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The Effects of Self-guided Cognitive Behavioral
Modification Program on Self-esteem and Depression
of Elders with Major Depressive Disorder*
Siranya Rodcharoen1, Vineekarn Kongsuwan, RN, PhD1 Weena Chanchong, RN, PhD1
Abstract
Purpose: To study the effects of a self-guided cognitive behavioral modification program on
self-esteem and depression of elders with major depressive disorder.
Design: quasi-experimental research: pretest-posttest control group design.
Methods: Participants comprised 60 elders with major depressive disorder who were
outpatients at the geriatric psychiatry clinic, Suansaranrom Hospital. They were selected using
convenience sampling, and assigned to the experimental group (n = 30) receiving the self-guided
cognitive behavioral modification program and the control group (n = 30) receiving usual care. The
research instruments consisted of (1) Demographic questionnaire, (2) Self–esteem Scale, (3) Thai
Geriatric Depression Scale, and (4) The Self-guided Cognitive Behavioral Modification Program.
Each participant attended three sessions conducted over a total duration of four weeks. The
reliability of the Self–esteem Scale was tested using Cronbach’s alpha Coefficient at .85 and the Thai
Geriatric Depression Scale was tested using Kuder-Richardson 20 at .87 and were analyzed using
paired t-test and independent t-test.
Main findings: The results revealed that after receiving the program the experimental group
had a higher mean score of self-esteem (p < .001) and a lower mean score of depression (p < .001)
than that before participating the program. When compared to the control group, a higher mean
score of self-esteem (p < .001) and a lower mean score of depression (p = .005) were significantly
found in the experimental group.
Conclusion and recommendations: The finding showed that the self-guided cognitive
behavioral modification program could increase self-esteem and decrease depression of elders with
major depressive disorder. Therefore, nurses should utilize the program to enhance self-esteem and
decrease depression symptoms of elders with major depressive disorder.
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ผลของโปรแกรมการปรั บ ความคิ ด และพฤติ ก รรมด้ ว ยตนเอง
ต่ อ ความรู้ สึ ก มี คุ ณค่ า ในตนเองและภาวะซึ ม เศร้ า ของผู้ สู ง อายุ
ที่เป็นโรคซึมเศร้า*
ศิรันยา รอดเจริญ1 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, ปร.ด.1, วีณา คันฉ้อง, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
และภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง แบบ 2 กลุม่ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าและมารับบริการแบบผูป้ ว่ ยนอก ทีค่ ลินกิ จิตเวช
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำ�นวน 60 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบัติท่ีกำ�หนด
กลุม่ ทดลองจำ�นวน 30 คนได้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง และกลุม่ ควบคุมจำ�นวน 30 คน
ได้รบั การพยาบาลตามปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป 2) แบบประเมินความรูส้ กึ มี
คุณค่าในตนเอง 3) แบบวัดความเศร้าในผูส้ งู อายุของไทย และ 4) โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง
ดำ�เนินการ 3 กิจกรรม รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตรวจสอบความเทีย่ งของแบบประเมินความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองด้วย
วิธหี าค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .85 ส่วนแบบวัดความเศร้าในผูส้ งู อายุของไทยหาค่าความเทีย่ งด้วย
สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน20 ได้เท่ากับ .87 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การทดสอบทีแบบกลุม่ เดียวและสองกลุม่ อิสระ
ผลการวิจยั : หลังได้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความ
รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองสูงกว่า (p < .001) และมีคา่ เฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้าตํา่ กว่า (p < .001) ก่อนได้รบั โปรแกรมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ และเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม พบว่า กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
สูงกว่า (p < .001) และมีคา่ เฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้าตํา่ กว่า (p = .005) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง
สามารถเพิม่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และลดภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าได้ ดังนัน้ พยาบาลควรนำ�
โปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และลดภาวะซึมเศร้าสำ�หรับผู้สูงอายุท่ีป็น
โรคซึมเศร้าต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การบำ�บัดทางความคิดและพฤติกรรม โรคซึมเศร้า ผูส้ งู อายุ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ �ำ คัญ ซึง่ นับวัน
จะยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง และเป็นสาเหตุใหญ่ทจ่ี ะทำ�ให้เกิดความบกพร่อง
ทางด้านสุขภาพในประชากรทัว่ โลก โดยองค์การอนามัย
โลกได้คาดการณ์ไว้วา่ ในปี พ.ศ. 2573 โรคซึมเศร้าจะเป็น
สาเหตุอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะของ
ประชากร (DALYs) เมือ่ พิจารณาเฉพาะกลุม่ โรคทางจิตเวช1
โรคซึมเศร้าสามารถพบได้ในประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
และมีอัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นตามการ
เปลีย่ นแปลงของโครงสร้างประชากรผูส้ งู อายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ด้วย
องค์การอนามัยโลกรายงานโรคซึมเศร้าในระดับชุมชน
ของกลุม่ ประชากรทีม่ อี ายุตง้ั แต่ 65 ปีขน้ึ ไปทัว่ โลก พบว่า
มีความชุกร้อยละ 1.9 ในเพศชาย และร้อยละ 3.2
ในเพศหญิง2 ส่วนในประเทศไทยมีการรายงานภาระโรค
และการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2556 พบว่า
โรคซึมเศร้าก่อให้เกิดการสูญเสียปีสขุ ภาวะของประชากร
ไทยอายุ 60 ปีขน้ึ ไปเป็นลำ�ดับที่ 6 ในเพศหญิง และเป็น
กลุ่มโรคทางจิตเวชเพียงโรคเดียวที่ทำ�ให้มีการสูญเสีย
ปี สุข ภาวะเนื่อ งจากภาวะบกพร่ อ งทางด้ า นสุ ข ภาพ 3
นอกจากนัน้ กรมสุขภาพจิตได้รายงานการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอายุ 60 ปีข้นึ ไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2556-2559 พบว่าผูส้ งู อายุไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีอตั รา
ป่วยเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 33.84
จากผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้ากลุม่ วัยอืน่ 4 และจากสถิตยิ อ้ นหลัง
5 ปี นับตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2556-2560 ของโรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ ก็ พ บว่ า มี ผู้ รั บ บริ ก ารที่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ
โรคซึมเศร้าเพิม่ จำ�นวนมากขึน้ ทุกปีเช่นกัน5
โรคซึมเศร้าส่งผลโดยตรงกับผู้สูงอายุทำ�ให้ความ
สามารถในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ลดลง6 สูญเสียบทบาท
ทางสังคม สูญเสียบุคคลใกล้ชดิ และคูค่ รอง7 ขาดทีพ่ ง่ึ พา
และมีรายได้ลดน้อยลง8 และยังส่งผลกระทบต่ออารมณ์
พฤติกรรมและความคิด ทำ�ให้ผู้สูงอายุเกิดความทุกข์

รูส้ กึ ไร้คา่ เป็นภาระต่อลูกหลานและสังคม มีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลอืน่ และสิง่ แวดล้อมน้อยลง ครุน่ คิดแต่เรือ่ งของตนเอง
และมักเป็นไปในทางลบ นำ�ไปสูค่ วามรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
ตํา่ ลง สอดคล้องกับแนวคิดของฺ Beck9 ทีก่ ล่าวว่าผูท้ ม่ี ภี าวะ
ซึมเศร้าเกิดจากการสะสมความคิด การรับรูแ้ ละความรูส้ กึ
ทางลบให้ กับ ตนเอง ซึ่ง เป็ น ความคิ ด ที่บิด เบื อ นจาก
ความจริง 3 ประการ (cognitive triad of depression)
คือ ความรู้สึกทางลบต่อตนเอง ต่อโลก และต่ออนาคต
ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ ท้อแท้ ขาดกำ�ลังใจ มองโลกในแง่รา้ ย
รูส้ กึ ผิด และรูส้ กึ ตนเองไม่มคี า่ ลักษณะความคิดทีเ่ กิดขึน้
จะวนเวียนซ้ําไปซ้ํามาตลอดเวลาเป็นวงจรจนทำ�เกิด
โรคซึมเศร้า
การเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าส่งผลกระทบให้ผ้ปู ่วย
ได้รับความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ
พร่องในด้านสัมพันธภาพกับผูอ้ น่ื ไม่ดแู ลตนเอง สุขภาพ
เสือ่ มลง เสีย่ งต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพ คุณภาพชีวติ
ลดลง เกิดความรูส้ กึ เศร้าหมอง หงุดหงิดง่าย เบือ่ หน่าย ท้อแท้
สิน้ หวัง ขาดกำ�ลังใจ  มองโลกในแง่รา้ ย รูส้ กึ ผิด รูส้ กึ ตัวเอง
ไร้ค่า คิดว่าไม่มีทางเยียวยาได้ จนทำ�ให้มีความคิดที่จะ
ทำ�ร้ายตัวเอง คิดถึงแต่เรือ่ งความตายและอาจนำ�ไปสูก่ าร
เสียชีวติ ได้ในทีส่ ดุ 10 สอดคล้องกับรายงานผูส้ งู อายุไทยที่
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีแนวโน้มทีจ่ ะฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ
1.174 และมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 18.6111
โดยส่วนใหญ่ผู้ท่ีฆ่าตัวตายมักจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมี
ปัญหาสุขภาพและเกิดความเบื่อหน่ายในการดำ�เนินชีวิต
หลังเข้าสูว่ ยั ชราและและรูส้ กึ ไร้คา่ ไม่อยากเป็นภาระของ
ครอบครัว รวมถึงการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า12 ในขณะ
เดียวกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคซึมเศร้ายัง
ส่งผลกระทบต่อการทำ�งานต่างๆ ของร่างกาย คุณภาพชีวติ
ลดลง บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง ความคิดบิดเบือนไป
ประกอบกับขาดความรูใ้ นการดูแลโรคทีต่ นเองเป็นอยูท่ �ำ ให้
ไม่สามารถปรับตัวและจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ส่งผล
ให้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงและภาวะซึมเศร้า
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เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นปัจจัย
พืน้ ฐานหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ชวี ติ ในสังคม13 และยังเป็น
ปัจจัยปกป้อง (protection factors) ทีจ่ ะช่วยลดระดับ
ความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าและลดความเสีย่ งในการเกิด
โรคซึมเศร้าได้อกี ด้วย14
จากการทบทวนแนวทางการบำ�บัดรักษาและการดูแล
โรคซึมเศร้าในผูส้ งู อายุพบว่ามีหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
บำ�บัดรักษาด้วยยา จิตบำ�บัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
การบำ�บัดด้วยการแก้ไขปัญหา การบำ�บัดพลวัตทางจิต
แบบย่อ และการบำ�บัดทางความคิดและพฤติกรรม เพือ่ ลด
อาการซึมเศร้า ป้องกันความเสีย่ งในการกลับเป็นซา้ํ และ
ช่ ว ยให้ ผู้ป่ว ยสามารถใช้ชีวิต ในสังคมได้ดี 15 และจาก
การทบทวนผลของการบำ�บัดโดยการปรับความคิดและ
พฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ
(systematic review) พบว่าการบำ�บัดแบบปรับความคิด
และพฤติกรรมมีประสิทธิภาพในการลดภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุท่มี ีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยและปานกลาง16
และได้มีการนำ�วิธีการบำ�บัดทางความคิดและพฤติกรรม
มาประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่หลายในการบำ�บัดโรคซึมเศร้า
ในผูส้ งู อายุ การบำ�บัดทางความคิดและพฤติกรรมช่วยให้
ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้วิธีในการแก้ปัญหา แก้ไขความคิด
ทีบ่ ดิ เบือน แก้ไขในความคิดทางลบต่อตนเอง ต่อโลก และ
ต่ออนาคต รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางลบ ให้
ผู้สูงอายุกลับมาแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมที่
เหมาะสม9 สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ผลของโปรแกรม
พฤติกรรมบำ�บัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ17
พบว่าหลังการใช้โปรแกรมผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะซึมเศร้าระดับ
เล็กน้อยถึงปานกลางมีระดับความซึมเศร้าต่ํากว่าก่อน
การใช้โปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05
นอกจากนีใ้ นการศึกษาวิจยั ผลของการบำ�บัดทางความคิด
และพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและการทำ�หน้าที่ในผู้สูง
อายุโรคซึมเศร้า18 พบว่าผูส้ งู อายุโรคซึมเศร้ามีภาวะซึมเศร้า
หลังการบำ�บัดตา่ํ กว่าก่อนการบำ�บัดอย่างมีนยั สำ�คัญทาง
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สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพในการลดภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยวิธีการบำ�บัดทางความคิดและ
พฤติกรรมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศนัน้ พบว่า รูปแบบ
การบำ�บัดทีม่ ปี ระสิทธิผลประกอบด้วยการบำ�บัด 5-10 ครัง้
ความถี่ในการบำ�บัดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ต่อครั้ง และ
เป็นการมาพบกับผูบ้ �ำ บัดทีค่ ลินกิ เป็นส่วนใหญ่ ซึง่ รูปแบบ
ดังกล่าวไม่เหมาะกับผู้สูงอายุท่มี ีข้อจำ�กัดในการเดินทาง
และภาระค่าใช้จ่ายในการมารับการบำ�บัดที่คลินิก จาก
ช่องว่างดังกล่าวจึงมีการพัฒนาการบำ�บัดทางความคิดและ
พฤติกรรมในรูปแบบทีช่ ว่ ยลดปัญหาค่าใช้จา่ ยและการเดิน
ทางมาพบผูบ้ �ำ บัด ดังเช่นการศึกษาการบำ�บัดความคิดและ
พฤติกรรมผ่านทางโปรแกรมอินเทอร์เน็ตในกลุม่ วัยผูใ้ หญ่
ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง19 พบว่า
โปรแกรมมีประสิทธิผลสามารถลดภาวะซึมเศร้าได้ และ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการบำ�บัดรูป
แบบนี้ เพราะมีประโยชน์ ช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย และช่วย
ลดอัตราการขาดหายไปของกลุม่ ตัวอย่างได้อกี ด้วย และใน
ประเทศไทยก็มกี ารศึกษาวิจยั ประสิทธิผลของคูม่ อื การปรับ
ความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผูต้ ดิ สุรา20 พบว่าภาวะซึมเศร้าในกลุม่ ทดลองมีการลดลง
และแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมในทุกระยะอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจต่อการใช้
คู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง และ
ต้นทุนของการบำ�บัดโดยใช้คู่มือยังตํ่ากว่าการดูแลตาม
มาตรฐานอีกด้วย และจากการทบทวนวรรณกรรมในการ
พัฒนาการบำ�บัดทางความคิดและพฤติกรรมผ่านทาง
โปรแกรมอินเทอร์เน็ต และการใช้ค่มู ือช่วยเหลือตนเอง
เพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ยังไม่พบว่ามีการนำ�รูปแบบการปรับความคิดและ
พฤติกรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการลดภาวะซึมเศร้าใน
กลุม่ ผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าเลย
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สำ�หรับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ซง่ึ เป็นหน่วยงานที่
ผูว้ จิ ยั ปฏิบตั งิ านอยูม่ ผี สู้ งู อายุโรคซึมเศร้ามารับบริการการ
บำ�บัดรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก ทีค่ ลินกิ จิตเวชผูส้ งู อายุ โดยจะ
ได้รบั การบำ�บัดรักษาตามมาตรฐานแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ย
ซึมเศร้าสูงอายุแบบผูป้ ว่ ยนอก คือ การบำ�บัดรักษาด้วยยา
ซึ่งเป็นการบำ�บัดรักษาหลักร่วมกับการให้ความรู้และ
คำ � แนะนำ � จากพยาบาลในการดู แ ลตนเองของผู้ป่ว ย
โรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นการพยาบาลตามปกติ ส่วนผู้สูงอายุ
โรคซึมเศร้าทีม่ ปี ระเด็นยุง่ ยากซับซ้อนจะได้รบั การบำ�บัด
รักษาด้วยยาร่วมกับการบำ�บัดรักษาทางจิตสังคมตามข้อ
บ่งชี้ท่ีกำ�หนด เช่น การให้การปรึกษาในภาวะวิกฤติ
การบำ�บัดทางความคิดและพฤติกรรม ฯลฯ แต่จากรายงาน
การติดตามการดูแลผูป้ ว่ ยพบว่าผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า
ร้อยละ 30-40 มีอัตราการขาดนัดหรือมารับการบำ�บัด
ไม่ครบจำ�นวนครัง้ ตามขัน้ ตอนของการบำ�บัด เนือ่ งจากมี
ข้อจำ�กัดหลายประการส่งผลให้กระบวนการบำ�บัดรักษา
ไม่เป็นไปตามแผนทีไ่ ว้วาง และมีอาการกลับมากำ�เริบซํา้
เพิม่ มากขึน้
ดังนั้น ผู้วิจัยในบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต และมีหน้าที่ในการให้การพยาบาลดูแล
ช่วยเหลือผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า จึงสนใจทีจ่ ะนำ�แนวคิด
การบำ�บัดทางความคิดและพฤติกรรม (CBT)9 ร่วมกับ
การทบทวนวรรณกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูส้ งู อายุ21
มาพัฒนาเป็นโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม
ด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคซึมเศร้ามีการ
ปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกด้านลบต่อตนเอง มองว่า
ตนเองเป็นคนไม่มคี ณ
ุ ค่า เป็นภาระต่อผูอ้ น่ื ให้เป็นความคิด
ความรูส้ กึ ต่อตนเองใหม่ มองเห็นถึงคุณค่าของตนเองตาม
สภาพความเป็นจริงเป็นเหตุเป็นผลมากขึน้ โดยการเรียนรู้
วิธกี ารปรับความคิดและพฤติกรรมจากคูม่ อื ทีไ่ ด้รบั และ
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่างๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนมีแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยลดการพึง่ พาผูอ้ น่ื น้อยทีส่ ดุ

ช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และลดภาวะซึมเศร้า
ของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า ทำ�ให้สามารถดำ�รงชีวติ อยู่
ได้อย่างมีคณ
ุ ค่าและใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุข รวมถึงช่วย
ลดปัญหาค่าใช้จา่ ย ความไม่สะดวกในการเดินทางมาพบ
ผู้บำ�บัดที่โรงพยาบาล การมารับการบำ�บัดไม่ครบตาม
ขัน้ ตอนของการบำ�บัด และช่วยเพิม่ การเข้าถึงการบำ�บัด
รักษาทางจิตสังคมในกลุม่ ผูส้ งู อายุโรคซึมเศร้าได้อกี ด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า
ในตนเอง และภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า
ก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการปรั บ ความคิ ด และ
พฤติกรรมด้วยตนเอง
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า
ในตนเอง และภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วย
ตนเอง และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ
สมมติฐานการวิจยั
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ
กลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมการปรับความคิดและ
พฤติกรรมด้วยตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าของกลุ่มทดลองหลังได้รับ
โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองตํ่า
กว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ
กลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมการปรับความคิดและ
พฤติ ก รรมด้ ว ยตนเองสู ง กว่ า กลุ่ม ควบคุ ม ที่ไ ด้ รับ การ
พยาบาลตามปกติ และค่าเฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้าของ
กลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมการปรับความคิดและ
พฤติ ก รรมด้ ว ยตนเองต่ํา กว่ า กลุ่ม ควบคุ ม ที่ไ ด้ รับ การ
พยาบาลตามปกติ
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วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) แบบ 2 กลุม่ วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความ
คิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรู้สึก มีคุณค่าใน
ตนเองและภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า
ประชากร คือ ผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขน้ึ ไป ได้รบั การ
วินจิ ฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder:
MDD)
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปีบริบรู ณ์ขน้ึ ไป ได้รบั
การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า (MDD) ตามมาตรฐานการ
จำ�แนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่
10 (ICD-10) รหัส F32 และ F33 ทีม่ ารับบริการแบบ
ผูป้ ว่ ยนอก คลินกิ จิตเวชผูส้ งู อายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
จำ�นวน 60 คน คัดเลือกแบบสะดวก (convenience
sampling) มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion
criteria) ดังนี้   (1) ผู้สูงอายุตอนต้นซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง
60-69 ปี (2) มีความเศร้าอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงระดับ
ปานกลาง (13-24 คะแนน) ประเมินโดยใช้แบบวัด
ความเศร้าในผูส้ งู อายุไทย (Thai Geriatric Depression
Scale: TGDS) (3) มีความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองระดับตํา่
ถึงระดับปานกลาง (10-30 คะแนน)  ตามแบบประเมิน
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองตามแนวคิดของ Rosenberg
(4) มีภาวะพึ่งพาเล็กน้อยหรือไม่มีภาวะพึ่งพา (12-20
คะแนน) ใช้แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจาํ วัน (Bartherl Activities Daily Living Index: BAI)
(5) ไม่มคี วามบกพร่องของสมรรถภาพสมอง ประเมินโดย
ใช้ แ บบทดสอบสภาพสมองเบื้ อ งต้ น ฉบั บ ภาษาไทย
(MMSE-Thai 2002) ซึง่ จุดตัดสำ�หรับคะแนนทีส่ งสัยภาวะ
สมองเสือ่ ม (congenital impaired) สำ�หรับผูส้ งู อายุทเ่ี รียน
ระดับประถมศึกษา คือ < 17 คะแนน และผูส้ งู อายุทเ่ี รียน
ระดับสูงกว่าประถมศึกษา คือ < 22 คะแนน (6) สามารถ
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อ่านออกและเขียนได้ (7) ไม่บกพร่องทางการได้ยนิ หรือการ
มองเห็นจนไม่สามารถทำ�กิจกรรมได้ (8) ไม่ ได้รบั การบำ�บัด
รักษาทางจิตสังคมด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาก่อน
ยกเว้นการได้รับการพยาบาลตามปกติ และมีคุณสมบัติ
ที่ต้องคัดออกจากกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดออก
(exclusion criteria) ดังนี้ แพทย์ผทู้ �ำ การรักษาเปลีย่ นแปลง
วินจิ ฉัยโรค และ/หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนต้องนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงทีท่ �ำ การวิจยั
คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ด้วยการวิเคราะห์อ�ำ นาจ
การทดสอบ (power analysis) ใช้สตู รการคำ�นวณของ
Cohen และการทบทวนงานวิจยั ซึง่ มีรปู แบบคล้ายคลึงกับ
งานวิจยั นี13้ (XE = 18.26, SDE = 5.06 XC = 22.4, SDC =
4.99) ได้ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .82 กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญ
ที่ .05 อำ�นาจการทดสอบที่ .80 จากการเปิดตารางของ
Polit และ Beck ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 25 รายต่อกลุม่
รวมเป็น 50 ราย แต่เพือ่ ป้องกันการสูญหายจึงเพิม่ กลุม่
ตัวอย่างอีกร้อยละ 20 รวมเป็นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 60 ราย
โดยแบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง กลุม่ ละ 30 ราย    
เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป พั ฒ นาโดยผู้ วิ จั ย
ประกอบด้วยคำ�ถาม 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สภาพการพักอาศัยสถานภาพ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว การทำ�งาน รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
ความเพียงพอของรายได้ ภาวะสุขภาพ การมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม
2. แบบประเมิ น ความรู้สึก มี คุณ ค่ า ในตนเองตาม
แนวคิดของ Rosenberg ซึง่ แปลและดัดแปลงเป็นภาษา
ไทยโดย เยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์22 เป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 4 ตัวเลือก คือ ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิง่ มีขอ้ คำ�ถาม
จำ�นวน 10 ข้อ โดยมีขอ้ คำ�ถามทางบวก 5 ข้อ ข้อคำ�ถาม
ทางลบ 5 ข้อ การให้คา่ คะแนนโดยเรียงลำ�ดับคะแนนข้อ
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คำ�ถามทางบวก 1-4 ตามลำ�ดับ จากไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
– เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งข้อคำ�ถามทางลบจะมีการกลับ
คะแนนตรงข้ามกัน การแปลผล นำ�คะแนนทีไ่ ด้มาแบ่งเป็น
เกณฑ์ในการแปลผล 3 ระดับ คือ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าใน
ตนเองตา่ํ (10-20 คะแนน) ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
ปานกลาง (21-30 คะแนน) ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองสูง
(31-40 คะแนน) และได้ตรวจสอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือ
โดยนำ � ไปทดลองใช้ กับ ผู้สูง อายุ ท่ีเ ป็ น โรคซึ ม เศร้ า ที่มี
คุณสมบัตคิ ล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน คำ�นวณ
ค่าด้วยสูตรสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความ
เทีย่ งเท่ากับ .85
3.   แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย (Thai
Geriatric Depression Scale: TGDS)23 ประกอบด้วยข้อ
คำ�ถามจำ�นวน 30 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็นการตอบ
ประเมินความรูส้ กึ ของตนเองในช่วง 1 สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา
เป็นการตอบคำ�ถามว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” โดยมีขอ้ คำ�ถาม
ที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางบวก 10 ข้อ และข้อคำ�ถามที่
เกีย่ วข้องกับความรูส้ กึ ทางลบ 20 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อความทางบวกตอบ “ใช่” ให้ 0 คะแนน และหากตอบ
“ไม่ใช่” ให้ 1 คะแนน ส่วนข้อคำ�ถามทางลบจะมีการกลับ
คะแนนตรงข้ามกัน การแปลผลนำ�คะแนนทีไ่ ด้มาแบ่งเป็น
เกณฑ์ ในการแปลผล 4 ระดับ คือ ปกติ (0-12 คะแนน)
มีความเศร้าเล็กน้อย (13-18 คะแนน) มีความเศร้า
ปานกลาง (19-24 คะแนน) มีความเศร้ารุนแรง (25-30
คะแนน) ผู้วิจัยตรวจสอบความเที่ยงโดยนำ�เครื่องมือ
ไปทดลองใช้กบั ผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า และมีคณ
ุ สมบัติ
คล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน คำ�นวณค่าด้วย
สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน20 ได้คา่ ความเทีย่ งเท่ากับ .87
4. โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วย
ตนเอง ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดการบำ�บัดทางความคิด
และพฤติกรรม (CBT) ของ Beck9 ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้สูงอายุ21 ดำ�เนิน
กิจกรรมเป็นรายบุคคลจำ�นวน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรม

ที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนการปรับความคิดและ
พฤติกรรมด้วยตนเองโดยการสร้างสัมพันธภาพ ให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุและการบำ�บัดรักษาด้วย
การปรับความคิดและพฤติกรรม อธิบายเป้าหมายและ
ขัน้ ตอนของการบำ�บัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม
ใช้เวลา 60 นาที กิจกรรมที่ 2 การปรับความคิดและ
พฤติกรรมด้วยตนเองโดยใช้ค่มู ือดูแลใจให้ไกลทุกข์เป็น
การฝึกทักษะต่างๆ ในการปรับความคิดและพฤติกรรม
ด้วยตนเอง ซึง่ เนือ้ หาในคูม่ อื ประกอบด้วยการปรับความคิด
โดยฝึกทักษะการปรับเปลี่ยนความคิดแบบใหม่ทดแทน
ความคิดทางลบแบบเดิม การปรับพฤติกรรมโดยฝึกทักษะ
การจัดการกับอารมณ์และความคิดรวมถึงการทดลอง
จัดการกับอารมณ์และความคิดในสถานการณ์จริงด้วย
“การฝึกจิตให้นง่ิ ” “การผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ”และ “การ
พูดกับตนเอง” การปรับพฤติกรรมโดยกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยทำ�
กิจกรรมในแต่ละวันตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วย “การปลูก
ต้นอ่อนทานตะวัน” ใช้เวลา 3 สัปดาห์ ในระหว่างการ
ดำ�เนินกิจกรรมที่ 2 ด้วยตัวผูป้ ว่ ยเองนัน้ จะมีการติดตาม
ทางโทรศัพท์จำ�นวน 1 ครั้งในสัปดาห์ท่ี 2 เพื่อติดตาม
ปัญหาอุปสรรคในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ให้ก�ำ ลังใจ และ
ช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ในการอ่านและ
การทำ�ความเข้าใจคู่มือได้ดีข้นึ รวมถึงกระตุ้นการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพักการ
ดำ�เนินกิจกรรม 1 สัปดาห์กอ่ นเริม่ กิจกรรมต่อไป กิจกรรม
ที่ 3 การสะท้อนผลในการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วย
ตนเอง โดยประเมินผลการเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติ
ในการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
ผูป้ ว่ ยเป็นผูบ้ �ำ บัดตนเองอย่างต่อเนือ่ งโดยการทบทวนการ
ค้นหาความคิดอัตโนมัตทิ างลบ การตรวจสอบและพิสจู น์
ความคิด และการปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรมให้
เหมาะสม ใช้เวลา 60 นาที รวมระยะเวลาในการดำ�เนิน
กิจกรรมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ และผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนือ้ หา กิจกรรม และภาษาของโปรแกรมฯ
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จากผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3 คน จากนั้นนำ�เครื่องมือมา
ปรับปรุงแก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผูท้ รงคุณวุฒิ และนำ�ไป
ทดลองใช้ กับ ผู้สูง อายุ ท่ีเ ป็ น โรคซึ ม เศร้ า ที่มีคุณ สมบั ติ
คล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 10 คน เพือ่ ดูความเป็น
ไปได้ของโปรแกรม เนือ้ หา วิธกี าร ระยะเวลาทีใ่ ช้ และความ
เป็นไปได้ในการใช้โปรแกรมในการดำ�เนินการวิจยั
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาด้านจริยธรรมจาก
ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ รหัสรับรอง PSU IRB 2018 - NSt 021
และคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข อง
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เลขทีโ่ ครงการวิจยั SSR REC
๗/๒๕๖๑ และในขัน้ ตอนการดำ�เนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ทำ�การ
พิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่างทุกราย โดยการเคารพความเป็น
ส่วนตัว มีการแนะนำ�ตนเอง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ระยะเวลาการวิจยั ขัน้ ตอนการดำ�เนินการวิจยั ประโยชน์
ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างจะได้รบั รวมถึงการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้ ระหว่างการวิจยั และการดูแลช่วยเหลือหากกลุม่
ตัวอย่างมีความไม่สขุ สบาย เครียด หรือเกิดภาวะซึมเศร้า
ทีร่ นุ แรงขึน้ ผูว้ จิ ยั จะให้การช่วยเหลือทันที และ/หรือส่งต่อ
ยังโรงพยาบาลสวนสราญรมย์เพือ่ ช่วยเหลือต่อไป การวิจยั
ครัง้ นีเ้ ป็นไปด้วยความสมัครใจกลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิต์ อบรับ
หรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยั ได้ทกุ ขัน้ ตอน ข้อมูลทัง้ หมด
ไม่มกี ารเปิดเผยทีจ่ ะทำ�ให้ได้รบั ความเสียหาย ข้อมูลทีไ่ ด้
นำ�เสนอเป็นภาพรวมของกลุม่ ตัวอย่าง และในกรณีทก่ี ลุม่
ควบคุมมีความสนใจหรือต้องการเข้าร่วมโปรแกรมการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมได้ภาย
หลังสิ้นสุดการทดลองไปแล้ว ซึ่งในการดำ�เนินการวิจัย
ครั้งนี้ไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง และ
กลุม่ ตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจยั ได้ครบทุกขัน้ ตอน
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จัย ครั้ง นี้ผู้วิจัย เป็ น ผู้ดำ� เนิ น กิ จ กรรม
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ในโปรแกรมด้วยตนเองทัง้ หมด และมีผชู้ ว่ ยวิจยั ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแบบสอบถาม โดยการดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ เตรียมการ
1.1 เตรี ย มความพร้ อ มของผู้ วิ จั ย โดยศึ ก ษา
ระเบียบวิธีวิจัย ทบทวนความรู้ในการปรับความคิดและ
พฤติกรรมด้วยตนเอง ตามแนวคิดการบำ�บัดทางความคิด
และพฤติ ก รรม (CBT) ของ Beck9 รวมทั้ง ทบทวน
วรรณกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูส้ งู อายุ21 เพิม่ เติม
จากตำ�ราบทความวิชาการและงานวิจัยทั้งในและต่าง
ประเทศ และเข้ารับการอบรมการปฏิบัติการพยาบาล
โดยใช้แนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT in
nursing practice) ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับชมรมจิตบำ�บัดความคิด
และพฤติกรรมแห่งประเทศไทย (CAT) ระหว่างวันที่ 23-25
พฤษภาคม 2561
1.2 เตรียมเครื่องมือในดำ�เนินการวิจัย พัฒนา
โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง และ
เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
การเก็บรวบรวมข้อมูล และเตรียมความพร้อมวางแผน
การดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ของโปรแกรมเพื่อให้สามารถ
ดำ�เนินการวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 นำ�เสนอโครงร่างวิจยั เพือ่ ขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์และเมือ่ ผ่านการอนุมตั ิ จึงขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากโรงพยาบาล
สวนสราญรมย์
1.4 เลือกผูช้ ว่ ยวิจยั เป็นพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั ิ
งานทีค่ ลินกิ จิตเวชผูส้ งู อายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และ
เตรียมความพร้อมผูช้ ว่ ยวิจยั โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์และ
ขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการดำ�เนินกิจกรรม
ทำ�ความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
และในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5 เตรียมสถานทีใ่ นการดำ�เนินวิจยั โดยประสาน

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 3 July - September 2019

กั บ บุ ค ลากรที่แ ผนกผู้ป่ว ยนอก คลิ นิก จิ ต เวชสู ง อายุ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.6 กำ�หนดวันในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยการจับฉลากเลือกวันกลุม่ ละ
2 วันต่อสัปดาห์ เพือ่ ป้องกันการถ่ายเทสิง่ ทีท่ ดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และนัดมารับบริการรักษา
ทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก ในช่วงเวลาทีด่ �ำ เนินการวิจยั
1.7 ผู้วิจัยร่วมกับผู้ช่วยวิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามคุณสมบัตทิ ก่ี �ำ หนด จากแฟ้มประวัตขิ องผูส้ งู อายุทเ่ี ป็น
โรคซึมเศร้า และแบ่งกลุม่ ทดลองและควบคุม โดยการจับ
คูต่ ามคุณสมบัตทิ ม่ี คี วามคล้ายคลึงกัน
2. ขัน้ ดำ�เนินการวิจยั
2.1 ขอความสมัครใจในการเข้าร่วมการศึกษาวิจยั
จากกลุม่ ตัวอย่าง และพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง ตลอดจน
ชี้แจงรายละเอียดของการวิจัย โดยการให้กลุ่มตัวอย่าง
เซ็นรับทราบ และยินยอมในการเข้าร่วมวิจยั ลงในใบพิทกั ษ์
สิทธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง  
2.2 ผูช้ ว่ ยวิจยั รวบรวมข้อมูลทัว่ ไป ภาวะซึมเศร้า
และความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง โดยใช้แบบสอบถามข้อมูล
ทัว่ ไป แบบวัดความเศร้าในผูส้ งู อายุของไทย (TGDS) และ
แบบประเมินความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ก่อนการดำ�เนิน
การวิจยั
2.3 กลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาลตามปกติ
ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและ
คำ�แนะนำ�ในการรับประทานยา การมาตรวจตามนัด
การออกกำ�ลังกายสมํ่าเสมอ โดยใช้การพูดคุยและหรือ
แจกเอกสารเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั และกลุม่ ทดลองผูว้ จิ ยั
จะเป็นผู้ดำ�เนินการวิจัยด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม
การปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง 3 กิจกรรม
รวมระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรมทัง้ สิน้ 4 สัปดาห์
2.4 ผูช้ ว่ ยวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลภาวะซึมเศร้า และ
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองหลังการทดลอง ในวัดทีน่ ดั พบ

แพทย์ (สัปดาห์ท่ี 5) ทัง้ ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
3. ขัน้ ประเมินผล
3.1 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน และ
ความถูกต้องของแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบประเมิน
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และแบบวัดความเศร้าใน
ผูส้ งู อายุของไทย
3.2 นำ�ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูปโดยกำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตดิ งั นี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สถิติ
การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สถิติ chi-square และสถิติ
Fisher’s exact test
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าและ
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า
ก่ อ นและหลั ง ได้ รั บ โปรแกรมการปรั บ ความคิ ด และ
พฤติกรรมด้วยตนเองของกลุม่ ทดลอง โดยใช้สถิติ paired
t-test
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าและ
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า
ระหว่างกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมและกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้
รับการพยาบาลปกติ โดยใช้สถิติ independent t-test
ก่อนทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การทดสอบข้อ
ตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติทดสอบค่าที พบว่าข้อมูล
คะแนนภาวะซึมเศร้าและความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของ
ผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าก่อนและหลังการทดลองของกลุม่
ทดลองและกลุ่ม ควบคุ ม มี ก ารแจกแจงแบบโค้ ง ปกติ
(normal distribution)
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ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ในส่วนข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างในกลุม่
ทดลองและกลุ่มควบคุม จำ�นวน 60 คน มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของ
กลุม่ ตัวอย่างด้วยสถิตไิ คสแควร์ (chi-square) พบว่าข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
ยกเว้นลักษณะข้อมูลด้านสัมพันธภาพในครอบครัวทีพ่ บว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และผลเปรียบเทียบข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง (N = 60)
ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-64 ปี
65-69 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกว่าประถมศึกษา
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/แยก/หม้าย
สภาพการพักอาศัย
อยูล่ �ำ พัง
อยูก่ บั คูส่ มรส
อยูก่ บั บุตรหลาน/ญาติ
สัมพันธภาพในครอบครัว
ใกล้ชดิ /อบอุน่
ห่างเหิน/ขัดแย้ง
การทำ�งาน/อาชีพในปัจจุบนั
ว่างงาน/ผูเ้ กษียณอายุ
ทำ�งานบ้าน
รับจ้าง/เกษตรกร

กลุม่ ทดลอง (n = 30)
จำ�นวน (ร้อยละ)

กลุม่ ควบคุม (n = 30)
จำ�นวน (ร้อยละ)

χ2

P

6 (20)
24 (80)
X = 64.60 (SD = 3.10)
14 (46.67)
16 (53.33)

6 (20)
24 (80)
X = 65.70 (SD = 3.05)
9 (30)
21 (70)

  .44

.92

6.29

.10

   .29a

.59

21 (70)
9 (30)
2 (6.7)
18 (60)
10 (33.4)

28 (93.3)
2 (6.7)
1 (3.3)
20 (66.7)
9 (30)
1.00b

3 (10)
18 (60)
9 (30)
20 (66.7)
10 (33.3)
8 (26.7)
7 (23.3)
15 (50)
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2 (6.7)
20 (66.7)
8 (26.6)
4.81

.06

7.82

.17

27 (90)
3 (10)
7 (23.4)
10 (33.3)
13 (43.3)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทัว่ ไป
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
≤ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
≥ 20,001 บาท
ความเพียงพอของรายได้
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ภาวะสุขภาพ
ไม่มโี รคประจำ�ตัว
มีโรคประจำ�ตัว 1 โรคขึน้ ไป
กิจกรรมทางสังคม
ไม่มสี ว่ นร่วม
มีสว่ นร่วม
a

กลุม่ ควบคุม (n = 30)
จำ�นวน (ร้อยละ)

กลุม่ ทดลอง (n = 30)
จำ�นวน (ร้อยละ)

χ2

P

.38

.98

.08

1.0

1.91

.59

.34

.77

16 (53.3)
10 (33.3)
4 (13.4)

14 (46.7)
11 (36.7)
5 (16.6)

21 (70)
9 (30)

22 (73.3)
8 (26.7)

9 (30)
21 (70)

10 (33.3)
20 (66.7)

9 (30)
21 (70)

7 (23.3)
23 (76.7)

มีการยุบกลุม่ , b Fisher’s exact test

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าค่าเฉลีย่ คะแนน
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลอง หลังได้รับ
โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง
(X = 29.40, SD = 1.22) สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
(X = 22.30, SD = 2.68) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ

(p < .001)  และ ค่าเฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้าของกลุม่
ทดลองหลังได้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม
ด้วยตนเอง (X = 7.17, SD = 3.51) ตํา่ กว่าก่อนได้รบั
โปรแกรม (X = 17.53, SD = 2.98) อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (p < .001) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และค่าคะแนน
ภาวะซึมเศร้าของกลุม่ ทดลอง ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง (n = 30)
ตัวแปร
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง (n = 30)
ภาวะซึมเศร้า (n = 30)

ก่อนได้รบั โปรแกรม
X
SD
22.30
2.68
17.53
2.98

หลังได้รบั โปรแกรม
X
SD
29.40
1.22
7.17
3.51

t

p

15.66
28.27

< .001
< .000
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าค่าเฉลีย่ คะแนน
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองหลังได้รับโปรแกรมการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองของกลุม่ ทดลอง (X =
29.40, SD = 1.22) สูงกว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาล
ตามปกติ (X = 25.90, SD = 2.63) อย่างมีนยั สำ�คัญทาง

สถิต  ิ (p < .001) และค่าเฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้าหลังได้
รับโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง
ของกลุม่ ทดลอง (X = 7.17, SD = 3.51) ตา่ํ กว่ากลุม่ ควบคุม
ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ (X = 9.93, SD = 3.74)
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .005) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ คะแนนความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองและค่าเฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้า
หลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองและกลุม่ ควบคุม
ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ (N = 60)
ตัวแปร
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
ภาวะซึมเศร้า

กลุม่ ทดลอง (n = 30) กลุม่ ควบคุม (n = 30)
X
SD
X
SD
29.40
1.22
25.40
2.63
  7.17
3.51
  9.93
3.74

การอภิปรายผล
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความรูส้ กึ มี
คุณค่าในตนเองและค่าเฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้าของกลุม่
ทดลองก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและ
พฤติกรรมด้วยตนเองแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองและค่ า เฉลี่ ย คะแนนภาวะซึ ม เศร้ า หลั ง ได้ รั บ
โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมก็แตกต่างกันอย่างมี
นั ย สำ �คั ญ ทางสถิ ติท่ีร ะดั บ .05 เช่ น กั น ซึ่ง สนั บ สนุ น
สมมติฐานการวิจัยที่กำ�หนดไว้ จึงอภิปรายได้ว่าการนำ�
แนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรมของ Beck9 มา
บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้สูงอายุ 21
ช่วยให้ผสู้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้ามีการเปลีย่ นแปลงความ
คิดต่อตนเองด้านลบไปในทางบวกเป็นเหตุเป็นผลมากขึน้
รวมถึงมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม
มากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมกี ารแสดงออกทางอารมณ์และ
พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองเพิม่ ขึน้
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t

p

6.61
2.95

< .001
   .005

และมีภาวะซึมเศร้าลดลงได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ผลของ
โปรแกรมพฤติกรรมบำ�บัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าใน
ผูส้ งู อายุ17 และผลของการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม
ต่อภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า18 ผลการวิจยั
พบว่า หลังการใช้โปรแกรมผูส้ งู อายุมรี ะดับความซึมเศร้า
ตา่ํ กว่าก่อนการใช้โปรแกรมและตา่ํ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และการทีผ่ สู้ งู อายุได้เรียนรู้
วิธีการปรับความคิดด้านลบที่มีต่อตนเองให้เป็นความคิด
ใหม่ทเ่ี กิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง และการฝึกกล่าวชืน่ ชมและ
ให้ก�ำ ลังใจตนเองช่วยให้ผสู้ งู อายุมคี วามรูส้ กึ ทีด่ ใี ห้กบั ตนเอง
ซึง่ ตรงกับแนวคิดของ Rosenberg24 ทีก่ ล่าวไว้วา่ เมือ่ บุคคล
มีการประเมินตนเองด้านบวกเฉพาะด้านก็ส่งผลให้ภาพ
รวมบวกด้วยเช่นกัน ดังนัน้ เมือ่ ผูส้ งู อายุมคี วามคิดด้านบวก
ต่อตนเองและมีความเคารพนับถือตนเอง จะช่วยเพิม่ ความ
รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองได้อกี ด้วย สอดคล้องกับการศึกษาผล
ของการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรมทีม่ ตี อ่ การเห็นคุณค่า
ในตนเองของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู25้ โดยผลการ
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ศึกษาพบว่า โปรแกรมการบำ�บัดความคิดและพฤติกรรม
ซึง่ พัฒนาจากแนวคิดของ Beck ช่วยให้คา่ เฉลีย่ การเห็น
คุณค่าในตนเองของกลุม่ ทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05
นอกจากนี้ การออกแบบกิจกรรมของโปรแกรมการ
ปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง ยังเปิดโอกาสให้
ผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าได้เรียนรูว้ ธิ กี ารปรับความคิดและ
พฤติกรรมด้วยตนเองจากคู่มือที่ได้รับ โดยการอ่านและ
ลงมือปฏิบตั ติ ามเนือ้ หาและกิจกรรมทีร่ ะบุในคูม่ อื อย่างเป็น
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความคิดและ
พฤติกรรมด้านลบทีเ่ กิดขึน้ และส่งผลต่ออารมณ์ความรูส้ กึ
ของตนเอง มีการฝึกฝนหรือทำ�ซํา้ บ่อยจนเกิดความชำ�นาญ
ในการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง โดยลดการ
พึง่ พาผูอ้ น่ื น้อยทีส่ ดุ สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ในทุกที่
ทุกเวลา และในระหว่างการปรับความคิดและพฤติกรรม
ด้วยตนเองผู้สูงอายุยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ผูบ้ �ำ บัดทางโทรศัพท์ ซึง่ ช่วยให้ผสู้ งู อายุมกี �ำ ลังใจ มีความ
มัน่ ใจในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมศี กั ยภาพ
ในการปรั บ เปลี่ย นความคิ ด และพฤติ ก รรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การใช้ คู่ มื อ ปรั บ ความคิ ด และ
พฤติกรรมด้วยตนเองยังช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่าย ความ
ไม่สะดวกในการเดินทางมารับการบำ�บัดที่โรงพยาบาล
และช่วยให้ผสู้ งู อายุได้รบั การปรับความคิดและพฤติกรรม
ครบตามขัน้ ตอนของการบำ�บัด ช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตนเองและลดภาวะซึ ม เศร้ า ของผู้ สู ง อายุ ท่ี เ ป็ น
โรคซึมเศร้าได้ สอดคล้องกับการศึกษาการบำ�บัดความคิด
และพฤติกรรมผ่านทางโปรแกรมอินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัย
ผูใ้ หญ่ทม่ี ภี าวะซึมเศร้า19 และการศึกษาวิจยั ประสิทธิผล
ของคู่มือการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อ
ภาวะซึมเศร้าในผูต้ ดิ สุรา20 ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรม

การปรั บ ความคิ ด และพฤติ ก รรมด้ ว ยตนเองทั้ ง สอง
การศึกษามีประสิทธิผลสามารถลดภาวะซึมเศร้าได้
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั สรุปได้วา่ โปรแกรมการปรับความคิด
และพฤติกรรมด้วยตนเองภายใต้กรอบแนวคิดการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมของ Beck9 ร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของผูส้ งู อายุ21 สามารถ
ช่วยให้ผสู้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าเพิม่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าใน
ตนเองและลดภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้พยาบาลที่จะนำ�แนวทางการปรับความคิดและ
พฤติกรรมด้วยตนเองเพือ่ เพิม่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
และลดภาวะซึมเศร้าไปใช้ได้ในโอกาสต่อไป ผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ดงั นี้
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนำ�แนวคิด
การปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้
กับผูส้ งู อายุทม่ี ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง เช่น ผูส้ งู
อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวช
ผู้สูงอายุท่เี ป็นโรคซึมเศร้าที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งผู้สูงอายุท่เี ป็นโรคซึมเศร้า
และอยู่ในชุมชน โดยพยาบาลที่ใช้โปรแกรมการปรับ
ความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองควรได้รบั การอบรมจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ โ ปรแกรมได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
2. ด้านการวิจยั ควรมีการพัฒนาต่อด้วยการนำ�ผลของ
โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองไปใช้
ในกลุ่มผู้สูงอายุท่เี ป็นโรคซึมเศร้าที่มีการกำ�เริบซ้าํ บ่อยๆ
หรือกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถมารับการบำ�บัดทีโ่ รงพยาบาล
ตามนัดได้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยกลุม่ นีม้ แี นวทางการปรับความคิด
และพฤติกรรมด้วยตนเองป้องกันการกลับเป็นซํา้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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ข้อจำ�กัดในการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ผ้วู ิจัยจึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่
อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น (non-probability sampling)
และการทีต่ อ้ งพยายามเลือกกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งมีคะแนน
ภาวะซึมเศร้าตามเกณฑ์ทร่ี ะบุในคุณสมบัตคิ ดั เข้าเป็นกลุม่
ตัวอย่าง ทำ�ให้กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้อาจไม่ใช่ตวั แทนประชากร
ทีด่ นี กั
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