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ปัณฑ์ชนิต นนัตตกิลู: ความชกุของภาวะซมึเศร้าและปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในผู้ ป่วยนอกคลินิก

 ทัว่ไปวยัผู้ใหญ่ชาวไทยท่ีโรงพยาบาลพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด ประเทศไทย.  

 (PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED WITH DEPRESSION 

 IN THAI ADULT GENERAL OPD PATIENTS AT PHANOMPHRAI 

 HOSPITAL, ROI-ET PROVINCE, THAILAND) อ.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

 หลกั: อ. ดร.ประเทือง หงสรานากร, 104 หน้า  

 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษ าความชกุของภาวะซมึเศร้าและปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการ

เกิดภาวะซมึเศร้าในผู้ ป่วยนอกคลนิิกทัว่ไปวยัผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยศกึษาจากกลุม่

ตวัอยา่งทัง้หมด 425 คน ซึง่เป็นผู้ ป่วยอาย ุ 18-59 ปี ท่ีมารับบริการตรวจรักษาที่คลนิิกทัว่ไป โรงพยาบาลพน ม

ไพร ในช่วง วนัท่ี 3-19 มีนาคม 2553 เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสมัภาษณ์ข้อมลูทัว่ไป แบบวดัการสนบัสนนุทาง

สงัคม แบบวดัเหตกุารณ์ความเครียดในชีวิต และแบบประเมินอาการซมึเศร้า สถิติที่ใช้ คือ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ 

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบ t-test และคา่สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

ผลการวิจยั พบวา่ ความชกุของภาวะซมึเศร้า พบร้อยละ 11.5 โดยมีภาวะซมึเศร้าอยูใ่นระดบัเลก็น้อย

ถึงปานกลาง ร้อยละ 8 และภาวะซมึเศร้าระดบัรุนแรง ร้อยละ 3.5  

สถานภาพสมรส, บคุคลที่อาศยัอยูด้่วย และ ประวตัิการเป็นโรคซมึเศร้า มีความสมัพนัธ์ กบัการเกิด

ภาวะซมึเศร้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั p<0.001 รายได้ครัวเรือนตอ่เดือน มีความสมัพนัธ์กบัการเกิด

ภาวะซมึเศร้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั p<0.01 เพศ อาชีพ และโรคซมึเศร้าในครอบครัวมีความสมัพนัธ์

กบัการเกิดภาวะซมึเศร้าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั p<0.05  

การสนบัสนนุทางสงัคม พบวา่ มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัการเกิดภาวะซมึเศร้า (r = -.647, p<0.001) 

สว่นเหตกุารณ์ความเครียดในชีวิต พบวา่ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการเกิดภาวะซมึเศร้า (r= .648, p<0.001) 
การวินิจฉยักลุม่ตวัอยา่งที่พบวา่มีภาวะซมึเศร้าโดยละเอียด, การดแูลเป็นพิเศษในกลุม่เสีย่งตอ่ภาวะ

ซมึเศร้า, การให้ความรู้ และการจดักิจกรรมเพื่อลดปัจจยัเสีย่งตอ่ภาวะซมึเศร้า เป็นแนวทางที่นา่จะช่วยพฒันา

คณุภาพชีวิตของคนพนมไพรได้  
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 The purpose of this research was studying about the prevalence of depression and 

factors related to the depression in general Outpatients Department of Phanomphrai Hospital. 

The subjects were 425 patients aged 18-59 years old, who received treatment at the hospital 

during 3
rd

-19
th
 March 2010. The tools composed of a structured interview about general 

information, social support (measured by The Personal Resource Questionnaire), life stress 

event and depression (measured by HRSR Scale: Diagnostic Screening for Depression in 

Thai). The variables were determined by percentage, mean, standard deviation, Chi-square, 

independent t-test and Pearson Correlation. 

  The results of this research were as follow: the prevalence of depression was 11.5%. 

The severity of the depression was classified as little to moderate 8% and severe 3.5%. 

 Marital status, family member living with, and history of depression was statistically 

significant related with depression (p<0.001), monthly household income was statistically 

significant related with depression (p<0.01), gender, occupation, and depression in family was 

statistically significant related with depression (p<0.05). 

 Social support was statistically significant negative correlated with depression          

(r = -.647, p<0.001). Stress in life was statistically significant positive correlated with 

depression (r = .648, p<0.001).  

 Scrupulous diagnosis for depressed subjects, special taking care of vulnerable group, 

education, and appropriate activities for reducing risk factors to depression are recommended to 

improve quality of life among Phanomphrai people. 
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