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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยจิตเวช
สูงอายุ
วิ ธี ก ารศึ ก ษา ศึกษาในผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยจิตเวชที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
(โรงพยาบาลจิตเวช) จ�ำนวน 230 ราย โดยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมิน Hospital
Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย (Thai HADS) เพือ่ ประเมินภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลในกลุม่
ตัวอย่าง แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วย แบบวัดทัศนคติในการ
ดูแลผูป้ ว่ ย แบบวัดความเชือ่ พลังอ�ำนาจภายในตน แบบวัดความรูใ้ นการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ แบบวัดเหตุการณ์
เครียดในช่วง 1 ปี แบบวัดการเผชิญความเครียด และแบบวัดความเครียดในบทบาทของผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้สถิติ binary logistic regression
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.5) อายุเฉลี่ย 40.7 ปี ระดับการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป (ร้อยละ 41.7) และไม่มีภาระหนี้สิน (ร้อยละ 60.0) โดยดูแลผู้สูงอายุเพียงแค่คนเดียว (ร้อยละ
72.2) ซึง่ ทัง้ หมดมีความสัมพันธ์ เป็นญาติกบั ผูด้ แู ล ผูป้ ว่ ยทีด่ แู ลมีอายุเฉลีย่ 72.3 ปี ระยะเวลาในการดูแลกันมา
เฉลี่ย 8.7 ปี มีโรคทางจิตเวชเพียงอย่างเดียว ไม่มีโรคร่วมทางกาย (ร้อยละ 89.6) โดยแบ่งตามการวินิจฉัยเป็น
โรคในกลุ่มอารมณ์มากที่สุด (ร้อยละ 41.3) จากการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 15.7 และ
ภาวะวิตกกังวล ร้อยละ 28.3 โดยวิเคราะห์พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ได้แก่ เหตุการณ์เครียดในช่วง
1 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง (adjusted OR = 4.15, 95% CI = 1.86-9.23) มีการเผชิญความเครียดโดยใช้วิธี
การเผชิญหน้ากับปัญหาน้อย (adjusted OR = 3.29, 95% CI = 1.39-7.75) และมีความเครียดสูงในบทบาท
ของผู้ดูแล (adjusted OR = 2.53, 95% CI = 1.11-5.76) ในขณะที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวล ได้แก่
มีทศั นคติทไี่ ม่ดใี นการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุ (adjusted OR = 2.46, 95% CI = 1.26-4.78) มีการศึกษาต�ำ่ กว่าระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (adjusted OR = 2.37, 95% CI = 1.22-4.61) สัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล
ไม่ดี (adjusted OR = 2.05, 95% CI = 1.08-3.91) และมีความเครียดสูงในบทบาทของผู้ดูแล (adjusted OR =
2.05, 95% CI = 1.07-3.94)
สรุป ผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ มีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล ร้อยละ 15.7 และ 28.3 ตามล�ำดับ โดย
ภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กบั เหตุการณ์เครียดในช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมาอยูใ่ นระดับสูง และภาวะวิตกกังวลมีความ
สัมพันธ์กับทัศนคติที่ไม่ดีในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุมากที่สุด การดูแลสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
เป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะในผู้ดูแลในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง การให้ความรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับการจัดการ
ความเครียดในบทบาทของผูด้ แู ลจะสามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลในผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเวชสูงอายุได้
ค�ำส�ำคัญ ซึมเศร้า วิตกกังวล ผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเวช
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ABSTRACT
Objective : To estimate the prevalence of depression, anxiety, and associated factors in caregivers
of geriatric psychiatric patients.
Materials & Methods : A cross-sectional study was conducted in 230 caregivers of geriatric patients
in Suan-Saranrom Psychiatric Hospital between April and May 2014. Participants completed a set
of questionnaires including socio-demographic characteristics and medical information, Thai-HADS,
patient-caregiver relationship scale, patient-caring attitude test, Locus of Control Scale, geriatric
psychiatric patient-care knowledge test, perceived burden of caring scale, problem-coping scale,
and life stress events questionnaire. Caregivers, whose score of Thai-HADS was more than 7, were
defined as having anxiety or depression.
Results : Approximately seventy three percent of the samples were female with the mean age of
40.7 years, about 42% had bachelor-degree education, and most of them had no debt. Seventy two
percent of the samples looked after only one patient. The average duration of caring was 8.7 years,
and all of the patients were direct relatives of the samples. Most of the geriatric psychiatric patients,
in this study, mean age 72.3 years were diagnosed with mood disorders (41.3%) and no diagnosis of
physical illness (89.6%). The prevalence of depression and anxiety in caregivers of geriatric psychiatric
patients were 15.7% and 28.3%, respectively. Multivariate analyses indicated that the significant risk
factors associated with depression were high reported experiencing life stress events in the past year
(adjusted OR = 4.15, 95% CI = 1.86-9.23), low problem-facing coping skill (adjusted OR = 3.29, 95%
CI = 1.39-7.75), and high perceived burden of caring (adjusted OR = 2.53, 95% CI = 1.11-5.76). The
significant risk factors associated with anxiety were poor patient-caring attitude (adjusted OR = 2.46,
95% CI = 1.26-4.78), less than bachelor -degree education (adjusted OR = 2.37, 95% CI = 1.22-4.61),
poor patient-caregiver relationship (adjusted OR = 2.05, 95% CI = 1.08-3.91), and high perceived
burden of caring (adjusted OR = 2.05, 95% CI = 1.07-3.94).
Conclusion : Among caregivers of geriatric psychiatric patients, both depression and anxiety
were prevalent and higher than those of other geriatric patients. Marked depression and anxiety is
associated with poor patient caring and more serious mental problems of the caregivers. Health care
providers should promote mental health, monitor and early detection of such conditions, particularly
in caregivers with the significant risk factors.
Keywords: depression, anxiety, caregivers, geriatric psychiatric patients
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บทน�ำ

ในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของ
ประชากรโลกที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ1,2
เช่นเดียวกับแนวโน้มของจ�ำนวนประชากรผู้สูงอายุไทย
ที่น่าจะเพิ่มจาก 1.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2503 เป็น 12.4
ล้านคนหรือเกือบ 20 เท่าตัวในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งท�ำให้
สังคมมีอัตราการพึ่งพิงที่เกิดจากประชากรสูงอายุเพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 17.32 เมื่อบุคคลก้าวเข้า
สู ่ วั ย สู ง อายุ จะเกิ ด กระบวนการเสื่ อ มถอยทางด้ า น
ร่างกายอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงและข้อจ�ำกัด
ด้านสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ทัง้
ในผูส้ งู อายุในกลุม่ ทีม่ สี ขุ ภาพดี กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งและ
ความเจ็บป่วยทางร่างกายเกิดขึ้นแล้ว
ปั ญหาสุ ขภาพจิตและโรคทางจิต เวช รวมถึง
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อารมณ์ พฤติ ก รรมและความ
คิดของผู้สูงอายุที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า สมอง
เสื่อม พฤติกรรมก้าวร้าว ความคิดหวาดระแวง อารมณ์
เปลี่ ย นแปลงง่ า ย เป็ น ต้ น 1,2 อาการต่ า งๆ เหล่ า นี้
ท�ำให้ผู้ดูแลจ�ำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่
แตกต่างไปจากการดูแลผูส้ งู อายุหรือผูป้ ว่ ยอืน่ โดยทัว่ ไป
จากการศึกษาประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่ ป ่ ว ยด้ ว ยโรคซึ ม เศร้ า พบว่ า ผู ้ ดู แ ลมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ใน
การด�ำเนินชีวิตเกิดขึ้นมาก ขาดการเข้าสังคม มีการ
เปลีย่ นแปลงแบบแผนชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงต้องปรับตัว
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยได้ดี3 นั่นหมาย
ถึงว่าการเจ็บป่วยทางจิตใจของผู้สูงอายุ มีผลกระทบ
ทั้ ง ต่ อ ครอบครั ว และผู ้ ดู แ ล ท� ำ ให้ เ กิ ด ความทุ ก ข์ ใ จ
วิตกกังวล ความเศร้าใจ ความสิน้ หวัง ซึง่ มักเกิดขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องเรื้อรัง4 จนอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้า รวมถึง
เพิ่มความเสี่ยงในการท�ำร้ายตนเองได้5,6 นอกจากนี้
การขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช อาจ
ส่ ง ผลให้ ผู ้ ดู แ ลรู ้ สึ ก กลั ว กั ง วลและสั บ สนเกี่ ย วกั บ
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พฤติกรรมและอาการของผูป้ ว่ ย ท�ำให้ไม่สามารถจัดการ
กับอาการของผู้ป่วยในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด7ี
ความรู้ ทักษะและทัศนคติในการดูแลผู้ป่วย
สูงอายุ รวมไปถึงสุขภาพจิตของผู้ดูแลน่าจะเป็นปัจจัย
ก�ำหนดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ โดยเฉพาะ
ในผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องการการดูแลในรูปแบบเฉพาะ
เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับความชุกของภาวะ
ซึมเศร้าและวิตกกังวล รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผล
ให้เกิดภาวะต่างๆ เหล่านี้ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
คณะผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ท� ำ การศึ ก ษาเพื่ อ ระบุ ค วามชุ ก ของ
ภาวะซึ ม เศร้ า และวิ ต กกั ง วลในผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวช
สูงอายุ และปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะดังกล่าวทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและความเชื่อต่างๆ เพื่อ
น�ำผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนการจัดการ ทั้งใน
มิติของการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูภาวะ
ซึมเศร้าและวิตกกังวลในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
อย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผู้ดูแลและ
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ รวมไปถึงประสิทธิภาพในการดูแล
ผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional descriptive
design ผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เก็ บ ข้ อ มู ล ในบุ ค คลใน
ครอบครัว ญาติ หรือผู้ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลักของ
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) โดยเป็นผู้ดูแลต่อ
เนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในลักษณะของการว่าจ้าง ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยโรค
ทางจิตเวชอื่นมาก่อน (นอกจากโรคในกลุ่มวิตกกังวล/
ซึมเศร้า) และผู้ป่วยเข้ารับบริการ ณ คลินิกจิตเวชสูง
อายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ระหว่างเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคม 2557 จ�ำนวน 230 ราย ซึง่ ค�ำนวณได้จาก
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สูตร W.G.cochran ในกรณีที่ไม่ทราบจ�ำนวนประชากร
และใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ เพือ่ ให้ได้ตวั แทน
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการกระจายและมีโอกาสที่จะถูก
สุ่มเท่าเทียมกัน โดยจะสุ่มผู้ดูแลของผู้ป่วยสูงอายุที่มา
รับบริการที่คลินิกดังกล่าว วันละ 6 ราย (40 วันท�ำการ)
จากหมายเลขล�ำดับการตรวจผูป้ ว่ ยทีค่ ลินกิ ในแต่ละวัน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน 17 ข้อ ใช้ส�ำรวจ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประชากรศาสตร์ ข้ อ มู ล ด้ า นสุ ข ภาพ
ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลผู้ป่วย แบบประเมิน Thai-HADS8 จ�ำนวน
14 ข้อ เป็นข้อค�ำถามเพื่อการประเมินภาวะวิตกกังวล
7 ข้ อ (ข้ อ เลขคี่ ) และประเมิ น ภาวะซึ ม เศร้ า 7 ข้ อ
(ข้อเลขคู่) มีคะแนนแต่ละ sub-scale ตั้งแต่ 0-21
คะแนน มีค่าความไวต่อภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล
เท่ากับ 85.71 และ 100 ตามล�ำดับและมีค่าความ
จ�ำเพาะต่อภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลเท่ากับ 91.3
และ 86.0 ตามล�ำดับ โดยในการศึกษานี้ก�ำหนดให้
ผู้ที่มีคะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปในแต่ละ sub-scale
เป็นผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลและ/หรือซึมเศร้า ตามล�ำดับ
แบบวัดความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุ9 จ�ำนวน
30 ข้ อ ประเมิ น แต่ ล ะข้ อ เป็ น 4 ระดั บ ค่ า คะแนน
30-120 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.94 ใช้ค่า mean+SD
เป็นเกณฑ์การแบ่งเป็นระดับเครียดน้อย/ปานกลาง/มาก
แบบประเมินวิธกี ารจัดการความเครียด10 จ�ำนวน 36 ข้อ
ประเมินแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ ค่าคะแนน 36-180 จ�ำแนก
วิธีการจัดการความเครียดออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเผชิญปัญหา ด้านการจัดการอารมณ์และด้านการ
บรรเทาความเครียด ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.61-0.72
แปลผลโดยใช้คะแนนสัมพัทธ์ เพื่อบอกถึงสัดส่วนของ
วิธีการจัดการความเครียดที่ถูกใช้มากที่สุด แบบวัด
เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต (life stress events)
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา11 จ�ำนวน 43 ข้อ แบ่งเหตุการณ์
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ชีวิตออกเป็น 5 ด้าน คือ สุขภาพ ครอบครัว เศรษฐกิจ
การงานและสังคม ก�ำหนดเหตุการณ์เครียดในชีวิต
แต่ละข้อไว้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนนรวม 0-341.99
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา 0.99 ผู ้ วิ จั ย น� ำ คะแนนรวม
ความเครียดมาจัดกลุ่มเป็นผู้ที่เผชิญเหตุการณ์เครียด
ตามปกติ แ ละกลุ ่ ม สู ง กว่ า ปกติ โดยใช้ ค ่ า มั ธ ยฐาน
เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างไม่มีการ
กระจายของข้อมูลเป็นแบบปกติ แบบวัดความรู้ในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ7 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความรู้
ในการดูแลผู้สูงอายุทั่วไป จ�ำนวน 15 ข้อ และความรู้
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน)
จ�ำนวน 20 ข้อ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.82 ใช้ค่าเฉลี่ย
เป็นเกณฑ์การแบ่งเป็นระดับความรู้สูง/ต�่ำ แบบวัด
ภาระและทัศนคติในการดูแลผู้ป่วย9 จ�ำนวน 15 ข้อ
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.86 ใช้ค่า mean ± SD เป็น
เกณฑ์ ก ารแบ่ ง เป็ น ระดั บ ทั ศ นคติ ดี / ปานกลาง/ไม่ ดี
แบบวัดความเชื่ออ�ำนาจภายในตนของผู้ดูแล13 จ�ำนวน
6 ข้อ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.80 ใช้ค่า mean±SD
เป็นเกณฑ์การแบ่งเป็นระดับความเชื่อสูง/ปานกลาง/
ต�่ำ แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยจิตเวช
สูงอายุ9 จ�ำนวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ยอมรับความเป็นบุคคลของผู้สูงอายุ และด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.88 ใช้
ค่า mean±SD เป็นเกณฑ์การแบ่งเป็นระดับสัมพันธภาพ
ดี/ปานกลาง/ไม่ดี และหากพบกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะ
ซึมเศร้าและ/หรือวิตกกังวล ผูว้ จิ ยั จะแจ้งผลการประเมิน
และน�ำกลุ่มตัวอย่างนั้นเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาตาม
มาตรฐานที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ต่อไป
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับภาวะซึมเศร้า
และวิตกกังวล โดยใช้สถิติ chi-square, independent
t-test, Pearson’s correlations และ binary logistic
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regression โดยก�ำหนดให้การเกิดภาวะซึมเศร้าแบ่ง
เป็น 2 กลุ่มคือ มีภาวะซึมเศร้า และไม่มีภาวะซึมเศร้า
และการเกิดภาวะวิตกกังวลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
มีภาวะวิตกกังวล และไม่มีภาวะวิตกกังวล ซึ่งในการ
ศึกษาครั้งนี้ใช้วิธี backward LR เนื่องจากต้องการ
คั ด เลื อ กเฉพาะปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ า และ
วิตกกังวลมากที่สุด จากปัจจัยหลายๆ อย่างที่อาจมีผล
ที่ได้มาจากขั้นตอน univariate analysis

ผลการศึกษา

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น 230
รายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.5) สถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 70.4) อายุเฉลี่ยของผู้ดูแล 40.76 ปี
มีระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ส่วนใหญ่มรี ายได้ตงั้ แต่
15,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 58.3) และไม่มีหนี้สิน
(ร้อยละ 60)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผู้ที่ต้องดูแลเพียงแค่
1 ท่าน (ร้อยละ 72.2) โดยผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 72.26 ปี
ซึ่งทั้งหมดมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับผู้ดูแล (ร้อยละ
100) ระยะเวลาที่ดูแลผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันเฉลี่ย 8.71 ปี
ส่วนใหญ่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยทางจิตเวชเป็นโรคใน
กลุ่ม mood disorders (ร้อยละ 41.3) และไม่มีการ
วินิจฉัยโรคทางกายร่วมด้วย (ร้อยละ 89.6)
เมื่ อ ประเมิ น ด้ ว ยแบบประเมิ น Thai-HADS
พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ภ าวะซึ ม เศร้ า และ/หรื อ ภาวะ
วิตกกังวลทั้งหมด 77 ราย (ร้อยละ 33.5) โดยคะแนน
ในแต่ละ sub-scale ของกลุ่มตัวอย่างและการจ�ำแนก
ภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลแสดงไว้ในตารางที่ 2 และ
จากการทดสอบพบว่าภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล
ในกลุม่ ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (chi-square 31.05, p<.001; Pearson correlation
0.61, p<.001)
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จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
เครี ยดในบทบาทผู ้ ดูแ ลผู ้ สูง อายุ ใ นระดั บปานกลาง
(ร้ อ ยละ 64.8) และเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ เ ครี ย ดในชี วิ ต
(ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา) อยู่ในระดับปกติ ส�ำหรับวิธีการ
จั ด การความเครี ย ดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง พบใช้ วิ ธี ก าร
บรรเทาความเครียด วิธีการเผชิญปัญหาและวิธีการ
จัดการอารมณ์ มากเรียงตามล�ำดับ มีคะแนนความรู้ใน
การดูแลผูส้ งู อายุเฉลีย่ 12.37 จาก 15.0 คะแนน คะแนน
ความรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชสูงอายุเฉลีย่ 14.16 จาก
20.0 คะแนน ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วยและความเชื่อ
อ�ำนาจภายในตนเองของผู้ดูแลส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 81.7 และร้อยละ 69.1 ตามล�ำดับ)
และในประเด็นสัมพันธภาพระหว่างผูด้ แู ลกับผูป้ ว่ ยโดย
รวม มีค่าเฉลี่ย 67.03 จาก 80.0 คะแนน แบ่งเป็นด้าน
การยอมรับความเป็นบุคคลของผู้สูงอายุ และด้านการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
เมื่อน�ำปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
และวิตกกังวล จากการทดสอบด้วยสถิติ chi-square,
independent t-test และ Pearson’s correlations
มาท�ำการทดสอบด้วย binary logistic regression
วิธี backward LR พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
และวิตกกังวล พร้อมค่า adjusted odd ratios (adjusted
OR) ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 4
และเมื่อท�ำการวิเคราะห์ต่อ (sub-analysis)
ตารางที่ 5 แสดงปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความเครียด
ในบทบาทผู้ดูแลของกลุ่มตัวอย่าง โดยจากการทดสอบ
พบว่าทั้งเพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา รายได้
ความรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชสูงอายุของผูด้ แู ล รวมถึง
การวินิจฉัยโรคทางกาย โรคทางจิตเวช ระยะเวลาใน
การเจ็บป่วยของผู้ป่วย และระยะเวลาที่ผู้ดูแลต้องดูแล
ผู้ป่วย ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความเครียดในบทบาท
ผู้ดูแลของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส�ำคัญในทางสถิติ
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ความชุกของภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลหลักของ
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
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ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย
จ�ำนวน 230 คน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
61 (26.52)
หญิง
169 (73.48)
อายุ (ปี)
(Mean 40.76, S.D. 10.99, Median 43, Min 19, Max 85)
น้อยกว่า 40
108 (46.96)
40-59
111 (48.26)
ตั้งแต่ 60
11 (4.78)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต�่ำกว่า
70 (30.43)
มัธยมศึกษาปีที่ 3-6 หรือเทียบเท่า
64 (27.83)
ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
96 (41.74)
สถานภาพสมรส
โสด/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
68 (29.57)
สมรส
162 (70.43)
รายได้ต่อเดือน (บาท)
(Mean 16,980, S.D. 10,435, Median 15,000, Min 0, Max 60,000)
น้อยกว่า 9,000
38 (16.52)
9,001-14,999
58 (25.22)
ตั้งแต่ 15,000
134 (58.26)
หนี้สิน (บาท)
(Mean 30,828, S.D. 193,428, Median 0, Min 0, Max 2,000,000)
ไม่มีหนี้สิน
138 (60.00)
น้อยกว่า 9,000
33 (14.35)
9,001-14,999
26 (11.30)
ตั้งแต่ 15,000
33 (14.35)
จ�ำนวนผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแล
1 ท่าน
166 (72.17)
2 ท่าน
64 (27.83)
อายุของผู้ป่วย (ปี)
(Mean 72.26, S.D. 8.52, Median 72, Min 57, Max 92)
60-69
104 (45.22)
ตั้งแต่ 70
126 (54.78)
ระยะเวลาที่ดูแลผู้ป่วยจนถึงปัจจุบัน (ปี) (Mean 8.71, S.D. 8.53, Median 5.0, Min 0.5, Max 65.0)
ไม่เกิน 5
190 (82.61)
ตั้งแต่ 5
40 (17.39)
การวินิจฉัยผู้ป่วยในทางจิตเวช
Dementia and other organic mental disorders
60 (26.09)
Psychotic disorders
36 (15.65)
Mood disorders
95 (41.30)
Anxiety disorders & Miscellaneous
39 (16.96)
การวินิจฉัยโรคทางกายของผู้ป่วย
ไม่มี
206 (89.57)
มีโรคทางกายร่วมด้วย
24 (10.43)

ตารางที่ 2 ภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างจากแบบประเมิน Thai-HADS (N=230)
ปัญหาสุขภาพจิต
ไม่มีภาวะวิตกกังวล
มีภาวะวิตกกังวล
รวม (ร้อยละ)

ไม่มีภาวะซึมเศร้า
153 (66.5)
41 (17.8)
194 (84.3)
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มีภาวะซึมเศร้า
12 (5.2)
24 (10.5)
36 (15.7)
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รวม (ร้อยละ)
165 (71.7)
65 (28.3)
230 (100)
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบวัดต่างๆ (N=230)
แบบวัด/แบบประเมิน
ความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วิธีการจัดการความเครียด
- วิธีการเผชิญปัญหา (Mean 2.62)

ระดับ
Mean 44.59, S.D. 12.60, Med 42, Max 90, Min 30
ความเครียดน้อย
ความเครียดปานกลาง
ความเครียดมาก

ใช้วิธีการเผชิญปัญหาต�่ำ
ใช้วิธีการเผชิญปัญหาสูง
- วิธีการจัดการอารมณ์ (Mean 2.75)
ใช้วิธีการจัดการอารมณ์ต�่ำ
ใช้วิธีการจัดการอารมณ์สูง
- วิธีการบรรเทาความเครียด (Mean 2.64)
ใช้วิธีการบรรเทาความเครียดต�่ำ
ใช้วิธีการบรรเทาความเครียดสูง
เหตุการณ์ความเครียดในชีวติ (Life stress events) Mean 36.49, S.D. 48.57, Med 24.79, Max 341.99, Min 0.00
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
เผชิญเหตุการณ์เครียดตามปกติ
(สุขภาพ ครอบครัว เศรษฐกิจ การงานและสังคม) เผชิญเหตุการณ์เครียดสูงกว่าปกติ
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
- ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
Mean 12.37, S.D. 1.82, Med 13, Max 14, Min 4
ไม่ค่อยมีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุดี
- ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
Mean 14.16, S.D. 2.32, Med 14, Max 19, Min 7
ไม่ค่อยมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ
มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุดี
ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วย
Mean 36.68, S.D. 3.65, Med 36, Max 50, Min 24
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
ความเชื่ออ�ำนาจภายในตนของผู้ดูแล
Mean 28.85, S.D. 4.04, Med 29, Max 36, Min 16
ระดับความเชื่อต�่ำ
ระดับความเชื่อปานกลาง
ระดับความเชื่อสูง
สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยโดยรวม
Mean 67.03, S.D. 9.22, Med 68, Max 80, Min 20
สัมพันธภาพไม่ดี
สัมพันธภาพปานกลาง
สัมพันธภาพดี
- ด้านการยอมรับความเป็นบุคคลของผูส้ งู อายุ Mean 31.17, S.D. 4.10, Med 32, Max 36, Min 9
สัมพันธภาพไม่ดี
สัมพันธภาพปานกลาง
สัมพันธภาพดี
- ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
Mean 35.86, S.D. 5.55, Med 37, Max 44, Min 11
สัมพันธภาพไม่ดี
สัมพันธภาพปานกลาง
สัมพันธภาพดี
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จ�ำนวน (ร้อยละ)
45 (19.6)
149 (64.8)
36 (15.6)
103 (44.8)
127 (55.2)
92 (40.0)
138 (60.0)
58 (25.22)
172 (74.78)
159 (69.1)
71 (30.9)
103 (44.8)
127 (55.2)
119 (51.7)
111 (48.3)
14 (6.1)
188 (81.7)
28 (12.2)
29 (12.6)
159 (69.1)
42 (18.3)
29 (12.6)
167 (72.6)
34 (14.8)
26 (11.3)
173 (75.2)
31 (13.5)
33 (14.3)
159 (69.2)
38 (16.5)

ความชุกของภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลหลักของ
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ

ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ และคณะ

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวลในกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
โดยใช้สถิติ binary logistic regression วิธี backward LR
ปัจจัยด้านต่างๆ
เหตุการณ์เครียดในช่วง 1 ปี
ที่ผ่านมา
การจัดการความเครียด
“แบบเผชิญปัญหา”
ความเครียดในบทบาทผู้ดูแล
ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วย
ระดับการศึกษา
สัมพันธภาพกับผู้ป่วย
ในภาพรวม
ความเครียดในบทบาทผู้ดูแล

จ�ำนวน ภาวะซึมเศร้า Adjusted OR
(N=230)
(ร้อยละ)
(95% CI)
เผชิญเหตุการณ์เครียดสูงกว่าปกติ
71
20 (28.2)
4.15
เผชิญเหตุการณ์เครียดตามปกติ
159
16 (10.1)
(1.86-9.23)
สูง
127
14 (11.0)
3.29
ต�่ำ
103
22 (21.4)
(1.39-7.75)
มาก
98
22 (22.4)
2.53
น้อย
132
14 (10.6)
(1.11-5.76)
ไม่ดี
44 (37.6)
2.46
117
ดี
21
(18.6)
(1.26-4.78)
113
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือต�่ำกว่า
30 (34.5)
2.37
87
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (หรือเทียบเท่า) ขึน้ ไป
35 (24.5)
(1.22-4.61)
143
ไม่ดี
41 (39.4)
2.05
104
ดี
24 (19.0)
(1.08-3.91)
126
มาก
28 (21.2)
2.05
98
น้อย
37
(37.8)
(1.07-3.94)
132
ระดับ

p-value
<.001**
0.007**
0.027*
0.008**
0.011*
0.029*
0.032*

* p<.05, ** p<.01
ส�ำหรับภาวะซึมเศร้า มีค่า Hosmer-Lemeshow goodness of fit p-value 0.814, chi-square 3.69, constant -3.82 และค่า Cox & Snell
R square 0.12
ส�ำหรับภาวะวิตกกังวล มีค่า Hosmer-Lemeshow goodness of fit p-value 0.442, chi-square 6.87, constant -2.78 และค่า Cox & Snell
R square 0.16
หมายเหตุ แสดงเฉพาะปัจจัยในโมเดลสุดท้าย (ทุกปัจจัยถูกแบ่งเป็น 2 ระดับโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์) เรียงตาม adjusted OR สูงสุด

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความเครียดในบทบาทผู้ดูแลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดย
ใช้สถิติ Chi-square
ปัจจัยด้านต่างๆ

ระดับ

ต�่ำ
สูง
ไม่ดี
ดี
เหตุการณ์เครียดในช่วง 1 ปีที่
เผชิญเหตุการณ์เครียดสูงกว่าปกติ
ผ่านมา
เผชิญเหตุการณ์เครียดตามปกติ
ความหนักใจในภาระหนี้สินของ มีความหนักใจ
ตนเอง
ไม่มีความหนักใจ
สัมพันธภาพกับผู้ป่วยในภาพรวม ไม่ดี
ดี
* p<.05, ** p<.01
การจัดการความเครียด
“แบบเผชิญปัญหา”
ทัศนคติในการดูแลผู้ป่วย
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จ�ำนวน
(N=230)
103
127
117
113
71
159
46
184
104
126

ความเครียดใน
บทบาทผู้ดูแล
(ร้อยละ)
71 (68.9)
61 (48.0)
60 (51.3)
38 (33.6)
39 (54.9)
59 (37.1)
26 (56.5)
72 (39.1)
53 (51.0)
45 (35.7)
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Crude OR
(95% CI)

p-value

2.40
0.001**
(1.35-4.30)
2.08
0.007**
(1.18-3.67)
2.07
0.012*
(1.13-3.79)
2.02
0.033*
(1.01-4.11)
1.87
0.020*
(1.06-3.29)
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อภิปรายผล

จากการศึกษานี้ พบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย 40.7 ปี และส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
สอดคล้องกับการศึกษาในผูด้ แู ลผูส้ งู อายุไทยทีผ่ า่ นมา14
โดยผลการศึกษาพบภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 15.7 และ
ภาวะวิตกกังวล ร้อยละ 28.3 ของผู้ดูแลหลักผู้ป่วย
จิตเวชสูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ Richard
Schulz15 ที่พบภาวะซึมเศร้าที่มากขึ้นในผู้ดูแลผู้ป่วย
สูงอายุโรคสมองเสื่อม แต่ความชุกนี้กลับแตกต่างจาก
การศึกษาของ Bernie Coope16 ซึ่งพบภาวะซึมเศร้า
สูงถึงร้อยละ 28.4 ในขณะที่พบภาวะวิตกกังวลเพียง
ร้อยละ 2.7 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างด้าน
เชือ้ ชาติ วัฒนธรรมทางสังคมและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ ตลอดจน
ประเภทและลักษณะของผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องดูแล
ส�ำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า
ที่พบในการศึกษานี้ ได้แก่ ผู้ดูแลต้องเผชิญเหตุการณ์
เครียด ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจาก
ความเครียดของผู้ดูแล (ในด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผูป้ ว่ ย) อาจเป็นสาเหตุพนื้ ฐานทีท่ ำ� ให้เกิดความ
เหน็ดเหนื่อย ความโกรธ ความรู้สึกผิด รวมไปถึงความ
คิดและอารมณ์ดา้ นลบ โดยเฉพาะเมือ่ ต้องอยูใ่ นบทบาท
ที่ต้องดูแลบุคคลที่มีความยุ่งยากล�ำบาก มีปัญหาด้าน
พฤติกรรม เพิ่มเข้าไปด้วย อาจส่งผลให้เกิดความเสื่อม
ถอยทั้ ง สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต เพิ่ ม มากขึ้ น 16,18
เกิดเป็นภาวะซึมเศร้าตามมาได้
ผลการศึกษาพบว่า การเผชิญความเครียด โดย
ไม่คอ่ ยเลือกใช้วธิ กี ารแบบเผชิญหน้ากับปัญหามีความ
สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแล จากการทบทวน
วรรณกรรมสามารถอธิบายได้วา่ การเผชิญความเครียด
โดยใช้วิธีการเผชิญหน้ากับปัญหา10 คือการที่บุคคล
แสดงพฤติกรรมกับสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความเครียด
โดยตรง เป็นการแก้ปญ
ั หาโดยการตัดสินใจเลือกวิธกี าร
ที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความเครียดโดย

Thitiphan Thaneerat et al.

มุ่งเน้นที่ต้นเหตุของปัญหา จึงถือว่าการใช้วิธีการเผชิญ
ความเครียดโดยการเผชิญหน้ากับปัญหาดังกล่าว เป็น
วิธีการที่สามารถท�ำให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ด17ี
ความเครียดสูงในบทบาทของผู้ดูแลสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของผูด้ แู ลหลัก เพราะการให้การดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง อาจท�ำให้ผู้ดูแลมีโอกาสเกิดความรู้สึกสูญเสีย
เอกลั กษณ์ แ ห่ ง ตน มี ความรู ้ สึกไร้ ค่ า รู ้ สึกไม่ แ น่ ใ จ
ขาดการยอมรับตนเอง รูส้ กึ ไร้ประสิทธิภาพและสูญเสีย
การควบคุมการด�ำรงอยู่ของตนเอง รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
เมือ่ เข้านอนและอาจรูส้ กึ ว่าตัวเองไม่สามารถจัดการกับ
ความรู้สึกรับผิดชอบในการดูแลได้ทุกเรื่อง15,16 น�ำมาสู่
โอกาสมีภาวะวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าทีเ่ พิม่ มากขึน้
ทัศนคติที่ไม่ดีในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุสัมพันธ์
กับภาวะวิตกกังวลของผู้ดูแลหลัก อาจเป็นเพราะการ
ดูแลผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
ผู้ป่วย ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดูแล นอกจากนี้
ยังท�ำให้ผู้ดูแลต้องสูญเสียเวลาแห่งความสุข สูญเสีย
เวลาทีค่ วรจะมีให้กบั สมาชิกในครอบครัวคนอืน่ หรือเกิด
ความขัดแย้งในครอบครัว18 ซึง่ สภาวะดังกล่าวก่อให้เกิด
ทัศนคติทไี่ ม่ดี ความคับข้องใจต่อผูป้ ว่ ย และพบว่าความ
รู้สึกคับข้องใจในระดับสูง สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ร้ายแรงทางด้านจิตใจ ในรูปแบบของความเครียดหรือ
ความวิตกกังวลต่อทั้งผู้ดูแลเองและผู้ป่วยได้19
ผู้ดูแลที่มีการศึกษาต�่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่าสัมพันธ์กบั ภาวะวิตกกังวล อาจเป็นเพราะ
ผู ้ ดู แ ลที่ มี ก ารศึ ก ษาไม่ สู ง มี โ อกาสที่ จ ะขาดความรู ้
ความเข้าใจ ขาดทักษะในการท�ำหน้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเวช
สูงอายุ ประกอบกับการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลความ
รู้เหมือนผู้ดูแลที่มีการศึกษาสูงกว่า ท�ำให้ผู้ดูแลกลุ่ม
นี้ อาจเกิดความวิตกกังวล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลต่อความวิตกกังวล ความรู้และ
การปฏิบตั ขิ องมารดาทารกคลอดก่อนก�ำหนดทีม่ คี วาม
ผิดปกติทจี่ อตา โดยผลของการศึกษาพบว่ามารดาทารก
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คลอดก่อนก�ำหนดที่มีความผิดปกติที่จอตา มีความ
วิ ต กกั ง วลลดลงหลั ง ได้ รั บ และเข้ า ใจข้ อ มู ล อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิต20ิ
ผลการศึกษาพบว่าสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย
และผูด้ แู ลไม่ดี สัมพันธ์กบั ภาวะวิตกกังวล สอดคล้องกับ
ผลของการวิจยั 21 ทีพ่ บว่า สัมพันธภาพทีไ่ ม่ดี อาการทาง
จิตและความบกพร่องในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ของผู้ป่วยเป็นตัวท�ำนายความวิตกกังวลของผู้ดูแล
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่ผู้ดูแลกับผู้ป่วยมีสัมพันธภาพ
ที่ไม่ดีต่อกัน อาจท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการสื่อสารกับ
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปัญหาหลายอย่าง
ไม่ได้รับการแก้ไขและอาจเป็นสาเหตุให้สถานการณ์
แย่ลง
ข้อจ�ำกัดในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เนื่องจาก
เป็นการศึกษาแบบ cross-sectional study จึงระบุได้
เพียงปัจจัยที่สัมพันธ์กันเท่านั้น ไม่สามารถระบุความ
สัมพันธ์แบบ causative relationship ได้ อีกทั้งจ�ำนวน
ของผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุยังไม่มากพอที่จะแยกเป็นราย
โรคตามการวินิจฉัย ดังนั้นควรมีการศึกษาแยกเป็นราย
โรคต่อไป เพือ่ การวิเคราะห์ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องและพัฒนา
ความช่วยเหลือให้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น และเครื่องมือ
บางอย่างที่ใช้ไม่ได้ถูกออกแบบและทดสอบคุณสมบัติ
ในกลุม่ ประชากรทีใ่ กล้เคียงกับการศึกษานี้ แต่เนือ่ งจาก
ไม่มีเครื่องมืออื่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายนี้
โดยเฉพาะและคณะผูว้ จิ ยั และผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้พจิ ารณา
เนื้อหาและจุดประสงค์ของแต่ละข้อค�ำถามแล้ว จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องเลือกเครื่องมือดังกล่าวมาประกอบ
การศึกษา ในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปจึงควรท�ำการศึกษา
ต่อยอดในรูปแบบ analytic study เพื่อให้สามารถระบุ
ความสัมพันธ์แบบ causative relationship กับปัญหา
สุขภาพจิตของผู้ดูแลได้ดีขึ้น และศึกษาภาวะเหนื่อย
หน่าย (burn out) ในประชากรกลุม่ นี้ รวมถึงการพัฒนา
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นวัตกรรมหรือโปรแกรมต่อยอดจากผลการศึกษานี้ อาทิ
เช่น นวัตกรรมเพื่อป้องกันและลดภาวะเครียด ซึมเศร้า
และวิตกกังวลในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุผ่านการ
ส่งเสริมทัศนคติและสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ยของผูด้ แู ล
ผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุ หรือโปรแกรมการให้สุขภาพจิต
ศึกษาส�ำหรับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเวชสูงอายุตามกลุม่ โรคทัง้
ในรูปแบบรายบุคคล รายกลุม่ หรือแบบครอบครัวต่อไป
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