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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจยั เชิงพรรณนาศึกษาภาพสุขภาพของผูส งู อายุทเี่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลมโหสถ สปป. ลาว จํานวน
179 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบประเมินภาพสุขภาพ ประกอบดวย แบบสอบถามและแบบประเมินมาตรฐาน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบวา : (1) ขอมูลทัว่ ไป ผูส งู อายุสว นใหญเปนชาย อายุเฉลีย่ 69.7 ป (2)
สุขภาพกาย สวนใหญรับรูภาวะสุขภาพตนเองระดับปานกลาง และประเมินสุขภาพตนเองวาดีกวาบุคคลอื่น โรคที่พบ
มาก คือ ความดันโลหิตสูง อาการเจ็บปวยเฉียบพลัน พบ อาการเมื่อยลา/ออนเพลียมากที่สุด ปญหาสําคัญในผูสูงอายุ
คือ ปญหาการนอนหลับพบรอยละ 67 และพบมี ภาวะพึ่งพา ทั้งดานกิจวัตรประจําวันพื้นฐานและกิจวัตรประจําวัน
ตอเนือ่ ง พบรอยละ60.9 (3) สุขภาพจิต พบมี ภาวะซึมเศราเล็กนอย รอยละ 35.7 และมีสภาพสมองตํา่ กวาปกติ รอยละ
23.5 (4) สุขภาพสังคม พบสวนใหญอาศัยอยูกับบุตร มีสัมพันธภาพครอบครัวดี และมีบุตรเปนแหลงสนับสนุนดาน
จิตสังคมและดานผูดูแล
คําสําคัญ: ภาพสุขภาพ ผูสูงอายุ การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

ABSTRACT
This descriptive study describes the health profile of hospitalized older persons in Mahosot hospital,
Lao PDR. Sample comprised of 179 older persons. Data were collected using health profile assessment form,
comprised of questionnaire and standard assessment tools. Descriptive statistics were used for data analysis. Results
were: (1) Demographic data, most of older persons were males with the average age of 69.75 years; (2) Physical
health, older persons perceived their health as fair and were better than others. Hypertension was disease/illness
mostly reported. The most common acute illness was fatigue/weakness. The geriatric problems found were sleep
disturbance (67%). Most of older persons were incapable of performing activities of daily living both in BADL
and IADL (60.9%). (3) Mental health: of 35.7% had mild depression and 23.5% had dementia. (4) Social
health: Most of older persons lived with their children and had good relationship. Children were the main resources
of older persons, both in psychological and in care giving supports.
keywords: health profile, older persons, hospitalization
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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจากความสูงอายุ อาจ
สงผลใหเกิดความเจ็บปวยทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
ในผูสูงอายุ ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุในระบบของ
รางกายหนึ่งอาจกอใหเกิดปญหาของระบบอื่นตามมาได
หรือทําใหเกิดการกําเริบของโรคเรื้อรังที่เปนอยูเดิมเพิ่ม
มากขึ้น นํามาซึ่งความลมเหลวของระบบตางๆจนถึงเกิด
การเสียชีวติ ได1 อัตราของการเจ็บปวยผูส งู อายุทเี่ พิม่ มาก
ขึ้นสงผลใหตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมาก
ขึ้นเชนกัน โดยมีปจจัยที่สงผลตอผูสูงอายุในการตองเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลไดแก ผลขางเคียงจากการ
ใชยา ภาวะสับสนเฉียบพลัน การหกลม การติดเชื้อ การ
มีแผลกดทับ ภาวะขาดนํ้า การกลั้นปสสาวะไมได ภาวะ
ทองผูก การสูญเสียการทําหนาที่ของรางกาย และการ
เคลื่อนที่ไมได2,3 ผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังเปนระยะเวลา
ยาวนานจะเกิดการสูญเสียความสามารถในการทําหนาที่
มีภาวะพึ่งพาครอบครัวและเพื่อนบานในการดูแล4 การ
เปลี่ยนแปลงสุขภาพของผูสูงอายุดังกลาว ทําใหลักษณะ
ความเจ็บปวยหรือปญหาสุขภาพซับซอน อาการแสดง
ของโรคไมชัดเจน อาการมักจะรุนแรง และเลวลงหาก
ไดรับการรักษาที่ไมถูกตองหรือลาชา มีโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซ อ นจากการเจ็ บ ป ว ยและการอยู รั ก ษาในโรง
พยาบาลไดสูงกวาวัยอื่น1 จากการสํารวจผูสูงอายุที่เขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลของประเทศไทยในป พ.ศ.
2551 พบวา เปนผูสูงอายุวัยตนสูงสุด (รอยละ 41.5)
รองลงมา คือ ผูส งู อายุวยั กลาง (รอยละ 40.8) และผูส งู อายุ
วัยปลาย (รอยละ 17.7) ตามลําดับ5 สําหรับประเทศ
สปป.ลาว และโดยเฉพาะในโรงพยาบาลมโหสถ ยังไมมี
รายงานขอมูลผูสูงอายุที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เชนนี้
สปป.ลาว ใหคํานิยาม ผูสูงอายุที่ 60 ป ขึ้นไป
และในป ค.ศ. 2011 มีการรายงานสัดสวนประชากร
ผูส งู อายุ รอยละ 5.66 สําหรับขอมูลสุขภาพของประชากร
ผูสูงอายุเทาที่สืบคนไดนั้น พบวา ยังไมมีการรายงาน
ขอมูลภาพสุขภาพเฉพาะของผูสูงอายุ และยังไมมีขอมูล
ที่สมบูรณเพียงพอในการนํามาใช เพื่อการศึกษาดาน
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สุขภาพของผูสูงอายุที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดังนั้นในฐานะที่โรงพยาบาลมโหสถ เปนโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งใน 4 แหง ของโรงพยาบาลระดับ
ระดับตติยภูมิ ใน สปป. ลาว ทีเ่ ปดใหการบริการแกผปู ว ย
ทั่วไปรวมถึงผูปวยสูงอายุ โดยเฉพาะที่มารับการรักษา
เฉพาะทาง ดานการผาตัดชองทอง ผาตัดระบบทางเดิน
ปสสาวะ ผาตัดหัวใจและหลอดเลือด โรคเขตรอน-โรค
ติดเชือ้ และวิสญ
ั ญี รวมถึงการดูแลผูป ว ยวิกฤต7 โดยเปน
โรงพยาบาลขนาด 450 เตียง ประกอบดวย 31 แผนก
(หอผูป ว ย) และยังไมมหี อผูป ว ยผูส งู อายุเปนการเฉพาะ
ผูสูงอายุที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลจะอยูรวมกับ
วัยอื่นในหอผูปวยตางๆ ที่แยกตามอาการ/โรค และการ
รักษา และจากสถิติพบวาผูสูงอายุที่เขามารับบริการใน
โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ค.ศ. 2008 และป ค.ศ.
2010 มีจาํ นวน 1,913 คน และเพิม่ เปน 2,040 คน ตาม
ลําดับ และจํานวนทีเ่ ขารับการรักษาเปนผูป ว ยในเพิม่ จาก
371 คน เปน 403 คน ตามลําดับ8
ผูส งู อายุทเี่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาล ยอม
ตองการบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะกับความเจ็บปวย
และความสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการทราบถึงขอมูลภาพ
สุ ข ภาพของผู สู ง อายุ อ ย า งครอบคลุ ม จะทํ า ให มี ค วาม
เขาใจถึงปญหาและความตองการของผูสูงอายุอยางเปน
องครวมได ซึ่งภาพสุขภาพนี้ หมายถึง ภาพรางของภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุ โดยครอบคลุมดาน กาย จิต สังคม
โดยไมไดศึกษาอยางลึกซึ้งหรือเฉพาะเจาะจงในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งเปนการเฉพาะ แตภาพสุขภาพของผูสูง
อายุที่ศึกษานี้จะเปนภาพรวมของสุขภาพในมิติตางๆ
ที่เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม ของผูสูงอายุทั้งที่อยู
รักษาในโรงพยาบาล อยูอาศัยในบานพักผูสูงอายุ หรือ
อยูใ นชุมชน9 ดังนัน้ จึงมีความจําเปนทีต่ อ งมีขอ มูลพืน้ ฐาน
เกี่ยวกับภาพสุขภาพของผูสูงอายุที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลวาเปนอยางไร เพือ่ สามารถใชเปนแนวทางใน
การจัดบริการทีเ่ หมาะสมและตอบสนองตอความตองการ
บริการสุขภาพของผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
การศึกษาครั้งนี้จึงมี วัตถุประสงค เพื่อศึกษา
ภาพสุขภาพ ไดแก ขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสุขภาพกาย
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ดานสุขภาพจิต และดานสุขภาพสังคมของผูสูงอายุที่เขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลมโหสถ สปป.ลาว

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึกษาภาพสุขภาพของผูสูงอายุนี้ ใชกรอบ
แนวคิดการประเมินผูส งู อายุอยางสมบูรณแบบ ประกอบ
ดวย 5 องคประกอบ คือ ขอมูลสุขภาพกาย (physical
health) สุขภาพจิต (mental health) สุขภาพสังคม (social
health) สิ่งแวดลอม (environment) และความสามารถ
ในการทําหนาที่ของผูสูงอายุ (physical function)10
ซึ่งผองพรรณ อรุณแสงและคณะฯ ไดพัฒนาเครื่องมือ
วิ จั ย ประเมิ น ภาพสุ ข ภาพผู สู ง อายุ ทั้ ง ในโรงพยาบาล
ในบ า นพั ก ผู สู ง อายุ และในชุ ม ชน ที่ ดั ด แปลงมาจาก
แนวคิดดังกลาว ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ขอมูลทั่วไป
(demographic data) รวมถึ ง สิ่ ง แวดล อ มด า นที่ อ ยู
อาศัย 2) สุขภาพกาย (physical health) รวมถึงความ
สามารถในการทําหนาที่ หรือ ภาวะพึ่งพาของผูสูงอายุ
(physical function or dependency level) 3) สุขภาพ
จิต (mental health) และ 4) สุขภาพสังคม (social
health) ซึ่ ง แนวคํ า ถามจะแตกต า งกั น ไปตามแต ล ะ
สถานที่ที่ศึกษา9 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาภาพ
สุขภาพผูสูงอายุในโรงพยาบาล ใน 4 ดาน คือ 1) ขอมูล
ทั่วไปของผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ ศาสนา รายได และที่อยูอาศัย
2) สุขภาพกายไดแก ขอมูลสุขภาพกายทั่วไป การรับรู
ภาวะสุขภาพ โรคและการเจ็บปวย ปญหาสําคัญ และ
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน 3) สุขภาพจิต
ไดแก ภาวะซึมเศรา และภาวะสมองเสือ่ ม และ 4) สุขภาพ
สังคมไดแก ครอบครัวและสัมพันธภาพ แหลงสนับสนุน
ดานการเงิน ดานผูดูแล และดานจิตสังคม ในขณะอยู
รักษาในโรงพยาบาล

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจยั เชิงพรรณนานี้ ศึกษาในผูท มี่ อี ายุ 60 ป
ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
มโหสถ ซึ่งเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของ สปป.ลาว
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จํานวน 179 คน คํานวณกลุมตัวอยางไดจากจํานวนของ
ผูส งู อายุทงั้ หมดทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลในรอบ
1 ป ทีผ่ า นมา เปนการคํานวณกลุม ตัวอยางจากประชากร
ที่ แ น น อน โดยมี ก ารกํ า หนด สั ด ส ว นของประชากร
เทากับ 0.10 มีคาความเชื่อมั่น รอยละ 99 โดยยอมให
มีความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.511,12 โครงการผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรบั การอนุมตั จิ ากผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาลมโหสถในการเก็บขอมูล เก็บขอมูลผูสูงอายุ
ที่เขารับการรักษาภายใน 24-48 ชม. ระหวางเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยแบงการ
ประเมินเปน 1-3 ครัง้ ตามความพรอมและความสมัครใจ
ของผูสูงอายุและ/หรือผูดูแล
เครื่องมือในการวิจัย การศึกษาในครั้งนี้ไดรับ
อนุญาตใหใชเครื่องมือในการประเมินภาพสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่พัฒนาโดย
ผองพรรณ อรุณแสง และคณะฯ9 ประกอบดวย ชุดของ
แบบสอบถามและแบบประเมินมาตรฐาน รวม 4 สวน
คือ สวนที่ 1) ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ สวนที่ 2) สุขภาพ
กาย สวนที่ 3) สุขภาพจิต และ สวนที่ 4) สุขภาพสังคม
การแปลแบบสอบถามใชวิธีการแปลยอนกลับ (back
translation)13 โดยผูวิจัยจัดทําชุดแบบสอบถามและ
แบบประเมินมาตรฐาน ฉบับภาษาลาว โดยการแปลจาก
ภาษาไทยเปนภาษาลาวโดยผูวิจัย และแปลยอนกลับมา
เปนภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งโดยอาจารยภาควิชาพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสขุ ภาพ สปป. ลาว จาก
นั้นตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองของภาษา ทั้ง
ฉบับภาษาลาวและฉบับภาษาไทยโดยผูวิจัยและอาจารย
จาก สปป. ลาว ซึ่งผูที่เขาใจทั้งภาษาไทย และภาษาลาว
ผูวิจัยทําการตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (content
validity) ของชุ ด แบบสอบถามโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ความรูด า นผูส งู อายุ ดานเครือ่ งมือวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ขอนแกน 2 ทาน และจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ สปป.ลาว 3 ทาน ดานการตรวจสอบความเที่ยง
ของเครื่องมือ ทําการทดลองกับผูสูงอายุที่มีคุณสมบัติ
และลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน พบคา
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ความเที่ยงของแบบประเมินมาตรฐาน คือ ดานความ
สามารถเชิงปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐานและตอเนื่อง
โดยใชแบบประเมิน Barthel ADL และ Chula ADL ได
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เทากับ 0.91 และ
0.8 ตามลําดับ ดานสุขภาพจิต โดยใชแบบประเมินภาวะ
ซึมเศรา ใชวิธี Kuder – Richardson 20 (KR-20) ได
คาเทากับ 0.72 และดานสภาพสมองใชแบบประเมิน
MMSE-Thai 2002 ไดคา สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค
เทากับ 0.69
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ
ผูสูงอายุที่ศึกษา จํานวน 179 คน พบวา
สวนใหญเปน ชายมากกวาหญิง (รอยละ 52.5 และ
47.5 ตามลําดับ) โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 69.75 ป (SD
=7.15 ป) เปนกลุมผูสูงอายุในวัยตน มากกวาวัยกลาง
และวัยปลาย ตามลําดับ สวนใหญ มีสถานภาพสมรสคู
(รอยละ 61.5) ปจจุบันไมไดทํางาน (รอยละ 55.9) มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 42.5) นับถือ
ศาสนาพุทธ (รอยละ 89.4) รายไดสวนใหญมาจากบุตร
หลาน (รอยละ 60.4) บานที่อยูอาศัยสวนมาก เปนบาน
ชัน้ เดียว (รอยละ 41.3) และมีหอ งนอนทีช่ นั้ ลางของบาน
(รอยละ 64.8)
2. สุขภาพกาย
2.1) การรับรูภาวะสุขภาพ ผูสูงอายุใน
โรงพยาบาลสวนใหญ รับรูภาวะสุขภาพตนเองในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 33.5) รองลงมาคือ ในระดับดีมาก
(รอยละ 31.8) ระดับที่แย (รอยละ 21.8) และระดับ
ที่ดี (รอยละ 12.3) และระดับที่แยมาก (รอยละ 0.6)
ตามลําดับ การเปรียบเทียบสุขภาพตนเองกับบุคคลอืน่ ที่
มีอายุเทากัน ผูส งู อายุมกี ารรับรูใ นระดับทีด่ กี วา (รอยละ
37.4) รองลงมา คือ มีระดับเทากัน (รอยละ 33.5)
และระดับดอยกวา (รอยละ 29.1) ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 1)
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2.2) โรคและอาการเจ็บปวย ผูสูงอายุ
ที่เขารักษาในโรงพยาบาลและไดรับการวินิจฉัยโรคจาก
แพทย พบวา สวนใหญมีโรคประจําตัว (รอยละ 70.9)
และที่พบมาก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ
27.9) โรคเบาหวาน (รอยละ 17.3) โรคกระเพาะอาหาร
อักเสบ (รอยละ 12.3) โรคหัวใจ (รอยละ 7.3) โรคเกาต
(รอยละ 5.0) ตามลําดับ พบวาสวนใหญมปี ระวัตกิ ารเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาล ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา
(รอยละ 37.4) และมีประวัติเคยไดรับการผาตัด (รอย
ละ 33.0) ชนิดของการผาตัดที่พบมาก คือ การผาตัด
นิ่วในทางเดินปสสาวะ การผาตัดไสติ่งอักเสบ และการ
ผาตัดตา ประวัติการไดรับวัคซีนในรอบ 12 เดือนที่ผาน
มามีเพียง (รอยละ 11.7) สวนมากเปนวัคซีนไขหวัด
ใหญ ดานการใชยา สวนใหญมีการใชยาประจําสูงถึง
(รอยละ 67.0) โดยสวนใหญภายในหนึ่งวัน มีการใชยา
1 ชนิด (รอยละ 22.3) 2 ชนิด (รอยละ20.1) มากกวา
5 ชนิด (รอยละ 0.6) และปญหาที่พบจากการใชยามาก
ที่สุดคือ ภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร อาการ
หายใจลําบาก และมีผื่นตามรางกาย และพบวาผูสูงอายุ
มีอาการแพ (รอยละ 15.1) โดยมีสาเหตุจากยา และสิ่ง
แวดลอม/อากาศ อาการเจ็บปวยเฉียบพลันหรืออาการ
ผิดปกติ (ภายใน 2 สัปดาห) ตามการรับรูข องผูส งู อายุ
พบวา มีอาการเมื่อยลา/ออนเพลีย อาการเจ็บปวด/ไม
สุขสบาย อาการออนแรงเดินไมได อาการหายใจลําบาก/
หายใจติดขัด/ไอ อาการเบือ่ อาหาร/ทองอืด สําหรับอากา
รอืน่ ๆ แมจะมีจาํ นวนอาการคอนขางมากแตมเี พียง 1-2
คนตออาการเทานัน้ ดานโรคและอาการเจ็บปวยภายใน
6 เดือน ตามการรับรูของผูสูงอายุ พบวา โรคและอาการ
เจ็บปวยที่พบมาก ไดแก อาการขอเสื่อม/เกาต/ปวดขอ
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง โรค
เบาหวาน และโรคหลอดลมอักเสบ/ถุงลมโปงพอง/ปอด
อักเสบ ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
2.3) ปญหาสําคัญของผูสูงอายุ พบวา
สวนใหญ มีปญหาการนอนหลับ (รอยละ 67.0) รองลง
มา คือ การมองเห็น (รอยละ 61.5) กลั้นปสสาวะไมได
(รอยละ 60.9) อาการหลงลืม (รอยละ 59.2) ทองผูก
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(รอยละ 45.8) การรับประทานอาหาร (รอยละ 33.5)
ปญหาเรื่องการเคลื่อนที่ (รอยละ 16.8) หกลม (รอย
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ละ 16.2) และป ญ หาด า นการได ยิ น (ร อ ยละ 8.4)
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สุขภาพกายของผูสูงอายุ
สุขภาพกายของผูสูงอายุ(N= 179)
การรับรูภาวะสุขภาพตนเอง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
แย
แยมาก
การรับรูภาวะสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบ ดีกวา
กับบุคคลอื่น
เทากัน
ดอยกวา
โรคและอาการเจ็บปวยของผูสูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง
ขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
โรคเบาหวาน
ตามการวินิจฉัยของแพทย
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
โรคหัวใจ
โรคเกาต
โรคตับแข็ง
โรคตอมลูกหมากโต
อัมพาต/หลอดเลือดสมอง
โรคโลหิตจาง
อื่น ๆ

จํานวน (รอยละ)
57 (31.8)
22 (12.3)
60 (33.5)
39 (21.8)
1 (0.6)
67 (37.4)
60 (33.5)
52 (29.1)
50 (27.9)
31 (17.3)
22 (12.3)
13 (7.3)
9 (5.0)
7 (3.9)
3 (1.7)
2 (1.1)
2 (1.1)
15 (8.4)
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ตารางที่ 1 สุขภาพกายของผูสูงอายุ (ตอ)
สุขภาพกายของผูสูงอายุ(N= 179)
อาการเจ็บปวยเฉียบพลัน/อาการผิด เมื่อยลา/ออนเพลีย
ปกติ (ภายใน 2 สัปดาห) ตามการรับ ปวด/ไมสุขสบาย
รูของผูสูงอายุ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ออนแรงเดินไมได
หายใจลําบาก/หายใจติดขัด/ไอ
เบื่ออาหาร/ทองอืด
วิงเวียนศีรษะ/เปนลม
ปสสาวะราด, เล็ด
ไข
ทองรวง
นอนไมหลับ
สับสน
มีแผลที่ผิวหนัง/อักเสบติดเชื้อ/บาดเจ็บ
อื่น ๆ
โรคและอาการเจ็บปวย
โรคขอเสื่อม/เกาต/รูมาตอยด/ปวดขอ
(ภายใน 6 เดือน)
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
ตามการรับรูของผูสูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
โรคเบาหวาน
หลอดลมอักเสบ/ถุงลมโปงพอง/ปอดอักเสบ
โรคหัวใจ
ตอมลูกหมากโต
โรคไต
มะเร็ง
โรคผิวหนัง
ตอกระจก
อัมพาต/โรคหลอดเลือดสมอง
โรคพารกินสัน/โรคสั่น
ตอหิน
อื่น ๆ

จํานวน (รอยละ)
138 (77.1)
134 (74.9)
77 (43.0)
73 (40.8)
60 (33.5)
40 (22.3)
38 (21.2)
38 (21.2)
31 (17.3)
29 (16.2)
12 (6.7)
7 (3.9)
89 (49.7)
73 (40.8)
72 (40.2)
58 (32.4)
32 (17.9)
26 (14.5)
23 (12.8)
22 (12.3)
14 (7.8)
12 (6.7)
9 (5.0)
6 (3.4)
6 (3.4)
2 (1.1)
1 (0.6)
23 (12.9)
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ตารางที่ 1 สุขภาพกายของผูสูงอายุ (ตอ)
ปญหาสําคัญของผูสูงอายุ
(ภายใน 6 เดือน)
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

สุขภาพกายของผูสูงอายุ(N= 179)
ปญหาของการนอนหลับ
ปญหาการมองเห็น
กลั้นปสสาวะไมได
หลงลืม
ทองผูก
การรับประทานอาหาร
ปญหาเรื่องการเคลื่อนที่
หกลม
ปญหาดานการไดยิน
อื่น ๆ

2.4) ความสามารถเชิ ง ปฏิ บั ติ ด า น
ความสามารถเชิงปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน โดย
ภาพรวม พบวา ผูส งู อายุมภี าวะพึง่ พาในกิจวัตรประจําวัน
พื้นฐาน (รอยละ 60.9) โดยมีภาวะพึ่งพามาก ปาน
กลาง และพึ่งพาทั้งหมด ตามลําดับ ดานกิจกรรมที่ผู
สูงอายุสามารถทําไดโดยอิสระ ที่พบมากที่สุด 2 อันดับ
แรก คือ การกลั้นอุจจาระ (รอยละ 74.3) การแตงกาย
(การลางหนา/หวีผม/แปรงฟน/โกนหนวด) (รอยละ
54.2) กิจกรรมที่ไมสามารถทําไดเองและตองการความ

จํานวน (รอยละ)
120 (67.0)
110 (61.5)
109 (60.9)
106 (59.2)
82 (45.8)
60 (33.5)
30 (16.8)
29 (16.2)
15 (8.4)
1 (0.6)

ชวยเหลือมากทีส่ ดุ 2 อันดับ ไดแก การขึน้ ลงบันใด 1 ชัน้
(รอยละ 88.9) การเคลือ่ นยาย ลุกนัง่ จากทีน่ อนหรือจาก
เตียงไปยังเกาอี้ (รอยละ 84.9) สําหรับความสามารถเชิง
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันตอเนือ่ ง พบวา กิจกรรมทีผ่ สู งู อายุ
ทําไดโดยอิสระกอนเขารักษาในโรงพยาบาล ไดแก การ
ทอนเงิน/แลกเงิน การเดินหรือเคลื่อนที่ออกนอกบาน
การใชบริการรถเมล/รถสองแถว การทําความสะอาด
ถู บ า น/ซั ก รี ด เสื้ อ ผ า และ การทํ า หรื อ เตรี ย มอาหาร
ตามลําดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ความสามารถเชิงปฏิบัติของผูสูงอายุ
ความสามารถเชิงปฏิบัติของผูสูงอายุ (N= 179)
ความสามารถเชิงปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน
(โดยภาพรวม)
มีภาวะพึง่ พาทัง้ หมด (0-4 คะแนน)
มีภาวะพึง่ พามาก (5-8 คะแนน)
มีภาวะพึง่ พาปานกลาง (9-11 คะแนน)
ไมมภี าวะพึง่ พา (12 คะแนนขึน้ ไป)
รวม
การทอนเงิน/แลกเงิน
การเดินหรือเคลื่อนที่ออกนอกบาน
การใชบริการรถเมล/รถสองแถว
การทําความสะอาดถูบาน/ซักรีดเสื้อผา
การทําหรือเตรียมอาหาร

จํานวน

รอยละ

22
48
39
70
179
126 (70.4)
107 (59.8)
80 (44.7)
51 (28.5)
48 (26.8)

12.3
26.8
21.8
39.1
100
53 (29.6)
72 (40.2)
99 (55.3)
128 (71.5)
131 (73.2)
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3. สุขภาพจิต
ผลการศึกษาภาวะซึมเศราและสภาพสมอง
ของผูสูงอายุ พบดังตอไปนี้ (ตารางที่ 3)
3.1) ภาวะซึ ม เศร า พบวา ผูสูงอายุที่
ศึกษา มีภาวะซึมเศรา รอยละ 46.9 โดยเปนภาวะซึมเศรา
เล็กนอย (รอยละ 35.7) และซึมเศราระดับปานกลาง
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(รอยละ 11.2) ตามลําดับ และไมพบผูสูงอายุที่มีภาวะ
ซึมเศราระดับมากหรือระดับรุนแรง
3.2) สภาพสมอง พบวา ผูสูงอายุ โดย
ภาพรวม มี ค า คะแนนของสภาพสมองที่ ตํ่ า กว า ปกติ
จํานวน 42 คน ในผูส งู อายุทงั้ สิน้ 179 คน (รอยละ 23.5)

ตารางที่ 3 สุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ภาวะซึมเศรา

ภาวะสมองเสื่อม

สุขภาพจิตของผูสูงอายุ (N=179 คน)
จํานวน (รอยละ)
ปกติ
95 (53.1)
ซึมเศราเล็กนอย
64 (35.7)
ซึมเศราปานกลาง
20 (11.2)
ปกติ
137 (76.5)
สภาพสมองที่ตํ่ากวาปกติ
42 (23.5)
ผูสูงอายุไมไดเรียนหนังสือ (อานไมออก/เขียนไมได) คะแนนเต็ม 23 (N= 77)
คะแนน ≤ 14
29 (37.7)
คะแนน ≥ 15
48 (62.3)
ผูสูงอายุเรียนระดับประถมศึกษา คะแนนเต็ม 30 (N= 76)
คะแนน ≤ 17
10 (13.1)
คะแนน ≥ 18
66 (86.9)
ผูสูงอายุเรียนระดับสูงกวาประถมศึกษา คะแนนเต็ม 30 (N= 26)
คะแนน ≤ 22
3 (11.5)
คะแนน ≥ 23
23 (88.5)

4. สุขภาพสังคม
4.1) ดานครอบครัว พบวา ผูส งู อายุสว น
ใหญ มีคสู มรส (รอยละ 65.4) และบุตรทีย่ งั มีชวี ติ (รอย
ละ 98.9) สวนใหญมีบุตร 1-5 คน (รอยละ 54.0) และ
มีบคุ คลทีอ่ ยูใ นครอบครัว มากกวา 6 คน (รอยละ 34.6)
และมีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับดี (รอยละ 48.8)
4.2) แหลงสนับสนุน บุตรและรองลงมาคือคู
สมรส เปนแหลงสนับสนุนทีส่ าํ คัญทัง้ ดานจิตสังคม (รอย
ละ 72.1 และรอยละ 16.8) และดานการเปนผูด แู ล (รอย
ละ 48.6 และรอยละ 47.4) ตามลําดับ

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู สู ง อายุ จากรายงานที่วา
ประเทศที่เขาสูภาวะประชากรสูงอายุ จะพบมีสัดสวน
ผูสูงอายุที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
และจะมีกลุมวัยหรืออายุที่สูงเพิ่มมากขึ้นเชนกัน14 จาก
ผลการศึกษานี้ พบวา ผูสูงอายุในโรงพยาบาล มีลักษณะ
สอดคลองกับ ลักษณะประชากรของ สปป. ลาว ในป
ค.ศ. 2010 ที่รายงานวา มีผูสูงอายุ รอยละ 5.5 เปนผูสูง
อายุวัยตน มากกวาวัยกลาง และวัยปลาย ตามลําดับ คือ
รอยละ 3.25, 1.64 และ 0.66 อยางไรก็ตาม สถิติของ
ผูส งู อายุใน สปป.ลาว นัน้ พบมี ผูส งู อายุหญิงมากกวาผูส งู
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อายุชายุ6 แตจากการศึกษานี้ กลับพบวาเปนผูสูงอายุใน
โรงพยาบาล เปนชายมากกวาหญิง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูส งู อายุชายมีพฤติกรรมเสีย่ งดานสุขภาพ เชน การสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา15 จึงอาจทําใหผูสูงอายุชาย มีอัตราการ
เจ็บปวยและการตายทีส่ งู กวาเพศหญิง สงผลตอการมีอายุ
ขัยเฉลี่ยนอยกวาผูสูงอายุหญิงได
สุขภาพกาย
การรับรูภ าวะสุขภาพ ถือเปนขอมูลสําคัญทีบ่ ง
ชีถ้ งึ สถานะสุขภาพของบุคคล16 จากผลการศึกษานี้ พบวา
ผูส งู อายุในโรงพยาบาล รับรูภ าวะสุขภาพตนเองในระดับ
ปานกลาง แตเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นในวัยเดียวกัน
ผู สู ง อายุ ก ลั บ รั บ รู ว า สุ ข ภาพตนเองดี ก ว า คนอื่ น ในวั ย
เดียวกัน ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งจาก แมจะอยูใ นภาวะเจ็บปวย แต
การมีโอกาสไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาล อาจทําให
รับรูว า ตนเองมีภาวะสุขภาพทีด่ กี วาบุคคลอืน่ ได อยางไร
ก็ตาม พบวา ในบางการศึกษา พบวา ผูสูงอายุประเมิน
ภาวะสุขภาพตนเองวาดีกวาคนอื่น17 ในขณะที่บางการ
ศึกษา พบวาประเมินภาวะสุขภาพตนเองดอยกวาคนอืน่ 9
ซึง่ อาจเนือ่ งมาจากสภาพความเจ็บปวยของผูส งู อายุ และ
ลักษณะของโรงพยาบาลที่มีการรับประเภทผูปวยที่แตก
ตางกันได ดังนั้นการศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพตนเอง
โดยเปรียบเทียบกับคนอื่น จึงควรประเมินควบคูกับการ
รับรูภาวะสุขภาพตนเองเพียงลําพัง เพราะจะสามารถ
สะทอนภาวะสุขภาพตนเองไดดีขึ้น
โรคประจํ า ตั ว การเจ็ บ ป ว ยเฉี ย บพลั น
และ ปญหาสําคัญของผูสูงอายุ ที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลมโหสด พบว า สอดคล อ ง กั บ สถิ ติ ข อง
โรงพยาบาลมโหสดที่มีการรายงานวาโรคที่พบไดบอย
ของผูส งู อายุ คือโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน8
อยางไรก็ตาม สถิติโรงพยาบาลมักคํานึงความเจ็บปวย
เปนรายโรคที่เขามารับการรักษาเปนหลัก จากการศึกษา
นี้ พบวาผูส งู อายุยงั มีอาการผิดปกติจากการเจ็บปวยและ
มีปญหาสําคัญของผูสูงอายุอีกมาก ซึ่งบุคลากรมักจะไม
ไดมีการคํานึงถึงปญหาเหลานี้และไมไดมีการประเมิน
ภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับความสูงอายุเหลานี้รวมดวย ทําให
ผูส งู อายุไมไดรบั การดูแลเพือ่ ตอบสนองตามปญหาอยาง
ครอบคลุมแมจะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
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ความสามารถเชิงปฏิบัติ ความสามารถเชิง
ปฏิบัติหรือภาวะพึ่งพา แสดงถึงความจําเปนที่ตองไดรับ
การดูแลจากผูดูแลและบุคลากรทีมสุขภาพ ผูสูงอายุโดย
ทั่วไปจะมีภาวะพึ่งพาเพิ่มขึ้นตามวัยและตามความสูง
อายุที่เพิ่มขึ้น และเมื่อมีความเจ็บปวย จะมีภาวะพึ่งพา
เพิ่มมากขึ้นจากภาวะปกติ ผลการศึกษานี้พบวาผูสูงอายุ
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลมโหสถ มีภาวะพึ่งพา
ในกิจวัตรประจําวันพื้นฐานโดยรวมถึง รอยละ 60.9
และสวนใหญอยูในระดับมาก ใชเปนขอมูลพื้นฐาน ที่
แสดงวา ผูสูงอายุที่มีภาวะเจ็บปวยและเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล จะมีภาวะพึ่งพาโดยรวมในระดับสูงกวา
ภาวะปกติ หรือสูงกวาผูส งู อายุในบานพักผูส งู อายุและใน
ชุมชน9
สุขภาพจิต
ภาวะซึมเศรา ผลการศึกษาที่ พบวา ผูสูงอายุ
ในโรงพยาบาล มีภาวะซึมเศราถึง รอยละ 46.9 แมจะไม
พบผูส งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศราระดับมากหรือระดับรุนแรง
แตภาวะซึมเศราเปนปญหาสําคัญที่พบบอยในผูสูงอายุ
ที่ควรคํานึงถึงในการดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะในภาวะ
เจ็บปวยเรื้อรัง พบวา มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา
เนื่องจากผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว อาจจะทําใหมีความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและความเจ็บปวย กลัวตาย หรือ
กังวลเกีย่ วกับคาใชจา ยในการรักษาพยาบาล และทีส่ าํ คัญ
คือ การขาดแคลนผูดูแล ทําใหพบเห็นขาวการฆาตัวตาย
ของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังได 18 การประเมินภาวะนี้ใน
ผูสูงอายุขณะอยูรักษาในโรงพยาบาล จะชวยใหสามารถ
ใหการบริการเพือ่ ปองกันและบรรเทาปญหาจากภาวะซึม
เศราในผูสูงอายุได
สภาพสมอง ผู สู ง อายุ ที่ เ ข า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลมโหสถ พบมีคา คะแนนของสภาพสมองทีต่ าํ่
กวาปกติ ถึง รอยละ 23.5 เมือ่ พิจารณาตามกลุม อายุและ
เพศ พบวา ผูสูงอายุวัยตน พบสภาพสมองที่ตํ่ากวาปกติ
ในหญิงมากกวาชาย แตผสู งู อายุวยั กลาง เปนชายมากกวา
หญิง สวนผูสูงอายุวัยปลาย พบในผูสูงอายุหญิงมากกวา
ชาย ดังนัน้ จึงควรพิจารณาปจจัยทีม่ ผี ลตอความแตกตาง
ดานเพศที่แตกตางกัน ภาวะสมองเสื่อมมีสัดสวนที่เพิ่ม
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สูงขึ้นตามอายุ และโดยเฉพาะในภาวะเจ็บปวยตองเขา
รักษาในโรงพยาบาล เปนสาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุมีภาวะ
พึง่ พาเพิม่ ขึน้ ดวย ดังนัน้ การคัดกรองภาวะนี้ ในผูส งู อายุ
ที่อยูรักษาในโรงพยาบาล จึงมีความสําคัญที่จะชวยหาวิธี
ปองกันความเสีย่ งหรือใหการดูแลผูส งู อายุทมี่ ภี าวะนีข้ ณะ
อยูรักษาในโรงพยาบาลไดอยางเหมาะสมตอไป
สุขภาพสังคม
จากผลการศึกษา ที่พบวา สุขภาพสังคมของผู
สูงอายุในโรงพยาบาลมโหสถ ของ สปป.ลาว นัน้ เปนผูส งู
อายุที่ยังมีแหลงสนับสนุนทางสังคมที่ดี โดยมีครอบครัว
ทั้ ง คู ส มรส และบุ ต ร เป น แหล ง สนั บ สนุ น สํ า คั ญ ทาง
ดานการเงิน การดูแลเมื่อเจ็บปวย และอื่นๆ แสดงถึง
โครงสรางการเกื้อกูลของครอบครัวใน สปป.ลาว ยังมี
ความเขมแข็ง ซึ่งความคลายคลึงกับในประเทศไทย ที่
สวนใหญมีบุตรและรองลงมาคือคูสมรส เปนผูใหการ
สนับสนุนทั้งดานจิตสังคมและดานการดูแลเมื่อเจ็บปวย
อาจกลาวไดวา ขอมูลจากผลการศึกษาของ สปป. ลาว
และประเทศไทย สะทอนถึงภาพของครอบครัวหรือครัว
เรือนยังคงเปนสถาบันสําคัญในการเกื้อหนุนทางสังคม
แกสมาชิก เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ19 ทั้งในภาวะปกติและเมื่อ
เจ็บปวย
โดยสรุปผลการศึกษาภาพสุขภาพของผูส งู อายุ
ที่เขาการรักษาในโรงพยาบาล ครั้งนี้ ทําใหทราบขอมูล
พื้นฐาน ที่ครอบคลุมมิติ ดานขอมูลทั่วไป ขอมูลสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคม ของผูสูงอายุที่เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของ สปป.ลาว ซึ่ง
สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดระบบบริการทีเ่ หมาะสม
แกผูสูงอายุขณะอยูรักษาในโรงพยาบาลตอไป

¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลของผูสูงอายุเฉพาะ
ใน 10 หอผู ป ว ยเท า นั้ น ไม ร วมถึ ง หอผู ป ว ยวิ ก ฤต
เนื่องจาก เปนหอผูปวยผูสูงอายุที่มีอาการเจ็บปวยที่
รุนแรงไมสามารถสื่อสารได และหอผูปวยพิเศษ
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
โรงพยาบาล แผนกการพยาบาล และหอผูปวย
ตางๆ ควรนํา ผลที่ไดจากการศึกษานี้ ไปใชเปนแนวทาง
ในการพั ฒ นาแบบประเมิ น ผู ป ว ยสู ง อายุ ที่ เ ข า รั บ การ
รักษาในโรงพยาบาล ใหครอบคลุมในทุกมิติ และใชเปน
แนวทางในการจัดบริการพยาบาลตามปญหาดานตางๆ
ของผูปวยสูงอายุขณะอยูในโรงพยาบาล
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