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บทคดัย่อ 
 
 

 กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมชุกและปัจจยัท ำนำยภำวะซึมเศร้ำของ
ผูสู้งอำยุ โดยน ำผลกำรศึกษำท่ีได้ไปพฒันำแนวทำงกำรป้องกันภำวะซึมเศร้ำของผูสู้งอำยุบน
พื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมเป็นกำรวิจยัแบบผสมผสำนทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใช้
ในกำรศึกษำคือ ผูสู้งอำยใุนเขตเทศบำลต ำบลแม่วำง อ ำเภอแม่วำง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  ำนวน 285 คน 
โดยใชว้ิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งแบบมีระบบ หลงัจำกนั้นสัมภำษณ์เชิงลึกผูสู้งอำยท่ีุมีภำวะซึมเศร้ำ จ ำนวน 
10 คน และสัมมนำเชิงปฏิบติักำรกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือ แบบวดัภำวะซึมเศร้ำในผูสู้งอำยุไทยแบบสั้น (TGDS) ไดค้่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำท่ีระดบัควำม
เช่ือมัน่ 0.86 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ Binary logistic Regression ผลกำรศึกษำ พบว่ำ
ผูสู้งอำยุมีภำวะซึมเศร้ำ 41 คน คิดเป็นควำมชุก ร้อยละ 14.39 มีอำยุเฉล่ีย 71.67 ปี เป็นเพศหญิง   
ร้อยละ 68.29 ปัจจัยท่ีสำมำรถท ำนำยภำวะซึมเศร้ำในผู ้สูงอำยุ คือ ควำมเพียงพอของรำยได้  
(Adjusted OR =3.71, 95%CI = 1.59– 8.67) โรคประจ ำตัว (Adjusted OR =3.42, 95%CI = 1.01– 
11.57)  กำรไม่มีผูดู้แล (Adjusted OR =3.98, 95%CI = 1.56– 10.21) ควำมสัมพนัธ์ภำยในครอบครัว
ต ่ ำ  (Adjusted OR =47.68, 95%CI =5.44– 417.80) และกำรเข้ำร่วมทำงสังคมต ่ ำ (Adjusted OR 
=4.86, 95%CI = 1.90–12.42) นอกจำกน้ีย ัง พบว่ำสภำพปัญหำภำวะซึมเศร้ำมีสำเหตุมำจำก
ควำมสัมพนัธ์ในครอบครัวลดลง บุตรหลำนไม่มีเวลำ กำรมีส่วนร่วมในชุมชนลดลง ปัญหำสุขภำพ 
รำยไดไ้ม่เพียงพอ กำรด่ืมสุรำเป็นประจ ำ และผลกำรสัมมนำเชิงปฏิบติักำรกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
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พบว่ำแนวทำงกำรป้องกนัภำวะซึมเศร้ำในผูสู้งอำยุ คือ กำรส่งเสริมสนับสนุนควำมสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวและชุมชน กำรดูแลสุขภำพ และส่งเสริมกำรเพิ่มรำยได ้
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ABSTRACT 
 
 

 The Objectives of this study was to study prevalence and predictive factors of 

depression among the elderly. Then prevention strategies in depression among the elderly in 

Maewang sub-district municipality. This is a mixed method research comprising quantitative 

method and qualitative method. The sample group consisted of 285 elders residing in Maewang 

sub-district municipality, Maewang district, Chiang Mai. Moreover, in-depth interviews are made 

with ten elders with depression and stakeholder group. The tool used was Thai Geriatric 

Depression Scale (TGDS). The reliability test showed alpha efficiency at 0.86, the binary logistic 

regression was employed for data analysis. Forty-one elders were suffering from depression and 

prevalence of depression equals to 14.39%. An average age is 71.67 years and 68.29% of the 

respondents are female. The predictive factors of depression among the elderly include 

inadequate incomes (Adjusted OR =3.71, 95%CI = 1.59– 8.67), chronic diseases (Adjusted OR 

=3.42, 95%CI = 1.01– 11.57), no caretakers (Adjusted OR =3.98, 95%CI = 1.56– 10.21), low 

family relationship (Adjusted OR =47.68, 95%CI =5.44– 417.80) and low social participation 

(Adjusted OR =4.86, 95%CI =  1.90– 12.42). In addition, in-depth interviews results revealed that 

depression is caused by lower relationship among family members, children don’t have free time, 

decreasing community participation, poor health, inadequate incomes, Alcohol consumption and 
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stakeholder group results revealed that prevention of depression in the elderly is to promote 

community family relations. Health care and promote revenue. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก           
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วทิยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าต่างๆ ให้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และช่วยตรวจทาน
แก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนด้วยความเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
พร้อมทั้ งช่วยกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผูศึ้กษาเสมอมา ท าให้วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลงด้วยดี           
ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 3 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู คุณจนัทร์ทิพย ์
จนัทร์เปียง และคุณคะนอง ยาสิงห์ทอง ท่ีกรุณาตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหาของเคร่ืองมือ  
ท่ีใชใ้นการศึกษาและเสนอแนะในการปรับปรุงเคร่ืองมือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลแม่วาง  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บา้นดอนเปา และเพื่อนร่วมงานทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวกในการเก็บรวมรวมขอ้มูล วเิคราะห์
ขอ้มูลและขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการศึกษาคร้ังน้ี 

ท้ายท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคนท่ีเป็น
ก าลังใจให้ผูศึ้กษาสามารถท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จ คุณงามความดีและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ทั้งหลายอนัเกิดจากการศึกษาน้ี ขอมอบแด่คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนัมี
ค่าแก่ผูศึ้กษา เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานและการด าเนินชีวติต่อไป 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) นิยามวา่ ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปี
ข้ึนไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีข้ึนไป เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือ
วา่ประเทศนั้นก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์   
(Aged Society) เม่ือสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เพิ่มเป็นร้อยละ 20 และอายุ 65 ปีข้ึนไป     
เพิ่มเป็นร้อยละ 14 ทั้งน้ีองคก์ารสหประชาชาติ คาดการณ์วา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2643 เป็นศตวรรษ
แห่งผูสู้งอายุ โลกก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ซ่ึงแต่ละประเทศจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแตกต่างกนั
ไป ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางด้านการแพทยแ์ละการโภชนาอาหาร (United Nations,2013) ส าหรับประเทศไทย ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ สรุปวา่ไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน
ผูสู้งอายุคิดเป็น ร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดการว่าจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุโดย
สมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

  จากการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรผูสู้งอายอุยา่งรวดเร็ว ท าใหส่้งผลกระทบดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชากร ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นร่างกายท่ีมีการเส่ือม       
ถอยลงของอวยัวะต่างๆ และด้านจิตใจ ซ่ึงผูสู้งอายุอาจได้รับอิทธิพลจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม        
ภาวะสุขภาพ ท าให้มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มน้อยลง เกิดความรู้สึกไร้ค่า แยกตวั 
น าไปสู่ภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นโรคท่ีไม่ค่อยไดรั้บการวินิจฉัยและรักษา เน่ืองจากถูกมอง
วา่เป็นภาวะปกติของคนวยัน้ี  จึงเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะซึมเศร้าเร้ือรังและมีอาการรุนแรง(วรวรรณ จนั
ทวเีมือง และคณะ, 2553)   

จากขอ้มูลของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ประชากรไทยมีโรคซึมเศร้า 
189.81 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2557 (กรมสุขภาพจิต, 2557)และจากผลจากการส ารวจ
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ระบาดวิทยาโรคทางจิตเวชในคนไทยการศึกษาระดับชาติ ปีพ.ศ.2551 พบว่าความชุกของโรค
ซึมเศร้าในกลุ่มผูสู้งอายุตั้งแต่ 80 ปีข้ึนไป พบร้อยละ 5 กลุ่มผูสู้งอายุ 70-79 ปี พบร้อยละ 3.9 และ
กลุ่มผูสู้งอายุ  60-69 ปี พบร้อยละ 3.3 (ธรณินทร์ กองสุขและคณะ, 2551) ภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ
ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ อายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป พบภาวะซึมเศร้าร้อยละ 5.2 จากการส ารวจในปี 
พ.ศ. 2554 (เทพฤทธ์ิ วงศ์ภูมิและคณะ, 2554) และพบภาวะซึมเศร้าร้อยละ 10.34 ในกลุ่มผูสู้งอายุ
ตั้งแต่ 80 ปีข้ึน (ไพศาล ธญัญาวนิิชกุลและคณะ, 2557) ส าหรับปัญหาการฆ่าตวัตายของผูสู้งอายุใน
ประเทศไทย พบวา่แนวโนม้การฆ่าตวัตายส าเร็จในผูสู้งอายุมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ในปี พ.ศ.2553 อตัรา
การฆ่าตวัตายของประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปสูงถึงเกือบ 8 ต่อประชากรแสนคน ในขณะท่ีอตัราของ
ประชากรทัว่ไปสูงไม่ถึง 6 ต่อประชากรแสนคน (กรมสุขภาพจิต, 2554) ซ่ึงปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัอยา่ง
หน่ึงของการฆ่าตวัตายก็คือ โรคซึมเศร้า โดยเฉพาะการฆ่าตวัตายในกลุ่มผูสู้งอายุ เม่ือเทียบกบักลุ่ม
ท่ีมีอายุน้อยกว่า (เทพฤทธ์ิ วงศ์ภูมิ และคณะ, 2554) และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ 
พบว่าปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุมีหลายปัจจยัด้วยกนั เช่น เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา รายได้ ความสัมพนัธ์และหน้าท่ีของครอบครัว การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ภาวการณ์เจบ็ป่วย  มีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ 

ส าหรับในเขตเทศบาลต าบลแม่วางอ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนประชากร
ทั้งหมด 5,587 คน เป็นประชากรผูสู้งอายุ จ  านวน  991 คน คิดเป็นร้อยละ 17.73 แสดงให้เห็นว่า   
เขตเทศบาลต าบลแม่วางไดเ้ขา้สู่สังคมผูสู้งอายุแลว้ (เทศบาลต าบลแม่วาง, 2558) และในรอบ 6 ปี   
ท่ีผ่านมา อ าเภอแม่วางมีสถิติการฆ่าตวัตาย จ านวน 24 คน เป็นอ าเภอท่ีมีการฆ่าตวัตายในอนัดบั 2 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือพิจารณาถึงช่วงอายุของการเสียชีวิต กลุ่มช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป มีการฆ่าตวั
ตายส าเร็จอยู่ในอนัดบัสองรองมาจากกลุ่มอายุวยัท างาน (โรงพยาบาลแม่วาง, 2558) ถึงแมอ้ าเภอ   
แม่วางจะมีภาวะโรคซึมเศร้าและการฆ่าตวัตายสูงแต่ยงัไม่มีการศึกษาวิจยัในพื้นท่ีดงักล่าว ผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษาความชุกและปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่โดยคาดว่าผลการศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
ป้องกนัปัญหาภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ เพื่อให้ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง สามารถด าเนิน
ชีวติอยูใ่นสังคมไทยไดอ้ยา่งมีคุณภาพต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ 
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3. เพื่อพฒันาแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1. ท าให้ทราบถึงความชุกของภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง   
และเป็นการค้นหาขนาดของปัญหาภาวะซึมเศร้า เพื่อเป็นข้อมูลในการกระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ี             
ท่ีเก่ียวข้อง มีความตระหนักในการลดความชุกของภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ  ในเขตเทศบาล        
ต  าบลแม่วาง  

2. ท าให้ทราบถึงตวัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุกับปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางร่างกาย 

3. สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปวางแผนในการพฒันาและแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าของ
ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชุมชนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
  สมมุติฐำนกำรวจัิย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา โรคประจ าตวัเป็น
ตวัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ 

2.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ ความเพียงพอของรายได้ เป็นตวัท านาย
ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ 

3.  ปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
เป็นตวัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอาย ุ

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
เขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  มีเขตปกครอง 2 ต าบล คือ           

ต  าบลบา้นกาด จ านวน 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 3 บา้นก่ิวแลป่าเป้า  หมู่ท่ี 4 บา้นมะกายยอน หมู่ท่ี 5     
บา้นกาด หมู่ท่ี 6 บ้านน ้ าตน้  หมู่ท่ี 8 บา้นอมัพาราม และต าบลดอนเปา จ านวน 3 หมู่บา้น ได้แก่         
หมู่ท่ี 3 บา้นสันโป่ง หมู่ท่ี 4 บา้นดอนเปา หมู่ท่ี 5 บา้นป่าต้ิว  

ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่
วาง จงัหวดัเชียงใหม่  มีจ  านวนประชากรผูสู้งอาย ุ 991 คน  
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 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
 การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงความชุกและปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้า ของผูสู้งอายุ พร้อม
ทั้งหาแนวทางการการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) คือ 
   ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา 

  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ  ความเพียงพอของรายได ้
            ปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว การเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางสังคม 
  ปัจจยัทางร่างกาย ไดแ้ก่  การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั 
 ตวัแปรตาม (Dependent variables) คือ ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ 
             ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง ธนัวาคม 2559 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ภำวะซึมเศร้ำ หมายถึง ภาวะท่ีผูสู้งอายุมีอารมณ์ซึมเศร้า ทอ้แท ้เบ่ือหน่าย นอนไม่หลบั       
เฉ่ือยชา รู้สึกไร้ค่า มีความคิดอยากตายหรืออยากฆ่าตัวตาย ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูท่ี้มีภาวะ
ซึมเศร้า หมายถึง ผูท่ี้ไดค้ะแนน ภาวะซึมเศร้าจากการประเมินดว้ยแบบวดัความเศร้าในผูสู้งอายขุอง
ไทย (Thai Geriatric Depression Scale , TGDS-15 ) ตั้งแต่ 6-10 คะแนน ถือว่าเป็นผูท่ี้น่าจะมีภาวะ
ซึมเศร้า และผูท่ี้ไดค้ะแนน ตั้งแต่ 11-15 คะแนน ถือวา่เป็นผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้า  

ควำมชุกของภำวะซึมเศร้ำ หมายถึง จ านวนผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าทั้งหมดท่ีมีอยูท่ ั้ง
เก่าและใหม่ในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะส่วนบุคคลของผูสู้งอายุแต่ละคนท่ีคาดว่าจะมีผล               
ต่อภาวะซึมเศร้า ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา 

ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าอนัก่อให้เกิดการผลิต     
การจดัจ าหน่าย และการบริโภคใชส้อยส่ิงต่างๆ ท่ีคาดวา่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า ไดแ้ก่ การประกอบ
อาชีพ ความเพียงพอของรายได ้

ปัจจัยทำงสังคม หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วิตในครอบครัว ของผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่วาง ท่ีคาดวา่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า ไดแ้ก่  
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1. ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว คือ ลักษณะความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวของ
ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ท่ีสมาชิกในครอบครัวมีความห่วงใย รักใคร่ผูกพันกัน      
เขา้อกเขา้ใจในความรู้สึก เอาใจใส่ในการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ปรับตวัเขา้หากนัระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว 

2. การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม คือ การท่ีผูอ้ายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง เขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของชุมชน และมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทศันคติ
ต่างๆ รวมทั้งเป็นท่ีพึ่งทางใจใหก้บัคนอ่ืน 

ปัจจัยทำงร่ำงกำย หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัร่างกายท่ีคาดวา่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า ไดแ้ก่         
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนั โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง       
เป็นตน้  

แนวทำงกำรป้องกันภำวะซึมเศร้ำ  หมายถึง แนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าท่ี
สังเคราะห์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอ
แม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ผู้ สูงอำยุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ข้ึนไป ทั้ งเพศชายและเพศหญิง               
ถือสัญชาติไทย มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ และสามารถ
ส่ือสารดว้ยภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแยกประเด็น
การทบทวนวรรณกรรม ดงัน้ี   

1. สถานการณ์ของภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ  
2. แนวคิด และความหมายภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ  
3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ   
4. การประเมินภาวะซึมเศร้า   
5. สัมพนัธภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในผูสู้งอาย ุ
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. กรอบแนวคิดวจิยั 

  
สถานการณ์ของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
 ความหมายของสถานการณ์ของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 

 สถานการณ์และความชุกของภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค
ซึมเศร้าท่ีได้จากการศึกษาทางระบาดวิทยาข้ึนอยู่กบัเกณฑ์การวินิจฉัยจากโรคซึมเศร้า จากการ
ศึกษาวจิยัของบราเซอร์ (Blazer, 2003) ผลการศึกษาพบวา่ ความชุกของโรคซึมเศร้าในระดบัชุมชน
ของกลุ่มประชากรท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 65 ปี ข้ึนไป จะอยู่ในช่วงร้อยละ 1-5 ส่วนความชุกของอาการ
ซึมเศร้าท่ีมีผลอยา่งส าคญัต่อทางคลินิกจะอยู่ในช่วง ร้อยละ 8-16 และผลการศึกษาวิจยัของ แอน
เดอร์สัน (Anderson, 2001) พบวา่ ประชากรผูสู้งอายุมีภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 10 
- 15 และผลการศึกษาวิจยัของโวลเคิท (Volkert et al, 2013) พบว่า ความชุกของการเกิดปัญหา
สุขภาพจิตในผูสู้งอายพุบความชุกของโรคซึมเศร้ามากท่ีสุด ร้อยละ 19.47  
 ปาร์คและคณะ (Park et al, 2010) กล่าววา่ จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความชุกโรค
ซึมเศร้าในผูสู้งอายุในชุมชนทวีปเอเชีย เช่น ประเทศเกาหลีใต ้ค่าความชุกของภาวะซึมเศร้าใน
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ผูสู้งอายุ คือ ร้อยละ 5.37 ประเทศไตห้วนั ค่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ คือ ร้อยละ 5.9 
และประเทศมาเลเซีย ค่าความชุกของภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุคือ ร้อยละ 6.3  
 ณหทยั วงศ์ปการันย ์(2551) กล่าวว่า ส าหรับประเทศไทย ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาใน
ระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ค่าความชุกของโรคซึมเศร้าในผูสู้งอายุท่ีอาศยัในชุมชนอยูใ่นช่วง 
ร้อยละ 17.5-82.3 ข้ึนอยู่กบัประชากรท่ีศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยส่วนใหญ่แลว้ใช้
เคร่ืองมือท่ีวดัอาการซึมเศร้าท่ีมีผลอยา่งส าคญัต่อทางคลินิก โดยในเขตเมือง พบวา่ ค่าความชุกอยู่
ในช่วงร้อยละ 19.9 - 80.3 ส่วนในเขตชนบทพบค่าความชุกอยูใ่นช่วง ร้อยละ 17.0 - 84.8   
 เทพฤทธ์ิ วงศ์ภูมิ และคณะ (2554) ไดศึ้กษาวิจยัความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากร
สูงอายุ จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่ ความชุกชนิดจุดเวลาของโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรผูสู้งอายุใน
จังหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้ งหมด  426 ราย  โดยใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้า Personal Health 
Questionnaire-9 (PHQ-9) พบวา่ ร้อยละ 5.9 หรือประมาณ 1 ใน 17 รายของผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาโรค
ซึมเศร้า โดยปัจจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ สถานะหย่าหรือแยกกนัอยู ่
การด่ืมสุราเป็นประจ า การท าใจไม่ไดต่้อการสูญเสียบุคคลใกลชิ้ด ความพอใจในสุขภาพในระดบัท่ี
ต ่า การนอนไม่หลบัและความไม่เพียงพอของรายได ้ 
 พ.ศ. 2558 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีอตัราการฆ่าตวัตายสูง เป็นอนัดบัท่ี 4 คือ 
13.11 รายต่อแสนประชากร(ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2558) แต่อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับอ าเภอแม่วางมีอตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จเป็นอนัดบัท่ี 2 ในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ 12.77 รายต่อ
แสนประชากร และในรอบ 6 ปี ท่ีผ่านมา อ าเภอแม่วาง มีสถิติการฆ่าตัวตาย จ านวน 24 คน           
เม่ือพิจารณาถึงช่วงอายุของการเสียชีวิตจากการฆ่าตวัตาย โดยรวมแลว้จะพบว่าช่วงอายุท่ีมีสถิติ       
การฆ่าตวัตายมากท่ีสุด คือ กลุ่มช่วงอายุ 20-59  ปี จ  านวน  19 คน รองลงมาคือกลุ่มช่วงอายุ 60 ปี
ข้ึนไป จ านวน 4 คน และกลุ่มช่วงอาย ุ15-19 ปี จ  านวน 1 คน (โรงพยาบาลแม่วาง, 2558) 
  
แนวคิด และความหมายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 

ความหมายของภาวะซึมเศร้า 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) กล่าววา่ ภาวะซึมเศร้าท่ีเป็นภาวะผิดปกติทางดา้นจิตใจจะ

มีอาการแสดง คือ มีอารมณ์เศร้า ไม่มีความสุข ขาดความสนใจในส่ิงต่างๆ มีความรู้สึกผิด ความมี
คุณค่าในตนเองลดลง ความอยากอาหารหรือการนอนหลบัเปล่ียนแปลงไป ไม่มีแรง และไม่มีสมาธิ 
(Taj, et al., 2008 อา้งถึงใน ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 2554) 

กรมสุขภาพจิต (2552) ให้ความหมายว่า โรคซึมเศร้าเป็นภาวะท่ีบุคคลมีจิตใจ         
เศร้าหมอง หดหู่ ร่วมกบัมีความรู้สึกท้อแท้ ส้ินหวงั มีความรู้สึกผิด ต าหนิติเตียนตนเอง รู้สึกว่า
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ตนเองไร้ค่า มองโลกในแง่ร้าย โดยท่ีความรุนแรงเร่ิมตั้งแต่อาการเหน่ือยหน่าย ทอ้แทใ้จ จนกระทัง่
มีการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมท่ีเห็นได้ชัดเจน จนกระทัง่เกิด
อนัตรายจากอารมณ์เศร้าท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ การพยายามฆ่าตวัตาย  

มาโนช หล่อตระกูล และ ปราโมทย ์สุคนิชย ์(2550) ใหค้วามหมายของโรคซึมเศร้า คือ 
อารมณ์เศร้าท่ีเป็นอยูน่าน และไม่ดีข้ึนหรือมีอาการท่ีรุนแรงข้ึน จนมีอาการต่างๆ เช่นนอนไม่หลบั 
เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ไร้ค่า หมดความสนใจ ต่อส่ิงต่างๆรอบตวั ไม่อยากมีชีวิตอยูต่่อไป มีความคิด
ท่ีจะท าร้ายตนเอง มีการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ร่วมกบัการเปล่ียนแปลงทางดา้น
ร่างกาย  

อุทยั และคณะ (2552) ให้ความหมายว่า ผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้าจะมีอารมณ์ซึมเศร้า เบ่ือ
หน่าย หดหู่ ห่อเห่ียวใจ และหมดอารมณ์สนุกเพลิดเพลินหรือหมดอาลยัตายอยาก เป็นอยูน่านตั้งแต่ 
2 สัปดาห์ข้ึนไปจนมีผลกระทบในดา้นสังคมและอาชีพ ท าใหมี้พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพเปล่ียนไป 
กลายเป็นคนแยกตวัเงียบ ซึม และสมรรถภาพในการเรียนหรือท างานลดลง โดยมีอาการร่วมในดา้น
ต่างๆ คือ อาการทางกาย  เช่น รับประทานอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับ น ้ าหนักลดอาการทาง
พฤติกรรมค าพูด เหม่อลอย คิดชา้ พูดช้า เคล่ือนไหวชา้ แยกตวัไม่อยากพบหน้าหรือพูดคุยกบัใคร 
อาการทางความคิด คิดแต่เร่ืองร้ายๆ มองโลกมองสภาพทุกอยา่งในดา้นลบไปหมด ขาดสมาธิ ขาด
ความมัน่ใจ วติกกงัวล ตดัสินใจไม่ได ้ทอ้แท ้รู้สึกตนเองไร้ค่า มีความคิดอยากตาย 

นอกจากน้ีภาวะซึมเศร้า เป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจ ทอ้แท ้ส้ินหวงั ไม่สนใจในกิจกรรม
ท่ีตนเคยท าอยู่เป็นประจ า มกัแยกตวัจากเพื่อนและครอบครัว สมาธิลดลง คิดช้า ตดัสินใจไม่ได ้
รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ความผิดพลาดหรือผิดหวงัเล็กน้อยก็ถือเป็นเร่ืองใหญ่มาก มีอาการเบ่ืออาหาร 
น ้ าหนักลดลง บางรายอาจน ้ าหนักเพิ่ม นอนไม่หลับ พูดช้าและพูดน้อยลง (โกศล วงศ์สวรรค์, 
2551) 

สรุปไดว้า่ ภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ หมายถึง โรคซึมเศร้าท่ีเกิดข้ึนจากภาวะทางจิตใจ
ในรูปแบบเศร้าหมอง หดหู่ร่วมกบัความรู้สึกเบ่ือหน่าย ทอ้แทใ้จ มีความรู้สึกผดิ ต าหนิตนเอง ไร้ค่า 
หมดหวงั มกัมีอาการการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างเห็นได้ชัด 
อนัตรายจากอารมณ์เศร้าท่ีรุนแรงท่ีสุดคือ การพยายามฆ่าตวัตาย 

อาการของภาวะซึมเศร้า 
อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั (2553) กล่าววา่ ภาวะซึมเศร้าเป็นการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์

ท่ีพบไดบ้่อยในทุกเพศ ทุกวยั มีลกัษณะอาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. ด้านอารมณ์ มีลักษณะความรู้สึกเศร้า ท้อแท้ หดหู่ ไม่มีความสุข ขาดความรู้สึก   

เบิกบาน บางคนอาจมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย โกรธง่ายร่วมดว้ย 
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2. ด้านความคิด  มีลกัษณะสมาธิไม่ดี ข้ีลืม ขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้ตดัสินใจดว้ยตนเอง 
และมองโลกในแง่ร้าย  มองตนเองไร้ค่าหรือเป็นภาระต่อคนอ่ืน มองทุกส่ิงทุกอย่างหมดหวงั       
บางคนจะมีความคิดเบ่ือชีวติ  เบ่ือท่ีจะสู้ต่อไป คิดอยากตายหรือคิดจะท าร้ายตนเอง หรือพยายามฆ่า
ตวัตาย 

3. ด้านร่างกาย มีลกัษณะท่ีมีปัญหาการกินอาหาร เช่น  เบ่ืออาหารไม่อยากกิน หรือกิน
จุมากข้ึน หิวบ่อยข้ึน มีน ้ าหนกัตวัลดลงหรือเพิ่มข้ึน การนอนจะมีปัญหา การนอนไม่หลบั หลบัๆ
ต่ืนๆ หลบัไม่สนิท ฝันร้ายหรือหลบัยาก บางรายอาจจะมีการนอนหลบัมากกว่าปกติ อาการปวด
ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมากข้ึน ความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศจะลดลง  บางรายอาจ
เพิ่มข้ึน แต่พบไดน้อ้ย และรู้สึกอ่อนเพลีย ลา้ ร่างกายไม่มีแรง 

4. ด้านพฤติกรรม มีลกัษณะแยกตวัเอง ซึม ชอบอยู่เงียบๆไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม หรือ
สนใจน้อยลง บางรายมีอาการกระสับกระส่าย นั่งไม่ติดเป็นพกัๆ มีการควบคุมตนเองไดน้้อยลง 
เช่น ด่ืมสุรา สูบบุหร่ี ใช้ยานอนหลบั หรืออาจมีปัญหาการใช้สารบางอย่างเพิ่มข้ึน ใช้ยาแกป้วด   
มากข้ึน แสดงความตอ้งการพึ่งพาผูดู้แลจากลูกหลานมากข้ึน ท าให้ผูดู้แลหรือลูกหลานเขา้ใจผิดวา่      
ท าไปเพื่อเรียกร้องความสนใจ แต่ท่ีจริงแลว้เป็นอาการของความเจบ็ป่วย 

สาเหตุของภาวะซึมเศร้า 
สายฝน เอกวรางกูร (2553) กล่าวว่า สาเหตุการเกิดภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะการณ์

เปล่ียนแปลงทางอารมณ์ท่ีเด่นชดั เช่น โศกเศร้า เสียใจ โดดเด่ียว อา้งวา้ง เฉ่ือยชา มีอตัมโนทศัน์
ในทางลบเก่ียวกบัตนเอง ต าหนิติเตียน ตนเอง มีพฤติกรรมถดถอยและโทษตวัเอง มีความตอ้งการท่ี
จะหลีกหนีหรืออยากตายร่วมกบัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย ซ่ึงมีรายละเอียดของสาเหตุการ
เกิดภาวะซึมเศร้า ดงัน้ี 

1. ปัจจัยทางชีวภาพ (Biological factors) ไดแ้ก่ 
1.1 สาเหตุจากเมตาบอลิซึม (Metabolism) ท่ีผิดปกติของสารถ่ายทอดประสาท 

(Neurotransmitter) คือ เมตาบอลิซึมของสารถ่ายทอดประสาทท่ีเป็นไบโอเจนิกเอมีน (Biogenic 
amine) ได้แก่ Norepinephrin (NE), 5-hydroxytryptamine (5-HT) และ Dopamine (DA) เมตาบอลิ
ซึมของสารถ่ายทอดประสาทชนิดอะเซทิลโคลีน (Acetylcholine หรือ Ach) และเมตาบอลิซึมของ
สารถ่ายทอดประสาทชนิดอ่ืนๆ การเปล่ียนแปลงในตวัรับ (Receptor) กิจกรรมของเอนไซมโ์มโนเอ
มีนออกซิเดส (Monoamine oxidase หรือ MAO) ในเกล็ดเลือด 

1.2 สาเหตุจากนิวโรเอนโดครีนไดรีกลูเลชั่น (Neuroendocrine dysregulation)
คือนิวโรเอนโดครีนแอกซิส(Neuroendocrineaxis)ท่ีเกิดความผิดปกติ(Dysregulation) อย่างชดัเจน 
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ได้แ ก่  Hypothalamic pituitary adrenalaxis (HPA axis) Hypothalamic pituitary thyroid axis (HPT 
axis) และ Hypothalamic pituitary growth hormone axis (HPGH axis) และ มีลาโทนิน (Melatonin) 

1.3 สาเห ตุจากนิโรอิม มูนไดรีกลู เลชั่น  (Neuroimmune dysregulation)คือ   
ความผิดปกติในระบบภูมิคุม้กนัไดแ้ก่ การตอบสนองของลิมโฟไซตแ์บบงอกขยาย (Proliferation) 
ต่อไมโท เจนส ติ มู เลชั่น  (Mitogenstimulation)จะลดลง เซลล์ เพชฌฆาต (Natural killer cell)              
มีกิจกรรม(Activity) ลดลง และยงัพบความผดิปกติอ่ืนๆในเมด็เลือดขาวชนิดต่างๆ 

1.4 การนอนหลับท่ีผิดปกติ  ได้แก่ เข้านอนแล้วหลับยาก (Initial insomnia)  
นอนหลบัแลว้ต่ืนบ่อย (Multiple awakening) หรือต่ืนเชา้มืด (Terminal insomia) นอนหลบัมากกวา่
ปกติ (Hypersomnia) 

1.5 ขบวนการกระตุ้นทางไฟฟ้าสรีรวิทยา  (Kindling) ท่ีว่าถ้ากระตุ้นหน่วย
ประสาท (Neuron) ด้วยตวักระตุ้นท่ีมีความแรง (Subthreshold) แต่กระตุ้นอย่างซ ้ าๆในท่ีสุดจะ
ก่อก าเนิด (Generate) ศกัยะเพื่องาน (Action potential) แต่ถา้กระตุน้ระดบัอวยัวะ เช่นกระตุน้ส่วน
หน่ึงของสมองดว้ยตวักระตุน้ท่ีมีความแรง (Subthreshold) แต่กระตุน้อยา่งซ ้ าๆในท่ีสุดจะก่อก าเนิด
ความผดิปกติทางอารมณ์ 

1.6 ความผิดปกติของการก ากับวงจรนาฬิกาชีวภาพ  (Circadian rhythm)            
ผูมี้ภาวะซึมเศร้า ตวัคุมจงัหวะวงจรนาฬิกาชีวภาพ (Circadian rhythm) ท่ีอยูภ่ายในร่างกายจะท างาน
เร็วข้ึน ท าใหอุ้ณหภูมิของร่างกายข้ึนสูงเร็วข้ึน ส่งผลใหต่ื้นนอนเชา้กวา่ปกติ 

1.7 ความผิดปกติเก่ียวกับอิเลคโทไลเมตาบอลิซ่ึม (Electrolyte metabolism)      
ผูมี้ภาวะซึมเศร้า จะมีโซเดียมเขา้ไปในเซลลป์ระสาทมากเกินไป ท าใหส้ภาพทางประสาทสรีรวทิยา
ของเซลลป์ระสาทไม่เสถียร 

1.8 การแสดงภาพทางสมอง (Brain imaging) จากการท า CT scan (computed 
tomography scan) และ  MRI (Magnetic Resonance Imaging) พบว่า ผู ้มีภาวะซึมเศร้าจะมีโพรง
สมองดา้นขา้ง (Lateral ventricle) โตข้ึนทั้งสองขา้ง และมกัจะพบวา่โตมากๆในผูท่ี้มีอายุมาก และ
พบว่าเปลือกสมองกลีบหน้าผากของซีกซ้ายมักจะมีการไหลเวียนของเลือดและเมตาบอลิซ่ึม 
(Metabolism) ของกลูโคส (Glucose) ลดลง 

1.9 สาเหตุทางพนัธุกรรม (Genetic causes) จากการศึกษาพบวา่ผูมี้ภาวะซึมเศร้า
แต่งงานกบัคนปกติ จะมีโอกาสให้ก าเนิดบุตรซ่ึงป่วยดว้ยโรคน้ีถึงร้อยละ 27 ยิ่งถา้ทั้งพ่อ และแม่มี
ภาวะซึมเศร้าจะมีโอกาสให้ก าเนิดบุตรซ่ึงป่วยด้วยโรคน้ีถึงร้อยละ  54 ฝาแฝดท่ีเกิดจากไข่ใบ
เดียวกนัเม่ือคนหน่ึงมีภาวะซึมเศร้า อีกคนจะมีโอกาสเกิดเป็นถึงร้อยละ70 เม่ือศึกษายีนส์ (Gene)    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า พบยีนส์ท่ีมีมากกวา่หน่ึง (Multiple genes) และพบความแตกต่างของ
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ยีนส์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนยา้ยซีโรโตนิน (Difference in the polymorphorism of gene involved in 
serotonin transport)  

2. ปัจจัยทางจิตสังคม (Psychosocial factors) ไดแ้ก่ 
2.1 การเกิดเหตุการณ์ชีวิต (Life event) ไดแ้ก่ เหตุการณ์ชีวิตท่ีเป็นการแยกจาก

หรือพลดัพราก หรือการสูญเสีย เช่น การสูญเสียคู่สมรส การตายของญาติ การหย่าร้างการตกงาน 
เป็นตน้ 

2.2 บุคลิกภาพก่อนเกิดโรค (Premorbid personality) ได้แก่ บุคลิกภาพผิดปกติ
ชนิดย  ้าคิดย  ้าท าบุคลิกภาพผดิปกติชนิดพึ่งพิง 

2.3 ความรู้สึกโกรธหันเข้าหาตนเอง (Anger turned inward) ทฤษฎีน้ีริเร่ิมโดย
ฟอยด์และอับราฮัม  (Freud and Abraham, 1959) กล่าวว่า การโกรธตนเองเสมือนหน่ึงเป็นการ
ลงโทษบุคคลอ่ืนหรือส่ิงของท่ีสูญเสียไป ท่ีท  าให้เขาไม่สามารถจะพึ่งพิงบุคคลหรือส่ิงของนั้นได้
ต่อไป การโกรธตนเอง ท าให้ไม่พึงพอใจตนเอง ต าหนิติเตียนตนเอง และท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า
ตามมา 

2.4 การสูญเสียวตัถุ (Object loss) ทฤษฎีน้ีริเร่ิมโดยโบวล่ี (Bowlby, 1969) กล่าว
ไวว้่า “รู้สึกสูญเสียวตัถุ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเจ็บปวดท่ีเกิดจากการแยกจากพลดัพราก (Traumatic  
separation) จากวตัถุท่ีตนเองยึดติด(Object of attachment) การตอ้งแยกจาก พลดัพราก มีความหมาย 
(Symbolic meaning) ต่อผูป่้วยวา่เป็นการสูญเสียส่ิงท่ีตนเองรักมากๆ 

2.5 การสูญเสียความภาคภูมิใจตนเอง (Loss of  selfesteem) ทฤษฎีน้ีริเร่ิมโดย
ไบบริง (Bibring, 1954) กล่าววา่ ภาวะซึมเศร้าเกิดจากการท่ีอตัตาไม่สามารถยกเลิกเป้าหมาย หรือ
อุดมคติท่ีตนเองไปไม่ถึง ตามปกติแต่ละคนจะมีอาการหลงรักตนเอง (Narcissism) วา่ตนเองน่ารัก 
มีคนรักตนเองเก่ง ตนเองเลิศ ตนเองแขง็แกร่ง มีคนสรรเสริญ ซ่ึงการไปไม่ถึงเป้าหมายหรืออุดมคติ
ท่ีตนเองตั้งไวเ้หล่าน้ีจะท าให้ความรู้สึกหลงรักตนเองต้องมีบาดแผล (Narcissistic injury) ท าให้
รู้สึกวา่ตนเองไม่น่ารัก ไม่มีความสามารถ ไม่มีอ านาจ รู้สึกสูญเสียบทบาทและหน้าท่ี รู้สึกสูญเสีย
เอกลกัษณ์ ท าให้สูญเสียความรู้สึกอยากอยู่ต่อไป เหล่าน้ีท าให้ความรู้สึกภาคภูมิใจตนเองหายไป
และเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดภาวะซึมเศร้าในท่ีสุด 

2.6 บุคคลอ่ืนท่ีครอบง าตนเอง  (Dominant other) ทฤษฎีน้ีริเร่ิมโดยเอเรียเต ้
(Arieti ,1974) กล่าวว่า เกิดจากความรู้สึกท่ีว่าตนเองอยู่หรือท าเพื่อบุคคลอ่ืน มิใช่อยู่หรือท าเพื่อ
ตนเอง ขณะเดียวกนับุคคลอ่ืนท่ีครอบง าตนเองก็มิไดแ้สดงวา่พึงพอใจในส่ิงท่ีตนเองไดก้ระท าไปจึง
ท าใหรู้้สึกวา่ตนเองไม่บรรลุส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ ท าให้เกิดความรู้สึกวา่ตนเองไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ 
จึงท าใหเ้กิดภาวะซึมเศร้าตามมา 
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2.7 ขบวนการรับความรู้ดว้ยสติปัญญา แลว้จดัระเบียบความรู้นั้นและน าไปใชใ้น
โอกาสต่อไป เรียกวา่ทฤษฎีทาง Cognition ซ่ึงทฤษฎีน้ีริเร่ิมโดยเบค (Beck, 1979) กล่าวคือ ผูมี้ภาวะ
ซึมเศร้าจะรับรู้  (Cognition) ว่าตนเองหมดหนทางท่ีจะต่อสู้  และตนเองไม่มีประโยชน์อีกแล้ว 
(Helpless) มกัจะตีความ (Interpret) เหตุการณ์ต่างๆ ไปในทางไม่ดี และจะคิด (Cognize) ว่าอนาคต
ไม่มีความหวงั 

2.8 การขาดแรงเส ริม (Lack of reinforcement) ทฤษฎี น้ี ริ เร่ิมโดยเลวินชอร์
(Lewinsohn, 1974) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าเกิดจากการไม่ได้รับแรงเสริม(รางวลั) ท่ี เหมาะสม       
หรือได้รับแรงเสริมน้อยเกินไป หรือได้รับรางวลัแต่ไม่ได้รับทนัทีท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง    
(Non contingent reward) ท าให้เกิดอาการเบ่ือ ไม่ร่าเริง ผิดหวงัและเซ็ง หรืออาจจะเกิดจากการท่ี
บุคคลไดรั้บรางวลัท่ีคิดวา่ไม่คู่ควรเหตุการณ์เช่นน้ีท าให้ความภาคภูมิใจตนเองลดลง ตามทฤษฎีน้ี
ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าไดง่้าย คือบุคคลนั้นขาดทกัษะทางสังคม จนท าให้ความสามารถใน
การพบกบัเหตุการณ์ท่ีอาจจะท าใหไ้ดรั้บรางวลัทนัทีลดลง 

2.9 ก าร เรี ยน รู้ม า ก่ อน ว่ าส ภ าพ อย่ า งนั้ น ห ม ดห นท างแล้ ว  (Learned                
helplessness) พฤติกรรมท่ีแสดงว่าหมดหนทางแล้วประกอบด้วยการอยู่เฉยๆไม่รุก (Passive)     
ถอนตวั (Withdraw) และท ากิจกรรมลดลง เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการรู้สึกว่าหมดหนทางแล้ว 
หรือเป็นพฤติกรรมทอดอาลยั นอกจากน้ีการเคยเรียนรู้หลายๆคร้ังว่าด้ินรนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ 
จะท าใหเ้กิดบุคลิกลกัษณะบางอยา่งเกิดข้ึน เช่น จ ายอม ไม่ขุ่นเคือง ไม่เป็นปรปักษ ์แต่ต าหนิตนเอง
อยูเ่สมอ เป็นตน้ 

3. ปัจจัยทางสภาพสังคมเศรษฐกิจและวัฒ นธรรม  (Socioeconomic and cultural 
factors) ไดแ้ก่ 

3.1 เพศสภาพ เป็นคุณลักษณะท่ีสังคมก าหนดว่าเพศหญิงควรเป็นอย่างไร      
เพศชายควรเป็นอยา่งไร โดยทัว่ไปค่านิยมทางสังคม คาดหวงัให้ผูช้ายตอ้งเป็นคนเขม้แข็งและไม่
แสดงอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ท่ีแสดงถึงความอ่อนแอ ดังนั้ นผู ้ชายจึงมักไม่พูดหรือแสดง
ความรู้สึกเศร้า ท้อแท้ออกมาอย่างชัดเจน แต่มักจะหันไปใช้เหล้า บุหร่ี หรือสารเสพติดอ่ืนๆ
มากกวา่ท่ีจะยอมรับวา่ตนเองอยูใ่นภาวะซึมเศร้า ในขณะท่ีผูห้ญิงแมว้า่จะสามารถแสดงอารมณ์เศร้า
ออกมาได้อย่างชัดเจนและเป็นท่ียอมรับของสังคม แต่ผูห้ญิงจ านวนมากโดยเฉพาะผูท่ี้มีฐานะ
ยากจน พึ่งตนเองไม่ได ้จะตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงในสังคมในอตัราส่วนท่ีสูงกวา่ผูช้ายมาก ความ
รุนแรงท่ีเกิดกบัผูห้ญิงน้ีมกัเป็นสาเหตุส าคญัของภาวะซึมเศร้า 

3.2 ศาสนา มนุษยจ์ะเช่ือในศาสนา เพราะศาสนาช่วยช้ีทางรอด ช่วยใหจิ้ตใจสงบ 
ช่วยให้มีก าลังใจ ใช้เป็นกฎในการด าเนินชีวิต  หลักการ ค าสั่งสอนทางศาสนามีผลต่อการให้
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ความหมายต่อส่ิงของ การกระท า ความรู้สึก เช่น ศาสนาพุทธ สอนให้คนเช่ือใน “กรรม” หรือผล
ของการกระท า ดงันั้น ความรู้สึกเศร้า หมดหวงั ความทุกขท่ี์เกิดข้ึนจึงถูกให้ความหมายวา่เป็นเร่ือง
ของ “กรรมเก่า” ในทางคริสตศ์าสนา ผูล้ะเมิดค าสอนจะตอ้งถูกลงโทษจากพระเจา้ แต่ถา้ท าผิดแลว้
สารภาพบาปก็จะถูกยกโทษ ดงันั้นความรู้สึกเศร้า หมดหวงั ผิดบาป จะเกิดข้ึนกบัคนท่ีกระท าผิด
บาปต่อพระเจา้ ความหมายต่อภาวะซึมเศร้า คือ การรับโทษจากพระเจา้ ในขณะท่ีอิสลาม ชีอะห์ 
เช่ือว่าความทุกข์โศกเป็นประสบการณ์ชีวิตอนัเป็นสัญลกัษณ์ในความเขา้ใจต่อชีวิตอนัลึกซ้ึงของ
บุคคลมีการศึกษาวจิยัไม่นอ้ยท่ีใหค้วามสนใจต่อหลกัศาสนากบัอาการของภาวะซึมเศร้า  

3.3 วฒันธรรม การแสดงออกทั้งทางภาษาพูดหรือวจันภาษา (Verbal) และภาษา
ท่าทาง หรืออวจันภาษา (Non-verbel / gesture) เช่น  สีหน้า น ้ าเสียง กิริยาอาการต่างๆเป็นต้น         
จะแสดงออกอยา่งไรข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมวฒันธรรม เช่น สถานภาพทางสังคม จารีตประเพณี   
และอุดมการณ์ความเช่ือของชุมชนนั้น เช่น ชาวอีสานนับถือผีปู่ตา ความเช่ือในการแสดงอารมณ์ 
คือ เม่ือพ่อแม่ไม่พอใจ โกรธลูกจะใชค้  าพูดด่าอยา่งหยาบคายไม่ได ้ถือวา่ผิดผีปู่ตา นัน่คือ เป็นหลกั
ปฏิบติัวา่พ่อแม่จะตอ้งแสดงอารมณ์กบัลูกดว้ยความนุ่มนวล เอ้ืออาทรทั้งดว้ยวาจาและ ท่าทางหรือ
ความเช่ือทางพุทธศาสนาของชาวอีสานมีส่วนส าคญัต่อการแสดงออกทางอารมณ์ เช่น การใช้ค  าท่ี
สะทอ้นความหมายจากนยัทางธรรม อาทิค าวา่ “สูน” แปลวา่ โกรธจดั เป็นค าท่ีตีความหมายมาจาก
ธรรมท่ีวา่ ความโกรธท าให้สูญเสีย ดงัค าบอกเล่าวา่ “ถา้โกรธ พระบอกไม่ให้โกรธเพราะคนโกรธ 
คือคนสูญส้ินทุกอยา่งแลว้” 

3.4 สภาพเศรษฐกิจสังคม การเปล่ียนแปลงจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม 
ท าให้การด าเนินวิถีชีวิตของคนเปล่ียนแปลงอย่างมากทั้งโครงสร้างครอบครัวจากครอบครัวขยาย 
เป็นครอบครัวเด่ียวและไม่สมบูรณ์ มีการอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมืองใหญ่จิตใจคนเร่ิมรู้สึกโดด
เด่ียว ไม่มัน่คง วิตกกงัวล ผิดหวงัและเศร้า มุ่งแต่จะหาเงิน ใชจ่้ายเงินอยา่งฟุ่มเฟือยเพื่อหาความสุข
ส าราญเป็นกระแสวตัถุนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ จนขาดคุณธรรมและน ้ าใจโอบออ้มอารี ก่อให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้าไดง่้าย 

3.5 สถานภาพสมรส พบว่าผูท่ี้แต่งงาน โสด มีอตัราการเกิดภาวะซึมเศร้าต ่ากว่า
คนท่ีหย่า แยกกนัอยู ่หรือหมา้ย แมป้รับอายุ เพศและตวัแปรอ่ืนแลว้ สัดส่วนเป็น 2-3 เท่า เหตุผล
อาจเป็นเพราะปัญหาการปรับตวัในชีวิตสมรสท่ีคงอยูเ่ป็นเวลานาน และความเครียดของการแยกกนั
อยูห่รือหยา่ เป็นตวัก่อใหเ้กิดภาวะซึมเศร้า 
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แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัผู้สูงอายุ 
ความหมายของผู้สูงอายุ  
การสูงอายุเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน แมว้า่การมีอายุท่ีสูงข้ึนจะมีการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นร่างกาย ท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน เช่น ผมหงอก ผิวหนงัเหยี่ยวยน่ ฟันช ารุด ทรุดโทรม 
ตอ้งใส่ฟันปลอม และเร่ิมมีความจ าเส่ือม การเขา้สู่วยัสูงอายุจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บั
เชาวน์ปัญญา ระดบัสุขภาพจิต กรรมพนัธ์ุหรือยีน ทศันคติของแต่ละบุคคล ตลอดจนความสามารถ
ในการจดัการความเครียด ความสามารถในการปรับตวัเขา้สู่วยัสูงอายุ  จากการประชุมสมชัชาโลก
ผูสู้งอายุท่ีกรุงเวียนนา เม่ือปี พ.ศ. 2525 ไดมี้มติว่า ผูสู้งอายุ คือ ผูท่ี้มีอายุ 60 ปี ข้ึนไป ทั้งชายและ
หญิง หลงัจากนั้นประเทศไทยไดย้ึดหลกัเกณฑ์น้ีในการแบ่งวยัสูงอายุออกจากวยัผูใ้หญ่ รวมทั้งใช้
เป็นเกณฑ์ในการเกษียณอายุของขา้ราชการไทยท่ีอายุ 60 ปี เช่นกนั (ประเสริฐ อสัสันตชยั, 2552) 
อย่างไรก็ตาม สถาบนัแห่งชาติเก่ียวกบัผูสู้งอายุของสหรัฐอเมริกา (National Institution on Aging) 
ไดก้  าหนดช่วงวยัของผูสู้งอายุไว ้โดยผูสู้งอายุวยัตน้คือผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 60-74 ปี ถือวา่เป็นวยัท่ียงั
สามารถท างานได ้ถา้สุขภาพกายสุขภาพจิตดี ส าหรับผูสู้งอายุท่ีมีวยั 75 ปีข้ึนไป จึงจะถือวา่สูงอายุ
อยา่งแทจ้ริง (สุรชยั อยูส่าโก,2550) แต่องคก์ารอนามยัโลกไดแ้บ่งผูสู้งอายุออกเป็น 3 ช่วง ดงัน้ีคือ 
1) ช่วงอายุ 65-74 ปี ผูสู้งอายุวยัตน้ 2) ช่วงอายุ 75-84 ปี ผูสู้งอายุวยักลาง และ3) อายุ 85 ปี ข้ึนไป 
ผูสู้งอายวุยัปลาย (Needham, อา้งถึงใน ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 2554) 

การเปลีย่นแปลงในผู้สูงอายุ  
ณหทยั วงค์ปการันย์ (2551) กล่าวว่า กระบวนการและกลไกการเปล่ียนแปลงใน

ผูสู้งอายุ และสภาพปัญหาของผูสู้งอายุมีทิศทางคลา้ยคลึงกนัลกัษณะสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีมีผล
สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางร่ายกาย จิตใจ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม ตลอดจนอิทธิพล
ส่ิงแวดล้อมในสังคมท่ีมีความกดดนัต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นพยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนก็เป็น
ตวัการส าคญัท่ีมีผลต่อการเส่ือมโทรม การเปล่ียนแปลงของผูสู้งอาย ุมีดงัน้ี 

1.  การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในผู้สูงอายุ (physiological changes in old age) เม่ือ
อายุมากข้ึน มกัจะมีการเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีสังเกตเห็นได ้การเปล่ียนแปลงดา้นประสาทสัมผสั 
และการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในทุกระบบหนา้ท่ีของร่างกายตั้งแต่ในระดบัเซลลค์วามสามารถ
ในการท างานของระบบต่างๆลดลง (ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 2554) ดงัน้ี 

1.1 ผม เป็นส่ิงแรกของร่างกายคนท่ีเปล่ียนแปลงใหเ้ห็นไดช้ดัเจนภายนอก และ
ผมของผูสู้งอายุจะลดทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการเปล่ียนจากสีเดิมเป็นสีขาว ในการ
เปล่ียนสีผมก็เป็นเพียงขอ้บ่งช้ีอนัหน่ึงท่ีบอกใหท้ราบวา่ ผูน้ั้นเร่ิมมีการเส่ือมทางร่างกาย แต่ยงัมิได้
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บอกแน่นอนว่าเป็นคนมีอายุเราจะ ต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน และการมีผมร่วงก็มียีนมา
เก่ียวขอ้งเช่นกนัแต่อาจมีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป 

1.2 ผวิหนงั การเปล่ียนแปลงของผิวหนงัมีสาเหตุมาจากกรรมพนัธ์ุ ซ่ึงในวยัหนุ่ม
สาวผิวหนงัจะเปล่งปลัง่ เพราะความสมบูรณ์ทางอาหารและการไหลเวียนของโลหิตดี แต่เม่ืออายุ
มากข้ึน เน้ือเยื่อส่วนต่าง ๆ จะขาดความตึงตวัลงน ้ ามนัใต้ผิวหนังมีน้อย เลือดท่ีมาเล้ียงน้อยลง 
ผิวหนังเร่ิมเห่ียวแห้ง หยาบ การลดของจ านวนไขมนัใตผ้ิวหนังท าให้ผิวหนังหย่อนยาน รอยย่น
ปรากฏชดัเจนข้ึน ผูสู้งอายุจึงหนาวง่าย เพราะไขมนัใตผ้ิวหนงัท่ีเคยท าหน้าท่ีเป็นฉนวนกนัความ
ร้อนไม่ใหก้ระจายออกนอ้ยลงไป ร่างกายจึงทนต่ออากาศหนาวไดน้อ้ยกวา่ และการลดเมตาบอลิสม
และการลดการใช้ออกซิเจนเป็น ผลท าให้ผิวหนังของผูสู้งอายุเป็นอนัตรายได้ง่าย แม้จะได้รับ
อุบติัเหตุเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม (วลยัพร นนัทศุ์ภวฒัน์, 2552) 

1.3 ระบบกระดูก วยัผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีมีความเปราะของกระดูกสูง เน่ืองจากมีการ
เส่ือมสลายตัวของแคลเซียมออกจากกระดูก  และการขาดวิตามินดี  ท าให้กระดูกพรุนหักง่าย 
เพราะฉะนั้นจึงควรระมดัระวงัผูสู้งอายอุยา่ใหถู้กกระทบกระแทกหรือหกลม้ 

1.4 ระบบทางเดินหายใจ โดยทัว่ไปปอดจะมีสมรรถภาพลดลง เน้ือท่ีของถุงลม
ปอดลดลง ความจุของปอดในวยัชราลดลงเน่ืองจากความยืดหยุ่นของทรวงอกลดปริมาณ อากาศ
ตกคา้งในปอดมากข้ึน อากาศผ่านเขา้ออกหลอดลมน้อย ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เลือดจบัออกซิเจนขณะท่ี
ผา่นปอดไดน้อ้ย และโอกาสท่ีจะมีเสมหะสะสมอยูภ่ายในก็มากข้ึนดว้ย 

1.5 ระบบการยอ่ยอาหาร การเปล่ียนแปลงในระบบทางเดินอาหารในผูสู้งอายุจะ
ไม่แสดงอาหารให้เห็นเด่นชดั เน่ืองจากอวยัวะของระบบทางเดินอาหารส่วนมากเส่ือมลง ท าให้ไม่รู้
รสอาหาร เบ่ืออาหารรับประทานไดน้้อยลง ท าให้น ้ าหนักลดลง และการเปล่ียนแปลงของหลอด
อาหารเกิดการฝ่อลงของเยือ่บุ ท าใหเ้กิดกรดเกลือและน ้ายอ่ยไดน้อ้ยลง การบีบตวัและการเคล่ือนตวั
ของกระเพาะอาหารและล าไส้น้อยลง ท าให้การยอ่ยและการดูดซึมอาหารน้อยลงไปดว้ย และจาก
การเปล่ียนแปลงของระบบไหลเวียนเลือดท่ีท า  ให้เลือดไหลเวียนสู่อวยัวะต่าง ๆ ช้าลง จะท าให้
อาหารถูกดูดซึมนอ้ยลงและส่วนท่ีถูกดูดซึมแลว้จะไปสู่เซลล์ต่าง ๆ น้อยและชา้ ก่อให้เกิดการขาด
อาหารไดง่้าย ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผูสู้งอายุมีอาการทอ้งผูกเสมอ กระเพาะอาหารของผูสู้งอายุอกัเสบง่าย 
ล าไส้ชอบหย่อนแล้วพองเป็นถุง ท าให้เกิดอาการอกัเสบง่ายเช่นเดียวกนั บางคร้ังการอกัเสบจาก
ล าไส้ลุกลามไปถึงเยื่อบุช่องทอ้ง ท าให้เยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบไปด้วย การอกัเสบเร้ือรังอาจท า ให้
กลายเป็นมะเร็งไดง่้าย (ประเสริฐ อสัสันตชยั, 2552) 

1.6 ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ  ผู ้สูงอายุจะมีการถ่ายปัสสาวะบ่อยมาก  ทั้ งน้ี
เน่ืองจากกระเพาะปัสสาวะของผูสู้งอายุจะเล็กลง  การจุเต็มจะได้เพียง 250 ซีซี หรือประมาณ
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คร่ึงหน่ึงของวยัหนุ่ม แต่ถ่ายออกนอ้ย เพราะปริมาณของเลือดผา่นไปลดลงถึง 50 เปอร์เซ็นตท์  า ให้
อตัราการกรองของจ านวนน ้ าท่ีขบัออกน้อยลง อีกประการหน่ึงรูปร่าง โครงสร้างของกระเพาะ
ปัสสาวะและอวยัวะใกล้เคียงเปล่ียนแปลงไป ท าให้ปัสสาวะไม่สะดวกและกล้ามเน้ือยืดปิดเปิด
บริเวณช่องเปิดของกระเพาะปัสสาวะเส่ือมความสามารถในการหดเกร็งจึงท าให้ปัสสาวะไหลซึม
ออกไดง่้าย และกลั้นปัสสาวะไม่อยู ่

1.7 ระบบประสาทส่วนกลาง เซลล์ประสาทหรือสมองของผูสู้งอายุจะมีขนาด
เล็กลงเน่ืองจากเน้ือสมองเห่ียว คล่ืนสมองมีการเปล่ียนแปลง และมีอาการทางจิตเกิดข้ึนได ้ปกติ
สมองของคนเราจะเจริญอยา่งรวดเร็วในช่วงแรก ๆ ของอาย ุต่อไปจะเร่ิมเส่ือมลง ความเส่ือมลงของ
สมองท าให้ไม่ค่อยอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หรือถา้ตอ้งการจะเรียนรู้ก็เป็นไปโดยยาก แกปั้ญหาต่าง ๆ 
ก็ไม่ดีการเปล่ียนแปลงของสมองและประสาท ท าใหผู้สู้งอายมีุอาการมือสั่น น้ิวสั่น และมีสีหนา้เฉย
เมย บางคนกลายเป็นคนใจนอ้ย หมดความทะเยอทะยาน และเศร้าหมอง 

1.8 ระบบหัวใจและการไหลเวียน ความสามารถของหัวใจในการเตน้และความ
แรงในการบีบตวัลดลง หวัใจโตข้ึนท าให้ปริมาณโลหิตท่ีออกจากหวัใจในแต่ละนาทีลดนอ้ยลงดว้ย 
ผนังของเส้นเลือดอาจมีไขมนัเกาะอยู่มาก ท าให้แข็งและหนา เลือดไปเล้ียงตามส่วนต่างๆไดน้้อย
โดยเฉพาะปลายขา เทา้ นอกจากน้ีหลอดเลือดของผูสู้งอายุแคบท าให้ตา้นการไหลเวียนของเลือด 
อาจมีความดนัโลหิตสูงกวา่ปกติ และการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีมีผลท า ให้เกิดโรคของหลอดเลือด 
และโรคของอวยัวะท่ีมีเส้นเลือดขนาดเล็กไปเล้ียงไดง่้าย 

1.9 ระบบต่อมไร้ท่อ ผูสู้งอายุจะมีการลดการท างานของต่อมไร้ท่อท่ีมีผลมากต่อ
สภาพร่างกายและจิตใจ ท า ให้มีการเส่ือมและถดถอยตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อมใตส้มอง 
โดยเฉพาะต่อมใตส้มองส่วนหนา้ จะเส่ือมหนา้ท่ีลงอยา่งรวดเร็ว ผลิตฮอร์โมนนอ้ยลง เป็นผลท าให้
ผูสู้งอายุเบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ขนบริเวณรักแร้และหัวเหน่าร่วง อวยัวะเพศเล็กลง การท างาน      
เส่ือมลง ต่อมไทรอยดจ์ะมีขนาดเล็กลงหลงัอายุ 50 ปีไปแลว้ การผลิตฮอร์โมนนอ้ยลง ซ่ึงอาจท าให้
เบ่ืออาหารและท าให้ตาฝ้าฟางและขุ่นมวั ตบัอ่อนจะหลัง่อินสุลินนอ้ยลง การน าน ้าตาลไปใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์มีนอ้ย ผูสู้งอายุอาจเป็นเบาหวานอยา่งอ่อนๆได ้หรือมีแนวโน้มท่ีจะเป็นเบาหวานไดง่้าย
กวา่คนหนุ่มสาว ต่อมเพศ การเปล่ียนแปลงรูปลกัษณะและโครงสร้างอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกและ
อวยัวะเก่ียวขอ้งเป็นผลเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมน ในเพศหญิงอายุ 45ปีข้ึนไป รังไข่ 
มดลูก ช่องคลอด และเตา้นมจะเห่ียวแฟบและหมดประจ าเดือน ในเพศชายอณัฑะจะเห่ียวเล็กลง 
การแขง็ตวัของอวยัวะเพศไม่ดีพอ อาจตอ้งใชเ้วลานาน (ประเสริฐ อสัสันตชยั, 2552) 

1.10 ระบบรับสัมผสัเฉพาะ เป็นอวยัวะของระบบรับสัมผสัเฉพาะได้แก่ ตา หู 
จมูก ล้ิน และประสาทรับสัมผสัท่ีผิวหนงัจะเส่ือมลงเม่ือมีอายมุากข้ึน โดยทัว่ไปความรับรู้ท่ีเก่ียวกบั
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การเห็นจะเส่ือมก่อนอยา่งอ่ืน ตาของผูสู้งอายุมกัจะเป็นตอ้กระจก น ้าภายในห้องตามกัจะขุ่น เรติน่า
เส่ือมและหลุดแยกออกจากท่ีติด เยื่อบุแกว้ตาก็มกัจะหนาข้ึนดว้ย การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะท าให้
คนชราเห็นอะไรไม่ชดั ลานสายตาแคบและบางคนก็อาจมีความดนัภายในลูกตามากจนเกิดความ
เจ็บปวดทรมาน หูของคนชรามกัจะตึง ความเส่ือมของหูอาจเกิดได้ทั้ งส่วนท่ีเก่ียวกบัการได้ยิน 
นอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัเยื่อหู กระดูกหูแลว้ ยงัเก่ียวไปถึงประสาทหูดว้ย เม่ือส่ิงเหล่าน้ีเส่ือมก็จะท า 
ให้ผู ้ชรามีปัญหาในการติดต่อกับผู ้อ่ืน  เช่น ฟังได้ยิน  แต่ไม่ รู้เร่ืองว่าพูดอะไรผู ้สูงอายุมักเสีย
ความรู้สึกเก่ียวกบัการสัมผสั การเจบ็ปวดและการกดดนัค่อนขา้งชดัเจน ท าใหผู้สู้งอายุกลายเป็นคน
ท่ีทนความเจ็บปวดไดดี้ และการท่ีตอ้งเสียความรู้สึกเหล่าน้ีไปจะท าให้ผูสู้งอายุอธิบายความรู้สึก
เก่ียวกบัความเจ็บปวดไดไ้ม่ค่อยกระจ่าง การไดก้ล่ินและการรับรสก็จะเส่ือมสมรรถภาพลงเช่นกนั 
แต่มกัจะเป็นไปอยา่งชา้ๆเม่ือสภาพร่างกายเส่ือมโทรมลง ท าใหผู้สู้งอายุท่ีแขง็แรงมาตลอดมีโอกาส
เป็นโรคต่างๆ  ได้มากข้ึนกว่าผูท่ี้มีอายุน้อย เช่นโรคปอดบวม ปอดอักเสบ  ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน โรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง โรคกระดูกพรุน  
เป็นต้น นอกจากนั้น เน่ืองจากความเส่ือมของการมองเห็น  การได้ยิน และการเคล่ือนไหวท่ีไม่
สัมพนัธ์กนั ท า ให้ผูสู้งอายมีุโอกาสเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย และอุบติัเหตุเพียงเล็กนอ้ยก็อาจไปท าใหเ้กิด
ภยนัตรายแก่กระดูก หลอดเลือด หรือเส้นประสาทท าใหเ้กิดความพิการติดตามมาอีกดว้ยผูสู้งอายุท่ี
เจบ็ป่วยมกัจะมีหลายโรค (Multiple pathology and diseases) และมีการแสดงของโรคท่ีแตกต่างจาก
ท่ีพบในผูป่้วยวยัผูใ้หญ่ทัว่ไป เช่นเป็นปอดบวม แต่อาการและอาการแสดงของปอดไม่ชัดเจน    
กลบัมีอาการซึม สับสน เม่ือมีหลายโรคก็มกัจะไดย้าพร้อมๆ กนัหลายชนิด ท าให้ร่างกายไดรั้บผล
จากฤทธ์ิขา้งเคียงของยาต่างๆ เขา้ไปอี กนอกจากนั้นเม่ือผูสู้งอายุเจ็บป่วย หรือกระดูก กลา้มเน้ือ
ไดรั้บภยนัตรายก็จะฟ้ืนตวัและหายชา้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา (ประนอม โอทกานนท,์ 2554) 

2.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  (Psychological change) การเปล่ียนแปลงทางด้านน้ี             
จะแสดงออกในรูปของพฤติกรรม  สาเหตุของการเปล่ียนแปลงส่วนหน่ึงมาจากความเส่ือมทาง
กายภาพ สมรรถภาพทางร่างกายเส่ือมถอยลง ภาพลกัษณ์ทางกายก็เปล่ียนไปในทางลบ สาเหตุอีก
ส่วนหน่ึงเกิดจากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชีวติ และส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น ผูท่ี้มีชีวิตมาถึง 60 ปียอ่ม
ตอ้งผา่นเหตุการณ์ท่ีให้ทั้งความรู้สึกดีใจ เสียใจ โกรธเกร้ียว และอ่ืนๆมามาก โดยเฉพาะในช่วงหลงั
ตอ้งเผชิญกบัการสูญเสียมากมาย พ่อ-แม่ คู่ชีวิต เพื่อน ซ่ึงอาจรวมทั้งหนา้ท่ีการงาน และเกษียณอายุ
ราชการหรือจากงานประจ า  ภาวะเช่นน้ีย่อมส่งผลกระทบถึงจิตใจผู ้สู งอายุท่ียอมรับการ
เปล่ียนแปลงและปรับตวัได้ดีก็จะมีจิตใจท่ีสุขุมเยือกเย็นลง และใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสงบ 
มองเห็นประโยชน์ของตนเองท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน ครอบครัวและสังคม แต่ถ้ายงัอยู่ในระหว่างการ
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ปรับตวัหรือยงัปรับไม่ได้ ก็จะมีสภาพจิตใจท่ีเส่ือมถอยลงไปด้วย ดงัพอสรุปลกัษณะปัญหาทาง
จิตใจของผูสู้งอาย ุ(กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, 2555) มีดงัน้ี 

2.1  รู้สึกสูญเสีย เร่ิมตั้งแต่การสูญเสียความสามารถดา้นร่างกายและเก่ียวโยงถึงการ
สูญเสียอิสรภาพในการช่วยตนเอง การสูญเสียคู่สมรสหรือบุคคลอนัเป็นท่ีรัก การสูญเสียการงาน 
การเกษียณอายซ่ึุงส่งผลถึงฐานะทางเศรษฐกิจ สูญเสียความสามารถของประสาทสัมผสัต่างๆ เม่ือมี
ความสูญเสียเกิดข้ึน ส่ิงท่ีตามมาคือ ความรู้สึกซึมเศร้า จะพบวา่ผูสู้งอายจุะมีสภาวะของการซึมเศร้า
อยา่งอ่อน ๆ จนถึงขั้นรุนแรง บางคนอาจมีอาการนอนไม่หลบั วงิเวียนบ่อยๆ ขาดความอยากอาหาร
หรือขาดความสนใจส่ิงแวดล้อมรอบข้าง ผูสู้งอายุบางรายจะมีพฤติกรรมถดถอยหรือตัดขาด
ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 

2.2  ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าน้อยลง เน่ืองมาจากสาเหตุหลายๆอย่าง เช่น        
การเส่ือมสภาพด้านร่างกาย ท าให้ผูสู้งอายุตอ้งพึ่ งพาผูอ่ื้น  จึงท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่มี
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น และยงัเป็นภาระต่อบุตรหลาน ท าให้ส้ินหวงั ทอ้แท ้ผูสู้งอายุจะรู้สึกว่าตนเอง
ดอ้ยความส าคญั บุตรหลานไม่ให้ความเคารพนับถือ เกิดความรู้สึกน้อยใจ เม่ือความรู้สึกเหล่าน้ี
สะสมมากข้ึน ท าให้รู้สึกวา่ตนเองไม่มัน่คง พฤติกรรมท่ีแสดงออกคือ จะพยายามทุกวิถีทางท่ีจะท า 
ให้ตนเกิดความรู้สึกมัน่คงข้ึน ได้แก่การเก็บรักษาทรัพยสิ์นไวอ้ย่างดี แสวงหาบุคคลท่ีตนเองจะ
พึ่งพิงได ้

2.3 ความกงัวล เป็นส่ิงท่ีพบไดม้ากมกัเกิดข้ึนกบัในผูสู้งอายุทุกคน ทั้งน้ีเพราะใน
วยัน้ีมีความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความตายเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เม่ือผูสู้งอายุนึกถึงความ
ตายของตนเองประกอบกับต้องประสบกับความตายของเพื่อนฝูง  คู่สมรสก็เป็นเหตุให้เกิด
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาไดห้ากผูสู้งอายุนั้นหาทางออกไม่ได ้พฤติกรรมอนัเน่ืองจากความกลวัตาย  
อาจเป็นไดห้ลายอยา่งตั้งแต่ตกใจกลวัจนตอ้งอยูเ่ฉย ๆ แยกตวัออกจากสังคม ปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ตายของเพื่อนและญาติ หรือเป็นผูท่ี้อารมณ์โกรธฉุนเฉียวกบัผูใ้กลชิ้ด (สมภพ เรืองตระกูล, 2551) 

2.4 ความเงียบเหงาเปล่าเปล่ียว ความเงียบเหงาวา้เหวจ่ะพบมากในผูสู้งอาย ุท่ีตอ้ง
สูญเสียคู่สมรส เพราะเป็นผูใ้กล้ชิดท่ีตอ้งปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ แมว้่าจะอยู่กบับุตรหลานหรือ
ญาติก็ท าให้ผูสู้งอายรูุ้สึกวา่อยูค่นเดียวได ้เพราะทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตน นอกจากน้ีในวยัน้ี   
การร่วมกิจกรรมทั้งในบา้นและนอกบา้นลดนอ้ยลง ยิง่ส่งเสริมใหเ้กิดความเหงามากข้ึน 

2.5 ความรู้สึกโกรธ จะเกิดเม่ือผูสู้งอายุถูกครอบครัวและสังคมทอดทิ้ง รู้สึกว่า
ตนเองไม่มีความส าคญั ไม่มีอ านาจ และเกิดความรู้สึกผิดหวงั พฤติกรรมท่ีเห็นได้ชัดคือ อาการ
หงุดหงิดไม่พอใจในการกระท าของบุคคลภายในครอบครัว จูจ้ี้ข้ีโมโหไม่ว่าใครจะท าอะไรให้ก็
โกรธและเคียดแคน้ไปหมด คิดวา่ผูอ่ื้นจะดูถูกดูแคลนตนเอง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความวุน่วายข้ึน 
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และสมาชิกในครอบครัวมกัเกิดการเบ่ือหน่าย ผูสู้งอายุท่ีปรับตวัไม่ได ้อาจเกิดปัญหาทางจิตตามมา  
ซ่ึงปัญหาทางจิตในผูสู้งอายุท่ีพบไดบ้่อยคือ อาการซึมเศร้าเกิดข้ึนเน่ืองจากภาวะทางจิตโดยตรง 
หรืออาจเกิดเน่ืองจากการมีพยาธิสภาพท่ีสมอง หรือเซลล์สมองเส่ือมร่วมด้วย นอกจากภาวะ
ซึมเศร้าแลว้ อาจมีโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดคลัง่ (Mania และ Bipolar Disorder) แต่มกัจะมีสาเหตุ
สืบเน่ืองมาจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด  หรือเป็นผู ้ท่ี ปัญหาทางด้านอารมณ์มาก่อนแล้ว 
นอกจากน้ีการท่ีประสาทการรับรู้ของผูสู้งอายุเส่ือม ประกอบกบัความไม่สมดุลทางอารมณ์ก็ท าให้
เกิดโรคจิตหวาดระแวงได้โรคอลัไซร์เมอร์ (Alzheimer's disease) เป็นโรคทางจิตท่ีเกิดจากสมอง
เส่ือมลง โดยส่วนใหญ่เกิดมากในผูสู้งอายุ สาเหตุของโรคน้ีมาจากการเส่ือมของเซลล์สมอง มกัจะ
เส่ือมกระจดักระจายในส่วนกลางของระบบสมอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนความจ า ท าใหจ้  าอะไร
ท่ีผ่านมาไม่ได้ แม้แต่คนใกล้ชิดก็จ  าไม่ได้ นอกจากความจ าแล้ว  ความคิด  สติปัญญา และ
ความสามารถอ่ืน ๆ ก็หายไปดว้ย บุคลิกภาพเปล่ียนแปลงไป ผูท่ี้เป็นโรคน้ีกล่าวกนัวา่เปรียบเสมือน
ผูท่ี้ตาย 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกคือตายเพราะความจ าท่ีสูญหาย กลายเป็นอีกคนหน่ึง และการตายคร้ังท่ี 2 
คือร่างกายหมดสภาพเสียชีวติไป เม่ือผูสู้งอายุป่วยเป็นโรคน้ีจะไม่สามารถพึ่งพาตวัเองไดเ้ลย ตอ้งมี
ผูดู้แลอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา มกัจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากบัผูดู้แลอีกต่อหน่ึงอีกดว้ย โดยสรุป
แลว้การเปล่ียนแปลงทางจิตใจของผูสู้งอายุ มีผลเก่ียวเน่ืองจากความเส่ือมทางกาย ความสามารถใน
การปรับตัวปรับใจต่อการเปล่ียนแปลงและการสูญเสียหรือเหตุการณ์ร้ายๆ  ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 
ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ ครอบครัวและส่ิงแวดลอ้ม(โกศล วงศส์วรรค,์ 2551) 

3. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (Social change) เป็นการเปล่ียนแปลงในด้านบทบาท
หน้าท่ีและปฏิสัมพนัธ์ท่ีผูสู้งอายุมีกบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม แต่ผลของการเปล่ียนแปลงจะท าให้
เกิดความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อผูสู้งอายุนั้น จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมหลายประการ 
ซ่ึงจะแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม อย่างไรก็ตามความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสากลท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูสู้งอายใุนทุกสังคม (ประนอม โอทกานนท,์ 2554) มีดงัน้ี 

3.1 ภาระหนา้ท่ีและบทบาททางสังคมจะเปล่ียนไป ในครอบครัวจากบทบาทของ
การเป็นพ่อหรือแม่ ก็เป็นลุง ป้า ตา ยาย ปู่ ย่า หรือจากหัวหน้าครอบครัวเป็นผูอ้าศยัในท่ีท างาน   
จากคนท างานมาเป็นท่ีปรึกษา ในสังคมก็เปล่ียนจากผูผ้ลิตมาเป็นผูใ้ชบ้ริการการผลิตหรือผูพ้ึ่งพิง  

3.2 กิจกรรมทางสังคมจะจ า กดั และลดนอ้ยลง เน่ืองจากสมรรถภาพทางกายท่ีไม่
เอ้ืออ านวย ความสนใจลดลง และความแตกต่างทางความคิดและความสนใจกบัคนกลุ่มอายุน้อย
กวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงทางสังคมของผูสู้งอายท่ีุต่างเพศ กล่าวคือ แมว้า่
ผูสู้งอายุทั้ งชายและหญิงจะเปล่ียนบทบาททางสังคม และมีกิจกรรมทางสังคมลดลงเหมือนกัน      
แต่สถานภาพทางสังคมของผูสู้งอายุชายหญิงจะต่างกนั ส่วนสถานภาพของเพศใดจะเป็นอยา่งไร 
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สูงหรือต ่ากว่ากนัอย่างไรนั้นก็ข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ อย่างไรก็ตามมีรายงานวิจยัท่ี
ยนืยนัวา่เพศชาย และเพศหญิง มีประสบการณ์การเป็นผูสู้งอายุต่างกนั แต่ส่ิงท่ีเป็นสากลของความ
แตกต่างน้ีคือ สตรียิ่งมีอายุมากข้ึนจะมีอ านาจมากข้ึนมีส่ิงตอ้งห้ามน้อยลงและมีโอกาสท่ีจะพบ
ความส าเร็จ ความพึงพอใจในชีวิต การไดรั้บความเคารพยกย่องนบัถือมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือผา่น
พน้วยัเจริญพนัธ์ุ ขณะท่ีบุรุษวยัหนุ่มมกัจะมีพลงัอ านาจมากกว่าสตรี แต่เม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุกลบัมี
อ านาจดอ้ยกวา่สตรี (อุทยั และคณะ, 2552) 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในผู้สูงอายุ 
ประเสริฐ อสัสันตชยั (2552) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และ

สังคม ท่ีเกิดข้ึนในผูสู้งอายุน้ีมีผลท าให้ผูสู้งอายุตอ้งเผชิญกบัภาวะความรู้สึกต่างๆ มกัก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อจิตใจของผูสู้งอาย ุดงัน้ี  

1. ความรู้สึกเหงา (Loneliness) ผูสู้งอายุจะรู้สึกเหงา อา้งวา้ง รู้สึกไม่มีคนเขา้ใจและ
เห็นใจ รู้สึกถูกทอดทิ้งให้เผชิญภาวะทุกขท์รมานจิตใจโดยล าพงัตนเอง โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุตอ้งอยู่
คนเดียว เน่ืองจากคู่ชีวติตายจากไปหรือลูกหลานแยกยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืนๆ 

2. ความรู้สึกไม่มั่นใจ ขาดเสถียรภาพความมั่นคงทางจิตใจ (Insecure) ภาวะไม่มี
เสถียรภาพ ทางจิตใจเกิดจากการท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัในดา้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัดา้นเศรษฐกิจ
ดา้นความคุม้ครองปลอดภยั ท าให้ผูสู้งอายุหงุดหงิดง่าย โมโหง่าย สะเทือนใจง่าย ดว้ยเร่ืองเล็ก ๆ
น้อยๆ ท าให้กลายเป็นคนหยุมหยิม ใจน้อย ฉุนเฉียว โกรธง่าย และวุน่วายในกิจการของผูอ่ื้นเป็น
สาเหตุน าไปสู่การขดัแยง้กบัลูกหลานหรือผูดู้แลได ้

3. ความรู้สึกกลวัตาย ความกลวัตายท าใหผู้สู้งอายกุงัวลกบัความเจ็บปวดเล็กๆนอ้ยๆท่ี
เกิดข้ึน จึงมกัจะตอ้งพบแพทยเ์สมอๆ เพราะความกลวัตายน้ีท าใหผู้สู้งอายนุ าโรคภยัไขเ้จบ็ใส่ตนเอง 
จนบางคร้ังลูกหลานอาจจะขุ่นเคืองและร าคาญได ้ 

4. ความรู้สึกหมดหวงัส้ินหวงั (Helplessness and Hopelessness) เน่ืองจากความเส่ือม
ของสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ผูสู้งอายุอาจมีความคิดอยากสร้างสรรค์ ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ให้แก่ลูกหลานให้แก่สังคม อยากกระท าตนให้เป็นประโยชน์แต่ถูกจ ากดัดว้ยความเส่ือม
ถอยทาง ร่างกาย และจิตใจ ท่ีผูสู้งอายุไม่อาจจะยบัย ั้งได ้ความรู้สึกหมดหวงัท าให้เกิดความรู้สึก
โกรธตนเองกลายเป็นภาวะความเศร้าไดใ้นท่ีสุด 

5. ความรู้สึกหดหู่และเศร้าใจ เกิดข้ึนจากสาเหตุหลายๆสาเหตุ และหลายระดบั คือ 
ระดบัหดหู่ใจเล็กนอ้ย เศร้าใจเล็กนอ้ย จนถึงขั้นภาวะเศร้าอยา่งรุนแรงกบัมีอาการมองโลกในแง่ร้าย 
ภาวะเศร้าของผู ้สูงอายุมักจะเกิดจากการสูญเสีย ทั้ งท่ี เป็นการสูญเสียจริงและการสูญเสียท่ี
จินตนาการข้ึนเอง ความสูญเสียจริง ไดแ้ก่ การสูญเสียความแข็งแรงของร่างกาย สูญเสียเพื่อนฝูง 
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มิตรภาพ มิตรสหาย สูญเสียคู่ชีวติ สูญเสียลูกหลานท่ีเคยอยูก่นัพร้อมหนา้พร้อมตาท่ีตอ้งแยกยา้ยกนั
ไปสร้างครอบครัวใหม่ สูญเสียความมัน่คงทางใจ การสูญเสียในเชิงจินตนาการ ไดแ้ก่ การสูญเสีย
ความนบัหน้าถือตาท่ีตนเคยไดรั้บ สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง สูญเสียเกรียติยศช่ือเสียงท่ีเคย
ไดรั้บจากต าแหน่งหน้าท่ีการงาน สูญเสียคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ภาวะเศร้าในผูสู้งอายุอาจ
เป็นสาเหตุให้ผูสู้งอายุกระท าอตัวินิบติักรรม และเป็นสาเหตุการตายท่ีค่อนขา้งสูงในผูสู้งอายุท่ีเป็น
เพศชาย 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัภาวะสูงอายุ 
ทฤษฎีผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไดม้าจากการศึกษาวจิยักระบวนการของผูสู้งอาย ุในปัจจุบนัน้ี

ยงัไม่มีทฤษฎีใดท่ีใหข้อ้มูลท่ีสนบัสนุนไดช้ดัเจน แต่ละแนวคิดไดใ้หแ้ต่ขอ้มูลคร่าวๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการของผูสู้งอาย ุดงัน้ี  

1. ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory)  ทฤษฎีน้ีอธิบายว่ามนุษยป์ระกอบด้วย
องคป์ระกอบใหญ่ๆ  3  อยา่ง  คือ  เซลล์ท่ีสามารถเพิ่มตวัเองตลอดชีวิต  เซลล์ท่ีไม่สามารถแบ่งตวั
เองและองค์ประกอบอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เซลล์  จากทฤษฎีทางชีววิทยาของการสูงอายุจะพบว่าในแต่ละ
ทฤษฎีนั้นก็ไดพ้ยายามท่ีจะคน้หาความจริงเพื่อน ามาอธิบายวา่การสูงอายุหรือความแก่  เป็นผลจาก
ส่ิงใดในการน าทฤษฎีต่างๆ เหล่าน้ีไปใชผู้ศึ้กษาแต่ละคนมีแนวความเช่ือในเร่ืองใด  ลว้นแต่จะน า
แนวคิดของทฤษฎีไปประกอบการศึกษา  ถึงแมว้่าจะมีการศึกษาคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัความแก่
มากมายแต่ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปใดท่ีสามารถน าไปใชอ้ธิบายทัว่ไปได ้ ทราบแต่เพียงวา่กระบวนการชรา
ภาพหรือความแก่ของเซลล์ต่างๆ  เป็นปฏิกิริยาซับซ้อนเก่ียวข้องกับพนัธุกรรม  การเผาผลาญ
ฮอร์โมน  ระบบภูมิคุม้กนั  ระบบประสาท  ต่อมไร้ท่อ  รวมทั้งการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบ
ในเซลล ์ เน้ือเยือ่และอวยัวะเท่านั้น (ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 2554) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ทฤษฎีด้านพันธุกรรม(Genetic Theory)ประกอบด้วยทฤษฎีวิว ัฒนาการ 
(Evolution theory) หรือทฤษฎีเซลล(์Cell Theory)ร่วมกนัอธิบายวา่ส่ิงมีชีวิตต่างก็มีการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาการตลอดเวลา  ทฤษฎีนาฬิกาชีวิต (Biological clock) หรือทฤษฎีการถูกก าหนด 
(Programming Aging Theory) อธิบายว่าอายุขยัของคนถูกก าหนดไวแ้ล้วโดยรหัสทางพนัธุกรรม  
(Gene) ถา้บรรพบุรุษมีอายยุืนลูกหลานก็มีอายยุนืยาวตามไปดว้ย ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่นาฬิกาชีวติจะอยูใ่น
นิวเคลียสและโปรโตปลาสซึมของเซลล์ในร่างกาย ทฤษฎีการกลายพันธ์ุ  (Somatic Mutation 
Theory) เกิดจากการได้รับ รังสี ทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจ าจนเกิดการเปล่ียนแปลง DNA 
(Deoxyribonucleic Acid) และเกิดการผนัแปรของเซลล์หรืออวยัวะในระบบต่างๆท าให้เกิดการ
แบ่งตวัผิดปกติ (Mutation) เกิดมีโรคภยัไขเ้จ็บหรือเกิดมะเร็ง ทฤษฎีการสะสมความผิดพลาดของ
เซลล์ (Error Theory) หรือทฤษฎีโมเลกุล (Mulecular Theory) อธิบายวา่ ความแก่เกิดจากนิวเคลียส
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ของเซลล์มีการถ่ายทอด DNA ท่ีผิดปกติไปจากเดิม ท าให้เซลล์ ใหม่ท่ีไดแ้ตกต่างไปจากเดิม และ
กลายเป็นส่ิงแปลกปลอมและร่างกายจะสร้างอิมมูนมาต่อตา้น เป็นผลให้เซลล์เส่ือมสลาย และท า
หนา้ท่ีไม่ได ้

1.2 ทฤษฎีอวยัวะ (Organ Theory) เม่ืออวยัวะมีการใช้งานย่อมจะมีความเส่ือม
เกิดข้ึนและมกัจะเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎี (ประเสริฐ อสัสันตชยั, 2552) ดงัน้ี 

    1.2.1 ทฤษฎีความ เส่ือมโทรม (Wear and Tear Theory) ความแก่ เป็น
กระบวนการเกิดข้ึนเองเม่ืออวยัวะมีการใช้งานมากย่อมเส่ือมได้ง่ายและเร็วข้ึน เม่ืออายุมากข้ึน
ขอ้จ ากดัของทฤษฎีน้ีคืออวยัวะส่วนใดของร่างกายท่ีไม่ค่อยไดท้  างาน จะเส่ือมสภาพไปก่อนใน
ขณะท่ีอวยัวะส่วนอ่ืนๆ ท่ีท างานกลบัขยายใหญ่ข้ึน อยา่งไรก็ดี ทฤษฎีสนบัสนุนดว้ยวา่ ขณะท่ีเซลล ์
ถูกใช้งานจะเกิดการผลิตสารใชแ้ลว้ เช่น Lipofuscin สะสมไว ้สารน้ีเอง เป็นโปรตีนท่ีเหลือใชจ้าก
การเผาผลาญอาหาร (lipoprotein)  ซ่ึงจะมีคุณสมบติัไม่ละลาย หนา้ท่ีไม่ทราบชดัเจนในวยัสูงอายจุะ
มีสารน้ีสะสมมากบริเวณตบั หวัใจ รังไข่ เซลลป์ระสาท และเม่ือมีสารน้ีมากถึงระดบัหน่ึง อวยัวะจะ
ไม่สามารถท างานได ้และมีการเส่ือมถอย ทฤษฎีระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ (Neuroendocrine 
Theory) เม่ือเขา้สู่วยัชราการท างานของระบบประสาทจะลดลง ปฏิกิริยาต่างๆ จะเช่ืองชา้ ความจ าจะ
เส่ือมลง ต่อมไร้ท่อท างานลดลง เช่น อินซูลินจะผลิตนอ้ยลงเกิดเป็นเบาหวานข้ึนไดใ้นผูสู้งอาย ุ  
    1.2.2 ทฤษฎีภู มิ คุ้มกัน(Immunological Theory) เช่ือว่าเม่ืออายุมากข้ึน     
การสร้างสารภูมิคุ้มกัน ตามปกติจะลดลง เพราะอวยัวะท่ีมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆ เช่น         
ในกระดูก ต่อมไธมสั ระบบน ้ าเหลือง ตบั และมา้มเส่ือมสภาพ และจะสร้างภูมิคุม้กนัชนิดท าลาย
ตนเอง (Autoimmune) มากข้ึน ท าให้ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วย ซ่ึงโรคท่ีพบได้บ่อยคือ มะเร็ง 
เบาหวาน  โรคหลอดเลือดแข็ง ,ความดันโลหิตสูง ,โรคหัวใจรูมาติก สาเหตุท่ีแท้จริงท่ีท าให้
ความสามารถในการตอบสนองของระบบอิมมูนในผูสู้งอายุลดลงยงัสรุปไม่ได้แน่ชัด แต่ระบบ     
อิมมูนท่ีพบว่ามีการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่  T - cell dependent มีหน้าท่ีลดลงจึงท าให้เป็นสาเหตุให้มี
การเกิดโรคจ าพวก มะเร็ง และโรคในระบบออโตอิมมูน Macrophage มีหนา้ท่ีในการป้องกนัตนเอง
ต่อสู้กบัเช้ือโรค จ านวน Macroghage ไม่ไดล้ดลงตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน B - cell จ านวนยงัคงสูงอยู่แต่
การตอบสนองต่อการกระตุน้ของ Antigent จ านวนลดลง 

1.3 ทฤษฎีสรีรวิทยา (Physiological Theory) อธิบายกระบวนการแก่ในลกัษณะ
การท างานของอวยัวะต่างๆ ของร่างกายประกอบด้วยทฤษฎีบ่อยๆ ดงัน้ี ทฤษฎีความเครียดและ    
การปรับตวั (Stress Adaptation Theory) เช่ือว่า ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั มีผลท าให ้
Cell ตาย บุคคลเม่ือเผชิญกบัความเครียดบ่อยๆ จะท าให้เขา้สู่วยัชราได้เร็วข้ึน เม่ือคนอยู่ในภาวะ
เครียดร่างกายจะตอบสนอง โดยไฮโปทาลามัส และพิ ทู อิตาร่ีถูกกระตุ้นให้หลั่ง Adreno 
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corticotropic Hormone  ไปกระตุ้น Adrenal Cortex และ  Adrenal Medulla ให้หลั่งสาร Cortisol 
Aldosterone และ Epinephine ซ่ึงจะท าใหร้ะดบัน ้าตาลในเลือดสูงข้ึน ช่วยใหร่้างกายด ารงชีวติอยูใ่น
ภาวะเครียดได้ แต่ถ้าร่างกายต้องเผชิญกับภาวะน้ีมากๆ อาจเส่ือมและท างานผิดปกติได้  ทฤษฎี
สะสมของเสีย (Waste Product Accumulation) เม่ือส่ิงมีชีวิตอายุมากข้ึนของเสียจะถูกสะสม ท าให้
เซลล์ เส่ือมและตายเพิ่ ม ข้ึน  สารท่ีพบได้แก่   Lipofuscin ซ่ึ งเป็นสารสีด าไม่ละลายน ้ าเป็น
สารประกอบจ าพวก  Lipoprotein ดังท่ีกล่าวไปแล้วทฤษฎีอนุมูลอิสระ (Free Radical Theory) 
กล่าวถึงกระบวนการออกซิเดชัน่ของอ๊อกซิเจน ท่ีไม่สมบูรณ์ในกระบวนการเผาผลาญสารจ าพวก
โปรตีน คาร์โบไฮเดรทและอ่ืนๆ ท าให้เกิดอนุมูลอิสระ (Free Radical substance) ซ่ึงสามารถท าลาย
ผนังเซลล์ (Cell) โดยโมเลกุลของอนุมูลอิสระเม่ือแตกออกเป็นอิสระจะจบักบัโมเลกุลอ่ืนๆ ท่ีอยู่
ใกลเ้คียงท าให้โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล์ เปล่ียนไปอนุมูลอิสระเกิดไดจ้ากสาเหตุอ่ืน ๆ ไดอี้ก 
เช่น มลภาวะเป็นพิษ รังสี อาหารบุหร่ี และเช่ือกนัวา่สารจ าพวกวิตามิน A C และ E ช่วยลดการเกิด
และการท างานของสาร Free Radical ได ้ ทฤษฎีการเช่ือมไขว ้(Cross link Theory on cross link of 
collagen T.) เช่ือว่าเม่ือชรา สาร Fibrous Protein จะเพิ่มข้ึน และจบัตวักนัมากข้ึนท าให้ Collagen 
Fiber หดตัวขาดความยืดหยุ่นและจับกันไม่ เป็นระเบียบมีผลให้ เซลล์ ตาย  และเสียหน้าท่ี
กระบวนการน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในระดับ DNA ของเซลล์โดยสาร Cross link  ท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาทางเคมีจะท าให้ DNA มีการเปล่ียนแปลงและเส่ือม  ปัจจุบันเช่ือกันว่าสารเคมีพวก 
Lathyrogens ,Prednisolone และ Penicillamine จะช่วยลดปฏิ กิ ริยาการเกิดสาร Cross link ได ้
นอกจากท่ีกล่าวมายงัมีความเช่ือท่ีเก่ียวกับรังสีอุลตราไวโอเลตท่ีมีผลต่อความชรา และการ
เปล่ียนแปลงในระดบัสรีระวิทยา ท าให้ผิวหนงัเกิดร้ิวรอย (Wrinkling) ท่ีเรียกวา่ Solar Elastosis ซ่ึง
เกิดจากการแทนท่ีของ Collagen ดว้ย Elastin (ลกัษณะเปราะ เห่ียว แตกเป็นขุย) และยงัมีผลให้เกิด
มะเร็งผิวหนงัไดด้ว้ย อีกทฤษฎีหน่ึงเช่ือกนัวา่ ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารให้ไดส้ัดส่วนทั้ง
ปริมาณและคุณภาพจะช่วยให้ชีวิตยืนยาว กล่าวโดยสรุปทฤษฎีกลุ่มน้ีอธิบายความสัมพนัธ์ของ
ปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายกบักระบวนการแก่ ขอ้คิดท่ีไดคื้อ การลดกระบวนการเผาผลาญอาหาร
ในร่างกายโดยจ ากดัอาหารจ าพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมนั และบริโภคอาหารจ าพวกผกัและ
ผลไมจ้ะช่วยใหอ้ายยุนืยาว (ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 2554) 

2.  ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกลไกการ
เจริญทางดา้นจิตวทิยา จากการวิจยัของ หรรษา ลีลาทนาพร (2552) พบวา่ การมีอายุในจิตวทิยาเร่ือง
เชาวน์ปัญญาไม่อาจสรุปไดว้า่เชาวน์ปัญญาจะเส่ือมลงตามวยั  ส่วนในเร่ืองความจ าและการเรียนรู้
ไดมี้การศึกษาถึงความจ าและการเรียนรู้เป็นส่ิงตอ้งควบคู่ขนานกนัไป โดยจากการวิจยัของ อุทยั 
และคณะ (2552) พบว่า ผูสู้งอายุมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีเท่ากับคนอ่อนวยัแต่ต้องใช้
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เวลานานกวา่ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาต่อการเรียนรู้คือความเครียด  อนัเป็นผลมาจากระบบประสาท
และสรีรวิทยาของบุคคล การสูญเสียความจ าและความสามารถในการเข้าใจและแรงจู งใจ จาก
การศึกษาพบว่าผูสู้งอายุไม่จ  าเป็นต้องใช้แรงจูงใจในการท างานมากกว่าบุคคลวยัอ่ืนเลย แม้ว่า
ผูสู้งอายุจะมีเซลลป์ระสาทในสมองตายเป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกนัมกัสะสมประสบการณ์
อันเกิดจากการเรียนรู้ไว้มากเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ณหทัย วงค์ปการันย์ (2551) กล่าวว่า              
ถา้ผูสู้งอายุมีประสบการณ์ท่ีดีในอดีตไดรั้บการยอมรับดีมีสภาพอารมณ์ท่ีมัน่คง จะส่งผลต่อวยัท่ี
สูงข้ึน  ท าให้มีความรอบคอบสุขุมตามข้ึนด้วย  แนวคิดทางจิตวิทยาได้เช่ือมโยงเอาทฤษฎีทาง
ชีววทิยา  และสังคมวิทยาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยโดยเสนอวา่การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรม
ของผูสู้งอายุนั้น  เป็นการพฒันาและปรับตวัของความนึกคิด ความรู้ ความเขา้ใจ แรงจูงใจ การ
เปล่ียนแปลงไปของอวยัวะรับสัมผสัทั้งปวงตลอดจนสังคมท่ีคนชรานั้นๆอาศยัอยู ่ ส าหรับตวัอยา่ง
ทฤษฎีทางจิตวทิยาไดแ้ก่  

2.1 ทฤษฎีของอิริคสัน (Erikson's Epigenetic Theory) หรือทฤษฎี Psychosocial 
Developmental Stage ของอิริคสัน อธิบายถึงการพฒันาของคนซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 8 ระยะ ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงวยัสูงอาย ุพฒันาการในระยะท่ี 7 เป็นช่วงของวยักลางคน และระยะท่ี 8 เป็นช่วงของวยัสูงอาย ุ
ซ่ึงระยะท่ี 7 แบ่งท่ีช่วงอายรุะหวา่ง 40-59 ปี เป็นช่วงวยัท่ีมีความทะเยอทะยาน มีความคิดสร้างสรรค์
ต่าง ๆ ต้องการสร้างความส าเร็จในชีวิต ถ้าประสบความส าเร็จดี  จะรู้สึกพอใจในความมั่นคง
ภาคภูมิใจและสืบทอดไปยงัรุ่นลูกหลาน แต่ถา้ไม่ประสบความส าเร็จในชีวติช่วงน้ีก็จะกลายเป็นคน
ท่ีมีชีวิตเล่ือนลอย เบ่ือ ขาดความกระตือรือร้น และขั้นท่ี 8 เป็นช่วงอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป อิริคสัน
อธิบายวา่เม่ือถึงขั้นน้ีแลว้บุคคลจะตอ้งพฒันาความรู้สึกไดว้า่ตนไดก้ระท ากิจต่างๆท่ีควรท าเสร็จส้ิน
ตามหน้าท่ีของตนแล้ว ยอมรับได้ทั้ งความส าเร็จสมหวงัและผิดหวงั (ปล่อยวาง) ท าใจยอมรับ
ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นอยา่งท่ีเขามีเขาเป็น และมีความพอใจในชีวิตของตน ตรงกนัขา้มกบั
ผูสู้งอายุท่ีจมอยูก่บัความหลงัอาลยัอาวรณ์ยอมรับอดีตไม่ได ้(ปล่อยวางไม่ส าเร็จ) ก็คิดแต่เพียงวา่มี
เวลาน้อยลงไปทุกที ไม่สามารถท าอะไรใหม่ๆ เพื่อแกไ้ขอดีตท่ีผิดพลาดไป กลวัความตายท่ีก าลงั
คืบคลานเขา้มา กลุ่มน้ีจะมีความรู้สึกเศร้าสร้อยส้ินหวงัและหลีกหนีชีวิต บางรายอาจคิดฆ่าตวัตาย 
ซ่ึงความพอดีระหว่างความมัน่คงทางใจและความส้ินหวงั ท าให้คนเกิดความเฉลียวฉลาด รู้เท่าทนั
โลกและชีวิตซ่ึงเป็นส่ิงพึงปรารถนา ท่ีกล่าวมาทั้งหมดพอสรุป ไดด้งัค ากล่าวท่ีว่า "Wisdom is the 
virtue that develops out of the encounter of integrity and despair on the last stage of life. Wisdom, 
then, is detached concern with life itself in the face of death itself" (ภู มิ ปัญญาเป็น คุณธรรม ท่ี
พฒันาข้ึนจากการเผชิญหนา้กบัความซ่ือสัตยแ์ละความส้ินหวงัในช่วงสุดทา้ยของชีวติ ภูมิปัญญานั้น
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตด้วยตวัเอง) ลักษณะความขดัแยง้ทางจิตสังคมท่ีเกิดข้ึนในล าดับขั้น
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พัฒนาการชีวิตของอิริคสัน 8 ขั้นตอนได้แก่  ขั้นความไวว้างใจแยง้กับความสงสัยน ้ าใจผูอ่ื้น     
(Trust and Mistrust) วยัทารก - อายุ 18 เดือนขั้นความเป็นตวัของตวัเองแยง้กบัความละอายใจและ
ไม่แน่ใจ (Autonomy and Shame and doubt) อายุระหว่าง 18 เดือน – 3 ปี ขั้นความคิดริเร่ิมแยง้กบั
ความรู้สึกผิด ( Initiative and guilt) อายุระหว่าง 3-6 ปีขั้นเอาการเอางานแยง้กับความมีปมด้อย 
(Industry and Inferiority) อายรุะหวา่ง 6-12 ปี ขั้นการพบอตัลกัษณะแห่งตนเองแยง้กบัการไม่เขา้ใจ
ตนเอง (Identity and identity diffusion) อายุช่วง 12-20 ปี ขั้นความสนิทเสน่หาร่วมมือร่วมใจแยง้
กบัความเปล่าเปล่ียว (Intimacy and solidarity and Isolation) อายุช่วง 20-40 ปี ขั้นการบ ารุงส่งเสริม
แยง้กับความพะวงหลงเฉพาะตน (Generativity and Self absorption) อายุช่วง 40-50 ปี ขั้นความ
มัน่คงทางใจแยง้กบัความส้ินหวงั(Intergrity and despair) อาย ุ60 ปีข้ึนไป (มาโนช หล่อตระกูล และ
ปราโมทย ์สุคนิชย,์ 2550) 

2.2 ทฤษฎีของเพค ( Peck's Theory) ไดแ้บ่งผูสู้งอายเุป็น 2 กลุ่ม คือ ผูสู้งอายุวยัตน้ 
อายุ  56-75 ปี และผูสู้งอายุตอนปลาย อายุ 75 ปีข้ึนไป ซ่ึงทั้ ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันทั้ งทาง
กายภาพ และทางจิตสังคมซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตสังคมของผูสู้งอายุ 3 ลกัษณะ 
(Eliopoulos, 1995) คือ Ego differentiation and work-role preoccupation เป็นความรู้สึกเก่ียวกบังาน
ท่ีท าอยู ่โดยจะรู้สึกวา่ตนยงัมีคุณค่าอยูต่่อเม่ือบทบาทลดลงหรือเปล่ียนไป    จึงพอใจท่ีจะหาส่ิงอ่ืนๆ 
มาท าทดแทน (วยัผูสู้งอายุตอนตน้)  Body transcendence and body preoccupation เป็นความรู้สึกท่ี
ผูสู้งอายุยอมรับว่าสภาพร่างกายของตนถดถอยลงและชีวิตจะมีสุข ถ้าสามารถยอมรับและปรับ
ความรู้สึกน้ีได้ (อายุท่ีเพิ่มข้ึน) Ego transcendence and Ego preoccupation เป็นความรู้สึกท่ียอมรับ
กฎเกณฑ์และการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ  และยอมรับความตายได้โดยไม่รู้สึกหวาดวิตก (วยั
ผูสู้งอายุตอนปลาย) นอกจากทฤษฎีทางจิตสังคมท่ีกล่าวมาแลว้ยงัมีแนวคิดท่ีคลา้ยคลึงกนัอธิบาย
ความหมายของความชรา ไดแ้ก่ แนวคิดของอีเบอร์โซล บทัเลอร์และเลวสิ (Ebersole and Butler and 
Lewis) ทฤษฎีทางจิตวิทยาน้ีได้เช่ือมโยงทฤษฎีทางชีววิทยาและสังคมวิทยาเข้ามาอธิบายว่า          
การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสู้งอายุนั้น เป็นการปรับตวัและพฒันาการของ
บุคลิกภาพ ซ่ึงมีผลท าให้ผูสู้งอายุมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปนั้นไม่
สามารถยืนยนัได้จากทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีเดียว  ดงัค ากล่าวท่ีว่า "Data rich Theory poor Lack of 
agreement" อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยายอมรับว่ากระบวนการชราดา้นจิตวิทยา สามารถอธิบายได้
จากลักษณะทางพันธุกรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง พฤติกรรมในแต่ละวยั         
ซ่ึงพิจารณาได้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกดังน้ี ปัจจยัภายในตวับุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ 
สติปัญญา ความจ า การรับรู้ การเรียนรู้ และบุคลิกภาพ ท าให้พบวา่ผูสู้งอายุจะมีการผนัแปรไปตาม
การเปล่ียนแปลงในระดบัต่างๆ ของร่างกายตามท่ีกล่าวไปแล้วในทฤษฎีทางชีววิทยา มีงานวิจยั
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ยนืยนัวา่ ผูสู้งอายุมีการเรียนรู้ไดเ้กือบเท่ากบัคนอ่อนวยัแต่ตอ้งอาศยัเวลาท่ีนานกวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเรียนรู้คือ ความเครียด ผลจากประสาทและสรีรวิทยาท่ีเปล่ียนแปลง  ท าให้เสียความจ า ส่วน
แรงจูงใจพบว่าผูสู้งอายุไม่จ  าเป็นต้องใช้แรงกระตุ้นในการท างานมากกว่าบุคคลวยัอ่ืนๆปัจจยั
ภายนอก คือ การเปล่ียนแปลงทางสรีระภาพ ไดแ้ก่ พนัธุกรรม กบัปฏิสัมพนัธ์ท่ี ร่างกายมีต่อสังคม 
ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม โครงสร้างสังคม (Eliopoulos,อา้งถึงใน ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 
2554) 

3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory)  เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงแนวโน้ม
บทบาทของบุคคล สัมพนัธภาพ และการปรับตวัทางสังคมในช่วงทา้ยของชีวิต หรือเป็นทฤษฎีท่ี
พยายามวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้ผูสู้งอายุตอ้งมีสถานะทางสังคมเปล่ียนแปลงไป  ทั้งพยายามท่ีจะ
ช่วยใหมี้การด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ถา้สังคมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
ก็จะท าใหส้ถานภาพของผูสู้งอายุเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตามไปดว้ย  และสถานะของผูสู้งอายุใน
สังคมใดจะเป็นอย่างไรข้ึนอยู่กบัจ านวนของผูสู้งอายุในสังคมนั้น ล้วนแต่มองความสูงอายุจาก
สถานภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางลดลง แต่ผูสู้งอายุยงัคงตอ้งการบทบาทเดิมจึงเกิด
ความเครียดส่งผลให้เกิดการถอนตวัออกจากสังคม  แต่การจะใชชี้วติในช่วงสูงอายใุหมี้ความสุขนั้น
ตอ้งคงบทบาทและสถานภาพทางสังคมไวแ้ต่ควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม แนวคิดทางสังคมวิทยา 
(ประนอม โอทกานนท,์ 2554) ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

3.1 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) เป็นทฤษฎีในกลุ่มสังคมวิทยาโดยคอทซูท
และเบงตนั (Kossuth, P. M.and Bengtson, V. อา้งถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั, 2553) พฒันาข้ึน
มาเพื่อวิเคราะห์ถึงการท ากิจกรรมต่างๆของบุคคล ส่ิงท่ีช่วยใหบุ้คคลมีความพึงพอใจในตนเองและ
มีแรงจูงใจท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กบับุคคลโดยมีกิจกรรม
เป็นเคร่ืองมือ และเป็นการพฒันาบุคคลโดยอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั ในการศึกษา
คร้ังน้ีใช้ทฤษฎีกิจกรรมอธิบายบทบาทของผูสู้งอายุท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมทางสังคมของ
ผูสู้งอาย ุเป็นการท ากิจกรรมท่ีส่งผลใหมี้ความสุข และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทฤษฎีกิจกรรมแสดงให้
เห็นวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีการท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ท าใหมี้ความพึงพอใจในชีวิตและปรับตวั
ไดดี้กวา่ผูสู้งอายท่ีุไม่มีบทบาทหนา้ท่ีหรือการท ากิจกรรมใดๆ ทฤษฎีกิจกรรมยงัเช่ืออีกวา่ กิจกรรม
จะช่วยให้ผูสู้งอายุมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุขมีความเพลิดเพลิน กระฉับกระเฉง สามารถตดัสินใจได ้
เกิดภาพพจน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเองโดยแนวคิดทฤษฎีน้ีอยูบ่นพื้นฐาน 3 ประการ ดงัน้ี 

3.1.1 การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูสู้งอายุ มีความสัมพนัธ์กบัสถานภาพทาง
สังคมก่อนการเกษียณ กล่าวคือผูสู้งอายุท่ีเคยมีบทบาทท่ีแสดงความสามารถในสังคมมาก่อน
เกษียณอายุจะเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อทดแทนบทบาทท่ีสูญเสียไป ผูสู้งอายุประเภทน้ีจะมีความพร้อม
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ทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีความพร้อมทางด้านรายได้และเศรษฐกิจในครอบครัว และมี
ความสุขมีความพึงพอใจท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  

3.1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูสู้งอายุข้ึนอยู่กบัพื้นฐานความคิดอารมณ์ 
จิตใจและสังคมของผู ้สูงอายุ  กล่าวคือเม่ือเข้าสู่ว ัยสูงอายุหรือหลังเกษียณ  บุคคลจะมีการ
เปล่ียนแปลงในชีวิตเกิดข้ึน เช่น การสูญเสียคู่สมรส การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
การท ากิจกรรมจะช่วยให้มีความมัน่คงทางดา้นอารมณ์ มีความมัน่ใจในการด ารงชีวิตและเช่ือมัน่  
ในความสามารถของตนเอง และตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

3.1.3 ผูสู้งอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะมีความคาดหวงั ว่ากิจกรรมท่ีท าจะ
ทดแทนความสูญเสียการท างานประจ า การมีชีวิตคู่ และการเป็นพ่อแม่ และสถานะในครอบครัว
และในสังคมไดด้งันั้น กิจกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของผูสู้งอายุ ซ่ึงอาจกลายเป็นบทบาท
หนา้ท่ีของผูสู้งอายุ ท่ีควรมีต่อสังคม ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีคุณค่าในชีวิตและเพิ่มความพึง
พอใจตนเองของผูสู้งอาย ุรูปแบบของกิจกรรมแบ่งได ้3 ประเภท คือ 

1. กิจกรรมท่ีไม่มีรูปแบบ (Informal activity) เป็นกิจกรรมทั่วไป
แบบไม่เป็นทางการ เช่น การช่วยเหลืองานทั่วไปภายในครอบครัว การพบปะพูดคุย หรือการ
สังสรรคก์บัเพื่อนๆหรือญาติ เป็นตน้ 

2. กิจกรรมท่ีมีรูปแบบ (Formal activity) เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะ
เป็นทางการ เช่น การเป็นจิตอาสา หรืออาสาสมคัรท ากิจกรรมเพื่อสังคม การเข้าร่วมในกลุ่มใน
สมาคม หรือชมรมต่างๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอกครอบครัว เป็นตน้   
      3. กิจกรรมท่ีท าคนเดียว (Solitary activity) เป็นการท ากิจกรรมท่ีมี
ความเป็นส่วนตวัเป็นกิจกรรมท่ีท าภายในบ้าน เช่น การท ากิจกรรมในยามว่าง กิจกรรมเพื่อการ   
พกัผอ่นหรือคลายเครียด เป็นตน้ 

3.2  ทฤษฎีแยกตนเองหรือทฤษฎีการถอยห่าง (Disengagement Theory) โดยเกษม 
ตนัติผลาชีวะ (2550) ได้กล่าวว่า เป็นทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกราวปี ค.ศ. 1950 กล่าวถึงผูสู้งอายุ
เก่ียวกบัการถอยห่างออกจากสังคมของ Elaine Cummings and William Henry ท่ีพิมพ์เผยแพร่เป็น
คร้ังแรกในหนังสือ Growing old : The Process of  Disengagement เม่ือปี ค.ศ.1961 มีใจความว่า
ผูสู้งอายุและสังคมจะลดบทบาทซ่ึงกนัและกนั อยา่งค่อยเป็นค่อยไปตามความตอ้งการของร่างกาย
และไม่อาจหลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากยอมรับวา่ ตนเองมีความสามารถลดลง สุขภาพเส่ือมลงจึงถอยหนี
จากสังคมเพื่อลดความเครียดและรักษาพลงังาน  พอใจกบัการไม่เก่ียวขอ้งกบัสังคมต่อไป เพื่อถอน
สภาพและบทบาทของตนให้แก่ชนรุ่นหลงั ซ่ึงระยะแรกอาจมีความวิตกกงัวลอยู่บา้งในบทบาทท่ี
เปล่ียนแปลงไปและค่อย ๆ ยอมรับการไม่เก่ียวขอ้งกบัสังคมต่อไปไดใ้นท่ีสุด ในขณะท่ี ประเสริฐ 
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อสัสันตชยั (2552) กล่าววา่  บุคคลจะพยายามผสานอยู่กบัสังคมให้นานเท่าท่ีจะท าได ้เพื่อเป็นการ
รักษาสมดุลทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ก่อนท่ีบทบาทของตนเองจะแคบลงเม่ือมีอายุเพิ่มมาก
ข้ึน กระบวนการถอยห่างเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะเฉพาะ และเป็นกระบวนการพฒันาอยา่งค่อย
เป็นค่อยไป เป็นส่ิงท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได ้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีผูสู้งอายุถึงพอใจเป็นสากล
ของทุกสังคม เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลของมนุษย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการถ่อยห่าง
ของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ กระบวนการผูสู้งวยัท่ีมีความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล สภาพสังคมและความ
เช่ือมโยงของอายท่ีุเพิ่มข้ึน จะเห็นไดว้า่ทฤษฎีการถอยห่าง และทฤษฎีกิจกรรม จะมีความขดัแยง้กนั 
อย่างไรก็ตาม อาภาพร เผ่าวฒันา และคณะ (2556) กล่าววา่ จากการศึกษาเพื่อหาขอ้ขดัแยง้ทั้งสอง
ทฤษฎี พบวา่การด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุท่ีประสบความส าเร็จ     มีความสุขและมีกิจกรรม ร่วมกนั
นั้นข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพและแบบแผนชีวติของแต่ละบุคคลท่ีผา่นมา  ผูท่ี้มีบทบาทในสังคมชอบเขา้
ร่วมกิจกรรมในสังคมก็ตอ้งการท่ีจะร่วมกิจกรรมต่อไป ส่วนผูท่ี้ชอบสันโดษไม่เคยมีบทบาทใดๆใน
สังคมมาก่อนก็ยอ่มท่ีจะแยกตวัเองออกจากสังคมเม่ืออายมุากข้ึน (ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2551) 

3.3 ทฤษฎีความต่อเน่ือง (Continuity Theory) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายในเร่ืองของการ
ปรับตวัทางสังคมของผูสู้งอายุ คือ การท่ีผูสู้งอายุจะมีความสุขในบั้นปลายชีวิตไดน้ั้น มีผลมาจาก
บุคลิกภาพและรูปแบบของการด าเนินชีวติของแต่ละบุคคลท่ีมีมาแต่เดิม เช่ือวา่ ผูสู้งอายุจะแสวงหา
บทบาททางสังคมใหม่มาทดแทนบทบาททางสังคมเก่าท่ีตนสูญเสียไป และยงัคงสภาพท่ีจะพยายาม
ปรับตนเองให้กับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ดังนั้ น(เกษม ตนัติผลาชีวะ, 2550) 
ทฤษฎีความต่อเน่ืองเป็นการกล่าวถึงการปรับตวัของผูสู้งอายุว่า ผูสู้งอายุจะปรับตวัได้ดีและมี
ความสุขในบั้นปลายชีวติไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพและการมีพฤติกรรมในการด าเนินชีวติท่ีผา่นมา
ในอดีตกล่าวไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปรับเปล่ียนบทบาททางสังคมของผูสู้งอายุ คือ การเขา้ไปมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคมในวยัสูงอายุ ซ่ึงถือเป็นบทบาทใหม่ท่ีเขา้มาทดแทนบทบาททางสังคม
เดิมท่ีตอ้งสูญเสียไปในกิจกรรมประเภทต่างๆ ท่ีท าให้ผูสู้งอายุมีสุขภาพดี ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ
ซ่ึงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของผูสู้งอายนุั้น จะเป็นการไดแ้สดงศกัยภาพ ความสามารถของตนเอง 
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ เพื่อผูสู้งอายุมีความพึงพอใจในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
(ทินกร วงศป์การันย,์ 2553) 

3.4 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เม่ือบุคคลเขา้สู่วยัสูงอายุจะปรับบทบาทและ
สภาพต่าง ๆ หลายอย่างท่ีไม่ใช่บทบาทเดิมของตนมาก่อน เช่นการละทิ้งบทบาททางสังคมซ่ึง
เป็นไปแบบวยัผูใ้หญ่ยอมรับบทบาทของสังคมและยอมรับความสัมพนัธ์ในแบบผูสู้งอายุ และเวน้
จากความผกูพนักบัคู่สมรส จากการตายไปของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั, 2553) 
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สรุปไดว้า่ ผูสู้งอาย ุหมายถึง เป็นกระบวนการถอยห่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะเกิดการพฒันา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป และเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีผูสู้งอายุพอใจเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลของมนุษย์ จากทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอายุแต่ละทฤษฎีจะกล่าวถึงความ
สูงอายุแตกต่างกนัไป ทฤษฎีทางชีววิทยาจะอธิบายความชราโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการ
ท างานของร่างกายท่ีลดลง ทฤษฎีทางจิตวิทยาจะมองความสูงอายุโดยพิจารณาจากความจ า การ
เรียน รู้ สติปัญญา อารมณ์  ส าหรับทฤษฎีทางสังคมวิทยาพิจารณาความเป็นผู ้สู งอายุจาก
ความสามารถในการคงบทบาท  และสถานภาพทางสังคมไว ้ปัจจยัท่ีมีผลต่อการถ่อยห่างของ
ผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ กระบวนการผูสู้งวยัท่ีมีความแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล สภาพสังคมและความ
เช่ือมโยงของอายุท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงการด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุท่ีประสบความส าเร็จ มีความสุขและมี
กิจกรรม ร่วมกนันั้นข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต่ละบุคคลท่ีผา่นมา ผูท่ี้มีบทบาท
ในสังคมชอบเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคมก็ตอ้งการท่ีจะร่วมกิจกรรมต่อไป ส่วนผูท่ี้ชอบสันโดษไม่
เคยมีบทบาทใดๆ ในสังคมมาก่อนก็ยอ่มท่ีจะแยกตวัเองออกจากสังคมเม่ืออายมุากข้ึน 
 
การประเมินภาวะซึมเศร้า 

ความหมายของแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
สายฝน เอกวรางกูร (2553) กล่าววา่ แบบประเมินภาวะซึมเศร้าท่ีใชก้นัแพร่หลายแบ่ง

ตามเป้าหมายในการประเมินพฤติกรรมท่ีแสดงออกอาการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย สามารถวดั
การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกายและจิตใจท่ีมกัแสดงให้เห็น เพื่อคดักรองภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยเร้ือรัง
จากแบบประเมิน ดงัน้ี 

1. เป้าหมายเพื่อคดักรองผู ้ท่ีอยู่ในชุมชน เคร่ืองมือจะต้องใช้ง่าย สะดวก ประหยดั 
ค่าใช้จ่าย ใชเ้วลาน้อย ใช้ไดก้บัคนจ านวนมากๆ เคร่ืองมือท่ีนิยมน ามาใชใ้นการคดักรองท่ีรู้จกักนั
แพร่หลาย ไดแ้ก่  

1.1   แบบป ระ เมิ น ระบ าดวิท ยาของภาวะ ซึ ม เศ ร้าใน ชุมชน  (Center  for 
Epidemiology Studies-Depression Scale : ZCES-D)ได้น ามาประเมินความเช่ือท่ีเกิดจากการรู้คิด
(Cognitive beliefs) อารม ณ์ ความ รู้ สึ ก  (Affect feeling)พฤ ติกรรม ท่ี แสดงออก  (Behavioral 
manifestation)และอาการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย (Somatic disurbance)ใช้เวลาในการตอบ   
10-15 นาที เคร่ืองมือน้ีมีความแม่นตรงในการวดัสูงเหมาะสมท่ีสุดในการน าไปคดักรองภาวะ
ซึมเศร้าในผูป่้วยเร้ือรัง แต่มีขอ้จ ากดั คือไม่สามารถแยกไดว้่า ภาวะซึมเศร้าเกิดข้ึนก่อน หรือหลงั
การเจ็บป่วย ไม่สามารถบอกความรุนแรงภาวะซึมเศร้าได้ มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 
0.53 
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1.2  แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของเบ็ค (Beck Depression Inventory (BDI-IA)) 
ไดท้ดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.86  
   1.3 แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของซุง (Zung Self-Rating Depression Scale : SDS) 
ประเมินด้านความสมดุลด้านอารมณ์ (Affect disturbance) ด้านร่างกาย (Physiology disturbance) 
ดา้นระบบประสาทควบคุมการท างานร่างกาย (Physiology disturbance) ดา้นระบบประสาทควบคุม
การท างานร่างกาย (Psychomotor disturbance) และดา้นจิตใจ (Psychological disturbance) ค่าความ
เช่ือมั่นหรือความตรงของเคร่ืองมือ ใช้เวลาในการตอบ 10-15 นาที ข้อดี คือ สามารถวดัการ
เปล่ียนแปลงดา้นร่างกายและจิตใจ ท่ีมกัแสดงให้เห็นไดง่้ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ขอ้จ ากดั คือไม่
สามารถประเมินการเปล่ียนแปลงของภาวะซึมเศร้าได้ดี โดยเฉพาะผุสู้งอายุ มีค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) เท่ากบั 0.73 (โกศล วงศส์วรรค,์ 2551) 

1.4  แบบสอบถามปัญหาสุขภาพ เพื่อตรวจวดัหาโรคซึมเศร้าในประชากรไทย 
(Health-Related Self-Reported : HRSR)  Scale : The diagnostic Screening Test for Depression in 
Thai population) แยกเป็นอาการทางกาย ความกระตือรือร้น อาการทางความคิด และทางอารมณ์ มี
ขอ้ค าถามท่ีเป็นดา้นบวก 3 ขอ้ เพื่อช่วยแยกบุคคลทัว่ไปออกจากผูป่้วยท่ีมีอารมณ์ซึมเศร้า ขอ้จ ากดั 
คือผูน้ าไปใชค้วรน า หลกัการให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้มากบัผูต้อบ มีความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 
0.92 (อาภาพร เผา่วฒันา และคณะ, 2556) 

1.5 แบบประเมินภาวะซึมเศ ร้าของไทย (Thai Depression Inventory : TDI)      
เพื่อประเมินความรุนแรงของระดบัภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยไทย ข้อดี คือ สะดวกแก่การน าไปใช ้
เข้าใจง่าย และใช่เวลาสั้ น ไม่มีข้อแตกต่างทางด้านวฒันธรรม และมีค่าความเช่ือมั่นและความ
เท่ียงตรงอยูใ่นเกณฑดี์ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย ์สุคนิชย,์ 2550) 

1.6  แบบคดักรองภาวะซึมเศร้าส าหรับคนไทยในชุมชน (Khonkaen University 
Depression Inventory : KKU-DI) รูปแบบคดักรองภาวะซึมเศร้าของคนไทยอีสานทั้งในวยัรุ่นและ
วยัผูใ้หญ่ มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.8 (ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 2551) 

1.7  แบบวดัความเศร้าในผูสู้งอายุไทย (Thai Geriatic Depression Scale -TGDS) 
30 ขอ้ เป็นแบบวดัความเศร้าในผูสู้งอายุ โดยคณะกลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพสมองเน้นการประเมิน
ภาวะซึมเศร้าอารมณ์ (Emotion) ความคาดหวงัดา้นลบ (Negative will) การเคล่ือนไหว ดา้นร่างกาย 
(Psychomotor) การรู้คิด (Cognitive) และการแยกตวั (Isolation) บอกระดบัความรุนแรงของภาวะ
ซึมเศร้าได้ ข้อดี คือ สะดวกแก่การน าไปใช้และเข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้ น ข้อจ ากัด คือ ไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ผู ้ท่ีมีความบกพร่องในการรู้คิด อ่านหนังสือไม่ออก ขาดทักษะการเขียน 
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บกพร่องดา้นสติปัญญาและการรับรู้ มีค่าความเช่ือมัน่(Reliability) เท่ากบั 0.85 (อรพรรณ ลือบุญ
ธวชัชยั, 2553) 

และจากการพฒันาแบบวดัความเศร้าในผูสู้งอายุไทย (Thai Geriatic Depression Scale 
-TGDS) 15 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.82 (ณหทยั วงศป์การันย,์ 2555)  

1.8  แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิต 15 ขอ้ (Depression Screening 
Test) เป็ น แบบคัดกรองมี  3  อ งค์ป ระกอบ  คื อ  1 )  mood component 2)  cognitive behavior 
component 3)somatic component มีค่าความเช่ือมัน่เท่า 0.88 ขอ้ดี ใช้เวลาค าถามประมาณ 5 นาที 
ขอ้จ ากดั คือ ไม่สามารถบอกความถ่ีหรือความรุนแรงของอาการแต่ละขอ้ใชใ้นกลุ่มอายุ 15 ปีข้ึนไป 
(ศิริพนัธ์ุ สาสัตย ์, 2554) 

สายฝน เอกวรางกูร (2553) กล่าวถึงแบบคดักรองภาวะซึมเศร้า ซ่ึงได้รับการพฒันา
ส าหรับคนไทยโดยเฉพาะ ได้แก่ แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต (General Health Questionaires : 
GHQ) แบบสอบถามอาการนอนไม่หลบัและแบบวดัสุขภาพจิต ( Symtoms Check List : SCL-90) 
แบบประเมินภาวะวิตกกงัวลและภาวะซึมเศร้าในโรงพยาบาล (Hospital Anxiety and Depression 
Screen : HAD) ซ่ึงมีหลายมิติ หรือหลายกลุ่มอาการ แต่มีอยูห่น่ึงมิติท่ีประเมินภาวะซึมเศร้า  

2.  เป้าหมายเพื่อการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า เคร่ืองมือการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าท่ีเป็นท่ี
ยอมรับกนั ซ่ึงโยทัว่ไปแล้วพยาบาลไม่มีหน้าท่ีในการวินิจฉัยโรค นอกจากว่าในบางพื้นท่ีท่ีไม่มี
แพทยห์รือแพทยมี์เวลาน้อย ไม่มีเวลาจะสัมภาษณ์และพูดคุยกบัผูป่้วยไดเ้วลานาน ๆ พยาบาลอาจ
จ าเป็นตอ้งประเมินเบ้ืองตน้ เพื่อรายงานขอ้มูลให้แพทยว์ินิจฉัยและสั่งการรักษาต่อไปเคร่ืองมือท่ี
เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปและมีการใชบ้่อย (ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 2554) ดงัน้ี 

2.1  แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง ท่ีพฒันาข้ึนโดยองคก์ารอนามยัโลกส าหรับการ
วนิิจฉยัโรคในระบบ ICD 10 (Structured Clinical Interview for DSM IV (SCID-IV)) 

2.2  แบบสัมภาษณ์ เชิงโครงสร้าง เพื่ อวินิจฉัยโรคจิตเวช (Mini Interview 
Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I)) แปลเป็นภาษาไทย (พนัธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลยแ์ละมธุริน 
ค าวงศ์ปิน, 2548) เป็นเคร่ืองมือสัมภาษณ์อย่างสั้ นเพื่อการวินิจฉัยโรคจิตเวช และผูป่้วยเขา้เกณฑ์
การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชใดบา้ง ไดร้ะบุรอบระยะเวลาชดัเจน (ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 2554) เช่น ก าลงั
ป่วยอยู่ (Current) หรือเคยป่วยในอดีต (Past)หรือ เป็นการเจ็บป่วยในช่วงตลอดชีวิตท่ีผ่านมา 
(Lifetime) 

2.3  แบบประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 ค าถาม( The Patient Health Questionnaire : 
PHQ-9) พัฒนาโดย โรเบิ ร์ตและคณะ  (Spitzer,Kroenke & Williams,1999) เป็น เค ร่ืองมือท่ี
พฒันาข้ึนใหม่และเป็นนิยมใชว้ดัความรุนแรงของโรคซึมเศร้าในระดบัปฐมภูมิ ซ่ึงพฒันาแปลเป็น
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ภาษาไทย  และภาษาอีสาน โดยจินตนา ล้ีจงเพิ่มพูน และคณะ (2549) มีค่าความไว   (sensitivity) 
เท่ากบัร้อยละ 75.68  และมีค่าความจ าเพาะ (specficity)ท่ากบัร้อยละ 92.85 ค่าความตรง (correctly 
classified) เท่ากบั ร้อยละ 92.22  แบ่งระดบัความรุนแรงเป็น 3 ระดบั คะแนน 7-12 เป็นโรคซึมเศร้า
ระดบัเล็กน้อย 13-18 เป็นโรคซึมเศร้าระดบัปานกลาง มากกว่า 9 คะแนน เป็นโรคซึมเศร้าระดบั
รุนแรง 

3.  เป้าหมายเพื่อประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้าก่อนและภายหลงัได้รับการ
บ าบดัรักษา ในกรณีผูป่้วยซึมเศร้าอยูใ่นความดูแล ประเมินอาการซึมเศร้าเพื่อทราบความกา้วหน้า
ของการบ าบดัรักษา และเพื่อประเมินผลลพัธ์ของการดูแล เคร่ืองมือประเมินความรุนแรงของอาการ
ซึมเศร้าท่ีนิยมน ามาใช้ มกัเป็นแบบผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูส้ัมภาษณ์ (clinician rating scale)ท่ีผูป้ระเมิน
เป็นผูส้ังเกตและสอบถามอาการจากผูป่้วย/หรือจากคนรอบขา้งตามหวัขอ้ท่ีมีใบแบบประเมินอยา่ง
เป็นระบบ (structural Interview) (ศิริพนัธ์ุ สาสัตย,์ 2554) ดงัน้ี 

3.1  แบบประ เมินภาวะซึม เศ ร้าของแฮมิลตัน  (Hamilton Rating Scale for   
Depression (HRSD-17)) แปลเป็นฉบบัภาษาไทย (มาโนช หล่อตระกูลและคณะ, 2539) ขอ้ดี คือ     
มีจ  านวนขอ้ไม่มาก  มีความแม่นตรงในการวดัการเปล่ียนแปลงของโรคสูง ขอ้จ ากดั คือ มีขอ้ค าถาม 
ท่ีมีอาการทางดา้นร่างกายมาก ท าใหค้วามชุกของภาวะซึมเศร้ามากกวา่ปกติ เหมาะท่ีจะใชก้บัผูป่้วย 
ท่ีพกัรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลและผูสู้งอาย ุมีค่าความเช่ือมัน่ ((Reliability) เท่ากบั 0.86 

3.2  แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของมอนท์โกเมอร่ีและแฮสเบอร์ก (Montgmery-
Asberg Depresion Rating Scale : MADRS) แปล (รณชัย คงสกนธ์และคณะ, 2546) เป็นแบบ
ประเมิน ท่ีสร้างข้ึนเพื่อประเมินอาการและอาการแสดงท่ีรุนแรงของภาวะซึมเศร้า ใช้ในการ
ประเมินการเปล่ียนแปลงในการรักษาและใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับแพทย ์หรือผูป้ระเมินน้ีตอ้งใช้
การสัมภาษณ์ประกอบการสังเกตสภาพจิตจึงจะไดผ้ลสมบูรณ์ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบวดัความเศร้าในผูสู้งอายุไทย (Thai Geriatic Depression 
Scale -TGDS) 15 ขอ้ (ณหทยั วงศ์ปการันย,์ 2555) ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีใชใ้นผูสู้งอายุโดยเฉพาะ 
และใชค้ดักรองผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นชุมชน เป็นเคร่ืองมือท่ีง่าย สะดวก ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้าย 
 
สัมพนัธภาพทางเศรษฐกจิและสังคมในผู้สูงอายุ 

ความหมายของสัมพนัธภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 
ประนอม โอทกานนท์ (2554) กล่าวว่า สัมพนัธภาพเป็นลกัษณะฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมของผูสู้งอายุในการเสริมทกัษะการจดัการเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของผูสู้งอายุ เพื่อให้
ผูสู้งอายุสามารถมีชีวิตอิสระ ลดการพึ่งพา ป้องกนัปัญหาอนัจะเกิดข้ึนจากการมีทรัพยสิ์นมากเกิน



33 
 

 

พอหรือปัญหาการขาดรายได้ และปัญหาจากการใช้จ่ายเกินทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ ทกัษะการจดัการท่ี
บุคคลวยัน้ีตอ้งด าเนินการ คือ การรู้จกัเก็บออมตั้งแต่ก่อนเขา้สู่วยัสูงอายุ การสร้างความมัน่คงแก่
ชีวิตของตนเองและครอบครัว การมีรายไดป้ระจ า มีงานอดิเรกเพื่อหารายได ้และการรู้จกัใช้จ่าย
ตามฐานะของตนเอง  

สมศกัด์ิ ชุณหรัศม์ิ (2551) กล่าววา่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว เป็นปัจจยัสังคม
ประการหน่ึงท่ีมีความส าคญั เพราะเม่ือฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวต่างกนัยอ่มส่งผลถึง
ค่าใชจ่้ายในการเรียน การอบรมเล้ียงดูต่างกนั ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบถึงผลกาเรียน และภาวะจิตใจ  

อาภาพร เผ่าว ัฒนา และคณะ (2556) กล่าวว่า สังคมและฐานะทางเศรษฐกิจมี
ความส าคญัในการเกิดภาวะซึมเศร้าในผูท่ี้ยากจน เศรษฐกิจท่ีบีบรัดตวัท าให้คนเกิดความเครียด 
ความทุกข ์ขาดการผ่อนคลายและขาดความสะดวกสบายต่างๆ ซ่ึงมกัจะหนีไม่พน้หน้ีสินเป็นเร่ือง
บีบคั้นทั้งยงัเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั ท่ีอยูอ่ยา่งเร่ร่อนลว้นเป็นภาวะท่ีท าใหเ้กิดความเครียดทั้งส้ิน  

แนวคิดเกีย่วกบัฐานะทางเศรษฐกจิ 
ประเสริฐ อสัสันตชยั (2552) กล่าววา่ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความมัง่มี ยากจน เป็นส่ิงท่ี

วยัรุ่นค านึงถึงมากในสังคมปัจจุบนัท่ีเน้นความส าคญัของวตัถุ เป็นส่ิงท่ีวยัรุ่นรู้สึกดอ้ยในความไม่
ทดัเทียมเพื่อน เช่น การมีบา้นไม่สวยงาม การมีเงินใชจ่้ายนอ้ย เกิดความอายเป็นปมดอ้ยท่ีจะมีคนรู้
ถึงฐานะครอบครัว ครอบครัวท่ียากจนมกัจะมีผลต่อการพฒันาของเด็กทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
เน่ืองจากครอบครัวท่ีขดัสนไม่สามารถหาอาหารและส่ิงต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาการทางร่างกาย
ของวยัรุ่นได ้ในขณะท่ี ร่างกายก าลงัเจริญเติบโตนั้น ร่างกายตอ้งการอาหารท่ีมีคุณประโยชน์สูงซ่ึง
ถา้ในระหวา่งน้ีวยัรุ่นไม่ไดรั้บอาหารอย่างสมบูรณ์ อาจท าให้พฒันาการชา้กวา่ปกติ ทางดา้นจิตใจ 
วยัรุ่นท่ีมีฐานะทางครอบครัวยากจนจะเป็นคนคิดมาก อิจฉาริษยาคนท่ีมีฐานะดีกว่ามกัคิดถึงปม
ดอ้ยของตนเองและกลวัวา่คนอ่ืนจะรังเกียจตน ท าให้ไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเองและมกัเก็บตวัอยู่
เงียบๆ คนเดียว ซ่ึงสามารถท าให้สุขภาพจิตเส่ือม วิตกกังวล และเกิดภาวะซึมเศร้าในท่ีสุด แต่
อยา่งไรก็ตาม อภิชยั มงคล และคณะ (2552) ไดก้ล่าววา่ ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัส าคญัในการ
ด ารงชีวิตประจ าวนั ดงันั้น คนท่ีมีความเป็นอยูดี่ยอ่มสามารถเผชิญปัญหาไดดี้กวา่คนท่ีขาดแคลน
ปัจจัย และสามารถมองโลกในแง่ดีไม่ เกิดปัญหาภาวะซึมเศร้า จะเห็นว่าบุคคลท่ีอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัท าให้บุคคลประเมินความรุนแรงของปัญหาท่ีแตกต่างกนัซ่ึงท าให้เกิด
การแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงถา้ฐานะทางเศรษฐกิจต ่าก็จะท าให้การเผชิญปัญหามีประสิทธิภาพ
ลดลง เม่ือปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้และอยู่กับตนเองนานๆ สามารถท าให้ภาวะสุขภาพจิต
ผดิปกติเกิดภาวะซึมเศร้าได ้
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การวดัและการประเมินฐานะทางเศรษฐกจิและสังคม 
สมศกัด์ิ ชุณหรัศม์ิ (2551) กล่าวว่า สภาพความเป็นอยู่และฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
1.  สภาพความเป็นอยูข่องครอบครัว ในแต่ละครอบครัวจะมีความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนั 

บางครอบครัวมีสมาชิกมาก บางครอบครัวมีสมาชิกน้อย บางครอบครัวพ่อแม่แยกกันอยู่ บาง
ครอบครัวเลิกร้างไปแต่งงานใหม่ ท าให้เกิดปัญหาลูกเล้ียง แม่เล้ียงหรือบิดาชอบด่ืมเหลา้ เล่นการ
พนนั เมาอาละวาด ประพฤติตวัเป็นท่ีน่าอบัอายหรือบิดามารดาไม่ค่อยสนใจในการศึกษา เพราะไม่
ค่อยรู้เร่ืองน้ี จึงไม่ค่อยสนบัสนุนเท่าท่ีควร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่จะเป็นสาเหตุใหเ้กิดความ 
แตกต่างกนัระหวา่งเด็กท่ีต่างครอบครัวกนัออกไป 

2.  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ปัจจุบนัน้ีปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า ก าลงัเป็นปัญหา
ท่ีส าคญัส าหรับทุกประเทศ ปัญหาดงักล่าวมีผลหลายอยา่ง เช่น ท าใหค้นต่างแก่งแยง่กนัท ามาหากิน
มากข้ึน เพื่อจะได้เงินมาด ารงชีพ จึงไม่ค่อยมีเวลาสนใจเอาใจใส่บุตร ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาต่อ
ครอบครัวและสังคมได ้

สรุปได้ว่า ฐานะทางเศรษฐกิจ หมายถึง ระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว          
ท่ีส่งผลต่อทางด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านการศึกษา อาชีพ ทัศนคติและสภาพการณ์ของสังคม         
ท่ีเปล่ียนแปลง 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กาดาฟี หะยีเด ( 2551) ศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของ
ผูสู้งอายใุน จงัหวดัปัตตานี ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  ผูสู้งอายภุาวะซึมเศร้า ร้อยละ 21.1 โดยท่ีเป็นผูสู้งอายเุพศชายมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ
14.97 เพศหญิงมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 25.54 

2.  ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ และการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของ
ผูสู้งอายุ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อายุ สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าของผูสู้งอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การประกอบอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของ
ผูสู้งอายุอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และความพอเพียงของรายได้ มีความสัมพนัธ์กบั
ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 1.05 
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4.  ปัจจยัทางสังคม ได้แก่ ความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัว มีความสัมพนัธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม                       
มีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5.  ปัจจยัทางร่างกาย ได้แก่ การเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตวั มีความสัมพนัธ์กบัภาวะ
ซึมเศร้าของผูสู้งอายอุยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เกษม แสงเวหาสถิต และคณะ (2539) ศึกษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความ
ซึมเศร้าของผูสู้งอายุอ  าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ปี พ.ศ.2539 จ านวน 398 คน ผลการศึกษา
พบว่า ความชุกของความซึมเศร้าในผูสู้งอายุ ร้อยละ  29.4 ส่วนใหญ่มีระดับความซึมเศร้าน้อย    
ร้อยละ 18.8 รองลงมา มีระดับการซึมเศร้าปานกลางร้อยละ 9.6 และมีระดับความซึมเศร้าของ
ผูสู้งอายุปานกลางร้อยละ 9.6 และมีระดบัความซึมเศร้ามากร้อยละ 1.0 ตามล าดบั ส่วนตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความซึมเศร้าของผูสู้งอายุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เรียงตามล าดบั 
ความส าคญั ได้แก่ สัมพนัธภาพในครอบครัว เพศ ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั   
การมีส่วนร่วมในสังคม ความเพียงพอของรายได้ และงานอดิเรก โดยตวัแปรทั้ง 6 ตวั สามารถ 
ร่วมกบัท านายความซึมเศร้าในผูสู้งอายไุดร้้อยละ 35.58  

ทิพาภรณ์ เกษตรสินธ์ุ (2551) ศึกษาวจิยั เร่ือง ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์ขนัในผูสู้งอาย ุ
อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในอ าเภอดอกค าใต ้
จงัหวดัพะเยา มีค่าเท่ากับร้อยละ 58.4 โดยมีภาวะซึมเศร้าในระดบัเล็กน้อย ร้อยละ44.35 ระดับ   
ปานกลาง ร้อยละ 43.48 และระดบัรุนแรงร้อยละ 12.17 และพบวา่อารมณ์ขนัไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ 

ณัฐิกา ราชบุตร (2553) ศึกษาวิจยั เร่ือง ผลการให้ค  าปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการ
ปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรมในผู ้ป่วยท่ี มีภาวะซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย              
กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยท่ีมีภาวะซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายท่ีมารับบริการ ณ แผนกผูป่้วย
นอกโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ผูป่้วยท่ีมีภาวะ
ซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรสคู่ อายเุฉล่ีย 37 ปี 5 เดือน           
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ก่อนให้ค  าปรึกษาผู ้ป่วยทั้ ง 10 คน มีความคิดและพฤติกรรม             
ท่ีเปล่ียนแปลงจากความคิดท่ีผิดบิดเบือนจากความจริง ความคิดดังกล่าวเกิดข้ึนแบบอตัโนมัติ      
ไม่สามารถบงัคบัหรือฝืนไม่ให้คิดได ้การตอบสนองอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปดา้น
ลบ มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง ท้อแท้ เบ่ือหน่ายหมดหวงัในชีวิต และลงมือฆ่าตวัตาย หลังการให้
ค  าปรึกษาแบบรายบุคคล ดว้ยวิธีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูใ้ห้ค  าปรึกษาและผูป่้วย ท าให้
เกิดความไวว้างใจ และเขา้ใจภาวะซึมเศร้าวา่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นบางสภาวะกบัคนทัว่ไปและรักษา
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ให้หายได ้วิธีการเหล่าน้ีช่วยให้เกิดความหวงั แรงจูงใจ และร่วมมือ ในการบ าบดัรักษา การช่วยให้
ผูป่้วยค้นหา ความคิดความเช่ือบิดเบือนท่ีก่อทุกข์ และช่วยเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของความคิด 
ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเองโดยใช้เทคนิคการสอน เทคนิคการให้การปรึกษาและการ
พิสูจน์หลกัฐานของความคิดความเช่ือต่อสถานการณ์ร่วมกบัการท่ีผูป่้วยไดล้งมือปฏิบติัเพื่อพิสูจน์
ความคิดความเช่ือของตนเอง ช่วยท าให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงผลของความคิดท่ีเกิดข้ึน 
สามารถปรับเปล่ียนความคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลสอดคลอ้งกบัความจริงไดดี้และเร็วข้ึน ส่งผลให้
ภาวะซึมเศร้าลดลง มีอารมณ์แปรปรวนเล็กน้อย ไม่มีความคิดทอ้แท ้หมดหวงั ไม่มีความคิดอยาก
ตาย รับประทานอาหารไดน้อนหลบัไดแ้ละสามารถท าหนา้ท่ีของตนเองไดดี้เหมือนเดิม และผูป่้วย
ท่ีมีภาวะซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย หลังการให้ค  าปรึกษารายบุคคลตามแนวคิดการ
ปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม มีภาวะซึมเศร้าลดลง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05    
โดยสรุป การให้ค  าปรึกษาแบบรายบุคคลตามแนวคิดการปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม เป็น
วธีิการบ าบดัทางจิตผูท่ี้มีภาวะซึมเศร้าและเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายท่ีสามารถน ามาใชค้วบคู่ไปกบัการ
บ าบัดรักษาด้วยยาตามแนวทางการรักษาของแพทย์โดยช่วยให้ภาวะซึมเศร้าลดลง ส่งเสริม
ประสิทธิผลการรักษาใหดี้ข้ึน 

อรสา ใยยอง และคณะ (2554) ศึกษาวิจยั เร่ือง ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าโศกจาก
การสูญเสียของผูสู้งอายุ ในชมรมผูสู้งอายุ จงัหวดันนทบุรี วิธีการศึกษาจากผูสู้งอายุ จ  านวน 400 
ราย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ในชมรมผูสู้งอายุ จงัหวดันนทบุรี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 โดยการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 2) 
แบบประเมินอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียท่ีผิดปกติ 3) แบบวดัความเศร้าในผูสู้งอายุของไทย 
และ 4) แบบประเมินความสัมพนัธ์และหน้าท่ีของครอบครัว น าเสนอความชุกของภาวะซึมเศร้า
และอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียท่ีผิดปกติ เป็นค่าความถ่ีและร้อยละ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัต่างๆกับภาวะซึมเศร้า โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ และวิเคราะห์ความถดถอย
แบบลอจิสติก เพื่อหาปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ ผลการศึกษาพบวา่ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง  มีภาวะซึมเศร้า 53 ราย แบ่งเป็นภาวะซึมเศร้าเล็กนอ้ย 31 ราย ภาวะซึมเศร้าปานกลาง 
21 ราย และภาวะซึมเศร้ารุนแรง 1 ราย  พบอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียท่ีผิดปกติ 65 ราย           
มีความสัมพนัธ์และหน้าท่ีของครอบครัวอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า 
ได้แก่ อายุตั้ งแต่ 75 ปีข้ึนไป สถานภาพโสด หม้าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ ไม่ได้รับการศึกษา 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได ้หรือมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ไม่ไดรั้บรายไดจ้ากการ
ประกอบอาชีพ ฐานะการเงินครอบครัวท่ีไม่เพียงพอ ท่ีพกัอาศยัท่ีไม่ใช่ของตนเอง ไม่ไดพ้กัอาศยัอยู่
กับคู่สมรส พักอยู่คนเดียว โรคประจ าตัวทางกาย ประวติัโรคทางจิตเวช การใช้สารเสพติด           
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การสูญเสียบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด การสูญเสียบุคคลใกล้ชิดท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด 
ความสัมพนัธ์และหนา้ท่ีของครอบครัวท่ีไม่ดี (p< 0.05) ปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้า ไดแ้ก่ อายุตั้งแต่ 
75 ปีข้ึนไป ฐานะการเงินครอบครัวท่ีไม่เพียงพอ การใช้สารเสพติด การสูญเสียบุคคลใกล้ชิดท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด และความสัมพนัธ์และหน้าท่ีของครอบครัวท่ีไม่ดี สรุปผูสู้งอายุในชมรม
ผูสู้งอายุ จงัหวดันนทบุรี มีความชุกของภาวะซึมเศร้า แบ่งเป็นซึมเศร้าเล็กนอ้ยร้อยละ 7.8 ซึมเศร้า
ปานกลางร้อยละ 5.2 และซึมเศร้ารุนแรงร้อยละ 0.2 มีความชุกของอารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสีย
ท่ีผิดปกติ ร้อยละ 16.2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้าและเป็นปัจจยัท านายท่ีส าคญัได้แก่ อายุ
ตั้งแต่ 75 ปีข้ึนไป ฐานะการเงินครอบครัวท่ีไม่เพียงพอ การใชส้ารเสพติด การสูญเสียบุคคลใกลชิ้ด
ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด และความสัมพนัธ์และหนา้ท่ีของครอบครัวท่ีไม่ดี 

ดู เวนจินและคณะ (DU, Wen-Jin, et al 2015) ไดท้  าการศึกษาวจิยั เร่ืองการเคล่ือนไหว
ออกแรง (Physical activity) ท่ีเป็นปัจจยัปกป้อง (Protective factor) ต่ออาการซึมเศร้าของผูสู้งอายุ
ชาวจีนในชุมชน: ผลลพัธ์จากการศึกษาภาคตดัขวางเปรียบเทียบขา้มเช้ือชาติ ผลการศึกษาพบว่า 
อายุเฉล่ียของผูสู้งอายุ คือ 82.29 ปี โดยรวมแลว้ร้อยละ 81.84 ของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา จะมีส่วนร่วม
ในการเคล่ือนไหวออกแรงเบาๆ ส่วนใหญ่ในการวิเคราะห์ท่ียงัไม่ไดป้รับค่า การเคล่ือนไหวออก
แรงจะเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปไดข้องอาการซึมเศร้าท่ีลดลงอย่างมีนยัส าคญั (ร้อยละ 5.43 เทียบ
กับ 18.83, P<0.0001) การถดถอยโลจิสติกพหุตัวแปรมีการปรับค่าและการควบคุมส าหรับ
ตวักระตุ้น การเคล่ือนไหวออกแรงยงัมีความสัมพนัธ์ผกผนักับอาการซึมเศร้าและมีเพียงปัจจยั
ปกป้องท่ีเป็นอิสระ (อตัราส่วนออด 0.57, 95% ช่วงความเช่ือมัน่ 0.44 – 0.72, P<0.0001) สรุปผล
การศึกษา คือ การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่ามีความสัมพนัธ์ผกผนัระหว่างการเคล่ือนไหวออกแรงและ
อาการซึมเศร้าของผูสู้งอายุชาวจีนในชุมชน นอกจากน้ียงับ่งช้ีให้เห็นว่า ผลกระทบจากยารักษา
อาการซึมเศร้าในการเคล่ือนไหวออกแรงอาจจะเพิ่มข้ึนจนถึงอายุมากท่ีสุด และการเคล่ือนไหว 
ออกแรงเบาๆ อาจจะเหมาะส าหรับผลกระทบเชิงปกป้อง โดยข้อมูลน้ีอาจจะถูกน ามาใช้เพื่อ
ออกแบบภาวะแทรกซอ้นต่อไปเพื่อป้องกนัหรือเยยีวยารักษาอาการซึมเศร้า 

คุโรดะ อากิ (Kuroda, Aki, et al 2015) ศึกษาวิจยั เร่ือง การรับประทานอาหารคนเดียว
ท่ีเป็นการแยกตนซ่ึงเก่ียวข้องเป็นอย่างยิ่งกับอาการซึมเศร้าในผู ้สูงอายุชาวญ่ีปุ่นในชุมชน               

ผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมทางสังคมเก่ียวขอ้งกบัอาการซึมเศร้าอยา่งมีนยัส าคญั โดยผูท่ี้มี
ครอบครัวซ่ึงยงัรับประทานอาหารคนเดียวพบว่ามีความเส่ียงเป็นอย่างยิ่ง (อตัราส่วนออด = 5.02, 
95% ช่วงความเช่ือมัน่ 2.5 – 9.9 ส าหรับผูใ้หญ่, อตัราส่วนออด = 2.41, 95% ช่วงความเช่ือมัน่ 1.2 – 
4.8 ส าหรับผูสู้งอายุ) โดยประชากรวยัผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะเปราะบาง ทางจิตน้อยได้แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์กันเป็นอย่างยิ่ง สรุปคือ การรับประทานอาหารคนเดียว เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคัญ
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ส าหรับอาการซึมเศร้าของผูสู้งอายใุนชุมชน ในการอยูอ่าศยัซ่ึงพวกเขารับประทานอาหารคนเดียวมี
ความส าคญัในการระบุผูท่ี้มีความเส่ียงมากท่ีสุด การบริหารสุขภาพจิตส าหรับผูสู้งอาย ุจ  าเป็นตอ้งมี
การประเมินของสังคมท่ีครอบคลุมซ่ึงค านึงถึงสัมพนัธภาพระหวา่งม้ืออาหาร มาตรการเชิงปกป้อง
ทางสังคมจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัภาวะแทรกซ้อนในเบ้ืองตน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อภาวะ
เปราะบางทางจิต 

ปาร์ค จองอิลและคณะ (PARK, Jong‐Il, et al  2015) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุชาวเกาหลี: บทบาทของโรคเร้ือรัง ภาวะสุขภาพแบบอตัวิสัย 
และความบกพร่องทางสติปัญญา ผลการศึกษาพบว่า โรคเร้ือรัง ภาวะสุขภาพแบบอตัวิสัย และ
ความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ภาวะ
สุขภาพแบบอัตวิสัยได้แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนออดสูงสุด (OR) (OR ส าหรับภาวะสุขภาพ
แบบอตัวิสัยท่ีไม่ดี = 4.290, P<0.0001) ตามมาดว้ยโรคเร้ือรัง (OR ส าหรับโรคเร้ือรังท่ีเป็น 3 หรือ
มากกว่ านั้ น  = 1.403, P<0.01) และความบกพ ร่องท างส ติ ปัญญ า (OR = 1.347, P<0.001)                
ในแบบจ าลองสุดทา้ย เป็นท่ีน่าสนใจวา่ ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งโรคเร้ือรังและภาวะ
ซึมเศร้าจะถูกยบัย ั้ง เร้ือรัง (OR ส าหรับโรคเร้ือรังท่ีเป็น 3 หรือมากกว่านั้น = 1.403, P=0.01) หรือ
อาจจะหายไป (OR ส าหรับโรคเร้ือรัง = 1.138, P=0.274 OR ส าหรับโรคเร้ือรังเดียว = 0.999, 
P=0.996) หลังจากการปรับค่าส าหรับภาวะสุขภาพแบบอตัวิสัยในแบบจ าลองสุดท้าย น่ีอาจจะ
น าไปสู่ความสัมพนัธ์อนัใกล้ชิดระหว่างตวัแปรท่ีด าเนินการศึกษาคือ โรคเร้ือรัง ภาวะสุขภาพ
แบบอตัวสิัย และความบกพร่องทางสติปัญญา 

เปาโล (Paulo, T. RS, et al 2015) ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาภาคตัดขวางเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ของการเคล่ือนไหวออกแรงร่วมกบัภาวะซึมเศร้า และความบกพร่องในการรับรู้ของ
ผูสู้งอายุ ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ ความชุกของการไม่เคล่ือนไหวออกแรง (<150 นาที ของ
กิจกรรมท่ีใชแ้รงปานกลางไปถึงหนกั/สัปดาห์) ภาวะซึมเศร้าและความบกพร่องในการรับรู้เป็นร้อย
ละ 35.7, 37.4 และ 16.7 การไม่เคล่ือนไหวออกแรงเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า (OR: 1.83, 95%CI: 
1.14 – 2.94) และมีภาวะซึมเศร้ากับความบกพร่องในการรับรู้ร่วมกัน (OR: 4.23, 95%CI: 2.01 – 
8.91) ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาท่ีไม่เคล่ือนไหวออกแรงยงัมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงให้เห็นถึงขอ้จ ากดัในการ
จดัวางต าแหน่งและภาษาท่ีมากยิ่งข้ึน สรุปคือ การไม่เคล่ือนไหวออกแรงเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า
และยงัมีภาวะซึมเศร้ากบัความบกพร่องในการรับรู้ร่วมกนัของผูสู้งอายอีุกดว้ย 

ลี จินฮุย ยินเลียง และสคูเบิทฟู (Li, J., Theng, Y. L., & Foo, S, 2015) ศึกษาวิจยั เร่ือง 
ปัจจัยความเส่ียงของภาวะซึมเศร้าและจิตสังคมของผู ้สูงอายุในชุมชนในประเทศสิงคโปร์               
ผลการศึกษาพบวา่ ภาวะซึมเศร้าเป็นความผดิปกติทางจิตและอารมณ์ท่ีพบไดบ้่อยมากท่ีสุดท่ีเกิดข้ึน
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ในช่วงบั้นปลายชีวติ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสุขภาพท่ีไม่ดี ความทุพพลภาพ การเสียชีวิต
และการฆ่าตัวตาย การศึกษาได้ตรวจสอบปัจจัยเส่ียงของภาวะซึมเศร้าในช่วงบั้นปลายชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัทางจิตอนัประกอบไปดว้ยผูใ้หญ่ชาวสิงคโปร์ในชุมชนท่ีมีอายุ 65 ปีหรือ
มากกว่านั้น การส ารวจเชิงโครงสร้างตามการสัมภาษณ์ จะด าเนินการในศูนยกิ์จกรรมผูสู้งอายุ
ทั้งหลายแห่งของประเทศสิงคโปร์ โดยผลลพัธ์จากการวิเคราะห์ถดถอยแบบล าดบัชั้นแสดงใหเ้ห็น
วา่ ร้อยละ 32.9 ของความแปรปรวนในภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายอุาจจะอธิบายไดด้ว้ยปัจจยัทางจิต
สังคมทั้งสามประการอนัประกอบไปดว้ย ความโดดเด่ียวการสนับสนุนทางสังคมท่ีรับรู้ และการ
ควบคุมอารมณ์ องค์ประกอบของการยืดหยุน่จึงมีความเก่ียวขอ้งอย่างมีนยัส าคญักบัภาวะซึมเศร้า
ในผูสู้งอายุ การศึกษาขนาดใหญ่ควรจะด าเนินการเพื่อยืนยนังานวจิยัของการศึกษาในปัจจุบนั และ
เพื่อตรวจสอบผลกระทบเชิงคาดการณ์ของปัจจยัทางจิตสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายตุ่อไป  

 

กรอบแนวคิดวจัิย (Conceptual framework) 
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วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 
 

รูปแบบกำรวจัิย 
การศึกษาวิจยัน้ี  เป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed 

Method) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความชุกและปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล
ต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิจยัแบบเชิงปริมาณ(Quantitative research) เป็น
การวจิยัเชิงส ารวจแบบภาคตดัขวาง (Cross-Sectional Survey Study) โดยใชแ้บบสอบถาม และการ
วจิยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview)  

ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล         
ต  าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัโดยใชก้ระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder group)  

โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  

ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความชุก และปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล 
ต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การวิจัยแบบเชิงป ริมาณ  (Quantitative research) เป็นการวิจัย เชิงส ารวจแบบ
ภาคตดัขวาง (Cross-Sectional Survey Study) โดยใชแ้บบสอบถาม 

ประชำกร (Population) ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากร
ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีประชากรทั้งหมด 991 คน 
จากทั้งหมด 8 หมู่บา้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 (เทศบาลแม่วาง, 2558) 

กลุ่มตัวอย่ำง (Study population) กลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกเป็นประชากรกลุ่มผูสู้งอายุทั้ง 
8 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ 
(Yamane,1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยมีสูตรแสดงการค านวณ ดงัน้ี 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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   n    =        N 
                                       1+Ne²  

 เม่ือ        n    หมายถึง    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N   หมายถึง    จ  านวนประชากร 
   e    หมายถึง    ความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้ระดบั 0.05 

ในการหากลุ่มตวัอยา่งให้มีความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 ส าหรับรายละเอียดใน
การแทนค่าในกลุ่มประชากร มีดงัน้ี 
   แทนค่าในสูตร 
         n    =          991 

                                1+991(.05)² 
        =   285 
การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ใช้การสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) 

(เกียรติสุดา ศรีสุข, 2555) โดยการเลือกใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จดัเรียง
รายช่ือผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดรั้บจากฐานขอ้มูล
ทะเบียนการรับเบ้ียผูสู้งอายโุดยเรียงล าดบัอายจุากนอ้ยไปมาก และค านวณสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง
ผูสู้งอายแุต่ละหมู่บา้น ไดจ้  านวนผูสู้งอายแุยกตามหมู่บา้น ดงัตารางท่ี 1  
 
ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงผู้สูงอำยุแยกตำมรำยหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลแม่วำง 
 

ต ำบล หมู่บ้ำน จ ำนวนประชำกร
เป้ำหมำย 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

 
 

บา้นกาด 

หมู่ท่ี 3 บา้นก่ิวแลป่าเป้า 125 36 
หมู่ท่ี 4 บา้นมะกายยอน 51 15 
หมู่ท่ี 5 บา้นกาด 213 61 
หมู่ท่ี 6 บา้นน ้าตน้ 67 19 
หมู่ท่ี 8 บา้นอมัพาราม 114 33 

 
ดอนเปา 

หมู่ท่ี 3 บา้นสันโป่ง 156 45 
หมู่ท่ี 4 บา้นดอนเปา       196 56 
หมู่ท่ี 5 บา้นป่าต้ิว 69 20 
รวม 991 285 
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เม่ือได้สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างผูสู้งอายุแต่ละหมู่บ้าน ให้หาช่วงของการสุ่ม (Sample 

Interval) โดยใช ้
สูตร      I  = N/n 

    เม่ือ  I  = ช่วงของการเลือกตวัอยา่ง 
     N = จ านวนผูสู้งอาย ุ991 คน 
     n  = จ านวนผูสู้งอายท่ีุตอ้งการสุ่ม 285 คน 

แทนค่าในสูตร I   = 3.47 
ดงันั้นช่วงของการสุ่มท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 4 

หลงัจากนั้นสุ่มหาเลขเร่ิมตน้โดยการจบัฉลาก (Simple Random Sampling) และบวกอีก 
4 ไปเร่ือยๆ ตามท่ีเรียงไว ้จนครบตามจ านวนแต่ละหมู่บา้น และไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบ 285 คน หาก
นบัไดร้ายช่ือท่ีไม่มีคุณสมบติั (อายุ 60 ปีข้ึนไป สามารถส่ือสารภาษาไทยดว้ยการพูดหรือการอ่าน
ได ้อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง และยินยอมเขา้ร่วมท าการวิจยั) นบัต่อไปอีก 4 จากล าดบั
สุดทา้ยท่ีนบัได ้ 

2. การวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (Indept 
Interview) ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การศึกษาในส่วนท่ี 1 

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล   
ต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัโดยใชก้ระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder group)  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี 
1. กลุ่มผูท่ี้เก่ียวข้องกับผูสู้งอายุในชุมชน เป็นกลุ่มท่ีให้ข้อมูลในเร่ืองของการดูแล

ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้า ไดแ้ก่  
  ตวัแทนผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้า   จ านวน   3   คน  

  ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุขในชุมชน    จ านวน   3   คน 
  ตวัแทนผูสู้งอายใุนชุมชน     จ านวน   3   คน  

2. กลุ่มเจา้หน้าท่ีภาครัฐหรือกลุ่มผูน้ าชุมชน เป็นกลุ่มท่ีให้ขอ้มูลทางด้านสุขภาพใน
เร่ืองการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอาย ุและการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่  

  เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจ า รพ.สต. บา้นดอนเปา   จ านวน 1 คน 
   เจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยสุ์ขภาพชุมชนบา้นอมัพาราม   จ านวน  1 คน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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  ผูน้ าชุมชน     จ านวน  3 คน   
ผูบ้ริหารเทศบาล       จ านวน  1 คน 

   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือชุดที ่1 เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได ้ความเพียงพอของรายได ้และการเจ็บป่วยด้วย
โรคประจ าตวั 

ส่วนท่ี 2  แบบประเมินความสัมพนัธ์และหน้าท่ีของครอบครัว เป็นเคร่ืองมือท่ีได้จาก 
การประยุกตก์ารศึกษาของกาดาฟี หะยีเด (2551) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 15 เป็นขอ้ความเชิงบวก
คือ ขอ้ 1-13,15 ให ้1 คะแนน ถา้ตอบ “ใช่”  ส าหรับขอ้ค าถามความเชิงลบ คือ ขอ้ 14  ให้ 1 คะแนน 
ถา้ตอบ “ไม่ใช่” โดยแบ่งระดบัคะแนน ดงัน้ี   

 8 -15 คะแนน มีความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัวท่ีดี 
0 – 8  คะแนน มีความสัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัวท่ีไม่ดี  

ส่วนท่ี 3 แบบวดัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 6 ขอ้ ครอบครัว 
เป็นเคร่ืองมือท่ีไดจ้ากการประยุกต์การศึกษาของกาดาฟี หะยีเด (2551) ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 6 
ขอ้  ถา้ตอบ “ใช่” ได ้1 คะแนน และถา้ตอบ “ไม่ใช่” ได ้0 คะแนน โดยแบ่งระดบัคะแนน ดงัน้ี 

4-6 คะแนน  มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมสูง 
0-3 คะแนน  มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมต ่า 

ส่ วน ท่ี  4 แบบวัดภาวะซึม เศ ร้าในผู ้สู งอายุของไทย (Thai Geriatric Depression 
Scale ,TGDS)  ซ่ึงพฒันาโดย ณหทยั วงศ์ปการันย์ (2555) มีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากับ 
0.82 เพื่อประเมินความรู้สึกของผูถู้กทดสอบในช่วงหน่ึงสัปดาห์ท่ีผา่นมา มีขอ้ค าถามจ านวน 15 ขอ้ 
เป็นขอ้ความเชิงบวก ไดแ้ก่ ขอ้ 1,5,7,11,13 และเป็นขอ้ความเชิงลบ 10 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 2-4, 6, 8-10, 
12, 14-15 มีคะแนนรวมอยู่ระหวา่ง 0-15 คะแนน โดยให้คะแนน 1 คะแนนในขอ้ต่อไปน้ี ตอบว่า 
“ใช่” 2-4, 6, 8-10, 12, 14-15 และตอบวา่ “ไม่ใช่” 1, 5, 7, 11, 13 โดยแบ่งระดบัคะแนน ดงัน้ี 

11-15 คะแนน หมายความวา่ มีภาวะซึมเศร้าแน่นอน 
 6 -10 คะแนน หมายความวา่ บ่งบอกวา่มีภาวะซึมเศร้า 
   0-5 คะแนน หมายความวา่ ไม่มีภาวะซึมเศร้า 

เคร่ืองมือชุดที่ 2 แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก  (Indept interview) เก่ียวกับปัจจัย
ท านายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ
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เคร่ืองมือชุดที่ 3 แบบบนัทึกการสัมมนาเชิงปฏิบติัการกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยมี
การบนัทึกเสียง บนัทึกภาพและจดบนัทึกทุกระยะ 

กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity)  
น าเคร่ืองมือแบบวดัสัมพนัธภาพในครอบครัว การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมและแบบ

วดัภาวะซึมเศร้าในผู ้สูงอายุไทย ไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุมของข้อค าถามจากนั้นผูว้ิจยัน า
เค ร่ืองมือทั้ งหมด มาแก้ไขตามค าแนะน า โดยใช้เกณฑ์การตัดสินความตรงของเน้ือหา                 
ตามความเห็นสอดคล้องและยอมรับของผู ้ทรงคุณวุฒิมาค านวณหา ค่าความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม ( IOC : Index of item objective congruence) โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาขอ้
ค าถามดงัน้ี 

ใหค้ะแนน  +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

ใหค้ะแนน    0   ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

            ใหค้ะแนน  -1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตามวตัถุประสงค ์                              
 แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร (สุรพงษ ์คงสัตย ์

และธีรชาติ ธรรมวงค,์ 2551) 
เกณฑ์ 

1.    ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00  มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้

2.    ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 

2. การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability)  
โดยการน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้กบัผูสู้งอายุในชุมชนอ่ืน      

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 30 คน เพื่อความเข้าใจต่อค าถามและความชัดเจนของภาษาและ
ระยะเวลาตอบแบบสอบถาม จากนั้นท าการปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามให้มีความเท่ียงกบัเน้ือหา 
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแบบสอบถามแลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ โดยใช้
สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) หรือ KR21 โดยแบบวดัสัมพนัธภาพในครอบครัว 
มีค่าความเช่ือมัน่ 0.83 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม มีค่าความเช่ือมัน่ 0.79 และแบบวดัภาวะ
ซึมเศร้าในผูสู้งอายไุทย มีค่าความเช่ือมัน่ 0.87 
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ส าหรับแนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) ไดส้ร้างข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั แล้วน าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเหมาะสมก่อนน าไปเก็บขอ้มูล  
     
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  น าเสนอโครงร่างงานวิจัยและเค ร่ืองมือวิจัย เพื่ อขอรับความ เห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม ่
2.  ขออนุมติัหนงัสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ 
3.  น าหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ และผูใ้หญ่บา้นในเขตเทศบาลต าบลแม่
วาง เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละวธีิการด าเนินการใหท้ราบและขออนุญาตเขา้ไปเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 

4.  ช้ีแจงผูช่้วยวิจยั (เจา้หน้าท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลแม่วาง) 
เก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา วธีิการศึกษา ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.  ผู ้วิจ ัยและผู ้ช่วยวิจัย เก็บแบบสอบถาม พร้อมอธิบายวตัถุประสงค์ของการศึกษา             
และช้ีแจงขอความร่วมมือกลุ่มตวัอยา่ง ในการยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา และสิทธิในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี 

6.  หลังจากได้ข้อมูลครบแล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ีตั้งไว ้

7.  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept  interview)โดยผูว้ิจยั
ได้จดัท าตารางการเก็บข้อมูลและได้ท าการนัดหมายตามความสะดวกของผูใ้ห้ข้อมูลหลัก คือ 
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้า 

8.  หลงัจากไดข้อ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเรียบร้อยแลว้ น าไปจดัหมวดหมู่และสรุปผล 
9.  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบติัการกลุ่มผูมี้ส่วน

ได้ส่วนเสีย (Stakeholder group) เพื่อให้ทราบถึงขนาดและแนวโน้มของระดับปัญหา รวมถึง
ประโยชน์ท่ีได้จากการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ ร่วมคิดและวิจารณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางในการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอาย ุ

10. หลงัจากได้แนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของแต่ละปัจจยัแล้ว ก็น าข้อมูลมา
จดัท ากลยทุธ์ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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11. ด าเนินการจดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 1  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม  ปัจจยัทางร่างกาย 
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ  ใช้การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา     
เพื่อหาความชุก (Prevalence) ของภาวะซึมเศร้า 

3. การทดสอบปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางร่างกาย กับภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ สถิติท่ีใช้ คือ Binary logistic 
regression  

4. ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) จากนั้นจึงท าการสรุปเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อกัษร และตรวจสอบความถูกต้องกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ระยะที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปโดยวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analysis 
Induction) ประกอบดว้ยขั้นตอนการปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นที่ 1 การถอดเทปข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มอย่างละเอียด ชนิดค าต่อค า 
(Transcribing Interview) 

ขั้นที่ 2  การจดัเตรียมขอ้มูล (Data Management) โดยจดบนัทึกเตรียมเป็นลกัษณะ
แฟ้มต่างๆ 

ขั้นที่ 3 การให้รหัส (Coding) การจดัหมวดหมู่ข้อมูล (Categoring)งานวิจยัน้ีให้
ความส าคญักบัค าวา่ แนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้า 

ขั้นที ่4  การท าขอ้สรุปชัว่คราวและการตดัทอนขอ้มูล (Memoing Data Reduction)  
ขั้นที่ 5 การเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการน าเสนอ (Displaying Data for 

Analysis and Presentation) เป็นการน าขอ้สรุปยอ่ยๆ มาเช่ือมโยงกนัเพื่อหาขอ้สรุปโดยใช้แผนภูมิ 
(Charts) 

ขั้นที ่6 การประมวลและสรุปขอ้เทจ็จริง (Drawing and Verifying Conclusions)  
ขั้นที ่7 การพิสูจน์บทสรุปโดยการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
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กำรพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่ำง 
การพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่างโดยน าเสนอโครงร่างงานวิจยัและเคร่ืองมือวิจยัเพื่อขอรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุข    
จงัหวดัเชียงใหม่ เลขท่ี EC-CMPHO 09/2559 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการโดยการช้ีแจงถึงวตัถุประสงค ์ 
และขั้นตอนการด าเนินการวิจยั โดยขอความร่วมมือกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมโครงการดว้ยความสมคัร
ใจ และมีสิทธ์ถอนตวัจากการวิจยัไดถ้า้ตอ้งการ ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั 
และใชข้อ้มูลเฉพาะการศึกษาน้ีเท่านั้น การน าเสนอขอ้มูลจะน าเสนอในภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง 
และการเขา้ร่วมโครงการวจิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งลงนามในเอกสารเขา้ร่วมการวจิยั 
 
 



 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

การศึกษาปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอาย ุ   
ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1 ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านครอบครัว และปัจจยัทาง
ร่างกายของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

ตอนท่ี 2 สัมพนัธภาพกบัครอบครัวของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
ตอนท่ี 3 การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
ตอนท่ี 4 ภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
ตอนท่ี 5 ปัจจยัท่ีท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
ตอนท่ี 6 แนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
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ตอนที ่1  ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกจิ ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยทางร่างกายของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางร่างกายของ

ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถาม จ านวน 285 คน โดยการหา
ความถ่ี จ  านวน ร้อยละ น าเสนอดงัแสดงในตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล รวม มีภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     
     ชาย 118 41.40 13 31.71 
     หญิง 167 58.60 28 68.29 
อายุ     
     60 – 69 ปี 140 49.12 17 41.46 
     70 – 79 ปี 79 27.72 8 19.51 
     80 ปีข้ึนไป 66 23.16 16 39.02 

อายตุ  ่าสุด 60  ปี , อายสูุงสุด 92 ปี , อายเุฉล่ีย 71.67 , S.D = 8.287 
สถานภาพสมรส     
     โสด 17 5.97 5 12.20 
     คู่/สมรส 176 61.75 22 53.66 
     หยา่/หมา้ย/แยก 92 32.28 14 34.15 
ระดับการศึกษา     
     ไม่ไดศึ้กษา 22 7.72 4 9.76 
     ประถมศึกษา 249 87.37 36 87.80 
     มธัยมศึกษาหรือสูงกวา่ 14 4.91 1 2.44 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.60 มีอายุ
ระหว่าง 60 – 69 ปี ร้อยละ 49.12 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพ คู่/สมรส ร้อยละ 61.75 
และมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา มากท่ีสุด ร้อยละ 87.37 

โดยผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.29 มีอายุ 60 – 69 ปี    
ร้อยละ41.46 สถานภาพสมรส ร้อยละ 53.66 และมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 87.80 
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
รวม มีภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การท างาน (n = 285)     
     ท างาน 145 50.88 14 34.15 
     ไม่ท างาน 140 49.12 27 65.85 
อาชีพ (n = 145)     
      เกษตรกรรม 55 37.93 6 10.91 
      ผูใ้ชแ้รงงาน/รับจา้ง 43 29.66 4 9.30 
      คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 47 32.41 4 8.51 
สาเหตุทีไ่ม่ท างาน (n =186)     
      ปัญหาสุขภาพ 41 22.04 10 24.39* 
      ไม่มีงานท า 48 25.81 8 16.67* 
      บุตรหลานไม่ใหท้  างาน 94 50.54 16 17.02* 

สาเหตุอ่ืน ๆ  3 1.61 0 0.00 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้     

กรณไีม่ท างานมีรายได้มาจาก (n =237)     
      บุตร/หลาน 101 42.62 14 13.86* 
      เงินออม 5 2.11 0 0.00 
      บ านาญ 1 0.42 0 0.00 
      คู่สมรส 6 2.53 1 16.67* 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
รวม มีภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
      ญาติพี่นอ้ง 4 1.69 0 0.00 

เบ้ียผูสู้งอาย ุ 120 50.63 25 20.83* 
หมายเหตุ:ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้     

ความเพยีงพอของรายได้ (n = 285)     
     เพียงพอ 186 65.30 18 43.90 
     ไม่เพียงพอ 99 34.70 23 56.10 

หมายเหตุ:* คือ percent by row 
 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัทางเศรษฐกิจของผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่มีการท างาน 
ร้อยละ 50.88 โดยมีผูสู้งอายปุระกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 37.93 

เหตุผลท่ีผูสู้งอายุท่ีไม่ท างาน เน่ืองจากบุตรหลานไม่ให้ท างานมากท่ีสุด ร้อยละ 50.54
และผูสู้งอายท่ีุไม่ท างานมีรายไดม้าจากเบ้ียผูสู้งอายมุากท่ีสุด ร้อยละ 50.63 

ความเพียงพอของรายได ้ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีรายไดเ้พียงพอ ร้อยละ 65.30 
โดยผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ท างาน ร้อยละ 65.85 เป็นเกษตรกรรม ร้อยละ 

42.86 และสาเหตุท่ีไม่ท างานเพราะปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 24.39 มีรายไดจ้ากเบ้ียผูสู้งอายุ ร้อยละ 
20.83 และมีรายไดไ้ม่เพียงพอ ร้อยละ 56.10 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงของ
ภาวะซึมเศร้า โดยส่วนใหญ่รายได้ไม่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายหมดไปกบัค่ารักษาตนเองเวลาเจ็บป่วย  
ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร เบ้ียผูสู้งอายุไม่เพียงพอและส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม  ซ่ึงท าให้ผูสู้งอาย ุ
เกิดความเครียด เบ่ือหน่ายชีวิตและยงัส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา และพบวา่ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ
ซึมเศร้าทานอาหารไดน้้อย เบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั ข้ีหลงข้ีลืม ท าให้เป็นโรคความดนัโลหิตสูง 
โรคอลัไซเมอร์ ระบบขบัถ่ายไม่ปกติ ซ่ึงมีผูสู้งอายทุ่านหน่ึงกล่าววา่ 

“…รายได้ก็มีน้อยกบัเบ้ียผูสู้งอายุท่ีได้จากรัฐบาลก็ไม่พอใช้ในแต่ละเดือน เดือนไหน       
ไม่พอก็ต้องไปยืมคนอ่ืนมา พอเขามาทวงก็ไม่มีให้ เครียด จนกินไม่ได้ จะนอนก็นอนไม่หลับ      
คิดแต่เร่ืองวา่จะหาเงินท่ีไหนมา” (สัมภาษณ์ เม่ือ 30 กรกฎาคม 2559) 
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ผูสู้งอายอีุกท่านหน่ึงกล่าววา่ 
“… แต่ก่อนท านา ท าสวน เด๋ียวน้ีแก่แลว้ ท ามากก็ไม่ไหว จะเป็นลม ท ามาก็ไดผ้ลผลิต

น้อย ไดก้ าไรนิดหน่อย บางคร้ังเลยเครียด ไม่รู้จะท ายงัไงให้มีรายได ้บางคร้ังลูกโทรมาขอความ
ช่วยเหลือเร่ืองเงินก็ต้องช่วยบ้าง สงสารลูก เราก็มีไม่พอหรอกนะ ไปหยิบยืมคนอ่ืนมาก็มี....”
(สัมภาษณ์ เม่ือ 26 กรกฎาคม 2559) 
 

ผูสู้งอายอีุกท่านหน่ึงกล่าววา่ 
“…. ยายไม่ไดท้  างานแลว้ ลูกไม่ให้ท า ลูกก็ส่งเงินมาบา้ง ก็ยงัดีท่ีมีค่าเบ้ียมาช่วยด้วย 

จะกินจะซ้ืออะไรก็ตอ้งคอยประหยดักลวัไม่พอใช้ เพราะยายไม่มีเงินเก็บ จนท าให้กินอะไรไม่ลง
เบ่ืออาหารไปดว้ย” (สัมภาษณ์ เม่ือ 28 กรกฎาคม 2559) 
 

จะเห็นไดว้า่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเป็นเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผูสู้งอายเุกิดความเครียด     
จนสามารถน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าได ้
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามปัจจัยด้านสังคม 
 

ปัจจัยด้านสังคม 
รวม มีภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บุคคลทีอ่าศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน (n = 345)     
อยูต่ามล าพงั 34 9.86 6 17.65* 
อยูก่บัคู่สมรส 153 44.35 19 12.42* 
อยูก่บับุตร 141 40.87 22 15.60* 
อยูก่บัญาติ 17 4.93 4 23.53* 

รวม 345 100.00  

หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้, * คือ percent by row 
  

จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นวา่บุคคลท่ีผูสู้งอายุอาศยัอยูด่ว้ยในปัจจุบนัมากท่ีสุด คือ        
อยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 44.35 รองลงมาอยู่กับบุตร ร้อยละ 40.87 อยู่ตามล าพัง ร้อยละ 9.86              
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อยู่กับญาติ ร้อยละ 4.93 โดยสัดส่วนของกลุ่มท่ีมีภาวะซึมเศร้ามากท่ีสุด คือ กลุ่มท่ีอยู่กับญาติ      
ร้อยละ 23.53 

 
ตารางที ่4.4 จ านวน และร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามปัจจัยทางร่างกาย 
 

ปัจจัยทางร่างกาย 
รวม มีภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ในปัจจุบันต้องอาศัยผู้ดูแลหรือไม่ (n = 285)     
ตอ้งมีผูดู้แล 56 19.65 18 43.90 
ไม่ตอ้งมีผูดู้แล 229 80.35 23 56.10 

โรคประจ าตัว (n = 285)     
มีโรคประจ าตวั 208 73.00  36 73.0 

     ไม่มีโรคประจ าตวั 77 27.00  5 27.0 
ชนิดของโรคประจ าตัว (n = 307)     
      โรคเบาหวาน 54 17.59 12 22.22* 
      โรคความดนัโลหิตสูง 145 47.23 21 14.48* 
      โรคหลอดเลือดสมอง 6 1.95 2 33.33* 
      โรคมะเร็ง 3 0.98 0 0.00 
      โรคขอ้เข่าเส่ือม 33 10.75 6 18.18* 
      โรคอ่ืนๆ เช่น โรคตา กระดูกทบัเส้นประสาท 66 21.50 14 21.21* 

 หมายเหตุ:ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้     
หมายเหตุ: * คือ percent by row 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่ตอ้งมีผูดู้แล ร้อยละ 80.35 และ

ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 73.00 โดยท่ีพบโรคความดนัโลหิตสูงมากท่ีสุด ร้อยละ 47.23 
รองลงมาโรคเบาหวาน ร้อยละ 17.59 และโรคขอ้เข่าเส่ือม ร้อยละ 10.75 

โดยผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ตอ้งมีผูดู้แล ร้อยละ 56.10 มีโรคประจ าตวั 
ร้อยละ 73.0 โดยโรคหลอดเลือดสมองมีสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 33.33 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษายงัพบว่า ผูสู้งอายุท่ีอยู่ในภาวะซึมเศร้า มีโรค
ประจ าตวั เช่น โรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้เส่ือม ท าให้อ่อนเพลียง่ายเหน่ือยลา้ 
ไม่มีเร่ียวแรง และเกิดความเบ่ือหน่าย การเดินการเคล่ือนไหวท่ีล าบากของผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาเข่า
เส่ือม ท าให้ผูสู้งอายุเกิดความเครียดเน่ืองจากสภาพร่างกายท่ีเปล่ียนไปและยงัมีผลกระทบต่อการ
ออกก าลงักาย ท าให้ไม่มีการดูแลสุขภาพตนเอง ขาดการพูดคุยกบัเพื่อนบา้น ซ่ึงการออกก าลงักาย
ของผูสู้งอายุมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูสู้งอายุบางคนออกก าลงักาย
เพื่อให้สุขภาพกายแข็งแรง เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได ้เพื่อคลายความเหงาและ  คลายเครียด 
เป็นตน้ การออกก าลงักายนอกจากจะช่วยลดภาวะเครียดไดแ้ล้ว ผูสู้งอายุยงัได้พบปะแลกเปล่ียน
พูดคุยกนั ดูแลเอาใจใส่แสดงความห่วงใย ถามสารทุกขสุ์ขดิบ ซ่ึงผลจากทางกายดงักล่าว จึงส่งผล
ให้ผูสู้งอายุลดบาทบาทดา้นสังคมท าให้เกิดความเหงา ขาดความสดช่ืน ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการ
สัมภาษณ์ดงัน้ี 

 
“…มีโรคภยั เลยท าให้เหน่ือยง่าย อยากออกก าลงักายก็เดินรอบบา้น ไม่ไดอ้อกไปขา้ง

นอก มีชมรมผูสู้งอายุเคา้ออกก าลงักาย ก็ไม่ไดไ้ป ล าบาก เหน่ือยง่าย ท าให้ไม่ไดพ้บปะพูดคุยกบั
ผูสู้งอายดุว้ยกนัเอง” (สัมภาษณ์ เม่ือ 23 กรกฎาคม 2559) 

 
ผูสู้งอายอีุกท่านหน่ึงกล่าววา่ 
“อยูท่ี่บา้นน่ีแหละ ท างานบา้นไป ท าเท่าท่ีท าได ้เก็บกวาดใบไม ้อยูเ่ฉยๆไม่ได ้ก็อยูแ่ต่

ในบ้าน ออกไปไหนเดินล าบาก ปวดเข่า พูดคุยกับคนอ่ืนน้อย เดินไปเท่ียวหาเขาก็ล าบาก” 
(สัมภาษณ์ เม่ือ 25 กรกฎาคม 2559) 
 

ผูสู้งอายอีุกท่านหน่ึงกล่าววา่ 
“ป่วยโรคภยัเยอะ เลยท าให้เครียดเม่ือไหร่จะหาย อยากให้หายไวๆ ไม่อยากเป็นภาระ

ของลูกหลาน” (สัมภาษณ์ เม่ือ 25 กรกฎาคม 2559) 
 

ผูสู้งอายอีุกท่านหน่ึงกล่าววา่ 
“ตาก็มองไม่ค่อยเห็น จะไปไหนก็เลยล าบาก……บางวนัท างานนิดหน่อยก็จะเป็นลม 

หนา้มืด ไดแ้ต่รอให้เคา้มาเท่ียวหา เพื่อนบา้นก็มีอยูบ่า้ง แต่เขาก็ไปท างาน วนัๆเลยไม่ค่อยไดคุ้ยกบั
ใคร มีเหงาบา้ง” (สัมภาษณ์ เม่ือ 30 กรกฎาคม 2559) 
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จะเห็นไดว้า่ปัญหาสุขภาพเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหผู้สู้งอายเุกิดความเครียด และส่งผลให้
การเข้าร่วมสังคมลดน้อยลง จนเกิดภาวะจิตใจท่ีเหงา เบ่ือหน่าย ส่งผลท าให้ผูสู้งอายุเกิดภาวะ
ซึมเศร้าได ้

นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์ยงัพบว่า สาเหตุของภาวะซึมเศร้าซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ี
ผูว้ิจยัเห็นวา่มีผลกระทบต่อภาวะซึมเศร้า คือ การด่ืมสุราติดต่อกนัเป็นเวลานานของผูสู้งอายุจนท า
ใหมี้การติดสุราขาดไม่ได ้ดงัเช่นจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ต่อไปน้ี 

“ลุงด่ืมมาตั้งแต่หนุ่ม ๆ แล้ว วนัไหนได้ไปงานในหมู่บา้นก็ได้ด่ืม ได้ด่ืมแล้วสดช่ืน           
ถา้ไม่ไดด่ื้มจะหงุดหงิด” (สัมภาษณ์ เม่ือ 27 กรกฎาคม 2559) 

“ลุงชอบด่ืมเป็นประจ า...... เครียดมาได้ด่ืม ท าให้ลืมเร่ืองท่ี เครียดไป จนตอนน้ีขาด
ไม่ไดแ้ลว้ ลูก ๆ ก็หา้ม เพราะเคา้เป็นห่วงสุขภาพ” (สัมภาษณ์ เม่ือ 27 กรกฎาคม 2559) 
 
ตารางที่  4.5 จ านวน และร้อยละของผู้สูงอายุจ าแนกตามการเกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด

ความเครียดในระยะเวลา 1 ปี 
 

ปัจจัยอ่ืน ๆ 
รวม มีภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การเกดิเหตุการณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิความเครียดใน
ระยะเวลา 1 ปี ( n=285) 

  
  

มีเหตุการณ์เกิดข้ึน 41 14.39 13 31.71 
ไม่มีเหตุการณ์เกิดข้ึน 244 85.61 28 68.29 

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในระยะเวลา 1 ปี (n=49)     

มีเร่ืองทะเลาะกบัผูอ่ื้นอยา่งรุนแรง 4 8.16 3 75.00* 
ญาติพี่นอ้งในครอบครัวเจบ็ป่วย 35 71.43 11 31.43* 
บุคคลในครอบครัวเสียชีวติ 2 4.08 0 0.00 
ลูกไปเรียน/ท างานต่างจงัหวดั 3 6.12 0 0.00 
ญาติในครอบครัวมีปัญหาเดือดร้อน 3 6.12 3 100.00* 
กูย้มื/เป็นหน้ีสิน 2 4.08 0 0.00 
หมายเหตุ:ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้     

หมายเหตุ: * คือ percent by row 



56 
 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูสู้งอายุไม่พบเหตุการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเครียดในระยะเวลา  
1 ปีท่ีผา่นมา คิดเป็นร้อยละ 85.61 โดยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูสู้งอายุในระยะเวลา 1 ปี คือ  ญาติพี่
น้องในครอบครัวเจ็บป่วยมากท่ีสุด ร้อยละ 71.43 โดยผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่มี
เหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเครียดเกิดข้ึนใน 1 ปี ร้อยละ 68.29 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์มีเร่ืองทะเลาะ
กบัผูอ่ื้นอยา่งรุนแรง ร้อยละ 75.00 
 
ตอนที ่2 สัมพนัธภาพกบัครอบครัวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลสัมพนัธภาพกบัครอบครัวของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  โดยการหาจ านวน และร้อยละ แสดงในตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.6 จ านวนและ ร้อยละ ของผู้สูงอายุทีม่ีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวทีด่ี 
 

ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว มีความสัมพนัธ์
กบัครอบครัวทีด่ี 

ทดสอบความสัมพนัธ์
กบัภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ 2 p-value 

ผูสู้งอายสุามารถใหค้  าปรึกษาเม่ือสมาชิกใน
ครอบครัวมาขอค าปรึกษา 

273 95.79 7.570 0.006* 

ผูสู้งอาย ุรู้สึกวา่สมาชิกในครอบครัว รักและห่วงใย
ผูสู้งอายเุสมอ 

279 97.89 13.602 0.000* 

ผูสู้งอายคิุดวา่บุคคลในครอบครัวท่ีผูสู้งอายุ
ไวว้างใจและเป็นท่ีปรึกษาของผูสู้งอายไุด้ 

271 95.09 29.766 0.000* 

ผูสู้งอายคิุดวา่สมาชิกในครอบครัวเห็นความส าคญั
ในตวัผูสู้งอายุ 

275 96.49 10.673 0.001* 

สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่เขา้ใจรู้วา่ผูสู้งอายุ
ชอบและตอ้งการอะไร 

276 96.84 41.883 0.000* 

ผูสู้งอายเุขา้กบัสมาชิกในครอบครัวไดดี้ 277 97.19 35.725 0.000* 
ผูสู้งอายมีุความผกูพนั สนิทสนม และเป็นกนัเอง
กบัสมาชิกในครอบครัว 
 

281 98.60 24.144 0.000* 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว มีความสัมพนัธ์
กบัครอบครัวทีด่ี 

ทดสอบความสัมพนัธ์
กบัภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ 2 p-value 

ผูสู้งอายคิุดวา่สมาชิกในครอบครัว หวงัดี และมี
ความจริงใจต่อตวัผูสู้งอายเุสมอ 

277 97.19 8.476 0.004* 

ผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ  270 94.74 35.138 0.000* 
ผูสู้งอายสุามารถปรับทุกขห์รือระบายความคบัขอ้ง
ใจเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆกบัสมาชิกในครอบครัวได ้

278 97.54 4.723 0.030* 

ผูสู้งอายไุดรั้บการปลอบใจ และใหก้ าลงัใจเป็น
อยา่งดีจากสมาชิกในครอบครัว 

279 97.89 13.602 0.000* 

ผูสู้งอายรูุ้สึกอบอุ่นเม่ืออยูก่บัสมาชิกในครอบครัว 279 97.89 6.312 0.012* 
ผูสู้งอายมีุส่วนในการแกปั้ญหาส าคญัต่าง ๆของ
ครอบครัว 

273 95.79 12.901 0.000* 

ผูสู้งอายตุอ้งการอยูต่ามล าพงัภายในบา้น 253 88.77 11.694 0.001* 
ผูสู้งอายคิุดวา่บุคคลในครอบครัวเป็นท่ีปรึกษาของ
ผูสู้งอายไุด ้

276 96.48 12.789 0.000* 

* Significant with P value   0.05 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวท่ีดี มากกว่าร้อยละ 80         
โดยผูสู้งอายุมีความผูกพนั สนิทสนม และเป็นกนัเองกบัสมาชิกในครอบครัว เป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 
98.60 รองลงมาคือ รู้สึกวา่สมาชิกในครอบครัวรักและห่วงใยท่านเสมอ ไดรั้บการปลอบใจ และให้
ก าลังใจเป็นอย่างดีจากสมาชิกในครอบครัว และรู้สึกอบอุ่นเม่ืออยู่กับสมาชิกในครอบครัว            
ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ร้อยละ 97.89 ส่วนอนัดบัสุดทา้ย คือ ตอ้งการอยู่ตามล าพงัภายในบา้น ร้อยละ 
88.77 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสัมพนัธภาพกับครอบครัวกับภาวะซึมเศร้า 
พบวา่ สัมพนัธภาพกบัครอบครัวรายขอ้ ทั้ง 15 ขอ้มีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอาย ุ
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ตารางที ่4.7 ระดับความสัมพนัธ์กบัครอบครัวของผู้สูงอายุ 
 

ระดับความสัมพนัธ์กบัครอบครัว 
ของผู้สูงอายุเทศบาลต าบลแม่วาง 

รวม มีภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
มีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวต ่า 8 2.81 5 12.20 
มีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวสูง 277 97.19 36 87.80 
คะแนนต ่าสุด 4 คะแนน ,คะแนนสูงสุด 15 คะแนน , คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.446 , S.D = 1.745 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์กับครอบครัวสูง ร้อยละ 

97.19 และมีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวต ่า ร้อยละ 2.81 ตามล าดบั ทั้งน้ีคะแนนความสัมพนัธ์ต ่าสุด 
เท่ากับ 4 คะแนน คะแนนความสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 15 คะแนน และค่าเฉล่ียเท่ากับ 14.446        
โดยผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวสูง ร้อยละ 87.80 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ ไม่ไดป้รึกษาครอบครัวเม่ือเกิด
ปัญหาข้ึนชอบเก็บปัญหาไวค้นเดียว เพื่อให้เกิดความสุขในครอบครัว แต่มีบางคนจะปรึกษา
ผูสู้งอายุด้วยกันเอง และบางคนมีการทะเลาะเบาะแวง้กับลูกหลานท าให้ขาดการดูแลเอาใจใส่     
โดยผู ้สูงอายุท่ี มีภาวะซึมเศร้า มีความต้องการ  การดูแลเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว                
โดยการแสดงออก เม่ือผู ้สูงอายุเจ็บป่วยช่วยท างานบ้าน ช่วยหาอาหาร พาไปโรงพยาบาล               
ท  าให้ผูสู้งอายุรู้สึกวา่ครอบครัวยงัเอาใจใส่ และการดูแลทางดา้นจิตใจ ซ่ึงผูสู้งอายุให้ความส าคญั 
โดยการแสดงการเอาใจใส่ ห่วงใย ยกยอ่ง ช่ืนชมและแสดงความเคารพนบัถือต่อผูสู้งอายุ เช่น การ
ไหวท้กัทาย เรียกตายายปู่ยา่ จึงท าใหผู้สู้งอายมีุความสุขมากเช่นกนั  

 
ดงัท่ีผูสู้งอายทุ่านหน่ึงกล่าววา่ 
“อยากให้เขาเรียกถามบา้ง อยากให้ลูกหลานท่ีอยูไ่กลมาหาบา้ง แค่เขาถามว่ากินขา้ว

กบัอะไร นอนรึยงั ก็ต้ืนตนัดีใจแล้ว …. ลูกหลานขอให้เห็นหน้า มาหาบา้งก็ดีใจแล้ว ไม่ตอ้งเอา
อะไรมาให”้ (สัมภาษณ์ผูสู้งอาย ุส เม่ือ 25 กรกฎาคม 2559) 
 

ผูสู้งอายอีุกท่านหน่ึงกล่าววา่ 
“ทานขา้วคนเดียวไม่อร่อยเลย อยากทานขา้วพร้อมหน้าลูกหลาน ถึงรสชาติไม่อร่อย 

แต่ก็มีความสุข” (สัมภาษณ์ผูสู้งอาย ุม  เม่ือ 27 กรกฎาคม 2559) 
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ผูสู้งอายอีุกท่านหน่ึงกล่าววา่ 
“เขาต้องท างานไม่มีเวลาดูแลยายหรอก แต่เวลายายป่วยก็มีเวลามาดูแล ลูกหลาน

เปล่ียนเวรกนั ….บางคร้ังลูก ๆ ก็ทะเลาะกนั อยากให้ลูก ๆ รักกนั” (สัมภาษณ์ เม่ือ 26 กรกฎาคม
2559) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การดูแลเอาใจผูสู้งอายขุองบุคคลในครอบครัว มีผลต่อภาวะซึมเศร้า  
ของผู ้สูงอายุ  ซ่ึงหากบุตรหลานไม่คอยดูแลเอาใจใส่ ไม่มาเท่ียวหา ไม่ มี กิจกรรมร่วมกัน               
ในครอบครัว ท าให้ผูสู้งอายุเกิดความเหงา เบ่ือหน่ายชีวิต รู้สึกวา่ตนเองไม่ส าคญั จึงส่งผลต่อภาวะ
ซึมเศร้าได ้
 
ตอนที ่3 การเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบล   
แม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  โดยการหาจ านวน และร้อยละ แสดงในตาราง 4.8 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.8 จ านวน และร้อยละของการมีส่วนร่วมกจิกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ 
 

การเข้าร่วมทางสังคม มีการเข้าร่วมสงคม ทดสอบความสัมพนัธ์
กบัภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ 2 p-value 

ผูสู้งอายเุป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ 180 63.2 0.440 0.507 
ผูสู้งอายไุดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม การ
รวมกลุ่มในลกัษณะของเครือข่ายหรือชุมชน
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

214 75.1 14.585 0.000* 

ผูสู้งอายมีุโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และทศันคติต่างๆ 

225 78.9 26.221 0.000* 

ผูสู้งอายมีุการส่งเสริมใหก้ารช่วยเหลือสังคม
หรือเป็นท่ีพึ่งทางใจใหก้บัคนวยัอ่ืน 

207 72.6 13.705 0.000* 

ผูสู้งอายคิุดวา่มีความจ าเป็นท่ีผูสู้งอายคุวรเขา้
สังคมพบปะกบับุคคลต่างๆ 

269 94.4 40.677 0.000* 

* Significant with P value   0.05 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูสู้งอายุมีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม มากกว่าร้อยละ 40         
โดยผู ้สูงอายุคิดว่ามีความจ าเป็นท่ีผู ้สูงอายุควรเข้าสังคมพบปะกับบุคคลต่างๆเป็นอันดับ 1           
ร้อยละ 94.4 รองลงมาคือ มีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทศันคติต่างๆ ร้อยละ 78.9           
ส่วนอนัดบัสุดทา้ยคือ มีโอกาสในการรวมกลุ่มหรือชมรมผูสู้งอาย ุร้อยละ 43.9 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัภาวะซึมเศร้า คือ 1) ผูสู้งอายุเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลกัษณะของเครือข่าย
หรือชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 2) ผูสู้งอายุมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ทศันคติต่างๆ 3) ผูสู้งอายุมีการส่งเสริมให้การช่วยเหลือสังคมหรือเป็นท่ีพึ่งทางใจให้กบัคนวยัอ่ืน 
4) คิดวา่มีความจ าเป็นท่ีผูสู้งอายคุวรเขา้สังคมพบปะกบับุคคลต่างๆ 
 
ตารางที ่4.9 ระดับการเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคมโดยรวมของผู้สูงอายุ 
 
การเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ

เทศบาลต าบลแม่วาง 
รวม มีภาวะซึมเศร้า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมต ่า 72 25.26 22 53.66 
การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมสูง 213 74.74 19 46.34 

คะแนนต ่าสุด  0  คะแนน,  คะแนนสูงสุด  6 คะแนน, คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.29, S.D=1.875 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมสูง ร้อยละ 
74.74 รองลงมา คือ มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมต ่า ร้อยละ 25.26 ทั้งน้ีคะแนนความสัมพนัธ์
ต ่าสุดเท่ากับ 0 คะแนน คะแนนความสัมพนัธ์สูงสุดเท่ากับ 6 คะแนน และค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29              
โดยผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ มีการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมต ่า ร้อยละ 53.66 
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ตอนที ่4 ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
การวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง น าเสนอเป็น

จ านวนและร้อยละ ดงัแสดงในตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.10 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุทีม่ีภาวะซึมเศร้า 
 

ภาวะซึมเศร้า 
ค าตอบทีม่ี

ภาวะซึมเศร้า 
จ านวน ร้อยละ 

โดยทัว่ไปผูสู้งอายพุึงพอใจกบัชีวติตวัเอง ไม่ใช่ 29 10.18 
ผูสู้งอายลุดกิจกรรมหรือความสนใจในส่ิงต่างๆลง ใช่ 57 20.00 
ผูสู้งอายรูุ้สึกวา่ชีวติของท่านวา่งเปล่า ใช่ 35 12.28 
ผูสู้งอายรูุ้สึกเบ่ือๆอยูบ่่อยคร้ัง ใช่ 103 36.14 
ผูสู้งอายอุารมณ์ดีเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ 47 16.49 
ผูสู้งอายกุลวัวา่อะไรร้ายๆ จะเกิดข้ึนกบัผูสู้งอายุ ใช่ 117 41.05 
ผูสู้งอายรูุ้สึกมีความสุขเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่ 30 10.53 
ผูสู้งอายรูุ้สึกหมดหนทางอยูบ่่อยคร้ัง ใช่ 39 13.68 
ผูสู้งอายชุอบอยูก่บับา้นมากกวา่ออกไปหาอะไรท านอก
บา้น 

ใช่ 118 41.40 

ผูสู้งอายรูุ้สึกวา่ท่านมีปัญหาความจ ามากกวา่ใครๆ ใช่ 97 34.04 
ผูสู้งอายคิุดวา่การท่ีมีชีวิตอยูม่าไดจ้นถึงทุกวนัน้ีมนัช่าง
แสนวเิศษ 

ไม่ใช่ 63 22.11 

ผูสู้งอายรูุ้สึกหรือไม่วา่ชีวติท่ีก าลงัเป็นอยูต่อนน้ีช่างไร้ค่า
เหลือเกิน 

ใช่ 23 8.07 

ผูสู้งอายรูุ้สึกมีก าลงัเตม็ท่ี ไม่ใช่ 73 25.61 
ผูสู้งอายรูุ้สึกหมดหวงักบัส่ิงท่ีผูสู้งอายกุ  าลงัเผชิญอยู ่ ใช่ 26 9.12 
ผูสู้งอายคิุดวา่คนอ่ืนๆดีกวา่ผูสู้งอาย ุ ใช่ 35 12.28 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วางมีภาวะซึมเศร้าเป็นอนัดบั 
1 คือ ชอบอยูก่บับา้นมากกวา่ออกไปหาอะไรท านอกบา้น ร้อยละ 41.40 รองลงมาคือ กลวัวา่อะไร
ร้ายๆ จะเกิดข้ึนกบัตนเอง ร้อยละ 41.05 และรู้สึกเบ่ือๆอยูบ่่อยคร้ัง ร้อยละ 36.14 ตามล าดบั ส่วน
อนัดบัสุดทา้ย คือ รู้สึกหรือไม่วา่ชีวติท่ีก าลงัเป็นอยูต่อนน้ีช่างไร้ค่าเหลือเกิน ร้อยละ 8.07 
 
ตารางที ่4.11 ระดับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุเทศบาลต าบลแม่วาง 
 

ระดับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุเทศบาลต าบลแม่วาง จ านวน ร้อยละ 
มีภาวะซึมเศร้าแน่นอน 16 5.61 
บ่งบอกวา่มีภาวะซึมเศร้า 25 8.78 
ไม่มีภาวะซึมเศร้า 244 85.61 

รวม 285 100.00 
คะแนนต ่าสุด  0  คะแนน,  คะแนนสูงสุด  15 คะแนน, คะแนนเฉล่ียเท่ากบั3.13, S.D= 3.213 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ไม่มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 85.61 รองลงมา

คือ บ่งบอกวา่มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 8.78 และมีภาวะซึมเศร้าแน่นอน ร้อยละ 5.61 ตามล าดบั   
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ตอนที ่5 ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าในผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
โดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล       
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทางร่างกายท่ีเป็นตวัท านายภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุ   
โดยใช ้Binary Logistic Regression ดงัแสดงในตารางดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.12 ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
 

ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้า 
ภาวะซึมเศร้า 

n/N (%) 
Unadjusted 

OR (95% CI) 
Adjusted 

OR (95% CI) 

เพศ    
ชาย 13/118(11.02%) Referent Referent 
หญิง 28/167(16.77%) 1.62(0.80 –3.29) 1.13(0.44 – 2.86) 

อายุ    
     60 – 69 ปี 17/140(12.14%) Referent Referent 
     70 – 79 ปี 8/79(10.13%) 0.82(0.34 – 1.99) 0.48 (0.15 – 1.57) 
     80 ปีข้ึนไป 16/66(24.24%) 2.32(1.09 – 4.94) 1.23 (0.40 – 3.82) 
สถานภาพสมรส    
      คู่/สมรส 22/176(12.50%) Referent Referent 
     โสด 5/17(29.41%) 2.92(0.94 – 9.07) 3.78(0.89 – 16.13) 
      หยา่/หมา้ย/แยก 14/92(15.22%) 1.26(0.61 – 2.59) 0.99 (0.35– 2.83) 
ระดับการศึกษา    
     ไดศึ้กษา 37/263(14.07%) Referent Referent 
     ไม่ไดศึ้กษา 4/22(18.18%) 1.36(0.44 – 4.24) 0.45 (0.08– 2.58) 
การประกอบอาชีพ    
     ท างาน 14/145(9.66%) Referent Referent 
     ไม่ท างาน 27/140(19.29%) 2.24*(1.12 –  4.47) 0.71 (0.24– 2.05) 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
 
ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้า 

n/N (%) 
Unadjusted 

OR (95% CI) 
Adjusted 

OR (95% CI) 

รายได้    
     เพียงพอ 8/186(9.68%) Referent Referent 
     ไม่เพียงพอ 23/99(23.23%) 2.83*(1.44 – 5.54) 3.71* (1.59– 8.67) 
โรคประจ าตัว    

ไม่มี 5/77(6.49%) Referent Referent 
   มี 36/208(17.31%) 3.01*(1.14 – 7.99) 3.42*(1.01– 11.57) 

ผู้ดูแล    
ไม่มีตอ้งมีผูดู้แล 23/229(10.04) Referent Referent 
ตอ้งมีผูดู้แล 18/56(32.14%) 4.24*(2.09 – 8.61) 3.98*(1.56– 10.21) 

อยู่ตามล าพงั    
    ไม่ใช่ 35/279(12.54%) Referent Referent 
     ใช่ 6/34(17.65%) 1.32(0.51 – 3.42) 0.99(0.27– 3.67) 
ความสัมพนัธ์ภายกบัครอบครัว   
     ระดบัสูง 36/277(13.00%) Referent Referent 
     ระดบัต ่า 5/8(62.50%) 11.16*( 2.56 – 48.7) 47.68*(5.44– 417.80) 
การเข้าร่วมทางสังคม    
     ระดบัสูง 19/213(8.92%) Referent Referent 
     ระดบัต ่า 22/72(25.26%) 0.98*(2.26 – 8.94) 4.86*(1.90– 12.42) 

* Significant with P value   0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอเกิดภาวะซึมเศร้า มากกว่ากลุ่ม
ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้เพียงพอ 3.71 เท่า (Adjusted OR =3.71, 95%CI = 1.59– 8.67) ผูสู้งอายุท่ีมีโรค
ประจ าตวัเกิดภาวะซึมเศร้ามากกวา่ 3.53 เท่าของผูสู้งอายุท่ีไม่มีโรคประจ าตวั(Adjusted OR =3.42, 
95%CI = 1.01–11.57) ผูสู้งอายุท่ีตอ้งมีผูดู้แลเกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่า3.98 เท่าของผูสู้งอายุท่ีไม่
ตอ้งมีผูดู้แล (Adjusted OR =3.98, 95%CI = 1.56–10.21) ผูสู้งอายท่ีุมีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวต ่า
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เกิดภาวะซึมเศร้ามากกว่า 47.68 เท่า ของผูสู้งอายุท่ีมีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวสูง (Adjusted OR 
=47.68, 95%CI =5.44– 417.80)  และผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมทางสังคมระดบัต ่า เกิดภาวะซึมเศร้ามากกวา่ 
4.86 เท่า ของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมทางสังคมระดบัสูง (Adjusted OR =4.86, 95%CI = 1.90– 12.42) 
 
ตอนที ่6 แนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 

แนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุเทศบาลต าบลแม่วางจากข้อสรุป              
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการณ์แบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ผูว้จิยัไดก้  าหนดแนวทางป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายสุรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.13 แนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุเทศบาลต าบลแม่วาง 
 

ปัจจัย ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว 

1. ไม่มีเวลาใหค้รอบครัว 
2. มีการส่ือสารพูดคุยกนันอ้ยลง 
3. ไม่มีความเคารพนบัถือ
ผูสู้งอาย ุ
4. สังคมปัจจุบนัต่างคนต่างอยู ่
5. ไม่มีพื้นท่ีใหผู้สู้งอาย ุ
6. ไม่มีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหา 

1.  ควรมีเวลาให้ครอบครัวปรึกษาหารือ
กนั  รับประทานอาหารร่วมกนั 
2. ให้ความเคารพและให้ความส าคญักบั
พอ่แม่หรือผูสู้งอายมุากข้ึน 
3. ควรมีกิจกรรมให้กับผูสู้อายุ เช่น การ
เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
4. มีกิจกรรมในครอบครัว  เช่นท าอาหาร
ร่วมกนั  มีการพูดคุยกนั 
5. ลูกหลานสอบถามสารทุกขสุ์กดิบของ
ผูสู้งอายเุป็นประจ า 
6. จดักิจกรรมวนัรวมญาติ 

ความสัมพนัธ์ใน
ชุมชน 

1. ไม่มีท่ีปรึกษาเม่ือมีปัญหา 
2. คนในชุมชนต่างคนต่างอยู ่
3. องคก์รในชุมชนดูแลไม่ทัว่ถึง 

1. จดักิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมอุย้
สอนหลาน   
2. มีบริการต่างๆในการท ากิจกรรมชุมชน 
ให้ผูสู้งอายุ เช่น มีรถรับส่งเวลาไปงาน
ท าบุญ 
3. คนในชุมชนผลัดกันเยี่ยมเยือนเพื่อน
บา้น เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนกนั เป็นห่วง 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

ปัจจัย ปัญหา แนวทางแก้ไข 

  คนในชุมชน โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นแกนน า 
4. ควรส่งเสริมใหมี้ประเพณีการรดน ้าด า
หวัขอขมาผูสู้งอายใุนชุมชน 

ด้านเศรษฐกจิ 1. รายไดไ้ม่เพียงพอ 
2. สุขภาพไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ประกอบอาชีพ 
3. ผูสู้งอายขุาดผูดู้แล 

1. ขอความ ร่วมมือจากรัฐบาลเพิ่ ม เบ้ี ย
ผูสู้งอาย ุ
2. ควรมีการส่งเสริมอาชีพท่ีแน่นอนและ
มัน่คง 
3. บุตรหลานควรดูแลเอาใส่ใจผูสู้งอายุใน
ดา้นต่างๆ เช่น ทางการเงิน  อาหารการกิน 
และสุขภาพ 

ด้านสุขภาพ 1. มีโรคประจ าตวั 
2. มีปัญหาสุขภาพในผูสู้งอาย ุ
เช่น กระดูกและขอ้เส่ือม
ทอ้งผกู 

1. หน่วยงานทางการแพทยค์วรลงพื้นท่ีใน
ชุมชนต่างๆ ให้ความรู้ในการส่งเส ริม
สุขภาพท่ีดีให้แก่ผูสู้งอายุ หรือลูกหลานท่ี
ดูแลผูสู้งอายุ  เพื่อสามารถน าความรู้และ
ค าแนะน าต่างๆ ไปปฏิบติัเป็นประจ า 
2. รับประทานอาหารท่ี ถูกสุขลักษณะ        
มีประโยชน์ต่อร่างกาย ควบคุมอาหาร
ไม่ให้มีรสจัดเกินไป  เลือกรับประทาน
อาหารท่ียอ่ยง่าย 
3. ควรมีการส่งเสริมการด่ืมนมและทาน
ปลาในผูสู้งอายุ เช่น หน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนควรมีโครงการการแจก 
นมฟรีส าหรับผู ้สู งอายุ เพื่ อเสริมสร้าง
แคลเซียมในกระดูก 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

ปัจจัย ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ด้านสุขภาพ(ต่อ)  4. รณรงค์ให้ผูสู้งอายุงดการด่ืมสุรา เพราะ
ท าใหเ้ป็นพิษต่อตบั 
 5. ส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักายในผูสู้ง 
อาย ุ เช่น มีชมรมผูสู้งอายสุ าหรับออกก าลงั
กายหรือลูกหลานชวนผูสู้งอายุออกก าลัง
กายดว้ยท่าทางง่ายๆท่ีบา้น 

ด้านผู้ดูแล 1.ไม่มีผูดู้แล 
2.ลูกหลานไปท างาน
ต่างจงัหวดัปล่อยใหอ้ยูค่นเดียว 

1. ลูกหลานกลับมาหางานท าใกล้บ้าน    
เพื่อสามารถดูแลผูสู้งอายไุดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
2.ลูกหลานควรมาเท่ียวหาผู ้สูงอายุเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน 
3.เพื่ อ น บ้ าน ค อ ย เป็ น หู เป็ น ต า  ถ าม
สารทุกขสุ์กดิบเป็นประจ า 
4.ส าหรับลูกหลานท่ีไม่สะดวกกลับมา
ท างานใกลบ้า้น ควรรับผูสู้งอายไุปอยูด่ว้ย 

 
จากขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งตน้ได้น ามาสู่กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าของ

ผูสู้งอายุบนฐานการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่สภาพปัญหาภาวะซึมเศร้า   
มีสาเหตุมาจากความสัมพันธ์ในความครอบครัวลดลง บุตรหลานไม่ มี เวลาให้ผู ้สู งอาย ุ                 
การมีส่วนร่วมในชุมชนลดลง ปัญหาสุขภาพท่ีทรุดโทรม มีโรคประจ าตวัต่างๆไม่มีผูดู้แลเอาใจใส่ 
และปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอ เป็นตน้ ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาควรตั้งอยูบ่นฐาน
แนวคิดท่ีเน้นตามสภาพความเป็นจริงท่ีสามารถน ามาปฏิบัติได้ ทั้ งน้ีควรได้รับการร่วมมือ           
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน บุคคลในครอบครัว ซ่ึงสามารถน าเสนอกลยทุธ์ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพที ่  4.1   กลยทุธ์การแกไ้ขปัญหาภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ 
 

ปัญหาภาวะซึมเศร้า 
1. สมัพนัธภาพใน
ครอบครัวลดลง 

2. ความสมัพนัธ์ใน
ชุมชนลดลง 
3. ปัญหาสุขภาพ
เส่ือมโทรม 
4. รายไดไ้ม่เพียงพอ 
5. ไม่มีผูดู้แล 

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
และจติใจ 

เครียด /นอนไม่หลบั /เบ่ือ
หน่าย /เบ่ืออาหาร /ไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
 

บทบาทของบุตรหลาน 
และบุคคลในครอบครัว 
1. ใหค้วามเคารพ 
  นบัถือ  ยกยอ่ง  ผูสู้งอาย ุ
2. ใหค้วามรักเอาใจใส่
ผูสู้งอายทุั้งทางกายและ
จิตใจ 

3. สนบัสนุนเร่ืองเงินและ
การใชจ่้ายของผูสู้งอายุ
อยา่งเหมาะสม 

4. มีเวลาท ากิจกรรม
ร่วมกนัในครอบครัว 

บทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ 

1. พิจารณาเพ่ิมเบ้ีย
ผูสู้งอาย ุ
2. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชนแ์ก่
ผูสู้งอาย ุ 
 
 

บทบาทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. เสริมทกัษะการคิดเชิงบวก
และพฒันาสุขภาพจิตใน
ผูสู้งอาย ุ
2. สนบัสนุนใหมี้โครงการ
รักสุขภาพในผูสู้งอายุ 
3. รณรงคก์ารสูบบุหร่ีและ
ด่ืมสุราในผูสู้งอายุ 
4. จดับริการพยาบาลไปเยี่ยม
บา้น จดัอาสาสมคัร
สาธารณสุขไปเยี่ยมพูดคุยกบั
ผูสู้งอาย ุ 
 
 

 
 
 

การแก้ไขปัญหาภาวะ
ซึมเศร้า 

อาศยัความร่วมมือของ 
ครอบครัว ชุมชน  สงัคมทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

บทบาทของ
หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

ส่งเสริมและ
สนบัสนุน
โครงการต่างท่ีเป็น
ประโยชนแ์ก่
ผูสู้งอาย ุ 
 

บทบาทของชุมชน 
1. จดัใหมี้ชมรมผูสู้งอายุ 
2. จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ กิจการดา้น
อาชีพ การถ่ายทอด
วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน กิจกรรม
นนัทนาการ 

3. มีการร่วมกลุ่มกนัเยี่ยม
บา้นผูสู้งอายใุนชุมชน 
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จากแผนภาพท่ี 4.1 ปัญหาภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง คือ 
สัมพนัธภาพในครอบครัวและความสัมพนัธ์ในชุมชนท่ีลดลง สุขภาพเส่ือมโทรม รายไดไ้ม่เพียงพอ 
และไม่มีผูดู้แล ส่งผลกระทบต่อผูสู้งอายุ เช่น เครียด นอนไม่หลบั เบ่ือหน่าย เบ่ืออาหาร และไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ท าให้เกิดแนวทางการแกไ้ขโดยกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของชุมชน น าไปสู่
แนวคิดการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือของครอบครัว ชุมชน สังคมทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยบทบาทของบุคคลในครอบครัวเป็นส่ิงท่ีส าคญั เช่น บุคคลในครอบครัวควรให้
ความรัก ความเอาใจใส่ สนบัสนุนเร่ืองเงินและการใชจ่้ายของผูสู้งอายอุยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีเวลา
ท ากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว และบทบาทของชุมชนในการแกไ้ขปัญหา คือ การจดัตั้งชมรม
ผูสู้งอายุ การจดักิจกรรมภายในชุมชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมอุย้สอนหลานหรือการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อเขา้ไปเยี่ยมผูสู้งอายุท่ีอยูติ่ดบา้น และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมานในการด าเนิน
โครงการ เช่น การพัฒนาสุขภาพจิต โครงการรักสุขภาพในผู ้สูงอายุ  การเยี่ยมบ้านผู ้สูงอายุ           
การรณรงคก์ารสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา โดยรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริม
และสนบัสนุนโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุเช่น การเพิ่มเบ้ียยงัชีพในผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

ทั้ งน้ีการผลักดันกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นสู่การปฏิบัติต้องก่อเกิดการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ทั้งวิธีคิด วิธีการขั้นตอนการด าเนินงานอนัจะน าไปสู่การถอดองคค์วามรู้ออกมาเป็น
แนวปฏิบัติได้สอดคล้องกับพื้นท่ี  ทั้ งน้ีจ  าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนของสังคม           
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มครอบครัว ซ่ึงมีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อการน าไปปฏิบติั 
เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุ 
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สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของ
ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีหวัขอ้ในการน าเสนอในบทน้ี 
คือ การสรุป การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน(Mixed Method) ทั้ งเชิงปริมาณ (วิจยัเชิง
ส ารวจแบบภาคตดัขวาง) และเชิงคุณภาพ ท าการเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ.
2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความชุกและปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ พร้อมทั้งน า
ผลการศึกษาท่ีไดไ้ปพฒันาแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายบุนพื้นฐานการมีส่วนร่วม 
จ านวน 285 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic sampling) จากจ านวนประชากร
ผูสู้งอายทุั้งหมด 991 คน ค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ ก าหนดระดบัความเช่ือ
มนั 95% ความคลาดเคล่ือน 5% เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัได้
ประยุกต์ข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผ่านการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
(Content validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และไดมี้การทดสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability 
test) โดยการน าไปทดลองใช้ (Try out) กับผูสู้งอายุหมู่บ้านปง ต าบลบ้านกาด จ านวน 30 คน      
โดยมีค่า  Kuder-Richardson 21 ส าหรับแบบวดัแบบวดัความสัมพนัธ์ในครอบครัว เท่ากับ 0.83 
แบบวดัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม เท่ากบั 0.79 และแบบวดัภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุของไทย
แบบสั้น (Thai Geriatric Depression Scale ,TGDS)  เท่ากบั 0.87 การบนัทึกและการวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลผลของการวิจยัโดย
ใช้ทั้ งส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และส ถิ ติ เชิ งอนุมาน  (Inferential Statistics)         
โดยก าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 การหาปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ        
ใช้สถิติ Binary Logistic Regression แสดงข้อมูลโดยค่า Odd Ratio ก าหนดค่าความเช่ือมั่นท่ี 95 
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เปอร์เซ็นต์ หลงัจากนั้นสัมภาษณ์เชิงลึกผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้า จ  านวน 10 คน และการสัมมนา
เชิงปฏิบติัการกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder group) สรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60 – 69 ปี          

มีสถานภาพ คู่/สมรส และมีระดบัการศึกษาประถมศึกษา  
โดยผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 – 69 ปี สถานภาพสมรส   

และมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา   
ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีการท างาน โดยประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มากท่ีสุด ในส่วนของ

ผูสู้งอายุท่ีไม่ท างานให้เหตุผลว่า เน่ืองจากบุตรหลานไม่ให้ท างานมากท่ีสุด ซ่ึงทั้งน้ีผูสู้งอายุท่ีไม่
ท างานส่วนใหญ่มีรายไดม้าจากเบ้ียผูสู้งอายมุากท่ีสุด และพบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีรายไดเ้พียงพอ 

โดยผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ท างาน มีรายได้ไม่เพียงพอ และอาชีพ
เกษตรกรมมีภาวะซึมเศร้ามากท่ีสุด 

ปัจจัยทางสังคม 
ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว  
บุคคลท่ีผูสู้งอายุอาศยัอยู่ด้วยในปัจจุบนัมากท่ีสุด คืออยู่กบัคู่สมรส บางส่วนอยู่ตาม

ล าพงัเพียงร้อยละ 9.86 ผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวสูง เม่ือพิจารณารายละเอียดรายขอ้ 
พบว่า ผูสู้งอายุมีความผูกพนั สนิทสนม และเป็นกันเองกับสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุดโดย
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัครอบครัวสูง 

การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม 
ผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมสูง โดยผูสู้งอายุคิดว่ามีความจ าเป็นท่ี

ผูสู้งอายุควรเขา้สังคมพบปะกบับุคคลต่างๆ มีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทศันคติ
ต่างๆ และมีโอกาสในการรวมกลุ่มหรือชมรมผูสู้งอายุโดยผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่เขา้
ร่วมกิจกรรมทางสังคมต ่า   

ปัจจัยทางร่างกาย 
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่ตอ้งมีผูดู้แล มีโรคประจ าตวั และป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิตสูง

มากท่ีสุด  โดยผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ตอ้งมีผูดู้แล และมีโรคประจ าตวั 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1
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การเกดิเหตุการณ์ทีอ่าจก่อให้เกดิความเครียดในระยะเวลา 1 ปี 
ผู ้สูงอายุไม่พบเหตุการณ์ ท่ีอาจก่อให้ เกิดความเครียดในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา               

โดยเหตุการณ์ท่ีเกิดมากท่ีสุด คือ ญาติพี่นอ้งในครอบครัวเจบ็ป่วย 
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า รองลงมาคือ บ่งบอกวา่มีภาวะซึมเศร้า และมีภาวะ

ซึมเศร้าแน่นอน โดยผูสู้งอายุชอบอยู่กับบ้านมากกว่าออกไปหาอะไรท านอกบ้านมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ กลวัวา่อะไรร้ายๆ จะเกิดข้ึนกบัตนเองและรู้สึกเบ่ือๆอยูบ่่อยคร้ัง ตามล าดบั 

ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง      

โดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยท่ีสามารถ
ท านายภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายโุรคประจ าตวั การมีผูผู้ดู้แล ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว และการเขา้
ร่วมทางสังคม ส่วน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได ้การอยู่
ตามล าพงั ไม่สามารถท านายภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วางได ้

แนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุเทศบาลต าบลแม่วาง ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น      
5 ดา้น ตามปัจจยัท่ีสามารถท านายภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ดงัน้ี 

ดา้นความสัมพนัธ์ภายในบุคคลในครอบครัว ควรมีเวลาให้ผูสู้งอายุ ปรึกษาหารือกนั       
ถามสารทุกข์สุกดิบ รับประทานอาหารร่วมกนั ควรมีกิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว และท่ีส าคญั
ควรส่งเสริมบุตรหลานใหค้วามเคารพและใหค้วามส าคญักบัพอ่แม่หรือผูสู้งอายมุากข้ึน 

ด้านความสัมพันธ์ในชุมชน คนในชุมชนผลัดกันเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน เพื่อพูดคุย
แลกเปล่ียนกนั เป็นห่วงเป็นใยคนในชุมชน โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นแกนน าควรมีกิจกรรมในชุมชน 
เช่น ประเพณีการรดน ้าด าหวัขอขมาผูสู้งอายใุนชุมชน กิจกรรมอุย้สอนหลาน 

ดา้นเศรษฐกิจ ขอความร่วมมือจากรัฐบาลเพิ่มเบ้ียผูสู้งอายุภาครัฐมีการส่งเสริมอาชีพ         
ท่ีแน่นอนและมัน่คงในขณะเดียวกนับุตรหลานควรดูแลเอาใส่ใจผูสู้งอายใุนดา้นการเงิน 

ดา้นสุขภาพ หน่วยงานทางการแพทยล์งพื้นท่ีในชุมชนต่างๆให้ความรู้ในการส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีให้แก่ผูสู้งอายุ รับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีการส่งเสริม
การด่ืมนม และรับประทานปลาในผูสู้งอายุโดยจดัให้มีโครงการการแจกนมฟรีส าหรับผูสู้งอายุ
รณรงคใ์หผู้สู้งอายงุดการด่ืมสุรา และส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักาย 

ดา้นผูดู้แล ลูกหลานกลบัมาหางานท าใกลบ้า้น เพื่อสามารถดูแลผูสู้งอายุไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
หรือกรณีท่ีไม่สะดวกควรรับผูสู้งอายุไปอยูด่ว้ย หรือมาเท่ียวหาผูสู้งอายเุป็นประจ าทุกสัปดาห์หรือ
ทุกเดือน 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา ผูว้จิยัน าประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ความชุกของภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่      

มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ  14.39 การศึกษาคร้ังน้ีมีภาวะซึมเศร้าใกล้เคียงกับการศึกษาของไพศาล 
ธญัญาวนิิชกุล และคณะ (2557) ซ่ึงพบภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายท่ีุอาศยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 
10.34 และการศึกษาของ Thongtang ,et al (2002) พบภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายท่ีุอาศยัในชานเมือง   
กรุงเทพ ร้อยละ 12.78 โดยการศึกษาทั้งของไพศาลและ Thongtang ใชแ้บบประเมินภาวะซึมเศร้า
ดว้ย TGDS เหมือนกนั แต่การศึกษาคร้ังน้ีมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าการศึกษาของ เทพฤทธ์ิ วงศ์ภูมิ 
และคณะ(2554) ซ่ึงท าการประเมินโรคซึมเศร้าในประชากรผูสู้งอายทุั้งจงัหวดัเชียงใหม่   มีค่าความ
ชุกร้อยละ 5.2ความแตกต่างน้ีอาจเป็นผลจากเคร่ืองมือท่ีน ามาใชศึ้กษานั้นมีความ แตกต่างกนั โดย
การศึกษาของ เทพฤทธ์ิ ใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้า Personal Health Questionnaire-9 (PHQ-9) 
โดยทัว่ไปเคร่ืองมือในลกัษณะท่ีวดัอาการซึมเศร้า เช่น TDGS จะได้ค่าความชุกท่ีสูงกว่าท่ีไดจ้าก
การใช้เคร่ืองมือในลักษณะท่ีเป็นการวินิจฉัย เช่น PHQ-9 (2003) นอกจากน้ีค่าความชุกของ
การศึกษาน้ีต่างจากศึกษาของ ทิพาภรณ์  เกษตรสินธ์ุ (2551) ท่ีศึกษาภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุอ าเภอ
ดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ซ่ึงพบผูมี้อาการของโรคซึมเศร้า ร้อยละ 58.4 อาจเป็นเพราะปัจจยัตวัแปรท่ี
แตกต่างกนัรวมถึงพื้นท่ี ช่วงเวลาท่ีศึกษาและบริบทท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีสามารถท านายภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่
วาง จังหวัด เชียงใหม่  ได้แก่  ความไม่ เพี ยงพอของรายได้ โรคประจ าตัว การไม่ มีผู ้ดูแล 
ความสัมพนัธ์กบัครอบครัวต ่า และการเขา้ร่วมทางสังคมต ่า 

 แต่ละปัจจยัสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
1. ปัจจัยด้านรายได้ ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วางท่ีมีรายไดไ้ม่เพียงพอมีภาวะ

ซึมเศร้า ร้อยละ 23.23 มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผูสู้งอายุท่ีมีรายได้เพียงพอถึง 3.71 เท่า เน่ืองจาก
ประชากรในเทศบาลต าบลแม่วางร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง ซ่ึงส่วนใหญ่
เกษตรกรจะปลูกข้าวเพื่อบริโภค  และหอมหัวใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจท่ี เกษตรกรนิยมปลูก             
เพื่อสร้างรายได้ซ่ึงบางปีมกัจะประสบปัญหาในเร่ืองราคาและเมล็ดพนัธ์ุ  (เทศบาลต าบลแม่วาง, 
2559) อาจส่งผลให้บางปีประชาชนในเทศบาลต าบลแม่วางมีรายได้ไม่เพียงพอ   นอกจากน้ีผล
การศึกษาพบวา่ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่ไดท้  างานจึงท าให้มีรายไดจ้ากลูกหลานและจากรัฐเท่านั้นซ่ึง
ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพในปัจจุบนั  ดงันั้นจึงท าให้ผูสู้งอายุเกิดความเครียด กงัวล  จากรายไดท่ี้มีไม่
เพียงพอและน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าได ้ดงัเช่นผลการวิจยัคร้ังน้ีท่ีพบวา่ผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วน
ใหญ่ไม่ไดท้  างานและมีรายไดไ้ม่เพียงพอ สอดคลอ้งกบั อภิชยั มงคล และคณะ (2552) ท่ีกล่าวว่า 



74 

 

ฐานะทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนั ดงันั้น คนท่ีมีความเป็นอยู่ดีย่อม
สามารถเผชิญปัญหาไดดี้กวา่คนท่ีขาดแคลนปัจจยั และสามารถมองโลกในแง่ดีไม่เกิดปัญหาภาวะ
ซึมเศร้า จะเห็นวา่บุคคลท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัท าให้บุคคลประเมินความรุนแรงของ
ปัญหาท่ีแตกต่างกนัซ่ึงท าให้เกิดการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงถา้ฐานะทางเศรษฐกิจต ่าก็จะท าให้
การเผชิญปัญหามีประสิทธิภาพลดลง เม่ือปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้และอยู่กับตนเองนานๆ 
สามารถท าให้ภาวะสุขภาพจิตผิดปกติเกิดภาวะซึมเศร้าได้  และผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อรสา ใยยองและคณะ (2554) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้าและเป็นปัจจยั
ท านายท่ีส าคญั ได้แก่ฐานะการเงินครอบครัวท่ีไม่เพียงพอ และสอดคล้องกับงาน   วิจยัของเท
พฤทธ์ิ วงศ์ภูมิ และคณะ (2554) ท่ีพบว่าความเพียงพอของรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า
ของผูสู้งอายขุองจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. โรคประจ าตัว ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วางท่ีมีโรคประจ าตวัมีภาวะซึมเศร้า 
ร้อยละ 17.31 มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผูสู้งอายุท่ีไม่มีโรคประจ าตัวถึง 3.42 เท่า ผูสู้งอายุมีโรค
ประจ าตวั มีภาวะเจบ็ป่วย เช่นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ซ่ึงก่อให้เกิดความเครียดและปัญหา
ทางด้านอารมณ์ต่อตวัผูสู้งอายุ โดยผูสู้งอายุอาจรู้สึกว่าตนเองเป็นเหตุของความยุ่งยากน าไปสู่
ความรู้สึกวา่ตนเองไม่มีคุณค่า  เป็นภาระของครอบครัว จึงมีผลกระทบต่อรายไดท่ี้ท าให้ไม่เพียงพอ                 
ซ่ึงอาจเป็นรายได้ของครอบครัวและตนเอง จึงเกิดความเครียดและน าไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้า
ดังเช่นผลการวิจัยคร้ังน้ีท่ีพบว่า ผู ้สูงอายุในเทศบาลต าบลแม่วางท่ีมีภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่               
เป็นโรคความดนัโลหิตสูง รองลงมาคือเบาหวาน  และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของปาร์คจองอิล 
(PARK, Jong‐Il, et al, 2515) ท่ีพบว่าโรคเร้ือรัง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้าใน
ผูสู้งอายชุาวเกาหลี 

3. ปัจจัยด้านครอบครัว ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วางท่ีมีความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัวต ่ามีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 62.50 มีภาวะซึมเศร้ามากกวา่ผูสู้งอายุท่ีมีความสัมพนัธ์ภายใน
ครอบค รัว ดี ถึ ง  47 .68  เท่ า  อ าจ เป็ น เพ ราะสั งคมไทยนั้ น ถือว่าครอบค รัว เป็ นสถาบัน                          
ท่ีมีความส าคญัในการดูแลซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นสัมพนัธภาพในครอบครัวจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญั  ท า
ให้ผูสู้งอายุเห็นคุณค่าในตนเอง มีการพูดคุยดูแลเอาใจใส่ มีผูค้อยดูแล มีการรับประทานอาหาร
ร่วมกัน น าไปสู่การปรับตวัทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ผูสู้งอายุสามารถเผชิญต่อปัญหา
ความเครียดท่ีมากระทบได้ท าให้มีภาวะสุขภาพจิตท่ีดี ดงันั้นหากผูสู้งอายุท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมี
สัมพนัธภาพต ่า ท าให้ผูสู้งอายุเกิดความรู้สึกท่ีมีคุณค่าในตนเองต ่า ก่อให้เกิดปัญหาการปรับตวัทาง
อารมณ์ เกิดความเครียดได้ง่ายจึงไม่สามารถเผชิญความเครียด ความเบ่ือหน่ายท่ีเป็นอยู่ได้เกิด
ความรู้สึกหมดหวงัท้อแท้ สงสารตนเอง กลัว สับสน รู้สึกไม่มีท่ีพึ่ ง จนน าไปสู่ภาวะซึมเศร้า          
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ซ่ึงเทศบาลต าบลแม่วางอยูใ่นเขตชนบท  ท าใหบ้างครอบครัวมีลูกหลานตอ้งออกไปหางานท า หรือ
เรียนในตวัเมือง  จึงท าให้บางครอบครัวอยูก่นัไม่พร้อมหน้า  ผูสู้งอายุตอ้งอยูห่่างจากลูกหลานอาจ
ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าได ้ดงัท่ีประเสริฐ อสัสันตชยั (2552) กล่าวว่า ผูสู้งอายุจะรู้สึกเหงา อา้งวา้ง 
รู้สึกไม่มีคนเข้าใจและเห็นใจ รู้สึกถูกทอดทิ้งให้เผชิญภาวะทุกข์ทรมานจิตใจโดยล าพงัตนเอง 
โดยเฉพาะผูสู้งอายุท่ีต้องอยู่คนเดียว เน่ืองจากคู่ชีวิตตายจากไป หรือลูกหลานแยกยา้ยไปอยู ่           
ท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ Kuroda, Aki, et al (2015) ท่ีพบว่าการรับประทานอาหาร      
คนเดียวเป็นการแยกตน ท าให้เกิดอาการซึมเศร้าในผูสู้งอายุชาวญ่ีปุ่น และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อรสา ใยยอง (2553) ได้ท าการศึกษาวิจยั เร่ืองภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าโศกจากการ
สูญเสียของผูสู้งอายุในชมรมผูสู้งอายุ จงัหวดันนทบุรี ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะซึมเศร้า
และเป็นปัจจยัท านายท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีไม่ดี 

4. ปัจจัยด้านการมีส่วนทางสังคม ผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วางท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมต ่ามีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 25.26 มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผูสู้งอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมสูงถึง 4.86 เท่า การมีส่วนร่วมทางสังคมถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพจิต    
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถท าดว้ยความสมคัรใจ และท าให้เกิดการผอ่นคลายความเครียด 
มีความสนุกสนาน มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้ง ยอมรับตนเอง สามารถปรับตวัให้เหมาะสม 
สร้างก าลังใจให้กันและกัน และยงัสามารถช่วยให้เกิดผลบวกต่อร่างกายและจิตใจ ดังนั้ น                  
หากผูสู้งอายุมีการเข้าร่วมทางสังคมต ่า ท าให้ขาดการปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลรอบข้าง ขาดความ
สนุกสนาน เกิดความเบ่ือหน่าย จนกระทัง่เกิดภาวะซึมเศร้าข้ึนได ้ ผลการศึกษาวิจยัน้ีสอดคลอ้ง   
กับงานวิจัยของเกษม  แสงเวหาสถิต และคณะ(2539)  ท่ีพบว่าการมี ส่วนร่วมในสั งคม                       
มีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุของจงัหวดัก าแพงเพชร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กาดาฟี หะยีเด(2551) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ
จงัหวดัปัตตานี ท่ีพบวา่การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า 

5. ปัจจัยด้านผู้ดูแล  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ผูสู้งอายุท่ีตอ้งมีผูดู้แลมีโอกาสเกิด
ภาวะซึมเศร้ามากกว่าผูสู้งอายุไม่ตอ้งมีผูดู้แล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูสู้งอายุท่ีตอ้งมีผูดู้แลช่วยเหลือ
ตนเองไดไ้ม่มากนกั ไม่มีความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรในชีวิตประจ าวนัได ้โดยอาจเกิดจาก
ปัญหาสุขภาพ หรือวยัท่ีชราภาพข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งมีผูดู้แล  มีผลท าให้ผูสู้งอายุเหล่าน้ีไม่สะดวกต่อ
การท ากิจกรรมต่างๆ อย่างท่ีตนเองเคยท าหรือตอ้งการท า ซ่ึงจะท าไดก้็ต่อเม่ือมีคนช่วยหรือตอ้งมี
คนดูแล จึงท าให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย  และรู้สึกไร้ค่าท่ีตอ้งพึ่งพาผูดู้แล  หรือบางคร้ังผูดู้แลอาจ
ดูแลได ้ ไม่เป็นท่ีน่าพอใจในท่ีสุดอาจเกิดความหงุดหงิดฉุนเฉียวท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตาม ท่ีต้องการ ซ่ึงความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่าน้ีสามารถน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ในสุด ดังท่ี           
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อรพรรณ   ลือบุญธวชัชยั (2553) กล่าววา่ ภาวะซึมเศร้าเป็นการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ท่ีมีลกัษณะ
ความรู้สึกเศร้าทอ้แทห้ดหู่ไม่มีความสุข  ขาดความรู้สึกเบิกบานบางคนอาจมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย 
โกรธง่ายร่วมด้วย และด้านความคิดท่ีมองตนเองไร้ค่าและผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ เกษม แสงเวหาสถิต และคณะ (2539) ไดท้  าการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อความซึมเศร้าของผูสู้งอายุอ  าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ความสามารถในการปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั  เป็นหน่ึงในตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กับความซึมเศร้าของผูสู้งอายุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าพบวา่การด่ืมสุราเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อภาวะซึมเศร้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน TCNAP (2559) ดา้นพฤติกรรม
เส่ียงของประชากรในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง พบวา่พฤติกรรมเส่ียงอนัดบัแรก คือ การด่ืมสุราเป็น
ประจ า รองลงมาคือการสูบบุหร่ี และจากการศึกษาของเทพฤทธ์ วงศภู์มิ และคณะ (2554) พบวา่การ
ด่ืมสุราเป็นประจ ามีความสัมพนัธ์กบัโรคซึมเศร้าในผูสู้งอายจุงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นการศึกษาปัจจยั
การด่ืมสุรา จึงมีความน่าสนใจในการท าวจิยัในพื้นท่ีคร้ังต่อไป 

ในส่วนของของแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุเทศบาลต าบลแม่วาง          
จะเห็นไดว้า่ผูสู้งอายุและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดส้ะทอ้นถึงความตอ้งการแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ี
ทุกภาคส่วนตอ้งปฏิบติัตามบทบาทของตนเองทั้งครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไดเ้สนอแนวทางเพื่อป้องกนัการเกิดภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุ
เทศบาลต าบลแม่วาง เช่น  การเพิ่มรายได้ของผูสู้งอายุ  การส่งเสริมสนับสนุนความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคมมากข้ึน รวมทั้งการดูและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของผูสู้งอายขุอง
หน่วยงานภาครัฐและบุคคลในครอบครัวและสร้างทัศนคติท่ีดีให้แก่ผูสู้งอายุ เพื่อกระตุ้นให้
ผูสู้งอายุมีความสุขกบัการด าเนินชีวิต ซ่ึงหากปัจจยัเหล่าน้ีไดรั้บการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและ
สามารถบรรลุเป้าหมาย อาจลดความเครียดและป้องกนัภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายไุด ้  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
จากผลการศึกษาดงักล่าวผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน

การก าหนดนโยบายและการวางแผนโครงการต่างๆเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพและสุขภาพจิตของ
ผูสู้งอายุเช่น การวางนโยบายหลกัในการให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ผูสู้งอายุท่ีตอ้งการความ
ช่วยเหลือ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ส าหรับผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 



77 

 

2. หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและครอบครัว สามารถน าแนวทางแกไ้ขการเกิดภาวะซึมเศร้า
จากผลการวิจยัคร้ังใหไ้ปเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูสู้งอาย ุและสนบัสนุนให้ผูสู้งอายุน าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติ ดงัน้ี 

2.1 หน่วยงานของรัฐควรให้ความช่วยเห ลือแนะน าความ รู้ด้าน ต่างๆ  แก่
ผูสู้งอายุ เช่น ค าแนะน าในเก่ียวกับการส่งเสริมเสริมสุขภาพในผูสู้งอายุเป็นประจ าและทั่วถึง             
มีการจดับริการต่างๆ แก่ผูสู้งอาย ุเช่น การจดับริการพยาบาลไปเยีย่มบา้น การจดัอาสาสมคัร      
นกัสังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยม พูดคุยกบัผูสู้งอายุ จดัท าชมรมผูสู้งอายุและจดัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน
รัฐใหค้วามรู้ ช้ีแจงอบรมและส่งเสริมสุขภาพจิตในผูสู้งอาย ุ

2.2 ชุมชนจดักิจกรรมนันทนาการในชุมชนเป็นประจ า เช่น กิจกรรมเก่ียวกบัการ
ร้องเพลง ดนตรี ในการประกอบจงัหวะ กิจกรรมการวาดภาพ การป้ันหรือนวดดินน ้ ามนั กิจกรรม
นนัทนาการข าขนัในการเล่าเร่ืองของผูสู้งอายบุางคน เพื่อใหผู้สู้งอายไุดมี้สุขภาพจิตท่ีดี 

2.3 ครอบครัว บุตรหลานควรให้ความเคารพ  นับถือยกย่องผูสู้งอายุ ดูแลความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิต  ของผูสู้งอายุ ให้ความรัก ความเอาใจใส่ผูสู้งอายุ ทั้ งทางกาย       
และจิตใจอยา่งสม ่าเสมอ สนบัสนุนเร่ืองเงินและการใชจ่้ายของผูสู้งอายุอยา่งเหมาะสม และหาเวลา
ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น รับประทานอาหารร่วมกนั ปลูกตน้ไม ้พาไปเท่ียวในท่ีต่างๆมาเท่ียว
หาผูสู้งอายเุป็นประจ า 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาวิจยั โดยเน้นไปท่ีการศึกษาในกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีความเส่ียงต่อการ         

เกิดภาวะซึมเศร้า เพื่อท่ีจะไม่ท าให้ผูสู้งอายุท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า กลายเป็นผูป่้วย
โรคซึมเศร้า 

2.  ควรมีการศึกษาติดตามในผูสู้งอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้า หลังจากน าแนวทางการแก้ไข
ปัญหามาประยกุตใ์ช ้

3.  ควรมีการศึกษาการเกิดภาวะซึมเศร้ากบัผูสู้งอายุในอ าเภอหรือจงัหวดัอ่ืน เพื่อให้ได้
กลุ่มตวัอยา่งท่ีหลากหลาย 

4.  ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอาย ุเช่น ปัจจยัดา้นการ
ด่ืมสุรา ปัจจยัดา้นพฤติกรรม เป็นตน้ 
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จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

      เทศบาลต าบลแม่วาง  อ าเภอแม่วาง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
 
 

1. อาจารย ์ดร.จิติมา กตญัญู  อาจารย ์ประจ าหลกัสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

2. คุณจนัทร์ทิพย ์จนัทร์เปียง  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
โรงพยาบาลแม่วาง 

3. คุณคะนอง ยาสิงห์ทอง  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
โรงพยาบาลแม่วาง 
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ภาคผนวก ข 
 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

แบบสอบถามการวจัิย 
ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 

ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่  
.................................................................................... 

 
สถานท่ีใหส้ัมภาษณ์ บา้นเลขท่ี ................หมู่ท่ี.................ต าบล........................................................ 
อ าเภอแม่วาง     จงัหวดัเชียงใหม่ 
วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ.....................เวลา........................................................... 
ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................................................................................. 
ช่ือผูส้ัมภาษณ์...................................................................................................................................... 
 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นงานวจิยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ค  าตอบของผูสู้งอายมีุ
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการศึกษาปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้า
ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 

แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 4 ตอน คือ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 12 ขอ้ 
ตอนที ่2 แบบวดัสัมพนัธภาพครอบครัว จ านวน 15 ขอ้ 
ตอนที ่3 แบบวดัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม จ านวน 6 ขอ้ 
ตอนที ่4 แบบวดัภาวะซึมเศร้า จ  านวน 15 ขอ้ 

 
ผูว้ิจยัขอขอบคุณผูสู้งอายุเป็นอยา่งยิ่งในการให้ความร่วมมือ เพราะผลของการค าตอบเป็น

ส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในทางวิชาการ และมีส่วนสนับสนุนทางวิชาการให้มีความก้าวหน้า     
มากยิง่ข้ึน  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

เลขท่ี.................. 
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แบบสอบถาม 
การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่” 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 
1. เพศ   1.ชาย  2.หญิง 
2. อาย.ุ.............ปี 
3. ศาสนา                  1.พุทธ      2.อ่ืน ๆ........................ 
4. สถานภาพสมรส   1.โสด       2.สมรส    

      3.แยกกนัอยู ่/หมา้ย/หยา่ 
      4.อ่ืน ๆ (ระบุ)...................... 

5. ระดบัการศึกษา 
         1.ไม่ไดศึ้กษา 2. ประถมศึกษา 
         3.มธัยมศึกษาตอนตน้  4.มธัยมศึกษาตอนปลาย 
         5.อนุปริญญา 6.ปริญญาตรีหรือสูงกวา่   
6.ปัจจุบนัท่านท างานหรือไม่ 
 1. ท างาน (โปรดระบุงานท่ีท า) 
         1.เกษตร/ประมง  2.ผูใ้ชแ้รงงาน/รับจา้ง 
         3.ค่าขาย/ธุรกิจส่วนตวั    4.อ่ืน ๆ.................... 
  2.ไม่ท างานเน่ืองจาก 
  1.ปัญหาสุขภาพ  2.ไม่มีงานท า 
  3.บุตรหลานไม่ใหท้  างาน 4.อ่ืน ๆ................... 
7.ถา้ไม่ท างานท่านมีรายไดห้รือไม่ (เฉพาะกรณีท่านไม่ท างาน) 
 1.ไม่มี 
              2.มีจาก (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.บุตร/หลาน  2.เงินออม 
  3.บ านาญ  4. คู่สมรส 
  5.ญาติพี่นอ้ง  6.อ่ืนๆ..................... 
8. รายไดข้องท่านเพียงพอกบัรายจ่ายหรือไม่ 
  1.ไม่เพียงพอ  2.เพียงพอ 
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9. ปัจจุบนัท่านตอ้งอาศยัอยูใ่คร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
  1.อยูต่ามล าพงั   2.คู่สมรส 
  3.บุตร    4.ญาติ 
  5.อ่ืน.................. 
10.ในปัจจุบนัท่านตอ้งอาศยัผูดู้แลหรือไม่ 
  1.ตอ้งมีผูดู้แล   2.ไม่ตอ้งมีผูดู้แล 
11.ใน 1 ปีท่ีผา่นมาท่านมีโรคประจ าตวัหรือไม่ 
  1.ไม่มี   

2. มี คือ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.โรคเบาหวาน 2.ความดนัโลหิตสูง 
 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคมะเร็ง 
 5.โรคอ่ืนๆ...................... 

12.ในระยะเวลา 1 ปี ยอ้นหลงันบัจากวนัน้ี ท่านมีเหตุการณ์เหล่าน้ีหรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1.แต่งงาน   2.แยกทางกบัสามี/ภรรยา 
  3.หยา่ร้าง   4.มีเร่ืองทะเลาะกบัผูอ่ื้นอยา่งรุนแรง 
  5.ตดัความสัมพนัธ์กบัคนสนิทคุน้เคย 6.ญาติพี่นอ้งในครอบครัวเจบ็ป่วย 
  7.บุคคลในครอบครัวเสียชีวติ 8.ลูกไปเรียน/ท างานต่างจงัหวดั 
  9.ญาติในครอบครัวมีปัญหาเดือดร้อน 10.ตกงาน 

11.ยา้ยบา้น/ท่ีอยูอ่าศยั  12.มีคดีฟ้องร้อง 
  13.กูย้นื/เป็นหน้ีสิน  14.ไม่มีเหตุการณเหล่าน้ี 
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ตอนที ่2 แบบวดัสัมพนัธภาพกบัครอบครัว 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ยขอ้ความซ่ึงเก่ียวกบัสัมพนัธภาพในครอบครัวของท่าน
ขอใหท้่านท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกหรือความจริงท่ีเกิดกบัท่านมากท่ีสุด 
เพียงค าตอบเดียว โดยมีเกณฑก์ารเลือกตอบดงัน้ี 
 ใช่ หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึก หรือตรงกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนกบัท่าน 
 ไม่ใช่ หมายถึง ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึก หรือความจริงท่ีเกิดข้ึนกบัท่าน 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1.ท่านสามารถใหค้  าปรึกษาเม่ือสมาชิกในครอบครัวมาขอค าปรึกษา   
2.ท่านรู้สึกวา่สมาชิกในครอบครัว รักและห่วงใยท่านเสมอ   
3.ท่านคิดวา่บุคคลในครอบครัวท่ีท่านไวว้างใจในตวัท่าน   
4.ท่านคิดวา่สมาชิกในครอบครัวเห็นความส าคญัในตวัท่าน   
5.สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่เขา้ใจรู้วา่ท่านชอบและตอ้งการอะไร   
6.ท่านเขา้กบัสมาชิกในครอบครัวไดดี้   
7.ท่านมีความผกูพนั สนิทสนม และเป็นกนัเองกบัสมาชิกในครอบครัว   
8.ท่านคิดวา่สมาชิกในครอบครัว หวงัดี และมีความจริงใจต่อตวัท่านเสมอ   
9.ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ภายในครอบครัว   
10.ท่านสามารถปรับทุกขห์รือระบายความคบัขอ้งใจเก่ียวกบัปัญหาต่างๆกบั
สมาชิกในครอบครัวได ้

  

11.ท่านไดรั้บการปลอบใจ และใหก้ าลงัใจเป็นอยา่งดีจากสมาชิกใน
ครอบครัว 

  

12.ท่านรู้สึกอบอุ่นเม่ืออยูก่บัสมาชิกในครอบครัว   
13.ท่านมีส่วนในการแกปั้ญหาส าคญัต่างๆของครอบครัว   
14.ท่านตอ้งการอยูต่ามล าพงัในบา้น   
15.ท่านคิดวา่บุคคลในครอบครัวเป็นท่ีปรึกษาของท่านได ้   
 

ข้อเสนอแนะการสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่3 แบบวดัการเข้าร่วมทางสังคม 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ยขอ้ความซ่ึงเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม

ของท่าน ขอใหท้่านท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกหรือความจริงท่ีเกิดกบัท่านมาก
ท่ีสุด เพียงค าตอบเดียว โดยมีเกณฑก์ารเลือกตอบ ดงัน้ี 
 ใช่          หมายถึง    ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึก หรือตรงกบัความจริงท่ีเกิดข้ึนกบัท่าน 
 ไม่ใช่     หมายถึง     ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึก หรือบความจริงท่ีเกิดข้ึนกบัท่าน 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1.ท่านเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ   
2.ท่านไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลกัษณะของเครือข่าย
หรือชุมชนอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

  

3.ท่านมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและทศันคติต่างๆ   
4.ท่านมีโอกาสในการรวมกลุ่มหรือชมรม   
5.ท่านมีการส่งเสริมใหก้ารช่วยเหลือสังคมหรือเป็นท่ีพึ่งทางใจใหก้บัคนวยั
อ่ืน 

  

6.ท่านคิดวา่มีความจ าเป็นท่ีผูสู้งอายคุวรเขา้สังคมพบปะกบับุคคลต่างๆ   
 

หมายเหตุ   การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม หมายถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมจ่างๆกบับุคคลอ่ืน
ในลกัษณะกลุ่มคน เช่นกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมกีฬา หรือกิจกรรมรวมกลุ่มอ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะการเข้าร่วมกจิกรรมทางสังคม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่4 แบบวดัความเศร้าในผูสู้งอายขุองไทย (Thai Geriatric Depression Scale, TGDS-15) 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความในแต่ละขอ้อยา่งละเอียดและประเมินความรู้สึกของท่านในช่วงเวลา 1 
สัปดาห์ท่ีผา่นมาโดยใหขี้ดลงใน  ท่ีตรงกบั “ใช่” ถา้ขอ้ความในนั้นตรงกบัความรู้สึกของท่าน
และใหขี้ดลงใน  ท่ีตรงกบั “ไม่ใช่” ถา้ขอ้ความในนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึกของท่าน (15 ขอ้) 
1. โดยทัว่ไปคุณพึงพอใจกบัชีวิตตวัเองหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
2. คุณลดกิจกรรมหรือความสนใจในส่ิงต่างๆลงหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
3. คุณรู้สึกวา่ชีวติของคุณวา่งเปล่าหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
4. คุณรู้สึกเบ่ือๆอยูบ่่อยคร้ังหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
5. คุณอารมณ์ดีเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
6. คุณกลวัวา่อะไรร้ายๆ จะเกิดข้ึนกบัคุณหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
7. คุณรู้สึกมีความสุขเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
8. คุณรู้สึกหมดหนทางอยูบ่่อยคร้ังหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
9. คุณชอบอยูก่บับา้นมากกวา่ออกไปหาอะไรท านอกบา้น

หรือไม่ 
ใช่ ไม่ใช่ 

10. คุณรู้สึกวา่คุณมีปัญหาความจ ามากกวา่ใครๆหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
11. คุณคิดวา่การท่ีมีชีวิตอยูม่าไดจ้นถึงทุกวนัน้ีมนัช่างแสน

วเิศษใช่หรือไม่ 
ใช่ ไม่ใช่ 

12. คุณรู้สึกหรือไม่วา่ชีวติท่ีก าลงัเป็นอยูต่อนน้ีช่างไร้ค่า
เหลือเกิน 

ใช่ ไม่ใช่ 

13. คุณรู้สึกมีก าลงัเตม็ท่ีหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
14. คุณรู้สึกหมดหวงักบัส่ิงท่ีคุณก าลงัเผชิญอยูห่รือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
15. คุณคิดวา่คนอ่ืนๆดีกวา่คุณหรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกนัภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามหาความเท่ียงตรง (Validity) ดว้ยการหาค่า 
IOC : Index of item objective congruence โดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โดยพิจารณาขอ้
ค าถาม ดงัน้ี 

ใหค้ะแนน +1  ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน   0  ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
ใหค้ะแนน -1   ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดไ้ม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 
โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 

N
RIOC 

  

 
 โดยท่ี IOC คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์
  R  คือ ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

 N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบัค่าดชันีความสอดคลอ้งฯ ของขอ้ค าถามท่ีไดจ้ากการ
ค านวณจากสูตรท่ีจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00 ถึง 1.00 มีรายละเอียดของเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

1. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง น าไปใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามท่ีมีค่า  IOC  ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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การหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายของผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน                   
ในการพิจารณาข้อค าถามภาวะซึมเศร้าของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง
จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
 

ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

R  
IOC 

R / N 
ผลการ
วเิคราะห์ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 12 ข้อ 
1 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 1 1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
11 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
12 1 1 0 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้

ตอนที ่2 แบบวดัสัมพนัธภาพครอบครัว 15 ข้อ 
1 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 1 0 1 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
3 0 1 1 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

R  
IOC 

R / N 
ผลการ
วเิคราะห์ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

10 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
11 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
13 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
14 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
15 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ตอนที ่ 3  แบบวดัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม จ านวน 6 ขอ้ 6 ข้อ 
1 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 0 1 1 2 0.67 น าไปใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

ตอนที ่4 แบบวดัภาวะซึมเศร้า 15 ขอ้ 
1 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
11 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ผลรวม 

R  
IOC 

R / N 
ผลการ
วเิคราะห์ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

13 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
14 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
15 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง 
 
 

ใบรับรองจริยธรรมการวจัิย 
 


