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บทคััดย่่อ
การวิิ จัั ยนี้้� เ ป็็ น การวิิ จัั ย เชิิ ง ทดลองมีี วัั ต ถุุประสงค์์ เ พื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บระดัั บ ความปวด อาการข้้ อ ฝืื ด และ
ความสามารถในการใช้้งานข้้อของผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม ก่่อนและหลัังการทดลอง ระหว่่างกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาปกติิ
และกลุ่่� ม ที่่� ไ ด้้ รัั บ การประยุุกต์์ ใ ช้้ ศ าสตร์์ ม ณีี เ วช กลุ่่� ม ตัั ว อย่่างคืื อ ผู้้�สูู งอายุุที่่� ไ ด้้ รัั บ การวิิ นิิ จ ฉัั ยว่่ าเป็็ นข้้ อ เข่่าเสื่่� อ ม
เข้้ารัับการรัักษาโรงพยาบาลหาดใหญ่่ ระหว่่างเดืือนสิิงหาคม 2562 – มีีนาคม พ.ศ. 2563 จำำ�นวน 60 คน แบ่่งเป็็น
กลุ่่�มทดลอง 30 คน และกลุ่่�มควบคุุม 30 คน คััดเลืือกแบบสุ่่�มอย่่างง่่าย เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถาม
ส่่วนแรกเป็็นข้อ้ มููลทั่่�วไปของผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม และส่่วนที่่�สองเป็็นแบบประเมิิน Modified WOMAC (Western Ontario
and McMaster University) ฉบัับภาษาไทย ซึ่่�งได้้รัับการตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน
และผ่่านการตรวจสอบความเที่่�ยงได้้ค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาคเท่่ากัับ 0.78 วิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปด้้วยสถิิติิ
เชิิงพรรณนา เปรีียบเทีียบความแตกต่่างระดัับความปวด อาการข้้อฝืืดและความสามารถในการใช้้งานข้้อ ด้้วยสถิิติิ
t-test , Wilcoxon sign ranks test Mann – Whitney u test และ Independent t-test
ผลการวิิจััยพบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์มณีีเวช มีีระดัับความปวดลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
ที่่�ระดัับ 0.001 มากกว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาปกติิ ส่่วนอาการข้้อฝืืดและความสามารถในการใช้้งานข้้อของผู้้�สููงอายุุ
เข่่าเสื่่�อมไม่่แตกต่่าง
ศาสตร์์มณีีเวชในผู้้�สููงอายุุสามารถช่่วยลดระดัับความปวด ส่่งผลให้้การทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันของผู้้�สููงอายุุดีีขึ้้�น
สามารถช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุเข้้าร่่วมกิิจกรรมในสัังคมได้้ต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : มณีีเวช อาการปวดเข่่า อาการข้้อฝืืด ความสามารถในการใช้้งานข้้อ ผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม
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Abstract
The objective of this experimental research was to compare pain levels, joint stiffness and joint
usability in elderly with osteoarthritis, comparing before and after treatment between experimental group
and controlled group. The samples are elderly people diagnosed with osteoarthritis and admitted to Hat yai
Hospital Since January 2019 - March 2020, The population were 60 persons, divided into 2 groups including
30 patients in the experimental group and 30 patients in the control group.Simple random sampling was
conducted and collected for: 1) general information 2)Evaluation form of the Modified WOMAC (Western Ontario and McMaster University; Thai version), which has been verified for content accuracy by 3 experts and
passed the verification of coefficient. Cronbach’s alpha was 0.78. General data was analyzed using descriptive
statistics. Comparisons of the differences were determined for pain levels, joint stiffness and joint usability
with t-test statistics, Wilcoxon sign ranks test, Mann –Whitney u test and Independent t-test
The Comparisons for the mean difference between before and after treatment among the groups
showed that pain level was greater significantly reduction under the experimental than control group
(p <.001) In contrast joint stiffness, joint usability and joint stiffness of both groups were not significant difference.
The application of Maneevej in the elderly can decrease pain levels, joint stiffness, and joint usability.
Lead to increase ability to activities and be able to participate in social activities.
Keywords: Maneevej, Pain, Joint stiffness, Joint usability
บทนำำ�

โรคข้้อเข่่าเสื่่�อม เป็็นปััญหาสำำ�คััญของระบบ
สุุขภาพทั่่�วโลกและทำำ�ให้้เกิิดความทุุพพลภาพในผู้้�สููงอายุุ1
จากรายงานขององค์์ก ารอนามััยโลกพบความชุุกของ
โรคข้้อเข่่าเสื่่�อมในผู้้�ที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป เป็็นร้้อยละ
12.1และคาดการณ์์ว่่าในปีีค.ศ. 2020 โรคข้้อเข่่าเสื่่�อม
จะเป็็นสาเหตุุของความทุุพพลภาพเป็็นอันดั
ั บั ที่่� 4 ในกลุ่่ม�
2
ผู้้�สูู งอายุุ สำำ� หรัั บ ในประเทศไทยพบบ่่อยในผู้้�สูู งอายุุ
มากกว่่า 65 ปีีขึ้้�นไปโดยพบได้้ถึึง 274,133 ราย คิิดเป็็น
อััตราเฉลี่่�ยเพิ่่�มร้้อยละ 23 ต่่อปีี3 และมีีจำำ�นวนเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�องจากการเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ สาเหตุุส่่วน
ใหญ่่เกิิดจากน้ำำ��หนัักตััวมากใช้้เข่่ามากและนานกว่่าปกติิ
หรืือทำำ�กิิจกรรมที่่�เกิิดการเสีียดสีีของข้้อเข่่า เช่่นการวิ่่�ง
การนั่่�งพัับเพีียบ การนั่่�งยองๆ นั่่�งคุุกเข่่า หรืือนั่่�งขััดสมาธิิ
ท่่าทางเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ข้้อเข่่าถููกงอพัับ ทำำ�ให้้การไหลเวีียน
ของเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงข้้อเข่่าไม่่ดีี ส่่งผลให้้มีีอาการปวดเข่่า
หรืือข้้อเข่่าผิิดรููป ทำำ�ให้้มีปัี ญ
ั หาในการเดิิน การลงน้ำำ��หนััก
และการทรงตััว ซึ่่�งอาการปวดหรืือความรุุนแรงของโรค
จะมีี ผ ลต่่อความสามารถของผู้้�สูู งอายุุส่่งผลกระทบ
ต่่อภาวะจิิตสัังคม ทำำ�ให้้เกิิดความหงุุดหงิิด วิิตกกัังวลและ
ก่่อให้้เกิิดความทุุกข์์ทรมาน ต้้องสููญเสีียบทบาทหน้้าที่่�
ในครอบครัั ว และในการทำำ� งาน ตลอดจนไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมกิิจกรรมในสัังคมได้้ตามปกติิ เกิิดความเครีียด

ที่่�ต้้องพึ่่�งพาการดููแล และสููญเสีียค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา
จำำ�นวนมาก รวมทั้้�งส่่งผลให้้คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุ
ลดลง4
ปัั จจุุบัั น การรัั ก ษาโรคข้้ อ เข่่าเสื่่� อ มแบ่่งเป็็ น
2 แนวทางหลััก ได้้แก่่ การรัักษาด้้วยยา และการรัักษาด้้วย
การไม่่ใช้้ยา การรัักษาด้้วยยาได้้แก่่การใช้้ยาระงัับปวด
และการรัักษาด้้วยการไม่่ใช้้ยา ได้้แก่่การผ่่าตััด การรัักษา
ทางกายภาพบำำ�บััด การออกกำำ�ลัังกายการปรัับเปลี่่�ยน
วิิถีีชีีวิิตให้้มีีน้ำำ��หนัักตััวให้้เหมาะสม การบริิหารร่่างกาย
โดยเฉพาะกล้้ า มเนื้้� อ บริิ เ วณข้้ อ เข่่าซึ่่� ง ช่่วยเพื่่� อ เพิ่่� ม
การไหลเวีียนเลืือด เสริิมสร้้างกล้้ามเนื้้�อ โดยสามารถ
ให้้ ผู้้�ป่่ ว ยกลัั บ ไปทำำ� เองที่่� บ้้ า นเป็็ น การลดอาการปวด
และเพิ่่� ม ความสามารถในการเดิิ น ส่่งผลให้้ ส ามารถ
ทำำ�กิิ จวัั ต รประจำำ�วัั น ได้้ นอกจากนี้้� ก ารให้้ ผู้้�ป่่ ว ยได้้ มีี
ส่่วนสำำ�คััญในการดููแลตนเองและบรรเทาความเจ็็บปวด
ด้้วยตนเอง เป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมเพื่่�อให้้สามารถ
พึ่่�งพาตนเองและควบคุุมอาการปวดของโรคได้้ ประหยััด
เวลาและค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา และเป็็นการดููแลสุุขภาพ
แบบพึ่่�งพาตนเองที่่�สอดคล้้องกัับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุุข5
จากข้้ อ มููลสถิิ ติิ ข องโรงพยาบาลหาดใหญ่่
เป็็นโรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิิ พบว่่ามีีผู้้�ป่่วยข้้อเข่่าเสื่่�อม
ที่่�มารัับการรัักษาที่่�เป็็นผู้้�ป่ว่ ยนอกตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2560-2562

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(35-44)

37

มีี จำำ�นวน 2,497, 2,530 และ 2,572 รายตามลำำ�ดัั บ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่า
ซึ่่�งมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี ส่่วนใหญ่่รัักษาด้้วยการใช้้ยา มีีการนำำ�ศาสตร์์มณีีเวชมาใช้้ในผู้้�สููงอายุุเพื่่�อศึึกษาผลการ
กายภาพบำำ�บัั ด และการบริิ ห ารร่่างกาย 6 นอกจากนี้้� ทำำ�กายบริิหารแบบมณีีเวชต่่อการทรงตััว ความยืืดหยุ่่�น
กลุ่่� ม งานการแพทย์์ แ ผนไทยและการแพทย์์ ท างเลืื อ ก และความแข็็ ง แรงของผู้้�สูู งอายุุ ผลพบว่่าการทำำ� กาย
โรงพยาบาลหาดใหญ่่มีี ก ารรัั ก ษาด้้ ว ยศาสตร์์ ม ณีี เ วช บริิหารแบบศาสตร์์มณีีเวช สามารถเพิ่่�มสมดุุลการทรงตััว
ซึ่่�งเป็็นทางเลืือกหนึ่่�งของการรัักษาสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยโดยเน้้น ความยืืดหยุ่่�น และความแข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อกำำ�มืือ
กรอบแนวคิ
ดการวิจัย แต่่ไม่่มีีผลต่่อความแข็็งแรงกล้้ามเนื้้�อเหยีียดเข่่า8 ดัังนั้้�น
ความสมดุุลของโครงสร้้างร่่างกายให้้
เกิิดความสมดุุล
เมื่่�อโครงสร้้างของร่่างกายสมดุุลจะทำำ�ให้้การไหลเวีียน ผู้้�วิิจััยสนใจศึึกษาผลของการประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์มณีีเวช
Application
:include อเข่่า อาการข้้อฝืืดและความสามารถ
ของเลืือด ลม น้ำำ��เหลืือง และระบบประสาท เป็็
นไปอย่่าง Maneevej
เพื่่�อลดอาการปวดข้้
Pain
สะดวกโดยศาสตร์์มณีีเวชมีีหลัักการสอน 4 1.ประเด็็
นคืือ ในการใช้้งานข้้อในผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์
Education
เป็็นวิิชาที่่�สอนเรื่่�องสมดุุลของโครงสร้้างร่่างกาย,- Lesson
แนะนำำ� planเพื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บระดัั บ ความปวด อาการข้้ อ ฝืื ด และ
การใช้้ชีีวิิตอย่่างสมดุุลเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงและป้้องกัั- Maneevej
นไม่่ให้้ practice
ความสามารถในการใช้้
งานข้้อของผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม
manual
Joint stiffne
เกิิดโรค เช่่น อิิริิยาบถ ท่่าทางต่่างๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน ระหว่่างกลุ่่� ม ที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั ก ษาปกติิ และกลุ่่� ม ที่่� ไ ด้้ รัั บ
2. Demonstrationการประยุุกต์์ ใ ช้้ ศ าสตร์์ ม ณีี เ วช และใช้้ เ ป็็ น แนวทาง
ยืืน เดิินนั่่�ง นอน, การบริิหารเพื่่�อรัักษาสมดุุลของร่่างกาย
3. Reverse
มีี 8 ท่่า ประกอบด้้วยท่่ายืืน 5 ท่่าได้้แก่่ ท่่าไหว้้
สวััสดีี demonstration
ในดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมต่่อไป
ท่่าโม่่แป้้ง ท่่าถอดเสื้้�อท่่ากรรเชีียง ท่่าปล่่อยพลัั
ง และ the correct posture
- Changing
ท่่านอน 3 ท่่า ได้้แก่่ ท่่างูู ท่่าแมว ท่่าเต่่า โดยทำำ
�ท่่าละ วิิธีี�กี ารศึึกษา
Joint usabil
- Maneevejexercises
7
3 รอบต่่อครั้้� ง และการจัั ด กระดููกเพื่่� อ การรัั
ก ษา
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงทดลอง
4. Evaluation
ซึ่่ง� การบริิหารร่่างกายด้้วยศาสตร์์มณีีเวชเป็็นการช่่วยเพิ่่�ม
ประชากร คืือ ผู้้�สููงอายุุโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมที่่�เข้้ารัับ
ความยืื ด หยุ่่� น ให้้ ก ล้้ า มเนื้้� อ ป้้ อ งกัั น การหกล้้ ม และ การรัักษาในโรงพยาบาลหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา
Figure 1
เน้้นการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันต่่างๆ จึึงเหมาะสมสำำ�หรัับ
กลุ่่� ม ตัั ว อย่่าง คืื อ ผู้้�สูู งอายุุโรคข้้ อ เข่่าเสื่่�อ ม
ผู้้�สููงอายุุเนื่่�องจากการเรีียนรู้้�และการฝึึกฝนทำำ�ได้้ไม่่ยาก ที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลหาดใหญ่่ จัังหวััดสงขลา
ีการศึ
ไม่่ซัับซ้้อน ผู้้�สููงอายุุสามารถจำำ�ไปฝึึกได้้วิธง่่าย
เกิิดกอััษา:
นตราย ระหว่่างเดืื อ นสิิ ง หาคม 2562– มีี น าคม พ.ศ. 2563
การศึ
กษาครัง้ นีโดยใช้้
เ้ ป็ นการวิ
ทดลอง(Experimental)
ได้้ น้้ อ ย อีี ก ทั้้� ง ระดัั บ ความแรงของการออกกำำ�ลัั ง กาย
วิธีิ คัี จดั ยั เลืืเชิองกกลุ่่
ม� ตััวอย่่างตามคุุณสมบััติที่่ิ กำ� ำ�หนดไว้้
ส้ งู อายุ
โรคข้อเข่าเสื
ษาในโรงพยาบาลหาดใหญ่
จังหวัดสง
ชนิิดนี้้�อยู่่ใ� นระดัับน้้อยถึึงปานกลางซึ่่ง� เป็็นระดัับที่่�เประชากร
หมาะสม คือ ผูโดยกำำ
�หนดเกณฑ์์
คััดอ่ เข้้มทีา ่เคืืข้อารั1.บการรั
อายุุก60
ปีี หรืือมากกว่่า
8
สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ การปรัับสมดุุลร่่างกายและการบริิ
นผู้โ้�ที่่รคข้
�ได้้รัอับเข่การวิิ
ิจฉัั่เยจ
าข้้อเข่่าเสื่่�อม
กลุม่ ตัหวารอย่าง คื2.อ ต้้ผูอส้ งเป็็
งู อายุ
าเสื่อนิมที
ข้าากแพทย์์
รับการรักว่่ษาในโรงพยาบาลหาดใหญ่
จังห
ร่่างกายด้้วยท่่ามณีีเวชที่่�ปฏิิบััติิเป็็นปรเดืะจำำ
�และต่่อเนื่่�
อง มีน3.าคม
มีีอาการของโรคข้้
อเข่่าเสื่่�
าแล้้
ว 3 เดืือณนสมบัติที่กาหนดไว้ โ
อนสิ
งหาคม 2562–
พ.ศ.2563โดยใช้
วิธีคอดั มตามเกณฑ์์
เลือกกลุม่ ตัวมอย่
างตามคุ
ช่่วยลดการปวดเมื่่� อ ยกล้้ า มเนื้้� อ ในผู้้�สูู งอายุุ ส่่งผลให้้ 4. มีีความยิินดีีให้้ความร่่วมมืือในการศึึกษาและกำำ�หนด
เข้า คือ 1.อายุ 60 ปี หรือมากกว่า 2.ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์วา่ ข้อเข่าเสือ่ ม 3.มีอาการ
ผู้้�สููงอายุุมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ดัังนั้้�นควรให้้ความสำำ�คััญ เกณฑ์์การคััดออก คืือ 1. ได้้รับั การผ่่าตััดเปลี่่�ยนข้อ้ เข่่าเทีียม
ตามเกณฑ์มาแล้ว 3 เดือน 4.มีความยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาและกาหนดเกณฑ์การคัดอ
ในการนำำ�การบริิหารร่่างกายด้้วยท่่ามณีีเวชไปใช้้เพื่่�อการ 2. ได้้รับั การฉีีดยาเข้้าข้้อเพื่่�อรัักษาอาการปวด 3. ไม่่สามารถ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทำำ�ท่่
2.ได้
ดยาเข้าข้อเพื่อรักมษาอาการปวด
3.ไม่สามารถทาท่าบริหารร
ส่่งเสริิมสุุขภาพในผู้้�สููงอายุุ9 ซึ่่�งการบรรเทาปวดและการ
าบริิรบั หการฉี
ารร่่างกายแบบศาสตร์์
ณีีเวชได้้
มณีเวชได้
ส่่งเสริิมสุุขภาพเป็็นบทบาทสำำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่
ง� ของพยาบาล
การกำำ�หนดขนาดกลุ่่ม� ตััวอย่่าง โดยใช้้โปรแกรม
ที่่� ส ามารถช่่วยเหลืื อ ผู้้�ป่่ ว ยเนื่่� อ งจากพยาบาลเป็็
้�ที่่� การคำำ�น
จรููปโดยใช้้
สููตร
การกนผู้
าหนดขนาดกลุ
ม่ ตัวณสำำ
วอย่า�งเร็็โดยใช้
โปรแกรมการค
านวณสาเร็จรูปโดยใช้สตู ร
อยู่่ใ� กล้้ชิดิ กัับผู้้�ป่ว่ ยและเป็็นบุุคคลแรกที่่�รับั ทราบเกี่่�ยวกัับ
ความปวดหรืื อ การเปลี่่� ยน แปลงที่่� เ กิิ ด ขึ้้� นกัั บ ผู้้�ป่่ ว ย
การบรรเทาปวดด้้วยการบริิหารร่่างกายเป็็นวิิธีีการที่่�ง่่าย
ต่่อการนำำ� ไปใช้้ ใ นการพยาบาล โดยเน้้ น บทบาทของ
พยาบาลในการดููแลครอบคลุุมทั้้�ง 4 มิิติิ ได้้แก่่ การรัักษา
แทนค่า Mean1 = 3.76, SD1 = 3.13
Mean2 = 1.76, SD2 = 2.03
การป้้ อ งกัั น การส่่งเสริิ ม และการฟื้้� นฟูู สภาพและ
ยัังส่่งผลในการพััฒนาคุุณภาพการบริิการอีีกด้้วRatio
ย (n2/n1) = 1 Alpha = 0.05, Z(0.975) = 1.959964
Beta = 0.20, Z(0.80) = 0.8416212 Sample size: group1 = 28, group2 = 28
ในการทาวิจยั นีค้ าดว่าจะมีอาสาสมัครที่ถอนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ10
คิดเป็ น28/(1-0.1) เท่ากับ31 คนงานวิจยั นีจ้ ึงมีผเู้ ข้าร่วมวิจยั กลุม่ ละ 30 คน ได้จานวนอาสาสมัครทัง้ ห
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แทนค่่า Mean1 = 3.76, SD1 = 3.13 Mean2 = 1.76,
SD2 = 2.03
Ratio (n2/n1) = 1	  Alpha = 0.05, Z(0.975) = 1.959964
Beta = 0.20, Z(0.80) = 0.8416212 Sample size:
group1 = 28, group2 = 28
ในการทำำ�วิจัิ ยนี้้
ั ค� าดว่่าจะมีีอาสาสมััครที่่�ถอนตััว
ระหว่่างเข้้าร่่วมโครงการประมาณร้้อยละ10 จึึงเพิ่่�มกลุ่่�ม
ตััวอย่่างคิิดเป็็น 28/(1-0.1) เท่่ากัับ 31 คน งานวิิจััยนี้้�จึึงมีี
ผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยั กลุ่่ม� ละ 30 คน ได้้จำำ�นวนอาสาสมััครทั้้�งหมด
60 คน แบ่่งเป็็นกลุ่่ม� ทดลองและกลุ่่ม� ควบคุุมกลุ่่ม� ละ 30 คน
คััดเลืือกแบบสุ่่�มอย่่างง่่ายโดยทั้้�ง 2 กลุ่่�มได้้รัับการดููแล
ปกติิจากแพทย์์
เครื่่�องมืือในการดำำ�เนิินการวิิจััย
1. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการทดลอง คืือ
1.1 แผนการสอน เรื่่�องการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ข้้อเข่่าเสื่่�อมด้้วยศาสตร์์มณีีเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่่
1.2 	คู่่�มืือการดููแลผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม
ด้้วยศาสตร์์มณีีเวช
2. เครื่่อ� งมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลประกอบ
ด้้วย
	ชุุดที่่� 1.แบบบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคลและ
ข้้ อ มููลทั่่� ว ไป ได้้แก่่ อายุุ การศึึกษา สถานภาพสมรส
น้ำำ��หนััก ส่่วนสููง และดรรชนีีมวลกาย ข้้อมููลด้้านสุุขภาพ
ได้้แก่่ จำำ�นวนข้้างของเข่่าที่่�มีีอาการของโรคข้้อเข่่าเสื่่�อม
ระยะเวลาที่่�มีีอาการของโรค การใช้้ยา โรคประจำำ�ตััว
เป็็นต้้นข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน 11 ข้้อ
	ชุุดที่่�2. แบบประเมิิน Modified WOMAC
(Western Ontario and McMaster University)
ฉบัับภาษาไทยประกอบด้้วยคำำ�ถาม 3 ส่่วนคืือคำำ�ถาม
ระดัั บ ความปวดระดัั บ อาการข้้ อ ฝืื ด และระดัั บ ความ
สามารถในการใช้้งานข้้อ ข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน 22 ข้้อ
- แบบประเมิินระดัับความปวด โดยใช้้
มาตรวััดแบบตััวเลข (Numeric rating scale) มีีค่่าคะแนน
0-10 คะแนน โดยคะแนน 0 หมายถึึงไม่่ปวดเลย คะแนน
10 หมายถึึง ปวดมากที่่�สุุดข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน 5 ข้้อ
- แบบประเมิินระดัับอาการข้้อฝืืด, ข้้อยึึด
(0–10)โดย 0 หมายถึึงไม่่มีีอาการฝืืดเลยและ 10 หมายถึึง
มีีอาการฝืืดมากที่่�สุุดข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน 2 ข้้อ
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- แบบประเมิินระดัับความสามารถใน
การใช้้งานข้้อ(0 – 10)โดย 0 หมายถึึงทำำ�ได้้ดีมี าก และ 10
หมายถึึงไม่่สามารถทำำ�กิิจกรรมนั้้�นๆ ได้้ข้้อคำำ�ถามจำำ�นวน
15 ข้้อ
การตรวจสอบคุุณภาพเครื่่�องมืือ
การตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่อ� งมืือในการวิิจัยั
ครั้้�งนี้้� ทำำ�การตรวจความตรงและความเที่่�ยง ดัังนี้้�
ผู้้�วิจัิ ยนำ
ั ำ�เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการทดลอง ให้้ผู้ท้� รงวุุฒิิจำำ�นวน
3 ท่่าน ได้้แก่่ 1) นายแพทย์์ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญด้้านศาสตร์์มณีีเวช
จำำ�นวน 1 ท่่าน 2) พยาบาลผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านออร์์โธปิิดิิกส์์
จำำ�นวน 1 ท่่าน 3) พยาบาลผู้้เ� ชี่่ย� วชาญด้้านศาสตร์์มณีีเวช
1 ท่่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้้� อ หาและหาค่่า
ความเที่่� ย งของเครื่่� อ งมืื อ โดยใช้้ สัั ม ประสิิ ท ธิ์์� แ อลฟา
ของครอนบาค (Cronbach,salpha coefficient) ได้้ค่่า
ความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.78
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
งานวิิจััยผ่่านการพิิจารณาจากคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจัยั ของโรงพยาบาลหาดใหญ่่ รหััสโครงการ
ID 113 Date 25/12/62 โดยมีีวิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััยดัังนี้้�
ขั้้�นเตรีียมการวิิจััย โดยการสร้้างเครื่่�องมืือที่่�ใช้้
ในการวิิจััยและเครื่่�องมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลและ
สร้้างแผนการสอนและคู่่�มืือการดููแลผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม
ด้้วยศาสตร์์มณีีเวช
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการทดลอง
ระยะก่่อนดำำ� เนิิ น การวิิ จัั ยผู้้�วิิ จัั ย จัั ด ประชุุม
เชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ก ารเรื่่� อ งการดููแลผู้้�สูู งอายุุข้้ อ เข่่าเสื่่� อ ม
ด้้ ว ยศาสตร์์ ม ณีี เ วชโดยใช้้ แ ผนการสอนและคู่่� มืื อ
โดยผู้้�วิิจัั ย ได้้ ทำำ� ความเข้้ า ใจแนะนำำ� การปฏิิ บัั ติิ แ ละฝึึ ก
การปฏิิบััติิเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจมากขึ้้�นและสามารถ
นำำ�ไปปฏิิบััติิได้้
ระยะดำำ�เนิินการทดลองมีีการเตรีียมความพร้้อม
ผู้้�สูู งอายุุข้้ อเข่่าเสื่่� อม โดยการให้้ ความรู้้� เ รื่่� องการดููแล
ด้้วยศาสตร์์มณีีเวชตลอดจนสาธิิต และสาธิิตย้้อนกลัับ
หลัังจากนั้้�นทำำ�การประมิินระดัับความปวด ระดัับอาการ
ข้้อฝืืดและระดัับความสามารถในการใช้้งานข้้อ โดยแบบ
ประเมิิน Modified WOMAC (Western Ontario and
McMaster University) ฉบัับภาษาไทยและแจกคู่่�มืือ
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การดููแลผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่อ� มด้้วยศาสตร์์มณีีเวช (Figure 2) ติิ ด ตามอาการ โดยนัั ด ติิ ด ตามหลัั ง จากสอนไปแล้้ ว
แล้้ ว ให้้ ก ลัั บ ไปปฏิิ บัั ติิ ที่่� บ้้ า น และให้้ ทำำ�ทุุ กวัั น วัั น ละ 4 สััปดาห์์และสััปดาห์์ที่่� 12 ตาม Figure 1
และให้ทาทุกวัน วันละ 2 ครัง้ เช้า-เย็น ต่อเนื่องเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ และประเมินติดตามอาการ โดยนัดติดตามหลังจาก
2 ครั้้ง� เช้้า-เย็็น ต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา 12 สััปดาห์์ และประเมิิน
สอนไปแล้ว 4 สัปดาห์และสัปดาห์ที่ 12

ขัน้ ตอนในการดาเนินการทดลอง
คัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

- ได้รบั การดูแลปกติจากแพทย์

ประเมิิ
ครั้้้ง� แรก
ประเมินครั

- การประยุกต์ใช้ศาสตร์มณีเวช ประกอบด้วย
1. การให้ความรู ้
- แผนการสอน
- คูม่ ือ
2. การสาธิต
3. การสาธิตย้อนกลับ
- การปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถทีถ่ กู ต้อง
- การบริหารร่างกาย 8 ท่า
- การบริหารเข่าแบบมณีเวช
4. การประเมินติดตามอาการ

- แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลทั่วไป
- แบบประเมินModified
WOMAC3 ส่วน

ประเมินสัปดาห์ที่12
- แบบประเมินModified
WOMAC3 ส่วน

Figure 1 Research framework

- ได้รบั การดูแลปกติ
จากแพทย์
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Figure 2 Manervj practice
ผลการศึึกษา
1.	ลัักษณะของกลุ่่�มตััวอย่่าง
พบว่่ากลุ่่� ม ตัั ว อย่่างทั้้� ง กลุ่่� ม ควบคุุมและ
กลุ่่�มทดลองส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง มีีอายุุ BMI และระยะ
เวลาปวดเข่่าใกล้้เคีียงกััน คืือกลุ่่�มทดลองเป็็นเพศหญิิง
26 คน (ร้้อยละ 86.70) มีีอายุุเฉลี่่�ย 66.93 ปีี (SD=4.16)
BMI เฉลี่่�ย 26.10 (SD=3.74) ระยะเวลาที่่�มีอี าการปวดเข่่า
เฉลี่่�ย 2.33 ปีี กลุ่่�มควบคุุมเป็็นเพศหญิิง 27 คน (ร้้อยละ
90.00) มีีอายุุเฉลี่่�ย 65.83 ปีี (SD=7.09) BMI เฉลี่่�ย 27.47
(SD=4.53) ระยะเวลาที่่�มีีอาการปวดเข่่า เฉลี่่�ย 2.23 ปีี
กลุ่่�มทดลองไม่่มีีโรคประจำำ�ตััว จำำ�นวน 11 ราย (ร้้อยละ
36.67) มีีโรคประจำำ�ตััว จำำ�นวน 19 ราย (ร้้อยละ 63.33)
เคยได้้รัับอุุบััติิเหตุุบริิเวณเข่่า จำำ�นวน 10 ราย (ร้้อยละ
33.33) เข่่าข้้างที่่�ปวดคืือข้้างขวา จำำ�นวน 9 ราย (ร้้อยละ
30.00) ข้้างซ้้าย จำำ�นวน 6 ราย (ร้้อยละ20.00) และ
ปวดเข่่าทั้้�ง 2 ข้้าง จำำ�นวน 15 ราย (ร้้อยละ 50.00) ใช้้ยา

แก้้ปวด จำำ�นวน 15 ราย (ร้้อยละ 50.00) กลุ่่�มควบคุุม
ไม่่มีี โ รคประจำำ�ตัั ว จำำ�น วน 13 ราย (ร้้ อ ยละ 43.33)
มีีโรคประจำำ�ตััว จำำ�นวน 17 ราย (ร้้อยละ 56.67) เคยได้้รัับ
อุุบัั ติิ เ หตุุบริิ เ วณเข่่า จำำ�น วน 7 ราย (ร้้ อ ยละ 23.33)
เข่่าข้้างที่่�ปวดคืือข้้างขวา จำำ�นวน 9 ราย (ร้้อยละ 30.00)
ข้้างซ้้าย จำำ�นวน 9 ราย (ร้้อยละ 30.00) และปวดเข่่าทั้้�ง
2 ข้้าง จำำ�นวน 12 ราย (ร้้อยละ 40.00) ใช้้ยาแก้้ปวด
จำำ�นวน 13 ราย (ร้้อยละ 43.33) เมื่่�อนำำ�ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ข้้ อ มููลทั่่� ว ไปและข้้ อ มููลเกี่่� ย วกัั บ โรคของทั้้� ง สองกลุ่่� ม
มาเปรีี ย บเทีี ย บความแตกต่่าง พบว่่า ข้้ อ มููลทั่่� ว ไป
และข้้ อ มููลเกี่่� ย วกัั บ การผ่่าตัั ด ของทั้้� ง สองกลุ่่� ม ไม่่มีี
ความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p>.05)
2. ผลการศึึกษาพบว่่า กลุ่่� ม ทดลองและ
กลุ่่�มควบคุุม หลัังการรัักษาอาการปวด ลดลงอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .001
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Table 1 Comparison(mean +/- sd) for pain, stiffness, and usability before and after treatment,
using statistics Paired t- test and Wilcoxon sign ranks test (n= 60)
The
experiment
Before

x

SD

9.77

8.69

After
Before
After
Before
After
Before

2.53
8.33
5.60
63.27
39.50
9.80

1.60
4.60
4.29
28.65
23.29
7.50

After
Joint stiffness
Before
After
Usability
Before
After
a
ทดสอบด้้วยสถิิติิ Wilcoxon sign ranks test
b
ทดสอบด้้วยสถิิติิ Paired t-test

3.36
5.43
3.10
45.53
25.03

2.32
3.58
2.41
25.82
16.90

Sample group
Experimental
group (n=30)

variable
Pain
Joint stiffness
Usability

Control group
(n=30)

Pain

จาก Table 1 พบว่่าในกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�ม
ควบคุุมหลัังการรัักษา อาการปวด อาการข้้อฝืืดลดลง
และความสามารถการใช้้งานข้้อเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .001
3. ผลการศึึกษาเปรีี ย บเทีี ย บระหว่่างกลุ่่� ม
พบว่่า กลุ่่�มที่่�ได้้รัับการประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์มณีีเวช มีีระดัับ

t

Z

p-value

4.629-a

<.001

7.692b

<.001

12.839b

<.001
4.792-a

<.001

6.318 b

<.001

8.588 b

<.001

ความปวดลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .001
กว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาปกติิ ส่่วนอาการข้้อฝืืดและ
ความสามารถในการใช้้ ง านข้้ อ ของผู้้�สูู งอายุุเข่่าเสื่่� อ ม
ไม่่แตกต่่าง

Table 2 Comparison (mean +/- sd) formean difference between Experimental group and Control
group for pain, stiffness, and usability using statistics Mann – Whitney u test and Independent
t-test (n= 60)
Assessment
1. Pain

Sample group
Experimental group
Control group
2. Joint stiffness Experimental group

n
30
30
30

Control group
Experimental group

3. Usability

Control group
a
ทดสอบด้้วยสถิิติิ Mann – whitney u test
b
ทดสอบด้้วยสถิิติิ Independent t-test

7.23
-6.43
2.73

SD
3.91
5.87
1.94

0.780b

.219

30
30

2.33
23.77

2.02
10.13

1.081b

.142

30

20.50

13.07

x

t

Z
-6.664a

p-value
<.001
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จาก Table 2 พบว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการประยุุกต์์
ใช้้ศาสตร์์มณีีเวช มีีระดัับความปวดลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิที่่�ระดัับ .001 กว่่ากลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษาปกติิ
ส่่วนอาการข้้อฝืืดและความสามารถในการใช้้งานข้้อของ
ผู้้�สููงอายุุเข่่าเสื่่�อมไม่่แตกต่่าง
อภิิปรายผล
ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�มีีประเด็็นการอภิิปรายดัังนี้้�
1. ผลของศาสตร์์ ม ณีี เ วชต่่อการลดปวด
อธิิบายได้้ว่่าการใช้้ศาสตร์์มณีีเวชเป็็นการปรัับเปลี่่�ยน
อิิ ริิ ย าบถที่่� ถูู กต้้ อ ง การบริิ ห ารร่่างกายส่่วนบนและ
ส่่วนล่่าง ในงานวิิจัยนี้้
ั ผู้� ้�วิจัิ ยั ได้้ใช้้ท่่าบริิหารร่่างกายส่่วนบน
5 ท่่า และการบริิหารส่่วนล่่าง 3 ท่่า คืือท่่างูู ท่่าแมว
ท่่าเต่่า โดยปรัับใช้้เป็็นท่่ายืืนสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม
และการบริิ ห ารเข่่า ซึ่่� ง เป็็ น การปรัั บ กระดููกไขสัั น หลัั ง
ให้้ มีี ก ารเรีี ย งกัั น ได้้ อ ย่่างสมดุุลโดยเฉพาะบริิ เ วณ
กระดููกสัันหลัังส่่วนล่่าง ท่่าบริิหารร่่างกายเหล่่านี้้�สามารถ
ทำำ� ให้้ ก ารไหลเวีี ยน เลืื อ ดในร่่างกายเพิ่่� ม ขึ้้� น ส่่งผลให้้
เพิ่่�มออกซิิเจนในกล้้ามเนื้้�อได้้ดีขึ้้ี น� และช่่วยให้้อาการปวด
ลดลง7 และการรัักษาโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมโดยใช้้การบริิหารนั้้�น
เป็็นการเพิ่่�มความแข็็งแรงและความทนทานของกล้้ามเนื้้�อ
รอบข้้ อ เพิ่่� ม พิิ สัั ย การเคลื่่� อ นไหวและป้้ อ งกัั น การติิ ด
ของข้้ อ และช่่วยเพิ่่� ม การขยายตัั ว ของหลอดเลืื อ ดเพิ่่� ม
การไหลเวีี ยน เลืื อ ดซึ่่� ง มีี ผ ลต่่อขบวนการซ่่อมแซมของ
เนื้้�อเยื่่�อจากการเพิ่่�มสารอาหาร ออกซิิเจน เพิ่่�มเมทาบอลึึซึึม
ของเนื้้�อเยื่่�อ เพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นของข้้อต่่อในชั้้�นลึึก หากมีี
การบริิหารร่่างกายสามารถช่่วยบรรเทาอาการปวดได้้9
และผู้้�สููงอายุุมีีปััญหาปวดข้้อเข่่าอาจจะเกิิดความปวด
เมื่่�อยเอวและร้้าวไปด้้านหลัังร่่วมด้้วย10 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของวีีระยุุทธ แก้้วโมกข์์ (2560) ผลการทำำ�กาย
บริิหารแบบมณีีเวชต่่อการทรงตััว ความยืืดหยุ่่�น และ
ความแข็็งแรงของผู้้�สููงอายุุพบว่่าระหว่่างการทำำ�กายบริิหาร
แบบมณีี เ วชไม่่พบปัั ญ หาที่่� เ ป็็ นอัั น ตรายต่่อผู้้�สูู งอายุุ
หลัั ง การฝึึ ก ทำำ� กายบริิ ห ารแบบมณีี เ วชพบว่่าอาการ
ปวดลดลงและไม่่ต้้ อ งใช้้ ย าแก้้ ป วดการทรงตัั ว
ความยืืดหยุ่่�นความแข็็งแรงของกล้้ามเนี้้�อกำำ�มืือดีีขึ้้�นกว่่า
ก่่อนฝึึกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ8 และสอดคล้้องกัับ
งานวิิจัยก่่
ั อนหน้้านี้้�ที่่ศึึ� กษาผลของการปรัับสมดุุลร่่างกาย
ด้้วยศาสตร์์มณีีเวชต่่อการปวดเมื่่�อยกล้้ามเนื้้�อในผู้้�สููงอายุุ
พบว่่าหลัั ง การปรัั บ สมดุุลร่่างกายและบริิ ห ารร่่างกาย
ด้้ ว ยท่่ามณีี เ วชด้้ ว ยตัั ว เองทุุกวัั นมีี ร ะดัั บ การเจ็็ บ ปวด
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กล้้ามเนื้้�อลดลง10 และการศึึกษาของอรพิินท์์ ตราโต,
พะยอม อุุดมคำำ� (2555) ที่่� พ บว่่ากลุ่่� ม ตัั ว อย่่างที่่� ม า
รัับบริิการที่่�คลิินิิกมณีีเวช 2 ครั้้�งขึ้้�นไปมีีคะแนนเฉลี่่�ย
ความเจ็็บปวดก่่อนได้้รับั การสอนสาธิิตการออกกำำ�ลังั กาย
แ บ บ ม ณีี เ ว ช ล ด ล ง 1 1 แ ล ะ ก า รศึึ ก ษ า ข อ ง ศ รศิิ รีี
ประพฤติิธรรมและคณะ (2562) พบว่่าหลัังจากเข้้าร่่วม
โปรแกรมการดููแลตนเองด้้ ว ยมณีี เ วชเป็็ นร ะยะเวลา
4 เดืื อ น ปัั ญ หาสุุขภาพ ได้้ แ ก่่ อาการปวดเมื่่� อ ย
เวีียนศีีรษะนอนไม่่หลัับ ท้้องผููก ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิ ติิ 12 นอกจากนี้้� ส อดคล้้ อ งกัั บ การศึึกษาสุุชิิ ต า
ปัั ก สัั ง คเน และคณะ (2560) พบว่่าคะแนนเฉลี่่� ย
ความเจ็็ บ ปวดของข้้ อ เข่่าในผู้้�สูู งอายุุข้้ อ เข่่าเสื่่� อ มของ
กลุ่่� ม ทดลองก่่อนและหลัั ง ทดลองแตกต่่างกัั น อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิคะแนนเฉลี่่�ยความเจ็็บปวดของข้้อเข่่า
ในผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อมหลัังทดลองระหว่่างกลุ่่�มทดลอง
และควบคุุมแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ5ิ
2. ผลของศาสตร์์ ม ณีี เ วชต่่อการลดข้้ อ ฝืื ด
การเพิ่่�มความสามารถในการใช้้ข้้อ ในการศึึกษาพบว่่า
ในกลุ่่� ม ทดลองและกลุ่่� ม ควบคุุมหลัั ง การรัั ก ษาอาการ
ข้้ อ ฝืื ด ลดลง และความสามารถการใช้้ ง านข้้ อ เพิ่่� ม ขึ้้� น
อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ .001 และเมื่่�อเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างกลุ่่� ม พบว่่าอาการข้้ อ ฝืื ด และความสามารถ
ในการใช้้งานข้้อของผู้้�สููงอายุุเข่่าเสื่่�อมระหว่่างกลุ่่ม� ที่่�ได้้รับั
การประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์มณีีเวช และกลุ่่�มที่่�ได้้รัับการรัักษา
ปกติิ ไม่่แตกต่่างอธิิบายได้้ว่่าการบริิหารร่่างกายด้้วย
ศาสตร์์ ม ณีี เ วชสามารถช่่วยทำำ� ให้้ ก ารไหลเวีี ยน เลืื อ ด
ในร่่างกายเพิ่่� ม ขึ้้� น 7 และการรัั ก ษาโรคข้้ อ เข่่าเสื่่� อ ม
โดยใช้้ ก ารบริิ ห ารนั้้� น เป็็ น การเพิ่่� ม ความแข็็ ง แรงและ
ค ว า ม ท น ท า น ข อ ง ก ล้้ า ม เ นื้้� อ ร อ บ ข้้ อ เพิ่่� ม พิิ สัั ย
การเคลื่่�อนไหวและป้้องกัันการติิดของข้้อและช่่วยเพิ่่�ม
การขยายตัั ว ของหลอดเลืื อ ดเพิ่่� ม การไหลเวีี ยน เลืื อ ด
มีี ผ ลต่่อขบวนการซ่่อมแซมของเนื้้� อ เยื่่� อ จากการเพิ่่� ม
สารอาหาร ออกซิิ เ จน เพิ่่� ม เมทาบอลิิ ซึึ มของเนื้้� อ เยื่่� อ
เพิ่่� ม ความยืื ด หยุ่่� น ของข้้ อ ต่่อในชั้้� นลึึ ก 9 สอดคล้้ อ งกัั บ
การศึึกษาของธนพงศ์์ แสงส่่องสิินและชนนท์์ กองกมล
(2560) พบว่่าโปรแกรมการออกกำำ�ลัั ง กายสามารถ
ช่่วยลดความรุุนแรงของโรคและเพิ่่�มสมรรถภาพข้้อเข่่า
ในชาวสวนยางสููงอายุุที่่�เป็็นโรคข้้อเข่่าเสื่่�อมได้้13 และ
การศึึกษาของ Deyle และคณะ (2005) ที่่� พ บว่่า
การออกกำำ�ลัั ง กายเพื่่� อ เพิ่่� ม ความแข็็ ง ของกล้้ า มเนื้้� อ
ในโรคข้้ อ เข่่าเสื่่� อ มสามารถลดระดัั บ ความรุุนแรงของ
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โรคข้้อเข่่าเสื่่�อมได้้ เมื่่�อวััดจากแบบสอบถาม WOMAC
โดยทำำ�ให้้ระดัับอาการปวดข้้อเข่่า และการฝืืดติิดของ
ข้้อลดลง การทำำ�กิจิ กรรมทางกายเพิ่่�มขึ้้น� อย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คัญ
ั
14
ทางสถิิติิ สอดคล้้องกัับและการศึึกษาของ Brismee
และคณะ (2007) ได้้ทำ�ำ การศึึกษาถึึงผลของการออกกำำ�ลังั กาย
แบบไทชิิ ใ นผู้้�สูู งอายุุที่่� เ ป็็ น โรคข้้ อ เข่่าเสื่่� อ มพบว่่ามีี ค่่ า
WOMAC ลดลง ซึ่่�งการออกกำำ�ลัังกายแบบไทชิิมีีรููปแบบ
การออกกำำ�ลัังกายคล้้ายกัับการศึึกษาในครั้้�งนี้้�กล่่าวคืือ
เป็็นการเคลื่่�อนไหวช้้าๆ ต่่อเนื่่�อง มีีการย่่อเหยีียดขาและ
มีีแรงกระแทกต่ำำ��15เช่่นเดีียวกัับอัังคณารััชต์์ แก้้วแสงใส
และคณะ (2563)ผลการวิิ จัั ย พบว่่าคะแนนเฉลี่่� ย
ความรุุนแรงของโรคข้้ อ เข่่าเสื่่� อ มในผู้้�สูู งอายุุภายหลัั ง
การออกกำำ�ลัั ง กายแบบไอเยนกะโยคะลดลงกว่่าก่่อน
การออกกำำ�ลัั ง กายและคะแนนเฉลี่่� ย ความรุุนแรงของ
โรคข้้อเข่่าเสื่่�อมในผู้้�สููงอายุุที่่�ออกกำำ�ลังั กายแบบไอเยนกะ
โยคะลดลงกว่่ากลุ่่� ม ที่่� อ อกกำำ�ลัั ง กายตามปกติิ อ ย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติ16ิ
อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษาครั้้ง� นี้้�พบว่่าอาการ
ข้้อฝืืดและความสามารถในการใช้้งานข้้อของผู้้�สููงอายุุ
เข่่าเสื่่�อม
	ระหว่่างกลุ่่ม� ที่่�ได้้รับั การประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์
มณีี เ วช และกลุ่่� ม ที่่� ไ ด้้ รัั บ การรัั ก ษาปกติิ ไ ม่่แตกต่่าง
แสดงให้้เห็็นว่่าการประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์มณีีเวช และการรัักษา
ปกติิ มีี ปร ะสิิ ท ธิิ ผ ลในการลดอาการข้้ อ ฝืื ด และเพิ่่� ม
ความสามารถในการใช้้งานข้้อได้้เช่่นเดีียวกััน ซึ่่ง� ผู้้�สููงอายุุ
ข้้ อ เข่่าเสื่่� อ มหรืื อ ผู้้�ที่่� มีี อ าการปวดเข่่าสามารถเลืื อ กใช้้
การประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์มณีีเวชได้้ตามความเหมาะสม
ของแต่่ละบุุคคลและในการวิิจัยนี้้
ั มี� กี ารศึึกษาในระยะยาว
ดัังนั้้�นควรมีีการเพิ่่�มระยะเวลาในการศึึกษาและติิดตามผล
ของการประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์มณีีเวชในผู้้�สููงอายุุข้้อเข่่าเสื่่�อม
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อประโยชน์์ในการรัักษาและความยั่่�งยืืน
และควรมีีการนำำ�ไปใช้้ศึึกษาในกลุ่่�มตััวอย่่างขนาดใหญ่่
ขึ้้�นและใช้้ศาสตร์์มณีีเวชในการส่่งเสริิมสุุขภาพและดููแล
ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มโรคอื่่�นๆ ต่่อไป
บทสรุุป

การประยุุกต์์ใช้้ศาสตร์์มณีีเวชในผู้้�สููงอายุุข้้อ
เข่่าเสื่่�อม สามารถช่่วยลดระดัับของความปวดอาการ
ข้้อฝืืดน้้อยลง และความสามารถการใช้้งานข้้อทำำ�ได้้ดีี
ขึ้้�น ทำำ�ให้้สภาพการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันของผู้้�สููงอายุุมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
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การศึึกษานำำ�ร่่องความสััมพัันธ์์ระหว่่างคะแนนแบบทดสอบสมองกัับการทำำ�กิจิ กรรม
สองอย่่างพร้้อมกัันร่่วมกัับการเคลื่่�อนไหวประสานสััมพัันธ์์ในผู้้สูู� งอายุุ
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บทคััดย่่อ
ความสามารถในการทำำ�กิิจกรรมหลาย/สองอย่่างพร้้อมกัันเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วัันของ
ผู้้�สูู งอายุุ นอกจากนี้้� ยัั ง ต้้ อ งมีี ก ารประสานสัั ม พัั นธ์์ ที่่� ดีี เ พื่่� อ ให้้ ก ารเคลื่่�อ นไหวมีี ค วามมั่่� น คง ราบเรีี ย บและแม่่นยำำ�
อย่่างไรก็็ตามผู้้�สููงอายุุมัักจะมีีความบกพร่่องในการเคลื่่�อนไหวเหล่่านี้้�เนื่่�องจากการลดลงของการรู้้�คิิด หลายการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมาเป็็นการศึึกษาความสััมพัันธ์์ของการรู้้�คิิดและการทำำ�กิิจกรรมหลาย/สองอย่่างพร้้อมกัันแยกกัับความสััมพัันธ์์
ของการรู้้�คิิ ด และการประสานสัั ม พัั นธ์์ ดัั ง นั้้� น การศึึกษานี้้� จึึ งศึึกษาความสัั ม พัั นธ์์ ร ะหว่่างคะแนนการรู้้�คิิ ด โดยใช้้
แบบประเมิิน Mini-Mental State Examination (MMSE) และ Montreal Cognitive Assessment (MOCA) กัับคะแนนของ
เกมที่่�เป็็นการทำำ�กิจิ กรรมแบบสองอย่่างในเวลาเดีียวกัันร่่วมกัับการเคลื่่อ� นไหวประสานสััมพัันธ์ใ์ นผู้้�สููงอายุุจำำ�นวน 11 คน
(อายุุเฉลี่่�ย 64 ± 3.58 ปีี) โดยก่่อนการวิิจััยผู้้�สููงอายุุจะถููกประเมิินด้้วยแบบประเมิิน MMSE, MoCA และ Global
Physical Activity Questionnaire (GPAQ) จากนั้้�นให้้ผู้้�สููงอายุุเล่่นเกมโดยปั่่�นจัักรยานไปหาคำำ�ตอบของโจทย์์เลข
อย่่างง่่ายเป็็นเวลา 6 นาทีีแบบต่่อเนื่่�อง ค่่าชีีพจร ความดัันและระดัับความเหนื่่�อยจะถููกควบคุุมตลอดการทดลอง
หลัังการวิิจััยความสััมพัันธ์์ของคะแนนแบบประเมิิน MMSE, MoCA และคะแนนการเล่่นเกม จะถููกนำำ�มาวิิเคราะห์์
โดยใช้้สถิิติิ Pearson Correlation Coefficient ผลการศึึกษานำำ�ร่่องดัังกล่่าวพบว่่าคะแนนการเล่่นเกมไม่่มีีความสััมพัันธ์์
กัับคะแนนการรู้้�คิิด (MMSE และ MoCA) ผลที่่�ได้้น่่าจะเกิิดจากกิิจกรรมที่่�ใช้้ทดสอบเป็็นกิิจกรรมที่่�ยากและไม่่คุ้้�นเคย
นอกจากนี้้�ยัังต้้องมีีการเคลื่่�อนไหวประสานสััมพัันธ์์กัันหลายอย่่าง จึึงอาจจะทำำ�ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยเกิิดความเครีียดส่่งผล
ให้้ผู้้�ที่่�มีีคะแนนการรู้้�คิิดสููงและต่ำำ��มีีความสามารถลดลงไม่่ต่่างกััน
คำำ�สำำ�คััญ : การทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างพร้้อมกััน, แบบทดสอบสภาพสมองเบื้้�องต้้น, แบบทดสอบภาวะสมองเสื่่�อม,
กระบวนการรู้้�คิิด, การเคลื่่�อนไหวประสานสััมพัันธ์์
Abstract
Ability to perform multiple/dual task are important in elderly activity of daily living. In addition,
coordination performances are also need for stability, smooth and accuracy movement. However,
elderly often decrease these performances due to cognitive impairment. Many previous researches studied
correlation between cognitive and multiple/dual task separate from correlation between cognitive and
coordination performance. Therefore, the aim of this research is to study the relationship between cognitive
scores that test by Mini-Mental State Examination (MMSE) and Montreal Cognitive Assessment (MOCA) and
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game score that including dual task with coordination performance in eleven elderly people (mean aged
64 ± 3.58 years old). Before experiment, participants were evaluated MMSE, MoCA and Global Physical
Activity Questionnaire (GPAQ) scores. Later participants played a game by continuous cycling to the answer
of simple calculate question for 6 minutes. Heart rate, blood pressure and rating of perceived exertion were
controlled throughout experiment. After experiment, the correlation among MMSE, MoCA and game scores
were analyzed by Pearson Correlation Coefficient. The results found that there was no correlation between
game score and cognitive assessment score (MMSE and MoCA). The reason might be task that used in
this study is difficult and unfamiliar task. Moreover, it needed several coordination movement then it might
induce stress emotion in participants and resulted in both high and low cognitive participants impaired their
performance at the same level.
Keywords : Dual task, MMSE, MoCA, Cognitive function, Coordination
บทนำำ�

จากสถิิติิขององค์์การอนามััยโลกพบว่่าในปีี
2050 จำำ�นวนประชากรผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีี
มีีแนวโน้้มจะเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 2 พัันล้า้ นคนซึ่่ง� มากกว่่าปีี 2015
ถึึง 2 เท่่า(1) โดยในปีี 2556 ประเทศไทยเป็็นประเทศ
ที่่�มีีสัังคมสููงวััยเป็็นอัันดัับ 2 ในกลุ่่�มประเทศอาเซีียนและ
มีีแนวโน้้มจะเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ในปีี 2568(2)
ซึ่่�งวััยผู้้�สููงอายุุเป็็นวััยที่่�สามารถพบความเสื่่�อมถอยของ
สมองได้้เนื่่�องจากมีีขนาดสมองลดลงร่่วมกัับมีีการฝ่่อ
ของเนื้้�อสมองสีีเทา (Grey matter) ที่่�บริิเวณสมองส่่วนหน้้า
เช่่น prefrontal, anterior cingulate, dorsolateral
prefrontal และ orbitofrontal(3, 4) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับ
การรู้้�คิดิ (Cognitive function)(5) จึึงส่่งผลต่่อความสามารถ
ของสมองในด้้านต่่างๆ เช่่น มีีความเร็็วในการตอบสนอง
ช้้าลง มีีสมาธิิและความจำำ�ลดลง(6) นอกจากนี้้�ผู้้�สููงอายุุ
ยัังมีีการทำำ�งานของระบบประสาทและกล้้ามเนื้้�อที่่�ลดลง(7)
ส่่งผลต่่อการควบคุุมและสั่่�งการการรัับความรู้้�สึึกและ
การเคลื่่�อนไหว ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กิิจกรรม
ลดลง มีี ก ารศึึกษาหลายอัั นที่่� พ บว่่าผู้้�สูู งอายุุจะมีี
ความสามารถในด้้านการรู้้�คิิดและทัักษะการเคลื่่�อนไหว
ลดลง โดยพบว่่ายิ่่�งอายุุมากขึ้้นจ
� ะยิ่่�งมีีความความสามารถ
ในด้้านการประสานสััมพัันธ์์ การทรงตััว การรัับรู้้�ร่่างกาย
ความคล่่องแคล่่วและความเร็็วในการเคลื่่�อนไหวลดลง
รวมถึึงมีีความสามารถในการจำำ� การตั้้�งใจ การใช้้ภาษา
การตอบสนองและการเปลี่่�ยนมุุมมองความคิิด (cognitive
flexibility) ได้้น้้อยลงอีีกด้้วย(6, 8-10)
อย่่างไรก็็ กิิ จ กรรมต่่างๆ ในการดำำ� เนิิ นชีี วิิ ต
ประจำำ�วัันไม่่ได้้มีีเพีียงแต่่การเคลื่่�อนไหวขั้้�นพื้้�นฐานทั่่�วไป
เท่่านั้้�น แต่่การเคลื่่�อนไหวเหล่่านี้้�ยัังไปทำำ�ให้้เกิิดกิิจกรรม

ต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต โดยกิิจกรรมแต่่ละอย่่าง
ก็็จะมีีความยากและซัับซ้้อนที่่�แตกต่่างกััน เช่่น การพููดคุุย
ขณะเดิิ น การขัั บ รถ การเดิิ น เข็็ นร ถเพื่่� อ ซื้้� อ ของใน
ห้้างสรรพสิินค้า้ ซึ่่ง� การศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าความสามารถ
ในการทำำ�กิิจกรรม โดยเฉพาะการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่าง
และการทำำ�กิิจกรรมหลายอย่่างพร้้อมกัันเช่่นที่่�กล่่าวมา
จะลดลงในผู้้�สููงอายุุ(5, 11, 12) ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุมีีปััญหาใน
การทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน(13) โดยการทำำ�กิิจกรรมเหล่่านี้้�
มัักเป็็นกิิจกรรมที่่�ต้้องมีีการประสานสััมพัันธ์์กััน มีีการใช้้
ข้้อต่่อหลายๆ ข้้อพร้้อมกัันและมีีการเคลื่่�อนไหวพร้้อมกััน
ทั้้�งสองด้้าน (7, 14) เช่่น การประสานสััมพัันธ์์ระหว่่างขา
ทั้้�งสองข้้าง ระหว่่างแขนและขา และระหว่่างแขนและตา
ซึ่่�งลัักษณะการเคลื่่�อนไหวที่่�กล่่าวมาถืือว่่ามีีความสำำ�คััญ
มากอย่่างหนึ่่ง� ในผู้้�สููงอายุุเนื่่�องจากมีีส่่วนช่่วยในเรื่่อ� งของ
การทรงท่่า ความราบเรีียบ ความเร็็วและความแม่่นยำำ�
ในการเคลื่่�อนไหว หากร่่างกายขาดทัักษะการเคลื่่�อนไหว
เหล่่านี้้�จะส่่งผลให้้เกิิดปััญหา เช่่น การล้้ม ความเครีียด
การเข้้าสัังคมเนื่่�องจากขาดความมั่่�นใจ(15, 16) และส่่งผลต่่อ
คุุณภาพชีีวิิตของผู้้�สููงอายุุได้้
จากการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าความสามารถ
ในการทำำ�กิิ จ กรรมสองอย่่างพร้้ อ มกัั น (Dual task)
มีี ค วามสัั ม พัั นธ์์ กัั บ การรู้้�คิิ ด (Cognitive function)
การศึึกษาหนึ่่�งพบว่่าคะแนนแบบทดสอบสภาพสมอง
เบื้้�องต้้น (Mini-Mental State Examination; MMSE)
มีีความสััมพัันธ์์กัับการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่าง คืือการเดิิน
ร่่วมกัับการนัับเลขในผู้้�สููงอายุุโดยผู้้�ที่่มี� คี ะแนนการรู้้�คิดิ สููง
จะสามารถทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างได้้ดีีกว่่า(17) เช่่นเดีียวกัับ
Lima และคณะที่่�พบว่่าคะแนนการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่าง
คืือการเดิินร่่วมกัับการบอกวัันในสััปดาห์์ มีีความสััมพัันธ์์
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กัั บ คะแนนแบบประเมิินภาวะสมองเสื่่�อ ม (Montreal
Cognitive Assessment; MoCA) ในผู้้�สููงอายุุเช่่นเดีียวกััน(18)
อย่่างไรก็็ ต ามแม้้ ก ารศึึกษาเหล่่านี้้� จ ะใช้้ กิิ จ กรรมที่่� มีี
การใช้้ข้้อต่่อหลายๆ ข้้อพร้้อมกัันและมีีการเคลื่่�อนไหว
พร้้อมกัันทั้้�งสองด้้าน แต่่ในด้้านของการประสานสััมพัันธ์์
จะเป็็ น การประสานสัั ม พัั นธ์์ กัั นร ะหว่่างขาทั้้� ง สองข้้ า ง
เท่่านั้้�น และไม่่ได้้เน้้นในเรื่่�องของการประสานสััมพัันธ์์
ระหว่่างอวััยวะอื่่�นซึ่่�งต้้องใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ที่่�ผ่่านมา
การศึึกษาความสัั ม พัั นธ์์ ร ะหว่่างการเคลื่่� อ นไหวแบบ
ประสานสัั ม พัั นธ์์ กัั บ การรู้้�คิิ ด ยัั ง มีี น้้ อ ยและมัั ก ศึึกษา
ในเด็็ก มีีการศึึกษาหนึ่่�งที่่�ศึึกษาในผู้้�สููงอายุุโดยพบว่่า
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหาความทรงจำำ�บกพร่่องเล็็กน้้อย (Mild
Cognitive Impairment; MCI) จะมีี ปัั ญ หาในด้้ า น
การประสานสััมพัันธ์์และมีีโอกาสล้้มมากกว่่าผู้้�สููงอายุุ
ที่่� สุุ ขภาพดีี (15) จากการศึึกษานี้้� แ สดงว่่าการประสาน
สััมพัันธ์์ก็็มีีความสััมพัันธ์์กัับการรู้้�คิิดเช่่นเดีียวกััน
แม้้ว่่าการศึึกษาที่่�ผ่่านมาส่่วนใหญ่่จะแสดง
ให้้เห็็นว่่าความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรมสองอย่่างพร้้อมกััน
และการเคลื่่�อนไหวแบบประสานสััมพัันธ์์มีีความสััมพัันธ์์
กัั บ การรู้้�คิิ ด โดยผู้้�ที่่� มีี ค ะแนนการรู้้�คิิ ด มากกว่่าจะมีี
ความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรมสองอย่่างและเคลื่่อ� นไหว
แบบประสานสััมพัันธ์์ได้้ดีีกว่่าผู้้�ที่่�คะแนนน้้อย แต่่ยัังไม่่มีี
การศึึกษาความสามารถของการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่าง
ร่่วมกัั บ การเคลื่่� อ นไหวแบบประสานสัั ม พัั นธ์์ ข อง
หลายอวััยวะในผู้้�สููงอายุุซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตประจำำ�วััน ดัังนั้้�นการศึึกษาในครั้้�งนี้้�จึึงทำำ�การศึึกษา
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างร่่วมกัับ
การประสานสััมพัันธ์์กัันกัับความสามารถด้้านการรู้้�คิิด
ในผู้้�สูู งอายุุโดยใช้้ ก ารปั่่� น จัั ก รยานร่่วมกัั บ การคิิ ด เลข
ในการทดสอบ เพื่่อ� ศึึกษาว่่าความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรม
แบบสองอย่่างในเวลาเดีี ย วกัั นร่่ วมกัั บ การประสาน
สัั ม พัั นธ์์ จ ะมีี ค วามแตกต่่างกัั น ในผู้้�สูู งอายุุที่่� มีี ร ะดัั บ
การรู้้�คิิ ด แตกต่่างกัั น หรืื อ ไม่่ โดยคาดว่่าผู้้�ที่่� มีี ค ะแนน
การรู้้�คิดิ สููงจะมีีความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรมสองอย่่าง
ร่่วมกัั บ การเคลื่่� อ นไหวแบบประสานสัั ม พัั นธ์์ กัั น ได้้ ดีี
กว่่าคนที่่�มีีคะแนนการรู้้�คิิดต่ำำ��
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั
การวิิจััยนำำ�ร่่องนี้้�มีีผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยทั้้�งเพศ
ชายและหญิิงที่่�มีีอายุุระหว่่าง 60-75 ปีี จำำ�นวน 11 คน
สามารถนั่่�งทรงตััวได้้นานอย่่างน้้อย 1 ชั่่�วโมง สามารถ

47
ทำำ�แบบทดสอบทางคณิิตศาสตร์์ง่่ายๆ ได้้ถููกต้้อง มีีการ
มองเห็็นปกติิหรืือได้้รัับการแก้้ไขให้้การมองเห็็นเป็็นปกติิ
มีีความดัันโลหิิตสููงแบบควบคุุมได้้และทานยาสม่ำำ��เสมอ
ส่่วนผู้้�ที่่มี� กี ารบาดเจ็็บในระยะเฉีียบพลัันหรืือมีีการอัักเสบ
ของรยางค์์ขา มีีภาวะผิิดปกติิทางระบบประสาท (เช่่น
โรคพาร์์ กิิ นสัั น โรคหลอดเลืื อ ดสมอง) มีี ปัั ญ หาด้้ า น
การมองเห็็ น เช่่น ไม่่สามารถมองเห็็ น หรืื อ มองจอ
คอมพิิวเตอร์์แล้้วมีีอาการเวีียนศีรี ษะ มีีการใช้้สารเสพหรืือ
ติิดแอลกอฮอล์์ในช่่วงที่่�เข้้าร่่วมงานวิิจััย มีีภาวะผิิดปกติิ
ทางระบบหััวใจและหลอดเลืือด (เช่่น โรคหััวใจ เบาหวาน)
จะถููกคััดออกจากการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินการวิิจััย
1. แบบทดสอบสภาพสมองเบื้้�องต้้น (MMSE)
	มีีจำำ�นวน 30 ข้้อ เป็็นการประเมิินการรู้้�คิิด
ในด้้ า นการรัั บ รู้้� เ วลาและสถานที่่� (Orientation),
การคำำ�นวณ (Calculation), การใช้้ภาษา (Language),
การระลึึกได้้ (Recall) และความตั้้� ง ใจ (Attention)
โดยมีีเกณฑ์์การประเมิินดัังนี้้� สำำ�หรัับผู้้�ทดสอบที่่�ไม่่ได้้
เรีียนหนัังสืือ (อ่่านไม่่ออก เขีียนไม่่ได้้) จะมีีคะแนนเต็็ม
ในการทดสอบจำำ�น วน 23 คะแนน ถ้้ า ผู้้� ท ดสอบ
ได้้คะแนนต่ำำ��กว่่า 14 คะแนน จะถืือว่่ามีีภาวะสมองเสื่่�อม
หากผู้้�ทดสอบมีีระดัับการศึึกษาอยู่่�ในชั้้�นประถมศึึกษา
จะมีีคะแนนเต็็มในการทดสอบจำำ�นวน 30 คะแนน ถ้้าได้้
คะแนนต่ำำ��กว่่า 17 คะแนน จะถืือว่่ามีีภาวะสมองเสื่่�อม และ
หากผู้้�ทดสอบมีีระดัับการศึึกษาสููงกว่่าชั้้�นประถมศึึกษา
จะมีีคะแนนเต็็มในการทดสอบจำำ�นวน 30 คะแนน ถ้้าได้้
คะแนนต่ำำ��กว่่า 22 คะแนน จะถืือว่่ามีีภาวะสมองเสื่่�อม
2. แบบทดสอบภาวะสมองเสื่่�อม (MoCA)
	มีีจำำ�นวน 30 ข้้อ เป็็นการประเมิินการรู้้�คิิด
ในด้้านความตั้้�งใจ (Attention) , สมาธิิ (Concentration),
การบริิ ห ารจัั ด การ (executive function), ความจำำ�
(Memory), ทัักษะความสามารถด้้านการรัับรู้�ก่่้ อมิิติสัิ มั พัันธ์์
(Visuoconstructional skills), ความคิิ ด รวบยอด
(Conceptual Thinking), การคิิดคำำ�นวณ (Calculation)
และการรัั บ รู้้� เ วลาและสถานที่่� (Orientation) ถ้้ า ได้้
คะแนนมากกว่่า 26 คะแนน ขึ้้�นไปจึึงจะถืือว่่าไม่่มีีภาวะ
สมองเสื่่�อม
3. แบบสอบถามกิิจกรรมทางกายระดัับโลก
(Global Physical Activity Questionnaire: GPAQ)
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เป็็นชุุดคำำ�ถามจำำ�นวน 16 ข้้อ เพื่่�อประเมิิน
กิิ จ กรรมทางกายหรืื อ การเคลื่่� อ นไหวออกแรงหรืื อ
ออกกำำ�ลัังกาย คำำ�ถามประกอบ ด้้วย 3 ลัักษณะ ได้้แก่่
Activity at work คืือกิิจกรรมในการทำำ�งาน การเคลื่่�อนไหว
หรืื อ กิิ จ กรรมทางกายในการประกอบอาชีีพ การงาน,
Travel to and from place คืือกิิจกรรมทางกายที่่�เกี่่�ยวกัับ
กิิ จ กรรมการเดิิ น ทางจากที่่� ห นึ่่� ง ไปยัั ง อีี ก ที่่� ห นึ่่� ง และ
Recreational activities คืือกิิจกรรมทางกายที่่�เกี่่�ยวกัับ
การพัั ก ผ่่อนหย่่อนใจหรืื อ นัั น ทนาการ โดยกำำ� หนดให้้
ผู้้�ที่่� มีี ค ะแนนรวมน้้อ ยกว่่า 600 MET-นาทีีต่่อสัั ป ดาห์์
จััดเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีกิิจกรรมทางกายน้้อย ผู้้�ที่่�มีีคะแนนรวม
600-1500-MET นาทีีต่่อสััปดาห์์จััดเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีกิิจกรรม
ทางกายระดัับปานกลาง และผู้้�ที่่�มีีคะแนนรวมมากกว่่า
1500 MET-นาทีี ต่่ อสัั ป ดาห์์ จัั ด เป็็ น กลุ่่� ม ที่่� มีี กิิ จ กรรม
ทางกายระดัับสููง
4. การทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างพร้้อมกััน (Dual
task)
เป็็ น การปั่่� น จัั ก รยานพร้้ อ มกัั บ เล่่นเกม
คิิ ด เลขจากเครื่่� อ ง Smart Bicycle ซึ่่� ง สร้้ า งโดยคณะ
วิิ ท ยาศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีี พ ระจอมเกล้้ า
เจ้้ า คุุณทหารลาดกระบัั ง เป็็ น จัั ก รยานแบบมีี พ นัั ก พิิ ง
บริิ เ วณที่่� นั่่� ง มีี ห น้้ า จอแสดงเกมให้้ เ ล่่นระหว่่าง
ก า รปั่่� น จัั ก รย า น แ ล ะ มีี ปุ่่� ม ค ว บ คุุ ม ทิิ ศ ท า ง ข อ ง
การปั่่� น จัั ก รยานที่่� บ ริิ เ วณมืื อ จัั บ ทางด้้ า นซ้้ า ยและขวา
ส่่วนเกมคิิ ด เลขจะเป็็ น โจทย์์ คำำ� ถามทางคณิิ ต ศาสตร์์
ที่่�เป็็นการบวกเลข 1 หลััก และจะมีีคำำ�ตอบให้้เลืือก 3 ข้้อ
ซึ่่� ง จะปรากฏอยู่่�ใต้้โจทย์์คำำ�ถาม ให้้ผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิ จัั ย
เลืื อ กคำำ� ตอบที่่� ถูู กต้้ อ งแล้้ ว ทำำ� การปั่่� น จัั ก รยานพุ่่� ง ชน
คำำ�ตอบที่่�ถููกต้้องโดยการกดปุ่่ม� บัังคัับทิิศทางซ้้ายขวาที่่�อยู่่�

ด้้านข้้างลำำ�ตััว เกมคิิดเลขมีีทั้้�งหมดจำำ�นวน 42 ข้้อ แต่่ละ
ข้้อมีีคะแนนเต็็ม 5 คะแนน หากตอบถููกจะได้้ 5 คะแนน
แต่่ถ้้าตอบผิิดจะได้้ 0 คะแนน รวมคะแนนเต็็มทั้้�งหมด
210 คะแนน (Figure 1)
5. เครื่่� อ งวัั ด ความดัั น โลหิิ ต ดิิ จิิ ทัั ล Omron
รุ่่�น HEM-7121
ใช้้สำำ�หรัับวััดความดัันโลหิิตของผู้้�เข้้าร่่วม
การวิิจััยก่่อน ระหว่่างและหลัังการวิิจััย โดยจะทำำ�การวััด
ทั้้� ง หมด 2 ครั้้� ง แล้้ ว หาค่่าเฉลี่่� ย โดยค่่าเฉลี่่� ย ของ
ความดัั น โลหิิ ต ระหว่่างงานวิิ จัั ยต้้ อ งไม่่เพิ่่� ม เกิิ น กว่่า
40 mmHg จากค่่าความดัันก่่อนการวิิจััยเพื่่�อควบคุุม
ไม่่ให้้ ผู้้� เ ข้้ า ร่่วมวิิ จัั ย เหนื่่� อ ยเกิิ น ไป (เช่่น ก่่อนการวิิ จัั ย
มีีค่่าความดััน 120/80 mmHg ระหว่่างงานวิิจััยต้้องมีี
ค่่าไม่่เกิิน 160/120 mmHg) และผู้้เ� ข้้าร่่วมงานวิิจัยต้
ั อ้ งนั่่ง� พััก
จนกว่่าค่่าความดัันโลหิิตหลัังการวิิจัยจ
ั ะมีีค่่าใกล้้เคีียงกัับ
ก่่อนการวิิจััยจึึงจะเสร็็จสิ้้�นการวิิจััย (Figure 2)
6. 	นาฬิิกาวััดชีีพจร (Polar) รุ่่�น ONRHYTHM
500 HRM
	นาฬิิกาวััดชีีพจรจะถููกวางที่่�บริิเวณใต้้ราว
นมด้้านซ้้ายของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยและรััดเอาไว้้ด้้วยสายรััด
ที่่�พัันรอบอกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย ข้้อมููลอััตราการเต้้นของ
ชีีพจรจะถููกส่่งไปแสดงที่่�นาฬิิกาอีีกเครื่่�องหนึ่่�งซึ่่�งจะถููก
รััดเอาไว้้ที่่�ข้้อมืือของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย ค่่าชีีพจรจะถููกวััดก่่อน
ระหว่่างและหลัังการวิิจััย โดยระหว่่างการวิิจััยจะควบคุุม
อััตราการเต้้นของหััวใจไม่่ให้้เกิิน 40-60 % ของอััตรา
การเต้้นของหััวใจสููงสุุดเพื่่�อไม่่ให้้ผู้เ้� ข้้าร่่วมวิิจัยั เหนื่่�อยเกิิน
ไป และผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยต้้องนั่่�งพัักจนกว่่าค่่า ชีีพจรหลััง
การวิิจััยจะมีีค่่าใกล้้เคีียงกัับก่่อนการวิิจััยจึึงจะเสร็็จสิ้้�น
การวิิจััย (Figure 2)

Figure 1 game (left) and smart bicycle (right) that used in the experiment
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Figure 2 Blood pressure (left) and heart rate (right) monitoring
7. Borg Rating of Perceived Exertion
Category Ratio (CR) 10 scale(19)
เป็็นการประเมิินคะแนนความเหนื่่�อยของ
ผู้้�ออกกำำ�ลัังกายที่่�ระดัับความแรงต่่างๆ โดยในการศึึกษา
นำำ�ร่่องนี้้�จะให้้ผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยบอกระดัับความเหนื่่�อย
เป็็นตััวเลข (Rating of Perceived Exertion; RPE)
โดยตััวเลขจะมีีค่่าตั้้�งแต่่ 0-10 ระดัับของตััวเลขที่่�มาก
ขึ้้�นแสดงถึึงระดัับของความเหนื่่�อยที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นไปด้้วย
ความหมายของแต่่ละระดัั บ ของ Borg Rating of

Perceived Exertion ได้้แก่่ 0 คืือไม่่เหนื่่�อยเลยแม้้แต่่น้้อย,
0.5 คืื อ แค่่เริ่่� ม รู้้�สึึ กเหนื่่� อ ยเล็็ ก น้้ อ ยเท่่านั้้� น , 1 คืื อ
เหนื่่� อ ยน้้ อ ยมาก, 2 คืื อ เหนื่่� อ ยเล็็ ก น้้ อ ย, 3 คืื อ
เหนื่่�อยพอควร, 4 - 5 คืือเหนื่่�อยมาก, 6-7 คืือเหนื่่�อยสุุดๆ
และ 8-10 คืือเหนื่่�อยที่่�สุุดในชีีวิิต ระหว่่างการทดสอบ
ผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยต้
ั อ้ งมีีอัตั ราความเหนื่่�อยไม่่เกิินระดัับ 3 และ
หลัังการวิิจัยผู้
ั เ้� ข้้าร่่วมวิิจัยต้
ั อ้ งมีีอัตั ราความเหนื่่�อยไม่่เกิิน
ระดัับ 1 เพื่่�อควบคุุมไม่่ให้้ผู้เ้� ข้้าร่่วมวิิจัยั เหนื่่�อยเกิินไปหลััง
เสร็็จสิ้้�นการวิิจััย (Table 1)

Table 1 Borg Rating of Perceived Exertion CR10 scale that use for evaluate rating of perceived exertion
Score
Level of exertion
0
Nothing at all
0.5
Extremely weak
1
Very weak
2
Weak
3
Moderate
4
5
Strong
6
7
Very strong
8
9
10
Extremely strong
วิิธีีการวิิจััย
ผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยจะได้้รัับการประเมิินสมอง
โดยใช้้แบบประเมิิน MMSE และ MoCA จากนั้้�นจะถููก
ประเมิินระดัับของกิิจกรรมทางกายโดยใช้้แบบประเมิิน
Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ)
เพื่่�อประเมิินระดัับกิิจกรรมทางกาย เมื่่�อเริ่่�มการทดสอบ

ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยจะได้้รัับการประเมิินความดัันโลหิิต และ
ติิ ด ตั้้� ง อุุปกรณ์์ วัั ด อัั ต ราการเต้้ น ของหัั ว ใจแบบนาฬิิ ก า
(Polar) ต่่อมาผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยจะถููกยืืดกล้้ามเนื้้�อขา
ที่่�ต้้องใช้้ในการทดสอบ (กล้้ามเนื้้�อ Iliopsoas, Gluteus
maximus, Quadricep, Hamstring, Hip adductors,
Gastrocnemius, Tibialis anterior, Peroneus) ค้้างไว้้
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มััดละ 15 วิินาทีี ทำำ�ทั้้�งหมด 3 ครั้้�ง ทั้้�งสองข้้างเพื่่�อป้้องกััน
การบาดเจ็็บของกล้้ามเนื้้�อ เมื่่�อเริ่่ม� การทดสอบจะให้้ผู้เ้� ข้้า
ร่่วมงานวิิจััยปั่่�นจัักรยานด้้วยความเร็็วน้้อยๆ เพื่่�ออบอุ่่�น
ร่่างกายก่่อน (Warm up) เป็็นเวลา 5 นาทีี จากนั้้�นจะเริ่่�ม
การปั่่�นจัักรยานด้้วยความหนัักคงที่่� โดยจะกำำ�หนดความ
หนัักในการปั่่�นจัักรยานด้้วยการกำำ�หนดค่่าอััตราการเต้้น
ของหััวใจเป้้าหมาย (Target heart rate) ให้้อยู่่�ในระดัับ
40-60 % ของอััตราการเต้้นของหััวใจสููงสุุด พร้้อมกัับเล่่น
เกมคิิดเลข จำำ�นวน 42 ด่่าน เป็็นเวลาประมาณ 6 นาทีี
ด้้วยความเร็็วต่่อเนื่่�องและห้้ามหยุุดการปั่่�นจัักรยาน โดย
ระหว่่างการทดสอบผู้้�วิิจััยจะคอยสัังเกตอาการ วััดความ
ดััน วััดชีีพจรและสอบถามระดัับความเหนื่่�อยของผู้้เ� ข้้าร่่วม
งานวิิจััยโดยใช้้ Rating of Perceived Exertion (RPE) ไป

Cycling + RPE, HR, BP
recording

MMSE, MoCA
and GPAQ test

Start

20 min

ด้้วย เมื่่�อผู้้เ� ข้้าร่่วมงานวิิจัยทำ
ั ำ�การทดสอบครบจำำ�นวน 42
ด่่านแล้้วจะให้้ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยปั่่�นจัักรยานด้้วยความเร็็วลด
ลงเพื่่�อผ่่อนคลายกล้้ามเนื้้�อ (Cool down) เป็็นเวลา 5 นาทีี
หลัังจบการทดสอบผู้้�วิิจััยจะสอบถามอััตราความเหนื่่�อย
(RPE) ประเมิินอััตราการเต้้นของหััวใจ (Heart rate) วััด
ความดัันโลหิิต (Blood pressure) และยืืดกล้้ามเนื้้�อมััด
เดิิมอีีกครั้้�ง ดัังแสดงในแผนภาพ (Figure 3) ในการวิิจััย
ผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยที่่�มีีคุุณสมบััติิตามเกณฑ์์จะได้้รัับคำำ�
อธิิบายเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ของงานวิิจััยรวมถึึงขั้้�นตอน
การศึึกษาอย่่างละเอีียดและลงนามยิินยอมเข้้าร่่วมการ
ศึึกษา การศึึกษานี้้�ได้้ผ่่านการพิิจารณารัับรองจริิยธรรม
การวิิจััยในคนจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในคน
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต (COA. No. RSUERB2019-035)
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ค่่าข้้อค่มููลจะแสดงเป็็
นค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยง ผลการวิิจัยั
าข้อมูลจะแสดงเป็ นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) และค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
เบนมาตรฐาน (Mean ± SD) และค่่าความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่าง
การศึึกษานำำ�ร่่องนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษา
การทากิจกรรมแบบสองอย่างในเวลาเดียวกันกับคะแนนแบบทดสอบสภาพสมอง (MMSE และ MoCA) จะถูกวิเคราะห์
คะแนนการทำำ�กิจิ กรรมแบบสองอย่่างในเวลาเดีียวกัันกับั
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคะแนนการทำำ�กิิจกรรมแบบสอง
ด้ว ยสถิ ติ Pearson Correlation Coefficient ใช้โ ปรแกรม SPSS version 23 โดยก าหนดระดับ ความแตกต่ า งอย่า งมี
คะแนนแบบทดสอบสภาพสมอง (MMSE และ MoCA) อย่่างในเวลาเดีี ย วกัั น ด้้ ว ยการปั่่� น จัั ก รยานร่่วมกัั บ
นัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ p <0.05
จะถููกวิิ เ คราะห์์ ด้้ ว ยสถิิ ติิ Pearson Correlation เล่่นเกมคิิดเลข, คะแนนแบบทดสอบสภาพสมองเบื้้�องต้้น
Coefficient ใช้้โปรแกรม SPSS version 23 โดยกำำ�หนด (MMSE) และแบบทดสอบภาวะสมองเสื่่�อม (MoCA)
ผลการวิจัย
ระดัั บ ความแตกต่่างอย่่างมีี
นัั ยสำำ�คัั ญ ทางสถิิ ติิ ไ ว้้ ที่่� ในผู้้�ที่่�มีีอายุุระหว่่าง 60-75 ปีี โดยลัักษณะข้้อมููลทั่่�วไป
การศึกษานาร่องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการทากิจกรรมแบบสองอย่างในเวลา
p <0.05
ของอาสาสมััครและคะแนนแบบประเมิินการรู้้�คิิดแสดง
เดียวกัน ด้วยการปั่ นจักรยานร่วมกับเล่นเกมคิดเลข, คะแนนแบบทดสอบสภาพสมองเบื
อ้ งต้น (MMSE) และแบบทดสอบ
ใน Table 2
ภาวะสมองเสือ่ ม (MoCA) ในผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 60-75 ปี โดยลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครและคะแนนแบบประเมิน
การรูค้ ิดแสดงใน Table 1
Table 1 General characteristic of participants (N = 11)
Characteristic of
participants
Age (years)

Minimum

Maximum

Mean

60

71

64 ± 3.58

51
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Table 2 General characteristic of participants (N = 11)
Characteristic of participants

Minimum

Maximum

Mean

Age (years)
Height (Cm.)
Weight (Kg.)
GPAQ score (MET)

60
151
45
120

71
162
73
520

3.58 ± 64
3.64 ± 156
10.10 ± 57
163.08 ± 321

MMSE score

16

30

4.68 ± 24

MoCA score

15

29

4.30 ± 21

ผลการศึึกษาพบว่่าความสัั
พัั นธ์า์ รงคะแนนแบบทดสอบสภาพสมองเบื
ะหว่่าง สภาพสมองเบื้้� อ งต้้ นอ้ ของผู้้
� เ ข้้ า ร่่วมวิิและคะแนนการคิ
จัั ยมีี ค่่ าเฉลี่่� ยที่่� ด
ผลการศึ
กษาพบว่าความสัมพันธ์มระหว่
งต้น (MMSE)
คะแนนแบบทดสอบสภาพสมองเบื้้�
24 ±ทธิ4.68
ด เลขระหว่่าง
์สหสัมคะแนน
เลขระหว่
างการปั่ นจักรยานไม่มีความสัมอพังต้้นนธ์ก(MMSE)
ันและมีค่าสัมประสิ
พันธ์เท่าส่่วนคะแนนการคิิ
กับ -0.065 (p-value
> 0.05) โดย
และคะแนนการคิิ ด เลขระหว่่างการปั่่� น จัั ก รยานไม่่มีี การปั่่� น จัั ก รยานมีี ค่่ าเฉลี่่� ยที่่� 133 ± 40.63 คะแนน
คะแนนแบบทดสอบสภาพสมองเบือ้ งต้นของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มีคา่ เฉลีย่ ที่ 24 ± 4.68 คะแนน ส่วนคะแนนการคิดเลขระหว่าง
ความสััมพัันธ์์กัันและมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ ดัังแสดงใน Figure 4
การปั
่ นจักรยานมี
คา่ เฉลี
ที่ 133โดยคะแนนแบบทดสอบ
± 40.63 คะแนน ดังแสดงใน Figure 5
-0.065
(p-value
> ย่ 0.05)
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ส่่วนคะแนนแบบทดสอบภาวะสมองเสื่่
� อ ม ของผู
และคะแนนการคิิ
ด เลขระหว่่างการปั่่�
น จัั ก รยานไม่่มีี
ส่วนคะแนนแบบทดสอบภาวะสมองเสื
อ่ ม (MoCA)
เ้ ข้าร่วมวิจยั มีคา่ เฉลี
ย่ ที่ 21 ± 4.30 คะแนน
ส่วนคะแนน
(MoCA) ของผู้้เ� ข้้าร่่วมวิิจัยมี
ั ค่่ี าเฉลี่่�ยที่่� 21 ± 4.30 คะแนน ความสัั ม พัั นธ์์ กัั น เช่่นเดีี ย วกัั น โดยมีี ค่่ าสัั ม ประสิิ ท ธิ์์�
การคิดเลขระหว่างการปั่ นจักรยานมีค่าเฉลี่ยที่ 133 ± 40.63 คะแนน จากการทดสอบทางสถิติพบว่าคะแนนแบบทดสอบ
ส่่วนคะแนนการคิิ ด เลขระหว่่างการปั่่� น จัั ก รยาน สหสััมพัันธ์์เท่่ากัับ 0.255 (p-value > 0.05) ดัังแสดงใน
ภาวะสมองเสื
มและคะแนนการคิ
ดเลขระหว่
างการปั่ นจักรยานไม่
มีค5วามสัมพันธ์กนั เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
มีี ค่่ าเฉลี่่� ยที่่�่อ133
± 40.63 คะแนน
จากการทดสอบ
Figure
สหสั
มพันธ์ติเิ พท่บว่่าคะแนนแบบทดสอบภาวะสมองเสื่่
ากับ 0.255 (p-value > 0.05) ดังแสดงใน� อFigure
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ม 6
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การคิดเลขระหว่างการปั่ นจักรยานมีค่าเฉลี่ยที่ 133 ± 40.63 คะแนน จากการทดสอบทางสถิติพบว่าคะแนนแบบทดสอบ
ภาวะสมองเสื่อมและคะแนนการคิดเลขระหว่างการปั่ นจักรยานไม่มีความสัมพันธ์กนั เช่นเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.255 (p-value > 0.05) ดังแสดงใน Figure 6
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การศึึกษานำำ�ร่่ องนี้้� เ ป็็ น การศึึกษาเพื่่� อ หา
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างคะแนนการทำำ�กิิจกรรมแบบสอง
อย่่างในเวลาเดีียวกัันร่่วมกัับการประสานสััมพัันธ์ร์ ะหว่่าง
ขาทั้้�งสองข้้าง ระหว่่างมืือและตา และระหว่่างมืือและขา
ด้้วยการปั่่�นจัักรยานร่่วมกัับเล่่นเกมคิิดเลขเปรีียบเทีียบ
กัับคะแนนแบบทดสอบสภาพสมองเบื้้�องต้้น (MMSE)
และแบบทดสอบภาวะสมองเสื่่�อม (MoCA) ในผู้้�สููงอายุุ
ผลการศึึกษานำำ�ร่่ องดัั ง กล่่าวพบว่่าผลของคะแนน
การทำำ�กิิ จ กรรมแบบสองอย่่างในเวลาเดีี ย วกัั นด้้ ว ย
การปั่่�นจัักรยานร่่วมกัับเล่่นเกมคิิดเลขไม่่มีีความสััมพัันธ์์
กัับคะแนนของแบบทดสอบสภาพสมองเบื้้�องต้้น (MMSE)
และแบบทดสอบภาวะสมองเสื่่�อม (MoCA)
ที่่� ผ่่ านมามีี ก ารศึึกษาความสัั ม พัั นธ์์ ร ะหว่่าง
การทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างในเวลาเดีียวกัันและการรู้้�คิิด
เปรีียบเทีียบระหว่่างวััยรุ่่�นและผู้้�สููงอายุุจำำ�นวนมาก แต่่มีี
การเปรีียบเทีียบความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรมสองอย่่าง
ในเวลาเดีี ย วกัั นร ะหว่่างผู้้�สูู งอายุุที่่� มีี ค ะแนนการรู้้�คิิ ด
แตกต่่างกัันค่่อนข้้างน้้อย โดยการศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่า
ผู้้�สูู งอายุุที่่� มีี ค วามสามารถด้้ า นการรู้้�คิิ ด ต่ำำ��จ ะมีี
ความสามารถในการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างพร้้อมกัันต่ำำ��
กว่่าผู้้�ที่่�มีีการรู้้�คิิดสููง การศึึกษาของ Lima และคณะในปีี
2015 ที่่�หาความสััมพัันธ์์ระหว่่างคะแนนการทำำ�กิิจกรรม
สองอย่่างในเวลาเดีียวกัันกัับคะแนนแบบประเมิินสมอง
(MoCA กัับ MMSE) ในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการออกกำำ�ลัังกาย

เป็็ นปร ะจำำ� พบว่่าคะแนนการทำำ�กิิ จ กรรมสองอย่่าง
ในเวลาเดีี ย วกัั นมีี ค วามสัั ม พัั นธ์์ กัั บ แบบทดสอบ
ภาวะสมองเสื่่� อ ม (MoCA) ในด้้ า นมิิ ติิ สัั ม พัั นธ์์ แ ละ
การบริิหารจััดการ (Visuospatial/Executive function)
ซึ่่� ง เป็็ นด้้ า นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การทำำ� งานสองอย่่าง
ในเวลาเดีียวกััน(18) คล้้ายกัับการศึึกษาของ Venema และ
คณะในปีี 2011 ที่่�ทำำ�การศึึกษาเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์
ระหว่่างคะแนนการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างในเวลาเดีียวกััน
ที่่� มีี ค วามยาก 4 ระดัั บ และคะแนนแบบทดสอบ
สภาพสมองเบื้้�องต้้น (MMSE) ในผู้้�สููงอายุุ โดยพบว่่า
มีี ค วามสัั ม พัั นธ์์ กัั นร ะหว่่างการทำำ�กิิ จ กรรมสองอย่่าง
ในเวลาเดีียวกัันที่่ค� วามยากระดัับที่่� 2, 3 และ 4 กัับคะแนน
แบบประเมิิน MMSE แต่่มีีความสััมพัันธ์น้์ อ้ ยมากระหว่่าง
กิิจกรรมที่่�มีีความยากระดัับที่่� 1 กัับคะแนนแบบประเมิิน
MMSE ผลการศึึกษาแสดงให้้ เ ห็็ นว่่ าการทำำ�กิิ จ กรรม
ที่่�มีีความยากเพิ่่�มขึ้้�นจะต้้องมีีการใช้้กระบวนการรู้้�คิิด
เพิ่่� ม ขึ้้� นทำำ� ให้้ ผู้้�ที่่� มีี ค ะแนนการรู้้�คิิ ด มากกว่่าสามารถ
ทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างที่่�มีีความยากได้้ดีีกว่่า(17)
อย่่ า งไรก็็ ต ามผลการศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� พ บว่่ า
ผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มวิิ จััยมีี ค วามสามารถในการทำำ�กิิ จก รรมได้้
ค่่ อน ข้้ า งน้้อยจากคะแนนเฉลี่่� ย ในการเล่่ น เกมซึ่่� ง อยู่่�ที่่�
ระดัับ 63.63% โดยงานวิิ จััยหนึ่่� ง ที่่� ศึึ ก ษาผลของ
การเดิิ น เพีี ย งอย่่ า งเดีี ยว เทีี ย บกัับการเดิิ นร่่ ว มกัับการ
ทำำ�กิิ จก รรมพร้้อมกััน พบว่่ า ผู้้� สูู งอายุุ มีี ค วามเร็็ ว
ในการเดิินลดลงเมื่่�อต้้องทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างพร้้อมกััน
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เมื่่� อ เทีี ย บกัับวััยรุ่่�นที่่� มีี ร ะดัับคะแนนของแบบทดสอบ
สภาพสมองเบื้้�องต้้น (MMSE) อยู่่�ในช่่วงปกติิเหมืือนกััน
ผู้้�วิิจััยกล่่าวว่่าเกิิดจากการที่่�ผู้้�สููงอายุุต้้องแบ่่งความสนใจ
จากการเดิิ นไปที่่�อีีกกิิจก รรมหนึ่่�งทำำ�ให้้ความสนใจต่่ อ
กิิจกรรมการเดิินน้้อยลงจึึงต้้องเดิินให้้ช้้าลงเพื่่อ� ไม่่ให้้ล้้ม(20)
คล้้ายกัับการศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ที่่� ผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มวิิ จััยต้้องแบ่่ ง
ความสนใจไปที่่�การปั่่�นจัักรยาน การควบคุุมทิิศทางและ
การคำำ�นวณเลขจึึงมีีความสามารถในการทำำ�กิจก
ิ รรมลดลง
นอกจากนี้้� ยัั งมีี ก ารศึึ ก ษาหนึ่่� ง ที่่� ค ล้้ายกัับการศึึ ก ษา
ในครั้้� ง นี้้� โ ดยทดสอบความสามารถในการทำำ�กิิ จก รรม
สองอย่่างในเวลาเดีียวกััน ด้้วยการปั่่�นจัักรยานร่่วมกัับ
การทดสอบความสามารถในการจำำ�ตััวเลข (Digit span
test) ในผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการออกกำำ�ลัังกายอย่่างน้้อย 6 เดืือน
และมีีคะแนนแบบทดสอบสภาพสมองเบื้้�องต้้น (MMSE)
มากกว่่า 24 คะแนน พบว่่าผู้้�สููงอายุุจะมีีความสามารถ
ในการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างในเวลาเดีียวกัันได้้น้้อยลง
เมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บกัับการทดสอบความสามารถในการ
จำำ�ตััวเลขเพีียงอย่่างเดีียว โดย Moraes อธิิบายเหตุุผลว่่า
เกิิดจากสมมติิฐานเรื่่�อง hypofrontality hypothesis
คืือการที่่� ผู้้� สูู งอายุุ มีี ค วามสามารถในการทำำ�กิิ จก รรม
ที่่� ต้้อ งใช้้การรู้้� คิิ ด ในระดัับสููง (Higher cognitive)
น้้อยลงในขณะออกกำำ�ลัังกาย เนื่่�องจากผู้้�สููงอายุุต้้องไป
เพิ่่�มการทำำ�งานของเมตาบอลิิซึึมที่่�สมองบริิเวณที่่�ควบคุุม
การเคลื่่� อน ไหว (Motor area) และลดเมตาบอลิิ ซึึ ม
ที่่�สมองส่่วนหน้้า (Frontal area) ลงทำำ�ให้้กระบวนการรู้้คิ� ดิ
ลดระดัับความสามารถลง (5) ซึ่่� ง ในการศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้�
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยเป็็นผู้้�ที่่�มีีระดัับกิิจกรรมทางกายต่ำำ�� ดัังนั้้�น
ขณะทำำ�การวิิจััยจึึงน่่าจะทำำ�ให้้เกิิดการกระตุ้้�นสมองบริิเวณ
ที่่�ควบคุุมการเคลื่่�อนไหวมากยิ่่�งขึ้้�นกว่่าผู้้�ที่่�ออกกำำ�ลัังกาย
เป็็นประจำำ� ทำำ�ให้้สมองส่่วนที่่�ควบคุุมการรู้้�คิิดยิ่่�งทำำ�งาน
ได้ล้ ดลง นอกจากนี้ก้� ารที่่�ผู้เ้� ข้า้ ร่่วมวิิจััยต้้องมาปั่่น� จัักรยาน
ร่่วมกัับการบัังคัับทิิศทางซึ่่�งต้้องการการประสานสััมพัันธ์์
ระหว่่างแขน ขาและตาซึ่่�งไม่่ใช่่การเคลื่่�อนไหวที่่�คุ้้�นเคย
หรืือชำำ�น าญจึึ ง ทำำ� ให้้ต้้องใช้้ความตั้้� ง ใจและใช้้สมอง
บริิเวณที่่�ควบคุุมการเคลื่่�อนไหวมากขึ้้�น(21-23) ทำำ�ให้้ความ
สามารถในการเล่่นเกมลดลง
นอกจากนี้้� ยัั งมีี ก ารศึึ ก ษาของ Plessow
และคณะที่่� พ บว่่ า ความเครีี ยด ก็็ ส ามารถส่่ ง ผลต่่ อ
ความสามารถในการทำำ�กิจก
ิ รรมสองอย่่างในเวลาเดีียวกััน
ได้้เช่่นกััน โดยขณะทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างในเวลาเดีียวกััน
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ผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยจะมีีการหลั่่�งสาร Salivary α-amylase
(sAA) และคอร์์ ติิ ซอ ล (cortisol) ในระบบประสาท
และใน Hypothalamus pituitary adrenal (HPA)
ส่่งผลให้้ร่่างกายเกิิดภาวะการกระตุ้้�นระบบซิิมพาเธติิค
มีีการหลั่่�งสารแคททีีโคลามีีน (catecholamine) ซึ่่�งจะ
ไปมีี ผ ลลดการกระตุ้้� น เซลล์์ ป ระสาท (Neuron firing
rates) ในสมองกลีี บ หน้้าผากส่่ วน หน้้า (Prefrontal
cortex) ซึ่่� ง ต้้องทำำ� งานในการทำำ�กิิ จก รรมสองอย่่ า ง
ในเวลาเดีียวกััน ส่่งผลให้้ความสามารถในการทำำ�กิจก
ิ รรม
(24)
สองอย่่างในเวลาเดีียวกัันลดลง คล้้ายกัับการศึึกษา
ของ Hejazi-Shirmard และคณะที่่� พ บว่่ า ผู้้� ป่่ วย
โรคหลอดเลืือดสมองที่่�มีีความเครีียดมากจะทำำ�กิิจกรรม
สองอย่่ า งพร้้อมกััน (เอื้้� อ มมืือไปจัั บ ของพร้้อมกัับ
การทดสอบความสามารถในการจำำ�ตััวเลข) ที่่�มีคี วามยาก
ได้้ช้้าและแย่่ ก ว่่ า ผู้้� ป่่ วย โรคหลอดเลืือดสมองที่่� มีี
ความเครีี ยดน้้อย เนื่่� อ งจากความเครีี ยดจ ะไปดึึ ง
ความสนใจจากการทำำ�กิิ จก รรมและลดความตั้้� ง ใจ
ในการทำำ� งานลง (25) ซึ่่� ง การศึึ ก ษาครั้้� ง นี้้� ผู้้� เ ข้้ า ร่่ ว มวิิ จััย
อาจเกิิ ด ความเครีี ยด ได้้จากการที่่� ต้้อ งอยู่่�ในสถานที่่�
ที่่� ไ ม่่ คุ้้� น เคย การเล่่ น เกมที่่� มีี ก ารคิิ ด คะแนนและ
การต้้องทำำ�การเคลื่่�อนไหวหลายอย่่างพร้้อมกัันจึึงทำำ�ให้้
ความสามารถลดลง
จากที่่�กล่่าวมาผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�น่่าจะเกิิด
จากการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างที่่�ใช้้ในการทดสอบต้้องมีี
การประสานสััมพัันธ์์ระหว่่างหลายอวััยวะซึ่่�งเป็็นกิิจกรรม
ที่่� ย ากมากกว่่าการทำำ�กิิ จ กรรมสองอย่่างในการศึึกษา
ที่่�ผ่่านมา รวมถึึงเป็็นการเคลื่่�อนไหวที่่�ไม่่คุ้้�นเคย ทำำ�ให้้
ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยทั้้�งที่่�มีีคะแนนแบบประเมิินสมอง (MMSE
และ MoCA) สููงและต่ำำ��ไม่่มีีความสามารถแตกต่่างกััน
อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากการวิิจััยในครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษา
นำำ�ร่่ องจึึงมีี ข้้ อ จำำ�กัั ด ในเรื่่� อ งจำำ�น วนของผู้้� เ ข้้ า ร่่วมงาน
วิิ จัั ยที่่� มีี เ พีี ย ง 11 คนซึ่่� ง อาจจะน้้ อ ยเกิิ น ไปที่่� จ ะสรุุป
ผลความสััมพัันธ์์ของการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างร่่วมกัับ
การประสานสัั ม พัั นธ์์ แ ละคะแนนแบบประเมิิ น สมอง
ได้้ อ ย่่างชัั ด เจน นอกจากนี้้� ผู้้� เ ข้้ า ร่่วมงานวิิ จัั ยยัั ง เป็็ นผู้้�
ที่่� มีี กิิ จ กรรมทางกายต่ำำ�� ซึ่่� ง อาจส่่งผลให้้ ไ ม่่คุ้้�นเคยต่่อ
การปั่่�นจัักรยานจึึงลดความสามารถในการทำำ�กิิจกรรมลง
ดัั ง นั้้� น การศึึกษาในอนาคตควรจะมีี ก ารเพิ่่� ม จำำ�น วน
ผู้้�เข้้าร่่วมงานวิิจััยให้้เพีียงพอและทดสอบความสััมพัันธ์์
ระหว่่างการทำำ�กิิจกรรมสองอย่่างร่่วมกัับการประสาน
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สัั ม พัั นธ์์ แ ละวิิ เ คราะห์์ ค ะแนนแบบประเมิิ น สมอง
เปรีียบเทีียบระหว่่างผู้้�ที่่�มีีกิิจกรรมทางกายต่ำำ�� ปานกลาง
และสููง
บทสรุุป

ถึึงแม้้ว่่าการศึึกษาที่่�ผ่่านมาจะพบว่่าผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มีีระดัับการรู้้�คิดิ สููงจะมีีความสามารถในการทำำ�กิจิ กรรม
ได้้ ดีี ก ว่่าผู้้�ที่่� มีี ร ะดัั บ การรู้้�คิิ ด ต่ำำ�� แต่่หากกิิ จ กรรมนั้้� น
เป็็นกิิจกรรมที่่�ยากและไม่่คุ้้�นเคยก็็สามารถส่่งผลทำำ�ให้้
ความสามารถในการทำำ�กิิ จ กรรมของทั้้� ง ผู้้�ที่่� มีี ร ะดัั บ
การรู้้�คิิดสููงและระดัับการรู้้�คิิดต่ำำ��มีีค่่าลดลงได้้ไม่่ต่่างกััน
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บทคััดย่่อ
ปััจจุุบััน ประชากรผู้้�สููงอายุุทั่่�วโลกมีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้�น ดัังนั้้�นความต้้องการฝัังรากฟัันเทีียมเพื่่�อทดแทนฟััน
ที่่�สููญเสีียไปจึึงเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย การฝัังรากฟัันเทีียมสามารถทำำ�ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุและประสบความสำำ�เร็็จในการรัักษาได้้
ซึ่่�งอายุุไม่่ได้้เป็็นข้้อห้้ามในการฝัังรากฟัันเทีียม แต่่สิ่่�งที่่�มีีผลต่่อความสำำ�เร็็จในการฝัังรากฟัันเทีียมในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่
การเปลี่่�ยนแปลงของร่่างกายที่่�เสื่่�อมถอยตามวััย การมีีโรคทางระบบที่่�อาจส่่งผลต่่อการรัักษา การมีีอนามััยช่่องปาก
ที่่�ไม่่ดีี และการวิินิิจฉััยและการวางแผนการรัักษาที่่�ไม่่เหมาะสม ดัังนั้้�น การฝัังรากฟัันเทีียมจึึงเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง
ในการทดแทนฟัันที่่สููญ
� เสีียไปในกลุ่่ม� ผู้้�สููงอายุุและเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิติ ให้้ดีขึ้้ี น� บทความนี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่�อทบทวนความรู้้�
เกี่่�ยวกัับรอยโรครอบรากฟัันเทีียม สาเหตุุและปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียม รวมถึึงการป้้องกัันการเกิิด
รอยโรครอบรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุ
คำำ�สำำ�คััญ : เนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ ผู้้�สููงอายุุ หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ทางทัันตกรรม
Abstract
The number of older people is projected to increase worldwide simultaneously with an
increasing demand of dental implants to replace missing teeth. Dental implants can be successfully placed
in older people. Aging alone is not a contraindication for dental implant treatment. Furthermore, Specific
age-associated changes, medical risk factors in older patients with a compromised condition and poor oral
hygiene are more important for a successful treatment outcome. An accurate diagnosis and proper treatment
planning of placing dental implant in older patients make a successful treatment outcome. Dental implants
should be a recommended treatment options in older edentate patients in order to improve their quality of life.
The aim of this article is to review the literature on peri-implant diseases, etiology, risk factors and prevention
of peri-implant diseases in elderly population.
Keywords: Peri-implantitis, Aged, Evidence-Based Dentistry
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ปัั จจุุบัั น หลายประเทศทั่่� ว โลกรวมถึึง
ประเทศไทยกำำ�ลัังเผชิิญกัับสถานการณ์์แนวโน้้มสัังคม
ผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น จากข้้อมููลทางสถิิติิ พบว่่าภายในปีี
พ.ศ. 2593 จำำ�นวนประชากรของโลกมากกว่่าร้้อยละ 14
จะมีีอายุุเฉลี่่�ยตั้้ง� แต่่ 65 ปีีขึ้้น� ไป และเป็็นการเริ่่ม� ของสัังคม
ผู้้�สููงอายุุโลก (global aged society)1 ข้้อมููลประชากร
ของประเทศไทย พบว่่าประเทศไทยเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
(aged society) โดยมีีประชากรอายุุเฉลี่่�ย 60 ปีีขึ้้�นไป
ในสัั ด ส่่วนมากกว่่าร้้ อ ยละ 20 ของจำำ�น วนประชากร
ทั้้�งหมดตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2550 และจะเป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุ
โดยสมบููรณ์์ (super-aged society) ในปีี พ.ศ. 2574 โดยมีี
ประชากรอายุุเฉลี่่�ย 60 ปีีขึ้้น� ไป ในสััดส่่วนมากกว่่าร้้อยละ
28 ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด2 นอกจากนี้้� ประเทศไทย
ยัั ง มีี จำำ�น วนประชากรอายุุเฉลี่่� ยตั้้� ง แต่่ 65 ปีี ขึ้้� น ไป
เพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเร็็วที่่�เร็็วกว่่าอััตราเฉลี่่�ยของประชากรใน
แถบเอเชีียและประชากรโลก รวมถึึงคาดว่่าในระหว่่างปีี
พ.ศ. 2553 ถึึงปีี พ.ศ. 2583 จะมีีจำำ�นวนประชากรที่่�มีี
อายุุเฉลี่่�ยตั้้�งแต่่ 80 ปีีขึ้้�นไป (the oldest-old) เพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นร้้อยละ 19.1 ของจำำ�นวนประชากรทั้้�งหมด3 ซึ่่�งกลุ่่�ม
ประชากรผู้้�สููงอายุุจะมีีจำำ�นวนมากขึ้้น� และมีีสัดั ส่่วนเพิ่่�มขึ้้น�
เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มประชากรช่่วงอายุุอื่่�น ๆ อายุุที่่�เพิ่่�มมาก
ขึ้้�นนั้้�นก็็มีีความสััมพัันธ์์กัับความเสื่่�อมถอยของร่่างกาย
และสภาวะจิิตใจ ยิ่่�งอายุุมากขึ้้น� ความเสื่่�อมถอยยิ่่�งมากขึ้้น�
จนอาจนำำ�ไปสู่่�ปัญ
ั หาสุุขภาพต่่าง ๆ รวมถึึงปััญหาสุุขภาพ
ภายในช่่องปากด้้วย ดัังนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นในการวางแผน
และเตรีียมความพร้้อมรัับมืือกัับสิ่่�งที่่�จะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับ
การรัักษาสุุขภาพทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ รวมถึึงการรัักษา
ทางทัั น ตกรรมสำำ� หรัั บ ผู้้�สูู งอายุุที่่� จ ะมีี ค วามต้้ อ งการ
มากขึ้้�นด้้วย
ปััญหาสุุขภาพช่่องปากหลััก ๆ ที่่�พบภายใน
ช่่องปากผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่ การสููญเสีียฟััน ข้้อมููลจากการ
สำำ�ร วจสภาวะทัั น ตสุุขภาพแห่่งชาติิ ข องประเทศไทย
พ.ศ. 2560 พบว่่า กลุ่่�มวััยสููงอายุุ 60-74 ปีี มีีค่่าเฉลี่่�ย
จำำ�นวนฟัันในช่่องปาก 18.6 ซี่่�/คน โดยมีีผู้้�มีีฟัันใช้้งาน
ได้้อย่่างน้้อย 20 ซี่่� ร้้อยละ 56.1 มีีฟันั หลัังสบกัันอย่่างน้้อย
4 คู่่�สบ ร้้อยละ 40.2 และพบว่่าในผู้้�สููงอายุุตอนปลาย
อายุุ 80-85 ปีี มีีการสููญเสีียฟัันเพิ่่�มขึ้้�น โดยมีีค่่าเฉลี่่�ยการ
มีีฟันั ภายในช่่องปาก 10 ซี่่/� คน เหลืือผู้้�สููงอายุุเพีียงร้้อยละ
22.4 ที่่�มีฟัี นั ใช้้งานได้้อย่่างน้้อย 20 ซี่่แ� ละมีีฟันั หลัังสบกััน
4 คู่่�สบ เพีียงร้้อยละ 12.1 แสดงให้้เห็็นว่่าเมื่่�ออายุุเพิ่่�มขึ้้�น
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ประสิิทธิิภาพในการบดเคี้้�ยวอาหารจะลดลง อย่่างไรก็็ตาม
สถานการณ์์ที่่�สะท้้อนปััญหาที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�สููงอายุุมากที่่�สุุดคืือ การสููญเสีียฟัันทั้้�งปาก ซึ่่�งในกลุ่่�ม
อายุุ 60-74 ปีี พบร้้อยละ 8.7 ในขณะที่่�กลุ่่�มอายุุ 80-85 ปีี
พบการสููญเสีี ยฟัั นทั้้� ง ปากเพิ่่� ม ขึ้้� น เกืื อ บ 4 เท่่า เป็็ น
ร้้ อ ยละ 31 4 การสููญเสีี ยฟัั นส่่ งผลกระทบต่่อผู้้�สูู งอายุุ
ทั้้� ง ด้้ า นร่่างกาย จิิ ตใจ อารมณ์์ แ ละสัั ง คม ผลกระทบ
ที่่�พบมากที่่�สุุด ได้้แก่่ เรื่่�องการบดเคี้้�ยว การที่่�ผู้้�สููงอายุุ
ไม่่สามารถเคี้้�ยวอาหารได้้ละเอีียด ทำำ�ให้้รับั ประทานอาหาร
ได้้น้อ้ ยลง เกิิดปััญหาต่่อระบบการย่่อยอาหารและอาจเกิิด
การขาดสารอาหารได้้ รองลงมา คืือ เรื่่�องความสวยงาม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อมีีการสููญเสีียฟัันหน้้า ทำำ�ให้้ขาด
ความมั่่�นใจ จึึงไม่่กล้้ายิ้้�ม หััวเราะ หรืือพููดคุุยได้้อย่่างเต็็มที่่�
รวมถึึงการพููดหรืือออกเสีียงจะไม่่ชััดเจน ส่่งผลให้้ผู้้�สููงอายุุ
สููญเสีียความมั่่�นใจและไม่่ประสงค์์ที่่�จะมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับ
บุุคคลอื่่�นในสัังคมในที่่�สุุด
สำำ� หรัั บ การรัั ก ษาทางทัั น ตกรรมในปัั จจุุบัั น
แนวโน้้ ม ในการทดแทนฟัั นที่่� สููญ เสีี ย ไปโดยการฝัั ง
รากฟัันเทีียมมีีมากขึ้้�นทั้้�งในกลุ่่�มประชากรทั่่�วไปและกลุ่่�ม
ประชากรผู้้�สููงอายุุ พบว่่าผู้้�สููงอายุุที่่�ใส่่รากฟัันเทีียมนั้้�น
มีีจำำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้น� ซึ่่ง� ในช่่วงไม่่กี่่�ปีที่่ี ผ่่� านมา รากฟัันเทีียม
ได้้รัับการยอมรัับและเป็็นที่่�ต้้องการมากขึ้้�นในผู้้�สููงอายุุ
เพื่่�อทดแทนฟัันที่่สููญ
� เสีียไปทั้้�งในแง่่ของหน้้าที่่�การบดเคี้้�ยว
และความสวยงาม การฝัังรากฟัันเทีียมเพื่่�อรองรัับฟัันเทีียม
แบบถอดได้้5 ช่่วยในการทำำ�ให้้รููปลักั ษณ์์ของผู้้ใ� ส่่ฟัันเทีียม
ดีีขึ้้น� บุุคลิิกภาพดีีขึ้้น� เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่สููญ
� เสีียฟันั ไป
และไม่่ได้้ รัั บ การใส่่ฟัั น เทีี ย มทดแทน ส่่งเสริิ ม ในการ
เห็็นคุุณค่่าของตนเอง ทำำ�ให้้ไม่่รู้้�สึึกว่่าตนเองด้้อยค่่าลง
ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมสุุขภาพโดยรวมและคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�สููงอายุุด้้วย โดยอััตราความสำำ�เร็็จ (success rate)
ของรากฟัันเทีียมค่่อนข้้างสููงและให้้ผลที่่�ดีีในผู้้�สููงอายุุ
ที่่�มีีไม่่มีีปััญหาเรื่่�องสุุขภาพหรืือควบคุุมโรคทางระบบได้้ดีี
นอกจากนี้้� รากฟัั น เทีี ย มยัั ง เป็็ นอีี ก หนึ่่� ง ทางเลืื อ กของ
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการสููญเสีียฟัันไปแต่่ไม่่ต้้องการใส่่ฟัันเทีียม
ทดแทนแบบถอดได้้ อีี ก ด้้ ว ย ดัั ง นั้้� น บทความนี้้�
จึึงมีี วัั ต ถุุประสงค์์ เ พื่่� อ ทบทวนความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ รอยโรค
รอบรากฟัันเทีียม ความชุุกและอุุบััติกิ ารณ์์การเกิิดรอยโรค
รอบรากฟัันเทีียม สาเหตุุและปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิดรอยโรค
รอบรากฟัั น เทีี ย ม รวมถึึงการป้้ อ งกัั น การเกิิ ด รอยโรค
รอบรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุ
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คำำ�จำำ�กััดความของ อวััยวะปริิทัันต์์รอบรากฟัันเทีียม
ปกติิ (peri-implant health), เยื่่�อเมืือกรอบรากฟััน
เทีียมอัักเสบ (peri-implant mucositis) และเนื้้�อเยื่่�อ
รอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ (peri-implantitis)
ในปีี ค.ศ. 2017 Workgroup 4 ใน World
Workshop on Classification of Periodontal and
Peri-implant diseases and Conditions ได้้แบ่่งประเภท
ของรอยโรครอบรากฟัั น เทีี ย มออกเป็็ น peri-implant
health, peri-implant mucositis และ peri-implantitis6
สำำ�หรัับการวิินิจิ ฉััยภาวะการเกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียม
ได้้ มีี การกำำ� หนดเกณฑ์์ชี้้�วััด เพื่่�อ วิินิิจฉััย ได้้แก่่ การวัั ด
ร่่องลึึกปริิทัันต์์ด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ (periodontal
probe) ภาวะเลืื อ ดออกเมื่่� อ หยั่่� ง ด้้ ว ยเครื่่� อ งมืื อ ตรวจ
ปริิทัันต์์ (bleeding on probing; BOP) อาการเหงืือก
บวมแดง รากฟัันเทีียมโยก และพบมีีการสููญเสีียกระดููก
จากภาพถ่่ายรัังสีี
อวััยวะปริิทัันต์์รอบรากฟัันเทีียมปกติิ (Periimplant health) ไม่่พบลัักษณะทางคลิินิิกที่่�แสดงถึึง
การอัักเสบ อาทิิ อาการเหงืือกบวมแดง การมีีเลืือดออก
เมื่่�อใช้้เครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์หยั่่�ง การบวม (swelling)
และการมีีหนอง (suppuration, pus)7 อวััยวะปริิทัันต์์
รอบรากฟัันเทีียมปกติิ สามารถพบในตำำ�แหน่่งรอบรากฟััน
เทีียมที่่�มีกี ระดููกรองรัับน้้อยกว่่าปกติิได้้ สำำ�หรัับร่่องปริิทันต์
ั ์
(probing pocket depths) อาจแตกต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับ
ระดัับความสููงของเนื้้อ� เยื่่อ� อ่่อนในตำำ�แหน่่งที่่ฝั� งั รากฟัันเทีียม
และไม่่มีี ก ารเพิ่่� ม ขึ้้� น ของร่่องปริิ ทัั นต์์ เ มื่่� อ เวลาผ่่านไป
นอกจากนี้้� ก ารสลายของกระดููก (bone resorption)
หลัังการหายของแผลระยะแรกหลัังการฝัังรากฟัันเทีียม
ไม่่ควรเกิิน 2 มิิลลิิเมตร8
เยื่่� อ เมืื อ กอัั ก เสบรอบรากฟัั น เทีี ย ม (Periimplant mucositis) คืื อ การอัั ก เสบของเหงืื อ กและ
เยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมโดยไม่่มีีการสููญเสีียกระดููก
ที่่�รองรัับ เป็็นการอัักเสบแบบผัันกลัับได้้ (reversible) ของ
เนื้้�อเยื่่�ออ่่อนรอบรากฟัันเทีียม โดยไม่่พบการสลายของ
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กระดููกรองรัับ9 ลัักษณะทางคลิินิิกที่่�สำำ�คััญของเยื่่�อเมืือก
อัักเสบรอบรากฟัันเทีียม คืือ การมีีเลืือดออกเมื่่�อหยั่่�ง
ด้้ ว ยเครื่่� อ งมืื อ ตรวจปริิ ทัั นต์์ ที่่� เ วลา 30 วิิ น าทีี เหงืื อ ก
บริิเวณดัังกล่่าวมีีสีีแดง โดยอาจพบร่่วมกัับการบวมหรืือ
การมีีหนองก็็ได้้ การมีีความลึึกของร่่องเหงืือกเพิ่่�มมากขึ้้น�
สามารถพบได้้บ่่อยในเยื่่�อเมืือกอัักเสบรอบรากฟัันเทีียม
เนื่่�องมาจากการบวมหรืือการมีีความต้้านทานต่่อการหยั่่ง�
ด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ (probing resistance) ลดลง
นอกจากนี้้� มีี ห ลัั ก ฐานเด่่นชัั ด จากการวิิ จัั ยศึึ กษาทั้้� ง
ในสััตว์์ทดลองและมนุุษย์์ พบว่่าคราบจุุลิินทรีีย์เ์ ป็็นสาเหตุุ
หลัักในการเกิิดเยื่่�อเมืือกอัักเสบรอบรากฟัันเทีียม และ
เยื่่� อ เมืื อ กอัั ก เสบรอบรากฟัั น เทีี ย มเป็็ น พยาธิิ ส ภาพนำำ�
(precursor) ของการอัักเสบรอบรากฟัันเทีียมด้้วย8
เนื้้� อ เยื่่� อ รอบรากฟัั น เทีี ย มอัั ก เสบ (periimplantitis) เป็็ น การอัั ก เสบของเหงืื อ กและเนื้้� อ เยื่่� อ
รอบรากฟัันเทีียม ร่่วมกัับมีีการสลายของกระดููกที่่�รองรัับ
ที่่� สัั ม พัั นธ์์ กัั บ คราบจุุลิิ น ทรีี ย์์ ที่่� พ บบริิ เ วณเนื้้� อ เยื่่� อ
รอบรากฟัั น เทีี ย ม 10 บริิ เ วณที่่� เ กิิ ด การอัั ก เสบรอบ
รากฟัันเทีียมมัักพบอาการของการอัักเสบ การพบร่่องลึึก
ปริิทัันต์์เมื่่�อหยั่่�งด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ และ/หรืือ
ร่่วมกัับการมีีหนอง การเพิ่่�มขึ้้�นของร่่องเหงืือก และ/หรืือ
การร่่นของเหงืือก และพบการสลายของกระดููกภายใน
1 ปีีภายหลัังใส่่ฟัันเทีียมบนรากฟัันเทีียม ในกรณีีที่่�ไม่่มีี
ภาพถ่่ายรัังสีีเริ่่ม� ต้้นจะวิินิจิ ฉััยการอัักเสบรอบรากฟัันเทีียม
เมื่่�อพบการสลายของกระดููกในภาพถ่่ายรัังสีีมากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับ 3 มิิลลิิเมตร และ/หรืือพบร่่องลึึกปริิทัันต์์มากกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 6 มิิลลิิเมตรร่่วมกัับการมีีเลืือดออกเมื่่�อหยั่่�ง
ด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์8์
โดยสมาคมปริิทัันตวิิทยาแห่่งประเทศไทย11
ได้้ ส รุุปแนวทางการวิิ นิิ จ ฉัั ยร อยโรครอบรากฟัั น เทีี ย ม
จากการตรวจการหยั่่�งด้้วยเครื่่�องมืือตรวจร่่องลึึกปริิทัันต์์
การมีีเลืือดออกเมื่่�อหยั่่�งด้้วยเครื่่�องมืือตรวจปริิทัันต์์ และ
ภาพถ่่ายรัังสีี แสดงดัังรููป ( Figure 1)
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อัักเสบมีีขนาดใหญ่เ่ ป็็นสองเท่่าของรอยโรคปริิทันต์
ั อั์ กั เสบ พบมากกว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีประวััติิเป็็นโรคปริิทัันต์์ถึึง 6 เท่่า
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อุุบััติกิ ารณ์์การเกิิดเยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ และ
เนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อระยะเวลา
การใช้้งานในปากเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งอุุบััติิการณ์์การเกิิดรอยโรค
ที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น อาจเกิิด ได้้จากทั้้�งผลของอายุุต่่อระบบ
ภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายและการหายของแผลหรืือระยะเวลา
ในการใช้้งานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น พบว่่าในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�อายุุ
มากกว่่า 65 ปีี และมีีประวััติิของการเป็็นโรคปริิทัันต์์
อัักเสบมีีแนวโน้้มจะพบรอยโรครอบรากฟัันเทีียมมากขึ้้�น
และเนื่่� อ งจากความชุุกของการพบโรคปริิ ทัั นต์์ อัั ก เสบ
เพิ่่� มขึ้้� น ตามอายุุ ดัังนั้้�นจึึงมีีค วามเสี่่�ยงในการเกิิ ดเยื่่�อ
เมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ และเนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟััน
เทีียมอัักเสบเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย รวมถึึงยัังพบว่่า ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างเยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ และเนื้้�อเยื่่�อ
รอบรากฟัันเทีียมอัักเสบจะมากขึ้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�มีีสัันเหงืือก
ไร้้ฟันั (edentulous ridge) ทั้้�งปากซึ่่ง� ส่่วนมากแล้้วจะเป็็น
ผู้้�สูู งอายุุ นอกจากนี้้� ยัั ง มีี อีี ก หลายปัั จ จัั ยที่่� อ าจมีี ผ ล
ต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของอุุบััติิการณ์์การเกิิดรอยโรครอบรากฟััน
เทีียม โดยเฉพาะการเกาะกลุ่่�มของจุุลชีีพ (microbial
colonization) ในรููปแบบของคราบจุุลิินทรีีย์์ (biofilms)
บนตััวฟััน ซึ่่�งในระยะแรกจะก่่อให้้เกิิดการตอบสนองต่่อ
การอัักเสบของโฮสต์์ (host) ส่่งผลการอัักเสบของเหงืือก
และเยื่่� อ เมืื อ กรอบรากฟัั น เทีี ย ม จากนั้้� น อาจเกิิ ด การ
ลุุกลามของรอยโรคไปสู่่�เนื้้�อเยื่่�อยึึดต่่อและกระดููกรองรัับ
รากเทีียม ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อยึึดต่่อและ
มีีการสููญสลายของกระดููกในที่่�สุุด ดัังนั้้�น แม้้ว่่าอััตรา
ความสำำ�เร็็จของการรัักษาด้้วยรากฟัันเทีียมจะมีีอััตราสููง
โดยพบอััตราความสำำ�เร็็จสููงถึึงร้้อยละ 91.617 จากการ
ติิดตามผล 5 ปีี แต่่ก็็พบการเกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียม
อัักเสบในอััตราสููงเช่่นกััน
ข้้อควรพิิจารณาในการฝัังรากฟัันเทีียม
ผู้้�สูู งอายุุที่่� มีี สุุ ขภาพร่่างกายปกติิ ไม่่มีี โ รค
ทางระบบ สามารถที่่� จ ะรัั บ การฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มได้้
และไม่่มีี ก ารศึึกษาใดที่่� ยืื นยัั นว่่ า สภาพร่่างกายที่่� มีี
การเปลี่่� ยน แปลงเมตาบอลิิ ชึึ มของกระดููก (bone
metabolism) ตามวััยนั้้�น จะขััดขวางกระบวนการกระดููก
เชื่่�อมประสานรากฟัันเทีียม (osseointegration) มีีการ
ศึึกษาถึึงผลของการฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�ที่่มี� โี รคทางระบบ
หลายโรค พบว่่ายัังไม่่มีีหลัักฐานสนัับสนุุนที่่�แน่่ชััดถึึง
ข้้อห้้ามในการฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�ที่่�มีีโรคทางระบบ18
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ก่่อนฝัั ง รากฟัั น เทีี ย ม ควรให้้ ค วามรู้้� แ ละ
คำำ� แนะนำำ� แก่่ผู้้�ป่่ ว ยโดยเฉพาะผู้้�ป่่ ว ยสููงอายุุ เพื่่� อ ให้้ มีี
ความรู้้� ความเข้้าใจ และทราบถึึงผลที่่�ตามมาภายหลััง
การเปลี่่� ยน แปลงทางกายภาพของผู้้�สูู งอายุุ รวมถึึง
ภาวะต่่าง ๆ ที่่�อาจพบได้้ในผู้้�สููงอายุุ อาทิิ สัันกระดููกละลายตััว
ภาวะกระดููกพรุุน ภาวะปากแห้้ง โรคเบาหวาน และ
โรคหััวใจและหลอดเลืือด เป็็นต้้น ซึ่่�งภาวะดัังที่่�กล่่าว
ข้้างต้้นอาจมีีผลต่่อความสำำ�เร็็จในการฝัังรากฟัันเทีียม
โดยปััจจััยทางชีีววิิทยาหลััก ๆ ที่่�ต้้องคำำ�นึึงถึึงในการรัักษา
ผู้้�สููงอายุุด้้วยการฝัังรากฟัันเทีียมนั้้�นคืือ การหายของแผล
ภายหลัั ง การฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มอาจเกิิ ด แบบไม่่สมบููรณ์์
รวมถึึงอายุุอาจมีีผลต่่อกระบวนการกระดููกเชื่่อ� มประสาน
รากฟัันเทีียมในระยะยาว19 แต่่อย่่างไรก็็ตาม มีีหลาย
การศึึกษาที่่�รายงานถึึงอััตราความสำำ�เร็็จระยะยาวของ
การฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�ม
ที่่�อายุุน้้อยกว่่าพบว่่าไม่่มีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ
แม้้ว่่าจะมีีข้้อมููลต่่าง ๆ จำำ�นวนมากที่่�แสดงถึึง
การทำำ�นายผล (predictability) การรัักษาในระยะยาว
และความสำำ�เร็็จในการใช้้รากฟัันเทีียมเพื่่�อทดแทนฟััน
ที่่� ห ายไป แต่่ก็็ อ าจมีี ภ าวะแทรกซ้้ อ นเกิิ ด ขึ้้� น ได้้ 14
ซึ่่�งภาวะแทรกซ้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นอาจเป็็นภาวะแทรกซ้้อนทาง
ด้้านชีีวภาพ (biological) ภาวะแทรกซ้้อนจากขั้้�นตอน
การรัักษา (technical) หรืือปััญหาเกี่่�ยวกัับความสวยงาม
(esthetic) ภาวะแทรกซ้้อนทางด้้านชีีวภาพนั้้�นหมายรวมถึึง
การมีีเลืือดออก เยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ เนื้้�อเยื่่�อ
รอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ และการอัักเสบที่่�มาจากการมีี
ซีีเมนต์์หลงเหลืืออยู่่� (residual cement) ในส่่วนของ
ภาวะแทรกซ้้อนจากขั้้�นตอนการรัักษา อาทิิ การหลวม
ของสกรูู การแตกหรืือการบิ่่�นของครอบฟัันหรืือสะพานฟััน
และการสููญเสีียการยึึดอยู่่� (loss of retention) สำำ�หรัับ
ปััญหาด้้านความสวยงามนั้้�นสามารถประเมิินได้้จากทั้้�ง
ทัันตแพทย์์เองและผู้้�ป่่วย รวมถึึงประเมิินความสวยงาม
ที่่�ใกล้้เคีียงกัับฟัันธรรมชาติิบริิเวณข้้างเคีียง ภาวะเหงืือกร่่น
และการเผยให้้ เ ห็็ นส่่ วนของสีี โ ลหะของรากฟัั น เทีี ย ม
ในบริิเวณที่่�ต้้องการความสวยงาม เป็็นต้้น โดยรอยโรค
รอบรากฟัันเทีียม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การมีีเนื้้�อเยื่่�อรอบ
รากฟัันเทีียมอัักเสบถืือเป็็นภาวะแทรกซ้้อนทางชีีวภาพ
ของรากฟัันเทีียมที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด ซึ่่�งหากไม่่ได้้ทำำ�การ
รัักษาอาจลุุกลามและทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีียรากฟัันเทีียม
หรืือเกิิดความล้้มเหลวในการใส่่รากฟัันเทีียมตามมาได้้
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ดัังนั้้�นการป้้องกัันการเกิิดโรคถืือเป็็นส่่วนที่่�มีีความสำำ�คััญ
ในงานทัันตกรรมรากเทีียมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการเกิิด
การอัั ก เสบรอบรากฟัั น เทีี ย มและลดความรุุนแรงของ
โรคลง20
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อความสำำ�เร็็จในการฝัังรากฟัันเทีียม
ในผู้้สูู� งอายุุ
ปััจจััยที่่มี� ผี ลต่่อความสำำ�เร็็จในการรัักษาในงาน
ทัันตกรรมรากเทีียมในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุจะไม่่แตกต่่างจาก
กลุ่่�มคนทั่่�วไป โดยแบ่่งได้้เป็็น
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ป่่วย ได้้แก่่ ประวััติิการ
เป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบ การสููบบุุหรี่่� โรคทางระบบ อาทิิ
โรคเบาหวาน โรคหััวใจและหลอดเลืือด การได้้รัับรัังสีี
รัักษาบริิเวณบริิเวณศีีรษะและลำำ�คอ ภาวะกระดููกพรุุน
และภาวะกระดููกบาง (osteopenia) รวมถึึงการใช้้ยาใน
กลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนต (bisphosphonate) ภาวะปากแห้้ง
เหตุุน้ำำ��ลายน้้อย (xerostomia) การมีีซีีเมนต์์หลงเหลืืออยู่่�
การขาดการดููแลสุุขภาพภายในช่่องปากหรืือการมีีอนามััย
ช่่องปากไม่่ดีี ผู้้�ที่่�ไม่่สามารถที่่�จะทำำ�ความสะอาดภายใน
ช่่องปากได้้ เป็็นต้้น
ปัั จ จัั ย เกี่่� ย วกัั บ การเป็็ น โรคปริิ ทัั นต์์ อัั ก เสบ
มีีการรายงานจำำ�นวนมากที่่�ได้้รายงานว่่า โรคปริิทัันต์์
อัั ก เสบเป็็ นปัั จ จัั ย เสี่่� ย งที่่� ส่่ งผลให้้ เ กิิ ด ความล้้ ม เหลว
ในการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม มีีหลายการศึึกษา
ที่่� พ บว่่าในผู้้�ที่่� เ ป็็ น โรคปริิ ทัั นต์์ อัั ก เสบจะมีี อัั ต ราส่่วน
ความเสี่่� ย งอัั น ตราย (hazard ratio) เพิ่่� ม ขึ้้� น เมื่่� อ
เปรีียบเทีียบกัับผู้้�ที่่�ไม่่มีีประวััติิการเป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบ
และในกลุ่่�มที่่�เป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบขั้้�นรุุนแรงจะมีีอััตรา
การล้้ ม เหลวในการรัั ก ษาด้้ ว ยทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม
มากขึ้้�นด้้วย21
การมีี ปร ะวัั ติิ เ ป็็ นโรคปริิทัันต์์อัั ก เสบมีี ค วาม
สััมพัันธ์กั์ บั ความเสี่่ย� งในการเกิิดเนื้้�อเยื่่อ� รอบรากฟัันเทีียม
อัักเสบ21, 22 การประเมิินสภาวะปริิทัันต์์ของผู้้�ป่่วยก่่อน
การฝัังรากฟัันเทีียมจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นเพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจถึึง
ความสำำ�เร็็จของการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม นอกจากนี้้�
ควรฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีสี ภาวะปริิทันต์
ั ที่่์ ค� งที่่�แล้้ว
เพื่่�อลดโอกาสการอัักเสบรอบรากฟัันเทีียมและการสููญ
สลายของขอบกระดููก (marginal bone loss) ดัังนั้้�น
การควบคุุมโรคปริิทันต์
ั อั์ กั เสบถืือเป็็นหนึ่่ง� ในกุุญแจสำำ�คัญ
ั
23
ของความสำำ�เร็็จในการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม
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การสููบบุุหรี่่� มีีการศึึกษาจำำ�นวนไม่่มากที่่�พบว่่า
การสููบบุุหรี่่� เ ป็็ นปัั จ จัั ย เสี่่� ย งต่่อการเกิิ ด ความล้้ ม เหลว
ในการฝัังรากฟัันเทีียมในผู้้�สููงอายุุ อาจเป็็นเพราะมีีจำำ�นวน
ของกลุ่่ม� ตััวอย่่างผู้้�สููงอายุุที่่�สููบบุุหรี่่ใ� นการศึึกษาไม่่มากนััก
แต่่อย่่างไรก็็ ต ามหลายการศึึกษาพบว่่าการสููบบุุหรี่่�
เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ และเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สััมพัันธ์์
กัั บ การเกิิ ด เนื้้� อ เยื่่� อ รอบรากฟัั น เทีี ย มอัั ก เสบมากที่่� สุุ ด
ตามมาด้้วยประวััติิการเป็็นโรคปริิทัันต์์อัักเสบ ซึ่่�งปััจจััย
เสี่่� ย งทั้้� ง 2 ปัั จ จัั ยนี้้� มีี ค วามสัั ม พัั นธ์์ กัั บ ความชุุกของ
การเกิิ ด เนื้้� อ เยื่่� อ รอบรากฟัั น เทีี ย มอัั ก เสบ โดยพบว่่า
การสููบบุุหรี่่� จ ะเพิ่่� ม ความเสี่่� ย งในการเกิิ ด เนื้้� อ เยื่่� อ รอบ
รากฟัันเทีียมอัักเสบ ประมาณ 4.7 เท่่า ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
การสููบบุุหรี่่�ยัังเป็็นตััวการทำำ�นายการเกิิดความล้้มเหลว
ในการฝัั ง รากฟัั น เทีี ย ม ในการวิิ เ คราะห์์ อ ภิิ ม านหรืื อ
การสัังเคราะห์์งานวิิจัยั (meta-analysis research) พบว่่า
การสููบบุุหรี่่� เ พิ่่� ม อัั ต ราการสููญสลายกระดููก 0.16
มิิลลิิเมตร/ปีี และถืือว่่าเป็็นปัจั จััยเสี่่�ยงทางระบบที่่�สำำ�คัญ
ั 24
การมีีโรคทางระบบในผู้้�ป่่วยสููงอายุุ จากการ
ศึึกษาจากเหตุุไปหาผลแบบย้้อนหลััง (retrospective
study) ในกลุ่่� ม ผู้้�สูู งอายุุ พบว่่า ในกลุ่่� ม ผู้้�สูู งอายุุที่่� มีี
การควบคุุมโรคทางระบบได้้ดีีไม่่ได้้มีีความเสี่่�ยงสููงใน
การเกิิดความล้้มเหลวในการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม
โรคเบาหวาน มีีการศึึกษาถึึงความชุุกและปััจจััย
ต่่าง ๆ เพื่่�อทำำ�นายการเกิิดเนื้้�อเยื่่อ� รอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ
และความล้้ ม เหลวในงานทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม 17 พบ
ความสัั ม พัั นธ์์ ข องเนื้้� อ เยื่่� อ รอบรากฟัั น เทีี ย มอัั ก เสบ
ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีีอายุุน้้อยร่่วมกัับมีีโรคเบาหวานในช่่วง
เวลาให้้การผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียม และพบความสััมพัันธ์์
กัับสภาวะปริิทัันต์์ในระยะเวลาติิดตามผลหลัังการรัักษา
รวมถึึงพบการสููญเสีี ยร ากฟัั น เทีี ย มมีี ค วามสัั ม พัั นธ์์
กัั บ ภาวะเบาหวานด้้ ว ย โดยความชุุกในการเกิิ ด รอย
โรครอบรากฟัันเทีียมจะเพิ่่�มขึ้้น� ในกลุ่่ม� ผู้้เ� ป็็นโรคเบาหวาน
ชนิิดที่่� 2 โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากจะมีี
การรบกวนกระบวนการกระดููกเชื่่อ� มประสานรากฟัันเทีียม
และกระบวนการหายของแผล จากการที่่�มีีระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืื อ ดสููง ซึ่่� ง การควบคุุมระดัั บ น้ำำ�� ตาลในเลืื อ ดมีี ผ ล
ต่่อสภาวะสุุขภาพเหงืื อ กรอบรากฟัั น เทีี ย ม ในกรณีี
ไม่่สามารถควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดได้้ จะสััมพัันธ์์
กัับการเพิ่่�มขึ้้�นของการมีีเลืือดออกเมื่่�อหยั่่�งด้้วยเครื่่�องมืือ
ตรวจปริิทัันต์์และการสููญสลายของขอบกระดููกที่่�เพิ่่�ม
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มากขึ้้�นในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุด้้วย แต่่อย่่างไรก็็ตาม การฝััง
รากฟัันเทีียมในผู้้�ป่่วยเบาหวาน จะมีีการพยากรณ์์โรคที่่�ดีี
ได้้ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยสามารถควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด
ได้้ดีีเป็็นระยะเวลานาน ๆ โดยอาจประเมิินจากค่่าระดัับ
ฮีีโมโกลบิินเอ วััน ซีี (Heamoglobin A1c; HbA1c)25
โดยการตรวจวััดค่่าระดัับฮีีโมโกลบิินเอ วััน ซีี ถ้้าค่่าเท่่ากัับ
หรืือมากกว่่า 6.5% จะให้้การวิินิจิ ฉััยกว่่าเป็็นโรคเบาหวาน
(ค่่าปกติิจะน้้อยกว่่า 5.7% แต่่ถ้้าค่่าอยู่่�ระหว่่าง 5.7-6.4%
จะถืือว่่ามีีความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นในการเป็็นโรคเบาหวาน)26
โรคหััวใจและหลอดเลืือด รวมถึึงภาวะความ
ดัันโลหิิตสููง ผู้้�ป่่วยจะมีียาที่่�ต้้องใช้้หลากหลายและอาจ
ส่่งผลต่่อสภาวะภายในช่่องปากได้้ เช่่น ยารัักษาความ
ดัันโลหิิตสููงบางชนิิดอาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะเหงืือกบวมโต
หรืือต่่อมน้ำำ��ลายทำำ�งานบกพร่่อง จากการศึึกษาพบว่่า
การรัั ก ษาทางทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม ในกลุ่่� ม ที่่� เ ป็็ น และ
ไม่่เป็็ น โรคหัั ว ใจและหลอดเลืื อ ด มีี อัั ต ราความสำำ� เร็็ จ
ไม่่แตกต่่างกััน และไม่่ได้้เป็็นข้อ้ ห้้ามในการฝัังรากฟัันเทีียม
แต่่ต้้ อ งมีี ก ารวางแผนการรัั ก ษาอย่่างเหมาะสม อาทิิ
ระมััดระวัังในการใช้้ยาชาที่่�มีีส่่วนผสมของเอพิิเนฟริิน
(epinephrine) เนื่่�องจากมีีฤทธิ์์�เพิ่่�มอััตราการเต้้นของ
หัั ว ใจและปริิ ม าณเลืื อ ดที่่� ส่่ งออกจากหัั ว ใจต่่อนาทีี
(cardiac output) อาจทำำ� ให้้ โ รคหัั ว ใจบางชนิิ ด เช่่น
โรคกล้้ามเนื้้�อหััวใจขาดเลืือดแย่่ลง หรืืออาจพิิจารณา
ให้้ ย าปฏิิ ชีี ว นะป้้ อ งกัั น การติิ ด เชื้้� อ บริิ เ วณเยื่่� อ บุุหัั ว ใจ
(infective endocarditis) ในกรณีีทำำ�การรัักษาในผู้้�ป่่วย
โรคลิ้้�นหััวใจ เป็็นต้้น27
การได้้ รัั บ รัั ง สีี รัั ก ษาบริิ เ วณศีี ร ษะและลำำ� คอ
ซึ่่� ง รัั ง สีี รัั ก ษาจะส่่งผลต่่อระบบการไหลเวีี ยน โลหิิ ต
(vascularity) และความมีีชีีวิิต (vitality) ของกระดููก
ส่่งผลต่่อสภาพแวดล้้อมภายในช่่องปาก อาจเกิิดภาวะ
ปากแห้้งเหตุุน้ำำ��ลายน้้อย เยื่่�อเมืือกอัักเสบ (mucositis)
ภาวะกระดููกตายจากการได้้รับั รัังสีี (osteoradionecrosis)
ได้้ มีีรายงานการศึึกษาพบว่่ารัังสีีรัักษามีีความสััมพัันธ์์
กัับความล้้มเหลวในการฝัังรากฟัันเทีียมโดยเฉพาะใน
บริิเวณขากรรไกรบน28 โดยการได้้รัับรัังสีีรัักษาไม่่ได้้เป็็น
ข้้อห้้ามสำำ�หรัับการรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม แต่่ต้้องมีี
การซัักประวััติิ การตรวจวิินิิจฉััย และการวางแผนการ
รัักษาที่่�ดีี ก่่อนและหลัังการฝัังรากฟัันเทีียม ผู้้�ป่่วยจะต้้อง
ได้้ รัั บ การบำำ�บััดด้้วยออกซิิเจนความกดบรรยากาศสููง
(hyperbaric oxygen therapy; HBO therapy) เพื่่�อเพิ่่�ม
ออกซิิเจนในเม็็ดเลืือดและเพิ่่�มความสามารถในการหาย
ของแผลในตำำ�แหน่่งที่่�ได้้รัับรัังสีีรัักษา
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ภาวะกระดููกพรุุนและภาวะกระดููกบาง เป็็น
ภาวะที่่�ปริิมาณของกระดููก (bone volume) และคุุณภาพ
ของกระดููก (bone quality) ลดลง ซึ่่�งมีีผลต่่อบริิเวณ
กระดููกขากรรไกรด้้ ว ย เนื่่� อ งจากความหนาแน่่นของ
กระดููกที่่� ล ดลงส่่งผลต่่อเสถีี ยร ภาพในการยึึดติิ ด ของ
รากฟัันเทีียมกัับกระดููก โดยข้้อมููลจาก The International
Osteoporosis Foundation (IOF), พบว่่าร้้อยละ 30
ของผู้้� หญิิ ง วัั ย หมดประจำำ� เดืื อนมัั กมีี ภาวะกระดููกพรุุน
และมีีความเสี่่�ยงในการสููญเสีียฟัันและเกิิดการล้้มเหลว
เมื่่�อรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียม29 ผลการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะกระดููกพรุุนและการสููญเสีีย
รากฟัันเทีียมเนื่่�องจากการอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟััน
เทีียมยัังคงไม่่ทราบแน่่ชััด30 แต่่เชื่่�อว่่าผู้้�ที่่�มีีภาวะกระดููก
พรุุนมัักได้้รัับการรัักษาโดยใช้้ยาซึ่่�งอาจมีีผลต่่อเนื้้�อเยื่่�อ
รอบรากฟัันเทีียม โดยยากลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนตมัักถููกนำำ�
มาใช้้ในการรัักษาภาวะกระดููกพรุุน โดยยาจะทำำ�หน้้าที่่�
ในกระบวนการยัับยั้้�งการทำำ�งานของเซลล์์สลายกระดููก
(osteoclast) ทำำ�ให้้อาจมีีผลต่่อกระบวนการกระดููกเชื่่�อม
ประสานรากฟัันเทีียม มีีรายงานการศึึกษาว่่า พบการเกิิด
ความเสี่่�ยงน้้อยในการเกิิดการตายของกระดููก (osteonecrosis) ในบริิเวณที่่�ฝัังรากฟัันเทีียมกัับการได้้รัับยากลุ่่�ม
บิิสฟอสโฟเนต แต่่อย่่างไรก็็ตามมีีรายงานที่่�พบว่่าผู้้�ที่่�
ได้้รัับยาในกลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนตจะมีีอััตราความสำำ�เร็็จใน
การผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียมลดลง โดยพบว่่าผู้้�ป่ว่ ยประมาณ
ร้้อยละ 6.7 มีีการเกิิดการตายของกระดููกที่่�สััมพัันธ์์กัับ
ยาในกลุ่่�มบิิสฟอสโฟเนต (bisphosphonate-related
osteonecrosis) บริิเวณกระดููกขากรรไกรในระยะเวลา
16-72 เดืือน31 อย่่างไรก็็ตาม ภาวะกระดููกพรุุน ไม่่ได้้เป็็น
ข้้อห้้ามสำำ�หรัับการฝัังรากฟัันเทีียม แต่่เป็็นเพีียงภาวะ
ที่่� ค วรให้้ ค วามสำำ�คัั ญ เนื่่� อ งจากมีี ผ ลต่่อเสถีี ยร ภาพใน
การยึึดติิดของรากฟัันเทีียมกัับกระดููก
ภาวะปากแห้้ ง เหตุุน้ำำ�� ลายน้้ อ ย เกิิ ด ขึ้้� น ได้้
ทั้้�งแบบถาวรหรืือชั่่ว� คราว สามารถเกิิดได้้ทุุกวััย แต่่จะพบ
ความชุุกมากขึ้้� น ในประชากรสููงอายุุ มีี ค วามชุุกสููง
ในเพศหญิิ ง มากกว่่าเพศชาย โดยพบได้้ ม ากถึึง
ร้้อยละ 50 ในผู้้�สููงอายุุ อาจเนื่่�องมาจาก โรคประจำำ�ตััว
ที่่�เป็็น กลุ่่�มอาการเจอเกร็็นส์์ (SjÖgren’s syndrome)
ผลข้้ า งเคีี ย งของยาที่่� ท าน ต่่อมน้ำำ�� ลายทำำ� งานลดลง
การสููบบุุหรี่่� หรืือการได้้รัับรัังสีีรัักษาบริิเวณศีีรษะและ
ลำำ�คอ เป็็นต้้น ภาวะปากแห้้งเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยที่่�อาจ
ทำำ�ให้้เกิิดสภาวะโรคในช่่องปากง่่ายขึ้้�น อาทิิ ลิ้้�นแห้้งและ
แตก เกิิดการแสบร้้อนภายในช่่องปาก ในกรณีีผู้้�ป่ว่ ยดููแล
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สุุขภาพช่่องปากไม่่ดีีจะเกิิดการติิดเชื้้�อในช่่องปากง่่ายขึ้้�น
เกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียมได้้ง่่ายขึ้้�น คอฟัันผุุมากขึ้้�น
ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยต้้องใส่่ฟัันเทีียม มัักพบว่่าการยึึดเกาะ
ของฟัันเทีียมกัับสัันเหงืือกลดลง อาจมีีแผลที่่�เกิิดจากการ
เสีียดสีีของขอบและฐานฟัันเทีียมกัับเหงืือกและเยื่่�อเมืือก
ช่่องปาก และส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตได้้ แต่่ไม่่ได้้
เป็็นข้อ้ ห้้ามในการฝัังรากฟัันเทีียม การจััดการควรแนะนำำ�
ให้้ผู้้�ป่่วยจิิบน้ำำ��บ่่อย ๆ ใช้้น้ำำ��ลายเทีียมและใช้้ยากระตุ้้�น
การหลั่่�งน้ำำ��ลาย32
ปัั จ จัั ยที่่� เ กิิ ด จากข้้ อ ผิิ ด พลาดของการรัั ก ษา
ซึ่่�งอาจเกิิดได้้ทั้้�งในระยะของการผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียม
จนถึึงระยะของการใส่่ฟัันบนรากฟัันเทีียม อาทิิ การผ่่าตััด
ฝัังรากฟัันเทีียมในตำำ�แหน่่งที่่�ไม่่เหมาะสม เช่่น รากฟัันเทีียม
อยู่่� ชิิ ด กัั น หรืื อ รากฟัั น เทีี ย มอยู่่� ชิิ ด กัั บ ฟัั นข้้ า งเคีี ย ง
มากเกิินไป การควบคุุมความร้้อนในระหว่่างการผ่่าตััด
ฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มที่่� ไ ม่่ดีี ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การตายของกระดููก
หรืื อ มีี ก ารออกแบบฟัั น เทีี ย มที่่� ใ ส่่ทัั บ บนรากฟัั น เทีี ย ม
ไม่่เหมาะสมทำำ� ให้้ ฟัั น เทีี ย มหลวมหรืื อ ไม่่แนบสนิิ ท
ใช้้ ง านได้้ ไ ม่่ดีี แ ละทำำ� ความสะอาดได้้ ย าก รวมถึึง
ทำำ�ให้้เกิิดการรัับแรงบดเคี้้�ยวที่่�มากกว่่าปกติิ การมีีซีเี มนต์์
หลงเหลืื อ อยู่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การอัั ก เสบเหตุุจากซีี เ มนต์์
(cementitis) ได้้18
อััตราการอยู่่�รอด (survival rate) ของรากฟัันเทีียม
ในผู้้สูู� งอายุุ
รากฟัันเทีียมมีีอััตราการอยู่่�รอดสููงเมื่่�อติิดตาม
ผลเป็็นระยะเวลา 10 ปีีหรืือมากกว่่า โดยไม่่คำำ�นึึงถึึงระบบ
ของรากฟัันเทีียมที่่�ใช้้ พื้้�นผิิว หรืือรููปแบบของการบููรณะ
ซึ่่� ง อัั ต ราการอยู่่� ร อดของรากฟัั น เทีี ย มในผู้้�สูู งอายุุ
แตกต่่างกัันในแต่่ละการศึึกษา เนื่่�องมาจากความแตกต่่าง
ในการแบ่่งช่่วงอายุุของกลุ่่� ม ประชากร หรืื อ ใน
กลุ่่�มตััวอย่่างศึึกษามีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุไม่่มากนััก รวมถึึง
มีีผู้้�สููงอายุุบางส่่วน ไม่่สามารถกลัับมาติิดตามอาการ
เป็็นระยะได้้เนื่่�องจากไม่่สะดวก มีีโรคร้้ายแรง หรืือเสีียชีวิี ติ
ในระหว่่างการศึึกษา33
รายงานการศึึกษาอััตราการอยู่่�รอดและอััตรา
ความสำำ�เร็็จของรากฟัันเทีียม ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอายุุมากกว่่า
65 ปีี พบว่่า อายุุไม่่ได้้ เ ป็็ นปัั จ จัั ยสำำ�คัั ญที่่� ส่่ งผลต่่อ
อััตราการคงอยู่่�ของรากฟัันเทีียม ซึ่่�งการฝัังรากฟัันเทีียม
ในกลุ่่� ม ผู้้�สูู งอายุุไม่่ได้้ มีี ก ารกล่่าวถึึงการหายของแผล
ที่่�ไม่่ดีี (poor wound healing) หรืือภาวะแทรกซ้้อน
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ภายหลัังการฝัังรากฟัันเทีียม มีีบางการศึึกษาได้้ศึึกษา
เฉพาะในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุเท่่านั้้�น พบว่่าเมื่่�อศึึกษาในระยะ
เวลา 1-6 ปีี อััตราความสำำ�เร็็จในกลุ่่ม� ผู้้�สููงอายุุ (อายุุตั้้�งแต่่
65 ปีีขึ้้น� ไป) ไม่่แตกต่่างจากกลุ่่ม� อายุุน้้อย34 The Toronto
studies รายงานว่่ามีีการสููญเสีียรากฟัันเทีียมภายหลััง
การฝัังรากฟัันเทีียม 10 ปีี ร้้อยละ 4.7 ในกลุ่่ม� อายุุระหว่่าง
65 ถึึง 82 ปีี และมีีการศึึกษา พบว่่าการฝัังรากฟัันเทีียม
บริิเวณสัันเหงืือกไร้้ฟันั ในกลุ่่ม� ผู้้�สููงอายุุที่่�มีสุุี ขภาพแข็็งแรง
ที่่� มีีอายุุมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 79 ปีี มีีความสำำ�เร็็จ ของ
การรัั ก ษาไม่่แตกต่่างจากการฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มในกลุ่่� ม
ที่่�มีอี ายุุน้้อยกว่่า แสดงว่่าอายุุของผู้้�ป่ว่ ยไม่่มีีความสััมพัันธ์์
กัับการเพิ่่�มขึ้้�นของภาวะแทรกซ้้อนในการรัักษา
การดููแลรัักษารากฟัันเทีียมในผู้้สูู� งอายุุ
การมารัั บ การตรวจสุุขภาพช่่องปากเป็็ น
ประจำำ�ทุุกปีี ช่่วยลดอุุบััติกิ ารณ์์การเกิิดรอยโรครอบรากฟััน
เทีี ย มลงได้้ และทำำ� ให้้ ไ ด้้ อัั ต ราความสำำ� เร็็ จ และอัั ต รา
การอยู่่�รอดที่่�ดีี35 แต่่การมารัับการตรวจสุุขภาพช่่องปาก
เป็็นประจำำ�หรืือมารัับบริิการทางทัันตกรรมสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
ที่่�ต้้องพัักรัักษาตััวในโรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่สามารถ
ช่่วยเหลืือตนเองได้้หรืือผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคทางระบบที่่�มีีอาการ
รุุนแรง อาจจะไม่่สามารถทำำ�ได้้ เนื่่�องจากรอยโรครอบ
รากฟัันเทีียมมีีสาเหตุุจากการสะสมของคราบจุุลิินทรีีย์์
ซึ่่�งในผู้้�ที่่�มีีอายุุมากขึ้้�นจะมีีความสามารถในการทำำ�ความ
สะอาดในช่่องปากได้้ลดลง เนื่่�องจากสภาวะของร่่างกาย
ที่่�เสื่่�อมถอยลง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�สููงอายุุที่่�พัักอาศััย
อยู่่�ในบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุ (residential home) หรืือสถาน
ดููแลผู้้�สููงอายุุ (nursing home) และต้้องอาศััยเจ้้าหน้้าที่่�
ในการช่่วยดููแลอนามััยในช่่องปากให้้ จะพบว่่ามีีอนามััย
ในช่่องปากไม่่ค่่อยดีี
ในปััจจุุบันมี
ั ผู้ี �สูู้ งอายุุที่่�อาศััยในบ้้านพัักผู้้�สููงอายุุ
หรืื อ สถานดููแลผู้้�สูู งอายุุ ที่่� รัั บ การรัั ก ษาโดยการฝัั ง
รากฟัันเทีียมเพิ่่�มมากขึ้้น� และเจ้้าหน้้าที่่�ผู้�ดูู้ แลมัักไม่่ทราบว่่า
ผู้้�สููงอายุุเหล่่านี้้�มีีรากฟัันเทีียมภายในช่่องปาก ซึ่่�งควร
มีีการให้้คำำ�แนะนำำ�ในวิิธีีการทำำ�ความสะอาดครอบฟััน
และรากฟัันเทีียมอย่่างเหมาะสม เช่่น กรณีีมีีฟัันเทีียม
แบบถอดได้้ควรนำำ�ออกมาทำำ�ความสะอาดด้้วย มีีการศึึกษา
ถึึงผลของสุุขภาพช่่องปากที่่�ไม่่ดีีต่่อการคงอยู่่�ของรากฟััน
เทีียมในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสัันเหงืือกไร้้ฟัันจำำ�นวน 35 ราย
ที่่�ใส่่ฟัันเทีียมแบบถอดได้้บางส่่วน ฟัันเทีียมแบบติิดแน่่น
หรืือฟัันเทีียมแบบถอดได้้ทั้้�งปาก ผลการศึึกษาพบว่่า
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ประมาณสองในสามของผู้้�สููงอายุุนี้้�มีีสุุขภาพช่่องปาก
ที่่� ไ ม่่ดีี แ ละประมาณสองถึึงสามรายมีี ก ารอัั ก เสบของ
เหงืือกระดัับปานกลางถึึงรุุนแรง36
การให้้ค วามรู้้�ค วามเข้้าใจรวมถึึงคำำ�แนะนำำ�
ในการดููแลสุุขภาพช่่องปากโดยรวม และการดููแล
รากฟัันเทีียมแก่่ผู้้�สููงอายุุ จึึงเป็็นการแก้้ปััญหาที่่�ถููกต้้อง
ในผู้้�ป่่ ว ยสููงอายุุแนะนำำ� ให้้ ใ ช้้ แ ปรงสีี ฟัั นที่่� มีี ข นาดของ
ด้้ามแปรงใหญ่่ขึ้้�นหรืือการใช้้แปรงสีีฟัันไฟฟ้้าเนื่่�องจาก
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสููงอายุุสามารถจัับแปรงได้้ถนััดมากขึ้้�น และ
มีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภ าพในการกำำ� จัั ด คราบจุุลิิ น ทรีี ย์์ ไ ด้้ ดีี ขึ้้� น
นอกจากนี้้�ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีการรู้้�คิิดและความเข้้าใจ
บกพร่่อง (cognitive impairment) อาจจะไม่่สามารถ
จดจำำ�คำำ�แนะนำำ�ในการดููแลสุุขภาพช่่องปากได้้ ดัังนั้้�น
จึึงต้้องมีีการกระตุ้้�นเตืือนอย่่างสม่ำำ��เสมอ จากการศึึกษา
พบว่่าในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�ดููแลสุุขภาพช่่องปากด้้วยตนเอง
ได้้ดีีเป็็นประจำำ�ทุุกวัันมัักจะมีีสุุขภาพช่่องปากดีีกว่่าและ
มีี ก ารอัั ก เสบของเหงืื อ กน้้ อ ยกว่่ากลุ่่� ม ผู้้�สูู งอายุุที่่� ดูู แล
สุุขภาพช่่องปากได้้ไม่่ดีี ผู้้�สููงอายุุจะใช้้เวลาในการทำำ�
ความสะอาดฟัั น เทีี ย มแบบถอดได้้ น้้ อ ยกว่่าฟัั น เทีี ย ม
แบบติิ ด แน่่น ดัั ง นั้้� น ฟัั น เทีี ย มทั้้� ง ปากถอดได้้ ทัั บ
รากฟัั น เทีี ย ม (implant overdenture) อาจเป็็ น หนึ่่� ง
ในทางเลืือกที่่�ดีสำี ำ�หรัับผู้้�สููงอายุุที่่�มีสัี นั เหงืือกไร้้ฟันั มากกว่่า
ฟัันเทีียมแบบติิดแน่่น ส่่วนข้้อมููลของการทำำ�ครอบฟััน
และสะพานฟัันบนรากฟัันเทีียมนั้้�นยัังมีีไม่่มากนััก
โรคเยื่่�อเมืือกรอบรากฟัันเทีียมอัักเสบจะตอบ
สนองดีีต่่อการรัักษา ในขณะที่่�โรคเนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟััน
เทีียมอัักเสบมัักให้้ผลการรัักษาที่่�ดีีในช่่วงระยะเวลาสั้้�น ๆ
แต่่มัั ก มีี ก ารลุุกลามของโรคและเกิิ ด การกลัั บ เป็็ นซ้ำำ��
(recurrence) ของรอยโรคได้้อีีก ทำำ�ให้้เกิิดการสููญเสีีย
รากฟัันเทีียมในที่่�สุุด ดัังนั้้�นการป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อน
ต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในงานทัันตกรรมรากเทีียมนั้้�นถืือว่่า
เป็็ นสิ่่� ง ที่่� ค วรให้้ ค วามสำำ�คัั ญ อย่่างมาก โดยนอกจาก
ความร่่วมมืือในการรัักษาอนามััยช่่องปากของผู้้�ป่่วยแล้้ว
ทัันตแพทย์์ผู้ใ้� ห้้การรัักษาจำำ�เป็็นต้อ้ งมีีความรู้ค้� วามเข้้าใจ
ในทุุกขั้้�นตอนการทำำ�งานเพื่่�อลดปััจจััยเสี่่�ยงในการเกิิด
ภาวะแทรกซ้้ อ นให้้ น้้ อ ยที่่� สุุ ด เริ่่� ม ตั้้� ง แต่่การวางแผน
การรัั ก ษาและการเตรีียมผู้้�ป่่วยโดยการตรวจประเมิิ น
ทางคลิิ นิิ ก ร่่วมกัั บ การซัั ก ประวัั ติิ ท างการแพทย์์ แ ละ
ประวััติิทางทัันตกรรม การตรวจเพิ่่�มเติิม อาทิิ ภาพถ่่าย
รัังสีีและแบบจำำ�ลองฟัันเพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลครบถ้้วนสำำ�หรัับ
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การประเมิินผู้้�ป่่วย การประเมิินตำำ�แหน่่งในการผ่่าตััด
ฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มให้้ ไ ด้้ ตำำ� แหน่่งที่่� เ หมาะสม รวมถึึง
การประเมิินความกว้้างและความสููงของกระดููก และ
ควรมีีความกว้้างของเหงืือกยึึดในบริิเวณที่่�จะทำำ�การฝััง
รากฟัันเทีียมให้้เพีียงพอ37 การมีีการออกแบบฟัันเทีียม
ที่่�เหมาะสมทั้้�งการใช้้งานและความสวยงาม รวมทั้้�งการ
ออกแบบให้้ ผู้้�ป่่ ว ยสามารถทำำ� ความสะอาดได้้ อ ย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้� ควรมีีการติิดตามผลการรัักษา
อย่่างต่่อเนื่่�อง ตามปกติิจะนััดติิดตามผลการรัักษาหลััง
การใส่่ฟัันประมาณ 1 เดืือนโดยจะทำำ�การตรวจทางคลิินิกิ
และภาพถ่่ายรัังสีี ประเมิินอนามััยช่่องปาก การทำำ�ความ
สะอาดฟัันเทีียมและส่่วนประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�ง
ตรวจการสบฟััน โดยความถี่่�ของการนััดหมายจะขึ้้�นอยู่่�
กัับปััจจััยเสี่่�ยงและความสามารถในการดููแลสุุขภาพใน
ช่่องปากของผู้้�ป่่วย
บทวิิจารณ์์
จากบทความนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า การให้้การรัักษา
ทางทัันตกรรมรากเทีียมในผู้้�สููงอายุุสามารถทำำ�ได้้อย่่าง
ปลอดภัั ย และผลการรัั ก ษาค่่อนข้้ า งดีี อายุุของผู้้�ป่่ ว ย
ไม่่ได้้เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญต่่ออััตราความสำำ�เร็็จและ
อััตราการอยู่่�รอดของรากฟัันเทีียม โดยอััตราความสำำ�เร็็จ
ในงานทัั น ตกรรมรากเทีี ย มในผู้้�สูู งอายุุจะแตกต่่างกัั บ
ผู้้�ที่่�อายุุน้้อยอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ และจากการ
ศึึกษายัั ง พบว่่าในผู้้�สูู งอายุุที่่� มีีโ รคทางระบบไม่่ได้้ เ ป็็ น
ข้้อห้้ามในการผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียม ทัันตแพทย์์ควรให้้
ความรู้้� แ ละคำำ� แนะนำำ� แก่่ผู้้�ป่่ ว ยโดยเฉพาะอย่่างยิ่่� ง
ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยสููงอายุุก่่อนการให้้การรัักษาทางทัันตกรรม
รากเทีียม เพื่่�อให้้มีีความรู้้� ความเข้้าใจ และทราบถึึง
ผลที่่�ตามมาภายหลัังการรัักษา รวมถึึงภาวะต่่าง ๆ ที่่�อาจ
พบได้้ ใ นผู้้�สูู งอายุุ อาทิิ การสููญสลายของกระดููก
ภาวะกระดููกพรุุน ภาวะปากแห้้ง โรคเบาหวาน และ
โรคหัั ว ใจและหลอดเลืื อ ด เป็็ นต้้ น ซึ่่� ง ภาวะเหล่่านี้้�
อาจมีี ผ ลต่่อความสำำ� เร็็ จ ในงานทัั น ตกรรมรากเทีี ย ม
กรณีีผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสุุขภาพช่่องปากไม่่ดีีอาจส่่งผลให้้เกิิด
การอัักเสบของเนื้้�อเยื่่�อรอบรากฟัันเทีียมได้้ การรัักษา
อนามัั ยช่่ องปากให้้ ดีี แ ละการตรวจสุุขภาพช่่องปาก
เป็็นระยะอย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญหลัังให้้การรัักษา
ทางทัันตกรรมรากเทีียม
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บทสรุุป

การรัักษาทางทัันตกรรมรากเทีียมในผู้้�สููงอายุุ
แม้้ว่่าจะมีีอััตราความสำำ�เร็็จค่่อนข้้างสููง แต่่ควรคำำ�นึึงถึึง
ปัั จ จัั ยที่่� อ าจส่่งผลต่่อความล้้ ม เหลวในงานทัั น ตกรรม
รากเทีียม อาทิิ การเปลี่่�ยนแปลงทางร่่างกายที่่�เกิิดขึ้้�น
ในผู้้�สููงอายุุ โรคทางระบบต่่าง ๆ ประวััติกิ ารเป็็นโรคปริิทันต์
ั ์
อัักเสบ ขนาดของรากฟัันเทีียม คุุณภาพและปริิมาณ
กระดููกบริิเวณที่่�จะผ่่าตััดฝัังรากฟัันเทีียม ซึ่่�งเป็็นปััจจััย
ที่่� สัั ม พัั นธ์์ กัั บ การเกิิ ด รอยโรครอบรากฟัั น เทีี ย มด้้ ว ย
ในผู้้�สููงอายุุอาจเกิิดการหายของแผลไม่่สมบููรณ์์ภายหลััง
การฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มได้้ ดัั ง นั้้� น การเตรีี ย มผู้้�ป่่ ว ย
อย่่างเหมาะสมก่่อนการผ่่าตัั ด ฝัั ง รากฟัั น เทีี ย มเป็็ น
สิ่่�งสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของการรัักษา และเพื่่�อให้้เกิิด
ความมั่่�นใจถึึงผลการรัักษาที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย ควรจะ
ต้้ อ งประเมิิ นถึึ งสภาวะปริิ ทัั นต์์ แ ละสภาวะอนามัั ย
ช่่องปากของผู้้�ป่่วยด้้วย เนื่่�องจากเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�มีีผล
ต่่อความสำำ�เร็็จในการรัักษา นอกจากนี้้� เมื่่�อทำำ�การบููรณะ
ฟัันภายหลัังการฝัังรากฟัันเทีียมแล้้ว ผู้้�ป่ว่ ยควรมีีการดููแล
อนามััยช่่องปากให้้ดีีอย่่างสม่ำำ��เสมอ และพบทัันตแพทย์์
เพื่่�อประเมิินสภาพในช่่องปากเป็็นระยะ เพื่่�อลดโอกาส
การเกิิดรอยโรครอบรากฟัันเทีียมอัักเสบ
กิิตติิกรรมประกาศ
ผู้้�ร วบรวมบทความขอกราบขอบพระคุุณ
รองศาสตราจารย์์ ทพญ. ดร. พััชราวรรณ ศรีีศิิลปนัันทน์์
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เรื่่�อง Practical pearls for long term care in the new normal era
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Abstract
Elderly with critical illness treated at Thung Saliam Hospital in 2015-2017 had an increase in mortality
rates of 8.41%, 8.56 and 9.32, respectively (target < 5%). In parallel, this research and development aims
to develop and evaluate the nursing practice guideline save life
This study was a mixed method using empirical evidence based on the conceptual framework.
Evidence-based Practice Model of Soukup ( 2000 ) The sample was the elderly in emergency. The inclusion
criteria were selected using the formula for 91 people, 30 nurses and 80 rescuers, 50 caregivers. The tool
was a conversational form. practice, quiz Qualitative data analysis was used quantitative thematic analysis.
Inferential percentage mean frequency were analyzed using Paired t- test.
The results showed that there were 1.43 percent of the elderly males, average age of 73 years,
56.71% Non Trauma. The oxygen concentrations before and after were statistically different (P<. 01). The
development of personnel/rescue teams is higher than before development. statistically significant (P<.01)
Discuss the results of having clear guidelines through reviews. There are clear guidelines and roles,
resulting in safety, resulting in better primary outcomes. As a result, the mortality rate in the elderly decreased
from 9.32 percent to 4.28. The results were further expanded at the provincial and health zone levels.
In conclusion, this research findings the nursing Practice for Resuscitation of the Elderly using 19
evidence has been applied. The elderly are safe. The user has convenience and can be developed further.
Keywords: Emergency, Older, Guideline
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O8 : การพััฒนาแนวปฏิิบััติิ ทางการพยาบาลการช่่วยชีีวิิตผู้้�สููงอายุุที่่�บาดเจ็็บฉุุกเฉิิน
ในโรงพยาบาลทุ่่�งเสลี่่�ยม
นายเกตุุกาล ทิิพย์์ทิิมพ์์วงศ์์1 นายณรงค์์ ผลดก2
1
พยาบาลวิิชาชีีพชำำ�นาญการ โรงพยาบาลทุ่่�งเสลี่่�ยม
2
นัักวิิชาการคอมพิิวเตอร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
บทคััดย่่อ
ผู้้�สููงอายุุที่่�มีีภาวะวิิกฤตรัักษาที่่�โรงพยาบาลทุ่่�งเสลี่่�ยมในปีี 2558 – 2560 มีีอััตราการเสีียชีีวิิตเพิ่่�มขึ้้�น ร้้อยละ
8.41, 8.56 และ 9.32 ตามลำำ�ดับั (เป้้าหมาย<ร้้อยละ5).จากการทบทวนพบว่่าแนวปฏิิบัติั กิ ารช่่วยชีีวิติ ไม่่เป็็นแนวเดีียวกััน
การวิิจััยและพััฒนาฉบัับนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาและประเมิินผลแนวปฏิิบััติิการช่่วยชีีวิิตผู้้�สููงอายุุ
การศึึกษานี้้�เป็็นแบบ Mixed method โดยใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ตามกรอบแนวคิิด Evidence-based
Practice Model ของ Soukup (2000) กลุ่่�มตััวอย่่างได้้แก่่ผู้้�สููงอายุุที่่�ฉุุกเฉิิน เลืือกแบบเกณฑ์์คััดเข้้าใช้้สููตรคำำ�นวนได้้
91 คน, ทีีมพยาบาล จำำ�นวน 30 คนและ ทีีมกู้้�ชีีพ 80 คน ผู้้�ดููแล 50 คน เครื่่�องมืือคืือแบบสนทนา แนวปฏิิบััติิ,
แบบทดสอบ วิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงคุุณภาพใช้้ Thematic analysis เชิิงปริิมาณใช้้ ความถี่่�ค่่าเฉลี่่�ยร้้อยละเชิิงอนุุมาณใช้้
Paired t- test
ผลการวิิจััยพบว่่ามีีผู้้�สููงอายุุเพศชายร้้อยละ 71.43 มีีอายุุเฉลี่่�ย 73 ปีี Non Trauma ร้้อยละ 56.71 ค่่าความ
เข้้มข้้นของออกซิิเจนก่่อนและหลัังแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ( P<. 01) ความรู้้�ความสามารถหลัังพััฒนา
ของทีีมบุุคลากร/กู้้�ชีีพสููงกว่่าก่่อนการพััฒนา อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (P<.01)
อภิิ ปร ายผลการมีี แ นวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ชัั ด เจนผ่่านการทบทวน มีี แ นวทางและบทบาทที่่� ชัั ด เจนส่่งผลให้้ เ กิิ ด
ความปลอดภััยทำำ�ให้้ Primary outcome ดีีขึ้้�นจากผล อััตราตายในผู้้�สููงอายุุลดลงจากร้้อยละ 9.32 เหลืือ 4.28 ขยายผล
ต่่อไปในเวทีีระดัับจัังหวััดและเขตสุุขภาพ
สรุุปได้้ว่่าการพััฒนาแนวปฏิิบััติิทางการพยาบาลการช่่วยชีีวิิตผู้้�สููงอายุุโดยใช้้หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์จำำ�นวน 19
ฉบัับนำำ�มาใช้้แล้้วผู้้�สููงอายุุมีีความปลอดภััย ผู้้�ใช้้มีีความสะดวกและสามารถพััฒนาต่่อยอดได้้
คำำ�สำำ�คััญ : 	ผู้้�สููงอายุุบาดเจ็็บฉุุกเฉิิน , แนวทางปฏิิบััติิ

70

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(70-71)
งานประชุุมวิิชาการสมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้สูู้� งอายุุไทย ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2564
เรื่่�อง Practical pearls for long term care in the new normal era

O9 : Development of dementia screening tool in Thailand

Received: 11 January 2021
Revised: 15 May 2021
Accepted: 23 August 2021

Orawan Kuha1, Nutda Kumniyom2, Charunee Vidhyachak3, Pimnara Duangdee1,
Nitikul Thongnum1, Sakarn Bunnag1, Patsri Srisuwan4, Daochompu Nakawiro3
1
Institute of Geriatric Medicine, Department of Medical Services,
Ministry of Public Health, Nonthaburi, Thailand
2
Faculty of Nursing, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand
3
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital,Bangkok, Thailand
4
Outpatient and Family Medicine Department, Phramongkutkiao, Bangkok, Thailand

Abstract
Objective: to develop suitable tools for dementia screening in older peoples.
Materials and methods: The samples were people aged 60 years and over, be able to read and write,
no hearing problems, agree to participate inthe research project, and living in communities in Chachoengsao
and Nakhon Ratchasima provinces. Data collection between January - June 2018. The research instruments
used by the health volunteers included (1) 14 questions, Mini-Cog (2 questions), AMT, IQCODE-Modified
(8 questions) and Mini-Cog (S. Borson) set 1 and Mini. -Cog (S.Borson) set 2 screening by public health
volunteers (2) MMSE Thai-2002 and MoCA screening by health personnel and (3) Clinical diagnosis, DSM-V
by physicians. The data analysis used Pearson’s correlation, cut-off point, Sensitivity, Specificity, Reliability,
Validity. Accredited by the Human Ethics Committee of the Institute of Geriatric Medicine, Department of
Medical Services, Ministry of Public Health, Thailand, No.4/2561.
Results show that 765 older people were screened for dementia in the community. The diagnosis from
the physicians shows 5.5% having dementia, 85.9% had mild cognitive impairment (MCI), and 8.6% had no
memory problems compared to the gold standard, which were (1) a doctor’s diagnosis (DMS-V) and (2) the
results of the evaluation using the MMSE-Thai 2002 and MoCA assessment tools. The instrument screening
by health volunteers with 14 questions had the highest Reliability of 0.928. The Mini cog (2 questions) had
the lowest Reliability of 0.340, while the IQCODE (8 questions) had the highest sensitivity of 0.579. The
instrument screening by health personnel with the Mini-Cog (S.Borson) set 2 had the highest sensitivity of
0.968.
In conclusion, the dementia screening tool for public health volunteers was 14 questions, Mini cog
(2 questions), and IQCODE (8 questions). The dementia screening tool for health personnel is the AMT
Brain Test, the Mini-Cog Assessment (S. Borson) Series 1, and the Mini-Cog Assessment (S.Borson) Series
2. All screening tools are used to screen older people with memory problems and integrate them with clinical
symptom diagnosed by physicians. The instrument has an acceptable sensitivity, specificity, positive
forecast, and negative forecast. Therefore, the selection of screening tools should be considered appropriate
for the community. Professional users and community health volunteers are required to undergo a training for
practical skills before using the tools
Keywords: Screening tool, Dementia, Older peoples
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O9 : การพััฒนาเครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับใช้้ในการคััดกรองสมองเสื่่�อม
ในบริิบทประเทศไทย
อรวรรณ์์ คููหา1, นััดดา คำำ�นิิยม2,จารุุณีี วิิทยาจัักษุุ3, พิิมพ์์นารา ดวงดีี1, นิิติิกุุล ทองน่่วม1, สกานต์์ บุุนนาค1,
พััฒน์์ศรีี ศรีีสุุวรรณ4, ดาวชมพูู นาคะวิิโร3
1
สถาบัันเวชศาสตร์์สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข
2
คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น
3
ภาควิิชาจิิตเวชศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี
4
กองตรวจโรคผู้้�ป่่วยนอกและเวชศาสตร์์ครอบครััว โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า
บทคััดย่่อ
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อพััฒนาเครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการใช้้ในการคััดกรองภาวะสมองเสื่่�อมในผู้้�สููงอายุุ
วััสดุุและวิิธีีการศึึกษา กลุ่่�มตััวอย่่างคืือผู้้�ที่่�มีีอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไป สามารถอ่่านออกเขีียนได้้ ไม่่มีีปััญหาการได้้ยิิน
และยิินดีีเข้้าร่่วมโครงการวิิจััย อาศััยในชุุมชน พื้้�นที่่�จัังหวััดฉะเชิิงเทราและจัังหวััดนครราชสีีมา เก็็บข้้อมููลระหว่่างเดืือน
มกราคม-มิิถุุนายน พ.ศ. 2561 โดยเครื่่�องมืือการวิิจััย ประกอบด้้วย 1) การคััดกรองในชุุมชนจากอาสาสมััครสาธารณสุุข
ด้้วยเครื่่อ� งมืือ คืือ 14 ข้้อคำำ�ถาม, Mini-Cog (2 ข้้อ), AMT, IQCODE-Modified (8 ข้้อ) และ Mini-Cog (S.Borson) ชุุดที่่� 1
และ Mini-Cog (S.Borson) ชุุดที่่� 2 2) การคััดแยกจากบุุคลากรทางสุุขภาพโดยใช้้ MMSE Thai-2002, MoCA และ
3) การวิินิิจฉััยของแพทย์์ โดย Clinical diagnosis, DSM-V การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ใช้้ Pearson’s correlation, cut-off
point, Sensitivity, Specificity, Reliability, Validity. การวิิจัยนี้้
ั ไ� ด้้รับั การรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมในมนุุษย์์ของ
สถาบัันเวชศาสตร์์สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข เอกสารเลขที่่� 4/2561
ผลการศึึกษา ผู้้�สููงอายุุได้้รัับการคััดกรองภาวะสมองเสื่่�อมในชุุมชนจำำ�นวน 765 คน ผลการวิินิิจฉััยของแพทย์์
พบภาวะสมองเสื่่�อม ร้้อยละ 5.5 มีีภาวะการรู้้�คิิดบกพร่่องเล็็กน้้อย (MCI) ร้้อยละ 85.9 และไม่่พบปััญหาความจำำ�
ร้้อยละ 8.6 เมื่่�อเทีียบกัับ Gold standard คืือ 1) การวิินิิจฉััยของแพทย์์ (DMS-V) 2)เครื่่�องมืือแบบประเมิินสภาพสมอง
คืือ MMSE-Thai 2002 และ MoCA พบเครื่่�องมืือการคััดกรองสำำ�หรัับอาสาสมััครสาธารณสุุข คืือ แบบทดสอบ 14 ข้้อ
คำำ�ถาม มีีค่่าReliability สููงสุุด เท่่ากัับ 0.928 แบบทดสอบ Mini cog (2 ข้้อ) มีีค่่าReliability ต่ำำ��สุุด เท่่ากัับ 0.340 แต่่เมื่่�อ
พิิจารณาค่่า Sensitivity แบบทดสอบคััดกรองภาวะสมองเสื่่�อม (IQCODE- 8 ข้้อ) มีี Sensitivity สููงสุุด เท่่ากัับ 0.579
และเครื่่�องมืือการคััดกรองสำำ�หรัับบุุคลากรทางสุุขภาพ คืือ แบบประเมิิน Mini-Cog (S.Borson) ชุุดที่่� 2 มีีค่่า Sensitivity
สููงสุุด เท่่ากัับ 0.968
สรุุป เครื่่�องมืือการคััดกรองสมองเสื่่�อมสำำ�หรัับอาสาสมััครสาธารณสุุข คืือ แบบทดสอบ 14 ข้้อคำำ�ถาม
แบบทดสอบ Mini cog (2ข้้อ) แบบทดสอบคััดกรองภาวะสมองเสื่่�อม (IQCODE-8ข้้อ) และเครื่่�องมืือการคััดกรอง
สำำ�หรัับบุุคลากรทางสุุขภาพ คืือ แบบทดสอบสมอง AMT แบบประเมิิน Mini-Cog (S.Borson) ชุุดที่่� 1 และแบบประเมิิน
Mini-Cog (S.Borson) ชุุดที่่� 2 โดยเครื่่�องมืือ ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดได้้มีีการใช้้การคััดกรองผู้้�สููงอายุุที่่�มีีปััญหาความจำำ�ใน
ปััจจุุบันั เพื่่�อใช้้ร่่วมกัับการวิินิจิ ฉััยของแพทย์์ควบคู่่�ไปกัับอาการแสดงทางคลิินิกิ มีีค่่าความไว ความจำำ�เพาะ ค่่าพยากรณ์์
บวก และค่่าพยากรณ์์ลบที่่�ยอมรัับได้้ การเลืือกใช้้เครื่่อ� งมืือตามบริิบทและความเหมาะสมของพื้้�นที่่� ผู้้�นำำ�ใช้้เครื่่อ� งมืือการ
คััดกรองทั้้�งในระดัับวิิชาชีีพ และอาสาสมััครในชุุมชนต้้องได้้รัับการอบรมและฝึึกปฏิิบััติิการใช้้เครื่่�องมืือก่่อนนำำ�ใช้้จริิง
ในพื้้�นที่่�
คำำ�สำำ�คััญ : เครื่่�องมืือคััดกรอง ภาวะสมองเสื่่�อม ผู้้�สููงอายุุ
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Abstract
The study aims to find unit cost for elderly patient in end of life care at hospital and home and
Palliative care Outcome in 9 provinces: Chiang Mai, Lampang, Sakon Nakhon, Khon Kaen, Suphan Buri,
Chachoengsao, Lop Buri, Nakhon Si Thammarat and Krabi. The study was cost analysis. Questionnaire
was carried out to evaluate study subjects’ unit cost for elderly patient in end of life care and palliative care
outcome. Study subjects were 232 elderly people aged 60 years and over: 2 groups, patient in end of life care
at hospital/caregivers were 62 people and patient in end of life care at home/caregivers were 170 people.
Palliative care Outcome from POS was not significantly with elderly patient in end of life care at hospital
and home. It found that mean of unit cost was responsible by elderly patient/ relative in cancer end of life care
at hospital was 24,516.09 bath/people, was 63,228.60 bath/people at home, in longterm care was 29,536.25
bath/people at hospital and was 67,950.03 bath/people at home. Mean of total unit cost for elderly patient
in end of life care to date of death for patient in end of life care at hospital was 121,923.61 bath/person and
was 116,675.07 bath/person at home. Mean of unit cost for elderly patient in end of life care at hospital was
higher than care at home. Most of the unit cost was the medical cost. Mean of end of life care for cancer
(at hospital was 125,398.64 bath/person, at home was 120,024.37 bath/person was more than longterm care
(at hospital was 114,918.34 bath/person, at home was 140,569.37 bath/person).
Keyword : Unit cost, End of life care for elderly patient
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O10 : การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนการดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้ายที่่�โรงพยาบาลและที่่�บ้้าน
นางสาวจิิตนภา วาณิิชวโรตม์์1 นางนิิติิกุุล ทองน่่วม2
1
นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการ สถาบัันเวชศาสตร์์สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ
2
นัักวิิชาการสาธารณสุุขชำำ�นาญการพิิเศษ สถาบัันเวชศาสตร์์สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่�อผู้้�สููงอายุุ
บทคััดย่่อ
การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนการดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้ายที่่�โรงพยาบาลและที่่�บ้้าน เป็็นการวิิจััยเชิิงเศรษฐศาสตร์์
สาธารณสุุข ศึึกษาต้้นทุุน (cost analysis) การดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้าย ใช้้เครื่่�องมืือประเมิินทางเศรษฐศาสตร์์ และ
ใช้้มุุมมองทางสัังคม (Societal perspective) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาต้้นทุุนของการดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้ายที่่�บ้้าน
และโรงพยาบาลและผลลััพธ์์ทางการดููแลผู้้�ป่ว่ ยแบบประคัับประคอง (Palliative care Outcome Scale : POS) ใช้้แบบ
สััมภาษณ์์ผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุระยะท้้าย และผู้้�ดููแลหลััก ทำำ�การคััดเลืือกกลุ่่ม� ตััวอย่่าง โดยใช้้วิธีิ กี ารสุ่่ม� แบบ cluster multistage
sampling ในพื้้�นที่่� 4 ภาค แบ่่งเป็็นกลุ่่ม� ผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุระยะสุุดท้้ายที่่�มีคี วามประสงค์์จะเสีียชีวิี ติ ที่่�บ้า้ น/โรงพยาบาล (ที่่�คาด
ว่่าจะเสีียชีวิี ติ ภายใน 6 เดืือน) เลืือกผู้้�รับั บริิการโดยการสุ่่ม� อย่่างง่่าย ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ ลำำ�ปาง ขอนแก่่น สกลนคร ลพบุุรีี
สุุพรรณบุุรีี ฉะเชิิงเทรา นครศรีีธรรมราชและจัังหวััดกระบี่่� โดยมีีกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�โรงพยาบาล 62 คน และกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�
บ้้าน 170 คน ผลการศึึกษามีีดัังนี้้�
1. 	ผลลััพธ์์การดููแลผู้้�ป่่วยแบบประคัับประคองในผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้าย (Palliative care Outcome
Scale : POS) ในการดููแลที่่�โรงพยาบาลและดููแลที่่�บ้้านไม่่แตกต่่างกััน
2. 	ข้้อมููลต้้นทุุน ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยที่่�ผู้้�ป่่วยและญาติิรัับภาระในการดููแลผู้้�ป่่วยจนเสีียชีีวิิต
กลุ่่ม� ที่่�เป็็นผู้้�ป่ว่ ยมะเร็็งที่่�ดููแลในโรงพยาบาล 24,516.09 บาท/คน และดููแลที่่�บ้า้ นเป็็น 63,228.60 บาท/คน
กลุ่่ม� ที่่�เป็็นผู้้�ป่ว่ ยเรื้้อ� รัังที่่�ดููแลในโรงพยาบาล 29,536.25 บาท/คน และดููแลที่่�บ้า้ นเป็็น 67,950.03 บาท/คน
ค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนรวมการดููแลผู้้�ป่่วยจนเสีียชีีวิิต (ผู้้�ป่่วยและญาติิรัับภาระและต้้นทุุนทางการแพทย์์) ในผู้้�ป่่วย
ดููแลที่่�โรงพยาบาลเป็็น 121,923.61 บาท/คน และในผู้้�ป่่วยดููแลที่่�บ้้านเป็็น 116,675.07 บาท/คน ค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนของ
การดููแลผู้้�ป่่วยระยะท้้ายที่่�โรงพยาบาลมีีต้้นทุุนสููงกว่่าที่่�บ้้าน ต้้นทุุนส่่วนใหญ่่เป็็นต้้นทุุนทางตรงทางการแพทย์์ การดููแล
ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง (ที่่�โรงพยาบาลเป็็น 125,398.64 บาท และที่่�บ้้านเป็็น 120,024.37 บาท) มีีต้้นทุุนสููงกว่่าการดููแลผู้้�ป่่วย
โรคเรื้้�อรััง (ที่่�โรงพยาบาลเป็็น 114,918.34 บาท และที่่�บ้้านเป็็น 140,569.37 บาท)
คำำ�สำำ�คััญ : ต้้นทุุน การดููแลผู้้�ป่่วยสููงอายุุระยะท้้าย
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Abstract
Situation of the older adults in Thailand has increased. 41.38 percent of the cases with diagnosis
of cancer constitute older adults. Rattanaburi District, Surin Province reported in the 2017 – 2019 were
older adults with cancer of 65.63, 61.52 and 59.96 percent, respectively. The illness that most threatens the
elderly with cancer is pain. Polypharmacy and age-related changes pharmacokinetics and
pharmacodynamics are need to be caution. Pharmacological with Non- Pharmacological method are most
effective. This study aimed to develop nursing practice guidelines (CNPG) for non- pharmacological pain
management with pharmacological pain management in community care for older adults with cancer.
This study was developed using the Soukup model (2000) as a conceptual framework. The results of the
evaluation, quality analysis and synthesis create guidelines for nursing as follows: 1) Assessment, included
vision, hearing, cognitive, depression, pain; 2) pain management according with physician’s treatment and
non-pharmacological pain management chosen by older adults as follows 1. Massage/ Sham Massage
2. Foot Reflexology/ Sham Foot Reflexology 3. Massage with aromatherapy 4. Music Therapy 5. Art Therapy
6. Meditation. 3) Continuing of pain assessment. 5 experts expressed their agreement with the CNPG for
88.04 percent. The 80 percent of older patients had reduced pain average level and elderly and caregivers
were 90 percent overall satisfied. In the process was found 80.95 percent of nurse were able to comply this
CNPG and 85 percent of nurse satisfaction in Pilot studies. It is recommended that this CNPG be used for
the management of pain in older adults with cancer in the community.
Keywords: Non-pharmacological pain management, Older adults, Cancer
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O11 : การพััฒนาแนวปฏิิบััติิการพยาบาลในการจััดการความปวดโดยการบำำ�บััด
ที่่�ไม่่ใช้้ยาร่่วมกัับการจััดการความปวดโดยวิิธีีใช้้ยาของผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็ง
ในชุุมชน อำำ�เภอรััตนบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์
สิิริิพรรณ สีีตะแกะ1 นภาภรณ์์ สลิิน2
1
กลุ่่�มงานบริิการด้้านปฐมภููมิิและองค์์รวม โรงพยาบาลรััตนบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์
2
งานแผนไทยและแพทย์์ทางเลืือก โรงพยาบาลรััตนบุุรีี จัังหวััดสุุริินทร์์
บทคััดย่่อ
สถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทยเพิ่่�มขึ้้�นพบผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งรายใหม่่ถึึงร้้อยละ 41.38 อำำ�เภอรััตนบุุรีี
จัังหวััดสุุริินทร์์ ปีี 2560 - 2562 มีีผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งมากถึึงร้้อยละ 65.63, 61.52 และ 59.96 ตามลำำ�ดับั ความปวดคุุกคาม
ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็งมากที่่�สุุด ผู้้�สููงอายุุส่่วนใหญ่่มีีโรคเรื้้�อรัังใช้้ยาหลายชนิิด กระบวนการสููงอายุุส่่งผลต่่อเภสััชจลนศาสตร์์
และเภสััชพลศาสตร์์จึึงมีีข้อ้ ควรระวัังในการใช้้ยา การจััดการความปวดวิิธีใี ช้้ยาร่่วมกัับวิิธีไี ม่่ใช้้ยามีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
การศึึกษานี้้�จึึงมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนาแนวปฏิิบัติั กิ ารพยาบาลในการจััดการความปวดโดยการบำำ�บัดั ที่่�ไม่่ใช้้ยาร่่วมกัับ
การจััดการความปวดโดยวิิธีีใช้้ยาของผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งในชุุมชน โดยมีีรููปแบบการปฏิิบััติิการพยาบาลตามหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ของ Soukup (2000) เป็็นกรอบแนวคิิด ซึ่่�งพบว่่าการจััดการความปวดโดยวิิธีีไม่่ใช้้ยาที่่�เหมาะสมมีี ดัังนี้้�
1. การนวด/ การนวดหลอก 2.การนวดฝ่่าเท้้า/ การนวดฝ่่าเท้้าหลอก 3. การนวดร่่วมกัับสุุคนธบำำ�บััด 4. ดนตรีีบำำ�บััด
5. ศิิลปะบำำ�บััด 6.สมาธิิบำำ�บััด โดยผู้้�สููงอายุุเป็็นผู้้�เลืือกวิิธีีการ แนวปฏิิบััติินี้้�ได้้รัับการตรวจสอบและประเมิินคุุณภาพ
โดยเครื่่อ� งมืือ AGREE II ฉบัับภาษาไทย มีีคะแนนคุุณภาพในภาพรวมร้้อยละ 88.04 ได้้ศึึกษานำำ�ร่่องแบบกึ่่ง� ทดลองชนิิด
กลุ่่ม� เดีียวทดสอบก่่อนและหลัังการทดลองในผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็ง 10 ราย พบว่่าระดัับความปวดโดยเฉลี่่�ยลดลง ร้้อยละ 80
ผู้้�สููงอายุุและผู้้�ดููแลมีีความพึึงพอใจในภาพรวมร้้อยละ 90 พยาบาลวิิชาชีีพสามารถปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมตามแนวปฏิิบัติั ร้ิ อ้ ยละ
80.95 และมีีความพึึงพอใจในภาพรวมร้้อยละ 85 จากผลการศึึกษาจึึงมีีข้้อเสนอแนะให้้นำำ�แนวปฏิิบััติิการพยาบาลนี้้�
ใช้้จััดการความปวดในผู้้�สููงอายุุโรคมะเร็็งในชุุมชน
คำำ�สำำ�คััญ : การจััดการความปวดโดยวิิธีีไม่่ใช้้ยา ผู้้�สููงอายุุ โรคมะเร็็ง
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The Journal of Gerontology and Geriatric Medicine: Aims and Scopes
The Journal of Gerontology and Geriatric
Medicine has been an official journal of the Thai
Society of Gerontology and Geriatric Medicine,
a non-profit organization, since 2000. The academic
issues are managed independently by the
editor-in-chief and editorial board of the journal
aiming to publish original research, clinical and
review articles in relation to gerontology and geriatric
medicine enhancing the learning and development
of multidisciplinary field for worldwide older persons.
Reviewing system All articles are peer
reviewed for scientific consideration by the related
reviewers and proved the correction of references
by the journal bibliographer.
Interval of issuing The Journal of Gerontology
and Geriatric Medicine, is composed of 3 issues
per year and welcomes submission from the
multidisciplinary field of health care services and
their related sciences.
Instruction for Authors
The Editors are invite the authors to submit
the following articles as follows:Categories of the Articles
1. Review Article: an article with technical
knowledge collected from journals or textbooks and
is profoundly analyzed and criticized.
2. Case Report or Case Study: a report
of an update case or case series or case study in
community related to gerontology which has been
carefully analyzed and criticized with scientific
observation.
3. Original Article: a research report
which has never been published elsewhere and
represent new and significant contributions to
gerontology.
4. Letter to the Editor: a brief question
or comment that is useful for readers.
5. Short Communication: a brief article
on current important issue which is needed rapid
communication. The issue will be announced
occasionally by the Journal of Gerontology and
Geriatric Medicine.

Manuscript Submission
The Journal of Gerontology and Geriatric
Medicine only accepts online submission. The
manuscript must be submitted via contact address.
Registration by corresponding author is required
for submission. We accept articles written in both
English and Thai. However for Thai article, English
abstract is required whereas for English article, there
is no need for Thai abstract submission. The main
content of manuscript must be submitted as .doc or
.docx. The manuscript template is provided on the
journal website. ALL figures and tables should be
submitted as separated files (1file for each figure
or table). The figures and diagrams must be original.
The acceptable file formats for figures and diagrams
are .tif, .bmp and .jpeg with resolution at least 300
dpi.
Contact Address
Journal of Gerontology and Geriatric
Medicine 5th Floor of Dentistry. Khon Kaen University
123 Mittraphap Rd. In the city. Muang Khon Kaen.
40002. Email: journal.ggm@gmail.com
Tel: 043 202 405 per 45 265 Mobile: 080 353 8196
Website: https://journalggm.org/
Manuscript Preparation
1. For English article, use font of Cordia
New Style size 14 in a standard A4 paper (21.2 x 29.7 cm)
with 2.5 cm margin on all four sides. The manuscript
should be typewritten with double-spacing.
2. For Thai article, use font of Cordia
New Style size 14 in a standard A4 paper (21.2 x
29.7 cm) with 2.5 cm margin on all four sides. The
manuscript should be typewritten with 1.5 line
spacing. Thai article must provide English abstract,
tables and legends.
3. Numbers of page must be on the top
right corner. The length of article should not exceed
10 pages of the journal (approximate 24-28 pages
A4, not including figures and tables)
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4. Measurement units such as length,
height, weight, capacity etc. should be in metric
units. Temperature should be in degree Celsius.
Pressure units should be in mmHg. The hematologic
measurement and clinical chemistry should follow
International System Units or Sl.
5. Standard abbreviation must be used
for abbreviation and symbols. The abbreviation
should not be used in the title and abstract. Full
words of the abbreviation should be referred at the
end of the first abbreviation in the content except the
standard measurement units.
6. Every illustration including tables
must be referred in the contents. The alphabets in the
illustrations and tables must be in English. Numbers
are used in Arabic form and limited as necessary.
Preparation of the Articles
1. Front page The checklists of
submission must be completed and attached
2. Title Page
The first page of the article should contain
the following information
- Category of the manuscript
- Article title
- Authors’ names and affiliated
		institutions
- Author’s details (name, mailing
		 address, E-mail, telephone and
		 FAX number)
- Corresponding author
3. Abstract
The abstract must be typed in only one
paragraph. Only English abstract is required for
English article. Both English and Thai abstracts are
required for Thai article and put in separate pages.
The abstract is written in structured patterns composed of background and aims, materials or subjects
and methods, results and conclusion. Do not refer
any documents, illustrations or tables in the abstract.
The abstract must not exceed 300 words.
4. Contents
The text of the original articles should be
organized in sections as follows

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(77-80)
- Introduction: indicating reason
or importance of the research or study or review,
objective, scope of the study. Introduction should
review new documents in order to show the
correlation of the contents in the article and
original knowledge. It must also clearly indicate the
hypothesis.
- Materials and Methods: comprising
details of materials and methods used in the study
for readers to be able to repeat such as chemical
product names, types of experimental animals,
details of patients including sources, sex, age etc.
It must also indicate name, type, specification, and
other information of materials for each method. For
a research report performed in human subjects,
authors should indicate that the study was performed
according to the ethical Principles for Medical
Research and Experiment involving human subjects
such as Declaration of Helsinki 2000 or has been
approved by the ethical committees of the local
institute which the research was conducted.
- Results: presenting the discovery
of experiments or researches or clinical outcome.
It should be categorized and related to the
objectives of the articles. The results can be
presented in various forms such as words, tables,
graphs or illustrations etc. Avoid repeating the results
both in tables and in paragraph. Emphasize only
important issues.
- Discussion: explaining the
synthesized results comparing with the others
published work. The advantages and disadvantages
of the materials and methods can be mentioned.
The discovery and/or important issues needs to be
emphasized. New suggestion, problems and threats
from the experiment or study can be stated only in
case they are based on the results and scopes of
the experiment and study.
- Conclusion: stating the brief results
and the conclusions of the analysis.
- Acknowledgement: mentioning the
institutes or persons helping the authors, especially
on capital sources of researches and numbers of
research funds (if any).
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- References including every
concerned document that the authors referred in the
articles in modified Vancouver style.
Writing the References
The references of both Thai and English
articles must be written based on the original
language of the articles. The reference system for the
Journal of Gerontology and Geriatric Medicine is the
modified Vancouver system, using Arabic numbers,
making order according to the texts chronologically.
All texts are in normal font, no bold and no italics.
Sample of references from articles in
Journals
- Mauri MC, Paletta S, Maffini M,
Colasanti A, Dragogna F, Di Pace C, et al. Clinical
pharmacology of atypical antipsychotics: an update.
EXCLI J 2014;13:1163–91.
- Kongmalai P, Karunasumetta C,
Kuptarnond C, Prathanee S, Taksinachanekij S,
Intanoo W, et al. The posterior pericardiotomy.
Does it reduce the incidence of postoperative atrial
fibrillation after coronary artery bypass grafting?
J Med Assoc Thai 2014;97 (Suppl 10):S97-104.
- สมศัักดิ์์� เทีียมเก่่า. การพััฒนาเครืือข่่าย
โรคหลอดเลืือดสมองภาคอีีสาน. ว. สมาคมโรคหลอดเลืือด
สมองไทย 2558;14:3–13.
Sample of references from books and other monographs
Authors being writers
- Carroll QB. Radiography in the digital
age: physics, exposure, radiation biology. 2nd ed.
Springfield (IL): Charles C. Thomas; 2014.
- สมเกีียรติิ วััฒนศิิริิชััยกุุล, ดลฤดีี สองทิิศ.
ตำำ�ราวิิจัยั วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์และสาธารณสุุข. กรุุงเทพฯ:
สำำ�นัักงานคณะกรรมการวิิจััยแห่่งชาติิ; 2556.
Authors being both writer and editor
- Hamric AB, Hanson CM, Tracy MF,
O’Grady ET, editors. Advanced practice nursing: an
integrative approach. 5th ed. St. Louis (MO): Elsevier/
Saunders; 2014.
- กนิิษฐา ไทยกล้้า, จิิตรลดา อารีีย์์สัันติิชััย,
ดาริิกา ไสงาม, มานพ คณะโต, รัั ต นา จารุุ เ บญจ,
รุ่่�งนภา คํําผาง, และคณะ, บรรณาธิิการ. สัังเคราะห์์
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สำำ�นักั งานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด;
2556.
Books with authors for each separate
chapter and also have editor
- Aldridge J, Sourkes BM. The
psychological impact of life-limiting conditions on
the child. In: Goldman A, Hain R, Liben S, editors.
Oxford textbook of palliative care for children. 2nd
ed. Oxford: Oxford University Press; 2012. p. 78–89.
-	วิิชััย เส้้นทอง. Chest pain. ใน: กาญจนา
จัันทร์์สูงู , ประณิิธิิ หงสประภาส, บรรณาธิิการ. อาการวิิทยา
ทางอายุุ ร ศาสตร์์ . ขอนแก่่ น : ภาควิิชาอายุุ ร ศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลัั ย ขอนแก่่ น ; 2558.
หน้้า 165–70.
Institutional authors
- World Health Organization. The ASSIST
project-alcohol, smoking and substance involvement
screening test. Geneva : WHO; 2013.
-	สำำ�นักั งานสถิิติแิ ห่่งชาติ.ิ รายงานการสำำ�รวจ
ประชากรสููงอายุุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุุงเทพฯ:
สำำ�นััก; 2557.
Sample of references from academic conferences
Conference proceedings
- Proceeding the 4 th International
LDRG-KKU and Saraburi Hospital Symposium 2014
on “Lasers in Dentistry: Research transferring to
practice”: 31 July - 1 August 2014, The Greenery
Resort Khao Yai, Thailand. Khon Kaen: Khon Kaen
University; 2014.
Conference paper
- Chimtim P, Heebthamai T, Phanombualert J. Microleakage of self-etch adhesive
system in Class V cavities etched by Er:YAG laser with
different pulse modes. In: Proceeding the 4 th
International LDRG-KKU and Saraburi Hospital
Symposium 2014 on “Lasers in Dentistry: Research
transferring to practice”: 31 July - 1 August 2014; The
Greenery Resort Khao Yai, Thailand. Khon Kaen:
Khon Kaen University; 2014. p. 21–6.
- อรุุ ณีี เจตศรีี สุุ ภ าพ. ธาลัั ส ซีี เ มีี ย : อดีี ต
ปััจจุุบัันและอนาคต. ใน: พจน์์ ศรีีบุุญลืือ, บรรณาธิิการ.

80
การประชุุ ม วิิชาการประจำำ�ปีี คณะแพทยศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ครั้้�งที่่� 28 ประจำำ�ปีี 2555: 40th
Anniversary of MD@KKU moving forwards the to 50th
of Asia: วัันที่่� 10-12 ตุุลาคม 2555; ขอนแก่่น. ขอนแก่่น:
ฝ่่ายวิิชาการ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น;
2555. หน้้า 3–13.
Samples of reference from thesis
- Sattayut, S. A study of the influence of
low intensity laser therapy on painful temporomandibular disorders. [Ph.D. Dissertation in Oral and
Maxillofacial Surgery]. London : The Royal London
School of Medicine and Dentistry University of
London; 1998.
- วนาพร เอี่่ย� มมะ. การพััฒนาแนวปฏิิบััติกิ าร
พยาบาลในการป้้องกัันภาวะสัับสนเฉีียบพลัันในผู้้�สููงอายุุ
ที่่� เ ข้้ า รัั บ การรัั ก ษาในหอผู้้�ป่่ ว ยกึ่่� ง วิิกฤตอายุุ ร กรรม
โรงพยาบาลศรีี น คริินทร์์ . [การศึึกษาอิิสระปริิญญา
พยาบาลศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการพยาบาลผู้้�สููงอายุุ].
ขอนแก่่น: คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น;
2558.
Samples of reference in electronic format
Article on website only (with doi)
- Phababpha S, Kukongviriyapan U,
Pakdeechote P, Senggunprai L, Kukongviriyapan V,
Settasatian C, et al. Association of arterial stiffness
with single nucleotide polymorphism rs1333049
and metabolic risk factors. Cardiovasc Diabetol
2013;12:93. doi: 10.1186/1475-2840-12-93
Online only article (without doi)
- National Health and Medical Research
Council. How NHMRC develops its guidelines
[Online]. 2009 [cited 2016 Dec 20]: Available from:
https://goo.gl/H0CtWj
- Phababpha S, Kukongviriyapan U,
Pakdeechote P, Senggunprai L, Kukongviriyapan V,
Settasatian C, et al. Association of arterial stiffness
with single nucleotide polymorphism rs1333049 and
metabolic risk factors.
- Cardiovasc Diabetol [serial online]
2013 Jun 21 [cited 2016 Dec 20];12: [8 screens].
Available from: http://bit.ly/2fQ9CNL

J Gerontol Geriatr Med. 2021; 20(77-80)
-	วิิทยาลัั ย ประชากรศาสตร์์ จุุ ฬ าลงกรณ์์
มหาวิิทยาลัั ย . ผู้้�สูู ง อายุุ : ทิิศทางการดูู แ ลระยะยาว
ผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย [ออนไลน์์] 9 กัันยายน 2556
[อ้้างเมื่่�อ 20 ธัันวาคม 2559]. จาก http://goo.gl/BrQpLl
Paper pesented
- Chowchuen B, Thanaviratananich
S, Chichareon KA, Auvichipotchana C, Godfrey
K. Multi-center study of oral clefts and associated
abnormalities in Thailand: the epidemiologic data
and need of health care service. Paper pesented
at 10th International Congress on Cleft Palate and
Related Craniofacial Anomalies; 2005 September
4-8; Durban, South Africa.
Preparation of the Review articles and Case reports
Review articles and case reports should
follow the same format with separate pages for
Abstract, Introduction, Contents or Case report,
Discussion, Conclusion, Acknowledgement and
References.
The Editorial and Peer Review Process
The submitted manuscript will be reviewed
by at Least 2 qualified experts in the respective
fields. In general, this process takes around
4 - 8 weeks before the author be notified
a consideration for minor correction or major
correction or accept for publication with correction
or reject for publication. However, the editor-in-chief
and editorial board have all right to consider the final
decision for publication.
The author should realize the importance
of correct format manuscript, which would affect the
duration of the review process and the acceptance
of the articles. The Editorial office will not accept a
submission if the author has not supplied all parts of
the manuscript as outlined in this document.
Copyright

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

ใบสมัคร พวท. และสาระส�ำคัญของสมาคม
สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุไทย ได้้รัับพระกรุุณาประทานชื่่�อสมาคมจาก สมเด็็จพระสัังฆราชสกล
มหาสัังฆปริินายก และจดทะเบีียนตามพระราชบััญญััติิสมาคมเมื่่�อวัันที่่� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังนี้
1. เป็นแหล่งรวมของนักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือที่มีความสนใจเกี่ยวกับพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ
2. เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�แนวคิิดด้้านวิิชาการ และปััญหาต่่าง ๆ อัันเกี่่�ยวกัับพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุ
3. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนพัฒนาการทางวิชาการสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
4. เพื่อส่งเสริมการวิจัยสาขาพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสถาบันวิชาการนานาชาติ
6. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิก องค์กรภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์น้ี
และสาธารณชน
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยมีข้อบังคับที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภทคือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (นิสิตนักศึกษา)
2. สมาชิกสามัญเสียค่าบ�ำรุงตลอดชีพ 2,000 บาท หรือรายปีปีละ 500 บาท (ถ้าเป็นสมาชิกรายปีติดต่อกัน 4 ปี
จะได้สิทธิเป็นสมาชิกถาวร)
3. สมาชิิกมีีสิิทธิิที่่�สำำ�คััญคืือ มีีสิิทธิิเข้้าใช้้สถานที่่�ของสมาคมโดยเท่่าเทีียมกััน มีีสิิทธิิเสนอความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการ
	ดำำ�เนิินการของสมาคมต่่อคณะกรรมการ มีีสิทิ ธิิได้้รับั สวััสดิิการต่่าง ๆ ที่่�สมาคมได้้จัดขึ้้�
ั น มีีสิทิ ธิิเข้้าร่่วมประชุุมใหญ่่
ของสมาคม และสมาชิิกสามััญมีีสิิทธิิในการเลืือกตั้้�งหรืือได้้รัับการเลืือกตั้้�งหรืือแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการสมาคม
4. สมาชิิกมีีหน้้าที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตามระเบีียบปฏิิบััติิและข้้อบัังคัับของสมาคมโดยเคร่่งครััด ประพฤติิตนให้้สมเกีียรติิ
	ที่่�เป็็นสมาชิิกของสมาคม ให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ของสมาคม ร่่วมกิิจกรรมที่่�สมาคม
ได้จัดให้มีขึ้น และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
5. คณะกรรมการสมาคมประกอบไปด้้วย นายกสมาคม อุุปนายก เลขาธิิการ เหรััญญิิก ปฏิิคม นายทะเบีียน
ประชาสััมพัันธ์์วิิชาการ และกรรมการอื่่�น ๆ โดยมีีจำำ�นวนไม่่เกิิน 15 คน และมีีวาระคราวละ 3 ปีี
6. คณะกรรมการจะต้้องจััดให้้มีีการประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี ปีีละ 1 ครั้้�งภายในเดืือนธัันวาคมของทุุกปีี โดยจะ
เเถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุล เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่เมื่อครบ
ก�ำหนดวาระ และเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
7. การเงิินและทรััพย์์สิินทั้้�งหมดให้้อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการสมาคม
8.	ข้้อบัังคัับของสมาคมจะเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยมติิของที่่�ประชุุมใหญ่่เท่่านั้้�น โดยมีีสมาชิิกสามััญเข้้าร่่วมประชุุม
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมดและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของสมาชิกสามัญ
ที่เข้าร่วมประชุม
9. เมื่่อ� สมาคมต้้องเลิิกไม่่ว่า่ ด้้วยเหตุุใด ๆ ก็็ตาม ทรััพย์์สินิ ของสมาคมที่่�เหลืืออยู่่�หลัังจากที่่�ได้้ชำำ�ระบััญชีีเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
ให้ตกเป็นของสภากาชาดไทย

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

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

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

ส�ำหรับเจ้าหน้าที่

		

ใบสมัครสมาชิก
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

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

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

