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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการดูแลทางจิตสังคมบ�ำบัดในการป้องกันภาวะซึมเศร้า
ในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัด
วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) เปรียบเทียบกลุ่ม
ควบคุม และกลุม่ ทดลอง ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าเกณฑ์ได้แก่ เป็นผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป ได้รบั การวินจิ ฉัย
ว่าเป็นโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ทวารหนัก มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม ทีเ่ คยผ่านการได้รบั ยาเคมีบำ� บัด
มาแล้ว 1 ครั้ง โดยกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 90 ราย ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ ในช่วง กุมภาพันธ์
2561-มกราคม 2562 กลุ่มควบคุม จ�ำนวน 90 ราย ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยเก็บข้อมูลใน
ช่วง พฤษภาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 และมีการประเมินภาวะซึมเศร้า เปรียบเทียบกันทัง้ สองกลุม่
โดยใช้แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS-15)
ที่สัปดาห์ที่ 0 3 และ 6
ผลการศึกษา ผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 180 ราย
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 102 ราย ร้อยละ 56.7 อายุเฉลี่ย 67.07 ได้รับการส่งตัวมารักษาจาก
โรงพยาบาลต่างจังหวัด 156 ราย ร้อยละ 86.7 มีโรคประจ�ำตัวอื่นๆ ร่วมด้วย 114 ราย ร้อยละ 63.3
การด�ำเนินโรคเป็นระยะที่ 4 จ�ำนวน 76 ราย ร้อยละ 42.2 พบว่าที่สัปดาห์ที่ 6 กลุ่มควบคุมมีภาวะ
ซึมเศร้า 70 ราย ร้อยละ 77.8 และกลุ่มทดลองมีภาวะซึมเศร้า 76 ราย ร้อยละ 84.4 และไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญ
สรุป ไม่พบว่าการดูแลทางจิตสังคมบ�ำบัดมีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะซึมเศร้า โดยรูปแบบ
ของการศึกษาที่ท�ำต่อไปอาจปรับการประเมินและคัดเลือกรายที่มีภาวะซึมเศร้าเข้าสู่การบ�ำบัด
โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ให้มีการบ�ำบัดในระยะเวลาที่นานมากกว่า 6 สัปดาห์
ค�ำส�ำคัญ จิตสังคมบ�ำบัด ภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุ เคมีบ�ำบัด
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ABSTRACT
Background : Older adults diagnosed with cancer has grown in prevalence with serious
and chronic disease a common factor of mental health problems. Depression among
older patients with cancers affects the prognosis and compliance of cancer treatments.
Psychosocial intervention is the option for supporting and encouraging patients to have
healthy coping skills and good quality of life.
Methods : A quasi-experimental study was conducted on two groups. Subjects were
over 60 years old with diagnosed breast, lung and colorectal cancer and each group
was consisting of 90 patients for the control group and 90 patients for the experimental
group. During a six-week period, the control group received normal care while the trial
group received the multidisciplinary care, including psychosocial intervention. The
primary mental health issue measured was depression (Thai Geriatric Depression Scale:
TGDS-15). Data analysis used independent t-test, fisher’s exact test, and chi-square at
0 3 and 6 weeks to compare difference in both groups.
Results : 180 patients total were enrolled into the study with mean aged of 67.07 years
old (60-81), female (56.7%) which basic characteristics not found to be significantly
different between the control and experimental groups. Depression was also not found
be significantly different in both groups.
Conclusion : Psychosocial intervention not shown to be significantly effective for
preventing depression in older patients with cancers undergoing chemotherapy
treatment over the course of six weeks, but further study should screen for depression
and enroll patients in treatment for a length longer than the 6 weeks of this study.
Keywords : psychosocial intervention, depression, elderly, chemotherapy
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บทน�ำ

รายงานขององค์การอนามัยโลกเมือ่ ปี พ.ศ. 2547
พบผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า เป็นล�ำดับที่ 3
ของโรคที่ คุ ก คามคนทั่ ว โลก (Global burden of
diseases) และคาดการณ์วา่ ในอนาคตอีก 18 ปีขา้ งหน้า
มีความเป็นไปได้ทีโรคซึมเศร้าอาจจะกลายเป็นโรคที่
คุกคามคนทัว่ โลกอันดับหนึง่ 1 โรคซึมเศร้ามีความส�ำคัญ
ในแง่ของการเป็นโรคทีค่ กุ คามคนทัว่ โลก และมีผลกระทบ
ต่อสังคม โดยโรคซึมเศร้านั้นจะลดระดับความสามารถ
ของผูป้ ว่ ยในการท�ำงานหรือการเข้าสังคม ภาวะซึมเศร้า
มีโอกาสจะเกิดซ�้ำได้ ดังนั้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ�้ำ
จึงมีความส�ำคัญ ทั้งนี้โรคซึมเศร้าอาจส่งผลกระทบต่อ
สั ง คมได้ ม ากกว่ า ที่ คิ ด ดั ง นั้ น การมุ ่ ง เน้ น ให้ ร ะบบ
สาธารณสุขตระหนักถึงความส�ำคัญของโรคซึมเศร้า
จึงมีความจ�ำเป็น2
ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุทพี่ บบ่อยของความทุกข์
ทางอารมณ์ในผู้สูงอายุ โดยพบความชุกร้อยละ 14.73
ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงพบความชุกของภาวะ
ซึมเศร้าได้รอ้ ยละ 13.54 และในผูส้ งู อายุทเี่ จ็บป่วยจะพบ
ความชุกของภาวะซึมเศร้าได้สูงขึ้นเป็น ร้อยละ 25 5
ผู้สูงอายุมีอาการแสดงภาวะซึมเศร้าให้เห็นได้น้อย
เช่น อารมณ์โศกเศร้า ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย และมีความคิดไร้คา่
ซึง่ มีแนวโน้มทีแ่ พทย์จะสรุปว่าเป็นอาการทีเ่ ป็นลักษณะ
ของผู้สูงอายุ ซึ่งผลกระทบของภาวะซึมเศร้าไม่ควร
มองข้ามอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และการมีสขุ ภาพไม่ดตี ามมา
ผลลัพธ์ท่ีได้คือค่าใช้จ่ายในการดูแลในระบบสุขภาพ
มากขึ้น6
ภาวะซึมเศร้าเป็นอาการทางจิตเวชทีพ่ บมากทีส่ ดุ
ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ซึ่งมีอุบัติการณ์เกิดถึงร้อยละ
257 ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ส่งผลให้
ความสามารถในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน
ลดลง ท� ำ ให้ ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ คนอื่ น เป็ น ได้ ย าก
ล�ำบากมากขึน้ ท�ำให้เกิดความผิดปกติในการนอนหลับ
และท�ำให้การด�ำเนินของโรคมะเร็งเป็นไปอย่างรวดเร็ว

Jammaree Na Bangxang et al.

มากขึ้น8
อาการซึมเศร้าเป็นความท้าทายในการวินจิ ฉัยใน
ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง การหาจุดเริ่มต้นของการด�ำเนิน
โรคค่อนข้างล�ำบาก เนื่องจากมักจะเกิดในช่วงที่ผู้ป่วย
มีอาการของโรคมะเร็ง หรือเกิดในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับผล
ข้างเคียงจากการรักษา ซึง่ อาจเกิดจากโรคซึมเศร้า หรือ
เป็นภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการที่ผู้ป่วยทราบว่าตัวเอง
เป็นโรคมะเร็ง หรือ เกิดจากผลกระทบของการรักษา หรือ
จากทั้งสามส่วนรวมกัน9 และพบว่าภาวะซึมเศร้าเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินโรคที่แย่ลงในผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะท้าย10
โรคมะเร็งพบสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ผู้ที่มีอายุ
40-44 ปี พบความชุกของโรคมะเร็งร้อยละ 1.4 ในขณะที่
กลุ่มอายุที่มากขึ้น คือ 80-84 ปี จะพบความชุกของ
โรคมะเร็งได้สงู ขึน้ เป็นร้อยละ 19.311 เป็นทีป่ ระมาณการ
ได้วา่ จากจ�ำนวนผูส้ งู อายุทมี่ มี ากขึน้ ในปัจจุบนั จะท�ำให้
มีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นวัยสูงอายุมากขึ้นกว่าในอดีต
ภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยสูงอายุทเี่ ป็นโรคมะเร็งเป็น
ประเด็นที่ควรให้ความส�ำคัญ มีความน่าสนใจหลาย
ประการ ทั้งในแง่มุมของการเป็นโรคมะเร็ง หรือการ
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม อาการส�ำคัญในการ
วิ นิ จ ฉั ย คื อ อารมณ์ เ ศร้ า และความรู ้ สึ ก สิ้ น ยิ น ดี
(anhedonia) นั้น ผู้สูงอายุมักจะให้ข้อมูลได้ไม่ตรงไป
ตรงมา อาการอืน่ ๆ ทีป่ รากฏมักจะเป็นในส่วนของอาการ
อ่อนเพลีย หรือไม่สุขสบาย อาการทางกาย อาการปวด
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความรู้สึกสิ้นหวัง ความ
ผิดปกติของการนอนหลับ ในรูปแบบที่ตื่นเร็วกว่าปกติ
(late insomnia) การเปลีย่ นแปลงของอารมณ์ในระหว่าง
วัน รวมถึงความต้องการทางเพศที่ลดลง12
ในด้านการรักษาแบบจิตสังคมบ�ำบัด ส�ำหรับ
ผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า นั้ น จากข้ อ มู ล
meta-analysis ทั้งสิ้น 17 การศึกษา พบว่าการรักษา
ด้ า นจิ ต สั ง คมบ� ำ บั ด ในผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า มี
ประโยชน์ชดั เจน13 นอกจากนีก้ ารรักษาจ�ำเป็นต้องอาศัย
การประเมิ น และให้ ก ารบ� ำ บั ด รั ก ษาในหลายด้ า น

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 64 No. 4 October - December 2019

301

ประสิทธิภาพของจิตสังคมบ�ำบัดในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้า
รับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด
ร่วมกัน จากทีมสหวิชาชีพ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ประสิทธิภาพ
สูงสุดจากการบ�ำบัดรักษา14 การศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของการดูแลทางจิตสังคมบ�ำบัด
ในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยสูงอายุโรคมะเร็งที่
ได้รับยาเคมีบ�ำบัด

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษานี้ เ ป็ น แบบกึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) เปรียบเทียบ 2 กลุม่ โดยมีกลุม่
ควบคุม และกลุ่มทดลอง
กลุ่มประชากรเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่
มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ทวารหนัก มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม
ที่เคยผ่านการได้รับยาเคมีบ�ำบัดมาแล้ว 1 ครั้งจากการ
ศึกษา Wangnum et al. (2013) พบว่ากลุม่ ทดลองทีศ่ กึ ษา
30 ราย มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ± SD ของคะแนนความเหนือ่ ย
ล้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเท่ากับ 2.98 ± 1.96 และกลุม่ ควบคุม
ทีศ่ กึ ษา 30 ราย มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ± SD ของคะแนนความ
เหนื่อยล้าหลังการทดลองเท่ากับ 3.99 ± 1.64 เมื่อน�ำค่า
แทนในสมการ จะได้ขนาดตัวอย่างดังนี้
S 2p = (30-1) (1.962) + (30 -1) (1.642) = 1.271
(30+30-2)
ดังนั้น n = (1.96 + 1.282)2 x (2 x 2.542)
(1.01)2
n = 26
กลุ่มตัวอย่างขั้นต�่ำที่ต้องใช้อย่างน้อย 26 ราย
และเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ครบถ้วนร้อยละ 20 ผู้วิจัยจึง
เพิม่ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตัวอย่างเป็นกลุม่ ละ 30 ราย
กลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ โดย
เก็บข้อมูลในช่วง พฤษภาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561
และมีการประเมินภาวะซึมเศร้าในสัปดาห์ที่ 0 3 และ 6
กลุ ่ ม ทดลอง จะเริ่ ม เก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ นในช่ ว ง
กุมภาพันธ์ 2561-มกราคม 2562 โดยจะได้รับการ
โทรศัพท์เยี่ยมติดตามจากผู้จัดการรายกรณีก่อนวันนัด
ในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 กลุ่มทดลองจะได้รับค�ำปรึกษา
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จากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา และจะมีการประเมิน
ภาวะซึมเศร้าในสัปดาห์ที่ 0 3 และ 6
คุ ณ สมบั ติ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ข้ า ศึ ก ษา
(Inclusion criteria)
1. เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
ทวารหนัก มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม ที่เคยผ่านการ
ได้รับยาเคมีบ�ำบัดมาแล้ว 1 ครั้ง
เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา (Exclusion
criteria)
1. โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด ที่ มี อ าการหั ว ใจเต้ น
ผิดปกติ และต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
2. มีปัญหาการทรงตัวผิดปกติ ที่เสี่ยงต่อการ
หกล้ม เช่น ข้อเข่าเสื่อมรุนแรง หรือมีอาการปวดมาก
ผู้ป่วยทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ประกอบ
ด้วยผู้ป่วยโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ทวารหนัก มะเร็งปอด
และมะเร็งเต้านม ประเภทละ 30 ราย ต่อกลุม่ ท�ำ 3 รอบ
ขั้นตอนด�ำเนินการศึกษา
1. ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือถึงผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ราชวิ ถี เพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา และ
ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลที่หน่วยให้ยาเคมีบ�ำบัด
2. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดย
2.1 ส� ำ รวจรายชื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ที่ ต ้ อ งให้
ยาเคมีบำ� บัด ตามวันทีน่ ดั ตรวจ ของคลินกิ อายุรศาสตร์
โรคมะเร็ง โรงพยาบาลราชวิถี
2.2 เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งตามคุ ณ สมบั ติ ที่
ก�ำหนด ในวันที่มีคลินิกอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง ผู้ที่ยินดี
เข้าร่วมการวิจยั จะได้รบั การอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และลงนามในหนังสือยินยอม
วิธีด�ำเนินการ
กลุ่มควบคุม จะได้รับการพยาบาลตามปกติ
ครั้งที่ 1 : สัปดาห์ที่ 0 พบพยาบาล ให้ผู้ป่วยเล่า
ประสบการณ์หลังจากได้รับยาเคมีบ�ำบัดครั้งที่ผ่านมา
ให้ความรู้โรคมะเร็งที่เป็นและการดูแลตนเองเมื่อได้รับ
การรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Efficacy of Psychosocial Intervention for Preventing Depression In
Older Adult Patients with Cancers Undergoing Chemotherapy Treatment
ให้เอกสารแผ่นพับทีส่ ร้างขึน้ ตามมาตรฐานการพยาบาล
ไปทบทวนอ่านทีบ่ า้ น หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามได้ทาง
โทรศัพท์หรือเมื่อมารับยาเคมีบ�ำบัดครั้งต่อไป จากนั้น
ให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า
ครั้งที่ 2 : สัปดาห์ที่ 3 พบพยาบาลทบทวน
ความรูจ้ ากครัง้ ทีแ่ ล้ว ตอบข้อซักถามต่างๆ ให้คำ� แนะน�ำ
ตามปัญหาและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ
ประเมินภาวะซึมเศร้า
ครั้งที่ 3 : สัปดาห์ที่ 6 พบพยาบาลทบทวน
ความรู้จากครั้งที่แล้ว ประเมินภาวะซึมเศร้าและแจ้ง
สิ้นสุดเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มทดลอง
ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 0 พบพยาบาล ให้ผู้ป่วย
เล่าประสบการณ์หลังจากได้รับยาเคมีบ�ำบัดครั้งที่ผ่าน
มา ให้ความรูโ้ รคมะเร็งทีเ่ ป็นและการดูแลตนเองเมือ่ ได้
รับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยซักถาม
ให้เอกสารแผ่นพับทีส่ ร้างขึน้ ตามมาตรฐานการพยาบาล
ไปทบทวนอ่านทีบ่ า้ น หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามได้ทาง
โทรศัพท์หรือเมื่อมารับยาเคมีบ�ำบัดครั้งต่อไป จากนั้น
ให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า
ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 พบพยาบาลเพื่อประเมิน
และติดตามอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น ทบทวนการดูแล
Flowchart
Week 0 (baseline)
Assessment 1

Jammaree Na Bangxang et al.

ตนเอง ให้ตอบแบบประเมินภาวะซึมเศร้า จากนั้นพบ
จิตแพทย์/นักจิตวิทยา โดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและญาติ
เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเจ็บป่วย รวมทั้ง
ความเครียดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ความรูใ้ นการดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า
ครั้งที่ 3 : สัปดาห์ที่ 6 พบพยาบาลเพื่อประเมิน
และติดตามอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น ทบทวนการดูแล
ตนเอง ให้ตอบแบบประเมินภาวะซึมเศร้า จากนั้นพบ
จิตแพทย์/นักจิตวิทยา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติเล่า
ประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเจ็บป่วยและประเมินผล
ครัง้ สุดท้าย และแจ้งสิน้ สุดการเข้าร่วมโครงการโครงการ
การประเมินภาวะซึมเศร้า เปรียบเทียบคะแนน
ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง ทีส่ ปั ดาห์ที่ 0 สัปดาห์
ที่ 3 และสั ป ดาห์ ที่ 6 โดยใช้ แ บบวั ด ความเศร้ า ใน
ผู ้ สู ง อายุ ข องไทย (Thai geriatric depression
scale: TGDS-15) ที่พัฒนาโดย Wongpakaran N,
Wongpakaran T. (2012) ให้เลือกค�ำตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคะแนนเต็ม
15 คะแนน ถ้าคะแนน 0-5 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้า 6-10
คะแนนมีภาวะซึมเศร้า และ 11-15 คะแนน มีภาวะ
ซึมเศร้าแน่นอน ควรพบจิตแพทย์

ผู้เข้าร่วมวิจัย (n = 180 ราย)
กลุ่มควบคุม (n = กลุ่มละ 30 ราย X 3 กลุ่ม = 90 ราย) กลุ่มทดลอง (n=กลุ่มละ 30 รายX 3 กลุ่ม = 90 ราย)
• Thai Geriatric Depression Scale-15

• Thai Geriatric Depression Scale-15

Week 3
Assessment 2

• Thai Geriatric Depression Scale-15

• Thai Geriatric Depression Scale-15
พบจิตแพทย์/นักจิตวิทยา

Week 6
Assessment 3

• Thai Geriatric Depression Scale-15

• Thai Geriatric Depression Scale-15
พบจิตแพทย์/นักจิตวิทยา
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ประสิทธิภาพของจิตสังคมบ�ำบัดในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้า
รับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ส่ ว นที่ 1 แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
การประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การวินจิ ฉัย
โรค ระยะของโรค สูตรยาเคมีที่ได้รับ รอบของการได้รับ
ยา ยาต้านอาเจียนที่ได้รับ โรคประจ�ำตัว ยาที่ใช้รักษา
โรคประจ�ำตัว การนอนหลับ
ส่ ว นที่ 2 แบบประเมิ น ภาวะซึ ม เศร้ า ใน
ผู ้ สู ง อายุ แ บบ Short Version (Thai Geriatric
Depression Scale-15: TGDS-15) ที่พัฒนามาจาก
Shiekh, Yesavage (1986) โดย Wongpakaran N,
Wongpakaran T. (2012) ให้เลือกค�ำตอบที่ตรงกับ
ความรู้สึกในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคะแนนเต็ม
15 คะแนน ถ้าคะแนน 0-5 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้า 6-10
คะแนนมีภาวะซึมเศร้า และ 11-15 คะแนน มีภาวะซึม
เศร้าแน่นอน ควรพบจิตแพทย์ โดยมีการประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในสัปดาห์ที่ 0 3และ6 โดยในกลุ่มทดลองจะได้
รับการประเมินก่อนพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ในการ
รายงานผลจะรวมกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าและมีภาวะ
ซึมเศร้าแน่นอนเป็นกลุ่มเดียวกัน ดังนั้นจึงรายงานผล
เป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าและกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข อง
ข้อมูลในแบบบันทึกส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลทาง
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คลินิก และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ แล้วลงบันทึก
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติ SPSS
version 22.0 วิเคราะห์ทางสถิติ ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics) รายงานด้วยจ�ำนวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต�่ำสุด
ค่ า สู ง สุ ด สถิ ติเ ชิ ง อนุ มาน (inferential statistics)
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยใช้สถิติ independent t-test
ก�ำหนดค่า p-value น้อยกว่า 0.05 มีความส�ำคัญอย่าง
เป็นนัยส�ำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป (ตารางที่ 1) ผู้เข้าร่วมการศึกษา
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 180
ราย ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง 102 ราย ร้อยละ 56.7
อายุเฉลีย่ 67.07ปี ส่วนใหญ่ได้รบั การส่งตัวมารักษาจาก
โรงพยาบาลต่างจังหวัด 156 ราย ร้อยละ 86.7 มีโรค
ประจ� ำ ตั ว อื่ น ๆ ร่ ว มด้ ว ย 114 ราย ร้ อ ยละ 63.3
การด�ำเนินโรคเป็นระยะที่ 4 จ�ำนวน 76 ราย ร้อยละ 42.2
โดยผลการศึกษาพบว่าภาวะซึมเศร้าที่ 0 3 และ 6
สัปดาห์ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทัง้ ในกลุม่ มะเร็งเต้านม (ตารางที่ 2)
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ตารางที่ 3) และมะเร็ง
ปอด (ตารางที่ 4)
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Efficacy of Psychosocial Intervention for Preventing Depression In
Older Adult Patients with Cancers Undergoing Chemotherapy Treatment

Jammaree Na Bangxang et al.

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

จ�ำนวนทั้งหมด
(n = 180)

อายุเฉลี่ย (ปี)
Mean ± SD
67.07
Min-max
60-81
เพศ จ�ำนวน (ร้อยละ)
ชาย
78 (43.30)
หญิง
102 (56.70)
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่ามัธยมศึกษา
106 (58.80)
มัธยมศึกษา
53 (29.40)
ปริญญาตรีขึ้นไป
21(11.60)
ระบบส่งต่อ
ส่งต่อจากที่อื่นๆ
156 (86.70)
ไม่ได้ส่งต่อ
24 (13.30)
ความดัน
27 (15.00)
ความดัน + เบาหวาน
14 (7.80)
ความดัน + ไขมันสูง
11 (6.10)
โรคอื่นๆ
128 (71.11)
ไม่มียาประจ�ำตัว
74 (41.10)
ใช้ยาประจ�ำตัว 1 ชนิด
23 (12.80)
ใช้ยาประจ�ำตัว 2 ชนิด
23 (12.80)
ใช้ยาประจ�ำตัว 3 ชนิด
20 (11.10)
ใช้ยาประจ�ำตัว 4 ชนิด
17 (9.40)
ใช้ยาประจ�ำตัว 5 ชนิด
12 (6.70)
อื่นๆ (ตั้งแต่ 6-15 ชนิด)
11(6.20)
ระยะของโรค
ระยะ 1
4 (2.30)
ระยะ 2
43 (24.40)
ระยะ 3
57 (31.10)
ระยะ 4
76 (42.20)
Significant at p < 0.05, F = Fisher’s exact test

กลุ่มควบคุม
(n = 90)

กลุ่มทดลอง
(n=90)

p-value

67.62 ± 5.23
60-81

66.51 ± 5.51
60-80

0.17

44 (48.90)
46 (51.70)

34 (37.80)
56 (62.20)

0.13

50 (47.20)
30 (56.60)
10(47.60)

56(52.80)
23(43.40)
11(52.40)

0.43

77 (85.60)
13 (14.40)
10 (11.10)
9 (10.00)
5 (5.60)
66 (73.33)
36 (40.00)
12 (13.30)
12 (13.30)
9 (10.00)
9 (10.00)
9 (10.00)
8 (8.80)

79 (87.80)
11 (12.20)
17 (18.90)
5 (5.60)
6 (6.70)
62 (68.89)
38 (42.20)
11 (12.20)
11(12.20)
11 (12.20)
8 (8.90)
3 (3.30)
3 (3.0)

0.66

1 (1.20)
22 (24.40)
30 (33.30)
37(41.10)

3 (3.30)
21 (23.90)
27 (30.00)
39 (43.30)

0.26

0.75

ตารางที่ 2 แสดงภาวะซึมเศร้าในกลุ่มมะเร็งเต้านมระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ภาวะซึมเศร้า

จ�ำนวนทั้งหมด
(n =60)
n(%)

กลุ่มควบคุม
(n =30)
n(%)

กลุ่มทดลอง
(30)
n(%)

p-value

8(13.30)
52(86.70)

6(20.00)
24(80.00)

2(6.70)
28(93.3)

0.25

2(3.30)
58(96.70)

2(6.70)
28(93.3)

0(0.00)
30(100.00)

5(8.30)
55(91.70)

3(10.00)
27(90.00)

2(6.70)
28(93.30)

สัปดาห์ที่ 0
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า
สัปดาห์ที่ 3
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า
สัปดาห์ที่ 6
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า
Significant at p < 0.05, F = Fisher’s exact test
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1.00

ประสิทธิภาพของจิตสังคมบ�ำบัดในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้า
รับการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด

จามรี ณ บางช้าง และคณะ

ตารางที่ 3 แสดงภาวะซึมเศร้าในกลุ่มมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนักระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ภาวะซึมเศร้า
สัปดาห์ที่ 0
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า
สัปดาห์ที่ 3
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า
สัปดาห์ที่ 6
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า

จ�ำนวนทั้งหมด
(n =60)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

กลุ่มควบคุม
(n =30)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง
(30)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

p-value

2(3.30)
58(96.7)

2(6.70)
28(93.30)

0(0.00)
30 (100.00)

0.49

4(6.70)
56(93.30)

2(6.70)
28(93.3)

2(6.70)
28(93.30)

1(1.70)
59(98.30)

1(3.30)
29(96.70)

0(0.00)
30(98.30)

1.00
1.00

ตารางที่ 4 แสดงภาวะซึมเศร้าในกลุ่มมะเร็งปอดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ภาวะซึมเศร้า

จ�ำนวนทั้งหมด
(n =60)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

กลุ่มควบคุม
(n =30)
n(%)

กลุ่มทดลอง
(30)
จ�ำนวน (ร้อยละ)

p-value

7(11.70)
53(88.30)

3(10.00)
27(90.00)

4(13.30)
26(86.70)

1.00

3(5.00)
57(95.00)

1(3.30)
29(96.70)

2(6.70)
28(93.30)

3(5.00)
57(95.00)

3(3.30)
27(90.00)

0(0.00)
30(100.00)

สัปดาห์ที่ 0
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า
สัปดาห์ที่ 3
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า
สัปดาห์ที่ 6
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า
Significant at p < 0.05, F = Fisher’s exact test

วิจารณ์

การศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
การดูแลรักษาทางจิตสังคมบ�ำบัดในการป้องกันการเกิด
ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผลการศึกษาไม่พบ
ความแตกต่างของภาวะซึมเศร้าระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้า พบว่า
แนวโน้มการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีนั้นจะเป็นรูปแบบ
ทีมสหวิชาชีพ (collaborative care) โดยมีจติ แพทย์หรือ
นั ก จิ ต วิ ท ยาอยู ่ ใ นที ม มี ก ารประเมิ น ผู ้ ป ่ ว ยร่ ว มกั น
มีผู้จัดการรายเคส (case manager) ช่วยให้ค�ำปรึกษา
(brief counseling, problem-solving therapy) และ
การติดตามการรักษา15 การศึกษานีจ้ งึ พัฒนารูปแบบใน
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1.00
1.00

การดูแลให้ใกล้เคียงกับ collaborative care มากที่สุด
โดยมีผจู้ ดั การรายเคสในการติดตามอาการและประเมิน
ก่อนเข้าพบจิตแพทย์/นักจิตวิทยา ส�ำหรับผลการศึกษา
ที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญส�ำหรับกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองนั้น ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Li และคณะ16 ทีพ่ บว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการดูแล
ตามปกติ การดู แ ลจากที ม สหวิ ช าชี พ ช่ ว ยลดภาวะ
ซึมเศร้าได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Chong Guan และคณะ17 ที่พบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญส�ำหรับจิตบ�ำบัดในการลด
ภาวะซึมเศร้า แต่พบว่าช่วยลดภาวะวิตกกังวลในช่วง
ระยะเวลา 2 และ 4 เดือน ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Efficacy of Psychosocial Intervention for Preventing Depression In
Older Adult Patients with Cancers Undergoing Chemotherapy Treatment
ส�ำหรับรูปแบบของการดูแลทางจิตสังคมบ�ำบัด
ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งนั้น พบว่าการบ�ำบัดในรูปแบบ อื่นๆ
ทีล่ ดภาวะซึมเศร้าได้แก่ minfulness-based intervention
หรือ mindfulness-based cognitive therapy18 รวมถึง
รูปแบบของการใช้โทรศัพท์หรือเทคโนโลยีในการติดตาม
อาการก็พบว่าช่วยลดการเกิดภาวะซึมเศร้า รวมถึง
ลดความรุ น แรงของภาวะซึ ม เศร้ า ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น 19
นอกจากนี้ Crystal และคณะ 20 พบว่ า รู ป แบบที่ มี
ประโยชน์ ชั ด เจน คื อ การกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเข้ า ใจ
ความหมายของชีวิตและหาเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่
(life narrative) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความปรารถนา
ที่จะมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีต่อไปแม้ว่าต้อง
รับมือกับการด�ำเนินโรคทีม่ อี ยูก่ ต็ าม โดยผ่าน narrative
process ซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้ของมนุษย์ที่ใช้สร้าง
ความหมายต่อเหตุการณ์ทเี่ ข้ามาในชีวติ กระบวนการนี้
จึงเกิดได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพือ่ ผูป้ ว่ ยได้เปลีย่ นมุมมอง
ของการเจ็บป่วยที่จากเดิมเป็นอุปสรรคของชีวิตกลาย
เป็นโอกาสให้ผู้ป่วยได้ท�ำในสิ่งที่ท้าทาย
ในประเทศไทยนัน้ มีการใช้ PSU model ทีใ่ ช้การ
เล่ า เรื่ อ งใน narrative therapy ร่ ว มกั บ การค้ น หา
ความหมายในระดับบุคคลตามหลักของ individual
meaning-centered brief therapy และน�ำไปสู่การมี
บทสรุปทางออกของชีวิตตามแนวทาง solution-focus
brief therapy ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
(palliative care psychiatry)21 จากการศึกษานี้ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระยะที่ 4 ซึง่ ภาวะซึมเศร้าทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มา
จากความรูส้ กึ สิน้ หวัง รูส้ กึ ไร้คา่ จากการเจ็บป่วยในระยะ
สุดท้าย ดังนั้นการให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าจึงอาจไม่เพียงพอ สิง่ ทีช่ ว่ ยผูป้ ว่ ยได้มากกว่าคือ
การทบทวนและค้นหาเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ (life
narrative) ในการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายนี้ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

รู ป แบบของการศึ ก ษาที่ ท� ำ ต่ อ ไปอาจปรั บ ให้
ผู้จัดการรายเคส มีการประเมินและคัดเลือกเฉพาะราย
ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า เข้ า สู ่ ก ารบ� ำ บั ด โดยจิ ต แพทย์ แ ละ
นักจิตวิทยา ให้มกี ารบ�ำบัดในระยะเวลาทีน่ านมากกว่า

Jammaree Na Bangxang et al.

6 สัปดาห์ โดยรูปแบบของการบ�ำบัดมุ่งเน้นไปที่การ
ท�ำความเข้าใจความหมายของชีวิตและหาเป้าหมาย
ของการมีชีวิตอยู่ (life narrative) รวมถึงมีการติดตาม
จากผู้จัดการรายเคสเป็นระยะเพื่อช่วยลดความรุนแรง
ของภาวะซึมเศร้า ส�ำหรับในรายทีอ่ าการยังไม่รนุ แรงจน
เกิดภาวะซึมเศร้าก็อาจให้มกี ารติดตามจากผูจ้ ดั การราย
เคสเพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในอนาคตต่อไป
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