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ผลการวิจยั พบว่าผูส้ งู อายุมคี วามสามารถในการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบพืน้ ฐานอยูใ่ นระดับดีหรือติดสังคม
ทุกคน ส่วนแบบซับซ้อนอยูใ่ นระดับดีทพี่ งึ่ พาตนเองได้เป็น
ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 89 ความสามารถในการทรงตัว ผูส้ งู อายุ
ร้อยละ 84.6 มีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูง ร้อยละ 67
มีความสามารถของสมองอยูใ่ นระดับปกติ ความสามารถ
สมองของสมอง มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบซับซ้อน (ρ = 0.466) และความ
สามารถในการทรงตัว (ρ= 0.222) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันแบบพื้นฐาน

บทคัดย่อ

การวิจยั สหสัมพันธ์นมี้ งุ่ ศึกษาและหาความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการทรงตัว ความสามารถในการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และความสามารถของสมองของผูส้ งู อายุ
ในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
91 ราย เลือกแบบเจาะจง เป็นผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุประจ�ำปี 2555 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์และประเมินผู้สูงอายุโดย
ใช้แบบประเมิน 4 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ
และ Spearman Rho
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Abstract

This correlational research aimed to study and find the relationships between balance, activities of
daily living and cognitive function of older people in Ban Pong District, Ratchaburi Province. The sample of
91 older people who came to join in the older people club in Ban Pong District, Ratchaburi Province, was
purposively selected. The researcher and her assistants interviewed and assessed the abilities of older
people using research tools. The percentage and Spearman Rho were used in data analysis.
Results were as follows. All of older people had basic activities of daily living at the good level
(the socialized group level). Eighty-nine percents of them could perform complex activities of daily living at
the good level and Sixty-seven percents of them had cognitive function at the normal level, but the majority
(84.6%) still had high risk of fall. There were significant correlation between the cognitive function with
complex activities of daily living (ρ = 0.466) and balance (ρ= 0.222) at p < .05, but there was no correlation
with basic activities of daily living.

ความส�ำคัญของปัญหา

สมองเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญใน
ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย จากสาเหตุส�ำคัญ
3 ประการได้แก่ 1) มีการเพิ่มอัตราการเกิดโรคขึ้นอย่าง
รวดเร็วสอดคล้องกับการเพิ่มจ�ำนวนของประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย (Jitapunkul, Kunanusont, Phoolcharoen,
& Suriyawongpaisal, 2001) 2) มีผลกระทบรุนแรงต่อ
ผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม และ 3) เป็นโรคที่ไม่มียารักษาให้
หายขาดและไม่ทราบสาเหตุทแี่ ท้จริง (de la Torre, 2010)
ปัจจุบันการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม จ�ำเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลจากตัวผูป้ ว่ ยและญาติเกีย่ วกับความสามารถในการ
ท�ำหน้าที่ของสมองที่ลดลง ส่งผลให้การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันผิดปกติ เช่น ลืมวิธกี ารอาบน�ำ้ หรือลืมรับประทาน
อาหาร และการประเมินความสามารถของสมองและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือรังสีวิทยา (Thies & Bleiler,
2011) อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัย
จากแพทย์เฉพาะทางเกีย่ วกับภาวะสมองเสือ่ มมักเป็นระยะ
กลางหรือสุดท้าย เนื่องจากการขาดความรู้และความ
ตระหนักเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม หรือมีความเชื่อว่าการ

ลืมเป็นภาวะปกติของผู้สูงอายุ ท�ำให้ไม่ได้รับการตรวจ
รักษาตั้งแต่ในระยะแรก และไม่ได้รับประโยชน์จากการ
รักษาโดยยาเพื่อชะลอความเสื่อมของความจ�ำเท่าที่ควร
(Jitapunkul, Chansirikanjana, & Thamarpirat, 2009)
ดังนัน้ การคัดกรองหรือสืบค้นโรคในระยะแรกอย่างครอบคลุม
ควรเริม่ ต้นตัง้ แต่ในกลุม่ ผูส้ งู อายุปกติในชุมชน โดยเฉพาะ
กลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมชมรมผูส้ งู อายุซงึ่ มีโอกาสได้รบั การ
พัฒนาจากการจัดกิจกรรมเพือ่ ป้องกันการเกิดปัญหาภาวะ
สมองเสื่อม
การคัดกรองหรือสืบค้นโรคในระยะแรกควรพิจารณา
การเปลีย่ นแปลงของความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
การท�ำหน้าที่ของสมอง และปัจจัยที่อาจสัมพันธ์กับภาวะ
สมองเสือ่ มด้วย ผลการศึกษาก่อนหน้านีพ้ บว่ามีปจั จัยบาง
ประการที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ อายุที่
มากขึน้ ระดับการศึกษาต�่ำ พฤติกรรมสุขภาพ เช่น วิถชี วี ติ
การออกก�ำลังกาย การรับประทานอาหารไขมันสูง การดืม่
สุรา และภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง (Alzheimer's Disease
International, 2009) นอกจากนี้ในประเทศไทยยังพบ
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ปัญหาของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและกลุม่ อาการ
ของเมตะโบลิก เช่น ไขมันในเลือดสูง ยังเป็นปัญหาที่พบ
บ่อยและยังไม่สามารถจัดการได้ครบวงจร ท�ำให้ผู้สูงอายุ
ไทยมีแนวโน้มหรือความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะสมองเสือ่ ม
ได้เพิม่ มากขึน้ (Kespichayawattana & Jitapunkul, 2009;
Wangtongkum, Sucharitkul, Silprasert, & Inthrachak,
2008) มีผลการศึกษาว่าภาวะสมองเสื่อมเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันชนิดพืน้ ฐานและ
ซับซ้อน(Rajan, Hebert, Scherr, Mendes de Leon, &
Evans, 2013) การทรงตัว หรือท่าทางการเดินผิดปกติ
ท�ำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มได้มากกว่า
ปกติ (Kudo, Imamura, Sato, & Endo, 2009; Munoz
et al., 2010) หรือเกิดจากภาวะสูงวัยก็ท�ำให้การทรงตัว
ลดลง (Baezner et al., 2008)
ในประเทศไทย มีความแตกต่างในลักษณะของ
วัฒนธรรม ความเชื่อและค่านิยมในการดูแลตนเองและ
การดูแลผูส้ งู อายุโดยญาติผดู้ แู ลซึง่ อาจแตกต่างจากบริบท
ในต่างประเทศและยังไม่พบการวิจัยเช่นเรื่องนี้

ทรงตัว ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน กับความ
สามารถของสมอง ของผู้สูงอายุในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี

สมมติฐานการวิจัย

ความสามารถในการทรงตัว และความสามารถใน
การท�ำกิจกิจวัตรประจ�ำวัน มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถ
ของสมอง ของผู้สูงอายุในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยสหสัมพันธ์
(Correlational research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรม
ผู้สูงอายุ ต�ำบลเบิกไพร อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ซึ่งมีการลงทะเบียนไว้กับชมรมผู้สูงอายุในช่วงปี 2555
มีจ�ำนวน 950 คน
กลุม่ ตัวอย่าง เลือกแบบเจาะจง คือยังไม่ได้รบั การ
วินจิ ฉัยว่ามีภาวะสมองเสือ่ มจากแพทย์ และเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการ
ค�ำนวณ โดยใช้โปรแกรม G power 3.1 ในการทดสอบ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ก�ำหนด effect size ขนาดกลาง
เท่ากับ 0.3 และค่าความผิดพลาด เท่ากับ 0.5 (Cunningham
& McCrum-Gardner, 2007) ได้ค่าเท่ากับ 111
เครื่องมือวิจัย มี 4 ชิ้นได้แก่
1. แบบประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันแบบพื้นฐาน ผู้วิจัยใช้ Barthel Index Activity
of Daily Living (Mahoney & Barthel, 1965) มี 10 ด้าน
ได้แก่ การขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ การดูแลตนเอง
การแต่งกาย การใช้ห้องน�้ำ การลุกจากเตียงไปยังเก้าอี้
การแต่งตัว การอาบน�้ำ การรับประทานอาหารและการขึน้
บันได ให้คะแนน 0 ถึง 2 ส�ำหรับ ไม่สามารถปฏิบัติได้
ปฏิบัติได้บางส่วน และสามารถปฏิบัติได้ เฉพาะด้านการ

ค�ำถามการวิจัย

1. ความสามารถในการทรงตัว ความสามารถใน
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และ ความสามารถของสมอง
ของผู้สูงอายุในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นอย่างไร
2. ความสามารถในการทรงตัว ความสามารถใน
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถ
ของสมองของผู้สูงอายุในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
หรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาความสามารถในการทรงตัว ความสามารถ
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และความสามารถของสมอง
ของผู้สูงอายุในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
2. หาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
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ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ การแต่งกาย การใช้ห้องน�้ำ
การแต่งตัว การรับประทานอาหารและการขึ้นบันได
ให้คะแนน 0 ถึง 3 คะแนน ส่วนการอาบน�้ำและดูแลตนเอง
ให้คะแนน 0 ถึง 1 คะแนนรวม อยู่ระหว่าง 0-18 คะแนน
คะแนนสูง หมายถึง สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ดี
คะแนนต�ำ่ หมายถึง สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำได้บางส่วน
หรือไม่สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ ในประเทศไทย
เพื่อให้สามารถจัดบริการการดูแลระยะยาวได้เหมาะสม
จึงจัดกลุม่ ผูส้ งู อายุตามระดับความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน เป็น 3 ระดับดังนี้ 0-4 คะแนน หมายถึง ผูส้ งู อายุ
ที่มีภาวะติดเตียง 5-11 คะแนน หมายถึง ภาวะติดบ้าน
และมากกว่า 12 คะแนน หมายถึง ภาวะติดสังคม
เครื่องมือวิจัยฉบับนี้ เป็นแบบประเมินมาตรฐาน
ส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ กี ารใช้แพร่หลาย(Hartigan, 2007) ได้
ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยผูพ้ ฒ
ั นาเครือ่ งมือ
(Collin, Davies, & Horne, 1988) ได้ความตรงเชิงโครงสร้าง
และเชิงเกณฑ์อยู่ในระดับดี ค่า Interrater reliability อยู่
ในระดับดี (Richards et al., 2000; Schlote, Krüger,
Topp, & Wallesch, 2004)
2. แบบประเมินความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันแบบซับซ้อน (Instrumental Activity of Daily
Living) สร้างขึน้ โดย Lawton และ Brody (1969) มี 8 ด้าน
ได้แก่ การใช้โทรศัพท์ การจ่ายตลาด การเตรียมอาหาร
การท�ำความสะอาดบ้าน การซักผ้า การเดินทางโดยใช้
รถสาธารณะ การรับประทานยา และการจัดการด้าน
การเงิน ให้คะแนน 0 และ 1 ซึง่ หมายถึง ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองหรือท�ำได้บางส่วน
คะแนนรวมอยูใ่ นระหว่าง 0 ถึง 8 ผูท้ ไี่ ด้คะแนนสูงแสดงถึง
ยังมีความสามารถในการท�ำกิจกรรมที่ซับซ้อนด้วยตนเอง
ได้ และผู้ที่ได้คะแนนต�่ำหมายถึงจ�ำเป็นต้องพึ่งพาบุคคล
อื่น
เครือ่ งมือวิจยั นีผ้ า่ นการหาความตรงเชิงเนือ้ หาโดย
ผู้พัฒนาเครื่องมือและได้รับความนิยมในการน�ำไปใช้

(Cromwell, Eagar, & Poulos, 2003) แต่ไม่ได้จัดระดับ
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันชนิดซับซ้อน
ผู้วิจัยจึงก�ำหนดการแบ่งระดับดังนี้ คะแนนรวม 0-2.66
หมายถึง ต้องพึ่งพาผู้อื่น 2.67-5.33 หมายถึง สามารถ
ปฏิบัติได้บางส่วน และมากกว่า 5.33 หมายถึงสามารถ
ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
3. แบบประเมินการทรงตัว ผู้วิจัยใช้ Berg
Balance Scale สร้างขึ้นโดย Berg, Wood-Dauphinee,
Williams และ Maki (1992) โดยการสังเกตความสามารถ
ของผู้สูงอายุในการท�ำ 14 กิจกรรม ได้แก่ การลุกยืนจาก
ท่านั่ง การยืน การนั่ง การนั่งจากท่ายืน การเคลื่อนย้าย
จากเก้าอี้ การยืนร่วมกับการหลับตา การยืนเท้าชิด การ
เอื้อมมือไปข้างหน้า การหยิบสิ่งของ การมองไปข้างหลัง
การกลับหลังหัน การเดินต่อเท้า การก้าวเท้าไปข้างหน้าใน
ที่แคบ และการยืนด้วยขาข้างเดียว ให้คะแนน 0 ถึง 4
โดย 0 หมายถึง ไม่สามารถท�ำได้หรือต้องการการช่วยเหลือ
และ 4 หมายถึงสามารถปฏิบตั ไิ ด้ดี คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง
0-56 แบ่งเป็น 3 ระดับของความเสี่ยงต่อการหกล้ม ดังนี้
41-56 คะแนน หมายถึง มีความเสี่ยงต�่ำ 21-40 คะแนน
หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลาง และ 0-20 คะแนน
หมายถึงมีความเสี่ยงสูง เครื่องมือวิจัยฉบับนี้ เป็นแบบ
ประเมินมาตรฐานส�ำหรับผูส้ งู อายุ ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนือ้ หาโดยผูพ้ ฒ
ั นาเครือ่ งมือและมีการน�ำไปใช้ใน
การเปรียบเทียบเครื่องมือวัดการทรงตัวในการศึกษา
(Leddy, Crowner, & Earhart, 2011)
4. แบบประเมินสมรรถภาพสมองฉบับภาษาไทย
(Mini Mental Status Examination {MMSE} Thai version
2002) ได้รับการแปลภาษาและปรับปรุงให้เข้ากับบริบท
ไทย (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2544) มีจ�ำนวน 30 ข้อ
เกีย่ วกับ การทราบเวลา สถานที่ การจดจ�ำในสมอง ตัวเลข
หรือความสนใจ การนึกย้อนกลับ ภาษาด้านการเขียน
การฟัง การท�ำตามค�ำสั่งที่ซับซ้อน เป็นต้น การแบ่งระดับ
ของความสามารถทางสมอง เป็น 3 ระดับของภาวะสมอง
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เสื่อมดังนี้ คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 หมายถึง ระยะ
รุนแรง, 11-20 คะแนน หมายถึง ระยะกลาง, 21-25
หมายถึง ระยะต้น มากกว่า 25 คะแนนหมายถึง ปกติไม่มี
ภาวะสมองเสื่อม (Perneczky et al., 2006)
ผูว้ จิ ยั หาค่าสัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งชนิด Inter-rater
reliability ของเครื่องมือวิจัยทั้ง 4 ได้ค่าอยู่ระหว่าง
0.80-0.90
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะการเก็บข้อมูล
กระท�ำในเดือนมิถุนายนถึง กันยายน พ.ศ. 2555
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย เมื่อได้รับข้อมูล
เกีย่ วกับการวิจยั ผูส้ งู อายุตดั สินใจเข้าร่วมวิจยั อย่างอิสระ
และให้สทิ ธิถ์ อนตัวได้โดยไม่ได้รบั ผลกระทบต่อการบริการ
ปกติไม่มกี ารเปิดเผยชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั และน�ำเสนอผลวิจยั
ในภาพรวม
ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั จ�ำนวน 10 คน สัมภาษณ์ และ
ตรวจร่างกายผู้สูงอายุ โดยใช้เครื่องมือวิจัยทั้ง 4 ฉบับ
ใช้เวลา 45 – 65 นาทีตอ่ คน ผูว้ จิ ยั ประเมินสภาพและความ
พร้อมของผู้สูงอายุเพือ่ ป้องกันการหกล้ม และเริ่มประเมิน
ความสามารถของสมองตามแบบประเมิน MMSE (Thai
2002) ใช้เวลา 10-15 นาทีต่อคน สัมภาษณ์ผู้สูงอายุใน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐานและ
ซับซ้อน ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีต่อคน และทดสอบ
การทรงตัวโดยให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตามแต่ละข้อ และให้
คะแนนตามความสามารถ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าร้อยละ และ Spearman
rho

ผลการวิจัย

แบบประเมินทีม่ ขี อ้ มูลสมบูรณ์มจี ำ� นวน 91 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 81.98
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 87.9 เป็นหญิง ร้อยละ74.7
มีสถานภาพสมรสคู่ อายุเฉลี่ย 65.98 ปี ร้อยละ 52.7
มีโรคประจ�ำตัว อย่างน้อย 1 โรค ร้อยละ 87.9 มีการศึกษา
ไม่ถึงระดับปริญญาตรี
1. ผลการศึกษาความสามารถในการทรงตัว ความ
สามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และความสามารถของ
สมอง ของผู้สูงอายุในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
แบบพื้นฐานระดับติดสังคม ได้ทุกคน และร้อยละ 89
มีความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบซับซ้อนใน
ระดับช่วยเหลือตนเองได้ ความสามารถในการทรงตัว พบ
ว่าร้อยละ 84.6 มีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูง ร้อยละ 67
มีความสามารถของสมองอยู่ในระดับปกติ (ตาราง 1)
2. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการทรงตัว ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
กับความสามารถของสมองของผูส้ งู อายุในอ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี พบว่า ความสามารถของสมอง มีควาสัมพันธ์
กับความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบซับซ้อน
(ρ = 0.466, p<.05) และความสามารถในการทรงตัว
(ρ= 0.222, p< .01) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบ
พื้นฐาน (ρ= 0.175, p> .05)
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ตาราง 1 ร้อยละของผู้สูงอายุจ�ำแนกตามระดับความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบพื้นฐาน แบบซับซ้อน
ความสามารถในการทรงตัวและความสามารถของสมอง (n = 91)
ความสามารถ
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบพื้นฐาน
ติดสังคม
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบซับซ้อน
ช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย/ได้รับการช่วยเหลือบางส่วน
พึ่งพาตนเองได้
ความสามารถในการทรงตัว
ความเสี่ยงต่อการหกล้มสูง
ความเสี่ยงต่อการหกล้มปานกลาง
ความสามารถของสมอง
ปกติและไม่มีภาวะสมองเสื่อม
สมองเสื่อมระยะต้น

การอภิปรายผลการวิจัย

ร้อยละ
100.00
11.00
89.00
84.60
15.40
67.00
33.00

Hilleras, & Winblad, 2001; McKhann et al., 2011;
Thies & Bleiler, 2011) แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใน
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาพบว่า เป็นผูส้ งู อายุทยี่ งั มีสขุ ภาพแข็ง
แรง ไม่มภี าวะสมองเสือ่ ม ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุได้ จึงพบแต่การเปลี่ยนแปลงของกิจวัตร
ประจ�ำวันชนิดซับซ้อน โดยยังไม่มีผลกระทบต่อกิจวัตร
ประจ�ำวันชนิดพื้นฐานและสอดคล้องกับการศึกษาของ
Rajan และคณะ (2013) ทีพ่ บว่าอัตราการลดความสามารถ
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันที่ซับซ้อน หลังจากที่ความ
สามารถของสมองลดลง เท่ากับ 0.054 คะแนนต่อปี
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
ทรงตัวกับความสามารถของสมอง สอดคล้องกับผลการ
วิจัย ที่พบว่า การทรงตัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมมีความผิด
ปกติสอดคล้องกับการท�ำหน้าที่ของสมอง (Munoz et al.,
2010; Sheridan & Hausdorff, 2007) และยังท�ำให้เกิด
การเดินผิดปกติร่วมด้วย (Nadkarni, McIlroy, Mawji, &

ผลการวิจยั พบว่าความสามารถของสมอง มีความ
สัมพันธ์กบั ความสามารถในการทรงตัวและความสามารถ
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบซับซ้อน แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบพื้นฐาน
ของผูส้ งู อายุ ในอ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรซี งึ่ สนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยเพียงบางส่วน
การที่ความสามารถของสมอง มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบซับซ้อน อาจ
จะเกิดจากการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันที่ซับซ้อนจ�ำเป็นต้อง
อาศัยการท�ำงานของสมองหลายส่วน ภาวะที่สมองมีการ
ท�ำงานลดลง เช่น ความจ�ำลดลง การตัดสินใจผิดพลาด
อาจจะน�ำไปสู่การลความสามารถใน หากสมองสูญเสีย
หน้าที่มากขึ้นจึงจะท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันชนิดพืน้ ฐานต่อไป สอดคล้องกับรูปแบบการวินจิ ฉัย
ในปัจจุบนั ทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างความสามารถทางสมอง ทีม่ ี
ผลกระทบต่อการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน (Aguero-Torres,
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Black, 2009) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจพบได้ตั้งแต่ใน
ระยะแรกของอัลไซเมอร์ แต่จะปรากฏให้เห็นชัดเจนเพิ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เข้าสูร่ ะยะที่ 2 ของสมองเสือ่ ม เช่น
สามารถยกขาได้ไม่พ้นพื้น ท�ำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของ
การหกล้มได้ (Munoz et al., 2010)

ข้อเสนอแนะ
บุคลากรทางสุขภาพในระดับชุมชนที่ต้องดูแล
ผูส้ งู อายุควรฝึกทักษะในการประเมินความสามารถในการ
ท�ำงานของสมอง จากความสามารถในการทรงตัวและการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันแบบพื้นฐานและซับซ้อน
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