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บทคัดย่อ

		 บทนำ�: สุขภาพจิตมีความเกีย่ วข้องกับศักยภาพและคุณภาพชีวติ ของบุคคลทุกช่วงวัย รวมทัง้ วัยสูงอายุ โดยมีปจั จัย
ปกป้องซึง่ เป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยส่งเสริมการมีภาวะสุขภาพจิตทีด่ ี
วัตถุประสงค์การวิจยั : เพือ่ ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและอิทธิพลของปัจจัยปกป้องทีม่ ตี อ่ ภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
		 ระเบียบวิธวี จิ ยั : การวิจยั แบบหาความสัมพันธ์เชิงทำ�นายนี้ ทำ�การศึกษากับกลุม่ ตัวอย่างผูส้ งู อายุทม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ รง
ตามที่งานวิจัยกำ�หนด จำ�นวน 115 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์เพือ่ เก็บข้อมูลเกีย่ วกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพจิต ความฉลาดทางสุขภาพ การรับรูค้ วามสามารถในการ
ดูแลตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความยึดมัน่ และการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา และการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ ได้คา่
ความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค เท่ากับ .88, .90, .94, .75, .88 และ .91 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา สถิตสิ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
		 ผลการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ คะแนนภาวะสุขภาพจิตเท่ากับ 48.64 (SD = 4.50) ซึง่ ถือว่าเป็นภาวะสุขภาพ
จิตปกติของคนทั่วไป ปัจจัยปกป้องที่สามารถทำ�นายภาวะสุขภาพจิตได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ ความฉลาดทาง
สุขภาพ (ß = .334, p < .001) การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ (ß = .279, p < .01) และการมองโลกในแง่ดี (ß = .189,
p <.05) โดยสามารถร่วมทำ�นายความแปรปรวนของภาวะสุขภาพจิตได้รอ้ ยละ 32.04 (R2 = .320, p < .001)
		 สรุปผล: ปัจจัยปกป้องทีส่ ามารถทำ�นายภาวะสุขภาพจิตได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ ความฉลาดทางสุขภาพ
การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ และการมองโลกในแง่ดี
		 ข้อเสนอแนะ: พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ ควรเน้นการพัฒนาโปรแกรมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาด
ทางสุขภาพ การมองโลกในแง่ดี และการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ ซึง่ เป็นปัจจัยปกป้องทีส่ �ำ คัญต่อการมีภาวะสุขภาพจิต
ทีด่ สี �ำ หรับผูส้ งู อายุ
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Abstract
		 Introduction: Mental health is associated with humans’ potential and quality of life across life
span, including elderly. Protective factors serve as positive factors that help promote mental health
among these seniors.
		 Research objectives: This study aimed to describe mental health and its protective factors among
older adults residing in Muang District, Nakhon Ratchasima Province.
		 Research methodology: This was a predictive correlational study which collected data with 115
older adults who met the inclusion criteria. Research instruments were: personal information, mental
health, health literacy, perceived self-care efficacy, optimism, religious commitment and practices, and
multi-dimensional social support. Cronbach’s alphas of the instruments were .88, .90, .94, .75, .88 and
.91, respectively. Descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficients, and stepwise multiple regression analysis were employed for data analysis.
		 Results: Results revealed that the sample rated their overall mental health as normal (Mean =
48.64, SD=4.50). The protective factors which significantly predicted mental health included health literacy (ß = .334, p < .001), multi-dimensional social support (ß = .279, p < .01), and optimism (ß = .189,
p < .05). These factors together explained 32.04% of the variance in mental health (R2 = .320, p < .001).
		 Conclusion: The protective factors which significanly predicted mental health included health
literacy, multi-dimensional social support, and optimism.
		 Implications: Nurses and healthcare providers should develop programs or activities using health
literacy, optimism, and multi-dimensional social support. These are significant protective factors for
mental health among the older adults.
Keywords: mental health, older adults, protective factors
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บทนำ�
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุท่ี
ปรากฏขึน้ ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก พบว่าส่วนใหญ่ก�ำ ลังก้าว
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นสังคมผูส้ งู อายุ
โดยสมบูรณ์ในอีกไม่ช้า นับเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศ
ทัว่ โลกต้องเผชิญ จากการสำ�รวจขององค์การสหประชาชาติ1
พบว่ามีประชากรสูงอายุท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไปจำ�นวน 703
ล้านคน ในปี ค.ศ. 2019 และเพิม่ สูงขึน้ เป็น 1.5 พันล้านคน
ในปี ค.ศ. 2050 ประชากรสูงอายุในประเทศไทยก็เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับนานาประเทศ โดยปัจจุบนั ประเทศไทย
ถือเป็นสังคมสูงอายุ (Aging society) ซึง่ เป็นสังคมทีม่ จี �ำ นวน
ผู้สูงอายุในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป จาก
การสำ�รวจสถิติผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559 มีผู้สูงอายุคิดเป็น
ร้อยละ 16.5 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.1 ใน พ.ศ. 2560
ของประชากรทั้งหมด จำ�นวน 65.5 ล้านคน ซึ่งน่าจะเป็น
ผลมาจากวิวัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี2 จำ�นวนผูส้ งู อายุไทยทีเ่ พิม่ สูงขึน้
ดังกล่าว ทำ�ให้องค์การอนามัยโลก ตลอดจนรัฐบาลไทย
ได้ให้ความสำ�คัญกับประชากรสูงอายุ เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
และความมัน่ คงในบัน้ ปลายชีวติ 3 จังหวัดนครราชสีมาซึง่ ผูว้ จิ ยั
ทำ�การศึกษาในงานวิจัยนี้ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุดใน
ประเทศไทย และมีประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับสองของ
ประเทศ จำ�นวน 435,347 คน4 และจากการสำ�รวจของกรม
สุ ข ภาพจิ ต เขตสุ ข ภาพที่ 9 จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่ า
ปัญหาสุขภาพจิตส่วนใหญ่ของผูส้ งู อายุในพืน้ ทีน่ ้ี ได้แก่ โรคซึม
เศร้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 20 พบความชุกของภาวะซึมเศร้า
3.28 ต่อประชากร 1,000 คน และภาวะสมองเสือ่ มร้อยละ
64.88 มีความชุกของภาวะสมองเสื่อม 10.29 ต่อประชากร
1,000 คน5
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความเสื่อมถอย
ของร่างกายในหลาย ๆ ด้าน ผูส้ งู อายุบางรายอาจมีภาวะพึง่ พิง
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ด้วยอายุท่ียืนยาวขึ้น
ผู้สูงอายุจึงมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรัง และมีภาวะ
พึ่งพิงอันเนื่องมาจากภาวะทุพพลภาพที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน7
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พบว่ามีผลต่อภาวะสุขภาพจิต
จากการสำ�รวจสุขภาพจิตผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2554 พบว่า
คะแนนเฉลี่ยของภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุต่ํากว่าของคน

ทัว่ ไป โดย 1 ใน 3 ของผูส้ งู อายุ เป็นผูท้ ม่ี ปี ญ
ั หาด้านสุขภาพ
จิต อันมีสาเหตุมาจากปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความรู้สึกมี
คุณค่าในตัวเองลดลงและค่านิยมต่อผู้สูงอายุในสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป3 รวมทั้งวัยสูงอายุเป็นวัยที่มักพบกับความ
สูญเสีย เช่น การสูญเสียคูช่ วี ติ หรือคนใกล้ชดิ และเศรษฐานะ
ทางสังคม การเกษียณจากงานหรือเกิดความพิการ ทำ�ให้
ประสบกับภาวะโดดเดี่ยวและเกิดความทุกข์ทางใจ ผู้สูงอายุ
จึงเป็นอีกหนึง่ กลุม่ ทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต6
จากการศึกษาพบว่าปัญหาด้านภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
เช่น โรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในปัญหาด้าน
สุขภาพ 5 อันดับแรกของผูส้ งู อายุไทย โดยปัญหาสุขภาพจิต
ทีพ่ บบ่อย คือ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า และภาวะสมองเสือ่ ม3
ทั้งนี้ผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาก็มีปัญหาสุขภาพจิตใน
ประเด็นนีเ้ ช่นกัน
ภาวะสุขภาพจิต ตามคำ�นิยามขององค์การอนามัย
7
โลก หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี สุ ข ภาวะที่ ดี มี ค วามเข้ า ใจ
ในศั ก ยภาพต่ า ง ๆ ของตนเอง สามารถจั ด การปั ญ หา
ความเครียดโดยทัว่ ไปได้อย่างเหมาะสม และสามารถประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งแก่ตนเองและสังคม ภาวะสุขภาพจิตที่ดีหรือไม่ดีน้ันขึ้น
อยู่กับความสามารถในการปรั บตั ว ในการดำ � เนิ น ชี วิต ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นั่นหมายถึง หากผู้สูงอายุ
มีการปรับตัวที่ดี สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม ก็จะมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี ในทางกลับกันผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถปรับตัวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบได้ ย่อมส่งผลให้
เกิดภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดีได้ ทั้งนี้หนึ่งในปัจจัยสำ�คัญของ
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตที่ดีคือ ปัจจัยปกป้อง
(Protective factors) ซึง่ ปัจจัยปกป้องนัน้ ประกอบด้วยปัจจัย
ด้ า นบุ ค คลหรื อ ปั จ จั ย ภายใน (Internal or individual
factors) และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยสิง่ แวดล้อม (External
or environmental factors)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยปกป้องที่
สำ�คัญซึง่ ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตทีด่ ใี นผูส้ งู อายุและเป็นตัวแปร
ที่ ผู้ วิ จั ย เจาะจงศึ ก ษาในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ แ ก่ ความฉลาดทาง
สุ ข ภาพ การรั บ รู้ ค วามสามารถในการดู แ ลตนเอง การ
มองโลกในแง่ดี ความยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักศาสนา
และการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ
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ความฉลาดทางสุขภาพ เป็นปัจจัยปกป้องที่ส่งผล
ต่อภาวะสุขภาพจิตที่ดี ความฉลาดทางสุขภาพเป็นความ
สามารถและทักษะของผู้สูงอายุในการที่จะเลือกตัดสินใจ
ปฏิบัติตนหรือจัดการตนเองด้านสุขภาพ วัยสูงอายุเป็นวัยที่
เกิดการเสือ่ มทางด้านร่างกาย มีการเปลีย่ นแปลงในหลายด้าน
การมี ค วามฉลาดทางสุ ข ภาพจึ ง มี บ ทบาทสำ � คั ญ ที่ ช่ ว ยให้
ผู้สูงอายุมีความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนการมีพฤติกรรม
สุ ข ภาพที่ ดี ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ การมี ภ าวะสุ ข ภาพที่ ดี ท้ั ง ด้ า น
ร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถรับรู้และเข้าใจใน
ภาวะสุขภาพของตนเองได้ตามความเป็นจริง ทำ�ให้เกิดการ
ตระหนักและมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจ
ที่เหมาะสม8 สอดคล้องกับการศึกษาของ Michael et al.9
ที่พบว่า ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(r = .170, p < .001)
การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง ถือเป็น
ปัจจัยปกป้องที่ส่งผลทางบวกต่อภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
เช่ น กั น เป็ น กิ จ กรรมของบุ ค คลที่ มี วุ ฒิ ภ าวะในการดู แ ล
ปรับปรุง และพัฒนา เกี่ยวกับการทำ�หน้าที่ของตนเอง และ
การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม การดูแล
ตนเองเป็นพฤติกรรมที่บุคคลจงใจกระทำ�อย่างมีเป้าหมายใน
การปรับตัว เพื่อที่จะควบคุมดูแลปัจจัยภายในและภายนอก
ที่มีผลต่อการทำ�หน้าที่ของบุคคล ทำ�ให้บุคคลมีความผาสุก
ในชีวิต การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองจึงมีผลต่อ
ภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมกี ารเสือ่ มถอย
ของอวัยวะต่าง ๆ ทำ�ให้มขี อ้ จำ�กัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรม และ
จากการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม ทำ�ให้ความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุลดลงไปและอาจทำ�ให้ผสู้ งู อายุ
เกิดความวิตกกังวล โดยเฉพาะหากผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่ได้รับ
การเตรี ย มตั ว ล่ ว งหน้ า ทำ � ให้ ผู้สูง อายุ รู้สึก สู ญ เสี ย อำ � นาจ
มีความรูส้ กึ ไม่แน่นอนเกีย่ วกับความสามารถของตนเองในการ
ดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ Shou et al.10
ที่ พ บว่ า ความสามารถในการดู แ ลตนเองมี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = .625, p < .05)

การมองโลกในแง่ดี เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่ง
ผลทางบวกต่อภาวะสุขภาพจิต ในการเผชิญความเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการมีทัศนคติเชิงบวก
ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง เพื่อลดความกดดันที่มีต่อ
สถานการณ์และการมีอารมณ์ทผ่ี อ่ นคลาย ซึง่ ช่วยให้ผสู้ งู อายุ
สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ตึงเครียดได้ดี ลดความวิตก
กังวลหรือซึมเศร้า11 สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ
Sangphrachan12 ทีพ่ บว่า การมองโลกในแง่ดี ทำ�ให้ผสู้ งู อายุ
ที่มีภาวะซึมเศร้า รู้จักปล่อยวาง และเข้าใจชีวิต ทำ�ให้ชีวิตมี
ความสุขมากขึน้ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Menendez
et al.13 ที่พบว่า การมองโลกในแง่ดี เป็นปัจจัยปกป้องที่มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = -.342, p < .01)
ความยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักศาสนา เป็น
อี ก ปั จ จั ย ปกป้ อ งที่ ส่ ง ผลทางบวกต่ อ ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของ
ผูส้ งู อายุ เมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ จะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึน้
เช่น การเกษียณจากการทำ�งาน การที่ลูกหลานขอให้หยุด
ทำ�งาน ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีเวลาและมีการปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนามากขึน้ ศาสนาจึงเป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วทางจิตใจทีจ่ ะทำ�ให้
ผู้สูงอายุรู้สึกสุขสงบและสบายใจ ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยว
ช่ ว ยให้ ผู้ สู ง อายุ มี ส ติ แ ละสมาธิ เมื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ยากต่อการปรับตัว3 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ King et al.14 พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
เป็นตัวแปรทีส่ ามารถทำ�นายภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (ß = -.123, p < .05)
การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ เป็นการได้รับ
ความช่วยเหลือทั้งด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร คำ�แนะนำ�
วัสดุสง่ิ ของ และการปกป้องดูแล โดยการสนับสนุนเหล่านีไ้ ด้
รั บ จากบุ ค คลที่ มี ค วามสำ � คั ญ ได้ แ ก่ บุ ค คลในครอบครั ว
เพื่อน และบุคคลสำ�คัญอื่น ที่คุ้นเคยในเครือข่ายทางสังคม
ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทางบวกให้ผู้สูงอายุรับรู้ว่าตนเองมี
คุ ณ ค่ า ได้ รับการเอาใจใส่ การได้ รับความช่ ว ยเหลื อ จาก
ลูกหลาน การมีมิตรภาพและความสัมพันธ์ สัมพันธภาพที่ดี
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กับบุคคลรอบข้าง ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมั่นคงและ
ปลอดภัยในการดำ�เนินชีวิต15 สอดคล้องกับการศึกษาของ
Harada et al.16 ทีท่ �ำ การศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนทาง
สังคมที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ผลการ
วิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางบวกต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (ß = .331, p < .05)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การศึกษาเกีย่ วกับ
สุขภาพจิตในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ความ
วิตกกังวล ซึมเศร้า ความสุข และความผาสุก เป็นต้น รวมทัง้
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยปกป้องที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุท่ีผ่านมายังมีค่อนข้างจำ�กัด และไม่พบการศึกษานี้
ในผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ด้วยเหตุนผ้ี วู้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปัจจัยปกป้องทีจ่ ะส่งผลทางด้าน
บวกต่อภาวะสุขภาพจิต ซึง่ องค์การอนามัยโลกได้ยา้ํ ถึงความ
สำ�คัญของปัจจัยปกป้องทีม่ ตี อ่ ภาวะสุขภาพจิต ทัง้ ยังได้เสนอ
แนะให้มีการส่งเสริมปัจจัยเหล่านี้ให้มีความเข้มแข็งขึ้น การ
ทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยปกป้องเหล่านี้ ย่อมนำ�ไปสู่การ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมปัจจัยปกป้องให้มีความเข้มแข็ง
ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมภี าวะสุขภาพกายและจิตทีด่ ี

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. 4เพือ่ ศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุในชุมชน
2. 4เ พื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ปกป้ อ ง ได้ แ ก่
ความฉลาดทางสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการดูแล
ตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความยึดมั่นและการปฏิบัติตาม
หลักศาสนา และการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ ที่มีผล
ต่อภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุในชุมชน

สมมติฐานการวิจยั

ความฉลาดทางสุขภาพ การรับรู้ความสามารถใน
การดูแลตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความยึดมัน่ และการปฏิบตั ิ
ตามหลักศาสนา และการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ
สามารถร่วมกันทำ�นายภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กรอบแนวคิดในการวิจยั

งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดภาวะสุขภาพจิตขององค์การ
อนามัยโลกร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตาม
คำ�จำ�กัดความขององค์การอนามัยโลก7,17 ภาวะสุขภาพจิตทีด่ ี
นั้น เป็นภาวะที่บุคคลสามารถที่จะปรับตัวและมีความสุขอยู่
กั บ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ บุ ค คลอื่ น
และสามารถดำ � รงชี วิต ได้ อ ย่ า งสมดุ ล หากผู้ สู ง อายุ มี ก าร
ปรั บ ตั ว ที่ ดี สามารถเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม ก็จะมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี แต่หากไม่สามารถปรับ
ตัวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบได้ ย่อมส่งผลให้เกิดภาวะสุขภาพจิต
ที่ไม่ดี ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของบุคคลนั้นมี
ทัง้ ปัจจัยเสีย่ ง (Risk factors) และปัจจัยปกป้อง (Protective
factors) ซึง่ ปัจจัยปกป้องนัน้ เป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยในการปรับหรือ
เปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้เป็นไปใน
ทางทีด่ ขี น้ึ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยปกป้องที่
ส่งผลทางบวกต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ และผู้วิจัย
เจาะจงศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ความฉลาดทางสุขภาพ
การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง การมองโลกในแง่ดี
และความยึดมัน่ และการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา ซึง่ เป็นปัจจัย
ปกป้องภายในหรือปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยภายนอก
ตัวบุคคลหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อม ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมแบบพหุ มิติ หากผู้สูง อายุ มีค วาม
เข้มแข็งของปัจจัยปกป้องเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมการมีภาวะ
สุขภาพจิตที่ดี จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
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ความฉลาดทางสขุภาพ
การรบัรคูวามสามารถในการดแูลตนเอง
การมองโลกในแงดี

ภาวะสขุภาพจติ

ความยดึมันและการปฏบิตัติามหลกัศาสนา
การสนบัสนนุทางสงัคมแบบพหมุติิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิ จัย ครั้ง นี้เป็น วิจัยแบบหาความสัม พัน ธ์เชิง
ทำ�นาย (Predictive correlational research design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ
60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ทั้งเพศชายและหญิง ที่อาศัยและขึ้น
ทะเบี ย นผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาล อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา โดยมีจ�ำ นวนผูส้ งู อายุทง้ั หมด 42,651 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขน้ึ
ไป ที่ พั ก อาศั ย และขึ้ น ทะเบี ย นผู้ สู ง อายุ ในเขตเทศบาล
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
คัดเข้า (Inclusion criteria) ดังต่อไปนี้ 1) มีสัญชาติไทย
2) สามารถได้ยนิ และสือ่ สารภาษาไทยได้เข้าใจ และ 3) ยินดี
ให้ความร่วมมือในการวิจยั และมีเกณฑ์การคัดออก (Exclusion
criteria) ได้แก่ มีประวัติโรคสมองเสื่อมจากการวินิจฉัย
ของแพทย์ ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งคำ � นวณโดยใช้ โ ปรแกรม
สำ�เร็จรูป G*Power เพื่อหาปัจจัยทำ�นาย ที่คำ�นึงถึงการ
ควบคุมความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 (Type I error) และ
ชนิ ด ที่ 2 (Type II error) โดยมี จำ � นวนตั ว แปรทำ � นาย
(Predictors) = 5 ตัวแปร ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ (Alpha) =
.05) ค่าอำ�นาจการทดสอบ (Power of test = .80) และ ค่า
อิทธิพลขนาดกลาง (Effect size = .13) อ้างใน Polit and
Beck18 จากการคำ�นวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 105 คน

เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง
อีกร้อยละ 10 จำ�นวน 10 คน ดังนัน้ ในงานวิจยั นีเ้ ก็บข้อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 115 คน โดยใช้วธิ กี ารสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling)
โดยเริม่ จากการสุม่ ในระดับตำ�บล จากนัน้ สุม่ ในระดับหมูบ่ า้ น
ด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
งานวิ จั ย นี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพจิต
แบบสัมภาษณ์ความฉลาดทางสุขภาพ แบบสัมภาษณ์การ
รับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง แบบสัมภาษณ์การมอง
โลกในแง่ดี แบบสัมภาษณ์ความยึดมั่นและการปฏิบัติตาม
หลักศาสนา และแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมแบบ
พหุมิติ เครื่องมือที่ใช้เหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
และมีการนำ�ไปใช้ในงานวิจยั กับผูส้ งู อายุไทยมาก่อนแล้ว และ
ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ แบบวัดเหล่านีม้ าใช้โดยไม่ได้มกี ารดัดแปลงเนือ้ หา
ใด ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมิได้ดำ�เนินการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาซํ้า ทั้งนี้ก่อนนำ�แบบวัดเหล่านี้ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยนำ�แบบวัดเหล่านี้ไปทดสอบหาความเชื่อมั่น
กับผู้สูง อายุ ท่ีมีลักษณะคล้า ยคลึ งกับกลุ่มตั วอย่ างจำ� นวน
30 คน จากนั้นนำ�มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficients) รายละเอียดของเครือ่ งมือมีดงั ต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย อายุ เพศ ศาสนา สถานภาพสมรส สถานภาพการอยู่
อาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของ
รายได้ บุคคลที่ผ้สู ูงอายุอาศัยอยู่ด้วย และโรคประจำ�ตัวของ
ผูส้ งู อายุ
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพจิต (Mental
health) ผู้วิจัยใช้แบบวัดดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น
Thai Mental Indicator-15 (TMHI-15) ของกรมสุขภาพจิต19
มีขอ้ คำ�ถามทัง้ หมด 15 ข้อ คะแนนรวม 15-60 คะแนน คะแนน
สูงแสดงถึงการมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี แบบสัมภาษณ์นไ้ี ด้มกี ารนำ�ไป
ใช้ศึกษาในผู้สูงอายุ โดยในงานวิจัยของ Chaidachatorn20
ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .93 สำ�หรับในงานวิจยั นีไ้ ด้คา่ ความ
เชือ่ มัน่ เท่ากับ .88
ส่วนที่ 3 แบบสั ม ภาษณ์ ค วามฉลาดทางสุ ข ภาพ
(Health literacy) พัฒนาโดย Srithanee21 เป็นการประเมิน
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเข้าถึงข้อมูลด้านบริการสุขภาพ
ด้านทักษะการสื่อสาร และด้านการรู้เท่าทันสื่อ มีข้อคำ�ถาม
15 ข้อ โดยมีคะแนนรวม 0-60 คะแนน คะแนนสูงแสดงถึง
การมีความฉลาดทางสุขภาพมากกว่าผู้ท่ีมีคะแนนต่ํากว่า
แบบสัมภาษณ์นม้ี กี ารนำ�ไปใช้ศกึ ษาในผูส้ งู อายุโดยในงานวิจยั
ของ Srithanee21 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 สำ�หรับใน
งานวิจยั นีไ้ ด้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .90
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถใน
การดูแลตนเอง (Perceived self-care efficacy) โดย
Kangchai22 ได้แปลมาจากแบบวัดต้นฉบับของ Evers et al.23
มีขอ้ คำ�ถามทัง้ สิน้ 24 ข้อ โดยมีคะแนนรวม 24-120 คะแนน
คะแนนสูงแสดงถึง มีการรับรูค้ วามสามารถในการดูแลตนเอง
มากกว่าผู้ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า แบบสัมภาษณ์น้ีมีการนำ�ไปใช้
ศึกษาในผู้สูงอายุ โดยในงานวิจัยของ Wichadee24 ได้ค่า
ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .93 สำ�หรับในงานวิจยั นีไ้ ด้คา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ .94
ส่วนที่ 5 แบบสั ม ภาษณ์ ก ารมองโลกในแง่ ดี
(Optimism) ใช้แบบวัดฉบับภาษาไทยที่ Yodrakang25 แปล
มาจากแบบวัดการมองโลกในแง่ดี ของ Scheier et al.26 มีขอ้
คำ�ถาม 10 ข้อ โดยมีคะแนนรวม 0-40 คะแนน คะแนนสูง
แสดงถึงมีการมองโลกในแง่ดีมากกว่าผู้ท่ีมีคะแนนต่ํากว่า
แบบสัมภาษณ์นม้ี กี ารนำ�ไปใช้ศกึ ษาในผูส้ งู อายุโดยในงานวิจยั

ของ Chussanachote27 ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .90 สำ�หรับ
ในงานวิจยั นีไ้ ด้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .75
ส่วนที่ 6 		แบบสัมภาษณ์ความยึดมัน่ และการปฏิบตั ิ
ตามหลักศาสนา (Religious commitment and practices)
งานวิจัยนี้ใช้แบบวัดที่ Chussanachote27 ดัดแปลงมาจาก
แบบวัดต้นฉบับของ Mahiphun28 เป็นการประเมินความเชือ่
ความศรัทธาและการนำ�หลักคำ�สอนของศาสนามาใช้เป็น
หลักในการดำ�เนินชีวติ มีขอ้ คำ�ถาม 6 ข้อ โดยมีคะแนนรวม
6-30 คะแนน คะแนนสู ง แสดงถึ ง การมี ค วามยึ ด มั่ น และ
การปฏิบัติตามหลักศาสนามากกว่าผู้ท่มี ีคะแนนตํ่ากว่า แบบ
สัมภาษณ์นม้ี กี ารนำ�ไปใช้ศกึ ษาในผูส้ งู อายุโดยในงานวิจยั ของ
Chussanachote27 ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .98 สำ�หรับใน
งานวิจยั นีไ้ ด้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .88
ส่วนที่ 7 แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมแบบ
พหุมติ ิ (Multi-dimensional social support) เป็นแบบวัด
ที่ Chuntarawongsa29 ดัดแปลงมาจากแบบวัดของ Dahlem
et al.30 เป็นการประเมินใน 3 มิติ คือการรับรูก้ ารสนับสนุน
จากครอบครัว เพือ่ น และคนสำ�คัญอืน่ ๆ มีขอ้ คำ�ถาม 12 ข้อ
โดยมีคะแนนรวม 12-84 คะแนน คะแนนสูงแสดงถึงการได้
รับการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผู้ท่ีมีคะแนนตํ่ากว่า แบบ
สัมภาษณ์นม้ี กี ารนำ�ไปใช้ศกึ ษาในผูส้ งู อายุโดยในงานวิจยั ของ
Chuntarawongsa et al.29 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91
สำ�หรับในงานวิจยั นีไ้ ด้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .91
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
บูรพา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 รหัสจริยธรรม G-HS
036/2563 ผู้ วิ จั ย ได้ ดำ � เนิ น การวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอนตามหลั ก
จริยธรรมการวิจยั อย่างเคร่งครัด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทำ�หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพือ่ หาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยและเพื่อดำ�เนินการวิจัย ลงนามโดยคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงสาธารณสุขอำ�เภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลที่ทำ�การศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยชี้แจงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการ
แนะนำ�ตัว อธิบายรายละเอียดของการวิจัย และชี้แจงให้
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ทราบถึ ง สิ ท ธิ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการยิ น ยอมหรื อ ปฏิ เ สธ
การเข้าร่วมการวิจัย โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจ และให้
ความมั่นใจกับผู้เข้าร่วมวิจัยว่าคำ�ตอบจะไม่กระทบต่อการ
ได้รับบริการการรักษาพยาบาล และผลประโยชน์ท่ีพึงจะ
ได้รบั ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และถูกเก็บไว้ใน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทม่ี รี หัสผ่านของคณะผูว้ จิ ยั เท่านัน้ ไม่เปิด
เผยข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัยสู่สาธารณชน ผลการ
วิจยั นำ�เสนอเป็นภาพรวม และนำ�มาใช้ประโยชน์เพือ่ การวิจยั
เท่านั้น ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1
มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม
17
minitab โดยข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างใช้การวิเคราะห์
ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนา และวิ เ คราะห์ อำ � นาจการทำ � นายของ
ตัวแปรที่ศึกษา โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise multiple regression) กำ�หนดระดับ
ค่านัยสำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05

ผลการวิจยั

1. 4ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ
80.00 มีอายุเฉลีย่ 71 ปี นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.26
มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 46.10 อาศัยอยู่กับบุตร หลาน
ร้อยละ 79.10 จบการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา ร้อยละ
60.90 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 82.60 แหล่งที่มาของ

รายได้มาจากเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ร้อยละ 46.10 ผูส้ งู อายุทย่ี งั
คงประกอบอาชีพโดยมีรายได้เฉลี่ย 7,455 บาทต่อเดือน
รายได้ท่ีได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือนแต่ไม่มีเงิน
เหลือเก็บ ร้อยละ 68.70 และมีโรคประจำ�ตัว ร้อยละ 67.00
โดยโรคทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ
40.00
2.4กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ภาวะสุ ข ภาพจิ ต
โดยรวมเท่ากับ 48.64 (SD = 4.50) ซึง่ ถือว่ามีภาวะสุขภาพ
จิตปกติเท่ากับคนทัว่ ไป เมือ่ จำ�แนกตามระดับภาวะสุขภาพจิต
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับภาวะสุขภาพจิตปกติเท่ากับ
คนทัว่ ไป คิดเป็นร้อยละ 70.43 (M = 46.98, SD = 1.50)
รองลงมาคื อ มี ภ าวะสุ ข ภาพจิ ต ดี ก ว่ า คนทั่ ว ไป คิ ด เป็ น
ร้อยละ 25.22 (M = 54.96, SD = 2.82) และมีเพียงร้อยละ
4.35 (M = 38.80, SD = 3.11) ทีม่ สี ขุ ภาพจิตตา่ํ กว่าคนทัว่ ไป
ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี ภ าวะเสี่ ย งต่ อ การมี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ดั ง แสดง
ในตารางที่ 1
3.4กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความฉลาดทาง
สุขภาพเท่ากับ 36.39 (SD = 7.71) คะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถในการดูแลตนเองเท่ากับ 94.75 (SD = 11.13)
คะแนนเฉลีย่ การมองโลกในแง่ดเี ท่ากับ 27.94 (SD = 3.08)
คะแนนเฉลี่ ย ความยึ ด มั่ น และการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนา
เท่ากับ 26.66 (SD = 2.83) และคะแนนเฉลีย่ การสนับสนุน
ทางสังคมแบบพหุมิติเท่ากับ 65.41 (SD = 8.74) ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ช่วงคะแนน และระดับภาวะสุขภาพจิต (n = 115)
ตัวแปร
n (%)
M
SD
Possible range
สุขภาพจิต (โดยรวม)
115 (100)
48.64
4.50
15-60
สุขภาพจิต (จำ�แนกตามระดับ)					
ดีกว่าคนทัว่ ไป
29 (25.22)
54.96
2.82
51-60
ปกติเท่ากับคนทัว่ ไป
81 (70.43)
46.98
1.50
44-50
ตา่ํ กว่าคนทัว่ ไป
5 (4.35)
38.80
3.11
15-43

Actual range
35-60
51-60
44-50
35-42
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนตัวแปรทีศ่ กึ ษา (n = 115)
ตัวแปร
ความฉลาดทางสุขภาพ
การรับรูค้ วามสามารถในการดูแลตนเอง
การมองโลกในแง่ดี
ความยึดมัน่ และการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา
การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ

M
36.39
94.75
27.94
26.66
65.41

SD
7.71
11.13
3.08
2.83
8.74

Possible range
0-60
24-120
0-40
6-30
12-84

Actual range
18-56
60-120
20-35
23-30
50-84

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปร
1. ความฉลาดทางสุขภาพ
2. การรับรูค้ วามสามารถในการดูแลตนเอง
3. การมองโลกในแง่ดี
4. ความยึดมัน่ และการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา
5. การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ
6. ภาวะสุขภาพจิต
**
p < .01, *** p < .001

1
2
3
4
5
1.00					
.461***
1.00				
.291**
.298**
1.00			
.267**
.581*** .101
1.00		
.303**
.472*** .010
.550*** 1.00
.474***
.421*** .289**
.301** .383**

6

1.00

ตารางที่ 4 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ (n = 115)
ตัวแปร

b
Constant
24.40
ความฉลาดทางสุขภาพ
.195
การมองโลกในแง่ดี
.276
การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ
.144
2
2
R = .320 , Adjust R = .302, R = .257, F = 17.44		
*
p < .05, **p < .01, ***p < .001
4.4ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรที่ ทำ � การศึ ก ษา
ตัวแปรความฉลาดทางสุขภาพ การรับรู้ความสามารถในการ
ดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(r = .474, r = .421, r = .383, p < .001 ตามลำ�ดับ)
การมองโลกในแง่ดี และความยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (r = .289, r = .301, p < .01 ตามลำ�ดับ)
ดังแสดงในตารางที่ 3

SE
4.14
.050
.120
.042

ß
.334
.189
.279

t
5.90***
3.89***
2.30*
3.40**

5. 4ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ความฉลาดทางสุขภาพ การมองโลกในแง่ดี
และการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ สามารถร่วมทำ�นาย
ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 32.04 (R2 = .320,
p < .001) โดยปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตเรียงจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ความฉลาดทางสุขภาพ (ß = .334,
p < .001) การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมติ ิ (ß = .279,
p < .01) และการมองโลกในแง่ดี (ß = .189, p <.05)
ซึ่ ง ขนาดอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรตามลำ � ดั บ การเข้ า สมการ
ดังแสดงในตารางที่ 4
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การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วสามารถอภิ ป รายตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดงั นี้
1.4ภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน อำ�เภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุมรี ะดับ
ภาวะสุขภาพจิตโดยรวมเท่ากับ 48.64 (SD = 4.50) ซึง่ ถือว่า
มีภาวะสุขภาพจิตปกติเท่ากับคนทัว่ ไป สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Muijeen31 ที่พบว่าระดับคะแนนภาวะสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุในเขตจังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.48
ซึง่ จัดอยูใ่ นเกณฑ์ทแ่ี สดงถึงการมีภาวะสุขภาพจิตปกติเท่ากับ
คนทั่วไป เมื่อพิจารณาตามระดับคะแนนภาวะสุขภาพจิตที่
พบสูงสุด คือ มีระดับภาวะสุขภาพจิตเท่ากับคนทัว่ ไป คิดเป็น
ร้อยละ 70.43 (M = 46.98, SD = 1.50) ในงานวิจัยนี้มี
ผูส้ งู อายุจ�ำ นวน 81 คน ทีม่ รี ะดับภาวะสุขภาพจิตเท่ากับคน
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 70.43 ทั้งนี้การที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ภาวะสุ ข ภาพจิ ต เท่ า กั บ คนทั่ ว ไป สามารถอภิ ป รายได้ ว่ า
ผู้สูงอายุมีอายุเฉลี่ย 71 ปี ซึ่งถือเป็นวัยผู้สูงอายุตอนกลาง
ทีย่ งั สามารถทีจ่ ะช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�
วันได้ มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 46.10 ทำ�ให้ผู้สูง
อายุ ไ ม่ รู้ สึ ก โดดเดี่ ย ว โดยพบว่ า อาศั ย อยู่ กั บ บุ ต ร หลาน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.10 และอยู่ บ้ า นของตนเอง การที่ ยั ง
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อาศัยอยูร่ ว่ มกับสมาชิกครอบครัว
จึงอาจเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุเหล่านี้ สอดคล้องกับรายงานของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข32 ที่พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า 80 ปีข้ึนไป
เป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มที่
มีอายุนอ้ ยกว่า
2.4ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ
ได้แก่ ความฉลาดทางสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมแบบ
พหุมิติ และการมองโลกในแง่ดี โดยสามารถร่วมทำ�นาย
ภาวะสุขภาพจิตได้ร้อยละ 32.04 (R2 = .302, p < .001)
อภิปรายได้ดงั นี้
		 2.1 ความฉลาดทางสุ ข ภาพ ผลการศึ ก ษา
พบว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยปกป้องที่ทำ�การศึกษาและพบว่ามี
อิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ (ß = .334, p < .001)
อธิ บ ายได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ต อนต้ น
ส่วนใหญ่ยังมีร่างกายแข็งแรง สามารถออกนอกบ้าน พบปะ

เพือ่ นฝูง อาศัยอยูก่ บั บุตร หลาน ทำ�ให้ผสู้ งู อายุไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว
ในการดำ�เนินชีวิต และมีผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจำ�ตัว ซึ่งได้รับ
การบริการสุขภาพจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น
ที่เข้ามามีบทบาทดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้
พื้นที่อาศัยของผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง เขตเทศบาล
ทำ�ให้มโี อกาสในการเข้าถึงสถานพยาบาลและการได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพที่สูงกว่า และจบการศึกษาระดับประถม
ศึกษา มีการแสวงหาความรู้ในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย
มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ ะเลื อ กตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ ต น
หรือจัดการตนเองด้านสุขภาพ ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับผูส้ งู อายุ
นำ�ไปสู่การมีสุขภาพกายที่ดี เมื่อมีสุขภาพกายดี ย่อมช่วย
ส่งเสริมการมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีด้วย13 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Michael et al.9 ทีพ่ บว่า ความฉลาดทางสุขภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = .170, p < .001)
		 2.2 การสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ เป็น
ปัจจัยปกป้องลำ�ดับที่สองที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของ
ผูส้ งู อายุ (ß = .279, p < .01) อธิบายได้วา่ การสนับสนุนทาง
สั ง คมเป็ น การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลที่ มี ค วาม
สำ�คัญ ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เพื่อน และบุคคลสำ�คัญ
อืน่ ๆ เช่น บุคคลทีค่ นุ้ เคยในเครือข่ายทางสังคม ทำ�ให้ผสู้ งู อายุ
รับรูว้ า่ ตนเองมีคณ
ุ ค่า มีบคุ คลคอยช่วยเหลือ เอาใจใส่ การมี
มิตรภาพและความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลรอบข้าง ช่วยทำ�ให้
ผูส้ งู อายุได้รบั ความรัก ความเคารพ ความห่วงใย และการดูแล
เอาใจใส่ในด้านต่าง ๆ จากลูกหลานและผู้คนใกล้ชิด ส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมั่นคงในการดำ�เนินชีวิต15 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Harada et al.16 ทีท่ �ำ การศึกษาอิทธิพลของ
การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ชาวญี่ ปุ่ น พบว่ า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลทางบวกต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติ (ß = .331, p < .05) และการศึกษาของ
Yoelao et al.33 ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพล
ต่อภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ
		 2.3 การมองโลกในแง่ดี เป็นปัจจัยปกป้องลำ�ดับ
ทีส่ ามทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ (ß = .189,
p < .05) อธิบายได้วา่ การมองโลกในแง่ดเี ป็นพลังแห่งความ
คิดและความเชื่อในทางบวก เช่น การมีความเชื่อว่าจะมีส่ิง
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ที่ดีเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุดำ�เนินชีวิต
อย่างมีความหวังและเชื่อมั่นว่าตนเองจะผ่านพ้นอุปสรรค
ไปได้27 ในวัยสูงอายุ หากผู้สูงอายุมีการปรับตัวในการเผชิญ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ จะ
ช่วยลดความกดดันที่มีต่อสถานการณ์และช่วยให้มีอารมณ์ท่ี
ผ่อนคลาย ทำ�ให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์
ตึงเครียดได้ดี ช่วยลดความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า27 การมอง
โลกในแง่ดีจึงเป็นอีกคุณลักษณะที่ทำ�ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิต
ทีด่ ี สอดคล้องกับงานวิจยั เชิงคุณภาพของ Sangphrachan12
ที่พบว่า การมองโลกทางบวกหรือการมีชีวิตที่คิดบวก ทำ�ให้
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้า รู้จักปล่อยวาง และเข้าใจชีวิต
ทำ�ให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นและสอดคล้องกับการศึกษาของ
Menendez et al.13 ทีพ่ บว่า การมองโลกในแง่ดี เป็นปัจจัย
ปกป้องที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศร้า อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r = -.342, p < .01)
และสามารถป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของบุคคลได้
ในส่วนของปัจจัยการรับรูค้ วามสามารถในการดูแล
ตนเอง และความยึ ด มั่ น และการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนา
พบว่าไม่สามารถทำ�นายภาวะสุขภาพจิตได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาเกีย่ วกับการรับรูค้ วาม
สามารถในการดูแลตนเองทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั นี้ เป็นการศึกษา
ถึงการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองทีจ่ ำ�เป็นโดยทั่วไป
เพือ่ ส่งเสริม และรักษาไว้ซง่ึ สุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล
โดยผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นกลุม่ ตัวอย่างยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ทำ�ให้มีการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองในระดับที่สูง
เป็นส่วนใหญ่ การขาดความหลากหลาย (variation) ของ
คะแนนการรั บ รู้ ค วามสามารถในการดู แ ลตนเองจึ ง ทำ � ให้
ตัวแปรนีไ้ ม่สามารถทำ�นายภาวะสุขภาพจิตได้ ส่วนปัจจัยความ
ยึดมั่นและการปฏิบัติตามหลักศาสนาก็ไม่สามารถทำ�นาย
ภาวะสุขภาพจิตได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะว่า
การศึกษาในครัง้ นีค้ อ่ นข้างเน้นไปทีก่ ารศึกษาด้านหลักคำ�สอน
ของศาสนาที่ส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิตและความรู้สึกสบายใจ
ของบุคคลมากกว่าการศึกษาด้านการทำ�กิจกรรมทางศาสนา
ความไม่ครอบคลุมในการวัดในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาจึง
อาจทำ�ให้ไม่สามารถทำ�นายภาวะสุขภาพจิตได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1.4ด้ า นการพยาบาล พยาบาลและบุ ค ลากรใน
ทีมสุขภาพสามารถนำ�ผลการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปใช้เป็นข้อมูลในการ
คัดกรองภาวะสุขภาพจิต การพัฒนารูปแบบการพยาบาล
หรือกิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยเน้นการส่งเสริม
ปัจจัยปกป้อง เช่น ความฉลาดทางสุขภาพ โดยการส่งเสริม
ความรู้ด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการเข้าถึง
ข้อมูลและแหล่งบริการสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมแบบพหุ มิ ติ โดยการส่ ง เสริ ม การ
สนับสนุนทางสังคมแก่ผู้สูงอายุท้ังจากบุคลากรทางสุขภาพ
จากครอบครัวและเพือ่ นสมาชิกของผูอ้ ายุ และการมองโลกใน
แง่ดี เช่น การส่งเสริมความคิดทางบวก การพัฒนากิจกรรม
หรือโปรแกรมทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความหวังของผูส้ งู อายุในชุมชน
เป็นต้น
2. 4ด้านการศึกษาพยาบาล คณาจารย์ในสถาบัน
การศึกษาสามารถนำ�ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเรียนการสอนเกีย่ วกับการศึกษาภาวะสุขภาพจิต
และปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1.4ทำ�การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ
จิตของผูส้ งู อายุในชุมชน จากหลายพืน้ ทีท่ ม่ี บี ริบทแตกต่างกัน
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลาย และการนำ�ไปใช้
ในการอ้างอิงสรุปผลการวิจยั (Generalization)
2. 4ท�ำ การศึกษาเกีย่ วกับภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ
โดยบูรณาการรูปแบบงานวิจยั อืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น การศึกษา
วิจยั เชิงคุณภาพผูส้ งู อายุเกีย่ วกับการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นา
โปรแกรมเพือ่ การส่งเสริม ป้องกัน และฟืน้ ฟูภาวะสุขภาพจิต
ในผูส้ งู อายุตอ่ ไป
3. พัฒนางานวิจัยแบบทดลองเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมเสริมสร้างปัจจัยปกป้องที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตของ
ผูส้ งู อายุดา้ นความฉลาดทางสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม
แบบพหุมติ ิ และการมองโลกในแง่ดี
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