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การด�ำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 80 ปีขึ้นไปในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน
40 ราย ที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องและมีญาติผู้ดูแลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ศึกษาภาวะสุขภาพโดยใช้
กรอบแนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม เก็บข้อมูลทีบ่ า้ นของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่อง
โดยการตรวจร่างกายผูส้ งู อายุ ประเมินภาวะการรูค้ ดิ และการสัมภาษณ์ญาติผดู้ แู ลเกีย่ วกับความสามารถ
ในการท�ำหน้าที่ ภาวะการรู้คิด และภาวะสุขภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย
ผลการวิจัย: พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 85.13 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ภาวะสุขภาพประกอบด้วย สุขภาพทางกาย ความสามารถในการท�ำหน้าที่ ภาวะการรูค้ ดิ และภาวะสุขภาพ
ทางสังคม ในด้านสุขภาพทางกายพบว่าหนึง่ ในสีข่ องกลุม่ ตัวอย่างมีดชั นีมวลกายน้อยกว่าเกณฑ์และหนึง่
ในสามมีดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความดันโลหิตสูงกว่าปกติและได้รับ
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 มีค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมืออยู่ในเกณฑ์
ระดับต�่ำ และกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 4 รายมีประวัติหกล้มใน 6 เดือนที่ผ่านมา ด้านความสามารถในการท�ำ
หน้าทีพ่ บว่า ผูส้ งู อายุสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันพืน้ ฐานได้ แต่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันต่อเนื่อง ส่วนภาวะการรู้คิดพบว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมี
ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม และภาวะสุขภาพทางสังคมพบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่กับ
บุตรซึ่งเป็นผู้ดูแลหลัก กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาประจ�ำส่วนใหญ่คือ การสวดมนต์และท�ำสมาธิ
ข้อเสนอแนะผลการวิจยั : ผลการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการประเมินและ
ติดตามภาวะสุขภาพผู้สูงอายุวัยปลายที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องที่อาศัยในชุมชนต่อไป
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Abstract:
Objective: To investigate health conditions of older adults who have cognitive impairment.
Design: Descriptive research.
Methodology: This study was conducted in Chiang Mai Province, Thailand. The sample
consisted of 40 cognitively impaired person aged 80 years or more, all of whom lived with their
caregivers. The participants’ health conditions were examined following the comprehensive geriatric
assessment principle. For cognitive assessment of the participant, data were collected using two
methods: 1) a physical examination of each participants to acquire their physical health information;
and 2) an interview with each participant’s caregiver(s) to acquire information on each participant’s
functional ability, cognition, and social health status. The data were analysed using descriptive statistics.
Results: The participants, whose average age was 85.13 years, were mostly female. The
participants’ health conditions examined included their physical health, functional ability, cognitive
ability, and social health. In terms of physical health, one-fourth of the participants had lower-thannormal body mass, whilst one-third had higher-than-normal body mass. Most of the participants
had hypertension and were medicated for the condition. Eighty percent of the participants had low
grip strength, and four of the participants had a history of falls in the previous 6 months. Regarding
function ability, it was found that the participants were able to carry out basic daily activities but
needed help in performing instrumental activities of daily living. Concerning cognitive health, half
of the participants faced a risk of dementia. Finally, concerning social health, half of the participant
lived with their children, who were their primary caregivers. Almost all of the participant received
the government’s allowances for senior citizens and regularly participated in religious activities,
mainly praying and meditation.
Recommendations : The findings of this study could provide basic information for a community
to develop a health status monitoring and assessment system for its older adult members who have
cognitive impairment.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ภาวะรู้คิดบกพร่อง (cognitive impairment)
เป็ น กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของสมอง ระบบ
ประสาทส่วนกลางและการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิด
ลดลงตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการเปลีย่ นแปลง
ตามปกติของอายุกบั ภาวะสมองเสือ่ ม1 บุคคลทีม่ ภี าวะ
รูค้ ดิ บกพร่องมีการสูญเสียการท�ำงานหรือมีความผิดปกติ
ในการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิด 6 ด้านหลัก2 ได้แก่ ด้าน
การใส่ใจเชิงซ้อน (complex attention) การบริหารจัดการ
(executive function) การเรียนรูแ้ ละความจ�ำ (learning
and memory) การใช้ภาษา (language) การรับรู้ก่อมิติ
สัมพันธ์ (visuoconstructional-perceptual ability) และ
ความสามารถในการรับรูเ้ กีย่ วกับสังคมรอบตัว (social
cognition) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบความชุกของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องที่อยู่ในชุมชนร้อยละ
4-103-4 และจากสถานการณ์ในปัจจุบันผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจึงคาดว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิด
บกพร่องจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจาก
เมื่ อ สู งอายุ ม ากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยปลายมี
การเปลี่ยนแปลงของขนาดสมอง เซลล์สมอง และ
เส้นประสาทและปลอกหุม้ ประสาทมีการเสือ่ มสลายไป
บางส่วน ท�ำให้การน�ำกระแสประสาทเปลีย่ นแปลงไป
และการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง ระบบ
ประสาทส่วนกลางสั่งการไปยังเซลล์กล้ามเนื้อไม่มี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้ผู้สูงอายุรับรู้การสั่น การสัมผัส
และมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือลดลง แต่ยังพอ
ออกแรงได้1 ซึง่ เป็นปัญหาส�ำคัญของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
รู้คิดบกพร่องท�ำให้ช่วยเหลือตนเองลดลง ต้องการ
ความช่ ว ยเหลื อ หรื อ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ความ
รุนแรงของภาวะรู้คิดบกพร่อง และการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุยังคงความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
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เป็นการป้องกันและชะลอความรุนแรงของภาวะสมอง
เสื่อม1 และลดภาระในการดูแลของญาติผู้ดูแล
ภาวะรู้คิดบกพร่องเป็นปัญหาส�ำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่มี
ภาวะรูค้ ดิ บกพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment)
มีปัญหาด้านความจ�ำบกพร่องเมื่อเทียบกับคนวัย
เดียวกัน และด้านบริหารจัดการบางด้าน เช่น การวางแผน
การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา แต่ยังคงความสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐาน1 ส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะ
รูค้ ดิ บกพร่องปานกลาง (moderate cognitive impairment)
มีปัญหาด้านความจ�ำโดยจ�ำบุคคลหรือเหตุการณ์ใน
อดีตไม่ได้ ไม่มีสมาธิ ความสามารถในการเดินทาง
และใช้จ่ายเงินลดลง ต้องใช้ความพยายามในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันมากขึ้น และมีความเสี่ยงต่อ
การหกล้ม5 ส่วนผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่องรุนแรง
(severe cognitive impairment) เป็นระยะก่อนภาวะ
สมองเสื่อมมักพบว่า มีความบกพร่องชัดเจนด้าน
ความจ�ำ ซึ่งบางรายจ�ำคู่สมรสที่ใช้ชีวิต ร่วมกันมาไม่
ได้ สูญเสียความสามารถในการเข้าใจความหมาย การ
พูด การเขียน มีความล�ำบากในการคิดค�ำนวณ เช่น
นับเลข 1 ถึง 10 ถอยหลังไม่ได้ หรือนับไปข้างหน้าไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุ และมีการเปลีย่ นแปลง
ด้านพฤติกรรมและอารมณ์ทผี่ ดิ ปกติ เช่น ก้าวร้าว หลง
ทาง หลงผิด เป็นต้น6 ผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง
ส่วนใหญ่มกั มีภาวะโรคเรือ้ รังร่วมด้วย ท�ำให้ผสู้ งู อายุ
มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ต้องการการดูแลที่มี
ความซับซ้อนมากขึน้ ส่งผลให้ ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ
บกพร่องร่วมกับมีภาวะโรคเรื้อรังมีความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเองลดลง มีภาวะพึ่งพิงต้องพึ่งพา
ญาติผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน มีโอกาสที่
จะอยูใ่ นสถานบริบาลผูส้ งู อายุ สูงขึน้ 2 เท่า5 ส่วนด้าน

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

ทัศนีย์ กาศทิพย์ และคณะ

จิตใจพบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องรู้สึกว่า
ตนเองเป็นภาระแก่ครอบครัว มีภาวะซึมเศร้า7 และ
ด้านสังคมพบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องมี
บทบาทในครอบครัวลดลง สูญเสียภาพลักษณ์ ไม่
สามารถเข้าร่วมสังคมเหมือนเดิมได้7 ญาติผดู้ แู ลต้อง
รับบทบาทเป็นผู้ดูแลและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
และดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง1
การศึกษาในประเทศไทยทีผ่ า่ นมามีการศึกษา
เกี่ ย วกั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะรู ้ คิ ด บกพร่ อ งไว้ ห ลาย
ประเด็น ได้แก่ ความชุกของภาวะรู้คิดบกพร่องของ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนร้อยละ 4-10 3-4 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง ได้แก่
อายุ หรือกลุม่ อายุ 80 ปีขนึ้ ไป ระดับการศึกษา รายได้
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ภาวะซึมเศร้า
และเพศ สถานภาพการศึกษา การประกอบอาชีพ
การอยูใ่ นสถานสงเคราะห์ กิจกรรมการออกก�ำลังกาย
เป็นปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำหน้าทีด่ า้ นการรูค้ ดิ ใน
ผู้สูงอายุลดลง8 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะรู้คิดบกพร่องในชุมชน แต่ยังไม่ครอบคลุมมิติ
ของภาวะสุขภาพทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกันทัง้ มิตทิ างกาย
จิตใจ และสังคมรวมทัง้ ความสามารถในการท�ำหน้าที่
ที่สะท้อนถึงการด�ำเนินชีวิต ความต้องการการดูแล
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องที่อยู่ในชุมชน
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุวยั ปลาย
ที่ มี ภ าวะรู ้ คิ ด บกพร่ อ งโดยใช้ ก รอบแนวคิ ด การ
ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม (comprehensive
geriatric assessment: CGA) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของปัญหาและความต้องการดูแลอย่างครอบคลุม
ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่องทีอ่ ยูใ่ นชุมชน และ
สามารถพั ฒ นาเป็ น แนวทางในการประเมิ น ภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
รู้คิดบกพร่องทางด้านภาวะสุขภาพทางกาย ความ
สามารถในการท�ำหน้าที่ ภาวะสุขภาพด้านการรู้คิด
และภาวะสุขภาพทางสังคม

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้กรอบแนวคิดของการประเมิน
สุขภาพแบบองค์รวม (CGA) ซึ่งเป็นการประเมินที่
ช่วยค้นหาปัญหาสุขภาพด้านความเจ็บป่วยทางกาย
จิตใจ สังคม และความสามารถในการท�ำหน้าที่ของ
ผู้สูงอายุท�ำให้สามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุ สามารถตอบสนองความต้องการและ
เพิ่มความสามารถของผู้สูงอายุในการท�ำหน้าที่ด้าน
ต่าง ๆ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี9,10
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวมมีองค์ประกอบ
หลายมิตแิ ละแยกจากกันได้ยาก ได้แก่ ร่างกาย (physical)
และความสามารถในการท�ำหน้าที่ (function ability)
ภาวะการรูค้ ดิ (cognitive status) สังคม (social status)
เศรษฐกิจ (financial situation) สิง่ แวดล้อม (environment
status) จิตวิญญาณ (spirituality) อารมณ์ความรู้สึก
(affective status) แต่ละมิตมิ อี ทิ ธิพลต่อภาวะสุขภาพ11
ซึง่ ภาวะรูค้ ดิ เป็นส่วนหนึง่ ของภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุ
เมื่อเกิดความผิดปกติของภาวะรู้คิดย่อมส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และภาวะรูค้ ดิ บกพร่องเป็นกลุม่ อาการทีพ่ บบ่อย
ในผู้สูงอายุวัยปลาย10 แต่เพื่อให้เข้าใจปัญหาและ
ความต้องการการดูแลอย่างครอบคลุมของผู้สูงอายุ
วัยปลายทีม่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่อง รวมทัง้ ชีวติ ความเป็นอยู่
และการด�ำเนินชีวิตในชุมชนของผู้สูงอายุ จึงสนใจ
ศึกษาภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุวยั ปลายทีม่ ภี าวะรูค้ ดิ
บกพร่องที่อาศัยอยู่ในชุมชนในมิติของภาวะสุขภาพ
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ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง

ทางกาย ความสามารถในการท�ำหน้าที่ ภาวะสุขภาพ
ด้านการรู้คิด และภาวะสุขภาพทางสังคม
ในการศึกษาครั้งนี้การประเมินภาวะสุขภาพ
แบบองค์รวม 4 มิติ ซึง่ แต่ละมิตคิ รอบคลุมองค์ประกอบ
ดังนี10้ 1) การประเมินภาวะสุขภาพทางกาย เนือ่ งจาก
การเปลีย่ นแปลงของอวัยวะและระบบต่างๆ ตามอายุ
ที่เพิ่มมากขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการประเมินและตรวจ
ร่างกาย ได้แก่ ประวัตสิ ขุ ภาพ การเจ็บป่วยและการใช้
ยาในปัจจุบนั การประเมินภาวะโภชนาการ การประเมิน
การเดินและความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 2) การ
ประเมินความสามารถในการท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั หนึง่
ทีแ่ สดงถึงความผิดปกติของร่างกายหรือความเจ็บป่วย
เนือ่ งจากอาการแสดงของการเจ็บป่วยในผูส้ งู อายุมกั
ไม่ชดั เจน และเป็นตัวชีว้ ดั ทีบ่ ง่ บอกถึงภาวะพึง่ พิงของ
ผูส้ งู อายุในการด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นชุมชน ได้แก่ การประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐาน
และความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันต่อเนือ่ ง
3) การประเมินการท�ำหน้าทีด่ า้ นการรูค้ ดิ แต่ละด้านของ
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่องทัง้ 6 ด้าน เพือ่ ทราบปัญหา
และความต้องการในการดูแล ชะลอความเสื่อมถอย
ของสมองและความรุนแรงของโรค และ 4) การประเมิน
ภาวะสุขภาพทางสังคม ประกอบด้วย การประเมิน
สิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว ผู ้ สู ง อายุ ลั ก ษณะที่ อ ยู ่ อ าศั ย
เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ผูด้ แู ล ภาระของผูด้ แู ลและความต้องการของผูส้ งู อายุ
และแรงสนับสนุนจากครอบครัว ในการศึกษาครั้งนี้
กลุม่ ตัวอย่างมีภาวะรูค้ ดิ บกพร่อง ซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการ
ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จึงไม่ได้ประเมินภาวะ
สุขภาพทางจิตใจ เนื่องจากสามารถพบภาวะซึมเศร้าได้
ในผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญ
ั หาด้านความจ�ำลดลง1 ในการศึกษา
ครั้งนี้จึงใช้การตรวจร่างกายผู้สูงอายุ ประเมินภาวะ
รู้คิดของผู้สูงอายุ และสัมภาษณ์ญาติผู้ดูแลเกี่ยวกับ
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ความสามารถในการท�ำหน้าที่ และภาวะสุขภาพทาง
สังคมของผู้สูงอายุ

วิธีด�ำเนินการวิจัย  
เป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive research)
และการศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย
เรื่องภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะพึ่งพิง
ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ
ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี ในการศึกษาครัง้ นีน้ ำ� เสนอ
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่

ประ กรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิด
บกพร่องที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปที่อยู่ในชุมชน
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา คือ ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ
บกพร่องที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคอคแครน
(Cochran) ปี ค.ศ.1953 และใช้ ค ่ า สั ด ส่ ว นของ
ประชากรทีต่ อ้ งการจากการส�ำรวจระบาดวิทยาสุขภาพ
จิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 25564 ร้อยละ 2.2
หรือสัดส่วน 0.022 ค่าความเชื่อมั่นที่ 1.96 และ
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น .05 จากการค� ำ นวณได้
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 33 รายเพื่อป้องกันการได้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน ในการศึกษานีก้ ลุม่ ตัวอย่างมีจำ� นวน 40 ราย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) คัดเลือกอ�ำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่มี
จ�ำนวนผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุ 80 ปีขนึ้ ไปมากทีส่ ดุ เรียง 3 ล�ำดับ
จากทั้งหมด 26 อ�ำเภอ ดังนี้ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
อ�ำเภอสันทราย และอ�ำเภอสารภี ตามล�ำดับ ในช่วง
เดือนเมษายน ถึงกันยายน พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนด
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง (inclusion criteria) ดังนี้
1) ผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง โดยได้รับ
การคั ด กรองด้ ว ยแบบทดสอบการรู ้ คิ ด บกพร่ อ ง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

ทัศนีย์ กาศทิพย์ และคณะ

(The Six Item Cognitive Impairment Test: 6CIT)12
ได้คะแนนมากกว่า 7 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
28 คะแนน
2) ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่องมีญาติผดู้ แู ล
ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและสื่อสารภาษาไทย

เครื่องมือการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เครือ่ งมือ
ที่ ใ ช้ ใ นการคั ด กรองกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง และเครื่ อ งมื อ
ส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย แบบทดสอบการรูค้ ดิ บกพร่อง (The Six
Item Cognitive Impairment Test: 6CIT)12 เพื่อใช้
ในการคั ด กรองกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะรู ้ คิ ด
บกพร่อง บรูคและบูลลอกค์พัฒนาจากแบบทดสอบ
การรู้คิดบกพร่องของแคทซ์ ปี ค.ศ. 1983 แปลเป็น
ภาษาไทยโดยพรทิพย์ มาลาธรรม ปี พ.ศ. 256013
มีลักษณะเป็นข้อค�ำถามจ�ำนวน 6 ข้อ คะแนนอยู่
ระหว่าง 0-28 คะแนน คะแนน 7 คะแนนขึ้นไป หมายถึง
มีภาวะรูค้ ดิ บกพร่อง เครือ่ งมือมีความไว (sensitivity)
ร้อยละ 78.57 และความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ
100 ในการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม12
2. เครือ่ งมือส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำนวน
2 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องและญาติผู้ดูแล ผู้วิจัย
และคณะพัฒนาขึ้น ผู้วิจัยสัมภาษณ์ญาติผู้ดูแลตาม
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง และ 2) ข้อมูลส่วน
บุคคลของญาติผดู้ แู ล มีลกั ษณะข้อค�ำถามแบบเติมค�ำ
และเลือกตอบ
ชุดที่ 2 แบบประเมินภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุ

ทีม่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่อง เพือ่ ประเมินภาวะสุขภาพแบบ
องค์รวม ผู้วิจัยและคณะพัฒนาขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยตรวจร่างกายผู้สูงอายุที่
มีภาวะรู้คิดบกพร่อง และสัมภาษณ์ญาติผู้ดูแลตาม
แบบประเมินภาวะสุขภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพทางกาย
ประกอบด้วย เครือ่ งวัดความดันโลหิต เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก
ทีว่ ดั ส่วนสูง และเครือ่ งวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือ
		 1.1) เครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต เป็ น
เครื่องวัดความดันโลหิตที่สามารถวัดและแสดงค่าที่
วัดได้อย่างอัตโนมัติภายหลังการพัน cuff ที่แขนของ
ผูส้ งู อายุ และเป็นเครือ่ งยีห่ อ้ Rossmax® รุน่ MG150f
ที่ได้มาตรฐานรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ และผ่าน
การสอบเทียบมาตรฐานและตรวจสอบสภาพเครือ่ งมือ
แปลผลตามเกณฑ์ของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 255814 โดยเกณฑ์ระดับความดันโลหิต
ปกติมคี า่ อยูร่ ะหว่าง ความดันโลหิตตัวบน 120-129
มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดันโลหิตตัวล่าง 80-84
มิลลิเมตรปรอท
		 1.2) เครื่องชั่งน�้ำหนัก ผู้วิจัยใช้เครื่องชั่ง
น�้ ำ หนั ก ยี่ ห ้ อ Tanita รุ ่ น HD 380 แบบยื น ชนิ ด
เคลื่อนที่ได้ระบบเมตริก มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
		 1.3) ทีว่ ดั ส่วนสูง ผูว้ จิ ยั ใช้ทวี่ ดั ส่วนสูงแบบ
ยืนชนิดเคลื่อนที่ได้ ระบบเมตริก มีหน่วยเป็นเมตร
การค� ำ นวณดั ช นี ม วลกายโดยคิ ด จากน�้ ำ หนั ก
(กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูงยกก�ำลังสอง (เมตร)2
แปลผลตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ.
200015 เกณฑ์ปกติของคนเอเชียมีค่าอยู่ระหว่าง
18.5-22.9 กิโลกรัม/เมตร2
		 1.4) เครือ่ งวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือ
(hand grip) ซึ่งเป็นเครื่องวัดแรงบีบมือ (hand grip
dynamometer) ยี่ห้อ Grip-D รุ่น T.K.K. 5401 มี
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หน่วยเป็นกิโลกรัม โดยเครื่องมือได้มาตรฐานรับรอง
โดยกระทรวงพาณิชย์ผ่านการสอบเทียบ และการ
ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และการแปลผลเทียบกับ
ค่ามาตรฐานของความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือต่อน�ำ้
หนักตัว (กิโลกรัม/น�้ำหนักตัว) ตามเกณฑ์ผู้ที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย 0.60-0.64 (กิโลกรัม/น�้ำ
หนักตัว) เพศหญิง 0.45-0.48 (กิโลกรัม/น�้ำหนักตัว)
หมายถึง ดี16
2) เครื่องมือในการประเมินความสามารถ
การท�ำหน้าทีข่ องผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย แบบประเมิน
ความสามารถเชิงปฏิบตั ดิ ชั นีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel
ADL Index) และแบบประเมินเชิงปฏิบัติดัชนีจุฬา
เอดีแอล (Chula ADL Index)
		 2.1) แบบประเมิน Barthel ADL Index เพือ่
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
พื้นฐาน (ADLs) ของผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง
สร้างขึน้ โดยมาร์โฮนี และบาร์เทล (Mahoney & Barthel)
ในปี ค.ศ.1955 แปลเป็นภาษาไทยและดัดแปลงโดย
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ17 มีข้อค�ำถามทั้งหมด
10 ข้อ ประเมินความสามารถของผู้สูงอายุตามความ
เป็นจริง โดยการให้คะแนนตามระดับความสามารถ
ในแต่ละกิจกรรม มีคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-20 คะแนน
คะแนน >12 หมายถึง ช่วยเหลือตนเองได้
		 2.2) แบบประเมิน Chula ADL Index เพื่อ
ประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันต่อเนือ่ ง
(IADLs) พัฒนาขึน้ โดยสุทธิชยั จิตะพันธ์กลุ และคณะ17
มีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมด 5 ข้อ ใช้ประเมินความสามารถของ
ผู้สูงอายุตามความเป็นจริงทั้งหมด 5 กิจกรรม เกณฑ์
การประเมินโดยให้คะแนนตามระดับความสามารถ
ในแต่ละกิจกรรม
3) เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น การท� ำ หน้ า ที่
ด้านการรูค้ ดิ ได้แก่ แบบทดสอบ Rowland Universal
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Dementia Assessment Scale (RUDAS)-Thai version
เพื่อประเมินการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิดของผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง พัฒนาโดยสตอเรย์ และคณะ
ปี ค.ศ. 2004 แปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงโดย
ปณิตา ลิมปะวัฒนะ และคณะ18 มีข้อค�ำถามทั้งหมด
7 ข้อ ประเมินภาวะรูค้ ดิ ของผูส้ งู อายุตามความเป็นจริง
ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ความจ�ำและการระลึกได้ การรับรู้
ตามมิติสัมพันธ์ การท�ำตามค�ำสั่ง การวาดภาพที่เห็น
เชื่อมโยงกันเป็นมิติ การตัดสินใจ และการใช้ภาษา มี
คะแนนรวมทัง้ หมด 30 คะแนน การแปลผลตามจุดตัด
ของระดับการศึกษาคือ หากจบประถมศึกษาชัน้ ปีที่ 6
หรือต�่ำกว่า ได้คะแนนน้อยกว่า 23 คะแนน หรือจบ
สูงกว่าประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้คะแนนน้อยกว่า 24
คะแนน หมายถึง เสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม ในการ
ศึกษาครัง้ นี้ ค�ำนวณค่าคะแนนเฉลีย่ ในแต่ละด้าน และ
ค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ เปรียบเทียบจากคะแนนเต็ม
ของแต่ละด้าน (mean %)
4) เครื่องมือในการประเมินภาวะสุขภาพทาง
สังคม ได้แก่ แบบสอบถามการให้แรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว (Family Giving Support Questionnaire)
เพื่อประเมินการให้แรงสนับสนุนจากครอบครัว โดย
พรทิ พ ย์ มาลาธรรมและคณะ ปี พ.ศ. 2552 19
ดัดแปลงจากแบบสอบถามแอปการ์ของครอบครัว
ของสมิลลสไตน์ และคณะ ปี ค.ศ.1982 เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจจากการให้ความช่วยเหลือแก่บคุ คลใน
ครอบครัว 5 ด้าน ด้านละ 1 ข้อรวมทั้งหมด 5 ข้อ
ลักษณะค�ำถามเป็น rating scale แต่ละข้อมีคะแนนอยู่
ระหว่าง 0-4 ตัง้ แต่ 0 = ไม่เคยพอใจ 1 = ไม่คอ่ ยพอใจ
2 = พอใจเป็นบางครั้ง 3 = พอใจเป็นส่วนใหญ่
4 = พอใจเสมอ มีคะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0-20 คะแนน
การแปลผลคะแนนมาก หมายถึง มีความพึงพอใจใน
การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้สูงอายุมาก

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

ทัศนีย์ กาศทิพย์ และคณะ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

พิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมการวิจัย

1) ความตรงของเครื่ อ งมื อ (Validity)
แบบสอบถามและแบบประเมินภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องได้รับการตรวจสอบความตรง
ของเนือ้ หา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาจากผูท้ รง
คุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาวะรู้คิดบกพร่อง จ�ำนวน 1 ท่าน และ
อาจารย์พยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 2 ท่าน ผู้วิจัยน�ำมาปรับตามข้อเสนอ
แนะและน�ำไปใช้สัมภาษณ์ญาติผู้ดูแลของผู้สูงอายุที่
มี ภ าวะรู ้ คิ ด บกพร่ อ งที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 10 คู่ เพื่อดูความเป็นไปได้ก่อนน�ำ
ไปใช้จริงในการศึกษาครั้งนี้
2) ความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) ใน
การศึกษาในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องภาวะ
สุขภาพของผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะพึ่งพิง มีการเตรียม
ผูช้ ว่ ยวิจยั ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้นำ� แบบประเมิน
ภาวะสุขภาพไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล
จ�ำนวน 10 คู่ เพือ่ หาความเทีย่ ง ความสอดคล้องระหว่าง
ผูป้ ระเมิน (inter-rater reliability) ของแบบทดสอบการ
รู้คิดบกพร่อง แบบประเมิน Barthel ADL Index แบบ
ประเมิน Chula ADL Index แบบทดสอบ RUDAS-Thai
version และแบบสอบถามการให้แรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวได้ค่าความเที่ยงความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ประเมินเท่ากับ 1, .97, 1, .98, และ 1 ตามล�ำดับ
และน�ำเครื่องมือไปใช้ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิด
บกพร่องจ�ำนวน 40 ราย เพือ่ หาความเทีย่ งสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ของแบบประเมิน Barthel ADL Index แบบประเมิน
Chula ADL Index แบบทดสอบ RUDAS-Thai version
และแบบสอบถามการให้แรงสนับสนุนจากครอบครัว
เท่ากับ .85, .75, .71, และ .83 ตามล�ำดับ

การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการท� ำ วิ จั ย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
ไทยทีม่ ภี าวะพึง่ พิง เลขทีโ่ ครงการ 2560/210 ผูว้ จิ ยั
น� ำ หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ ก ารท� ำ วิ จั ย ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอความร่วมมือใน
การท�ำวิจยั กับผูส้ งู อายุและญาติผดู้ แู ล เพือ่ ขออนุญาต
เก็บข้อมูล แจ้งรายละเอียดที่ปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมการ
วิจัย การเข้าร่วมและการปฏิเสธเข้าร่วมการวิจัย และ
สามารถยุติการเข้าร่วมวิจัยโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
เมื่ อ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ให้
กลุม่ ตัวอย่างเซ็นชือ่ ในใบยินยอม กรณีทกี่ ลุม่ ตัวอย่าง
ไม่สามารถเซ็นชื่อได้ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างพิมพ์ลาย
นิว้ มือลงในใบยินยอม ใช้รหัสแทนชือ่ -นามสกุลจริงของ
กลุ่มตัวอย่างแต่ละราย เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว
และแจ้งให้กลุม่ ตัวอย่างทราบว่าข้อมูลทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั
จะเก็บเป็นความลับและการน�ำเสนอข้อมูลท�ำในภาพรวม
ของผลการวิจัยเท่านั้น

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนเตรียมการ  การศึกษานีเ้ ป็นส่วนหนึง่
ในโครงการวิจัยเรื่องภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทยที่
มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งได้เตรียมผู้ช่วยวิจัยเป็นนักศึกษา
ปริญญาโทสาขาการพยาบาลผูส้ งู อายุ ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ ม
วิจัยฝึกใช้เครื่องมือในการตรวจร่างกายผู้สูงอายุที่มี
ภาวะรู้คิดบกพร่องตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญใน
การใช้เครื่องมือ ดังนี้ การชั่งน�้ำหนักโดยผู้วิจัยวาง
เครื่องชั่งน�้ำหนักบนพื้นราบ ช่วยพยุงผู้สูงอายุยืน
ชั่งน�้ำหนักเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม วัดส่วนสูงโดย
ผู้วิจัยช่วยพยุงผู้สูงอายุยืนบนพื้นราบและผู้ช่วยวิจัย
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วัดส่วนสูงจากศีรษะถึงปลายเท้า กรณีผู้สูงอายุไม่
สามารถยืนชัง่ น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงได้ ผูว้ จิ ยั ไม่นำ� เข้า
ร่วมเป็นกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ วัดความดันโลหิต
โดยผู้วิจัยจัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่านั่ง พักอย่างน้อย 5
นาที ไม่พดู คุยขณะวัด และพัน cuff ทีแ่ ขนของผูส้ งู อายุ
หากได้คา่ ผิดปกติสง่ ต่อข้อมูลต่อเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
และวัดความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือโดยผูว้ จิ ยั จัดให้
ผูส้ งู อายุอยูใ่ นท่ายืน และให้ผสู้ งู อายุออกแรงบีบบริเวณทีจ่ บั
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) อาสาสมัครในชุมชนแนะน�ำกลุม่ ผูส้ งู อายุที่
มีอายุ 80 ปีขนึ้ ไปและมีญาติผดู้ แู ล โดยผูว้ จิ ยั คัดกรอง
กลุ่มตัวอย่างตามแบบทดสอบการรู้คิดบกพร่อง เมื่อ
ผ่านตามเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเข้าในการ
ศึกษา ผูว้ จิ ยั แนะน�ำตัวกับกลุม่ ตัวอย่าง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของการศึกษาและขอความร่วมมือในการท�ำวิจัย เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมวิจัยจึงให้กลุ่มตัวอย่าง
เซ็นชือ่ ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
2) ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั และ
ผู้ช่วยวิจัยตรวจร่างกายผู้สูงอายุ ได้แก่ วัดความดัน
โลหิต ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง ค�ำนวณดัชนีมวลกาย
วัดความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือ และประเมินผูส้ งู อายุ
ตามแบบทดสอบ RUDAS-Thai version ตามล�ำดับ
ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที และสัมภาษณ์ญาติ
ผู้ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องตาม
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมิน
Barthel ADL Index แบบประเมิน Chula ADL Index
และแบบสอบถามการให้แรงสนับสนุนจากครอบครัว
โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูอ้ า่ นค�ำถามตามแบบสอบถาม และให้
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติผู้ดูแลเป็นผู้ตอบค�ำถามใช้
เวลาประมาณ 10-15 นาที
3) ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
ก่อนน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
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วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปและสถิตบิ รรยาย ดังนี้ วิเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล ประวัติ
สุขภาพการเจ็บป่วยและการใช้ยา การเดิน ประวัติ
การพลัดตกหกล้ม 6 เดือนทีผ่ า่ นมา ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัย
การเข้าร่วมและท�ำกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
ที่ญาติผู้ดูแลให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยใช้
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลภาวะสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่อง ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย
ระดับความดันโลหิต ค่าแรงบีบมือ ความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลการท�ำหน้าที่
ด้านการรู้คิดรายด้านทั้ง 6 ด้านโดยใช้ค่าร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิด
บกพร่อง กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 40 ราย มีอายุระหว่าง
80-97 ปี เฉลีย่ 85.13 ปี (SD = 4.04) ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 70 (n = 28) มีสถานภาพสมรสหม้าย
ร้อยละ 65 (n = 26) สามารถอ่านออกและเขียนได้
ร้อยละ 62.50 (n = 25) จบการศึกษาชั้นประถม
ศึกษาขึ้นไปร้อยละ 75 (n = 30) และกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และส่วนใหญ่ใช้สิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 80 (n = 32)
ข้อมูลภาวะสุขภาพ
1) ภาวะสุขภาพทางกาย ได้แก่ ดัชนีมวลกาย
ความดันโลหิต ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือ ประวัติ
สุขภาพและการเจ็บป่วย การใช้ยาในปัจจุบัน การเดิน
และประวัตกิ ารพลัดตกหกล้ม 6 เดือนทีผ่ า่ นมา พบว่า
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กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ ดัชนีมวลกายผิดปกติจำ� นวน 26 ราย
(ร้อยละ 65) ได้แก่ ดัชนีมวลกายน้อยกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 27.50 (n = 11) และดัชนีมวลกายมากกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 37.50 (n = 15) และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
67.50 (n = 27) มีคา่ ความดันโลหิตสูงกว่าปกติ และ
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 80 (n = 32) มีความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อมือระดับต�่ำ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรค
ประจ�ำตัวหรือปัญหาสุขภาพร้อยละ 82.5 (n = 33)
และมีโรคประจ�ำตัวอย่างน้อย 2 โรค ร้อยละ 60.65

(n = 20) เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ
42.20 (n = 27) มีการใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด ร้อยละ
67.60 (n = 23) เป็นกลุม่ ยารักษาโรคความดันโลหิต
สูงมากที่สุด ร้อยละ 36.40 (n = 27) ของยาทั้งหมด
ที่ได้รับ ส่วนการเดินพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถเดิน
ได้เองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินร้อยละ 85 (n =
34) และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10 (n = 4) เกิดพลัด
ตกหกล้มใน 6 เดือนที่ผ่านมา ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลภาวะสุขภาพทางกาย (N = 40)
ภาวะสุขภาพทางกาย
ค่าน้ำ�หนัก (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
น้อย (< 18.50 )
ปกติ (18.50 - 22.90 )
ท้วม (23 - 24.90)
อ้วนระดับ 1 (25 - 29.90)
อ้วนระดับ 2 (≥ 30)
ค่าความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
ค่าความดันโลหิตตัวบน
ค่าความดันโลหิตตัวล่าง
ระดับความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
ปกติ (SBP 120-129 และ/หรือ DBP 80-84)
สูงกว่าระดับปกติ (SBP130-139และ/หรือ DBP 85-89)
สูงระดับ 1 (SBP 140-159 และ/หรือ DBP 90-99)
สูงระดับ 2 (SBP 160-179 และ/หรือ DBP 100-109)
ตัวบนสูง (SBP ≥ 140 และDBP < 90)
ค่าแรงบีบมือ (กิโลกรัม/น้ำ�หนักตัว)
ต่ำ�มาก
ต่ำ�
ปานกลาง
ดีมาก
SBP = Systolic Blood Pressure, DBP = Diastolic Blood Pressure

Mean (SD)

จำ�นวน (ร้อยละ)

47.79 (9.68)
151.32 (6.96)
21.20 (4.30)
11 (27.50)
14 (35)
6 (15)
8 (20)
1 (2.50)
138.03 (18.79)
77.43 (12.16)
13 (32.50)
8 (20)
4 (10)
3 (7.50)
12 (30)
0.31 (0.13)
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2) ความสามารถในการท�ำหน้าที่ ได้แก่ ความ
สามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น พื้ น ฐาน
(ADLs) และความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวันต่อเนื่อง (IADLs) จากการสัมภาษณ์ญาติ
ผู้ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องโดยใช้
แบบประเมิน Barthel ADL Index ได้คะแนนอยู่
ระหว่าง 9-20 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 18.65 (SD =
2.45) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 95 (n = 38) ได้
คะแนนมากกว่า 12 คะแนน หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
พื้ น ฐาน และแบบประเมิ น Chula ADL Index
กลุ่มตัวอย่างสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่อเนื่อง
ได้เอง จากมากไปน้อยเรียงตามล�ำดับ ดังนี้ การเดิน
หรือเคลื่อนที่นอกบ้าน การท�ำความสะอาดถูบ้าน/
ซั ก รี ด เสื้ อ ผ้ า การทอนเงิ น /แลกเงิ น การท� ำ หรื อ
เตรียมอาหาร/หุงข้าว และการใช้บริการรถสาธารณะ
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลความสามารถในการท�ำหน้าที่ (N = 40)
ความสามารถในการทำ�หน้าที่
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันพื้นฐาน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันต่อเนื่อง
สามารถเดินหรือเคลื่อนที่นอกบ้านได้เอง
สามารถทำ�ความสะอาดถูบ้าน/ซักรีดเสื้อผ้าได้เอง
สามารถทอนเงิน/แลกเงินได้เอง
สามารถทำ�หรือเตรียมอาหาร/หุงข้าวได้เอง
สามารถใช้บริการรถสาธารณะได้เอง

3) ภาวะสุขภาพด้านการรูค้ ดิ จากการทดสอบ
การท�ำหน้าทีด่ า้ นการรูค้ ดิ ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 6 ด้าน
โดยใช้แบบทดสอบ RUDAS -Thai version พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างได้คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0-28 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 22 คะแนน (SD = 5.16) และกลุ่ม
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Mean (SD)

จำ�นวน (ร้อยละ)

18.65 (2.45)
6.80 (1.94)
38 (95)
34 (85)
34 (85)
20 (50)
11 (27.50)

ตั ว อย่ า งมี ค วามเสี่ ย งต่ อ ภาวะสมองเสื่ อ มร้ อ ยละ
47.50 (n = 19) เมื่อพิจารณาการท�ำหน้าที่ด้านการ
รู้คิดรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุด คือ
การวาดภาพที่เห็นเชื่อมโยงกันเป็นมิติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลภาวะสุขภาพด้านการรู้คิด (N = 40)
ภาวะสุขภาพด้านการรู้คิด

Mean(SD)

Mean %

การรับรู้ตามมิติสัมพันธ์ (5 คะแนน)

4.68 (1.19)

93.60

การใช้ภาษา (8 คะแนน)

7.10 (1.92)

88.12

การตัดสินใจ (4 คะแนน)

3.15 (1.15)

84.00

การทำ�ตามคำ�สั่ง (2 คะแนน)

1.68 (0.53)

78.75

ความจำ�และการระลึกได้ (8 คะแนน)

4.73 (2.42)

58.50

การวาดภาพที่เห็นเชื่อมโยงกันเป็นมิติ (3 คะแนน)

0.65 (0.48)

22.66

ภาวะรู้คิดทั้ง 6 ด้าน

4) ภาวะสุขภาพทางสังคม ได้แก่ ลักษณะที่อยู่
อาศัย เศรษฐานะ และแรงสนับสนุนจากครอบครัว
พบว่า ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างเป็นบ้าน
หรือตึกสองชั้นขึ้นไปและใช้บันไดขึ้น-ลง ร้อยละ
27.50 (n = 11) และมีรายได้มาจากการได้รบั เบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นหลัก ร้อยละ 60.60 (n = 39) ร้อยละ
36.40 (n = 24) มีรายได้ทั้งจากเบี้ยยังชีพและ
ครอบครัว กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 92.50 (n = 37)
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทีป่ ฏิบตั สิ ว่ นใหญ่
เป็นการสวดมนต์หรือท�ำสมาธิรอ้ ยละ 32.70 (n = 32)
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่กับบุตรร้อยละ 44.40
(n = 24) ญาติผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุมีอายุระหว่าง
20-84 ปี อายุเฉลี่ย 54.04 ปี (SD = 12.89) เป็น
บุตรของผู้สูงอายุร้อยละ 50 (n = 20) และมีญาติ
ผูด้ แู ลรองช่วยเหลือในการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ

บกพร่องร้อยละ 72.50 (n = 29) เป็นพี่น้องของ
ญาติผดู้ แู ลหลักมากทีส่ ดุ ร้อยละ 34.40 (n = 11) และ
จากการสัมภาษณ์ญาติผู้ดูแลหลักตามแบบสอบถาม
แรงสนับสนุนจากครอบครัวในการดูแลช่วยเหลือ
ผู ้ สู ง อายุ พ บว่ า ญาติ ผู ้ ดู แ ลมี ค วามพึ ง พอใจใน
การให้การสนับสนุนผู้สูงอายุในระดับสูง กิจกรรมที่
ญาติผู้ดูแลให้การดูแลหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มี
ภาวะรู้คิดบกพร่อง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายพบว่า
ส่วนใหญ่พาไปตรวจตามนัดหรือตรวจสุขภาพร้อยละ
42.30 (n = 32) ด้านปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม
ผิดปกติพบว่า ญาติผดู้ แู ลดูแลจัดการเมือ่ มีปญ
ั หาลืม
จ�ำไม่ได้ ร้อยละ 81.40 (n = 26) ด้านจิตใจพบว่า
ส่วนใหญ่พูดคุยให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ ร้อยละ 56.90
(n = 33) และด้านสังคมพบว่า ดูแลจัดการสิง่ แวดล้อม
ร้อยละ 40.60 (n = 13) ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลภาวะสุขภาพทางสังคม (N = 40)
ภาวะสุขภาพทางสังคม
การให้แรงสนับสนุนจากครอบครัว

Mean (SD)

14 - 20

18.68 (1.87)

ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา

3.75 (0.44)

วิธีการพูดคุยและการแก้ปัญหาร่วมกัน

3.73 (0.55)

การยอมรับความต้องการในการทำ�สิ่งใหม่ๆ

3.65 (0.58)

การแสดงความรักและเอาใจใส่

3.80 (0.40)

การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน

3.85 (0.36)

การอภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุวัยปลายที่มีโรคเรื้อรัง และเป็นเพศหญิง มี
สถานภาพสมรสหม้าย มีระดับการศึกษาที่ดี สามารถ
เข้าถึงบริการทางสุขภาพโดยใช้สทิ ธิการรักษาประเภท
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการดูแลสุขภาพและ
รักษาโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีแหล่งประโยชน์ที่ดีโดยมี
ญาติผู้ดูแลคอยช่วยเหลือทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
พาไปเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและศาสนา
ภาวะสุขภาพทางกาย ผู้สูงอายุครึ่งหนึ่งมีค่า
ดัชนีมวลกายผิดปกติ โดยประมาณหนึ่งในสี่มีภาวะ
ผอม และเกือบหนึง่ ในสีม่ ภี าวะอ้วน ซึง่ ภาวะผอมอาจ
อธิบายได้จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและ
ปริมาณสมองในผูส้ งู อายุรว่ มกับการเปลีย่ นแปลงของ
ระบบประสาทส่วนกลางและหลอดเลือดสมองส่งผล
ให้ผู้สูงอายุมีการรับรู้ของกลิ่น รสชาติของอาหารผิด
ปกติ ไม่อยากอาหาร รวมทัง้ อาการเฉยเมยเป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ20 หรือ
ภาวะอ้วนอาจอธิบายได้จากผู้สูงอายุท�ำกิจกรรมที่ช้า
ลง20 และกลุ่มตัวอย่างบางรายที่มีภาวะอ้วนพบว่ามี
116

Range

ปัญหาลืม จ�ำไม่ได้ว่ารับประทานอาหารเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้ผสู้ งู อายุได้รบั อาหารมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้สูงอายุบางรายมีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ อาจอธิบายได้จากผู้สูงอายุยังคงสามารถรับ
ประทานอาหารได้เอง และมีแหล่งประโยชน์ทดี่ โี ดยมี
ญาติผู้ดูแลคอยจัดหาอาหารให้ การประเมินภาวะ
โภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องมีความ
ส�ำคัญ เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ถี งึ แม้วา่ ดัชนีมวลกายเป็นตัวชีว้ ดั ทีง่ า่ ย
ในการน�ำไปใช้ แต่อาจไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ทีม่ คี วามแม่นย�ำมาก
ที่สุดของประเมินภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิต
สูงมากที่สุด มีการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความดันโลหิตสูง
แต่ยังอยู่ในระดับความดันโลหิตเป้าหมายของกลุ่มผู้
สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปคือ น้อยกว่า 150/90
มิลลิเมตรปรอท14 ซึ่งการมีระดับความดันโลหิตสูง
เป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความ
เสี่ยงต่อภาวะรู้คิดลดลงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากส่งผล
ต่อผนังหลอดเลือดเกิดการอุดตัน และเลือดไปเลี้ยง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562

ทัศนีย์ กาศทิพย์ และคณะ

สมองได้ลดลงจนเกิดภาวะรู้คิดบกพร่องหรือภาวะ
สมองเสือ่ มทีเ่ กิดจากหลอดเลือดในทีส่ ดุ 1 ในทางตรง
ข้ามผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการ
รักษาอย่างสม�่ำเสมอส่งผลท�ำให้การรู้คิดดีขึ้น21 และ
กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ยาอย่างน้อย 2 ชนิด ซึ่งในการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านความจ�ำและ
การบริหารจัดการลดลงท�ำให้ผสู้ งู อายุลมื รับประทาน
ยาหรื อ ไม่ เ ข้ า ใจวิ ธี ก ารบริ ห ารยา เช่ น จ� ำ ไม่ ไ ด้
ลืมรับประทานยา การหยิบจับยาไม่ถนัด แกะยาจากซอง
ล�ำบาก และผู้สูงอายุบางรายต้องพึ่งพาญาติผู้ดูแลใน
การจัดเตรียมยาไว้ลว่ งหน้าและดูแลให้รบั ประทานยา
ซึ่งการใช้ยาหลายตัว หรือมากกว่า 10 ตัวในผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สมองและการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิดในด้านความจ�ำ
และการเรี ยนรู ้ ล ดลง22 ดังนั้นการประเมินปัญหา
สุขภาพการเจ็บป่วยและการใช้ยาของผู้สูงอายุจึง
ส�ำคัญ เพื่อส่งเสริมการควบคุมโรคเรื้อรัง และการรับ
ประทานยาอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันและชะลอความรุนแรงของโรคในผูส้ งู อายุทมี่ ี
ภาวะรู้คิดบกพร่องที่มีภาวะโรคเรื้อรัง
การประเมินความแข็งแรงและก�ำลังของกล้ามเนือ้
มือสามารถน�ำไปใช้ประเมินผู้สูงอายุในชุมชน และ
สามารถสะท้อนถึงภาวะสุขภาพทางกาย รวมทัง้ ความ
สามารถในการด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือระดับต�ำ่ แต่ยงั คงเดิน
ได้เองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน และมี 4 รายมี
ประวัติการพลัดตกหกล้มใน 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมี 1
รายหกล้ม 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน 1
เดือนพบว่า หกล้มนอกบ้านจากสาเหตุเดียวกันคือ
พืน้ ลืน่ สูญเสียการทรงตัวแต่ได้รบั บาดเจ็บฟกช�ำ้ เล็ก
น้อย แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการ

หกล้มเล็กน้อย แต่ควรได้รับการติดตามป้องกันหรือ
ปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
หกล้มซ�้ำ ซึ่งภาวะรู้คิดบกพร่องท�ำให้สูญเสียการ
ควบคุมระบบสั่งการเคลื่อนไหวที่มีความสัมพันธ์กับ
ก� ำ ลั ง ของกล้ า มเนื้ อ ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะรู ้ คิ ด
บกพร่องเดินได้ชา้ มีความเสีย่ งต่อการพลัดตกหกล้ม
และมีโอการสเกิดภาวะพึ่งพิงในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันพืน้ ฐาน23,24 และส่วนใหญ่ผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
รู้คิดบกพร่องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ดังนั้นการ
ปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมมีความจ�ำเป็น
เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมท�ำให้
ผู้สูงอายุคงความสามารถในการช่วยเหลือตนเองท�ำ
กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ภายในบ้ า นอย่ า งปลอดภั ย และ
ลดการเกิดพลัดตกหกล้มได้ นอกจากนี้การประเมิน
การเดิ น ของผู ้ สู ง อายุ อ าจสามารถประเมิ น โดยใช้
แบบทดสอบการเดินและความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้ม Timed Up and Go Test (TUGT) ซึง่ มีความแม่นย�ำ
มากขึ้น9
ความสามารถในการท�ำหน้าที่ กลุ่มตัวอย่าง
สามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ใ นการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวันพืน้ ฐาน (ADLs) ได้ดี แต่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันต่อเนื่อง (IADLs)
ได้แก่ การใช้บริการรถสาธารณะมากที่สุด เนื่องจาก
ส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ต้องพึง่ พา
บุตรหลานหรือคนในครอบครัวพาไปเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมและศาสนา และรองลงมาในด้านการท�ำและ
เตรียมอาหารโดยต้องการความช่วยเหลือญาติผดู้ แู ล
ในการท�ำหรือจัดเตรียมอาหารไว้ให้ แต่ส่วนใหญ่ยัง
คงความสามารถในการรับประทานอาหารได้เอง ซึง่ ผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องต้องใช้ความพยายามมากขึ้น
ในการท�ำกิจกรรม เนือ่ งจากเป็นกิจกรรมทีจ่ ำ� เป็นต้อง
ใช้กระบวนการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิดที่ซับซ้อนในด้าน
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ความจ�ำ ความใส่ใจ การวางแผน การตัดสินใจ และโดย
เฉพาะด้านการบริหารจัดการ25 ดังนั้นการประเมินความ
สามารถในการท�ำหน้าที่ข องผู้สูงอายุที่มีภ าวะรู้คิด
บกพร่องจึงส�ำคัญ ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสามารถ
ในการช่วยเหลือตนเอง แต่เชือ่ มโยงกับสุขภาพทางกาย
การท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิดและการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมของผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุ
ยังคงความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และเป็น
ประโยชน์ในการป้องกันและชะลอความรุนแรงของ
ภาวะสมองเสื่อม1
ภาวะสุขภาพด้านการรู้คิด จากการทดสอบ
การท�ำหน้าที่ด้านรู้คิดพบว่า ผู้สูงอายุประมาณเกือบ
ครึ่งหนึ่งมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม และเมื่อ
พิจารณาการท�ำหน้าที่ด้านการรู้คิดรายด้าน 6 ด้าน
พบว่า ผูส้ งู อายุมปี ญ
ั หาด้านการวาดภาพทีเ่ ห็นเชือ่ มโยง
กั น เป็ น มิ ติ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่อง
ที่ มี ป ั ญ หาด้ า นความจ� ำ จนรบกวนชี วิ ต ประจ� ำ วั น
โดยญาติผู้ดูแลต้องคอยเตือนหรือบอกซ�้ำ ๆ หากมี
ความผิดปกติดา้ นการวาดภาพทีเ่ ห็นเชือ่ มโยงกันเป็น
มิติจะพบว่าผู้สูงอายุต้องใช้ความพยายามมากขึ้นใน
การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์ ต้องพึ่งพาผู้อื่น
ให้พาไปยังสถานที่แห่งใหม่ หรือมีอาการหลงทาง
มักมีอาการสับสนมากขึน้ ในเวลาพลบค�ำ่ เมือ่ มีเงามืด
หรือเมือ่ มีระดับแสงสว่างน้อย เป็นต้น26 ซึง่ ในการศึกษา
ครัง้ นีผ้ สู้ งู อายุสว่ นใหญ่มคี วามสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวันต่อเนือ่ งลดลง แต่ไม่รนุ แรงจนพบว่า
รายใดมีอาการหลงทาง การประเมินด้วยแบบทดสอบ
RUDAS-Thai version18 เป็นประโยชน์ในการคัดกรอง
ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนที่มีปัญหาความจ�ำบกพร่องให้
ได้รบั การส่งต่อเพือ่ วินจิ ฉัยภาวะสมองเสือ่ มได้ตงั้ แต่
ระยะเริม่ แรก และเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการการ
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รักษาและดูแล เพื่อชะลอความเสื่อมถอยของสมอง
และความรุนแรงของโรค และคงไว้ซึ่งความสามารถ
ในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ของผูส้ งู อายุไว้ให้นานทีส่ ดุ 1
ภาวะสุขภาพทางสังคม กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
อาศัยอยู่กับบุตรหลาน และญาติผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่
เป็นกลุม่ วัยผูใ้ หญ่และเป็นบุตรของผูส้ งู อายุ รวมทัง้ มี
ญาติผดู้ แู ลรองคอยช่วยเหลือในการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ี
ภาวะรูค้ ดิ บกพร่องและเป็นพีน่ อ้ งของญาติผดู้ แู ลหลัก
มากทีส่ ดุ และญาติผดู้ แู ลมีความพึงพอใจในการดูแล
ช่วยเหลือผูส้ งู อายุในระดับสูง โดยญาติผดู้ แู ลท�ำกิจกรรม
และดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะรู ้ คิ ด บกพร่ อ งทั้ ง ด้ า น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เนื่องจากสังคมไทย
ในชนบทจะอาศัยอยูร่ วมกันแบบครอบครัวขยายและ
คอยดูแลช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เป็นการท�ำหน้าทีต่ าม
บทบาทของบุตร เพื่อตอบแทนบุญคุณและดูแลบิดา
มารดาเมื่อยามเจ็บป่วย27 อย่างไรก็ตามในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าผู้ดูแลหลักส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ซึง่ ต้องรับบทบาททัง้ ในการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ
บกพร่องและดูแลตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของญาติผดู้ แู ลวัยสูงอายุ ดังนัน้ ควรมีการส่งต่อ
ข้อมูลให้ได้รบั การติดตามดูแลทัง้ ญาติผดู้ แู ลวัยสูงอายุ
และผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะรูค้ ดิ บกพร่อง เพือ่ ให้ได้รบั การดูแล
อย่างครบถ้วน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ายได้ ม าจากการได้ รั บ เบี้ ย
ยังชีพผู้สูงอายุเป็นหลักอย่างเดียว และถึงแม้ว่าบาง
ส่วนมีรายได้ทั้งจากเบี้ยยังชีพและครอบครัว สะท้อน
ให้เห็นว่าผูส้ ูงอายุมเี งินใช้จ่ายในชีวติ ประจ�ำวัน แม้วา่
ไม่ได้ท�ำงาน ยังคงได้รับการช่วยเหลือเงินจากรัฐบาล
และครอบครัว และกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดนับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาโดย
กิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น การสวดมนต์ ห รื อ
ท�ำสมาธิ จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้
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ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งใน
สังคมไทยถือเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ
ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม28
ลักษณะที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างเป็นบ้านหรือตึก
สองชั้นขึ้นไป และใช้บันไดขึ้น-ลง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ
การพลัดตกหกล้ม แต่จากการศึกษาพบกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ กิดพลัดตกหกล้มจ�ำนวน 4 ราย ถึงแม้วา่ ไม่มรี ายใด
มีสาเหตุการหกล้มมาจากการตกบันได แต่สภาพทีอ่ ยู่
อาศัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการประเมิน
เพื่อป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ29
กล่าวโดยสรุปการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนถึง
ความเชือ่ มโยงระหว่างภาวะสุขภาพทางกาย ความสามารถ
ในการท�ำหน้าที่ ภาวะสุขภาพด้านการรู้คิด และภาวะ
สุขภาพทางสังคมพบว่า ผูส้ งู อายุมโี รคเรือ้ รังกลุม่ โรค
ความดันโลหิตสูง สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพ
และได้รับยารักษาโรความดันโลหิตสูง แต่ยังมีระดับ
ความดันโลหิตสูง รวมทั้งการมีความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อมือระดับต�่ำ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลท�ำให้
ผูส้ งู อายุมคี วามเสีย่ งต่อภาวะสมองเสือ่ มเพิม่ มากขึน้
แต่ผสู้ งู อายุยงั คงเดินได้เอง สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ดใี นการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันพืน้ ฐาน ต้องพึง่ พา
ญาติผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรต่อเนื่อง เช่น การใช้
บริการรถสาธารณะ การท�ำหรือเตรียมอาหาร ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายามในการท�ำกิจกรรม
มากขึน้ สอดคล้องกับการท�ำหน้าทีด่ า้ นการรูค้ ดิ ลดลง
ในด้านความจ�ำและการระลึกได้ และด้านการวาดภาพ
ทีเ่ ห็นเชือ่ มโยงกันเป็นมิติ และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ น ผู ้ สู งอายุ ติดบ้าน อาศัยอยู่กับบุตรและหลาน
ได้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุเป็นหลัก ถึงแม้วา่ บางส่วนจะ
มีรายได้ทั้งเบี้ยยังชีพและครอบครัว และต้องพึ่งพา
ญาติผดู้ แู ลคอยช่วยเหลือในบางด้าน เช่น การพาออก
ไปนอกบ้าน การพาไปเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม

เป็นต้น ดังนั้นการประเมินภาวะสุขภาพองค์รวมเป็น
สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะรู ้ คิ ด บกพร่ อ งท� ำ ให้
สามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการการดูแลของ
ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองและ
ด�ำเนินชีวิตในชุมชนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อจ�ำกัดในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้การเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง และมีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อย ท�ำให้
ผลการศึกษามีข้อจ�ำกัดในการเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องได้ และกลุ่มตัวอย่าง
มีข้อจ�ำกัดในการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพทาง
จิตใจด้านภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง นอกจากนี้แบบ
ทดสอบภาวะรู้คิดบกพร่องเป็นเพียงแบบคัดกรอง
ความเสีย่ งต่อภาวะสมองเสือ่ มเท่านัน้ ซึง่ เมือ่ พบกลุม่
เสี่ยงควรได้รับการส่งต่อเพื่อรับการประเมินวินิจฉัย
ภาวะสมองเสื่อมอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะรูค้ ดิ บกพร่องได้รบั การดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไป
ด้านการปฏิบัติพยาบาล สามารถน�ำไปเป็น
แนวทางในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มี
ภาวะรู้คิดบกพร่องที่อยู่ในชุมชนให้ได้รับการส่งต่อ
เพือ่ วินจิ ฉัยและได้รบั การรักษาดูแลภาวะรูค้ ดิ บกพร่อง
ตัง้ แต่ระยะเริม่ แรกและชะลอการเกิดภาวะสมองเสือ่ ม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจยั จากโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะพึ่งพิง
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