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ความสัมพันธระหวางความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา การสนับสนุนทางสังคม และการมีโรค
รวมกับพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยาตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศรา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา การ
สนับสนุนทางสังคมและการมีโรครวม กับพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยาตานเศราในผูส งู อายุ
โรคซึมเศรา โดยใชแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) ของ Rosenstock (1974) เปนกรอบ
แนวคิดในการศึกษา กลุม ตัวอยางเปนผูส งู อายุโรคซึมเศราทีไ่ ดรบั การรักษาดวยยาตานเศรา และมีโรคเรือ้ รัง
ทางกายรวมดวย เขารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทรและโรง
พยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน 85 ราย เครือ่ งมือในการวิจยั ไดแก แบบสอบถามความเชือ่ เกีย่ วกับโรค
ซึมเศรา แบบสอบถามเกี่ยวกับแหลงสนับสนุนทางสังคมแบบสอบถามจํานวนโรคทางกาย แบบสอบถาม
พฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยา วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาและคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธของสเปยรแมน
ผลการวิจยั พบวา กลุม ตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ71.8 มีอายุระหวาง60 - 69 ปรอ ยละ74.1สถานภาพ
สมรสหมาย รอยละ 57.6การศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 68.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวา
ความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรวมมือในการ
รับประทานยาตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (rs = 0.28, p =0.01; rs = 0.22, p =
0.04)ตามลําดับ แตการมีโรครวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยาตานเศรา
ในผูสูงอายุโรคซึมเศราอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (rs = 0.09, p = 0.42)
ขอเสนอแนะ พยาบาลควรจัดกิจกรรมบําบัดเพือ่ สงเสริมความเชือ่ เกีย่ วกับโรคซึมเศราและการบําบัด
รักษาทีถ่ กู ตอง รวมทัง้ สงเสริมใหครอบครัวเขามามีสว นรวม ในการดูแลสนับสนุนพฤติกรรมความรวมมือ
ในการรับประทานยา
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Abstract
The present study aimed at investigating the relationships between beliefs about depression, social
support, and medical co-morbidity and drug adherence behavior in elderly persons with major depressive
disorder.The Health Belief Model of Rosenstock (1974) was employed as the conceptual framework of
the study.The study sample consisted of 85people over 60 years old with major depressive disorders who
were treated with antidepressants and who also had a medical co-morbidity. The instruments used in the
data collection consisted of a questionnaire regarding depression, a social support questionnaire, a medical
co-morbidity questionnaire, and a drug adherence behavior questionnaire. Data was analyzed by means
of descriptive statistics and Spearman’s rank correlation coefficient.
The study findings revealed that 71.18 % of the subjects were female, 74.1% ranged in age from
60 to 69 years old, 57.6%werewidowed, and 68.2% completed elementary education. Considering the
relationships among study variables, it was found that beliefs about depression and social support were
related to drug adherence behavior in elderly persons with major depressive disorders with statistical
significance of rs= 0.28, p = 0.01; rs = 0.22, p = 0.04, respectively. However, medical co-morbidity was
associated with drug adherence behavior in elderly persons with major depressive disorders with no
statistical significance of rs= 0.09, p = 0.42.
Based on the findings, it was recommended that nurses should conduct therapiesto promote
accurate and appropriate beliefs about depression and its treatment. Moreover, nurses should encourage
family participation in supporting drug adherence behavior of the patients.
Key words : belief about depression, social support, medical co-morbidity, drug adherence behavior
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันพบวาประเทศไทยมีจํานวนและ
สัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอ
เนื่องโดยมีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งประเทศในป พ.ศ. 2537 และเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 9.4 รอยละ 10.7 รอยละ 12.2 และรอย
ละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ใน
จํานวนผูสูงอายุทั้งหมดเปนชายรอยละ 45.1 และ
หญิงรอยละ 54.9 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)
ผูส งู อายุตอ งเผชิญกับสถานการณความเครียดหลาย
ดาน ไดแก การเกษียณอายุการทํางาน มีความเสื่อม
ทางดานรางกายความสามารถในการทําหนาที่ดาน
ตางๆลดลงมีความเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังความรูส กึ
ไมสุขสบาย ตองพึ่งพิงผูอื่นมากขึ้นสูญเสียคูสมรส
หรือเพื่อนอยูตามลําพัง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ทําใหผูสูง
อายุมีความเครียด และเกิดภาวะซึมเศราได (นริสา
วงศพนารักษ, และ สายสมร เฉลยกิตติ, 2557; คณะ
กรรมการผูสูงอายุแหงชาติ, 2557)
การศึกษาความชุกในการเกิดโรคซึมเศราใน
ผูสูงอายุ ในป 2010 ของ Ferrari, et al. (2013) พบ
ความชุกของโรคซึมเศราในชวงอายุ 65-74 ป รอย
ละ 4.7 ชวงอายุ 75-84 ป รอยละ 5.1 และ อายุ 85 ป
ขึ้นไป รอยละ 5.2 สําหรับในประเทศไทย ธรณินทร
กองสุขและคณะ (2551) ไดสํารวจความชุกของโรค
ซึมเศราในคนไทยทุกภาคของประเทศไทย พบวา
ความชุกของโรคซึมเศราในผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60-69
ป อยูที่รอยละ 3.3 อายุ 70-79 ป รอยละ 3.9 และอายุ
80 ปขึ้นไป รอยละ 5 และจากการสรุปสถานการณ
สุขภาพจิตคนไทยในป พ.ศ. 2551 พบวาประชากรสูง
อายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสี่ยงที่จะมีปญหา

สุขภาพจิตมากกวากลุม อายุอนื่ ๆ (อภิชาต จํารัสฤทธิ
รงค, ปราโมทย ประสาทกุล, และปญญา ชูเลิศ, 2553)
ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีประชากร
มากเปนอันดับ 2 ของประเทศ และมีขอมูลสถิติ
จํานวนผูสูงอายุที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวช
นครราชสีมาราชนครินทรทไี่ ดรบั การวินจิ ฉัยวาเปน
โรคซึมเศราในป พ.ศ. 2554 จํานวน 619 คน ป พ.ศ.
2555 จํานวน679 คน ป พ.ศ. 2556 จํานวน 685 คน
และป พ.ศ. 2557 จํานวน 771 คน และมีแนวโนมที่
จะเพิ่มมากขึ้น (ศูนยพัฒนาระบบงานโรงพยาบาล
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร, 2557)
โรคซึมเศราทีเ่ กิดขึน้ กับผูส งู อายุนอกจากจะ
มีอัตราความชุกที่คอนขางสูงแลว ยังตรวจวินิจฉัย
ไดยากเนื่องจากโรคซึมเศราที่พบในวัยสูงอายุนั้นมี
อาการแสดงไมชัดเจนไมแสดงอาการซึมเศราตรงๆ
และผูสูงอายุมักไมพูดบนถึงอาการซึมเศราของ
ตนเอง ทําใหการวินิจฉัยโรคซึมเศราในผูสูงอายุผิด
พลาดหรือมีการวินิจฉัยที่ตํ่ากวาที่ควรจะเปน ผูสูง
อายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา อาจมีการแสดงออกทาง
อารมณนอยลงจนถึงไมมีอารมณในการทําสิ่งใดๆ
เลย มีอาการเจ็บปวยทางกายเพิ่มขึ้น นอนไมหลับ
มีอาการอยูไ มนงิ่ หรือชาลง รวมไปถึงอาการกังวลใจ
คิดถึงความตาย สมาธิลดลง ผูสูงอายุที่เปนโรคซึม
เศราอาจมีความคิดฆาตัวตายและฆาตัวตายในที่สุด
ทัง้ ทีเ่ ปนโรคทีร่ กั ษาใหหายเปนปกติไดหากผูส งู อายุ
ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม (Baldwin, 2010)
สาเหตุโรคซึมเศราในผูสูงอายุนั้นมีปจจัย
ที่เกี่ยวของหลายประการดวยกัน ไดแก 1) ปจจัย
ทางชี ว วิ ท ยา เช น การเปลี่ ย นแปลงของสารสื่ อ
ประสาทในสมอง การรับประทานยาบางชนิด การ
ปวยดวยโรคทางสมองพันธุกรรม เพศซึ่งพบไดใน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย 2) ปจจัยทางจิตใจสังคม
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วัฒนธรรม เชน การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพทางสังคม การ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง การถูกกระทํารุนแรง การ
ขาดแหลงสนับสนุนทางสังคม และการประสบภัย
พิบัติ (Baldwin, 2010) ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนสงผล
ใหเกิดโรคซึมเศราในผูส งู อายุทงั้ สิน้ การดูแลรักษาผู
สูงอายุโรคซึมเศราแบงไดเปนการบําบัดทางชีวภาพ
ไดแก การรับประทานยาตานเศราหรือการรักษาดวย
ไฟฟาในผูส งู อายุทมี่ อี าการรุนแรงและการบําบัดทาง
จิตสังคม (Baldwin, 2010)
การรับประทานยาตานเศราอยางตอเนื่อง
ตามแผนการรักษาในผูสูงอายุโรคซึมเศรามีความ
สําคัญในการรักษาอยางมาก เนื่องจากผูปวยโรค
ซึมเศรามีการเปลี่ยนแปลงของสารชีวเคมีในสมอง
ไดแก ซีโรโทนินนอรเอพิเนฟรินและโดพามินซึ่ง
ยาตานเศราออกฤทธิ์ในการปรับความสมดุลของ
ชีวเคมีในสมองเหลานี้ (Abdel-Rahman, 2012) จาก
การศึกษาพบวามีปจ จัยหลายประการทีเ่ กีย่ วของกับ
การใหความรวมมือในการรักษาของผูสูงอายุโรค
ซึมเศรา ไดแก 1) ปจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได
คือ ทัศนคติและความเชื่อของผูปวยตอโรคซึมเศรา
การรับรูประสิทธิภาพของการรักษา ความตองการ
ประเภทการรั ก ษา ความเชื่ อ ทางศาสนาและจิ ต
วิญญาณ ปทัสฐานทางสังคม ความเห็นพองของผู
ดูแลเกี่ยวกับการรักษา การถูกตีตรา (stigma) จาก
การเจ็บปวย 2) ปจจัยที่ปรับเปลี่ยนไดคอนขางยาก
คือ อาการวิตกกังวลที่เกิดรวมกับอาการซึมเศรา
การใชสารเสพติด ผูป ว ยไดรบั การรักษาดวยยาหลาย
ชนิด คาใชจา ยในการรักษา การสนับสนุนทางสังคม
3) ปจจัยทีไ่ มสามารถเปลีย่ นแปลงได ไดแก เพศ และ
เชือ้ ชาติ เปนปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมความรวมมือ
ในการกินยาของผูสูงอายุ (Zivin& Kales, 2008)
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ความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศราเปนปจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทาน
ยาตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศรา มีการศึกษาเชิง
คุณภาพพบวา ลักษณะความเชื่อที่ตอตานการรับ
ประทานยาตานเศราไดแก การกลัวการติดยา และ
ไมเชื่อวาโรคซึมเศรามีสาเหตุมาจากทางชีวภาพ
(Givens et al., 2006) นอกจากนี้การศึกษาของ
Maidment, Livingston, &Katona (2002) ไดศึกษา
เกี่ ย วกั บ ความร ว มมื อ ในการรั บ ประทานยาต า น
เศราในผูสูงอายุในชุมชนพบวาความไมรวมมือใน
การรับประทานยามีความสัมพันธกับความรุนแรง
ของอาการซึมเศรา การไมมีความรูเกี่ยวกับการรับ
ประทานยาตานเศรา ความไมสุขสบายที่ไดรับจาก
อาการขางเคียงจากยา ความเชือ่ ทีว่ า การรับประทาน
ยาตานเศรามีความจําเปนนอย นอกจากเรื่องความ
เชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศราแลว การสนับสนุนทาง
สั ง คมก็ เ ป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ผู  สู ง อายุ อ าจถู ก
ทอดทิ้งหรือขาดการสนับสนุนทางสังคมที่จําเปน
โดยเฉพาะเมือ่ ตองเปนผูด แู ลคูส มรสหรือเปนหมาย
การสนับสนุนทางสังคมจะมีผลตอระดับความซึม
เศราและเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการจัดการ
ความเครียดของบุคคล (Zivin& Kales, 2008) การ
มีโรครวมเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอความรวมมือ
ในการรับประทานยา เนื่องจากการมีโรครวมทําให
การรักษามีความซับซอนมากขึ้น อาจมีผลใหการ
บริหารจัดการยาขาดประสิทธิภาพ และในผูสูงอายุ
ที่ปวยหลายๆโรค อาจตัดสินใจวาการรับประทาน
ยาตานเศรามีความจําเปนนอยกวาการรับประทาน
ยารักษาโรคทางกายซึ่งมีความสําคัญและจําเปน
มากกวา (Zivin& Kales, 2008)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาขาง
ตน พบวายังไมมีการศึกษาที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มี
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ผลตอพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยา
ตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศราในสังคมไทย ผูวิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึม
เศรา การสนับสนุนทางสังคม และการมีโรครวม เพือ่
ทําความเขาใจและวางแผนการสงเสริมและพัฒนา
ปจจัยทีส่ นับสนุนพฤติกรรมความรวมมือในการรับ
ประทานยาตานเศราของผูสูงอายุโรคซึมเศรา

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อ
เกี่ยวกับโรคซึมเศราการสนับสนุนทางสังคมและ
การมีโรครวมกับพฤติกรรมความรวมมือในการรับ
ประทานยาตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศรา

กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดความเชื่อ
ดานสุขภาพ (Health Belief Model) ของ Rosenstock
(1974) ในการอธิบายปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยาตาน
เศราอยางตอเนื่องของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคซึม
เศรารวมกับการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับปจจัยที่
มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมความรวมมือในการรับ
ประทานยาตานเศราตามแผนการรักษา ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดังนี้
ความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศราเปนตัวแปร
ที่แสดงถึงการรับรูความรุนแรงของปญหาสุขภาพ
การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการกระทํา
พฤติกรรม มีผลตอพฤติกรรมปองกันการเจ็บปวย
หรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวย ซึ่งแตกตางกันไปใน
แตละบุคคล เมื่อผูสูงอายุรับรูวาการเจ็บปวยดวย
โรคซึมเศราเปนปญหาทีร่ นุ แรง สงผลตอการดําเนิน
ชีวิตในครอบครัวและความสัมพันธทางสังคม และ

รับรูถึงประโยชนของการรับประทานยาตานเศรา
มากกวาผลลบหรืออุปสรรคของการรับประทานยา
ตานเศราก็จะสงผลใหมีพฤติกรรมการรับประทาน
ยาตานเศราอยางตอเนื่อง แตถาผูสูงอายุรับรูและ
เชื่อวาการปวยเปนโรคซึมเศราเปนเรื่องนาอาย ยา
ตานเศราที่รับประทานอาจทําใหติดยาหรือทําให
เกิดอาการขางเคียง ยารักษาโรคซึมเศรามีราคาแพง
และตนเองมีความเจ็บปวยอยางอื่นที่สําคัญกวาก็
จะรับรูวาเปนอุปสรรค ทําใหผูสูงอายุหลีกเลี่ยงการ
รับประทานยาตานเศราที่แพทยสั่ง ดังนั้นความเชื่อ
เกี่ยวกับโรคซึมเศราและการรักษาของผูสูงอายุจึง
เปนปจจัยที่สงผลตอการรับประทานยาตานเศรา
ตามแผนการรักษา (Lynch, Moore, Moss-Morris,
& Kendrick, 2011; Warden et al., 2009)
การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรปจจัย
รวมทีส่ นับสนุนตอการรับรูข องบุคคลและการรับรู
ถึงประโยชนของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ ไดแก
การรับประทานยาตานเศรา ซึ่งจะสงผลใหบุคคลมี
พฤติกรรมการรับประทานยาตานเศราอยางตอเนือ่ ง
การสนับสนุนทางสังคมจากคูส มรสหรือบุตรหลาน
ชวยใหผูสูงอายุโรคซึมเศรารูสึกไดรับความรัก การ
ยอมรับ และรูส กึ มีคณ
ุ คา ชวยใหคาํ แนะนําและโนม
นาวใหผูสูงอายุยอมรับความเจ็บปวยดวยโรคซึม
เศรา สรางแรงจูงใจในการรับประทานยาตานเศรา
ลดและแกไขอุปสรรคทีม่ ตี อ การรับประทานยาตาน
เศรา และชวยจัดสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวยใหผสู งู อายุ
รับประทานยาตานเศราอยางตอเนื่อง เชน จัดยาให
ทําเครื่องหมายเตือนความจําในการรับประทานยา
(Mishra, Gioia, Childress, Barnet, & Webster, 2011)
การมีโรครวมเปนตัวแปรปจจัยรวมทําให
ผูสูงอายุตองรับประทานยาจํานวนมากขึ้น อาจกอ
ใหเกิดความยุง ยากในการรับประทานยา หรือลืมรับ
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ประทานยา ซึง่ จะเปนอุปสรรคตอพฤติกรรมสุขภาพ
สงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมการรับประทานยาตาน
เศราไมตอเนื่องการศึกษาของ Gellad, Grenard,
&McGlynn (2009) พบวาจํานวนครั้งของการรับ
ประทานยาในแตละวันและความซับซอนในการรับ
ประทานยามีความสัมพันธกับความรวมมือในการ
รับประทานยา ซึ่งสอดคลอง Tsai et al. (2012) ที่
พบวาปจจัยดานความจํา จํานวนยาและจํานวนครั้ง
ในการรับประทานยาในแตละวัน มีความสัมพันธกบั
พฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยาในผูส งู
อายุ ดังนั้นผูสูงอายุที่มีความเจ็บปวยทางกายและ
ตองรับประทานยาเพื่อการรักษาจํานวนหลายชนิด
รวมทั้งยาตานเศรา อาจหลงลืมการรับประทานยา
จํารายละเอียดของการรับประทานยาไมได มีความ
ผิดพลาดในการรับประทานยา (วิไลวรรณ ทองเจริญ,
2554)

วิธีดําเนินการวิจัย:
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
หาความสัมพันธ (Descriptive correlation)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยที่
มีอายุ 60 ปขนึ้ ไปทีม่ ารับบริการจากแผนกผูป ว ยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทรและ
กลุมงานจิตเวชงานผูปวยนอกโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา
ตามการออกรหัสโรค ICD-10
กลุ  ม ตั ว อย า ง คื อ ผู  ป  ว ยที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
เดียวกับกลุมประชากร และมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑที่กําหนด ดังนี้1) เปนผูปวยที่มีอายุ 60 ปขึ้น
ไปที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคซึมเศรา
ไดรับการออกรหัสโรคตาม ICD-10 คือ กลุมโรค
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F32.0-F32.9 ไดแก F32.0 อาการซึมเศราเล็กนอย
F32.1 อาการซึมเศราปานกลางF32.8 อาการซึมเศรา
แฝงที่เกิดครั้งเดียว F32.9 อาการซึมเศราไมระบุราย
ละเอียดหรือไมมีรายละเอียดระบุไว NOS 2) ผูปวย
ทราบวาตนเองไดรับการวินิจฉัยวาปวยเปนโรคซึม
เศรา 3) ไดรับการรักษาดวยยาตานเศราอยางนอย
3 เดือน 4) เปนผูที่สามารถเขาใจภาษาไทยสื่อสาร
โดยใชภาษาพูดได 5) เปนผูปวยที่เจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรังอยางนอย 1 โรค ที่ไดรับการรักษาดวยยา 6)
มีการนัดมาติดตามการรักษาที่แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร และ
กลุมงานจิตเวชงานผูปวยนอกโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา โดยมีเกณฑการคัดออกกลุมตัวอยาง
(Exclusion criteria) ดังนี้ 1)ผูปวยโรคซึมเศราที่ภาย
หลังไดรบั การวินจิ ฉัยวา มีอาการซึมเศรารุนแรงและ
พยายามฆาตัวตาย 2)ผูปวยโรคซึมเศราที่ภายหลังมี
อาการทางจิตรวมดวย 3)ผูปวยมีประวัติการไดรับ
บาดเจ็บหรือผาตัดทางสมองที่ทําใหสูญเสียความ
จําหรือมีประวัติเปนโรคสมองเสื่อม 4) ผูปวยที่ได
รับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคจิต
ผู  วิ จั ย คํ า นวณขนาดกลุ  ม ตั ว อย า งจากค า
ขนาดอิทธิพล estimated effect size และเนือ่ งจากใน
การศึกษานี้ยังไมพบงานวิจัยที่มีลักษณะในทํานอง
เดียวกัน ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงกําหนดขนาดของ effect size
เทากับปานกลาง (medium) = 0.30และกําหนดใหมี
อํานาจในการวิเคราะหทางสถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่
รอยละ 95 ระดับอํานาจในการวิเคราะห 0.80 โดยการ
เปดตาราง Cohen (1977) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 85
ราย
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
โครงการวิจัยนี้ไดรับการรับรองจากจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนมหาวิทยาลัย
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มหิดล เมือ่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 เลขที่ IRB-NS
2013/154.0401ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการทํ า วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ย โ รง
พยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร เมื่อวันที่
3 เมษายน พ.ศ. 2556 และคณะกรรมการพิจารณา
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคนโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
ขอมูลสวนบุคคล เกีย่ วกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา แหลงรายได
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่
เกี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมความร ว มมื อ ในการรั บ
ประทานยาประกอบดวย
1) แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึม
เศรา ผูวิจัยใชแบบสอบถาม Depression Beliefs
Inventory Questionnaire ของ Edlund et al. (2008)
จํานวน 17 ขอ ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของ
เครื่องมือในผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คนจากนั้นวิเคราะหหาคาความ
เชือ่ มัน่ ดวยคาครอนบาคอัลฟาได = 0.101 ซึง่ เปนคา
ความเชื่อมั่นที่ตํ่ามาก ผูวิจัยจึงตัดขอคําถามที่มีคา
collected inter-item correlation ตํ่ามาก ออกจํานวน
7 ขอ คงเหลือขอคําถาม10 ขอ หลังจากนั้นผูวิจัยได
วิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามความ
เชือ่ เกีย่ วกับโรคซึมเศราในกลุม ตัวอยางทัง้ หมดไดคา
ครอนบาคอัลฟา = 0.581
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับแหลงสนับสนุน
ทางสังคม(The Medical outcomes Study Social

Support Survey) สรางขึ้นและพัฒนาโดย Sherbourneและ Stewart (1991) จํานวน 20 ขอ แปล
เปนภาษาไทยดวยวิธี Back Translation โดยมาลาตี
รุงเรืองศิริพันธ (Rungruangsiripan, 2011) ไดตัด
ออกจํานวน 4 ขอ เหลือจํานวน 16 ขอ ผูวิจัยได
ทําการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในผูสูงอายุที่
มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นดวยคาครอนบาคอัลฟา
ได = 0.957 หลังจากนัน้ ผูว จิ ยั ไดวเิ คราะหหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับแหลงสนับสนุน
ทางสังคมในกลุมตัวอยางทั้งหมดไดคาครอนบาค
อัลฟา = 0.951
3) การมี โ รคร ว มผู  วิ จั ย ใช ก ารบั น ทึ ก การ
สัมภาษณผูสูงอายุวาปจจุบันมีการเจ็บปวยดวยโรค
ทางกายทีแ่ พทยใหการรักษาดวยการรับประทานยา
ดวยโรคอะไรบาง
สวนที่ 3 พฤติกรรมความรวมมือในการ
รั บ ประทานยาในผู  สู ง อายุ โ รคซึ ม เศร า ผู  วิ จั ย ใช
แบบสอบถามวิธีการใชยา (The Medication Adherence Report scale, MARS) สรางขึ้นและพัฒนา
โดย Horne (1996) แปลเปนภาษาไทยดวยวิธี Back
Translation โดยมาลาตี รุง เรืองศิรพิ นั ธ (Rungruangsiripan,2011) ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 5 ขอ
ผูว จิ ยั ไดทาํ การทดสอบคุณภาพของเครือ่ งมือในผูส งู
อายุทมี่ ลี กั ษณะคลายคลึงกับกลุม ตัวอยาง จํานวน 30
คน วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นดวยคาครอนบาค
อัลฟาได = 0.563 หลังจากนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหหา
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวิธีการใชยาใน
กลุมตัวอยางทั้งหมดไดคาครอนบาคอัลฟา = 0.575
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การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากโครงการไดผานการพิจารณาและ
รั บ การรั บ รองจากจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิจัยในคนมหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการทํ า วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ย โ รง
พยาบาลจิ ต เวชนครราชสี ม าราชนคริ น ทร และ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแลว ผูวิจัยได
เขาพบกับหัวหนาแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล
จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร และหัวหนากลุม
งานจิ ต เวชงานผู  ป  ว ยนอกโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงคของการวิจยั ราย
ละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลใหทราบ
ผูวิจัยขอความรวมมือจากพยาบาลแผนก
ผู  ป  ว ยนอกโรงพยาบาลจิ ต เวชนครราชสี ม าราช
นครินทร และจากพยาบาลกลุมงานจิตเวชงานผู
ปวยนอกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปน
ผู  คั ด เลื อ กผู  สู ง อายุ โ รคซึ ม เศร า ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่
กํ า หนดไว ต ามเกณฑ คั ด เข า หลั ง จากนั้ น ผู  วิ จั ย
ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยแนะนําตัวเอง
สรางสัมพันธภาพกับผูสูงอายุโรคซึมเศราชี้แจง
วัตถุประสงค ขอความรวมมือ ชีแ้ จงสิทธิของการเขา
รวมการวิจัย และตอบขอสงสัย โดยใหผูสูงอายุโรค
ซึมเศราสามารถตอบแบบสอบถามไดอยางอิสระ ใช
ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามคนละประมาณ
30-45 นาที
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้
1. วิเคราะหขอ มูลสวนบุคคล โดยใช ความถี่
และ รอยละ
2. วิเคราะหตวั แปรเกีย่ วกับปจจัยทีเ่ กีย่ วของ

115

กับพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยา
และพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยา
ในผูสูงอายุโรคซึมเศราโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.วิเคราะหความสัมพันธระหวางความเชื่อ
เกี่ยวกับโรคซึมเศรา การสนับสนุนทางสังคม การ
มีโรครวมและพฤติกรรมความรวมมือในการรับ
ประทานยาตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศรา โดยใช
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน

ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอย
ละ 71.8) มีอายุระหวาง 60 - 69 ป (รอยละ 74.1) มี
สถานภาพสมรสเปนหมาย (รอยละ 57.6) มีระดับ
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (รอยละ 68. 2)
มีรายไดจากเบีย้ ยังชีพ (รอยละ 76.5) และมีรายไดอยู
ระหวาง 1,001 - 10,000 บาทตอเดือน (รอยละ 54.6)
กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง
จํานวน 1 โรค (รอยละ 54.1) โดยโรคที่พบมากที่สุด
ไดแกโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 55.3) รองลง
มา คือโรคเบาหวาน (รอยละ 31.8) และโรคไขมัน
ในเสนเลือด (รอยละ 24.7) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึม
เศราการสนับสนุนทางสังคมการมีโรครวม และ
พฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยาตาน
เศร า พบว า ผู  สู ง อายุ โ รคซึ ม เศร า มี ค ะแนนเฉลี่ ย
ความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา = 41.72 (S.D. = 5.47)
คะแนนเฉลีย่ การสนับสนุนทางสังคม = 63.31 (S.D.
= 13.94) คะแนนเฉลี่ยการมีโรครวม = 1.74 (S.D. =
0.87) และมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมความรวมมือใน
การรับประทานยาตานเศรา = 24.24 (S.D. = 1.79)
ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ ความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศราการสนับสนุนทางสังคม
การมีโรครวม และ พฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยาตานเศรา (N = 85)
ตัวแปร
ความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา
การสนับสนุนทางสังคม
การมีโรครวม

ชวงคะแนนของแบบสอบถาม ชวงคะแนนที่ได
10 - 50
30 - 50
15 - 75
19 - 75
>1
1-3
5 - 25
13 - 25

ผลการหาคาความสัมพันธระหวางขอมูล
ความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา การสนับสนุนทาง
สังคม การมีโรครวม และพฤติกรรมความรวมมือ
ในการรั บ ประทานยาต า นเศร า ผู  วิ จั ย ได ท ดสอบ
การแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) ของ
ขอมูลความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา การสนับสนุน
ทางสั ง คม การมี โ รคร ว ม และพฤติ ก รรมความ
รวมมือในการรับประทานยาตานเศราโดยใชสถิติ
Kolmogorov-Smirnov Z ผลการทดสอบพบวา
ขอมูลมีการแจกแจงไมเปนโคงปกติ ผูว จิ ยั จึงใชสถิติ

X̄
S.D.
41.72 5.47
63.31 13.94
1.74 0.87
24.24 1.79

Spearman Rank ในการทดสอบสมมุติฐานพบวา
ความเชือ่ เกีย่ วกับโรคซึมเศราและการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมความรวมมือใน
การรับประทานยาตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศรา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (rs = 0.276, p = 0.01, rs =
0.221, p = 0.042) และการมีโรครวมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยา
ตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศราอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (rs = 0.088, p = 0.421) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมนระหวางความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา การสนับสนุน
ทางสังคม และการมีโรครวมกับพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทานยาตานเศราในผูส งู อายุโรคซึมเศรา
ตัวแปร
1. ความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรา
2. การสนับสนุนทางสังคม
3. การมีโรคทางกายรวมดวย
4. พฤติกรรมความรวมมือฯ
* p-value < .05

1
1
.077
-.096
.276*

2

3

4

1
.036
.221*

1
.088

1
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การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความ
เชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรากับพฤติกรรมความรวม
มือในการรับประทานยาตานเศราในผูสูงอายุโรค
ซึมเศราพบวาความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรามีความ
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความรวมมือในการ
รับประทานยาตานเศราในผูส งู อายุโรคซึมเศราอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (rs = 0.276, p = 0.01) จึงอาจ
กลาวไดวา ผูสูงอายุที่รับรูและเชื่อวาโรคซึมเศราที่
เปนอยูเปนปญหาที่รุนแรง การรับประทานยาตาน
เศราจะชวยใหอาการซึมเศราที่มีอยูลดลงหรือหาย
เปนปกติ มีแนวโนมที่จะรับประทานยาตานเศรา
อยางตอเนือ่ งจากการศึกษาครัง้ นี้ พบวากลุม ตัวอยาง
มีความเชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศราไปในทางบวก (X̄ =
41.72, S.D. = 5.47) (คะแนนรวมมีคา ตัง้ แต 10 ถึง 50
คะแนน)ซึ่งสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการรับประทานยาตานเศรา
ของผูสูงอายุโรคซึมเศราของ Zivin& Kales (2008)
ที่พบวาความเชื่อของผูสูงอายุโรคซึมเศราเกี่ยวกับ
โรคซึมเศรา การรับรูประสิทธิภาพของการรักษา
การถูกมองในทางลบจากความเจ็บปวยเปนปจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทาน
ยาตานเศราอยางตอเนื่องของผูสูงอายุเชนเดียวกับ
ผลการศึกษาของ Burnett-Zeigler, Kim, Chiang,
Kavannagh, Zivin, Rockefeller, Sirey, & Kales
(2014) ที่พบวา ผูสูงอายุโรคซึมเศราที่มีความกังวล
เกี่ยวกับการรับประทานยาตานเศรานอยและเชื่อ
วาการรับประทานยาตานเศรามีความสําคัญมีความ
สัมพันธกบั การรับประทานยาตานเศราอยางตอเนือ่ ง
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความ
เชือ่ เกีย่ วกับโรคซึมเศรากับการสนับสนุนทางสังคม
พบวาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทาง
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บวกกับพฤติกรรมความรวมมือในการรับประทาน
ยาตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศราอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (rs = 0.221, p = 0.042) จึงอาจกลาวไดวา ผู
สูงอายุโรคซึมเศราทีไ่ ดรบั การสนับสนุนทางสังคมที่
เพียงพอมีแนวโนมทีจ่ ะมีพฤติกรรมความรวมมือใน
การรับประทานยาตานเศราทีต่ อ เนือ่ งจากการศึกษา
ครัง้ นีพ้ บวาผูส งู อายุโรคซึมเศราไดรบั การสนับสนุน
ทางสังคมเปนไปในทางบวก (X̄ = 63.31, S.D. =
13.94) (คะแนนรวมมีคาตั้งแต 15 ถึง 75 คะแนน)
โดยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีญาติสนิทที่ดูแล
จํานวน 1-5 คน คิดวาตนเองมีคนที่รักและทําให
รูส กึ วาเปนทีต่ อ งการ ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ
Voils, Steffens, Flint & Bosworth (2005) ที่ศึกษา
ในผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคซึมเศราจํานวน 85 คนพบ
วาการมีความเชื่อวาไดรับการสนับสนุนทางสังคม
สูงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความรวม
มือในการรับประทานยาตานเศราและสอดคลองกับ
การศึกษาเชิงคุณภาพของ Mishra, Gioia, Childress,
Barnet, &Webster (2011) ที่พบวาการสนับสนุน
ทางสังคมชวยใหผูปวยรูสึกวาไดรับความรัก ความ
เขาใจ คําแนะนําและความชวยเหลือที่เปนรูปธรรม
ตอความเจ็บปวย เพิม่ แรงจูงใจหรือผลักดันใหบคุ คล
มีพฤติกรรมสุขภาพไดแกการรับประทานยาตาม
แผนการรักษา
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความ
เชื่อเกี่ยวกับโรคซึมเศรากับการมีโรครวมพบวาการ
มีโรครวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรวม
มือในการรับประทานยาตานเศราในผูสูงอายุโรค
ซึมเศราอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (rs = 0.088,
p = 0.421) จึงอาจกลาวไดวาการมีโรครวมเปน
ตัวแปรทีไ่ มมคี วามสัมพันธกบั พฤติกรรมความรวม
มือในการรับประทานยาตานเศราในผูส งู อายุโรคซึม
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เศรา จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การมีโรค
รวมยังอธิบายถึงความรวมมือในการรับประทาน
ยาไดไมสมํ่าเสมอ โดยพบวาผลงานวิจัยหลายชิ้น
ชี้วาอายุที่มากขึ้นของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับ
ความรวมมือในการรับประทานยาตานเศรามากขึ้น
(Rivero-Santana, Perestelo-Perez, Perez-Ramos,
Serrano-Aguilar, & De Las Cuevas, 2013; Tsai et
al., 2012) อยางไรก็ดี พบวาทิศทางและขนาดความ
สัมพันธระหวางความเจ็บปวยดวยโรคทางกาย และ
ความรวมมือในการรับประทานยาตานเศราในผูสูง
อายุยังมีความแตกตางกันในการศึกษาวิจัยที่ผานมา
เชน การศึกษาของ Kwint, Stolk, Faber, Gussekloo,
&Bouvy (2013) พบวาผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคซึม
เศรามีความรวมมือในการรับประทานยาหลายชนิด
สูงกวาผูสูงอายุที่ไมไดปวยดวยโรคซึมเศรา ซึ่งแตก
ตางกับผลการวิจัยของ Stoehr et al. (2008) ที่พบวา
จํานวนยาที่ผูสูงอายุรับประทานมีความสัมพันธกับ
ความรวมมือในการรับประทานยา อยางไรก็ดีการ
วิจัยครั้งนี้รวบรวมขอมูลจํานวนการมีโรครวมในผู
สูงอายุโรคซึมเศราโดยไมไดเก็บขอมูลเกีย่ วกับความ
รุนแรงของโรครวมและผลของความเจ็บปวยตอการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันของผูส งู อายุ ซึง่ อาจมีผลตอ
ความรวมมือในการรับประทานยา

ขอเสนอแนะ
ดานปฏิบัติการพยาบาล
พยาบาลควรส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรม
บําบัดเพื่อใหผูสูงอายุโรคซึมเศรามีความเชื่อเกี่ยว
กับโรคซึมเศราและการรักษาที่ถูกตอง สงเสริมให
ครอบครัวและญาติของผูส งู อายุโรคซึมเศราเขามามี
สวนรวมในการดูแลผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคซึมเศรา
เพิ่มมากขึ้น

ดานการวิจัย
1. ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวาการมีโรครวมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมความรวมมือในการ
รับประทานยาตานเศราในผูสูงอายุโรคซึมเศราอาจ
เนื่องมาจากการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงการระบุวามี
โรครวมอะไร ในการศึกษาครั้งตอไปควรระบุความ
รุนแรงของโรครวมและโรคซึมเศรา เนื่องจากการ
ศึกษาทีผ่ า นมาพบวาความรุนแรงของภาวะโรคมีผล
ตอความรวมมือในการรับประทานยารักษา
2. การศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปอาจระบุ ก ารเก็ บ
ขอมูลในระยะเวลาที่เขารับการรักษาที่ชัดเจน เชน
ในชวง 3-6 เดือน 6-12 เดือน 1-2 ป และมากกวา 2
ป ขึ้นไป ชวงของการรักษาที่ยาวนานอาจกอใหเกิด
ความเบื่อหนาย ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมความรวม
มือในการรับประทานยารักษาโรคตางกัน
3. อาจเก็ บ ข อ มู ล ในชุ ม ชนแทนการเก็ บ
ขอมูลในแผนกผูปวยนอก เนื่องจากผูปวยที่ยังคง
ติดตามการรักษาที่แผนกผูปวยนอก สวนใหญยัง
คงรับประทานยาตามแผนการรักษาเชนการศึกษา
ในครั้งนี้
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