัสสาวะอยูใ่ นระดับปานกลาง เนือ่ งจากเป็น
กิจกรรมการพยาบาลที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัย
ความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ในการดูแลทีเ่ พิม่ ขึน้
จึงจะสามารถปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นและยังพบว่า ทัศนคติ
มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักการดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผูส้ งู อายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) บางบ่อ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำ� เนาอยู่ในเขต อบต. บางบ่อ
จ�ำนวน 340 คน จากประชากรทั้งหมด 2,427 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามชุมชนเขต อบต. บางบ่อ 11 ชุมชน และ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่พัฒนาจากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้ารับบริการ
สุขภาพของแอนเดอร์เซน และทฤษฎีความเชือ่ ทางสุขภาพ ผ่านการหาคุณภาพด้านความเชือ่ มัน่ รายด้าน ผลการวิจยั พบว่า
1) ปัจจัยน�ำเกีย่ วกับความเชือ่ เรือ่ งสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้ ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเข้ารับบริการ
ทันตกรรม และปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมมีภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัย
น�ำเกีย่ วกับความเชือ่ เรือ่ งสุขภาพช่องปากด้านการรับรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเข้ารับ
บริการทันตกรรมอยูใ่ นระดับมาก และ ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมอยูใ่ นระดับน้อย
2) ความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย 3) ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับ
การรักษาทางทันตกรรมเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของ
ผูส้ งู อายุอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ทรี่ ะดับปานกลาง (rxy = .56) ส่วนปัจจัยอืน่ ๆ
ไม่พบความสัมพันธ์ ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุมีต้องการรับบริการทันตกรรมใส่ฟัน
เทียมทดแทนมากที่สุด รองมาคือการอุดฟันและถอนฟันตามล�ำดับ โดยมีความต้องการรักษาก้อนเนื้องอกน้อยที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : การเข้ารับบริการทันตกรรม, ผู้สูงอายุ, สมุทรปราการ
Abstract
The objective of this research was to study the factors related to dental service needs of the elderly
in Bangbo subdistrict administrative organization. The samples of 340 persons from population in Bangbo
subdistrict administrative organization were allocated by using stratified randomization. The questionnaire was
developed from Andersen’s behavioral model of health service and Health Belief Model theory. The research
results were as following 1) Predisposing factors about belief in oral health was in high level, enabling factors
for dental service was in high level, and the need factors for dental service is in low level. The overall of these
factors was in medium level. 2) Dental service needs of the elderly in Bangbo subdistrict administrative
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organization was in low level. 3) Only Need factors for dental service was related to dental service needs of
the elderly is in middle level. (P-value = .01) and rxy = .56. only Need factors for dental service was related
to dental service needs of the elderly. The dental needs were dental substitution, filling and Extraction,
respectively. The lowest need is alveolectomy
Keywords : Dental service needs, elderly, Samut Prakarn
บทน�ำ

ในปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไปเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ
การพัฒนายาในปัจจุบนั มีความก้าวหน้า ท�ำให้โครงสร้าง
ประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลง(1) ในส่วนของประเทศไทย
สั ด ส่ ว นและจ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งโดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี จ� ำ นวน
ผูส้ งู อายุทงั้ หมด 10,014,705 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.9
ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึง่ มากกว่าร้อยละ 10 จึงอาจกล่าว
ได้ว่าประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงวัย (Aging
Society) อย่างแท้จริง(2) โดยปัญหาสุขภาพช่องปากของ
ผูส้ งู อายุทพี่ บได้บอ่ ย 7 อันดับ ได้แก่ การสูญเสียฟัน ฟันผุ
และรากฟันผุ เหงือกอักเสบ ภาวะน�้ำลายแห้ง แผลและ
มะเร็งช่องปาก ฟันสึก และโรคช่องปากที่เกี่ยวข้องกับ
โรคเบาหวาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวท�ำให้ผู้สูงอายุต้องเข้ารับ
บริการทันตกรรม(3) การเข้ารับบริการทันตกรรมมีความส�ำคัญ
ในการควบคุมป้องกันโรคเพื่อลดอัตราการสูญเสียฟัน
และการมีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุควรไป
พบทั น ตแพทย์ เ พื่ อ ตรวจฟั น ธรรมชาติ แ ละฟั น เที ย ม
เป็ น ระยะๆ ทุ ก 6 เดื อ น หรื อ อย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง (3)
เพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในช่องปากที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที และเพื่อคงประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว(4)
การสู ญ เสี ย ฟั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สุ ข ภาพกายและ
คุณภาพชีวิตด้านทันตสุขภาพ(5) จากการศึกษาการเข้า
รับบริการสุขภาพช่องปากของคนไทย 5 ปี หลังจากการ
ด�ำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2550
พบว่าประชาชนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการเข้ารับ
บริการเพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2545 (จาก 7.68 เป็น 9.47 คนต่อ
100 ประชากร) แต่ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่ต�่ำ(6)
ในปี พ.ศ. 2557 จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 16.95
จึงได้กำ� หนดแผนปฏิบตั งิ านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
ให้มีแผนงานด้านผู้สูงอายุ คือ โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบองค์รวม(7) การให้บริการ

ทั น ตกรรมในพื้ น ที่ เ ขต อบต. บางบ่ อ โดยกลุ ่ ม งาน
ทันตกรรมของโรงพยาบาลบางบ่อ คือ การตรวจวินิจฉัย
ส่งเสริม ป้องกัน บ�ำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพช่องปาก
แก่ ป ระชาชนทุ ก กลุ ่ ม วั ย จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาปั จ จั ย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
ของผู้สูงอายุ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการ
วางแผนด�ำเนินงาน ส่งเสริมพฤติกรรมการเข้ารับบริการ
ทันตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปาก ก�ำหนดแนวทาง
โครงการแก้ปัญหา รวมถึงก�ำหนดนโยบายการให้บริการ
ของกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลบางบ่อต่อไปโดยการ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยน�ำเกี่ยวกับความ
เชื่อเรื่องสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้ ปัจจัยสนับสนุน
ด้ า นทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรม
ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษา
ทางทันตกรรม ระดับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
ของผู้สูงอายุในเขต อบต. บางบ่อ และ ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยน�ำกับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
ของผู้สูงอายุในเขต อบต. บางบ่อ
กรอบแนวคิดการวิจัยนี้พัฒนามาจากกรอบ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเข้ า รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ
ของแอนเดอร์เซน ซึ่งกล่าวว่าการเข้ารับบริการสุขภาพ
ของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยน�ำ
(predisposing factor) ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการ (enabling factor) และปัจจัย
ด้านความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับบริการสุขภาพ (need
factor) และทฤษฎีความเชื่อทางสุขภาพที่เชื่อว่าการรับรู้
ของบุคคลเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน
ตั ว บุ ค คล ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย น� ำ เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ
เรื่องสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้ ได้แก่ การรับรู้โอกาส
เสี่ ย งของการเป็ น โรค (Perceived Susceptibility)
การรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของโรค (Perceived severity)
การรับรูป้ ระโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค (Perceived
benefit) และการรับรู้ต่ออุปสรรค (Perceived barrier)
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขต อบต. บางบ่อ ปี พ.ศ. 2559 - 2560
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 2,427 คน
ก�ำหนดจ�ำนวนตัวอย่างจากการประมาณค่าขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางส�ำเร็จที่ค�ำนวณมาจากสูตรของ
Krejcie และ Morgan(8) ได้กลุม่ ตัวอย่าง 340 คน และท�ำการ
สุ่มแบบชั้นภูมิตามชุมชนเขต อบต. บางบ่อ 11 ชุมชน
และเลือกมาตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชุมชน
โดยการศึ ก ษานี้ ผ ่ า นการรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส�ำนักงาน
สาธารณสุ ข จั ง หวัด สมุทรปราการ เลขที่โครงการวิ จั ย
002/2561
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ น
แบบสอบถามที่ พั ฒ นาจากกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการเข้ารับบริการสุขภาพของแอนเดอร์เซน
และทฤษฎีความเชื่อทางสุขภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
ของผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางบ่ อ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดชนิดเลือกตอบ (Multiple
choice) 2) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยน�ำเกี่ยวกับ
ความเชือ่ เรือ่ งสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้ มีทงั้ หมด 8 ข้อ
ให้เลือกตอบตามระดับความเชื่อ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3) เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการทันตกรรม มีทั้งหมด 5 ข้อ
ให้เลือกตอบตามระดับการสนับสนุน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
4) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยตระหนักถึงความ
จ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม มีทั้งหมด
8 ข้อ ให้เลือกตอบตามระดับความจ�ำเป็นโดยแบ่งเป็น
5 ระดับ 5) เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับความต้องการเข้ารับ
บริการทันตกรรมของผูส้ งู อายุ มีทงั้ หมด 8 ข้อ ให้เลือกตอบ
ตามระดับความต้องการ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อและหาค่า
ความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient
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alpha) ของ Cronbach (9) ได้ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถามส่วนที่ 2 ปัจจัยน�ำเกีย่ วกับ
ความเชือ่ เรือ่ งสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้ มีคา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ .86 ส่วนที่ 3 ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .52
ส่วนที่ 4 ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการ
รักษาทางทันตกรรมมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .77 ส่วนที่
5 ความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุมีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ .66
ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลในเดือนสิงหาคม 2560 รวม
340 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป โดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ส�ำหรับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุในส่วนที่ 1 ได้แก่ เพศ อาชีพ
การศึกษาสูงสุด สถานภาพ โรคประจ�ำตัว สิทธิการรักษา
ครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่ รั บ บริ ก ารทั น ตกรรม ฟั น ธรรมชาติ แ ละ
ฟันเทียมในช่องปาก ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ส�ำหรับข้อมูลปัจจัยน�ำเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสุขภาพ
ช่ อ งปากด้ า นการรั บ รู ้ ใ นส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ด้านทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมในส่วนที่
3 ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษา
ทางทันตกรรมในส่วนที่ 4 และความต้องการเข้ารับบริการ
ทันตกรรมผูส้ งู อายุในส่วนที่ 5 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยน�ำเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่องสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้ ปัจจัยสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการทันตกรรม ปัจจัย
ตระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ต่ อ การเข้ า รั บ การรั ก ษาทาง
ทั น ตกรรมกั บ ความต้ อ งการเข้ า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรม
ผู ้ สู ง อายุ โดยใช้ ส ถิ ติ เ พี ย ร์ สั น คอรี เ ลชั่ น (Pearson
Correlation) ส�ำหรับค่านัยส�ำคัญทางสถิติก�ำหนดไว้
ที่ระดับน้อยกว่า 0.01 (Sig < .01)
ผลการวิจัย
ปัจจัยน�ำเกีย่ วกับความเชือ่ เรือ่ งสุขภาพช่องปาก
ด้ า นการรั บ รู ้ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ด้ า นทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ
ต่อการเข้ารับบริการทันตกรรม และปัจจัยตระหนักถึง
ความจ� ำ เป็ น ต่ อ การเข้ า รั บ การรั ก ษาทางทั น ตกรรม
โดยภาพรวมมี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง และ
เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่า ปัจจัยน�ำเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่ อ งสุ ข ภาพช่ อ งปากด้ า นการรั บ รู ้ มี ค ่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด

13

J Gerontol Geriatr Med. 2018; 17(10-19)
อยู ่ ใ นระดั บ มาก รองลงมา คื อ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ด้ า นทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และปัจจัยตระหนักถึงความ

จ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมมีคา่ เฉลีย่ อยู่
ในระดับน้อยตามล�ำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุโดยแสดงเป็นจ�ำนวนและค่าร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง
1. เพศ

ข้อมูลพื้นฐาน

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

รวม

148
192
340

43.50
56.50
100.00

รวม

198
29
66
5
39
3
340

58.20
8.50
19.40
1.50
11.50
0.90
100.00

53
204
23
22
4
34
340

15.60
60.00
6.80
6.50
1.20
10.00
100.00

227
37
69
7
340

66.80
10.90
20.30
2.10
100.00

82
93
20
9
136
340

24.10
27.40
5.90
2.60
40.00
100.00

ชาย
หญิง

2. อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ข้าราชการเกษียณ
รับจ้าง
พนักงานบริษัทเอกชน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ
3. การศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียน/อ่าน-เขียนไม่ได้
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี/ปริญญาตรีขึ้นไป
รวม
4. สถานภาพ
สมรส
โสด
หม้าย
หย่า/แยก
รวม
5. โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ
อื่นๆ
รวม
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุโดยแสดงเป็นจ�ำนวนและค่าร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อมูลพื้นฐาน

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

30
23
257
25
5
340

8.80
6.80
75.60
7.40
1.40
100.00

165
132
43
340

48.50
38.80
12.60
100.00

179
76
38
47
340

52.60
22.40
11.20
13.80
100.00

6. สิทธิการรักษา
ข้าราชการบ�ำนาญ
ประกันสังคม
บัตรทอง
ใช้สิทธิของบุตรเบิกได้
อื่นๆ
รวม
7. ครั้งสุดท้ายที่ไปรับบริการทันตกรรม
ใช้บริการในรอบปีที่ผ่านมา
นานกว่า 1 ปี
ไม่เคยใช้บริการ
รวม
8. จ�ำนวนฟันที่เหลือในช่องปาก
มีฟันธรรมชาติในช่องปากและไม่ได้ใส่ฟันเทียม
มีฟันธรรมชาติในช่องปากร่วมกับใส่ฟันเทียม
ไม่มีฟันธรรมชาติในช่องปากและไม่มีฟันเทียม
ไม่มีฟันธรรมชาติเหลืออยู่และใส่ฟันเทียมทั้งปาก
รวม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานระหว่างปัจจัยน�ำเกีย่ วกับความเชื่อเรือ่ งสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้
ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมและปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ต่อการรับการรักษาทางทันตกรรม
รายการปัจจัย

ค่าเฉลี่ย

1. ปัจจัยน�ำเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้
2. ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการทันตกรรม
3. ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการรับการรักษาทางทันตกรรม
รวม

4.05
3.63
1.81
3.16

ความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผูส้ งู อายุ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย โดยความต้องการ
ใช้บริการทันตกรรมใส่ฟันปลอมทดแทนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
รองมา คือ ความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมรักษาฟัน

ค่าความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.77
0.62
0.58
0.42

ระดับปัจจัย
มาก
มาก
น้อย
ปานกลาง

ด้วยการอุดฟัน และถอนฟันตามล�ำดับ และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
ต�ำ่ สุด คือ ความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมรักษาก้อน
เนื้องอก (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ จ�ำแนกเป็นรายข้อ
ประเด็นความต้องการ

ค่าเฉลี่ย

1. ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมรักษาฟันถอนฟัน
2. ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมรักษาฟันด้วยการอุดฟัน
3. ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมรักษารากฟัน
4. ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมทาฟลูออไรด์วานิช
5. ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมรักษาเหงือก
6. ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมรักษาข้อต่อขากรรไกร
7. ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมรักษาก้อนเนื้องอก
8. ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมใส่ฟันปลอมทดแทน
รวม
ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับ
การรักษาทางทันตกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

2.39
2.64
1.73
2.14
1.76
1.34
1.24
3.62
2.11

ค่าความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.25
1.49
1.10
1.39
1.08
0.72
0.61
1.54
0.70

ระดับความ
ต้องการ
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด
มาก
น้อย

อยู่ในระดับปานกลาง (rxy = .560) ส่วนปัจจัยที่เหลือ
ไม่พบความสัมพันธ์กบั ความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
ของผู้สูงอายุ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation) ระหว่างปัจจัยน�ำเกี่ยวกับ
ความเชือ่ เรือ่ งสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้ ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรทีเ่ อือ้ ต่อการเข้ารับบริการทันตกรรม
ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม กับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
ของผู้สูงอายุ
ค่า
สัมประสิทธิ์
สหพันธ์

ระดับนัย
ส�ำคัญทาง
สถิติ

1. ปัจจัยน�ำเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้

.066

0.226

2. ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการทันตกรรม

-.011

0.840

3. ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม

.560**

0.000

ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับความต้องการ
เข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บทวิจารณ์
จากการวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ
ในเขต อบต. บางบ่อ มีประเด็นที่น่าสนใจน�ำมาอภิปราย
ผลดังนี้
ปั จ จั ย น� ำ เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งสุ ข ภาพ
ช่ อ งปากด้ า นการรั บ รู ้ โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ หากเรียงตามค่าเฉลี่ย 3 ล�ำดับแรก การไปพบ
ทันตบุคลากรช่วยแก้ปัญหาในช่องปากของท่านได้ มีค่า
เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ซึง่ เป็นค่าเฉลีย่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือ
การไปรับการรักษาทางทันตกรรมช่วยลดการสูญเสียฟันได้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามด้วยการมีสุขภาพช่อง
ปากที่ไม่ดี มีผลต่อการท�ำงานหรือผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจ�ำวันได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
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ค่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด คื อ การมี โ รคประจ� ำ ตั ว บางโรคท� ำ ให้
เกิดโรคในช่องปากหรือมีปัญหาในช่องปากได้ แสดงว่า
ประชาชนมี ค วามตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่องปากในระดับมาก ซึ่งจากผลการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Kiyak, H.A., & Reichmuth, M.(10) ทีพ่ บว่า
ทัศนคติต่อการดูแลทันตสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับการ
เข้ารับบริการทันตกรรมผูส้ งู อายุ และมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Davidson & Andersen(11) ที่พบว่าความ
เชื่อด้านทันตสุขภาพ สามารถใช้คาดหมายหรือท�ำนาย
การมารับบริการทันตกรรมของประชาชนและการรับรู้
ประโยชน์ของการป้องกันโรคสัมพันธ์กบั การเข้ารับบริการ
ทันตกรรม และสอดคล้องกับการศึกษาของ Gilbert,
Duncan, Crandall, & Heft(12) ที่พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติ
การให้คุณค่าความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปาก
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การไปใช้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมของ
ผู ้ สู ง อายุ และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
สิรพิ รรณ พันธ์พบิ ลู ย์(13) ทีพ่ บว่า ความรูท้ างด้านทันตสุขภาพ
การรับรู้ภาวะสุขภาพช่องปาก การรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การรับรู้อุปสรรค และ
การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติ มีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทันตสุขภาพของผูส้ งู อายุในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริรัตน์ รอดแสวง(14)
ที่พบว่าปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์
ของการดูแลสุขภาพช่องปาก การรับรู้โอกาสเสี่ยงที่ท�ำให้
เกิดโรคในช่องปาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ ธิดา
รัตนวิไลศักดิ์(15) ที่พบว่า ปัจจัยน�ำเกี่ยวกับความเชื่อด้าน
ทันตสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรค
มีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เข้ารับบริการทันตกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ท่านมีความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลตามสิทธิเพียงใด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านใช้เวลา
ในการเดิ น ทางไปรั บ บริ ก ารทั น ตกรรมนานเพี ย งใด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ท่านมีความสะดวกในการ
เข้ารับ การรักษาทางทันตกรรมเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ท่านคิดว่าสิทธิการรักษาที่ท่านมีเพียงพอ
ต่อการรักษาเพียงใด มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก และข้อทีม่ ี
ค่ า เฉลี่ ย ต�่ำสุ ด คือ ท่านมีร ายได้เฉลี่ย กี่บาทต่อเดื อน
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ซึ่งจากผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Macek,
Cohen, Reid, & Manski(16) ทีพ่ บว่า การมีประกันสุขภาพ
และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาโรคทางทันตกรรมมีความ
เกี่ยวข้องกับการเข้ารับบริการทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Kiyak & Reichmuth(10)
ที่พบว่า สิทธิการรักษาทางทันตกรรมและความสะดวก
ในการเข้ารับบริการคลินิกทันตกรรมพื้นที่เขตเมืองและ
ชนบทมีความเกี่ยวข้องกับการเข้ารับบริการทันตกรรม
ผูส้ งู อายุ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ประกล พิบลู ย์โรจน์,
วรางคนา เวชวิถ,ี ดาวเรือง แก้วขันตี, และ วิกลุ วิสาลเสสถ์(17)
ที่พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจและรายได้มีความเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในประชากรที่อายุ
60 - 75 ปี และสอดคล้องกับการศึกษาของสุภาพร แสงอ่วม,
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, ภูดิท เตชาติวัฒน์, ชญานินท์
ประทุมสูตร, กันยารัตน์ คอวนิช(18) ที่พบว่า การมีรายได้
ของตนเองมีความเกีย่ วข้องกับการเข้าถึงบริการทันตกรรม
ของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
และสอดคล้องกับการศึกษาของ ธิดา รัตนวิไลศักดิ์(15)
ที่ พ บว่ า ความสามารถในการจ่ า ยค่ า บริ ก ารสุ ข ภาพ
การมีทันตแพทย์รักษาและให้ค�ำปรึกษาประจ�ำมีความ
เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับ
การรักษาทางทันตกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าโดยมากค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย หากเรียงตามค่าเฉลีย่ 3 ล�ำดับแรกพบว่า ท่านมี
กลิน่ ปากมีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับน้อย
รองลงมา คือ ท่านมีอาการปวดฟันหรือฟันโยก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับน้อย ตามด้วยท่านมีฟันผุหรือฟันแตกหรือ
ฟันร้าวมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับน้อย และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด
คือ ท่านมีปัญหาก้อนเนื้องอกในช่องปาก ซึ่งจากผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Arpin, Brodeur,
& Corbeil(19) ที่พบว่าการตระหนักต่อสภาวะโรคหรือ
ความจ�ำเป็นที่จะต้องไปรับบริการทันตกรรม เป็นปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้ารับบริการทางทันตกรรมในผูส้ งู อายุ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Macek, Cohen, Reid,
& Manski(16) ที่พบว่า การมีฟันในปากและการไม่มีฟัน
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการเข้ารับบริการทันตกรรม
ในกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา และสอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ Takashi, Motoyuki, Masahiko,
Yoshinori, & Akito(20) ที่พบว่าจ�ำนวนฟันที่เหลืออยู่ใน
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ช่องปาก การมีฟนั เทียมในปาก และอาการปวดเป็นปัจจัย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้ารับบริการทันตกรรมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ธิดา รัตนวิไลศักดิ(15)
์ ที่พบว่า การมีฟันเหลือในช่อง
ปากและการใส่ฟันเทียมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
บริการทันตกรรมของผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลเมืองบุรรี มั ย์
ความต้ อ งการเข้ า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรมของ
ผูส้ งู อายุ โดยรวมมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับน้อย เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่
ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมใส่ฟันปลอม
ทดแทน ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
รักษาฟันด้วยการอุดฟัน ท่านมีความต้องการเข้ารับบริการ
ทันตกรรมรักษาฟันถอนฟัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
คื อ ท่ า นมี ค วามต้ อ งการเข้ า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรม
รักษาก้อนเนื้องอก ซึ่งพบว่าความต้องการเข้ารับบริการ
ทันตกรรมของผูส้ งู อายุในระดับน้อยนัน้ มีความสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วีระศักดิ์ พุทธาศรี และ เพ็ญแข ลาภยิง่ (6)
ที่ พ บว่ า ประชาชนผู ้ สู ง อายุ ข องไทยใช้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
ช่องปากเพียงร้อยละ 8.69 และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ธิดา รัตนวิไลศักดิ(15)
์ ทีพ่ บว่า ผูส้ งู อายุในเขตเทศบาล
เมืองบุรรี มั ย์ไปใช้บริการทันตกรรมเพียงร้อยละ 24.6 และ
สอดคล้องกับผลการส�ำรวจโดยกองทันตสาธารณสุข(20)
ที่พบว่า ผู้สูงอายุของไทยมีอัตราการใช้บริการทันตกรรม
เพียงร้อยละ 32.28
ความสัมพันธ์ของปัจจัยน�ำเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่ อ งสุ ข ภาพช่ อ งปากด้ า นการรั บ รู ้ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ด้ า นทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรม
ปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษา
ทางทันตกรรม กับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
ของผู้สูงอายุ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการเข้ารับบริการ
ทันตกรรมของผูส้ งู อายุอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับปานกลางเท่ากับ .56
ทัง้ นี้ เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์เมือ่ เกิดความเจ็บป่วย
และเจ็บปวดจึงมีความต้องการในการรักษาความเจ็บป่วยนัน้
และเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ซึ่งผลการศึกษา
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Arpin, Brodeur,
& Corbeil(19) ที่พบว่าการตระหนักต่อสภาวะโรคหรือ
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ความจ�ำเป็นที่จะต้องไปรับบริการทันตกรรม เป็นปัจจัย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเข้ า รั บ บริ ก ารทางทั น ตกรรม
ในผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Macek,
Cohen, Reid, & Manski(16) ที่พบว่า การมีฟันในปาก
และการไม่มฟี นั เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเข้ารับ
บริการทันตกรรมในกลุม่ ผูส้ งู อายุในประเทศสหรัฐอเมริกา
และสอดคล้องกับการศึกษาของ Takashi, Motoyuki,
Masahiko, Yoshinori, & Akito(20) ที่พบว่าจ�ำนวนฟันที่
เหลืออยูใ่ นช่องปาก การมีฟนั เทียมในปาก และอาการปวด
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเข้ารับบริการทันตกรรม
ในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ข องประเทศญี่ ปุ ่ น และสอดคล้ อ ง
กับการศึกษาของ ธิดา รัตนวิไลศักดิ์(15) ที่พบว่า การมี
ฟั น เหลื อ ในช่ อ งปากและการใส่ ฟ ั น เที ย มเป็ น ปั จ จั ย
ที่สัมพันธ์กับการใช้บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
จากข้อค้นพบที่ว่า ปัจจัยตระหนักถึงความ
จ� ำ เป็ น ต่ อ การเข้ า รั บ การรั ก ษาทางทั น ตกรรมมี ค วาม
สัมพันธ์เชิงบวกกับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรม
ของผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
แสดงว่ า ถ้ า ปั จ จั ย ตระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ต่ อ การ
เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมสูงขึ้น ความต้องการเข้า
รับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุจะสูงตามไปด้วย ดังนั้น
ทันตบุคลากรควรให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงบริการทันตกรรม
ของผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีช่องทางด่วนแก่ผู้สูงอายุเมื่อมา
รับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาล และจัดให้มีการให้
บริการทันตกรรมเชิงรุก เช่น การออกหน่วยบริการทันต
กรรมพืน้ ฐาน ได้แก่ การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน
และการทาฟลูออไรด์ เป็นต้น
แต่หากต้องการลดความต้องการเข้ารับบริการ
ทันตกรรมของผูส้ งู อายุ จะต้องลดปัจจัยตระหนักถึงความ
จ�ำเป็นต่อการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมของคนไข้ลง
หากพิจารณาประเด็นรายข้อพบว่า 3 ประเด็นทีม่ คี ะแนนสูง
ได้แก่ อาการปวดฟัน/ฟันโยก มีกลิ่นปาก มีฟันผุ/ฟันแตก
/ฟันร้าว โดยปัญหาทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวสามารถลดลง
ได้ ด ้ ว ยการส่ ง เสริ ม การดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพเพื่ อ ลดและ
ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคในช่ อ งปาก จึ ง ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม
การดูแลทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยรณรงค์ทั้งใน
ผู ้ สู ง อายุ ที่ ม ารั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมของ
โรงพยาบาลและในชมรมผู้สูงอายุชุมชน
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จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความต้องการเข้า
รับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย โดยมีเพียงปัจจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นต่อ
การเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความต้องการเข้ารับบริการทันตกรรมของผูส้ งู อายุ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 มีคา่ สัมประสิทธิส์ ห
สัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy = .56) ส่วนปัจจัยน�ำ
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสุขภาพช่องปากด้านการรับรู้ และ
ปัจจัยสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการ
ทันตกรรมไม่พบความสัมพันธ์กับความต้องการเข้ารับ
บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ นายเชาวลิ ต ร บุ ญ รอด นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางบ่อที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ใน
การท�ำการศึกษาวิจัยนี้ในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ รวม
ถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจิตอาสาในเขตพื้นที่ศูนย์
สุขภาพชุมชนบางบ่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลบางบ่อในการช่วยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก
ผูส้ งู อายุประจ�ำชุมชนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาในครัง้ นี้
และนายพัลลภ ลิ่วน�ำวงศ์ลาภ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
บางบ่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตกรรมที่ได้ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการวิจัยนี้จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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O1: A comparison of health care utilization and end of life care provided for cancer
and non-cancer elderly patients at Department of Medicine Siriraj hospital
Tanchanok Chattaris, Varalak Srinonprasert, Sutisa Pitiyarn, Patumporn Suraarunsumrit
Division of Geriatric Medicine, Department of Medicine, Faculty of Medicine Siriraj hospital,
Mahidol University, Bangkok, Thailand
Background: Advanced chronic disease and cancers are major causes of death among the elderly.
Appropriate palliative and end of life care for them would enhance death without suffering and potential
reduction of health care cost.
Patients and methods: A retrospective cohort review of elderly patients at least 60 years old admitted and
discharged alive in 2013 was investigated. The patients were selected and classified into the cancer group
and the non-cancer one, according to the criteria of advanced disease. Any health care utilization and advance
care planning (ACP) documentation were collected.
Results: There were 510 elderly patients (334 of metastatic cancer cases and 176 of advanced stage
non-cancer cases). Non-cancer patients had more unplanned OPD/ER visits within 6 months before admission,
compared with the cancer patients (%60.2 in the non-cancer group VS %48.5 in the cancer group, p=0.012
and median number of 1.4 visits in the non-cancer group VS 0.9 visit in the cancer group, p<0.001). ACP
documentation before admission was conducted in %38.6 of the non-cancer patients and %10.5 of the
cancer patients (p<0.001). In the cancer group, the mean number of admission was higher, whereas the
median length of hospitalization was lower, compared with the non-cancer group (1.6 and 2.8 admissions,
respectively (p<11 ,)0.001 and 5 days, respectively (p<0.001)). Moreover, non-cancer patients had higher
rate of performed invasive procedures (p<0.001).
Conclusion: In the non-cancer group, health care utilization, especially invasive procedures, is higher than
the other. It might be more appropriate to pursue treatments aiming for quality of life. Palliative care and
advance care planning should be considered in routine practice for caring of elderly patients with advanced
stage of their illnesses.
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O2: Effect of mild normocytic anemia on hospitalization and mortality in Thai elderly
Aisawan Petchlorlian1, Sulada Pukiat2, Orapitchaya Krairit2
1
Division of Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
2
Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
Objectives: Impact of mild anemia on clinical outcomes in elderly remains uncertain. We aimed to study the
effect of mild normocytic normochromic anemia on hospitalization and mortality in Thai elderly.
Patients and Methods: Outpatient electronic medical records of Ramathibodi hospital were retrospectively
reviewed from January 2013 to October 2017. We randomly selected 330 patients with mild normocytic
normochromic anemia and matched them with 330 non-anemic subjects using age, sex, and renal function.
Primary outcomes were 1)death, 2)composite of death or hospitalization, and 3)composite of death,
hospitalization, or emergency visit. We used univariable and multivariable Cox proportional hazard regression
to analyze the association between anemia and outcomes.
Results: Over-all median follow-up time was 4.14 years. The incidence rate of 3 primary outcomes were
0.71, 4.44, and 5.23 events/person-year respectively. Hazard ratioes of anemia from univariable analyses for
the 3 outcomes were not statistically significant (0.63(0.24-1.63), 0.81(0.56-1.17), and 0.88(0.63-1.24)). All
multivariable adjusted hazard ratioes of anemia were also not significant.
Conclusion: Mild normocytic normochromic anemia in elderly was not found to be associated with higher
mortality or hospitalization. Further study should try to answer if routine screening for anemia in asymptomatic
elderly is of any benefit.
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O3: A study of epidemiology and characteristics of dementia care in geriatric clinic
Kritapas Chulakadabba, Weerasak Muangpaisan, Pitiporn Siritipakorn, Angkana Jongsawadipatan
and Sitthiphon Bunman
*Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University, Bangkok, Thailand
Objectives: To study the epidemiology and characteristics of dementia that have been little reported in Thailand
and to guide health professional to develop strategies for the care system for patients and caregivers.
Patients and methods: Medical records of patients with cognitive complaint who received the diagnosis and
still be on active follow-up at Siriraj Geriatric Clinic were reviewed. Important data were collected.
Results: A total of 857 patients were included with mean age of 78.9 (8.0) years old. Mean TMSE at presentation
was 20.2(6.8). The top three common diagnoses of dementia were Alzheimer’s disease (43.3%), unspecified
dementia (22.2%) and vascular dementia (19.2%). There were 194 MCI, 22 VCI and 20 subjective cognitive
decline (SCD) patients. Three hundred-twenty (50.2%) of dementia patients had BPSD of which the most
common presenting BPSD was delusional behavior (n=98). 61.2% of the patients received acetylcholinesterase
inhibitors and 23.5% received NMDA receptor antagonist. Antidepressants/ antipsychotics and sedatives
were prescribed in 30.4%, 26.9% and 2.3% respectively.
Conclusion: Alzheimer’s disease was the most common type with at least 3/2 of patients had either single or
mixed pathologies, followed by vascular pathologies in 3/1 of the patients. 5/1 of the patients with cognitive
complaint did not meet the diagnosis of dementia. BPSD was reported in half of the cases. Nearly ten percent
of AD patients did not receive either AChEI or NMDA receptor antagonist, which were related to financial
problem, family decision, adverse effect or contraindication.
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O4: Perspective of “good death” in older patients, their relatives of Siriraj hospital
Manchumad Manjavong , Varalak Srinonprasert
Division of Geriatric Medicine, Department of Medicine Siriraj hospital

Background: Good death is an important concept in the palliative care. Nevertheless components of good
death remains to be elucidated. Previous study in Thailand addressed some discordance in opinion between
older patients and their families. We aimed to study the changes over this period where concept of palliative
care has become more popular in Thai community.
Patients and methods: Older patients and their relatives attended to geriatric clinic were recruited. We
utilized a questionnaire contains thirteen-situation-based items that was developed from literature reviews
and adapted to suit Thai cultural context which were used in previous study. We inquired older persons to
rate their agreement with each statement regarding issues in end-of-life care. We also asked their families to
rate how they believed what older relatives would have thought using similar questions. We compared the
different opinion between them and compare the results with previous study conducted 7 years ago to see
the trend of changes.
Results: Three hundred and fifty-two patients and 353 relatives were recruited in this study. The most
significant difference was the item regarding wish not to be burden for which patients ranked it as important
at 86% while only 65% of their relatives believed so (p= 0.001). Seventy-nine percent of patients agreed with
item ‘not to prolong their life’ while only 65% of family agreed to this (p=0.039). Significant different when
compared between 2 studies conducted 7-year apart was related to patients’ autonomy. Higher proportion
of relative agree to allow patients to know their prognosis and involved in decision making compared to
previous study (90% & 77%, p= 0.025)
Conclusion: Differences in agreements between older patients and their families regarding good-death remains
apparent. Nevertheless, the gap become narrower compared to previous study. Health care personals might
be the person to close the gap by introducing the discussion with patients and their families in this matter.
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O5: The prevalence and associated factors of sarcopenic obesity are not the same
as sarcopenia in older patients.
Ploy Ruengsinpinya1, Prasert Assantachai2
1
Department of Medicine, 2Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine,
Siriraj Hospital, Mahidol University
Background: Sarcopenia was highlighted in geriatric medicine over decades. However, the coexistence of
sarcopenia and high accumulation of fat mass, termed sarcopenic obesity, has been under focus recently.
Since both conditions synergistically cause even more adverse health outcomes compared to what it causes
when existing alone, e.g. increase risk of disability, morbidity and mortality. Therefore, the prevalence of
sarcopenic obesity and its associated factors are essential for policy planning as well as its implication during
routine daily clinical practice.
Objectives: To determine the prevalence as well as the associated factors of sarcopenic obesity among older
patients. The differences of prevalence and associated factors of sarcopenia and sarcopenic obesity are
our secondary objectives.
Patients and methods: This cross-sectional study recruited the older patients aged 60 years old and over
who were followed up at the out-patient department of Siriraj Hospital. Appendicular muscle mass and body
fat mass were evaluated by bio-electrical impedance analysis (BIA). Hand grip strength and usual gait
speed (6-meter distance) were also assessed. Sarcopenic obesity was defined as sarcopenia based on the
consensus of the Asian Working Group for Sarcopenia plus obesity based on WHO criteria (body fat mass
≥ 25% in male or ≥ 35% in female).
Results: A total amount of 186 patients were recruited with 60.2% being female. The mean age was 70.5 +
7.5 years. The prevalence of sarcopenic obesity was 5.4% (male 2.7%, female 7.1%), while those of sarcopenia was 7.5% (male 8.1%, female 7.1%). The associated factors of sarcopenic obesity were: increasing
age, low education, high co-morbidity index and low physical activity. Meanwhile, the associated factors of
sarcopenia were: increasing age, low education, low BMI, poor nutrition status, high co-morbidity index and
number of medications, impair cognition and IADL.
Conclusion: Although the prevalence of sarcopenia was more prevalent than sarcopenic obesity. Their
prevalences and associated factors are different. Therefore, both of these conditions should be screened
and highlighted simultaneously during clinical practice for the benefit of treatment and prevention.
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O6 : ความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุและภาวะสมองเสื่อมในคลินิกผู้สูงอายุ
Prevalence of geriatric syndromes and dementia in a geriatric clinic
ปิติพร สิริทิพากร1 วีรศักดิ์ เมืองไพศาล2 ดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ2 เพ็ญศรี เชาว์พานิชย์เวช1
ไพฑูรย์ เหล่าจันทร์** สุทิศา ปิติญาณ* นภาพร เพ็งสอน*
1
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : ศึกษาความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุ และภาวะสมองเสื่อมที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลศิริราช
วิธีการวิจัย : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ ผู้ป่วย 1,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาใน
คลินิกสูงอายุ รพ.ศิริราช ในช่วงเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2560 โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพ/กลุ่มอาการสูงอายุ
เพือ่ ประเมินอาการในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนพบแพทย์ และแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิ
ผลการวิจัย : กลุ่มอาการสูงอายุที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 40.5 ภาวะกลั้นปัสสาวะ
หรืออุจจาระไม่อยู่ ร้อยละ 38.0 นอนไม่หลับ ร้อยละ 26.4 ภาวะหกล้ม (fall) ร้อยละ 12.0 และเบือ่ อาหาร ร้อยละ 11.6
เมื่อวิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติกทวิแล้ว พบว่า ปัจจัยที่ยังคงมีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ อายุ
(OR=1.02, 95%CI=1.00-1.04; p=0.003) ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน (OR=3.20, 95%CI=2.14-4.80;
p=0.001) ภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่ (OR=1.64, 95%CI=1.30-2.20; p=0.001) ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน
(OR=15.81, 95%CI=6.70-37.33; p=0.001)
สรุป : การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ ควรประเมินกลุ่มอาการสูงอายุอื่นๆ และโรคร่วมควบคู่กัน
ไปอย่างครอบคลุมทุกด้าน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมให้มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นและป้องกันอันตรายอันเกิดจากภาวะโรคร่วมที่
จะส่งผลต่อผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมต่อไป
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O7 : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
ธนิดา ผาติเสนะ1 กิตติยา ก้อยจะบก2 มณีรัตน์ บุตรศรีภูมิ2 สุทธิดา เสาสิงห์2
1
รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 2) ศึกษา
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผูส้ งู อายุ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริม
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
วิธีการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโนนฝรัง่ ต�ำบลหัวทะเล อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 117 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบไคสแควร์
ผลการวิจัย : พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.0 อายุ 60-69 ปี ร้อยละ 56.4 มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ 75.2 การดูแลสุขภาพช่องปาก ส่วนใหญ่จะใช้การแปรงฟัน ร้อยละ 94.0 ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ไม่
เคยไปตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 59.0 ปัจจัยน�ำด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับสูง ร้อยละ
82.1 ทัศนคติตอ่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากอยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 89.7 ปัจจัยเอือ้ ได้แก่ การเข้าถึงสถานบริการ
การดูแลสุขภาพช่องปากของผูส้ งู อายุ ส่วนใหญ่มสี ทิ ธิการรักษาพยาบาล โดยใช้บตั รหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ
95.7 โดยไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ร้อยละ 85.5 ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมของ
บุคคลในครอบครัว อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 58.1 แรงสนับสนุนทางสังคมของบุคลากรทางการแพทย์ อยูใ่ นระดับมาก
ร้อยละ 45.3 และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.3 และพบว่า การตรวจสุขภาพ
ช่องปากจากทันตบุคลากรที่ผ่านมา และการเข้าถึงสถานบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุป : ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มคี วามรู้ และทัศนคติในการดูแลสุขภาพช่องปากอยูใ่ นระดับทีส่ งู อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไปรับการตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพช่องปาก และหาวิธี
ป้องกันกันรักษา
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O8 : การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก
อุไรวรรณ พลซา1 ชัญญา ศิริศิลป์2 พรรณวรดา สุวัน3
1
พย.บ.พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลอุดรธานี
2
พย.ม.พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลอุดรธานี
3
พย.ม.มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหัก
โรงพยาบาลอุดรธานี 2) ความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติ 3 ) ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลตามแนว
ปฏิบัติ
วิธีการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Development Research) มี 3 ระยะ 12 ขั้นตอนตามกรอบแนวคิดการพัฒนา
แนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ของสภาวิ จั ย ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข แห่ ง ชาติ ข องประเทศออสเตรเลี ย (NHMRC)
ระยะด�ำเนินการ มี.ค-พ.ย 2560 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ใช้แนวปฏิบัติ 50 คน ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก
ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามแนวปฏิบตั ิ 25 คน เครือ่ งมือวิจยั ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญดัชนีความตรง
ตามเนือ้ หาเท่ากับ 1-0.8 ประกอบด้วยแบบประเมินความเป็นไปได้ในการใช้แนวปฏิบตั แิ ละแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ทดลองใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจัย : แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหักโรงพยาบาลอุดรธานี
เป็นแนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ การจัดการความปวดและการป้องกันการเกิดภาวะสับสน
เฉียบพลัน มีความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ในระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.99 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24
3.99 = X (, SD=0.24) ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามแนวปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.58 = X ( 0.10, SD=0.10)
สรุป : แนวปฏิบัติสามารถน�ำมาใช้ในหน่วยงานลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยได้และพึงพอใจ
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O9 : ผลกระทบของภาวะกลืนล�ำบากต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
ทันตแพทย์หญิง นันท์พัชร์ น้อยเนียม1 รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์2
1
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุที่มีและไม่มีภาวะกลืนล�ำบาก
วิธีการวิจัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytic Case-control Study) ผู้เข้าร่วมการศึกษาประกอบด้วยผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะกลืนล�ำบาก (case group) และผู้ที่ไม่มีภาวะกลืนล�ำบาก (Control group) จ�ำนวนกลุ่มละ 30 คน
ใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทางสังคม ประชากรศาสตร์ และประวัติทางการแพทย์และประเมินความจ�ำด้วยแบบประเมิน
ความจ�ำเสื่อม Thai Mental State Exam (TMSE) หรือ Modified Thai Mental State Examination (MTMSE
ประเมินภาวะกลืนล�ำบากด้วยวิธี -3ounce Water Swallow Test ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้วยแบบประเมิน
ผลกระทบของช่องปากแบบเจาะจงสภาวะกลืนล�ำบาก Condition-Specific Forms of the Oral Impacts on Daily
Performances Attributed to Dysphagia (CS-OIDP) ใช้ค่าไคสแควร์ (chi-square) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ผลการวิจัย : พบว่ามีความแตกต่างกันของสัดส่วนผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มศึกษาที่ตอบว่าภาวะกลืนล�ำบากส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตมิติสุขภาพช่องปากทั้งสิ้น 7 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการรับประทานอาหาร การพูด การนอนหลับ
การออกไปพบปะผู้คน การรักษาอารมณ์ให้เป็นปรกติไม่หงุดหงิดง่าย การท�ำความสะอาดช่องปาก (p<0.001)
สรุป : คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนล�ำบากมีโอกาสแตกต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มี
ภาวะกลืนล�ำบากอย่างมีนัยส�ำคัญ
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O10 : ประสบการณ์ของผู้สูงอายุต่างประเทศที่อยู่ตามล�ำพัง:
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพ
Experience of older persons in the oversea living alone:
Systematic review and meta synthesis
สาคร อินโท่โล่1 วรรณภา ศรีธัญรัตน์2
1
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเป็นมา : ปัจจุบันผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่โดยล�ำพังมีจำ� นวนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้การใช้ชีวิตเพียงล�ำพังท�ำให้ผู้สูงอายุต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลกระทบกับการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันของผู้สูงอายุ การท�ำความเข้าใจการรับรู้ประสบการณ์การอยู่ล�ำพังของผู้สูงอายุจึงนับเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
เพราะมีความส�ำคัญต่อการออกแบบบริการด้านสุขภาพและการบริการทางสังคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์ : การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงคุณภาพของต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยว
กับประสบการณ์ชีวิตการอยู่ล�ำพังของผู้สูงอายุ
วิธกี ารวิจยั : ใช้วธิ กี ารการทบทวนงานวิจยั เชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ ในช่วงปี
พ.ศ. 2559-2552 ในฐานข้อมูลวารสารนานาชาติด้านพยาบาลและสหวิชาชีพ (CINAHL) และฐานข้อมูล MEDLINE
ค�ำส�ำคัญที่ใช้สืบค้น คือ ผู้สูงอายุอยู่ล�ำพัง งานวิจัยเชิงคุณภาพ ประสบการณ์
ผลการวิจัย : ผลการศึกษาประกอบด้วย 3 ประเด็นส�ำคัญ คือ พบว่า 1) ความหมายของการอยู่ลำ� พัง ได้แก่ ความเป็น
อิสระ และตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 2) วิถีชีวิตการอยู่ล�ำพัง ได้แก่ ยอมรับการแปรเปลี่ยน เรียนรู้สิ่งใหม่ในภาวการณ์ปัจจุบัน
มุ่งมั่นการท�ำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ ยอมรับการช่วยเหลือ และวางแผนเพื่อชีวิตบั้นปลาย
3) ปัจจัยเงื่อนไขในการอยู่ล�ำพังของผู้สูงอายุ ได้แก่ พลังภายในตัวบุคคลและแหล่งสนับสนุนทางสังคม
สรุป : จากงานวิจัยต่างประเทศเป็นประโยชน์สำ� หรับบุคลากรสุขภาพและบุคลากรด้านสังคมในการท�ำความเข้าใจและ
ตระหนักถึงแนวโน้มของสถานการณ์การอยู่ล�ำพังของผู้สูงอายุไทย
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งานประชุมวิชาการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
เรื่อง Challenges and Solutions for Healthy Aging in Thailand “Add Life to Years”

O11 : ผู้สูงอายุ : จากภูมิปัญญาอาชีพสู่ความภาคภูมิใจ
รัก ชุณหกาญจน์1 พรนภัส ลี้เทียนเซง2
1
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วัตถุประสงค์ : ผูส้ งู อายุมกั จะมีความสุขเมือ่ นึกถึงเรือ่ งราวหรือประสบการณ์ในอดีตของตน ความภาคภูมใิ จ เป็นตัวแปร
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุมคี วามสุข การศึกษานีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษากลไกการเกิดความภาคภูมใิ จจากการประกอบอาชีพ
ของผู้สูงอายุ
วิธกี ารวิจยั : เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลวิจยั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูส้ งู อายุทงั้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง จ�ำนวน 12 คน
ที่มีความภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาอาชีพของตนเอง
ผลการวิจยั : พบว่า กลไกความภาคภูมใิ จของผูส้ งู อายุจากภูมปิ ญ
ั ญาอาชีพ เริม่ ต้นจาก จุดเริม่ ต้นของการประกอบอาชีพ
ซึง่ มีทงั้ การได้รบั ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากบรรพบุรษุ และการลองถูกลองผิด ปรับปรุง และดัดแปลงจนตกผลึกองค์ความรู้
กลายมาเป็นสูตรเฉพาะตัว เป็นทีย่ อมรับของลูกค้า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ประคองกิจการผ่านพ้นวิกฤติมาได้
การที่กิจการของตนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและตนเองได้ในปัจจุบันโดยมีการสืบต่อกิจการโดยลูกหลานหรือบุคคลอื่น
สรุป : แม้ว่าจะยุติการท�ำกิจการแล้วแต่ยังคงมีลูกค้าแวะเวียนทักทาย หรือกล่าวถึงกิจการของตน กลไกทั้งหมดล้วน
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจอันเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในผู้สูงอายุ
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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. The Journal of Gerontology and
Geriatric Medicine, 3 issues per year, 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 Articles: an article with technical
knowledge collected from journals or textbooks and
is profoundly analyzed and criticized.
2. Case Reports 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 Articles: 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.
Manuscript Submission
The Journal of Gerontology and
Geriatric Medicine only accepts online submission.

The manuscript must be submitted via electronic
address. Registration by corresponding author is
required for submission. We accept articles written in
both English and Thai. However for Thai article, English
title page abstract are 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. 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.
Manuscript revision
The manuscript is process by peer
revision. The reviewers will consider quality of
manuscript based on scientific matters. The
comments and suggestion will be sent confidentially
to the editor-in-chief. The editor in chief will synthesize
and summarize these to the author(s) with
unidentified reviewers.
Contact Address
Journal of Gerontology and Geriatric
Medicine office, The 5th Floor, Chalermprakiat Building,
Faculty of Dentistry Khon Kaen University,
123 Mittraparp Highway, Khon Kaen, 40002
Tel: 043 202 405 ext: 45265 Email: journal.ggm@
gmail.com
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.

32
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 title page
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)
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. 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
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2. 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.
3. Text
The text of the original articles should be
organized in sections as follows
- 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,
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graphs or illustrations etc. Avoid repeating the results
both in tables and in paragraph. Emphasize only
important issues.
- D i s c u s s i o n : 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).
- R e f e r e n c e s 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.
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Does it reduce the incidence of postoperative atrial
fibrillation after coronary artery bypass grafting?
J Med Assoc Thai 2014;97 (Suppl 10):S97-104.
- สมศักดิ์ เทียมเก่า. การพัฒนาเครือข่าย
โรคหลอดเลือดสมองภาคอีสาน. ว. สมาคมโรคหลอด
เลือดสมองไทย 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.
- สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, ดลฤดี สองทิศ.
ต�ำราวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ; 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.
- กนิษฐา ไทยกล้า, จิตรลดา อารียส์ นั ติชยั ,
ดาริกา ไสงาม, มานพ คณะโต, รัตนา จารุเบญจ, รุ่งนภา
คําผาง, และคณะ, บรรณาธิการ. สังเคราะห์สถานการณ์
สารเสพติด พ.ศ. 2545-2555. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด; 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.
- วิ ชั ย เส้ น ทอง. Chest pain. ใน:
กาญจนา จันทร์สูง, ประณิธิ หงสประภาส, บรรณาธิการ.
อาการวิ ท ยาทางอายุ ร ศาสตร์ . ขอนแก่ น : ภาควิ ช า
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;
2558. หน้า 165–70.
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Institutional authors
- World Health Organization.
The ASSIST project-alcohol, smoking and substance
involvement screening test. Geneva : WHO; 2013.
- ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ . รายงานการ
ส� ำ รวจประชากรสู ง อายุ ใ นประเทศไทย พ.ศ. 2557.
กรุงเทพฯ: ส�ำนัก; 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 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.
- อรุ ณี เจตศรี สุ ภ าพ. ธาลั ส ซี เ มี ย :
อดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคต. ใน: พจน์ ศรี บุ ญ ลื อ ,
บ ร ร ณ า ธิ ก า ร . ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ป ร ะ จ� ำ ป ี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 28
ประจ�ำปี 2555: 40th Anniversary of MD@KKU moving
forwards the to 50th of Asia: วันที่ 10-12 ตุลาคม 2555;
ขอนแก่น. ขอนแก่น: ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2555. หน้า 3-13.
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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 เอี่ยมมะ. การพัฒนาแนวปฏิบัติ
การพยาบาลในการป้ อ งกั น ภาวะสั บ สนเฉี ย บพลั น
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.
Samples of reference in electronic format
Article on website only (with doi)
- Phababpha S, Kukongviriyapan U,
Pakdeechote P, Senggunprai L, Kukongviriyapan V,
Settasatian C, et al. Association of arterial stiffness
with single nucleotide polymorphism rs1333049
and metabolic risk factors. Cardiovasc Diabetol
2013;12:93. doi: 10.1186/1475-2840-12-93
Online only article (without doi)
- National Health and Medical
Research Council. How NHMRC develops its
guidelines [Online]. 2009 [cited 2016 Dec 20]:
Available from: https://goo.gl/H0CtWj
- Phababpha S, Kukongviriyapan U,
Pakdeechote P, Senggunprai L, Kukongviriyapan V,
Settasatian C, et al. Association of arterial stiffness
with single nucleotide polymorphism rs1333049 and
metabolic risk factors.
- Cardiovasc Diabetol [serial online]
2013 Jun 21 [cited 2016 Dec 20];12: [8 screens].
Available from: http://bit.ly/2fQ9CNL
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- วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย . ผู ้ สู ง อายุ : ทิ ศ ทางการดู แ ลระยะยาว
ผู้สูงอายุในประเทศไทย [ออนไลน์] 9 กันยายน 2556
[อ้างเมื่อ 20 ธันวาคม 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. สมาชิกสมทบต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสถานอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและเสียค่าสมาชิกรายปี 100 บาทต่อปี
4. สมาชิกมีสิทธิที่ส�ำคัญคือ มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ มีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการต่างๆ ทีส่ มาคมได้จดั ขึน้ มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมใหญ่
ของสมาคม และสมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
5. สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด ประพฤติตนให้สมเกียรติ
ที่เป็นสมาชิกของสมาคม ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�ำเนินการต่างๆ ของสมาคม ร่วมกิจกรรมที่สมาคม
ได้จัดให้มีขึ้น และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
6. คณะกรรมการสมาคมประกอบไปด้วย นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์วิชาการ และกรรมการอื่นๆ โดยมีจำ� นวนไม่เกิน 15 คน และมีวาระคราวละ 3 ปี
7. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจะ
เเถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุล เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อครบ
ก�ำหนดวาระ และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
8. การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสมาคม
9. ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น โดยมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของสมาชิกสามัญ
ที่เข้าร่วมประชุม
10. เมือ่ สมาคมต้องเลิกไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สนิ ของสมาคมทีเ่ หลืออยูห่ ลังจากทีไ่ ด้ชำ� ระบัญชีเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ให้ตกเป็นของสภากาชาดไทย

ใบสมัคร พวท. และสาระส�ำคัญของสมาคม
เรียน นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิก สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (พวท.)
		 [...] ประเภทสมาชิกสามัญตลอดชีพ-ค่าบ�ำรุงครั้งเดียว 2,000 บาท
[...] ประเภทสมาชิกสามัญตลอดชีพ-ค่าบ�ำรุงรายปี 500 บาทต่อปี
[ ] ครั้งแรก [ ] ต่ออายุ
[...] ประเภทสมาชิกสมทบ (ค่าบ�ำรุงรายปีปีละ 100 บาท)
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..................................................... เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน......................................................
6. ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน/สถาบัน...........................................................................................................................................
เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากร/เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน (ส�ำหรับออกใบเสร็จรับเงิน).........................................................
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
O เงินสด
O โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 016-445713-1
		
ชื่อบัญชี สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
		
(กรุณาส่งส�ำเนาใบโอนเงิน ทางโทรสาร 02-411-5034 หรืออีเมล tggm2009@yahoo.com มาด้วย)
โปรดส่งใบสมัครไปยังสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
		
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
		
โทรศัพท์ 02-419-8398 โทรสาร 02-411-5034

ลงชื่อผู้สมัคร.......................................................(.....................................................) วันที่............./............../...............

