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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึมเศรา กลุมตัวอยาง คือ ผูปวย
เพศหญิง และเพศชาย อายุ 18-59 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา รับการรักษาแผนกผูปวยใน
โรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน 50 คน ไดรับการสุมเขาการทดลอง แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุมละ 25 คน กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการฝกทักษะทีม่ ุงสรางความสุข กลุมควบคุมไดรับการพยาบาล
ปกติ ทําการศึกษาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2563-เดือนตุลาคม 2563 เครื่องมือวิจัย ไดแก โปรแกรมการฝก
ทักษะที่มุงสรางความสุข แบบประเมินภาวะสิ้นยินดี และแบบวัดการมุงสรางความสุข วิเคราะหขอมูลสวน
บุคคลของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติพรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ขอมูลกอนและหลังการทดลองดวยสถิติ Wilcoxon sign rank test และเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมดวยสถิติ Mann-Whitney U Test
ผลการวิจัย พบวา คาคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีของผูปวยโรคซึมเศรา หลังไดรับโปรแกรมการฝก
ทักษะที่มุงสรางความสุขต่ํากวากอนไดรับโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value <0.001) และคาคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีของผูปวยโรคซึมเศรา กลุมที่ไดรับโปรแกรม
การฝกทักษะที่มุงสรางความสุข ต่ํากวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
(p-value <0.001) งานวิจัยแสดงใหเห็นวาโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดี
สามารถชวยใหภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึมเศราลดลงได เปนการเพิ่มทางเลือกในการบําบัดฟนฟูทาง
สังคมจิตใจสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา และพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ สามารถพัฒนาหรือ
ประยุกตใชในการดูแลผูปวยกลุมอื่นที่มีภาวะสิ้นยินดี เชน โรคไบโพลาร และโรคซึมเศราหลังคลอด
คําสําคัญ: โปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุข, โรคซึมเศรา, ภาวะสิ้นยินดี
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Abstract
The objective of this quasi-experimental, namely two-group pretest-posttest
design, was to examine the effect of anticipatory pleasure skills training program on
anhedonia among patients with major depressive disorder. Participants were 50 patients
with major depressive disorder, aged 18-59 years old, both males and females who were
being treated in the inpatient department of Suanprung Psychiatric Hospital. All
participants were randomly assigned to the experimental group or the control group, 25
inpatients in each group. The experimental group received the anticipatory pleasure skills
training program, whereas the control group received the regular nursing care routine.
This study was conducted between June 2020 and Ocotober 2020. The research
instruments included the anticipatory pleasure skills training program, the anhedonia
scale, and the temporal experience pleasure scale. Data were analyzed using descriptive
statistics (percentages, mean and standard deviation). The Wilcoxon sign rank and the
Mann-Whitney U tests were used to compare the pretest and posttest average scores of
anhedonia between the experimental group and the control group.
The results revealed that after receiving the anticipatory pleasure skills training
program, the mean score of anhedonia of patients with major depressive disorder in the
experimental group was significantly lower than before enrolling the program (p-value
<0.001). In addition, the mean score of anhedonia among patients with major depressive
disorder in the experimental group was also significantly lower than patients in the
control group that receiving the regular nursing care routine (p-value <0.001). This
research indicated that the anticipatory pleasure skills training program can reduce
anhedonia levels of patients with major depressive disorder. This program could be an
additional treatment option psychosocial rehabilitation for patients with major
depressive disorder. Nurses and other health care providers can apply or develop this
program to other patients with bipolar disorder and postpartum depression in order to
reduce anhedonia levels.
Keywords: Anticipatory Pleasure Skills Training Program, Depressive, Anhedonia
บทนํา
สถาบันเพื่อการวัดและประเมินผลดานสุขภาพและรายงานการศึกษาภาระโรคทั่วโลก (Institute
for Health Metrics and Evaluation) ประมาณการวามีผูปวยโรคซึมเศรามากกวา 264 ลานคน คิดเปน
รอยละ 3.4 ของประชากรทั่วโลก เปนเพศหญิงรอยละ 4.1 และเพศชายรอยละ 2.7 จากรายงานของ
องคการอนามัยโลกเมื่อตนป ค.ศ. 2018 ระบุวาภาวะซึม เศรา คือ ปจจัยเหตุของความเจ็บปวยและ
ไรความสามารถ (Cause of Illness and Disability) ผูที่มีภาวะซึมเศราประมาณ 800,000 คนเสียชีวิต
จากการฆาตัวตายทุกป และการฆาตัวตายเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ สองในอายุ 15-29 ป (World
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Health Organization, 2019) จากการเก็ บ ข อ มู ล และรายงานผลโดย The Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME, 2017) พบวาประชากรทั่วโลกมีอัตราการเกิดโรคซึมเศราที่เพิ่มสูงขึ้น
มีปญหาสุขภาพที่สงผลตอการดํารงชีวิตหรือสรางภาวะไรความสามารถแกบุคคล โรคซึมเศราถูกจัดเปน
ปญหาอยูในอันดับที่ 6 และในชวงป ค.ศ. 2005-2016 อัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้น 13 % พบวามีจํานวน
ผูปวยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 18.4 จากป พ.ศ. 2548-2558 คาดการณวาเปนประชากรไทยประมาณ 29 ลาน
คน หรือคิดเปนรอยละ 4.4 ของประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจากการประมาณการภาระโรค
พบวามีการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability- Adjusted Life Year (DALY)) คิดเปนรอยละ 6.7% (Years
Live with Disability (YLD)) (World Health Organization, 2017) และจากรายงานผูปวยโรคซึมเศรา
เข า ถึ ง บริ ก าร (Workload) ป ง บประมาณ 2561-2563 จํ า นวน 387,632 คน, 480,059 คน และ
570,679 คน ตามลํ าดับ มีอัต ราการฆา ตัวตาย ร อยละ 6.32, 6.64 และ 7.37 ซึ่ง มีแนวโนม สูง ขึ้ น
(กรมสุขภาพจิต, 2563)
ผูปวยโรคซึมเศราจะมีลักษณะความผิดปกติทางอารมณ (Mood Disorder) โดยพบวามีภาวะสิ้น
ยินดีซึ่งเปนอาการหลักที่ใชเปนแนวทางในการวินิจฉัยโรคซึมเศรา หรือมีอารมณซึมเศรา (Favrod et al.,
2015) ภาวะสิ้นยินดีจึงเปนอาการทางคลินิกในลักษณะของอารมณที่ลดหรือขาดความสามารถในการมี
ประสบการณความสุขของบุคคลทําใหไมมีความสุขหรือความพึงพอในกิจกรรมที่เ คยทําและมองเห็น
ความสามารถของตนเองต่ํา (Cassar, Applegate, &Bentall, 2013) จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา
ผูปวยโรคซึมเศรามีภาวะสิ้นยินดีรอยละ 86.2 (Llorca & Gourion, 2015) มีความสัมพันธกับการเกิด
ภาวะซึมเศราที่รุนแรงขึ้น และนําไปสูการทํารายตนเองในที่สุด (Pillon et al., 2019) นอกจากนี้ ภาวะ
สิ้นยินดียังมีความสัมพันธกับความคิดฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตายโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะซึมเศรา
(Loas, Lefebvre, Rotsaert, & Englert, 2018) จากการศึกษาหาความสัมพันธระหวางภาวะสิ้นยินดีกับ
ภาวะซึม เศราและการทําหนาที่ทางสัง คม พบวา ภาวะสิ้นยินดีมีความสัม พันธทางบวกกับระดับ ความ
รุนแรงของภาวะซึมเศราและการสูญเสียการทําหนาที่ทางสังคม (Gourion et al., 2015) สอดคลองกับ
การศึกษาของดาราวรรณ ตะปนตา (2555) ที่ระบุวารอยละ 86 ในผูปวยที่มีภาวะซึมเศราระดับรุนแรงจะ
สูญเสียความพึงพอใจ และความปลื้มปติในตัวเอง (Reduction in Gratification) และมีคุณภาพชีวิตที่ต่ํา
กวาประชาชนโดยทั่วไป (ธรณินทร กองสุข, สุปราณี พิมพตรา, &จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน, ม.ป.ป.) นอกจากนี้
ภาวะสิ้นยินดียังมีความสัมพันธกับความคิดฆาตัวตาย การพยายามฆาตัวตายโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะ
ซึมเศรา (Loas, Lefebvre, Rotsaert, & Englert, 2018)
โรงพยาบาลสวนปรุงเปนสถานบริการระดับตติยภูมิ สังกัดกรมสุขภาพจิต มีจํานวนผูปวยโรค
ซึม เศรามากเปนอันดับ ที่ 1 ของผูปวยที่มารับ บริก าร (งานผูปวยนอก, 2563) จากขอมูล ทางสถิติใน
ปงบประมาณ 2561- 2563 มีผูปวยโรคซึมเศราที่มารับบริการรักษาแผนกผูปว ยนอก จํานวน 14,590 ราย
17,943 ราย และ 16,970 ราย ตามลําดับ เขารับการรักษาแผนกผูปวยใน จํานวน 397 ราย, 543 ราย
และ 401 ราย ตามลําดับ (โรงพยาบาลสวนปรุง, 2563) ใหบริการการรักษาบําบัดฟนฟูผูปวยโรคซึมเศรา
ดัง นี้ 1) การรัก ษาดวยยาตานเศรา 2) การรัก ษาดวยไฟฟา และ 3) การบําบัดทางจิตสัง คมโดยที ม
สหวิชาชีพ (จิตแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา) ไดแก 3.1) การบําบัดพฤติกรรมทางความคิด (Cognitive
Behavior Therapy) ทั้งรายบุคคล/กลุม เพื่อชวยใหผูปวยมีการสืบคนถึงความขัดแยงภายในจิตใจ โดย
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การพิสูจนหาแบบแผน ความคิด ที่ทําใหเกิดกระบวนการคิดที่บิดเบือนไปในทางลบแลวดัดแปลงแกไข
3.2) การบําบัดทางความคิด (Cognitive Therapy) เพื่อมุงเนนการแกไขความคิดใหสอดคลองตามความ
เปนจริง 3.3) การบําบัดการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal Therapy) เพื่อมุงเนนการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางผูปวยกับผูอนื่ จากการติดตามผลลัพธการดูแลรักษาผูป วยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล แผนก
ผูปวยใน พบวาผูปวยมีพฤติกรรมพยายามฆาตัวตายซ้ําในโรงพยาบาล จํานวน 2 ราย, 4 ราย และ2 ราย
ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.61, 1.03 และ 0.37 ตามลําดับ (โรงพยาบาลสวนปรุง, 2563) พบวาผูปวยมี
พฤติกรรมพยายามฆาตัวตายซ้ําในโรงพยาบาล จํานวน 2 ราย, 4 ราย และ2 ราย ตามลําดับ คิดเปนรอย
ละ 0.61, 1.03 และ0.37 ตามลําดับ (โรงพยาบาลสวนปรุง , 2563) ซึ่งเปนผลลัพธทางคลินิกที่ไมพึง
ประสงคและมีความจําเปนที่จะหาแนวทางปองกันการฆาตัวตายในผูปวยโรคซึมเศรา
โปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุข พัฒนาขึ้นโดย แฟบรอด และคณะ (Favrod, Giuliani,
Ernst, & Bonsack, 2010) เปนโปรแกรมที่ฝกความสามารถดานรับรู (Cognitive Training) เพื่อใหผูปวย
มีความสามารถในการรับ รูอารมณท างบวก สามารถควบคุม อารมณท างบวกของตนเองไดและเพิ่ ม
แรงจูง ใจในการดูแ ลตนเอง มีกิ จ กรรมในชีวิต ประจํ าวันที่เ พิ่ม ขึ้น เพื่อให เ กิดการปรั บ เปลี่ย นแปลง
พฤติกรรม (Favrod et al. 2015) และทําใหภาวะสิ้นยินดีลดลงได ผูวิจัยปฏิบัติงานตําแหนงพยาบาล
วิชาชีพ ระดับชํานาญการ กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน โรงพยาบาลสวนปรุง รับผิดชอบดูแลผูปวยจิต
เวชทั่วไปหญิง ในปจ จุบันยังไมมีโปรแกรมการบําบัดที่ชวยเสริมสรางความสุข และลดภาวะสิ้นยินดีใน
ผูปวยโรคซึมเศรา ผูวิจัยคาดหวังวาผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนําไปเปนทางเลือกในการบําบัด
ทางสังคมจิตใจสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา ใหมีอาการทางจิตหายทุเลา และลดภาวะสิ้นยินดีได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคาคะแนนภาวะสิ้นยินดีของผูปวยโรคซึมเศรากอนและหลังไดรับโปรแกรม
การฝกทักษะที่มุงสรางความสุข
2. เพื่อเปรียบเทียบคาคะแนนภาวะสิ้นยินดีของผูปวยโรคซึมเศราระหวางกลุมที่ไดรับโปรแกรม
การฝกทักษะที่มุงสรางความสุขและกลุมที่ไดรับการพยาบาลปกติ
สมมุติฐานการวิจัย
1. ภาวะสิ้นยินดีของผูปวยโรคซึมเศราหลังไดรับโปรแกรมการฝกทักษะทีม่ ุงสรางความสุขต่ํากวา
กอนไดรับโปรแกรมการฝกทักษะที่มงุ สรางความสุข
2. ภาวะสิ้นยินดีของผูปวยโรคซึมเศรากลุมที่ไดรับโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขต่ํา
กวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึมเศรา อธิบายไดจากแนวคิดเอนโดฟไทป (Endophenotypes) วาเกิด
จากการที่ผูปวยมีปจจัยเสีย่ งทางพันธุกรรมทีอ่ อนแอ และปจจัยเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมที่ผานกระบวนการให
รางวัลที่ผิดปกติในสมอง (Abnormal Reward Process) จึงทําใหเกิดภาวะสิ้นยินดีในโรคซึมเศราได การ
ที่ผูปวยโรคซึมเศรามีภาวะสิ้นยินดี จะทําใหผูปวยการปราศจากความสุข จากความบกพรองของการรับรู
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ตอการใหรางวัล และการรับรูการตอบสนองอารมณ (Abnormal Reward Process) จากการศึกษาของ
แฟบรอด และคณะ (Favrod et al. 2010, 2015) พบวา โปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุข มี
รูปแบบการบําบัดโดยการเพิ่มประสบการณของการสรางอารมณทางบวก มี 3 องคประกอบ คือ 1) การ
สัมผัสเชิงประสบการณ (Savoring Experience) 2) กระบวนการของของสัมผัส (Savoring Process)
และ 3) การตอบสนองที่เกิดขึ้นภายหลังการสัมผัส (Savoring Responses) ผูปวยไดฝกความสามารถ
ด า นรั บ รู (Cognitive Training) เพื่ อ จะได เ กิ ด การเรี ย นรู ใ นการได อ ยู กั บ ป จ จุ บั น ( Being in the
Moment) มีการสื่อสารกับผูอื่น (Communicating) มีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล ไดแสดงความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ไดฝก ทํากิจ กรรมที่มีประโยชนตามใบงานและการบานในแตล ะกิจกรรม ไดแสดงออกทาง
พฤติกรรม (Behavioral Display) มีการคาดหวังความสนุกสนาน (Anticipating the Enjoyment) มีการ
ระลึกถึงเหตุการณที่ทําใหเกิดความสุขในอดีต (Recalling Previously Pleasurable Events) สมาชิกทุก
คนในกลุ ม จะได รั บ การปรั บ กระตุ น พฤติ ก รรม (Behavioral Activation) และใช เ ทคนิ ค การเพิ่ ม
ประสบการณ ข องอารมณ ท างบวก 5 ข อ (Strauss, 2011) ดั ง นี้ 1) การคาดหวัง ความสนุ ก สนาน
(Anticipating the Enjoyment) 2) การแสดงออกทางพฤติกรรม (Behavioral Display) 3) การอยูกับ
ปจจุบัน (Being in the Moment) 4) สื่อสารกับผูอื่น (Communicating) และ 5) การระลึกถึงเหตุการณ
ที่ทําใหเกิดความสุขในอดีต (Recalling Previously Pleasurable Events)
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เ ปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimentalresearch) แบบสองกลุม มีการวัดผล
กอนและหลังการทดลอง (The Pretest-Posttest Control Group Design) ในผูปวยโรคซึมเศราที่เขา
รับการรัก ษาแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลสวนปรุง จัง หวัดเชียงใหม ทําการศึก ษาตั้งแตเดือนมิถุนายน
2563-เดือนตุลาคม 2563
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ประชาชนที่เจ็บปวยดวยโรคจิตเวชที่ไดรับการวินิจฉัยโดยจิตแพทยโรงพยาบาล
สวนปรุง มีอาการสอดคลองกับ Depressive Disorders ตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศ
ขององค ก ารอนามั ย โรค ฉบั บ ที่ 10 (ICD-10) หมวด F32, F33, F34.1, F38, F39 หรื อ Major
Depressive Disorders และ Dysthymic Disorders ตามมาตรฐานการจําแนกโรคของ APA ฉบับที่ 5
(DSM-V)
กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยโรคซึม เศราที่เขารับ การรักษาแผนกผูปวยใน โรงพยาบาลสวนปรุง มี
เกณฑคัดเขา (inclusion criteria) ดังตอไปนี้
1. อายุระหวาง 18-59 ป
2. ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา (Dx F32, F33, F34.1, F38, F39)
3. ประเมินภาวะสิ้นยินดี ทั้ง 3 ดาน อยูในระดับเล็กนอยถึงคอนขางรุนแรง มีคาคะแนนในชวง
2–4 คะแนน
4. ประเมินภาวะสุขภาพจิต ดวยแบบประเมิน Thai HoNOS หมวดที่ 4 ประเมินปญหาดาน
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พุท ธิปญ ญาเกี่ยวกับ ความจํา การรูเ วลา สถานที่ บุคคลและความเขาใจเรื่องราวตาง และหมวดที่ 7
ประเมินเกี่ยวกับอารมณซึมเศรา มีคาคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 2 คะแนน
5. สามารถสื่อสารภาษาไทยไดตามปกติ
เกณฑคัดออก (Exclusion Criteria) ไดแก
1. ไดรับการวินิจฉัยวามีโรครวมทางจิตเวชอื่น ๆ
2. มีประวัติไดรับการวินิจฉัยวามีความผิดปกติทางสมอง
3. ผูปวยที่เคยรวมการวิจัยอื่นๆ ซึ่งเสร็จสิ้นลงแลวอยางนอย 1 สัปดาห
4. ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยไฟฟา
เกณฑการยุติ (Discontinuing Criteria) ไดแก
1. ไมสามารถเขารวมโปรแกรมไดจนครบจํานวนครั้งของโปรแกรม
2. มีภาวะวิกฤติจิต ประเมินโดยแบบประเมิน HoNOS หมวดที่ 2 มีความคิดหรือพฤติกรรมฆา
ตัวตาย มีการทํารายตนเองโดยไมใชอุบัติเหตุ และหมวดที่ 7 อารมณเ ศรา โดยมีคาคะแนนเทากับ 3
คะแนนขึ้นไป
การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
คํ า นวณขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งโดยใช ก ารวิ เ คราะห Power Analysis of T-Test โดยมี ค า
นัยสําคัญทางสถิติอยูที่ 0.05 กําหนดคา Power เทากับ 0.80 คา Effect Size D = 0.80 (Large Effect
Size) ซึ่งหาไดจากผลการวิจัยที่ผานมา เรื่อง ผลของโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้น
ยินดีของผูปว ยจิตเภทที่มีอ าการทางลบ (จิร าภา บุ ญ ศิล ป , 2559) หลัง จากคํานวณโดยใชโ ปรแกรม
G*Power พบวา จํานวนผูเขารวมวิจัยทั้งหมด คือ 42 คน และเพิ่มจํานวนเพื่อปองกันการสูญหายระหวาง
เขารวมโปรแกรม (Drop Out) อีกประมาณ 20% (8 คน) ดังนั้น กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 50
คน แบงเปนกลุม ๆ ละ 25 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน ไดแก
1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ศาสนา รายได ผูดูแล งานอดิเรก/กิจกรรมที่ชอบทํายามวาง ประวัติการใชส ารเสพติด ระยะเวลาการ
เจ็บปวย การวินิจฉัยโรค ครั้งที่เขารับการรักษา ประเภทของกลุมยาที่ไดรับการรักษา และขอเสนอแนะ
2. โปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึมเศรา ผูวิจัยไดขอ
อนุญาตและดัดแปลงมาจากโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคจิตเภท
ที่มีอาการทางลบของ จิราภา บุญศิลป (2559) เครื่องมือวิจัยดังกลาวมาจากวิทยานิพนธของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร ซึ่งไดพัฒนาตามแนวคิดของ Favrod et al.
(2010, 2015) และดําเนินการตามแผน โดยมีรูปแบบการบําบัดแบบกลุม กลุมละ 6-8 คน มีแผนการ
ดําเนินกิจกรรมโดยทํากลุมบําบัดวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 45 - 60 นาที ติดตอกันรวมทั้งหมด 8 ครั้ง (10
กิจกรรม) ระยะเวลา 2 สัปดาห ดังนี้
ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การสรางสัมพันธภาพ
กิจกรรมที่ 2 การประเมินความคิดที่ลมเหลวหรือสิ้นหวัง (Relationship and Defeatist
Thinking)
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กิจกรรมที่ 3 การใหความรูเรื่องภาวะสิ้นยินดี
ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 4 การสัมผัสความสุขในปจจุบันชวงที่1 (Savoring Pleasant Moments (I))
ครั้ง ที่ 3 กิจ กรรมที่ 5 การเนน ย้ําอารมณสุข ดวยการแสดงออกทางพฤติก รรม (Accentuating the
Behavioral Expression of Emotions)
ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 6 สรางชวงเวลาของการมีความสุขสุดดวยการแลกเปลีย่ นกับผูอ ื่น (Making the Most
of Pleasant Moments by Sharing Them with Others)
ครั้งที่ 5 กิจกรรมที่ 7 การสัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นในอดีต (Savoring Past Pleasant Moments (II))
ครั้งที่ 6 กิจกรรมที่ 8 การคาดหวังเกี่ยวกับความสุขชวงที่ 1 (Anticipating Pleasant Moments (I))
ครั้งที่ 7 กิจกรรมที่ 9 การคาดหวังเกี่ยวกับความสุขชวงที่ 2 (Anticipating Pleasant Moments (II))
ครั้งที่ 8 กิจกรรมที่ 10 ทบทวนทักษะทั้งหมด (Review of All Skills)
3. แบบประเมินภาวะสิ้นยินดี ผูวิจัยไดขออนุญาต จิราภา บุญศิลป (2559) ซึ่งไดใหผูเชี่ยวชาญ
ภาษาแปลและพั ฒ นาจากแบบประเมิ น ของ Kirkpatrick (2011) ที่พั ฒ นามาจาก NIMH-MATRICS
Consensus Development Conferenceon Negative Symptom ข อ คํ า ถา มด า นภา วะสิ้ น ยิ น ดี
(anhedonia) มีขอคําถาม 3 ขอ ซึ่งจะถามดานความเขมขนของความสุขระหวางทํากิจกรรมตางๆ ดาน
ความถี่ของความสุขระหวางทํากิจกรรม และดานความเขมของความสุขที่คาดหวังจากกิจกรรมตางๆ ใน
อนาคต และมีการแปลผล
4. แบบวัดการมุงสรางความสุข ใชเปนเครื่องมือกํากับการทดลอง ผูวิจัยไดขออนุญาต จิราภา
บุญศิลป (2559) ซึ่งพัฒนามาจาก Temporal Experience of Pleasure Scale (TEPS) ของ Gard et
al. (2006) เปนแบบความสุข/ความเพลิดเพลินในระดับปกติ ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทํากิจกรรมที่
สนุก สนาน (Consummatory Pleasure) และความสุข/ความเพลิดเพลินเกี่ยวกับ การทํากิจ กรรมใน
อนาคต (Anticipatory Pleasure: TEPS-ANT) โดยมี จํ า นวนข อ คํ า ถามทั้ ง สิ้ น 18 ข อ แบ ง เป น การ
ประเมิ น ความสุ ข /ความเพลิ ด เพลิ น ในระดั บ ปกติ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น โดยตรงจากการทํ า กิ จ กรรมที่
สนุกสนาน (Consummatory Pleasure: TEPS CON) จํานวน 8 ขอ และการประเมินความสุข/ความ
เพลิดเพลิน เกี่ยวกับการทํากิจกรรมในอนาคต (Anticipatory Pleasure) จํานวน 10 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. โปรแกรมการฝกทักษะทีม่ ุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึมเศรา โดยนําฉบับราง
โปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึมเศราที่ทําการดัดแปลงเสนอผาน
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3ทาน ตรวจสอบคุณภาพและความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งประกอบดวย 1) จิตแพทย
จํานวน 1 ทาน 2) อาจารยพยาบาลจิตเวชที่มีความรูความเชี่ยวชาญ จํานวน 1 ทาน และ 3) พยาบาลผู
ไดรับวุฒิบัตรผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จํานวน 1 ทาน จากนั้น
นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาไดคาความตรงเชิง เนื้อหา
(IndexofItem-Objective Congruence (IOC)) เทากับ 1.00
2. แบบประเมินภาวะสิ้นยินดี ผูวิจัยไมไดเปลี่ยนแปลงขอมูล เนื้อหา วิธีการใชของแบบประเมิน
และไดนําไปทดสอบกับผูปวยโรคซึมเศราที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุม ตัวอยาง ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
เดียวกันกับ การศึก ษาครั้ง นี้ จํานวน 10 คน เพื่อนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) กอน
นําไปใชจริงกับกลุมทดลอง ผลจากการตรวจสอบไดคาความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ที่ระดับ 0.95
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3.แบบวัดการมุงสรางความสุข ผูวิจัยไมไดเปลี่ยนแปลงขอมูล เนื้อหา วิธีการใชของแบบประเมิน
และไดนําไปทดสอบกับผูปวย โรคซึมเศราที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง
เดียวกันกับ การศึก ษาครั้ง นี้ จํานวน 10 คน เพื่อนํามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) กอน
นําไปใชจริงกับกลุมทดลอง ผลจากการตรวจสอบได คาความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) ที่ระดับ 0.81
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยจิตเวชทั่วไป และหอผูปวย
พิเ ศษ เพื่อ ทํ าการคั ด กรองผู ป วยโรคซึ ม เศรา ที่ มีภ าวะสิ้ นยิ น ดี ผู ชว ยวิจั ย ทํา หนา ที่ ในการเชื้อ เชิ ญ
อาสาสมัครทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุมเขารวมโครงวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชนที่ไดรับ ความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ใหลงลายมือเปนลายลักษณอักษรและใหเอกสารชี้แจงโครงการวิจัยใหอาสาสมัครเก็บไว
1 ชุด และมอบใหผูวิจัยเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ชุด ผูวิจัยทําการสุมแบบงาย ใชการจับสลากกําหนดให
หมายเลขคี่เปนกลุมทดลอง และหมายเลขคูเปนกลุมควบคุม เก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
โดยกลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา โดยทํากลุม
บํา บัด วัน ละ 1 ครั้ ง ครั้ง ละ 45 - 60 นาที ติด ตอ กัน รวมทั้ง หมด 8 ครั้ง (10 กิ จ กรรม) ระยะเวลา 2
สัปดาห และกลุมควบคุมจะไดรับการพยาบาลปกติ ผูวิจัยประเมินภาวะสิ้นยินดีอีกครั้งในกลุมทดลองหลัง
เสร็จสิ้นโปรแกรมทันที สําหรับกลุมควบคุมจะประเมินหลังจากที่ประเมินครั้งแรก 2 สัปดาห
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชโปรแกรมสถิติวิเคราะหสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1) ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชสถิติพรรณนาในการวิเคราะหโดย หาคารอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางทั้งกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองโดยใชสถิติ Chi-Square Test หรือ Fisher’s Exact Test
2) ขอมูลคาคะแนนภาวะสิ้นยินดีที่ไดจากการทดลอง ผูวิจัยไดทําการทดสอบการแจกแจงของ
ข อ มู ล แล ว พบว า ข อ มู ล ไม มี ก ารแจกแจงแบบปกติ จึ ง ใช ส ถิ ติ Non-Parametric ดั ง นี้ 2.1) กรณี
เปรียบเทียบกอน-หลัง ถาแจกแจงแบบปกติใช Paired Sample T-Test ถาแจกแจงไมปกติใช Wilcoxon
Signed Ranks Test 2.2) กรณี เ ปรี ย บเที ย บระหว า งกลุ ม ถ า แจกแจงแบบปกติ ใ ช Independent
Sample T-Test ถาแจกแจงไมปกติใช Mann-Whitney U Test
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
งานวิจัยครั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง ซึ่งใหความ
เห็นชอบ และอนุมัติใหดําเนินการวิจัยเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 (เลขที่หนังสือรับรอง 3/2563) โดย
กลุมตัวอยางทุกรายมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือก มีการรับรูและความสามารถในการตัดสินใจไดดวย
ตนเอง หลังจากที่เขารวมเขาโครงการวิจัยแลว สามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดทุกเมื่อโดยไมมีผล
ตอสิทธิการรักษาที่พึงไดรับ ผูวิจัยจะใชรหัสแทนชื่อเพื่อปองกันขอมูลที่เชื่อมโยงไปถึงกลุมตัวอยาง และใน
ขั้นตอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะเก็บขอมูลไวในตูที่มีกุญแจล็อค ซึ่งมีเพียงผูวิจัยเทานั้นที่มีกุญแจเปด และ
จะทําลายเอกสารตางๆ หลังจากที่งานวิจัยไดรับการเผยแพรแลว ขอมูลตางๆ ของอาสาสมัครจะปดเปน
ความลับ เปดเผยขอมูลก็ตอเมื่ออาสาสมัครใหความยินยอมแลวเทานั้น และนําเสนอผลการวิจัยออกมา
เปนภาพรวม เพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการวิจัยเทานั้น
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
พบวากลุมทดลองสวนใหญอายุ 20-29 ป รอยละ 36 และอายุรองลงมา คือ 30-39 ป รอยละ
24 เฉลี่ยอายุ 30.72 ป สถานภาพสวนใหญโสด รอยละ 64 การศึกษาระดับมัธยมเปนสวนใหญรอยละ 48
มีอาชีพรับจาง รอยละ 24 รองลงมาคือ เปนนักเรียนหรือนักศึกษา รอยละ20 นับถือศาสนาพุทธเปนสวน
ใหญ รอยละ 88 สวนใหญไมมีร ายได รอยละ 28 และมีรายไดมากกวา 15,000 รอยละ 28 เชนกัน
มีประวัติใชสารเสพติด รอยละ 32 ระยะเวลาที่เจ็บปวยสวนใหญอยูระหวาง 1-5 ป รอยละ 60 กิจกรรม
ยามวางสวนใหญมักดูหนัง ฟงเพลง รอยละ 36
2. เปรีย บเทียบคะแนนเฉลี่ยคะแนนภาวะสิ้นยินดีกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
กอนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลองของ
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยไดทําการทดสอบการแจกแจงของขอมูล พบวา ขอมูลไมมีการแจกแจง
แบบปกติ จึงใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ในการทดสอบ ผลการทดสอบพบวา กลุมตัวอยาง
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีภายหลังการทดลองต่ํากวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีกอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
คามัธยฐาน (คาต่ําสุด, คาสูงสุด)

คะแนนภาวะสิ้นยินดี

Z

P-value

4.00 (3.00, 6.00)

-4.409

<0.001*

6.00 (6.00, 7.00)

-4.455

<0.001*

กอนทดลอง

หลังทดลอง

กลุมทดลอง

8.00 (6.00, 11.00)

กลุมควบคุม

9.00 (6.00, 10.00)

* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กอนการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ผูวิจัยไดทํา
การทดสอบการแจกแจงของขอมูล พบวา ขอมูลไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงใชสถิติ Mann-Whitney U
Test ในการทดสอบ ผลการทดสอบพบวา กอนการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย
ภาวะสิ้นยินดีไมแตกตางกัน (p-value >0.05) แตหลังการทดลอง พบวา คะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีใน
กลุมทดลองต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสิ้นยินดีระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
คามัธยฐาน (คาต่ําสุด, คาสูงสุด)

คะแนนภาวะสิ้นยินดี

Z

P-value

9.00 (6.00, 10.00)

-1.948

0.051

6.00 (6.00, 7.00)

-5.304

<0.001*

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

กอนการทดลอง

8.00 (6.00, 11.00)

หลังการทดลอง

4.00 (3.00, 6.00)

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
ผูปวยโรคซึมเศราหลังไดรับโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขมีคาคะแนนเฉลี่ยของภาวะ
สิ้นยินดีลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) และพบวา คาคะแนนเฉลี่ยของภาวะสิ้นยินดี
ในกลุมทดลองต่ํากวากลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001)
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูปวยสวนใหญคิดเปน รอยละ 92 มีสีหนาดูแจมใส ทาทีเปนมิตรเพิ่ม
มากขึ้น มีการยิ้ม พูดทักทาย ใหความรวมมือขณะทํากิจกรรมทุกขั้นตอน สามารถพูดทบทวนกิจกรรมที่ได
ทํารวมกัน บอกสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ตองการ โดยเขียนบันทึกในใบงานตามกิจกรรมกลุมบําบัด ดังตอไปนี้
การบอกเหตุผลของความเชื่อทีเ่ กี่ยวของกับความคิดที่ลม เหลวหรือสิน้ หวัง เชน “รูสึกเบื่อ กินยารักษาแลว
ไมหาย” “ไมมีอนาคต ทําอะไรไปกอไมสําเร็จ ” “เวลาเกิดอารมณดิ่ง ไมอยากทําอะไร” “ทําสิ่งไมดี
ไมอยากอยูให พอ แมตองอับอาย เสียหนา” ผูปวยไดบอกสิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่ตองการ เชน “อยาก
รักษาใหหายขาด” “ตองการใหตัวเองมีความสุข สดชื่น” “อยากกลับมามองโลกในทางบวกอีกครั้ง ”
“มีสติ ไมทํารายตัวเอง และไมคิดทํารายคนอื่น” จะเห็นไดวา ภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึม เศรา เปน
อาการทางคลินิกในลักษณะของอารมณที่ลด หรือขาดความสามารถในการมีประสบการณความสุขของ
บุคคลทําใหไมมีความสุขหรือความพึงพอในกิจกรรมที่เ คยทําและมองเห็นความสามารถของตนเองต่ํา
(Cassar, Applegate, & Bentall, 2013) จากการศึก ษาคุณ ภาพชี วิต และป จ จั ยทํ านายในผูป วยโรค
ซึมเศราของไทย พบวาผูปวยโรคซึมเศราจะมีความรูสึกเบื่อหนาย และขาดความสนใจในการทํากิจกรรม
ตางๆ สูงถึงรอยละ 48.5 (ธรณินทร กองสุข, สุปราณี พิมพตรา, &จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน, ม.ป.ป.) การ
ระลึก ถึง เหตุก ารณ ที่ เ กิ ดขึ้นในอดีตเปน การแสวงหาความสุข ทางอารมณและจิตใจ ทําใหเ กิดความ
ภาคภูมิใจและความพอใจในชีวิต ตัวอยาง เชน “เลนกับนองแมวแลวรูสึกสบายใจ”“ฟงเพลงแลวผอน
คลาย”“เลนเกมสแลวรูสึกเพลิดเพลิน ”“นั่งสมาธิแลวทําใหจิตใจสงบ” สอดคลองกับ การศึก ษาของ
วาสนา เหลาคงธรรม และคณะ (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลของกลุมบําบัดแบบหวนรําลึกความหลังที่
เปนสุขตออาการซึมเศราในผูสูงอายุไทยที่เปนโรคซึมเศรา สวนในเรื่องของการคาดหวังกิจกรรมที่ทําให
ผูปวยเกิดความสุข ตัวอยาง เชน “อยากใหแมม าเยี่ยม ไปหาเพื่อนๆและแฟน ฟงเพลง คาราโอเกะ ดู
ละคร เลนกับลูก กินขาวนอกบานกับครอบครัว ทําซอสบาบิคิวอบขนม ปลูกตนโกโก ไปทําบุญ ไปเที่ยว
ตางประเทศ กิจกรรมที่ผูปวยไดบอกในสิ่งที่ตนเองชอบ และไดเลาเรื่องเหตุการณที่ทําใหเกิดความสุข เชน
ไดชวยแมเลือกซื้อลอตเตอรี่ 1 ใบ และโชคดีถูกรางวัลเลขทาย 3 ตัว ไดเงิน 4,000 บาท ขณะเลาเรื่อง
ผูปวยยิ้ม แสดงทาทางดีใจ มีความสุข และอยากถูกรางวัลอีก เคยชวยเหลือลูกนกที่ตกจากตนไม ดูแล 3
วัน ลูกนกแข็งแรงบินได และ เรื่องวาดรูปตุกตา ชุดแตงตัว เลียนแบบคอสเพลย ผูปวยรูสึกมีความสุขที่ได
ทําในสิ่งที่ตัวเองรัก เปนตน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากิจ กรรมการพยาบาลโดยใชโปรแกรมการฝก
ความสามารถของดานรับรู (Cognitive Training) เพื่อบําบัดผูปวยโรคซึมเศราที่มีภาวะสิ้นยินดี โดยฝก
การสรางอารมณบวก การเพิ่มความสามารถของการรับรูตอความสุข การสัมผัสเชิงประสบการณ สามารถ
ชวยลดความรุนแรงของอาการทางคลินิก และลดภาวะสิน้ ยินดีได (จิราภา บุญศิลป 2559; Favrod, J., &
et al., 2015)
ขอจํากัดการวิจัย
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูปวยโรคซึมเศราที่ไดรับการสุมคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตาม
คุณสมบัติที่กําหนด บางรายมีบุคลิกภาพพูดนอย ไมแสดงออกทางดานอารมณ ความรูสึก หรือบางรายมี
ภาวะอารมณแปรปรวน เมื่อมีสิ่งกระตุน และในบางกลุมผูปวยมีความแตกตางกันเรื่อง อายุ การศึกษา
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ฯลฯ มีผลทําใหผูวิจัยไมสามารถควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกดานความคิด อารมณ ความรูสึก ของ
ผูปวย และใหรวมกิจกรรมในระยะเวลาที่กําหนด (40-60 นาที) ได
2. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวบขอมูล ตั้งแตเดือน มิถุนายน –ตุลาคม
2563 ซึ่งอยูในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ป 2563-2564
(Combat 4th Wave of COVID 19 Plan: C4) โรงพยาบาลสวนปรุงมีนโยบายการบําบัดรักษาฟนฟู
ผูปวยในโรงพยาบาล เนนการเวนระยะหางทางสัง คม (Social Distancing) ทําใหมีผ ลกระทบตอการ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง และจํานวนกลุมตัวอยางที่เขารวมวิจัย
การนําผลวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การใชโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีใน
ผูปวยโรคซึมเศราสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะดานตางๆ ได ดังนี้
ดานการบริหารการพยาบาล
1. ควรมีก ารนําเสนอตอผูบริห ารการพยาบาลเรื่องการนําโปรแกรมการฝก ทัก ษะที่มุง สราง
ความสุขตอภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึมเศราไปใชบําบัดฟนฟูทางสังคมจิตใจสําหรับผูปวยโรคซึมเศราที่
เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดานการปฏิบัติการพยาบาล
1. โปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีสามารถนําไปเปนทางเลือกในการ
บําบัดฟนฟูทางสังคมจิตใจผูปวย
2. การนําโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรคซึมเศราสามารถ
ดัดแปลง ปรับแผนการดําเนินงาน ระยะเวลา หรือกิจกรรม ตามบริบทของหนวยงาน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกทักษะที่มุงสรางความสุขตอภาวะสิ้นยินดีในผูปวยโรค
ไบโพลาร โรควิตกกังวล และโรคซึมเศราหลังคลอด เพื่อใหผูปวยไดนําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชใน
การดูแลตนเอง ซึ่งอาจชวยลดระดับภาวะสิ้นยินดีได
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