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พรรนิษา ดวงแก้ ว: การศึกษาความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สงู อายุ ตาบลท้ ายบ้ าน
จังหวัดสมุทรปราการ (DEMENTIA PREVALENCE AMONG THE ELDERLY
IN TAIBAN SUB-DISTRICT, SAMUTPRAKARN PROVINCE).

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก :ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 102 หน้ า.
การวิจยั เชิงสารวจที่จดั ทาตังแต่
้ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2011 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบอัตราความชุกภาวะสมองเสื่อมในผู้สงู อายุ กาหนดปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมพื ้นฐานในชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุ และกาหนดปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือกิจกรรมที่ใช้ ในประเมินการดารงชีวิตประจาวันของผู้สูงอายุในตาบลท้ ายบ้ าน
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ, ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจาก 323 คนได้ รับเลือกโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย คาถามจากแบบสัมภาษณ์ มีการประเมินความเที่ยงตรงและความถูกต้ องของ
เนือ้ หาโดยผู้เชี่ ยวชาญ และความน่าเชื่อถื อโดยทดสอบใช้ อัลฟาครอนบาค จากการสัมภาษณ์ ได้
ดาเนินการโดยผู้วิจยั ที่มีเครื่ องมือประกอบด้ วย 3 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยทางด้ าน
ประชากรศาสตร์ ของผู้ สู ง อายุ 2) แบบสอบถามที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กิ จ กรรมการปฏิ บัติ ที่ ประเมิ น
ความสามารถในการทางานของผู้สูงอายุในกิจวัตรประจาวันและ 3) แบบสอบถามที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประเมินความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับสภาวะสมองเสื่อม ที่ประกอบไปด้ วย 16 ตัวเลือก ลักษณะปั จจัยที่
เกี่ ยวข้ องกับภาวะสมองเสื่อมถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติที่เฉพาะเจาะจง สถิติคือร้ อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าชี แสควร์ ความชุกของภาวะสมองเสื่ อมเป็ นร้ อยละ 11.1 จาก
ผู้สูงอายุจานวน 36 คน และยังพบในอายุที่เพิ่มขึ ้น จบการศึกษาจากโรงเรี ยนประถมศึกษา อ่านและ
เขียนหนังสือแทบไม่ได้ อาศัยอยูก่ บั คูส่ มรส ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของพวกเขาอยู่ในระดับปานกลาง
มีการว่างงานในผู้ที่เป็ นอัมพาตครึ่งซีก เพื่อเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพของผู้สงู อายุโดยเฉพาะผู้สงู อายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อมหรื อไม่มีความเสี่ยงสูงของภาวะสมองเสื่อมที่พวกเขาควรได้ รับการศึกษา และให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการป้องกันความพิการทางปั ญญาจากหลายองค์กร ควรให้ บริ การที่เหมาะสมเช่น
การปรับปรุงทีมการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนและส่งเสริ มชุมชนในการออกกาลังกายเพื่อทุกวัย การ
ตรวจสุขภาพอย่ างน้ อยหนึ่งครั ง้ ต่อปี และเน้ นสมาชิ กในครอบครั วและชุมชนที่ จะดูแลผู้สูง อายุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พิการและสมองเสื่อม
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The survey research conducted from June - July 2011 with the
objectives to examine the dementia prevalence rate of elderly people,
determine the factors associated with dementia of elderly people,
determine the factors associated with basic activities of daily living of
elderly people and determine the factors associated with instrument activities
of daily living of elderly people in Taiban Sub-District, Mueang
Samutprakarn District, Samutprakran Province, Thailand. Sampling
group of 323 people was selected by simple random sampling method.
Interview questionnaires were assessed on their validity and accuracy of
contents by experts and their reliability by using Cronbach alpha coefficiency test. The interview was conducted by the researcher. The
materials consist of 3 parts: 1) the questionnaire relates to demographic
factors of elderly. 2) The questionnaire relates to practical activities which
evaluate functional ability of elderly on activities of daily living and 3)
the questionnaire relates to cognitive assessment on dementia status and it
is consist of 16 choices. The characteristics associated factors with
dementia status were analyzed with specific statistic. The statistic were
percent, mean, SD, and Chi-square test. The prevalence of dementia was
11.1 percent with 36 elderly people and also found in higher age,
graduated from primary school, read barely literate, write barely literate,
living with their spouse, moderate personal relation, unemployed with
hemiplegia. To promote health among elderly especially elderly with no
dementia or high risk of dementia, they should be educated and advised
on prevention of cognitive disability from many organizations. Also
should provide appropriate service such as improving health care team,
supporting the community to promote exercise to all age, health check up
at least one time per year and emphasize the members in family and
community to take care the elderly especially those who were disability
and dementia.
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