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“ผู้สูงอายุไทยซึมเศร้าหรือไม่” 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 เน่ืองในวนัที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกบัวันผู้สูงอายุ ศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกบั ศูนย์วิจยัสังคมสูงอายุ (Center for 
Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็น เร่ือง “ผู้สูงอายุไทยซึมเศร้าหรือไม่” 
ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 1 – 2 เมษำยน 2562 จำกผูสู้งอำยไุทยท่ีมีอำยตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค จ ำนวน 1,265 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบั
ภำวะซึมเศร้ำของผูสู้งอำยไุทย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใช ้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั (Master Sample) ของ 
“นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจภำวะซึมเศร้ำของผูสู้งอำยุโดยใช้ข้อค ำถำมทดสอบภำวะซึมเศร้ำ PHQ-9 น ำเกณฑ์มำจำก ศ.นพ.มำโนช หล่อตระกูล                 
คณะแพทยศำสตร์ โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลยัมหิดล พบว่ำ ผูสู้งอำยุส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.54 ระบุว่ำ ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ (0 - 4 คะแนน) 
รองลงมำ ร้อยละ 17.00 ระบุวำ่ มีควำมผิดปกติแต่ยงัไม่มีภำวะซึมเศร้ำ (5 - 8 คะแนน) ร้อยละ 9.09 ระบุวำ่ มีภำวะซึมเศร้ำเล็กน้อย (9 - 14 คะแนน) 
ร้อยละ 1.74 ระบุวำ่ มีภำวะซึมเศร้ำปำนกลำง (15 - 19 คะแนน) และร้อยละ 0.63 ระบุวำ่ มีภำวะซึมเศร้ำรุนแรง (≥ 20 คะแนน)  

ส่วนกำรแกไ้ขปัญหำของผูสู้งอำยุในช่วงเวลำท่ีมีภำวะซึมเศร้ำ (ถามเฉพาะผู้ สูงอายุท่ีมีอาการอย่างน้อยหน่ึงข้อตามแบบทดสอบ              
ภาวะซึมเศร้า PHQ-9) พบวำ่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.34 ระบุวำ่ ออกก ำลงักำย รองลงมำ ร้อยละ 41.04 ระบุวำ่ ออกไปพบปะเพื่อนฝูง หรือสงัสรรค์
กบัเพ่ือน ร้อยละ 36.67 ระบุว่ำ พูดคุยกับสมำชิกในครอบครัว (คู่สมรส ลูกหลำน ญำติ เป็นตน้) ร้อยละ 6.72 ระบุว่ำ เล่น Line ร้อยละ 6.49               
ระบุวำ่ เขำ้วดั ไหวพ้ระ ท ำบุญ นั่งสมำธิ ฟังธรรม ร้อยละ 5.31 ระบุว่ำ ดูโทรทัศน์/ฟังวิทยุ ร้อยละ 4.48 ระบุว่ำ เล่น Facebook ร้อยละ 3.89               
ระบุวำ่ ปลูกตน้ไม ้อ่ำนหนังสือ ท ำควำมสะอำดบำ้น ร้อยละ 3.07 ระบุวำ่ ท ำงำนอำสำสมคัร ร้อยละ 2.59 ระบุวำ่ ไปเท่ียวพกัผอ่น และร้อยละ 
0.35 ระบุวำ่ ไปพบแพทย ์  

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงกำรติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำก “สำยด่วนสุขภำพจิต 1323” ของผูสู้งอำยใุนช่วงเวลำท่ีมีภำวะซึมเศร้ำ (ถามเฉพาะ
ผู้สูงอาย ุท่ีมอีาการอย่างน้อยหน่ึงข้อตามแบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9) พบวำ่ ผูสู้งอำยสุ่วนใหญ่ ร้อยละ 98.11 ระบุวำ่ ไม่เคยโทรติดต่อขอ
ควำมช่วยเหลือ ขณะท่ี ร้อยละ 1.89 ระบุวำ่ เคยโทรติดต่อขอควำมช่วยเหลือ 

ซ่ึงในจ ำนวนของผูท่ี้ระบุว่ำ ไม่เคยโทรติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำก “สำยด่วนสุขภำพจิต 1323” พบว่ำ ผูสู้งอำยุส่วนใหญ่ ร้อยละ 
84.86 ระบุว่ำ ไม่รู้ว่ำเป็นสำยด่วนสุขภำพจิต รองลงมำ ร้อยละ 7.93 ระบุวำ่ รู้ว่ำเป็นสำยด่วนสุขภำพจิต แต่ไม่มัน่ใจวำ่จะช่วยแกปั้ญหำให้ได ้
และร้อยละ 7.21 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ยงัไม่ไดมี้ภำวะซึมเศร้ำจนตอ้งโทรติดต่อขอควำมช่วยเหลือ/แกปั้ญหำดว้ยตวัเอง/ปรึกษำคนรอบขำ้ง ส่วนใน
จ ำนวนของผูท่ี้ระบุวำ่ เคยโทรติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำก “สำยด่วนสุขภำพจิต 1323” พบวำ่ ผูสู้งอำยสุ่วนใหญ่  ร้อยละ 87.50 ระบุวำ่ รู้วำ่เป็น
สำยด่วนสุขภำพจิต และร้อยละ 12.50 ระบุวำ่ รู้วำ่เป็นสำยด่วนสุขภำพจิต และเช่ือมัน่วำ่จะช่วยแกปั้ญหำใหไ้ด ้  
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 9.33 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 24.98 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 20.32 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคเหนือ ร้อยละ 32.09 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.28 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้
ตวัอย่ำงร้อยละ 56.29 อยู่ในเขตเมือง/ในเขตเทศบำล ร้อยละ 36.60 อยู่ในเขตชนบท/นอกเขตเทศบำล และร้อยละ 7.11 ไม่ระบุเขตท่ีอยู ่    
ตวัอยำ่งร้อยละ 50.75 เป็นเพศชำย ร้อยละ 49.17 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทำงเลือก  

ตวัอย่ำงร้อยละ 60.95 มีอำยุ 60 - 69 ปี และร้อยละ 39.05 มีอำยุ 70 - 79 ปี ตวัอย่ำงร้อยละ 94.94 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.21        
นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.66 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 4.19 
ระบุวำ่ สถำนภำพโสด ร้อยละ 85.61 สมรสแลว้ ร้อยละ 8.86 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 1.34 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่ง 
ร้อยละ 2.77 ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ ร้อยละ 55.57 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 18.58 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ   
ร้อยละ 4.27 จบกำรศึกษำอำชีวะศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 17.47 จบกำรศึกษำอุมดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 1.34 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

 

 

วนัพฤหัสบดีท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นด้ิาโพล” 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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1. ผู้สูงอายุมภีาวะซึมเศร้ามากน้อยเพียงใด (ใช้แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปี 2562)  

 
2. ในช่วงเวลาทีม่ภีาวะซึมเศร้าท่านแก้ไขปัญหาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

หมำยเหตุ ถำมเฉพำะผูสู้งอำยท่ีุมีอำกำรอยำ่งนอ้ยหน่ึงขอ้ตำมแบบทดสอบภำวะซึมเศร้ำ PHQ-9 
 

3. ในช่วงเวลาทีซึ่มเศร้า ท่านเคยโทรตดิต่อขอความช่วยเหลือจาก “สายด่วนสุขภาพจติ 1323” หรือไม่ 

หมำยเหตุ ถำมเฉพำะผูสู้งอำยท่ีุมีอำกำรอยำ่งนอ้ยหน่ึงขอ้ตำมแบบทดสอบภำวะซึมเศร้ำ PHQ-9 

 

 

 

 

 

 

ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ   ร้อยละ 
ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ (0 - 4 คะแนน) 71.54 
มีควำมผิดปกติแตย่งัไม่มีภำวะซึมเศร้ำ (5 - 8 คะแนน) 17.00 
มีภำวะซึมเศร้ำเลก็นอ้ย (9 - 14 คะแนน) 9.09 
มีภำวะซึมเศร้ำปำนกลำง (15 - 19 คะแนน) 1.74 
มีภำวะซึมเศร้ำรุนแรง (≥ 20 คะแนน) 0.63 

รวม 100.00 

การแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุในช่วงเวลาทีม่ภีาวะซึมเศร้า   ร้อยละ 
ออกก ำลงักำย 46.34 
ออกไปพบปะเพื่อนฝงู หรือสงัสรรคก์บัเพ่ือน 41.04 
พดูคุยกบัสมำชิกในครอบครัว (คูส่มรส ลูกหลำน ญำติ เป็นตน้) 36.67 
เล่น Line 6.72 
เขำ้วดั ไหวพ้ระ ท ำบุญ นัง่สมำธิ ฟังธรรม 6.49 
ดูโทรทศัน์/ฟังวทิย ุ 5.31 
เล่น Facebook 4.48 
ปลูกตน้ไม ้อ่ำนหนงัสือ ท ำควำมสะอำดบำ้น 3.89 
ท ำงำนอำสำสมคัร 3.07 
ไปเท่ียวพกัผอ่น  2.59 
ไปพบแพทย ์ 0.35 

การตดิต่อขอความช่วยเหลือจาก “สายด่วนสุขภาพจติ 1323” ของผู้สูงอายุในช่วงเวลาทีม่ภีาวะซึมเศร้า      ร้อยละ 
ไม่เคยโทรตดิต่อขอความช่วยเหลือ เพรำะ 98.11 

ไม่รู้ว่าเป็นสายด่วนสุขภาพจิต  84.86 
รู้ว่าเป็นสายด่วนสุขภาพจิต แต่ไม่มัน่ใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ 7.93 
อ่ืน ๆ ได้แก่ ยงัไม่ได้มภีาวะซึมเศร้าจนต้องโทรติดต่อขอความช่วยเหลือ/แก้ปัญหาด้วยตัวเอง/ปรึกษาคนรอบข้าง   7.21 

เคยโทรตดิต่อขอความช่วยเหลือ เพรำะ 1.89 
รู้ว่าเป็นสายด่วนสุขภาพจิต  87.50 
รู้ว่าเป็นสายด่วนสุขภาพจิต และเช่ือมัน่ว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้ 12.50 

รวม 100.00 



3 
 

 
ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ  118 9.33 
ปริมณฑลและภำคกลำง  316 24.98 
ภำคเหนือ 257 20.32 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 406 32.09 
ภำคใต ้ 168 13.28 

รวม 1,265 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเขตทีอ่ยู่ 

เขตทีอ่ยู่ จ านวน ร้อยละ 
เขตเมือง/ในเขตเทศบำล 712 56.29 
เขตชนบท/นอกเขตเทศบำล 463 36.60 
ไม่ระบุ 90 7.11 

รวม 1,265 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 642 50.75 
หญิง 622 49.17 
เพศทำงเลือก 1 0.08 

รวม 1,265 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
60 - 69 ปี 771 60.95 
70 - 79 ปี 494 39.05 

รวม 1,265 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,201 94.94 
อิสลำม 28 2.21 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 21 1.66 
ไม่ระบุ 15 1.19 

รวม 1,265 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 53 4.19 
สมรส 1,083 85.61 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 112 8.86 
ไม่ระบุ 17 1.34 

รวม 1,265 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ 35 2.77 
ประถมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 703 55.57 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 235 18.58 
อำชีวะศึกษำหรือเทียบเท่ำ 54 4.27 
อุมดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 221 17.47 
ไม่ระบุ 17 1.34 

รวม 1,265 100.00 
 
 
  


