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ผลของโปรแกรมกลุ่มบำ�บัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลโพไร่หวาน
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Abstract
Objective: To study the effect of supportive
group therapy program on depression in elderly
clients in Poraiwhan Tambon Health Promoting
Hospital, Muang District, Phetchaburi Province.
Method: This study was a quasiexperimental one group pretest posttest design.
Twenty-four older adults with mild to moderate
depression were enrolled in the study. Research
instruments comprised of the supportive group
therapy program and Thai Geriatric Depression
Scale. The supportive group therapy program
composed of 6 sessions conducting once a week
for 6 weeks. All subjects participated in the
program. Thai Geriatric Depression Scale had
internal consistency by Kuder-Richardson 20 of
.88. Data were analyzed by descriptive statistics
including frequency, percentage, mean and
standard deviation and dependent t - test.

Results: After participating in the
program, mean score of depression in elderly
was statistically and significantly lower than that
before at p < .05.
Conclusion: Supportive group therapy
program could reduce depression in elderly and
should be applied to other areas.
Keywords: Supportive group therapy program,
Depression in the elderly
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(Quasi-experimental one group pretest posttest
design) กลุม่ ตัวอย่างได้แก่ ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศร้า
อยูใ่ นระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ทีม่ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพไร่หวาน
อ.เมือง จ.เพชรบุรี จ�ำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาคือ กลุ่มบ�ำบัดแบบประคับประคอง
และแบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย กลุ่ม
บ�ำบัดแบบประคับประคอง ด�ำเนินการ 6 ครั้ง
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และแบบวัด
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยมีค่าความสอดคล้อง
ภายในด้วยวิธีการ Kuder-Richardson 20 เท่ากับ
.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าคะแนนที 2 กลุ่มที่ไม่อิสระต่อกัน
ผลการศึกษา: คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุ หลังการเข้าร่วมกลุ่มบ�ำบัดประคับ
ประคองต�่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุป: โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดแบบประคับ
ประคองสามารถลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้
และควรน� ำ ไปขยายผลและปรั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่ อื่ น
ในวงกว้างมากขึ้น
ค�ำส�ำคั ญ : โปรแกรมกลุ ่ ม บ� ำ บั ด แบบประคั บ
ประคอง ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ความส�ำคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ทปี่ ระชากรผูส้ งู อายุมจี ำ� นวน
เพิม่ ขึน้ โดยทีใ่ นปี พ.ศ. 2557 ประชากรผูส้ งู อายุของ
ไทยมีจ�ำนวน 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของ
ประชากรทั้ ง หมด จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ผู ้ สู ง อายุ
คิดเป็นร้อยละ 15.28 และในต�ำบลโพไร่หวาน
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อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 18.98
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557)
ซึ่งถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) และ
คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ในปี พ.ศ. 2563 ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น ช่ ว งวั ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สภาวะทางสังคม (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2554)
ทั้งยังเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับภาวะของการสูญเสีย
เช่น สูญเสียสุขภาพที่ดีเมื่ออายุมากขึ้น สูญเสีย
ทางด้านสภาพจิตใจ เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับการ
พลั ด พรากจากคนรั ก คู ่ ค รองเสี ย ชี วิ ต (สมภพ
เรื อ งตระกู ล , 2557) หรื อ อาจเกิ ด การสู ญ เสี ย
สัมพันธภาพในครอบครัว เนือ่ งจากในวัยนี้ บุตรจะ
แต่งงาน มีครอบครัว และมักจะแยกย้ายไปอยู่
ส่วนตัว มีกิจกรรมร่วมกันลดลง ท�ำให้ผู้สูงอายุอยู่
อย่างโดดเดีย่ ว เกิดความรูส้ กึ เงียบเหงา เปล่าเปลีย่ ว
สูญเสียสถานภาพทางสังคม เช่น การเกษียณจาก
งาน สูญเสียต�ำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ด้วยตนเอง ท�ำให้รายได้ลดลง
รู้สึกชีวิตไร้คุณค่า เกิดการสูญเสียความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวในการ
ด�ำรงชีวิตอย่างมากและตลอดเวลา สภาวะเหล่านี้
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้า
และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (กรมสุขภาพจิต, 2556)
และน�ำไปสู่การเสียชีวิต (สุดสบาย จุลกะทัพพะ,
2554) ดังนั้น การแสวงหาแนวทาง วิธีการรวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุจึงเป็น
สิ่งที่ระบบบริการสุขภาพต้องการเพื่อลดปัญหา
ตามมาดังกล่าว
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการมารับบริการ
ของผู ้ สู ง อายุ ซึ่ ง มารั บ บริ ก ารในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
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ปีงบประมาณ 2557 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2556
- เมษายน 2557 ซึ่งคัดเลือกจากผู้รับบริการรายเก่า
ที่มีอาการแสดงของภาวะซึมเศร้า (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพไร่หวาน, 2557) และ
มารับบริการมากกว่า 2 ครั้ง ขึ้นไปจ�ำนวนทั้งหมด
80 คน โดยการสุม่ ผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 40 คน คัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุไทย TGDS (Thai Geriatric Depression
Scale) พบว่า ผู้สูงอายุจ�ำนวน 24 คน (ร้อยละ 60)
มีภาวะซึมเศร้าที่อยู่ในระดับ 1 และ 2 และ ในช่วง
1 เดือน ทีผ่ า่ นมา พบว่ามีอาการ “อ่อนเพลีย ไม่มแี รง
เหนื่ อ ยง่ า ย นอนไม่ ห ลั บ ตื่ น กลางดึ ก ท้ อ งอื ด
ท้องเฟ้อ เบือ่ หน่าย และท้อแท้” และปัญหาทีท่ ำ� ให้
ไม่สบายใจ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้าคือ
“ไม่ได้ท�ำงานแล้วรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ต้องขอ
เงินบุตร ไม่อยากออกไปข้างนอกบ้าน เบื่อหน่าย
เพราะร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนก่อน กลัวลูกจะดุ
เพราะเขาให้เฝ้าบ้าน รู้สึกจิตใจหม่นหมอง เหงา
เพราะสามีเสียชีวิต ต้องอยู่บ้านคนเดียว ลูกก็แยก
ครอบครัวไปหมดแล้ว เบือ่ ตัวเอง เซ็งชีวติ ป่วยบ่อย
หาหมอเดือนละ 2 ครัง้ ก็ไม่หาย ไปหาบ่อยก็เกรงใจ
กลัวจะร�ำคาญ ลูกกลับบ้านดึก เป็นห่วง นัง่ รอเขา เขา
ก็ดุเอา” และส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจะมีโรคเรื้อรัง
คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ
และได้รับการรักษาด้วยยาคลายเครียด ซึ่งไม่ใช่ยา
ต้านเศร้า และยังไม่มีการบ�ำบัดรักษาด้วยวิธีอื่น
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุจึงยังคงอยู่ เมื่อระยะเวลา
ผ่านไป 3 - 4 สัปดาห์ ร้อยละ 80 ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะซึมเศร้า จะกลับมารักษาด้วยอาการทาง
กายเหมือนเดิม ซึ่งถ้าผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ไม่ได้รับการแก้ไข และปล่อยให้ผู้สูงอายุมีภาวะ
ซึมเศร้าเพิ่ม มากขึ้นหรือไม่ได้รับบ�ำบัดการรักษา
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ทีถ่ กู ต้อง อาจมีปญ
ั หาการฆ่าตัวตายตามมา จึงควร
ที่จะเร่งหาทางป้ องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่ว น
ทีผ่ า่ นมาสะท้อนให้เห็นว่าการพยาบาลและกิจกรรม
ที่จัดบริการนั้นอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยลดปัจจัย
ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า ในผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ แ ละยั ง
ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
เผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั ในฐานะ
พยาบาลจิตเวช ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ จึง
สนใจที่จะน�ำรูปแบบการพัฒนาการใช้โปรแกรม
กลุ่มบ�ำบัดประคับประคอง (Supportive Group
Therapy) ตามแนวคิดของ ยาลอม (Yalom, 1995)
ซึ่งเป็นการด�ำเนินการกลุ่มจิตบ�ำบัดเพื่อลดความ
รู้สึกไร้คุณค่าในตนเอง ลดความคิดด้านลบ และ
ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้อบอุน่
อันจะสามารถลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พบว่าการใช้โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดประคับประคอง
เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาทางจิ ต ใจและ
อารมณ์ที่แสดงออกทางพฤติกรรมช่วยลดปัญหา
ทางสุ ข ภาพจิ ต ได้ ดี (Gajic, 2013) ยิ่ ง กว่ า นั้ น
กระบวนการกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี
ทั้งผู้น�ำ ผู้ช่วย และสมาชิกกลุ่ม มีรูปแบบการ
คุม้ ครองสมาชิกกลุม่ ให้มกี ารแสดงความรูส้ กึ มีการ
น�ำเสนอปัญหา อภิปรายปัญหา และได้รับการ
ประคับประคองดูแลจากสมาชิกที่สามารถเข้าใจ
ปัญหา กลุ่มจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ เรียนรู้ที่จะเผชิญ
ปัญหา และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุขในสังคม
(Krishna et al., 2010) และโปรแกรมกลุ่มบ�ำบัด
ประคับประคองนี้ เป็นกลุ่มจิตบ�ำบัดที่พยาบาล
สามารถเป็นผู้น�ำอย่างอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่
ของพยาบาล (รังสิมันต์ สุนทรไชยา, 2553) และ
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พยาบาลสามารถให้ ก ารบ� ำ บั ด ได้ ดี ซึ่ ง รู ป แบบ
การใช้ โ ปรแกรมกลุ ่ ม บ� ำ บั ด ประคั บ ประคอง
(Supportive Group Therapy) ที่ได้รับการพัฒนา
จะประกอบด้วยการด�ำเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 1)
ระยะสร้างสัมพันธภาพ เป็นการสร้างความไว้วางใจ
สร้างความคุ้นเคย ให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ส�ำรวจ
และค้นหาปัญหาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุแต่ละ
บุคคล ผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้เกิดความสนใจซึ่งกัน
และกันในกลุม่ เป็นการเพิม่ คุณค่าของแต่ละบุคคล
2) ระยะการท�ำงานร่วมกัน ผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุทุกคน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
แนวทางการแก้ไขในปัญหาทีค่ ล้ายกันของสมาชิก
ในกลุม่ เพือ่ ก่อให้เกิดความผูกพันกันเป็นหนึง่ เดียว
เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทักษะการเผชิญ
ปั ญ หาของผู ้ สู ง อายุ ใ นกลุ ่ ม เป็ น การเพิ่ ม การ
มองเห็นคุณค่าของกันและกัน และ 3) ระยะยุตกิ ลุม่
เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกผูกพันต่อกลุ่ม
ความไว้วางใจในกลุม่ รูส้ กึ เป็นพวกเดียวกัน มีแหล่ง
ช่วยเหลือทางด้านจิตใจ มองตนเองในด้านบวก
เกิดสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน รูส้ กึ ถึงความมีคณ
ุ ค่าใน
ตนเอง การใช้โปรแกรมกลุม่ บ�ำบัดประคับประคอง
จึ ง น่ า จะเป็ น วิ ธี ที่ จ ะช่ ว ยลดภาวะซึ ม เศร้ า ใน
ผู้สูงอายุได้ อันเป็นการป้องกันจากการมีความคิด
ฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุ มองเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความคิดต่อตนเองตามความ
เป็นจริงอย่างถูกต้อง มีมุมมอง และการเผชิญ
ปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม เรียนรู้ในการสร้าง
สัมพันธภาพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
ซึง่ สามารถส่งผลให้ภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุลดลง
และไม่เกิดความคิดฆ่าตัวตาย และในการท�ำกลุ่ม
บ�ำบัดแต่ละครั้งสามารถมีจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ได้ ห ลายคน ซึ่ง เป็นการลดต้นทุนในเรื่องเวลา
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และบุคลากรที่มีจ�ำกัด ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็น
พยาบาลจิตเวช มีบทบาทในการพัฒนากิจกรรม
และแนวทางในการปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ก ารดู แ ลภาวะ
ซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้ให้บริการด้าน
สาธารณสุขมีกจิ กรรมทีม่ ปี ระสิทธิผลและสามารถ
น�ำไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการลดภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดแบบ
ประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มา
รับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพ
ไร่หวาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สมมติฐานการวิจัย
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดแบบ
ประคับประคองผูส้ งู อายุมคี ะแนนซึมเศร้าน้อยกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม
วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบและวิธีการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงกึ่งทดลอง (quasi - experimental research)
เป็นการวัดแบบกลุม่ เดียววัดก่อนและหลัง (the one
group pretest- posttest design) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ก่อนและหลัง
การใช้โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดประคับประคอง กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ สูงอายุที่มีอาการและอาการแสดง
ของภาวะซึมเศร้า ซึ่งมารับบริการในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลโพไร่ ห วาน อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างเดือน ต.ค. 2556 - เม.ย.
2557 และมารับบริการมากกว่า 2 ครั้ง
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ขนาดตั ว อย่ า งค� ำ นวณเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนซึมเศร้าในประชากรสูงอายุ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชุด คือ
กลุม่ เดียวทีไ่ ม่อสิ ระต่อกัน (dependent) ตามแนวคิด
1. เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย คือ
ของ Chow, Shao, & Wang (2003) และ Cohen โปรแกรมกลุม่ บ�ำบัดแบบประคับประคอง ซึง่ ผูว้ จิ ยั
(1988) จากการค�ำนวณได้ขนาดตัวอย่าง 24 คน ดั ด แปลงจากแผนกิ จ กรรมการใช้ ก ลุ ่ ม บ� ำ บั ด
ประคับประคองของ ราตรี ทองยู, วรรณา คงสุรยิ ะ
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
นาวิน, อทิตยา พรชัยเกตุ โอวยอง และลิวรรณ
ก�ำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ อุนนาภิรกั ษ์ (2554) ทีพ่ ฒั นาจากแนวคิดสัมพันธภาพ
1) มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง โดย ระหว่างบุคคลของยาลอม (Yalom,1995) โดยผูว้ จิ ยั
ประเมินจากแบบวัดภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุไทย ดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มารับ
TGDS (Thai Geriatric Depression Scale) ของกลุม่ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลโพ
ฟื้นฟูสมรรถภาพสมองของไทย (Train The Brain ไร่หวาน โดยเน้นเรือ่ งการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
Forum Committee, 1994) และมีคา่ คะแนนระหว่าง 13 บุคคล สัมพันธภาพในครอบครัว โปรแกรมกลุ่ม
ถึง 24 คะแนน 2) มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นจังหวัดเพชรบุรี บ�ำบัดแบบประคับประคอง ประกอบด้วยขั้นตอน
3)ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน การพูดและการใช้ การด�ำเนินกลุม่ 3 ระยะคือ ระยะ สร้างสัมพันธภาพ
ภาษาไทยในการสือ่ สาร 4) ไม่เคยได้รบั การพยาบาล ระยะการท�ำงานร่วมกัน และระยะยุติกลุ่ม โดยมี
ด้วยการใช้โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดประคับประคอง กิจกรรม 6 กิจกรรม ดังนี้คือ กิจกรรมที่ 1 สร้าง
มาก่อน 5) ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความ สัมพันธภาพและแรงจูงใจ กิจกรรมที่ 2 ความรู้สึก
เต็มใจ
เกี่ยวกับสาเหตุของภาวะซึมเศร้า กิจกรรมที่ 3
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การเผชิญปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุของภาวะซึมเศร้า
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรม กิจกรรมที่ 4 ปัญหาเกีย่ วกับสัมพันธภาพในครอบครัว
การวิจยั ในมนุษย์ ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กิจกรรมที่ 5 เสนอความภาคภูมใิ จและความส�ำเร็จ
เพชรบุรี ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่างทุกราย โดย ในชีวิตของตนเอง กิจกรรมที่ 6 การสร้างเสริม
กลุ่มตัวอย่างได้รับการบอกถึงวัตถุประสงค์ ระยะ ภูมิคุ้มกันในชีวิต
เวลาที่ใช้ และตอบค�ำถามจนเข้าใจ กลุ่มตัวอย่าง
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content
บอกยกเลิกการเข้าร่วมการวิจัยได้โดยไม่ต้องบอก validity) และความถูกต้องเหมาะสมของภาษา เพือ่
เหตุผลและไม่มผี ลกระทบใด ๆ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ ให้ครอบคลุมเนื้อหา รูปแบบและความเหมาะสม
วิจยั ถือเป็นความลับ ผลการวิจยั น�ำเสนอในภาพรวม ของกิจกรรม ตลอดจนการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
กรณีที่กลุ่มตัวอย่างตอบรับการวิจัยจึงขอให้ลง เนื้อหา ความเหมาะสมของเวลาในแต่ละกิจกรรม
รายมือชื่อในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย หาก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย
มีข้อสงสัยสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา
จิตแพทย์ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาล
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วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ผู้สูงอายุหรือที่เกี่ยวข้อง 1 ท่าน พยาบาลจิตเวชที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องที่วิจัย
จ�ำนวน 3 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่
		 2.1 แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุไทย
TGDS (Thai Geriatric Depression Scale) ของ
กลุม่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพสมองของไทยซึง่ ใช้วดั ระดับ
ภาวะซึมเศร้ากับประชากรผู้สูงอายุไทย แบบวัด
TGDS นี้พัฒนามาจากแบบวัดภาวะซึมเศร้าใน
ผู ้ สู ง อายุ GDS (Geriatric Depression Scale)
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 30 ข้อ เป็นค�ำถามแบบเลือก
ตอบ โดยให้ตอบ ใช่/ไม่ใช่ ใช้ระบบการให้คะแนน
เป็น 0 และ 1 ลักษณะค�ำถามเป็นความรูส้ กึ เกีย่ วกับ
ตนเอง ด้านกาย ใจ และสังคม โดยข้อความทีเ่ กีย่ วกับ
ความรู้สึกทางด้านบวกมี 10 ข้อ และข้อความที่
เกีย่ วกับความรูส้ กึ ทางด้านลบ มี 20 ข้อ ซึง่ เป็นแบบ
วัดภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุไทยทีไ่ ด้มาตรฐาน และ
น�ำไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มารับการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลบางกรวย จ�ำนวน 30 คน ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ วิเคราะห์
หาค่าความสอดคล้องภายในด้วยวิธี Kuder - Richardson 20 ได้เท่ากับ .88
		 2.2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
อายุ การวิจัย สถานภาพสมรส จ�ำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เจ็บป่วย ประกอบด้วย ประวัตสิ ขุ ภาพ ในอดีตและ
ปัจจุบัน ทั้งโรคทางกายและทางจิต ประวัติโรค
ประจ�ำตัว และการรักษาทัง้ โรคทางกายและทางจิต
		 2.3 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้สูงอายุต่อการด�ำเนินกิจกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
มีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการเตรียม
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การท�ำกลุ่ม ด้านเอกสาร ด้านวิทยากร ด้านระยะ
เวลา/สถานที่ และอุ ป กรณ์ และมี ร ะดั บ ความ
พึงพอใจแต่ละด้านอยู่ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด
การด�ำเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการวิจัยโดยใช้กลุ่มบ�ำบัดแบบ
ประคับประคอง แบ่งการด�ำเนินการวิจยั เป็น 3 ระยะ
คือระยะเตรียมการ ระยะด�ำเนินการวิจยั และระยะ
ประเมินผลการวิจัย ดังนี้
1. ระยะเตรียมการ
		 1.1 ผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการ
ด�ำเนินการวิจัย คือ แผนกิจกรรมการใช้กลุ่มบ�ำบัด
ประคับประคอง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย
TGDS (Thai Geriatric Depression Scale) ของกลุม่
ฟื้นฟูสมรรถภาพสมองของไทยและเตรียมความ
พร้อมของผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
		 1.2 ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพ
ไร่หวาน เพือ่ ขอความร่วมมือในวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และจัดเตรียมสถานที่
		 1.3 ผูว้ จิ ยั ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ผูส้ งู อายุทภี่ าวะซึมเศร้าเข้าร่วมโครงการทีโ่ รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพไร่หวาน อ.เมือง จ. เพชรบุรี
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดจ�ำนวน 24 คน
		 1.4 ผูว้ จิ ยั นัดหมายและแจ้ง วัน เวลาและ
สถานทีก่ บั กลุม่ ตัวอย่างและด�ำเนินกิจกรรมการใช้
กลุ่มบ�ำบัดประคับประคอง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 08.30 – 10.00 น. โดย
ใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที รวม
6 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยเริ่มด�ำเนินการ
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วิจัย ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 8
สิงหาคม 2558
2. ระยะด�ำเนินการวิจัย
		 2.1 ผูว้ จิ ยั เริม่ สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ย
เป็นรายบุคคลโดยการแนะน�ำตนเอง เพื่อให้ผู้ป่วย
เกิดความรูส้ กึ คุน้ เคย และแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ให้ขอ้ มูลเรือ่ งการพิทกั ษ์สทิ ธิ์ ให้ลงชือ่ ยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
และท�ำการประเมินภาวะซึมเศร้ากับกลุ่มตัวอย่าง
(pre - test) ก่อนการใช้กลุ่มบ�ำบัดประคับประคอง
1 วัน
		 2.2 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินกิจกรรมตามโปรแกรม
กลุ่มบ�ำบัดแบบประคับประคอง ดังนี้
		 สัปดาห์ ที่ 1
		 (วันพุธ) กิจกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ
และแรงจูงใจ
		 (วันศุกร์) กิจกรรมที่ 2 ความรูส้ กึ เกีย่ วกับ
สาเหตุของภาวะซึมเศร้า
		 สัปดาห์ ที่ 2
		 (วันพุธ) กิจกรรมที่ 3 การเผชิญปัญหา
เกี่ยวกับสาเหตุของภาวะซึมเศร้า
		 (วันศุกร์) กิจกรรมที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพในครอบครัว
		 สัปดาห์ ที่ 3
		 (วันพุธ) กิจกรรมที่ 5 เสนอความภาค
ภูมิใจและความส�ำเร็จในชีวิตตนเอง
		 (วันศุกร์) กิจกรรมที่ 6 การสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ในชีวิต
3. ระยะประเมินผลการวิจัย
ผู ้ วิ จั ย ประเมิ น ผลการวิ จั ย หลั ง จากกลุ ่ ม
ตัวอย่างได้รับกิจกรรมการใช้กลุ่มบ�ำบัดประคับ
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ประคองครบทั้ง 6 กิจกรรม และน�ำข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยการ
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล โดยหาร้อยละ
และวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของคะแนนภาวะซึมเศร้า
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมกลุ ่ ม บ� ำ บั ด ประคั บ ประคองโดยการ
ทดสอบค่า paired t - test ก�ำหนดความมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 24 คน อยูร่ ว่ มในขัน้ ตอน
การวิจัยครบทุกคน โดยส่วนใหญ่มีอายุ 60 - 65 ปี
ร้อยละ 45 อายุ 66 - 70 ปีรอ้ ยละ 40 ระดับการศึกษา
อยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษาร้อยละ 55 ระดับมัธยมร้อยละ
30 สถานภาพ หม้าย/หย่าร้างร้อยละ 60 จ�ำนวน
สมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน ร้อยละ 75 รายได้
ต่อเดือน 1,001 - 3,000 บาท ร้อยละ 30 ประวัติโรค
ประจ�ำตัว ร้อยละ 100 โดยป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ร้อยละ 60โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 30 และ
โรคหัวใจร้อยละ 10 มีประวัตเิ จ็บป่วยในครอบครัว
ร้อยละ 75.0 โดยในครอบครัวป่วยด้วยโรคเบาหวาน
ร้อยละ 50 โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 25 และไม่มี
ประวัติเจ็บป่วยทางจิตในครอบครัว ร้อยละ 100
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2. การเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ภาวะ
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้า
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
ของผูส้ งู อายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมกลุม่ บ�ำบัดแบบ
ประคับประคอง แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมกลุ่มบ�ำบัด
แบบประคับประคอง (n = 24)
ตัวแปร
ภาวะซึมเศร้า

ก่อนการทดลอง
Mean
SD
16.9
2.3

หลังการทดลอง
Mean
SD
13.3
2.1

จากตารางที่ 1 ก่อนการทดลองภาวะซึมเศร้า
ของผูส้ งู อายุมคี ะแนนเฉลีย่ 16.9 (SD = 2.3) หลังการ
ด�ำเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมกลุม่ บ�ำบัดและ
ประคับประคองภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุมคี ะแนน
เฉลี่ย 13.3 (SD = 2.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
เปรียบเทียบพบว่า คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของ
ผูส้ งู อายุหลังการเข้าร่วมกลุม่ บ�ำบัดประคับประคอง
น้อยกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่มฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (t = 12.8, p < .05)
ส่วนการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ผู ้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมมี ค วามพึ ง พอใจ
ร้อยละ 90 และอยู่ในระดับสูงทุกประเด็น
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
กล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ภายหลังการเข้าร่วมกลุ่มบ�ำบัดประคับประคอง
น้อยกว่าก่อนการเข้าร่วมกลุ่มฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามข้อสรุปที่มีมา
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Mean diff.

t

p - value

-3.6

12.8

< .05

ก่อนหน้านีท้ พี่ บว่า การใช้กลุม่ บ�ำบัดประคับประคอง
ตามแนวคิดสัมพันธภาพของยาลอม (Yalom, 1995)
มีประสิทธิภาพในการลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ทีม่ รี ะดับภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยถึงระดับภาวะซึมเศร้า
ปานกลางได้ (Gajic, 2013; Krishna et al., 2010) ซึง่
เป็นบทบาทพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชขั้นสูง ในการบ�ำบัด ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านจิตใจแก่ผสู้ งู อายุให้ภาวะซึมเศร้า
ลดลง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในระดับที่
รุนแรงมากขึ้นตามมา ซึ่งผู้วิจัยสามารถกระท�ำได้
ในรูปแบบของกลุม่ จิตบ�ำบัด ทีเ่ น้นความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้าน และใช้สัมพันธภาพบ�ำบัดในการการ
ใช้กลุม่ บ�ำบัดประคับประคอง ซึง่ ด�ำเนินโดยพัฒนา
การกลุ่มไปตามขั้นตอน และเน้นบทบาทของการ
ท�ำหน้าทีห่ ลัก 3 ประการ คือ ระยะสร้างสัมพันธภาพ
ระยะท�ำงานร่วมกัน และระยะยุตกิ ลุม่ ซึง่ ทัง้ 3 ระยะ
เป็นส่วนประกอบใน 6 กิจกรรมในการทีจ่ ะช่วยลด
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ดังนี้
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1. ระยะสร้ า งสั ม พั น ธภาพ ผู ้ วิ จั ย สร้ า ง
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สร้างความคุ้นเคย
เป็นกันเองและการผ่อนคลายความเครียด ซึ่งใน
ระยะแรก ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกลุ่ม ยังไม่คุ้นเคยกัน
หลังจากได้แนะนาตัวครบทุกคนแล้ว ผู้สูงอายุจะ
ใช้ความเงียบเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องผูว้ จิ ยั
ที่จะกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุสร้างสัมพันธภาพที่ดีขึ้น
ภายในกลุ่มในการพบกันครั้งแรก ท�ำให้ผู้สูงอายุ
รูส้ กึ ปลอดภัย มีการยอมรับซึง่ กันและกัน โดยผูว้ จิ ยั
เป็นผู้กระตุ้นและใช้ค�ำถามในประเด็นของการ
เข้ากลุม่ ควรมีกฎกติกาอย่างไรบ้าง ควรมีหรือไม่ควร
มีผู้สูงอายุบางคนเริ่มพูด “มีก็ดีนะ เพราะอยู่กัน
หลายคน” ผู้วิจัยใช้ค�ำถามต่อ ว่าควรมีอย่างไร
ผูส้ งู อายุหลาย ๆ คนในกลุม่ เริม่ แสดงความคิดเห็น
คิดกฎ กติกา ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นเจ้าของกลุ่ม รู้สึกมี
คุณค่า และมีความหมายต่อกลุ่ม กล้าที่จะเปิดเผย
ตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม ผู้วิจัย
จะเริ่มต้นด้วยการทักทาย แนะน�ำตัว ทบทวน
วัตถุประสงค์ บอกกฎกติกา และทบทวนความรู้
หรือสิ่งที่ผู้สูงอายุได้รับจากการเข้ากลุ่มครั้งที่แล้ว
และกิจกรรมการผ่อนคลายความเครียด ในการท�ำ
จิ ต บ� ำ บั ด ประคั บ ประคองแบบกลุ ่ ม ครั้ ง ที่ 4-6
ผู้สูงอายุจะสามารถบอกขั้นตอนของการเข้ากลุ่ม
ในระยะสร้ างสั มพันธภาพได้อย่างถูกต้องตาม
ขัน้ ตอน และผูส้ งู อายุเกิดการเรียนรูม้ นุษยสัมพันธ์
ได้เรียนรูก้ ารสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ เพิม่ ขึน้
ตลอดจนการได้เรียนรู้การอยู่ใกล้ชิดกับคนอื่น
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการลดภาวะซึ ม เศร้ า ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบที่พบว่า การจัดกลุ่มจิตบ�ำบัดประคับ
ประคองในผู้ป่วยจิตเภทเกิดปัจจัยบ�ำบัดที่ส�ำคัญ
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หลายลักษณะ เช่น ความรู้สึกมีคุณค่า มีความหวัง
การยอมรับ เป็นต้น และมีประสิทธิผลในการลด
ภาวะซึมเศร้า (Sayin, Candansayar, & Wilkin,
2012)
2. ระยะท�ำงานร่วมกัน ในระยะนี้ผู้สูงอายุ
เริม่ มีความคุน้ เคยกันมากขึน้ ผูส้ งู อายุมกี ารเปิดเผย
ตนเองมากขึน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั เปิดประเด็นค�ำถามกว้าง ๆ
ในการเข้าสู่การอภิปราย ถึงการเกิดภาวะซึมเศร้า
โดยถามว่าสมาชิกท่านใด มีความไม่สบายใจ ต้องการ
เล่าเรือ่ งให้เพือ่ นฟังบ้าง บรรยากาศของกลุม่ จะเงียบ
ในกระบวนการของการท�ำกลุ่มระยะที่ 2 มีความ
ยากล�ำบากในการที่จะกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ เปิดเผย
ตนเองหรือเล่าเรื่องความไม่สบายใจของตนเอง
โดยผู้วิจัยต้องเน้นย�้ำในกฎกติกาของกลุ่ม เรื่อง
ความลับ เมื่อผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 - 6
ผู้สูงอายุมีการเสนอเรื่อง เช่น ผู้สูงอายุเสนอเรื่อง
“ไม่มใี ครสนใจฉันเลย ลูกเต้ามีครอบครัวไปหมดแล้ว
สามีกเ็ พิง่ ตายไปเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว ฉันจะท�ำอย่างไร”
ผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งเสนอเรื่อง “สามีฉันเป็นถุงลม
โป่งพอง อยูก่ นั 2 คน ตายาย ก็มาตายจากกันเสียก่อน”
ผูส้ งู อายุอกี คนเสนอเรือ่ ง “ลูกชายเสียชีวติ กะทันหัน
จากอุบตั เิ หตุ ลูกชายคนนีฉ้ นั รักมากด้วย” โดยผูว้ จิ ยั
จะช่วยจัดกลุ่มของเรื่องที่จะอภิปรายในแต่ละครั้ง
ที่ผู้สูงอายุเสนอ และผู้สูงอายุจะเป็นผู้ลงคะแนน
คัดเลือกเรือ่ งทีก่ ลุม่ สนใจจะน�ำมาพูดคุย ซึง่ ในการ
พูดคุยแต่ละครั้งผู้วิจัยจะเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องของ
ภาวะซึมเศร้า หลังจากนัน้ ผูส้ งู อายุจะร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าได้ตระหนักว่า
ตนเองนั้นมิได้มีปัญหาคนเดียว ทุกคนมีปัญหา
เช่นกัน ปัญหานัน้ เป็นเรือ่ งธรรมดาไม่แตกต่างจาก
คนอื่น (universality) ความรู้สึกที่ตนเองมีทุกข์อยู่
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คนเดียวจะลดลง รู้สึกสบายใจขึ้น และเกิดความ
รู้สึกใหม่ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก แต่ยังมีเพื่อนที่
มีความทุกข์และปัญหาเช่นเดียวกัน ผูส้ งู อายุ พูดว่า
“ฉันเข้าใจนะว่า ค�ำว่า การสูญเสียเป็นอย่างไร เมื่อ
สงกรานต์ปที แี่ ล้ว ทัง้ ลูกทัง้ สามี รถคว�ำ่ ไปพร้อมกัน
เลย ฉันแทบไม่อยากหายใจเลย แต่พอเวลาผ่านไป
มันก็ค่อย ๆ ดีขึ้นเอง” นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังเกิด
การพัฒนาเทคนิคในการเข้าสังคม การเข้ากลุ่มยัง
ท�ำให้ผสู้ งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศร้ามีทกั ษะในการสร้าง
สัมพันธภาพทางสังคมเพิ่มขึ้น เรียนรู้ที่จะเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่น ผู้สูงอายุพูดว่า “ฉันเสียใจ
ด้วยนะ ถ้าเป็นฉันคงรู้สึกแย่เหมือนกัน ลูกชาย
ทั้งคน เลี้ยงมาจนโต ก็หวังจะพึ่งพา ก็มาจากไป
เสียก่อน” ท�ำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าที่เคย
ท้อแท้ หมดหวังในชีวติ ได้รบั ก�ำลังใจจากการเห็นว่า
ผู้อื่นก็มีปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตที่ต้องเผชิญ
ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้น
มองโลกในแง่ดี และเชื่อว่าตนเองจะดีขึ้น เกิด
ความหวังขึน้ มาใหม่ ท�ำให้มกี ำ� ลังใจในการต่อสู้ ซึง่
สอดคล้องกับการวิจยั ของกัญญาณัฐ สุภาพร (2555)
ซึ่งรูปแบบของการจัดโปรแกรมกลุ่มให้ผู้สูงอายุ
ได้ระบายปัญหาร่วมกันพบว่า ระดับความซึมเศร้า
ในผู ้ สู ง อายุ ล ดลง จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต ่ อ กั น
ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และ
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ชิ ว่ ยเหลือตนเองได้ มีการปรับปรุง
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นให้เหมาะสมขึ้น ซึ่ง
การใช้จติ บ�ำบัดประคับประคองแบบกลุม่ สามารถ
ส่งผลต่อการลดลงของภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุได้
3. ระยะยุติกลุ่ม ผู้วิจัยให้ผู้สูงอายุบอกถึง
ความประทั บ ใจที่ มี ต ่ อ กั น และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการเข้ากลุ่มกิจกรรม ผู้สูงอายุมีการ
นัดหมายกันในการมาเข้ากลุม่ ครัง้ ที่ 2 - 6 การมารับ
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การตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในครัง้
ต่อไป มีความผูกพันกัน เกิดสัมพันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน
ส่งผลให้ลดภาวะซึมเศร้าได้ การใช้กลุ่มบ�ำบัด
ประคับประคอง ส่งผลให้เกิดปัจจัยบ�ำบัดทีส่ ามารถ
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงความคิด
ความรูส้ กึ พฤติกรรมไปในทางทีเ่ หมาะสม ซึง่ ปัจจัย
การบ�ำบัดเป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงประสิทธิภาพของกลุม่
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และต่อเนื่อง ซึ่งในการท�ำ
กิ จ กรรมกลุ ่ มจิ ตบ� ำ บั ดประคั บ ประคองนั้ น ใน
ระยะแรกผู้สูงอายุจะใช้ความเงียบเป็นส่วนใหญ่
ผู้น�ำกลุ่มต้องกระตุ้นผู้สูงอายุทุกคน ให้ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น ซึง่ เมือ่ ผูส้ งู อายุเกิดความคุน้ เคย
กันมากขึน้ สัมพันธภาพทีเ่ กิดขึน้ จะท�ำให้กระบวนการ
กลุม่ ด�ำเนินไปด้วยดี ผูส้ งู อายุให้ความร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็น ตัง้ ค�ำถาม เสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา แลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั ในกลุม่
อย่างสนิทสนม พร้อมทั้งให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน
เมื่อผู้สูงอายุคนใด เกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย
จะเกิดการประคับประคองจิตใจร่วมกัน ช่วยเสริม
สร้างความมีคณ
ุ ค่าให้ตนเอง และการช่วยเหลือผูอ้ นื่
มองเห็นประโยชน์ของตนเองต่อเพื่อนผู้สูงอายุ
ในกลุ่ม เข้าใจสภาพปัญหาของตนเองมากขึ้นว่า
ตนเองไม่ได้มีความทุกข์คนเดียวในโลก เกิดปัจจัย
บ�ำบัดขึน้ ในการกระบวนการกลุม่ ซึง่ ส่งผลต่อการ
ลดภาวะซึมเศร้า ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของวัชรี
แสงสาย และรังสิมนั ต์ สุนทรไชยา (2557) ทีร่ ปู แบบ
ของการจัดโปรแกรมกลุม่ ประคับประคองเป็นการ
ระบายปัญหาร่วมกันพบว่า ระดับความซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุลดลง จากการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันก่อให้เกิด
การตระหนักรูใ้ นคุณค่าของตนเอง และน�ำไปสูก่ าร
ปฏิบตั ชิ ว่ ยเหลือตนเองได้ มีการปรับปรุงการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่นให้เหมาะสมขึ้น

27/12/2562 BE 15:37

126

Vol.33 No.3 September - December 2019

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ข้อเสนอแนะ
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช,
1. ควรมีการน�ำโปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดแบบ
คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ประคับประคองไปใช้ในผูส้ งู อายุทมี่ ารับบริการใน รังสิมันต์ สุนทรไชยา. (2553). จิตบ�ำบัดประคับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลอื่น ๆ
ประคอง: การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต.
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรม
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต,
กลุม่ บ�ำบัดแบบประคับประคองกับโปรแกรมหรือ
24(2), 1-11.
กิจกรรมอืน่ ๆ ในการให้บริการลดภาวะซึมเศร้าใน ราตรี ทองยู , วรรณา คงสุ ริ ย ะนาวิ น , อทิ ต ยา
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เพื่อได้
พรชัยเกตุโอว ยอง และ ลิวรรณ อุนนาภิรกั ษ์.
ข้อเสนอแนะและเป็นทางเลือกในการจัดบริการ
(2554). ผลของกลุม่ บ�ำบัดแบบแก้ไขปัญหา
ต่ออาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
กิตติกรรมประกาศ
ชนิดที่ 2. วารสารสภาพยาบาล, 26(3), 78-92.
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพต� ำ บลโพไร่ ห วาน.
ให้ทนุ สนับสนุนการวิจยั ในครัง้ นี้ รวมทัง้ บุคลากร
(2557). รายงานการบริการประจ�ำปี 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพไร่หวาน
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งผู้สูงอายุที่เป็น
ต�ำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี. เอกสาร
กลุม่ ตัวอย่าง บุคลากรและผูเ้ กีย่ วข้องในโรงพยาบาล
อั ด ส� ำ เนา, โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลโพไร่หวานที่มีส่วนส่งเสริม
ต�ำบลโพไร่หวาน จังหวัดเพชรบุรี.
สนับสนุนให้การวิจัยนี้ส�ำเร็จลงด้วยดี
วัชรี แสงสาย และรังสิมนั ต์ สุนทรไชยา. (2557). ผล
ของการบ�ำบัดทางความคิดและพฤติกรรม
เอกสารอ้างอิง
ต่อภาวะซึมเศร้าและการท�ำหน้าทีใ่ นผูส้ งู อายุ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2557).
โรคซึมเศร้า. วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
ข้อมูลประชากรประเทศไทย พ.ศ. 2557.
สุขภาพจิต, 28(3), 104-116.
สืบค้น เมื่อ 10 มกราคม 2560 จาก https:// สมภพ เรืองตระกูล. (2557). ต�ำราจิตเวชศาสตร์
www.dopa.go.th/main/web_index
(พิมพ์ครัง้ ที่ 10). กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.
กรมสุขภาพจิต. (2556). Global Assessment of สุดสบาย จุลกทัพพะ. (2554). ภาวะซึมเศร้าใน
Function (GAF) Scale. สืบค้น เมือ่ 12 มีนาคม
ผู ้ สู ง อายุ แ ละการป้ อ งกั น . ใน ประเสริ ฐ
2557 จาก from http://www.dmh.moph.
อัสสันตชัย (บรรณาธิการ), ปัญหาสุขภาพ
go.th/gaf.asp.
ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยน
กัญญาณัฐ สุภาพร. (2555). ผลของโปรแกรมการ
ครีเอชั่น.
บ� ำ บั ด ทางพฤติ ก รรมความคิ ด แบบกลุ ่ ม อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2554). การพยาบาล
ต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ า ของผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน.
สุขภาพจิตและจิตเวช. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัย.

_19-1163(001-148).indd 126

27/12/2562 BE 15:37

วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ปี ที่ 33 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2562

127

Chow, S. C., Shao, J., & Wang, H. (2003). Sample
size calculations in clinical research.
New York: Marcel Dekker.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the
behavioral sciences. (2nd ed.). New York:
Lawrence Erlbaum Associates.
Gajic, G. M. (2013). Group art therapy as adjunct
therapy for the treatment of schizophrenic
patients in day hospital. Vojnosanitetski
Pregled, 70(11), 1065-1069.
Krishna, M., Jauhari, A., Lepping, P., Turner, J.,
Crossley, D., & Krishnamoorthy, A. (2010).
Is group psychotherapy effective in older
adults with depress? A systematic review.
International Journal of Geriatric
Psychiatry, 26, 331-340.
Sayin, A., Candansayar, S., & Welkin, L. (2012).
Group psychotherapy in women with a
history of sexual abuse: what did they find
helpful. Journal of Clinical Nursing, 22,
3249-3258.
Train the Brain forum Committee. (1994). Thai
Geriatric Depression Scale-TGDS. Siriraj
Hospital Gazette, 46(1), 1-9.
Yalom, J. D. (1995). The theory and practice of
group psychotherapy (4th ed.). New York:
Basic Books.

_19-1163(001-148).indd 127

27/12/2562 BE 15:37

