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ปั ณฑ์ชนิต นันตติกลู : ความชุกของภาวะซึมเศร้ าและปั จจัยที่เกี่ยวข้ องในผู้ป่วยนอกคลินิก
ทัว่ ไปวัยผู้ใหญ่ชาวไทยที่โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้ อยเอ็ด ประเทศไทย.
(PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED WITH DEPRESSION
IN THAI ADULT GENERAL OPD PATIENTS AT PHANOMPHRAI
HOSPITAL, ROI-ET PROVINCE, THAILAND) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก: อ. ดร.ประเทือง หงสรานากร, 104 หน้ า

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษ าความชุกของภาวะซึมเศร้ าและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การ
เกิดภาวะซึมเศร้ าในผู้ป่วยนอกคลินิกทัว่ ไปวัยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้ อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุม่
ตัวอย่างทังหมด
้
425 คน ซึง่ เป็ นผู้ป่วยอายุ 18-59 ปี ที่มารับบริ การตรวจรักษาที่คลินิกทัว่ ไป โรงพยาบาลพน ม
ไพร ในช่วง วันที่ 3-19 มีนาคม 2553 เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทัว่ ไป แบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคม แบบวัดเหตุการณ์ความเครี ยดในชีวิต และแบบประเมินอาการซึมเศร้ า สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบ t-test และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
ผลการวิจยั พบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้ า พบร้ อยละ 11.5 โดยมีภาวะซึมเศร้ าอยูใ่ นระดับเล็กน้ อย
ถึงปานกลาง ร้ อยละ 8 และภาวะซึมเศร้ าระดับรุนแรง ร้ อยละ 3.5
สถานภาพสมรส, บุคคลที่อาศัยอยูด่ ้ วย และ ประวัติการเป็ นโรคซึมเศร้ า มีความสัมพันธ์ กับการเกิด
ภาวะซึมเศร้ าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 รายได้ ครัวเรื อนต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั การเกิด
ภาวะซึมเศร้ าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.01 เพศ อาชีพ และโรคซึมเศร้ าในครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะซึมเศร้ าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ p<0.05
การสนับสนุนทางสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเกิดภาวะซึมเศร้ า (r = -.647, p<0.001)
ส่วนเหตุการณ์ความเครี ยดในชีวิต พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเกิดภาวะซึมเศร้ า (r= .648, p<0.001)
การวินิจฉัยกลุม่ ตัวอย่างที่พบว่ามีภาวะซึมเศร้ าโดยละเอียด, การดูแลเป็ นพิเศษในกลุม่ เสีย่ งต่อภาวะ
ซึมเศร้ า, การให้ ความรู้ และการจัดกิจกรรมเพื่อลดปั จจัยเสีย่ งต่อภาวะซึมเศร้ า เป็ นแนวทางที่นา่ จะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพนมไพรได้
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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 3rd-19th 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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