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ABSTRACT

Validation of KhonKaen University Depression Inventory 

(KKU-DI) in Patients with Spinal Cord Lesion in Srina 

garind Hospital

Sotthibundhu C1, Wattanapan P1, Arunpongpaisal S2 
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation,  

Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
2Department of Psychiatry, Faculty of Medicine,  

Khon Kaen University


Objective:  Toinvestigatetheval idityofKKU-DI

questionnaireinpatientswithspinalcordlesion.

Study design:Diagnosticdescriptivestudy

Setting:Rehabilitationward,Srinagarindhospital

Subjects:Patientswithspinalcordlesionadmittedat

RehabilitationWard,SrinagarindHospitalbetween

December2010toAugust2011

Methods:AllparticipantswereaskedtocompleteKKU-

DIscreeningquestionnaire.Thentheywereassessed

byblindedpsychiatristusingMINIquestionnaireto

definedepressivedisorder.Datawereanalyzedtofind

sensitivity,specificity,negativepredictivevalue,positive

predictivevalue,likelihoodratioandtheappropriatecut-

pointscore.

Results:Seventyonesubjectswereincluded,65%were

maleandmeanage48.�years(SD15.8).Atcut-point

scoreof6,whichusedforgeneralpopulation,sensitivity

andspecificitywere100%and59%,respectively.The

positivepredictivevalueandnegativepredictivevalue

were28.6and100percent.UsingROCcurve,cut-point

scoreof11wassuggestedforpatientswithspinalcord

lesionwithsensitivityof90%andaspecificityof80%.

Thepositivepredictivevalueandnegativepredictive

valueofthetestwere43and98percent.

Conclusion:TheKKU-DIscreeningquestionnairehas

validitytodetectdepressivedisordersinpatientswith

spinalcordlesion.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: ศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองKKU-DI

ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลัง

รูปแบบการวิจัย:การศึกษาเชิงพรรณนา

สถานที่ทำการวิจัย:หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์

กลุ่มประชากร:ผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังที่เข้ารับการรักษา

ที่หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลศรีนครินทร์ระหว่าง

ธันวาคม2553–สิงหาคม2554

วิธีการศึกษา:ผู้ป่วยทุกรายที่เข้าร่วมวิจัยทำแบบคัดกรอง

KKU-DIและทุกรายได้รับการตรวจโดยจิตแพทย์ซึ่งใช้แบบ

สอบถามMINIจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่า

ความไวความจำเพาะค่าทำนายการเป็นลบค่าทำนายการ

เป็นบวกlikelihoodratioและจุดตัดที่เหมาะสม

ผลการศึกษา:ผู้ป่วยทั้งหมด�1รายร้อยละ65เป็นชายอายุ

เฉลี่ย48.�(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน15.8)ปีเมื่อคิดภาวะ

ซึมเศร้าที่ค่าคะแนน6คะแนนขึ้นไปซึ่งเป็นจุดตัดที่เหมาะสม

ในกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่มีรอยโรคไขสันหลังให้ค่าความไว

และจำเพาะร้อยละ100และ59ตามลำดับค่าทำนายการ

เป็นบวกและค่าทำนายการเป็นลบเป็นร้อยละ28.6และ100

แต่เมื่อดูROCcurveพบว่าค่าจุดตัดควรเป็น11คะแนนซึ่ง

การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าKKU-DI  

ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
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ให้ค่าความไวและความจำเพาะร้อยละ90และ80ตามลำดั

โดยมีค่าการทำนายเป็นบวกและค่าการทำนายเป็นลบคือ

ร้อยละ43และร้อยละ98ตามลำดับ

สรุป:แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าKKU-DIมีความถูกต้อง

เหมาะสมสำหรับคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีรอยโรค

ไขสันหลัง

คำสำคัญ:ภาวะซึมเศร้า,รอยโรคไขสันหลัง,การประเมิน
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บทนำ
 ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีรอยโรค

ไขสันหลังซึ่งส่งผลต่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยได้มากเนื่องจาก

ผู้ป่วยขาดพลังในการฝึกฝนเกิดความคาดหวังในเชิงลบรวมถึง

การแยกตัวจากสังคม(1)ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงอาจ

นำไปสู่การฆ่าตัวตายได้โดยจากการศึกษาของKennedyพบ

ว่าภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุของการพยายามฆ่าตัวตายของ

ผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังถึงร้อยละ2�(2)โดยพบความชุกของ

ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยพิการไทยและผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลัง

ในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ40.�(3)และ11.4(4)ตามลำดับ

โดยการวินิจฉัยและบำบัดภาวะซึมเศร้าสามารถทำได้ตั้งแต่

ระยะเริ่มแรกในการรักษารอยโรคไขสันหลังซึ่งส่งผลการบำบัด

ฟื้นฟูให้ดีขึ้น(5)

 ปัจจุบันมีแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าที่หลากหลายเช่น

IlfeldPsychiatricSymptomIndex(IlfeldPSI),Depression

AnxietyStressScale-21(DASS-21)ซึ่งพบว่าสามารถใช้

คัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังได้แต่

มีความจำเพาะต่ำเกินไป(5-�)ส่วนPHQ-9(patienthealth

questionnaire)พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่ใช้

คัดกรองภาวะซึมเศร้าได้(4)สำหรับประเทศไทยมีการเปรียบ

เทียบแบบประเมินTheCenterforEpidemiologicalstudies

Depressionscale(CES-D)กับThaiDepressionInventory

(TDI)พบว่ามีความเหมาะสมสำหรับใช้คัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะ

ซึมเศร้าในกรณีที่มีรอยโรคไขสันหลังโดยความไวและความ

จำเพาะของแบบทดสอบCES-Dเท่ากับร้อยละ80.0และ

69.8ค่าPositivepredictivevalue(PPV)และNegative

predictivevalue(NPV)ของแบบทดสอบเท่ากับร้อยละ45.�

และ91.�(8)

 KhonKaenUniversityDepressionInventory(KKU-DI)

เป็นแบบคัดกรองที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้ประเมินกลุ่มประชากร

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้รับการปรับให้เป็นภาษา

เฉพาะสำหรับประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีความ

เที่ยงตรงสำหรับคัดกรองโรคซึมเศร้าในชุมชนภาคตะวันออก

เฉียงเหนือค่าความไวและความจำเพาะร้อยละ92และ63

ตามลำดับมีค่าจุดตัดอยู่ที่6คะแนนขึ้นไป(9-10)และจากการ

ศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังโดยใช้แบบ

ประเมินKKU-DIและHospitalAnxietyandDepression

scale(HADS)พบว่ามีค่าคะแนนที่ไม่สอคคล้องกันรวมทั้งยัง

ไม่มีการทดสอบเทียบกับแบบทดสอบมาตรฐานในการวินิจฉัย

ภาวะซึมเศร้า(11)งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาความถูกต้องของ

แบบคัดกรองKKU-DIในกลุ่มผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังใน

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออันจะนำไปสู่การพิจารณาใช้แบบคัดกรอง

ดังกล่าวในเวชปฏิบัติจริงโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู


วิธีการศึกษา 

กลุ่มประชากร

 ผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังทุกรายที่เข้ารับการรักษาที่หอ

ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูรพ.ศรีนครินทร์ตั้งแต่เดือนธันวาคม

2553ถึงสิงหาคม2554โดยมีเกณฑ์คัดเข้า(inclusion

criteria)คืออายุมากกว่าหรือเท่ากับ18ปีมีสติสัมปชัญญะดี

และยินดีเข้าร่วมงานวิจัย

 การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรสัดส่วนใน

ประชากรn=(Zα/2)
2P(1-P)/d2กำหนดค่าalpha=0.05,

sensitivity=0.9(9)desiredprecision=0.1และความชุก

ของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีรอยโรคไขสันหลังร้อยละ24.1(8)

ได้ขนาดตัวอย่างที่ต้องการจำนวน�0คน

 งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่โครงการHE531402


ขั้นตอนการวิจัย

 หลังจากที่ผู้เข้าร่วมวิจัยอ่านแบบคำชี้แจงก่อนเข้าร่วม

โครงการวิจัยลงนามยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยผู้เข้าร่วมวิจัยตอบ

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัยได้แก่เพศอายุ

สาเหตุของการมีรอยโรคไขสันหลังระดับและความรุนแรงของ

รอยโรคไขสันหลังและระยะเวลาที่มีรอยโรคไขสันหลังและ

ตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าKKU-DI(ภาคผนวกที่1)ซึ่งมี

ลักษณะเป็นคำถามจำนวน14ข้อในแต่ละข้อให้คะแนน4

ระดับตั้งแต่0ถึง3คะแนนตามความถี่ของการมีอาการใน

แต่ละข้อโดยใช้ค่าคะแนนจุดตัดที่6คะแนนถ้าได้คะแนน

ตั้งแต่6คะแนนขึ้นไปบ่งบอกว่าผู้ป่วยอาจมีภาวะซึมเศร้าจาก

นั้นทุกรายจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคซึมเศร้าจากจิตแพทย์

ซึ่งไม่ทราบผลการประเมินของแบบสอบถามKKU-DIโดยใช้

แบบสอบถามMiniInternationalNeuropsychiatr ic

Interview(MINI)ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการศึกษานี้โดย

มีค่าความไวและความจำเพาะที่0.98และ0.94ตามลำดับ(12)
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมSPSSforwindows

version19ข้อมูลทั่วไปนำเสนอในรูปของค่าเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละสำหรับข้อมูลจากแบบสอบถาม

KKUDIและMINIนำมาหาค่าความไว(sensitivity)ความ

จำเพาะ(specificity)ค่าการคาดหมายที่เป็นบวก(positive

predictivevalue;PPV)ค่าการคาดหมายที่เป็นลบ(negative

predictivevalue;NPV)และค่าlikelihoodratio(LR)นอก

จากนี้ใช้การวิเคราะห์Receiver-OperatingCharacteristic

(ROC)พิจารณาร่วมกับพื้นที่ใต้กราฟ(areaundercurve:

AUC)



ผลการศึกษา

 ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด�1คนอายุเฉลี่ย48.�(ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน1.6)ปีระยะเวลาที่มีรอยโรคไขสันหลังเฉลี่ย3.�(ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน5.1)ปีส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ

65อัมพาตทั้งตัวร้อยละ40รุนแรงสมบูรณ์ร้อยละ20สาเหตุ

จากอุบัติเหตุร้อยละ40ระยะเวลาที่มีรอยโรคน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ1ปีร้อยละ49.3(ตารางที่1)

 การศึกษาครั้งนี้พบผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า10รายคิดเป็น

ร้อยละ14เป็นเพศชาย�ราย(ร้อยละ15)และเพศหญิง3

ราย(ร้อยละ12)ไม่พบว่ามีความแตกต่างของการเกิดภาวะ

ซึมเศร้าในเพศชายและหญิงอย่างมีนัยสำคัญ(p=1.00)

สาเหตุจากการบาดเจ็บไขสันหลัง4รายรอยโรคที่ไขสันหลัง

6รายส่วนระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรคน้อยกว่า1ปีและมากกว่า

1ปีมีจำนวนเท่ากันคือ5ราย

 เมื่อคิดภาวะซึมเศร้าที่ค่าคะแนน6คะแนนขึ้นไปซึ่งเป็น

จุดตัดที่เหมาะสมในกลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่มีรอยโรคไขสันหลัง

ให้ค่าความไวและจำเพาะร้อยละ100และ59ตามลำดับ

ตารางที่ 2แสดงค่าความไว(sensitivity)ความจำเพาะ

(speci f ic i ty ) ค่าการคาดหมายที่ เป็นบวก(pos i t ive

predictivevalue;PPV)ค่าการคาดหมายที่เป็นลบ(negative

predictivevalue;NPV)และค่าlikelihoodratio(LR)พบว่า

คะแนนที่เหมาะสมสำหรับจุดตัดคือ11คะแนนซึ่งให้ค่า

ความไวและความจำเพาะร้อยละ90และ80ตามลำดับโดย

มีความถูกต้องของการทำนายร้อยละ91(AUC=0.91,95%

CI0.83-0.99)

ตารางที่ 1ข้อมูลพื้นฐานของประชากร
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 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ของอาการข้อที่3ใจลอยขาดสมาธิในการทำงาน/เรียนข้อที่4

ตัดสินใจลำบากแม้แต่เรื่องง่ายๆและข้อที่14เบื่ออาหาร

(ตารางที่3)ดังนั้นจึงได้ทดลองตัดคะแนนทั้ง3หัวข้อออก

คิดคะแนนเพียง11ข้อและตรวจสอบความถูกต้องของการ

ทำนาย(ROCcurveanalysis)พบว่าดีขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ

92(AUC=0.92,95%CI0.85-0.99)ดังรูปที่1

ตารางที่ 2ค่าความไว(sensitivity)ความจำเพาะ(specificity)ค่าการคาดหมายที่เป็นบวก(PPV)ค่าการคาดหมายที่เป็นลบ(NPV)และค่าlikelihood
ratio(LR)ของจุดตัดที่ค่าคะแนนต่างๆ

*มีนัยสำคัญทางสถิติP<0.05,**วิเคราะห์โดยใช้FishersExacttest
หมายเหตุ:จำนวนที่แสดงเป็นจำนวนของผู้ป่วยที่ตอบเป็นบ่อยหรือเป็นเกือบทุกวันของแต่ละหัวข้อยกเว้นหัวข้อที่13แสดงจำนวนของผู้ป่วยที่มี
ความคิดอยากตาย
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บทวิจารณ์
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบประเมินภาวะซึมเศร้า

KKU-DIพบว่าหากใช้จุดตัดที่6คะแนนก็ยังให้ค่าความไว

และความจำเพาะที่ใกล้เคียงกันกับการศึกษาความถูกต้องใน

กลุ่มประชากรทั่วไปที่ไม่มีรอยโรคไขสันหลัง(10)แต่การวิเคราะห์

ด้วยROCcurveทำให้ได้จุดตัดที่เหมาะสมคือ11คะแนนซึ่ง

เป็นจุดที่ให้ค่าความไวและความจำเพาะที่ใกล้เคียงกันมาก

ที่สุดและเมื่อทำการทดสอบความถูกต้องในการทำนายพบว่า

สามารถทำนายได้ถูกต้องร้อยละ91ซึ่งถือว่าสูงแต่อย่างไร

ก็ตามสามารถใช้จุดตัดที่6คะแนนได้เนื่องจากมีค่าความไว

ที่สูง(sensitivity=100)และความสามารถการทำนายเป็น

ร้อยละ91เช่นกันการปรับคะแนนจุดตัดอาจส่งผลต่อค่า

ความเที่ยงของแบบสอบถามได้ถึงแม้จะมีการนำแบบประเมิน

อื่น ๆ เช่น theCenter  for EpidemiologicStudies

DepressionScale(CES-D)และThaiHospitalAnxiety

DepressionScaleแต่เนื่องจากแบบทดสอบดังกล่าวมีจำนวน

หลายข้อและเป็นภาษากลางการใช้แบบทดสอบKKU-DIซึ่ง

มีจำนวนข้อน้อยกว่าและแปลเป็นภาษาอีสานจึงน่าจะเหมาะสม

กับผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่านอกจากนี้เมื่อ

ทำการตัดบางหัวข้ออกไปพบว่าไม่ได้ลดความสามารถในการ

ทำนายดังนั้นควรมีการปรับปรุงแบบทดสอบให้สั้นลงและทำ

การศึกษาเพื่อหาความเที่ยงหลังจากที่ปรับแบบสอบถามและ

คะแนนที่ใช้เป็นจุดตัดต่อไป

 อนึ่งความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

จากการศึกษานี้พบเพียงร้อยละ14ซึ่งน้อยกว่าการศึกษาอื่น(3,13)

โดยการศึกษาของวิไลคุปต์นิรัตศัยกุลและคณะ(3)พบภาวะ

ซึมเศร้าถึงร้อยละ40เนื่องจากระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เกิดโรค

จนถึงวันทำการทดสอบสั้นกว่าดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถยอมรับกับสถานภาพและบทบาทใหม่ได้ความชุกของ

ภาวะซึมเศร้าจึงสูงกว่า

 ถึงแม้ว่าการศึกษานี้พบภาวะซึมเศร้าในเพศชายมากกว่า

เพศหญิงแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจากการ

ศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเพศมีผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า(9,14,15)

โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเนื่องจากเพศหญิงถือเป็นเพศที่

อ่อนแอจากมุมมองของสังคมเพศชายไม่ค่อยแสดงออกจึงทำ

ให้การตรวจพบภาวะซึมเศร้าในเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงอนึ่ง

การศึกษานี้ศึกษาในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังซึ่งภาวะบกพร่อง

ทางร่างกายส่งผลต่อการเข้าสังคมและการทำงานซึ่งส่วนใหญ่

ผู้ชายจะทำงานดังนั้นจึงได้รับผลกระทบดังกล่าวได้มากกว่า

ผู้หญิงการศึกษาของBombardierและคณะ(4)ซึ่งทำการ

ทดสอบในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังโดยใช้ThePatientHealth

Questionaire-9ก็ไม่พบมีความแตกต่างกันของเพศระดับการ

บาดเจ็บระดับการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษานี้อย่างไรก็ตาม

เพศชายกับเพศหญิงมีความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกัน

อีกทั้งกลไกการปรับตัวและการใช้ชีวิตก็ยังแตกต่างกัน(16)ดังนั้น

รูปที่ 1ROCcurveของคะแนนKKU-DI
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การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มีภาวะซึมเศร้าอาจต้อง

คำนึงถึงความแตกต่างด้านนี้ด้วยเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้

อย่างเหมาะสม


 ข้อจำกัดของการศึกษานี้คือจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า

เข้าร่วมงานวิจัยมีจำนวนน้อยจึงควรทำการศึกษาโดยรวบรวม

จำนวนผู้เข้าร่วมงานวิจัยให้มากขึ้น


 สรุปการใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าKKU-DIมีความ

ถูกต้องเหมาะสมสำหรับประเมินภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยที่

มีรอยโรคไขสันหลังในโรงพยาบาลศรีนครินทร์


กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณผู้ป่วยทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมงานวิจัยและ

ศ.นพ.วีระชัยโควสุวรรณที่ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผน

การวิจัยและการคำนวณทางสถิติ
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ภาคผนวกที่ 1แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าชื่อKKU-DI

ข้อแนะนำโปรดอ่านอย่างรอบคอบแบบสอบถามนี้ต้องการรู้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ด้วย

ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

โปรดตอบคำถามทั้งหมดโดยกาเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด


