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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน และ โรคความดัน 

โลหิตสูง ที่มาใชบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบึงคำพรอย หมู 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 48 คน ใชแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ ฉบับส้ัน [Thai Geriatric 

Mental Health Assessment Tool (T-GMHA-15)] วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เชิงพรรณนาบอก คาความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีคะแนนภาวะสุขภาพจิตอยู 

ในเกณฑต่ำกวาประชาชนทั่วไป จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมามีคะแนนภาวะสุขภาพจิตอยู 

ในเกณฑเทากับประชาชนทั่วไป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 33.3 และมีคะแนนภาวะสุขภาพจิตอยูใน 

เกณฑดีกวาประชาชนท่ัวไปจำนวน 5 คน คิดเปน รอยละ 10.4 

 

คำสำคัญ : โรคเบาหวาน,โรคความดันโลหิตสูง,ผูสูงอายุและภาวะสุขภาพจิต 

 

Abstract 
The objective of this study was to examine characteristics about Mental Health of 

the elderly with Diabetes and Hypertension at M.11 Bueng Kham Phroi Community, 
Pathum Thani Province, from September to October 2019, 48 elderly took a short 
assessment [Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool(T-GMHA-15)] . Analyze by 
Descriptive Statistics , Frequency , Percentage , Average and Standard Deviation. 

The result, 27 elderly with Diabetes and Hypertension had Mental Health lower than the 
general population (56.3%) ,16 elderly had a Mental Health Equal to the general population 
(33.3 %) , 5 elderly had a good Mental Health than a general population (10.4%). 
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บทนำ  

 ประชากรท่ัวโลกในปพ.ศ.2560 จากขอมูลสถิติพบวามีประมาณ 7.6 พันลานคนในจำนวนนี้เปนประชากร

ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 13 ของประชากรทั้งหมด โดยประเทศไทย มีประชากรทั้งหมด 66 ลานคน 

เปนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 15 ของประชากรท้ังหมด และในอนาคตจะมีผู สูงอายุเพิ่มมากข้ึน 

โดยคาดวาในป พ.ศ.2579 จะมีอัตราสวนของผูสูงอายุมากถึงรอยละ 30 แสดงใหเห็นไดว า ประเทศไทย 

ไดเริ ่มกาวเขาสู สังคมสูงวัยอยางสมบูรณอยางรวดเร็ว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ การพัฒนา 

ท้ังดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทำใหผูสูงอายุมีสุขภาวะ เปลี่ยนแปลงไป 

และมีอายุยืนยาวข้ึน 

ผูสูงอายุเปนชวงวัยท่ีตองเผชิญการเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมลงทุกดานและสงผลตอการเกิดปญหา ดานสุขภาพจิต 

เกิดความเจ็บปวยทางกาย เกิดโรคเรื ้อรัง จากการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจ รางกายของคณะกรรม 

ผูสูงอายุแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2559 พบวาโรคที่มักพบในผูสูงอายุ ไดแก โรคความ ดันเลือดสูงมากกวารอยละ 

60 โรคเบาหวานมากกวารอยละ 10 และคาดวาจะเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากโรคเหลานี้ เปนโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม 

สุขภาพท่ีไมถูกตอง และเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดโรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูงไดมากข้ึน 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนโรคเรื ้อรังที ่รักษาไมหายขาดจึงตองมีการรักษาอยางตอเนื ่อง 

สม่ำเสมอเปนระยะเวลายาวนาน ซึ่งการรักษาผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีการรักษาหลักสอง ประการ คือ 

การปรับพฤติกรรมสุขภาพและการใชยาควบคูกันไป ผูปวยสวนใหญมักมีความเขาใจวาการรับประทานยา ลดเบาหวาน 

และความดันโลหิตสูงอยางตอเน่ืองเปนวิธีการรักษาท่ีสำคัญ แตในความเปนจริงแลว สำหรับโรคเบาหวาน และความดัน 

โลหิตสูงน้ัน การปรับพฤติกรรมสุขภาพเปนส่ิงสำคัญท่ีสุด โดยการปรับ พฤติกรรมท่ีพึงประสงค คือ การออกกำลังกาย 

อยางนอยสัปดาหละ 5 วัน คร้ังละ 15-30 นาที รับประทาน ผักสด ผลไมสดเปนประจำด่ืมน้ำ อยางนอย วันละ 8 แกว 

ไมสูบบุหรี ่ ไมดื ่มเครื ่องดื ่มที ่มีแอลกอฮอลและ ปฏิบัติตามคำแนะนำทีมสุขภาพ จากการสำรวจ กรมอนามัย 

สำนักอนามัยผู สูงอายุ พบวาในป พ.ศ.2556 และพ.ศ.2560 พฤติกรรมสุขภาพ ที ่พ ึงประสงคในผูสูงอายุ 

(การออกกำลังกาย การรับประทานผัก/ผลไมสด ด่ืมน้ำสะอาดวันละ 8 แกว ไมด่ืมเคร่ืองด่ืม ท่ีมีแอลกอฮอล ไมสูบบุหร่ี) 

ลดลง พฤติกรรมสุขภาพเหลาน้ี ทำใหผู สูงอายุตองเปล่ียนแปลง วิถีชีวิตของตนเองไปจากเดิม ตองฝนตนเองในการจำกัด 

จำนวนอาหารหรือหลีกเลี่ยง อาหารที่เคยชอบ รับประทานเปนประจำ นอกจากนี้ยังมีความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิต 

ไมทราบวาโรคจะกำเริบ ข้ึนเม่ือใดตองมีการตัดสินใจ แกปญหาทุกวันในการดำเนินชีวิต ตองควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 

และระดับ ความดันโลหิต ตองควบคุมน้ำหนักของตนเอง และยังมีผลกระทบตอครอบครัว ในดานเศรษฐกิจท่ีตองเสียคา 

ใชจายในการตรวจรักษา มีผลกระทบตอสังคมไมสามารถเขารวมสังสรรคตางๆไดตลอดจนไมมีอิสระในการเขารวม 

กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  สิ่งเหลาน้ีสงผลใหเกิดภาวะเครียด ถาหากผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไมสามารถ 

จัดการกับความเครียดได จะมีผลตอภาวะสุขภาพจิต 

ชุมชนบึงคำพรอย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนประชากรท้ังหมด 27,166 คน เปนผู สูงอายุ 

รอยละ 7.9 โดยสวนใหญพบปญหาดานสุขภาพกาย ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด ระบบยอยอาหาร โรคทางชองปาก 

ตอมไทรอยด โรคทางโภชนาและเมตาบอลิซึม สวนภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุท่ีเปนโรค เบาหวานและความดัน 

โลหิตสูงยังไมมีผูใดศึกษา คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน และ วางแผนการชวยเหลือตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีมาใชบริการโรง พยาบาล 

สงเสริมสุขภาพชุมชนบึงคำพรอย หมู 11 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิด 

การวิจัยนี้ เปนการศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยมี 

ปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพจิต คือ เพศ อายุ สภาพภาพสมรส รายได การสำเร็จการศึกษา อาชีพ ความสามารถ 

ในการใชชีวิตประจำวัน การออกกำลังกาย การพักผอน 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) 

ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จากขอมูลสถิติประชากรผูสูงอายุในชุมชนบึงคำพรอย อำเภอลำลูกกา 

จังหวัดปทุมธานีจำนวนท้ังหมด 2,150 คนโดยมีผูสูงอายุท่ีมาใชบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ชุมชนบึงคำพรอย หมู 11 

จำนวน 200 คน เปนผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 62 คน เก็บขอมูลระหวางเดือน 

กันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2562 โดยมีผูมาใชบริการจำนวน 48 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยผูวิจัยไดศึกษาเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีใชในการแบบประเมิน 

สุขภาพจิตผูสูงอายุ ฉบับส้ัน [Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool (T-GMHA-15)] โดยประกอบดวย 

2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป จำนวน 9 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ระดับการ ศึกษา อาชีพ 

ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การออกกำลังกาย การพักผอน 

สวนท่ี 2 แบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุจำนวน 15 ขอ โดยจะถามถึงประสบการณของผูสูงอายุใน ชวง 1 เดือน 

ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ใหสำรวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็นและความรูสึกวา อยูในระดับใด 

แลวตอบลงในชองคำตอบท่ีเปนจริงมากท่ีสุด โดยคำตอบจะมี 4 ตัวเลือกคือ 

ไมเลย หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือไมเห็นดวยกับเรื่องนั้น ๆ เล็กนอย หมายถึง 

เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กนอยหรือเห็นดวยกับเร่ืองนั ้น ๆ เพียงเล็กนอยมาก 

หมายถึงเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆมากหรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ มาก มากที่สุด หมายถึง 

เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเร่ืองนั้น ๆ มากท่ีสุดหรือเห็นดวยกับเร่ืองนั้น ๆ มากท่ีสุด 

การใหคะแนนและการแปลผลคาปกติ (norm) แบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุฉบับสั้น 

(T-GMHA-15)การใหคะแนนแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
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กลุมที่ 1 ไดแกขอ แตละขอใหคะแนนดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

แตละขอใหคะแนนดังตอไปน้ี 

ไมเลย = 4 คะแนน เล็กนอย = 3 คะแนน 
มาก = 2 คะแนน มากท่ีสุด = 1 คะแนน 
การแปลผลเมื่อรวมคะแนนทุกขอแลวนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑปกติที่กำหนดดังนี้ (คะแนนเต็ม 60 

คะแนน) 42 คะแนน หรือนอยกวา หมายถึง สุขภาพจิตต่ำกวาคนท่ัวไป 

43-49 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป 

50-60 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability)นำแบบสอบถามการแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

ไปทดสอบความเชื่อมั่นกับผูสูงอายุท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรท่ีอยูในชุมชนแหงหนึ่ง จำนวน 30 ราย 

ไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.83 

การพิทักษสิทธิของกลุมประชากร 

ผูวิจัยไดพิทักษสิทธิ ์ของกลุมประชากรโดยการนำโครงการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรม 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และอธิบายใหกลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดำเนินการเก็บขอมูลใน 

การวิจัยและลงนามในเอกสารยินยอมเขารวมการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลนั้น คณะผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยขอความรวมมือในการ เก็บขอมูล 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. คณะผูวิจัยทำหนังสือแนะนำตัวจากคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขต 

วัชรพล ถึงสาธารณสุขอำเภอลำลูกกาเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน กันยายน – 

ตุลาคม พ.ศ.2562 

2. คณะผูวิจัยเขาพบหัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบึงคำพรอย หมู11เพื่อชี้แจงราย ละเอียด 

และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยแนะนำตนเองและช้ีแจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการวิจัย การพิทักษสิทธ์ิ 

กลุมตัวอยางและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป แบบประเมินสุขภาพจิตผูสงูอายุ 

ฉบับสั้น [Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool (T-GMHA-15)] 

4. หากผูเขารวมวิจัยไมพรอมหรือรูสึกลำบากใจในการตอบแบบสอบถาม สามารถยุติการใหขอมูลไดโดย 

ไมมีผลกระทบใดๆ 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
ไมเลย = 1  คะแนน เล็กนอย = 2 คะแนน 

มาก = 3  คะแนน มากท่ีสุด = 4 คะแนน 

กลุมท่ี 2 ไดแกขอ       
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5. คณะผูวิจัยเปดโอกาสใหผูเขารวมวิจัยซักถามเพ่ิมเติมและใหขอมูลเม่ือผูเขารวมวิจัยมีขอสงสัยหรือมีคำถาม

6. คณะผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามทุกชุดจากนั้นนำขอมูลท่ีไดมาประมวล  

จัดระเบียบขอมูล ลงรหัส และนำมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติใชในการรวบรวมขอมูล 

การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 

1. ขอมูลทั ่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การสำเร็จระดับการศึกษา อาชีพ 

ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน การออกกำลังกาย การพักผอน วิเคราะหโดยใชความถ่ี และ รอยละ 

2. แบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุวิเคราะหโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลทั ่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได 

การสำเร็จระดับการศึกษา อาชีพ ความสามารถในการดำเนนิกิจวัตรประจำวัน การออกกำลังกาย และ การพักผอน 

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ (n=48) 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

หญิง 32 66.70 

ชาย 16 33.30 

รวม 48 100.00 

จากตารางท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิงจำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมา คือ 

เพศชายจำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 33.30 

ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ (n=48) 

            อายุ จำนวน (คน) รอยละ 

60-69 ป 27 56.30 

70-79 ป 18 37.50 

80 ปข้ันไป 3 6.20 

            รวม 48 100.00 

จากตารางที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุอยูในชวง60-69 ป จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 56.30 

นอยท่ีสุด คือ อายุ 80 ปข้ึนไป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.20 
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ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพสมรส (n=48) 

สถานภาพสมรส จำนวน(คน) รอยละ 

โสด 4 8.30 

  คู 38 79.20 

หมาย 6 12.50 

                รวม 48 100.00 

จากตารางท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพคู จำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 79.20 นอยท่ีสุด 

คือ สถานภาพโสด จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.30 

 

ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได (n=48) 

รายได (บาท/ป) จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวา 50,000 42 87.50 

50,001-100,000 6 12.50 

รวม 48 100.00 

จากตารางที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดต่ำกวา 50,000บาท/ปจำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 

87.50 รองลงมา คือ มีรายได 50,001-100,000บาท/ป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.50 

 

ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา (n=48) 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 

ไมไดเรียน 2 4.20 

ประถมศึกษา 38 79.00 

มัธยมศึกษาตอนตน 3 6.30 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 6.30 

อนุปริญญา/ปวส. 2 4.20 

รวม 48 100.00 

จากตารางที่ 5 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน 38 คน คิดเปน 

รอยละ 79.00 นอยท่ีสุดคือไมไดเรียนและอนุปริญญา/ปวส.จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.20 
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ตารางที่ 6 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ (n=48) 

อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

ทำงานบาน 13 27.00 

คาขาย ธุรกิจสวนตัว 4 8.30 

รับจางท่ัวไป 20 41.70 

เกษตรกรรม 3 6.30 

ไมไดทำงาน 8 16.70 

รวม 48 100.00 

จากตารางท่ี 6 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจางท่ัวไปจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 41.70 นอยท่ีสุด 

คือ เกษตรกรรม จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.30 

 

ตารางที่ 7 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน 

(n=48) 

ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน จำนวน (คน) รอยละ 

ชวยเหลือตัวเองไดดีโดยไมตองการ 

ความชวยเหลือ จากผูอื่น 

43 89.60 

ชวยเหลือตัวเองไดบาง แตตองการ 

ความชวยเหลือ จากผูอื่นบางสวน 

5 10.40 

รวม 48 100.00 

จากตารางท่ี 7 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสามารถชวยเหลือตัวเองไดดีโดยไมตองการความชวยเหลือ 

จากผูอื่น จำนวน 43 คนคิดเปนรอยละ 89.60 รองลงมาคือชวยเหลือตัวเองไดบางแตตองการความชวยเหลือ 

จากผูอื่นบางสวนจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.40 
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ตารางที ่8 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการออกกำลังกาย (n=48) 

การออกกำลังกาย จำนวน (คน) รอยละ 

ไมออกกำลังกายเลย 26 54.20 

ออกกำลังกาย 1-2 คร้ัง/สัปดาห 13 27.00 

ออกกำลังกาย มากกวา 3 คร้ัง/สัปดาห 9 18.80 

รวม 48 100.00 

จากตารางท่ี 8 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมออกกำลังกายเลยจำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 54.20 นอยท่ีสุด 

คือออกกำลังกาย มากกวา 3 คร้ัง/สัปดาห จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.80 

 

ตารางที่ 9 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการพักผอน (n=48) 

การพักผอน จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวา 5 ชั่วโมง/วัน 9 18.80 

6-8 ชั่วโมง/วัน 37 77.00 

9-11 ชั่วโมง/วัน 1 2.10 

มากกวา 12 ชั่วโมง/วัน 1 2.10 

รวม 48 100.00 

จากตารางที่ 9 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักผอน 6-8 ชั่วโมง/วันจำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 77.00 

นอยท่ีสุดคือพักผอน 9-11 ชั่วโมง/วันและมากกวา 12 ชั่วโมง/วัน จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.10 
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สวนที่ 2 แบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

ผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุฉบับส้ัน [Thai Geriatric Mental Health Assessment 

Tool (T-GMHA-15)] โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 10 รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุฉบับสั้น 

 

 

ขอ 

ระดับเหตุการณ อาการ ความคิดเห็นและ 

ความรูสึก (%) 

 

คาเฉลี่ย 

(X) 

สวน 

เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 
ไมเลย เล็กนอย มาก มาก 

ที่สุด 

1. ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมาย 

(มีคุณคามีประโยชน) 

6.20 22.90 52.10 18.80 2.83 0.81 

2. ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความสุข 4.20 35.40 45.80 14.60 2.71 0.77 

3. ทานรูสึกกังวลใจ 41.70 22.90 29.20 6.20 2.00 0.88 

4. ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขา 

กับบุคคลอ่ืน 

0.00 37.50 45.80 16.70 2.79 0.71 

5. ทานมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนบาน 2.00 31.30 41.70 25.00 2.80 0.81 

6. ทานเห็นวาปญหาสวนใหญเปนสิ่ง 

ท่ีทานสามารถแกไขได 

4.10 41.70 41.70 12.50 2.63 0.76 

7. ทานสามารถทำใจยอมรับได สำหรับ 

ปญหาท่ียากจะแกไข (เมื่อมี ปญหา) 

6.30 39.60 45.80 8.30 2.56 0.74 

8. ทานรูสึกยินดีกับความสำเร็จของคนอ่ืน 0.00 20.80 68.80 10.40 2.90 0.56 

9. ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ืนมี ทุกข 0.00 18.80 60.40 20.80 3.02 0.64 

10. ทานพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง 2.10 31.30 50.00 16.60 2.81 0.73 

11. ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง 2.10 41.70 41.70 14.50 2.69 0.75 

12. ทานมีเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆ ใน สังคม 

คอยชวยเหลือทานเมื่อทาน ตองการ 

0.00 33.30 56.30 10.40 2.77 0.63 

13. ครอบครัวของทานมีความรักและ 

ผูกพันตอกัน 

2.10 27.10 50.00 20.80 2.90 0.75 

14. ถาทานปวยทานมั่นใจวา ครอบครัว 

ทของทานจะดูแลทานเปน อยางดี 

2.10 29.20 54.10 14.60 2.81 0.70 

15. สมาชิกของครอบครัว 

ใหความ ชวยเหลือทาน 

2.10 35.40 37.50 25.00 2.85 0.83 
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จากตารางที่ 10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูสึกยินดีกับความสำเร็จของบุคคลอื่น รอยละ 68.80, 

รองลงมารูสึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ืนมีทุกข รอยละ 60.40, มีเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆ ในสังคมคอยชวยเหลือเม่ือตองการ รอยละ 

56.30 เมื่อปวยมั่นใจวาครอบครัวจะแลเปนอยางดีรอยละ 54.10 และไมรูสึกกังวล ใจเลย คิดเปนรอยละ 41.70 

 

ตารางที่ 11 แสดงจำนวนและรอยละของคะแนนรวมแบบประเมินสุขภาพจิตผูสูงอายุฉบับสั้น (n=48) 

รวมคะแนน จำนวน (คน) รอยละ 

42 คะแนนหรือนอยกวา 27 56.30 

43-49 คะแนน 16 33.30 

50-60 คะแนน 5 10.40 

รวม 48 100.00 

จากตารางท่ี 11 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภาวะสุขภาพจิตอยูในเกณฑต่ำกวาคนท่ัวไป จำนวน 27 คน 

คิดเปนรอยละ 56.30 นอยท่ีสุดมีสุขภาพจิตอยูในเกณฑดีกวาคนท่ัวไป จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.40 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง 

ที่มาใชบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบึงคำพรอยหมู 11 สวนใหญมีคะแนนภาวะสุขภาพจิตอยู ใน 

เกณฑต่ำกวาคนท่ัวไป คิดเปนรอยละ 56.3 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรศรินทร เกรย และณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ 

ที ่ศึกษาถึงปจจัยที ่สงผลตอสุขภาพจิตของผู สูงอายุ พบวา ปจจัยที ่มีความสัมพันธตอภาวะ สุขภาพจิตของ 

ผูสูงอายุอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ปจจัยทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เชน เดียวกับองคการ 

อนามัยโลกไดกลาวไววา สุขภาพจิตที่ไมดีเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว และการใชชีวิตท่ีมี 

สุขภาพทางกายไมแข็งแรง และสอดคลองกับงานวิจัยของอทิตยา ใจเต้ีย ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมี ความสัมพันธตอพฤติกรรม 

การดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุในเขตเมือง พบวาผูสูงอายุในเขตเมือง ไดสะทอนพฤติกรรมการดูแล 

ตนเองดานสุขภาพจิตในการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นมากที่สุด รวมถึงความ ตองการการดูแลของบุคคลในครอบครัว 

และชุมชน ผูสูงอายุที่มีสุขภาพที่ดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง มอง ชีวิตอยางมีความหมาย มีความสุข มีความรัก 

ความผูกพันธกับคนในครอบครัวและชุมชน ยอมรับและพอใจตอ ความสามารถของตนเองและสังคม ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

จะทำใหเปนผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพจิตดี สามารถช่ืนชม ยินดีกับความสำเร็จของผูอ่ืนได พรอมท่ีจะชวยเหลือและยอมรับ 

การชวยเหลือจากผูอ่ืน สวนผูสูงอายุท่ีเปน โรคเร้ือรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงท่ีตองดูแลตนเอง 

หรือไดรับการชวยเหลือจากผูอ่ืนตองรับประทานยาและพบแพทยอยางตอเน่ือง ตองควบคุมอาหารท้ังปริมาณ ประเภท 

รวมถึงน้ำหนักตัวเพื ่อ ใหระดับน้ำตาลและความดันโลหิตอยู ในเกณฑที ่ปกติ แตถาไมสามารถควบคุมได 

อาจสงผลเสียตอภาวะ สุขภาพจิต ทำใหเปนทุกข มีความวิตกกังวล นอนไมหลับ รูสึกวาตัวเองไรคา รูสึกเศรา เหงา 

ทุกขใจ และสง ผลตอการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังตองใชจายเงินจำนวนมาก ในการดูแลสุขภาพในขณะท่ี 

ตนเองมีรายไดลดลงหรือไมมีรายได ทำใหไมสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยาง 
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รวดเร็ว สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสงเสริมที่ทำใหผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพจิตได ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควร 

มีการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุและมีแนวทางในการสงเสริมเพื่อชวยใหผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีข้ึน 

ไดรับการชวยเหลือไดอยางถูกตอง เหมาะสมและสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุขตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรศึกษาในกลุมประชากรผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุมใหญข้ึนเพื่อศึกษา 

ถึงปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตในผูสูงอายุท้ังในชุมชนเขตเมืองและตางจังหวัดเพื่อใหไดขอมูลท่ีหลาก หลายมากข้ึน 

และหาแนวทางในการชวยเหลือตอไป 
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