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บทคัดย่อ
เพื่อทดสอบผลของการบาบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้ าและ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่มารับบริการในโรงพยาบาลเสนางค
นิคม จังหวัดอานาจเจริญ
เป็ นการวิจัยเชิงทดลอง (quasi-experimental research)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
ดาเนินการทดลองแบบ 1 กลุ่ม วัดผลก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตาม 1 เดือน 2 เดือน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่มา
รั บบริ การที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จานวน 16 คน รั บการบาบัดตาม
โปรแกรมกลุ่มบาบัดแบบประคับประคองสาหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า จานวน
ทั้งหมด 6 ครั้ง เริ่มดาเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30
เมษายน 2564 วัด ผลลัพ ธ์ การลดอาการซึ มเศร้ า การหายทุ เลา และ
คุณภาพชีวิต วิเคราะห์ โดยใช้ หลักการของ intention to treat analysis
(ITT) ด้ วยวิธี Last Observation Carried Forward (LOCF) สถิติท่ใี ช้
วิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา one way repeated measure ANOVA
และ สถิติทดสอบที (t) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า จานวน 16 คน พบว่ า กลุ่มบ าบัดแบบประคับประคอง
ลดอาการซึมเศร้ าให้ หายทุเลา และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ท่เี ป็ นโรคซึมเศร้ าได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยหลังการทดลอง ระยะติดตาม 1 เดือน และ 2 เดือน
พบว่า อาการซึมเศร้ า ̅ = 3.38 (SD=1.96), 3.13 (SD=2.91), 3.63
(SD=2.68) ตามลาดับ และคุณภาพชีวิต ̅ = 0.745 (SD=0.135), 0.753
(SD=0.140) และ 0.792 (SD=0.139) ตามลาดับ ส่วนอัตราการหายหลัง
สิ้นสุดการบาบัด และระยะติดตาม 1 เดือน และติดตาม 2 เดือน ร้ อยละ
93.75 81.25 75 ตามลาดับ
กลุ่มบาบัดแบบประคับประคองร่วมกับยาต้ านเศร้ าสามารถลดอาการซึมเศร้ า
ของผู้ท่เี ป็ นโรคซึมเศร้ าได้ สงู จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการบาบัดรักษาผู้ท่ี
เป็ นโรคซึมเศร้ าร่วมกับยาต้ านเศร้ าได้
: กลุ่มบาบัดแบบประคับประคอง โรคซึมเศร้ า

: To study the Effects of Supportive Group Therapy on depression
symptoms and Quality of life of the patients with Major Depressive
Disorders (MDD) who received health services at in Senangkhanikhom
Hospital Amnat Charoen Province.
: quasi-experimental research
: Senangkhanikhom Hospital Amnat Charoen Province
: This research was a quasi experimental design. The target groups are
both men and women with MDD who had depression symptoms by
using 9Q depression assessment. The outpatient of Senangkhanikhom
Hospital Amnat Charoen Province who had inclusion criteria
characteristics were enrolled in this study. Supportive Group Therapy is
performed 6 times each, approximately 60-120 minutes every other day
about 2-3 weeks. Assess the results with the 9Q and EQ5D5L before
starting the experiment, immediately after the end of treatment, after 1
month and after 2 months. Data were analyzed with descriptive statistics,
one way repeated measure ANOVA and t-test with intention to treat
analysis by the Last Observation Carried Forward (LOCF)
: The sample group consisted of 16 people (drop out at follow up 1 month
later = 1 persons). After experiment, it was found that Supportive Group
Therapy significantly reduced depressive symptoms in the people
(p<0.05). The mean score of 9Q assessed immediately after treatment
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ends, after 1 month and after 2 months was ̅ = 3.38 (SD=1.96) ,
3.13 (SD=2.91), 3.63 (SD=2.68) and Quality of life was ̅ = 0.745
(SD=0.135), 0.753(SD=0.140)และ 0.792 (SD=0.139), respectively.
Moreover, the subjects were the remission rate after the end of treatment,
after 1 month and after 2 months = 93.75%, 81.25%, 75 %,
respectively.
: Supportive Group Therapy affected reducing of depressive symptoms in
the person with MDD by the remission rate 93.75%,
: Supportive group therapy, Major depressive disorder

บทนา
โรคซึมเศร้ า เป็ นปั ญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่ อหน้ าที่ก ารงาน หรื อกิจวั ตรประจาวั น
หรือทุกข์ทรมานจนไม่สามารถดารงชีวิตหรือทางานได้ (1) ซึ่งความชุกของโรคซึมเศร้ าจะแตกต่าง
กันในแต่ละประเทศ โดยพบอัตราความชุก (point prevalence) ร้ อยละ 2.4 ของประชากรใน
ยุโรป ความชุ กช่ วงชีวิต ร้ อยละ 3-17 ในแถบเอเซีย(1) สาหรับประเทศไทยจากรายงานการ
สารวจ ความชุกโรคทางจิตเวชคนไทยระดับชาติ โดยกรมสุขภาพจิตในปี 2556 พบความชุกของ
major depressive disorders ในประชากรไทยที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 2.4 (ประมาณ
การ 1,311,797 คน) และ Dysthymia ร้ อยละ 0.3 (ประมาณการ 181,809 ราย) (2) ซึ่งถ้ า
หากผู้ท่ปี ่ วยด้ วยโรคซึมเศร้ าไม่ได้ รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้ องจะมีการเกิดซา้ และเป็ นเรื้อรังอาจ
นาไปสู่การฆ่าตัวตายและก่อให้ เกิดความสูญเสียด้ านสุขภาพอย่างมาก นอกจากนี้ผลกระทบจาก
โรคซึ ม เศร้ าจะเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเสี ย ชี วิ ต และส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ไ ม่ ดี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น
การบาบัดรักษาโรคซึมเศร้ า มีท้งั การใช้ ยาต้ านเศร้ าเพื่อช่วยปรับความสมดุลของสารสื่อประสาท
การรักษาด้ วยไฟฟ้ าและการบาบัดทางสังคมจิตใจ เป็ นต้ น (1,3)
โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ เป็ นสถานบริการระดับทุติยภูมิ มีหน้ าที่
หลักในด้ านการส่งเสริมป้ องกัน บาบัดรักษาและฟื้ นฟูผ้ ูป่วยในเขตพื้นที่ จากรายงานการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาลในปี 2560-2562 (4) พบว่า อัตราเข้ าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าเพิ่มขึ้น คือ
35.98, 47.28 และ 65.74 ตามลาดับ จะเห็นว่าในอนาคตผู้ป่วยโรคซึมเศร้ ามีแนวโน้ มสูงขึ้น
การเข้ าถึงบริการมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการบาบัดรักษาในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคมประกอบด้ วย การรักษาด้ วยยาต้ านเศร้ าตามแนวทางการจัดการโรค
ซึมเศร้ าสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่วั ไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ (5,7)และการให้
สุขภาพจิตศึกษา การบาบัดทางสังคมจิตใจโดยการให้ คาปรึกษาเบื้องต้ นตามสภาพปัญหาเพื่อ
บรรเทาความทรมานทางจิตใจของผู้ป่วยในขณะนั้น แต่การให้ คาปรึกษาเป็ นรูปแบบบรายบุคคล

ทาให้ บาบัดได้ ครั้งละคน อาจไม่เพียงพอในการดูแลช่วยเหลือรองรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่มากขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การบาบัดแบบประคับประคองสาหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า ซึ่ง
เป็ นการบาบัดทางสังคมจิตใจวิธกี ารที่ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน มีรูปแบบกลุ่มบาบัดที่สามารถบาบัด
ได้ ครั้งละ 6-10 คน สามารถลดอาการซึมเศร้ า(8,10,11,12,13,14) และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ (14)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการบาบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้ าและคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่มารับบริการในโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ หาก
ผลการวิจัยนี้ได้ รับการทดสอบว่าสามารถลดอาการซึมเศร้ าและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ จะสามารถ
เป็ นทางเลือกหนึ่งในดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าในบริบทโรงพยาบาลเสนางคนิคมให้ ผ้ ูป่วย
อยู่ในชุมชนได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลต่อการลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคซึมเศร้ าในพื้นที่อาเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ และประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบผลของการบาบัดแบบประคับประคองต่ออาการซึมเศร้ าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้ าที่มารับบริการในโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
คาถามการวิจยั
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยอาการซึมเศร้ าของผู้ท่ปี ่ วยเป็ นโรคซึมเศร้ าระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที
และระยะติดตาม 1 เดือน 2 เดือน ลดลงจากก่อนทดลอง หรือไม่
2. อัตราการหายจากอาการซึ มเศร้ าของผู้ท่ีป่วยเป็ นโรคซึมเศร้ าระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้น
ทันที และระยะติดตาม 1 เดือน 2 เดือน เท่าไหร่
3. ค่าคะแนนเฉลี่ ยคุ ณภาพชี วิตของผู้ ท่ีป่วยเป็ นโรคซึ มเศร้ าระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที
และระยะติดตาม 1 เดือน 2 เดือน เพิ่มขึ้นจากก่อนทดลอง หรือไม่
สมมติฐานการวิจยั
1 หลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตาม 1 เดือน 2 เดือน ผู้ท่ปี ่ วยด้ วยโรคซึมเศร้ าที่
ได้ รับการบาบัดด้ วยกลุ่มบาบัดแบบประคับประคองมีค่าคะแนนเฉลี่ยอาการซึมเศร้ าน้ อยกว่า
ก่อนทดลอง
2 หลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตาม 1 เดือน 2 เดือน ผู้ท่ปี ่ วยด้ วยโรคซึมเศร้ าที่
ได้ รับการบาบัดด้ วยกลุ่มบาบัดแบบประคับประคองมีอัตราการหายแตกต่างจากก่อนทดลอง
3 หลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตาม 1 เดือน 2 เดือน ผู้ท่ปี ่ วยด้ วยโรคซึมเศร้ าที่
ได้ รับการบาบัดด้ วยกลุ่มบาบัดแบบประคับประคองมีคุณภาพชีวิตมากกว่าก่อนทดลอง
วัสดุและอุปกรณ์ทีใ่ ช้ในการศึกษา

1 เครือ่ งมือในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง มี 2 เครื่องมือ ได้ แก่
1) แบบทดสอบสมองเสือ่ มเบื้ องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai) 2002 พัฒนาขึ้น
โดยสถาบันเวชศาสตร์ผ้ ูสูงอายุ (2544) (6) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.93
2) แบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9 คาถาม (9Q) พัฒนาขึ้นโดย ธรณินทร์ กอง
สุข และคณะ (2553) (5) มีคาถาม 9 ข้ อ มีค่า Cronbach’s Alpha=0.821 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
=0.719 (P-value<.001) ค่าความไว ค่าความจาเพาะ และค่า Likelihood Ratio ร้ อยละ 85, 72 และ
3.04 (95%CI=2.16-4.26) ตามลาดับ แบ่งเป็ น 4 ระดับความรุนแรง คือ
1) คะแนน 9Q <7หมายถึงมีอาการของโรคซึมเศร้ าระดับปกติ หรือมีอาการน้ อยมาก
(normal, remission)
2) คะแนน 9Q ≥7-12 หมายถึงมีอาการของโรคซึมเศร้ าระดับน้ อย (mild)
3) คะแนน 9Q = 13-18 หมายถึงมีอาการของโรคซึมเศร้ าระดับปานกลาง
(moderate)
4) คะแนน 9Q ≥19 หมายถึงมีอาการของโรคซึมเศร้ าระดับรุนแรง (severe)
2. เครื่อ งมือเก็บรวบรวมข้อมู ลทัว่ ไป มี 1 เครื่ องมือ คือ แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แ ก่
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ โรคประจาตัว ยาที่ใช้ รักษาอาการโรคซึมเศร้ าใน
ปัจจุบัน
3. เครือ่ งมือประเมินผลลัพธ์ของการบาบัด มี 2 เครื่องมือ คือ
1. แบบประเมินอาการซึมเศร้ า 9Q (5) ซึ่งผู้ประเมินเป็ นคนละคนกับ ผู้บาบัดโดยเป็ นผู้ผ่าน
การอบรมการใช้ แบบประเมินด้ วย 9Q ผ่านเกณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 1 คน
2. แบบประเมินคุณภาพชีวิตด้ วย EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย (9) ใช้ ประเมินคุณภาพ
ชีวิตด้ า นสุขภาพแบบทั่วไป ประกอบด้ วยมิติทางสุขภาพ 5 ด้ าน ซึ่ งผู้ป ระเมิน เป็ นคน
เดียวกับกับผู้ประเมินอาการซึมเศร้ า 9Q
วิธีการดาเนินการศึกษา
1. ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดตัวอย่าง ด้ วยการคานวณจากค่าเฉลี่ย 2 ค่าเปรียบเทียบกัน จากการศึกษา
ของ อรอินทร์ ขาคม และคณะ (2560) โดยค่าเฉลี่ย x 1 = 9.81, x 2 = 4.44 และ  = 5.02
กาหนดค่า β = 0.20 (power 80%), Z/2 = 1.96 (two – tailed) ได้ จานวนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 14 คน เนื่องจากการศึกษาของอรอินทร์ ขาคม และคณะ (2560) (8) มีการสูญเสียระหว่าง
การทดลอง (Drop out) 6.25% ดังนั้นเพื่อชดเชยการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการศึกษา จึง
เก็บข้ อมู ลจริ งมากกว่ าที่กาหนด ร้ อยละ 10 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ศึกษาจริ งครั้ งนี้ มีขนาดกลุ่มตัวอย่ าง
ทั้งหมด 16 คน
เกณฑ์การคัดเลือกเข้า (inclusion criteria)
1. มีอายุระหว่าง 18 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและชาย
2. ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคซึมเศร้ า ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (ICD-10)

3. มีอาการโรคซึมเศร้ าโดยประเมินจากแบบประเมินอาการซึมเศร้ า 9 ข้ อ (9Q) อาการซึมเศร้ า
ระดับน้ อยถึงรุนแรง โดยมีคะแนนจากการประเมิน 9Q อยู่ระหว่าง7 คะแนน ขึ้นไป
4. สื่อสารด้ วยภาษาไทยเข้ าใจ
5. ไม่มีภาวะสมองเสื่อม หรือบกพร่องทางพุทธิปัญญา ประเมินด้ วยแบบทดสอบสมองเสื่อม
เบื้องต้ นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai) 2002 มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์
7. ไม่มีประวัติการป่ วยเป็ น psychotic disorders หรือ bipolar disorder หรือกาลังป่ วย
เป็ น โรควิตกกังวล ติดสารเสพติด โรคจิตอื่นๆ เช่น โรคจิตเภท โรคจิตจากสุรา ฯลฯ
8. ยินยอมเข้ าร่วมโครงการวิจัย
เกณฑ์การแยกออก (exclusion criteria)
1. มีภาวะสมองเสื่อม หรือบกพร่องทางพุทธิปัญญา ประเมินด้ วยแบบทดสอบสมองเสื่อม
เบื้องต้ นต้ นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai) 2002 มีคะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์
2. มีความเจ็บป่ วยทางด้ านร่างกายที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
3. มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (suicidality risk) อยู่ในระดับสูงขึ้นไป โดยประเมินด้ วย 8Q
คะแนนมากกว่า หรือเท่ากับ 17 คะแนนขึ้นไป
4. มีประวัติการป่ วยเป็ น psychotic disorders หรือ bipolar disorder หรือกาลังป่ วยเป็ น โรค
วิตกกังวล ติดสารเสพติด โรคจิตอื่นๆ เช่น โรคจิตเภท โรคจิตจากสุรา ฯลฯ
เกณฑ์การคัดผูร้ ่วมวิจยั ออกจากการศึกษา (discontinuation criteria)
1. เมื่ออาสาสมัครแสดงเจตนาที่จะขอยกเลิกเข้ าร่วมการวิจัย
2. เมื่ออาสาสมัครไม่สามารถเข้ าร่วมการบาบัดได้ 1 ครั้งขึ้นไป
3. อาสาสมัครถูกเปลี่ยนการวินิจฉัยเป็ นโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคซึมเศร้ าในระหว่างที่เข้ ารับการบาบัด
4. ผู้รักษาให้ อาสาสมัครออกจากการศึกษาเพื่อประโยชน์ของอาสาสมัครเอง
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
1. ผู้บาบัดหลักสาหรับทากลุ่มบาบัดแบบประคับประคอง จานวน 1 คน
2. ผู้ช่วยเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย ผู้บันทึกขณะการบาบัดกลุ่ม จานวน 1 คน มีการชี้แจงวิธกี ารเก็บ
ข้ อมูล อภิปรายซักถามกรณีมีข้อสงสัย หรืออุปสรรคในการเก็บข้ อมูลโดยเป็ นผู้ทาการบันทึกข้ อมูล
เท่านั้น จะไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินกลุ่ม
3. ผู้ประเมินอาการซึมเศร้ าด้ วย 9Q และคุณภาพชีวิตด้ วย EQ-5D-5L ก่อน-หลังการทดลอง
และระยะติดตาม 1 เดือน 2 เดือน จานวน 1 คน เป็ นผู้ท่ไี ม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการบาบัดตั้งแต่แรกจนถึง
สิ้นสุดการทดลอง ผ่านการอบรมการใช้ เครื่องมือ จากผู้เชี่ยวชาญจนผ่านเกณฑ์
4. สถานที่ห้องบาบัดที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
5. กลุ่มตัวอย่างเข้ ากลุ่มบาบัดตามขั้นตอนและระยะเวลาของการบาบัด เป็ นจานวน 6 ครั้ง
ดาเนินการเสร็จภายในเวลา 2-3 สัปดาห์ หากพบว่า มีอาการรุนแรงมากขึ้น หรือ มีผลแทรกซ้ อนจากการ
เข้ ารับการบาบัด จะถูกนาส่งพบแพทย์เพื่อให้ การดูแลรักษาตามปัญหาต่อไป

6. เมื่อผู้ป่วยได้ รับการบาบัดครบตามจานวนครั้งที่กาหนด นักวิจัยซึ่งเป็ นผู้ประเมินทาการประเมิน
อาการซึมเศร้ า และคุณภาพชีวิต ของกลุ่มตัวอย่างหลังสิ้นสุดการบาบัดในวันที่กลุ่มตัวอย่างรับการบาบัด
ครั้งสุดท้ าย และติดตามหลังการทดลอง 1 เดือน และ 2 เดือน
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 การ
วิเคราะห์ ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) one way repeated measure ANOVA) และ
สถิติ t-test
4. การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง โดยการวิจัยนี้ขอรับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

กระบวนการวิจยั แสดง ดังภาพนี้
ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าสมัครใจเข้ารับการคัดเลือก (eligibility criteria) (n=34)
Excluded (n=18)

Enrollment

included






มีบกพร่องทางพุทธิปัญญา (คัดกรองด้ วย MMSE ไม่ผ่านตามเกณฑ์)
มีความเจ็บป่ วยทางด้ านร่างกายที่อยู่ในภาวะวิกฤติมี
มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (suicidality risk) อยู่ในระดับสูงขึ้นไป โดยประเมินด้ วย 8Q > 17
มีประวัติการป่ วยเป็ น psychotic disorders หรือ bipolar disorder หรือกาลังป่ วยเป็ น โรควิตกกังวล ติดสารเสพ
ติด โรคจิตอื่นๆ เช่น โรคจิตเภท โรคจิตจากสุรา ฯลฯ
ไม่ยินยอมเข้ าร่วมโครงการ

Analysis & follow up

Intervention

โปรแกรมการบาบัดแบบประคับประคองสาหรับผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า (n=16)
กิจกรรม จานวน 6 ครั้ง (ครั้งละ 45-120 นาที) แต่ละครั้งห่างกัน 1-4 วัน รวมใช้ เวลา 2-3 สัปดาห์
ในแต่ละครั้งมี 3 ระยะ คือ
 ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้ น/ระยะสร้ างสัมพันธภาพ เพื่อให้ สมาชิกเกิดความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เพื่อให้
สมาชิกมีความคุ้นเคยกันลดความวิตกกังวลพร้ อมที่จะเข้ ากลุ่ม สมาชิกปฏิบัติตัวตามบทบาทหน้ าที่ข้อตกลงร่วมกันใน
กลุ่ม และได้ รับความพึงพอใจและประโยชน์จากการเป็ นสมาชิก
 ระยะที่ 2 ระยะดาเนินการ/ระยะที่ช่วยให้ สมาชิกเกิดการแก้ ปัญหา เพื่อให้ สมาชิกตระหนักในปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้ สมาชิกมีการระบายความรู้สกึ ที่แท้จริงของตนเองออกมาให้ ผ้ ูอื่นรับรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เฉพาะของบุคคล และสมาชิกได้ ประสบการณ์เกี่ยวกับความคิด และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมใน
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล
 ระยะที่ 3 ระยะสิ้นสุดการทากลุ่ม (terminate phase) ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สมาชิก
เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจากกลุ่ม

Completers analyzed :intention to treat analysis (ITT)
ด้ วยวิธี Last Observation Carried Forward (LOCF) (n=16)
การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ one way repeated measure ANOVA, t-test
วัดผลลัพธ์การบาบัดผูป้ ่ วยทุกรายด้วย 9Q, EQ-5D-5L (n=16)
หลังการบาบัดเสร็จสิ้นทันที และติดตาม 1 เดือน 2 เดือน
ภาพแสดง ขั้นตอนการวิจยั

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 16 คน (drop out ระยะติดตาม 1 เดือน จานวน 1 คน เนื่องจากเสียชีวิตจากโรค
ประจาตัว จากข้ อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงอาการซึมเศร้ าส่วนใหญ่ ระดับปาน
กลาง ร้ อยละ 62.เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 68.75 อายุระหว่าง 28-73 ปี อายุเฉลี่ย 56.19 ปี นับ
ถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 87.50 สถานภาพสมรสคู่ ร้ อยละ 75 รายได้ ไม่เพียงพอ ร้ อยละ 75 จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สดุ ร้ อยละ 68.75 เป็ นอาชีพเกษตรกร มากที่สุด ร้ อยละ 68.75 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=16) ใช้ intention to treat sample
ข้อมูลทัว่ ไป
ระดับความรุนแรง - Mild
ของอาการซึมเศร้า - Moderate
- Severe
- คะแนน 9Q
- Mean (SD)
(ก่อน)
เพศ
- ชาย
- หญิง
Minimum (ปี )
อายุ (ปี )
Maximum (ปี )
Range (ปี )
Mean (SD)
ระดับการศึกษา
- ไม่ได้ เรียน
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรีหรือมากกว่า
ศาสนา
- พุทธ
- คริสต์
สถานภาพสมรส
- โสด
- สมรส
- หย่า
- แยกกันอยู่
- หม้ าย
รายได้
- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ
อาชีพปัจจุบนั
- ว่างงาน
- แม่บ้าน/พ่อบ้ าน
- เกษตรกร
- รับจ้ าง
- นักเรียน/นักศึกษา
- รับราชการ
- พนักงานบริษัท
- ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

กลุ่ม SGT (n=16)
จานวน
ร้อยละ
6
37.5
10
62.5
0
0
12.88* (2.80)
5
31.25
11
68.75
28
73
45
56.19* (13.60)
1
6.25
11
68.75
3
18.75
1
6.25
14
87.50
2
12.50
2
12.50
12
75
0
0
1
6.25
1
6.25
4
25
12
75
1
6.25
1
6.25
11
68.75
1
6.25
0
0
1
6.25
0
0
1
6.25

ข้อมูลทัว่ ไป
-

กลุ่ม SGT (n=16)
จานวน
ร้อยละ
1
6.25
1
6.25
1
6.25
1
6.25
1
6.25
1
6.25

เบาหวานอย่างเดียว
ความดันโลหิตสูงอย่างเดียว
ไขมันในเลือดสูงอย่างเดียว
ไทรอยด์
เบาหวาน ไตวาย และไขมันในเลือดสูง
เบาหวานและความดันโลหิตสูง และ
ไขมันในเลือดสูง
10
62.50
- ไม่มีโรคประจาตัว
*p< .05 (ผูป้ ่ วยได้รบั ยาต้านเศร้าทุกคน)
2. ผลการบาบัดต่อการเปลีย่ นแปลงของอาการซึมเศร้าและคุณภาพชีวิต
จากการประเมินด้ วย 9Q ในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 16 คน พบว่า ก่อนการทดลองระดับความรุนแรง
ของอาการซึมเศร้ าเป็ นระดับเล็กน้ อยและปานกลาง ร้ อยละ 37.5 และ 62.5 ตามลาดับ หลังการทดลอง
ความรุ น แรงของระดั บ อาการซึ ม เศร้ าที่ เ ป็ นไม่ มี อ าการของโรคซึ ม เศร้ าหรื อ ระดั บ น้ อยมาก ร้ อย
ละ 93.75 อาการซึมเศร้ าระดับน้ อยร้ อยละ 6.25 เมื่อติดตามในระยะเวลา 1 เดือน และ 2 เดือน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) แต่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2, 5) ส่วนค่าคะแนน
เฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม ก่อน หลังการบาบัดสิ้นสุดทันที ติดตาม 1 และ 2 เดือน พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4,5) และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2, 5)
ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้ าและค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม ก่อน หลังการ
บาบัดสิ้นสุดทันที ติดตาม 1 และ 2 เดือน ใช้ intention to treat sample (n = 16)
ระยะเวลาการประเมินผล
ก่อน
หลัง
ติดตาม 1 เดือน ติดตาม 2 เดือน
(n = 16)
(n = 16)
(n = 16)
(n = 16)
จานวน (ร้อย
จานวน (ร้อย จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อย
ละ)
ละ)
ละ)
 ระดับความรุนแรง
ของอาการซึมเศร้า
0 (0)
15 (93.75)
13 (81.25)
12 (75)
 ไม่มีอาการหรือ
มีน้อยมาก
6 (37.5)
1 (6.25)
3 (18.75)
4 (25)
 ระดับน้ อย
10 (62.5)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
 ระดับปานกลาง
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
 ระดับรุนแรง
Mean(SD)
Mean(SD)
Mean(SD)
Mean(SD)
 ค่าคะแนนเฉลีย่
โรคประจาตัว

12.88*
3.38*
3.13*
3.63*
(2.80)
(1.96)
(2.91)
(2.68)
Mean(SD)
Mean(SD)
Mean(SD)
Mean(SD)
 ค่าคะแนนเฉลีย่
0.640*
0.745*
0.753*
0.792*
คุณภาพชีวิต
(0.156)
(0.135)
(0.140)
(0.139)
โดยรวม
ระดับความรุนแรงตามคะแนน 9Q < 7 = ไม่มีอาการหรือมีนอ้ ยมาก, 7-12 = เล็กน้อย, 13-18 =ปาน
กลาง, > 19 = รุนแรง
*p-value < 0.05
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าคะแนนอาการซึมเศร้ า ก่อนและหลังสิ้นสุดการบาบัดทันที และ
ติดตาม 1 และ 2 เดือน จากการประเมินด้ วย 9Q ใช้ intention to treat sample (n = 16)
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
p-value*
ระหว่างกลุ่ม
3
1085
361.67
52.79
0.001
ภายในกลุ่ม
60
411
6.85
รวม
63
1496
Statistic : One way repeated measure ANOVA, *p-value < 0.05
ของอาการซึมเศร้า

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตโดยรวม ก่อนและหลังสิ้นสุดการบาบัดทันที และ
ติดตาม 1 และ 2 เดือน จากการประเมินด้ วย EQ5D5L ใช้ intention to treat sample (n = 16)
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
p-value*
ระหว่างกลุ่ม
3
0.20
0.067
3.29
0.027 *
ภายในกลุ่ม
60
1.23
0.02
รวม
63
1.43
Statistic : One way repeated measure ANOVA, *p-value < 0.05
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างของอาการซึมเศร้ าและคุณภาพชีวิตโดยรวม ระหว่างก่อน หลัง
ทันทีและติดตาม 1 เดือน 2 เดือน ใช้ intention to treat sample (n=16)
กลุ่มทดลอง (n=16)
MD
SD
p-value
95% CI
อาการซึมเศร้า
9.50
3.75
7.49-11.50
<.001*
 ก่อน-หลังทันที
3.64
7.80-11.69
<.001*
 ก่อน-ติดตาม 1 เดือน 9.75
3.23
7.52-10.97
<.001*
 ก่อน-ติดตาม 2 เดือน 9.25
คุณภาพชีวิตโดยรวม
-0.104
0.100 -0.15-(.001*
 ก่อน-หลังทันที

 ก่อน-ติดตาม 1 เดือน 0.50)
 ก่อน-ติดตาม 2 เดือน -0.113
0.50)
-0.158
*p-value <.05, MD=Mean Difference

0.116
0.161

-0.17-(-

.001*
.002*

-0.23-(-0.65)

3. ผลของการบาบัดต่อการหายของอาการซึมเศร้า
หลั ง สิ้น สุ ด การบ าบั ด ของกลุ่ ม บ าบั ด แบบประคั บ ประคอง พบว่ า อั ต ราการหายจากอาการ
ซึมเศร้ า เท่ากับ 93.75 โดยระยะติดตาม 1 เดือน และ ติดตาม 2 เดือน อัตราการหายมีแนวโน้ มลดลง
คือ 81.25 และ 75 ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างที่หายจากอาการซึ มเศร้ าเมื่อสิ้นสุดการบาบัดของกลุ่มบาบัดแบบ
ประคับประคอง และติดตาม 1 และ 2 เดือน จากการประเมินด้ วย 9Q ใช้ หลัก intention to treat sample
(n = 16)
การหายของอาการซึมเศร้า (Remission)
จานวน
อัตรา (%)
หลังทดลอง (n = 16)
15
93.75
ติดตาม 1 เดือน (n = 16)
13
81.25
ติดตาม 2 เดือน (n = 16)
12
75
Remission : 9Q score < 7
อภิปรายผลการศึกษา
ผลของกลุ่มบาบัดแบบประคับประคองต่อการเปลี่ยนแปลงของอาการซึมเศร้ า พบว่า สามารถลด
อาการซึมเศร้ า และหายทุเลาได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า การบาบัดด้ วยกลุ่มบาบัดแบบ
ประคับประคอง สามารถลดอาการซึมเศร้ าในผู้ป่วยสูงอายุ ท่เี ป็ นโรคซึมเศร้ า(8,10,11) รวมทั้งในผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ า กลุ่มวัยอื่น (12,14) เช่ น เดียวกับ การศึ กษาครั้ งนี้ กลุ่ มบ าบั ดแบบประคับ ประคองพั ฒนามาจาก
แนวคิด กลุ่ มจิ ต บ าบั ด ของยาลอม (Yalom,1995) (13) โดยมี ก ารด าเนิ น กลุ่ ม 3 ระยะ คื อ ระยะสร้ า ง
สัมพันธภาพ ระยะดาเนินการ และระยะยุติกลุ่ม ทาให้ เกิดปั จจัยการบาบัด (therapeutic factors) ใน
กระบวนการกลุ่มตามแนวคิดของยาลอม (Yalom, 1995) ส่งผลใหผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้ าดีข้ ึนหรือแทบไม่มี
อาการเลย นอกจากนี้ ผลของกลุ่มบาบัดแบบประคับประคองต่อคุณภาพชีวิต พบว่า สามารถเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตได้ สอดคล้ องกับหลายการศึกษาที่พบว่าสามารถทาให้ คุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น(13,14)
สรุปผลการศึกษา
กลุ่มบาบัดแบบประคับประคองร่ วมกับยาต้ านเศร้ าสามารถลดอาการซึมเศร้ าให้ หายทุเลาได้ สูง
เพิ่ มคุ ณภาพชี วิตของผู้ ป่วยโรคซึ มเศร้ าที่มารั บบริ การในโรงพยาบาลเสนางคนิคมจังหวัดอานาจเจริ ญ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05)

ข้อจากัดของการวิจยั
เป็ นการศึกษากับผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าที่มีการรั กษาด้ วยยาต้ านเศร้ าร่ วมด้ วย ดังนั้นเมื่อการนาไป
บาบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าจึงควรบาบัดร่วมกับยาต้ านเศร้ า
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คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เข้ าร่ วมโครงการทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่วมโครงการ
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