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ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
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บทคัดย่อ
การวิจยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบภาคตดัขวาง มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความชกุและปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์

กบัการเกดิภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยเบาหวานชนดิที ่2 ทีม่ารบับริการทีค่ลินกิเบาหวาน โรงพยาบาลนครพนม เกบ็ข้อมลูระหว่าง

เดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 261 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมิน

ภาวะซึมเศร้า 9 ค�าถาม (9Q)  ของกรมสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติทดสอบไคว์-สแคว์ และฟิชเชอร์

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 9.6   ทั้งหมดมีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย (ร้อยละ 100) 

และมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย ร้อยละ 1.15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า เพศ ระยะการเป็นโรคเบาหวาน โรคร่วม มีความ

สัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01, 0.05 และ0.01 ตามล�าดับ  ส่วนปัจจัยด้านอายุ 

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า

..................................................................................................................................................................................................................................

ค�ำส�ำคัญ : ภำวะซึมเศร้ำ   เบำหวำนชนิดที่ 2
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Abstract
The objective of this cross sectional descriptive study were to determine the prevalence and 

the factors associated with depression in Type II diabetic patients.  The sample were 261 Type II  

diabetic patients  attending diabetic clinic at Nakhonphanom Hospital between October 2013 to march 

2014.  The data were analyzed  by frequency, Percentage, mean, standard deviation, Chi-square and 

Fisher’s exact.

The results showed that the prevalence of depression were 25 cases (9.6%). All of them were 

mild depression (100%).  The Risk of suicidal were 3 cases (1.15%).  The factors were significantly  

associated to depression such as sex (p < .01)  duration of diabetes  mellitus (p < 0.05) and  

comobidity (p <0.01) 

..................................................................................................................................................................................................................................
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บทน�า
โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคัญ จาก

รายงานองค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2563 

โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาอันดับสองรองจากโรคหัวใจ 

ขาดเลือดในทุกประเทศทั่วโลก   ส�าหรับในประเทศไทยอุบัติ

การณ์ภาวะซึมเศร้าก็สร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ต่างจาก

ประเทศอื่น โดยมีรายงานว่า ความชุกของการเกิดโรคภาวะ

ซึมเศร้าในคนไทยมีถึงร้อยละ 101  โรคซึมเศร้าเป็นปัญหา

ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ รวม

ทั้งเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาของภาครัฐ จากรายงาน

การศึกษาภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู ้ป่วยโรคเรื้อรังที่ผ่านมา 

พบว่า ผูป่้วย เบาหวานมภีาวะซมึเศร้าถึงร้อยละ 50.512 จาก

การศกึษาแบบmeta-analysis ในผูป่้วยเบาหวานในอเมรกิา

และยุโรป โดยรวบรวมจาก 42 การศึกษาพบภาวะซึมเศร้า

จากการท�าแบบสอบถามด้วยตนเองร้อยละ 31 นอกจากน้ียงั

พบภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็นสองเท่าของกลุ่ม

เปรียบเทียบที่ไม่เป็นเบาหวาน3  ทั้งนี้เนื่องจากการเจ็บป่วย

เรื้อรังก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของผู้ป่วยอย่าง

ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  ท�าให้ผู้ป่วยมีความเครียดวิตกกังวล  

รูสึ้กว่าตนเองไร้ค่า หมดความส�าคญัมคีวามรูส้กึว่าตวัเองเป็น

ภาระของครอบครัว   และเมื่อมีอาการเศร้ามากๆ จะมีความ

คิดอยากฆ่าตัวตาย  ปัญหาการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จากรายงานอุบัติการณ์การฆ่าตัวตายของประชากรโลกใน

ป ัจจุบันขององค ์การอนามัยโลก (World Health  

Organization)  มีการคาดการณ์ไว้ว่าปี 2563 ทั่วโลกจะมีผู้

ฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.53 ล้านคนและมีผู้พยายามฆ่าตัว

ตายอกีประมาณ 10-20 เท่าของผูฆ่้าตวัตาย ท�าให้ปัญหาการ

ฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการตายอยู่ในสิบอันดับแรก4  

        โรงพยาบาลนครพนม  เป็นโรงพยาบาลขนาด 

345 เตียง จากสถิติของผู้ป่วยมารับบริการ ปี 2555-2556 ที่

ผ่านมา พบว่าโรคเบาหวานเป็นโรคอันดับ 2 ของผู้ป่วยที่มา

รบับริการในแผนกผูป่้วยนอก และมจี�านวนเพิม่ขึน้มากเรือ่ยๆ  

จากการทบทวนผลกระทบของภาวะซึมเศร้าในผู ้ป ่วย 

เบาหวานชนิดที่สอง ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ

ชกุของภาวะซมึเศร้าในผูป่้วยเบาหวานชนดิที2่ ตลอดจนการ

ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบา

หวานชนดิที2่ ทีม่ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลนครพนม เพือ่

ทราบสถานการณ์และน�าผลวิจัยไปใช้ในการวางแผนให้การ

ช่วยเหลือผู้ป่วย ในระยะเริ่มแรกและป้องกันไม่ให้มีอาการ

ของภาวะซึมเศร้ารุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย

วิธีการศึกษา
การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาเชงิพรรณนาแบบภาคตดั

ขวาง (Cross-sectional descriptive study) 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง คอื ผู้ป่วยเบาหวานชนดิ

ที่ 2 ที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล

นครพนม ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 โดยมี

เกณฑ์คุณสมบัติในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้ป่วย

เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป รู้สึกตัวดีและ

สามารถส่ือสารโต้ตอบได้ เกณฑ์การคัดออก คือ ผู้ป่วย 

ตัง้ครรภ์ ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัจากแพทย์ว่ามคีวามผดิปกติ

ทางด้านจิตใจ

ขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง จากการเปิดตาราง

ส�าเรจ็รปู ก�าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนเท่ากบั .05 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 261 คน5

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ประกอบ

ด้วย เพศ  อายุ   ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน  โรคร่วม   

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

2. แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค�าถาม (9Q) ของ

กรมสขุภาพจติ6 เป็นแบบสอบถามช่วยในการวนิจิฉยัและใช้

ประเมินจ�าแนกความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้าใน  

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อค�าถามเกี่ยวกับภาวะซึม

เศร้า จ�านวน 9 ข้อ ลักษณะของค�าถามเป็นแบบประมาณค่า 

4 ระดับ คือ ไม่มีเลย (คะแนน = 0) มีบางวันไม่บ่อย (คะแนน 

= 1) มีค่อนข้างบ่อย (คะแนน = 2) มีเกือบทุกวัน (คะแนน = 

3) มีค่าคะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-27 คะแนน การแปลผล  0-6

คะแนน ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า 7-12 คะแนน มีอาการ

ของโรคซึมเศร้าระดับน้อย 13-18 คะแนน มีอาการโรคซึม

เศร้าระดับปานกลาง และมากกว่า 18 คะแนน มีอาการของ

โรคซึมเศร้าระดับรุนแรง   
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        การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยการหา

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์โดยใช้สถติิไคว์-สแคว์ และสถติทิดสอบ

ของฟิชเชอร์ในกรณีท่ีมีค่าความถ่ีน้อยกว่า 5 ก�าหนดระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.3 

และมอีายมุากกว่า 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 42.5 อายเุฉลีย่ 59.83 

+ 9.98 ปี ระยะเวลาเป็นโรคเบาหวานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 

54.79 มีโรคร่วมร้อยละ 66.28 มีภาวะแทรกซ้อนจาก 

โรคเบาหวาน (ตา ไต เท้า) ร้อยละ 17.2 (ตารางที่ 1)

2. ภาวะซึมเศร้าและแนวโน้มการฆ่าตัวตาย

จากการประเมินภาวะซึมเศร้า พบว่า ผู้ป่วยกลุ่ม

ตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้า จ�านวน 25 ราย ร้อยละ 9.6 ทั้งหมด

มีภาวะซึมเศร้าในระดับน้อย (mild depression) และมีแนว

โน้มการฆ่าตัวตาย 3 ราย ร้อยละ 1.15 (ตารางที่ 2)

3. ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการเกดิภาวะซมึเศร้า

จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด

ภาวะซึมเศร้า พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ระยะเวลาการเป็นโรค

เบาหวาน โรคร่วม มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 , 0.05และ 0.01 ตาม

ล�าดับ  ส ่วนปัจจัยด้านอายุและภาวะแทรกซ้อนจาก 

โรคเบาหวาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า 

(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 261)

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

เพศ

     หญิง 173 66.3

     ชาย 88 33.7

อายุ (ปี)

     < 40 48 18.4

     40 – 60 102 39.1

     > 60 111 42.5

X = 59.83 S.D. = 9.98 พิสัย 37-90

ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน (ปี)

     < 5 49 18.77

     6 – 10 69 26.44

     > 10 143 54.79

โรคร่วม

     มี 173 66.28

     ไม่มี 88 33.71

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

     มี 45 17.24

     ไม่มี 216 82.75
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินภาวะซึมเศร้าและแนวโน้มการฆ่าตัวตาย

ผลการประเมินภาวะซึมเศร้า/แนวโน้มการฆ่าตัวตาย จ�านวน (คน) 

n = 261

ร้อยละ

ภาวะซึมเศร้า

     มี 25 9.58

     ไม่มี 236 90.42

คะแนนจากแบบประเมินโรคซึมเศร้า (คะแนน)

     < 7 ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 236 90.42

     7-12 เป็นโรคซึมเศร้า ระดับน้อย 25 9.58

แนวโน้มการฆ่าตัวตาย

     มี 3 1.15

     ไม่มี 258 98.85

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า (n = 261)

ปัจจัยต่าง ๆ
ภาวะซึมเศร้า ราย (%)

X2 p-value
มี ไม่มี

เพศ

     หญิง 23 (13.29) 150 (86.71) 0.003**

     ชาย     2 (2.27) 86 (97.73)

อายุ  (ปี)

     < 60 15 (10.00) 135 (90.00) .003 955

     > 60 10 (9.01) 101 (90.99)

ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน (ปี)

     < 10 6 (5.13) 111 (94.87)

     > 10 19 (13.19) 125 (86.81) 3.963 .047*

โรคร่วม

     มี 25 (14.45) 148 (85.55) 0.000**

     ไม่มี 0 (0.00) 88 (100.00)

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

     มี 2 (4.44) 43 (95.56) .270

     ไม่มี 23 (10.65) 193 (89.35)

*p < 0.05  p** < 0.01
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 วิจารณ์
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้า 

จ�านวน 261 คน พบมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 9.58 ใกล้เคียง

กบัการศึกษาในโรงพยาบาลพงัโคน7  ทีพ่บความชุกของภาวะ

ซึมเศร้า ร้อยละ 10.3 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ต�่ากว่าการศึกษา

หลายที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่พบความชุกร้อยละ 

21-60.2-3,8-13 ทั้งนี้สาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน 

ได้แก่ การใช้เครือ่งมอืในการประเมนิภาวะซมึเศร้าทีแ่ตกต่าง

กัน ตลอดจนบริบทของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย

เบาหวานชนิดที่ 2 

1. เพศ  พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึม

เศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบเพศหญิง

มีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 13.29 เพศชายพบเพียงร้อยละ 

2.27 ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา2 -3,7-13 อธิบายได้

จากระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าในประชากรท่ัวไปก็พบใน

เพศหญงิมากกว่าเพศชาย14 และจากการส�ารวจความชกุของ

โรคซึมเศร้าของประเทศไทยในปี 2551 ก็พบโรคซึมเศร้าใน

เพศหญิงมากกว่าเพศชายเช่นเดียวกัน15

2. ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน พบว่า มีความ

สัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาของ พิรุณี  สัพโส 7 

และสมพร รุ่งเรืองกลกิจ16 ท่ีพบว่าระยะเวลาการเป็นเบา

หวานมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า    

3. โรคร่วม พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ

ซมึเศร้าอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ก็สอดคล้อง

กับการศึกษาของ พิรุณี สัพโส7 และ สายพิณ ยอดกุล17  

ที่พบว่าโรคร่วมมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า โดย

เฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคร่วมจ�านวนหลายโรค ท้ังน้ีเป็นเพราะ

ว่าการที่ผู้ป่วยมีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังหลาย ๆ โรค 

ท�าให้ผู ้ป่วยจะต้องมีปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองอย่าง

เคร่งครัดและบางครัง้ต้องพึง่พาคนอืน่ ซึง่การเจบ็ป่วยไม่เพยีง

แต่ก่อให้เกิดความเครียดและปัญหาทางอารมณ์ต่อตัวผู้ป่วย

เท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ

สมาชกิทกุคนในครอบครวั ผูป่้วยอาจจะรู้สกึว่าตนเองเป็นเหตุ

แห่งความยุ่งยาก น�าไปสู่ความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า เป็น

ภาระครอบครัว ท�าให้เกิดความเครียด และน�าไปสู่การเกิด

ภาวะซึมเศร้า

ส่วนปัจจัยด้านอายุ และภาวะแทรกซ้อนจากโรค

เบาหวาน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า 

ซึง่แตกต่างกนัจากการศกึษาทีผ่่านมา  ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะ

บริบทและจ�านวนของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน

สรุปและข้อเสนอแนะ
ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนควรได้รับการประเมินภาวะ

ซมึเศร้าอย่างสม�า่เสมอ โดยเฉพาะผู้ป่วยทีเ่ป็นเพศหญงิ ผู้ป่วย

ที่มีระยะเวลาเบาหวานมากกว่า 10 ปี และมีโรคร่วม  ซึ่งจาก

การวจิยันีพ้บว่ามคีวามสัมพนัธ์กบัการเกดิภาวะซมึเศร้า  ส่วน

ปัจจัยด้านอายุถึงแม้ในการศึกษาครั้งนี้จะพบว่าไม่มีความ

สัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า แต่จากการทบทวน

วรรณกรรมการศึกษาหลายที่ พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ

การเกิดภาวะซึมเศร้า ดังน้ันผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีก็

ต้องมีการประเมินติดตามภาวะซึมเศร้าอย่างสม�่าเสมอเช่น

เดียวกัน  และควรส่งเสริมการป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า

ในเชิงรุก เพื่อให้การป้องกัน วินิจฉัย และดูแลรักษาได้อย่าง

ทันท่วงที ลดการเกิดภาวะอาการซึมเศร้ารุนแรงที่จะน�าไปสู่

การฆ่าตัวตาย
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