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คำ�นำ�

 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้มีการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคซึมเศร้า โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้าของคน

ไทย ได้เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ ปี 2552 ในกิจกรรมหลักมีทั้งการพัฒนาบุคลากร พัฒนางาน 

และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรคซึมเศร้า  ซึ่งในปี 2553  ได้

มีผลงานที่เป็นนวตกรรมในการบำาบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่สำาคัญคือ แนวทางการ

จัดการโรคซึมเศร้าสำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

(Clinical Practice Guideline of Major Depressive Disorder for General Practitioners: 

CPG-MDD-GP) โดยหวงัวา่จะเปน็เทคโนโลยทีีจ่ะชว่ยแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไปในการวนิจิฉยัโรค

และรักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างมั่นใจ

 ก่อนการนำา CPG-MDD-GP ไปปฏิบัตินี้ ได้มีการทดลองใช้ CPG-MDD-GP  

ใน 4 จงัหวดัของประเทศไทย ไดแ้ก ่จงัหวดักำาแพงเพชร  ยโสธร  สระแกว้ และภเูกต็ ผลทีไ่ดพ้บวา่ 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และ 

มคีวามพงึพอใจตอ่การใช ้CPG-MDD-GP อยา่งมาก จากนัน้ไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูร เอกสาร 

วิธีการถ่ายทอด เพื่อนำาไปใช้ในการอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปต่อไป

 คณะผูจ้ดัทำาหลกัสตูรหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ คูม่อืวทิยากรฉบบันีจ้ะใชเ้ปน็แนวทางในการ

สอน บรรยาย และอภิปรายของวิทยากร  ทำาให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ 

ทักษะในการจัดการโรคซึมเศร้าต้ังแต่การวินิจฉัย  การรักษา การติดตามผลการรักษาอย่างต่อเน่ือง 

การส่งต่อ ไปจนกระทั่งการสิ้นสุดการรักษา ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งทำาให้ระบบการดูแล

เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของประเทศไทยดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและ 

ลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้า

คณะผู้จัดทำา

         เมษายน  

2554

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 3
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กำ�หนดก�รอบรมแนวท�งก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ระยะเวล�		1		วัน	(จำ�นวน	8	ช.ม.)

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 

 ทำา Pre-test

08.30-09.00 น. พิธีเปิด

09.00-09.15 น. การปรับเจตคติในการจัดการโรคซึมเศร้า

	 (Attitude	to	Management	of	Major	Depressive	Disorder)

09.15-11.30 น. องค์ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า

	 (Knowledge	of	Major	Depressive	Disorder)

11.30-12.00 น. ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและที่มาของการพัฒนา CPG

	 (Depressive	Disorder	Surveillance	System	and	Introduction	CPG)

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการ

 ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

	 (CPG-MDD-GP)
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 ทำา Post–test 

 สรุปและปิดการอบรม

หม�ยเหตุ

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการประชุม เวลา 10.30-10.45 และ 14.30-14.45 น.

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 5
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แบบประเมินก�รอบรม
เรื่อง แนวท�งก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

วัตถุประสงค์

 เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจของแพทย์เวชปฏิบัตที่ิมีก่อนและหลังการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า

สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

เนื้อห�ส�ระ

 เป็นแบบประเมินความรู้  ความเข้าใจที่มีคำาถามครอบคลุมทุกหัวข้อของการอบรม จำานวน 15 ข้อ  

ให้กาผิดและกาถูก

รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

 l ทำา Pre-test ก่อนอบรมการปรับเจตคติในการจัดการโรคซึมเศร้า

 l ทำา Post-test ก่อนอบรมแนวทางการบริหารจัดการโรคซึมเศร้าในพื้นที่

สื่อก�รเรียนก�รสอน

 แบบประเมินจำานวน 1 หน้า 15 ข้อ

ระยะเวล�ที่ใช้สอน

 20 นาที

 l ทำา Pre-test ใช้เวลา 10 นาที

 l ทำา Post-test ใช้เวลา 10 นาที

ก�รวัดและก�รประเมินผล

 ประเมินตามค่าคะแนนก่อนและหลังการอบรม คะแนนเต็ม 15 คะแนน

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ6
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แบบ	Pre-Post	Test
คำาชี้แจง : ให้อ่านข้อความแล้วกาเครื่องหมาย หรือ  ตามความเข้าใจของท่านในช่อง ...... หน้าข้อความ

 ข้อคำ�ถ�ม	 เฉลย

…… 1. การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV ต้องประกอบด้วยอาการหลัก 
  อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) มีอารมณ์เศร้าทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอื่นสังเกตเห็น 
  หรือ 2) ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่เคยทำาทั้งหมดหรือ
  แทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก
…… 2. การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV อาการของโรคต้องเกิดขึ้น 
  แทบทั้งวันเป็นเกือบทุกวัน ติดต่อกันไม่ตำ่ากว่า 4 สัปดาห์และทำาให้เสียหน้าที่การงาน
  การสังคม
…… 3. โรคซึมเศร้ามีโอกาส relapse ได้ ซึ่งช่วงที่มีโอกาสเสี่ยงสูงสุดคือ 3-6 เดือนแรก  
  หลังจาก full remission
…… 4. Antidepressant ที่ควรพิจารณา เป็น first line ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคือ 
  Tricyclic antidepressant (TCA)
…… 5. โรคซึมเศร้ามีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองหลายตัว ดังนั้น Fluoxetine 
  ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม SSRI จึงทำาให้อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้นได้ โดยผ่านกลไกการเพิ่มระดับ
  dopamine
…… 6. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการกลับเป็นซำ้าภายหลังได้รับการรักษาจน full remission 
  ไปแล้ว 1 ปี ถือว่าผู้ป่วยกลับเป็นใหม่ (recurrent depressive disorder; F33)
…… 7. ควรเริ่มให้ยา antidepressant ในผู้ป่วย moderate to severe depression และ 
  หลังจากที่อาการทุเลา (remission)   ในแต่ละ episode แล้ว ควรให้ยาต่อเนื่อง
  อย่างน้อย 6-9 เดือน
…… 8. ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคซึมเศร้า การใช้ยา fluoxetine มีความปลอดภัยมากกว่า 
  amitriptyline   เนื่องจาก TCA ทำาให้ท้องผูกและความดันโลหิตตำ่าในขณะเปลี่ยนท่า
…… 9. หลงัรกัษาผูป่้วยไปแล้ว ระยะหนึง่พบว่า ผูป่้วยเริม่มอีาการพดูมาก แต่งตวัผดิปกต ิใช้เงนิ 
  เปลือง ให้สงสัยว่า อาจเป็น manic episode
…… 10. การใช้ SSRI ร่วมกับ TCA มีความปลอดภัย เนื่องจากช่วยลดโอกาสการเกิด  
  cardio toxicity จาก TCA
…… 11. ในผู้ป่วยสูงอายุยาต้านเศร้าที่มีความปลอดภัยในการใช้คือ  TCA เช่น amitriptyline 
…… 12. ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า เครื่องมือ 9Q ช่วยประกอบการวินิจฉัย และติดตาม 
  ผลการรักษาของแพทย์
…… 13. Anhedonia เป็นอาการหนึ่งของโรคซึมเศร้า หมายถึง อาการหมดความสนใจ 
  ในกิจกรรมต่างๆ ที่เคยสนุกสนาน เพลิดเพลิน
…… 14. ผู้ป่วย severe depression การให้ยาอย่างเดียวมีประสิทธิภาพในการรักษาไม่แตกต่าง 
  กับการให้ยาร่วมกับจิตบำาบัด
…… 15. ใช้ยากลุ่ม benzodiazepine เป็นยาเสริมร่วมกับ antidepressant กรณีที่ผู้ป่วย 
  มีอาการวิตกกังวล หรือนอนไม่หลับร่วมด้วย แต่ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกิน 4  สัปดาห์

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 7
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แผนก�รสอนที่ 1
เรื่อง ก�รปรับเจตคติในก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�
(Attitude to Management of Major Depressive Disorder)

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้แพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไป สามารถตระหนกัในความสำาคญัและเข้าใจในธรรมชาตขิองโรคซมึเศร้า รวมถงึเข้าใจ 

  ในปัญหาในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในปัจจุบัน

 2. เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สามารถปรับเจตคติต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้ดีขึ้น

เนื้อห�ส�ระ

 1. Introduction

  l สอบถามประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

  l สอบถามประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

  l ให้อภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

 2. ให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปดูวีดิทัศน์ตอนที่ 1 ที่เตรียมไว้ เป็น Case Scenario เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

  ที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น (3-5 นาที)

 Session	1 ผู้ป่วยหญิง มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก ช่วงเช้า ด้วยอาการซึมเศร้า มีผลการคัดกรอง  

  2 คำาถาม มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า และ 9 คำาถาม > 7 แต่ไม่ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม  

  แต่แพทย์ไม่มีการประเมินด้านอื่นซำ้าและให้การวินิจฉัยไม่ถูกต้อง ไม่ได้ admit หลังจากนั้น 

  ผู้ป่วยกลับบ้าน

 Session	2 ผูป่้วยกลบัมาอกีครัง้ ทีแ่ผนกฉกุเฉนิ เวรดกึมา รพ. ด้วยพฤตกิรรมทำาร้ายตนเองสำาเรจ็

 3. การตั้งประเด็นคำาถามเพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมอภิปราย  ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประมาณ :  

  8-10 นาที

 l “ท่านมีมุมมองและความรู้สึกต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้าง”

 l “ในฐานะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ท่านคิดว่า ท่านมีส่วนในการแก้ไขเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้าง”

 4. ให้ผู ้เข้ารับการอบรมดูวีดิทัศน์ตอนที่ 2 ที่เตรียมไว้เกี่ยวกับการบอกเล่าประสบการณ์ที่ดีทั้งของแพทย์ 

  และผู้ป่วย และสรุปประเด็นให้ได้ดังนี้

 l โรคซึมเศร้าพบได้เสมอในเวชปฏิบัติทั่วไป..รักษาหายได้ ..ต้องดูแลช่วยเหลือ..ต้องเฝ้าระวัง

 l ถ้าแพทย์ไม่ตระหนักจะเกิดผลกระทบที่รุนแรง เช่น ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย

 l แพทย์ทกุคนมบีทบาทในการช่วยดแูลรกัษาผูป่้วยโรคซมึเศร้า ได้ ถ้า...มกีารวนิจิฉยัและรกัษาได้ทนัท่วงที  

  จะป้องกันผลกระทบที่รุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ8
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รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมดูกรณีศึกษา เรื่องที่ 1 จากวีดิทัศน์

 2. แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สื่อก�รเรียนก�รสอน

 1. วีดิทัศน์ตอนที่ 1-2

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเสียง ภาพและเชื่อมต่อกับ Projector ได้

ระยะเวล�ที่ใช้สอน

 15 นาที (เริ่มหลังจากพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยากรเป็นผู้เริ่ม Introduction แล้วเปิดวีดิทัศน์ตอนที่ 1

ก�รวัดและก�รประเมินผล

 ประเมินความสนใจและการตอบคำาถาม การร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม

ก�รปรับเจตคติ
ในก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�

(Attitude	to	
Management	of	Major	
Depressive	Disorder)

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 9
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แผนก�รสอนที่ 2
เรื่อง องค์คว�มรู้เรื่องโรคซึมเศร้�
(Knowledge of Major Depressive Disorder)

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้ทราบ เข้าใจองค์ความรู้โรคซึมเศร้าที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกับระบบดูแล 

เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

เนื้อห�ส�ระ

 1. สถานการณ์โรคซึมเศร้าในประเทศไทย Focus ที่ Situation ในแต่ละพื้นที่ใกล้ตัว

 2. Clinical feature Mental Status Examination (MSE) and symptomatology

 3. Diagnosis and Etiology

 4. Course and prognosis

 5. Management การรักษาและการฟื้นฟู (เน้นเฉพาะ concept รายละเอียดกล่าวถึงใน CPG)  

  ลงรายละเอยีดวา่ การรกัษามกีีแ่บบ แตล่ะแบบ efficacy มากนอ้ยแคไ่หน เนน้ยาทีม่ใีนบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ

  ที่โรงพยาบาลชุมชนมี  เรียงตามลำาดับความจำาเป็นของยาที่มีในโรงพยาบาล เน้นระยะเวลาในการใช้ยารักษา  

  duration ท่ี effective phase ในการรักษา 3 phase 

รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

 1. บรรยายด้วย Slide power point presentation

 2. เปิ ดวี ดิ ทั ศน์ ตอนที่  3  ( ตอน เดี ยวกั บ  Scena r io  ca se  MDD)  แต่ มี ข้ อความที่ บอก 

  Symptomatology ของผู้ป่วย

สื่อก�รเรียนก�รสอน

 1. Power point presentation

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเสียง ภาพและเชื่อมต่อกับ Projector ได้

ระยะเวล�ที่ใช้สอน

 2 ชั่วโมง 15 นาที (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการประชุม เวลา 10.30-10.45 น.)

ก�รวัดและก�รประเมินผล

 ประเมินความสนใจ การตอบคำาถาม การร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม และ Post-test

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ10
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Slide Power Point ประกอบก�รสอน 
เรื่อง องค์คว�มรู้เรื่องโรคซึมเศร้�

Slide	1	

 องค์คว�มรูเ้รือ่งโรคซมึเศร้�

 การสอนให้ Introduction 

ความสำ าคัญขององค ์ความรู ้ 

เ กี่ ย ว กั บ โร คซึ ม เ ศ ร ้ า ซึ่ ง จ ะ

เชื่อมโยงไปสู ่การวินิจฉัยและ 

การรักษาที่มีประสิทธิภาพ

จุดเน้น

 I n t r oduc t i o n  ค ว าม

สำาคัญขององค์ความรู ้เกี่ยวกับ

โรคซึมเศร้าซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู ่

การวินิจฉัยและการรักษาที่มี

ประสิทธิภาพ

Slide	2 

คว�มสำ�คัญของปัญห�

 l DALY	ย่อมาจาก Disability 

Adjusted	Life	Year เป็นผลรวม

ของความสูญเสียจาก “ก�รต�ย

ก่อนวัยอันควร” (Years of Life 

Loss-YLL) กับ “ก�รมีชีวิตอยู่ 

กับคว�มบกพร่องท�งสุขภ�พ” 

(Year Lost due to Disability-YLD) 

 l 1	หน่วย	“DALY	loss”	คอื	 

“ก�รสูญเสียชีวิตก ่อนวัยอัน

สมควร	1	หน่วยปี” หรือ “ต้องทนทรม�นอยู่ในสภ�พทุพพลภ�พ”	

 l 1	หน่วย-ปี	1 หน่วย-ปี เป็น “หน่วย-ปี” ไม่ใช่เป็น “ปี” โดยตรง เพราะการเสยีชวีติในแต่ละช่วงปีมนีำา้หนกัไม่เท่ากนั 

ทุพพลภาพแต่ละชนิดก็มีนำ้าหนักไม่เท่ากัน “หน่วย-ปี” เท่ากับการมีชีวิตอย่างมีสุขภาพดี พร้อมถ่วงนำ้าหนักที่สังคมให้

คุณค่าแต่ละช่วงชีวิต

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 11
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Slide	3

ก � ร จั ด อั น ดั บ ข อ ง	

DALY

 สำาหรบัประเทศไทย 

จากการศึกษาภาระ

โรคและการบาดเจ็บ 

ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  

ป ี  พ .ศ .  2547  ซึ่ ง

เป ็นการเปรียบเทียบ 

ความสูญเสียจากการ 

เจบ็ป่วย และการบาดเจบ็ 

135 ประเภท พบว่า 

โรคซึมเศร ้าเป ็นสาเหตุสำาคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะไป โรคซึมเศร ้าจะก่อความสูญเสียเป ็นอันดับที่  4 

ในผู ้หญิงไทย และเป็นอันดับ 10 ในผู ้ชายไทยเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกลุ ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช 

พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า โรคซึมเศร้าถึงแม้ว่าจะไม่มี 

การสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แต่ผู้ป่วยก็ต้องทนอยู่กับอาการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้เป็นเวลานานกว่าโรคอื่นๆ และผล 

กระทบต่อสังคมมีค่อนข้างสูงมาก

จุดเน้น อธิบายการจัดลำาดับความสำาคัญเพื่อให้เห็นว่าโรคซึมเศร้าสำาคัญในภาพรวมระดับประเทศ

Slide	4

คว�มสำ�คัญของปัญห�

 จากผลการสำารวจความชกุ 

โรคซึม เศร ้ าข อ ง ค น ไ ท ย 

ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ 

ปี 2551 โดยธรณินทร์ กองสุข 

และคณะ ได้ประมาณการ

ว่า คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป 

จำานวน 1,311,797 คน ป่วย

ด้วยโรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง 

(major depressive episode)  และจำานวน 181,809 คน ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรัง (dysthymia) ซึ่งพบ 

น้อยกว่าต่างประเทศ 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ12
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Slide	5	

คว�มชุกของโรคซึมเศร้�ในไทย

ต�มภ�คและเพศ

 จากผลการสำารวจครั้งเดียวกัน

พบความชุกของโรคซึมเศร้ามาก

ที่ สุ ด ใ น เขตกรุ ง เ ทพมหานคร 

ร้อยละ 4.1% (SE=0.51) เป็น

เพศหญิง  ที่พบร ้อยละ 2 .9% 

(SE=0.32)  มากกว ่ า เพศชาย  

พบร้อยละ 1.7% (SE=0.16) คิดเป็นสัดส่วนเพศหญิงต่อชาย 1.71:1

จุดเน้น แสดงให้เห็นขนาดของปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคพื้นที่ใดกับใครของประเทศไทย

Slide	6	

คว�มชกุของโรคซมึเศร้�ในไทยต�ม

กลุ่มอ�ยุ

 จากผลการสำารวจครั้ งนี้พบ 

ความชุก ของโรคซึมเศร้า ในกลุ ่ม 

ผูส้งูอาย ุ80 ปีขึน้ไป ป่วยเป็นโรคซมึเศร้า

ชนดิรนุแรงร้อยละ 5.0% (SE=2.32)  

รองลงมาคือ กลุ ่มอายุ 55-59 ปี  

ที่เป็นกลุ่มที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

Slide	7 

Comorbidities	

 โรคจิตเวชและโรคทางระบบ

ประสาทที่มักพบว่า เกิดโรคซึมเศร้า

ร่วมด้วย

จดุเน้น  การเกดิร่วมกบัโรคทางจติเวช

หรือทางระบบประสาทสูงมากกว่า 

คนทัว่ไป และจะเชือ่มโยงมายงั 7 กลุม่

เสี่ยง ที่ควรคัดกรองตามระบบดูแล 

เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

.........................................................

.........................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 13
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Slide	8 

Comorbidities	(continued)

 โรคทางกายเรื้อรังที่มักพบว ่า  

เกิดโรคซึมเศร้าร่วมด้วย

จุดเน้น การเกิดร่วมกับโรคทางกาย

............................................................

...........................................................

...........................................................

Slide	9	

ชมวีดิทัศน์	 Symptomatology	 of	

MDD

 เปิด clip VDO และหยุดตาม 

subt it le แล ้วอธิบายเป ็นช ่วงๆ  

เมื่อมี subtitle  ให้ pause อธิบาย

จุดเน ้น  อธิบายตาม symptom  

ที่ปรากฏตาม subtitle

Slide	10 

Symptomatology	of	MDD

จุดเน ้น  สรุปเฉพาะ s ign and  

symptoms ที่พบในคลิป

 1. Psychomotor retardation 

การเคลื่อนไหว/พูด/คิดช้า 

 2. Depression อารมณ์เศร้า

 3. Anhedonia หมดความสนใจ/

ถอนตวัออกจากกจิกรรมทีเ่คยทำาแล้วมี

ความสุขอย่างสิ้นเชิง

 4. Low self esteem ความภาคภมูิ 

/คุณค่าในตัวเองลดลง

 5. Guilty feeling ความรู้สึกผิดมากเกินควร

 6. Suicidal Idea ความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย/ความตาย

 7. Neurovegetative symptom อาการที่บ่งถึงการเสีย function ของผู้ป่วย depression (นอกจาก depressed 

mood) เช่น loss of appetite, insomnia, poor concentration, low energy เป็นต้น

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ14
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Continuum	of	MDD

 การดำาเนินของโรค ที่เริ่มจาก

อารมณ์เศร้า (sadness) ภาวะซึม

เศร้า (depression) จนป่วยเป็นโรค

ซมึเศร้า ทีแ่บ่งตามระดบัความรนุแรง 

จากน้อยไปหามาก และมีอาการ 

ทางจิตร่วมด้วย

จุดเน้น แยกให้เห็นอย่างชัดเจน 

ในแต่ละลักษณะตามการดำาเนินของโรคมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน
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Clinical	of	MDD

 แยกลักษณะของซึมเศร้าเป็น 

3 ลักษณะ

จุดเน้น ความแตกต่างของแต่ละ

ลักษณะ และยกตัวอย่างเงื่อนไข 

ของอาการเด่นชดัทีจ่ะเป็นอารมณ์เศร้า 

ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า
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ก�รจำ�แนกโรค

 โรคซึมเศร ้าอยู ่ ในประเภท 

Mood disorder ซึ่งแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มคือ Depressive disorder 

และ Bipolar disorder ซึง่ Bipolar I 

มอีาการ mania สลบักบัช่วงซมึเศร้า 

ส่วน Bipolar II มอีาการซมึเศร้า สลบั

กบัช่วง hypomania

จุดเน้น การจำาแนกให้ชัดเจน

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 15
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นิย�ม

 “โรคซมึเศร้�” ในประเทศไทยมกัจะ

หมายถงึ dpressive disorders ต้องอาศยั 

เกณฑ์การวินิจฉัยที่ใช้อยู่ 2 ระบบ คือ 

ICD โดย WHO และ DSM  พัฒนาโดย

สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (APA)
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เกณฑ์ก�รวินิจฉัยโรค

ต�ม	DSM	IV

 D S M  I V - T R 

ให ้การวินิจฉัย ถ ้ามี

อาการดังข้างต้น อย่าง

น้อย 5 อาการ อยู่นาน

ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้น

ไป และมีอารมณ์เศร้า 

(ข้อ 1) หรือเบื่อหน่าย

ไม่มีความสุข (ข้อ 2)  

กจ็ะเรยีกได้ว่า ป่วยเป็น 

“โรคซึมเศร้�” และต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องต่อไป มีอาการต่อไปนี้

 1. มีอารมณ์เศร้า ซึ่งอารมณ์เศร้าจะมีอยู่เกือบตลอดทั้งวันและเป็นทุกวันบางวันอาจเป็นมากบางวันอาจเป็นน้อย

 2. ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมที่เคยทำาแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก

 3. เบือ่อาหารจนนำา้หนกัลดลงหรอืบางรายอาจมคีวามอยากอาหารเพิม่ขึน้ กนิมากจนนำา้หนกัเพิม่ (2-3 กโิลกรมัต่อเดอืน)

 4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน  ส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย หลับดึกแต่จะตื่นเช้า  

  1-2 ชั่วโมงก่อนเวลาปกติที่เคยตื่น และไม่สดชื่น

 5. ทำาอะไรช ้า พูดช ้า เดินเหิน เคลื่อนไหวช้าลง แต่มีบางรายก็มีหงุดหงิด กระสับกระส่าย ทำาอะไร 

  เหมือนรีบเร่ง

 6. อ่อนเพลียหรือไร้เรี่ยวแรง ทั้งวันและแทบทุกวัน

 7. รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร

 8. สมาธิหรือความคิดอ่านลดลง

 9. คิดอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อยๆ หรือบางรายพยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผนฆ่าตัวตาย

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ16
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เกณฑ์ก�รวินิจฉัยโรคต�ม	ICD	10

 ตามเกณฑ์ ICD-10 และเกณฑ์  

ใน DSM-IV จะเห็นได้ว่า ไม่มีอาการ

หลักใดๆ เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถบ่งชี้ 

depressive episode หรือ major  

depressive disorder ได้

................................................................

................................................................
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เกณฑ์ก�รวินิจฉัยโรคต�ม	 ICD	 10 

(continued)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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ก�รวินิจฉัยแยกโรค

  เมื่อพบผู ้ป ่วยมีภาวะ 

ซึมเศร้า อาจเกิดจากยา

และโรคทางกายดังกล่าวนี้

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 17
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ก�รวินิจฉัยแยกโรค	(ต่อ)

 โรคทางกายที่พบอารมณ ์ เศร ้ า 

ได ้ แก ่  โรคสมอง เสื่ อม 	 ที่ มี ภาวะ 

pseudodement ia  จะบกพร ่อง 

ที่ความจำาใหม ่มากกว ่าความจำาเก ่า  

โรคหลอดเลือดสมอง อารมณ์ซึมเศร้า 

พบได้บ่อย โดยเฉพาะที่เป็นกับสมอง 

ส่วนหน้าและซีกซ้าย และโรคเนื้องอก 

สมอง ในส่วนของ Temporal และ

ส่วน diencephalon มักทำาให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า ส่วนอารมณ์เศร้าจากยา ได้แก่ ยาคุมกำาเนิดชนิด steroidal,  

reserpine, ยาฆ่าแมลงชนิด anticholinesterase, cimetidine, indomethacin, ยารกัษาโรคจติกลุม่ phenothiazine, 

thallium, ปรอท, cycloserine vincristine เป็นต้น หรือผู้ที่อยู่ในภาวะที่กำาลังถอน แอมเฟตามีนหรือโคเคน สุราหรือ 

ยาสงบประสาทหรือยานอนหลับ
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ก�รวินิจฉัยแยกโรค	(ต่อ)

 กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์หรือ 

พฤติกรรมที่ เกิดตามหลังเหตุการณ ์

ความเครียด ที่พบได้ในชีวิตประจำาวัน 

ทั่วไป แต่ผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวได้ จะ

มีอาการทางด้านอารมณ์ หรือพฤติกรรม 

เป็นการตอบสนองต่อปัญหาทางด้าน

จิตใจ หรือ ความเครียด โดยมีอาการ

ภายในเวลา 1 เดอืนหลงัจากเกดิเหตกุารณ์

ความเครียด
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ก�รวินิจฉัยแยกโรค	(ต่อ)

 Adjustment disorder with 

depressed mood จะมีอาการ 

เบื่อหน่าย ท้อแท้ ซึมเศร ้า ร ้องไห ้

บ่อยๆ เป็นอาการเด่น  กลุ ่มอาการ

ที่กระทบความอยากอาหาร และการ

นอนหลับ (vegetative symptom) 

มากเท่ากับโรคซึมเศร้า แต่จะไม่รุนแรง

จนถึงเกณฑ์ของการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า  

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ18
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ก�รวินิจฉัยแยกโรคจ�ก	Bipolar	disorder

 Bipolar disorder มีลักษณะอารมณ์ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างอารมณ์ซึมเศร้า 

(major depressive episode) กับช่วง 

ที่อารมณ์ดีมากกว ่าปกติ (mania หรือ  

hypomania)

จุดเน้น ผู ้ป ่วยที่มีอาการซึมเศร้าทุกราย 

ควรซักประวัติอาการ mania ในอดีต
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ก�รวินิจฉัยแยกโรคจ�ก	Bipolar	disorder	

(continued)

 ช่วงอาการไฮโปแมเนีย (Hypo manic 

episode) ลักษณะสำาคัญ คือ อารมณ์รื่นเริง 

สนุกสนาน หรือหงุดหงิด โกรธง่าย อย่างน้อย 

4 วัน ร่วมกับอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 3 อย่าง 
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ก�รวินิจฉัยแยกโรคจ�ก	Bipolar	disorder	

(continued)

1)  รู้สึกตัวเองมีความสำาคัญ

     มากผิดปกติ หรือ grandiosity  

2)  นอนน้อย  

3)  พูดเร็ว  

4)  ความคิดเปลี่ยนเรื่องเร็ว  

5)  ขาดสมาธิ  

6)  มีกิจกรรม มากผิดปกติ 

7)  มีพฤติกรรมซึ่งบ่งว่า การตัดสินใจเสีย ต้องมีอาการอย่างน้อย 4 อย่าง

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 19
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ก�รวินิจฉัยแยกโรคจ�ก	 Bipolar	

disorder	(continued)

จุดเน้น 

 1. ใ ห ้ แ ย ก  m a n i a  กั บ  

hypomania

 2. ถ ้าผู ้ป ่วยโรคซึมเศร ้ามี

อาการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของ 

mania เช่น พดูมากขึน้ แต่งตวัมากขึน้ 

ให้สงสัยว่าเป็น Bipolar mania 
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ก�รวินิจฉัยแยกโรค	

จุดเน้น ยกตัวอย่างคำาอธิบาย เช่น   

มช่ีวงไหนในชวีติทีค่ณุรูส้กึอารมณ์ด/ี

คกึคกัครืน้เครงมากกว่าปกตหิรอืไม่? 

ต้อง clarify ว่า มากจนเสยี function 

(ถ้าเป็น mania) และประเมินเรื่อง 

suicide เสมอเมื่อประเมินเรื่อง  

depression
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ก�รวินิจฉัยแยกโรค	(ต่อ)

จดุเน้น แยกให้ออกว่า ผูป่้วยทีม่าด้วย

อาการทางกายดังกล่าว เมื่อตรวจ

ร่างกายแล้วจะไม่พบสิ่งผิดปกติ  

ควรหาข้อมูลเกี่ยวโรคซึมเศร้า

........................................................

........................................................

.......................................................

.......................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ20
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ก�รวินิจฉัยแยกโรค	(ต่อ)

 D y s t h y m i a  เ ป ็ น  c h r o n i c  

depression ทีม่ีอาการติดต่อกันอย่างน้อย 

2 ปี และในช่วง 2 ปี ไม่มีช่วงเวลาที่หาย 

เกินกว่า 2 เดือน

 สาเหตแุละแนวทางการรกัษาคล้ายคลงึ

กับ MDD
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ส�เหตุก�รเกิดโรค

 1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีคว�มผิดปกติ 

ของส�รสื่อประส�ทในสมองที่เกี่ยวข้อง

กับการควบคุมอารมณ์และการแสดงออก

ของอารมณ์ 

 2. พันธุกรรม พบว ่า ในครอบครัว 

ที่เป็นโรคซึมเศร้าคนอื่นๆ ในครอบครัว 

มีโอกาสป่วยได้มากกว่าคนทั่วไป 2.8 เท่า 

 3. โรคท�งก�ยหล�ยโรคและย�
จุดเน้น มีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้า เน้นที่คว�มผิดปกติของส�รสื่อประส�ทในสมอง
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ก�รดำ�เนินโรค

 จากการศกึษาธรรมชาตขิอง

โรคระยะยาว (Long-term 

naturalistic studies) 

พบว่า โรคซึมเศร้า เป็น

ความ เจ็บป ่ วยที่ เรื้ อ รั ง

ยาวนานตลอดชีวิต (Life-

long illness) และมีอาการ

เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ เมื่อได้

รับการรักษาอาการก็ทุเลา 

และสามารถกลบัเป็นซำา้ได้อกี และประมาณร้อยละ 20 ของผูป่้วยโรคซมึเศร้าจะมอีาการอยูต่ลอดไม่ทเุลา (no remission) 

จุดเน้น  เป็นโรคเรื้อรังและเป็นซำ้าได้บ่อย 

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 21
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ก�รดำ�เนินโรค	(ต่อ)

 อายทุีเ่ริม่ป่วยเป็นโรคซมึเศร้า 

อยูใ่นช่วง 20-25 ปี (median age of  

onset) ในชั่วชีวิตของผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าจะเกิดอาการซึมเศร ้า

ประมาณ 4 ครั้งโดยเฉลี่ย 

 อาการซึมเศร้าส่วนใหญ่จะ

ทุเลาหายไปภายในเวลา 1 ปี แต่มี

บางส่วนที่ไม่หาย และในจำานวนนี้

หลายรายที่อาการเรื้อรังคงอยู่เกิน 5 ปี และเมื่ออาการหายไปแล้ว การเกิดอาการครั้งต่อๆ มาอัตราการหายไม่ต่างจาก

ครั้งแรก ดังนั้น โอกาสที่จะเรื้อรังจึงมีมาก

จุดเน้น  โอก�สจะ	relapsed	or	recurrence	ได้ม�กถึง	55%	ถ้�ห�กไม่ได้รับก�รรักษ�ที่เหม�ะสมอย่�งต่อเนื่อง	

และฆ่�ตัวต�ยได้สูง
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ก�รดำ�เนินโรค	(ต่อ)

 หลงัจากทีอ่าการซมึเศร้าทเุลา

หายไปแล้ว หากภายในระยะเวลา 

6 เดือน มีอาการซึมเศร้าเกิดขึ้น 

อีกครั้ง จะเรียกว่า “Relapse”

 Recurrent เป็นการเกดิ new  

episode ภายหลังจากอาการ 

ซมึเศร้าครัง้ก่อนหายไปแล้วนานกว่า 

6 เดือน และยิ่งเกิดอาการบ่อย 

ระยะเวลาระหว่างการเกิดอาการ

ครั้งต่อไปยิ่งสั้นลง
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ก � ร รั ก ษ � ต � ม

ระยะของโรค

 Acute-con-

tinuation-main-

tenance แต่ละ

ระยะมีการรักษา 

แตกต่างกนั

จุดเน้น remission 

เมื่อคะแนน 9Q<7 

เมื่อ remission 

นาน 6 เดือน จะ

เข้าสู่ recovery 
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วิธีก�รรักษ�

 การรักษาใช้ทั้งยาและไม่ใช้ยา

จดุเน้น สนบัสนนุให้ผูป่้วยออกกำาลงักาย

แบบแอโรบิก  เป ็นวิ ธี การ เสริม 

ในการรักษาหลัก 

...........................................................

...........................................................

.............................................
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ก�รรักษ�ด้วยย�

 TCA และ SSRI มีประสิทธิภาพ 

ในการรักษาไม่แตกต่างกันแต่ SSRI  

มีผลข้างเคียงตำ่ากว่า

จดุเน้น ยาในกลุม่ Benzodiazepines  

เช่น diazepam ไม่มผีลการรกัษาซมึเศร้า 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ก�รรักษ�

 ในรายที่มีอาการมาก กลุ่มที่ให้ยา

ด้วย จะได้ผลดีกว่ากลุ่มไม่ให้ยา 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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ก�รติดต�มเฝ้�ระวัง

 อาการดีขึ้นแล้วต้องติดตามต่อไป 

เพราะมีโอกาสกลับเป็นซำ้า

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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แผนก�รสอนที่ 3
เรื่อง ระบบดูแลเฝ้�ระวังโรคซึมเศร้�และที่ม�ของก�รพัฒน� CPG
(Depressive Disorder Surveillance System and Introduction CPG)

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เชื่อมโยงกับระบบดูแลเฝ้าระวัง

โรคซึมเศร้า ทราบที่มาและขั้นตอนของการพัฒนา CPG และมีเจตคติที่เหมาะสมต่อ CPG-MDD-GP

เนื้อห�ส�ระ

 1. ที่มาของระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า (ปัญหาของระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของไทย)

 2. มาตรการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า 

 3. ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

 4. กระบวนการการดูแลรักษาตามระบบดูแลเฝ้าระวัง

 5. ความสำาคัญและขั้นตอนการพัฒนา CPG และการพิจารณาหลักฐานทางวิชาการ

รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

 บรรยายด้วย Slide power point presentation

สื่อก�รเรียนก�รสอน

 1. Power point presentation

 2. เอกสารแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ปี 2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Projector ได้

ระยะเวล�ที่ใช้สอน

 30 นาที

ก�รวัดและก�รประเมินผล

 ประเมินความสนใจ การตอบคำาถาม การร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม และ Post-test

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 25
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Slide Power Point ประกอบก�รสอน 
เรื่อง ระบบดูแลเฝ้�ระวังโรคซึมเศร้�และที่ม�ของก�รพัฒน� CPG
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ระบบดูแลเฝ้�ระวังโรคซึมเศร้�
 เพือ่ลดความสญูเสยีอนัเนือ่งมาจาก 
การเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ที่มุ่งเน้น 
ก า ร ล ด ค ว า ม ชุ ก แ ล ะ ภ า ร ะ โ ร ค  
โดยการลดอุบัติการณ์ การกลับเป็นซำ้า 
เพิ่มการหาย ทุเลา ลดระยะเวลา 
เจ็บป่วย และลดการตายจากฆ่าตวัตาย
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจึงมีการพัฒนา
ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าขึ้น
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สภ�พปัญห�ของก�รดูแลรักษ�โรคซึมเศร้�ของไทย
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่ามีประเด็นปัญหาที่ต้องนำามาพิจารณาวางแผนแก้ไขเชิงระบบของไทย คือ 
1) ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการตระหนักรู้ถึงความสูญเสียที่เกิดจากการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  
คิดว่าอาการซึมเศร้าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นแล้วก็หายเอง และมีอคติต่อความเจ็บป่วยจิตเวชรวมทั้งโรคซึมเศร้า บางส่วน
คิดว่า โรคซึมเศร้าเป็นบ้าวิกลจริตจึงมีความรังเกียจและเมื่อเจ็บป่วยก็จะปฏิเสธการรักษา 

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ26
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2) การเข ้าถึงบริการของผู ้ป ่วยโรคซึมเศร ้ามีน ้อยมาก จากสถิติการประมาณการของศูนย ์สารนิเทศของ 
กรมสุขภาพจิต พบว่า ระหว่างปี 2549-2551 อัตราการเข้าถึงบริการของผู ้ป ่วยโรคซึมเศร้า มีประมาณ 
ร้อยละ 3.7 เท่านั้น 
3) ขาดเทคโนโลยีและแนวทางการส่งเสริมป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพ 
4) แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลทุกระดับไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า 
5) มีความจำากัดของการให้การดูแลรักษา ซึ่งการบำาบัดรักษาโรคซึมเศร้าในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 
ที่แพร่หลายปัจจุบันคือการรักษาด้วยยา ส่วนการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจอื่นๆ เช่น  จิตบำาบัด ยังมีน้อยมาก 
6) การค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทำาในหลายพื้นที่แต่ไม่เข้มข้นและไม่เชื่อมโยงกับระบบการดูแลรักษาในสถานบริการ
สาธารณสุข และยังไม่มีระบบติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซำ้าของโรคที่มีประสิทธิผล
7) ในการกำาหนดนโยบายสาธารณสขุทัง้ในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดัให้ความสำาคญักบัการแก้ไขปัญหาโรคซมึเศร้า
เป็นอันดับรองจากโรคทางกายอื่นๆ   
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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คว�มจริ งของก�ร

รักษ�

 จากข ้อมูลความ

จริงในระบบการดูแล 

รักษาโรคซึมเศร้านั้น 

ทำาให้ผู ้ป่วยได้รับการ

รักษาน้อยมาก จาก 

ผู้ป่วย 100 คน ได้รับ 

การรกัษาด้วยยาต้านเศร้า 

เพียงไม่ถึง 5 คน ซึ่งยัง

ไม่แน่ชัดว่า ในจำานวน

นั้นได้รับยาในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ ไม่มารักษา ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค รับยาไม่ต่อเนื่องซึ่งตามหลักฐานทางวิชาการ

ที่น่าเชื่อถือระดับสูง การรักษาที่ทำาให้หายหรือทุเลาได้จะต้องได้รับยาสมำ่าเสมอต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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Slide	4	

ก�รพัฒน�ระบบดูแลเฝ้�ระวัง

โรคซึมเศร้�

 ตั้ ง แ ต ่ ป ี  2 5 4 9 - 2 5 5 2  

กรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้ 

โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิพ์ฒันา

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

ทีเ่ริม่ต้นด้วยการทบทวนองค์ความ

รู/้หลกัฐานทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง 

และวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 

แล้วมาพัฒนาระบบ/เครื่องมือ/

เทคโนโลยี/แนวทางการรักษา และระบบสารสนเทศติดตามเฝ้าระวัง ดำาเนินการกับประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงและ 

กลุ่มผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง ครบวงจร และมีการทดลองนำาร่อง และขยายผลทั้งประเทศ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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ม�ตรก�รแก้ไขปัญห�โรคซมึเศร้�

 จากการพัฒนาระบบดูแล

เฝ ้าระวังโรคซึมเศร ้าดังกล ่าว 

จะสอดคล้องกับมาตรการแก้ไข

ปัญหาโรคซึมเศร้าที่ตอบสนองกับ

ปัญหาของระบบการดูแลรักษา 

โรคซมึเศร้าในไทย 5 มาตรการสำาคญั
......................................................
......................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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Slide	6

	 ระบบดูแลเฝ้�ระวังโรคซึมเศร้�

 ระบบดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าประกอบด้วย 

การค้นหาผูท้ีม่แีนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้า  

การประเมินความรุนแรงของโรค เพื่อให้ 

การวนิจิฉยัโรคและให้การรกัษาดแูลช่วยเหลอื

ทางสังคมจิตใจ การบำาบัดรักษาตามระดับ

ความรุนแรง การป้องกันการกลับเป็นซำ้า 

และการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
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	 เครือ่งมอืในระบบดแูลเฝ้�ระวงัโรคซมึเศร้�

 เครือ่งมอืในการค้นหาผูป่้วยโรคซมึเศร้า 

ได้แก่ แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2Q  

แบบคัดกรอง DS8 

 เครื่องมือในการประเมินโรคซึมเศร้า

และการติดตามเฝ้าระวังที่แสดงผลตาม

ระดับความรุนแรง คือ แบบประเมิน 

โรคซึมเศร้า 9Q แบบประเมินการฆ่าตัวตาย

ด้วย 8Q
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	 ก�รคัดกรองในระบบดูแลเฝ้�ระวัง 

โรคซึมเศร้�

 การคัดกรองโรคซึม เศร ้ าจะเป ็น 

การค้นหาผูท้ีม่แีนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้า

นำาเข้าสูก่ระบวนการช่วยเหลอื ในระบบดแูล

เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าจะใช้แบบคัดกรอง 2Q 

และ DS8

....................................................................

...................................................................

...................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 29
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แบบคัดกรอง	 2Q	 ในระบบดูแล 

เฝ้�ระวังโรคซึมเศร้�

 แบบคัดกรอง 2Q มี 2 คำาถาม  

ในคำาถามที ่1 เป็นการถามถงึอารมณ์เศร้า 

ทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอื่นสังเกตเห็น 

(depression) ส่วนคำาถามที ่2 ถามถงึ 

ความสนใจหรือความเพลิดเพลิน 

ในกิจกรรมปกติที่เคยทำาทั้งหมดหรือ

แทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก (pleasure) 

 เน้นการถามถึงอาการที่ เกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ ่านมา  หากผู ้ถูกถามไม่เข ้าใจ ให้ถามซำ้า ไม่ควร

อธิบายหรือขยายความเพิ่ม ควรถามซำ้าจนกว่าผู ้ถูกถามได้ตอบตามความเข้าใจของเขาเอง ถ้าพบว่า ความเสี่ยง 

ที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า “ควรได้รับก�รประเมินโรคซึมเศร้�ด้วย	9Q	ภ�ยใน	2	สัปด�ห์	แต่ไม่ควรน�นเกิน	3	เดือน” 

 การแปลผล ถ้า	“ไม่ม”ี	ทัง้	2	คำ�ถ�ม	ถอืว่�	ปกต	ิหรอื ไม่มแีนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้า ถ้�	“ม”ี	คำ�ถ�มใดคำ�ถ�มหนึง่ 

หรือทั้ง		2	ข้อ	(มีอ�ก�รใดๆ	ในคำ�ถ�มที่	1	และ	2)	หม�ยถึง	เป็นผู้มีคว�มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้�
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คว�มแม่นตรงของ	2Q

 2Q เป็นเครือ่งมอืที่สามารถระบุ 

คนทีป่่วยจรงิ (True positive) และระบุ 

คนที่ไม่ป่วยจริง (True negative) 

คุณสมบัติของเครื่องมือดูจากผล

ทดสอบที่ ได ้ว ่า มีความเที่ยงตรง 

ถูกต้อง น่าเชื่อถือ จาก sensitivity  

(คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือนี้

สามารถคัดแยกคนป่วยจริงจากกลุ่ม

คนทั่วไปได้มากถึง 97.3%) 

 specificity (คือ ค่าที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องมือนี้ถ ้าใช้ทั้ง 2 คำาถาม จะคัดแยกคนปกติจากคนทั่วไปได้ 

มากถึง  83.9%) ค่าความน่าจะเป็นโรคเมื่อผลทดสอบเป็นบวก (positive predictive value; PPV =14.8%) 

นอกจากนี้ยังต ้องสามารถนำาไปใช ้ได ้อย ่างสะดวก ง ่าย ที่สำาคัญอย ่างหนึ่งในการพัฒนาเครื่องมือในการ 

คัดกรองโรคซึมเศร้าที่สอดคล้องกับบริบทของประชาชน ผู ้ดูแล ผู ้ให ้การบำาบัด เพราะเป็นการแสดงออก 

ทางอารมณ์และความรูส้กึของแต่ละพืน้ทีม่คีวามแตกต่างกนั โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคอสีาน ชาวบ้านมคีำาพดูและพฤตกิรรม

การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกเมื่อเศร้าและทุกข์ใจมีลักษณะเฉพาะ

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ30
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แบบคัดกรอง	DS8

 DS8 ข ้อ 1-6 คัดกรองภาวะ 

ซึมเศร้า ถ้า 3 คะแนนขึ้นไปหมายถึง  

มภีาวะซมึเศร้า (sensitivity 89.9% และ 

specificity 71.9%) และข้อ 7-8 คดักรอง 

ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ถ้าคะแนน  

1 ขึ้นไปหมายถึง มีความเสี่ยงต ่อ 

การฆ่าตัวตาย (sensitivity 87.1% และ 

specificity 89.4%)
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กลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองโรคซึมเศร้�

 จากกลุ ่มที่ป่วยเป็นโรคทางกาย 

หรื อป ัญหาทา งด ้ า นสั ง คมจิ ต ใจ 

จะมคีวามสมัพนัธ์กบัการป่วยเป็นโรคซมึเศร้า 

สูงกว ่าทุกกลุ ่ม โดยแบ ่งออกเป ็น 

2 กลุม่ คอื 1) กลุม่ทีส่ามารถประมาณการ 

จำานวนได้ เป็นผู ้ป ่วยเรื้อรัง ผู ้ป ่วย 

สูงอายุผู ้ป่วยตั้งครรภ์หรือหลังคลอด  
ผูท้ีม่ปัีญหาสรุา สารเสพตดิ 2) อกีกลุม่ทีป่ระมาณการได้ยาก คอื กลุม่ทีม่าด้วยอาการซมึเศร้าชดัเจน ผูป่้วยทีม่อีาการทางกาย 

เรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ และกลุ่มที่มีการสูญเสีย (คนที่รักหรือสินทรัพย์จำานวนมาก)
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ก�รประเมินคว�มรุนแรงของโรค

 9Q เป็นเครื่องมือประเมินอาการ

หรือความรุนแรง และการเปลี่ยนแปลง

ของโรคซึมเศร้า จะแยกผู ้ปกติออก

จากผู ้ ที่ ป ่ วย  แสดงผลตามระดับ 

ความรนุแรง น้อย ปานกลาง และรนุแรง 

ซึง่จะเหมาะสมในการดแูลรกัษาตามระดบั

ความรุนแรงและติดตามผลการรักษา

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 31
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ก�รประเมินโรคซึมเศร้�ด้วย	9Q

 9Q มีจำานวน 9 ข้อ ถามถึงความถี่ของการเกิดอาการของโรคซึมเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จะมีค่า

คะแนนตามความถี่ที่เกิดขึ้น ถามให้ครบทุกข้อ  แล้วรวมค่าคะแนนจะแสดงผลออกมาเป็นระดับความรุนแรงของอาการ

โรคซึมเศร้า 
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ก�รแปลผล	9Q

 การวิเคราะห์ 9Q เมื่อเทียบกับ gold 

standard มีค่าความไวสูง 75.68% ความ

จำาเพาะสูง 92.85% ค่าความน่าจะเป็น 

โรคซึมเศร้า (PPV) = 11.41 เท่า มีความ 

แม่นตรงในการวัดการเปลี่ยนแปลงของ 

โรคซึมเศร ้าอยู ่ ในเกณฑ์ค ่อนข ้างสูง 

ใช้เวลาน้อย 9Q เมือ่เทยีบกบัแบบประเมนิ 

Hamilton Rating Scale for Depression 

(HRSD-17) พบว่า มีค่า Cronbach’s Alpha รายข้ออยู่ระหว่าง 0.7836-0.8210 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.821 สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.719 (P-value<0.001) มีค่าความไว ค่าความจำาเพาะ และค่า Likelihood Ratio ร้อยละ 85, 72 

และ 3.04 (95% CI=2.16-4.26) ตามลำาดับ นั่นหมายถึง 9Q เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลผลการประเมิน

มีค่าที่ใกล้เคียงกัน

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ32
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ระบบดูแลเฝ้�ระวัง 

โรคซมึเศร้�

 ใ น ร ะ บ บ ดู แ ล 

เฝ้าระวังจะประกอบ

ด ้วยการดำาเนินงาน 

ดังต่อไปนี้

 1.	 ก � ร ค ้ น ห � 

ผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วย

เ ป ็ น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร ้ �  

จะเริ่ มจาการค้นหา 

ผู ้ที่มีแนวโน้มจะป่วย 

เป็นโรคซึมเศร้าด้วยการคัดกรองในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

 2.	 ก�รประเมินคว�มรุนแรงของโรคซึมเศร้�	 ก�รฆ่�ตัวต�ย	 และก�รวินิจฉัยโรค ในรายที่ได้ผลบวก

จากการคัดกรอง จะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัย และประเมินความรุนแรงด้วย 9Q ผู ้ป่วย 

โรคซึมเศร ้าทุกรายที่  9Q≥7 จะได ้รับการประเมินการฆ ่าตัวตายด ้วย 8Q จะช ่วยหาแนวทางป ้องกัน 

การฆ่าตัวตายได้ล่วงหน้า 

 3.	 ก�รวินิจฉัยโรค	 สามารถดำาเนินการโดยแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลที่ผ ่านการอบรมการวินิจฉัย 

โรคจิตเวชด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ICD-10 หรือ DSM-IV 

 4.	 ก�รดแูลช่วยเหลอืและรกัษ�โรคซมึเศร้� จะเน้นการรกัษาด้วยยาต้านเศร้าร่วมกบัการให้การปรกึษาช่วยแก้ไข

ปัญหาสังคมจิตใจเป็นหลัก

 5.	 ก�รติดต�มเฝ้�ระวังก�รกลับซำ้�และก�รกลับเป็นใหม่ เมื่อผู้ป่วยหยุดยาได้แล้ว รพช. จะส่งต่อให้ PCU 

เป็นผู้ติดตามเพื่อป้องกันการกลับซำ้าและการกลับเป็นใหม่

	 6.	 ก�รร�ยง�น มีการบันทึกรายงานในโปรแกรมการรายงานที่เป็น Web application ที่ทุกหน่วยบริการสามารถ

เข้าถึงข้อมูลได้
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
 

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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กระบวนก�รดแูลเฝ้�ระวงัโรค

ซมึเศร้�

 ในกระบวนการดำาเนนิ

งานจะเริ่มการคัดกรองโรค

ซึมเศร้าในประชาชนทั่วไป 

ซึง่สามารถให้ อสม. คดักรอง

ด้วย 2Q หรือ DS8 ส่วน 

การคัดกรองกลุ ่ม เสี่ ยง

สามารถดำาเนินการได้โดย

พยาบาลใน PCU หรือ รพ. 

ด้วยเครือ่งมอืคดักรองอืน่ๆ 

พัฒนามาอย่างถูกต้องแล้ว

 หลังจากได้ผลคัดกรองก็แจ้งผลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดกรองทั้งรายที่ได้ผลลบและผลบวก พร้อมทั้งให้สุขภาพจิต 

ศึกษาเรื่องโรคซึมเศร ้า และจะได ้รับการส ่งต ่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัย ประเมินความรุนแรงด ้วย 

9Q ซึ่งจะสามารถจำาแนกความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้าออกเป็น 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง และรุนแรง แล้ว

แพทย์และทีมช่วยเหลือจะให้การช่วยเหลือรักษาที่สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของโรคตามแนวทางที่กำาหนดไว้  

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทุกรายที่ 9Q≥7 จะได้รับการประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตายด้วย 8Q จะช่วยให้สามารถหาแนวทาง

ป้องกันการฆ่าตัวตายได้ล่วงหน้า 

 สำาหรับการวินิจฉัยโรค สามารถดำาเนินการโดยแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมการวินิจฉัยโรคจิตเวช 

ด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ICD-10 หรอื DSM-IV ในกรณผีูป่้วยทีม่อีาการซมึเศร้ารนุแรง หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะฆ่าตวัตายสงูจะได้รบั 

การส่งต่อไปดูแลรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น

 ในการรักษาผู ้ป ่วยโรคซึมเศร ้าในระดับจังหวัดนั้น จะเน ้นการรักษาด ้วยยาต ้านเศร ้าร ่วมกับการให ้ 

การปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมจิตใจเป็นหลัก การติดตามผลการรักษานั้นจะใช้ 9Q แพทย์หรือพยาบาล 

ผู ้รักษาจะนัดพบผู ้ป ่วยทุกเดือนเพื่อประเมินอาการ เมื่อรักษาจนอาการทุเลาแล้วก็ยังคงต้องให้การรักษา 

ต่อเนื่องหลังจากทุเลาไปอีก 6 เดือน จนมั่นใจว่า ไม่มีอาการกำาเริบ จึงค่อยๆ ลดยาลงจนหยุดยาได้ ซึ่งช่วงระยะ 

ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านเศร้านี้ จะเป็นการดูแลโดยทีมงานของโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไป  ในรายที่

รนุแรงจะส่งไปรกัษา รพ. ทีม่จีติแพทย์จะได้รบัการประเมนิและให้การรกัษาจนพ้นภาวะเสีย่งทัง้หลาย และลดความรนุแรง 

ของอาการซมึเศร้าลง หลงัจากนัน้จติแพทย์จะส่งผูป่้วยกลบัมารบัยาต่อทีโ่รงพยาบาลชมุชนใกล้บ้าน ซึง่แพทย์ทีโ่รงพยาบาล

ใกล้บ้านก็จะให้ยาต่อและประเมินอาการด้วย 9Q จนผู้ป่วยมีอาการทุเลาครบ 6 เดือน ก็พิจารณาลดยาลงจนหยุดยาได้ 

 เมื่อผู ้ป ่วยหยุดยาได้แล้ว รพช. จะส่งต ่อให้ PCU เป็นผู ้ติดตามเพื่อป้องกันการกลับซำ้ าและการกลับ 

เป็นใหม่ โดยใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q ทุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี หากผู้ป่วยไม่มีอาการกำาเริบ ก็สามารถ

ยุติหรือจำาหน่ายผู ้ป ่วยจากระบบได้ แต่ถ้าผู ้ป ่วยมีอาการกำาเริบของโรคซึมเศร้า PCU จะส่งต่อผู ้ป ่วยไปรับ 

การประเมินและรักษาที่ รพช. ซึ่งเป็นการนำาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาใหม่อีกครั้ง

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ34
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บทบ�ทของแพทย์ในระบบดแูล

เฝ้�ระวังโรคซึมเศร้�

 ก � ร วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค แ ล ะ

รักษ�อย่�งถูกต้อง แต่พบว่า 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปไม่มั่นใจ 

ในการวินิจฉัยและการรักษา 

 คณะทำางานจึ ง ได ้จัดทำ า 

CPG นี้ขึ้น โดยหวังว่า จะเป็น

เทค โน โลยี ที่ จ ะช ่ วยแพทย ์ 

เวชปฏบิตัทิัว่ไปในการวนิจิฉยัโรค
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ก�รนำ�เข้�สู่	 CPG-MDD-

GP

 ก า ร จั ด ทำ า  C P G -

MDD-GP นี้เริ่มดำาเนินการ 

ตั้ ง แ ต ่ ป ล า ย ป ี  2 5 5 2  

ถึงปี 2553 โดยมีทั้งหมด 

1 1  ขั้ น ต อ น  ผู ้ จั ด ทำ า

ประกอบด้วย จิตแพทย์ 

แพทย์ประจำาบ้าน แพทย์

เ ว ช ป ฏิ บั ติ ทั่ ว ไ ป จ า ก

และรักษาโรคซึมเศร้า

สถานบริ ก ารระดับปฐมภูมิ และทุ ติ ยภู มิ  ผู ้ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ โรคซึ ม เศร ้ าและที ม งาน เลขานุ การที่

เป ็นพยาบาลจิตเวชจากกรมสุขภาพจิต โดยมีคณะผู ้ เชี่ ยวชาญ ผู ้บริหารระดับสู งของกรมสุขภาพจิต 

และอาจารย์จิตแพทย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา

 มีการกำาหนดขอบเขตของปัญหา ครอบคลุมถึงโรคซึมเศร ้าทุกชนิด ที่สามารถพบได้ตามสถานบริการ 

ระดับปฐมภูมิ กำาหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health outcome) ที่ต้องการคือ การหายทุเลาจากโรคซึมเศร้า 

ทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร ์ โดยการค้นหาเอกสารทางวิชาการหรือวรรณกรรมที่ เป ็นหลักฐานทาง

วิชาการได้จากการสืบค้นทั้งทาง Electronic databases ประชุมยกร่างแนวปฏิบัติทั้งหมด 8 ครั้ง เพื่อ

พิจารณาหลักฐานทางวิชาการหรือแนวทางที่วัดผลลัพธ์ของการรักษาที่ทำาให้ผู ้ป่วยหาย ทุเลา มีการเปรียบเทียบ 

ผลลัพธ์ โดยกำาหนด hierarchy of evidence และ grade of recommendation หลังจากนั้นได้ให้ 

คณะผู ้ เชี่ยวชาญ ผู ้ เกี่ยวข้องกลุ ่มอื่นๆ ให้ข ้อเสนอแนะ และจัดทำาหลักสูตรการอบรมเพื่อนำาไปทดลองใช้  

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 35
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โดยเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมของแพทย์ อยู ่ใกล้กับ รพ./สถาบันจิตเวชที่มีทีมจัดทำาแนวเวชปฏิบัติ เพื่อสะดวก 

ในการติดตามให้คำาแนะนำา หรือเป็นพี่เลี้ยงในการทดลองใช้ เริ่มด้วยการอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน 

ในโรงพยาบาลชมุชน ครอบคลมุทกุภาคๆ ละ 1 จงัหวดั ของประเทศ ได้แก่ จงัหวดักำาแพงเพชร ภเูกต็ ยโสธร และสระแก้ว 

ใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้ 2 เดือน 

 หลังจากการนำาไปใช ้ได ้มีการประเมินผล และปรับปรุงแนวทางการจัดการโรคซึมเศร ้า ให ้เหมาะสม 

สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของผู ้ปฏิบัติ และนำาไปอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่  จากนั้นจะประเมินผล

อีกครั้งแล ้วพัฒนาต่อเนื่องให้สอดคล้องสมบูรณ์ ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและปัญหาของโรคซึมเศร ้า 

มากที่สุด
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ก�รจัดระดับของหลักฐ�นท�ง

วิช�ก�ร

 ในการพัฒนา CPG หรือ

เลือกใช้ guideline สิ่งที่สำาคัญ

อย ่ า งหนึ่ งที่ จะช ่ วยตัดสิน ใจ

คือ นำ้ าหนักของ evidence  

ว ่ า น ่ า เ ชื่ อ ถื อ ม า ก น ้ อ ย

เ พี ย ง ใ ด  ซึ่ ง นำ้ า ห นั ก 

ความน่าเชื่อถือของ guideline 

จะดูที่ research methodology 
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ก�รจัดระดับของหลักฐ�นท�ง

วิช�ก�ร	(ต่อ)

 ในการพัฒนา CPG-MDD-

GP นี้ นพ.ธรณินทร์ กองสุข ได้

ปรับปรุงระดับของ evidence 

และระดับคำาแนะนำาจาก CEBM 

level of Evidence; www.

cebm.net, originally created 

by Dave Sackett, Susanne 

Fletcher. March 2009

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ36
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ก�รจัดระดับของหลักฐ�นท�งวิช�ก�ร	

(ต่อ)

 แบ่งออกเป็น 5 ระดับคุณภาพ คือ 

 • ระดับ 1 มี 1a, 1b, 1c 

 • ระดับ 2 มี 2a, 2b, 2c

 • ระดับ 3 มี 3a, 3b

 • มีระดับ 4 มี 4a, 4b 

 • ระดบั 5 เป็นระดบัคณุภาพตำา่สดุ 
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ก�รจัดระดับของหลักฐ�นท�งวิช�ก�ร	

(ต่อ)

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

................................................................
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ก�รจัดระดับของคำ�แนะนำ�	

 สำาหรับการจัดระดับของคำาแนะนำา

ก็เช่นเดียวกัน นพ.ธรณินทร์ กองสุข ได้

ปรบัปรงุระดบัของ evidence และระดบั

คำาแนะนำาจาก CEBM level of Evidence;  

www.cebm.net, originally created 

by Dave Sackett, Susanne Fletcher. 

March 2009 ได้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

คำาแนะนำา คือ ระดับ A B C และมี 
ระดับ D เป็นระดับคำาแนะนำาตำ่าสุด ดังนั้นทั้ง ระดับคุณภาพของ evidence และระดับคำาแนะนำาจะช่วยในการตัดสินใจ 

เลือกนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 37
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ก�รจัดระดับของคำ�แนะนำ�	(ต่อ)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
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...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ38



กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แผนก�รสอนที่ 4
เรือ่ง แนวท�งก�รจดัก�รโรคซมึเศร้�สำ�หรบัแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไปในสถ�นบรกิ�ร
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ (CPG-MDD-GP)

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ CPG - MDD - GP (Assessment & Diagnosis, Treatment 

& F/U, Treatment for Special group)

เนื้อห�ส�ระ

 1. Assessment and Diagnosis

 2. Step Assessment

 3. Algorithm Pharmacotherapy

 4. Treatment for Special group

รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

 บรรยายด้วย Slide power point presentation

สื่อก�รเรียนก�รสอน

 1. Power point presentation

 2. เอกสารแนวทางการจดัการโรคซมึเศร้าสำาหรบัแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไปในสถานบรกิารปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ

 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Projector ได้

ระยะเวล�ที่ใช้สอน

 1 ชัว่โมง 30 นาท ี(พกัรบัประทานอาหารว่างและเครือ่งดืม่ในระหว่างการประชมุ เวลา 14.30-14.45 น.)

ก�รวัดและก�รประเมินผล

 ประเมินความสนใจ การตอบคำาถาม การร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม และ Post-test

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 39
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Slide Power Point ประกอบก�รสอน 
เรือ่ง แนวท�งก�รจดัก�รโรคซมึเศร้�สำ�หรบัแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไปในสถ�นบรกิ�ร
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

Slide	1

 แนวท�งก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�

สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถ�น

บริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
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เกณฑ์ก�รวินิจฉัยโรค	MDD

จดุเน้น  เมือ่ผูป่้วยมารบัการตรวจวนิจิฉยัโรค 

จะใช้เกณฑ์การวินิจฉัย DSM IV-TR ให้

ทำาการวินิจฉัย ว่า ป่วยเป็น “โรคซึม

เศร้�” ถ้ามีอาการดังข้างต้น อย่างน้อย 

5 อาการ และต้องมีอารมณ์เศร้า (ข้อ 1) 

หรือเบื่อหน่ายไม่มีความสุข (ข้อ 2) ร่วม

อยู่ด้วยเสมอ นานตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป
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ก�รประเมินและวินิจฉัยโรค

 ขั้นตอนการดำาเนินการเพื่อวินิจฉัย

โรคซึมเศร้าโดยแพทย์ ประกอบด้วย  

2 ขั้นตอน 

 1) พิ จ า รณาอาการจากแบบ

ประเมิน 9Q ร่วมกับเกณฑ์การวินิจฉัย

ของ DSM IV – TR

 2) วิ นิ จ ฉั ย แ ย ก โ ร ค  ยื น ยั น 

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า ประเมินความ

รนุแรงของอาการ และลงรหสัการวนิจิฉยั

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ40
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ก�รประเมินและวินิจฉัยโรค	(ต่อ)

 ผูท้ีม่ารบับรกิารจะเป็นผูท้ีผ่ลการ

คดักรองโรคซึมเศร้าเป็น +ve และ

การประเมนิอาการโรคซมึเศร้าด้วย 

9Q≥7และได้รับการประเมินการ

ฆ่าตัวตายด้วย 8Q เพื่อประกอบ

การวินิจฉัยโรคให้พิจารณาหรือ

ทบทวนอาการจากแบบประเมิน 

9Q ร ่วมกับเกณฑ์การวินิจฉัย

ของ DSM IV – TR ที่มีอาการ 

9 ข้อดังกล่าว 
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ก�รประเมนิและวนิจิฉยัโรค

(ต่อ)

	 ขั้นตอนแรก คือ การ

ประเมนิอาการซมึเศร้าตาม

แบบประเมิน 9Q แพทย์

อาจประเมินเพื่อ con-

firm ผลการประเมินของ

พยาบาลหรือเจ ้าหน ้าที่ 

ทีด่ำาเนนิการมาก่อนแล้ว และ

พิจารณาว่า อ�ก�รข้อที่	1	

และ	2	เหล่�นี้ต้องเป็นอยู่เกือบทั้งวัน (Most of the day) หรือไม่?

Slide	6	

ก�รประเมินและวินิจฉัยโรค	(ต่อ)

 ในขั้นตอนที่ 2 การวินิจฉัย

โรคต้องดูว่า เป็นอะไร ถ้าไม่เข้า

ครบเกณฑ์ทั้ง 5 ใน 9 ข้อ ให้

พิจารณาต่อว่า มี dysfunction/

distress	หรือเกิดจาก normal	

bereavement ก็ ให ้สุขภาพ

จิตศึกษา การให ้การปรึกษา 

ติดตามเฝ ้าระวังด ้วย 9Q ทุก 

2-4 สัปดาห์ เป ็นเวลาอย่างน ้อย 2 เดือน หากเป็น	 medical	 conditions ก็ให ้การบำาบัดรักษาโรค 
ที่เป็นสาเหตุหรือส่งต่ออายุรแพทย์  แต่ถ้าสงสัยว่าเป็น bipolar	disorder	(มี/เคยมี	manic/hypomanic	episode) 

ให้ความรู้เรื่องโรค Bipolar disorder และส่งต่อจิตแพทย์

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 41
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Slide	7

ก�รประเมิน	และวินิจฉัยโรค

(ต่อ)

 โดยให้การวินิจฉัยแยก

โรคจาก dysfunction/dis-

tress	(หม�ยถงึ	อ�ก�รผดิปกติ

ใน	 Step	1 ก่อให้เกิดปัญห� 

ในก�รดำ�เนินชีวิต  ส ่งผล 

กระทบต ่อการทำ ากิ จวั ตร

ประจำ า วั น  กิ จกรรมด ้ าน

สังคม หน้าที่การงานอย่าง 

เห็นได้ชัด/หรือทุกข์ ทรมานใจ 
หรือเกิดจาก normal	 bereavement  หมายถึง มีอาการโศกเศร ้าเสียใจจากการสูญเสียพลัดพราก

สิ่งที่รัก ไม่เกิน 2 เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์ และไม่มีความคิดฆ่าตัวตาย หรือหมกมุ ่นว ่า ตนเองไร ้ค ่า  

เกิดจาก medical	 conditions (ยา/สารต่างๆ และโรคทางกายที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการซึมเศร้า เช่น Endocrine, 

Infections, Neurological condition,  carcinoma, nutrition, cerebral ischemia และ myocardial infarction) 

ให้การบำาบัดรักษาโรคที่เป็นสาเหตุหรือส่งต่ออายุรแพทย์
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ก�รประเมินและวินิจฉัยโรค		

(ต่อ)

 และถ ้าเป ็น bipolar	 

disorder	(มี/เคยมี	manic/

hypomanic	 episode) ให้

ความรูเ้รือ่งโรค bipolar disorder 

และส่งต่อจิตแพทย์

 จากนั้นการแปลผล ถ้�ใน	

Step	1	มอี�ก�รในส่วนแรเง�	

≥5	ข้อ	และต้องมอี�ก�รในข้อ	

1	หรือ	2	อยู่ในพื้นที่แรเง�ด้วย	ร่วมกับมี dysfunction หรือ distress ใน Step 2 และต้อง ไม่ใช่ normal bereave-

ment, mania/hypomania และไม่ได้เกิดจาก medical condition and related substances ให้วินิจฉัยโรคเป็น 

MDD 

 เมื่อประเมินต�มขั้นตอนที่	 2	ครบถ้วนแล้วให้แปลผล	 เพื่อก�รวินิจฉัยว่�เป็น	Major	Depressive	Disorder	

(MDD)	หรือไม่

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ42
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ก�รประเมินและวินิจฉัยโรค		(ต่อ)

 ถ ้าหาก “ใช ่”  ครบเกณฑ์ 

การวนิจิฉยัโรค และสรปุว่า ป่วยเป็น

โรคซึมเศร้�	 (Major	Depressive	

Disorder;	 MDD)	 ให้การรักษา

ตาม Algorithm management  

of MDD
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ก�รลงรหัสต�ม	ICD	10

 หลังจากวินิจฉัย

ว ่าเป ็น MDD แล้ว

ให ้ตรวจสอบว ่า มี  

recurrent หรือไม ่ 

(Recurrent หมายถึง 

ผู ้ป ่ วยเคยมีอาการ

ของโรคซึมเศร้าเกิด

ขึ้ นมาก ่อน และมี 

ช่วงเวลาทีห่ายเป็นปกติ

อย่างน้อย 2 เดือน

ติดต่อกัน) และลงรหัสต�มต�ร�งสามารถดูคะแนน 9Q เพื่อพิจารณาแบ่งระดับ severity ได้

จุดเน้น 

 1. การใช้คะแนน 9Q เป็นตัวพิจารณา

 2. การลงรหัสตามตาราง

 3. Recurrent และไม่ recurrent

Slide	11

ตัวอย่�งก�รประเมินและวินิจฉัย

โรค

จุด เน ้น   เป ็นผู ้ สู งอายุ  มี โรค 

ทางกายเรื้อรัง มี stressful life  

event ผลการคัดกรอง +ve, 

9Q=13  คะแนน  มี แนว โน ้ ม 

การฆ่าตัวตายระดับปานกลาง

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 43
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ตัวอย่�งก�รประเมินและวินิจฉัย

โรค	(ต่อ)

 ให้พิจารณาว่า ในผู้ป่วยรายนี้มี  

dysfunction หรือไม่ ต้องหาข้อมูล 

เพิม่เตมิคอื คว�มบกพร่องอย่�งม�ก 

ในเรื่องก�รดูแลตนเอง	 ก�รเข้�

สังคม

.........................................................

.........................................................
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ตัวอย่�งก�รประเมินและวินิจฉัย

โรค	(ต่อ)

 พิจารณาว่า มี distress หรือไม่ 

ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ คว�มรูส้กึ

แย่	ทกุข์ทรม�น

..........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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ตัวอย่�งก�รประเมินและวินิจฉัย

โรค	(ต่อ)

 ให้พิจารณาแยกจาก normal	 

bereavement โดยหาข ้อมูล

เพิ่ม เติมคือ มีอ�ก�รโศกเศร ้� 

น�นเกิน	 2	 เดือน	 หรือไม่มีอ�ก�ร 

รู ้สึกผิด	 หมกมุ่นว่�	 ตนเองไร้ค่� 

หรือไม่
...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ44
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ตัวอย่�งก�รประเมินและวินิจฉัยโรค 

(ต่อ)

 ให ้หาข ้อมูล เพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ  

medicalconditions คอื โรคท�งก�ย	 

E n d o c r i n e , 	 I n f e c t i o n s ,	 

Neurological	condition,	carcinoma,	

nutrition,	cerebral	ischemia	และ	

myocardial	 infarction เป็นต้น  

รวมทั้งประวัติยาที่ ใช ้ประจำา หรือ 

สารเสพตดิอื่นๆ ร่วมด้วย
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ตวัอย่�งก�รประเมนิและวนิจิฉยัโรค	(ต่อ)

 วินิจฉัยแยกโรคจาก bipolar	 

disorder ที่จะเพิ่มความมั่นใจว่าใช่ 

หรอืไม่ ต้องหาข้อมลูเพิม่เตมิคอื mania/ 

hypomania ซึ่งสามารถใช้คำาถาม 

คดักรองเบือ้งต้นใน step 2 (M1, M2) ดงันี้

 คำาถามคดักรอง mania, hypoma-

nia จากแบบวนิจิฉยัโรคทางจติเวช Mini  

International Neuropsychiatric 

 Interview; MINI  (พนัธุน์ภา)  ถ้า “ไม่ม”ี ทัง้ 2 ข้อ แสดงว่า ไม่ม ีmania, hypomania แต่ถ้า “ม”ี ข้อใดข้อหนึง่ หรอืทัง้ 2 ข้อ 

ให้สงสัยว่ามี mania, hypomania

 • คำ�ถ�มที่	 1	 ตลอดชีวิตที่ผ ่�นม� ผู ้ป ่วยมีช่วงเวลาที่รู ้สึกคึกคัก ครื้นเครง หรือมีเรี่ยวแรง ทำาอะไร 

ไม่หยุด จนก่อให้เกิดปัญหากับตัวเอง หรือคนรอบข้างคิดว่า ผู้ป่วยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ทั้งนี้ไม่รวมในช่วงที่เมาสุรา

หรือยาเสพติดหรือไม่?

 • คำ�ถ�มที่	 2	 ตลอดชีวิตที่ผ ่�นม� ผู ้ป ่วยรู ้สึกหงุดหงิดง่ายมากติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน จนทำาให้ 

มีการโต้เถียง ทะเลาะวิวาท หรือตวาดใส่คนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหรือไม่?

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 45
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ตัวอย่�งก�รประเมินและวินิจฉัย

โรค	(ต่อ)

 วินิจฉัยแยกโรคจาก psy-

chotic	 symptoms ที่จะเพิ่ม

ความมั่นใจว่าใช่ หรือไม่ ต้องหา

ข้อมลูเพิม่เตมิคอื เคยมอี�ก�รท�ง

จิตม�ก่อนหรือไม่	(อาการ delu-

sion, hallucination)
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ตัวอย ่ �งก�รประเมินและ
วินิจฉัยโรค	(ต่อ)
 พจิารณาว่าเป็น recurrent	 
depressive	symptoms	หรอื
ไม่ ทีจ่ะเพิม่ความมัน่ใจว่าใช่ หรอื
ไม่ ต้องหาข้อมลูเพิม่เตมิคอื เคย
มีอ�ก�รซึมเศร้�ม�ก่อนหรือ
ไม่	 เพื่อช่วยในการลงรหัสการ
วินิจฉัยโรค
จุดเน้น Recurrent เป็นการ
เกิด new episode ภายหลัง 
จากอาการซึมเศร ้าครั้งก ่อน 
หายไปแล้วนานกว่า 6 เดือน)
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ตัวอย ่ �งก�รประเมินและ
วินิจฉัยโรค	(ต่อ)
 ในรายดั งกล ่ าวนี้  การ
วินิจฉัยโรคตาม ICD 10 ป่วย
เป ็น Major	 depressive	
disorder,	 single	 episode	
(F32) มีความรุนแรงในระดับ 
moderate	เพร�ะผล	9Q=13	
คะแนน	 สรุปเป็น	Moderate 
depressive	episode	(F32.1)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ46
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ตัวอย่�งก�รประเมินและวินิจฉัย

โรค	(ต่อ)

 สรุปว ่ า  ผู ้ ป ่ วยรายนี้ เป ็น  

โรคซึม เศร ้ � 	 ลงรหัส	 F32.1  

ให ้การรักษาตาม Algor i thm  

Management of MDD

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................
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Criteria	 for	 admission	 and	

referral

 Indications for referral to 

psychiatric services ในกรณีที่ 

ผู ้ ป ่ ว ย มี ป ั ญ ห า ยุ ่ ง ย า ก ซั บ

ซ ้ อ น ม า ก ขึ้ น ต า ม เ งื่ อ น ไข ดั ง

กล ่าว ควรส ่งต ่อให ้ ไปรับการ

รักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช หรือ 

โ ร ง พ ย า บ า ล ที่ มี จิ ต แ พ ท ย ์  

(ค่�คะแนน	8Q	1-8	=	mild	suicidal	risk,	9-16	=	moderate	suicidal	risk,	≥17	=	high	suicidal	risk)	
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Criteria	 for	 admission	 and	

referral	(continued)

 Indications for referral to  

psychiatric services ขอให้

พิจ�รณ�	 sign	 &	 symptoms	

และประวตัอิืน่ๆ	จ�กญ�ตร่ิวมด้วย

.......................................................

......................................................

......................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 47
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Criteria	 for	 admission	 and	

referral	(continued)

 I n d i c a t i o n s  f o r  

Hosp i t a l i z a t i on  ในกรณีที่ 

ผู ้ ป ่ วยมีป ัญหายุ ่ งยากซับซ ้อน 

มากขึ้น และไม่ส�ม�รถส่งต่อให้ไป 

รับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวช  

หรือโรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ได้

 ควรพจิ�รณ�รบัไว้รกัษ�ในโรง

พย�บ�ลและปรึกษ�จิตแพทย์	
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Criteria	 for	 admission	 and	

referral	(continued)

 กรณีที่ผู ้ป่วยมี suicide	 risk	 

high	 (8Q≥17)	ควรมญี�ตช่ิวยดแูล 

อย่�งใกล้ชิดในโรงพย�บ�ลด้วย

ตลอด	 24	 ช.ม . 	 และปรึกษา 

ส่งต่อโรงพยาบาลจิตเวช

........................................................

........................................................

........................................................
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Management	of	hospitalized	

patients

 ในกรณีที่ รับผู ้ป ่วยไว ้รักษา 

ในโรงพยาบาลสิ่งสำาคัญที่สุดที่ต้อง 

เฝ้าระวัง คือ ความเสี่ยงต ่อการ 

ฆ ่ าตั วตาย ซึ่ งประ เมิน ได ้ จาก  

clinical adjustment และผลของ 

8Q เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือตาม

ระดับความรุนแรงการฆ่าตัวตาย

...........................................................................................................................................................................................
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M a n a g e m e n t 	 o f	 

hospitalized	 patients	 

(continued)

 ก า ร ช ่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง

สังคมจิตใจขึ้นอยู่ กับบริบท

ของแต่ละพื้นที่  ส่วนก�ร 

ช่วยเหลอืผู้ที่	8Q≥1	ส�ม�รถ

ปรบัใช้จ�กแนวท�งก�รดแูล

เฝ้�ระวังโรคซึมเศร้�ระดับ

จังหวัด	กรมสุขภ�พจิต

	 8Q	 mild	 = ให้ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ใจเร่งด่วน, moderate = ให้ช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจ มีญาติดูแล 

ใกล้ชิด, Severe = ให้ช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจเร่งด่วน มีญาติดูแลใกล้ชิด 24 ช.ม. หรือเฝ้าระวังใน รพ.จนคะแนนลดลง 

หรือส่งต่อ รพ.จิตเวช แต่ทุกระดับคว�มรุนแรงต้องดูแลเฝ้�ระวังต่อเนื่อง
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ก�รรักษ�ด้วย	Antidepressants
 ยาต้านเศร้าที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 กลุ่ม คือ
 1.	 ย�กลุ่ม	 SSRI (selective	 serotonin	 reuptake	 inhibitor) ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ fluoxetine, sertraline, 
fluvoxamine, paroxetine, escitalopam 
 ยากลุม่ SSRI ผลข้างเคยีงทีพ่บได้แก่ headache, agitation, anxiety, nausea, vomiting, dyspepsia, abdominal pain, 
diarrhea, rash, sweating, insomnia, tremor, sexual dysfunction, hypo natremia, cutaneous bleeding disorder. 
ข้อเด่นของยากลุ่ม SSRI คือ ไม่มีฤทธิ์ anticholinergic และพบการเสียชีวิตจากการกินยาเกินขนาดน้อยมาก 
 ข ้อเด ่นอีกประการหนึ่งของยากลุ ่ม SSRI คือ การปรับยา ง ่ายกว ่ายา TCA เพราะกินแค่วันละครั้ง 
การตอบสนองต่อยาเป็นแบบ flat-dose response curve คือ ขนาดสูงสุดในการรักษาอยู่ประมาณ 2-3 เม็ด ทำาให้ 
ไม่ต้องปรับยาบ่อยครั้งเพื่อหาขนาดสูงสุดที่เหมาะสมเหมือนยากลุ่ม TCA
 ยา fluoxetine มีการจับตัวกับ 5HT2C receptor สูง จึงมีฤทธิ์ทำาให้เบื่ออาหารในช่วงแรก และมี
ฤทธิ์กระตุ ้นสูงกว ่า SSRI ชนิดอื่น ผู ้ป ่วยบางรายจึงอาจมีอาการวิตกกังวล กระวนกระวาย นอนไม่หลับ  
ในช่วงแรกได้
 2.	 ย�กลุ ่ม	 TCA (Tricyclic	 Antidepressants) ยาในกลุ ่มนี้ได้แก่ amitriptyline, imipramine,  
nortriptyline โดยทั่วไปแพทย์มักนิยมใช้ TCA เนื่องจากว่าหาง่าย ราคาไม่แพง แต่มีข้อเสียเรื่องผลข้างเคียง 
ของยาที่อาจจะมีมากกว่ายา SSRI
 ยากลุ่ม TCA ผลข้างเคียงที่พบได้แก่ sedation, often with hangover, postural hypotension, dry mouth, 
blurred vision, constipation) urinary retention อาการที่รุนแรง ได้แก่ cardiotoxicity (tachycardia/arrhythmia) 
ลด seizure threshold และที่สำาคัญคือ หากกินเกินขนาดทำาให้เสียชีวิตได้ และมีฤทธิ์ทำาให้ง่วงซึม ปากคอแห้ง และ 
ท้องผูกนั้นสัมพันธ์กับขนาดยาที่ได้รับ
 fluoxetine กับยากลุ่ม TCA พบว่า ยาทั้ง 2 ชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคซึมเศร้าไม่แตกต่างกัน แต่  

fluoxetine มีผลข้างเคียงตำ่ากว่ายากลุ่ม TCA มาก

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ก�รรักษ�ด้วย	 Antidepressants	 

(continued)

 คำาแนะนำาระดบัสงู (grade A) จาก 

guideline ของ Ministry of Health  

Malaysia (2007) ให้ข้อเสนอแนะว่า  

antidepressant	 ที่ควรพิจ�รณ�

เป็น	 first	 line	 ในก�รรักษ�ผู ้

ป่วยโรคซึมเศร้�คือ	 SSRI และใน 

guideline นี้มีคำาแนะนำาระดับกลาง  
(grade	 B)	 ว ่�	 ผู ้ป ่วย	 mild	 depression	 ที่ เคยมีอ�ก�ร	 moderate	 to	 severe	 depression	 

แล้วเกิดอ�ก�รอีกครั้งในระดับ	mild	 ควรจะเริ่มให้	 antidepressantsและมีคำาแนะนำาระดับสูง (grade A) ว่า  

ในผู้ป่วย	moderate	to	severe	depression	ให้	antidepressant	และหลังจ�กที่อ�ก�รทุเล�ในแต่ละ	episode	

แล้ว	ควรให้ย�ต่อเนื่องอย่�งน้อย	6-9	เดือน	

 สำาหรับผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา SSRI หลักฐานที่ได้จากทางวิชาการที่มีคุณภาพ 

ระดบัสงู (1a) คอื  meta-analysis ของ  RCTs (Randomized control trials)  ทีม่คีวามสอดคล้องเป็นไปในทางเดยีวกนั  

(Homogeneity) ทั้งทางด้านคลินิกและทางสถิติ พบว่า	 fluoxetine	 จะมี	 adverse	 effects	 ตำ่�กว่�กลุ่ม	 TCA	 

(Bech et al 2000) ในก�รหยุดย� เมื่อได้ยาครบตามการรักษา  full remission เพื่อป้องกัน withdrawal syndrome 

และ recurrent ให้ค่อยๆ ลดขนาดยาลง จนหยุดยาได้ (NICE 2009)
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ก�รรักษ�ด้วย	 Antidepressants 

(continued)

 โดยสรุปจากการวิเคราะห์หลัก

ฐานทางวชิาการ ผูจ้ดัทำา CPG-MDD-

GP มคีำาแนะนำาว่า

 1. SSRI ควรพิจารณา เป็น 

first line ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึม

เศร้า เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่

มคีณุภาพระดบั 1 สนบัสนนุ (Grade A)

 2. ควรเริ่มให้ SSRI ในขนาดตำ่า โดยขนาดเริ่มต้นที่แนะนำาคือ fluoxetine  20mg/day, sertraline  50 mg/day 
หรือ paroxetine 10mg/day เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 2-3 สนับสนุน (Grade B)
 3. ควรเริ่มให้ยา antidepressant ผู้ป่วย moderate to severe depression และหลังจากที่อาการทุเลาใน แต่ละ 
episode แล้วควรให้ยาต่อเนือ่งอย่างน้อย 6-9 เดอืน เพราะมหีลกัฐานทางวชิาการทีม่คีณุภาพระดบั 1 สนบัสนนุ (Grade A)
 4. การยตุกิารรกัษาด้วยยา หลงัให้ antidepressant ถ้าคะแนนจากการประเมนิด้วย 9Q<7 เป็นระยะเวลา 6 เดอืน
ติดต่อกัน จะถือว่ามี full remission ให้ค่อยๆ ลดยาลงประมาณ 25-50% ทุกๆ 2 สัปดาห์ ขณะลดยาควรประเมินด้วย 

9Q ทุกครั้งที่พบผู้ป่วย (Grade D)

Antidepressants

Antidepressants

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ก�รรักษ�ด้วย	 Antidepressant	 
combinations
 จ า กหลั ก ฐ านที่ ไ ด ้ จ า ก
ค ว า ม เ ห็ น ห รื อ ฉั น ท า ม ติ  
(Consensus) ของคณะผูเ้ชีย่วชาญ   
เนือ่งจากไม่มหีลกัฐานผลงานวจิยั 
ทางคลินิก แนะนำาว่า เป้าหมาย 
ข อ ง   a n t i d e p r e s s a n t   
combinations คือ การใช ้
ก ล ไ กก า รออกฤทธิ์ ข อ ง ย า  
(mechanism of action) ที่แตกต่างกัน 2  กลไกหรือมากกว่านั้น ในการพยายามที่จะเกิดประสิทธิภาพ 
ในการรักษาที่สูงขึ้น หรือให้เกิดความทนต่อยาได้ดีขึ้น (Morat C.2005)
 คำาแนะนำาระดับสูง (grade A) จาก guideline ของ Ministry of Health Malaysia (2007)  
ในการจัดการ MDD ให้ข้อเสนอแนะว่า การ combine  antidepressant  กับ antidepressant กลุ่มอื่น ให้ใช้ในกรณี
ผู้ป่วยมี Treatment Resistant Depression (TRD) แต่ต้องมีการ monitor adverse events 
 จากหลักฐานที่ ได ้จากความเห็นหรือฉันทามติ (Consensus)  ของคณะผู ้ เชี่ยวชาญ  เนื่องจากไม ่มี 
หลักฐานผลงานวิจัยทางคลินิก แนะนำาว่า ผู ้ป่วยรักษาด้วยยา antidepressant ชนิดเดียวไม่ได้ผล เนื่องจาก
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข ้างเคียงของยา (side-effect), drug-drug interaction และเพิ่ม cost  
ในการรักษา นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ยาร่วมกันต่อ เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น 
(Brunoni AR, Jr RF, Fregni F 2009)
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ก�รรักษ�ด้วย	 Antidepressant	 
combinations	(continued)
 จากการศึกษาแบบ Indi-
vidual case-control study  
ที่มีคุณภาพและความแม่นยำาสูง 
พบว่า การใช้ TCA ร่วมกับ SSRI  
มีความเสี่ยงทำาให้เกิดระดับซีรั่ม  
TCA ในกระแสเลอืดซึง่จะเป็นผล
ให้เกิด  cardiotoxicity (Dodd 
S.et al. (2005).
  คำาแนะนำาระดับสูง (grade A) จาก guidel ine ของ NICE ว ่า ผู ้ป ่วยที่ ได ้รับการ combined  
antidepressant ได้รับผลข้างเคียงจากยามากกว่าการใช้ antidepressant เพียงชนิดเดียว และอาจจะทำา 
ให้เกิดพิษ (toxicity) เพราะเกิด interaction กันระหว่าง pharmacokinetic และ pharmacodynamic (National 
Clinical Practice Guideline 2009)
 และจาก guideline นี้ได้แนะนำาว่า combinations ระหว่าง serotonergic antidepressants หรือ 
ให้ร่วมกับ MAOIs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด  serotonin syndrome ซึ่งจะทำาให้เสียชีวิตได้ประกอบด้วยอาการ 
confusion, delirium, shivering, sweating และเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต และ myoclonus
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ก�รรักษ�ด้วย	 Antidepressant 

combinations	(continued)

 โดยสรุปจากการวิเคราะห์

หลักฐานทางวิชาการ ผู ้จัดทำา 

CPG-MDD-GP มีคำาแนะนำาว่า

 1. ผู ้ป ่วยที่ ได ้รับ  anti- 

depressant ร่วมกันมากกว่า 

หนึ่งชนิดจะได้รับผลข้างเคียง 

จ า ก ย า ม า ก ก ว ่ า ก า ร ใ ช ้  
antidepressant เพียงชนิดเดียว  และอาจจะทำาให้เกิดภาวะพิษจากยา (toxicity)  เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มี

คุณภาพระดับ 2-3 สนับสนุน (Grade B) 

 2. การ combine  antidepressant กับ antidepressant  กลุ่มอื่น ให้ใช้ในกรณีผู้ป่วยมี Treatment Resistant 

Depression (TRD) และควรมีการเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มี

คุณภาพระดับ 2-3 สนับสนุน (Grade B)
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ก � ร รั กษ �ด ้ ว ย	

Benzodiazepines

 ยา benzo-

diazepine เป็น

ยาที่ออกฤทธิ์กด

การทำ า ง านของ

ประสาทส่วนกลาง 

มผีลทำาให้ง่วง หลบั 

คลายกังวล กล้าม

เนื้อคลายตัว และ

แก ้ชัก ขนาดสูง

ทำาให้สลบหรือถึงโคม่า

 อาการข้างเคียงอื่นที่อาจพบจาก benzodiazepine ได้แก่ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ตาพร่าวิงเวียน ปากแห้ง ลิ้นขม 

คลื่นไส้ อาเจียน อึดอัดบริเวณลิ้นปี่ ท้องเสีย hangover ซึ่งเป็นความรู้สึกมึนงงในเช้าวันรุ่งขึ้น หลังจากรับประทานยา 

นอนหลับอาจพบได้จากการใช้ยาที่มี half-life ยาว และเสพติดได้ อาการอื่นๆ มีหัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออก คลื่นไส้ มือสั่น 

กล้ามเนือ้บดิตวั เศร้า ซมึ ประสาทหลอน ชกั ถ้าใช้ยามานานควรค่อยๆ ลดขนาดยาลง พวกทีม่ฤีทธิส์ัน้มกัจะมอีาการได้บ่อย

............................................................................................................................................................................................
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ก�รรักษ�ด้วย	 Benzodiazepines 

(continued)

 คำาแนะนำาระดบัสงู (grade A) จาก 

guideline ของ NICE ว่าแนะนำาให้ใช้ 

ยากลุ ่ม benzodiazepines เป็น

ยาเสริมร่วมกับ antidepressant   

ในระยะแรก  และใช้กับผู้ป่วยมีอาการ

วิตกกังวล นอนไม่หลับ แต่ไม่ควรใช้ 

ต่อเนื่องเกิน 4 สัปดาห์
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ก�รรักษ�ด้วย	 Antipsy-

chotics

 Antipsychotic drugs 

แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ คอื

 1.	 ย�กลุ่มเดิม	(Typ-

ical 	 ant ipsychot ic	

drugs) แบ่งตามขนาดยา 

เป็น 3 กลุ่มที่นิยมใช้รักษา

โรคซึมเศร้า คือ

 1) High potency ได้แก่ haloperidol (haldol®), trifluoperazine (stelazine®)

 2) Moderate potency ได้แก่ perphenazine (trilafon®)

 3) Low potency ได้แก่ chlorpromazine (CPZ) (largactil®)

	 อ�ก�รข้�งเคียง

 1. Extrapyramidal side effects (EPS) ได้แก่ acute dystonia มีการเกร็งของกล้ามเนื้อรุนแรง 

ในบริเวณคอ หลอดลม ลิ้น ปาก รวมถึงบริเวณลูกตาทำาให ้คอบิด ลูกนัยน์ตาเหลือกขึ้นข ้างบน ลิ้นแลบ 

ออกมานอกปาก ซึ่งถ ้าอาการรุนแรงผู ้ป ่วยจะมีอาการเจ็บปวดมาก อาการนี้มักเกิดในผู ้ป ่วยชายวัยหนุ ่ม 

เมื่อได้ยาในช่วง 1-5 วันแรก, Parkinsonism หรือ pseudoparkinsonism มีอาการแสดงเหมือนผู ้ป ่วย 

ที่เป็นโรค parkinson คือ มีการเกร็งของกล้ามเนื้อทั่วไป ทำาให้มีการเคลื่อนไหวช้า เดินตัวแข็ง ช้า มีอาการ

มือ-ขาสั่น พูดไม่ค ่อยคล่องเพราะมีลิ้นแข็ง ขากรรไกรเกร็ง มีนำ้าลายไหล กล้ามเนื้อหน้าเกร็ง เฉยเมย ไม่

แสดงอารมณ์ มักเกิดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึง 3 เดือนแรกของการใช้ยา, Akathisia มีอาการกระสับกระส่าย  

นั่งไม่ติด หรืออยู่นิ่งๆ ไม่ได้ จึงต้องขยับตัวไปมา หรือต้องเคลื่อนไหวซำ้าๆ พบเมื่อใช้ยาได้ประมาณ 50-60 วัน,  

Tradive dyskinesia อาการกลุ่มนี้เกิดขึ้นช้าๆ ในผู้ป่วยที่ใช้ยาเกิน 1 ปี อาการที่พบ มีการเคลื่อนไหวของปาก 

ผิดปกติ เช่น ปากขมุบขมิบเหมือนเคี้ยวปากหรือดูดปากและลิ้นเคลื่อนไหวอย่างไม่ตั้งใจร่วมกับการเคลื่อนไหว 

ของแขนขาและการเดินผิดปกติในลักษณะไม่สัมพันธ์กัน

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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 2. Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) เป ็นอาการที่ เกิดไม ่บ ่อยนัก อาการสำาคัญ คือ  

มีการเกร็งของกล ้ามเนื้อทั่วไปอย ่างรุนแรง มีไข ้สูง หัวใจเต ้นเร็ว ความดันโลหิตไม ่คงที่  เหงื่อออกมาก  

ปัสสาวะน้อย อาจเกิดภาวะการทำางานของระบบหายใจล้มเหลว หรือไตล้มเหลวและเสียชีวิต

 3. Anticholinergic effects เช่น ปากแห้ง ตาพร่า ท้องผูก ใจสั่น และปัสสาวะลำาบาก

 4. Sedative อาการง ่วง พบได ้มากสำาหรับผู ้ป ่วยที่ ได ้รับยานี้ ในช ่วงแรก ทำาให ้ผู ้ป ่วยง ่วงนอนและ 

ทำากิจกรรมอื่นๆ ไม่ได้

 5. Postural Hypotension ยากลุ ่มนี้ทำาให้แรงดันโลหิตตก โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนท่า เช่น จากนอน 

เป็นยืน หรือผู้ป่วยอาจบ่นมึนงง เวียนศีรษะ หน้ามืดและเป็นลม

 6. Lowered seizure threshold ยามีส่วนไปลดการควบคุมการชัก จึงทำาให้เกิดการชักได้ง่ายขึ้น

 7. Metabolic or Endocrine effects ได้แก่ ยาไปเพิ่มความอยากอาหารทำาให้ผู ้ป ่วยมีนำ้าหนักเพิ่ม 

ยาไปลดความรู ้สึกทางเพศในผู ้ป ่วยและทำา ให ้รอบเดือนหายไปนานในผู ้ป ่วยหญิง จึ งอาจคิดไปได ้ว ่ า 

ตั้งครรภ์หรืออาจตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ

 8. Toxic and Allergic effects ได้แก่ Agranulocytosis, Dermatitis, Cholestatic jaundice, Retinitis 

pigmentosa, Photosensitivity และ Nonspecific skin rashes
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ก�รรักษ�ด้วย	 Antipsy-

chotics

 2.	 ย � ก ลุ ่ ม ใ ห ม ่	 

( A t y p i c a l 	 a n t i -

p s ycho t i c 	 d rug s )  

มปีระสทิธภิาพในการรกัษา

ทั้งอาการด้านบวก และ 

อาการด้านลบ มีอาการ 

ข้างเคียง EPS น้อยกว่า 

ยากลุ ่ ม เดิม  ที่ ใช ้ รักษา 

โรคซึมเศร้าได้แก่ 
  1. Risperidone (Risperidal®) อาการข้างเคียง ได้แก่ ง่วงซึม สั่น ปวดศีรษะ Postural hypotension  

นอนไม่หลับ ท้องผูก Erectile dysfunction มีทั้งรูปแบบรับประทานและฉีดออกฤทธิ์นาน (Risperdal consta)

 2. Olanzapine (Zyprexa®) อาการข้างเคียงที่พบบ่อยคือ ง่วงนอน นำ้าหนักเพิ่ม ท้องผูกและงุนงง

 3. Quetiapine (Seroquel®) ข้อเด่นของยา คือ ไม่เพิ่ม prolactin level และพบ EPS น้อยมาก อาการข้างเคียง

ได้แก่ ง่วงนอน postural hypotension ท้องผูก คอแห้ง

 4. aripiprazole (abilify®) อาการข้างเคียง คือ ง่วงนอนแต่ไม่มาก ส่วนอาการปากคอแห้ง ความดันโลหิตตำ่า และ 

EPS พบน้อยมาก  
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............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 57



กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Slide	38

ก�รรักษ�ด้วย	Antipsy-

chotics	(continued)

 จากคำาแนะนำาระดับ

สูงของ guideline ยาใน 

กลุ ่ม antipsychotics 

สามารถใช้เป็นการรักษา

ร่วมกับ antidepressant 

ในการรักษาผู้ป่วย MDD, 

svere with psychotic 

feature ได้ โดยใช้ต ่อ

เนื่องจนกระทั่งมี full remission ของ psychotic symptoms และแนะนำาให้พิจารณาใช้ในขนาดที่ตำ่ากว่าการรักษา  

psychotic symptoms ในผูป่้วยทีเ่ป็นโรคในกลุม่ psychotic disorders คอื ให้ยาให้มขีนาดเทยีบเคยีงกบั haloperidol 

5-10 mg/day โดยไม่จำาเป็นต้องใช้ยาในกลุ ่ม anti-parkinsonism drugs (เช ่น trihexyphenidylm:  

artane®, benztropine) หากผู้ป่วยไม่มี extra pyramidal side effects (EPS) ที่เกิดจากการใช้ยาในกลุ่ม  

antipsychotics (Bauer M  et al 2007)
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ก�รรักษ�ด้วย	 Antipsy-

chotics	(continued)

 โ ด ย ส รุ ป จ า ก ก า ร

วิ เ ค ร าะห ์ หลั ก ฐ านทาง

วชิาการ ผูจ้ดัทำา CPG-MDD-

GP มีคำาแนะนำาว่ายากลุ ่ม 

antipschotics สามารถใช้

ร่วมกับ antidepressant 

ในการรักษาผู ้ป่วย Major 

depressive disorder,  

severe withpsychotic 

feature ได้ โดยใช้ต่อเนื่องจนกระทั่งมี full remission ของ psychotic symptoms แต่ควรใช้ในขนาดที่ตำา่กว่า 

การรักษา psychotic disorders คือ ยาที่ให้ควรมีขนาดเทียบเคียง (equivalence dose) กับ haloperidol 5-10  

mg/day (Grade A)

...........................................................................................................................................................................................
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Mana g emen t 	 o f	 

nonresponsive	patients	

 ข้อควรพิจารณาหาก

อาการของผูป่้วยโรคซมึเศร้า 

ไม่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้

 1.	 Re-diagnosis 

โดยการประเมินผู้ป่วยซำ้า 

ทัง้จากประวตักิารเจบ็ป่วย 

โ ด ย มี โ ร ค ที่ วิ นิ จ ฉั ย 

ผิดพลาดได้บ่อย ได้แก่ 

bipolar disorder, psychotic disorders ที่มีอาการของโรคซึมเศร้าร่วมด้วย ภาวะซึมเศร้าจากการใช้สารเสพติด  

จากการใช้ยาบางชนิด โรคทางกาย

 2.	 Right	 drug	 &	 dose พบว่า สาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการไม่ตอบสนองต่อการรักษา คือ การที่ 

ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่เหมาะสม ในขนาดยาที่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่พบว่าแพทย์ให้ยารักษาโรคซึมเศร้าในขนาดที่น้อยเกินไป

 3.	 Right	 duration เนื่องจากยาที่ ใช ้รักษาโรคซึมเศร ้าเกือบทั้งหมด จำาเป ็นต ้องอาศัยระยะเวลา 

การออกฤทธิ์ (ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1-2 สัปดาห์เพื่อให้ระดับยาในเลือดถึง therapeutic level) และผู้ป่วยจำาเป็น

ต้องได้รับ antidepressant ต่อเนื่องหลังจากเข้าสู ่ภาวะ remission แล้ว อย่างน้อย 6-9 เดือน แต่พบว่า 

ผู้ป่วยมักหยุดใช้ยาก่อนระยะเวลาที่เหมาะสมดังกล่าว

 4.	 Co-morbidities อาการซึมเศร้ายังคงอยู่หรือเป็นรุนแรงมากขึ้น ปัจจัยนั้นได้แก่ substance abuse or  

dependence, personality disorders, mental retardation และปัจจัยเครียดทางจิตสังคมอื่นๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ 

เช่น การเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั โรคทีต้่องทนความเจบ็ปวด หรอืโรคทีม่ตีราบาปในสงัคม เป็นต้น ด้านครอบครวั ด้านอาชพี 

การงาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

Slide	41	
M a n a g e m e n t 	 o f	 
nonresponsive	patients	
(Continued)
 5.	 T r e a t m e n t	 
resistant	 depression 
(TRD)	  คือ ความล้มเหลว 
ทัง้ในการบรรเทาอาการซมึเศร้า 
และ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการทำาบทบาทหน้าที่ 
ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังจาก

ได้รบัการรกัษาทัง้ทางกายและจติสงัคมทีเ่หมาะสมแล้ว หรอืการไม่ตอบสนองต่อการรกัษาทีเ่หมาะสมภายหลงัจากได้รบั
ยา antidepressant ในขนาด (doses) และระยะเวลา (duration) ที่เหมาะสมแล้ว (ดูรายละเอียดของ Management 

of Treatment Resistant Depression ; TRD ใน appendix 10)

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 59
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 โ ด ยส รุ ป จ ากก า ร

วิ เคราะห ์หลักฐานทาง

วิชาการ ผู ้จัดทำา CPG-

MDD-GP มีคำาแนะนำาว่า

 1. ผู ้ป ่วยที่อาการ

ไม่ดีขึ้นจากการรกัษา ควร

ทำาการประเมนิซำ้าเกีย่วกบั 

ความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค  ชนิดและขนาดของยาที่ใช้ในการรักษา ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา และโรคร่วม

หรือปัจจัยเสริมอื่นๆ  (Grade D)

 2. ผู้ป่วยที่มี TRD ควรส่งต่อสถานบริการที่มีจิตแพทย์ (Grade D)
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Depression	in	special	

groups	ผู้ป่วยโรคไต

 มีการศึกษาประสิทธิ

ภาพของยรักษาซึมเศร้า

ชนิดใหม ่ต ่อการรักษา 

โรคซมึเศร้าในผูป่้วยโรคไต 

ระยะสุดท ้ายค ่อนข ้าง

น้อยไม่เพียงพอที่จะสรุป

ถึงประสิทธิภาพของยาได้ 

แต ่ผู ้ ป ่ วย โรคไตระยะ

สุดท้ายส่วนใหญ่มีความทนต่อการได้รับ antidepressant ในระดับดี และสามารถลดอาการของโรคซึมเศร้าได้ 

มีรายงานผลการติดตามผู้ป่วยที่รักษาด้วย SSRI มีความปลอดภัยในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย โดยเฉพาะผู้ป่วย  

hemodialysis ถ้าได้รับยา fluoxetine 20 mg/day เป็นระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ สามารถช่วยลดอาการซึมเศร้า 

ของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ อาการข้างเคียงของยาคือ อาการปากแห้ง (dryness) วิงเวียน ตาลาย (dizziness) คลื่นไส้ (nausea)  

อาจมีบางรายที่ง่วงนอนและปวดศีรษะ (Kimmel PL et al (2001)

	 โดยสรปุจ�กก�รวเิคร�ะห์หลกัฐ�นท�งวชิ�ก�ร	 ผูจ้ดัทำ�	 CPG-MDD-GP	 มคีำ�แนะนำ�ว่� SSRI มคีวามปลอดภยั

ต่อผู ้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้ากลุ ่ม SSRI ในขนาดตำ่า และขนาดเริ่มต้น 

ที่แนะนำาคือ fluoxetine 20 mg/day เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 4 สนับสนุน (Grade C) 

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ60
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Depression	in	special	

groups	ผู้ป่วยโรคตับ

ข้อบ่งใช้

 • ผูป่้วย Hepatitis 
C virus ถ ้าได ้รับการ
รักษาด้วย Interferon 
alpha-2b (IFN) ถ้าใช้ยา 
sertraline, citalopam, 
fluoxetine จะให้ผลดี 
ในการรักษาโรคซึมเศร้า 

 • ร้อยละ 16 ที่มีอาการ moderate to severe depression แล้วได้รับยา paroxetine สามารถที่จะรักษา  
IFN จนครบ course
 • การรักษาด้วยยา citalopram คะแนน HAM-D ดีขึ้นมากกว่า 50%
 • nortriptyline สามารถทำาให้ Mood ดีขึ้นทำาให้รักษา IFN จนครบ course
 • ผู้ป่วยที่ได้รับ fluoxetine 20 mg/day ไม่พบอาการซึมเศร้าหลังให้ IFN รวมทั้งทำาให้ Mood ดีขึ้น
 • การใช้ยา SSRI ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าสำาหรับผู้ป่วยโรคตับ อาจช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวล  
ร่วมด้วยและยังช่วยรักษาผู้ป่วยที่ติดการดื่มสุรา
ข้อควรระวัง
 • mirtazapine จะเพิ่มเอนไซม์ในตับ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับ 
 • ในผู้ป่วย cirrhosis การให้ยา fluoxetine, fluvoxamine ควรเริ่มด้วยขนาดที่ตำ่า ส่วน paroxitine เริ่มต้นที่  
10 mg/day และให้ sertraline เริ่มต้นที่น้อยกว่า 50 mg/day
ห้�มใช้
 • nefazodone ผู้ป่วยโรคตับทุกชนิดไม่ควรใช้ เพราะผู้ป่วยที่ใช้ยานี้มีอาการตับวาย (hepatic failure) 
 • ไม่ควรใช้ duloxetine ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการทำางานของตับบกพร่องทุกชนิด
 • ยารักษาโรคซึมเศร้าชนิด tricyclic และ MAOI ไม่แนะนำาให้นำามาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคตับ 
เพราะมีผลข้างเคียงมาก และผลข้างเคียงที่เป็น cholinergic effect อาจมีผลต่อ cognitive impairment ได้
 โดยสรุปจ�กก�รวิเคร�ะห์หลักฐ�นท�งวิช�ก�ร	ผู้จัดทำ�	CPG-MDD-GP	มีคำ�แนะนำ�ว่�	
 1. ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้า SSRI ในขนาดตำ่า ขนาดเริ่มต้นที่แนะนำาคือ fluoxetine  20 mg/day, 
sertraline 50 mg/day หรือ paroxetine 10 mg/day เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 2-3 สนับสนุน 
(Grade B)
 2. ไม ่แนะนำาให ้ใช ้ยารักษาซึมเศร ้ากลุ ่ม Tricyclic Antidepressant-TCA และ Mono Amine  
Oxidase Inhibitor-MAOI ในผู ้ป่วยโรคตับทุกชนิด เนื่องจากมีผลข้างเคียงมากและอาจมีผลต่อ cognitive  
impairment เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 2-3 (Grade B)

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 61
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groups	 ผู้ป่วยโรคเด็ก

และวัยรุ่น

 ก � ร รั ก ษ � ด ้ ว ย	 

Antidepressant

 1. ยา fluoxetine 

เ ป ็ น ย า ที่ มี ห ลั ก ฐ า น

สนบัสนนุจำานวนมากและ 

ได ้ รับการรับรองจาก 

FDA  ใ ห ้ เ ป ็ น ย าที่ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ 
มีความปลอดภัยในการรักษาโรคซึมเศร้า ในเด็กและวัยรุ่น (Busch SB 2009)

 2. การให้ยา fluoxetine ร ่วมกับ CBT จะให้ผลดีในการรักษาโรคซึมเศร้ามากกว่าการรักษาด้วยยา 

fluoxetine หรือ CBT อย่างเดียว และ antidepressant ทุกตัว อาจเพิ่มความเสี่ยงในด้านของความคิด 

ฆ่าตัวตาย และการพยายามฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ ่น ข ้อมูลและหลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกับการให ้ยา 

ต้านเศร้ากลุ่มใหม่ เช่น venlafaxine, mirtazapine ยังมีค่อนข้างน้อย และการรักษาด้วย antidepressant  

ในเดก็และวยัรุน่ทีม่อีาการ severe depression หรอื severe depression with psychotic symptom ส่งผลดมีากกว่า

กลุ่มที่ไม่ได้รับยา (Singh T 2009)

 3. ในช่วงแรกของการรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นด้วย antidepressant ทุกชนิด ควรมีการนัด ติดตามอย่างใกล้ชิด 

อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในช่วงเดือนแรกของการให้ยา และการเริ่มให้ antidepressant ในช่วงแรกของการรักษานั้น  

การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผลข้างเคียงและข้อควรระวังแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นสิ่งสำาคัญ (Whittington C et al 2004) 

ก�รรักษ�ด้วย	Psychotherapy

 กรณี mild to moderate depression ในเด็กและวัยรุ่นนั้น การให้การรักษาด้วย cognitive behavior therapy 

(CBT) Interpersonal psychotherapy (IPT) อย่างเดียวก็ให้ผลการรักษาที่น่าพอใจ (Bauer M et al 2007)

	 โดยสรุปจ�กก�รวิเคร�ะห์หลักฐ�นท�งวิช�ก�ร	ผู้จัดทำ�	CPG-MDD-GP	มีคำ�แนะนำ�ว่�	

 1. การใช ้ยา fluoxetine มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการรักษาโรคซึมเศร ้าในผู ้ป ่วยเด็กและ 

วัยรุ่น ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้าในขนาดตำ่า เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 1 สนับสนุน 

(Grade A)

 2. ในช่วงแรกของการรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นด้วย antidepressant ทุกชนิด ควรมีการนัด ติดตามอย่างใกล้ชิด 

อย่างน้อยสปัดาห์ละครัง้ในช่วงเดอืนแรกของการให้ยา เพราะมหีลกัฐานทางวชิาการทีม่คีณุภาพระดบั 4 สนบัสนนุ (Grade C)

 3. การให้ antidepressant ทุกชนิด ในการรักษาโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น ควรระวังเรื่อง การเพิ่มความเสี่ยง

ของการฆ่าตัวตาย เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 1 สนับสนุน (Grade A)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ62
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ผู้ป่วยสูงอ�ยุ

 SSRI เป็น first 

l ine ในการรักษา 

โ ร ค ซึ ม เ ศ ร ้ า ใ น 

ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

ที่ มี โ ร ค ท า ง ก า ย 

ร่วมด้วย (co-mor-

bid medical illness 

(Najaaraq L 2009) 

แต ่อาจทำ า ให ้ เกิ ด 
hyponatremia, GI bleed ได้ (Bauer M 2007)

 ยา TCAs และ SSRIs มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู ้ป ่วยอายุเกิน 55 ปี เท่าเทียมกัน 

แต่ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาค่อนข้างน้อย (Schmauss M & Messer T2009) เนื่องจาก

ประสิทธิภาพในการรักษาระหว่างยา TCAs กับ SSRIs เท่าเทียมกัน การเลือกใช้ยาจึงควรคำานึงถึงผลข้างเคียงและ 

ความปลอดภัยเป็นสำาคัญ และ การพิจารณาถึงประเด็นสำาคัญในการเลือกใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มใหม่ เช่น SSRIs เกิดผลดี 

ในการรักษาและมีความปลอดภัยมากกว่ายากลุ่ม TCAs ได้แก่ physiologic change ต่างๆ เช่น hepatic function, 

renal function ที่น่าจะส่งผลต่อกลไกในการออกฤทธิ์ของยานั้น (Stefanatou An 2010) 

 การเกิด drug interact ion (WHO 2010) โรคประจำาตัวของผู ้ป ่วยและผลข ้างเคียงที่ เกิดจาก  

antidepressant โดยเฉพาะ cardiovascular disease, orthostatic hypotension, anticholinergic 

effects (Stefanatou An 2010) และ WHO	 2010	 ได้แนะนำ�ในก�รให้ย�แก่ผู้สูงอ�ยุ	 คือ	 “เริ่มด้วยขน�ดตำ่� 

ปรับย�ขึ้นอย่�งช้�ๆ	คงก�รรักษ�ให้น�นกว่�ปกติ”

	 โดยสรุปจ�กก�รวิเคร�ะห์หลักฐ�นท�งวิช�ก�ร	ผู้จัดทำ�	CPG-MDD-GP	มีคำ�แนะนำ�ว่�	

 1. SSRI เป ็น first l ine ในการรักษาโรคซึมเศร ้าในผู ้สูงอายุ  และผู ้ป ่วยที่มี โรคทางกายร ่วมด ้วย  

(co-morbid medical illness) ควรระวังการเกิด hyponatremia และ gastro-intestinal bleed เพราะมีหลักฐาน

ทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 1 สนับสนุน (Grade	A)

 2. ข้อแนะนำาในการให้ยาแก่ผู ้สูงอายุ คือ “เริ่มด้วยขน�ดตำ่�	 ปรับย�ขึ้นอย่�งช้�ๆ	 คงก�รรักษ�ให้น�น

กว่�ปกติ”	 (start	 low,	 go	 slow,	 keep	 going,	 stay	 longer)	 และควรพิจารณาถึงผลข้างเคียงของยา 

แต่ละชนิดก่อนทุกครั้ง เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 1 สนับสนุน (Grade A)
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Depression	 in	 special	

groups	หญิงตั้งครรภ์

 การใช้ SSRI ในหญิง

ตั้งครรภ์ สัปดาห์ที่ 20, 30 

และ  36  ของการตั้งครรภ์  

พบว่า ในกลุ ่มที่ได ้รับยา 

SSRI ร่วมกับมีภาวะซึมเศร้า 

มีแนวโน ้มจะคลอดก ่อน

กำาหนดหรือทำาให้นำ้าหนัก

น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

มากกว่าปกตร้ิอยละ 20 และ

มคีวามเสีย่งทีจ่ะคลอดบตุรมคีวามผดิปกตทิางร่างกายในระดบัเลก็น้อย (Ketheline L et al 2009) และมคีวามเกีย่วข้องกบั

การคลอดก่อนกำาหนดมากกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้รบัยา  2 เท่า ทำาให้เดก็ม ี APGAR  score  ตำา่ ใน 5  นาทแีรก มากกว่ากลุม่ทีไ่ม่ได้ 

รับยา 4.4 เท่า รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะทำาให้เด็กต้องได้รับการดูแลใน ICU มากกว่ากลุ ่มที่ไม่ได้รับยา 2.4 

เท่า (Najaaraq L 2009) และการใช้ยา paroxetine มีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำาหนด ทำาให้บุตร 

มีความผิดปกติทางร ่างกายและเกิด congenital cardiac malformation ส ่วนยา SSRI ชนิดอื่น 

ยังคงมีความปลอดภัยในหญิง (Udechuka AN 2010)

 จากการศึกษาแบบ case–control study การใช้ antidepressant ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์  

ไม ่มีความสัมพันธ ์กับการเกิด major congenital malformations ในเด็ก (Ramos E et al 2008)  

แต่มีความสัมพันธ์กับการเกิด septal heart defects ที่ 3.25 เท่าของกลุ่มที่ไม่ได้รับ (Pederson L H et al 2009)

 ยา  antidepressant ในกลุ่ม tricyclic ควรพิจารณาในการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผลข้างเคียงของยา เช่น 

ท้องผูก ความดันโลหิตตำ่าในขณะเปลี่ยนท่า (orthostatic hypotension)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Depression	in	special	

groups	 หญิงตั้งครรภ์	

(ต่อ)

 โดยสรุ ปจ�กก�ร

วิเคร�ะห์หลักฐ�นท�ง

วิช�ก�ร	 ผู้จัดทำ�	 CPG-

MDD-GP	มีคำ�แนะนำ�ว่�	

 1. การให ้ ยากลุ ่ ม 

SSRI ในหญิงตั้งครรภ์ มี

ความปลอดภยักว่ายากลุ่ม 

Tricyclic antidepressants  

(TCA) แต่บางรายอาจมี
ความเสี่ยงต่อทารกคลอดก่อนกำาหนด  และการเกิด SSRI withdrawal syndrome ในไตรมาสที่สาม เพราะมีหลักฐาน 

ทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 2-3 สนับสนุน (Grade B)

 2. ไม่แนะนำาให้ใช้ paroxetine ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำาหนด และการเกิด  

congenital cardiac malformation ในทารก เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 1 สนับสนุน (Grade A)

 3. ควรระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยา antidepressant ในกลุ่ม TCA กับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากทำาให้ท้องผูก  

และความดันโลหิตตำ่าในขณะเปลี่ยนท่า เพราะมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 4 สนับสนุน (Grade C)

 4. ควรระวังการให้ยาในกลุ่ม SRRI เพราะเสี่ยงต่อการเกิด septal heart defects ในทารก เพราะมีหลักฐาน 

ทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 4 สนับสนุน (Grade C)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 65



กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แผนก�รสอนที่ 5
เรื่อง ก�รฝึกปฏิบัติก�รใช้แนวท�งก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�
(Practice to CPG-MDD-GP)

วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องจากการฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลโรคซึมเศร้า

เนื้อห�ส�ระ

 1. เปิดวีดิทัศน์ตอนที่ 1 ที่ใช้ในการสอนเรื่องเจตคติต่อการจัดการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เนื้อหาของคลิปวิดีโอ 

  ประมาณ 3-4 นาที โดยมีรายละเอียดของกรณีศึกษาคล้ายกับวีดิทัศน์ตอนที่ 1 แต่มีการจัดการดูแลผู้ป่วย 

  ที่แตกต่างจากเดิม เช่น การประเมินอาการเพื่อวินิจฉัยโรค  คือ การจัดการที่เพิ่มเติมจากผลการคัดกรอง  

  2 คำาถาม +ve และ 9 คำาถาม +ve 

 2. ฝึกปฏิบัติ CPG ตาม 8 ใบงาน ได้แก่

 • ใบงานที่ 1-7 เป็นกรณีศึกษาต่อเนื่อง

 • ใบงานที่ 8 เป็นกรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม

รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

 1. แจกใบงานให้ผู้เข้ารับการอบรมทีละใบงาน โดยให้ทีละใบงานและเก็บก่อนท่ีจะให้ใบงานถัดไป จนครบ 8 ใบงาน

 2. กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติและร่วมอภิปรายตามกรณีศึกษา

 3. ถามผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้แก่ มีแนวทางอย่างไรเมื่อมีปัญหาในการวินิจฉัยโรค  

  การรักษา

 4. สรุปการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมในภาพรวม รวมทั้ง สรุปเพิ่มเติมและตอบข้อซักถาม 

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความชัดเจน

สื่อก�รเรียนก�รสอน

 1. วีดิทัศน์กรณีศึกษาที่ 1

 2. แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำาถาม (2Q) แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำาถาม (9Q) และแบบประเมิน 

  การฆ่าตัวตายด้วย 8 คำาถาม (8Q)

 3. ใบงาน 8 ใบงาน

 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเสียง ภาพ และเชื่อมต่อกับ Projector ได้

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ระยะเวล�ที่ใช้สอน

 1 ชั่วโมง (พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการประชุม เวลา 14.30-14.45 น.)

ก�รวัดและก�รประเมินผล

 ประเมินความสนใจ การตอบคำาถาม การร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม โดย

 1. หลังจากการฝึก ถามผู้เข้ารับการอบรมว่า “หลังจากการฝึกแล้วคิดและรู้สึกอย่างไรบ้าง”

 2. สุ่มซักถามความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 3. ประเมินความสนใจ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการสอนและการฝึกปฏิบัติ

 4. ประเมินการปฏิบัติขณะฝึก

 5. Post-test

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ใบง�นที่	1	(ใช้เวล�	5	น�ที)

ใบง�นเอกส�รประกอบก�รสอน 

เรื่อง ก�รฝึกปฏิบัติก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยโรคซึมเศร้�

 ให้ชมวดีทิศัน์ทีเ่ตรยีมไว้เกีย่วกบัการตรวจประเมนิผูป่้วยโรคซมึเศร้าทีม่คีำาอธบิายอาการและอาการแสดง (3-5 นาท)ี

ผลก�รประเมินด้วย	9Q	ดังนี้	 

 	 ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มหลังจ�กดูวีดิทัศน์ตอนที่	3	ดังนี้

 1. ท่านจะซักประวัติผู้ป่วยเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้างเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

 1. ……………………………………………………….

 2. ……………………………………………………….

 2. จากการประเมินผู้ป่วยซำ้า ท่านให้ ผลการประเมินด้วย 9Q = ………………. คะแนน

   ผลการประเมินด้วย 8Q = ………………. คะแนน

เฉลย
ข้อ	1
 1. อาการทัง้หมดส่งผลให้ผูป่้วยรูส้กึเป็นทกุข์อย่างมาก หรอืสญูเสยีความสามารถในการทำางานหรอืใช้ชวีติตามปกติ
หรือไม่ 
 2. มีการสูญเสียคนใกล้ชิดในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่
 3. ประวัติโรคประจำาตัว และยาที่ใช้เป็นประจำา
 4. ประวัติการใช้สารเสพติด
 5. ประวัติการมีช่วงอารมณ์คึกคักครื้นเครงหรือหงุดหงิดง่ายในช่วงที่ผ่านมา 
 6. ประวัติการมีอาการซึมเศร้าเช่นนี้มาก่อนในอดีต
ข้อ	2	
9Q, 8Q = ....... (เท่าไรก็ได้เนื่องจากใน Scenario ไม่ได้ระบุความถี่ของอาการแต่ละอย่าง) 
Point	ที่เน้นคือ	clinical ที่เห็นกับผลการประเมิน 9Q ไม่ตรงกัน แพทย์จะทำาอย่างไร (แพทย์ควรถามความถี่ของอาการ
เพื่อประกอบการวินิจฉัย)

 ข้อ/	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9

	 คะแนน 2 2 1 1 1 1 1 1 1

คะแนนรวม	=	11	คะแนน

ผลก�รประเมินด้วย	8Q	ดังนี้

 ข้อ/	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

	 คะแนน 1 2 0 0 0 0 0 4

คะแนนรวม	=	7	คะแนน

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ใบง�นที่	2	(ใช้เวล�	5	น�ที)

จ�กกรณีศึกษ�ในวีดิทัศน์	ได้ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม	ดังนี้

 • อาการทั้งหมดส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกเป็นทุกข์อย่างมาก และไม่สามารถไปขายของได้ตามปกติ 

 • ปฏิเสธการสูญเสียคนใกล้ชิดในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา

 • ปฏิเสธโรคประจำาตัว และยาที่ใช้เป็นประจำา

 • ปฏิเสธการใช้สารเสพติด

 • ปฏิเสธอารมณ์คึกคักครื้นเครงหรือหงุดหงิดง่ายในช่วงที่ผ่านมา และไม่เคยมีอาการซึมเศร้าเช่นนี้มาก่อน

 • ตรวจร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลก�รประเมินด้วย	9Q	และ	8Q

 9Q = 17 คะแนน และ 8Q = 18 คะแนน

	 ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. ท่านจะให้การวินิจฉัยผู้ป่วยเป็น Major Depressive Disorder (MDD) หรือไม่

  ใช่ ลงรหัสการวินิจฉัย ................................ (ICD-10 Coding)

      (อ้างอิงตามคะแนนจากแบบประเมิน 9Q)

  ไม่ใช่ ระบุ การวินิจฉัยอื่น ...............................

 2. ท่านจะระบุความเสี่ยงในการทำาร้ายตนเองในผู้ป่วยรายนี้ว่าอยู่ในระดับใด

  (อ้�งอิงต�มคะแนนจ�กแบบประเมิน	8Q)

  Low suicidal risk

  Moderate suicidal risk

  High suicidal risk

เฉลย

 ข้อ	1 เลือกข้อ “ใช่”	รหัสก�รวินิจฉัย	“F32.1”

	 ข้อ	2 เลือกข้อ “High	Suicidal	Risk”

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 69



กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ใบง�นที่	3	(ใช้เวล�	2	น�ที)

จ�กกรณีศึกษ�ในวีดิทัศน์	ได้ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม	ดังนี้

 หากแพทย์ให้การวินิจฉัย Major Depressive Disorder, Moderate (รหัสการวินิจฉัย F32.1) with high

suicidal risk 

 	 ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. ข้อใดเป็นการรักษาโรคซึมเศร้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วยรายนี้ มากที่สุด

  A. ส่งต่อเพื่อรับการรักษาโดยจิตแพทย์ 

  B. รับรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  C. Fluoxetine (20) 1x1 po pc เช้า แล้วนัดตรวจติดตามในอีก 2 สัปดาห์

  D. Sertraline (50) 1x1 po pc เย็น แล้วนัดตรวจติดตามในอีก 4 สัปดาห์

  E. Amitriptyline (25) 3xhs po แล้วนัดตรวจติดตามในอีก 2 สัปดาห์

เฉลย

 ข้อ	1 เลือกข้อ “A” 

  ส่งต่อเพื่อรับการรักษาโดยจิตแพทย์โดยมีข้อบ่งชี้คือ ความเสี่ยงในการทำาร้ายตนเองสูง (8Q > 17)

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ70
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ใบง�นที่	4	(ใช้เวล�	2	น�ที)

เฉลย

ข้อ	1 เลือกข้อ “E”

 เพิ่มยา Diazepam (10) 1xhs po หรือ Diazepam (2) 1x2 po pc

 เนื่องจากผู้ป่วยตอบสนองต่อ Fluoxetine (ในระดับ Partial Response) 

 แต่มีผลข้างเคียงของยาที่ผู้ป่วยพอจะทนได้ จึงจำาเป็นต้องเพิ่มยาในกลุ่ม Benzodiazepine 

 เพื่อลดอาการ agitation และ insomnia ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วง 1 เดือนแรกที่เริ่มใช้ยา

จ�กกรณีศึกษ�ในวีดิทัศน์	ได้ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม	ดังนี้

 แพทย์ให้การวินิจฉัย Major Depressive Disorder, Moderate (รหัสการวินิจฉัย F32.1) with high suicidal 

risk ผู้ป่วยมาพบท่านอีกครั้ง ภายหลังจาก Discharge จากโรงพยาบาลจิตเวชได้ 1 สัปดาห์ (ระยะเวลาในการรักษา 

ในโรงพยาบาลจิตเวชประมาณ 2 สัปดาห์) และได้รับการรักษาโดยใช้ Fluoxetine (20) 1x1 po pc เช้า ผู้ป่วยเล่าว่า 

อารมณ์เศร้าดีขึ้นเล็กน้อย แต่มีอาการใจสั่น กระสับกระส่ายเล็กน้อย และนอนหลับไม่สนิท

 ผลก�รประเมินด้วย	9Q	ดังนี้ 

ข้อ/

คะแนน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 1 1 1 1 1 1 1 1
คะแนนรวม	=	10	คะแนน

 ผลก�รประเมินด้วย	8Q	ดังนี้

ข้อ/

คะแนน

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 0 0 0 0 0 4
คะแนนรวม	=	7	คะแนน

	ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

 A. หยุดยา Fluoxetine แล้วสังเกตอาการต่ออีก 1 สัปดาห์

 B. คงยา Fluoxetine ขนาดเดิม แล้วสังเกตอาการต่ออีก 1 สัปดาห์

 C. เพิ่มยา Amitriptyline (25) 2xhs po

 D. เปลี่ยนยาจาก Fluoxetine เป็น Amitriptyline (25) 2xhs po

 E. เพิ่มยา Diazepam (10) 1xhs po หรือ Diazepam (2) 1x2 po pc

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 71



กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ใบง�นที่	5	(ใช้เวล�	2	น�ที)

เฉลย

ข้อ	1 เลือกข้อ “D”	

 เพิ่มขนาดยาเป็น Fluoxetine (20) 2x1 po pc เช้า และ Diazepam ขนาดเดิมเนื่องจากผู้ป่วย

 รายนี้มีการใช้ยามานานกว่า 4 สัปดาห์แล้ว แต่มีการตอบสนองเพียงระดับ Partial Response 

 เท่านั้น จึงควรเพิ่มขนาดยา Fluoxetine ให้สูงขึ้น ในขณะเดียวกันการเพิ่มขนาดยา Fluoxetine 

 อาจกระตุ้นให้มีอาการ agitation และ insomnia ได้จึงควรให้ยาในกลุ่ม Benzodiazepine ร่วม ด้วย

จ�กกรณีศึกษ�ในวีดิทัศน์	ได้ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม	ดังนี้

 แพทย์เพิ่มยา Diazepam (10) 1xhs po หรือ Diazepam (2) 1x2 po pc แล้วนัดตรวจติดตาม 

4 สัปดาห์ต่อมา ผู้ป่วยมาตามนัด ตรวจติดตามผู้ป่วยยังมีความรู้สึกเศร้าอยู่ นอนหลับได้ดีขึ้น และไม่มีอาการใจสั่น 

กระสับกระส่ายแล้ว

 ผลก�รประเมินด้วย	9Q	ดังนี้	

ข้อ/

คะแนน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 1 1 1 1 1 1 1 1

คะแนนรวม	=	10	คะแนน

	 ผลก�รประเมินด้วย	8Q	ดังนี้

ข้อ/

คะแนน

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 0 0 0 0 0 4

คะแนนรวม	=	7	คะแนน

	ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

 A. ส่งต่อเพื่อรับการรักษาโดยจิตแพทย์

 B. รับรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

 C. ให้ Fluoxetine และ Diazepam ต่อในขนาดเดิม

 D. เพิ่มขนาดยาเป็น Fluoxetine (20) 2x1 po pc เช้า และ Diazepam ขนาดเดิม

 E. เปลี่ยนยาเป็น Sertraline (50) 1x1 po pc เย็น 

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ72
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ใบง�นที่	6	(ใช้เวล�	2	น�ที)

จ�กกรณีศึกษ�ในวีดิทัศน์	ได้ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม	ดังนี้

 แพทย์เพิม่ขนาดยาเป็น Fluoxetine (20) 2x1 po pc เช้า และ Diazepam ขนาดเดมิ นดัตรวจตดิตามอกี 2 สปัดาห์ 

ผู้ป่วยมีอารมณ์เศร้าน้อยลง รับประทานอาหารและนอนหลับได้ดีขึ้น

 ผลก�รประเมินด้วย	9Q	ดังนี้	

ข้อ/

คะแนน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 1 1 0 0
คะแนนรวม	=	3	คะแนน

	ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. ท่านวางแผนการรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

 A. ให ้ยา Fluoxetine ต ่อในขนาดเดิมอีก 6 เดือน อาจพิจารณาปรับลดยา Diazepam  

  พร้อมประเมิน 9Q ทุก 4 สัปดาห์

 B. ให้ยา Fluoxetine ต่อในขนาดเดิมอีก 6 เดือน ประเมิน 9Q ทุก 3 เดือน

 C. หยุดยา Fluoxetine คงไว้แต่ Diazepam ขนาดเดิมอีก 6 เดือน ประเมิน 9Q ทุก 4 สัปดาห์

 D. ค ่อยๆ ลดขนาดยา Fluoxetine และ Diazepam ภายใน 2 เดือน จนกระทั่งหยุดไป 

  ในที่สุด

 E. หยุดยาทั้งสองชนิดได้ทันที ติดตามการเฝ้าระวังการกลับเป็นซำ้าด ้วย 9Q ทุก 4 สัปดาห์  

  นาน 1 ปี

เฉลย

ข้อ	1 เลือกข้อ “A”

 ให้ยา Fluoxetine ต่อในขนาดเดิมอีก 6 เดือน อาจพิจารณาปรับลดยา Diazepam พร้อมประเมิน 9Q 

ทุก 4 สัปดาห์เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น MDD ควรได้รับการรักษาด้วยยา Antidepressant ต่อเนื่อง 

อีกอย่างน้อย 6-9 เดือน ภายหลังจากวันที่เข้าสู ่ Remission (คะแนน 9Q < 7) โดยในระหว่างนี้ควรมีการ

ตรวจติดตามผู้ป่วยด้วยแบบประเมิน 9Q ทุก 1 เดือน เพื่อเฝ้าระวัง Relapse หรือ Recurrent และการใช้ยา 

ในกลุ่ม Benzodiazepine มีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยเพียงแค่ในช่วงแรกที่เริ่มใช้ยา Antidepressant เท่านั้น 

สามารถพิจารณาปรับลดและหยุดยาได้ภายหลังจากรับ Antidepressant ไปแล้วนานประมาณ 1-2 เดือน 

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 73



กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ใบง�นที่	7	(ใช้เวล�	2	น�ที)

จ�กกรณีศึกษ�ในวีดิทัศน์	ได้ประวัติและข้อมูลเพิ่มเติม	ดังนี้

 แพทย์ได้วางแผนที่จะให้ยา Fluoxetine ต่อในขนาดเดิมอีก 6 เดือน และพิจารณาปรับลดยา Diazepam จนหยุด

ใช้ พร้อมประเมิน 9Q ทุก 4 สัปดาห์ อีก 2 เดือนต่อมา ผู้ป่วยอารมณ์ครื้นเครง พูดเก่งขึ้น แต่งตัวเก่ง ใช้จ่ายสิ้นเปลือง 

มั่นใจในตนเองมากขึ้น หงุดหงิดง่าย ญาติจึงพามาโรงพยาบาลก่อนนัด

	ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. ท่านจะดูแลผู้ป่วยรายนี้อย่างไร

  A. ส่งต่อเพื่อรับการรักษาโดยจิตแพทย์

  B. รับรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  C. ปรับลด Fluoxetine (20) 1x1 po pc เช้า แล้วนัดตรวจติดตามอีก 2 สัปดาห์

  D. เพิ่มยา Diazepam (5) 1x2 po pc แล้วนัดตรวจติดตามอีก 1 สัปดาห์

  E. เพิ่มยา Lithium (300) 1x3 po pc แล้วนัดตรวจติดตามอีก 1 สัปดาห์

เฉลย

ข้อ	1 เลือกข้อ “A”

 ส่งต่อเพื่อรับการรักษาโดยจิตแพทย์โดยมีข้อบ่งชี้  คือ มีประวัติคล้าย manic episode ทำาให้ชวน 

สงสัยว่า ผู้ป่วยจะต้องเปลี่ยนการวินิจฉัยเป็นโรค Bipolar I disorder ซึ่งในระยะ Mania จำาเป็นต้องหยุด

ยา Antidepressant และให้ยาในกลุ่ม Mood Stabilizers แทน เช่น Lithium, Sodium-valproate 

(Depakin), Carbamazepine (Tegretal) เป็นต้น ซึ่งมีความซับซ้อนในการปรับยามาก จึงจำาเป็นต้องได้รับการรักษา 

โดยจิตแพทย์ก่อนในระยะ Active phase

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ74



กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ใบง�นที่	8	(ใช้เวล�	10	น�ที)

กรณศีกึษ�ร�ยที	่1 ผูป่้วยชายไทยหม้าย อาย ุ78 ปี ไม่ได้ประกอบอาชพี มโีรคประจำาตวัเป็นความดนัโลหติสงูและเบาหวาน 

รับการรักษาต่อเนื่อง มาพบแพทย์ด้วยเรื่องอารมณ์เศร้า นอนไม่หลับ เป็นมา 2 เดือน ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า

	 ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยรายนี้

 A. ทั้งยา Fluoxetine และ Sertraline ล้วนเป็น First-line treatment

 B. หากใช้ยาในกลุ่ม SSRIs ควรเฝ้าระวังภาวะ Hyponatremia และ GI bleeding

 C. ควรเริ่มต้นการรักษาที่ขนาดตำ่า และปรับเพิ่มขนาดอย่างช้าๆ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยทั่วไป

 D. ควรปรับลดระยะเวลาในการรักษาให้สั้นที่สุด

 E. พิจารณาถึงประเด็นสำาคัญและ Risk-Benefit ก่อนเลือกใช้ยาทุกครั้ง

กรณีศึกษ�ร�ยที่	2 ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 29 ปี อาชีพเกษตรกรรม มีประวัติตั้งครรภ์แรก อายุครรภ์ประมาณ 12 สัปดาห์ 

ปฏิเสธโรคประจำาตัว และยาที่ใช้เป็นประจำา ปฏิเสธการใช้สารเสพติด มาพบแพทย์ด้วยอาการนอนไม่หลับและปวดศีรษะ

มาก เป็นมา 3 สัปดาห์ ตรวจร่างกายและระบบประสาทอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า

	 ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 2. ยาในข้อใดเหมาะสมที่สุดในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยรายนี้

 A. Fluoxetine (20) 1x1 po pc เช้า B. Amitriptyline (25) 2xhs po

 C. Paroxetine (20) 1x1 po pc เย็น D. Diazepam (5) 2xhs po

 E. Diazepam (2) 1x2 po pc

เฉลย

 ข้อ	1 เลือกข้อ “D”

  ข้อแนะนำาในการให้ยาในผูส้งูอาย ุคอื “เริม่ด้วยขน�ดตำ�่	ปรบัย�ขึน้อย่�งช้�ๆ	คงก�รรกัษ�น�นกว่�ปกต”ิ

เฉลย

	 ข้อ	2		 เลือกข้อ	“A”

 การใช้ยาในกลุ่ม SSRIs ในหญิงตั้งครรภ์ที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า มีความปลอดภัย ควรระวังและหลีกเลี่ยงยา  

Paroxetine และยาในกลุม่ Tricyclic  Antidepressants  หรอื TCAs และการให้ยาในกลุม่ Benzodiazepine เพยีงอย่างเดยีว 

ไม่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 75
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กรณีศึกษ�ร�ยที่	3	ผู้ป่วยชายไทยโสด อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้างก่อสร้างมีประวัติ Chronic Alcoholism และ Alcoholic 

Cirrhosis รับการรักษาไม่สมำ่าเสมอ มาพบแพทย์ด้วยอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย นำ้าหนักลดลงมาก เป็นมา 1 เดือน 

จากการสัมภาษณ์พบ Depressive Syndrome ประเมินด้วย 9Q = 15 คะแนน, 8Q = 10 คะแนน ได้รับการวินิจฉัย

เป็นโรคซึมเศร้า

	 ขอให้ท่�นตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 3. ยาในข้อใดเหม�ะสมที่สุดในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยรายนี้

  A. Fluoxetine (20) 1x1 po pc เช้า

  B. Amitriptyline (25) 2xhs po

  C. Nortriptyline (25) 1xhs po

  D. Diazepam (5) 2xhs po

  E. Diazepam (2) 1x2 po pc

เฉลย

	 ข้อ	3		 เลือกข้อ	“A” 

 การใช้ยาในกลุ่ม SSRIs ในผู้ป่วยโรคตับที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า มีความปลอดภัย โดยให้เริ่มใช้ในขนาดตำ่าก่อนควร 

หลกีเลีย่งการใช้ยาในกลุม่ Tricyclic Antidepressants หรอื TCAs และการให้ยาในกลุม่ Benzodiazepine เพยีงอย่างเดยีว 

ไม่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ76
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แผนก�รสอนที่ 6
เรื่อง แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รโรคซึมเศร้�ในพื้นที่
(Guide to Management of CPG-MDD-GP)

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้มีแนวทางการบริหารจัดการในการนำาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำาหรับแพทย์

เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิไปใช้ในพื้นที่

เนื้อห�ส�ระ

 แนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่ กรณีศึกษ�จ�กโรงพย�บ�ลท่�ศ�ล�	จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

รูปแบบก�รเรียนก�รสอน

 1. นำาเสนอรูปแบบจาก รพ.ท่าศาลา

 2. การบรรยาย อภิปราย (ขึ้นกับบริบทตามวิธีการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่)

 3. การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สื่อก�รเรียนก�รสอน

 1. เอกสาร Slide power point presentation

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเสียง ภาพ และเชื่อมต่อกับ Projector ได้

ระยะเวล�ที่ใช้สอน

 30 นาที

ก�รวัดและก�รประเมินผล

 ประเมินความสนใจและการตอบคำาถาม การร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 77
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คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ก. ที่ม�และขั้นตอนก�รพัฒน�หลักสูตรก�รอบรมแนวท�งก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�
สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

 หน่วยง�นที่รับผิดชอบดำ�เนินก�รหลักคือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

 หน่วยง�นร่วมดำ�เนินก�รคือ สถาบันและโรงพยาบาลจิตเวช 12 แห่ง

	 ที่ ม�และคว�มสำ �คัญ  จากการศึกษาร ่ วมกันระหว ่ า งองค ์การอนามัย โลก Harva rd School  

of Public Health และธนาคารโลก เพื่อคาดการณ์ภาระของโรค (burden of disease) ที่มีต่อประชากร 

ในทุกภูมิภาคของโลก  โดยวัดความสูญเสียเป็นจำานวนปีที่ดำารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ปรากฏว่า โรคซึมเศร้า  

ได้เปลีย่นแปลงอนัดบัของโรคทีเ่ป็นภาระจากอนัดบัที ่4 ในปี ค.ศ. 1990 มาเป็นอนัดบัที ่2 รองจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

ในปี ค.ศ. 2020 สำาหรบัประเทศไทยจากการศกึษาภาระโรคและการบาดเจบ็ในประเทศไทย ปี 2542 ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบ

ความสูญเสียจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ 135 ประเภท พบว่า ในหญิงไทยโรคซึมเศร้าจะก่อความสูญเสียปีสุขภาวะ 

(Disability Adjusted Life Years, DALY) เป็นอนัดบั 4 และเป็นอนัดบั 10 ในผูช้ายไทย แต่ถ้าพจิารณาจำานวนปีทีส่ญูเสยี

เนือ่งจากภาวะบกพร่องทางสขุภาพ (Years Lost due to Disability, YLD) พบว่า โรคซมึเศร้าจะเป็นอนัดบัที ่1 ในหญงิไทย และ

อนัดบั 2 ในชายไทย เมือ่เปรยีบเทยีบเฉพาะกลุม่โรคทางสขุภาพจติและจติเวชพบว่า โรคซมึเศร้าเป็นสาเหตใุห้เกดิการสญูเสยี 

ปีสุขภาวะ (DALYs) สูงที่สุด แต่มีผู ้ป ่วยโรคซึมเศร้าที่เข ้าถึงบริการเพียง ร้อยละ 3.7 เท่านั้น ซึ่งหมายถึง  

ผู้ป่วยก็ต้องทนอยู่กับอาการเจ็บป่วยเป็นเวลานานกว่าโรคอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ และถ้าหาก 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะมีการเกิดซำา้และเป็นเรื้อรัง อาจนำาไปสู่การฆ่าตัวตายและก่อให้เกิด

ความสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก

 จากการสำารวจทางระบาดวิทยาโรคจิตเวชในคนไทย ป ี 2551 ประมาณการว ่า คนไทยอายุ 15 ป ี 

ขึ้นไป จำานวน 1,311,797 คน ป่วยเป็น Major depressive episode และจำานวน 181,809 คน ป่วย

เป็น Dysthymia และผลจากการศึกษาวิจัยโรคซึมเศร้าภายใต้แผนวิจัยบูรณาการการพัฒนาระบบสุขภาพ 

เพื่อแก้ไขและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ปี 2549 ของกรมสุขภาพจิต พบว่า การดูแลแก้ไข

โรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องพัฒนาระบบตั้งแต่การค้นหาผู ้ป่วย การนำาผู ้ป ่วยเข้าสู ่ระบบดูแลรักษา 

การพัฒนาศักยภาพแพทย์และพยาบาล รวมทั้งการเฝ ้าระวังการกลับซำ้ าของโรค ซึ่งระบบการดูแลแก้ไข 

โรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย ผู้ให้บริการ และต้องเชื่อมประสาน 

การดูแลในชุมชนกับสถานบริการทุกระดับ

 จากปัญหาดังกล ่าว กรมสุขภาพจิตได ้มีนโยบายให้มีการดำา เนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

โรคซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นในคนไทย โดยกำาหนดให้มีโครงการทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า 

ปี 2552-2563 ซึ่งมีเป ้าหมายที่จะลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ที่มุ ่งเน ้น 

การลดความชุกและภาระโรค โดยการลดอุบัติการณ์ การกลับเป็นซำ้า เพิ่มการหาย ทุเลา ลดระยะเวลาเจ็บป่วย และ

ลดการตายจากฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมีมาตรการค้นหา การคัดกรอง การวินิจฉัยและการดูแลช่วยเหลือ 

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมเพื่อป้องกัน 

การป่วยเป็นโรคซมึเศร้าในประชาชนและกลุม่เสีย่ง ตลอดจนการเพิม่ความเข้มแขง็ทางจติในการลดความเสีย่งและความสญูเสยี 

ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้า

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 79
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 การป้องกันและแก้ปัญหาในระหว่างปี 2550-2552 ได้แก่ การรณรงค์และสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับ 

โรคซึมเศร้าสำาหรับประชาชน พัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัดที่ประกอบด้วย การค้นหา  

ดูแลช ่วยเหลือทางสังคมจิตใจ การบำาบัดรักษา การป ้องกันการกลับเป ็นซำ้ า  และการติดตามเฝ ้าระวัง 

ในประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง และครบวงจร พัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริม 

เพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร ้าสำาหรับประชาชนทั่วไป และกลุ ่มเสี่ยง พัฒนาเครื่องมือในการค้นหา 

การประเมินโรคซึมเศร้า การรักษาด้วยยา และการติดตามเฝ้าระวัง ได้แก่ แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย  

2 คำาถาม (2Q) แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำาถาม (9Q)  แบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คำาถาม (8Q) 

แนวทางการรักษาด้วยยาต้านอารมณ์เศร้าสำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเข้าถึง 

บรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศร้า การพฒันาบคุลากรทีเ่กีย่วข้องในการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้า สนบัสนนุเอกสาร สือ่ประกอบ

การดำาเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า พัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลเฝ้าระวัง 

โรคซึมเศร้า จัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงาน

 ผลลัพธ ์จากการดูแลเฝ ้าระวังโรคซึมเศร ้า ทำาให้มีผู ้ป ่วยโรคซึมเศร ้าเข ้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งดูเหมือน 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตประสบความสำาเร็จ แต่จากผลการติดตามประเมิน

ผล หรือการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ปัญหาสำาคัญที่สุดด้านการดูแลรักษาที่ยังคงอยู ่ และเป็น

ปัญหาที่เป็นหัวใจของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า คือ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับ

ปฐมภูมิและทุติยภูมิไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า และการบำาบัดรักษาด้วยยา จึงทำาให้กรมสุขภาพจิต 

ต ้องพัฒนาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร ้าสำาหรับแพทย ์ เวชปฏิบัติทั่ วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

และทุติยภูมิ เพื่อให้แพทย์เวชปฏิบัติมีแนวทางในการวินิจฉัย รักษา ติดตามการรักษา การป้องกันการกลับซำ้า 

ตลอดจนการส ่ งต ่อได ้อย ่ างถูกต ้อง ซึ่ งการที่ จะทำาให ้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร ้ า เป ็นไปอย ่างมี

ประสิทธิภาพนั้น จำาเป็นต้องจัดทำาหลักสูตรการอบรม เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย คือ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้มีความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะ ตลอดจนมีเจตคติ 

ที่ดีในการดูแลบำาบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ทำาให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น ส่งผลให้ 

ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้าลดลง

	 วัตถุประสงค์	 เพื่อให้ได้หลักสูตรการอบรมที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน  

สื่อการเรียนการสอน ระยะเวลาที่ใช้สอนที่เหมาะสม และการประเมินผลที่มีประสิทธิผล

	 กลุ่มเป้�หม�ย	

 1. วิทยากร ประกอบด้วยจิตแพทย์ และแพทย์ที่เป็นผู้จัดทำาแนวทาง และพัฒนาหลักสูตร

 2. ผู้ทดลองใช้ เป็นแพทย์เวชปฏิบัติใน 4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด จำานวน 15 คน

 3. ผู้นำาไปปฏิบัติ เป็นแพทย์เวชปฏิบัติที่จบใหม่ทุกคนในปี 2554

	 วิธีก�ร

 1. การประชุมหลักสูตร ประกอบด้วย คณะทำางานจัดทำาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำาหรับแพทย์ 

  เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ร่วมกับจิตแพทย์จากสถาบัน/โรงพยาบาล 

  ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 13 แห่ง ตัวแทนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ปฏิบัติงานในสถานบริการทุติยภูมิในพื้นที่  

  ประชมุระดมสมองพฒันาหลกัสตูรการอบรมการใช้แนวทางการจดัการโรคซมึเศร้าสำาหรบัแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไป 

  ในสถานบรกิารระดบัปฐมภมู ิและทตุยิภมู ิปรบัปรงุสือ่ วธิกีาร เอกสาร และกำาหนดวทิยากร วนัที ่6-7 มกราคม 2554 

  ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน 
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 2. การทบทวนหลักฐานทางวิชาการเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระ สื่อ วิธีการ และเอกสารประกอบการอบรม 

 3. อบรมทดลองใช้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับ 

  ปฐมภูมิและทุติยภูมิ วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าอบรม 

  เป็นแพทย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จำานวน 15 คน ดังนี้
คณะวิทย�กร เป็นคณะจัดทำา CPG และจิตแพทย์หลักสูตรการอบรม จำานวนทั้งสิ้น 14 คน ดังนี้
 1. นพ.ธรณินทร์  กองสุข ผู้อำานวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 2. พญ.เบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ นายแพทย์ชำานาญการ สถาบันกัลยาราชนครินทร์
 3. นพ.ศุภชัย  จันทร์ทอง นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 4. นพ.กิตต์กวี  โพธิ์โน นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 5. นพ.ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 6. นพ.ศักรินทร์  แก้วเฮ้า นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 7. พญ.จฬุาลกัษณ์  ตรสีวุรรณวฒัน์ นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครนิทร์
 8. นพ.ปทานนท์  ขวัญสนิท นายแพทย์ชำานาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 9. นพ.กิตติศักดิ์  วิบูลย์มา นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลสวนปรุง
 10. นพ.ศิระ  กิตติวัฒนโชติ นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 11. พญ.ภรทิตา  เลิศอมรวณิช นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีาราชนครนิทร์
 12. นพ.พฤทธิ์  ทองเพ็งจันทร์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าศาลา
 13. นพ.ทวี  สุริยเดชสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 14. นพ.พงศธร  รพีพัฒน์ชัย นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ผู้เข้�อบรม
จังหวัดกำ�แพงเพชร
 1. พญ.ศศิพร  เบญจโอฬาร นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลบึงสามัคคี
 2. พญ.สุพัตรา  เจษฎาภัทรกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพรานกระต่าย
 3. นพ.พงษ์สุรีย์  ภูวรัตนาวิวิธ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
 4. พญ.เจนจิรา  เซี่ยงเห็น นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคลองลาน
 5. นพ.ภาม  วุฒิวณิช นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลคลองขลุง
 6. พญ.นลิน  รอดคุ้ม นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลไทรงาม
จังหวัดสระแก้ว
 1. พญ.อรรัตน์  จันทร์เพ็ญ ผู้อำานวยการ โรงพยาบาลวัฒนานคร
 2. นพ.เจษฎา  สุขปิติ นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลคลองหาด
 3. พญ.ศุภมาศ  อโนทยานนท์ นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
 4. พญ.จักรกรินทร์  รัชวิจักษณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลตาพระยา
 5. พญ.ทิพารมย์  สนั่นเมือง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวังนำ้าเย็น
จังหวัดยโสธร
 1. นพ.วิทยา  วัฒนาเรืองโกวิท นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ  โรงพยาบาลยโสธร
 2. นพ.อธิกร  เทียบพา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
 3. นพ.ณัฐพงศ์  เลาห์ทวีรุ่งเรือง นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาชนะชัย
จังหวัดภูเก็ต
 1. พญ.วรรณวิณา  กระจ่างลิขิต นายแพทย์ชำานาญการ โรงพยาบาลถลาง

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 4. ส ่งแบบประเมินผลการทดลองใช ้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร ้าสำาหรับแพทย ์ เวชปฏิบัติทั่ วไป 

  ในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิไปยังแพทย์ที่เข้ารับการอบรมเพื่อประเมินความรู ้ ความมั่นใจ  

  ความพงึพอใจ และให้ความคดิเหน็ต่อแนวทางการจดัการโรคซมึเศร้า ตลอดจนกระบวนการอบรม เพือ่นำาข้อมลู 

  ดังกล่าวมาประกอบการประเมินผลการทดลองใช้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า

 5. ประชุม เชิ งปฏิบัติการประเมินผลการทดลองใช ้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร ้ าสำ าหรับแพทย ์ 

  เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ผู ้เข้าร่วมประชุม 

  ประกอบด้วยจติแพทย์และแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไป ทีเ่ป็นคณะทำางานจดัทำาหลกัสตูรการอบรมแนวทางการจดัการ 

  โรคซึมเศร้า จำานวนทั้งสิ้น 17 คน เพื่อนำาข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุงแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า 

  ให้สมบูรณ์และปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นคู่มือสำาหรับวิทยากรฉบับนี้

 6. ประชุมเตรียมความพร้อมของวิทยากรในการอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำาหรับ 

  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในวันที่ 26 เมษายน 2554 เพื่อเตรียม 

  ความพร้อมและทำาความเข้าใจในหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า 

 7. อบรมขยายผล และติดตามประเมินผล เป้าหมายอบรมแพทย์เวชปฏิบัติที่จบใหม่ในปี 2554 ทุกคน และ 

  แพทย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่

 8. สรุปผลงานและเผยแพร่ผลงาน
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ภ�พก�รดำ�เนินง�น
 • ก�รประชุมจัดทำ�หลักสูตรแนวท�งก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
ในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

 • ภ�พก�รอบรมหลกัสตูรนำ�ร่องทดลองใช้แนวท�งก�รจดัก�รโรคซมึเศร้�สำ�หรบัแพทย์เวชปฏบิตัิ
ทั่วไปในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
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 • ภ�พก�รประชุมสรุปก�รประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรก�รอบรมก�รใช้แนวท�งก�รจัดก�ร
โรคซึมเศร้�สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

 • ภ�พก�รประชมุเตรยีมคว�มพร้อมของวทิย�กรในก�รอบรมก�รใช้แนวท�งก�รจดัก�รโรคซมึเศร้� 
สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
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ข. แบบประเมินโรคซึมเศร้�ด้วย 9 คำ�ถ�ม (9Q) 

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ค. แบบประเมินก�รฆ่�ตัวต�ยด้วย 8 คำ�ถ�ม (8Q)

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ง. ร�ยชื่อคณะผู้จัดทำ�หลักสูตรก�รอบรม
แนวท�งก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป
ในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

 1. นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ ประธานคณะทำางาน

 2. แพทย์หญิงพันธ์ุนภา  กิตติรัตนไพบูลย์ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต รองประธานคณะทำางาน 

 3. แพทย์หญิงเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ จิตแพทย์สถาบันกัลยาราชนครินทร์ คณะทำางาน

 4. นายแพทย์ศุภชัย  จันทร์ทอง จิตแพทย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะทำางาน

 5. นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คณะทำางาน

 6. นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า จิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คณะทำางาน

 7. นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน จิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์   คณะทำางาน

 8. นายแพทย์พฤทธิ์  ทองเพ็งจันทร์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลท่าศาลา คณะทำางาน

   จังหวัดนครศรีธรรมราช

 9. นายแพทย์ทวี  สุริยเดชสกุล แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

   จังหวัดอุดรธานี คณะทำางาน

 10. นายแพทย์ปทานนท์  ขวัญสนิท จิตแพทย์สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะทำางาน

 11. แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์  ตรีสุวรรณวัฒน์  จิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คณะทำางาน

 12. นายแพทย์ศิระ  กิตติวัฒนโชติ จิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ คณะทำางาน

 13. นายแพทย์กิตตศักดิ์  วิบูลย์มา จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง คณะทำางาน

 14. แพทย์หญิงภรทิตา เลิศอมรวณิช จิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คณะทำางาน

 15. แพทย์หญิงธิดารัตน์  สุริยาชัยวัฒนะ จิตแพทย์โรงพยาบาลศรีธัญญา คณะทำางาน

 16. นายแพทย์พงศธร  รพีพัฒน์ชัย จิตแพทย์โรงพยาบาลศรีธัญญา คณะทำางาน

 17. แพทย์หญิงคัคนางค์  วาณิชย์เจริญ จิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คณะทำางาน

 18. แพทย์หญิงณัฐพร  สกุลแพทย์ จิตแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ คณะทำางาน

 19. ดร.กชพงศ์  สารการ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะทำางาน

 20. นางจินตนา  ลี้จงเพิ่มพูน พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เลขานุการ

    และคณะทำางาน

 21. นางสุพัตรา สุขาวห พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

    และคณะทำางาน

 22. นางรุ้งมณี  ยิ่งยืน พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

    และคณะทำางาน

 23. นางสาวศิริจันทร์  สุขใจ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์      ผู้ช่วยเลขานุการ

    และคณะทำางาน

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 87
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จ. ร�ยช่ือคณะวิทย�กรประจำ�หลักสูตร
ก�รอบรมแนวท�งก�รจัดก�รโรคซึมเศร้�สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

 วิทยากรจากสถาบันและโรงพยาบาลจิตเวช 13 แห่ง จำานวน 18 คน และโรงพยาบาลชุมชน จำานวน 2  คน ดังนี้

 1. นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประธานวิทยากร

 2. แพทย์หญิงเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ สถาบันกัลยาราชนครินทร์ รองประธานวทิยากร

 3. นายแพทย์ศุภชัย  จันทร์ทอง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะวิทยากร

 4. นายแพทย์สุทธา  สุปัญญา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะวิทยากร

 5. นายแพทย์ธิติพันธ์  ธานีรัตน์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คณะวิทยากร

 6. นายแพทย์ศักรินทร์  แก้วเฮ้า โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คณะวิทยากร

 7. นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์   คณะวิทยากร

 8. นายแพทย์ปทานนท์  ขวัญสนิท สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยากร

 9. แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คณะวิทยากร

 10. นายแพทย์ศิระ  กิตติวัฒนโชติ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ คณะวิทยากร

 11. นายแพทย์กิตตศักดิ์  วิบูลย์มา โรงพยาบาลสวนปรุง คณะวิทยากร

 12. แพทย์หญิงภรทิตา  เลิศอมรวณิช โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ คณะวิทยากร

 13. แพทย์หญิงธิดารัตน์  สุริยาชัยวัฒนะ โรงพยาบาลศรีธัญญา คณะวิทยากร

 14. นายแพทย์พงศธร  รพีพัฒน์ชัย โรงพยาบาลศรีธัญญา คณะวิทยากร

 15. แพทย์หญิงคัคนางค์  วาณิชย์เจริญ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คณะวิทยากร

 16. แพทย์หญิงเบญจพร  ตันตสูติ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คณะวิทยากร

 17. นายแพทย์ชูเกียรติ  ยงพิทยาพงศ์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ คณะวิทยากร

 18. แพทย์หญิงณัฐพร  สกุลแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ คณะวิทยากร

 19. นายแพทย์พฤทธิ์  ทองเพ็งจันทร์ โรงพยาบาลท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะวิทยากร

 20. นายแพทย์ทวี  สุริยเดชสกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  คณะวิทยากร

   จังหวัดอุดรธานี

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รและสถ�นที่ติดต่อ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถนนแจ้งสนิท อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

โทรศัพท์ 045 312 550 ต่อ 410 โทรสาร 045 281 047 

website: www.thaidepression.com

E-mail address: info@thaidepression.com

ผู้ผลิตและออกแบบ

ศูนย์โรคซึมเศร้าไทย  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

พิมพ์ที่ หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท จ.อุบลราชธานี

คู่มือวิทยากรการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
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