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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบกึ่งทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของโปรแกรมการบ�าบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติ

แบบกลุม่ต่อภาวะซมึเศร้าของผูเ้ป็นเบาหวาน กลุม่ตวัอย่าง

เป็นผู้เป็นเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับเล็กน้อยถึง

ระดับปานกลาง โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่งานวิจัย

ก�าหนด จ�านวน 24 คน สุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม

การบ�าบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติ กลุ่มควบคุมได้รับ

การพยาบาลตามปกต ิประเมนิภาวะซมึเศร้าโดยใช้แบบวดั

ภาวะซึมเศร้าของเบค ได้ค่าความเท่ียงเท่ากบั .83 วเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัด

ซ�้า และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีบอนเฟอร์โรนี

 ผลการวจัิยพบว่า กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ภาวะ

ซมึเศร้าในระยะหลังการทดลองเสรจ็สิน้ และระยะตดิตาม

ผลแตกต่างจากกลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิและ

กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าหลังการทดลอง

เสร็จสิ้นทันทีและระยะติดตามผล 1 เดือน ต�่ากว่าก่อน 

การทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โปรแกรมการบ�าบัด

ทางปัญญาบนพื้นฐานของสติแบบกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพ 

สามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานได้ ดังน้ัน

บคุลากรด้านสขุภาพ สามารถน�าโปรแกรมฯ ไปประยกุต์ใช้

เพือ่ลดภาวะซมึเศร้าในผูเ้ป็นเบาหวานเพือ่การมสีขุภาพจติ

และคุณภาพชีวิตที่ดี

ค�าส�าคัญ: ภาวะซึมเศร้า ผู ้เป็นเบาหวาน โปรแกรม 

การบ�าบัดทางปัญญาบนพื้นฐานของสติ

Abstract

 The purpose of this study was to examine 

the effect of group mindfulness-based cognitive 

therapy program on depression among persons 

with diabetes who had mild to moderate  

depressive levels. The sample consisted of 24 

persons with diabetes who met the inclusion 

criteria. They were randomly assigned into either 

experimental or control group (n = 12 in each 

group). Persons with diabetes in the experimental 

group participated in the mindfulness based- 

cognitive therapy program. Whereas the persons 

with diabetes in the control group received only 

routine care from the same setting. Thai version 

of Beck’s depression scale was used to measure 

depression. This scale yielded Cronbach’s alpha 

reliability of .83. Descriptive statistics using  
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frequency, percent, mean, standard deviation, 

repeated measure ANOVA, and Bonferroni  

method for pairwise-comparison were employed 

to analyze the data.

 The results revealed that the mean scores 

of depression at post-test and one-month  

follow-up phases in the experimental group  

were statistically significantly different from the 

control group. In the experimental group, the 

mean scores of depression at post-test and  

1 month follow-up phase were also significantly 

lower than at pre-test. 

 Mindfulness-based cognitive therapy  

program in this study effectively reduced  

depression among persons with diabetes.  

Therefore, nurses and related health care  

providers could apply this program in order to 

promote mental health and enhance quality of 

life among these persons. 

Keywords: Depression, persons with diabetes, 

mindfulness-based cognitive therapy 

ความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันผู ้เป็นเบาหวานทั่วโลกมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 

และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงด้าน

สิง่แวดล้อม สงัคม วฒันธรรมท�าให้พฤตกิรรมและแบบแผน

ชวีติของบคุคลเปลีย่นไปจากเดมิ จากรายงานขององค์การ

อนามัยโลกพบว่า ประชากรจ�านวนมากกว่า 180 ล้านคน 

ก�าลังเผชิญกับปัญหาโรคเบาหวานและคาดการณ์ว่าจะมี

จ�านวนผูเ้ป็นเบาหวานเพิม่สงูขึน้เป็นทวคีณูในปี ค.ศ. 2030 

โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา ซึ่งมีจ�านวนผู้เป็น

เบาหวานมากถึงสองในสามของประชากรผู้ป่วยท้ังหมด 

ในโลก (World Health Organization [WHO], 2011)  

ผูเ้ป็นเบาหวานที่พบมากทีสุ่ด เป็นผูเ้ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 

(ชนิดไม่พึ่งอินซูลิน) ซ่ึงมีจ�านวนมากถึงร้อยละ 95 ของ

จ�านวนผูเ้ป็นเบาหวานทัง้หมดทัว่โลก จากสถติขิองประเทศ

สหรัฐอเมริกาพบว่าประชาชนเกือบ 26 ล้านคนป่วยเป็น

เบาหวาน (American Diabetes Association [ADA], 

2008) ส�าหรับประเทศไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2554-2556 

มีอัตราผู้ป่วยในโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคนเพิ่มขึ้น

จาก 698.92, 786.54 และ 813.94 ตามล�าดบั (สถาบนัวจิยั

และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ส�าหรับในจังหวัดปราจีนบุรี

สถิติของผู้เป็นเบาหวานก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

โดยในปี พ.ศ. 2555 มีจ�านวน 10,815 คน และปี พ.ศ. 

2556 จ�านวน 12,870 คน โดยในส่วนของโรงพยาบาล 

ศรีมโหสถ พบมีจ�านวนผู้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นในแต่ละปี  

ดังนี้ ปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2557 มีจ�านวนผู้ป่วย 

เบาหวาน 576, 657 และ 739 คน ตามล�าดับ จากสถิต ิ

ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจ�านวนผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

 เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย ทั้ง

ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ (วรัทยา ทัดหล่อ, 

2554) ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ ่

พบว่าผู ้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลง (ADA, 2006) เป็น 

การเจ็บป่วยที่ไม่สามารถกลับฟื้นสภาพเหมือนเดิม หรือมี

การเสือ่มท�าลายลงไปเรือ่ย ๆ  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรกัษา

พยาบาลที่สูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายและทางจิต ท�าให้ผู้เป็น 

เบาหวานเกิดความเครียด วิตกกังวล ทั้งนี้ การที่ผู้เป็น 

เบาหวานต้องเผชิญกบัความเครยีดเป็นเวลานานและเรือ้รงั 

มีผลต่อสารสื่อประสาทนอร์อิพิเนฟฟริน และซีโรโทนิน  

มีจ�านวนลดลง ท�าให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา (Kaphan, 

Sadock, & Greb, 1994) จากการทบทวนวรรณกรรม 

พบว่า ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะซึมเศร้าในระดับ 

ปานกลางและระดับรุนแรงสูงถึงร้อยละ 39.3 (วรัทยา  

ทัดหล่อ, 2554) และร้อยละ 42.9 (จุฑารัตน์ บุญวัฒน์, 

2551) ทั้งนี้การเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานของ

ประเทศต่าง ๆ พบค่อนข้างสูง โดยสถิติพบว่า ผู ้เป็น 

เบาหวานในประทศอังกฤษมีภาวะซึมเศร้าสูงเป็น 2-3 เท่า

ของกลุ่มประชากรปกติ (Eaton, 2002) สอดคล้องกับ 

การศึกษาในฮ่องกงพบภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวาน 

ชนิดที่ 2 สูงถึงร้อยละ 33.6 (Lee, Chiu, Tsang, Chow, 

& Chan, 2006) จากการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า 

ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้ม และอัตรา

การเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าคนปกติทั่วไป 
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