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บทคัดยอ 

 
ภาวะซึมเศราเปนปญหาท่ีสําคัญของผูปวยในโรงพยาบาล และมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน

ในผูปวยโรคเร้ือรัง ซ่ึงจะสงผลกระทบตอผูปวยและครอบครัว  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหสถานการณการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศราท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค ตามกรอบแนวคิดของโดนาบีเดียน ซ่ึงมีองคประกอบ 3 ลักษณะไดแก 
โครงสราง กระบวนการ และผลลัพธ  เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 5 กลุมๆ ละ 9 คน 
ไดแก 1) ผูบริหาร 2) บุคลากรทีมสุขภาพ 3) ผูปวย 4) ญาติ และ 5) แกนนําชุมชน เคร่ืองมือท่ีใช
รวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบสอบถาม ประกอบดวย แบบสอบถามสวนบุคคล แบบสอบถามความรู
เกี่ยวกับภาวะซึมเศรา และแบบสอบถามการรับรูการดูแล  2) แบบรวบรวมตัวช้ีวัดคุณภาพการใหบริการ
ผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศราท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค   
3) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการดูแลของบุคลากรทีมสุขภาพ  และ 4) แนวคําถามในการ
สัมภาษณรายบุคคลและรายกลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา วิเคราะหเนื้อหา และนําขอมูล
มาจัดประเด็นแยกเปนหมวดหมู 

ผลการศึกษาพบปญหาดังนี้  ดานโครงสราง พบวา 1) มีทรัพยากรวัสดุและ
งบประมาณไมเพียงพอ ไมมีสถานท่ีเปนสัดสวนเฉพาะสําหรับการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะ
ซึมเศรา 2) ทรัพยากรบุคคลไมเพียงพอ ขาดการทํางานเปนทีม บุคลากรมีภาระงานมาก รวมท้ังขาด
องคความรู  ทัศนคติ  ทักษะ  และประสบการณการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศรา 
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3) โครงสรางองคกรไมชัดเจน เกิดกระทบตอการส่ังงาน  ในดานกระบวนการ พบวา  1) บุคลากรสวน
ใหญไมมีการประเมินและคัดกรองภาวะซึมเศราในผูปวยโรคเร้ือรัง และไมไดใหการปรึกษาจนครบ
กระบวนการ 2) บุคลากรขาดการฟนฟู การติดตาม และการใหขอมูลท่ีเพียงพอ  3) การบันทึกเวช
ระเบียนไมสมบูรณ และ 4) แกนนําชุมชนสวนใหญดูแลผูปวยไมตอเนื่อง  ในดานผลลัพธ พบวา  
1) อัตราการคัดกรองภาวะซึมเศราในผูปวยโรคเร้ือรังตํ่า 2) อัตราการพยายามฆาตัวตายสูง 3) อัตรา
การติดตามตํ่า และ 4) ผูปวย ญาติ และแกนนําชุมชน ขาดความรูในเร่ืองการคัดกรองภาวะซึมเศรา 
และการใชยาตานเศรา 

ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาระบบ
คุณภาพการการดูแลผูปวยโรคเร้ือรังท่ีมีภาวะซึมเศราของโรงพยาบาลโกรกพระ และเครือขาย
สุขภาพท้ังในดานโครงสราง กระบวนการและผลลัพธ ตอไป 
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ABSTRACT 

 
Depression is a significant problem of patients in the hospital and trend to increase 

in chronically ill patients that impact 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 
Krok Phra Hospital, Nakhon Sawan Province based on the Donabedian concept, which comprises 
of 3 components: structure, process, and outcome. The samples were purposively selected and 
consisted of 5 groups and 9 subjects per group including: 1) administrators, 2) health care 
personnel, 3) patients, 4) relatives, and 5) community leaders. The instruments used for collecting 
data were: 1) questionnaires including concerning personal information questionnaire, received 
knowledge about depression questionnaire, and perception of care questionnaire, 2) index form 
for quality of services for chronically ill patients with depression at Krok Phra hospital,  
3) personnel observation form in caring for chronically ill patients with depression, and  
4) interview questions guideline for individuals and groups. Data were analyzed using descriptive 
statistics, content analysis and categorization. 

The results revealed problem in terms of structure, as follows: 1) the material 
resources and budget were insufficient. Also, there was not a specific place for caring chronically 
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ill patients with depression; 2) the human resources were insufficient, and was a lack of team 
work. The personnel had over work load, and lack of knowledge, attitudes, skills, and experience 
concerning the care of chronically ill patients with depression; 3) the structure of the organization 
was not clear, which has impact on job delegation.  In terms of process, it was found that: 1) there 
was no assessment and screening of depression in chronically ill patients, and counseling was not 
given in a complete process; 2) there were lack of rehabilitation, follow up, and sufficient 
information; 3) document was not completed recording; and 4) most community leaders failed to 
take care continuously.  In terms of outcome, it was found that: 1) the screening process rate was 
low; 2) the attempted suicide rates were high; 3) the follow up rate was low; and 4) the patients, 
relatives, and community leaders lacked knowledge on screening depression and antidepressants 
usage.   

The results of this study could serve as information for system development of 
quality of care for chronically ill patients with depression in Krok Phra health and net work 
system in terms of structure, process, and outcome. 
 

 


