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เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลทั่วไป
แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในผูส งู อายุ (Thai Geriatric Depression Scale; TGDS) แบบประเมินคุณภาพการนอน
หลับฉบับภาษาไทย (Thai version of the Pittsburgh Sleep Quality Index; T-PSQI) แบบประเมินสุขอนามัย
การนอนหลับ (sleep hygiene index) และแบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (Mini – Mental State Examination:
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chi-square test และวิเคราะหปจจัยทํานายภาวะซึมเศราดวยสถิติ logistic regression
ผล: ผูเขารวมวิจัยจํานวน 252 ราย อายุเฉลี่ย 77.11±7.29 ป เปนผูหญิงรอยละ 66.5 พบความชุกของภาวะซึม
เศราในผูส งู อายุรอ ยละ 8.3 โดยระดับเศราเล็กนอยพบมากทีส่ ดุ ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับภาวะซึมเศราในผูส งู อายุ ไดแก
ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได และคุณภาพการนอนหลับ ปจจัยทํานายภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ไดแก
ระดับการศึกษาสูงสุดตํ่ากวาปริญญาตรี การมีรายไดไมเพียงพอ และคุณภาพการนอนหลับที่ไมดี
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และเปนปจจัยทํานายภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ไดแก ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได และคุณภาพ
การนอนหลับ
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Abstract

Objectives: To study the prevalence and associated factors of depression among the elderlies
at Pracha Niwet village.
Methods: This descriptive study was conducted in the elderlies aged 60 and above at Pracha
Niwet Village between September and October 2017. The participants were interviewed using
a set of five questionnaires: 1) personal information questionnaire, 2) Thai Geriatric Depression
Scale (TGDS), 3) Thai version of the Pittsburgh Sleep Quality Index (T-PSQI), 4) sleep hygiene index
and 5) Mini – Mental State Examination: Thai version (MMSE – Thai 2002). The descriptive was
used to present the prevalence of depression while chi-square statistics and logistic regression
were used to examine depression and associated factors.
Results: Among the 252 participants whose mean age was 77.11 (±7.29), 66.5% were female. The
prevalence of depression in this group of participants was 8.3%, the highest being the prevalence
of mild depression that was 5.9%. Factors associated with depression among this group of
participants were the level of education, the adequacy of income and the quality of sleep.
Possible predictors of depression found were educational levels, especially for bachelor’s degree
or below, income insufficiency and poor sleep quality.
Conclusion: Depression is an important mental health problem among the elderlies at Pracha
Niwet village. The associated factors and possible predictors of depression within this group of
participants were level of education, adequacy of income and quality of sleep.
Key words: associated factor, depression, elderly
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รอยละ 5.6 และ รอยละ 8.0 ในชวงอายุ 70-79 ป
และมากกวาหรือเทากับ 80 ปขึ้นไป ตามลําดับ5
สวนการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีพบวาความชุกของ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปในจังหวัด
นนทบุรีคิดเปนรอยละ 15.36
จากการศึกษาทีผ่ า นมาทัง้ ในและตางประเทศ
พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกั บ ภาวะซึ ม เศร า ในผู  สู ง อายุ
แบงเปน ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการ
ศึกษา รายได สถานภาพสมรส และปจจัยดานภาวะ
สุขภาพ ไดแก โรคประจําตัว ปญหาการนอนหลับ
ปญหาความจําและการเสื่อมถอยของสติปญญา12-24
ซึ่งแตละการศึกษามีความแตกตางกันไป ขึ้นกับหลาย
ปจจัย เชน กลุม ตัวอยาง จํานวนผูเ ขารวมวิจยั เชือ้ ชาติ
วัฒนธรรมการใชชีวิต ฯลฯ
ภาวะซึมเศราเปนปญหาสําคัญและมีแนวโนม
จะเพิ่มมากขึ้นอยางมากตามจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่ม
มากขึ้นในปจจุบัน ผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหปญหา
สุขภาพจิตผูส งู อายุในชุมชนพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ การวิจยั นี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศรา
และปจจัยที่เกี่ยวของในผูสูงอายุ เพื่อประโยชนในการ
ดูแลเชิงรุก การตรวจคัดกรอง ปองกัน และใหการรักษา
ผู  สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร า โดยเฉพาะพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นนทบุรีตอไป

สั ง คมไทยป จ จุ บั น กํ า ลั ง ก า วเข า สู  สั ง คม
ผูส งู อายุโดยสมบูรณ จากผลการสํารวจพบวา มีจาํ นวน
ผูส งู อายุสงู ขึน้ อยางตอเนือ่ งทุกป การสํารวจลาสุดในป
พ.ศ. 2557 มีผูสูงอายุจํานวน 10,014,705 คน คิดเปน
รอยละ 14.9 ของประชากรไทย ผูสูงอายุมีจํานวน
เพิ่มขึ้นอยางมากจากอดีต และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วในอนาคต โดยคาดการณวาจะเพิ่มเปน
รอยละ 20.0 และ 28.0 ในป พ.ศ. 2564 และ 2574
ตามลําดับ1 และเมื่อพิจารณาถึงผูสูงอายุในจังหวัด
นนทบุรี พบวามีผูสูงอายุจํานวน 48,000 คน จาก
จํานวนประชากรจังหวัดนนทบุรีจํานวน 258,000 คน
คิดเปนรอยละ 18.6 ถือเปนสัดสวนที่คอนขางสูง
ภาวะซึมเศราเปนปญหาสุขภาพจิตที่พบได
เปนอันดับหนึง่ ในผูส งู อายุ2 ทําใหผปู ว ยมีอาการทอแท
เบื่อหนาย สิ้นหวัง มองชีวิตไมมีคุณคา หรือแมกระทั่ง
คิดทํารายตัวเองหรือฆาตัวตาย2,3 ขอมูลจากองคการ
อนามัยโลกพบวาโรคซึมเศราเปนโรคทีก่ อ ใหเกิดภาวะ
ทุ พ พลภาพ (disability) ต อ ชี วิ ต ได เ ป น ลํ า ดั บ 4
จาก 10 อันดับแรกทัว่ โลก และคาดการณวา ในป พ.ศ.
2563 โรคซึ ม เศร า จะก อ ให เ กิ ด ความทุ ก ข ท รมาน
เปนอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ โดยเฉพาะในสูงอายุ
ซึ่งเปนวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปนอยางมาก
ทั้ ง ทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม
ซึ่งอาจกอใหเกิดภาวะซึมเศราไดมากขึ้นตามมา4 จาก
การศึกษาที่ผานมาในประเทศไทยพบวา ความชุกของ
โรคซึมเศราในประชากรทั่วไปคิดเปนรอยละ 3.45
ในขณะที่ความชุกของโรคซึมเศราในประชากรที่อายุ
60 ปขึ้นไป มีสัดสวนที่สูงกวาประชากรทั่วไปและ
มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตามชวงอายุ โดยพบความชุกของ
โรคซึมเศรารอยละ 4.3 ในชวงอายุ 60-69 ป และ

วิธีการ

กลุ  ม ตั ว อย า งเลื อ กตั ว อย า งตามเกณฑ
(purposive or judgmental sampling) โดยมีเกณฑ
การคัดเขา (inclusion criteria) คือ เปนผูสูงอายุ
ใน “หมูบานประชานิเวศน 2 ระยะ 3” ที่มีอายุ 60 ป
ขึ้นไป ในป พ.ศ. 2560 และสามารถเขาใจการสื่อสาร
โดยวิธกี ารฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยตามปกติ เกณฑ
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การคัดออก (exclusion criteria) คือ ผูสูงอายุมีการ
รับรูบุคคล เวลา และสถานที่ผิดปกติ หรือมีปญหา
ดานการมองเห็น จํานวนตัวอยางคํานวณโดยสูตร
N
คํานวณความชุก (prevalence) ดังนี้ n = ______
1+Ne2
คํานวณจํานวนประชากรได 271 คน ไดจาํ นวนตัวอยาง
เปนผูสูงอายุใน “หมูบ า นประชานิเวศน 2 ระยะ 3”
อายุ 60 ปขนึ้ ไป ที่เขาเกณฑทั้งหมด 263 คน ยินยอม
รวมมือ 254 คน และทําแบบสอบถามครบถวนสามารถ
นํามาวิเคราะหขอมูลไดจริง 252 คนดําเนินการเก็บ
ขอมูลตัง้ แตกนั ยายนถึงตุลาคม พ.ศ. 2560 การศึกษานี้
ไดรบั การยินยอมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รหัสโครงการวิจัย
16/2560) กลุม ตัวอยางทุกรายไดรบั ทราบวัตถุประสงค
ของการศึกษาและลงชื่อยินยอมเขารวมการศึกษา
ดวยความสมัครใจ
เครื่องมือวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ประกอบไปดวย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ภูมลิ าํ เนาเดิม ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดปจจุบัน ความเพียงพอของรายได ประวัติการ
ดื่มสุราและใชสารเสพติด การใชเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
ประวัตโิ รคประจําตัว การออกกําลังกาย ปจจัยทางดาน
สิง่ แวดลอมและกายภาพ 2) แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา
ในผูสูงอายุ (Thai Geriatric Depression Scale,
TGDS) พั ฒ นาโดยนิ พ นธ พวงวริ น ทร แ ละคณะ 25
มีคาความเที่ยงตรงรวมเทากับ 0.93 ความเที่ยงตรง
ในเพศหญิงเทากับ 0.94 เพศชายเทากับ 0.91 ประกอบ
ดวยคําถามประเมินความรูส กึ ในชวง 1 สัปดาหทผี่ า นมา
จํานวน 30 ขอ แปลผลดังนี้ 0-12 คะแนน หมายถึง
ปกติ 13-18 คะแนน หมายถึง เศราเล็กนอย 19-24
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คะแนน หมายถึง เศราปานกลาง และ 25-30 คะแนน
หมายถึง เศรารุนแรง 3) แบบประเมินคุณภาพการ
นอนหลับฉบับภาษาไทย (Thai version of the
Pittsburgh Sleep Quality Index, T-PSQI)26,27 ได
รับการพัฒนาโดยตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ และวรัญ
ตันชัยสวัสดิ์ มีคา ความไวเทากับ 89.6 คาความจําเพาะ
เทากับ 86.5 และพบวาคา Cronbach’s alpha
coefficient เทากับ 0.73 มีคําถามทั้งหมด 9 ขอ
แปลผลโดยนําขอคําถามมาจัดเปน 7 องคประกอบ
แตละองคประกอบจะมีคา คะแนนระหวาง 0-3 คะแนน
คะแนนรวมที่เปนไปไดมีคาระหวาง 0-21 คะแนน
โดยคะแนนรวมที่ เ ท า กั บ หรื อ น อ ยกว า 5 คะแนน
หมายถึง มีคุณภาพการนอนที่ดี และคะแนนรวมที่
มากกวา 5 คะแนนหมายถึง มีคุณภาพการนอนที่ไมดี
4) แบบประเมิ น สุ ข อนามั ย การนอนหลั บ (Sleep
Hygiene Index) ของ David และคณะ แปลเปนภาษา
ไทยโดยพัทรีญา แกวแพง28 มีคา Cronbach’s alpha
เทากับ 0.74 มีคําถามทั้งหมด 14 ขอ แตละขอมี
คาคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน ไดคะแนนรวม 14-70
คะแนน การแปลผลจะคิดคะแนนรวมของทุกขอคําถาม
แลวนํามาวิเคราะหหาคาเฉลีย่ ดวยการนําคะแนนเต็ม
หารดวยจํานวนขอ คะแนนมากแสดงถึงการมีสขุ อนามัย
การนอนหลั บ ที่ ดี คะแนนรวมน อ ยแสดงถึ ง การมี
สุขอนามัยการนอนหลับที่ไมดี และ 5) แบบคัดกรอง
ภาวะสมองเสื่อม MMSE–Thai 2002 (Mini–Mental
State Examination: Thai version)29 พัฒนาโดย
คณะกรรมการการจัดทําแบบทดสอบสภาพสมองเบือ้ ง
ตนและสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ เพื่อวินิจฉัยภาวะ
สมองเสื่อม แบบคัดกรองนี้ประกอบดวยชุดคําถาม
6 หมวด ไดแก orientation, recall, attention,
calculation, language manipulation และ
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ผล

constructional praxis มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน
ซึ่ ง จุ ด ตั ด ของคะแนนรวมที่ บ  ง ถึ ง ภาวะสมองเสื่ อ ม
นั้นแบงตามระดับการศึกษา โดยกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามตามเครื่องมือที่ 1-4 ดวยตนเอง และ
ผูวิจัยเปนผูประเมินดวยเครื่องมือที่ 5
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ทางสถิ ติ ใ ช โ ปรแกรม
SPSS for window version 22.0 นําเสนอความชุก
ของภาวะซึมเศราเปนคาความถี่และรอยละ วิเคราะห
ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับภาวะซึมเศราโดยใชสถิติ chi-square
test และวิเคราะหปจจัยทํานายภาวะซึมเศราโดยใช
สถิติ logistic regression ซึ่งกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติไวที่นอยกวา 0.05

กลุมตัวอยางทั้งหมด 252 คน สวนใหญเปน
เพศหญิง (รอยละ 66.5) ชวงอายุทมี่ ากทีส่ ดุ คือ 60-70 ป
(อายุเฉลี่ย 77.11 ป) สถานภาพสมรสรอยละ 57.9
ไมไดประกอบอาชีพรอยละ 47.2 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 33.9) มีรายไดเพียงพอ (รอยละ
74.4) รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท (รอยละ
45.7) มีโรคประจําตัวทางกายรอยละ 82.3 โดยโรคที่
พบมากทีส่ ดุ คือความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง
ไมมีประวัติโรคทางจิตเวช (รอยละ 95.7) ไมมีประวัติ
การใชสารเสพติด (รอยละ 89.0) มีผูอยูอาศัยดวย
(รอยละ 92.9) ไมมีภาวะสมองเสื่อม (รอยละ 92.5)
สวนคุณภาพการนอนหลับดีและไมดีพบใกลเคียงกัน
(รอยละ 48.0) และรอยละ 52.0) ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน (รอยละ)

เพศ
ชาย
85 (33.5)
หญิง
169 (66.5)
อายุ (ป)
60-70
135 (53.6)
71-80
87 (34.5)
>80
30 (11.9)
Mean±SD = 77.11±7.29; Min = 60; Max = 93
สถานภาพ
โสด
31 (12.2)
สมรส
147 (57.9)
หมาย
51 (20.1)
แยกกันอยู/หยาราง
25 (9.8)

ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (รอยละ)
รายได (บาท)
≤5,000
116 (45.7)
5,001-10,000
31 (12.2)
10,001-15,000
15 (5.9)
>15,000
92 (36.2)
Median (IQR) = 9,000 (600-22,500);
Min = 0; Max = 240,000
ความเพียงพอของรายได
เพียงพอ
189 (74.4)
ไมเพียงพอ
85 (25.6)
ประวัติโรคประจําตัวทางกาย
ไมมี
45 (17.7)
มี
209 (82.3)
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (รอยละ)
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา
55 (21.7)
มัธยมศึกษาตอนตน
16 (6.3)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
49 (19.3)
ปวส./อนุปริญญา
29 (11.4)
ปริญญาตรี
86 (33.9)
สูงกวาปริญญาตรี
19 (7.5)
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
120 (47.2)
ขาราชการบํานาญ
88 (34.6)
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
23 (9.1)
รับจาง
15 (5.9)
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8 (3.1)
การพักอาศัย
อยูคนเดียว
18 (7.1)
อยูกับแฟน/คูสมรส
40 (15.7)
อยูก บั แฟน/คูส มรสและลูกหลานสายตรง
94 (37.0)
อยูกับลูกหลานสายตรง
77 (30.3)
อยูกับญาติพี่นอง
19 (7.5)
อยูกับคนดูแลที่จางมา
2 (0.8)
อื่น ๆ
4 (1.6)
คุณภาพการนอนหลับ
ดี (T-PSQI score 0-5)
122 (48.0)
ไมดี (T-PSQI score>5)
132 (52.0)
Mean ± SD = 6.59±3.78; Min = 1; Max = 21

ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (รอยละ)
โรคประจําตัวที่พบ
ความดันโลหิตสูง
133 (52.4)
ไขมันในเลือดสูง
113 (44.5)
ไขขอ ปวดกลามเนื้อ
68 (26.8)
โรคเบาหวาน
53 (20.9)
โรคหัวใจและหลอดเลือด
33 (13.0)
โรคทางระบบประสาท
16 (6.3)
ประวัติโรคทางจิตเวช
ไมมี
243 (95.7)
มี
11 (4.3)
การออกกําลังกาย
ไมไดออกกําลังกาย
89 (35.0)
1-4 วันตอสัปดาห
61 (24.0)
5-7 ตอสัปดาห
104 (40.9)
ประวัติการใชสารเสพติด
ไมมีการใชสารเสพติด
226 (89.0)
แอลกอฮอล
17 (6.7)
บุหรี่
11 (4.3)
ประวัติการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนในปจจุบัน
ไมมี
182 (71.7)
มี
72 (28.3)
ภาวะสมองเสื่อม
ไมมี
235 (92.5)
มี
19 (7.5)
Mean ± SD = 25.82±3.60; Min = 6; Max = 30

จากแบบคัดกรองภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
(TGDS) พบความชุกของภาวะซึมเศราในผูสูงอายุคิด

เปนรอยละ 8.3 โดยระดับเศราเล็กนอยพบมากที่สุด
ที่รอยละ 5.9 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความรุนแรงของอาการซึมเศรา (n = 252)
ระดับความรุนแรง

จํานวน (รอยละ)
231 (91.7)
15 (5.9)
6 (2.4)
0 (0.0)

ปกติ (0-12)
เศราเล็กนอย (13-18)
เศราปานกลาง (19-24)
เศรารุนแรง (25-30)
Mean ± SD = 5.78±4.38; Min = 0; Max = 24

ปจจัยทีพ่ บวาอาจจะมีความเกีย่ วของทางสถิติ
กับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุกลุมนี้ ไดแก ระดับการ

ศึ ก ษาสู ง สุ ด (p<0.01) ความเพี ย งพอของรายได
(p<0.01) คุณภาพการนอนหลับ (p<0.01) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
<65
≥65
สถานภาพสมรส
โสด/หมาย/หยาราง
สมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด
ตํ่ากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ

ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
ไมมี (n=231)
มี (n=21)
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)

χ2

p-value

2.104

0.147

80 (95.2)
151 (89.9)

4 (4.8)
17 (10.1)

39 (84.4)
192 (93.2)

7 (15.2)
14 (6.8)

96 (89.7)
135 (93.1)

11 (10.3)
10 (6.9)

0.923

0.337

128 (86.5)
103 (99.0)

20 (13.5)
1 (1.0)

12.598

<0.001**

124 (93.2)
107 (89.9)

9 (6.8)
12 (10.1)

0.905

0.342
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ตารางที่ 3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ (ตอ)
ปจจัย
รายไดตอเดือน
ไมมี
มี
ความเพียงพอของรายได
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
โรคประจําตัวทางกาย
ไมมี
มี
ไขมันในเลือดสูง
ไมมี
มี
ความดันโลหิตสูง
ไมมี
มี
โรคเบาหวาน
ไมมี
มี
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ไมมี
มี
โรคทางระบบประสาท
ไมมี
มี
โรคไขขอ ปวดกลามเนื้อ
ไมมี
มี

ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
ไมมี (n=231)
มี (n=21)
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)

χ2

p-value

49 (89.1)
182 (92.4)

6 (10.9)
15 (7.6)

179 (95.7)
52 (80.0)

8 (4.3)
13 (20.0)

39 (88.6)
192 (92.3)

5 (11.4)
16 (7.7)

132 (94.3)
99 (88.4)

8 (5.7)
13 (11.6)

2.829

0.093

111 (92.5)
120 (90.9)

9 (7.5)
12 (9.1)

0.208

0.648

184 (92.5)
47 (88.7)

15 (7.5)
6 (11.3)

.403a

199 (90.9)
32 (97.0)

20 (9.1)
1 (3.0)

0.327a

216 (87.5)
15 (92.9)

20 (12.5)
1 (7.1)

1.000a

173 (93.5)
58 (88.6)

12 (6.5)
9 (13.4)
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ตารางที่ 3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ (ตอ)
ปจจัย
ประวัติโรคทางจิตเวช
ไมมี
มี
ประวัติการใชสารเสพติด
ไมมี
มี
ภาวะสมองเสื่อม
ไมมี
มี
คุณภาพการนอนหลับ
ไมดี
ดี
การออกกําลังกาย
ไมออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย

ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
ไมมี (n=231)
มี (n=21)
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)

χ2

p-value

220 (91.3)
11 (100.0)

21 (8.7)
0.0

0.607a

205 (91.5)
26 (92.9)

19 (8.5)
2 (7.1)

1.000a

215 (91.9)
16 (88.9)

19 (8.1)
2 (11.1)

0.658a

114 (86.4)
117 (97.5)

18 (13.6)
3 (2.5)

10.025

0.001**

78 (88.6)
153 (93.3)

10 (11.4)
11 (6.7)

1.625

0.202

*p<0.05, **p<0.01,a = Fisher Exact test

เมื่ อ นํ า ป จ จั ย ที่ พ บว า มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ
อาการซึมเศรามาวิเคราะหเพิ่มเติม พบวาปจจัยที่อาจ
ทํานายภาวะซึมเศราในผูส งู อายุกลุม นี้ ไดแก ระดับการ

ศึกษาสูงสุดตํ่ากวาปริญญาตรี (p<0.05) การมีรายได
ไมเพียงพอ (p<0.05) และคุณภาพการนอนหลับทีไ่ มดี
(p<0.05) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงปจจัยทํานายภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
ปจจัย
ระดับการศึกษาสูงสุดตํ่ากวาปริญญาตรี
การมีรายไดไมเพียงพอ
คุณภาพการนอนหลับที่ไมดี

Adjusted OR
11.210
3.508
4.906

*p<0.05, **p<0.01
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95% CI of Adjusted OR
Lower
Upper
1.440
87.728
1.314
9.366
1.359
17.705

p-value
0.021*
0.012*
0.015*
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สงผลกับการดํารงชีวิต เศรษฐานะ และคุณภาพชีวิต
ซึ่งสงผลตอเนื่องใหเกิดภาวะซึมเศราขึ้นได
สวนการมีรายไดไมเพียงพอมีความเกี่ยวของ
กับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ สอดคลองกับการศึกษา
ของ Gero ประเทศญี่ปุนในป ค.ศ. 201714 ที่พบวา
การมีรายไดลดลงและการมีรายไดนอยสัมพันธกับ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ และการศึกษาของ Alamri
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปเดียวกัน15 ที่พบวาการมี
รายไดนอยสัมพันธกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ และ
การศึกษาในประเทศไทยของสุจรรยา แสงเขียวงาม
ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี ป พ.ศ. 256016 ซึง่ พบวาความเพียงพอ
ของรายไดสัมพันธกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุเชนกัน
ทั้งนี้อาจเปนผลจาก เมื่ออายุมากขึ้น รายไดลดลง
ไมสอดคลองกับรายจายที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สงผลตอ
อารมณ ความคิดและพฤติกรรม กระทบตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน จึงนํามาสูภาวะซึมเศราได21
ในด า นของคุ ณ ภาพการนอนหลั บ ที่ ไ ม ดี มี
ความเกี่ยวของกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ สอดคลอง
กับการศึกษาของ FanZhi ป ค.ศ. 201617 พบวา
คุณภาพการนอนหลับทีไ่ มดมี คี วามสัมพันธแบบผกผัน
กับความพึงพอใจในการใชชีวิตและมีความสัมพันธกับ
ภาวะซึมเศราและการศึกษาของวีรากร ธิจมุ ปา ป พ.ศ.
256118 ที่พบวากลุมตัวอยางผูสูงอายุที่มีคุณภาพการ
นอนหลับไมดีสัมพันธกับภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย
และ Wu CY ป ค.ศ. 201219 ที่พบวาภาวะซึมเศราเพิ่ม
ความเสีย่ งของการมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับทีไ่ มดี แมวา
ปญหาการนอนหลับอาจเปนหนึ่งในอาการของภาวะ
ซึมเศรา แตปญหาการนอนหลับที่เปนอยางตอเนื่อง
และเรือ้ รังอาจเพิม่ ความเสีย่ งของการเกิดภาวะซึมเศรา
ไดเชนกัน ตามแนวคิด bidirectional relationship
model20 ที่ใชในการอธิบายความสัมพันธดังกลาว

จากการศึกษานีพ้ บวา ความชุกของภาวะซึมเศรา
ในผูสูงอายุของ “หมูบานประชานิเวศน 2 ระยะ 3”
คิดเปนรอยละ 8.3 สอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้
ทั้งในและตางประเทศ ที่พบภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
อยูร ะหวางรอยละ 4.3-15.3 5-11 โดยมีรายงานคาความ
ชุกเฉลีย่ (median prevalence) ทัว่ โลกรอยละ 10.37
ซึ่งผลที่แตกตางกันในแตละการศึกษา อาจเกิดจาก
เชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรม และลั ก ษณะการใช ชี วิ ต ของ
ประชากรแตละภูมภิ าคทีแ่ ตกตางกัน โดยเมือ่ พิจารณา
การศึกษาในชุมชน (community base) ของประเทศไทย
พบความชุ ก ของภาวะซึ ม เศร า ในผู  สู ง อายุ จั ง หวั ด
นนทบุรีรอยละ 15.36 ซึ่งคอนขางสูงกวาการศึกษานี้
ทั้งนี้อาจเนื่องจากความแตกตางของการใชเครื่องมือ
ในการสํารวจวาเปนเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศรา
หรือเปนเครื่องมือวินิจฉัยโรคซึมเศรา อยางไรก็ตาม
พบรายงานความชุ ก ของภาวะซึ ม เศร า ในผู  สู ง อายุ
ในชุมชนจังหวัดนครพนมรอยละ 10.622 ใกลเคียงกับ
การศึกษานี้และใชเครื่องมือจําแนกภาวะซึมเศราใน
ผูสูงอายุชนิดเดียวกัน
ปจจัยทีพ่ บวามีความเกีย่ วของกับภาวะซึมเศรา
ในผูสูงอายุ ไดแก ระดับการศึกษา ความเพียงพอของ
รายได และคุณภาพการนอนหลับ โดยการศึกษาตํา่ กวา
ระดับปริญญาตรี มีความเกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา
ในผูสูงอายุ สอดคลองกับการศึกษาของ Patra ป ค.ศ.
201712 ทีพ่ บวาภาวะซึมเศราในผูส งู อายุมคี วามสัมพันธ
กับระดับการศึกษา และการศึกษาของ Bien ป ค.ศ.
201613 ที่พบวาระดับการศึกษาเปนปจจัยทํานาย
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด เนื่องจากการมีระดับการศึกษา
สูงชวยลดความรูส กึ โดดเดีย่ วและลดระดับความรุนแรง
ของภาวะซึ ม เศร า และระดั บ การศึ ก ษาตํ่ า จึ ง อาจ
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จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมา จะเห็นไดวา
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ณ หมูบานประชานิเวศน
คิดเปน รอยละ 8.3 ยืนยันถึงความสําคัญของปญหา
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ ดังนั้นหนวยงานรับผิดชอบ
ดานสุขภาพในพืน้ ทีค่ วรใสใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และการให ค วามรู  ที่ ถู ก ต อ ง ซึ่ ง เป น ส ว นสํ า คั ญ ใน
การชวยเหลือ คัดกรอง ปองกันและรักษาผูปวยกลุมนี้
โดยเฝาระวังปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา ไดแก
ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได และคุณภาพ
การนอนหลั บ มาช ว ยในการเฝ า ระวั ง และดู แ ล
ใหครอบคลุมและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากการวิจยั นีเ้ ปนการวิจยั
เชิงพรรณนา จึงมีขอจํากัดที่บอกไดเพียงความชุกและ
ปจจัยทีเ่ กีย่ วของเทานัน้ ไมสามารถแสดงความสัมพันธ
ในเชิงเหตุและผลของการเกิดภาวะซึมเศราในผูส งู อายุได
และการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะในผูสูงอายุที่ “หมูบาน
ประชานิเวศน 2 ระยะ 3” ผลการวิจัยจึงไมอาจเปน
ตัวแทนของผูสูงอายุทั้งประเทศในภาพรวมได การนํา
ขอมูลไปใชตอ งคํานึงถึงบริบททางสังคมอืน่ ประกอบดวย
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ความรูเดิม: ภาวะซึมเศราเปนปญหาสุขภาพจิต
ที่สําคัญในผูสูงอายุ ความชุกของภาวะซึมเศรา
ในผูสูงอายุไทยอยูระหวาง 3.4-15.3 ขึ้นอยูกับ
ชวงอายุและเครื่องมือที่ใชในการสํารวจ
ความรูใหม: ความชุกของภาวะซึมเศราในผูสูง
อายุในพื้นที่ “หมูบานประชานิเวศน 2 ระยะ 3”
พบรอยละ 8.3 โดยในกลุม นีพ้ บระดับเศราเล็กนอย
สู ง ที่ สุ ด ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาวะซึ ม เศร า ใน
ผูส งู อายุ ไดแก ระดับการศึกษา ความเพียงพอของ
รายได และคุณภาพการนอนหลับ
ประโยชนที่จะนําไปใช: ผูสูงอายุที่มารับบริการ
สุขภาพ ควรไดรับการประเมินภาวะซึมเศรา และ
คุณภาพการนอน เพือ่ การวางแผนดูแลรักษาอยาง
เหมาะสม มีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ
รวมกับชุมชน โดยสนับสนุนเรื่องการศึกษาและ
สรางรายได
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