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บทความวิจยั

รายการยาที่ไม่เหมาะสมที่ผสู้ งู อายุใช้ในบ้านพักคนชรา
วรัญญา บัวขวัญ และ สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการใช้ยาของผูส้ งู อายุและรายการยาที่ไม่เหมาะสมต่อผูส้ งู อายุในบ้านพักคนชรา วิ ธีการ:
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวางทีร่ วบรวมข้อมูลรายการยาจากทะเบียนสุขภาพ การสอบถาม และพิจารณาดู
รายการยาที่กาลังใช้จริงของผูส้ ูงอายุทม่ี อี ายุ ≥ 60 ปี และกาลังได้รบั ยาอย่างน้อย 1 รายการ ในศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ งู อายุบา้ นบางแค กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ประเมินรายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมต่อผูส้ งู อายุโดยใช้เกณฑ์ 2012 AGS Beers
criteria ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่าง 105 ราย เป็ นเพศหญิงร้อยละ 75.2 อายุเฉลีย่ 79.1 ± 7.7 ปี โรคทีพ่ บ 3 ลาดับแรก คือ
โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 60.0) โรคกระดูกและข้อ (ร้อยละ 41.0) และไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 40.0) ผูส้ งู อายุประมาณร้อย
ละ 86 ได้รบั ยา ≥ 5 รายการ (polypharmacy) กลุ่มยาทีม่ กี ารใช้ 3 ลาดับแรก คือ ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 23.8)
วิตามินและแร่ธาตุ (ร้อยละ 20.1) และยาที่ออกฤทธิต่์ อระบบประสาทส่วนกลาง (ร้อยละ 14.5) ผู้สูงอายุร้อยละ 61.0 ได้รบั
รายการยาไม่เหมาะสม รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม 3 ลาดับแรก คือ chlorpheniramine (ร้อยละ 17.4) orphenadrine (ร้อยละ
15.9) และ lorazepam (ร้อยละ 14.5) จานวนรายการยามีความสัมพันธ์กบั การได้รบั รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p0.01) เมื่อวิเคราะห์โดยสถิติ binary logistic regression พบว่า การได้รบั ยา ≥ 11 รายการ เพิม่ โอกาสในการ
ได้รบั รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม 11.34 เท่าตัว (95% CI=1.97-65.33) เมื่อเทียบกับการได้รบั ยา 0-4 รายการ ส่วนเพศ ช่วงอายุ
ระดับการศึกษา จานวนโรค/อาการ และจานวนแหล่งรับยา ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั รายการยาที่ไม่เหมาะสม สรุป :
ผูส้ งู อายุในบ้านพักคนชรามีโรค/อาการพร้อมกันหลายโรค นาไปสู่การใช้ยาหลายรายการ และทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการได้รบั
รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม ข้อมูลจากงานวิจยั อาจช่วยเพิม่ ความปลอดภัยในการใช้ยาของผูส้ งู อายุในบ้านพักคนชราต่อไป
คาสาคัญ: ผูส้ งู อายุ บ้านพักคนชรา รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมต่อผูส้ งู อายุ Beers criteria
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บทนา
ปจั จุบนั สัดส่วนประชากรผู้สงู อายุเพิม่ ขึน้ ทัวโลก
่
เนื่ อ งจากอัต ราการเกิด และอัต ราตายที่ล ดลง ส่ ง ผลให้
สัดส่วนของประชากรวัยเด็กลดลง ประชากรวัยทางานและ
วัยสูงอายุมสี ดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ในประเทศไทยการคาดการณ์
ระหว่า งปี พ.ศ. 2553–2583 แสดงให้เ ห็นว่า สัดส่ว น
ประชากรวัยเด็ก (< 15 ปี ) และวัยทางาน (15-59 ปี ) มี
แนวโน้มลดลง ขณะทีส่ ดั ส่วนของประชากรสูงอายุ ( ≥ 60
ปี ) มีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปี พ.ศ. 2553 มี
ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 13.2 คาดการณ์ว่าจะเพิม่ เป็ นร้อยละ 32.1
ในปี พ.ศ. 2583 และในปี พ.ศ. 2560 สัด ส่ ว นของ
ประชากรวัย เด็ก จะเท่ า กัน กับ สัด ส่ว นของประชากรวัย
สูงอายุ (1) ผลการศึกษาเบื้องต้นจากการสารวจสุขภาวะ
ผู้สูง อายุ ไ ทย ปี 2556 ภายใต้ แ ผนงานส่ง เสริม สุข ภาพ
ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารในกลุ่มตัวอย่างประชากรทีม่ อี ายุตัง้ แต่
60 ปี ข้ึน ไป พบว่ า ผู้สูง อายุ เ ป็ น โรคความดัน โลหิต สู ง
ร้อยละ 41.0 โรคเบาหวานร้อยละ 20.0 โรคข้อเข่าเสื่อม
ร้อยละ 10.6 ผู้ป่วยติดเตียงร้อยละ 1.4 และโรคซึมเศร้า
ร้อยละ 1.2 (2)
ผูส้ ูงอายุทม่ี โี รคเรือ้ รังหลายโรคนาไปสู่การใช้ยา
หลายรายการ (polypharmacy) (3, 4) และการได้ร ับ
รายการยาที่ไ ม่ เ หมาะสม (potentially inappropriate
medications) (5) จานวนยาที่ใช้มากขึน้ สัมพันธ์กบั อายุ ท่ี
เพิม่ ขึน้ สิง่ ที่ตามมา คือ เหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์จากยา
ปฏิกริ ยิ าระหว่างยา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาทีส่ ูงขึน้
(6) รายการยาที่ไม่เหมาะสมต่อผูส้ ูงอายุ คือ รายการยาที่
ใช้ในผูส้ งู อายุแล้วทาให้เกิดความเสีย่ งหรือผลเสียมากกว่า
ประโยชน์ ทางการรักษา (7) บางรายเกิดการล้มและต้อง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในปจั จุบนั มีหลักเกณฑ์
การประเมิน รายการยาที่ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ ผู้สูง อายุ เช่ น
Beers criteria, STOPP (Screening Tool of Older
Person’s Prescriptions), McLeod criteria, Laroche list
เป็ นต้น ซึง่ มีการนามาใช้อย่างแพร่หลาย
การศึกษาการใช้ยาของผู้สูงอายุซ่งึ พักอาศัยใน
บ้านพักคนชราได้รบั ความสนใจจากหลายประเทศทัวโลก
่
เช่น Shah และคณะ (8) ศึกษาการสังยาในชุ
่
มชนและ
บ้านพักคนชราในประเทศอังกฤษและเวลส์ โดยใช้เกณฑ์
Beers criteria พบว่า ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 33.0 ทีอ่ ยู่ในบ้านพัก

คนชราได้รบั รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่ มากกว่าในชุมชน
ทีพ่ บเพียงร้อยละ 21.4 ในประเทศฝรังเศส
่
Cool และคณะ
(9) ศึกษารายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมและปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องใน
บ้านพักคนชรา โดยใช้เกณฑ์ Laroche list ซึง่ เป็ นเกณฑ์ท่ี
พัฒนาจาก Beers criteria โดยปรับให้เข้ากับรายการยา
ของฝรังเศส
่ ร่วมกับการทบทวนการใช้ยา (drug utilization
review) พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 71 ได้รบั รายการยาที่ไม่
เหมาะสม และอายุทม่ี ากขึน้ จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการได้รบั
รายการยาที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 1.02 เท่าตัว (95%
CI=1.01-1.03) สาหรับในประเทศไทยยังไม่มกี ารศึกษาใน
ส่ว นนี้ ผู้วิจ ัย จึง ศึก ษาการใช้ย าของผู้สูง อายุ ใ นบ้า นพัก
คนชรา รวมถึง ความชุ ก และป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ การได้ร ับ
รายการยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการสร้าง
ความปลอดภัยแก่ผสู้ งู อายุในบ้านพักคนชราต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จ ั ย เ ชิ ง พ ร ร ณ น า
ภาคตัดขวาง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
คน กลุ่มสหสถาบันชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ได้รบั อนุ ญาตในการเก็บข้อมูลจากกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
กลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์ ค ัด เข้า ส าหรับ ตัว อย่ า งในการวิจ ัย คื อ
ผู้สูงอายุท่ขี ้นึ ทะเบียนอยู่ในศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ งู อายุบา้ นบางแคทีม่ ปี ระวัตกิ ารตรวจรักษาโดยทีม
รั ก ษ า ข อ ง บ้ า น พั ก ค น ช ร า อ ย่ า ง น้ อ ย 1 ค รั ้ ง มี
สติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สามารถพูดคุยสื่อสารกับผูว้ จิ ยั ได้
ทากิจวัตรประจาวันได้เอง ใช้ยาได้เอง และยินยอมเข้าร่วม
การวิจยั การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลจากทะเบียนสุขภาพ
และการสอบถามจากผูส้ ูงอายุ 105 ราย การศึกษาครัง้ นี้
ใช้ สู ต รค านวณขนาดตัว อย่ า งส าหรับ การประมาณค่ า
สัด ส่ ว นกรณี ท่ี ท ราบจ านวนประชากร (10) ในเดื อ น
กันยายน 2557 มีประชากรสูงอายุในความดูแลของศูนย์
พัฒนาฯ 261 ราย กาหนดให้  หรือความคลาดเคลื่อน
ชนิดที่ 1 เท่ากับ 0.05 และสัดส่วนของการพบรายการยาที่
ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุเท่ากับ 0.34 (8) ค่าความคลาด
เคลื่อนเท่ากับร้อยละ 10 ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้ 65
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ราย การวิจยั นี้เลือกตัวอย่าง 105 ราย ทัง้ นี้เพื่อให้มขี นาด
มากพอในกรณีทต่ี วั อย่างขาดหายไป การเลือกตัวอย่างใช้
วิธแี บบตามสะดวกจากผู้สูงอายุท่มี ีคุณสมบัติตามเกณฑ์
คัดเข้า
เครือ่ งมือและตัวแปรในการวิ จยั
เครื่อ งมือในการวิจ ัย ประกอบด้ ว ย แบบบัน ทึก
ข้อ มู ลทัว่ ไปมีลัก ษณะเป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด และ
ปลายปิ ด แบบสอบถามปลายปิ ดสอบถามเรื่องเพศ อายุ
ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สิทธิการรักษา
และประวัติการแพ้ย า แบบสอบถามปลายเปิ ด สอบถาม
เรื่องการออกกาลังกาย โรคและอาการปจั จุบนั และรายการ
ยาทีไ่ ด้รบั จากสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล
งานวิจยั นี้ใช้เกณฑ์ 2012 AGS Beers criteria
ซึ่ง เป็ น เกณฑ์พิจ ารณารายการยาที่ไ ม่ เ หมาะสมเฉพาะ
ผู้สูงอายุ เกณฑ์น้ีเกิดจากการรวบรวมยาที่มรี ายงานการ
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ใ นผู้ สู ง อายุ และการลง
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 11 รายของ the American
Geriatrics Society โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง
(modified Delphi method) เพื่อรวบรวมความคิดเห็น 2
รอบ เกณฑ์ น้ี มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู้ ส ัง่ จ่ า ยยาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการให้ยาแก่ผสู้ งู อายุ
วิ ธีการเก็บข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล โดยบั น ทึ ก รายการ ยาของ
ผู้สู ง อายุ จ ากทะเบีย นสุ ข ภาพ การสอบถาม และขอดู
รายการยาที่ มี ก ารใช้ จ ริ ง ณ ป ัจ จุ บ ั น การบั น ทึ ก
ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไป
่ โรค/อาการผิดปกติ รายการยา
และแหล่งยา หลังจากนัน้ ทาการประสานรายการยาและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริม อาหาร เพื่อ พิจ ารณารายการยาที่ ไ ม่
เหมาะสมตามเกณฑ์ 2012 AGS Beers criteria หาก
พบว่ามีการใช้รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม ผูว้ จิ ยั จะพิจารณา
แหล่งที่มาของรายการนัน้ พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาผู้สงู อายุ
ถึงข้อควรระวังที่สาคัญ แล้วประสานข้อมูลไปยังกลุ่มงาน
พยาบาล เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พงึ ประสงค์ต่อไป การเก็บ
ข้อมูลของงานวิจยั ดาเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –
เมษายน 2558
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลทาโดยการแจก
แจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน มัธย
ฐาน และพิสยั ควอไทล์ ทัง้ ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลด้านยา
5

การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั การได้รบั ยาทีไ่ ม่เหมาะสม
และขนาดของความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi square และ
Binary logistic regression ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95

ผลการวิ จยั
ผู้สูง อายุ ( 60 ปี ) เข้า เกณฑ์ก ารศึก ษา 105
ราย เป็ นเพศหญิงร้อยละ 75.2 อายุเฉลีย่ 79.1±7.7 ปี เป็ น
ผูส้ งู อายุตอนปลาย ( 80 ปี ) ร้อยละ 52.4 การศึกษาชัน้
ประถมศึก ษาร้อ ยละ 37.1 มีค่าดัช นีมวลกายระดับปกติ
18.5-22.9 กก./ม2 ร้อยละ 42.9 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
97.1 ปฏิเ สธการแพ้ยา ร้อยละ 89.6 มีสถานภาพสมรส
แบบแยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 54.3 ผู้สูงอายุใช้
สิท ธิป์ ระกัน สุข ภาพถ้ว นหน้ า ร้อ ยละ 69.5 จ านวนโรค/
อาการป จั จุ บ ัน ที่พ บมากที่สุด คือ 3 โรค (ร้อ ยละ 30.5)
ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 85.7 ได้รบั ยา  5 รายการ ดังตารางที่ 1
โรค/อาการทีพ่ บสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง (ร้อยละ 60.0 ของผู้ป่วย) รองลงมา คือ โรค
ทางกระดูกและข้อ (ร้อยละ 41.0 ของผูป้ ่วย) และไขมันใน
เลือดสูง (ร้อยละ 40.0 ของผูป้ ่วย) ดังตารางที่ 2 ผูส้ งู อายุ
ทุกรายมีสทิ ธิได้
์ รบั การตรวจรักษาและรับยาจากหน่ วยงาน
พยาบาลของบ้า นพัก คนชราโดยไม่ เ สีย ค่ า ใช้จ่ า ยใด ๆ
บริก ารดัง กล่ า วมีเ จ้า หน้ า ที่ค อยให้บ ริก ารทุ ก วั น และมี
แพทย์ อ าสาให้ บ ริ ก ารตรวจรัก ษาเป็ น ประจ า ในด้ า น
รายการยาและเวชภัณฑ์มปี ระชาชนทัวไปบริ
่
จาคให้อย่าง
สม่ า เสมอ
นอกจากนี้ ผู้สู ง อายุ ส ามารถเข้า รับ การ
รักษาพยาบาล รับยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแหล่ง
อื่ น ๆ โดยแหล่ ง รั บ ยาที่ พ บสู ง สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ
โรงพยาบาลของรั ฐ บาล (ร้ อ ยละ 67.6 ของผู้ ป่ ว ย)
รองลงมาคือ ร้านขายยา (ร้อยละ 28.6 ของผู้ป่วย) และ
บุตรหลานญาติมติ รนามาให้ (ร้อยละ 18.1 ของผูป้ ่วย) ดัง
ตารางที่ 3
ผูส้ งู อายุได้รบั ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 909
รายการ จ าแนกเป็ น รายการจากสถานพยาบาล 810
รายการ (ค าว่ า สถานพยาบาลในการศึก ษานี้ หมายถึง
กลุ่ ม งานพยาบาลของบ้า นพัก คนชรา โรงพยาบาลของ
รัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน เนื่ องจากมีก ารคัดลอก
รายการยาลงในทะเบีย นสุข ภาพ) และรายการจากนอก
สถานพยาบาล 99 รายการ ยาทีไ่ ด้รบั จากสถานพยาบาล
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ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ งู อายุ
รายละเอียด
จานวน
(ราย)
เพศ
หญิง
ชาย
อายุเฉลี่ย (ปี )
ช่วงอายุ (ปี ): ผูส้ ูงอายุ
ตอนต้น (60-69 ปี )
ตอนกลาง (70-79 ปี )
ตอนปลาย ( 80 ปี )
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศกึ ษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ดัชนี มวลกาย (กก./ม2)
น้อยกว่ามาตรฐาน ( 18.5)
ปกติ (18.5-22.9)
เกินเกณฑ์มาตรฐาน
(23.0-27.4)
อ้วนระดับ 1 (27.5-32.4)
อ้วนระดับ 2 (32.5-37.4)
อ้วนระดับ 3 ( 37.5)
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ประวัติการแพ้ยา
ปฏิเสธการแพ้ยา
มีประวัตแิ พ้ยา
สถานภาพ
สมรส
โสด
หม้าย /หย่าร้าง /แยกกันอยู่

79

ร้อยละ

75.2

26
24.7
79.1 ± 7.7
12
38
55

11.4
36.2
52.4

18
39
19
24
5

17.1
37.1
18.1
22.8
4.7

12
45
35

11.4
42.9
33.3

8
3
2

7.6
2.9
1.9

102
2
1

97.1
1.9
1.0

94
11

89.6
10.5

6
42
57

5.7
40.0
54.3

ตารางที่ 1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ งู อายุ (ต่อ)
รายละเอียด
จานวน ร้อยละ
(ราย)
สิ ทธิ์ การรักษา
ชาระเงิน
2
1.9
ประกันสังคม
6
5.7
เบิกได้/จ่ายตรง
24
22.8
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
73
69.5
ฟรี (กลุ่มงานพยาบาล
105
100.0
ศูนย์พฒ
ั นาฯ)
จานวนโรค/อาการที่พบ
ไม่พบโรค/อาการใด ๆ
8
7.6
พบ 1 โรค/อาการ
12
11.4
พบ 2 โรค/อาการ
26
24.8
พบ 3 โรค/อาการ
32
30.5
พบ 4 โรค/อาการ
16
15.2
พบ 5 โรค/อาการ
7
6.7
พบ 6 โรค/อาการ
4
3.8
3 (2-4) โรค
มัธยฐาน (พิ สยั ควอไทล์)
รายการยา
15
14.3
 5 รายการ
90
85.7
 5 รายการ
8 (6-8) รายการ
มัธยฐาน (พิ สยั ควอไทล์)
1-21 รายการ
พิ สยั
มากทีส่ ดุ 3 ลาดับแรก คือ ยาสาหรับระบบหัวใจและหลอด
เลือด (ร้อยละ 26.7 ของจานวนรายการยาทีพ่ บ) รองลงมา
คือ วิตามินและแร่ธาตุ (ร้อยละ 20.7 ของจานวนรายการ
ยาที่พ บ) และยาที่ออกฤทธิต์ ่ อ ระบบประสาทส่วนกลาง
(ร้อยละ 14.7 ของจานวนรายการยาทีพ่ บ) สาหรับรายการ
นอกสถานพยาบาลทีพ่ บสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ สมุนไพร
และผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหาร (ร้อ ยละ 36.4 ของจ านวน
รายการยาที่พบ) รองลงมา คือ ยาสาหรับระบบทางเดิน
หายใจ (ร้อยละ 19.2 ของจานวนรายการยาที่พ บ) และ
กลุ่มวิตามินและแร่ธาตุ (ร้อยละ 15.2 ของจานวนรายการ
ยาทีพ่ บ) ดังตารางที่ 4

6
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ตารางที่ 2. โรค/อาการทีพ่ บในผูส้ งู อายุ 105 ราย1
โรค/อาการที่พบ
จานวน ร้อยละ
(ราย)
ความดันโลหิตสูง
63
60.0
โรคกระดูกและข้อ
43
41.0
ไขมันในเลือดสูง
42
40.0
อาการนอนไม่หลับ
27
25.7
โรคหัวใจ
22
21.0
โรคเบาหวาน
20
19.0
ต่อมลูกหมากโต
11
10.5
ภาวะท้องผูก
10
9.5
ภาวะทางจิต
9
8.6
(ซึมเศร้า วิตกกังวล)
ภาวะไตเสือ่ ม
8
7.6
หอบหืด
5
4.8
เนื้องอก
5
4.8
หลอดเลือดสมองตีบ
4
3.8
ต้อกระจก
4
3.8
พาร์กนิ สัน
3
2.9
ต้อหิน
3
2.9
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
2
1.9
มะเร็ง
2
1.9
โรคลมชัก
1
1.0
1: ผูส้ งู อายุ 1 ราย อาจพบโรค/อาการ มากกว่า 1 ประเภท
รายการยาที่ไม่เหมาะสมต่อผูส้ ูงอายุ
ผูส้ ูงอายุทงั ้ หมด 105 ราย ได้รบั รายการยาที่ไม่
เหมาะสม 64 ราย (ร้อ ยละ 61.0) คิด เป็ น รายการยาที่
ไม่ เ หมาะสมทัง้ สิ้น 138 รายการ เมื่อ พิจ ารณาเฉพาะ
รายการยาจากสถานพยาบาล 810 รายการ พบรายการยา
ที่ไม่เหมาะสม 116 รายการ (ร้อยละ 14.3) รายการยาที่
พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ orphenadrine (ร้อยละ 19.0
ของจ านวนรายการยาที่ ไ ม่ เ หมาะสม) รองลงมา คื อ
lorazepam (ร้อยละ 17.2 ของจ านวนรายการยาที่ไ ม่
เหมาะสม) และ diclofenac (ร้อยละ 12.9 ของของจานวน
รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม) สาหรับรายการยาทีไ่ ด้รบั นอก
7

ตารางที่ 3. แหล่งรับยา/ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของ
ผูส้ งู อายุ 105 ราย1
แหล่ ง รับ ยา/ผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม จานวน ร้อยละ
อาหาร
(ราย)
สถานบริการ ณ บ้านพักคนชรา
105
100.0
โรงพยาบาลรัฐบาล
71
67.6
ร้านขายยา
30
28.6
บุตร/หลาน/ญาติ/มิตร
19
18.1
โรงพยาบาลเอกชน
13
12.4
คลินิกแพทย์
3
2.9
สังซื
่ อ้ ผ่านทางสถานีวทิ ยุ
2
1.9
กระจายเสียง
สวัสดิการรักษาพยาบาลเฉพาะ
1
1.0
พนักงาน/อดีตพนักงาน
หน่วยจาหน่ายผลิตภัณฑ์
1
1.0
เสริมอาหารเคลื่อนที่
2 (1-3) แหล่ง
มัธยฐาน (พิ สยั ควอไทล์)
1-6 แหล่ง
พิ สยั
1: ผู้สงู อายุบางรายมีแหล่งรับยา/ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
มากกว่า 1 แห่ง
สถานพยาบาล 99 รายการ พบรายการยาที่ไม่เหมาะสม
เป็ นยา chlorpheniramine สูงที่สุด คือ ร้อยละ 68.2 ของ
จ านวนรายการยาที่ ไ ม่ เ หมาะสม รองลงมาคื อ ยา
piroxicam (ร้อ ยละ 9.1 ของจ านวนรายการยาที่ไ ม่
เหมาะสม) เมื่อพิจารณาในภาพรวมของรายการยาที่ไม่
เหมาะสมทัง้ หมด พบรายการยาที่ไม่เหมาะสมสูงที่สุด 3
ลาดับ แรก คือ chlorpheniramine (ร้อ ยละ 17.4 ของ
จ า นว นรา ย กา ร ย า ที่ ไ ม่ เห ม า ะ ส ม ) ร อง ลง ม า คื อ
orphenadrine (ร้อยละ 15.9 ของจานวนรายการยาที่ไม่
เหมาะสม)และ lorazepam (ร้อยละ 14.5 ของจานวน
รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม) ดังตารางที่ 5
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล
และปจั จัยด้านยากับการได้รบั ยาทีไ่ ม่เหมาะสมตามเกณฑ์
2012 AGS Beers criteria พบว่า จานวนรายการยาที่
ผูส้ งู อายุได้รบั มีความสัมพันธ์กบั การได้รบั ยาทีไ่ ม่เหมาะสม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p0.01) โดยพบว่า การได้รบั
ยา ≥11 รายการ มีความเสีย่ งต่อการได้รบั ยาไม่เหมาะสม
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ตารางที่ 4. จานวนรายการยา/ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ (ร้อยละ)
ทีผ่ สู้ งู อายุได้รบั จาแนกตามระบบ/กลุ่มยา
กลุ่ม/ระบบยา
แหล่งที่มาของยา
ในสถาน นอกสถาน รวม
พยาบาล พยาบาล
ระบบหัวใจและ
216
0
216
หลอดเลือด
(26.7)
(23.8)
วิตามินและแร่ธาตุ
168
15
183
(20.7)
(15.2)
(20.1)
ระบบประสาท
119
13 (13.1) 132
ส่วนกลาง
(14.7)
(14.5)
ระบบทางเดิน
64
19
83
หายใจ
(7.9)
(19.2)
(9.1)
ระบบย่อยอาหาร
62
4
66
(7.7)
(4.0)
(7.3)
ระบบกล้ามเนื้อ
55
4
59
กระดูก และข้อ
(6.8)
(4.0)
(6.5)
สมุนไพรและ
10
36
46
ผลิตภัณฑ์
(1.2)
(36.4)
(5.1)
เสริมอาหาร
ระบบต่อมไร้ท่อ
37
0
37
(4.6)
(4.1)
ผิวหนัง
31
0
31
(3.8)
(3.4)
ยาตา
22
6
28
(2.7)
(6.1)
(3.1)
ระบบ
23
1
24
ทางเดินปสั สาวะ
(2.8)
(1.0)
(2.6)
ยาต้านจุลชีพ
2
1
3
(0.2)
(1.0)
(0.3)
ยาจมูก
1
0
1
(0.1)
(0.1)
810
99
909
รวม
(100.0) (100.0) (100.0)
11.34 เท่ า ตัว เมื่อ เทีย บกับ การได้ร ับ ยา 0-4 รายการ
(non-polypharmacy) (95% CI=1.97-65.33) ส่วนเพศ
ช่วงอายุ ระดับการศึกษา จานวนโรค และจานวนแหล่งรับ

ยาไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ต่ อ การได้ร ับ ยาที่ไ ม่เ หมาะสม (p=
0.144, p=0.322, p=0.942, p=0.183 และ p=0.530
ตามลาดับ) ดังตารางที่ 6

การอภิ ปรายผล
ั หาสุ ข ภาพของผู้สูง อายุ ท่ีพ บมาก คือ โรค
ปญ
ความดันโลหิตสูงในผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 60.0 รองลงมาคือ โรค
ของกระดูกและข้อ (ร้อยละ 41.0 ของผูส้ ูงอายุ) และภาวะ
ไขมันในเลือดสูง (ร้อยละ 40.0 ของผูส้ งู อายุ) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาเบือ้ งต้นจากโครงการสารวจสุขภาวะผูส้ งู อายุ
ไทย ปี 2556 (2) ทีพ่ บว่า ผูส้ งู อายุมกี ารเจ็บป่วยด้วยโรค
ความดันโลหิตสูงมากทีส่ ุด คือ ร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ
โรคเบาหวาน (ร้อยละ 20.0) และโรคข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ
10.0) อย่า งไรก็ตามความถี่ใ นการเป็ น โรคที่พบมีค วาม
แตกต่ า งกัน อาจเนื่ อ งจากเกณฑ์ค ัด เข้า ของวิจ ัย นี้ คือ
ผูส้ งู อายุทม่ี กี ารใช้ยาอย่างน้อย 1 รายการ โดยไม่คานึงถึง
การเป็ นโรค ประกอบกับผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 52.4 เป็ นผูส้ งู อายุ
ตอนปลาย (≥ 80 ปี ) เนื่องจากคุณสมบัติในการรับเข้ามา
อยู่ในบ้านพักคนชรา คือ ต้องเป็ นผู้สูงอายุท่มี ีอายุตงั ้ แต่
60 ปี ขึ้น ไป แต่ ก ารจัด คิ ว ในการเรี ย กเข้ า พัก เป็ น ไป
ตามลาดับของการสมัคร ประกอบกับห้องพักและอาคาร
สถานที่มีจ ากัด ท าให้มีผู้สูง อายุ บ างรายต้ อ งรอคิว เป็ น
เวลานาน จึง พบว่ า ผู้เ ข้า พัก มัก มีอ ายุ ม าก นอกจากนี้
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ่เี ข้าพักเป็ นเวลานานเกือบ 10 ปี
จึงทาให้พบผูส้ งู อายุตอนปลายเป็ นจานวนมาก จึงอาจเป็ น
สาเหตุทท่ี าให้พบความถีข่ องโรคแตกต่างจากการศึกษาอื่น
ผูส้ งู อายุ 105 ราย ได้รบั รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม
64 ราย คิดเป็ นร้อยละ 61.0 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา
ของ Ruggiero และคณะ (11) และ Chen และคณะ (12)
ซึ่งพบผู้สูงอายุได้รบั รายการยาไม่เหมาะสมร้อยละ 48.0
และ 32.7 ตามลาดับ ความแตกต่างนี้อาจเนื่องจากความ
แตกต่ า งของเกณฑ์ใ นการประเมิน งานวิจ ัย นี้ ใ ช้เ กณฑ์
2012 AGS Beers criteria เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา
ของ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง และคณะ (13) ที่ศกึ ษาการ
ใช้ยาของผูส้ งู อายุชาวไทยในชุมชนแห่งหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์
2012 AGS Beers criteria ก็พบว่า ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 55.0
ได้รบั รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษานี้
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ตารางที่ 5. รายการยา (ร้อยละ) ทีไ่ ม่เหมาะสมต่อผูส้ งู อายุ1
กลุ่มยา
ชื่อยา2
แหล่งที่มาของยา
ในสถานพยาบาล
นอกสถานพยาบาล
orphenadrine
22 (19.0)
0 (0.0)
pain
diclofenac
15 (12.9)
1 (4.5)
naproxen
2 (1.7)
0 (0.0)
piroxicam
0 (0.0)
2 (9.1)
Mefenamic acid
0 (0.0)
1 (4.5)
รวม
39 (33.6)
4 (18.2)
chlorpheniramine
9 (7.8)
15 (68.2)
anticholinergics
hydroxyzine
10 (8.6)
1 (4.5)
(ยกเว้น TCAs)
dicyclomine
3 (2.6)
0 (0.0)
cyproheptadine
1 (0.9)
0 (0.0)
diphenhydramine
1 (0.9)
0 (0.0)
trihexyphenidyl
1 (0.9)
0 (0.0)
รวม
25 (21.6)
16 (72.7)
lorazepam
20 (17.2)
0 (0.0)
central nervous
amitryptyline
3 (2.6)
0 (0.0)
system
risperidone
2 (1.7)
0 (0.0)
clonazepam
2 (1.7)
0 (0.0)
chlorazepate
2 (1.7)
0 (0.0)
haloperidol
2 (1.7)
0 (0.0)
alprazolam
1 (0.9)
1 (4.5)
diazepam
1 (0.9)
0 (0.0)
perphenazine
1 (0.9)
0 (0.0)
รวม
34 (29.3)
1 (4.5)
doxazosin
6 (5.2)
1 (4.5)
cardiovascular
prazosin
5 (4.3)
0 (0.0)
methyldopa
1 (0.9)
0 (0.0)
รวม
12 (10.3)
1 (4.5)
glibenclamide
4 (3.4)
0 (0.0)
endocrine
insulin
1 (0.9)
0 (0.0)
รวม
5 (4.3)
0 (0.0)
ticlopidine
1 (0.9)
0 (0.0)
antithrombotics
รวม
116 (100.0)
22 (100.0)
1: ผูส้ งู อายุบางรายได้รบั ยาทีไ่ ม่เหมาะสมมากกว่า 1 รายการ
2: รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมอยู่ในระดับ strong (ความเสีย่ งและประโยชน์แตกต่างกันอย่างชัดเจน)
9

รวม
22 (15.9)
16 (11.6)
2 (1.4)
2 (1.4)
1 (0.7)
43 (31.2)
24 (17.4)
11 (8.0)
3 (2.2)
1 (0.7)
1 (0.7)
1 (0.7)
41 (29.7)
20 (14.5)
3 (2.2)
2 (1.4)
2 (1.4)
2 (1.4)
2 (1.4)
2 (1.4)
1 (0.7)
1 (0.7)
35 (25.4)
7 (5.1)
5 (3.6)
1 (0.7)
13 (9.4)
4 (2.9)
1 (0.7)
5 (3.6)
1 (0.7)
138 (100.0)
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ตารางที่ 6. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการได้รบั รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมต่อผูส้ งู อายุ 105 ราย
ปัจจัย
จานวนผูป้ ่ วย
P1
odds ratio (95% CI)
มีรายการยา ไม่มีรายการยา
crude
adjusted odds
ไม่เหมาะสม ที่ไม่เหมาะสม
odds ratio1
ratio2
1. เพศ
หญิง
45
34
0.144
1.0
1.0
ชาย
19
7
2.05 (0.77-5.43)
2.12 (0.67-6.73)
2. ช่วงอายุ
60-69 ปี
5
7
0.322
1.0
1.0
70-79 ปี
25
13
2.69 (0.71-10.17) 2.82 (0.59-13.48)
34
21
2.27 (0.64-8.07)
1.61 (0.38-6.87)
≥ 80 ปี
3. การศึกษา
ไม่ได้ศกึ ษา
11
7
0.942
1.0
1.0
ประถมศึกษา
23
16
0.92 (0.29-2.87)
0.83 (0.20-3.43)
มัธยมศึกษา
11
8
0.88 (0.24-3.26)
0.71 (0.51-3.45)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
19
10
1.21 (0.36-4.09)
0.72 (0.17-3.06)
4. จานวนโรค
0-1 โรค/อาการ
8
12
0.183
1.0
1.0
2 โรค/อาการ
16
10
2.40 (0.73-7.92)
1.86 (0.42-8.35)
3 โรค/อาการ
21
10
3.15 (0.98-10.14)
1.62 (0.35-7.45)
19
9
3.17 (0.96-10.47)
1.50 (0.30-7.60)
≥ 4 โรค/อาการ
5. จานวนสถานพยาบาล
1 แหล่ง
12
11
0.530
1.0
1.0
2 แหล่ง
41
22
1.71 (0.65-4.50)
1.04 (0.31-3.50)
11
8
1.26 (0.37-4.29)
0.60 (0.12-2.92)
≥ 3 แหล่ง
6. จานวนรายการยารวม
0-4 รายการ
4
11
0.003
1.0
1.0
5-10 รายการ
34
23
4.07 (1.15-14.34) 3.86 (0.87-17.05)
26
7
10.21 (2.48-42.11) 11.34 (1.97-65.33)
≥ 11 รายการ
1: Chi-square test
2: Binary logistic regression
รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมทีพ่ บสูงสุด 3 ลาดับแรก
ในงานวิจยั นี้ รายการยาคือ chlorpheniramine (ร้อยละ
17.4 ของรายการยาที่ไ ม่ เ หมาะสม) รองลงมาคือ
orphenadrine (ร้อยละ 15.9 ของรายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม)
และ
lorazepam (ร้ อ ยละ 14.5 ของรายการยาที่
ไม่เหมาะสม) เปรียบเทียบกับการศึกษาของ Chen และ

คณะ (12) ในบ้านพักคนชราประเทศมาเลเซีย รายการยา
ที่พบสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ short acting nifedipine
(ร้อ ยละ 46.8 รายการยาที่ไ ม่ เ หมาะสม) รองลงมาคือ
chlorpheniramine (ร้อยละ 25.3 รายการยาทีไ่ ม่เหมาะสม)
และ diphenhydramine (ร้อยละ 11.4 รายการยาที่
ไม่ เ หมาะสม) ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งจากแนวทางในการสัง่ ยา
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มีความแตกต่างกัน ในการศึกษานี้ แม้ว่าจะพบว่า ผูส้ ูงอายุ
เป็ นโรคความดันโลหิต สูง มากถึงร้อ ยละ 61.0 แต่ ยาลด
ความดันโลหิตส่วนใหญ่ทม่ี กี ารใช้คอื ยา amlodipine และ
atenolol ในจานวนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 21.0 และไม่พบ
การใช้ย า short acting nifedipine ส าหรับ ยา
chlorpheniramine พบการใช้เป็ นจานวนใกล้เคียงกัน ทัง้ นี้
อาจเนื่องจากยาดังกล่ าวมีจาหน่ ายทัวไป
่ มีหลากหลาย
สูตรตารับ และมักอยู่ในรูปแบบยาผสมกับยาอื่น ๆ อีกทัง้
สรรพคุ ณของยาดัง กล่ าว คือ การลดน้ า มูก แก้แ พ้ และ
ผลข้า งเคีย งด้า นการง่ ว งนอน ซึ่ง เป็ น ที่ต้อ งการสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ (พบปญั หานอนไม่หลับในผู้สงู อายุรอ้ ยละ 25.7)
ประกอบราคาไม่ แพง จึง ท าให้มีก ารใช้เ ป็ น จานวนมาก
เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่มกี ารใช้ยาดังกล่าวอย่าง
กว้างขวางและยามีราคาไม่แพงเช่นกัน อย่างไรก็ตามยา
chlorpheniramine มีฤทธิต์ ้านโคลิเนอร์จกิ อย่างรุนแรง
ประกอบกับการกาจัดยาในผูส้ งู อายุเกิดลดลง ทาให้เกิดผล
ข้างเคียงทางด้านอาการสับสน ปากแห้ง ท้องผูก เป็ นต้น
2012 AGS Beers criteria จึงแนะนาให้หลีกเลีย่ งการใช้ยา
ดังกล่าวในผูส้ งู อายุ (7)
ในด้ า นรายการยา งานวิ จ ั ย นี้ ใ ห้ ผ ลต่ า งจาก
การศึกษาของ ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง และคณะ (13) ที่
พบรายการยา glibenclamide สูงที่สุด คือ ร้อยละ 8.33
ของจานวนรายการยาทัง้ หมด รองลงมาคือ methyldopa
พบร้อยละ 3.33 ของจานวนรายการยาทัง้ หมด ทัง้ นี้อาจ
เนื่องจากผู้วิจยั รวบรวมรายการยาของอาสาสมัครแต่ ละ
รายทัง้ ในและนอกสถานพยาบาล จึงมีสว่ นทาให้อนั ดับยาที่
พบมากเป็ น รายการยาที่ผู้สูง อายุ ใ ช้เ องนอกเหนื อ จาก
สถานพยาบาล งานวิจยั นี้พบรายการยา glibenclamide ใน
ผูส้ ูงอายุเพียง 4 ราย (ร้อยละ 3.4) เนื่องจากในปจั จุบนั มี
ยาลดน้ า ตาลในเลือ ดกลุ่ ม ใหม่ ๆ ซึ่ง มีป ลอดภัย สูง กว่ า
ประกอบกับแนวทางเวชปฏิบตั สิ าหรับโรคเบาหวาน ฉบับ
ปี พ.ศ. 2557 (14) แนะน าให้ห ลีก เลี่ย งยาดัง กล่ า วใน
ผูส้ งู อายุ จึงอาจมีสว่ นทาให้พบการใช้ยาดังกล่าวในจานวน
น้อย
นอกจากนี้ยงั พบโรคของกระดูกและข้อมากเป็ น
อั น ดั บ 2 คื อ ร้ อ ย ล ะ 4 1 . 0 จึ ง ท า ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้ ย า
orphenadrine ซึง่ มีฤทธิแก้
์ ปวด แต่มผี ลข้างเคียงคือ อาจ
ทาให้ง่วงนอน และขนาดยาทีเ่ หมาะสมในผูส้ งู อายุยงั เป็ นที่
ถกเถีย งกัน อยู่ ( 15) สาหรับ ยา lorazepam พบมากเป็ น
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อัน ดับ 3 เนื่ อ งจากผู้สูง อายุ ร้อ ยละ 25.7 มีอ าการนอน
ไม่หลับ
จานวนรายการยามีค วามสัม พันธ์กบั การได้ร ับ
รายการยาที่ ไ ม่ เ หมาะสมอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p0.01) โดยผู้ สู ง อายุ ท่ี ไ ด้ ร ั บ ยา ≥ 11 รายการ
(polypharmacy) มีโอกาสได้รบั รายการยาที่ไม่เหมาะสม
มากกว่ า ผู้ท่ีได้ร ับ ยา 0-4 รายการ (non-polypharmacy)
11.34 เท่า (95%CI=1.97-65.33) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ในอดีต (11-13, 16, 17)
อย่างไรก็ตามการศึกษาในอดีตยังพบว่ามีปจั จัย
อื่นที่สมั พันธ์กบั การได้รบั รายการยาที่ไม่เหมาะสม เช่ น
จานวนโรคที่เป็ น (11) การเป็ น โรคความดัน โลหิตสูง
(12,17) ระยะเวลาของการพักอาศัยในบ้านพักคนชรา (12)
เพศ (13,16) การมีโ รคประจ าตัว มากกว่ า 1 โรค (13)
ภาวะสมองเสือ่ ม (17) และภาวะซึมเศร้า (17)
ผลการศึ ก ษาทัง้ 5 (11-13, 16-17) มีค วาม
สอดคล้องกับผลการวิจยั ในครัง้ นี้ท่วี ่า จานวนรายการยา
มีความสัมพันธ์กบั การได้รบั รายการยาที่มีความเสี่ยงสูง
โ ด ย เ ฉ พ า ะ เมื่ อไ ด้ ร ั บ ย า พ ร้ อ ม กั น ห ล า ย รา ย ก า ร
(polypharmacy) แต่งานวิจยั นี้ ไม่พบความสัมพันธ์ของ
ปจั จัยอื่น ๆ อาจเนื่องมาจากขนาดประชากรทีน่ ้อยเกินไป
หรือระยะเวลาในการค้นหาปญั หาสัน้ เกินไป ทัง้ นี้การเก็บ
ข้อมูลในการวิจยั เป็ นการพบระหว่างผู้สงู อายุและเภสัชกร
เป็ นครัง้ แรก ผู้สูง อายุ จึง อาจไม่ ไ ว้ว างใจในการเปิ ดเผย
ข้อมูล อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้เป็ นการศึกษาในผูส้ งู อายุ
ทีพ่ กั อาศัยในบ้านพักคนชราเป็ นครัง้ แรก ซึง่ ทาให้มองเห็น
แนวโน้มของปญั หาด้านการใช้ยาทีเ่ กิดขึน้ กับผูส้ งู อายุ และ
เป็ นโอกาสในการร่วมกันแก้ไขปญั หาต่อไป
การศึกษานี้มขี อ้ จากัดหลายประการ เช่น การที่
ผูส้ งู อายุอาจไปรับบริการสุขภาพจากหลายสถานพยาบาล
แต่ไม่ได้นาข้อมูลการรักษามาแจ้งหน่ วยงานพยาบาล ทา
ให้ ข้อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพขาดความสมบู ร ณ์ การศึก ษาใน
อนาคตจึง ควรพิจ ารณาถึง ความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล ใน
ทะเบียนสุขภาพด้วย ข้อจากัดด้านการสอบถามโดยผูว้ จิ ยั
ซึง่ ถือเป็ นคนแปลกหน้า ผูส้ งู อายุอาจไม่ไว้วางใจ จึงไม่ได้
แจ้งรายการยาทัง้ หมด รวมถึงการศึกษาในครัง้ หน้ าควร
เพิม่ ขนาดตัวอย่างให้มากขึน้ เพื่อให้สามารถทดสอบปจั จัย
ทานายอื่น ๆ เพิ่มเติม อีก ทัง้ การศึกษานี้ ไ ม่ ได้ป ระเมิน
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ความเห็นจากแพทย์ในการสังจ่
่ ายยาตามรายการ Beers
criteria เป็ นต้น

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผู้ สู ง อายุ ร้ อ ยละ 61.0 ได้ ร ั บ รายการยาไม่
เหมาะสมตามเกณฑ์ 2012 AGS Beers criteria รายการ
ยาที่ไ ม่ เ หมาะสม 3 ล าดับ แรก คือ chlorpheniramine,
orphenadrine และ lorazepam จ านวนรายการยามี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ การได้ ร ับ รายการยาที่ ไ ม่ เ หมาะสม
งานวิจ ัย นี้ ส รุ ป ได้ว่ า ผู้สู ง อายุ ใ นบ้า นพัก คนชรามีโ รค/
อาการพร้ อ มกัน หลายโรค จึ ง น าไปสู่ ก ารใช้ ย าหลาย
รายการ และทาให้เกิดความเสีย่ งต่อการได้รบั รายการยาที่
ไม่ เ หมาะสม ข้ อ มู ล จากงานวิ จ ัย อาจช่ ว ยเพิ่ ม ความ
ปลอดภัยในการใช้ยาของผูส้ งู อายุในบ้านพักคนชราต่อไป
การประเมินรายการยาที่ไม่เหมาะสมเพียงอย่าง
เดียวอาจไม่เพียงพอในการดูแลผูส้ งู อายุ ในการศึกษาครัง้
ถัด ไป ควรน าเกณฑ์ อ่ืน ๆ มาพิจ ารณาร่ ว มด้ ว ย เช่ น
เกณฑ์ Screening Tool of Older Person’s Prescriptions
(STOPP) รายการยาที่มีค วามเสี่ย งในการใช้สาหรับ
ผูส้ งู อายุไทย เป็ นต้น และควรศึกษาเพิม่ เติมในรายละเอียด
เชิ ง ลึ ก ของป จั จั ย อื่ น ๆ ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การใช้ ย าที่ ไ ม่
เหมาะสม เช่น โรคเรือ้ รัง สถานพยาบาล รวมถึงควรศึกษา
ถึงการจัดอบรมการสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ผู้สงจ่
ั ่ ายยาและผูส้ ูงอายุตระหนักใน
ความสาคัญของรายการยาทีไ่ ม่เหมาะสมและหามาตรการ
ในการลดความเสีย่ งต่อไปและเพื่อเพิม่ คุณภาพการดูแลให้
ดียงิ่ ขึน้
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Abstract
Objective: To determine medication usage and potentially inappropriate medications (PIMs) of nursing home
residents. Method: The study was a cross-sectional descriptive research with the collection of data on medication
use from health registries, interview and examination of medications being used by the elderly with age ≥ 60 years,
receiving at least one medication, and residing at Ban Bang Khae Welfare Development Center for Older Persons,
Bangkok. The researchers used the 2012 AGS Beers criteria for evaluation of PIMs. Results: A total of 105 elderly
residents were recruited with 75.2% being female, an average age of 79.1 ± 7.7 years, and presenting with
hypertension (60%), bone and joint disease (41%) and hyperlipidemia (40%). About 86% of them used a minimum of
5 medications (polypharmacy). Three most frequently used medications were cardiovascular drugs (23.8%), vitamins
and electrolytes (20.1) and drugs for central nervous system (14.5%). Sixty one percent of elderlies received PIMs.
The 3 most common PIMs used were chlorpheniramine (17.4%), orphenadrine (15.9%) and lorazepam (14.5%).
Number of drug items was significantly associated with the increased likelihood of receiving PIMs (p0.01). A binary
logistic regression indicated that receiving ≥ 11 drug items was associated with 11.34 times increase of the likelihood
of receiving PIMs (95% CI=1.97-65.33), compared to those with 0-4 drug items. Sex, age, education, number of
diseases/syndromes and number of drug sources were not associated with PIMs receiving. Conclusions: The
elderlies residing at the residential home used multiple medications and therefore are at risk of using PIMs. Our
findings highlight the needs for higher vigilances to optimize drug safety among nursing home residents.
Keywords: elderly, nursing home, potentially inappropriate medication, Beers criteria
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