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บทคัดย่อ
ประเทศไทยได้เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ เมือ่ ประชากรวัยสูงอายุเพิม่ มากขึน้ ย่อมเกิดปัญหาทาง
ด้านสุขภาพอืน่ ๆตามมา การประเมินสมรรถภาพสมองเป็นการคัดกรองเบือ้ งต้นเพือ่ ค้นหาการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้มากที่สุดในวัยสูงอายุ เนื่องจากการเกิดภาวะสมองเสื่อมมีผลกระทบต่อ
ผูส้ งู อายุในทุกด้านและน�ำไปสูค่ วามรุนแรงในระยะสุดท้าย ทัง้ นีส้ ามารถป้องกันหรือชะลอความรุนแรงของการ
เกิดภาวะสมองเสื่อมได้โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี การวิจัยเชิง
พรรณนาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสมรรถภาพสมอง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถภาพสมองกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้กรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร์และคณะ (Pender et al., 2006) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบล
ป่าอ้อดอนชัยจ�ำนวน 111 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบือ้ งต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) และแบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีสมรรถภาพสมองปกติไม่มีภาวะสมองเสื่อม โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 18-28
_
คะแนน ( x = 24.22, S.D. = 2.07)
_
2. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.71, S.D. 0.25)
3. สมรรถภาพสมองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ( r= -.126, p > .05)
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�ำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพในการวางแผน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: สมรรถภาพสมอง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ
*
*
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Abstract
Thailand has become an aging society. When the elderly population increases, health
problems occur. A mental status examination is a preliminary screening for dementia
occurrence which is one of the most common problems among older persons. Due to the
dementia occurrence affecting older persons in all aspects and leading to violence in the
last phase, these can prevent or delay the violence of dementia occurrence by promoting
older persons to have good health promoting behaviors. The purpose of this descriptive
study was to investigate mental status, health promoting behaviors, and the relationship
between mental status and health promoting behaviors among older persons. Pender’s
Health Promotion Model (Pender et al., 2006) was applied to a conceptual framework. One
hundred and eleven older persons from Paordonchai Sub-District Municipality were
specifically selected to enroll in this study. The data collection instruments composted of
a Mini-Mental Status Examination (MMSE)-Thai 2002, and a health promoting behavior
questionnaire. Descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation coefficient
were used for data analysis.
The results showed that:
1. All participants had normal mental status without dementia. The scores of MMSE
_
were 18-28 ( x = 24.22, S.D. = 2.07).
_
2. The participants had health promoting behaviors at moderate levels ( x = 2.71,
S.D. = 0.25).
3. The mental status did not correlate with health promoting behaviors (r = -.126,
p > .05)
The results of this study can be applied as baseline information for health personnel
in planning activities to promote health promoting behaviors among older persons.
Keywords: Mental status, Health promoting behavior, Older person
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรวัยสูงอายุเพิ่ม
มากขึ้นและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.
2552 (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย, 2553)
จากรายงานสถิติผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายปี พ.ศ. 2556
พบจ�ำนวนผูส้ งู อายุ 163,027 คน มีดชั นีการสูงวัย 91.79
(สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์, 2557) เมือ่ ประชากรวัยสูงอายุเพิม่ มาก
ขึ้นย่อมเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นๆตามมา ภาวะ
2

พยาบาลสาร ปีที่ 44 ฉบับที่ พิเศษ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สมองเสือ่ ม(Dementia)เป็นปัญหาหนึง่ ทีพ่ บได้มากทีส่ ดุ
ในวัยสูงอายุ (สถาบันประสาทวิทยา, 2551) จากรายงาน
สถิตภิ าวะสมองเสือ่ มขององค์การอนามัยโลกในปี 2017
พบผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจ�ำนวน 47 ล้านคนทั่วโลกและ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 75 ล้านคนทั่วโลกในปี 2030
(World Health Organization, 2017) ในประเทศไทย
จากรายงานการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 ผลการคัดกรองผู้สูง
อายุ 60 ปีขนึ้ ไปจ�ำนวน 7,356 ราย พบความชุกของภาวะ

Mental Status and Health Promoting Behaviors among
Older Persons in Paordonchai Sub-District Municipality

สมองเสื่อม ร้อยละ 8.1 (วิชัย เอกพลากร, 2557) ใน
จังหวัดเชียงรายจากการคัดกรองการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุเขตอ�ำเภอแม่จัน พบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 7.14 จากกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 70 ราย (ศิรนิ ทร์ทพิ ย์ ค�ำฟู, กฤษณพนธ์ ชัยมงคล,
ชันลิกา ไชยชมภู และเพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์, 2557)
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ชนิดที่พบมากมี 2
กลุ่ม คือ โรคอัลไซเมอร์ (alzheimer’s disease) และ
โรคสมองเสื่ อ มที่ มี ส าเหตุ จ ากเส้ น โลหิ ต ในสมอง
(vascular dementia) (สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
แห่ ง ประเทศไทย, 2552; Alzheimer’s Disease
International, 2014) การเกิดขึ้นของภาวะสมองเสื่อม
ทั้งสองกลุ่ม จะท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความผิดปกติอย่างต่อ
เนื่อง และส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ
โดยในระยะแรกผู้สูงอายุจะมีความผิดปกติในด้านของ
ความจ�ำและความสามารถในการตัดสินใจ แต่ยังคง
สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ได้ (วันดี โภคะกุล และ จิตนภา วาณิชวโรตน์, 2551) เมือ่
เข้าสู่ในระยะกลาง ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม เช่น มีอาการก้าวร้าว
หวาดระแวง หูแว่ว และประสาทหลอน เป็นต้น และ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันจะลดลง
และหากเข้าสู่ระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุจะมีความจ�ำลดลง
อย่างมาก ไม่สามารถจ�ำสิ่งต่างๆที่คุ้นเคยได้ ไม่สามารถ
สื่อสารกับบุคคลอื่นได้ การท�ำหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายลดลงไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ การ
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจึงมีความ
ส�ำคัญทีจ่ ะสามารถป้องกันการเกิดภาวะสมองเสือ่ มและ
ช่วยชะลอการด�ำเนินของโรคที่จะเข้าสู่ระยะที่รุนแรงได้
(สถาบันประสาทวิทยา, 2551) ดังการศึกษาของ อทิตยา
สุวรรณ์ และ สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค (2559) พบว่า
ผูส้ งู อายุทมี่ กี ารออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอพบการเกิดภาวะ
สมองเสือ่ มน้อย และผูส้ งู อายุทจี่ ดั การกับความเครียดได้
ไม่เหมาะสมพบว่ามีภาวะสมองเสือ่ ม และการศึกษาของ
สายสุนยี ์ เลิศกระโทก, สุธรรม นันทมงคลชัย, และศุภชัย
ปิติกุลตัง (2556) พบว่า การที่ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม ท�ำให้ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย และได้ท�ำ

กิจกรรม จะช่วยกระตุ้นการท�ำงานของสมองสามารถ
ป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้
ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสามารถคัดกรองได้
โดยการประเมินสมรรถภาพสมอง (สถาบันประสาท
วิทยา, 2557) ในประเทศไทยมีการใช้เครือ่ งมือในการคัด
กรองสมรรถภาพสมองหลายเครือ่ งมือ เช่น แบบประเมิน
สมรรถภาพสมองไทย (Thai Mental State
Examination: TMSE) แบบประเมินภาวะสมองของจุฬา
(Chulamental Test: CMT) แบบทดสอบสมรรถภาพ
สมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002)
(สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2551) และแบบสอบถาม
ญาติหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้
สูงอายุ (Informant Questionnaire on Cognitive
Decline in the Elderly: IQCODE) (Siri, 2007) เป็นต้น
แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย
(MMSE-Thai 2002) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่บุคลากร
ทางการแพทย์ไทยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการคัด
กรองการเกิดภาวะสมองเสือ่ มในผูส้ งู อายุและในงานวิจยั
โดยการแปลผลคะแนนจะแบ่งช่วงคะแนนตามระดับการ
ศึกษา เนือ่ งจากประเทศไทยผูส้ งู อายุมคี วามแตกต่างกัน
ของระดับการศึกษา แต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่มี
ผลกั บ การแปลผลคะแนน จากการศึ ก ษาของคณะ
กรรมการจัดท�ำแบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้น
(MMSE-Thai 2002) สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ พบว่า
เครื่องมือดังกล่าว มีความไว (sensitivity) ร้อยละ 92.0
ความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ 92.6 และ efficiency
เป็น 92.4 (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2551) จากการ
ศึกษาคะแนนสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ คะแนนที่
ประเมินได้สามารถบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย
จิตใจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ และเป็น
แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพเพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมต่อไป
จากแนวคิดของเพนเดอร์และคณะ ในปี ค.ศ.
2006 (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2006) กล่าว
ว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมทีบ่ คุ คลปฏิบตั ิ
เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งการมีภาวะสุขภาพที่ดี ประกอบด้วย 6
ด้าน คือ 1)การรับผิดชอบต่อสุขภาพ เป็นการปฏิบตั ขิ อง
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บุคคลทีเ่ ป็นการเอาใจใส่สขุ ภาพของตนเองโดยการค้นหา
ความผิดปกติและสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ร่างกายในระยะเริ่มแรก 2)ด้านการมีกิจกรรมทางกาย
เป็นการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการออกก�ำลังกาย การมีกจิ กรรม
ทางกายที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย หรือ
การเคลือ่ นไหวในระหว่างการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน 3)ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สร้ า งสั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค ลอื่ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ไ ด้ รั บ ผล
ประโยชน์ในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ 4)ด้านการพัฒนา
ด้านจิตวิญญาณ เป็นการกระท�ำหรือการปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการ
แสดงออกถึงความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ การมีความพึงพอใจในชีวิต 5)ด้านการจัดการ
ความเครียด เป็นการปฏิบัติที่ช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย
ความตึงเครียด และ6)ด้านโภชนาการเป็นการปฏิบัติ
เกีย่ วกับรูปแบบลักษณะนิสยั การรับประทานอาหาร เพือ่
ให้ได้อาหารที่มีประโยชน์ งดรับประทานอาหารที่มีผล
เสียต่อสุขภาพ ในผู้สูงอายุการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพที่ดีจะสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ
สมองเสื่อม และท�ำให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีได้ ดังการ
ศึกษาของ เบเนเด็ด และคณะ (Benedetti, Borges,
Petroski, Goncalves, 2008) พบว่าการมีกิจกรรมทาง
กายทั้งที่เป็นการออกก�ำลังกายและการท�ำกิจกรรมยาม
ว่างสามารถป้องกันปัญหาทางด้านสติปญ
ั ญาในผูส้ งู อายุ
ได้ และการศึกษาของ เพิส และคณะ (Perez, Hiem,
Sherzai, Jaceldo-Sieql, & Sherzai, 2012) ที่พบว่า
อาหารทีม่ สี ารต้านอนุมลู อิสระ โดยเฉพาะวิตามินอี และ
ซี และการรับประทานน�ำ้ มันตับปลาเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยป้องกัน
ปัจจัยเสีย่ งของการเกิดภาวะสมองเสือ่ มชนิดหลอดเลือด
และ การศึกษาของ ซาซินกิ และคณะ (Saczynski, et
al., 2006) พบว่า การเข้าสังคมโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นสามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (HR 1.87, 95% CI,
1.12 - 3.13)
การศึกษาทีผ่ า่ นมาในจังหวัดเชียงรายยังไม่พบการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่ประเมินจาก
สมรรถภาพสมอง พฤติกรรมส่งเสริมเสริมสุขภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองและพฤติกรรม
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ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลป่าอ้อ
ดอนชัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถภาพสมองและพฤติกรรมส่งเสริมเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ โดยผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะสามารถน�ำ
ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมต่อ
ไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูง
อายุ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพ
สมองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ค�ำถามการวิจัย
1. สมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุเป็นอย่างไร
2. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเป็น
อย่างไร
3. สมรรถภาพสมองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึ ก ษาภาวะสมองเสื่ อ มและพฤติ ก รรมส่ ง
เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของ
เพนเดอร์ (Pender et al., 2006) โดยพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะ
ของแบบแผนการด�ำเนินชีวิตที่ช่วยให้เกิดการแสดงออก
ของภาวะสุขภาพในด้านบวก ในผูส้ งู อายุการมีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับ
ผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการมีกิจกรรมทางกาย ด้านการ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ด้ า นการพั ฒ นาด้ า น
จิตวิญญาณ ด้านการจัดการกับความเครียด และด้าน
โภชนาการ จะมีผลต่อสมรรถภาพสมองช่วยป้องกันหรือ
ชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้
วิธีด�ำเนินการวิจัย
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การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเพือ่ หาความ
สัมพันธ์ (descriptive correlational research design)
ประชากรเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลต�ำบลป่าอ้อดอนชัย ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 111 ราย ค�ำนวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางประมาณค่า
อ�ำนาจทดสอบ (power analysis) โดยก�ำหนดค่าอ�ำนาจ
การทดสอบ (power of test) ที่ .80 และขนาดอิทธิพล
(effect size) ที่ .30 ซึ่งเป็นค่าขนาดอิทธิพลขนาดกลาง
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการค�ำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทางการพยาบาล (Burns & Grove, 2009) ก�ำหนดค่า
ความเชื่ อ มั่ น ที่ ร ะดั บ นั ย ส� ำ คั ญ .05 ได้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 88 คน (Polit & Beck, 2004) เพื่อป้องกันการ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เพิ่มจ�ำนวนของ
กลุ่มตัวอย่างขึ้นอีก ร้อยละ 20 ดังนั้นในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 111 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ ศาสนา น�้ำหนักตัว ส่วนสูง สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ทีอ่ ยูอ่ าศัย สถานะในครอบครัว จ�ำนวนสมาชิก
ในครอบครัว รายได้ของครอบครัว ผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย
ผู้รับผิดชอบในการรักษาพยาบาล และข้อมูลอื่นๆ ที่
บันทึกโดยผูว้ จิ ยั ได้แก่ โรคประจ�ำตัวอืน่ ๆ และการรักษา
ที่ได้รับ
2. แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น ฉบับ
ภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) ของสถาบันเวชศาสตร์
ผูส้ งู อายุ (2551) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 11 ข้อ การแปล
ผลคะแนนพิจารณาจากระดับการศึกษาของผูส้ งู อายุ โดย
แบ่งได้ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือ (อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้) มีคะแนนรวมน้อยกว่า 14 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 23 คะแนนถือว่ามีภาวะสมองเสื่อม 2) ผู้สูง
อายุที่จบระดับประถมศึกษา มีคะแนนรวมน้อยกว่า 17
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนถือว่ามีภาวะสมอง
เสือ่ ม และ 3) ผูส้ งู อายุทจี่ บระดับการศึกษาสูงกว่าประถม
ศึกษา มีคะแนนรวมน้อยกว่า 22 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนนถือว่ามีภาวะสมองเสื่อม เครื่องมือนี้ได้
รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาแล้ว

จึงไม่ทำ� การทดสอบซ�ำ 
้ ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบความเชือ่ มัน่ โดย
น�ำแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไปทดสองใช้กบั ผูส้ งู อายุ
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10 ราย
ค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ได้เท่ากับ .88
3. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของ
ศิริมา วงค์แหลมทอง (2542) ประกอบด้วย ข้อค�ำถาม
ทั้งหมด 52 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิด
ชอบสุ ข ภาพ กิ จ กรรมทางกาย การพั ฒ นาด้ า นจิ ต
วิญญาณ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การจัดการกับ
ความเครี ย ด และโภชนาการ ลั ก ษณะค� ำ ตอบแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ 1 = ไม่เคยปฏิบัติ
เลย 2= ปฏิบตั นิ านๆครัง้ 3 = ปฏิบตั บิ อ่ ยครัง้ 4 = ปฏิบตั ิ
เป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ แปลผลโดยแบ่งกลุ่มคะแนนตาม
อันตรภาคชั้น 5 ระดับ คือ ต�่ำ  (1.00 – 2.19) พอใช้
(2.20 – 2.59) ปานกลาง (2.60 2.99) ดี (3.00 – 3.39)
และดีมาก (3.40 – 4.00) เครือ่ งมือนีไ้ ด้รบั การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพด้ า นความตรงตามเนื้ อ หาแล้ ว จึ ง ไม่ ท� ำ การ
ทดสอบซ�้ำ  ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่นโดยน�ำแบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไปทดลองใช้กับ
ผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
10 ราย ค�ำนวนหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ได้เท่ากับ .86
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยเชียงราย ตาม
เอกสารรับรองโครงการวิจัยเลขที่ 1/2559 และคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียราย ตามเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย เลขที่
06/2560 ให้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่มี
คุณสมบัติเป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการอธิบายเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของการวิจัย การรวบรวมข้อมูล
และการพิทักษ์สิทธ์จากผู้วิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอม
เข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัย จากนั้นจึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย สร้ า งสั ม พั น ธภาพ แนะน� ำ ตั ว ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย ผู้วิจัยขอความ
ร่วมมือในการท�ำวิจยั พร้อมทัง้ อธิบายการพิทกั ษ์สทิ ธิข์ อง
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สมรรถภาพสมองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลป่าอ้อดอนชัย

กลุม่ ตัวอย่าง เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินดีให้ความร่วมมือ ผูว้ จิ ยั
ขอให้กลุ่มตัวอย่างลงนามยินยอมเข้าร่วมวิจัย หลังจาก
นั้นผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างตามแบบสัมภาษณ์ใช้
เวลาประมาณ 30 นาที เมือ่ ได้ขอ้ มูลครบแล้ว ผูว้ จิ ยั ตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของค�ำตอบ และน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์
ด้วยวิธกี ารทางสถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตสิ มั ประสิทธิส์ ห
สัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.50 อยูใ่ นวัยสูงอายุตอน

ต้น ร้อยละ 82.80 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มี
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 75.70 ระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ร้อยละ 72.10 อาศัยอยู่บ้านของตัวเอง
ร้อยละ 68.50 มีสถานภาพเป็นสมาชิกในครอบครัว ร้อย
ละ 58.60 มีความเพียงพอในการใช้จ่าย ร้อยละ 73.90
2. สมรรถภาพสมอง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนน
_
สมรรถภาพสมองอยู่ในระดับปกติ (x= 24.22, S.D. =
2.07) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สมรรถภาพสมองของกลุม่ ตัวอย่าง (n = 111)

คะแนนสมรรถภาพสมอง

คะแนนโดยรวม
คะแนนในกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เรียนหนังสือ
คะแนนในกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียนระดับประถมศึกษา
คะแนนในกลุ่มตัวอย่างที่เรียนระดับสูงกว่าประถมศึกษา

_
x
24.22

S.D.
2.07

ระดับ
ปกติ

20

1.58

ปกติ

24.5

1.87

ปกติ

27.5
0.71
ปกติ
_
3. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x
_
= 2.71, S.D. = 0.25) ส�ำหรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในระดับปานกลาง ( x = 3.08, S.D. = 0.36) ด้านการ
_
รายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ใน จัดการกับความเครียดอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 2.95,
_
ระดับปานกลาง ( x = 2.88, S.D. = 0.39) ด้านการมี S.D. = 0.38) และด้านโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง
_
_
กิจกรรมทางกายอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ ( x = 2.34, S.D. = 0.53) ( x = 2.88, S.D. = 0.32) (ตารางที่ 2)
_
ด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับต�่ำ ( x = ตารางที่ 2 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
2.41, S.D. = 0.38) ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ (n = 111)
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คะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

คะแนนโดยรวม
คะแนนรายด้าน
   ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ

   ด้านกิจกรรมทางกาย
   ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
   ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
   ด้านการจัดการกับความเครียด
   ด้านโภชนาการ

_
x
2.71

S.D.
0.25

ระดับ
ปานกลาง

2.88
2.34

0.39
0.53

ปานกลาง
ต�่ำ

2.41

0.38

ต�่ำ

3.08

0.36

ปานกลาง

2.95

0.38

ปานกลาง

2.88
0.32
ปานกลาง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่างทดสอบโดยใช้สถิตสิ ห

สั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น พบว่ า สมรรถภาพสมองไม่ มี ค วาม
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทัง้ โดยรวมและราย
ด้าน (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง (n = 111)

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
โดยรวม

สมรรถภาพสมอง
-.126

P-value
1.88

   ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
   ด้านกิจกรรมทางกาย
   ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
   ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
   ด้านการจัดการกับความเครียด
   ด้านโภชนาการ
การอภิปรายผล

-.153
-.058
-.078
.009
-.088
-.088

1.08
.548
.414
.928
.360
.359

ผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ 3 ส่วน คือ
1. สมรรถภาพสมองในผู้สูงอายุ
กลุ ่ ม ตัว อย่างมีคะแนนสมรรถภาพสมองอยู ่ ใ น
_
เกณฑ์ปกติ คืออยู่ในช่วงคะแนน 18 – 28 คะแนน ( x =
24.22, S.D. = 2.07) อภิปรายได้ว่า อาจเนื่องมาจาก
ปั จ จั ย ทางด้ า นของอายุ โดยผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ ่ ม
ตัวอย่างร้อยละ 82.80 เป็นวัยสูงอายุตอนต้น ในช่วงวัย

นี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายยังไม่มากนัก การ
ท�ำงานของเซลล์สมองยังคงท�ำงานได้ดี ดังการศึกษาของ
สิรินทร ฉันศิริกาญจน และคณะ (2558) ที่ท�ำการศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะสมองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย พบ
ว่า อายุมีผลต่อการเสื่อมลงของสมรรถภาพสมอง และ
การศึกษาของเบซา อีมาน และยูกูร (Beyza, Emine &
Ugur, 2013) พบว่าอายุมีผลต่อสติปัญญาและการรับรู้
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สมรรถภาพสมองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลป่าอ้อดอนชัย

(cognitive function) ของผูส้ งู อายุ นอกจากนีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากปัจจัยทางด้านระดับการศึกษา จากผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการศึกษาระดับประถม
ศึกษา (ร้อยละ 72.10) ระดับการศึกษาจะท�ำให้ผู้สูงอายุ
ได้มีการคิดและเรียนรู้สิ่งที่รับรู้ ส่งผลให้เซลล์สมองได้มี
การท�ำงาน และมีความแข็งแรงส่งผลให้สมรรถภาพสมอง
ดี ดังการศึกษาของคริสโตเฟอร์และคณะ (Christopher,
John, Angeles & Chris, 2007) พบว่า ระดับการศึกษา
เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะสมองเสื่อม
บุคคลที่เรียนหนังสือในระดับต�่ำกว่าประถมศึกษาจะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าในระดับ
การศึ ก ษาที่ สู งกว่า นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากกลุ ่ ม
ตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตชนบท และอยู่บ้านของตนเอง
ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างมีความสุขไม่มีความเครียด เนื่องจาก
ความเครียดส่งผลให้มีการหลั่งของคอร์ติซอล ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ท�ำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (Vivian, et
al., 2013) นอกจากนี้ ดรรชนี ม วลกายเป็ น ปั จ จั ย
ภายนอกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสมรรถภาพสมอง จากผล
การวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนมาก (ร้อยละ 56.7)
มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5-22.9 Kg/m2) ดัง
การศึกษาของ อทิตยา สุวรรณ์ และ สุทธิศรี ตระกูลสิทธิ
โชค (2559) ที่พบว่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับการ
เกิดภาวะสมองเสื่อม
2. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากมีพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพรายด้านทัง้ 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีกิจกรรมทาง
กายอยู่ในระดับต�่ำ ด้านการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ
อยู่ในระดับต�่ำ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านการจัดการกับความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลาง และด้านโภชนาการอยู่ในระดับปาน
กลาง (ตารางที่ 2 ) ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า พฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง อาจเนื่ อ งมาจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี
สถานภาพสมรสและอาศั ย อยู ่ กั บ บุ ต ร จึ ง ท� ำ ให้ มี
8
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พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมค่อนข้างดี ดังการ
ศึ ก ษาของ ณรงศั ก ดิ์ หนู ส อนและ เสน่ ห ์ แสงเงิ น
(Noosorn & Saengngern, 2013) ที่พบว่า การอาศัย
อยู่คนเดียวเพียงล�ำพังโดยไม่มีใครดูแล และไม่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้มพี ฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพที่ไม่ดี
นอกจากนีร้ ายได้อาจเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิด
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพค่อนข้างดี จากผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ของครอบครัวที่
เพียงพอในการใช้จ่าย ท�ำให้สามารถแสวงหาอาหารที่มี
ประโยชน์ เข้าถึงแหล่งทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายได้ ดังการ
ศึกษาของ กนิษฐา จ�ำรูญสวัสดิ์ สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
สุธรรม นันทมงคลชัย และโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
(Chamroonsawasdi, Phoolphoklang,
Nanthamongkolchai & Munsawaengsub, 2010) ที่
พบว่ า รายได้ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง (r = .231,
p < .001) แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทางด้านของอายุ ยัง
คงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Pender et
al., 2006) ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
มากอยูใ่ นวัยสูงอายุตอนต้น ซึง่ เป็นช่วงอายุทรี่ า่ งกายเริม่
มีการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆจึงเริม่ ลดลง (Eliopoulos, 2010) ดังนัน้ จึงอาจเป็น
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง
อยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบกับกลุม่ ตัวอย่างส่วนมาก
มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการ
แสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และมีปัญหาเกี่ยวกับ
การเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพที่ดี (Pender et al., 2006) จึงอาจท�ำให้พฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของกลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ดังการศึกษาของ อุมากร ใจยั่งยืน, นันทวรรณ
สุวรรณรูป, ปนัดดา ปริยทฤฆ, และกนกพร หมู่พยัคฆ์
(Jaiyungyuen, Suwonnaroop, Priyatruk &
Moopayak, 2012) ที่พบว่าระดับการศึกษามีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (r = .299 , p < .01)
เมือ่ พิจารณาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรายด้านพบ
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ว่า ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับ
ปฐมศึกษา (ร้อยละ 72.10) ซึง่ ระดับการศึกษา เป็นปัจจัย
หนึง่ ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Pender et al.,
2006) ระดับของการศึกษาจะช่วยให้บคุ คลได้ทราบและ
เข้าใจเกีย่ วกับข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ และท�ำให้มี
ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพทีด่ ี (สถาบันเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ, 2551) ส่วน
ด้านการมีกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับต�่ำ  อาจเนื่องมา
จากปัจจัยทางด้านของอายุ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ในวัยสูงอายุตอนต้น เริ่มมีการ
เปลีย่ นแปลงของ กล้ามเนือ้ กระดูกและข้อ จึงอาจท�ำให้
กลุม่ ตัวอย่างไม่สามารถออกก�ำลังกายทีต่ อ้ งใช้แรงมากได้
ดั ง การศึ ก ษาของ กนิ ษ ฐา จ� ำ รู ญ สวั ส ดิ์ และคณะ
(Chamroonsawasdi et al., 2010) ทีพ่ บว่าอายุมคี วาม
สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการมี
กิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(r = -.228, p < .001) ส�ำหรับด้านการพัฒนาทางด้าน
จิ ต วิ ญ ญาณที่ อ ยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ  อาจเนื่ อ งมาจากกลุ ่ ม
ตัวอย่างอยูใ่ นวัยสูงอายุ จากการเปลีย่ นแปลงตามวัยอาจ
ท�ำให้ผสู้ งู อายุคดิ ว่าร่างกายของตนเองมีการเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมถ้าเทียบกับวัยผู้ใหญ่หรือวัยหนุ่มสาว จึงอาจ
ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างคิดว่าไม่สามารถท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ ซึง่ จากแนวคิดของเพนเดอร์ ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการพัฒนาทาง
ด้านจิตวิญญาณว่าเป็นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
จิตของบุคคล มีความพึงพอใจในสิ่งตนเองเป็น มีจุดมุ่ง
หมายในชีวิต และพยายามไปให้ถึงที่ตั้งไว้ (Pender
et al., 2006) ส่วนด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่อยู่
ในระดับปานกลาง อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนมาก
มีสถานภาพสมรสคู่ จึงท�ำให้กลุม่ ตัวอย่างได้มปี ฏิสมั พันธ์
กับบุคคลอื่นถึงแม้จะเป็นบุคคลในครอบครัว แต่อย่างไร
ก็ตามกลุม่ ตัวอย่างส่วนมากอยูใ่ นวัยสูงอายุตอนต้นยังคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและท�ำงานอยู่ จึงท�ำให้การ
มีสัมพันธภาพกับบุคลอื่นภายนอกครอบครัวเกิดขึ้นได้
น้อย จึงอาจท�ำให้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง จากการศึกษาของ วริศา

จันทรังสีวรกุล (2553) พบว่าการไม่มีบุคคลให้ก�ำลังใจ
หรือสนับสนุนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้พฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพด้ า นสั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คลอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ 
ส�ำหรับด้านการจัดการกับความเครียดทีอ่ ยูใ่ นระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอาศัย
อยูบ่ า้ นของตนเองและมีบตุ รเป็นผูด้ แู ล ท�ำให้ผสู้ งู อายุได้
มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคล ซึง่ การมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล
จะเป็นแหล่งประโยชน์ทางด้านจิตใจที่ท�ำให้มีการขจัด
ความเครียด (Pender et al., 2006) นอกจากนี้ ยังพบ
ว่ากลุม่ ตัวอย่างนับถือศาสนาพุทธ ซึง่ มีวธิ กี ารสอนให้ผสู้ งู
อายุลดความเครียด แต่อย่างไรก็ตาม การมีรายได้ที่ไม่
เพียงพอของกลุม่ ตัวอย่างบางส่วน อาจเป็นอีกปัจจัยหนึง่
ที่ท�ำให้พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในด้านนี้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส�ำหรับด้านโภชนาการทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการมีผดู้ แู ลเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ล
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Pender et al., 2006)
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากเป็นสมาชิก
ในครอบครัวอาศัยอยู่กับผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสและบุตร
การที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่กับคู่สมรสหรือบุตร อาจมี
บุคคลที่ช่วยจัดเตรียมอาหารและดูแลเกี่ยวกับชนิดของ
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ จึงท�ำให้มีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองและ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมอง
และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพครั้งนี้พบว่าไม่มีความ
สัมพันธ์กนั อธิบายได้วา่ การมีสมรรถภาพสมองทีผ่ ดิ ปกติ
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หลายปัจจัย เช่น
อายุ พันธุกรรรม ระดับการศึกษา เป็นต้น การมีคะแนน
สมรรถภาพสมองปกติ ไม่มีภาวะสมองเสื่อมของกลุ่ม
ตัวอย่าง อาจเนื่องจากหลายปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านของอายุ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ในวัยสูงอายุตอนต้น
เป็นช่วงวัยของผู้สูงอายุที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์สมองมากนัก (Eliopoulos, 2010) จึงท�ำให้คะแนน
สมรรถภาพสมองของกลุ ่ มตั ว อย่ า งอยู ่ ใ นเกณฑ์ ปกติ
นอกจากนีส้ ภาพแวดล้อมถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นอีกปัจจัยหนึง่
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สมรรถภาพสมองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ จากข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่บ้านของตนเองและอาศัยอยู่ใน
ชุมชนชนบท จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้สมรรถภาพ
สมองอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่เกิดภาวะสมองเสื่อม ดังการ
ศึกษาของ เบซาและคณะ (Beyza et al., 2013) ทีศ่ กึ ษา
ในผู้สูงอายุเมืองเตอร์กี พบว่า อายุ และถิ่นที่อยู่อาศัยมี
ผลต่อการท�ำหน้าที่เกี่ยวกับสติปัญญาและการรับรู้ของ
ผู้สูงอายุเช่นกัน
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล ควรสนับสนุนกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผสู้ งู อายุ และให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ล

เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้มีผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี
2. ด้านการศึกษาพยาบาล ควรจัดเนือ้ หาการเรียน
การสอนในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สมรรถภาพสมอง เช่น การดืม่ สุรา การสูบบุหรี่ การมีโรค
ประจ�ำตัว ระดับไขมันในเลือด เป็นต้น เพื่อหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพสมองต่อไป
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