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บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study) 
เพ่ือศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช  
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปท่ีเข้ารับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 และเลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ
จํานวน 262 รายเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติ
การรักษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลแบบทดสอบ
สภาพสมองของไทย (TMSE)แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย (TGDS)วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
สถิตเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยสูงอายุมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 24.8 โดยมีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยร้อย
ละ 16.4ซึมเศร้าปานกลางร้อยละ 7.6 และซึมเศร้ารุนแรงร้อยละ 0.8 และ มีการบกพร่องของการรู้
คิด (cognitive impairment) ร้อยละ 47.7จากการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.6) มีอายุอยู่ระหว่าง 60-98 ปี โดยมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 77.6 ปี  
มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ53.8) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 45.0) ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ (ร้อยละ 93.1) มีรายได้เพียงพอ (ร้อยละ  85.9) ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายได้มาจากบุตร/หลาน (ร้อย
ละ 47.7)มีหลักประกันสุขภาพสิทธิข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 72.1) เม่ือพิจารณาข้อมูล
ทางด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 95.0  มีโรคประจําตัว/ ปัญหาสุขภาพ
มากกว่า 1 โรค โดยเฉล่ียเท่ากับ 3.9 โรค (SD.= 1.62) ซ่ึงโรคประจําตัวที่พบมากคือความดันโลหิตสูง
รองลงมาคือไขมันในเลือดสูงข้อเข่าเสื่อม เบาหวานกระดูกพรุน ภาวะสมองเสื่อม ไตหลอดเลือดสมอง
Mild cognitive impairmentขาดวิตามินดีและหัวใจ ตามลําดับ ในส่วนของ อุปกรณ์ช่วยเหลือ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แว่นตาและ ฟันปลอม คิดเป็นร้อยละ 72.9 และ 70.6 

ผลการศึกษาในครั้งน้ี ทําให้ทราบความชุกของภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยสูงอายุ เพ่ือเป็น
แนวทางให้เจ้าหน้าท่ีทางสุขภาพตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยกลุ่มอายุนี้  ซ่ึงผล
การศึกษาอาจนําไปสู่การดําเนินการคัดกรองโรคส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือลด
การเกิดภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
คําสําคัญ:ภาวะซึมเศร้าการรู้คิดบกพร่องคลินิกผู้สูงอายุผู้สูงอายุ 
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Abstract 

The study was a cross-sectional descriptive study aimed to study the 
prevalence of depression among older patients in a geriatric clinic at Siriraj hospital. 
The samples consisted of 262 patients aged> 60 years who visited the geriatric clinic 
between February and May 2015. The sampling method used was systematic 
sampling. The data were collected using the structured interview and medical record 
review. The instruments consisted of questionnaire for demographics data, Thai 
Mental State Examination and Thai Geriatric Depression Scale (TGDS). Data were 
analyzed by using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and 
standard division. 
 The result revealed that the prevalence of depression among older patients 
was 24.8% of which 16.4% had mild depression, 7.6% had moderate depression and 
0.8% had severe depression. By TMSE cut-points, the prevalence of cognitive 
impairment was 47.7%. According to demographic data, it was found that most of 
the samples were female (70.6%). Age ranged from 60 to 98 yearsold with the mean 
age of 77.6 years. The majority of the participants weremarried (53.8%), finished 
primary school (45.0%), and unemployed (93.1%) and received income from children 
(47.7%), and had government/ State enterprise officer right health insurance (72.1%). 
Regarding health problems of participants, the majority of older patients had more 
than 1 health problem (95.0%) with the mean of 3.9 (SD. = 1.62). Frequent health 
problems were hypertension, followed by dyslipidemia,osteoarthritis, diabetes, 
osteoporosis, dementia, stroke, kidney disease, mild cognitive impairment, vitamin D 
deficiency and heart disease, respectively. The majority of the samples used glasses 
anddenture at72.9 % and 70.6%, respectively). 
 The finding reveals the prevalence of depression among older patients which 
could lead the health care providers to be aware of depression in this age group. 
Thus, this finding could result in screening for depression, promote the mental health 
in order to reduce depressive symptoms and better quality of life of the patients.  
Keywords: depression, cognitive impairment, geriatric clinic, elderly 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไทยในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าจํานวนและ
สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงและอายุคาด
เฉล่ียเม่ือแรกเกิดของประชากรไทยเพ่ิมขึ้นโดยเท่ากับ 71.3 ในเพศชาย และ78.2 ในเพศหญิง 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557) นอกจากนี้มีการคาดประมาณในอีก 30 ปีข้างหน้า ของการ
ฉายภาพประชากรระหว่างปีพ.ศ.2553 ถึงพ.ศ.2573 ว่าในประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.9 (8 ล้านคน)ในปีพ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 25 (18 ล้านคน)ในปีพ.ศ.2573 หรือ
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เพ่ิมเป็นมากกว่า 2 เท่าตัว(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553) ซ่ึงจากสถานการณ์นี้ทํา
ให้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)วัย
สูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆเช่น ร่างกาย จิตใจและสังคม โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ 
มักมีโรคประจําตัว โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง เป็นต้น (บรรลุ ศิริพานิช, 2544)และทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ ซ่ึงภาวะซึมเศร้า
ที่เป็นปัญหาทางสุขภาพจติที่มักพบได้สูงในผู้สูงอายุ 

ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงที่นับวันจะเพ่ิม
ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภาวะทางเศรษฐกิจรวมท้ังวิถี
ชีวิตของคนในปัจจุบันน่ันเอง ในปัจจุบันสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก 
ทั้งสหรัฐเมริกาและเอเชียรวมท้ังประเทศไทยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคท่ีพบ
บ่อยโดยคาดว่ามีผู้ป่วยท่ีป่วยด้วยโรคซึมเศร้าถึง 121 ล้านคนท่ัวโลก(WHO, 2011)จากการศึกษาของ
องค์การอนามัยโลกร่วมกับ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและธนาคารโลกว่าในปีพ.ศ. 2563 โรคซึมเศร้าจะ
เป็นโรคท่ีก่อให้เกิดภาวะทุกข์ทรมานมากท่ีสุดเป็นอันดับสองรองจากโรคหัวใจ(WHO, 2001)สําหรับ
ประเทศไทยจากข้อมูลการรักษาโรคซึมเศร้าของโรงพยาบาลจิตเวชทั่วประเทศพบว่า จํานวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าระหว่างปี 2550-2553 มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลําดับคือ จาก 55.9 รายต่อประชากรหนึ่งแสน
คนในปีพ.ศ.2550 เป็น 160.3 รายต่อประชากรแสนคนในปีพ.ศ.2553(รัสดาพร สันติวงศ์, 2550) เม่ือ
พิจารณาความชุกของภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยนอกและมารับการรักษาที่โรงพยาบาลใน
แผนอายุรกรรม หรือคลินิกผู้สูงอายุพบผู้ ป่วยสูงอายุ มีภาวะซึมเศร้าอยู่ระหว่าง 13.9-43.1 
(สุทธานันท์ชุนแจ่ม, โสภิณ แสงอ่อนและทัศนา ทวีคูณ, 2554) 

ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะท่ีมักพบในวัยสูงอายุ ซ่ึงเป็นโรคที่มีผลกระทบอย่างมากทั้งต่อชีวิต
ความเป็นอยู่และสุขภาพโดยรวม จะเห็นได้ว่าภาวะซึมเศร้าน้ันส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจ ในผู้ป่วยสูงอายุ หากมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้น จะมีผลทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้การเจ็บป่วยมีความ
รุนแรงมากขึ้นหรือหายช้ากว่าปกติ ใช้ระยะเวลาในการรักษาพยาบาลนานขึ้น ความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึน
อาจจะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง หรือ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้(Karl& Nancy, 2013) 

การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุ ที่คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาล 
ศิริราช ที่เป็นสถานบริการระดับตติยภูมิ (tertiary care) และเป็นโรงเรียนแพทย์ (medical school)
ซ่ึงผู้ป่วยมีลักษณะบางอย่างที่มีลักษณะแตกต่างจากผู้สูงอายุโดยท่ัวไป คือ เป็นกลุ่มท่ีมีโรคร่วมหลาย
โรค (multiple comorbid diseases) และมักเป็นกลุ่มท่ีมีความซับซ้อนของโรคหรือปัญหาสุขมาก
ต่างๆ มากกว่าผู้สูงอายุในแผนกอายุรกรรมโดยท่ัวไป หรือผู้สูงอายุในชุมชนดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุ ในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราชโดยคาดว่า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพ สามารถคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าได้ต้ังแต่ในระยะเริ่มต้น เพ่ือลดการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ และส่งเสริม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าซึมของผู้ป่วยสูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive 

study) เพ่ือศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุ ในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ และ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ป่วยสูงอายุเพศชายและเพศหญิงท่ีเข้ารับการรักษาในคลินิก
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) ตาม
คุณสมบัติที่กําหนด จํานวน 262 ราย ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2558โดย
ขนาดตัวอย่างคํานวณจากสูตรดังน้ี (Cochran, 1963)  
 
 

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
Z = กําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95 %   (Z 2/ =   Z0.05/2   = 1.96) 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได้(allowable error)เท่ากับ 6% = 0.06 
p= สัดส่วนของประชากรสูงอายุในโรงพยาบาลท่ีมีภาวะซึมเศร้าท่ี 43.1% (p = 0.431) 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลของ
ผู้ป่วยมีทั้งหมด 3 ส่วนซ่ึงประกอบไปด้วย 
 ส่วนที่ 1แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศอายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา
อาชีพ ความเพียงพอของรายได้ครอบครัว ลักษณะการอยู่อาศัยหลักประกันสุขภาพ ผู้ดูแล จํานวน
ชนิดยาที่ใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือ โรค/ปัญหาสุขภาพ 
 ส่วนที่ 2แบบทดสอบสภาพสมองของไทย(TMSE)ซ่ึงเป็นแบบคัดกรอง (screening test) 
นําไปใช้คัดกรองผู้ที่มีการรู้คิดบกพร่อง (cognitive impairment) ในชุมชนหรือในคลินิกพัฒนาโดย
กลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพสมอง (กลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพสมอง, 2536)  แบบทดสอบสมรรถภาพสมองน้ีมี
ลักษณะเป็นข้อคําถามและคําสั่งให้ปฏิบัติ โดยแบ่งการทดสอบด้านต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่การรับรู้เวลา
สถานท่ี (orientation), ความจํา (registration), ความต้ังใจ (attention), การคํานวณ 
(calculation), ความเข้าใจภาษาและการแสดงออกทางภาษา (language) และความระลึกได้ 
(recall) ซ่ึงผู้ที่ได้คะแนนของ TMSE น้อยกว่าหรือเท่ากับ 23 คะแนน หมายถึง มีการรู้คิดบกพร่อง 
(cognitive impairment) 
 ส่วนที่ 3แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย (TGDS)ของ นิพนธ์ พวงวารินทร์ (2537)แบบ
วัดนี้เป็นแบบคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชนหรือในคลินิกผู้สูงอายุ เป็นแบบวัดท่ีนําไปใช้
ได้ง่ายเข้าใจง่ายใช้เวลาสั้น  โดยให้ผู้สูงอายุตอบคําถามในกระดาษคําตอบด้วยตัวเองหรือโดยการ
สัมภาษณ์  มีคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0-30 คะแนน เพ่ือประเมินความรู้สึกของผู้ถูกทดสอบด้วยตนเอง
ในช่วงหน่ึงสัปดาห์ที่ผ่านมา  เวลาท่ีผู้สูงอายุไทยใช้ในการทดสอบเท่ากับ 10 นาที  

n =  Z2
2/ p (1-p) 
e2 
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 ลักษณะคําถามเป็นการประเมินแบบถูกหรือผิด มีทั้งหมด 30 ข้อแต่ละข้อคําถามมีคําตอบให้
เลือก 2 คําตอบคือ “ใช่” และ “ไม่ใช่” โดยท่ีข้อคําถามทางบวกมี 10 ข้อและข้อคําถามทางลบมี 20 
ข้อการแปลผลคะแนนแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 

คะแนน ความหมาย 
0-12 ไม่มีภาวะซึมเศร้า(no depression) 
13-18 ซึมเศร้าเล็กน้อย (mild depression) 
19-24 ซึมเศร้าปานกลาง (moderate depression) 
25-30 ซึมเศร้ารุนแรง (severe depression) 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 
 1.)ตัวแปรในการศึกษาที่ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่อายุเพศ สถานภาพสมรสระดับ

การศึกษาอาชีพ ความเพียงพอของรายได้ ที่มาของรายได้ ความเพียงพอของรายได้ครอบครัวลักษณะ
การอยู่อาศัย หลักประกันสุขภาพ โรคประจําตัวหรือปัญหาสุขภาพ ผู้ดูแล อุปกรณ์ช่วยเหลือ ใช้การ
แจกแจงความถี่ และร้อยละ 

2.)ตัวแปรในการศึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่อายุการรู้คิดบกพร่อง และภาวะซึมเศร้าใช้
สถิติบรรยายเช่นพิสัยค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
ผู้วิจัยนําเสนอโครงร่างวิจัยแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล(รหัส EC3 768/2557) เพ่ือขอความเห็นชอบในการทําวิจัย หลังจากน้ันผู้วิจัย ขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลหากผู้ป่วยสูงอายุยินดีร่วมมือในการวิจัยโดยการกล่าวยินยอมด้วยวาจา
และลงลายมือช่ือกํากับโดยข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยจะถือเป็นความลับการนําเสนอข้อมูลจะนําเสนอใน
ภาพรวมเท่านั้น 

 
สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ีประกอบด้วย ผู้ป่วยสูงอายุที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจํานวน 
262 รายพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 70.6 และ 29.4 
ตามลําดับ)มีอายุอยู่ระหว่าง 60-98 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 77.6 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรสคู่(ร้อยละ 53.8) รองลงมาคือหม้าย/หย่า/แยกและโสดคิดเป็นร้อยละ 35.9 และ 10.3 
ตามลําดับส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 27.6 และไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 6.1 

สําหรับข้อมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 93.1) ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ ร้อยละ  85.9 เม่ือจําแนกตาม
แหล่งที่มาของรายได้ พบว่า  มีรายได้มาจากบุตร/หลาน คิดเป็นร้อยละ 47.7 นอกจากน้ีร้อยละ 86.3 
มีรายได้ของครอบครัวท่ีเพียงพอ ในส่วนของบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย พบว่า อาศัยอยู่กับ บุตร/หลาน คิด
เป็นร้อยละ 52.3 ส่วนใหญ่มีผู้ดูแลเป็น บุตร คิดเป็นร้อยละ 60.7 ลักษณะท่ีพักอาศัยเป็นบ้านของ
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ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 96.9 และ ส่วนมากมีหลักประกันสุขภาพ  สิทธิข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิด
เป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือ จ่ายค่ารักษาเอง คิดเป็นร้อยละ 17.2 

สําหรับข้อมูลเก่ียวกับปัญหาสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 95.0  มีโรค
ประจําตัว/ปัญหาสุขภาพมากกว่า 1 โรค โดยเฉล่ียเท่ากับ 3.9 (SD.= 1.62) ซ่ึงโรคประจําตัวท่ี 
พบมากคือความดันโลหิตสูงรองลงมาคือไขมันในเลือดสูงข้อเข่าเสื่อม เบาหวาน กระดูกพรุน ภาวะ
สมองเสื่อม ไตหลอดเลือดสมองmild cognitive impairmentขาดวิตามินดีและหัวใจ ตามลําดับ ใน
ส่วนของ อุปกรณ์ช่วยเหลือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้แว่นตาและ ฟันปลอม คิดเป็นร้อยละ 
72.9 และ 70.6 ตามลําดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับยามากกว่า 1ชนิด เฉลี่ย 6.4 (SD. 
= 3.1) ได้รับยาน้อยที่สุด 1ชนิดและได้รับยามากที่สุด 17 ชนิด  

ผลการวิเคราะห์ความชุกของภาวะซึมเศร้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 
24.8 ส่วนใหญ่มีระดับภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 16.4 รองลงมาคือ มีระดับภาวะซึมเศร้า
ปานกลาง (ร้อยละ 7.6) และระดับภาวะซึมเศร้าสูง(ร้อยละ 0.8) ตามลําดับและนอกจากน้ีกลุ่ม
ตัวอย่างมี cognitive impairment ร้อยละ 47.7 และมีคะแนนเฉล่ีย 23.4(S.D.= 5.3) 
 
ตารางท่ี 1ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะ จํานวน ร้อยละ ลักษณะ จํานวน ร้อยละ 
อายุ (ปี)  ผู้ดูแล   
(ค่าตํ่าสุด-สูงสุด = 60-98, ค่าเฉล่ีย= 77.6,    บุตร 159 60.7 
S.D.=7.4)    คู่สมรส 46 17.6 
เพศ      หลาน/พี่น้อง 36 13.7 
หญิง 185 70.6    ไม่มีผู้ดูแล 16 6.1 
สถานภาพสมรส      ผู้ดูแลท่ีจ้างมา 5 1.9 
สมรส 141 53.8 ลักษณะที่อยู่อาศัย   
อื่นๆ 121 46.2 บ้านของตนเอง 254 96.9 
ระดับการศึกษา     บ้านพักของญาติ/พี่น้อง 5 1.9 
ไม่ได้รับการศึกษา 16 6.1    บ้านพักคนชรา 2 0.8 
ประถมศึกษา 118 45.0    บ้านเช่า/หอพัก/อพาทเม้นท์ 1 0.4 
มัธยมศึกษา 36 13.7 หลักประกันสุขภาพ   
ปวส./ปวช. 20 7.6    สิทธิข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 189 72.1 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 72 27.5    จ่ายค่ารักษาเอง 45 17.2 
อาชีพ     สิทธิบัตรทอง/สิทธิ 30 บาท 27 10.3 
  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 244 93.1    ประกันสังคม 1 0.4 
ประกอบอาชีพ 18 6.9 โรค/ ปัญหาสุขภาพ   
ความเพียงพอของรายได้      1 โรค 13 5.0 
ไม่เพียงพอ 18 6.9    2 โรค 38 14.5 
เพียงพอ 225 85.9 ≥3 โรค 211 80.5 
มีเหลือเก็บ 19 7.3 อุปกรณ์ช่วยเหลือ   
ความเพียงพอของรายได้      แว่นตา 191 72.9 
ครอบครัว   ฟันปลอม 185 70.6 
ไม่เพียงพอ 36 13.7    ไม้เท้า 107 40.8 
เพียงพอ 226 86.3    รถเข็นนั่ง 29 11.1 
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ตารางท่ี 1ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง(ต่อ) 
ลักษณะ จํานวน ร้อยละ ลักษณะ จํานวน ร้อยละ 
แหล่งที่มาของรายได้   การรู้คิดบกพร่อง    
   บุตร/หลาน 125 47.7    ไม่มี 137 52.3 
   เงินบํานาญ 107 40.8    มี 125 47.7 
   เงินเก็บสะสม 21 8.0 ลักษณะการอยู่อาศัย   
   ค่าเช่า/ดอกเบี้ย 4 1.5    อาศัยอยู่กับบุคคลอ่ืน 250 95.4 
   ญาติ/พี่น้อง 4 1.5    อาศัยอยู่คนเดียว 12 4.6 
   เงินสงเคราะห์ 1 0.5    
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศิริราช 
พบ ความชุกของผู้ป่วยสูงอายุ ร้อยละ 24.8 แบ่งเป็นภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย ร้อยละ 16.4  ซึมเศร้า
ปานกลาง ร้อยละ 7.6 และซึมเศร้ารุนแรงร้อยละ 0.8 ซ่ึงใกล้เคียงกับการศึกษาของPrakash, et al. 
(2009),Liang (2009) และAther et al. (2007)โดยใช้เครื่องมือ Thai Geriatric Depression Scale 
(TGDS) พบความชุกของภาวะซึมเศร้าเป็นร้อยละ 22.0, 21.0 และ 19.8 ตามลําดับซ่ึงจะเห็นว่าในแต่
ละการศึกษาจะพบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
การศึกษาได้แก่ สถานท่ีศึกษา การสุ่มตัวอย่าง โครงสร้างหรือลักษณะทางประชากร ตลอดจน
เครื่องมือวิจัย ที่มีความแตกต่างกัน นอกจากน้ีจากการศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุ พบว่า
ผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลจะมีค่าความชุกของภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผู้สูงอายุในชุมชน(สุดสบาย จุลก
ทัพพะ, 2554) อาจเป็นผลมาจาก ผู้ป่วยสูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจําตัวหรือปัญหา
สุขภาพหลายโรคร่วมกัน โดยพบว่า ร้อยละ 95.0 มีโรคร่วม 1โรคข้ึนไป และนอกจากน้ี พบว่าส่วน
ใหญ่มีโรคประจําตัวหรือปัญหาสุขภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 โรคคิดเป็น ร้อยละ 32.8 รองลงมาคือมี
โรคประจําตัว 3 โรค และ 4 โรค ร้อยละ 26.0 และ 21.8 ตามลําดับ  เม่ือมีโรคร่วมเยอะ  
มักก่อให้เกิดความบกพร่องหรือมีความเสื่อมในหน้าท่ีด้านต่างๆ เกิดภาวะทุพพลภาพและคุณภาพชีวิต
ที่ลดลง และเกิดภาวะซึมเศร้าได้ดังนั้นจึงทําให้ ผู้ป่วยสูงอายุมีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผู้สูงอายุในชุมชน 
เช่นเดียวกับการศึกษาของเกริกชัยพิชัย(2546)ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
ในผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุมีภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 43.1 และการศึกษาของปราณี ศรีสงคราม(2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยสูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านหม่ีพบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุใน
คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ้านหม่ี ร้อยละ 13.8 

สําหรับลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
70.6 มากกว่าเพศชายที่มีจํานวนร้อยละ  29.4 ซ่ึงสอดคล้องกับการรายงานโครงสร้างประชากร
สูงอายุในประเทศไทยที่พบผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย(บรรลุ ศิริพานิช, 2544;สุทธิชัย  
จิตะพันธ์กุลและคณะ, 2542)การศึกษานี้พบ กลุ่มผู้สูงอายุตอนต้น  (60-69 ปี) ร้อยละ 15.6  และพบ
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้สูงอายุตอนกลาง (70-79 ปี) ใกล้เคียงกัน นั่นคือ ร้อยละ 
43.9 และ 40.5 ตามลําดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ รายงานการสํารวจประชากรสูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 
2557 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ(2557) พบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุของประเทศไทยจะมีอายุอยู่
ในช่วงวัยต้นถึงร้อยละ 56.5 อาจเน่ืองมาจากเกณฑ์ในการรับรักษาที่คลินิกผู้สูงอายุ โดยจะรับผู้ป่วย
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สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป หรืออายุน้อยกว่า 70 ปี แต่มีกลุ่มอาการทางสูงอายุ (geriatric 
syndromes) เช่น สมองเสื่อม หกล้ม เป็นต้น เม่ือพิจารณาสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่(ร้อยละ 53.8)สอดคล้องกับการศึกษาของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2557) 
และวิทยาลัยประชากรศาสตร์(2556) ที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 64.8) 
รองลงมาคือ มีสถานภาพสมรส หม้าย/หย่า/แยก ร้อยละ 30.5 และสถานภาพสมรส โสด  ร้อยละ 
3.9 และในส่วนของระดับการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
คิดเป็น ร้อยละ 45.0สอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2557)ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จบระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 75.7) 

สําหรับลักษณะทางสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
(ร้อยละ 93.1) และส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 85.9 พบว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากบุตร
หลาน (ร้อยละ 47.7) สอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2550) ที่พบว่าแหล่งรายได้
หลักของผู้สูงอายุมากจากบุตรหลาน (ร้อยละ 52.3) ผู้ป่วยสูงอายุส่วนมาก (ร้อยละ 52.3) อาศัยอยู่
กับบุตรหลาน มีเพียงร้อยละ 4.6 ที่อาศัยอยู่คนเดียว ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา (เกริกชัย 
พิชัย, 2546; ชัดเจน จันทรพัฒน์, 2547; พรเพ็ญ สําเภา, 2548) น่ันแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ผู้สูงอายุจะ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่ก็มีรายได้ที่เพียงพอและส่วนใหญ่ก็จะมาจากบุตรหลาน ซ่ึงในสังคมไทยนับว่า
เป็นการตอบแทนบุญคุณหรือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การที่ผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบ
อาชีพอาจเนื่องมาจากอายุที่เพ่ิมข้ึน และสังคมไทยก็มีค่านิยมท่ีไม่อยากให้ผู้สูงอายุทํางาน เม่ือมีอายุ
มากข้ึนก็มักจะให้ผู้สูงอายุอยู่บ้าน และบุตรหลานเองต้องเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อรสา ใยยอง, 2554)  

เม่ือวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีโรคประจําตัว
หรือปัญหาสุขภาพมากกว่า 1 อย่าง ซ่ึงโรคประจําตัวหรือปัญหาสุขภาพท่ีพบส่วนใหญ่คือ ความดัน
โลหิตสูง (ร้อยละ 74.4) รองลงมาคือ ไขมันในเลือดสูง ข้อเข่าเสื่อม และเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ  
64.1, 33.2 และ 32.4 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบโรคกระดุกพรุน พบร้อยละ 25.2 โรคสมองเสื่อม 
พบร้อยละ 22.5 เป็นต้น จะเห็นว่าผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมักจะมีปัญหาสุขภาพ
มากกว่า 1 อย่างซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา (เกริกชัย พิชัย, 2546; ชัดเจน จันทรพัฒน์, 
2547; สายพิณ ยอดกุล, 2555)และอธิบายได้ว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายท่ี
เกิดข้ึนตามวัยเช่นระบบการไหลเวียนเลือดระบบหายใจและตับไตเป็นต้นทําให้มีความต้านทานต่อโรค
ต่างๆลดลง ส่ งผลใ ห้ มี โ รค ต่างๆ เกิ ดขึ้ นมากมายโดย เฉพาะโรค เ ร้ือรั ง ไ ด้แก่ โ รคมะ เร็ ง 
ข้ออักเสบโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคพาร์คินสันโรคหลอดเลือดในสมองตีบ(บรรลุ  
ศิริพานิช, 2544)ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา กิริยางาม(2552)ซ่ึงศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอายุรกรรม พบว่าโรคประจําตัวท่ีพบมาก
ในผู้สูงอายุคือความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 58.0) รองลงมาคือโรคหัวใจและเบาหวานและมีปัญหา
สุขภาพมากกว่า 1 อย่าง 

การที่ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามักก่อให้เกิดความบกพร่องหรือมีความเสื่อมในหน้าท่ีด้าน
ต่างๆ เกิดภาวะทุพพลภาพและคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างมาก ซ่ึงต้องการการช่วยเหลือดูแลท่ีค่อนข้างสูง
จากคนในครอบครัวหรือผู้ดูแล จึงเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยและมีความสําคัญที่ควรให้ความ
สนใจในผู้สูงอายุ (Hybels& Blazer, 2005)ดังน้ันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุจึงมีความสําคัญและควร
ตระหนักถึงรวมถึงหามาตรการในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีทําให้เจ้าหน้าท่ีในทีมสุขภาพตระหนักถึงความสําคัญของภาวะซึมเศร้า
และทราบถึงกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าเพ่ือท่ีจะสามารถประเมินภาวะซึมเศร้า
และติดตามวางแผนให้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือหาแนวทางการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท้ังนี้เพ่ือให้ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการวินิจฉัยและการรักษา 
ที่ถูกต้องรวมทั้งยังเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากภาวะซึมเศร้าได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ช่วยเป็นแนวทางการทําวิจัยครั้งต่อไปโดยใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ทําวิจัยในลักษณะอ่ืนเช่นรูปแบบจําลองเชิงสาเหตุ (causal model) เป็นต้นซ่ึงเป็นการหาความเป็น
เหตุ-ผลระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม (temporal relationship) เพ่ือจะได้ทราบถึงตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในในคลินิกผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน
มากขึ้น 
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