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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบก่ึงทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมการปรับความคดิและพฤตกิรรมแบบกลุม่

ต่อความหวังและภาวะซึมเศร้าของผู ้สูงอายุในชุมชน  

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึง

ปานกลาง จ�านวน 24 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม กลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการ

ปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคุมได้

รับการพยาบาลตามปกติ ประเมินโดยใช้แบบวัดความหวัง

ของ Herth (1992) และแบบวัดภาวะซึมเศร้าของ Beck 

(1979) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ .76 และ .90 วิเคราะห์

ข้อมลูโดยสถติเิชิงพรรณนา สถิตทิ ีวเิคราะห์ความแปรปรวน 

สองทางแบบวัดซ�้า

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย 

ความหวงัและภาวะซึมเศร้าในระยะหลงัการทดลองเสรจ็สิน้ 

และระยะตดิตามผลแตกต่างจากกลุ่มควบคมุอย่างมนียัส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความหวัง

หลงัการทดลองเสรจ็สิน้ทันท ีและระยะตดิตามผล 1 เดอืน 

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.001 และมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าหลังการทดลอง 

เสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน ต�่ากว่าก่อน 

การทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .001 

โปรแกรมการปรบัความคิดและพฤตกิรรมแบบกลุม่นี ้ช่วย

* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ได้รับทุนสนับสนุนการท�าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีการศึกษา 2558

** พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางทราย อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เพิ่มความหวังและลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ดังนั้น

บุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องสามารถน�าโปรแกรม 

การปรบัความคิดและพฤตกิรรมไปประยกุต์ใช้เพือ่ส่งเสรมิ 

สุขภาพจิตในผู้สูงอายุได้

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม  

ความหวัง ภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุในชุมชน

Abstract

 The purposes of this quasi-experimental 

study were to examine the effects of group  

cognitive behavioral modification program on 

hope and depression among community-dwelling 

older adults who had mild to moderate depressive 

levels. The sample consisted of 24 older adults. 

They were randomly assigned into experimental

and control groups (n = 12 in each group). Older 

adults in the experimental group participated in 

the group cognitive behavioral modification  

program, whereas those in the control group  

received only routine care from the same setting. 

Instruments included Thai version of Herth Hope 

Index (Herth, 1992) and Beck’s depression scale 

(Beck, 1979). These scales yielded Cronbach’s 
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alpha of .76 and .90.  Descriptive statistics using 

frequency, percentage, means, standard deviation, 

independent t-test, two-way repeated measure 

ANOVA. 

 The results revealed that the mean scores 

of hope and depression at post- test and 1 month 

follow-up in the experimental group were  

significantly different from the control group (p < 

.01). In the experimental group, the mean scores 

of hope at post-test and 1 month follow-up were 

higher than the scores at a pretest (p < .001). In 

the experimental group, the mean scores of  

depression at posttest and 1 month follow-up 

were lower than at pretest (p < .001). The group 

cognitive behavioral modification program applied 

in this study effectively enhanced hope and  

reduced depression among these older adults. 

Thus, health professionals could apply this  

program in order to enhance mental health of 

this aged group.

Keywords: Cognitive behavioral modification 

program, hope, depression, community-dwelling 

older adults

ความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุมีจ�านวน

เพิม่สงูขึน้ ทัง้ประชากรผูส้งูอายโุลกและประชากรผูส้งูอายุ

ในประเทศไทย จากรายงานองค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 

2556 พบว่าประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

โดยมีการคาดการณ์ว่า จ�านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 

1,963 ล้านคน หรือร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2593 สอดคล้อง

กับรายงานจ�านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบัน 

ที่พบว่ามีสูงถึง 9,517,000 คน คิดเป็น 1 ใน 6 ของ

ประชากรทัง้ประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2593 มกีารคาดการณ์

ว่า ผู้สูงอายุจะมีจ�านวนมากถึง ร้อยละ 27 ของประชากร

ทัง้ประเทศ (World Health Organization [WHO], 2013) 

โดยลกัษณะโครงสร้างประชากรในประเทศไทยก�าลงัมกีาร

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (aging 

society)

 วัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งด ้าน

ร่างกาย จิตใจและสังคม ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุอาจมีความ

เจ็บป่วยจากพยาธิสภาพที่เป็นความเส่ือมตามวัยที่เป็นผล

มาจากการเปลีย่นแปลงทางกาย การเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั

ทีพ่บบ่อยในผูสู้งอาย ุได้แก่ โรคความดันโลหติสูง เบาหวาน 

หลอดเลอืดหวัใจ หลอดเลอืดสมอง กลุม่อาการสมองเสือ่ม 

ข้อเส่ือม และการเกิดความผิดปกติของสมดุลชีวเคมีใน

สมอง กลุ่ม biogenic amines ได้แก่ indoleamines  

หรือ serotonin ซึ่งเป็นตัวหลักที่มีความส�าคัญต่อการเกิด

ภาวะซึมเศร้า และกลุ ่มของ catecholamines คือ  

norepinephrine และ dopamine โดยพบว่าสารสื่อ

ประสาทกลุม่ดังกล่าวในสมองมีปริมาณทีล่ดลง นอกจากนี้

ยังพบว่ามีสารสื่อประสาท acetylcholine ถูกท�าลายโดย

เอนไซม์ acetylcholinesterase ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

ความคดิ ความจ�าในผูส้งูอาย ุดงันัน้ความเจบ็ป่วยทางด้าน

ร่างกายและความเสื่อมถอยตามวัยในหลาย ๆ ด้าน ท�าให้

มีผลต่อภาวะซึมเศร้าและความหวังของผู้สูงอายุในชุมชน

 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ส่งผล

โดยตรงกับผู้สูงอายุ ท�าให้ความสามารถในการท�ากิจกรรม

ต่าง ๆ ลดลง จึงท�าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกไร้ค่า เป็นภาระ

ต่อลกูหลานและสงัคม ส่งผลต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนัของ

ผู้สูงอายุ ท�าให้ไม่มีความสุข เกิดความทุกข์ รู้สึกสูญเสีย

ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ  ครุน่คดิแต่เรือ่งของตนเองและ

มกัเป็นในทางลบ ลักษณะความคดิและพฤตกิรรมมกัเกดิขึน้ 

วนเวียน ซ�้าไปซ�้ามา มีความคิดด้านลบ รู้สึกท้อแท้ ขาด

ก�าลังใจและน�าไปสู่ความซึมเศร้า ส้ินหวัง สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Beck (2005) ทีก่ล่าวว่าภาวะซมึเศร้าเป็นภาวะ

ที่แสดงถึงความเบ่ียงเบนทางอารมณ์ ความคิด แรงจูงใจ 

ร่างกายและพฤตกิรรม เนือ่งจาก บคุคลมคีวามคดิเชงิลบที่

บิดเบือน 3 ประการ (cognitive triad) คือ 1) ต่อตนเอง 

2) ต่อโลก 3) ต่ออนาคต ท�าให้เกิดความรู้สึก เศร้าหมอง 

หงุดหงิด เบื่อหน่าย ท้อแท้ และสิ้นหวัง

 จากรายงานการสังเคราะห์งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัภาวะ

ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 

2550 พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ เช่น สถานภาพ สุขภาพทางกาย การ

สูญเสีย การขาดการสนับสนุนทางสังคม รายได้ที่ลดลง 


