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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาบริการคัดกรองและจัดการดูแลผูสูงอายุสมองเสือ่ มที่
คลินิกโรคเรื้อรังระดับปฐมภูมิ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูสูงอายุโรคเรื้อรังจํานวน 320 คน ผูดูแล
แกนนําชุมชน 70 คน และทีมสุขภาพ 13 คน เก็บขอมูลโดยสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตกอน-หลังเขารวมกิจกรรม
พัฒนาสมอง จํานวน 52 คน วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาและใชสถิติ Chi-Square และ Paired t-test ผลวิจัยพบวา
ทีมบริการมีความรู ทักษะเพิม่ ขึน้ พัฒนาบริการคัดกรองสมองเสือ่ มทีค่ ลินกิ โรคเรือ้ รังและในชุมชนไดครอบคลุม
ผูสูงอายุ 3 กลุม คือ (1)กลุมปกติ (2)กลุมเสีย่ ง โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมอง 6 ครัง้ ผูสูงอายุมคี าคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกดาน (ทั้งความสนใจ ความจํา และการรับรู) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.000) (3) กลุมผูปวย
ไดรับการสงตอ มีการดูแลตอเนื่องระยะยาว (Long Term Care) ครบวงจร และมีเครือขายชุมชนรวมสนับสนุน
พัฒนาบริการ
คําสําคัญ: การพัฒนาบริการคลินิกโรคเรื้อรังระดับปฐมภูมิ, การคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การจัดการดูแล
ผูสูงอายุสมองเสื่อมในชุมชน

Abstract
This mutual action research focused on development of dementia screening and care management
for elders with dementia at risk at chronic care clinic and in community under primary care unit. Participants
consisted of 320 chronically ill elders, 70 caregivers and community leaders, and 13 health teams. Data was
collected through in-depth interviews and observations. Content analysis and chi-squared and paired t-test
were performed for data analysis. 320 Elders in chronic care clinic were screened and 52 dementia at risk
were cared for divided into 3 groups: normal, high-risk, and dementia. 6 rounds of brain stimulating
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activities were performed. The research found that health care team and caregivers obtained more knowledge
and improved skills toward dementia screening and care. The activity results showed that the mean scores of
attention, delayed recall, and orientation were statistically signiﬁcant higher than before intervention
(p ≤ 0.000). Elders with dementia were appropriately referred and continuously care by community-based
long term care team. Systematic dementia screening and care management was developed to reach out all
elders in the community.
Keywords : development of primary chronic care clinic, dementia screening service, community based care
and management for elderly dementia

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
สถานการณผู สู ง อายุ ข องประเทศไทยใน
ปจจุบันนับวันทวีความรุนแรงของปญหามากขึ้น จาก
จํานวนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากความเจริญกาวหนาทางการ
แพทยและสาธารณสุข ซึง่ สงผลใหโครงสรางประชากร
ของไทยเปลีย่ นแปลงเปนโครงสรางแบบผูสูงอายุ หรือ
สั ง คมสู ง วั ย (aging society) โดยจากการสํ า รวจ
ประชากรผูสูงอายุป 2537, 2545, 2550, 2554 และ
ครั้งลาสุดในป 2557 พบวาสัดสวนประชากรผูสูงอายุ
ตอประชากรทัง้ หมด มีจาํ นวนรอยละ 6.8, 9.4, 10.7,
12.2 และ 14.91,2 ตามลําดับ คาดการณวาในป 2568
ไทยจะกาวสู การเปน “สังคมผู สูงอายุโดยสมบูรณ”
(aged society) และประมาณการวา อีก 10 ปขางหนา
ไทยจะกลายเปน“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (superaged society)2 การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร
ผูสูงอายุไทยแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สุขภาพในอนาคตของประเทศ และยอมสงผลกระทบ
ตอสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบบริการดาน
สุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะปญหาดานการเจ็บปวย
ดวยโรคเรื้อรังซึ่งกําลังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และพบ
วาผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังนั้นมักมี “ภาวะสมองเสื่อม”
ตามมาเปนจํานวนมากขึ้น 3,4 อุบัติการณการเกิดภาวะ
สมองเสื่อมทั่วโลกในป 2015 พบผูปวย 46.8 ลานคน
ในทวีปเอเชียพบ 22.9 ลานคนโดยมีอัตราสูงถึง 1 ใน
8 ราย และเปนสาเหตุการตายอันดับที่ 7 โดยมีการคาด
การณวาในป ค.ศ. 2050 ทัว่ โลกจะมีผปวยภาวะสมอง
ู

เสื่อมเพิ่มขึ้นเปน 131.5 ลานคน5 ประเทศไทยภาวะ
สมองเสือ่ มในผูสูงอายุพบความชุกทีร่ อยละ 12.3 (ใน
ผูสูงอายุชาย รอยละ 8.9 และในผูสูงอายุหญิงรอยละ
15.0) ซึง่ จะมีอตั ราความชุกเพิม่ ขึน้ เปน 2 เทาในทุก 5
ปในสวนของผูสูงอายุทมี่ สี มรรถภาพสมองบกพรองใน
ระยะตน (mild cognitive impairment: MCI) ซึ่งเปน
กลุมที่อยูในชวงรอยตอระหวางผูสูงอายุปกติกับภาวะ
สมองเสือ่ มระยะแรก (early dementia ) พบวาผูสูงอายุ
กลุม MCI มีอัตราการพัฒนาไปสูโรคอัลไซเมอรและ
ภาวะสมองเสื่อมชนิดอื่นๆรอยละ 10 – 15 ตอป และ
รอยละ 80 ของผูสูงอายุที่มี MCI จะพัฒนาไปสูโรคอัล
ไซเมอรภายใน 6 ป2,6,7
ภาวะสมองเสือ่ ม (dementia) คือกลุมอาการ
(syndrome) โรคที่เปนสาเหตุหลักที่สําคัญของภาวะ
สมองเสื่ อ ม ไดแก โรคอั ล ไซเมอร (alzheimer’s
disease :AD) และโรคหลอดเลือดสมอง (vascular
dementia : VaD) ภาวะสมองเสือ่ มสงผลใหผูปวยมีการ
บกพรองหลายดาน ไดแก การรับรู (perception) การ
รูคิด (cognitive function) ความจํา (memory) การใช
ภาษา (using language) การตั ด สิ น ใจ (Making
decisions) การเขาสังคม (social skill) การเดินเรื่อย
เปอย ออกนอกบาน (wandering) และการแสดงออก
ทางพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม (behavioral symptoms)
หรือทีเ่ รียกทัว่ ไปวา BPSD (behavioral psychological
symptom in dementia) โดยสังเกตไดจากพฤติกรรม
และความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไป2,7,8
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จากการทบทวนวรรณกรรม สถานการณและ
สภาพปญหาเบือ้ งตนเกีย่ วกับการดูแลผูสูงอายุทมี่ โี รค
เรื้อรังที่มารับบริการที่คลินิกโรคเรื้อรังและการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมรวมกับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและโรงพยาบาลขามสะแกแสง
พบวา ผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคสมองเสื่อมมาก
ที่สุด คือ ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ไดแก โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และ
โรคหลอดเลือดสมอง6,9 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วในดานของความจําที่บกพรองไปจะสงผลตอ
การดูแลตนเองและผลกระทบในครอบครัว10,11 การให
บริ ก ารคลิ นิ ก โรคเรื้ อ รั ง สวนใหญ เนนบริ ก ารดู แ ล
เฉพาะโรคเรื้อรังที่เปนโรคประจําตัวหลักของผูสูงอายุ
เทานั้น ยังขาดการเชื่อมโยงการดูแลปญหาที่เกี่ยวของ
กับ “กลุมอาการสูงอายุ (geriatric syndromes)” โดย
เฉพาะภาวะสมองเสือ่ ม บุคลากรจํานวนไมนอยมีความ
รูและทักษะไมเพียงพอ โดยเฉพาะการใชแบบคัดกรอง
ตางๆในการคัดกรองภาวะสมองเสือ่ ม และการประเมิน
การเสื่ อ มถอยทางดานรางกายอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วของกั บ
สุขภาพของผูสูงอายุ สถานบริการหลายแหงเริม่ ดําเนิน
การจัดเก็บขอมูลผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม แตยังไม
นํามาใชในการจัดบริการดูแลสุขภาพผูสูงอายุอยางตอ
เนือ่ งในชุมชน การดูแลไมครอบคลุมตามสภาพปญหา
ของผูสูงอายุ12 ขาดการใหความรูเกี่ยวกับภาวะสมอง
เสื่อมตั้งแตระยะแรกและการปองกัน โดยเฉพาะใน
กลุมผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง และผูดูแลหลัก และไมมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการนําผลการคัดกรองที่ได
มาใชในการดู แ ลเพื่ อ ปองกั น ในกลุ มปกติ การจั ด
กิจกรรมฟนฟูการรูคิดใหแกกลุมผูสูงอายุทเี่ ริม่ มีความ
ผิดปกติดานความจําเล็กนอยและกลุมปวยยังมีนอย
มาก เหลานี้ จึงเปนชองวางของการจัดบริการทีเ่ ปนผล
ใหผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มไมสามารถเขาถึงบริการ
ทีเ่ หมาะสม และพบวาผูดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ซึง่ เปนเครือขายสุขภาพทีส่ าํ คัญ
ในชุมชนสวนใหญยังมีความรู ไมเพียงพอและขาด
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ทักษะในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมทั้งการ
ประเมินและการคัดกรองเบื้องตน
ผูวิจยั ในฐานะบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหนวย
บริการปฐมภูมิจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบริการคัด
กรองและการดูแลผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มโดยการ
มีสวนรวมของชุมชน ในคลินิกโรคเรื้อรังโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเมืองนาทซึ่งเปนสถานบริการ
ปฐมภูมิที่อยูใกลชิดประชาชน เพื่อนําผลการวิจัยที่ได
มาวางแผนการปองกันการเกิดภาวะสมองเสือ่ มในผูสูง
อายุที่มีโรคเรื้อรัง การจัดการดูแลทั้งในระดับสถาน
บริการและในชุมชนทีเ่ ชือ่ มโยงเปนเครือขาย ทีเ่ นนการ
บําบัดรักษาโดยไมใชยา (non – pharmacological
approach) และมี ค วามสอดคลองกั บ บริ บ ทสั ง คม
วัฒนธรรมในพืน้ ที่ รวมถึงการพัฒนาการดูแลทีม่ คี วาม
ตอเนือ่ งและยัง่ ยืน ยอมสงผลใหผูสูงอายุไทยมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตอไป

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤
เพื่อศึกษาและวิเคราะหสถานการณการจัด
บริการของคลินกิ โรคเรือ้ รัง และพัฒนาบริการคัดกรอง
และดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มของคลิ นิ ก
โรคเรือ้ รัง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองนาท
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสวนรวม (Mutual Collaborative Approach
Action Research) 13,14,15เพื่อพัฒนาบริการคัดกรอง
และดูแลผู สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยประยุกต
แนวคิ ด ต นแบบการดู แ ลโรคเรื้ อ รั ง ภาคขยาย
(expanded chronic care model)16 ทีเ่ นนการพัฒนาทัง้
4 องคประกอบทีเ่ กีย่ วของกับสถานการณปญหาไดแก
1) ระบบสารสนเทศทางคลินิก 2) การสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูใหบริการสุขภาพ 3) การสนับสนุนการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุและผูดูแล 4) การเชื่อมโยง
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ประสานแหลงประโยชนและสนับสนุนการใชทรัพยากร
ชุมชน เปนกรอบแนวคิดเชิงเนื้อหาและการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสวนรวมเปนกรอบแนวคิดเชิงกระบวนการ
โดยดําเนินการศึกษาเปน 2 วงรอบ วงรอบที่ 1 การ
พัฒนาบริการคัดกรอง วงรอบที่ 2 การพัฒนาการดูแล
ระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือนธันวาคม 2559 –
พฤษภาคม 2560
พื้นที่ศึกษา ไดเลือกพื้นที่ในการศึกษา แบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive selection) ในคลินิกโรค
เรื้อรังของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเมืองนาท
อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดําเนินการวิจัย แบงเปน 4 ระยะไดแก
ระยะที่ 1) วิเคราะหสถานการณการเกิดภาวะสมอง
เสื่อมของผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ระยะที่ 2) วางแผน
พัฒนาบริการคัดกรองและดูแลผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมอง
เสื่อมโดยการมีสวนรวมของชุมชนโดยเนนการพัฒนา
ทัง้ 4 องคประกอบ ระยะที่ 3) ปฏิบตั ติ ามแผน สะทอน
ผลการปฏิ บั ติ แ ละปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ระยะที่ 4)
ประเมินผลลัพธที่ไดจากการพัฒนาบริการคัดกรอง
และดูแลผู สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ตามแนวคิด
ตนแบบการดูแลโรคเรื้อรังภาคขยาย มีวิธีการดําเนิน
ดําเนินการวิจัยดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณ ผูใหขอมูล
หลักไดแกผูบริหาร จํานวน 4 คน ทีมสุขภาพจํานวน 9
คน ผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่คลินิกโรค
เรื้อรังจํานวน 320 คน ผูดูแลหลักผูสูงอายุจํานวน 50
คน แกนนําชุมชนจํานวน 20 คน เครื่องมือวิจัยโดยใช
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทําการ
ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ในการสัมภาษณราย
บุคคลและการสนทนากลุมยอยเพิ่มเติมประกอบดวย
3 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 แบบ
สัมภาษณกึง่ มีโครงสรางตามองคประกอบการดูแลโรค
เรือ้ รังภาคขยายทีน่ าํ มาปรับใชทัง้ 4 องคประกอบ สวน
ที่ 3 ความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แกไขปญหา
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ระยะที่ 2 วางแผนการพัฒนาบริการคัด
กรองและดูแลผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มโดยเนนการ
พัฒนาทัง้ 4 องคประกอบเพือ่ ใหไดแนวทางการพัฒนา
บริการคัดกรองและวางแผนในการดูแลผูสูงอายุตาม
กลุมตางๆที่เชื่อมโยงเครือขายในพื้นที่ โดยการจัดทํา
focus group discussion รวมกันกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาโดยใชเทคนิค mind map ในการจัดระบบความ
คิ ด ของกลุ มและการวิ เ คราะหประเมิ น สถานการณ
และรวมกันกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานตามปญหา
ที่พบ
ระยะที่ 3 ปฏิบัติตามแผน สะทอนผลการ
ปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติ โดยมีกิจกรรม 1) การ
อบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการคัดกรองภาวะ
สมองเสื่อมแกอสม.และทีมสุขภาพ 2) อบรมพัฒนา
ความรูและทักษะการดูแลผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม
ใหกับผู ดูแลหลัก แกนนําชุมชน เครือขายตางๆใน
ชุมชน 3 ) ดําเนินการคัดกรองผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
ทีม่ ารับบริการของคลินกิ โรคเรือ้ รัง โดยใชเครือ่ งมือคัด
กรองในชุมชนไดแก ADL , IADL, AMT , (2Q) การ
คัดกรองในคลินิกไดแก MMSE ,MoCA, TGDS พบ
ผูสูงอายุกลุมปกติจํานวน 253 คนรอยละ79.06 กลุม
เสีย่ งจํานวน 52 คนรอยละ16.25 และกลุมปวยจํานวน
6 คนรอยละ 1.87 4) จัดกิจกรรมการดูแลตามกลุม
กลุมปกติมกี จิ กรรมสงเสริมสุขภาพในชมรมผูสูงอายุ/
รร.ผูสูงอายุ กลุมเสีย่ ง มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
สมองจํานวน 6 ครั้ง กลุมปวย ไดรับการสงตอและการ
จัดการดูแลตอเนื่องในชุมชน มีการสะทอนผลการ
ปฏิบัติหลังไดดําเนินกิจกรรมตามแผน
ระยะที่ 4 ประเมิ น ผลลั พ ธที่ ไ ดจากการ
พัฒนาบริการคัดกรองและดูแลผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมอง
เสื่อม 1) การประเมินผลกระบวนการโดยการสังเกต
การมีสวนรวม 2) การประเมินผลลัพธตามองคประกอบ
การดูแลโรคเรื้อรังภาคขยายทั้ง 4 องคประกอบหลัง
การพัฒนา เพื่อวางแผนการดูแลผู สูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมในวงรอบที่ 2 ภายหลังการดําเนินการวิจัย
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ทั้ง 4 ระยะผูวิจัยไดทําการสังเคราะหภาพรวมของผล
การศึกษา (แผนภาพที่ 1)
จริยธรรมการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ไดรับการ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน (เลข
ทีว่ จิ ยั HE 592263) และไดรับอนุญาตจากองคกรภาคี
ที่เกี่ยวของในการเขาศึกษาในชุมชนพื้นที่ที่ศึกษา
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลทั่วไป
ดวยคาความถี่และรอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนือ้ หาและการสรางขอสรุป ขอมูลเชิงปริมาณ
โดยใชโปรแกรม SPSS วิเคราะหทางสถิติโดยการ
ทดสอบ Chi Square , paired t-test
ผลการศึกษา ผลการศึกษาประกอบดวย 3
สวนดังนี้ 1) บริบทของพื้นที่ที่ศึกษาและหนวยบริการ
สุขภาพ 2) สถานการณผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มใน
พื้นที่ที่ศึกษา 3) กระบวนการพัฒนาบริการคัดกรอง
และดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
1) บริบทของพื้นที่ที่ศึกษา พบวาชุมชนมี
ความเขมแข็ง ภาคีเครือขายตางๆในชุมชน มีวสิ ยั ทัศน
และความตองการพัฒนาบริการสําหรับผู สูงอายุใน
ชุมชน ในสวนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ขอมูลการใหบริการยังไมมีการจัดบริการใหผูสูงอายุที่
มีภาวะเรื้อรังอยางเปนระบบในการดูแลเพื่อปองกัน
ภาวะสมองเสือ่ ม ไมมีบริการเชิงรุกในคนหาผูสูงอายุที่
มีภาวะสมองเสื่อมรวมกับชุมชน
2) สถานการณผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม
ในพื้นที่ที่ศึกษา
2.1 ขอมู ล ทั่ ว ไปของผู ใหขอมู ล หลั ก
กลุมผูบริหารจํานวน 4 คนเพศชายรอยละ 75 เพศหญิง
รอยละ 25 ยังไมมีแผนงานทีเ่ ฉพาะในการคัดกรองและ
ดูแลผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม ทีมสุขภาพจํานวน 9
คน รอยละ 76.7 ไมผานการอบรมการคัดกรองและ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม รอยละ 33.3ที่ผาน
การอบรม ผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังจํานวน 320 คน สวน
ใหญเปนเพศหญิงรอยละ 79.1 เพศชายรอยละ 20.9
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โดยมีอายุเฉลีย่ 68 ป อายุมากทีส่ ดุ 84 ป และนอยทีส่ ดุ
61 ป ผูสูงอายุสวนใหญรอยละ 44.7 มีโรคประจําตัว
2 โรคไดแกโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ระยะ
เวลาการเจ็บปวยรอยละ 57.8 อยูในชวง 5-9 ป เฉลี่ย
7 ป รองลงมารอยละ 24.1 อยูในระยะ 10 – 14 ป
ผูสูงอายุที่มีโรครวมตั้งแต 2 โรคขึ้นไป มีแนวโนมของ
การเกิดภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น และการใชยาที่เพิ่ม
มากขึ้นเชนยา ลดปวด ยาคลายกลามเนื้อ ยาสมุนไพร
ผูดูแลหลักผูสูงอายุจํานวน 50 คน เพศหญิงรอยละ
74.0 อายุของผูดูแลสวนใหญอายุ 60 ปขึ้นไปรอยละ
40.0 สวนใหญเปนผูดูแลผูสูงอายุดวยกันเองในฐานะ
ของสามี ภรรยา รอยละ44.0 พบวาผูดูแลมีโรคประจํา
ตัว รอยละ40.0ไมมีผูชวยดูแลสงผลทําใหผูดูแลหลัก
คนเดียวเกิดความเหนื่อยลา ทอแท เครียด แกนนํา
ชุมชนจํานวน 20 คนสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
75.0 อายุอยูระหวาง 45 – 59 ป รอยละ 65.0 รอยละ
50.0 สวนใหญของแกนนําชุมชนของตําบลอยูในชวง
วัยทํางานและมีบทบาทที่สําคัญในชุมชน
2.2 สถานการณและปญหากอนการ
พัฒนาตามองคประกอบการดูแลโรคเรื้อรังภาคขยาย
1) ระบบขอมูลขาวสารและเวช
ระเบียน พบวายังไมมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนใน
การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําผลการวิเคราะห
ขอมูลมาใชประโยชนในการวางแผนดูแลสุขภาพผูสูง
อายุที่ตรวจพบความผิดปกติ
2) การสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
ผู ใหบริการสุขภาพสวนใหญมีความรู และทักษะไม
เพี ย งพอในการพั ฒ นาบริ ก ารคั ด กรองและดู แ ล
ผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การประเมินปญหาของ
ผู สูงอายุไดไมครอบคลุมในกลุ มอาการ (geriatric
syndromes) ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติ
3) การสนับสนุนการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุและผูดูแล พบวาผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังมี
ความรู ไมเพี ย งพอเกี่ ย วกั บ ภาวะสมองเสื่ อ ม การ
ปองกันปจจัยเสี่ยง การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
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ของตนเอง ผูดูแลหลักผูสูงอายุยังขาดความตระหนัก
ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง
4) การเชื่อมโยง ประสานแหลง
ประโยชนและสนับสนุนการใชทรัพยากรในชุมชนพบ
วาชุมชนมีความรู ไมเพียงพอ ไมมีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับผูสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
5) กระบวนการพัฒนาบริการคัด
กรองและดูแลผู สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมตามรูป
แบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีการจัดกิจกรรมการ
ดูแลตามกลุม ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ นนใหการดูแลในกลุม
เสีย่ งโดยเฉพาะ เนือ่ งจากผูสูงอายุทมี่ โี รคเรือ้ รังจะเพิม่
ความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกวากลุม
อื่นๆ โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมองของ
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 6 ครั้ง ผลการศึกษาผูสูงอายุกลุม
MCI พบวาผูสูงอายุสวนใหญที่รวมกิจกรรมมีอายุอยู
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ในชวง 60-69 ป รอยละ51.9 (เฉลีย่ 64 ป) รองลงมา
อยูในชวงอายุ 70-79 ป รอยละ 40.4 ในกลุมอายุ 80
ปขึ้นไปรอยละ 7.7 (อายุมากที่สุด 84 ป) ผลเปรียบ
เทียบคะแนนคาเฉลีย่ ของแบบทดสอบ MoCA ในผูสูงอายุ
ที่เขารวมกิจกรรมโดยพบวามีคะแนนคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.000)
เมื่อพิจารณาตามรายขอของแบบทดสอบ MoCA พบ
วามีคาคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ในหัวขอ attention, delayed
recall ,orientation แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P≤0.000) และในหัวขอ visuosapatial/executive, naming, abstration, language ไมมีความแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับผู สูงอายุส วนใหญมีระดับการ
ศึกษานอยกวา 6 ป มีอาชีพเกษตรกรรม วิถชี วี ติ ชนบท
อีสานเปนสวนใหญ การทํากิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการใชมือ
การวาดภาพ การเขียน มิติสัมพันธ ภาษา การแปล
ความหมาย จะมีขอจํากัดในผูสูงอายุ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 คาคะแนนเฉลี่ยรายขอของแบบทดสอบ MoCA เปรียบเทียบผลในระยะ Pre-test และ Post-test
แบบทดสอบ MoCA
visuosapatial/executive(5)
naming(3)
attention(6)
language(3)
abstration(2)
delayed recall(5)
orientation(6)
รวม

Pre-test
3.72
2.87
4.28
1.53
1.25
3.55
4.34
3.07

คาเฉลี่ยคะแนน MoCA เปรียบเทียบกอน
และหลังการทํากิจกรรมจําแนกทางเพศและอายุ พบวา
ระดับคาคะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบ MoCA ในกลุม
อายุ 60-69 ปและกลุมอายุ 70-79 ป มีคาคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังการทํากิจกรรม ยกเวนในกลุม

Post-test
3.86
2.89
5.37
1.58
1.37
4.18
5.08
3.47

p-value
0.303
0.733
0.000*
0.065
0.122
0.000*
0.000*

อายุ 80 ประดับคะแนนไมมีความเปลีย่ นแปลง จึงสรุป
ไดวาเมือ่ อายุมากขึน้ การกระตุนสมรรถภาพสมองไมมี
ความเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับกลุ มอายุน อยหรือ
ระดับปานกลาง 16 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยคะแนน MoCA เปรียบเทียบกอนและหลังการทํากิจกรรมจําแนกทางเพศและอายุ
กลุมอายุ
60- 69 ป
70 -79 ป
80 ป ขึ้นไป
รวม

Pre-test
ชาย
24.32
23.65
20.61
22.86

ดานของระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรม 3
เดือน เกิดการเปลี่ยนแปลงของศักยภาพสมองเฉพาะ
ดาน ทีเ่ ห็นความเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ คือดาน attention
และพบวาการมีกิจกรรมทางกาย (physical activity)
เชน ตาราง 9 ชอง การออกกําลังกายในผูสูงอายุการฝก
สมอง 2 ซีก กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการใชความคิด (cognitive
activity) การทํากิจกรรมทางสังคม (social activity)
อยางตอเนือ่ ง ลดพฤติกรรมทีม่ คี วามเสีย่ ง(การสูบบุหรี่
ลดการดื่มแอลกอฮอล ) สงเสริมการออกกําลังกาย
การควบคุมภาวะแทรกซอนของโรคเรือ้ รังสงผลตอการ
พัฒนาศักยภาพสมองใหสามารถฟนตัวกลับสูปกติและ
ชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได
การอภิ ป รายผล การพั ฒ นาทั้ ง 4 องค
ประกอบตามแนวคิดตนแบบการดูแลโรคเรื้อรังภาค
ขยาย (expanded chronic care model) สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ (1) ระบบสารสนเทศทางคลินิก
ทําใหไดแนวทางการจัดเก็บและบันทึกขอมูลผูสูงอายุ
การตรวจสอบความถูกตอง การนําขอมูลมาใชวางแผน
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุตามกลุม สอดคลองกับงาน
วิจัยของ อาคม รัฐวงษา17 เพราะฐานขอมูลมีความ
สําคัญในการดําเนินงานปองกันโรค และสรางเสริมสุข
ภาพของผูสูงอายุ (2) การสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูใหบริการสุขภาพ โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีม
สุขภาพทัง้ ดานองคความรูเกีย่ วกับโรค การใชเครือ่ งมือ
คัดกรองชนิดตางๆที่เกี่ยวของ การแปลผลการคัด
กรอง การใชแนวทางเวชปฏิบัติภาวะสมองเสื่อมมาใช

Post-test
หญิง
23.45
20.53
19.58
21.19

ชาย
25.20
24.93
20.63
23.59

หญิง
25.86
25.83
19.61
23.77

วางแผนการดูแลที่มีคุณภาพ ระบบการสงตอ มีการ
สรางชองทางสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูดูแลให
ผู สูงอายุและผู ดูแล แกนนําชุมชนมีส วนรวมในการ
วางแผนการดูแลรวมกัน (case conferences) สอดคลอง
กับผลการวิจยั ของ วรรณภา ศรีธญ
ั รัตน และคณะ และ
18,19
ศุภลักษณ เอกอุเวชกุล และคณะ พบวาการประเมิน
ปญหาและวางแผนการดูแลรวมกันเพือ่ ใหเกิดกิจกรรม
ทีส่ ามารถนําไปใชไดจริงในพืน้ ที่ (3) การสนับสนุนการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุและผูดูแล จากการดําเนินงาน
พัฒนาศักยภาพสมองจํานวน 6 ครั้ง พบวาผูสูงอายุที่
เขารวมกิจกรรมกระตุนและพัฒนาสมองมีความสนใจ
ความจํา และการรับรูดีขึ้น นอกจากนี้การที่สงเสริมให
ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุที่
มีภาวะสมองเสือ่ ม17พบวาผูดูแลมีทกั ษะดีขนึ้ และผูสูงอายุ
ทีเ่ ปนกลุมเสีย่ งและกลุมปวย รวมทัง้ กลุมปกติทมี่ ภี าวะ
โรคเรื้อรัง มีความรู และทักษะการดูแลตนเองดีขึ้น
สามารถจัดการดูแลกันในครอบครัวและในชุมชนไดดีขนึ้
4) การเชือ่ มโยง ประสานแหลงประโยชนและสนับสนุน
การใชทรัพยากรชุมชนในการวิจยั ครัง้ นี้ ทําใหชุมชนได
รับรู สถานการณการเกิดภาวะสมองเสื่อมของชุมชน
เกิดความตื่นตัว รวมรับรู และใหความสําคัญในการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุมากขึน้ สอดคลองกับงานวิจยั ของ
กิง่ กาญจนา เมืองโคตร20 ทีเ่ นนกระบวนการทํางานแบบ
เปนเครือขาย โดยทํางานรวมกับชมรมผูสูงอายุซึ่งเปน
กลยุทธทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ในการพัฒนาบริการสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. ผลการวิจัยสามารถนํามาใชเปนขอมูล
พื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาระบบการคัดกรองและ
การดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังใน
การออกแบบบริการเพื่อปองกันภาวะสมองเสื่อมที่
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
2. เนนการสรางความตระหนักและรณรงค
เผยแพรรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมอง
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เพื่อนําไปปฏิบัติไดจริงในงานประจําและชุมชนเพื่อ
ชวยชะลอและปองกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม
3. การจัดบริการของคลินิกโรคเรื้อรังใน
ผูสูงอายุ ตองตระหนักถึงมิตโิ รคเรือ้ รังในผูสูงอายุมรี ปู
แบบบูรณาการที่ต องเนนกลุ มอาการเฉพาะและสุข
ภาวะองครวมของผูสูงอายุ
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¼o¼°µ¥»¤¸£µª³¹¤Á«¦oµ

·· (nn° ¦¡.)
AMT 7 (abnormal cognitive function)

¨»n¤ MCI
·¦¦¤¡´µ«´¥£µ¡¤° 6
¦´Ê¦nª¤´»¤ Á¥¸É¥¤oµ®¨´Îµ
·¦¦¤

»¤ ,·¦¦¤µ¦¢g¢¼¤°

¦´µ¦ª··´¥ ,°¦¤¼o¼Â¨ ,

´¥ Dementiann° ¦¡.Á¡ºÉ°

¦³Á¤·¨µ¦´¦° °»¤ ¦ª¦nµµ¥ Clinical signs ,Aging illness Trajectory (AIT) ,
Â´¦°, TGDS, Montreal Cognitive Assessment : MoCA,,
MMSE-T 2002 µ¤¦³´µ¦«¹¬µ ³Âo°¥ªnµ»´´¥ªnµ¤¸£µª³¤°ÁºÉ°¤
¼o¼°µ¥»Å¤nÅoÁ¦¸¥ 14 ³ÂÁÈ¤ 23 ³Â
¼o¼°µ¥»¦³´¦³¤«¹¬µ 17 ³ÂÁÈ¤ 30 ³Â
¼o¼°µ¥»¦³´¼ªnµ¦³¤«¹¬µ 22 ³ÂÁÈ¤ 30 ³Â
MoCA< 25 ³Â (··) : cognitive impairment
TGDA >7 ³Â

¨»n¤·
Normal aging



ภาพที่ 1 สรุปผลกิจกรรมการพัฒนาบริการคัดกรอง การดูแลผูสูงอายุตามกลุม(กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปวย) การคัดแยก ระบบการสงตอ ภายหลังการพัฒนา

nª¦nª¤

¨»n¤· (Normal)

x
x
x
x

Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÄo´¦° :Tool
Activity Daily Living : ADL (³ÂÁÈ¤ 20 ³Â )
Instrumental Activity Daily Living (IADL) : (³ÂÁÈ¤ 8 ³Â)
Abbreviated Mental Test (AMT) (³ÂÁÈ¤ 10 ³Â)
2Q ´¦°£µª³¹¤Á«¦oµ (0 ³Â) (¤¸ 1 ®¦º° 2 ³Â ··)
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- ´¦° (Basic Geriatric Screening)
- µ¦¨ o°¤¼¨ Aging Health Data
- Comprehensive geriatric assessment
- ¡´µµ dementia care manager team ªµ
Âµ¦¼Â¨¼oiª¥¤°ÁºÉ°¤
- Cognitive Stimulation ¨»n¤ MCI
- ¡´µ care giver Â¨³care manager
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,¤¦¤¼o¼°µ¥»,(3°21¥)´¦°¦³Îµe ·¦¦¤µ¦¦³»o¤°¸É°¨o°´
¦·»¤Îµ¨Á¤º°µ,¼¦µµ¦µÂ¡¥rÂÅ¥,ª·¸¡°Á¡¸¥

·¦¦¤µ¦´¦°Ä»¤

- ´Á¨º°°¤./° µ¤Ár
- °¦¤ ¡´µ´¬³µ¦´¦° µ¦
ÄoÁ¦ºÉ°¤º°´¦°.
-´Îµµ o°¤¼¨ ,µ³» £µ¡
¼o¼°µ¥»Ä»¤

80
ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

»‚·Õè 40 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2560
Volume 40 No.3 (July-September) 2017

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºÃÔ¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§áÅÐ´ÙáÅ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÁÕÀÒÇÐÊÁÍ§àÊ×èÍÁ¢Í§¤ÅÔ¹Ô¡âÃ¤àÃ×éÍÃÑ§

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
ขอขอบคุ ณ กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองนาท อําเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสีมาที่ใหการสนับสนุนงบประมาณใน
การวิจัยครั้งนี้
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