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 พรรนิษา ดวงแก้ว: การศกึษาความชกุของภาวะสมองเส่ือมในผู้สงูอาย ุต าบลท้ายบ้าน 
 จงัหวดัสมทุรปราการ (DEMENTIA PREVALENCE AMONG THE ELDERLY 

 IN TAIBAN SUB-DISTRICT, SAMUTPRAKARN PROVINCE). 
อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั :ศ.นพ. สรุศกัดิ์ ฐานีพานิชสกลุ, 102 หน้า.  

 การวิจยัเชิงส ารวจท่ีจดัท าตัง้แต่เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ปีค.ศ. 2011 โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบอตัราความชกุภาวะสมองเส่ือมในผู้สงูอาย ุก าหนดปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะสมองเส่ือม
ในผู้สูงอายุ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมพืน้ฐานในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ และก าหนดปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือกิจกรรมท่ีใช้ในประเมินการด ารงชีวิตประจ าวนัของผู้สูงอายุในต าบลท้ายบ้าน 
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ, ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างจาก 323 คนได้รับเลือกโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย ค าถามจากแบบสัมภาษณ์มีการประเมินความเท่ียงตรงและความถูกต้องของ
เนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ และความน่าเช่ือถือโดยทดสอบใช้อัลฟาครอนบาค จากการสัมภาษณ์ได้
ด าเนินการโดยผู้ วิจยั  ท่ีมีเคร่ืองมือประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้ สูงอายุ 2) แบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการปฏิบัติ ท่ีประเมิน
ความสามารถในการท างานของผู้สูงอายุในกิจวตัรประจ าวนัและ 3) แบบสอบถามท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสภาวะสมองเส่ือม ท่ีประกอบไปด้วย 16 ตวัเลือก ลกัษณะปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับภาวะสมองเส่ือมถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติท่ีเฉพาะเจาะจง สถิติคือร้อยละค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าชีแสควร์ ความชุกของภาวะสมองเส่ือมเป็นร้อยละ 11.1 จาก
ผู้สูงอายุจ านวน 36 คน และยงัพบในอายุท่ีเพิ่มขึน้ จบการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษา อ่านและ
เขียนหนงัสือแทบไมไ่ด้ อาศยัอยูก่บัคูส่มรส ความสมัพนัธ์ส่วนบคุคลของพวกเขาอยู่ในระดบัปานกลาง 
มีการวา่งงานในผู้ ท่ีเป็นอมัพาตคร่ึงซีก เพ่ือเป็นการส่งเสริมสขุภาพของผู้สงูอายโุดยเฉพาะผู้สงูอายุท่ีมี
ภาวะสมองเส่ือมหรือไม่มีความเส่ียงสูงของภาวะสมองเส่ือมท่ีพวกเขาควรได้รับการศึกษา และให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการป้องกันความพิการทางปัญญาจากหลายองค์กร ควรให้บริการท่ีเหมาะสมเช่น
การปรับปรุงทีมการดแูลสขุภาพ การสนบัสนนุและส่งเสริมชุมชนในการออกก าลงักายเพ่ือทุกวยั การ
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งครัง้ต่อปี และเน้นสมาชิกในครอบครัวและชุมชนท่ีจะดูแลผู้ สูงอายุ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ ท่ีพิการและสมองเส่ือม 
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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 co-

efficiency 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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