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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในนักบวชหญิงผูส้ งู อายุ โดย
จัดให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการได้ดูแลตนเองและการให้การปรึกษา เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว
วัดสองครั้ง จ�ำนวนประชากรเป็นนักบวชผู้สูงอายุ จ�ำนวน 30 คน อายุ 60 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ
โปรมแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยการให้ความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลตนเอง และการให้การปรึกษากับนักบวช
หญิงผู้สูงอายุ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน และ Paired t – test
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมคือ แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (Thai Mental Health Indicator TMHI -15:
ฉบับใหม่) ได้ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.93
ผลการวิจัยพบว่า หลังการเข้าโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย นักบวชหญิงผู้สูงอายุ มีคะแนนจากแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพจิต สูงกว่าก่อนการเข้าโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 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�ำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
*** อาจารย์ประจ�ำ ส�ำนักวิชาศึกษาทั่วไป 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�ำ

ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
ของสุขภาวะ ทัง้ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคมและจิต
วิญญาณ การเปลี่ยนแปลงในมิติเหล่านี้ท�ำให้เกิดผลกระ
ทบต่อผู้สูงอายุ ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตที่ดี
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ซึง่ จะส่งผลต่อสุขภาวะทีส่ มบูรณ์
ในทุกมิติ โดยเฉพาะภาวะสุขภาพจิตที่ดีจะท�ำให้ผู้สูงอายุ
สามารถยอมรับและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน
ทีก่ อ่ ปัญหาต่างๆ ได้ตามศักยภาพของตน ทัง้ นีเ้ พือ่ การเป็น
สังคมผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและสามารถดูแลตนเองได้ มีชีวิตที่
ยืนยาวและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป (วลัยพร นันท์ศภุ วัฒน์
และคณะ, 2552) จะเห็นได้วา่ ผูส้ งู อายุมกี ารเปลีย่ นแปลง
หลายด้าน กล่าวคือ ด้านร่างกาย พบว่า อวัยวะในร่างกาย
ทุกส่วนท�ำหน้าที่เสื่อมถอยลง ท�ำให้ความสามารถในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันลดลง มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
มากขึ้น (อัมพรพรรณ ธีรานุตร และคณะ, 2552) ซึ่งส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวติ ด้านจิตใจ  เช่น มีภาวะซึมเศร้า  ซึง่ เป็น
ปัญหาสุขภาพจิตที่ส�ำคัญในผู้สูงอายุ  จะเห็นว่าวัยสูงอายุ
เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ไปในทางเสือ่ มลง ส่งผลให้ผสู้ งู อายุบางคนมีปญ
ั หาสุขภาพ
จิต  เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายจากปัญหาด้านร่างกาย ซึ่งส่ง
ผลต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ ประกอบกับบทบาททาง
สังคมลดลง และอยูใ่ นภาวะพึง่ พาลูกหลานมากขึน้ จึงท�ำให้
ผูส้ งู อายุซมึ เศร้าได้งา่ ย (นริสา วงศ์พนารักษ์ และ สายสมร
เฉลยกิตติ, 2557)  นอกจากนีค้ วามหวัง เป้าหมายในชีวติ
และการเห็นคุณค่าในตนเองเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบ
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ต่อผูส้ งู อายุอย่างมาก ดังนัน้ ผูส้ งู อายุจงึ เป็นวัยทีค่ วรได้รบั
การช่วยเหลือ ดูแลให้การประคับประคอง เพื่อให้มีความ
สุขตามอัตตภาพของตนให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจะมากได้ (วลัยพร
นันท์ศุภวัฒน์, 2552; สุธรรม นันทมงคลชัย, 2553;
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2554; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และ
คณะ, 2555; Kamble et al., 2012)
จากการที่ประเทศไทยมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  ระหว่างปี พ.ศ. 2543- 2573 มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ประมาณ 17.7 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ (ส�ำนักงานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2555) การป้องกันสภาวะการก้าวเข้า
สูค่ วามเป็นผูส้ งู อายุจำ� เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการเชิงรุก  
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ไ ม่ เ พี ย งพอ
งบประมาณไม่ครอบคลุมต่อการดูแลและสนองตอบต่อ
ความต้องการของผูส้ งู อายุ ข้อจ�ำกัดทีไ่ ม่ครอบคลุมการจัด
สวัสดิการ ร่างกายทีไ่ ม่แข็งแรง  มีโรคประจ�ำตัวหรืออาการ
เจ็บป่วย ส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ ปัญหาเศรษฐกิจ  
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น (ณัฏฐ์ฐิตตา เทวาเลิศ
สกุล, วณิฎา ศิรวิ รสกุล และ ชัชสรัญ รอดยิม้ , 2559)  แม้
ประเทศไทยจะมี สั ด ส่ ว นของผู ้ สู ง อายุ ที่ ท� ำงานมากถึ ง
ร้อยละ 39.4 และมีนโยบายการช่วยเหลืออื่นๆ ร่วมด้วย
แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดังนั้นการช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดการ
เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือตนเองได้จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญและ
จ�ำเป็น ยังเป็นการป้องกันภาวะปัญหาด้านสุขภาพจิต
อีกด้วย   

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

การเตรียมความพร้อมให้แก่นักบวชหญิงผู้สูงอายุ
หรือที่บุคคลทั่วไปให้การยกย่องว่าเป็นกลุ่มปรีชาญาณ
นับว่าเป็นเรื่องส�ำคัญและท้าทาย เนื่องจากนักบวชหญิง
กลุ่มสูงอายุนั้น เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้สะสมประสบการณ์
ชีวิตเป็นระยะเวลายาวนานจนเกิดเป็นความรอบรู้ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าและประโยชน์
ยิ่งต่อการด�ำเนินชีวิต การอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น  
ตลอดจนการพัฒนาสังคม จึงควรส่งเสริมให้คงคุณค่าไว้
ให้มากที่สุด
       จากแนวคิดที่ว่าบุคคลเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  
ดังนัน้ นักบวชหญิงผูส้ งู อายุ จึงควรได้รบั การพัฒนาให้เป็น
กลุ ่ ม ที่ มี พ ลั ง ในการเป็ น ต้ น แบบส� ำ หรั บ บุ ค คลรุ ่ น หลั ง
ที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถในการดูแลตนเองอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ  มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ที งั้ กายและจิต  รวมทัง้ มีทศั นคติ
เชิงรุกในการด�ำรงชีวติ ร่วมกับผูอ้ นื่    ตลอดจนสามารถน�ำ
ความรู้ทักษะและประสบการณ์ของตนเองมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้านความผาสุกทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาความคิดเห็นภาวะสุขภาพจิต ก่อนและ
หลังการเข้าโปรแกรมส่งเสิรมสุขภาพอนามัย ของนักบวช
หญิงผู้สูงอายุ
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ จากแบบประเมินภาวะ
สุขภาพจิต (Thai Mental Health Indicator TMHI
-15: ฉบับใหม่)ก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักบวชหญิงผู้สูงอายุ

สมมติฐานการวิจัย

ภายหลังการเข้าโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักบวชหญิงผูส้ งู อายุ มีภาวะสุขภาพจิตสูงกว่าก่อนการเข้า
โปรแกรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. รูปแบการวิจัย เป็นการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง
แบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง ด�ำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัย
Pretestโดยใช้ แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตทีเ่ ป็นดัชนีชวี้ ดั
ความสุขคนไทยฉบับสั้นหรือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย
(Thai Mental Health Indicator TMHI -15: ฉบับ
ใหม่) ของกรมสุขภาพจิต
2. ประชากรเป็นนักบวชหญิงสูงอายุจำ� นวน 30 คน
อายุ 60 ปีขนึ้ ไป คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตรแห่งประเทศไทย
ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมในโครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย
ณ บ้านศรีแห่งชาร์ตรศูนย์การภาวนาเซนต์ร็อค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
3.การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ก่ อ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยอธิบายให้ประชากรทราบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั และการรักษาความลับ
ของกลุม่ ตัวอย่าง และให้ตอบข้อมูลด้วยความสมัครใจโดย
ให้บันทึกความยินยอมเป็นลายลักษ์อักษรไว้
4.เครื่ อ งมื อ วิ จั ย และการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
4.1 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดย
ใช้แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกรม
อนามัย โดยมีการทดสอบ วัดสัญญาณชีพ วัดสัดส่วน
ร่างกาย ดัชนีมวลกาย วัดความจุปอด วัดสมรรถภาพกล้าม
เนือ้   วัดความอ่อนตัวและแบบบันทึกให้คำ� ปรึกษา เป็นแบบ
ฟอร์มทีจ่ ะต้องลงรายละเอียด เกีย่ วกับวัน เวลา และสถาน
ที่ให้ค�ำปรึกษา ปัญหาและเทคนิคที่ใช้ในการให้ค�ำปรึกษา
ตลอดจนวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา และให้
ผู้ขอรับค�ำปรึกษาตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้
ปัญหาของตัวเองทุกครั้ง     
4.2  แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตโดยใช้ดัชนี
ชี้ วั ด ความสุ ข คนไทยฉบั บ สั้ น หรื อ ดั ช นี ชี้ วั ด สุ ข ภาพจิ ต
คนไทย (Thai Mental Health Indicator TMHI
-15: ฉบับใหม่) ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นแบบประเมิน
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ที่ผ่านการศึกษาในขั้นตอนที่สมบูรณ์และเผยแพร่ในระดับ
ประเทศ ได้ค่า Cronbach’s Alpha Coefficient= 0.83
(อภิชยั มงคล, ยงยุทธ  วงศ์ภริ มย์ศานติ,์ ทวี ตัง้ เสรี, วัชนี
หัตถพนม, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย และวรวรรณ จุฑา, 2552)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการทดสอบคุณภาพของเครื่อง
มื อ ในกลุ ่ ม ตั ว อย่างผู้สูงอายุจ�ำนวน 30 คน จากนั้น
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค พบว่าแบบวัดดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.93
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที1่ 8 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2558 รวมเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน  ด�ำเนินการทดลองโดย
5.1 บรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ ได้แก่การกินอาหาร  การออกก�ำลังกาย  การฝึกการ
หายใจเพื่อผ่อนคลายความเครียด   การเกร็งและคลาย
กล้ามเนื้อ  และการคิดด้านบวก เป็นต้น
5.2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามคู่มือ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ม.ป.ป.)
โดยมีการทดสอบ วัดสัญญาณชีพ  วัดอัตราการเต้นของ
หัวใจขณะพัก วัดความดันโลหิต  วัดสัดส่วนร่างกาย  ดัชนี
มวลกาย  ความหนาของผิวหนัง  และอัตราส่วนระหว่าง
เส้นรอบเอวและสะโพก   วัดสมรรถภาพหรือความอดทน
ของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต  โดยการทดสอบด้วย
จั ก รยานวั ด งาน การก้ า วขึ้ น ลง การเดิ น และการวิ่ ง
วัดความจุปอด วัดสมรรถภาพกล้ามเนือ้ โดย วัดความแข็งแรง
ด้วยการทดสอบแรงบีบมือ แรงเหยียดแขน และแรงเหยียดขา
ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ ด้วยการทดสอบวิดพื้น
และงอตัว วัดความอ่อนตัว ด้วยการทดสอบนั่งงอตัวไป
ข้างหน้า
5.3. ให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลในกรณีที่
นักบวชหญิง (ผู้สูงอายุ) มีคะแนนจากแบบประเมินภาวะ
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สุขภาพจิตระดับต�ำ  
่ และให้คำ� แนะน�ำเป็นรายบุคคลในกรณี
พบปัญหาในการดูแลตนเองจากการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
5.4. ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลหลังการ
ทดลองPost testโดยใช้ แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตโดย
ใช้ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นหรือดัชนีชี้วัดสุขภาพ
จิตคนไทย (Thai Mental Health Indicator TMHI
-15: ฉบับใหม่) ของกรมสุขภาพจิต  ด�ำเนินการเก็บข้อมูล
Pretest ก่อนการทดลอง และ ท�ำ post-test สามอาทิตย์
หลังการทดลองอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดว้ ยการหาหาค่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ ว นบุ ค คลและจั ด กลุ ่ ม จากคะแนนแบบประเมิ น ภาวะ
สุขภาพจิต หาค่าเฉลี่ย ของคะแนนจากแบบประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม และทดสอบนัยส�ำคัญของความแตกต่าง  คะแนน
เปรียบเทียบก่อนกับหลังการทดลองของกลุ่มทดลองโดย
ใช้ Paired t – test

ผลการวิจัย

น�ำเสนอการผลการวิจัยดังนี้
1.ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายพบว่า นักบวชหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจ�ำนวน
30 คน มีอายุระหว่าง 70 – 74 ปี ร้อยละ 40  มีพฤติกรรม
การออกก�ำลังกาย มากกว่าหรือ 3 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ
43.3  มีคา่ BMI ระดับปกติ ร้อยละ 43.3 อยูใ่ นภาวะลงพุง
ร้อยละ 56.7 มีความหนาของไขมันใต้ผิวหนังระดับค่อน
ข้างอ้วน ร้อยละ 40  มีความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนือ้
แขน ระดับดีมาก ร้อยละ 53.3 มีความแข็งแรงทนทานของ
กล้ามเนือ้ ขาระดับต�ำ 
่ ร้อยละ 40 มีความอ่อนตัวข้อต่อ เอ็น
กล้ามเนื้อ ขา หลัง ระดับต�่ำมาก ร้อยละ 30 มีความอ่อน
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ตัวข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อไหล่ขวา และไหล่ซ้าย ระดับปาน
กลางและระดับดีในจ�ำนวนทีเ่ ท่ากัน คือ ร้อยละ 30  มีความ
แคล่วคล่องว่องไวระดับดี ร้อยละ 33.3  และมีความทนทาน
ของระบบหายใจไหลเวียนเลือดระดับต�่ำ ร้อยละ 33.3
2. ระดับภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิงผู้สูงอายุ
จากแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต พบว่า ระดับภาวะสุขภาพ

จิตของนักบวชหญิงผูส้ งู อายุ จากแบบประเมินภาวะสุขภาพ
จิต ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
เท่ากับคนทัว่ ไป  ร้อยละ 86.7 และร้อยละ 93.3 ตามล�ำดับ
และก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีนักบวชหญิง 3 คน ที่มีคะแนน
สุขภาพจิตตํา่ กว่าคนทัว่ ไป  ซึง่ ผูว้ จิ ยั ให้การปรึกษาเป็นราย
บุคคลต่อไป ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิง (ผู้สูงอายุ) จากแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

จ�ำนวน
(คน)

ร้อยละ

จ�ำนวน
(คน)

ร้อยละ

สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (Good : 51- 60 คะแนน)

1

3.3

2

6.7

สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป (Fair : 44 – 50 คะแนน)

26

86.7

28

93.3

สุขภาพจิตตํ่ากว่าคนทั่วไป (Poor : < 43 คะแนน)

3

10.0

-

-

30

100.0

30

100.0

ระดับภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิง (ผู้สูงอายุ)

รวม

3.คะแนนภาวะสุขภาพจิตโดยรวมก่อนการเข้าร่วม กิจกรรม 42 คะแนน โดยมีนกั บวชหญิงทีม่ คี ะแนนเพิม่ ขึน้
กิจกรรมพบว่า  ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักบวชหญิง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด  
มีคะแนนภาวะสุขภาพจิตโดยรวมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิง (ผู้สูงอายุ) ก่อนกับหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม

4. คะแนนจากแบบประเมินสุขภาพจิตของนักบวช อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังตารางที่ 3)
หญิงก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน
(คน)

X

SD

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

30

45.60

2.660

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

30

47.00

2.084

กิจกรรม

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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∑D

∑D2

42

106

Z

6.011**

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

5.ด้านความพึงพอใจ พบว่า นักบวชหญิงมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.83 – 4.40  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ กิจกรรมทีจ่ ดั เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ  ช่วยเสริมสร้างและ
พั ฒ นาระบบประสาท และช่ ว ยเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการ
เคลื่อนไหว ความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ได้ดีขึ้น
6.ด้านการให้การปรึกษารายกรณี  พบว่า มีนกั บวช
หญิง (ผู้สูงอายุ) ที่มีคะแนนระดับภาวะสุขภาพจิตต�่ำกว่า
คนทั่วไป จ�ำนวน 3 คน และมีนักบวชหญิงต้องการการ
ปรึกษาเพิ่ม  2  คน  รวม 5  คน โดยให้ค�ำปรึกษาเป็น
ระยะ จากวันที่ 18 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2558

สรุปผลการวิจัย

หลั งการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิงผู้สูงอายุสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
อภิปรายผลการวิจัย
ผลของโปรแกรมการส่งเสรมสุขภาพอนามัยต่อ
ภาวะสุขภาพจิตในนักบวชหญิงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการให้
ความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลตนเองและการให้การปรึกษา
ต่อภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิงผูส้ งู อายุ พบว่า ภายหลัง
การทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบประเมินภาวะ
สุขภาพจิตของนักบวชหญิงผู้สูงอายุก่อนกับหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01   
1. ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนจาก
แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตของนักบวชหญิงผูส้ งุ อายุกอ่ น
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ระดับภาวะสุขภาพจิตของ
นักบวชหญิงผู้สูงอายุ จากแบบประเมินภาวะสุขภาพจิต
ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับเท่ากับ
คนทั่วไป  ร้อยละ 86.7 และร้อยละ 93.3  ตามล�ำดับ และ

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีนักบวชหญิงผู้สูงอายุ 3 คน ที่มี
คะแนนสุขภาพจิตตํา่ กว่าคนทัว่ ไป  ซึง่ ผูว้ จิ ยั ให้การปรึกษา
เป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ สุภาวดี ไชยเดชาธร ทัศนีย์
ทิพย์สูงเนิน และ กชกร แก้วพรหม (2558) ที่ศึกษา
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างแกน
น�ำชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา   กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูส้ งู อายุ 422 คน พบว่าระดับภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ป็นแกนน�ำชมรมฯส่วนใหญ่ 48.3% มีสขุ ภาพจิตเท่ากับ
คนทั่วไป และ 37% มีสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป พบว่า
สอดคล้องกับ ฉัตรฤดี  ภาระญาติ  (2558) ทีศ่ กึ ษาปัจจัย
ท�ำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 94 คน  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่ง
มีพลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 50) นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สรร กลิ่นวิชิต, เวธกา
กลิน่ วิชติ , พวงทอง อินใจ และ พลอยพันธุ์ กลิน่ วิชติ (2558)  
ทีศ่ กึ ษาการประเมินภาวะสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรค
เรื้อรังในชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่พบ
ว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 56.75) รวมทัง้ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ นริสา วงศ์พนารักษ์ และคณะ (2556) พบว่า
ผู้สูงอายุร้อยละ 65.5 ไม่มีปัญหาภาวะสุขภาพจิต และ
วิทมา ธรรมเจริญ (2555)   ที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ
พบว่า ผู้สูงอายุมีค วามสุขโดยเฉลี่ย 76.80 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดว่ามีความสุขอยู่ใน
ระดับมาก
2.ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมสุข
ภาพอนามัย นักบวชหญิงผู้สูงอายุมีคะแนนภาวะสุขภาพ
จิตโดยรวมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  42  คะแนน  
โดยนักบวชหญิงผู้สูงอายุที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.7 ของผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมทัง้ หมด และมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.83 – 4.40 สอดคล้องกับ วริศรา
ใจเปี่ยม ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และ ประสาร มาลากุล
ณ อยุธยา (2558)  ที่ศึกษารูปแบบการให้การปรึกษแบบ
กลุ่มกับ ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 - 79 ปี พบว่า
ผูส้ งู อายุกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การให้การปรึกษากลุม่ แบบบูรณาการ
มีค่าเฉลี่ยการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความส�ำเร็จโดยรวม
และรายด้าน เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษา
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01   และผลการสนทนา
กลุม่ เฉพาะกับผูส้ งู อายุกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การให้การปรึกษากลุม่
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบ
ความส�ำเร็จ พบว่า ผูส้ งู อายุพงึ พอใจกับการให้การปรึกษา
ได้แสดงความคิดความรู้สึก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อภิปรายซักถาม ท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
เข้าใจ และยอมรับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ของร่างกาย และ
เห็นความจ�ำเป็นในการดูแลสุขภาพ ภูมใิ จในสิง่ ทีต่ นเองมี
อยู่และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นได้
สามารถจั ด การกั บ อารมณ์ และปล่ อ ยวางได้ ม ากขึ้ น
ได้ปฏิบัติศาสนกิจและมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้สงบ
จากผลการวิ จั ย และการอภิ ป รายผลดั ง กล่ า ว
ข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยให้กับนักบวชหญิงผู้สูงอายุ ส่งผลเชิงบวกต่อ
นักบวชหญิงผู้สูงอายุ ทั้งด้านการตระหนักในการดูแล
ตนเอง และเกิดความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมกา
รส่งาสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งสอดคล้องกับ ศศิกาญจน์  
สกุลปัญญาวัฒน์ (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพของผู้สูงอายุชาวมุสลิม กรณีศึกษาอ.องครักณษ์
ต�ำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก พบว่าปัจจัยด้านการ
รั บ รู ้ ป ระโยชน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
ส่งเสริมสุขภาพโดยรวม เมื่อพิจารณาพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพรายด้าน พบว่า มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้นการ
เจริญทางจิตวิญญาณมากที่สุด การรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
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การเจริญทางจิตวิญญาณ และการจัดการกับความเครียด  
การรับรู้อุปสรรคไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของผูส้ งู อายุชาวมุสลิมในทุกด้าน อีกทัง้ สอดคล้อง
กับ บัญฑิต ไวว่อง (2557) ที่ศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุ ต�ำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต พบว่า
ความต้องการของผู้สูงอายุที่ต้องการพัฒนาในอนาคต  
ด้านสุขภาพกาย ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ดูแล
สุขภาพด้วยการออกก�ำลังกายและกินอาหารตามหลัก
โภชนาการ โรคประจ�ำตัวทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ โรคเบาหวาน
โดยส่วนใหญ่จะรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ด้าน
สุขภาพจิต ผู้สูงอายุมีความรู้สึกเศร้า ว้าเหว่ รู้สึกเหมือน
ถูกทอดทิ้งบ้างเป็นบางครั้ง ด้านความต้องการในอาชีพ
ผูส้ งู อายุ มีความต้องการจะประกอบอาชีพทีม่ คี วามเหมาะ
สมกับช่วงวัยเพื่อลดปัญหาความรู้สึกเหงาและอยากเห็น
ตนเองมีคุณค่า

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. คณะนักบวชควรมีการเตรียมบุคลากรให้มคี วาม
รู้และความพร้อม ส�ำหรับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงประโยชน์ของการดูแล
สุขภาพซึง่ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุข
ภาพโดยรวม   เนื่องจากภาวะสุขภาพกายมีอิทธิพลต่อ
ความสุข
2. นักบวชหญิงเมื่อใกล้วัยผู้สูงอายุ ควรสนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมใน
การดูแลตนเอง   ซึ่งสามารถน�ำความรู้ที่ไปปฏิบัติได้เอง
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถในการสร้างพลังอ�ำนาจใน
ตนเองให้มีสุขภาพจิตดี
3. ผู้บริหารคณะนักบวชควรมีการติดตามผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ
12 เดือน เพื่อดูความคงทนของพฤติกรรมการส่งเสริมสุข
ภาพจิต ป้องกันภาวะซีมเศร้า เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมสี ขุ ภาวะจิต
ที่ดีในช่วงบั้นปลายชีวิต
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