
คู่มือผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง ระบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล/นกัวิชาการสาธารณสุข ปี 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรม 

ระบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ส าหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข/ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
คณะผู้จัดท าหลักสตูรการอบรมระบบบริการผูป้่วยโรคซึมเศร้า 

ปี 2558 

คู่มือผู้เข้ารับการอบรม 



คู่มือผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง ระบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล/นกัวิชาการสาธารณสุข ปี 2558 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง ระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 
ผู้ใช ้

วิทยากรผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง การบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในการอบรม และพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในรพ.สต. พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่คลินิกโรคเรื้อรังของ รพช./รพท./รพศ. ใช้ในขณะอบรมและ
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
กลุ่มเป้าหมายในการอบรม 

พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในรพ.สต. พยาบาลที่ปฏิบัติงานที่
คลินิกโรคเรื้อรังของ รพช./รพท./รพศ. 

  
วิธีการอบรม 

1. กลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
2. บรรยายสรุป 
3. ฝึกปฏิบัติ 
4. ชมวีดีทัศน์ 
5. Feedback 
6. กลุ่มฝึกปฏิบัติ แบ่งเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน 

 
ระยะเวลาการอบรม 

หลักสูตร 1 วัน ใช้เวลา 8 ชั่วโมง รวมเวลารับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. Slide 
2. VDO 
3. ใบงาน/กิจกรรม จ านวน 2 ใบงาน 
4. แบบ Pre-post test 
5. แบบประเมิน Self-efficacy 
6. แบบวัดทัศนคติ 
7. คู่มือผู้เข้ารับการอบรม 

 
วิธีการประเมินผล 

1. การประเมินเจตคติต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้า และระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
2. การประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
3. การประเมินความมั่นใจในการน าไปให้บริการตามระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
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ก าหนดการอบรม 
 

จ านวนเวลา ช่วงเวลา หัวข้อเรื่องที่อบรม 
30 นาที 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
30 นาที 09.00-09.30 พิธีเปิด 
30 นาที 09.30-10.00 การปรับเจตคติต่อโรคซึมเศร้าและระบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
1 ชม. 10.00-11.00 องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 
1 ชม. 11.00-12.00 ระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและการส่งต่อ 
1 ชม. 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

1 ชม. 30 นาท ี 13.00-14.30 การใช้เครื่องมือ การแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา 
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การแจ้งผล
และให้สุขภาพจิตศึกษา 

30 นาที 14.30-15.00 การบ าบัดทางสังคมจิตใจ  
1 ชม. 15.00-16.00 การเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพ้ืนที่ 

30 นาที 16.00-16.30 อภิปราย ข้อเสนอแนะ 
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หัวข้อที่ 1 
เร่ือง การปรับเจตคติต่อโรคซึมเศร้า และการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 
ที่มาและความส าคัญ 

ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของไทยที่ผ่านมา คือ บุคลากร
สาธารณสุขยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และให้ความส าคัญน้อยกว่าโรคทางกาย 

 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากการอบรม 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในเรื่องต่อไปนี้ 
1.1 ทุกคนมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ 
1.2 กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ายังไม่ได้รับการค้นหาอย่างครอบคลุม 
1.3 ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการประเมินอาการ การวินิจฉัยโรค การรักษา และป้องกันความสูญเสียที่ทันเวลา 
1.4 ยังมีผู้ป่วยอีกจ านวนมากท่ีรอคอยการดูแลช่วยเหลือและน าพวกเขาเข้าสู่การบริการที่ดีมีคุณภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ปรับเจตคติต่อการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้ดีขึ้น 
 

เนื้อหา 
1. วิเคราะห์ระบบบริการ และตอบในใบงานที่ 1  
2. น าเสนอตามประเด็นค าถามในใบงาน 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสรุปให้เห็นประเด็นส าคัญตามใบงาน 

 
ระยะเวลา 

30 นาที 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. Slide ใบงาน และสรุปประเด็นใบงาน 
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง การปรับเจตคติต่อโรคซึมเศร้าและการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
3. แบบวัดเจตคติ 
4. Projector 

 
วิธีการประเมินผล 

1. การประเมินความมั่นใจในการน าปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
2. การประเมินเจตคติหลังการอบรม 
3. การสังเกต การถามตอบ แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง การปรับเจตคติต่อโรคซึมเศร้า และการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 

วิเคราะห์กรณีตัวอย่างผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 

สมชาย อายุ 50 ปี เป็นเจ้าของรีสอร์ทขนาดกลาง เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา กิจการดีมากเพราะนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและจังหวัด มียอดจองเต็มทุกเดือน สมชายจึงกู้เงินธนาคารหลายล้านบาท
เพ่ือขยายกิจการก่อสร้างห้องพักเพ่ิมเติม แต่หลังนั้นไม่นาน มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และมีผลกระทบ
จากวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก ท าให้ยอดการเข้าพักลดลงอย่างมากติดต่อกันมา 2 ปี สมชายต้อง
เลิกจ้างพนักงานส่วนหนึ่ง และธนาคารเร่งรัดหนี้สิน สมชายรู้สึกท้อแท้อย่างมาก นอนไม่หลับ น้ าหนักลด รู้สึก
ว่า เป็นความผิดพลาดของตนที่ลงทุนอย่างไม่รอบคอบ จึงมอบกิจการให้ภรรยาดูแลแทน  ภรรยาคิดว่า สามี
เครียดเรื่องงานมากเกินไป จึงสนับสนุนให้พักงาน 

ลูกสาวของสมชายก าลังเรียนพยาบาลจิตเวชสงสัยว่า พ่อจะมีอาการของโรคซึมเศร้า ได้แนะน าพ่อให้
ปรึกษาจิตแพทย์ แต่สมชายคิดว่า ตนเป็นปกติไม่เสียสติ จึงไม่น่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวช สมชายมีโรค
ประจ าตัวคือ เบาหวาน สมชายไปตรวจตามนัดประจ าทุกเดือนที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัด ช่วงที่มี
ความเครียดอย่างมากน้ าตาลในเลือดสูง แพทย์ต้องเพ่ิมยาลดน้ าตาลในเลือด และให้ยาคลายเครียด พร้อมกับ
บอกภรรยาสมชายว่า ไม่ม่ันใจว่า เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ เพราะตนไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางแต่คิดว่า ผู้ป่วยน่าจะ
มีภาวะเครียด และยาคลายเครียดจะช่วยได้ 

2 เดือนหลังจากนั้น สมชายไม่ท างานสักอย่าง ใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งๆนอนๆอยู่ที่บ้านไม่ไปไหน บ่นเบื่อ
อยากตาย ลูกสาวจึงพาไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จิตแพทย์บอกว่า ป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้า และรักษาโดยให้ยาต้านเศร้ารับประทานวันละเม็ด สมชายทานยา 3 สัปดาห์อาการดีขึ้น จิตใจสดชื่น
กลับมาท างานได้ ครอบครัวดีใจคิดว่า สมชายหายแล้ว จึงไม่ได้สนใจเรื่อง การทานยาหรือการไปติดตามการ
รักษา 

6 เดอืนหลังจากหยุดยาเอง สมชายมีอาการนอนไม่หลับ เบื่อ ท้อแท้ จิตใจไม่สดชื่น ซึ่งคล้ายๆกับที่
เคยเป็นครั้งก่อน ครอบครัวได้ชักชวนให้ไปพบจิตแพทย์อีกครั้ง แต่สมชายปฏิเสธ บอกว่า จิตแพทย์รักษาไม่
หาย จะลองท าใจเอง นั่งสมาธิใช้ธรรมะรักษาจิตใจ แต่สมชายยังไปรักษาเบาหวานสม่ าเสมอเพราะเป็น
โรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่ 3 เดือนต่อมา ธนาคารยื่นฟ้องล้มละลาย สมชายตัดสินใจใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิต  
 

หลังจากอ่านกรณีตัวอย่างผู้ป่วยซึมเศร้าแล้ว ให้ท่านตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 

1. สาเหตุหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้เสียผู้ป่วยรายนี้ 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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2. ปัญหาของระบบสาธารณสุขที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยรายนี้มีด้านใดบ้าง และมีอย่างไร 
1) ด้านการสร้างความตระหนัก (Awareness) และความรู้ความเข้าใจ 

.................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

2) ด้านการเข้าถึงบริการ 
................................................................................................................................................. 

 ………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

3) ด้านการป้องกัน 
.................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

4) ด้านการวินิจฉัยและดูแลรักษา 
.................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

5) ด้านการป้องกันผลแทรกซ้อน 
................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

6) ด้านอื่นๆ..................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

3. บทบาทของพยาบาลในกรณีนี้ควรจะท าอะไรที่แตกต่างจากในระบบบริการนี้ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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Slide ประกอบการอบรม 
 

กิจกรรม 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
……………………………………………... 

 

 
สรุปความส าคัญของเจตคติต่อ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและระบบ
บริการ 
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

 

Note 
 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
................................................................................................................................................................ .............. 
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 ให้แบ่งกลุ่ม 3-5 คน ท ากิจกรรมตามใบงานที่   

 ให้อ่านและวิเคราะห์ใบงานที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 5 นาที

 ตอบใบงาน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

 ส่งตัวแทนน าเสนอกลุ่มละ 3 นาที
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กิจกรรมก่อนการบรรยาย

ความเป นจริงที่รอทุกท่าน
1. ทุกคนมีโอกาสป่วยเป นโรคซึมเศร้าได้

2. กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป นโรคซึมเศร้ายังไม่ได้รับการค้นหาอย่างครอบคลุม

3. ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการประเมินอาการ การวินิจ ัยโรค การรัก า และป้องกัน
ความสูญเสียที่ทันเวลา

4. ยังมีผู้ป่วยอีกจ านวนมากที่รอคอยการดูแลช่วยเหลือและน าพวกเขาเข้าสู่การ
บริการที่ดีมีคุณ าพ
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หัวข้อที่ 2 
เร่ือง องค์ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า 
(Knowledge of Major Depressive Disorder) 
 
ที่มาและความส าคัญ 

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัย อาการซึมเศร้ามีความแตกต่างจากอารมณ์เศร้า หากป่วยเป็น
โรคซึมเศร้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก การปฏิบัติหน้าที่การงานและชีวิตประจ าวัน รุนแรง
ที่สุดคือ การฆ่าตัวตาย ส่งผลต่อการสูญเสียอย่างมากหากไม่มีระบบบริการที่ดีมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากการอบรม 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจองค์ความรู้โรคซึมเศร้าที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกับระบบดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า   
 
เนื้อหา 

1. ความส าคัญของปัญหา สถานการณ์โรคซึมเศร้าของไทย และความชุก Focus ที่ Situation  
2. ลักษณะอาการและการจ าแนกโรคซึมเศร้า 
3. การวินิจฉัย สาเหตุและการด าเนินโรค  
4. การรักษาและวิธีการรักษา  
5. ซักถามและสรุป 

 
ระยะเวลา 

1 ชั่วโมง 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. Slide องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 
2. แบบ Pre-post test 
3. คู่มือผู้เข้ารับการอบรม 
4. Projector 

 
วิธีการประเมินผล 

1. ผล Pre-post test 
2. การประเมินความมั่นใจในการน าปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
3. การสังเกต การถามตอบ แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ 
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Slide ประกอบการอบรม 
 

องค์ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
.....................................................  

ความส าคัญของปัญหา 
..................................................... 
..................................................... 
.....................................................
..................................................... 

 

การจัดอันดับของ DALY 
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................................................
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ประเทศไทย ปี 2557
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การจัดอันดับความสูญเสียปีสุข าวะของประชากรไทย ปี พ ศ    53 
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ความส าคัญของปัญหา 
………………………………………. 
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Depressive disorders % ประมาณการ
Major depressive disorder 2.4 1,311,797

Dysthymia 0.3 181,809

ความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป*

*Kongsuk T. et al (2008). The Prevalence of Major Depressive disorder in Thailand : National Survey 2008

ความชุกของ Major depressive disorder จากการทบทวนวรรณกรรม
Life time = 16.2% (Kessler,2003)

1 year = 6.6% (Kessler,2003)
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ความส าคัญของปัญหา

 

ความชุกของโรคซึมเศร้าใน
ไทยตาม าคและเพศ 
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………. LOGO

ความชุกของโรคซึมเศร้าของคนไทย 15-59 ปี จ าแนกตาม าคและเพศ
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การจ าแนกโรค 
………………………………………
.……………………………………
….…………………………………
…….………………………………
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…………………………………… 

การจ าแนกโรค

14

Mood 
disorders

Depressive 
disorders

Major 
depressive 

disorder
Dysthymia

Bipolar 
disorders

Bipolar I Bipolar II
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   อารมณ์เศร้า            าวะซึมเศร้า     โรคซึมเศร้า
Sadness Depression   Depressive disorder

13

เป นอารมณ์ด้านลบซึ่งทาง
จิตวิทยาถือว่าเป นส าวะอารมณ์
ท่ีเกิดขึ้น เป นครั้งคราวกับบุคคล
ท่ัวไปทุกเพศทุกวัย
เม่ือเผชิญกับ การสูญเสีย 
การพลาดในสิ่งท่ีหวัง 
การถูกป ิเสธ 
และมักเกิดขึ้นร่วมกับความรู้สึก
สูญเสีย  ผิดหวัง หรือความรู้สึก
อึดอัดทรมาน (Gotlib 1992)

- อาการเศร้าท่ีมากเกินควร 
และนานเกินไป
- ไม่ดีขึ้นแม้ได้รับก าลังใจหรือ
อธิบายด้วยเหตุผล 
- มักมีความรู้สึกด้อยค่า รู้สึก
ผิด อยากตาย
-พบบ่อยว่ามีผลกระทบต่อ
หน้าท่ีการงาน กิจวัตร
ประจ าวันและการสังคมท่ัวไป
(Stifanis 2002)

 าวะซึมเศร้าท่ีเข้าตามเกณ ์การ
วินิจ ัย ICD-10
• depressive episode (F32) 
• recurrent depressive 
episode(F33
• dysthymia(F34.1) 
หรือ เกณ ์วินิจ ัย DSM-V 
• Major depressive disorder, 
• Dysthymic disorder

 

การด าเนินโรคซึมเศร้า 
………………………………………  
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………  

 
อาการหลักที่เข้าเกณ ์การวินิจ ัยโรคซึมเศร้า 

 

LOGO

Continuum of Depression

8

Depression
Depressive disorders

Sadness Mild Moderate Severe Psychotic

กรมสุข าพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เกณ ์การวินิจ ัย Major Depressive Episode (DSM-V)
มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย   อาการ เกิดขึ้นแทบท้ังวัน เป นเกือบทุกวัน ติดต่อกันไม่
ต่ ากว่า   สัปดาห์ และท าให้เสียหน้าที่การงานการสังคม

1. มีอารมณ์เศร้า ทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอ่ืนสังเกตเห น
2. ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่เคยท าทั้งหมดหรือแทบ

ทั้งหมดลดลงอย่างมาก

ต้องมีอาการเหล่าน้ี
อย่างน้อย 1 อย่าง

3. น้ าหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ    
ต่อเดือน  เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น

4. นอนไม่หลับหรือหลับมาก
5. ท าอะไรช้า เคลื่อนไหวช้าลง หรือ

กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข

6. เหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรง
7. รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร
8. สมาธิหรือความคิดอ่านลดลง
9. คิดถึงเรื่องการตายอยู่ซ้ า หรือคิด ่าตัว

ตาย หรือพยายาม ่าตัวตายหรือมีแผน

A
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เกณ ์การวินิจ ัยโรค 
จุดเน้น 
……………………………………….
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DYSTHYMIC DISORDER
A. มีอารมณ์ซึมเศร้าเป นส่วนใหญ่ของวัน มีวันที่เป นมากกว่าวันที่ปกติ โดยท้ังจาก

การบอกเล่าและการสังเกตอาการของผู้อ่ืน นานอย่างน้อย 2 ปี

B. ในช่วงท่ีซึมเศร้า มีอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 อาการขึ้นไป

(1) เบื่ออาหารหรือกินจุ (2) นอนไม่หลับหรือหลับมากไป

(3) เรี่ยวแรงน้อยหรืออ่อนเพลีย (4) self-esteem ต่ า

(5) สมาธิไม่ดี หรือตัดสินใจยาก (6) รู้สึกหมดหวัง

C. ในช่วง 2 ปี ของความผิดปกติ ผู้ป่วยไม่มีช่วงเวลาที่ปราศจากอาการตาม
เกณ ์ A หรือ Bนานเกินกวา่ 2 เดือนในแต่ละครั้ง

 
อาการและอาการแสดง 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………  

เกณ ์การวินิจ ัย Major Depressive Disorder

 

 

    ครบตามเกณ ์ข้อ A

 2. ไม่ใช่ าวะซึมเศร้าจาก โรคทางกาย หรือ organic cause

 3. ไม่ใช่ าวะซึมเศร้าในโรค Bipolar 

A

อาการและอาการแสดง

 Psychomotor retardation

 Mood :Depression, Anhedonia

 Thought :Low self esteem, Guilty feeling, 
Suicidal Idea

 Neurovegetative symptom : ความอยาก
อาหาร  การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนัก  ปัญหาการ
นอน  เหนื่อยอ่อนเพลีย  ความรู้สึกทางเพศลดลง

1

2
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สาเหตุการเกิดโรค 
……………………………………….
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……………………………………….
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สาเหตุ การเกิดโรค

 ปัจจัยทางพันธุกรรมจะเอื้ออ านวยให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคซึมเศร้า      
แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่ทราบยีนเ พาะที่ก่อโรคนี้

 การเกิดโรคซึมเศร้ามีความซับซ้อน เกิดจาก 
Interaction ของBio-psycho-social

 การเปลี่ยนแปลงของชีวเคมีในสมอง (Serotonin, 
Nor-epinephrine, dopamine) ท าให้เกิดอาการ 
Depression และพบบ่อยว่าปัจจัยทางสังคมจิตใจ 
เป นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การป่วยเป นโรค
ซึมเศร้า 
……………………... 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
  
การด าเนินโรค 
……………………………………
….………………………………
……….…………………………
…………….……………………
………………….………………
……………………….…………
…………………………….……
………………………………….
……………………………………
….………………………………. 

 

 

เพศหญิง
มองโลกในแง่ลบ

แก้ไขปัญหาแบบหลีกหนี
ยากจน  ไร้งาน

การทะเลาะในครอบครัว
ถูกทารุณกรรมในวัยเด ก

การตั้งครร ์
พ่อแม่ป่วย ขาดทัก ะ

เจ บป่วยโรคเร้ือรัง

- ความคิดทางบวก
- มีสังคมท่ีช่วยเหลือกันดี
- ประสบความส าเร จ
  ในการศึก า การงาน
- ครอบครัวอบอุ่น
- ได้รับการรัก า
   โรคจิตเวชท่ีมีอยู่
- บุคลิก าพท่ีผิดปกติ
  ได้รับการแก้ไข
- มีทัก ะชีวิตท่ีดี

พันธุกรรม

ปัจจัยด้านชีวเคมี
และกายวิ าคของสมอง

Neuroticism;
บุคลิก าพเครียดง่าย ข้ีกลัว

เจ้าอารมณ์ ก้าวร้าว

ชีวเคมีในสมอง
เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยชักน า ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน ปัจจัยกระตุ้น

Substance use disorder
Conduct disorder

18

มีอาการซึมเศร้า
ช่วงที่ได้รับการรัก าด้วยยา 
6-9 เดือน
ในช่วง 6 เดือนที่รัก ามี
อาการซึมเศร้าขึ้นมาอกี 
(Relapse)
อาการทุเลา (Remission) 
เมื่อวัดด้วยเครื่องมือวัด
ทีม่ีค่าปกติได้ถึง 6 เดือน

การด าเนินโรค

A
B

A

B D

C
C

D

E

F

E อาการหาย (Recovery) ไม่มีอาการซึมเศร้านานมากกว่า 6 เดือน
การกลับเป นใหม่ (Recurrence) มีอาการกลับเป นใหม่หลังจาก RecoveryF

6-9 month
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การด าเนินโรค 
……………………………………
….………………………………
……….…………………………
…………….……………………
………………….………………
……………………….…………
…………………………….……
…………………………………. 
………………………………….
………………………………….
…………………………………. 

การด าเนินโรค
 ส่วนใหญ่เริ่มป่วยครั้งแรกหลังอายุ 20 

และก่อน 50 ปี

 เป นความเจ บป่วยที่กลับเป นซ้ าได้บ่อย มี
เพียง 10-15% ที่เป น Single episode

 Standardization mortality rate  
1.37-2.49

 การเสียชีวิตจากการ ่าตัวตายเป น 20.35 
ของประชากรทั่วไป (Harris 1997) 

 ในชั่วชีวิตโดยเ ลี่ยจะเกิดอาการ
4 episodes แต่หากไม่ได้รับการรัก า
และป้องกันการเกิดซ้ าของโรคจะ
ก าเริบถี่ขึ้นเรื่อย (Judd,1997) 

 ผู้ป่วยส่วนมากจะ incomplete 
remission ซึ่งจะมโีอกาสกลับเป นซ้ า
ถึง 3 เท่า  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 
Complete remission

 

การด าเนินโรค 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

Relapse (การกลับเป นซ้ า  Recurrent (การกลับเป นใหม ่
 RELAPSE: หมายถึง หลังอาการ

ซึมเศร้าทุเลาหรือหายไปแล้ว เกิด
อาการซึมเศร้าขึ้นอีก ายใน   
เดือน

 พบอัตรา Relapse ประมาณ   -
22   (Keller 1981,1983)

 ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดคือ 
 -  เดือนแรก หลังอาการทุเลา
(Remission)

 RECURRENT : หมายถึงการเกิด new 
episode หลังอาการโรคซึมเศร้าครั้งก่อน
หายไปนานกว่า   เดือน

 ณ   เดือน พบอัตราการเกิด recurrent  
19% (Shapiro and Keller,1981)

 ณ   ปี พบอัตราการเกิด recurrent   
37% (Lin et al.,1998)

 ณ 2 ปี พบอัตราการเกิด recurrent 
25%-40% (Keller and Boland,1998)

 

การเกิดโรคร่วมกับโรคทาง
จิตเวช 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
.............................................
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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การเกิดโรคร่วมกับโรคทาง
กาย 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

 
วิธีการรัก า 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

วิธีการรัก าโรคซึมเศรา้ที่เป นมาตร านในปัจจุบัน
 Psychotherapy (จิตบ าบัด 

- Cognitive Behavioral Therapy

- Interpersonal Psychotherapy

 Pharmacotherapy (การรัก าด้วยยาต้านเศร้า 

- TCAs, SSRIs, SSRE, atypical drugs

 ECT (การรัก าด้วยไ  ้า 

การออกก าลังกายแบบแอโรบิค 3 ครั้ง/สัปดาห์ตดิต่อกันนาน 16 สัปดาห ์พบว่า สามารถลดอาการซึมเศร้า 
ลดการกลับซ้ าของโรคได้พอ กับการรกั าด้วยยา (Babyak 2000)

 
การป้องกันการกลับเป นซ้ า 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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การป้องกันการกลับเป นซ้ า
1. รัก าด้วยขนาดยาที่เหมาะสมและนานพอ ในระยะ Acute-phase

2. รัก าจนอาการซึมเศร้าหายดี ไม่มีอาการตกค้างหลงเหลือ

3. หลังจากที่ทุเลาดีแล้วต้องให้ยาต่อเนื่อง   -  เดือน

4. ผู้ป่วยควรได้รับการปรับความคิดพ ติกรรม                                                    
ที่น าไปสู่การเกิด าวะซึมเศร้า

5. มีกิจกรรมติดตามเ ้าระวังการกลับซ้ า                                                             
อย่างสม่ าเสมอ
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หัวข้อที่ 3 
เร่ือง ระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้าและการส่งต่อ 
(Depressive Disorder Surveillance System and Refer) 
 
ที่มาและความส าคัญ 

การแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการด าเนินโรค บริบททางสังคม กิจกรรม
การคัดกรอง หรือการรักษา ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาและลดความสูญเสียจากโรคซึมเศร้าได้ การด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังคงต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากการอบรม 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เชื่อมโยงกับระบบดูแลเฝ้า
ระวังโรคซึมเศร้า และการส่งต่อ 

 
เนื้อหา 

1. สภาพปัญหาการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของไทย  มาตรการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของไทย 
2. การพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า และมาตรการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า 
3. กระบวนการดูแลรักษาตามระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 
4. เครื่องและเทคโนโลยีในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 
5. การเชื่อมโยงกับการวินิจฉัยโรค การรักษา การรับไว้รักษาในโรงพยาบาล และการส่งต่อ 
6. บรรยาย ซักถามและสรุประบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

 
ระยะเวลา 

1 ชั่วโมง 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. Slide ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและการส่งต่อ 
2. แบบ Pre-post test 
3. คู่มือผู้เข้ารับการอบรม 
4. Projector 

 
วิธีการประเมินผล 

1. ผล Pre-post test 
2. การประเมินความมั่นใจในการน าปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
3. การประเมินความพึงพอใจเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
4. การสังเกต การถามตอบ แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ 
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Slide Power Point ประกอบการอบรม  
  

ระบบดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้า 
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
...........................................  

ส าพปัญหาของการดูแล
รัก าโรคซึมเศร้าของไทย 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
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               �                          

 ประชาชนส่วนใหญข่าดการตระหนัก มีความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องคิดว่าอาการซึมเศร้าเป นเรื่อง
ธรรมดาเป นแล้วก หายเองและมีอคติตอ่ความ
เจ บป่วยจิตเวชรวมทั้งโรคซึมเศร้า

 การเข้าถึงบริการผูป้่วยโรคซึมเศร้าน้อยมาก  
(3.34%)

 ขาดเทคโนโลยแีละแนวทางการป้องกันโรค
ซึมเศร้าที่มปีระสิทธ ิาพ

Awareness

Accessibility

Prevention

 แพทย์เวชป บิัตทิั่วไปทุกระดบัไมม่ั่นใจใน
การวินิจ ัยโรคซึมเศร้า

 มีความจ ากัดของการดูแลรัก าทั้ง การ
รัก าด้วยยา และทางจิตสังคม 

 ไม่มีระบบติดตามเ ้าระวังการกลบัเป นซ้ า
ของโรคที่มีประสิทธิผล

Diagnosis

Treatment

Surveillance

Result of situation analysis 

fiscal yr 2006

 
มาตรการแก้ไขปัญหา
โรคซึมเศร้า 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
.......................................
....................................... 
....................................... 
....................................... 
....................................... 

 

ระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า
ในการอบรมการดูแลเ ้าดูแลเ า้ระวังโรคซึมเศร้าส าหรับผู้ป บิัติ

มาตรการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า
1. ลดอคติในเรื่องโรคซึมเศร้าในบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป โดย

สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

2. ลดการเกิดโรคในผู้ท่ีเสี่ยงโดยการค้นหาและส่งเสริมป้องกัน

3. ลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการซึมเศร้า โดยผู้ป่วยได้รับการดูแล
รัก าอย่างรวดเร วตั้งแต่เริ่มมีอาการ ด้วยวิธีการรัก าที่มีประสิทธิ าพและ
นานพอ

4. ป้องกันผลแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรคซึมเศร้า เช่น การ ่าตัวตาย

5. ป้องกันการกลับซ้ าและการกลับเป นใหม่ของโรค
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ระบบดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้า 
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ระบบดูแลเ ้าระวังโรค
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กระบวนการดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า 
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ประเมินการ ่าตัวตาย
ด้วย 8Qการวินิจ ัยโรคและดูแลรัก าโรค

ซึมเศร้าและด้วยแนวทางการ
จัดการตามระดับความรุนแรง

ระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า

Depression
Surveillance

System

การค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า:
คัดกรองด้วย 2Q

ประเมินโรคซึมเศร้า
ด้วย 9Q

ติดตามเ ้าระวังการกลับซ้ า
ด้วย 9Q

รายงาน สรุปผล

บันทึกผลทาง www

บันทึกผลทาง www

บันทึกผลทาง www

บันทึกผลทาง www

บันทึกผลทาง www

อ ส ม รพ สต รพช. รพท รพ ท่ีมีจิตแพทย์

+ve+ve

Education

+ve

≥ 7

ติดตามการรัก าจน 9Q <7 ทุก 1 เดือน เป นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้

ให้การรัก า
ตามมาตร าน

การรัก า

Non MDD

≥ 7

ไม่มีปัญหาทางสังคมจิตใจ

ประเมินการ ่าตัวตายด้วย 8Q

9Q 
≥19

Csg

8Q
≥17

มีปัญหาทางสังคมจิตใจ
≥7

ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Qประเมินด้วย 9Q ≥ 7

ผลประเมินด้วย 9Q

แจ้งผลและให้สุข าพจิตศึก า

คัดกรอง

แจ้งผลและ
ให้สุข าพจิต

ศึก า

ติดตามด้วย 9Q
ซ้ าอีก 1 เดือน

Mild 9Q=7-12
Moderate 9Q=13-18

Severe 9Q≥19

วินิจ ัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์

MDD

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย 2Q

≥7

Csg+Edญาติ

Rx+Csg+Edญาติ

ประเมิน
การ ่าตัวตายด้วย

8Q

ติดตามด้วย 
9Qหรือ และ8Q

ทุกเดือนเป นเวลา 1 ปี 

กระบวนการดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า
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เครื่องมือในระบบดูแล
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การคัดกรองในระบบ
ดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้าด้วย 2Q 
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กิจกรรม เคร่ืองมือ คู่มือ ผู้ใช้

การคัดกรองโรคซึมเศร้าใน
ชุมชนและในกลุ่มเสี่ยงในสถาน
บริการ

แบบคัดกรอง 2Q

คู่มือโรคซึมเศร้าหายได้

อสม  พยาบาล หรือ
จนท สาธารณสุข ใน 
รพ สต /รพช /รพท 

การประเมินและจ าแนกความ
รุนแรงของโรคซึมเศร้า

แบบประเมิน 9Q   ่าตัวตาย 8Q  
คู่มือโรคซึมเศร้าหายได้

พยาบาล หรือ 
แพทย์ที่รพสต /

รพช /รพท การติดตามเ ้าระวังการกลับ
เป นซ้ า

แบบประเมิน 9Q
คู่มือโรคซึมเศร้าหายได้  แนวทาง 

การดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า แนวทางการดูแลเ ้าระวัง 

เครื่องมือและคู่มือในระบบดูแลเ ้าระวัง

การคัดกรองในระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า
ผู้คัดกรอง สถานที่ด าเนินการคัดกรอง เครื่องมือที่ใช้ คัดกรองเมื่อไหร่

อ ส ม ชุมชน 2Q -ระยะเวลาที่รณรงค์
-ทุกครั้งท่ีพบกลุ่มเสี่ยง
หรือรายที่สงสัย

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข
พยาบาล
แพทย์

รพ สต  รพช  รพท   คลินิกโรคเบาหวาน  
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกโรคไต  คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิก ากครร ์และหลังคลอด
คลินิกสารเสพติด และ OPD  

2Q -ทุกครั้งที่ให้บริการผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง โดยสามารถใช้
เป นค าถามที่ถามประจ า
ทุกรายในคลินิกดังกล่าว

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2Q
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กลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรอง
โรคซึมเศร้า 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................  
การคัดกรองโรค
ซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
....................................... 

กลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองโรคซึมเศร้า

1. ผู้ป่วยเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ไตวาย 
มะเร ง โรคหัวใจ  โรคหลอดเลือด
สมอง

2. ผู้ป่วยสูงอายุ

3. ผู้ที่ต้ังครร ์หรือหลังคลอด

4. ผู้ที่มีปัญหาสุรา  สารเสพติด

5. กลุ่มทีม่าด้วยอาการซึมเศร้า
ชัดเจน

6. ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางกายเร้ือรัง
หลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้

7. กลุ่มทีม่ีการสูญเสีย (คนที่รักหรือ
สินทรัพย์จ านวนมาก 

11

กลุ่มที่สามารถประมาณการจ านวนได้ กลุ่มที่ประมาณการจ านวนไดย้าก

 
การประเมินความ
รุนแรงของโรค 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
....................................... 
 

 

ถ้าผล
การคัดกรอง
พบว่า
มีแนวโน้ม
ป่วยเป นโรค
ซึมเศร้า
จะท าอย่างไร
ต่อไป

สถานที่คัดกรอง การด าเนินการ

ในชุมชน
 คัดกรองโดย อสม  

ส่งต่อสถานีอนามัยที่รับผิดชอบเพ่ือประเมิน 
9Q 

ในสถานีอนามัย ประเมิน 9Q 
 ป ิบัติตามหนังสือแนวทางการดูแลเ ้าระวัง
โรคซึมเศร้าระดับจังหวัด 

ในคลินิกโรงพยาบาล ประเมิน 9Q
 ป ิบัติตามหนังสือแนวทางการดูแลเ ้าระวัง
โรคซึมเศร้าระดับจังหวัด 

ถ้าผล 2Q มีแนวโน้มป่วยเป นโรคซึมเศร้า

การประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้า
ผู้ประเมิน สถานที่ด าเนินการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ ประเมินเมื่อไหร่

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

รพ สต 9Q -ประเมินทุกรายที่
คัดกรองได้
ผลบวก
-ควรประเมินทันที
หลังคัดกรองและ
ไม่ควรเว้นช่วง
นานเกิน 3 เดือน

พยาบาล
แพทย์

รพช  รพท   คลินิกโรคเบาหวาน  
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกโรคไต  คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิก ากครร ์และหลังคลอด
คลินิกสารเสพติด และ OPD
หรือ คลินิกจิตเวช  
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การประเมินความ
รุนแรงของโรค 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
................…………………..
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................  
การประเมินโรคซึมเศร้า
ด้วย 9Q 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
....................................... 

 

การแปลผล 9Q 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................  

Depression Depressive disorders Remission Relapse

ประเมิน

ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเ ้าระวัง

ประเมินผู้ป่วย
หรือความรุนแรง

และการ
เปลี่ยนแปลง

ของโรคซึมเศร้า

- ปกติ
- น้อย
- ปานกลาง
- รุนแรง

ระดระดบั
ความรุนแรง

9Q

เครื่องมือการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

การแปลผลการใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q

คะแนน การแปลผล

<7 ปกติหรือมีอาการน้อยมาก

7-12 ระดับ Mild

13-18 ระดับ Moderate

≥  ระดับ Severe
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การประเมินความรุนแรง
ของโรค 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
………………………………..… 
  

การประเมิน 
การ ่าตัวตาย 
ในรายที่  Q≥7 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………   

การประเมิน 
การ ่าตัวตายด้วย 8Q 
ในรายที่  Q≥7 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
 

 

ถ้าผล 9Q ≥7 คะแนน จะท าอย่างไรต่อไป

สถานที่ประเมิน การด าเนินการ

ในสถานีอนามัย ให้ประเมิน 8Q และส่งต่อรพช  หรือ รพท เพ่ือ
ประเมิน 9Q 8Q ซ้ าอีกคร้ัง
 ป ิบัติตามหนังสือแนวทางการดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้าระดับจังหวัด 

ในคลินิก
โรงพยาบาล

ส่งพบแพทย์เพ่ือให้การวินิจ ัยตามเกณ ์ ICD10 
หรือ DSM-IV
 ป ิบัติตามหนังสือแนวทางการดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้าระดับจังหวัด 

ถ้าผล
การประเมิน
ด้วย 9Q
พบว่า
มีอาการของ
โรคซึมเศร้า
จะท าอย่างไร
ต่อไป

การประเมินการ ่าตัวตาย
ผู้ประเมิน สถานที่ด าเนินการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ ประเมินเมื่อไหร่

เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

รพ สต 8Q -ประเมินทุกรายในผู้
ที่ม ี9Q≥7 คะแนน
-ควรประเมินทันทีพยาบาล

แพทย์
รพช  รพท   คลินิกโรคเบาหวาน  
คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด 
คลินิกโรคไต  คลินิกผู้สูงอายุ 
คลินิก ากครร ์และหลังคลอด 
คลินิกสารเสพติด และ OPD หรือ 
คลินิกจิตเวช  

แบบประเมินแนวโน้มการ ่าตัวตายด้วย 8Q

ใน
 1

 เด
ือน

ที่ผ
่าน

มา
รว

มว
ันนี้
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การประเมิน 
การ ่าตัวตายด้วย 8Q 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 
.................................... 

 

การประเมิน 
การ ่าตัวตาย 
ในรายที่  Q≥7 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………  

การวินิจ ัยโรคซึมเศร้า
ในระบบดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้า 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………  

แบบประเมินการ ่าตัวตาย 8 ค าถาม  8Q)

คะแนนรวม แนวโน้มที่จะ ่าตัวตายในปัจจุบัน

1-8 Mild

9-16 Moderate

≥  7 Severe

การแปลผลประเมินด้วย 8Q

ถ้าผล 8Q ≥1 คะแนนจะท าอย่างไรต่อไป

สถานที่ประเมิน การด าเนินการ

ในสถานีอนามัย ส่งต่อรพช  หรือ รพท 
 ป ิบัติตามหนังสือแนวทางการดูแลเ ้า
ระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด 

ในคลินิก
โรงพยาบาล

 ป ิบัติตามหนังสือแนวทางการดูแลเ ้า
ระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด 

ถ้าผล
การประเมิน
ด้วย 8Q
พบว่า
มีแนวโน้มจะ
 ่าตัวตาย
จะท าอย่างไร
ต่อไป

การวินิจ ัยโรคซึมเศร้าในระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า
ผู้วินิจ ัย สถานที่ด าเนินการวินิจ ัย เครื่องมือที่ใช้ ด าเนินการเม่ือไหร่

แพทย์ รพช  รพท  ICD 10
Or DSM-IV

-ตรวจวินิจ ัยทุกราย
ในผู้ท่ีมีคะแนน 9Q≥7 
- ไม่ควรเว้นช่วงนาน
เกิน 3 เดือน

จิตแพทย์ โรงพยาบาลจิตเวช หรือ 
โรงพยาบาลทั่วไป

ICD 10
Or DSM-IV

-ทุกครั้งที่ให้บริการ
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรือ
ทุกรายที่ 9Q≥ 7 
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การประเมินและ
วินิจ ัยโรค 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………  

การประเมินและ
วินิจ ัยโรคของแพทย์ 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………  

การประเมินและ
วินิจ ัยโรค 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………  

การประเมินวินิจ ัยของแพทย์ Step 1

Step 2การประเมินวินิจ ัยของแพทย์

Step 2การประเมินวินิจ ัยของแพทย์
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การประเมินและ
วินิจ ัยโรค 
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..  
การดูแลรัก าหลังพบว่า 
ป่วยเป นโรคซึมเศร้า 
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..  

Criteria for admission 
………………………………..……
…………………………..…………
……………………..………………
………………..……………………
…………..…………………………
……..……………………………….
.………………………………..……
…………………………..…………
……………………..………………
………………..……………………  

ลงรหัส ICD 10การประเมินวินิจ ัยของแพทย์

ถ้าวินิจ ัยเป นโรคซึมเศร้าแล้วจะท าอย่างไรต่อไป
สถานที่ประเมิน การด าเนินการในรายท่ีได้รับวินิจ ัยเป นโรคซึมเศร้า

ใน รพช รพท รพศ ลงบันทึกใน 43 แ ้ม หรือโปรแกรมการบันทึกของพื้นที่
ให้การดูแลช่วยเหลือตามแนวทาง

ในโรงพยาบาลจิตเวช ป ิบัติตามมาตร านการดูแลรัก าโรคซึมเศร้าของหน่วยงาน

ข้อควรพิจารณารับไว้รัก าในโรงพยาบาล

1.  มีความเสี่ยงสูงท่ีจะเป นอันตรายต่อตนเอง  อาจดูจากคะแนนจาก
แบบทดสอบ  Q≥17) และไม่สามารถส่งไปรับการรัก าต่อยัง รพ จิต
เวช หรือ รพ ที่มีจิตแพทย์ได้

2.   มีความเสี่ยงสูงที่จะเป นอันตรายต่อผู้อ่ืน และไม่สามารถส่งไปรับการ
รัก าต่อยัง รพ จิตเวช หรือ รพ ที่มีจิตแพทย์ได้

3.   มีคะแนนจากแบบทดสอบ  Q อยู่ในเกณ ์ moderate (คะแนน≥    
และไม่มีผู้ที่สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดได้
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กรณีที่ผู้ป่วยม ีsuicide 
risk high   Q≥ 7   
………………………………..……
…………………………..…………
………………………………………
…………………………………….. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
…………………………………………  
การดูแลรัก าตามระดบั
ความรุนแรง 
………………………………..……
…………………………..…………
………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………...…
……………………………..…………  
Slide รวมกิจกรรมการดูแล
ที่เชื่อมโยงการคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงด้วย 2Q การประเมิน
อาการด้วย 9Q การประเมิน
การ ่าตัวตายด้วย 8Q  
การจัดการตามระดับความ
รุนแรง 
………………………………..……
…………………………..…………
………………………………………
……………………………………….  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. ..................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................................. . 

 

CRITERIA FOR ADMISSION AND REFER

INDICATIONS FOR HOSPITALIZATION
4. เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมชั่วคราว เช่น ในกรณีที่ผู้ป่วยมี

ปัญหาขัดแย้งรุนแรงในครอบครัว หรือกับเพื่อนบ้าน
5. Poor compliance ที่รัก าแบบ OPD cases ไม่ได้ผล
6. ผู้ป่วยที่เข้าเกณ ์ส่งต่อและจ าเป นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่

ยังไม่สามารถส่งต่อไปรับการรัก ายัง รพ.จิตเวชหรือรพ.ที่มีจิตแพทย์
ได้ในขณะนั้น

การดูแลรัก าตามระดับความรุนแรง

ระดับความรุนแรง การรัก าที่แนะน า ประเด นพิจารณาเพ่ิมเติม

Mild Exercise Therapy
จิตบ าบัด

กรณีทีร่พช ไม่สามารถรัก า
ด้วยจิตบ าบัดได้ให้พิจารณา
รัก าด้วยยารัก าโรคซึมเศร้า

Moderate รัก าด้วยยา และ หรือจิตบ าบัด

Severe

- Non-psychotic รัก าด้วยยา จิตบ าบัด และ หรือ ECT สามารถส่งต่อตามเกณ ์

- Psychotic รัก าด้วยยา และ หรือ ECT

ปกติ

2Q

มีแนวโน้มป่วยเป นโรคซึมเศร้า

แจ้งผล
สุข าพจิตศึก าโรคซึมเศรา้

9Q

8Q
ส่งพบแพทย์เพื่อวินิจ ัย

•ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ใจเร่งดว่น
•เ ้าระวังต่อเนือ่ง

•ช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจ
•ให้มีญาติดูแลใกล้ชิด 
•เ ้าระวังต่อเนือ่ง

•ช่วยแก้ไขปัญหาทุกข์ใจเร่งดว่น
•ให้มีญาติดูแลใกล้ชิด 24 ชม 
หรือเ ้าระวังในรพ  จนคะแนน
ลดลงหรือส่งตอ่รพ จิตเวช

•แจ้งผล
•สุข าพจิตศึก า
•ประเมินปัญหา
เพื่อให้การปรึก า
•ติดตามอาการ

•แจ้งผล
•สุข าพจิตศึก า
•ประเมินปัญหาเพือ่ให้
การปรึก า
•ให้ยาต้านเศร้าและ หรอื
Psychotherapy

•แจ้งผล
•สุข าพจิตศึก า
•ประเมินปัญหาเพือ่ให้การปรึก า
•ให้ยาต้านเศร้า และ หรือ
Psychotherapy
•ส่งต่อร พ จิตเวช

ไม่มีแนวโน้ม ่าตัวตาย

กลุ่มเสี่ยง

น้อย ปานกลาง รุนแรง

ไม่มีอาการ มีอาการ

น้อย

ปานกลาง

รุนแรง
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การส่งต่อไปรพ.ที่มีจิตแพทย ์
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 
Note 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

1.   สงสัยว่า เป นโรค bipolar disorder  มีประวัติ hypomania หรือ 
manic episode และ unsure of diagnosis 

2.   ผู้ป่วยมีความเสี่ยง ่าตัวตายสูง (8Q≥17)
3.   ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือไม่ตอบสนองต่อการรัก าด้วยยาตามแผนการ

รัก าที่ก าหนดนี้  failure to respond to treatment 
4.   มีความเสี่ยงสูงที่จะเป นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อ่ืน และไม่สามารถรับ

ไว้รัก าใน รพช  รพท ได้

ข้อควรพิจารณาส่งต่อไปรพ ที่มีจิตแพทย์

5.   ผู้ป่วยมี severe MDD with psychotic symptoms
6.   ผู้ป่วยมี severe agitation
7.   ผู้ป่วยไม่สามารถดูแลหรือท ากิจวัตรประจ าวันของตนเองได้  self-

neglect 
8.   มีปัญหาทางด้านสังคมจิตใจที่รุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้
9.   มีโรคจิตเวชร่วมที่ซับซ้อนในการรัก า เช่น ปัญหาการดื่มสุรา การใช้

สารเสพติด 

ข้อควรพิจารณาส่งต่อไปรพ ที่มีจิตแพทย์
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หัวข้อที่ 4 
เร่ือง การใช้เครื่องมือในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 
ที่มาและความส าคัญ 

การค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะต้องประกอบด้วย การคัดกรองที่มีความไว ง่าย สะดวก ประกอบกับการ
ประเมินอาการที่แม่นย าสูง สามารถบอกระดับความรุนแรงของโรคได้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายที่เชื่อมโยงกับระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากการอบรม 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  และมี
เจตคติที่เหมาะสมต่อการคัดกรอง ประเมิน และการแจ้งผล  

 
เนื้อหา 
1. ความส าคัญของการคัดกรองและการประเมินโรคซึมเศร้า และประเภทของเครื่องมือ  
2. เครื่องมือในระบบบริการผู้ป่วยโรค  (การพัฒนา  คุณสมบัติ  วิธีการใช้ และข้อควรระวังในการใช้) 
3. ชมวีดีทัศน์สาธิตการใช้เครื่องมือ 2Q 9Q 8Q และฝึกการใช้ 
4. ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
5. สรุปการใช้เครื่องมือกับระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 
ระยะเวลา 

1 ชั่วโมง 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. Slide การใช้เครื่องมือในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
2. วีดีทศัน์สาธิตการใช้เครื่องมือ 2Q 9Q 8Q 
3. แบบ Pre-post test 
4. ใบงานที่ 2 
5. Projector เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 
 
วิธีการประเมินผล 
1. ผล Pre-post test 
2. การประเมินความมั่นใจในการน าปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
3. การสังเกต การถามตอบ แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ 
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Slide Power Point ประกอบการอบรม  
  

การคัดกรองและประเมินโรค
ซึมเศร้าในระบบบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................  
............................................ 
............................................   
เครื่องมือในการคัดกรอง/
ประเมินโรคซึมเศร้า 
...............ใ............................. 
..............................................  
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 

ความเชื่อมโยงของการใช้
เครื่องมือกับการบริการผู้ป่วย 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
 

 

การใช้เครื่องมือในระบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ในการอบรมการบริการผู้ป่วยระวังโรคซึมเศร้าส าหรับผู้ป ิบัติ

หลักสูตรกรมสุข าพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรม เคร่ืองมือ คู่มือ ผู้ใช้

การคัดกรองโรคซึมเศร้าใน
ชุมชนและในกลุ่มเสี่ยงใน
สถานบริการ

แบบคัดกรอง 2Q

คู่มือโรคซึมเศร้าหายได้

อสม  พยาบาล หรือจน
ท สาธารณสุข ในรพ สต /

รพช /รพท 

การประเมินและจ าแนก
ความรุนแรงของโรคซึม

แบบประเมิน 9Q   ่าตัวตาย 8Q  
คู่มือโรคซึมเศร้าหายได้

พยาบาล หรือ แพทย์ที่
รพ สต /รพช /รพท 

การติดตามเ ้าระวังการ
กลับเป นซ้ า

แบบประเมิน 9Q

คู่มือโรคซึมเศร้าหายได้  แนวทาง 

พยาบาล หรือจนท สา
ธารณสุขใน รพ สต / รพช

การดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้า

แนวทางการดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้าระดับจังหวัด

เครื่องมือและคู่มือในระบบดูแลเ ้าระวัง

Depression Depressive disorders Remission Relapse

ประเมินส่งเสริม
ป้องกัน

รัก า
ติดตาม
เ ้าระวัง

รัก าคัดกรอง

ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเ ้าระวัง

วินิจ ัย

2Q 9Q 9Q
8Q

เ ้าระวัง
การ ่าตัวตาย
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เครื่องมือการคัดกรองและ
ประเมินโรคซึมเศร้าของไทย 
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................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
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................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................  

การพัฒนาเครื่องมือในระบบ
บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
การคัดกรองในระบบบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศรา้  
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 

อสม รพ สต รพช. รพท รพ ท่ีมีจิตแพทย์

+ve+ve

Education

+ve

≥ 7

ติดตามการรกั าจน 9Q <7 ทุก 1 เดือน เป นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้

ให้การรัก า
ตามมาตร าน

การรัก า

Non MDD

≥ 7

ไม่มีปัญหาทางสังคมจิตใจ

ประเมินการ ่าตวัตายดว้ย 8Q

9Q 
≥19

Csg

8Q
≥17

มีปัญหาทางสังคมจิตใจ
≥7

ประเมินโรคซึมเศร้าดว้ย 9Qประเมินด้วย 9Q ≥ 7

ผลประเมินด้วย 9Q

แจ้งผลและให้สุข าพจิตศกึ า

คัดกรอง 2Q

แจ้งผลและ
ให้สุข าพจิต

ศึก า

ติดตามด้วย 9Q
ซ้ าอีก 1 เดือน

Mild 9Q=7-12
Moderate 9Q=13-18

Severe 9Q≥19

วินิจ ัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์

MDD

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง 2Q คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงดว้ย 2Q

≥7

Csg+Edญาติ

Rx+Csg+Edญาติ

ประเมิน
การ ่าตัวตายด้วย

8Q

ติดตามด้วย 
9Q หรือ และ 8Q

ทุกเดือนเป นเวลา 1 ปี 

เครื่องมือในกระบวนการดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า

2Q9Q พัฒนามาจากเกณ ์การวินิจ ัยโรคซึมเศร้าเกณ ์ DSM-V
มีอาการดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 5 อาการ เกิดขึ้นแทบทั้งวัน เป นเกือบทุกวัน 

ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ และท าให้เสียหน้าที่การงานการสังคม

1. มีอารมณ์เศร้า ทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอ่ืนสังเกตเห น
2. ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่เคย

ท าทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก

ต้องมีอาการเหล่านี้
อย่างน้อย 1 อย่าง

3. น้ าหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น มากกว่า
ร้อยละ 5  ต่อเดือน  เบื่ออาหาร
หรืออยากอาหารมากขึ้น

4. นอนไม่หลับหรือหลับมาก
5. ท าอะไรช้า เคลื่อนไหวช้าลง หรือ

กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข

6. เหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรง
7. รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร
8. สมาธิหรือความคิดอ่านลดลง
9. คิดถึงเรื่องการตายอยู่ซ้ า  หรือคิด ่า

ตัวตาย หรือพยายาม ่าตัวตายหรือมี
แผน

2 ข้อ

9Q

2Q

9 ข้อ

Depression Depressive disorders Remission Relapse

คัดกรอง

การคัดกรองในระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า

การคัดแยกผู้ป่วยออก
จากกลุ่มไม่ป่วยและลด าระ

การ Dx.โดยแพทย์และ
น าผู้ป่วย

เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ

2Q
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แบบคัดกรอง 2Q ในระบบ
บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
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การแปลผล 2Q 
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การใช้ 2Q คือ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................  

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2Q

การแปลผลการใช้แบบคัดกรอง 2Q

• ถ้า “ไม่มี” ทั้ง 2 ค าถาม ถือว่า ปกติ หรือ ไม่มีแนวโน้มป่วย
เป นโรคซึมเศร้า

• ถ้า “มี” ค าใดค าหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ  มีอาการใด  ในค าถาม
ที่ 1 และ 2  หมายถึง เป นผู้มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะ
เป นโรคซึมเศร้า

 วัตถุประสงค์ เพ่ือค้นหาผู้ที่
มีแนวโน้มป่วยเป นโรค
ซึมเศร้า

 ผู้ใช้ คือ อสม  พยาบาล 
นวก สาธารณสุข จพง 
สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม

 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเสี่ยง 
7 กลุ่ม หรือประชาชนทั่วไป

 ข้อจ ากัด ไม่สามารถใช้กับผู้
ที่มี าวะปัญญาอ่อน โรคจิต

การใช้แบบคัดกรอง 2Q
 วิธีการใช้

1. ถามเป นรายบุคคลกับผู้ป่วย 

2. ถามทีละข้อ เน้นการถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในช่วง 2 
สัปดาห์ท่ีผ่านมารวมถึงวันนี้   

3. หากผู้ถูกถามไม่เข้าใจ ไม่ควรอธิบายหรือขยายความ
เพ่ิม ควรถามซ้ าจนกว่าผู้ถูกถามได้ตอบตามความ
เข้าใจของเขาเอง

4. ถ้าพบว่า ความเสี่ยงที่จะป่วยเป นโรคซึมเศร้า ให้แจ้ง
ผล “ควรได้รับการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q  ายใน 
2 สัปดาห์ แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน” 
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 ถ้า “ไม่มี” ทั้ง 2 ค าถาม ถือว่า “ปกติ” หรือ ไม่มีแนวโน้มป่วยเป น
โรคซึมเศร้า

 ถ้า “ม”ี ค าใดค าหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ  มีอาการใด  ในค าถามที่ 1 
และ 2  หมายถึง เป นผู้มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป นโรค
ซึมเศร้า

ถ้าผลการคัดกรอง 2Q ผิดปกติ ควรท าอย่างไร

ถ้าพบว่า ความเสี่ยงที่จะป่วยเป นโรคซึมเศร้า 

“ควรได้รับการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q 

 ายใน 2 สัปดาห์ แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน” 

Depression Depressive disorders Remission Relapse

ประเมิน

ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเ ้าระวัง

ประเมินผู้ป่วย
หรือความรุนแรง

และการ
เปลี่ยนแปลง

ของโรคซึมเศร้า

- ปกติ
- น้อย
- ปานกลาง
- รุนแรง

ระดระดบั
ความรุนแรง

9Q

Depression Depressive disorders Remission Relapse

ความเชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือกับการดูแลเ ้าระวัง

เครื่องมือประเมิน
ช่วยในการติดตาม
ความก้าวหน้าของ

ผู้ป่วยและ
วัดประสิทธิผล
ในการรัก า

ระดประเมิน
ความรุนแรง
หลังจากได้รับ

การรัก า

ติดตามเ ้าระวังและ
ประเมินผลลัพธ์การรัก า

- น้อย
- ปานกลาง
- รุนแรง
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การประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 
9Q 
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การแปลผล 9Q 
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การใช้แบบประเมินด้วย 9Q 
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เครื่องมือการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

การแปลผลการใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q

คะแนน การแปลผล

<7 ปกติ หรือ
มีอาการน้อยมาก

7-12 ระดับ Mild

13-18 ระดับ Moderate

≥  ระดับ Severe

ค่าจุดตัด  cut off score = 7 คะแนน 
เป นจุดตัดที่แบ่งระดับการวินิจ ัยหรือ
จ าแนกคนที่ป่วยออกจากคนไม่ป่วยเลือก
จากค่า ความไว (Sensitivity) 75.68% 
และ ความจ าเพาะสูง (Specificity) 
92.85% เป นระดับที่สูงและสอดคล้องกับ
บริบทของโรคซึมเศร้าในคนไทย

 วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน
ระดับความรุนแรงของอาการ
โรคซึมเศร้าของผู้ที่มีแนวโน้ม
ป่วยเป นโรคซึมเศร้า  2Q+ve)

 ผู้ใช้ คือ พยาบาล นวก -จพง 
สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีแนวโน้ม
ป่วยเป นโรคซึมเศร้า   Q+ve)

 ข้อจ ากัด ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มี
 าวะปัญญาอ่อน โรคจิต

การใช้แบบประเมินอาการซึมเศร้าด้วย 9Q
 วิธีการใช้

1. ถามเป นรายบุคคลกับผู้ป่วย 

2. อธิบายท่ีมาและลัก ณะของการประเมินด้วย 9Q

3. ถามทีละข้อ เน้นการถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในช่วง 2 
สัปดาห์ท่ีผ่านมารวมถึงวันนี้   

4. หากผู้ถูกถามไม่เข้าใจ ไม่ควรอธิบายหรือขยายความ
เพ่ิม ควรถามซ้ าจนกว่าผู้ถูกถามได้ตอบตามความ
เข้าใจของเขาเอง

5. ถ้าพบว่า คะแนน 9Q ≥7 ให้แจ้งผล และควรได้รับ
การดูแลรัก าตามระดับความรุนแรง
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ผลของแบบประเมินโรค
ซึมเศร้า  Q ผิดปกต ิ
ท าอย่างไร 
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การประเมิน 
การ ่าตัวตายด้วย 8Q 
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................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................  

การแปลผลการประเมิน 
การ ่าตัวตายด้วย 8Q 
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………………………...………
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ถ้า   ผลการประเมินด้วย 9Q≥ 7 ขึ้นไป

           8Q      

ถ้าผลการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q ผิดปกติต้องท าอย่างไร

แบบประเมินแนวโน้มการ ่าตัวตายด้วย 8Q

ใน
 1

 เด
ือน

ที่ผ
่าน

มา
รว

มว
ันนี้

แบบประเมินการ ่าตัวตาย 8 ค าถาม  8Q)

คะแนนรวม แนวโน้มท่ีจะ ่าตัวตายในปัจจุบัน

1-8 Mild

9-16 Moderate

≥  7 Severe

การแปลผลประเมินด้วย 8Q
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การใช้แบบประเมิน 
การ ่าตัวตายด้วย 8Q 
ในรายที่  Q≥7 
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...……… 

 
สรุปการใช้เครื่องมือ     
ในระบบดูแลเ ้าระวัง  
โรคซึมเศร้า 
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...………
………………………...……… 
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 วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน
ระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงต่อการ ่าตัวตายในผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า  9Q≥7 ขึ้นไป 

 ผู้ใช้ คือ พยาบาล นวก -จพง 
สาธารณสุขที่ผ่านการอบรม

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีผลการ
ประเมินด้วย 9Q คะแนน ≥7 
ขึ้นไป 

 ข้อจ ากัด ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มี
 าวะปัญญาอ่อน โรคจิต

การใช้แบบประเมินการ ่าตัวตายด้วย 8Q
 วิธีการใช้

1. ถามเป นรายบุคคลกับผู้ป่วย 

2. อธิบายท่ีมาและลัก ณะของการประเมินด้วย 8Q

3. ถามทีละข้อ ประเมินคร้ังแรกถามให้ครบทั้ง 8 ข้อ 
ผู้ป่วยท่ีมา Follow up ประเมินเ พาะข้อ 1-7

4. หากผู้ถูกถามไม่เข้าใจ ไม่ควรอธิบายหรือขยายความ
เพ่ิม ควรถามซ้ าจนกว่าผู้ถูกถามได้ตอบตามความ
เข้าใจของเขาเอง

5. ถ้าพบว่า คะแนน 8Q ≥1 ให้แจ้งผล และควรได้รับ
การดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง

ประเ ท เครื่องมือ การใช้
คัดกรองโรคซึมเศร้าในชุมชนและ
ในกลุ่มเสี่ยงในสถานบริการ

แบบคัดกรองด้วย 2Q • การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการคัดกรองและ
การประเมิน

• ถามด้วย า าที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือผู้
ถูกสัม า ณ์

• ควรถามให้ได้ค าตอบทีละข้อ

• ไม่ควรอธิบายขยายความเพิ่มเตมิถ้าไม่ตอบ 
ให้ถามซ้ า

• พยายามถามให้ได้ค าตอบทุกข้อ

• รวมคะแนนและแจ้งผลพร้อมให้ค าแนะน า
หรือวิธีการป ิบัติตัวตามแนวทางตอ่ไป

ประเมินและจ าแนกความรุนแรง
ของโรคซึมเศร้า ความเสี่ยงหรือ
แนวโน้ม ่าตัวตาย

แบบประเมินดว้ย 9Q

แบบประเมิน ่าตัวตาย 
8Q

ประกอบการวินิจ ัยโรคซึมเศร้า
ของแพทย์

แบบประเมินดว้ย 9Q

การติดตามเ ้าระวังการกลับเป น
ซ้ า

แบบประเมินดว้ย 9Q

สรุปการใช้แบบการคัดกรองและแบบประเมินโรคซึมเศร้า
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 ึกป ิบัตกิารใช้เครื่องมือในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 

ใบงานที่ 2 
แสดงบทบาทสมมุติในการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 2Q 9Q และ 8Q 

 
 กลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้เข้ารับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด โดยแบ่งผู้เข้ารับการ

อบรมฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Triad group  โดยก าหนดบทบาทสมมติ  3 บทบาท ได้แก่           
1. ผู้ถูกสัมภาษณ์   2. ผู้สัมภาษณ์  3. ผู้สังเกตการณ์ 

  ึกป ิบัติ/ด าเนินการตามสถานการณ์สมมุติ ดังนี้ 
 
ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง  มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.สต. ด้วยผลการคัดกรอง

ด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม พบว่า มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  และเมื่อประเมินโรค
ซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม พบว่า  ได้ 21  คะแนน 

ประวัติเก่าผู้ป่วย  หญิงไทย  อายุ  44  ปี  มีบุตร  2 คน  หลังหย่ากับสามีได้ประมาณ  1  เดือน  เริ่ม
มีอาการความสนใจต่อกิจกรรมต่างๆ ลดลง เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ  มีความคิดอยากท าร้ายตนเอง   
 
 บทบาทผู้ถูกสัม า ณ์    “แสดงเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามสถานการณ์สมมติ” 
 บทบาทผู้สัม า ณ์   “แสดงเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับ

จังหวัด”โดยปฏิบัติดังนี้ 
1. คัดกรองผู้ป่วยด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) แล้วแจ้งผลการคัดกรองโรค

ซึมเศร้าว่า  “มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า”  
2. ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) แล้วแจ้งผลการประเมิน

โรคซึมเศร้าว่า “มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง” 
3. ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 8 ค าถาม 

(8Q) แล้วแจ้งผลความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายว่า  “มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายระดับรุนแรง” 
 บทบาทผู้สังเกตการณ์   “สังเกตเก่ียวกับความถูกต้อง/ความชัดเจนของการคัดกรอง/ประเมินโรค

ซึมเศร้า ด้วย 2Q 9Q 8Q”  
 
ประเด นอ ิปราย 
 ความรู้สึกของผู้ถูกสัม า ณ์ การถูกคัดกรอง ด้วย 2Q และประเมินโรคซึมเศร้า ด้วย 9Q 8Q 
 ความคิดเห นผู้สัม า ณ์ เกี่ยวการใช้เครื่องมือในการคัดกรอง ด้วย 2Q และประเมินโรคซึมเศร้า 

ด้วย 9Q 8Q 
 ความถูกต้อง/ชัดเจน ของการใช้เครื่องมือในการคัดกรอง ด้วย 2Q และประเมินโรคซึมเศร้า ด้วย 9Q 

8Q 
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หัวข้อที่ 5 
เร่ือง การแจ้งผลและให้สุข าพจิตศึก าผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 
ที่มาและความส าคัญ 

การเตรียมความพร้อมทางจิตใจให้กับผู้ที่ถูกประเมินว่า ป่วยเป็นโรคทางจิตเวช เป็นสิ่งที่ต้องเตรียม
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการรักษา การปฏิบัติตัวเพ่ือให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ทันต่อการป้องกันการ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้น และควรตามด้วยการให้ความรู้ในรูปแบบของการมีส่วนร่วม เพิ่มในส่วนที่ขาด 
 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากการอบรม 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการแจ้งผลการคัดกรองและการให้
สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 
เนื้อหา 
1. ความส าคัญของการแจ้งผล และการให้สุขภาพจิตศึกษา 
2. หลักการในการแจ้งผลและการให้สุขภาพจิตศึกษา  
3. ชมวีดีทัศน์สาธิต และฝึกการแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา  
4. สรุปการแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา เพ่ือเตรียมผู้เข้าอบรมสู่การฝึกปฏิบัติ 
5. ความเชื่อมโยงกับระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 
6. บรรยาย ซักถาม และสรุปการแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา 
 
ระยะเวลา 

1 ชั่วโมง 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. Slide การแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา 
2. วดีีทัศน์สาธิตการแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา 
3. แบบ Pre-post test 
4. ใบงานที่ 3 
5. Projector เครื่องเล่นวีดีทัศน์ 
 
วิธีการประเมินผล 
1. ผล Pre-post test 
2. การประเมินความมั่นใจในการน าปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
3. การสังเกต การถามตอบ แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ 
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Slide Power Point ประกอบการอบรม   
 
การแจ้งผลและให้สุข าพจิต
ศึก า 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  

ความส าคัญของการแจ้งผลและ
ให้สุข าพจิตศึก า 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
  

ความส าคัญของการแจ้งผลและ
ให้สุข าพจิตศึก า 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
  

การแจ้งผลและให้สุข าพจิตศึก า
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ในการอบรมการบรกิารผู้ป่วยระวังโรคซึมเศร้าส าหรับผู้ป บิัติ
หลักสูตรกรมสขุ าพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ความส าคัญของ                                

ระยะเวลาการเจ บป่วย-การป่วยซ้ า
- ความรุนแรงลดลง

ปรับเปลี่ยนพ ติกรรมเพื่อลด 
ป้องกันการเจ บป่วย

รับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจ บป่วย

ท าให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับ
การเจ บป่วย

ความสอดคล้องกับ
การเจ บป่วย
เทคนิคการให้

สุข าพจิตศึก า
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ความส าคัญแจ้งผล 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

 
ความส าคัญการให้สุข าพจิต
ศึก า 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

 
หลักการแจ้งผล 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  

ความส าคัญของ                   

การประเมิน
ความรู้สึก ความ
คาดหวัง ลดความ

ตื่นตระหนก

เตรียมความ
พร้อม

ยอมรับการ
เจ บป่วย

ความส าคัญของ                    

ความรู ้ความ
เข้าใจในความ

เจ บป่วย

การให้
ความส าคัญ 
ตระหนักรู้

รับมือกับการ
เจ บป่วยและ
ผลกระทบ

1. ประเมินความคาดหวังต่อผลการคัดกรอง ประเมินโรค
ซึมเศร้าและความเข้าใจในผลการประเมิน

   “                                                        
    ” 

    “                                   ”
“                       ” และ “                     
            ”

หลักการแจ้งผลการคัดกรองและประเมิน
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หลักการแจ้งผล (ต่อ  
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  
การแจ้งผลและการให้สุข าพจิต
ศึก า 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  
การให้สุข าพจิตศึก า (ต่อ  
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  

2. แจ้งผลการคัดกรอง ประเมินอย่างตรงไปตรงมา ด้วย า าที่
เข้าใจง่าย                                            

3.                           ของผู้รับบริการ และตรวจสอบ
ความเข้าใจ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

4. เน้นย้ า “โรคซึมเศร้าสามารถรัก า หายได้”

หลักการแจ้งผลการคัดกรองและประเมิน

หลักการให้สุข าพจิตศึก าเรื่องโรคซึมเศร้า
หลักการ
1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. มีการสื่อสารสองทางโดยใช้ทัก ะย่อยของกระบวนการให้การ

ปรึก า 
3. สื่อสารรายละเอียดที่จ าเป นแก่ผู้รับบริการเพื่อให้เข้าใจตนเอง

และมีข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า          
              

2. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและจ าเป นในส่วนที่ขาด และส่วนที่
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

3. ประเมินความรู้สึก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
                         

4. สรุปยืนยันข้อมูลที่ตอบว่า รู้และเข้าใจถูกต้อง

ขั้นตอนการให้สุข าพจิตศึก า
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ข้อมูลที่ส าคัญ 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  
ตัวอย่างค าถาม 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  

 ึกป ิบัติ 
……………………………….………………. 
……………………………….………………. 
……………………………….………………. 
……………………………….………………. 
……………………………….………………. 
……………………………….………………. 
……………………………….………………. 
……………………………….………………. 
……………………………….………………. 

 

ข้อมูลส าคัญส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

1. สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า  ให้ผู้ป่วยได้ทบทวนสาเหตุที่น่าจะ
สัมพันธ์กับการเกิดอาการซึมเศร้าของผู้ป่วย 

2. การออกก าลังกายนาน  30 นาทีสัปดาห์ละอย่างน้อย 2-3 วันจะช่วย
ลดอาการซึมเศร้า

3. โรคซึมเศร้า ไม่ใช่โรคจิต รัก าหายได้ โดยใช้เวลารัก านานอย่างน้อย 
6 เดือน เมื่อรับประทานยาอย่างต่อเนื่องทุกวัน แพทย์จะพิจารณาปรับ
ลดยาลงเร่ือย จนหยุดยาได้ในที่สุด ไม่ปรับหรือลดยาเอง

4. การจัดการกับความเครียดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

ตัวอย่างค าถามในการประเมินผู้ป่วย

• “คุณเคยได้ยินหรือรู้จักโรคซึมเศร้าหรือไม่   ถ้าเคย   เข้าใจว่า
อย่างไร”

• “เท่าที่คุณรู้ โรคซึมเศร้าคืออะไร”
• “คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง  หลังจากรับ ังข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าแล้ว”
• “หลังจากนี้คุณคิดว่าจะจัดการเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของตัวเอง   

เพ่ือรัก าอาการซึมเศร้าต่อไปอย่างไร”
• “มีอะไรที่ยังไม่สบายใจอยากจะถามหรือคุยเพิ่มเติมอีกมั ยคะ”

การแบ่งกลุ่ม ึกป ิบัติตามใบงานที่ 2
   ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  3   คน 
   และก าหนดบทบาทสมมุต ิ    บทบาท  ได้แก่ 
                             9Q=21   
             
                  

  ด าเนินการตอ่ไปนี้
1.  ึกป ิบัติการให้สุข าพจิตศึก าใช้เวลา 10 นาที
2. อ ิปรายในกลุ่มย่อย โดยให้ผู้สังเกตการณ์ feedback 
3. สุ่มตัวแทนอ ิปรายในกลุ่มใหญ่
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ประเมินผลการ ึกป ิบัติ 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
สรุปการให้สุข าพจิตศึก า 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
……………………………………………..  
สรุปการให้สุข าพจิตศึก า 
(ต่อ  
……………………………………………… 
………………………………………………
…..……………………………………………
……..…………………………………………
………..………………………………………
…………..……………………………………
……………..…………………………………
………………..……………………………… 

 
 

Note 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

1. ความรู้สึก ความ ชัดเจน 
ความมั่นใจของการใช้
เครื่องมือ

2. เทคนิคการให้สุข าพจิต
ศึก า การแจ้งผลถูกต้อง 
หรือไม่    

3. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการ
ประเมินโรคซึมเศร้าการ
แจ้งผล การให้สุข าพจิต
ศึก า

1. ความรู้สึกที่ถูก 
ประเมินว่าป่วยเป น
โรคซึมเศร้า 

2. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

3. เมื่อไปรับบริการ 
คาดหวังอะไรบ้าง

4. สิ่งที่พยาบาลควร
เพิ่มเติมประเด น
ใดบ้าง

1. ความชัดเจน ความ
ถูกต้องของการใช้
เครื่องมือ2Q/9Q /8Q

2. เทคนิคการให้
สุข าพจิตศึก า การ
แจ้งผลถูกต้อง หรือไม่    

3. พ ติกรรมของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า

1. พยาบาล 2.ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3.ผู้สังเกตการณ์

สรุปการแจ้งผลการคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้า
1. ประเมินความคาดหวังต่อผลการคัดกรอง ประเมินโรค

ซึมเศร้าและความเข้าใจในผลการประเมิน
2. แจ้งผลการคัดกรอง ประเมินอย่างตรงไปตรงมา ด้วย

 า าที่เข้าใจง่าย                                  
            

3.                           ของผู้รับบริการและ
ตรวจสอบความเข้าใจพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

สรุปการให้สุข าพจิตศึก า

ใช้เมื่อไหร่ 

ใช้เพื่ออะไร เพ่ือให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจและเห นความส าคัญใน
การดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน รัก าโรคซึมเศร้า

หลังจากแจ้งผลการประเมิน 9Q 
หลังจากผู้ป่วยพบแพทย์

และแพทย์วินิจ ัยว่าผู้ป่วยเป นโรคซึมเศร้า 
ขณะผู้ป่วยรับการรัก าอยู่ในระบบ

มีหลักอย่างไร
ประเมินความรู้เดิม  เพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่มี

ประเมินความรู้สึก ความเข้าใจให้ดี
หลังให้สุข าพจิตศึก า
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 ึกป ิบัตกิารแจ้งผลและให้สุข าพจิตศึก า 
 

ใบงานที่ 3 
แสดงบทบาทสมมุติในการแจ้งผลและให้สุข าพจิตศึก า 

 
 กลุ่มเป้าหมาย  คือ ผู้เข้ารับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด โดยแบ่งผู้เข้ารับการ

อบรมฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Triad group  โดยก าหนดบทบาทสมมติ  3 บทบาท ได้แก่           
1. ผู้ถูกสัมภาษณ์   2. ผู้สัมภาษณ์  3. ผู้สังเกตการณ์ 

  ึกป ิบัติ/ด าเนินการตามสถานการณ์สมมุติ ดังนี้ 
 
ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง  มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.สต. ด้วยผลการคัดกรอง

ด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม พบว่า มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า  และเมื่อประเมินโรค
ซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม พบว่า  ได้ 21  คะแนน 

ประวัติเก่าผู้ป่วย  หญิงไทย  อายุ  44  ปี  มีบุตร  2 คน  หลังหย่ากับสามีได้ประมาณ  1  เดือน  เริ่ม
มีอาการความสนใจต่อกิจกรรมต่างๆ ลดลง เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ  มีความคิดอยากท าร้ายตนเอง   
 
 บทบาทผู้ถูกสัม า ณ์    “แสดงเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามสถานการณ์สมมติ” 
 บทบาทผู้สัม า ณ์   “แสดงเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับ

จังหวัด”โดยปฏิบัติดังนี้ 
4. แจ้งผลการคัดกรองด้วย 2Q และการประเมินด้วย 9Q 8Q ในกรณีที่ผลการคัดกรองโรค

ซึมเศร้าด้วยทักษะการแจ้งข่าวร้าย ว่า  “มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า” 
ผลการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q พบว่า “มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง” และผล
การประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายด้วย 8Q พบว่า  “มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายระดับ
รุนแรง” 

5. ให้สุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยรายนี้ 
 บทบาทผู้สังเกตการณ์   “สังเกตเก่ียวกับความถูกต้อง/ความชัดเจนของทักษะการแจ้งผลการคัด

กรอง/ประเมินโรคซึมเศร้า และการให้สุขภาพจิตศึกษาของผู้สัมภาษณ์”  
 
ประเด นอ ิปราย 

1. ความรู้สึกของผู้ถูกสัม า ณ์ หลังถูกแจ้งผลว่า ที่ได้รับแจ้งผลการคัดกรองด้วย 2Q และการประเมิน
ด้วย 9Q 8Q และการให้สุขภาพจิตศึกษา 

2. ความคิดเห นผู้สัม า ณ์ เกี่ยวการแจ้งผลการคัดกรองด้วย 2Q และการประเมินด้วย 9Q 8Q และ
การให้สุขภาพจิตศึกษา 

3. ความถูกต้อง/ชัดเจน ของการแจ้งผลการคัดกรองด้วย 2Q และการประเมินด้วย 9Q 8Q และการให้
สุขภาพจิตศึกษา 
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หัวข้อที่ 6 
เร่ือง การบ าบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ในกรณีที่ผู้สอนสามารถสอนได้  
 
ที่มาและความส าคัญ 
         การดูแลรักษาโรคซึมเศร้าที่ดีท่ีสุดคือ การรักษาด้วยยาต้านเศร้าร่วมกับการบ าบัดทางสังคมจิตใจ ซึ่ง
ผู้ให้การบ าบัดจ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ าบัดทางสังคมจิตใจที่สามารถลดความรุนแรง
ของอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากการอบรม 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในชนิดของการบ าบัดทางสังคมจิตใจ  ที่ใช้ได้ผลกับผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าของไทย ต่อไปนี้ 

1. การให้การปรึกษา (Counseling : Csg.) 
2. การบ าบัดด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy ;CBT)  
3. การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Therapy; PST) 

 
เนื้อหา 

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ การบ าบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย Csg., CBT, PST  
2. ซักถาม และสรุปให้เห็นประเด็นส าคัญที่เชื่อมโยงกับระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 
ระยะเวลา 

30 นาที 
 

สื่อ/อุปกรณ์ 
1. Slide น าเสนอ และสรุปประเด็นส าคัญตามค าถาม 
2. Projector 

 
วิธีการประเมินผล 

1. การประเมินความรู้ ความเข้าใจเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
2. การประเมินความมั่นใจในการน าปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 
3. การสังเกตการถามตอบ แสดงความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ 
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Slide ประกอบการอบรม 
 
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความส าคัญการดูแลช่วยเหลือ
ทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
………………………………………………  

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความส าคัญการดูแลช่วยเหลือ
ทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความส าคัญการดูแลช่วยเหลือ
ทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าด้วยการให้การปรึก า 
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 

การบ าบัดรัก าทางสังคมจิตใจ
ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ในการอบรมการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับผู้ป ิบัติ
หลักสูตรกรมสุข าพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ท าไมต้องใช้ การดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
Medication is not enough?

•   ใน   ของผู้ป่วยซึมเศร้าตอบสนองต่อยา (Scott, 1996)
– ผู้ป่วยจ านวนหนึ่งไม่ตอบสนองต่อยา 
– ผู้ป่วยจ านวนมากชอบการรัก าที่ไม่ใช่ยา

• ยาช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการนอน แต่มิได้ช่วยในเร่ือง การปรับตัว
เข้ากับสังคม สัมพันธ าพ การท างาน (De Oliveira IR, 
1998)

• CBT has Highest empirical evidence of efficacy
• CBT is the Best-researched therapeutic strategy

                     

1.                

2.            

3.                               

Co CI

5.              

4.               

CoCI

Co =                
Cl =               
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การให้การปรึก า 
……………………………………………… 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
CBT 
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CBT 
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ขั้นตอนการช่วยเหลือ

1. สร้างสัมพันธ าพ
2. การส ารวจปัญหา / องค์ประกอบของปัจจัยต่าง ที่ส่งผลให้เกิด

ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องทางจิตใจ 
3. การช่วยให้ผู้รับบริการก าหนดเป้าหมาย  Goal Setting) ท า

ความเข้าใจกับปัญหา : ตกลงร่วมกันว่า อะไรคือ ปัญหาส าคัญ
ที่สุดที่ผู้รับบริการต้องการที่จะแก้ไขในเวลาที่จ ากัด

4. Refresh หรือพัฒนาทัก ะเ พาะต่าง  และวางแผนการ
แก้ปัญหา ที่ผู้รับบริการสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผน
แก้ไขปัญหาของตนเอง

5. ยุติการปรึก า

นิยาม :เป นการบ าบัดทีใ่ช้

• การไตร่ตรอง 

• การคิดพิจารณาเชิงเหตุเชิงผล 

• มีเวลาจ ากัด 

• มีโครงสร้างการบ าบัด เหมือน psychological 
intervention

(National Clinical Practice Guideline,2009)

การบ าบัดทางความคิดและพ ติกรรม (Cognitive Behavioral  Therapy : CBT) 
ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

CBT ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เน้นอะไร ?

เน้นที่รูปแบบของความคิดของจิตส านึกและการใช้เหตุผลของผู้ป่วย
Cognitive model : 
• เมื่อมีอาการซึมเศร้า ผู้ป่วยจะโ กัสไปที่มุมมองด้านลบของตัวเอง 

ของโลก และอนาคต 
• ผู้บ าบัดต้องให้ความรู้ในการคิด และร่วมมือในการค้นหาความคิด

ทางลบ 
• ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้ที่จะรู้จักกับรู้แบบความคิดทางลบของตน และมี

การประเมินซ้ า
• การช่วยเหลือผู้ป่วยแบบนี้ จะต้อง ึกให้ผู้ป่วยประเมินความคิดของ

ตนด้วยพ ติกรรมใหม่
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Clinical Evidence for CBT

• เป นค าแนะน าระดับกลางว่า ควรบ าบัดใช้ในกรณีที่ผู้ป่วย
ป ิเสธการรัก าด้วยยา หรือดื้อต่อยา  และควรใช้ร่วมกับการ
รัก าด้วยยากรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าในระดับรุนแรง

• จาก Meta-analysis พบว่า CBT เป นวิธีการบ าบัดทางจิตที่
มีประสิทธิ าพในการรกั าผู้ป่วย MDD ไมแ่ตกต่างจากการ
รัก าด้วยยา  Cuijpers.P et al.,2009)

Clinical Evidence for CBT

• CBT ร่วมกับยาจะลดอัตราการ dropout ของผู้ป่วยน้อย
กว่าการรัก าด้วยยาอย่างเดียว  Cuijpers.P et al.,2009)

• CBT มีประสิทธ ิาพในการดูแลผู้ป่วย moderate to
severe depression (Ministry of Health Malasia,2007) 

• CBT ร่วมกับยา antidepressants จะเพิ่มประสิทธิ าพใน
การรัก ากลุ่ม severe depressive disorder มากขึ้น 
 National Clinical Practice Guideline, 2009)

รูปแบบของการบ าบัดด้วย CBT
สามารถท าได้ทั้งในรูปแบบของ Group CBT และ Individual CBT 
โดยผู้บ าบัดที่มีความรู้ ความสามารถ ทัก ะ และประสบการณ์ 
(NICE,2009) 

 Individual CBT

1. ควรท าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มทุเลาหรือหายขาด 

2. จ านวนครั้ง คือ  2–   ครั้ง ในระยะเวลา  –  เดือน

3. ผู้ป่วยซึมเศร้าระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรให้การบ าบัด 
สัปดาห์ละ   ครั้งใน   –   สัปดาห์แรกและควรติดตามผลการ
บ าบัด  –  ครั้ง ในเวลา  –  เดือน 
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รูปแบบของการบ าบัดด้วย CBT

 Group CBT
มีงานวิจัย RCT ที่พบว่า Group CBT Program พบว่า ลดอาการ
ซึมเศร้าได้และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณ าพชีวิตดีขึ้น (Wong. D. F. K,2008)

1. ควรท าในผู้ป่วยซึมเศร้าระดับเล กน้อยถึงปานกลาง 

2. มีรูปแบบโครงสร้างการบ าบัด (Model) ที่ชัดเจน

3. ผู้บ าบัดต้องมีทัก ะความสามารถและประสบการณ์ในการบ าบัด

4. ระยะเวลาคือ 12–16 สัปดาห์ ท าการบ าบัด 10–12 ครั้ง

5. จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 8 – 10 คน 

องค์ประกอบ และหัวข้อในโปรแกรมการบ าบัดความคิดและพ ติกรรม

ทีมผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย โดย ณัทธร  พิทยรัตน์เสถียร และคณะ        
สรุปไว้ว่า การท า CBT ในโรคซึมเศร้า ควรประกอบด้วย 8 หัวข้อดังนี้ 

1. Case Formulation

2. การก าหนดหัวข้อพูดคุย (Agenda Setting)

3. การตั้งเป้าหมายของการบ าบัด (Goal Setting)

4. การจัดตารางกิจกรรม (Activity Scheduling)

5. การบ้าน (Homework)

6. การทดสอบความคิดอัตโนมัติ (Testing Automatic Thought)

7. การดัดแปลงความเชื่อ (Modifying Beliefs)

8. การสิ้นสุดการบ าบัด (Ending Therapy)

ขั้นตอนการบ าบัดด้วย CBT ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  Wong. D. F. K,2008)

 Assessment  and case formulation session
1) ประเมินอาการโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยและความคิดอยากตาย
2) ประเมินโรคที่พบร่วม
3) ประเมินความเหมาะสมในการท าจิตบ าบัดแบบ CBT ของ

ผู้ป่วย
4) อธิบายบทบาทของผู้ป่วยในการรัก า
5) อธิบายความส าคัญของการบ้าน
6) หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการท า case formulation
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เกณ ์การยุติบริการ CBT

• เมื่อผู้ป่วยมีความเข้าใจในความคิดและอารมณ์ 
• จาก evidence base พบว่า หลังจากบ าบัดอย่างน้อย    

session ใน Clinical Practice Guideline ของ Ministry of 
Health Malaysia (2007) 

• Clinical Practice Guideline ของ NICE (2009) แนะน าว่า
ผู้ป่วยที่รับการบ าบัดความคิดและพ ติกรรมควรมีการติดตามผล
การบ าบัดโดยใน Individual CBT ควรติดตามผล  -  ครั้ง เป น
เวลา  -  เดือน 

การประเมินผลการบ าบัดด้วย CBT

การประเมินควรด าเนินการทันทีหลังการบ าบัดครบ และติดตามทุก
เดือน เป นเวลา 3 เดือน ด้วยการประเมินตัวชี้วัดการบ าบัดดังนี้
1) ประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้าที่ลดลง
2)  ประเมินความคิดอัตโนมัติในทางลบด้วยแบบประเมินความคิดอัตโนมัติ

ในทางลบ (Automatic Thoughts Questionnaire : ATQ ) หลังได้รับ
การบ าบัดครบตามโปรแกรมการบ าบัดความคิดและพ ติกรรม (Cognitive 
Behavioral Therapy: CBT)

3) ประเมิน อัตราการไม่สามารถด าเนินการบ าบัดจนครบขั้นตอนการบ าบัดได้ 
โดยมีสาเหตุจากผู้ป่วยหยุดการบ าบัด  drop out)

การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา 
 Problem solving therapy : PST) 

• การบ าบัดที่ใช้การวิเคราะห์พิจารณาเชิงเหตุผล 
• มีข้อจ ากัดของเวลา มีโครงสร้างเหมือนจิตบ าบัด
• เน้นไปที่การจัดการและแก้ไขปัญหาท่ีเ พาะเจาะจง 
• ผูบ้ าบัดและผู้ป่วยท างานร่วมกันในการที่จะค้นหา และ

จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เป นส าคัญ
• มีการจัดการกับปัญหาให้ลดลง และพัฒนาพ ติกรรมการ

แก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม
 National Clinical Practice Guideline,2009)
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Clinical Evidence for PST

• ลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปาน
กลาง  Bell A C, D'Zurilla T J,2009)

• มีประสิทธิ าพในการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสถานบริการระดับ
ป ม ูมิ   primary care )โดยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการ
ช่วยเหลือทางจิตสังคมอื่น เช่น Brief CBT หรือ counseling 
(Cape J,2010)

• ท าร่วมกับการรัก าด้วยยาต้านเศร้า ได้ผลลัพธ์ดีในการบ าบัดผู้ป่วย
ซึมเศร้า มากกว่าการบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างเดียว  Gellis
Z.D.& Kenaley B.,2008)

ชนิดของ PST

• Social Problem Solving Therapy (SPST) เป นรูปแบบการท ากลุ่ม   -
   session เน้นการแก้ปัญหา ทัก ะ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความ
เชื่อท่ีเป นนิสัยหรือมีผลต่อความพยายามที่จะให้ปัญหาหมดไปหรือคงอยู่ได้

• PST for   Primary Care (PST-PC) มี    session  เน้นไปท่ีองค์ประกอบ
หลักท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสามารถ ึกอบรมพัฒนาพยาบาลเพื่อท าการ
บ าบัดได้

• Self Examination Therapy (SET) เป นการจัดการกับเป้าหมายในชีวิต 
ค้นหาพลังท่ีอยู่ในปัญหา ซ่ึงเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ที่จะยอมรับสถานการณ์
ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ถือเป นองค์ประกอบหลักของการบ าบัดแบบ 
PST  เป น guide-format ที่จะน ามาใช้กับ individual or group

เป้าหมายเ พาะของ PST (Bell A C, D'Zurilla T J ,2009)

1. ช่วยให้มีมุมมองทางบวกต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น ประกอบด้วย
1.1 การประเมินว่า ปัญหาคือความท้าทายหรือโอกาสที่เป นประโยชน์
    เชื่อว่า ปัญหาสามารถแก้ไขได้
    เชื่อว่า ตัวเองสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิ าพ

2. ช่วยรู้จักและยอมรับความจริงว่า การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิ าพต้องใช้
เวลาและความพยายาม

3. กระตุ้นให้เกิดการได้มาซึ่งการใช้ทัก ะในการแก้ไขปัญหาที่สมเหตุสมผลใน
ชีวิตจริงประกอบด้วยทัก ะ ในการแก้ไขปัญหา   ด้านคือ
3.1 การให้นิยามของปัญหาและท าความเข้าใจกับโครงสร้างของปัญหา
    ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
    ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
    ด าเนินการตามทางท่ีเลือกและ พิสูจน์
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ขั้นตอนการบ าบัด ด้วย PST
ผู้ป่วยควรได้รับการนัดเพ่ือการบ าบัด จ านวน    -7 session แต่ละ 
session ใช้เวลา    นาที  ถึง   ชั่วโมง ห่างกันทุก   สัปดาห์ 
 Oxman T.E.,2008) ดังนี้

1. ก าหนดปัญหาให้ชัดเจน 
2. ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล 
3. สร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
4. เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ตนพึง
5. ทดลองป ิบัติแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เลือกประเมินผล 
6. ประเมินผล 
# กรณีผู้ป่วยใน  วันเว้นวัน  

การประเมินผลการบ าบัดด้วย PST
 ความสามารถในการรับรู้ปัญหาของผู้ป่วย positive 

problem oriented, negative problem oriented  
 ระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าลดลง 
 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น 

 Problem solving ability 
 ประเมิน อัตราการไม่สามารถด าเนินการบ าบัดจนครบ

ขั้นตอนการ  บ าบัดได้ โดยมีสาเหตุจากผู้ป่วยหยุดการ
บ าบัด  drop out)
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ก. แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
ข. แบบประเมินเจตคติต่อโรคซึมเศร้าและระบบบริการ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ค. แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

เป็นผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง ระบบบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 

ง. ความรูเ้กี่ยวกับโรคซึมเศร้า 
จ. ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 
ฉ. เครื่องมือในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  

 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (2Q) 
 แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q) 
 แบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 ค าถาม (8Q) 

ช. การแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา 
ซ. การบ าบัดทางสังคมจิตใจ 
ฌ. รายชื่อคณะจัดท าหลักสูตรการอบรม 
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ก. แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
 

แบบประเมินความรู้  ก่อนการอบรม   หลังการอบรม  
 

ชื่อ-สกุลผู้ท าแบบประเมิน................................................................หนว่ยงาน.................................... 
 

โปรดท าเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ท่านคิดว่า “ถูกต้อง” และกาเครื่องหมาย    หน้าข้อที่ท่านคิดว่า “ผิด” 
 

……… 
 
 
……… 
 

1. 
 

 
2. 

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV ต้องประกอบด้วย  
1) มีอารมณ์เศร้าทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอ่ืนสังเกตเห็น และ 2) ความสนใจหรือ 
ความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติท่ีเคยท าท้ังหมดหรือแทบท้ังหมดลดลงอย่างมาก 
การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM-IV อาการของโรคต้อง เกิดข้ึนแทบทั้งวัน     
 เป็นเกือบทุกวัน ติดต่อกันไม่ต่ ากว่า 4 สัปดาห์ และท าให้เสียหน้าที่การงานการสังคม 

……… 3. โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีโอกาสกลับมาเป็นโรคซ้ า (relapse)ได้  มีโอกาสเสี่ยงสูงสุดคือ 3-6 เดือนแรก 
……… 
 

4. การรักษาโรคซึมเศร้าด้วยยาในกลุ่ม Tricyclic antidepressants (TCAs)  และ Serotonin reuptake 
inhibitors (SSRIs) มีประสิทธิผลการรักษาไม่แตกต่างกัน แต่ SSRIs มีผลข้างเคียงต่ ากว่ามาก 

……… 5. ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต (psychosis) ไม่สามารถได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า 
……… 
 

6. กลุ่มท่ีมีผลรวมคะแนน = 7-12 คะแนน จากการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q) ควรได้รับ
การประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตายด้วย 8 ค าถาม (8Q) 

……… 
 

7. กลุ่มท่ีมีผลรวมคะแนน >19 คะแนน จากการประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถามควร (9Q) และ
ผลรวมคะแนน ≥ 13 จากการประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตายด้วย 8 ค าถาม (8Q) ให้ส่งต่อไปรับการ
รักษาที่รพ.ที่มีจิตแพทย์หรือรพ.จิตเวชทันที 

……… 
 

8. การกลับเป็นซ้ า (Relapse) ที่หมายถึง การที่มีอาการซึมเศร้าเกิดข้ึนอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 6 
เดือน หลังจากท่ีอาการซึมเศร้าทุเลาหายแล้ว ควรติดตามประเมินการกลับซ้ าของโรคซึมเศร้า
ทุกเดือน ด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน 

……… 
 

9. การกลับเป็นใหม่ (Recurrent) หมายถึง การเกิดอาการครั้งใหม่ ภายหลังจากอาการซึมเศร้าครั้งก่อน
หายไปแล้วนานกว่า 1 ปี 

……… 10. การรักษาผู้ป่วยโรคซึมที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การปรับความคิดและพฤติกรรมร่วมกับยาต้านเศร้า 
……… 
 

11. การเลือกใช้เครื่องมือคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าควรค านึงถึงเป้าหมายและกลุ่มประชากรในการ
ประเมินเท่านั้น 

……… 12. ผลการคัดกรองด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม เป็น ผลบวก หมายถึง ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 

……… 13. หลักการคัดกรองหรือประเมินโรคซึมเศร้า ไม่ควรอธิบายหรือขยายความ ถ้าผู้ป่วยไม่เข้าใจให้ถามซ้ าได้ 
……… 14. แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม สามารถน ามาใช้ติดตามประเมินการกลับเป็นซ้ าได้ 
……… 15. ควรให้สุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้าทันทีหลังจากทราบผลการคัดกรองหรือประเมินโรคซึมเศร้า

และการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจทุกราย 
……… 16. การแจ้งผลการประเมินโรคซึมเศร้าว่า ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าควรยึดหลักการแจ้งข่าวดี 

 

คะแนนที่ท าได้ = คะแนน 

คะแนนเต็ม = 15   คะแนน 
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ข. แบบประเมินเจตคติต่อโรคซึมเศร้าและระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ใช้ก่อนและหลัง 
 

แบบประเมิน  ก่อนการอบรม   หลังการอบรม  
เรื่อง เจตคติต่อโรคซึมเศร้าและระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

 
 

ชื่อ-สกุลผู้ท าแบบประเมิน................................................................หนว่ยงาน.................................... 
 

โปรดกาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห นของท่านมากที่สุดในข้อต่อไปนี้ 
ประเด น ไม่เห น

ด้วย 
อย่างยิ่ง 

ค่อนข้าง 
ไม่ 

เห นด้วย 

ค่อนข้างเห น
ด้วย 

 

เห นด้วย 
อย่างยิ่ง 

 

1. ท่านรู้สึกเห็นใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า     
2. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ท าให้ท่านไม่อยาก

ให้บริการ 
    

3. มีบ่อยครั้งทีท่่านรู้สึกว่า โรคซึมเศร้าขึ้นกับอารมณ์ของผู้ป่วย     
4. บ่อยครั้งท่านรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องให้บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่มี

สาเหตุมาจากผู้ป่วยชอบคิดมากไปเอง 
    

5. เป็นเรื่องยุ่งยากมากในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าตามเกณฑ์การ
วินิจฉัยของ DSM-IV  

    

6. เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อที่โรคซึมเศร้ามีโอกาสกลับมาเป็นโรคซ้ าได้      
7. จะเป็นไปได้อย่างไรที่โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางสมอง      
8. ไม่อยากจะเชื่อว่าเพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า

เท่าๆกับเพศชายเป็นการล าเอียงชัดๆ 
    

9. มันแน่นอนอยู่แล้วที่ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต (psychosis) ที่จะ
เป็นโรคบ้า มากกว่าเป็นโรคซึมเศร้า 

    

10. ปัญหาโรคซึมเศร้าไม่ใช่ปัญหาส าคัญ     
11. การบอกผู้ป่วยว่า โรคซึมเศร้าจากความผิดปกติทางร่างกาย

บางอย่าง เช่น ความดันเลือดต่ า เลือดน้อย หัวใจอ่อน ท าให้
ทุกอย่างง่ายข้ึน 

    

12. การบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรเป็นเรื่องของจิตแพทย์เท่านั้น     
13. การใหบ้ริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท าให้เสียเวลาผู้ป่วยอื่นๆโดยไม่

จ าเป็น 
    

14. การให้ยาต้านเศร้าแต่เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอส าหรับผู้ป่วย
โรคซึมเศร้า 

    

15. ตามความเป็นจริงแล้วระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าช่วยท าให้
ผู้ป่วยเข้าถึงบริการน้อยมาก 

    

16. ระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าช่วยให้ฉันเข้าใจสภาพจิตใจของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดีขึ้น 

    

17. ความพึงพอใจต่อระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในภาพรวม     
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ค. แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป นผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง ระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 

แบบประเมิน  ก่อนการอบรม   หลังการอบรม  
เรื่อง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป นผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง ระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข 

 
 

ชื่อ-สกุลผู้ท าแบบประเมิน................................................................หนว่ยงาน.................................... 
เมื่อคุณมาอยู่จุดนี้แล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้าง ระดับความสามารถของตนเองในการเป็นผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ และความมั่นใจเรื่องโรคซึมเศร้า อยากให้คุณช่วยประเมินเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม โดยกาเครื่องหมายถูก () ลงในช่องค าตอบท่ีเหมาะสมและเป็นจริงมากท่ีสุด 

หัวข้อ 
ความรู้ ความมั่นใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ทัศนคติต่อโรคซึมเศร้าและระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า           
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า           
3. ระบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและการส่งต่อ           
4. การคัดกรอง  การประเมินโรคซึมเศร้า และการแจ้งผล           
5. การบ าบัดรักษาด้วยยาและทางสังคมจิตใจ           
6. การให้สุขภาพจิตศึกษา           
7. การติดตามเฝ้าระวังและประเมินผลการบ าบัดรักษา           

 
ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 
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ง. องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 
 

 ความชุกของโรคซึมเศร้า 

 
ประชากรอายุในวัยท างานจนถึงสูงอายุ พบว่า อัตราความชุกชั่วชีวิต (Lifetime prevalence) สูง

ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 16.61 รองลงมา ร้อยละ 9.8 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ที่ใช้เครื่องมือในการ
ส ารวจเหมือนกัน กลุ่มอายุของประชากรเหมือนกัน2 และต่ าสุดที่ประเทศไนจีเรีย ร้อยละ 3.33 และถ้าเป็น
ความชุกใน 1 ปีที่ผ่านมา (1 year prevalence) ในประเทศออสเตรเลีย จะพบ ร้อยละ 6.74 ซึ่งเท่ากันกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงแม้จะเป็นการศึกษาในช่วงเวลาที่ต่างกัน1 และความชุกในช่วง 1 เดือน ที่ประเทศ
โมร็อคโค พบถึงร้อยละ 26.5 ซึ่งเป็นการใช้ M.I.N.I. Arabic version ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งนี้5 แต่ที่
ประเทศไทยกลับพบอัตราความชุก ร้อยละ 2.4 (T Kongsuk et al. 2010)6 ซึ่งน้อยกว่าประเทศออสเตรเลียที่
พบ ร้อยละ 3.34 

 
 สาเหตุของโรคซึมเศร้า 

 
1. ความผิดปกติของสารสื่อประสาท7 ในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า โรค

ซึมเศร้าเกิดจากอะไร แต่พบว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองที่เก่ียวข้อง
กับการควบคมุอารมณ์และการแสดงออกของอารมณ์เสียความสมดุล ท าให้ท างานของสมองผิดปกติไป  

2. พันธุกรรม8 ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรคซึมเศร้าเพราะพบว่า ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าคนอ่ืนๆใน
ครอบครัวมีโอกาสป่วยได้มากกว่าคนทั่วไป 2.8 เท่า แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีประมาณ 
31-42% ดังนั้น ถึงแม้มีพ่อแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าลูกก็ไม่ได้เป็นกันทุกคน ยังคงมีสาเหตุและปัจจัยอื่นร่วม
ท าให้เกิดอาการของโรคนี้ข้ึน 

 
1
 Ronald C. Kessler, Patricia Berglund, Olga Demler, MS; Robert Jin, Doreen Koretz, Kathleen R. Merikangas, A. John Rush,  

  Ellen E. Walters. (2005). Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National  
  Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry, 62:593-602 
2
 Allen A Herman, Dan J Stein, Soraya Seedat, Steven G Heeringa, Hashim Moomal, David R Williams  (2009).  The South  

  African Stress and Health (SASH) study: 12-month and lifetime prevalence of common mental disorders. S Afr. Med J 2009,  
  99: 339-344.

 

3
 Oye Gureje, Victor O Lasebikan, Lola Kola, Victor A Makanjuola (2006).  Lifetime and 12-month prevalence ofmental  

  disorders in the Nigerian Survey of Mental Health and Well-Being. British Journal of Psychiatry, 188,;465 -471. 
4
 Gavin Andrews, Scott Henderson, Wayne Hall (2001). Prevalence, comorbidity, disability and service utilization. British  

  Journal of  Psychiatry, 178:145-153. 
5
 Kadri N, Agoub M, Assouab F, Tazi MA, Didouh A, Stewart R,Moussaoui D. (2010). Moroccan national study on prevalence  

  of  mental disorders: a community-based epidemiological study. Acta Psychiatr Scand, 121: 71–74. 
6
 T. Kongsuk, P. Kittirattanapaiboon, K. Kenbubpha, S. Sukawaha, J. Leejongpermpoon (2010). The Prevalence of Major  

  Depressive Disorders in Thailand: Results from the Epidemiology of Mental Disorders National Survey 2008. Presented at  
  WPA Section on Epidemiology and Public Health - 2010 Meeting Prediction in Psychiatric Epidemiology: from Childhood  
  and Adolescence to Adulthood July 11 to 14, 2010 - Lisbon, Portugal. 
7 

Rot M. A. H. et al (2009). Neurobiological mechanisms in major depressive disorder. Canadian Medical Association Journals.  
  Febuary(3),305-313 
8
 Shyn  S.I& Hamilton S.P. (2010).The genetics of major depression: Moving beyond the monoamine. Psychiatr Clin North  

   Am. 2010 March ; 33(1): 125–140.  
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3. ลัก ณะบุคลิก าพส่วนตัว1, 2 ก็เป็นปัจจัยที่ท าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า เช่น เป็นคนมอง
โลกในแง่ร้ายอยู่เสมอ สนใจแต่ในด้านไม่ดีหรือด้านลบของสิ่งต่างๆ มากกว่าด้านบวก เมื่อประสบ
ปัญหา    ก็ใช้วธิีหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา เป็นคนเก็บกดอารมณ์ไม่แสดงออกแม้ในสถานการณ์ที่
ควร บุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้า 

4. โรคทางกายหลายโรคและยา ท าให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ ดังนี้ 3 
 

กลุ่ม โรค 
endocrine  disorder of cortisol, thyroxin orparathormone production eg. hypopituitarism, hypoglycemia 
Infections glandular fever, syphilis, AIDS, enchephalitis 
neurological stroke, pakinson’s disease, multiple sclerosis, brain tumors (meningioma), trauma, Cerebral  

lupus 
Carcinoma pancreatic carcinoma, lung  carcinoma 
Nutritional deficiency of folate, nicotinamide (pellagra), vitB12, B1 (thiamine), B6 
Other cerebral ischemia, myocardial infraction 

 
ถึงแม้ว่า ในขณะนี้ยังไม่สรุปชัดเจนว่า โรคซึมเศร้าเกิดจากสาเหตุใด แต่พอสรุปได้เบื้องต้นว่า โรค

ซึมเศร้าเป็นโรคของสารในสมองผิดปกติและพันธุกรรม โดยมีผลกระทบจากบุคลิกภาพและความเครียดในชีวิต
จึงท าให้เกิดอาการป่วยขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1
 Sen S.et al(2003). A BDNF Coding Variant Is Associated with the NEO Personality Inventory Domain Neuroticism, a Risk  

  Factor for  Depression. Neuro psychopharmacology 28. 
2 

Newtown-Howes G. et al.(2006). Personality disorder and the outcome of depression: meta-analysis of published studies.  
  British  Journal  of Psychiatry,188, 13-20. 
3 
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 ลัก ณะทางคลินิกของโรคซึมเศร้า 

 
ค าว่า “โรคซึมเศร้า” ในประเทศไทยมักจะหมายถึง depressive disorders ซึ่งจะต้องอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานในการวินิจฉัย ในปัจจุบันจะใช้อยู่ 2 เกณฑ์หรือ 2 ระบบในการวินิจฉัย คือ ICD1 พัฒนาโดย องค์การ
อนามัยโลก และ DSM 2 พัฒนาโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน เกณฑ์การวินิจฉัยทั้งสองระบบในปัจจุบันพัฒนา
ใกล้เคียงกันมาก 

โรคซึมเศร้าที่จิตแพทย์และแพทย์ทั้งหลายให้การวินิจฉัยผู้ป่วยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีอารมณ์เศร้า  ซึ่งอารมณ์เศร้าจะมีอยู่เกือบตลอดทั้งวันและเป็นทุกวันบางวันอาจเป็นมากบางวัน

อาจเป็นน้อย 
2. ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆที่เคยท าแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก 
3. เบื่ออาหารจนน้ าหนักลดลงหรือบางรายอาจมีความอยากอาหารเพ่ิมขึ้น กินมากจนน้ าหนักเพ่ิม 

(เช่น 2-3 กิโลกรัมต่อเดือน) 
4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน  ส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย หลับดึกแต่จะตื่น

เช้า 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลาปกติที่เคยตื่น และไม่สดชื่น 
5. ท าอะไรช้า พูดช้า เดินเหิน เคลื่อนไวช้าลง แต่มีบางรายก็มีหงุดหงิด กระสับกระส่าย ท าอะไร

เหมือนรีบเร่ง 
6. อ่อนเพลียหรือไร้เรี่ยวแรง ทั้งวันและแทบทุกวัน 
7. รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร 
8. สมาธิหรือความคิดอ่านช้าลดลง 
9. คิดอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อยๆหรือบางรายพยายามฆ่าตัวตายหรือมี

แผนฆ่าตัวตาย 
ถ้ามีอาการดังข้างต้น อย่างน้อย 5 อาการ อยู่นานตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป และมีอารมณ์เศร้า (ข้อ 1) 

หรือเบื่อหน่ายไม่มีความสุข (ข้อ 2) ก็จะเรียกได้ว่า ป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า” แล้ว และต้องได้รับการดูแลรักษา
อย่างถูกต้องต่อไป 
 
 การวินิจ ัยโรคซึมเศร้า 

 
เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าทั้ง 2 ระบบอาศัยพ้ืนฐานเดียวกันในการบ่งชี้ depressive episode คือ  
1. ก าหนดจ านวนขั้นต่ าของอาการหลัก (typical symptoms) และอาการที่เกิดร่วม (associated 

symptoms)  
2. ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าที่มีอาการ โดยอย่างน้อยต้องมีอาการติดต่อกัน 2 สัปดาห์ และใน DSM IV 

เพ่ิมข้อบ่งชี้ที่ 3 คือ ต้องมีการบกพร่องในหน้าที่การงานหรือสังคม ซึ่ง ICD-101 ไม่ได้ก าหนดไว้  
 เกณฑ์ส าหรับ Depressive episode ใน ICD-10 แสดงไว้ในตาราง และเกณฑ์ส าหรับ Major 
depressive disorder ใน DSM-IV2 แสดงไว้ในตาราง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่มีอาการหลักใดๆเพียงหนึ่งเดียวที่
สามารถบ่งชี้ depressive episode หรือ major depressive disorder อาการหลักทั้งหลายที่อยู่ในเกณฑ์ท้ัง
สองกลุ่ม หากมีจ านวนและระยะเวลาเพียงพอ จะท าให้การวินิจฉัยมีความเที่ยงและความตรง 
 
 
1
 World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10).

 

2
 American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition  
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  าวะทางจิตเวชท่ีมีอารมณ์ซึมเศร้า 
 

1. Normal bereavement และ Grief1 เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตายจากของบุคคล
อันเป็นที่รัก ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาวะ mourning โดยที่ grief และ bereavement จะมีลักษณะ
อาการและอาการแสดงของอารมณ์เศร้า ส่วนใหญ่จะหายได้เองภายในเวลา 6-8 สัปดาห์ แต่ถ้าผู้ป่วย
มีอาการนานกว่า 2 เดือนจะเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า  

Normal bereavement มีข้อแตกต่างจากโรคซึมเศร้า จะไม่มีอาการรู้สึกผิดและไร้ค่าอย่าง
มาก ไม่มีความคิดอยากตาย จะไม่มีความคิด และการเคลื่อนไหวเชื่องช้าเหมือนในโรคซึมเศร้า  
อารมณ์เศร้าจะเป็นมากข้ึนเมื่อคิดถึงหรือมีสิ่งเตือนใจให้นึกถึงผู้เสียชีวิต  ในขณะที่ในโรคซึมเศร้า 
อารมณ์เศร้าจะมีโดยอัตโนมัติและไม่ขึ้นกับสิ่งกระตุ้นเตือนใจ    ประสิทธิภาพทางด้านต่างๆ อาจ
บกพร่อง แต่จะเป็นไม่มากและเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น  

ส่วน Grief เป็นความรู้สึกท่ีรับรู้โดยบุคคล (subjective feeling) ต่อการตายของบุคคลอันเป็น
ที่รัก ส่วน mourning เป็นกระบวนการที่จะจัดการกับ grief ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่แสดงออกทางสังคม 

2. ความผิดปกติของการปรับตัว (Adjustment disorder)2 คือ กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกิดตามหลังเหตุการณ์ความเครียด (psychosocial stressors) ที่พบได้ในชีวิตประจ าวัน
ทั่วไป แต่ผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวได้ จะมีอาการทางด้านอารมณ์ หรือพฤติกรรม เป็นการตอบสนอง
ต่อปัญหาทางด้านจิตใจ หรือ ความเครียด โดยมีอาการภายในเวลา 3 เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์
ความเครียดนั้น  จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกทุกข์ใจมากผิดปกติ มีปัญหาทางด้านกิจกรรมเก่ียวกับ
สังคม หน้าที่การงาน การเรียนหรือบกพร่องในด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   โดยที่อาการดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่ปฏิกิริยาความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก (bereavement)  โดย
อาการแสดงที่พบ มีทั้ง อารมณ์เศร้าเด่น  อาการวิตกกังวลเด่น หรือ อารมณ์ผสมแบบวิตกกังวลและ
เศร้าหรือ มีปัญหาความประพฤติผิดปกติ เมื่อปัญหาหรือความเครียดผ่านพ้นไปแล้ว โดยทั่วไปผู้ป่วย
จะมีอาการอยู่นานไม่เกิน 6 เดือน หรือถ้าปัญหาความเครียดยืดเยื้อ ผู้ป่วยอาจมีอาการนานกว่า
ก าหนดได้  

Adjustment disorder with depressed mood จะมีอาการเบื่อหน่าย ท้อแท้ ซึมเศร้า 
ร้องไห้บ่อยๆเป็นอาการเด่น  กลุ่มอาการที่กระทบความอยากอาหาร และการนอนหลับ (vegetative 
symptom) มากเท่ากับโรคซึมเศร้า   แต่จะไม่รุนแรงจนถึงเกณฑ์ของการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า (major 
depressive disorder)  

3. Mixed anxiety and depressive disorder (MADD)3 ในเวชปฏิบัติทั่วไปมักจะพบความ
ผิดปกติชนิดนี้เสมอๆ และก่อให้เกิดความไม่สบายใจจนมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต ผู้ป่วยจะมี
ประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง ไปพบแพทย์ด้วยอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่พบ ท าให้ได้รับการตรวจ
รักษาทางกายหลายรูปแบบ เป็นความผิดปกติที่มีลักษณะทางคลินิกร่วมกันระหว่าง anxiety และ 
depression ที่รุนแรงเท่าๆกัน ไม่สามารถวินิจฉัยเป็นโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะได้ แต่หากอาการนั้นมี
ความรุนแรงถึงขั้นเป็นโรควิตกกังวลหรืออารมณ์เศร้าได้ ก็ให้วินิจฉัยร่วมกันได้ การจะวินิจฉัยเป็น 
MADD ได้จะต้องมีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น tremor, palpitations, dry mouth, 
stomach churning (ป่วน มวนในท้อง) ร่วมด้วยเสมอ แม้เพียงเล็กน้อยหรือช่วงสั้นๆก็ได้ และอาการ
ต่างๆที่มี ต้องไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ความเครียดใดๆด้วย3   

1 
Sidney Zisook, Katherine Shear (2009). Grief and bereavement: what psychiatrists need to know. World Psychiatry;8:67-74 

2 
Patricia Casey1, Susan Bailey (2011). Adjustment disorders: the state of the art. World Psychiatry;10:11-18) 

3 
World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10) 
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4. อารมณ์ผิดปกติใน Psychotic disordcrs  
4.1 โรคจิตเ ท (schizophrenia 1 อารมณ์เศร้าอาจจะพบได้ใน residual phase ของ 

schizophrenia หรืออาจเรียกว่า postschizophrenic depression การวินิจฉัยแยกโรค
ซึมเศร้าออกจากโรคจิตที่มีอารมณ์ซึมเศร้า โดยโรคจิตเภทนี้จะมีอาการโรคจิตโดยมีอาการทาง
อารมณ์ไม่เด่นชัด ประเด็นอย่างอ่ืนที่ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค ได้แก ่ อาการที่เป็นร่วมกัน การ
ด าเนินโรคก่อนหน้านี้ที่มีอาการครบเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจิตเภทมาก่อน ประวัติการเป็นโรคทาง
จิตเวชในครอบครัว ในขณะที่ผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภท อาจมีอารมณ์ซึมเศร้าได้ แต่จ านวนอาการ 
และระยะเวลาที่เป็นมักไม่ถึงเกณฑ์ของการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า (major depressive disorder)  

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการของโรคซึมเศร้าที่มีอาการทางจิตร่วมด้วย (major depressive 
disorder with psychotic feature) หากมาพบครั้งแรก วินิจฉัยอาจแยกได้ยากจาก โรคจิตเภท 
ที่มีอารมณ์เศร้าร่วมด้วย (schizophrenia  with depressed mood) การซักประวัติอย่าง
ละเอียดย้อนไปขณะเริ่มมีอาการมีความส าคัญ โดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีอาการน า หรือประวัติ
ซึมเศร้ามาระยะเวลาหนึ่ง รุนแรงมากขึ้น แล้วจึงเกิดอาการโรคจิตตามมา2    

4.2 โรคจิตเ ทอารมณ์แปรปรวน (schizoaffective disorder)3 เป็นโรคจิตที่อาการทางด้าน
อารมณ์และอาการโรคจิตเภทจะเป็นพร้อมๆกัน ความรุนแรงของอาการโรคจิตกับอารมณ์
เท่าๆกัน และหายเกือบพร้อมๆกัน แต่มีช่วงระยะเวลาที่คั่นอยู่ระหว่าง episodeb ทางอารมณ์  
จะยังคงมีอาการหลงผิดหรือได้ยินเสียงแว่วอยู่ และอาการทางอารมณ์ไม่ชัดเจนนัก ซึ่ง 
schizoaffective disorder  depressive type อาการของโรคจิตจะเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ขณะที่ไม่ปรากฏอาการของความผิดปกติทางด้านอารมณ์ซึมเศร้าให้เห็นเด่นชัด2     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10).  
2 

American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition  
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 โรคหรือ าวะทางกายที่พบอารมณ์ซึมเศร้า 
 

1. โรคทางระบบประสาท ที่มีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมด้วยที่พบบ่อย คือ  
1.1 โรคพาร์กินสัน  Parkinson’s Disease; PD  อาการซึมเศร้าสามารถยากท่ีจะ วินิจฉัยใน PD

เนื่องจากการทับซ้อนระหว่างอาการของ depression และ PD  เช่น depression นอนไม่
หลับหรือนอนมากเกินไป น้ าหนักลดลง เคลื่อนไหวช้า แต่ PD จะมี "subsyndromal" ร่วมกับ
มี tremor. rigidity, bradykinesia, postural instability1, 2 

1.2 โรคสมองเสื่อม (dementia) ที่มีภาวะ pseudodementia ในอารมณ์ซึมเศร้าต่างจากโรค
สมองเสื่อม จะมีอาการ cognition บกพร่องในอารมณ์ซึมเศร้าจะเริ่มเป็นอย่างปัจจุบันทันด่วน 
อาการจะแปรผันระหว่างวัน (diurnal variation) ซึ่งโรคสมองเสื่อมจริงๆ จะไม่แปรผัน ผู้ป่วย 
major depressive episode ที่มีอาการ cognition บกพร่องจะไม่พยายามตอบค าถาม มัก
ตอบเพียงว่า ไม่ทราบ มักจะบกพร่องทั้งความจ าเก่าและความจ าใหม่ ขณะที่ผู้ป่วยโรคสมอง
เสื่อมจะ confabulate และจะบกพร่องที่ความจ าใหม่มากกว่าความจ าเก่า (Ganguli M. 
2009)3; (Teng E et al 2008)4 

1.3 โรคลมชัก  ในผู้ป่วย Temporal lobe epilesy ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะระหว่างชัก (interictal 
phase) อาจจะมีอาการที่คล้ายโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะ  (Regula SB et al 2007)5 

1.4 โรคหลอดเลือดสมอง อารมณ์ซึมเศร้าเป็นอาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยในโรคหลอดเลือดสมอง 
โดยเฉพาะที่เป็นกับสมองส่วนหน้าและซีกซ้าย จะเกิดภายใน 2 ปีหลังจากเริ่มเป็นโรคหลอด
เลือดสมอง หายดีด้วย antidepressant (Carson AJ 2000)6     

1.5 โรคเนื้องอกสมอง เนื้องอกสมองส่วน Temporal และส่วน diencephalon มักท าให้เกิด
อารมณ์ซึมเศร้า (Mainio A et al 2005)7    

 
 
 
 
 
 
 
1 

Bernard Ravina, Emmeline Edwards & Paul Sheehy (2003).  Diagnosis of Depression in Parkinson's Disease. Available from  
   http://www.ninds.nih.gov 
2
 A. Lieberman  (2005). Depression in Parkinson’s disease – a review. Acta Neurologica Scandinavica February. 

3
 Ganguli M. Depression (2009). Cognitive impairment and dementia: Why should clinicians care about the web of  

   causation?. Indian J Psychiatry. Apr 16;51:29-34. Available from: http://www.indianjpsychiatry.org 
4
 Teng E et al (2008). Diagnosing depression in Alzheimer disease with National Institute of Mental Health provisional  

   criteria. Am J  Geriatr Psychiatry;16:469-77 
5
 Regula S Briellmann, Malcolm J Hopwood, Graeme D Jackson (2007). Major depression in temporal lobe epilepsy with  

   Hippocampal sclerosis: clinical and imaging correlates. J Neurol Neurosurg Psychiatry;78:1226–1230. Available from  
   http://www.jnnp.bmj.com  
6
 Carson AJ et al (2000). Depression after stroke and lesion location: a systematic review. Lancet Jul 8;356:122-6. Available  

   from http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
7 

Mainio A et al (2005). Depression and functional outcome in patients with brain tumors: a population-based 1-year follow- 
   up study. J Neurosurg;103:841–847. 



คู่มือผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง ระบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล/นกัวิชาการสาธารณสุข ปี 2558 

 

2. โรคทางกายอ่ืน  ที่ท าให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าร่วมด้วย ได้แก่ mononucleosis, AIDS, general 
paresis, toxoplasmosis, innuenza, viral pneunonia  การติดเชื้อ cytokines   antagonizing 
inflammatory pathways Adiposity สามารถ induce depressive symptoms เนื่องจาก 
cytokines  เข้าไปที่สมอง  brain และส่งผลต่อระบบ  neurotransmitter ซึ่งสัมพันธ์กับ  
depression1  

3. ยา ยาที่ท าให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้ามีหลายชนิด ได้แก่ ยาคุมก าเนิดชนิด steroidal, reserpine, -
methyldpa, ยาฆ่าแมลงชนิด anticholinesterase, cimetidine, indomethacin, ยารักษาโรคจิต
กลุ่ม phenothiazine, thallium, ปรอท, cycloserine vincristine, รวมทั้งยา antihypertensive 
agents และ corticosteroids  ในผู้สูงอายุ2  ยา interferon ที่ใช้รักษา Hapatitis C virus3   

4.  าวะท่ีก าลังถอน ภาวะที่ก าลังถอนโคเคน4 ถอนสุรา5 
5. โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ได้แก่ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ า, ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง,ภาวะ

พาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (hyperparathyroidism)6 ,เบาหวาน7,hypopituitarism8, Addison’s 
disease, Cushing’s syndrome9    

6. โรคที่เกี่ยวกับ connective tissue ได้แก่ rheumatoid arthritis10 และ systemic lupus 
erythrematosus (SLE)11    

7. โรคที่เกี่ยวกับโ ชนาการ ได้แก่ pellagra  และโลหิตจางชนิด pernicious 12  
 
1 

Shelton RC,Miller A.H. (2011). Inflamation in depression:is adiposity a cause.Dialogues Clin Neurosci. 13(1): 41-53. 
2 

Kotlyar  P.M. et al,  Update on Drug-Induced Depression in the Elderly. The American Journal of Geriatric  
  Pharmacotherapy Volume 3, Issue 4, December 2005, Pages 288-300 
3 

Asnis  G.M.(2006). Interferon-Induced Depression in Chronic Hepatitis C: A Review of Its Prevalence, Risk Factors, Biology,  
  and  Treatment Approaches. Journal of Clinical Gastroenterology: April 2006 - Volume 40 - Issue 4 - pp 322-335 
4 

Huang C.C. et al.(2011). Cocaine Withdrawal Impairs Metabotropic Glutamate Receptor-Dependent Long-Term Depression  
  in the  Nucleus Accumbens. The Journal of Neuroscience, 16 March 2011, 31(11): 4194-4203 
5 

Getachew B et al.(2010). Alcohol-induced depressive-like behavior is associated with cortical norepinephrine reduction.  
  Pharmacol  Biochem Behav.Oct;96(4):395-401.  
6
 Chueire V.B.et al(2007). Subclinical hypothyroidism increases the risk for depression in the elderly.Archives of gerontology  

  and  geriatrics.vol 44. January ;21-28. 
7
 Lustman P.J. & Clouse R.E. (2005). Depression in diabetic patients: The relationship between mood and glycemic control.  

  Journal  of diabetes and its complications.vol 19(2);113-122 
8
 Ghigo E. et al.(2005). Consensus guidelines on screening for hypopituitarism following traumatic brain injury.Brain  

  ury.vol.19(9);711-724 

9 
Sonino N, & Fava GA.(2001). Psychiatric disorders associated with Cushing's syndrome. Epidemiology, pathophysiology and  

  treatment. CNS Drugs. ;15(5):361-73. 
10

Charles J Malemud C.J. &  Miller A.H. (2008). Pro-inflammatory cytokine-induced SAPK/MAPK and JAK/STAT in rheumatoid  
  arthritis and the new anti-depression drugs. February, Vol. 12. (2);171-183  
11

Laptev L.et al.(2006). Anti–N-Methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies,Cognitive Dysfunction, and Depression in Systemic  
   Lupus   Erythematosus. ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 54(8), August ;2505–2514 
12

Andres E.et al.(2007).B12  deficiency: A look beyond  pernicious anemia. the journal of Family  Practice. vol 56, (7)  July  
   537-542. 

 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15435946
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15435946
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%2318107%232005%23999969995%23617385%23FLP%23&_cdi=18107&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=cd7fbc270f5498b9262450f937da7e73
http://www.jneurosci.org/search?author1=Chiung-Chun+Huang&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jneurosci.org/search?author1=Chiung-Chun+Huang&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Getachew%20B%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Pharmacol%20Biochem%20Behav.');
http://www.aggjournal.com/article/S0167-4943(06)00023-9/abstract
http://www.jdcjournal.com/article/S1056-8727(04)00004-2/abstract
http://www.jdcjournal.com/article/S1056-8727(04)00004-2/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sonino%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fava%20GA%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'CNS%20Drugs.');
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Malemud%2C+Charles+J%29
http://informahealthcare.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Miller%2C+Andrew+H%29


คู่มือผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง ระบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล/นกัวิชาการสาธารณสุข ปี 2558 

 

จ. ระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า 
 

การแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการด าเนินโรค และบริบททางสังคม
กิจกรรมการคัดกรอง หรือการรักษา ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา และลดความสูญเสียจากโรคซึมเศร้าได้ การ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังคงต้องมีการด าเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าของไทยที่ผ่านมา คือ 1) ประชาชนส่วน
ใหญ่ขาดการตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า อาการซึมเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแล้วก็หายเอง และ
บางส่วนคิดว่า เป็นบ้าวิกลจริตจึงมีความรังเกียจ เมื่อเจ็บป่วยก็จะปฏิเสธการรักษา 2) แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ในโรงพยาบาลทุกระดับไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยยาต้านเศร้า 3) ระบบการรักษามีข้อจ ากัด
ของการดูแลรักษาด้วยยา ส่วนการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจซึ่งเป็นวิธีรักษาที่ส าคัญ เช่น จิตบ าบัด ยังมีน้อย
มาก เนื่องจากขาดทั้งผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ ขาดเทคโนโลยีและแนวทางการส่งเสริมป้องกันโรคซึมเศร้าที่
มีประสิทธิภาพ ง่ายและสะดวกใช้ 4) การค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท าในหลายพื้นที่แต่ไม่เข้มข้น และไม่
เชื่อมโยงกับระบบการดูแลรักษาในสถานบริการสาธารณสุข 5) ยังไม่มีระบบติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ า
ของโรคท่ีมีประสิทธิผล 6) ในการก าหนดนโยบายสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าเป็นอันดับรองจากโรคทางกายอ่ืนๆ (อัจฉราภรณ์ สี่หิรัญวงศ์ และ
คณะ 2549; ธรณินทร์ กองสุข และคณะ 2551) 

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ดังนี้ 
1. ลดอคติในเรื่องโรคซึมเศร้าในบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป โดยสร้างความตระหนัก

และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
2. ลดการเกิดโรคในผู้ที่เสี่ยงโดยการค้นหาและส่งเสริมป้องกันในกลุ่มเสี่ยง 
3. ลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการซึมเศร้า โดยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว 

ด้วยวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและนานพอ  ตั้งแต่เริ่มมีอาการ 
4. ป้องกันผลแทรกซ้อนที่จะเกิดจากโรคซึมเศร้า เช่น การฆ่าตัวตาย 
5. ป้องกันการกลับซ้ าและการกลับเป็นใหม่ของโรค 
การแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะการด าเนิน

โรคของโรคซึมเศร้า (แสดงในภาพที่ 1) ซึ่งมักเริ่มจากมีอาการซึมเศร้า (Depression) หลังประสบเหตุการณ์ท่ี
ก่อความเครียดในชีวิต ถ้าบุคคลนั้นมีแนวโน้มทางด้านพันธุกรรมหรือขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาหรือมีปัจจัย
ชักน าและปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆร่วมด้วย ก็ท าให้อาการซึมเศร้ารุนแรงและเป็นอยู่นานจนเป็นโรคซึมเศร้า หากไม่ได้
รับการรักษาก็จะมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานหรือบางรายอาจฆ่าตัวตาย ผู้ป่วยบางรายอาการซึมเศร้าก็ทุเลา
เองได้  ในรายที่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการซึมเศร้าจะทุเลาและลดความรุนแรงลงได้เร็วกว่า แต่จะมี
อัตราการกลับเป็นซ้ าสูงและการเกิดซ้ าหากได้รับการรักษาไม่ถูกต้องและไม่นานพอ  

 
 าพที ่1 แสดงการด าเนินโรคซึมเศร้า 
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ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การส่งเสริมป้องกัน หรือการคัดกรอง จึงไม่      
เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าที่ด าเนินกิจกรรมครอบคลุมอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะการด าเนินโรค กิจกรรมควรประกอบด้วย (แสดงในภาพที่2 ) 

1. การรณรงค์ให้เกิดความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณะ 
2. บ่งชี้กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การส่งเสริมป้องกันการเกิดโรค 
3. คัดกรองเพ่ือค้นหาผู้มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เพ่ือให้การวินิจฉัยและประเมินความ

รุนแรงของโรค 
4. ส่งเสริมให้มีการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้าที่ถูกต้องในโรงพยาบาลชุมชน/

โรงพยาบาลทั่วไป 
5. ให้การช่วยเหลือและรักษาที่เหมาะสมตามความรุนแรงของโรค 
6. ติดตามเฝ้าระวังการกลับซ้ าและการกลับเป็นใหม่ 

 
 าพที ่2 แสดงแสดงความสัมพันธ์ของการดูแลช่วยเหลือและการด าเนินโรคซึมเศร้า 

 
 
 การพัฒนาระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด 

 
กรมสุขภาพจิตโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคซึมเศร้า จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลานครินทร์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ท าการ
พัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา (ดังภาพการพัฒนาระบบฯ) โดยเริ่ม
ในปี 2549 ท าให้ไดร้ะบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และเทคโนโลยี/คู่มือ/ความรู้ในการส่งเสริม
ป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าส าหรับประชาชนทั่วไป และส าหรับกลุ่มเสี่ยง สื่อวีดีทัศน์ส าหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุข และพยาบาล โปรแกรมระบบสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า พัฒนาแบบคัดกรองโรค
ซึมเศร้าด้วย 2Q แบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9Q และแบบประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตายด้วย 8Q 
และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์ พยาบาล และอสม. ในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดยโสธร  

ในปี 2550 ไดข้ยายผลการด าเนินการ 4 จังหวัดคือ จังหวัดมุกดาหาร สงขลา นครสวรรค์ และ
ก าแพงเพชร น าระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าไปใช้ในพ้ืนที่ มีผลการด าเนินการค้นหาผู้ที่มีแนวโน้มป่วยเป็น
โรคซึมเศร้ารายใหม่ ด้วยการคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน  
ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม ไตวาย 
มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด  CVA ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือหลังคลอด ผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติด 
กลุ่มท่ีมีการสูญเสียคนที่รักหรือสินทรัพย์ 
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ในปี 2551-2552 กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายให้เพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากข้ึน 
จึงได้มีการปรับปรุงระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทผู้ใช้มากขึ้น มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการส่งเสริมเพ่ือป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าส าหรับประชาชนทั่วไป และส าหรับกลุ่มเสี่ยง 
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการค้นหา การประเมินโรคซึมเศร้า การรักษาด้วยยา และการติดตามเฝ้าระวังให้
สอดคล้องกับบริบทของคนไทยโดยรวม มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้าทุกระดับของสถานบริการทั่วประเทศ โดยอบรมแกนน าในการด าเนินงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ระดับจังหวัด ที่มีความสามารถในการเป็นพ่ีเลี้ยง ผู้เข้ารับการอบรม ติดตาม แนะน าช่วยเหลือ และเป็นที่
ปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และอบรมผู้ปฏิบัติทุกจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งได้ปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าให้ใช้ได้ทุกพ้ืนที่ สนับสนุนเอกสาร/สื่อ/คู่มือการด าเนินงาน 
จดัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตและประเทศ และขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่  

ในปี 2553 – ปัจจุบัน มีการขยายการด าเนินงานไปทั่วประเทศ และมุ่งเน้นที่กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ 
มีการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยการพัฒนา/ปรับปรุง/จัดท าคู่มือให้ชัดเจนและง่ายส าหรับทุกหน่วยบริการ มี
สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นทั้ง 4 ภาค จัดท าโปรแกรมส าหรับบันทึกกิจกรรมและรายงานทาง Web application 
พัฒนาต้นแบบของแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อบรมพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าแก่แพทย์ พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขในสถาน
บริการทุกระดับเป็นการอบรมเพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานใหม่ และติดตามช่วยเหลือเชิงลึกในพ้ืนที่ที่มี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อนในการด าเนินงาน 

 าพการพัฒนาระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้าโดยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา 

 
“ระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด” เป็นนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยง

ระบบบริการในทุกหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศ ที่ประกอบด้วยหลายนวัตกรรม คือ การค้นหา “แบบ
คัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย  Q” การประเมินอาการโรคซึมเศร้าเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคและการรักษา คือ 
“แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย  Q” การจัดการโรคซึมเศร้าที่จะท าให้มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
เพ่ิมข้ึน คือ “แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชป ิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับป ม ูมิ
และทุติย ูม ิ (CPG-MDD-GP)” และการรายงาน คือ “โปรแกรมระบบสารสนเทศการดูแลเ ้าระวังโรค
ซึมเศร้าระดับจังหวัด” ในรูปแบบของ web application 
 

การพัฒนาระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า พ ศ  2549-2555

วิเคราะห์สถานการณ์

พัฒนาเครื่องมือ

พัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมป้องกัน

พัฒนาระบบเ ้าระวัง
และข้อมูลสารสนเทศ

พัฒนาแนวทางการดูแลรัก า

Pilot study
จังหวัดยโสธร

ติดตาม
ประเมินผล

      ปรับปรุงเครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบ

ทดลองขยายผล
ใน 22 จังหวัดระบบการเ ้าระวัง

การดูแลรัก า

การพัฒนาระบบ 
เครื่องมือ เทคโนโลยี

เครื่องมือ
คัดกรอง ประเมิน

การส่งเสริมป้องกัน

ขั้นตอน 1-3 
ด าเนินการปี 2549

ด าเนินการ
ปี 2550

ขั้นตอนที่ 
5-6 

ด าเนินการ
ปี 2551

ขยายผล        
ท่ัวประเทศ

ปี 2552-2555 

ทบทวน
องค์ความรู้

1

2

3

34

5

6

7
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 ขั้นตอนการวางระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัด เป็นคณะท างานที่จะท าหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานเพ่ือวางระบบ 
ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน ตามแผน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ควรประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอ าเภอหรือศูนย์สาธารณสุขชุมชน 
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลจิตเวช
และศูนย์สุขภาพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่เป็นที่ปรึกษา  

2. ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินงาน คณะท างานควรประชุมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลส าเร็จ วางแผนปฏบิัติ  ก าหนด ระดับของการคัดกรอง วางระบบ/แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย  
ทบทวน/ปรับปรุงรายการยาต้านเศร้าที่มีใช้อยู่ในจังหวัด  ก าหนดผู้ปฏิบัติที่ต้องเข้าอบรมการใช้
เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า  และวางระบบ/แนวทางการรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ 

3. พัฒนาศักย าพของผู้ป ิบัติงาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความเข้าใจและฝึกทักษะใน
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1) ความรู้พื้นฐานของโรคซึมเศร้าและความจ าเป็นที่ต้องมีการดูแลเฝ้าระวัง 2) 
ภาพรวมของระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 3) การใช้เครื่องมือคัดกรองและการแจ้งผลคัดกรอง 4) 
การใช้เครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้า  การแจ้งผลและการช่วยเหลือตามระดับ
ความรุนแรงของโรค 5) การใช้เครื่องมือประเมินการฆ่าตัวตาย  การแจ้งผลและการช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรง 6) การให้สุขภาพจิตศึกษาและการให้การปรึกษา 7) การรักษาด้วยยาต้านเศร้า 8) 
การบันทึกและการรายงานผล 

4. ป ิบัติตามแผน ระบบจะเริ่มต้นจากการบ่งชี้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีแนวโน้มจะป่วยและการคัดกรอง     
ซึ่งการคัดกรองนั้นสามารถท าได้โดย อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถาน
บริการ จากนั้นก็จะน าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาและติดตามการกลับเป็นซ้ าต่อไป  

5. ก ากับติดตาม เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเนื่องจากต้องด าเนินการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชุมชน       
สถานี อนามัย  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลจิตเวช โดยมีผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานของจังหวัดด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นระยะ 

6. ประเมินผลส าเร จ เป็นการประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีหลายระดับทั้ง
ด้านกระบวนการ  ผลลัพธ์ และผลกระทบ ได้แก่ 1) อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน
พ้ืนที ่2) อัตราการหายทุเลาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับการรักษา3) อัตราผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับ
การติดตามการกลับเป็นซ้ าเป็นเวลา 1 ปีหลังทุเลา 4) อัตราการกลับเป็นซ้ าหรือกลับเป็นใหม่ 5) 
อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 6) อัตราความพึงพอใจของการได้รับบริการ 

7. ปรับปรุงระบบ ในแต่ละปีควรมีการทบทวนระบบโดยอาศัยข้อมูลจากการนิเทศก ากับติดตามและการ
ประเมินผลส าเร็จตามตัวชี้วัดเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 กิจกรรมการด าเนินงานในระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า 
 

1. การค้นหาผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยเป นโรคซึมเศร้า เริ่มจากการค้นหาผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้า ด้วยการคัดกรองในประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ด้วย 2 ค าถาม (2Q) โดย อสม. พยาบาล/
จพง.-นวก.สาธารณสุขในพ้ืนที่ที่ผ่านการอบรม พร้อมกับแจ้งผลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดกรองทั้งรายที่ได้ผล
ปกติ และผลที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และให้สุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า 

2. การวินิจ ัย การประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้าและการ ่าตัวตาย ส าหรับในรายที่ผลคัด
กรองพบว่า มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องส่งไปรับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์ทั่วไปใน
โรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมการวินิจฉัยโรคจิตเวชด้วยเกณฑ์มาตรฐาน ICD-10 หรือ DSM-IV หรือใช้
เครื่องมือมาตรฐานที่ผ่านการเปรียบเทียบกับ Gold standard แล้ว คือ แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 
9Q ซึ่งจ าแนกความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้าออกเป็น 3 กลุ่มตามความรุนแรง แล้วให้การ
ช่วยเหลือรักษาหรือรักษาสอดคล้องกับระดับความรุนแรงของโรคตาม CPG-MDD-GP ทีเ่ป็นแนวทาง
ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในการวินิจฉัยแยกโรค จ าแนก
ระดับความรุนแรง และการรักษาด้วยยา 

3. การดูแลช่วยเหลือและรัก าโรคซึมเศร้า การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในระดับจังหวัดนั้น จะเน้นการ
รักษาด้วยยาต้านเศร้าร่วมกับการแก้ไขปัญหาด้านสังคมจิตใจเป็นหลัก การติดตามผลการรักษาใช้
แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q ทุกเดือนเพ่ือประเมินอาการ เมื่อรักษาจนอาการทุเลาแล้ว ต้องให้
การรักษาต่อเนื่องนาน 6 เดือน จึงพิจารณาลดยาลงจนหยุดยา 

4. ติดตามเ ้าระวังการกลับซ้ าและการกลับเป นใหม่ เมื่อผู้ป่วยหยุดยาได้โรงพยาบาลชุมชนจะส่งต่อให้
สถานีอนามัยหรือศูนย์สาธารณสุขชุมชนเป็นผู้ติดตามเพ่ือป้องกันการกลับซ้ า และการกลับเป็นใหม่ 
โดยใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q ทุกเดือน เป็นเวลา 1 ปี หากผู้ป่วยไม่มีอาการก าเริบ ก็
สามารถยุติหรือจ าหน่ายผู้ป่วยจากระบบได้ แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการก าเริบของโรคซึมเศร้า สถานีอนามัย
หรือศูนย์สุขภาพจิตชุมชนจะส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็นการน าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ
ตามระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในระดับจังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 3  

 

 าพที ่3 แสดงผังการไหลแสดงกระบวนการในระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้าในระดับจังหวัด 

 
 

หมายเหตุ : ถ้า รพ.สต.มีแพทย์ให้วินิจ ัยและรัก าก ไม่ต้องส่งต่อขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมในแตล่ะพ้ืนที่ 

อสม รพ สต รพช. รพท รพ ที่มีจิตแพทย์

+ve+ve

Education

+ve

≥ 7

ติดตามการรัก าจน 9Q <7 ทุก 1 เดือน เป นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้

ให้การรัก า
ตามมาตร าน

การรัก า

Non MDD

≥ 7

ไม่มีปัญหาทางสังคมจิตใจ

ประเมินการ ่าตัวตายด้วย 8Q

9Q 
≥19

Csg

8Q
≥17

มีปัญหาทางสังคมจิตใจ
≥7

ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Qประเมินด้วย 9Q ≥ 7

ผลประเมินด้วย 9Q

แจ้งผลและให้สุข าพจิตศึก า

คัดกรอง

แจ้งผลและ
ให้สุข าพจิต

ศึก า

ติดตามด้วย 9Q
ซ้ าอีก 1 เดือน

Mild 9Q=7-12
Moderate 9Q=13-18

Severe 9Q≥19

วินิจ ัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์ด้วย CPG MDD GP

MDD

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย 2Q

≥7

Csg+Edญาติ

Rx ตาม CPG MDD GP
+Csg+Edญาติ

ประเมิน
การ ่าตัวตายด้วย

8Q

ติดตามด้วย 
9Qหรือ และ8Q

ทุกเดือนเป นเวลา 1 ปี 
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 . เครื่องมือในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 
 เครื่องมือค้นหาผู้มีแนวโน้มป่วยเป นโรคซึมเศร้า ด้วยแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (2Q) 1, 2 

 
เครื่องมือคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม คัดกรองอารมณ์เศร้ามีความไวสูงร้อยละ 97.3 (95%CI=95.4-

7.6%) ความจ าเพาะต่ าร้อยละ 45.6 (95%CI=42.5-48.7%) ความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า (Positive 
Likelihood Ratio) เท่ากับ 1.74 เท่า แต่ถ้าทั้งสองข้อตอบว่า “ใช่” จะเพ่ิมความจ าเพาะสูงขึ้นถึงร้อยละ 
85.1% (95%CI=82.9-87.3%) ความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า (Positive Likelihood Ratio) เท่ากับ 4.82 เท่า1 

 

 

 

 
 
 

1 สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, ธรณินทร์ กองสุข, ณรงค์ มณีทอน, เบญจลักษณ์ มณีทอน, กมลเนตร วรณเสวก, เกษราภาณ์ เคนบุปผา, ธีราภา ธาน ี  
   , จินตนา ลีจ้งเพิ่มพูน (2549). การพฒันาและความเท่ียงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 ค าถามในชุมชนไทยอีสาน. วารสารสมาคม 
   จิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย,50, 2-13 
2 

พงษ์เกษม  ไข่มุกด,์บุญศิริ จันศิริมงคล, ปทานนท์ขวัญสนิท, ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, ประภาศรี จรัสภูร,ี ศุภวรรณ มณีสะอาด, อรนลิน สิงขรณ์  
  (2552). การพัฒนาและความเท่ียงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม ประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 ค าถามในชุมชนภาคใต้. เอกสาร 
  ประกอบการประชุมน าเสนอผลงานการวิจัย กรมสุขภาพจิต ป ี2552
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 เครื่องประเมินระดับความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า ด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) 

 
9Q เป็นแบบประเมินความรุนแรงอาการโรคซึมเศร้า พัฒนามาจากอาการของโรคซึมเศร้า 9 ข้อ 

จากการท า Receiver Operating Characteristic Curve analysis = 0.9283 (95% CI = 0.8931 – 
0.9635) คือ 7 คะแนนขึ้นไป มีค่าความไวสูงร้อยละ 75.68 ความจ าเพาะสูงถึงร้อยละ 93.37 เมื่อเทียบกับ
การวินิจฉัยโรค MDD ค่าความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า = 11.41 เท่า มีความแม่นตรงในการวัดการ
เปลี่ยนแปลงของโรคซึมเศร้าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ใช้เวลาน้อย มีจ านวน 9 ข้อ เหมาะส าหรับในการ
ประเมินอาการของโรคซึมเศร้า  9Q เมื่อเทียบกับแบบประเมิน Hamilton Rating Scale for Depression 
(HRSD-17) พบว่า มีค่า Cronbach’s Alpha รายข้ออยู่ระหว่าง 0.7836-0.8210 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.821 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.719 (P-value<0.001) มีค่าความไว ค่าความจ าเพาะ และค่า 
Likelihood Ratio ร้อยละ 85, 72 และ 3.04 (95%CI=2.16-4.26) ตามล าดับ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 ธรณินทร์  กองสุข ศุภชัย จันทร์ทอง เกษราภรณ์ เคนบุปผา สุพัตรา สุขาวห รุ้งมณี ยิ่งยืน ศักดา ข าคม, ศิริจันทร์ สขุใจ และจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน.  

   ความน่าเช่ือถอืและความเท่ียงตรงของแบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถามเม่ือเทียบกับแบบประเมิน Hamilton Rating Scale for  
   Depression (HRSD-17). น าเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 9 ประจ าป ี2553 
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 แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) 

 

 

 
1
 ธรณินทร์  กองสุข ศุภชัย จันทร์ทอง เกษราภรณ์ เคนบุปผา สุพัตรา สุขาวห รุ้งมณี ยิ่งยืน ศักดา ข าคม, ศิริจันทร์ สขุใจ และจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน.  

   ความน่าเช่ือถอืและความเท่ียงตรงของแบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถามเม่ือเทียบกับแบบประเมิน Hamilton Rating Scale for  
   Depression (HRSD-17). น าเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 9 ประจ าป ี2553 
2 

พงษ์เกษม  ไข่มุกด,์บุญศิริ จันศิริมงคล, ปทานนท์ขวัญสนิท, ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, ประภาศรี จรัสภูร,ี ศุภวรรณ มณีสะอาด, อรนลิน สิงขรณ์  
  (2552). การพัฒนาและความเท่ียงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม ประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 ค าถามในชุมชนภาคใต้. เอกสาร 
  ประกอบการประชุมน าเสนอผลงานการวิจัย กรมสุขภาพจิต ป ี2552 
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 แบบประเมินการ ่าตัวตายด้วย 8 ค าถาม (8Q) 
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ช. การแจ้งผลและให้สุข าพจิตศึก า 
 
 การแจ้งผลการคัดกรอง 2Q และการประเมิน 9Q, 8Q 

ทัก ะหรือเทคนิคการแจ้งข่าวร้าย เป็นทักษะที่น ามาใช้ในการแจ้งผลการคัดกรองด้วย 2Q การ
ประเมินอาการด้วย 9Q และการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายด้วย 8Q เพ่ือต้องใช้ทักษะ หรือเทคนิค
การแจ้งข่าวร้ายทางการแพทย์เป็นการสื่อสารถึงภาวะสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ซึ่งหาก
ผู้ป่วยมีความรู้สึกไม่อยากรับรู้ และไมต่อบสนองต่อปฏิกิริยาต่างๆ จะยากต่อการจัดการ มีผลต่อความร่วมมือ 
ความเข้าใจ การตระหนักรู้เก่ียวกับการเจ็บป่วย และส่งผลต่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ดังนั้น บุคลากรที่ใช้ 2Q, 
9Q, 8Q จึงมีความจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ เจตคติที่ดี และที่ส าคัญคือ การมีทักษะที่ดีในการแจ้งข่าวร้าย และ
ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 

o ข่าวร้าย 
ข่าวร้าย หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้เกิดความรู้สึกในเชิงลบ มีผลกระทบต่อความคาดหวัง การ

ด าเนินชีวิต ในการรับรู้ของผู้รับข่าวร้ายจะขึ้นอยู่กับการแปลผล และการตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และจะแตกต่างกัน ซึ่งในบางคนอาจถือว่าเป็น “ข่าวร้าย” แต่อีกบางคนอาจ
ไม่ใช่ “ข่าวร้าย” ก็ได้ ในระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า “ข่าวร้าย” คือ ผลการคัดกรองด้วย 2Q การประเมิน
ด้วย 9Q,8Q ออกมาผิดปกติ หรือมีแนวโน้มป่วย หรือมีอาการของโรคซึมเศร้า หรือมีความเสี่ยง/แนวโน้มต่อ
การฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 

 

o ผู้แจ้งข่าวร้าย 
โดยทั่วไปผู้คัดกรองและผู้ประเมิน จะเป็นผู้แจ้งผล 2Q, 9Q, 8Q โดยตรงกับผู้ป่วยหรือญาติ และ

เป็นผู้ให้ค าแนะนาด้านเทคนิคในการแจ้งข่าว ตลอดจนรู้จักวิธีในการตอบสนองต่อปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นหลัง
การแจ้งข่าว การซักซ้อมให้ ผู้แจ้งข่าวร้ายเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ในการแจ้งข่าว จะทาให้กระบวนการแจ้งข่าว
เป็นไปอย่างราบรื่น ในกรณีที่พ่อแม่หรือญาติของเด็กไม่สามารถทาหน้าที่ในการแจ้งข่าวได้ด้วยตนเอง แพทย์
หรือบุคลากรทางการแพทย์อาจทา หน้าที่แทน โดยขณะแจ้งข่าวควรมีพ่อแม่หรือญาติของเด็กเข้าร่วมฟัง ด้วย 

 

o เวลาในการแจ้งข่าวร้าย 
เมื่อได้ผลของ 2Q, 9Q, 8Q ควรประเมินความคาดหวัง และความพร้อมของผู้ป่วยและญาติ ควร

แจ้งข่าวโดยเร็ว เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือ รักษาอย่างทันท่วงที เพ่ือป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่
มีแนวโน้มป่วยจะได้ท าการป้องกันไม่ให้ป่วยด้วยการให้สุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ในกรณีที่มีอาการ
จะได้ส่งพบแพทย์เพ่ือให้การรักษา และในกรณีที่ป่วยแล้วจะได้ท าการรักษาอย่างเหมาะสมกับปัญหาและ
อาการอย่างต่อเนื่อง 

 

o ทัก ะในการแจ้งข่าวร้าย 
การแจ้งข่าวร้ายต้องอาศัยทักษะของการให้การปรึกษาที่ไม่แตกต่างกับการให้การปรึกษาทั่วไป แต่

ต้องเลือกใช้ทักษะที่มีความหลากหลาย และมีความช านาญเป็นพิเศษส าหรับบางทักษะ การแจ้งข่าวร้ายควร
ท าเป็นขัน้ตอน จะช่วยท าให้ผู้ป่วยหรือญาติค่อยๆ ปรับใจให้ยอมรับความจริงได้ดีขึ้น 
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o ขั้นตอนในการแจ้งข่าวร้าย 
ขั้นตอนการแจ้งข่าวร้าย Walter F.B. และคณะ (2000) ได้ท าการพัฒนาขั้นตอนการแจ้งข่าวร้าย 

หรือ SPIKES protocol for breaking bad news เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย สื่อสารหรือส่งข้อมูลทาง
การแพทย์ ให้การสนับสนุนและค าแนะน าแก่ผู้ป่วย และขอความร่วมมือของผู้ป่วยในการพัฒนากลยุทธ์หรือ
การรักษาในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการแจ้งข่าวร้ายที่มีประสิทธิภาพท าให้ผู้รับข่าวเกิดความตระหนักและให้
ความร่วมมือของ Emanuel LL และคณะ (1999) มี 6 ขั้นตอน คือ 

1. S – Setting up the Interview  การเตรียมสถานที่ที่ส่วนตัว พร้อมที่จะให้เวลากับผู้ป่วย
และญาติมีส่วนร่วม มีทีน่ั่งลง สามารถมองเห็นและสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ป่วยได้ รวมทั้งการ
จัดการข้อจ ากัด ด้านเวลาและการถูกแทรกแซงระหว่างด าเนินการ 

2. P - Perception of condition/seriousness การประเมิน หรือตรวจสอบสิ่งที่ผู้ป่วยรู้
เกี่ยวกับการเจ็บป่วย เงื่อนไขทางการดูแลรักษา หรือสิ่งที่เขาสงสัย รับฟังระดับความเข้าใจ 
การยอมรับ หรือการปฏิเสธการเจ็บป่วย ซึ่งอาจจะจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 

3. I - Invitation from the patient to give information การประเมิน หรือสอบถามว่า 
ผู้ป่วยต้องการทราบข้อมูลในด้านใดบ้างเกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น การให้ความกระจ่างใน
ข้อมูลอ่ืนที่ผู้ป่วยได้รับ 

4. K - Knowledge: giving medical facts ก่อนที่จะแจ้งข้อมูลข่าวร้ายให้ท าเป็นขั้นตอนและ
ใช้ภาษาท่ีผู้ป่วยเข้าใจ พิจารณาระดับการศึกษา ภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม และสภาพ
อารมณ์ปัจจุบัน แล้วให้ข้อมูลทีละน้อย พร้อมกับตรวจสอบว่า ผู้ป่วยเข้าใจสิ่งที่ได้รับหรือไม่ 
ตอบสนองต่อการเกิดปฏิกิริยาของผู้ป่วยที่เกิดข้ึนในเชิงบวก เช่น การมีอาการของโรคซึมเศร้า 
ไม่ได้หมายถึงว่า คุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือ การป่วยเป็น
โรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคบ้า หรือโรคที่รักษาไม่หาย แต่โรคซึมเศร้ารักษาหายได้ หรือโรคซึมเศร้าทุก
คนสามารถเป็นได้ มียาที่รักษาหายขาดได้ และให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกในการ
รักษาโรคซึมเศร้า 

5. E - Explore emotions and sympathize หลังแจ้งข้อมูล ควรจะเว้นระยะเงียบเพื่อ
สังเกตผู้ป่วย และให้เวลาในการแสดงความรู้สึก ในขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลามาก น้อยต่างกัน
และเตรียมที่จะให้ความเห็นอกเห็นใจด้วยการสะท้อนถึงอารมณ์ทีแ่สดงออกของผู้ป่วย (ความ
โศกเศร้า เงียบ ช็อค อ่ืนๆ) ถามหรือระบุสาเหตุของอารมณ์ความรู้สึกนั้น และให้เวลาผู้ป่วย
แสดงความรู้สึก แล้วตอบสนองในทางที่แสดงให้เห็นถึงคุณได้รับการยอมรับการเชื่อมต่อจากผล
การเจ็บป่วย 

6. S - Strategy and summary เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนยุติการสนทนา เมื่อผู้ป่วยเริ่มรับฟัง 
ควรสรุปข้อมูล และให้ผู้ป่วยซักถาม ถามถึงความต้องการด้านข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะชี้แจงอย่างอ่ืน
และวางแผนการดูแลต่อเนื่องร่วมกัน 
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ขั้นตอนของ SPIKES โดย Margaret Quinn Rosenzweig (2012) พบว่า ท าให้การท างานของ
พยาบาลเวชปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยท าให้การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น โดยการ
น าไปปรับใช้ให้ชัดเจนมากข้ึน ได้แก่ การจัดสถานที่ให้เหมาะสม ตรวจสอบการรับรู้ของผู้ป่วยจากสถานการณ์
หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย หรือผลการทดสอบ ก าหนดปริมาณของข้อมูลที่ผู้ป่วยควรได้รับ เตรียม
ข้อเท็จจริงทางการแพทย์และความหมายของการเจ็บป่วยก่อนที่จะเริ่มการสนทนา ส ารวจอารมณ์ความรู้สึกที่
เกิดข้ึนในระหว่างการสนทนา การตอบสนองปฏิกิริยาของผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ และก าหนดกลยุทธ์
หรือวิธีการที่จะต้องด าเนินการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป 
 
 การให้สุข าพจิตศึก าโรคซึมเศร้า 
 

o ความหมาย 
การให้สุขภาพจิตศึกษาเป็นการให้สุขศึกษาเฉพาะเรื่อง ที่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวช

หรือการเจ็บป่วยทางจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ญาติ หรือผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือทาง
จิตใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 
นอกจากนี้การให้สุขภาพจิตศึกษายังหมายถึงการสอนและการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่ผู้ป่วยจิตเวชเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เป็นปัญหาเพ่ือน าไปสู่การจัดการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการรักษา วิธีการ
สังเกตอาการ การกลับเป็นซ้ า เพ่ือสอนให้ผู้ป่วยเรียนรู้กลวิธีที่จะรับมือกับการเจ็บป่วย การดูแลตนเอง และ
ผลกระทบที่จะตามมา 

การให้สุขภาพจิตศึกษาไม่ใช่การรักษา แต่เป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นของแผนการรักษาโรคทางจิตเวช 
ยกตัวอย่างเช่น การให้ความรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชที่ผู้ป่วยก าลังเป็นอยู่ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ป่วยและผู้ดูแลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่จะน าไปสู่การที่จะท าให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถวางแผนกลวิธีในการ
ดูแลผู้ป่วยเพือ่ป้องกันการกลับเป็นซ้ าได้ 
 

o การให้สุข าพจิตศึก าเรื่องโรคซึมเศร้า 
หมายถึงการให้ความรู้ ค าแนะน า เรื่องโรคซึมเศร้า เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ มีความ

เข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็น ให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้
เหมาะสมกับสภาพการเจ็บป่วย โดยรูปแบบอาจจัดเป็นการให้สุขภาพจิตศึกษารายบุคคล หรือรายกลุ่มในราย
ที่มีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเหมือนกัน หรือให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ญาติผู้ดูแล ทั้งนี้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป่วย และการใช้สื่อการสอนสุขภาพจิตศึกษาท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น  

ทั้งนี้ผู้ให้การช่วยเหลือควรตระหนักในการวางแผนช่วยเหลือที่จะน าไปสู่การวางแผนช่วยเหลือที่
ครอบคลุมประเด็นที่เป็นปัญหาหลักในภาวะวิกฤต  ต้องด าเนินการเชิงรุกและมีบทบาทในการร่วมแก้ปัญหา 
อาจมีการช่วยตัดสินใจในบางเรื่องท่ีส าคัญและเป็นปัญหาเฉพาะหน้า  ซึ่งโดยหลักการมีความคล้ายคลึงกับการ
ให้การปรึกษาและท่ีส าคัญคือต้องมีทักษะการถาม การฟังอย่างใส่ใจ การทวนความ การสะท้อนความรู้สึก การ
สรุปความ  เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าได้มีการปรับมุมมองและจัดการกับความคิดความรู้สึกของตนเอง  
 

o รูปแบบของการให้สุข าพจิตศึก าเรื่องโรคซึมเศร้า 
1. การสอนแบบรายบุคคล 
2. การสอนแบบรายกลุ่ม 



คู่มือผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง ระบบการบรกิารผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล/นกัวิชาการสาธารณสุข ปี 2558 

   

                                                                      กรมสขุ าพจิต  กระทรวงสาธารณสขุ 75 

 

o วิธีการและข้ันตอนการให้สุข าพจิตศึก าเรื่องโรคซึมเศร้า 
การให้สุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า ยึดหลักการสอนสุขศึกษาในรูปแบบที่มุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสื่อสารสองทางโดยใช้ทักษะย่อยของกระบวนการให้การปรึกษา เช่น 
การถาม การฟังอย่างใส่ใจ การให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ การสะท้อนความรู้สึก การทวนความ การสรุปความ 
แนวทางในการสื่อสารรายละเอียดที่จ าเป็นแก่ผู้รับบริการเพ่ือให้เข้าใจตนเองและมีข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหา  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ประเมินผู้ป่วยก่อนว่าปัจจุบันผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคซึมเศร้ามากน้อยเพียงใด 
เข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าอย่างไรบ้าง มีประเด็นใดที่ผู้ป่วยมีความเข้าใจถูกต้อง ปฏิบัติได้
ถูกต้องเหมาะสม ควรส่งเสริมให้ก าลังใจ มีประเด็นใดที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ควรแก้ไข หรือยังขาดข้อมูลส าคัญประเด็นใดบ้าง โดยผู้ให้การช่วยเหลืออาจใช้ทักษะ
การถาม เช่น “คุณเคยได้ยินหรือรู้จักโรคซึมเศร้าหรือไม่ เข้าใจว่าอย่างไร ”  ใชค้ าถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้น เช่น “เท่าท่ีคุณรู้ โรคซึมเศร้าคืออะไร” หรือ “โรคซึมเศร้ามี
อาการอย่างไร”  ขณะที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลย้อนกลับ ให้ใช้ทักษะการฟังอย่างใส่ใจเพื่อการติดตาม
ประเด็นและให้เกิดความเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น 

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในประเด็นที่จ าเป็นอย่างถูกต้อง  โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย หากมี
รูปภาพหรือเอกสารใบความรู้หรือแผ่นพับประกอบการให้ข้อมูล ด้วยจะช่วยท าให้ผู้ป่วยมีความ
ชัดเจนมากข้ึน 

3. ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ป่วยได้รับโดย ใช้ทักษะการถาม ทักษะการสรุปความ 
เช่น “เท่าท่ีดิฉันอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการดูแลตนเอง คุณเข้าใจว่าอย่างไรบ้าง” หรือ  “ดิฉัน
อยากให้คุณช่วยสรุปว่าเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเก่ียวกับอะไรบ้าง” 

  
o ข้อมูลที่ส าคัญในการให้สุข าพจิตศึก าเรื่องโรคซึมเศร้า 

สามารถใช้ข้อมูลในบท ความรู้เบื้องต้นเรื่องโรคซึมเศร้า พร้อมกับข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. ความหมายและความชุกของโรค 

โรคซึมเศร้า คือ ภาวะจิตใจที่หม่นหมอง หดหู่ เศร้า ร่วมกับความรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง มองโลก
ในแง่ร้าย มีความรู้สึกผิด ไร้ค่า ต าหนิตัวเอง เมื่อมีอาการเหล่านี้เกิดข้ึนจะเป็นอยู่นานโดยไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น 
จนกระท่ังมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความคิด จิตใจ อารมณ์ และสังคมอย่างชัดเจน 

2. สาเหตุ 
 กรรมพันธุ์ 
 การเปลี่ยนแปลงระบบสารเคมีในสมอง 
 ด้านสังคมจิตใจ 

3. อาการและอาการแสดง 
 ด้านอารมณ์ เศร้าสร้อย หดหู่ สะเทือนใจง่าย ร้องไห้บ่อย อ่อนไหว ไม่สดชื่นแจ่มใส เบื่อ

หน่าย ไม่อยากท าอะไรหรือบางคนมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย ใจน้อย 
 ด้านความคิด ท้อแท้ รู้สึกตนเองไร้ค่า มองตนเองด้านลบ มองอะไรรู้สึกแย่ไปหมด มี

ความคิดอยากฆ่าตัวตาย 
 ด้านความจ า แย่ลง หลงลืมง่าย หม่อลอย ท างานผิดๆ ถูกๆ 
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 ด้านร่างกาย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ าหนักลด นอนหลับยาก หลับๆตื่นๆ หรือนอนมาก
เกินไป ทานอาหารมากผิดปกติ 

 ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน แย่ลง เก็บตัว ไม่ค่อยพูดจา 
4. การรัก า 

โรคซึมเศร้า รักษาหายได้  ซึ่งจ าเป็นต้องกินยาอย่างต่อเนื่องประมาณ 6-12 เดือน หรือนานกว่า
นั้นหากมีข้อบ่งชี้และ ควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง 

5. การป ิบัติตัวเมื่อมี าวะซึมเศร้า 
 ออกก าลังกาย 30-45นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดา 
 เลือกท ากิจกรรมที่ท าให้เกิดความรู้สึกดี เช่น ฟังเพลง ดูหนัง ท างานอดิเรกที่ชอบ 
 พูดคุยกับคนที่ไว้ใจ 
 ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีการต่างๆ 
 วางเป้าหมายการท างานที่เหมาะสม เป็นขั้นตอนอย่างง่ายๆ 
 มองโลกในแง่ดี อย่าด่วนตัดสินใจเรื่องส าคัญต่อชีวิตในช่วงนี้ 
 กินอาหารที่มีประโยชน์  
 หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ 
 ท ากิจกรรมกับเพ่ือน ญาติ คนในครอบครัว 
 พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าอดนอน 

6. ญาติควรเป นก าลังใจให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยปฎิบัติ ดังนี้ 
 ใส่ใจ ให้เวลา ให้ก าลังใจ 
 เปิดโอกาสให้ระบายความคับข้องใจไม่ซ้ าเติม 
 สนับสนุนในการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 ลดความคาดหวัง ยอมรับ อดทนต่อการแสดงออกของผู้ป่วยซึมเศร้า 
 ควรหลีกเลี่ยงให้เขาตัดสินใจในเรื่องท่ีส าคัญจนกว่าจะดีขึ้น 
 เฝ้าระวังการท าร้ายตัวเองและไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียว 
 ดูแลการรับประทานยาของผู้ป่วย โดยเฉพาะช่วงแรกที่ซึมเศร้ามาก อาจจะคิดอยากตาย 
 ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของตัวเอง 

7. ยาต้านโรคซึมเศร้า 
 เป็นยาที่ปลอดภัยไม่ใช่ยาเสพติด 
 ยาจะมีประสิทธิภาพถ้ากินทุกวันในระยะเวลาที่เกณฑ์ก าหนด ควรทานยาต่อไปแม้ว่าคุณจะ

รู้สึกดีข้ึนแล้วก็ตาม 
 กินยา 1-2 สัปดาห์อาการจะเริ่มดีขึ้น ประมาณ 8 สัปดาห์ จะเห็นผลชัดเจน 
 ยาต้านเศร้า ได้แก่ Amitriptyline, Imipramine, Nostryptyline และยา Fluoxetine ยา

ทุกชนิดอาจท าให้เกิดผลข้างเคียงได้ แต่จะค่อยๆหายไปเมื่อกินไประยะหนึ่ง ดังนั้นไม่ควร
หยุดทานยาเอง   

 ถ้ามีปัญหาการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ 
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ซ. การบ าบัดทางสังคมจิตใจแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 

การช่วยเหลือทางสังคมจิตใจส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เป็นกระบวนการช่วยเหลือทางจิตใจ มุ่งเน้น
ให้ผู้ป่วยให้เรียนรู้เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของตนเอง ผู้ให้การปรึกษาจะช่วยให้ผู้ป่วยได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นอย่างเหมาะสม ขณะให้การปรึกษา ผู้ป่วยก็จะได้เรียนรู้เข้าใจตนเองมากข้ึน การให้การปรึกษานั้น
ไม่ได้ลดอาการซึมเศร้าโดยตรง แต่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปัญหาที่ก่อความทุกข์ใจ ซึ่งจะเป็นการช่วยลด
อาการซึมเศร้าทางอ้อม 

จิตบ าบัดหรือการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจอ่ืนๆ มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการรักษาด้วยยาต้านเศร้า 
แต่ต้องทุ่มเทเวลาในการรักษามากกว่า (Simone,1995) ด้วยบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น “โรคซึมเศร้า”  
มักมีสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค  4 ประการ  คือ   

1. ปัจจัยทางชีวภาพ 
2. ปัจจัยทางจิตวิทยา 
3. ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
4. ปัจจัยทางจิตวิญญาณ 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  อาจป่วยด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  หรือมากกว่า  1  สาเหตุ  ดังกล่าวข้างต้น  จาก

สาเหตุและสภาพการเจ็บป่วยท าให้อยู่ป่วยมีความอ่อนแอทางจิตใจ (Weak Ego) ไม่สามารถทนต่อความวิตก
กังวลและความปวดร้าวที่เกิดขึ้น ไม่มีแรงจูงใจพอส าหรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถที่จ ากัดในการที่จะ
สร้างสัมพันธภาพเพ่ือการรักษา   

ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางสังคมจิตใจแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  จ าเป็นต้องมีเทคนิคและทักษะ มี  6 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การสร้างสัมพันธ าพและตกลงบริการ 
1.1 การสร้างสัมพันธภาพ เพ่ือไว้วางใจ คุ้นเคย อบอุ่นใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้การปรึกษา  

เชื่อมั่นในผู้รับการปรึกษา น าไปสู่การเปิดเผยปัญหา และความรู้สึกที่แท้จริงโดยใช้ทักษะ เช่น การทักทาย  
(Greeting)  การพูดเรื่องทั่วไป  (Small  talk)  การใส่ใจ (Attending)  และการเปิดประเด็น (Opening) 

1.2 ตกลงบริการ เมื่อมีความเข้าใจตรงกันในองค์ประกอบต่าง ของการให้การปรึกษา  (ระยะเวลา/
ประเด็น/บทบาท/ความลับ) ท าให้การให้การปรึกษา มีทิศทางน าสู่การเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ 

2. การส ารวจปัญหา 
เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้การปรึกษาเปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาเล่าถึงปัญหาต่างๆ ท าให้ผู้รับการปรึกษาได้

เรียนรู้ถึงองค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งองค์ประกอบต่างๆรวมถึง ความคิด อารมณ์  ความรู้สึก  
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้ง พฤติกรรม และปฏิกิริยาทางร่างกายต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆดังกล่าว 
ซึ่งการเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆจะเป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้ส ารวจตนเอง เห็นปัญหาที่แท้จริง พบสาเหตุ
ของปัญหา 

3. การท าความเข้าใจปัญหา  สาเหตุและความต้องการ 
เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้การปรึกษา ผู้รับการปรึกษาร่วมกันจัดเรียง และเชื่อมโยงข้อมูลองค์ประกอบต่างๆ  

ที่ได้จากการส ารวจปัญหา  ในรูปแบบของกรอบแนวคิดโมเดล (ปรากฏในใบกิจกรรมที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์
ให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจถึงปัญหา สาเหตุ และความต้องการของตนเอง  เพ่ือประกอบใช้ในการวางแผนแก้ไข
ปัญหา 
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4. การช่วยให้ผู้รับบริการก าหนดเป้าหมาย ความต้องการใน การมารับบริการ 
การที่บุคคลสามารถระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ด้วยตัวเองว่าต้องการจะแก้ปัญหาตรงจุดใด และสามารถ

ตอบตนเองได้ว่าตนจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการ
หนึ่งซึ่งควรท าก่อนที่จะเริ่มต้นด าเนินการต่างๆในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บุคคลที่สามารถระบุว่าตน
ต้องการอะไรอันเนื่องมาจากสาเหตุอะไร มักจะเต็มใจที่จะกระท าการบางอย่าง เพ่ือให้เป้าหมายที่ตนต้องการ
นั้นลุล่วง เนื่องจากบุคคลนั้นได้ตระหนักว่าตนเป็นคนก าหนดเป้าหมายดังกล่าวและเป็นเจ้าของเป้าหมายนั้นๆ 
ดังนั้นเขาจึงมีแนวโน้มที่จะมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะกระท าการต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่เขา
ก าหนดและเป็นเจ้าของ  ค าถามต่างๆที่ใช้ในการช่วยให้ผู้รับบริการก าหนดเป้าหมายทั่วไป โดยมีการวางแผน
เพ่ือท าให้เป้าหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผล 

(ก) เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย ท าให้ทราบว่าเป้าหมายไหนเป็นปัญหาหลัก เร่งด่วน  ของ
ผู้รับการปรึกษา และวางแผนแก้ไข ค าถามต่างๆที่ใช้ในการช่วยให้ผู้รับบริการทราบว่าปัญหาไหนเป็นปัญหา
หลัก  เร่งด่วน 

(ข) การจัดท าแผนย่อยๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ที่ได้ก าหนดไว้ 
เนื่องจากการตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้น

เป็นเป้าหมายใหญ่ซึ่งต้องการทักษะหรือความสามารถตลอดจนความพยายามหลายๆอย่างร่วมกันในการ
จัดการกับองค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กับปัญหา ซึ่งเป้าหมายใหญ่นี้อาจจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกท่วมท้น
หรือเกิดความกังวลว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าความสามารถของตนในการที่จะจัดการหรือแก้ไของค์ประกอบ
ต่างๆที่สัมพันธ์กับปัญหา ความรู้สึกท่วมท้นหรือความกังวลดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางมิให้บุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะช่วยให้บุคคลจ าแนกเป้าหมายใหญ่ออกเป็น
เป้าหมายย่อยๆซึ่งอาจจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่ง หรือมุ่งเน้นที่การจัดการกับองค์ประกอบ
ต่างๆที่สัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นการจัดการกับปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความคิด หรืออารมณ์
เศร้า (Antecedents) การจัดการกับอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้น หรือการจัดการกับปฏิกิริยาทางร่างกายที่เกิดขึ้นซึ่ง
สัมพันธ์กับอารมณ์เศร้า ซึ่งความส าเร็จที่บุคคลได้รับจากเป้าหมายย่อยๆ จะช่วยพัฒนาให้บุคคลเกิดความรู้สึก
มั่นใจในความสามารถของตนเองเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะช่วยให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะด าเนินการ
ตามแผนที่ตนตั้งไว้ 

5. การเพิ่มศักย าพของผู้รับค าปรึก า  
การใช้ทักษะทางพฤติกรรมต่างๆที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการกับองค์ประกอบต่างๆที่สัมพันธ์กับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น  
6. การยุติบริการ 

เป็นการยุติการปรึกษาในแต่ละครั้ง (ยุติ Session)  และยุติเมื่อสิ้นสุดการให้การปรึกษา (ยุติ  care)  
การตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาในสิ่งที่ได้พูดคุยกัน  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
และการนัดหมาย 
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 การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem solving therapy : PST   
 
เป็นการบ าบัดที่ใช้การวิเคราะห์พิจารณาเชิงเหตุผล มีข้อจ ากัดของเวลา มีโครงสร้างเหมือนจิตบ าบัด 

แตเ่น้นไปที่การจัดการและแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้บ าบัดและผู้ป่วยท างานร่วมกันในการที่จะค้นหา
และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา    ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญแล้วมีการจัดการกับปัญหาให้ลดลง และพัฒนา
พฤติกรรมการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม1  

มีการศึกษา Meta-analysis ที่พบว่า การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพในการลดอาการ 
ซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง2, และ  Meta-analysis ที่พบว่า การบ าบัดด้วย
การแก้ไขปัญหา  มีประสิทธิภาพในการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสถานบริการระดับปฐมภูมิ (primary care) 
โดยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการช่วยเหลือทางจิตสังคมอ่ืน เช่น Brief CBT หรือ counseling3, 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษา systematic review  พบว่า การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา เป็นการบ าบัดที่ท า
ร่วมกับการรักษาดว้ยยาต้านเศร้า จะเป็นที่นิยมและได้ผลลัพธ์ดีในการบ าบัดผู้ป่วยซึมเศร้า มากกว่าการบ าบัด
ด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างเดียว 4  

มีการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม (RCT) ที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบัดระหว่างการบ าบัดด้วย
การแก้ไขปัญหา กับการบ าบัดแบบประคับประคอง (supportive therapy)  ในผู้ป่วย MDD สูงอายุที่มี ความ
บกพร่องในการท าหน้าที่ (dysfunction) ร่วมด้วย โดยใช้การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา จ านวน 12 sessions 
ผลพบว่าการบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพในการลดภาวะพร่องในการด าเนินชีวิตได้ตามปกติของ
ผู้สูงอายุมากกว่า การบ าบัดแบบประคับประคอง  ซึ่งหากภาวะพร่องในการด าเนินชีวิตได้ตามปกติลดลง เชื่อ
ว่าจะท าให้อาการซึมเศร้าลดลง5

 

o ชนิดของ Problem solving therapy มี 3 ชนิดคือ6 
1. Social Problem Solving Therapy (SPST) เป็นรูปแบบการท ากลุ่ม 10-12 session ไม่ได้

เน้นไปทีป่ัญหาและทักษะของผู้ป่วยอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อ
ที่เป็นนิสัยหรือมีผลต่อความพยายามที่จะให้ปัญหาหมดไปหรือคงอยู่ได้ 

2. PST for   Primary Care (PST-PC) เป็นการบ าบัดที่ประกอบด้วย  6 session  เน้นไปที่
องค์ประกอบหลักท่ีมีผลต่อการแก้ไขปัญหาสามารถฝึกอบรมพัฒนาพยาบาลเพ่ือท าการบ าบัดได้  

3. Self Examination Therapy (SET)   วัตถุประสงค์เพ่ือให้ให้จัดการกับเป้าหมายในชีวิต ค้นหา
พลังที่อยู่ในปัญหาซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ที่จะยอมรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  
ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการบ าบัดแบบ PST  เป็น guide-format ที่จะน ามาใช้กับ 
individual or group    

1 National Clinical Practice Guideline (2009) . Depression: the treatment and management of  depression in adults 
2 Bell A C, D'Zurilla T J (2009).Problem-solving therapy for depression: A meta-analysis.   Clinical Psychology Review . Vol. 

29; 348–353 
3 Cape J (2010).Brief   psychological therapies for anxiety and  depression in primary care:  meta-analysis and  meta-

regression. BMC Medicine. ; 8:38 
4 Gellis Z.D.& Kenaley B. (2008). Problem-Solving Therapy for Depression in Adults: A Systematic Review.  Social Work 

Practice. March  Vol. 18 ( 2); 117-131 
5 George S. et al.(2011). Problem-Solving Therapy and Supportive Therapy in Older Adults With Major Depression and 

Executive Dysfunction. Arch Gen Psychiatry. Vol. 68(1):33-41 
6 Cuijpers  P, Straten  AV, Warmerdam L(2007). Problem solving therapies for depression: A meta-analysis. European 

Psychiatry . Vol. 22; 9-15 
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o เป้าหมายเ พาะของ PST คอื1 

1. ช่วยให้มีมุมมองทางบวกต่อปัญหาที่เกิดขึ้น (A positive problem orientation) 
ประกอบด้วย 
1.1 การประเมินว่าปัญหาคือความท้าทายหรือโอกาสที่เป็นประโยชน์ 
1.2 เชื่อว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
1.3 เชื่อว่าตัวเองสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยรู้จักและยอมรับความจริงว่าการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต้องใช้เวลาและความ
พยายาม 

3. กระตุ้นให้เกิดการได้มาซึ่งการใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่สมเหตุสมผลในชีวิตจริง
ประกอบด้วยทักษะ ในการแก้ไขปัญหา 4 ด้านคือ 
3.1 การให้นิยามของปัญหาและท าความเข้าใจกับโครงสร้างของปัญหา 
3.2 ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
3.3 ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
3.4 ด าเนินการตามทางที่เลือกและ พิสูจน์ 

 
o ขั้นตอนการบ าบัด 
ผู้ป่วยควรได้รับการนัดเพ่ือการบ าบัด จ านวน  6 -7 session แต่ละ session ใช้เวลา 30 นาที  ถึง 1 

ชั่วโมง ห่างกันทุก 1 สัปดาห์ 2 ดังนี้ 
1. ก าหนดปัญหาให้ชัดเจน (Clarification and definition of problems) 
2. ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผล (Choice of achievable goals) 
3. สร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา (Generation of solutions) 
4. เลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ตนพึงพอใจ (Choice of preferred solutions) 
5. ทดลองปฏิบัติแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เลือกประเมินผล (Implementation of preferred 

solutions) 
6. ประเมินผล (Evaluation) 
 
o ขั้นตอนและกิจกรรมการบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (Stage & clinical action of Problem 

solving Therapy)   โดย Pierce D.(2007) 3 
 
 
 

 
 
 
1 Bell A C, D'Zurilla T J (2009).Problem-solving therapy for depression: A meta-analysis.   Clinical Psychology Review . Vol. 

29; 348–353 
2 Oxman T.E.(2008). Problem-Solving Treatment and Coping Styles in Primary Care Minor Depression. J Consult Clin Psychol. 

December. Vol. 76(6) ; 933–943 
3 Pierce D.(2007).Using problem solving therapy in general practice. Australian Family Physician.Vol.36(3).March. 
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PST Stage Clinical Actions Additional notes 
บทน า
(Introduction) 
 
 
 
 
 
 

1. อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเป้าหมายและ stage ของ 
PST    

2. ถ้าผู้ป่วยต้องการทราบข้อมูล สิ่งจ าเป็นที่ต้อง
อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจคือ 
- อาการของโรคที่เก่ียวข้องปัญหาที่เกิดข้ึนใน

ชีวิต   ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข อาการก็จะ
ดีขึ้น 

- PST เป็นทางที่จะช่วยจัดการกับปัญหาใน
ชีวิตผู้ป่วยได้ 

ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการ
ช่วยเหลือให้  รู้จักกับ 
- อาการทางจิต(อารมณ์)ของ

ผู้ป่วย 
- PST ที่มีประสิทธิภาพ

ต้องการผู้ป่วยที่ให้ความ
ร่วมมือและกระตือรือร้นที่
จะแก้ไขปัญหาของตนอย่าง
จริงจัง 

ก าหนดปัญหา
(Problem) 
 

1. ถามผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ทั้งหมด 

2. ถามผู้ป่วยว่าปัญหาใดที่ต้องการให้เริ่มท าการ
แก้ไขตั้งแต่วันนี้  

3. กระตุ้นผู้ป่วยให้แสดงความเห็น อภิปราย
เกี่ยวกับปัญหา ท าความกระจ่างในปัญหา
ส าหรับผู้ป่วยเองและผู้บ าบัด 

4. ถ้าจ าเป็นควรตั้งค าถามเก่ียวกับสิ่งที่คาดว่าจะ
เกิดในอนาคต 

- ถ้าปัญหาใหญ่และซับซ้อน
ผู้ป่วยอาจต้องการได้รับ
การกระตุ้นให้ย่อย หรือลด
จ านวนหรือขนาดของ
ปัญหาลงทีละเรื่อง 

- ถ้าปัญหาไม่ชัดเจนส าหรับผู้
บ าบัด อาจท าให้ผู้ป่วยไม่
ชัดเจนในปัญหาเช่นกัน 

ก าหนดเป้าหมาย
(Goal) 
 
 

1. ถามผู้ป่วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องการได้รับ
ความส าเร็จในปัญหา 

2. กระตุ้นให้เกิด SMART goal 
- Specific  เฉพาะเจาะจง 
- Measurable สามารถวัดได้ 
- Achievable เป็นไปได้ที่จะประสบ

ความส าเร็จ 
- Relevant  มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
- Timely มีช่วงเวลาที่ก าหนดได้ 

ถ้าเป้าหมายโดยรวมมีกรอบ
เวลาที่ยาว  ควรกระตุ้นให้
ตั้งเป้าหมายชั่วคราวเป็น
ระยะเวลาสั้นๆทีละเรื่องก่อนที่
จะไปถึงเป้าหมายสูงสุด 
 

สร้างทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
(Generating 
solution) 

ถามผู้ป่วยเพื่อให้ระดมสมองเกี่ยวกับทางเลือกใน
การแก้ไขปญัหาที่เป็นไปได้ 

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ที่
มีหลายทางมีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาได้มากกว่า 

เลือกทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
(Choosing 
solution) 

1. ให้ผู้ป่วยพิจารณาความเป็นไปได้ในแต่ละ
ทางเลือก 

2. กระตุ้นให้ผู้ป่วยพิจารณาทางเลือกที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ป่วยอาจต้องการการกระตุ้น
ให้พิจารณาในเรื่อง pros  and 
cons 
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PST Stage Clinical Actions Additional notes 
 
 
 

ลงมือท าตาม
ทางเลือก
(Implementing 
solution) 
(homework) 

1. กระตุ้นให้ผู้ป่วยอธิบายเกี่ยวกับแผนการที่จะท า
การแก้ไขปัญหาตามทางท่ีเลือก 

2. ต้องมั่นใจว่าทั้งผู้บ าบัดและผู้ป่วยชัดเจน
เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆตามแผนนั้น 

การลงมือแก้ไขปญัหาตามแผน
ก่อนแล้วค่อยปรึกษา จะมี
ประสิทธิภาพกว่า 

การทบทวน
Review (at 
beginning of 
next 
consultation) 
1-2 weeks 

1. ถามผู้ป่วยถึงสิ่งที่เขาผ่านมาว่าเป็นอย่างไร 
2. ประเมินให้ชัดเจนถึงอาการแสดงของโรค 
3. อภิปรายเกี่ยวกับการกระท า ที่จะมีโอกาส

เกิดข้ึนในทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหาในอนาคต 
4. ถ้าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว อาจน าปัญหาอื่น

เข้ามาเพ่ือพิจารณาแก้ไขอีกต่อไป 

ประเมินความส าเร็จ 

 
o การประเมินผลการรัก า 

1. ความสามารถในการรับรู้ปัญหาของผู้ป่วย positive problem oriented, negative 
problem oriented   

2. ระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าลดลง  
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเพิ่มข้ึน (Problem - solving ability) 
4. ประเมิน อัตราการไม่สามารถด าเนินการบ าบัดจนครบขั้นตอนการบ าบัดได้ โดยมีสาเหตุจาก

ผู้ป่วยหยุดการบ าบัด (drop out) 
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 การบ าบัดทางความคิดและพ ติกรรม (Cognitive Behavior Therapy: CBT)  
 
เป็นการบ าบัดที่ใช้การไตร่ตรอง การคิดพิจารณาเชิงเหตุเชิงผล มีเวลาจ ากัด มีโครงสร้างการบ าบัด

เหมือน psychological intervention โดยมีลักษณะดังนี้ 1 
1. เป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้บ าบัดที่จะค้นหาชนิดและผลกระทบของความคิด ความเชื่อ และ

การแปลความหมายที่มีต่ออาการแสดงที่ปรากฏ  สถานะของความรู้สึกและหรือเป้าหมาย 
2. การพัฒนาทักษะที่จะค้นหา  ควบคุมก ากับ และจัดการกับความคิด  ความเชื่อและการแปล

ความหมายที่เป็นปัญหา ซึ่งสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า 
3. การเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมกับความคิด ความเชื่อและหรือปัญหา   
การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม พัฒนาขึ้นโดย Beck ในปี 1950 และน ามาใช้เพ่ือการบ าบัดในปี 

1970 เป็นแนวคิดแรกเน้นที่รูปแบบของความคิดของจิตส านึกและการใช้เหตุผลของผู้ป่วย Cognitive model 
อธิบายว่าเมื่อมีอาการซึมเศร้า ผู้ป่วยจะโฟกัสไปที่มุมมองด้านลบของตัวเอง โลก และอนาคต ผู้บ าบัดต้องให้
ความรู้ในการที่คิดและร่วมมือในการค้นหาความคิดทางลบ ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้ที่จะรู้จักกับรู้แบบความคิดทาง
ลบของตนและมีการประเมินซ้ าเก่ียวกับความคิดของตนเอง   การช่วยเหลือผู้ป่วยแบบนี้จะต้องฝึกให้ผู้ป่วย
ประเมินความคิดของตนด้วยพฤติกรรมใหม่ การช่วยเหลือแบบนี้ไม่ได้เน้นไปที่ความขัดแย้งของจิตไร้ส านึก ที่
น ามาอธิบายกลไกทางจิตเหมือนจิตบ าบัดแบบ Psychotherapy  CBT    

CBT  เป็นการบ าบัดที่ได้รับค าแนะน าในระดับสูงจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (NICE 2009) 1และ 
Ministry of Health Malaysia 2 ว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของอาการโรค
ซึมเศร้า เป็นค าแนะน าระดับกลางว่าควรบ าบัดใช้ในการบ าบัดในกรณีท่ีผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาด้วยยา หรือดื้อต่อ
ยา  และควรใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยากรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าในระดับรุนแรง และจาก Meta-analysis 
พบว่า CBT  เป็นวิธีการบ าบัดทางจิตที่ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย MDD ไม่แตกต่างจากการรักษาด้วยยา 3 
และมีการศึกษาที่พบว่าเมื่อให้การบ าบัดด้วย CBT ร่วมกับยาพบว่าอัตราการ dropout ของผู้ป่วยน้อยกว่าการ
รักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว 4 นอกจากนี้ยังมี systematic review ที่พบว่า CBT มีประสิทธิภาพในการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นผู้สูงอายุ แต่อาจมีข้อจ ากัดในการใช้ส าหรับผู้ป่วย stroke 5 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 National Clinical Practice Guideline (2009). Depression: the treatment and management  of  depression in adults 

2.
 Ministry of Health Malaysia (2007). Clinical Practice Guideline Management of Major  depressive   disorder. 

3.
 Cuijpers.P et al (2009) : Are psychological and pharmacologic interventions equally effective in the    treatment of adult depressive 

disorder a meta-analysis of comparative studies ,J Clin psychiatry    Vol.69(11) ; 1675-85 
4.
 Cuijpers.P et al.(2009) Adding psychotherapy to Pharmacotherapy  in the Treatment of Depressive  Disorders in Adults: A 

meta-analysis, Journal clin Psychiatry.Vol.70 (9) ; 1119-29 
5.
 Frazer C.J. et al.(2005). Effectiveness of treatments for depression in older people. The Medical  Journal of Australia. 

Vol.182 (12) ; 627-632 
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o รูปแบบของการบ าบัด 
การให้การบ าบัดความคิด และพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีค าแนะน าจาก Clinical Practice 

Guideline ของ NICE 1 ว่า สามารถท าได้ทั้งในรูปแบบของ Group CBT และ Individual CBT โดยผู้บ าบัด   ที่
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์  
 Individual CBT 

1. ควรท าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มรักษาแล้วทุเลา หรือหายขาด  
2. จ านวนครั้งในการบ าบัด คือ 12  – 20 ครั้ง ในระยะเวลา 3 – 4 เดือน โดยผู้ป่วยซึมเศร้าระดับ

ปานกลางถึงรุนแรง ควรให้การบ าบัด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใน 2 – 3 สัปดาห์แรกและควรติดตามผล
การบ าบัด 3 – 4 ครั้ง ในเวลา 3 – 6 เดือน  

 Group CBT 
มีงานวิจัย RCT ที่พบว่า Group CBT Program จ านวน 10 ครั้ง และจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 7-8 คน 

พบว่าลดอาการซึมเศร้าได้และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 2 
1. ควรท าในผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง  
2. องค์ประกอบของการบ าบัดแบบ Group-based CBT ส าหรับ mild to moderate depression  

- มีรูปแบบโครงสร้างการบ าบัด (Model) ที่ชัดเจน 
- ผู้บ าบัดต้องมีทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการบ าบัด 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการบ าบัด รวมทั้งการติดตามผลคือ 12 –16 สัปดาห์ ประกอบด้วยการ                                    

บ าบัด 10 – 12 ครั้ง-จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 8 – 10 คน  
 

องค์ประกอบ และหัวข้อในโปรแกรมการบ าบัดความคิดและพ ติกรรม  
มีทีมผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย โดย ณัฐธร  พิทยรัตน์เสถียร และคณะ 3  ได้ท าการศึกษาและ

พัฒนาโปรแกรมการบ าบัดจากการทดลองปฏิบัติจริง  ได้สรุปไว้ว่าการท า CBT ในโรคซึมเศร้าควร
ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลักในการบ าบัดดังนี้  

1. Case Formulation 
2. การก าหนดหัวข้อพูดคุย (Agenda Setting)  
3. การตั้งเป้าหมายของการบ าบัด (Goal Setting) 
4. การจัดตารางกิจกรรม (Activity Scheduling) 
5. การบ้าน (Homework) 
6. การทดสอบความคิดอัตโนมัติ (Testing Automatic Thought) 
7. การดัดแปลงความเชื่อ (Modifying Beliefs) 

การสิ้นสุดการบ าบัด (Ending Therapy)  
 
1.
 National Clinical Practice Guideline (2009) . Depression: the treatment and management  of depression in adults 

2.
 Wong. D. F. K (2008). Cognitive and health  related out comes of group cognitive behavioral  treatment for people with 
depressive symptoms in Hong Kong ; randomized  wait-list control study, Australian  and New Zealand. Journal of 
psychiatry. Vol 42 ; 702-711 

3.
 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร และคณะ.2553. คู่มือการบ าบัดรักษาโรคซึมเศร้าแบบ CBT. เอกสารประกอบการอบรม หลักสตูรการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าแบบ CBT โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. 
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o ขั้นตอนการบ าบัดด้วย CBT ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
1 

1. Assessment and case formulation session 
1.1 ประเมินอาการโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยและความคิดอยากตาย 
1.2 ประเมินโรคที่พบร่วม 
1.3 ประเมินความเหมาะสมในการท าจิตบ าบัดแบบ CBT ของผู้ป่วย 
1.4 อธิบายบทบาทของผู้ป่วยในการรักษา 
1.5 อธิบายความส าคัญของการบ้าน 
1.6 หาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือการท า case formulation 

 
Session Activities Homework 

1 1. ตั้ง agenda และอธิบายเหตุผลของ agenda 
2. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้าที่ผู้ป่วยประสบอยู่ 
3. ถามข้อมูลของผู้ ป่ วย เ พ่ิม เติม เ พ่ือน า ไปใช้ ในการท า  case 

conceptualization 
4. ค้นหาปัญหาผู้ป่วยและตั้งเป้าหมายร่วมกัน 
5. ให้ความรู้เกี่ยวกับ Cognitive model  
6. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 
7. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
8. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

บันทึกอารมณ์และ
กิจกรรมที่ผู้ป่วยท าในแต่
ละวัน 

2 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ต้ัง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. เริ่มแสดงให้ผู้ป่วยเห็นความสัมพันธ์ของความคิด อารมณ์ 

พฤติกรรมจากประสบการณ์ของผู้ป่วย 
5. น าข้อมูลที่ได้เพ่ิมเติมมาปรับ case conceptualization ( case 

formulation) 
6. อภิปรายการท า activity scheduling มุ่งเน้นให้เกิด pleasure 

and mastery activity  ให้มากขึ้น 
7. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
8. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

- ให้ผู้ป่วยกลับไป 
pleasure and 
mastery activity 
ตามท่ีได้คุยกันและ
บันทึกมา 

- ให้ผู้ป่วยบันทึก
สถานการณ์ที่ผู้ป่วย
รู้สึกเศร้าและอยากจะ
มาคุยกันในครั้งหน้า 

 
 
 
 
 
 

1.
 ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร และคณะ.2553. คู่มือการบ าบัดรักษาโรคซึมเศร้าแบบ CBT. เอกสารประกอบการอบรม หลักสตูรการบ าบัดรักษาผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าแบบ CBT โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์. 
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Session Activities Homework 
3 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2. ตั้ง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับ automatic thought 
5.  
6. ค้นหา negative automatic thought ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ที่ท าให้ผู้ป่วยอารมณ์เศร้า ชี้ให้เห็น cognitive model 
7. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
8. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

- Pleasure and 
mastery activity 
และบันทึก 

- Negative automatic 
thought record 

- อ่านเรื่อง automatic 
thought 

4 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. เริ่มฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought 
5. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
6. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

- Pleasure and 
mastery activity 
และบันทึก 

- Negative automatic 
thought record 

1.  
5 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2. ตั้ง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought  
5. ผู้รักษาเริ่ม prove automatic thought จริงหรือไม่ ถ้าจริงอยู่ใน

ระดับใด 
6. ผู้รักษา response โดยการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาถ้า  

automatic thought นั้นเป็นจริง  
7. ชี้ให้เห็นถึงอารมณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงหลังจากการ challenge 
8. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
9. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Negative automatic 
thought record และให้
ผู้ป่วย challenge 

6 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และเริ่มฝึก

ผู้ป่วยให้ challenge automatic thought นั้นๆ  
5. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
6. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

Negative automatic 
thought record และให้
ผู้ป่วย challenge 

7 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย 

Negative automatic 
thought record และให้
ผู้ป่วย challenge ให้
ผู้ป่วยอ่านเรื่อง 
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Session Activities Homework 
challenge automatic thought นั้นๆ  

5. เริ่มหา underlying depressogenic assumption โดยใช้ 
downward arrow  technique 

6. ให้ความรู้ผู้ป่วยเรื่อง underlying assumption และผลของ 
assumption ต่อการเกิด negative automatic thought 

7. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
8. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

underlying 
assumption 

8 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย 

challenge automatic thought นั้นๆ  
5. ฝึกผู้ป่วยให้ค้นหา depressogenic assumption และเริ่ม 

challenge assumption 
6. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
7. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

- Negative automatic 
thought record และ
ให้ผู้ป่วย challenge 

- ค้นหา 
depressogenic 
assumption        
และ challenge 
assumption 

9 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง agendaทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไข

อุปสรรค 
3. ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย 

challenge automatic thought นั้นๆ  
4. ฝึกผู้ป่วยให้ค้นหา depressogenic assumption และฝึกผู้ป่วยให้ 

challenge assumption 
5. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
6. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

- Negative automatic 
thought record และ
ให้ผู้ป่วย challenge 

- ค้นหา 
depressogenic 
assumption และ 
challenge 
assumption 

10 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา negative automatic thought และให้ผู้ป่วย 

challenge automatic thought นั้นๆ  
5. ฝึกผู้ป่วยให้ค้นหา depressogenic assumption และให้ผู้ป่วย 

challenge assumption 
6. เกริ่นน าเรื่องการ terminate การรักษา 
7. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
8. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 
 
 

- Negative automatic 
thought record และ
ให้ผู้ป่วย challenge 

- ค้นหา 
depressogenic 
assumption       
และchallenge 
assumption 
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Session Activities Homework 
11 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 

2. ตั้ง Agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. ฝึกให้ผู้ป่วยค้นหา Negative automatic thought และให้ผู้ป่วย 

challenge automatic   thought นั้นๆ  
5. ฝึกผู้ป่วยให้ค้นหา depressogenic assumption และให้ผู้ป่วย 

challenge assumption 
6. พูดเรื่องการ Terminate การรักษาและถามปฏิกิริยาของผู้ป่วย 
7. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
8. สรุปและให้ผู้ป่วย Feedback 

- Negative automatic 
thought record และ
ให้ผู้ป่วย challenge  

- ค้นหา depressogenic  
  assumption และ  
  challenge    
  assumption 

12 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง Agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการรักษา 
5. ท า Therapy blueprint ร่วมกับผู้ป่วย 
6. Relapse prevention 

 

 
o การประเมินผลการบ าบัด         

การประเมินควรด าเนนิการทนัทหีลังการบ าบัดครบ และติดตามทกุเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ด้วยการประเมิน
ตัวชี้วัดการบ าบัดดังนี้ 

1. ประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้าที่ลดลง 
2.  ประเมินความคิดอัตโนมัติในทางลบด้วยแบบประเมินความคิดอัตโนมัติในทางลบ   Automatic 

Thoughts Questionnaire : ATQ )  หลังได้รับการบ าบัดครบตามโปรแกรมการบ าบัดความคิด
และพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy: CBT) 

3. ประเมิน อัตราการไม่สามารถด าเนินการบ าบัดจนครบขั้นตอนการบ าบัดได้ โดยมีสาเหตุจาก
ผู้ป่วยหยุดการบ าบัด (drop out) 

 
o เกณ ์การยุติบริการ 

เมื่อผู้ป่วยมีความเข้าใจในความคิดและอารมณ์ ซึ่งจากevidence base พบว่าหลังจากบ าบัดอย่าง
น้อย 8 session ใน Clinical Practice Guideline ของ Ministry of Health Malaysia (2007) 1 และClinical 
Practice Guideline ของ NICE (2009) 2 แนะน าว่าผู้ป่วยที่รับการบ าบัดความคิดและพฤติกรรมควรมีการ
ติดตามผลการบ าบัดโดยใน Individual CBT ควรติดตามผล 3-4 ครั้ง เป็นเวลา 3-6 เดือน    
 
 
 
1.
 National Clinical Practice Guideline (2009) . Depression: the treatment and management  of  depression in adults 

2.
 Ministry of Health Malaysia (2007). Clinical Practice Guideline Management of Major  depressive   disorder. 
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ฌ. รายชื่อคณะท างานพัฒนาคู่มือการอบรมระบบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า        
ส าหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

1. นายแพทยธ์รณินทร ์ กองสุข              ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์            ที่ปรึกษา 
2. รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี  

  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที่ปรึกษา 
3. นางวาสนา  เหล่าคงธรรม รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประธาน 
4. นางไพรัตน ์ ชมพูบุตร หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะท างาน 
5. นางสาวพรจิตต ์ ทองบัณฑิต โรงพยาบาลบ้านบงึ จังหวัดชลบุรี คณะท างาน 
6. นางนูรียะ มามะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จงัหวัดปัตตาน ี คณะท างาน 
7. นางสาวพลับพลึง หาสุข โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์    คณะท างาน 
8. นางจนิตนา ลี้จงเพิ่มพูน หัวหน้าศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า 

   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์   เลขานุการและคณะท างาน 
9. นางสาวสุปราณ ี พิมพ์ตรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์      ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
 

 


