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การใช้ สมุดบันทึกประจ�ำตัวผู้สูงอายุเพื่อช่ วยในการส่ งเสริมสุ ขภาพเพิม่ พูนความรู้
และทัศนคติทดี่ ใี นการป้ องกันการหกล้ ม
ศิริพร ข่ องแรง1, จิตติมา บุญเกิด2, สุ นทราภรณ์ พิพทั ธกุศลกุล3, กรองทอง พุฒโิ ภคิน4
1
กลุม่ งานพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ
ประเทศไทย
2
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
3
กลุ่มงานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
4
กลุ่มงานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ
ประเทศไทย
บทน�ำ: การส่ งเสริ มสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุอย่างรอบด้านเพื่อป้ องกันการหกล้ม
เป็ นสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิอย่างยิง่ ในระบบการบริ การปฐมภูมิ ปัจจุบนั มีการใช้สมุดคูม่ ือ
ส่งเสริ มสุขภาพของผูส้ ูงอายุซ่ ึงจัดท�ำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
เป็ นปั จจัยเชิงบวกที่สำ� คัญต่อการที่ผสู ้ ู งอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
วัต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู ้ แ ละทัศ นคติ ข องผูส้ ู ง อายุแ ละผูด้ ู แ ล
ก่อนและหลังการได้รับการส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อป้ องกันการหกล้มโดยการให้
ค�ำแนะน�ำจากบุคลากรทางการแพทย์ประกอบกับการใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัว
วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยการศึกษาเชิ งปริ มาณ
ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผสู ้ ู งอายุ จ�ำนวน 143 คน และผูด้ ูแล จ�ำนวน 42 คน
ก่อนและหลังการได้รับการส่งเสริ มสุขภาพดังกล่าว ส�ำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยการให้ผสู ้ ูงอายุ จ�ำนวน 106 คน และผูด้ แู ล จ�ำนวน 29 คน ตอบค�ำถามปลายเปิ ด
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการมีสมุดบันทึกประจ�ำตัว และข้อจ�ำกัด ภายหลัง
ได้ใช้สมุดไปแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
ผลการศึกษา: ความรู ้และทัศนคติในการดูแลสุ ขภาพเพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้าน ได้แก่
การใช้ยาและระวังผลแทรกซ้อน และการป้องกันการหกล้ม รวมทั้งพบว่า ผูร้ ่วมวิจยั
ทีต่ อบแบบสอบถามทุกคนต้องการให้มสี มุดบันทึกประจ�ำตัวต่อไป เพราะมีประโยชน์
ในการบันทึกข้อมูลยาและการฉีดวัคซีน เป็ นการเตือนความจ�ำและช่วยการสื่ อสาร
กับแพทย์แผนกอื่นๆ
สรุ ป: การใช้สมุดบันทึ กประจ�ำตัวร่ วมกับการให้คำ� แนะน�ำจากบุคลากรทาง
การแพทย์ ช่วยเพิ่มความรู ้และทัศนคติในการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุในทุกด้าน
โดยเฉพาะเพื่อป้ องกันการหกล้ม นอกจากนี้ ยงั มีประโยชน์กบั การสื่ อสารกับ
แพทย์แผนกอื่นๆ
ค�ำส�ำคัญ: การป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาล ผูส้ ูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ สมุดบันทึก
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การใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัวผู้สูงอายุเพื่อช่วยในการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มพูนความรู้และทัศนคติที่ดี
ในการป้องกันการหกล้ม

บทน�ำ
ค�ำนิ ยามของการหกล้ม1 หมายถึ ง “การที่ ร่างกาย
เคลื่ อ นลงมากระทบสู่ พ้ื น ดิ น หรื อที่ ๆ ระดับ ต�่ำ กว่ า
ระดับเดิมโดยไม่ได้เป็ นการตั้งใจ” การหกล้มในผูส้ ู งอายุ
ในความจริ งแล้วเกิดน้อยกว่าในวัยเด็กหรื อนักกีฬาด้วยซ�้ำ
แต่เนื่องด้วยสรี รวิทยาที่ถดถอยและการมีภาวะกระดูกบาง
หรื อกระดูกพรุน จึงส่งผลกระทบต่อร่างกายได้อย่างชัดเจน2
ได้แก่ การบาดเจ็บต่อเนื้อเยือ่ และเส้นเอ็น คิดเป็ นร้อยละ
50 และการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 10 เช่น
กระดูกหัก เลือดออกในสมอง นอกจากนี้ การหกล้มใน
ผูส้ ู งอายุยงั ส่ งผลกระทบต่อจิตใจ โดยเฉพาะการหกล้ม
เกิดขึ้นซ�้ำๆ และไม่ได้รับการดูแลแก้ไข น�ำไปสู่ สุขภาพ
จิตที่แย่ลงหรื อภาวะซึมเศร้าได้3 คิดเป็ นร้อยละ 20 - 30
การดูแลผูส้ ูงอายุเพือ่ ป้องกันการหกล้ม เปรี ยบได้กบั
การดูแลผูส้ ู งอายุให้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงโดยรวม
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี เพราะการที่คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น
มีการเคลื่อนไหวเป็ นปกติ และไม่เกิดการหกล้มขึ้นกับ
ตนเองได้น้ นั ต้องเป็ นบุคคลทีม่ สี มรรถภาพทางร่ างกายทีด่ ี
และมีสติสมั ปชัญญะอยูก่ บั ตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ เนื่องจาก
ในวัยสู งอายุร่ างกายมี ภาวะถดถอยเพิ่มขึ้ นโดยเฉพาะ
กระดูกและกล้ามเนื้อ การมองเห็น รวมถึงผูส้ ูงอายุบางคน
มีโรคเรื้ อรัง ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการหกล้มเพิม่ มากขึ้น
เรื่ อยๆ ตามอายุที่มากขึ้น
การดู แ ลสุ ข ภาพของผูส้ ู ง อายุที่ ส�ำ คัญ คื อ การให้
ข้อ มู ล แก่ ผู ส้ ู ง อายุเ พื่ อ ให้ ผู ส้ ู ง อายุแ ละครอบครั ว เกิ ด
ความตระหนักในการป้องกันการหกล้ม การมีสุขภาพที่ดี
และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ดังนั้น เมือ่ กล่าวถึง “การดูแลผู้สูงอายุ
เพื่ อป้ องกันการหกล้ ม” นั้นย่อมหมายถึง กระบวนการ
ในเชิ งรุ กเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยรวมให้มีคุณภาพชี วิต
ที่ดีในผูส้ ู งอายุทุกราย ซึ่ งจะเป็ นเช่นนั้นได้ ควรเริ่ มสร้าง
ความตระหนักและให้ความรู ้เรื่ องการดูแลสุ ขภาพตนเอง
ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ในวัยผูใ้ หญ่ก่อนที่ จะเริ่ มเข้าสู่ ช่วง
สู งวัย ในกระบวนการเชิงรุ กนี้ มีได้ต้ งั แต่ในระดับชุมชน
และระดับนโยบาย เช่น การรณรงค์เรื่ องการงดสู บบุหรี่
ลดเค็มเพื่อรักษาไต เป็ นต้น ในประเทศญี่ปุ่น นโยบาย
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ของรัฐบาลสนับสนุ นให้คนญี่ปุ่นมีการเคลื่อนไหวและ
การท�ำกิจกรรมนอกบ้านที่ปลอดภัย ทั้งระบบการขนส่ ง
สาธารณะ การเดินทาง การให้บริ การต่างๆ ที่เข้าใจถึง
วัย ต่ า งๆ จนไปถึ ง วัย สู ง อายุ ท�ำ ให้ผูส้ ู ง อายุส่ ว นใหญ่
มีสมรรถนะทางกล้ามเนื้ อที่ค่อนข้างแข็งแรง นอกจากนี้
การคัดกรองสุ ขภาพยังเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ งที่ประเทศญี่ปุ่น
สนใจคัดกรองในทุกด้านทั้งเรื่ องความเสี่ ยงในการหกล้ม
โรคเรื้ อรัง โรคกระดูกพรุน ภาวะขาดสารอาหาร โรคมะเร็ง
และปัญหาในการใช้ยา4
รายงานการศึ ก ษาในต่ า งประเทศให้ค วามส�ำ คัญ
กับการส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อป้องกันการหกล้มในหลายวิธี
เช่น การส่งเสริ มให้มีการออกก�ำลังกายในชุมชน5, 6 การส่ง
อาสาสมัครชุ มชนให้คำ� แนะน�ำการป้ องกันการหกล้ม
แก่กลุ่มผูส้ ู งอายุ7 และรายงานการศึกษาในประเทศไทย
โดย Somton และคณะ8 พบว่า การใช้โปรแกรมการป้องกัน
การหกล้มในผูส้ ูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยการให้กจิ กรรมความรู ้
และสนับสนุนการปฏิบตั ิ ณ อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โดยมีผวู ้ จิ ยั และพีเ่ ลี้ยงเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุข ช่วยเพิม่
การดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุในการป้ องกันการหกล้มได้
อย่างมีนยั ส�ำคัญ นอกจากนี้ มีรายงานการศึกษาของ Boongird
และคณะ9 ซึ่งได้อบรมอาสาสมัครและใช้สื่อส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อสร้างความตระหนักและทัศนคติเชิงบวกแก่ผสู ้ ู งอายุ
ที่อาศัยในชุมชนเพื่อป้ องกันการหกล้มพบว่า ช่วยท�ำให้
เกิดความตระหนักในเรื่ องการป้ องกันการหกล้มเพิ่มขึ้น
ทั้งในกลุ่มผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลเช่นเดียวกัน
ผู ป้ ่ วยสู ง อายุที่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก ารที่ ค ลิ นิ ก ผู ส้ ู ง อายุ
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีจำ� นวนเฉลี่ยปี ละ 2,000 คน และ
มีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ จากข้อมูลสถิตปิ ัญหาสุขภาพ
ผูส้ ู งอายุที่พบจากการดูแลรักษาในปี พ.ศ. 2550 - 255110
ประกอบด้ว ย 1) ปั ญ หาการใช้ย า เนื่ อ งด้ว ยผูส้ ู ง อายุ
ได้รับยาหลายขนาดและหลายชนิด รวมทั้งได้รับการดูแล
รักษาจากหลายคลินิก การบริ หารจัดการยาจ�ำนวนมาก
จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดได้สูงทั้งจากผูป้ ่ วยและญาติผดู ้ ูแล
และ 2) การส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคมีในเวชปฏิบตั ิ
มีนอ้ ย ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ ง
ล�ำไส้ โรคต้อหิน โรคกระดูกพรุน เป็ นต้น รวมถึงการประเมิน

การใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัวผู้สูงอายุเพื่อช่วยในการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มพูนความรู้และทัศนคติที่ดี
ในการป้องกันการหกล้ม

ความเสี่ ยงต่อการหกล้ม และการได้รับวัคซีนป้องกันโรค
เนื่ องจากแพทย์และพยาบาลจ�ำเป็ นต้องให้ความสนใจ
กับปั ญหาสุ ขภาพที่สำ� คัญเฉพาะหน้าก่อน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทยโดยใช้สมุดคู่มือ
ส่งเสริมสุขภาพในการดูแลตนเองของผูส้ ูงอายุน้นั กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ท�ำสมุดบันทึกสุขภาพในผูส้ งู อายุ11
และจากรายงานการส�ำรวจสุขภาวะผูส้ ูงอายุไทยในปี พ.ศ.
255612 พบว่า เป็ นปัจจัยเชิงบวกที่สำ� คัญอย่างหนึ่งต่อการที่
ผูส้ ูงอายุมพี ฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่ การออกก�ำลังกาย
อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 15 - 30 นาที การรับประทาน
ผักผลไม้เป็ นประจ�ำ ไม่ดื่มสุ รา และไม่สูบบุหรี่
คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความต้องการศึกษารูปแบบในการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุเพือ่ ป้องกันการหกล้มโดยการให้คำ� แนะน�ำ
จากบุคคลากรทางการแพทย์ประกอบกับการใช้สมุดบันทึก
ประจ�ำตัวเพื่อสามารถติดตามและเฝ้าระวังโรคหรื อภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง การใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัว
จะช่ วยส่ งต่อข้อมูลทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วยสู งอายุให้กบั
แพทย์ท้ งั ในคลินิกผูส้ ู งอายุโรงพยาบาลรามาธิ บดี และ
คลินิกอืน่ ๆ ได้สามารถวางแผนการรักษาและคัดกรองโรค
อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีสว่ นส�ำคัญในการสร้างความตระหนัก
รู ้ถึงความส�ำคัญในการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วยเอง น�ำไปสู่
การดูแลรักษาโรคหรืออาการบางอย่างทีร่ กั ษาได้และป้องกัน
การหกล้มครั้งต่อไปได้ในที่สุด
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้
และทัศ นคติ ข องผูป้ ่ วยสู ง อายุแ ละผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วยสู ง อายุ
ในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันการหกล้ม
ก่ อ นและหลัง การได้รั บค�ำแนะน�ำร่ วมกับการใช้สมุ ด
บันทึกประจ�ำตัว เพื่อสร้างรู ปแบบหรื อกระบวนการใน
การส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันการหกล้มในผูป้ ่ วยสูงอายุ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในโรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูมหิ รื อตติยภูมิ

เข้ารับการดูแลรักษาคลินิกผูส้ ู งอายุเวชศาสตร์ ครอบครัว
โรงพยาบาลรามาธิ บดี อ่านหนังสื อได้และยินดีเข้าร่ วม
งานวิจยั และผูด้ แู ลผูส้ ูงอายุ จ�ำนวน 42 คน อายุต้งั แต่ 18 ปี
ขึ้นไป ทีพ่ าผูป้ ่ วยสูงอายุมารับการดูแลรักษาทีค่ ลินกิ ผูส้ ูงอายุ
เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี
การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษานี้ ไดรับการอนุมตั ิดำ� เนินการวิจยั โดยผ่าน
การพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั
ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิ ดล เลขที่ 2558/389 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิธีดำ� เนินการวิจยั
รู ปแบบการศึกษาเป็ นเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ
(Embedded mixed-methods study) โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1) ออกแบบสมุดบันทึกประจ�ำตัวผูป้ ่ วยสูงอายุทเี่ ข้ารับ
การรักษา ณ คลินกิ สูงอายุโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยรวบรวม
ข้อมูลปัญหาส�ำคัญทีพ่ บบ่อยในผูส้ ูงอายุทเี่ ป็ นสาเหตุให้เกิด
การหกล้ม ได้แก่ ปั ญหาการใช้ยา ขาดสารอาหาร และ
การไม่รายงานแพทย์เมื่อมีการหกล้มเกิดขึ้น
2) ผูช้ ่ ว ยวิจ ัย จ�ำ นวน 2 คน น�ำ แบบสมุ ด บัน ทึ ก
ประจ�ำตัวผูป้ ่ วยสูงอายุไปทดสอบการใช้ในผูป้ ่ วย จ�ำนวน
10 คน และน�ำมาปรับปรุ งเนื้อหา ข้อมูลให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน และจัดพิมพ์สมุดบันทึกประจ�ำตัวผูป้ ่ วยสูงอายุ
3) ผู ้วิ จ ัย จัด ประชุ ม เพื่ อ อบรมแก่ พ ยาบาลและ
เภสัชกรผูช้ ่ วยวิจยั จ�ำนวน 3 คน เกี่ ยวกับการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในผูส้ ู งอายุ การใช้ยาให้ถูกต้อง และการป้องกัน
การหกล้ม เพื่อให้ผชู ้ ่วยวิจยั ทั้ง 3 คน ให้คำ� แนะน�ำการใช้
สมุดบันทึกประจ�ำตัวแก่ผปู ้ ่ วยสู งอายุและผูด้ ูแล
4) ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถามความรู ้และทัศนคติ
ในการป้ องกันการหกล้มโดยประเด็นค�ำถามเกี่ ยวข้อง
กับการส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยรวม การใช้ยาที่ เหมาะสม
วิธีการศึกษา
ความรู ้ในการป้ องกันการหกล้มและการรายงานแพทย์
กลุ่มตัวอย่ าง
เมื่อมีการหกล้มเกิดขึ้น และให้ผชู ้ ่วยวิจยั จ�ำนวน 2 คน
ผูร้ ่ ว มวิ จ ัย จ�ำ นวนทั้ง สิ้ น 185 คน ประกอบด้ว ย ทบทวนเนื้อหาและน�ำมาทดสอบกับผูป้ ่ วยสูงอายุ จ�ำนวน
ผูป้ ่ วยสู งอายุไทย จ�ำนวน 143 คน อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป 10 คน เพื่อปรับปรุ งเนื้อหาให้เหมาะสมกับการใช้งาน
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5) ผูช้ ่ วยวิจยั ใช้แบบสอบถามความรู ้ และทัศนคติ
ในการป้องกันการหกล้มก่อนและหลังการใช้สมุดบันทึก
ประจ�ำตัวและการได้รบั ค�ำแนะน�ำจากพยาบาลและเภสัชกร
ผูช้ ่วยวิจยั
6) ผูช้ ่วยวิจยั ใช้แบบสอบถามที่เป็ นค�ำถามปลายเปิ ด
เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุหรื อผูด้ ูแลที่ร่วมวิจยั ตอบค�ำถามภายหลัง
จากได้รบั การใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัวแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณวิ เ คราะห์ โ ดยการเปรี ย บเที ย บ
การให้ค ะแนนในแบบสอบถามก่ อ นและหลัง การใช้
สมุดบันทึกประจ�ำตัวผูป้ ่ วยสู งอายุและได้รับค�ำแนะน�ำ
โดยบุ คคลากรทางการแพทย์ในเรื่ องการบันทึ กข้อมูล
ด้านสุขภาพ การรายงานปัญหาหกล้มให้แพทย์ทราบหากมี
การหกล้มเกิดขึ้น รวมถึงการใช้ยาที่ถกู ต้องและการบันทึก
ข้อมูลการใช้ยา โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยข้อมูลคะแนน
(Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD)
ในแต่ละหัวข้อในแบบสอบถาม การเปรี ยบเทียบก่อนและ
หลังใช้สถิติ t test
ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพที่ ได้จากการบันทึ กค�ำตอบของ
ผูร้ ่ วมวิจยั ในการตอบแบบสอบถามที่เป็ นค�ำถามปลายเปิ ด
และน�ำ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท ำ� การบัน ทึ ก ไว้ใ ห้ผูว้ ิ จ ัย หลัก และ
ผูว้ ิจยั รองอ่านทบทวนผลการบันทึก การตีความประเด็น
ต่างๆ กระท�ำโดยการขีดเส้น ถอดรหัส และจัดกลุม่ จากนั้น
น�ำมาประชุมร่ วมกัน 2 ครั้ง จนได้ขอ้ สรุ ป และน�ำผลสรุ ป
ที่ ได้มาตรวจสอบความถูกต้องทั้งภายในและภายนอก
เพื่อวิเคราะห์วา่ ผลสรุ ปเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่
ค�ำถามที่ใช้คือ ท่านได้รับประโยชน์จากการมีสมุดบันทึก
อะไรบ้าง ปัญหาการใช้สมุดที่ทา่ นพบพร้อมข้อเสนอแนะ
ท่านอยากให้มีสมุดต่อไปหรื อไม่อย่างไร เป็ นต้น

ผลการศึกษา
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ผูป้ ่ วยสู งอายุและผูด้ ู แลที่ เข้าร่ วมงานวิจยั จ�ำนวน
ทั้งสิ้ น 185 คน โดยผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูส้ ู งอายุ
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จ�ำนวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.30 และผูด้ ูแล จ�ำนวน
42 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.70 เป็ นเพศหญิง จ�ำนวน 136 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.51 และผูใ้ ช้ส มุ ด บัน ทึ ก ประจ�ำ ตัว
ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื ออนุปริ ญญา
คิดเป็ นร้อยละ 34.81 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง (N = 185)
ข้ อมูล
จ�ำนวน (%)
ผูร้ ่ วมวิจยั
ผูส้ ู งอายุ
143 (77.30)
ผูด้ ูแล
42 (22.70)
เพศ
หญิง
136 (73.51)
ชาย
49 (26.49)
ระดับการศึกษา
อ่านเขียนไม่ได้
19 (10.50)
ประถมศึกษา
39 (21.55)
มัธยมศึกษา
40 (22.10)
ปริ ญญาตรี
63 (34.81)
ปริ ญญาโท
18 (9.94)
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
2 (1.10)
สถานภาพสมรส
โสด
22 (11.89)
แต่งงาน
109 (58.92)
หย่า
7 (3.78)
หม้าย
47 (25.41)
การท�ำงาน
ยังท�ำงานอยู่
36 (19.46)
ไม่ทำ� งาน
149 (80.54)
สิ ทธิการรักษา
ข้าราชการ
127 (68.65)
รัฐวิสาหกิจ
8 (4.32)
ประกันสังคม
4 (2.16)
ประกันสุ ขภาพ
18 (9.73)
ผูพ้ ิการ
2 (1.08)
จ่ายค่ารักษาเอง
26 (14.05)
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ผูด้ แู ลผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เป็ นบุตรคิดเป็ นร้อยละ 41.62
ส่ วนผูส้ ู งอายุที่ใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัวและอยูต่ ามล�ำพัง
คิดเป็ นร้อยละ 5.41 และผูป้ ่ วยสู งอายุมีประวัติโรคเรื้ อรัง
โดยพบโรคไขมันในเลือดสู งมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 78
รองลงมาคือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 75 โรคกระดูกพรุน
ร้อยละ 35.87 และโรคข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 30.05 ตามล�ำดับ
รวมทั้งพบผูส้ ูงอายุทมี่ โี รคสมองเสื่อมคิดเป็ นร้อยละ 10.38
และมีการใช้ยาหลายชนิด (มากกว่า 5 ชนิดขึ้นไป) คิดเป็ น
ร้อยละ 74.05 นอกจากนี้ ผูป้ ่ วยสูงอายุยงั มีปัญหาทางสายตา
เกือบครึ่ งหนึ่งของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 50.82
และปัญหาการได้ยนิ คิดเป็ นร้อยละ 26.09 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2. ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพและด้ า นความเป็ นอยู่
ในกลุ่มผู้สูงอายุ (N = 185)
ข้ อมูล
จ�ำนวน (%)
ผูด้ ูแลหลัก
คู่สมรส
50 (27.00)
บุตร
77 (41.62)
ญาติ
14 (7.57)
ผูด้ ูแลจ้าง
3 (1.62)
ไม่มี
41 (22.16)
สถานภาพความเป็ นอยู่
อยูล่ ำ� พัง
10 (5.41)
อาศัยกับครอบครัว
174 (94.05)
อาศัยในสถานบริ บาล
1 (0.54)
*
ประวัติโรคเรื้ อรัง
ความดันโลหิ ตสู ง
138 (75.00)
เบาหวาน
50 (27.47)
ไขมันในเลือดสู ง
147 (80.33)
หัวใจ
29 (15.68)
ไตวายเรื้ อรัง
13 (7.00)
ซึ มเศร้า
20 (10.81)
สมองเสื่ อม
19 (10.38)
ข้อเสื่ อม
55 (30.05)
กระดูกพรุ น
66 (35.87)
การมองเห็น
93 (50.82)
การได้ยนิ
48 (26.09)
*
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
การวิเ คราะห์ ผลการประเมิ น ความรู ้ แ ละทัศนคติ
ภายหลังจากมีการใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัวผูส้ ูงอายุได้ 6 เดือน
มีผรู ้ ่ วมวิจยั ที่ตอบแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังการใช้
สมุดบันทึ กประจ�ำตัว จ�ำนวน 135 คน โดยเป็ นผูป้ ่ วย
สู งอายุ จ�ำนวน 106 คน และผูด้ ูแล จ�ำนวน 29 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามได้รบั ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพเพิม่ ขึ้น
ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การใช้ยาและระวังผลแทรกซ้อน
และการป้ องกันการหกล้ม โดยเฉพาะข้อมูลจากแพทย์
ในการป้องกันการหกล้มซึ่งพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้รบั
ความรู ้เพิม่ ขึ้นมากที่สุดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < .01)
(ตารางที่ 3) นอกจากนี้ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ส อบถามเพิ่ ม เติ ม
ในแบบประเมินภายหลังการได้รบั ค�ำแนะน�ำจากผูช้ ่วยวิจยั
และการใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัว ได้แก่ ข้อมูลในสมุดบันทึก
ประจ�ำตัวมีส่วนผลักดันให้ผปู ้ ่ วยดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนได้รับสมุดบันทึกประจ�ำตัว
ผูป้ ่ วยได้รับประทานยาอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอมากขึ้น
พบว่า ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 3.43 (0.68)
และ 3.35 (0.80) ตามล�ำดับ ส่ วนการได้นำ� สมุดสื่ อสาร
กับแพทย์หรื อทีมสุ ขภาพอยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 2.68 (1.22)
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการให้ผรู ้ ่วมวิจยั ตอบแบบสอบถามโดยการเขียนตอบ
ในค�ำถามปลายเปิ ด ผูต้ อบแบบส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า
สมุดบันทึกประจ�ำตัวผูส้ ูงอายุมปี ระโยชน์ชว่ ยเตือนความจ�ำ
เรื่องยา การฉีดวัคซีน และการแพ้ยา เมือ่ มีการปรับยา รายละเอียด
ในการปรับยา สามารถน�ำมาสื่ อสารกับแพทย์ต่างแผนก
หรื อต่างโรงพยาบาลได้ นอกจากนี้ การได้บนั ทึกข้อมูล
หรื อมีเจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกให้ ส่ งผลให้เกิดการกระตุน้
ในการดูแลและเฝ้าติดตามสุขภาพของตนเองมากขึ้น ส�ำหรับ
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นระหว่างการใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัวคือ ผูป้ ่ วย
ส่ วนหนึ่ งไม่สามารถลงบันทึกข้อมูลยาได้เอง ต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่ช่วยลงบันทึกให้ และข้อมูลผลการตรวจเลือด
เป็ นศัพท์ทางการแพทย์ ซึ่งบางครั้งผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลอาจไม่เข้าใจ
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ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบความรู้ และทัศนคติต่อการดูแลสุ ขภาพของผู้สูงอายุก่อนการได้ รับความรู้ และการปฏิบัตติ วั
โดยทีมแพทย์ ร่วมกับการใช้ สมุดบันทึกประจ�ำตัว
ค่ าเฉลีย่ ± ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความแตกต่ าง
หัวข้ อทีป่ ระเมิน
การรับสมุดบันทึกประจ�ำตัว
P Value*
ของค่ าเฉลีย่
ก่ อน
หลัง
ได้รับความรู ้ในการดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แข็งแรง 3.01 ± 0.95
3.50 ± 0.63
0.49
< .01
จากแพทย์หรื อทีมแพทย์
ได้รับความรู ้ในการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกัน 2.87 ± 1.10
3.47 ± 0.67
0.60
< .01
ข้อผิดพลาดหรื อภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา
มีความเข้าใจและเห็นความส�ำคัญในการรับประทาน 3.35 ± 0.75
3.59 ± 0.50
0.24
< .01
ยาอยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอ
ได้รับข้อมูลจากแพทย์หรื อทีมแพทย์ในการป้องกัน 2.27 ± 1.42
3.20 ± 0.94
0.92
< .01
การหกล้ม
มีการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกันการหกล้มตามค�ำแนะน�ำ เช่น 2.45 ± 1.34
3.22 ± 1.02
0.77
< .01
เลือกใส่รองเท้าทีเ่ หมาะสม ปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน
หากมีการหกล้มเกิดขึ้นหรื อทรงตัวไม่ดี
2.69 ± 1.32
3.30 ± 0.90
0.61
< .01
ท่านมีการเล่าให้แพทย์หรื อทีมแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
*
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ t test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ .05

รวมทั้งกระดาษที่ลงบันทึกค่อนข้างมัน ท�ำให้หมึกปากกา
เลอะง่าย บางรายให้ความคิดเห็นว่าสมุดบันทึกมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ เก็บใส่กระเป๋ าล�ำบาก ทั้งนี้ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ทุกรายอยากให้มีสมุดบันทึกต่อไป เพราะมีประโยชน์ใน
การบันทึกข้อมูลยา และการฉีดวัคซีน เป็ นการเตือนความจ�ำ
และช่วยการสื่อสารกับแพทย์แผนกอืน่ หรือโรงพยาบาลอืน่ ๆ

อภิปรายผล
การส่งเสริ มสุขภาพในผูส้ ูงอายุเพือ่ ป้องกันการหกล้ม
เป็ นเรื่ องที่สำ� คัญมาก จากรายงานการศึกษาในต่างประเทศ
ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุอย่างรอบด้านเพือ่ ป้องกัน
การหกล้ม ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรปฏิ บ ัติ อ ย่า งยิ่ง โดยเฉพาะ
ในระบบการบริ การปฐมภูมิ13 ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
ประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้จดั ท�ำ
สมุดบันทึกสุขภาพในผูส้ ูงอายุ11 และจากรายงานการส�ำรวจ
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สุ ขภาวะผูส้ ู งอายุไทยในปี พ.ศ. 255612 พบว่า เป็ นปั จจัย
เชิงบวกที่สำ� คัญอย่างหนึ่ งต่อการที่ผสู ้ ู งอายุมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ การออกก�ำลังกายอย่างน้อย 3 วัน
ต่อสัปดาห์ ครั้งละ 15 - 30 นาที การรับประทานผักผลไม้
เป็ นประจ�ำ ไม่ดื่มสุ รา และไม่สูบบุหรี่ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาในครั้งนี้ ที่พบว่า การใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัว
ผูป้ ่ วยสูงอายุร่วมกับการให้คำ� แนะน�ำในเรื่ องการปฏิบตั ติ วั
จากบุคคลากรทางการแพทย์ชว่ ยส่งเสริ มความรูแ้ ละทัศนคติ
ในการดู แ ลสุ ข ภาพในผูส้ ู ง อายุเ พื่ อ ป้ อ งกัน การหกล้ม
มีประสิ ทธิภาพในการส่งเสริ มสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุ โดยได้
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความรู ้ แ ละทัศ นคติ ก่ อ นและหลัง
กระบวนการดังกล่ าวพบว่า ผูส้ ู งอายุและผูด้ ู แลได้รับ
ความรู ้ขอ้ มูลจากแพทย์ในการป้ องกันการหกล้มเพิ่มขึ้น
มากทีส่ ุดอย่างมีนยั ส�ำคัญและมีการปฏิบตั ติ วั เพือ่ การป้องกัน
การหกล้มได้ดีข้ ึน เช่ น การสวมใส่ รองเท้าที่เหมาะสม
และการปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน ส�ำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพให้ผลสอดคล้องต่อการดู แลสุ ขภาพ
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เช่ นเดี ยวกันโดยเฉพาะเรื่ องการใช้ยา เมื่อมีการปรับยา
สามารถน�ำ สมุ ด เป็ นตัว กลางในการสื่ อ สารกับ แพทย์
แผนกอื่นๆ หรื อแพทย์ต่างโรงพยาบาล เพื่อช่วยป้องกัน
ข้อผิดพลาดจากการใช้ยาซ�้ำ ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ส�ำคัญ
อย่างหนึ่งในการหกล้มในผูส้ ู งอายุ
กระบวนการส่งเสริ มสุขภาพในการศึกษานี้ซ่ ึงมุง่ เน้น
กลุ่ ม เป้ า หมายทั้ง ผูส้ ู ง อายุแ ละผูด้ ู แ ล ได้ผ ลลัพ ธ์ ที่ ดี มี
ประสิ ทธิ ภาพเช่นเดียวกับรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ 9
ที่ได้ทำ� การศึกษา ณ อ�ำเภอเคียนซา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ที่สร้างความตระหนักรู ้และทัศนคติเชิ งบวกแก่ผูส้ ู งอายุ
ในชุมชนเพื่อป้องกันการหกล้มโดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งผูส้ ู งอายุและผูด้ ู แล ในการศึ กษานี้ ผูส้ ู งอายุที่เข้ารั บ
การรั ก ษาในโรงพยาบาลส่ ว นใหญ่ มี ค วามเจ็ บ ป่ วย
หลากหลายและมีการใช้ยาอยูห่ ลายชนิ ด บางรายจ�ำเป็ น
ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผูด้ ูแล กระบวนการส่งเสริ ม
สุ ขภาพในผูส้ ู งอายุที่กำ� หนดเป้าหมายที่ผดู ้ ูแลด้วย มักจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึนและอาจส่ งผลที่ดี
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแล นอกจากนี้
ยัง ส่ ง ผลดี ต่ อ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งแพทย์แ ละผูป้ ่ วย
ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่ องการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม (Drug compliance)
อย่า งไรก็ ต าม กระบวนการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อ
ป้ อ งกัน การหกล้ม โดยการใช้ส มุ ด บัน ทึ ก ประจ�ำ ตัว
ร่ วมกับการได้รับค�ำแนะน�ำจากบุคคลากรทางการแพทย์
ยังมีขอ้ จ�ำกัดอยูห่ ลายด้าน ประการแรกคือ ในการศึกษานี้
ไม่ได้ทำ� การประเมินผลการลดอัตราการหกล้มที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัว หรื อประเมินผล
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันการหกล้ม ซึ่งหากท�ำ
การประเมิ น ผลดัง กล่ า วจะท�ำ ให้ เ ห็ น ผลที่ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ได้ชดั เจนขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษา
ในครั้งนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่สำ� คัญในการพัฒนารู ปแบบการดูแลผูส้ ู งอายุในระบบ
บริ ก ารต่ อ ไป ซึ่ ง การป้ อ งกัน การหกล้ม นั้น นอกจาก
การให้ความรู ้และทัศนคติในการดูแลสุ ขภาพตนเองของ
ผูส้ ู งอายุแล้ว การออกก�ำลังกายเพื่อป้ องกันการหกล้ม
การระมัดระวังการใช้ยาที่ มีความเสี่ ยงโดยแพทย์ และ

การปรั บ สภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ ผู ส้ ู ง อายุ
เป็ นเรื่ องส�ำคัญในกระบวนการป้องกันการหกล้มเช่นกัน
ข้อจ�ำกัดอีกประการหนึ่ งคือ ผูป้ ่ วยสู งอายุหลายราย
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เอง จ�ำเป็ นต้องให้เจ้าหน้าที่
ช่วยในการบันทึก แม้ว่าบางรายมีผูด้ ูแลแต่ยงั ต้องอาศัย
การช่วยบันทึกจากเจ้าหน้าที่ ดังนั้น การใช้กระบวนการ
ดังกล่าวอาจจ�ำเป็ นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากและอาศัย
บุคคลกรที่มีความรู ้ความเข้าใจในการให้คำ� แนะน�ำและ
ติดตามอย่างต่อเนื่ อง ถึงแม้ว่าข้อจ�ำกัดเหล่านี้ อาจส่ งผล
ต่อการน�ำไปใช้ในโรงพยาบาลอืน่ ๆ ทีข่ าดแคลนบุคคลากร
การศึ กษานี้ แสดงให้เห็ นว่า ผูป้ ่ วยสู งอายุที่เข้ารั บ
การรักษาในโรงพยาบาลและผูด้ ูแลมีความสนใจในเรื่ อง
การดูแลสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
ทุกคนต้องการให้มีสมุดบันทึกต่อไป เพราะมีประโยชน์
ในการบันทึกข้อมูลยาและการฉี ดวัคซี น เป็ นการเตือน
ความจ�ำ และช่ ว ยการสื่ อ สารกับ แพทย์แ ผนกอื่ น หรื อ
โรงพยาบาลอื่นๆ จากข้อมูลดังกล่าวนี้ ยงั แสดงให้เห็ น
ถึงปั ญหาที่ผสู ้ ู งอายุและผูด้ ูแลประสบอยู่ เนื่องจากผูป้ ่ วย
สูงอายุทเี่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมักมีโรคประจ�ำตัวและ
ได้รบั ยาหลายหลาย และยังต้องได้รบั การดูแลค่อนข้างมาก
การที่มีกระบวนการเพื่อช่วยในเรื่ องข้อมูลความเจ็บป่ วย
และการใช้ยา การส่ งเสริ มสุ ขภาพ จึงเป็ นสิ่ งที่สำ� คัญและ
มีความจ�ำเป็ น เพือ่ ช่วยให้ผสู ้ ูงอายุและผูด้ แู ลสามารถน�ำไปใช้
ได้ในการดูแลตนเองที่บา้ นและยังช่วยในการสื่ อสารกับ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ที่ผปู ้ ่ วย
ได้รับการรักษาร่ วมด้วย ซึ่ งข้อจ�ำกัดดังกล่าวนี้สอดคล้อง
กับรายงานการส�ำรวจสุ ขภาวะผูส้ ู งอายุไทย ปี พ.ศ. 2556
เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผูส้ ู งอายุยงั ไม่ได้รับการพัฒนา
ที่ดีพอ และยังพบปั ญหาความไม่เพียงพอของสมุดคู่มือ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพในผูส้ ู งอายุถึงร้อยละ 8012
ทัง้ นี้ การศึกษาต่อไปในอนาคต ควรมีการพัฒนารูปแบบ
หรื อกระบวนการส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุเพื่อป้ องกัน
การหกล้มให้สามารถน�ำไปใช้ได้จริ งในโรงพยาบาลทัว่ ไป
โดยเป็ นกระบวนการทีใ่ ห้ทง้ ั ความรูแ้ ละทัศนคติในการป้องกัน
การหกล้มส�ำหรับผูส้ ูงอายุและผูด้ แู ล การสอนออกก�ำลังกาย
เพื่อป้ องกันการหกล้ม การพัฒนาระบบการเตือนเมื่อใช้
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ยาที่มีความเสี่ ยงต่อการหกล้มในผูส้ ูงอายุ และประเมินผล
ว่ากระบวนการที่พฒั นาขึ้นช่วยลดอัตราการหกล้มและ
ความเสี่ ยงต่อการหกล้มหรื อไม่ รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยี
ในการจัดเก็บข้อมูลทางสุขภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ยาทีร่ บั ประทาน
ทั้งหมด ข้อมูลโรคเรื้ อรัง หรื อข้อมูลความเสี่ ยงต่างๆ ต่อ
การหกล้ม เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุและผูด้ ูแลสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้งา่ ย และท�ำให้เกิดการสื่ อสารระหว่างแพทย์เฉพาะทาง
สาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ผสู ้ ู งอายุเข้าใช้บริ การ

ผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลทุกรายอยากให้มีสมุดบันทึกประจ�ำตัว
เพื่อช่ วยเตื อนความจ�ำเกี่ ยวกับการรั บประทานยาและ
การฉี ดวัคซี น รวมทั้งสามารถน�ำไปใช้สื่อสารกับแพทย์
ต่างโรงพยาบาลหรื อต่างแผนกได้ อย่างไรก็ตาม ยังพบ
ข้อจ�ำกัดในการใช้สมุดบันทึกประจ�ำตัว เนื่องจากผูส้ ูงอายุ
มีโรคเรื้ อรังหลากหลาย รวมถึงการใช้ยาหลายชนิด จึงจ�ำเป็ น
ต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีใ่ นการลงบันทึกข้อมูล
และต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก
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การมี สมุดบันทึ กประจ�ำตัวผูป้ ่ วยสู งอายุในคลิ นิก
ผูส้ ู งอายุและคลิ นิกเวชศาสตร์ ครอบครั ว โรงพยาบาล
รามาธิบดี มีประโยชน์กบั ผูส้ ู งอายุในหลายๆ ด้าน ได้แก่
การได้รั บ ข้อ มู ล ความรู ้ เ กี่ ย วกับ สุ ข ภาพของตนเอง
รวมทั้งการตระหนักถึงความส�ำคัญของการรับประทาน
ยาให้ถูกต้อง ช่วยเตือนความจ�ำเรื่ องการรับประทานยา
การปรับเปลี่ยนยา และข้อมูลการฉี ดวัคซี น ท�ำให้ผปู ้ ่ วย
ได้รับข้อมูลเพื่อป้ องกันการหกล้มและมี การปฏิ บตั ิ ตวั
เพื่อป้ องกันการหกล้มมากขึ้น มี ความกระตื อรื อร้ นใน
การรายงานแพทย์ให้ทราบเมื่อมีการหกล้มเกิ ดขึ้นหรื อ
มีการทรงตัวที่ผิดปกติเพื่อให้แพทย์คน้ หาสาเหตุ ทั้งนี้

คณะผู ้วิ จ ั ย ขอขอบพระคุ ณ นายแพทย์ วิ ว ัฒ น์
โรจนพิทยากร ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์นโยบายและการจัดการ
สุ ข ภาพ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ที่ ไ ด้ใ ห้ทุ น สนับ สนุ น การท�ำ งาน
วิ จ ัย ครั้ งนี้ และขอขอบคุ ณ คุ ณ จิ ร วดี ชุ ม พล นัก วิ จ ัย
ทีช่ ว่ ยวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ และ คุณดุษฎี มณีสุวรรณรัตน์
ผูป้ ระสานงานโครงการวิจยั การน�ำแนวทางการป้ องกัน
การหกล้มในชุมชนสู่เวชปฏิบตั ิ สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ
ผูส้ ูงอายุและผูด้ แู ลผูส้ ูงอายุทกุ ท่านทีเ่ ข้าร่ วมงานวิจยั ท�ำให้
ได้ขอ้ มูลที่ เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการดู แล
ผูส้ ูงอายุเพือ่ ส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันการหกล้มต่อไป
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Health Promotion Education for Elderly Patients by Using Structured Self-Health
Records to Enhance Knowledge and Attitudes Toward Fall Prevention
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Background: Health promotion education in elderly is the most important key
to successful implementation of fall prevention program in primary care practice.
The Ministry of Public Health in Thailand has encouraged the hospital in
community to use the self-health records which were found to enhance healthy
behaviors.
Objective: To compare the knowledge and attitudes on fall prevention among
elderly patients and their caregivers before and after the education program that
employed using self-health records and receiving the counseling from nurses
and pharmacists.
Methods: This embedded mixed methods study was designed by using the
structured questionnaires including demographic data and measuring the
knowledge and attitude on fall prevention for quantitative arm (143 elderly
patients and 42 caregivers). The open-ended questions about the advantages
and disadvantages of self-health records were used in qualitative part among
106 elderly patients and 29 caregivers after 6 months of using their records.
Results: Knowledge and attitude scores were statistically higher in all parts,
including appropriate use of the medications, following vaccination schedule,
and getting information about fall prevention from their primary care physicians.
All participants in qualitative study required to have their self-health records to
improve their understanding about their medications and health information.
Conclusions: Self-health records and receiving the counseling from nurses and
pharmacists not only enhances the knowledge and attitude toward fall
prevention program in older adults but also helps patients to communicate with
the specialists about their health information.
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