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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุในชุมชน อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ จ�ำนวน 316 ราย เลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย
เครือ่ งมือวิจยั เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน สัมพันธภาพ
ในครอบครัว และภาวะซึมเศร้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการทดสอบไคสแควร์
ผลการวิจยั พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 72.8 มีภาวะซึมเศร้าในระดับปานกลาง และร้อยละ 27.2 มีภาวะซึมเศร้าในระดับสูง
ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.05 ได้แก่ เพศ และความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวัน ส่วนอายุ สถานภาพสมรส และสัมพันธภาพในครอบครัว ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า (p > .05)
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ, จังหวัดชัยภูมิ

Abstract

This descriptive study aimed to study the depression and factors related to depression among the older adults
in community at Muang district in Chaiyaphum province. The sample of 316 elders was selected by simple random
sampling method. The research tool was a questionnaire on personal data, activities of daily living ability, family
relationship, and depression. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s correlation and chi-square test.
The result revealed that 72.8 percent of the older adults had depression at the moderate level and 27.2 percent of
them had depression at the severe level. Factors related to depression were gender, and activities of daily living
ability at p < .05. The unrelated factors were age, marital status, and family relationship (p > .05).
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ความส�ำคัญของปัญหา

ไม่เห็นคุณค่าและความส�ำคัญ และต้องออกไปท�ำงานนอก
บ้าน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว
ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวด�ำเนินชีวิตตามล�ำพัง
(ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560)
ในปี 2557 พบว่ามีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ร้อยละ 8.7 และ
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 10.8 ในปี 2560 (ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2562)
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความสูงวัย
ดังกล่าว นับเป็นสิง่ เร้าทีม่ าจากสิง่ แวดล้อมอยูภ่ ายในบุคคล
และภายนอกบุคคลที่กระตุ้นให้ผู้สูงวัยต้องมีการปรับตัว
ถ้าสิ่งเร้าดังกล่าวอยู่ภายในขอบเขตที่ผู้สูงอายุสามารถ
ตอบสนองในทางบวกได้ ผูส้ งู อายุจะมีการแสดงพฤติกรรม
การปรับตัวทีเ่ หมาะสม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี แต่หากผูส้ งู อายุ
รับรูว้ า่ สภาพการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ มีความรุนแรง คุกคาม
ต่อตนเองสูง มีการตอบสนองต่อสิง่ เร้าในทางลบไม่สามารถ
ปรับตัวได้ ผู้สูงอายุจะแสดงพฤติกรรมการปรับตัวที่
ไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ผู้ท่มี ีความยืดหยุ่น
มีความสามารถในการปรับตัวหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
ทางสังคม จะช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าทีไ่ ม่ให้รนุ แรงและ
สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ ส่วนบุคคลที่มีแนวโน้มมอง
โลกว่าล�ำบาก เต็มไปด้วยอุปสรรค อาจมีความยืดหยุ่นได้
น้อยกว่า และมีแนวโน้มเกิดภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง
ภาวะซึมเศร้า หมายถึง ภาวะจิตใจที่ผิดปกติ
แสดงออกถึงความผิดปกติของอารมณ์ เกิดการเสียสมดุล
ทางด้านอารมณ์ เช่น อารมณ์เศร้า หดหู่ ท้อแท้ หมดหวัง
มองโลกในแง่ร้าย รู้สึกตนเองไม่มคี ุณค่า มีความรู้สกึ ผิด
ต�ำหนิตนเอง ภาวะซึมเศร้านี้อาจส่งผลเสียต่อการด�ำรง
ชีวิต อาจน�ำไปสู่การมีความคิดอยากตายและการฆ่า
ตัวตายได้ (ตฏิลา จ�ำปาวัลย์, 2560) ภาวะซึมเศร้าเป็น
ภาวะอารมณ์ด้านลบซึ่งทางจิตวิทยาถือว่าเป็นสภาวะ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวกับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ
ทุกวัย เมือ่ เผชิญกับการสูญเสีย การถูกปฏิเสธ การพลาด

ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุข
รวมทั้งการกระจายบริการสาธารณสุข ท�ำให้ประชาชนได้
รับบริการทีช่ ว่ ยให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ ปัจจุบนั ประเทศไทย
มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวนมากถึง 10,666,803 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของประชากรทีม่ กี ว่า 66 ล้านคน โดย
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เฉลี่ยวันละประมาณ 1,200 คน
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
2562) ในปี 2561 ประเทศไทยมีผสู้ งู อายุ จ�ำนวน 12 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากร ในอีก 4 ปีข้างหน้าก็จะ
เป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งมีผู้สูงอายุร้อยละ 20
ของประชากร (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และการพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2562) วัยสูงอายุเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตซึ่งเปลี่ยน
จากวัยกลางคน เข้าสู่วัยสูงอายุท�ำให้ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เป็นไปใน
ลักษณะเสือ่ มถอย มีข้อจํากัดในการท�ำหน้าทีข่ องร่างกาย
ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ท�ำให้เกิดปัญหาทาง
จิตใจที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและการด�ำเนิน
ชีวติ ประจ�ำวันต่อไปได้ ซึง่ จะส่งผลให้ผสู้ งู อายุมโี อกาสเกิด
ปัญหาสุขภาพได้ง่ายและรุนแรงกว่ากลุ่มอายุอนื่ ผู้สงู อายุ
มากกว่าร้อยละ 40 มีโรค ประจ�ำตัวอย่างน้อย 1 โรค และ
ยิ่งมีอายุสูงขึ้นอัตราการเกิดโรคมากกว่าหนึ่งโรคจะสูง
มากขึ้นตามล�ำดับ (จิราพร เกศพิชญวัฒนา, สุวิณี วิวฒ
ั น์
วานิช, อังคณา ศรีสุข, และสหรัฐ เจตมโนรมย์, 2561)
ผู้สงู อายุ ร้อยละ 87 มีโรคประจ�ำตัวมากกว่าหนึง่ โรค กลุ่ม
โรคเรื้อรังหรือโรคประจ�ำตัวที่พบได้มากคือโรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคของต่อมไร้ท่อ โรคระบบกล้ามเนื้อ อันส่ง
ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาและคุณภาพชีวติ ของ
ผู้สูงอายุอีกด้วย ในทางสังคม ผู้สูงอายุต้องเปลี่ยนจาก
การเป็นผู้รับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัว เป็นผู้น�ำในการ
ตัดสินใจภายในครอบครัว มาเป็นผู้ทตี่ ้องพึง่ พาครอบครัว
บทบาทในการช่วยเหลือกิจการภายในครอบครัวลดลง
ต้องสูญเสียอ�ำนาจในการตัดสินใจ สมาชิกในครอบครัว
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ในสิ่งที่หวัง มักเกิดขึ้นร่วมกับความสูญเสีย ผิดหวัง หรือ
ความรู้สกึ อึดอัดทรมาน (ธรณินทร์ กองสุข, ม.ป.ป.) ภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุอาจเป็นเพียงอาการปวดหัวเล็กน้อย
ไปจนกระทั่งรุนแรงถึงขั้นท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ผู้เป็น
โรคซึมเศร้ามักไม่สนใจตัวเอง รับประทานอาหารน้อย
เบื่อหน่ายการใช้ชวี ิต ไม่นอน ไม่ท�ำกิจกรรม จะควบคุม
ได้ยากขึ้น หากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ สภาพอารมณ์
ของผู้สูงวัยอาจแย่ลงต่อเนื่องจนท�ำให้เกิดโรคสมองเสื่อม
ได้ หรืออาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและคิดท�ำร้ายตัวเอง
แม้ว่าการฆ่าตัวตายของผู้สงู อายุไม่ได้เกิดขึน้ บ่อย แต่เมือ่
ตัดสินใจท�ำแล้ว มักจะเลือกวิธีการที่รุนแรงและท�ำส�ำเร็จ
เป็นส่วนใหญ่ (สุจริต สุวรรณชีพ, นันทนา รัตนากร,
กาญจนา วณิชรมรมณีย์, พรรณี ภานุวัฒน์สุข, และ
นันท์นภัส ประสานทอง, 2561)
สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุนั้น
พบว่าเกิดจาก เช่น การสูญเสียคู่ชวี ิต การเปลี่ยนแปลง
บทบาทหน้าที่ทางสังคม การช่วยเหลือตนเองหรือการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันได้ลดลง การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อ
ประสาทในสมองเมื่ออายุมากขึ้น (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,
ม.ป.ป.) จากการศึกษาของ นภาพร พวงรอด (2555)
พบว่าผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 15.3 และพบว่า
ปัจจัย ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุอย่าง
มี นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ ศาสนา
เศรษฐกิจ เพศหญิง มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย
สอดคล้องกับชุติมา มาลัย, รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์,
เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, และศรีสกุล เฉียบแหลม (2562)
ทีพ่ บว่าเพศ สถานภาพสมรส ลักษณะการอยูอ่ าศัย ความ
สัมพันธ์ในครอบครัว และความเพียงพอของรายได้มคี วาม
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัด
ราชบุรี
จังหวัดชัยภูมิ มีแนวโน้มประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีผสู้ งู อายุจำ� นวน 184,387 คน ผูส้ งู อายุ
จึงเป็นกลุ่มประชากรที่ควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถ

ด�ำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว
และสังคม สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของแผน
ระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุ ที่ใช้เป็นแผนแม่บทส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความสามารถและศักยภาพ
ทีม่ อี ยูใ่ ห้เป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัวและสังคม จาก
รายงานข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุประจ�ำปีของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบลนาเสียว พ.ศ. 2559 (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบลนาเสียว, 2559) มีผู้สูงอายุจำ� นวน
1,512 คน เป็นผู้ที่ติดบ้านติดเตียงจ�ำนวน 118 คน และ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จ�ำนวน 218 คน พบว่าผู้สูงอายุมี
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เสื่อมลง ส่งผลต่อการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน การดูแลตนเอง และการเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการปรับ
เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ทางสังคม และบทบาทหน้าที่ใน
ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ การที่ผู้สูงอายุต้อง
อยู่ตามล�ำพังจะส่งผลต่อจิตใจท�ำให้ผู้สูงมีแนวโน้มที่จะ
เกิดภาวะซึมเศร้าเพิม่ มากขึน้ ผูส้ งู อายุจงึ เป็นกลุม่ เป้าหมาย
ส�ำคัญที่ต้องให้การดูแลและได้รับการบริการทางการ
สาธารณสุขที่เหมาะสม ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่องนี้ เพื่อ
น�ำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องใช้ในการวางแผนเพือ่ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ และพัฒนารูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุในชุมชน ต�ำบล
นาเสียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. หาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และ
สัมพันธภาพในครอบครัว กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
ในชุมชนต�ำบลนาเสียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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ไปตามความเชือ่ ดังนัน้ เมือ่ บุคคลเข้าสู่วยั ผู้สงู อายุจะต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมทั้งร่างกาย จิตใจ
และสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับภาวะ
สุขภาพกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อจิตใจ
ผู้สูงอายุมาก ที่ส�ำคัญคือความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ลดลง ท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา

สมมติฐานการวิจัย

อายุ เพศ สถานภาพสมรส ความสามารถในการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน และสัมพันธภาพในครอบครัว มีความ
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
กรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีการอธิบาย
การเกิดภาวะซึมเศร้าจากมุมมองความคิด (Cognitive
Theory of Depression) ของ Beck (Beck, Rush, Shaw, &
Emery, 1979) ซึ่งระบุว่า ภาวะซึมเศร้าเป็นกระบวนการ
ภายในจิตใจ เมื่อมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นจะบุคคลเกิด
ความคิดอัตโนมัติทางด้านลบต่อตนเองซึ่งจะเกิดจาก
พืน้ ฐานความเชือ่ โดยเมือ่ บุคคลประสบภาวะวิกฤตในชีวติ
จะมีการรับรู้ในการมองโลก มองตนเอง และมองอนาคต
ในทางลบ รู้สึกขาดความช่วยเหลือ รู้สึกขาดคุณสมบัติ
และรู้สึกหมดหวัง ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา เบ็ค
(Beck, 2007, อ้างถึงในบุศรา สุขสวัสดิ,์ ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์,
และชนัดดา แนบเกสร, 2560) เชื่อว่าความคิดและความ
เชือ่ ของบุคคลสามารถสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมทีไ่ ม่ปกติ
(Maladaptive) และพฤติกรรมที่ไม่ปกตินี้จะถูกปรับเปลี่ยน
n =

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ที่พักอาศัยอยู่ในเขตต�ำบลนาเสียว อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ จ�ำนวน 1,512 คน
		
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 316 คน เลือกโดยการ
สุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลากจากบัญชีรายชื่อผู้สูง
อายุการค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของยามาเน่
(อ�ำนวย มณีศรีวงศ์กูล, 2548) ดังนี้

N
1512
แทนค่าในสูตร
n =
2
1+N (e) 			
1+1512(0.05)2

เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย
4 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ปัญหาสุขภาพ และลักษณะ
ครอบครัว
ส่วนที่ 2 สัมพันธภาพในครอบครัว ใช้แบบสอบถาม
สัมพันธภาพในครอบครัว ของบุษราคัม จิตอารีย์ (2555)
ที่ได้ดัดแปลงแบบสอบถามมาจาก ชะโลม วิเศษโกสิน
(2552) รสศุคณธ์ เจืออุปถัมย์ (2553) และ ภรภัทร อิ่มโอฐ

n = 316.31

(2550) ซึง่ พัฒนามาจากแนวคิดของ Friedman (1986) และ
Morrow และ Wilson (1961) มีจ�ำนวน 16 ข้อ การตอบใช้
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก�ำหนด
คะแนน 4-1 ตามล�ำดับ การแปลผลระดับของสัมพันธภาพ
ใช้คะแนนรวม ดังนี้ 38-64 คะแนน หมายถึง ระดับดี
27-37 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง 16-26 คะแนน
หมายถึง ระดับไม่ดี
ส่วนที่ 3 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
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ประจ�ำวัน ใช้แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันพิน้ ฐาน ดัชนีบาร์เทล (Barthel ADL Index)
ของ Mahoney และ Barthel (1965) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย
และดั ด แปลงโดยสุ ท ธิ ชั ย จิ ต ะพั น ธ์ กุ ล , ระวิ ว รรณ
นิวาตพันธ์, พวงสร้อย วรกุล, จรรยา อดุลยศักดิ์, และ
พันธ์จง หาญวิวฒ
ั นกุล (ปุณิกา กิตติกุลธนันท์, พัชรินทร์
นินทจันทร์, และโสภิณ แสงอ่อน, 2562) มีจำ� นวน 10 ข้อ
ครอบคลุม การรับ ประทานอาหาร การแต่งตัว การเคลือ่ น
ย้าย การใช้ห้องสุขา การเคลื่อนไหว การสวมเสื้อผ้า
การขึน้ ลงบันได การอาบน�ำ้ การควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
และอุจจาระ การให้คะแนน ระดับที่ 0 คะแนน หมายถึง
ไม่สามารถกระท�ำได้ ระดับที่ 1 คะแนน หมายถึง ต้องการ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอืน่ อย่างมาก ระดับที่ 2 คะแนน
หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเล็กน้อย
ระดับที่ 3 คะแนน หมายถึง สามารถกระท�ำได้ด้วยตนเอง
แต่ละข้อมีจ�ำนวนตัวเลือกไม่เท่ากัน การแปลผลระดับของ
ความสามารถใช้คะแนนรวมดังนี้ 0-8 คะแนน หมายถึง
ระดับต�่ำ 9-11 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง 12-20
คะแนน หมายถึง ระดับสูง
ส่วนที่ 4 ภาวะซึมเศร้า เป็นแบบสอบถามที่
บุษราคัม จิตอารีย์ (2555) ดัดแปลงมาจากแบบวัดภาวะ
ซึมเศร้า The Beck Depression Inventory[BDI] ศิริวลี
ค�ำวลี แปลเป็นฉบับภาษาไทย (2545) และต่อมา
รัตติมาศิริ โหราชัย (2551) ได้นาํ แบบทดสอบที่แปลเป็น
ภาษาไทยมาปรับตัวเลือกตอบร่วมกับแบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
มีจ�ำนวน 21 ข้อ การตอบใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับ
และก�ำหนดคะแนนดังนี้ ไม่เคยรู้สึกซึมเศร้า 0 คะแนน
รู้สึกซึมเศร้าบางครั้ง 1 คะแนน รู้สึกซึมเศร้าบ่อยครั้ง
2 คะแนน รู้สึกซึมเศร้าเป็นประจ�ำ 3 คะแนน การแปล
ระดับของภาวะซึมเศร้า ใช้คะแนนรวมดังนี้ 0-13 คะแนน
หมายถึงไม่มีภาวะซึมเศร้า 14-20 คะแนน หมายถึง
มีภาวะซึมเศร้าระดับต�่ำ 21-26 คะแนน หมายถึง มีภาวะ

ซึมเศร้าในระดับปานกลาง และ 27 คะแนนขึ้นไป
หมายถึง มีภาวะซึมเศร้าในระดับสูง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ผู้วิจยั ได้
น�ำเครือ่ งมือไปใช้ กับผูส้ งู อายุทมี่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่
ทีศ่ กึ ษา จ�ำนวน 30 คน ทีต่ ำ� บลนาฝาย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ของส่วน
ที่ 2-4 ได้เท่ากับ 0.86, 0.82, 0.92 และ 0.83 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ได้
ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตามเลขที่
เอกสารรับรอง 17/2563 และได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
นาเสียว จากนั้นชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียด
แบบสอบถามให้แก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั แจ้งสิทธิท์ จี่ ะตอบรับหรือ
ปฏิเสธการให้ข้อมูล และแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลจะถูกเก็บ
เป็นความลับ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั
ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ�ำนวน 4 คน เป็นผู้ท�ำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลระหว่างช่วงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผูว้ จิ ยั ได้ประสาน
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ในชุมชน
นัดหมายเวลา และสถานที่ ให้ผสู้ งู อายุมารวมกันในสถานที่
ใกล้บา้ น ผูส้ งู อายุทไี่ ม่สะดวกก็ท�ำการเก็บข้อมูลทีบ่ า้ นของ
ผูส้ งู อายุ ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้ผสู้ งู อายุตอบ ใช้เวลา
ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30-45 นาทีต่อคน
รับกลับเมื่อตอบเสร็จ และตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป ในการวิเคราะห์สถิตเิ ชิงบรรยาย สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั (Pearson’s correlation) และการทดสอบไคสแควร์
(Chi-square test)
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ผลการวิจัย

การอภิปรายผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคล ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 88 อายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 66.5 นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 96.2 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 69.6 ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 81.3 มีรายได้ของ
ตนเอง 1,000-1,999 บาทต่อเดือน ร้อยละ 66.5 มีแหล่ง
ที่มาของรายได้จากเงินสวัสดิการของรัฐ (เบี้ยผู้สูงอายุ)
ร้อยละ 59.8 มีรายได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 53.2 ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 50.3 มีลกั ษณะของครอบครัวของ
ผู้สูงอายุเป็นครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ 53.8 มีความรักใคร่
กันดีในความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 95.3
ไม่พงึ่ พาอาศัยผู้ดแู ลชีวติ ในครอบครัว และไม่มกี ารใช้สาร
เสพติด ร้อยละ 96.8
2. ผลการศึกษาภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุในชุมชน
ต�ำบลนาเสียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิพบว่าผู้สูงอายุ
ร้อยละ 72.8 มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลาง และ
อีกร้อยละ 27.2 มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับสูง ไม่พบผู้สูง
อายุที่ไม่มภี าวะซึมเศร้า หรือมีภาวะซึมเศร้าในระดับต�่ำ
3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และสัมพันธภาพในครอบครัว กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูง
อายุในชุมชนต�ำบลนาเสียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
		 3.1 ผู้สูงอายุทุกคนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 98.4 มี
สัมพันธภาพในครอบครัว อยู่ในระดับดี มีเพียงร้อยละ 1.5
ที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง
		 3.2 ภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุมคี วามสัมพันธ์
กับเพศ (χ2 = 14.086) และความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน (r = -0.251) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กบั อายุ (r = -0.081) สถานภาพ
สมรส (χ2 = 4.040) และสัมพันธภาพในครอบครัว
(r = 0.016) ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05

ในต�ำบลนาเสียว อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบ
ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 72.8 มีภาวะซึมเศร้าอยูใ่ นระดับปานกลาง
และร้อยละ 27.2 มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับสูง สอดคล้อง
กับ กานติ์ชนิต ผลประไพจิต (2561) ที่ระบุว่าประมาณ
ร้อยละ 30 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป เคยมี
ประสบการณ์ของภาวะซึมเศร้าทีร่ นุ แรงอย่างน้อยหนึง่ ครัง้
ในปี 2564 ณัฐกิ า ราชบุตร, จิรชั ญา เหล่าคมพฤฒาจารย์,
จิรภา วิลาวรรณ, และช่อทิพย์ แตงพันธ์ (2564) ได้คดั กรอง
โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า ร้อยละ 26.58 เช่นกัน
กับ ศักดิ์ชาย เพ็ชรตราและคณะ (2562) ศึกษาในสูงอายุ
ต�ำบลนาฝาย อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีภาวะ
ซึมเศร้า ร้อยละ 72.5 และปัจจัยด้านอายุ ด้านเพศ มีความ
สัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุในต�ำบลนาฝายอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เพศ และความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานการวิจัยส่วนหนึ่ง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา, มรรยาท เพ็ชรตรา, และทัศพร ชูศักดิ์
(2562) ที่พบว่าเพศ มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุในต�ำบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ ชุติมา มาลัยและ
คณะ (2562) ศึกษาพบว่าผูส้ งู อายุเพศหญิงมีภาวะซึมเศร้า
มากกว่าเพศชาย และนภาพร พวงรอด (2555) พบว่า
ผู้สูงอายุมภี าวะซึมเศร้าร้อยละ 15.3 โดยเพศหญิงมีภาวะ
ซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย ส่วนในความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน ผลการวิจัยสอดคล้องกับ ปุณิกา
กิตติกลุ ธนันท์ และคณะ (2562) ทีพ่ บว่าการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากการที่ผู้สูงอายุสามารถท�ำกิจวัตร
ต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ เป็นการตอบสนอง
ความต้องการพืน้ ฐานของตนเอง ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมคี วาม
ภาคภูมใิ จ ผู้สูงอายุทสี่ ามารถช่วยเหลือตนเองและปฏิบตั ิ
25
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กิจวัตรประจ�ำวันได้ปกติ จะไม่เกิดความรู้สึกเป็นภาระ
คงไว้ซ่ึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แต่หากผู้สูงอายุ
สูญเสียความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน อาจ
ส่งผลให้เกิดแนวความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับตนเองใน
ทางลบ เนือ่ งจากต้องเผชิญกับความเครียด ความรูส้ กึ เป็น
ภาระ โทษตนเอง และสูญเสียความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุขึ้นได้ (ชัยวัฒน์ อินไชยา,
โสภิณ แสงอ่อน, และพัชรินทร์ นินทจันทร์, 2559)

ข้อเสนอแนะ

บุคลากรทางสุขภาพควรเฝ้าระวังการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุในชุมชน และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่
สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ดี หรือได้นอ้ ย ได้ใช้ศกั ยภาพ
ในการดูแลตนเองในการปฏิบัตกิ ิจวัตรประจ�ำวัน เช่นการ
ดูแลสุขวิทยาส่วนตัว การท�ำงานบ้านเท่าทีส่ ามารถท�ำได้
เพือ่ ให้ผ้สู งู อายุคงไว้ซงึ่ ความสามารถและเพิม่ ความรู้สกึ มี
คุณค่าในตนเองแก่ผู้สูงอายุซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้าน้อยลง
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