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บทคัดยอ 
 
ผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศราเปนปญหาท่ีสําคัญและมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสงผล

กระทบตอผูปวย และครอบครัว การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานการณการดูแล
ผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศราท่ีมารับบริการในศูนยสุขภาพชุมชนตําบลรวมจิต จังหวัดอุตรดิตถ 
โดยใชกรอบแนวคิดของโดนาบีเดียน ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ลักษณะ ไดแก โครงสราง กระบวนการ 
และผลลัพธ ประชากรกลุมแรกท่ีใชศึกษาไดแก กลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข และกลุมตัวอยางอีก 3 กลุม 
ซ่ึงคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจํานวนกลุมละ 11 คน ไดแก กลุมผูปวย กลุมผูดูแลผูปวย กลุมแกนนํา
ชุมชน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาไดแก 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 2) แบบประเมินความรู
เกี่ยวกับภาวะซึมเศรา 3) แบบสอบถามการรับรูการดูแล 4) แนวคําถามในการสัมภาษณรายบุคคล
และรายกลุม 5) แบบบันทึกการสังเกตและการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศรา และ 6) แบบรวบรวม
รายงานตัวช้ีวัดคุณภาพการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศรา วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะหเนื้อหา และจัดประเด็นเปนหมวดหมู 

ผลการศึกษาพบปญหาดังนี้ ดานโครงสรางพบวา 1) ยังไมมีสถานท่ีเปนสัดสวนเฉพาะ
สําหรับการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังท่ีมีภาวะซึมเศรา แบบคัดกรองภาวะซึมเศราไมเพียงพอ และมีการ
สนับสนุนงบประมาณในบางโครงการเทานั้น 2) อัตรากําลังไมเพียงพอ บุคคลากรขาดการทํางาน
เปนทีม และขาดความรูในการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศรา และ 3) นโยบายและแผนงาน
ไมชัดเจน ดานกระบวนการพบวา 1) มีการประเมินและคัดกรองภาวะซึมเศราโดยการใชวิธีการ



 จ

สังเกต สอบถามและซักประวัติ แตไมมีการใชแบบประเมินภาวะซึมเศราในการคัดกรอง และ
บุคคลากรไมมีความม่ันใจในกระบวนการใหคําปรึกษา และ 2) ไมมีโครงการดูแลและชวยเหลือ
ผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศรา ดานผลลัพธพบวา 1) การบันทึกเวชระเบียนยังไมสมบูรณ และ
ผูปวย ผูดูแล และแกนนําชุมชนไมมีความรูในเร่ืองการรับประทานยาตานซึมเศรา 2) อัตราการกลับ
เปนซํ้า และการพยายามฆาตัวตายในผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศราสูง และ 3) ผูปวยบางคนไมทราบ
วิธีการดูแลตนเองเนื่องจากไมยอมรับการเจ็บปวย  

ผลการศึกษานี้สามารถเปนขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาระบบการดูแลท่ีมีคุณภาพ
สําหรับผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศรา ท่ีมารับบริการในศูนยสุขภาพชุมชนตําบลรวมจิต จังหวัด
อุตรดิตถ ในดานโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธ 
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ABSTRACT 
 

Depression is a significant problem and increasing trend in chronically ill patients; this 
impacts themselves and their family. The objective of this study was to analyze the situation of 
caring for chronically ill patients with depression receiving services at Ruam Chit Primary Care 
Unit, Uttaradit province based on the Donabedian concept, which comprises of 3 components: 
structure, process, and outcome. The fist group of population was public health personnel and other 
three groups of samples which were purposively selected consisted of 11 subjects per group 
including patients, caregivers and community leaders. The instruments in this study consisted of  
1) questionnaire concerning personal information, 2) knowledge about depression questionnaire  
3) perception of care questionnaire, 4) interview question guideline for individuals and groups,  
5) personnel observation form in caring for chronically ill patients with depression, and 6) index 
form of quality of services for chronically ill patients with depression. Data were analyzed using 
descriptive statistics, content analyses and categorization. 

The results revealed the problems in terms of structure, as follows: 1) there were no 
place for private services for chronically ill patients with depression, insufficient depression 
screening form, and budget support for only some projects; 2) there were insufficient human 
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resources, lack of team working among personnel, and lack of knowledge concerning the care of 
chronically ill patients with depression; and 3) policies and plans were not clear. In terms of 
process, it was found that 1) depression was assessed using the observation, interview and history 
taking, but there was no use of depression screening form; and personnel had no confidence in the 
counseling process, and 2) there was no caring and support program for chronically ill patients 
with depression. In terms of outcome, it was found that 1) recording document was not complete; 
patients, caregivers, and community leaders lacked knowledge in the use of antidepressants,  
2) relapse and suicidal attempt rates were high in chronically ill patients with depression, and  
3) some patients lacked self care knowledge due to not accepting their illness. 

The results of this study could serve as information for system development of 
quality of care for chronically ill patients with depression in Ruam Chit Primary Care Unit, 
Uttaradit province in terms of structure, process, and outcome. 


