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หลักการและวัตถุประสงค: ปจจุบนั ผสู งู อายุในประเทศไทย
เพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว โดยโรคเรื้อรังที่ทำใหเขารับ
การรักษาเปนจำนวนมาก คือ โรคทางสมองและจิตเวช โดย
เฉพาะภาวะสมองเสื่อม อยางไรก็ตามยังไมพบการสำรวจ
ภาวะสมองเสื่อมและภาระในการดูแลตนเองของผูสูงอายุใน
อำเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย จึงมีวตั ถุประสงคเพือ่ คัดกรอง
ผสู งู อายุทมี่ คี วามเสีย่ งตอภาวะสมองเสือ่ มและภาระในการดูแล
ตนเอง
วิธกี ารศึกษา: ผเู ขารวมการศึกษาเปนผสู งู อายุ จำนวน 127
ราย อาศัยอยูในอำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ผานเกณฑ
คัดเขา คงเหลือจำนวนผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 70 ราย
ใชแบบทดสอบสภาพสมองเบือ้ งตนฉบับภาษาไทย (MMSEThai 2002) ในการคัดกรองผูที่มีความเสี่ยงตอภาวะสมอง
เสื่อม และภาระในการดูแลตนเองโดยใชแบบประเมินการ
ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันขั้นสูงโดยมีอุปกรณมา
เกี่ยวของ (IADL) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก จำนวนและรอยละ
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาในผูเขารวมการศึกษาที่ผาน
เกณฑคดั เขาจำนวน 70 ราย พบวารอยละ 60 มีอายุอยใู นชวง
60-69 ป ไมมคี วามเสีย่ งตอภาวะสมองเสือ่ มและไมเปนภาระ
ในการดูแลตนเอง รอยละ 92.86 และพบผทู มี่ คี วามเสีย่ งตอ
ภาวะสมองเสือ่ ม รอยละ 7.14 ในจำนวนนีเ้ ปนผทู เี่ ปนภาระใน
การดูแลตนเอง รอยละ 2.86
สรุป: ผลการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาระในการดูแล
ตนเองในผูสูงอายุ พบผูที่มีความเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อม
รอยละ 7.14 และเปน ภาระในการดูแลตนเอง รอยละ 2.86
ซึง่ ญาติหรือผดู แู ลควร ตระหนักและใหการดูแลอยางใกลชดิ
คำสำคัญ : คัดกรองภาวะสมองเสือ่ ม, ผสู งู อายุ
*

Background and objective: At present, the Thai
elderly people represent a growing segment of Thai
population. The majority of patients with chronic
diseases admitted to hospitals are those with
psychiatric and neurological diseases, especially those
with dementia. However, no screening for dementia
and self-care burden was found among the elderly in
Mae Chan District, Chiang Rai Province. Therefore, the
purpose of this study was to screen the dementia and
self-care burden among elderly people.
Methods: The participants consisted of 127 elderly
people who lived in Mae Chan District, Chiang Rai
Province. There were 70 participants who met the
inclusion criteria. The Mini-Mental State ExaminationThai version 2002 (MMSE-Thai 2002) was used to
screen for dementia and the Instrumental Activities Of
Daily Living (IADL) Scale was used for assessing the
self-care burden among the participants.
Results: There were 70 participants who met the
inclusion criteria. Most of the participants (60%) were
60-69 years old; the results from MMSE and IADL
revealed that most of them (92.86%) had no risk of
dementia and independency. The percentage of the risk
of dementia among participants was 7.14%, while
among this group 2.86% were dependent.
Conclusion: After the screening of dementia and
self-care burden among the elderly in Mae Chan
District, Chiang Rai Province, 7.14 percent of the
participants were at risk for dementia and 2.86 percent
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had dependent self-care burden which relatives or
caregivers should recognize and provide close supervision.
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บทนำ

ภาวะสมองเสื่อมและภาระในการดูแลตนเองในอำเภอแมจัน
ผูสูงอายุในประเทศไทยไดเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว จังหวัดเชียงราย
โดยเพิม่ จาก 1.5 ลานคน เมือ่ ป พ.ศ. 2503 เปน 7.4 ลานคน
วิธีการศึกษา
ในป พ.ศ. 2551 และจากการสำรวจป ญ หาสุ ข ภาพของ
ผูสูงอายุไทยป พ.ศ. 2551 พบวาโรคเรื้อรังที่ทำใหผูสูงอายุ
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีประชากร
ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนจำนวนมาก คือ โรค กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุหรือผูที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป6
ทางสมองและจิตเวช โดยเฉพาะภาวะสมองเสือ่ ม (dementia)1 ที่อาศัยอยูในชุมชนอำเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย สามารถ
การศึกษาทีผ่ า นมาพบความชุกของภาวะสมองเสือ่ มประมาณ สื่อสารภาษาไทยได ไดคะแนนจากแบบวัดความเศราใน
รอยละ 3.4 ของประชากรผูสูงอายุโดยกลุม อายุ 60-69 ป ผูสูงอายุไทย (TGDS) นอยกวา 12 คะแนน (ไมมีภาวะ
มีความชุกรอยละ 1.0-1.2 กลมุ อายุ 70-79 ป มีความชุกรอยละ ซึมเศรา) ไมมปี ระวัตปิ ระสบอุบตั เิ หตุรา ยแรงจนเปนอันตราย
3.5 กลมุ อายุ 80-89 ป มีความชุกรอยละ 10.1-13.0 และกลมุ ตอสมอง หรือมีรอยโรคทางสมองที่สงผลใหเปนอุปสรรคตอ
อายุ 90 ปขึ้นไป มีความชุกรอยละ 31.32 ภาวะสมองเสือ่ ม การทดสอบ และไม เ ป น ผู ที่ รั บ ประทานยาที่ มี ฤ ทธิ์ ต อ
เปนกลุมอาการที่เปนปญหาสำคัญของประชากรผูสูงอายุ จิตประสาท ซึ่งรวมทั้งยากลอมประสาทที่สงผลใหมีอาการ
ทำใหผูสูงอายุเกิดภาวะทุพพลภาพและมีภาระในการดูแล งวงซึม คำนวณขนาดตัวอยางโดยใชสตู รสำเร็จรูปตามวิธขี อง
ตนเอง ซึง่ ตองการความชวยเหลือจากบุคคลอืน่ และตองการ Yamane ที่ระดับชวงความเชื่อมั่น 95 % โดยอำเภอแมจัน
การดูแลระยะยาวอันสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ของผปู ว ย มีจำนวนผูสูงอายุ 12,510 ราย ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ควรใช
ผดู แู ล ครอบครัว และสังคมเปนอยางมาก3 ภาวะสมองเสือ่ ม ในการศึกษาครัง้ นีค้ อื 388 ราย แตในการศึกษานีม้ ผี เู ขารวม
เป น กลุ ม อาการที่ ผู ป ว ยจะมี ค วามบกพร อ งในสติ ป ญ ญา การศึกษา 127 ราย เมือ่ ผานเกณฑคดั เขา-ออก (1. คะแนน
หลายๆ ดาน เชน ดานการรคู ดิ (cognition) ความผิดปกติของ TGDS > 12 คะแนน จำนวน 22 ราย 2. มีอุปสรรคตอ
การสื่ อ ภาษาพู ด ความผิ ด ปกติ ข องหน า ที่ จั ด การและ การทดสอบ เชน การมองเห็น การไดยิน จำนวน 15 ราย
สติปญ
 ญา (intellectual function) โดยมีการเสือ่ มของความ 3. มีประวัติประสบอุบัติเหตุหรือเปนโรคทางสมองจำนวน
จำเปนอาการเดน4 จากการบกพรองในการทำงานของสมอง 20 ราย) คงเหลือจำนวนผูเขารวมการศึกษาทั้งสิ้น 70 ราย
จะทำใหผูปวยสับสนเกิดปญหาในดานการดูแลตนเอง และ โดยใช แ บบสอบถามซึ่ ง ประกอบด ว ยข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ไมอาจดำเนินกิจวัตรประจำวันไดอยางราบรื่นเชนเดิม โดย แบบประเมิ น ภาวะซึ ม เศร า โดยใช แ บบวั ด ความเศร า ใน
กิจกรรมที่เปนเรื่องสลับซับซอนจะเริ่มเสื่อมไปกอน (Instru- ผูสูงอายุไทย (TGDS) แบบประเมินภาวะสมองเสื่อมโดยใช
mental Activities of Daily Living: IADL) เชน การคิดบัญชี แบบทดสอบสภาพสมองเสื่ อ มเบื้ อ งต น ฉบั บ ภาษาไทย
รายรับรายจาย การดูแลบาน การชวยซอมแซมอุปกรณของ (MMSE-Thai 2002)7 และประเมินภาระในการดูแลตนเองโดย
ใชในบาน การใชโทรศัพท เปนตน สวนการประกอบกิจวัตร ใช แ บบประเมิ น การช ว ยเหลื อ ตนเองในกิ จ วั ต รประจำวั น
ประจำวันขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Activity of Daily Living Index: ขัน้ สูงโดยมีอปุ กรณมาเกีย่ วของ (IADL) วิเคราะหขอ มูลโดย
BADL) เชน การขับถาย การรับประทานอาหาร การแตงตัว ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก จำนวน และ
เปนตน จะยังไมพบความบกพรองในระยะเริ่มแรกมากนัก5 คารอยละ
อยางไรก็ตามการสำรวจภาวะสมองเสือ่ มในประชากรผสู งู อายุ
ไทยนัน้ ยังมีขอ มูลนอยกวาตางประเทศอยมู าก ถึงแมวา จะมี
ผลการศึกษา
รายงานการสำรวจของภาวะสมองเสื่ อ มอยู บ า งในแต ล ะ
ผเู ขารวมการศึกษาในครัง้ นีม้ จี ำนวน 127 ราย ผานเกณฑ
จังหวัด แตยังไมพบการสำรวจภาวะสมองเสื่อมและภาระใน
คัดเขา-ออก คงเหลือ 70 ราย จำแนกตามอายุ เพศ การศึกษา
การดูแลตนเองของผสู งู อายุในชุมชนจังหวัดเชียงราย ดังนัน้
โรคประจำตัว สถานภาพ และอาชีพ พบวา รอยละ 60 มีอายุ
ผวู จิ ยั จึงมีวตั ถุประสงคเพือ่ คัดกรองผสู งู อายุทมี่ คี วามเสีย่ งตอ
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อยใู นชวงอายุ 60-69 ป รอยละ 67.14 เปนเพศหญิง รอยละ
57.14 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.86
มีโรคประจำตัว โรคประจำตัวทีพ่ บมากทีส่ ดุ ของผเู ขารวมการ
ศึกษาครัง้ นีร้ อ ยละ 60 คือ โรคความดันโลหิตสูง รอยละ 74.28
มีสถานภาพสมรส และรอยละ 58.57 ไมประกอบอาชีพ
(ตารางที่ 1) เมือ่ จำแนกตามอายุ เพศ และการศึกษาของผทู มี่ ี
และไมมคี วามเสีย่ งตอภาวะสมองเสือ่ ม พบวาผทู มี่ คี วามเสีย่ ง
ตอภาวะสมองเสื่อมสวนใหญรอยละ 60 มีอายุ 80 ปขึ้นไป
รอยละ 60 เปนเพศชายและสำเร็จการศึกษาระดับประถม
ศึกษา รอยละ 80 (ตารางที่ 2) เมือ่ จำแนกตามสวนประกอบ
ของแบบประเมินการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันขัน้
สูงโดยมีอุปกรณมาเกี่ยวของ พบวากิจวัตรประจำวัน ไดแก
การใชยานพาหนะ การซือ้ ของ การหุงหาอาหาร การใชจา ย
เงิน และการทำความสะอาดบาน สวนใหญผูที่เขารวมการ
ศึกษาสามารถทำไดโดยไมตองมีใครมาชวยเหลือ และมีผูที่
ไม ส ามารถทำกิ จ วั ต รประจำวั น ดั ง กล า ว (ยกเว น การใช
โทรศัพท) อยางละ 1 ราย รอยละ 1.43 ในแตละดาน (ตาราง

x Sirintip Kumfu, et al.
ที่ 3) และเมือ่ จำแนกตามความเสีย่ งตอภาวะสมองเสือ่ ม และ
ระดับภาระในการดูแลตนเอง พบวาผูที่ไมมีความเสี่ยงตอ
ภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด 65 ราย ไมเปนภาระในการดูแล
ตนเอง รอยละ 92.86 ในขณะทีใ่ นกลมุ ของผทู มี่ คี วามเสีย่ งตอ
ภาวะสมองเสื่อมทั้งหมดรอยละ 7.14 เปนผูมีภาระในการ
ดูแลตนเอง 2 ราย โดยเปนภาระในการดูแลตนเองอยูใน
ระดับรุนแรง และปานกลาง อยางละ 1 ราย รวมคิดเปนรอยละ
2.86 (ตารางที่ 4)

วิจารณ

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การคั ด กรองผู สู ง อายุ ที่ มี ค วาม
เสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อม และภาระในการดูแลตนเองใน
อำเภอแมจนั จังหวัดเชียงราย จำนวนทัง้ สิน้ 127 ราย ผาน
เกณฑคัดเขา-ออก คงเหลือ 70 ราย เปนเพศชาย รอยละ
32.86 หญิง รอยละ 67.14 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สุทธิชัย จิตะพันธกุล และคณะ2 ที่ทำการสำรวจผูสูงอายุใน
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2542 พบวาประชากรในวัยสูงอายุมี
ความไมสมดุลกันทางเพศ โดยจะมีสดั สวนเพศหญิงมากกวา
ตารางที่ 1 แสดงจำนวน และคารอยละของผูเขารวมการ ชายในทุกชวงกลุมอายุ ซึ่งการศึกษาของ สมพร โพธินาม
ศึ ก ษาทั้ ง หมด จำนวน 70 ราย จำแนกตาม อายุ เพศ และคณะ ที่ ทำการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผู สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด
การศึกษา โรคประจำตัว สถานภาพ และอาชีพ
มหาสารคาม ในป พ.ศ. 2550 ก็พบวาผสู งู อายุสว นใหญเปน
เพศหญิ
งเชนกัน8
ขอมูลทั่วไป
จำนวน
รอยละ
จากการสำรวจภาวะสมองเสื่อมโดยสถาบันเวชศาสตร
อายุ (ป)
ผสู งู อายุกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขรวมกับสมาคม
60-69
42
60.00
ประสาทแห
งประเทศไทย และสถาบันวิชาการทางการแพทย
70-79
16
22.86
ในกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2543 ทำการสำรวจภาวะ
80 ปขนึ้ ไป
12
17.14

เพศ
ชาย
หญิง
การศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
สูงกวาระดับประถมศึกษา
โรคประจำตัว
ไมมีโรคประจำตัว
มีโรคประจำตัว
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยาราง
อาชีพ
ไมประกอบอาชีพ
คาขาย
ทำนา
อื่นๆ

23
47

32.86
67.14

7
40
23

10.00
57.14
32.86

19
51

27.14
72.86

9
52
9
0

12.86
74.28
12.86
0.00

41
19
5
5

58.57
27.15
7.14
7.14

ตารางที่ 2 แสดงการจำแนกเพศ อายุ และการศึกษาของ
ผูเขารวมการศึกษาที่มีและไมมีความเสี่ยงตอภาวะสมอง
เสื่อม
ขอมูลทั่วไป

ไมมีความเสี่ยงตอ
ภาวะสมองเสื่อม
(n=65)
จำนวน (รอยละ)

อายุ (ป)
60-69
70-79
80 ปขนึ้ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
การศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
สูงกวาระดับประถมศึกษา

มีความเสี่ยงตอ
ภาวะสมองเสื่อม
(n=5)
จำนวน (รอยละ)

40 (61.54)
16 (24.61)
9 (13.85)

2 (40.00)
0 (0.00)
3 (60.00)

18 (27.69)
47 (72.31)

3 (60.00)
2 (40.00)

7 (10.77)
36 (55.38)
22 (33.85)

0 (0.00)
4 (80.00)
1 (20.00)
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การคัดกรองภาวะสมองเสือ่ มและภาระในการดูแลตนเองในผสู งู อายุ

x

Screening of Dementia and Self-Care Burden among the Elderly

ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และคารอยละของผเู ขารวมการศึกษาทัง้ หมด 70 ราย จำแนกตามสวนประกอบของแบบประเมิน
การ ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันขั้นสูงโดยมีอุปกรณมาเกี่ยวของ
ระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำ
ขั้นสูองงมีคนชวยเหลือ
ทำไดโดยไมตองมีคนชวย
ทำไดวัโนดยต
จำนวน (รอยละ)
จำนวน (รอยละ)

สวนประกอบของ
แบบประเมิน
การใชโทรศัพท
การใชยานพาหนะ
การเลือกซือ้ ของ
การหุงหาอาหาร
การใชจายเงิน
การทำความสะอาดบาน

59
66
68
67
67
67

(84.29)
(94.28)
(97.14)
(95.71)
(95.71)
(95.71)

4 (5.71)
3 (4.29)
1 (1.43)
2 (2.86)
2 (2.86)
2 (2.86)

ไมสามารถทำได
จำนวน (รอยละ)
0 (0.00)
1 (1.43)
1 (1.43)
1 (1.43)
1 (1.43)
1 (1.43)

ตารางที่ 4 แสดงจำนวน และคารอยละของผเู ขารวมการศึกษาทัง้ หมด 70 ราย จำแนกตามความเสีย่ งตอภาวะสมองเสือ่ ม
และระดับภาระในการดูแลตนเอง
MMSE Thai 2002
IADL
ภาระในการดูแลตนเองสมบูรณ
ภาระในการดูแลตนเองรุนแรง
ภาระในการดูแลตนเองปานกลาง
ไมเปนภาระะในการดูแลตนเอง
รวม

ไมเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อม
จำนวน (รอยละ)

เสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อม
จำนวน (รอยละ)

รวม
จำนวน (รอยละ)

0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
65 (92.86)
65 (92.86)

0 (0.00)
1 (1.43)
1 (1.43)
3 (4.28)
5 (7.14)

0 (0.00)
1 (1.43)
1 (1.43)
68 (97.14)
70 (100.00)

สุขภาพของผสู งู อายุทวั่ ประเทศ ทัง้ 4 ภาค 23 จังหวัด พบ
ความชุกของภาวะสมองเสื่อมรอยละ 11.40 เปนเพศหญิง
ร อ ยละ 13.90 และชาย ร อ ยละ 8.00 3 ซึ่ ง แตกต า งจาก
ผลการศึกษาในครั้งนี้ที่พบผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอภาวะ
สมองเสื่อม รอยละ 7.14 โดยพบความเสีย่ งในเพศชายมาก
กวาหญิง รอยละ 4.28 และ 2.86 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม
เมือ่ จำแนกผสู งู อายุเพศชายตามกลมุ ชวงอายุแลว พบวา เพศ
ชายสวนใหญพบในกลุมชวงอายุตั้งแต 80 ปข้ึนไป ทำให
ผลการคัดกรองพบผูที่มีความเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อม ใน
เพศชายมากกวาหญิง ซึง่ สอดคลองกับการสำรวจความ ชุก
ของภาวะสมองเสือ่ มในประชากรผสู งู อายุไทยทีพ่ บวา ความ
ชุกของการเกิดภาวะสมองเสือ่ มจะสูงขึน้ ในผทู มี่ อี ายุ มากขึน้ 810
การศึกษาในครัง้ นีย้ งั พบอีกวาผสู งู อายุทไี่ มมี ความเสีย่ งตอ
ภาวะสมองเสือ่ มสวนใหญจะอยใู นกลมุ ชวง อายุ 60-69 ป และ
สวนนอยจะอยใู นกลมุ ชวงอายุ 80 ปขนึ้ ไป สอดคลองกับการ
สำรวจอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมใน ผูสูงอายุที่พบวา
ประมาณรอยละ 5-8 พบในผทู มี่ อี ายุ 65 ป รอยละ 15-20 ในผู
ทีม่ อี ายุ 75 ป และอัตราการเกิดจะเพิม่ มากขึน้ เปน รอยละ 2550 ในผทู มี่ อี ายุ 85 ปขนึ้ ไป11 โดย โรคประจำตัวทีพ่ บมากที่
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สุดของผเู ขารวมการศึกษาครัง้ นี้ รอยละ 60 คือโรคความดัน
โลหิตสูง ซึง่ สอดคลองกับการสำรวจภาวะสมองเสือ่ มในพืน้ ที่
รอบเมืองหลวงพบวาโรคทีเ่ ปนปจจัยเสีย่ งทีส่ ำคัญตอการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมคือ ความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคเบาหวาน11 นอกเหนือจากนีเ้ มือ่ พิจารณาถึงลักษณะ
เขตพืน้ ทีท่ ผี่ เู ขารวมการศึกษาอาศัยอยเู ปนเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
มีการคาขายอยางคึกคัก ประกอบกับผูสูงอายุสวนใหญมี
ฐานะที่ดี มีความสะดวกสบายงายตอการเขาถึงบริการดาน
สาธารณสุข และ สวนใหญสำเร็จการศึกษาตัง้ แตระดับประถม
ศึกษาขึ้นไป จึงพบผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
สมองเสือ่ มนอยกวา การศึกษาอืน่ ๆ ทีผ่ า นมา ซึง่ สอดคลอง
กับการศึกษาที่ผานมาที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ภาวะสมองเสือ่ ม พบวา เขตทีต่ งั้ เพศ อายุ การไมไดรบั การ
ศึกษา การมีงานทำ การรวมกิจกรรม ความไมสามารถ
ทำกิจวัตรประจำวัน เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด
ภาวะสมองเสื่อมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ12,13
จากการศึกษาความสามารถในการชวยเหลือตนเองใน
กิจวัตรประจำวันขัน้ สูงโดยมีอปุ กรณเขามาเกีย่ วของ (IADL)
ของผู สู ง อายุ พ บว า ผู สู ง อายุ ส ว นใหญ ส ามารถช ว ยเหลื อ
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ตนเองในกิจวัตรประวัตรประจำวันไดเองโดยไมตอ งมีคนชวย
ในทุกดาน เมือ่ พิจารณาผลการคัดกรองผสู งู อายุทมี่ คี วามเสีย่ ง
ตอภาวะสมองเสือ่ มจำแนกตามระดับภาระในการดูแลตนเอง
ในกิ จ วั ต รประจำวั น ขั้ น สู ง โดยมี อุ ป กรณ เ ข า มาเกี่ ย วข อ ง
พบวา ผูสูงอายุที่มีและไมมีความเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อม
สวนใหญ ไมเปนภาระในการดูแลตนเองและสามารถชวย
เหลือตนเองในกิจวัตรประวัตรประจำวันไดเองโดยไมตองมี
คนชวยในทุกดาน แตอยางไรก็ตาม รอยละ 2.86 จากจำนวน
ทั้งหมดเปนผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อมและ
เปนภาระในการดูแลตนเอง โดยพบวาไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองในกิ จ วั ต รประวั ต รประจำวั น ได เ อง ในด า นการใช
ยานพาหนะ ดานการเลือกซือ้ ของ และดานการหุงหาอาหาร
รอยละ 50 ในแตละดาน ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาทีผ่ า นมา
พบวา หากผสู งู อายุทมี่ คี วามบกพรองในการชวยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจำวันขัน้ สูงโดยมีอปุ กรณเขามาเกีย่ วของ และ
ผูสูงอายุไมทราบถึงความบกพรองของตนเอง แตผูอื่นหรือ
ญาติสังเกตเห็นวาความบกพรองนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจ
เปนตัวที่บงชี้ถึงภาวะสมองเสื่อมได เพราะทุกๆ เหตุการณ
หรื อ ทุ ก กิ จ กรรมต อ งใช ส มองเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความจำ การ
วิเคราะหขอ มูล การตัดสินใจ และการถูกกระตนุ ใหจำใหคดิ ให
สั่งงานตลอดเวลา วันละหลาย ๆ ครั้งจนกวาจะจบกิจวัตร
ประจำวั น 2 ซึ่ ง ญาติ ห รื อ ผู ดู แ ลควรตระหนั ก ให ก ารดู แ ล
ชวยเหลือผูสูงอายุกลุมนี้อยางใกลชิด รวมไปถึงการสงเสริม
ใหผูสูงอายุมีการฝกฝนในดานการคิดวิเคราะห ความจำ
การตัดสินใจ เพือ่ ชะลอความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดภาวะสมองเสือ่ ม
และลด หรือคงไวซึ่งระดับภาระในการดูแลตนเองในกิจวัตร
ประจำวัน

สรุป
ผลการคัดกรองผสู งู อายุทมี่ คี วามเสีย่ งตอภาวะสมอง เสือ่ ม
และภาระในการดูแลตนเองในอำเภอแมจนั จังหวัด เชียงราย
พบผทู มี่ คี วามเสีย่ งตอภาวะสมองเสือ่ ม รอยละ 7.14 และ ใน
กลุ ม ผู สู ง อายุ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ ภาวะสมองเสื่ อ มนั้ น พบ
ผทู เี่ ปนภาระในการดูแลตนเอง รอยละ 2.86

x Sirintip Kumfu, et al.
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