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Abstract
Objective: 1) to develop and test content validity of a psychosocial nursing program developed for autistic
adolescents with depression, and 2) to investigate effects of the program.
Methods: This research and development study was conducted using the 5-step developing and testing
process (Van Meijel, Gamel, Van Swieten Duijfjes, & Grypdonck, 2004). The steps were 1) determining problem
by reviewing existing care, medical record, nurses’notes, and supervision report; 2) exploring needs, contents and
activities, required for the program by reviewing existing knowledge and in-depth interviewing expert registered
nurses, autistic adolescents with depression experts who had expertise and experience in focus group interview
among parent groups and nurses giving care for autistic adolescents; 3) designing program by based on the
psychosocial intervention model developed by the Institute of Medicine of the National Academies (2015) together
with the data of problems and needs analysis, and gap of practice to determine scope and contents of activities; 4)
testing content validity of the program with Item-Objective Congruence by the five experts, and evaluating
appropriateness of language, duration, procedure, media, feasibility, acceptance, satisfaction and obstacles toward
the program by five registered nurses; and 5) testing effect of the program using a quasi-experimental study to
measure depression score at baseline, immediately on program completion and 1- month follow up. Participants
were 22 autistic adolescents with depression and parents. The participants were recruited following the inclusion
criteria. The experimental group received the psychosocial nursing program and usual care while the control group
received usual care. Data collection in the experimental group were conducted after completion of that in the control
group. Outcome measures consisted of Demographic Data Questionnaire, Children’s Depression Inventory-Thai
version, and Program Satisfaction Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and Repeated
Measure ANOVA.
Results: The program developed comprised six activities including therapeutic relationship, psychoeducation
and parent training, mindfulness-based therapy, relaxation skill training, social skill training (communication and
problem-solving skills), and parent training. It was 8-session, individual-based program for the autistic participants.
The parents took part in only two sessions. The program had the highest level of acceptance and clinical feasibility
in terms of format, contents, activities presentation, coherence, duration, and clarity of media. The program was also
beneficial for psychosocial care, feasibility, and clinical outcome. Result from testing effect of the program on
depression showed that the mean score of depression significantly decreased at immediately on program completion
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and 1- month follow up, as compared to baseline (p < .01). The depression mean score of the experimental group
was significantly lower than that of the control group at immediately on program completion and 1- month follow
up (p < .01). It also found significant relationship between the program and time period for outcome measure (p <
.01).
Conclusion: The program could decrease depression of the participants at immediately on program
completion and at 1- month follow up. It will thus be an alternative for psychiatric nurses to provide direct nursing
focusing on quality psychosocial nursing care based on professional standard for autistic patients.
Keywords: psychosocial nursing program, autistic spectrum disorder (ASD), autistic adolescents with
depression
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การพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลด้านจิตสังคม
สาหรับผู้ป่วยวัยรุ่นออทิสติกทีม่ ีภาวะซึมเศร้ า
พรทิพย์ ธรรมวงค์ , พย.ม.*, สุนทรี ศรี โกไสย, พย.ด.**, ภานิชา วงศ์ เขียว, พย.บ.***
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของโปรแกรมที่พฒั นาขึ้น
และ 2) ประเมินประสิ ทธิผลของโปรแกรมฯ
วิธีการศึกษา : การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนาโดยใช้กระบวนการพัฒนาและตรวจสอบการพัฒนาของ
แวน เมเจล, กาเมล, แวน สวีเทน แดเฟส และกริ ฟดอนค์ (Van Meijel, Gamel, Van Swieten Duijfjes, & Grypdonck,
2004) 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กาหนดปัญหาโดยการทบทวนด้านการดูแล บันทึกเวชระเบียน บันทึกการพยาบาลและผลการ
นิเทศ 2) สารวจความต้องการ เนื้อหา และกิจกรรมที่ตอ้ งการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยทบทวนองค์ความรู ้ในปั จจุบนั
และสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก พยาบาลวิชาชี พผูท้ รงคุณวุฒิ ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สนทนากลุ่ มผูป้ กครอง พยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก 3) ออกแบบ
โปรแกรม ฯ โดยนาแนวคิดการดูแลด้านจิตสังคมของสถาบันการแพทย์ของอเมริ กา (Institute of Medicine of the
National Academies, 2015) ร่ วมกับข้อมูลที่พบจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการและช่องว่างการปฏิบตั ิงาน
มาบูรณาการและกาหนดขอบเขต เนื้อหารายละเอียดของกิจกรรม 4) ตรวจสอบความตรงของโปรแกรม ฯ ด้วยการ
ประเมินความสอดคล้องโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของภาษา ระยะเวลา ขั้นตอน สื่ อที่
ใช้ในโปรแกรมฯ ความเป็ นไปได้ การยอมรับ ความพึงพอใจและปั ญหาอุปสรรคต่อโปรแกรม โดยพยาบาลวิชาชีพ
จานวน 5 คน 5) ทดสอบผลของโปรแกรมฯ ด้วยการวิจยั กึ่งทดลองวัดก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมฯ เสร็ จสิ้ น
ทันที และติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมฯ ร่ วมกับการได้รับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่มควบคุม
ได้เข้าร่ วมกิจกรรมตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าและผูป้ กครอง จานวน 22 คน
คัดเลือกเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองตามเกณฑ์การคัดเข้า กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมฯ ร่ วมกับการได้รับการ
พยาบาลตามปกติ และกลุ่มควบคุมเข้าร่ วมกิจกรรมตามปกติโดยเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ มควบคุมก่อนหลังจาก
เสร็ จสิ้ นแล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลอง เครื่ องมือที่ใช้วดั ผลลัพธ์ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา และ Repeated Measure ANOVA
ผลการศึ ก ษา : โปรแกรมการพยาบาลด้า นจิ ต สั ง คมส าหรั บ ผู ้ป่ วยวัย รุ่ น ออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ สุ ขภาพจิตศึกษาและการฝึ กผูป้ กครอง การบาบัดตามแนวการ
ฝึ กสติ การฝึ กทักษะการผ่อนคลาย การฝึ กทักษะทางสังคม (ทักษะการสื่ อสาร การแก้ปัญหา) และการฝึ กผูป้ กครอง
เป็ นโปรแกรมรายบุคคลจานวน 8 ครั้ง โดยมีผปู ้ กครองเข้าร่ วมด้วยจานวน 2 ครั้ง โปรแกรมนี้ได้รับการยอมรับและ
มีความเป็ นไปได้ที่จะนาไปใช้ในคลินิกในระดับมากที่สุดด้านรู ปแบบ เนื้อหา การนาเสนอกิจกรรมตามโปรแกรมฯ
ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ระยะเวลา ความชัดเจนของสื่ อการสอน โปรแกรมมีผลดีต่อการดูแลด้านจิตสังคม ความสะดวก
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ต่อการนาไปใช้ได้จริ ง และผลลัพธ์ทางคลินิก ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมพบว่าคะแนนเฉลี่ยภาวะ
ซึมเศร้าเมื่อสิ้นสุ ดโปรแกรมฯ และในระยะติดตามผล 1 เดือน ลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการดู แลปกติ คะแนนเฉลี่ยภาวะซึ มเศร้าต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
ภายหลังเสร็ จสิ้ นการทดลองทันที และในระยะติ ดตามผล 1 เดื อน และโปรแกรม ฯ กับช่ วงเวลาที่ วดั ผลลัพธ์มี
ปฏิสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุป : โปรแกรม ฯ นี้ สามารถลดภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างทันทีและในระยะ 1 เดือน จึงเป็ นทางเลือก
สาหรับพยาบาลจิตเวชในการให้การพยาบาลที่สามารถทาได้โดยอิสระ เพื่อให้การพยาบาลด้านจิตสังคมอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผปู ้ ่ วยออทิสติก
คาสาคัญ : โปรแกรมการพยาบาลด้านจิตสังคม โรคออทิสติก ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึมเศร้า
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ความสาคัญของปัญหา
โรคออทิสติก (autism spectrum disorder)
เป็ นความผิดปกติของพัฒนาการทางระบบประสาท
ที่ ส่ ง ผลท าให้ เ กิ ด ความบกพร่ อ งทางด้า นการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การใช้ภาษาและการสื่ อสาร
ขาดความยืดหยุ่นด้านความคิดและการมีพฤติกรรม
ซ้ า ๆ ความชุกของโรคออทิสติกทัว่ โลก พบได้ร้อยละ
0.60 (World Health Organization, 2013) ในขณะที่
ความชุกของโรคนี้ ในภูมิภาคเอเชีย ปี 1980 - 2000
พบร้ อยละ 0.10 (Sun & Allison, 2010) การศึ กษา
ในประเทศไทยปี 2558 พบความชุ ก ร้ อยละ 0.50
โดยพบในเพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง (ริ นสุ ข
องอาจสกุลมัน่ , เสาวลักษณ์ หมื่นสุ นทร, ฉัตรมงคล
ฉ่ ามาก, มปป.) จะสังเกตเห็นได้ว่าอัตราความชุ กมี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษาอาจเนื่องจาก
การออกแบบการศึ ก ษา และความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการคัดกรองและวินิจฉัยโรคที่เพิ่ม
มากขึ้น (WHO, 2013) อาการแสดงของโรคจะพบ
ตั้ง แต่ ก่ อ นอายุ 3 ขวบ และต่ อ เนื่ อ งไปจนถึ ง วัย
ผูใ้ หญ่ โดยผูป้ ่ วยจะควบคุมและจัดการอารมณ์ของ
ตนเองได้นอ้ ย หรื อขาดความสามารถในการสื่ อสาร
ด้า นอารมณ์ - สั ง คมด้ว ยสี ห น้ า ท่ า ทาง หรื อ บอก
ความต้องการของตนเองได้ ปรับตัวกับสิ่ งแวดล้อม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ย าก ร่ วมกับมี พ ฤติ กรรมความ
สนใจหรื อ กิ จ กรรมที่ ซ้ า ๆ ผิ ด ปกติ ระดับ ความ
รุ นแรงของอาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ขึ้นอยูก่ บั ระดับเชาวน์ปัญญาและโรคร่ วมของผูป้ ่ วย
ออทิสติก ซึ่ งนาไปสู่ การช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจง
ในผูป้ ่ วยแต่ละคน (American Psychiatric Association,
2013; สุ ทธานันท์ กัลกะ, 2561) โดยปั ญหาเฉพาะ

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ด้านของผูป้ ่ วยออทิสติกประกอบด้วยปั ญหาทักษะ
ทางสังคม การจัดการอารมณ์ ความคิด การบาบัด
รักษาส่ วนใหญ่จึงมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือด้านจิตสังคม
โดยการฝึ กทัก ษะการสื่ อ สาร การแก้ปั ญ หาเป็ น
อั น ดั บ แรกเพื่ อ ให้ ผู ้ ป่ วยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ ึ น
(De-la-Iglesia & Olivar, 2015) อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วย
ออทิ ส ติ ก ในช่ ว งวัย รุ่ น มัก พบภาวะซึ ม เศร้ า เป็ น
อาการร่ วมทางจิตเวชที่พบได้บ่อย โดยพบได้มากกว่า
คนปกติ ในวัย เดี ยวกันถึ ง 4 เท่า (Hudson, Hall, &
Harkness, 2018) และมักพบในวัยรุ่ นออทิสติ กที่ มี
ความสามารถด้านการทาหน้าที่ และสติ ปัญญาอยู่
ในระดับสู ง (high-functioning) (Defillippis, 2018;
Hudson, Hall, & Harkness, 2018; Leyfer et al., 2006)
ซึ่ งสามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู ้ป่ วยกลุ่ ม นี้ ยัง มี ค วามบกพร่ องด้ า นการสร้ า ง
สั ม พัน ธภาพทางสั ง คมและการสื่ อสารเพื่ อ บอก
ความต้องการและอารมณ์ของตนเองกับผูอ้ ื่น แต่มี
การรั บ รู ้ ใ นตนเองดี (insight) จึ ง สามารถรั บ รู ้ ว่ า
ตนเองมี ปั ญ หาในการอยู่ ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ในสั ง คม
ไม่ได้รับการยอมรั บ ส่ งผลทาให้เ กิ ดความรู ้ สึ กมี
คุณค่าในตนเองต่า ไม่มนั่ ใจในการสร้างสัมพันธภาพ
กับผูอ้ ื่น ทาให้รู้สึกโดดเดี่ยว ความสามารถในการ
จั ด การ กั บ ความเ ครี ยด และกา รปรั บ ตั ว ใ น
ชีวิตประจาวันไม่เหมาะสม ส่ งผลให้วยั รุ่ นออทิสติก
มีอาการซึ มเศร้ารุ นแรงเพิ่มมากขึ้น (Rai et al., 2018;
De-la-Iglesia & Olivar, 2015) อาการส าคัญ ของ
ภาวะซึมเศร้าที่พบบ่อยในวัยรุ่ นออทิสติก ประกอบด้วย
อาการทางกาย คื อ มี ปั ญ หาด้า นการนอนหลับ
ความอยากอาหารผิ ด ปกติ ความสามารถในการ
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ควบคุมการขับถ่ายลดลง และอาการทางด้านจิตใจ
พบมี การควบคุ มอารมณ์ ไ ม่ เ หมาะสม วิตกกังวล
และการทาร้ ายตนเอง (Magnuson & Constantino,
2011) ซึ่ งพบว่าวัยรุ่ นออทิ สติ กที่มีภาวะซึ มเศร้ามี
ความคิดทาร้ายตนเองร้อยละ 10.90 และพยายามทา
ร้ายตนเอง ร้อยละ 7.20 อาการเหล่านี้ จะมีผลกระทบ
ทางลบเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อการทาหน้าที่ทางร่ างกาย
สังคม และการเรี ยน นอกเหนื อจากอาการหลักของ
โรคออทิสติกที่เป็ นอยู่ (Mayes et al., 2013) อาการ
ดังกล่าวข้างต้นพบปั ญหาการให้การดูแล เนื่ องจาก
ผูป้ ่ วยวัย รุ่ นออทิ ส ติ ก ไม่ ส ามารถบอกความรู ้ สึ ก
ความต้องการของตนเองทางสี หน้าท่าทางได้ แต่จะ
แสดงอาการหงุ ด หงิ ด ง่ า ย ก้า วร้ า ว ทาร้ า ยตนเอง
ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิ สติ กที่ มีภ าวะ
ซึ มเศร้าเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยที่ มีความยุ่งยากซับซ้อนใน
การให้การพยาบาลและบาบัดรักษา เนื่องจากไม่เพียง
ได้รับผลกระทบจากอาการของโรคออทิสติกแต่ยงั
ต้องเผชิญกับอาการของภาวะซึมเศร้าที่เกิดร่ วมอีกด้วย
ข้อ มู ล ปั ญ หาตามที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ผู ้วิ จั ย
ดาเนิ นการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติ ก
ที่มารับบริ การ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริ นทร์
ในปี งบประมาณ 2563 จานวน 15 แฟ้ม (เพศชาย 10
แฟ้ ม เพศหญิ ง 5 แฟ้ ม) ซึ่ งผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ได้รับการ
ประเมิ น ภาวะซึ ม เศร้ า โดยใช้แ บบวัด Children’s
Depression Inventory (CDI) พบว่า ร้อยละ 8.60 มีระดับ
คะแนนเข้าเกณฑ์ภาวะซึ มเศร้า ร้อยละ 37.10 ไม่มี
ความคิดฆ่าตัวตาย ร้อยละ 56.50 มีการคิดถึงการฆ่า
ตัวตายแต่ไม่ลงมือกระทาและร้อยละ 6.40 มีความคิด
ต้องการฆ่าตัวตาย (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริ นทร์,
2563) และเมื่ อสัมภาษณ์ ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติ กที่มี
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ภาวะซึ มเศร้าที่มารับบริ การแบบผูป้ ่ วยนอกจานวน
10 ราย ผูป้ ่ วยบอกว่าอยากนอนอย่า งเดี ย ว ไม่หิว
ไม่ อ ยากไปโรงเรี ย น น้ า ตาไหลง่ า ย นอกจากนี้
ผูป้ กครองและครู ให้ขอ้ มูลไปในทิศทางเดียวกันว่า
ผูป้ ่ วยร้ องไห้ ง่า ย มี ปัญหาสั มพัน ธภาพกับ เพื่ อ น
ซึ มลง ผลการเรี ยนไม่ดี หงุดหงิดง่าย ทาร้ายตัวเอง
จากข้อมู ลที่ พ บแสดงให้เ ห็ นว่า ปั จจัย ส าคัญของ
ปั ญหาด้านจิ ตสังคมของผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิ สติ กที่ มี
ภาวะซึ มเศร้ า ประกอบด้วยความรู ้ สึ กมี คุณ ค่ า ใน
ตนเองต่ า บกพร่ องด้านทักษะทางสั งคมและการ
สื่ อ สารความรู ้ สึ ก และความต้อ งการของตนเอง
ความสามารถด้านการจัดการกับอารมณ์ความเครี ยด
ไม่เหมาะสม
จากปั จจัยสาเหตุของปั ญหาด้านจิตสังคม
ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ทาการทบทวนองค์ความรู ้ใน
ปั จจุ บนั ด้วยหลักการของพิโก้ (PICO) เป็ นกรอบ
ในการสื บ ค้ น อย่ า งเป็ นระบบที่ ชั ด เจน พบว่ า
การศึ กษาเกี่ ยวกับการดู แลด้านจิ ตสังคมแก่ ผูป้ ่ วย
วัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าในต่างประเทศมีนอ้ ย
(Menezes, Robinson, Sanchez, & Cook, 2018) การ
สื บค้นพบเพียง 2 เรื่ อง ซึ่ งเป็ นงานวิจยั เชิงทดลองที่
มีการสุ่ มและมีกลุ่มควบคุมกล่าวคือ การศึกษาผลของ
การใช้โปรแกรมการบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม
แบบกลุ่มในผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า
ผลพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งหลัง จากได้รั บ โปรแกรม
มีอาการซึ มเศร้าลดลงและทักษะการควบคุมอารมณ์
เพิ่มขึ้น (Santomauro et al., 2016) นอกจากนี้ ยงั พบ
ผลการศึกษาการใช้โปรแกรมการบาบัดทางความคิด
และพฤติกรรม ร่ วมกับการลดความเครี ยดตามแนว
การฝึ กสติ (mindfulness-based stress reduction)

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สามารถลดอาการวิตกกังวลและอาการซึ มเศร้าใน
ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกหลังได้รับโปรแกรม (Sizoo &
Kuiper, 2017) สาหรับประเทศไทยไม่พบการศึกษา
เกี่ยวกับการดูแลด้านจิตสังคมในผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก
ที่มีภาวะซึ มเศร้าร่ วม สมิท และคณะ (Smith et al.,
2007) ได้ทาการศึกษารู ปแบบการวิจยั เกี่ยวกับการ
ดูแลด้านจิตสังคมในเด็กออทิสติกและให้ขอ้ เสนอแนะ
ไว้ว่ า การพัฒ นารู ป แบบการดู แ ลควรมี ห ลักฐาน
เชิงประจักษ์สนับสนุนและมีการทดสอบประสิ ทธิ ผล
ของรู ปแบบการดู แลที่ พ ฒ
ั นาขึ้นที่ มีต่ อผลลัพธ์ที่
ต้องการ รวมทั้งทดสอบประสิ ทธิ ภาพในการนาไป
ใช้จริ ง
ในทางปฏิบตั ิการดูแลด้านจิตสังคมในผูป้ ่ วย
วัยรุ่ นออทิสติกที่มารับบริ การในแผนกผูป้ ่ วยนอก
พยาบาลจะทาการประเมินภาวะสุ ขภาพ และติดตาม
ความก้าวหน้าของการรั กษาโดยใช้แบบประเมิ น
พฤติ ก รรมของผู ้ป่ วยที่ มี ปั ญ หาพัฒ นาการและ
สติปัญญา Aberrant Behavior Checklist-Community
(ABC-C) ถ้า พบว่า มี อาการหงุ ด หงิ ด ง่ า ย ก้า วร้ า ว
อยูไ่ ม่นิ่ง หรื อซึมลง น้ าตาไหลง่าย ไม่อยากไปโรงเรี ยน
ความอยากอาหารลดลง มี แ บบแผนการนอนที่
ผิ ด ปกติ พยาบาลจะประเมิ น เพิ่ ม เติ ม ด้ว ยแบบ
ประเมิ นภาวะซึ มเศร้ า (CDI) กรณี ที่พบเข้าเกณฑ์
ภาวะซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง พยาบาลจะ
ให้คาปรึ กษาเบื้องต้นตามสภาพปั ญหาเฉพาะหน้า
และติ ด ตามประเมิ นผลตามระบบนัด เพื่ อติ ดตาม
การรักษาในครั้งต่อไป ในกรณี ที่เข้าเกณฑ์ซึมเศร้า
ระดับรุ นแรงพยาบาลจะส่ งพบแพทย์เ พื่อให้การ
บาบัดรักษา บางรายรับไว้รักษาแบบผูป้ ่ วยในหรื อ
ได้รั บ การบ าบัด โดยสหวิ ช าชี พ แบบผู ้ป่ วยนอก
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แพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านเศร้ าในกรณี ที่จาเป็ น
เท่านั้น เนื่ องจากต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่ อง
อาการไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากยา เพราะอาจท าให้
พฤติกรรมหรื อการแสดงออกของผูป้ ่ วยแย่ลงและ
การสังเกตภาวะซึ ม เศร้ าของผูป้ ่ วยเป็ นไปได้ย าก
จากแนวทางการดูแลที่กล่าวมาแล้วยังคงพบผูป้ ่ วย
วัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าร้อยละ 33.33 และ
ในจานวนนี้ มีค วามคิ ดอยากทาร้ ายตนเองร้ อ ยละ
16.66 และข้อมูลจากการทบทวนกระบวนการดูแล
ระบุวา่ ควรมีการพัฒนารู ปแบบการดูแลผูป้ ่ วยวัยรุ่ น
ออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าและติดตามหลังการรั กษา
อย่างต่อเนื่ อง (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริ นทร์ ,
2563) รวมถึงข้อมูลจากการนิ เทศทางการพยาบาล
พบว่ า การดู แ ลผู ้ป่ วยวัย รุ่ นออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะ
ซึ มเศร้าระดับน้อยถึงปานกลางยังไม่เหมาะสมกับ
ระดับความรุ นแรงของการเจ็บป่ วย มีความหลากหลาย
และแตกต่างกัน โดยจะเห็นได้จากบันทึกทางการ
พยาบาลที่ระบุหวั ข้อ เทคนิค การช่วยเหลือหรื อการ
ส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อพบผูเ้ ชี่ยวชาญกว่า ขึ้นอยูก่ บั ความรู ้
ประสบการณ์ ก ารท างานของพยาบาลแต่ ล ะคน
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์พยาบาลเกี่ยวกับปั ญหาการให้การ
ดูแลผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก พบว่า พยาบาลรู ้สึกกังวล
และไม่ มั่น ใจในการให้ ค าปรึ ก ษาและช่ ว ยเหลื อ
ผู ้ป่ วย ไม่ มี รู ปแบบการพยาบาลด้ า นจิ ต สั ง คม
สาหรับผูป้ ่ วยออทิสติกที่มีภาวะซึมเศร้าที่เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น หากพยาบาลสามารถให้การ
พยาบาลด้ า นจิ ต สั ง คมอย่ า งเป็ นแบบแผนและ
ครอบคลุมปัญหาด้านต่าง ๆ แก่ผปู ้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก
ที่มีภาวะซึ มเศร้าจะช่วยลดอาการและพฤติกรรมที่
ไม่ พึ ง ประสงค์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ โรคออทิ ส ติ ก และ
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ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งข้อมูลที่ พบชี้ ให้เห็ นถึ งความเสี่ ยงจากการดู แล
ผู ้ป่ วยวัย รุ่ น ออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ในระดับ
เดียวกัน แต่ได้รับการดูแลที่หลากหลายแตกต่างกัน
ไปในแต่ละราย
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะผูบ้ ริ หารทางการพยาบาล
เห็นถึงความสาคัญของปั ญหาที่เกิดจากความเสี่ ยง
ของการดู แลที่ หลากหลายแตกต่างกัน จึ งนับเป็ น
ความจาเป็ นที่ ต้องพัฒนาโปรแกรมการพยาบาล
ด้านจิตสังคม (psychosocial nursing) ซึ่งเป็ นบทบาท
สาคัญอย่างหนึ่ งของพยาบาลที่ สามารถทาได้โดย
อิสระ (direct nursing) ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผูป้ ่ วย เพื่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่ ดี
ขึ้นในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านร่ างกาย พฤติกรรม การรู ้คิด
อารมณ์ สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น สังคม หรื อด้าน
สิ่ งแวดล้อม อันจะนาไปสู่ ผลลัพธ์ของการมี ภาวะ
สุ ขภาพที่ดีของผูป้ ่ วย (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และ
พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย, 2553; Institute of Medicine
of the National Academies, 2015) ผูว้ ิจยั จึงประยุกต์
แนวคิดการดูแลด้านจิตสังคม (psychosocial intervention)
ของสถาบัน การแพทย์ข องอเมริ ก า (Institute of
Medicine of the National Academies, 2015) มากาหนด
เป็ นโครงสร้างของโปรแกรมและใช้กระบวนการ
พยาบาล (nursing process) เป็ นกรอบในการดาเนิ น
แต่ละกิจกรรม เพื่อให้พยาบาลใช้เป็ นแนวทางใน
การดู แ ลผู ้ป่ วยวัย รุ่ น ออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า
โปรแกรมประกอบด้วย 1) การสร้างสัมพันธภาพ
ซึ่ งจะส่ งผลให้ผูร้ ับการบาบัดให้ความร่ วมมื อและ
เกิดความไว้วางใจ มีแรงจูงใจในการเข้าร่ วมโปรแกรม
และมีความพร้อมในการดาเนิ นกิจกรรม (อรพรรณ
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ลือบุญธวัชชัย และ พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย , 2553)
2) สุ ขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับอาการและอาการแสดง
ของภาวะซึ มเศร้า การป้ องกันและการบาบัดรักษา
แก่ผรู ้ ับการบาบัดและผูป้ กครอง จะช่วยให้ผรู ้ ับการ
บาบัดและผูป้ กครองมีความรู ้และสามารถปฏิบตั ิตวั
ได้เหมาะสมในการดูแลผูป้ ่ วย (White et al., 2018)
3) การบาบัดตามแนวการฝึ กสติ (mindfulness-based
therapy) มุ่งเน้นการช่ วยให้ผูร้ ับการบาบัดรู ้เท่าทัน
(awareness) และยอมรับ (acceptance) ในทุกประสบการณ์
ไม่ว่าจะเป็ นร่ างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู ้สึกที่
เกิ ดขึ้นในปั จจุ บันขณะโดยไม่ตดั สิ นใด ๆ ทั้งสิ้ น
(Kabat-Zinn, 2003) หากวัย รุ่ นออทิ ส ติ กที่ มีภาวะ
ซึ มเศร้ าได้ฝึกกิ จกรรมเพื่ อเพิ่มความตระหนัก ใน
อารมณ์ของตนเองแล้ว (awareness of emotion) จะ
ช่วยให้ผูร้ ับการบาบัดรู ้เท่าทันอารมณ์ซึมเศร้าของ
ตนเพื่ อหาแนวทางจัด การลดภาวะซึ มเศร้ า ได้ มี
หลักฐานเชิ งประจักษ์ยืนยันว่าการบาบัดตามแนวทาง
การฝึ กสติสามารถช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าวิตกกังวล
(Sizoo & Kuiper, 2017; Spek, Van Ham, & Nyklicek,
2013) ในผูป้ ่ วยออทิสติกได้ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยวัยรุ่ น
ออทิ ส ติ ก ที่ มี ค วามสามารถในการท าหน้ า ที่ และ
สติปัญญาอยู่ในระดับสู ง (Matheis & Turygin, 2016)
4) การฝึ กทักษะการผ่อนคลาย ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก
ที่ มีภ าวะซึ มเศร้ า ร่ วมจะมี กิจกรรมทางกายลดลง
เช่น เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ รวมทั้งมีอาการเฉยเมย
แยกตัวต่อสิ่ งแวดล้อม รับรู ้ต่อตนเองในทางลบ มี
ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองต่า (Matheis & Turygin,
2016) อาการเหล่านี้จะส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเกิดความรู ้สึก
เครี ยดหรื อวิตกกังวล ดังนั้นการฝึ กทักษะการผ่อนคลาย
ความเครี ยดเป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ผรู ้ ับการบาบัด
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เกิดการผ่อนคลายด้านจิตใจ สามารถปรับตัวและมี
พลังในการเผชิญปัญหาได้ 5) การฝึ กทักษะทางสังคม
และการฝึ กผูป้ กครอง ที่ มุ่งเน้นทักษะการสื่ อสาร
ผูป้ ่ วยออทิ ส ติ กจะมี ความบกพร่ องด้านการสร้ าง
สัมพันธภาพและการสื่ อสาร หากได้รับการฝึ กทักษะ
เหล่ า นี้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะช่ ว ยให้ เ ขาสามารถมี
ปฏิ สั ม พัน ธ์ กั บ ผู ้อื่ น ได้ เ หมาะสม สื่ อ สารบอก
ความรู ้ สึ ก และความต้อ งการของตนเองได้ เกิ ด
ความรู ้สึกมัน่ ใจในการสื่ อสาร นอกจากนี้ การสื่ อสาร
ทางบวกยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเข้าใจ
และยอมรั บในพฤติ ก รรมซึ่ งกันและกันระหว่ า ง
วัยรุ่ นออทิสติกและผูป้ กครอง 6) การฝึ กทักษะทาง
สังคม ที่มุ่งเน้นทักษะการแก้ปัญหา ความบกพร่ อง
ในทักษะทางสังคมเป็ นอาการหลักอย่างหนึ่ งของ
ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีความสามารถด้านการทา
หน้าที่และสติปัญญาอยู่ในระดับสู ง (Boujarwah et al.,
2010) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี ภาวะซึ มเศร้ าร่ วมด้วย
อาจยิง่ ทาให้ทกั ษะนี้พร่ องมากขึ้น ดังนั้น การฝึ กทักษะ
การแก้ปัญหาจะช่ วยเสริ มสร้างการรับผิดชอบต่อ
การตัดสิ นใจ เพื่อนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง
และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึนในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้
ชี วิ ต ประจ าวัน การเรี ย น สั ม พัน ธภาพกั บ ผู ้อื่ น
(Boujarwah et al., 2010; Lerner et al., 2012) ซึ่ งจะ
ส่ งผลทางบวกต่ออาการซึ มเศร้าให้ลดลงได้ตามมา;
และ 7) การติ ด ตามเยี่ยมเพื่อประเมิ นผลหลังการ
บาบัดครบทุกกิจกรรมจะช่วยให้สามารถรวบรวม
ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม (reassessment) เพื่ อ ให้ ค าปรึ กษา
แนะนาและประเมินผลการนาความรู ้และทั กษะที่
ได้รับการฝึ กตามโปรแกรมไปใช้ได้ในสถานการณ์
จริ ง อีกทั้งช่วยให้วยั รุ่ นออทิสติ กและครอบครั วมี
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ความมัน่ ใจมากขึ้น หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาโปรแกรมฯ
ไปตรวจสอบคุ ณ ภาพด้ า นความเที่ ย งตรงตาม
เนื้ อหาและทดสอบประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมตาม
ขั้นตอนการวิจยั และพัฒนา ทั้งนี้ คาดว่าโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นจะเสริ มสร้างความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
และผูป้ ่ วยออทิ สติ กได้รับการดูแลอย่างมี คุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาของโปรแกรมการพยาบาล
ด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะ
ซึมเศร้าที่พฒั นาขึ้น
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของโปรแกรมฯ โดย
2.1 เปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ ย
ภาวะซึ มเศร้ าของผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิ สติ กที่ เข้าร่ วม
โปรแกรมฯ ในระยะก่อนและหลังการทดลองทันที
และหลังการทดลอง 1 เดือน และระหว่างกลุ่ม
2.2 เปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ ย
ภาวะซึมเศร้าของผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกระหว่างกลุ่ม
ที่ เ ข้ า ร่ วมโปรแกรมและกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การดู แ ล
ตามปกติในระยะหลังการทดลองทันที และหลังการ
ทดลอง 1 เดือน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษานี้ใช้การวิจยั และพัฒนา (research
and development) ตามแนวคิดของแวน ไมเจลและ
คณะ (Van Meijel et al., 2004) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดปัญหา โดยการประชุม
การทบทวนตนเองด้านการดูแลผูร้ ับบริ การแผนก
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ผูป้ ่ วยนอก ตามแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลร่ ว มกับ ที ม การพยาบาล ทบทวน
เวชระเบียนผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า
จานวน 15 แฟ้ม บันทึกผลการนิ เทศทางการพยาบาล
และบันทึ กทางการพยาบาล สัมภาษณ์ พยาบาลที่
ปฏิบตั ิงาน ณ แผนกผูป้ ่ วยนอกจานวน 8 คน ผูป้ ่ วย
วัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าจานวน 5 คน และ
ญาติจานวน 5 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
และสรุ ปผลการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 2 สารวจความต้องการ เนื้ อหา
และกิจกรรมที่ตอ้ งการพัฒนาโปรแกรม 1) ทบทวน
องค์ ค วามรู ้ ใ นปั จ จุ บั น ด้ ว ยหลั ก การของพิ โ ก้
(PICO) เป็ นกรอบในการสื บค้นอย่างเป็ นระบบ 2)
วิเคราะห์ปัญหา (problem analysis) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth interview) พยาบาลวิชาชีพผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 6 คน พยาบาลผูป้ ่ วยออทิสติกและญาติ ใน
ขั้นตอนที่ 1 3) วิเคราะห์ความต้องการ (need analysis)
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก
ที่มีภาวะซึมเศร้า 3 คน ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่ น 5 คน
และสนทนากลุ่ม (focus group) ในผูป้ กครองวัยรุ่ น
ออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า 6 คน และพยาบาลวิชาชีพ
ที่ให้การดูแลผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก 5 คน 4) วิเคราะห์
การปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั (current practice analysis)
โดยการทบทวนแนวปฏิบตั ิ ฯและสนทนากลุ่ มกับ
พยาบาลวิชาชีพ จานวน 8 คน
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบโปรแกรม ผูว้ ิจยั
เลือกใช้ขอ้ มูลที่พบจากการทบทวนองค์ความรู ้ใน
ขั้นตอนที่ 2 โดยนาแนวคิดการดู แลด้านจิ ตสังคม
ของสถาบัน การแพทย์ข องอเมริ ก า (Institute of
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Medicine of the National Academies, 2015) ร่ วมกับ
ข้อ มู ล ที่ พ บจากการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและความ
ต้องการ ช่องว่างการปฏิบตั ิงานการดูแลผูป้ ่ วยวัยรุ่ น
ออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าของพยาบาลในขั้นตอน
ที่ 1 มาบู ร ณาการและก าหนดขอบเขต เนื้ อ หา
รายละเอียดในกิจกรรมของโปรแกรมการพยาบาล
ด้านจิตสังคม ประกอบด้วย ครั้งที่ 1: กิจกรรมสร้าง
สั มพันธภาพ ครั้ งที่ 2: กิ จกรรมสุ ข ภาพจิ ต ศึ กษา
และการฝึ กผูป้ กครอง ครั้งที่ 3: กิจกรรมการบาบัด
ตามแนวการฝึ กสติ “รู ้ เท่าทันตัว หัวใจเปี่ ยมสุ ข ”
ครั้ งที่ 4: กิ จ กรรมการบ าบัด ตามแนวการฝึ กสติ
“รู ้ ทนั อารมณ์ หัวใจเปี่ ยมสุ ข” ครั้ งที่ 5: กิ จกรรม
การฝึ กทักษะการผ่อนคลาย ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการ
ฝึ กทักษะทางสั งคมและการฝึ กผูป้ กครองมุ่ งเน้น
ทักษะการสื่ อสาร ครั้งที่ 7: กิจกรรมการฝึ กทักษะ
ทางสั ง คมมุ่ ง เน้ น ทัก ษะการแก้ปั ญ หา ครั้ งที่ 8:
กิจกรรมการติดตามเยีย่ ม
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความตรง ประเมิน
ความเป็ นไปได้ และการยอมรับโปรแกรม ดังนี้
1. ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล
สาขาการพยาบาลจิตเวช 1 คน นักจิตวิทยาคลินิก 1 คน
จิตแพทย์ 1 คน พยาบาลประจาการที่มีประสบการณ์
การดูแลผูป้ ่ วยออทิสติก จานวน 2 คน ประเมินค่า
ความสอดคล้อง (item-objective congruence index:
IOC) ถ้าพบมีขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งเนื้ อหา
โปรแกรม ฯ ผูว้ ิจยั จะปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ และ
จัดทาเป็ นโปรแกรม (ฉบับร่ าง)
2. ทดสอบความเหมาะสมของภาษา
ระยะเวลา ขั้นตอน สื่ อที่ ใช้ในโปรแกรม โดยนา
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โปรแกรม (ฉบับร่ าง) ไปให้พยาบาลวิชาชีพ จานวน
5 คน ทดลองปฏิ บัติ กับผูป้ ่ วยวัย รุ่ นออทิ ส ติ ก ที่ มี
ภาวะซึมเศร้าจานวน 5 คน พร้อมกับให้ขอ้ เสนอแนะ
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาปรับปรุ ง
ตามข้อเสนอแนะและจัดทาเป็ นโปรแกรม (ฉบับ
ปรับปรุ ง)
3. ประเมินความเป็ นไปได้และการยอมรับ
โปรแกรมฯ โดยนาโปรแกรมฯ (ฉบับปรั บปรุ ง)
ไปให้พ ยาบาลวิช าชี พ ที่ ปฏิ บัติ งานจานวน 5 คน
นาไปฝึ กปฏิบตั ิและทาการประเมิน
3.1) ความเป็ นไปได้และการยอมรับ
โปรแกรมด้า นรู ป แบบ เนื้ อ หา และการนาเสนอ
กิ จกรรมตามโปรแกรมฯ ความเชื่ อมโยงต่อเนื่ อง
ของแต่ ละกิ จกรรม ระยะเวลาในการทากิ จกรรม
ความชัดเจนของสื่ อการสอนตามกิจกรรม การใช้
ภาษาและการดาเนินกิจกรรมของผูบ้ าบัด
3.2) ความพึ ง พอใจและปั ญ หา
อุปสรรคของการนาโปรแกรมฯ ไปใช้
ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมฯ
ด้วยการวิจัย กึ่ งทดลองแบบอนุ กรมเวลาที่ มี ก ลุ่ ม
ควบคุมชนิ ดไม่สมดุล (interrupted time series with
nonequivalent no-treatment control group) วัดก่อน
และหลังการได้รับโปรแกรมฯ เสร็ จสิ้ นทันที และ
ติดตามผล 1 เดือน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมฯ
ร่ วมกับการได้รับการพยาบาลตามปกติ และกลุ่ ม
ควบคุ มได้เ ข้า ร่ วมกิ จกรรมตามปกติ ข องสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนคริ นทร์
วิธีดาเนินการศึกษาผลลัพธ์ ของโปรแกรมฯ
ประชากร คื อ ผู ้ป่ วยวัย รุ่ น ออทิ ส ติ กที่ มี
ภาวะซึมเศร้า ที่มารับบริ การในสถาบันพัฒนาการเด็ก
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ราชนคริ นทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี งบประมาณ 2563
จานวน 434 คน และผูป้ กครอง
กลุ่มตัวอย่ าง มี 2 กลุ่ม คือ
1) ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้ า
ที่มารับบริ การ ณ แผนกผูป้ ่ วยนอก สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนคริ นทร์ ทั้งเพศชายและหญิง มีภูมิลาเนา
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ เขตอาเภอเมือง อาเภอหางดง
อาเภอแม่วาง อาเภอสันป่ าตอง อาเภอแม่ริม อาเภอ
แม่ แตง อาเภอแม่ ออน อาเภอดอยสะเก็ ด อาเภอ
สั นกาแพง อาเภอสารภี และอาเภอเมื อง จังหวัด
ลาพูน มีเกณฑ์การคัดเข้า ดังนี้ 1.1) อายุ 13 - 17 ปี
1.2) มีค่าคะแนนจากแบบประเมินอาการซึมเศร้าใน
เด็ก (CDI) มากกว่า 15 คะแนน 1.3) เป็ นกลุ่มออทิสติก
ที่มีศกั ยภาพสู ง 1.4) IQ 70 ขึ้นไป 1.5) สนทนาโต้ตอบ
รู ้เรื่ อง สามารถอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ และ
1.7) ยินดีให้ความร่ วมมื อในการเข้าร่ วมโครงการ
วิจยั เกณฑ์คดั ออก ได้แก่ ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติ กที่มี
ภาวะโรคร่ วมทางจิตเวชเด็กอื่น ๆ เช่น โรคสมาธิ ส้ ัน
อารมณ์แปรปรวน ฯลฯ
2) ผู ้ป กครอง ทั้ ง เพศชายและหญิ ง มี
ภูมิลาเนาตามผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึมเศร้า
มีเกณฑ์การคัดเข้า ดังนี้ 2.1) อายุระหว่าง 35 - 60 ปี
2.2) เป็ นผูใ้ ห้การดูแลผูป้ ่ วยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
2.3) ยินดีให้ความร่ วมมื อในการเข้าร่ วมโครงการ
วิจยั เกณฑ์คดั ออก ได้แก่ ผูป้ กครองที่มีความเจ็บป่ วย
ด้วยโรคจิตเวช เป็ นต้น
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
ใช้ก ารประมาณค่ า อ านาจการวิ เ คราะห์
ทางสถิติ (power analysis) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
G* power 3.1.9.4 แบบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า
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2 กลุ่ม แบบวัดซ้ าภายในกลุ่ม (repeated measures,
within-between interaction) โดยก าหนด ร ะ ดั บ
นัยสาคัญ (α) ที่ .05 อานาจการทดสอบ (power =
1-β) เท่ า กั บ .80 ค่ า ขนาดอิ ท ธิ พ ล (effect size)
ขนาดปานกลางที่ .30 (Cohen, 1977) ได้กลุ่มตัวอย่าง
20 คน เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการสู ญ หาย
ระหว่างการเก็บข้อมูล (drop out) ผูว้ ิจัยเพิ่มขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10.00 (Gray, Grove, & Burn,
2013) เท่ากับ 2 คน รวมทั้งสิ้ น 22 คน โดยแบ่งเป็ น
กลุ่มควบคุม 11 คน และกลุ่มทดลอง 11 คน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
คัดเลือกตัวอย่างเข้ากลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองตามเกณฑ์การคัดเข้า โดยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในกลุ่มควบคุมก่อนหลังจากเสร็ จสิ้ นแล้วจึง
เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลอง
การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
งานวิ จัย นี้ ผ่า นการรั บรองจริ ย ธรรมการ
วิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมในคน โรงพยาบาล
สวนปรุ ง กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข
เลขที่ 19/2563
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการด าเนิ น การวิ จัย
ได้แก่ โปรแกรมการพยาบาลด้านจิตสังคมสาหรับ
ผู ้ป่ วยวัย รุ่ นออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ที่ ผู ้วิ จั ย
พัฒนาขึ้น
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่
2.1) แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว น
บุค คลของผูป้ ่ วย ประกอบด้วย เพศ อายุ ประวัติ
สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ป่ วยด้ว ยโรคทางจิ ต เวช
124

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

การเข้า ร่ วมระบบการเรี ยน การยอมรั บ ความ
เจ็บป่ วย แหล่งสนับสนุนทางสังคม เหตุการณ์หรื อ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีความคิดหรื อพฤติกรรม
ซ้ า ๆ ปั จจัยโรคทางร่ างกายอื่น ๆ ยาและขนาดของ
ยาที่ใช้ในการรักษา และการบาบัดทางจิ ตสั งคมที่
ได้รับ
2.2) แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว น
บุ ค คลของผู ้ป กครอง ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย ระยะเวลาในการดูแลผูป้ ่ วย
ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
สิ ทธิ์การรักษา
2.3) แบบประเมิ นภาวะซึ มเศร้า
ในเด็ ก (Children’s Depression Inventory, CDI)
เป็ นแบบประเมิ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยมาเรี ย โควาซ
(Maria Kovacs) ในปี ค.ศ. 1992 แปลเป็ นภาษาไทย
โดยอุมาพร ตรั งคสมบัติ และดุ สิต ลิ ขนะพิชิตกุล
(2539) เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ใ ห้ ต อบเอง (self-report
instrument) ประเมินอาการซึมเศร้าในด้านต่าง ๆ ที่
พบในเด็ ก และวัย รุ่ น ที่ บ อกถึ ง ความรุ น แรงของ
ภาวะซึ มเศร้ า ในช่ วง 2 สั ปดาห์ที่ผ่า นมา มี ค วาม
เหมาะสมส าหรั บเด็ กและวัย รุ่ น อายุ 7 - 17 ปี มี
คาถาม 27 ข้อ ลักษณะคาตอบ 3 ตัวเลือก คือ 0, 1,
และ 2 คะแนน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล มีวิธีการดังนี้
1. ผูว้ ิจัยคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่า งตามเกณฑ์
การคัดเข้า
2. ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ชี้ แจง
วัตถุประสงค์การวิจยั การพิทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่าง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามความสมัครใจ
ในการเข้าร่ วมการวิจัย ลงนามใบยินยอมการเข้า

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

ร่ วมการวิจยั และนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการ
ดาเนินกิจกรรม
3. ก่อนการทดลอง (pre - test) คณะผูว้ ิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ประเมินภาวะซึ มเศร้า
ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ใช้เวลา 15 - 20 นาที
4. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มควบคุม
จานวน 11 คน ให้เสร็ จสิ้ นก่ อน โดยกลุ่มควบคุม
ได้รับการดูแลตามปกติตามกิ จกรรมการดู แลของ
หอผูป้ ่ วยนอก
5. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มทดลอง
จานวน 11 คน โดยได้รับกิ จกรรมเป็ นรายบุ ค คล
ตามโปรแกรมฯ จานวนทั้งหมด 8 ครั้ง สัปดาห์ละ
2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 40 - 50 นาที
6. ภายหลังเสร็ จสิ้ นการทดลอง กลุ่มทดลอง
และกลุ่ ม ควบคุ ม ได้ รั บ การประเมิ น ด้ ว ยแบบ
ประเมินภาวะซึ มเศร้าในเด็ก จากนั้นมีการติดตาม
ประเมินภาวะซึมเศร้าเมื่อครบ 1 เดือน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ก่ อนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยทาการ
ตรวจการกระจายของข้อมูลด้วยสถิติ Kolmogorov
Smirnov one-sample test
2. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณนา
เปรี ยบเทียบข้อมูลส่ วนบุคคลใช้สถิติความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลส่ วน
บุคคลและคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึ มเศร้าของกลุ่ม
ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองโดยใช้ส ถิ ติ Chi-square
test, Fisher’s exact test, independent t-test
4. วิเ คราะห์ค วามแตกต่า งคะแนนเฉลี่ ย
ภาวะซึ มเศร้าระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
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และระหว่างเวลา ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสองทางวัด ซ้ า (two-ways repeated measures
ANOVA)
5. วิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนภาวะซึมเศร้าในระยะก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง เสร็ จสิ้ นทันที ระยะติดตามผล 1 เดือน
ของกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม โดยวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า (two-way repeated
measure ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ น
รายคู่ดว้ ยสถิติ Bonferroni
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาและตรวจสอบคุณภาพ
ด้ านความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาของโปรแกรมการ
พยาบาลด้ านจิตสั งคมสาหรับผู้ป่วยวัยรุ่ นออทิสติก
ที่มีภาวะซึมเศร้ า สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
จากข้อมูลการทบทวนเวชระเบี ยนผูป้ ่ วย
วัยรุ่ นออทิสติก พบว่า ร้อยละ 8.60 มีระดับคะแนน
เข้าเกณฑ์ภาวะซึ มเศร้า ร้อยละ 37.10 ไม่มีความคิด
ฆ่าตัวตาย ร้อยละ 56.50 มีการคิดถึงการฆ่าตัวตาย
แต่ ไ ม่ ล งมื อ กระท าและร้ อ ยละ 6.40 มี ค วามคิ ด
ต้อ งการฆ่ า ตัว ตาย (สถาบัน พัฒ นาการเด็ ก ราช
นคริ นทร์ , 2563) ผูป้ ่ วยกลุ่ ม นี้ บ อกว่า อยากนอน
อย่างเดียว ไม่หิว ไม่อยากไปโรงเรี ยน น้ าตาไหลง่าย
มีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อน ผลการเรี ยนไม่ดี ซึ่ ง
ปั จ จัย ส าคัญ ของปั ญ หาด้า นจิ ต สั ง คมของผู ้ป่ วย
ประกอบด้ ว ยความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองต่ า
บกพร่ องด้ า นทัก ษะทางสั ง คมและการสื่ อ สาร
ความรู ้ สึ ก และความต้อ งการของตนเอง ความ
สามารถด้านการจัดการกับอารมณ์ความเครี ยดไม่
125

Vol.35 No.2 May – August 2021

เหมาะสม อาการเหล่านี้ มกั ทาให้เกิดปั ญหาในการ
ดูแล เนื่องจากผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกไม่สามารถบอก
ความรู ้ สึ ก ความต้ อ งการของตนเองทางสี ห น้ า
ท่าทางได้ แต่จะแสดงอาการหงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว
ท าร้ า ยตนเอง จึ ง ท าให้ ก ารดู แ ลมี ค วามยุ่ ง ยาก
ซั บ ซ้ อ น นอกจากนี้ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์
พยาบาลผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ พยาบาลที่ ท าหน้ า ที่ ดู แ ล
ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก มีความเห็นไปในทางเดียวกัน
ว่าควรพัฒนาโปรแกรมที่ มีเนื้ อหาครอบคลุมและ
บูรณาการการสอนวิธีปรับความคิดและพฤติกรรม
ผ่า นสื่ อการ์ ตู น ผ่า นกลุ่ มเพื่ อน หรื อผ่า นรู ปภาพ
ร่ วมกับผลการทบทวนองค์ความรู ้ที่มีอยู่ในปั จจุบนั
ขณะที่ ข ้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู ้ป่ วยวัย รุ่ น
ออทิ ส ติ กที่ มีภ าวะซึ มเศร้ า และการสนทนากลุ่ ม
(focus group) ผูป้ กครอง พบว่า ผูป้ ่ วยออทิสติกและ
ผู ้ป กครองต้อ งการเรี ย นรู ้ ก ารฝึ กทัก ษะที่ ส าคัญ
สามารถน าไปใช้ไ ด้จ ริ ง ในชี วิ ต ประจ าวัน อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งจากผู ้เ ชี่ ย วชาญตลอดช่ ว งอายุ และการ
ทบทวนการปฏิ บัติ ง านของพยาบาลในปั จ จุ บัน
พบว่า ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่เข้าเกณฑ์ภาวะซึ มเศร้า
ในระดับน้อยถึงปานกลาง พยาบาลแต่ละคนจะให้
การดูแลเฉพาะการให้คาปรึ กษาเบื้องต้นตามสภาพ
ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ตามประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ และ
ติ ด ตามประเมิ นผลตามระบบนัด เพื่ อติ ด ตามการ
รักษาในครั้งต่อไป เนื่องจากพยาบาลรู ้สึกกังวลและ
ไม่มนั่ ใจในการดูแลผูป้ ่ วย ไม่มีรูปแบบการพยาบาล
ด้ า นจิ ต สั ง คมส าหรั บ ผู ้ป่ วยออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะ
ซึ ม เศร้ า ที่ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จากข้อ มู ล
ทั้งหมดสามารถระบุได้วา่ ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มี
ภาวะซึ ม เศร้ า พบความบกพร่ อ งด้า นทัก ษะทาง
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สังคมและการสื่ อสารความรู ้สึกและความต้องการ
ของตนเอง ความสามารถด้านการจัดการกับอารมณ์
ความเครี ยดไม่เหมาะสม ขณะที่พยาบาลไม่มีความ
มั่น ใจในการดู แ ลปั ญ หาเฉพาะด้ า นของผู ้ป่ วย
พยาบาลแต่ละคนให้การดูแลตามประสบการณ์ของ
ตนเอง ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาโปรแกรม
การพยาบาลด้านจิ ตสั งคม (psychosocial nursing)
เพื่อให้พยาบาลใช้เป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยได้
อย่างมัน่ ใจ และผูป้ ่ วยได้รับการดูแลที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานวิช าชี พ สามารถสื่ อสารได้อย่า งมั่น ใจ
ควบคุมอารมณ์ความรู ้สึกได้และมีแนวทางในการ
เผชิญปัญหาที่เหมาะสม
ซึ่ งข้อมู ลจากการทบทวนองค์ความรู ้ ใน
ปัจจุบนั ด้วยหลักการของพิโก้ (PICO) พบมีงานวิจยั
ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ 2 จานวน 2 เรื่ อง ซึ่ ง
เป็ นการศึ กษาเกี่ ย วกับวิธีการบาบัด ทางความคิ ด
และพฤติกรรมแบบกลุ่ม และการบาบัดทางความคิด
และพฤติกรรมร่ วมกับการลดความเครี ยดตามแนว
การฝึ กสติในผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึมเศร้า
ผลการศึกษาพบว่าวิธีการบาบัดทั้ง 2 แบบสามารถ
ลดอาการวิตกกัง วลและอาการซึ มเศร้ า ในผู ้ป่ วย
วัยรุ่ นออทิสติกหลังได้รับโปรแกรม (Santomauro
et al., 2016; Sizoo & Kuiper, 2017) นอกจากนี้ ผูว้ ิจัย
ได้ท บทวนวรรณกรรมเพิ่ ม เติ ม พบมี ก ารศึ ก ษา
เกี่ ย วกับการฝึ กทักษะทางสังคม ทักษะแก้ปัญหา
ให้แก่วยั รุ่ นออทิสติกที่มีความสามารถด้านการทา
หน้าที่และสติปัญญาอยู่ในระดับสู ง จะช่วยเสริ มสร้าง
การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การตัด สิ น ใจเพื่ อ น าไปสู่ ก าร
แก้ไขปั ญหาที่ถูกต้อง และเพิ่มคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน
ในด้า นต่า ง ๆ ทั้งการใช้ชีวิต ประจาวัน การเรี ยน

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น (Boujarwah et al., 2010; Lerner
et al., 2012) และพบแนวคิดการดูแลด้านจิตสังคม
ของสถาบัน การแพทย์ข องอเมริ ก า (Institute of
Medicine of the National Academies, 2015) ที่อธิบายว่า
โครงสร้ า งของโปรแกรมการดู แ ลด้า นจิ ตสั งคม
ประกอบด้ว ย 1) รู ป แบบหรื อ ลัก ษณะการดู แ ล
(intervention) ที่ มี ลัก ษณะเป็ นกิ จ กรรมพื้ น ฐาน
(nonspecific elements) และกิจกรรมเฉพาะ(specific
elements) 2) กลไกการทางาน (mechanisms) ที่ ทา
ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงด้า นร่ างกาย จิ ตใจ สังคม
ของผูร้ ับบริ การ 3) ผลลัพธ์ (outcomes) ที่เกิดขึ้นกับ
ผูร้ ับบริ การ และใช้กระบวนการพยาบาล (nursing
process) เป็ นกรอบในการดาเนิ นกิจกรรม ซึ่งแนวคิดนี้
ผูว้ ิจยั นามาบูรณาการร่ วมกับนาข้อมูลที่พบจากการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและความต้อ งการ ช่ อ งว่ า งการ
ปฏิ บตั ิ งานการดู แลผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่ มีภาวะ
ซึ มเศร้ าของพยาบาลในขั้นตอนที่ 1 และกาหนด
ขอบเขต เนื้ อหารายละเอียดในกิจกรรมของโปรแกรม
การพยาบาลด้านจิตสังคม ที่ใช้เวลาในการฝึ กครั้งละ
40 - 50 นาที จานวน 8 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และ
ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาของโปรแกรม
ด้วยการประเมิ นความสอดคล้อง ระหว่างเนื้ อหา
กิจกรรมและวัตถุประสงค์ (item-objective congruence
index: IOC) พบมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .05 .08 มีขอ้ เสนอแนะให้ปรับการจัดกลุ่มหัวข้อคาถาม
ที่ใช้ในเกมส์ที่สร้างความคุน้ เคย ใช้กิจกรรมที่เป็ น
รู ปธรรม เข้าใจง่ายในการทากิจกรรมเตรี ยมความ
พร้อม เช่น ภาพประกอบ นิทาน สื่ อต่าง ๆ ฯลฯ เพิ่ม
กิ จ กรรม butterfly hug เพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ป ลอดภัย
ให้กับ ตัวผูป้ ่ วยให้รู้ สึ กจิ ต ใจสงบขึ้ น สามารถลด
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ความเครี ยดและความวิตกกังวลลง ในบางกิจกรรม
ควรพิจารณาให้ผูป้ กครองได้ร่วมเรี ยนรู ้ มอบหมาย
การบ้ า นให้ ไ ปฝึ กต่ อ และก่ อ นที่ จ ะเริ่ มด าเนิ น
กิจกรรมแต่ละครั้ง ควรมีการทบทวนการบ้านและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจาก
กิ จกรรมที่ ไ ด้รั บการบาบัด หลังจากนั้นผูว้ ิ จัย ได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและจัดทาเป็ นโปรแกรม
(ฉบับร่ าง) การทดสอบความเหมาะสมของภาษา
ระยะเวลา ขั้นตอน สื่ อที่ใช้ในโปรแกรม พบว่า มี
ข้อเสนอแนะให้ ปรั บสื่ อให้เ ป็ นรู ปภาพ เกมส์ ที่
เหมาะสมกับวัย หรื อความชอบ จะช่ วยให้ผู ้ป่ วย
เข้าใจง่ายขึ้น ให้ปรั บกิ จกรรมสุ ขภาพจิตศึกษามา
เป็ นกิจกรรมครั้งที่ 2 เพื่อให้ผปู ้ กครองและผูป้ ่ วยได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการสังเกตอาการและ
การจัดการช่วยเหลือ ส่ วนระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิ จ กรรมมี ค วามเหมาะสม หลัง จากนั้น ผู ้วิ จัย น า
ข้อมู ลทั้งหมดที่ ไ ด้มาปรั บปรุ งตามข้อเสนอแนะ
และจัดทาเป็ นโปรแกรม (ฉบับปรับปรุ ง) ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ส่ วนผลการประเมิ นความเป็ นไปได้และ
การยอมรับโปรแกรม พบว่า พยาบาลทุกคนยอมรับ
โปรแกรมฯ ระดับมากที่สุดในด้าน 1) รู ปแบบ เนื้ อหา
และการนาเสนอกิจกรรมตามโปรแกรมฯ 2) ความ
เชื่ อมโยงต่อเนื่ องของแต่ละกิจกรรม 3) ระยะเวลา
ในการทากิจกรรม และ 4) ความชัดเจนของสื่ อการ
สอนตามกิจกรรม ส่ วนการใช้ภาษาและการดาเนิ น
กลุ่มของผูน้ ากิ จกรรมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้
ยังพบว่า พยาบาลมี ค วามพึ งพอใจในเนื้ อหาและ
รู ปแบบในระดับมาก 4 คน ระดับมากที่สุด 1 คน มี
ความคิดเห็ นว่าโปรแกรมมี ผ ลดี ต่อการดู แลด้า น
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ตารางที่ 1 เป้าหมายการบาบัดของแต่ละกิจกรรม
ครั้งที่/ชื่ อกิจกรรม
เป้าหมาย
ผูร้ ับการบาบัดเกิดความคุน้ เคยกับผูร้ ับการบาบัด บอกความชอบ
ครั้งที่ 1 : กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
ความถนัด และความสนใจของตนเองได้
“รู ้จกั ฉันรู ้จกั เธอ”
ผูร้ ับการบาบัดและผูป้ กครองมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ครั้งที่ 2 : กิจกรรมสุ ขภาพจิตศึกษาและ
ซึมเศร้าในผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก
การฝึ กผูป้ กครอง/ “ซึมเศร้า เข้าใจได้”
ผูร้ ับการบาบัดเรี ยนรู ้การฝึ กการรู ้เท่าทันการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
ครั้งที่ 3 : กิจกรรมการบาบัดตามแนว
ตนเอง (awareness of body)
การฝึ กสติ/ “รู ้เท่าทันตัว หัวใจเปี่ ยมสุ ข”
ผูร้ ับการบาบัดรู ้จกั อารมณ์ตวั เอง และสามารถจัดการอารมณ์เศร้า
ครั้งที่ 4 : กิจกรรมการบาบัดตามแนว
ของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การฝึ กสติ/“รู ้ทนั อารมณ์ หัวใจเปี่ ยมสุ ข”
ผูร้ ับการบาบัดมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการผ่อนคลาย
ครั้งที่ 5 : กิจกรรมการฝึ กทักษะ
และสามารถปฏิบตั ิได้
การผ่อนคลาย/ “ผ่อนใจคลายเครี ยด”
ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการฝึ กทักษะทางสังคม ผูร้ ับการบาบัดมีมุมมองทางบวก เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมรับกับ
ปัญหาพฤติกรรมของตนเอง และมีทกั ษะการแก้ไขปัญหาที่
และการฝึ กผูป้ กครอง/ “สื่ อสารจากใจ
เหมาะสม
หัวใจเปี่ ยมสุ ข”
ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการฝึ กทักษะทางสังคม / ผูร้ ับการบาบัดมีมุมมองทางบวก และมีทกั ษะการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม
“แก้ปัญหาได้ หัวใจเปี่ ยมสุข”
ติดตามประเมินผลการนาความรู ้และทักษะที่ได้รับการฝึ กตาม
ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการติดตามเยี่ยม/
โปรแกรมไปใช้ได้ในสถานการณ์จริ ง
“ถามไถ่สุขทุกข์”

จิ ต สั ง คมระดับ มากที่ สุ ด 3 คน ระดับ มาก 2 คน
ความสะดวกต่อการนาไปใช้ระดับมากที่สุดทั้ง 5 คน
และโปรแกรมนี้ สามารถนาไปใช้ได้จริ ง ระดับมาก
ที่สุด 4 คน ระดับมาก 1 คน
2. ผลการทดสอบประสิ ทธิ ผ ลของ
โปรแกรมฯ พบว่า
2.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
72.70 อายุเฉลี่ย 14.70 ปี (อายุระหว่าง 13 - 17 ปี )
ร้อยละ 36.30 มีความคิดว่าตนเองเป็ นผูป้ ่ วย ร้อยละ
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27.30 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 36.40 ไม่ป่วย ร้อยละ 13.60
มีความเจ็บป่ วยทางด้านร่ างกายอื่น ๆ ร้อยละ 9.10
ได้รั บ การรั ก ษาภาวะซึ ม เศร้ า ร้ อ ยละ 63.40 มี
เหตุการณ์ หรื อปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการมี ความคิด
หรื อพฤติ กรรมซ้ า ๆ ร้ อยละ 100.00 อยู่ในระบบ
การเรี ยน ไม่มีสมาชิ กในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรค
ทางจิ ต เวช มี ค นหรื อแหล่ ง ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุ นเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ไม่ได้รับการรักษา
ทางจิ ต สั ง คม เมื่ อ น าข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม และคะแนนภาวะซึ มเศร้ าก่ อน
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การได้รับโปรแกรมมาทดสอบความแตกต่างด้วย
สถิ ติ t-test, Chi-square, และ Fisher’s Exact test
พบว่า ข้อมูลของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มี
ความแตกต่างกัน
2.2 ผลของโปรแกรมการพยาบาล
ด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะ
ซึ มเศร้ าต่อการเปลี่ ยนแปลงของภาวะซึ มเศร้ า ใน
ผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมโปรแกรมฯ ในระยะก่อนและหลัง
การทดลองทันที และหลังการทดลอง 1 เดือน และ
ระหว่างกลุ่ม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึ มเศร้ า
ของผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิ สติ กที่ เข้าร่ วมโปรแกรมฯ มี
ความแตกต่ า งระหว่ า งช่ ว งเวลาที่ ว ั ด อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ (p < .01) และเมื่ อเปรี ยบเที ย บ
คะแนนภาวะซึ ม เศร้ า ระหว่ า งช่ ว งเวลาของกลุ่ ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่าทั้งกลุ่มควบคุมและ
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กลุ่ มทดลองมี ค วามแตกต่า งอย่า งมี นัย ส าคัญทาง
สถิติ (p < .01) ดังตารางที่ 2
2.3 ผลของโปรแกรมการพยาบาล
ด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะ
ซึ ม เศร้ า ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของภาวะซึ ม เศร้ า
ระหว่างกลุ่มที่ เข้าร่ วมโปรแกรมและกลุ่มที่ได้รับ
การดู แ ลตามปกติ ใ นระยะหลัง การทดลองทันที
และหลังการทดลอง 1 เดือน พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป
ค่ า เฉลี่ ย คะแนนภาวะซึ ม เศร้ า ก่ อ นการทดลอง
แตกต่างจากหลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมทันที และ 1 เดือน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 17.542 , p < .01) แต่
หลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมทันที และหลังการติ ดตาม 1
เดื อน ไม่ แตกต่า งกัน ส่ วนค่ า เฉลี่ ย คะแนนภาวะ
ซึ มเศร้ าระหว่างกลุ่มแตกต่างกันอย่างมี นัย ส าคัญ
ทางสถิติ (F = 17.402 , p < .01) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึ มเศร้าก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง
แหล่งความแปรปรวน
SS
Df
MS
F
p-value
ภายในกลุ่ม (Within subject)
เวลา (time)
120.364
2
60.182
22.697
.000
เวลา x กลุ่ม (time x group)
54.909
2
27.455
10.354
.000
ความคลาดเคลื่อน (error) (เวลา)
106.061
40
2.652
ระหว่างกลุ่ม (Between subject)
กลุ่ม (group)
139.636
1
139.636
17.402
.000
ความคลาดเคลื่อน (error)
160.485
20
8.024
หมายเหตุ Sphericility Assumed, was used to adjust the degree of freedom. SS = Sum of Squares, df = degree of freedom, MS = Mean Square
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยคะแนนภาวะซึ มเศร้ าระหว่างเวลาโดยการวิเคราะห์ Pairwise comparisons แบบ
Bonferroni correction
เวลา
เวลา
mean difference
p-value
ก่อนการทดลอง
หลังสิ้นสุ ดโปรแกรมทันที
2.818
.000
หลังสิ้นสุ ดโปรแกรมทันที
หลังการติดตาม 1 เดือน
.091
1.000
หลังการติดตาม 1 เดือน
ก่อนการทดลอง
2.909
.000

ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึ มเศร้าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ้ นทันที ระยะติดตามผล 1 เดือน

การอภิปรายผล
1. จากผลการพัฒนาโปรแกรมการพยาบาล
ด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะ
ซึ มเศร้า ได้ประยุกต์แนวคิดการดูแลด้านจิตสังคม
(psychosocial intervention) ของสถาบันการแพทย์
ของอเมริ กา (Institute of Medicine of the National
Academies, 2015) และออกแบบโปรแกรมที่ มี
ลั ก ษณะการบ าบั ด แบบผสมผสานตามความ
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึมเศร้า
เนื่ อ งจากการบ าบัด ด้า นจิ ต สั ง คมจ าเป็ นต้อ งใช้
เทคนิ ค การผสมผสานรู ป แบบการบ าบัด ทางจิ ต
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มากกว่ารู ปแบบเดียวในผูป้ ่ วยแต่ละราย (Stanley &
schwetha, 2006; อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย และพีรพนธ์
ลือบุญธวัชชัย, 2553) นอกจากนี้ ข้อมูลจากพยาบาล
ระบุว่า เนื้ อหาโปรแกรมมีการเรี ยงลาดับการเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่ อง สื่ อ อุปกรณ์ และระยะเวลามี ความ
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า
และโปรแกรมฯ มี ค วามสะดวกและสามารถ
นาไปใช้ได้จริ ง สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒ นาโปรแกรมส่ ง เสริ ม ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ใน
ตนเองและลดอาการซึ มเศร้าสาหรั บผูป้ ่ วยโรคจิ ต
เภท ที่ พ บว่า พยาบาลที่ ใช้โ ปรแกรมฯ ผูป้ ่ วยและ
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ผูด้ ูแลทุกคนให้การยอมรับโปรแกรมฯ ในระดับดี
มาก ทั้งในด้านความพอใจ ชอบ ดี สะดวก และมี
ความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ในสถานการณ์ จริ ง
(ปรี ย นันท์ สละสวัส ดิ์ และอัจราพร สี่ หิรั ญวงศ์ ,
2563) รวมถึงข้อมูลจากการสังเกต พบว่า ผูป้ ่ วยมา
ตรงตามเวลานัดหมาย บอกว่าสนุกและอยากมาเข้า
ร่ วมกิจกรรม ข้อมูลจากผูป้ กครองบอกว่า ผูป้ ่ วยมี
ความใส่ ใจทาการบ้านที่ ได้รับมอบหมายและช่ วย
ให้สัมพันธภาพในครอบครัวดีข้ นี
เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา จะเห็ นได้ว่า โปรแกรม
การพยาบาลด้ า นจิ ต สั ง คมส าหรั บ ผู ้ป่ วยวัย รุ่ น
ออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ที่ พ ัฒ นาขึ้ นมี ค วาม
เที่ ยงตรงตามเนื้ อหา และจากการประเมิ นค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ งระหว่ า งเนื้ อหากิ จ กรรมและ
วัตถุประสงค์ (item-objective congruence index: IOC)
อยูร่ ะหว่าง 0.5 - 0.8 จัดอยูใ่ นช่วงเกณฑ์ที่กาหนดว่า
เนื้ อหากิ จกรรมที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมี ความสอดคล้อ งกับ
ความต้องการดู แ ลด้า นจิ ตสั งคมของผูป้ ่ วยวัย รุ่ น
ออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า จะเห็นได้ว่า เนื้ อหาใน
แต่ละกิ จกรรมของโปรแกรมการพยาบาลด้านจิ ต
สังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า
มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
(สุ จิตรา เทียนสวัสดิ์ , 2562) ดังนั้น โปรแกรมการ
พยาบาลด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติก
ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า จึ ง มี ค วามเหมาะสมในการ
นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง เนื่ องจากการพัฒนา
โปรแกรมการพยาบาลด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วย
วัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าได้วิเคราะห์ความ
จาเป็ นและความต้องการการดูแลด้านจิตสังคมใน
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ผูป้ ่ วยวัย รุ่ นออทิ ส ติ กที่ มีภ าวะซึ มเศร้ าและได้นา
แนวคิดทางวิชาการมาประยุกต์เนื้ อหาของโปรแกรม
ได้อย่างเหมาะสม ทาให้ภาวะซึมเศร้าลดลง
2. อภิปรายผลประสิ ทธิผลของโปรแกรม
จากผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมฯ มีผล
ให้ ภ าวะซึ ม เศร้ า ลดลงในกลุ่ ม ทดลองตลอด
ระยะเวลา 1 เดื อน หลังการบาบัด สอดคล้อ งกับ
ผลการศึ กษาของการใช้โปรแกรมการบาบัดทาง
ความคิ ด และพฤติ กรรมแบบกลุ่ มในผูป้ ่ วยวัย รุ่ น
ออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า (Santomauro et al., 2016)
และผลการศึ กษาของการใช้โปรแกรมการบาบัด
ทางความคิ ด และพฤติ กรรมร่ วมกับการลดความ
เครี ยดตามแนวการฝึ กสติ (Sizoo & Kuiper, 2017)
และนอกจากนี้ โปรแกรมฯ ยังช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีทกั ษะ
การสื่ อสารและสัมพันธภาพดีข้ ึน สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาการฝึ ก
ทักษะทางสั งคมที่ มุ่งเน้นทักษะการแก้ปัญหาใน
ผู ้ป่ วยวัย รุ่ น ออทิ ส ติ ก ที่ มี ค วามสามารถด้า นการ
ทาหน้าที่และสติปัญญาอยู่ในระดับสู ง (Boujarwah
et al., 2010) พยาบาลจึ งสามารถนาไปใช้ในการ
บาบัดทางจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มี
ภาวะซึ มเศร้าได้ตามบทบาทอิ สระ บทบาทร่ วมที่
ใช้ควบคู่กบั การรักษาด้วยยา นอกจากนี้ การบาบัด
ทางจิตสังคมด้วยโปรแกรมการพยาบาลด้านจิตสังคม
สาหรั บผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิ สติ กที่ มีภาวะซึ มเศร้ า ไม่
พบมี การยุติ/ถอนตัวระหว่างการบาบัด จนสิ้ นสุ ด
โปรแกรมฯ ผูป้ ่ วยรอคอยที่จะมาร่ วมกิจกรรม และ
ผูป้ กครองชื่ นชมวิ ธีการดู แลตามโปรแกรม ทั้งนี้
อาจเนื่ องมาจากกิ จกรรมในโปรแกรมมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้าน ผูป้ ่ วยสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
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เห็ นผลชัดเจน ดังนั้นโปรแกรมการพยาบาลด้า น
จิ ต สั ง คมส าหรั บ ผู ้ป่ วยวัย รุ่ น ออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะ
ซึ มเศร้าจึงเป็ นทางเลือกสาหรับการให้การพยาบาล
ที่สามารถทาได้โดยพยาบาลจิตเวชที่สามารถทาได้
โดยอิสระเพื่อให้การพยาบาลด้านจิตสังคมอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผปู ้ ่ วยออทิสติก
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ และประเด็นใน
การวิจัยครั้งต่ อไป
1. ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั และพัฒนาโปรแกรมการพยาบาล
ด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะ
ซึ มเศร้าเป็ นแนวทางในการพยาบาลด้านจิตสั งคม
ที่ ส ามารถท าให้ ผู ้ป่ วยวัย รุ่ นออทิ ส ติ ก ที่ มี ภ าวะ
ซึ มเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง มีการปรับเปลี่ยน
วิธีการสื่ อสารและพัฒนาทักษะการแก้ไขปั ญหาที่
เหมาะสมได้มากขึ้น ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาบุคลากรพยาบาล
ในการดูแลผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติ กที่ มีภาวะซึ มเศร้ า
ในระดับน้อยถึงปานกลางที่มารับบริ การ ณ แผนก
ผูป้ ่ วยนอก
- จัดทาหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้
โปรแกรมการพยาบาลด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วย
วัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าที่พฒั นาขึ้น โดยมี
เนื้ อ หาความรู ้ เ กี่ ย วกับ ผู ้ป่ วยออทิ ส ติ ก วัย รุ่ นที่ มี
ภาวะซึมเศร้า พัฒนาการของโปรแกรมการพยาบาล
ด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะ
ซึมเศร้า การบาบัดตามแนวการฝึ กสติ การฝึ กทักษะ
การผ่อนคลายความเครี ยด การฝึ กทักษะทางสังคม:
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ทักษะการสื่ อสารและทักษะการแก้ปัญหา การใช้
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารพยาบาลในระยะ
ก่ อน-หลังการปฏิ บัติการพยาบาลตามโปรแกรม
และการฝึ กปฏิบตั ิ
- พยาบาลที่ผา่ นการอบรมการใช้
โปรแกรมการพยาบาลด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วย
วัย รุ่ นออทิ ส ติ กที่ มีภ าวะซึ มเศร้ าต้องมี การสั่ งสม
ประสบการณ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อทาให้การพยาบาล
ด้านจิตสังคมผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้า
ด้วยโปรแกรม ฯ ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.2 การขยายผลการพยาบาลด้วย
โปรแกรมการพยาบาลด้านจิตสังคมสาหรับผูป้ ่ วย
วัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าในระบบการดู แล
ผูป้ ่ วยวัยรุ่ นออทิสติกที่มีภาวะซึ มเศร้าแบบผูป้ ่ วยนอก
จาเป็ นต้องจัดระบบการนิ เทศติ ดตามคุณภาพการ
บาบัดอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจา และนาข้อมูลที่พบ
มาปรั บ ปรุ งให้ คุ ณ ภาพการบ าบั ด เป็ นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ข้ อ เสนอแนะในการท าวิจัยครั้ งต่ อไป
2.1 การศึกษาผลการปรับเปลี่ยน
การจัด การกับอารมณ์ ซึ มเศร้ าด้วยการบาบัดตาม
แนวทางสติบาบัดเพียงรู ปแบบเดียว ในผูป้ ่ วยวัยรุ่ น
ออทิสติก และสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกใน
แต่ละครั้งที่เข้าร่ วมกิจกรรมตามโปรแกรม และการ
คงอยู่ ข องพฤติ ก รรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในทางที่
เหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอ้ านวยการสถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนคริ นทร์ที่สนับสนุนการวิจยั ขอบคุณผูช้ ่วย

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

วิจยั และอาสาสมัครวิจยั ทุกท่านที่ให้โอกาสได้เกิด
การพัฒนาโครงการวิจยั นี้
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