ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อภาวะซึมเศร้ าในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม

บุษราคัม จิตอารีย์

วิทยานิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
พ.ศ. 2555
ลิขสิ ทธิ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิทยานิพนธ์
เรื่อง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อภาวะซึมเศร้ าในผู้สูงอายุในชุ มชน จังหวัดนครปฐม
ได้ รับการพิจารณาอนุมัติให้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุ มชน
วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
............................................................................
นางบุษราคัม จิตอารี ย ์
ผูว้ ิจยั
............................................................................
รองศาสตราจารย์เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์
ค.บ. (พยาบาลศึกษา)
ค.ม. (บริ หารการพยาบาล)
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
.........................................................................
อาจารย์ ดร.สุ พฒั นา คําสอน
วท.บ.(พยาบาล),
วท.ม.(สาธารณสุ ขศาสตร์),
Ph.D. (Nursing)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
............................................................................
รองศาสตราจารย์ จรรยา เสี ยงเสนาะ
วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุ ข) เกียรตินิยม, M.P.H
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
.....................................................................
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์),
วท.ม.(พยาบาลศาสตร์),
Ph.D.(Health Science)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

............................................................................
รองศาสตราจารย์ สมพันธ์ หิ ญชีระนันทน์
วท.บ.(พยาบาล) เกียรตินิยม, M.S.
ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร
พยาบาศาสตรมหาบัณทิต

วิทยานิพนธ์
เรื่อง
ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อภาวะซึมเศร้ าในผู้สูงอายุในชุ มชน จังหวัดนครปฐม

....................................................................
นางบุษราคัม จิตอารี ย ์
ผูว้ ิจยั
.......................................................................
อาจารย์ ดร.สุ พฒั นา คําสอน
วท.บ.(พยาบาล),
วท.ม.(สาธารณสุ ขศาสตร์),
Ph.D. (Nursing)
ประธานกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

.......................................................................
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศากุล ช่างไม้
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์),
วท.ม.(พยาบาลศาสตร์),
Ph.D. (Health Science)
คณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย

.......................................................................
อาจารย์ พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิมิตรอานันท์
พย.บ.,วท.ม.(พยาบาลศาสตร์),
ส.ด.(การพยาบาลสาธารณสุ ข)
กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
......................................................................
รองศาสตราจารย์ สมพันธ์ หิญชีระนันทน์
วท.บ. (พยาบาล) เกียรตินิยม, M.S.
ประธานกรรมการบริ หารหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ค

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ ด้วยความกรุ ณาจาก อาจารย์ ดร.สุ พฒ
ั นา คําสอน
และอาจารย์ พันเอกหญิง ดร.นงพิมล นิ มิตรอานันท์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูซ้ ่ ึ งกรุ ณาให้
ความรู ้ คําแนะนําและแนวทางที่เป็ นประโยชน์ ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จน
เสร็ จสมบูรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุ นให้กาํ ลังใจแก่ผวู ้ ิจยั ด้วยดีเสมอมา ผูว้ ิจยั รู ้สึกซาบซึ้ งและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์เพ็ญจันท์ ส.
โมไนยพงศ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย์จรรยา เสี ยงเสนาะ กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุ ณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์และให้คาํ แนะนําเป็ นอย่างดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์ พงษ์ ดร.จันทร์ เพ็ญ นิ ลวัชรมณี
อาจารย์เบญจวรรรณ สามสาลี อาจารย์ นิ ตยา ถนอมศักดิ์ศรี และอาจารย์วราภรณ์ บุญประเสริ ฐ
ได้กรุ ณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ กรุ ณาตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาในแนวคําถามที่ใช้ในการวิจยั
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุกท่ านที่ ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ ต่างๆใน
ระหว่ า งการศึ ก ษาที่ ท าํ ให้เ กิ ด ปั ญ ญา พร้ อ มทั้ง ให้ค าํ แนะนํา และกํา ลัง ใจตลอดมา ขอขอบคุ ณ
เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยคริ สเตียนทุกท่านที่อาํ นวยความสะดวกและให้ความช่ วยเหลือตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้
ขอขอบพระคุ ณ ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อ นร่ วมงานสํานักงานสาธารณสุ ขอํา เภอพุทธ
มณฑล ที่ให้โอกาสผูว้ ิจยั ในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ขอขอบคุ ณ อาสาสมัค รสาธารณสุ ข และผูส้ ู ง อายุต าํ บลคลองโยงทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ใ ห้ค วามร่ ว มมื อ
เสี ยสละเวลาแก่ผวู ้ ิจยั เป็ นอย่างดี
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอบคุณสามีและบุตรที่สนับสนุน
ทุนการศึกษาและเป็ นกําลังใจตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ขอบคุณเพื่อนๆ ร่ วมรุ่ นทุกคนที่คอยห่ วงใย
ช่ วยเหลื อและให้กาํ ลังใจด้วยดี เสมอ คุ ณความดี และคุ ณประโยชน์ท้ งั หลายที่ เกิ ดจากการศึ กษา
งานวิจยั ครั้งนี้ ขอมอบให้แด่บุพการี คณาจารย์ เพื่อนๆ และกลุ่มตัวอย่าง ทุกท่าน

ง

532026 : สาขาวิชา: การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน; พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน)
คําสําคัญ : ความซึมเศร้า / ผูส้ ู งอายุ
บุษราคัม จิตอารี ย ์ : ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุในชุมชน จังหวัด
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กิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี้ ยงั พบว่า การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถร่ วมกันทํานายภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุได้
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เสริ มสร้ างการรั บรู ้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
สัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อช่วยให้ผสู ้ ู งอายุสามารถป้ องกันภาวะซึมเศร้าได้อย่างเหมาะสม
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Depression,is a common phychological health problem which often occurs in the
elderly. The objectives of this descriptive research is to study the factors influencing depression
amongst the elderly at a community in Nakhon Pathom Province. The depression concept of Beck
and colleque (1979) and Roy’s adaptive theory (Roy,1991). Were applied as a conceptual
framework in this research. The samples for consisted of 210 elders who lived in Klong Yong
community Nakhon Pathom Province.and were selected by Systematic random sampling. Data
were collected from Febuary to April 2012. The questionnaires consisted of a personal data from,
perceived severity off illness, activities of daily living ability, family relationship and depression.
The questionnaires were validated by five experts, and the reliability were 0.78-0.96 by using
Cronbach ’s alpha coefficient. Data were analyzed by using descriptive statistics, Eta coefficient,
Peason’sproduct morment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.
The result revealed that most of the samples had no depression status. Age, gender,
marietal status had no statistically relationship with depression. Perceived severity of illness,
activities of daily living ability, family relationship had statistically relationship with depression.
Inaddition, perceived severity of illness, activities of daily life ability, and family relationship
could concurrently predict depression amongst the elderly at community in Nakhon Pathom
Province. at 31.90 percent at statistically significant level of 0.01 (R2=.319, p<.001)
The researcher suggests that community nurse practitioners, should develop the risk
reduction projects to appropriately promote the perceived severity of illness family relationship,
activities of daily life ability , in order to prevent depression amongst the elderly.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุ ข รวมทั้งการกระจายบริ การด้านสาธารณสุ ข
ทําให้ประชากร ได้รับบริ การที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีข้ ึน อายุขยั เฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้น จํานวน
ประชากรสู งอายุจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สถาบันเวชศาสตร์ ผูส้ ู งอายุ กรมการแพทย์, 2548: 6) จาก
รายงานสถานการณ์ผสู ้ ู งอายุไทยของมูลนิธิสถาบันวิจยั และการพัฒนาผูส้ ู งอายุไทย (2552: 9) พบว่า
จํานวนประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นจาก 26.2 ล้านคนในปี 2523 เป็ น 66.5 ล้านคนในปี 2551 และคาด
ว่าจะเพิ่มเป็ น 70 ล้านคนในปี 2573 เมื่อพิจารณาสัดส่ วนประชากรสู งอายุต่อประชากรรวม พบว่ามี
แนวโน้มสู งขึ้น กล่าวคือ ในปี 2533 มีสัดส่ วนประชากรสู งอายุต่อประชากรรวมเท่ากับ 1: 13 เพิ่ม
เป็ น 1: 8 ในปี 2553 และคาดว่าจะเพิม่ เป็ น 1; 3 ในปี 2573
ผูส้ ู งอายุจาํ เป็ นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญทั้งด้านร่ างกาย และทางด้านสังคม
ทางด้านร่ างกาย เนื่องด้วยความสู งวัย เป็ นช่วงของการพัฒนาการในทางเสื่ อมถอยทั้งด้านโครงสร้าง
และการทําหน้าที่ ของอวัยวะทุ กระบบ ร่ างกายจะสร้ างภู มิคุม้ กันตามปกติ ลดลงพร้ อมกับสร้ าง
ภูมิคุม้ กันชนิดทําลายตนเองมากขึ้นทําให้ร่างกายอ่อนแอเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายส่ งผลให้ผสู ้ ูงอายุ
มีโอกาสจะเกิดปั ญหาสุ ขภาพได้ง่าย และรุ นแรงกว่ากลุ่มอายุอื่น ผูส้ ู งอายุมากกว่าร้อยละ 40 มีโรค
ประจําตัว อย่างน้อย 1 โรคและยิ่งมี อ ายุสู งขึ้ น อัต ราการเกิ ด โรคมากกว่า หนึ่ ง โรคจะสู ง มากขึ้ น
ตามลําดับ (ปรี ยาพร จันทร์ โอทาน และคณะ, 2541: 57) ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานการสํารวจภาวะ
สุ ขภาพของประชากรไทย ที่พบว่าผูส้ ู งอายุร้อยละ 87 มีโรคประจําตัวมากกว่าหนึ่งโรค (เยาวลักษณ์
ปรปั กษ์ขามและพรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ (บรรณาธิการ), 2549: 198) กลุ่มโรคเรื้ อรังหรื อโรคประจําตัว
ที่พบได้มากในกลุ่มผูส้ ู งอายุ คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อ โรคระบบกล้ามเนื้ อ
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เส้นเอ็น กระดูกและข้อซึ่ งโรคเรื้ อรังเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาและคุณภาพชีวิต
ของผูส้ ู งอายุอีกด้วย สําหรับทางด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของผูส้ ู งอายุ จาก
การที่เคยมีบทบาทเป็ นผูร้ ับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัว เป็ นผูน้ าํ ในการตัดสิ นใจภายในครอบครัว ต้อง
ลดบทบาทมาเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งพึ่งพาครอบครัว บทบาทในการช่วยเหลือกิ จการภายในครอบครัวลดลง
ต้องสู ญเสี ยอํานาจในการตัดสิ นใจ สมาชิกในครอบครัวไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญ ไม่ให้ความ
เคารพนับถือผูส้ ู งอายุเท่าที่ควร (ชลลดา ภักดีปราพฤทธิ์ , 2542: 33) กอปรกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีระบบการแข่งขันสู ง สมาชิกที่เป็ นกําลังสําคัญของครอบครัวต้อง
ออกไปทํางานนอกบ้าน ทําให้จาํ นวนผูท้ ี่จะทําหน้าที่ดูแลผูส้ ู งอายุในครอบครั วลดลง มีเวลาให้
ผูส้ ู งอายุนอ้ ยลง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวลดลง ขาดการให้ความรักและความ
อบอุ่น ผูส้ ูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยูโ่ ดดเดี่ยว ดําเนินชีวิตตามลําพัง (มะลิ สุ ดกลาง, 2547: 1)
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่ องมาจากความสู งวัยดังกล่าวนับเป็ นสิ่ งเร้าที่มาจากสิ่ งแวดล้อมที่
อยูภ่ ายในบุคคล และภายนอกบุคคล (Roy and Roberts, 1981: 55) ที่กระตุน้ ให้ผสู ้ ู งอายุตอ้ งมีการ
ปรั บ ตัว ถ้า สิ่ ง เร้ า ดัง กล่ า วอยู่ภ ายในขอบเขตที่ ผูส้ ู ง อายุส ามารถที่ จ ะตอบสนองในทางบวกได้
ผูส้ ู งอายุจะมีการแสดงพฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสม มีคุณภาพชี วิตที่ดีแต่หากผูส้ ู งอายุรับรู ้ว่า
สภาพการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมีความรุ นแรง คุกคามต่อตนเองสู ง มีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าในทาง
ลบไม่สามารถปรับตัวได้ ผูส้ ูงอายุจะแสดงพฤติกรรมการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดภาวะซึมเศร้า
ได้ อาจกล่าวได้ว่าบุคคลที่มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการปรับตัว หรื อมีเครื อข่ายสนับสนุ น
ทางสังคม จะช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าที่ไม่ให้รุนแรงและสามารถกลับสู่ ภาวะปกติได้ ส่ วนบุคคลที่
มีแนวโน้มมองโลกว่าลําบาก เต็มไปด้วยอุปสรรค อาจมีความยืดหยุน่ ได้นอ้ ยกว่า และมีแนวโน้มเกิด
ภาวะซึมเศร้าเรื้ อรัง (Coleman, Butcher, Carson, 1980 )
ภาวะซึมเศร้าเป็ นภาวะอารมณ์ที่แสดงออกโดยมีอารมณ์เศร้า ว้าเหว่ สิ้ นหวัง รู ้สึกว่า
ตนเองไร้ค่า มักตําหนิติเตียนตนเอง ร่ วมกับมีอาการทางกาย เช่น พูดน้อย เฉื่ อยชาลง (Sadock, 2000)
ซึ่งอาจเป็ นประสบการณ์ความสูญเสี ย ความผิดหวังในชีวิตจากสิ่ งที่ต้ งั ใจไว้ (กรมสุขภาพจิต, 2544)
จากข้อมูลสถิติ ของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ขพบจํานวนผูป้ ่ วยด้วย
โรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริ การในสถานบริ การสังกัดกรมสุ ขภาจิตใน พ.ศ.2544 เป็ นจํานวน 94.90 ต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคน และเพิ่มขึ้นเป็ น 168.28 ต่อประชากรหนึ่งแสนคนใน พ.ศ.2545 (กรม
สุ ขภาพจิต, 2546) การสํารวจความชุกของโรคจิตเวชระดับชาติใน พ.ศ.2546 พบว่า 1 ใน 5 ของคน
ไทยกําลังเผชิญกับโรคทางจิตเวชโดยเฉพาะโรคซึมเศร้า มีคนไทยถึง 1.8 ล้านคน มีอาการของโรค
ซึมเศร้า (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2550: 14) จากการสํารวจซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุไทยพบว่ามี
อัตราความชุกร้อยละ 12.78 โดยปัจจัยสาเหตุมาจากปัญหาสุ ขภาพ ปั ญหาด้านสัมพันธภาพใน
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ครอบครัว และปั ญหาด้านเศรษฐกิจ (Thongtang, 2002: 540) และจากการทบทวนงานวิจยั พบว่า
ปั จจัยอันเนื่องมาจากความสูงวัย ที่สมั พันธ์กบั การเกิดภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุได้แก่ อายุ (กนกรัตน์
สุ ขตุงคะ และคณะ, 2542: 232-243; Blazer, Burchett, Service,and George, 1991) รายได้ (Blazer et
al, 1991) สถานภาพสมรส (Koenig, Meader, Cohen, andBlazer, 1998) การเจ็บป่ วยทางกาย (สรวุฒิ
สังข์รัศมี, พิมพาภรณ์ สังข์รัศมี, และสุ วรรณี เรื องเดช, 2540) ยาที่ได้รับ (Koenig et al.,1988)
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (ชัดเจน จันทรพัฒน์, 2543: 23; Alexopoulos et al., 1996:
878; Dunham and Sager, 1994: 676; Oxman and Hull, 1997: 1-14) ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
(Koenig et al., 1998: 29; Parmlee, Kate, and Lawton, 1991: 15-21) ระยะเวลาที่เจ็บป่ วย (Kennedy,
Kelman, and Thomas, 1991) แรงสนับสนุนทางสังคม ( Dean, Kolody, and Wood, 1990: 148-161)
และการประสบกับเหตุการณ์ที่รุนแรงของชีวิต (Murphy, 1982: 142)
จังหวัดนครปฐม เป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวโน้มประชากรสูงอายุเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัวเช่นกัน กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2546 มีจาํ นวนประชากร
ทั้งหมด 778,040 คน เป็ นประชากรผูส้ ู งอายุจาํ นวน 78,706 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.1 ของประชากร
ทั้งหมด และใน พ.ศ.2550 มีจาํ นวนประชากรทั้งหมด 821,127 คน เป็ นประชากรผูส้ ู งอายุจาํ นวน
89,468 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.9 ของประชากรทั้งหมด (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2550) จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จํานวนผูส้ ู งอายุในจังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นับว่า
เป็ นกลุ่มประชากรที่ควรได้รับการส่ งเสริ มให้สามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุ ขไม่เป็ นภาระต่อ
ครอบครัวและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของแผนระยะยาว สําหรับผูส้ ู งอายุ ที่ใช้
เป็ นแผนแม่บทสําหรับการดําเนิ นงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูส้ ู งอายุ และส่ งเสริ มให้
ผูส้ ู งอายุได้ใช้ความสามารถ ศักยภาพที่มีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม พร้อม
ทั้งให้มีบริ การด้านการดูแลและสวัสดิการต่างๆที่จะเอื้อให้ผสู ้ ู งอายุได้ดาํ รงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
ความสุ ขสมวัย (คณะกรรมการส่ งเสริ มและประสานงานผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ,
2545) จากสถิติสาธารณสุ ขจังหวัดนครปฐม 3 ปี ย้อนหลัง ปี พ.ศ.2551–2553 พบว่า มีผสู ้ ู งอายุที่มี
ความเสี่ ยงต่อภาวะซึมเศร้า 523, 595 และ 723 คนตามลําดับ แสดงว่าประชาชนในจังหวัดนครปฐมมี
แนวโน้มปัญหาทางสุ ขภาพจิตเพิ่มขึ้น (สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครปฐม, 2553)
ชุ มชนคลองโยงเป็ นหมู่บา้ นหนึ่ งที่ อยู่ใ นความรั บผิดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลคลองโยง โดยมีประชากรรับผิดชอบ 3,909 คน จากรายงานสรุ ปผลงานประจําปี พ.ศ.
2553 พบว่าประชากรผูส้ ู งอายุ มีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพิ่มเป็ นจํานวน 395 คน และพบว่าในปี พ.ศ.
2553 มีผูส้ ู งอายุที่มีภาวะซึ มเศร้าร้อยละ 11.40 ของจํานวนผูส้ ู งอายุท้ งั หมด และในปี งบประมาณ
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2554 เพิ่มเป็ นจํานวน 414 คน ตามลําดับ ผูส้ ู งอายุที่อยูใ่ นชุมชนซึ่ งมีแนวโน้มที่จะมีภาวะเสี่ ยงต่อ
ภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นจึงนับว่าเป็ นกลุ่มเป้ าหมายสําคัญในการจัดบริ การเฉพาะกรณี
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจปั ญหาด้านสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะความซึ มเศร้า และ
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนคลองโยง เพื่อนําผลการวิจยั นี้มาใช้
เป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพจิตโดยเฉพาะภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุเพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศต่อไป
คําถามการวิจัย
อายุ เพศ สถานภาพสมรส การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว มีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุ ใน
ชุมชน จังหวัดนครปฐม หรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศและสถานภาพสมรส
กับภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถ
ในการทํากิ จวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว กับภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุในชุ มชน
จังหวัดนครปฐม
4. เพื่อศึ กษาอํานาจการทํานายของปั จจัยส่ วนบุคคล การรั บรู ้ ความรุ นแรงของความ
เจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิ บตั ิ กิจ วัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครั ว กับภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานในการวิจัย
1. อายุ เพศ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุ
2. การรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน และ
สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ

5

3. อายุ เพศ สถานภาพสมรส การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถใน
การทํากิ จวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครั ว สามารถร่ วมกันทํานายภาวะซึ มเศร้ าใน
ผูส้ ู งอายุ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ Roy Adaptation Model (Roy and
Andrews 1991: 7-11) และBeck’s Cognitive Theory of Depression (1979: 10-11) และการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้ าและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้ าและ
ผูส้ ู งอายุ
การเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตผูส้ ูงอายุ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (Roy and Andrews 1991:
7-11) กล่าวว่า บุคคลเป็ นระบบการปรับตัวระบบหนึ่ ง สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ จดั เป็ นสิ่ ง
นําเข้าสู่ ระบบการปรับตัว ซึ่งเปรี ยบเสมือนสิ่ งเร้าที่กระตุน้ ให้บุคคลปรับตัว สิ่ งเร้านี้แบ่งเป็ น 3 ชนิด
คือ สิ่ งเร้าตรง ซึ่งเป็ นสิ่ งเร้าที่บุคคลกําลังเผชิญ และทําให้บุคคลต้องปรับตัว สิ่ งเร้าร่ วม ได้แก่ สิ่ งเร้า
อื่นๆที่ปรากฏร่ วมอยู่ดว้ ยในสถานการณ์น้ นั ๆ และสิ่ งเร้าแฝงเป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคล ได้แก่
ความเชื่อ ทัศนคติ เมื่อบุคคลเผชิญกับสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรื อมีสิ่งเร้ามากระทบ บุคคลจะ
มีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของระบบโดยใช้กลไกการควบคุม และกลไกการรับรู ้เป็ นพื้นฐานใน
การปรับตัว ผลจากการใช้กลไกทั้งสองจะทําให้บุคคลแสดงออกในพฤติกรรมการปรับตัว 4 ด้าน คือ
ด้านร่ างกาย ด้าน อัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกันและกัน ซึ่งผลของ
การปรั บตัวจําแนกในการปรั บตัว 2 ลักษณะ คือ ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม และลักษณะ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ถ้าสามารถปรับตัวได้ดีก็จะมีภาวะสุ ขภาพที่ดี แต่ถา้ มีปัญหาก็จะนํามาซึ่ ง
การเจ็บป่ วยดังนั้น ถ้าผูส้ ู งอายุมีการปรับตัวที่ดีก็จะทําให้มีภาวะสุ ขภาพทั้งกาย จิตใจ และสังคมดี
ตามไปด้วย ซึ่ งกลไกการควบคุมเป็ นตัวเชื่ อมโยงการทํางาน และตอบสนองออกมาเป็ นพฤติกรรม
การปรับตัว เป้ าหมายสู งสุ ดของการดํารงชี วิตในสภาวะปกติสุข คือ สมดุล ซึ่ งมนุ ษย์พยายามปรับ
รักษาสภาวะเช่นนี้ ไว้ ถ้าผลของการปรับตัวไม่สามารถก่อให้เกิดการตอบสนองในทางบวกได้ ก็จะ
ปรากฏเป็ นพฤติกรรมการปรับตัวในทางลบ หรื อล้มเหลว (Maladaptation Behavior)ซึ่งเบ็ค (Beck,
1979 ) เบ็ค (Beck, Kcenic, 1976; Beck et al., 1979: 10-11) ที่กล่าวว่าภาวะซึ มเศร้าหมายถึงความ
แปรปรวนทางด้านความคิด อารมณ์ แรงจูงใจ ร่ างกายและพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นผลจากการประมวล
เรื่ องราวผ่านกระบวนการคิดจนเกิ ดความคิดอัตโนมัติในทางลบเกี่ ยวกับตนเอง สิ่ งแวดล้อมและ
อนาคต เมื่อบุคคลประสบภาวะวิกฤตในชีวิตการประมวลเรื่ องราวที่ผดิ พลาดในอดีตจะกระตุน้ บุคล
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นั้นให้เกิดความคิดอัตโนมัติในทางลบและส่ งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาภาวะซึ มเศร้ายิง่ เพิ่มมาก
ขึ้น เบ็ค (Beck, 2007) เชื่อว่าความคิดและความเชื่อของบุคคลสามารถสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่
ไม่ ปกติ (Maladaptive) และพฤติ กรรมที่ไม่ปกติ จะถูกปรั บเปลี่ ยนไปตามความเชื่ อ ทัศนคติและ
ความคิดของบุคคล
สรุ ปได้ว่าเมื่อบุคคลเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่ อม
ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความสู งอายุน้ ี จะแตกต่างกันในแต่
ละบุคคลขึ้นอยูก่ บั ภาวะสุ ขภาพกายและจิตใจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อจิตใจผูส้ ู งอายุมาก
ที่สําคัญคือความรู ้ สึกในคุ ณค่าตนเองลดลงซึ่ งทําให้เกิ ดความเครี ยดหรื อภาวะซึ มเศร้าได้ ดังนั้น
ผูส้ ู งอายุจึงต้องพยายามปรับตัวให้อยูใ่ นสภาวะสมดุลเพื่อให้สามารถควบคุมสภาพปั ญหา หรื อภาวะ
ซึ มเศร้าได้ ทําให้ไม่เกิดการเจ็บป่ วยและคงความมีสุขภาพดี แต่ถา้ การปรับตัวนั้นไม่สมดุลโอกาส
การเจ็บป่ วยย่อมเกิดขึ้นได้เสมอทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ดังแผนภูมิที่ 1
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- อายุ
- เพศ
- สถานภาพสมรส
การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย

ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ

ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน

สัมพันธภาพในครอบครัว

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ประยุกต์จาก Roy Adaptation Model (1991) และ Beck’s
Cognitive Theory of Depression (1979).
ขอบเขตในการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาเฉพาะผูส้ ู ง อายุที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไป ทั้ง เพศหญิ ง และเพศชายมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ หาปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผูส้ ู ง อายุต าํ บลคลองโยง เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ทางด้า นส่ ว นบุ ค คล ปั จ จัย ทางด้า นสุ ข ภาพ และปั จ จัย ทางด้า น
สัมพันธภาพครอบครัวกับความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2555
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นิยามตัวแปร
การรั บรู้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย หมายถึง การแสดงออกในด้านความคิดเห็ น
และความรู ้สึกของผูส้ ู งอายุต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุ ขภาพทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม
รวมทั้งความไม่สุขสบายจากอาการเจ็บป่ วย เจ็บป่ วย โดยผูว้ ิจยั ได้ดดั แปลงมาจากแบบประเมินการ
รับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยของ บุษรา ราชรักษ์ (2549: 83)
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน หมายถึ ง การรั บรู ้ ของผูส้ ู งอายุในการทํา
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันตามความจําเป็ นและความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การอาบนํ้า สุ ข
วิทยาส่ วนบุคคล การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การใช้ห้องสุ ขา การเดิน การเคลื่อนย้าย การ
ควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะ การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ การขึ้นลงบันได ในที่น้ ี ประเมินได้จาก
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันดัชนี บาร์ เธล ที่พฒั นามาจากดัชนี บาร์ เธ
ลของ มาโฮนี และบาร์ เธล (Mahony and Barthel, 1965) ซึ่ งแปลและดัดแปลงโดยสุ ทธิ ชยั จิตะ
พันธ์กลุ และคณะ (2537)
สั มพันธภาพในครอบครั ว หมายถึง การรับรู ้ของผูส้ ู งอายุต่อการกระทําของบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่ งประเมินได้จากแบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัวซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดดั แปลงมาจาก
แบบวัดสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับพฤติกรรมการดูแลสู งอายุที่บา้ นของผูด้ ูแลที่ เป็ นญาติของ
ชะโลม วิเศษโกสิ น (2552: 50) แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัวของญาติผดู ้ ูแลผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง ของ รสศุคณธ์ เจืออุปถัมย์ (2553: 87) และ ภรภัทร อิ่มโอฐ (2550: 54) ซึ่ งพัฒนา
มาจากกรอบแนวคิดของฟรี ดแมน (Friedman,1986) และมอร์ โรว์และวิลสัน(Morrow and Wilson,
1961: 501-510)
ภาวะซึมเศร้ า หมายถึง การรับรู ้ของผูส้ ู งอายุเกี่ยวกับความแปรปรวนทางด้านความคิด
อารมณ์ แรงจูงใจ ร่ างกายและพฤติกรรม ที่มีผลจากการประมวลเรื่ องราวผ่านกระบวนการคิดจนเกิด
ความคิดอัตโนมัติทางลบเกี่ ยวกับตนเอง สิ่ งแวดล้อมและอนาคต เกิ ดอาการและการแสดงต่างๆ
ได้แก่ จิตใจที่หม่นหมอง หดหู่ เศร้า ท้อแท้หมดหวัง ไม่สนใจกิจกรรม นอนไม่หลับ นํ้าหนักตัวลด
หรื อเพิ่ม ปวดท้อง ปวดศีรษะเป็ นต้น ซึ่งสามารถประเมินโดยใช้แบบประเมินภาวะซึ มเศร้าของเบ็ค
(Beck Depression Inventory : BDI ) (Beck as cited in Beck et al., 1979)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ การสุ ขภาพเพื่อป้ องกันการเกิด
ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ
2. เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า

บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัย ได้ศึก ษาค้นคว้าการทบทวนวรรณกรรม และ งานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้องมีครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพจิตผูส้ ูงอายุ
2. ทฤษฏีการปรับตัวของรอย
3. แนวคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ
4. บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพจิต
แนวคิดเกีย่ วกับผู้สูงอายุ
ความหมายของผู้สูงอายุ
ราชกิจจานุเบกษา (2546) ผูส้ ู งอายุหมายความว่าบุคคล ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
และมีสญ
ั ชาติไทย
พรรณงาม พรรณเชษฐ์ (2545) ผู ้สู ง อายุ คื อ ผู ้ที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ นไปเป็ นผู ้ที่ ผ่ า น
ประสบการณ์ชีวิตมามาก เป็ นผูท้ ี่ดูแลครอบครัว สังคม สมควรจะได้รับการยอมรับในคุณงามความ
ดีต่างๆที่ทาํ มา คนรุ่ นหลังในสังคมควรยกย่องให้เกียรติ
สุ ภาวดี พุฒิหน่ อย และคณะ (2547) ผูส้ ู งอายุ หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี หรื อมากกว่าขึ้น
ไป มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่ างกายอารมณ์และจิตใจ
ศรี เรื อน แก้วกังวาน (2540: 1-24) ผูส้ ู งอายุเป็ นระยะสุ ดท้ายของชีวิต มีลกั ษณะพัฒนา
การและการซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอ มิใช่ การเจริ ญงอกงาม อาจเริ่ มตั้งแต่อายุ 65 ปี เป็ นต้นไป
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วอลเลช (Wallace, 1992) ผูส้ ู งอายุคือผูท้ ี่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งถูกกําหนดโดยเวลาและ
ก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของกระบวนการทางชี วภาพในอวัยวะต่างๆ ของร่ างกายรวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจและสังคม
สรุ ปความหมายของผูส้ ูงอายุ คือผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็ น
วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม
การแบ่ งกลุ่มผู้สูงอายุ
ในการศึกษาเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ พบว่ามีความแตกต่างกันในการให้ความหมายหรื อนิ ยาม
ของ “ผูส้ ู งอายุ” แต่มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาได้ 4 ประเภท (กชกร สังขชาติ, 2538; สุ รกุล
เจนอบรม, 2534: 32-37; Ebersole and Hall, 1998) ดังนี้
1. พิจารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุจากลักษณะของอายุที่ปรากฏจริ ง (Chronological Aging)
หมายถึง การมีอายุตามปฏิทินโดยนับจากปี ที่เกิดเป็ นต้นไป และสามารถบอกได้ทนั ที ว่าใครมีอายุ
มากน้อยเพียงใด
2. พิ จารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุจ ากลัก ษณะการเปลี่ ยนแปลงของร่ างกาย (Biological
Aging) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย เช่ น ผมขาว ผิวหนังเหี่ ยวย่น ผิวหนังตกกระ
กระดูกและข้อมีความเสื่ อมลง สู ญเสี ยการได้ยนิ การมองเห็น และเซลล์ประสาท เป็ นต้น
3. พิ จ ารณาความเป็ นผูส้ ู ง อายุจ ากลัก ษณะ
การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นจิ ต ใจ
(Psychological-Aging) หมายถึง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ เช่น การเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้
การรับรู ้ ความจํา แนวคิด และลักษณะของบุคลิกภาพ
4. พิจารณาความเป็ นผูส้ ู งอายุจากลักษณะบทบาททางสังคม (Sociological Aging)
หมายถึง การพิจารณาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ สถานภาพของบุคคลในระดับ
สังคม เช่นหัวหน้าครอบครัว หน่ วยงานของราชการ และอื่นๆ รวมถึงความคาดหวังของสังคมต่อ
บุคคลนั้นๆ ที่เกี่ยวกับอายุ การแสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคม
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่ า ผู ส้ ู ง อายุ ไ ทย หมายถึ ง ผู ท้ ี่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ้ น ไปมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ด้านร่ างกาย จิตใจ และหน้าที่ทางสังคม โดยแต่ละคนจะปรากฏอาการ
เสื่ อมแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั พันธุกรรม สิ่ งแวดล้อม ภาวะโภชนาการ และโรคภัยของแต่ละบุคคล ทั้ง
ผูท้ ี่ควรได้รับการช่วยเหลือ ดูแล อุปการะจากคนในครอบครัวและสังคมเพื่อให้มีความสุ ข
การเปลี่ยนแปลงในวัยสู งอายุ กล่าวกันว่ากระบวนการความชราจะเริ่ มตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์
มารดา คือ ร่ างกายจะเจริ ญเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ จนเมื่อเติบโตเต็มที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงของร่ างกาย
จะเป็ นไปในทางเสื่ อมลงมากกว่าจะเสริ มสร้าง ความชราเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่ง

12

ไม่ใช่โรค แต่เป็ นไปตามวัยและการปฏิบตั ิตนของแต่ละคน ความเจ็บป่ วยก็มีผลทําให้กระบวนการ
ชราเกิดขึ้นได้เร็ วขึ้น ดังที่เรี ยกกันว่า “แก่เพราะโรคหรื อแก่ก่อนวัย” ตรงกันข้ามคนที่ดูแลสุ ขภาพ
และรับประทานอาหารเหมาะสมตลอดเวลา จะลดปั ญหาการเจ็บป่ วยและชะลอความแก่ไว้ได้นาน
และไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน ตามธรรมชาติคนเราเมื่อแก่ตวั ลงจะมีผลทําให้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ทํางานด้อยลงคือ ประสาทที่ทาํ หน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น การรับรส กลิ่น เสี ยง และสัมผัสด้อยลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนหนุ่มสาว ทําให้ความอยากอาหารในวัยสูงอายุลดลงด้วย
ความสู งอายุเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างช้าๆ ค่อยเป็ นค่อยไป
ตามเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงในวัยสู งอายุจะมีอตั ราการเสื่ อมโทรมของร่ างกาย ซึ่ งวันเพ็ญ
วงศ์จนั ทรา (2539) ได้กล่าวว่า สภาพปั ญหาของผูส้ ู งอายุสืบเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ
คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย ทางด้านจิตใจหรื ออารมณ์ และทางด้านสังคมวัฒนธรรม ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงทางด้ านร่ างกาย ซึ่งจําแนกตามระบบของร่ างกายดังนี้
1.1 ระบบประสาทและประสาทสัมผัส เซลล์สมองและเซลล์ประสาทมีจาํ นวนลดลง
เรื่ อยๆ ขนาดของสมองลดลง การทํางานของสมองและประสาทอัตโนมัติลดลงเป็ นเหตุให้ความไว
และความรู ้สึกตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่างๆ ลดลง ความคิดเห็นและการเคลื่อนไหวช้า ความจําเสื่ อม
ความกระตือรื อร้นลดลง นอนหลับง่ายและตื่นง่าย สายตายาวขึ้น การได้ยนิ ลดลง มีอาการหูตึง การ
รับกลิ่นไม่ดี การรับรสไม่ดี เนื่องจากต่อมรับรสลดลง จึงทําให้ผสู ้ ู งอายุเกิดภาวะเบื่ออาหาร
1.2 ระบบไหลเวียนโลหิ ตหลอดลมและปอดมีขนาดใหญ่ข้ ึน ความยืดหยุ่นของเนื้ อ
ปอดลดลง ความแข็งแรงและกําลังหดตัวของกล้ามเนื้ อ ที่ช่วยในการหายใจเข้าออกลดลง เยื่อหุ ้ม
ปอดแข็งและทึบทําให้ปอดยืดและขยายตัวได้น้อย ถุงลมปอดมีจาํ นวนน้อยลง ผนังถุงลมแตกง่าย
เนื่องจากเส้นใยคลอลาเจน ที่หุม้ ถุงลมลดลง ทําให้เกิดอาการสําลักและเกิดโรคปอดบวมได้
1.3 ระบบทางเดิ นอาหาร ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ฟันจะหัก ต่อมนํ้าลายขับนํ้าลายออกมา
น้อยทําให้ปากแห้ง การผลิตนํ้าย่อยน้อยลง การเคลื่อนตัวของกระเพราะอาหารและลําไส้ชา้ ลงทําให้
ท้องอืด อาหารไม่ยอ่ ย นอกจากนี้ การดูดซึ มอาหารไปสู่ เซลล์ต่างๆ ทําให้นอ้ ยลง ทําให้ผสู ้ ู งอายุขาด
อาหารได้ง่าย
1.4 ระบบทางเดิ นปั สสาวะและระบบสื บพันธุ์ เกิดการเสื่ อมหน้าที่ ทําให้ไตขับถ่าย
ของเสี ยได้นอ้ ยลง ถ่ายปั สสาวะบ่อยเนื่องจากกระเพราะปั สสาวะมีความจุลดลง ผูส้ ู งอายุบางรายอาจ
ปั สสาวะขัด โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุชายจากต่อมลูกหมากโต ส่ วนในเพศหญิงอาจมีอาการกลั้นปั สสาวะ
ไม่อยูเ่ พราะกล้ามเนื้ออุง้ เชิงกรานหย่อน เนื่องจากการคลอดบุตรมาหลายคน
1.5 ระบบผิวหนัง เซลล์ผิวหนังมีจาํ นวนลดลงทําให้ผิวหนังบางลงเซลล์ที่เหลือเจริ ญ
ช้า ความยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ดีเนื่ องจากมีเส้นใยอีลาสตินลดลง นํ้าและไขมันใต้ผิวหนังลดลง
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ความยืดหยุน่ ของผิวหนังไม่ดีเนื่องจากมีโอกาสเกิดแผลกดทับได้ง่าย การทํางานของต่อมเหงื่อลดลง
ต่อมไขมันทํางานลดลงจึงทําให้ผิวหนังแห้ง คันและแตกง่าย ผมและขนทัว่ ไปมีสีจางลงกลายเป็ นสี
เทาหรื อสี ขาว
1.6 ระบบต่อมไร้ท่อมีการผลิตฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อลดลง ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้
น้อยลง ทําให้ผสู ้ ู งอายุมีโอกาสเป็ นเบาหวานได้ง่ายกว่าวัยอื่น
สรุ ป นอกจาการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆ แล้ว ผูส้ ู งอายุยงั มีลกั ษณะเฉพาะที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงปกติ ได้แก่ เมื่อเจ็บป่ วยจะมีพยาธิ สภาพ ที่ผดิ ปกติหลายอย่างและไม่
มีลกั ษณะที่เฉพาะโรคมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่ อมอย่างรวดเร็ วถ้าไม่มีการรักษามีโรคแทรก
ซ้อนในระหว่างการทําการรักษาสู งและต้องการฟื้ นฟูสมรรถภาพ (WHO Committee, 1989) การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่ างกายของผูส้ ู งอายุดงั กล่าวข้างต้น สอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสู งอายุดา้ น
ชีววิทยา ได้แก่ทฤษฎีระบบภูมิคุม้ กัน (Immunological theory) ที่กล่าวว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่ างกายจะ
สร้ างภูมิคุม้ กันตามปกติน้อยลง พร้อมกับสร้างภูมิคุม้ กันชนิ ดทําลายตัวเองมากขึ้น ทําให้ร่างกาย
ต่อสู ้กบั เชื้ อโรคได้ไม่ดี เจ็บป่ วยง่ายและภูมิคุม้ กันชนิ ดทําลายตัวเอง จะไปทําลายเซลล์ต่างๆ ของ
ร่ างกายทําให้เจ็บป่ วยได้ง่ายและรุ นแรง
2. การเปลีย่ นแปลงทางด้ านจิตใจ
ในผูส้ ู งอายุพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ จะมีความสัมพันธ์กบั การ
เปลี่ยนแปลงทางร่ างกายและทางสังคม เพราะความเสื่ อมของอวัยวะต่างๆ ของร่ างกายมีผลต่อสภาพ
จิตใจผูส้ ู งอายุและจะเป็ นอุปสรรคต่อการติดต่อผูอ้ ื่น รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ซึ่ ง นันทิกา ทวิชาติ และคณะ (2533: 196) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยทางจิตสังคมต่อ
ภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุเปรี ยบในเขตกรุ งเทพฯ และจังหวัดอุทยั ธานี พบว่าปั จจัยทางจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะซึมเศร้าที่พบเหมือนกัน คือ ความไม่พอใจต่อสุ ขภาพปัญหา ทั้งทางร่ างกาย
และจิตใจทั้งการเจ็บป่ วย และการเปลี่ยนแปลงตามอายุการปรับตัว ที่บกพร่ องต่อการเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพ นิ สัยใจคอและอารมณ์ การสู ญเสี ยบุคคลใกล้ชิด การหยุดจากงานที่ทาํ อยูเ่ ป็ นประจําซึ่งมี
อิทธิพลต่อ การเปลี่ยนแปลงทางจิตของผูส้ ู งอายุ โดยเฉพาะการรับรู ้ โดยทัว่ ไปผูส้ ู งอายุมกั ยึดมัน่ กับ
ความคิด และเหตุผลของตนเอง การรับรู ้สิ่งใหม่ๆ เป็ นไปได้ยาก การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เป็ น
กลไกที่เกี่ ยวเนื่ องกับ การตอบสนองความต้องการ ของจิตใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ทาง
สังคม ผูส้ ู งอายุมกั จะท้อแท้ น้อยใจ รู ้สึกว่าสังคมไม่ได้ให้ความสําคัญกับตนเอง มีความสนใจใน
สิ่ งแวดล้อมลดลง มี ความวิตกกังวล อาการซึ มเศร้ า ความรู ้ สึกโดดเดี่ ยว ความหวาดระแวงซึ่ งมี
สาเหตุจากความเสื่ อม ของประสาทรับรู ้และสู ญเสี ยสิ่ งต่างๆ และผูส้ ู งอายุมีความโศกเศร้าจากภาวะ
สูญเสี ย 1 ใน 3 จะมีชีวิตอยูต่ ามลําพัง (Burnside, 1994; Clough, n.d. cited in Burnside, 1994: 55-61)
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3. การเปลีย่ นแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ของผูส้ ูงอายุ เช่น การสูญเสี ยบทบาททางสังคม การเป็ น
ผูน้ าํ การต้องออกจากหน้าที่การงาน รายได้ลดลง ทําให้ผสู ้ ู งอายุมีการเปลี่ยนแปลง วิถีการดําเนิ น
ชีวิตใหม่ที่ใช้เวลาในการเตรี ยมตัวและปรับตัว การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเครี ยดทางสังคม
ปฏิกิริยาของสังคมมีอิทธิพลต่อผูส้ ูงอายุดงั นี้
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของสังคม เดิ มผูส้ ู งอายุมีฐานะเป็ นผูน้ าํ ให้ความรู ้ ถ่ายทอด
วิชาการ ได้รับการยอมรับนับถือ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเป็ นลักษณะสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นจะ
ไม่มีบทบาทเหมื อนสังคมเกษตรกรรม ทําให้ผูส้ ู งอายุขาดการยอมรั บจากสังคมและบุตรหลาน
ก่อให้เกิดความหว้าเหว่ได้
ความคับข้องใจทางสังคม ซึ่ งเกิดจากการปลดเกษียณ ต้องหยุดรับผิดชอบงานต่างๆ มี
ผลกระทบต่อจิ ตใจผูส้ ู งอายุเป็ นอย่างมาก เพราะการเป็ นผูส้ ู งอายุไม่ได้หมายความว่าเป็ นผูห้ มด
สภาพในการทํางานแต่สงั คมกําหนดให้เป็ นเช่นนั้น
สรุ ป การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณ์ และสังคมของผูส้ ู งอายุน้ ี ทําให้ผสู ้ ู งอายุบางคน
มีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผูส้ ู งอายุบางคนมี
ชีวิตที่เรี ยบง่าย สันโดษ บางครั้งมีกิจกรรมมากขึ้นจากการมีเวลาว่างมากขึ้น และยังต้องการทํางาน
เพื่อให้ตนเองมีค่า ผูส้ ู งอายุที่ปกติส่วนใหญ่จะยังคงไว้ ซึ่ งกิจกรรมต่างๆ ที่เคยกระทําในอดีต ตาม
สภาวะสังคมและเศรษฐกิจจะอํานวยเพื่อคงไว้ ซึ่งกิจกรรมด้านร่ างกาย จิตใจและสังคม จะเห็นได้ว่า
ผูส้ ู งอายุเป็ นวัยที่ มี การเปลี่ ยนแปลงในทางเสื่ อมถอย มีปัญหาเกิ ดขึ้นหลายๆ ด้านร่ างกาย จิ ตใจ
อารมณ์ เศรษฐกิจ และสังคม การที่ผสู ้ ู งอายุจะสามารถรักษาสมดุลของชีวิต และการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ นั้นย่อมเกิดจากปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยภายนอก ของผูส้ ู งอายุ
ได้แก่ ความรู ้ ความเชื่ อ ทัศนคติ ค่านิ ยม การรั บรู ้ และการปฏิบตั ิตวั ของผูส้ ู งอายุ ปั จจัยภายนอก
ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วยครอบครัว ชุมชน นโยบายรัฐ แหล่งบริ การต่างๆ ซึ่งเป็ นแหล่ง
ที่จะช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ผสู ้ ู งอายุ ได้รับการตอบสนองความต้องการในชีวิต ซึ่ งจะทําให้
ผูส้ ู งอายุมีพฤติกรรมและแบบแผนการดําเนิ นชี วิตที่ดี อันจะนําไปสู่ การมีสุขภาพชี วิตที่ดีในที่สุด
(สุ นนั ทา คุม้ เพชร, 2545:20)
ทฤษฎีเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ เป็ นทฤษฎีที่พยายามจะอธิ บายปรากฏการณ์การชรามีมากมาย
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผูส้ ู งอายุ คือการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย
จิตใจ สังคมและวัฒนธรรมแล้ว สามารถสรุ ปทฤษฎีเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
(Ebersole & Hess, 1981 อ้างถึงใน เพ็ญศรี หลินศุวนนท์, 2543: 17-21)
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1. ทฤษฎี การสู งอายุทางชี วภาพ (Biological theory of aging) ทฤษฎีน้ ี อธิ บายถึง
กระบวนการทางสรี รวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างของอวัยวะต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนถึง
เสี ยชีวิต ว่ามนุษย์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ เซลล์ที่สามารถเพิ่มตัวเองตลอดชีวิตเซลล์
ที่ไม่สามารถแบ่งตัวได้และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่เซลล์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
ร่ างกาย ได้แก่ การเสื่ อมของอวัยวะและระบบภายในร่ างกาย เช่น หัวใจ ระบบประสาทและระบบ
ย่อยอาหารการทํางานของอวัยวะภายในร่ างกายจะเกิดความเสื่ อมลงในทุกส่ วนอาทิ ผิวหนัง เหี่ ยวย่น
ระบบกล้ามเนื้ อ โครงสร้าง กระดูกเสื่ อมลง ทําให้ความแข็งแรงและประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ลดลง ผลของการเสื่ อ มของระบบในร่ า งกาย ทํา ให้ ผู ้สู ง อายุ เ กิ ด โรคได้ง่ า ย จากการสํา รวจ
ภาวะสุ ขภาพ และการเจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุ พบว่า โรคที่ พบมากในผูส้ ู งอายุ ได้แ ก่ โรคตาและ
ตาบอด อุบตั ิเหตุ โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคข้อโดยเฉพาะข้อเข่าซึ่ งจะส่ งผล
ให้เกิดปัญหาด้านจิตใจตามมา
2. ทฤษฎีการสู งอายุทางสังคม (Sociological theory of aging) เป็ นทฤษฎีที่อธิบายถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ (สุ รกุล เจนอบรม, 2543: 21) สังคมเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ก็จะทําให้สถานภาพของผูส้ ู งอายุเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามไปด้วย เป็ นทฤษฎีที่
วิเคราะห์สาเหตุที่ทาํ ให้ผสู ้ ู งอายุตอ้ งมีสถานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของผูส้ ู งอายุเปลี่ยนบทบาทจากผู ้
หาเลี้ยงครอบครั ว ผูเ้ คยมีหน้าที่ ที่สําคัญต้องลดบทบาทเป็ นผูพ้ ่ ึงพาครอบครัว สู ญเสี ยอํานาจการ
ตัดสิ นใจ การถูกทอดทิ้งจากบุตรหลานให้อยูต่ ามลําพัง และการขาดการยอมรับของครอบครัว บุตร
หลานไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญของผูส้ ู งอายุ
3. ทฤษฎีการสู งอายุทางจิตวิทยา (Psychological theory of aging) ความสนใจถึง
พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามอายุเ ป็ นการปรั บ ตัว ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ช่ ว ยในการ
เผชิญหน้า หรื อยอมรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจของผูส้ ู งอายุเกิดจากผลกระทบจากความเสื่ อมทางกายภาพ ความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น การสู ญเสี ยคู่ครอง การแยกครอบครัวของบุตรตลอดจนการยอมรับสภาพความ
เป็ นจริ งที่เกิ ดขึ้น การไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเพียงพอ และความรู ้สึก
ประสบความสําเร็ จหรื อล้มเหลว ในชี วิตก่อนเข้าสู่ วยั สู งอายุหากมีความรู ้สึกล้มเหลว จะนําไปสู่
ความท้อแท้และลงโทษตนเองที่ตดั สิ นใจ ผิดอาจจะนําไปสู่วยั ชราที่สิ้นหวังในชีวิตได้
ในการศึกษาครั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุของความซึ มเศร้า พบว่า
ทฤษฎีที่อธิ บายภาวะซึ มเศร้ามี 3 ทฤษฎีน้ ี สามารถนํามาประยุกต์อธิ บายสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุได้
ดังนี้ ทฤษฎี ทางชี ววิทยาอธิ บายสุ ขภาพจิ ตของผูส้ ู งอายุได้ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่ างกายในวัยสู งอายุเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ เสื่ อมถอย ส่ งผลให้มีสุขภาพกายไม่
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แข็งแรงไปด้วย และเป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า กายและจิตสัมพันธ์กนั เมื่อกายไม่แข็งแรงย่อมจะทํา
ให้สุขภาพจิตไม่ดีตามไปด้วย ทฤษฎีทางจิตวิทยาอธิบายสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุได้ว่า บุคคลที่มีการ
ปรั บ ตัว ให้ เ ข้า กับ สภาพแวดล้อ มได้ดี ก็ จ ะเป็ นผูท้ ี่ มี ส ภาพการดํา เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป็ นสุ ข ส่ ง ผลให้มี
สุ ขภาพจิตดีกว่าผูส้ ู งอายุที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ส่ วนทฤษฎีทางสังคมวิทยา
อธิบายสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุได้ดงั นี้ ผูส้ ู งอายุที่สามารถดํารงกิจกรรมทางสังคม หรื อสามารถดํารง
บทบาทต่างๆ ของตนในอดีตไว้ได้จะเป็ นผูท้ ี่มีความพึงพอใจในชี วิตสู ง หรื อเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพจิต
ดีกว่าผูส้ ูงอายุที่ไม่สามารถดํารงกิจกรรมทางสังคม หรื อบทบาทต่างๆ ของตนในอดีตไว้ได้
ทฤษฏีการปรับตัวของรอย
รอย (Andrews & Roy, 1991: 7-11) ได้เริ่ มสร้างทฤษฏีการปรับตัวใน คศ. 1964 โดย
พัฒนาแนวคิดทฤษฏีพ้ืนฐานหลายทฤษฏี เช่น ทฤษฏีระบบ ทฤษฏีการปรับตัวของ เฮลสันปรัชญา
ที่ว่าด้วยคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ ทฤษฏีความเครี ยด และทฤษฏีบทบาท รอยได้นาํ แนวคิดของ
ทฤษฏีพ้ืนฐานดังกล่าวมาประยุกต์เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่ การปฏิบตั ิการพยาบาล และได้เริ่ มนําทฤษฏี
มาทดลองใช้ท้ งั ทางด้านการวิจยั การปฏิบตั ิการพยาบาลและจัดหลักสู ตร ในปี คศ. 1968 หลังจาก
นั้น ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงให้ มี ค วามชัด เจน จนปั จ จุ บ ัน เป็ นที่ รู้ จ ัก และนํา มาใช้อ ย่า ง
แพร่ หลาย
ตามทฤษฏีการปรับตัวของรอยนั้นเชื่อว่า บุคคลประกอบด้วย-จิต-สังคมเป็ น หน่วยเดียว
ไม่อาจแบ่งแยกได้ กล่าวคือ ธรรมชาติของบุคคลประกอบด้วย องค์ประกอบ องค์ประกอบด้าน
ชี ว วิ ท ยา เช่ น รู ป ร่ า งทางกายภาพ และสั ง คมรวมกัน เป็ นระบบชี วิ ต จะต้อ งมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ
สิ่ งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําให้บุคคลต้องปรับตัว เพื่อสนองตอบต่อสิ่ งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป (Roy, 1989: 166)
ดังนั้น บุคคลจึ งเป็ นระบบของการปรั บ ซึ่ งรอยประยุกต์ทฤษฏีระบบ อธิ บายระบบ
บุคคลว่าประกอบด้วย สิ่ งนําเข้า (Input) สิ่ งนําออก (Output) กระบวนการควบคุม (Control Process)
และกระบวนการป้ อนกลับ (Feedback Process) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
สิ่ งนําเข้ า (Input) รอยถือว่าบุคคลเป็ นระบบเปิ ด ซึ่งอยูภ่ ายในอิทธิพลของสิ่ งแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน คือ สิ่ งเร้า และระดับการปรับตัว
1. สิ่ งเร้า (Stimuli) หมายถึง สิ่ งที่กระตุน้ ให้บุคคลมีการปรับตัว สิ่ งเร้านี้ อาจเป็ นสิ่ งเร้า
ภายในหรื อภายนอก สิ่ งเร้าภายในจะมาจากสิ่ งแวดล้อม ที่อยู่ภายในบุคคล ส่ วนสิ่ งเร้าภายนอกมา
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จากสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่รอบบุคคล โดยสิ่ งเร้ าอาจจะเป็ นทางด้านกายภาพ สรี รภาพ จิ ตสังคม หรื อ
หลายๆอย่างรวมกัน (Roy and Roberts, 1981 : 55) แบ่งสิ่ งเร้าออกเป็ น 3 ชนิดคือ
1.1 สิ่ งเร้าตรง (Focal stimuli) หมายถึง สิ่ งเร้าที่บุคคลกําลังเผชิญอยูใ่ นขณะนั้นสิ่ งเร้า
นี้ เปรี ยบเสมือนระดับของการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมที่กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการปรับตัว เช่น
ความเสื่ อมถอยของร่ างกายในผูส้ ู งอายุ การสูญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก ความเจ็บป่ วย เป็ นต้น
1.2 สิ่ งเร้าร่ วม (Contextual stimuli) หมายถึง เร้าอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์
หรื อสิ่ งแวดล้อมนั้นๆ และมีอิทธิ พลต่อการปรับตัวของบุคคลด้วย เช่นกัน โดยอาจมีผลในทางบวก
หรื อ ทางลบต่ อ การปรั บ ตัว สิ่ ง เร้ า ร่ ว ม ได้แ ก่ พัน ธุ ก รรม เพศ อายุ ระยะต่ า งๆ ของพัฒ นาการ
ความเครี ยดทางร่ างกายและอารมณ์แบบแผนการดําเนิ นชีวิตแบบแผนการ มีปฏิสัมพันธ์ในสังคม
การสนับสนุนทางสังคม และการถูกแยกจากครอบครัวเป็ นต้น
1.3 สิ่ งเร้าแฝง (Residual stimuli) หมายถึง เป็ นปั จจัยที่อาจจะมีอิทธิ พลต่อการ
ปรั บตัวของบุ คคล กล่ า วคื อ ผลกระทบของสิ่ ง เร้ าแฝง ต่ อการปรั บตัวของบุ คคลนั้น ไม่ ชัด เจน
ตรวจสอบได้ยาก หรื อตรวจสอบไม่ได้ สิ่ งเร้าแฝงจะเกี่ ยวข้องกับประสบการณ์ในอดี ต ความเชื่ อ
ทัศนคติ อุปนิ สัย สิ่ งเร้าที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการปรับตัว ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
เป็ นไปอย่างรวดเร็ วเช่นกัน
2. ระดับการปรั บตัว (Adaptation level) หมายถึ ง ระดับ หรื อขอบเขตที่ แสดงถึ ง
ความสามารถของบุคคลที่จะตอบสนองในทางบวกหรื อปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
ความสามารถของบุคคลที่จะตอบสนองในทางบวกนี้ข้ ึนอยูก่ บั ผลกระทบของสิ่ งเร้าทั้ง 3 ชนิ ดที่มีอยู่
ในขณะนั้น ถ้าสิ่ งเร้าอยูภ่ ายในขอบเขตบุคคลสามารถปรับตัวได้ แต่ถา้ สิ่ งเร้านั้นอยูภ่ ายนอกขอบเขต
บุคคลจะไม่สามารถปรับตัวได้ หรื อมีปัญหาการปรับตัว ระดับการปรับตัวของบุคคลมีขอบเขตจํากัด
ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยูก่ บั ความแข็งแกร่ งของข้อจํากัดของแต่ละบุคคล
พฤติกรรมการปรับตัวที่ สามารถปรับตัวที่สามารถสังเกตและประเมินได้ ตามวิถีทาง
ของการปรับตัว 4 ด้าน (Adaptive modes) ได้แก่
การปรั บตัวด้ านร่ างกาย เป็ นปฏิกิริยาที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่ งเร้า ที่มาจากสิ่ งแวดล้อม
โดยเป็ นการทํางานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ในร่ างกายบุคคล เพื่อเป็ นการปรับตัว
เพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงด้านร่ างกาย (Physiologic integrity) อันจะตอบสนองต่อความต้องการ
พื้นฐานด้านร่ างกาย 5 ชนิ ด คือ ออกซิ เจน โภชนาการ การขับถ่าย การทํากิจกรรมและการพักผ่อน
และการป้ องกัน อีกทั้งรวมถึงการทําหน้าที่ของระบบการควบคุม คือ การรับรู ้ความรู ้สึกสารนําและ
อิเลคโตรไลท์ การทําหน้าที่ของระบบประสาทและการทําหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ
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การปรับทางด้ านอัตมโนทัศน์ เป็ นการมุ่งรักษาความมัน่ คงทางจิตใจ ที่เน้นในด้านจิตใจ
และจิตวิญญาณของบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ อ โดยจะเป็ นการรับรู ้ท้ งั ที่เกิดภายในตนเองและ
การรับรู ้ปฏิกิริยาจากบุคคลอื่นๆที่มีแก่ตนเองโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนคือ
อัตมโนทัศน์ดา้ นกายภาพ (Physical self) เป็ นความรู ้สึกของตนเองต่อรู ปร่ างการทํา
หน้าที่ ความรู ้สึก ภาวะสุ ขภาพ และสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งอัตมโนทัศน์ดา้ นร่ างกายจะประกอบไป
ด้วย ด้านการรั บรู ้ ความรู ้ สึกของร่ างกาย (body sensation) เป็ นความรู ้ สึกเกี่ ยวกับสภาวะและ
สมรรถภาพของร่ างกาย ด้านภาพลักษณ์ (body image) เป็ นความรู ้สึกเกี่ยวกับขนาดรู ปร่ างหน้าตา
และท่าทางของตนเอง
อัตมโนทัศน์ส่วนตนเอง (Personal self) เป็ นความรู ้สึกเกี่ยวกับตนเอง ด้านความเชื่ อ
ค่านิ ยม ความคาดหวัง และความรู ้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ประกอบด้วย ด้านความสมํ่าเสมอแห่ งตน
(Self consistency) ซึ่ งหมายถึงการที่บุคคลจะมีการปรับตัวเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัย
ในตนเอง หรื อมีความสมํ่าเสมอในชีวิต ถ้าความรู ้สึกนี้ ถูกคุกคามจะก่อให้เกิดความวิตกกังวล ความ
กลัวและความไม่แน่ใจ ด้านปณิ ธานแห่ งตน (Self idea) เป็ นสิ่ งที่บุคคลมุ่งหวังที่จะทําหรื อมุ่งหวังที่
จะเป็ น ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่ได้มุ่งหวังไว้ ถ้าบุคคล
ไม่สามารถประสบความสําเร็ จตามที่มุ่งหวังและไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะมีความรู ้สึกสู ญเสี ยพลัง
อํานาจ อันจะนํามาซึ่งความรู ้สึกไร้คุณค่า ท้อแท้ สิ้ นหวังและเบื่อหน่ายชีวิต ด้านศีลธรรมจรรยาและ
จิตวิญญาณแห่ งตน (Moral ethical spiritual self) บุคคลจะใช้คุณธรรมจรรยาของตนเป็ นเกณฑ์ใน
การปฏิบตั ิและพิจารณาตัดสิ นสิ่ งต่างๆ ที่เกี่ ยวกับตนเองว่าเป็ นสิ่ งที่ถูกหรื อผิด ดีหรื อเลว ร่ วมกับ
ความเชื่อที่ตนเองยึดถืออยู่ ถ้าบุคคลรู ้สึกว่าละเมิดกฎเกณฑ์หรื อมาตรฐานทางศีลธรรมจรรยาที่ได้
กํา หนดไว้ จะเกิ ด ความรู ้ สึ ก ผิ ด และติ เ ตี ย นตนเอง นอกจากนี้ ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเอง
(Self esteem) ยังเป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ของบุคคลต่อคุณค่าของตนเอง ความรู ้สึก ว่าตนเอง
มีประโยชน์ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ หรื อไม่มากน้อยเพียงใด ถ้าบุคคลมีการพัฒนาในส่ วน
ของ อัตมโนทัศน์ดา้ นร่ างกายตามดังที่กล่าวมาแล้ว ดีก็จะมีการรับรู ้ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองดี
ด้ว ย เนื่ อ งมาจากความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตัว เองนั้น จะประกอบอยู่ใ นทุ ก ส่ ว นของ อัต มโนทัศ น์
(Andrews & Roy, 1991)
การปรั บตัวด้ านบทบาทหน้ าที่ เป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลต่อสิ่ งเร้าเพื่อให้เกิด
ความมัน่ คงทางด้านสังคม โดยเป็ นการปรับตัวทางสังคมที่เน้นบทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่สังคม
คาดหวังไว้อย่างเหมาะสมและแสดงออกเป็ นพฤติกรรมเครื่ องชี้วดั (Instrument behavior) ซึ่ งเป็ น
พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลแสดงออกถึ ง การปฏิ บ ัติ ต ามหน้า ที่ ที่ สั ง คมกํา หนดไว้ และพฤติ ก รรมที่ มี
ความหมาย (expressive behavior) เป็ นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตามความรู ้สึกหรื อตามทัศนคติ
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ความชอบหรื อไม่ชอบเกี่ยวกับบทบาทที่ตนเองได้รับ รอยได้กล่าวถึงบทบาทของบุคคลว่ามีบุคคล
ว่ามีอยู่ 3 ระดับ คือ
บทบาทปฐมภูมิ (Primary role) เป็ นบทบาทตามอายุ เพศ และระดับพัฒนาการ บทบาท
เหล่านี้ จะเป็ นสิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคคลในช่วงหนึ่ งๆของชีวิต เช่น บทบาทเด็ก
วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ ผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
บทบาททุติยภูมิ (Secondary role) เป็ นบทบาทที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมในสถานการณ์
ต่างๆกันที่เกี่ยวกับงานตามระดับพัฒนาการและตามบทบาทปฐมภูมิ ได้แก่ บทบาทในครอบครัว
เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา บทบาทตามอาชีพ
บทบาทตติยภูมิ (Tertiary role) เป็ นบทบาทชัว่ คราวที่บุคคลได้รับ เช่น บทบาทสมาชิก
สมาคม ชมรม หรื อองค์กรต่างๆ บทบาทผูป้ ่ วย เป็ นต้น
การปรั บ ตั ว ด้ า นการพึ่ง พาอาศั ย ระหว่ า งกั น และกัน เป็ นการปรั บ ตัว ที่ เ น้น ในด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกี่ยวกับการให้ และการรับ ความรัก และการมองเห็นคุณค่า โดยบุคคล
จะแสดงพฤติกรรมการปรับตัวด้าน พฤติกรรมการรับและพฤติกรรมการแสดงความช่วยเหลือเพื่อ
สนองความต้องการขั้นพื้นฐานของการให้ได้ความรัก ความเคารพ และมองเห็นคุณค่า ในการรักษา
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น ทั้งบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต
การปรับตัวทั้ง 4 ด้านที่แสดงออกมานั้น จะมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันและมี
ลักษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล โดยจะเป็ นสิ่ งที่สังเกต ตรวจสอบ หรื อวัดได้จากพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมา ในการตัดสิ นประสิ ทธิ ภาพของพฤติกรรมจําเป็ นที่จะต้องคํานึ งถึงการประเมินด้วย
ตนเอง หรื อการรับรู ้ของบุคคล และภาวะแวดล้อมนั้นๆ ด้วย ซึ่ งพฤติกรรมการปรับตัวจัดเป็ นสิ่ งนํา
ออกของระบบการปรับตัว จัดว่าเป็ น พฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสม (Adaptive behavior) แต่ถา้
พฤติ ก รรมนั้น ตอบสนองออกมาในทางตรงกัน ข้า มจัด ว่ า ไม่ เ ป็ น พฤติ ก รรมการปรั บ ตัว ที่ ไ ม่
เหมาะสม (ineffective behavior) โดยพฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสม และพฤติกรรมการปรับตัวที่
ไม่เหมาะสมนั้น จะย้อนกลับเป็ นสิ่ งนําเข้าสู่ ระบบเพื่อการปรั บตัวที่ เหมาะสมต่อไป ซึ่ งสามารถ
แสดงเป็ นภาพได้ดงั นี้
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สิ่ งนํ22าเข้ า
-สิ่ งเร้า
-ระดับการ
ปรับตัว

กระบวนการ
ควบคุม
-กลไกการ
ควบคุม
-กลไกการรับรู ้

การปรับตัว
-ด้านร่ างกาย
-ด้านอัตมโนทัศน์
-ด้านบทบาทหน้าที่
-ด้านพึ่งพาระหว่าง
กันและกัน

สิ่ งนําออก
-การปรับตัวที่ดี
-การปรับตัวที่
ไม่ดี

แผนภูมิที่ 2 แสดงการปรับตัวของบุคคลที่เปรี ยบเสมือนระบบ
ที่มา Andrews, H.A. and C. Roy. The Roy Adaptation model: The definitive state. Norwalk:
Appleton & Lange., 1991.
จะเห็นได้ว่าการปรับตัวต้องอาศัยร่ างกาย จิตใจ และสังคม รวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
การปรับตัวที่ดี ซึ่งเป็ นระบบที่มีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม โดยมีสิ่งเร้าภายในและสิ่ งเร้าภายนอก
ที่มีอิทธิ พลต่อการปรับตัว และความสามารถของบุคคลในการปรับตัวที่จะตอบสนองเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในทางบวกและลบ การรู ้สึกมีคุณค่าในตัวเอง จะทําให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ดีข้ ึน มองหา
วิธีการแก้ปัญหาและผ่อนคลายความวิตกกังวลได้ ส่ วนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น จะย้อนกลับเป็ น
สิ่ งนําเข้าสู่ ระบบเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมต่อไป
แนวคิดเกีย่ วกับภาวะซึมเศร้ าในผู้สูงอายุ
ความหมายของภาวะซึมเศร้ า (Concepts of Depression)
เบ็ค (Beck, 1976; Beck et. al., 1979) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าเป็ นความแปรปรวน ทาง
ด้านความคิด อารมณ์ แรงจูงใจ ร่ างกายและพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นผลมาจากการประมวลเรื่ องราวผ่าน
กระบวนการคิดจนเกิ ดความคิดอัตโนมัติทางลบเกี่ยวกับตนเอง เกิ ดอาการและอาการแสดงต่างๆ
ได้แก่จิตใจที่หม่นหมอง หดหู่ เศร้าท้อแท้หมดหวัง ไม่สนใจกิจกรรม นอนไม่หลับ นํ้าหนักตัวลด
หรื อเพิ่ม ปวดท้อง ปวดศีรษะเป็ นต้น
เซลิกแมน (Seligman อ้างใน ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร, 2545) กล่าว่าภาวะซึมเศร้าเป็ น
ลักษณะที่แสดงว่า บุคคลหมดหวังมีอุปสรรคขัดขวางจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ทาํ ให้บุคคลมีความรู ้สึก
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ซึ มเศร้ า เสี ยใจ ไม่ มีคุณค่าในตนเอง ตํ่าต้อย บุคคลจะมี แต่ความรู ้ สึกสู ญเสี ยที่ ตนเองไม่ประสบ
ความสําเร็ จหรื อเกิดความล้มเหลวในชีวิต
เคอโลวิส (Kurlowicz, 1997: 192) กล่าวว่าภาวะซึ มเศร้า หมายถึง กลุ่มอาการของความ
ผิดปกติดา้ นอารมณ์ การรู ้คิด ความเข้าใจด้านร่ างกาย
เวเลนเต้ (Velente, 1994 : 18) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะที่มีความรู ้สึกเศร้า
เสี ยใจ ขาดแรงจูงใจ ขาดความกล้าหาญ ไม่สนใจทํากิจกรรมต่างๆ
จัสมิน และ ทริ กตสตาด (Jasmin and Trygstad, 1979) อธิบายว่า ภาวะซึ มเศร้า เป็ น
การสะสมความคิด ความรู ้ สึก และปฏิ กิริยา ทําให้บุคคลรู ้ สึกว่าตนเองด้อยค่า เสี ยใจ ช่ วยเหลื อ
ตนเองไม่ได้ หมดหวัง มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ต่างๆของร่ างกาย แยกตนเอง ไม่ปรารถนาที่จะเข้า
สังคม
ซาดอค (Sadock and Sadock, 2000) กล่าวว่าภาวะซึ มเศร้าเป็ นสภาวะทางจิตใจที่
แสดงออกโดยมีอารมณ์เศร้า ว้าเหว่ สิ้ นหวัง รู ้สึกว่าตนเองไร้ค่า ตําหนิติเตียนตนเอง ร่ วมกับมีอาการ
ทางกาย คือเชื่องช้า เฉื่ อยชาลง พูดน้อยคิดนาน มีอาการแยกตัว ถอยหนีจากการพบปะผูค้ น นอนไม่
หลับ รับประทานอาหารได้นอ้ ย หรื อมีอาการกระสับกระส่ ายอยูเ่ ฉยไม่ได้ อุมาพร ตรังคสมบัติ และ
ดุสิต ลิขนะพิชิตตกุล (2539) กล่าวว่าภาวะซึมเศร้าคือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจซึ่ งมีลกั ษณะ
สําคัญคือ มีอารมณ์เศร้า (dysphoric mood) และมีความรู ้สึกเบื่อหน่ายไม่สนุกสนาน (loss of interest
of pleasure) และมีอาการอื่นๆ ร่ วมด้วย เช่นการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาหรื อความรู ้สึกนึ กคิด
โดยแบ่งภาวะซึ มเศร้าออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ อาการซึ มเศร้า (depressive symptoms) มีเพียง
ความรู ้สึกเศร้า หงุดหงิด หรื อ ร้องไห้ยงั ไม่ถึงขั้นเป็ นโรค ไม่มีความผิดปกติในกิจวัตรประจําวันและ
โรคซึมเศร้า (Depressive disorder) ซึ่งเป็ นภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงรบกวนกิจวัตรประจําวัน
ดวงใจ กสานติกุล (2542) กล่าวว่าภาวะซึ มเศร้าหมายถึง อารมณ์ทุกข์ รู ้สึกเศร้าหมอง
จิตใจหดหู่ เชื่องช้า เซื่ องซึ ม นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ เบื่ออาหาร ไม่มีเรี่ ยวแรง ผอมลงหรื อนํ้าหนัก
ลด หมดอารมณ์ทางเพศ มีความอยากตาย เป็ นต้น โดยมีผลกระทบในด้านสังคมหรื ออาชีพ ทําให้มี
พฤติ กรรม หรื อ บุคลิกภาพเปลี่ยนไปกลายเป็ นคนแยกตัว เงี ยบซึ ม และสมรรถภาพในการเรี ยน
หรื อ ทํางานลดลง
สถาบันสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ขและสมาคมจิ ตเวชแห่ งประเทศไทย (2536)
กล่าวว่าภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะทีจิตใจหม่นหมอง หดหู่ เศร้า รวมถึงความรู ้สึกท้อแท้ หมดหวัง
มองโลกแง่ร้ายรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองตํ่า ตําหนิ ตนเอง ความรู ้สึกเหล่านี้ เป็ นอยู่เป็ นระยะเวลานาน
และเกี่ยวข้องกับการสูญเสี ย

22

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2545) ให้ความหมายของภาวะซึมเศร้าว่าเป็ นปฏิกิริยาที่เกิด
จากการสู ญเสี ย ทําให้เกิดความรู ้สึกมืดมน เหนื่อยหน่าย หดหู่จิตใจ อ่อนเพลีย ท้อแท้ สิ้ นหวัง รู ้สึก
ไร้ค่า อาจเกิดจากความรู ้สึกไม่อยากมีชีวิตอยูต่ ่อไป และ ทําร้ายตนเองในที่สุด
องค์การอนามัยโลก (WHO, 2002) ภาวะซึ มเศร้าเป็ นความเจ็บป่ วยทางจิตที่แสดงออก
ในรู ปอารมณ์เศร้า ความสนใจหรื อความพึงพอใจในสิ่ งต่างๆ ลดลง มีความรู ้สึกผิด รู ้สึกว่าตนเอง
ไร้ ค่ า การนอนหลับ หรื อ การรั บ ประทานอาหารเปลี่ ย นแปลงไป รู ้ สึ ก ไร้ เ รี่ ย วแรงและมี ค วาม
ยากลํา บากในการกระทํา สิ่ ง ต่ า งๆ ปั ญ หาเหล่ า นี้ กลายเป็ นปั ญ หาเรื้ อรั ง และมี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถของบุคคลในการดูแลตนเองในชีวิตประจําวัน
จากความหมายของภาวะซึ ม เศร้ า ดัง กล่ า วข้า งต้น จะเห็ น ได้ว่ า มี ผูใ้ ห้ ค วามหมายที่
คล้า ยคลึ ง กัน ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้ศึ ก ษาเลื อ กใช้ค วามหมายภาวะซึ ม เศร้ า ตามแนวคิ ด ของ
เบ็ค (Beck, 1976; Beck et al., 1979) ที่กล่าวว่าภาวะซึ มเศร้าหมายถึงความแปรปรวนทางด้าน
ความคิ ด อารมณ์ แรงจู ง ใจ ร่ า งกายและพฤติ ก รรม ซึ่ งเป็ นผลจากการประมวลเรื่ อ งราวผ่ า น
กระบวนการคิดจนเกิ ดความคิดอัตโนมัติในทางลบเกี่ ยวกับตนเอง สิ่ งแวดล้อมและอนาคต เมื่อ
บุคคลประสบภาวะวิกฤตในชี วิตการประมวลเรื่ องราวที่ผิดพลาดในอดีตจะกระตุน้ บุคลนั้นให้เกิด
ความคิดอัตโนมัติในทางลบ และ ส่ งผลให้เกิ ดภาวะซึ มเศร้ าตามมาภาวะซึ มเศร้ ายิ่งเพิ่มมากขึ้น
ความคิดอัตโนมัติในทางลบจะเพิ่มมากขึ้นทั้งความถี่และความรุ นแรงความคิดที่เป็ นเหตุผลลดลง
และเกิดอาการและอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า ทั้งทางด้านอารมณ์ความคิด แรงจูงใจ ร่ างกาย และ
พฤติกรรม เช่ น จิตใจที่หม่นหมอง หดหู่ เศร้า รวมถึงความรู ้สึกท้อแท้หมดหวังไม่สนใจกิจกรรม
นอนไม่หลับ นํ้าหนักตัวเพิ่มหรื อลด ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็ นต้น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้า (Theories Related to Depression) จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า มีหลายทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งทฤษฎีเหล่านี้มี 3 กลุ่ม คือ
ทฤษฎีทางชีววิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา และทฤษฎีทางสังคม (Akiskal, 2005; Rasgon et al., 2000)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีชีววิทยา (Biological Theories of Depression) จากการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาทางด้านประสาทวิทยาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้ามีผลการวิจยั ที่สนับสนุนว่า ภาวะซึ มเศร้าเกิด
จากความผิดปกติของปั จจัยด้านชีววิทยาในร่ างกายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงอารมณ์และ
พฤติกรรมของมนุษย์ (Akiskal, 2005; Laraia, 1995; Rasgon et al.,2000; Stuart, 1995)ได้แก่
พันธุ กรรม (Genetics) สารสื่ อประสาทในสมอง (Neurotransmitters) และการควบคุมการหลัง่ ของ
ฮอร์ โมนจากต่อมไร้ท่อ (Akiskal, 2005; Gordon and Ledray, 1985; Rasgon et al.,2000; Sadock
and Sadock, 2005; warren, 1995) จากการศึกษาของเพททีและเซนสกี้ (Petty & Sensky, 1987 as
cite in scrution, 1989) พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล กับภาวะซึ มเศร้า โดยสรุ ป
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แล้วจากการเปลี่ยนแปลงของสารดังกล่าวจึงทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้าขึ้น ปั จจัยทางด้านพันธุ กรรมก็
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าเช่นเดียวกัน ผลการศึกษาในครอบครัวและคู่แฝดของผูป้ ่ วย
ผิดปกติทางอารมณ์ พบว่าเกิดความผิดปกติทางอารมณ์มากเป็ น 4 เท่า เมื่อเทียบกับบุคคลทัว่ ไป
(Buckwalter and Piven, 1999: 393) ส่ วนปัจจัยทางชีวภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวของได้แก่ เลือดไปเลี้ยงสมอง
ลดลง ความผิดปกติ ของการเปลี่ ยนแปลงชี วภาพในรอบวัน เช่ นการนอนหลับ รวมทั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทในสมองคล้ายกับการเปลี่ยนแปลงตามความสูงอายุ
พันธุ กรรม (genetic predisposition) ปั จจัยทางด้านพันธุ กรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การ
เกิดโรคซึ มเศร้าในวัยสู งอายุนอ้ ยกว่าวัยก่อนสู งอายุหรื อวัยหนุ่ มสาว จากการศึกษาพบว่าในผูป้ ่ วย
ทัว่ ไปที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีความเสี่ ยงของการเกิดอาการซึมเศร้าจากพันธุกรรม ร้อยละ 20.1 การ
เปลี่ ยนแปลงการทํางานของสารสื่ อประสาท เมื่ อเข้าสู่ วยั สู งอายุ จะมี การเปลี่ ยนแปลงของสาร
สื่ อประสาท ซึ่ งมีส่วนทําให้ผูส้ ู งอายุเกิ ด อาการซึ มเศร้าได้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิ ดจาก การ
ลดลงของ norepinehrine dopamine และ serotonin และมีการเพิ่มของ acetylcholine อย่างไรก็ตาม
บทบาทการ เปลี่ยนแปลงการทํางานของสารสื่ อประสาท ยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ ชดั ว่าเป็ นสาเหตุของ
โรคซึ มเศร้า การเปลี่ยนแปลงการทํางานของต่อมไร้ท่อ (norepmehrme changes) เป็ นที่ทราบกันมา
นานแล้วฮอร์ โมน เกี่ ยวข้องกับสภาพอารมณ์ เช่ นเดี ยว กับผูส้ ู งอายุที่มีความเครี ยดทั้งทางร่ างกาย
และจิตใจ
ปั จจัยทางด้านร่ างกาย (Physical factors) โรคทางร่ างกาย (Specified disease) การ
เจ็บป่ วยทางกายหลายๆ โรค สามารถกระตุน้ ให้เกิดอาการซึ มเศร้าได้ เช่น โรคต่อมไร้ท่อ โรคของ
ระบบประสาทส่ วนกลาง เป็ นต้น ความเจ็บป่ วยทางกายที่เรื้ อรัง การเปลี่ยนแปลงสภาพร่ างกายตาม
วัย ทําให้ผสู ้ ู งอายุมีโอกาสเกิดโรคได้ง่าย และ บางโรคต้องอาศัยเวลานานในการรักษา ซึ่งก่อให้เกิด
การ ไร้สมรรถภาพและขาดความสามารถทําให้ ผูส้ ู งอายุตอ้ งพึ่งพาคนอื่นเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการ
เกิดอาการ ซึมเศร้า สู ญเสี ยสมรรถภาพของร่ างกายและจิตใจ (Loss of physical function) เมื่อมีอายุ
มากขึ้นร่ างกายก็จะมี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์เนื้ อเยื่อ กล้ามเนื้ อลดความ
แข็งแรงและขาดความว่องไว ในการตอบสนองความสามารถในการทํางานของระบบประสาท
หย่อนสมรรถภาพลง ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นกับอวัยวะทุกระบบในร่ างกาย ที่เห็นได้ชดั คือ
การลดความสามารถของระบบ ประสาทสัมผัส โดยเฉพาะปั ญหาการยืนและการมองเห็นซึ่ งมีส่วน
ทําให้ผสู ้ ู งอายุมีความรู ้สึกว่าตนต้องแยกออกมา ขาดโอกาสในการร่ วมกิจกรรมกับผูอ้ ื่น เป็ นสาเหตุ
ที่ทาํ ให้เกิดอาการซึ มเศร้าได้การใช้ยา ในวัยสู งอายุ เป็ นวัยที่ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาสุ ขภาพกายหลาย
อย่าง ดังนั้นจํานวนและความถี่ของยาที่ใช้ รักษาปั ญหาสุ ขภาพกายก็จะเพิ่มขึ้นด้วย และผูส้ ู งอายุที่
ได้รับผลข้างเคียงจากยา ซึ่ งมียาจํานวนมากที่ทาํ ให้เกิดอาการซึ มเศร้าๆ ได้ เช่น ยารักษาความดัน
โลหิ ตสู งซึ่งเป็ นยาที่ใช้บ่อยมากในผูส้ ูงอายุ
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นอกจากนี้ ยัง พบว่ า การเจ็บ ป่ วยด้ว ยโรคบางโรค หรื อ ภาวะการเจ็บ ป่ วยเรื้ องรั ง มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า ผูส้ ู งอายุที่มีการเจ็บป่ วยมักพบว่า มีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าผูส้ ู งอายุที่มี
สุ ขภาพแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ไนตี้ และคณะ (Niti et al., 2007) ที่ศึกษาภาวะ
ซึมเศร้าและภาวการณ์เจ็บป่ วยเรื้ อรังในผูส้ ู งอายุเอเชีย พบว่ามีภาวะซึ มเศร้าระดับสู งในผูส้ ู งอายุที่มี
ภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ปั จจัยทางด้านจิตใจ (Psychological factor) ความขัดแย้งภายในจิตใจที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ (Unresolved conflict) นักจิตวิทยาอธิ บายว่า อารมณ์เศร้าเป็ นอารมณ์ผสมผสานของ
ความรู ้ สึก หลายๆ อย่าง ตั้งแต่ ความรู ้ สึกกลัว เครี ยด โกรธและละอาย และความรู ้ สึกผิด ภาวะ
ซึ มเศร้ าเป็ นผลมาจากการสู ญเสี ยหรื อจากการถูกพรากสิ่ งอันเป็ นที่รักไป ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุหรื อ
บุคคล นอกจากนี้ ผลที่เกิดขึ้นจากการมีภาวะซึ มเศร้า ว่าจะทําให้บุคคลนั้นกลายเป็ นคนที่ไม่สนใจ
สิ่ งแวดล้อม ไม่อยากร่ วมกิจกรรมใดๆในสังคม ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง รู ้สึกตนเองไร้ค่าและมี
ความรู ้ สึกว่าการมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่มีความหมาย และนําไปสู่ การลงโทษตัวเองอย่างผิดๆ ปั ญหา
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal interaction) หรื อสภาพสังคมรอบตัวเป็ นสาเหตุของภาวะ
ซึมเศร้า เรื่ องความผูกพัน (Attachment) โดยเชื่อว่าอาการซึมเศร้าเกิดจากการขาดความรัก หรื อจาก
การสู ญเสี ยหรื อพลัดพราก ความต้องการพึ่งพิงไม่ได้รับการตอบสนองทําให้เกิ ดความล้มเหลวใน
การพัฒนาทางด้านจิ ตใจ และ พบว่าประสบการณ์ ในช่ วงชี วิตวัยเยาว์ของผูส้ ู งอายุ กับพ่อแม่ส่ง
ผลกระทบต่อสภาพชี วิตในวัยสู งอายุ อย่างมาก ในรู ปของการขาดความรัก ความผูกพันกับบุคคล
ใกล้ชิ ด ในปั จ จุ บ ัน ซึ่ ง มี ผ ลทํา ให้เ กิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า ได้ล ัก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพที่ ผิด ปกติ (Personality
disorder) โดยเฉพาะกลุ่มบุคลิกภาพผิดปกติชนิ ด หลีกเลี่ยง (Avoidant) และชนิ ดพึ่งพาคนอื่น
(Dependent) จะมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคซึมเศร้าใน ผูส้ ู งอายุ
ปั จจัยทางด้านสังคม (Social factors) สภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ใน
ชีวิตผูส้ ูงอายุจะมีผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่รุนแรงจะถือว่าเป็ นปั จจัยที่เข้ามา
กระตุน้ ภาวะซึ มเศร้า ได้มีการศึกษาพบว่าความเครี ยดทางสังคม ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างมาก
กับภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุท้ งั นี้เพราะสังคมเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่สมั ผัสโดยตรงกับการดําเนิ นชีวิตของ
บุคคลปฏิกิริยาของสังคม จะมีอิทธิ พลต่อการปรับตัว ซึ่ งสภาพความคิดทางสังคมของผูส้ ู งอายุที่
สําคัญมีดงั นี้
1. การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของสังคม ซึ่ งเป็ นลักษณะสังคมอุตสาหกรรมทําให้บุคคล
ในสังคมต่างแข่งขันมากขึ้นต่างมองเห็นแต่ประโยชน์ตนเอง การพึ่งพาอาศัยกันน้อยลง ผูส้ ู งอายุไม่
มี บทบาทสําคัญเหมือนในสังคมเกษตรกรรม การเรี ยนรู ้ของคนรุ่ นใหม่ส่วนใหญ่ได้รับมาจากสังคม
ภายนอกผูส้ ู งอายุจึงขาดความสําคัญไป การยอมรับนับถือก็ลดลงไปในที่สุดก็พบกับความโดดเดี่ยว
ขาดที่พ่ ึงทางจิตใจ ทําให้เกิดความเสื่ อมถอยของสุ ขภาพจิต

25

2. การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม การเป็ นผูน้ าํ การขาดจากตําแหน่งหน้าที่การ งาน
รายได้ลดลง ต้องเปลี่ยนวิธีการดําเนิ นชีวิตใหม่ และสู ญเสี ยความสามารถในการพึ่งตนเองทั้งด้าน
ความเป็ นอยู่ ค วามคิ ด และการเลี้ ยงดู ต นเอง การลดความสั ม พัน ธ์ กับ ชุ ม ชนจากบทบาทที่
เปลี่ยนแปลง ไปที่ให้ผสู ้ ู งอายุขาดความเชื่อมัน่ ที่จะเข้ากลุ่ม ไม่กล้าแสดงออก สมรรถภาพลดถอย
ความสั มพัน ธ์ กับ ชุ ม ชนที่ คุน้ เคยแต่ เ ดิ ม ลดลง เปลี่ ย นไปสู่ ส ภาพสั ง คมใหม่ ทําให้ผูส้ ู ง อายุที่ มี
บทบาทในชุ มชนมาก่ อนเกิ ดความเครี ยด ได้สูงความเครี ยดดังกล่ าวเป็ นสาเหตุที่สําคัญที่ ทาํ ให้
ผูส้ ู งอายุขาดความมัน่ คงทางด้านจิตใจ รู ้สึกว่าตนเองไร้ค่าที่สุด
3. การสนับสนุนทางสังคม (Social support) สังคมของผูส้ ู งอายุจะแคบลงตามลําดับ
และแยกตัวออกจากสังคมมากขึ้นเหลือเพียงครอบครัว เพื่อนและวัดเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม นี้ มีความสู ญเสี ยที่มากที่สุดอย่างหนึ่ งของชี วิต ผูท้ าํ การศึกษาพบว่า การขาด การคํ้าจุน ทาง
สังคมใน ขณะที่สุขภาพ ไม่ดีเป็ นปัจจัยเสี่ ยงที่สาํ คัญของการเกิดภาวะซึมเศร้า
บลาเซอร์ (Blazer, 1991: 210-215) ได้ทดสอบ สมมติฐานว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า โดยการสุ่ มตัวอย่างผูส้ ู งอายุ 331 คน ที่เป็ นโรคซึ มเศร้าร่ วมกับการ
ขาดการสนับสนุนทางสังคม 30 เดือนต่อมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างยัง มีชีวิตอยู่ และมีการสนับสนุนทาง
สังคมดีข้ ึน จะมีอาการดีข้ ึนประมาณ 3 เท่า ของผูท้ ี่ขาดการสนับสนุน ทางสังคมเช่นเดิม หรื อกล่าว
อีกในหนึ่งว่า ภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้น สามารถเป็ นตัวทํานายในเรื่ องการ สนับสนุนทางสังคม
ระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้ าในผู้สูงอายุ
จาการศึกษาของโซโลมอน (Solomon, 1981) และสอลซ์แมน (Salzman, 1992) พบว่า
ประมาณร้อยละ 30 ของผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะมีประสบการณ์ซึมเศร้าอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ที่รุนแรง
ซึ่ งมีผลกระทบต่อชี วิตประจําวันในการศึกษาของ จาโคบี และออพเพนไฮเมอร์ (Jacoby and
Oppenheimer, 1991) รวมถึงการศึกษาของ คานอฟสกี (Kanowski, 1994) พบว่าผูส้ ู งอายุประมาณ
ร้อยละ 10-15 จะมีอาการซึ มเศร้า และร้อยละ 3 จะป่ วยด้วยโรคซึ มเศร้า พบในเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ในผูท้ ี่มีอายุมากอาการจะยิง่ รุ นแรงมากขึ้น ในการศึกษาของ โจนส์ (Jones, 2003: 28) พบว่า
ผูส้ ู งอายุเพศหญิงมีความเสี่ ยง ต่อโรคซึ มเศร้าสู งกว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย 2-3 เท่า อุบตั ิการณ์ของโรค
ซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุในชุมชน ร้อยละ 2-3 ต่อปี พบในการดูแลที่บา้ นร้อยละ 13 (Copeland et al.,
อ้างใน Hughes, 1997: 141-161) ในผูส้ ู งอายุที่รับ ไว้ในโรงพยาบาลจิตเวชพบประมาณร้อยละ 50
ของผูป้ ่ วยทั้งหมดในโรงพยาบาลทางกาย (Solomon, 1981) เบอร์นและคณะ (Burn et al., 1993)
พบว่ามีปัญหาทางจิตเวชในผูส้ ู งอายุที่รักษา โรคทางกายจะพบโรคซึ มเศร้าถึงร้อยละ 23 สําหรับใน
ประเทศไทย ศิ ริชัย ดาริ กานนท์, สมจิ ตร พิมพ์พ นิ ตย์, ปั ทมา ยิ่งยมสาร, และประทวน เข้มเงิ น
(2539) ได้ศึกษาความชุกของโรคซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุในจังหวัดชัยนาทโดยใช้แบบวัดภาวะซึ มเศร้า
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ในผูส้ ู งอายุไทย (TGDS ) พบว่ามีความชุ กของโรคซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุคิดเป็ นร้ อยละ 43.1 โดยมี
ภาวะซึ มเศร้าระดับเล็กน้อยร้อยละ 55.5 ระดับปานกลางร้อยละ 32.7 และระดับรุ นแรงร้อยละ 11.8
การศึกษาในภาคเหนื อ เการาภรณ์ คุณานุวฒั น์ชยั เดช (2543) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคซึ มเศร้า
กับโรคซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุไทย(TGDS)
แบบสั้น 15 ข้อ พบว่าความชุกของโรคซึ มเศร้าร้อยละ 29.3 ส่ วนการศึกษาในภาคใต้ของ ประภาส
จิตตาศิรินุวตั ร (2544) ศึกษาภาวะซึ มเศร้าในจังหวัดชุมพร โดยใช้แบบวัดภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุ
ไทย (TGDS) พบว่ามี ความชุ กของภาวะซึ มเศร้ าร้ อยละ 41 อรพรรณ ทองแตง และคณะ (2544)
ศึกษาในกรุ งเทพมหานคร พบอัตราความชุกของโรคซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
ร้ อ ยละ 12.78 ซึ่ ง ใกล้เ คี ย งกับ การศึ ก ษาความชุ ก ของภาวะซึ ม เศร้ า ในผูส้ ู ง อายุไ ทยของ ปรี ช า
ศตวรรษธํา รง และคณะ (2544) ซึ่ งใช้เ ครื่ องมื อ เดี ย วกัน ในกรุ ง เทพมหานคร นครสวรรค์
นครราชสี มา และสุ ราษฎ์ธานี พบร้อยละ 14
ความชุกของโรคซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ ที่พบว่ามีความแตกต่างกันนั้น อาจเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น การใช้เครื่ องมือที่ต่างกันไปในการประเมินภาวะซึมเศร้า รวมถึงปั จจัยต่างๆที่เป็ นสาเหตุ
การเกิดโรคซึมเศร้าซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
สาเหตุการเกิดภาวะซึมเศร้ าในผู้สูงอายุ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเกิดภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุน้ นั โดยส่ วนใหญ่มกั
กล่าวว่าเป็ นผลมาจากสาเหตุ หรื อเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน คือ
ระดับความซึมเศร้ า
อับดุลฮาลิม (Abdulhalim, 1991: 83) ได้ศึกษาความชุกและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ซึ ม เศร้ า ของผูส้ ู ง อายุไ ทยในชนบท โดยศึ ก ษาที่ อ าํ เภอท่ าตู ม จัง หวัด สุ ริ น ทร์ กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ น
ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 143 คน โดยใช้แบบสอบถามความซึ มเศร้า Questionnaire
Depression Scale (QDS) พบว่าผูส้ ู งอายุในกลุ่มตัวอย่างมีความซึมเศร้าร้อยละ 39.9
เร็ ตตี้ (Retty, 1992: 71) ศึกษาเรื่ องความชุกความซึมเศร้าและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ใน
ผูส้ ู งอายุเขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จํานวน 150 คน
ใช้แบบสอบถามความซึ มเศร้า Questionnaire Depression Scale (QDS) พบว่าผูส้ ู งอายุในกลุ่ม
ตัวอย่างมีความซึมเศร้าร้อยละ 38
กมลิน สาตรา (2531: 76) ได้ทาํ การศึกษาความซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ: กรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุ
ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดนครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างจํานวน 137 คนโดย
ใช้แบบวัดความซึ มเศร้าที่ดดั แปลงมาจากแบบสํารวจความซึ มเศร้าของ Beck (1961, 569) พบว่า
ผูส้ ู งอายุในกลุ่มตัวอย่างมีความซึมเศร้า ร้อยละ 59.12
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กนกรัตน์ สุ ขะตุงคะ และคนอื่นๆ (2542: 232-243) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความซึ มเศร้ า และภาวะสมองเสื่ อม กั บ ปั จจั ย ส่ วนบุ ค คลของผู ้สู งอายุ ใ นชุ ม ชนเมื อ ง
(กรุ งเทพมหานคร) 370 ราย และชุมชนชนบท (ระนอง, บุรีรัมย์) 682 ราย รวมเป็ นผูส้ ู งอายุที่ศึกษา
ทั้งหมด 1,052 ราย โดยใช้แบบวัดความซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale:
TGDS) และแบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย (Thai Mental Examination: TMSE) พบว่า
ผูส้ ู งอายุชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และรวมสองชุมชนมีความซึมเศร้าร้อยละ 35.1, 17-19 และ 24.1
ตามลําดับ
อรพรรณ ทองแดง (2544) ศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาคู่มือ สํารวจอารมณ์เศร้าด้วยตนเองใน
ผูส้ ู งอายุไทย กลุ่ มตัวอย่างประกอบด้วยผูส้ ู งอายุใน 35 ชุ มชน จาก 4 เขต แบ่ งเป็ นกลุ่มควบคุ ม
จํานวน 667 ราย และ กลุ่มศึกษาจํานวน 723 ราย พบอัตราความชุกของภาวะซึ มเศร้าคิดเป็ นร้อยละ
12.78 โดยเป็ นอัตราความชุกของภาวะซึมเศร้า อย่างเดียวคิดเป็ นร้อยละ 8.23 และอัตราความชุกของ
ภาวะซึมเศร้าร่ วมกับมี Cognitive impairment เท่ากับร้อยละ 4.5
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
1.1 อายุ เมื่ ออายุมากขึ้น ร่ างกายมี การเปลี่ ยนแปลงทางร่ างกายที่ เสื่ อมลง ความ
แข็งแรงของร่ างกายลดลง ประกอบกับมีการเกิดโรคต่างๆขึ้นได้ง่ายส่ วนใหญ่มกั เป็ นโรคเรื้ อรัง ซึ่ ง
โรคเรื้ อรังมีพบอัตราการเพิ่มขึ้นตามอายุ เนื่ องจากอายุมากยิ่งมีโอกาสได้รับสารทําให้เกิดโรคมาก
ยิง่ ขึ้นและกลไกในการสร้างภูมิตา้ นทานลดลงด้วย จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงในผูส้ ู งอายุทางด้าน
ร่ างกาย ซึ่งทําให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่นมากขึ้น และอีกประการ
หนึ่ งการเกษี ยณอายุในการทํางานนับว่าเป็ นเรื่ องที่ ส่งผลกระทบต่อภาวะจิ ตใจผูส้ ู งอายุด้วย ซึ่ ง
ก่อให้เกิ ดความเครี ยดทางจิตใจ อารมณ์ จากการศึกษาของกนกรัตน์ สุ ขะตุงคะ และคณะ (2542:
235) พบว่าผูส้ ูงอายุยงิ่ มีอายุมากขึ้น ทําให้การเคลื่อนไหวร่ างกายไม่คล่องแคล่ว ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ
ที่เคยทําก็จะถูกจํากัดลงทําให้รู้สึกเหงา ว้าเหว่มากขึ้น และทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้าตามมา นอกจากนี้
การศึกษาของมาโนช ทับมณี (2541) ที่ศึกษาภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุในชุมชนเขตกรุ งเทพฯพบว่า
อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r=.30, p<.50)
เช่นเดียวกับการศึกษาของบลาเซอร์ และคณะ (Blazer et al., 1991) พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กบั
ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .50
1.2 เพศ (Gender) สถานภาพสมรส (civil status) อายุ ระดับการศึกษา รายได้ จตุพร
โนโชติ (2547) พบว่าการเกิดภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ มีลกั ษณะคล้าย กับภาวะซึมเศร้าที่เกิดในวัย
อื่นๆซึ่ งแนวโน้มการเกิ ดภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และในผูส้ ู งอายุที่มี
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สถานภาพสมรส หม้าย หย่า หรื อแยก มีอตั ราการเกิ ดภาวะซึ มเศร้ าได้มากกว่าสถานภาพคู่ ใน
การศึกษาของโจน (Jones, 2003) พบความเสี่ ยงของภาวะซึ มเศร้าในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 2-3
เท่า และมีความชัดเจนในเรื่ อง เพศกับภาวะซึ มเศร้ามากขึ้นในการศึกษา เมตาอะนาไลซิ ส (metaanalysis) ของโคปแลนด์ (Copeland et al. cite in Tallis & Fillit, 2003) ซึ่งพบว่าผูส้ ู งอายุเพศหญิงมี
ภาวะซึ มเศร้ามากกว่าเพศชาย (Martin, 2003) ศึกษาปั จจัยเสี่ ยงต่อภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ พบภาวะ
ซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุมี ความสัมพัน ธ์ อย่างมี นัย สําคัญทางสถิ ติกับเพศ โดยเพศหญิ งมี ความเสี่ ย ง
มากกว่าเพศชาย สุ ขภาพ ร่ างกาย ปั ญหาเรื่ องการนอน ความเสื่ อมถ้อยทางสมรรถภาพและขาดการ
เอาใจใส่ ดูแลทางสุ ขภาพและ เพ็ญศรี หลินศุวนนท์ (2543) ศึกษาความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุ รายได้
ต่อเดือน สัมพันธภาพในครอบครัว การมีส่วนร่ วมในสังคม และภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุ การศึกษาของ เลชทิเน็น และ จอกามา (Lehtinin & Jeukamaa, 1994:
7-10) ที่พบว่าโรคซึ มเศร้าพบความชุ กได้มากในเพศหญิง โดยจะพบเป็ น 2 เท่าของเพศชาย จาก
การศึกษาของจตุพร โนโชติ (2547) พบว่าเกิ ดภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
นภาพร ชโยวรรณ และคนอื่นๆ (2532: 85) ศึกษาพบว่าผูส้ ู งอายุเพศหญิงมีปัญหาเกี่ ยวกับสุ ขภาพ
ทางใจมากกว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย กมลิน สาตรา (2531: 80) และคนอื่นๆ (Dean, et.at., 1990: 154)
และเร็ ตตี (Retty, 1992: 72) โดยผูส้ ู งอายุเพศหญิงมีความซึ มเศร้ามากกว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย จาก
การศึ ก ษาพบเมื่ อวิ เ คราะห์ ห าความสัมพัน ธ์เ พศไม่ มี ค วามสัมพัน ธ์กับ การเกิ ด ความซึ ม เศร้ าใน
ผูส้ ู งอายุ จากการศึกษาของลําเนาว์ เรื องยศ (2535) พบว่าผูส้ ู งอายุเพศหญิงในเขตอําเภอแม่ริมจังหวัด
เชี ยงใหม่ มีสุขภาพจิตดีกว่าผูส้ ู งอายุเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ
กมลิน สาตรา (2531: 76) ที่พบว่าผูส้ ู งอายุเพศชายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มี ภาวะซึ มเศร้ ามากกว่าผูส้ ู งอายุเพศหญิ งอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ แต่
แตกต่างกับการศึกษาของโคว์นิก และคณะ (Koening et al., 1993) ที่พบว่าภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มที่
จะพบมากขึ้นในเพศหญิง และการศึกษาของกนกรัตน์ สุ ขตุงคะและคณะ (2542: 235) ที่พบว่า
ผูส้ ู งอายุท้ งั ที่อยูใ่ นชุมชนชนบทและชุมชนเมือง เพศหญิงจะเกิดภาวะซึ มเศร้ามากกว่าเพศชาย และ
จากการศึกษาของ เซเคลี เบนโค วาร์ กา และเมศซารอส (Szekely, Benko, Varga, & Meszaros,
2001) ในผูป้ ่ วยหลังได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ดจํานวน 74 ราย พบว่าเพศหญิงมีระดับของภาวะ
ซึมเศร้าสู งกว่าเพศชายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กบั ความ
ซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุ โดยผูส้ ูงอายุเพศหญิงมีความซึมเศร้ามากกว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย
1.3 สถานภาพสมรส คู่สมรสเป็ นบุคคลที่ใกล้ชิดมากที่สุดและเป็ นแหล่งที่ให้การ
สนับสนุ นที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะการสนับสนุ นด้านจิตใจ (ทัศนี ย ์ เกริ กกุลธร, 2536) การมีคู่
สมรสทําให้ผสู ้ ู งอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมีที่พ่ ึง มีคนเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือให้ความเห็นอกเห็นใจ
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และเป็ นคู่คิดที่ปรึ กษาเป็ นการช่วยส่ งเสริ มการปรับตัวที่ดีดา้ นจิตใจ จากการศึกษาของเปรมฤดี ศรี
ราม (2539) และทัสนีย ์ เกริ กกุลธร (2536) พบว่าผูส้ ูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู่มีการปรับตัวได้ดีกว่า
ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสเดี่ยวและจาก การศึกษาการสนับสนุ นจากคู่สมรสกับความผาสุ กของ
ผูส้ ู งอายุ (รุ่ งทิพย์ แปงใจ, 2542) พบว่าการสนับสนุนจากคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางบวก กับความ
ผาสุ กของผูส้ ู งอายุ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย หย่า แยก ร้อยละ 40.50 (ตารางที่ 1) การเป็ นหม้ายทําให้
ผูส้ ู งอายุรู้สึกโดดเดี่ยว ไร้คู่คิด ขาดที่ปรึ กษา ขาดคนดูแลเอาใจใส่ ทําให้เกิดความเหงา ว้าเหว่ ส่ งผล
ต่อภาวะซึมเศร้าได้ จากการศึกษาของ ธิดา มีศิริ (2540) ที่ศึกษาความหว้าเหว่ของผูส้ ู งอายุในชุมชน
แออัดในเขตเทศบาลเมืองสุ รินทร์ พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพโสด หม้าย หย่า แยก มีความหว้าเหว่
สู งกว่าผูส้ ู งอายุที่สถานภาพสมรสคู่ ซึ่ งความหว้าเหว่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรั บตัวของ
ผูส้ ู งอายุ จากการศึกษาเมอร์ เรล และคนอื่นๆ (Murrell, et al., 1983: 173-185) ศึกษาพบว่า
สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ กับภาวะซึ มเศร้าของ โดยผูท้ ี่เป็ นโสดหรื อผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสคู่
มีความซึ มเศร้าน้อยกว่าผูท้ ี่เป็ นหม้าย หย่า หรื อ แยก เร็ ตตี้ (Retty, 1992: 72) ศึกษาความชุก ของ
ความซึมเศร้าและปั จจัยสัมพันธ์ในผูส้ ูงอายุดินแดง กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพ
สมรสไม่ใช่คู่มีความซึมเศร้ามากกว่าผูส้ ูงอายุที่สถานภาพสมรสคู่ และเพ็ญศรี หลินศุวนนท์ (2543)
ศึกษาความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ พบว่า ความซึ มเศร้าของ
ผูส้ ู งอายุข้ ึนอยู่กบั เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และความเพียงพอของรายได้ อายุมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุ รายได้ต่อเดื อน สัมพันธภาพในครอบครัว
การมีส่วนร่ วมในสังคม และภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับความซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุ
2. การเจ็บป่ วยทางกาย
ผลการศึกษาของ เมอร์ ฟี (Murphy Cited in Hughes, 1997) พบว่าภาวะซึ มเศร้าใน
ผูส้ ู งอายุเกี่ ยวข้องกับการมี สุขภาพอ่อนแอที่เรื้ อรั ง ซึ่ งโรคเรื้ อรั งที่ทาํ ให้เกิ ดภาวะซึ มเศร้ า ได้แก่
โรคหัวใจ โรคข้ออักเสบรุ นแรง การศึกษาของ สรวุฒิ พิมพาภรณ์ และสุ วรรณี เรื องเดช (2540)
พบว่าการมีโรค ทางกายเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้อง กับภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยผูส้ ู งอายุอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัดเจน จันทรพัฒน์ (2543) ที่ศึกษาภาวะสุ ขภาพที่มีความ
ผิดปกติในการทําหน้าที่ของร่ างกาย ความไม่สุขสบายซึ่ งผลการวิจยั ภาวะซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุใน
โรงพยาบาล พบว่ามีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน สามารถอธิ บายความแปรปรวนของ
ภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 21 มีผลต่อบุคคลอ่อนแอ คิดถึงอันตรายที่จะเกิดต่อไป ไม่สามารถทําหน้าที่
ได้สมกับบทบาท ความรู ้สึกต่อตนเองไม่ดี และสรวุฒิ สังข์รัศมี และคณะ (2540) พบว่าผูส้ ู งอายุที่
ป่ วยด้วยโรคทางอายุรกรรม มีภาวะซึมเศร้าบ่อยกว่าประชากรทัว่ ไป 10 เท่า และกาญจนา กิริยางาม
(2553) ปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยสู งอายุในแผนกอายุรกรรม ผลการวิจยั พบว่ามี

30

ภาวะซึ มเศร้าร้อยละ 79 และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ได้แก่ เพศ และการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย โดยพบว่า เพศชายมีภาวะซึ มเศร้าสู งกว่าเพศ
หญิง การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยเป็ นปั จจัยสําคัญ ต่อภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยสู งอายุทาง
อายุรกรรม
3. ความสั มพันธ์ ภายในครอบครัว
จากการศึกษาของ สุ กญั ญา โรจน์ประเสริ ฐ (2541: 77) ศึกษาภาวะสุ ขภาพจิตของ
ผูส้ ู งอายุในเขตเมือง จังหวัดลพบุรี ในผูส้ ู งอายุ 367 คน พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุ ขภาพจิต และ กนกรัตน์ สุ ขะตุงคะและคนอื่นๆ (2542: 236) ศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์กบั ลูกหลาน มีความสัมพันธ์กบั ความซึ มเศร้ าของผูส้ ู งอายุท้ งั ในชุ มชนชนบทและ
ชุ มชนเมื อง การศึ กษาของ กาญจนี สิ ทธิ วงศ์ และคณะ (2539) พบว่าสุ ขภาพจิ ตของผูส้ ู งอายุมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลของครอบครัว และจากการศึกษาของ ศิริชยั ดาริ กานนท์และ
คณะ (2539) พบปั จจัยทางจิตสังคมของผูส้ ู งอายุกบั ภาวะซึ มเศร้า คือผูส้ ู งอายุที่มีซึมเศร้าสู งกว่าที่มี
การทะเลาะวิวาทกันบ้าง และสมาชิกในครอบครัวปรองดองกันดี ผูส้ ู งอายุที่ไม่ปรึ กษาใครเก็บไว้
คนเดี ยวเมื่อมีปัญหาภาวะซึ มเศร้ามากกว่าผูส้ ู งอายุที่ปรึ กษาญาติพี่น้องหรื อคนอื่น สอดคล้องกับ
การศึกษาของวันเพ็ญ เชาว์ชิง และกรเกศ พรหมดี (2544) ที่พบความสัมพันธ์ของบุคคลภายใน
ครอบครัวเป็ นปั จจัย ทางจิตสังคมที่มีผลต่อภาวะซึ มเศร้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กาญจนา ไทย
เจริ ญ (2543: 97) ปั จจัยที่เป็ นตัวทํานายภาวะสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ ในจังหวัดชลบุรีพบว่า
สัมพันธภาพในครอบครัว การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพกาย การมีรายได้เพียงพอ และเพศชายเป็ นปั จจัยที่
ร่ วมกันทํานายภาวะสุ ขภาพจิตของผูส้ ูงอายุได้ร้อยละ 32 โดยสัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อ ภาวะสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุสูงสุ ด เพ็ญศรี หลินศุวนนท์ (2543: 72) การศึกษาความ
ซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุแขวงรองเมือง เขตประทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่ามีผสู ้ ู งอายุมี
ความซึ มเศร้าร้อยละ 22 ความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุข้ ึนอยูก่ บั เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และความเพียงพอของรายได้ อย่างมีนยั สําคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 อายุ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รายได้ต่อเดือน สัมพันธภาพใน
ครอบครัว การมีส่วนร่ วมในสังคม และภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ ทางลบกับความซึ มเศร้าของ
ผูส้ ู งอายุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพจิต
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูส้ ู งอายุที่มีภาวะซึ มเศร้า ควรเริ่ มจากการป้ องกันมิให้
เกิ ดภาวะซึ มเศร้ า เพิ่มสมรรถนะทางด้านร่ างกายและจิ ตสังคม ลดอาการที่เกิ ดจากภาวะซึ มเศร้ า
รวมทั้งเพิ่มทักษะ ในการปรั บตัวต่อความเครี ยดเพื่อเพิ่มคุณภาพชี วิต และการดูแลตามแผนของ
จิตแพทย์ (Stanley & Beare, 1995; Miller, 1999; Buckwalter & Piven, 1999 อ้างถึงใน
ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, 2547: 33-39)
พยาบาลเวชปฏิ บ ัติ ชุ ม ชน เป็ นบุ ค ลากรที่ มี ค วามใกล้ชิ ด กับ ประชาชนในชุ ม ชน มี
บทบาทหน้าที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลตลอดจน
ให้การฟื้ นฟูสภาพ (กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุ ข สํานักการพยาบาล, 2546) และการ
ปฏิบตั ิการในชุมชน (Community health nursing) เป็ นการปฏิบตั ิการพยาบาลแบบองค์รวม โดย
ครอบคลุม 4 มิติ ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการด้านสุ ขภาพของประชาชนทุกคนในชุมชน
ตั้งแต่ ในระดับบุคคล ครอบครั ว และกลุ่มประชากร ที่ ตอ้ งการดู แลเป็ นพิเศษ โดยอาศัยศาสตร์
ทางด้านการพยาบาล ด้านสาธารณสุ ข และสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายคุ ณภาพชี วิตที่ ดี (กรมการแพทย์ก ระทรวงสาธารณสุ ข สํานัก การพยาบาล, 2546)
นอกจากนั้นพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน (Community health nurse practitioner) ยังมีบทบาทในการ
ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง (Advanced practice nursing roles) จากการที่พยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชนมี
การทํางานในการจัดการดูแลขั้นปฐมภูมิ (Primary care) มีบทบาทโดยรวมด้าน การส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และป้ องกันโรคในกลุ่มผูส้ ู งอายุ และป้ องกันการเกิดปั ญหาทางจิตและ ฟื้ นฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะ
ผูส้ ู งอายุที่อยู่ในชุมชนซึ่ งมีแนวโน้มที่จะมีภาวะเสี่ ยงต่อภาวะซึ มเศร้าเพิ่มมากขึ้นและหากไม่ได้รับ
การแก้ไขและช่วยเหลืออาจนําไปสู่ การ ฆ่าตัวตายได้ในที่สุด ดังนั้น พยาบาลเวชปฏิบตั ิตอ้ งสามารถ
ให้การพยาบาลโดยตรงแก่ผรู ้ ับบริ การกลุ่มเป้ าหมาย หรื อกลุ่มเฉพาะที่มีปัญหาซับซ้อนจัดการให้มี
ระบบการดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะกลุ่มหรื อเฉพาะโรคที่มีประสิ ทธิ ภาพ ใช้เหตุผลตัดสิ นในเชิ งจริ ยธรรม
โดย บูรณาการ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั ความรู ้ ทฤษฏีการพยาบาลและทฤษฏีอื่นๆ ที่
เป็ นปั จจุบนั ความชํานาญและทักษะการพยาบาลขั้นสู งมุ่งเน้นผลลัพธ์ท้ งั ระยะสั้นระยะยาว พัฒนา
วัตกรรมและกระบวนการการดู แ ลในกลุ่ มผูใ้ ช้บริ ก ารกลุ่ มเป้ าหมาย หรื อกลุ่ มเฉพาะโรคอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ผูร้ ่ วมงานในการพัฒนาความรู ้และทักษะเชิงวิชาชีพตลอดจนติดตาม
ประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธ์โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงประเมินผลในการดูแลผูใ้ ช้บริ การ
กลุ่มเป้ าหมาย หรื อ กลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหาซับซ้อน

32

การดูแลผูส้ ู งอายุเป็ นสิ่ ง ซับซ้อนท้าทายสําหรับพยาบาลและวิชาชี พสุ ขภาพ ความเข้า
ใจความซับซ้อนของผูส้ ู งอายุ การได้พฒั นาขีดความสามารถและการมีเจตคติที่ดีจะทําให้เกิดการ
ดูแลอย่างมีเป้ าหมาย มีคุณภาพและคุม้ ค่าใช้จ่าย พยาบาลส่ วนใหญ่ที่ปฏิบตั ิงานในชุมชน การดูแล
สุ ขภาพที่บา้ นและหน่ วยบริ การสุ ขภาพทุกระดับต้องดูแลผูส้ ู งอายุซ่ ึ งมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นซึ่ งพยาบาล
ต้องดูแลผูส้ ู งอายุที่ปกติมีสุขภาพที่ดีและผูส้ ู งอายุที่เจ็บป่ วย บริ การสุ ขภาพที่มุ่งการสร้างสุ ขภาพ การ
ป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสภาพให้สมวัยอย่างมีพลัง (Active aging) รวมทั้งการดูแล
ในวาระสุ ดท้ายของชีวิตและการตายอย่างสมศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ซึ่งต้องดูแลอย่างมีมนุษยธรรม
และจริ ยธรรมให้การเคารพในฐานะที่ผูส้ ู งอายุมีคุณค่าต่อชุ มชนและสังคม (วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ,
2548)
การพยาบาลผูส้ ูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
1. ลดปัจจัยที่มีผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า
1.1 ป้ องกันมิให้เกิดภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรังหรื อลดปั ญหาทุพพลภาพต่างๆโดยให้ผสู ้ ู งอายุ
ตรวจสุ ขภาพประจําปี เพื่อตรวจพบโรคในระยะแรก ให้การดูแลและคําแนะนําแก่ผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
และผู ด้ ู แ ล ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ัว เกี่ ย วกับ โรคที่ ถู ก ต้อ ง ให้ ก ารฟื้ นฟู ผูป้ ่ วยโดยกายภาพบํา บัด เพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะทางด้านร่ างกายและจิตสังคม
1.2 ให้การดูแลผูส้ ู งอายุที่เจ็บป่ วยต้องพึ่งพาผูอ้ ื่น ไม่ให้เกิดการแยกตัวจากสังคมหรื อ
เกิดการขาดการกระตุน้ /ไม่รับรู ้ความรู ้สึก
1.3 พยาบาลได้ตระหนักถึงปั จจัยการเปลี่ยนแปลงในวัยผูส้ ู งอายุ ซึ่ งผูส้ ู งอายุจะต้อง
ปรับตัว เช่น การเปลี่ยนแปลงทางร่ างกายตามวัย การเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูเ้ กษียน หม้ายหรื อดูแลคู่
สมรส การเผชิ ญโรคร้ าย การพึ่งพิง พยาบาลผูซ้ ่ ึ งต้องช่ วยผูส้ ู งอายุและผูด้ ูแลได้เข้าใจผลกระทบ
เหล่านี้ พยายามเปลี่ยนความสนใจของผูส้ ูงอายุกระตุน้ ให้ทาํ กิจกรรมและสร้างสัมพันธภาพ ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นทางสังคมให้ครอบครัวได้ดูแลผูส้ ู งอายุมากขึ้นแนะนําการเข้ากลุ่มในสังคม เช่น ชมรม
ผูส้ ู งอายุ
1.4 พยาบาลต้องเฝ้ าระวังภาวะซึ มเศร้ าซึ่ งเป็ นผลจากการเจ็บป่ วยต่างๆในผูส้ ู งอายุ
รวมทั้งผลข้างเคียงของยา
2. ตรวจพบภาวะซึมเศร้าตั้งแต่แรก
พยาบาลได้ตระหนักถึ งผูส้ ู งอายุที่มีปัจจัยเสี่ ยงต่อภาวะซึ มเศร้ า โดยแบบทดสอบวัด
ระดับความซึ มเศร้า The Beck Depression Inventory (BDI) ซึ่ งใช้วดั ระดับความซึ มเศร้ากับ
ประชากรทัว่ ไปที่ใช้ในงานวิจยั แบบทดสอบ BDI ใช้วิธีการวัดแบบให้ผรู ้ ับการทดสอบประเมิน
ตนเองมีค่าความเชื่ อมัน่ แบบแบ่งครึ่ ง (split-half reliability) 0.9 และมีความเชื่ อมัน่ แบบสอบซํ้า
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(test-retest reliability) 0.75 (Beck et al., 1961, 561-571) แบบประเมินนี้ใช้กบั ผูส้ ู งอายุที่อ่านออก
เขียนได้ ไม่มีอาการแสดงชัดเจนของความเจ็บป่ วย ทางด้านร่ างกายหรื อด้านจิตใจ
3. ให้การพยาบาลในภาวะซึมเศร้า
พยาบาลให้การดูแลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยและสุ ขสบาย โดยการประคับประคองและ
กระตุ ้น ให้ผูส้ ู ง อายุไ ด้ท าํ สิ่ ง ใหม่ ๆ เช่ น รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน การได้มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์
ส่ งเสริ มคุณค่าในผูส้ ู งอายุ ให้คาํ ปรึ กษาโดยสื่ อสารให้ผปู ้ ่ วยได้รับรู ้ว่าได้รับการดูแลอย่างไร สร้าง
สัมพันธภาพที่ไว้วางใจ ให้ความสนใจในการรับฟัง ปั ญหาอย่างสงบเปิ ดโอกาสให้ระบายความรู ้สึก
ต่างๆ พูดคุยหาแนวทางในการปรับตัวต่างๆ
จากกรอบแนวคิดการศึกษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้ทฤษฎี การปรั บตัวของรอย (Roy
Adaptation Model) และ ภาวะซึมเศร้า (Beck’s Cognitive Theory of Depression)ในการศึกษาปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุในชุมชน รายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะงานวิจยั ที่
สนับสนุ นหรื อยืนยันในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มปั จจัย กับตัวแปรที่ผูว้ ิจยั สนใจศึกษา จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้องกับ การเปลี่ ย นแปลงในผูส้ ู ง อายุ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผูส้ ู ง อายุ และ
งานวิจยั หรื อวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุ ซึ งประกอบด้วยปั จจัยทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ และสังคม พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุ ซึ่ งผูส้ ู งอายุตอ้ งเผชิ ญ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายด้าน และอาจส่ งผลต่อสุ ขภาพจิต ปั ญหาหนึ่งที่พบบ่อยใน
ผูส้ ู งอายุและเป็ นปั ญหาสําคัญคือ ภาวะซึ มเศร้า ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หาก
ปั ญหานี้ ถูกละเลยหรื อไม่ ได้รับการรั กษาหรื อการแก้ไ ข อาจนําไปสู่ การฆ่ าตัวตายและอาจเป็ น
อันตรายต่อชี วิตได้ อันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการสู งอายุร่วมกับการเจ็บป่ วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเลือกที่จะศึกษาในผูส้ ู งอายุที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน เพื่อที่จะสามารถประเมิน และป้ องกัน
ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุในชุมชนได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดผลกระทบที่อาจเกิดตามมาจากการมี
ภาวะซึมเศร้า

บทที่ 3

วิธีการดําเนินการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาระดับภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุในตําบลคลองโยง อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
ลักษณะของสถานทีท่ ใี่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
ชุมชนตําบลคลองโยง ตั้งอยู่ในอําเภอพุทธมณฑล มีพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้ น 8,514 ไร่ ภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ ราบลุ่ม มี ลาํ คลองไหลผ่านหลายสายที่สําคัญ คลองทวีวฒั นา คลองโยง คลอง
ตาซุย้ มีรูปแบบการปกครองแบบเทศบาลตําบล ตําบลคลองโยงมีจาํ นวนหมู่บา้ นทั้งหมด 8 หมู่บา้ น
ส่ วนโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลคลองโยง 1มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ 1,5,6 มี
จํานวนหลังคาเรื อนทั้งสิ้ น 1,007 ครัวเรื อน จํานวนประชากรทั้งสิ้ น 3,909 คน (ข้อมูลประชากร
ทะเบียนราษฎร์ จากสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553) ประชากร
ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ เกษตรกรรม เช่ น ทําสวน ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ รั บจ้าง เช่ น รั บจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม พนักงานบริ ษทั รั บจ้างทัว่ ไป ค้าขาย รั บราชการและพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ
ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ในสถานบริ การมีกิจกรรมชมรมผูส้ ู งอายุ ชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข และประชากรส่ วนใหญ่เข้ารับบริ การที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลคลองโยง 1
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงที่อาศัยอยูใ่ นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลคลองโยง 1 อําเภอพุทธ-
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มณฑล จังหวัดนครปฐม และมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนชมรมผูส้ ู งอายุ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 414 คน (สํานักงาน
หลักประกันสุ ภาพแห่ งชาติ, 2554)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้ก าํ หนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยใช้สู ต ร
ยามาเน่ (รุ จิรางค์ แอกทอง, 2549: 61) โดยมีสูตรดังนี้
N

=

N
1+Ne2
n
=
ขนาดของตัวอย่าง
N
=
ขนาดของประชากร
e
=
ความคลาดเคลื่ อนเนื่ องจากการสุ่ มตัวอย่างในการวิจยั
ครั้งนี้กาํ หนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.5
แทนค่าสูตร n =
414
1+ (414) (0.05)2
= 203.43
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ควรใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ 203 ราย ดังนั้น
ในการวิจยั ครั้งนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 210 ราย โดยกําหนดคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. เป็ นผูท้ ี่สามารถมองเห็น ได้ยนิ และสื่ อสารได้
2. เป็ นผูท้ ี่ยนิ ดีให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครั้งนี้
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่นาํ มาศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบมีระบบ (Systematic Random
sampling) โดยมีข้นั ตอนการสุ่ มตัวอย่างดังนี้ (แสดงในแผนภูมิที่ 3)
1. กําหนดขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งใช้ในแต่ละหมู่บา้ น โดยการคํานวณจากขนาดตัวอย่าง
กับจํานวนผูส้ ู งอายุที่ได้ท้ งั หมดของทุกหมู่บา้ น และจํานวนผูส้ ู งอายุในแต่ละหมู่บา้ น โดยใช้สูตร
ดังนี้ (บุญใจ ศรี สถิตนรากูล, 2550: 182)
= n× N1
ขนาดของตัวอย่างแต่ละชั้น
N
เมื่อ
N
หมายถึง
ขนาดของประชากรทั้งหมด
n
หมายถึง
ขนาดตัวอย่างทั้งหมดของการวิจยั
N1 หมายถึง
ขนาดของประชากรแต่ละชั้น
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หมู่ที่ 1 บ้านคลองโยง จํานวนผูส้ ูงอายุท้ งั หมด 137 คน
คํานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่ วนที่กาํ หนด = 137×210 = 69 คน
414
หมู่ที่ 5 บ้านดอนทอง จํานวนผูส้ ูงอายุท้ งั หมด 126 คน
คํานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่ วนที่กาํ หนด = 126×210 = 64 คน
414
หมู่ที่ 6 บ้านคลองโยง จํานวนผูส้ ู งอายุท้ งั หมด 126 คน
คํานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่ วนที่กาํ หนด = 151×210 = 77 คน
414
2. กํา หนดช่ ว งที่ ใ ช้ใ นการสุ่ ม ตัว อย่า งแต่ ล ะหมู่ บ ้า น โดยการคํา นวณจากจํา นวน
ประชากรทั้งหมด กับขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการ โดยใช้สูตรดังนี้/(บุญใจ ศรี สถิตนรากูล, 2550: 192)
I = N/n
เมื่อ
I
หมายถึง
ระยะช่วงที่ใช้ในการสุ่ มตัวอย่าง
N
หมายถึง
ขนาดประชากร
n
หมายถึง
ขนาดตัวอย่าง
แทนค่า I = 414/210 =1.97
ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้จึงกําหนดช่วงที่ใช้ในการสุ่ มเท่ากับ 2
3. สุ่ มหมายเลขต้น จํานวน 1 หมายเลขโดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากได้
หมายเลขลําดับที่ 5 เป็ นหมายเลขตั้งต้นสําหรับการสุ่ มในแต่ละหมู่บา้ น
4. สุ่ มตัวอย่างประชากรในทะเบียนชมรมผูส้ ู งอายุ ตามรายหมู่บา้ นโดยการเลือกผูส้ ู งอายุ
ที่มีชื่อในทะเบียนชมรมผูส้ ู งอายุ ลําดับที่ 5 เป็ นหมายเลขตั้งต้น แล้วเลือกผูส้ ู งอายุหมายเลขที่บวกค่า
ช่วงที่ใช้ในการสุ่ มตัวอย่างที่คาํ นวณได้ในข้อ 2 คือ 2 เป็ นลําดับถัดไปในที่น้ ี คือหมายเลข 7, 9,
11……..จนครบจํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่บา้ น
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nnnnnnnnnnnnnn
ประชากรชุมชนตําบลคลองโยงบางส่ วน
จํานวน 414 คน
หมู่ที่ 1
137 คน

หมู่ที่ 5
126 คน

หมู่ที่ 1
69 คน

หมู่ที่ 5
64 คน

หมู่ที่ 6
151 คน
หมู่ที่ 6
77 คน

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
210 คน
แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่าง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลของการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคล เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นประกอบ
ด้วยข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ปั ญหาสุ ขภาพและลักษณะ
ครอบครัว
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินการรั บรู้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย เป็ นแบบสอบถามซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้ดดั แปลงมาจากแบบประเมินการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยของ บุษรา ราชรักษ์
(2549: 84) โดยเป็ นการประเมินความรู ้สึกของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู ้ความรุ นแรงของความ
เจ็บป่ วยที่กลุ่มตัวอย่างกําลังเผชิญอยูล่ กั ษณะเป็ นการประเมินค่า (Rating scale) จํานวน 1 ข้อ โดย
ให้ผสู ้ ู งอายุบอกความรู ้สึกเกี่ยวกับการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยที่กาํ ลังเผชิญอยูใ่ นตอนนี้
โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
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3 หมายถึง รับรู ้วา่ ในขณะนี้ความเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับมาก
2 หมายถึง รับรู ้วา่ ในขณะนี้ความเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับปานกลาง
1 หมายถึง รับรู ้วา่ ในขณะนี้ความเจ็บป่ ายมีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับน้อย
0 หมายถึง รับรู ้วา่ ในขณะนี้ความเจ็บป่ วยไม่มีความรุ นแรง
ส่ วนที่ 3 แบบวัดสั มพันธภาพในครอบครั ว เป็ นแบบสอบถามซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดดั แปลงมา
จาก ชะโลม วิเศษโกสิ น (2552: 50) รสสุ คณธ์ เจืออุปถัมย์ (2553: 87) และ ภรภัทร อิ่มโอฐ (2550:
54) ซึ่ งพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของฟรี ดแมน (Friedman, 1986) และมอร์โรว์และวิลสัน(Morrow
and Wilson , 1961: 501-510) แบบวัดประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 16 ข้อ ลักษณะคําตอบเป็ นมา
ตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกและสภาพความเป็ น
จริ งมากที่สุด
เห็นด้วย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกและสภาพความเป็ น
จริ งปานกลาง
ไม่เห็นด้วย
หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกและสภาพความเป็ น
จริ งบ้างเล็กน้อย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู ้สึกและสภาพความเป็ น
จริ ง
การให้คะแนนพิจารณา ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 4 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้ 1 คะแนน
การแปลผลคะแนน โดยใช้คะแนนรวมซึ่งมีช่วงคะแนนระหว่าง 16-64 คะแนนดังนี้
38-64 คะแนน
หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นระดับดี
27-37 คะแนน
หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัวดีอยูใ่ นระดับปานกลาง
16-26 คะแนน
หมายถึง สัมพันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นระดับไม่ดี
ส่ วนที่ 4 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เป็ นแบบประเมินความสามารถ
ในการทํากิจกรรม ในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช้แบบประเมินของดัชนีบาร์ เธล (Barthel ADL
Index) ซึ่ งสุ ทธิ ชัย จิ ตะพันธ์กุล และคณะ (2537) แปลเป็ นภาษาไทย แบบประเมิ นนี้ มีขอ้ คําถาม
ทั้งหมด 10 ข้อ แบบวัดนี้ประเมินโดยผูว้ ิจยั และมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
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4.1 กิจกรรมการเดิน การเคลื่อนย้าย ประเมินเป็ น 4 ระดับ
ระดับที่ 0 คะแนน หมายถึง ไม่สามารถกระทําได้
ระดับที่ 1 คะแนน หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นอย่างมาก
ระดับที่ 2 คะแนน หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเล็กน้อย
ระดับที่ 3 คะแนน หมายถึง สามารถกระทําได้ดว้ ยตนเอง
4.2 กิ จกรรมการรั บประทานอาหาร การแต่งตัว การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ การ
ควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะ และการใช้หอ้ งสุ ขา ประเมิน 3 ระดับ
ระดับที่ 0 คะแนน หมายถึง ไม่สามารถกระทําได้
ระดับที่ 1 คะแนน หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นบ้าง
ระดับที่ 2 คะแนน หมายถึง สามารถกระทําได้ดว้ ยตนเอง
4.3 กิจกรรมและสุ ขวิทยาส่ วนบุคคล อาบนํ้า ประเมิน 2 ระดับโดย
ระดับที่ 0 คะแนน หมายถึง ไม่สามารถกระทําได้
ระดับที่ 1 คะแนน หมายถึง สามารถกระทําได้ดว้ ยตนเอง
การแปลผลคะแนนโดยใช้คะแนนรวมซึ่งมีช่วงคะแนนระหว่าง 0-20 คะแนน ดังนี้
0-8 คะแนน
หมายถึง ผูส้ ู งอายุมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
อยูใ่ นระดับน้อย
9-11 คะแนน หมายถึง ผูส้ ู งอายุมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
อยูใ่ นระดับปานกลาง
12 คะแนน
หมายถึง ผูส้ ู งอายุมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
อยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 5 แบบทดสอบภาวะซึ มเศร้ า เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั ดัดแปลงมาจาก The
Beck Depression Inventory: BDI ซึ่งเป็ นชุดแบบทดสอบที่สร้างโดยเบค และได้รับการแปลเป็ น
ภาษาไทยโดยศิริวลี คําวลี (2545: 79-83) และต่อมารัตติมา ศิริโหราชัย (2551: 84-87) ได้นาํ แบบ
ทดสอบที่แปลเป็ นภาษาไทยมาปรับตัวเลือกตอบร่ วมกับแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของโรงพยาบาล
จิตเวชขอนแก่นราชนคริ นทร์ กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข (2546: 21) แบบทดสอบนี้มี
จํานวนคําถามทั้งหมด 21 ข้อ ลักษณะคําตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า 4 ระดับ ดังนี้
รู ้สึกซึมเศร้าเป็ นประจํา
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกของ
ตนเองเป็ นประจํา
รู ้สึกซึมเศร้าบ่อยครั้ง
หมายถึง
ข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกของ
ตนเองเป็ นบ่อยครั้ง
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รู ้สึกซึมเศร้าเป็ นบางครั้ง

หมายถึง

ข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกของ
ตนเองเป็ นบ้างเป็ นบางครั้ง
ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู ้สึกตนเอง

ไม่เคยรู ้สึกซึมเศร้า
หมายถึง
การให้คะแนนพิจารณาดังนี้
ไม่เคยรู ้สึกซึมเศร้า
ให้
0 คะแนน
รู ้สึกซึมเศร้าบางครั้ง
ให้
1 คะแนน
รู ้สึกซึมเศร้าบ่อยครั้ง
ให้
2 คะแนน
รู ้สึกซึมเศร้าเป็ นประจํา
ให้
3 คะแนน
การแปลผลคะแนน โดยใช้คะแนนรวม ซึ่งมีช่วงคะแนนระหว่าง 0-63 คะแนน ดังนี้
0-13 คะแนน
หมายถึง
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
14-20 คะแนน
หมายถึง
มีภาวะซึมเศร้าระดับตํ่า
21-26 คะแนน
หมายถึง
มีภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับปานกลาง
27 คะแนนขึ้นไป
หมายถึง
มีภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับสูง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นเครื่ องมือที่สร้างขึ้นเอง/เครื่ องมือที่ดดั แปลง
มาจากผูอ้ ื่น โดยศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างเครื่ องมือให้
เหมาะสมกับสิ่ งที่จะวัด กําหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้ อหาโดยนําทฤษฎีและข้อมูลต่างๆที่
ได้จากการทบทวนวรรณกรรมวางกรอบเนื้ อหาที่ ตอ้ งการค้น หามาสร้ างแบบสอบถาม ซึ่ ง การ
ตรวจสอบแบบคุณภาพเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดย การหาความตรงและความ
เชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
1. ความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity)
การทําวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ได้สร้างและพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ตรวจสอบของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเที่ยงตรงและความ
เชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity)
ผูว้ ิจยั นําแบบทดสอบวัดระดับความซึ มเศร้ า แบบประเมินการรั บรู ้ ความรุ นแรงของ
ความเจ็บป่ วย และแบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา และ
ความเหมาะสมของภาษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ดังนี้
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จิตแพทย์
1 ท่าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ด้านสุ ขภาพจิต
2 ท่าน
อาจารย์พยาบาล
1 ท่าน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
1 ท่าน
จากนั้นผูว้ ิจยั ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา โดยนํามาคํานวณค่าดัชนี ความตรงตาม
เนื้อหาโดยมีค่าดัชนี ความตรงตามเนื้อหา (Content validity index: CVI) ของแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด
มีค่าเท่ากับ 1 ดัชนี ความสอดคล้อง (Index of item object congruence: IOC) มีค่าเท่า 1 หลังจากนั้น
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อเสนอแนะทั้งหมด มาปรับปรุ งแก้ไข และตรวจสอบข้อคําถามกับผูท้ รงคุณวุฒิอีกครั้ง
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ชดั เจนก่อนนําไปทดลองใช้
2. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)
โดยผูว้ ิจยั นําเครื่ องมือที่ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษา จํานวน 30 ราย ซึ่งไม่ใช่ ผูส้ ู งอายุที่ได้รับ
คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจตรงกันในเนื้อหาของแต่ละข้อคําถาม จากนั้นนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และคํานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient ) มีสูตรดังนี้
α
=
n/n-1[ 1- ΣS2i / S2t ]
α
=
คือค่าความสอดคล้องภายใน
n
=
คือจํานวนข้อคําถามในแบบสอบถาม
คือผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
ΣS2i =
S2t
=
คือความแปรปรวนของคะแนนรวม
ผลการตรวจสอบเครื่ องมือได้ค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้ (ภาคผนวก จ)
การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมีค่าความเชื่อมัน่
= 1.0
ความซึมเศร้ามีค่าความเชื่อมัน่
= 0.88
สัมพันธภาพในครอบครัวมีค่าความเชื่อมัน่
= 0.78

การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผ้ ูเข้ าร่ วมการวิจัย
1. ผูว้ ิจยั ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยผ่านทางผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลในพื้นที่ของ
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กลุ่มตัวอย่าง โดยการติดต่ออย่างเป็ นทางการและนําส่ งจดหมายเพื่อขอความอนุ เคราะห์เก็บข้อมูล
จาก มหาวิทยาลัยคริ สเตียน เมื่อได้รับการอนุ ญาตเก็บข้อมูลจากผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลในพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงทําการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ชี้ แจงเรื่ องการพิทกั ษ์สิทธิ์ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในหน้าแรกของแบบสอบถาม
การวิจยั โดยบอกวัตถุประสงค์ในการตอบข้อคําถามให้ความกระจ่าง อธิบายประโยชน์เกี่ยวกับการ
เข้าร่ วมการวิจยั ให้กบั กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ และดําเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เซ็นชื่อ
ในหนังสื อยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั เท่านั้น กลุ่มตัวอย่างสามารถหยุดหรื อปฏิเสธการเข้าร่ วมการวิจยั
ได้ทุกเวลา จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น
3. ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไว้เป็ นความลับ และอยูใ่ นที่ที่ปลอดภัย
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะภาพรวมโดยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น และไม่นาํ ข้อมูล
หรื อความลับของกลุ่มตัวอย่างมาเปิ ดเผยหรื อเสนองานวิจยั เป็ นข้อมูลรายบุคคล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. ผู ว้ ิ จ ัย ติ ด ต่ อ ขอหนั ง สื อ แนะนํา ตัว จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย คริ ส เตี ย น
ถึงผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลในพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์
และขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั เข้าพบผูอ้ าํ นวยโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่ วมมือในการประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั นัดกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าก่อนไปเก็บข้อมูลอย่างน้อย 1
สัปดาห์ และผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่ วมมือใน
การสัมภาษณ์ พร้อมทั้งอธิบายคําถามและคําตอบอย่างละเอียด
4. ผูว้ ิจยั อ่านข้อความในแบบสอบถามแต่ละชุดให้กลุ่มตัวอย่างและตอบทีละข้อคําถาม
จนครบหมดทุกชุดของเครื่ องมือ
5. หากกลุ่มตัวอย่างไม่พร้อมหรื อรู ้สึกลําบากใจในการตอบแบบสอบถามต่อไปสามารถ
ยุติการให้ขอ้ มูลได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ในระหว่างสอบถามผูต้ อบมีอิสระในการตัดสิ นใจเลือกที่
จะตอบ หรื อไม่ตอบก็ได้ รวมทั้งสามารถยุติการตอบแบบสอบถามได้ทุกเมื่อ และขอข้อมูลกลับได้
ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งบอกเหตุผล
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6. ผูว้ ิจยั เปิ ดโอกาสให้ผูต้ อบแบบสอบถามซักถามและอธิ บายเพิ่มเติ มจนกว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามจะเข้าใจ และให้เวลาผูต้ อบแบบสอบถามในการคิดทบทวนก่อนตัดสิ นใจ
7. ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนําข้อมูลที่
ได้มาประมวล จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และนํามาวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บข้อมูลได้ครบตามจํานวนที่ตอ้ งการแล้ว ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้อง จากนั้นนําข้อมูลมาจัดระเบียบด้วยการแยกประเภทข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่ตามตัวแปร
ที่ตอ้ งการศึกษา และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ ด้วยเครื่ องมือคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป เพื่อตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
1.ใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อสรุ ปข้อมูลที่ได้ จากการศึกษา
อธิ บายลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยการหาค่าความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอข้อมูลในรู ปแบบของตาราง
2. ใช้สถิติเชิ งวิเคราะห์ (Analysis statistics) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับ
ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการทํากิจกรรม และสัมพันธภาพในครอบครัวโดย
ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สนั (Pearson product moment correlation)
3. วิเคราะห์เพื่อหาปั จจัยที่ดีที่สุด ที่มีอิทธิ พลและสามารถคาดทํานายภาวะซึ มเศร้าใน
ผูส้ ู งอายุในชุ มชนตําบลคลองโยง โดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณแบบมี ข้ นั ตอน (Stepwise
multiple regression)

บทที่ 4

ผลการวิจยั

การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุในชุ มชน จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผูส้ ู งอายุที่
อาศัย อยู่ใ นเขตรั บผิดชอบของโรงพยาบาลส่ ง เสริ มสุ ข ภาพตําบลคลองโยง อํา เภอพุท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐม จํานวน 210 ราย ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2555
ผลการศึกษาได้นาํ เสนอรายละเอียดด้วยตาราง มีรายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ูงอายุ
ส่ วนที่ 2 การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
ส่ วนที่ 3 สัมพันธภาพในครอบครัว
ส่ วนที่ 4 ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ส่ วนที่ 5 ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ
ส่ วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ สถานภาพสมรส การรั บรู ้ ความรุ นแรงของ
ความเจ็บป่ วย สัมพันธภาพในครอบครัวและความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันกับภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ
ส่ วนที่ 7 การวิเคราะห์อาํ นาจการทํานายของ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การรับรู ้ความ
รุ นแรงของความเจ็บป่ วย สัมพันธภาพในครอบครัว และความสามารถในการปฏิบตั ิกิวตั รประจําวัน
ต่อภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ
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ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งอายุ
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ อาชีพ และลักษณะครอบครัว (n = 210)
ปั จจัยส่ วนบุคคล

จํานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
60–69 ปี
70–79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
xˉ =68.90 ปี , S.D.=7.52ปี , Max=94 ปี , Min =60 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
5,001-15,000 บาท/เดือน
มากกว่า15,001 บาท/เดือน

66
144

31.40
68.60

124
67
19

59.05
31.90
9.05

8
117
85

3.80
55.70
40.50

36
156
13
4
1

17.10
74.40
6.20
1.90
0.40

178
29
3

84.80
13.80
1.40

เพศ
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ อาชีพ และลักษณะครอบครัว (n=210) (ต่อ)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
แหล่งที่มาของรายได้
บุตรหลาน
ญาติพี่นอ้ ง
ค่าเช่า
เงินบํานาญ
ทํางานเอง
อื่นๆ
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง
ค้าขาย
เกษตรกร
ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย

จํานวน

ร้อยละ

65
1
3
4
104
33

30.96
0.50
1.42
1.90
49.52
15.70

100
33
16
61

47.62
15.72
7.62
29.04

150
60

71.40
28.60

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 68.60 อายุอยู่
ระหว่าง 60-69 ปี คิดเป็ นร้อยละ 59.05 มีอายุเฉลี่ย 68.90 ปี ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.52 ปี
สถานภาพสมรสส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็ นร้อยละ 55.70 รองลงมาเป็ นสถานภาพหม้าย/
หย่า/แยก คิดเป็ นร้ อยละ 40.50 ระดับการศึ กษาของผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ อยู่ในระดับประถมศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 74.40 มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 84.80 และ
แหล่งที่มาของรายได้มาจากการ ทํางานเองมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 49.50 การประกอบอาชีพส่ วน
ใหญ่พบว่าไม่ประกอบอาชีพ รองลงคือประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 29.04 และลักษณะ
ครอบครัวส่ วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ยว คิดเป็ นร้อยละ 71.40
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ส่ วนที่ 2 การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม ระดับการรับรู ้ความรุ นแรงของความ
เจ็บป่ วย (n=210)
ระดับการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
ความเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับมาก
ความเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับปานกลาง
ความเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับน้อย
ความเจ็บป่ วยไม่มีความรุ นแรง

จํานวน
12
117
50
31

ร้อยละ
5.70
55.70
23.80
14.80

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับรู ้ว่าความเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงอยู่ใน
ระดับรุ นแรงปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 55.70 รองลงมาคือความเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับ
น้อยคิดเป็ นร้อยละ 23.80 มีเพียงร้อยละ 5.70 รับรู ้วา่ ความเจ็บป่ วยมีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 3 สัมพันธภาพในครอบครัว
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสัมพันธภาพในครอบครัว (n=210)
ระดับสัมพันธภาพในครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นระดับดี
สัมพันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นระดับปานกลาง
สัมพันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นระดับไม่ดี

จํานวน
199
10
1

ร้อยละ
94.76
4.76
0.48

ตารางที่ 3 พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวของผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ น ร้อย
ละ 94.76 รองลงมาคือมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 4.76 และมี
เพียงร้อยละ 0.48 ที่มีสมั พันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นระดับไม่ดี
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ส่ วนที่ 4 ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ตารางที่ 4 จํานวนและร้ อยละของกลุ่ มตัวอย่างจําแนกระดับความสามารถในการปฏิ บตั ิ กิจวัตร
ประจําวันของผูส้ ูงอายุ (n=210)
ระดับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอยูใ่ นระดับมาก
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอยูใ่ นระดับปานกลาง
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอยูใ่ นระดับน้อย

จํานวน
204
3
3

ร้อยละ
97.14
1.43
1.43

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตร
ประจําวันอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 97.14 มีเพียงร้อยละ 1.43 ที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวันอยูใ่ นระดับปานกลางและระดับน้อย
ส่ วนที่ 5 ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ
ตารางที่ 5 จํานวนและร้อยละของผูส้ ูงอายุ จําแนกตามระดับความซึมเศร้า (n=210)
ระดับภาวะซึมเศร้า
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับตํ่า
มีภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับสูง

จํานวน
85
78
36
11

ร้อยละ
40.48
37.14
17.14
5.24

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติร้อยละ 40.48 มีภาวะ
ซึมเศร้าระดับน้อยร้อยละ 37.14 มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางร้อยละ 17.14 และมีระดับภาวะ
ซึมเศร้าสู งร้อยละ 5.24
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ส่ วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สถานภาพสมรส กับภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส กับภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ
(n=210)
ตัวแปร
เพศ
สถานภาพสมรส
* p–value<.05, ** p–value<.01
จากตารางที่ 6

ภาวะซึมเศร้า
Eta
.025
.168

p
.717
.052

พบว่า เพศ สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ าใน

ผูส้ ู งอายุ
ตารางที่ 7 ความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จ จัย ส่ ว นบุ คคล ได้แก่ อายุ การรั บรู ้ ความรุ นแรงของความ
เจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว กับภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ (n=210)
ตัวแปร
อายุ
การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
สัมพันธภาพในครอบครัว
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
* p–value<.05, ** p–value<.01

ภาวะซึมเศร้า
r
.098
.258
-.442
-.393

p
.157
.001
.001
.001

จากตารางที่ 7 พบว่าการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.258, p=.001) และพบว่า
สัมพันธภาพในครอบครัว และความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
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ภาวะซึ มเศร้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=-.442, -.393, p = .001, .001 ตามลําดับ) แต่
พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ
ส่ วนที่ 7 การวิเคราะห์อาํ นาจการทํานายของ อายุ เพศ สถานภาพสมสมรส การรับรู ้ความรุ นแรงของ
ความเจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว กับภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ
ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างตัวแปรทํานายภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ โดย
วิธีการวิเคราะห์พหุ คูณแบบขั้นตอน (n=210)
b
Beta
ตัวแปรทํานาย
การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
1.552
.161
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
-1.009
-.322
สัมพันธภาพในครอบครัว
-.378
-.370
Constant (a) = 58.198
R square =.319
Adjusted R square = .299
F = 15.881 p = < .001
* p– <0.05, ** p<.01

t
2.590*
-5.130**
-6.070**

p
.010
< .001
< .001

จากตารางที่ 8 ในการวิเ คราะห์ ความถดถอยเชิ ง พหุ คูณ แบบมี ข้ นั ตอน เพื่ อทดสอบ
อํานาจการทํานายของตัวแปรต้นทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การรับรู ้ความ
รุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพใน
ครอบครั ว พบว่าตัวแปรที่ เข้าสมการทํานายเรี ยงตามลําดับดังนี้ การรั บรู ้ ความรุ นแรงของความ
เจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่ งสามารถ
อธิ บายความผันแปรของภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุได้ร้อยละ 31.90 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ
0.01 (R2 =.319, p< .001) ดังนั้นจึงสามารถสร้างสมการทํานายภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุในรู ปแบบ
คะแนนดิบได้ดงั นี้
ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ = 58.198+1.552 (การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย)1.009 (ความสารถในการทํากิจวัตรประจําวัน)-.378 (สัมพันธภาพในครอบครัว)
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จากสมการนี้ แสดงว่า การรั บรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุโดยมีความสัมพันธ์เชิ งเส้นเชิ งบวก ต่อภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุ และมีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์การถดถอย เท่ากับ 1.552 หมายความว่า เมื่อตัวแปรอิสระอื่นคงที่ คะแนนการ
รับรู ้ ความเจ็บป่ วยเพิ่มขึ้น 1 หน่วย คะแนนภาวะซึมเศร้าจะเพิ่มขึ้น เท่ากับ 1.552 หน่วย ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเป็ นปั จจัย ที่มีอิทธิพลภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ โดยมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นเชิ งลบและมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์การถดถอย เท่ากับ -1.009 หมายความว่า เมื่อตัวแปร
อิสระอื่นคงที่ คะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ภาวะซึ มเศร้าใน
ผูส้ ู งอายุจะลดลง เท่ากับ 1.009 หน่วย สัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นปั จจัย ที่มีอิทธิ พลภาวะซึมเศร้า
ในผูส้ ู งอายุโดยมีความ สัมพันธ์เชิงเส้นเชิงลบและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์การถดถอย เท่ากับ .378หมายความว่า เมื่ อตัวแปรอิสระอื่นคงที่ คะแนนความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุจะลดลง เท่ากับ .378 หน่วย และสามารถสร้างสมการทํานาย
ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ ในรู ปคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Z (ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ)=.161 (Zการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย)-.322
(Zความสารถในการทํากิจวัตรประจําวัน)-.370 (Zสัมพันธภาพในครอบครัว)

บทที่ 5

การอภิปรายผล

การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้ า ในผูส้ ู งอายุและหา
อํานาจการทํานายโดยปั จจัย ที่มีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้า ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ
สถานภาพสมรส การรับรู ้ความรุ นแรง ของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
และสัมพันธภาพในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ู งอายุในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ตําบลคลองโยง1 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 210 ราย วิเคราะห์
โดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง บรรยายด้ว ยการแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์ ของ เพียร์ สัน และ สถิติ Eta โดยศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะ
ซึมเศร้า
ผลของการศึ กษาสามารถอธิ บายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์และสมมติ ฐาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ ที่ 1 เพือ่ ศึกษาระดับความซึมเศร้ าของผู้สูงอายุในพืน้ ทีต่ ําบลคลองโยง
จากผลการวิจยั พบว่าผูส้ ูงอายุใน ชุมชนคลองโยง มีผซู ้ ึมเศร้าร้อยละ 59.52 โดยมีระดับ
ซึมเศร้าดังนี้ ไม่มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 40.48 ซึมเศร้าเล็กน้อยร้อยละ 37.14 ซึมเศร้าปานกลาง
ร้อยละ 17.14 และซึมเศร้ามากร้อยละ 5.24 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษา ของเพ็ญศรี หลินศุวนนท์
ศึกษาผูส้ ู งอายุแขวงรองเมือง (กรุ งเทพมหานคร) 350 รายพบว่ามีผซู ้ ึมเศร้าร้อยละ22.0 กับการศึกษา
ของ กนกรัตน์ สุ ขะตุงคะ และคนอื่นๆ (2542: 235)ใช้แบบวัดความซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุไทย (TGDS)
ศึกษาผูส้ ูงอายุในชุมชนเมือง (กรุ งเทพมหานคร) 370 ราย และชุมชนชนบท (ระนอง, บุรีรัมย์)
682 ราย เป็ นผูส้ ูงอายุ 1,052 ราย พบว่าผูส้ ูงอายุชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และรวมสองชุมชนมีความ
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ชุ กของความซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุร้อยละ 35.1และ 24.1 ตามลําดับ จากการศึกษาของ อับดุลฮาลิม
(Abdulhalim, 1991: 83) ที่ศึกษาในผูส้ ูงอายุที่อาํ เภอท่าตูมจังหวัดสุ รินทร์ โดยใช้แบบสอบถาม QD2
และใช้คะแนนที่ 37 จาก 52 เป็ นตัวแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีความซึ มเศร้า และไม่มีความซึ มเศร้า พบ
ความชุกของความซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 39.9 จากการศึกษาของ เร็ ตตี (Retty, 1992: 71) ที่
ศึกษาในผูส้ ู งอายุที่ชุมชนดินแดงกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถาม QD2 และใช้คะแนนที่ 22
จาก 52 เป็ นตัวแบ่งกลุ่มผูส้ ู งอายุที่มีความซึ มเศร้ าและไม่ มีความซึ มเศร้ า พบความชุ กของความ
ซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 38.0
การที่ระดับความซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุแตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจยั ที่กล่าวมานั้นอาจ
เนื่ องมาจาก เกณฑ์ในการกําหนดของกลุ่มอายุของกลุ่มตัวอย่างและการใช้เกณฑ์ ในการแบ่งกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ ที่ซึมเศร้าและไม่ซึมเศร้านั้นก็ต่างกันไป ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ ซึ่ งในการศึกษา
ครั้งนี้ใช้แบบวัดความซึมเศร้าที่พฒั นาและปรับตามแนวคิดของ เบค (Beck, 1961: 561)
วัตถุประสงค์ ที่ 2 ศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคลด้ าน อายุ เพศ และสถานภาพสมรส
กับภาวะซึมเศร้ าของผู้สูงอายุในพืน้ ทีต่ ําบลคลองโยง
สมมติฐานข้ อ 1 อายุ เพศ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ
อายุ ผลการวิจยั พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ า ของผูส้ ู งอายุ (r=.258,
p=.001) จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า นัน่ คือความผันแปร
ของอายุไ ม่ ส อดคล้อ งกับ คะแนนภาวะซึ ม เศร้ า หมายความว่ า ถ้า ผูส้ ู ง อายุมี อ ายุม ากขึ้ น จะไม่
จําเป็ นต้องมีภาวะซึ มเศร้ามากขึ้น ทั้งนี้ อาจอธิ บายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ 59.05 อยู่
ในช่วงอายุ 60-69 ปี เกือบครึ่ งหนึ่งร้อยละ 49.52 มีแหล่งที่มาของรายได้จากการทํางานเอง แสดงให้
เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างยังคงมีร่างกายแข็งแรงเพียงพอที่จะทํางานและพึ่งตนเองได้ กอปรกับสถานที่
ศึกษาเป็ นชุมชนที่ส่ิ งแวดล้อมทางสังคมไม่ซบั ซ้อน ค่าครองชีพไม่สูงนัก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความ
สูงวัยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย สังคม ค่อนข้างน้อยจึงแทบไม่มีผล
ต่อการปรับตัวซึ่งที่น้ ี คือภาวะเครี ยด ซึ่งผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับข้อค้นพบของชัดเจน จันทรพัฒน์
(2543) เกริ กชัย พิชยั (2546) พิมพ์พรรณ ภู่รุ่ งเรื องผล (2548) และการศึกษาของกาญจนา กิริยางาม
(2553) ที่ พบว่าอายุไม่ มีความสัมพัน ธ์กับการเกิ ดภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุ แต่ ไ ม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของมาโนช ทับมณี (2541) ซึ่ งพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า ของผูส้ ู งอายุ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กนกรัตน์ สุ ขะตุงคะ และคณะ (2542: 235)

54

เพศ ผลการวิจยั พบว่า เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิด
ความซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วจะพบว่าเพศหญิงมีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าเพศชาย ซึ่ ง
อาจเป็ นไปได้ว่า เพศหญิงมีหลายบทบาทและหน้าที่ (multiple roles) ที่อาจทําให้เพศหญิงเกิ ด
ความเครี ย ด รวมไปถึ ง การที่ เ พศหญิ งมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ฮอร์ โ มนเอสโตรเจน ซึ่ ง อาจมี ค วาม
เกี่ยวข้องหรื อสัมพันธ์ทาํ ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ (Patten & Barbui, 2004; 73) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เลชทิเน็น และ จอกามา (Lehtinin & Jeukamaa, 1994: 7-10) ที่พบว่าโรคซึมเศร้าพบ
ความชุ กได้มากในเพศหญิง โดยจะพบเป็ น 2 เท่าของเพศชาย จากการศึกษาของจตุพร โนโชติ
(2547) พบว่าเกิดภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย นภาพร ชโยวรรณ และคนอื่นๆ
(2532: 85) ศึกษาพบว่าผูส้ ูงอายุเพศหญิงมีปัญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพทางใจมากกว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย กม
ลิน สาตรา (253: 80) และคนอื่นๆ (Dean, et.at., 1990: 154) และเร็ ตตี (Retty, 1992: 72) โดย
ผูส้ ู งอายุเพศหญิงมีความซึ มเศร้ามากกว่าผูส้ ู งอายุเพศชาย จากการศึกษาของลําเนาว์ เรื องยศ (2535)
พบว่าผูส้ ู งอายุเพศหญิงในเขตอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มีสุขภาพจิตดีกว่าผูส้ ูงอายุเพศชายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ สอดคล้องกับการศึกษาของกมลิน สาตรา (2531) ที่พบว่าผูส้ ู งอายุเพศชายใน
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าผูส้ ู งอายุ
เพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่แตกต่างกับการศึกษาของโคว์นิกและคณะ(Koening et al.,
1993) ที่พบว่าภาวะซึ มเศร้ามีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในเพศหญิง และการศึกษาของกนกรัตน์ สุ ข
ตุงคะและคณะ (2542) ที่พบว่าผูส้ ูงอายุท้ งั ที่อยูใ่ นชุมชนชนบทและชุมชนเมือง เพศหญิงจะเกิดภาวะ
ซึ มเศร้ ามากกว่าเพศชาย และจากการศึกษาของเซเคลี เบนโค วาร์ กา และเมศซารอส (Szekely,
Benko, Varga, & Meszaros, 2001) ในผูป้ ่ วยหลังได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ดจํานวน 74 ราย พบว่า
เพศหญิงมีระดับของภาวะซึ มเศร้าสู งกว่าเพศชายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และการศึกษาเพ็ญศรี
หลินศุวนนท์ (2543) ศึกษาความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ พบว่า
ความซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุข้ ึนอยูก่ บั เพศ
สถานภาพสมรส ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า
ในผูส้ ู งอายุ ในการวิจยั ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ ง มีสถานภาพสมรสคู่ และส่ วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั คู่
สมรส ซึ่ งบ่งชี้ ว่าลักษณะสังคมไทยยังคงเป็ นครอบครั วขยาย ซึ่ งมีลกั ษณะเกื้ อกูลกัน คู่สมรสเป็ น
บุคคลที่ใกล้ชิดมากที่สุดและเป็ นแหล่งที่ให้การสนับสนุนที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะการสนับสนุน
ด้านจิตใจ ผลการวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาส่ วนใหญ่ที่ผ่านมาซึ่ งพบว่าสถานภาพสมรส
หม้าย/หย่า/แยก มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า (ทัศนี ย ์ เกริ กกุลธร, 2536) การมีคู่สมรสทําให้
ผูส้ ู งอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมีที่พ่ งึ มีคนเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือให้ความเห็นอกเห็นใจ และเป็ นคู่คิดที่
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ปรึ กษาเป็ นการช่ วยส่ ง เสริ มการปรั บตัวที่ ดี ด้านจิ ตใจ จากการศึ กษาของเปรมฤดี ศรี ราม (2539)
และทัสนี ย ์ เกริ กกุลธร (2536) พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสคู่มีการปรับตัวได้ดีกว่าผูส้ ู งอายุที่มี
สถานภาพสมรสเดี่ ยว และการศึกษาการสนับสนุ นจากคู่สมรสกับความผาสุ กของผูส้ ู งอายุ (รุ่ งทิพย์
แปงใจ, 2542) พบว่าการสนับสนุนจากคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุ กของผูส้ ู งอายุ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย หย่า แยก ร้อยละ 40.50 (ตารางที่ 1)การเป็ นหม้ายทําให้ผูส้ ู งอายุรู้สึกโดด
เดี่ยว ไร้คู่คิด ขาดที่ปรึ กษา ขาดคนดูแลเอาใจใส่ ทําให้เกิดความเหงา ว้าเหว่ ส่ งผลต่อภาวะซึ มเศร้าได้
จากการศึกษาของ ธิ ดา มีศิริ (2540) ที่ศึกษาความหว้าเหว่ของผูส้ ู งอายุในชุมชนแออัดในเขตเทศบาล
เมื องสุ รินทร์ พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพโสด หม้าย หย่า แยก มี ความหว้าเหว่สูงกว่าผูส้ ู งอายุที่
สถานภาพสมรสคู่ ซึ่ งความหว้าเหว่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัวของผูส้ ู งอายุ การศึกษาของ
เมอร์ เรล และคนอื่นๆ (Murrell, et al .,1983: 173-185) ศึกษาพบว่าสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
กับภาวะซึ มเศร้าของ โดยผูท้ ี่เป็ นโสดหรื อผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสคู่ มีความซึ มเศร้ าน้อยกว่าผูท้ ี่เป็ น
หม้าย หย่า หรื อ แยก เร็ ตตี้ (Retty,1992: 72) ศึกษาความชุกของความซึ มเศร้าและปั จจัยสัมพันธ์ใน
ผูส้ ู งอายุดินแดงกรุ งเทพมหานครพบว่าผูส้ ู งอายุที่มีสถานภาพสมรสไม่ใช่คู่มีความซึ มเศร้ามากกว่า
ผูส้ ู งอายุที่สถานภาพสมรสคู่ และเพ็ญศรี หลินศุวนนท์ (2543) ศึกษาความซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุแขวง
รองเมื อง เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ พบว่า ความซึ มเศร้ าของผูส้ ู งอายุข้ ึ นอยู่กับ สถานภาพสมรส มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุ
ซึ่ งบ่งชี้ ว่าลักษณะสังคมไทยยังคงเป็ นครอบครั วขยาย ซึ่ งมีลกั ษณะเกื้ อกูลกัน รวมถึ ง
สถานภาพสมรสยังเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงสถานะระบบของครอบครัว และเป็ นตัวกําหนดบทบาทในสังคม
รวมถึงเป็ นตัวบ่งชี้ที่สาํ คัญถึงแรงสนับสนุนทางสังคม (สิ ริสุดา ชาวคําเขต, 2545; Hanucharurnkul,
1989) ซึ่งนับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่มีความสัมพันธ์กบั ปัญหาสุ ขภาพจิตของผูส้ ูงอายุได้
วัตถุประสงค์ ที่ 3 ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยด้ านการรั บรู้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน และสั มพันธภาพในครอบครั วกับกับภาวะซึ มเศร้ าใน
ผู้สูงอายุ
สมมติฐานข้ อที่ 2 การรั บรู ้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการทํา
กิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า
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การรับรู้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้ความ
รุ นแรงของความเจ็บป่ วยของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์พบว่า การ
รับรู ้ความรุ นแรงของเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 หมายถึง หากผูส้ ู งอายุมีการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยในระดับสู งก็จะ
มีภาวะความซึ มเศร้าในระดับสู ง ในทางตรงกันข้ามการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยอยู่ใน
ระดับตํ่าก็จะมีภาวะความซึมเศร้าในระดับตํ่า ดังนั้น หากผูส้ ู งอายุมีการรับรู ้ต่อการเจ็บป่ วยว่าเป็ นสิ่ ง
ที่ คุกคามต่ อภาวะสุ ขภาพของตนเอง ซึ่ งแตกต่ างไปในแต่ ละบุ คคลและขึ้น กับสถานการณ์ ของ
ผูส้ ู ง อายุแ ละจะมี ผ ลทํา ให้ มี ผ ลต่ อ การปรั บ ตัว ต่ อ ความเครี ย ดต่ า งๆได้ หากมี ก ารปรั บ ตัว ที่ ไ ม่
เหมาะสมหรื อผูส้ ู งอายุไม่สามารถปรับตัวต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นดังกล่าวได้ และมองว่าหมดหนทาง
ช่วยเหลือหากไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเวลาผ่านไป ก็จะทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้าตามมาได้ (Seligman,
1981) ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่า การรั บรู ้ ความรุ น แรงของความเจ็บป่ วยมี ความสัมพัน ธ์กับ ภาวะ
ซึ มเศร้า ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัดเจน จันทรพัฒน์ (2543) พบว่าการรับรู ้ความรุ นแรงของ
ความเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการเกิ ดภาวะซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุในโรงพยาบาล
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากผลการศึ ก ษาสามารถอธิ บ ายได้ว่า เมื่ อ เจ็บ ป่ วยผูส้ ู ง อายุม ัก เจ็บ ป่ วยด้ว ยปั ญ หา
สุ ขภาพที่ซบั ซ้อน มีพยาธิสภาพหลายระบบ (Cremens & Langan, 2004) อาการและอาการแสดงอาจ
ไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนกลุ่มอื่นเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่ วย มีการฟื้ นหายช้า ทําให้ผปู ้ ่ วย
สู งอายุตอ้ งรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลานานมากขึ้น ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวันได้ดว้ ยตัวเองต้องพึ่งพาบุคคลอื่นทําให้เกิดความวิตกกังวล (ยุพิน และคณะ, 2547; วิไล
วรรณ2545; พูลสุ ข, 2546) สอดคล้องกับการศึกษาของมาร์ ติน และคณะ (Martin et al., 2003)
เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของระดับความวิตกกังวลและภาวะซึ มเศร้ าในแผนกอายุรกรรม กับความ
รุ นแรงของการเจ็บป่ วย พบว่าการรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์กบั ความวิตก
กังวล โดยผูท้ ี่ได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยมากจะมี ความวิตกกังวลสู ง แต่
ในทางตรงกัน ข้าม ผูท้ ี่ ไ ด้รับรู ้ เ กี่ ย วกับ เรื่ องโรคน้อ ยจะมี ค วามวิต กกังวลน้อ ยกว่า เช่ น เดี ย วกับ
การศึกษาของลิ และคณะ (Li et al., 2003) พบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความวิตกกังวล และ
ภาวะซึ มเศร้ามากที่สุดคือการรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย และการศึกษาของ สรวุฒิ พิมพาภรณ์ และสุ วรรณี เรื องเดช (2540) พบว่าการมีโรค ทางกายเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้อง กับภาวะซึ มเศร้า
ของผูป้ ่ วยผูส้ ู งอายุอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชัดเจน จันทรพัฒน์
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(2543) ที่ ศึกษาภาวะสุ ขภาพที่ มีความผิดปกติ ในการทําหน้าที่ ของร่ างกาย ความไม่สุขสบายซึ่ ง
ผลการวิ จ ัย ภาวะซึ ม เศร้ า ของผูส้ ู ง อายุใ นโรงพยาบาล พบว่ า มี ค วามสามารถในการทํา กิ จ วัต ร
ประจําวัน สามารถอธิ บายความแปรปรวนของภาวะซึ มเศร้าได้ร้อยละ 21 มีผลต่อบุคคลอ่อนแอ
คิดถึงอันตรายที่จะเกิดต่อไป ไม่สามารถทําหน้าที่ได้สมกับบทบาท ความรู ้สึกต่อตนเองไม่ดี และ
สรวุฒิ สังข์รัศมี และคณะ (2540) พบว่าผูส้ ู งอายุที่ป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรม มีภาวะซึ มเศร้าบ่อย
กว่าประชากรทัว่ ไป 10 เท่า และกาญจนา กิริยางาม (2553) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้าของ
ผูป้ ่ วยสู งอายุในแผนกอายุรกรรม ผลการวิจยั พบว่ามีภาวะซึ มเศร้าร้อยละ 79 และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะซึ มเศร้ าของผูส้ ู งอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ และการรับรู ้ความรุ นแรงของ
ความเจ็บป่ วย โดยพบว่า เพศชายมีภาวะซึ มเศร้ าสู งกว่าเพศหญิง การรับรู ้ ความรุ นแรงของความ
เจ็บป่ วยเป็ นปั จจัยสําคัญ ต่อภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยสู งอายุทาง อายุรกรรม
แม้วา่ การรับรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในระดับรุ นแรงปานกลาง ร้ อยละ 55.70 แต่เป็ นเพียงความรู ้ สึกของกลุ่ มตัวอย่าง ซึ่ ง
ลักษณะการเจ็บป่ วยที่แท้จริ งหรื อพยาธิสภาพของโรคอาจไม่ได้ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานจากโรค
หรื อความวิตกกังวลต่อการเจ็บป่ วย การวิจยั ครั้งนี้ พบว่าการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (r=.258, p=.001)
ความสามารถในการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน
ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความซึ มเศร้า ซึ่ งหากผูส้ ู งอายุมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันในระดับสู งก็จะมี
ความซึ มเศร้าระดับตํ่า ในทางตรงกันข้ามหากความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอยู่ใน
ระดับตํ่าก็จะมีความซึ มเศร้าในระดับสู ง จากผลการศึกษาสามารถอธิ บายได้ว่าเมื่อผูส้ ู งอายุเกิดการ
เจ็บป่ วยไม่วา่ เป็ นการเจ็บป่ วยเฉียบพลันหรื อเรื้ อรังโดยไม่ได้เตรี ยมตัวเตรี ยมใจ การช่วยเหลือตนเอง
ได้นอ้ ยหรื อถูกจํากัดกิจกรรมทําให้ตอ้ งพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นในการประกอบกิจวัตรประจําวัน (ยุพิน
และคณะ, 2547) บุคคลต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากที่เคยกระทํามาเป็ นบทบาทผูป้ ่ วย (รับคําสั่ง
ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ผูอ้ ื่น) ส่ งผลให้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงลักษณะกิจวัตรประจําวัน
การที่ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันมีอิทธิ พลต่อความซึ มเศร้า ทั้งนี้ อาจ
สื บเนื่ องมาจากความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันของกลุ่มตัวอย่างในการการศึกษาครั้งนี้
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับช่วยเหลือตนเองได้หรื อต้องพึ่งพาบุคคลอื่นน้อยในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ความสามารถในการทํากิ จวัตรประจําวัน มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r=-.393, p=.001)
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สั มพันธภาพในครอบครัว
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สั ม พัน ธภาพในครอบครั ว อยู่ใ นระดับ ดี ม าก เมื่ อ วิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว มีอิทธิ พลทางลบกับความซึ มเศร้า ซึ่ งหากผูส้ ู งอายุมี
สั ม พัน ธภาพในครอบครั ว ในระดับ สู ง ก็ จ ะมี ค วามซึ ม เศร้ า ระดับ ตํ่า ในทางตรงกัน ข้า มหากมี
สัมพันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นระดับตํ่าก็จะมีความซึ มเศร้าในระดับสู ง ผูส้ ู งอายุในการศึกษาครั้งนี้
เกื อบทั้งหมดมี สัมพันธภาพในครอบครั วในระดับดี มาก และส่ วนใหญ่อาศัยอยู่กบั บุตรหลาน/คู่
สมรส ซึ่ งสั ง คมไทยถื อ ว่ า เป็ นครอบครั ว ขยาย และมี ค วามช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ให้ ค วามเคารพ
สนับสนุ นให้กาํ ลังใจซึ่ งกันและกัน สัมพันธภาพเป็ นความสัมพันธ์หรื อความผูกพันอันเกิ ดจาก
ความรู ้สึกของจิตใจของบุคคลนั้นๆ ที่พึงปฏิบตั ิต่อกัน เช่น การให้ความรัก ความห่ วงใยอาทร การ
เคารพซึ่งกันและกัน เป็ นต้น เพราะการสัมพันธภาพที่ดีเป็ นปั จจัยทางด้านจิต สังคมที่ทาํ ให้ผสู ้ ู งอายุ
สามารถปรั บ ตัว กับ การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นร่ า งกาย และจิ ต สั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ดัง นั้น การมี
สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีจะช่วยให้ผสู ้ ู งอายุมีอารมณ์ที่มน่ั คง รู ้สึกอบอุ่น เกิดความรู ้สึกมีคุณค่า
ในตนเอง มี กาํ ลังใจในการต่อสู ้กบั ปั ญหาหรื อความเครี ยด และการปรับตัวในด้านต่างๆ (บุญศรี
นุ เกตุ, 2545: 171-172) หากผูส้ ู งอายุมีสัมพันธภาพไม่ดีก็อาจทําให้เกิ ดภาวะซึ มเศร้าตามมาซึ่ ง
ผลการวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จารุ นนั ท์ สมบูรณ์สิทธิ์ (2535: 236) พบว่าผูส้ ู งอายุที่
มีสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลในครอบครัวจะมีความพึงพอใจในชีวิตสู ง ปราโมทย์ วังสะอาด (2530,
97) พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นตัวแปรที่มีอาํ นาจในการทํานายหรื อมีความสําคัญสู งสุ ดกับ
สุ ขภาพจิ ตของผูส้ ู งอายุ โดยผูส้ ู งอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครั วดี ก็จะมีสุขภาพจิ ตดี ไปด้วย สุ
กัญญา โรจน์ประเสริ ฐ (2541: 77) ศึกษาภาวะสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุในเขตเมือง จังหวัดลพบุรี ใน
ผูส้ ู งอายุ 367 คน พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุ ขภาพจิต และ
กนกรัตน์ สุ ขะตุงคะและคณะ (2542 : 236) ศึกษาพบว่าความสัมพันธ์กบั ลูกหลานมีความสัมพันธ์
กับความซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุท้ งั ในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง การศึกษาของ กาญจนี สิ ทธิ วงศ์
และคณะ (2539) พบว่าสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลของครอบครัว
และจากการศึกษาของ ศิริชยั ดาริ กานนท์และคณะ (2539) พบปั จจัยทางจิตสังคมของผูส้ ู งอายุกบั
ภาวะซึ ม เศร้ า คื อ ผูส้ ู ง อายุที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า สู ง กว่า ที่ มี ก ารทะเลาะวิ ว าทกัน บ้า ง และสมาชิ ก ใน
ครอบครัวปรองดองกันดี ผูส้ ู งอายุที่ไม่ปรึ กษาใครเก็บไว้คนเดียวเมื่อมีปัญหาภาวะซึมเศร้ามากกว่า
ผูส้ ู งอายุที่ปรึ กษาญาติพี่น้องหรื อคนอื่น สอดคล้องกับการศึกษาของวันเพ็ญ เชาว์ชิงและกรเกศ
พรหมดี (2544) ที่พบความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัวเป็ นปั จจัย ทางจิตสังคมที่มีผลต่อ
ภาวะซึ ม เศร้ า อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ผลการวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่ า สั ม พัน ธภาพในครอบครั ว มี
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ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ -.422 กล่าวคือ สัมพันธภาพ
ในครอบครั วมี ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
(r=-.442, p=.001)
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3 ศึ ก ษาอํา นาจการทํา นายของปั จจัย ส่ วนบุ ค คล การรั บรู้ ค วามรุ น แรงของการ
เจ็บป่ วยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน และสั มพันธภาพในครอบครัวกับภาวะซึมเศร้ าใน
ผู้สูงอายุ
จากผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่สามารถในการทํานายความซึ มเศร้า ได้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ ปั จจัยการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัวซึ่ งสามารถร่ วมกันทํานายภาวะซึ มเศร้า ได้ร้อยละ 31.90
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (R2=.319, p<.001) ในขณะที่ปัจจัยส่ วนบุคคล ด้าน อายุ เพศ
และสถานภาพสมรส ไม่สามารถทํานายภาวะซึมเศร้าได้
จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่สามารถอธิ บายภาวะซึ มเศร้าของผูส้ ู งอายุ มี 3 ตัวแปร
ได้แก่ การรั บรู ้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันและ
สัมพันธภาพในครอบครัวที่สามารถร่ วมทํานายภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุและสามารถอธิ บายความ
ผันแปรของภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุได้ร้อยละ 31.90 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติระดับ 0.01 (R2
=.319, p<.001) ทั้งนี้ สามารถอธิ บายว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพในครอบครัว การรับรู ้
ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย และความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันก็จะมีผลต่อภาวะ
ซึมเศร้าได้ โดยเฉพาะการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยเป็ นตัวแปรแรกที่ถูกเลือกเข้าสมการ มี
อิทธิพลทางบวกกับภาวะซึมเศร้า กล่าวคือเมื่อกลุ่มตัวอย่างประเมินว่าอาการเจ็บป่ วยที่ตนประสบอยู่
มีความรุ นแรง ทําให้มีปฏิกิริยาตอบสนองทางด้านจิตใจต่อภาวะซึ มเศร้าในระดับสู ง แต่หากรับรู ้ว่า
อาการเจ็บป่ วยที่ประสบอยู่ไม่รุนแรงก็ย่อมส่ งผลให้ระดับความซึ มเศร้าลดตํ่าลง ความสามารถใน
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเป็ นตัวแปรที่สองที่ถูกเลือกเข้าสมการมีอิทธิพลทางลบกับภาวะซึมเศร้า
ซึ่ ง สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของภาวะซึ ม เศร้ า ได้เ พิ่ ม ขึ้ น กล่ า วคื อ หากกลุ่ ม ตัว อย่า งไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรื อต้องพึ่งพาบุคคลอื่นเป็ นส่ วนใหญ่ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ย่อมส่ งผลกระทบต่อจิ ตใจเกิ ดภาวะซึ มเศร้ ากลัวการเป็ นภาระแก่ ลูกหลานหรื อบุคคลอื่นๆ และ
สัมพันธภาพในครอบครั วเป็ นตัวแปรสุ ดท้ายที่ถูกเลื อกเข้าสมการแสดงอิทธิ พลทางลบกับภาวะ
ซึ มเศร้า กล่าวคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุ นจากครอบครัวทําให้กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกอบอุ่น
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ไม่กงั วลใจ หากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับการสนับสนุ นจากครอบครั วส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีภาวะ
ซึ มเศร้า ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของชัดเจน จันทรพัฒน์ (2543) พบว่าการรับรู ้ความรุ นแรงของ
ความเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการเกิดภาวะซึมเศร้าของผูส้ ูงอายุในโรงพยาบาล
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ปราโมทย์ วังสะอาด (2530: 97) พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นตัว
แปรที่มีอาํ นาจในการทํานายหรื อมีความสําคัญสู งสุ ดกับสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ โดยผูส้ ู งอายุที่มี
สัมพันธภาพในครอบครัวดีก็จะมีสุขภาพจิตดีไปด้วย สุ กญั ญา โรจน์ประเสริ ฐ (2541: 77) ศึกษา
ภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของผู ้สู ง อายุ ใ นเขตเมื อ ง จัง หวัด ลพบุ รี พบว่ า สั ม พัน ธภาพในครอบครั ว มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับภาวะสุ ขภาพจิต สําหรับกาญจนา ไทยเจริ ญ (2543) ปั จจัยที่เป็ นตัวทํานาย
ภาวะสุ ขภาพจิตของผูส้ ู งอายุ ในจังหวัดชลบุรี พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัว เป็ นปั จจัยที่ร่วมกัน
ทํา นายภาวะสุ ข ภาพจิ ต ของผูส้ ู ง อายุไ ด้ร้ อยละ 32 โดยสัมพัน ธภาพในครอบครั ว เป็ นปั จ จัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อ ภาวะสุ ขภาพจิ ตของผูส้ ู งอายุสูงสุ ด การวิจยั ครั้ งนี้ พบว่าสัมพันธภาพในครอบครั วมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ -.422 กล่าวคือ สัมพันธภาพ
ในครอบครั วมี ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
(r=-.442, p=.001)
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ แสดงให้เห็ น ว่าผูส้ ู งอายุแม้จะต้องเผชิ ญกับการเปลี่ ยนแปลงไป
ในทางที่เสื่ อม ทั้งทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคมจนทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วการทราบ
ถึ ง การปรั บ ตัว ของผูส้ ู ง อายุที่ มีภ าวะซึ ม เศร้ า จะช่ ว ยให้ท ราบข้อ มู ล พื้ น ฐานในการหาแนวทาง
ส่ งเสริ มความสามารถในการปรับตัวให้ผสู ้ ู งอายุสามารถเผชิญกับภาวะซึมเศร้า และการเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เกิ ด ความพึ ง พอใจในชี วิ ต สามารถดํา รงชี วิ ต ในสั ง คมได้อ ย่ า งเหมาะสมจะต้อ งมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําให้บุคคลต้องปรับตัว เพื่อสนองตอบต่อ
สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

บทที่ 6

สรุ ปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ

การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยายหาความสัมพันธ์ (Correlational descriptive
research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุในชุ มชน จังหวัดนครปฐม โดย
ศึกษาหาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การรับรู ้ความรุ นแรง
ของความเจ็บป่ วย การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัวต่อภาวะซึ มเศร้าและ
ปั จจัยทํานายภาวะซึ มเศร้ า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุ ในตําบลคลองโยง
จังหวัดนครปฐม จํานวน 210 ราย โดยใช้การสุ่ มอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random
sampling) ทําการเก็บข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2555 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบไปด้วย แบบสอบถามข้อมูลทางประชากร แบบสอบถามการรับรู ้ความ
รุ นแรง ของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ในครอบครัว และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า
จากการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรของผูส้ ู งอายุ แบบสอบถามการรับรู ้
ความรุ น แรงของความเจ็ บ ป่ วย ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต รประจํา วัน แบบสอบถาม
สัมพันธภาพในครอบครั ว และแบบประเมินภาวะซึ มเศร้า โดยใช้สถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การ
รับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว โดย
ใช้สถิติหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Peaeson’s product moment correlation coefficient)
และอํานาจการทํานายปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การรับรู ้ความรุ นแรงของ
ความเจ็บป่ วย การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัวต่อภาวะซึ มเศร้า โดยใช้
เทคนิ คการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression) ผลการวิจยั สรุ ปได้
ดังนี้
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สรุปผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 68.60 มีอายุอยูใ่ นช่วง
60-69 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.05 รองลงมามีอายุอยูใ่ นช่วง 70-79 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.90 กลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุต่าํ สุ ดคือ 60 ปี อายุมากที่สุด 94 ปี มีอายุเฉลี่ย 68.90 ปี มีสถานภาพสมรส คู่ คิดเป็ น
ร้อยละ 55.70 รองลงมาคือ หม้าย หย่า แยก คิดเป็ นร้อยละ 40.50 สําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 51.10 และไม่จบประถมศึกษา 23.30 รายได้เฉลี่ยของตนเองส่ วนใหญ่ต่าํ กว่า 5,000
บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 84.80 แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ทาํ งานเอง คิดเป็ นร้อยละ 49.52
ตามลําดับ และมีลกั ษณะครอบครัวเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากกว่าครอบครัวขยาย คิดเป็ นร้อยละ 71.40
1. ระดับความซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุในชุมชนตําบลคลองโยง คิดเป็ นร้อยละ 59.52
2. ปั จจัยด้านการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยพบว่าผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีการรับรู ้
ระดับของความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยอยูใ่ นระดับรุ นแรงปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 55.70 รองลงมา
ระดับน้อยคิดเป็ นร้อยละ 23.80
3. ปั จจัยด้านการประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน (ADL)พบว่า
ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่สามารถดูแลตนเองได้ มาก คิดเป็ นร้อยละ 97.14 มีระดับที่ตอ้ งพึ่งพาบุคคลอื่น
เล็กน้อย และพึ่งพาบุคคลอื่นปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 1.43
4. ปั จจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครั วพบว่าสัมพันธภาพในครอบครั วของผูส้ ู งอายุ
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ ดีมากคิดเป็ นร้อยละ 94.76 รองลงมาคืออยู่ในระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ
4.76 และอยูใ่ นระดับไม่ดีคิดเป็ นร้อยละ 0.48 ตามลําดับ
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน อายุ เพศ สถานภาพสมรส การ
รับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว กับภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุ พบว่า เพศ อายุ และสถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กบั
ภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุและพบว่าระดับการรั บรู ้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.258,
p=.001) และพบว่า สัม พัน ธภาพในครอบครั ว และความสามารถในการทํากิ จ วัต รประจํา วัน มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=-.442, -.393, p=.001,
.001 ตามลําดับ
6. วิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีอาํ นาจในการทํานาย พบว่า ในการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ ง
พหุ คูณแบบมีข้ นั ตอน (Stepwise multiple regression analysis) ของปั จจัยส่ วนบุคคล การรับรู ้ความ
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รุ นแรงของความเจ็บป่ วย ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว ที่
มีอิทธิ พลต่อการทํานายภาวะซึ มเศร้าได้ รวมจํานวนตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร ตัวแปรที่สามารถ
อธิ บายภาวะซึ มเศร้ าของผูส้ ู งอายุ มี 3 ตัวแปร ได้แก่ การรั บรู ้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
ความสามารถในการทํากิ จวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถอธิ บายความผัน
แปรของภาวะซึ มเศร้าในผูส้ ู งอายุได้ร้อยละ 31.90 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (R2=.319,
p<.001)
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ด้ านการปฏิบัติการพยาบาล ควรมีการวางแผนการพยาบาลที่เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุและ
จัด ทําโครงการป้ องกัน ภาวะซึ มเศร้ า ในผูส้ ู ง อายุ โยดํา เนิ น การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มีอิ ทธิ พลต่ อ ภาวะ
ซึมเศร้าของผูส้ ู งอายุจากการศึกษาครั้งนี้ นําปั จจัยที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดภาวะซึ มเศร้า เพื่อนําข้อมูล
มาใช้ในการวางแผนการดู แลและป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุ เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุและบุคคลในครอบครัวสามารถดํารงชีวิต
อยูอ่ ย่างมีความสุ ข
1. ประเมินปั จจัยที่มีผลต่อความซึ มเศร้า ได้แก่ การรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่ งจาการศึกษาครั้งนี้
พบว่าใช้เวลาไม่นานในการประเมินประมาณ 20 นาที
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น สัมพัน ธภาพกับครอบครั วของผูส้ ู งอายุแ ละครอบครั ว โดย
พยาบาลควรเข้าไปส่ งเสริ มสัมพันธภาพของผูส้ ู งอายุกบั ครอบครัว และควรส่ งเสริ มให้บุตรหลาน
และสมาชิ กในครอบครั ว ให้ก ารดู แ ล หรื อมี ส่ว นร่ วมในการดู แ ลผูส้ ู งอายุ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
เกี่ยวกับสัมพันธภาพกับครอบครัว โดยมีพยาบาลคอยดูแลและให้กาํ ลังใจทั้งผูส้ ู งอายุและสมาชิกใน
ครอบครัว
3. ทีมสุ ขภาพควรประเมินการรับรู ้ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุ และให้
ข้อมูลเกี่ ยวกับอาการเจ็บป่ วย และความรู ้ดา้ นการดูแลสุ ขภาพตนเองแก่ผูส้ ู งอายุ เนื่ องจากการให้
ข้อมูลที่ดีจะช่วยให้ผสู ้ ู งอายุรับรู ้ที่ถูกต้องไม่เกินความเป็ นจริ งและสามารถลดการเกิดภาวะซึ มเศร้า
ได้
4. ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันมีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้า ควรส่ งเสริ ม
ให้ผูส้ ู งอายุมีการช่ วยเหลื อตนเอง ฟื้ นฟูให้ผูส้ ู งอายุปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ดว้ ยตนเองลดการ
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พึ่งพาบุ คคลรอบข้าง เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพของผูส้ ู งอายุทาํ ให้ผูส้ ู งอายุมีกาํ ลังใจและจิ ตใจที่
เข้มแข็ง
ด้ านการบริหาร ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั สามารถนํามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนด
นโยบายและการวางแผนโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพและสุ ขภาพจิตของผูส้ ูงอายุ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั การพัฒนาโปรแกรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ-สุ ขภาพจิตในผูส้ ู งอายุ
เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุและบุคคลในครอบครัวสามารถดํารงชีวิตอยูอ่ ย่างปกติและมีความสุ ข
2. ศึกษาเชิงทดลองเพื่อศึกษารู ปแบบการสร้างเสริ มสัมพันธภาพกับครอบครัว ผลของ
โปรแกรมสัมพันธภาพต่อสัมพันธภาพระหว่างผูส้ ู งอายุและครอบครัว
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ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุ งเทพ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

78

ภาคผนวก ข
คําชี้แจงและการพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ูเข้ าร่ วมวิจยั
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เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
--------------------------------------------------------ชื่อโครงการวิจัย

: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐม
: The Factors Influencing Depression Amongst the Elderly at a
Community in Nakhon Pathom Province

ชื่อผู้วจิ ัยหลัก
หน่ วยงาน

: นางบุษราคัม จิตอารี ย ์
: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียน

ขอรับรองว่าโครงการวิจยั ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยคริ สเตียน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชม ชินะตังกูร)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
วันทีร่ ับรอง 3 ธันวาคม 2554
วันทีเ่ อกสารรับรองหมดอายุ
เมือ่ สิ้นสุ ดการดําเนินการวิจยั
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คําชี้แจงและการพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ูเข้ าร่ วมวิจัย
ดิฉัน นางบุษราคัม จิตอารี ย ์ นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลเวชปฏิ บ ัติชุ มชน บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย คริ ส เตี ย น จัง หวัด นครปฐม กําลัง
ศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้ าในผูส้ ู งอายุในชุ มชนตําบลคลองโยง จังหวัด
นครปฐม” ท่านเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งในการให้ขอ้ มูลในครั้งนี้ ดิฉนั จึงใคร่ ขอความร่ วมมือ
จากท่าน เพื่อเข้าร่ วมการวิจยั โดยการให้ขอ้ มูลที่เป็ นความจริ งตามความคิดเห็นของท่าน ข้อมูลที่ได้
จากการ ตอบแบบสอบถามของท่านมีความสําคัญต่อการวิจยั และการนําความรู ้ที่ได้ จากการศึกษา
ในครั้ งนี้ ไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนช่ วยเหลือด้านสุ ขภาพจิ ตให้กบั ผูส้ ู งอายุให้ดีข้ ึนและมี
ความสุ ขในการดํารงชีวิต
การให้ขอ้ มูลครั้งนี้เป็ นความสมัครใจของท่าน ข้อมูลที่ได้เหล่านี้ ถือเป็ นความลับ ท่านมี
สิ ทธิที่จะปฏิเสธการตอบแบบสอบถามนี้ได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆกับท่าน ท่านสามารถซักถามใน
ข้อความที่ท่านสงสัยหรื อต้องการทราบได้ตลอดเวลา การนําเสนอผลการวิจยั จะนําเสนอในภาพรวม
ในเชิงวิชาการ โดยไม่ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล อย่างเฉพาะเจาะจง
งานวิจยั ครั้งนี้ จะประสบความสําเร็ จได้ดว้ ย ความอนุเคราะห์และความร่ วมมือจากท่าน
จึงขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
นางบุษราคัม จิตอารี ย ์
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริ สเตียน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

82

แบบสอบถามใช้ การวิจัย
เรื่อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผูส้ ู งอายุในชุมชนตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
คําชี้แจง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการทําวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไป
2. แบบวัดการรับรู ้ความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย
3. แบบสอบถามความสัมพันธ์ในครอบครัว
4. แบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
5. แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
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แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้สูงอายุ

ลําดับที่......................

ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป
คําชี้แจง โปรดเติมข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุดในช่องว่าง หรื อกาเครื่ องหมาย3ลงใน
( ) หน้าข้อความที่ตรงกับท่าน
บ้านเลขที่....................................................วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. 2555
2 ( ) หญิง
1. เพศ
1 ( ) ชาย
2. อายุ..............................ปี
3. สถานภาพสมรส 1 ( ) โสด
2 ( ) คู่
3 ( ) หม้าย หย่า แยก
4. ระดับการศึกษา
1 ( ) ไม่ได้เรี ยน
2 ( ) ไม่จบประถมศึกษา
3 ( ) ประถมศึกษา
4 ( ) มัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่า
5 ( ) มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า 6 ( ) อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
7 ( ) ปริ ญญาตรี และสูงกว่าปริ ญญาตรี
5. รายได้ของตนเองปั จจุบนั ต่อเดือน.........................................บาท
6. ท่านมีรายได้มาจากไหน
1 ( ) บุตรหลาน
2 ( ) ญาติพี่นอ้ ง
3 ( ) ค่าเช่า ดอกเบี้ย
4 ( ) เงินบํานาญ
5 ( ) ทํางานด้วยตนเอง 6 ( ) อื่น ๆ ระบุ.......
7. การประกอบอาชีพ
1 ( ) ปั จจุบนั ไม่ได้ประกอบอาชีพ 2 ( ) รับจ้าง
3 ( ) ค้าขาย
4 ( ) เกษตรกร
5 ( ) ข้าราชการบํานาญ
8. ลักษณะครอบครัวของผูส้ ูงอายุ (ผูส้ มั ภาษณ์ประเมิน)
1 ( ) ครอบครัวเดี่ยว
2 ( ) ครอบครัวขยาย
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ส่ วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ ความรุนแรงของความเจ็บป่ วย
คําชี้แจง ให้ท่านทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความรู ้สึกของท่านเกี่ยวกับการรับรู ้ความรุ นแรง
ของความเจ็บป่ วยที่ท่านกําลังเผชิญอยูใ่ นตอนนี้ ว่ามีความรุ นแรงอยูใ่ นระดับใด โดยมีเกณฑ์ดงั นี้
3
2
1
0

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ท่านรับรู ้วา่ ในขณะนี้ความเจ็บป่ วยของท่านมีอาการรุ นแรงมาก
ท่านรับรู ้วา่ ในขณะนี้ความเจ็บป่ วยของท่านมีอาการรุ นแรงปานกลาง
ท่านรับรู ้วา่ ในขณะนี้ความเจ็บป่ ายของท่านมีอาการรุ นแรงน้อย
ท่านรับรู ้วา่ ในขณะนี้ท่านไม่เจ็บป่ วย

ความรู ้สึกของท่าน
โปรดบอกความรู ้สึกของท่านเกี่ยวกับความ
รุ นแรงของการรับรู ้ความเจ็บป่ วยที่ท่านกําลัง
เผชิญอยูต่ อนนี้วา่ มีความรุ นแรงในระดับใด

ไม่มี
(0)

น้อย
(1)

ปานกลาง
(2)

มาก
(3)
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามสั มพันธภาพในครอบครัว
คําชี้แจง ให้ท่านเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความรู ้สึกของท่านมากที่สุด
เป็ นความจริ งมากที่สุด
หมายถึง
เมื่อข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกหรื อ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับท่านมากที่สุด
เป็ นความจริ งปานกลาง
หมายถึง
เมื่อข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกหรื อ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับท่านเป็ น
ส่ วนมาก
เป็ นความจริ งบ้างเล็กน้อย หมายถึง
เมื่อข้อความนั้นตรงกับความรู ้สึกหรื อ
พฤติกรรมที่เกิด ขึ้นกับท่านเล็กน้อย
ไม่เป็ นความจริ งเลย
หมายถึง
เมื่อข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู ้สึก
หรื อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับท่านเลย

สั มพันธภาพในครอบครัว
1. สมาชิกในครอบครัวส่ วนใหญ่รู้ใจว่าท่าน
ชอบและต้องการอะไร
2. เมื่อท่านมีปัญหาท่านได้รับความสนใจและ
เอาใจใส่ จากคนในครอบครัว
3. สมาชิกในครอบครัวเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อท่าน
4. ท่านและคนในครอบครัวมีการเอาใจใส่ ซ่ ึง
กันและกันอย่างสมํ่าเสมอ
5. ท่านและครอบครัวมักใช้เวลาว่างในการ
ทํางานอดิเรก
6. ท่านและครอบครัวของท่านให้ความสําคัญ
ต่อกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น ดูทีวี จัดบ้าน
7. เมื่อมีเวลาว่างท่านและสมาชิกในครอบครัว
มักจะพูดคุยหยอกล้อกันเสมอ
8. สมาชิกในครอบครัวมักจะชวนท่านไปเที่ยว
ในสถานที่ที่ท่านชอบ/ต้องการ

เป็ นจริง เป็ นจริง เป็ นจริงบ้ าง ไม่ เป็ น
มากทีส่ ุ ด ปานกลาง เล็กน้ อย จริงเลย
(4)
(3)
(2)
(1)
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สั มพันธภาพในครอบครัว
9. สมาชิกในครอบครัวปฏิบตั ิต่อท่านด้วย
ท่าทาง คําพูดหรื อวิธีการที่ไม่เหมาะสม
10. ส่ วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวของท่านจะ
รับฟังความคิดเห็นของท่าน
11. ท่านยอมรับการตัดสิ นใจของสมาชิกใน
ครอบครัวแม้วา่ จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
12. สมาชิกส่ วนใหญ่หรื อทุกคนในครอบครัว
ไม่เปิ ดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน
ครอบครัว
13. การทํากิจกรรมใด ๆ ของครอบครัวมีการ
วางแผนร่ วมกัน
14. เมื่อท่านและครอบครัวเกิดเรื่ องโต้เถียงกัน
เป็ นเรื่ องยากที่จะระงับข้อขัดแย้งระหว่างท่าน
กับครอบครัวโดยไม่ให้เกิดผล
กระทบกระเทือนต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
15. ท่านและครอบครัวมีความรู ้สึกเป็ นนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน
16. เมื่อมีเรื่ องขัดแย้งกัน ท่านและครอบครัว
รวมกันหาทางออกโดยสันติวิธี

เป็ นจริง เป็ นจริง เป็ นจริงบ้ าง ไม่ เป็ น
มากทีส่ ุ ด ปานกลาง เล็กน้ อย จริงเลย
(4)
(3)
(2)
(1)
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ส่ วนที่ 4 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน ดัชนีบาร์ เธล (The Modified
Barthel Activities of Daily Index: MBAI)
คําชี้แจง กรุ ณาตอบแบบสอบถามที่ตรงกับลักษณะของท่านมากที่สุดในช่วงขณะที่อยูบ่ า้ น
กิจกรรม
1. การอาบนํ้า
( ) 0. ต้องมีคนช่วยหรื อทําให้
( ) 1. ช่วยตัวเองได้ ตักนํ้า ฟอกสบู่
2. สุ ขวิทยาส่ วนบุคคล
( ) 0. ต้องช่วยล้างหน้า แปรงฟัน ฯลฯ
( ) 1. ช่วยตัวเองได้เอง
3. การสวมใส่ เสื้ อผ้า
( ) 0. ต้องช่วยทั้งหมด
( ) 1. ต้องช่วยบางส่ วน
( ) 2.ช่วยตัวเองได้ติดกระดุมสวมเสื้ อผ้า
4. รับประทานอาหาร
( ) 0. ต้องป้ อนให้
( ) 1. ต้องช่วยเหลือ เช่น ตัดอาหารเป็ นชิ้นเล็ก ๆ
( ) 2. ตักอาหารรับประทานเอง
5. การใช้หอ้ งสุ ขา
( ) 0. ต้องช่วยทุกขั้นตอน ถอด-สวมกางเกง ทําความสะอาด
( ) 1. ช่วยเหลือบางส่ วน
( ) 2. ช่วยตัวเองได้ทุกขั้นตอน
6. การเดิน
( ) 0. เดินไม่ได้
( ) 1. ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ไปได้
( ) 2. เดินหรื อเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย 1 คน
( ) 3. เดินได้เอง อาจใช้เครื่ องเกาะเดิน
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7. การเคลื่อนย้าย: เตียง–เก้าอี้
( ) 0. นอนติดเตียง นัง่ เองไม่ได้จะล้ม ใช้คนช่วยพยุงนัง่ ถึง 2 คน
( ) 1. ต้องช่วยอย่างมากจึงจะนัง่ ได้ เมื่อพยุงขึ้นมานัง่ อยูไ่ ด้
( ) 3. ลุกจากเตียง–นัง่ เก้าอี้ได้เอง
8. การกลั้นปั สสาวะ
( ) 0. กลั้นไม่ได้หรื อคาสายสวนไว้
( ) 1. กลั้นไม่ได้ 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์
( ) 2. กลั้นได้
9. การกลั้นอุจจาระ
( ) 0. กลั้นไม่ได้บ่อยหรื อต้องสวน
( ) 1. กลั้นไม่ได้เป็ นบางครั้ง (1–2 ครั้งต่อสัปดาห์)
( ) 2. กลั้นได้หรื อสวนเองได้
10. ขึ้นลงบันได
( ) 0. ไม่ได้เลย
( ) 1. ต้องมีคนคอยดูแลช่วยบางส่ วน
( ) 2. ขึ้นลงได้เอง (ใช้เครื่ องช่วยพยุงเดิน)
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ส่ วนที่ 5 แบบทดสอบวัดระดับความซึมเศร้า (The Beck Depression Inventory)
คําชี้แจง อ่านข้อความทุกข้อความในแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วใส่ เครื่ องหมาย/ข้อที่ตรงกับ
ความรู ้สึกของตนเองในตอนนี้มากที่สุด (คําถาม 21 ข้อ)
ความรู ้สึก
1. ฉันรู ้สึกเศร้า หดหู่ไม่มีความสุ ข
2. ฉันรู ้สึกหมดกําลังใจในการมีชีวิตอยู่
3. ฉันทําสิ่ งใดไม่ค่อยสําเร็ จ
4. ฉันไม่สนุกกับสิ่ งต่างๆ อย่างที่ฉนั เคยทํา
5. ฉันรู ้สึกว่าฉันเป็ นคนไม่ดี
6. ฉันรู ้สึกว่าฉันกําลังถูกลงโทษ
7. ฉันรู ้สึกผิดหวังในตัวเอง
8. ฉันโทษตัวเองสําหรับสิ่ งที่เกิดขึ้น
9. ฉันอยากฆ่าตัวตาย
10. ฉันอยากร้องไห้
11. ฉันรู ้สึกรําคาญหรื อหงุดหงิดใจกับสิ่ งต่างๆ
12. ฉันมีความสนใจต่อผูอ้ ื่นน้อยลง
13. ฉันตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ได้ยากขึ้นกว่าเดิม
14. ฉันรู ้สึกว่ารู ปร่ าง/หน้าตาของฉันดูแย่ลง
กว่าเดิม
15. ฉันไม่สามารถทํางานได้ดีเท่าเมื่อก่อน
16. ฉันนอนไม่ค่อยหลับ หรื อตื่นเร็ วกว่าปกติ
17. ฉันเหนื่อยง่ายในการทําสิ่ งต่างๆ
18. ฉับเบื่ออาหาร
19. นํ้าหนักฉันลดลงกว่าปกติ
20. ฉันกังวลเกี่ยวกับสุ ขภาพร่ างกายของฉัน
21. ฉันกังวลใจเรื่ องเพศน้อยลง

ไม่เคย
(0)

บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็ นประจํา
(1)
(2)
(3)
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ภาคผนวก ง
ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence)
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แบบวัดการรับรู้ ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วย
ข้ อความ
โปรดบอกความรู ้สึกของท่านเกี่ยวกับความรุ นแรงของการรับรู ้การเจ็บป่ วยที่ท่านกําลัง
เผชิญอยูต่ อนนี้วา่ มีความรุ นแรงในระดับใด

IOC
1

แบบสอบถามสั มพันธภาพในครอบครัว
ข้ อความ
IOC
1. สมาชิกในครอบครัวส่ วนใหญ่รู้ใจว่าท่านชอบและต้องการอะไร
1
2. เมื่อท่านมีปัญหาท่านได้รับความสนใจและเอาใจใส่ จากคนในครอบครัว
1
3. สมาชิกในครอบครัวเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อท่าน
1
4. ท่านและคนในครอบครัวมีการเอาใจใส่ ซ่ ึงกันและกันอย่างสมํ่าเสมอ
1
5. ท่านและครอบครัวมักใช้เวลาว่างในการทํางานอดิเรก
1
6. ท่านและครอบครัวของท่านให้ความสําคัญต่อกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น ดูทีวี จัดบ้าน
1
7. เมื่อมีเวลาว่างท่านและสมาชิกในครอบครัวมักจะพูดคุยหยอกล้อกันเสมอ
1
8. สมาชิกในครอบครัวมักจะชวนท่านไปเที่ยวในสถานที่ที่ท่านชอบ/ต้องการ
1
9. สมาชิกในครอบครัวปฏิบตั ิต่อท่านด้วยท่าทาง คําพูดหรื อวิธีการที่ไม่เหมาะสม
1
10. ส่ วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวของท่านจะรับฟังความคิดเห็นของท่าน
1
11. ท่านยอมรับการตัดสิ นใจของสมาชิกในครอบครัวแม้วา่ จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 1
12. สมาชิกส่ วนใหญ่หรื อทุกคนในครอบครัวไม่เปิ ดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่ วมแสดง
1
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในครอบครัว
13. การทํากิจกรรมใดๆ ของครอบครัวมีการวางแผนร่ วมกัน
1
14. เมื่อท่านและครอบครัวเกิดเรื่ องโต้เถียงกันเป็ นเรื่ องยากที่จะระงับข้อขัดแย้งระหว่าง 1
ท่านกับครอบครัวโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
15. ท่านและครอบครัวมีความรู ้สึกเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
1
16. เมื่อมีเรื่ องขัดแย้งกัน ท่านและครอบครัวรวมกันหาทางออกโดยสันติวิธี
1
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แบบทดสอบวัดระดับความซึมเศร้ า (The Beck Depression Inventory)
ข้ อความ
1.ฉันรู ้สึกเศร้า หดหู่ไม่มีความสุ ข
2.ฉันรู ้สึกหมดกําลังใจในการมีชีวิตอยู่
3.ฉันทําสิ่ งใดไม่ค่อยสําเร็ จ
4.ฉันไม่สนุกกับสิ่ งต่างๆ อย่างที่ฉนั เคยทํา
5.ฉันรู ้สึกว่าฉันเป็ นคนไม่ดี
6.ฉันรู ้สึกว่าฉันกําลังถูกลงโทษ
7.ฉันรู ้สึกผิดหวังในตัวเอง
8. ฉันโทษตัวเองสําหรับสิ่ งที่เกิดขึ้น
9.ฉันอยากฆ่าตัวตาย
10.ฉันอยากร้องไห้
11.ฉันรู ้สึกรําคาญหรื อหงุดหงิดใจกับสิ่ งต่าง ๆ
12.ฉันมีความสนใจต่อผูอ้ ื่นน้อยลง
13.ฉันตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ได้ยากขึ้นกว่าเดิม
14.ฉันรู ้สึกว่ารู ปร่ าง/หน้าตาของฉันดูแย่ลงกว่าเดิม
15. ฉันไม่สามารถทํางานได้ดีเท่าเมื่อก่อน
16.ฉันนอนไม่ค่อยหลับ หรื อตื่นเร็ วกว่าปกติ
17.ฉันเหนื่อยง่ายในการทําสิ่ งต่างๆ
18.ฉับเบื่ออาหาร
19.นํ้าหนักฉันลดลงกว่าปกติ
20.ฉันกังวลเกี่ยวกับสุ ขภาพร่ างกายของฉัน
21.ฉันกังวลใจเรื่ องเพศน้อยลง

IOC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ภาคผนวก จ
การวิเคราะห์ ค่า Reliability ของเครื่องมือ
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.889

21

Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item
Deleted
Item Deleted
Correlation
Deleted
d1

38.7333

38.961

.749

.875

d2

38.9000

38.990

.707

.876

d3

38.5333

41.361

.589

.881

d4

38.7000

43.321

.390

.886

d5

39.4667

39.706

.668

.878

d6

39.4667

40.671

.604

.880

d7

39.2333

42.599

.417

.886

d8

39.4000

42.455

.476

.884

d9

39.8000

45.890

.108

.891

d10

38.9667

42.033

.562

.882

d11

38.7333

40.340

.780

.875

d12

38.7667

43.564

.663

.883

d13

38.6333

43.482

.390

.886

d14

38.6333

40.999

.688

.878

d15

38.5000

40.948

.712

.878

d16

38.3000

41.528

.546

.882

d17

38.1333

43.085

.379

.887

d18

38.8667

44.120

.331

.888

d19

39.3333

44.023

.203

.894

d20

38.6333

42.447

.480

.884

d21

39.6000

46.800

-.105

.899
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.965

10

Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted

Scale Variance if
Item Deleted

Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item
Correlation
Deleted

b1

18.2333

9.357

.879

.965

b2

18.2333

9.357

.879

.965

b3

17.3000

7.941

1.000

.955

b4

17.2667

8.409

.864

.960

b5

17.3000

7.941

1.000

.955

b6

16.3333

7.540

.924

.960

b7

16.3667

6.654

.987

.965

b8

17.2333

9.357

.879

.965

b9

17.2667

8.892

.936

.961

b10

17.2667

8.892

.936

.961
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Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.786

16

Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item
Deleted
Item Deleted
Correlation
Deleted
fr1

46.3793

20.530

.461

.768

fr2

46.1034

21.810

.454

.771

fr3

46.1379

20.766

.607

.759

fr4

46.1379

20.266

.713

.751

fr5

46.4138

21.537

.654

.763

fr6

46.3793

21.030

.732

.757

fr7

46.4483

21.256

.645

.761

fr8

46.4828

20.759

.603

.759

fr9

47.8966

26.882

-.396

.844

fr10

46.3448

19.877

.601

.755

fr11

46.4483

21.042

.456

.769

fr12

46.7586

23.404

-.006

.818

fr13

46.5172

20.544

.607

.758

fr14

46.3103

22.365

.245

.785

fr15

46.0345

21.320

.555

.764

fr16

45.9655

21.606

.270

.786
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Descriptives
Descriptive Statistics
N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

Sex

210

1.00

2.00

1.6857

.46534

Status

210

1.00

3.00

2.3667

.55668

Edu

210

1.00

7.00

2.6000

1.09019

Source

210

1.00

6.00

3.8571

1.98525

Occu

210

1.00

4.00

2.1810

1.29984

Family

210

1.00

2.00

1.2857

.45283

agegr

210

1.00

3.00

1.5000

.65804

incomegr

210

1.00

3.00

1.1667

.41020

P_SE

210

.00

3.00

1.5238

.81370

td

210

.00

2.29

.7206

.37362

tfr

210

1.00

4.00

3.0702

.47933

tb

210

.00

2.10

1.9205

.25038

Valid N (listwise)

210

98

Correlations
Correlations
อายุ

tb2

การรับรู ้ความ
รุ นแรง

tfr2

td2

1 -.329**

-.158*

.288**

.098

.000

.022

.000

.157

210

210

210

210

210

Pearson Correlation -.329**

1

.200**

-.202**

-.392**

.004

.003

.000

210

210

210

210

Pearson Correlation -.158* .200**

1

-.184**

-.442**

.007

.000

210

210

210

การรับรู ้ความรุ นแรง Pearson Correlation .288** -.202** -.184**

1

.258**

อายุ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

tb2

tfr2

td2

Sig. (2-tailed)

.000

N

210

Sig. (2-tailed)

.022

.004

N

210

210

Sig. (2-tailed)

.000

.003

.007

N

210

210

210

210

210

Pearson Correlation

.098 -.392** -.442**

.258**

1

Sig. (2-tailed)

.157

.000

.000

.000

N

210

210

210

210

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

.000

210
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