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ค าน า 
 

โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั้งในปัจจุบันและจากการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นโรคที่มี
จ านวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความสูญเสียที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากวัดความสูญเสียเป็น
จ านวนปีที่ด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี  ภายในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพของประชากร
โลกเป็นเท่าตัว เกิดความสูญเสียที่ส าคัญเป็นล าดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  ส าหรับประเทศไทยพบว่า ใน
หญิงไทยโรคซึมเศร้าจะก่อความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years, DALYs) เป็นอันดับ   4 และ
เป็นอันดับ 10 ในผู้ชายไทย แต่ถ้าพิจารณาจ านวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (Years Lost due 
to Disability, YLD) พบว่า โรคซึมเศร้าจะเป็นอันดับที่ 1 ในหญิงไทย และอันดับ 2 ในชายไทย  แต่มีผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการเพียง ร้อยละ 3.7 เท่านั้น ซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยก็ต้องทนอยู่กับอาการเจ็บป่วยเป็นเวลานานกว่า
โรคอ่ืนๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องจะมีการเกิด
ซ้ าและเป็นเรื้อรัง อาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายและก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก  
 เมื่อผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าในระดับรุนแรงจนไม่สามารถให้การดูแลได้ในหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ จึงมี
ความจ าเป็นต้องส่งต่อเพ่ือรับการดูแลรักษากับสถานบริการระดับตติยภูมิ โดยสิ่งส าคัญและจ าเป็นนั้นคือการที่ผู้ป่วย
ต้องได้รับการดูแลรักษาที่เฉพาะทาง สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ปัจจุบัน วิธีการ
ดูแลรักษาโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดคือการรักษาด้วยยาต้านเศร้าร่วมกับการบ าบัดทางสังคมจิตใจ การรักษาด้วยยาต้าน
เศร้าเป็นบทบาทของจิตแพทย์ ส่วนการบ าบัดทางสังคมจิตใจเป็นบทบาทของพยาบาลจิตเวช จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่พยาบาลจิตเวช ควรมีความรู้ ความเข้าใจและความมั่นใจในการบ าบัดทางสังคมจิตใจ  ที่ได้รับการพิจารณาว่า
สามารถลดระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล และคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รวมทั้งพยาบาลจิตเวชจาก 5 โรงพยาบาลใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต  จัดท าแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบ าบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล
จิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ  มีเป้าหมายเพ่ือให้พยาบาลจิตเวชสามารถน าแนวปฏิบัติดังกล่าว ไปใช้ในการ
บ าบัดทางสังคมจิตใจได้อย่างเหมาะสมกับปัญหา ความต้องการ  และลดความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า  ซึ่งจะ
เป็นการป้องกันความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่จะเกิดขึ้นในคนไทย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าในคนไทยที่ว่า ภายในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่
ก่อความสูญเสียด้านสุขภาพ 4 อันดับแรกในคนไทย 
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เจตนารมณ์ 
 
แนวปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือการบ าบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการ

ระดับตติยภูมิฉบับนี้ มิได้เจตนาให้มีการบังคับใช้ปฏิบัติ หรือเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่จะใช้อ้างอิงทางกฎหมาย 
เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าว ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการน าหลักฐานทางแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ปรากฏมาใช้กับผู้ป่วย
รายนั้นๆ และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการและแบบแผนการวิจัยที่พัฒนาไป      
ดังนั้น ประเด็นต่างๆที่แสดงในเอกสารนี้ จึงเป็นเพียงแนวทางการบ าบัดทางสังคมจิตใจ 4 ประเภท คือ การบ าบัดด้วย
การออกก าลังกาย (Exercise Therapy; ET), การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Therapy; PST), 
การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy; CBT), จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Psychotherapy; IPT)  การยึดถือไปปฏิบัติมิได้เป็นการประกันว่า การรักษาจะได้ผลส าเร็จในทุก
ราย หรือเป็นการสร้างขอบเขตว่า เอกสารนี้ได้รวบรวมการบ าบัดทุกวิธีที่ได้ผล หรือเอกสารได้ตัดวิธีการบ าบัดอ่ืนที่
อาจได้ผลออกไป   ผู้ใช้ตามเป้าหมายคือ พยาบาลจิตเวชทีป่ฏิบัติงานในสถานบริการระดับตติยภูมิและผ่านการอบรม
การบ าบัดทางสังคมจิตใจ 4 ประเภทดังกล่าวนี้ จะเป็นผู้เลือกวิธีการบ าบัด โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากผู้ป่วยบอกเล่า
ร่วมกับกระบวนการทางการพยาบาลที่เป็นไปได้ตามกรณี 

กรมสุขภาพจิตได้เชิญ อาจารย์จิตแพทย์ อาจารย์พยาบาล จิตแพทย์ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบ าบัดแต่ละ
ประเภทดังรายนามที่ปรากฏ มาร่วมกันจัดท าแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้ โดยอาศัยหลักการรวบรวมหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเลือกข้อมูลการศึกษามาพิจารณาร่วมกับอาศัยความเห็นในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญประกอบกัน  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในน าแนวเวชปฏิบัตินี้ไปช่วยเหลือทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมาย 

เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการบ าบัดทางสังคมจิตใจได้อย่างเหมาะสมกับปัญหา ความต้องการ และลดความ
รุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับตติยภูมิ ในการบ าบัดทางสังคมจิตใจ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงของอาการ และตามปัญหาความต้องการเฉพาะรายของผู้ป่วย 

 
กลุ่มเป้าหมายที่รับการรักษา 

เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในสถานบริการระดับตติยภูมิที่อยู่ในวัยท างาน และวัยสูงอายุ ทุกเพศ ที่
ประเมินอาการด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q) แล้วพบว่า มีระดับความรุนแรง คือ 

1. กลุ่มท่ีมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย  (คะแนน 9Q=7-12) 
2. กลุ่มท่ีมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง  (คะแนน 9Q=13-18) 
3. กลุ่มท่ีมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง (คะแนน 9Q≥19) 
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กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผู้ใช้แนวทางเวชปฏิบัติ 
พยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับตติยภูมิและผ่านการอบรมการบ าบัดทางสังคมจิตใจ ใน 4

ประเภทนี้ ได้แก่ การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย (Exercise Therapy; ET) การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา 
(Problem Solving Therapy; PST) การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy; CBT)
และจิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Psychotherapy; IPT) 

 
คณะที่ปรึกษา คณะผู้เชี่ยวชาญ และคณะท างาน  
ที่ปรึกษา 
1. นายแพทยว์ชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และประธานคณะกรรมการบริหาร 

   โครงการทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า  
   กรมสุขภาพจิต  

2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จิรวัฒน์กุล    คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3. นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
4. แพทย์หญิงพันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์ กลุ่มท่ีปรึกษากรมสุขภาพจิต 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. ดร.ดรุณี   ภู่ขาว คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะผู้เชี่ยวชาญ  
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ 
2. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา   อรุณพงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. อาจารย์ นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ        ต๊ะปินดา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธิรังษี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์ 
7. รองศาสตรจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา ยุทธไตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะท างาน 
1. รองศาสตราจารย์ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธาน 
2. ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รองประธาน 
3. นางจินตนา  ลี้จงเพ่ิมพูน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รองประธาน 
4. นางสุพิน  พิมพ์เสน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คณะท างาน 
5. นางปรารถนา  ค ามีสีนนท์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คณะท างาน  
6. นางสิวลี  เปาโรหิตย์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คณะท างาน 
7. นางศุภรัตน์    เวชสุวรรณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ คณะท างาน 
8. น.ส.ลัดดาวัลย ์ พิบูลย์ศรี โรงพยาบาลสวนปรุง คณะท างาน 
9. นางชลธิดา  สิมะวงศ์ โรงพยาบาลสวนปรุง คณะท างาน 
10. นางปพิชญา  แสงเอื้ออังกูร   โรงพยาบาลสวนปรุง คณะท างาน 
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11. นางเกตุสุดา  ชินวัตร     โรงพยาบาลสวนปรุง คณะท างาน 
12. นางส าอางค์  พันธุ์ประทุม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คณะท างาน 
13. นางอรนลิน  สิงขรณ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คณะท างาน 
14. นางถนอมศรี   ศรีคิรินทร์    โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คณะท างาน 
15. น.ส.อุบุญรัตน์  ธุรีราช     โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ คณะท างาน 
16. นางอรษา  ฉวาง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะท างาน 
17. นางมาลี  หนานเจียง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะท างาน 
18. นางกาญจนา  เหมะรัต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะท างาน 
19. นางสุจรรยา    แสงเขียวงาม สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คณะท างาน 
20. นางวีนัสริน  ก้อนศิลา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะท างาน 
21. ดร.กชพงศ์ สารการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะท างาน 
22. นางรุ้งมณี ยิ่งยืน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ คณะท างาน 
23. นางสุพัตรา  สุขาวห โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์        เลขานุการและคณะท างาน 
24. น.ส.เกษราภรณ์  เคนบุปผา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
25. ดร.ศักดา  ข าคม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
26. นางสาวศิริจันทร์  สุขใจ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
27. น.ส.วงเดือน  คนกล้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะท างาน 
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บทน า 
จากการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลก, Harvard School of Public Health และธนาคารโลก1 

เพ่ือคาดการณ์ภาระของโรค (burden of disease) ที่มีต่อประชากรในทุกภูมิภาคของโลก  โดยวัดความสูญเสียเป็น
จ านวนปีที่ด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ปรากฏว่า โรคซึมเศร้า ได้เปลี่ยนแปลงอันดับของโรคที่เป็นภาระจากอันดับที่ 4 
ในปี ค.ศ. 1990 มาเป็นอันดับที่ 2  รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ในปี ค.ศ. 20201 ส าหรับประเทศไทยจาก
การศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บในประเทศไทย ปี 2542 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสูญเสียจากการเจ็บป่วย
และการบาดเจ็บ 135 ประเภท พบว่า ในหญิงไทยโรคซึมเศร้าจะก่อความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted 
Life Years, DALYs) เป็นอันดับ 4 และเป็นอันดับ 10 ในผู้ชายไทย แต่ถ้าพิจารณาจ านวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะ
บกพร่องทางสุขภาพ (Years Lost due to Disability, YLD) พบว่า โรคซึมเศร้าจะเป็นอันดับที่ 1 ในหญิงไทย และ
อันดับ 2 ในชายไทย เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวชพบว่าโรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุให้เกิดการ
สูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) สูงที่สุด2 แต่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการเพียง ร้อยละ 3.7 เท่านั้น ซึ่งหมายถึง 
ผู้ป่วยก็ต้องทนอยู่กับอาการเจ็บป่วยเป็นเวลานานกว่าโรคอ่ืนๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องจะมีการเกิดซ้ าและเป็นเรื้อรัง อาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายและก่อให้เกิดความ
สูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก 

โรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยที่พบได้ทั่วไปในประชาชนทุกเพศทุกวัย จากการส ารวจทางระบาดวิทยาโรคจิต
เวชในคนไทย ปี 2551 ประมาณการว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,311,797 คน ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าชนิด
รุนแรง (major depressive episode)  และจ านวน 181,809 คน ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรัง (dysthymia)6  
ซึ่งถ้าหากผู้ที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะมีการเกิดซ้ า และเป็นเรื้อรังอาจน าไปสู่การฆ่า
ตัวตายและก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก  ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการป้องกันแก้ไขโรค
ซึมเศร้า  ในปี 2549 กรมสุขภาพจิต ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยโรคซึมเศร้าในคนไทยภายใต้แผนวิจัยบูรณาการ การ
พัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือแก้ไขและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า การดูแลแก้ไขท่ีได้ผลนั้นต้องพัฒนาระบบตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วย  การน าผู้ป่วยเข้าสู่
ระบบดูแลรักษา  การพัฒนาศักยภาพของแพทย์และพยาบาล รวมทั้งการเฝ้าระวังการกลับซ้ าของโรค  ระบบการดูแล
แก้ไขโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที่และต้องเชื่อมประสานการดูแลใน
ชุมชนกับสถานบริการทุกระดับ 

จากปัญหาดังกล่าว กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายให้มีการด าเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า
ที่จะเกิดขึ้นในคนไทยโดยก าหนดให้มีทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ปี 2552-2563 ซึ่งมีเป้าหมายท่ี
จะลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ที่มุ่งเน้นการลดความชุกและภาระโรค โดยการลด
อุบัติการณ์ การกลับเป็นซ้ า เพ่ิมการหายทุเลาลดระยะเวลาเจ็บป่วย และลดการตายจากฆ่าตัวตายของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า โดยมีมาตรการค้นหา การคัดกรอง การวินิจฉัยและการบ าบัดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
ติดตามเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมเพ่ือป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในประชาชนและกลุ่ม
เสี่ยง ตลอดจนการเพ่ิมเข้มแข็งทางจิตในการลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้า 

การป้องกันและแก้ปัญหาในระหว่างปี 2550-2552 ได้แก่ การรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้าส าหรับประชาชน พัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด7 ที่ประกอบด้วย การค้นหา ดูแล
ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ การบ าบัดรักษา การป้องกันการกลับเป็นซ้ า และการติดตามเฝ้าระวังในประชาชนทั่วไป 
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง   และครบวงจร   พัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมเพ่ือป้องกันการป่วย
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เป็นโรคซึมเศร้าส าหรับประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง พัฒนาเครื่องมือในการค้นหา   การประเมินโรคซึมเศร้า การรักษา
ด้วยยา และการติดตามเฝ้าระวัง ได้แก่ แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม3 
แบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 ค าถาม แนวทางการรักษาด้วยยาต้านอารมณ์เศร้า (antidepressant) ส าหรับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สนับสนุนเอกสาร สื่อประกอบการด าเนินงาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า พัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า จัดหาแหล่งสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์การด าเนินงาน ในปี 2552 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึนจากปี 2551 ร้อยละ 
27.69 ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า การด าเนินงานของกรมสุขภาพจิตได้ท าการป้องกันและแก้ปัญหาในระหว่างปี 2550-2552 
ตั้งแต่การเฝ้าระวังประเมินตนเองของบุคคล การส่งเสริมสุขภาพจิตเพ่ือป้องกันโรคซึมเศร้า ในประชาชนทั่วไป กลุ่ม
เสี่ยง การประเมินโรค การบ าบัดรักษา การป้องกันการกลับเป็นซ้ า และการติดตามเฝ้าระวังในผู้ป่วยอย่างครอบคลุม 
ต่อเนื่อง เชื่อมโยงทุกระดับของการบริการท าให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้การบ าบัดผู้ป่วย
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  จึงได้มีการทบทวนหลักฐานทางวิชาการท่ีมีความน่าเชื่อถือในการลดระดับความรุนแรง
ของอาการซึมเศร้าได้ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติทางคลินิกส าหรับพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับตติยภูมิ 
ในการบ าบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า อันจะท าให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่
ดีในการลดระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าต่อไป 
 
การจัดท าแนวปฏิบัติ 

การจัดท าแนวปฏิบัติมีขั้นตอนการจัดท า   13 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก าหนดทีมงานยกร่าง ประกอบด้วยอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะท างาน 

พยาบาลจิตเวชจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นคณะท างาน โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารระดับสูง
ของกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา 

2. ก าหนดขอบเขตของปัญหา ครอบคลุมถึงโรคซึมเศร้าทุกชนิด ที่สามารถพบได้ตามสถานบริการระดับตติยภูมิ 
3. ก าหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health outcome) ที่ต้องการคือ การลดลงของอาการโรคซึมเศร้า (reducing 

symptoms of depression) 
4. ทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยการค้นหาเอกสารทางวิชาการหรือวรรณกรรมที่เป็นหลักฐานทางวิชาการ

ได้จากการสืบค้นทั้งทาง Electronic databases ได้แก่ International Health Technology Assessment 
websites, PUBMED, Cochrane Collaboration, OVID, PsycINFO, Biomedical Reference Collection, 
Psychology and Behavioral Sciences Collection, CINAHL via EBSCO search engine, EMBASE, 
Clinical Evidence, BMJ Clinical Evidence, Blackwell Synergy, NIH Public Access 

โดยคัดเลือกเฉพาะหลักฐานทางวิชาการเก่ียวข้อง ได้แก่ depressive disorder; depressive disorder 
major; major depressive disorder; reducing symptoms of depression; cognitive behavioral 
therapy; Interpersonal psychotherapy Therapy ;Problem solving therapy ;Exercise therapy;  
Clinical Nursing Practice Guideline และมีแนวเวชปฏิบัติการจัดการโรคซึมเศร้าที่จัดท าโดย  
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- The National Institute for Clinical Excellence (NICE, 2009) 
- The American Psychiatric Association Practice guideline for the treatment of patients 

with major depressive disorder (2002) 
- Clinical Practice Guidelines; Management of Major Depressive Disorder by Ministry of 

Health Malaysia and  Malaysian Psychiatric Association Academy of Medicine of 
Malaysia (2007) 

5. ประชุมยกร่างแนวปฏิบัติ ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยพิจารณาหลักฐานทางวิชาการหรือแนวทางท่ีวัดผลลัพธ์ของการ
รักษาที่ท าให้ผู้ป่วยหายทุเลา มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ โดยก าหนด hierarchy of evidence และ grade of 
recommendation   ตามเกณฑ์การพิจารณา (ในภาคผนวก) 

6. จัดพิมพ์ฉบับร่าง 
7. ให้คณะผู้เชี่ยวชาญประเมิน  ได้มีการจัดเวทีน าเสนอร่างแนวเวชปฏิบัติเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินและให้

ข้อเสนอแนะ 
8. ทดลองใช้ โดยเลือกโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ตัวแทนภาคละ 1 แห่ง  ใช้ระยะเวลาในการ

ทดลองใช้ 6 เดือน โดยมีการประเมินผลการทดลองใช้เป็น 2 ระยะ  ระยะที่ 1 ประเมินผลหลังจากทดลองใช ้    
2 เดือนแรก  ระยะที่ 2 ประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกหลังทดลองใช้ 6 เดือน 

9. ประเมินผลการทดลองใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ      
ผู้ปฏิบัติ  

10. จัดท าแผนการน าไปปฏิบัติ โดยจะใช้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้านี้ ไปอบรมพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต  

11. ประเมินผลการพัฒนาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า  
12. พัฒนาต่อเนื่องจากการประเมินผล 
 
ค าจ ากัดความและนิยาม 

 
 แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบ าบัดทางสังคมจิตใจ หมายถึง แนวทางบ าบัดสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน

สถานบริการระดับตติยภูมิ ที่มี 4 รูปแบบ คือ 
1. การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย (Exercise Therapy; ET) หมายถึง การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย

ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการระดับน้อย (9Q=7-12 คะแนน) 
2. การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Therapy; PST) หมายถึง การบ าบัดด้วยการแก้ไข

ปัญหาส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการระดับน้อยถึงปานกลาง  (9Q=7-18 คะแนน) 
3. การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy; CBT) หมายถึง การบ าบัดด้วย

การปรับความคิดและพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรง (9Q=13 
คะแนนขึ้นไป) 

4. จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Psychotherapy; IPT) หมายถึง การบ าบัดด้วย
การท าจิตบ าบัดสัมพันธภาพส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรง (9Q=13 คะแนน
ขึ้นไป) 
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 สถานบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care หรือ Tertiary Medical Care: TMC) หมายถึง หน่วยบริการที่
ให้บริการสุขภาพระดับสูง เป็นการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอ่ืนๆ ที่ต้องปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษ ประกอบด้วยหน่วยบริการ คือโรงพยาบาลจิตเวช  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลใหญ่ของรัฐในสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ และโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีแพทย์
เฉพาะทางสาขาต่างๆ ครบถ้วน เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดมากกว่า 100 เตียง  

 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตามเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัยของ ICD (International 
Classification of Diseases and health related problems) ซึ่งพัฒนาโดย องค์การอนามัยโลก และ DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders) พัฒนาขึ้นโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน 
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สรุปข้อเสนอแนะ (RECOMMENDATIONS) 
 

การประเมินระดับความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า 
ในการประเมินระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า แบบประเมิน 9Q มีความเหมาะสมในการประเมินความ

รุนแรงของอาการซึมเศร้าส าหรับคนไทย เนื่องจากมีค่าความเที่ยง ความจ าเพาะสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่
มาตรฐานสากล (Grade C) 
การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า 

การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า ควรมีการพิจารณาอาการที่ปรากฏเห็น สัมภาษณ์ประวัติเพ่ือหา
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด ประวัติทางสังคม ปัญหาความบกพร่องทางสังคมและการประกอบอาชีพ การใช้สาร
เสพติดและการเจ็บป่วยทางจิต และโรคอ่ืนที่มีผลต่อการห้ามออกก าลังกาย   (Grade B) 
การบ าบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง (mild to moderate) 
 ในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง ที่มีความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ควรใช้ 

PST ในการบ าบัดทางสังคมจิตใจ ....(Grade A) 
 ในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง ที่ไม่มีโรคที่ห้ามการออกก าลังกาย สามารถใช้ ET ใน

การลดระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า.....(Grade A) 
 ผู้ป่วยทุกรายที่ไม่มีข้อห้ามเรื่องการออกก าลังกาย สนับสนุนให้ใช้ ET .....(Grade D) 

 การบ าบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง (moderate to severe) 
 ในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับรุนแรง ควรใช้ CBT ในการบ าบัดทางสังคมจิตใจ….. (Grade A) 
 ในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง สามารถใช้ ทัง้ CBT และ IPT ในการบ าบัดทาง

สังคมจิตใจ...... (Grade A) 
 การใช้ IPT จะได้ผลดีในผู้ป่วยที่มีปัญหาหลักเกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล..... (Grade A) 
 การใช้ ET ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามในการออกก าลังกาย ควบคู่ไปกับ CBT และ IPT จะได้ผลดีในการลด

ระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้า.....(Grade D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 เกณฑ์คุณภาพของหลักฐานทางวิชาการและระดับของค าแนะน า A, B, C, D ในภาคผนวก 
 วิธีการบ าบัดทางสังคมจิตใจที่น ามาบรรจุไว้ในภาคผนวก เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้มาจากการรวบรวมเอกสาร 

หลักฐานเชิงประจกัษ์ต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบ าบัดในประเภทนั้นๆ และผ่านการพิจารณา
จากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้ใช้แนวเวชปฏิบัตินีส้ามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม 
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Algorithm Psychosocial Intervention for MDD in Tertiary Care 
 
 

 
 แพทย์วินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า  (Major Depressive disorder)  

   
Step I  
Assessment 

ประเมินระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) 
ประเมินปัญหาเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับอาการของโรคซึมเศร้า  

เพ่ือเลือกวิธีบ าบัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย 
 

Step II 
Planning 

 
 

MILD 
(9Q=7-12) 

to Moderate 
(9Q= 13-18) 

to Severe 
(9Q≥19) 

 

Step III 
Intervention 

       

 

ไม่มีประวัติเป็นโรค 
ที่ห้ามออกก าลังกาย 
และหรือไม่มีปัญหา
ทางสังคมที่ชัดเจน 

 มีปัญหาทางสังคม
อย่างชัดเจน/และ
หรือมีโรคท่ีเป็นข้อ
ห้ามออกก าลังกาย 

 มีความคิดทางลบ 
ที่บิดเบือนและ/หรือ

ปัญหาด้าน
สัมพันธภาพไม่ชัดเจน 

 มีปัญหา
สัมพันธภาพอย่าง

ชัดเจน 
 

        

 

การบ าบัดด้วย 
การออกก าลังกาย 

(Exercise 
Therapy; ET) 

 การบ าบัดด้วยการ
แก้ปัญหา 

(Problem  solving 
therapy; PST) 

 การบ าบัดความคิด 
และพฤติกรรม 
(Cognitive 
Behavioral 

Therapy; CBT) 

 จิตบ าบัด
สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล 

(Interpersonal 
Psychotherapy; 

IPT) 
Step IV 
Evaluation 

 
 

 
 

 
  

 ประเมินผลลัพธก์ารบ าบัดด้วย 9Q ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน  
 

 
 
 
 
 

ผู้ป่วยมารับบริการ 

NO 
คะแนน 9Q<7 หรือไม่? 

YES 

ยุติการบริการ 

Conference ในทีมสหวิชาชีพ 
เพ่ือหาแนวทาง 

การช่วยเหลือโดยวิธีอื่น 
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Part I 
ภาพรวมการบ าบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วย 
โรคซึมเศร้าในสถานบริการระดับตติยภูมิ 

The overall of psychosocial intervention  
for MDD in tertiary care 
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Step I Assessment 
 
 การประเมินระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า 
 มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า (assessment ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า 
สามารถใช้ประเมนิความรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้ 

1. The Nine-Item Patient Health Questionnaire (PHQ-9) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการแนะน าให้ใช้ เป็น
เครื่องมือประเมินระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้า  ใน guideline  depression for clinical care ของ 
University of Michigan1,level1b เช่นเดียวกับการศึกษาของ Duffy et al2,level5 พบว่า PHQ-9 มี
ประสิทธิภาพในการช่วยประเมินความรุนแรงของโรค เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงการรักษา การนัด 
Follow up และช่วยเป็นตัวน าในการประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายได้ 

2. Hamilton Rating scale (HAMD-17,HAMD-7) เป็นเครื่องมือที่ถือเป็น gold standard ในการมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าสามารถใช้ในการประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้า และประเมิน remission ใน
ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา3,level1c อย่างไรก็ตามมีการศึกษาของ 4,level5 พบว่า HAMD ถือเป็น gold 
standard ที่พัฒนามากว่า 40 ปี แม้จะมีค่าความเชื่อมั่นภายในสูง แต่มีข้อย่อยที่ใช้ในการประเมินหลายข้อที่
มีจุดบกพร่อง ขาดการ inter-rater และ retest reliability ) ซึ่งมาโนช  หล่อตะกูลและคณะ5,level5  ได้น ามา
แปลเป็นฉบับภาษาไทยเพ่ือประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้าก่อนและภายหลังการบ าบัดรักษา มีความ
แม่นตรงและความสอดคล้องภายในเท่ากับ  0.87 ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ  0. 86  ใช้เวลา 15.30  นาที  
ข้อดีคือ  มีจ านวนข้อไม่มาก มีความแม่นตรงสูง ข้อจ ากัดคือ มีข้อค าถามท่ีมีอาการทางด้านร่างกายมากท าให้
ความชุกมากกว่าปกติ เหมาะที่จะใช้กับผู้ป่วยที่อยู่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และผู้สูงอายุ  

3. Thai Depression Inventory (TDI) แปลโดยมาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิชย์  6,level5 เพ่ือ
ประเมินความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไทย มีค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.858 
และ Concurrent validity โดยใช้ Spearman-brown formula เท่ากับ 0.7189 ข้อดีคือ สะดวกแก่การ
น าไปใช้เข้าใจง่าย ใช้เวลาสั้นไม่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และมีค่าความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงอยู่ใน
เกณฑ์ดี 

4. Zung Self Rating Depression Scale (SDS) แปลเป็นฉบับไทยโดยนันทิกา ทวิชาชาติ  และคณะ  
7,level5 ประเมินความสมดุลด้านอารมณ์ (affect disturbance) ด้านร่างกาย (physiological  disturbance) 
ด้านระบบประสาทควบคุมการท างานร่างกาย (psychomotor disturbance) และด้านจิตใจ 
(psychological disturbance) แต่ละข้อมีคะแนน 0-3 ตามระดับความรุนแรงของอาการเป็น 4 ระดับ เวลา
ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามประมาณ 10-15 นาที ผู้ตอบอาจเป็นประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยจิตเวช ข้อดีคือ 
สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจ ที่มักแสดงให้เห็นได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  ข้อจ ากัด 
คือ ไม่สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของภาวะซึมเศร้าได้ดี โดยเฉพาะเมื่อน าไปใช้กับผู้สูงอายุ มีค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธ ีtest-retest และ split-half reliability เท่ากับ 0.73 

5. The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) จากการศึกษาเปรียบเทียบ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้า โดยเปรียบเทียบระหว่าง MADRS กับ BDI และ 
HAMD ของ Uher et al. 8,level4 พบว่า MADRS กับ BDI ได้รับการแนะน าให้ใช้ในการประเมินความรุนแรง
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ของโรคซึมเศร้า และ Carmody et al.9,level4a ก็ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง MADRS กับ HAMD 
พบว่า MADRS จะสามารถใช้ประเมินซึมเศร้าได้ดีกว่า HAMD-17 

6. The Beck Depression Inventory (BDI) version II นี้ได้รับการพัฒนาล่าสุดในปี 1996 โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือประเมินอาการซึมเศร้า ตามเกณฑ์ DSM-IV ได้รับการแปลเพื่อใช้หลายภาษา พบว่า มีค่าความตรงและ
ความเชื่อมั่นที่ดี  แต่อย่างไรก็ตามแบบประเมินนี้เป็นลิขสิทธิ์ หากจะมีการน ามาใช้ต้องมีการขออนุญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน10,level5 

7. แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) พัฒนาขึ้นโดย ธรณินทร์ กองสุข, สุวรรณา อรุณไพศาล,        
ณรงค์ มณีทอนและคณะ 11,level4a เพ่ือประเมินระดับความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้าที่ตรงกับบริบทของ
ผู้ใช้ จากการหาจุดตัดคะแนนที่เหมาะสมโดยการท า Receiver Operating Characteristic Curve analysis 
= 0.9283 (95% CI = 0.8931 – 0.9635) คือ 7 คะแนนขึ้นไป มีค่าความไวสูงร้อยละ 75.68 ความจ าเพาะ
สูงถึงร้อยละ 93.37 เมื่อเทียบกับการวินิจฉัยโรค MDD ค่าความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า 11.41 เท่า มีความ
แม่นตรงในการวัดการเปลี่ยนแปลงของโรคซึมเศร้าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ใช้เวลาน้อย มีจ านวนข้อไม่มาก 
เหมาะส าหรับในการประเมินอาการของโรคนี้ 11,level4a นอกจากนี้ ธรณินทร์  กองสุข และคณะ12level4a ได้
น าไปเปรียบเทียบกับแบบประเมิน Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD-17) พบว่า 9Q มีค่า 
Cronbach’s Alpha รายข้ออยู่ระหว่าง 0.7836-0.8210 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.821 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 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 าดับ เมื่อแยกตามระดับความรุนแรง พบว่า ในระดับ
อาการน้อย มีค่าความไว  ค่าความจ าเพาะ และค่า Likelihood Ratio ร้อยละ 61, 76 และ 2.58v(1.65-
4.04)  ระดับอาการปานกลางร้อยละ 76, 94 และ 13.00 (4.85-34.87)  ระดบัอาการรุนแรงร้อยละ 93, 98 
และ 60.36 (8.58-424.35) ซึ่งโดยสรุป 9Q มีความเท่ียงในระดับดีมาก  และมีความจ าเพาะค่อนข้างสูง เมื่อ
เทียบกับเครื่องมือมาตรฐานระดับสากล จึงน่าจะสามารถน ามาประเมินอาการและติดตามอาการของโรค
ซึมเศร้าในคนไทยได้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommendation 
ในการประเมินระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า แบบประเมิน 9Q มีความเหมาะสมในการ

ประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้าส าหรับคนไทย เนื่องจากมีค่าความเที่ยง ความจ าเพาะสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับเครื่องมือที่มาตรฐานสากล (Grade C) 
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 การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า 
 การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า ควรมีการสัมภาษณ์ประวัติ เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการบ าบัดทาง
สังคมจิตใจในเรื่องต่อไปนี้13level1b 

1. อาการทีป่รากฏให้เห็น (presenting symptoms) 
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด  (psychosocial stressors) เชน่ ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
3. ประวัติทางสังคมและแหล่งสนับสนุนทางสังคม (social history and social support) 
4. ปัญหาความบกพร่องทางสังคมและการประกอบอาชีพ  (social and occupational impairment) 
5. ประวัติการใช้สารเสพติดและการเจ็บป่วยทางจิตอ่ืนๆ (substance abuse or other psychiatric 

illnesses)   
6. ประวัติการเกิดโรคอ่ืนที่มีผลต่อการห้ามออกก าลังกาย เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, โรคถุงลมปอด    

โป่งพอง ระยะรุนแรง โรคหัวใจล้มเหลว หัวใจท างานผิดปกติ  major stroke พิการแขนขา และ       
ข้ออักเสบ14, level5,15,level5 

7.  
 
 
 
 
 

 
 
Step II Planning 
  

การวางแผนเพ่ือให้การบ าบัดทางสังคมจิตใจจะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้า คือ 
 

ประเภทการบ าบัดทางสังคมจิตใจ ระดับความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้า คะแนน 9Q 
การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย  
(Exercise Therapy; ET) 

อาการระดับน้อย 7-12 

การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา  
(Problem Solving Therapy; PST) 

อาการระดับน้อยถึงปานกลาง   7-18 

การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive 
Behavioral Therapy; CBT) 

ระดับปานกลางถึงรุนแรง 13 คะแนนขึ้นไป 

จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Psychotherapy; IPT) 

ระดบัปานกลางถึงรุนแรง 13 คะแนนขึ้นไป 

 
 
 

Recommendation 
การประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า ควรมีการพิจารณาอาการที่ปรากฏเห็น สัมภาษณ์

ประวัติเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด ประวัติทางสังคม ปัญหาความบกพร่องทางสังคมและการ
ประกอบอาชีพ การใช้สารเสพติดและการเจ็บป่วยทางจิต และโรคอ่ืนที่มีผลต่อการห้ามออกก าลังกาย   
(Grade B) 
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Step III Intervention 
 

การบ าบัดทางสังคมจิตใจจะพิจารณาตามระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้า ดังนี้ 
 ระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง  (mild  to  moderate  depression) มีหลักฐานทางวิชาการที่พบว่า 

การบ าบัดทางสังคมจิตใจในผู้ที่มีอาการในระดับความรุนแรงน้อยถึงปานกลางที่ได้ผลท าให้อาการซึมเศร้าลดลง
หรือหายทุเลาดังนี้ 
1. Exercise Therapy (ET) ได้รับการแนะน าใน Clinical Practice Guideline ;Management of Major 

depressive disorder ให้น าไปใช้ในการลดอาการซึมเศร้าในกลุ่ม mild to moderate depression 
ส าหรับผู้ป่วยทุกวัยที่ไม่มีข้อห้ามในการออกก าลังกาย13,level1b แม้จะมีการศึกษา Exercise for depression 
(Review) ทีผ่ลพบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ET มีข้อจ ากัดเนื่องจากขนาดของประชากรและรูปแบบวิธีการ
ด าเนินการวิจัยไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่า ET สามารถลดอาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญ16,level5 อย่างไร   
ก็ตามมีการศึกษาแบบ Systematic review ของ RCT ที่พบว่า การออกก าลังกายแบบ aerobic นาน     
30 นาที สัปดาห์ละ  3  ครั้ง ด้วยความหนัก 60-80% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดต่อเนื่องอย่างน้อย      
8  สัปดาห์จะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคซึมเศร้า 17,level1a   

2. Problem Solving Therapy (PST) มีการศึกษาแบบ meta-analysis ที่พบว่า มีประสิทธิภาพในการลด
อาการซึมเศร้ากลุ่ม  mild to moderate depression 18,level1a และสามารถใช้ในการดูแลผู้ป่วยใน 
primary careได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย19,level1a โดยเป้าหมายของ  PST มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาซึมเศร้าที่
เกี่ยวข้องกับความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาทางสังคม 20,level1b  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง  (moderate  to severe depression) ในการบ าบัดทางสังคมจิตใจ

ในผู้ที่มีอาการในระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงที่ได้ผล ท าให้อาการซึมเศร้าลดลงหรือหายทุเลาดังนี้ 
1. Cognitive Behavioral  Therapy; CBT เป็นการบ าบัดที่ได้รับค าแนะน าจากแนวทางการรักษา

คุณภาพสูงว่า มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย moderate  to severe depression13,level1b ,20,level1b, 

รวมทั้งมีค าแนะน าว่าการใช้ CBT ร่วมกับยา antidepressants เป็นสิ่งทีค่วรด าเนินการในกลุ่ม severe 
depressive  disorder เนื่องจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษามากข้ึน21,level2b 

2. Interpersonal Therapy; IPT มีการศึกษา systematic review ทีพ่บว่า เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา
หลักในด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ลดอาการซึมเศร้าในกลุ่ม moderate to severe อย่างมีนัยส าคัญ
มากกว่า CBT 22,level1a แต่จากการศึกษาแบบ RCT ที่เปรียบเทียบ IPT กับ CBT พบว่า CBT และ 

Recommendations 
1. ในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง ที่มีความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาทาง

สังคม ควรใช้ PST ในการบ าบัดทางสังคมจิตใจ (Grade A) 
2. ในผู้ป่วย ที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง ที่ไม่มีโรคที่ห้ามการออกก าลังกาย 

สามารถใช้ ET ในการลดระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า  (Grade A) 
3. ผู้ป่วยทุกรายที่ไม่มีข้อห้ามเรื่องการออกก าลังกาย สนับสนุนให้ใช้ ET (Grade D) 
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Interpersonal Psychotherapy  มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย moderate to severe ไม่แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตามในผู้ป่วย severe depression  CBT จะได้ผลดีกว่า 23,level1c  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step IV Evaluation 
 

การประเมินผลลัพธ์วัดที่ระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าลดลงด้วยการประเมินด้วยแบบประเมินโรค
ซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q) โดยการประเมินผลลัพธ์เมือด าเนินการครบขั้นตอนตามมาตรฐานของวิธีการบ าบัด      
วัดผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

Primary Outcome   
1. ระดับความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้าลดลง ประเมินด้วย 9Q มีคะแนน <7  
2. อัตราการกลับเป็นซ้ า ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากท่ีอาการซึมเศร้าทุเลาหรือหาย ≤ร้อยละ 20 
Secondary Outcome  
1. แบบแผนความคิดทางลบเปลี่ยนแปลง ในผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทางความคิดและพฤติกรรม 
2. สัมพันธภาพระหว่างบุคคลดีขึ้น ในผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดแบบจิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
3. ทักษะในการแก้ไขปัญหาดีขึ้น ในผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา 

 
References 
 
1. Schwenk et al (2005). Depression guideline for clinical care. UMHS Depression Guideline 

Update. October  
2. Duffy et al (2008). Systematic Use of Patient-Rated Depression Severity Monitoring: Is It 

Helpful and Feasible in Clinical Psychiatry? Psychiatryonline.org. October Vol. 59(10);1148-1154 
3. McIntyre et al (2005). Measuring the severity of depression and remission in primary care: 

validation of the HAMD-7 scale. CMAJ . November Vol. 173(11); 1327-1334 
4. Bagby et al (2004). The Hamilton Depression Rating Scale: Has the Gold Standard Become a 

Lead Weight?. Am J Psychiatry Vol.161;2163–2177 

Recommendations 
 ในผู้ป่วย  ที่มีอาการซึมเศร้าในระดับรุนแรง ควรใช้ CBT ในการบ าบัดทางสังคมจิตใจ (Grade A) 
 ในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง  สามารถใช้ ทั้ง CBT และ IPT ในการบ าบัด

ทางสังคมจิตใจ...... (Grade A) 
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Part II 
ประเภทของการบ าบัดทางสังคมจิตใจ 

ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ส าหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ 

Psychosocial Intervention of MDD  
for psychiatric nurse in tertiary care  
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1. Exercise therapy (ET)  
  
นิยาม 

 
การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย  (Exercise therapy : ET) หมายถึง    แผนการจัดให้ผู้ป่วยได้ออกก าลัง

กายแบบแอโรบิค  เช่น การวิ่งเหยาะ  การเดินเร็ว  การปั่นจักรยาน  โดยก าหนดความหนักในระดับปานกลางคือ ร้อย
ละ  60 -80  ของอัตราการ   เต้นของชีพจรสูงสุด (HRmax)  ความถี่อย่างน้อย  3  วัน/ สัปดาห์ ใช้เวลา  30  นาที 
ระยะเวลา 8  สัปดาห์ 1,level 1a    
 

Clinical Evidence for Exercise Therapy 
 

มีการศึกษาแบบ Systematic review ของ RCT ที่พบว่า การออกก าลังกายแบบ aerobic นาน 30 นาที 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ด้วยความหนัก 60-80% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดต่อเนื่องอย่างน้อย 8 สัปดาห์จะมี
ประโยชน์ในการรักษาโรคซึมเศร้า1,level 1a  และจากค าแนะน าระดับสูงของ Clinical Practice Guideline  Ministry 
of Health Malaysia 2,level 1b

 ที่ระบุว่า ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง  แนะน าให้รับการบ าบัด
แบบ Exercise therapy และจากค าแนะน าระดับกลางของการหลักฐานทางวิชาการเดียวกันระบุว่า Exercise 
therapy สามารถแนะน าให้แพทย์ใช้เป็นทางเลือกในการรักษา ได้เหมือนกับการรักษาด้วยยา ถ้าผู้ป่วยสมัครใจ  
นอกจากนี้ยังมีการศึกษา RCT ที่พบว่าการออกก าลังกายแบบ Aerobic ที่ใช้พลังงาน  7.0 kcal/kg/week หรือ 17.5 
kcal/kg/week  ด้วยความถี่  3  วัน/สัปดาห์ ต่อเนื่องเป็นเวลา  12  สัปดาห์    สามารถลดอาการซึมเศร้า ในผู้ป่วย 
Mild to Moderate depression อย่างมีนัยส าคัญ3,level 1c  สอดคล้องกับการศึกษา RCT  ที่มีการท าศึกษาในผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าเปรียบเทียบ 4 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1  supervised aerobic exercise ,   กลุ่มที่ 2 home-based aerobic 
exercise  กลุ่มที่ 3 รักษาด้วย SSRI (sertraline) ในขนาดเริ่มต้น 50mg/day  และกลุ่มที่ 4 Placebo  นาน  16  
สัปดาห์ ผลพบว่า ผลพบว่า แต่ละกลุ่มมีระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าลดลง แต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราการ หาย
ทุเลา ผลพบว่าในผู้ป่วยที่ได้รับยา sertraline มีอัตราสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม supervised aerobic exercise  
therapy และ   home-based aerobic exercise ตามล าดับ4,level 1c 

อย่างไรก็ตามจากหลักฐานทางวิชาการทีเป็นปัจจุบันที่สุดในเรื่อง  Exercise for depression (Review) ผล
พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ exercise  therapy  มีข้อจ ากัดในขนาดของประชากรและรูปแบบวิธีการด าเนินการ
วิจัย  ในการวัดผลลัพธ์ของการบ าบัดโรคซึมเศร้า จึงไม่เพียงพอพอที่จะสรุปได้ว่า exercise therapy สามารถลด
อาการซึมเศร้าได้อย่างมีนัยส าคัญ5,level5 
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ขั้นตอน วิธีการบ าบัด  
 

การบ าบัดด้วยการออกก าลังกาย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการบ าบัด และข้ันตอน
การประเมินผลการบ าบัด คือ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 การคัดเลือกผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้ารับการบ าบัดด้วยการออกก าลังกายควรพิจารณา คุณสมบัติ ของ

ผู้ป่วยดังนี้ 
1.1.1 มีอาการซึมเศร้าอยู่ในระดับน้อย (Mild) ถึงปานกลาง (Moderate) 2,level1b 
1.1.2 ไม่เป็นโรคที่ห้ามออกก าลังกาย เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคถุงลมปอดโป่งพอง ระยะ

รุนแรง โรคหัวใจล้มเหลว หัวใจท างานผิดปกติ  Major stroke พิการไม่เป็นโรคแขนขา 
และข้ออักเสบ รวมทัง้ประวัติสุขภาพที่ต้องระวังเมื่อออกก าลังกาย เช่น มีความดันโลหิต
สูงตั้งแต่ 180/110 มิลิเมตรปรอทขึ้นไป มีอาการของโรคหัวใจ เช่น เจ็บหน้าอก หัวใจวาย 
หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีกระดูกข้อและกล้ามเนื้อเสื่อม/อักเสบเรื้อรัง โรคเบาหวานที่ด้วย
รักษาด้วยอินซูลิน ุ6,level 5,7,level 5 

1.2 เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 
1.2.1 เครื่องเดินสายพาน (Treadmill) และจักรยานนั่งปั่นกับที่ (cycling) ให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

เดินออกก าลังกายหรือปั่นจักรยาน  เพ่ือประเมินค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดต่อการ
ออกก าลังกายแต่ละครั้ง 4,level 1c, 7,level 5   

1.2.2 อุปกรณส์่งเสริมการออกก าลังกายเช่น เทปเพลง เครื่องเสียง7,level5 
2. ขั้นตอนการบ าบัด  

2.1 ประเภทของการออกก าลังกาย (type) คือ การออกก าลังกายแบบแอโรบิก1,level 1a 
2.2 วิธีการออกก าลังกาย (mode) ประกอบด้วย เดิน วิ่ง วิ่งเหยาะ ออกก าลังกายแบบลงน้ าหนัก      

ประกอบดนตรี และปั่นจักรยาน1,level 1a, ,4level 1c โดยให้ผูป้่วยตัดสินใจเลือกวิธีการออกก าลังกาย
ตามความชอบและความเหมาะสมกับความสามารถในการออกก าลังกายของแต่ละคน7,level 5 

2.3 ความถี่ของการออกก าลังกาย (frequency) ควรออกก าลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ต่อเนื่องอย่างน้อย 8 สัปดาห์1,level 1a และเพ่ือให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องควรมีการออกก าลัง
กายไปจนครบ 16 สัปดาห์5,level 1c 

2.4 ขั้นตอนของการออกก าลังกาย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ4,level 1c 
2.4.1 ระยะอบอุ่นร่างกาย (warm up phase)  ใช้เวลา 10 นาท ี
2.4.2 ระยะออกก าลังกาย (exercise phase) ใช้เวลา 30 นาที 
2.4.3 ระยะผ่อนการออกก าลังกาย (cool down phase) ใช้เวลา 5 นาท ี

2.5 ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแล/ติดตามตนเองเก่ียวกับอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะ        
ออกก าลังกาย7,level 5 

2.6 การออกก าลังกายภายใต้การดูแล แนะน า (supervise) ของผู้บ าบัดจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการ
ให้ผู้ป่วยออกก าลังกายตามล าพังโดยไม่มีการดูแล แนะน า 1,level 1a 
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2.7 การออกก าลังกายแบบกลุ่ม (group) หรือออกก าลังกายแบบเดี่ยว (individual) ไม่มีความแตกต่าง
กันในเรื่องประสิทธิภาพในการบ าบัด แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลแนะน าของผู้บ าบัด1,level 1a 

3. การประเมินผลการบ าบัด    
3.1 การประเมินผลลัพธ์หลักได้แก่ การลดลงของอาการซึมเศร้า  
3.2 การประเมินผลลัพธ์รองโดยการประเมินสมรรถภาพทางกายเช่น ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)        

สัญญาณชีพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.3 ติดตามดูผลการออกก าลังกายรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึน 
3.4 ประเมิน อัตราการไม่สามารถด าเนินการบ าบัดจนครบขั้นตอนการบ าบัดได้ โดยมีสาเหตุจากผู้ป่วย

หยุดการบ าบัด (drop out) 
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2. Problem solving therapy (PST) 
 
นิยาม 

 
การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem solving therapy : PST) หมายถึง การบ าบัดที่ใช้การวิเคราะห์

พิจารณาเชิงเหตุผล มีข้อจ ากัดของเวลา มีโครงสร้างเหมือนจิตบ าบัด แตเ่น้นไปที่การจัดการและแก้ไขปัญหาที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งผู้บ าบัดและผู้ป่วยท างานร่วมกันในการที่จะค้นหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา    ซึ่งเป็น
กุญแจส าคัญแล้วมีการจัดการกับปัญหาให้ลดลง และพัฒนาพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม 

1,level 1b    
 
Clinical evidence for problem solving 
 

มีการศึกษา Meta-analysis ที่พบว่า การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพในการลดอาการ 
ซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าในระดับน้อยถึงปานกลาง2,level 1a และ  Meta-analysis ที่พบว่า การบ าบัดด้วย
การแก้ไขปัญหา  มีประสิทธิภาพในการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสถานบริการระดับปฐมภูมิ  (primary care )โดยไม่
มีความแตกต่างกันระหว่างการช่วยเหลือทางจิตสังคมอ่ืน เช่น Brief CBT หรือ counseling 3,level 1a  นอกจากนี้ยังมี
การศึกษา systematic review  พบว่า การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา เป็นการบ าบัดที่ท าร่วมกับการรักษาด้วยยา
ต้านเศร้า จะเป็นที่นิยมและได้ผลลัพธ์ดีในการบ าบัดผู้ป่วยซึมเศร้า มากกว่าการบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหาอย่างเดียว 
4,level 1a  

มีการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่ม (RCT) ที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบ าบัดระหว่างการบ าบัดด้วยการแก้ไข
ปัญหา กับการบ าบัดแบบประคับประคอง (supportive therapy)  ในผู้ป่วย MDD สูงอายุที่มี ความบกพร่องในการ
ท าหน้าที่ (dysfunction) ร่วมด้วย โดยใช้การบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา จ านวน 12 sessions ผลพบว่าการบ าบัด
ด้วยการแก้ไขปัญหา มีประสิทธิภาพในการลดภาวะพร่องในการด าเนินชีวิตได้ตามปกติของผู้สูงอายุมากกว่า การ
บ าบัดแบบประคับประคอง  ซึ่งหากภาวะพร่องในการด าเนินชีวิตได้ตามปกติลดลง เชื่อว่าจะท าให้อาการซึมเศร้า
ลดลง 5,level 1c  
 
ชนิดของ Problem solving therapy มี 3 ชนิดคือ 6,level 1a 

 
1. Social Problem Solving Therapy (SPST) เป็นรูปแบบการท ากลุ่ม 10-12 session ไม่ได้เน้นไปที่

ปญัหาและทักษะของผู้ป่วยอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อที่เป็นนิสัยหรือ
มีผลต่อความพยายามที่จะให้ปัญหาหมดไปหรือคงอยู่ได้ 

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

3. Self Examination Therapy (SET)   วัตถุประสงค์เพ่ือให้ให้จัดการกับเป้าหมายในชีวิต ค้นหาพลังที่
อยู่ในปัญหาซึ่งเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ที่จะยอมรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ถือเป็น
องค์ประกอบหลักของการบ าบัดแบบ PST  เป็น guide-format ที่จะน ามาใช้กับ individual or group    
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เป้าหมายเฉพาะของ PST คอื 2,level 1a 

 
1. ช่วยให้มีมุมมองทางบวกต่อปัญหาที่เกิดขึ้น (A positive problem orientation) ประกอบด้วย 

1.1 การประเมินว่าปัญหาคือความท้าทายหรือโอกาสที่เป็นประโยชน์ 
1.2 เชื่อว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
1.3 เชื่อว่าตัวเองสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ช่วยรู้จักและยอมรับความจริงว่าการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพต้องใช้เวลาและความพยายาม 
3. กระตุ้นให้เกิดการได้มาซึ่งการใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่สมเหตุสมผลในชีวิตจริงประกอบด้วยทักษะ 

ในการแก้ไขปัญหา 4 ด้านคือ 
3.1 การให้นิยามของปัญหาและท าความเข้าใจกับโครงสร้างของปัญหา 
3.2 ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
3.3 ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
3.4 ด าเนินการตามทางที่เลือกและ พิสูจน์ 

 
ขั้นตอนการบ าบัด 

 
ผู้ป่วยควรได้รับการนัดเพ่ือการบ าบัด จ านวน  6 -7 session แตล่ะ session ใช้เวลา 30 นาที  ถึง 1 ชั่วโมง 

ห่างกันทุก 1 สัปดาห์ 7,level 1c 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) 
กรณีผู้ป่วยใน  วันเว้นวัน   

ขั้นตอนและกิจกรรมการบ าบัดด้วยการแก้ไขปัญหา (Stage & clinical action of Problem solving 
Therapy)   โดย Pierce D.(2007)8,level4 

 

PST Stage Clinical Actions Additional notes 
บทน า
(Introduction) 
 
 
 
 
 
 

1. อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเป้าหมายและ stage ของ PST    
2. ถ้าผู้ป่วยต้องการทราบข้อมูล สิ่งจ าเป็นที่ต้องอธิบาย

ให้ผู้ป่วยเข้าใจคือ 
- อาการของโรคที่เก่ียวข้องปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิต   

ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข อาการก็จะดีขึ้น 
- PST เป็นทางที่จะช่วยจัดการกับปัญหาในชีวิต

ผู้ป่วยได ้

ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการช่วยเหลือ
ให้  รู้จักกับ 
- อาการทางจิต(อารมณ์)ของ

ผู้ป่วย 
- PST ที่มีประสิทธิภาพต้องการ

ผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมือและ
กระตือรือร้นที่จะแก้ไขปัญหา
ของตนอย่างจริงจัง 
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PST Stage Clinical Actions Additional notes 
ก าหนดปัญหา
(Problem) 
 

1. ถามผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งหมด 
2. ถามผู้ป่วยว่าปัญหาใดที่ต้องการให้เริ่มท าการแก้ไข

ตั้งแต่วันนี้  
3. กระตุ้นผู้ป่วยให้แสดงความเห็น อภิปรายเกี่ยวกับ

ปัญหา ท าความกระจ่างในปัญหาส าหรับผู้ป่วยเอง
และผู้บ าบัด 

4. ถ้าจ าเป็นควรตั้งค าถามเก่ียวกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคต 

- ถ้าปัญหาใหญ่และซับซ้อน
ผู้ป่วยอาจต้องการได้รับการ
กระตุ้นให้ย่อย หรือลดจ านวน
หรือขนาดของปัญหาลงทีละ
เรื่อง 

- ถ้าปัญหาไม่ชัดเจนส าหรับผู้
บ าบัด อาจท าให้ผู้ป่วยไม่
ชัดเจนในปัญหาเช่นกัน 

ก าหนดเป้าหมาย
(Goal) 
 
 

1. ถามผู้ป่วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องการได้รับความส าเร็จ
ในปัญหา 

2. กระตุ้นให้เกิด SMART goal 
- Specific  เฉพาะเจาะจง 
- Measurable สามารถวัดได้ 
- Achievable เป็นไปได้ที่จะประสบความส าเร็จ 
- Relevant  มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
- Timely มีช่วงเวลาที่ก าหนดได้ 

ถ้าเป้าหมายโดยรวมมีกรอบเวลาที่
ยาว  ควรกระตุ้นให้ตั้งเป้าหมาย
ชั่วคราวเป็นระยะเวลาสั้นๆทีละ
เรื่องก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายสูงสุด 
 

สร้างทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
(Generating 
solution) 

ถามผู้ป่วยเพื่อให้ระดมสมองเกี่ยวกับทางเลือกในการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ 

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ที่มี
หลายทางมีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาได้
มากกว่า 

เลือกทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา
(Choosing 
solution) 

1. ให้ผู้ป่วยพิจารณาความเป็นไปได้ในแต่ละทางเลือก 
2. กระตุ้นให้ผู้ป่วยพิจารณาทางเลือกที่จะท าให้ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ป่วยอาจต้องการการกระตุ้นให้
พิจารณาในเรื่อง pros  and 
cons 

ลงมือท าตาม
ทางเลือก
(Implementing 
solution) 
(homework) 

1. กระตุ้นให้ผู้ป่วยอธิบายเกี่ยวกับแผนการที่จะท าการ
แก้ไขปัญหาตามทางที่เลือก 

2. ต้องมั่นใจว่าทั้งผู้บ าบัดและผู้ป่วยชัดเจนเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆตามแผนนั้น 

การลงมือแก้ไขปญัหาตามแผน
ก่อนแล้วค่อยปรึกษา จะมี
ประสิทธิภาพกว่า 

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

1. ถามผู้ป่วยถึงสิ่งที่เขาผ่านมาว่าเป็นอย่างไร 
2. ประเมินให้ชัดเจนถึงอาการแสดงของโรค 
3. อภิปรายเกี่ยวกบัการกระท า ที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นใน

ทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหาในอนาคต 
4. ถ้าปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว อาจน าปัญหาอื่นเข้า

มาเพ่ือพิจารณาแก้ไขอีกต่อไป 

ประเมินความส าเร็จ 
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การประเมินผลการรักษา 
 
1. ความสามารถในการรับรู้ปัญหาของผู้ป่วย positive problem oriented, negative problem oriented   
2. ระดับความรุนแรงของโรคซึมเศร้าลดลง  
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน (Problem - solving ability) 
4. อ.ดาราวรรณ  จะช่วยปรับอีกครั้ง 
5. ประเมิน อัตราการไม่สามารถด าเนินการบ าบัดจนครบขั้นตอนการบ าบัดได้ โดยมีสาเหตุจากผู้ป่วยหยุดการ

บ าบัด (drop out) 
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3. Cognitive Behavioral Therapy 
 
นิยาม 
 

การบ าบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy: CBT) หมายถึง การบ าบัดที่ใช้การ
ไตร่ตรอง การคิดพิจารณาเชิงเหตุเชิงผล มีเวลาจ ากัด มีโครงสร้างการบ าบัดเหมือน psychological intervention 
โดยมีลักษณะดังนี้1,level 1b 

1. เป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้บ าบัดที่จะค้นหาชนิดและผลกระทบของความคิด ความเชื่อ และการแปล
ความหมายที่มีต่ออาการแสดงที่ปรากฏ  สถานะของความรู้สึกและหรือเป้าหมาย 

2. การพัฒนาทักษะที่จะค้นหา  ควบคุมก ากับ และจัดการกับความคิด  ความเชื่อและการแปลความหมายที่
เป็นปัญหา ซึ่งสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า 

3. การเรียนรู้ที่จะใช้ทักษะการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมกับความคิด ความเชื่อและหรือปัญหา   
 

การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม พัฒนาขึ้นโดย Beck ในปี 1950 และน ามาใช้เพ่ือการบ าบัดในปี 1970 เป็น
แนวคิดแรกเน้นที่รูปแบบของความคิดของจิตส านึกและการใช้เหตุผลของผู้ป่วย Cognitive model อธิบายว่าเมื่อมี
อาการซึมเศร้า ผู้ป่วยจะโฟกัสไปที่มุมมองด้านลบของตัวเอง โลก และอนาคต ผู้บ าบัดต้องให้ความรู้ในการที่คิดและ
ร่วมมือในการค้นหาความคิดทางลบ ผู้ป่วยจะได้เรียนรู้ที่จะรู้จักกับรู้แบบความคิดทางลบของตนและมีการประเมินซ้ า
เกี่ยวกับความคิดของตนเอง   การช่วยเหลือผู้ป่วยแบบนี้จะต้องฝึกให้ผู้ป่วยประเมินความคิดของตนด้วยพฤติกรรม
ใหม่ การช่วยเหลือแบบนี้ไม่ได้เน้นไปที่ความขัดแย้งของจิตไร้ส านึก ที่น ามาอธิบายกลไกทางจิตเหมือนจิตบ าบัดแบบ 
Psychotherapy  CBT    
 
Clinical Evidence for Cognitive Behavioral Therapy  

 
CBT  เป็นการบ าบัดที่ได้รับค าแนะน าในระดับสูงจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูงของ NICE (2009)1,level 1b 

และ Ministry of Health Malaysia2,level 1b  ว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของอาการโรค
ซึมเศร้า เป็นค าแนะน าระดับกลางว่าควรบ าบัดใช้ในการบ าบัดในกรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาด้วยยา หรือดื้อต่อยา  
และควรใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยากรณีท่ีผู้ป่วยมอีาการซึมเศร้าในระดับรุนแรง และจาก Meta-analysis พบว่า CBT  
เป็นวิธีการบ าบัดทางจิตที่ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย MDD ไม่แตกต่างจากการรักษาด้วยยา 3, level 1a และมีการศึกษา
ที่พบว่าเมื่อให้การบ าบัดด้วย CBT ร่วมกับยาพบว่าอัตราการ dropout ของผู้ป่วยน้อยกว่าการรักษาด้วยยาเพียงอย่าง
เดียว4, Level 1a นอกจากนี้ยังมี systematic review ที่พบว่า CBT มีประสิทธิภาพในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่เป็นผู้สูงอายุ แต่อาจมีข้อจ ากัดในการใช้ส าหรับผู้ป่วย stroke5,level 2a 
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รูปแบบของการบ าบัด 
 

การให้การบ าบัดความคิด และพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีค าแนะน าจาก Clinical Practice Guideline 
ของ NICE 1, Level 1b ว่า สามารถท าได้ทั้งในรูปแบบของ Group CBT และ Individual CBT โดยผู้บ าบัด   ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์  
 
 Individual CBT 

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

ถึงรุนแรง ควรให้การบ าบัด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใน 2 – 3 สัปดาห์แรกและควรติดตามผลการบ 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 พบว่าลด
อาการซึมเศร้าได้และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น6, Level 1C 

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 าบัดความคิดและพฤติกรรม  

 
มีทีมผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย โดย ณัฐธร  พิทยรัตน์เสถียร และคณะ 7, Level 5 ได้ท าการศึกษาและพัฒนา

โปรแกรมการบ าบัดจากการทดลองปฏิบัติจริง  ได้สรุปไว้ว่าการท า CBT ในโรคซึมเศร้าควรประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก
ในการบ 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) 
8. การสิ้นสุดการบ าบัด (Ending Therapy)       
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ขั้นตอนการบ าบัดด้วย CBT ส าหรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
6, Level 5   

 
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 
ตามท่ีได้คยุกันและ
บันทึกมา 
- ให้ผู้ป่วยบันทึก

สถานการณ์ที่ผู้ป่วย
รู้สึกเศร้าและอยากจะ
มาคุยกันในครั้งหน้า 

3 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง agenda 
3. ทบทวนการบ้าน ตรวจสอบการบ้านที่ท าและแก้ไขอุปสรรค 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับ automatic thought 
5.  

- Pleasure and 
mastery activity 
และบันทึก 
- Negative automatic 

thought record 
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Session Activities Homework 
6. ค้นหา negative automatic thought ที่มีความเกี่ยวข้องกับ

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

- 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 

challenge automatic thought นั้นๆ  
5. เริ่มหา underlying depressogenic assumption โดยใช้ 

downward arrow  technique 

Negative automatic 
thought record และให้
ผู้ป่วย challenge ให้
ผู้ป่วยอ่านเรื่อง 
underlying 
assumption 
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Session Activities Homework 
6. ให้ความรู้ผู้ป่วยเรื่อง underlying assumption และผลของ 

assumption ต่อการเกิด negative automatic thought 
7. ให้การบ้านและอธิบายวัตถุประสงค์ 
8. สรุปและให้ผู้ป่วย feedback 

 
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 าและแก้ ไข

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 

11 1. ทบทวนอาการโรคซึมเศร้า 
2. ตั้ง Agenda 

- Negative automatic 
thought record และ
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Session Activities Homework 
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 

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 

 

 
 
การประเมินผลการบ าบัด  

        
การประเมินควรด าเนนิการทนัทหีลังการบ าบัดครบ และติดตามทกุเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ด้วยการประเมินตัวชี้วัดการ

บ าบัดดังนี้ 
1. ประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้าที่ลดลง 
2.  ประเมินความคิดอัตโนมัติในทางลบด้วยแบบประเมินความคิดอัตโนมัติในทางลบ   Automatic 

Thoughts Questionnaire : ATQ )  หลังได้รับการบ าบัดครบตามโปรแกรมการบ าบัดความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy: CBT) 

3. ประเมิน อัตราการไม่สามารถด าเนินการบ าบัดจนครบขั้นตอนการบ าบัดได้ โดยมีสาเหตุจากผู้ป่วยหยุด
การบ าบัด (drop out) 

เกณฑ์การยุติบริการ 
    เมือ่ผู้ป่วยมีความเข้าใจในความคิดและอารมณ์ ซึ่งจากevidence base พบว่าหลังจากบ าบัดอย่างน้อย 
8 session 
ใน Clinical Practice Guideline ของ Ministry of Health Malaysia (2007)1, Level 1b และClinical Practice 
Guideline ของ NICE (2009) 2, Level 1b แนะน าว่าผู้ป่วยที่รับการบ าบัดความคิดและพฤติกรรมควรมีการ
ติดตามผลการบ าบัดโดยใน Individual CBT ควรติดตามผล 3-4 ครั้ง เป็นเวลา 3-6 เดือน    
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4. Interpersonal Psychotherapy  
 

นิยาม 
 

จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal psychotherapy : IPT)  หมายถึง จิตบ าบัดที่ช่วย
กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตน  และสามารถควบคุม อาการให้สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหลักในปัจจุบันที่น ามาสู่ปัญหาสัมพันธภาพเพียงหนึ่ง  หรือสองเรื่องหลัก  และเน้นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในสัมพันธภาพ  โดยไม่ได้เน้นเหตุการณ์ในอดีตหรือการปรับแก้บุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วย  มี
ระยะเวลาการบ าบัดที่แน่นอน  ภายใต้แนวคิดหลักส าคัญ  2 ประการที่ต้องท าให้ผู้ป่วยเข้าใจ คือ1,level .5 

1. โรคซึมเศร้าเป็นการเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นความผิดหรือความบกพร่องส่วนบุคคล และสามารถที่จะรักษาได้   
2. อาการของโรคซึมเศร้ากับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของผู้ป่วย  มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
สิ่งส าคัญในการบ าบัด คือการเชื่อมโยงให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงอาการของโรคและเหตุการณ์ท่ีมากระตุ้น  

จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นจิตบ าบัดระยะสั้นที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ด้านใดด้านหนึ่งใน 4 ด้านที่มีความเก่ียวข้องกับอาการของโรคซึมเศร้า ซึ่งได้แก่  

1. ความรู้สึกเศร้าเสียใจจากการเสียชีวิตของบุคคลที่มีความส าคัญ  
2. ความขัดแย้งกับบุคคลที่ส าคัญในชีวิต   
3. การเปลี่ยนผ่านบทบาททางสังคม  
4. การขาดสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน   

ซึ่งเมื่อปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเหล่านี้ได้รับการแก้ไข อาการของโรคซึมเศร้าของผู้ป่วยก็จะดีขึ้น 2,level 1b  
 

จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลพัฒนาขึ้นโดย  Klerman and Weissman (Klerman et al., 1984) เน้น
ไปที่สัมพันธภาพปัจจุบัน ไม่ใช่อดีตที่ผ่านมา และเน้นที่กระบวนการของสัมพันธภาพ มากกว่ากลไกทางจิตภายในของ
แต่ละบุคคล (เช่น ความเชื่อหลักทางลบและความคิดอัตโนมัติ เช่นเดียวกับ CBT หรือความขัดแย้งของจิตใต้ส านึก
เช่นเดียวกับ Psychotherapy มีการจ ากัดเวลา มีโครงสร้างเหมือนการจิตบ าบัดเน้นไปที่ความยุ่งยากของเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในแต่ละวัน เกี่ยวกับสัมพันธภาพ  และการจัดการการแก้ไขความยุ่งยากของสัมพันธภาพที่มีผลต่ออาการ
ซึมเศร้าของผู้ป่วย  บทบาทของผู้บ าบัดและผู้ป่วยที่ท าร่วมกันคือ 

1. การค้นหาปัญหาหลักท่ีกระทบต่อความขัดแย้งด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเปลี่ยน ผ่านบทบาท 
การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และการขาดทักษะทางสังคม ซึ่งกระทบต่ออาการ ความรู้สึกซึมเศร้า 

2. หาแนวทางการลดอาการซึมเศร้า ด้วยการเรียนรู้ที่จะเผชิญปัญหาหรือแก้ไขปัญหาด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล2,level 1b 

ลักษณะเฉพาะของจิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นจิตบ าบัดที่ใช้ระยะเวลาสั้น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
หลักในปัจจุบันที่น ามาสู่ปัญหาสัมพันธภาพเพียงหนึ่งหรือสองเรื่องหลัก  และเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
ในสัมพันธภาพ  โดยไม่ได้เน้นเหตุการณ์ในอดีตหรือการปรับแก้บุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วย3,level 4 
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Clinical evidence for IPT  
 

จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนี้      จัดอยูใ่นกลุ่มการช่วยเหลือทางจิตใจที่มีประสิทธิภาพสูง  จาก 
ค าแนะน าของ Clinical Practice Guideline ของ NICE 2,level 1b การศึกษา Systematic review,4,level 1a พบว่า 
Interpersonal therapy เหมาะส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาหลักในด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีประสิทธิภาพในการ
ลดอาการซึมเศร้าในกลุ่ม Moderate to severe อย่างมีนัยส าคัญมากกว่า CBT แต่จาก  Randomized  
controlled  trial  of  interpersonal  psychotherapy and cognitive  behavioral  Therapy for 
depression พบว่า CBT และ Interpersonal Psychotherapy  มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย Moderate to 
severe ไม่แตกต่างกัน5,level 1c

 และมีงานวิจัย RCT ที่พบว่าในผู้ป่วยซึมเศร้าเพศหญิงที่ได้รับการบ าบัดด้วย IPT เพียง
อย่างดียวจนอาการเข้าสู่ระยะ remission แล้ว การได้รับการบ าบัดด้วย เดือนละ 1 ครั้งจะมีประสิทธิภาพในการ
รักษาไม่แตกต่างกับการนัดสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือ 2 เดือนต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม ในระยะ acute phase ผู้ป่วยซึมเศร้า
ที่บ าบัดด้วย IPT ร่วมกับการใช้ยาต้านเศร้า จน remission  ในระยะ maintenance phase การได้รับการบ าบัดด้วย 
IPT  alone มีประสิทธิภาพในการรักษาต่ ากว่าการใช้ยาต้านเศร้าร่วมด้วย6,level1c   ส าหรับในกลุ่มผู้สูงอายุมี 
systematic review ที่พบว่า interpersonal therapy มีประสิทธิภาพในการบ าบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสูงอายุ ทั้งการ
บ าบัดเฉพาะ IPT เพียงอย่างเดียวและการบ าบัดร่วมกับการใช้ยาต้านเศร้า7,level 2a ส าหรับในประเทศไทยพบรายงาน
กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจ านวน 1 ราย ที่ได้รับการรักษาด้วยจิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจ านวน 12 ครั้ง
ติดต่อกัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ร่วมกับการใช้ยา sertraline(50mg/day) ผลพบว่าอาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้น 
ยอมรับกับบทบาททางสังคมใหม่และมีการปรับตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิม8,level 4a 
 
แนวคิดและหลักการของจิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล9,leve5 

 
จิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นจิตบ าบัดระยะสั้นที่มุ่งให้ความสนใจและแก้ไขประเด็นปัญหาส าคัญของ

ผู้ป่วย ซึ่งเป็นปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลด้านใดด้านหนึ่งใน 4 ด้านที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคซึมเศร้าของ
ผู้ป่วยดังนี้ 

1. อารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสีย (Grief/complicated bereavement) เป็นอารมณ์เศร้าโศกที่เกิดขึ้นจาก
การเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักเช่นสมาชิกในครอบครัว คู่สมรสญาติพ่ีน้อง แม้ว่าประสบการณ์การสูญเสีย
จะเป็นประสบการณ์พ้ืนฐานที่มนุษย์ต้องประสบและอารมณ์เศร้าโศกที่เกิดขึ้นจาการสูญเสียก็เป็นปฏิกิริยา
ทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดขึ้นตามปกติ แต่ในบางรายจะพบว่าการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด น าสู่อารมณ์เศร้าโศก
จากการสูญเสียที่รุนแรงเกินปกติจนอาจเกิดอาการของโรคซึมเศร้าที่รุนแรงหรือเรื้อรังขึ้นได้ 

2. ความขัดแย้งทางบทบาทสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal role disputes) หมายถึงความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วยกับบุคคลส าคัญในชีวิต เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ผู้ร่วมงานหรือ
เพ่ือนสนิท โดยปกติแล้วความสัมพันธ์โยทั่วไปของมนุษย์มีท้ังส่วนที่ดีหรือราบรื่นและส่วนที่มีปัญหาหรือมี
ความขัดแย้งความขัดแย้งกับบุคคลส าคัญในชีวิตจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ของคนเรา แต่หากต้อง
เผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือกลายเป็นความขัดแย้งที่เรื้อรัง จะส่งผลให้เกิดความอึด
อัดคับข้องใจ ทุกข์ใจ จนเกิดปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจต่อบุคคลคนนั้น 
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3. การเปลี่ยนผ่านบทบาท  (Role transition) เป็นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับสภานภาพชีวิตได้แก่การ
เริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการงานอาชีพ การส าเร็จการศึกษา การมีบุตร การแยกทาง การหย่าร้าง 
การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตถือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องประสบแต่หลายรายไม่สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากรู้สึกกังวลกับบทบาทใหม่ที่ตนเองไม่คุ้นเคยหรือรู้สึกว่าตนเองขาด
ความสามารถหรือทักษะส าหรับบทบาทใหม่และยังขาดการสนับสนุนทางสังคมจากบทบาทเดิมที่เคยมีใน
ขณะเดียวกันก็รู้สึกคุ้นเคยกับบทบาทเดิมที่เป็นอยู่ และรู้สึกเสียใจที่ต้องสูญเสียบทบาทเดิม จึงส่งผลให้เกิด
ความตึงเครียด  วิตกกังวลต่อการปรับบทบาทใหม่และหากไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่บทบาทใหม่ได้ ก็อาจส่งผล
ให้เกิดปัญหาทางอารมณ์จิตใจ โดยเฉพาะอาการของโรคซึมเศร้าได้ 

4. ความบกพร่องทางสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal deficits) หมายถึงการขาดทักษะสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลหรือทักษะทางสังคม ส่งผลให้เกิดปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์หรือรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลอ่ืนไว้ และยังรวมถึงการขาดการสนับสนุนทางสังคมด้วย ความบกพร่องทางสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลหรือขาดการสนับสนุนทางสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นป่วยด้วยโรคทางจิตเวชต่างๆ โดยเฉพาะอาการ
ซึมเศร้า 

 
ขั้นตอน วิธีการบ าบัด 
 โครงสร้างของการบ าบัด ประกอบด้วย 3 ระยะ10,Level 5,11,level5,12,level5 

1. ระยะเริ่มต้น (Initial Phase)  ให้การบ าบัดสัปดาห์ละ  1  ครั้ง โดยในระยะเริ่มต้นควรให้ การบ าบัด  3  
ครั้ง  ได้แก่  ครั้งที่  1 – 3  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้ 
1.1 การจัดการกับกลุ่มอาการโรคซึมเศร้า  (Dealing with depression)  
1.2 การค้นหาและประเมินการท าหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วย (Interpersonal inventory)  ในปัจจุบัน

ประเมินปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความคาดหวังเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของ
ผู้ป่วย  และประเมินแบบแผนกิจวัตรประจ าวันที่ปฏิบัติเป็นประจ าของผู้ป่วย  

1.3 การอธิบายเกี่ยวกับโรคและการรักษา (Explaining Depression and Its Treatment) 
1.4 การให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับบทบาทของการเจ็บป่วย (Giving the patient The “Sick Role”) 
1.5 การประเมินผลความจ าเป็นของการรักษาด้วยยา (Evaluating the need for medication) 

2. ระยะกลาง (Intermediate Phase)  สิ่งที่ผู้บ าบัดจะต้องปฏิบัติ  ครั้งที่  4 - 11 คือช่วยให้   ผู้ป่วยจัดการ
กับปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการโรคซึมเศร้ามากที่สุดหรือที่
ส าคัญที่สุดมาท าการแก้ไขก่อน โดยอาศัยเทคนิคต่างๆของจิตบ าบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ตามประเด็น
ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ตามประเด็นปัญหา สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  ซึ่งมีขั้นตอน  ดังนี้   

2.1 Grief/Complicated Bereavement ให้ผู้ป่วยสามารถผ่านพ้นความรู้สึกเศร้าเสียใจจากการ
เสียชีวิตของบุคคลส าคัญในชีวิตได้ ขั้นตอนการบ าบัด  ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน   
2.1.1 ค้นหาประสบการณ์การสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยให้ผู้ป่วยเล่าเหตุการณ์ 
2.1.2 เชื่อมโยงประสบการณ์การสูญเสียกับกลุ่มอาการโรคซึมเศร้าที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้า

ใจความเกี่ยวข้องระหว่างความสูญเสียกับกลุ่มอาการโรคซึมเศร้า 
2.1.3 ท าความเข้าใจ  ทบทวน ประสบการณ์การสูญเสียและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการ

สูญเสียให้มองถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนว่ามีต่อบุคคล หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น
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ทั้งด้านที่ดีและด้านที่มีปัญหาเพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและมีมุมมองต่อการสูญเสียตามความ
เป็นจริง   

2.1.4 ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับกับความรู้สึกเจ็บปวดที่เก่ียวข้องกับการสูญเสีย  
2.1.5 ช่วยให้ผู้ป่วยสร้างสัมพันธภาพใหม่ เพ่ือเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมเพ่ิมเติม  

2.2 Interpersonal role dispute (conflict, disagreement, argument, problem) ความ
ขัดแย้งกับบุคคลที่ส าคัญ เป้าหมายการบ าบัดเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเลือกวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเดิมที่มีปัญหาเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการบ าบัด  ประกอบด้วย  3  ระยะ  ดังนี้ 
2.2.1 ระยะที่มีความพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (negotiation)  ผู้บ าบัดประเมิน

รูปแบบและแก้ไขปัญหาด้านการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าใจและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ
การสื่อสารที่เป็นสาเหตุของปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

2.2.2 ระยะที่หมดความพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (impasses)  ผู้บ าบัดสะท้อนให้เห็น
ถึงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวมถึง
ประโยชน์และรูปแบบการสื่อสารที่อาจจะช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไข 

2.2.3 ระยะสิ้นสุดความสัมพันธ์ (dissolution) ผู้บ าบัดช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับการสิ้นสุด
ความสัมพันธ์เดิมและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือมีแหล่งสนับสนุนประคับประคองทาง
จิตใจเพิ่มเติม 

2.3 Role transition  การเปลี่ยนผ่านบทบาททางสังคม  มีความเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า
เนื่องมาจากบุคคลมีความยากล าบากในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม 
ก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้แก่  
2.3.1 รู้สึกสูญเสียแหล่งสนับสนุนทางสังคม  
2.3.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่นความโกรธ หรือรู้สึกกลัว  
2.3.3 ต้องการทักษะทางสังคมใหม่   
2.3.4 ความมีคุณค่าของตนเองลดลง 

ในการวินิจฉัยปัญหาการเปลี่ยนผ่านบทบาทสังคม (Diagnosis of Role 
Transition Problem) ผู้ที่มีโอกาสเกิดปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจากการเปลี่ยน
ผ่านบทบาทสังคม  ได้แก่  การออกจากโรงเรียน  การท างานในครั้งแรก การแต่งงาน/มี
ครอบครัว การหย่าร้าง การปลดเกษียณ เป็นต้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือ
ผู้รับการบ าบัดให้สามารถด ารงอยู่กับบทบาทใหม่ให้ได้ 

การวางแผนการบ าบัดส าหรับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนผ่านบทบาททางสังคม 
(Planning Treatment for Role Transitions) 
a) การประเมินเกี่ยวกับบทบาททางสังคมเก่า (evaluation of old role) เป็นการ

ช่วยให้ผู้รับการบ าบัดได้พิจารณาว่าบทบาททางสังคมเก่าดีหรือไม่ดี อย่างไรบ้าง มี
อะไรที่ชอบหรือไม่ชอบ โดยการให้เขาพูดให้ฟังถึงบทบาททางสังคมเก่า 

b) การกระตุ้นให้ผู้รับการบ าบัดได้ระบายอารมณ์  ความรู้สึก (encouraging 
expression of emotions) เป็นการช่วยให้ผู้รับการบ าบัดได้ระบายความเศร้าโศก 



แนวปฏบิัติทางคลินิกเพื่อการบ าบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดบัตติยภูม ิ เดือน มิถุนายน 2554 

 

กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 40 

 

ความรู้สึกผิด ความโกรธออกมา เพ่ือคงสภาพความมีคุณค่าของตนเอง โดยให้เขา
บอกถึงรายละเอียดของการมีชีวิตอยู่ บอกความรู้สึกเกี่ยวกับสถานะใหม่  ช่วยให้
เขาเห็นความมีคุณค่าแห่งตน 

c) การพัฒนาทักษะทางสังคมที่เหมาะกับบทบาทสังคมใหม่  (developing new 
social skill) ช่วยให้ผู้รับการบ าบัดมองตนเองตามความเป็นจริงและมีทักษะทาง
สังคมในการจัดการกับบทบาททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้สังคมใหม่ โดย
ให้เขาได้พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการ อะไรคือสิ่งที่ท าได้ยาก อะไรที่ดีอยู่
แล้ว 

d) การปรับปรุงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมใหม่  เป็น
การช่วยให้ผู้รับการบ าบัดได้พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและทักษะทางสังคม  
ช่วยให้ผู้รับการบ าบัดมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมเกิดข้ึน โดยให้เขาบอกถึงคนที่
สามารถให้ความช่วยเหลือ หรือคนท่ีเขาต้องการท าความรู้จักเพ่ือช่วยลดการ
แยกตัวทางสังคม 

2.4 Interpersonal deficits ผูท้ี่ขาดสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน มักจะมีประวัติสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลหรือทักษะทางสังคมไม่ 

การวินิจฉัยปัญหาการขาดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับผู้อ่ืน (Interpersonal 
Deficits) ผู้ที่ขาดสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน มักจะแยกตัวออกจากสังคม ไม่มีสัมพันธภาพกับผู้
ที่คุ้นเคยรวมทั้งกลุ่มเพ่ือน และขาดทักษะทางสังคม 

เป้าหมายและกลยุทธ์ของการรักษา (Goals and Strategies of Treatment) คือ ลด
การแยกตัวทางสังคมของผู้รับการบ าบัด กลยุทธ์ของการรักษา คือ 

1. การทบทวนลักษณะของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ผ่านมาทั้งทางบวกหรือลบ 
2. การค้นหาปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
3. การวิเคราะห์ความรู้สึกท้ังทางบวกและทางลบของผู้รับการบ าบัดที่มีต่อผู้ให้การ

บ าบัดและผู้อื่น 
การทบทวนสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ผ่านมา  ท าได้โดยให้ผู้รับการบ าบัดได้

เล่าถึงเพ่ือน/บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวที่มีผลต่อสัมพันธภาพ ว่าเขามองถึงพวกเขา
บ่อยแค่ไหน มีความสุข สนุกกับเขาเหล่านั้นอย่างไร  มีปัญหาอะไรกับเขาเหล่านั้น   
จากนั้นให้ทบทวนสัมพันธภาพระหว่าบุคคลที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ ว่าได้พบเพ่ือนและ
ร่วมท ากิจกรรมอย่างไรบ้าง  ที่ท าให้รู้สึกสนุกสนานในอดีต การบ าบัดต้องตั้งเป้าหมาย 
ก าหนดการเริ่มต้นการแก้ปัญหา  มีเป้าหมายหลัก คือ ช่วยให้ผู้รับการบ าบัดได้ลด
อาการและลดการแยกตัวทางสังคม 

3. ระยะสิ้นสุด (Termination Phase)  สิ่งที่ผู้บ าบัดจะต้องปฏิบัติ  ครั้งที่  12 - 16 คือ 
3.1 สนับสนุนผู้ป่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นอิสระและมีสมรรถนะ (sense of dependence and 

competency) โดยการท าให้เกิดความตระหนักและค านึงถึงสิ่งที่ได้รับจากการรักษา  เพ่ือ
ช่วยให้ผู้ป่วยได้ตอบสนองความสามารถในการป้องกันกับการเกิด ปัญหาในอนาคต   
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3.2 เสริมทักษะในการจัดการกับปัญหา  จัดการกับเหตุการณ์ในชีวิตขณะเดียวกันก็ยังคงเน้นที่
ลักษณะปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทั้ง 4 ด้าน  

 
วิธีการและเทคนิคของการบ าบัดด้วย IPT10,Level 5 

 
1. Exploratory Technique  คือ  การค้นหาข้อมูล/ปัญหาด้วยการซักถาม  เพ่ือให้ได้ความชัดเจนของปัญหา

ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็น Verbal/non-verbal  โดยใช้ค าถามปลายเปิดและปลายปิด  ผู้บ าบัดควร
เริ่มต้นโดยการใช้ค าถามปลายเปิด  และเงียบ (Receptive silence  คือ  การเงียบและฟังอย่างตั้งใจโดย
แสดงท่าทางสนใจในสิ่งที่ผู้ป่วยเล่า  เป็นเทคนิคท่ีผู้บ าบัดแสดงความสนใจและตั้งใจ  เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วย
เล่าต่อ)  หรือใช้ค าถามกว้างๆ  เช่น  “วันนี้เราจะเริ่มที่ประเด็นไหนดี”  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้เล่าหรือพูด
ระบายต่อไป  โดยแสดงท่าทางเห็นด้วย  และใช้ค าพูด  เช่น  “อืม”  “ฉันเข้าใจ”  “เล่าต่อซิคะ/ครับ”  กรณี
ผู้ป่วยพูดออกนอกเรื่องหรือไม่ตรงประเด็น  ผู้บ าบัดจะต้องดึงผู้ป่วยกลับสู่ประเด็นส าคัญของปัญหาใน
ปัจจุบัน  เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยรับรู้เกี่ยวกับการรักษาและเข้าใจ  ยอมรับการบ าบัด  โดยในการใช้เทคนิคนี้  
หลีกเลี่ยงค าถามปลายปิด   

2. Encouragement of affect   คือ  การกระตุ้นให้มีการแสดงหรือระบายอารมณ์และการจัดการกับอารมณ์
อย่างถูกต้อง  เป้าหมายเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจ  ยอมรับกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น  โดยช่วยให้ยอมรับ/รับรู้การ
แสดงออกที่ไม่ถูกวิธี ช่วยให้สามารถสื่อสารกับบุคคลที่ท าให้เกิดปัญหาอย่างตรงไปตรงมาด้วยวิธีการที่
เหมาะสม โดยการเชื่อมโยงไปสู่สถานการณ์นั้นๆ อาจใช้วิธีการถามเหตุการณ์ ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ 
สะท้อนความรู้สึกนั้นๆ หรือให้ผู้ป่วยบอกวิธีการที่ใช้จัดการความรู้สึกนั้น  โดยใช้กลยุทธ์  3  ประการ  ดังนี้ 
2.1 เอ้ือให้ผู้ป่วยสามารถรับรู้และยอมรับเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น  หรือสามารถระงับอารมณ์  

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนได้  
2.2 ช่วยให้ผู้ป่วยได้น าประสบการณ์ทางอารมณ์ในอดีตตามความต้องการของผู้ป่วยมาเปลี่ยนแปลง  เพ่ื อ

แก้ไขปัญหาสัมพันธภาพในปัจจุบัน 
2.3 กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการจัดการกับอารมณ์อย่างเหมาะสม 

3. Communication analysis   เป็นการวิเคราะห์การสื่อสาร  เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจ เห็นปัญหา และความ
ล้มเหลวของการสื่อสาร  ซึ่งปัญหาทั่วๆไปของการสื่อสารที่พบบ่อย  ได้แก่  การสื่อสารที่คลุมเครือ  ไม่
ตรงไปตรงมา  ไม่สื่อสารด้วยค าพูด  คิดเอาเอง  เงียบ  ไม่พูด  หรือทะเลาะ  และช่วยให้ผู้ป่วยมีวิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
3.1 เก็บข้อมูล  โดยเริ่มต้นจากให้ผู้ป่วยเล่าบรรยาย  และผู้บ าบัดสังเกตคุณภาพการเล่า (สังเกต คุณภาพ

การพูดคุยของผู้ป่วยกับผู้อ่ืนด้วย)  เช่น  ถามค าตอบค า  ซึ่งลักษณะเหล่านี้บ่งถึงลักษณะการพูดของ
ผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการสื่อสาร  

3.2 ระบุสาเหตุของปัญหาในการสื่อสาร  
3.3 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่สื่อสารออกไปนั้นเป็นอย่างไร (Feedback  

การสื่อสารของผู้ป่วย) ถามถึงความรู้สึกที่ผู้ป่วยมีต่อการสื่อสารนั้น 
หาวิธีสื่อสารแบบอื่นๆ เช่น ในรูปแบบที่มีการแสดงอารมณ์/ความรู้สึก/เนื้อหาการสื่อสาร 
อย่างตรงไปตรงมา และเป็นวิธีการที่ผู้ป่วยยอมรับ 
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4. Behavior Change Techniques  เป็นเทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซึ่งผู้บ าบัดสามารถ เลือกน าแต่
ละเทคนิคมาใช้ให้เหมาะสมได้ตามสภาพบริบทของผู้ป่วย 
4.1 Directive Techniques  เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อผู้ป่วย  ประกอบด้วย  การให้ความรู้  

การให้ค าแนะน า  เป็นแบบอย่าง  หรือเป็นการช่วยเหลือการแก้ปัญหาสัมพันธภาพแบบง่าย รวมทั้ง
การวางเป้าหมายต่อการบ าบัด ทั้งนี้ ข้อแตกต่างของการให้ค าแนะน ากับการเป็นแบบอย่างคือ  การ
เป็นแบบอย่างนั้น ผู้บ าบัดจะต้องแสดงวิธีจัดการกับปัญหาที่คล้ายกับของผู้ป่วยให้ดู  

4.2 Decision Analysis  เป็นการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ  เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการ
จัดการกับปัญหา เป็นเทคนิคหลักของ IPT และควรสอนให้ผู้ป่วยน าไปใช้กับตนเองให้ได้ 

4.3 Role playing  เป็นการสร้างบทบาทสมมติในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือสัมพันธภาพ 
ผู้บ าบัดใช้เทคนิคนี้เพ่ือแสดงบทบาทของบุคคลที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ป่วย การแสดงบทบาทสมมติ
สามารถท าได้ดังนี้ การค้นหาความรู้สึกของผู้ป่วยและรูปแบบการสื่อสารกับผู้อ่ืนให้ผู้ป่วยทดลอง  ฝึก
แสดงบทบาทใหม่ท่ีเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

5. Homework  การให้การบ้านแบบที่ไม่เป็นทางการ (Homework) กับผู้ป่วย 
6. Use of therapeutic relationship  เป็นการใช้ความสัมพันธ์ที่ดีในการรักษา  

 
การประเมินผลการบ าบัด 

 
1. การประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศร้าที่ลดลง สัมพันธภาพระหว่างบุคคลดีขึ้น 
2. ประเมินสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
3. ประเมินการไม่สามารถด าเนินการบ าบัดจนครบขั้นตอนการบ าบัดได้ (drop out)  
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   Appendices 
1. DSM IV and ICD 10 
2. Major depressive disorder 
3. เครื่องมอืการคัดกรอง การประเมินความ

รุนแรงของโรคซึมเศร้า และความเสี่ยงการ
ฆ่าตัวตาย 

4. เกณฑ์คุณภาพและระดับของค าแนะน าของ
หลักฐานทางวิชาการ 
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Appendix 1   Criteria of ICD10 I &  DSM IVII 
 
Code ICD-10 Code DSM-IV 
F32  Depressive episode (single)  296.2x  Major depressive disorder, single 

episode 
F32.0  Mild depressive episode    
 .00 Without somatic syndrome    
 .01 With somatic syndrome   With melancholic features  
F32.1  Moderate depressive episode    
 .10 Without somatic syndrome    
 .11 With somatic syndrome   With melancholic features  
F32.2  Severe depressive episode without psychotic symptoms   
F32.3  Severe depressive episode with psychotic symptoms   
F32.8  Other depressive episodes   With catatonic/atypical features  
F32.9  Depressive episode, unspecified   .20 Unspecified  
F33  Recurrent depressive disorder  296.3x  Major depressive disorder, 

recurrent 
F33.0  Recurrent depressive disorder,    
 current episode mild    
 .00 Without somatic syndrome    
 .01 With somatic syndrome   With melancholic features  
F33.1  Recurrent depressive disorder,    
 current episode moderate    
 .10 Without somatic syndrome    
 .11 With somatic syndrome   With melancholic features  
F33.2  Recurrent depressive disorder,    
 current episode severe    
 without psychotic  symptoms   
F33.3  Recurrent depressive disorder,    
 current episode severe with psychotic    
F33.4  Recurrent depressive disorder, currently in remission   
F33.8  Other recurrent depressive disorders  With catatonic/atypical features 
F33.9  Recurrent depressive disorder, unspecified  .30 Unspecified  
F34  Persistent mood (affective) disorders    
F34.0  Cyclothymia  301.13  Cyclothymic disorder  
F34.1  Dysthymia  300.4  Dysthymic disorder  
F34.8  Other persistent mood (affective) disorders 300.4  Dysthymic disorder with atypical 

features 
 

I
 World Health Organization (1997). Composite International Diagnostic Interview, version 2.1. Geneva, World Health Organization. 
II
 American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition 
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 Appendix 1   Criteria of ICD10 I &  DSM IVII (continued) 

 
Code ICD-10 Code DSM-IV 

F34.9  Persistent mood (affective) disorder, unspecified   
F38  Other mood (affective) disorders    
F38.0  Other single mood (affective) disorders   
 .00 Mixed affective episode  296.0x  Bipolar I disorder, single  
   .04 Severe with psychotic 

symptoms 
F38.1  Other recurrent mood (affective) disorders   
 .10 Recurrent brief depressive disorders  See Appendix B: Recurrent  
   brief depressive disorder  
F38.8  Other specified mood (affective) disorders   
F39  Unspecified mood (affective) disorder  296.90  Mood disorders NOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
 World Health Organization (1997). Composite International Diagnostic Interview, version 2.1. Geneva, World Health Organization. 
II
 American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition 
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Appendix 2   Major Depressive Disorder (MDD) 
 

ความชุกของโรคซึมเศร้า  
 
ประชากรอายุในวัยทางานจนถึงสูงอายุ พบว่า อัตราความชุกชั่วชีวิต (Lifetime prevalence) สูงที่สุดใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 16.61
  รองลงมา ร้อยละ 9.8 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ที่ใช้เครื่องมือในการสารวจ

เหมือนกัน กลุ่มอายุของประชากรเหมือนกัน2
 และต่ าสุดที่ประเทศไนจีเรีย ร้อยละ 3.33

 และถ้าเป็นความชุกใน 1 ปีที่
ผ่านมา    (1 year prevalence) ในประเทศออสเตรเลีย จะพบ ร้อยละ 6.74 ซึ่งเท่ากันกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
ถึงแม้จะเป็นการศึกษาในช่วงเวลาที่ต่างกัน1 และความชุกในช่วง 1 เดือน ที่ประเทศโมร็อคโค พบถึงร้อยละ 26.5 ซึ่ง
เป็นการใช้ M.I.N.I. Arabic version ซึ่งเป็นข้อจากัดในการวิจัยครั้งนี้5 แต่ที่ประเทศไทยกลับพบอัตราความชุก ร้อย
ละ 2.4     (T Kongsuk et al. 2010)6 ซึ่งน้อยกว่าประเทศออสเตรเลียที่พบ ร้อยละ 3.34 

 

 
สาเหตุของโรคซึมเศร้า  
 
1. ความผิดปกติของสารสื่อประสาท7  ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่า โรคซึมเศร้าเกิดจากอะไร แต่พบว่า ผู้ป่วย

โรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และการแสดงออก
ของอารมณ์ ซึ่งสารสื่อประสาทดังกล่าวจะเสียความสมดุล ท าให้การท างานของสมองผิดปกติไป 

2. พันธุกรรม8 ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรคซึมเศร้าเพราะพบว่า ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าคนอ่ืนๆใน
ครอบครัวมีโอกาสป่วยได้มากกว่าคนทั่วไป 2.8 เท่า แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมีประมาณ        
31-42% ดังนั้น ถึงแม้มีพ่อแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าลูกก็ไม่ได้เป็นกันทุกคน ยังคงมีสาเหตุและปัจจัยอื่นร่วมท าให้
เกิดอาการของโรคนี้ขึ้น  

 
 
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.  
3Oye 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.  
4Gavin Andrews, Scott Henderson, Wayne Hall (2001). Prevalence, comorbidity, disability and service utilization. British Journal of  
Psychiatry, 178:145-153.  
5Kadri 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.  
7Rot M. A. H. et al (2009). Neurobiological mechanisms in major depressive disorder. Canadian Medical Association Journals.  
Febuary(3),305-313  
8Shyn 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. ลักษณะบุคลิกภาพส่วนตัว1, 2
 ก็เป็นปัจจัยที่ทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า เช่น เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่

เสมอ สนใจแต่ในด้านไม่ดีหรือด้านลบของสิ่งต่างๆ มากกว่าด้านบวก เมื่อประสบปัญหา ก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงหรือหนี
ปัญหา เป็นคนเกบ็กดอารมณ์ไม่แสดงออกแม้ในสถานการณ์ท่ีควร บุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบนี้มีความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้า  

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 โรคซึมเศร้าเป็น
โรคของสารในสมองผิดปกติและพันธุกรรม โดยมีผลกระทบจากบุคลิกภาพและความเครียดในชีวิตจึงท าให้เกิดอาการ
ป่วยขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Sen 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.  
2Newtown-Howes G. et al.(2006). Personality disorder and the outcome of depression: meta-analysis of published studies. British  
Journal of Psychiatry,188, 13-20.  
3Krueger C et al (2010). Persistent pro-inflammatory cytokines following the initiation of pegylated IFN therapy in hepatitis C  
infection is associated with treatment-induced depression. 
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ลักษณะทางคลินิกของโรคซึมเศร้า  
 
ค าว่า “โรคซึมเศร้า” ในประเทศไทยมักจะหมายถึง depressive disorders ซึ่งจะต้องอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน

ในการวินิจฉัย ในปัจจุบันจะใช้อยู่ 2 เกณฑ์หรือ 2 ระบบในการวินิจฉัย คือ ICD1 พัฒนาโดย องค์การอนามัยโลก และ 
DSM 2

 พัฒนาโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน โดยโรคซึมเศร้าจะมีลักษณะดังต่อไปนี้  
1. มีอารมณ์เศร้า ซึ่งอารมณ์เศร้าจะมีอยู่เกือบตลอดทั้งวัน และเป็นทุกวัน บางวันอาจเป็นมากบางวันอาจ

เป็นน้อย  
2. ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆที่เคยทาแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก  
3. เบื่ออาหารจนน้ าหนักลดลงหรือบางรายอาจมีความอยากอาหารเพ่ิมขึ้น 
4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน ส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย หลับดึกแต่จะตื่นเช้า1-2 

ชั่วโมงก่อนเวลาปกติที่เคยตื่น และไม่สดชื่น  
5. ท าอะไรช้า พูดช้า เดินเหิน เคลื่อนไวช้าลง แต่มีบางรายก็มีหงุดหงิด กระสับกระส่าย ท าอะไรเหมือน

รีบเร่ง  
6. อ่อนเพลียหรือไร้เรี่ยวแรง ทั้งวันและแทบทุกวัน  
7. รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร  
8. สมาธิหรือความคิดอ่านช้าลดลง  
9. คิดอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อยๆหรือบางรายพยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผนฆ่า

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

เบื่อหน่ายไม่มีความสุข (ข้อ 2) ก็จะเรียกได้ว่า ป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า” แล้ว และต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
ต่อไป 
 
การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า 
 

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 เพ่ิม

ข้อบ่งชี้ ที ่3 คือ ต้องมีการบกพร่องในหน้าที่การงานหรือสังคม ซ่ึง ICD-101
 ไม่ได้ก าหนดไว้  

เกณฑ์ส าหรับ Depressive episode ใน ICD-10 แสดงไว้ในตาราง และเกณฑ์สาหรับ Major depressive 
disorder ใน DSM-IV2

 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่มีอาการหลักใดๆเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถบ่งชี้ depressive episode หรือ 
major depressive disorder อาการหลักทั้งหลายที่อยู่ในเกณฑ์ท้ังสองกลุ่ม หากมีจ านวนและระยะเวลาเพียงพอ จะ
ท าให้การวินิจฉัยมีความเท่ียงและความตรง 

  
1World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10).  
2American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition  
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การแบ่งชนิดย่อยของโรคซึมเศร้า 
 

1. Melancholia (depression with somatic symptoms) 
ผู้ป่วยจะมีอาการทางกาย แสดงถึงการมี disturbance of biorhythm1 ลักษณะส าคัญได้แก่ การเคลื่อนไหว

ช้าหรือกระวนกระวายอยู่ไม่สุข ตื่นดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้ เบื่ออาหารน้ าหนักลด ไม่รู้สึกเป็นสุขกับสิ่งน่าสนุก
ทั้งหลาย มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในระหว่างวัน และความรู้สึกทางเพศลดลง และพบว่า สัมพันธ์กับ biological 
marker เช่น การไม่ตอบสนองต่อ dexamethasone suppression test2 และ The latency of rapid eyes 
movement (REM) sleep3 และมีอัตราการเกิดโรคในครอบครัวเดียวกันสูง4 

2. Depression with psychotic symptoms 
 ความชุกของโรคในประเทศไทยกลุ่มนี้ ร้อยละ 0.385 ถือว่า โรคซึมเศร้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีอาการรุนแรงที่สุด 
จะสัมพันธ์กับ biological markers บางอย่าง เช่น มีระดับ dopamine-β-hydroxylase ในเลือดต่ า และมีระดับ 3-
methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG) ในน้ าไขสันหลังต่ า ซึ่งเก่ียวข้องกับเมตาบอร์ลิสซึมของ dopamine 
และ norepinephrine ในระบบประสาท รวมทั้งการไม่ตอบสนองต่อ dexamethasone suppression test6 

3. Atypical depression 
อาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งจะตรงข้ามกับอาการในผู้ป่วย melancholia เช่น มีอาการนอนมากเกินไป 

(hypersomnia) รับประทานมากเกินไป (hyperphagia) น้ าหนักเพ่ิม และการมีความรู้สึกไวต่อการถูกปฏิเสธอย่าง
มาก ต้องเกิดติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ตามลักษณะ major depression หรือระยะ 2 ปีตามเกณฑ์ของ 
dysthymia การตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้าในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOI) 
มากว่า ยากลุ่ม tricyclics7 

4. Recurrent brief depression 
 ตามเกณฑ์การวินิจฉัยที่ก าหนดไว้โดย ICD-10 จะต้องเกิดอาการ depression อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงหนึ่ง
ปีทีผ่่านมา และแต่ละครั้งที่เกิดอาการจะมีอาการไม่ถึง 2 สัปดาห์ (โดยทั่วไปจะมีอาการประมาณ 2-3 วัน และหาย
เป็นปกติ)  ช่วงเวลาที่เกิดอาการไม่สัมพันธ์กับการมีประจ าเดือน และอาการที่เกิดนั้นไม่เข้ากับเกณฑ์วินิจฉัยของ 
mild, moderate and severe depressive episode ความเสี่ยงที่จะเกิด manic episode น้อยมาก จึงไม่
สามารถจัดอยู่ในกลุ่ม rapid-cycling ของ bipolar disorder ได ้ และความชุกชั่วชีวิต (lifetime prevalence) 
ประมาณ 10% และพบบ่อยว่า เกิดร่วมกับโรควิตกกังกลในอัตราที่สูง8 
 
1 Zimmerman M, Black DW, Coryell W (1989). Diagnostic criteria for melancholia. The comparative validity of DSM-III and DSM-III-R.   
  Arch. Gen. Psychiatry, 46: 361–368. 
2 Carroll BJ, Feinberg M, Greden JF, Tarika J, Albala A.A, Haskett RF, James NW, Kronfol Z, Lohr N, Steiner M (1981). A specific  
  laboratory test for the diagnosis of melancholia. Archive General Psychiatry, 38: 15–22. 
3 Berger M, Riemann D (1993). REM sleep in depression—an overview. Sleep Res, 2: 211–223 
4Kendler KS (1997) The diagnostic validity of melancholic major depression in a population-based sample of female twins.  
  Archive General Psychiatry, 54: 299–304. 
5ธรณินทร์ กองสุข (2547). สถานการณ์สุขภาพจิตของไทยจากผลการส ารวจระดับชาติ. หนังสือประกอบ การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครัง้ที่3.  
  กรมสุขภาพจิต: 56-71 
6Nelson JC, Davis JM (1997). DST studies in psychotic depression: a meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 154: 1497–1503. 
7Larn RW, Stewart JN (1996). The validity of atypical depression in DSM-IV. Comprehensive Psychiatry, 37: 375–383. 
8Angst J, Merikangas K, Scheidegger P, Wicki W (1990). Recurrent brief depression: a new subtype of affective disorder. Journal of  
 Affective Disorder, 19: 87–98. 
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Appendix 3 เครื่องมือค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ประเมินอาการโรคซึมเศร้า และประเมินการฆ่าตัวตาย 

เครื่องมือค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 
 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (2Q) 

เครื่องมือคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม อารมณ์เศร้ามีความไวสูงร้อยละ 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 แต่ถา้ทั้งสองข้อตอบว่า “ใช่” จะเพ่ิมความจ าเพาะสูงขึ้นถึงร้อยละ 85.1% (95%CI=82.9-87.3%) 
ความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า (Positive Likelihood Ratio) เท่ากับ 4.82 เท่า1 

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม (2Q)1, 2 
 

 
 

1 สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, ธรณินทร์ กองสุข, ณรงค์ มณีทอน, เบญจลักษณ์ มณีทอน, กมลเนตร วรณเสวก, เกษราภาณ์ เคนบุปผา, ธีราภา ธาน,ี จินตนา ลี้
จงเพิ่มพูน (2549). การพัฒนาและความเท่ียงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 ค าถามในชุมชนไทยอีสาน. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
,50, 2-13 
2 

พงษ์เกษม  ไข่มุกด,์บุญศิริ จันศิริมงคล, ปทานนท์ขวัญสนิท, ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, ประภาศรี จรัสภูร,ี ศุภวรรณ มณีสะอาด, อรนลิน สิงขรณ์ (2552). การ
พัฒนาและความเท่ียงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 ค าถาม ประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 ค าถามในชุมชนภาคใต้. เอกสารประกอบการประชุม
น าเสนอผลงานการวิจยั กรมสุขภาพจิต ปี 2552 
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1
 ทวี ตั้ง เสรี และคณะ (2551). การพัฒนาแบบตัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย. โรงพิมพ์พระธรรมขันต์. ขอนแก่น   

1 
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เครื่องมือประเมินอาการโรคซึมเศร้า 
 

 แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) 

9Q เป็นแบบประเมินความรุนแรงอาการโรคซึมเศร้า 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 เมื่อเทียบกับการวินิจฉัยโรค MDD ค่าความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า = 11.41 เท่า 
มีความแม่นตรงในการวัดการเปลี่ยนแปลงของโรคซึมเศร้าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ใช้เวลาน้อย มีจ านวน 9 ข้อ 
เหมาะส าหรับในการประเมินอาการของโรคซึมเศร้า  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 สุขใจ และจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน.  

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

 แบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 ค าถาม (8Q) 
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Appendix 4 เกณฑ์คุณภาพของหลักฐานทางวิชาการและระดับของค าแนะน า 

 คุณภาพของหลักฐานทางวิชาการ (Levels of evidences) 
ระดับคุณภาพ 
ของหลักฐาน 

ค าอธิบาย 

1a เป็นหลักฐานที่ได้จาก  systematic review หรือ meta-analysis ของ  RCTs (Randomized 
Control Trials)  ที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางด้าน
คลินิกและทางสถิติ  (ผลการศึกษามีความแม่นย าสูงคือมีค่า  confidence  interval ที่แคบ) 

1b เป็นหลักฐานที่ได้จาก ค าแนะน าระดับสูงจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical practice 
guideline) 

1c เป็นหลักฐานที่ได้จาก  RCT (Randomized Control Trial)  ที่มีผลการศึกษามีความแม่นย าสูง 
(มีค่า  confidence  interval ที่แคบ) 

2a เป็นหลักฐานที่ได้จาก  systematic review หรือ meta-analysis  ของ  cohort studies  ที่มี
ความสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางด้านคลินิกและทางสถิติ  (ผล
การศึกษามีความแม่นย าสูงโดยมีค่า  confidence  interval    ที่แคบ) 

2b เป็นหลักฐานที่ได้จาก ค าแนะน าระดับกลางจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical 
practice guideline) 

2c หลักฐานที่ได้จาก  cohort  study ที่มีคุณภาพสูง หรือ  RCT ที่มีความแม่นย าสูงแต่มีคุณภาพ
ต่ ากว่า  เช่น  การติดตามกลุ่มตัวอย่างได้น้อยกว่าร้อยละ 80   

3a เป็นหลักฐานที่ได้จาก  systematic review หรือ meta-analysis  ของ  case-control 
studies  ที่มีความสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางด้านคลินิกและ
ทางสถิติ  (ผลการศึกษามีความแม่นย าสูง มีค่า  confidence  interval    ที่แคบ) 

3b individual case-control study  ที่มีคุณภาพและความแม่นย าสูง (ผลการศึกษามีค่า  
confidence  interval    ที่แคบ) 

4a case – series  ที่มีคุณภาพสูง หรือ  cohort และ  case -control  study  ที่มีคุณภาพ
พอที่จะยอมรับได้ (เช่น ก าหนดกลุ่มเปรียบเทียบไม่ชัดเจนหรือไม่ได้ก าหนด/การวัดผลส าเร็จ
หรือวัดการสัมผัสโรคไม่ใช่  blind  technique/ ไม่บ่งชี้หรือไม่ควบคุมตัวกวน  (confounder) 
ที่ทราบแน่ชัด/cohort ที่ติดตามกลุ่มตัวอย่างไม่ครบถ้วนหรือไม่นานพอ) 

4b เป็นหลักฐานที่ได้จาก ค าแนะน าระดับต่ าจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical practice 
guideline) 

5 เป็นหลักฐานที่ได้จากความเห็นหรือฉันทามติ (consensus)  ของคณะผู้เชี่ยวชาญ  เนื่องจากไม่
มีหลักฐานผลงานวิจัยทางคลินิก  หรือผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีอยู่ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสม
กับสถานการณ์หรือสถานภาพของการประกอบวิชาชีพในประเทศไทย  หรือมีเพียงหลักฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ 
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ระดับของค าแนะน า (Grades of Recommendations) 
ระดับของ
ค าแนะน า 

ค าอธิบาย 

A เป็นค าแนะน าที่สนับสนนุด้วยหลักฐานทางวชิาการที่มีคุณภาพระดับ 1a, 1b  
B เป็นค าแนะน าที่สนับสนนุด้วยหลักฐานทางวชิาการที่มีคุณภาพระดับ 2, 3  หรืออ้างอิงจากหลักฐาน

ทางวชิาการที่มีคุณภาพระดบั 1 ที่สถานการณ์ทางคลินิกในงานวิจัยนั้นแตกตา่งจากสถานการณ์ที่จะ
น าไปใช ้

C เป็นค าแนะน าที่สนับสนนุด้วยหลักฐานทางวชิาการที่มีคุณภาพระดับ 4  หรืออ้างอิงจากหลักฐานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพระดบั 2, 3 ที่สถานการณ์ทางคลินิกในงานวจิัยนั้นแตกตา่งจากสถานการณ์ที่จะ
น าไปใช ้

D เป็นค าแนะน าที่สนับสนนุด้วยหลักฐานทางวชิาการที่มีคุณภาพระดับ 5 หรือ หลักฐานทางวชิาการ
ทุกระดับคุณภาพที่มปีัญหาของความคงเส้นคงวา (inconsistent) และยังไม่มีข้อสรุปผลที่แน่นอน 
(inconclusive) เช่น  RCT หรือ systematic review  ที่มีค่า confident interval ที่กว้างมากหรือ
คร่อม 1 หรือ  systematic review  ที่ไม่มีความสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน    
(heterogeneity) 
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