
ใบความรู้สําหรับการอบรม อสม. 

เรือง การคดักรองโรคซึมเศร้า การแจ้งผลและการให้สุขภาพจติศึกษาเรืองโรคซึมเศร้า 

 

แบบคดักรองโรคซึมเศร้า 

 แบบคดักรองโรคซึมเศร้า    สามารถช่วยคดักรอง ผูที้มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ออกจากบุคคลกลุ่มปกติ      ไดแ้ก่  เครืองมือทีเรียกว่า   “แบบคดักรอง  2  คาํถาม”  หรือ  “แบบคดั

กรอง 2Q”  (อ่านว่า 2 คิว)   และแบบคดักรองโรคซึมเศร้า 15  ขอ้ ซึงผูที้สามารถใชเ้ครืองมือนีไดคื้อ  

อาสาสมคัรสาธารณสุข  หรือเจ้าหน้าทีสาธารณสุข  หรือพยาบาลใน สถานีอนามยั  ศูนยสุ์ขภาพ

ชุมชน  หรือโรงพยาบาล 

 

แบบคดักรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คาํถาม (2Q) 

เพือใชค้น้หา / คดักรอง ผูที้มีแนวโนม้หรือเสียงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ในประชาชน

ทวัไปและกลุ่มเสียงในสถานบริการสาธารณสุข 

 

ข้อแนะนํา  ถามดว้ยภาษาทีสอดคลอ้งกบัทอ้งถินหรือเหมาะสมกบัผูถ้กูสมัภาษณ์ ควรถามให้

ไดค้าํตอบทีละขอ้ ถา้ไม่เขา้ใจถามซาํ ไม่ควรอธิบายเพิมเติม 

คาํถาม ภาษาอสีาน ภาษากลาง ม ี
บ่ม ี

(ไม่ม)ี 

1 ในสองสัปดาห์ทผ่ีานมารวมมอืนีเจ้ามี

อาการมูนบ่ี  

:   อุกอัง หงอย เซ็ง หนหวย บ่เป็นตาอยู่  

มีแต่อยากไฮ่        

ใน สองสัปดาห์ทผ่ีานมา รวมวนัน ี 

ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สินหวัง 

หรือไม่ 

  

2 ในสองสัปดาห์ทผ่ีานมารวมมอืนีเจ้ามี

อาการมูนบ่ี 

:   บ่สนใจหยงั บ่อยากเฮ็ดหยงั บ่ม่วนบ่ซืน 

ในสองสัปดาห์ทผ่ีานมา รวมวนัน ี 

ท่านรู้สึก  เบือ ทาํอะไรกไ็ม่เพลิดเพลิน 

หรือไม่ 

  

 

การแปรผล 

1. ถา้คาํตอบ “ไม่มี” ทงั 2 คาํถาม ถือว่า ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 

2. ถ้าคาํตอบ “ม”ี ข้อใดข้อหนงึหรือทงั 2 ข้อ (มอีาการใดๆ ในคาํถามที 1 และ 2)    

       หมายถึง เป็นผู้มคีวามเสียง หรือมแีนวโน้มทีจะเป็นโรคซึมเศร้า  

 

แบบคดักรองโรคซึมเศร้า 15  ข้อ 



ข้อแนะนํา  ควรถามใหไ้ดค้าํตอบทีละขอ้ ถา้ไม่เขา้ใจถามซาํ ไม่ควรอธิบายเพิมเติม 

รายการประเมนิ มี ไม่ม ี

1.รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือไม่ (เกือบตลอดทงัวนั)   

2. รู้สึกเป็นทุกขจ์นอยากร้องไห ้   

3. รู้สึกหมดอาลยัตายอยาก   

4. รู้สึกหมดสนุก ไม่มีความสุขกบัสิงทีเคยชอบหรือเคยทาํ   

5. รู้สึกผดิหวงัในตนเองและโทษตนเองในสิงทีเกิดขึน   

6. รู้สึกสูญเสียความเชือมนัในตนเอง   

7. รู้สึกอยากอยูค่นเดียวไม่อยากสุงสิงกบัใคร   

8. รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า   

9. คิดอะไรไม่ออก   

10. หลงลืมง่าย   

11. คิดอะไรไดช้า้กว่าปกติ   

12. ทาํอะไรอืดอาด เชืองชา้กว่าปกติ   

13. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง   

14. รู้สึกเบืออาหาร  กินไดน้อ้ยกว่าเดิม   

15. นอนหลบัๆตืนๆหลบัไม่สนิท   

 

การแปลผล 

 ถา้มีอาการอยา่งนอ้ย 6 ขอ้ขึนไป ถือว่ามีภาวะซึมเศร้า ควรไดรั้บการประเมินโรคซึมเศร้า

ต่อโดยบุคลากรสาธารณสุข 

 

ขันตอนในการใช้เครืองมอืคดักรองในระบบดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้า 

1. ชีแจงการคดักรองโรคซึมเศร้าใหก้บัประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพือขอความร่วมมือและสร้าง

ความเขา้ใจ ความสาํคญัของการคดักรอง ดงัตวัอยา่งการชีแจง 
 

   “สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัของเรา ได้เห็นความสาํคัญของการ

เจ็บป่วยทางสุขภาพจิต โดยเฉพาะโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย ซึงเป็น

โรคทีสามารถป้องกัน และรักษาให้หายได้ ถ้าหากมีการป้องกัน และดูแล

รักษาอย่างถกูต้องแต่เนินๆ  

         ดังนันวนันีเพือเป็นการค้นหาผู้ทีมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้า หรือ

เสียงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและการฆ่าตวัตาย ..... จึงขออนุญาต     

ทาํการสัมภาษณ์ท่าน แต่ถ้าหากไม่อนุญาตกจ็ะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการ



ให้บริการของเราในการดูแลรักษาสุขภาพของท่าน และถ้าหากอนุญาต 

เราจะทาํการสัมภาษณ์ ต่อไป” 
 

2. กรณีทีผูป่้วยอนุญาต ใหใ้ชแ้บบคดักรองโรคซึมเศร้า จะใชแ้บบ 2 คาํถามหรือ 15 ขอ้ก็ได้

เลือกอยา่งใดอยา่งหนึงตามความถนดั   เน้นการถามถึงอาการทีเกิดขึนในช่วง 2 สัปดาห์ที

ผ่านมาจนถึงวันนีทีสอบถาม  

3. ใหถ้ามทีละขอ้คาํถาม โดยเวน้จงัหวะ ในแต่ละอาการ  เช่น   

       “ใน สองสัปดาห์ทีผ่านมา รวมวันนีท่านรู้สึก หดหู่.....(เว้นจังหวะ)... เศร้า….(เว้นจังหวะ)...     

       หรือท้อแท้ สินหวัง หรือไม่”    

          4.  ในขณะทีถาม หากผูถ้กูถามไม่เขา้ใจ ใหถ้ามซาํ ไม่ควรอธิบายหรือขยายความเพิม ควร

ถามซาํจนกว่าผูถ้กูถามไดต้อบตามความเขา้ใจของเขาเอง 

5. เมือไดค้าํตอบใหแ้ปรผลดงันี 

1) ถา้คาํตอบ “ไม่มี” ทงั 2 คาํถาม ถือว่า ปกติ ไม่มีแนวโนม้เป็นโรคซึมเศร้า 

2) ถา้คาํตอบ “มี” ขอ้ใดขอ้หนึงหรือทงั 2 ขอ้ (มีอาการใดๆ ในคาํถามที 1 และ 2)  

 หมายถึง   เป็นผูมี้แนวโนม้ทีจะเป็นโรคซึมเศร้า    

          6.    การดาํเนินการภายหลงัจากคดักรองแลว้   ให้แจง้ผลและให้สุขภาพจิตศึกษาเรืองโรค

ซึมเศร้าเบืองตน้    ดงันี  

 6.1 กรณีผูรั้บการประเมินไม่มีอาการใดๆ   ใน 2 คาํถาม หรือมีอาการไม่ครบ 6 ขอ้ใน

แบบประเมิน 15 ขอ้   ให้แจ้งว่า ผลปกติ  ไม่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า  หากผูรั้บการประเมิน

ตอ้งการทราบขอ้มลูเรืองโรคซึมเศร้า ใหใ้หข้อ้มลูเบืองตน้เพือเป็นแนวทางในการป้องกนั 

 6.2 กรณีผูรั้บการคดักรองมีอาการขอ้ใดขอ้หนึงใน 2 คาํถาม หรือมีอาการมากกว่า  6 ขอ้

ใน 15 ขอ้ใหแ้จง้ผลและใหสุ้ขภาพจิตศึกษาตามแนวทางทีกาํหนด   ต่อไปนี 

 

ขันตอนการแจ้งผลและให้สุขภาพจติศึกษาเรืองโรคซึมเศร้าภายหลงัการคดักรองด้วย 2 คาํถาม 

1. แจง้ผลการคดักรองอยา่งตรงไปตรงมา  ดว้ยภาษาทีเขา้ใจง่าย เช่น  

“ จากผลการคัดกรองพบว่าคุณ......มีแนวโน้มหรือมีความเสียงทีจะป่วยเป็นโรคทีเรียกว่า 

”โรคซึมเศร้า”  แต่ยงัไม่สามารถ บอกได้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงหรือไม่และมีอาการรุนแรง

แค่ไหน ต้องให้หมออนามยั หรือพยาบาลทีโรงพยาบาลเป็นคนประเมินโรคซึมเศร้าต่อ  จึง

จะรู้ชัดเจน   ซึงอาจจะไม่เป็นโรคนีกไ็ด้” 

2. ประเมินความรู้เดิมของผูไ้ดรั้บการคดักรองว่ามีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัโรคซึมเศร้ามาก 

นอ้ย เพียงใด  โดยการถามและรับฟัง   เช่น 

        “  ไม่ทราบว่าคุณ........เคยได้ยินชือโรคซึมเศร้านีมยัคะ / ครับ”   



3. ถา้ผูไ้ดรั้บการคดักรองตอบว่า “ เคยไดย้นิ  ” ใหถ้ามต่อว่า   

“ได้ยินจากไหนคะ / ครับ  ....”      ใหผู้รั้บการคดักรองตอบแหล่งทีมาทีเคยไดย้นิ  จากนนั  

ถามต่อว่า 

“ ทีเคยได้ยินมา  พอจะจาํได้มยัว่า  โรคนีมนัเป็นอย่างไร”  

จากนนัใหข้อ้มลูเพิมเติมทีจาํเป็นในส่วนทีผูรั้บการคดักรองขาด หรือทีผูรั้บการคดักรอง

เขา้ใจคลาดเคลือน 

      4.    ถา้ผูไ้ดรั้บการคดักรองตอบว่า “ ไม่เคยไดย้นิ ”  ใหข้อ้มลูทีจาํเป็นแก่ผูรั้บการคดักรอง  เช่น 

“โรคนีเกิดจากความผิดปกติของสารในสมองทีควบคุมด้านอารมณ์ของคน  ทาํให้ผู้ทีเป็นมี

อาการซึมเศร้า  เบือหน่าย ท้อแท้ บางคนคิดอยากตายและฆ่าตัวตายได้”  

“โรคซึมเศร้า  ไม่ใช่โรคจิต รักษาให้หายได้ โดยการกินยาต่อเนืองอย่างน้อย 6  เดือน 

ควบคู่กับการออกกาํลงักายสมาํเสมอ” 

“การออกกาํลงักายอย่างต่อเนืองสัปดาห์ละ 3 ครังครังละ 30-45 นาทีจะช่วยลดอาการ    

ซึมเศร้าได้” 

5.     ตรวจสอบความเขา้ใจ  และแสดงความใส่ใจใน ความรู้สึกของผูรั้บการคดักรอง   เช่น 

“ เป็นยงัไงบ้างคะ/ครับ   หลงัจากรับทราบว่าตัวเองมีแนวโน้มทีจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

แล้วรู้สึกยงัไงบ้าง” 

6. เนน้ว่า การคดักรองนี  บอกไดแ้ค่ว่ามีแนวโนม้หรือมีความเสียงทีจะเป็นโรคซึมเศร้า  

ไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆ  อาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได ้  ตอ้งไปรับการ

ประเมินจากเจา้หนา้ทีสาธารณสุข จึงจะทราบว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆ และมีความรุนแรง

ระดบัใด 

      7.        แนะนาํใหไ้ปรับการประเมินดว้ยโรคซึมเศร้า   กบัพยาบาลหรือเจา้หนา้ทีสาธารณสุขที 

สถานีอนามยั หรือศูนยสุ์ขภาพชุมชน   หรือโรงพยาบาลใกลบ้้าน  โดยเน้นให้เห็นถึง

ความสาํคญัของการไปรับการประเมินโรคซึมเศร้า   เพือทีบุคลากรสาธารณสุขจะไดใ้ห้

การช่วยเหลือต่อไป    รวมทงับนัทึกและส่งรายชือผูที้ไดรั้บผลการคดักรอง ให้พยาบาล  

หรือเจา้หนา้ทีสาธารณสุขทีสถานีอนามยั หรือศูนยสุ์ขภาพชุมชน   หรือโรงพยาบาลใกล้

บา้นเพือทาํการประเมินซาํหรือประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาํถามต่อไป     “และควรไดรั้บการ

ประเมินโรคซึมเศร้าดว้ย 9 คาํถามภายใน 2 สปัดาห์”   หลงัจากรับการคดักรองแลว้    

 “เราไปรับการตรวจประเมินจากคุณหมอ เพือทีจะทราบว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่  เพือ

ประโยชน์ในการดูแลตัวเองและสามารถรักษาได้ทันท่วงที  ก่อนทีโรคจะเป็นมากขึน   

หรือถ้าไม่เป็นกจ็ะได้สบายใจทีเราไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า” 



8. บนัทึกชือ นามสกุลของผูที้ไดรั้บการคดักรองว่าไดผ้ลบวก  เพือส่งต่อขอ้มลูใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีสาธารณสุข เพือใหก้ารดูแลช่วยเหลือและติดตามประเมินโรคซึมเศร้าหากผูรั้บ

การคดักรองไม่ไปรับการประเมินต่อไป 

9. ถา้ประเมินไดว้่า ผูที้มีแนวโนม้เป็นโรคซึมเศร้า  อาจจะไม่ไปรับการประเมินโรคซึมเศร้า   

      ดว้ย 9 คาํถามตามทีแนะนาํ ใหแ้จง้กบับุคลากรสาธารณสุข โดยตรงเพือติดตามใหไ้ดรั้บ   

      การประเมินต่อไป   

 


