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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลินต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะ
สมองเสื่อม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดจ�ำนวน 54 คน
ท�ำการสุม่ เข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 27 คน กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์
ลินและกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือโปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์
ลิน และแบบประเมินภาวะซึมเศร้า (CES-D) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสถิติทดสอบค่าทีชนิดที่ไม่เป็นอิสระต่อ
กันและสถิติทดสอบค่าทีที่เป็นอิสระต่อกัน
ผลการศึกษา พบว่า คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าในกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลอง (M = 12.07, SD = 3.18) ต�่ำกว่า
ก่อนการทดลอง (M = 26.89, SD = 4.90) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 15.25, p<.05) และผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึม
เศร้าระหว่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมของกลุ่มทดลอง ( = -14.81, SD = 5.04) แตกต่างกว่ากลุ่มควบคุม ( = 2, SD = 4.40)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 14.65, p<.001) แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลินมี
ประสิทธิผลในการช่วยลดภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมได้
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากร, แนวคิดเพียร์ลิน, ภาวะซึมเศร้า, ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม

Abstract

This study used an experimental research design with a randomized controlled trial, divided into
experimental and control groups, and measured results before and after the experimental. The purpose of the
research aimed to examine the effects of a resource-enhancing program based on Pearlin’s conception on the
depression of the caregivers of elderly with dementia. The participants of this research were 54 caregivers of
elderly with dementia aged 20 years and over that met the inclusion criteria. The participants were randomly
assigned to an experimental group (n = 27) and a control group (n = 27). The experimental group participated
in the resource-enhancing program based on Pearlin’s conception,while the control group received regular
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nursing care.The research instrument consisted of the resource-enhancing program based on Pearlin’s                  
conception andthe center for epidemiologic studies depression scale.The data were analyzed by using
descriptive statistics, dependent t-test, and independent t-test.
The results found thatthe mean scores for the depression of the experimental group (M = 12.07,          
SD = 3.18) were lower than the pretest scores (M=26.89, SD=4.90) at a statistical significance (t = 15.25, p<.05).
The mean difference scores for the depression of the experimental group, between the pretest and posttest,
participating in the resource-enhancing program based on Pearlin’s conception ( = -14.81, SD = 5.04) were         
different than those of the control group ( = 2, SD = 4.40) at a statistical significance (t = 14.65, p<.001).
The findings suggest the benefit of the resource-enhancing program based on Pearlin’s conception in reducing
the depression of the caregivers of elderly with dementia.
Keywords: resource-enhancing program, Pearlin’s conception, depression, caregivers of elderly with dementia

บทนำ�

สมองเสื่ อ มเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ ไ ม่ ติ ด ต่ อ เป็ น ภาวะ
ถดถอยของสมองที่มีความบกพร่องในด้านของการรับรู้และ       
ทางความคิ ด 1 โดยมี ส าเหตุ ม าจากโรคความเสื่ อ ม
(Degenerative disease) เช่น โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s
disease), สมองเสื่ อ มจากหลอดเลื อ ดสมอง (Vascular
dementia), สมองเสื่อมบริเวณสมองส่วนหน้า (Frontotemporal lobar degeneration)2 เป็นต้น ภาวะสมองเสื่อม
จะพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งจากการที่
องค์การอนามัยโลกได้ส�ำรวจ พบว่าโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ         
เกิดภาวะสมองเสื่อมนั้นมาจากอัลไซเมอร์ ถึงร้อยละ 60-70  
ของจ�ำนวนผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่ส�ำรวจ คาดการณ์ว่า
จ� ำ นวนผู ้ สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อ มจะมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น          
เป็น 2 เท่าในทุกๆ 20 ปี3 ส�ำหรับในประเทศไทย ส�ำนักงาน
ส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยรายงานว่า พบความชุกของภาวะ
สมองเสื่อม ร้อยละ 12 ของประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป4 ภาวะสมองเสื่อมมักมีอาการผิดปกติทางการรับรู้ ความคิด
อารมณ์ พฤติกรรม บุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลต่อการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวัน5  โดยอาการของภาวะสมองเสือ่ มแบ่งได้เป็น 3 ระดับ
คือ ภาวะสมองเสื่อมระดับเล็กน้อย จะมีความจ�ำบกพร่อง
หลงลืมในเรือ่ งทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ไม่คอ่ ยมีสมาธิ แต่ยงั สามารถปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวันช่วยเหลือตนเองได้ ภาวะสมองเสือ่ มระดับปาน
กลาง ผู้สูงอายุมีอาการหลงลืมมากขึ้นไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันได้เอง มีปัญหาในด้านการตัดสินใจวางแผน เรียนรู้
แก้ไขปัญหา และภาวะสมองเสื่อมระดับรุนแรงจะมีบุคลิกภาพ
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวช้า มีพฤติกรรมซ�้ำๆ
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ในการรับประทานอาหาร มีปัญหาการกลืนอาหาร หลงลืมไม่
สามารถจ�ำชือ่ บุคคลในครอบครัวและตนเองได้ภาวะสมองเสือ่ ม
จะพบมากที่ระดับปานกลางและระดับรุนแรงในผู้สูงอายุภาวะ
สมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิต1,6
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนแตกต่างกัน เมื่อบุคคลในครอบครัวที่รับหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ดูแลจะต้อง
ดูแลในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) การจัดการและป้องกันอาการไม่พึง
ประสงค์ เช่ น ผู ้ สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อ มอาจมี พ ฤติ ก รรม
เดินหลงทางหรือเดินออกจากบ้าน7 (2) ให้การดูแลเพือ่ คงความ
สามารถในการช่วยเหลือตนเอง ผู้ดูแลกระตุ้นให้ผู้สูงอายุท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันด้วยตนเองให้มากที่สุด 8 (3) จัดสรรเวลา           
พักผ่อน ส่งเสริมทางด้านจิตสังคมเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์แก่ผู้สูง
อายุภาวะสมองเสื่อม9 (4) ดูแลเอาใจใส่ ผู้สงู อายุทมี่ ภี าวะสมอง
เสื่อมกลัวถูกทอดทิ้งจากญาติจึงต้องได้รับการดูแลโดยส่งเสริม
ความมั่นใจในตนเอง10 ดังนั้นผู้ดูแลจึงมีบทบาทที่ส�ำคัญโดย
เฉพาะผูด้ แู ลหลักในครอบครัว ซึง่ ผลจากการให้การดูแลผูส้ งู อายุ
ภาวะสมองเสื่อมเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องส่งผลกระทบ
ต่อผูด้ แู ลในหลายด้าน ได้แก่ สุขภาพทางด้านร่างกายด้านจิตใจ
และอารมณ์ด้านสังคมความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างและ
เศรษฐกิจ11 โดยปัญหาทางด้านร่างกายเกิดโรคความดันโลหิต
สูงหรือต�่ำ มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มีปัญหาอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย โรคกระเพาะอาหาร12 ปัญหาด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ ผูด้ แู ลประสบปัญหาทางด้านการเงินในการ
ใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล การขาดงานหรือลางานบ่อยเพื่อมา
ดูแลท�ำให้ขาดรายได้13 อีกทั้งปัญหาในด้านจิตใจและอารมณ์        
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ผูด้ แู ลเกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล14 มีการรับรูค้ วาม
สามารถตนเองลดลง เหนื่อยหงุดหงิดการควบคุมพฤติกรรม         
และการแสดงออกไม่เหมาะสม มีความคิดอยากท�ำร้ายตนเอง
ผูด้ แู ลในกลุม่ นีจ้ ะพบปัญหาสุขภาพจิตได้สงู โดยเฉพาะภาวะซึม
เศร้า11,15 ดังนั้นภาวะซึมเศร้าจึงเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตใน         
ผูด้ แู ลทีค่ วรให้ความส�ำคัญปัจจุบนั ภาวะซึมเศร้าในผูด้ แู ลมีอตั รา
ความชุก ร้อยละ 14.9 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
การศึกษาพบว่า ภาวะซึมเศร้าในผูด้ แู ลมีความสัมพันธ์กบั ระยะ
เวลาการดู แ ลของผู ้ ดู แ ลการเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า ในผู ้ ดู แ ลจะ
สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไปนับจากผู้ดูแล
เริ่มให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม16
ปัจจัยสาเหตุที่ท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะสมองเสื่อม คือ การเผชิญปัญหา ผู้ดูแลมีความถี่
ในการเผชิญปัญหาเมื่อเจอสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุภาวะ
สมองเสื่อมที่ยากล�ำบากในระดับต�่ำ  มีการยอมรับที่ยากท�ำให้
เกิดความเครียดเรื้อรังสะสมและพัฒนาเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า         
ในที่สุด17 แหล่งสนับสนุนทางสังคมที่มีขนาดเล็ก เมื่อต้องให้      
การดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมตลอดเวลาการมีอิสระของ       
ผูด้ แู ลในชีวติ ประจ�ำวันของตนเองจึงลดลง เกิดการแยกออกจาก
สังคม ขาดสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง ผูด้ แู ลเกิดความเครียด
มีความรู้สึกตนเองโดดเดี่ยว18 ความรู้การศึกษาที่มีระดับต�่ำ            
ผูด้ แู ลทีข่ าดความรูใ้ นการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ มนีจ้ งึ
ท�ำให้ตนเองรู้สึกกดดันและผิดหวังที่ให้การดูแลผู้สูงอายุภาวะ
สมองเสือ่ มแล้วอาการไม่ดขี นึ้ อีกทัง้ รายได้และภาระของผูด้ แู ล
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการเกิดภาวะซึมเศร้า หน้าที่ในการดูแล
ทีผ่ ดู้ แู ลจะต้องจัดการกิจวัตรประจ�ำวันแทนผูส้ งู อายุภาวะสมอง
เสื่อม เช่น การท�ำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับ
ประทานอาหาร ตลอดการดูแลเวลาป้องกันการเดินพลัดหลง
ออกจากบ้านรวมไปถึงการตอบสนองความต้องการของผูส้ งู อายุ
ภาวะสมองเสือ่ มทีเ่ รียกร้องเพือ่ รอให้การช่วยเหลือต่างๆปัญหา
เหล่านี้ท�ำให้ผู้ดูแลเกิดความไม่มั่นใจในตนเอง19 ท�ำให้ผู้ดูแลรับ
ภาระหนักเกิดความเหนื่อยเครียดสะสม ซึ่งมีผลต่อระดับภาวะ
ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้ดูแล11สอดคล้องกับแนวคิดของเพียร์ลิน
ว่าด้วยการที่ผู้ดูแลเกิดความเครียดสะสมมาจากความเครียด
หลักจากการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ความเครียดจาก
บทบาทผู้ดูแล และความเครียดภายในของผู้ดูแล20 เมื่อผู้ดูแล
เกิดความเครียดสะสมเรือ้ รังจึงน�ำไปสูก่ ารเกิดภาวะซึมเศร้ามาก
ที่สด15,11
ุ ซึ่งในแนวคิดของเพียร์ลินได้อธิบายถึงแหล่งทรัพยากร
นั่นคือ การเผชิญปัญหา (coping) และแรงสนับสนุนทางสังคม
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(social support) ซึ่ง 2 ตัวกลาง (mediator) ดังกล่าวนี้             
เป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและ
ภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแล โดยความเครียดของผู้ดูแลมาจาก
ความเครียดหลักของการดูแลที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่อม ความเครียดจากบทบาทที่เกิดจากการดูแล         
ผู ้ สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อ มด้ ว ยความรู ้ สึ ก ขั ด แย้ ง ในตนเอง          
ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว และความเครียดภายในจิตใจของ           
ผู้ดูแลที่เกิดจากความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง รู้สึกสูญเสีย
ความเป็นตัวตนของตัวเอง ซึง่ หากผูด้ แู ลได้รบั การส่งเสริมแหล่ง
ทรัพยากรหรืออาจเรียกว่าตัวกลางนี้ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมในด้าน
ทักษะการเผชิญปัญหาที่ดี ได้รับการส่งเสริมการมีเครือข่าย
สนับสนุนทางสังคมและได้รับการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง จะสามารถลดภาวะซึมเศร้าในผูด้ แู ลผูส้ งู อายุภาวะสมอง
เสื่อมลงได้   

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
ภาวะสมองเสื่อมก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมแหล่ง
ทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลิน
2. เพือ่ เปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
ภาวะสมองเสื่อมระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมแหล่ง
ทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลินและกลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ

กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ น� ำ แนวคิ ด กระบวนการ
ความเครี ย ดของเพี ย ร์ ลิ น ปี ค.ศ. 1990 มาพั ฒ นาเป็ น                  
รู ป แบบการบ� ำ บั ด เพื่ อ ลดภาวะซึ ม เศร้ า ในผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ             
ภาวะสมองเสื่อมโดยที่ภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเป็นผลที่เกิด       
จากความเครียดจากการที่ผู้ดูแลไม่สามารถเผชิญกับปัญหา
(Coping) ได้ สาเหตุจากความเครียดหลักในการดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมเรียกร้องการดูแลจาก          
ผู้ดูแลตลอดเวลาท�ำให้มีการดูแลที่ยุ่งยากซับซ้อนอีกทั้งผู้ดูแล
ขาดแหล่งสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เนือ่ งด้วยจาก
ความเครียดในบทบาทผู้ดูแลที่ต้องดูแลผู้สูงอายุภาวะสมอง
เสื่อมเป็นระยะเวลาที่ยาวนานท�ำให้ผู้ดูแลจ�ำเป็นต้องลาออก
จากงานประจ�ำ ขาดรายได้ มีปญ
ั หาในด้านการเงิน สัมพันธภาพ
กับบุคคลรอบข้างในสังคมหรือเพือ่ นบ้านขาดหายไปและผูด้ แู ล
สูญเสียความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจากความเครียดภายในของ
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ผลของโปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลิน
ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม

ผู้ดูแลที่ผู้ดูแลขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่
ให้การดูแล แหล่งทรัพยากรนี้จะมีผลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแล
ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึง
พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลนิ ซึง่
โปรแกรมนี้จะส่งเสริมทักษะของผู้ดูแลในด้านการเผชิญปัญหา
โดยมีส่วนกิจกรรมได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ การให้ความรู้
การจัดการกับอารมณ์ และการฝึกทักษะการเผชิญปัญหา อีกทัง้
โปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลินนี้ยังส่ง
เสริมความมีคุณค่าในตนเอง และส่งเสริมการสนับสนุนทาง
สังคม ซึ่งมีส่วนกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมกระจกสะท้อนตัวตน  
และกิจกรรมเครือข่ายสังคมผูด้ แู ลตามล�ำดับเพือ่ น�ำไปสูก่ ารลด
ภาวะซึมเศร้าของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุภาวะสมองเสือ่ ม ซึง่ ในการวิจยั
นีม้ กี ลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยประเมินภาวะซึมเศร้าก่อน        
และหลังการทดลอง  

สมมติฐานการวิจัย

1. คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของกลุ่มทดลองภาย
หลังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลนิ
ต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
2. ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าหลังได้
รับโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลนิ ในกลุม่
ทดลองต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(experimental research design) แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
วั ดผลก่ อนและหลั ง การทดลอง (The pretest-posttest          
control group design) เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริม
แหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลินต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแล
ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม โดยกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาล
ตามปกติ แ ละกลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ โปรแกรมส่ ง เสริ ม แหล่ ง
ทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลิน โดยโปรแกรมประกอบด้วย           
6 กิจกรรมได้แก่ 1) กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ 2) กิจกรรมการ
ให้ความรู้ 3) กิจกรรมการจัดการกับอารมณ์ 4) กิจกรรมฝึก
ทั ก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หา 5) กิ จ กรรมกระจกสะท้ อ นตั ว ตน              
6) กิจกรรมเครือข่ายสังคมผู้ดูแลใช้เวลากิจกรรมละประมาณ
45-60 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
และพิจารณาจากคุณสมบัติตามเกณฑ์ (inclusion criteria)
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ดังนี้ 1) เป็นผู้ดูแลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีความสัมพันธ์เป็น         
เครือญาติกับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม เช่น ญาติพ่ีน้อง ลูก
หลาน สามี ภรรยา และให้การดูแลโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
2) เป็นผู้ดูแ ลที่มีห น้าที่ในการรับผิดชอบกิจวัตรประจ� ำ วั น              
3) แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค�ำถาม (2Q) แปลผล มีแนวโน้ม
เป็นภาวะซึมเศร้าและแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 ค�ำถาม    
(9Q) แปลผล คะแนน ≥ 7เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา
(exclusion criteria) คือ 1) เป็นผูด้ แู ลผูส้ งู อายุภาวะสมองเสือ่ ม
น้อยกว่า 6 เดือน 2) ไม่สามารถสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาไทยได้
เกณฑ์การยุตกิ ารเข้าร่วมการศึกษา (discontinuation criteria)
อาสาสมัครขอถอนตัวจากการวิจยั ย้ายทีอ่ ยู่ เสียชีวติ โดยก�ำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป G*power version
3.1.9.2 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 54 คน ท�ำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธี Block randomization (Block of four) เข้ากลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 27 คน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
น� ำ ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผล ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
ใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส� ำ เร็ จ รู ป SPSS โดยใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา
(Descriptive statistics) มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม       
ด้วยสถิติที (t-test) และก�ำหนดค่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1. เครื่องมือในการคัดกรอง โดยใช้แบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า 2Q เป็นค�ำถาม 2 ข้อค�ำถาม โดยค�ำถามจะ
ประเมินถึงอาการ เศร้า หดหู่ ท้อแท้ สิ้นหวัง ในช่วง 2 สัปดาห์
ที่ผ่านมา การแปลผล หากค�ำตอบไม่มีอาการในทั้งสองค�ำถาม
แปลผล ปกติ หากค�ำตอบมีอาการข้อใดข้อหนึง่ หรือ ทัง้ สองข้อ
แปลผล มีความเสี่ยง หรือ มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า จากนั้น
ท�ำแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q ต่อไปเพื่อให้การช่วยเหลือ         
ซึง่ เครือ่ งมือทัง้ สองแบบเป็นเครือ่ งมือมาตรฐานจากกรมสุขภาพจิต
2. เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
   
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะ
ให้เลือกตอบและเติมค�ำในช่องว่าง ประกอบด้วยข้อค�ำถาม     
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความสัมพันธ์กับ       
ผู ้ รั บ การดู แ ล สถานภาพสมรส รายได้ ห ลั ก ของครอบครั ว            
ต่ อ เดื อ น ความเพี ย งพอของรายได้ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ใ นครั ว เรื อ น              
โรคประจ�ำตัว ระยะเวลาที่ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมต่อปี
ระยะเวลาที่ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมเฉลี่ยชั่วโมงต่อวัน
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จ�ำนวนคนที่ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
2.2 แบบประเมินภาวะซึมเศร้า (The Center
for Epidemiologic Studies Depression Scale: CES-D)       
ใช้ แ บบวั ด ที่ พั ฒ นาโดยแรดลอฟ (Radloff) ปี ค.ศ.1977
และได้น�ำมาแปลเป็นภาษาไทย21 ประกอบไปด้วย 20 ข้อ
ค�ำถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้สอบถามความรู้สึกและพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า เป็นค�ำถามเชิงลบ 16 ข้อ โดยค่า
คะแนนรวมมีตงั้ แต่ 0-60 คะแนนการแปลผลคะแนนมาตรฐาน
ที่บ่งชี้ภาวะซึมเศร้ามีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 19 คะแนน แบบ
วัดนีม้ กี ารตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ โดยหาค่าความเทีย่ ง
(Reliability) จากผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้คา่ ความตรงเนือ้ หา (Content
Validity Index: CVI) เท่ากับ 1 น�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และน�ำข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .92
3. เครือ่ งมือในการด�ำเนินการทดลอง คือ โปรแกรม
ส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลิน ซึ่งเป็นโปรแกรม   
ที่ ช ่ ว ยลดภาวะซึ ม เศร้ า ในผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ภ าวะสมองเสื่ อ ม           
ตามแนวคิดกระบวนการความเครียดของเพียร์ลิน20 โดยเน้น       
ส่งเสริมแหล่งทรัพยากรที่เป็นตัวกลาง ออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา ประกอบด้วย กิจกรรมจ�ำนวน
6 กิจกรรมได้แก่ 1) กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ 2) กิจกรรมการ
ให้ความรู้ 3) กิจกรรมการจัดการกับอารมณ์ 4) กิจกรรมฝึก
ทั ก ษะการเผชิ ญ ปั ญ หา 5) กิ จ กรรมกระจกสะท้ อ นตั ว ตน              
6) กิจกรรมเครือข่ายสังคมผู้ดูแล ใช้เวลากิจกรรมละประมาณ
45-60 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ วิเคราะห์
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หาจากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ� ำนวน 3 ท่ า นแล้ ว                
ผู้วิจัยมีการน�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่อม จ�ำนวน 3 คน ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน            
กับกลุ่มผู้ดูแลในการวิจัยครั้งนี้ ก่อนน�ำไปใช้จริง
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ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบรายละเอียดของการวิจัย โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจยั
ขัน้ ตอนการร่วมการวิจยั ระยะเวลาของการวิจยั การรักษาความ
ลับส่ว นบุค คลและการเผยแพร่ภาพรวมเพื่อประโยชน์ ทาง
วิชาการเท่านั้น

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองมีอายุเฉลี่ย 41.70 ปี  
กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 46.67 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งสอง
กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 77.8, 74.1 ตามล�ำดับ ด้านความสัมพันธ์
กับผู้รับการดูแล กลุ่มทดลองมีความสัมพันธ์เป็นหลาน ร้อยละ
44.4 กลุม่ ควบคุมความสัมพันธ์เป็นบุตร ร้อยละ 29.6 ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวในกลุม่ ทดลองร้อยละ 37.0 และกลุม่
ควบคุมประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 37.0 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
พบว่ากลุ่มทดลองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,148 บาท กลุ่ม
ควบคุมมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 26,518 บาท ด้านระยะเวลาการ
ดูแล กลุ่มทดลองมีระยะเวลาการดูแลเฉลี่ย 1 ปี 3 เดือน           
กลุ่มควบคุมเฉลี่ย 2 ปีด้านจ�ำนวนชั่วโมงต่อวัน พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีจ�ำนวนชั่วโมงในการดูแลเฉลี่ย 11.8 ชั่วโมงต่อวัน         
กลุม่ ควบคุมมีจำ� นวนชัว่ โมงในการดูแลเฉลีย่ 10.7 ชัว่ โมงต่อวัน
และจ�ำนวนผู้ช่วยดูแลส่วนใหญ่ พบว่ามีจ�ำนวนเฉลี่ย 1 คน          
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตก
ต่างข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้
สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และทดสอบค่าทีด้วย         
Independent t-test พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัย
ส�ำคัญ .05

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณารั บ รองจาก
คณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ COA no.038/2562
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 และได้รับการอนุญาตจาก               
ทางสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ประชาสัมพันธ์เชิญชวน         
เข้าร่วมการวิจัยโดยสมัครใจผู้วิจัยแนะน�ำตนเองและชี้แจง          
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ผลของโปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลิน
ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้าของกลุม่ ทดลองก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากร
ตามแนวคิดเพียร์ลิน (n = 27)
คะแนนภาวะซึมเศร้า
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

M

SD

df

t

p-value

26.89
12.07

4.90
3.18

26

    15.25

.000

จากตารางที่1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะซึม
เศร้าของกลุม่ ทดลองก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมแหล่ง
ทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลนิ พบว่าคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้า
ก่ อ นได้ รั บ โปรแกรมส่ ง เสริ ม แหล่ ง ทรั พ ยากรตามแนวคิ ด            
เพียร์ลิน (M = 26.89, SD = 4.90) และคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า

ภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิด
เพียร์ลนิ (M = 12.07, SD = 3.18) มีคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้า
หลังการทดลองต�่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญ      
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตาม
แนวคิดเพียร์ลินระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n = 54)
คะแนนภาวะซึมเศร้า

กลุ่มทดลอง (n = 27) กลุ่มควบคุม (n = 27)
M SD
SD M SD
SD

		
ก่อนทดลอง

26.89 4.90

หลังทดลอง

12.07 3.18

14.81 5.04

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะ
ซึมเศร้าระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง           
( =-14.81, SD = 5.04) ซึ่งได้รับโปรแกรมส่งเสริมแหล่ง
ทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลิน ต�่ำกว่ากลุ่มควบคุม ( = 2,           
SD = 4.40) ซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญ         
ทางสถิติ (t = 14.65, p<.05) แสดงว่าภายหลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิด
เพี ย ร์ ลิ น มี ค ะแนนเฉลี่ ย ภาวะซึ ม เศร้ า ต�่ ำ กว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ               
การพยาบาลตามปกติ

การอภิปรายผลการวิจัย

ผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับโปรแกรมส่ง
เสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลิน หลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าต�่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่
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26.78 4.75

2 4.40
28.78 4.99

df

t

p value

52

14.65  

.000

1 ตามตารางที่ 1 โดยโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนว
คิดเพียร์ลินได้มีการส่งเสริมในด้านการเผชิญปัญหา (Coping)
จะมุ่งเน้นให้ผู้ดูแลฝึกทักษะในการเผชิญปัญหา เรียนรู้ขั้นตอน
การแก้ ไ ขปั ญ หา ฝึ ก ให้ ผู ้ ดู แ ลปรั บ มุ ม มองในการเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ที่ยากล�ำบาก การค้นหามุมมองในเชิงบวกจาก
เหตุการณ์ปัญหาที่ผู้ดูแลพบเจออีกทั้งผู้ดูแลได้เรียนรู้วิธีการ
จัดการกับอารมณ์โกรธ ได้รบั ความรูใ้ นเรือ่ งของภาวะสมองเสือ่ ม
และภาวะซึมเศร้า ผู้ดูแลจึงทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรม        
ปัญหาผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากภาวะของ          
โรคท�ำให้ผู้ดูแลเกิดการยอมรับและเข้าใจในปัญหามากยิ่งขึ้น22
อีกทัง้ ส่งเสริมในด้านแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
จะมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้ดูแ ลด้ ว ยกั น            
การมีปฏิสมั พันธ์กนั อย่างต่อเนือ่ ง แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ช่วยเหลือ
ให้กำ� ลังใจซึง่ กันและกัน เพิม่ ช่องทางการติดต่อโดยตัง้ กลุม่ ผูด้ แู ล
จากระบบไลน์ติดต่อ (Line) เพื่อให้ผู้ดูแลได้แลกเปลี่ยน พูดคุย

The Effects of a Resource-Enhancing Program Based on Pearlin’s Conception
on The Depression of The Caregivers of Elderly with Dementia

สื่อสารความรู้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการดูแลตนเองและผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งให้ข้อมูลการเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือ        
ในชุมชนตัง้ แต่ระดับปฐมภูมเิ มือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินแก่ผดู้ แู ล ผูด้ แู ล
จึงเกิดความมัน่ ใจในตนเอง มีกำ� ลังใจทีเ่ ปลีย่ นมุมมองทางความ
คิดว่าตนเองไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่
ลึกลงไปในกลุ่มผู้ดูแลให้ต่อเนื่องยาวนาน23 และส่งเสริมความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) มุ่งเน้นให้ผู้ดูแลได้รับ
ความรู้การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ฝึกมองข้อดีของ
ตนเองและของผู้อื่น เมื่อผู้ดูแลได้รับการฝึกคิดในเชิงบวกเป็น
ประจ�ำจะท�ำให้กระบวนการคิดของผู้ดูแลเกิดมุมมองการมอง
เห็นในข้อดีของตนเองและผู้อื่นมากกว่าข้อเสีย ซึ่งเป็นตัวลด
ทอนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง24 ดังนั้นเมื่อผู้ดูแลได้รับการ       
ส่งเสริมการเผชิญปัญหา แรงสนับสนุนทางสังคมและความรูส้ กึ
มีคุณค่าในตนเอง กระบวนการความเครียดของผู้ดูแลเกิด          
การเปลี่ยนแปลงท�ำให้ช่วยยับยั้งการเกิดความเครียดสะสม
ในผู้ดูแลส่งผลลัพธ์ให้ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะ      
สมองเสื่อมนั้นลดลง
นอกจากนั้นผลต่างค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้า
ระหว่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากร
ตามแนวคิดเพียร์ลนิ ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมแตกต่างกัน
จากผลการศึกษาพบว่า ผลต่างของค่าเฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้า
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง ( = -14.81,
SD = 5.04) ซึง่ ได้รบั โปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนว
คิดเพียร์ลินมากกว่ากลุ่มควบคุม ( = 2, SD = 4.40) ซึ่งได้รับ
การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = 14.65,
p<.001) ตามตารางที่ 2 แสดงว่าภายหลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิด
เพียร์ลิน มีผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้ามากกว่า        
กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน        
การวิจัยข้อที่ 2 ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้
เนื่องจากโปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตาม
แนวคิดเพียร์ลินที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
โดยออกแบบขึ้นตามแนวคิดเพียร์ลิน20 เน้นส่งเสริมการเผชิญ
ปัญหา (Coping), การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
รวมทัง้ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง (Self-esteem)20 ซึง่ มีผลต่อ
การจั ด การภาวะซึ ม เศร้ า โดยการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้
ออกแบบเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
(randomized controlled trial) เพื่อให้เกิดความตรงภายใน
ผู้วิจัยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีการสุ่ม
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ตัวอย่างด้วยบล็อก (Block Randomization) โดยท�ำการสุ่ม
กลุม่ ตัวอย่างเข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่ อ ช่ ว ยการเพิ่ ม ความแปรปรวนที่ มี ร ะบบให้ มี ค ่ า สู ง สุ ด            
(Maximization of Experimental Variance), ลดความคลาด
เคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุด (Minimization of Error Variance)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ให้ มี ค ่ า ความตรง (Validity) และ
ความเทีย่ ง (Reliability) มากทีส่ ดุ และลดความควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อนให้มีค่าคงที่ (control extraneous variables)
ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเริ่มต้น
เท่าเทียมกันในการเริม่ การศึกษาวิจยั 25 โดยผูด้ แู ลผูส้ งู อายุภาวะ
สมองเสื่อมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม จะได้รับการพยาบาลตาม
ปกติ โดยมีการให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อม, การดูแลผู้สูงอายุ
ภาวะสมองเสื่อม, ภาวะซึมเศร้า ส่วนในกลุ่มทดลองได้รับการ
ฝึกทักษะในการเผชิญปัญหา การจัดการกับอารมณ์ ฝึกมองหา
สิ่งดีจากตนเอง,การเผชิญสถานการณ์ที่ยากล�ำบาก ยอมรับ       
และเข้าใจปัญหารวมทั้งการมีกลุ่มสังคมที่ช่วยส่งเสริมตนเอง
การเสริมสร้างทักษะเหล่านี้อย่างเป็นระบบดังกล่าว ส่งผลให้       
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุภาวะสมองเสือ่ ม มีการปรับตัว เข้าใจสถานการณ์  
สามารถจัดการอารมณ์ซึมเศร้า ได้อย่างมีประสิทธิผล ท�ำให้ค่า
เฉลี่ยคะแนนของกลุ่มทดลองต�่ำกว่า (M = 12.07, SD = 3.18)
กลุ่มควบคุม (M = 28.78, SD = 4.99) แสดงให้เห็นถึง
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมสามารถช่ ว ยลดภาวะซึ ม เศร้ า                
ในกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมได้
ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการ       
ส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลินช่วยให้ผู้ดูแลผู้สูง
อายุภาวะสมองเสื่อม สามารถลดระดับภาวะซึมเศร้าได้จริง  
สอดคล้องกับการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญ
ความเครียดต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นพบว่าภาวะซึม
เศร้าหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียด
วัดผลทันทีและระยะติดตามผล 1 และ 3 เดือนมีคา่ เฉลีย่ คะแนน
ภาวะซึ ม เศร้ า ลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ 26 อี ก ทั้ ง ยั ง
สอดคล้องกับการศึกษาในผู้ดูแลที่เป็นเพศหญิงที่รับการดูแล         
ผู้ป่วยสมองเสื่อม พบว่าหลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนสามารถ
ท�ำให้ภาวะซึมเศร้านัน้ ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต27ิ นอกจาก
นี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยโรคจิ ต เภท พบว่ า หลั ง ได้ รั บ
โปรแกรมส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง วัดผลทันที และ
ระยะติดตาม 1 และ 3 เดือน พบว่าความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
นั้นเพิ่มขึ้นและอาการซึมเศร้าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต28ิ
จึงกล่าวได้วา่ โปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิด
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ผลของโปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลิน
ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม

เพียร์ลิน สามารถลดภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมอง
เสื่อมภายหลังจากการน�ำโปรแกรมไปใช้กับผู้ดูแลท�ำให้เกิด
ทักษะในการเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์ของตนเอง มีเครือ
ข่ายสังคมผู้ดูแล และเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น  
แตกต่างกับผูด้ แู ลผูส้ งู อายุภาวะสมองเสือ่ มทีไ่ ด้รบั การพยาบาล
ตามปกติอย่างเห็นได้ชัดดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะ
ซึมเศร้าหลังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิด
เพียร์ลินในกลุ่มทดลอง (M = 12.07, SD = 3.18) ต�่ำกว่ากลุ่ม
ควบคุม (M = 28.78, SD = 4.99) อย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติ       
(t = 14.65, p<.05)

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำ�วิจัย

1. การน�ำโปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากร        
ตามแนวคิดเพียร์ลินไปใช้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม
เพื่อลดภาวะซึมเศร้า ควรมีการเตรียมความพร้อมบุคลากร          
ในการจัดอบรมความรู้และทักษะในเนื้อหาของโปรแกรมนี้        
เพื่อให้ผู้น�ำกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีเป็นผู้ที่มีทักษะ  
ช่วยกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มและสามารถด�ำเนินกิจกรรมตาม
โปรแกรมการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลินได้
อย่างมีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยในครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริม
แหล่งทรัพยากรตามแนวคิดเพียร์ลินต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแล      
ผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ระยะติดตามผลในช่วง 1 เดือน,             
3 เดือน และ 6 เดือน หลังสิ้นสุดโปรแกรม
2. ควรมีการปรึกษาประเด็นปัญหาภาวะซึมเศร้า
ส�ำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่น เช่น กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีโรคจิตเภท เป็นต้น
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