วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562

137

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน ความแข็งแกร่งในชีวิต
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Abstract
Objective: This descriptive correlational
research aimed at investigating the relationships
between gender, activities of daily living, resilience,
and social support and depression among older
persons.
Methods: The participants consisted of
242 older persons in a community in Ubon
Ratchathani Province. Data were collected by five
questionnaires comprising of a demographic data
questionnaires, Barthel Activity of Daily Living
Index, Resilience Inventory, Multi-dimensional
Scale of Perceived Social Support, and Thai

Geriatric Depression Scale. Data were analyzed
using frequency, percentage, mean, Spearman’s
rank-order correlation, and Chi-square.
Results: The findings revealed that activities
of daily living was negatively correlated with
depression (rs = - .161; p < .05). Resilience and social
support were negatively correlated with depression
(rs = - .509, - .277; p < .001). There was no relationship
between gender and depression (X2 = .264,
p = .608). Results from this study could be
applied to promote resilience and to reduce
depression in older persons in the community.
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ความส�ำคัญของปัญหา
บทคัดย่อ
ภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุเป็นปัญหาสุขภาพจิต
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ทีพ่ บได้บอ่ ยในผูส้ งู อายุ และเป็นปัญหาสาธารณสุข
ระหว่างเพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ความ ทีท่ า้ ทาย (Boen, Dalgard, Johansen, & Nord, 2012)
แข็งแกร่งในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อ
กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
การเกิดภาวะทุพพลภาพ ท�ำให้ความสามารถในการ
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุใน ท�ำกิจกรรมลดลง การถดถอยและความเสื่อมของ
ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีจ�ำนวน สุขภาพ ความคิดและความจ�ำ ท�ำให้เกิดความทุกข์
242 คน เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามข้ อ มู ล ทรมานส่งผลให้อตั ราการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ (เทพฤทธิ์
ส่วนบุคคล แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ วงศ์ภมู ิ และอุมาพร อุดมทรัพยากุล, 2554) นอกจากนี้
กิจวัตรประจ�ำวันดัชนีบาร์เทล แบบประเมินความ พบว่าร้อยละ 20-35 ของการฆ่าตัวตายมีสาเหตุ
แข็งแกร่งในชีวติ แบบสอบถามความรูส้ กึ หลากหลาย มาจากภาวะซึมเศร้า (มาโนช หล่อตระกูล, 2544)
มิติเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม และแบบวัด ภาวะซึมเศร้าพบได้รอ้ ยละ 21 ของประชากรทัว่ โลก
ความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดย (Word Health Organization [WHO], 2008) ส�ำหรับ
ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ สหสัมพันธ์แบบสเปียร์- ในประเทศไทยพบว่า โรคซึมเศร้ามีแนวโน้มเพิ่ม
แมน และไคสแควร์
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มอายุ จากรายงานของ
ผลการศึกษา: ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติ กรมสุขภาพจิตพบว่าอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าปี
กิจวัตรประจ�ำวันมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ พ.ศ. 2554 ถึง 2556 พบอัตราการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
ซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (rs = - .161; p < .05) เท่ากับ 290.82, 345.70 และ 345.08 ต่อแสนประชากร
ความแข็งแกร่งในชีวติ และการสนับสนุนทางสังคม ตามล�ำดับ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,
มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมี 2557ก; 2557ข) ภาวะซึมเศร้าพบได้บอ่ ยในผูส้ งู อายุ
นัยส�ำคัญทางสถิติ (rs = - .509, - .277, p < .001) ส�ำหรับ เพราะผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อม และเป็นวัยที่
ปัจจัยเพศพบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างมาก
(X2 = .264, p = .608) ผลจากการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถ (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) ความชุกของภาวะ
น�ำไปเป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการเสริมสร้างความ ซึมเศร้าจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ โดยผู้สูงอายุ 80 ปี
แข็งแกร่งในชีวิตและลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ขึ้นไป มีความชุกสูงสุดร้อยละ 5.6 (ส�ำนักนโยบาย
ในชุมชนต่อไป
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ค�ำส�ำคั ญ : การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ความ สูงวัย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,
แข็งแกร่งในชีวิต การสนับสนุนทางสังคม ภาวะ 2558) เมื่อจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การเกิด
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ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุก็มีแนวโน้มสูงขึ้น จาก
การศึกษาของ สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ (2552) พบว่า
ผูส้ งู อายุมภี าวะซึมเศร้าเพิม่ ขึน้ เมือ่ อายุมากขึน้ โดย
ผู้สูงอายุ 60-69 ปีพบร้อยละ 4.2 ผู้สูงอายุ 70-79 ปี
พบร้ อ ยละ 4.8 และผู ้ สู ง อายุ 80 ปี ขึ้ น ไป พบ
ร้อยละ 7.0 นอกจากนี้จ�ำนวนการฆ่าตัวตายใน
ประเทศไทยแยกตามช่วงอายุ พ.ศ. 2557-2558
พบว่าประชากรในกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีจ�ำนวน
การฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 777 ราย เป็น
866 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.67 และ 20.59 ตามล�ำดับ
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559) และ
ข้ อ มู ล จากศู น ย์ ป ้ อ งกั น การฆ่ า ตั ว ตายแห่ ง ชาติ
จ�ำนวนการพยายามฆ่าตัวตายในกลุ่มอายุ 60-69 ปี
ขึ้นไปมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558
พบว่ า มี จ� ำ นวน 492 และ 539 รายตามล� ำ ดั บ
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
ภาวะซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงอายุ นอกจากจะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้สูงอายุเอง ยังส่ง
ผลกระทบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
(พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย, 2553) ผลกระทบทีเ่ กิดกับ
ตัวผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่อหน่าย ไร้ค่า หดหู่ อ้างว้าง
โดดเดี่ยว ซึมเศร้า แยกตัว ความสัมพันธ์กับผู้อื่น
แย่ลง กระทบการใช้ชีวิตประจ�ำวัน และหน้าที่
การงาน (สายฝน เอกวรางกูร, 2554) ผู้ที่มีภาวะ
ซึมเศร้าหากไม่ได้รับการดูแลรักษา อาจน�ำไปสู่
โรคซึมเศร้ารวมทัง้ อาจเกิดความคิดฆ่าตัวตาย และ
ท�ำร้ายตนเองได้ (ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, 2555)
ผลกระทบต่อครอบครัว เมือ่ มีสมาชิกในครอบครัว
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ท�ำให้คนในครอบครัวรู้สึก
เครียด และกังวล ถ้าผู้ป่วยเป็นหัวหน้าครอบครัว
อาจส่ ง ผลให้ ค รอบครั ว สู ญ เสี ย รายได้ (โสภิ ณ
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แสงอ่อน, 2558) บางครอบครัวญาติต้องหยุดงาน
เพือ่ พาผูป้ ว่ ยไปโรงพยาบาล ท�ำให้ครอบครัวมีภาระ
เพิ่มขึ้น (สมภพ เรืองตระกูล, 2554) ผลกระทบต่อ
สังคมและประเทศชาติ ส่งผลให้เกิดภาระในการ
ดูแล และรัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณเพิม่ มากขึน้
(สมภพ เรืองตระกูล, 2554)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุก็แสดงให้
เห็นว่ามีหลากหลายปัจจัย โดยพบว่าปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ การศึกษาต�ำ่
ความยากจน มีโรคประจ�ำตัวมากกว่าหรือเท่ากับ
3 โรคขึน้ ไป (Li et al., 2011) ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ได้แก่ ความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน (เยาวรัตน์
ขันธวิชัย, 2544; Barry, Murphy & Gill, 2011;
Wada et al., 2005) การสนับสนุนทางสังคม (จินตนา
เหลืองศิริเทียน, 2550; ช่อผกา สุทธิพงศ์ และ
ศิริอร สินธุ, 2012; มุจรินทร์ พุทธเมตตา และ
รังสิมันต์ สุนทรไชยา, 2559; สมใจ โชติธนพันธ์,
2550; Bozo et al, 2009; Choi & Ha, 2011; Lee &
Kim, 2016; Li, Theng, & Foo, 2015; Olagunju,
Olutoki, Ogunnubi, & Adeyemi, 2015; Vanderhorst
& McLaren, 2005) ความแข็งแกร่งในชีวติ (มุจรินทร์
พุทธเมตตา และรังสิมันต์ สุนทรไชยา, 2559;
Lim et al., 2015; Lu, Yuan, Lin, Zhou, & Pan, 2017;
Schure, Odden, & Goins, 2013) การท�ำหน้าที่ของ
ครอบครั ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Wang & Zhao,
2012) และปัจจัยทีย่ งั ได้ผลการศึกษาทีไ่ ม่แน่นนอน
เช่น ปัจจัยเพศ ที่พบว่าผลการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งเพศกั บ ภาวะซึ ม เศร้ า ยั ง ไม่ แ น่ น นอน
(ชัยวัฒน์ อินไชยา, 2558; บุษราคัม จิตอารีย์, 2555;
วิชุดา อุ่นแก้ว และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์, 2558;

26/8/2562 BE 13:21

140

Vol.33 No.2 May - August 2019

อาคม บุญเลิศ, 2559; Leal, Apostolo, Mendes, &
Marques, 2014; Li et al., 2016; Sinha, Shrivastava,
& Ramasamy, 2013)
จากการปฏิบตั งิ านในฐานะพยาบาลวิชาชีพ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการให้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ของ
ผูส้ งู อายุในชุมชนหนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า การดูแลเพือ่ ป้องกันภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ
มีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับ
งานบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน การที่ จ ะดู แ ล
ช่วยเหลือผูส้ งู อายุในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น
แม้จะพบว่ามีการศึกษา ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทีห่ ลากหลายกับภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุ แต่บาง
ตัวแปรยังได้ผลการศึกษาทีไ่ ม่แน่นอน เช่น ตัวแปร
เพศ เป็นต้น และบางตัวแปรเป็นการศึกษาในบริบท
ของต่างประเทศ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ความแข็งแกร่ง
ในชี วิ ต และการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ ภาวะ
ซึมเศร้าของผูส้ งู อายุในชุมชนหนึง่ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จะเป็นข้อมูลส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการ
วางแผนให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และการ
พั ฒ นาโปรแกรมการป้ อ งกั น ภาวะซึ ม เศร้ า ใน
ผูส้ งู อายุในชุมชนเพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และคงไว้ซึ่งศักยภาพที่เหมาะสมตามวัยต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้
มาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ
ซึ่งปัจจัยคัดสรรที่น�ำมาศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เพศ
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การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน ความแข็งแกร่งในชีวติ
และการสนับสนุนทางสังคม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
เพศ (Gender): จากการทบทวนวรรณกรรม
มี ผ ลการศึ ก ษาในผู ้ สู ง อายุ ที่ พ บว่ า เพศมี ค วาม
เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า และพบว่า
ผู้สูงอายุเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะซึมเศร้ามากกว่า
เพศชาย (วิชุดา อุ่นแก้ว และปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์,
2558; Alexandrino-Silva, Alves, Tofoli, Wang, &
Andrade, 2011; Sinha et al, 2013) อย่างไรก็ดีมี
การศึกษาที่พบว่าเพศไม่มีเกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ (บุษราคัม จิตอารีย,์ 2555;
ชัยวัฒน์ อินไชยา, 2558; อาคม บุญเลิศ, 2559)
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน (Functional
ability of activity of daily living): การปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวัน หมายถึง การที่ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันพืน้ ฐาน เช่น การเดิน ความสามารถ
ในการสวมใส่เสื้อผ้า การรับประทานอาหาร การ
อาบน�ำ้ การห้องน�ำ้ และการขับถ่าย การขึน้ -ลงบันได
กิจกรรมประเภทนี้จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
พื้นฐาน (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2541;
Mahoney & Barthel, 1965) จากการศึกษาของโบโซ่
และคณะ (Bozo et al., 2009) พบว่า การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ
ซึมเศร้า จากการศึกษาของวาดา และคณะ (Wada
et al., 2005) ที่ ศึ ก ษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
จากกลุ่มตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย พบว่า ความสามารถในการท�ำหน้าที่
ในกิจวัตรประจ�ำวันกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
มีความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
จากการศึกษาของชอย และฮา (Choi & Ha, 2011)
ที่ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศอเมริกา พบว่า
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การที่ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องในการปฏิบัติกิจ
วั ต รประจ� ำ วั น มากจะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ภ าวะ
ซึ ม เศร้ า มาก จากการศึ ก ษาของเบี ย ร์ แ มนและ
สเตทแลนด์ (Bierman & Statland, 2010) พบว่า
การมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของ
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า
หรืออาจกล่าวได้ว่าการที่ผู้สูงอายุมีความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันน้อยจะมีแนวโน้ม
ที่จะมีภาวะซึมเศร้ามาก
ความแข็งแกร่งในชีวิต (Resilience): ความ
แข็งแกร่งในชีวิตเป็นศักยภาพ/ความสามารถของ
บุคคลในการยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใจ
พร้อมทัง้ สามารถทีจ่ ะน�ำพาชีวติ ของตนให้ผา่ นพ้น
รวมถึงรับมือกับผลกระทบทีเ่ กิดจากภาวการณ์นนั้
ได้ในเวลารวดเร็ว อันจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น เติบโตขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้น (พัชรินทร์
นินทจันทร์ และคณะ, 2552; 2555; 2558; Grotberg,
1995; 1997) จากการศึกษาของ กร็อทเบิร์ก ความ
แข็งแกร่งในชีวติ มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) I have
(ฉันมี...) เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอกที่ส่งเสริม
ให้เกิดความแข็งแกร่ง เช่น มีคนทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี
คอยแนะน�ำตักเตือนและให้ก�ำลังใจอาจเป็นคนใน
หรือนอกครอบครัวที่เราเชื่อใจและไว้วางใจได้
เป็นต้น 2) I am (ฉันเป็น...) เป็นความเข้มแข็งภายใน
ของแต่ละบุคคล เช่น เป็นบุคคลทีร่ จู้ กั รัก เข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ยอมรับและยกย่องผูอ้ นื่ เป็นคน
ทีม่ คี วามรับผิดชอบ มีความเชือ่ มัน่ และมีความหวัง
ในชีวิตเป็นคนอารมณ์ดี เป็นต้น และ 3) I can (ฉัน
สามารถ...) เป็นปัจจัยด้านทักษะในการจัดการกับ
ปัญหาและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เช่น สามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาได้ เ หมาะสม เป็ น คนมุ ่ ง มั่ น รู ้ จั ก
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กาลเทศะ มี อ ารมณ์ ขั น เข้ า ใจตนเองและผู ้ อื่ น
เป็นต้น ความแข็งแกร่งในชีวติ เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้บคุ คล
สามารถเผชิญกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาในชีวติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้บุคคลมีวุฒิภาวะ
เพิ่มขึ้น (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2552;
2555; 2558; Grotberg, 1995; 1997) จากการศึกษาใน
ผู ้ สู ง อายุ พบว่ า ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต มี ค วาม
เกีย่ วข้อง/สัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงมี
แนวโน้มทีจ่ ะมีภาวะซึมเศร้าต�ำ่ (Li et al., 2015; Lim
et al., 2015; Lu et al., 2017; Mehtaet al., 2008;
Schure et al., 2013)
การสนับสนุนทางสังคม (social support):
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การสนับสนุน
ช่วยเหลือทางสังคมในด้านข้อมูล ข่าวสาร วัตถุ
สิ่งของ หรือการสนับสนุนทางด้านจิตใจจากผู้ให้
การสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคน และ
เป็ น ผลให้ ผู ้ รั บ ได้ ป ฏิ บั ติ ห รื อ แสดงออกทาง
พฤติกรรมไปในทางทีผ่ รู้ บั ต้องการ ในทีน่ หี้ มายถึง
การมีสขุ ภาพดี แรงสนับสนุนทางสังคมอาจมาจาก
บุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนบ้าน
ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน เพื่ อ นร่ ว มงาน เพื่ อ นนั ก เรี ย น ครู
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (Wongpakaran, Wongpakaran, &
Ruktrakul, 2011) จากการทบทวนวรรณกรรมที่
ศึกษาในผู้สูงอายุในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า
การสนับสนุนทางสังคม (social support) มีความ
เกี่ยวข้อง/ สัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (Bozo et al., 2009; Choi & Ha,
2011; Lee & Kim, 2016; Li et al., 2015; Olagunju
et al., 2015; Vanderhorst & McLaren, 2005)
ส�ำหรับการศึกษาผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้น ผล
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การศึกษา พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความ
สัมพันธ์ทางลบและสามารถท�ำนายภาวะซึมเศร้า
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (จินตนา เหลืองศิรเิ ทียน,
2550; ช่อผกา สุทธิพงศ์ และศิรอิ ร สินธุ, 2012; สมใจ
โชติพันธ์, 2550) นั่นคือ บุคคลที่มีการสนับสนุน
ทางสังคมต�ำ่ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีภาวะซึมเศร้าสูง หรือ
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หากได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีผู้สูงอายุก็
น่าจะมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าต�่ำ
นั่นคือ เพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ความแข็งแกร่งในชีวิต และการสนับสนุนทาง
สั ง คมน่ า จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะซึ ม เศร้ า
ดังแผนภาพที่ 1

เพศ
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน

ภาวะซึมเศร้า

ความแข็งแกร่งในชีวิต
การสนับสนุนทางสังคม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิต
และการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ
สมมติฐานการวิจัย
1. เพศมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ
2. การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันความแข็งแกร่ง
ในชีวติ และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย
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ความสัมพันธ์ (descriptive correlational study)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิต และการ
สนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ
ในต�ำบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี
การก�ำหนดขนาดตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้หลัก Power analysis (Cohen, 1988) ซึ่ง
การค�ำนวณขนาดตัวอย่างส�ำหรับการศึกษาความ
สัมพันธ์ในการศึกษาครัง้ นีก้ ำ� หนดค่าขนาดอิทธิพล
(effect size) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ า ง เพศ การปฏิ บั ติกิจ วั ต ร
ประจ�ำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคม กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (กาญจนา
กิริยางาม, 2553; ชัดเจน จันทรพัฒน์, สุนุตตรา

26/8/2562 BE 13:21

วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ตะบูนพงศ์ และวันดี สุทธรังสี, 2547; Bierman &
Statland, 2010; Bozo et al, 2009; Li et al, 2015)
ได้ค่าขนาดอิทธิพล medium effect size ก�ำหนด
ระดับนัยส�ำคัญ (α) ที่ .05 และอ�ำนาจการทดสอบ
(1 - β) ที่ .80 ได้ขนาดหน่วยตัวอย่าง จ�ำนวน 220
หน่ ว ยตั ว อย่ า ง อย่ า งไรก็ ต ามเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ไม่สมบูรณ์ของข้อมูล จึงเพิม่ ขนาดตัวอย่าง ร้อยละ
10 รวมหน่วยตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีท้ งั้ สิน้ 242
หน่วยตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในชุมชน ใน
อ�ำเภอแห่งหนึง่ ของจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มคี วาม
บกพร่องด้านสติปญ
ั ญาและการรูค้ ดิ โดยได้คะแนน
การทดสอบแบบคัดกรองหมวดหมู่ (the set test)
25 คะแนนขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาไทย
ได้เข้าใจ โดยท�ำการวิจัยในช่วงเดือนพฤษภาคม –
มิถุนายน พ.ศ. 2560
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการท�ำวิจัยในคน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล และได้ รั บ อนุ ญ าตในการเข้ า เก็ บ ข้ อ มู ล
จากสาธารณสุขอ�ำเภอ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และชมรมผูส้ งู อายุ เมือ่ ได้รบั
อนุญาตครบตามขัน้ ตอนแล้ว ผูว้ จิ ยั เข้าพบผูส้ งู อายุ
ทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างเพือ่ แนะน�ำตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
การวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง และสิทธิในการ
ถอนตัวออกจากการวิจัย โดยในการเก็บรวบรวม
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ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยไม่มี
การแจ้งชื่อผู้ให้ข้อมูล และน�ำเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวมไม่มีการระบุชื่อของกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1 แบบคัดกรองหมวดหมู่ (The set
test) พัฒนาขึ้นโดยไอแซ็ก และอัคทาร์ (Isaacs &
Akhtar, 1972) เป็นแบบประเมินการท�ำหน้าทีด่ า้ น
การรูค้ ดิ ทีเ่ หมาะสมของกลุม่ ตัวอย่างใช้เพือ่ คัดกรอง
โรคสมองเสือ่ มเบือ้ งต้นในผูส้ งู อายุ ซึง่ แบบประเมิน
เป็นการสอบถามความจ�ำใน 4 หมวดหมู่ ได้แก่ สี
สัตว์ ผลไม้ และเมือง (จังหวัด หรืออ�ำเภอ) โดย
ในแต่ละหมวดหมู่ ผู้รับการคัดกรองสามารถตอบ
ค�ำถามได้สูงสุด 10 ข้อ และมีค่าคะแนนข้อละ 1
คะแนน คะแนนรวม 40 คะแนน การแปลผลค่า
คะแนนมีจุดตัดอยู่ที่ 25 คะแนน หากผู้รับการ
คัดกรองได้คะแนนรวม มากกว่า หรือเท่ากับ 25
คะแนน หมายถึง มีสติปัญญาการรู้คิดปกติ (สุชีรา
ภัทรายุตวรรณ์, 2556) จากการศึกษาที่ผ่านมา
มีการน�ำแบบคัดกรองนี้ไปใช้ในผู้สูงอายุ พบว่า
ผูส้ งู อายุใช้เวลาในการตอบแบบคัดกรอง 2–8 นาที
(ชัยวัฒน์ อินไชยา, 2558)
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ สู ง อายุ
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ รายได้ สมาชิกในครอบครัวทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกับ
ผู้สูงอายุ โรคประจ�ำตัว โดยลักษณะของข้อค�ำถาม
เป็นแบบการเลือกตอบ และเติมข้อความสั้นๆ
		
2.2 แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS)
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เป็นแบบวัดที่พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่ม
ฟืน้ ฟูสภาพสมองแห่งประเทศไทย ใช้คดั กรองภาวะ
ซึมเศร้าในผูส้ งู อายุไทย จากการประเมินความรูส้ กึ
ผูส้ งู อายุในช่วง 1 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา ลักษณะแบบวัด
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale)
2 ระดับ (0 - 1 คะแนน) เป็นการตอบรับหรือปฏิเสธ
“ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่” ผู้รับการประเมินเป็นผู้ตอบ
ด้วยตนเอง จ�ำนวนทั้งหมด 30 ข้อ เป็นข้อค�ำถาม
ด้านบวก 10 ข้อ ส่วนอีก 20 ข้อ เป็นข้อค�ำตอบ
ด้านลบ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 ถึง 30 คะแนน
การแปลค่าคะแนนแบ่งได้ 4 ระดับ 1-12 คะแนน
หมายถึง ไม่มภี าวะซึมเศร้า 13 -18 คะแนน หมายถึง
ซึมเศร้าเล็กน้อย 19-24 คะแนน หมายถึง ซึมเศร้า
ปานกลาง 25-30 คะแนน หมายถึง ซึมเศร้ารุนแรง
จากการน�ำแบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย
ไปหาความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนซึ่ง
มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย
พบว่าได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบราคเท่ากับ
.86 และจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 242 ราย พบว่า
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบราคเท่ากับ .82
2.3 แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐาน ดัชนีบาร์เทล
(Barthel ADL Index) ของ Mahoney & Barthel
(1965) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและดัดแปลงโดย
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ (2541) เป็นแบบ
สัมภาษณ์ผู้รับการประเมินโดยตรงเพื่อประเมิน
ความสามารถในการดูแลตนเอง ประกอบด้วย
กิจวัตรประจ�ำวัน 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การแต่งตัว การเคลื่อนย้าย การใช้ห้องสุขา
การเคลื่อนไหว การสวมเสื้อผ้า การขึ้นลงบันได
การอาบน�้ ำ การควบคุ ม การขั บ ถ่ า ยปั ส สาวะ
และอุจจาระ โดยมีค�ำถามทั้งหมดจ�ำนวน 10 ข้อ
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คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 20 คะแนน คะแนนสูง
หมายถึง ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
อยู่ในระดับปกติ การแปลผลค่าคะแนน แบ่งเป็น
3 ระดับ ดังนี้ 0 - 8 คะแนน หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันอยูใ่ นระดับต�ำ่ 9-11
คะแนน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันอยู่ในระดับปานกลาง 12-20 คะแนน
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
อยู่ในระดับสูง จากการทดสอบความเชื่อมั่นของ
แบบประเมินในผู้ป่วยสูงอายุได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าครอนบราค เท่ากับ .93 (กาญจนา กิรยิ างาม,
2553)
		
2.4 แบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวติ
(Resilience Inventory) เป็นแบบประเมินทีพ่ ฒ
ั นา
โดย พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน และ
ทัศนา ทวีคูณ (2555) จากแนวคิดความแข็งแกร่ง
ในชีวติ ของ กรอทเบิรก์ (Grotberg,1995; 1997) ซึง่
ตามแนวคิดนีค้ วามแข็งแกร่งในชีวติ ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) “ I have ” (ฉันมี....):
เป็นแหล่งสนับสนุนภายนอก ที่ส่งเสริมให้เกิด
ความแข็งแกร่ง (2) ‘ I am’ (ฉันเป็นคนที.่ ....): เป็น
ความเข็มแข็งภายในของแต่ละบุคคล (3) “I can”
(ฉันสามารถที่จะ....): เป็นปัจจัยด้านทักษะในการ
จัดการกับปัญหาและสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
แบบประเมินนีม้ ขี อ้ ค�ำถาม 28 ข้อ โดยเป็นข้อค�ำถาม
เกีย่ วกับ “ I have ” มีจำ� นวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1, 3, 5, 7,
1, 18, 23, 24 และ 28 ค�ำถามเกีย่ วกับ “ I am” จ�ำนวน
10 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 25 และ
27 และค�ำถามเกี่ยวกับ “ I can ”จ�ำนวน 9 ข้อได้แก่
ข้อที่ 4, 6, 8, 10, 14, 15, 20, 22 และ 26 ซึ่งแต่ละ
ข้อค�ำถามมีค�ำตอบให้เลือก เพื่อแสดงระดับความ
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 5 ระดับคือ 1 หมายถึง
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ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง 2 หมายถึ ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย 3
หมายถึง เฉยๆ 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิง่ คะแนนความแข็งแกร่งในชีวติ คือ
คะแนนรวมทั้ง 28 ข้อ มีค่าตั้งแต่ 28-140 คะแนน
การแปลผลระดับคะแนนความแข็งแกร่งในชีวิต
คะแนนสูงแสดงว่า มีความแข็งแกร่งในชีวิตสูง
แบบประเมิ น นี้ ไ ด้ มี ก ารทดสอบความเชื่ อ มั่ น
ในประชาชนในชุมชนซึ่งรวมถึงผู้สูงอายุ ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบราค เท่ากับ .86-.91
(พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555) ในการวิจยั
ครั้งนี้จากการน�ำแบบประเมินความแข็งแกร่งใน
ชีวิตไปหาความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
ซึ่ ง มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน
30 ราย พบว่าได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบราค
เท่ากับ .72 และจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 242 ราย
พบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ
.92
		
2.5 แบบสอบถามความรูส้ กึ หลากหลาย
มิติเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม (Multidimensional Scale of Perceived Social Support:
MSPSS) เป็นแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นามาจากพืน้ ฐาน
แนวความคิดที่เชื่อว่า การสนับสนุนทางสังคม
เป็นกระบวนการการมีสมั พันธภาพระหว่างบุคคล
ประกอบด้ ว ยผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และผู ้ รั บ การ
สนับสนุน แปลเป็นภาษาไทยจาก Multidimensional
Scale of Perceived Social Support (MSPSS) ของ
ไซเมท และคณะ (Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley,
1988) โดยทินกร วงศ์ปการันย์ และคณะ (Wongpakaran et al., 2011) มีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมด 12 ข้อ ค�ำตอบ
แต่ละข้อค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Likert scale) 7 ระดับ จาก 1-7 คะแนน คะแนนรวม
อยู่ระหว่าง 12-84 คะแนน คะแนนสูง หมายถึง
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การสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับสูง จากการน�ำ
แบบสอบถามความรู้สึกหลากหลายมิติเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือทางสังคมไปใช้ในการประเมิน
ผู้สูงอายุในชุมชน จ�ำนวน 170 คน ทดสอบความ
เชือ่ มัน่ ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบราค เท่ากับ
.90 (ไชยวัฒน์ อินไชยา, 2558) ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ าก
การน�ำแบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวิตไปหา
ความเชือ่ มัน่ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุในชุมชนซึง่ มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย พบว่าได้
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ครอนบราคเท่ า กั บ .78
และจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 242 ราย พบว่าได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบราคเท่ากับ .85
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
1. หลังจากได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว
ผู ้ วิ จั ย ขอหนั งสื อ อนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลถึง สาธารณสุขอ�ำเภอ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
และประธานชมรมผู้สูงอายุ
2. เตรียมผู้ช่วยผู้วิจัยจ�ำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็น
พยาบาลเฉพาะทางสาขาจิตเวชและสุขภาพจิต โดย
ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั ได้รบั การอธิบายเกีย่ วกับการด�ำเนินการ
วิจัย รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล รวมถึงขัน้ ตอนการด�ำเนินการเก็บข้อมูลวิจยั
และได้ มี ก ารทดลองใช้ แ บบสอบถามก่ อ นเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจริง
3. เมือ่ ได้รบั อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
สาธารณสุขอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล และประธานชมรมผู้สูงอายุแล้ว
จึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
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4. พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตามวั น และเวลาที่
นัดหมาย แนะน�ำตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอน
การวิจัย สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง และสิทธิในการ
ถอนตัวออกจากการวิจัยในการเข้าร่วมการวิจัย
5. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์
ในกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 30-40 นาที
6. ด�ำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทั้งหมดที่ได้ และน�ำแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์มาลงรหัสข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าพิสยั ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เพื่ออธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
และตัวแปรที่ศึกษา
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและ
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติไคสแควร์
(chi-square)
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิต และการ
สนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้า: จากการ
ทดสอบการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรทุกตัวด้วย
Kolmogorov - Smirnov Test พบว่า ข้อมูลการปฏิบตั ิ
กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต การ
สนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศร้า ไม่มีการ
แจกแจงเป็นแบบปกติ จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งความการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
แข็งแกร่งในชีวติ และการสนับสนุนทางสังคม กับ
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ภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุโดยใช้สถิตสิ หสัมพันธ์แบบ
สเปียร์แมน (Spearman’s rank-order correlation)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุจ�ำนวน 242 คน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69 มีอายุระหว่าง
60-69 ปี ร้อยละ 46.3 อายุเฉลี่ย 71.20 ปี (Mean =
71.20, SD = 7.67) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่อยู่
ด้วยกัน ร้อยละ 52.48 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 97.11 ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 76.9 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า
2,000 บาท/เดือน ร้อยละ 90.50 ทีม่ าของรายได้มาจาก
เงินผู้สูงอายุ ร้อยละ 90.5 ความเพียงพอของรายได้
พบว่ารายได้ไม่เพียงพอร้อยละ 89.7 อาศัยอยู่กับ
คู่สมรส ร้อยละ 46.7 ซึ่งใกล้เคียงกับการอยู่กับ
บุตรหลาน ร้อยละ 43.4 ส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัว
ร้อยละ 72.3 โรคประจ�ำตัวที่พบมากที่สุดคือ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงและโรค
เบาหวาน (ร้อยละ 36.77, 20.24 และ 19.93 ตาม
ล�ำดับ)
2. ภาวะซึ ม เศร้ า การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวั น ความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต และการ
สนับสนุนทางสังคม
2.1 ภาวะซึ ม เศร้ า ในผู ้ สู ง อายุ : กลุ ่ ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าเท่ากับ
8.04 (SD = 4.91) เมือ่ จ�ำแนกกลุม่ ตัวอย่างตามระดับ
ภาวะซึมเศร้าพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มี
ภาวะซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 79.4 และมีภาวะ
ซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 20.6 (มีภาวะซึมเศร้าระดับ
เล็กน้อย ร้อยละ 16.9 และมีภาวะซึมเศร้าระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 3.7)
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2.2 การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน: ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวันเท่ากับ 19.72 (SD = .72) เมื่อ
จ�ำแนกระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
ได้ปกติ (ร้อยละ 100)
2.3 ความแข็งแกร่งในชีวติ : กลุม่ ตัวอย่าง
มีคะแนนความแข็งแกร่งในชีวติ เฉลีย่ เท่ากับ 113.93
(SD = 8.99) เมื่อแบ่งความแข็งแกร่งในชีวิตเป็น
รายด้านพบว่า “ I have” มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 36.45
(SD = 3.44) “I am” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.20
(SD = 3.27) และ “I can” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
36.28 (SD = 3.07) ซึง่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนความแข็ ง แกร่ ง ในชี วิ ต
มากกว่าและเท่ากับค่าเฉลีย่ จ�ำนวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.4 และพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนความ
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แข็งแกร่งในชีวิตต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยจ�ำนวน 137 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.6
		
2.4 การสนับสนุนทางสังคม: ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า คะแนนเฉลีย่ ของการสนับสนุน
ทางสังคมเท่ากับ 67.90 (SD = 8.62)
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ความแข็งแกร่งในชีวติ และการสนับสนุนทางสังคม
กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
		
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับภาวะ
ซึมเศร้า
		 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศกั บ ภาวะซึ ม เศร้ า ของผู ้ สู ง อายุ โ ดยใช้ ส ถิ ติ
ไคสแควร์ (Chi-square) พบว่ า เพศไม่ มี ค วาม
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (X2 = .264,
p = .608) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับภาวะซึมเศร้า (n = 242)
เพศ

X2 = .264, p = .608

ชาย
หญิง
รวม

ภาวะซึมเศร้า
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
61 (81.3%)
131 (78.4%)
192 (79.3%)

		
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิต และการ
สนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
		 จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข อง
ตัวแปรโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
(Spearman’s rank-order correlation) พบว่า การ
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มีภาวะซึมเศร้า
14 (18.7%)
36 (21.6%)
50 (20.7%)

ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน ความแข็งแกร่งในชีวติ และ
การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ กับภาวะ
ซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (rs = -.161,-.509,
และ -.277; p = .012, .000 และ .000 ตามล�ำดับ)
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (rs) ระหว่างการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ความแข็งแกร่งในชีวิตและการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (n = 242)
ตัวแปร
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ความแข็งแกร่งในชีวิต
การสนับสนุนทางสังคม

การอภิปรายผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับภาวะซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุ
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69) เมือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเพศกับภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุพบว่าเพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา (ชั ย วั ฒ น์ อิ น ไชยา, 2558;
บุษราคัม จิตอารีย,์ 2555; อาคม บุญเลิศ, 2559) ทัง้ นี้
อาจจะเนื่องมาจากวิถีท้องถิ่นของคนในชุมชนใน
สังคมไทยแห่งนี้เป็นชุมชนในแถบชานเมือง คน
ในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ยั ง คงอยู ่ อ าศั ย กั น เป็ น แบบ
เครือญาติ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเหนียวแน่น
แบบสังคมชนบท มีอะไรก็แบ่งปันกัน กินอยู่ตาม
อัตภาพ โดยผู้สูงอายุในชุมชนทั้งเพศหญิงและ
เพศชายยังคงอาศัยอยู่ร่วมกับญาติพี่น้องรวมถึง
บุตรหลาน ผูส้ งู อายุในชุมชนได้รบั การดูแลเอาใจใส่
จากญาติพนี่ อ้ งและบุตรหลานในครอบครัว ผูส้ งู อายุ
ในชุมชนทั้งเพศหญิงและเพศชายก็ได้มีส่วนร่วม
ในการท�ำกิจกรรม และเข้าถึงแหล่งทรัพยากรใน
ชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดีผลการศึกษานี้
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศที่พบว่า
เพศมีความเกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุ โดยทีเ่ พศหญิงมีแนวโน้มทีจ่ ะมีภาวะซึมเศร้า
มากกว่าเพศชาย (Alexandrino-Silva et al., 2011;
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rs
-.161
-.509
-.277

p-value
.012
.000
.000

Ang & Malhotra, 2016; Li et al., 2016; Tsai, Yeh, &
Tsai, 2005) ดังนัน้ น่าจะมีการศึกษาต่อไปโดยขยาย
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า
ในผูส้ งู อายุอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นัน่ คือ ผูส้ งู อายุ
ทีม่ คี วามสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันสูง
มีแนวโน้มทีจ่ ะมีภาวะซึมเศร้าต�ำ่ ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา (Bierman & Statland, 2010;
Bozo et al., 2009; Choi & Ha, 2011; Wada et al.,
2005) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อผู้สูงอายุสามารถ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุก็
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานใน
ชีวติ ทัง้ ทางด้านการท�ำบทบาทหน้าที่ ร่างกาย จิตใจ
จิตสังคม และจิตวิญาณ อันน่าจะส่งผลให้มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองจึงมีแนวโน้มที่จะไม่มีภาวะ
ซึมเศร้า ในทางตรงข้ามถ้าความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันลดลง จะมีผลต่ออัตมโนทัศน์ของ
ตนเอง ท�ำให้รู้สึกสูญเสียความสามารถในการ
พึง่ พาตนเองและความภาคภูมใิ จในตนเอง อาจรูส้ กึ
โกรธและไม่พงึ พอใจซึง่ อาจน�ำไปสูป่ ญ
ั หาซึมเศร้าได้
(ชัดเจน จันทรพัฒน์ และคณะ, 2547)
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ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งใน
ชีวิตกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
แข็งแกร่งในชีวติ กับภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ พบว่า
ความแข็งแกร่งในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่ง
ในชีวิตสูงมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าต�่ำ ซึ่ง
ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา
(มุจรินทร์ พุทธเมตตา และรังสิมันต์ สุนทรไชยา,
2559; Li et al., 2015; Lim et al., 2015; Lu et al., 2017;
Mehtaet al., 2008; Schure et al., 2013) ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งมาจาก วิถชี วี ติ ของคนในชุมชนได้หล่อหลอม
ให้เกิดเป็นองค์ประกอบของความแข็งแกร่งในชีวติ
3 ด้าน คือ ‘ I have’ ,‘ I am ’ , และ ‘I can’ ซึง่ มีสว่ นช่วย
ส่ ง เสริ ม ท� ำ ให้ บุ ค คลสามารถเผชิ ญ ปั ญ หาและ
อุ ป สรรคได้ อ ย่ า งเหมาะสม (Grotberg, 1997)
กล่าวคือ องค์ประกอบด้าน ‘ I have’ ( ฉันมี...)
ในชุมชนทีศ่ กึ ษามีแหล่งทีใ่ ห้การดูแลเรือ่ งสุขภาพ
และการศึกษา การได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพ
และสวัสดิการทางสังคม การมีกิจกรรมร่วมกัน
ของผู้สูงอายุในชุมชน เช่น มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
มีชมรมผู้สูงอายุ มีการติดตามดูแลสุขภาพและ
ให้สุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุในวันที่ผู้สูงอายุมารวมตัว
กันเพื่อท�ำกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
ประเพณี เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการท� ำ กิ จ กรรมและประกอบพิ ธี ก รรมทาง
ศาสนาตามความเชื่ อ ของประเพณี ไ ทยและวิ ถี
ชุมชน มีการท�ำบุญร่วมกันในเทศกาลและวันส�ำคัญ
ต่างๆ เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น ส�ำหรับ
‘I am’ (ฉันเป็น…) การทีล่ กู หลานเห็นความส�ำคัญ
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ของผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่ามีความ
ส�ำคัญและเป็นที่เคารพรักของลูกหลาน ในชุมชน
ก็ จ ะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมรดน�้ ำ ด� ำ หั ว เพื่ อ ขอพร
ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ลูกหลานและผู้ที่
อาวุโสน้อยกว่าก็ได้มโี อกาสร่วมกิจกรรม เพือ่ ขอพร
ผู้สูงอายุตามความเชื่อว่า ชีวิตจะได้ร่มเย็นเป็นสุข
และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย ส่วน ‘I can’ (ฉันสามารถที่จะ...) เมื่อ
ผู ้ สู ง อายุ มี แ หล่ ง ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสม
และเพียงพอ มีลูกหลาน รัก ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย และ
ให้ความส�ำคัญ ผู้สูงอายุก็จะมีก�ำลังกายก�ำลังใจ
ที่เข้มแข็ง เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค ผ่านเข้ามาใน
ชีวิตก็จะท�ำให้สามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ช่วย
หล่อหลอมให้เกิดเป็นความแข็งแกร่งในชีวิต ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมท�ำให้บุคคลมีก�ำลังใจ
ที่ เ ข้ ม แข็ ง เพื่ อ ที่ จ ะสามารถเผชิ ญ ปั ญ หาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างเหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพตามบริ บ ทของผู ้ สูงอายุ ใ น
ชุมชนอันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมี
ภาวะซึมเศร้าต�ำ่ ดังนัน้ ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามแข็งแกร่ง
ในชีวิตสูงจึงมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าต�่ำ
ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทาง
สังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุในชุมชนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นัน่ คือ
ผูส้ งู อายุทมี่ กี ารสนับสนุนทางสังคมสูงมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะมีภาวะซึมเศร้าต�ำ่ ซึง่ ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้อง
กับการศึกษาทีผ่ า่ นมา (ช่อผกา สุทธิพงศ์ และศิรอิ ร
สินธุ, 2012; มุจรินทร์ พุทธเมตตา และรังสิมันต์
สุนทรไชยา, 2559; Ang & Malhotra, 2016; Bozo
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et al., 2009; Chi & Chou, 2001; Lee & Kim, 2016;
Unalan, Gocer, Basturk, Baydur, & Ozturk, 2015;
Vanderhorst & McLaren, 2005) ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากก�ำลังใจจากครอบครัวและการสนับสนุนทาง
สังคมท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถเผชิญภาวะซึมเศร้า
และปรับตัวได้ดีขึ้น การขาดแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมพบว่าเป็นปัจจัยทางสังคมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (มุจรินทร์
พุทธเมตตา และรังสิมันต์ สุนทรไชยา, 2559) และ
ที่ ส� ำ คั ญ ผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนที่ ศึ ก ษาได้ รั บ การ
สนับสนุนจากชุมชนและมีกจิ กรรมในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับการดูแล
รักษาสุขภาพ การมีกิจกรรมของผู้สูงอายุภายใน
ชุมชนการท�ำกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนผู้สูงอายุ
และการรวมตั ว กั น เพื่ อ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู ้ สู ง อายุ
เดือนละครั้ง ผู้สูงอายุในชุมชนที่ศึกษาได้รับการ
ดู แ ลและสนั บ สนุ น ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
จิตสังคมและจิตวิญญาณทีเ่ หมาะสมตามวิถชี มุ ชน
ย่อมเปรียบเสมือนเกาะป้องกันภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุที่มีการสนับสนุนทาง
สังคมสูงมีจึงแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าต�่ำ
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่าการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า
ในผูส้ งู อายุอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังนัน้ ควรจะ
มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุในชุมชน
ทั้งกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีและกลุ่ม
ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ให้ดูแลตนเองและช่วย
ท�ำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ ตามศักยภาพที่สามารถ
ท�ำได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุคงไว้ซึ่งความสามารถในการ

_19-0728(137-156)10.indd 150

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันและเพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทาง
ด้านร่างกาย
2. ผลการศึกษาพบว่าความแข็งแกร่งใน
ชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ควรจะมีการ
พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน
ชีวิต
3. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติมี
ชุมชนจึงน่าจะมีการส่งเสริม สนับสนุนด้านต่างๆ
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนใน
กิจกรรมของชุมชนให้มากขึ้น เช่น กิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี กิจกรรมการนวดเพือ่ ผ่อนคลาย
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
เป็นต้น ซึง่ การส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้เข้ามามีสว่ นร่วม
กิจกรรมในชุมชน ก็จะเป็นการป้องกันและลดภาวะ
ซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุอีกด้วย
4. ด้านการวิจยั ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์
เชิงท�ำนาย และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของตัวแปร
ที่ศึกษาและตัวแปรทางจิตสังคมอื่นๆ ต่อภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ทีไ่ ด้ถา่ ยทอดวิชาความรู้
และเป็นแรงผลักดันให้ประสบความส�ำเร็จ ขอ
ขอบพระคุณบิดามารดาและเพือ่ นๆ ทุกท่านทีค่ อย
เป็นก�ำลังใจเสมอ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่
มิได้เอ่ยนาม
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