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บทคัดย่อ
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ก�ำลังรับกำรรักษำท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำช

นครินทร์มีภำวะ metabolic syndrome เพิ่มขึ้น กำรศึกษำนี้จึงท�ำเพื่อส�ำรวจภำวะ metabolic syndrome และ

ศึกษำปัจจัยที่สัมพันธ์กับกำรเกิดภำวะ metabolic  syndrome ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจ�ำนวน 320 คน ที่ก�ำลัง

รับกำรรักษำท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์กำรวิจัยน้ีเป็นกำรศึกษำเชิง

พรรณนำแบบภำคตัดขวำงเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ป่วยซึมเศร้ำที่ก�ำลังมำรับกำรรักษำท่ีแผนกผู้ป่วยนอก 

(ทั้งผู้ป่วยซึมเศร้ำใหม่และเก่ำ) อำยุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป จ�ำนวนทั้งสิ้น 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำคือ 

แบบสอบถำม และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินภำวะสุขภำพได้แก่ เครื่องช่ังน้�ำหนัก ท่ีวัดส่วนสูงสำยวัด

รอบเอวเครื่องวัดควำมดันและชุดเจำะเลือดตรวจหำ Triglyceride Cholesterol และ Fasting Blood Sugar 

โดยเครื่องตรวจวัดสำรเคมีในเลือด ยี่ห้อ Vitrosรุ่น 250 ด�ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.2557 

ถึงวันที่ 15 เดือนมีนำคม พ.ศ.2557

 ผลกำรวิจัยพบควำมชกุของภำวะ metabolic syndrome ในผูป่้วยโรคซึมเศรำ้ท่ีมำรบักำรรกัษำท่ีแผนก

ผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์และปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับภำวะ metabolic 

syndrome อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ p≤0.05 คือกำรกินยำรักษำรักษำโรคซึมเศร้ำ Tolvon และ Sertraline 

ดังนั้นจึงควรมีกำรประเมินและเฝ้ำติดตำมภำวะนี้ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ

ค�าส�าคัญ:  ภำวะmetabolic syndrome ผู้ป่วยซึมเศร้ำ
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Abstract
 Metabolic Syndrome in Patients with Major Depressive Disorder at Outpatient Clinic NakhonRat-

chasimaRajanagarindra 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�าคัญของปัญหา

 โรคซึมเศร้ำเป็นกำรป่วยทั้งร่ำงกำย จิตใจ

และควำมคิดซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวัน เช่น 

กำรรบัประทำนอำหำร กำรหลบันอนกำรรบัรูตั้วเอง 

ผูป่้วยไม่สำมำรถประสำนควำมคดิ ควำมรูสึ้กของตัว

เองเพื่อแก้ปัญหำหำกไม่ได้รับกำรรักษำอำกำรอำจ

จะอยู่เป็นเดือน โรคซึมเศร้ำสำมำรถจ�ำแนกได้เป็น  

3 ชนิด คือ Major depression เมื่อเกิดอำกำรดังกล่ำว

จะรบกวนกำรท�ำงำนซ่ึงจะเกิดข้ึนเป็นครั้งๆ แล้ว

หำย Dysthymia ภำวะรุนแรงและเรื้อรัง ท�ำให้สูญ

เสียควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนและควำมรู้สึกที่ดี

และ Bipolar disorder (ณรงค์ สหเมธำพัฒน์, 2554)

ภำวะโรคซึมเศร้ำอยู่ในอันดับ 2 จำก 10 อันดับโรค

ที่มีผู ้มำรับกำรที่โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ

รำชนครินทร์ โดยแยกเป็นเพศชำย จ�ำนวน 946 คน 

และเพศหญิง 2,262 คน รวมทั้งสิ้น 3,208 คน และ

ยังพบว่ำ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำมีภำวะ metabolic หรือ

ภำวะอ้วนลงพุง และเส่ียงต่อกำรเกิดภำวะน�้ำตำล

ในเลือดผิดปกติ ภำวะต้ำนต่ออินซูลิน ภำวะควำม

ดันโลหิตสูง ภำวะไขมันในเลือดสูง และภำวะอ้วน 

ซ่ึงภำวะmetabolic syndrome มีควำมสัมพันธ์กับ

กำรเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 

ถึง 5–9 เท่ำ โรคหัวใจและหลอดเลือด 2-3 เท่ำ และ

โรคเส้นเลือดในสมองตีบ เนื่องจำกผู้ป่วยซึมเศร้ำ

รับประทำนยำบำงชนิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำร

บริโภค ขำดกำรออกก�ำลังกำยที่เหมำะสมก่อให้เกิด

ภำวะ metabolic syndrome ขึ้น (พิทักษ์พล บุณยมำ

ลิก, 2555)

 ประเทศไทยพบควำมชกุของภำวะน้ีร้อยละ 

18.50-26.50 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัญหำ

ที่ส�ำคัญทำงสำธำรณสุขศิริรัตน์ คุปติวุฒิ และคณะ

(2554) ศึกษำควำมชกุของภำวะ metabolic syndrome 

ในผูป่้วยโรคซึมเศร้ำทีม่ำรบักำรรกัษำทีแ่ผนกผูป่้วย

นอก โรงพยำบำลศิริรำช พบผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มี

ภำวะ metabolic syndrome ร้อยละ 31.3 ดังนัน้ผูว้จิยั  

จงึต้องกำรศึกษำ ภำวะ metabolic syndrome ในผูป่้วย 

โรคซึมเศร้ำ ที่ก�ำลังรับกำรรักษำที่แผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ เพื่อ

ส�ำรวจภำวะ metabolic syndrome ในผู้ป่วยซึมเศร้ำ

ที่ก�ำลังรับกำรรักษำท่ีแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อศึกษำ

ควำมสัมพนัธ์กบักำรเกดิภำวะ metabolic syndrome 

ในผู้ป่วยซึมเศร้ำที่ก�ำลังรับกำรรักษำท่ีแผนกผู้ป่วย

นอก โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์

และเพือ่เป็นแนวทำงในกำรดูแล กำรบ�ำบดัรกัษำใน

ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรออกก�ำลงักำย กำรบรโิภคอำหำร 

ภำวะโภชนำกำร โดยผลกำรศึกษำสำมำรถน�ำไปเป็น

ข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำ วำงแนวทำงกำรดูแล 

ผู้ป่วยภำวะmetabolic syndrome และเพื่อน�ำเสนอ 

ผู้บริหำรในกำรวำงแผนจัดท�ำแนวทำงกำรป้องกัน

โรค metabolic syndrome ในผูป่้วยซมึเศร้ำให้ได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ส�ำรวจภำวะ metabolic syndrome ใน

ผูป่้วยซึมเศร้ำท่ีก�ำลงัรบักำรรกัษำท่ีแผนกผูป่้วยนอก 

โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์

 2. เพือ่ศึกษำควำมสัมพนัธ์กบักำรเกดิภำวะ 

metabolic syndrome ในผู้ป่วยซึมเศร้ำที่ก�ำลังรับ

กำรรักษำท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลจิตเวช

นครรำชสีมำรำชนครินทรวิธีด�ำเนินกำรวิจัย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
                       ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อำยุ อำชีพโรคประจ�ำ

ตัว (เบำหวำน ควำมดัน โรคอ้วน) ระดับกำรศึกษำ 

ประวัติกำรเจ็บป่วยญำติสำยตรง (เบำหวำน ควำมดัน 

โรคอ้วน) พฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ (ข้อมูลด้ำน

โภชนำกำร และกำรออกก�ำลังกำย)พฤติกรรมเส่ียง

ด้ำนสุขภำพ(กำรดืม่เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล ์และกำรสบู

บุหรี่) ภำวะสุขภำพ/ประวัติกำรเจ็บป่วย (โรคที่ได้รับ

กำรวินิจฉัย) และประวัติกำรรักษำ/กำรใช้ยำ

ภาวะ metabolic syndrome 

1. รอบเอว (เซนติเมตร) 

2. Blood Pressure 

3. Fasting Blood Sugar (mg/dl) 

4. Cholesterol HDL (mg/dl) 

5. Triglyceride (mg/dl)

วิธีด�าเนินการวิจัย
 กำรศึกษำภำวะ metabolic syndrome ใน 

ผูป่้วยโรคซึมเศร้ำทีก่�ำลงัรบักำรรกัษำทีแ่ผนกผูป่้วย

นอกโรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ 

เป็นกำรศึกษำเชิงพรรณนำแบบภำคตัดขวำง (De-

scriptive cross-sectional study) โดยมีขั้นตอนและ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำคือผู้ป่วย

โรคซึมเศร้ำท่ีมำรับกำรรักษำท่ีแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยำบำลจติเวชนครรำชสีมำรำชนครนิทร์จ�ำนวน 

3,208 คน โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมกำร

ศึกษำ (Inclusion criteria) ดังนี้

  1.1 ผู้ป่วยได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรค

ซึมเศร้ำ (Major depressive disorder) ตำมเกณฑ์ 

กำรวินิจฉัย DSM-IV-TR28 หรือ ICD-10 code F32 

และ F3329 (โดยได้รับกำรวินิจฉัยจำกจิตแพทย์) 

ได้ด�ำเนนิกำรขอจรยิธรรมในมนุษย์จำกมหำวทิยำลยั

ขอนแก่น และได้ให้ผู้ป่วยหรือญำติลงลำยมือชื่อ

ยินยอมในกำรด�ำเนินกำรวิจัย

  1.2 ผู ้ เข ้ำร่วมกำรศึกษำได้รับกำรช่ัง 

น�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดควำมดันโลหิต และวัดเส้น

รอบเอวด้วยวธีิมำตรฐำนด้วยเครือ่งชัง่น�ำ้หนัก ท่ีวดั

ส่วนสูง เครือ่งวดัควำมดันโลหติและสำยวดัรอบเอว

ท่ีได้มำตรฐำนและใช้เครือ่งมือชุดเดิมตลอดกำรวจิยั

  1.3  เจำะเลือดของผู้เข้ำร่วมกำรศึกษำ 

ส่งตรวจ fasting plasma glucose, triglyceride และ

ไขมันชนิด HDL

  1.4  ผู ้วิจัยเป ิดแฟ้มเวชระเบียนของ 

ผู ้ป่วยเพื่อลงข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรวินิจฉัยโรค ประวัติโรคทำงจิตเวชอื่นๆ คะแนน

จำกแบบประเมินMontgomery-Åsberg Depression 

Rating Scale (MADRS) ซึ่งประเมินโดยจิตแพทย์

และยำทำงจิตเวชที่ผู้ป่วยได้รับ

  1.5. ผู ้ วิ จั ยน� ำข ้อมูลที่ ได ้มำท� ำกำร

วิเครำะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณำคือค่ำร้อยละ 

ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และใช้สถิติ

เชิงอนุมำนเพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆ

ได้แก่OR โดยผลกำรทดสอบถือว่ำมีนัยส�ำคัญทำง

สถิติเมื่อค่ำ p-value < 0.05
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1.4 ผูว้ิจยัเปิดแฟ้มเวชระเบียนของผูป่้วยเพื่อลงขอ้มูลในแบบบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัการ
วินิจฉัยโรคประวติัโรคทางจิตเวชอ่ืนๆคะแนนจากแบบประเมินMontgomery-Åsberg Depression 
Rating Scale(MADRS) ซ่ึงประเมินโดยจิตแพทยแ์ละยาทางจิตเวชท่ีผูป่้วยไดรั้บ 

1.5. ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณาคือค่าร้อยละค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชส้ถิติเชิงอนุมานเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆไดแ้ก่OR โดย
ผลการทดสอบถือวา่มีนยัสาํคญัทางสถิติเม่ือค่า p-value < 0.05 

สูตรการคาํนวณขนาดตัวอย่าง 

n        = 
P)P(1

Z
1)e(N

P)NP(1

2

2




โดย = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
N = จํานวนประชากร 3,208คน 
P = ค่าสดัส่วนของความชกุของภาวะ metabolic syndrome ในผูป่้ วยโรคซมึเศรา้คิดเป็ นรอ้ยละ 31.30  (ศิ
(ศิริรัตน์ คุปติวุฒิ และคณะ, 2554) 
e  = ค่าความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 0.05 หรือ 5%  
แทนค่าในสูตร 

n  = 
0.313)(0.313)(1

 1.96
1)(0.05)(3,208

0.313)3)(13,208(0.31

2

2 


 n  = 292.30205203
689.819448

= 299.65   ~   300 คน 
จากการคาํนวณดงักล่าวขา้งตน้ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 300 คน ผูว้ิจยัจึงขอกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็น 320 คนแลว้สุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-Probability 
sampling) โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  

1.2 การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.1.1 เกณฑก์ารคดัเลือกอาสาสมคัรเขา้สู่การศึกษา (Inclusion criteria) 

1.1.1.1 ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์่าเจ็บป่วยดว้ยโรคซึมเศร้า และยินดีเขา้
ร่วมโครงการ และตอ้งมีภาวะ 3 ใน 5 ดงัน้ี 

1) ค่าดชันีมวลกาย (BMI) ทั้งชายและหญิงสูงกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร
หรือรอบเอวชายมากกวา่ 90 เซนติเมตร หญิง 80 เซนติเมตร 

  1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

   1.1.1 เกณฑ์กำรคดัเลือกอำสำสมัคร

เข้ำสู่กำรศึกษำ (Inclusion criteria)

    1.1.1.1 ผู ้ป ่วย ท่ีได ้รับกำร

วินิจฉัยจำกแพทย์ว่ำเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้ำ และ

ยินดีเข้ำร่วมโครงกำร และต้องมีภำวะ 3 ใน 5 ดังนี้

     1) ค่ำดัชนีมวลกำย 

(BMI) ทั้งชำยและหญิงสูงกว่ำ 25 กิโลกรัม/ตำรำง

เมตร หรือรอบเอวชำยมำกกว่ำ 90 เซนติเมตร หญิง 

80 เซนติเมตร

     2) มีควำมดันโลหิต

สูงกว่ำ 130/85 มิลลิเมตรปรอท หรือได้รับยำลด

ควำมดันโลหิต

     3) ไขมันไตรกลเีซอร์

ไรด์ในเลือดสูง มีค่ำมำกกว่ำ 150มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

หรือได้รับยำลดมันในเลือดอยู่

     4) ไขมัน HDL-Cho-

lesterol ต�ำ่ คอืน้อยกว่ำ 40 มลิลกิรมั/เดซลิติร ในชำย 

หรือน้อยกว่ำ 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในหญิง 

     5) ระดับน�้ำตำลใน

เลอืด ขณะทีอ่ดอำหำร สงูกว่ำ 110 มลิลกิรมั/เดซิลติร 

(ตำมเกณฑ์ของ IDF ใช้ค่ำ 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)

   1.1.2 เกณฑ์กำรคดัเลอืกอำสำสมัคร

ออกจำกกำรศึกษำ (Exclusion criteria)คือ ไม่ได้

รับค�ำยินยอมในกำรท�ำโครงกำรวิจัยจำกผู้ป่วย หรือ

ผูป้กครอง หรอืผูดู้แล และผูป่้วยท่ีมีภำวะ metabolic 
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syndrome มำก่อนตรวจพบภำวะซึมเศร้ำ 

   1.1.3 เกณฑ์กำรน�ำอำสำสมคัรออก

จำกกำรศึกษำ (Withdrawal of participant criteria)  

คือ ไม่ได้รับค�ำยินยอมในกำรท�ำโครงกำรวิจัย 

เนือ่งจำกอำสำสมัครไม่ปฏบิติัตำมข้อตกลงทีไ่ด้แจ้ง

ไว้ล่วงหน้ำ หรอืผูป่้วย หรอืผูป้กครอง หรอืผูดู้แล ขอ

ยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 2 

ส่วนคือ

 1. เครื่องมือท่ีใช ้ในกำรประเมินภำวะ

สุขภำพ

  1.1 เครื่องชั่งน�้ำหนัก แบบตัวเลข

  1.2 ที่วัดส่วนสูง

  1.3 สำยวัดรอบเอว

  1.4 เครื่องวัดควำมดัน แบบดิจิตอล

  1.5 ชุดเจำะเลือดตรวจหำ Triglyceride, 

Cholesterol, Fasting Blood Sugar 

  1.6 เครื่องตรวจวัดสำรเคมีในเลือด

 2. แบบสอบถำม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐำนจ�ำนวน 5 

ข้อ ได้แก่ เพศ ที่อยู่ อำยุ อำชีพ โรคประจ�ำตัว ระดับ

กำรศึกษำ

  ส่วนที ่2 แบบประเมิน Montgomery-As-

berg Depression Rating Scale (MADRS) เป็นแบบ

ประเมินของกรมสุขภำพจติ ทีส่ร้ำงข้ึนเพือ่ประเมนิ

อำกำรและอำกำรแสดงท่ีรุนแรงของภำวะซึมเศร้ำ 

ใช้ในกำรประเมินกำรเปลีย่นแปลงในกำรรกัษำและ

ใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับแพทย์หรือผู้ประเมินที่ไม่

ผ่ำนกำรอบรมเฉพำะทำงด้ำนจิตเวช ข้อจ�ำกัดของ

แบบประเมินนี้คือ ต้องใช้กำรสัมภำษณ์ประกอบ

กำรสังเกตสภำพจิตจึงจะได้ผล (สมบูรณ์รณชัย  

คงสกนธ์ และคณะ,2546)

  ส่วนที ่3 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัภำวะ meta-

bolic syndrome ในประชำกรทีศึ่กษำทัง้หมดในด้ำน

เพศ รอบเอว (เซนติเมตร) Body Mass Index (kg/

m2) ควำมดัน Systolic (mm.Hg.) ควำมดัน Diastolic 

(mm/Hg.) Fasting Blood Sugar (mg/dl) HDL (mg/

dl) Triglyceride (mg/dl)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 สร ้ ำงแบบสอบถำมจำกกำรทบทวน

วรรณกรรม ได ้แก ่  หนังสือ รำยงำนกำรวิจัย 

วิทยำนิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนกำรศึกษำ และ

น�ำแบบสอบถำมท่ีผู้วิจัยสร้ำงข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชำญ 

จ�ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่ 1.พญ.สุวรรณี เรอืงเดช ต�ำแหน่ง 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำช

นครินทร์ 2. พญ.อัญชลี ศิริเทพทวี ต�ำแหน่ง 

จิตแพทย์ 3. ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์ ต�ำแหน่ง 

หวัหน้ำภำควชิำโภชนวทิยำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

มหำวทิยำลัยขอนแก่น เพือ่ตรวจสอบควำมเท่ียงตรง

ตำมเนื้อหำ (Content validity) ตรงตำมจุดมุ่งหมำย

ของกำรศึกษำหรือไม่ ก่อนน�ำไปน�ำแบบสอบถำม

ไปทดลองใช้กับผู ้ป่วยซึมเศร้ำ จ�ำนวน 30 คน  

เพื่อหำค่ำ Reliability โดยได้ค่ำ Cronbach Alpha 

Coefficient 0.84 ด้ำนเครื่องมือวัดควำมดัน FBS 

HDL Triglyceride ท�ำกำร Calibrate ทุกครั้งเมื่อมี

กำรวัดใหม่

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 กำรวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยมี

ขั้นตอนดังนี้

 ประสำนขอควำมร่วมมือในกำรวิจัยกับตัว 
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ผูป่้วย ญำติผูป่้วย และผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลจติเวช 

นครรำชสีมำรำชนครินทร์และรำยละเอียดกำรใช้

เครื่องมือ แล้วด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง

ตำมคณุสมบัติท่ีก�ำหนดในพืน้ท่ีทีท่�ำกำรวจิยั ท�ำกำร

ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรตำมจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง

ท่ีก�ำหนด ได้แก่กำรชั่งน�้ำหนักวัดส่วนสูง วัดรอบ

เอว วัดควำมดันโลหิต เจำะเลือดตรวจหำ Fasting 

Blood Sugar (mg/dl) HDL (mg/dl) และ Triglyceride 

(mg/dl)โดยพยำบำล นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ นัก

โภชนำกำร เป็นผู้เก็บตัวอย่ำง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู ้วิจัยน�ำแบบสัมภำษณ์ท่ีรวบรวมได้มำ

ด�ำเนินกำรดังนี้

   ผู ้วิจัยด�ำเนินกำรตรวจสอบควำม

สมบูรณ์ของกำรตอบแบบสอบถำม และน�ำ

แบบสอบถำมมำลงรหสัตำมท่ีได้ก�ำหนด และท�ำกำร

ประมวลผลข้อมูล โดยใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ เพือ่กำร

ประมวลผลข้อมลู โดยใช้โปรแกรม STATA version 

10.1

สถิติที่ใช้
 สถิติเชิงพรรณ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 

ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค่ำสูงสุด ค่ำต�่ำสุด ในกำร

พรรณนำวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติเชิงอนุมำน ใช้

สถติิหำควำมสมัพนัธ์ของภำวะ metabolic syndrome 

ในด้ำนปัจจัยควำมสัมพันธ์ต่อภำวะ metabolic syn-

drome ใช้สถิติทดสอบ OR ในกำรทดสอบทำงสถิติ

ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากร

 ผู ้ป่วยซึมเศร้ำท่ีมำรับกำรรักษำท่ีแผนก 

ผูป่้วยนอก จติเวชนครรำชสมีำรำชนครนิทร์ จ�ำนวน

ทั้งสิ้น 320 คน (ตำรำงที่1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 61.25 มีอำยุน้อยกว่ำ 35 ปี ร้อยละ 34.07 

(อำยุเฉลี่ย 41.35± 14.59 ปี มำกที่สุด 70 ปี และน้อย

ทีสุ่ด 16 ปี) จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 

26.30 ส่วนใหญ่ประกอบอำชพีเกษตรกรรม ร้อยละ 

23.31มีภมิูล�ำเนำอำศัยอยูใ่นเขตจงัหวดันครรำชสีมำ 

ร้อยละ 66.70 ผูป่้วยซึมเศร้ำส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�ำ

ตัว (ร้อยละ 74.69)

ตารางที่ 1 ลักษณะทำงประชำกร (N=320)

                      ลักษณะทางประชากร จ�านวน ร้อยละ

เพศ

 ชำย 124 38.75

 หญิง 196 61.25 

อำยุ (ปี)

 <30 109 34.07

 35-50 102 31.86

 51-60 70 21.88

 >60 39 12.19

ค่ำเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน)ค่ำมัธยฐำน (ค่ำต�่ำสุด : ค่ำสูงสุด) 41.35±14. 59; 40.50(16:70) 
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                      ลักษณะทางประชากร จ�านวน ร้อยละ

อำชีพ  
 เกษตรกรรม 81 23.31
 ค้ำขำย 61 19.06
 รับรำชกำร 27 8.44
 พนักงำนเอกชน 31 9.69
 พ่อบ้ำน/แม่บ้ำน 42 13.13
 รับจ้ำง 12 3.75
 ว่ำงงำน/ไม่ได้ท�ำงำน 66 20.63
ภูมิล�ำเนำ  
 พักอำศัยภำยในพื้นที่จังหวัดนครรำชสีมำ 214 66.88
เพศ
 ชำย 124 38.75
 หญิง 196 61.25
โรคประจ�ำตัวทำงกำย  
 มี 81 25.31
 ไม่มี 239 74.69
โรคประจ�ำตัวทำงกำย (n=81)  
 เบำหวำน 12 14.82
 ควำมดันโลหิตสูง 45 55.55
 ไทรอยด์ 12 14.82
 ธำลัสซีเมีย 3 3.70
 เบำหวำนร่วมกับควำมดันโลหิตสูง 9 11.11

พฤติกรรมการส่งเสรมิสขุภาพและพฤตกิรรม

การบริโภค
 พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ำ ร ส ่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ ำ พ แ ล ะ

พฤติกรรมกำรบรโิภคของผูป่้วยโรคซึมเศร้ำ (ตำรำง

ที่3) เกินครึ่งหนึ่งไม่เคยได้รับข้อมูลเก่ียวกับภำวะ

โภชนำกำร (ร้อยละ 52.20) ได้รบัข้อมูลจำกบุคลำกร 

ทำงกำรแพทย์ ร ้อยละ 81.95 ผู ้ป ่วยซึมเศร้ำ 

รับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่ เป็นประจ�ำค่อนข้ำง

น้อยมีเพียง 39 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.19 โดย

ได้รับอำหำรเช้ำเป็นอำหำรม้ือหลักรับประทำนผัก

มำกกว่ำ 3 ทพัพ ีหรอื 0.5 กก.ต่อวนั ผลไม้วนัละ 2–3 

ส่วน และน�ำ้หวำนหรือน�ำ้อดัลม ซ่ึงรบัประทำนเป็น

ครั้งครำว ร้อยละ 54.70, 76.60, 77.50 และ 53.13 

ตำมล�ำดับ รบัประทำนอำหำรประเภท ต้ม นึง่ ลวก ย�ำ  

หมกเป็นประจ�ำ และไม่เคยรับประทำนเลยมีเท่ำกัน

คือ ร้อยละ 6.56 พฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพด้วย

กำรออกก�ำลงักำย ร้อยละ 52.20 ส่วนใหญ่ออกก�ำลงั

กำยสัปดำห์ละ 3–5 วัน ร้อยละ 41.32 ใช้เวลำในกำร

ออกก�ำลังกำย 10–30 นำที/ครัง้ (ร้อยละ 86.80) (เวลำ

เฉลี่ย 30.76±13.42 นำที มำกที่สุด 90 นำที และน้อย

ที่สุด 10 นำที) และท�ำให้รู้สึกกำรเต้นของหัวใจเร็ว

ขึ้น มีเหงื่อซึม ร้อยละ 93.10
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ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและพฤติกรรมกำรบริโภค (N = 320)

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค จ�านวน ร้อยละ

พฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ  

 กำรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโภชนำกำร  

  เคย 133 41.56

  ไม่เคย 166 51.88

  ไม่ทรำบ 21 6.56

  แหล่งที่ได้รับข้อมูลทำงโภชนำกำร (N=133)  

  บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 109 81.95

  ญำติพี่น้อง 14 10.53

  เพื่อน 3 2.26

  หนังสือ/วำรสำร 6 4.51

  อื่นๆ 1 0.75

  กำรออกก�ำลังกำย  

  ออกก�ำลังกำย 167 52.19

  ไม่ออกก�ำลังกำย 153 47.81

  ควำมถี่ในกำรออกก�ำลังกำย (วัน/สัปดำห์) (N = 167)  

  <3 49 29.34

  3–5 69 41.32

  >5 49 29.34

  ระยะเวลำในกำรออกก�ำลังกำย (นำที/ครั้ง) (N = 167)  

  <30 40 23.95

  30–45 111 66.47

  >61 16 9.58

ค่ำเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน); ค่ำมัธยฐำน (ค่ำต�่ำสุด:ค่ำสูงสุด)30.76±13.42; 30 (10 : 90)

พฤติกรรมกำรบริโภค  

 กำรรับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่  

  ประจ�ำ 39 12.19

  ครั้งครำว 236 73.75

  ไม่เคย 45 14.06

 รับประทำนอำหำรเช้ำเป็นมื้อหลัก  

  ประจ�ำ 115 35.94

  ครั้งครำว 175 54.69

  ไม่เคย 30 9.38



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

50

พฤติกรรมความเสี่ยงด้านสุขภาพ
 พฤติกรรมควำมเสี่ยงด ้ำนสุขภำพของ 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ (ตำรำงที่ 4) ส่วนใหญ่เคยด่ืม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ร้อยละ 52.81 ในกลุ่มทีเ่คยด่ืม/

ปัจจุบันยังด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 60.36 

ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพและพฤติกรรมกำรบริโภค (N = 320) (ต่อ)

ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ (N = 320)

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภค จ�านวน ร้อยละ

พฤติกรรมกำรบริโภค  

 รับประทำนผักมำกกว่ำวันละ 3 ทัพพี  

  ประจ�ำ 54 16.88

 รับประทำนผลไม้มำกกว่ำวันละ 2–3 ส่วน  

  ประจ�ำ 48 15.00

  ครั้งครำว 248 77.50

  ไม่เคย 24 7.50

 รับประทำนอำหำรประเภทต้ม นึ่ง ลวก ย�ำ ลวก  

  ประจ�ำ 21 6.56

  ครั้งครำว 278 86.88

  ไม่เคย 21 6.56

 น�้ำอัดลม น�้ำหวำน  

  ประจ�ำ 54 16.88

  ครั้งครำว 170 53.12

  ไม่เคย 96 30.00

โดยควำมถี่ในกำรด่ืมแอลกอฮอล์ สัปดำห์ละครั้ง  

ร้อยละ 50.98และเคยสูบ หรือสูบบุหรี่ ร้อยละ 

31.88 โดยสูบบุหรีเ่ป็นประจ�ำ ร้อยละ 44.12 และสบู 

น้อยกว่ำ 5 มวน/ครั้ง ร้อยละ 50.00

 พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ จ�านวน ร้อยละ

กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 เคย  169 52.81

 ไม่เคย 151 47.19

 ปัจจุบัน (n=169)  

  ดื่ม 102 60.36

  ไม่ดื่ม 67 39.64
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 พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ จ�านวน ร้อยละ

 ควำมถี่ในกำรดื่มแอลกอฮอล์ (N=102)  

  อำทิตย์ละครั้ง 52 50.98

  อำทิตย์ละ 4 ครั้ง 6 5.88

  ทุกวัน 9 8.82

  เดือนละครั้ง 32 31.37

  อื่นๆ 3 2.94

กำรสูบบุหรี่ (ปัจจุบันยังสูบบุหรี่)  

 เคย  102 31.88

 ไม่เคย 218 68.12

 ควำมถี่ในกำรสูบบุหรี่ (N=102)  

  นำนๆ ครั้ง 57 55.88

  ประจ�ำ 45 44.12

 จ�ำนวน (มวน/วัน)  

  <5 51 50.00

  5–10 30 29.41

  >10 21 20.69

 ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา จ�านวน ร้อยละ

ชนิดของโรคซึมเศร้ำ (N=320)  

 Major depression 302 94.38

 Dysthymia 18 5.62

ตารางที่ 4 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ (N = 320)

ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีประวัติกำรเจ็บป่วยและกำรรักษำ (N = 320)

ประวัติการเจ็บป่วยและการใช้ยา
 ภำวะสุขภำพและประวัติกำรเจ็บป่วยของ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำท่ีได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูล

จำกเวชระเบียนผู้ป่วย(ตำรำงที่ 5) พบว่ำ ผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้ำแยกได้ 2 กลุ่มคือ major depression ร้อย

ละ 94.38 และ Dysthymia ร้อยละ 5.62 ในด้ำนกำร

รักษำมีกำรใช้ยำกลุ่มท่ีท�ำให้เกิดภำวะอ้วน ได้แก่  

Amitriptyline ร้อยละ 15.94 Tolvon ร้อยละ 

6.56 และ Tarzodone ร้อยละ 3.75 ส่วนยำกลุ่มท่ี

ท�ำให้เบ่ืออำหำร ได้แก่ Fluoxetine ร้อยละ 46.25  

Sertraline ร้อยละ 20.94 และ Venlafaxine ร้อยละ 

2.81
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 ประวัติการเจ็บป่วยและการรักษา จ�านวน ร้อยละ

ประวัติกำรรักษำ/ กำรใช้ยำ  

 กลุ่มที่ท�ำให้เกิดภำวะอ้วน  

  Tarzodone  

   ใช้ 12 3.75

   ไม่ใช้ 308 96.25

  Amitriptyline  

   ใช้ 51 15.94

   ไม่ใช้ 269 84.06

  Tolvon  

   ใช้ 21 6.56

   ไม่ใช้ 299 93.44

 กลุ่มที่ท�ำให้เบื่ออำหำร  

  Fluoxetine  

   ใช้ 148 46.25

   ไม่ใช้ 172 53.75

  Sertraline  

   ใช้ 67 20.94

   ไม่ใช้ 253 79.06

  Venlafaxine  

   ใช้ 9 2.81

   ไม่ใช้ 311 97.19

  รักษำหรือใช้ยำชนิดอื่นๆ  

   ใช้ 42 13.12

   ไม่ใช้ 278 86.88

ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนบุคคลที่มีประวัติกำรเจ็บป่วยและกำรรักษำ (N = 320)

การประเมินภาวะ metabolic syndrome
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ จ�ำนวน 320 คน มีภำวะ 

metabolic syndrome จ�ำนวน 140 คน ร้อยละ 43.75 

และในส่วนที่เกิดภำวะ metabolic syndrome 

 1. เพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย ร้อยละ 64.30 

 2. อำยุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 77.10 

 3. จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

และมัธยมศึกษำตอนปลำย ร้อยละ 27.10 

 4. มีอำชีพค้ำขำย ร้อยละ 27.90 

 5. มีญำติสำยตรงเจ็บป่วยด้วยโรคเบำหวำน 

ร้อยละ 82.20

 ซ่ึงเกณฑ์ท่ีใช้วินิจฉัยภำวะ metabolic 

syndrome ของ NCEP ATPIII ระบุว่ำ ผู้ท่ีมีกลุ่ม

อำกำร metabolic syndrome จะมีภำวะ (อย่ำงน้อย 
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3 ใน 5 ข้อ) ดังต่อไปนี้ (ตำรำงที่ 6) ผู้ป่วยซึมเศร้ำ

เพศหญิงที่มีรอบเอวที่เกินเกณฑ์มำตรฐำนก�ำหนด

คือ 80 เซนติเมตร ร้อยละ 55.45 (รอบเอวหญิงเฉลี่ย 

81.25±9.25 เซนติเมตร น้อยทีสุ่ด 65 เซนติเมตร และ

มำกที่สุด 110 เซนติเมตร) กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติ

กำร เฉพำะกลุม่บคุคลทีมี่อำยมุำกกว่ำ 35 ปี (ร้อยละ 

65.93) ด้วยกำรตรวจวดัระดับน�ำ้ตำลในเลอืด ไขมนั

ไตรกลเีซอไรด์ในเลอืด และไขมัน HDL-Cholesterol 

ของกลุ่มผู ้ป่วยซึมเศร้ำท่ีก�ำลังมำรับกำรรักษำท่ี

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำ

รำชนครินทร์ จ�ำนวนทั้งหมด 211 คน พบว่ำ มี

ระดับน�้ำตำลในเลือด ขณะที่อดอำหำรสูงกว่ำ 110 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร ร้อยละ 36.97 (ระดับน�้ำตำล

ในเลือดเฉลี่ย 111.88±33.65 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

น้อยท่ีสุด 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตรและมำกที่สุด 245 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง

มีค่ำมำกกว่ำ 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ร้อยละ 27.96 

(ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเฉล่ีย 112.58±57.90 

มิลลิกรัม/เดซิลิตรน้อยท่ีสุด 20 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

และมำกที่สุด 260 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ส�ำหรับ 

ไขมัน HDL-Cholesterolต�่ำ ของผู้ป่วยซึมเศร้ำเพศ

ชำย (n=77) คือ น้อยกว่ำ 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ร้อยละ 24.68 (ไขมัน HDL-Cholesterol เพศชำย

เฉลี่ย 51.11±14.23 มิลลิกรัม/เดซิลิตรน้อยท่ีสุด 

24 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และมำกท่ีสุด 80 มิลลิกรัม/

เดซิลิตร) และผู้ป่วยซึมเศร้ำเพศหญิง (N=134) คือ 

น้อยกว่ำ 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตรร้อยละ 46.27 (ไขมัน  

HDL-Cholesterol เพศหญิงเฉล่ีย 50.45±16.66 

มิลลิกรัม/เดซิลิตรน้อยท่ีสุด 24มิลลิกรัม/เดซิลิตร 

และมำกที่สุด 95 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)

ตารางที่ 6 กำรประเมินภำวะ metabolic syndrome (N = 320)

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผลการประเมินจ�านวน 

(ร้อยละ)

ค่าพิสัย x̃ ±SD มาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน

น�้ำตำลในเลือด

HDL-Cholesterol ชำย

HDL-Cholesterol หญิง

TG

รอบเอวชำย

รอบเอวหญิง

BMI

ควำมดันโลหิต 

  - ค่ำหัวใจบีบตัว

  - ค่ำหัวใจคลำยตัว

70–245

24–80

24–95

20–260

65–98

65–110

18.26-33.69

110–146

56–97

111.88±33.65

51.11±14.23

50.45±16.66

112.58±57.90

83.83±7.65

81.25±9.25

24.00±3.85

124.56±11.33

79.36±8.28

110

40

50

150

90

80

25.00

140–159

90–99

133 (63.03)

58 (75.32)

72 (53.79)

152 (72.04)

97 (82.20)

90 (44.55)

278 (86.87)

292 (91.85)

78 (36.97)

19 (24.68)

62 (46.27)

59 (27.96)

21 (17.80)

112 (55.45)

42 (13.13)

26 (8.15)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ metabolic 

syndrome
 จำกผลกำรวิ เครำะห์หำควำมสัมพันธ ์

ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆ กับภำวะ metabolic syndrome 

พบว่ำ ปัจจัยด้ำนเพศมีโอกำสเส่ียงต่อกำรเกิดภำวะ 

metabolic syndrome เป็น 0.8 เท่ำของคนท่ีไม่เกิด

ภำวะ metabolic syndrome ที่ 95%CI อยู่ระหว่ำง 

0.49-1.29 เท่ำ 

 ปัจจยัด้ำนอำชพี ได้แก่ เกษตรกรรม มีโอกำส

เส่ียงต่อกำรเกิดภำวะ metabolic syndrome เป็น 

1.7 เท่ำ ของคนที่ไม่เกิดภำวะ metabolic syndrome  

ที่ 95%CI อยู่ระหว่ำง 0.96–2.94 เท่ำ ในส่วนนี้ มี 1 

อยูใ่นค่ำช่วงเช่ือม่ัน แสดงว่ำเพศ อำชพีเกษตรกรรม 

ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดภำวะ metabolic  

syndrome

 ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ 

ได้แก่ กำรออกก�ำลังกำยมำกกว่ำ 3 วัน/สัปดำห์ กำร

รับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่เป็นประจ�ำ กำรรับ

ประทำนอำหำรม้ือเช้ำเป็นประจ�ำ กำรรับประทำน

ผักมำกกว่ำ 3 ทัพพี กำรรับประทำนผลไม้วันละ 2 

-3 ส่วนเป็นประจ�ำ กำรรับประทำนอำหำรประเภท

ต้ม นึ่ง ลวก ย�ำ หรือหมก และกำรเลือกดื่มน�้ำเปล่ำ

แทนน�้ำอัดลมหรือน�้ำหวำนมีโอกำสเสี่ยงต่อกำร

เกิดภำวะ metabolic syndrome เป็น 0.7, 1.1, 0.9, 

1.1, 0.8, 0.5 และ 0.7 เท่ำตำมล�ำดับ ของคนที่ไม่เกิด

ภำวะ metabolic syndrome ที่ 95%CI อยู่ระหว่ำง 

0.44-1.10, 0.57-2.18, 0.57-1.51, 0.60-2.12, 0.49-

1.60, 0.15-1.40, และ 0.33-1.24 เท่ำตำมล�ำดับ และ

ปัจจัยด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ (กำรดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และกำรสูบบุหรี่) มีโอกำสเสี่ยงต่อกำร

เกิดภำวะ metabolic syndrome เป็น 1.04 และ 1.50 

เท่ำ ของคนที่ไม่เกิดภำวะ metabolic syndrome ท่ี 

95% CI อยู่ระหว่ำง 0.66–1.67 และ 0.89–2.47เท่ำ

ตำมล�ำดับ ซ่ึงมี 1 อยูใ่นค่ำช่วงเชือ่มัน่แสดงว่ำ ปัจจยั

ด้ำนพฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ และปัจจัยด้ำน

พฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพไม่มีควำมสัมพันธ์กับ

กำรเกิดภำวะ metabolic syndrome

 ปัจจัยด้ำนกำรรักษำ กำรใช้ยำกลุ่มท่ีท�ำให้

เกิดภำวะอ้วน (Tarzadone และ Amitriptyline) มี

โอกำสเส่ียงต่อกำรเกิดภำวะ metabolic syndrome 

เป็น 1.1 และ 0.7 เท่ำ ของคนท่ีไม่เกดิภำวะ metabolic 

syndrome ท่ี 95% CI อยู่ระหว่ำง 0.29-4.47 และ 

0.37-1.35 เท่ำตำมล�ำดับ และกลุม่ทีท่�ำให้เบ่ืออำหำร 

(Fluoxetine และ Venlafaxine) มีโอกำสเส่ียงต่อกำร

เกิดภำวะ metabolic syndrome เป็น 0.7 และ 0.4 เท่ำ 

ของคนที่ไม่เกิดภำวะ metabolic syndrome ที่ 95%  

CI อยู ่ระหว่ำง 0.45–1.16 และ 0.06–1.82 เท่ำ  

ตำมล�ำดบั ซึ่งม ี1 อยู่ในค่ำช่วงเชื่อมัน่แสดงว่ำปัจจยั

ด้ำนกำรใช้ยำกลุม่ท่ีท�ำให้เกดิภำวะอ้วน (Tarzadone 

และ Amitriptyline) และกลุ่มท่ีท�ำให้เบ่ืออำหำร 

(Fluoxetine และ Venlafaxine) ไม่มีควำมสัมพันธ์

กับกำรเกิดภำวะ metabolic syndrome

 นอกจำกนี้ปัจจัยด้ำนอำชีพค้ำขำยมีควำม

เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะ metabolic syndrome เป็น 0.4 

เท่ำ ของคนที่ไม่เกิดภำวะ metabolic syndrome ท่ี 

95%CI อยู่ระหว่ำง 0.19–0.67 เท่ำ ปัจจัยด้ำนอำยุ

มำกกว่ำ 35 ปี ขึ้นไปมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะ 

metabolic syndrome เป็น 2.6 เท่ำ ของคนที่ไม่เกิด

ภำวะ metabolic syndrome ที่ 95%CI อยู่ระหว่ำง 

1.57–4.47 เท่ำ กำรใช้ยำกลุ่ม Tolvonกับ Sertraline 

มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะ metabolic syndrome 

เป็น 37.8 และ 4.2 เท่ำ ของคนที่ไม่เกิดภำวะ meta-

bolic syndrome ที่ 95% CI อยู่ระหว่ำง 2.27-631.04 

และ 2.12-8.75 เท่ำตำมล�ำดับ ซึ่งไม่มี 1 อยู่ในค่ำช่วง
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เชื่อมั่นแสดงว่ำอำชีพค้ำขำย กลุ่มอำยุมำกกว่ำ 35 ปี

ขึ้นไป กำรใช้ยำกลุ่ม Tolvon และ Sertraline มีควำม

สัมพันธ์กับกำรเกิดภำวะ metabolic syndrome

การเปรียบเทียบปัจจัยทางห้องปฏิบัติการใน

กลุ่มตัวอย่างที่มีและไม่มีภาวะ metabolic 

syndrome
 กำรเปรยีบเทียบปัจจยัทำงห้องปฏบัิติกำรใน

กลุม่ตัวอย่ำงทีมี่และไม่มีภำวะ metabolic syndrome 

พบว่ำ กลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้ำที่มีภำวะ metabolic syn-

drome มีปัจจัยทำงห้องปฏบิติักำรได้แก่ อำยมุำกกว่ำ 

35 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 140 คน (อำยุเฉลี่ย 43.80±12.90 

ปี) ที่ 95%CI อยู่ระหว่ำง 7.50-1.13 ปี เส้นรอบเอว

ชำย จ�ำนวน 50 คน (รอบเอวเฉลี่ย 86.50±8.30 ซม.) 

ท่ี 95%CI อยู่ระหว่ำง 2.50-7.70 ซม. เส้นรอบเอว

หญิง จ�ำนวน 90 คน (รอบเอวเฉล่ีย 87.70±8.80 

ซม.) ที่ 95%CI อยู่ระหว่ำง 9.60-13.70 ซม. ค่ำดัชนี

มวลกำย (BMI) จ�ำนวน 140 คน (เฉลี่ย 27.10±4.00 

กก./ม2) ที่ 95%CI อยู่ระหว่ำง 4.60-5.90 ซม. และ

ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด จ�ำนวน 110 คน (เฉลี่ย 

127± 62.10 มิลลกิรมั/เดซิลิตร) ท่ี 95%CI อยูร่ะหว่ำง 

14.90-45.30 มิลลกิรมั/เดซิลติร ซ่ึงทัง้หมดท่ีกล่ำวมำ

นีมี้ค่ำ p-value น้อยกว่ำ 0.05 และไม่มี 1 อยู่ในค่ำช่วง

เชือ่มัน่ ดังนัน้แสดงว่ำ อำย ุเส้นรอบเอว ค่ำดัชนมีวล

กำย (BMI) และไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมีควำม

สัมพนัธ์กบักำรเกดิภำวะ metabolic syndrome อย่ำง

มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (P< 0.05)

 ส�ำหรับปัจจัยทำงห้องปฏิบัติกำรด ้ำน

ควำมดันโลหิต จ�ำนวน 140 คน ซึ่งค่ำหัวใจบีบ

ตัว (เฉลี่ย 125.50±11.20mm/Hg) ท่ี 95%CI อยู่

ระหว่ำง -0.80 –4.20 mm/Hg ค่ำหวัใจคลำยตัว (เฉลีย่ 

80.50±7.50mm/Hg) ที ่95%CI อยูร่ะหว่ำง 0.20-3.90 

mm/Hg ระดับน�้ำตำลในเลือด (เฉลี่ย 110.70± 30.60 

มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ท่ี 95%CI อยู่ระหว่ำง -11.70 

–6.60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ไขมัน HDL-Cholesterol 

ของเพศชำย (เฉลีย่ 47.90±14.50 มลิลกิรมั/เดซิลติร) 

ท่ี 95%CI อยู่ระหว่ำง -11.80 -1.10 มิลลิกรมั/เดซิลิตร 

ไขมัน HDL-Cholesterol ของเพศหญิง (เฉลี่ย 49.60 

± 18.00 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) ที่ 95%CI อยู่ระหวำ่ง 

-8.40 -3.20 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งทั้งหมดที่กล่ำวมำ

นีมี้ค่ำp-value มำกกว่ำ 0.05 และมี 1 อยูใ่นค่ำช่วงเชือ่

ม่ัน ดังน้ันแสดงว่ำ ระดับควำมดันโลหิต ค่ำระดับ

น�้ำตำลในเลือด และไขมัน HDL-Cholesterol ไม่มี

ควำมสัมพนัธ์กบักำรเกดิภำวะ metabolic syndrome 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

 สรปุได้ว่ำ กลุม่ผูป่้วยซึมเศร้ำท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 

35 ปีขึ้นไป อำชีพค้ำขำย กำรรักษำ กำรใช้ยำกลุ่ม 

Tolvon และ Sertraline มีควำมเสี่ยงต่อภำวะ meta-

bolic syndrome คือ 2.6, 0.4, 37.8 และ 4.2 เท่ำ ซึ่งมี

ควำมสัมพนัธ์กบักำรเกดิภำวะ metabolic syndrome 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (P<0.05)

 ส่วนปัจจัยด้ำนเพศ อำชีพ (เกษตรกรรม รับ

รำชกำร และพ่อบ้ำนหรือแม่บ้ำน) โรคประจ�ำตัว 

พฤติกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (กำรออกก�ำลัง

กำยมำกกว่ำ 3 วัน/สัปดำห์ กำรรับประทำนอำหำร

ครบ 5 หมู่เป็นประจ�ำ กำรรับประทำนอำหำรม้ือเช้ำ

เป็นประจ�ำ กำรรับประทำนผักมำกกว่ำ 3 ทัพพี กำร

รับประทำนผลไม้วันละ 2-3 ส่วนเป็นประจ�ำ กำร

รับประทำนอำหำรประเภทต้ม น่ึง ลวก ย�ำ หรือ

หมก และกำรเลอืกด่ืมน�ำ้เปล่ำแทนน�ำ้อดัลมหรอืน�ำ้

หวำน) พฤติกรรมเส่ียงด้ำนสุขภำพ (กำรด่ืมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ และกำรสูบบุหรี่) กำรรักษำ กำรใช้

ยำกลุ่ม Tarzadone, Amitriptyline, Fluoxetine และ 

Venlafaxine ไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดภำวะ 

metabolic syndrome รำยละเอียดดังตำรำงที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะ metabolic syndrome

 ปัจจัยด้านต่าง ๆ OR 95% CI p-value

ข้อมูลทั่วไป   

 เพศ   0.8 0.49-1.29 0.33

 อำยุมำกกว่ำ 35 ปี ขึ้นไป 2.6 1.57-4.47 0.0001

 อำชีพ   

  เกษตรกรรม 1.7 0.96-2.94 0.06

พฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพ   

 กำรออกก�ำลังกำย มำกกว่ำ 3 วัน/สัปดำห์ 0.7 0.44-1.1 0.12

  กำรรับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่เป็นประจ�ำ 1.1 0.57-2.18 0.75

  กำรรับประทำนอำหำรมื้อเช้ำเป็นประจ�ำ 0.9 0.57-1.51 0.76

  กำรรับประทำนผักมำกกว่ำ 3 ทัพพี 1.1 0.6-2.12 0.68

  กำรรับประทำนผลไม้วันละ 2-3 ส่วนเป็นประจ�ำ 0.8 0.49-1.6 0.53

  อำหำรประเภท ต้ม นึ่ง ลวก ย�ำ หรือหมก 0.5 0.15-1.4 0.15

  กำรเลือกดื่มน�้ำเปล่ำแทนน�้ำอัดลมหรือน�้ำหวำน 0.7 0.33-1.24 0.16

พฤติกรรมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ   

 กำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.04 0.66-1.67 0.83

 กำรสูบบุหรี่ 1.5 0.89-2.47 0.11

ประวัติกำรรักษำ กำรใช้ยำ   

 กลุ่มที่ท�ำให้เกิดภำวะอ้วน   

  Tarzadone 1.1 0.29-4.47 0.88

  Amitriptyline 0.7 0.37-1.35 0.26

  Tolvon 37.8 2.27-631.04 <0.0001

 กลุ่มที่ท�ำให้เบื่ออำหำร   

  Fluoxetine 0.7 0.45-1.16 0.16

  Sertraline 4.2 2.12-8.75 <0.0001

  Venlafaxine 0.4 0.06-1.82 0.16

การอภิปรายผล
 จำกกำรส�ำรวจภำวะmetabolic syndrome 

ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ พบผู้ป่วยซึมเศร้ำ จ�ำนวน 320 

คน และเกิดภำวะ metabolic syndrome จ�ำนวน 140 

คน ร้อยละ 43.75 ซึ่งเกณฑ์ในกำรวินิจฉัยภำวะ 

metabolic syndrome ของ NCEP ATPIII ระบุว่ำ  

ผู้ที่มีกลุ่มอำกำรmetabolic syndrome จะมีภำวะ 

(อย่ำงย้อย 3 ใน 5 ข้อ) พบว่ำอำยุ อำชีพ กำรรักษำ 

กำรใช้ยำกลุม่ Tolvonและ Sertraline มีควำมสัมพนัธ์

กับกำรเกิดภำวะ metabolic syndrome ที่ P≤0.05 ซึ่ง
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สอดคล้องกบักับกำรศึกษำของศิรริตัน์ คุปติวฒุ ิและ

คณะ (2554) ที่พบว่ำ ควำมชุกของภำวะ metabolic 

Syndrome ในผูป่้วยโรคซึมเศร้ำทีม่กีำรรกัษำทีแ่ผนก

ผูป่้วยนอกโรงพยำบำลศิรริำชร้อยละ 31.3 ปัจจยัท่ีมี

ควำมสมัพนัธ์กบัภำวะ metabolic Syndrome อย่ำงมี

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ P≤0.05 

 ส่วนปัจจัยด้ำนอำชีพท่ีกำรศึกษำน้ีพบว่ำ

มีควำมสัมพันธ์กับภำวะ metabolic syndrome ซึ่ง

ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพไม่ใช้แรงงำนหรือว่ำงงำน

อำจเป็นเพรำะอำชีพท่ีใช้แรงงำนได้มีกำรออกก�ำลัง

กำยอย่ำงสม�่ำเสมอท�ำให้ลดปัจจัยกำรเกิดโรคอ้วน

ซ่ึงเป็นสำเหตุหลักของกำรเกิดภำวะ metabolic 

syndrome แต่กำรออกก�ำลงักำยกไ็ม่พบว่ำเป็นปัจจยั

ที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดภำวะนี้ในกลุ่มผู้ป่วย

โรคซึมเศร้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติเช่นเดียวกับ

พฤติกรรมสขุภำพต่ำงๆ เช่นกำรสบูบหุรีก่ำรด่ืมสุรำ

และชนิดของอำหำรที่รับประทำน 

 ปัจจัยท่ีกำรศึกษำน้ีพบว่ำมีควำมสัมพันธ์ 

กับภำวะ metabolic syndrome อย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติได้แก่ กำรกินยำรักษำโรคซึมเศร้ำซ่ึงไม่

สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Raikkonen และคณะ

ในปีค.ศ.2002 ซึ่งท�ำกำรศึกษำในผู้หญิงวัยกลำง

คน พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะ metabolic 

syndrome กบัควำมรนุแรงของภำวะโรคซมึเศร้ำโดย

กำรศึกษำนี้ประเมินควำมรุนแรงของภำวะซึมเศร้ำ

จำกค่ำคะแนน MADRS ซ่ึงประชำกรส่วนใหญ่เป็น

ผูป่้วยโรคซมึเศร้ำท่ีได้รบักำรรกัษำจนอำกำรซมึเศร้ำ

ดีขึ้นมำกแล้วและด้ำนกำรกินยำรักษำซึมเศร้ำท่ีพบ

ว่ำไม่มีควำมสัมพันธ์กับภำวะ metabolic syndrome 

น้ันคงต้องมีกำรศึกษำในรำยละเอียดของชนิดยำ

รักษำซึมเศร้ำให้มำกกว่ำนี้

 ข้อดีกำรศึกษำนี้คือเป็นกำรศึกษำควำมชุก

ของภำวะ metabolicsyndrome ในผูป่้วยโรคซึมเศร้ำ

และได้ทรำบถงึปัจจยัต่ำงๆทีมี่ควำมสมัพนัธ์กบักำร

เกิดภำวะ metabolicsyndrome ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในกำรมีข้อมูลเบ้ืองต้นในกำร

ศึกษำเรื่องนี้ต่อไปรวมท้ังกำรน�ำมำใช้ในกำรดูแล

รักษำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในด้ำนกำรให้ควำมรู้กำร

คดักรองและกำรเฝ้ำระวงัภำวะmetabolic syndrome 

และมีกำรศึกษำชนิดของยำรักษำซึมเศร้ำ ชนิด  

Tolvon และ Sertraline และจำกกำรศึกษำ พบ

ว่ำ ยำท้ัง 2 ชนิดนี้มีผลต่อกำรเกิดภำวะmetabolic  

syndrome เน่ืองจำกยำรักษำซึมเศร้ำ 2 ชนิดนี้มีผล

ข้ำงเคียงที่ท�ำให้น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1.  ควรมีกำรศึกษำเปรยีบเทยีบกำรใช้ยำต้ำน

ซึมเศร้ำ เพื่อดูกำรเกิดภำวะ metabolic syndrome  

กับผู้ป่วยท่ีรับกำรรักษำท่ีแผนกผู้ป่วยนอก เพรำะ

จะได้ทรำบถึงแนวทำงแก้ไขกำรเกดิภำวะ metabolic 

syndrome ของกำรใช้ยำรกัษำโรคซมึเศร้ำแต่ละชนดิ

 2. ควรท่ีจะศึกษำกับผู ้ป ่วยโรคอื่นใน 

โรงพยำบำลจิตเวชนครรำชสีมำรำชนครินทร์ เพื่อ

หำแนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดภำวะ metabolic  

syndrome ในผู้ป่วย และศึกษำกำรใช้ยำให้ถูกขนำด 

ถูกวิธี และถูกต้องตำมหลัก 5 R ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 ผู ้ วิ จั ย ข อ แ ส ด ง ค ว ำ ม ค ว ำ ม ข อ บ คุ ณ  

พญ.สุวรรณี เรืองเดช ผู้อ�ำนวยกำร และพญ.อัญชลี 

ศิริเทพทวี จิตแพทย์ โรงพยำบำลจิตเวชนคร- 

รำชสีมำรำชนครินทร์ ท่ีกรุณำตรวจสอบควำม

ตรงด้ำนภำษำท่ีใช้ในกำรส่ือสำรของเคร่ืองมือวิจัย 

ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์ หัวหน้ำภำควิชำโภชนวิทยำ 
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คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

กลุ ่มวิจัยกำรป้องกันและควบคุมโรคเบำหวำน 

ในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ มหำวทิยำลยัขอนแก่น 

และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยำ  

ที่ให้ค�ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรและเสนอข้อคิดเห็น 

ที่เป็นประโยชน์
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