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การวิเคราะห์ สถานการณ์ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในจังหวัดอุบลราชธานี
ไพรวัลย์ โคตรตะ* กชพงศ์ สารการ** ปาริ ชาต รัตนราช** ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์ **
ยุทธชัย ไชยสิ ทธิ์ ** เสาวนีย์ โสบุญ** ภัชราภรณ์ วงศ์อาสา**
บทคัดย่อ
การวิจยั ผสมผสานแบบขั้นตอนเชิ งอธิ บายครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของภาวะเสี่ ยงต่อภาวะสมองเสื่ อม
ของผูส้ ู งอายุและสภาพการดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุจานวน 400 คน
และผูด้ ูแลหลักของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม จานวน 7 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบสภาพสมองเบื้ อง
ต้นฉบับภาษาไทยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก การสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม และการบันทึ กภาคสนาม วิเคราะห์ ขอ้ มูล
เชิงปริ มาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา
ผลการศึ กษาพบว่าความชุ กของภาวะเสี่ ยงต่อสมองเสื่ อมของผูส้ ู งอายุในจังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราร้ อยละ 13.75
ส่ วนสถานการณ์และสภาพการดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 4 ประเด็นหลักดังนี้ ประเด็นแรก
คื อ การรั บรู ้ เกี่ ยวกับภาวะสมองเสื่ อมในผูส้ ู งอายุโดยผูด้ ู แลมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิ จวัตรประจาวัน ด้านจิ ตใจและด้านสั งคม
ประเด็นที่สอง คื อ การดู แลและการจัดการกับอาการของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมโดยผูด้ ู แล มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิ จวัตร
ประจาวัน ด้านจิ ตใจและด้านสังคม ประเด็นที่สาม คือ การเข้ามาเป็ นผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผูท้ าหน้าที่หลัก ด้านแหล่งสนับสนุ นทางสังคมและด้านผลกระทบจากการเข้ามาเป็ นผูด้ ูแล ประเด็นสุ ดท้าย คือ แนวทางการ
แก้ไขสถานการณ์การดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม มี 2 ด้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่าย และความรู ้
การประเมินความชุกและสถานการณ์ และสภาพการดู แลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนาไปใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผนการดูแล และส่ งเสริ มให้ผดู ้ ูแลมีการดูแลที่เหมาะสม
คาสาคัญ: ความชุกของภาวะสมองเสื่ อม ผูด้ ูแล ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม
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Situation analysis of caring for elderly people with dementia in UbonRatchathani province
Paiwan Kotra* Kotchapong Sarakan** Parichart Ratanarat** Khwanparpat Chanbunlawat**
Yuttachai Chaiyasit** Saowanee Soboon** Patcharaporn Wongarsa**
Abstract
The purposes of this mixed method explanatory sequential research were to study the prevalence of the risk of dementia
in elderly people in UbonRatchathani Province and their situation and condition and also of the caregivers. The samples were 400
elderly people and 7 caregivers. Research instruments for data collection were MMSE-Thai 2002, focus group,in-depth interview,
observational participation and filed note. Descriptive statistics and content analysis were used for data analysis
The results found that the prevalence of dementia was 13.75 %. The perception of caregiver in the elderly people with
dementia was classified into 3 themes: 1) daily activities, 2) psychological part, and 3) social part. There were 3 themes of caring
and symptoms management of caregivers in the elderly people with dementia: 1) daily activities, 2) psychological part, and
3) social part. The becoming caregivers of the elderly people with dementia were classified into 3 themes: 1) primary caregiver,
2) social support, and 3) impacts of becoming caregiver. There were 2 related factors of problem solving in the situation of caring
the elderly people with dementia: 1) living cost, and 2) information.
Assessment of prevalence of dementia and situation of caring among the elderly people with dementia is important to
use for guiding care planning and promoting properly care ability of the caregivers.
Key words: prevalence of dementia, caregiver, elderly people with dementia
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บทนา
ประเทศไทย มีจานวนผูส้ ู งอายุจานวน 9,934,309
คน คิ ดเป็ นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ สาหรั บ
จังหวัดอุบลราชธานี คิดเป็ นร้อยละ 13.10 (244,132 คน)1
ทั้ งนี้ จากสถิ ติ ก ารเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิ ประสงค์ พบว่า 1 ใน 10 ป่ วยเป็ นโรคสมอง
เสื่ อม2 ทัว่ ประเทศมีผสู้ ู งอายุสมองเสื่ อม ร้อยละ 12.403
จากแบบแผนการด าเนิ นชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ยนไปใน
ปั จจุ บนั อาจส่ งผลให้เกิ ดภาวะสมองเสื่ อมได้มากขึ้ น เช่ น
การสู บบุ หรี่ การประกอบอาชี พในปั จจุ บัน การเข้าร่ วม
กิจกรรมทางสังคมน้อยลงและอายุมากขึ้น4 รวมทั้งการเป็ น
โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง
ภาวะสมองเสื่ อมเป็ นความถดถอยในการทางาน
ของสมอง ส่ งผลต่ อสติปั ญญา ความคิ ด ความจ าบกพร่ อง
หลงลืม การพูด ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม5 อาการ
เหล่านี้ มีผลทาให้ไม่สามารถทางานหรื อดารงชีวิตในสังคม
ได้อย่างปกติสุขเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากภาวะสมองเสื่ อมเกิ ดขึ้ น
ทั้งตัวผู ้ป่ วย และผู้ดู แลท าให้ ประเทศชาติ ต้องสู ญเสี ย
ค่ารั กษาพยาบาลเพิ่มขึ้ น6เพิ่มภาระแก่ผูด้ ูแลทาให้มีปัญหา
สุขภาพ เครี ยดและซึ มเศร้า รวมทั้งมีภาระทางเศรษฐกิจ7-8
ปั จจุ บันข้อมูลความชุกของภาวะสมองเสื่ อมใน
จังหวัดอุบลราชธานี ยงั มีไม่เพียงพอ จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ ง
ศึกษาความชุ กของภาวะสมองเสื่ อม และสถานการณ์ การ
ดูแลผูส้ ู งอายุที่มีโรคสมองเสื่ อม เพื่อนาข้อมูลไปวางแผน
ดูแลและช่วยเหลือผูท้ ี่มีภาวะสมองเสื่ อมต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาความชุ กของภาวะเสี่ ยงต่ อสมอง
เสื่ อมของผูส้ ู งอายุในจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่ อ ศึ กษาสถานการณ์ แ ละสภาพการดู แ ล
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในจังหวัดอุบลราชธานี

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาบริ บทของผูด้ ูแลด้วย
การวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะสมองเสื่ อม ซึ่ งประกอบด้วย
การรั บรู ้ เกี่ ยวกับภาวะสมองเสื่ อมในผู้สู งอายุโดยผู้ดู แล
การดู แลและการจัดการกับอาการของผู ้สู งอายุที่ มี ภาวะ
สมองเสื่ อมโดยผู้ดู แล การเข้ามาเป็ นผู้ดู แลผู้สู งอายุที่ มี
ภาวะสมองเสื่ อม และแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ การ
ดู แ ลผู้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อมโดยใช้ แ นวคิ ด
ประสบการณ์ การดู แลสุ ขภาพของ Prorok, Horgan and
Seitz9 ดังแผนภูมิที่ 1
การวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
สถานการณ์ และสภาพการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อม
- การรับรู้ เกีย่ วกับภาวะสมองเสื่อมใน
ความชุ ก

ผู้สูงอายุโดยผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ

- การดูแลและการจัดการอาการของ

ทีม่ ภี าวะ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมโดยผู้ดูแล

สมองเสื่ อม

- การเข้ ามาเป็ นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อม
- การแก้ ไขสถานการณ์ การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Prorok, Horgan and Seitz9)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัยผสมผสาน (Mixed
method) แบบขั้นตอนเชิ งอธิ บาย (Explanatory sequential
design ตามแนวคิดของ Creswell10 เก็บข้อมูลระหว่างเดื อน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2559 แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
1. ระยะการศึ กษาความชุ กของภาวะเสี่ ยงต่ อ
สมองเสื่ อมของผูส้ ู งอายุ
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เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อศึกษาความชุกของ
ภาวะเสี่ ยงต่ อสมองเสื่ อมของผู ้สู งอายุ กลุ่ มตัวอย่างเป็ น
ผู ้สู งอายุท้ ังเพศชาย และเพศหญิ งที่ มี อายุ 60 ปี ขึ้ นไป ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สู ตรของ Daniel11 จากประชากรผู้สู งอายุ 273,687
คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สุ่ มกลุ่ มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เครื่ องมื อที่ ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมู ล
ส่ ว นบุ ค คลของผู ้สู ง อายุ และผู้ดู แลและแบบทดสอบ
สมรรถภาพสมองเบื้ องต้นฉบับ ภาษาไทย (Mini-mental
state examination-Thai version: MMSE-T)12 โดยเก็บข้อมูล
ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติเชิ ง
พรรณนา
2. ระยะการศึกษาสถานการณ์และสภาพการดูแล
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม
เป็ นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล
เกี่ ยวกับสถานการณ์ และสภาพการดู แลผูส้ ู งอายุที่ มีภาวะ
สมองเสื่ อม ผู้ให้ข ้อมู ล คื อ ผู้ดู แลหลักของผู้สู งอายุที่ มี
ภาวะสมองเสื่ อมในอาเภอเมืองอุบลราชธานี จานวน 7 คน
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติ
ที่กาหนดคือ 1) อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2) เป็ นผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อมโดยได้ รั บ การวิ นิ จฉั ย จากแพทย์
3) มี ประสบการณ์ ในการดู แลผูป้ ่ วยที่ บ ้าน อย่างน้อย 6
เดื อนขึ้ นไป และ 4) มี สติ สั มปชัญญะสมบูรณ์ สามารถ
ถ่ ายทอดข้อมู ลและประสบการณ์ ได้ โดยมี เกณฑ์การคัด
ออกคือ ผูป้ ่ วยภาวะสมองเสื่ อมที่มีภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง
จากโรคทางกายการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 การสั มภาษณ์ เ ชิ งลึ ก เพื่ อเก็ บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานการณ์ และสภาพการดู แลผูส้ ู งอายุที่ มี
ภาวะสมองเสื่ อมในจังหวัดอุบลราชธานี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลใช้การ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) อายุ 18-60 ปี ที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดอุ บลราชธานี ใช้แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
และบันทึ กเทป หยุดการสั มภาษณ์ เมื่ อได้ข ้อมู ลอิ่ มตัวใช้

เวลาสัมภาษณ์เฉลี่ยรายละ 40 นาที วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้วิ ธี ตี ความสร้ างตารางสั มภาษณ์ และวิ เคราะห์ เนื้ อหา
(Content analysis)
2.2 การสนทนากลุ่ ม เพื่ อเจาะลึ กสภาพการ
ดู แลผู้สู งอายุที่ มีภาวะสมองเสื่ อม โดยใช้แบบสั มภาษณ์
แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-structure guideline) โดยเริ่ มด้วย
ค าถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับสถานการณ์ และสภาพการดู แล
ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในจังหวัดอุบลราชธานี ทาการ
บันทึกเทปและแปลบทสนทนา
การตรวจสอบข้ อมูลและการสร้ างความน่ าเชื่อถือ
ของข้ อมูล
ผู้วิ จั ย ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
เชิ งคุ ณภาพ โดยวิ ธี Member Checking13 โดยตรวจสอบ
ระหว่างบุ คคล ได้แก่ ผูด้ ู แลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม
แล้วนามาวิเคราะห์ ว่าใกล้เคี ยงหรื อสอดคล้องกันหรื อไม่
การเก็บข้อมูลแต่ละครั้ งได้ทวนสรุ ปผลและใช้วิธีสะท้อน
คิ ดเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมู ลผลการศึ กษา โดยไม่
ใช้อคติและไม่ใส่ ความคิดเห็ นของผูว้ ิจยั ลงไป
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม
การวิ จั ย นี้ ผ่ า นการพิ จ ารณาและรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จัยในมนุ ษย์ มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี เลขที่ HE 581022
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับความชุกของภาวะเสี่ ยง
ต่อสมองเสื่ อมของผูส้ ู งอายุ วิเคราะห์ โดยใช้จ านวนและ
ร้ อ ยละส่ วนข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพเป็ นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สถานการณ์ และสภาพการดู แลผู้สู งอายุที่ มี ภาวะสมอง
เสื่ อมวิ เ คราะห์ โ ดยการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อหา (Content
analysis)
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ผลการวิจัย
1. การศึ กษาครั้ งนี้ พบผู ้ที่ มี ภาวะเสี่ ยงต่ อภาวะ
สมองเสื่ อมจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75 ผูท้ ี่ไม่มี

ภาวะเสี่ ยงต่ อภาวะสมองเสื่ อมจ านวน 345 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 86.25 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ ยงต่ อภาวะสมองเสื่ อม (n = 400)
ภาวะเสี่ ยงต่ อภาวะสมองเสื่อม
จานวน
เสี่ ยง
55
ไม่เสี่ ยง
345
ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 68.80 เพศชาย ร้อยละ 31.10 ช่วงอายุที่พบมากที่สุด
คือ 60-69 ปี ร้อยละ 52.00 มี สถานภาพสมรสคู่มากที่ สุด
ร้ อยละ 62.30 ส่ วนใหญ่ จบชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 หรื อ 6
ร้ อยละ 89.00 ปั จ จุ บ ั นส่ วนใหญ่ ไม่ ได้ ป ระกอบอาชี พ /
เกษี ย ณ ร้ อ ยละ 54.00 ก่ อ นเข้ า สู่ วัย สู งอายุ ส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกร ท าไร่ ท านา เป็ นอาชี พหลั ก
ร้อยละ 79.50 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปี 7,200 บาท
ส่ วนใหญ่ มี รายได้ไม่ พอใช้แต่ ไม่ มี หนี้ สิ้ น ร้ อยละ 36.50
ปั ญหาสุ ขภาพที่ พบมากที่ สุ ด คื อ โรคความดันโลหิ ตสู ง
ร้อยละ 38.00 รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน ร้อยละ 20.00
2. วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละสภาพการดู แ ล
ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในจังหวัดอุบลราชธานี ผูด้ ูแล
ผูส้ ู งอายุที่ มีภาวะสมองเสื่ อม ทั้งหมดเป็ นเพศหญิ ง อายุ
เฉลี่ ย 52 ปี มี สถานภาพสมรสคู่ และจบการศึ กษาระดับ
ประถมศึกษา ส่ วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชี พ มีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี 15,400 บาท โดยที่ร้อยละ 68.90 มี รายได้พอใช้แต่ไม่
เหลือเก็บ ความสัมพันธ์กบั ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมคือ
เป็ น บุ ตร ลู กสะใภ้ และคู่ สมรส ระยะเวลาในการดู แล
ผูป้ ่ วยโดยเฉลี่ย 7.50 ปี
ผลการวิ จัยเกี่ ยวกับสถานการณ์ และสภาพการ
ดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในจังหวัดอุบลราชธานี
แบ่งออกเป็ น 4 ประเด็นหลักดังนี้

ร้ อยละ
13.75
86.25

ประเด็นที่ 1 การรั บรู้ เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่ อมใน
ผู้สูงอายุโดยผู้ดูแลมี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้ า นกิ จวั ต รประจ าวั น ผู้สู ง อายุ ที่ มี ภาวะ
สมองเสื่ อมส่ วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทา
กิ จวัตรประจ าวันในด้านต่ างๆ ได้ เช่ น การรั บประทาน
อาหาร การทาความสะอาดร่ างกาย และการขับถ่าย เป็ นต้น
ดังคากล่ าวที่ ว่า “...พอหาข้าวให้กินแล้ว ก็จะบอกว่าวันนี้
ยังบ่ได้กินอะไรเลย...” “...ถ้าบ่ช่วยอาบน้ าให้ก็จะบ่อาบน้ า
เสื้ อผ้าก็จะบ่เปลี่ยนจะใส่ แบบนั้นเป็ นอาทิ ตย์ แต่ก็จะบอก
ว่าคนอื่นว่าตัวเองอาบน้ าแล้ว...”
2) ด้ านจิตใจ ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม โดยมัก
หลงลื มเรื่ องราวในปั จจุ บัน และหมกมุ่ นกับเรื่ องราวใน
อดี ต ดังค ากล่าวที่ ว่า “...เว่าฮอดแต่ คนที่ เพิ่นเสี ยไปแล้วพุ
นั่น พุนี่มารอ สิ เมื อนาเค้า คนที่ เพิ่นเว่ามาคื อเจ้านายเพิ่น
แต่ก่อนเคยไปเลี้ยงลูกให้เขา จาได้วา่ เขาเป็ นไผ๋ ...”
3) ด้านสั งคม ผูด้ ูแลต้องปรับตัว บางครั้งต้องทิ้ง
งานเพื่อดูแลผูส้ ู งอายุ บางรายไม่มีญาติ พี่น้องมาช่วยเหลื อ
ท าให้ ผู ้ดู แลเองไม่ ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมของชุ มชน ดังค า
กล่ าวที่ ว่า “...บ่ มี ผูไ้ ด๋ จะดู แลเพิ่นได้ สงสารเอื้ อย สงสาร
น้อง มีภาระ ตัวเองก็มีภาระ เงินก็บ่มีเวลาเขามีงานในบ้าน
ก็บ่อได้ไป....”
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ประเด็นที่ 2 การดู แลและการจั ดการกั บอาการ
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมโดยผู้ดูแลมี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านกิจวัตรประจาวัน ผูด้ ู แลให้การดู แลใน
การทากิจวัตรประจาวันในด้านต่างๆ ดังคากล่าวที่ว่า “...จะ
จัดอาหารให้เป็ นเวลา ป้ อนเป็ นเวลา ส่ วนการขับถ่ายก็จะ
ใส่ แพมเพิสไว้ให้เลยและจะคอยดูบ่อยๆ บ่ให้เปี ยกชื้น และ
ทาความสะอาดตามที่เพิ่นบอก...”
2) ด้ านจิตใจ ผู้ดู แลมี วิ ธี การจัดการด้านจิ ตใจ
อารมณ์ของผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม ด้วยการพยายาม
พู ด คุ ย และตอบสนองความต้อ งการในด้ านต่ างๆ ดั ง
ค ากล่ า วที่ ว่ า “...จะบอกแม่ ว่ า ถ้ าต้ องการหยัง เอิ้ นได้
ทั้งหมด เพิ่นก็ถามคื นว่าได้อยู่เบาะ ต้องบอกเพิ่นไปว่ามา
ดูแลแม่แล้วมารับผิดชอบแล้ว...”
3) ด้ านสั งคม ผู้ดู แลที่ มี สมาชิ กในครอบครั ว
คอยสั บเปลี่ ยนกันในการดู แล จะมี ความเครี ยดน้อย จึ ง
สามารถสร้ างสัมพันธภาพที่ ดี แต่ ผูด้ ู แลที่ ต้องรั บภาระใน
การดูแลคนเดี ยว และมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกบั ผูส้ ู งอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อม ทาให้ปฏิบตั ิไม่เหมาะสมดังคากล่าวที่ว่า
“…เพิ่นก็บอกว่าอย่าเฮ็ดแม่ คนนะหนิ เพิ่นบอกว่าอย่าสิ เว่า
มันสิ บาป จะของก็ย่านบาปก็ตอ้ งบอกว่าแม่อย่าเว่าแนวนั้น
หลาย อย่าฮ้ายข่อยหลาย...”
ประเด็นที่ 3 การเข้ ามาเป็ นผู้ ดู แลผู้ สู งอายุที่ มี
ภาวะสมองเสื่ อมมี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านผู้ ทาหน้ าที่หลักในการดู แลผู้ สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อ มได้ แ ก่ บุ ต ร คู่ ส มรส และลู ก สะใภ้
เนื่ องจากเป็ นบุ ค คลใกล้ชิ ดในครอบครั ว ได้รั บความ
ไว้วางใจจากคนในครอบครั วให้เป็ นผูด้ ู แล เป็ นการตอบ
แทนบุญคุณที่เคยเลี้ยงมา ดังคากล่าวที่ว่า “...การได้ดูแลแม่
เป็ นการกตัญญู กับเพิ่น ก็ดูแลกันไป...” ส่ วนคู่ สมรส ให้
เหตุผลที่ ว่า “...ดู แลกันไป เพิ่นก็บ่มีปั ญหาหยังหลายปาน
ได๋ เบิ่ ดมื้ อ เพิ่ นก็ นั่งเว่าเพิ่ นเคยเทศน์ เพิ่ นเคยลา ลู กสาว
กะซ่ อยดูแลนากัน...”

2) ด้ านแหล่ งสนั บสนุ นทางสั งคม ในการดู แล
ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมได้รับการช่วยเหลือคาปรึ กษา
และการเยี่ยมจากญาติพี่น้อง คนในชุมชน และบุคลากรทาง
สุ ขภาพ ดังค ากล่ าวที่ ว่า “...มันเหมื่ อย เพราะเป็ นเรื่ องจู ้จ้ ี
จุกจิ ก แล้วก็ปัญหาการสื่ อสาร ก็ตอ้ งมีคนมาเปลี่ยนกันเบิ่ ง
มันเหมื่อยต้องมีคนมาเปลี่ยนมาดูแลนากัน...” “...เจ้าหน้าที่
อนามัย จะแนะนา เพิ่นจะไปกับอสม.แหน่ ไปกับเจ้าหน้าที่
นากันแหน่เพิ่นดูแลดี...”
3) ด้ า นผลกระทบจากการเข้ า มาเป็ นผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม ด้านร่ างกายรู ้ สึกอ่ อนเพลี ย
อ่ อนล้า ดั งค ากล่ าวที่ ว่ า “...ต้อ งเปลี่ ยนกันเบิ่ ง ต้องมี
ผูเ้ ฝ้ ายามคืน บางคืนตี 2 ตี 3 บ่ยอมนอน ผูน้ อนเฝ้ า ต้องไป
นัง่ เป็ นหมู่ เพิ่น...” ด้านจิตใจผูด้ ูแลที่ตอ้ งรับภาระหนักตาม
ลาพังอาจจะรู้ สึกท้อท้อ เครี ยด วิตกกังวล และซึ มเศร้ าได้
ดังคาให้สัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักว่า “...บางเถื่อก็บอก
ว่ามาเบิ่ งเอาเด้อ สิ หนี เด้อที น้ ี ...” ด้านสังคมและเศรษฐกิ จ
ความสั มพันธ์ และท ากิ จ กรรมทางสั งคมร่ วมกับ เพื่ อน
ครอบครั ว และชุ ม ชนลดลง มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ล
ค่อนข้างมาก ดังคากล่าวที่ว่า “...เรื่ องฉี่ ก็ฉี่เบิ้ดมื้อ แพมเพิส
ก็บ่พอ บ่มีแนวซื้ อ ต้องซักผ้าถุงมื้อละ 4 เถื่อ”
ประเด็นที่ 4 แนวทางการแก้ ไขสถานการณ์ การ
ดู แลผู้ สู งอายุ ที่ มี ภาวะสมองเสื่ อมผู้ดู แลต้องการความ
ช่ วยเหลื อด้านเศรษฐกิ จและข้อมู ลความรู้ ด้านเศรษฐกิ จ
ต้องการความช่ วยเหลื อจากบุ คคลในครอบครั ว บุคลากร
ทางสุ ขภาพและการรวมกลุ่ มของผูด้ ู แลผูส้ ู งอายุที่ มีภาวะ
สมองเสื่ อม ดังค าให้ สั มภาษณ์ ข องผู ้ให้ ข ้อมู ลหลักว่ า
“...อยากให้ซ้อยก็แต่ เรื่ องค่ าใช้จ่ าย...” ด้านข้อมูลความรู้
ต้องการค าแนะน าจากแพทย์ พยาบาล รวมทั้งต้องการ
พบปะระหว่างผูด้ ู แลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมด้วยกัน
เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแล
“…ก็พอมี ความรู้ เกี่ ยวกับโรคนี้ แต่ บางเทื่ อตากะมี อาการ
ใหม่ๆ เกิดขึ้น บ่อจั้กสิ ไปเพิ่งไผ๋ ...”
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อภิปรายผล
1. ความชุ กของภาวะเสี่ ยงต่ อสมองเสื่ อมของ
ผู ้สู งอายุในจังหวัดอุ บลราชธานี จากการศึ กษาครั้ งนี้ พบ
ร้อยละ 13.75 มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาความชุกของภาวะ
สมองเสื่ อมในจั ง หวัด นครราชสี ม า 14 และในจั ง หวัด
ปทุมธานี 15 ที่พบความชุกของภาวะสมองเสื่ อมของผูส้ ู งอายุ
ร้อยละ 12.7 และ 18.6 ตามลาดับ ความชุกของภาวะเสี่ ยงต่อ
ภาวะสมองเสื่ อมที่ พบใกล้เ คี ยงการศึ กษาดั งกล่ าวอาจ
เนื่ องจากการคัดกรองภาวะสมองเสื่ อมในการศึ กษานี้ ใช้
แบบทดสอบสมรรถภาพสมองแบบเดี ยวกับ การศึ กษา
ดังกล่าวและใช้เกณฑ์การวัดเดี ยวกันแต่อย่างไรก็ตามความ
ชุ กของภาวะสมองเสื่ อมในการศึ กษานี้ สู งกว่าในประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่ งพบความชุกของภาวะสมองเสื่ อมร้อยละ 11.3016
และสู งกว่าในประเทศสหรั ฐอเมริ กาที่ พบความชุ กภาวะ
สมองเสื่ อมร้อยละ 8.8017 ความแตกต่างนี้ อาจเนื่ องมาจาก
ความแตกต่ างของโครงสร้ างประชากรระดับการศึ กษา
ลั ก ษณะการประกอบอาชี พ และการท ากิ จ กรรมของ
ผูส้ ูงอายุในช่วงเวลาว่าง
2. วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ ละสภาพการดู แ ล
ผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมในจังหวัดอุบลราชธานี
ประเด็นที่ 1 การรั บรู้ เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่ อมใน
ผู้สูงอายุโดยผู้ดูแลมี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านกิจวัตรประจาวัน ผูท้ ี่มีภาวะสมองเสื่ อม
มีความผิดปกติดา้ นสติปัญญา การคิด การตัดสิ นใจ การใช้
เหตุผล การแสดงออกทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรมส่ งผล
ต่ อความบกพร่ องในการปฏิ บ ัติกิ จวัตรประจ าวัน ผู ้ดู แล
จาเป็ นต้องช่วยเหลือในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน18
2) ด้ านจิตใจ ผู ้ดูแลมี ความไม่ มนั่ คง เกิ ดภาวะ
ทุ กข์ใจ (Distress) ต่ ออาการของภาวะสมองเสื่ อมของ
ผู้สู งอายุ ได้แก่ อาการทางจิ ต หลงผิ ด หู แว่ ว วิ ตกกังวล
กระสับกระส่ าย อยูไ่ ม่นิ่ง ไม่นอนในตอนกลางคืน19

3) ด้านสังคม เมื่อมีการเจ็บป่ วยเกิดขึ้น ส่ งผลให้
ผูด้ ูแลการขาดการสังสรรค์กบั เพื่อนบ้านหรื อบุคคลใกล้ชิด
รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มมากขึ้นจากการรักษาผูด้ ูแลบาง
รายต้องหยุดงานเพื่ อให้ การดู แลผู้ป่ วย บางรายต้องจ้าง
ผูด้ ูแล20
ประเด็นที่ 2 การดู แลและการจั ดการกั บอาการ
ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อมโดยผู้ดูแลมี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านกิจวัตรประจาวัน จากการที่ผูส้ ู งอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อมมักบกพร่ องด้านสุ ขอนามัยส่ วนบุ คคล
ผูด้ ู แลต้องช่ วยเหลื อกิ จวัตรประจ าวันบางส่ วน20 โดยต้อง
กระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยทากิจวัตรประจาวันเองให้มากที่ สุดเท่าที่
ความสามารถจะทาได้ก่อน เพื่อเสริ มสร้ างความมั่นใจแก่
ผูป้ ่ วยเอง21
2) ด้ านจิตใจ ถ้าผู้ดู แลมี การจัดการด้านจิ ตใจ
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้ มี ความพึ งพอใจต่ อการ
ดูแล ภาระในการดูแลความวิตกกังวลและซึ มเศร้าลดลง8
3) ด้ านสั งคม การดู แลผูป้ ่ วยภาวะสมองเสื่ อม
เป็ นงานหนั กและมี ผลกระทบต่ อผู ้ดู แลในหลายด้าน 18
ดั ง นั้ นแนวทางการช่ วยเหลื อผู ้ ดู แลที่ ดี ที่ สุ ดคื อ
การสนับสนุ นให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้แก่ผูด้ ูแล
ส่ งผลทาให้ภาวะซึ มเศร้าและความรู ้สึกเป็ นภาระลดลง22
ประเด็นที่ 3 การเข้ ามาเป็ นผู้ ดู แลผู้ สู งอายุที่ มี
ภาวะสมองเสื่ อมมี 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้ านผู้ ทาหน้ าที่หลักในการดู แลผู้ สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่ อม ผูด้ ูแลจะให้การดูแลตามธรรมชาติเหมือน
ที่ เคยดู แลกันมา คื อให้ผูส้ ู งอายุอยู่กบั ครอบครั ว ลูกหลาน
เป็ นคนดู แ ลผู้สู ง อายุ ดู แ ลปั ญ หาสุ ข ภาพตามความรู้
ความสามารถที่ มี ไม่ได้ให้การดูแลมากขึ้นจากเดิ มมากนัก
เคยดู แลมาอย่างไรก็จะดู แลเช่ นเดิ มตามบริ บทของแต่ ละ
ครอบครั ว 23 เนื่ องจากสมาชิ กในครอบครั วที่ ท าหน้ าที่
ผูด้ ู แลจะทาหน้าที่ ด้วยความเต็มใจเพราะมี ความรั กความ
ผูกพันกันมานาน มี ความสงสาร ระลึ กถึ งคุ ณงามความดี
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และบุ ญคุ ณไม่ ได้หมายความว่า ทุ กคนจะสามารถเข้ามา
เป็ นผู้ดู แลหลักได้ บางคนเหมาะสมที่ จ ะเป็ นเพี ยงคน
อานวยความสะดวกเท่านั้น24
2) ด้ านแหล่ งสนั บสนุ นทางสั งคม ผูด้ ูแลได้รับ
การช่ วยเหลื อให้คาปรึ กษาและการเยี่ยมจากพี่น้อง คนใน
ชุ มชนและบุคลากรทางสุ ขภาพ ซึ่ ง ช่ วยให้ ภาวะทุ กข์ใจ
ลดลง รวมทั้งสมาชิ กในครอบครั วจ าเป็ นต้องดู แลด้วย
ความเห็ นอกเห็ นใจ และให้กาลังใจผ่านการพูดคุ ย การอยู่
เป็ นเพื่อน23
3) ด้ า นผลกระทบจากการเข้ า มาเป็ นผู้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม ด้านร่ างกาย ผูด้ ูแลควรได้จัด
เวลาพักผ่อนให้ ตนเอง หาบุคคลอื่ นมารั บผิดชอบในการ
ดู แลผูป้ ่ วยเป็ นบางครั้ ง การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นจากการ
เป็ นผู้ดู แลผู้สู งอายุ ที่ มี ภาวะสมองเสื่ อม ท าให้ ผู้ ดู แลมี
ปั ญหาในการนอนหลับ เครี ยดด้านจิ ตใจ การดูแลผูส้ ู งอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่ อมนอกจากส่ งผลกระทบด้านเวลาแล้วยัง
ส่ งผลกระทบด้านสุ ขภาพร่ างกายผูด้ ู แล ผูด้ ู แลควรได้จัด
เวลาพักผ่อนให้ ตนเอง หาบุ คคลอื่ นมารั บผิ ดชอบในการ
ดูแลผูป้ ่ วยเป็ นบางครั้ง24 และ ด้านสังคมและเศรษฐกิ จ การ
ดู แลผู้สู งอายุ ที่ มี ภาวะสมองเสื่ อมเป็ นงานหนั กและมี
ผลกระทบต่ อผูด้ ู แลในหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้านภาระด้าน
การเงิน24
ประเด็นที่ 4 แนวทางการแก้ ไขสถานการณ์ การ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่ อม ผูด้ ูแลต้องการพูดคุ ยกับ
ผูท้ ี่มีปัญหาเดี ยวกันและมี ความเข้าใจปั ญหาของผูป้ ่ วยเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่ วมกัน เนื่ องจาก
ผู้ดู แ ลต้ อ งการข้ อ มู ล ในการดู แ ลผู้ป่ วยที่ มี คุ ณ ภาพ 19
โดยเฉพาะความช่ วยเหลื อในด้านเศรษฐกิ จ การได้รั บ
ข้อมูลข่าวสารจากบุคลากรสุ ขภาพ

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การดู แลผู้สู งอายุ ที่ มี ภาวะสมองเสื่ อม ส่ งผล
กระทบทั้งทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ สังคม และเศรษฐกิ จต่ อ
ผูด้ ูแลและครอบครัว ผูด้ ูแลและครอบครัวจึ งต้องการความ
ช่ วยเหลื อและสนั บสนุ น ในด้านต่ างๆ พยาบาลควรหา
แนวทางส่ งเสริ มและสนั บสนุ นครอบครั วของผู้สู งอายุ
ภาวะสมองเสื่ อมที่เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละครอบครั ว
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