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Abstract
		Objectives: This descriptive correlational
research aimed at investigating relationships
between age, gender, marital status, depression,
activity of daily living, and mental state and
quality of life of older persons with dementia.
		Methods: The participants consisted of
163 older persons with dementia, visiting in
outpatient department of Prasat Neurological
Institute. Data were collected by interview
using five questionnaires comprising the
Personal data questionnaire, Mini-Mental
State Examination-Thai Version, Barthel
Activities of Daily Living Index Thai version,

WHOQOL–BREF–Thai questionnaire and
Thai Geriatric Depression Scale-15. Descriptive
statistics, Spearman’s rank-order correlation
and Chi-square were used for data analysis.
		Results: The study results revealed that age
and depression were negatively and significantly
related to quality of life (r = -.236, p < .01;
r = -.836, p < .001, respectively). Activity of
daily living and mental state were positively and
significantly related to quality of life (r = .455,
p < .001; r = .562, p < .001, respectively). Marital
status was significantly related to quality of life
(X 2= 14.895, p < .01).
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r = -.836, p < .001 ตามล�ำดับ) ความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และสมรรถภาพทาง
สมองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .455, p < .001;
r = .562, p < .001 ตามล�ำดับ) ส่วนสถานภาพ
Keywords: Quality of life, Older persons with สมรสมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต อย่ า งมี
dementia, Factors, Activity of daily living, นัยส�ำคัญทางสถิติ (X 2 = 14.895, p < .01) และ
Depression
เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต (p >.05)
ผลการศึกษาครั้งนี้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญในการน�ำไป
บทคัดย่อ
วางแผนเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มี
		วัตถุประสงค์: การศึกษาแบบบรรยายความ ภาวะสมองเสื่อมต่อไป
สัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง อายุ เพศ สถานภาพสมรส ภาวะซึมเศร้า ค�ำส�ำคัญ: คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน และ เสื่อม ปัจจัย ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
สมรรถภาพทางสมองกับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ ประจ�ำวัน ภาวะซึมเศร้า
ที่มีภาวะสมองเสื่อม
		วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ ความส�ำคัญของปัญหา
ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่เข้ารับการตรวจที่แผนก 		 ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกรายงานว่า
ผูป้ ว่ ยนอก สถาบันประสาทวิทยา จ�ำนวน 163 คน ทั่ ว โลกมี ผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยโรคสมองเสื่ อ มประมาณ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 50 ล้านคน และมีอุบัติการณ์ของโรคประมาณ
จ�ำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล 10 ล้านคนต่อปี มีการคาดการณ์ว่าในปี 2030
ทั่วไป แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น และ 2050 จะมี ผู ้ ที่ ป ่ ว ยด้ ว ยโรคสมองเสื่ อ ม
ฉบับภาษาไทย แบบประเมินความสามารถในการ ประมาณ 82 และ 152 ล้านคน ตามล�ำดับ (WHO,
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันพืน้ ฐานดัชนีบาร์เทลฉบับ 2017) ส� ำ หรั บ การส� ำ รวจความชุ ก ของภาวะ
ภาษาไทย แบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัย สมองเสือ่ มในผูส้ งู อายุประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบ
โลกชุดย่อฉบับภาษาไทย และแบบวัดซึมเศร้าใน ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม จ�ำนวน 228,836 คน
ผู้สูงอายุฉบับภาษาไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) และพบว่าผู้สูง
สถิติบรรยาย สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบ อายุเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม
สเปียร์แมน และสถิติไคสแควร์
เพิ่มขึ้นด้วยโดยช่วงอายุ 60-69 ปี จะพบเป็นโรค
		ผลการศึกษา: ผลการวิจัยพบว่า อายุ และ สมองเสื่อม 12.4 % ส่วนช่วงอายุ 70-79 ปีจะพบ
ภาวะซึมเศร้า มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพ เป็นโรคสมองเสือ่ ม 14.7 % และช่วงอายุ 80 ปีขนึ้ ไป
ชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.236, p < .01; จะพบเป็นโรคสมองเสื่อม 32.5% (สมาคมผู้ดูแล
		 However, gender was not related to quality
of life (p >.05). Results from this study provided
important information to plan for increasing
quality of life of older persons with dementia.
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ผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย, 2556)
		 ภาวะสมองเสือ่ มเป็นโรคเรือ้ รัง ประกอบด้วย
อาการถดถอยใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเชาว์ปัญญา
(Cognition) ด้านอารมณ์ พฤติกรรมและด้านความ
สามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ความ
ถดถอยด้านเชาว์ปัญญา เช่น ผู้ป่วยจะมีอาการ
หลงลื ม โดยเฉพาะลื ม เรื่ อ งที่ เ พิ่ ง เกิ ด ขึ้ น หรื อ
ตั้งใจจะท�ำ มีความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจ
และความสามารถในการเรียนรู้ ความถดถอยใน
ด้านอารมณ์ พฤติกรรม เช่น ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพ
เปลีย่ นไป อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย มีอาการ
หลงผิด ประสาทหลอน และความถดถอยในด้าน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น
ผูป้ ว่ ยท�ำกิจวัตรประจ�ำวันไม่ได้ดว้ ยตนเอง (ส�ำนัก
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558;
สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว, 2554) จากอาการของโรคที่
เป็นเรื้อรัง และการเพิ่มจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อม ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงครอบครัวผู้ป่วยและ
ตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการ
ของโรคเรื้อรัง (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
ท�ำให้จ�ำเป็นต้องมีผู้ดูแล ส่งผลกระทบต่อภาระ
การดูแลของครอบครัวผู้ป่วย รวมทั้งอาการของ
โรคส่ ง ผลกระทบต่ อ ตั ว ผู ้ ป ่ ว ยเองท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ย
บกพร่องความสามารถในการด�ำเนินชีวิต เช่น
ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
ของตนเอง ความสามารถในการท�ำงาน ความ
สัมพันธ์ทางสังคม การป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้
ต่ อ ตนเอง (วิ ไ ลวรรณ ทองเจริ ญ , 2554) และ
พบว่าอาการของโรคส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม จากการส�ำรวจ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม
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พบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมีคุณภาพชีวิต
ต�่ำกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม (Bicket,
Samus, McNabney, Onyike, Mayer, Brandt et al.,
2010; Sheehana, 2012; Venturato, 2010)
		 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ งู อายุสมองเสือ่ มมีความส�ำคัญ โดยพบ
ว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่มีคุณภาพชีวิต
อยู่ในเกณฑ์ดี จะมีการด�ำเนินโรคช้า (Dourado,
Sousa, Santos, Simo~es Neto, Nogueira, Belfort
et al., 2015) รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มเมือ่ มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตต�่ำจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าในการ
รักษาของโรคแย่ลง (Moyle & Dwyer, 2012) และ
พบว่า ผู้ป่วยสมองเสื่อมจะมีการด�ำเนินโรคเข้าสู่
ระยะสมองเสื่อมมากขึ้น (Dourado et al., 2015)
แต่ในปัจจุบันการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ ม พบว่าผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมอง
เสื่อม มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต�่ำถึงปานกลาง
(Dourado et al., 2015; Hoe, Hancock, & Orrell,
2006; Hurt et al., 2008; Li et al., 2012; Sala,
Olmo, Garriga, Pousa & Franch, 2009; Wetzels,
Zuidema, Jonghe, Verhey, & Koopmans, 2010)
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ท่ี มี
ภาวะสมองเสื่อมจึงเป็นเป้าหมายที่ส�ำคัญ ในการ
ดูแลผูส้ งู อายุสมองเสือ่ มจ�ำเป็นต้องมีความรูค้ วาม
เข้าใจปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
พื้ น ฐานในการสร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ซึ่ ง จะ
สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
		 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสื่ อ มคื อ การรั บ รู ้ ข องผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมอง
เสื่อมต่อสถานการณ์ชีวิตของตนในบริบทของ
วัฒนธรรมและระบบสังคมทีต่ นใช้ชวี ติ อยู่ รวมถึง
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ความคาดหวังมาตรฐานทางสังคมของตน (WHO,
2004) โดยองค์ประกอบทัง้ 4 ด้านของคุณภาพชีวติ
สามารถอธิบายได้ดงั นี้ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อม
ด้านร่างกาย คือ การรับรูส้ ภาพทางด้านร่างกายของ
บุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ�ำวัน เช่น รับรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของตน
ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง
เช่น การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรื่อง
ความสั ม พั น ธ์ ข องตนกั บ บุ ค คลอื่ น และด้ า น
สิ่งแวดล้อม คือ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มี
ผลต่อการด�ำเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่
อย่างอิสระ ไม่ถกู กักขัง มีความปลอดภัยและมัน่ คง
ในชีวิต (กรมสุขภาพจิต, 2545)
		 จากการทบทวนวรรณกรรมปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่ อ มพบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การศึ ก ษาใน
ต่างประเทศในผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มระดับ
น้อยถึงปานกลางร่วมกับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
หรือพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย โดยให้ทั้งผู้ป่วยเองและ
ผู้ดูแลประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อม
แล้วน�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินโดยผู้ป่วยเอง
และผู้ดูแลมาน�ำเสนอผลการศึกษา เพื่อเปรียบ
เที ย บมุ ม มองความเข้ า ใจคุ ณ ภาพชี วิ ต จากตั ว
ผู้ป่วยเองและผู้ดูแล เพื่อน�ำผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม จาก
การศึกษาพบว่าปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางลบกับ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมประเมินโดย
ผู้ป่วยเอง ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า (Dourado et al.,
2015; Hoe et al., 2006) ความวิตกกังวล (Hoe et al.,
2006) การตระหนักรู้อาการป่วยโรคสมองเสื่อม
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(Dourado et al., 2015) และ อาการทางจิตประสาท
(Dourado et al., 2015; Hurt et al., 2008; Sala et al.,
2009) ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ที่ พ บว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อม
ประเมินโดยผู้ป่วยเองได้แก่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน (Sala et al., 2009) และ
สมรรถภาพทางสมอง (Hoe et al., 2006; Hurt et al.,
2008; Wetzels et al., 2010) ส�ำหรับปัจจัยที่พบว่า
มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
สมองเสือ่ มประเมินโดยผูด้ แู ล ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า
(Dourado et al., 2015; Hoe et al., 2006) ความวิตก
กังวล (Hoe et al., 2006) ปัญหาพฤติกรรมผู้ป่วย
(Hoe et al., 2006) ปัญหาพฤติกรรมพึ่งพา (Hoe
et al., 2006) อาการทางจิตประสาท (Dourado
et al., 2015; Hurt et al., 2008; Sala et al., 2009;
Wetzels et al., 2010) ความรู้สึกเป็นภาระของ
ผู้ดูแล (Dourado et al., 2015; Sala et al., 2009)
ความเฉยเมยของผู้ป่วย (Hurt et al., 2008) ปัญหา
อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม
(Hurt et al., 2008) การตระหนักรู้อาการป่วยโรค
สมองเสื่อม (Dourado et al., 2015) และการใช้ยา
รักษาอาการทางจิต (Wetzels et al., 2010) ส�ำหรับ
ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
ชีวติ ของผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มประเมินโดยผูด้ แู ล ได้แก่
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน (Hoe
et al., 2006; Sala et al., 2009; Wetzels et al., 2010)
และภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต (Sala et al.,
2009) ส�ำหรับปัจจัยที่พบว่าผลการศึกษาความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสมองเสื่อมยัง
ไม่ชัดเจน นั่นคือบางการศึกษาพบความสัมพันธ์
ทางลบ หรือทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
สมองเสื่อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ความรุนแรง
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ของอาการสมองเสื่อม (Hoe et al., 2006) และอายุ
(Sala et al., 2009)
		 ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
ที่หอผู้ป่วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วย
เฉพาะทางโรคระบบประสาท ระดั บ ตติ ย ภู มิ
เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคสมองเสื่อม พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกลับมารักษาซ�้ำใน
โรงพยาบาลร้อยละ 50 สาเหตุมาจากการด�ำเนิน
ของโรคสมองเสื่อมที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม
จากการที่พบว่า ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีคุณภาพ
ชีวติ อยูใ่ นเกณฑ์ดจี ะมีการด�ำเนินโรคช้า (Dourado
et al., 2015) ดังนัน้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระดับน้อยถึง
ปานกลางจึงมีความส�ำคัญอันจะสามารถคงการ
ด�ำเนินโรคของผูป้ ว่ ยไว้ การศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมจึงมี
ความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างยิง่ ในการศึกษาครัง้ นี้
ปั จ จั ย คั ด สรรที่ น� ำ มาศึ ก ษามาจากการทบทวน
วรรณกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่ประเมินโดยทั้งผู้ป่วย
และผู้ดูแลพบว่า มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ไ ด้ แ ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ภาวะซึมเศร้า ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน และสมรรถภาพทางสมอง ผลการศึกษา
นี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์ในการน�ำ
ไปใช้วางแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมต่อไป
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		 2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอายุ
เพศ สถานภาพสมรส ภาวะซึมเศร้า ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และสมรรถภาพ
ทางสมองกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อม

กรอบแนวคิดการวิจัย
		 กรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ซึ่งปัจจัยคัดสรรที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ภาวะ
ซึมเศร้า ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
และสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังนี้
		อายุ เป็นเวลาที่ด�ำรงชีวิตอยู่ ช่วงเวลานับ
ตัง้ แต่เกิด หรือมีมาจนถึงเวลาทีก่ ล่าวถึงระยะเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ (ราชบัญฑิตยสถาน, 2559) ช่วงอายุ
ของผูส้ งู อายุ แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือวัยต้น (อายุ
60-69 ปี) วัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และวัยปลาย (อายุ
80 ปี ขึ้นไป) (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) โดย
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่มีอายุมากขึ้นจะมี
ความต้องการความช่วยเหลือจากผู้ดูแลเพิ่มมาก
ขึน้ ท�ำให้รสู้ กึ ว่าตนเองไร้คา่ เป็นภาระต่อครอบครัว
จากการทบทวนงานวิจยั พบว่าอายุมคี วามสัมพันธ์
ทางลบกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่อมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตินั่นหมายถึง
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มเมือ่ มีอายุมากขึน้ จะมี
วัตถุประสงค์การวิจัย
		 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มี แนวโน้มมีคุณภาพชีวิตต�่ำ (Sala et al., 2009)
		เพศ เป็นลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือ
ภาวะสมองเสื่อม
ชาย (ราชบัญฑิตยสถาน, 2559) จากการทบทวน
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งานวิ จั ย พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม
เพศชายมี คุณภาพชีวิตดีกว่าเพศหญิง จากการ
ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเพศชาย
จะมีแนวโน้มมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าเพศหญิง (Sala
et al., 2009)
		สถานภาพสมรส เป็นความผูกพันระหว่าง
ชายและหญิงในการเป็นสามีภรรยา พบว่า ผูส้ งู อายุ
ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มที่ มี ส ถานภาพสมรสคู ่ จ ะ
ประเมินคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่เป็นโสด
หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่ อ มที่ มี คู ่ ส มรสอยู ่ ด ้ ว ยกั น จะไม่ รู ้ สึ ก
โดดเดี่ยว มีผู้ดูแล จากการทบทวนงานวิจัย พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่สมรสแล้วอยู่ด้วย
กันจะมีแนวโน้มมีคุณภาพชีวิตดีกว่าสถานภาพ
สมรสอื่น (Li et al., 2012)
		ภาวะซึมเศร้า เป็นสภาวะอารมณ์จิตใจที่
หม่นหมอง เศร้าสร้อย หดหู่ มองโลกใน แง่ร้าย
แสดงออกได้ ทั้ ง ทางด้ า นอารมณ์ พฤติ ก รรม
ความคิด และร่างกาย เป็นระยะเวลานานเกิน
1 สั ป ดาห์ ขึ้ น ไป โดยมี อ าการของผู ้ ที่ มี ภ าวะ
ซึมเศร้าคือ มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น
นอนไม่หลับ เบือ่ อาหาร น�ำ้ หนักลด เคลือ่ นไหวช้า
เป็นต้น มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และจิตใจ
เช่น หดหู่ ไม่มีชีวิตชีวา สิ้นหวัง รู้สึกว่าตนเอง
ไร้ค่า รู้สึกว่าตนเองมีความผิด คิดช้า สมาธิเสีย
มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย หรืออาจจะมีอาการ
ประสาทหลอนร่วมด้วย มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้ า นสั ง คม เช่ น แยกตั ว ไม่ ส นใจสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นต้น (นิพนธ์ พวงวรินทร์, 2537) จากการ
ทบทวนงานวิ จั ย พบว่ า ภาวะซึ ม เศร้ า มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม นั่นหมายถึง ผู้สูงอายุภาวะ
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สมองเสื่อมที่มีภาวะซึมเศร้ามากจะมีแนวโน้มมี
คุณภาพชีวิตต�่ำ (Dourado et al., 2015; Hoe et al.,
2006)
		ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
เป็นความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม ประกอบด้วยการประเมิน
กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น 10 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ การรั บ
ประทานอาหาร การแต่ ง ตั ว การเคลื่ อ นย้ า ย
การใช้ห้องสุขา การเคลื่อนไหว การสวมใส่เสื้อผ้า
การขึ้น-ลงบันได การอาบน�้ำ การควบคุมการ
ขั บ ถ่ า ยปั ส สาวะและการควบคุ ม การขั บ ถ่ า ย
อุจจาระ (สุทธิชยั จิตตะพันธ์กลุ , 2542) ผูส้ งู อายุทมี่ ี
ภาวะสมองเสือ่ มทีส่ ามารถช่วยเหลือตนเองได้ตาม
ศักยภาพ จะรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง จากการทบทวน
งานวิจัย พบว่าความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม นั่นหมายถึง
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มที่ ส ามารถปฏิ บั ติ
กิจวัตรประจ�ำวันได้มากจะมีแนวโน้มมีคุณภาพ
ชีวิตดีกว่า ผู้ที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ได้น้อย (Hoe et al., 2006; Sala et al., 2009;
Wetzels et al., 2010)
		สมรรถภาพทางสมอง เป็นความสามารถ
ในการท� ำ งานของสมองของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสือ่ มทีเ่ กีย่ วกับการรับรูด้ า้ นต่างๆ ได้แก่ ด้าน
การรับรู้เวลา สถานที่ (Orientation to time and
place) ด้านความจ�ำ (Registration and memory)
ด้านความตั้งใจและการค�ำนวณ (Attention and
calculation) ด้านความเข้าใจทางภาษาและการ
แสดงออกทางภาษา (Language) และด้านการจดจ�ำ
ภาพโครงสร้างด้วยสายตา (Visual constructional)
(สถาบั น เวชศาสตร์ ผู ้ สู ง อายุ , 2542) จากการ
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ทบทวนงานวิจัย พบว่า สมรรถภาพทางสมอง
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม นั่ น หมายถึ ง
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มทีม่ รี ะดับสมรรถภาพ
ทางสมองสูงจะมีแนวโน้มมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี (Hoe
et al., 2006; Hurt et al., 2008; Wetzels et al., 2010)
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ดังนั้น อายุ เพศ สถานภาพสมรส ภาวะซึมเศร้า
ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
และสมรรถภาพทางสมอง น่าจะมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ดังแผนภาพที่ 1

อายุ
เพศ
สถานภาพสมรส
คุณภาพชีวิต

ภาวะซึมเศร้า
ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวัน
สมรรถภาพทางสมอง
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ค�ำถามการวิจัย
		 1. คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่อมเป็นอย่างไร
		 2. อายุ เพศ สถานภาพสมรส ภาวะซึมเศร้า
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน และ
สมรรถภาพทางสมองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มหรื อ ไม่
อย่างไร
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สมมติฐาน
		 อายุ เพศ สถานภาพสมรส ภาวะซึมเศร้า
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน และ
สมรรถภาพทางสมอง มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
วิธีด�ำเนินการวิจัย
		 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบบรรยาย
ความสัมพันธ์ (descriptive correlational research
design)
4/27/62 BE 4:21 PM
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		กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู ้ ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี
ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง และได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับการตรวจในแผนก
ผู้ป่วยนอก ณ คลินิกสมองเสื่อม และศูนย์ผู้สูงวัย
สุขกาย สุขใจ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วย
เฉพาะทางโรคระบบประสาท ระดั บ ตติ ย ภู มิ
ค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการของ
Power analysis ของ Cohen (1988) ก�ำหนดค่า
ขนาดอิ ท ธิ พ ล (Effect size) จากการทบทวน
วรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม พบว่ า
ขนาดความสัมพันธ์ของสมรรถภาพทางสมอง
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
(r = 0.21 ถึง 0.31) ( Hoe et al., 2006) ผู้ศึกษา
จึงก�ำหนดค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) เท่ากับ
0.21 ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญ α ที่ 0.05 อ�ำนาจการ
ทดสอบ (1-β) ที่ 0.80 ค�ำนวณโดยใช้โปรแกรม
G* Power ได้หน่วยตัวอย่างที่ 136 หน่วยตัวอย่าง
เพื่อการป้องกันการสูญหายของหน่วยตัวอย่าง
และข้ อ มู ล จึ ง เพิ่ ม ขนาดตั ว อย่ า งร้ อ ยละ 20
รวมหน่วยตัวอย่างทัง้ สิน้ 163 หน่วยตัวอย่าง เลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive
sampling) โดยพิ จ ารณาจากเกณฑ์ คั ด เข้ า ดั ง นี้
1) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
2) ได้รบั การวินจิ ฉัยโดยแพทย์วา่ มีภาวะสมองเสือ่ ม
ระดับน้อย หรือ ปานกลาง 3) ไม่มีความพิการทาง
สายตา และ 4) สามารถสือ่ สารด้วยภาษาไทยเข้าใจ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จาก
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 163 คน
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		 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
		 ผู้วิจัยยึดหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โดยผ่ า นการพิ จ ารณาและได้ รั บ อนุ มั ติ เ อกสาร
รั บ รองเลขที่ 01-60-69 ย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติเอกสารรับรอง
เลขที่ 60030 จากคณะกรรมการวิจยั และจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วย
เฉพาะทางโรคระบบประสาท ระดับตติยภูมิ
		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 1. แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม
มีข้อค�ำถาม 10 ข้อ ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ
หรือเติมข้อความ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ ความเพียงพอของ
รายได้ตอ่ เดือน การพักอาศัย ผูส้ งู อายุมผี ดู้ แู ลหลัก
และโรคประจ�ำตัว
2. แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบือ้ งต้น
ฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State ExaminationThai Version: MMSE-Thai) ของ Folstein,
Folstein, & MeHugh (1975) แปลเป็นภาษาไทย
โดย สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ,
2542) ใช้คดั กรองความบกพร่องในการท�ำงานของ
สมองในผูส้ งู อายุเกีย่ วกับการรับรูด้ า้ นต่าง ๆ ได้แก่
ด้านการรับรูเ้ วลา สถานที่ ด้านความจ�ำ ด้านความ
ตั้งใจและการค�ำนวณ ด้านความเข้าใจทางภาษา
และการแสดงออกทางภาษา และด้านการจดจ�ำ
ภาพโครงสร้างด้วยสายตา มีค�ำถาม 11 ข้อ การ
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แปลผลคะแนนต้องพิจารณาระดับการศึกษาของ
ผูต้ อบแบบทดสอบ คือ ผูส้ งู อายุไม่ได้เรียนหนังสือ
(อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) ผูส้ งู อายุปกติจะมีคะแนน
รวมมากกว่า 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน
(ไม่ต้องท�ำข้อ 4, 9 และ 10) ผู้สูงอายุที่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ผูส้ งู อายุปกติจะมีคะแนนรวม
มากกว่า 17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
และผูส้ งู อายุทมี่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษา
ผูส้ งู อายุปกติจะมีคะแนนรวมมากกว่า 22 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน
		3. แบบประเมิ น ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐาน ดัชนี บาร์เทล
ฉบับภาษาไทย (Barthel Activities of Daily
Living Index Thai version: Bartel ADL index)
ของ Mahoney & Barthel (1965) แปลเป็ น
ภาษาไทยโดยสุทธิชัย จิตตะพันธุ์กุล (2542) ใช้
ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง ภายใต้
ข้ อ จ� ำ กั ด ของการเคลื่ อ นไหวและความเสื่ อ ม
ทางกายภาพประกอบด้ ว ยการประเมิ น กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวัน 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การแต่งตัว การเคลื่อนย้าย การใช้ห้องสุขา
การเคลือ่ นไหว การสวมใส่เสือ้ ผ้า การขึน้ -ลงบันได
การอาบน�้ำ การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะและ
การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ มีค�ำถาม 10 ข้อ
ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 2 ระดับ
จ�ำนวน 2 ข้อ 3 ระดับ จ�ำนวน 6 ข้อ และ 4 ระดับ
จ�ำนวน 2 ข้อ มีคะแนนรวม 0-20 คะแนน คะแนน
สูง หมายถึงมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ� ำ วั น ปกติ คะแนนต�่ ำ หมายถึ ง มี ค วาม
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันต�่ำ แบบ
ประเมินนีม้ คี วามเชือ่ มัน่ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .92
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		4. แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ขององค์ ก าร
อนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL –
BREF – THAI) ของ World Health Organization
(2004) แปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงโดย สุวฒ
ั น์
มหัตนิรนั ดร์กลุ สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กลุ , วิระวรรณ
ตันติพิวัฒนสกุล, วนิดา พุ่มไพศาลชัย, กรองจิตต์
วงศ์สุวรรณ และราณี พรมานะจิรังกุล (2540) ใช้
ประเมินการรับรู้คุณภาพชีวิต ซึ่งมีองค์ประกอบ
4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความ
สัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มีค�ำถาม
26 ข้อ ลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ คือ ตั้งแต่มากที่สุดถึงไม่เลย มีข้อค�ำถาม
ที่มีความหมายทางบวก 23 ข้อ และข้อค�ำถามที่มี
ความหมายทางลบ 3 ข้อ คือ ข้อ 2, 9, 11 คะแนน
รวมอยู่ระหว่าง 26 – 130 คะแนน คะแนนรวมสูง
หมายถึงมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี แบบวัดนีม้ คี วามเชือ่ มัน่
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
เท่ากับ .94
		5. แบบวั ด ซึ ม เศร้ า ในผู ้ สู ง อายุ ฉบั บ
ภาษาไทย (Thai Geriatric Depression Scale:
TGDS-15) ของ Yesavarge (1986) แปลเป็น
ภาษาไทยโดย ณหทั ย วงศ์ ป การั น ย์ และคณะ
(Wongpakaran, Wongpakaran, & Reekum, 2013)
ใช้ประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุใน
ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีจ�ำนวนค�ำถาม 15 ข้อ
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 2 ระดับ
(0-1 คะแนน) “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เป็นข้อค�ำถาม
ทางบวก 5 ข้อ ได้แก่ข้อที่ 1, 5, 7, 11 และ 13 อีก
10 ข้อ เป็นข้อค�ำถามทางลบ มีคะแนนรวม 0-15
คะแนน คะแนนรวมสูง หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า
อยู่ในระดับมาก แบบวัดนี้มีความเชื่อมั่นโดยการ
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคเท่ากับ .87
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		การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ขั้นเตรียมการ
		 1. เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ท� ำ การวิ จั ย แล้ ว
ผู้วิจัยได้เตรียมผู้ช่วยวิจัยในการช่วยเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล คื อ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าการ
พยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต 1 ท่ า น โดยได้
อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด
ได้แก่ การท�ำความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การประเมิ น ผู ้ สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะสมองเสื่ อ มตาม
เกณฑ์คัดเข้า การเข้าสัมภาษณ์ผู้สูงอายุโดยใช้
แบบสอบถาม การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล จนเกิดความเข้าใจ
		 2. ผูว้ จิ ยั เข้าพบหัวหน้างานแผนกผูป้ ว่ ยนอก
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะน�ำตัว ชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย รายละเอียดของ
การวิจัย จากนั้นเข้าพบหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
ในแผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกเพื่ อ แนะน� ำ ตั ว อธิ บ ายถึ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เกณฑ์การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ขออนุญาตดูแฟ้ม
ประวัติผู้ป่วยเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างก่อนวันนัด
ตรวจ และร่วมกันก�ำหนดวันและเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
		ขั้นด�ำเนินการ
		 1. ในวั น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย และ
ผู้ช่วยวิจัยประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
ในเรื่องความสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจ
และไม่ มี ค วามพิ ก ารทางสายตา ซึ่ ง หากพบว่ า
ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
เข้าใจ มีความพิการทางสายตาจะไม่เก็บรวบรวม
ข้อมูลในส่วนอื่นๆ ต่อ และในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมที่ผ่านการประเมินตามคุณสมบัติที่
ก�ำหนดแล้ว ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจะขออนุญาต
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และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล โดยอธิบาย
วัตถุประสงค์รายละเอียดของการวิจัย ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายให้ทราบว่าผลการ
วิจัยจะถูกน�ำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ข้อมูลของ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะถูกเก็บเป็นความลับ และผูเ้ ข้าร่วม
วิจัยสามารถปฏิเสธการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา
		 2. เมื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมยินดี
ให้ความร่วมมือในการวิจัยโดยการกล่าวยินยอม
ด้วยวาจาและเซ็นยินยอมในการเก็บข้อมูลแล้ว
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการ
สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามดังนี้ แบบสอบถาม
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป แบบทดสอบสมรรถภาพสมอง
เบื้ อ งต้ น ฉบั บ ภาษาไทย (Mini-Mental State
Examination-Thai Version: MMSE-Thai)
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันพื้นฐาน ดัชนี บาร์เทล ฉบับภาษาไทย
แบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)
และแบบวัดซึมเศร้าในผู้สูงอายุฉบับภาษาไทย
เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยได้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท�ำการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทันที น�ำแบบสอบถาม
ทีส่ มบูรณ์ใส่ซองปิดผนึกและแสดงความขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ให้ความร่วมมือ (โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลในผู้เข้าร่วมวิจัยเพียงท่านละ 1 ครั้ง เท่านั้น)
ผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง จึงน�ำข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
		 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิติ SPSS โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่
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การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน อธิ บ ายข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ข้อมูล อายุ เพศ สถานภาพสมรส ภาวะซึมเศร้า
ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
สมรรถภาพทางสมอง และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ส่วนการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ใช้สถิตสิ หสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
เนื่องจาก อายุ ภาวะซึมเศร้า ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน สมรรถภาพทางสมอง
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ไม่ มี ก ารแจกแจงแบบปกติ
ส�ำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพ
สมรส กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่อมใช้สถิติไคสแควร์
				
ผลการวิจัย
		 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
		 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติ
บรรยายพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60 - 69 ปี
คิดเป็นร้อยละ 57 (Mean = 69.03, SD = 5.98)
เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6
มีสถานภาพสมรสหม้าย จ�ำนวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.2 นับถือศาสนาพุทธ จ�ำนวน 160 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
จ�ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 ส่วนใหญ่
ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 139 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.3 มีรายได้ไม่เพียงพอ จ�ำนวน 97 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.5 ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับ
ลูก/หลาน จ�ำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 87.7
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มผี ดู้ แู ลหลัก จ�ำนวน 139 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.3 และผูส้ งู อายุมโี รคประจ�ำตัว และ
ไม่มโี รคประจ�ำตัว ใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 47.9
และ 52.1 ตามล�ำดับ
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		2. ข้ อ มู ล ตั ว แปรหลั ก ที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่
ภาวะซึมเศร้า ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ� ำ วั น และสมรรถภาพทางสมอง และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
		ภาวะซึมเศร้า
		 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมี
คะแนนภาวะซึมเศร้าอยู่ในช่วง 1-15 คะแนน โดย
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.99 คะแนน (S.D. = 4.18)
และพบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ คี ะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่
คิดเป็นร้อยละ 57.05 และต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 42.94
		ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
		 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มี ค ะแนนความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวัน อยู่ในช่วง 3-20 คะแนน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 15.22 คะแนน (S.D. = 4.40) เมื่อ
พิจารณาตามระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
ปกติ คิดเป็นร้อยละ 81.0 รองลงมามีระดับความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 10.4 และระดับความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันต�่ำ คิดเป็นร้อยละ 8.6
		สมรรถภาพทางสมอง
		 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นหนั ง สื อ มี ค ะแนนสมรรถภาพทาง
สมอง อยู่ในช่วง 6-16 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.56 คะแนน (S.D. = 1.94) ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนหนังสือมีคะแนนสมรรถภาพทาง
สมอง อยู่ในช่วง 7-21 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 15.15 คะแนน (S.D. = 2.43)
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		คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่อม
		 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนคุณภาพชีวิตอยู่ในช่วง 38-106 คะแนน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70.41 คะแนน (S.D. =
15.11) เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพชีวิต พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิต
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมามีระดับ
คุณภาพชีวิตไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 35.6 และระดับ
คุณภาพชีวิตดี คิดเป็นร้อยละ 8.6
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		3. ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ภาวะซึมเศร้า
ความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
และสมรรถภาพทางสมอง กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
		 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์
แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation)
พบว่า ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
และสมรรถภาพทางสมองมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอง
เสือ่ ม อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = .455, p < .001;
r = .562, p < .001 ตามล�ำดับ) ส่วนอายุ และ
ภาวะซึมเศร้า มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (r = -.236, p < .01; r = -.836,
p < .001 ตามล�ำดับ) (ตาราง 1)

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แบบสเปียร์แมน ระหว่าง อายุ ภาวะซึมเศร้า ความสามารถใน
การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน และสมรรถภาพทางสมอง กับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม
(n = 163)
ตัวแปร
rs
p-value
อายุ
- .236
.002
ภาวะซึมเศร้า
- .836
.000
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
.445
.000
สมรรถภาพทางสมอง
.562
.000
		4. ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพ
สมรส กับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมอง
เสื่อม
		 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศ สถานภาพสมรส กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มโดยใช้สถิตไิ คสแควร์
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(Chi – square test) พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
(X 2 = 1.253, p >.05) (ตาราง 2) ส่วนสถานภาพ
สมรส มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติ (X 2 = 14.895, p < .01) (ตาราง 3)
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (n = 163)
เพศ

ชาย
หญิง

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
X 2 p-value
คุณภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง คุณภาพชีวิตที่ดี
จ�ำนวน(%)
จ�ำนวน(%)
จ�ำนวน(%)
23 (41.1)
28 (50.0)
5 (8.9)
1.253 .535
35 (32.7)
63 (58.9)
9 (8.4)

ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง สถานภาพสมรส กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
			 (n = 163)
สถานภาพสมรส

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
X 2 p-value
คุณภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี คุณภาพชีวิตปานกลาง คุณภาพชีวิตที่ดี
จ�ำนวน(%)
จ�ำนวน(%)
จ�ำนวน(%)
โสด/หม้าย/หย่า/แยก
52 (41.6)
67 (53.6)
6 (4.8)
14.895 .001
มีคู่อยู่ด้วยกัน
6 (15.7)
24 (63.2)
8 (21.1)

การอภิปรายผลการวิจัย
		อายุ: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ใน
ช่วง 60 - 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 57 ซึ่งสอดคล้องกับ
ประชากรผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทยที่
พบว่า ผูส้ งู อายุสมองเสือ่ มส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ
60 - 69 ปี (ร้อยละ 52.8) (ศศิชา จันทร์วรวิทย์,
2561) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุ
มีความสัมพันธ์ทางลบระดับต�่ำกับคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นั่นคือ ผู้สูงอายุภาวะ
สมองเสื่อมที่มีอายุมาก มีแนวโน้มที่จะมีคุณภาพ
ชีวติ ต�ำ่ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา (นงนุช
แย้มวงษ์, 2557; วิไลพร ข�ำวงษ์, จตุพร หนูสวัสดิ์,
วรารัตน์ ประทานวรปัญญา และจิดาภา ศิรปิ ญ
ั ญา,
2554; Sala et al., 2009) ซึ่งอายุที่เพิ่มขึ้นอาจจะ
มีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลง ความคล่องแคล่ว
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ทางร่างกายลดลง ความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ�ำวันลดลง ต้องพึ่งพาผู้อื่น
มากขึ้น มีการจากไปของเพื่อนที่รู้จัก ญาติสนิท
คู ่ ค รอง เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คมน้ อ ยลง
(ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2555; ศรีเรือน แก้วกังวาน,
2553; วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) ผู้สูงอายุจึงมี
ความรู้สึกพอใจในสุขภาพของตนเองลดลง รู้สึก
เป็ น ภาระต้ อ งพึ่ ง พาความช่ ว ยเหลื อ จากผู ้ อื่ น
มากขึ้น ต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
เพื่อจะด�ำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงอาจท�ำให้ผู้สูงอายุ
มีการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตของตนที่ไม่ดี
ความพอใจในชีวิตของตนลดลง จึงท�ำให้พบว่า
อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
		เพศ: เพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ
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นั่ น คื อ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มเพศหญิ ง
และเพศชาย มีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา (ปุญญพัฒณ์
ไชยาเมล์, บุญเรือง ขาวนวล, และพลภัทร ทรงศิริ,
2555; Missotten et al., 2007; Wetzels et al.,
2010) แต่อย่างไรก็ตามไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมาที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเพศ
ชายมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีกว่าเพศหญิง (Sala et al., 2009)
การทีพ่ บว่าเพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม อาจอธิบายได้วา่
ผู ้ สู ง อายุ ส มองเสื่ อ มเพศชายและเพศหญิ ง ใน
ปัจจุบันมีบทบาทในสังคมไม่แตกต่างกัน ได้รับ
การยอมรับในสังคมไม่แตกต่างกัน รวมทั้งสังคม
ให้คุณค่าและสิทธิไม่แตกต่างกัน (ปุญญพัฒน์
ไชยเมล์ และคณะ, 2555) ผู้สูงอายุเพศชายและ
เพศหญิงจึงอาจมีการรับรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ชวี ติ
ของตน และความพอใจในชีวิตของตนไม่แตก
ต่างกัน จึงท�ำให้พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
		สถานภาพสมรส: สถานภาพสมรสมีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
นั่นคือ ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่มีสถานภาพ
สมรสโสด/หม้าย/หย่า/แยกและมีคู่ อยู่ด้วยกัน
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาทีผ่ า่ นมา (นงนุช แย้มวงษ์, 2557; วิไลพร
ข� ำ วงษ์ และคณะ, 2554; Hoe et al., 2006;
Li et al., 2012; Sala et al., 2009) การที่พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู่อยู่ด้วยกันประเมิน
คุณภาพชีวติ ในระดับดีสงู กว่าสถานภาพสมรสอืน่
อาจอธิบายได้วา่ ผูส้ งู อายุสมองเสือ่ มทีม่ สี ถานภาพ
สมรสคู่และอยู่ด้วยกัน จะมีความผูกพันระหว่าง
สามีภรรยา เมือ่ เกิดปัญหาในชีวติ หรือสถานการณ์
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ในชีวิตที่ต้องเผชิญก็จะมีผู้อยู่เคียงข้างช่วยเหลือ
ไม่ ไ ด้ แ ก้ ป ั ญ หาโดยล� ำ พั ง มี ค วามรู ้ สึ ก มั่ น คง
ปลอดภั ย ในชี วิ ต มากกว่ า สถานภาพสมรสอื่ น
(นงนุช แย้มวงษ์, 2557; มุทิตา วรรณชาติ, สุธรรม
นันทมงคลชัย, โชคชัย หมื่นแสวงทรัพย์, และ
พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญ เสริมศักดิ์, 2558; วิไลพร
ข� ำ วงษ์ และคณะ, 2554) จึ ง อาจท� ำ ให้ พ บว่ า
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
		ภาวะซึมเศร้า: ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์
ทางลบระดับสูงกับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ นั่นคือ ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่มี
คะแนนภาวะซึมเศร้ามาก มีแนวโน้มทีจ่ ะมีคณ
ุ ภาพ
ชี วิ ต ต�่ ำ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา
(Dourado et al., 2015; Hoe et al., 2006; Hurt
et al., 2008; Li et al., 2012; Sala et al., 2009)
ผู ้ สู ง อายุ ส มองเสื่ อ มที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า อาจจะมี
อาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ไม่มีก�ำลังเพียงพอ
ในการปฏิบัติกิจวัตรในแต่ละวัน มีความจ�ำคิด
ตัดสินใจช้า รู้สึกหดหู่ รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า สิ้นหวัง
กับปัญหาที่เผชิญอยู่ (Dourado et al., 2015; Hoe
et al., 2006; Hurt et al., 2008; Li et al., 2012; Sala
et al., 2009) ดังนั้นผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีภาวะ
ซึ ม เศร้ า มากอาจมี ค วามรู ้ สึ ก วิ ต กกั ง วลกั บ การ
ด�ำเนินชีวิตของตน รู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง
ชีวิตไม่มีความหมาย จึงอาจท�ำให้มีการรับรู้เกี่ยว
กับสถานการณ์ชีวิตของตนที่ไม่ดี ความพอใจใน
ชีวิตของตนลดลง จึงท�ำให้พบว่าภาวะซึมเศร้ามี
ความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม
		ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน:
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันมี
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ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับคุณภาพ
ชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นั่นคือ ผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่อมที่มีคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันมาก มีแนวโน้มที่จะมี
คุณภาพชีวติ ดี ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
(มุทิตา วรรณชาติ และคณะ, 2558; Hoe et al.,
2006; Sala et al., 2009; Wetzels et al., 2010)
ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันปกติ จะมีความพอใจในสุขภาพของ
ตนเองมาก มีกำ� ลังเพียงพอในการช่วยเหลือตนเอง
ในแต่ละวัน ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระผู้อื่นเนื่องจาก
ไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ นื่ ให้ชว่ ยเหลือตนเอง รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตนเอง ชีวิตมีความหมาย มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
จึงอาจท�ำให้ผสู้ งู อายุมกี ารรับรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์
ชี วิ ต ของตนที่ ดี มี ค วามพอใจในชี วิ ต ของตน
ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันได้น้อย จะมีความรู้สึกพอใจ
ในสุขภาพตนเองน้อย ต้องพึ่งพาผู้อื่นช่วยเหลือ
กิจวัตรของตนจึงรูส้ กึ เป็นภาระของผูอ้ นื่ รูส้ กึ ไม่มี
คุณค่าในตนเอง (ปุญญพัฒณ์ ไชยาเมล์ และคณะ,
2555) จึงอาจท�ำให้ผู้สูงอายุมีการรับรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ชวี ติ ของตนทีไ่ ม่ดี มีความพอใจในชีวติ
ของตนลดลง จึงท�ำให้พบว่า ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
		สมรรถภาพทางสมอง: สมรรถภาพทาง
สมองมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับคุณภาพ
ชีวิตอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ นั่นคือ ผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสือ่ มทีม่ คี ะแนนสมรรถภาพทางสมอง
มาก มีแนวโน้มทีจ่ ะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดี ซึง่ สอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา (Graske, Fischer,
Kuhlmey, & Ostermann, 2012; Hoe et al., 2006;
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Hurt et al., 2008; Wetzels et al., 2010) การทีพ่ บว่า
สมรรถภาพทางสมองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม อาจ
อธิบายได้วา่ เมือ่ ผูส้ งู อายุสมองเสือ่ มมีสมรรถภาพ
ทางสมองปกติ ไม่ลดต�่ำลง ผู้สูงอายุจะยังมีความ
สามารถที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิตด้วยตัวเอง ยัง
สามารถมีการรับรู้เวลาสถานที่ มีความจ�ำมีสมาธิ
ในการท� ำ งาน มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษา
สามารถสื่อสารกับผู้อื่น ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึก
เป็นภาระของผูอ้ นื่ ชีวติ ยังมีความหมาย ยังมีความ
รู้สึกมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าในตนเอง (Hoe et al., 2006;
Hurt et al., 2008; Wetzels et al., 2010) จึงอาจท�ำให้
พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างสมรรถภาพ
ทางสมองกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อม
ข้อเสนอแนะ
		 1. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ภาวะซึมเศร้า
และอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ดังนั้นพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพจิตควรจัดกิจกรรม
การพยาบาลเพื่อคัดกรอง ป้องกัน และลดภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม พร้อมกับ
ตระหนักอยู่เสมอว่าเมื่อผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
มีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มคุณภาพชีวิตต�่ำ จึงควร
ติดตามประเมินคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมอย่างต่อเนื่อง
		 2. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมกับปัจจัยอื่น เช่น ความรู้สึกเป็นภาระ
ของผู ้ ดู แ ล อาการทางจิ ต ซึ่ ง จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
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