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Abstract

Objective: To test the efficacy of problem-solving group therapy conjoined with mindfulness for depression
in elderly with chronic diseases living in the community.
Methods: This study used quasi-experimental research. The subjects were 52 elderly with chronic conditions
and depression comorbidity who lived in the community. They were recruited by purposive sampling and
divided into two experimental and control groups of 26. The experimental group participated in
the problem-solving group therapy, consisting of 7 sessions for 4 weeks, conjoined with mindfulness program
while the control group received routine nursing care. The outcomes of this program were the reduction
of depression scores and improved problem-solving skills measured by Thai geriatric depression scale (TGDS),
and problem-solving inventory with the reliability of 0.89 and 0.87, respectively. Data were analyzed using
descriptive statistics and t-test.
Results: Both experimental and control group had statistically significant reduced depressive symptoms
(p < .005) immediately after receiving the intervention. Comparing between two groups, the experimental
group has a statistically significant lowered score of depression than the control group immediately after
intervention and at one month follow-up (p < .005). While the problem-solving skill score of the
experimental group were statistical significance higher than the control group in both immediately after
intervention and at one month follow-up (p < .005).
Conclusion: The problem-solving group therapy conjoined with mindfulness is more likely to reduce
depression and improve problem-solving skills among the elderly who had chronic diseases. It could be
an optional nursing care for elderly with chronic diseases and depression comorbidity in the community.
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กลุ่มบำ�บัดด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกับการเจริญสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

ความรู้เดิม : การบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหา หรือการ
เจริญสติอย่างเดียวมีประสิทธิผลต่อการลดภาวะซึมเศร้า
ความรูใ้ หม่ : โปรแกรมกลุม่ บ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาร่วม
กับการเจริญสติสามารถลดอาการซึมเศร้าและเพิ่มทักษะ
การแก้ไขปัญหาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังได้ ท�ำให้เกิด
การตระหนักรู้ในปัญหาของตนเอง อยู่กับความเป็นจริง
ลดความวิตกกังวล น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ประโยชน์ทจี่ ะน�ำไปใช้ : โปรแกรมฯ ดังกล่าว สามารถน�ำ
ไปใช้ เ ป็ น ทางเลื อ กในการบ� ำ บั ด ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี
โรคเรื้อรังและภาวะซึมเศร้าในชุมชนได้ และอาจปรับ
รูปแบบให้เหมาะกับบริบทในกลุ่มเป้าหมายอื่น
บทน�ำ

ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย
ในผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 5.7 ในผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี1
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงหรือพิการ มักมีความยากล�ำบากในการ
เข้ารับบริการสาธารณสุขและมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้
สูงกว่าผูส้ งู อายุทวั่ ไป2 จากผลการคัดกรองสุขภาพผูส้ งู อายุของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 33 และมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า (depressive
disorder) ร้อยละ 62 ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยด้านจิตสังคม
และปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจมีผลต่อการ
เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยปัจจัยทางชีวภาพ เช่น
กรรมพันธุ์ สารเสพติด พยาธิสภาพทางสมอง การเจ็บป่วยด้วย
โรคทางกาย3 ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทางกาย 5 โรค
ได้แก่ มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และ
โรคไตวายเรื้อรัง ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าซึ่ง
พบได้ร้อยละ 20 – 25 สูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป4 เนื่องจาก
ความเจ็บป่วยส่งผลให้ศกั ยภาพในการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุ
ต�่ำลงและการรับรู้คุณค่าในตนเองลดลงจากการต้องพึ่งพิง
ผู้อื่นมากขึ้น อาจท�ำให้เกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้า
ตามมา ผูส้ งู อายุทเี่ จ็บป่วยเป็นเวลานานอาจคิดอยากตายหรือ
วางแผนท� ำ ร้ า ยตั ว เอง หรื อ ไม่ ย อมกิ น ยาเพื่ อ รั ก ษาความ
เจ็บป่วยเพื่อปล่อยให้อาการทรุดลงจนเสียชีวิต2 ส่วนปัจจัย
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ด้านจิตสังคม เช่น บุคลิกภาพ การเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย
สนใจแต่ในด้านที่ไม่ดีหรือด้านลบของสิ่งต่าง ๆ มากกว่า
ด้านบวก สภาวะอารมณ์ไม่คงทีแ่ ละเปลีย่ นแปลงได้งา่ ย คิดมาก
วิตกกังวลง่าย5,6 รูปแบบการเผชิญปัญหาไม่เหมาะสม เช่น
ปฏิ เ สธและหลี ก หนี ป ั ญ หา มองเห็ น ปั ญ หาเป็ น ภาพรวม
ไม่สามารถแยกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วน ๆ จึงไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้4 น�ำไปสูก่ ารเกิดปัญหาสุขภาพจิต
และปัจจัยด้านสังคม สิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจ เช่น การอยูใ่ น
สั ง คมที่ แ ออั ด หรื อ มี ค วามรุ น แรง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด
นอกจากนี้ การสูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคมมีผล
โดยตรงต่อสภาพจิตใจและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตผูส้ งู อายุ
ได้เช่นเดียวกัน5-7
แนวทางการบ�ำบัดรักษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหลาย
รูปแบบ ทั้งการรักษาทางด้านร่างกาย ได้แก่ การใช้ยารักษา
ซึมเศร้า หรือการรักษาด้วยไฟฟ้าในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยยา การรักษาด้านจิตใจด้วยจิตบ�ำบัดรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม เช่น การให้ค�ำปรึกษา การบ�ำบัดเพื่อปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรม การท�ำกลุ่มจิตบ�ำบัดประคับประคอง
เป็นต้น8 ทั้งนี้ การบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (problem
solving therapy; PST) เป็นรูปแบบการบ�ำบัดทางจิตสังคม
ชนิดหนึง่ ทีเ่ น้นการจัดการและการแก้ไขปัญหาทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ผู้บ�ำบัดและผู้ป่วยจะร่วมกันค้นหาและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหา แล้วมีการจัดการปัญหาให้ลดลงและปรับปรุง
พฤติกรรมการแก้ปัญหาให้เหมาะสม9 หลักส�ำคัญคือปรับ
มุมมองต่อปัญหาในทางลบมาเป็นทางบวก ปรับจากวิธีการ
แก้ไขปัญหาแบบหุนหันพลันแล่นไม่สมเหตุผล ไม่ระมัดระวัง
หรือหลีกเลีย่ งมาเป็นการแก้ไขปัญหาแบบใช้เหตุผล มีทางเลือก
ในการแก้ ไขปั ญ หามากขึ้ น และท� ำ ได้ จ ริ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
อารมณ์เศร้าลดลง10 ทักษะการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
4 ด้าน คือ การให้นิยามของปัญหาและท�ำความเข้าใจกับ
โครงสร้างของปัญหา การก�ำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
การตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กในการแก้ ไขปั ญ หา และการ
ด�ำเนินการตามทางที่เลือกและพิสูจน์9,11 การทบทวนเอกสาร
วิจัย พบว่า PST เป็นรูปแบบการบ�ำบัดที่ช่วยลดภาวะซึมเศร้า
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ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า12 และสามารถใช้ได้ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น
โรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเรื้อรัง และโรคซึมเศร้าที่มีอาการ
เล็ ก น้ อ ย 13 การศึ ก ษาในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ
พบประสิทธิภาพในการลดภาวะซึมเศร้าได้ทงั้ ในผูส้ งู อายุทวั่ ไป
และผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน4,14 ช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
จัดการอารมณ์และความเศร้าได้ดขี นึ้ รวมทัง้ จัดการปัญหาและ
แรงกดดันที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ15
ส่วนการเจริญสติ (mindfulness) เป็นการฝึกให้
อยู ่ กั บ ปั จ จุ บั น ขณะ 16 ท� ำ ให้ ส ติ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง มั่ น และท� ำ ให้
ยิ่งขึ้นไปจนเกิดปัญญา สติ คือ ความระลึกได้ ความนึกขึ้นได้
ความไม่เผลอ การคุมจิตไว้กับสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่ เป็นอาการที่
จิ ต ไม่ ห ลงลื ม ระงั บ ยั บ ยั้ ง ใจได้ 17 แนวทางการเจริ ญ สติ มี
หลายรูปแบบแต่มีเป้าหมายเหมือนกัน คือ ดับทุกข์ ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น มี ก ารศึ ก ษาผลน� ำ หลั ก การเจริ ญ สติ ม าใช้ ใ นการ
เสริมสร้างสุขภาพจิตในผู้สูงอายุพบว่า ช่วยให้ผู้สูงอายุลด
ความวิ ต กกั ง วลท� ำ ให้ จิ ต ใจสงบขึ้ น18 หากผู ้ สู ง อายุ ป ฏิ บั ติ
เจริญสติปฏั ฐานอย่างต่อเนือ่ งจะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าได้19
ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังพบว่าช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น ลดภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้20 นอกจากนี้ การศึกษาการ
เจริญสติร่วมกับการบ�ำบัดรูปแบบอื่นพบว่า เพิ่มประสิทธิผล
ในการบ�ำบัดรักษามากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรม21,22 การสร้างความเข้มแข็งทางใจที่เน้นการ
ฝึกสติ23 เป็นต้น การฝึกท�ำสมาธิประมาณ 20 นาที มีผลต่อ
การแก้ไขปัญหาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากการมีสติจะช่วยให้คนเราสามารถอยู่กับปัจจุบันและ
รู ้ จั ก อารมณ์ ข องตนเองดี ขึ้ น จึ ง ส่ ง ผลให้ ทั ก ษะการแก้ ไข
ปัญหาดีขึ้น24
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าการศึกษาโปรแกรมกลุม่ บ�ำบัดตามแนวคิดการบ�ำบัดด้วย
การแก้ ไขปั ญ หาผสมผสานแนวคิ ด การเจริ ญ สติ ต ่ อ ภาวะ
ซึมเศร้ายังมีค่อนข้างจ�ำกัด และยังไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุที่
ป่ ว ยเป็ น โรคเรื้ อ รั ง และมี ภ าวะซึ ม เศร้ า ร่ ว มด้ ว ย ดั ง นั้ น
คณะผู ้ วิ จั ย จึ ง ต้ อ งการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรม
กลุ ่ ม บ� ำ บั ด ตามแนวคิ ด การบ� ำ บั ด ด้ ว ยการแก้ ไขปั ญ หา
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ผสมผสานแนวคิดการเจริญสติในผูส้ งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รังร่วมกับ
ภาวะซึมเศร้าในชุมชน โดยเปรียบเทียบระดับภาวะซึมเศร้า
และระดับทักษะการแก้ไขปัญหา ก่อนและหลังการทดลอง
และหลังติดตามหนึ่งเดือนในผู้สูงอายุที่ได้รับโปรแกรมบ�ำบัด
ดังกล่าว และศึกษาเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ โดยคาดว่าการศึกษาครั้งนี้จะได้ทางเลือกการบ�ำบัด
ส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ โี รคเรือ้ รังและมีภาวะซึมเศร้าร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิผล และเสริมสร้างศักยภาพของผูส้ งู อายุในการจัดการ
ปัญหาของตนเองที่เหมาะสมขึ้น
วิธีการ

เป็นการศึกษาวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-experimental
research) ชนิดสองกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลัง (pretestposttest control group design) เพื่อทดสอบประสิทธิผล
ของโปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกับการ
เจริญสติต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี โรคเรื้ อ รั ง ในชุ ม ชน
แห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี คั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การคัดเข้าคือ อายุ 60 - 79 ปี มีโรคเรื้อรังใด ๆ
ใน 5 กลุ ่ ม โรค ได้ แ ก่ เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคระบบ
ทางเดินหายใจ โดยไม่มีอาการทางกายรุนแรงที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเข้ากลุม่ หรือเป็นโรคติดต่อทีอ่ ยูใ่ นระยะแพร่กระจายเชือ้
มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับเล็กน้อย-ปานกลาง (จากการ
ประเมิ น ภาวะซึ ม เศร้ า ด้ ว ยแบบวั ด ความเศร้ า ในผู ้ สู ง อายุ
ของไทยที่มีคะแนนตั้งแต่ 13 - 24 คะแนน) ไม่มีความจ�ำเสื่อม
ไม่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยยารั ก ษาซึ ม เศร้ า ค� ำ นวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* power ก�ำหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 0.05 ให้อ�ำนาจทดสอบ 0.80 และก�ำหนด
ขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (effect size) เท่ากับ 0.70
ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 52 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทดลอง กลุม่ ละ 26 คน โดยจัดกลุม่ ให้มขี นาดใกล้เคียงกัน
(สมาชิกกลุ่มละประมาณ 7 - 10 คน) คละชายหญิงที่มีจ�ำนวน
เท่ า กั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น มากที่ สุ ด กลุ ่ ม ทดลองจะได้ รั บ
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โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกับการเจริญสติ
ส่ ว นกลุ ่ ม ควบคุ ม จะได้ รั บ การพยาบาลตามปกติ จ าก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เช่น การติดตามอาการ
ตามนัดหมาย การให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ
เป็นต้น
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการทดลอง ได้ แ ก่ โปรแกรม
กลุ่มบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกับการเจริญสติ ผู้วิจัย
พัฒนาโปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาตามแนวคิด
ของเนซู และคณะ 9 ร่ ว มกั บ แนวคิ ด การเจริ ญ สติ ของ
ธวัชชัย กฤษณะปกรณ์กิจ และคณะ16 ตามหลักสติปัฏฐาน 4
คือ กาย เวทนา จิต และธรรม ที่มีความสัมพันธ์กัน และ
แนวปฏิบัติการเจริญสติของพระบวรปริยัติวิธาน17 ซึ่งมีวิธีการ
ปฏิบัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่าย โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดนี้
ผ่ า นการตรวจสอบด้ า นเนื้ อ หาและกระบวนการจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และผู้น�ำศาสนาในชุมชน 2 ท่านได้ให้
ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติเจริญสติ ก่อนน�ำไป
ทดลองใช้ ใ นผู ้ สู ง อายุ ท่ี มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดประกอบด้วย 7 กิจกรรมโดยด�ำเนินการ
ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 1 - 2 กิจกรรม ใช้เวลาครั้งละ
90 นาที ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกกลุ่มและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วม
กิจกรรม และกิจกรรมที่ 2 ให้ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะซึมเศร้าและ
โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยประเมินความรู้ก่อนและหลังให้
ความรู;้ สัปดาห์ที่ 2 ได้แก่ กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ
เจริ ญ สติ โดยพระสงฆ์ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ในการฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้
สมาชิกกลุม่ เกิดความเข้าใจการเจริญสติและสามารถฝึกปฏิบตั ิ
เจริญสติได้เหมาะสมขึ้น หลังจากนั้นให้ฝึกปฏิบัติเจริญสติ
ที่บ้านอย่างต่อเนื่องทุกวัน ๆ ละประมาณ 30 นาที และให้
สมาชิกกลุ่มปฏิบัติเจริญสติก่อนเริ่มกิจกรรมและหลังสิ้นสุด
กิจกรรมในแต่ละครั้ง; สัปดาห์ที่ 3 ได้แก่ กิจกรรมที่ 4
เป็นกิจกรรมค้นหาและปรับมุมมองต่อปัญหา โดยให้สมาชิก
กลุ่มฝึกค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเจ็บป่วย
รวมถึงความคิดเห็นหรือมุมมองต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เข้าใจ
ตนเองมากขึ้น กิจกรรมที่ 5 เป็นกิจกรรมฝึกวิเคราะห์รูปแบบ

                                            เกษร สายธนู และคณะ

การจัดการปัญหา โดยให้สมาชิกกลุม่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้ว
เรียนรู้รูปแบบการจัดการปัญหาที่เหมาะสมโดยเชื่อมโยงถึง
การมีสติ และกิจกรรมที่ 6 เป็นกิจกรรมฝึกตั้งเป้าหมายอย่าง
มีสติและการตัดสินใจเลือกวิธจี ดั การปัญหา; สัปดาห์ที่ 4 ได้แก่
กิจกรรมที่ 7 เป็นการประเมินผลลัพธ์การแก้ไขปัญหาและ
การเจริญสติโดยการประเมินภาวะซึมเศร้าและทักษะการ
แก้ไขปัญหา สนทนากลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรมการบ�ำบัดและ
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ หลังจากนั้นติดตามผล 1 เดือน ด้วยการ
สนทนากลุ่มและประเมินภาวะซึมเศร้าและทักษะการแก้ไข
ปัญหาของสมาชิกกลุ่มอีกครั้ง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
1) แบบทดสอบในการตรวจหาภาวะความพิการทางสมอง
(the mini-mental state examination; MMSE) ที่
พัฒนาขึ้นโดย อัญชุลี เตมียประดิษฐ์ และคณะ25 เพื่อคัดกรอง
ภาวะความพิการทางสมอง ประกอบด้วย 5 ส่วน จ�ำนวน 11
ข้อค�ำถาม 2) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบเลือกตอบ
จ�ำนวน 9 ข้อ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วยข้อค�ำถามเกีย่ วกับ
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ
ความพอเพียงของรายได้ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง และผูด้ แู ล
หลักเมื่อเจ็บป่วย 3) แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย
(Thai geriatric depression scale; TGDS) พัฒนาโดย
นิพนธ์ พวงวรินทร์26 และกลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพสมองแห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้วยข้อค�ำถามแบบเลือกตอบ จ�ำนวน
30 ข้อ ข้อค�ำถามด้านลบ จ�ำนวน 10 ข้อ และข้อค�ำถาม
ด้านบวก จ�ำนวน 20 ข้อ การแปลผลแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (0 - 12 คะแนน) มีความเศร้าเล็กน้อย
(13 - 18 คะแนน) มีความเศร้าปานกลาง (19 - 24 คะแนน)
และมีความเศร้ารุนแรง (25 - 30 คะแนน) ค่าความเชื่อมั่นใน
การศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 0.89 และ 4) แบบประเมินทักษะ
การแก้ไขปัญหา ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการแก้ไข
ปัญหาของเนซู และคณะ11 ประกอบด้วยข้อค�ำถาม จ�ำนวน
20 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ปัญหา มุมมองหรือทัศนคติต่อปัญหา
รูปแบบการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา
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และการประเมิ น ผลวิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หา การแปลผลแบ่ ง ตาม
ช่วงคะแนนรวมทักษะการแก้ไขปัญหา แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
ทักษะการแก้ไขปัญหาอยูใ่ นระดับต�ำ่ (20 - 40 คะแนน) ระดับ
ปานกลาง (41 - 60 คะแนน) ระดับดี (61 - 80 คะแนน) และ
ระดับดีมาก (81 - 100 คะแนน) ตรวจสอบเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน และหาค่าความตรงตามเนื้อหา
(CVI) เท่ากับ .93 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87
การวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองการท�ำการวิจยั ในมนุษย์
หมายเลขรั บ รอง UBU-REC-37/2559 วั น ที่ 24
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
โดยผู้ท�ำกลุ่มบ�ำบัดเป็นอาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาลจิตเวช และมีประสบการณ์และผ่านการ
ฝึกทักษะการบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) วิเคราะห์
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ มัธยฐาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) วิเคราะห์
ความแตกต่างของคะแนนซึมเศร้าและคะแนนทักษะการ
แก้ไขปัญหา ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที และระยะ
ติดตาม 1 เดือนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ
paired t-test และ 3) วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนน
ภาวะซึมเศร้าและทักษะการแก้ไขปัญหา ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ independent t-test
ผล

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.1)
สถานภาพสมรสคู่ จบชั้นประถมศึกษาและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 600 - 1,500 บาท
ต่อเดือน เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ ส่วนโรคเรือ้ รังทีพ่ บมากทีส่ ดุ
คือ ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 51.9) รองลงมา คือ ความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวาน (ร้อยละ 23.1) ผู้ดูแลหลักกรณี
เจ็บป่วยส่วนใหญ่ คือ คู่ครอง แสดงดังตารางที่ 1
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ผลคะแนนซึมเศร้าและทักษะการแก้ไขปัญหาของ
กลุ่มทดลอง/กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังทดลองและหลัง
ติดตาม 1 เดือน
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนซึมเศร้าของกลุ่มทดลอง
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนซึมเศร้าหลังการทดลองทันที และ
หลังติดตามผล 1 เดือน ลดต�่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (t25 = 9.72, p = .005 และ t25 = 5.14,
p = .005 ตามล�ำดับ) และความแตกต่างค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะ
การแก้ ไขปั ญ หาหลั ง การทดลองทั น ที แ ละหลั ง ติ ด ตามผล
1 เดือน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(t25 = - 8.92, p = .005 และ t25 = - 8.91, p = .005)
แสดงดังตารางที่ 2
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนซึมเศร้าของกลุ่มควบคุม
พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนซึมเศร้าหลังการทดลองลดต�่ำกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t25 = 5.14, p = .005)
อย่างไรก็ตาม หลังติดตามผล 1 เดือน แม้ค่าเฉลี่ยคะแนน
ซึมเศร้าจะลดต�่ำกว่าก่อนการทดลอง แต่ความแตกต่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการ
แก้ไขปัญหาพบว่า ทั้งหลังการทดลองและหลังติดตามผล
1 เดือน ไม่แตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ < .05 แสดงดังตารางที่ 2
ผลคะแนนซึ ม เศร้ า และทั ก ษะการแก้ ไขปั ญ หา
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังทดลอง
และหลังติดตาม 1 เดือน
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนซึมเศร้าและคะแนน
ทักษะการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองทันทีพบว่า กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนซึมเศร้าต�่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (t45 = - 7.02, p = .005) ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
การแก้ ไขปั ญ หาพบว่ า กลุ ่ ม ทดลองมี ค ่ า เฉลี่ ย ทั ก ษะการ
แก้ ไขปั ญ หาสู ง กว่ า กลุ ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
(t42 = - 10.67, p = .005)
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนซึมเศร้าและคะแนน
ทักษะการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n = 52)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

ชาย
หญิง
ค่าเฉลี่ย + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มัธยฐาน (ค่าต�่ำสุด; ค่าสูงสุด)

สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการบ�ำนาญ
รายได้ต่อเดือน
600 - 1,500 บาท
1,501 - 3,000 บาท
3,001 - 4,500 บาท
4,501 บาท ขึ้นไป
ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอและเหลือเก็บ
เพียงพอ ไม่เหลือเก็บ
ไม่เพียงพอ ต้องกู้ยืม
โรคเรื้อรังที่เป็นในปัจจุบัน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคเบาหวาน
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหัวใจ
ผู้ดูแลหลักกรณีเจ็บป่วย
คู่สมรส
บุตรหลาน

จ�ำนวนกลุ่มทดลอง
(n = 26)
คน
ร้อยละ

จ�ำนวนกลุ่มควบคุม
(n = 26)
คน
ร้อยละ

7
19

7
19

26.9
73.0

70.08 + 4.61 ปี
60; 76 ปี

26.9
73.0

69.35 + 5.45 ปี
60; 78 ปี

22
4

84.6
15.3

1
23
2

3.8
88.4
7.7

23
3

88.4
11.5

26
-

100.0
-

8
16
1
1

30.7
61.5
3.8
3.8

2
21
2
1
-

7.7
80.7
7.7
3.8
-

24
1
1

92.3
3.8
3.8

24
2
-

92.3
7.7
-

7
17
2

26.9
65.3
7.7

10
16
-

38.4
61.5
-

16
3
3
3
1

61.5
11.5
11.5
11.5
3.8

11
2
9
4
-

42.3
7.7
34.6
15.3
-

17
9

65.3
34.6

23
3

88.4
11.5

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2564;29(2):125-36.                                                                                                                                                                         
131

Problem-solving group therapy conjoined with mindfulness for depression in elderly with chronic diseases

Saithanu K, et al.

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนซึมเศร้าและคะแนนทักษะการแก้ไขปัญหา ก่อนทดลองหลังทดลองทันที และติดตามผล
1 เดือน โดยใช้สถิติ paired t-test
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
คะแนนซึมเศร้า
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ติดตามผล 1 เดือน
คะแนนทักษะการแก้ไขปัญหา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ติดตามผล 1 เดือน
กลุ่มควบคุม
คะแนนซึมเศร้า
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ติดตามผล 1 เดือน
คะแนนทักษะการแก้ไขปัญหา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ติดตามผล 1 เดือน

Mean

SD

t

df

p-value

20.04
15.73
15.19

1.95
1.95
2.30

9.72
5.14

25
25

.005
.005

78.58
85.38
84.92

5.10
2.71
3.47

- 8.92
- 8.91

25
25

.005
.005

19.85
19.04
19.46

1.46
1.40
1.20

5.14
- 1.77

25
25

.005
.005

78.35
78.69
78.88

2.59
1.69
1.82

- 1.22
1.21

25
25

.232
.239

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .05

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนซึมเศร้าและคะแนนทักษะการแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระยะหลัง
ทดลองและติดตามผล 1 เดือน โดยใช้สถิติ Independent t-test
ตัวแปร
คะแนนซึมเศร้า
หลังการทดลอง
ติดตามผล 1 เดือน
คะแนนทักษะการแก้ไขปัญหา
หลังการทดลอง
ติดตามผล 1 เดือน

กลุ่มทดลอง
Mean
SD

กลุ่มควบคุม
Mean
SD

15.73
15.19

1.95
2.30

19.04

85.38
84.92

2.71
3.47

78.69

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < .05
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t

df

p-value

1.40

- 7.02
3.04

45
25

.005
.006

1.69

- 10.67
1.85

42
25

.005
.076
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หลั ง การทดลองทั น ที แ ละหลั ง ติ ด ตามผล 1 เดื อ นพบว่ า
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนซึมเศร้าต�่ำกว่า และมีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการแก้ไขปัญหาสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .05) แสดงดังตารางที่ 3
วิจารณ์

จากการศึ ก ษาผลของโปรแกรมกลุ ่ ม บ� ำ บั ด ตาม
แนวคิ ด การบ� ำ บั ด ด้ ว ยการแก้ ไขปั ญ หาผสมผสานแนวคิ ด
การเจริญสติต่อภาวะซึมเศร้าในครั้งนี้พบว่า มีประสิทธิผลใน
การลดคะแนนซึมเศร้า คล้ายกับหลายการศึกษาที่ผ่านมาที่
ให้การบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียว12,14,27 และยัง
พบว่าท�ำให้ทักษะการแก้ไขปัญหาดีขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
กิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ภาวะซึมเศร้าและโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ
ท�ำให้เข้าใจสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น
หรือสิ่งประสบอยู่มากขึ้น และการบ�ำบัดแบบแก้ไขปัญหา
ช่วยให้ผู้สูงอายุมีมุมมองทางบวกตามความเป็นจริงต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นตามช่วงวัยของตน ข้อจ�ำกัดในชีวิตจากการเจ็บป่วย
ยอมรับปัญหา ค้นหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
โดยการรั บ รู ้ ข ้ อ ดี ข ้ อ เสี ย ของแต่ ล ะวิ ธี เ พื่ อ ใช้ ป ระกอบการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเรียนรู้การแก้ไขหลากหลายวิธี และ
สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ซึ่งต้อง
ฝึกทักษะในการปรับเปลีย่ นการมองปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในทางบวก
(positive problem orientation) ได้แก่ การประเมินว่า
ปัญหาคือความท้าทายหรือโอกาสที่เป็นประโยชน์ มีความ
เชือ่ ว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ มีความเชือ่ ว่าตัวเองสามารถทีจ่ ะ
แก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 11,28 อี ก ทั้ ง การเสริ ม
การปฏิบัติเจริญสติซึ่งเป็นการฝึกให้อยู่กับปัจจุบัน ท�ำให้มี
ความเข้าใจในความคิด อารมณ์ทเี่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการฝึกใช้สติ
ก�ำหนดอิริยาบถของตน ให้รู้ว่าตนก�ำลังท�ำอะไรอยู่ การใช้สติ
ก�ำหนดนี้ต้องก�ำหนดอย่างละเอียด เมื่อได้ฝึกใช้สติก�ำหนด
อิ ริ ย าบถของตนอยู ่ ต ลอดเวลาเช่ น นี้ ความเคยชิ น ในการ
ใช้สติจะเกิดขึ้น และยังคงใช้ได้ดีอยู่แม้ออกจากการปฏิบัติ
เจริญสติแล้ว บุคคลจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตอบโต้กับ
สถานการณ์ภายในและภายนอกได้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น

                                            เกษร สายธนู และคณะ

โดยรับรู้ว่าก�ำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไร แต่ไม่สนใจรายละเอียด
หรือเนือ้ หาความคิด29 เมือ่ จิตใจสงบ มีสมาธิ เข้าใจอารมณ์และ
ความคิดของตัวเอง อาการซึมเศร้าก็ลดลง จะเห็นได้ว่าการ
เจริญสติจงึ เป็นผลดีตอ่ การบ�ำบัดอาการซึมเศร้าและการพัฒนา
ทักษะการแก้ไขปัญหา สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า
สมาธิและสติจะช่วยเพิ่มการรู้ตัว ท�ำให้รู้เท่าทันความคิดที่
เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์เข้ามากระทบ รู้อารมณ์ของตัวเอง
จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ตามมา ดังนั้นเมื่อมีสติจะ
ท�ำให้การแก้ไขปัญหาชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น24 จากการ
สนทนากลุม่ ภายหลังการทดลอง กลุม่ ทดลองได้ให้ความเห็นว่า
หลังเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว จิตใจสงบขึ้น และเข้าใจเกี่ยวกับ
อารมณ์เศร้าของตนเองมากขึ้น อาการซึมเศร้าลดลง มีสติใน
การใช้ชวี ติ รวมทัง้ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดขี นึ้ เช่นเดียว
กับการศึกษาของดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ และคณะ22 และผลลัพธ์
นี้ยังคงอยู่ได้นานหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมฯ แล้วหนึ่งเดือน
โดยส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ก ารปฏิ บั ติ เจริ ญ สติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
มุมมองต่อปัญหาและแก้ไขปัญหาดีขึ้น สามารถท�ำได้ในช่วง
เช้าตรู่ บางรายปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน อย่างไรก็ตาม
บางส่วนยังไม่สามารถปฏิบัติเจริญสติได้ต่อเนื่อง จากภาระ
ต่าง ๆ เช่น ต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน ส่งผลให้มีความกังวลใน
การปฏิบัติ ท�ำให้ไม่ค่อยมีสมาธิ ในช่วงกลางวันต้องท�ำงาน
ดังนั้น ในการก�ำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติจึงอาจให้ผู้สูงอายุ
ปรั บ กิ จ กรรมในการเจริ ญ สติ เช่ น การก� ำ หนดลมหายใจ
เข้า - ออก การตระหนักรูใ้ นอิรยิ าบถหลัก เมือ่ ยืน เดิน นัง่ นอน
ให้ตระหนักรู้ว่า ยืน เดิน นั่ง นอน โดยประสานกับลมหายใจ
ไปพร้อมกัน เป็นต้น16 จึงควรปฏิบตั เิ จริญสติอย่างต่อเนือ่ ง และ
ทบทวนการปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติอยู่สม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ กระบวนการบ�ำบัดแบบกลุม่ ท�ำให้ผสู้ งู อายุ
แต่ละคนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือเรื่องราวของ
ตนเอง ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีปัญหาอยู่
คนเดียว ได้เห็นว่าสมาชิกคนอื่นมีปัญหาเช่นกัน อาจแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกับตนเอง เช่น เบื่อหน่ายการรับประทานยา
ไม่มเี งินค่าเดินทางไปพบแพทย์ เป็นต้น เมือ่ เห็นสมาชิกในกลุม่
สามารถแก้ไขปัญหาและมีอาการเศร้าลดลงโดยเฉพาะผู้ที่มี
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ปัญหาเดียวกัน ท�ำให้ตระหนักได้ว่าตนเองจะสามารถเอาชนะ
ปัญหาได้ ท�ำให้เกิดความหวังมากยิ่งขึ้น30 สมาชิกกลุ่มเกิดการ
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา มีการให้ก�ำลังใจ
กันและกัน ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยบ�ำบัดของการเข้ากลุ่มบ�ำบัด31
อาจกล่าวได้ว่า โปรแกรมฯ นี้ เป็นการบ�ำบัดที่ท�ำให้
เกิ ด การตระหนั ก รู ้ ใ นปั ญ หาของตนเอง เพิ่ ม ทั ก ษะการ
แก้ไขปัญหา ลดการคิดหมกมุ่น จึงน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ไม่หลีกหนีปัญหา หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
สติ ม ากขึ้ น กระบวนการบ� ำ บั ด ท� ำ ให้ ส ามารถค้ น หาและ
จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา และมีการฝึกการตัดสินใจ
จัดการปัญหาให้บรรเทาลง ซึ่งเป็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหา
ให้มีความเหมาะสม อีกทั้งการเจริญสติเป็นวิธีที่สามารถท�ำ
ได้ง่าย ไม่จ�ำกัดช่วงเวลา และยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้สูงอายุซึ่งมีการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนกิจอยู่เป็นประจ�ำ เช่น
ไปวัด ฟังเทศน์ สวดมนต์ เป็นต้น
สรุป

โปรแกรมกลุ่มบ�ำบัดด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
การเจริญสติสามารถลดภาวะซึมเศร้าและเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนได้ ผู้สูงอายุได้
เรียนรู้เกิดความเข้าใจตนเอง พัฒนาความสามารถในการ
จัดการปัญหา ปรับเปลีย่ นวิธกี ารแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ รวมถึง
จัดการความรู้สึกวิตกกังวลและเครียดจากปัญหาสุขภาพกาย
ที่น�ำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอกราบขอบพระคุณพระครูอุบลสุ
วรรณากรณ์ และพระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ ที่ได้ให้ข้อคิด
เห็นและชี้แนะแนวทางการฝึกปฏิบัติเจริญสติ
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