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ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำ�ลังรับการรักษาที่
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
จิรัฐิติกาล ดวงสาส.ม*.
ภัทระ แสนไชยสุริยาDr.rer.med**

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กำ�ลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร์มีภาวะ metabolic syndrome เพิ่มขึ้น การศึกษานี้จึงทำ�เพื่อสำ�รวจภาวะ metabolic syndrome และ
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ metabolic syndrome ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำ�นวน 320 คน ที่กำ�ลัง
รับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิง
พรรณนาแบบภาคตัดขวางเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำ�ลังมารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก
(ทั้งผู้ป่วยซึมเศร้าใหม่และเก่า) อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จำ�นวนทั้งสิ้น 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพได้แก่ เครื่องชั่งน้ำ�หนัก ที่วัดส่วนสูงสายวัด
รอบเอวเครื่องวัดความดันและชุดเจาะเลือดตรวจหา Triglyceride Cholesterol และ Fasting Blood Sugar
โดยเครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือด ยี่ห้อ Vitrosรุ่น 250 ดำ�เนินการตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ถึงวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557
ผลการวิจยั พบความชุกของภาวะ metabolic syndrome ในผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าทีม่ ารับการรักษาทีแ่ ผนก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ metabolic
syndrome อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p≤0.05 คือการกินยารักษารักษาโรคซึมเศร้า Tolvon และ Sertraline
ดังนั้นจึงควรมีการประเมินและเฝ้าติดตามภาวะนี้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
คำ�สำ�คัญ: ภาวะmetabolic syndrome ผู้ป่วยซึมเศร้า
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Abstract

Metabolic Syndrome in Patients with Major Depressive Disorder at Outpatient Clinic NakhonRatchasimaRajanagarindra Psychiatric Hospital.The objective of this study was to survey the factors related
to metabolic syndrome of outpatients with major depressive disorder in NakhonRatchasimaRajanagarindra
Psychiatric Hospital. This was a descriptive cross sectional study during 1 February to 15 March 2014.
The data were collected data form 320 out patients with major depressive disorder either old or new
case. Instruments were general information questionnaire, Montgomery-Asberg Depression Rating Scale
(MADRS), factors related to metabolic syndrome questionnaire, and biomarker.
The results of the study showed thatthe prevalence of metabolic syndrome in patients with major
depressive disorder at outpatient clinic was significantly correlated with havingTolvon antidepressant
agent and sertraline antidepressant agent (p≤0.05).
In summary, the metabolic syndrome was quite high prevalence in patients with majordepressive
disorder taking Tolvon antidepressant agent and sertraline antidepressant agent. These findings support
the importance of assessing and monitoring metabolic syndrome in patients with major depressive
disorder.
Keywords: metabolic syndrome, patients with major depressive disorder, antidepressant agent
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

โรคซึมเศร้าเป็นการป่วยทั้งร่างกาย จิตใจ
และความคิดซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวัน เช่น
การรับประทานอาหาร การหลับนอนการรับรูต้ วั เอง
ผูป้ ว่ ยไม่สามารถประสานความคิด ความรูส้ กึ ของตัว
เองเพื่อแก้ปัญหาหากไม่ได้รับการรักษาอาการอาจ
จะอยู่เป็นเดือน โรคซึมเศร้าสามารถจ�ำแนกได้เป็น
3 ชนิด คือ Major depression เมื่อเกิดอาการดังกล่าว
จะรบกวนการท�ำงานซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งๆ แล้ว
หาย Dysthymia ภาวะรุนแรงและเรื้อรัง ท�ำให้สูญ
เสียความสามารถในการท�ำงานและความรู้สึกที่ดี
และ Bipolar disorder (ณรงค์ สหเมธาพัฒน์, 2554)
ภาวะโรคซึมเศร้าอยู่ในอันดับ 2 จาก 10 อันดับโรค
ที่มีผู้มารับการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์ โดยแยกเป็นเพศชาย จ�ำนวน 946 คน
และเพศหญิง 2,262 คน รวมทั้งสิ้น 3,208 คน และ
ยังพบว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีภาวะ metabolic หรือ
ภาวะอ้วนลงพุง และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน�้ำตาล
ในเลือดผิดปกติ ภาวะต้านต่ออินซูลิน ภาวะความ
ดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง และภาวะอ้วน
ซึ่งภาวะmetabolic syndrome มีความสัมพันธ์กับ
การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ถึง 5–9 เท่า โรคหัวใจและหลอดเลือด 2-3 เท่า และ
โรคเส้นเลือดในสมองตีบ เนื่องจากผู้ป่วยซึมเศร้า
รับประทานยาบางชนิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค ขาดการออกก�ำลังกายที่เหมาะสมก่อให้เกิด
ภาวะ metabolic syndrome ขึ้น (พิทักษ์พล บุณยมา
ลิก, 2555)
ประเทศไทยพบความชุกของภาวะนีร้ อ้ ยละ
18.50-26.50 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหา
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ที่ส�ำคัญทางสาธารณสุขศิริรัตน์ คุปติวุฒิ และคณะ
(2554) ศึกษาความชุกของภาวะ metabolic syndrome
ในผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าทีม่ ารับการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ย
นอก โรงพยาบาลศิริราช พบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มี
ภาวะ metabolic syndrome ร้อยละ 31.3 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงต้องการศึกษา ภาวะ metabolic syndrome ในผูป้ ว่ ย
โรคซึมเศร้า ที่ก�ำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เพื่อ
ส�ำรวจภาวะ metabolic syndrome ในผู้ป่วยซึมเศร้า
ที่ก�ำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะ metabolic syndrome
ในผู้ป่วยซึมเศร้าที่ก�ำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
และเพือ่ เป็นแนวทางในการดูแล การบ�ำบัดรักษาใน
ด้านต่างๆ เช่น การออกก�ำลังกาย การบริโภคอาหาร
ภาวะโภชนาการ โดยผลการศึกษาสามารถน�ำไปเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา วางแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยภาวะmetabolic syndrome และเพื่อน�ำเสนอ
ผู้บริหารในการวางแผนจัดท�ำแนวทางการป้องกัน
โรค metabolic syndrome ในผูป้ ว่ ยซึมเศร้าให้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ส�ำรวจภาวะ metabolic syndrome ใน
ผูป้ ว่ ยซึมเศร้าทีก่ ำ� ลังรับการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะ
metabolic syndrome ในผู้ป่วยซึมเศร้าที่ก�ำลังรับ
การรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทรวิธีด�ำเนินการวิจัย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น				

ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อาชีพโรคประจำ�
ตัว (เบาหวาน ความดัน โรคอ้วน) ระดับการศึกษา
ประวัติการเจ็บป่วยญาติสายตรง (เบาหวาน ความดัน
โรคอ้วน) พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ข้อมูลด้าน
โภชนาการ และการออกกำ�ลังกาย)พฤติกรรมเสี่ยง
ด้านสุขภาพ(การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และการสูบ
บุหรี่) ภาวะสุขภาพ/ประวัติการเจ็บป่วย (โรคที่ได้รับ
การวินิจฉัย) และประวัติการรักษา/การใช้ยา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาภาวะ metabolic syndrome ใน
ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าทีก่ ำ� ลังรับการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ย
นอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study) โดยมีขั้นตอนและ
วิธีด�ำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์จำ� นวน
3,208 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการ
ศึกษา (Inclusion criteria) ดังนี้
		 1.1 ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
ซึมเศร้า (Major depressive disorder) ตามเกณฑ์
การวินิจฉัย DSM-IV-TR28 หรือ ICD-10 code F32
และ F3329 (โดยได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์)
ได้ดำ� เนินการขอจริยธรรมในมนุษย์จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และได้ให้ผู้ป่วยหรือญาติลงลายมือชื่อ
ยินยอมในการด�ำเนินการวิจัย

ภาวะ metabolic syndrome
1. รอบเอว (เซนติเมตร)
2. Blood Pressure
3. Fasting Blood Sugar (mg/dl)
4. Cholesterol HDL (mg/dl)
5. Triglyceride (mg/dl)

		 1.2 ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาได้ รั บ การชั่ ง
น�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และวัดเส้น
รอบเอวด้วยวิธมี าตรฐานด้วยเครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก ทีว่ ดั
ส่วนสูง เครือ่ งวัดความดันโลหิตและสายวัดรอบเอว
ทีไ่ ด้มาตรฐานและใช้เครือ่ งมือชุดเดิมตลอดการวิจยั
		 1.3 เจาะเลือดของผู้เข้าร่วมการศึกษา
ส่งตรวจ fasting plasma glucose, triglyceride และ
ไขมันชนิด HDL
		 1.4 ผู ้ วิ จั ย เปิ ด แฟ้ ม เวชระเบี ย นของ
ผู้ป่วยเพื่อลงข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การวินิจฉัยโรค ประวัติโรคทางจิตเวชอื่นๆ คะแนน
จากแบบประเมินMontgomery-Åsberg Depression
Rating Scale (MADRS) ซึ่งประเมินโดยจิตแพทย์
และยาทางจิตเวชที่ผู้ป่วยได้รับ
		 1.5. ผู ้ วิ จั ย น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าท� ำ การ
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาคือค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ
เชิงอนุมานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ
ได้แก่OR โดยผลการทดสอบถือว่ามีนัยส�ำคัญทาง
สถิติเมื่อค่า p-value < 0.05

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆได้แก่OR โดย
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สู ตรการคํานวณขนาดตัวอย่าง
NP(1  P)
(N  1)e 2  P(1  P)
Z2
โดย = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนประชากร 3,208คน
P = ค่าสัดส่วนของความชุกของภาวะ metabolic syndrome ในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าคิดเป็ นร้อยละ 31.30 (ศิ
(ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ และคณะ, 2554)
e = ค่าความคลาดเคลือ่ นเท่ากับ 0.05 หรือ 5%
แทนค่าในสูตร
3,208(0.313)(1 0.313)
n = 689.819448
n=
2.3020520329
(3,2081)(0.05)2  (0.313)(1 0.313)
1.96 2
=
299.65 ~ 300 คน
จากการคํานวณดังกล่าวข้างต้นได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน ผูว้ ิจยั จึงขอกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็ น 320 คนแล้วสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ทราบความน่ าจะเป็ น (Non-Probability
sampling) โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
					
3) ไขมันไตรกลีเซอร์
		 1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าสู่ การศึกษา (Inclusion criteria)
			 1.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร ไรด์ในเลือดสูง มีค่ามากกว่า 150มิลลิกรัม/เดซิลิตร
1.1.1.1 ผูcriteria)
ป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
บป่ วยด้
วยโรคซึ
หรือได้วร่าับเจ็ยาลดมั
นในเลื
อดอยูมเศร้
่ า และยินดีเข้า
เข้าสู่การศึกษา (Inclusion
ร่ วมโครงการ และต้อ1.1.1.1
งมีภาวะผู3้ ปใน่ ว ยที
5 ดั่ ไงด้นี้ รั บ การ 					
				
4) ไขมัน HDL-Choชนี มวลกาย
งชายและหญิ
กว่าา25
/ตารางเมตร
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่1)วยด้ค่วาดัยโรคซึ
มเศร้า (BMI)
และ ทั้lesterol
ต�ำ่ คืองน้สูองยกว่
40 มิกิลโลิลกรั
กรัมม/เดซิ
ลติ ร ในชาย
า 90อเซนติ
เมตร3 ใน
หญิ5งดั80งนีเซนติ
มตร
อน้อยกว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในหญิง
ยิหรืนดีอเรอบเอวชายมากกว่
ข้าร่วมโครงการ และต้
งมีภาวะ
้ เหรื
5) ระดั บ น�้ ำ ตาลใน
					
1) ค่ า ดั ช นี ม วลกาย 					
(BMI) ทั้งชายและหญิงสูงกว่า 25 กิโลกรัม/ตาราง เลือด ขณะทีอ่ ดอาหาร สูงกว่า 110 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
เมตร หรือรอบเอวชายมากกว่า 90 เซนติเมตร หญิง (ตามเกณฑ์ของ IDF ใช้ค่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
			 1.1.2 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร
80 เซนติเมตร
					
2) มีความดันโลหิต ออกจากการศึกษา (Exclusion criteria)คือ ไม่ได้
สูงกว่า 130/85 มิลลิเมตรปรอท หรือได้รับยาลด รับค�ำยินยอมในการท�ำโครงการวิจัยจากผู้ป่วย หรือ
ความดันโลหิต
ผูป้ กครอง หรือผูด้ แู ล และผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ metabolic

n

=
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syndrome มาก่อนตรวจพบภาวะซึมเศร้า	
			 1.1.3 เกณฑ์การน�ำอาสาสมัครออก
จากการศึกษา (Withdrawal of participant criteria)
คื อ ไม่ ไ ด้ รั บ ค� ำ ยิ น ยอมในการท� ำ โครงการวิ จั ย
เนือ่ งจากอาสาสมัครไม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีไ่ ด้แจ้ง
ไว้ลว่ งหน้า หรือผูป้ ว่ ย หรือผูป้ กครอง หรือผูด้ แู ล ขอ
ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนคือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ภาวะ

สุขภาพ
		 1.1 เครื่องชั่งน�้ำหนัก แบบตัวเลข
		 1.2 ที่วัดส่วนสูง
		 1.3 สายวัดรอบเอว
		 1.4 เครื่องวัดความดัน แบบดิจิตอล
		 1.5 ชุดเจาะเลือดตรวจหา Triglyceride,
Cholesterol, Fasting Blood Sugar
		 1.6 เครื่องตรวจวัดสารเคมีในเลือด
2. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานจ�ำนวน 5
ข้อ ได้แก่ เพศ ที่อยู่ อายุ อาชีพ โรคประจ�ำตัว ระดับ
การศึกษา
		 ส่วนที่ 2 แบบประเมิน Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) เป็นแบบ
ประเมินของกรมสุขภาพจิต ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ประเมิน
อาการและอาการแสดงที่รุนแรงของภาวะซึมเศร้า
ใช้ในการประเมินการเปลีย่ นแปลงในการรักษาและ
ใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับแพทย์หรือผู้ประเมินที่ไม่
ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านจิตเวช ข้อจ�ำกัดของ
แบบประเมินนี้คือ ต้องใช้การสัมภาษณ์ประกอบ

การสังเกตสภาพจิตจึงจะได้ผล (สมบูรณ์รณชัย
คงสกนธ์ และคณะ,2546)
		 ส่วนที่ 3 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะ metabolic syndrome ในประชากรทีศ่ กึ ษาทัง้ หมดในด้าน
เพศ รอบเอว (เซนติเมตร) Body Mass Index (kg/
m2) ความดัน Systolic (mm.Hg.) ความดัน Diastolic
(mm/Hg.) Fasting Blood Sugar (mg/dl) HDL (mg/
dl) Triglyceride (mg/dl)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

สร้ า งแบบสอบถามจากการทบทวน
วรรณกรรม ได้ แ ก่ หนั ง สื อ รายงานการวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการศึกษา และ
น�ำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.พญ.สุวรรณี เรืองเดช ต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นคริ น ทร์ 2. พญ.อั ญ ชลี ศิ ริ เ ทพทวี ต� ำ แหน่ ง
จิ ต แพทย์ 3. ผศ.ดร.สุ ว ลี โล่ วิ ร กรณ์ ต� ำ แหน่ ง
หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาหรือไม่ ก่อนน�ำไปน�ำแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยซึ ม เศร้ า จ� ำ นวน 30 คน
เพื่อหาค่า Reliability โดยได้ค่า Cronbach Alpha
Coefficient 0.84 ด้านเครื่องมือวัดความดัน FBS
HDL Triglyceride ท�ำการ Calibrate ทุกครั้งเมื่อมี
การวัดใหม่

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
ประสานขอความร่วมมือในการวิจัยกับตัว
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ผูป้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย และผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทร์และรายละเอียดการใช้
เครื่องมือ แล้วด�ำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนดในพืน้ ทีท่ ที่ ำ� การวิจยั ท�ำการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก�ำหนด ได้แก่การชั่งน�้ำหนักวัดส่วนสูง วัดรอบ
เอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจหา Fasting
Blood Sugar (mg/dl) HDL (mg/dl) และ Triglyceride
(mg/dl)โดยพยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นัก
โภชนาการ เป็นผู้เก็บตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ร วบรวมได้ ม า
ด�ำเนินการดังนี้
			 ผู ้ วิ จัยด�ำเนินการตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ ข องการตอบแบบสอบถาม และน� ำ
แบบสอบถามมาลงรหัสตามทีไ่ ด้กำ� หนด และท�ำการ
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ การ
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม STATA version
10.1
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สถิติที่ใช้

สถิติเชิงพรรณ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด ในการ
พรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเชิงอนุมาน ใช้
สถิตหิ าความสัมพันธ์ของภาวะ metabolic syndrome
ในด้านปัจจัยความสัมพันธ์ต่อภาวะ metabolic syndrome ใช้สถิติทดสอบ OR ในการทดสอบทางสถิติ

ผลการวิจัย

ลักษณะทางประชากร
ผู ้ ป ่ ว ยซึ ม เศร้ า ที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่ แ ผนก
ผูป้ ว่ ยนอก จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 320 คน (ตารางที่1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 61.25 มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ร้อยละ 34.07
(อายุเฉลี่ย 41.35± 14.59 ปี มากที่สุด 70 ปี และน้อย
ทีส่ ดุ 16 ปี) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ
26.30 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
23.31มีภมู ลิ ำ� เนาอาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดนครราชสีมา
ร้อยละ 66.70 ผูป้ ว่ ยซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่มโี รคประจ�ำ
ตัว (ร้อยละ 74.69)

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากร (N=320)
ลักษณะทางประชากร
จ�ำนวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
124
38.75
หญิง
196
61.25
อายุ (ปี)
<30
109
34.07
35-50
102
31.86
51-60
70
21.88
>60
39
12.19
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)ค่ามัธยฐาน (ค่าต�่ำสุด : ค่าสูงสุด) 41.35±14. 59; 40.50(16:70)
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ลักษณะทางประชากร

จ�ำนวน

อาชีพ		
เกษตรกรรม
81
ค้าขาย
61
รับราชการ
27
พนักงานเอกชน
31
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
42
รับจ้าง
12
ว่างงาน/ไม่ได้ท�ำงาน
66
ภูมิล�ำเนา		
พักอาศัยภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	
214
เพศ
ชาย
124
หญิง
196
โรคประจ�ำตัวทางกาย		
มี
81
ไม่มี
239
โรคประจ�ำตัวทางกาย (n=81)		
เบาหวาน
12
ความดันโลหิตสูง
45
ไทรอยด์
12
ธาลัสซีเมีย
3
เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูง
9

ร้อยละ
23.31
19.06
8.44
9.69
13.13
3.75
20.63
66.88
38.75
61.25
25.31
74.69
14.82
55.55
14.82
3.70
11.11

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรม ส่วน และน�ำ้ หวานหรือน�ำ้ อัดลม ซึง่ รับประทานเป็น
ครั้งคราว ร้อยละ 54.70, 76.60, 77.50 และ 53.13
การบริโภค

พฤติ ก รรมการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
พฤติกรรมการบริโภคของผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า (ตาราง
ที่3) เกินครึ่งหนึ่งไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการ (ร้อยละ 52.20) ได้รบั ข้อมูลจากบุคลากร
ทางการแพทย์ ร้ อ ยละ 81.95 ผู ้ ป ่ ว ยซึ ม เศร้ า
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เป็นประจ�ำค่อนข้าง
น้อยมีเพียง 39 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.19 โดย
ได้รับอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อหลักรับประทานผัก
มากกว่า 3 ทัพพี หรือ 0.5 กก.ต่อวัน ผลไม้วนั ละ 2–3

ตามล�ำดับ รับประทานอาหารประเภท ต้ม นึง่ ลวก ย�ำ
หมกเป็นประจ�ำ และไม่เคยรับประทานเลยมีเท่ากัน
คือ ร้อยละ 6.56 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วย
การออกก�ำลังกาย ร้อยละ 52.20 ส่วนใหญ่ออกก�ำลัง
กายสัปดาห์ละ 3–5 วัน ร้อยละ 41.32 ใช้เวลาในการ
ออกก�ำลังกาย 10–30 นาที/ครัง้ (ร้อยละ 86.80) (เวลา
เฉลี่ย 30.76±13.42 นาที มากที่สุด 90 นาที และน้อย
ที่สุด 10 นาที) และท�ำให้รู้สึกการเต้นของหัวใจเร็ว
ขึ้น มีเหงื่อซึม ร้อยละ 93.10

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 21 No. 2 July - December 2015

49

ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค (N = 320)
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค
จ�ำนวน
ร้อยละ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ		
การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ		
		 เคย
133
41.56
		 ไม่เคย
166
51.88
		 ไม่ทราบ
21
6.56
		 แหล่งที่ได้รับข้อมูลทางโภชนาการ (N=133)		
		 บุคลากรทางการแพทย์
109
81.95
		 ญาติพี่น้อง
14
10.53
		 เพื่อน
3
2.26
		 หนังสือ/วารสาร
6
4.51
		 อื่นๆ
1
0.75
		 การออกก�ำลังกาย		
		 ออกก�ำลังกาย
167
52.19
		 ไม่ออกก�ำลังกาย
153
47.81
		 ความถี่ในการออกก�ำลังกาย (วัน/สัปดาห์) (N = 167)		
		 <3
49
29.34
		 3–5
69
41.32
		 >5
49
29.34
		 ระยะเวลาในการออกก�ำลังกาย (นาที/ครั้ง) (N = 167)		
		 <30
40
23.95
		 30–45
111
66.47
		 >61
16
9.58
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน); ค่ามัธยฐาน (ค่าต�่ำสุด:ค่าสูงสุด)30.76±13.42; 30 (10 : 90)
พฤติกรรมการบริโภค		
การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่		
		 ประจ�ำ
39
12.19
		 ครั้งคราว
236
73.75
		 ไม่เคย
45
14.06
รับประทานอาหารเช้าเป็นมื้อหลัก		
		 ประจ�ำ
115
35.94
		 ครั้งคราว
175
54.69
		 ไม่เคย
30
9.38
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ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค (N = 320) (ต่อ)
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค
จ�ำนวน
ร้อยละ
พฤติกรรมการบริโภค		
รับประทานผักมากกว่าวันละ 3 ทัพพี		
		 ประจ�ำ
54
16.88
รับประทานผลไม้มากกว่าวันละ 2–3 ส่วน		
		 ประจ�ำ
48
15.00
		 ครั้งคราว
248
77.50
		 ไม่เคย
24
7.50
รับประทานอาหารประเภทต้ม นึ่ง ลวก ย�ำ ลวก		
		 ประจ�ำ
21
6.56
		 ครั้งคราว
278
86.88
		 ไม่เคย
21
6.56
น�้ำอัดลม น�้ำหวาน		
		 ประจ�ำ
54
16.88
		 ครั้งคราว
170
53.12
		 ไม่เคย
96
30.00

พฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพ

พฤติ ก รรมความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ตารางที่ 4) ส่วนใหญ่เคยดื่ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ร้อยละ 52.81 ในกลุม่ ทีเ่ คยดืม่ /
ปัจจุบันยังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 60.36

โดยความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ สัปดาห์ละครั้ง
ร้อยละ 50.98และเคยสูบ หรือสูบบุหรี่ ร้อยละ
31.88 โดยสูบบุหรีเ่ ป็นประจ�ำ ร้อยละ 44.12 และสูบ
น้อยกว่า 5 มวน/ครั้ง ร้อยละ 50.00

ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (N = 320)
พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
จ�ำนวน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		
เคย		
169
ไม่เคย
151
ปัจจุบัน (n=169)		
		 ดื่ม
102
		 ไม่ดื่ม
67

ร้อยละ
52.81
47.19
60.36
39.64
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ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (N = 320)
พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
จ�ำนวน
ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ (N=102)		
		 อาทิตย์ละครั้ง
52
		 อาทิตย์ละ 4 ครั้ง
6
		 ทุกวัน
9
		 เดือนละครั้ง
32
		 อื่นๆ
3
การสูบบุหรี่ (ปัจจุบันยังสูบบุหรี่)		
เคย		
102
ไม่เคย
218
ความถี่ในการสูบบุหรี่ (N=102)		
		 นานๆ ครั้ง
57
		 ประจ�ำ
45
จ�ำนวน (มวน/วัน)		
		 <5
51
		 5–10
30
		 >10
21

ประวัติการเจ็บป่วยและการใช้ยา

ภาวะสุขภาพและประวัติการเจ็บป่วยของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล
จากเวชระเบียนผู้ป่วย(ตารางที่ 5) พบว่า ผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าแยกได้ 2 กลุ่มคือ major depression ร้อย
ละ 94.38 และ Dysthymia ร้อยละ 5.62 ในด้านการ

ร้อยละ
50.98
5.88
8.82
31.37
2.94
31.88
68.12
55.88
44.12
50.00
29.41
20.69

รักษามีการใช้ยากลุ่มที่ท�ำให้เกิดภาวะอ้วน ได้แก่
Amitriptyline ร้ อ ยละ 15.94 Tolvon ร้ อ ยละ
6.56 และ Tarzodone ร้อยละ 3.75 ส่วนยากลุ่มที่
ท�ำให้เบื่ออาหาร ได้แก่ Fluoxetine ร้อยละ 46.25
Sertraline ร้อยละ 20.94 และ Venlafaxine ร้อยละ
2.81

ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา (N = 320)
ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา
จ�ำนวน
ชนิดของโรคซึมเศร้า (N=320)		
Major depression
302
Dysthymia
18

ร้อยละ
94.38
5.62
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ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา (N = 320)
ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา
จ�ำนวน
ประวัติการรักษา/ การใช้ยา		
กลุ่มที่ท�ำให้เกิดภาวะอ้วน		
		 Tarzodone		
			 ใช้
12
			 ไม่ใช้
308
		 Amitriptyline		
			 ใช้
51
			 ไม่ใช้
269
		 Tolvon		
			 ใช้
21
			 ไม่ใช้
299
กลุ่มที่ท�ำให้เบื่ออาหาร		
		 Fluoxetine		
			 ใช้
148
			 ไม่ใช้
172
		 Sertraline		
			 ใช้
67
			 ไม่ใช้
253
		 Venlafaxine		
			 ใช้
9
			 ไม่ใช้
311
		 รักษาหรือใช้ยาชนิดอื่นๆ		
			 ใช้
42
			 ไม่ใช้
278

การประเมินภาวะ metabolic syndrome

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จ�ำนวน 320 คน มีภาวะ
metabolic syndrome จ�ำนวน 140 คน ร้อยละ 43.75
และในส่วนที่เกิดภาวะ metabolic syndrome
1. เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 64.30
2. อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 77.10
3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ

3.75
96.25
15.94
84.06
6.56
93.44
46.25
53.75
20.94
79.06
2.81
97.19
13.12
86.88

และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 27.10
4. มีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 27.90
5. มีญาติสายตรงเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ร้อยละ 82.20
ซึ่ ง เกณฑ์ ที่ ใ ช้ วิ นิ จ ฉั ย ภาวะ metabolic
syndrome ของ NCEP ATPIII ระบุว่า ผู้ที่มีกลุ่ม
อาการ metabolic syndrome จะมีภาวะ (อย่างน้อย
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3 ใน 5 ข้อ) ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 6) ผู้ป่วยซึมเศร้า
เพศหญิงที่มีรอบเอวที่เกินเกณฑ์มาตรฐานก�ำหนด
คือ 80 เซนติเมตร ร้อยละ 55.45 (รอบเอวหญิงเฉลี่ย
81.25±9.25 เซนติเมตร น้อยทีส่ ดุ 65 เซนติเมตร และ
มากที่สุด 110 เซนติเมตร) การตรวจทางห้องปฏิบัติ
การ เฉพาะกลุม่ บุคคลทีม่ อี ายุมากกว่า 35 ปี (ร้อยละ
65.93) ด้วยการตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และไขมัน HDL-Cholesterol
ของกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าที่ก�ำลังมารับการรักษาที่
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
ราชนครินทร์ จ�ำนวนทั้งหมด 211 คน พบว่า มี
ระดับน�้ำตาลในเลือด ขณะที่อดอาหารสูงกว่า 110
มิลลิกรัม/เดซิลิตร ร้อยละ 36.97 (ระดับน�้ำตาล
ในเลือดเฉลี่ย 111.88±33.65 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
น้อยที่สุด 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตรและมากที่สุด 245
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มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
มีค่ามากกว่า 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ร้อยละ 27.96
(ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเฉลี่ย 112.58±57.90
มิลลิกรัม/เดซิลิตรน้อยที่สุด 20 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
และมากที่ สุ ด 260 มิ ล ลิ ก รั ม /เดซิ ลิ ต ร) ส� ำ หรั บ
ไขมัน HDL-Cholesterolต�่ำ ของผู้ป่วยซึมเศร้าเพศ
ชาย (n=77) คือ น้อยกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ร้อยละ 24.68 (ไขมัน HDL-Cholesterol เพศชาย
เฉลี่ย 51.11±14.23 มิลลิกรัม/เดซิลิตรน้อยที่สุด
24 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และมากที่สุด 80 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร) และผู้ป่วยซึมเศร้าเพศหญิง (N=134) คือ
น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตรร้อยละ 46.27 (ไขมัน
HDL-Cholesterol เพศหญิงเฉลี่ย 50.45±16.66
มิลลิกรัม/เดซิลิตรน้อยที่สุด 24มิลลิกรัม/เดซิลิตร
และมากที่สุด 95 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)

ตารางที่ 6 การประเมินภาวะ metabolic syndrome (N = 320)
ผลการประเมินจ�ำนวน
(ร้อยละ)
x̃ ±SD
มาตรฐาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
111.88±33.65
110
133 (63.03) 78 (36.97)
51.11±14.23
40
58 (75.32) 19 (24.68)
50.45±16.66
50
72 (53.79) 62 (46.27)
112.58±57.90
150
152 (72.04) 59 (27.96)
83.83±7.65
90
97 (82.20) 21 (17.80)
81.25±9.25
80
90 (44.55) 112 (55.45)
24.00±3.85
25.00 278 (86.87) 42 (13.13)

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
น�้ำตาลในเลือด
HDL-Cholesterol ชาย
HDL-Cholesterol หญิง
TG
รอบเอวชาย
รอบเอวหญิง
BMI
ความดันโลหิต
- ค่าหัวใจบีบตัว
- ค่าหัวใจคลายตัว

ค่าพิสัย
70–245
24–80
24–95
20–260
65–98
65–110
18.26-33.69
110–146
56–97

124.56±11.33 140–159 292 (91.85)
79.36±8.28
90–99

26 (8.15)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ metabolic 95% CI อยู่ระหว่าง 0.66–1.67 และ 0.89–2.47เท่า
ตามล�ำดับ ซึง่ มี 1 อยูใ่ นค่าช่วงเชือ่ มัน่ แสดงว่า ปัจจัย
syndrome

จากผลการวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับภาวะ metabolic syndrome
พบว่า ปัจจัยด้านเพศมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
metabolic syndrome เป็น 0.8 เท่าของคนที่ไม่เกิด
ภาวะ metabolic syndrome ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง
0.49-1.29 เท่า
ปัจจัยด้านอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม มีโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ metabolic syndrome เป็น
1.7 เท่า ของคนที่ไม่เกิดภาวะ metabolic syndrome
ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง 0.96–2.94 เท่า ในส่วนนี้ มี 1
อยูใ่ นค่าช่วงเชือ่ มัน่ แสดงว่าเพศ อาชีพเกษตรกรรม
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด ภาวะ metabolic
syndrome
ปั จ จั ย ด้ า นพฤติ ก รรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ได้แก่ การออกก�ำลังกายมากกว่า 3 วัน/สัปดาห์ การ
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่เป็นประจ�ำ การรับ
ประทานอาหารมื้อเช้าเป็นประจ�ำ การรับประทาน
ผักมากกว่า 3 ทัพพี การรับประทานผลไม้วันละ 2
-3 ส่วนเป็นประจ�ำ การรับประทานอาหารประเภท
ต้ม นึ่ง ลวก ย�ำ หรือหมก และการเลือกดื่มน�้ำเปล่า
แทนน�้ำอัดลมหรือน�้ำหวานมีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะ metabolic syndrome เป็น 0.7, 1.1, 0.9,
1.1, 0.8, 0.5 และ 0.7 เท่าตามล�ำดับ ของคนที่ไม่เกิด
ภาวะ metabolic syndrome ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง
0.44-1.10, 0.57-2.18, 0.57-1.51, 0.60-2.12, 0.491.60, 0.15-1.40, และ 0.33-1.24 เท่าตามล�ำดับ และ
ปัจจัยด้านความเสี่ยงด้านสุขภาพ (การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่) มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะ metabolic syndrome เป็น 1.04 และ 1.50
เท่า ของคนที่ไม่เกิดภาวะ metabolic syndrome ที่

ด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และปัจจัยด้าน
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดภาวะ metabolic syndrome
ปัจจัยด้านการรักษา การใช้ยากลุ่มที่ท�ำให้
เกิดภาวะอ้วน (Tarzadone และ Amitriptyline) มี
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ metabolic syndrome
เป็น 1.1 และ 0.7 เท่า ของคนทีไ่ ม่เกิดภาวะ metabolic
syndrome ที่ 95% CI อยู่ระหว่าง 0.29-4.47 และ
0.37-1.35 เท่าตามล�ำดับ และกลุม่ ทีท่ ำ� ให้เบือ่ อาหาร
(Fluoxetine และ Venlafaxine) มีโอกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดภาวะ metabolic syndrome เป็น 0.7 และ 0.4 เท่า
ของคนที่ไม่เกิดภาวะ metabolic syndrome ที่ 95%
CI อยู่ระหว่าง 0.45–1.16 และ 0.06–1.82 เท่า
ตามล�ำดับ ซึ่งมี 1 อยู่ในค่าช่วงเชื่อมัน่ แสดงว่าปัจจัย
ด้านการใช้ยากลุม่ ทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะอ้วน (Tarzadone
และ Amitriptyline) และกลุ่มที่ท�ำให้เบื่ออาหาร
(Fluoxetine และ Venlafaxine) ไม่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะ metabolic syndrome
นอกจากนี้ปัจจัยด้านอาชีพค้าขายมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ metabolic syndrome เป็น 0.4
เท่า ของคนที่ไม่เกิดภาวะ metabolic syndrome ที่
95%CI อยู่ระหว่าง 0.19–0.67 เท่า ปัจจัยด้านอายุ
มากกว่า 35 ปี ขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
metabolic syndrome เป็น 2.6 เท่า ของคนที่ไม่เกิด
ภาวะ metabolic syndrome ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง
1.57–4.47 เท่า การใช้ยากลุ่ม Tolvonกับ Sertraline
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ metabolic syndrome
เป็น 37.8 และ 4.2 เท่า ของคนที่ไม่เกิดภาวะ metabolic syndrome ที่ 95% CI อยู่ระหว่าง 2.27-631.04
และ 2.12-8.75 เท่าตามล�ำดับ ซึ่งไม่มี 1 อยู่ในค่าช่วง
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เชื่อมั่นแสดงว่าอาชีพค้าขาย กลุ่มอายุมากกว่า 35 ปี
ขึ้นไป การใช้ยากลุ่ม Tolvon และ Sertraline มีความ
สัมพันธ์กับการเกิดภาวะ metabolic syndrome

การเปรียบเทียบปัจจัยทางห้องปฏิบัติการใน
กลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีภาวะ metabolic
syndrome

การเปรียบเทียบปัจจัยทางห้องปฏิบตั กิ ารใน
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ แี ละไม่มภี าวะ metabolic syndrome
พบว่า กลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีภาวะ metabolic syndrome มีปจั จัยทางห้องปฏิบตั กิ ารได้แก่ อายุมากกว่า
35 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 140 คน (อายุเฉลี่ย 43.80±12.90
ปี) ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง 7.50-1.13 ปี เส้นรอบเอว
ชาย จ�ำนวน 50 คน (รอบเอวเฉลี่ย 86.50±8.30 ซม.)
ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง 2.50-7.70 ซม. เส้นรอบเอว
หญิง จ�ำนวน 90 คน (รอบเอวเฉลี่ย 87.70±8.80
ซม.) ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง 9.60-13.70 ซม. ค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) จ�ำนวน 140 คน (เฉลี่ย 27.10±4.00
กก./ม2) ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง 4.60-5.90 ซม. และ
ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด จ�ำนวน 110 คน (เฉลี่ย
127± 62.10 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร) ที่ 95%CI อยูร่ ะหว่าง
14.90-45.30 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ซึง่ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา
นีม้ คี า่ p-value น้อยกว่า 0.05 และไม่มี 1 อยูใ่ นค่าช่วง
เชือ่ มัน่ ดังนัน้ แสดงว่า อายุ เส้นรอบเอว ค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) และไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมีความ
สัมพันธ์กบั การเกิดภาวะ metabolic syndrome อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P< 0.05)
ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า น
ความดันโลหิต จ�ำนวน 140 คน ซึ่งค่าหัวใจบีบ
ตัว (เฉลี่ย 125.50±11.20mm/Hg) ที่ 95%CI อยู่
ระหว่าง -0.80 –4.20 mm/Hg ค่าหัวใจคลายตัว (เฉลีย่
80.50±7.50mm/Hg) ที่ 95%CI อยูร่ ะหว่าง 0.20-3.90
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mm/Hg ระดับน�้ำตาลในเลือด (เฉลี่ย 110.70± 30.60
มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง -11.70
–6.60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ไขมัน HDL-Cholesterol
ของเพศชาย (เฉลีย่ 47.90±14.50 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร)
ที่ 95%CI อยูร่ ะหว่าง -11.80 -1.10 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร
ไขมัน HDL-Cholesterol ของเพศหญิง (เฉลี่ย 49.60
± 18.00 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ที่ 95%CI อยู่ระหว่าง
-8.40 -3.20 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา
นีม้ คี า่ p-value มากกว่า 0.05 และมี 1 อยูใ่ นค่าช่วงเชือ่
มั่น ดังนั้นแสดงว่า ระดับความดันโลหิต ค่าระดับ
น�้ำตาลในเลือด และไขมัน HDL-Cholesterol ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะ metabolic syndrome
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สรุปได้วา่ กลุม่ ผูป้ ว่ ยซึมเศร้าทีม่ อี ายุมากกว่า
35 ปีขึ้นไป อาชีพค้าขาย การรักษา การใช้ยากลุ่ม
Tolvon และ Sertraline มีความเสี่ยงต่อภาวะ metabolic syndrome คือ 2.6, 0.4, 37.8 และ 4.2 เท่า ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะ metabolic syndrome
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05)
ส่วนปัจจัยด้านเพศ อาชีพ (เกษตรกรรม รับ
ราชการ และพ่อบ้านหรือแม่บ้าน) โรคประจ�ำตัว
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ (การออกก�ำลัง
กายมากกว่า 3 วัน/สัปดาห์ การรับประทานอาหาร
ครบ 5 หมูเ่ ป็นประจ�ำ การรับประทานอาหารมือ้ เช้า
เป็นประจ�ำ การรับประทานผักมากกว่า 3 ทัพพี การ
รับประทานผลไม้วันละ 2-3 ส่วนเป็นประจ�ำ การ
รับประทานอาหารประเภทต้ม นึ่ง ลวก ย�ำ หรือ
หมก และการเลือกดืม่ น�ำ้ เปล่าแทนน�ำ้ อัดลมหรือน�ำ้
หวาน) พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ (การดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่) การรักษา การใช้
ยากลุ่ม Tarzadone, Amitriptyline, Fluoxetine และ
Venlafaxine ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ
metabolic syndrome รายละเอียดดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ metabolic syndrome
ปัจจัยด้านต่าง ๆ
OR
95% CI
ข้อมูลทั่วไป			
เพศ			
0.8
0.49-1.29
อายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป
2.6
1.57-4.47
อาชีพ			
		 เกษตรกรรม
1.7
0.96-2.94
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ			
การออกก�ำลังกาย มากกว่า 3 วัน/สัปดาห์
0.7
0.44-1.1
		 การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่เป็นประจ�ำ
1.1
0.57-2.18
		 การรับประทานอาหารมื้อเช้าเป็นประจ�ำ
0.9
0.57-1.51
		 การรับประทานผักมากกว่า 3 ทัพพี
1.1
0.6-2.12
		 การรับประทานผลไม้วันละ 2-3 ส่วนเป็นประจ�ำ
0.8
0.49-1.6
		 อาหารประเภท ต้ม นึ่ง ลวก ย�ำ หรือหมก
0.5
0.15-1.4
		 การเลือกดื่มน�้ำเปล่าแทนน�้ำอัดลมหรือน�้ำหวาน
0.7
0.33-1.24
พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ			
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.04
0.66-1.67
การสูบบุหรี่
1.5
0.89-2.47
ประวัติการรักษา การใช้ยา			
กลุ่มที่ท�ำให้เกิดภาวะอ้วน			
		 Tarzadone
1.1
0.29-4.47
		 Amitriptyline
0.7
0.37-1.35
		 Tolvon
37.8 2.27-631.04
กลุ่มที่ท�ำให้เบื่ออาหาร			
		 Fluoxetine
0.7
0.45-1.16
		 Sertraline
4.2
2.12-8.75
		 Venlafaxine
0.4
0.06-1.82

การอภิปรายผล

จากการส�ำรวจภาวะmetabolic syndrome
ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า พบผู้ป่วยซึมเศร้า จ�ำนวน 320
คน และเกิดภาวะ metabolic syndrome จ�ำนวน 140
คน ร้อยละ 43.75 ซึ่งเกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะ

p-value
0.33
0.0001
0.06
0.12
0.75
0.76
0.68
0.53
0.15
0.16
0.83
0.11
0.88
0.26
<0.0001
0.16
<0.0001
0.16

metabolic syndrome ของ NCEP ATPIII ระบุว่า
ผู้ที่มีกลุ่มอาการmetabolic syndrome จะมีภาวะ
(อย่างย้อย 3 ใน 5 ข้อ) พบว่าอายุ อาชีพ การรักษา
การใช้ยากลุม่ Tolvonและ Sertraline มีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะ metabolic syndrome ที่ P≤0.05 ซึ่ง
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สอดคล้องกับกับการศึกษาของศิรริ ตั น์ คุปติวฒ
ุ ิ และ
คณะ (2554) ที่พบว่า ความชุกของภาวะ metabolic
Syndrome ในผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าทีม่ กี ารรักษาทีแ่ ผนก
ผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลศิรริ าชร้อยละ 31.3 ปัจจัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะ metabolic Syndrome อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ P≤0.05
ส่วนปัจจัยด้านอาชีพที่การศึกษานี้พบว่า
มีความสัมพันธ์กับภาวะ metabolic syndrome ซึ่ง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพไม่ใช้แรงงานหรือว่างงาน
อาจเป็นเพราะอาชีพที่ใช้แรงงานได้มีการออกก�ำลัง
กายอย่างสม�่ำเสมอท�ำให้ลดปัจจัยการเกิดโรคอ้วน
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะ metabolic
syndrome แต่การออกก�ำลังกายก็ไม่พบว่าเป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะนี้ในกลุ่มผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเช่นเดียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพต่างๆ เช่นการสูบบุหรีก่ ารดืม่ สุรา
และชนิดของอาหารที่รับประทาน
ปัจจัยที่การศึกษานี้พบว่ามีความสัมพันธ์
กับภาวะ metabolic syndrome อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติได้แก่ การกินยารักษาโรคซึมเศร้าซึ่งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Raikkonen และคณะ
ในปีค.ศ.2002 ซึ่งท�ำการศึกษาในผู้หญิงวัยกลาง
คน พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ metabolic
syndrome กับความรุนแรงของภาวะโรคซึมเศร้าโดย
การศึกษานี้ประเมินความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า
จากค่าคะแนน MADRS ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าทีไ่ ด้รบั การรักษาจนอาการซึมเศร้า
ดีขึ้นมากแล้วและด้านการกินยารักษาซึมเศร้าที่พบ
ว่าไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ metabolic syndrome
นั้นคงต้องมีการศึกษาในรายละเอียดของชนิดยา
รักษาซึมเศร้าให้มากกว่านี้
ข้อดีการศึกษานี้คือเป็นการศึกษาความชุก
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ของภาวะ metabolicsyndrome ในผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า
และได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
เกิดภาวะ metabolicsyndrome ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการมีข้อมูลเบื้องต้นในการ
ศึกษาเรื่องนี้ต่อไปรวมทั้งการน�ำมาใช้ในการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในด้านการให้ความรู้การ
คัดกรองและการเฝ้าระวังภาวะmetabolic syndrome
และมี ก ารศึ ก ษาชนิ ด ของยารั ก ษาซึ ม เศร้ า ชนิ ด
Tolvon และ Sertraline และจากการศึกษา พบ
ว่า ยาทั้ง 2 ชนิดนี้มีผลต่อการเกิดภาวะmetabolic
syndrome เนื่องจากยารักษาซึมเศร้า 2 ชนิดนี้มีผล
ข้างเคียงที่ท�ำให้น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาต้าน
ซึมเศร้า เพื่อดูการเกิดภาวะ metabolic syndrome
กับผู้ป่วยที่รับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก เพราะ
จะได้ทราบถึงแนวทางแก้ไขการเกิดภาวะ metabolic
syndrome ของการใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าแต่ละชนิด
2. ควรที่ จ ะศึ ก ษากั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคอื่ น ใน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เพื่อ
หาแนวทางการป้องกันการเกิดภาวะ metabolic
syndrome ในผู้ป่วย และศึกษาการใช้ยาให้ถูกขนาด
ถูกวิธี และถูกต้องตามหลัก 5 R ต่อไป
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ ่ ม วิ จั ย การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคเบาหวาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา
ที่ให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการและเสนอข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์
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