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บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสขุภาพอนามัยในนกับวชหญงิผูส้งูอาย	ุโดย
จัดให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการได้ดูแลตนเองและการให้การปรึกษา	 เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว 
วัดสองครั้ง	 จ�านวนประชากรเป็นนักบวชผู้สูงอายุ	 จ�านวน	 30	 คน	 อายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 
โปรมแกรมการส่งเสริมสขุภาพอนามยั	โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการดแูลตนเอง	และการให้การปรึกษากับนกับวช
หญิงผู้สูงอายุ	 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน	 และ	 Paired t – test 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมคือ	แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต	 (Thai Mental Health Indicator TMHI -15: 
ฉบับใหม่)	ได้ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ	0.93
	 ผลการวิจัยพบว่า	 หลังการเข้าโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย	 นักบวชหญิงผู้สูงอายุ	 มีคะแนนจากแบบ
ประเมินภาวะสขุภาพจติ	สงูกว่าก่อนการเข้าโปรแกรมการส่งเสริมสขุภาพอนามยัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั	0.05

ค�ำส�ำคัญ:	สุขภาพอนามัย,	สุขภาพจิต,	นักบวชหญิงผู้สูงอายุ

Abstract
 The purpose of this research was to determine the effect of the Health Promotion Program in 

the elderly nuns. The Quasi-experimental research with one - group pre-test and post-test designs. 

The number 30 of population were the elderly nuns who were over 60 years old. The data were 

collected using research tools, which comprised demographic questionnaires, physical fitness 

evaluation and Thai Mental Health Indicator. The reliability of the Thai Mental Health Indicator was 

Cronbach’s Alpha Coefficient at 0.93. Data were analyzed using of frequency, percentages, means, 

standard deviations and paired t- test.

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
** อาจารย์ประจ�า คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
*** อาจารย์ประจ�า ส�านักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
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          The result of this study showed that overall score of mental health of the elderly nuns was 

significantly different before and after receiving the health promotion program. ( p >0 .05) The 

overall score of the levels of mental health in the elderly nuns after receiving the health promotion 

program was higher than before receiving the health promotion program.  

Keyword : Health promotion, Mental health, Elderly Nuns 

บทน�า
	 ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

ของสขุภาวะ	ท้ังสขุภาวะทางกาย	ทางจติ	ทางสงัคมและจติ

วิญญาณ	 การเปลี่ยนแปลงในมิติเหล่านี้ท�าให้เกิดผลกระ

ทบต่อผู้สูงอายุ	 ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตท่ีด ี

จงึมีความส�าคญัอย่างย่ิง	ซึง่จะส่งผลต่อสขุภาวะท่ีสมบรูณ์

ในทุกมิติ	 โดยเฉพาะภาวะสุขภาพจิตที่ดีจะท�าให้ผู้สูงอายุ

สามารถยอมรับและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน 

ท่ีก่อปัญหาต่างๆ	ได้ตามศักยภาพของตน	ท้ังนีเ้พ่ือการเป็น

สังคมผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและสามารถดูแลตนเองได้	มีชีวิตที่

ยนืยาวและมีคณุภาพชวีติทีด่ต่ีอไป	(วลยัพร	นนัท์ศุภวฒัน์	

และคณะ,	2552)	จะเหน็ได้ว่า	ผูส้งูอายมุกีารเปลีย่นแปลง

หลายด้าน	กล่าวคือ	ด้านร่างกาย	พบว่า	อวัยวะในร่างกาย

ทุกส่วนท�าหน้าท่ีเสื่อมถอยลง	 ท�าให้ความสามารถในการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันลดลง	 มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรัง

มากขึ้น	(อัมพรพรรณ	ธีรานุตร	และคณะ,	2552)	ซึ่งส่ง

ผลต่อคุณภาพชวิีตด้านจติใจ		เช่น	มภีาวะซมึเศร้า		ซึง่เป็น

ปัญหาสุขภาพจิตที่ส�าคัญในผู้สูงอายุ		จะเห็นว่าวัยสูงอายุ

เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม

ไปในทางเสือ่มลง	ส่งผลให้ผูส้งูอายุบางคนมปัีญหาสขุภาพ

จิต		เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายจากปัญหาด้านร่างกาย	ซึ่งส่ง

ผลต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ	ประกอบกับบทบาททาง

สงัคมลดลง	และอยู่ในภาวะพ่ึงพาลกูหลานมากข้ึน	จงึท�าให้

ผูส้งูอายซุมึเศร้าได้ง่าย	(นริสา	วงศ์พนารักษ์	และ	สายสมร	

เฉลยกิตต,ิ	2557)		นอกจากนีค้วามหวัง	เป้าหมายในชวีติ	

และการเห็นคุณค่าในตนเองเปลี่ยนแปลง	ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อผูส้งูอายอุย่างมาก	ดงันัน้	ผูส้งูอายจุงึเป็นวยัท่ีควรได้รบั

การช่วยเหลือ	 ดูแลให้การประคับประคอง	 เพ่ือให้มีความ

สขุตามอตัตภาพของตนให้มากท่ีสดุเท่าทีจะมากได้	(วลยัพร	

นันท์ศุภวัฒน์,	 2552;	 สุธรรม	 นันทมงคลชัย,	 2553; 

อรพรรณ	ลือบุญธวัชชัย,	2554;	ปุญญพัฒน์	ไชยเมล์	และ

คณะ,	2555;	Kamble et al., 2012)	

	 จากการท่ีประเทศไทยมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุ		ระหว่างปี	พ.ศ.	2543-	2573	มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ประมาณ	 17.7	 ล้านคน	 หรือประมาณ	 1	 ใน	 4	 ของ

ประชากรท้ังประเทศ	(ส�านกังานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต,ิ	2555)	การป้องกนัสภาวะการก้าวเข้า

สูค่วามเป็นผูส้งูอายจุ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องด�าเนนิการเชงิรกุ		

เนื่องจากบุคลากรในการดูแลผู ้สูงอายุไม ่ เพียงพอ 

งบประมาณไม่ครอบคลุมต่อการดูแลและสนองตอบต่อ

ความต้องการของผูส้งูอาย	ุข้อจ�ากัดท่ีไม่ครอบคลมุการจดั

สวัสดกิาร	ร่างกายทีไ่ม่แขง็แรง		มโีรคประจ�าตวัหรอือาการ

เจ็บป่วย	 ส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์	 ปัญหาเศรษฐกิจ		

ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว	 เป็นต้น	 (ณัฏฐ์ฐิตตา	 เทวาเลิศ

สกลุ,	วณฎิา	ศริิวรสกุล	และ	ชชัสรญั	รอดยิม้,	2559)		แม้

ประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู ้สูงอายุที่ท�างานมากถึง 

ร้อยละ	 39.4	 และมีนโยบายการช่วยเหลืออื่นๆ	 ร่วมด้วย	

แต่ก็ยังไม่เพียงพอ	 ดังนั้นการช่วยให้ผู ้สูงอายุเกิดการ 

เตรียมพร้อมในการช่วยเหลอืตนเองได้จงึเป็นสิง่ส�าคญัและ

จ�าเป็น	 ยังเป็นการป้องกันภาวะปัญหาด้านสุขภาพจิต 

อีกด้วย			
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	 การเตรียมความพร้อมให้แก่นักบวชหญิงผู้สูงอายุ

หรือท่ีบุคคลทั่วไปให้การยกย่องว่าเป็นกลุ่มปรีชาญาณ 

นับว่าเป็นเร่ืองส�าคัญและท้าทาย	 เนื่องจากนักบวชหญิง

กลุ่มสูงอายุนั้น	 เป็นผู้ท่ีมีการเรียนรู้สะสมประสบการณ์ 

ชีวิตเป็นระยะเวลายาวนานจนเกิดเป็นความรอบรู้	 ทักษะ	

และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	 ท่ีมีคุณค่าและประโยชน์

ยิ่งต่อการด�าเนินชีวิต	 การอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือผู ้อ่ืน		

ตลอดจนการพัฒนาสังคม	 จึงควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว ้

ให้มากที่สุด

							จากแนวคิดที่ว่าบุคคลเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา		

ดงันัน้นกับวชหญงิผูส้งูอาย	ุจงึควรได้รบัการพัฒนาให้เป็น 

กลุ ่มท่ีมีพลังในการเป็นต้นแบบส�าหรับบุคคลรุ ่นหลัง 

ท่ีเพียบพร้อมด้วยความสามารถในการดูแลตนเองอย่าง 

มคีณุภาพ		มภีมูคุ้ิมกันท่ีดท้ัีงกายและจติ		รวมทัง้มทีศันคติ

เชงิรกุในการด�ารงชวีติร่วมกบัผูอ้ืน่			ตลอดจนสามารถน�า

ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ด้านความผาสุกท้ังต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 ศึกษาความคิดเห็นภาวะสุขภาพจิต	 ก่อนและ

หลงัการเข้าโปรแกรมสง่เสิรมสุขภาพอนามยั	ของนักบวช

หญิงผู้สูงอายุ

	 2.	เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่จากแบบประเมนิภาวะ

สุขภาพจิต	 (Thai Mental Health Indicator TMHI 

-15: ฉบับใหม่)ก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมส่งเสริม 

สุขภาพอนามัยของนักบวชหญิงผู้สูงอายุ	

สมมติฐานการวิจัย
	 ภายหลังการเข้าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย	

นกับวชหญิงผู้สูงอายุ	มภีาวะสขุภาพจติสงูกว่าก่อนการเข้า

โปรแกรม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	รูปแบการวิจัย	เป็นการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง	

แบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง	 ด�าเนินการเก็บข้อมูลการวิจัย	

Pretestโดยใช้	แบบประเมินภาวะสขุภาพจติท่ีเป็นดชันชีีวั้ด

ความสุขคนไทยฉบับสั้นหรือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย	

(Thai Mental Health Indicator TMHI -15:	 ฉบับ

ใหม่)	ของกรมสุขภาพจิต

	 2.	ประชากรเป็นนกับวชหญงิสงูอายจุ�านวน	30	คน	

อาย	ุ60	ปีขึน้ไป	คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตรแห่งประเทศไทย

ท่ีได้รับการอบรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ณ	 บ้านศรีแห่งชาร์ตรศูนย์การภาวนาเซนต์ร็อค	 จังหวัด

ฉะเชิงเทรา	

	 3.การพิทักษ์สิทธิกลุ ่มตัวอย่าง	 ก่อนการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยอธิบายให้ประชากรทราบเก่ียวกับ

วตัถปุระสงค์	วธิกีารด�าเนนิการวจิยัและการรกัษาความลบั

ของกลุม่ตัวอย่าง	และให้ตอบข้อมลูด้วยความสมคัรใจโดย

ให้บันทึกความยินยอมเป็นลายลักษ์อักษรไว้	

	 4.เครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการวิจัยดังนี้

	 	 4.1	โปรแกรมการส่งเสรมิสขุภาพอนามยั	โดย

ใช้แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย	 ของกรม

อนามัย	 โดยมีการทดสอบ	 วัดสัญญาณชีพ	 วัดสัดส่วน

ร่างกาย	ดัชนมีวลกาย	วัดความจปุอด	วัดสมรรถภาพกล้าม

เนือ้		วดัความอ่อนตัวและแบบบนัทึกให้ค�าปรกึษา	เป็นแบบ

ฟอร์มท่ีจะต้องลงรายละเอยีด	เก่ียวกบัวนั	เวลา	และสถาน

ท่ีให้ค�าปรึกษา	 ปัญหาและเทคนิคท่ีใช้ในการให้ค�าปรึกษา	

ตลอดจนวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา	 และให ้

ผู้ขอรับค�าปรึกษาตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้

ปัญหาของตัวเองทุกครั้ง					

	 	 4.2		แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตโดยใช้ดัชนี

ชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นหรือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต 

คนไทย	 (Thai Mental Health Indicator TMHI 

-15:	ฉบับใหม่)	ของกรมสุขภาพจิต	ซึ่งเป็นแบบประเมิน
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ที่ผ่านการศึกษาในขั้นตอนที่สมบูรณ์และเผยแพร่ในระดับ

ประเทศ	ได้ค่า	Cronbach’s Alpha Coefficient= 0.83 

(อภชิยั	มงคล,	ยงยทุธ		วงศ์ภิรมย์ศานติ,์	ทว	ีต้ังเสร,ี	วัชนี	

หัตถพนม,	ไพรวัลย์	ร่มซ้าย	และวรวรรณ	จุฑา,	2552)	

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการทดสอบคุณภาพของเครื่อง

มือในกลุ ่มตัวอย่างผู ้สูงอายุจ�านวน	 30	 คน	 จากนั้น

วิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 

ครอนบาค	พบว่าแบบวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	

0.93

	 5.การเกบ็รวบรวมข้อมูล	ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลู

ระหว่างวนัท่ี18	กรกฎาคม	–	18	กนัยายน	2558	รวมเป็น

ระยะเวลา	3	เดือน		ด�าเนินการทดลองโดย

	 	 5.1	 บรรยายและฝึกปฏิบัติ	 เพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองท้ังด้านร่างกายและ

จติใจ	ได้แก่การกินอาหาร		การออกก�าลงักาย		การฝึกการ

หายใจเพ่ือผ่อนคลายความเครียด	 	 การเกร็งและคลาย

กล้ามเนื้อ		และการคิดด้านบวก	เป็นต้น

	 	 5.2.	 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย	 ตามคู่มือ 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย	 ส�าหรับเจ ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข	(กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข,	ม.ป.ป.)	

โดยมีการทดสอบ	วัดสัญญาณชีพ		วัดอัตราการเต้นของ

หัวใจขณะพัก	วดัความดนัโลหติ		วดัสดัส่วนร่างกาย		ดชันี

มวลกาย		ความหนาของผิวหนัง	 	และอัตราส่วนระหว่าง

เส้นรอบเอวและสะโพก	 	 วัดสมรรถภาพหรือความอดทน

ของระบบหายใจและไหลเวยีนโลหติ		โดยการทดสอบด้วย

จักรยานวัดงาน	 การก้าวขึ้นลง	 การเดิน	 และการว่ิง 

วดัความจปุอด	วดัสมรรถภาพกล้ามเนือ้	โดย	วดัความแขง็แรง

ด้วยการทดสอบแรงบบีมอื	แรงเหยยีดแขน	และแรงเหยยีดขา	

ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ	ด้วยการทดสอบวิดพื้น	

และงอตัว	 วัดความอ่อนตัว	 ด้วยการทดสอบนั่งงอตัวไป 

ข้างหน้า

	 	 5.3.	 ให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลในกรณีท่ี

นักบวชหญิง	(ผู้สูงอายุ)	มีคะแนนจากแบบประเมินภาวะ

สขุภาพจติระดบัต�า่		และให้ค�าแนะน�าเป็นรายบคุคลในกรณี

พบปัญหาในการดูแลตนเองจากการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย

	 	 5.4.	 ด�าเนินการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลหลังการ

ทดลองPost	testโดยใช้	แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตโดย

ใช้ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นหรือดัชนีชี้วัดสุขภาพ

จิตคนไทย	 (Thai Mental Health Indicator TMHI 

-15:	ฉบบัใหม่)	ของกรมสขุภาพจติ		ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลู	

Pretest	ก่อนการทดลอง	และ	ท�า	post-test	สามอาทิตย์	

หลังการทดลองอย่าง

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	 ด้วยโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ด้วยการหาหาค่าร้อยละในการวเิคราะห์ข้อมลู

ส่วนบุคคลและจัดกลุ ่มจากคะแนนแบบประเมินภาวะ

สุขภาพจิต	หาค่าเฉลี่ย	ของคะแนนจากแบบประเมินภาวะ

สขุภาพจติและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม

กิจกรรม	และทดสอบนยัส�าคญัของความแตกต่าง		คะแนน

เปรียบเทียบก่อนกับหลังการทดลองของกลุ่มทดลองโดย

ใช้	Paired t – test  

ผลการวิจัย            

	 น�าเสนอการผลการวิจัยดังนี้

	 1.ข้อมูลท่ัวไปและผลการทดสอบสมรรถภาพ 

ทางกายพบว่า	 นักบวชหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรม	 มีจ�านวน	

30	คน	มอีายรุะหว่าง	70	–	74	ปี	ร้อยละ	40		มพีฤติกรรม

การออกก�าลังกาย	มากกว่าหรือ	3	วันต่อสัปดาห์	ร้อยละ	

43.3		มค่ีา	BMI	ระดบัปกติ	ร้อยละ	43.3	อยูใ่นภาวะลงพุง

ร้อยละ	 56.7	 มีความหนาของไขมันใต้ผิวหนังระดับค่อน

ข้างอ้วน	ร้อยละ	40		มคีวามแขง็แรงทนทานของกล้ามเนือ้

แขน	ระดบัดมีาก	ร้อยละ	53.3	มคีวามแขง็แรงทนทานของ

กล้ามเนือ้ขาระดบัต�า่	ร้อยละ	40	มคีวามอ่อนตัวข้อต่อ	เอน็	

กล้ามเนื้อ	ขา	หลัง	ระดับต�่ามาก	ร้อยละ	30	มีความอ่อน
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ตัวข้อต่อ	เอ็น	กล้ามเนื้อไหล่ขวา	และไหล่ซ้าย	ระดับปาน

กลางและระดบัดีในจ�านวนท่ีเท่ากนั	คอื	ร้อยละ	30		มคีวาม

แคล่วคล่องว่องไวระดบัด	ีร้อยละ	33.3		และมคีวามทนทาน

ของระบบหายใจไหลเวียนเลือดระดับต�่า	ร้อยละ	33.3

	 2.	ระดับภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิงผู้สูงอายุ	

จากแบบประเมนิภาวะสุขภาพจติ	พบว่า	ระดบัภาวะสขุภาพ

จติของนกับวชหญงิผูส้งูอาย	ุจากแบบประเมนิภาวะสขุภาพ

จิต	 ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

เท่ากับคนท่ัวไป		ร้อยละ	86.7	และร้อยละ	93.3	ตามล�าดบั	

และก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีนักบวชหญิง	3	คน	ที่มีคะแนน

สขุภาพจติต�า่กว่าคนทัว่ไป		ซ่ึงผูวิ้จยัให้การปรึกษาเป็นราย

บุคคลต่อไป	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	ระดับภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิง	(ผู้สูงอายุ)	จากแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต	

ระดับภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิง (ผู้สูงอายุ)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวน
(คน)

จ�านวน
(คน)

ร้อยละ ร้อยละ

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

	 3.คะแนนภาวะสขุภาพจติโดยรวมก่อนการเข้าร่วม

กจิกรรมพบว่า		ภายหลงัการเข้าร่วมกจิกรรมนกับวชหญงิ

มีคะแนนภาวะสุขภาพจิตโดยรวมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม

กจิกรรม	42	คะแนน	โดยมนีกับวชหญงิทีมี่คะแนนเพ่ิมขึน้	

23	คน	คดิเป็นร้อยละ	76.7	ของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด		

ดังตารางที่	2

สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป	(Good	:	51-	60	คะแนน)

สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป	(Fair	:	44	–	50	คะแนน)	

สุขภาพจิตต�่ากว่าคนทั่วไป	(Poor	:	<	43	คะแนน)

รวม

	 1	 3.3	 2	 6.7

	 26	 86.7	 28	 93.3

	 3	 10.0	 -	 -

	 30	 100.0	 30	 100.0



72

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561
Journal of Health and Health Management Vol.4 No.1-2 January-December 2018

	 4.	คะแนนจากแบบประเมินสขุภาพจติของนกับวช

หญงิก่อนและหลงัการเข้าร่วมกจิกรรมมคีวามแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	(ดังตารางที่	3)

กิจกรรม จ�านวน
(คน)

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

	 30	 45.60	 2.660

	 30	 47.00	 2.084

	 42	 106	 6.011**

X SD Z∑D ∑D2

*  มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3	เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม	

ตารางที่ 2	 เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิง	 (ผู้สูงอายุ)	 ก่อนกับหลังการเข้าร่วม 

	 กิจกรรม
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	 5.ด้านความพึงพอใจ	พบว่า	 นักบวชหญิงมีความ

พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด		

ค่าเฉลี่ยระหว่าง	3.83	–	4.40		โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คอื	กจิกรรมท่ีจดัเหมาะสมกบัผูส้งูอายุ		ช่วยเสริมสร้างและ

พัฒนาระบบประสาท	 และช่วยเสริมสร้างทักษะการ

เคลื่อนไหว	ความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ได้ดีขึ้น

	 6.ด้านการให้การปรึกษารายกรณี		พบว่า	มนีกับวช

หญิง	(ผู้สูงอายุ)	ที่มีคะแนนระดับภาวะสุขภาพจิตต�่ากว่า

คนท่ัวไป	 จ�านวน	 3	 คน	 และมีนักบวชหญิงต้องการการ

ปรึกษาเพิ่ม		2		คน		รวม	5		คน	โดยให้ค�าปรึกษาเป็น

ระยะ	จากวันที่	18	กรกฎาคม	–	18	กันยายน	2558

สรุปผลการวิจัย   
	 หลังการทดลองกลุ ่มทดลองมีคะแนนจากแบบ

ประเมินภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิงผู้สูงอายุสูงกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01		

อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลของโปรแกรมการส่งเสรมสุขภาพอนามัยต่อ

ภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นการให้

ความรูค้วามเข้าใจในการดแูลตนเองและการให้การปรึกษา

ต่อภาวะสขุภาพจติของนกับวชหญงิผูส้งูอาย	ุพบว่า	ภายหลงั

การทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบประเมินภาวะ

สุขภาพจิตของนักบวชหญิงผู้สูงอายุก่อนกับหลังการเข้า

ร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01			

	 1.	 ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนจาก

แบบประเมินภาวะสขุภาพจติของนกับวชหญงิผูส้งุอายกุ่อน 

และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัส�าคัญทางสถติิท่ีระดบั	0.05	ระดบัภาวะสขุภาพจติของ

นักบวชหญิงผู้สูงอายุ	 จากแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต	

ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับเท่ากับ

คนทั่วไป		ร้อยละ	86.7	และร้อยละ	93.3		ตามล�าดับ	และ

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีนักบวชหญิงผู้สูงอายุ	 3	 คน	 ที่มี

คะแนนสขุภาพจติต�า่กว่าคนท่ัวไป		ซึง่ผูว้จิยัให้การปรึกษา

เป็นรายบุคคล	สอดคล้องกับ	สุภาวดี	ไชยเดชาธร	ทัศนีย์	

ทิพย์สูงเนิน	 และ	 กชกร	 แก้วพรหม	 (2558)	 ท่ีศึกษา

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างแกน

น�าชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา	 	 กลุ่มตัวอย่างเป็น 

ผูส้งูอาย	ุ422	คน	พบว่าระดบัภาวะสขุภาพจติของผูส้งูอายุ

ท่ีเป็นแกนน�าชมรมฯส่วนใหญ่	48.3%	มสีขุภาพจติเท่ากับ

คนท่ัวไป	 และ	 37%	 มีสุขภาพจิตดีกว่าคนท่ัวไป	 พบว่า

สอดคล้องกับ	ฉตัรฤด	ี	ภาระญาต	ิ	(2558)	ท่ีศึกษาปัจจยั

ท�านายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	 60	ปี	 บริบูรณ์ขึ้นไป	

ท้ังเพศชายและเพศหญงิ	ท่ีมีภมูลิ�าเนาในกรงุเทพมหานคร	

จ�านวน	94	คน		ผลการวิจัย	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่ง

มีพลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับสูง	(ร้อยละ	50)	นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ	 สรร	 กลิ่นวิชิต,	 เวธกา 

กลิน่วชิติ,	พวงทอง	อินใจ	และ	พลอยพันธุ	์กลิน่วชิติ	(2558)		

ท่ีศึกษาการประเมนิภาวะสขุภาพจติของผูส้งูอายท่ีุเป็นโรค

เรื้อรังในชุมชน	เทศบาลเมืองแสนสุข	จังหวัดชลบุรี	ที่พบ

ว่า	 ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเรื้อรังส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ใน

ระดบัปานกลาง	(ร้อยละ	56.75)	รวมท้ังสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	นริสา	วงศ์พนารักษ์	และคณะ	(2556)	พบว่า	

ผู้สูงอายุร้อยละ	 65.5	 ไม่มีปัญหาภาวะสุขภาพจิต	 และ 

วิทมา	 ธรรมเจริญ	 (2555)	 	 ท่ีศึกษาอิทธิพลของปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายในท่ีมีต่อความสุขของผู้สูงอาย ุ

พบว่า	 ผู ้สูงอายุมีความสุขโดยเฉลี่ย	 76.80	 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 ซึ่งจัดว่ามีความสุขอยู่ใน

ระดับมาก	

	 2.ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุข

ภาพอนามัย	 นักบวชหญิงผู้สูงอายุมีคะแนนภาวะสุขภาพ

จติโดยรวมสงูกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม		42		คะแนน		

โดยนักบวชหญิงผู้สูงอายุที่มีคะแนนเพ่ิมข้ึน	 23	 คน	 คิด

เป็นร้อยละ	76.7	ของผูเ้ข้าร่วมโปรแกรมท้ังหมด	และมคีวาม	

พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด	
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง	 3.83	 –	 4.40	 สอดคล้องกับ	 วริศรา 

ใจเปี่ยม	 ผ่องพรรณ	 เกิดพิทักษ์	 และ	 ประสาร	 มาลากุล 

ณ	อยุธยา	(2558)		ที่ศึกษารูปแบบการให้การปรึกษแบบ

กลุ่มกับ	 ผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง	 60	 -	 79	 ปี	 พบว่า 

ผูส้งูอายกุลุม่ท่ีได้รับการให้การปรึกษากลุม่แบบบรูณาการ

มีค่าเฉลี่ยการเป็นผู้สูงอายุท่ีประสบความส�าเร็จโดยรวม

และรายด้าน	เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษา

อย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิท่ีระดบั	.01			และผลการสนทนา

กลุม่เฉพาะกับผู้สงูอายุกลุม่ท่ีได้รับการให้การปรึกษากลุม่

แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้สูงอายุท่ีประสบ

ความส�าเร็จ	พบว่า	ผูส้งูอายพุงึพอใจกับการให้การปรกึษา	

ได้แสดงความคิดความรู ้สึก	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	

อภิปรายซักถาม	 ท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น	

เข้าใจ	และยอมรับการเปลีย่นแปลงต่าง	ๆ 	ของร่างกาย	และ

เห็นความจ�าเป็นในการดแูลสขุภาพ	ภูมใิจในสิง่ทีต่นเองมี

อยู่และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง	 ๆ	 ให้กับผู้อื่นได	้

สามารถจัดการกับอารมณ์	 และปล่อยวางได้มากข้ึน 

ได้ปฏิบัติศาสนกิจและมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้สงบ	

	 จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังกล่าว 

ข้างต้น	 สรุปได้ว่า	 การจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยให้กับนักบวชหญิงผู ้สูงอายุ	 ส่งผลเชิงบวกต่อ

นักบวชหญิงผู้สูงอายุ	 ท้ังด้านการตระหนักในการดูแล

ตนเอง	และเกิดความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมกา

รส่งาสริมสุขภาพอนามัย	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ศศิกาญจน	์	

สกุลปัญญาวัฒน์	 (2557)	 ที่ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภาพของผู้สูงอายุชาวมุสลิม	 กรณีศึกษาอ.องครักณษ์	

ต�าบลองครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 พบว่าปัจจัยด้านการ 

รับรู ้ประโยชน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพโดยรวม	 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมส่งเสริม 

สขุภาพรายด้าน	พบว่า	มพีฤติกรรมส่งเสริมสขุภาพด้นการ

เจริญทางจิตวิญญาณมากที่สุด	 การรับรู้ประโยชน์ของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ	 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล		

การเจริญทางจติวิญญาณ	และการจดัการกบัความเครยีด		

การรับรู้อุปสรรคไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม 

สขุภาพของผูส้งูอายชุาวมสุลมิในทุกด้าน	อกีท้ังสอดคล้อง

กับ	บัญฑิต	ไวว่อง	(2557)	ที่ศึกษาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุ	ต�าบลป่าคลอก	จังหวัดภูเก็ต	พบว่า	

ความต้องการของผู้สูงอายุท่ีต้องการพัฒนาในอนาคต		

ด้านสุขภาพกาย	 ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี	 ดูแล

สุขภาพด้วยการออกก�าลังกายและกินอาหารตามหลัก

โภชนาการ	โรคประจ�าตัวท่ีพบมากท่ีสดุ	คอื	โรคเบาหวาน	

โดยส่วนใหญ่จะรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	 ด้าน

สุขภาพจิต	ผู้สูงอายุมีความรู้สึกเศร้า	ว้าเหว่	รู้สึกเหมือน

ถูกทอดทิ้งบ้างเป็นบางครั้ง	 ด้านความต้องการในอาชีพ 

ผูส้งูอาย	ุมคีวามต้องการจะประกอบอาชพีท่ีมคีวามเหมาะ

สมกับช่วงวัยเพื่อลดปัญหาความรู้สึกเหงาและอยากเห็น

ตนเองมีคุณค่า

ข้อเสนอแนะการวิจัย
	 1.	คณะนกับวชควรมีการเตรียมบคุลากรให้มีความ

รู้และความพร้อม	ส�าหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ		โดย

มุ่งเน้นให้ผู ้สูงอายุตระหนักถึงประโยชน์ของการดูแล

สขุภาพซ่ึงมีความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสขุ

ภาพโดยรวม	 	 เนื่องจากภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อ

ความสุข

	 2.	นักบวชหญิงเมื่อใกล้วัยผู้สูงอายุ	ควรสนับสนุน

ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมใน

การดูแลตนเอง	 	 ซ่ึงสามารถน�าความรู้ท่ีไปปฏิบัติได้เอง

อย่างต่อเนื่อง		เพื่อให้สามารถในการสร้างพลังอ�านาจใน

ตนเองให้มีสุขภาพจิตดี

	 3.	 ผู้บริหารคณะนักบวชควรมีการติดตามผลการ

เข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุระยะ	3	เดือน	6	เดือน	และ	

12	เดือน	เพื่อดูความคงทนของพฤติกรรมการส่งเสริมสุข

ภาพจติ	ป้องกันภาวะซมีเศร้า	เพ่ือให้ผูส้งูอายมุสีขุภาวะจติ

ที่ดีในช่วงบั้นปลายชีวิต
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