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บทคัดยอ
การวิจยั เชิงคุณภาพนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาประสบการณการปรับตัวของผูดูแลในการดูแลกิจวัตรประจําวันผูสูงอายุ
สมองเสื่อมในชนบท ผูใหขอมูลหลักเปนผูดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อมระยะที่ 2 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่
กําหนด รวบรวมขอมูลดวยวิธกี ารสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนือ้ หา
ผลการศึกษา ประสบการณการปรับตัวของผูดูแลในการดูแลกิจวัตรประจําวันผูสูงอายุสมองเสื่อมในชนบท จํานวน
8 ราย ผลการวิเคราะห ประกอบดวย 3 ประเด็น คือ 1) การปรับเปลี่ยนตารางชีวิต ไดมีการจัดสรรเวลาเพื่อทําหนาที่เปน
ผูดูแลหลัก รวมทั้งใหสามารถดูแลตนเอง ประกอบอาชีพ และเขารวมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสม 2) การปรับ
เปลีย่ นวิธคี ดิ ผูดูแลมีความรูเกีย่ วกับพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงของภาวะสมองเสือ่ ม ทําใหผูดูแลเขาใจและยอมรับ
พฤติกรรมที่ผู สูงอายุสมองเสื่อมแสดงออกรวมทั้งทําใจ และปลอยวาง 3) การจัดการปญหาสุขภาพ ผู ดูแลไดจัดการ
ผลกระทบที่เกิดกับตนเองทางดานรางกายเพื่อใหอาการทุเลา หรือไมมีภาวะแทรกซอนในกรณีที่มีโรคประจําตัว และดาน
จิตใจ เพื่อลดอาการทอแท เบื่อหนาย และความเครียด
ขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้ทําใหเขาใจประสบการณของผูดูแลในการดูแลกิจวัตรประจําวันผูสูงอายุสมองเสื่อม
ไดดีขึ้น และสามารถใชเปนแนวทางสําหรับผูดูแลที่ไมสามารถปรับตัวไดเหมาะสม หรือไมสามารถเผชิญปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ประสบการณ การปรับตัว ผูดูแล ผูสูงอายุ กิจวัตรประจําวัน สมองเสื่อม
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Abstract
The purpose of this research was to describe caregivers adaptation experiences in assisting the activity of
daily livings (ADLs) among elderly persons with dementia in rural context. A qualitative method was applied in the
study. Participant selection used purposive sampling. Key informants were eight caregivers who took care of
elderly persons with dementia in stage 2. Data collection used in-depth interview and participant observation.
Content analysis was employed in data analysis.
Results showed that three main themes emerged from adaptation experiences of caregivers who took care
of ADLs in elderly persons with dementia. Firstly, to adapt their life schedules: to take care of activity daily living
(ADLs), to make a living, and to participate in social activities. Secondly, to change their way of thought: understand
the signs of the disease, and accept the expressive behavior of elderly persons with dementia. Finally, to release
signs or complications of physical health problems, and to reduce mental health problems such as burnout,
boredom and stress.
Research ﬁndings of this study lead to a better understanding of the experiences of caregivers who took care
of ADL in elderly persons with dementia. The information can be used as guideline of caregivers who cannot
accept their roles as caregiver.
Keywords: experience, self adaptation, caregivers, activities of daily living (ADLs), dementia.
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บทนํา
ภาวะสมองเสื่ อ มเปนปญหาสุ ข ภาพที่ สํ า คั ญ ของ
ผูสูงอายุทวั่ โลก ในป พ.ศ. 2553 มีจาํ นวน 35.6 ลานคน โดย
มีภาวะสมองเสื่อมรายใหมเพิ่มขึ้นปละ 7.7 ลานคน ปญหา
ภาวะสมองเสื่อมสัมพันธกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นโดยพบวา
ผูทีม่ อี ายุมากกวา 65 ป และ 85 ป ขึน้ ไป มีภาวะสมองเสือ่ ม
รอยละ 10 และรอยละ 30 ตามลําดับ1 สําหรับประเทศไทย
จากการสํารวจภาวะสุขภาพของผูสูงอายุระหวางป พ.ศ.
2551 – พ.ศ. 2552 พบ ความชุกของผูสูงอายุที่มีภาวะ
สมองเสื่อมรอยละ 12.3 และเพิ่มสูงขึ้นตามวัย เชนกัน โดย
พบภาวะสมองเสื่อมรอยละ 7.1 ในชวงอายุ 60 – 69 ป ได
เพิม่ เปนรอยละ 14.7 ในชวงอายุ 70 – 79 ป และพบมากกวา
เทาตัวถึงรอยละ 32.5 ในชวงอายุ 80 ปขึ้นไป2 จากขอมูล
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงสถานการณผูสูงอายุสมองเสื่อม
เปนปญหาที่สําคัญ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ภาวะสมองเสือ่ มเปนการเจ็บปวยเรือ้ รังในผูสูงอายุ เกิด
จากความผิดปกติของสมอง และการสูญเสียหนาทีข่ องสมอง
หลายดานพรอมกัน3,4,5 กอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรม
อารมณและจิตใจ ทําใหผู สูงอายุสมองเสื่อมมีพฤติกรรม
ผิ ด ปกติ เชน อาการหวาดระแวง วิ ต กกั ง วล หลงผิ ด
ประสาทหลอน กาวราว และการขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ6,7 โดย
เฉพาะผูสูงอายุสมองเสื่อม ระยะที่ 2 ที่มีลักษณะอาการ
เกีย่ วกับ ความจําเกาๆ เริม่ เสียไป การสือ่ สารบกพรอง มีปญหา
ดานพฤติกรรม อารมณ และจิตใจ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ไดนอยตองการความชวยเหลือจากผูดูแลเกือบทั้งหมด3,4,5
และเมื่อการดําเนินของโรคเปนไปอยางตอเนื่อง จนถึงขั้น
ชวยเหลือตนเองไดนอย หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได
ผูสูงอายุสมองเสื่อมจึงตองการการชวยเหลือจากบุคคลอื่น
จนสงผลตอการเปนภาระของครอบครัวมากขึ้น8,9
การผู ดูแลผู สูงอายุสมองเสื่อมถือเปนภาระการดูแล
ที่หนักมาก ผูดูแลตองใหการดูแลอยางใกลชิด และตอเนื่อง
กอใหเกิดผลกระทบตอผูดูแลมากมาย ทําใหมีปญหาสุขภาพ
ตามมา เชน ปวดหลัง ปวดเขา กระเพาะอาหารอักเสบ และ
ในกรณีทมี่ โี รคประจําตัวอยูกอนแลวทําใหอาการรุนแรง และ
กําเริบมากขึ้น8 รวมทั้งผูดูแลมีความเครียด วิตกกังวล โกรธ
อับอาย8,9,10 ไมมีอิสระในการดําเนินชีวิต เวลาถูกจํากัดลง
ทําใหเกิดปญหาดานสัมพันธภาพกับสมาชิกครอบครัว เพือ่ น
บาน11 และนอกจากนีแ้ ลวผูดูแลบางรายตองลาออกจากงาน
มีผลทําใหรายไดลดลง หรือบางรายอาจมีหนี้สินเพิ่มขึ้น8,9
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จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ การศึกษาสวนใหญ
แสดงถึง ปจจัยที่มีผลตอความเครียด ภาระในการดูแล
ระดับความเครียด และการ จัดการความเครียด11,12 ยังไมพบ
การศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของผูดูแลในการดูแลกิจวัตร
ประจําวันผูสูงอายุสมองเสือ่ มโดยเฉพาะผูสูงอายุสมองเสือ่ ม
ระยะที่ 2 ญาติผดูู แลเปนบุคคลสําคัญยิง่ ทีจ่ ะชวยใหผูสูงอายุ
สมองเสือ่ มไดรับการดูแลตามปญหาและความตองการอยาง
ครบถวน เพื่อชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชวงชีวิตที่
เหลืออยู ดังนัน้ ผูวิจยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาประสบการณในการ
ปรับตัวของผู ดูแลในการดูแลกิจวัตรประจําวันผู สูงอายุใน
ชนบท โดยผลการศึกษาครั้งนี้น าจะเปนประโยชนใหทีม
สุขภาพใชเปนแนวทางสนับสนุนใหผูดูแลสามารถปรับตัวได
อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สงผลใหการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทัง้ ผูสูงอายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม และผูดูแลดีขนึ้

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาประสบการณการปรับตัวของผูดูแลในการ
ดูแลกิจวัตรประจําวัยผูสูงอายุสมองเสื่อมในชนบท

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) โดยผูวิจัยดําเนินการวิจัย ดังนี้
ผูใหขอมูล เปนผูดูแลหลักทีใ่ หการดูแลผูสูงอายุสมอง
เสื่อมระยะที่ 2 คัดเลือกผู ใหขอมูลโดยใชวิธีแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive sampling) คัดเลือกผูดูแลทีม่ ฐี านะญาติ
ของผู สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ใหการดูแลผู สูงอายุสมอง
เสือ่ มอยางนอยเปนเวลา 1 เดือน กอนการเขารวมวิจยั อายุ
15 ปขึน้ ไป สามารถพูดและเขาใจภาษาไทยไดดี มีภมู ลิ าํ เนา
อยูในอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ สมัครใจ และยินดี
ใหความรวมมือในการวิจัย จํานวน 8 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือหลักที่ใชในการ
วิจยั คือ ผูวิจยั ซึง่ มีประสบการณการทํางานในชุมชน เกีย่ วกับ
ผูสูงอายุสมองเสื่อมมามากกวา 5 ป และไดผานการพัฒนา
ศั ก ยภาพตนเองเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพทางการ
พยาบาล จัดโดยชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย เมือ่
ป พ.ศ.2551 และไดมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจน
มีประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวคําถามทีใ่ ชในการสัมภาษณเปนแบบกึง่ โครงสราง
ผูวิจยั สรางขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจยั
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ตางๆ ลักษณะเปนคําถามปลายเปด เพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย แนวคําถามในการสัมภาษณ
ประกอบดวยคําถามหลัก 2 ประเด็น คําถามรอง 8 ประเด็น
โดยแนวคําถามไดอยูภายใตคําแนะนําของอาจารยทีป่ รึกษา
และผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒจิ าํ นวน 5 ทาน รวมทัง้
ผูวิจัยไดนําไปทดลองสัมภาษณกับผูใหขอมูลที่มีลักษณะ
เหมือนกลุมผูใหขอมูลในการวิจัย กอนนํามาปรับแกและนํา
ไปใชในการสัมภาษณจริง
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจยั ครัง้ นีผ้ านการพิจารณา
และรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และไดรับอนุญาตจากผูบริหาร
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ผูวิจัยติดตอผูให
ขอมูล พรอมทั้งใหรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การ
รักษาความลับของขอมูล โดยผูใหขอมูลสามารถถอนตัวออก
จากการวิ จั ย ไดตลอดเวลาโดยไมมี ผ ลตอการรั ก ษาที่
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว และการดูแลตอเนือ่ งทีบ่ าน เก็บ
ขอมูลในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 โดยใชวิธกี าร
สัมภาษณเชิงลึก พบ ผูใหขอมูลแตละราย 2-3 ครั้ง และใช
เวลาสัมภาษณประมาณ 45-60 นาที จะดําเนินการสัมภาษณ
ที่บานของผูใหขอมูล โดยผูใหขอมูลเปนผูกําหนดเวลาที่มี
ความพรอม และขณะสัมภาษณมีความเปนสวนตัว เฉพาะ
ผูวิจัยและผูใหขอมูลเทานั้น การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ
ไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล เมือ่ ตองการขอมูลเพิม่ ขึน้
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจนสมบูรณและการเก็บรวบรวม
ขอมูลจะยุตเิ มือ่ ไมพบขอสงสัย หรือไมมีขอมูลใหมเกิดขึน้ จน
ขอมูลมีความอิ่มตัว (Saturation of Data) วิเคราะหขอมูล
โดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis)13,14
การตรวจสอบความนาเชือ่ ถือของขอมูล ผูวิจยั ไดตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือของขอมูลในทุกขั้นตอนของการวิจัย13,14
ประกอบดวย 1) ความนาเชื่อถือ (Credibility) จากการ
คั ด เลื อ กผู ใหขอมู ล ตามคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนด การสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู ใหขอมูลเพื่อใหเกิดความไววางใจ

2) การตรวจความตรงของขอมูลโดยการใชการตรวจสอบ
แบบสามเสา (Triangulation) โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีที่
ตางกัน (Methods Triangulation) ทั้งจากการสัมภาษณ
เชิงลึก และการสังเกตแบบมีสวนรวม เชน ถาพบวาผูให
ขอมูลกําลังดูแลกิจวัตรประจําวันใหผูสูงอายุสมองเสื่อมอยู
ผูวิจัยไดรวมกิจกรรมการดูแล เชน ชวยปอนอาหาร ชวย
อาบนํ้า และเปลี่ยนเสื้อผาให ในการเก็บขอมูลจากแหลงที่
ตางกัน (Data Sources Triangulation) จากผูใหขอมูล
สมาชิกคนอืน่ ในครอบครัว หรือ อาสาสมัครสาธารณสุข การ
เก็บรวบรวมขอมูลในระยะเวลาตางกัน (Time Triangulation)
โดยการถามซํ้ากับผูใหขอมูล หรือสังเกตการกระทําเดิมๆ
ในเวลาทีแ่ ตกตางกัน เชน เชา บาย เย็น 3) ตรวจสอบความ
สอดคลองของขอมูลและการตีความของผูวิจยั กับผูใหขอมูล
(Member checking) และตรวจสอบความถูกตองของเนือ้ หา
โดยกระบวนการวิจัยในทุกขั้นตอนอยูภายใตการควบคุม
ของอาจารยที่ปรึกษา

ผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้จะมีผูใหขอมูลเปนผูดูแลผูสูงอายุ
สมองเสื่อมระยะที่ 2 จํานวน 8 ราย โดยเปนผูดูแลเพศชาย
2 ราย เพศหญิง 6 ราย มีความเกี่ยวของกับผูสูงอายุสมอง
เสื่อมในฐานะภรรยา 2 ราย และบุตร 6 ราย มีอายุตั้งแต
33-76 ป อายุเฉลี่ย 54.50 ป สถานภาพสมรสคู จํานวน
6 ราย สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 5 ราย ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 6 ราย มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000
บาท ประสบการณการเปนผูดูแลหลัก ตั้งแต 2 เดือน ถึง
8 ป เวลาที่ใชในการดูแลเฉลี่ย 14 ชั่วโมงตอวัน มีการ
เจ็บปวยดวยโรคกระดูกและขอ 2 ราย
การจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูดูแลไดถายทอด
ประสบการณในการปรับตัวเพือ่ ทําหนาทีด่ แู ลกิจวัตรประจํา
วันผูสูงอายุสมองเสือ่ ม ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ดังสรุป
ในภาพประกอบที่ 1 รายละเอียด ดังนี้

การปรับตารางชีวิต
การปรับตัวของผูดูแลหลัก

การปรับเปลี่ยนวิธีคิด
การจัดการปญหาสุขภาพ

- การจัดการกิจวัตรประจําวัน
- การจัดการการประกอบอาชีพ
- ตองการการเขาสังคม
- ยอมรับและเขาใจ
- ทําใจ
- ยอมรับและเขาใจ
- ทําใจ

ภาพประกอบที่ 1 แสดงความสัมพันธของขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของผูดูแล
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1. การปรับตารางชีวิต
การดูแลกิจวัตรประจําวันผู สูงอายุสมองเสื่อม ทําให
ผูดูแลเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตสวนตัว สถานภาพทาง
สังคม รวมทั้งเกิดปญหาสุขภาพตามมา ผู ดูแลไดมีการ
จัดสรรเวลาในการดูแลผู สูงอายุสมองเสื่อมตั้งแตเชาจน
กระทั่งเขานอนอยางเปนระบบชวยใหผูดูแลสามารถใหการ
ดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม พรอมกับสามารถทํากิจกรรมสวนตัว
ไดอยางเหมาะสมและลงตัวกับการดําเนินชีวิตในแตละวัน
1.1 การจัดการกิจวัตรประจําวัน โดยผูดูแลไดมี
การจัดการเวลาเพือ่ ใหสามารถทําหนาทีผ่ ดูู แลหลัก และการ
ดูแลกิจกรรมสวนตัวของตนเองไดอยางเหมาะสมตามบริบท
ของแตและบุคคล
“ตื่ น ขึ่ น ปบ ผมกะตองเฮ็ ด ทุ ล ะสวนตั ว ของผม
ใหแลว แลวเมิดทุกอยาง ผมกะซิเอาแมมาลางหนา สวย
หนาทาแปง หลังจากนั้นแลว พาเลากินเขา” CM03 (หลัง
จากตื่นขึ้นผมจะทําธุระสวนตัวใหเสร็จ แลวดูแลใหแมลาง
หนา ทาแปงและรับประทานอาหาร)
1.2 การจัดการประกอบอาชีพ นอกจากการทํา
หนาทีเปนผูดูแลแลว ผูดูแลยังตองมีความรับผิดชอบในการ
ประกอบอาชีพหารายไดเพื่อเลี้ยงครอบครัว ผูดูแลไดมีการ
จัดสรรเวลาเพือ่ ใหสามารถทําหนาทีท่ งั้ สองอยางไปดวยกัน
ไดอยางลงตัว “เลากินเองได แตกะเฮี่ยแน ถามื้อไดบฟาว
กะใหเลากินเอง โดนแนกะซิรอเก็บ แตถามือ้ ใดฟาวนําไฮนํา
นากะซิปอนใหเลากินใหเหมิด คันบจังซันมันบทัน มันซีสวย
ไฮกะซิบแลว” (วันไหนไมรีบใหผูปวยกินเอง ก็มีหกบาง วัน
ไหนรีบก็ปอน)
1.3 ตองการการเขาสังคม เมื่อตองรับหนาที่เปน
ผูดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อมทําใหผูดูแลไมสามารถเขารวม
กิจกรรมตางๆ เชน งานแตงงาน งานศพ ไปทําบุญที่วัดใน
วันสําคัญตางๆ ผูดูแลจึงมีการกําหนดเวลาไวลวงหนา และ
หาผูดูแลมาทําหนาที่เปนครั้งคราว โดยยังคงรับหนาที่เปน
ผูดูแลอยูเชนเคย “กะไดไปอยู เชน เวลายายซิไปวัดยามวันพะ
ใย หรือวาไปเอาบุญนําเพิน่ กะไปบอกใหหลานสาวมาเฝาตา
ให ยายกะฟาวไปฟาวมาอยู บโดน คันยายบอยู ตาเลาซิ
เหลียวหา หลูโตนเลา” (ยายไดไปรวมงานสังคม เชนวันพระ
ใหญยายก็รีบไปรีบกลับ สงสารตาที่มองหายายหากไมอยู)
2. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด
การดูแลผูสูงอายุสมองเสือ่ ม ทีไ่ มมีทางรักษาใหหายได
เมือ่ เวลาผานไปอาการมีแตจะแยลงผูสูงอายุสมองเสือ่ มตอง
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พึง่ พิงผูดูแลมากขึน้ รวมทัง้ มีพฤติกรรมแสดงออกทีซ่ บั ซอน
เกิดจากความผิดปกติดานความจําและพฤติกรรม แตถึง
อยางไร ผูดูแลก็ไมสามารถทอดทิ้งใหผูสูงอายุสมองเสื่อม
อาศัยอยูเพียงลําพังได ผูดูแลจึงไดมีวธิ กี ารปรับความคิดเพือ่
คงทําหนาที่ใหการดูแลตอไป
2.1 เขาใจ และยอมรับ โดยผูดูแลมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินของโรค อาการและอาการแสดง
รวมทั้งเขาใจวาพฤติกรรมที่ผูสูงอายุสมองเสื่อมแสดงออก
ไมใชการแกลงทํา ผูดูแลเขาใจ และยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพือ่ ใหการดูแล และตอบสนองความตองการผูสูงอายุสมอง
เสื่อม ไดอยางเหมาะสม “ถามื่อไดยายซงใหบทัน บไดดังใจ
ตากะซิโยนของใส กะถืกอยูตอนแลกๆ กะเคียดหลายนอยใจ
เสียใจ กะคิดวาที่ตาเลาเปนแบบนี้ ยอนบสบายเลยเปนไป
ทั่ว” (ระยะแรกตามีอาการหงุดหงิด ปาของใสยายผูดูแล
เมื่อยายชาไมไดดั่งใจ ยายก็นอยใจหลังมาก็เขาใจวาเปน
เพราะการเจ็บปวย)
2.2 ทําใจ ผูดูแลรับรูวาภาวะสมองเสือ่ มเปนโรคที่
รักษาไมหาย เมื่อเปนแลวผูสูงอายุสมองเสื่อมไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได ตองพึ่งพาการดูแลกิจวัตรประจําวันใน
ทุกดาน ซึ่งถือวาเปนภาระที่หนักของผูดูแล ทั้งนี้ผูดูแลไม
สามารถปฏิเสธการดูแลได ดังนั้นเพื่อใหสามารถอยู กับ
สถานการณทีเ่ ปนจริงใหได ผูดูแลจึงยอมรับกับสถานการณ
ที่เกิดขึ้นดวยการทําใจ อดทน และปลอยวาง “เลาไดมาอยู
นํากะเลยลับเอาเลยเฮ็ดใจไปเลย แบบบคิดเฮ็ดใจใหบคิดให
ไปอยูนําเขา เขากะเอาบได ผมกะเลยบอยากเวา กะเลยซือ่ ๆ
ไปเลยเฮ็ดใจแบบปกติไปเลย”
3. การจัดการปญหาสุขภาพ
ผู ดูแลตองชวยเหลือใหการดูแลกิจวัตรประจําวันให
ผูสูงอายุสมองเสือ่ มเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหผูดูแลไมมี
เวลาดูแลสุขภาพตนเอง กอใหเกิดปญหาสุขภาพตางๆ ตาม
มา เชน ผูดูแลทีม่ โี รคประจําตัวสงผลใหอาการตางๆ รุนแรง
ขึ้น ผูดูแลไดมีการจัดการปญหาสุขภาพ ดังนี้
3.1 ดานรางกาย ภาระการดูแลผูสูงอายุสมองเสือ่ ม
ทําใหมีเวลาดูแลตนเองนอยลง พักผอนไมเพียงพอ รวมทั้ง
ผูดูแลที่เปนผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพเกี่ยวกับโรคกลามเนื้อ
และขอ ทําใหปญหาสุขภาพมีอาการมากขึ้น หรือรุนแรงขึ้น
ผูดูแลไดแกปญหาเพื่อใหสามารถดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม
ตอไป “ลังเทียยืนอาบนํ้าใหตา โดนหลาย เขากะบวม ยาย
กะไปโลงบานเอายาแกปวดเขาปวดขามากินกะพออยูได”
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

“พีก่ ะเปนโลกเบาหวานนํา กะไปตามนัดทุกเทีย กินยาตลอด
ยานนํา้ ตาลมันขึน้ หลาย ยากินกะซิเอาบอยู คันพีเ่ ปนหลาย
กะซิยากอีก”
3.2 ดานจิตใจ ภาวะสมองเสื่อมเปนโรคที่รักษา
ไมหาย การดูแลจึงเปนภาระที่หนักและใชเวลาในการดูแล
เปนระยะเวลานาน ทํ า ใหผู ดู แ ลเกิ ด ความรู สึ ก ทอแท
เบือ่ หนาย เครียด ผูดูแลไดจัดการกับอารมณของตนเองเพือ่
แกปญหาดังกลาว “ลังเทีย มันทอ นายๆ นอนบหลับยอน
เคียดสี่ทุมหาทุมผมออกมานั่งดูดยาเลนทางนอก โดนเติบ
คอยเขาไปนอน บางเที่ยกะเปดเพงฟงผอนคายในลด”
“มันเมื่อย มันทอหลาย...กะเวากับลูกสาวใหเขาฟงแน
คิดหลาย ปวดหัวนอนบหลับไปหาหมออยูโลงบานเวาให
เพิ่นฟง เพิ่นกะใหยานอนหลับมากิน ”

อภิปรายผล
กิจวัตรประจําวันผูสูงอายุสมองเสือ่ มระยะที่ 2 ทีผ่ ดูู แล
ตองชวยเหลือ มีมากมาย ยุงยากและซับซอนปญหาที่พบ
จะแตกตางกันไป กิจกรรมการดูแลตองใชเวลาเกือบทั้งวัน
และยาวนานไมสามารถบอกระยะเวลาทีส่ นิ้ สุดได ผูดูแลรับรูวา
การเขามารับบทบาทเปนผู ดูแลหลัก ทําใหวิถีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ดังนั้นผูดูแลจึงไดมีการปรับตัวเพื่อที่
จะสามารถดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อมตอไป โดยผูดูแลมีการ
ปรับตารางชีวิต การปรับเปลี่ยนวิธีคิด และจัดการปญหา
สุขภาพที่เกิดขึ้น
ผูดูแลมีการปรับตัวเพือ่ ใหเกิดความสมดุลระหวางการ
ดูแลกิจวัตรประจําวันใหผูสูงอายุสมองเสือ่ ม และของตนเอง
โดยผูดูแลกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมการดูแลแตละอยาง
ใหชัดเจน อยางสมํ่าเสมอ เริ่มตั้งแตตอนเชา จนกระทั่ง
ผู สู ง อายุ ส มองเสื่ อ มเขานอน 15 ในขณะที่ ผู ดู แ ลที่ ไ มมี
ประสบการณการดูแลผูปวยมากอน ทําใหใชเวลาในดูแล
ผูปวยมากกวาคนอืน่ ผูดูแลจึงมีเวลาในการดูแลตนเองนอย
ลง 16 กอนที่ จ ะมารั บ บทบาทเปนผู ดู แ ลหลั ก ในการดู แ ล
ผูสูงอายุสมองเสือ่ ม ผูดูแลสวนใหญตองประกอบอาชีพ หรือ
มีงานทีต่ องรับผิดชอบเพือ่ หารายไดดูแลครอบครัว เมือ่ ตอง
มารับบทบาทเปนผู ดูแลทําใหมีหนาที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความสมดุลในการทําหนาที่ทั้งสองอยาง
ผูดูแลไดจัดการกับบทบาททั้งสองโดยไมใหเกิดผลกระทบ
กับการประกอบอาชีพ เนื่องจากผูดูแลสวนใหญประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรม มี บ ริ บ ทที่ ไ มมี ก รอบเวลาแนนอน
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สามารถไปทําตามที่สะดวก8,15 นอกจากที่กลาวมาขางตน
การดูแลผูสูงอายุสมองเสือ่ ม ทําใหผูดูแลมีเวลาสวนตัวนอย
ลง ไมสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ทางสังคมไดสะดวก
เหมือนเมื่อกอน9,11 แตกระนั้นผูดูแลยังคงตองการเขารวม
กิจกรรมในชุมชนเพื่อแสดงใหเห็นถึงการเปนสวนหนึ่งของ
สั ง คมโดยเฉพาะผู ดู แ ลที่ เ ปนผู สู ง อายุ ต องการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนา ผูดูแลไดจัดสรร หรือแบงเวลาในการ
เขารวมกิจกรรมไวลวงหนา หรือกําหนดเวลาที่เหมาะสม
เพื่อเตรียมญาติมาชวยดูแลแทนเปนครั้งคราว โดยไมเกิด
ผลกระทบ ตอการดูแลผูสูงอายุสมองเสื่อม แสดงใหเห็นถึง
คุณลักษณะของครอบครัวไทย แมจะมีการเปลีย่ นแปลงจาก
ครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น การอบรมเลี้ยง
ดูผานความรักความผูกพันใหมีความเคารพ ความกตัญ ู
และรับฟงคําแนะนําจากผูอาวุโสในครอบครัวทําใหสมาชิก
ครอบครัวมีความผูกพัน ยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน เมื่อเกิด
การเจ็บปวยจึงเปนความรับผิดชอบสมาชิกของครอบครัว
รวมกัน17 การที่ไดผูดูแลไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
เปนการแสดงถึงการที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต อกัน
อยางเหมาะสม มีความใกลชิดผูกพัน หวงใย และใหคุณคา
ซึ่งกันและกัน18 ผูดูแลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพยาธิ
อาการและอาการแสดงของโรควาภาวะสมองเสือ่ ม เปนโรค
ทีร่ กั ษาไมหาย การดําเนินของโรคเปลีย่ นแปลงไปตามระยะ
เวลาทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ ยอมรับวาพฤติกรรมทีผ่ สูู งอายุสมอง
เสือ่ มแสดงออกมาไมใชการเสแสรงหรือแกลงทํา19,20 ในขณะ
ที่ผูดูแลไดรับความรูเกี่ยวกับกับพยาธิสภาพ อาการและ
อาการแสดงของโรค ไมชั ด เจน ทํ า ใหผู ดู แ ลเขาใจวา
พฤติกรรมตางๆ ที่ผูสูงอายุสมองเสื่อมแสดงออกเกิดจาก
ปญหาดาน นิสยั สวนตัว และพฤติกรรมสวนบุคคล8 และเมือ่
ความเจ็บปวยเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว เปนภาระที่
หลีกเลี่ยงไมได ผูดูแลทําจิตใจใหเขมแข็งยอมรับสภาพกับ
ภาระทีต่ องดูแล เปนกลวิธที ผี่ ดูู แลใชปรับสภาวะทางอารมณ
เพื่อสรางความเขมแขงใหกับตัวเอง รวมทําใจ อดทน และ
ปลอยวาง8-12
ภาวะสุขภาพของผูดูแล ในการดูแลกิจวัตรประจําวัน
ผูสูงอายุสมองเสือ่ มนัน้ ตองใชระยะเวลามากในแตละวัน และ
เวลายาวนาน ทําใหผู ดูแลมีเวลาพักผอน หรือเวลาทํา
กิจกรรมสวนตัวนอยลง ถึงแมผูดูแลไดมีการปรับตารางชีวติ
รวมทั้งปรับวิธีคิดแลวก็ตาม ผูดูแลยังคงเกิดปญหาสุขภาพ
ตามมา เชน ปญหาดานรางกาย ไดแก อาการผิดปกติของ
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กลามเนื้อและขอ รวมทั้งถาผูดูแลมีปญหาสุขภาพอยูกอน
แลวอาจทําใหมีอาการมากขึ้น หรือรุนแรงขึ้น9 ซึ่งผู ดูแล
ไดมีการจัดการภาวะสุขภาพทางกาย ดวยการพักผอน
หรือรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ ในกรณีที่ผู ดูแลมี
โรคประจําตัวอยู กอนแลว ผู ดูแลไดไปรับการรักษาตาม
แพทยนัดอยางตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ8 ในสวนปญหาดาน
จิตใจ ผูดูแลเกิดความรูสึกทอแท เบื่อหนาย เครียด นอนไม
หลับ8,9 ผูดูแลมีการจัดการปญหาดังกลาว โดยพูดระบาย
ความในใจใหคนอื่นฟง หรือไปพบแพทยเพื่อชวยรักษา
อาการที่ เ กิ ด ขึ้ น 8,15 ผู ดู แ ลบางรายมี ก ารจั ด การเพื่ อ ลด
ความเครียดโดยมุงเนนอารมณในทางลบซึง่ เปนการจัดการ
ไดในระยะสัน้ เชน สูบบุหรี10่ เมือ่ เวลาผานไปอาจทําใหเกิด
ปญหาขึ้ น ไดอี ก ถาผู ดู แ ลมี ค วามเครี ย ดและวิ ต กกั ง วล
ไมสามารถจัดการไดดียอมสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูดูแล
ลดลง เกิดผลกระทบตอการดูแลผูปวยได21 ดังนั้นพยาบาล
ควรสนับสนุนใหผูดูแลมีการจัดการความเครียดโดยการหา
ทีพ่ งึ ทางใจ โดยใชหลักคําสอนของศาสนาซึง่ สอดคลอง และ
เหมาะสมกับบริบทของผูดูแล19-22 เมือ่ ผูดูแลมีการปรับเวลา
ทําใหมีตารางชีวติ ใหมทีผ่ สมผสานการดูแล การทํากิจกรรม
สวนตัว การทํางานเขากับวิถีชีวิตของตนไดอยางลงตัว
ปรับวิธีคิด โดยการยอมรับ เขาใจและทําใจ รวมทั้งสามารถ
จัดการปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นสามารถทําหนาที่การเปน
ผูดูแลตอไป

ขอเสนอแนะ
1) พยาบาลชุ ม ชนควรใหความรู เกี่ ย วกั บ ภาวะ
สมองเสือ่ มแกผูดูแลหลักและสมาชิกในครอบครัวตามบริบท
ชุมชน เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ถาผูดูแลที่
มีความรูความเขาใจเกีย่ วกับระยะตางๆ ของโรคสมองเสือ่ ม
และอาการแสดงของโรค ทําใหผูดูแลเกิดทัศนคติทางบวก
ตอการดูแล สามารถจัดการตนเองไดอยางเหมาะสม สงผล
ใหผูดูแลสามารถทําหนาทีใ่ นการดูแลผูสูงอายุสมองเสือ่ มได
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
2) ทีมดูแลตอเนือ่ งในชุมชนควรจัดกิจกรรมใหผูดูแล
ผูสูงอายุสมองเสือ่ ม ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพ และจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหแกผูดูแลโดยเฉพาะที่เปนผูสูงอายุ
เนื่องจากการศึกษาพบวาผูดูแลมีปญหาสุขภาพรางกาย
3) ควรมีการศึกษารูปแบบการสรางความเขมแข็งให
กับผูดูแล เกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกใน
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ครอบครัว เพื่อนบาน บุคลากรทางสุขภาพ เครือขายตางๆ
เพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตของผูดูแลและผูสูงอายุสมองเสื่อม
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