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ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหวยตอน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Depression in Among Elderly Chronic Disease in Hauyton Subdistrict
Health Promotion Hospital, Muang Chaiyaphum District, Chaiyaphum
Province.
อณัญญา ลาลุน 1, ศิปภา ภุมมารักษ 2, นภาพร เหลืองมงคลชัย 3, เพิ่มพูน บุญมี 4
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหวยตอน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เปนการศึกษาแบบเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางเปนผูที่มีอายุ
60 ปขึ้นไป ที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคเรื้อรังอยางนอย 1 โรค และมารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หวยตอน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในระหวางเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2560 จํานวน 200 คน โดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Porpossive sampling) เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณซึ่งประกอบไปดวยขอมูลทั่วไป
และแบบประเมิ น ภาวะซึม เศรา (9Q) วิเคราะห ขอ มูล โดยใช ความถี่ รอ ยละ คาเฉลี่ ย ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบวาผูสูงอายุโรคเรื้อรังสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.0 เพศชาย รอยละ 36.0 มีอายุระหวาง 60-69 ป
รอยละ 53.0 สวนใหญ เปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 62.5 รองลงมาคือโรคเบาหวาน รอยละ 34.0 และพบวา
ผูสูงอายุสวนใหญไมมีภาวะซึมเศรา รอยละ 95.5 มีภาวะซึมเศรารอยละ 4.5 มีภาวะซึมเศราในระดับปานกลาง รอยละ
2.5 และมีภาวะซึมเศราในระดับนอย รอยละ 2.0 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอาการหรือพฤติกรรมที่กลุมตัวอยาง
เปนทุกวัน ไดแก หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป รอยละ 1.5
คําสําคัญ: ภาวะซึมเศรา, ผูสูงอายุโรคเรื้อรัง

Abstract
The purpose of this research was to evaluate mental health of the elderly with chronic disease
in Hauyton Subdistrict Health Promotion Hospital, Muang Chaiyaphum District, Chaiyaphum
Province. The sample group was elderly chronic illness at health promotion hospital, Hauton subdistrict,
Muang district, Chaiyaphum province during October 2017 - December 2017.The 200 samples were
selected by the accidentan sampling.The study instruments were 9Q depression evaluation
questionnaire .Data were analyzed by using percentage. The results founded that elderly chronic
disease was female (64%) and age between 60-69 years old (53%). The most disease was high blood
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pressure (65%) and diabetes mellitus (34%). Additional, the elderly chronic disease was no depression
(95.5%) which was mild (2.0 %), moderate (2.5%) and we found that Depression 4.5%
บทนํา
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรทั่วโลกอันเนือ่ งมาจากการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน โดยเฉพาะ
ความเจริ ญ ทางด า นการแพทย แ ละสาธารณสุ ข ส ง ผลให ป ระชากรมี อ ายุ ยื น ยาวโดยเฉลี่ ย เพิ่ ม มากขึ้ น องค ก าร
สหประชาชาติไดประเมินสถานการณวาป พ.ศ.2544-2643 วาจะเปนทศวรรษแหงผูสูงอายุ นั่นคือ การมีประชากรอายุ
60 ปขึ้นมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่พบวามีจํานวนและสัดสวนของ
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็วเชนเดียวกัน (ปะราลี โอภาสนันท.2559) การเปลี่ยนแปลงประชากร
สูงอายุที่เพิ่มอยางรวดเร็วสงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งตอการใชทรัพยากรดานตางๆ เชน ดานสุขภาพและสังคม
ดานการดํารงชีวิต ดานการรักษาพยาบาล เปนตน ซึ่งลักษณะประชากรและสังคมของผูสูงอายุไทยมักจะเกี่ยวของกับ
เรื่องสุขภาพ ทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต ประกอบกับวัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอย
ทําใหผูสูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรัง เกิดปญหาดานสุขภาพทั้งการเจ็บปวยและเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ
ทุพลภาพ นอกจากนั้นโรคบางโรคมีผลตอการดําเนินชีวิต ทําใหมีความบกพรองในการทํากิจวัตรประจําวัน ตองอยูใน
ภาวะพึ่งพิง ดังนั้นจึงจําเปนตองใชระยะเวลา ทรัพยากรอื่นๆ กอใหเกิดปญหาดานสังคมเศรษฐกิจและเปนภาระตอ
ระบบบริการสุขภาพในอนาคตขางหนาตามมา
วัยผูสูงอายุเปนวัยของการเปลี่ยนผาน มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจและ
จิตสังคม สงผลกระทบใหเกิดปญหาทางดานตางๆตามมา เชน ปญหาสุขภาพทางกาย ปญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะใน
ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังเปนโรคที่กอใหเกิดภาวะโรคสูงสุดแกผูสูงอายุ และโรคเรื้อรังมักจะสัมพันธกับภาวะทุ
พลภาพและมี ผ ลกระทบต อ อายุ ไ ขของผู สู ง อายุ รวมถึ ง สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม (สถาบั น เวชศาสตร
ผูสูงอายุ.2549) ซึ่งหากผูสูงอายุมีปญ หาใดก็ตามมักจะสงผลตอสุขภาพเปนลูกโซ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
ผูสูงอายุสวนใหญเปนกระบวนการเสื่อมถอยซึ่งอาจมีปจจัยตางๆที่กระตุนและสงผลใหกระบวนการเสือ่ มเพิ่มเร็วมากขึน้
จากการศึ กษาของชนัต ถา พลอยเลื่อมแสง (2560) ที่ พ บวาผูสู งอายุป ระมาณ 1 ใน 3 มีความเสี่ย งที่ จะเกิดภาวะ
ซึมเศรา โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีโอกาสพบภาวะซึมเศรามากขึ้น ดังนั้นเมื่อผูสูงอายุเกิดภาวะโรคเรื้อรังตางๆ จึง
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน มีขอจํากัดในการทํากิจกรรม บางโรคนํามาซึ่งการบาดเจ็บ รวมถึงการเกิด
อุบัติเหตุตางๆ จากการพลัดตกหกลมไดมากกวาวัยอื่นๆ ซึ่งจะทําใหผูสูงอายุชวยเหลือตนเองไมได หรือกลัววาจะเกิด
อุบัติซ้ําอีกซึ่งสงผลตอการใชชีวิต เกิดเปนภาวะพึ่งพิงที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได มีผลกระทบตอผูสูงอายุ ผูดูแล
สมาชิกในครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ตามมาดวยปญหาอื่นๆ เชน ปญหาสุขภาพจิตเกิดความเครียดเครียด
วิตกกังวล รูสึกไรคุณคา แยกตัวเองออกจากสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมที่เห็นไดชัดในวัยผูสูงอายุ
อาจสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพจิต ซึ่งหากการเกิดความเครียดทางดานจิตใจ หากเกิดความเครียดสะสมหรือเปน
ระยะเวลายาวนานและไมสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นไดก็อาจจะทําใหเกิดภาวะซึมเศราตามมา
ได (อรสา ใยยอง, 2554)
การเกิดโรคเรื้อรังตางๆ จะสงผลตอสุขภาพจิตใจและจิตสังคมไดเปนอยางมากในผูสูงอายุทั้งทางตรงและ
ทางออม หากผูสูงอายุเผชิญกับความเจ็บปวยหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นไมได ทําใหเกิดความรูสึกไรคา แยกตัวเองออก
จากสังคม มีอาการปวดทุกขทรมาน ตองไดรับการชวยเหลือตลอดทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตไมดี เกิดภาวะซึมเศรา
ตามมาได (สุวรรณา อรุณพงคไพศาล และคณะ, 2558. วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) ดังนั้นจะพบวาอัตราความชุกของ
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ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังนั้นเปนปจจัยที่มีความสําคัญคือ การมีโรคเรื้อรังตางๆ มีความเกี่ยวของและ
อัตราความชุกนั้นแตกตางกันออกไป และเปนปจจัยที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตไดในผูสูงอายุ นอกจากนั้นยังพบวาการ
เจ็บปวยตางๆ ที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุไมไดจํากัดแคทางดานรางกายเทานั้น ยังสงผลกระทบตอสุขภาพจิตใจ เศรษฐกิจ
ภาวะทางสังคมของผูปวยดวย ซึ่งผูสูงอายุที่เปนโรคเรื้อรังแตละบุคคลไดรับผลกระทบที่แตกตางกันขึ้นกับความรูสึก
ความเขมแข็งในการมองโลกและระดับความรุนแรงและภาวะแทรกซอนของโรคที่กําลังเปนอยู หากไมไดรับการดูแลที่ดี
และมีประสิทธิภาพจะมีอาการอยางเรื้อรังสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพและการทําหนาที่ของรางกายเปนอยางมาก
ตามมาดวยปญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะภาวะซึมเศราที่อาจเกิดขึ้นทายที่สุดสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุ
ตามมา
การเกิดโรคเรื้อรังในผูสูงอายุนั้นอาจนําไปสูการเกิดภาวะแทรกซอนที่อันตราย ทําใหเกิดภาวะทุพลภาพ
โดยเฉพาะบางโรคอาจเปนปจจัยชักนําใหเกิดภาวะซึมเศราได ซึ่งภาวะซึมเศราในผูสูงอายุนั้นจัดเปนความผิดปกติทาง
อารมณ ทําใหเกิดความบกพรองในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสรางความเสียหายตอคุณภาพชีวิตไดสูงกวาโรคอื่นๆ
(พจนา.2557) จากเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจเกี่ยวกับความชุกของการเกิดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุโรคเรื้อรัง ตําบล
หวยตอน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเปนการคัดกรองและคนหาผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศราในชุมชน ซึ่งผล
จากการศึกษาในครั้งนี้จะนําไปสูการไดขอมูลที่เปนประโยชนในการสงเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ และเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาแนวทางการปองกันการเกิดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยตอน อําเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคเรื้อรังอยางนอย 1 โรค
และมารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยตอน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 400 คน การกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของยามาเน ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 200 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Porpossive sampling) เก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2560 โดยกลุมตัวอยางมี
คุณลักษณะดังนี้
1.เปนผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเรื้อรังอยางนอย 1 โรค สามารถสื่อสารเขาใจ ไมมี
ปญหาในการฟง
2.เปนผูที่ยินดีใหความรวมมือ สมัครใจเขารวมในการศึกษาครั้งนี้และเปนผูที่ไดรับการบอกกลาวเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความพอเพียงของ
รายได การมีโรคประจําตัว ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
0

0
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2) แบบประเมินโรคซึมเศราใชแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขดวยขอ 9 คําถาม (9Q)
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2559) การประเมินคาของคะแนนในการประเมิน ใหคะแนนของคําตอบแตละ
ขอเปน 0, 1, 2 และ 3 คะแนนตามลําดับ
0 หมายถึง ไมมีเลย
1 หมายถึง เปนบางวัน 1-7
2 หมายถึง เปนบอย >7 วัน
3 หมายถึง เปนทุกวัน
ความรุนแรงของภาวะซึมเศรา นับคะแนนทุกขอคําถามทั้ง ขอรวมกันและแบงระดับภาวะซึมเศราออกเปน 3
ระดับ ดังนี้
0-6 คะแนน หมายถึง กลุมปกติ
7-12 คะแนน หมายถึง เปนโรคซึมเศรา ระดับนอย (Major Depression, mild)
13-18 คะแนน หมายถึง เปนโรคซึมเศรา ระดับปานกลาง (Major Depression, moderate)
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยางที่ศึกษาและระดับภาวะซึมเศรา โดยการดวยสถิติความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
0

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุโรคเรื้อรังสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 64.0 เพศชาย รอยละ 36.0 สวนใหญมี
อายุอยูระหวาง 60-69 ป รอยละ 53.0 รองลงมา มีอายุอยูระหวาง 70-79 ป รอยละ 32.0 ผูสูงอายุโรคเรื้อรังสวนใหญ
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 64.0 และสถานภาพสมรส โสด/หมาย/หยา/แยกกันอยู รอยละ 36.0 ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาขอมูลระดับการศึกษาพบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 92.0 รองลงมาไดแก
ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 7.0 อาชีพหลักสวนใหญเกษตรกรรม รอยละ 50.5 รองลงมาไมไดทํางาน รอยละ 37.0 มี
รายไดตอเดือนในชวง นอยกวา 2,500 บาทตอเดือน รอยละ 66.0 รองลงมาไดแก 2,501-5,000 บาทตอเดือน รอยละ
21.5 และเมื่อพิจารณาขอมูลความเพียงพอของรายได พบวา สวนใหญ มีรายไดไมเพียงพอ รอยละ 81.5 รองลงมา
ไดแก มีรายไดเพียงพอ รอยละ 17.0 ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว รอยละ 90.5 และชนิดของโรคประจําตัว พบวา
สวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 62.5 รองลงมา ไดแก โรคเบาหวาน รอยละ 34.0 ตามลําดับ
สวนที่ 2 ผลการประเมินภาวะซึมเศราของผูสูงอายุโรคเรื้อรัง
ผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุโรคเรื้อรังสวนใหญ ไมมีภาวะซึมเศรา รอยละ 95.5 และมีภาวะซึมเศรารอยละ
4.5 โดยมีภาวะซึมเศราในระดับปานกลาง รอยละ 2.5 และ มีภาวะซึมเศราในระดับนอย รอยละ 2.0 ตามลําดับ ดัง
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอาการหรือพฤติกรรมที่กลุมตัวอยางเปนทุกวัน ไดแก
หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป รอยละ 1.5 รองลงมา คือ เหนื่อยงาย หรือ ไมคอยมีแรง และ รูสึกไมดี
กับตัวเอง คิดวาตัวเองลมเหลว หรือ ทําใหตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง รอยละ 1.0 สวนอาการหรือพฤติกรรมที่กลุม
ตัวอยางเปนบอย ๆ ไดแก เบื่อไมสนใจอยากทําอะไร เหนื่อยงายหรือไมคอยมีแรง และ สมาธิไมดีเวลาทําอะไร เชน ดู
โทรทัศน ฟงวิทยุ หรือทํางานที่ตองใชความตั้งใจ รอยละ 2.0 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ภาวะซึมเศราแสดงจํานวนและรอยละ ของผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหวยตอน อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ขอมูลทั่วไป
จํานวน(n=200)
รอยละ
ไมมีภาวะซึมเศรา
191
95.5
มีภาวะซึมเศราระดับนอย
4
2.0
มีภาวะซึมเศราระดับปานกลาง
5
2.5
มีภาวะซึมเศราระดับรุนแรง
ตารางที่ 2 ภาวะซึมเศราในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา (รายขอ) ของผูสูงอายุโรคเรื้อรัง
ขอความ
1. เบื่อ ไมสนใจอยากทําอะไร
2. ไมสบายใจ ซึมเศรา ทอแท
3. หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป
4. เหนื่อยงาย หรือ ไมคอยมีแรง
5. เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป
6. รูสึกไมดีกับตัวเอง คิดวาตัวเองลมเหลว หรือ ทําใหตนเอง
หรือครอบครัวผิดหวัง
7. สมาธิไมดีเวลาทําอะไร เชน ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ หรือ
ทํางานที่ตองใชความตั้งใจ
8. พูดชา ทําอะไรชาจนคนอื่นสังเกตเห็นได หรือ
กระสับกระสายไมสามารถอยูนิ่งไดเหมือนที่เคยเปน
9. คิดทํารายตนเอง หรือ คิดวาถาตายไปคงดี

ไมมีเลย
95.5
94.5
92.0
92.5
94.0
95.5

รอยละ
เปนบางวัน เปนบอย
2.5
2.0
4.0
1.0
5.5
1.0
4.5
2.0
4.5
1.5
2.0
1.5

เปนทุกวัน
0
0.5
1.5
1.0
0
1.0

95.0

2.5

2.0

0.5

97.0

1.5

1.0

0.5

98.0

1.0

1.0

0

อภิปรายผล
จากการศึก ษาภาวะซึม เศราของผูสู งอายุ โรคเรื้อรังโรงพยาบาลสงเสริมสุ ขภาพห วยต อน อําเภอเมือ ง
จังหวัดชัยภูมิ พบวาผูสูงอายุโรคเรื้อรังสวนใหญไมมีภาวะซึมเศรา รอยละ 95.5 และมีภาวะซึมเศรารอยละ 4.5 โดยมี
ภาวะซึมเศราในระดับปานกลาง รอยละ 2.5 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบุษราคัม จิตอารีย (2555) พบวาผูสูงอายุ
ในชุมชนจังหวัดนครปฐมสวนใหญไมมีภาวะซึมเศรา สอดคลองกับการศึกษาของสรร กลิ่นวิชิตและคณะ (2555) พบวา
ผูสูงอายุโรคเรื้อรังสวนใหญไมพบภาวะซึมเศรา และสอดคลองกับการศึกษาของชนัตถา พลอยเลื่อมแสงและคณะ
(2560) พบวาสวนใหญไมพบวามีผูที่เสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศราในผูที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป และสอดคลองกับ
การศึกษาของเทพฤทธิ์ วงศภู มิ และคณะ พบวาความชุกชนิด จุด เวลาของโรคซึม เศราในประชากรสูงอายุจังหวัด
เชียงใหมพบรอยละ 5.0 สอดคลองกับ Chauhan P.et al.(2016) ที่ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศราในผูสูงอายุในเขต
ชนบทอินเดียตอนใตซึ่งพบวามีผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรารอยละ 9.0 ดังนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้อธิบายไดวาการคัด
กรองภาวะซึ มเศราในผู สูงอายุนั้ น เป น การวินิ จฉั ยไดแ ม น ยํายากกวาคนในวัยผู ใหญ ประกอบกั บ ในวัยผู สู งอายุ มี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางดานรางกายและจิตใจ การเกิดโรคเรื้อรังตางๆ ที่ทําใหอาการและอาการแสดง
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ของภาวะซึมเศราคลุมเครือและแยกจากโรคอื่นๆไดยาก รวมทั้งอาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ไดแกการคิดวา
ภาวะซึมเศราเปนกระบวนการเสื่อมตามวัยชรา ผูสูงอายุอาจไมเลาอาการซึมเศราหรือคิดวาเปนผลมาจากโรคเรื้อรังที่
ตนเองเปนอยู หรือจากยาที่รับประทานในการรักษาโรค เปนตน (สุวรรณา อรุณพงคไพศาล.2558) ความเชื่อของบุคคล
ในครอบครัว การคิดวาเปนเรื่องที่นาอาย บุคคลในครอบครัวพรองความรูเกี่ยวกับภาวะซึมเศรา ทําใหการประเมิน
ภาวะซึมเศราเปนไปไดยากจึงอาจทําใหการคัดกรองผูสูงอายุพบอัตราความชุกที่ต่ํากวาเมื่อเทียบกับการศึกษาที่ผานมา
ดังนั้นจึงกลาวไดวาภาวะซึมเศราเปนปญหาที่สําคัญในวัยผูสูงอายุ เปนโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติทางอารมณและ
สงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน และสงผลกระทบตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในผูสูงอายุ โดยเฉพาะอัตราการเกิดภาวะ
ซึมเศราจะพบไดมากในกลุมผูสูงอายุที่เป นโรคเรื้อรัง การประเมิน และการคั ดกรองภาวะซึม เศราในผู สูงอายุจึงมี
ความสําคัญ ถือวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญสูงสุด (สรร กลิ่นวิชิต และคณะ. 2558) เนื่องจากการคัดกรองไดอยาง
รวดเร็วและถูกตองควรดําเนินการตั้งแตระยะแรกของการเกิดภาวะซึมเศรา เพราะผลที่ไดจากการคัดกรองนั้นชะชวย
ใหผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ การสงเสริมสุขภาพไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ผูสูงอายุตามมา
ขอเสนอแนะ
1. ควรทําการศึกษาวิจัยโดยการใชโปรแกรมหรือแนวทางการสงเสริมสุขภาพจิต หรือการใหคําปรึกษาใน
ผูสูงอายุการจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ เพื่อชวยแกไขหรือลดปญหาภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
2. ควรมีการศึกษาในกลุมผูดูแลผูสูงอายุ ครอบครัวเกี่ยวกับการปองกันภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ การให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ สรางความตระหนักถึงภาวะซึมเศรา มีการติดตามเพื่อลดหรือปองกันการเกิดภาวะ
ซึมเศรา
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