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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
The purposes of this qualitative research were to investigate: 1) the care for depressed older people in the
rs and consumers
community, and 2) the barriers to care for depressed older people in the community. The key informants were
onsumers (4.16%).
public health officers, caregivers of older people with depression and depressed older people. Data was collected
mers, compilers,
by focus group discussions and observation. A semi-structured questioning guide to focus group discussions and an
nsumers (32.61%)
observation record form were used. Data was analyzed through content analysis.
nsumption within
Findings of the study revealed as follows. 1) The public health care officers who cared for the depressed
mocratic Republic
older people had screened them for those with depression but most of the older people were found having
aht per day. This
no depression. And the public health officers did not care merely for the depression matter but care for other matters
in general as well. Caregivers in the community did not take care of the depression problems in older people despite
the observed abnormalities in them. 2) According to the barriers to care for depressed older people in the aspect
of public health officers, it was found that these officers lacked knowledge and experience of care for depressed
older people and they had a lot of work to do already. The caregiver’s barrier was in knowing nothing of how
bon Administration
to take care of them, and the older people’s barrier was in knowing nothing of how to take care of their own selves.
010). The whole
They thought they had no need to be cared.
ney and spending
ful to the farmers
Keywords : Barriers to Care ; Depressed Older People in the Community ; Phenomenological Study
business. All the
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บทนำ�
trategic plans for
ภาวะซึมเศร้ามีผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม ซึง่ เป็นผล
d in a database as
ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาทางจิตทีส่ �ำ คัญและมีผลกระทบ จากการบกพร่องในด้านการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การแยกตัว
l plan of Nakhon
ต่อประชากรในทุกชุมชนทั่วโลก ทำ�ให้บกพร่องในความสามารถ จากครอบครัว สังคม รวมถึงการใช้สารเสพติด และประสิทธิภาพ
nt of agricultural
ในการดูแลตนเอง และความรับผิดชอบด้านต่างๆ ในชีวติ ประจำ�วัน การทำ�งานที่ลดลง (Craft, 2016) ภาวะซึมเศร้าทำ�ให้ผู้สูงอายุ
in the areas both
รวมทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาที่ รุ น แรงที่ สุ ด คื อ นำ � ไปสู่ ก ารฆ่ า ตั ว ตาย ขาดความสนใจในกิจกรรมต่างๆ น้ำ�หนักลด มีปัญหาการนอน
hboring areas has
อ่อนเพลีย รูส้ กึ ผิดและไร้คา่ และเพิม่ ความเสีย่ งต่อปัญหาสุขภาพต่างๆ
(World Federation Health for Mental Health, 2012)
tury.
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีถึงร้อยละ 20 ซึ่งเป็นผล ดังนัน้ การดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศร้าจึงจำ�เป็นต้องมีความร่วมมือ
te the creation of
สืบเนือ่ งจากจำ�นวนผูส้ งู อายุ 60 ปีขนึ้ ไปทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว กับบุคลากรหลากหลาย เช่นแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ucts (egg product,
tion) as it can จากปี
be ค.ศ.2015 มีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 12 จะเพิ่มเป็นเท่าตัว ฯลฯ (McCall & Kintziger, 2013)
อย่างไรก็ตามภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุมกั ถูกมองข้ามและ
or promotion ในปี
of ค.ศ.2050 ในอัตราร้อยละ 22 โดยภาวะซึมเศร้าเป็นหนึ่ง
ในปัญหาสุขภาพจิต ทีส่ �ำ คัญพบได้บอ่ ยในผูส้ งู อายุมอี ตั ราร้อยละ 7 ไม่ได้รับการดูแลรักษา เนื่องจากมีอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า
andard and Safe.’
(World Health Organization, 2016) สำ�หรับในประเทศไทย แตกต่างจากกลุ่มวัยอื่น โดยมักแสดงอาการหงุดหงิด วิตกกังวล
system has not
จากรายงานการสำ�รวจสุขภาวะผูส้ งู อายุไทยปี 2556 พบว่าผูส้ งู อายุ และแสดงอาการทางกาย เช่น อ่อนเพลีย นอนไม่หลับมากกว่า
e past, but it has
ร้ อ ยละ13 มี แ นวโน้ ม ภาวะซึ ม เศร้ า (สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การแสดงอารมณ์ซึมเศร้า (Goldberg, 2014 ; Chew-Graham,
efforts based on
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) และจากรายงานวิจัย Gask, Shiers & Kaiser, 2014 ; Taylor, 2014) ส่งผลทำ�ให้
bjectives, mission
ที่ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าพบว่าในผู้สูงอายุกลุ่มทั่วไป ผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้รบั การดูแลมีอตั ราการเสียชีวติ เพิม่ ขึน้ คุณภาพชีวติ
cken farms have
ในชุมชนมีความชุกภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 15.3-22.8 (นภา พวงรอด, ลดลง แม้ว่าจะมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่า การรักษาด้วย
s from the private
2558 ; วิชดุ า อุน่ แก้ว และปิยธิดา คูหริ ญ
ั ญรัตน์, 2558) แต่สำ�หรับ จิตบำ�บัดและการใช้ยามีประสิทธิผลต่อการรักษาภาวะซึมเศร้า
chickens in order
ในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน พบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ในผู้สูงอายุ (Atkins, Naismith, Luscombe, Hickie, 2015)
hicken products.
28.6-36.9 (อิทธิพล พลเยี่ยม, สุคนธา ศิริ, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญ
chicken farm in
Phanom province
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ั หาสุขภาพจิตในผูส้ งู อายุไม่ได้รบั การ งานสุขภาพจิต จำ�นวน 10 แห่ง แห่งละ 1 คน รวม 10 คน และกลุม่
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1. การศึกษาการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ผู้ให้
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ข้อมูลหลักคือ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อนุญาตให้เก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยพบผู้ให้ข้อมูลครั้งแรกผ่านการ
having a career which begins with raising baby chicks
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ประจำ�ตำ�บล ในเขตจังหวัดนครพนม ทีม่ พี ยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบ นัดหมายและการแนะนำ�จากเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจำ�ตำ�บล แนะนำ�ตนเอง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการวิจยั
pattern 1 andแจ้3งสิทธิใ์ นการเข้าร่วมวิจยั การรักษาเป็นความลับและการนำ�เสนอ
1 – by farmers,
ผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น รวมถึงการให้สิทธิ์ในการตัดสินใจ
rs and consumers
เข้าร่วมการวิจัยและการถอนตัวจากการวิจัย
onsumers (4.16%).
mers, compilers,
การเก็บรวบรวมข้อมูล
nsumers (32.61%)
คณะผู้วิจัยทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระหว่าง
nsumption within
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ.2559 เมื่อพบผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยแนะนำ�
mocratic Republic
ตนเอง สร้างสัมพันธภาพ ขออนุญาตจดบันทึกร่วมกับบันทึกเสียง
aht per day. This
และสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามแนวคำ�ถามร่วมกับการ
สังเกต ใช้เวลาครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง ถึง 1 ชัว่ โมง 30 นาที จำ�นวน 2-3 ครัง้
จนได้ขอ้ มูลอิม่ ตัว ตอบคำ�ถามได้ครบถ้วน และตรวจสอบความเข้าใจ
ที่ตรงกัน ความแม่นตรงของข้อมูลร่วมกับผู้เข้าร่วมวิจัย

bon Administration
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการ
010). The whole
ถอดความจากเทปบันทึกเสียง อ่านข้อมูลอย่างละเอียดหลายรอบ
ney and spending
และนำ�คำ�พูดทีส่ �ำ คัญมาแยกแยะ ดึงออกมาเป็นหมวดหมู่ หาหัวข้อ
ful to the farmers
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งห์ช่างชัย, 2553) ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลกลับไปตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูล
d in a databaseสิas
เพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล
l plan of Nakhon
แบบสามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูล
nt of agricultural
จากหลายช่วงเวลาต่างสถานที่ ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
in the areas both
การสนทนากลุ่มและการสังเกต และด้านผู้เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมี
hboring areas has
ทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย
tury.
te the creation of
สรุปผลการวิจัย
ucts (egg product,
tion) as it can be
1. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน
or promotion of
		 1.1 การดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
andard and Safe.’
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทุ ก คนมี ตำ � แหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ และรั บ
system has not
ผิดชอบงานสุขภาพจิต ส่วนมากมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ทุกคนเพศหญิง
e past, but it has
กษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ดำ�เนินงาน
efforts based และจบการศึ
on
สุขภาพจิตตั้งแต่ 1 ปี ถึงมากกว่า 10 ปี ไม่เคยรับการอบรมความรู้
bjectives, mission
ด้านภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ แต่เคยอบรม/ประชุมเรื่องภาวะ
cken farms have
ซึมเศร้า การฆ่าตัวตายและการดำ�เนินงานอื่นๆ ทั้งการทำ�งาน
s from the private
ด้านสุขภาพจิต/จิตเวช และการดำ�เนินงานด้าน สาธารณสุขอื่นๆ
chickens in order
เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทุกคน มีภาระการทำ�งานหลายด้าน
hicken products.
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้ามีการดำ�เนินงานคัดกรองภาวะ
chicken farm in
Phanom province
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ซึมเศร้าในผูส้ งู อายุโดยใช้แบบคัดกรองตามแนวทางกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข และให้การดูแลปกติทั่วไปไม่ได้เน้นเรื่อง
ซึมเศร้า รายละเอียดดังนี้
			 1.1.1 คัดกรองภาวะซึมเศร้า
			 เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ทุ ก คนมี สี ห น้ า กั ง วล
เล็กน้อยเมื่อพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุที่ซึมเศร้า โดยทุกคนมีการ
ดำ�เนินงานคัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบคัดกรอง 2 คำ�ถาม
(2Q) หากพบว่ามีปญ
ั หา จึงคัดกรองต่อด้วยเครือ่ งมือ 9 คำ�ถาม (9Q)
ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนมากคือ 8 ใน 10 คน คัดกรอง
ไม่พบผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศร้า ดังคำ�กล่าว “เคยมีผสู้ งู อายุในพืน้ ที่
มีอาการซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย แต่เราก็ไม่สามารถค้นหาคัดกรอง
ได้ก่อนเขาเสียชีวิต จากการสอบถามญาติพบว่า ผู้สูงอายุมีประวัติ
ซึมเศร้ามาก่อน” (เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขคนที่ 4) “คัดกรอง 2 คำ�ถาม
ในผูส้ งู อายุไม่พบผูม้ ปี ญ
ั หาเลย เพราะถ้ามีผลบวกเราจะนัดสัปดาห์
ต่อมาถามอะไรเขาก็บอกปกติ” (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนที่ 9)
			 1.1.2 ดูแลทั่วไป
			 ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าทุกคนได้รับการดูแล
นอกเหนือจากการคัดกรองภาวะซึมเศร้าคือการดูแลทัว่ ไปตามปกติ
ไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องซึมเศร้า เป็นการดูแลทางด้านร่างกาย และ
การส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผูส้ งู อายุ เช่น การเยีย่ มบ้าน
การจัดทำ�ชมรมผู้สูงอายุ การจัดวันผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
ดังคำ�กล่าว “ผูส้ งู อายุกไ็ ด้รบั การดูแลทุกคน โดยดูแลทัว่ ไปเป็นการ
ดูแลทางด้านร่างกายไม่เน้นเฉพาะด้านซึมเศร้า เป็นการดำ�เนินงาน
ในภาพรวมด้านผู้สูงอายุ ไม่เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง” (เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขคนที่ 1) “ช่วงนี้มีการดำ�เนินงานคัดกรองซึมเศร้า
2 คำ�ถามในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเสื่อม และ
มีปัญหาทางสมองแต่ยังไม่มีกิจกรรมดำ�เนินงานต่อไปว่าจะดูแล
อย่างไร มีเพียงการให้ค�ำ แนะนำ� ให้ก�ำ ลังใจ” (เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
คนที่ 10)
		 1.2 การดูแลโดยผู้ดูแลในชุมชน
		 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เป็ น เพศชาย 2 คน เพศหญิ ง 8 คน
อายุระหว่าง 35-68 ปี จบการศึกษาประถมปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข 3 คน ญาติ 3 คน สามี 1 คน และ
เป็นบุตร 3 คน รวม 10 คน พบว่า การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ซึมเศร้า ส่วนมากไม่ได้ดูแล รักษาปัญหาซึมเศร้าในผู้สูงอายุ แม้จะ
สังเกตเห็นความผิดปกติที่แตกต่างจากเดิม มีการดูแลตามปกติ
นอกจากนั้นเป็นการดูแลโดยมีการพูดคุยกับผู้สูงอายุให้ระบาย
ปลอบใจ และดูแลด้านร่างกาย เช่น การดูแลด้านอาหาร พาไปรักษา
ปัญหาทางกาย รายละเอียดดังนี้

8

168

ทยาลั; ยปีนครพนม
มวิชาการครบรอบ
25 ปี
วารสารมหาวิทวารสารมหาวิ
ยาลัยนครพนม
ที่ 6 ฉบับฉบัทีบ่ 1การประชุ
: มกราคม
- เมษายน 2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
มหาวิทยาลั
ยนครพนม
Journal ; Vol.6 No.1
: January
- April
2016
Nakhon Phanom University

			 1.2.1 ไม่ได้ดูแลรักษาปัญหาซึมเศร้า
อย่างไร ต้องดูแลอย่างไร เพราะเวลาสอบถามก็ไม่ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริง”
The
results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
			 ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศร้าทุกคนไม่ได้แสดง (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนที่ 2) “เรารู้แบบกว้างๆไม่เจาะลึก แม้จะ
channels
2. The
channels
distributions
channel 1 (เจ้– าby
สีหน้inาท่pattern
าทางกังวลเมื
่อพูดถึ4งการดู
แลผู้สูงofอายุpattern
ที่มีภาวะซึ1 มfor
เศร้าdomestic
ไปอบรมก็
ไม่ได้นำ�ไปใช้were:
ไม่มีประสบการณ์
หน้าfarmers,
ที่สาธารณสุข
compilers,
middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
โดย 9 ใน 10 คนให้การดูแลปกติแม้จะสังเกตเห็นความผิดปกติ คนที่ 3) “ขาดความรู้ ค วามเข้ าใจที่ ลึกซึ้ง เพราะมัน เป็ นเรื่อง
(26.73%),
– byส่farmers,
andคconsumers
andยchannel
by farmers
(4.16%).
ทีเ่ กิchannel
ดขึน้ กับผูส้ 3งู อายุ
วนผูด้ แู ลทีretailers
เ่ ป็นอาสาสมั
รสาธารณสุขได้(17.13%),
เคย ละเอี
ดอ่อน เช่4น– การพู
ดเราไม่and
รู้จะพูconsumers
ดอย่างไร จะเริ
่มอย่างไร”
Patternใช้แ2บบคั
hadดกรองภาวะซึ
3 channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
มเศร้า 2 คำ�ถาม แต่ไม่เคยค้นพบผู้สูงอายุ (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนที่ 7)
middlemen,
retailers
consumersนซึ(39.83%),
channel
– by farmers,
compliers,2.1.2
retailers
and consumers
(32.61%)
ที่มีปัญหาดั
งคำ�กล่and
าว “เคยประเมิ
มเศร้าโดยใช้
แบบคัด2กรอง
			
ภาระงานมากและไม่
ใช่งานเด่
น
and channel
3
–
farmers,
retailers
and
consumers
(27.56%).
The
total
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
within
2 คำ�ถามแต่ไม่พบผู้มีปัญหา และก็ไม่ได้ดำ�เนินการอะไรอีก” 			 อุ ป สรรคที่ สำ � คั ญ รองลงมาของเจ้ า หน้ า ที่
Nakhon(อาสาสมั
Phanom
province ขand
provinces
exported
to Lao
People’s
ครสาธารณสุ
คนทีneighboring
่ 3) “เห็นเขาต่
างจากเดิincluding
มก็คิดว่า those
สาธารณสุ
ข 6 ใน
10 คนคื
อ การมีDemocratic
ภาระงานมากRepublic
เพราะไม่ได้
was 29,362
30อนเดิ
eggsมตามปกติ
for each
trayผสู้ or
125,837
eggsได้ per รัday
were
worth
เป็นเรือ่ trays
งปกติ with
ดูแลเหมื
”(สามี
งู อายุ
คนที่ 1) “ไม่
บผิดwhich
ชอบงานสุ
ขภาพจิ
ตอย่304,970
างเดียว มีbaht
ภาระรัper
บผิดday.
ชอบดูThis
แลงาน
was theดูแworking
in Banหาข้
Klang
which earned
9,149,100
ลอะไร ไม่capital
ได้ยุ่งยากอะไร
าวให้village
กิน พาไปหาหมอ
(บุตรสาว
ด้านอืbaht
่นๆ ด้วper
ย ดัmonth.
งคำ�กล่าว “อุปสรรคก็คือเรานี่แหละ เราประเมิน
ผู้สูงอายุ
คนที่ 4) Chicken Farmers’ Cooperative / Marketingแค่
ครั้งเดียว / ทำConsumers
�ไม่ต่อเนื่องเพราะในพื้นที่รับผิดชอบมีพยาบาล
Keywords
: Egg-laying
Channels
			 1.2.2 พูดคุย ปลอบใจและดูแลทางด้านร่างกาย แค่คนเดียว ถ้ามีหลายคนจะทำ�ได้” (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนที่ 1)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 7 ใน 10 คน มีการดูแลผู้สูงอายุ “ในช่วงที่ผ่านมางานเรื่องภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไม่ใช่งานเด่น
Introduction
to complete
(BanนKlang
Tambon
Administration
โดยการพูดคุย เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ระบาย และปลอบใจเวลา (80 weeks)
ปีนี้แหละจะเด่
น เพราะมี
โยบายให้
คัดกรองภาวะซึ
มเศร้าใน
food
is extremely
ผูCreating
้สูงอายุบ่นthe
เบื่อstability
หน่าย ดังตัofวอย่
างคำ�supply
กล่าว “เวลาเขาบ่
นเบื่อหน่าย Office.
ผู้สูงอายุ
” (เจ้
หน้าทีKlang’s
่สาธารณสุEggs.
ขคนที่ 2010).
2) “ภาระงานที
่รับผิดชอบ
2012
& าBan
The whole
important,
for นboth
themselves
andดทำ�ไม” process
เรามักnot
จะดุonly
เวลาเขาบ่
มากๆfarmers
และปลอบใจด้
วยว่าจะคิ
มีทั้งงานอนามั
ยแม่และเด็
ก งานโรคไม่
ติดต่อand
งานรัspending
กษาพยาบาล
to complete
for making
money
(น้อentrepreneurs
งสาวผู้สูงอายุคนทีacross
่ 1) “ไปพู
คุยด้วยและถามทุ
กข์สุขทั่วไป it within
งานสร้the
างเสริ
มภูมคิ มุ้ กันโรค
งานจิตเวชและงานเอกสาร”(เจ้
าหน้าที่
business
theดwhole
food supply
community
is really
helpful to the farmers
นข้าalso
ว กินforน้ำ�the
หรือdevelopment
ยัง ให้เขาได้พูด ofได้Thai
ระบาย”
(อสม.คนที่ 3) and สาธารณสุ
ขคนที่ 6)
chain, กิbut
agriculture
to the sustainability
of doing a business. All the
นอกจากนั
เป็นการดู
แลทางด้careers.
านร่างกายและสั
งคมคืthat
อ การดูแล details
		
ปสรรคด้
านผู้ดูแลในชุ
มชน plans for
and security
of ้นThai
agricultural
One thing
as such 2.2
andอุthe
appropriate
strategic
นอาหารการกิ
บป่วItยพาไปพบแพทย์
�บุญ พาเทีย่ ว the specific
		areasอุปhave
สรรคสำbeen
�คัญของผู
้ดูแลผู้สinูงอายุ
ที่มีภาวะซึas
มเศร้า
reflectsด้าthe
stability isน เวลาเจ็
income.
is obvious thatพาทำ
farmers
compiled
a database
เป็นต้นmore income than the overall expense in
ในชุมชนคื
ขาดความรู้ความเข้
าใจในการดู
แลผูof้สูงNakhon
อายุที่มีภาวะ
must have
indicators
forอdeveloping
a successful
plan
2. อุthey
ป สรรคในการดู
ลผู้ สู ง อายุ
ที่ มี ภ าวะซึ
ซึมเศร้าprovince.
ไม่รู้จะดูแลอย่
รวมถึงไม่มีความรู
าใจว่าภาวะ
order to show that
have reallyแearned
a profit
fromม เศร้ า Phanom
Theางไรdevelopment
of้ความเข้
agricultural
ในชุbusiness.
มชน
ซึมเศร้such
าในผู้สas
ูงอายุ
เป็นtoอย่be
างไรsufficient
รายละเอียinดดัthe
งนี้ areas both
their own
For this reason, raising the awareness
products
eggs
		
2.1 อุchain
ปสรรคด้isาconsiderably
นเจ้าหน้าที่สาธารณสุ
ข
			
ไม่รู้จand
ะดูแลอย่
างไร areas has
of entire
food supply
important
in Nakhon
Phanom 2.2.1
province
neighboring
		
ปสรรคทีchain
่สำ�คัญของเจ้
าหน้าที่สthe
าธารณสุ
ข ทุกคน been			
ด้ แู ลผูส้ งู half
อายุทaมี่ century.
ภี าวะซึมเศร้าทุกคนไม่ได้แสดง
because
the foodอุsupply
emphasizes
value
continued forผูnearly
แ ลผู้ สprocedure.
ู ง อายุ ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า คื อ ขาดความรู้ แ ละ ความวิ
กกังวล เพราะไม่isรู้วto่าต้promote
องดูแลผู้สูงthe
อายุcreation
ที่มีภาวะซึof
มเศร้า
of eachในการดู
productive
Theตdevelopment
ประสบการณ์
ในการดู
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างไร ไม่ม(egg
ีความรู
้ความเข้าใจ
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theาวagricultural
products
product,
งานมากin เพราะรั
บผิดชอบงานหลายด้
าน และงานด้
านการดูแล and เกีcampaigns
่ยวกับเรื่องซึfor
มเศร้marketing
าในผู้สูงอายุpromotion)
” (อสม.คนทีas
่ 2)it“เคยประเมิ
since 1967
Ban Klang
sub-district, Mueang
Nakhon
can be น
ผู้สูงdistrict,
อายุที่มีภาวะซึ
มเศร้าไม่
ใช่งานเด่นprovince
ของหน่วยงาน
ยแบบประเมินซึมเศร้า 2 คำ�ถาม ก็ไม่ได้ปญ
ั หาไม่รจู้ ะทำ�ยังไงต่อ”
Phanom
Nakhon
Phanom
by รายละเอี
the ยด seenด้วfrom
a merchandise slogan for promotion of
นี้
(อสม.คนที่ 1)
chickenดังegg
poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
			 2.1.1 ขาดความรู้และประสบการณ์
			 2.2.2 ไม่เคยรู้จักซึมเศร้าเป็นอย่างไร
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
			 เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ทุ ก คนมี สี ห น้ า กั ง วล 			 ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 5 ใน 10 ไม่เคย
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
เล็กน้อย และแสดงถึงความใส่ใจและเข้าใจในอุปสรรคทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
รู้จักภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ไม่ได้แสดงความกังวล แต่ให้ความ
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า คือมีความรู้ไม่เพียงพอด้าน สนใจเมื่อพูดถึงภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ดังคำ�กล่าว “ซึมเศร้า
convenient and easy to manage in a tight budget. They
plans
well-defined
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและขาดประสบการณ์ แม้จะเคยได้รับ newในผู
ส้ งู อายุwith
ไม่รู้ ไม่the
เข้าใจว่
าเป็นแบบไหน”objectives,
(ผูด้ แู ลคนที่ 3)mission
“หนูไม่เคย
also useการอบรมเรื
the method
of
raising
egg-laying
chickens
without
and
strategy.
Also,
the
egg-laying
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farms
have
่องภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายมาแล้วก็ตาม ทำ�ให้ ได้ยนิ เลยเรือ่ งซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ หนูเพิง่ เคยได้ยนิ นีแ่ หละ”
(ผูด้ แู ล
using highly
expensive
technology
as
compared
to
other
been
supervised
by
certain
companies
from
the
private
เวลาคัดกรองไม่พบผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา เพราะคิดว่าภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ คนที่ 5) “ก็อยากจะถามเหมือนกันซึมเศร้าเป็นยังไง เห็นเขาไปไหน
privateเป็sector
companies.
This
unite
farmers by �นาญ sector
thatไsell
of chickens in order
นเรื่องที่มีความละเอียดอ่
อน isดังคำto�กล่
าว “เราขาดความชำ
มาไหนก็
ด้อยู่”egg-laying
(ผู้ดูแลคนทีbreeds
่ 6)
havingขาดประสบการณ์
a career whichไม่begins
raising
ทราบว่าwith
ผู้สูงอายุ
ที่มีภbaby
าวะซึมchicks
เศร้ามีปัญหา to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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		 2.3 อุปสรรคด้านผู้สูงอายุ
pattern 1 and 3 ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลจำ�นวน 10 คน
1 – by farmers,
เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 7 คน มีภาวะซึมเศร้าระดับต่�ำ ถึงรุนแรง
rs and consumers
อายุต�่ำ สุด 60 ปี สูงสุด 82 ปี ทุกคนมีการศึกษาระดับประถมศึกษา
onsumers (4.16%).
อุปสรรคด้านผูส้ งู อายุในการดูแลภาวะซึมเศร้าคือ ผูส้ งู อายุสว่ นมาก
mers, compilers,
ไม่รู้ว่าต้องดูแลตนเองอย่างไร คิดว่าไม่มีความจำ�เป็นต้องได้รับ
nsumers (32.61%)
การดูแลรักษาแม้จะยอมรับถึงความทุกข์ทรมานจาก ภาวะซึมเศร้า
nsumption within
รายละเอียดดังนี้
mocratic Republic
			 2.3.1 ไม่รู้จะทำ�อย่างไร
aht per day. This
			 ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 9 ใน 10 คน ไม่รู้ว่า
จะดูแลตนเองอย่างไร ไม่เข้าใจว่าต้องดูแล รักษาภาวะซึมเศร้าแม้จะ
รับรู้ว่ามีภาวะซึมเศร้า แต่ก็ดูแลตนเองตามปกติ ขณะที่พูดมีทั้งคน
ที่พูดเสียงดังมีน้ำ�เสียงกดดันพร้อมสีหน้าเคร่งเครียดและบางคน
ยิ้มแย้ม แต่ทุกคนยอมรับว่ามีอารมณ์ซึมเศร้า ดังคำ�กล่าว “มันก็
bon Administration
ซึมเศร้า ง่วงเหงา ไม่สดชืน่ มันจะดีกด็ เี อง ไม่รจู้ ะทำ�ไงอีก” (ผูส้ งู อายุ
คนที่ 2) “คิดหลายก็ปวดหัวท้อแท้หวั ใจ กินยาพาราและก็หนีไปนา
010). The whole
ก็เท่านั้นแหละ ไม่มีใครรู้ว่าต้องทำ�อย่างไร แล้วแต่หมอบอก”
ney and spending
(ผู้สูงอายุคนที่ 4) “ไม่ต้องทำ�อะไร ไม่รู้จะทำ�ยังไง มันเป็นเอง”
ful to the farmers
(ผู้สูงอายุคนที่ 5) “ผมไม่มีใคร ลูกก็นานๆมา อยู่คนเดียวก็มี
business. All the
มเศร้า เครียดก็กนิ เหล้าและก็ยอมรับนอนไม่หลับ ไม่รจู้ ะทำ�ยังไง”
trategic plans ซึfor
d in a database(ผูas้สูงอายุคนที่ 7)
			 2.3.2 ไม่ต้องรักษา
l plan of Nakhon
			 ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 8 ใน 10 คนคิดว่า
nt of agricultural
ไม่ต้องรับการดูแลรักษาภาวะซึมเศร้า เพราะพออยู่ได้โดยไม่ต้อง
in the areas both
รักษา เนื่องจากอายุมากแล้วรักษาคงไม่หายและยังสามารถดูแล
hboring areas has
ตนเองได้ ดังตัวอย่าง “พอดูแลตนเองได้อยู่ไม่ต้องรักษาอะไร”
tury.
te the creation(ผูof้สูงอายุคนที่ 3) “เฒ่าปานนี้แล้ว รักษาเยียวยาก็ดีขึ้นได้นิดหน่อย
คงไม่หายหรอก อายุมากแล้ว” (ผู้สูงอายุคนที่ 4) “ยายไม่ไปกินยา
ucts (egg product,
tion) as it can ยายจะดู
be แลตัวเอง พออยู่ได้อยู่” (ผู้สูงอายุคนที่ 4) “ผมไม่ไปหรอก
รักษาจิตเวช” (ผู้สูงอายุคนที่ 6)
or promotion of
andard and Safe.’
อภิปรายผลการวิจัย
system has not
e past, but it has
1. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน
efforts based on
		 1.1 การดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
bjectives, mission
		 การดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สำ�คัญคือมีการ
cken farms have
คัดกรองภาวะซึมเศร้าแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนมาก คือ 8 ใน
s from the private
10 คน ไม่สามารถค้นพบผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งเป็นการ
chickens in order
คั ด กรองภาวะซึ ม เศร้ า โดยใช้ แ บบคั ด กรอง 2 คำ � ถาม (2Q)
hicken products.
สอดคล้องกับแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ตามนโยบาย
chicken farm in
Phanom province
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ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นการคัดกรองขั้นต้น
ประกอบด้วย คำ�ถาม 2 ข้อ เน้นการถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในช่วง
2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่สอบถาม คือ ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
รวมวันนี้ 1) ท่านรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ 2) เบื่อ
ทำ�อะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่ ถ้าตอบว่า “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือ
ทั้ง 2 ข้อ หมายถึงผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้ม (กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) แต่อย่างไรก็ตามในการดำ�เนินงาน
ในพื้นที่นั้นผู้ประเมินเบื้องต้นคือ อาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อพบ
ปัญหาจึงส่งต่อให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ ทำ�การประเมินต่อด้วย
แบบประเมิน โรคซึมเศร้า 9 คำ�ถาม (9Q) และให้การดูแลช่วยเหลือ
ต่อไป ดังนัน้ หากไม่สามารถคัดกรองพบผูม้ ปี ญ
ั หา ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ
ซึมเศร้าก็จะไม่ได้รับการดูแลรักษา
		 1.2 การดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ในชุมชน
		 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลไม่ได้ดูแลรักษาปัญหา
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุแม้ว่าผู้ดูแลที่เป็นอาสมัครสาธารณสุข มีการ
ดำ�เนินงานคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยใช้แบบคัดกรอง 2 คำ�ถาม (2Q)
ซึ่งสอดคล้องกับการดำ�เนินงานในเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ในชุ ม ชนส่ ว นมากเป็ น การดู แ ล
ทางกาย สอดคล้องกับการศึกษาของ วิรมณ กาสีวงศ์, ทัศนีย์ บุญเติม
และอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2558) พบว่า แม้ผดู้ แู ลจะทราบอาการ
เบื้องต้นของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ แต่คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เมื่อ
อายุมากขึ้นจะมีอาการเปลี่ยนแปลงไปจะให้การดูแลรักษาเมื่อมี
การเจ็บป่วยทางกาย
จะเห็นได้ว่า หากผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่
ระยะแรกจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหารุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ที่มี
ภาวะซึมเศร้าระดับต่ำ�ประมาณ ร้อยละ 8-10 จะมีภาวะซึมเศร้า
ระดับรุนแรง (Biddulp et al., 2014 cited Meeks et al., 2011)
2. อุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
		 2.1 อุปสรรคในด้านเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขและผูด้ แู ล
ในชุมชน
จากผลการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ขาดความรู้
		
และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Chew-Graham, Gask, Shiers, & Kaiser (2014)
พบว่า ปัญหาอุปสรรคการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าด้านผู้ให้
บริการคือ การขาดทักษะและความมั่นใจในการวินิจฉัยภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ดังนั้นการขาดความรู้ ประสบการณ์ของ ผู้ให้บริการ
จึงเป็นสาเหตุให้ขาดความมัน่ ใจและขาดทักษะในการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ไม่สามารถค้นหาปัญหาเพื่อให้การดูแลต่อไป
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ดังเช่น Biddulp et al., (2014) อธิบายว่า การค้นพบปัญหาภาวะ 		 1.2 ควรมีหลักสูตรระยะสัน้ ในการอบรม เชิงปฏิบตั ิ
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ซึ ม เศร้ า ในผู้ สู ง อายุ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การรั ก ษาและการจั ด การ การการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
channels
pattern
were: ่อchannel
1 – by farmers,
กับปัinญหาที
่มีประสิ2.ทธิThe
ภาพ 4 channels of pattern 1 for domestic distributions
2. ข้อเสนอแนะเพื
การบริหารทางการพยาบาล
compilers,
middlemen,
and
2 – by farmers,
andตconsumers
		
2.2 อุretailers
ปสรรคในด้
านผูconsumers
้สูงอายุ (51.98%), channel		
2.1 compilers,
ควรมีการกำ�retailers
หนดคุณสมบั
ิ/ความเชี่ยวชาญ
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and
channel
4
–
by
farmers
and
consumers
(4.16%).
		 จากผลการวิจยั พบว่า อุปสรรคสำ�คัญในด้านผูส้ งู อายุ สำ�หรับพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกอายุรกรรมและแผนกผู
ส้ งู อายุ
Patternคือ2ไม่had
3
channels
in
domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
รจู้ ะทำ�อย่างไร ไม่ตอ้ งรักษา ไม่ทราบว่าต้องดูแลตนเองอย่างไร ให้ผ่านการอบรมด้านภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
middlemen,
consumers
(39.83%),
compliers,
retailers
consumers
และคิดว่retailers
าไม่จำ�เป็and
นต้องรั
กษาเพราะอายุ
มากแล้วchannel
สอดคล้อ2งกั– บby farmers,
		
2.2 ควรจั
ด ให้ มand
ี แ ผนกหรื
อ ผู้ เชี่ ย(32.61%)
วชาญในการ
and channel
3
–
farmers,
retailers
and
consumers
(27.56%).
The
total
amount
of
yielded
eggs
for
consumption
within
Alderson et al., (2012) ทบทวนรายงานการวิจยั พบว่า ผูท้ มี่ ภี าวะ ให้คำ�ปรึกษาและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
NakhonซึมPhanom
provinces
including
Lao People’s
Democratic
Republic
เศร้ารู้สึกว่province
าอาการซึมand
เศร้าneighboring
เป็นส่วนหนึ่งของชี
วิตและไม่
ใช่โรค those exported
3. ข้อto
เสนอแนะเพื
่อการปฏิ
บัติการพยาบาล
was 29,362
trays
eggs ใ่ ช้forในชีeach
tray�วันorไม่125,837
eggs per 		
day which were
worth 304,970
baht
per day. This
คำ�ว่า “ซึ
มเศร้with
า” เป็30
นภาษาที
วติ ประจำ
ได้มคี วามหมาย
3.1 พยาบาลทุ
กคนควรมี
ทักษะและประสบการณ์
was theถึงworking
in BanอKlang
village
which
baht
per month.
การเจ็บป่วcapital
ย และสอดคล้
งกับการศึ
กษาของ
วิรมณearned
กาสีวงศ์9,149,100
, ในการคั
ดกรองภาวะซึ
มเศร้าในผู้สูงอายุ
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์ คงธนชโยพิChicken
ทย์, สุรเชษฐ์
สมตัว และเพ็
ญประภา พลหาราช
ควรมีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจภาวะ
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Consumers
(2559) พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชนรับรู้ว่าภาวะ ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในแผนกอายุรกรรมและแผนกดูแล
ซึมเศร้ารักษาไม่ได้ ไม่รจู้ ะรักษาอย่างไร และไม่ได้มกี ารดูแลตนเอง ผู้สูงอายุ
Introduction
และไม่บอกใครให้ช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เป็น (80 weeks) to complete (Ban Klang Tambon Administration
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แลรักษาภาวะ Office.
ข้อเสนอแนะเพื
่อการวิ
จัยครั้งต่Eggs.
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