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บทคัดยอ
ภาวะซึมเศราเปนปญหาสุขภาพจิตทีพ่ บบอยและสงผลตอสุขภาวะของผสู งู อายุ การศึกษาเชิงภาคตัดขวางนีม้ ี
วัตถุประสงคเพื่อสำรวจความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของผูปวยสูงอายุ และศึกษาความ
สอดคลองของแบบวัดความซึมเศราในผสู งู อายุของไทย (Thai Geriatric Depression Scale, TGDS) กับแบบประเมิน
ภาวะซึมเศรา (Thai Version Patient Health Questionnaire, PHQ-9) สำหรับการประเมินภาวะซึมเศราของผปู ว ย
สูงอายุ กลุมตัวอยางเปนผูปวยที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่เขารับการรักษาในคลินิกผูสูงอายุ ระหวางเดือนกุมภาพันธ
ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เลือกกลมุ ตัวอยางโดยใชวธิ กี ารสมุ อยางเปนระบบ เก็บขอมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง และขอมูลจากบันทึกเวชระเบียน วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงบรรยาย และการวิเคราะหถดถอย
พหุแบบขัน้ ตอน ผลการศึกษาพบวากลมุ ตัวอยางจำนวน 262 ราย ประเมินดวย TGDS มีภาวะซึมเศรารอยละ 24.8
โดยเปนซึมเศราเล็กนอย 16.4% ซึมเศราปานกลาง 7.6% และซึมเศรารุนแรง 0.8% ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ภาวะซึมเศรา ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวไมดีหรือปานกลาง (OR = 3.25, 95% CI = 1.68-6.27) ภาวะ
สมองเสือ่ ม (OR = 3.03, 95% CI = 1.50-6.15) ความบกพรองดานความสามารถในการทำกิจกรรม (OR = 2.70,
95% CI = 1.07-6.79) และการรับรคู วามรุนแรงของความเจ็บปวย (OR = 1.03, 95% CI = 1.01-1.05) เมือ่ ประเมิน
ภาวะซึมเศราดวย PHQ-9 พบวาความชุกของภาวะซึมเศราเทากับรอยละ 21.4 วิเคราะหโดยใช Cohen’s Kappa
statistic พบวา TGDS กับ PHQ-9 มีความสอดคลองกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ โดยมีขนาดความสอดคลองใน
ระดับดี (Kappa = 0.80, p < 0.001) สรุปคือภาวะซึมเศราพบไดประมาณ 1 ใน 4 ของผสู งู อายุ มีปจ จัยทีเ่ กีย่ วของ
หลายอยาง บุคลากรทางสุขภาพควรประเมินภาวะซึมเศราในผปู ว ยทีม่ ปี จ จัยดังกลาว เพือ่ ลดการเกิดภาวะซึมเศรา
และสงเสริมการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ ไป
คำสำคัญ: ภาวะซึมเศรา ภาวะสมองเสือ่ ม สัมพันธภาพในครอบครัว ความสามารถในการทำกิจกรรม ผสู งู อายุ
พุทธชินราชเวชสาร 2560;34(1):4-14.
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Abstract
Depression is a common psychological problem of the elderly and affected their health. This cross
sectional study had aimed to investigate the prevalence and associated factors of depression among
older patients. In addition, the researcher aimed to explore the consistency between Thai Geriatric Depression
Scale (TGDS) and Thai Version Patient Health Questionnaire (PHQ-9) in assessing depression in a geriatric
outpatient clinic. The samples were patients aged ≥ 60 years in a geriatric clinic between February to
May 2015, selected by systematic sampling. The data were collected using the structured interview and
medical record review. Data were analyzed by using descriptive statistics and multiple logistic regressions.
The result revealed that by the TGDS cut-points, the prevalence of depression was 24.8%, of which
16.4% had mild depression, 7.6% had moderate depression and 0.8% had severe depression. Factors
significantly associated with depression were poor/moderate family relationship (OR = 3.25, 95% CI =
1.68-6.27), cognitive impairment (OR = 3.03, 95% CI = 1.50-6.15), impaired functional ability (OR = 2.70, 95%
CI = 1.07-6.79) and perceived severity of illness (OR = 1.03, 95% CI = 1.01-1.05). By the PHQ-9 cut-points,
the prevalence of depression was 21.4%. By the Cohen’s Kappa statistic, it was found that TGDS and
PHQ-9 were significantly good level of consistently (Kappa = 0.80, p < 0.001). In conclusion, depression
is found about a quarter of the elderly. There are many factors associated with depression. The health
personels should assess the depression in patients who had associated factors to reduce the incidence
of depression and promotion a the good quality of life.
Keywords: depression, cognitive impairment, family relationship, functional ability, elderly
Buddhachinaraj Med J 2017;34(1):4-14.
บทนำ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยในชวง
2-3 ทศวรรษที่ผานมา ทำใหจำนวนและสัดสวนของ
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว1 คาดประมาณ
ในอีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะมีสัดสวนของ
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.9 (8 ลานคน) ในป
พ.ศ.2553 เปนรอยละ 25 (18 ลานคน) ในป พ.ศ.2573
หรือเพิม่ เปนมากกวา 2 เทาตัว2 สถานการณนที้ ำให
ประเทศไทยไดกาวเขาสูการเปนสังคมสูงวัย (aging
society) 3 วั ย สู ง อายุ เ ป น วั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ดานตางๆ เชน รางกาย จิตใจและสังคม ผสู งู อายุมกั มี
โรคประจำตัว เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง4 สงผลใหเกิด
ปญหาสุขภาพจิตตามมาได โดยปญหาทางสุขภาพจิต
ทีพ่ บไดบอ ยในผสู งู อายุคอื ภาวะซึมเศรา
ภาวะซึ ม เศร า ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนทั่วโลก องคการอนามัยโลกคาดวามีผูปวย
ภาวะซึมเศราถึง 121 ลานคนทัว่ โลก5 และคาดการณวา
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ในป พ.ศ. 2563 ภาวะซึมเศราจะเปนโรคทีก่ อ ใหเกิด
ภาวะทุ ก ข ท รมานมากที่ สุ ด เป น อั น ดั บ สองรองจาก
โรคหัวใจ6 สำหรับประเทศไทยจำนวนผูปวยภาวะ
ซึ ม เศร า ระหว า งป 2550-2553 มี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น
เปนลำดับคือ จาก 55.9 รายตอประชากรหนึง่ แสนคน
ในปพ.ศ.2550 เปน 160.3 รายตอประชากรแสนคน
ในปพ.ศ.25537 เมือ่ พิจารณาความชุกของภาวะซึมเศรา
ของผูสูงอายุที่เปนผูปวยนอก พบวาผูปวยสูงอายุมี
ภาวะซึมเศราอยรู ะหวางรอยละ 13.9-43.18-15 และพบ
อุบตั กิ ารณเพิม่ ขึน้ ในผสู งู อายุทเี่ จ็บปวยดวยโรคเรือ้ รัง
และตองเผชิญกับปญหาตางๆ เชน ไมสามารถทำตาม
บทบาทได ความสามารถในการทำหนาที่ลดลง16-17
นอกจากนีภ้ าวะซึมเศราในผสู งู อายุมคี วามสัมพันธกบั
การเพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดทุพพลภาพ การฆาตัวตาย
การเสือ่ มลงของความคิด ความทรงจำ และความสามารถ
ทางสังคม นำไปสกู ารเสียชีวติ ในทีส่ ดุ 18 มีหลายปจจัย
ทีม่ คี วามเกีย่ วของกับภาวะซึมเศรา คือ ปจจัยสวนบุคคล
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ไดแก อายุ เพศและสถานภาพสมรส ปจจัยดานการ
เจ็ บ ป ว ย ได แ ก การรู คิ ด บกพร อ ง ภาวะโรคร ว ม
การรับรคู วามรุนแรงของความเจ็บปวย และความสามารถ
ในการทำกิจวัตรประจำวัน และปจจัยทางสังคมและ
สิง่ แวดลอม ไดแก ความเพียงพอของรายไดครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว ลักษณะการอยูอาศัย และ
หลักประกันสุขภาพ19
ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความชุกและ
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของผูปวย
สูงอายุ และศึกษาความสอดคลองของแบบวัดความ
ซึ ม เศร า ในผู สู ง อายุ ข องไทย (Thai Geriatric
Depression Scale,TGDS) กับแบบประเมินภาวะ
ซึมเศรา (Thai versions Patients Health Questionnaire,
PHQ-9) สำหรับการประเมินภาวะซึมเศราของผูปวย
สู ง อายุ เพื่ อ นำข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ไปใช
ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการวางแผน
พัฒนาสุขภาพของผูปวยสูงอายุปองกันการเกิดภาวะ
ซึมเศราของผปู ว ยสูงอายุ ตลอดจนใหบริการทีต่ อบสนอง
ความตองการของผสู งู อายุได
วัสดุและวิธกี าร
การวิจยั นีเ้ ปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (crosssectional study) กลุมตัวอยางคือผูปวยสูงอายุที่มี
อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่เขารับการรักษาในคลินิก
ผสู งู อายุ โรงพยาบาลศิรริ าช ในระหวางเดือนกุมภาพันธ
ถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2558 โดยการเลือกกลุม
ตั ว อย า งแบบเป น ระบบ (systematic sampling)
คำนวณขนาดตัวอยางจากสูตรของ Cochran, 196320
กำหนดใชคา Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คาความ
คลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับไดเทากับ 6% และสัดสวนของ
ประชากรสูงอายุในโรงพยาบาลทีม่ ภี าวะซึมเศราเทากับ
43.1% (p = 0.431) ไดขนาดกลมุ ตัวอยางทัง้ หมด 262 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณ
และแบบบันทึกขอมูลของผูปวยรวมทั้งเวชระเบียน
การรักษา มีทงั้ หมด 8 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
ความเพียงพอของรายไดครอบครัว ลักษณะการอยอู าศัย
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ผู ดู แ ล จำนวนชนิ ด ยาที่ ใ ช
อุปกรณชว ยเหลือ โรค/ปญหาสุขภาพ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

สวนที่ 2 แบบทดสอบสภาพสมองของไทย (Thai
Mental State Examination, TMSE) ซึ่งเปนแบบ
คั ด กรองที่ ใ ช คั ด กรองผู ที่ มี ส มองเสื่ อ ม (cognitive
impairment)ในชุ ม ชนหรื อ ในคลิ นิ ก พั ฒ นาโดย
กลมุ ฟน ฟูสมรรถภาพสมอง21แบบทดสอบสมรรถภาพ
สมองนี้ เปนขอคำถามและคำสั่งใหปฏิบัติ โดยแบง
การทดสอบดานตางๆ 6 ดาน ผูที่ไดคะแนน TMSE
นอยกวาหรือเทากับ 23 คะแนนหมายถึงเปนผมู ภี าวะ
สมองเสือ่ ม
สวนที่ 3 แบบประเมินการรับรูความรุนแรงของ
ความเจ็บปวย ในการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือของ
สมพร รั ต นพั น ธ 22 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น มาตราส ว น
ประมาณคาเชิงเสนตรงจาก 0-100 (linear analog
scale) โดยคะแนนมาก หมายถึงมีการรับรูเกี่ยวกับ
ความรุนแรงของความเจ็บปวยอยใู นระดับรุนแรงมาก
สวนที่ 4 Charlson Comorbidity Index พัฒนา
โดยCharlsonและคณะ23 ใชสำหรับประเมินจำนวน
ของโรครวมของผูปวยสูงอายุ โดยผูวิจัยประเมินจาก
การศึกษารายงานประวัติผูปวยในเวชระเบียนหรือ
แฟมประวัติผูปวย แบบประเมินนี้ประกอบดวยดัชนี
ค า น้ำ หนั ก คะแนนของโรคร ว ม 19 กลุ ม โรคร ว ม
ซึ่งแตละโรคมีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 6 คะแนน ดังนั้น
คะแนนทีเ่ ปนไปไดอยใู นชวง 0-37 คะแนน
ส ว นที่ 5 แบบประเมิ น ความสามารถในการ
ทำกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบารเธลประยุกต (Modified
Barthel Activities of Daily Living Index: MBAI)
พั ฒ นาต อ โดย สุ ท ธิ ชั ย จิ ต ะพั น ธ กุ ล และคณะ 24
แบบวัดนีด้ งั้ เดิมประกอบดวยขอคำถาม 10 ขอ ซึง่ เปน
ขอคำถามในการประเมินกิจกรรมขั้นพื้นฐานไดแก
การรับประทานอาหาร สุขวิทยาสวนบุคคล การอาบน้ำ
การแตงตัว การขึ้นลงบันได การควบคุมการขับถาย
อุ จ จาระ การควบคุ ม การขั บ ถ า ยป ส สาวะ การใช
หองสุขา การเดิน และการเคลือ่ นยาย แตเนือ่ งจากศึกษา
ผู ป ว ยสูงอายุในโรงพยาบาล และเพือ่ ใหเหมาะสมกับ
กลุมตัวอยางจึ ง ตั ด กิ จ กรรมการขึ้ น -ลงบั น ไดออก
แปลผลคะแนน ดังนี้ 0-8 คะแนน มีความสามารถใน
การทำกิจวัตรประจำวันต่ำ 9-11 คะแนนมีความสามารถ
ในการทำกิจวัตรประจำวันปานกลาง และ มากกวา
หรือเทากับ 12 คะแนน มีความสามารถในการทำ
กิจวัตรประจำวันสูง
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สวนที่ 6 แบบวัดสัมพันธภาพในครอบครัว ใชแบบ
ประเมินสัมพันธภาพในครอบครัวของ พวงผกา ชืน่ แสง
เนตร25 วัดความรูสึกและความคิดเห็นของผูสูงอายุ
ตอสัมพันธภาพภายในครอบครัวโดยการสัมภาษณ
แบบประเมินประกอบดวยขอคำถาม 15 ขอ แตละ
คำถามมี 3 คำตอบคือ “ใช” “ไมแนใจ” และ “ไมใช”
การแปลผลคะแนนแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 15-26
คะแนน หมายถึ ง สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ไม ดี
27-35คะแนน หมายถึ ง สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว
ปานกลางและ 36-45 คะแนน หมายถึงสัมพันธภาพ
ในครอบครัวดี
สวนที่ 7 แบบวัดความซึมเศราในผสู งู อายุของไทย
(TGDS) ของ นิพนธ พวงวรินทรและคณะ26 แบบวัดนี้
เปนแบบคัดกรองผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราในชุมชน
หรือในคลินิกผูสูงอายุ คะแนนรวมอยูระหวาง 0-30
คะแนน ประเมินความรสู กึ ของผถู กู ทดสอบดวยตนเอง
ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมา ลักษณะคำถามเปนการ
ประเมินแบบถูกหรือผิด มีทั้งหมด 30 ขอแตละขอ
คำถามมีคำตอบใหเลือก 2 คำตอบ คือ “ใช” และ
“ไมใช” การแปลผลคะแนนแบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 0-12
คะแนน หมายถึงไมมีภาวะซึมเศรา 13-18 คะแนน
หมายถึงภาวะซึมเศราเล็กนอย 19-24 คะแนน หมายถึง
ภาวะซึมเศราปานกลาง และ 25-30 คะแนน หมายถึง
ภาวะซึมเศรารุนแรง
สวนที่ 8 แบบประเมินภาวะซึมเศรา (Thai version
Patients Health Questionnaire,PHQ-9) พัฒนา
ขึน้ จากเกณฑการวินจิ ฉัยโรคซึมเศราตามระบบ DSMIV ที่ใชในการคัดกรองภาวะซึมเศรา นำมาปรับใชใน
กลุ ม คนไทยโดย มาโนช หลอตระกูล และคณะ 27
แบบประเมินประกอบดวยขอคำถาม 9 ขอ ประเมิน
อาการทีบ่ ง ชีถ้ งึ ภาวะซึมเศราทีเ่ กิดขึน้ ในชวง 2 สัปดาห
ที่ผานมา แตละขอมีคำตอบใหผูตอบเลือกในลักษณะ
อันดับมาตราคะแนนตั้งแต 0-3 คะแนน ตามความ
รุนแรงของอาการโดยมีคาคะแนนรวมกันตั้งแต 0-27
คะแนน ในการวินจิ ฉัยภาวะซึมเศรา ผทู มี่ คี ะแนนตัง้ แต
9 คะแนน ขึน้ ไป ถือวามีภาวะซึมเศรา
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ เนือ่ งจากผวู จิ ยั
นำเครือ่ งมือของผวู จิ ยั คนอืน่ มาใชจงึ ไมไดหาความตรง
ของเนือ้ หา (content validity) จากนัน้ ไดทำการทดสอบ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐
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ความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือกับผูปวย
สูงอายุที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน
30 ราย สำหรั บ แบบทดสอบสภาพสมองของไทย
แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
แบบวัดสัมพันธภาพ ในครอบครัว แบบวัดภาวะซึมเศรา
ในผสู งู อายุของไทย (TGDS) และแบบวัดภาวะซึมเศรา
PHQ-9 ไดคา Cronbach’ s alpha coefficient เทากับ
0.84, 0.83, 0.80, 0.90 และ 0.82 สวนการวิเคราะห
ขอมูล ผวู จิ ยั ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยใช
สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะหถดถอยพหุแบบ
ขัน้ ตอน (Multiple logistic regression) กำหนดระดับ
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 อนึ่งงานวิจัยนี้ไดผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
(รหัส EC3 768/2557)
ผลการศึกษา
กลุมประชากรผูสูงอายุในการศึกษานี้มีจำนวน
262 ราย เปนผปู ว ยสูงอายุเพศหญิง 185 คน (รอยละ
70.6) มีอายุมากกวาหรือเทากับ 80 ป รอยละ 43.9
โดยมีอายุอยรู ะหวาง 60-98 ป ซึง่ มีอายุเฉลีย่ 77.6 ป
สถานภาพสมรสรอยละ 53.8 และมีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 45.0 รองลงมา คือ จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 27.6 เมือ่ พิจารณา
ขอมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
กลุมตัวอยางไมไดประกอบอาชีพ 244 ราย (รอยละ
93.1) แตมีรายไดเพียงพอรอยละ 85.9 โดยรายได
มาจากบุ ต ร/หลาน คิ ด เป น ร อ ยละ 47.7 ผู ดู แ ล
เปนบุตร รอยละ 60.7 และไมมีผูดูแลรอยละ 6.1
มีหลักประกันสุขภาพเปนแบบสิทธิขาราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 72.1 รองลงมาคือ จายคารักษาเอง
รอยละ 17.2 กลุมตัวอยาง 249 ราย (รอยละ 95.0)
มี โ รคประจำตั ว /ป ญ หาสุ ข ภาพมากกว า 3 โรค
โรคประจำตัวทีพ่ บมากคือ ความดันโลหิตสูง รองลงมา
คือ ไขมันในเลือดสูง ขอเขาเสือ่ ม ในดานของอุปกรณ
ชวยเหลือ พบวา กลมุ ตัวอยางใชแวนตาและฟนปลอม
ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 72.9 และ 70.6 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1ขอมูลสวนบุคคลของกลมุ ตัวอยาง (n = 262)
ลักษณะ
อายุ (ป) (Range = 60-98, Mean = 77.6, SD. = 7.4)
60-69
70-79
≥ 80
เพศ
หญิง
สถานภาพสมรส
สมรส
ระดับการศึกษา
ไมไดรบั การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวส./ปวช.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
ความเพียงพอของรายได
ไมเพียงพอ
เพียงพอ
มีเหลือเก็บ
รายไดครอบครัว
เพียงพอ
ผดู แู ล
บุตร
คสู มรส
หลาน/ญาติ
ไมมผี ดู แู ล
สิทธิการรักษา
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ.
ไมมสี ทิ ธิการรักษา
บัตรทอง/บัตร 30 บาท
ประกันสังคม
โรค/ปญหาสุขภาพ
1 โรค
2 โรค
≥ 3 โรค
ชนิดของโรคประจำตัว (ตอบไดมากกวาหนึง่ ขอ)
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

จำนวน

รอยละ

41
106
115

15.6
40.5
43.9

185

70.6

141

53.8

16
118
36
20
72

6.1
45.0
13.7
7.6
27.5

244

93.1

18
225
19

6.9
85.9
7.3

226

86.3

159
46
36
16

60.7
17.6
13.7
6.1

189
45
27
1

72.1
17.2
10.3
0.4

13
38
211

5.0
14.5
80.5

195
168

74.4
64.1
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ตารางที่ 1ขอมูลสวนบุคคลของกลมุ ตัวอยาง (n = 262) (ตอ)
ลักษณะ
โรคขอเขาเสือ่ ม
โรคเบาหวาน
โรคกระดูกพรุน
ภาวะสมองเสือ่ ม
โรคไต
โรคหลอดเลือดสมอง
Mild cognitive impairment
ขาดวิตามินดี
โรคหัวใจ
ภาวะซึมเศรา
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคตอมลูกหมากโต
ตอกระจก/ตอหิน
อุปกรณชว ยเหลือ
แวนตา
ฟนปลอม
ไมเทา
รถเข็นนัง่

ผลการวิ เ คราะห ค วามชุ ก ของภาวะซึ ม เศร า
ดวยแบบประเมิน TGDS พบวา กลมุ ตัวอยางมีภาวะ
ซึมเศรา รอยละ 24.8 โดยเปนระดับภาวะซึมเศรา
เล็กนอย รอยละ 16.4 รองลงมาคือระดับภาวะซึมเศรา
ปานกลาง รอยละ 7.6 สวนระดับภาวะซึมเศรารุนแรง
พบเพียงรอยละ 0.8 ในขณะที่ประเมินดวย PHQ-9
พบความชุกของภาวะซึมเศรา รอยละ 21.4
เมื่อพิจารณาความสอดคลองของแบบประเมิน
TGDS กับ PHQ-9 โดยใชสถิติ Cohen’s Kappa
statistic พบวา แบบประเมิน TGDS กับ PHQ-9
มีความสอดคลองกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมี
ขนาดความสอดคลองในระดับดี (Kappa = 0.80,
p < 0.001) แบบประเมิ น TGDS และ PHQ-9
สามารถวัดคาความชุกของภาวะซึมเศราทีใ่ กลเคียงกัน
มากและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของ
ผูปวยสูงอายุไปในทิศทางเดียวกัน สามารถประเมิน
ไดตรงกันวามีไมภาวะซึมเศรา 192 ราย (93.2%) และ

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐

จำนวน

รอยละ

87
85
66
59
38
36
35
28
25
23
18
18
17

33.2
32.4
25.2
22.5
14.5
13.7
13.4
10.7
9.5
8.8
6.9
6.9
6.5

191
185
107
29

72.9
70.6
40.8
11.1

มีภาวะซึมเศรา 51ราย (91.1%) โดยเมื่อประเมิน
ภาวะซึมเศราดวย TGDS จะใชเวลาเฉลีย่ 8.38 นาที
แตเมือ่ ประเมินดวย PHQ-9 จะใชเวลาเฉลีย่ 3.11 นาที
(ดังตารางที่ 2)
วิเคราะหความสัมพันธของภาวะซึมเศราในผปู ว ย
สูงอายุและปจจัยที่เกี่ยวของโดยวิธี multiple logistic
regression analysis พบวา ปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั
ภาวะซึมเศราของผูปวยสูงอายุ ไดแก สัมพันธภาพ
ในครอบครัวไมดีหรือปานกลาง (OR= 3.25, 95%
CI = 1.68-6.27, p < 0.001) ภาวะสมองเสือ่ ม (OR =
3.03, 95% CI = 1.50-6.15, p = 0.002) ความบกพรอง
ดานความสามารถในการทำกิจกรรม (OR = 2.70,
95% CI = 1.07-6.79, p = 0.035) และการรับรู
ความรุนแรงของความเจ็บปวย (OR = 1.03, 95%
CI = 1.01-1.05, p = 0.010) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 ความสอดคลองของแบบประเมิน Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) กับThai version Patients Health Questionnaire
(PHQ-9) โดยวิธี Cohen’s kappa statistic (n = 262)
TGDS
Instrument
PHQ-9

Depression
Non-depression
Total

Depression (%)

Non-depression (%)

51 (91.1)
14 (6.8)
65 (24.8)

5 (8.9)
192 (93.2)
197 (75.2)

Measure of Agreement Kappa
0.80 (p<0.001)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธของภาวะซึมเศราในผปู ว ยสูงอายุกบั ปจจัยทีเ่ กีย่ วของ โดยวิธี Multiple Logistic Regression (n = 262)
ปจจัย

รวม
(%)

เพศ
ชาย
77 (29.4)
หญิง
185 (70.6)
อายุ
< 80ป
147 (56.1)
≥ 80 ป
115 (43.9)
สถานภาพสมรส
สมรส
141 (53.8)
โสด/หมาย/หยา/แยก 121 (46.2)
ภาวะสมองเสื่อม
ไมมี
137 (52.3)
มี
125 (47.7)
การรับรูความรุนแรง
ของความเจ็บปวย
ภาวะโรครวม
ไมม/ี เล็กนอย
218 (83.2)
ปานกลาง/สูง
44 (16.8)
ความสามารถในการทำกิจกรรม
ดีมาก
231(88.1)
ต่ำ/ปานกลาง
31 (19.9)
ความเพียงพอของรายไดครอบครัว
เพียงพอ
226 (86.3)
ไมเพียงพอ
36 (13.7)
สัมพันธภาพในครอบครัว
ดี
170 (64.9)
ไมด/ี ปานกลาง
92 (35.1)
ลักษณะการอยอู าศัย
อาศัยอยรู ว มกับผอู นื่ 250 (95.4)
อยคู นเดียว
12 (4.6)
หลักประกันสุขภาพ
มี
45 (17.2)
ไมมี
217 (82.8)

Crude

Adjusted

จำนวน
ภาวะ
ซึมเศรา
(%)

OR

95% C.I.

p-value

OR

95% C.I.

p-value

17 (22.1)
48 (25.9)

1.00
1.24

0.66-2.32

0.509

1.00
1.03

0.48-2.20

0.945

30 (20.4)
35 (30.4)

1.00
1.71

0.97-3.00

0.064

1.00
1.12

0.57-2.22

0.739

32 (22.7)
33 (27.3)

1.00
1.28

0.73-2.24

0.393

1.00
0.99

0.50-1.97

0.983

16 (11.7)
49 (39.2)

1.00
4.88
1.04

2.59-9.18
1.02-1.06

< 0.001
< 0.001

1.00
3.03
1.03

1.50-6.15
1.01-1.05

0.002
0.010

48 (22.0)
17 (38.6)

1.00
2.23

1.12-4.43

0.022

1.00
1.56

0.69-3.52

0.283

48 (20.8)
17 (54.8)

1.00
4.63

2.13-10.0

<0.001

1.00
2.70

1.07-6.79

0.035

54 (23.9)
11 (30.6)

1.00
1.40

0.65-3.03

0.392

1.00
1.03

0.40-2.64

0.955

24 (14.1)
41 (44.6)

1.00
4.89

2.69-8.88

< 0.001

1.00
3.25

1.68-6.27

< 0.001

61 (24.4)
4 (33.3)

1.00
1.55

0.45-5.32

0.478

1.00
1.69

0.39-7.53

0.489

8 (17.8)
57 (26.3)

1.00
1.65

0.234

1.00
1.60

0.63-4.11

0.325
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วิจารณ
ผลการศึ ก ษาความชุ ก ของภาวะซึ ม เศร า ของ
ผสู งู อายุในคลินกิ ผสู งู อายุ โรงพยาบาลศิรริ าช พบความชุก
ของภาวะซึมเศรา รอยละ 24.8 โดยแบงเปนภาวะ
ซึมเศราเล็กนอย รอยละ 16.4 ซึมเศราปานกลาง
รอยละ 7.6 และซึมเศรารุนแรงรอยละ 0.8 ซึง่ ใกลเคียง
กับการศึกษาของ Prakash, O. et al.12, Guolong Liang28
และ Ather, MT.10 ที่ใชเครื่องมือ Thai Geriatric
Depression Scale (TGDS) และพบความชุกของภาวะ
ซึมเศราเปนรอยละ 22.0, 21.0 และ 19.8 ตามลำดับ
การทีค่ วามชุกของภาวะซึมเศราในผสู งู อายุแตกตางกัน
ขึ้ น อยู กั บ รู ป แบบการศึ ก ษา ได แ ก สถานที่ ศึ ก ษา
การสุมตัวอยาง โครงสรางหรือลักษณะทางประชากร
ภาวะโรครวม เศรษฐฐานะ ตลอดจนเครื่องมือวิจัยที่
แตกตางกัน
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับ
ภาวะซึ ม เศร า ของผู ป ว ยสู ง อายุ ในคลิ นิ ก ผู สู ง อายุ
โรงพยาบาลศิรริ าช ทีพ่ บจากการศึกษานีค้ อื สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ภาวะสมองเสือ่ ม ความบกพรองดานความ
สามารถในการทำกิจกรรม และการรับรคู วามรุนแรงของ
ความเจ็บปวย โดยสัมพันธภาพในครอบครัว เปนปจจัย
ที่สำคัญที่ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของ
ผปู ว ยสูงอายุ ผปู ว ยสูงอายุทมี่ สี มั พันธภาพในครอบครัว
ไมดี หรือ ปานกลาง มีภาวะซึมเศราสูงกวากลมุ ผปู ว ย
สูงอายุที่มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว อธิบายไดวา
การมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เปนองคประกอบ
หนึ่ ง ที่ ช ว ยให ผู สู ง อายุ เ ผชิ ญ กั บ ป ญ หาต า งๆได 29
นอกจากนี้ ในสังคมไทยถือวาครอบครัวเปนสถาบัน
ทีม่ หี นาทีด่ แู ลเอาใจใสผสู งู อายุและมีสว นชวยใหผสู งู อายุ
มีความสุขในบั้นปลายของชีวิต สัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครั ว ช ว ยให ผู สู ง อายุ เ ชื่ อ ว า มี ค นให ค วามรั ก
ความเอาใจใส ยกยองหรือเห็นคุณคา สงผลใหใหผปู ว ย
สูงอายุมีกำลังใจที่ดี มั่นใจในตนเอง รูสึกวาตนเอง
มี คุณคา สามารถยอมรับสภาพความเจ็บปวย และ
สามารถมีชีวิตอยูกับสภาพที่เปนอยูหรือมีขอจำกัด
ทางสุขภาพได ทำใหเกิดภาวะซึมเศรานอยลง30 ตรงกับ
หลายการศึ ก ษาที่ ผ า นมาที่ พ บว า การที่ ผู สู ง อายุ
ขาดแรงสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะจากครอบครัว
ทำให มี แ นวโน ม ที่ จ ะทำให เ กิ ด อาการซึ ม เศร า เพิ่ ม
มากขึน้ 31-33
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ภาวะสมองเสือ่ มเปนภาวะทีท่ ำใหสญ
ู เสียความสามารถ
ในการจำ มีความบกพรองในการเรียนรู ความใสใจ
การคำนวณและดานภาษา การเคลือ่ นไหว การปฏิบตั ิ
กิจกรรมและความคิดเชิงนามธรรม โดยไมมคี วามผิดปกติ
ในดานระดับความรูสึกตัว26 พบการเปลี่ยนแปลงดาน
อารมณ เบือ่ อาหาร ออนเพลีย รสู กึ ตัวเองไมมคี ณ
ุ คา
34
ทำใหเกิดภาวะซึมเศราได และการที่ผูปวยมีภาวะ
สมองเสือ่ ม สงผลใหผปู ว ยเกิดความเครียด เนือ่ งจาก
มีความจำทีบ่ กพรองไป ผปู ว ยสมองเสือ่ มในระยะแรก
ยังรับรไู ดถงึ อาการของโรคหรือปญหาเกีย่ วกับความจำ
และการคิ ด อ า น ทำให ผู ป ว ยรู สึ ก ว า ตนเองมี ค วาม
สามารถดานตางๆลดลง รสู กึ แยเกีย่ วกับตนเอง ทำให
มีภาวะซึมเศราได นอกจากนี้ การที่ผูปวยสูงอายุ
มีความบกพรองดานความจำอาจทำใหสัมพันธภาพ
ในครอบครัวมีปญหา มีการปฏิบัติตอผูปวยไมคอยดี
ผลจากการปฏิบตั นิ นั้ ทำใหผปู ว ยรสู กึ ขาดทีพ่ งึ่ มีความ
คิดเกีย่ วกับตนเองในทางลบ ทำใหซมึ เศรามากขึน้
ความสามารถในการทำกิจกรรมก็มคี วามสัมพันธ
กับภาวะซึมเศราในผูปวยสูงอายุ เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด า นต า งๆเกิ ด ขึ้ น พร อ มๆกั น
โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงทางดานรางกาย การทำงาน
ของอวั ย วะต า งๆเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ เ สื่ อ มลง
สงผลใหความสามารถในการทำกิจกรรมตางๆลดลง18
มีผลกระทบตอมุมมองความคิดของตนเอง ผปู ว ยรสู กึ
สูญเสียความแข็งแรงของรางกาย และสูญเสียความ
สามารถในการพึ่งพาตนเอง ตองพึ่งพาผูอื่นมากขึ้น
ความรสู กึ มีคณ
ุ คาในตนเองลดลง อีกทัง้ ทำใหรสู กึ โกรธ
เมือ่ ไมไดดงั่ ใจ หรือไมพงึ พอใจในตนเองจากสมรรถภาพ
ที่ลดลง นำไปสูปญหาดานจิตใจ โดยเฉพาะภาวะ
ซึมเศราได ตรงกับที่ Ewan35 กลาววา ภาวะซึมเศรา
พัฒนาขึ้นมาจากการตอบสนองตอการสูญเสียความ
สามารถในการทำหนาทีข่ องรางกาย ตรงกับการศึกษา
ของ Ather MT และคณะ10 ที่พบวาผูปวยสูงอายุที่มี
ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่ตองพึ่งพา
มีภาวะซึมเศราเปน 5.1 เทาของผูปวยสูงอายุที่ทำ
กิจวัตรประจำวันเองได
สวนการรับรูความรุนแรงของความเจ็บปวยนั้น
ผูสูงอายุมีความรูสึกหรือรับรูวาความเจ็บปวยที่กำลัง
เผชิญอยูมีความรุนแรง หรือเจ็บปวยดวยหลายโรค
เปนการประเมินสถานการณในดานลบ ทำใหเกิดความ
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ทุกขทรมาน ผสู งู อายุรสู กึ กลัว วิตกกังวล และไมมนั่ ใจ
ตอสภาพความเจ็บปวยทีเ่ กิดขึน้ หรือรสู กึ วาเหตุการณ
ในอนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน สงผลตอการปรับตัว
เผชิญกับปญหา ทำใหเกิดภาวะซึมเศราตามมาได36
ตรงกับการศึกษาของ กาญจนา กิริยางาม37 ที่พบวา
การรับรคู วามรุนแรงของความเจ็บปวยมีความสัมพันธ
ทางบวกกับภาวะซึมเศราของผปู ว ยสูงอายุ
การศึกษาทีผ่ า นมานัน้ ใชแบบวัดความซึมเศราใน
ผสู งู อายุของไทย (TGDS) เพือ่ ประเมินภาวะซึมเศรา
ของผสู งู อายุ38 และแบบประเมินภาวะซึมเศรา (PHQ-9)
ในการคัดกรองภาวะซึมเศราในผูปวยโรคเรื้อรังและ
มีการใชอยางแพรหลายในชุมชน27ผลจากการศึกษานี้
ชีใ้ หเห็นวาแบบประเมิน TGDS และ PHQ-9 สามารถ
ตรวจวัดภาวะซึมเศราไดใกลเคียงกันมาก ดังนัน้ การใช
PHQ-9 เพื่อประเมินภาวะซึมเศราในคลินิกผูสูงอายุ
เปนทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมในการประเมินภาวะ
ซึ ม เศร า แทน TGDS ได โดยมี ค วามสะดวกที่
ระยะเวลาในการตรวจสั้นลง ตรงกับการศึกษาของ
Elizabeth, P.et al39 ทีพ่ บวา PHQ-9 มีประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบไดกับ GDS-15 ในการคัดกรองภาวะ
ซึมเศราในผปู ว ยสูงอายุในสถานพยาบาล
สำหรับการประเมินภาวะโรครวมดวย Charlson
Comorbidity Index (CCI) พบวาโรครวมหลายๆโรค
ของ CCI ไมคอ ยพบในผปู ว ยสูงอายุ ในคลินกิ ผสู งู อายุ
และโรครวมหลายโรคที่เปนโรคที่พบไดบอยในผูปวย
สูงอายุ แตไมไดอยใู น 19 กลมุ โรค โรคเหลานัน้ อาจมีผล
ตอการเคลื่อนไหว สมองและความจำ การเจ็บปวด
ตลอดจนความสามารถในการทำกิจกรรม และมีผล
ทำใหเกิดภาวะซึมเศราได ดังนั้น แบบประเมิน CCI
ไมสามารถสะทอนสภาพการเจ็บปวยหรือความรุนแรง
ของภาวะโรครวมของกลุมผูปวยสูงอายุ ในคลินิก
ผสู งู อายุไดทงั้ หมด
สรุปคือภาวะซึมเศราในผูปวยสูงอายุเปนปญหา
สุขภาพจิตทีส่ ำคัญ ทีพ่ บไดบอ ยในผปู ว ยสูงอายุ โดยมี
ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งคื อ ผู ป ว ยที่ มี สั ม พั น ธภาพไม ดี ใ น
ครอบครัว ภาวะสมองเสื่อม มีความบกพรองในการ
ทำกิจกรรมในชีวติ ประจำวัน และการรับรคู วามรุนแรง
ของโรค ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาเปนแนวทาง
ประกอบการดูแลเอาใจใสผปู ว ยสูงอายุทมี่ ปี จ จัยดังกลาว
เพือ่ ลดความเสีย่ งของการเกิดภาวะซึมเศราในอนาคต
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