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คํานํา 
 

โรคซึมเศราเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั้งในปจจุบันและจากการคาดการณในอนาคตซึ่งเปนโรคที่มีจํานวน
ผูปวยเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองและกอใหเกิดความสูญเสียที่รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆถาหากวัดความสูญเสียเปนจํานวนปที่
ดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดีภายในป 2563 โรคซึมเศราจะกอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพของประชากรโลกเปนเทาตัว
เกิดความสูญเสียที่สําคัญเปนลําดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสําหรับประเทศไทยพบวาในหญิงไทยโรค
ซึมเศราจะกอความสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years, DALYs) เปนอันดับ 4 และเปนอันดับ 10 ในผู
ชายไทยแตถาพิจารณาจํานวนปที่สูญเสียเน่ืองจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ (Years Lost due to Disability, YLD) 
พบวาโรคซึมเศราจะเปนอันดับที่ 1 ในหญิงไทยและอันดับ 2 ในชายไทยแตมีผูปวยโรคซึมเศราที่เขาถึงบริการเพียงรอย
ละ 3.7 เทาน้ันซึ่งหมายถึงผูปวยก็ตองทนอยูกับอาการเจ็บปวยเปนเวลานานกวาโรคอื่นๆสงผลกระทบตอสังคมและ
เศรษฐกิจซึ่งถาหากผูปวยโรคซึมเศราไมไดรับการชวยเหลือที่ถูกตองจะมีการเกิดซ้ําและเปนเรื้อรังอาจนําไปสูการฆาตัว
ตายและกอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพอยางมาก 
 Cognitive behavioral therapy ไดรับการยอมรับทั่วโลกวา เปนหน่ึงในการบําบัดรักษาโรคซึมเศราที่มี
ประสิทธิผลสูงสุด ไมตางจากการใชยารักษาซึมเศราในการชวยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของผูปวยใหเปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิต จึงมีความจําเปนที่ตองนํามาใชในการบําบัดรักษาผูปวยโรคซึมเศราในไทย แตเน่ืองจาก
วัฒนธรรมของตะวันตกกับไทยแตกตางกัน จึงตองพัฒนารูปแบบการใช CBT ในการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา ให
สอดคลองกับบริบทของวัฒนธรรมไทย 
         โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ กรมสุขภาพจิต ไดรวมกับกลุมวิชาการพยาบาลจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดพัฒนารูปแบบการใช Cognitive-behavioral therapy (CBT)ในการบําบัดผูปวยโรคซึมเศรา 
ใหสอดคลองกับบริบทของวัฒนธรรมไทย และไดจัดทําเปนคูมือการบําบัดดวยCognitive-behavioral therapy (CBT) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2558 ในผูปวยโรคซึมเศรามีเปาหมายเพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขทางจิตเวชที่ผานการอบรมการ
บําบัดดวยCognitive-behavioral therapy (CBT) ในผูปวยโรคซึมเศราสามารถนําคูมือดังกลาว ไปใชในการบําบัดทาง
สังคมจิตใจไดอยางเหมาะสมกับปญหา ความตองการ  และลดความรุนแรงของอาการโรคซึมเศรา ซึ่งจะเปนการปองกัน
ความสูญเสียอันเน่ืองมาจากการเจ็บปวยดวยโรคซึมเศราที่จะเกิดข้ึนในคนไทยเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการ
ปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศราในคนไทยที่วาภายในป 2563 โรคซึมเศราจะไมใชความเจ็บปวยที่กอความสูญเสีย
ดานสุขภาพ 4 อันดับแรกในคนไทย 
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เปาหมาย 

 เพื่อใหผูปวยโรคซึมเศรา ระดับ mild to moderateไดรับการบําบัดดวยการปรับความคิดและ
พฤติกรรมCognitive-behavioral therapy (CBT)และมีอาการซึมเศราลดลง 

วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข ในการบําบัดดวยการปรับเปลี่ยน

ความคิดและพฤติกรรม Cognitive-behavioral therapy (CBT) ไดอยางเหมาะสม ในผูปวยโรค
ซึมเศราในระดับ mild to moderate 

 
กลุมเปาหมายท่ีรับการบําบัดรักษา 

 เปนผูปวยโรคซึมเศราที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ที่ไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยตาม
เกณฑวินิจฉัยโรคของสมาคมจติแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-V : Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental disorders V) เปนโรคซึมเศราระดับ mild to moderate 

 
คุณสมบัติของผูใชคูมือ 

 ผูปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขที่ผานการอบรมการบําบัดดวยการบําบัดความคิดและพฤติกรรม
สําหรับผูปวยโรคซึมเศราCognitive-behavioral therapy (CBT) 
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บทนํา 

โรคซึมเศราเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั้งในปจจบุันและในอนาคต  จากการศึกษารวมกันระหวางองคการ
อนามัยโลก, Harvard School of Public Health และธนาคารโลก (Murray & Lopez, 1996) คาดการณภาระของ
โรค (Burden of disease) ที่มีตอประชากรในทกุภูมิภาคของโลก โดยวัดความสูญเสียเปนจํานวนปที่ดํารงชีวิตอยางมี
สุขภาพดี พบวา ภายในป 2563 โรคซมึเศราจะกอใหเกิดความสูญเสียเปนลําดับ 2 รองจากโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

จากการวิเคราะหปญหาของโรคซมึเศราของคนไทยในปจจบุนัโดยกรมสุขภาพจิต พบวา ในสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิมีขอจํากัดของการรักษาดวยยา การชวยเหลอืทางสังคมจิตใจอื่นๆ เชน  จิตบําบัด ยังมีนอย
มากและขาดเทคโนโลยีและแนวทางการสงเสริมปองกันโรคซึมเศราที่มปีระสิทธิภาพการคนหาผูปวยโรคซึมเศรายังไม
เช่ือมโยงกับระบบการดูแลรกัษาในสถานบริการสาธารณสุข ทําใหผูที่มีแนวโนมจะปวยที่ไดจากการคัดกรองไมไดรบัการ
วินิจฉัยและการดูแลชวยเหลือ บําบัดการรักษาที่ถูกตองตลอดจนไมมีเทคโนโลยีในการติดตามเฝาระวังการกลบัเปนซ้าํ
ของโรคทีม่ีประสทิธิผล 

การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive-behavioral therapy , CBT) เปนจิตบําบัดทีเ่ปนการ
รักษาโดยอาศัยการพูดคุยระหวางผูปวยและผูรักษาเนนถึงวิธีคิดของผูปวยที่มผีลตออารมณ พฤติกรรมและสรรีะของ
ตนเอง CBT ไดถูกพัฒนาข้ึนครั้งแรกเพื่อใชรักษาโรคซึมเศราโดย Aron Beck โดยมีความเช่ือวา อารมณทีผ่ิดปกติของ
คนเราน้ันเปนผลมาจากการบิดเบือนความคิดหรือการประเมินเหตุการณในชีวิตที่ไมตรงกับความเปนจริง และอารมณ
ซึมเศราเกิดจากการคิดการเขาใจทีผ่ิดพลาด (Cognitive Error) ตอ ตนเอง โลกและอนาคต (Cognitive triad) การคิด
การเขาใจดังกลาวทําผูปวยมคีวามคิดอัตโนมัติทางลบ (Automatic Negative Thought) ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม (Maladaptive Behaviorให)Cognitive behavioral therapy ไดรับการยอมรบัทั่วโลกวา เปนหน่ึงในการ
บําบัดรกัษาโรคซมึเศราที่มปีระสิทธิผลสูงสุด ไมตางจากการใชยารักษาซึมเศราอยางไรก็ตาม การบําบัดแบบน้ีเปนการ
บําบัดที่ใชในตางประเทศ จึงมีความจําเปนทีจ่ะตองนํามาปรับใชในการบําบัดรักษาใหสอดคลองกับผูปวยโรคซึมเศราใน
ไทยและบริบทของวัฒนธรรมไทยเพื่อปองกันและลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคซึมเศราในประเทศไทย ผูปวยโรคซึมเศรา
ไดรับการบําบัดรักษา และการดูแลชวยเหลืออยางตอเน่ืองครบวงจร และเขาถึงบริการเพิ่มข้ึน การจัดทําคูมือการบําบัด
ความคิดและพฤติกรรมของผูปวยโรคซึมเศราไทยในครัง้น้ีมุงหวังเพื่อใหผูปวยโรคซึมเศราไดรบัการบําบัดทางความคิด
และพฤติกรรมของผูปวยโรคซมึเศรา Cognitive-behavioral therapy (CBT) ไดอยางเหมาะสม สงผลใหปญหาการ
สูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years, DALY) โดยเมือ่วัดจากจํานวนปทีสู่ญเสียไปเน่ืองจากความพิการ
และการเจบ็ปวย (Years Lost due to Disability, YLD) ของคนไทยลดลง 
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คําจํากัดความและนิยาม 

 การบําบัดดวยการบําบัดความคิดและพฤติกรรม(Cognitive-behavioral therapy :CBT)หมายถึง 
โปรแกรมการบําบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดความซึมเศราของผูปวยโรคซึมเศรา ไทยที่          
ดาราวรรณ ตะปนตา สมบัติ สกุลพรรณ และคณะ(2557) พัฒนาข้ึนตามแนวคิดการบําบัดทางความคิด
และพฤติกรรมของเบ็ค (Beck, 1995)ประกอบดวย 5 ข้ันตอนที่สําคัญคือ 1) การใหความรูเรื่องสาเหตุการ
เกิดโรคซึมเศรา ตามแนวคิดทางปญญา (cognitive model) 2) การใหความเขาใจเรื่อง การบําบัดโดยการ
ปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดอาการซึมเศรา 3) การคนหาความคิดอัตโนมัติในทางลบ  4) การ
ตรวจสอบความคิดอัตโนมัติในทางลบตามความเปนจริง  และ 5) การปรับเปลี่ยนความคิดหรือการคนหา
แนวทางแกไขปญหา  ซึ่งเปนการบําบัดรายบุคคลและมีจํานวนการบําบัดรวม 12 ครั้ง  

 ระดับความรุนแรงของอาการซึมเศรา 
1. กลุมที่มีอาการของโรคซึมเศราระดับนอย  (คะแนน 9Q,HRSD=7-12) 
2. กลุมที่มีอาการของโรคซึมเศราระดับปานกลาง (คะแนน 9Q,HRSD =13-18) 
3. กลุมที่มีอาการของโรคซึมเศราระดับรุนแรง(คะแนน 9Q,HRSD>19) 

หมายเหตุ  - ระดับรุนแรงควรบําบัดควบคูกับการใชยาตานเศรา 
 โรคซึมเศรา หมายถึง โรคจิตเวชที่มีอาการสอดคลองกบั Major Depressive Disorder (severe) ตาม

มาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคกรอนามัยโลกฉบบัที่ 10 (ICD - 10 : International 
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ
F39หรือเทียบเคียงในกลุมโรคเดียวกันกบัการวินิจฉัยตามเกณฑวินิจฉัยโรคของสมาคมจติแพทยอเมริกัน 
ฉบับที่ 5 (DSM-V : Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders V) 

 
ขอเสนอแนะสําหรับผูบําบัด 

- การบําบัดดวยการบําบัดความคิดและพฤติกรรม(Cognitive-behavioral therapy: CBT) มีทั้งหมด   
12 ข้ันตอน ซึ่งผูปวยควรไดรับการบําบัดอยางนอย 8-12 ข้ันตอน เน่ืองจากผูปวยจะเขาใจและสามารถ
คนหา พิสูจนและปรับเปลี่ยน ความคิดอัตโนมัติไดรวมทั้งสรุปประเมินการเรียนรูจากการคนหา พิสูจนและ
ปรับเปลี่ยน ความคิดอัตโนมัติของตนเองในข้ันตอนที่ 8ดังน้ันเมื่อผูปวยเรียนรูครบอยางนอยข้ันตอนที่ 8 
จะมีแนวโนมสูงข้ึนที่จะมีอาการซึมเศราลดลงและมีความเปนไปไดที่จะสามารถบําบัดตนเองได (Self 
Therapist) 
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