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เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
ชื่อ – สกุล นางสาวภาระวี ชโลธร 
สังกัด กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ผลงานวิชาการ เรื่องความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้นที่มารักษา
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์  : เพ่ือศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้น
ที่มารักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

           วิธีการทำวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ กลุ่มผู้ปกครองของผู้ป่วย
สมาธิสั้นที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ช่วงเดือน มิถุนายน 2563 - กันยายน 2563 ทั้งผู ้ป่วยเก่าและใหม่จำนวน 197 ราย โดยใช้แบบสอบถาม          
ที่ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองและผู้ป่วยสมาธิสั้น แบบสอบถาม Patient Health Questionnaire 
(PHQ9) เพื่อประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครอง หากคะแนนแบบสอบถามเข้าเกณฑ์ จะได้รับการสัมภาษณ์   
เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา, Chi-square test  

   ผลการศึกษา : พบว่าผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้นมีภาวะซึมเศร้า ผ่านเกณฑ์เป็นกลุ่มเสี่ยง 57 ราย     
(ร้อยละ 28.9) และผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์โดยจิตแพทย์เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยพบ 32 ราย (ร้อยละ16.2) ปัจจัย            
ที่เกี ่ยวข้องกับผู้ปกครองที่มีภาวะซึมเศร้า ได้แก่ การมีโรคร่วมทางจิตเวชของผู้ป่วยสมาธิสั ้น (p=0.007) 
ระยะเวลาที่เริ่มรักษา (p=0.001) และผลการเรียนเฉลี่ย (p=0.004) 

สรุป : ควรเฝ้าระวังและมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้น โดยเฉพาะในผู้ป่วย
สมาธิสั้นที่มีโรคร่วมทางจิตเวช และตระหนักถึงความสามารถในการเรียนของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นร่วมด้วย 

 

คำสำคัญ : สมาธิสั้น , ซึมเศร้า,ผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น 
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Abstract 
Aims: To determine the prevalence and associated factors of depression among 

primary caregivers of children and adolescents with ADHD at Chaophraya Yommarat Hospital 
in Thailand. 

Methods: This is a cross-sectional descriptive study. 197 caregivers participated in this 
study. Initially, this study assessed depression symptoms in primary caregivers accompanied 
with children and adolescents with ADHD, conducted from June to September, 2020 by using 
the Patient Health Questionaire-9 (PHQ-9) Depression Test Questionnaire, and participants’ 
sociodemographic background. A study respondent who rated 7 and above was regarded as 
having depression. The psychiatrist accordingly interviewed by using descriptive statistics and 
chi-square test to compare the association between depression symptoms and baseline 
characteristic in this population of the study. 

Results: Of the 197 caregivers that completed the study, the percentage of caregivers 
with probable depressive disorder were 28.9% (n = 57). 16.2% (n = 32) were diagnosed by 
psychiatrist with depression. ADHD complications/ comorbidities (p = 0.007), Duration of 
caregiving (p = 0.001), school records (p = 0.004) were significant associated factors for the 
development of depression in caregivers found in this study. 

Conclusion: The depression in caregivers causes a great psychophysiological burden. 
Early intervention and diagnosis of these caregivers are important to offering appropriate 
support and treatment, especially in ADHD caregivers, with the comorbidity and school and 
behavioural issues. 

Keywords : ADHD caregivers, Depression, children and adolescents with ADHD 
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หลักการและเหตุผล / Background 
ปัจจุบันปัญหาโรคสมาธิสั ้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder-ADHD) พบบ่อยมากขึ้น   

ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ การศึกษาโรคสมาธิสั้นในเด็กในต่างประเทศพบความชุกร้อยละ 5-12 พบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง 2-5:1 กรมสุขภาพจิต ได้ทำการศึกษาในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศพบความชุก
ร้อยละ 8.1 โดยมีความชุกในเพศชายร้อยละ 12 และเพศหญิงร้อยละ 4.21 โรคสมาธิสั ้นนั้นประกอบด้วย
อาการผิดปกติในด้านพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ขาดสมาธิที่ต่อเนื่อง (inattention) 2) ซนมากกว่าปกติหรือ
อยู่ไม่นิ่ง (hyperactivity)และ 3) ขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่น (impulsivity)และทำให้เสียหน้าที่ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเริ่มแสดงอาการตั้งแต่ในวัยเด็ก2 

โรคสมาธิสั้นเป็นโรคที่เกิดจากพัฒนาการที่บกพร่องของสมอง (neurodevelopmental disorder) 
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความผิด ปกติของพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ และการเข้าสังคมกับผู้อื่น 3  ทำให้เกิดผล
กระทบต่อตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ไม่นิ่ง อารมณ์หงุดหงิดง่าย ไม่อดทน
รอคอย จึงมักตามมาด้วยพฤติกรรมกรีดร้อง อาละวาด แผดเสียงดัง (temper tantrum) เวลาไม่ได้ดังใจ ทำให้
มีปัญหาสัมพันธภาพกับผู้ปกครอง นอกจากนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุและได้รับ
บาดเจ็บสูงกว่าเด็กปกติ ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการขาดสมาธิเป็นอาการเด่นมักจะประสบปัญหาการเรียนรู้ช้ากว่า
ปกติเนื่องจากมีอาการวอกแวก เหม่อลอย อีกทั้งเด็กสมาธิสั ้นมักมีโรคร่วมทีทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรม        
และปัญหาอารมณ์ร ุนแรงขึ ้น เช ่น โรคดื ้อต ่อต้าน (oppositional defiant disorder-ODD) โรควิตกก ังวล          
ภาวะบกพร่องทางการสื่อสาร (communication disorders) เป็นต้น4 ปัญหาข้างต้นจึงทำให้เกิดความยากลำบาก
ในการดูแลของผู้ปกครอง  

จากพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้นได้ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่มีบุตรสมาธิสั้นโดยเฉพาะ
ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปกครอง เพราะประสบปัญหาในการควบคุมเลี้ยงดู เนื่องจากต้องดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้น 
เช่น การรับประทานยา การพามาตรวจรักษา การปรับพฤติกรรม รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วย5 

มีการศึกษาพบว่าปัญหาพฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นทำให้เกิดความเครียดในมารดาของผู้ป่วยโรค
สมาธิสั้นมากกว่ามารดาของเด็กปกติ และยิ่งมารดามีความเครียดในการเลี้ยงดูผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นมากเท่าไหร่ 
ยิ่งส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูเด็กมากเท่านั้น6  ปัญหาที่เกิดขึ้นมีได้ทั้งภาวะซึมเศร้า วิตกกังวลและแยกตัวจากสังคม 
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของลูก มีหลายการศึกษาที่พบว่ามารดาของเด็กสมาธิสั้นมีคะแนนภาวะซึมเศร้า
และความชุกของการเกิดโรคซึมเศร้าสูงกว่ามารดาของเด็กปกติ7 การศึกษาในต่างประเทศพบว่าพ่อแม่ของเด็ก
ที่มีโรคร่วมหลายโรคจะมีปัญหาซึมเศร้า เครียดและรู้สึกเป็นภาระมากขึ้น 8  Minichil และคณะพบว่ามีภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ดูแลเด็กที่มีโรคทางจิตเวชถึง 64 % และสัมพันธ์กับการที่ไม่มีผู้ช่วยในการดูแลและระยะของโรค   
ที่เป็นมานาน9 ภาวะซึมเศร้าในมารดานั้นจะส่งผลกระทบต่อเด็กโดยจะไปเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางอารมณ์ 
และพฤติกรรมในเด็ก ขณะที่มารดามีภาวะซึมเศร้าจะมีการตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์กับเด็กช้ามีการตำหนิเด็ก
อย่างรุนแรง มีความจำกัดในการกำหนดกฎเกณฑ์และการสร้างวินัย และเป็นแบบอย่างทางอารมณ์ที่เด็ก       
จะเลียนแบบ7 

ในการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กมักใช้ยาและการปรับพฤติกรรมร่วมด้วย ดังนั้นบทบาทของผู้ปกครอง
จึงมีความสำคัญต่อการรักษา เนื่องจากในต่างจังหวัดบิดามารดามักไปทำงานต่างถิ่นและให้บุตรอยู่กับญาติ  
เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งต้องรับหน้าที่ในการดูแลเด็กสมาธิสั้นแทน ผู้ทำวิจัยจึงสนใจทำการศึกษาภาวะซึมเศร้า



4 
 

 

และปัจจัยที่เกี ่ยวข้องในผู้ดูแลผู้ป่วยสมาธิสั ้นที่เข้ารักษาในแผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ซึ่งยังไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อนและผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการค้นพบผู้ป่วย
ที่เริ่มมีภาวะซึมเศร้า และเป็นประโยชน์ในการวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยสมาธิสั้นอย่างเป็นองค์รวมต่อไป 
วัตถุประสงค์ / Objectives 
เพื ่อศึกษาความชุกและปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องของภาวะซึมเศร้าในผู ้ปกครองของผู ้ป่วยสมาธิสั ้นที ่มารักษา               
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ขั้นตอนในการดำเนินงาน / Methods 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือน  มิถุนายน – กันยายน 2563 
โครงการศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 รหัสโครงการ YM016/2563 ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 197 ราย 
โดยเก็บตัวอย่างทุกรายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเลือกจนครบจำนวนโดยไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรคือ ผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นที่มารักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่สมัครใจ
เข้าร่วมการวิจัย สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ดี เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษาได้แก่ ผู้ปกครอง        
ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น การฟังและระดับสติปัญญา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองและเด็ก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน โรคประจำตัวทางกาย 

โรคประจำตัวทางจิตเวช การมีผู ้ช่วยในการเลี้ยงดูเด็ก ข้อมูลทั่วไปของเด็กสมาธิสั ้น ได้แก่ เพศ อายุ      
เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาที่เริ่มเข้ารับการรักษา ชนิดของโรคสมาธิสั้น โรคร่วมทางจิตเวช 

2. แบบสอบถามอาการโรคซึมเศร้า 9 คำถาม โดยมีค่า sensitivity ร้อยละ 86.15 , specificity ร้อยละ 
83.12 ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้า 9 ข้อ ให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ไม่มีอาการ
เลยให้ค่า = 0 คะแนน เป็นบางวันให้ค่าคะแนน = 1 คะแนน และเป็นทุกวันให้ค่าคะแนน = 3 คะแนน      
มีค่าคะแนนรวมสูงสุด 27 คะแนน จุดตัดของคะแนนคือตั้งแต่ 7 ขึ้นไป10 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ปกครองของผู ้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั ้นที ่มารักษาที่แผนกจิตเวช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชใน

ช่วงเวลาที่ทำการศึกษาจะได้รับการติดต่อและสอบถามความยินดีเข้าร่วมการศึกษาโดยผู้ช่วยวิจัยซึ่งมิได้เป็น
แพทย์ผู้รักษา ก่อนการเก็บข้อมูล ผู้ช่วยวิจัยจะได้รับคำอธิบายเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้แบบประเมินและ
แบบสอบถาม และทำหน้าที่ขอความยินยิมเข้าร่วมวิจัยด้วย ผู้เข้าร่วมวิจัยกรอกแบบสอบถามและแบบประเมิน
โดยอิสระ ประมาณ 15 นาที หากคะแนนแบบสอบถามอาการโรคซึมเศร้าเข้าเกณฑ์ ผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์
และให้การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าต่อไป 
การวิเคราะข้อมูล 

สถิติที ่ใช้ สถิติเชิงพรรณนา สำหรับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน      
โรคประจำตัวทางกาย โรคประจำตัวทางจิตเวช การมีผู้ช่วยในการเลี้ยงดูเด็ก ข้อมูลทั่วไปของเด็กสมาธิสั้น 
ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาที่เริ่มเข้ารับการรักษา ชนิดของโรคสมาธิสั้น โรคร่วมทางจิตเวชของเด็ก 
ในรูปแบบของความถ่ี ร้อยละ 
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สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ระดับการศึกษา การมีโรคประจำตัว การมีผู้ช่วยในการเลี้ยงดูเด็ก 
อายุของเด็ก ชนิดของโรคสมาธิสั้น ระยะเวลาที่เริ่มเข้ารับการรักษา เกรดเฉลี่ย โรคร่วมทางจิตเว ชของเด็ก      
ใช้สถิติ Chi-square test 
ผลการศึกษา / Results 
ผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นที่เข้าร่วมการศึกษามีจำนวน 197 ราย เป็นเพศชาย 36 ราย (ร้อยละ 18.3) 
เพศหญิง 161 ราย (ร้อยละ 81.7) ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา อายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 31-40 ปี    
(ร้อยละ 40.1) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมร้อยละ 38.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้
เฉลี ่ยอยู ่ในช่วง 5,000-15,000 บาท ร้อยละ 53.6 มีผู ้ช ่วยเหลือดูแลเด็ก ร้อยละ 44.6 ตามตารางที่ 1           
และข้อมูลพื้นฐานของเด็กสมาธิสั้น ตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ลักษณะข้อมูลทั่วไป จำนวนราย (ร้อยละ) 
เพศ   

- ชาย 36 18.3 

- หญิง 161 81.7 

อายุ   

- 20-30 ปี 23 11.7 
- 31-40 ปี 79 40.1 
- 41-50 ปี 53 26.9 
- 51-60 ปี 27 13.7 
- 61-70 ปี 12 6.1 
- 71- 80 ปี 3 1.5 

ระดับการศึกษา   

- ไม่ได้รับการศึกษา 2 1 

- ประถมศึกษา 51 26 

- มัธยมศึกษา 75 38.3 
- ปวช./ปวส. 31 15.8 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 37 18.9 

อาชีพ   
- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 19 9.6 
- ธุรกิจส่วนตัว 28 14.2 

- รับจ้างทั่วไป 86 43.7 
- เกษตรกรรม 26 13.2 
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ลักษณะข้อมูลทั่วไป จำนวนราย (ร้อยละ) 
อาชีพ   

- ว่างงาน 18 9.1 

- อ่ืนๆ 20 10.2 

รายได้ต่อเดือน (บาท)   

- <5,000 54 27.8 

- 5,000-15,000 104 53.6 
- 15,001-25,000 22 11.3 
- 25,001-35,000 9 4.6 

- 35,001-45,000 3 1.5 

- >45,000 2 1 
โรคประจำตัวทางจิตเวช   

- ไม่มี 187 94.9 
- มีไม่ระบุโรค 8 4.1 
- โรคซึมเศร้า 2 1 

ผู้ช่วยดูแลเด็กในครอบครัว   

- ไม่มี 108 55.4 

- มี 87 44.6 
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ตารางที ่2 ข้อมูลของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้น 
ลักษณะข้อมูลทั่วไป จำนวนราย (ร้อยละ) 
เพศ   
- ชาย 150 76.1 
- หญิง 47 23.9 

อายุ(ปี)   

- 0-6 18 9.1 
- 6-12 144 73.1 

- 12-18 35 17.8 

เวลาในการรักษา(เดือน)   

- < 6 18 9.1 

- 6 – 12 144 73.1 
- >12 35 17.8 

ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย   

- < 2 67 36.8 
- 2-3 82 45.1 
- 3-4 33 18.1 

ประเภทของโรคสมาธิสั้น   
- hyperactive 99 50.3 
- inattentive 22 11.2 
- combined 76 38.6 

โรคร่วมทางจิตเวช   
- ไม่มี 93 47.2 
- มี 104 52.8 

โรคที่พบร่วมในผู้ป่วยสมาธิสั้นมีดังนี้ โรคการเรียนรู้บกพร่อง ( learning disability) จำนวน 25 ราย 
ร้อยละ 12.7 โรคสติปัญญาบกพร่อง (Intellectual disability) จำนวน 21ราย ร้อยละ 10.7 โรคออทิสติก
(Autistic spectrum disorder) จำนวน 11 ราย ร้อยละ 5.6  
 อุบัติการณ์ของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้น โดยการทำแบบสอบถาม Patient 
Health Questionnaire (PHQ9) พบผู้ที่ผ่านเกณฑ์เป็นกลุ่มเสี่ยง 57 ราย (ร้อยละ 28.9) และผู้ที่ได้รับการ
สัมภาษณ์โดยจิตแพทย์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยพบ 32 ราย (ร้อยละ16.2) ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 อุบัติการณ์ของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้น 
 จำนวน (ร้อยละ) 
เข้าเกณฑ์แบบประเมิน  9Q 57 28.9 
วินิจฉัยโดยจิตแพทย์ 32 16.2 
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ปัจจัยที ่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื ่อนำมาวิเคราะห์แบบตัวแปรเดี่ยว 
(univariate analysis) คือการมีโรคร่วมทางจิตเวชของเด็ก ระยะเวลาที่เริ่มรักษา ผลการเรียนเฉลี่ย ส่วนปัจจัย
อื่นที่ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติได้แก่ การมีโรคประจำตัวของผู้ปกครอง ประเภทของโรคสมาธิสั้นและผู้ช่วย
ดูแลเด็กในครอบครัว (ตารางท่ี 4) 
ตารางที่ 4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องของภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้น 
ปัจจัย ไม่มีภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้า p-value 
 จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ  
โรคประจำตัวของผู้ปกครอง 
- ไม่มี 

 
128 

 
77.6 

 
23 

 
71.9 

 
0.498 

- มี 37 22.4 9 28.1  

โรคร่วมทางจิตเวชของเด็ก 
- ไม่มี 

 
85 

 
51.5 

 
8 

 
25 

 
0.007 

- มี 80 48.5 24 75  

เวลาในการรักษา(เดือน) 
- < 6 

 
11 

 
6.7 

 
9 

 
28.1 

 
0.001 

- 6 – 12 42 25.5 7 21.9  

- >12 112 67.9 16 50  

ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 
- < 2 

 
47 

 
31.3 

 
20 

 
62.5 

 
0.004 

- 2-3 73 48.7 9 28.1  

- 3-4 30 20.0 3 9.4  
ประเภทของโรคสมาธิสั้น 
- hyperactive 

 
84 

 
50.9 

 
15 

 
46.9 

 
0.166 

- inattentive 21 12.7 1 3.1  
- combined 60 36.4 16 50  

ผู้ช่วยดูแลเด็กในครอบครัว 
- ไม่มี 

 
94 

 
57.7 

 
14 

 
43.8 

 
0.175 

- มี 69 42.3 18 56.3  
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วิจารณ์ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วย

สมาธิสั้น โดยมีข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้นจะมีภาวะเครียด ซึมเศร้า
มากกว่าประชากรทั่วไป การศึกษานี้ไม่ได้ศึกษากลุ่มควบคุมเพ่ือเปรียบเทียบ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าอุบัติการณ์ของภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นที่มา
รักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 197 คนในครั้งนี้พบว่า ผู้ปกครองที่มีภาวะซึมเศร้า 32 ราย
เท่ากับร้อยละ 16.2 ซึ่งมากกว่าความชุกโรคซึมเศร้าในกลุ่มประชากรไทยตามรายงานการศึกษาเรื่องความชุก
ของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต ปี 2556 11 ซึ่งพบร้อยละ 1.6 สอดคล้องกับการศึกษาของ Durukan    
และคณะ12 พบว่าคะแนนภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลของแม่ท่ีมีลูกเป็นสมาธิสั้นสูงกว่าประชากรทั่วไป 

ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครองในการศึกษานี้น้อยกว่าการศึกษาของสุวรรณี พุทธิศรี 7 ที่ศึกษาภาวะ
ซึมเศร้าในมารดาของเด็กสมาธิสั้นโดยใช้แบบสอบถาม Thai Depression Inventory (TDI) เพ่ือประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในมารดาและไม่มีการสัมภาษณ์เพื่อการวินิจฉัย พบว่ามีมารดาที่มีภาวะซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 34.7 
และน้อยกว่าของ Harrison13 ซึ่งพบภาวะซึมเศร้าในบิดามารดาของเด็กสมาธิสั้นร้อยละ 21 โดยใช้เครื่องมือ 
Beck depression inventory  

ผลการคัดกรองได้จำนวนที่เข้าเกณฑ์ภาวะซึมเศร้าค่อนข้างน้อยว่าการศึกษาก่อนหน้านี้ อาจเป็น
เพราะการตอบคำถามด้วยตนเองทำให้ผู้ปกครองอาจมีแนวโน้มจะประเมินอาการของตนเองน้อยกว่าความเป็น
จริง และเนื่องจากสังคมไทยต่างจังหวัดมีสมาชิกในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือในการเลี้ยงดูผู้ป่วยสมาธิสั้นอาจ
ทำให้ความเครียดในผู ้ดูแลหลักลดลง ซึ ่งการดูแลเด็กตามลำพังนั ้นเป็นปัจจัยที ่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า              
ในผู้ปกครองตามการศึกษาของ Balushi และคณะ14และประชากรที่เข้าร่วมในงานวิจัยส่วนใหญ่ผู้ป่วยสมาธิสั้น
ที ่ได้รับการวินิจฉัยอยู ่ในช่วง 6-12 เดือน ผู ้ปกครองจึงอาจจะยังไม่เกิดภาวะเครียด ซึมเศร้าจากปัญหา
พฤติกรรมของเด็กที่สะสมมายาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุวรรณี พุทธิศรี 7 พบว่าปัจจัยด้าน
ระยะเวลาที่เด็กได้รับการวินิจฉัยโรคสมาธิสั ้นมานานกว่า 12 เดือน มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าในมารดา
ประมาณ 4 เท่า  

ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครองของผู้ป่วยสมาธิสั้น โดยแบ่ง
ปัจจัยที่ศึกษาเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือปัจจัยจากผู้ปกครองและกลุ่มที่สองคือปัจจัยจากผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น 

ทางด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่มีภาวะซึมเศร้าคือปัจจัยจากผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น ได้แก่ 
การมีโรคร่วมทางจิตเวชของผู้ป่วยสมาธิสั้น ระยะเวลาที่เริ่มรักษา ผลการเรียนเฉลี่ย ซึ่งในการศึกษานี้โรคที่พบ
ร่วมในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นได้แก่ โรคการเรียนรู้บกพร่อง โรคสติปัญญาบกพร่องและโรคออทิสติก ซึ่งการมีโรค
ร่วมดังกล่าวส่งผลกับการเรียน ปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน การสื่อสารบอกความต้องการและการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่นที่ไม่สมวัย ทำให้ผู ้ปกครองตอบสนองความต้องการของผู ้ป่วยได้ยากและเกิดปัญหา
พฤติกรรมตามมา ทำให้เกิดความยากลำบากในการดูแล สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการควบคุม
อารมณ์ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับการศึกษาของ Rockhill และคณะ8 พบว่าพ่อแม่ของผู้ป่วยสมาธิ
สั้นที่มีโรคร่วมทางจิตเวชเช่น โรคดื้อต่อต้าน โรควิตกกังวลจะมีปัญหาเครียด ซึมเศร้า และรู้สึกเป็นภาระในการ
เลี้ยงดูเพ่ิมข้ึน ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Balushi และคณะ14 ซึ่งพบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้าใน
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ผู ้ดูแลคือการมีรายได้น้อย การเป็นผู ้ดูแลเด็กเพียงลำพังและชนิดของโรคสมาธิสั ้น ได้แก่ hyperactive 
,combined type 

ข้อจำกัดในการศึกษาครั้งนี้คือ การตอบแบบสอบถามคัดกรองเป็นการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ผู้ปกครองอาจไม่ตอบตามความเป็นจริงทั้งหมดจึงทำให้มีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์ภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าความเป็นจริง 
และนอกจากนั้นยังมีปัจจัยอ่ืนๆที่อาจมีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครองที่ผู้วิจัยไม่ได้ทำการศึกษา เช่น ความรุนแรง
ของโรคสมาธิสั้นในผู้ป่วย ปัญหาที่โรงเรียน สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง ลักษณะการเลี้ยงดู ความรุนแรง
ของภาวะซึมเศร้าในผู้เลี้ยงดู เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรพิจารณาเรื่องแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
เพ่ิมการศึกษาในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นและศึกษาปัจจัยอื่นๆเพ่ิมเติม 
สรุปและเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์ (Conclusions and suggestions) 

ผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นที่มารับการบริการในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชมีความชุกของภาวะซึมเศร้า 
โดยการทำแบบสอบถาม Patient Health Questionnaire (PHQ9) พบผู้ที่ ผ่านเกณฑ์เป็นกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 
28.9 และผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์โดยจิตแพทย์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยพบ ร้อยละ16.2 ปัจจัยที่ความสัมพันธ์    
กับผู้ปกครองที่มีภาวะซึมเศร้า คือการมีโรคร่วมทางจิตเวชของผู้ป่วยสมาธิสัน้ ระยะเวลาที่เริ่มรักษา ผลการเรียนเฉลีย่ 
ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นจึงควรตระหนักถึงภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง ควรให้การ
วินิจฉัยและรักษาในผู้ปกครองร่วมด้วย เพ่ือให้การรักษาเด็กสมาธิสั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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