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ช่ือเร่ือง คุณภาพชีวติของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมในอ าเภอคีรีรัฐนิคม 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

Quality of life of dementia caregiver in Kiriratnikhom district, Suratthani 
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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาแบบตดัขวางคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวติ  

ศึกษาภาวะ care giver burden ของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต

ของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือม กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมในอ าเภอคีรีรัฐนิคม ท่ี

ไดรั้บการดูแลในระบบการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว อ าเภอคีรีรัฐนิคม จ านวน 52 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยัคือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 1 ชุด

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบวดัคุณภาพชีวติขององคก์ารอนามยั

โลกชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย(WHOQOL-BREF-THAI) จ านวน 26 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบประเมินภาระโรค( 

Zarit burden interview ) ฉบบัภาษาไทยจ านวน 26 ขอ้ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ระหวา่ง

วนัท่ี 1- 25 กรกฎาคม 2562 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน ไดแ้ก่  Independent t-test และ ANOVA  ผลการศึกษาพบวา่

ผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.7 และส่วนใหญ่อาย ุ55 ปีข้ึนไป สถานภาพ

คู่เกือบทั้งหมด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80  สองในสามมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทต่อ

เดือน เกือบคร่ึงหน่ึงไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วยท่ีพบมากคือบุตรคิด

เป็นร้อยละ 70  ผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตวั ระดบัความรุนแรงของโรคของผูป่้วยอยูใ่นระดบั

นอ้ยและปานกลางพอๆกนัและมกัไม่มีอาการแสดงทางพฤติกรรมและอารมณ์  ผูป่้วยเขา้ถึงการรักษา

ทุกคน ส่วนใหญ่รักษาท่ีโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคมและผูป่้วยเกินคร่ึงหน่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชน 

ผลการวจิยัพบวา่คุณภาพชีวิตของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติระดบัสูง ร้อยละ 

54.9 และระดบัปานกลางร้อยละ 45.1 ผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่มีภาระการดูแล คิดเป็นร้อยละ 64.7  มีภาระ

การดูแลนอ้ยถึงปานกลางร้อยละ 29.4 และมีภาระการดูแลปานกลางถึงรุนแรงร้อยละ 5.9  และพบวา่

ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของผูดู้แล ไดแ้ก่ รายได ้ ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย และโรคประจ าตวั 

ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัความรุนแรงแรงของโรค 

อาการดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ของผูป่้วย สถานพยาบาล และการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ไม่

มีความเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติ 

 

ค าส าคญั คุณภาพชีวติ ภาระการดูแล สมองเส่ือม 
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บทน ำ 

ปัจจุบนัโครงสร้างอายขุองประชากรโลกและของประเทศต่างๆ ก าลงัเปล่ียนไปในทิศทางท่ีมี

อายสูุงข้ึน ปรากฏการณ์ทางประชากรน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากอตัราเกิดของประชากรทัว่โลกไดล้ด

ต ่าลง ในขณะท่ีผูค้นมีอายยุนืยาวข้ึน การสูงวยัของประชากรยอ่มมีผลอยา่งมากต่อการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมในแต่ละประเทศ  ซ่ึงในปี 2558 ประชากรโลกมี 7,349 ลา้นคน ในจ านวนน้ีเป็นประชากร

อาย ุ 60 ปีข้ึนไปประมาณ 901 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด นบัไดว้า่

ประชากรรวมทั้งโลกไดเ้ขา้เกณฑท่ี์เรียกไดว้า่เป็น “สังคมสูงวยั” แลว้ อยา่งไรก็ตามประชากรในแต่

ละภูมิภาคมีระดบัการสูงวยัไม่เท่ากนั ทวปียุโรปมีสัดส่วนประชากรอาย ุ 60 ปีข้ึนไปสูงสุด ในขณะท่ี

ทวปีแอฟริกามีสัดส่วนประชากรสูงอายตุ  ่าสุด ทวปีเอเซียซ่ึงมีประชากรราวหน่ึงในสามของประชากร

โลกมีประชากรสูงอายปุระมาณ 508 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากรสูงอายทุั้งโลก

ส าหรับประเทศไทยไดก้ลายเป็นสังคมสูงวยัมาตั้งแต่ปี 2548 คือมีสัดส่วนประชากรอาย ุ 60 ปีข้ึนไป

สูงถึงร้อยละ 10 ประชากรสูงอายกุ  าลงัเพิ่มข้ึนดว้ยอตัราท่ีเร็วมากคือ สูงกวา่ร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะท่ี

ประชากรรวมเพิ่มข้ึนดว้ยอตัราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของส านกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวยัอยา่ง

สมบูรณ์ คือมีสัดส่วนประชากรอาย ุ 60 ปีข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็นสังคมสูงวยั

ระดบัสุดยอดเม่ือมีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 ( รายงานสถานการณ์

ผูสู้งอาย,ุ2558) จากการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางประชากรดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง

โดยเฉพาะดา้นสุขภาพ เน่ืองจากกลุ่มผูสู้งอายเุป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความเส่ือมถอยของสภาพร่างกายตาม

ธรรมชาติ มีความเปราะบางทางจิตใจอนัเน่ืองมาจากความสูญเสียสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และ

ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้นในการด าเนินชีวติประจ าวนั และมีอาการเจบ็ป่วยดว้ยโรคเร้ือรังอยา่งนอ้ย 1 โรค

(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2550) ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลต่ออตัราการเกิดปัญหาสุขภาพจิตท่ีเพิ่มมากข้ึน 

ไดแ้ก่ โรคสมองเส่ือม ภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียดหรือวติกกงัวล ปัญหานอนไม่หลบั มีความคิดฆ่าตวั

ตาย เป็นตน้ 

โรคสมองเส่ือมเป็นปัญหาส าคญัของประชากรผูสู้งอายแุละมีผลกระทบอยา่งมากต่อคุณภาพ

ชีวติทั้งตวัผูป่้วยและครอบครัว จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4

พ.ศ. 2551-2552 โดยส านกังานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ซ่ึงท าการ
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ส ารวจประชาชนทั้งส้ิน 21,960 คน พบวา่ ผูสู้งอายอุาย ุ60 ปีข้ึนไป มีภาวะสมองเส่ือม 12.4% โดยใน

ผูช้ายพบ 9.8% ขณะท่ีผูห้ญิงอยูท่ี่ 15.1% เทียบเท่าผูสู้งอายวุยัเกิน 60 ปี ทุกๆ 8 คน จะพบคนเป็นโรค

สมองเส่ือม 1 คน แบ่งตามช่วงอาย ุ60 – 69 ปี อยูท่ี่ 7.1% หรือเทียบเท่าผูสู้งอายวุยั 60-69 ทุกๆ 14 คน 

จะเป็นโรคสมองเส่ือม 1 คน ช่วงอาย ุ70-79 ปีอยูท่ี่ 14.7% หรือเทียบเท่าทุกๆ 7 คน จะพบโรคสมอง

เส่ือม 1 คน อาย ุ 80 ปีข้ึนไปพบสูงถึง 32.5% หรือทุกๆ 3 คน จะมีอาการสมองเส่ือม 1 คน(สมาคม

ผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือม(http://azthai.org/)  เม่ือโครงสร้างประชากรผูสู้งอายมีุแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน 

การด าเนินของโรคท่ีถดถอยลงอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นความจ า พฤติกรรม และการช่วยเหลือตนเอง

ในการท ากิจวตัรประจ าวนัของผูป่้วย รวมถึงระยะเวลาการด าเนินโรคท่ีนานส่งผลกระทบต่อผูดู้แล

หลกัเน่ืองจากการดูแลผูป่้วยสมองเส่ือมมีความเฉพาะ ตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ดในระยะท่ีมี

อาการรุนแรง ผูดู้แลจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจ มีความรู้เร่ืองการดูแล และมีวธีิในการจดัการความ

เหน่ือยลา้จากการดูแลของตนเอง เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะ care giver burden ซ่ึงอาจเป็นปัญหาท่ี

ชุมชนและเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขตอ้งดูแลตามมา 

อ าเภอคีรีรัฐนิคมกา้วสู่สังคมผูสู้งอายแุละเล็งเห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จากการคดั

กรองภาวะสมองเส่ือมในผูสู้งอายใุนปี พ.ศ.2561 พบกลุ่มท่ีสงสัยสมองเส่ือมจ านวน 52 คน จาก

ผูสู้งอายทุั้งหมด 6,295 คน คิดเป็น 0.82 %  ซ่ึงเป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลในระบบการดูแลผูสู้งอายุ

ระยะยาว มีแนวทางการดูแล ประเมินผลและติดตามผูป่้วยสมองเส่ือม ผูดู้แลผูป่้วยในครอบครัวเป็น

ส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหก้ารดูแลรักษาประสบความส าเร็จ จากการดูแลผูป่้วยสมองเส่ือมท่ีผา่นมา

พบวา่ระบบในการดูแลผูดู้แลผูป่้วยสมองสมองเส่ือมให้มีคุณภาพชีวติยงัขาดความต่อเน่ือง การดูแล

อยา่งเป็นระบบและการประเมินผลท่ีดีดว้ย ผูว้จิยัจึงไดท้  าการวจิยัเร่ืองคุณภาพชีวติของผูดู้แลผูป่้วย

สมองเส่ือมในอ าเภอคีรีรัฐนิคมเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาระบบการดูแลผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือม

ต่อไป 

วตัถุประสงค์กำรวจิยั 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมในอ าเภอคีรีรัฐนิคม 

2. เพื่อประเมินภาวะ care giver burden ของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือม 

3. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือม 

http://azthai.org/
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วธีิกำรศึกษำ 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาแบบตดัขวาง เพื่อวเิคราะห์คุณภาพชีวิตของผูดู้แล

ผูป่้วยสมองเส่ือมและปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต ในระบบการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว ( long 

term care) อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 1 ชุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ยค าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด จ านวน 12 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบวดัคุณภาพชีวติขององคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-

BREF-THAI) จ านวน 26 ขอ้ ลกัษณะค ำถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ (Rating scale ) ใชม้ำตรำ

วดัแบบลิเคิต (Likert scale ) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยแต่ละค่ำมีควำมหมำยดงัน้ี 

ไม่เลย  1   คะแนน 

เล็กนอ้ย  2   คะแนน 

ปำนกลำง 3  คะแนน 

มำก  4  คะแนน 

มำกท่ีสุด 5  คะแนน 

ขอ้ 2,9,11 เป็นค าถามเชิงลบ คะแนนตรงกนัขา้ม 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินภาระโรค( Zarit burden interview ) ฉบบัภาษาไทยจ านวน 26 ขอ้ 

ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale ) ใชม้าตราวดัแบบลิเคิต(Likert scale ) 

แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยแต่ละค่ามีความหมายดงัน้ี 

ไม่เคยเลย    0  คะแนน 

นาน ๆ คร้ัง    1  คะแนน 

เป็นบางคร้ัง    2  คะแนน 

ค่อนขา้งบ่อย    3 คะแนน 

เกือบจะเป็นประจ า  4 คะแนน 

แปลผลโดยแบ่งระดบัคะแนน 
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0  -  20 คะแนนไม่มีภาระการดูแล 

21 - 40 มีภาระการดูแลนอ้ยถึงปานกลาง 

41 - 60 มีภาระการดูแลปานกลางถึงรุนแรง 

61 - 88 มีภาระการดูแลรุนแรง 

 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จากขอ้มูลการคดักรองภาวะผูป่้วยสมองเส่ือมในผูสู้งอายุของอ าเภอคีรีรัฐนิคมพบวา่มีผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การวนิิจฉยั จ านวน 52 คน ผูว้จิยัไดร่้วมกบัทีมดูแลผูสู้งอายขุองโรงพยาบาล             คีรีรัฐนิคม ลง
พื้นท่ีเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 

สถิติและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีไดต้อบเรียบร้อยแลว้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้

ประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการวเิคราะห์ดงัน้ี 

1.สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.สถิติอนุมาน (Inferential statistic) ไดแ้ก่ Independent t test และ One Way ANOVA 

ผลกำรศึกษำ 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมในอ าเภอคีรีรัฐนิคมท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัและ
ดูแลรักษาดว้ยระบบการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว ไดน้ าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชก้ระบวนการทางสถิติ 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. คุณภาพชีวติ 
3. ภาระการดูแล 
4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แล 

1.ข้อมูลทัว่ไป 

ผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.7 และส่วนใหญ่อาย ุ 55 ปีข้ึนไป 

สถานภาพคู่เกือบทั้งหมด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80  สองในสามมีรายไดม้ากกวา่ 10,000 

บาทต่อเดือน เกือบคร่ึงหน่ึงไดรั้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วยท่ีพบมากคือ
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บุตรคิดเป็นร้อยละ 70  ผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่ มีโรคประจ าตวั ระดบัความรุนแรงของโรคของผูป่้วยอยูใ่น

ระดบันอ้ยและปานกลางพอๆกนัและมกัไม่มีอาการแสดงทางพฤติกรรมและอารมณ์  ผูป่้วยเขา้ถึงการ

รักษาทุกคน ส่วนใหญ่รักษาท่ีโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคมและผูป่้วยเกินคร่ึงหน่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ชุมชนดว้ย ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จ  านวนและร้อยละของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 
ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 17 33.3 
หญิง 34 66.7 
อำยุ (ปี)   
<45 14 27.5 
45-54 15 29.4 
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ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
 55 22 43.1 
สถำนภำพ   
โสด 3 5.9 
คู ่ 45 88.2 
หมา้ย/หยา่/แยก 3 5.9 
อำชีพ   
เกษตรกรรม 41 80.4 
ราชการและรัฐวสิาหกิจ 4 7.8 
รับจา้ง 3 5.9 
คา้ขาย 1 2.0 
อ่ืนๆ 2 3.9 
รำยได้(บำท)   
≤10,000 16 31.4 
>10,000 35 68.6 
ระดับกำรศึกษำ   
ไม่ไดศึ้กษา 1 2.0 
ประถมศึกษา 24 47.1 
มธัยมศึกษา 18 35.3 
ปริญญาตรี 6 11.8 
สูงกวา่ปริญญาตรี 2 3.9 
ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ป่วย   
คู่สมรส 9 17.6 
บุตร 36 70.6 
หลาน 3 5.9 
ญาติ 2 3.9 
ลูกจา้ง 1 2.0 
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ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

โรคประจ ำตัว   
ไม่มี 37 72.5 
มี 14 27.5 
ความดนัโลหิตสูง 11 21.6 
ไขมนัในเลือดสูง 6 11.8 
ไทรอยด์ 3 5.9 
ระดับควำมรุนแรงของโรคของผู้ป่วย   
รุนแรงนอ้ย 23 45.1 
รุนแรงปานกลาง 24 47.1 
รุนแรงมาก 4 7.8 
อำกำรทำงพฤติกรรมและอำรมณ์   
ไม่มี 32 62.7 
มีทุกวนั 11 21.6 
มีบ่อยคร้ัง 6 11.8 
มีนานๆคร้ัง 2 3.9 
สถำนพยำบำลหลกั   
รพ.สุราษฎร์ธานี 8 15.7 
รพ.คีรีรัฐนิคม 43 84.3 
กำรได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคม   
มี 31 60.8 
ไม่มี 20 39.2 
 
2.คุณภำพชีวติ 

ผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมอ าเภอคีรีรัฐนิคม ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติระดบัสูงและปานกลางไม่มีผูท่ี้มี

คุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัต ่าเลย และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีคุณภาพชีวติสูงมากคือมี

ความสามารถในการไปไหนมาไหนดว้ยตนเอง ร้อยละ 82.4 การผกูมิตรหรือเขา้กบัผูอ่ื้น ร้อยละ 78.4  

และพอใจกบัความสามารถในการท างาน ร้อยละ 78.4   ส่วนขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตค่อนขา้งต ่า คือ การมี

อาการเจบ็ปวดตามร่างกาย ร้อยละ 29.4  การมีความรู้สึกไม่ดี เช่นเหงา เศร้า หดหู่ ส้ินหวงั 
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ร้อยละ 27.5  ความจ าเป็นในการเขา้รับการรักษาพยาบาลร้อยละ 23.5 และการมีเงินไม่เพียงพอตาม

ความจ าเป็น ร้อยละ11.7  ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ร้อยละของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมจ าแนกตามคะแนนคุณภาพชีวิตรายขอ้ 

ข้อที่ หัวข้อ ไม่เลย เลก็น้อย ปำนกลำง มำก มำกทีสุ่ด 
1 ความพึงพอใจกบัสุขภาพของตนเอง 0.0 3.9 39.2 51.0 5.9 
2 การเจบ็ปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง 2.0 35.3 33.3 17.6 11.8 
 ปวดตามตวั ท าใหไ้ม่สามารถท าในส่ิงท่ี      
 ตอ้งการ      
3 การมีก าลงัเพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่างๆ ในแต่ละวนั 0.0 3.9 29.4 41.2 25.5 
4 ความพอใจกบัการนอนหลบั 2.0 3.9 25.5 54.9 13.7 
5 ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข 2.0 3.9 43.1 49.0 2.0 
 ความสงบ มีความหวงั)      
6 การมีสมาธิในการท างานต่างๆ 2.0 3.9 17.6 60.8 15.7 
7 ความรู้สึกพอใจในตนเองมาก 2.0 2.0 21.6 64.7 9.8 
8 ยอมรับรูปร่างหนา้ตาของตวัเอง 2.0 3.9 23.5 64.7 5.9 
9 มีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ 9.8 29.4 33.3 11.8 15.7 
 ส้ินหวงั วติกกงัวล      
10 รู้สึกพอใจ ท่ีสามารถท าอะไร ๆ ผา่นไปไดใ้น

แต่ละวนั 
2.0 2.0 21.6 43.1 31.4 

11 ความจ าเป็นตอ้งไปรับการรักษาพยาบาล 15.7 45.1 15.7 5.9 17.6 
 เพื่อท่ีจะท างานหรือมีชีวติอยูไ่ปไดใ้น      
 แต่ละวนั      
12 ความพอใจกบัความสามารถในการท างานได ้ 2.0 2.0 17.6 49.0 29.4 
 อยา่งท่ีเคยท ามา      
13 ความพอใจกบัการผกูมิตรหรือเขา้กบัคนอ่ืน 0.0 2.0 19.6 72.5 5.9 
 อยา่งท่ีผา่น      
14 ความพอใจกบัการช่วยเหลือท่ีเคยไดรั้บจาก 2.0 3.9 41.2 51.0 2.0 
 เพื่อนๆ      
15 ความรู้สึกวา่ชีวติมีความมัน่คงปลอดภยั 2.0 0.0 21.6 72.5 3.9 
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ข้อที่ หัวข้อ ไม่เลย เลก็น้อย ปำนกลำง มำก มำกทีสุ่ด 
16 พอใจกบัสภาพบา้นเรือนท่ีอยูต่อนน้ี 0.0 3.9 21.6 64.7 9.8 
17 มีเงินพอใชจ่้ายตามความจ าเป็น 3.9 7.8 49.0 39.2 0.0 
18 พอใจท่ีสามารถไปใชบ้ริการสาธารณสุข 0.0 3.9 25.5 68.6 2.0 
 ไดต้ามความจ าเป็น      
19 การรับรู้เร่ืองข่าวสารท่ีจ าเป็นในชีวติแต่ละวนั 0.0 9.8 13.7 72.5 3.9 
20 มีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียด 2.0 5.9 52.9 39.2 0.0 
21 มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ 0.0 2.0 22.5 17.6 0.0 
22 พอใจกบัระบบการคมนาคม 0.0 5.9 13.7 54.9 25.5 
23 รู้สึกวา่ชีวติมีความหมาย 0.0 0.0 23.5 70.6 5.9 
24 สามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองได ้ 0.0 3.9 13.7 41.2 41.2 
25 ความพอใจในชีวิตทางเพศ (ชีวติ 5.9 3.9 19.6 68.6 2.0 
 ทางเพศหมายถึงเม่ือเกิดความรู้สึกทางเพศข้ึน      
 แลว้ มีวธีิจดัการท าใหผ้อ่นคลายลงได ้      
 รวมถึงการช่วยตนเอง หรือการมีเพศสัมพนัธ์)      
26 คิดวา่มีคุณภาพชีวิต (ชีวติความเป็นอยู ่ 0.0 2.0 33.3 60.8 3.9 
 ในระดบัใด)      
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เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวติของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมพบวา่ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตระดบัสูง 
ร้อยละ 54.9 และระดบัปานกลางร้อยละ 45.1 รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมจ าแนกตามระดบัคุณภาพชีวติ 
ระดับคุณภำพชีวติ จ ำนวน ร้อยละ 
ปานกลาง(65-95 คะแนน) 23 45.1 
สูง(96-130 คะแนน) 28 54.9 
 
3. ภาระการดูแล 

ผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมอ าเภอคีรีรัฐนิคมส่วนใหญ่ ไม่มีภาระการดูแล เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ขอ้ท่ีเป็นภาระการดูแลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การรู้สึกวา่ผูป่้วยตอ้งพึ่งพาตนเอง ร้อยละ 17.7 การรู้สึก

วา่ไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการดูแลตนเอง ร้อยละ 13.7 การท่ีผูป่้วยคาดหวงัวา่มีตนเองเท่านั้นท่ีพึ่งได ้

ร้อยละ 13.7 และความรู้สึกวา่จะสามารถดูแลผูป่้วยไดดี้กวา่น้ี ร้อยละ 13.7 และพบวา่ไม่มีใครรู้สึกมี

ภาระการดูแลในเร่ืองการมีความตึงเครียดขณะอยูใ่กลผู้ป่้วย การมีความรู้สึกวา่ไม่สามารถอดทนดูแล

ผูป่้วยได ้ ไม่สามารถควบคุมจดัการชีวิตตวัเองไดแ้ละอยากเลิกดูแลผูป่้วยและหาใครสักคนมาดูแล

แทน ดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ร้อยละของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมจ าแนกตามคะแนนภาระการดูแล 

ขอ้ท่ี ค าถาม 

ไม่
เคย
เลย 

นาน 
ๆ 
คร้ัง 
 

เป็น
บาง 
คร้ัง 
 

ค่อน
ขา้ง
บ่อย 
 

เกือบ 
จะเป็น
ประจ า 
 

1. รู้สึกวา่ผูป่้วยร้องขอความช่วยเหลือมากกวา่ 
ความตอ้งการจริง 

51.0 27.5 15.7 3.9 2.0 

2. รู้สึกวา่ไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับตวัเอง 
เน่ืองมาจากการใชเ้วลาในการดูแลผูป่้วยท่ีมาก 

17.6 45.1 23.5 13.7 0.0 

3. รู้สึกมีความเครียดทั้งงานท่ีตอ้งดูแลผูป่้วย 
และงานอ่ืนท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

35.3 31.4 27.5 3.9 2.0 

4. รู้สึกอึดอดัใจต่อพฤติกรรมของผูป่้วย 52.9 25.5 19.6 2.0 0.0 
5. รู้สึกหงุดหงิดใจหรือโกรธขณะท่ีอยูก่บัผูป่้วย 54.9 37.3 7.8 0 0.0 
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ขอ้ท่ี ค าถาม 

ไม่
เคย
เลย 

นาน 
ๆ 
คร้ัง 
 

เป็น
บาง 
คร้ัง 
 

ค่อน
ขา้ง
บ่อย 
 

เกือบ 
จะเป็น
ประจ า 
 

6. รู้สึกวา่ผูป่้วยท าใหค้วามสัมพนัธ์ของท่านกบั 
สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆหรือคนใกลชิ้ดลดลง 

72.5 17.6 7.8 2.0 0.0 

7. รู้สึกกลวัเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตกบั 
ผูป่้วยท่ีดูแล 

29.4 37.3 27.5 5.9 0.0 

8. รู้สึกวา่ผูป่้วยตอ้งพึ่งพาตนเอง 23.5 29.4 29.4 11.8 5.9 
9. รู้สึกตึงเครียดขณะท่ีอยูใ่กลผู้ป่้วย 49.0 43.1 7.8 0 0.0 
10. รู้สึกวา่สุขภาพของไม่ค่อยดีเน่ืองมาจาก 

การดูแลผูป่้วย 
64.7 17.6 13.7 3.9 0.0 

11. รู้สึกวา่ไม่มีความเป็นเป็นส่วนตวัเท่าท่ี 
ตอ้งการเน่ืองมาจากการดูแลผูป่้วย 

47.1 31.4 19.6 2.0 0.0 

12. รู้สึกวา่ไม่สามารถมีสังคมไดต้ามปกติ 
เน่ืองมาจากการดูแลผูป่้วย 

39.2 29.4 27.5 2.0 2.0 

13. รู้สึกไม่สะดวกในการติดต่อ/คบหากบัเพื่อน 
เน่ืองมาจากการดูแลผูป่้วย 

43.1 29.4 23.5 3.9 0.0 

14. รู้สึกวา่ ผูป่้วยคาดหวงัในตนเองมากเสมือนมี 
ตนคนเดียวเท่านั้นท่ีพึ่งพาได ้

41.2 31.4 13.7 7.8 5.9 

15. รู้สึกวา่ไม่มีเงินเพียงพอท่ีจะดูแลผูป่้วย 58.8 19.6 15.7 2.0 3.9 
16. รู้สึกวา่ไม่สามารถท่ีจะอดทนดูแลผูป่้วยได ้

อีกต่อไป 
84.3 11.8 3.9 0.0 0.0 

17. รู้สึกวา่ไม่สามารถควบคุมจดัการชีวติ 
ตนเองไดต้ั้งแต่ดูแลผูป่้วย 

84.3 9.8 5.9 0.0 0.0 

18. อยากท่ีจะเลิกดูแลผูป่้วยและหาใครสักคนมา 
ดูแลแทน 

88.2 5.9 5.9 0.0 0.0 

19. รู้สึกวา่ไม่มีอะไรท่ีมัน่คงแน่นอนเก่ียวกบัส่ิงท่ีท า
ใหผู้ป่้วย 

19.6 74.5 3.9 2.0 0.0 
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ขอ้ท่ี ค าถาม 

ไม่
เคย
เลย 

นาน 
ๆ 
คร้ัง 
 

เป็น
บาง 
คร้ัง 
 

ค่อน
ขา้ง
บ่อย 
 

เกือบ 
จะเป็น
ประจ า 
 

20. รู้สึกวา่ควรท่ีจะท าอะไรใหม้ากกวา่น้ีเพื่อ 
ผูป่้วยท่ีท่านดูแล 

7.8 33.3 45.1 11.8 2.0 

21. รู้สึกวา่น่าจะดูแลผูป่้วยของท่านไดดี้กวา่น้ี 9.8 15.7 60.8 9.8 3.9 
22. โดยภาพรวมรู้สึกวา่การดูแลผูป่้วยเป็นภาระ 37.3 47.1 11.8 3.9 0.0 
 

เม่ือพิจารณาภาระการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมพบวา่ ส่วนใหญ่ไม่มีภาระการดูแล    
คิดเป็นร้อยละ 64.7  มีภาระการดูแลนอ้ยถึงปานกลางร้อยละ 29.4 และมีภาระการดูแลปานกลางถึง
รุนแรงร้อยละ 5.9 รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ร้อยละของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมจ าแนกตามระดบัภาระการดูแล 
ระดับภำระกำรดูแล จ ำนวน ร้อยละ 
ไม่มีภาระการดูแล(0-20คะแนน) 33 64.7 
มีภาระการดูแลนอ้ยถึงปานกลาง 
(21-40คะแนน) 

15 29.4 

มีภาระการดูแลปานกลางถึงรุนแรง 
(41-60คะแนน) 

3 5.9 

 
4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แล 

อายผุูดู้แลท่ีมีอายเุฉล่ียแตกต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติใกลเ้คียงกนัเม่ือทดสอบความ

แตกต่างทางสถิติพบวา่ ผูท่ี้มีอายแุตกต่างกนัมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั 

เพศผูดู้แลท่ีมีเพศต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิตใกลเ้คียงกนัเม่ือทดสอบความแตกต่าง

ทางสถิติพบวา่เพศท่ีต่างกนัมีคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพผูดู้แลท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติใกลเ้คียงกนัเม่ือ

ทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบวา่ผูท่ี้มีสถานภาพแตกต่างกนัมีคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั 
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อาชีพผูดู้แลท่ีมีอาชีพต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิตใกลเ้คียงกนัเม่ือทดสอบความ

แตกต่างทางสถิติพบวา่ผูท่ี้มีอาชีพแตกต่างกนัมีคะแนนคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั 

รายได ้ผูดู้แลท่ีมีรายไดม้ากกวา่มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิตสูงกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบวา่คะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติของผูท่ี้มีรายไดม้ากกวา่สูงกวา่อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

ระดบัการศึกษา ผูดู้แลท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิตใกลเ้คียง
กนัเม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบวา่ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกนั 

ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย ผูดู้แลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูป่้วยท่ีแตกต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพ
ชีวติแตกต่างกนั เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบวา่ผูดู้แลท่ีเป็นบุตรและญาติ มีคะแนนคุณภาพ
ชีวติมากกวา่ผูดู้แลท่ีเป็นคู่สมรส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

โรคประจ าตวัผูดู้แลท่ีไม่มีโรคประจ าตวั มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติสูงกวา่กลุ่มท่ีมีโรค
ประจ าตวั เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบวา่ผูท่ี้ไม่มีโรคประจ าตวัมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติ
สูงกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ระดบัความรุนแรงของโรคของผูป่้วย  ผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงของโรคแตกต่างกนั         
มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิตของผูดู้แลใกลเ้คียงกนั เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบวา่คุณภาพ
ชีวติของผูดู้แลผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงของโรคต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติไม่แตกต่างกนั 

การมีปัญหาดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ของผูป่้วย ผูดู้แลผูป่้วยท่ีมีระดบัความรุนแรงของโรค
แตกต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติใกลเ้คียงกนั เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบวา่คุณภาพ
ชีวติของผูดู้แลผูป่้วยท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ต่างกนั มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติไม่
แตกต่างกนั 

สถานพยาบาลหลกั ผูป่้วยท่ีไดรั้บการดูแลในสถานพยาบาลท่ีแตกต่างกนั ผูดู้แลมีคะแนน
เฉล่ียคุณภาพชีวติใกลเ้คียงกนั เม่ือทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบวา่คุณภาพชีวติของผูดู้แลผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการดูแลในสถานพยาบาลทั้งสองแห่งไม่แตกต่างกนั 

การไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม คะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติของผูดู้แลในผูป่้วยท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนการดูแลจากสังคมไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน เม่ือทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติพบวา่คะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัดงัรายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
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ตำรำงที ่6 กำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่คุณภำพชีวติจ ำแนกตำมตัวแปรต่ำงๆ 

กลุ่มที ่ ตัวแปร x  S.D. t/F 
หมำยเหตุ 
(คู่ทีต่่ำงกนั) 

 
1 
2 
3 

อำยุ 
<45 
45-54 
55 

 
95.64 
95.33 
92.81 

 
7.51 
9.81 
9.48 

.541  

 
1 
2 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
95.05 
93.97 

 
7.87 
9.61 

.403 
 
 

 

 
1 
2 
3 

สถำนภำพ 
โสด 
คู่ 
หมา้ย/หยา่/แยก 

 
99.66 
93.66 
99.00 

 
11.15 
9.06 
3.46 

1.053  

 
1 
2 
3 
4 
5 

อำชีพ 
เกษตรกรรม 
ราชการและรัฐวสิาหกิจ 
รับจา้ง 
คา้ขาย 
อ่ืนๆ 

 
94.24 
99.75 
89.66 
97.00 
91.00 

 
8.79 
10.11 
14.64 
. 
4.24 

.635  

 
1 
2 

รำยได้ 
 10,000 
>10,000 

 
89.81 
96.40 

 
8.96 
8.36 

-2.553*  

 
1 
2 
3 
4 
5 

ระดับกำรศึกษำ 
ไม่ไดศึ้กษา 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปริญญาตรี 
มากกวา่ปริญญาตรี 

 
 
91.52 
96.05 
98.66 
101.00 

 
 
10.00 
7.02 
7.28 
9.89 

1.967  
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กลุ่มที ่ ตัวแปร x  S.D. t/F 
หมำยเหตุ 
(คู่ทีต่่ำงกนั) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ป่วย 
คู่สมรส 
บุตร 
หลาน 
ญาติ เช่น ลุง ป้านา้ อา 
ลูกจา้ง 

 
86.33 
96.47 
94.66 
101.5 
 

 
7.63 
7.85 
6.80 
9.19 

4.572*  
1,2 
1,4 

 
1 
2 

โรคประจ ำตัว 
ไม่มี 
มี 

 
96.00 
89.92 

 
8.63 
8.76 

-2.231*  

 
1 
2 
3 

ระดับควำมรุนแรงของโรค 
รุนแรงนอ้ย 
รุนแรงปานกลาง 
รุนแรงมาก 

 
94.26 
94.20 
95.50 

 
7.92 
9.31 
15.02 

.035  

 
 
1 
2 
3 
4 

อำกำรแสดงทำงพฤติกรรมและ
อำรมณ์ 
ไม่มี 
มีทุกวนั 
มีบ่อยคร้ัง 
มีนานๆคร้ัง 

 
 
95.09 
93.18 
93.00 
92.50 

 
 
8.34 
9.26 
10.13 
21.92 

.197  

 
1 
2 

สถำนพยำบำลหลกั 
รพ.สุราษฎร์ธานี 
รพ.คีรีรัฐนิคม 

 
96.62 
93.90 

 
7.81 
9.23 

.780  

 
 
1 
2 

กำรได้รับกำรสนับสนุนทำง
สังคม 
มี 
ไม่มี 

 
 
95.51 
92.50 

 
 
8.33 
9.90 

1.171  
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สรุปผล อภปิรำยผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

การวจิยัเชิงพรรณนาแบบตดัขวางคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวติ  ศึกษาภาวะ 

care giver burden ของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมและวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของผูดู้แล

ผูป่้วยสมองเส่ือม กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ กลุ่มผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมในอ าเภอคีรีรัฐนิคม ท่ีไดรั้บการ

ดูแลในระบบการดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว อ าเภอคีรีรัฐนิคม จ านวน 52 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ 

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 1 ชุดแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก

ชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย(WHOQOL-BREF-THAI) จ านวน 26 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบประเมินภาระโรค          

( Zarit burden interview ) ฉบบัภาษาไทยจ านวน 26 ขอ้ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ระหวา่ง

วนัท่ี 1- 25 กรกฎาคม 2562 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมานไดแ้ก่  Independent t-test และ ANOVA ผลการวจิยัมี

ดงัต่อไปน้ี 

คุณภาพชีวติของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติระดบัสูง ร้อยละ 54.9 และ

ระดบัปานกลางร้อยละ 45.1 

ผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่มีภาระการดูแล คิดเป็นร้อยละ 64.7  มีภาระการดูแลนอ้ยถึงปานกลางร้อย

ละ 29.4 และมีภาระการดูแลปานกลางถึงรุนแรงร้อยละ 5.9 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของผูดู้แล ไดแ้ก่ รายได ้ ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วยและ       

โรคประจ าตวัส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา ระดบัความรุนแรง

แรงของโรค อาการดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ของผูป่้วย สถานพยาบาล และการไดรั้บการสนบัสนุน

ทางสังคมไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติ 

อภิปรำยผล 

ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยั ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1.คุณภาพชีวติของผูดู้แลผปู่วยสมองเส่ือม ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติ

ระดบัสูง ร้อยละ 54.9 และระดบัปานกลางร้อยละ 45.1 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีคุณภาพชีวิต   
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สูงมาก คือมีความสามารถในการไปไหนมาไหนดว้ยตนเอง ร้อยละ 82.4 การผกูมิตรหรือเขา้กบัผูอ่ื้น 

ร้อยละ 78.4  และพอใจกบัความสามารถในการท างาน ร้อยละ 78.4 อธิบายไดว้า่ ผูดู้แลหลกัส่วนใหญ่

เป็นผูท่ี้ถูกเลือกมาแลว้ภายในครอบครัว มกัจะเป็นผูท่ี้มีศกัยภาพสูง สามารถดูแลตวัเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจึงมีคนคอยช่วยเหลือ และผลดัเปล่ียนกนัดูแลผูป่้วยไดแ้ละอาการของ

ผูป่้วยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลาง ยงัสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ Farina Nและคณะ(2017) ไดศึ้กษาดว้ยวธีิรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ (SYSTEMATIC 

REVIEW)จากงานวจิยัทั้งหมด 41 เร่ือง 

ส่วนขอ้ท่ีมีคุณภาพชีวิตค่อนขา้งต ่า คือ การมีอาการเจบ็ปวดตามร่างกาย ร้อยละ 29.4  การมี

ความรู้สึกไม่ดี เช่นเหงา เศร้า หดหู่ ส้ินหวงั ร้อยละ 27.5  ความจ าเป็นในการเขา้รับการรักษาพยาบาล

ร้อยละ 23.5 และการมีเงินไม่เพียงพอตามความจ าเป็น ร้อยละ 11.7 อธิบายไดว้า่เม่ือตอ้งเป็นผูดู้แล

หลกัผูป่้วยท่ีมีความซบัซอ้น ท าใหต้อ้งสละเวลาใหผู้ป่้วย ท าใหไ้ม่มีเวลาท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ  

ไม่สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ แมก้ระทัง่การดูแลตวัเองเม่ือมีอาการเจบ็ป่วย 

ส่งผลใหมี้ความรู้สึกเศร้า หดหู่ ส้ินหวงั หรืออาจเกิดภาวะซึมเศร้าได ้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

Montgomery Wและคณะ (2018) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงของโรคอลัไซเมอร์กบั

คุณภาพชีวติของผูป่้วยและผูดู้แลในประเทศญ่ีปุ่น 

2.ภาระการดูแล เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีเป็นภาระการดูแลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การรู้สึกวา่

ผูป่้วยตอ้งพึ่งพาตน ร้อยละ 17.7 การรู้สึกวา่ไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการดูแลตนเอง ร้อยละ 13.7   

การท่ีผูป่้วยคาดหวงัวา่มีตนเองเท่านั้นท่ีพึ่งได ้ ร้อยละ13.7 และความรู้สึกวา่จะสามารถดูแลผูป่้วยได้

ดีกวา่น้ี ร้อยละ 13.7 อธิบายไดว้า่ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งการความอิสระในการใชชี้วติ การรู้สึก

ถูกยดึติดกบัผูป่้วยเป็นความรู้สึกไม่อิสระ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Vellone E และคณะ(2015) 

และพบวา่ขอ้ท่ีไม่รู้สึกเป็นภาระการดูแลเลย คือการมีความตึงเครียดขณะอยูใ่กลผู้ป่้วย การมี

ความรู้สึกวา่ไม่สามารถอดทนดูแลผูป่้วยได ้ ไม่สามารถควบคุมจดัการชีวติตวัเองได ้ และอยากเลิก

ดูแลผูป่้วยและหาใครสักคนมาดูแลแทน อธิบายไดว้า่ผูดู้แลเกือบทั้งหมดคือคู่สมรสท่ีอยูก่นัมานาน 

บุตรหลานและญาติ ซ่ึงสังคมไทยโดยเฉพาะอ าเภอคีรีรัฐนิคม ซ่ึงเป็นชุมชนชนบทยงัมีความสัมพนัธ์

แบบเครือญาติอยา่งแน่นแฟ้น และยดึมัน่ในเร่ืองความกตญัญูกตเวที ท าใหค้วามรู้สึกเหล่าน้ีนอ้ย 

3.ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แล ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วย โรคประจ าตวัของ

ผูดู้แล และรายได ้  ผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั คือผูมี้
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รายไดสู้งกวา่ จะมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติสูงกวา่ อธิบายไดว้า่รายไดเ้ป็นปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวติ เพราะเป็นส่ิงท่ีท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ               

ท่ีจ  าเป็นได ้ รวมทั้งสามารถซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนัได ้ ผลการศึกษาในคร้ังน้ี

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Montgomery W และคณะ(2018) ผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัผูป่้วยแตกต่างกนัจะมีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติแตกต่างกนั จากการศึกษา          

พบวา่ผูดู้แลท่ีเป็นบุตรและญาติ มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติดีกวา่ผูดู้แลท่ีเป็นคู่สมรส อธิบายไดว้า่ 

โรคสมองเส่ือมส่วนใหญ่เกิดในผูสู้งอาย ุ และคู่สมรสจะอยูใ่นวยัสูงอายเุช่นกนั มีโรคประจ าตวัมาก 

และรายไดน้อ้ยกวา่บุตรและญาติ ท าใหมี้ความสามารถในการจดัการดา้นต่างๆ นอ้ยกวา่ การศึกษาใน

คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Farina N และคณะ(2017) ซ่ึงไดศึ้กษาดว้ยวธีิรวบรวมขอ้มูลอยา่ง

เป็นระบบ (SYSTEMATIC REVIEW) จากงานวิจยัทั้งหมด 41 เร่ือง และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

Dawood S ( 2013) ศึกษาการเกิดภาวะ care giver burden  คุณภาพชีวติ และภาวะสุขภาพจิตของผูดู้แล

ผูป่้วยสมองเส่ือม และผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมท่ีมีโรคประจ าตวั มีคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติต ่ากวา่

ผูดู้แลท่ีไม่มีโรคประจ าตวั อธิบายไดว้า่ เม่ือเรามีโรคประจ าตวั สุขภาพร่างกายเส่ือมทรุดส่งผลกระทบ

ต่อจิตใจ เกิดความเครียด ทอ้แท ้ซึมเศร้า วติกกงัวล ตอ้งเขา้รับการรักษา มีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน เป็นสาเหตุ

ของอาการเจบ็ป่วยอ่ืนๆ ตามมา สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Vellone E และคณะ(2015) ศึกษาคุณภาพ

ชีวติของผูดู้แลผูป่้วยอลัไซเมอร์ 

ส่วนปัจจยัดา้นอายแุละการไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แล 

อธิบายไดว้า่ส่วนใหญ่โรคสมองเส่ือมท่ีตอ้งอาศยัการดูแลโดยใชค้วามรู้และทกัษะของผูดู้แลหลาย

ดา้น และความร่วมมือจากหลายส่วน คือโรคท่ีอยูใ่นระดบัรุนแรง ซ่ึงผูป่้วยในกลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มท่ีมีอาการนอ้ยถึงปานกลาง ซ่ึงอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชผู้ดู้แลท่ีมีศกัยภาพสูงมาก ไม่สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ Koyama A และคณะ(2017) ท่ีพบวา่ผูดู้แลท่ีมีอายนุอ้ยและอายมุากจะมีคะแนนดา้น

สุขภาพทางจิตนอ้ยกวา่กลุ่มปกติ และไม่สอดคลอ้งกบั Pereira LS และคณะ(2016) ศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือม ดว้ยวธีิคน้ควา้อยา่งเป็นระบบจากงานวิจยั  

ทั้งหมด 447 เร่ือง พบวา่การสนบัสนุนทางสังคมและการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวติ 
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ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรวจิยั พบวำ่ คุณภำพชีวติของผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมส่วนใหญ่มีคุณภำพชีวติ

ระดบัสูง และระดบัปำนกลำง  ผูดู้แลส่วนใหญ่ไม่มีภำระกำรดูแล  และพบวำ่ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภำพ

ชีวติของผูดู้แล ไดแ้ก่ รำยได ้ ควำมสัมพนัธ์กบัผูป่้วย และโรคประจ ำตวั ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะ

ดงัต่อไปน้ี 

1. เน่ืองจำกอ ำเภอคีรีรัฐนิคมมีกำรดูแลผูป่้วยสมองเส่ือมโดยใชร้ะบบกำรดูแลระยะยำว    

(long term care ) แต่จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ กำรสนบัสนุนทำงสังคมไม่มีผลต่อคุณภำพชีวติของผูดู้แล 

ทีมกำรดูแลผูสู้งอำยคุวรศึกษำวจิยัเชิงคุณภำพในเร่ืองผลลพัธ์กำรดูแลผูป่้วยดว้ยระบบกำรสนบัสนุน

ทำงสังคม รวมถึงควำมคุม้ค่ำของกำรจดับริกำรระบบ long term care 

2. จำกคะแนนคุณภำพชีวติท่ีค่อนขำ้งต ่ำคือ กำรรู้สึกเหงำ เศร้ำ หดหู่ ส้ินหวงั และกำรมีอำกำร

เจบ็ปวดตำมร่ำงกำย แพทยแ์ผนไทย กำยภำพบ ำบดัและนกัจิตวทิยำคลินิก ควรมีกิจกรรมเพื่อลด

อำกำรดงักล่ำวในผูดู้แล และกำรคดักรองโรคซึมเศร้ำในผูดู้แล ในกิจกรรมกำรเยี่ยมบำ้นร่วมกบั

ทีมสหวชิำชีพ 

3. ควรศึกษำวจิยัเชิงคุณภำพเร่ืองคุณภำพชีวิตและภำระกำรดูแลของผูดู้แลในผูป่้วยกลุ่ม       

ติดเตียง ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บกำรดูแลแบบประคบัประคองและผูป่้วยระยะสุดทำ้ย 

4. ทอ้งถ่ินควรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรสร้ำงรำยไดข้องผูดู้แล ควรเป็นกิจกรรมท่ีสำมำรถ

ท ำควบคู่กบักำรดูแลผูป่้วยได ้

5. ทอ้งถ่ินควรจดัหำแหล่งสนบัสนุนกำรดูแลผูป่้วยสมองเส่ือมในช่วงกลำงวนั เพื่อลดปัญหำ

ภำระกำรดูแล โดยเฉพำะผูป่้วยท่ีมีผูดู้แลเป็นคู่สมรส และผูป่้วยจะไดรั้บกำรดูแลดว้ยกิจกรรมกระตุน้

สมรรถภำพสมองดว้ย 

6. เครือข่ำยบริกำรสุขภำพควรประสำนควำมร่วมมือกบัทอ้งถ่ิน ในกำรสนบัสนุนผูดู้แลให้

เขำ้ถึงบริกำรไดง่้ำย เช่น กำรหำผูดู้แลส ำรองในช่วงท่ีผูดู้แลหลกัตอ้งไปพบแพทยต์ำมนดั หรืออ ำนวย

ควำมสะดวกดำ้นกำรคมนำคม เป็นตน้ 

 

 
 



22 
 

บรรณำนุกรม 
กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข.(2558).คู่มือการคดักรอง/ประเมินผูสู้งอาย.ุส านกักิจการโรง 
พิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก:กรุงเทพฯ 
วนิดา  พุม่ไพศาลชยั. โครงการจดัท าโปรแกรมส าเร็จรูปในการส ารวจสุขภาพจิตในพื้นท่ี ปี พ.ศ. 
2545(ออนไลน์).สืบคน้จากhttps://www.dmh.go.th/test/download/files/whoqol.pdf 
วรีศกัด์ิ เมืองไพศาล.(2559).การป้องกนั การประเมิน และการดูแลผูป่้วยสมองเส่ือม พิมพค์ร้ังท่ี 4. 
หา้ง   หุน้ส่วนจ ากดั ภาพพิมพ:์นนทบุรี 
วรีศกัด์ิ เมืองไพศาล.เกณฑใ์นการวนิิจฉยัภาวะสมองเส่ือม(ออนไลน์).สืบคน้จาก 
http://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/network_title1_2.html 
สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข.(2558).แนวทางการดูแลรักษากลุ่ม 
อาการสูงอาย(ุGeriatric syndrome).บริษทั อิส ออกสั จ ากดั: 
สถาบนัประสาทวทิยา กรมการแพทย.์(2557).แนวทางเวชปฏิบติัภาวะสมองเส่ือม.บริษทั ธนาเพรส 
จ ากดั:กรุงเทพฯ 
สมาคมผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือม สืบคน้จาก http://azthai.org/ 
สิรินทร ฉนัศิริกาญจน.เทคนิคการใหค้  าแนะน าผูดู้แลผูป่้วยสมองเส่ือมส าหรับบุคลากรสาธารณสุข 
สิรินนัท ์กิตติสุขสถิต.(2557).คุณภาพชีวติการท างานและความสุข พิมพค์ร้ังท่ี 2.บริษทั อพัทรูย ูครี 
เอทนิว จ ากดั:นนทบุรี(ออนไลน์)     สืบคน้จาก 
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/425-Quality-of-Life.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dmh.go.th/test/download/files/whoqol.pdf


23 
 

ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล  นางสาวเยาวดี โพกุล 

การศึกษา   แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

หนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

ต าแหน่ง   นายแพทยช์ านาญการ 

สถานท่ีปฏิบติังาน  โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


