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บทคัดย่อ
 การวจิยักึง่ทดลองครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมกลุม่บ�าบดัด้วยงานศลิปะต่อความผาสกุของผูสู้งอายุ

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และมีภาวะซึมเศร้า ช่วงอายุระหว่าง 60-

79 ปี ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในเขตพื้นที่อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 24 คน 

ท�าการสุ่มเข้ากลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุม่ละเท่า ๆ  กนั กลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมกลุม่บ�าบดัทีส่ร้างขึน้โดยการประยกุต์

ใช้แนวคิดทฤษฎีการพยาบาลการดูแลมนุษย์ของวัตสัน แนวคิดความผาสุกของดูพาย และขั้นตอนการท�าศิลปะบ�าบัดของ 

เลศิศริร์ิ บวรกติต ิกลุม่ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมกลุม่บ�าบดัด้วยงานศลิปะโดยมกีจิกรรมกลุม่จ�านวน 6 ครัง้ ๆ  ละ 60-90 นาที 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้วัดผลลัพธ์ของการเข้าร่วมโปรแกรม คือ แบบ

ประเมนิความผาสกุโดยทัว่ไปของดพูาย วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา การวเิคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบ

วัดซ�้า และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีบอนเฟอโรนี 

 ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ทดลองในระยะหลงัการทดลองเสรจ็สิน้ทนัท ีและระยะตดิตามผล 1 เดือน มคีะแนนเฉล่ียความ

ผาสุกแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความผาสุกในระยะ

ก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แต่ในระยะหลังการทดลอง

เสรจ็ส้ินทนัทแีละระยะตดิตามผล 1 เดอืน ไม่แตกต่างกนั น�าไปสูข้่อเสนอแนะว่า พยาบาลและบคุลากรทางสขุภาพทีเ่กีย่วข้อง 

ควรน�าโปรแกรมกลุ่มบ�าบัดด้วยงานศิลปะไปใช้เป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมความผาสุกให้กับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 

และมีภาวะซึมเศร้า 

ค�ำส�ำคัญ : โปรแกรมกลุ่มบ�าบัดด้วยงานศิลปะ  ความผาสุก ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

*นสิติหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 

และพยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านหนองปรือกันยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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Abstract
 The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effect of art group therapeutic program on 

well- being in elderly with type II diabetes mellitus and depression. Study participants were 24 elders with type II 

diabetes and depression, aged between 60-79 years old, who received care at Health Promotion Hospitals in 

Tatakeab district, Chachoengsao province. Participants were randomly assigned into experimental group and 

control group equally. The experimental group received therapeutic program that was developed from Watson’s 

Human Care Theory, Dupy well-being concept, and Bovornkitti therapeutic art model. The experimental group 

received 60 to 90 minutes program in 6 sessions, 2 sessions weekly. The control group received routine nursing 

care. The Dupy well-being scale was employed to evaluate the outcome of program participation. Descriptive 

statistics, 2-ways repeated measure ANOVA and multiple comparison test by Bonferroni method were employed 

to analyze the data.

 The results demonstrated the different mean scores of well-being between experimental group and control 

group at post-test at 1 month follow-up at p-level <.001. Additionally, the mean well-being scores in the  

experimental group at pre-test and post-test were also found to be different at p-level <.001. However, the mean 

well-being scores at post-test and at 1-month follow-up were not different. Findings suggest that nurses and health 

care providers should employ the art group therapeutic program to promote well-being in older adults with type 2 

diabetes and depression.
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