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บทคัดยอ
ผสู งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศรามักจะเปนกลมุ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงซึง่ อาจพัฒนาไปสโู รคซึมเศราและการฆาตัวตายได
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุมตอภาวะซึมเศราและ
ความมีคณ
ุ คาในตนเองของผสู งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศราผวู จิ ยั พัฒนาโดยใชกรอบแนวคิด BOVORNKITI Art Therapy
Model และ แนวคิดความรสู กึ มีคณ
ุ คาในตนเองของ Rosenberg (1965) ประชากรทีใ่ ชศกึ ษาคือผสู งู อายุระหวาง
60-79 ป มีภาวะซึมเศราระดับเล็กนอยถึงระดับปานกลางจำนวน 24 คน สุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลมุ ละ 12 คน กลมุ ทดลองไดรบั โปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลมุ ฯ จำนวน 8 ครัง้ สัปดาหละ 2 ครัง้ ๆ ละ
90-120 นาที กลมุ ควบคุมไดรบั การดูแลตามมาตรฐาน เก็บขอมูลโดยใชแบบวัดภาวะซึมเศรา และแบบวัดความรสู กึ
มีคุณคาในตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย เปรียบเทียบผลการศึกษา
ระหวาง 2 กลมุ โดยสถิติ Two-way repeated measure ANOVA และเปรียบเทียบเชิงพหุนามแบบรายคดู ว ยวิธี
Bonferroni
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยภาวะซึมเศรา และความมีคุณคาในตนเองในระยะหลังการทดลอง
เสร็จสิน้ ทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน แตกตางกับกลมุ ควบคุมอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 กลมุ ทดลอง
มีคะแนนคาเฉลีย่ ภาวะซึมเศรา และความมีคณ
ุ คาในตนเอง ในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิน้ ทันที
และติดตามผล 1 เดือน แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05สรุปคือ โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด
แบบกลมุ ฯ มีประสิทธิผลในการลดภาวะซึมเศราและเสริมสรางความมีคณ
ุ คาในผสู งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศรา บุคลากร
สาธารณสุขสามารถนำโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุมฯ นี้มาประยุกตใชเพื่อลดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุได
คำสำคัญ: โปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลมุ ภาวะซึมเศรา ความมีคณ
ุ คาในตนเอง ผสู งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศรา
พุทธชินราชเวชสาร 2018;35(3):371-9.
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ศิลปกรรมบำบัดแบบกลมุ ตอผสู งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศรา
Group Art Therapy for Older Adult with Depression

Abstract
Older adults with depression tend to be high risk group that might progress to depressive disorder
and suicide. This quasi-experimental research aimed to examine the effect of group art therapy program
on depression and self-esteem in older adults with depression. This researcher program develops
fromBOVORNKITI Art Therapy Model and Rosenberg self-esteem concept. The participants were 24 older
adults, being mind to moderate depressive level, aged 60-79 years. They were randomized 12 into
an experimental group and 12 into a control group. The experimental group received program group art
therapy for 8 sessions, two sessions per week and each sessions held about 90 to 120 minutes.
The control group received standard care. The results were collected by using the Thai Geriatric Depression
Scale and Rosenberg Self-esteem Scale. Data were analyzed by using descriptive statistics included
frequency, percentage and mean. The results of both groups were compared with two-way repeated
measure ANOVA. Bonferronimethod were employed to test multiple comparisons.
The results showed significant difference mean scores of depression and self-esteem between
the experimental group and control group at post-test and 1- month follow-up (p < .001). In the experimental
group, the mean scores of depression and self-esteem at pre-test, post-test and 1-month follow-up
were significantly different (p < .05) Therefore, the group art therapy program is effective in reducing the
depressive symptoms and enhancing self-esteem in older adults with depression. The health personnel
can apply the group art therapy program for the elderly to reduce their depressive symptoms.
Keywords: group art therapy program, depressive symptom,self-esteem, older adults with depression
Buddhachinaraj Med J 2018;35(3):371-9.
บทนำ
ผสู งู อายุเปนทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคา แตมี
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางรางกาย จิตใจ สังคมอยางมาก
ซึง่ สงผลตอการปรับตัว ความเครียด ความวิตกกังวล
ปญหาสุขภาพจิต จนนำไปสภู าวะซึมเศราทำใหเสีย่ ง
ตอการฆาตัวตาย1ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา
พบว า ผู สู ง อายุ มี ภ าวะซึ ม เศร า มากขึ้ น และพบ
อุบตั กิ ารณการฆาตัวตายสูงถึงรอยละ 162 ในประเทศ
อินเดียพบวาผูสูงอายุมีปญหาภาวะซึมเศราสูงกวา
กลุมวัยอื่นๆ3สำหรับประเทศไทย พบวาผูสูงอายุมี
แนวโนมตอการเกิดภาวะซึมเศราถึงรอยละ72.3 และ
มีภาวะซึมเศราสูงถึงรอยละ15.64
ศิลปกรรมบำบัดเปนการบำบัดรักษาทางจิตใจที่
ประยุกตกิจกรรมทางศิลปะเพื่อการวินิจฉัย คนหา
ประเมินความผิดปกติทางจิตใจอันนำไปสูการปรับ
สภาพจิตใจใหเขาสภู าวะปกติ5สามารถลดภาวะซึมเศรา
ได เ นื่ อ งจากระหว า งการทำศิ ล ปะเกิ ด การกระตุ น
หลัง่ สารซีโรโทนิน (Serotonin) เอ็นโดรฟน (Endorphin)
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และโดปามีน (Dopamine) ซึ่งสงผลใหเกิดความสุข6
อีกทั้งยังสงเสริมกอใหเกิดการแสดงออกทางอารมณ
ดานบวก ความรสู กึ นึกคิด รับรเู ขาใจตนเอง ยอมรับ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ 7มีความมัน่ ใจ ยอมรับนับถือ
ตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ สงผลใหการเห็นคุณคา
ในตนเองของผสู งู อายุเพิม่ ขึน้ 8
ผูวิจัยนำแนวคิดรูปแบบกระบวนการศิลปกรรม
บำบัด (Bovornkitti Art Therapy Model)9 และแนวคิด
ความมีคณ
ุ คาในตนเอง (Resenberg, 1965)10 มาเปน
แนวคิ ด จั ด ทำโปรแกรมศิ ล ปกรรมบำบั ด ต อ ภาวะ
ซึ ม เศร า และความมี คุ ณ ค า ในตนเองของผู สู ง อายุ
โดยทำโปรแกรมอยางเปนระบบประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน
8 กิจกรรม ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวาการพยาบาล
ผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราสวนใหญเนนรูปแบบการ
พยาบาลดานกายมากกวาทางดานจิตสังคม11 ดังนั้น
ผู วิ จั ย ซึ่ ง ทำงานพยาบาลในชุ ม ชนมี ค วามสนใจ
พัฒนาโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุมฯ ซึ่งเปน
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บทบาทอิสระของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่
ใชลดภาวะซึมเศราและเพิ่มการเห็นคุณคาในตนเอง
ของผสู งู อายุ ในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั อนุมตั จิ ากพิจารณา
จริยธรรมระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 02-12-2560
วัสดุและวิธกี าร
การวิจยั กึง่ ทดลองชนิด 2 กลมุ วัดผลกอน หลังการ
ทดลองเสร็จสิน้ ทันที และติดตามผล 1 เดือน เก็บรวบรวม
ขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.
2561ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู สู ง อายุ
60 ปขึ้นไป ที่มีภาวะซึมเศราอยูในระดับเล็กนอยถึง
ปานกลาง (7-18 คะแนน) 12 ทั้ ง เพศชายและหญิ ง
มีภมู ลิ ำเนาอยใู นเขตอำเภอบอไร จังหวัดตราด วิธกี าร
เลือกประชากรกลมุ ทดลองมี 2 ขัน้ ตอน
ขั้นตอนแรก โดยวิธีการสุมจับฉลากอยางงาย
จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ทัง้ หมดจำนวน
13 แหง จับฉลากแบบไมคืนที่ จำนวน 6 แหงเพื่อ
เปนกลุมตัวอยาง จากนั้นทำการสุมเขากลุมทดลอง
และกลุ ม ควบคุ ม (Random assignment) โดย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 3 แหง เปนกลุม
ทดลอง และอีก 3 แหง เปนกลมุ ควบคุม
ขัน้ ตอนทีส่ อง คัดเลือกผสู งู อายุจากแตละโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขา
ไดแก ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีคะแนนภาวะซึมเศรา
เล็ ก น อ ยถึ ง ปานกลาง (7-18 คะแนน) 12 ไม ไ ด รั บ
การวินิจฉัยเปนโรคซึมเศรา ไมมีภาวะสมองเสื่อม
ฟงภาษาไทยเขาใจและไมมคี วามพิการทีเ่ ปนอุปสรรค
ในการใหขอ มูล สมัครใจและยินดีในความรวมมือในการ
ทำวิจยั ครัง้ นี้ คำนวณขนาดของกลมุ ตัวอยางจากสูตร
ของ Glass (1976) อางถึงใน บุญใจ ศรีสถิตนรากูร
(2553)13 และจากการศึกษาของ บุศรา สุขสวัสดิ์ ภรภัทร
เฮงอุดมทรัรยพ และชนัดดา แนบเกสร (2560) 14
เรือ่ ง ผลของโปรแกรมการปรับความคิด และพฤติกรรม
แบบกลุมตอความหวังและภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ
ในชุมชนไดคา ความตางของผล (Effect size) เทากับ .87
กำหนดอำนาจการทดสอบ (Power test) เทากับ .80
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (Significant level)
ที่ระดับ .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางกลุมละ 10 คน
ปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยางขณะดำเนินการ
ปที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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วิจยั (Drop out) จึงเพิม่ ขนาดกลมุ ตัวอยาง รอยละ 20
จึงไดกลมุ ตัวอยางทัง้ สิน้ 24 คน เปนกลมุ ทดลอง 12 คน
และกลมุ ควบคุม 12 คน ซึง่ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
ประกอบดวย เครือ่ งมือ 3 สวน ไดแก 1) เครือ่ งมือทีใ่ ช
ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 1.1) แบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศรา 2 ขอคำถาม (2Q) และ 9 คำถาม
(9Q)121.2) แบบทดสอบสภาพสมองของไทย (Thai
Mental State Examination [TMSE])15 2) เครือ่ งมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 2.1) แบบบันทึก
ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล สร า งขึ้ น โดยผู วิ จั ย ข อ คำถาม
ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส
การพักอาศัย ระดับการศึกษา การทำงาน 2.2) แบบวัด
ความเศราในผสู งู อายุไทย (Thai Geriatric Depression
Scale [TGDS])16 และแบบประเมินความรสู กึ มีคณ
ุ คา
ในตนเองตามแนวคิดของ Rosenberg (1965) แปล
และเรียบเรียงโดย วารี กังใจ (2541)17 จากการศึกษา
ครัง้ นีไ้ ดคา สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) เทากับ .83 และ .91 ตามลำดับ
3) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการทดลอง คือ โปรแกรมศิลปกรรม
บำบัดแบบกลมุ ฯ ประกอบดวย4 ขัน้ ตอน ดังนี้ เขาถึง
ปญหาทางใจ (Recognizing and containing) เขาใจ
และยอมรับ (Accepting and connecting) แบงปน
เหตุแหงผล (Sharing and counseling) และเสริมสราง
เพื่อปรับเปลี่ยน (Building and changing) 9 และ
แนวคิดความมีคณ
ุ คาในตนเอง (Resenberg, 1965)10
มีมุมมองวาความมีคุณคาในตนเองเกิดจากโครงสราง
อัตมโนภาพ (Self-concept) ประเมินจาก 2 มิติ คือ
การตระหนักรูในตนเอง (Cognitive self) และการ
ประเมินตนเอง (Evaluative self) ประกอบไปดวย
8 กิจกรรม คือ กิจกรรม “วาดภาพอิสระ” “นีค่ อื ตัวฉัน”
“ชีวติ ทีผ่ นั ผาน” “วาดภาพแหงรอยยิม้ ” “ตนไมวเิ ศษ”
“ความภาคภูมใิ จ” “สายธารชีวติ ” และ “ความสุขทีฉ่ นั
อยากเปน”จัดกิจกรรมละ 90-120 นาที จัดทำสัปดาห
2 ครัง้ เปนเวลา 4 สัปดาห และติดตามผล 1 เดือน
กลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามมาตรฐานปกติคือ
“การใหความรเู รือ่ งการดูแลสุขภาพทัว่ ไปในวัยสูงอายุ”
“การใหความรูเรื่องโรคซึมเศรา” “การใหสุขภาพจิต
ศึกษา” “การใหคำปรึกษาเบื้องตน” “การเยี่ยมบาน”
เมือ่ เสร็จสิน้ ระยะติดตามผล ผวู จิ ยั นำขอมูลทีไ่ ดทงั้ กอน
และหลังการทดลอง และระยะติดตามผลมาตรวจสอบ
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ความสมบูรณอีกครั้ง สรางคูมือลงรหัสขอมูล นำมา
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
ขอมูลสวนบุคคล ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา จำนวน รอยละ
แจกแจงความถี่ และทดสอบความแตกตางของขอมูล
สวนบุคคล โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square test)
สถิติ Fisher’s exact test และ Cramer’s V เปรียบเทียบ
ความแตกตางคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศราและคะแนน
ความมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา
ของกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม เปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ ภาวะซึมเศราและความมีคณ
ุ คาในตนเอง กอน และ
หลังการทดลองและระยะติดตาม 1 เดือน ระหวางกลมุ
ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม โดยใช ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห
ความแปรปรวนเมือ่ มีการวัดซ้ำ (Two-way repeated
measure ANOVA) และเปรียบเทียบรายคดู ว ยวิธกี าร
เปรียบเทียบเชิงพหุคูณแบบรายคูของ Bonferroni
กำหนดคาระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ผลการศึกษา
1. ประชากรทีศ่ กึ ษาแบงเปน 2 กลมุ คือ กลมุ
ทดลองและกลมุ ทดลอง กลมุ ละ 12 คน พบวาสวนใหญ
เปนเพศหญิงในกลมุ ทดลองรอยละ 66.70 กลมุ ควบคุม
รอยละ 50.00 อายุระหวาง 70-79 ป กลุมทดลอง
รอยละ 58.30 ในกลมุ ควบคุมรอยละ 58.30 กลมุ ทดลอง
และกลมุ ทดลองนับถือศาสนาพุทธทัง้ หมด สถานภาพ
สมรส หมาย กลมุ ทดลองรอยละ 58.30 กลมุ ควบคุม
รอยละ 75.00 พักอาศัยกับครบครัว บุตรหลาน กลมุ ทดลอง
รอยละ 66.70 กลุมควบคุมรอยละ 100.00 ระดับ
การศึกษาประถมศึกษาปที่ 4 กลมุ ทดลองรอยละ 58.30
กลมุ ควบคุมรอยละ 66.70 ปจจุบนั ไมไดประกอบอาชีพ
กลมุ ทดลองรอยละ 83.30 กลมุ ควบคุมรอยละ 83.30
มีรายไดจากบุตรหลานสงเสีย กลมุ ทดลองรอยละ 100
กลมุ ควบคุมรอยละ 100 เมือ่ เปรียบเทียบความแตกตาง
ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คลระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม
ควบคุม พบวา เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส
การพักอาศัย ระดับการศึกษา การทำงาน ไมแตกตาง
กันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ดังตารางที่ 1
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2. เมือ่ ทดสอบขอตกลงเบือ้ งตนดวยการแจกแจง
ขอมูลของคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศราและความมีคณ
ุ คา
ในตนเอง ระยะกอนการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิน้
ทั น ที และระยะติ ด ตามผล 1 เดื อ น โดยใช ส ถิ ติ
Kolmogorov-Smirnov พบวา มีการแจกแจงขอมูลปกติ
จึ ง วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนด ว ยวิ ธี ส องทางแบบ
วัดซ้ำดวยสถิติ Two-way repeated measure ANOVA
เมื่อพิจารณาการทดสอบความแตกตางคะแนนเฉลี่ย
ภาวะซึมเศราและคะแนนเฉลีย่ ความมีคณ
ุ คาในตนเอง
ของผูสูงอายุระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมใน
ภาพรวมโดยไมคำนึงถึงเวลาพบวา การทดสอบอิทธิพล
ของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุม ฯ สงผลให
คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศรา และคะแนนเฉลี่ยความมี
คุณคาในตนเอง ระหวางกลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (FDepression1,22 =
959.54, p < .001, F Self-esteem 1,22 = 4563.77,
p > .001)แสดงใหเห็นวาโปรแกรมศิลปกรรมบำบัด
แบบกลุมฯ มีผลทำใหคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศราและ
ความมี คุ ณ ค า ในตนเองกลุ ม ทดลองแตกต า งจาก
กลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และการทดสอบอิทธิพลรวม ของวิธีการทดลองกับ
ระยะเวลาการทดลอง สงผลใหคะแนนเฉลี่ยภาวะ
ซึมเศราและคะแนนเฉลี่ยความมีคุณคาในตนเองของ
ผสู งู อายุทงั้ สองกลมุ มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (FDepression 2,22 = 15.07, p < .001, FSelf-esteem 2,22 =
144.85, p > .001) ดังตารางที่ 2

Volume 35 No.3 September-December 2018

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

375

ตารางที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
กลุมทดลอง
(n = 12)

ขอมูลสวนบุคคล
จำนวน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-69 ป
70-79 ป

กลมุ ควบคุม
(n = 12)

รอยละ

จำนวน

p-value
รอยละ
0.41*

4
8

33.30
66.70

6
6

50.0
50.0
1.00*

5
7

41.70
58.30

5
7

41.70
58.30

12

100

12

100

2
3
7

16.70
25.00
58.30

0
3
9

0
25.00
75.00

M = 70.67 (SD = 4.79)
ศาสนา
พุทธ
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย
การพักอาศัย
อยูลำพัง 3
อยกู บั คสู มรส
อยกู บั ครอบครัว บุตรหลาน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 6
ในปจจุบันนี้ยังทำงานหรือไม
ไมทำ
ทำ
กรณีไมไดทำงาน ทานดำรงชีพอยางไร
บุตรหลาน ญาติพี่นองสงเสีย
*

0.33**

0.91**
25.00
1
8

0
8.30
66.70

0
0
12

0
100
1.00**

7
5

58.30
41.70

8
4

66.70
33.30
1.00*

10
2

83.30
16.70

10
2

83.30
16.70

10

100

10

100

Fisher’s exact test, **Cramer’sV
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศราของผูสูงอายุและความมีคุณคาในตนเอง ระหวางวิธี
การทดลองกับระยะเวลาของการทดลอง
ภาวะซึมเศรา
ระหวางกลมุ (Group)
การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ภายในกลมุ
เวลา
กลมุ * ระยะเวลา (Group*Time)
ความคลาดเคลือ่ น
ความมีคณ
ุ คาในตนเอง
ระหวางกลมุ (Group)
การทดลอง
ความคลาดเคลือ่ น
ภายในกลมุ
เวลา
กลมุ * ระยะเวลา (Group*Time)
ความคลาดเคลือ่ น
***p < .001

3. ผลการทดสอบรายคคู ะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศรา
และความมีคณ
ุ คาในตนเองของผสู งู อายุในกลมุ ทดลอง
ชวงระยะเวลาที่แตกตางกันโดยใชวิธี Bonferroni
พบว า ระยะหลั ง การทดลองเสร็ จ สิ้ น ทั น ที มี ค วาม

df

SS

MS

F

p-value

1
22

12298.35
281.97

12298.35
12.82

959.54

0.000***

2
2
44

774.36
194.69
284.28

387.18
97.35
6.46

59.93
15.07

0.000***
0.000***

1
22

65160.50
314.11

65160.50
14.28

4563.77

0.000***

2
2
44

1688.25
1090.03
169.06

844.13
545.01
3.84

219.70
144.85

0.000***
0.000***

แตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ
ในระยะก อ นทดลองและระยะติ ด ตามผล 1 เดื อ น
แตกตางกั น อย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศราและความมีคุณคาในตนเองในผูสูงอายุของ
กลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม ในระยะกอนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล
ระยะเวลา
ภาวะซึมเศรากลุมทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
ภาวะซึมเศรากลมุ ควบคุม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
ความมีคณ
ุ คาในตนเองกลมุ ทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
ความมีคณ
ุ คาในตนเองกลมุ ควบคุม
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
*p < .05
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Mean

ระยะเวลา
กอนการทดลอง

หลังการทดลอง

ระยะติดตามผล

17.50
6.33
8.42

-

11.17*
-

9.08*
-2.09*
-

17.50
13.00
15.67

-

4.50
-

1.83
-2.67
-

22.33
42.17
39.17

-

-19.84*
-

-16.84*
3.00*
-

24.33
26.75
25.75

-

-2.42
-

-2.42
1.00
-
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วิจารณ
เมือ่ เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวามีความ
คลายคลึงกันซึ่งเปนผลดีในการควบคุมปจจัยตางที่
อาจสงผลตอภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ชวยใหเกิดความเชือ่ มัน่ ไดวา การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ในกลมุ ทดลองเปนผลมาจากโปรแกรมทีไ่ ดรบั
ผลการวิจยั เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของโปรแกรมศิ ล ปกรรมบำบั ด แบบกลุ ม ฯในกลุ ม
ทดลองและผลของการพยาบาลตามปกติในกลุมควบ
คุมซึ่งไมไดรับโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุมฯ
พบวาในกลมุ ทดลองคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศราในระยะ
หลังการทดลองลดลงอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
กอนการทดลอง และเพิม่ ขึน้ เล็กนอยในระยะติดตามผล
1 เดือน และคะแนนเฉลี่ยความมีคุณคาในตนเอง
ในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันทีสูงขึ้นอยางมาก
เมือ่ เปรียบเทียบกับกอนการทดลอง และเพิม่ ขึน้ เล็กนอย
ในระยะติดตามผล 1 เดือน แสดงใหเห็นวา โปรแกรม
ศิลปะบำบัดฯมีประสิทธิภาพในการเพิม่ ความมีคณ
ุ คา
และสามารถลดภาวะซึมเศราได สอดคลองกับการ
ศึกษาของขวัญฤทัย อิ่มสมโภช (2549) 18 ที่พบวา
ศิลปะบำบัดชวยเสริมสรางความมีคณ
ุ คาในตนเองของ
ผูสูงอายุใหเพิ่มสูงขึ้นในระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้น
และคะแนนมากกว า กลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สำคั ญ
ทางสถิติ ดังนั้นอธิบายไดวา โปรแกรมศิลปะบำบัด
แบบกลมุ ฯ ซึง่ ผวู จิ ยั พัฒนาขึน้ จากแนวคิดการมีคณ
ุ คา
10
ในตนเองของ Rosenberg (1965) รวมกับขัน้ ตอน
การทำศิลปะบำบัด BOVORNKITTI Art Therapy
Model9 ประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน 8 กิจกรรม สามารถ
ใช บำบั ด ผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร า ได ซึ่ ง ขั้ น ตอน
การบำบัดประกอบดวย ขัน้ ตอนที่ 1) การเขาถึงปญหา
ทางใจ ผูวิจัยใหผูสูงอายุรวมกิจกรรม “การวาดภาพ
อิสระ” และ “นีค่ อื ตัวฉัน” โดยใหวาดภาพแลวนำภาพ
มาเป น สื่ อ กลางในค น หาป ญ หาทางด า นจิ ต ใจ
การตระหนักรใู นตนเอง (Cognitive self) รับรวู า ตนเอง
เปนใคร บุคคลอืน่ เปนใคร มีความแตกตางกันอยางไร
ทำใหผูสูงอายุเขาใจตนเองและผูอื่นมากขึ้น ผูสูงอายุ
ชวยกันคิดกฎกติกาขอตกลงของกลมุ รวมกันไดคนุ เคย
และรูจักกันมากขึ้น กระตุนใหผูสูงอายุไดเรียนรูวัสดุ
ปที่ ๓๕ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑
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อุปกรณที่ใชวาดภาพ มีการสนทนากันในบรรยากาศ
ทีอ่ บอนุ ปลอดภัย สะทอนความคิดสรางสัมพันธภาพ
ระหว า งสมาชิ ก ในกลุ ม โดยใช ศิ ล ปะเป น สื่ อ กลาง
นำเสนอความคิดของผสู งู อายุไดคน หา รจู กั เขาใจตนเอง
และผูอ่ืนมากขึ้น โดยไมเนนความสวยงาม ไมมีถูก
หรือผิด ขั้นตอนที่ 2) การเขาใจและยอมรับผูวิจัย
จัดกิจกรรม “ชีวติ ทีผ่ นั ผาน” และ”วาดภาพแหงรอยยิม้ ”
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยสนับสนุนใหผูสูงอายุแสดงอารมณ
ความรสู กึ ของตนออกมาจากภาพวาด ซึง่ พบวาผสู งู อายุ
เปดเผยตนเองมากขึ้น รับรูปญหาของซึ่งกันและกัน
ภายใตการยอมรับโดยปราศจากเงือ่ นไข ผวู จิ ยั สังเกต
เห็นการมีปฏิสัมพันธกันภายในกลุมมากขึ้น มีการ
เอื้อเฟอแบงปนอุปกรณ ขณะสนทนามีความสนใจ
ตั้งใจรับฟงและเชื่อมโยงลักษณะเรื่องราวที่คลายกัน
เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนการบงบอก
ถึงความเขาใจและยอมรับกันอยางชัดเจนขัน้ ตอนที่ 3)
แบงปนเหตุแหงผลจากการทำกิจกรรม “ตนไมวิเศษ”
และ “ความภาคภูมใิ จ” พบวาผสู งู อายุเกิดการประเมิน
ตนเอง (Evaluative self) ทิศทางบวกรับรวู า ตนเองและ
ผอู นื่ มีคณ
ุ คา มีสมั พันธภาพทีด่ ี รับฟงความคิดความรสู กึ
ของกันและกัน ชื่นชม ใหกำลังใจ รูสึกมีประโยชน
มีคณ
ุ คา มีทศั นคติทดี่ ตี อ ตนเอง สีหนายิม้ แยม แสดงออก
อารมณทางบวก นำไปสกู ารเปลีย่ นแปลงเห็นถึงคุณคา
ของตนเองและผูอื่นมากขึ้นและขั้นตอนสุดทาย คือ
ขัน้ ตอนที่ 4) การเสริมสรางเพือ่ ปรับเปลีย่ นจากการทำ
กิจกรรม “สายธารชีวติ ” และ”ความสุขทีฉ่ นั อยากเปน”
พบว า เมื่ อ ผู สู ง อายุ ว าดภาพเสร็ จ มี ค วามสนใจ
กระตือรือรนพรอมที่จะเลาเรื่องของตนใหเพื่อนๆฟง
และสั ง เกตจากลั ก ษณะสี ข องภาพจะมี ค วามสดใส
มีลวดลายภาพชัดเจนมากขึน้ แสดงถึงความมีชวี ติ ชีวา
ผู สู ง อายุ บ อกได ว า ต อ จากนี้ มี อ ะไรที่ ไ ม ไ ด ทำแล ว
อยากทำตอมองเห็นศักยภาพของตนเองทีม่ อี ยู สงเสริม
ร ว มกั น คิ ด ให กำลั ง ใจกั น ปรั บ มุ ม มองในทางบวก
จนกลายเปนการเห็นคุณคาในตนเอง
อาจกลาวไดวา กระบวนการศิลปะบำบัดแบบ
กลมุ ฯ นี้ ทำใหเกิดปฏิสมั พันธระหวางกัน เปนรูปแบบ
การบำบั ด ที่ เ น น การมี ส ว นร ว มและเน น บุ ค คลเป น
ศูนยกลาง(Person centered therapy) ซึ่ง Wilkins
(2016)19 กลาววากระบวนการบำบัดที่เนนบุคคลเปน
ศู น ย ก ลางจะทำให บุ ค คลเรี ย นรู ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ
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ศิลปกรรมบำบัดแบบกลมุ ตอผสู งู อายุทมี่ ภี าวะซึมเศรา

เชือ่ มโยงอันนำไปสกู ารเยียวยาดานจิตใจ เขาใจตนเอง
และบุ ค คลอื่ น มากขึ้ น (Connectedness) เชื่ อ มั่ น
ตระหนักรู ยอมรับไดในขอบกพรองของตน มองเห็นถึง
ศักยภาพที่มีอยูและสงเสริมใหกำลังใจเกิดอารมณ
ทางบวก (Positive emotion) ทำใหเกิดความสุข และ
มีภาวะซึมเศราลดลง ดังที่ การศึกษาของ Rubin
(2005)20 พบวากิจกรรมศิลปะ ชวยลด ความวิตกกังวล
ชวยควบคุมอารมณและสงเสริมการมองเห็นคุณคา
ในตนเอง สอดคลองกับคานธีชา บุญยาว (2555)8
และนปภัช กันแพงศรี (2557)21 พบวาศิลปะบำบัด
สามารถเพิม่ ความมีคณ
ุ คาในตนเองกลมุ ผสู งู อายุ และ
นฤมลอินทหมื่น (2555)22 พบวาศิลปะบำบัดชวยลด
ภาวะซึมเศราของผูสูงอายุนอกจากนี้ยังพบวาการใช
ศิ ล ปะบำบั ด ร ว มกั บ กิ จ กรรมการเดิ น สวนของ
McCaffrey et al. (2011)23 ชวยทำใหผสู งู อายุเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จ มั่ น ใจในตนเองเกิ ด อารมณ ท างบวก
เห็นคุณคาในตนเองและลดภาวะซึมเศรา
สรุปคือการวิจยั ครัง้ นี้ พบวาโปรแกรมศิลปกรรม
บำบัดแบบกลมุ ฯ มีประสิทธิผลในการลดภาวะซึมเศรา
ในผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา ดังนั้นพยาบาลซึ่งเปน
บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถนำโปรแกรมศิลปกรรม
บำบัดแบบกลมุ ฯ นีม้ าประยุกตใชบำบัดผสู งู อายุเพือ่ ลด
ภาวะซึมเศรารวมกับการดูแลผูสูงอายุตามปกติของ
แผนการรักษาพยาบาลทีม่ อี ยเู ดิมได
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