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ค�าน�า
	 โรคซึมเศร้า	ภัยเงียบด้านสุขภาพ	 โรคซึมเศร้า	 ไม่ใช่อารมณ์เศร้า	หดหู่	 ท้อแท้ทั่วไป	แต่เป็นโรคสมอง	

ที่มีความบกพร่องของสารสื่อประสาท	 ผู้ป่วยจะเศร้าท้อแท้หดหู่สิ้นหวังอย่างรุนแรง	 เบื่อหน่าย	 หมดความ

สนใจในการท�างานหรือกิจกรรมที่ท�าอย่างมาก	 จะเกิดขึ้นตลอดวันติดต่อกันอย่างน้อย	 2	 สัปดาห์	 ถ้าไม่ได้รับ	

การบ�าบัดรักษาอย่างถูกต้อง	จะคงอยู่นาน	เรื้อรังเป็นปี	กลับซ�้าได้บ่อย	หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือทันเวลา	

ก็จะถึงขั้นฆ่าตัวตายส�าเร็จ	 ที่มีมากกว่าคนทั่วไปถึง	 20	 เท่า	 จากการคาดการณ์ภาระของโรคที่มีต่อประชากร	

ในทุกภูมิภาคของโลก	 โดยวัดความสูญเสียเป็นจ�านวนปีที่ด�ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีขององค์การอนามัยโลก,	

Harvard	School	of	Public	Health	และธนาคารโลกพบว่า	ในปี	2563	โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสีย

ด้านสุขภาพ	เป็นอันดับ	2	รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด	ส�าหรับประเทศไทย	พบเป็นอันดับ	4	ในผู้หญิง	และ

อันดับ	10	ในผู้ชาย	ซึ่งมีคนไทยอายุ	15	ปีขึ้นไป	ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง	1.5	ล้านคน	

	 ดังนั้น	 เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว	กรมสุขภาพจิต	 โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	 และ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ	 ได้พัฒนานวตกรรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า	 ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแล	

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	 ได้แก่	 1)	 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย	 2	 ค�าถาม	 (2Q)	 ใช้ในการค้นหาผู้มีแนวโน้มป่วย	

เป็นโรคซึมเศร้า	2)	แบบประเมินอาการซึมเศร้าด้วย	9	ค�าถาม	(9Q)	ใช้ประเมินระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า		

3)	แบบประเมินการฆ่าตัวตาย	8	ค�าถาม	(8Q)	ที่วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย	4)	แนวทาง

การจดัการโรคซมึเศร้าส�าหรบัแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไปในสถานบรกิารระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ	(CPG-MDD-GP)	

เน้นการวินิจฉัยโรค	การรักษาด้วยยาต้านเศร้า	ที่ท�าให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น	5)	โปรแกรมระบบ

สารสนเทศการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าระดบัจงัหวดั	เป็นฐานข้อมลูการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าของหน่วยบรกิาร

สาธารณสุขทั้งประเทศ	 และ	 6)	 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งแพทย์	 และพยาบาลในการดูแล	

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มความเชี่ยวชาญในการจัดการเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในพื้นที่

	 ในปี	2552-2556	ได้มกีารดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าในพืน้ทีท่ัง้ประเทศ	โดยบคุลากรสาธารณสขุในสถาน

บริการทุกระดับ	ท�าให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น	จากปี	2549	ที่ยังไม่มีการด�าเนินการตาม

ระบบนี	้อตัราการเข้าถงึรบับรกิารอยูท่ีร้่อยละ	3.7	ปัจจบุนัปี	2556	เพิม่ขึน้เกอืบ	10	เท่าจากเดมิ	เป็นร้อยละ	33.34		

และลดการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในขณะที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างมาก	 จากการวิจัยประเมินผล	

ในภาพรวมทั้งประเทศพบว่า	 ผู้ให้บริการและผู้รับการบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง	 ซึ่งหากมีการค้นหา

คัดกรอง	ประเมินอาการ	วินิจฉัยโรคโดยแพทย์	ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง	และส่งข้อมูลครบถ้วนถูกต้องทันเวลา

อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องจนถึงปี	2563	จะส่งผลให้ความสูญเสียด้านสุขภาพจากโรคซึมเศร้าลดลง

	 ในการปรบัปรงุแนวทางการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าระดบัจงัหวดั	ครัง้ที	่3	นี	้คณะท�างานได้น�าแนวทาง	

การด�าเนินงานตามนโยบายการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาและจัดระบบบริการที่มี

คุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ	 ในประเด็นของการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	

ให้เข้าถึงบริการตามเป้าหมาย	 และได้น�าข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะจากผู ้ปฏิบัติ	 เพื่อให้การด�าเนินงาน	

มปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัการด�าเนนิงานของหน่วยบรกิารทกุระดบัสถานบรกิาร	และเพือ่ให้การด�าเนนิงาน	

มีประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะท�ำงำน



สารบัญ
หน้า

บทที่  1  บทน�ำ  5

บทที่  2  ระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด 9

 2.1 ระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำที่มีประสิทธิภำพ 9

 2.2  ขั้นตอนกำรวำงระบบ 12

 2.3  กิจกรรมกำรด�ำเนินงำนในระบบ 13

 2.4  เครื่องมือที่ใช้ในระบบ 16

 2.5  เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ 18

บทที่  3  กำรค้นหำ กำรคัดกรอง ประเมิน และวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำ

 ในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด 19

 3.1  กำรคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 19

 3.2  กำรประเมินอำกำรโรคซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำย 23

 3.3  กำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำ 28

บทที่  4  กำรส่งเสริมป้องกันดูแลช่วยเหลือ และบ�ำบัดรักษำ

 ในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด 31

 4.1  กลุ่มที่มีผลปกติจำกกำรคัดกรอง 31

 4.2  กลุ่มที่มีโอกำสป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ 32

 4.3  กลุ่มที่มีอำกำรโรคซึมเศร้ำควำมรุนแรงระดับน้อย 32 

 4.4  กลุ่มที่มีอำกำรโรคซึมเศร้ำควำมรุนแรงระดับปำนกลำง 33

 4.5  กลุ่มที่มีอำกำรโรคซึมเศร้ำควำมรุนแรงระดับรุนแรง 34

 4.6  กลุ่มที่มีอำกำรโรคซึมเศร้ำและมีแนวโน้มฆ่ำตัวตำย 35

 4.7  แนวทำงกำรรักษำโรคซึมเศร้ำด้วยยำต้ำนเศร้ำ (Antidepressant) 36

บทที่ 5  กำรส่งต่อผู้ป่วยในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด 39

บทที่ 6  กำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรกลับซ�้ำในระบบกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด 41

บทที่ 7  ระบบสำรสนเทศกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 43

 7.1  แนวคิดกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 43

 7.2  สำรสนเทศระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด 44

 7.3  ข้อมูลในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 45

 7.4   รูปแบบกำรบันทึกข้อมูลในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 48

 7.5  กำรรำยงำนและแสดงผลของระบบสำรสนเทศกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 49

 7.6  กำรประเมินประสิทธิผลของระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 50

 7.7  คุณค่ำและประโยชน์ที่ได้รับ 52



หน้า

ภาคผนวก

 ก. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ำ 55 

 ข. หลักฐำนทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 61

 ค.  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำ 2 ค�ำถำม (2Q) 67

 ง. แบบประเมินโรคซึมเศร้ำ 9 ค�ำถำม (9Q) 69

 จ.  แบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำย 8 ค�ำถำม (8Q) 71

 ฉ.  เกณฑ์กำรวิินิจฉัยโรคซึมเศร้ำ ICD-10 73

 ช.  แบบบันทึกกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ

  ในกรณีที่ไม่สำมำรถบันทึกลงในโปรแกรมรำยงำนได้ในขณะที่ให้บริกำร 81

 ซ.  ควำมรู้เรื่องโรคซึมเศร้ำและกำรปฏิบัติส�ำหรับผู้ป่วยและญำติ 83

 ฌ.  เภสัชวิทยำที่ส�ำคัญของยำต้ำนเศร้ำ 91

 ญ.  เอกสำรอ้ำงอิง 97

 ฎ.  รำยนำมคณะที่ปรึกษำและคณะท�ำงำน 101

สารบัญตาราง

ตำรำงที่  1 เครื่องมือที่ใช้ในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 16

ตำรำงที่  2 เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 18

ตำรำงที่  3 Organic causes of a depressive symptoms 28

ตำรำงที่  4 Pharmacological causes of depression 29

สารบัญภาพ

ภำพที่  1 แสดงกำรด�ำเนินโรคซึมเศร้ำ 11

ภำพที่  2 แสดงควำมสัมพันธ์ของกำรดูแลช่วยเหลือและกำรด�ำเนินโรคซึมเศร้ำ 12

ภำพที่  3 แสดงผังกำรไหลแสดงกระบวนกำรในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำในระดับจังหวัด 14



แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด       5

	 โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	จากการศึกษาภาวะทางสุขภาพ	

จากโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย	 ปี	 2547	 (ส�านักงานพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ,	

2552)	พบว่า	โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญเสียปีสุขภาวะ	(Disability	Adjusted	Life	Years,	DALY)		
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ด้านสขุภาพอนัเนือ่งจากการเจบ็ป่วยและบาดเจบ็	135	ประเภททีเ่กดิกบัคนไทย	ปัญหาและอปุสรรคในการป้องกนั	

และแก้ไขปัญหาโรคซมึเศร้าของไทยทีผ่่านมา	คอื	1)	ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการตระหนกัรู้	ความเข้าใจทีไ่ม่ถกูต้อง	

ว่า	อาการซึมเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแล้วก็หายเอง	และบางส่วนคิดว่า	เป็นบ้าวิกลจริตจึงมีความรังเกียจ	เมื่อ

เจ็บป่วยก็จะปฏิเสธการรักษา	 2)	 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลทุกระดับไม่มั่นใจในการวินิจฉัยโรคและ	

การรักษาด้วยยาต้านเศร้า	3)	ระบบการรักษามีข้อจ�ากัดของการดูแลรักษาด้วยยา	ส่วนการช่วยเหลือทางสังคม

จิตใจซึ่งเป็นวิธีรักษาที่ส�าคัญ	 เช่น	 จิตบ�าบัด	 ยังมีน้อยมาก	 เนื่องจากขาดทั้งผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้	 ขาด

เทคโนโลยีและแนวทางการส่งเสริมป้องกันโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพ	ง่ายและสะดวกใช้	4)	การค้นหาผู้ป่วย

โรคซึมเศร้าท�าในหลายพื้นที่แต่ไม่เข้มข้น	 และไม่เชื่อมโยงกับระบบการดูแลรักษาในสถานบริการสาธารณสุข		

5)	ยงัไม่มรีะบบตดิตามเฝ้าระวงัการกลบัเป็นซ�้าของโรคทีม่ปีระสทิธผิล	6)	ในการก�าหนดนโยบายสาธารณสขุทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบัจงัหวดัให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาโรคซมึเศร้าเป็นอนัดบัรองจากโรคทางกายอืน่ๆ

	 จากการส�ารวจทางระบาดวิทยาโรคจิตเวชในคนไทย	ปี	2551	ประมาณการว่า	คนไทยอายุ	15	ปีขึ้นไป	

จ�านวน	1,311,797	คน	ป่วยด้วยโรคซมึเศร้าชนดิรนุแรง	(Major	Depressive	Episode)	และจ�านวน	181,809	คน		

ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรัง	(Dysthymia)	(ธรณินทร์	กองสุข	และคณะ	2551)	แต่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง

บรกิารน้อยมากจ�านวน	100	คน	จะมารบับรกิารเกอืบ	4	คนเท่านัน้	ซึง่ถ้าหากไม่ได้รบัการช่วยเหลอือย่างถกูต้อง	

จะมกีารเกดิซ�า้และเป็นเรือ้รงัอาจน�าไปสูก่ารฆ่าตวัตาย	กจ็ะก่อให้เกดิความสญูเสยีด้านสขุภาพอย่างมาก		เพราะ

จากการประมาณความสญูเสยีปีสขุภาวะของคนไทยในปี	2546	พบว่า	โรคซมึเศร้าท�าให้คนไทยโดยเฉพาะในผูห้ญงิ	

จะเป็นอนัดบั	4	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัความเจบ็ป่วยและโรคทีเ่กดิขึน้ในคนไทย	นัน่หมายถงึ	ผูท้ีป่่วยเป็นโรคซมึเศร้า	

จะทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ	 และสังคม	 ที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่	

ต่อการพัฒนาประเทศ	เพื่อป้องกันและแก้ไขโรคซึมเศร้า	กรมสุขภาพจิตได้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 ปี	2549-2551	โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	กรมสุขภาพจิต	ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	

และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย	 ได้ท�าการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันความสูญเสีย

บทที่ 1
บทน�า

กำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 

เป็นผลงำนเชิงประจักษ์ของสถำนบริกำรทุกระดับที่ด�ำเนินกำรกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

หำกด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
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เนื่องจากโรคซึมเศร้า	ท�าให้ได้ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด	ประกอบไปด้วย	4	เทคโนโลยี/คู่มือ/	

องค์ความรูใ้นการส่งเสรมิป้องกนัไม่ให้ป่วยเป็นโรคซมึเศร้าส�าหรบัประชาชนทัว่ไป	10	เรือ่ง	และกลุม่เสีย่ง	6	เรือ่ง		

คูม่อืความรูโ้รคซมึเศร้ารกัษาหายได้	สือ่วดีทิศัน์ส�าหรบั	อสม.	และพยาบาล	และโปรแกรมระบบสารสนเทศการดแูล	

เฝ้าระวังโรคซึมเศร้า	 3	 เครื่องมือ;	 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า	 2	 ค�าถาม	 (2Q)	 แบบประเมินอาการโรคซึมเศร้า		

9	ค�าถาม	(9Q)	และแบบประเมนิแนวโน้มการฆ่าตวัตาย	8	ค�าถาม	(8Q)	1	แนวทางการจดัการตามระดบัความรนุแรง		

การรกัษาด้วยยา	การตดิตามเฝ้าระวงัเพือ่ป้องกนักลบัเป็นซ�้า	และสมดุประจ�าตวัเพือ่การดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้า

	 ผลท�าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการคัดกรองด้วย	2Q	ร้อยละ	80.03	มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า	

ร้อยละ	6.03	มอีาการโรคซมึเศร้าและมแีนวโน้มจะฆ่าตวัตาย	ร้อยละ	9.45	ได้รบัการรกัษาด้วยยา	ร้อยละ	72.57	

และส่งต่อ	ร้อยละ	4.78	กลับเป็นซ�้า	ร้อยละ	0.96	(ปกติ	ร้อยละ	22)	ฆ่าตัวตายส�าเร็จ	ร้อยละ	0.96	(เดิมร้อยละ		

7.06)	 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	 ร้อยละ	 91.90	 แต่ผลงานนี้เป็นเพียงการป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า	

แบบทั่วไปและเฉพาะกลุ่มในระยะเริ่มแรก	 ผู้ที่มีอาการโรคซึมเศร้ายังไม่เห็นความส�าคัญ	 และไปรับการบ�าบัด

รกัษาน้อยมากมเีพยีง	ร้อยละ	31.94	ของผูท้ีม่อีาการทัง้หมด	แต่ยงัส่งผลให้ผูป่้วยโรคซมึเศร้าเข้าถงึบรกิารมากขึน้		

ร้อยละ	6.05	(เดิม	ร้อยละ	1.42)	ซึ่งได้มี	4	จังหวัดคือ	จังหวัดมุกดาหาร	สงขลา	นครสวรรค์	และก�าแพงเพชร	

น�าระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าไปใช้ในพื้นที่	 ผลท�าให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ	 ร้อยละ	 6.31	 (เดิม		

ร้อยละ	3.7)

	 ปี	 2552-2555	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า	 ยังคงมีเป้าหมายที่การลดความสูญเสีย	

อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า	 ที่มุ่งเน้นการลดความชุกและภาระโรค	 ด้วยการลดอุบัติการณ์		

การป้องกันกลับเป็นซ�้า	 เพิ่มการหายทุเลาลดระยะเวลาเจ็บป่วย	 และลดการตายจากฆ่าตัวตายของผู้ป่วย	

โรคซมึเศร้า	โดยมมีาตรการค้นหา	การคดักรอง	การวนิจิฉยัและการดแูลช่วยเหลอือย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงาน	ส่วนกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นใน	7	กลุ่มเสี่ยง	ได้แก่	1)	ผู้ป่วยเรื้อรัง	เช่น	เบาหวาน	ไตวายเรื้อรัง	มะเร็ง	

โรคหัวใจ	และหลอดเลือดสมอง	2)	ผู้ป่วยสูงอายุ	3)	ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือหลังคลอด	4)	ผู้ที่มีปัญหาสุรา	สารเสพติด	

5)	กลุม่ทีม่าด้วยอาการซมึเศร้าชดัเจน	6)	ผูป่้วยทีม่อีาการทางกายเรือ้รงัหลายอาการทีห่าสาเหตไุม่ได้	7)	กลุม่ทีม่ี	

การสูญเสีย	 (คนที่รักหรือสินทรัพย์จ�านวนมาก)	 เพื่อเป็นแนวทางที่จะท�าให้อัตราการเข้ารับบริการของผู้ป่วย	

โรคซึมเศร้าทั้งประเทศเพิ่มขึ้น	 จึงได้มีการด�าเนินงานและปรับปรุงระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด	

ที่สอดคล้องกับบริบทผู้ใช้	 มีการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมเพื่อป้องกันการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าส�าหรับ

ประชาชนทั่วไป	 และกลุ่มเสี่ยง	 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการค้นหา	 การประเมินโรคซึมเศร้า	 การรักษา	

ด้วยยา	และการติดตามเฝ้าระวังให้สอดคล้องกับบริบทของคนไทยโดยรวม	พัฒนาบุคลากรในการดูแลเฝ้าระวัง

โรคซึมเศร้าทุกระดับของสถานบริการ	ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าให้ใช้ได้	

ทกุพืน้ทีท่ีม่กีารด�าเนนิการ	สนบัสนนุเอกสาร/สือ่/คูม่อืการด�าเนนิงาน	จดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระดบัเขตและ

ประเทศ	และขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในพื้นที่

	 ผลงำนที่ส�ำคัญที่ได้รับจำกกำรด�ำเนินงำนนี้	 คือ	 ท�าให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า	

ทั้งประเทศต่อเนื่อง	จนเกิดผลลัพธ์ดังนี้

	 • ระดับบุคคล : ท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น	 เมื่อปี	 2549	อัตราการเข้าถึงรับบริการอยู่ที่ร้อยละ	

3.7	ปัจจุบันปี	 2556	 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 33.34	คนไทยกว่า	 10	 ล้านคน	 ได้รับการคัดกรองและได้รับสุขภาพ

จิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้าจนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ตระหนักรู้	 และปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมเกี่ยวกับโรค	
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ซึมเศร้า		ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า	(ผลคัดกรองผิดปกติ)		กว่า	5	ล้านคน	ได้รับการดูแลช่วยเหลือ	

ผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้าจากการประเมินด้วย	9Q	จ�านวนกว่า	1	ล้านคน	และผู้ที่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายกว่า	

5	แสนคน	ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นและน�าส่งพบแพทย์	และผู้ป่วยโรคซึมเศร้ากว่า	4	แสนคน	ได้รับการรักษา

ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนครบ	6	 เดือนจนหายกว่า	 3	แสนคน	มีเกือบ	1	แสนคน	ถูกส่งไปรับการดูแล	

ในสถานบรกิารทีม่จีติแพทย์เพราะมอีาการรนุแรง	และกลบัเป็นซ�า้	(กลบัมารกัษาอกีครัง้	9Q≥7)	จ�านวน	705	คน		

โดยสรุปการด�าเนินงานนี้	 ท�าให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น	 10	 เท่าจากเดิม	 ผู้รับบริการมีความ	

พึงพอใจในระดับสูงถึงร้อยละ	96.5

	 • ระดับประเทศ :	 การด�าเนินงานนี้ท�าให้ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

พื้นที่มีสมรรถนะในการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า	ดังนี้

	 1.	มีความคุ้มค่า	หากมีการคัดกรองด้วย	2Q	และประเมินอาการด้วย	9Q	จนถึงการได้รับวินิจฉัยและ

รักษาด้วยยา	จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจาก	14,381	บาท/รายเป็น	930	บาท/ราย	

	 2.	เป็นการด�าเนินการที่เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ

	 3.	เพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุทัง้ในและนอกกรมสขุภาพจติ	บคุลากร

สาธารณสุขมีความพึงพอใจในระดับสูง	ร้อยละ	92.3

	 4.	 เป็นการเพิ่มและสร้างศักยภาพด้านการวิจัยสุขภาพจิตรุ่นใหม่	 และเป็นการบริหารจัดการความรู้		

ผลงานวจิยัด้านสขุภาพจติ	ให้บงัเกดิผลในการน�าไปปฏบิตัจิรงิในระดบัพืน้ที่	เป็นทรพัยากรทีเ่กีย่วกบัโรคซมึเศร้า	

จากภมูปัิญญาชมุชนท้องถิน่	สูภ่มูปัิญญาระดบัประเทศ		ด้วยการให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุคน	ทกุระดบัมามส่ีวนร่วม	

ในการพัฒนาและด�าเนินการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งระดับท้องถิ่น	ภูมิภาค	และระดับประเทศ

	 5.	เป็นระบบบรกิารทีส่ามารถเสรมิความเข้มแขง็ให้กบัระบบบรกิารสขุภาพทีม่อียูเ่ดมิ	ตัง้แต่สถานอีนามยั	

จนถงึการบรกิารสขุภาพในโรงพยาบาลศนูย์	บคุลากรสาธารณสขุได้รบัการพฒันาศกัยภาพด้านการบรกิารสขุภาพจติ	

ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับโรคปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ	ได้

	 6.	 ได้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าเป็น	 5	 องค์ความรู้		

6	แนวทาง/เทคโนโลยี	3	เครือ่งมอื	และ	2	ระบบ	ทีไ่ด้จากการวจิยัและพฒันา	แล้วถกูน�าไปใช้ในการดแูลเฝ้าระวงั	

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งประเทศ	ท�าให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อยู่ในชุมชนเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นถึง	10	เท่า	และท�ำให้

ผลงำนนี้ได้รับรำงวัลดีเด่นกำรบริกำรภำครัฐแห่งชำติ ปี 2555 (Thailand Public Service Awards) 

ประเภทนวตกรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ	 ที่สามารถน�าไปด�าเนินงานเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดจาก

โรคซึมเศร้าทั้งประเทศ	 จะส่งผลให้การสูญเสียปีสุขภาวะ	 (Disability	 Adjusted	 Life	 Years,	 DALY)	 จาก	

โรคซึมเศร้าในคนไทยลดลง

	 • ระดับโลก : ระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ	เป็นระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติของการดูแล	

ช่วยเหลือ	และพร้อมไปด้วยเครื่องมือ	แนวทางการดูแลช่วยเหลือ	และระบบรายงาน	สามารถน�าไปใช้โดยตรง	

หรือประยุกต์ใช้กับโรคอื่นๆ	 ได้	 ซึ่งระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้านี้ได้น�าเสนอในการประชุมวิชาการของ		

World	 Psychiatric	 Association	 สหภาพยุโรป	 และระดับนานาชาติ	 ได้แก่	 Spain,	 Vienna,	 Portugal,		

Communication	Control	Disease	of	China	ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง	และได้รับกำรคัดเลือกเข้ำสู่

รอบสุดท้ำยในกำรชิงรับรำงวัลประเภทกำรบริกำรของ United Nations Service Public Awards 2013

	 บทเรียนส�าคัญที่สุดที่ทีมงานได้รับคือ	 สิ่งที่ท�าให้การพัฒนาและการน�าระบบไปใช้ทั้งประเทศนี้		

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 คือ	 สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน		



8       แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

ไม่ว่าจะเป็นประชาชน	กลุ่มเสี่ยง	ผู้ป่วย	แพทย์	พยาบาล	ผู้บริหารทุกระดับ	หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ		

นักการเมืองที่เป็นผู้พิจารณางบประมาณของประเทศชาติ	 หรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่ชื่อดังระดับประเทศ		

โดยการท�าให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับทราบถึงความหมาย	อาการ	ความรุนแรง	อันตราย	ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น		

หากไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาแล้วฆ่าตัวตาย	ประเทศชาติจะสูญสิ้นอะไรบ้าง	การได้รับเอกสาร/สื่อ/แนวทาง

ความรู้	 และการลองสัมภาษณ์หรือคัดกรองด้วยตนเอง	 พร้อมทั้งองค์ความรู้ที่สื่อเข้าใจง่าย	 น�าเสนอข้อมูล

สารสนเทศ	การวิจัย	ให้อย่างสม�่าเสมอทั้งทางหนังสือราชการ	สื่อ	ให้กับผู้บริหารด้านสุขภาพระดับประเทศ	และ

นานาชาติ

	 บทเรยีนทีไ่ด้ทีส่�าคญัทีส่ดุของการด�าเนนิงาน	คอื	ความยัง่ยนืของการด�าเนนิงานทีส่ามารถผลกัดนัให้การ

ดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัดได้บูรณาการเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นงานประจ�ากระทรวง

สาธารณสุขให้ความส�าคัญต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า	 โดยก�าหนดให้อัตราการเข้าถึงบริการของ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	 เป็น	 Key	 Performance	 Indicator	 ของการด�าเนินงานด้านสาธารณสุข	 การที่จะท�าให้

บคุลากรสาธารณสขุ	และผูเ้กีย่วข้องสามารถใช้เครือ่งมอืด้านสขุภาพจติได้อย่างช�านาญและถกูต้อง	มกีารตดิตาม	

ให้ความช่วยเหลือหลังการน�าไปใช้

	 แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัดนี	้ มีการปรับปรุงเป็นครั้งที่	 3	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การด�าเนินงานตามระบบและขั้นตอนการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในพื้นที	่ และบริบทของผู้ใช้ที่เป็นทั้งแพทย์	

พยาบาล	 นวก./จพง.สาธารณสุขที่ให้บริการในสถานบริการสุขภาพทุกแห่ง	 เนื้อหาในบทที่ 2 ระบบดูแล 

เฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำระดบัจงัหวดั	ทีย่งัคงเนือ้หาของประสทิธภิาพของระบบ	ขัน้ตอน	กระบวนการ	กจิกรรม	และ

เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ	และเพิ่มเติมปัจจัยที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการ	บทที่ 3 กำรคัดกรอง ประเมิน 

และวินิจฉัยโรคในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ	 ที่น�าขั้นตอนหลักจาก	 CPG	MDD	 GP	 มาบรรจุในบทนี้	

เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของการดูแล	บทที่ 4 กำรส่งเสริมป้องกัน ดูแลช่วยเหลือ และบ�ำบัดรักษำในระบบดูแล 

เฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำ	ทีป่รบัปรงุเนือ้หาให้เป็นปัจจบุนัมากขึน้	บทที ่5 กำรส่งต่อในระบบดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำ 

เพื่อให้ผู้ที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า	 (2Q+ve)	 ได้รับการส่งเสริมป้องกัน	 ผู้ที่มีอาการโรคซึมเศร้า	 (9Q≥7)	

และผูท้ีม่แีนวโน้มจะฆ่าตวัตาย	(8Q≥1)	ถกูส่งต่อไปรบัการดแูลช่วยเหลอื	วนิจิฉยัโรค	และให้การรกัษาตามระดบั

ความรุนแรงที่สอดคล้องกับ	CPG	MDD	GP บทที่ 6 กำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรกลับซ�้ำในระบบดูแลเฝ้ำระวัง 

โรคซึมเศร้ำ	และ	บทที่ 7 ระบบสำรสนเทศกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ	ที่มีการปรับปรุงโปรแกรมการบันทึก

และรายงานให้ง่าย	 ไม่หลายขั้นตอน	 ใช้ได้ทั้ง	 Offline	 และ	Online	 ที่รวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั้งประเทศ	

และท้ายบทจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า	 เครื่องมือในระบบ	 การวินิจฉัยโรคด้วย	 ICD10	

ตัวอย่างแบบบันทึกต่างๆ	 ที่ผู้ใช้สามารถน�าไปใช้ในการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามบริบท

ของพื้นที่นั้นๆ
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บทที่ 2
ระบบดูแลเฝ้้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

กำรแก้ไขปัญหำโรคซึมเศร้ำ ต้องด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินโรคและบริบททำงสังคม 

กิจกรรมกำรคัดกรอง หรือกำรรักษำ ไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหำและลดควำมสูญเสียจำกโรคซึมเศร้ำได้ 

กำรด�ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพนั้น ยังคงต้องมีกำรด�ำเนินกำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

2.1 ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพ

 ปัญหำและอปุสรรคในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำโรคซมึเศร้ำของไทยทีผ่่ำนมำ คอื 1) ประชำชนส่วนใหญ่ 

ขำดกำรตระหนกัรู ้ควำมเข้ำใจทีไ่ม่ถกูต้องว่ำ อำกำรซมึเศร้ำเป็นเรือ่งธรรมดำเป็นแล้วกห็ำยเอง และบำงส่วนคดิว่ำ  

เป็นบ้ำวิกลจริตจึงมีควำมรังเกียจ เมื่อเจ็บป่วยก็จะปฏิเสธกำรรักษำ 2) แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยำบำล 

ทกุระดบัไม่มัน่ใจในกำรวนิจิฉยัโรคและกำรรกัษำด้วยยำต้ำนเศร้ำ 3) ระบบกำรรกัษำมข้ีอจ�ำกดัของกำรดแูลรกัษำ 

ด้วยยำ ส่วนกำรช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจซึ่งเป็นวิธีรักษำที่ส�ำคัญ เช่น จิตบ�ำบัด ยังมีน้อยมำก เนื่องจำกขำดทั้ง 

ผูเ้ชีย่วชำญและองค์ควำมรู ้ขำดเทคโนโลยแีละแนวทำงกำรส่งเสรมิป้องกนัโรคซมึเศร้ำทีม่ปีระสทิธภิำพ ง่ำยและ 

สะดวกใช้ 4) กำรค้นหำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำท�ำในหลำยพื้นที่แต่ไม่เข้มข้น และไม่เชื่อมโยงกับระบบกำรดูแลรักษำ 

ในสถำนบรกิำรสำธำรณสขุ 5) ยงัไม่มรีะบบตดิตำมเฝ้ำระวงักำรกลบัเป็นซ�ำ้ของโรคทีม่ปีระสทิธผิล 6) ในกำรก�ำหนด 

นโยบำยสำธำรณสขุทัง้ในระดบัประเทศและระดบัจงัหวดัให้ควำมส�ำคญักบักำรแก้ไขปัญหำโรคซมึเศร้ำเป็นอนัดบั

รองจำกโรคทำงกำยอื่นๆ (อัจฉรำภรณ์ สี่หิรัญวงศ์ และคณะ 2549; ธรณินทร์ กองสุข และคณะ 2551)

 กรมสขุภำพจติโดย โรงพยำบำลพระศรมีหำโพธิ ์ร่วมกบัผูเ้ชีย่วชำญทำงด้ำนโรคซมึเศร้ำ จำกมหำวทิยำลยั

มหิดล ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลำนครินทร์ และนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดยโสธร ท�ำกำรพัฒนำระบบดูแล

เฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ ในรูปแบบของกำรวิจัยและพัฒนำ (ดังภำพกำรพัฒนำระบบฯ) โดยเริ่มในปี 2549 ท�ำให้ 

ได้ระบบดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำระดบัจงัหวดั และเทคโนโลย/ีคูม่อื/ควำมรูใ้นกำรส่งเสรมิป้องกนัไม่ให้ป่วยเป็น

โรคซมึเศร้ำส�ำหรบัประชำชนทัว่ไป และส�ำหรบักลุม่เสีย่ง สือ่วดีทิศัน์ส�ำหรบัอำสำสมคัรสำธำรณสขุ และพยำบำล 

โปรแกรมระบบสำรสนเทศกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ พัฒนำแบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำด้วย 2Q แบบประเมิน

อำกำรโรคซมึเศร้ำด้วย 9Q และแบบประเมนิแนวโน้มกำรฆ่ำตวัตำยด้วย 8Q และแนวทำงกำรจดักำรโรคซมึเศร้ำ

ส�ำหรับแพทย์ พยำบำล และ อสม. ในทุกพื้นที่ของจังหวัดยโสธร 

 ในปี 2550 ได้ขยำยผลกำรด�ำเนนิกำร 4 จงัหวดัคอื จงัหวดัมกุดำหำร สงขลำ นครสวรรค์ และก�ำแพงเพชร 

น�ำระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำไปใช้ในพื้นที่ มีผลกำรด�ำเนินกำรค้นหำผู้ที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ 

รำยใหม่ ด้วยกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มที่มำด้วยอำกำรซึมเศร้ำชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอำกำร

ทำงกำยเรื้อรังหลำยอำกำรที่หำสำเหตุไม่ได้ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบำหวำน ข้อเสื่อม ไตวำย มะเร็ง โรคหัวใจและ

หลอดเลือด CVA ผู้ป่วยสูงอำยุ ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือหลังคลอด ผู้ที่มีปัญหำสุรำ ยำเสพติด กลุ่มที่มีกำรสูญเสีย 

คนที่รักหรือสินทรัพย์
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ในปี 2551-2552 กรมสุขภำพจิตได้มีนโยบำยให้เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำมำกขึ้น จึงได้มี 

กำรปรบัปรงุระบบดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำระดบัจงัหวดัให้สอดคล้องกบับรบิทผูใ้ช้มำกขึน้ มกีำรพฒันำเทคโนโลยี

กำรส่งเสริมเพื่อป้องกันกำรป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำส�ำหรับประชำชนทั่วไป และส�ำหรับกลุ่มเสี่ยง ปรับปรุงและ 

พัฒนำเครื่องมือกำรค้นหำ กำรประเมินโรคซึมเศร้ำ กำรรักษำด้วยยำ และกำรติดตำมเฝ้ำระวังให้สอดคล้องกับ 

บริบทของคนไทยโดยรวม มีกำรอบรมพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำทุกระดับ 

ของสถำนบริกำรทั่วประเทศ โดยอบรมแกนน�ำในกำรด�ำเนินงำนกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด ที่มี

ควำมสำมำรถในกำรเป็นพี่เลี้ยง วิทยำกร ติดตำม แนะน�ำช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษำแก่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

และอบรมผู้ปฏิบัติทุกจังหวัดของประเทศไทย รวมทั้งได้ปรับปรุงและพัฒนำโปรแกรมระบบกำรดูแลเฝ้ำระวัง

โรคซึมเศร้ำให้ใช้ได้ทุกพื้นที่ สนับสนุนเอกสำร/สื่อ/คู่มือกำรด�ำเนินงำน จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต

และประเทศ และขอรับทุนจำกแหล่งทุนต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่ 

 ในปี 2553-2555 มกีำรขยำยกำรด�ำเนนิงำนไปทัว่ประเทศ และมุง่เน้นทีก่ลุม่เสีย่งผูส้งูอำย ุมกีำรปรบัปรงุ

กำรด�ำเนนิงำน โดยกำรพฒันำ/ปรบัปรงุ/จดัท�ำคูม่อืให้ชดัเจนและง่ำยส�ำหรบัทกุหน่วยบรกิำร มสีือ่วดีทิศัน์ภำษำถิน่ 

ทั้ง 4 ภำค จัดท�ำโปรแกรมส�ำหรับบันทึกกิจกรรมและรำยงำนทำง Web application พัฒนำต้นแบบของ

แนวทำงเวชปฏิบัติกำรรักษำโรคซึมเศร้ำส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อบรมพัฒนำศักยภำพในกำรดูแลเฝ้ำ

ระวงัโรคซมึเศร้ำแก่แพทย์ พยำบำล/นกัวชิำกำร/เจ้ำพนกังำนสำธำรณสขุในสถำนบรกิำรทกุระดบัเป็นกำรอบรม 

เพิ่มเติมส�ำหรับผู้ที่มำปฏิบัติงำนใหม่ และติดตำมช่วยเหลือเชิงลึกในพื้นที่ที่มีปัญหำยุ่งยำกซับซ้อนในกำร 

ด�ำเนินงำน

ภาพการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าโดยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
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 “ระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด” เป็นนวัตกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรที่เชื่อมโยงระบบ

บรกิำรในทกุหน่วยบรกิำรทีเ่กีย่วข้องทัง้ประเทศ ทีป่ระกอบด้วยนวตักรรมกำรค้นหำ “แบบคดักรองโรคซมึเศร้ำ 

ด้วย 2Q” นวตักรรมกำรประเมนิอำกำรโรคซมึเศร้ำเพือ่ประกอบกำรวนิจิฉยัโรคและกำรรกัษำ คอื “แบบประเมนิ 

โรคซึมเศร้ำด้วย 9Q” นวัตกรรมกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำที่จะท�ำให้มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรเพิ่มขึ้น คือ 

“แนวทำงกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถำนบริกำรระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ (CPG-

MDD-GP)” มนีวตักรรมกำรรำยงำนและประเมนิผล คอื “โปรแกรมระบบสำรสนเทศกำรดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำ 

ระดบัจงัหวดั” เป็นนวตักรรมกำรดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำของคนไทยทัง้ประเทศในรปูแบบของ web application

 กำรแก้ไขปัญหำโรคซมึเศร้ำทีม่ปีระสทิธภิำพนัน้จะต้องด�ำเนนิกำรให้ครอบคลมุอย่ำงเหมำะสม สอดคล้อง

กับลักษณะกำรด�ำเนินโรคของโรคซึมเศร้ำ (แสดงในภำพที่ 1) ซึ่งมักเริ่มจำก มีภำวะซึมเศร้ำ (Depression)  

หลังประสบเหตุกำรณ์ที่ก่อควำมเครียดในชีวิต ถำ้บุคคลนั้นมีแนวโน้มทำงด้ำนพันธุกรรมหรือขำดทักษะในกำร

แก้ไขปัญหำหรอืมปัีจจยัชกัน�ำและปัจจยัเสีย่งอืน่ๆ ร่วมด้วย กท็�ำให้อำกำรซมึเศร้ำรนุแรงและเป็นอยูน่ำนจนเป็น 

โรคซึมเศร้ำ หำกไม่ได้รับกำรรักษำก็จะมีผลกระทบต่อหน้ำที่กำรงำนหรือบำงรำยอำจฆ่ำตัวตำย ผู้ป่วยบำงรำย

อำกำรซึมเศร้ำก็ทุเลำเองได้ ในรำยที่ได้รับกำรรักษำอย่ำงถูกต้อง อำกำรซึมเศร้ำจะทุเลำและลดควำมรุนแรง 

ลงได้เร็วกว่ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม โรคซึมเศร้ำจะมีอัตรำกำรกลับเป็นซ�้ำสูงและกำรเกิดซ�้ำนั้นอำจจะมีเหตุกำรณ์

ควำมเครียดมำกระตุ้นหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งจะพบมำกในกรณีที่ได้รับกำรรักษำไม่ถูกต้องและไม่นำนพอ

ภาพที่ 1 แสดงการด�าเนินโรคซึมเศร้า

 ดงันัน้ กำรด�ำเนนิกจิกรรมเพยีงอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ เช่น กำรส่งเสรมิป้องกนั หรอืกำรคดักรอง จงึไม่เพยีงพอ 

ทีจ่ะแก้ไขปัญหำ ซึง่กำรแก้ไขปัญหำโรคซมึเศร้ำทีด่�ำเนนิกจิกรรมครอบคลมุอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกบัลกัษณะ

กำรด�ำเนินโรค กิจกรรมควรประกอบด้วย (แสดงในภำพที่ 2)

 1. กำรรณรงค์ให้เกิดควำมตระหนักและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่สำธำรณะ

 2.  บ่งชี้กลุ่มเสี่ยงเพื่อให้กำรส่งเสริมป้องกันกำรเกิดโรค

 3.  คดักรองเพือ่ค้นหำผูม้แีนวโน้มทีจ่ะป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำเพือ่ให้กำรวนิจิฉยัและประเมนิควำมรนุแรง 

  ของโรค

 4. ส่งเสรมิให้มกีำรวนิจิฉยัและประเมนิควำมรนุแรงของอำกำรซมึเศร้ำทีถ่กูต้องในโรงพยำบำลชมุชน/ 

  โรงพยำบำลทั่วไป

 5.  ให้กำรช่วยเหลือและรักษำที่เหมำะสมตำมควำมรุนแรงของโรค

 6.  ติดตำมเฝ้ำระวังกำรกลับซ�้ำและกำรกลับเป็นใหม่
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของการดูแลช่วยเหลือและการด�าเนินโรคซึมเศร้า

2.2 ขัน้ตอนการวางระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

 1.  แต่งตั้งคณะท�างานระดับจังหวัด

  คณะท�ำงำนระดับจังหวัดเป็นคณะท�ำงำนที่จะท�ำหน้ำที่วำงแผนปฏิบัติงำนเพื่อวำงระบบ ก�ำกับ

ตดิตำมกำรปฏบิตังิำนตำมแผน และแก้ไขปัญหำอปุสรรค คณะท�ำงำนควรประกอบด้วย ผูร้บัผดิชอบงำนสขุภำพจติ 

ของโรงพยำบำลทั่วไป แพทย์/พยำบำลหรือตัวแทนผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิตของโรงพยำบำลชุมชน ตัวแทน 

ผูป้ฏบิตังิำนของสำธำรณสขุอ�ำเภอ ผูร้บัผดิชอบงำนสขุภำพจติของสำธำรณสขุจงัหวดัเป็นเลขำนกุำรโดยมตีวัแทน

จำกโรงพยำบำลจิตเวชและศูนย์สุขภำพจิตที่รับผิดชอบพื้นที่เป็นที่ปรึกษำ

 2.  ก�าหนดเป้าหมายและวางแผนการด�าเนินงาน

  คณะท�ำงำนควรประชมุกนัเพือ่ก�ำหนดเป้ำหมำยตวัชีว้ดัผลส�ำเรจ็ วำงแผนปฏบิตั ิก�ำหนดระดบัของ 

กำรคัดกรอง (ในชุมชนหรือเฉพำะกลุ่มเสี่ยงในโรงพยำบำล) วำงระบบ/แนวทำงกำรส่งต่อผู้ป่วย ทบทวน/ปรับปรุง 

รำยกำรยำต้ำนเศร้ำที่มีใช้อยู ่ในจังหวัด ก�ำหนดผู้ปฏิบัติที่ต้องเข้ำอบรมกำรใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่ใช้ 

ในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ และวำงระบบ/แนวทำงกำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ

 3.  พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

  จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีต้่องก�ำหนดผูร้บัผดิชอบและผูป้ฏบิตัใิห้ชดัเจนในกำรด�ำเนนิกำรคดักรองกำรประเมนิ

ควำมรนุแรงของอำกำร กำรรกัษำและกำรตดิตำมดแูลในระบบดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำในโรงพยำบำล และพฒันำ

ศักยภำพของบุคคลเหล่ำนี้โดยกำรจัดอบรมให้มีควำมเข้ำใจและฝึกทักษะในประเด็นส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

  1.  ควำมรู้พื้นฐำนของโรคซึมเศร้ำและควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรดูแลเฝ้ำระวัง

  2.  ภำพรวมของระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ

  3.  กำรใช้เครื่องมือคัดกรองและกำรแจ้งผลคัดกรอง

  4. กำรใช้เครือ่งมอืประเมนิควำมรนุแรงของอำกำรซมึเศร้ำกำรแจ้งผลและกำรช่วยเหลอืตำมระดบั 

   ควำมรุนแรงของโรค
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  5.  กำรใช้เครื่องมือประเมินกำรฆ่ำตัวตำย กำรแจ้งผลและกำรช่วยเหลือตำมระดับควำมรุนแรง

  6.  กำรให้สุขภำพจิตศึกษำและกำรให้กำรปรึกษำ

  7.  กำรรักษำด้วยยำต้ำนเศร้ำ

  8.  กำรบันทึกและกำรรำยงำนผล

 4.  ปฏิบัติตามแผน

  ระบบจะเริม่ต้นจำกกำรบ่งชีก้ลุม่เสีย่งหรอืกลุม่ทีม่แีนวโน้มจะป่วยและกำรคดักรอง ซึง่กำรคดักรองนัน้ 

สำมำรถท�ำได้โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขชุมชนหรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในสถำนบริกำร (ขึ้นกับกำรตกลงของ 

คณะท�ำงำนระดับจังหวัด) จำกนั้นก็จะน�ำผู้ป่วยเข้ำสู่ระบบกำรดูแลรักษำและติดตำมกำรกลับเป็นซ�้ำต่อไป

 5.  ก�ากับติดตาม

  เป็นขัน้ตอนทีส่�ำคญัเนือ่งจำกต้องด�ำเนนิกำรเชือ่มโยงกนัอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ชมุชน โรงพยำบำลชมุชน  

โรงพยำบำลทั่วไปและโรงพยำบำลจิตเวช โดยมีผู้รับผิดชอบและคณะท�ำงำนของจังหวัดด�ำเนินกำรนิเทศก�ำกับ

ติดตำมแก้ไขปัญหำอุปสรรคเป็นระยะ

 6. ประเมินผลส�าเร็จ

  เป็นกำรประเมินผลส�ำเร็จตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตัวชี้วัดผลส�ำเร็จ

อำจมีหลำยระดับทั้งด้ำนกระบวนกำร ผลลัพธ์ และผลกระทบเช่น

  1.  อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยในพื้นที่

  2.  อัตรำกำรหำยทุเลำของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่เข้ำรับกำรรักษำ

  3.  อัตรำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ได้รับกำรติดตำมกำรกลับเป็นซ�้ำเป็นเวลำ 1 ปี หลังทุเลำ

  4.  อัตรำกำรกลับเป็นซ�้ำหรือกลับเป็นใหม่

  5.  อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ

  6.  อัตรำควำมพึงพอใจของกำรได้รับบริกำร

 7.  ปรับปรุงระบบ

  ในแต่ละปีควรมีกำรทบทวนระบบโดยอำศัยข้อมูลจำกกำรนิเทศก�ำกับติดตำมและกำรประเมิน 

ผลส�ำเร็จตำมตัวชี้วัดเพื่อให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

2.3 กิจกรรมการด�าเนินงานในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 ระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำที่แสดงในภำพที่ 3 เป็นภำพรวมของกำรด�ำเนินงำนทั้งหมดซึ่งปรับปรุง 

จำกระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำที่ได้ทดลองน�ำร่องที่จังหวัดยโสธรที่ได้ด�ำเนินกำรในปี 2549 ดังนี้
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ภาพที่ 3 แสดงผังการไหลแสดงกระบวนการในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในระดับจังหวัด

1212121212 ·π«∑“ß°“√¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“√–¥—∫®—ßÀ«—¥
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¥—ßπ’È

À¡“¬‡Àμÿ ∂â“  Õ./PCU À√◊Õ √æ. μ. ¡’·æ∑¬å„Àâ°“√«‘π‘®©—¬·≈–√—°…“°Á‰¡àμâÕß∑”°“√ àßμàÕ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡‡À¡“– ¡„π·μà≈–æ◊Èπ∑’Ë

¿“æ∑’Ë 3  · ¥ßº—ß°“√‰À≈· ¥ß°√–∫«π°“√„π√–∫∫¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥

Õ ¡.  Õ./PCU √æ™./√æ∑. √æ.∑’Ë¡’®‘μ·æ∑¬å

§—¥°√Õß §—¥°√Õß„π°≈ÿà¡‡ ’Ë¬ß

º≈ª√–‡¡‘π¥â«¬ 9Q

ª√–‡¡‘π¥â«¬ 9Q

§—¥°√Õß„π°≈ÿà¡‡ ’Ë¬ß¥â«¬ 2Q À√◊Õ ·∫∫§—¥°√Õß DS8

ª√–‡¡‘π°“√¶à“μ—«μ“¬¥â«¬ 8Q

μ‘¥μ“¡°“√√—°…“®π 9Q<7 ∑ÿ° 1 ‡¥◊Õπ ‡ªìπ‡«≈“ 6 ‡¥◊Õπ  ·≈â«≈¥¬“≈ß®πÀ¬ÿ¥‰¥â

„Àâ°“√√—°…“μ“¡
¡“μ√∞“π°“√√—°…“

ª√–‡¡‘π
°“√¶à“μ—«μ“¬

¥â«¬ 8Q

·®âßº≈·≈–
„Àâ ÿ¢¿“æ®‘μ

»÷°…“

·®âßº≈·≈–„Àâ ÿ¢¿“æ®‘μ»÷°…“

μ‘¥μ“¡¥â«¬ 9Q 
´È”Õ’° 1 ‡¥◊Õπ

μ‘¥μ“¡¥â«¬
9Q À√◊Õ/·≈– 8Q

∑ÿ°‡¥◊Õπ‡ªìπ‡«≈“ 1 ªï

¡’ªí≠À“∑“ß —ß§¡®‘μ„®

‰¡à¡’ªí≠À“∑“ß —ß§¡®‘μ„®

ª√–‡¡‘π‚√§´÷¡‡»√â“¥â«¬ 9Q

«‘π‘®©—¬‚√§´÷¡‡»√â“‚¥¬·æ∑¬å

Non MDD MDD

Mild 9Q=7-12

Csg
Education

Moderate 9Q=13-18 
Severe 9Q≥19

Csg+Ed≠“μ‘

Rx+Csg+
Ed≠“μ‘

9Q≥19

+ve+ve+ve

≥7

≥7

≥7

≥7

≥7

8Q≥17

หมายเหตุ ถ้ำ รพ.สต. มีแพทย์ให้กำรวินิจฉัยและรักษำก็ไม่ต้องท�ำกำรส่งต่อขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมในแต่ละพื้นที่

อธิบายค�าย่อในภาพ

 +ve = ผลจำกกำรคัดกรองแล้วพบว่ำมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ

 อสม. =  อำสำสมัครสำธำรณสุข

 รพ.สต. =  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต�ำบล

 รพช./รพท.  =  โรงพยำบำลชุมชน/โรงพยำบำลทั่วไป

 รพ.จิตเวช  =  โรงพยำบำลจิตเวช

 2Q  =  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำด้วย 2 ค�ำถำม

 DS8 =  แบบคัดกรองภำวะซึมเศร้ำและควำมเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำย 8 ค�ำถำม

 9Q  =  แบบประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9 ค�ำถำม

 8Q  =  แบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำย ด้วย 8 ค�ำถำม

 MDD =  Major Depressive Disorder

 Non MDD  =  ไม่ป่วยเป็น Major Depressive Disorder

 Rx  =  รักษำด้วยยำ

 Csg  =  กำรให้กำรปรึกษำ (Counseling)

 Ed ญำติ  =  ให้สุขภำพจิตศึกษำแก่ญำติ

รพ.สต.
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ในระบบดูแลเฝ้ำระวังจะประกอบด้วยกำรด�ำเนินงำนดังต่อไปนี้

 1.  การค้นหาผู้มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

  ระบบจะเริม่จำกกำรค้นหำผูท้ีม่แีนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำ ด้วยกำรคดักรองในประชำชนทัว่ไป

และกลุ่มเสี่ยง กำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำในประชำชนทั่วไปนั้น สำมำรถให้อำสำสมัครสำธำรณสุขด�ำเนินกำรได้ 

ในหมูบ้่ำนด้วยเครือ่งมอืคดักรองทีง่่ำย เช่น แบบคดักรองด้วย 2Q ส่วนกำรคดักรองกลุม่เสีย่งสำมำรถด�ำเนนิกำรได้ 

โดยพยำบำลในสถำนอีนำมยั ศนูย์สขุภำพชมุชน หรอืโรงพยำบำลด้วยเครือ่งคดักรองทีพ่ฒันำมำอย่ำงถกูต้องแล้ว  

หลังจำกได้ผลคัดกรองแล้วต้องแจ้งผลแก่ผู้ที่ได้รับกำรคัดกรองทั้งรำยที่ได้ผลปกติและผลที่มีแนวโน้มป่วย 

เป็นโรคซึมเศร้ำ พร้อมทั้งให้สุขภำพจิตศึกษำเรื่องโรคซึมเศร้ำซึ่งกำรให้สุขภำพจิตศึกษำนั้นเป็นกำรท�ำให้ 

ผู้รับกำรคัดกรองมีควำมรู้ที่ถูกต้องโดยใช้กำรสื่อสำร 2 ทำงและอำศัยทักษะกำรให้ข้อมูลของกำรให้กำรปรึกษำ

จนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ในเรื่องโรคซึมเศร้ำ (รำยละเอียดจะอยู่ในเรื่อง กำรค้นหำโรคซึมเศร้ำ)

 2.  การวินิจฉัยและการประเมินความรุนแรงของโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

  ส�ำหรับในรำยที่ได้ผลมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องได้รับกำรส่งต่อ 

เพื่อวินิจฉัยและกำรประเมินควำมรุนแรงของโรคเพื่อให้กำรดูแลรักษำต่อไป ในบำงรำยถึงแม้จะได้ผลมีแนวโน้ม

ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำจำกกำรคัดกรอง แต่อำจจะไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำก็ได้ ซึ่งเรำเรียกว่ำ เป็น “ผลบวกลวง” 

ซึ่งพบได้เสมอจำกกำรคัดกรอง กำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำในระดับจังหวัดนั้น สำมำรถด�ำเนินกำรโดยแพทย์ทั่วไป 

ในโรงพยำบำลทีผ่่ำนกำรอบรมกำรวนิจิฉยัโรคจติเวชด้วยเกณฑ์มำตรฐำน ICD-10 หรอื DSM-IV หรอืใช้เครือ่งมอื

มำตรฐำนที่ผ่ำนกำรเปรียบเทียบกับ Gold standard แล้วเช่น แบบประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q ซึ่งจะสำมำรถ 

จ�ำแนกผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำออกเป็น 3 กลุ่มตำมควำมรุนแรง แล้วให้กำรช่วยเหลือหรือรักษำสอดคล้องกับ 

ควำมรุนแรงของโรคตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำทุกรำยควรได้รับกำรประเมินกำรฆ่ำตัวตำย 

ซึ่งแบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย 8Q นั้น เป็นกำรประเมินแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยในปัจจุบันของผู้ป่วยที่วัด 

ได้แม่นย�ำ ท�ำให้สำมำถรหำทำงป้องกนัได้ล่วงหน้ำจำกแนวทำงทีก่�ำหนดไว้นัน้ กรณผีูป่้วยทีม่อีำกำรซมึเศร้ำรนุแรง 

หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะฆ่ำตวัตำยสงู ควรส่งต่อไปดแูลรกัษำทีโ่รงพยำบำลจติเวชทีร่บัผดิชอบในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันัน้ๆ 

ในกำรประเมนิด้วยแบบประเมนิโรคซมึเศร้ำและแบบประเมนิกำรฆ่ำตวัตำยทกุครัง้ ต้องแจ้งผลและให้สขุภำพจติ 

ศึกษำ โดยเฉพำะในส่วนข้อมูลที่ผู้ป่วยยังไม่เข้ำใจหรือเข้ำใจไม่ถูกต้อง (รำยละเอียดอยู่ในเรื่อง กำรประเมินโรค 

ซึมเศร้ำและฆ่ำตัวตำย)

 3.  การดูแลช่วยเหลือและรักษาโรคซึมเศร้า

  กำรรักษำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในระดับจังหวัดนั้น จะเน้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนเศร้ำร่วมกับกำรให้ 

กำรปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำสังคมจิตใจเป็นหลัก เนื่องจำกกำรรักษำด้วยจิตบ�ำบัดนั้น ยังไม่สำมำรถท�ำได้ทั่วไป 

เนื่องจำกไม่มีนักจิตบ�ำบัดหรือผู้ที่รับกำรฝึกอบรมที่เชี่ยวชำญพอ กำรติดตำมผลกำรรักษำนั้นจะใช้แบบประเมิน

โรคซมึเศร้ำด้วย 9Q แพทย์พยำบำลผูร้กัษำจะนดัพบผูป่้วยทกุเดอืนเพือ่ประเมนิอำกำร รกัษำจนอำกำรทเุลำแล้ว

ก็จะต้องให้กำรรักษำต่อเนื่องหลังจำกทุเลำไปอีก 6 เดือน จึงค่อยๆ ลดยำลงจนหยุดยำได้ ช่วงระยะที่ได้รับกำร

รักษำด้วยยำต้ำนเศร้ำนี้ จะเป็นกำรดูแลโดยทีมงำนของโรงพยำบำลชุมชนหรือโรงพยำบำลทั่วไป
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 ส�ำหรบัในรำยทีร่นุแรงซึง่ส่งไปรกัษำทีโ่รงพยำบำลจติเวชนัน้ จติแพทย์จะประเมนิและให้กำรรกัษำจนพ้น

ภำวะเสี่ยงทั้งหลำยและลดควำมรุนแรงของอำกำรซึมเศร้ำลง หลังจำกนั้นจิตแพทย์จะส่งผู้ป่วยกลับมำรับยำต่อ

ที่โรงพยำบำลชุมชนใกล้บ้ำน ซึ่งแพทย์ที่โรงพยำบำลใกล้บ้ำนก็จะให้ยำต่อและประเมินอำกำรด้วยแบบประเมิน 

9Q จนผู้ป่วยมีอำกำรทุเลำครบ 6 เดือน ก็พิจำรณำลดยำลงจนหยุดยำได้

 4.  การติดตามเฝ้าระวังการกลับซ�้าและการกลับเป็นใหม่

  เมื่อผู้ป่วยหยุดยำได้แล้วโรงพยำบำลชุมชนจะส่งต่อให้สถำนีอนำมัยหรือศูนย์สุขภำพชุมชนเป็น 

ผูต้ดิตำมเพือ่ป้องกนักำรกลบัซ�ำ้และกำรกลบัเป็นใหม่ โดยใช้แบบประเมนิโรคซมึเศร้ำด้วย 9Q ทกุเดอืนเป็นเวลำ  

1 ปี หำกผู้ป่วยไม่มีอำกำรก�ำเริบเกินจุดตัดคะแนน (Cut of point) ในเครื่องมือ 9Q คือ >7 คะแนน ตลอด 1 ปี  

ก็สำมำรถยุติหรือจ�ำหน่ำยผู้ป่วยจำกระบบได้ แต่ถ้ำผู้ป่วยมีอำกำรก�ำเริบของโรคซึมเศร้ำ สถำนีอนำมัยหรือ

ศูนย์สุขภำพชุมชนจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรับกำรประเมินและรักษำที่โรงพยำบำลชุมชน ซึ่งเป็นกำรน�ำผู้ป่วยเข้ำสู่

กระบวนกำรรักษำใหม่อีกครั้ง

2.4 เครื่องมือที่ใช้ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 กำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำในระดับจังหวัดก็เช่นเดียวกับกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคทำงกำยอื่นๆ ที่ต้องมี

เครือ่งมอืส�ำหรบัให้ผูป้ฏบิตังิำนท�ำงำนได้ง่ำยขึน้ จำกกำรทดลองวจิยัพฒันำระบบในพืน้ทีน่�ำร่องจงัหวดัยโสธรนัน้  

พบว่ำ เครื่องมือที่จ�ำเป็นได้แก่ เครื่องมือที่ช่วยคัดกรองผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยออกจำกกลุ่มปกติ เครื่องมือช่วย 

ในกำรวินิจฉัยแยกผู้ที่ป่วย เครื่องมือที่ช่วยวัดควำมรุนแรงของอำกำรซึมเศร้ำส�ำหรับติดตำมผลกำรรักษำ และ

เครือ่งมอืเฝ้ำระวงักำรกลบัซ�ำ้ของโรค ซึง่จำกกำรวจิยัในปี 2549 ได้พฒันำเครือ่งมอืทีต่รงกบัควำมจ�ำเป็นดงักล่ำว  

และได้ทดลองน�ำไปใช้ในพื้นที่พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น พอจะสรุปในตำรำงที่ 3 

ส่วนรำยละเอียดของแต่ละเครื่องมือจะอยู่ในภำคผนวก

ตารางที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

เครื่องมือ คุณสมบัติ ผู้ใช้ การแปรผล

แบบคัดกรอง 

2 ค�ำถำม (2Q)

- ใช ้ส�ำหรับคัดกรองเพื่อ 

ค้นหำผูท้ีม่แีนวโน้มป่วยเป็น 

โรคซึมเศร้ำในประชำชน 

ทั่วไปและในกลุ่มเสี่ยง

อสม.

พยำบำล 

หรือ จนท.สำธำรณสุข

ใน รพช./รพท.

1)  ถ้ำค�ำตอบ “ไม่มี” ทั้ง 2Q 

ถอืว่ำ ปกต ิไม่เป็นโรคซมึเศร้ำ

2) ถ้ำค�ำตอบ “ม”ี ข้อใดข้อหนึง่ 

หรือทั้ง 2 ข้อ (มีอำกำรใดๆ  

ในค�ำถำมที่ 1 และ 2) หมำยถึง 

เป ็นผู ้มีควำมเสี่ยงหรือมี 

แนวโน้มทีจ่ะเป็นโรคซมึเศร้ำ
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เครื่องมือ คุณสมบัติ ผู้ใช้ การแปรผล

หรือแบบคัดกรอง

ภำวะซึมเศร้ำและ

ควำมเสี่ยงต่อ

กำรฆ่ำตวัตำย (DS8)

- ใช้ส�ำหรับคัดกรองภำวะ

ซมึเศร้ำในประชำชนทัว่ไป

อสม./พยำบำล/นวก./

จพง.สำธำรณสุข

ใน รพช./รพท.

1) ถ้ำตอบว่ำ 

 มี = 1 คะแนน 

 ไม่มี = 0 คะแนน

2)  ค�ำถำมข้อ 1-6 เป็นค�ำถำมของ

แบบคัดกรองภำวะซึมเศร้ำ  

ถ้ำตอบว่ำ “มี” ตั้งแต่ 3 ข้อ

ขึ้นไปหรือ 3 คะแนนขึ้นไป

หมำยถึง มีภาวะซึมเศร้า

3) ค�ำถำมที่ 7-8 เป็นค�ำถำม

ของแบบคดักรองควำมเสีย่ง

ต่อกำรฆ่ำตัวตำย ถ้ำตอบว่ำ 

“มี” ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป หรือ 

1 คะแนนขึ้นไป หมำยถึง  

มคีวามเสีย่งต่อการฆ่าตวัตาย

แบบประเมิน

โรคซึมเศร้ำ 

9 ค�ำถำม (9Q)

- เป็นเครือ่งมอืประเมนิและ

จ�ำแนกควำมรุนแรงของ

โรคซึมเศร้ำ

- เป็นเครือ่งมอืส�ำหรบัตดิตำม

เฝ้ำระวังกำรกลับเป็นซ�้ำ

และกำรกลับเป็นใหม่

พยำบำล หรือ แพทย์

ที่ รพช./รพท.

คะแนน 

• <7 = ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำ

หรือมีน้อยมำก

• 7-12 = มีอำกำรของ

 โรคซึมเศร้ำ ระดับน้อย

• 13-18 = มีอำกำรของ

 โรคซมึเศร้ำ ระดบัปานกลาง 

• >19 = มีอำกำรของ

 โรคซึมเศร้ำ ระดับรุนแรง

แบบประเมิน

ฆ่ำตัวตำย 

8 ค�ำถำม (8Q)

- เครื่องมือประเมินแนวโน้ม

ที่จะฆ่ำตัวตำย

พยำบำล หรือ แพทย์

ที่ รพช./รพท.

คะแนน

• 0 = ไม่มีแนวโน้มที่จะ

 ฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน

• 1-8 = มีแนวโน้มที่จะ

 ฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน

 ระดับน้อย

• 9-16 = มีแนวโน้มที่จะ

 ฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน 

 ระดับปานกลาง

• >17 = มีแนวโน้มจะ

 ฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน

 ระดับรุนแรง



18       แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

2.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 กำรแก้ไขปัญหำโรคซึมเศร้ำโดยกำรพัฒนำระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำในระดับจังหวัดภำคอีสำนนั้น 

เป็นกำรบูรณำกำรหลำกหลำยกิจกรรมกับหลำยหน่วยงำนให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินโรคและบริบทวัฒนธรรม 

ซึง่จะต้องสำมำรถแก้ไขปัญหำเชงิระบบด้วย ดงันัน้เทคโนโลยทีีใ่ช้จงึต้องมคีวำมหลำกหลำยพอสรปุได้ตำมตำรำง

ที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

กิจกรรม เทคโนโลยี วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

กำรส่งเสริม

สุขภำพจิต
1. หนังสือกำร์ตูน “เรื่องของใจ”

2. หนังสือ “โรคซึมเศร้า...ไม่ใช่ 

บ้า...รักษาหายได้” เขียนโดย  

นพ.ธรณินทร์ กองสุข

3. สำรคดี 

 - ชวีติกบัธรรมชำต ิ(ภำคกลำง) 

 - ป่องเอี้ยมฯ (อีสำน)

ให้ควำมรูท้ีจ่�ำเป็นถกูต้อง

และ เพิ่ มทั กษะทำง 

สขุภำพจติประกอบกำร

ให้สขุภำพจติศกึษำรำย

บุคคล

ผู้ที่มีผลลบ

จำกกำรคัดกรอง

กำรป้องกันโรค 1.  หนังสือ “โรคซึมเศร้าไม่ใช่ 

บ้า...รักษาหายได้” เขียนโดย  

นพ.ธรณินทร์ กองสุข

2.  ละครวิทยุ “มัจจุราชที่มอง

ไม่เห็น”

3.  ภำพยนตร์สั้น “ปรับใจเพิ่ม

สุข” (ภำษำกลำง) “ปรับใจ 

คลายทุกข์” (ภำษำอีสำน)

เป็นเอกสำรประกอบกำร 

ให้สขุภำพจติศกึษำทีใ่ห้

ควำมรูเ้รือ่งโรคซมึเศร้ำ 

และแนะน�ำทักษะที่ 

เกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน 

แก้ไขภำวะซมึเศร้ำด้วย

ภำษำที่เข้ำใจง่ำย

ผู ้ที่มีผลบวกจำกกำรคัดกรอง

และกลุ่มเสี่ยงซึ่งได้แก่

1. ผู ้ที่มำด้วยอำกำรซึมเศร้ำ

ชัดเจน

2. ผูป่้วยทีม่อีำกำรทำงกำยเรือ้รงั 

หลำยอำกำรทีห่ำสำเหตไุม่ได้

3. ผูป่้วยโรคเรือ้รงั เช่น เบำหวำน  

ข ้อเสื่อม ไตวำย มะเร็ง 

โรคหัวใจ และหลอดเลือด 

สมองตีบตัน

4.  ผู้ป่วยสูงอำยุ

5.  หญงิตัง้ครรภ์หรอืหลงัคลอด

6.  ผู้ที่มีปัญหำสุรำยำเสพติด

7. ผู ้ที่ประสบกับกำรสูญเสีย 

ที่รุนแรงมำไม่นำน

กำรรักษำหรือ

บรรเทำอำกำร

ซึมเศร้ำ

1. หนังสือ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 

โรคซึมเศร้า” เขียนโดย นพ.มำโนช 

หล่อตระกูล

เพื่อให้ควำมรู ้ในกำร

ดูแลรักษำโรคซึมเศร้ำ

ส�ำหรับแพทย์ พยำบำลที่ดูแล 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ

หมายเหตุ สำมำรถขอตัวอย่ำงเทคโนโลยีเหล่ำนี้ได้ที่ ศูนย์วิจัยและสำรสนเทศโรคซึมเศร้ำ โรงพยำบำล 

พระศรมีหำโพธิ ์โทรศพัท์ 045-352599 โทรสำร 045-352598 หรอื dowload ที ่www.thaidepression.com  

หรือ E-mail : info@thaidepression.com
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บทที่ 3
การคน้หา การคดักรอง ประเมนิ และวนิจิฉยัโรคซึมเศรา้

ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

การค้นหาโรคซึมเศร้าจะต้องประกอบด้วยการคัดกรองที่มีความไว ง่ายสะดวก 

ไม่เป็นภาระร่วมกับการประเมินอาการที่มีความแม่นย�าสูง 

สามารถบอกถึงระดับความรุนแรงของโรคได้

กำรค้นหำผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ

 1.  กำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำ (หำผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยโรคซึมเศร้ำ)

 2.  กำรประเมินโรคซึมเศรำ้ (ซึ่งจะรวมกำรประเมินควำมรุนแรงของอำกำรและกำรประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย)  

ในกรณทีีผ่ลจำกกำรคดักรองไม่ว่ำด้วยเครือ่งมอืคดักรองชนดิใดๆ พบว่ำ มแีนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำ ควรได้รบั 

กำรวินิจฉัยและประเมิน ก่อนให้กำรรักษำเสมอ

3.1 การคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

 กำรคัดกรองหำผู้ที่มีแนวโน้มที่จะป่วยโรคซึมเศร้ำนั้น มี 2 ระดับ ได้แก่

 1.  การคัดกรองในประชาชนทั่วไป

  เป็นกำรคัดกรองที่ไม่จ�ำเพำะเจำะจงกลุ่ม มีประชำชนทั่วไปเป็นกลุ่มเป้ำหมำย ตัวอย่ำงเช่น  

ในกำรทดลองน�ำร่องที่จังหวัดยโสธรได้คัดกรองประชำชนที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทุกรำยที่อำศัยในจังหวัด 

ในช่วงเวลำนั้น ด�ำเนินกำรโดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน ด้วยแบบคัดกรอง 2Q ซึ่งเป็นเครื่องมือ 

คัดกรองที่ง่ำยที่สุด

 กำรคัดกรองในประชำชนทั่วไปนี้มีข้อดีคือ

  จะได้ข้อมลูเริม่ต้นของผูม้แีนวโน้มทีจ่ะป่วยเป็นภำพรวมของทัง้จงัหวดั ถ้ำหำกทกุรำยทีผ่ลมแีนวโน้ม 

ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำจำกกำรคัดกรองได้รับกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุนแรง เรำก็จะทรำบข้อมูลผู้ป่วย 

โรคซมึเศร้ำทัง้จงัหวดัซึง่มคีวำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรวำงแผนดแูลรกัษำและจดัสรรทรพัยำกรงบประมำณในกำร

ด�ำเนินกำร

  หำกกลุม่ผูป่้วยทกุรำยได้เข้ำรกัษำตำมแนวทำงทีก่�ำหนดไว้กจ็ะสำมำรถแก้ไขปัญหำโรคซมึเศร้ำและ

ป้องกันกำรฆ่ำตัวตำยที่เกิดจำกโรคซึมเศร้ำได้อย่ำงสมบูรณ์ แต่กำรด�ำเนินกำรเช่นนี้จะต้องได้รับควำมร่วมมือ 

อย่ำงสูงจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข ซึ่งต้องเข้ำอบรมเพื่อให้ใช้เครื่องมือคัดกรองได้อย่ำงถูกต้องและต้องอำศัย 
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งบประมำณมำกพอสมควร อีกทั้งอำจจะเป็นภำระให้กับสถำนีอนำมัยหรือโรงพยำบำลที่ต้องรับประเมินและ

วนิจิฉยั กลุม่ทีผ่ลมแีนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำจำกกำรคดักรองซึง่จะมจี�ำนวนมำกในระยะเวลำทีม่กีำรคดักรอง

ในชุมชน แต่ถ้ำหำกมีกำรทยอยคัดกรองก็อำจสำมำรถลดปริมำณภำระในกำรประเมินวินิจฉัยได้

 2. การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง

  เป็นกำรคัดกรองเฉพำะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำสูงกว่ำ

ประชำชนทั่วไปในกำรคัดกรองแบบนี้สำมำรถด�ำเนินกำรโดยแพทย์ พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ในสถำนบริกำร เช่น

สถำนีอนำมัย ศูนย์สุขภำพชุมชน โรงพยำบำลชุมชนและโรงพยำบำลทั่วไป เครื่องมือที่ใช้คัดกรองก็สำมำรถใช้

แบบคัดกรอง 2Q หรือแบบคัดกรอง DS8 หรือแบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำอื่นๆ ที่ซับซ้อนมำกขึ้นได้

 กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับกำรคัดกรอง ได้แก่

  1.  ผู้ที่มำด้วยอำกำรซึมเศร้ำชัดเจน

  2.  ผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงกำยเรื้อรังหลำยอำกำรที่หำสำเหตุไม่ได้

  3. ผูป่้วยโรคเรือ้รงั เช่น เบำหวำน ข้อเสือ่ม ไตวำย มะเรง็ โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคหลอดเลอืด 

   สมองตีบตัน

  4.  ผู้ป่วยสูงอำยุ

  5.  หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด

  6.  ผู้ที่มีปัญหำสุรำยำเสพติด

  7.  ผู้ที่ประสบกับกำรสูญเสียที่รุนแรงมำไม่นำน

  กำรคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงนี้มีข้อดีคือ ลดภำระกำรประเมินวินิจฉัยและสำมำรถท�ำได้อยำ่งต่อเนื่อง

เมื่อเทียบกับกำรคัดกรองในประชำชนทั่วไปจะพบว่ำ มีผู้ที่ได้ผลมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศรำ้จ�ำนวนมำกกว่ำ

ทั้งจำกผลบวกจริงและผลบวกลวง ซึ่งจะเป็นภำระในกำรวินิจฉัยและกำรประเมินมำกกว่ำ

  กำรคัดกรองเฉพำะกลุ่มเสี่ยงในสถำนพยำบำลจะมีจุดด้อยที่ต้องพิจำรณำคือ ผู้ป่วยที่เริ่มป่วย 

ในชุมชนที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและไม่ได้เข้ำรับบริกำรที่สถำนบริกำรสำธำรณสุขจะไม่มีโอกำสถูกคัดกรองท�ำให้ 

ไม่ได้รับกำรรักษำแต่เนิ่นๆ อีกทั้งกำรคัดกรองเฉพำะกลุ่มเสี่ยงในสถำนบริกำรจะท�ำให้กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

และอำสำสมคัรในชมุชนมน้ีอย ซึง่กำรทีใ่ห้อำสำสมคัรช่วยคดักรองประชำชนในหมูบ้่ำนจะเป็นกำรประชำสมัพนัธ์ 

สร้ำงควำมตื่นตัว ในเรื่องโรคซึมเศร้ำแก่คนในชุมชนด้วย

แนวทางการคัดกรองโรคซึมเศร้า (กรณีีที่เลือกใช้ 2Q)

เครื่องมือ  : แบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำด้วย 2 ค�ำถำม (2Q)

วัตถุประสงค์  : ใช้ค้นหำผู้ที่มีแนวโน้มหรือเสี่ยงต่อกำรป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ

กลุ่มเป้าหมาย : ประชำชนในชุมชนและ/หรือกลุ่มเสี่ยงในสถำนบริกำร

ผู้ใช้   : อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) หรือ บุคลำกร (พยำบำล) ใน รพช./รพท.

ขั้นตอนการใช้

1. ชี้แจงกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อขอควำมร่วมมือและสร้ำงควำม

เข้ำใจควำมส�ำคัญของกำรคัดกรอง ดังตัวอย่ำงกำรชี้แจง
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  “ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ได้เห็นควำมส�ำคัญของ 

กำรเจ็บป่วยทำงสุขภำพจิตโดยเฉพำะโรคซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำยซึ่งเป็นโรคที่สำมำรถป้องกันและรักษำ

ให้หำยได้ ถ้ำหำกมีกำรป้องกัน และดูแลรักษำอย่ำงถูกต้องแต่เนิ่นๆ

  ดงันัน้ วนันีเ้พือ่เป็นกำรค้นหำผูท้ีม่โีอกำสป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำ หรอืเสีย่งต่อกำรป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำ

และกำรฆ่ำตัวตำย...จึงขออนุญำตท�ำกำรสัมภำษณ์ท่ำน แต่ถ้ำหำกไม่อนุญำตก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ 

กำรให้บริกำรของเรำในกำรดูแลรักษำสุขภำพของท่ำน และถ้ำหำกอนุญำต เรำจะท�ำกำรสัมภำษณ์ ต่อไป”

 ซึ่งจำกตัวอย่ำงนี้สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้แต่ละพื้นที่ตำมควำมเหมำะสม

2.  กรณีที่ผู้ป่วยอนุญำต ให้ใช้แบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำด้วย 2Q เน้นการถามถึงอาการที่เกิดขึ้นในช่วง 

2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่สอบถาม

  กรณทีีผู่ถ้กูถำมมภีมูลิ�ำเนำอยูภ่ำคอสีำนและผูส้มัภำษณ์พดูภำษำอสีำนได้ควรใช้แบบคดักรอง  

2 ค�ำถำมภำษำอีสำน โดยถำมด้วยภำษำอีสำนและใช้ส�ำเนียงอีสำน ถ้ำผู้ถูกถำมมีภูมิล�ำเนำอยู่ 

ภำคใต้ควรใช้แบบคัดกรอง 2 ค�ำถำม ภำษำใต้ (ภำคผนวก ค)

3.  ในขณะทีถ่ำม หำกผูถ้กูถำมไม่เข้ำใจ ให้ถำมซ�ำ้ ไม่ควรอธบิำยหรอืขยำยควำมเพิม่ ควรถำมซ�ำ้จนกว่ำ

ผู้ถูกถำมได้ตอบตำมควำมเข้ำใจของเขำเอง

4. เมื่อได้ค�ำตอบให้แปรผลดังนี้

 4.1  ถ้ำค�ำตอบ “ไม่มี” ทั้ง 2 ค�ำถำม ถือว่ำ ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้ำ

 4.2  ถ้ำค�ำตอบ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอำกำรใดๆ ในค�ำถำมที่ 1 และ 2)

  หมำยถงึ เป็นผูม้คีวำมเสีย่ง หรอืมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นโรคซมึเศร้ำ ให้แจ้งผลและแนะน�ำควำมรู้ 

เรือ่งโรคซมึเศร้ำแล้วแนะน�ำให้รบัประเมนิด้วยแบบประเมนิโรคซมึเศร้า 9Q เพือ่ให้กำรดแูลช่วยเหลอื 

ต่อไป

5.  กรณีที่ผู้คัดกรองเป็นอำสำสมัครสำธำรณสุข (ในกำรคัดกรองประชำชนทั่วไป) ถ้ำผลค�ำตอบว่ำ “มี” 

ให้บันทึกและส่งรำยชื่อ ผู้ที่ได้รับผลกำรคัดกรองนั้นไปยังบุคลำกรสำธำรณสุข (พยำบำล หรือ 

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข) ที่โรงพยำบำลใกล้บ้ำนเพื่อประเมินซ�้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้ำพบว่ำ ผู้ที่ได้รับผล 

กำรคัดกรองว่ำ “มี” มีแนวโน้มจะไม่ไปรับกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q ตำมที่แนะน�ำ ให้แจ้ง 

กับบุคลำกรสำธำรณสุขโดยตรง เพื่อติดตำมให้ได้รับกำรประเมินต่อไป “ควรได้รับการประเมิน 

โรคซึมเศร้าด้วย 9Q ภายใน 2 สัปดาห์ และไม่นานเกิน 3 เดือน”

6.  กรณีที่ผู้คัดกรองเป็นบุคลำกรสำธำรณสุข คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในสถำนบริกำร ถ้ำผลค�ำตอบว่ำ “มี” 

ให้แจ้งผลและให้สขุภำพจติศกึษำเรือ่งโรคซมึเศร้ำ แล้วแนะน�ำให้รบักำรประเมนิด้วยแบบประเมนิ

โรคซมึเศร้ำ 9Q เพือ่ให้กำรดแูลช่วยเหลอืต่อไป (ซึง่หำกผลกำรประเมนิด้วย 9Q มค่ีำคะแนนตัง้แต่ 7 ขึน้ไป 

ให้ส่งพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและให้กำรรักษำตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ต่อไป)
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ขั้นตอนการแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศร้าภายหลังการคัดกรองด้วย 2Q

 1.  ประเมนิผูร้บับรกิำรก่อนว่ำ ปัจจบุนัมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในเรือ่งโรคซมึเศร้ำมำกน้อยเพยีงใดโดยกำร 

  รับฟังอย่ำงตั้งใจ กำรถำมปลำยเปิด กำรสรุปควำม

 2.  ให้ข้อมลูทีจ่�ำเป็นเกีย่วกบัโรคซมึเศร้ำอย่ำงถกูต้อง โดยใช้ภำษำทีเ่ข้ำใจง่ำย หำกมเีอกสำรข้อมลูหรอื 

  แผ่นพับประกอบกำรให้ข้อมูลจะช่วยให้ผู้รับบริกำรมีควำมชัดเจนมำกขึ้น

 3.  แจ้งผลกำรประเมินคัดกรอง 2Q อย่ำงตรงไปตรงมำ ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย เช่น

  “ผลกำรคัดกรองพบว่ำ ท่ำนมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ แต่ยังไม่สำมำรถบอกได้ว่ำท่ำนเป็น 

โรคซึมเศร้ำหรือไม่และอำกำรซึมเศร้ำมีควำมรุนแรงระดับใด ต้องประเมินด้วย 9 ค�ำถำม จึงจะรู้ชัดเจน”

 4.  ตรวจสอบควำมเข้ำใจและแสดงควำมใส่ใจในควำมรู้สึกของผู้รับบริกำร

 5.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินด้วย 9Q (เน้นประโยชน์ที่จะได้จำกกำรประเมิน 9Q)

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค�าถาม (2Q)

ข้อแนะน�ำ ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้ได้ค�าตอบทีละข้อ	

ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ�้า	ไม่ควรอธิบายขยายความเพิ่มเติม	และให้ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย	“3”	ในช่องที่ตรงกับ

ค�าตอบของผู้รับบริการ

ค�ำถำม ภำษำกลำง ภำษำอีสำน ภำษำท้องถิ่นใต้ มี ไม่มี

1

ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

รวมวันนี้ ท่ำนรู้สึก

หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้

สิ้นหวัง หรือไม่

ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

รวมมื่อนี่ เจ้ำมีอำกำรมูนี่บ่

: อุกอั่ง หงอย เซ็ง หนหวย

บ่เป็นตาอยู่ มีแต่อยากไฮ่

ตั้งแต่	2	อาทิตย์ก่อน	

จนถึงวันนี้	(สรรพนาม)

รู้สึกเศร้า	ใจมันหดหู้ม่าย

หรือเหม็ดหวัง	มั่งม่าย

2

ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

รวมวันนี้ ท่ำนรู้สึก

เบือ่ ท�าอะไร กไ็ม่เพลดิเพลนิ

หรือไม่

ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

รวมมื่อนี่ เจ้ำมีอำกำรมูนี่บ่

: บ่สนใจหยงั บ่อยากเฮด็หยงั

บ่ม่วนบ่ซืน

ตั้งแต่	2	อาทิตย์ก่อน

จนถึงวันนี้	(สรรพนาม)

รู้สึกเบื่อ	ไม่อยากท�าไหร

ท�าไหรกะไม่หนุกมั่งม่าย

กำรแปรผล และด�ำเนินกำรต่อไป

 • ถ้าค�าตอบ	“ไม่มี” ทั้ง	2	ค�าถาม	ถือว่า	ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า

	 •	 ถ้าค�าตอบ	 “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง	 2	 ข้อ	 (มีอาการใดๆ	 ในค�าถามที่	 1	 และ	 2)	 หมายถึง	 เป็นผู้มี	

ความเสี่ยง	หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า	ให้แจ้งผลและแนะน�าความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแล้วให้ประเมินด้วย

แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	9Q	เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป
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3.2 การประเมินอาการโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

 ผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ จ�ำเป็นต้องได้รับกำรวินิจฉัยและประเมินควำมรุนแรงของอำกำร

ซึมเศร้ำเพื่อให้กำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรประเมินแนวโน้มกำรฆ่ำตัวตำยด้วยเนื่องจำก 

ผูป่้วยโรคซมึเศร้ำมอีตัรำกำรฆ่ำตวัตำยสงู ในกำรประเมนิควำมรนุแรงของอำกำรซมึเศร้ำในระบบดแูลเฝ้ำระวงันัน้  

จะอำศัยเครื่องมือประเมิน ได้แก่ แบบประเมินโรคซึมเศรำ้ด้วย 9Q และแบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย 8Q  

เพื่อให้มีควำมถูกต้องและเกิดประสิทธิภำพในกำรใช้เครื่องมือควรจะด�ำเนินกำรประเมินพร้อมๆ ไปกับกำรให้

สขุภำพจติศกึษำทีถ่กูต้อง ซึง่กำรใช้เครือ่งมอืให้เกดิประสทิธภิำพอย่ำงเตม็ทีน่ัน้ควรด�ำเนนิตำมแนวทำงดงัต่อไปนี้

แนวทางการประเมินโรคซึมเศร้า

เครื่องมือ :  แบบประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9 ค�ำถำม (9Q)

วัตถุประสงค์ :  ช่วยกำรวินิจฉัยและใช้ประเมินจ�ำแนกควำมรุนแรง

กลุ่มเป้าหมาย :  ประชำชนในชมุชนและในกลุม่เสีย่งในสถำนบรกิำรทีผ่ลมแีนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้าจาก 

     การคัดกรองด้วย 2Q

ผู้ใช้  :  พยำบำล หรือ แพทย์ที่ รพช./รพท.

ขั้นตอนการใช้

1.  ชีแ้จงทีม่ำและควำมส�ำคญัในกำรค้นหำผูป่้วยโรคซมึเศร้ำให้กบัประชำชนกลุม่เป้ำหมำยเพือ่ขอควำม

ร่วมมือ ดังตัวอย่ำงกำรชี้แจง...

  “ส�ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดัร่วมกบัโรงพยำบำลพระศรมีหำโพธิ ์ได้เหน็ควำมส�ำคญัของกำรเจบ็ป่วย 

ทำงสุขภำพจิต โดยเฉพำะโรคซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำย ซึ่งเป็นโรคที่สำมำรถป้องกันได้และรักษำหำยได้ 

ถ้ำหำกมีกำรป้องกัน และดูแลรักษำอย่ำงถูกต้อง

  และในกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำที่ผ่ำนมำ ท่ำนเป็นผู้ที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ หรือเสี่ยง

ต่อกำรป่วย เป็นโรคซึมเศร้ำ จึงขออนุญำตท�ำกำรประเมินโรคซึมเศร้ำอีกครั้งเพื่อเป็นกำรบ่งชี้ที่ชัดเจนขึ้น 

ว่ำท่ำนป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำหรอืไม่และอำกำรรนุแรงมำกน้อยเพยีงใด ด้วยแบบประเมนิโรคซมึเศร้ำ 9 ค�ำถำม 

ถ้ำหำกอนุญำต เรำจะท�ำกำรสัมภำษณ์ต่อไป”

2.  กรณทีีไ่ด้รบักำรอนญุำตให้ประเมนิ ควรแจ้งผลกำรคดักรองโรคซมึเศร้ำให้ทรำบก่อน และใช้ทกัษะ

กำรให้ข้อมูล โดยทวนสอบควำมเข้ำใจเรื่องโรคซึมเศร้ำและเมื่อพบว่ำ มีส่วนที่ผู้ป่วยไม่รู้หรือเข้ำใจ

ไม่ถูกต้องจึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม

3. อธิบำยให้ทรำบถึงกำรประเมินด้วย 9Q เช่น แนวค�ำถำม กำรตอบเน้นให้ตอบตำมควำมเป็นจริง

แนวทำงกำรแปรผลและประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรประเมิน

4.  เมื่อเกิดควำมเข้ำใจตรงกันและเห็นประโยชน์แล้ว ให้ถำมด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q 

“9Q เน้นการถามเพื่อค้นหาอาการที่มีในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่สอบถาม”
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5.  ถำมตำมแบบประเมนิโรคซมึเศร้ำ 9 ค�ำถำมทลีะข้อไม่ช้ำหรอืเรว็จนเกนิไป โดยพยำยำมให้ได้ค�ำตอบ 

ทุกข้อ ในขณะที่ถำมหรือประเมินถ้ำผู้ถูกถำมไม่เข้ำใจให้ถำมซ�้ำ ไม่ควรอธิบำยหรือขยำยควำมเพิ่ม 

ควรถำมซ�้ำจนกวำ่ผู้ถูกถำมจะตอบตำมควำมเข้ำใจของเขำเอง กรณีที่ผู้ถูกถำมมีภูมิล�ำเนำอยู่ภำค

อีสำนและผู้สัมภำษณ์พูดภำษำอีสำนได้ควรใช้แบบประเมินโรคซึมเศร้ำ 9 ค�ำถำมฉบับภำษำอีสำน 

โดยถำมด้วยภำษำอสีำนและใช้ส�ำเนยีงอสีำน ถ้ำผูถ้กูถำมมภีมูลิ�ำเนำอยูภ่ำคใต้ควรใช้แบบประเมนิ

โรคซึมเศร้ำฉบับภำษำใต้ (ในภำคผนวก ง)

6.  รวมคะแนน แล้วแปรผลตำมตำรำงแปรผล

7.  แจ้งผลการประเมินโรคซึมเศร้า ตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้

 7.1  ประเมินควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรต่อผลกำรตรวจประเมินด้วย 9Q และควำมเข้ำใจใน 

 ผลกำรประเมิน ตัวอย่ำง เช่น

    “จำกที่เรำคุยกัน คุณคิดว่ำ คุณมีโอกำสที่จะเป็นโรคซึมเศร้ำมั๊ย” 

    “คุณคิดว่ำ ผลกำรประเมินจะเป็นอย่ำงไร”

 7.2 แจ้งผลกำรประเมินอย่ำงตรงไปตรงมำ ด้วยภำษำที่เข้ำใจง่ำย ยึดหลักกำรสื่อสำรทำงบวก 

 เพื่อแจ้งข่ำวร้ำย เช่น

    “จำกกำรคัดกรองด้วย 2Q พบว่ำ คุณมีโอกำสเป็นโรคซึมเศร้ำ ซึ่งเรำได้พูดกันในเบื้องต้น  

 ซึ่งคุณก็เข้ำใจแล้วว่ำโรคซึมเศร้ำมีอำกำรอย่ำงไรและเมื่อมีอำกำรก็ควรได้รับกำรรักษำอย่ำงถูกต้อง 

 แต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันกำรป่วยเรื้อรัง เรำจึงมีกำรประเมินต่อด้วย 9Q และผลกำรประเมินพบว่ำ  

 คุณมีอำกำรของโรคซึมเศร้ำอยู่ในระดับ... ซึ่งโรคซึมเศร้ำสำมำรถรักษำได้”

 7.3  แสดงควำมใส่ใจในควำมรู้สึกของผู้รับบริกำร และตรวจสอบควำมเข้ำใจพร้อมทั้งให้ข้อมูล 

 ที่ถูกต้อง

 7.4 กรณทีีค่ะแนนรวม <7 ให้สขุภำพจติศกึษำโดยกำรทวนสอบควำมถกูต้องและพอเพยีงในควำมรู้  

 เรือ่งโรคซมึเศร้ำแล้วเพิม่เตมิในส่วนขำดหรอืไม่ถกูต้องอำจมอบเอกสำรหรอืแนะน�ำเทคโนโลยี 

 ส�ำหรับส่งเสริมสุขภำพจิตและควรประเมินด้วยว่ำ มีปัญหำด้ำนสังคมจิตใจหรือไม่ ถ้ำมีควร 

 ได้รับกำรให้กำรปรึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

 7.5 ในรายทีม่คีะแนนตัง้แต่ >7 ขึน้ไป ควรประเมนิกำรฆ่ำตวัตำยด้วยแบบประเมนิกำรฆ่ำตวัตำย  

 8Q ทุกรำย แล้วจึงส่งพบแพทย์เพื่อให้กำรวินิจฉัย จำกนั้นให้กำรดูแลรักษำตำมแนวทำง 

 กำรดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำตำมควำมรุนแรงของอำกำร อำจมอบหนังสือที่มีควำมรู้ 

 เรือ่งโรคซมึเศร้ำและกำรปฏบิตัติวั หรอืแนะน�ำเทคโนโลยสี�ำหรบัลดอำกำรซมึเศร้ำด้วยตนเอง

8.  ในรำยที่ผลคะแนน >7 ขึ้นไป และได้รับกำรประเมินที่สถำนีอนำมัยหรือศูนย์สุขภำพชุมชนที่ไม่มี

แพทย์ประจ�ำ ต้องส่งต่อผูป่้วยไปรบักำรตรวจประเมนิเพิม่เตมิและวนิจิฉยัจำกแพทย์ทีโ่รงพยำบำล

ชุมชนหรือโรงพยำบำลทั่วไป และให้สอบถำมวันเวลำที่สะดวกไปรับกำรรักษำต่อ รพช. หรือ รพท. 

ใกล้บ้ำน ซึ่งไม่ควรเนิ่นนำน หำกผู้ป่วยไม่ยอมไปรับกำรรักษำควรติดตำมประเมินของอำกำรด้วย 

แบบประเมิน 9Q เป็นระยะ พร้อมทั้งหำทำงให้ผู้ป่วยได้เข้ำรับกำรรักษำที่ถูกต้อง
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แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค�าถาม (9Q)

ข้อแนะน�ำ ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้ได้ค�าตอบทีละข้อ	

ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ�้า	ไม่ควรอธบิายขยายความเพิม่เตมิ	พยายามให้ได้ค�าตอบทกุข้อ	จากนัน้รวมคะแนนแล้วแปร

ผลตามตารางแปรผล	ควรแจ้งผลตามแนวทางการแจ้งผลอย่างเหมาะสมพร้อมให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัติวัหรอื

การดูแลรักษาในขั้นตอนต่อไป

หมำยเหตุ ให้เน้นการถามเพื่อค้นหาอาการที่มีในระยะ 2 สัปดำห์ที่ผ่านมา

ล�ำดับ
ค�ำถำม

ภำษำกลำง
ในช่วง 2 สัปดำห์

ที่ผ่ำนมำรวมทั้งวันนี้
ท่ำนมีอำกำรเหล่ำนี้

บ่อยแค่ไหน

ภำษำอีสำน
ใน 2 สัปดำห์

ที่ผ่ำนมำ รวมมื่อนี่
เจ้ำมีอำกำรมูนี่

ดู๋ซ�ำใด๋

ภำษำท้องถิ่นใต้ 
ที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ 

2 อำทิตย์ก่อนจนถึงวันนี้ 
(สรรพนำม) 
มีอำกำรพันนี้ 
บ่อยแค่ไหน

ไม่มีเลย
(บ่เคยมี	

บ่เคยเป็น)

เป็นบางวัน	
1-7	วัน	

(เป็นลางเทือ)

เป็นบ่อย	
>7	วัน	
(เป็นดู๋)

เป็นทุกวัน	
(เป็นซุมื่อ)

1 เบื่อ	ไม่สนใจอยากท�าอะไร บ่อยากเฮด็หยงั	บ่สนใจเฮด็หยงั เบื่อไม่อยากท�าไหร 0 1 2 3

2 ไม่สบายใจ	ซึมเศร้า	ท้อแท้ บ่ม่วนบ่ซื่น	เซ็ง	หงอย ไม่บายใจ	เศร้า	ท้อ 0 1 2 3

3
หลับยาก	 หรือหลับๆ	 ตื่นๆ	
หรือหลับมากไป

นอนบ่หลบั	หรอืหลบัๆ	ตืน่ๆ	
หรือนอนบ่อยากลุก

นอนไม่ใคร่หลัับ	หลับไม่ทิ่น
หรือว่าหลับมากเกิน

0 1 2 3

4
เหนื่อยง่าย	
หรือ	ไม่ค่อยมีแรง

เมือย	บ่มีแฮง เหนื่อยง่าย	หรือเหม็ดแรง
0 1 2 3

5
เบื่ออาหาร	
หรือกินมากเกินไป

บ่อยากเข่า	บ่อยากน่าม
หรือกินหลายโพด

เบือไม่อยากกินไหร	หรือกิน
มากเกิน/กินเหมือนจุกบอก

0 1 2 3

6

รูส้กึไม่ดกีบัตวัเอง	คดิว่าตวัเอง	
ล้มเหลวหรือท�าให้ตนเอง
หรือครอบครัวผิดหวัง

คึดว่าเจ้าของบ่ดี รูส้กึว่าตวัเองไม่ได้เรือ่งท�าไหร
ก้าไม่เข้าท่าท�าไหรก้าไม่ดี	
ท�าให้ตัวเองหรือครอบครัว
ผิดหวัง

0 1 2 3

7
สมาธิไม่ดีเวลาท�าอะไร	เช่น	
ดูโทรทัศน์	 ฟังวิทยุ	 หรือ
ท�างานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

คึดหยังกะบ่ออก	
เฮ็ดหยังกะลืม

ใจไม่นิ่ง	 ใจไม่อยู่กับตัว	 ใจ	
ไม่ทิน๋	เช่น	แลโทรทศัน์			ฟังวทิยุ		
หรือว่าท�าไหรที่ต้องตั้งใจ

0 1 2 3

8

พดูช้า	ท�าอะไรช้าลง	จนคนอืน่	
สังเกตเห็นได้	 หรือกระสับ
กระส่าย	ไม่สามารถอยูน่ิง่ได้	
เหมือนที่เคยเป็น

เว ่ากะซ่า	 เฮ็ดหยังกะซ่า	
หรือ	หนหวย	บ่เป็นตาอยู่

เฉื้อย	 แหลงช้า	 ท�าไหรช้า	
หรือว่าอยู่ไม่นิ่ง	ชุ่นหว่าเดิม

0 1 2 3

9
คิดท�าร้ายตนเอง	
หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี

คึดอยากตาย	บ่อยากอยู่ คิดท�าร้ายตัวเอง	
หรือตายดีหวา

0 1 2 3

        คะแนนรวมทั้งหมด

คะแนนรวม กำรแปรผล

<7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก

7-12 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับน้อย

13-18 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับปำนกลำง

>19 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับรุนแรง
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แนวทางการประเมินการฆ่าตัวตาย

เครื่องมือ :  แบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำย 8 ค�ำถำม (8Q)

วัตถุประสงค์ :  ใช้ประเมินเพื่อค้นหำผู้มีแนวโน้มจะฆ่ำตัวตำย

กลุ่มเป้าหมาย :  ประชำชนในชุมชนและในกลุ่มเสี่ยงในสถำนบริกำรที่มีคะแนนรวม >7 จำกกำรประเมิน 

   ด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้ำ 9Q

ผู้ใช้  :  พยำบำล หรือ แพทย์ที่ รพช./รพท.

 ขั้นตอนการใช้

1.  หลงัจำกแจ้งผลกำรประเมนิโรคซมึเศร้ำให้ทรำบแล้ว ให้ขออนญุำตประเมนิกำรฆ่ำตวัตำย ตวัอย่ำง

ค�ำพูดในกำรขออนุญำต

  “ผลกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้ำ 9Q ท่ำนเป็นผู้มีอำกำรของโรคซึมเศร้ำ

ซึ่งโรคซึมเศร้ำนั้นส่งผลด้ำนลบต่อควำมคิด ควำมรู้สึก และเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ 

ในกำรป้องกันและดูแลรักษำ ผม/ดิฉันจึงขออนุญำตประเมินกำรฆ่ำตัวตำย ด้วยแบบประเมิน 8Q ถ้ำหำก

ไม่อนุญำตก็จะไม่มีผลใดต่อกำรดูแลรักษำสุขภำพของท่ำน ถ้ำหำกอนุญำต เรำจะท�ำกำรสัมภำษณ์ต่อไป”

2.  ประเมินกำรฆ่ำตัวตำย โดยถำมตำมหัวข้อในแบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมให้ได้ค�ำตอบ 

ทุกข้อในขณะที่ถำม/ประเมิน ถ้ำผู้ถูกถำมไม่เข้ำใจให้ถำมซ�้ำ ไม่ควรอธิบำยหรือขยำยควำมเพิ่ม 

ให้ถำมซ�้ำจนกว่ำผู้ถูกถำมจะตอบตำมควำมเข้ำใจของเขำเอง ต่อจำกนั้นรวมคะแนน แล้วแปรผล 

ตำมตำรำงแปรผลกำรประเมนิกำรฆ่ำตวัตำย กรณทีีผู่ถ้กูถำมมภีมูลิ�ำเนำอยูภ่ำคอสีำนและผูส้มัภำษณ์ 

พูดภำษำอีสำนได้ควรใช้แบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำยฉบับภำษำอีสำน โดยถำมด้วยภำษำอีสำนและ

ใช้ส�ำเนียงอีสำน  ถ้ำผู้ถูกถำมมีภูมิล�ำเนำอยู่ภำคใต้ควรใช้แบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำยฉบับภำษำใต้

3.  แจ้งผลกำรประเมินโดยใช้เทคนิคและวิธีกำรเดียวกันกับ กำรแจ้งผลกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 

9Q จำกนั้นให้ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดกำรผู้มีแนวโน้มจะฆ่ำตัวตำยตำมระดับควำมรุนแรง

4.  ในรำยที่มีแนวโน้มจะฆ่ำตัวตำยไม่ว่ำ จะมีควำมรุนแรงระดับใด ควรมีกำรติดตำมผลกำรดูแลแก้ไข

ซึ่งในกำรติดตำมผลกำรรักษำและป้องกันกำรฆ่ำตัวตำยในผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำควรประเมินกำรฆ่ำ

ตวัตำยทกุครัง้ร่วมกบักำรประเมนิอำกำรโรคซมึเศร้ำซึง่ก�ำหนดให้ประเมนิอำกำรทกุเดอืนจนกว่ำ

คะแนนจะเป็น 0 ซึ่งหมำยถึงเป็นผู้ที่ไม่มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน (โดยไม่รวมข้อ 8)
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แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 ค�าถาม (8Q)

ข้อแนะน�ำ ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้ได้ค�าตอบทีละข้อ	

ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ�้า	ไม่ควรอธบิายขยายความเพิม่เตมิ	พยายามให้ได้ค�าตอบทกุข้อ	จากนัน้รวมคะแนนแล้วแปร

ผลตามตารางแปรผล	ควรแจ้งผลตามแนวทางการแจ้งผลอย่างเหมาะสมพร้อมให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัติวัหรอื

การดูแลรักษาในขั้นตอนต่อไป

ล�ำดับ
ค�ำถำม

ระยะเวลำ ภำษำกลำง ภำษำอีสำน ท้องถิ่นภำษำใต้
ไม่มี
(บ่มี)

มี

1
คิดอยำกตำย 
หรือ คิดว่ำตำยไปจะดีกว่ำ

คึดอยากตาย	หรือ	คึดว่าตายไป
คือสิดีกว่าอยู่...บ่

คิดอยากตาย	
หรือว่า	คิดว่าตายไปเสียดีหวา

0 1

2
อยากท�าร้ายตัวเอง	
หรือท�าให้ตัวเองบาดเจ็บ

อยากท�าร้ายโตเอง	
หรือเฮ็ดให้เจ้าของบาดเจ็บ...บ่

อยากท�าร้ายตัวเอง
หรือว่าท�าให้ตัวเองบาดเจ็บ

0 2

3

ใน
ช่ว

ง	
1	

เด
ือน

ที่ผ
่าน

มา
รว

มว
ันน

ี้

คิดเกี่ยวกับกำรฆ่ำตัวตำย คึดเกี่ยวกับสิข่าโตตาย...บ่ คิดฆ่าตัวตายมั้งม่าย 0 6

4

(ถ้าตอบว่าคดิเกีย่วกบัฆ่าตวัตาย	
ให้ถามต่อ)...ท่านสามารถควบคมุ	
ความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิด
อยูน่ัน้ได้หรอืไม่	หรอืบอกได้ไหม	
ว่าคงจะไม่ท�าตามความคิดนั้น
ในขณะนี้

(ถ้าตอบว่าคดิเกีย่วกบัฆ่าตวัตาย
ให้ถามต่อ)...คุมเจ้าของบ่ให้คึด
ได้บ่	หรอืบอกได้บ่ว่า	สบ่ิเฮด็ตาม
ความคึดสิข่าโตตายในตอนนี่

(ถ้าตอบว่าคดิเกีย่วกบัฆ่าตวัตาย		
ให้ถามต่อ)...(สรรพนาม)	 นึกว่า
ยับยั้งความคิดนั้นได้ม่าย	 หรือ
บอกได้ม่ายว่าจะไม่ท�าตามที่
คิดแล้ว

ได้
0

ไม่ได้
8

4 มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย มีแผนการสิข่าโตตายบ่ วางแผนจะฆ่าตัวตายมั้งม่าย 0 8

5
ได้เตรียมการที่จะท�าร้ายตนเอง
หรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย	
โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ

ได้เตรียมการสิเฮ็ดท�าร ้ายโต	
เจ้าของหรอืเตรยีมการสข่ิาโตตาย	
	โดยตั้งใจสิใฮ่เจ้าของตาย	อิหลี

เตรียมจะท�าร้ายตัวเอง	 หรือว่า
เตรียมจะฆ่าตัวตายให้พ้นๆ 0 9

6
ได้ท�าให้ตนเองบาดเจ็บ
แต่ไม่ตั้งใจที่จะท�าให้เสียชีวิต

เคยเฮ็ดใฮ่เจ้าของบาดเจ็บ
แต่บ่ได้ตั้งใจสิใฮ่เจ้าของตาย

เคยท�าให้ตัวเองเจ็บแต่ไม่ตั้งใจ
จะให้ถึงตาย

0 4

7
ได้พยายามฆ่าตัวตาย
โดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย

พยายามข่าโตตาย	
โดยหวังสิใฮ่เจ้าของตายอิหลี

พยายามจะฆ่าตัวตาย
ให้หมันตายตามที่ตั้งใจช่ายม่าย

0 10

8 ตลอดชีวิต
ที่ผ่ำนมำ

ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย เคยพยายามข่าโตตาย (สรรพนาม)	เคยพยายาม
ฆ่าตัวตายมั้งม่าย

0 4

        รวมคะแนน

คะแนนรวม กำรแปรผล

0	คะแนน ไม่มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน

1-8	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับน้อย

9-16	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับปำนกลำง

>17	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับรุนแรง

ข้อจ�ำกัดในกำรใช้

	 ข้อค�าถามที่	1-7	ใช้ประเมินการฆ่าตัวตาย	ในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาเท่านั้น

	 ข้อค�าถามที่	8	ใช้ประเมินการฆ่าตัวตาย	ในตลอดชีวิตที่ผ่านมา
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3.3 การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 ผู้ที่มีผลคะแนน >7 ขึ้นไป จำกกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q ทุกรำยควรได้รับกำรวินิจฉัยและตรวจ

เพิ่มเติมจำกแพทย์ ซึ่งแพทย์จะด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้

 1.  ตรวจหำโรคทำงกำยและยำทีใ่ช้อยูท่ีส่่งผลให้มอีำกำรคล้ำยโรคซมึเศร้ำโดยกำรสมัภำษณ์และตรวจ

ร่ำงกำยซึง่ในบำงโรคอำจต้องอำศยักำรตรวจทำงห้องปฏบิตักิำร โรคทำงกำยทีม่อีำกำรซมึเศร้ำแสดงในตำรำงที ่5  

และยำที่ท�ำให้เกิดอำกำรซึมเศร้ำแสดงในตำรำงที่ 6

 2.  สัมภำษณ์อำกำรของโรคซึมเศร้ำทั้งจำกผู้ป่วยและญำติ (ถ้ำเป็นไปได้)

 3.  ประเมินวำ่ข้อมูลอำกำรของผู้ป่วยที่ได้มำนั้น เขำ้ได้กับเกณฑ์กำรวินิจฉัยโรคซึมเศรำ้ของ ICD-10 

หรือ DSM-IV หรือไม่ (อำจพิจำรณำอำกำรที่ได้จำกกำรประเมินด้วยแบบประเมิน 9Q ร่วมด้วย) รำยละเอียดเกณฑ์ 

กำรวินิจฉัยอยู่ในภำคผนวก ช

 4.  ให้กำรวินิจฉัยและบันทึกผลกำรสัมภำษณ์ตรวจร่ำงกำย

 5.  ให้กำรรักษำตำมแนวทำงกำรดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำตำมระดับควำมรุนแรง กรณีระดับ

ควำมรุนแรงที่ต้องให้ยำรักษำ ควรด�ำเนินกำรให้ยำตำมแนวทำงกำรรักษำโรคซึมเศร้ำด้วยยำต้ำนเศร้ำส�ำหรับ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางที่ 3 Organic causes of a Depressive symptoms

กลุ่ม โรค

Endocrine Disorder of cortisol, thyroxine or parathormone production Eg. Hypopituitarism, 

Hypoglycemia

Infections Glandular fever, Syphilis, AIDS, Enchephalitis

Neurological Stroke, Parkinson’s disease, Multiple sclerosis, Brain tumors (meningioma), 

Trauma, Cerebral lupus

Carcinoma Pancreatic carcinoma, Lung carcinoma

Nutritional Deficiency of Folate, Nicotinamide (pellagra), Vit B12, B1 (Thiamine), and B6

Other Cerebral ischemia, Myocardial infarction
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ตารางที่ 4 Pharmacological causes of Depression

กลุ่ม ชื่อยา

Cardiac and 

antihypertensive drugs

Bethanidine, Clonidine, Guanethidine, Hydralazine, Methyldopa, 

Propranolol, Reserpine, Digitalis, Prazosin, Procainamide, Veratrum, 

Lidocaine, Oxprenolol, Methoserpidine

Sedetives and hypnotics Barbiturates, Chloral hydrate, Ethanol, Benzodiazepines, 

Chlormethiazole, Chlorazepate

Steriods and homones Corticosteriods, Oral contraceptive, Prednisone, Triamcinolone, 

Norethisterone, Danazol

Stimulants and 

appetite suppressants

Amphetamine, Fenfluramine, Diethylpropion, Phenmetrazine

Psychotropic drugs Butyrophenones, Phenothiazines

Neurological agents Amantadine, Bromocriptine, Levodopa, Tetrabenazine, Baclofen, 

Carbamazepine, Methsuximide, Phenytoin

Analgesics and 

anti-inflammatory drugs

Fenoprofen, lbuprofen, Indomethacin, Opiates, Phenacetin, 

Phenylbutazone, Pentazocine, Benzydamine

Antibacterial and 

antifungal drugs

Ampicilline, Sulfamethoxazole, Clotrimazole, Cycloserine, Dapsone, 

Ethionamide, Tetracycline, Griseofulvin, Metronidazole, 

Nitrofurantoin, Nalidixic acid, Sulfonamides, Streptomycin, 

Thiocarbanilide

Antineoplatic drugs C-Asparaginase, Mithramycin, Vincristine, 6-Azauridine, Bleomycin, 

Trimethoprim, Zidovudine

Miscellaneous drugs Acetazolamine, Choline, Cyproheptadine, Disulfiram, Methysergide, 

Meclizine, Pizotifen

Anticholinestereses Cimetidine, Diphenoxylate, Lysergide, Mebeverine, Metoclopramide, 

Salbutamol

 Adapted from Cummings JL. Clinical Neuropsychiatry. Orlando, FL: Grune &  

Stratton; 1985 : 187.
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บทที่ 4
การส่งเสริมป้องกันดูแลช่วยเหลือ และบ�าบัดรักษา

ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

ในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด กลุ่มบุคคลที่ควรจะให้กำรดูแลช่วยเหลือมีดังนี้

 1. กลุ่มที่มีผลปกติจำกกำรคัดกรอง

 2.  กลุ่มที่มีโอกำสหรือมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ

 3.  กลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีควำมรุนแรงระดับน้อย

 4.  กลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีควำมรุนแรงระดับปำนกลำง

 5.  กลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีควำมรุนแรงระดับรุนแรง

 6. กลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีแนวโน้มจะฆ่ำตัวตำย

4.1 การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีผลปกติจากการคัดกรอง

วัตถุประสงค์  : เพื่อส่งเสริมสุขภำพจิตและป้องกันกำรเกิดโรคซึมเศร้ำ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีผลปกติจำกกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำด้วย 2Q

ผู้ปฏิบัติ   : อำสำสมัครสำธำรณสุข หรือบุคลำกร (พยำบำล) ใน รพช./รพท.

ขั้นตอน

 1.  เมื่อแจ้งผลกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำแล้ว ให้สุขภำพจิตศึกษำเรื่อง โรคซึมเศร้ำ

 2.  สำมำรถแจกแผ่นพับหรือเอกสำรควำมรู้เรื่องโรคซึมเศร้ำ

 3.  แนะน�ำให้ออกก�ำลังกำย 30-45 นำที อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้ง

 4.  แนะน�ำให้ส�ำรวจ/ประเมนิโรคซมึเศร้ำด้วย 2Q ด้วยตนเอง เมือ่พบว่ำผลมแีนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำ 

  ให้มำพบบุคลำกรสำธำรณสุขเพื่อประเมินโรคซึมเศร้ำอีกครั้ง
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4.2 การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีโอกาสหรือมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

วัตถุประสงค์  : เพื่อป้องกันกำรเกิดโรคซึมเศร้ำในกลุ่มที่มีโอกำสป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่ผลมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำจำกกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำด้วย 2Q

ผู้ปฏิบัติ   : บุคลำกร พยำบำล ใน รพช./รพท. ที่ด�ำเนินกำรประเมินด้วย 9Q

ขั้นตอน 

1.  เมื่อแจ้งผลกำรประเมินโรคซึมเศร้ำแล้วให้สุขภำพจิตศึกษำโดยกำรทวนสอบควำมถูกต้องและ 

พอเพียงในควำมรู้เรื่องโรคซึมเศร้ำแล้วเพิ่มเติมในส่วนขำดหรือไม่ถูกต้อง อำจมอบเอกสำรหรือ

แนะน�ำเทคโนโลยีส�ำหรับส่งเสริมสุขภำพจิต

2.  ประเมินว่ำ มีปัญหำด้ำนสังคมจิตใจหรือไม่ ถ้ำมีควรให้กำรปรึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

3.  แนะน�ำเทคโนโลยีหรือสื่อสุขภำพจิตเรื่องโรคซึมเศร้ำ เช่น แผ่นพับ หนังสือ ฯลฯ

4.  แนะน�ำให้ออกก�ำลังกำย 30-45 นำที อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้ง

5.  แนะน�ำทักษะกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำ EQ

6.  แนะน�ำให้ส�ำรวจ/ประเมนิโรคซมึเศร้ำด้วย 2Q ด้วยตนเอง เมือ่พบว่ำมแีนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำ 

ให้มำพบบุคลำกรสำธำรณสุขเพื่อประเมินโรคซึมเศร้ำอีกครั้ง

4.3 การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับน้อย

วัตถุประสงค์  : เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีควำมรุนแรงระดับน้อยหำยหรือทุเลำ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีผลรวมคะแนน = 7-12 คะแนน จำกกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q

การด�าเนินการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล

1.  ประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย 8Q

2.  แจ้งผลกำรประเมินโรคซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำย และให้สุขภำพจิตศึกษำโดยกำรทวนสอบ 

ควำมถกูต้องและพอเพยีงในควำมรูเ้รือ่งโรคซมึเศร้ำแล้วเพิม่เตมิในส่วนขำดหรอืไม่ถกูต้องอำจมอบ

เอกสำร หรือแนะน�ำเทคโนโลยีส�ำหรับส่งเสริมสุขภำพจิต

3.  ประเมินว่ำ มีปัญหำด้ำนสังคมจิตใจหรือไม่ ถ้ำมีควรให้กำรปรึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

4.  แนะน�ำให้ออกก�ำลังกำย นำน 30-45 นำที อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง ยกเว้นในผู้ที่มีข้อจ�ำกัด

ห้ำมออกก�ำลังกำย

5.  แนะน�ำให้/ส่งต่อเพื่อรับกำรวินิจฉัยและตรวจรักษำเพิ่มเติมที่ รพช. หรือ รพท. ใกล้บ้ำน

การด�าเนินการที่ รพช. หรือ รพท.

1.  กรณีที่รับส่งต่อจำกสถำนีอนำมัยหรือศูนย์สุขภำพชุมชนให้พยำบำลหรือผู้รับผิดชอบประเมินด้วย

แบบประเมนิโรคซมึเศร้ำ 9Q ซ�ำ้อกีคัง้ ถ้ำคะแนน >7 ให้ขออนญุำตประเมนิกำรฆ่ำตวัตำยด้วย 8Q

2.  แจ้งผลกำรประเมินโรคซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำย แล้วให้สุขภำพจิตศึกษำโดยกำรทวนสอบ

ควำมถูกต้องและพอเพียงในควำมรู้เรื่องโรคซึมเศร้ำ จำกนั้นจึงเพิ่มเติมในส่วนขำดหรือไม่ถูกต้อง 

อำจมอบเอกสำรหรือแนะน�ำเทคโนโลยีส�ำหรับส่งเสริมสุขภำพจิต ส่งพบแพทย์

3.  แพทย์ R/O โรคทำงกำยและประเมินยำที่ผู้ป่วยใช้อยู่ให้หยุดหรือลดยำที่สำมำรถท�ำให้เกิดอำกำร

คล้ำยโรคซึมเศร้ำ
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4.  แจ้งผลกำรวินิจฉัยแก่ผู้ป่วยและญำติ พร้อมทั้งแนะน�ำวิธีกำรลดอำกำรซึมเศร้ำโดยไม่ใช้ยำ เช่น  

ออกก�ำลังกำย 30-45 นำที อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 3 ครั้งและวิธีอื่นๆ ที่เหมำะสมกับผู้ป่วย (สำมำรถ

ดูข้อมูลวิธีกำรได้ในภำคผนวก ข หลักฐำนทำงวิชำกำรฯ)

5.  ค้นหำและประเมนิปัญหำจติสงัคม ถ้ำมคีวรให้กำรปรกึษำช่วยผูป่้วยให้สำมำรถแก้ไขปัญหำทีท่กุข์ใจ  

(โดยส่งให้ผู้ให้กำรปรึกษำที่ได้รับกำรฝึกอบรมมำดีแล้วเป็นผู้ด�ำเนินกำร)

6.  นัดติดตำมประเมินควำมรุนแรงของอำกำรซึมเศร้ำด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้ำ 9Q

4.4 การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง

วัตถุประสงค์  : เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีควำมรุนแรงระดับปำนกลำง หำย หรือทุเลำ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีผลรวมคะแนน = 13  - 18 คะแนน จำกกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q

การด�าเนินการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล

1.  ประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย 8Q

2.  แจ้งผลกำรประเมินโรคซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำย แล้วให้สุขภำพจิตศึกษำโดยกำรทวนสอบ 

ควำมถูกต้องและพอเพียงในควำมรู้เรื่องโรคซึมเศร้ำจำกนั้นเพิ่มเติมในส่วนขำดหรือไม่ถูกต้อง  

อำจมอบเอกสำรหรือแนะน�ำเทคโนโลยีส�ำหรับส่งสริมสุขภำพจิต

3.  ประเมินว่ำ มีปัญหำด้ำนสังคมจิตใจหรือไม่ ถ้ำมีควรให้กำรปรึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

4.  แนะน�ำให้ออกก�ำลังกำย นำน 30-45 นำที อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง ยกเว้นในผู้ที่มีข้อจ�ำกัด

ห้ำมออกก�ำลังกำย

5.  แนะน�ำให้/ส่งต่อเพื่อรับกำรวินิจฉัยและตรวจรักษำเพิ่มเติมที่ รพช. หรือ รพท. ใกล้บ้ำน

การด�าเนินการที่ รพช. หรือ รพท.

1.  กรณีที่รับส่งต่อจำกสถำนีอนำมัยหรือศูนย์สุขภำพชุมชนให้พยำบำลหรือผู้รับผิดชอบประเมินด้วย 

แบบประเมนิโรคซมึเศร้ำ 9Q ซ�ำ้อกีครัง้ ถ้ำคะแนน >7 ให้ขออนญุำตประเมนิกำรฆ่ำตวัตำยด้วย 8Q

2.  แจ้งผลกำรประเมนิโรคซมึเศร้ำ และให้สขุภำพจติศกึษำโดยกำรทวนสอบควำมถกูต้องและพอเพยีง

ในควำมรู้เรื่องโรคซึมเศร้ำแล้วเพิ่มเติมใน ส่วนขำดหรือไม่ถูกต้อง อำจมอบเอกสำรหรือแนะน�ำ

เทคโนโลยีส่งเสริมสุขภำพจิต ส่งพบแพทย์

3.  แพทย์ R/O โรคทำงกำยและประเมินยำที่ผู้ป่วยใช้อยู่ให้หยุดหรือลดยำที่สำมำรถท�ำให้เกิดอำกำร

คล้ำยโรคซึมเศร้ำ

4.  ค้นหำและประเมินปัญหำจิตสังคม ถ้ำมีควรให้กำรปรึกษำช่วยผู้ป่วยให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ 

ที่ทุกข์ใจ (โดยส่งให้ผู้ให้กำรปรึกษำที่ได้รับกำรฝึกอบรมมำดีแล้วเป็นผู้ด�ำเนินกำร)

5.  ให้ยำต้ำนเศร้ำ (Antidepressant) ตำมแนวทำงกำรรักษำโรคซึมเศร้ำด้วย ยำต้ำนอำรมณ์เศร้ำ

6.  กรณีที่มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยสูงตำมแบบประเมินกำรฆ่ำตัวตำยให้ส่งต่อ โรงพยำบำลจิตเวช 

เพื่อให้กำรดูแลรักษำในมำตรฐำนระดับตติยภูมิ เช่น จิตบ�ำบัด Psychotherapy และให้ยำ 

ต้ำนอำรมณ์เศร้ำ (Antidepressant) หรือกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ
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4.5 การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความรุนแรงระดับรุนแรง

วัตถุประสงค์  : เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่มีควำมรุนแรงระดับรุนแรงหำยหรือทุเลำ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีผลรวมคะแนน >19 คะแนน จำกกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วยแบบประเมิน 

     โรคซึมเศร้ำด้วย 9Q

การด�าเนินการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล

1. ประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย 8Q

2. แจ้งผลกำรประเมินโรคซึมเศร้ำและกำรฆ่ำตัวตำย และให้สุขภำพจิตศึกษำ โดยกำรทวนสอบ 

ควำมถกูต้องและพอเพยีงในควำมรูเ้รือ่งโรคซมึเศร้ำแล้วเพิม่เตมิในส่วนขำดหรอืไม่ถกูต้องอำจมอบ

เอกสำรหรือแนะน�ำเทคโนโลยีส�ำหรับส่งเสริมสุขภำพจิต

3. ประเมินว่ำ มีปัญหำด้ำนสังคมจิตใจหรือไม่ ถ้ำมีควรให้กำรปรึกษำเพื่อแก้ไขปัญหำ

4. แนะน�ำให้ออกก�ำลังกำย นำน 30-45 นำที อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2-3 ครั้ง ยกเว้นในผู้ที่มีข้อจ�ำกัด

ห้ำมออกก�ำลังกำย

5. แนะน�ำให้/ส่งต่อเพื่อรับกำรวินิจฉัยและตรวจรักษำเพิ่มเติมที่ รพช. หรือ รพท. ใกล้บ้ำน

การด�าเนินการที่ รพช. หรือ รพท.

1. กรณีที่รับส่งต่อจำกสถำนีอนำมัยหรือศูนย์สุขภำพชุมชนให้พยำบำลหรือผู้รับผิดชอบประเมินด้วย

แบบประเมินโรคซึมเศร้ำ 9Q ซ�้ำอีกครั้ง ถ้ำคะแนน >7 ให้ขออนุญำตประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย 

8Q

2. แจ้งผลกำรประเมนิโรคซมึเศร้ำ และให้สขุภำพจติศกึษำโดยกำรทวนสอบควำมถกูต้องและพอเพยีง 

ในควำมรู้เรื่องโรคซึมเศร้ำแล้วเพิ่มเติมในส่วนขำดหรือไม่ถูกต้อง อำจมอบเอกสำรหรือแนะน�ำ

เทคโนโลยีส�ำหรับส่งเสริมสุขภำพจิต ส่งพบแพทย์

3. แพทย์ R/O โรคทำงกำยและประเมินยำที่ผู้ป่วยใช้อยู่ให้หยุดหรือลดยำที่สำมำรถท�ำให้เกิดอำกำร

คล้ำยโรคซึมเศร้ำ

4. ค้นหำและประเมินปัญหำจิตสังคม ถ้ำมีควรให้กำรปรึกษำช่วยผู้ป่วยให้สำมำรถแก้ไขปัญหำที่ 

ทุกข์ใจ (โดยส่งให้ผู้ให้กำรปรึกษำที่ได้รับกำรฝึกอบรมมำดีแล้วเป็นผู้ด�ำเนินกำร)

5. ให้ยำต้ำนเศร้ำ (Antidepressant) ตำมแนวทำงกำรรักษำโรคซึมเศร้ำด้วยยำต้ำนอำรมณ์เศร้ำ

6. ควรส่งต่อโรงพยำบำลจิตเวช เพื่อให้กำรดูแลรักษำในมำตรฐำนระดับตติยภูมิ เช่นจิตบ�ำบัด  

Psychotherapy และให้ยำต้ำนอำรมณ์เศร้ำ (Antidepressant) หรือกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ (ยกเว้น

ในรำยที่มีไม่ประสงค์ไปรักษำที่โรงพยำบำลจิตเวช)

7. กรณีที่ผู้ป่วยไม่ประสงค์ไปรักษำที่โรงพยำบำลจิตเวช แพทย์ที่ รพช./รพท. ควรนัดติดตำมประเมิน

ผล 1-2 สัปดำห์ เพื่อปรับยำให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งเฝำ้ระวังประเมินกำรฆ่ำตัวตำยในแต่ละครั้งที่มำ

ติดตำมกำรรักษำ
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4.6 การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความเสี่ยง/มีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย

วัตถุประสงค์  :  เพื่อลดและป้องกันโอกำสกำรพยำยำมฆ่ำตัวตำย และกำรฆ่ำตัวตำยส�ำเร็จในผู ้ป่วย 

    โรคซึมเศร้ำที่มีควำมเสี่ยง/มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำย

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มที่มีผลรวมคะแนน >7 คะแนน จำกกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วยแบบประเมิน 

    โรคซึมเศร้ำด้วย 9Q และมีคะแนนตั้งแต่ 1 คะแนนขึ้นไป จำกกำรประเมินกำรฆ่ำตัวตำย 

    ด้วย 8Q

การด�าเนินการตามความรุนแรง

 1.  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับน้อย (8Q = 1-8 คะแนน)

  1.1  ประเมนิควำมเจบ็ป่วยทำงจติเวช (ควรนดัตดิตำมเฝ้ำระวงั) ถ้ำมโีรคซมึเศร้ำให้ดแูลตำมแนวทำง 

   ที่ก�ำหนดไว้

  1.2  ควรปรึกษำหรือส่งต่อผู ้ช�ำนำญด้ำนให้กำรปรึกษำหรือผู ้ท�ำงำนด้ำนสุขภำพจิตที่ได้รับ 

   กำรฝึกอบรมมำดีแล้ว เพื่อให้กำรช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจ

 2.  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับปานกลาง (8Q = 9-16 คะแนน) 

  2.1  ให้กำรช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจ ช่วยแก้ไขปัญหำทุกข์ใจที่เร่งด่วน

  2.2  ประเมินโรคจิตเวช หำกมีโรคซึมเศร้ำให้ดูแลรักษำตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้

  2.3  ควรมีญำติดูแลอย่ำงใกล้ชิดและแนะน�ำญำติให้เข้ำใจวิธีกำรช่วยเหลือเฝ้ำระวังที่ถูกต้อง  

   (ถ้ำไม่มีญำติควรรับไว้รักษำในโรงพยำบำล)

  2.4  นัดติดตำมทุกสัปดำห์เพื่อให้กำรช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจอย่ำงต่อเนื่อง

 3.  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบันในระดับสูง (8Q > 17 คะแนน)

  3.1  ควรรกัษำในโรงพยำบำลและเฝ้ำระวงัอย่ำงใกล้ชดิตลอด 24 ชัว่โมงหรอืส่งต่อโรงพยำบำลจติเวช

  3.2  ให้กำรช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจ และช่วยแก้ไขปัญหำทุกข์ใจที่เร่งด่วน

  3.3  กรณีที่มีโรคซึมเศร้ำ ประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q ได้คะแนน > 13 ให้ส่งต่อโรงพยาบาล 

   จิตเวชทันที

 หมายเหตุ :  ในรำยที่มีแนวโน้มจะฆ่ำตัวตำยไม่ว่ำจะมีควำมรุนแรงระดับใด ควรมีกำรติดตำมผลกำรดูแลช่วยเหลือ  

   โดยประเมนิกำรฆ่ำตวัตำยด้วย 8 ค�ำถำม ร่วมกบั กำรประเมนิอำกำรโรคซมึเศร้ำด้วย 9 ค�ำถำม ทกุเดอืน 

   จนกว่ำคะแนนแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยเป็น 0 (โดยไม่รวมข้อ 8) จึงยุติกำรติดตำมด้วยแบบประเมินนี้
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4.7 แนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยยาต้านเศร้า (Antidepressant) ในระบบการดูแล 
 เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

Logo กรม
สุขภาพจิต 

แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าส�าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
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Logo กรม
สุขภาพจิต 

Logo กรม
สุขภาพจิต 
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Logo กรม
สุขภาพจิต 
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บทที่ 5
การส่งต่อผู้ป่วย

ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

 กำรส่งต่อผูป่้วยโรคซมึเศร้ำในระบบกำรดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำ จะขึน้กบัผลกำรคดักรองกำรประเมนิ

โรคซมึเศร้ำ และแบบประเมนิกำรฆ่ำตวัตำย เมือ่ทรำบผลกำรประเมนิแล้วให้ส่งต่อไปยงัสถำนบรกิำรสำธำรณสขุ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ดังต่อไปนี้

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

 ผลการคัดกรอง/ผลการประเมิน ผู้ส่งต่อ การด�าเนินการของผู้ส่งต่อ ผู้รับส่งต่อ

ผู้ที่มีแนวโน้มที่จะป่วย

เป็นโรคซึมเศร้า

(จำกกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำ

ด้วย 2Q)

มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย

ผลรวมคะแนน 7-12 คะแนน

จำกกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q

มีอาการของโรคซึมเศร้า

ระดับปานกลาง

ผลรวมคะแนน 13-18 คะแนน

จำกกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q

มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง

ผลรวมคะแนน >19 คะแนน

และ/หรือ

มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน

ระดับสูง

ผลรวมคะแนน >17 คะแนน

จำกกำรประเมินกำรฆ่ำตัวตำย

ด้วย 8Q

อสม. หรือ

แกนน�ำชุมชน

(เฉพำะกรณี

ที่คัดกรอง

ในชุมชน)

รพ.สต.

รพช./

รพท.

รพ.จิตเวช

รพ.สต.

รพช./รพท.

รพ.สต.

แนะน�ำให้ไปรับกำรประเมินโรคซึมเศร้ำ 

เพิม่เตมิด้วย 9Q ที ่รพ.สต. (กรณทีีค่ดักรอง 

กลุม่เสีย่งใน สอ. หรอื PCU หรอืโรงพยำบำล  

ให้ขออนุญำตประเมินด้วย 9Q ได้เลย)

1. ส่งต่อและแนะน�ำให้ไปรับกำรตรวจ

วนิจิฉยัและประเมนิเพิม่เตมิที ่รพช./รพท.

2. ประสำนงำนกบัผูร้บัส่งต่อว่ำจะมผีูป่้วย 

โรคซึมเศร้ำส่งต่อไปให้

3. เขียนหนังสือส่งต่อโดย

 • บันทึกคะแนนผลกำรประเมิน 9Q

 • บันทึกกำรช่วยเหลือเบื้องต้น

1. ส่งต่อโรงพยำบำลจติเวชโดยประสำนงำน 
กบั รพ.จติเวชก่อนส่งต่อ (ถ้ำประเมนิที่ 
สถำนอีนำมยัหรอืพบว่ำผูป่้วยมอีำกำร 
ระดบัรนุแรง ให้ส่งต่อ รพช. หรอื รพท. 
ให้ประเมินวินิจฉัยโดยแพทย์ก่อน)

2. เขียนหนังสือส่งต่อโดย
 • บันทึกคะแนนกำรประเมินด้วย 9Q  

 และ 8Q
 • บันทึกกำรช่วยเหลือเบื้องต้น
3. บันทึกสมุดประจ�ำตัวเพื่อกำรดูแลเฝ้ำ 

ระวงัโรคซมึเศร้ำโดยแพทย์และพยำบำล 
ที่ดูแลแล้วส่งมอบให้ผู้ป่วยถือติดตัว
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แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ต่อ)

 ผลการคัดกรอง/ผลการประเมิน ผู้ส่งต่อ การด�าเนินการของผู้ส่งต่อ ผู้รับส่งต่อ

อาการโรคซึมเศร้าดีขึ้น

ผลรวมคะแนน 9Q<13 คะแนน

และ

แนวโน้มจะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน

มีผลรวมคะแนน 8Q<17 คะแนน

(เป็นกรณีที่ส่งต่อไปรับกำรรักษำ

ใน รพ.จิตเวชจนดีขึ้นแล้ว)

โรคซึมเศร้าดีขึ้น 

(Full remission)

ผลรวมคะแนน 9Q<7

ติดต่อกันนำน 6 เดือน

และลดยำลงจนหยุดได้แล้ว

รพ.จิตเวช

รพช/รพท.

รพช/รพท.

รพ.สต.

1. แจ้งเหตุผลกำรส่งต่อกลับ เพื่อรับยำ

ใกล้บ้ำนจนกว่ำจะทุเลำเต็มที่ (Full 

remission)

2. เขียนหนังสือส่งต่อ โดย

 • บันทึกคะแนนกำรประเมิน

  ด้วย 9Q และ 8Q

 • บนัทกึผลกำรรกัษำและยำต้ำนเศร้ำ 

 ที่ได้

3. บันทึกผลกำรรักษำในสมุดประจ�ำตัว 

เพื่อกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำโดย

แพทย์และพยำบำลที่ดูแลแล้วส่งมอบ

ให้ผู้ป่วย

1. แจ้งเหตุผลกำรส่งต่อกลับ เพื่อติดตำม

เฝ้ำระวังกำรกลับซ�้ำหรือกลับเป็นใหม่

2. เขียนหนังสือส่งต่อ โดย

 • บันทึกคะแนนกำรประเมิน

  ด้วย 9Q

 • บนัทกึผลกำรรกัษำและยำต้ำนเศร้ำ 

3. บันทึกผลกำรรักษำในสมุดประจ�ำ

ตัว เพื่อกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ

โดยแพทย์และพยำบำลที่ดูแล
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บทที่ 6
การติดตามเฝ้าระวังการกลับซ�้ า

ในระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

 การกลับเปน็ซ�้า (Relapsed) หมำยถึง กำรที่มีอำกำรซึมเศร้ำเกิดขึ้นอีกครัง้ ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน 

หลังจำกที่อำกำรซึมเศร้ำทุเลำหำยแล้ว (Frank et al. 1991) ซึ่งจำกกำรติดตำมผู้ป่วย Major Depression ที่

อำกำรทุเลำหำยแล้วของ Keller (1983) พบว่ำ อัตรำกำรกลับซ�้ำมีร้อยละ 22

 การกลับเป็นใหม่ (Recurrent) หมำยถึง กำรเกิดอำกำรครั้งใหม่ ภำยหลังจำกอำกำรซึมเศร้ำครั้งก่อน

หำยไปแล้วนำนกว่ำ 6 เดือน จำกกำรทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็น Naturalistic follow-up study พบอัตรำ 

กำรเกิดเป็นใหม่ของโรคซึมเศร้ำ ตำมระยะเวลำที่ติดตำม ดังนี้

 ภำยใน 1 ปี พบอัตรำกำรเกิดเป็นใหม่ ร้อยละ 37 (Lin et al. 1998)

 ภำยใน 2 ปี พบอัตรำกำรเกิดเป็นหม่ ร้อยละ 25-40 (Keller and Boland 1998)

 ดงันัน้ เพือ่ป้องกนักำรกลบัซ�ำ้และกำรกลบัเป็นใหม่ของโรคซมึเศร้ำจงึมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีต้่องตดิตำม

เฝ้ำระวังอำกำรในผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำจนอำกำรทุเลำแล้ว ซึ่งกำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรกลับซ�้ำของโรคซึมเศร้ำ

ในระบบมีแนวทำง ดังนี้

1. หลงัจำกทีผู่ป่้วยได้รบักำรรกัษำจนทเุลำและสำมำรถหยดุยำได้แล้ว (คะแนนจำกกำรประเมนิด้วย 9Q<7 

คะแนน) ให้โรงพยำบำลชุมชนหรือโรงพยำบำลทั่วไปที่รักษำผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยำบำลใกล้บ้ำน 

เพือ่ตดิตำมเฝ้ำระวงักำรกลบัซ�ำ้ของโรค ทัง้นีใ้ห้ขึน้อยูก่บัควำมสะดวกของผูป่้วยเป็นส�ำคญัในผูป่้วย

บำงรำยกำรติดตำมอำกำรโดยโรงพยำบำลอำจจะสะดวกกว่ำ

2. ควรติดตำมประเมินกำรกลับซ�้ำของโรคซึมเศร้ำทุกเดือน ด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q  

ต่อเนื่องเป็นเวลำ 1 ปี

3. ถ้ำคะแนนจำกแบบประเมิน <7 ต่อเนื่อง 1 ปี ก็สำมำรถหยุดกำรติดตำมประเมินได้

4. ถ้ำคะแนนจำกแบบประเมนิ >7 ให้ด�ำเนนิกำรตำมแนวทำงจดักำรตำมทีก่�ำหนดไว้ตำมควำมรนุแรง

ของโรคหรือตำมคะแนนที่ได้ โดยให้ศูนย์สุขภำพชุมชนส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยำบำลชุมชนหรือ 

โรงพยำบำลทั่วไป ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอำกำรเล็กน้อยและปำนกลำง ส่วนรำยที่ประเมินแล้วผู้ป่วย

กลับซ�้ำนั้นมีอำกำรรุนแรงหรือมีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยสูงให้ส่งต่อไปที่โรงพยำบำลจิตเวช (ยกเว้น

กรณีที่ผู้ป่วยไม่ขอไปควรรับไว้รักษำและเฝ้ำระวังในโรงพยำบำลชุมชนหรือโรงพยำบำลทั่วไป โดยมีญำติหรือ 

เจ้ำหน้ำที่เฝ้ำดูอย่ำงใกล้ชิด
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บทที่ 7
ระบบสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

7.1 แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 ในกำรด�ำเนนิงำนได้ก�ำหนดกรอบแนวคดิของกำรพฒันำระบบข้อมลูสำรสนเทศและดชันชีีว้ดัโรคซมึเศร้ำ

จะต้องมีกำรบริหำรกระบวนกำรและเครือข่ำยพัฒนำระบบข้อมูลสุขภำพจิตและดัชนีชี้วัดสุขภำพจิตทุกขั้นตอน 

ดังภำพ

4343434343·π«∑“ß°“√¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“√–¥—∫®—ßÀ«—¥

∫∑∑’Ë 7
√–∫∫ “√ π‡∑»°“√¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß

‚√§´÷¡‡»√â“

   7.1 ·π«§‘¥°“√æ—≤π“√–∫∫ “√ π‡∑»°“√¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“

„π°“√¥”‡π‘πß“π‰¥â°”Àπ¥°√Õ∫·π«§‘¥¢Õß°“√æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·≈–¥—™π’™’È«—¥

‚√§´÷¡‡»√â“®–μâÕß¡’°“√∫√‘À“√°√–∫«π°“√·≈–‡§√◊Õ¢à“¬æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ ÿ¢¿“æ®‘μ·≈–¥—™π’™’È«—¥

 ÿ¢¿“æ®‘μ∑ÿ°¢—ÈπμÕπ ¥—ß¿“æ

°√Õ∫·π«§‘¥°“√æ—≤π“√–∫∫ “√ π‡∑»°“√¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“

√–∫∫μ‘¥μ“¡ªÑÕß°—π°“√°≈—∫´È”/°≈—∫‡ªìπ„À¡à

√–∫∫ “√ π‡∑»μ‘¥μ“¡‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“

°“√

∫√‘°“√

„π ∂“π

∫√‘°“√

μμ‘¬¿Ÿ¡‘

°“√

∫√‘°“√„π

 ∂“π

∫√‘°“√

∑ÿμ‘¬¿Ÿ¡‘

°“√

∫√‘°“√„π

 ∂“π

∫√‘°“√

ª∞¡¿Ÿ¡‘

°“√¥Ÿ·≈

μπ‡Õß

°“√

ªÑÕß°—π

 ÿ¢¿“æ®‘μ

°“√

 àß‡ √‘¡

 ÿ¢¿“æ®‘μ

***

«‘π‘®©—¬

∫”∫—¥

√—°…“

***

«‘π‘®©—¬

∫”∫—¥

√—°…“

***

«‘π‘®©—¬

∫”∫—¥

√—°…“

·π«∑“ß

°“√¥Ÿ·≈

√—°…“

‡∑§‚π-

‚≈¬’°“√

ªÑÕß°—π

‡∑§‚π-

‚≈¬’°“√

 àß‡ √‘¡

ª√–™“™π∑—Ë«‰ª

*ª√–‡¡‘πμπ‡Õß

*§—¥°√Õß

‚¥¬

- §π„π§√Õ∫§√—«

- Õ ¡.

- ΩÉ“¬∫ÿ§≈“°√„π

   ∂“πª√–°Õ∫°“√

-------------

--
--

--
--

--
--

--
--

-

-----------------

--
--

--
--

--

--
--

--
--

--
--

-

- ---------

ª°μ‘

‡ ’Ë¬ß

√–¥—∫´÷¡‡»√â“πâÕ¬**

√–¥—∫´÷¡‡»√â“ª“π°≈“ß**

√–¥—∫´÷¡‡»√â“√ÿπ·√ß**

*§—¥°√Õß‚√§´÷¡‡»√â“¥â«¬ 2Q, **ª√–‡¡‘π‚√§´÷¡‡»√â“¥â«¬ 9Q , ***ICD10, DSM IV-TR
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4444444444 ·π«∑“ß°“√¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“√–¥—∫®—ßÀ«—¥

   7.2  “√ π‡∑»√–∫∫¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“√–¥—∫®—ßÀ«—¥

√–∫∫ “√ π‡∑»¥â“π ÿ¢¿“æ (Health Information System : HIS) À¡“¬∂÷ß ™ÿ¥¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫

·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘°‘®°√√¡∑’Ë∂Ÿ°®—¥‡ªìπ√–∫∫ ¥â«¬«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ √â“ß “√ π‡∑» ”À√—∫™à«¬„Àâ°“√μ—¥ ‘π„®

¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ÿ¢¿“æ¥’¢÷Èπ „π∑ÿ°√–¥—∫¢Õß√–∫∫ ÿ¢¿“æ

„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡¢Õß√–∫∫¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“√–¥—∫®—ßÀ«—¥π—Èπ °“√∫—π∑÷°·≈–

√“¬ß“π°‘®°√√¡¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¡“° ‡æ√“–‡ªìπ°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°”°—∫μ‘¥μ“¡·≈–

ª√–‡¡‘πº≈ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π ´÷Ëß®–ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»·≈–Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë ”§—≠Ê

7.2.1 ¢âÕ¡Ÿ≈  “√ π‡∑» ·≈–Õß§å§«“¡√Ÿâ

Data : Information : Knowledge

°‘®°√√¡ ¢âÕ¡Ÿ≈  “√ π‡∑» §«“¡√Ÿâ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“

∫—π∑÷°
√«∫√«¡
√“¬ß“π
· ¥ßº≈

«‘‡§√“–Àå
ª√–¡«≈º≈
π”‡ πÕ

∑¥ Õ∫
 —ß‡§√“–Àå
·ª√º≈
‡™◊ËÕ¡‚¬ß

‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

ª√–¬ÿ°μå„™ấ È”Ê
º≈°√–∑∫

§ß∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â

1. ¢âÕ¡Ÿ≈ (Data) À¡“¬∂÷ß ™ÿ¥¢Õß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß μ—«‡≈¢μà“ßÊ ∑’Ë∫√√¬“¬‡Àμÿ°“√≥å ¬—ß‰¡à‰¥â

ºà“π°“√·ª√§«“¡ ‰¡à¡’§«“¡À¡“¬„πμ—«¡—π‡Õß„π°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡„π°“√¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´÷¡‡»√â“ ®–¡’

¢âÕ¡Ÿ≈„π°‘®°√√¡∑ÿ°¢—ÈπμÕπ À“°¡’°“√∫—π∑÷°∑’Ë¥’æÕ μ—«Õ¬à“ß‡™àπ √“¬ß“π°‘®°√√¡°“√¥Ÿ·≈‡ΩÑ“√–«—ß

‚√§´÷¡‡»√â“ „π®—ßÀ«—¥·ÀàßÀπ÷Ëß ¡’¢âÕ¡Ÿ≈ (Data) ¥—ßπ’È

- ª√–¡“≥°“√°≈ÿà¡‡ ’Ë¬ß„π®—ßÀ«—¥ 20,000 √“¬

- ®”π«π°≈ÿà¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë‰¥â√—∫§—¥°√Õß 2,000 √“¬

- ®”π«π°≈ÿà¡‡ ’Ë¬ß∑’Ëº≈®“°°“√§—¥°√Õß æ∫«à“¡’·π«‚πâ¡ªÉ«¬‡ªìπ‚√§´÷¡‡»√â“ 150 √“¬

- ®”π«π§—¥°√Õß∑’Ëº≈¡’·π«‚πâ¡ªÉ«¬‡ªìπ‚√§´÷¡‡»√â“‰¥â√—∫°“√ª√–‡¡‘π 9Q 100 √“¬

- ºŸâ∑’Ë 9Q≥7 ®”π«π 80 √“¬

- ºŸâ∑’Ë 9Q≥7 æ∫·æ∑¬å«‘π‘®©—¬ F32 ®”π«π 80 √“¬

- ®”π«πºŸâ∑’Ë¡’Õ“°“√ª“π°≈“ß·≈–√ÿπ·√ß 30 √“¬

- ®”π«πºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫¬“μâ“π‡»√â“ 30 √“¬

7.2 สารสนเทศระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

 ระบบสารสนเทศด้านสขุภาพ (Health Information System : HIS) หมำยถงึ ชดุขององค์ประกอบ

และกำรปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกจัดเป็นระบบ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงสำรสนเทศส�ำหรับช่วยให้กำรตัดสินใจ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสุขภำพดีขึ้นในทุกระดับของระบบสุขภำพ

 ในกำรด�ำเนินกิจกรรมของระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัดนั้น กำรบันทึกและรำยงำน

กจิกรรมมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำก เพรำะเป็นกำรรวบรวมข้อมลูสำรสนเทศเพือ่ก�ำกบัตดิตำมและประเมนิผลส�ำเรจ็

ของกำรด�ำเนินงำน ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลสำรสนเทศและองค์ควำมรู้ที่ส�ำคัญๆ

 7.2.1 ข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้

  1. ข้อมูล (Data) หมำยถึง ชุดของข้อเท็จจริง ตัวเลขต่ำงๆ ที่บรรยำยเหตุกำรณ์ ยังไม่ได้ผ่ำน

กำรแปรควำม ไม่มีควำมหมำยในตัวมันเองในกำรด�ำเนินกิจกรรมในกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ จะมีข้อมูล 

ในกจิกรรมทกุขัน้ตอน หำกมกีำรบนัทกึทีด่พีอ ตวัอย่ำงเช่น รำยงำนกจิกรรมกำรดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำในจงัหวดั 

แห่งหนึ่ง มีข้อมูล (Data) ดังนี้

   • ประมำณกำรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัด 20,000 รำย

   • จ�ำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคัดกรอง 2,000 รำย

   • จ�ำนวนกลุ่มเสี่ยงที่ผลจำกกำรคัดกรอง พบว่ำมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ 150 รำย

   • จ�ำนวนคัดกรองที่ผลมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำได้รับกำรประเมิน 9Q 100 รำย

   • ผู้ที่ 9Q>7 จ�ำนวน 80 รำย

   • ผู้ที่ 9Q>7 พบแพทย์วินิจฉัย F32 จ�ำนวน 80 รำย

   • จ�ำนวนผู้ที่มีอำกำรปำนกลำงและรุนแรง 30 รำย

   • จ�ำนวนผู้ที่ได้รับยำต้ำนเศร้ำ 30 รำย
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  2. สารสนเทศ (Information) หมำยถึง ข้อมูลที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ เติมคุณค่ำ ให้ควำมหมำย 

เพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ ตัวอย่ำงเช่น จำก ข้อมูล (Data) ในข้อ 1 ถ้ำผ่ำน

กำรวิเครำะห์ เติมคุณค่ำ ให้ควำมหมำยจะกลำยเป็นสำรสนเทศ ดังนี้

   • อัตรำควำมครอบคลุมในกำรค้นหำผู้ป่วย 10%

   • อัตรำกำรพบผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำรคัดกรอง 7.5%

   • อัตรำกำรป่วยในกลุ่มที่มีผลคัดกรองเป็นบวก 80%

   • อัตรำกำรได้รับวินิจฉัยจำกแพทย์ในกลุ่มผู้ที่ 9Q>7 100%

   • อัตรำกำรป่วยในกลุ่มเสี่ยง 2.5%

   • อัตรำกำรได้รับยำต้ำนเศร้ำในผู้ที่มีอำกำรปำนกลำงและรุนแรง 100%

  3. องค์ความรู้ (Knowledge) หมำยถึง สำรสนเทศที่ผ่ำนกระบวนกำรคิด ทดสอบ เปรียบเทียบ 

เชื่อมโยงกับควำมรู้อื่นจนเกิดเป็นควำมเข้ำใจและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่ำงเช่น จำกสำรสนเทศ (Informa-

tion) ในข้อที่ 2 น�ำมำผ่ำนกระบวนกำรคิด ทดสอบ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับควำมรู้อื่นจะได้องค์ควำมรู้ ดังนี้

   • ระบบดูแลเฝ้ำระวังที่ด�ำเนินกำรในพื้นที่ยังมีควำมครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงน้อยไป และอัตรำ 

    กำรพบผูป่้วยโรคซมึเศร้ำในกลุม่เสีย่งน้อยกว่ำทีพ่บจำกรำยงำนต่ำงประเทศซึง่พบ 10-20% 

    (จำกควำมรูน้ีค้วรตรวจสอบควำมถกูต้องของกำรคดักรองในระดบัพืน้ทีว่่ำมคีวำมบกพร่อง 

    หรือไม่ จึงท�ำให้อัตรำกำรพบผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเพียง 7.5%)

   • ผู้ที่ได้ผลบวกจำกกำรคัดกรองไม่ได้รับกำรประเมิน 9Q และตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ถึง 50 

    รำย (ควรต้องตรวจสอบสำเหตแุละต้องตดิตำม และจำกข้อสรปุนีค้วรมกีำรตดิตำมผูท้ีไ่ด้รบั 

    กำรประเมินด้วย 9Q จ�ำนวน 50 รำยดังกล่ำว)

   • ผู้ที่ 9Q>7 ทุกรำยได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์และผู้ป่วยที่มีอำกำรปำนกลำงและรุนแรง 

    ได้รับยำรักษำตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ทุกรำย

7.3 ข้อมูลในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 ในกำรด�ำเนนิงำนตำมระบบดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำ ข้อมลูจะเกดิขึน้ในทกุขัน้ตอนของกำรปฏบิตักิจิกรรม  

หำกมีกำรบันทึกที่ดี จะได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลำ โดยมีข้อมูลในกิจกรรมกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ

ที่ต้องบันทึก ดังนี้

 ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เลขที่บัตรประชำชน

 2. วัน เดือน ปีเกิด

 3. ที่อยู่

 4. ข้อมูลสิทธิ์กำรรักษำพยำบำล

 5. ข้อมูลโรคทำงกำย ได้แก่ มะเร็ง เบำหวำน โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองและไตวำยเรื้อรัง
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 6. ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อกำรป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ ได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบำหวำน ไตวำย มะเร็ง 

  โรคหัวใจและหลอดเลือด CVA ผู้ป่วยสูงอำยุ ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือหลังคลอด ผู้ที่มีปัญหำสุรำ 

  สำรเสพติดกลุ่มที่มำด้วยอำกำรซึมเศร้ำชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงกำยเรื้อรังหลำยอำกำรที่หำ 

  สำเหตุไม่ได้ และกลุ่มที่มีกำรสูญเสีย (คนที่รักหรือสินทรัพย์จ�ำนวนมำก)

การคัดกรองโรคซึมเศร้า

 1. จ�ำนวนของผู้ได้รับกำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำทั้งหมด

 2. จ�ำนวนของผู้ที่ผลกำรคัดกรองปกติ (2Q-ve)

 3. จ�ำนวนของผู้ที่มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ (2Q+ve)

การประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

 1. จ�ำนวนของผู้ได้รับกำรประเมินโรคซึมเศร้ำด้วย 9Q ทั้งหมด

 2. จ�ำนวนของผู้ที่ไม่มีอำกำรหรือมีอำกำรระดับน้อยมำก (9Q<7)

 3. จ�ำนวนของผู้ที่มีอำกำรระดับน้อย (9Q=7-12)

 4. จ�ำนวนของผู้ที่มีอำกำรระดับปำนกลำง (9Q=13-18)

 5. จ�ำนวนของผู้ที่มีอำกำรระดับรุนแรง (9Q>19)

การประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q

 1. จ�ำนวนของผู้ได้รับกำรประเมินกำรฆ่ำตัวตำยด้วย 8Q ทั้งหมด

 2. จ�ำนวนของผู้ที่ไม่มีแนวโน้มฆ่ำตัวตำยในปัจจุบัน (8Q=0)

 3. จ�ำนวนของผู้ที่มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยระดับน้อย (8Q=1-8)

 4. จ�ำนวนของผู้ที่มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยระดับปำนกลำง (8Q=9-16)

 5. จ�ำนวนของผู้ที่มีแนวโน้มที่จะฆ่ำตัวตำยระดับรุนแรง (8Q>17)

การวินิจฉัยโรคของแพทย์

 1. จ�ำนวนของผู้ได้รับกำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำจำกแพทย์ทั้งหมด

 2. จ�ำนวนผู้ป่วย F32 :  Depressive episode

 3. จ�ำนวนผู้ป่วย F33 :  Recurrent depressive disorder

 4. จ�ำนวนผู้ป่วย F34. 1 :  Dysthymia

 5. จ�ำนวนผู้ป่วย F38 :  Other single mood (affective) disorders

 6. จ�ำนวนผู้ป่วย F39 :  Unspecified mood (affective) disorder
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การรักษา ดูแลช่วยเหลือ และเฝ้าระวัง

 1. จ�ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ได้รับกำรวินิจฉัยแล้วได้รับกำรปรึกษำช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจ

 2. จ�ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่รับกำรวินิจฉัยแล้วได้รับยำต้ำนเศร้ำ

 3. จ�ำนวนผูป่้วยโรคซมึเศร้ำทีไ่ด้รบักำรวนิจิฉยัแล้วได้รบักำรปรกึษำช่วยเหลอืทำงสงัคมจติใจและได้รบั 

  ยำต้ำนเศร้ำ

 4. จ�ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ได้รับกำรวินิจฉัยแล้วไม่ได้รับกำรปรึกษำช่วยเหลือ

 5. จ�ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ขำดนัดไม่ได้รับกำรติดตำมประเมินเฝ้ำระวังกำรกลับซ�้ำ

 6. จ�ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่กลับเป็นซ�้ำ

 7. จ�ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่เสียชีวิตจำกกำรฆ่ำตัวตำย

 8. กำรให้สุขภำพจิตศึกษำปรับเปลี่ยนควำมคิดและพฤติกรรม

 9. จ�ำนวนผู้ที่ได้รับกำรติดตำมระหว่ำงรักษำด้วย 9Q, 8Q

 10. จ�ำนวนผูท้ีไ่ด้รบักำรส่งต่อเพือ่เฝ้ำระวงักำรกลบัซ�ำ้ (กรณทีีห่ำยทเุลำ) หรอืไปรบักำรรกัษำที ่รพ.จติเวช 

  (ไม่หำยหรือเป็นรุนแรง)

 11. จ�ำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อเมื่อกลับเป็นซ�้ำ

สถานะและระยะการดูแลแบ่งออกเป็น 10 ระยะ คือ

 1. Acute phase : ระยะที่อยู่ในระหว่ำงรักษำคะแนน 9Q ยัง >7

 2. Maintenance : ระยะทีม่อีำกำรทเุลำ โดยคะแนน 9Q<7 แล้ว แต่ยงัคงให้กำรรกัษำ เพือ่ให้ 9Q<7 

  ครบ 6 เดือน

 3. Taper off : ก�ำลังลดยำลงเพื่อหยุดยำ หลังจำกคะแนน 9Q<7 ครบ 6 เดือนแล้ว

 4. Follow up : ติดตำมกำรกลับเป็นซ�้ำ หลังยุดยำแล้ว

 5. Loss : ผู้ป่วยขำดกำรรักษำไม่มำตำมนัดเกิน 1 เดือน

 6. Relapse : ผู้ป่วยมีอำกำรกลับซ�้ำขณะ Follow up โดยคะแนน 9Q>7 ร่วมกับแพทย์วินิจฉัยเป็น 

  MDE

 7. Off case : จ�ำหน่ำยจำกระบบดูแลเฝ้ำระวัง หลังติดตำมประเมินด้วย 9Q ครบ 1 ปี ไม่พบ 

  กำรกลับซ�้ำ

 8. Surveillance : ติดตำมเฝ้ำระวังผู้ที่ 9Q>7 แต่ยังไม่ได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์หรือแพทย์ยัง 

  ไม่วินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้ำ

 9. Suicide dead : เสียชีวิตจำกกำรฆ่ำตัวตำย

 10. Dead : เสียชีวิตจำกสำเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่กำรฆ่ำตัวตำย
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7.4 รูปแบบการบันทึกข้อมูลในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 กำรบันทึกข้อมูลกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำมีโครงสร้ำงข้อมูลเดียวกัน มี 2 รูปแบบ คือ

 1. การบันทึกลงโปรแกรม Depression Offline เป็นกำรบันทึกข้อมูลหลังจำกได้ดูแลเฝ้ำระวัง 

โรคซึมเศร้ำ ที่ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ในขณะนั้น หรือไม่สะดวกบันทึกแบบ Online ในขณะที่ให้

บรกิำร หรอืไม่สำมำรถบนัทกึลงโปรแกรม Online เพรำะไม่ม ีinternet หรอืต้องกำรบนัทกึลงในเอกสำร เป็นต้น 

โครงสร้ำงของโปรแกรม Depression Offline (แบบบันทึกในภาคผนวก)

โปรแกรม Depression Offline (Version)

 2. โปรแกรม Depression Online/Real time เป็นกำรบันทึกและรำยงำนผลกำรดูแลเฝ้ำระวัง 

โรคซมึเศร้ำในขณะทีใ่ห้บรกิำร หรอืน�ำข้อมลูทีบ่นัทกึในเอกสำรมำบนัทกึในโปรแกรมทีท่�ำงำนบน Internet โดย

เข้ำไปใน Web site : thaidepression.com

โปรแกรม Depression Online (Version)
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7.5 การรายงานและแสดงผลของระบบสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 จะแสดงผลตำมกิจกรรมของกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ และตัวชี้วัด เช่น

 • รำยงำนผู้ป่วยซึมเศร้ำแยกตำมพื้นที่และหน่วยงำน

 • รำยงำนผู้ป่วยซึมเศร้ำจ�ำแนกตำมระดับคะแนนประเมิน 9Q

 • รำยงำนผู้ป่วยซึมเศร้ำจ�ำแนกตำมระดับคะแนนประเมิน 8Q
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7.6 การประเมินประสิทธิผลของระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 ประเมินประสิทธิผลของระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ หลังจำกที่น�ำระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 

ไปด�ำเนินกำรในพื้นที่แล้วควรวำงแผนประเมินประสิทธิผลระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำนั้น สำมำรถก�ำหนด 

ตวัชีว้ดัผลส�ำเรจ็ (KPI) ในทกุระดบัทัง้กำรวดักระบวนกำร (Process) ผลลพัธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  

ส�ำหรับตัวอย่ำง KPI และสูตรค�ำนวณสำมำรถดูได้จำกหัวข้อ 7.6.1-3 โดยคณะท�ำงำนในพื้นที่สำมำรถเลือกใช้ 

ให้เหมำะสมกับบริบทของตนเอง

 นอกจำกจะประเมินประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนด้วยตัวชี้วัดผลส�ำเร็จแล้ว ควรพิจำรณำเรื่องควำม

ครอบคลุม (Coverage) ในกำรท�ำงำน ควำมทันเวลำ (Timeliness) และกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ 

(Compliance) จะท�ำให้กำรประเมินประสิทธิผลมีควำมสมบูรณ์ และที่ส�ำคัญคือ กำรน�ำเอำผลจำกกำรประเมิน

ไปปรบัปรงุให้ดยีิง่ขึน้ เพรำะตวัชีว้ดัต่อไปนีจ้ะช่วยให้เหน็จดุบกพร่องของกำรด�ำเนนิงำนและสำมำรถน�ำไปพฒันำ

ระบบกำรด�ำเนินต่อไป

 7.6.1 การประเมินประสิทธิผลที่กระบวนการ (Process)

Process KPI ตัวตั้ง (Numerator) ตวัหำร (Denominator) ค่ำที่ควรจะเป็น

กำรดูแลรักษำ อัตราของความ
ครอบคลุมการค้นหา	
ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง

จ�านวนประชากร
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
การคัดกรอง

ประมาณการกลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด

ยิ่งมากยิ่งดี
จนถึง	100%

อัตราผู้มีแนวโน้ม
จะป่วยได้รับ
การประเมินด้วย	9Q

จ�านวนผู้ที่คัดกรองผล
มีแนวโน้มป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าได้รับ
การประเมินด้วย	9Q

จ�านวนผู้ที่คัดกรองแล้ว	
ผลมีแนวโน้มป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าทั้งหมด

ยิ่งมากยิ่งดี
จนถึง	100%

อัตราการได้รับวินิจฉัย
จากแพทย์ส�าหรับ
ราย	9Q>7	คะแนน

จ�านวนผู้ที่ได้รับ
การตรวจวินิจฉัย
จากแพทย์

จ�านวนผู้ที่	9Q>7	
คะแนนทั้งหมด

ยิ่งมากยิ่งดี
จนถึง	100%

 • รำยงำนผู้ป่วยซึมเศร้ำจ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ
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Process KPI ตัวตั้ง (Numerator) ตวัหำร (Denominator) ค่ำที่ควรจะเป็น

อัตราการได้รับ
การประเมิน
การฆ่าตัวตาย

จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่ได้รับ
การประเมินด้วย	8Q

จ�านวนผู้ที่	9Q>7	
คะแนนทั้งหมด

ยิ่งมากยิ่งดี
จนถึง	100%

กำรติดตำม
เฝ้ำระวัง
กำรกลับซ�้ำ
ของโรคซมึเศร้ำ

อัตราการเฝ้าระวัง
การกลับซ�้า

จ�านวนผู้ป่วยที่หาย
ทุเลาแล้ว	(9Q<7	
คะแนน	ติดต่อกัน	
6	เดือน)	ได้รับติดตาม
ประเมินด้วย	9Q

จ�านวนผู้ป่วย
ที่หายทุเลาแล้วทั้งหมด

ยิ่งมากยิ่งดี
จนถึง	100%

กำรติดตำม
เฝ้ำระวัง
กำรฆ่ำตัวตำย

อัตราการเฝ้าระวัง
การฆ่าตัวตาย

จ�านวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้ม
ฆ่าตัวตาย	(8Q>0	
คะแนน	ได้รับติดตาม
ประเมินซ�้าด้วย	8Q)

จ�านวนผู้ป่วยที่	8Q>0	
คะแนนทั้งหมด

ยิ่งมากยิ่งดี
จนถึง	100%

 7.6.2 การประเมินประสิทธิผลที่ผลลัพธ์ (Outcome)

Outcome KPI ตัวตั้ง (Numerator) ตวัหำร (Denominator) ค่ำที่ควรจะเป็น

กำรเข้ำถึง
บริกำร

อัตราการเข้าถึงบริการ
เพิ่มจากปีที่ผ่านมา

จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่ได้รับ
การวินิจฉัยดูแลรักษา
ปีปัจจุบัน-ปีที่ผ่านมา

จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่ได้รับ
การวินิจฉัยดูแลรักษา
ปีที่ผ่านมา

ยิ่งมากยิ่งดี
อย่างน้อย
ควร	>5%

อัตราการเข้าถึงบริการ จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่ได้รับ
การวินิจฉัยดูแลรักษา

จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าทั้งหมด	
ในพื้นที่	(มักจะเป็น
ค่าประมาณการ

ยิ่งมากยิ่งดี
จนถึง	100%

ประสิทธิผล
ของกำรดูแล
รักษำ

อัตราการหายทุเลา
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

จ�านวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้
ที่	9Q<7	คะแนน	
ติดต่อกันนาน	6	เดือน

จ�านวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้
ทั้งหมดที่ได้รับการดูแล
รักษา

ยิ่งมากยิ่งดี
จนถึง	100%

ประสิทธิผล
ของกำรตดิตำม
กำรกลับซ�้ำ

อัตราการกลับซ�้า
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

จ�านวนผู้ป่วยที่หาย
ทุเลา	แล้วกลับมี
คะแนน	9Q>7	และ
แพทย์วินิจฉัย	Major	
depressive	episode

จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่หายทุเลา
ทั้งหมด

ยิ่งน้อยยิ่งดี
หรือ	0%
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 7.6.3 การประเมินประสิทธิผลที่ผลลัพธ์ (Impact)

Impact KPI ตัวตั้ง (Numerator) ตวัหำร (Denominator) ค่ำที่ควรจะเป็น

ลดผล
แทรกซ้อน

อัตราการฆ่าตัวตาย
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่ฆ่าตัวตาย

จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าทั้งหมด
ที่แพทย์วินิจฉัย

ยิ่งน้อยยิ่งดี
หรือ	0%

ลดอุบัติกำรณ์
ของโรค

Incidence	rate จ�านวนผู้ป่วยรายใหม่ จ�านวนประชากร
ในพื้นที่

ยิ่งน้อยยิ่งดี

ลดควำมชุก
ของโรค

Prevalence	rate จ�านวนผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าทั้งหมด

จ�านวนประชากร
ในพื้นที่

ยิ่งน้อยยิ่งดี

7.7 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้ระบบสำรสนเทศกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำของคนไทยทั้งประเทศ ที่เป็นนวัตกรรมกำรดูแล 

เฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำทีป่ระกอบด้วย ระบบข้อมลู สำรสนเทศ และองค์ควำมรู ้เทคโนโลยแีละเครือ่งมอื เช่น เครือ่งมอื 

และเทคโนโลยีกำรค้นหำ กำรประเมินวินิจฉัยโรค กำรติดตำมดูแลเฝ้ำระวัง ที่มีตั้งแต่กำรค้นหำผู้มีแนวโน้มป่วย

เป็นโรคซึมเศรำ้ด้วยกำรคัดกรองโรคซึมเศรำ้ 2 ค�ำถำม (2Q) กำรส่งเสริมสุขภำพจิต กำรประเมินโรคซึมเศรำ้  

9 ค�ำถำม (9Q) กำรประเมินฆ่ำตัวตำย 8 ค�ำถำม (8Q) แนวทำงกำรจัดกำรตำมระดับควำมรุนแรง กำรให้สุขภำพ

จิตศึกษำ กำรให้ค�ำปรึกษำ กำรดแูลช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจ กำรวินิจฉัยโรค บ�ำบัดรักษำด้วยยำ กำรสง่ต่อ และ

กำรติดตำมเฝ้ำระวังในกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ เพื่อป้องกันกำรกลับซ�้ำที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ทั้งในระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ หรือแม้แต่สถำนบริกำรสุขภำพของเอกชน

 • ได้ระบบสำรสนเทศกำรดแูลเฝ้ำระวงัโรคซมึเศร้ำทีเ่ชือ่มโยงเข้ำกบัระบบฐำนข้อมลูของพืน้ทีท่ีด่�ำเนนิ

กำรทุกพื้นที่ทั้งโรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน สถำนีอนำมัย และสถำนบริกำรสุขภำพทั่วประเทศไทย 

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้ระดบัปฏบิตัแิละระดบับรหิำรสำมำรถน�ำข้อมลูสำรสนเทศนีไ้ปใช้ประโยชน์ได้ ซึง่ทีผ่่ำนมำ 

ได้น�ำไปใช้ในกำรประกอบกำรก�ำหนดนโยบำย กำรพจิำรณำงบประมำณของกรมสขุภำพจติ กระทรวงสำธำรณสขุ 

และกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และ 

กำรก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักผู้ตรวจรำชกำร กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น

 • เป็นระบบสำรสนเทศที่เป็นตัวช่วยสนับสนุนกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำในคนไทยดังนี้

  ก. ประกอบกำรพจิำรณำให้กำรเสรมิสร้ำงสขุภำวะประชำชนทัว่ไป และกลุม่เสีย่งต่อกำรป่วยเป็น 

   โรคซึมเศร้ำได้รับกำรส่งเสริมเพื่อป้องกันกำรเกิดโรคซึมเศร้ำ และดูแลช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้น

  ข. ข้อมูลในกำรติดตำมคนไทยที่มีภำวะซึมเศร้ำระดับน้อย ให้ได้รับกำรประเมินด้วยเครื่องมือ 

   ที่สอดคล้องกับปัญหำ อำกำร พฤติกรรมโรคซึมเศร้ำที่เหมำะสม

  ค. ท�ำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่อยู่ในชุมชน หรือที่ยังไม่ได้รับกำรประเมินวินิจฉัยโรคสำมำรถเข้ำถึง 

   บริกำรได้อย่ำงทั่วถึงและได้รับกำรดูแลช่วยเหลือตำมแนวทำงกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ
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  ง. ในรำยผูท้ีม่อีำกำรโรคซมึเศร้ำจะถกูรบัไว้รกัษำในโรงพยำบำลชมุชนหรอืโรงพยำบำลทัว่ไปและ 

   ถูกส่งต่อไปรับกำรรักษำถ้ำพบว่ำ มีควำมเสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำยระดับสูง จะได้รับกำรติดตำม 

   ทำงระบบสำรสนเทศนี้ได้

  จ. เป็นข้อมูลในกำรดูแลช่วยเหลือและเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำให้ครบ 1 ปี และเฝ้ำระวังกำรกลับซ�้ำ 

   นำน 2 ปี

 • เป็นระบบทีเ่กดิจำกควำมร่วมมอืของแพทย์ พยำบำล นกัวชิำกำรสำธำรณสขุ อสม. แกนน�ำ องค์กร

เอกชนทั้งประเทศที่ได้เป็นเจำ้ของ หรือมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและบันทึกข้อมูลกำรค้นหำผู้ป่วย กำรป้องกัน 

บ�ำบัดรักษำ ดูแลช่วยเหลือ เฝ้ำระวัง และป้องกันกำรกลับซ�้ำอย่ำงต่อเนื่องถึงครอบครัวในชุมชน

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลและสารสนเทศเพิ่มเติม ได้ที่

www.thaidepression.com,

หรือติดต่อเราที่ E-mail : info@thaidepression.com



ภาคผนวก
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัย อาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ

ต่อความคิด ความรู้สึก การปฏิบัติหน้าที่การงานและชีวิตประจ�าวัน

1. อาการซึมเศร้าและโรคซึมเศร้า

 อำรมณ์เศร้ำ เป็นอำรมณ์ด้ำนลบซึ่งทำงจิตวิทยำถือว่ำเป็นสภำวะอำรมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครำวกับ 

บคุคลทัว่ไปทกุเพศทกุวยัเมือ่เผชญิกบักำรสญูเสยี กำรถกูปฏเิสธ กำรพลำดในสิง่ทีห่วงัมกัเกดิขึน้ร่วมกบัควำมรูส้กึ 

สูญเสีย ผิดหวัง หรือควำมรู้สึกอึดอัดทรมำน ค�ำที่ใช้บรรยำยอำรมณ์ลักษณะนี้แตกต่ำงไปตำมท้องถิ่นและ

วฒันธรรมเช่น ในภำษำองักฤษจะใช้ค�ำว่ำ Sad, Blue, Upset, Disappointment, Downness, Despair ส�ำหรบั

คนไทยมกีำรวจิยัเชงิคณุภำพในเรือ่งนีม้ำกทีภ่ำคอสีำน โดยคณะวจิยัจำกมหำวทิยำลยัขอนแก่น พบว่ำ ในท้องถิน่ 

อีสำนค�ำว่ำ “ซึมเศร้า” หรือ “อารมณ์เศร้า” เป็นค�ำที่ไม่คุ้นเคย โดยทั่วไปจะสื่อว่ำ “เบื่อ จิตใจท้อ ใจถอย เซ็ง จิตใจ 

ไม่ม่วนซืน่ โดยมอีาการแสดง นัง่ลมื คดิลมื บ่สนใจผใูด๋” เป็นข้อสงัเกตของผูม้อีำกำรซมึเศร้ำของคนอสีำน (ศริพิร จริวฒัน์กลุ  

และคณะ, 2549) ส�ำหรับท้องถิ่นอื่นยังไม่มีกำรศึกษำในประเด็นนี้

 หลำยคนมีควำมรู้สึกเศร้ำหมองหรือทุกข์ใจเมื่อมีเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้ผิดหวัง เช่น สูญเสียเพื่อน ตกงำน  

สูญเสียคนที่รัก ซึ่งควำมรู้สึกเศร้ำเป็นอำรมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ควำมรู้สึกเศร้ำนี้มักจะหำยไปอย่ำงรวดเร็ว 

โดยเฉพำะเมื่อเรำได้รับสิ่งอื่นที่ดีๆ เข้ำมำในชีวิตเรำ แต่มีบำงคนที่อำรมณ์หรือควำมรู้สึกเศร้ำนี้ยังคงเป็นอยู่นำน  

แม้จะไม่มีเหตุผลให้ต้องเศร้ำนำนขนำดนั้น เพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวพยำยำมช่วยเหลือหรือแม้มีสิ่งดีๆ  

เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สำมำรถช่วยให้หลุดพ้นจำกควำมเศร้ำมำเบิกบำนสนุกสนำนเหมือนเดิมได้ คนเหล่ำนี้ในระยะแรก

อำจจะรู้สึกเศร้ำ เหงำ หงอย เซ็ง และรู้สึกชีวิตที่ผ่ำนไปแต่ละวันมีแต่ควำมน่ำเบื่อไม่มีควำมสุข หำกอำกำรแย่ลง

จะสญูเสยีแรงจงูใจหรอืไม่มกี�ำลงัใจทีจ่ะท�ำสิง่ต่ำงๆ จนไม่อยำกท�ำอะไร ไม่อยำกพดูคยุกบัใคร บำงครัง้อำจถงึกบั

ไม่อยำกลุกขึ้นมำล้ำงหน้ำแปรงฟันแต่งตัวในตอนเช้ำ ควำมรู้สึกและอำกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้เรียกว่ำ “อาการ

ซึมเศร้า” ซึ่งจะมีข้อสังเกตที่แยกจำกควำมรู้สึกเศร้ำธรรมดำคือ จะรุนแรงกว่า เป็นอยู่นานกว่าและท�าให้สูญเสีย

หน้าที่การงานชีวิตประจ�าวันมากกว่า ถ้ำหำกอำกำรซึมเศร้ำเป็นต่อเนื่องและมีอำกำรอื่นร่วมด้วย จะเข้ำเกณฑ์

กำรวินิจฉัยเป็น “โรคซึมเศร้า”
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2. ลักษณะของโรคซึมเศร้า

 ค�ำว่ำ “โรคซึมเศร้า” ในประเทศไทยมักจะหมำยถึง Depressive disorders ซึ่งจะต้องอำศัยเกณฑ์

มำตรฐำนในกำรวินิจฉัย ในปัจจุบันจะใช้อยู่ 2 เกณฑ์หรือ 2 ระบบในกำรวินิจฉัย คือ ICD (International  

Classification of Diseases and health-related problems) ซึ่งพัฒนำโดย องค์กำรอนำมัยโลก และ DSM  

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders) พฒันำขึน้โดยสมำคมจติแพทย์อเมรกินั (American  

Psychiatric Association 2000) เกณฑ์กำรวินิจฉัยทั้งสองระบบในปัจจุบันพัฒนำใกล้เคียงกันมำก 

 โรคซึมเศร้ำที่จิตแพทย์และแพทย์ทั้งหลำยให้กำรวินิจฉัยผู้ป่วยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีอำรมณ์เศร้ำ ซึง่อำรมณ์เศร้ำจะมีอยู่เกือบตลอดทัง้วนัและเป็นทุกวัน บำงวันอำจเป็นมำก บำงวัน 

  อำจเป็นน้อย

 2. ควำมสนใจหรือควำมเพลิดเพลินในกิจกรรมต่ำงๆ ที่เคยท�ำแทบทั้งหมดลดลงอย่ำงมำก

 3. เบื่ออำหำรจนน�้ำหนักลดลงหรือบำงรำยอำจมีควำมอยำกอำหำรเพิ่มขึ้น กินมำกจนน�้ำหนักเพิ่ม 

  (เช่น 2-3 กก. ต่อเดือน)

 4. นอนไม่หลบั หรอืหลบัมำกแทบทกุวนั ส่วนใหญ่จะนอนไม่หลบั กระสบักระส่ำย หลบัดกึแต่จะตืน่เช้ำ  

  1-2 ชั่วโมงก่อนเวลำปกติที่เคยตื่นและไม่สดชื่น

 5. ท�ำอะไรช้ำ พดูช้ำ เดนิเหนิ เคลือ่นไหวช้ำลง แต่มบีำงรำยกม็หีงดุหงดิ กระสบักระส่ำย ท�ำอะไรเหมอืน 

  รีบเร่ง

 6. อ่อนเพลียหรือไร้เรี่ยวแรง ทั้งวันและแทบทุกวัน

 7. รู้สึกตนเองไร้ค่ำหรือรู้สึกผิดมำกเกินควร (หลำยรำยที่มองตน มองโลก มองอนำคตในด้ำนลบไปหมด เช่น 

  ตนไม่หล่อไม่สวยไม่เก่งไม่ดี โลกสังคมก็แย่เสื่อมโทรมทุกอย่ำงแก้ไขไม่ได้แล้ว อนำคตต้องยิ่งทุกข์ยำกล�ำบำก 

  มืดมน)

 8. สมำธิหรือควำมคิดอ่ำนช้ำลดลง

 9. คิดอยำกตำยไม่อยำกมีชีวิตอยู่ คิดถึงเรื่องกำรตำยอยู่เรื่อยๆ หรือบำงรำยพยำยำมฆ่ำตัวตำยหรือ 

  มีแผนฆ่ำตัวตำย

 ในบำงรำยที่อำกำรรุนแรงมำกจะมีอำกำรประสำทหลอน เป็นหูแว่วได้ยินเสียงคนพูดต�ำหนิติเตียนหรือ 

หลงผิดว่ำ ทุกคนรอบข้ำงมองตนเองไม่ดีแกล้งท�ำให้ตนล้มเหลว

 ถ้ามอีาการดงัข้างต้น อย่างน้อย 5 อาการ อยูน่านตัง้แต่ 2 สปัดาห์ขึน้ไป และมอีารมณ์เศร้า (ข้อ 1) หรอืเบือ่หน่าย

ไม่มีความสุข (ข้อ 2) ก็จะเรียกได้ว่า ป่วยเป็น “โรคซึมเศร้ำ” แล้ว และต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องต่อไป

3. สาเหตุของโรคซึมเศร้าและอาการซึมเศร้า

  ความผิดปกติของสารสื่อประสาท

 ในปัจจบุนัอยูใ่นระหว่ำงกำรศกึษำวจิยั ยงัไม่ทรำบแน่ชดัว่ำ โรคซมึเศร้ำเกดิจำกอะไรแน่ แต่พบว่ำผูป่้วย 

โรคซึมเศร้ำจะมีควำมผิดปกติของสำรสื่อประสำทในสมองบริเวณส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมอำรมณ์และ 

กำรแสดงออกของอำรมณ์ ซึ่งสำรสื่อประสำทดังกล่ำวจะเสียควำมสมดุล ท�ำให้กำรท�ำงำนของสมองผิดปกติไป 

และยำต้ำนเศร้ำส่วนใหญ่จะออกฤทธิต่์อสำรสือ่ประสำทเหล่ำนีม้ผีลท�ำให้ระดบัของสำรสือ่ประสำทในสมองเกดิ

ควำมสมดุลสำมำรถลดอำกำรซึมเศร้ำได้ดี
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  พันธุกรรม

 พันธุกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรเกิดโรคซึมเศร้ำเพรำะพบว่ำ ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้ำคนอื่นๆ 

ในครอบครัวมีโอกำสป่วยได้มำกกว่ำคนทั่วไป 2.8 เท่ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมมีประมำณ 

31-42% ดังนั้น ถึงแม้มีพ่อแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำลูกก็ไม่ได้เป็นกันทุกคน ยังคงมีสำเหตุและปัจจัยอื่นร่วมท�ำให้

เกิดอำกำรของโรคนี้ขึ้น

  เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด

 เหตกุำรณ์ทีก่่อควำมเครยีดในชวีติกเ็ป็นสำเหตสุ�ำคญักระตุ้นให้เกดิอำกำรซมึเศร้ำครัง้แรก (First onset) 

และยังเป็นตัวกระตุ้นกำรกลับเป็นซ�้ำ (Relapse) เหตุกำรณ์ที่ก่อควำมเครียดดังกล่ำวได้แก่ กำรประสบปัญหำ

กำรเงิน ตกงำน ถูกให้ออกจำกงำน คลอดบุตร หย่ำร้ำง กำรสูญเสียของรักหรือคนที่รัก ขัดแย้งหรือทะเลำะ 

เบำะแว้งกบัคนอืน่ ฯลฯ ซึง่ในคนทีม่แีนวโน้มจะป่วยอยูแ่ล้วเมือ่ประสบเหตกุำรณ์เหล่ำนี ้กอ็ำจเกดิอำกำรซมึเศร้ำ 

ได้ทันที แต่ก็มีบำงรำยอำกำรซึมเศร้ำจะเกิดช้ำหลังจำกนั้น 2-3 เดือน

  บุคลิกภาพส่วนตัว

 ลกัษณะบคุลกิภำพส่วนตวับำงอย่ำงกเ็ป็นปัจจยัทีท่�ำให้เสีย่งต่อกำรเป็นโรคซมึเศร้ำ เช่น เป็นคนมองโลก 

ในแง่ร้ำยอยู่เสมอ สนใจแต่ในด้ำนไม่ดีหรือด้ำนลบของสิ่งต่ำงๆ มำกกว่ำด้ำนบวก เมื่อประสบปัญหำก็ใช้วิธี 

หลกีเลีย่งหรอืหนปัีญหำ เป็นคนเกบ็กดอำรมณ์ไม่แสดงออกแม้ในสถำนกำรณ์ทีค่วร บคุคลทีม่ลีกัษณะบคุลกิภำพ 

แบบนี้มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดอำกำรซึมเศร้ำหรือเป็นโรคซึมเศร้ำ

  โรคทางกายและยา

 สำเหตุอื่นนอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว ยังมีโรคทำงกำยหลำยโรคและยำบำงชนิดสำมำรถท�ำให้เกิดอำกำร 

ซมึเศร้ำได้ เช่น โรคไข้หวดัใหญ่ ตบัอกัเสบ โรคไทรอยด์ โรคเลอืดจำง โรคเบำหวำน ยำคมุก�ำเนดิบำงชนดิ กำรดืม่ 

สุรำหรือแอลกอฮอล์ ยำโรคหัวใจและยำลดควำมดันโลหิตบำงประเภท เป็นต้น

 ถงึแม้ว่าในขณะนีย้งัไม่สรปุชดัเจนว่า โรคซมึเศร้าเกดิจากสาเหตใุด แต่กพ็อบอกได้ว่า โรคซมึเศร้าเป็นโรคของสาร

ในสมองผิดปกติและพันธุกรรม โดยมีผลกระทบจากบุคลิกภาพและความเครียดในชีวิตจึงท�าให้เกิดอาการป่วยขึ้น

4. คนไทยเป็นโรคซึมเศร้ากันมากเท่าไร

 จำกกำรส�ำรวจพบคนไทยร้อยละ 2.7 ป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำ และประมำณกำรว่ำ คนไทยอำย ุ15 ปีขึน้ไป  

ประมำณกำรจ�ำนวน 1,311,797 คน ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำประเภทรุนแรง (Major Depressive Disorder)  

เป็นครั้งๆ และอีกประมำณ 181,809 คน เป็นโรคซึมเศร้ำประเภทเรื้อรัง (Dysthymia)

5. การรักษาโรคซึมเศร้า

 เนื่องจำกอำกำรซึมเศร้ำเกิดได้จำกทั้งกำรมีปัญหำด้ำนจิตสังคมและเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ

สำรเคมีในสมอง ดังนั้น กำรรักษำโรคซึมเศร้ำที่ดีที่สุดคือ กำรรักษำทำงกำรแพทย์ร่วมกับกำรรักษำทำงจิตใจ

 กำรรักษำทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วย กำรให้ยำต้ำนเศร้ำ กำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ (ในรำยที่มีอำกำรรุนแรง)  

กำรให้ยำต้ำนโรคจิต (กรณีมีประสำทหลอน หลงผิดร่วมด้วย) ส่วนกำรรักษำทำงจิตใจได้แก่ จิตบ�ำบัด กำรให้ 

กำรปรึกษำแก้ไขปัญหำสังคมจิตใจ และกำรเรียนรู้ทักษะจัดกำรควำมเครียด
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 ส�ำหรับอำกำรซึมเศร้ำระดับน้อย กำรออกก�ำลังกำย 30-45 นำที (เป็นแบบแอโรบิกก็ยิ่งดี) อย่ำงสม�่ำเสมอ 

อย่ำงน้อย 3 ครั้งต่อสัปดำห์ จะสำมำรถช่วยลดอำกำรซึมเศร้ำได้ดี จำกกำรวิจัยพบว่ำ กำรออกก�ำลังกำยได้ผลดี

พอๆ กับกำรใช้ยำถ้ำออกก�ำลังกำยอย่ำงสม�่ำเสมอเป็นเวลำนำนพอ

ยาต้านเศร้า

 ยำต้ำนเศร้ำนอกจำกมีฤทธิ์ระงับอำกำรซึมเศร้ำแล้ว ยังสำมำรถช่วยป้องกันกำรกลับเป็นซ�้ำของโรค 

ได้ด้วย โดยกำรทีย่ำจะไปช่วยปรบัควำมสมดลุของสำรสือ่ประสำทในสมองซึง่ในกำรออกฤทธิต้์องใช้เวลำพอสมควร 

กว่ำที่จะท�ำให้อำรมณ์เศร้ำหำยไปจนกลับมำเป็นปกติ โดยทั่วไปหลังรับประทำนยำจะพบว่ำ 2-3 วันแรก 

จะท�ำให้หลบัได้ดขีึน้ จติใจสงบลง ลดควำมหงดุหงดิ ลดควำมกระวนกระวำยใจ บำงคนอำจยงัรูส้กึเพลยี ไม่มแีรง  

หลังจำกนั้น 1-2 สัปดำห์อำรมณ์ก็จะดีขึ้นจิตใจสดชื่นแจ่มใสขึ้น ส�ำหรับบำงคนอำจต้องใช้เวลำถึง 8 สัปดำห์ 

กว่ำยำจะออกฤทธิเ์ตม็ที ่ดงันัน้ ในกำรรกัษำอำกำรซมึเศร้ำไม่ควรคำดหวงัเหน็ผลในทนัททีนัใด และหลงัจำกอำกำร 

ซึมเศร้ำหำยดีแล้วก็ยังคงต้องรับประทำนยำต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อป้องกันกำรกลับซ�้ำของโรค โดยทั่วไปจะต้อง

รบัประทำนยำต่อเนือ่งอกีเป็นเวลำประมำณ 6 เดอืนถงึ 1 ปี แล้วแพทย์จงึจะลดยำลงเรือ่ยๆ จนในทีส่ดุหยดุยำได้

 ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยรู้สึกวำ่ อำกำรซึมเศรำ้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ควรหยุดยำเอง เพรำะจะท�ำให้อำกำรก�ำเริบหรือ

กลบัเป็นซ�ำ้ และกำรหยดุยำทนัทอีำจจะท�ำให้เกดิอำกำรข้ำงเคยีงได้ ดงันัน้ จงึควรปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของแพทย์ 

อย่ำงเคร่งครัด

จิตบ�าบัด

 จิตบ�ำบัดเป็นวิธีกำรรักษำที่ได้ผลดีส�ำหรับลดอำกำรซึมเศร้ำวิธีหนึ่ง จิตบ�ำบัดมีหลำยรูปแบบ แล้วแต่

ควำมเหมำะสมกับลักษณะของผู้ป่วย

  จิตบ�าบัดแบบมุ่งเน้นการปรับความคิดความเข้าใจ

  ผูป่้วยโรคซมึเศร้ำมกัจะมคีวำมรูส้กึว่ำ ชวีติล้มเหลวสิน้หวงั หำกมสีิง่ไม่ดเีกดิขึน้กจ็ะโทษต�ำหนตินเอง 

แต่เมือ่มสีิง่ดเีกดิขึน้กลบับอกกบัตนเองว่ำ เพยีงแต่โชคดเีท่ำนัน้ หรอืผูป่้วยบำงคนกเ็ชือ่เลยว่ำสิง่ต่ำงๆ ในชวีติไม่มี

ทำงดขีึน้อกีแล้ว จติบ�ำบดัแบบมุง่เน้นกำรปรบัควำมคดิควำมเข้ำใจนี ้จะช่วยให้ผูป่้วยได้เหน็กระบวนกำรคดิทำงลบ 

ของตนเองและผู้บ�ำบัดจะสอนวิธีคิดในทำงที่เป็นบวกและเกิดประโยชน์มำกขึ้น อีกทั้งจะท�ำให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ 

ว่ำตนเองสำมำรถควบคมุสิง่ต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ เรยีนรูท้ีจ่ะฟ้ืนจำกควำมล้มเหลวและได้คดิและเชือ่มัน่ในสิง่ดีๆ   

ในชีวิต

  จิตบ�าบัดแบบพฤติกรรมบ�าบัด

  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำมักจะมีปัญหำในกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นตนเอง พบบ่อยวำ่ จะนั่งเฉยๆ  

ไม่ท�ำอะไรได้เป็นชั่วโมง คิดหมกมุ่นเกี่ยวกับปัญหำของตนจนพลำดโอกำสที่ดีๆ จิตบ�ำบัดแบบพฤติกรรมบ�ำบัด

จะช่วยค้นหำและปรับพฤติกรรมที่อำจจะเป็นสำเหตุให้อำกำรซึมเศร้ำหำยช้ำหรือเป็นอยู่นำน พฤติกรรมที่อำจ

มีกำรปรับเปลี่ยนในกระบวนกำรบ�ำบัด เช่น กำรวำงแผนปฏิบัติกิจกรรมส�ำหรับตนเอง กำรแก้ไขปัญหำ กำรวำง

เป้ำหมำย และกำรฝึกทักษะทำงสังคม เป็นต้น

   จิตบ�าบัดแบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

  จติบ�ำบดัแบบนีม้เีป้ำหมำยทีช่่วยผูป่้วยแก้ไขปัญหำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลทีเ่ป็นเหตใุห้อำกำร

ซึมเศร้ำคงอยู่นำนไม่หำย เช่น ปัญหำควำมสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหำในคู่สมรส ปัญหำกับเพื่อนในที่ท�ำงำน 
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กำรบ�ำบัดจะช่วยให้เกิดกำรปรับตัวที่ดีขณะมีกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น กำรเป็นพ่อแม่ หย่ำร้ำง หรือสูญเสีย 

คนรัก

   การให้การปรึกษา

  เป็นกระบวนกำรช่วยเหลือทำงจิตใจ มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยให้เรียนรู้เข้ำใจปัญหำที่แท้จริงของตนเอง  

ผูใ้ห้กำรปรกึษำจะช่วยให้ผูป่้วยได้หำแนวทำงแก้ไขปัญหำเหล่ำนัน้อย่ำงเหมำะสม ขณะให้กำรปรกึษำ ผูป่้วยกจ็ะ

ได้เรียนรู้เข้ำใจตนเองมำกขึ้น กำรให้กำรปรึกษำนั้นไม่ได้ลดอำกำรซึมเศร้ำโดยตรง แต่จะช่วยให้ผู้ป่วยสำมำรถ 

ลดปัญหำที่ก่อควำมทุกข์ใจ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยลดอำกำรซึมเศร้ำทำงอ้อม

6. การป้องกันโรคซึมเศร้า

 ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีกำรใดที่เห็นผลชัดเจนว่ำ สำมำรถป้องกันกำรเกิดโรคซึมเศร้ำได้ วิธีกำรที่ดีที่สุด 

ในขณะนี้คือ รู้ให้เร็วตั้งแต่เริ่มมีอาการแล้วเข้ารับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องทันที

สรุป

 1. โรคซึมเศร้ำเป็นโรคที่สำรเคมีในสมองเสียควำมสมดุลและควำมเครียดในชีวิตท�ำให้เป็นมำกขึ้น

 2. โรคซึมเศร้ำมีอำกำรที่ส่งผลกระทบต่อควำมคิด ควำมรู้สึก กำรปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนและชีวิตประจ�ำวัน

 3. ยำต้ำนเศร้ำช่วยระงับอำกำรซึมเศร้ำได้ดีแต่ต้องใช้เวลำ และต้องทำนยำอย่ำงต่อเนื่องให้นำนพอ 

  เพื่อป้องกันกำรกลับซ�้ำอีก

ท่านที่ต้องการความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าเพิ่มเติมมากกว่านี้สามารถศึกษาได้

ในหนังสือ องค์ความรู้โรคซึมเศร้า : ผลการทบทวนหลักฐานทางวิชาการ

โดย นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข และคณะ



ข
หลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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หลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

การแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างได้ผลนั้นต้องอาศัยข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

มาวางแผนหรือวางระบบในการปฏิบััติงานให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมของพื้นที่เป้าหมาย

1. ความชุกและความรุนแรง

  โรคซึมเศร้ำพบได้ทั่วไป จำกกำรส�ำรวจทำงระบำดวิทยำโรคจิตเวชและปัญหำสุขภำพจิตของ

ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551 พบว่ำ คนไทยอำยุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็น Major depressive disorder 2.4% 

และ Dysthymia 0.3% พบในผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย และพบมำกที่สุด คือ กรุงเทพมหำนคร รองลงมำ คือ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธรณินทร์ กองสุข, 2551)

  โรคซมึเศร้ำถงึแม้ไม่ท�ำให้เสยีชวีติโดยตรง แต่กำรป่วยด้วยโรคซมึเศร้ำทีม่อีำกำรปำนกลำงถงึรนุแรง 

ก่อให้เกดิควำมพกิำรได้เท่ำๆ กบักำรป่วยด้วยโรคหวัใจล้มเหลว (Congestive heart failure) (Well, 1989) และ

จำกกำรประมำณภำระโรคโดยวัดจำกกำรสูญเสียปีสุขภำวะพบว่ำ โรคซึมเศร้ำก่อให้เกิดควำมสูญเสียเป็นอันดับ 

4 และคำดกำรณ์ว่ำ จะเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ 2 ในปี ค.ศ. 2020 (Murrey, 1996)

  แม้ว่ำในผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในเวชปฏิบัติทั่วไปจ�ำนวนไม่น้อยที่มีโรคซึมเศร้ำเกิดร่วมกับโรค 

ทำงกำยและโรคจิตเวชอื่นๆ แต่ 50%-70% ของผู้ป่วยที่มีโรคซึมเศร้ำเหล่ำนี้ไม่ได้รับกำรวินิจฉัยและไม่ได้รับ 

กำรรักษำอย่ำงถูกต้อง (Coyne, 1995 ; Schulberg, 1997)

2. การด�าเนินโรคและการท�านายโรค

  อำยุที่เริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำอยู่ในช่วง 20-25 ปี (Median age of onset) (Andrade et al, 

2003: Burke et al, 1991) จำกกำรศกึษำลกัษณะกำรด�ำเนนิโรคของโรคซมึเศร้ำ โดยเฉพำะกำรศกึษำธรรมชำติ

ของโรคระยะยำว (Long-term naturalistic studies) ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่ำนมำมีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนว่ำ 

โรคซึมเศร้ำ เป็นควำมเจ็บป่วยที่เรื้อรังยำวนำนตลอดชีวิต (Life long illness) (Keller, 1992 : Mulle, 1996 

: Keller, 1998 : Brodaty, 2001) มีอำกำรเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ เมื่อได้รับกำรรักษำอำกำรก็ทุเลำ และสำมำรถ 

กลับเป็นซ�้ำได้อีกและประมำณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจะมีอำกำรอยู่ตลอดไม่ทุเลำ (No remission) 

(Thornicroft, 1993) ในชัว่ชวีติของผูป่้วยโรคซมึเศร้ำจะเกดิอำกำรซมึเศร้ำประมำณ 4 ครัง้โดยเฉลีย่ (Judd, 1997)

  กำรเกดิอำกำรซมึเศร้ำในครัง้แรก (First episode) นัน้ มกัจะเกดิหลงักำรประสบเหตกุำรณ์ทีก่่อให้

เกิดควำมเครียดในชีวิต (Kessler, 1997) และจะไม่เกิดรุนแรงทันทีทันใด โดยทั่วไปอำกำรซึมเศร้ำนั้นจะค่อยๆ 

เพิ่มควำมรุนแรง
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  Melatin et al. (2004) ได้ศึกษำธรรมชำติของโรคซึมเศร้ำ (Naturalistic cohort study)  

พบว่ำ ระยะเวลำตั้งแต่เริ่มมีอำกำรซึมเศร้ำจนถึงมีอำกำรครบเกณฑ์วินิจฉัย Major depressive disorder  

คือ 1.5 เดือน (95%CI 1.3-1.7) ดังนั้นหำกมีกำรค้นหำและรีบให้กำรดูแลทันทีตั้งแต่ต้นที่เริ่มมีภำวะซึมเศร้ำ  

ก็จะสำมำรถป้องกันกำรเกิดโรคและผลกระทบที่รุนแรงต่อมำได้

  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจะมีอำกำรเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ แต่ละช่วงที่มีอำกำรซึมเศร้ำจะยำวนำนแตกต่ำง 

กันไป จำกกำรศึกษำของ Spijker et al. (2002) ซึ่งเป็น Cohort study ในผู้ป่วย Major Depressive Disorder 

รำยใหม่จ�ำนวน 273 รำย เป็นระยะเวลำ 2 ปี และวิเครำะห์ระยะเวลำป่วยด้วย Survival-analysis ผลกำรศึกษำ

พบว่ำ “Median time of duration” คือ 3 เดือน (95%CI 2.2-3.8)

  หลังจำกที่อำกำรซึมเศร้ำทุเลำหำยไปแล้ว หำกภำยในระยะเวลำ 6 เดือน มีอำกำรซึมเศร้ำเกิดขึ้น

อีกครั้ง จะเรียกว่ำ การกลับซ�้า (Relapse) (Frank et al. 1991) ซึ่งจำกกำรติดตำมผู้ป่วย Major Depression 

ที่อำกำรทุเลำหำยแล้วของ Keller (1983) พบว่ำ อัตรำกำรกลับซ�้ำมีร้อยละ 22

  การกลับเป็นใหม่ (Recurrent) หมำยถึง กำรเกิดอำกำรครั้งใหม่ ภำยหลังจำกอำกำรซึมเศร้ำ 

ครั้งก่อนหำยไปแล้วนำนกว่ำ 6 เดือน จำกกำรทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็น Naturalistic follow-up study  

พบอัตรำกำรเกิดเป็นใหม่ของโรคซึมเศร้ำ ตำมระยะเวลำที่ติดตำม ดังนี้

 ณ 1 ปี พบอัตรำกำรเกิดเป็นใหม่ ร้อยละ 37 (Lin et al, 1998)

 ณ 2 ปี พบอัตรำกำรเกิดเป็นใหม่ ร้อยละ 25-40 (Keller and Boland, 1998)

3. การคัดกรองและการวินิจฉัย

  จำกผล Systematic review ของ The US task force พบหลักฐำนที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ำ 

กำรคัดกรองโรคซึมเศร้ำในสถำนบริกำรระดับปฐมภูมิ ช่วยเพิ่มอัตรำกำรค้นพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ และยิ่งเมื่อ 

กำรคัดกรองนั้นเชื่อมโยงน�ำไปสู่กำรรักษำและกำรติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่องจะสำมำรถลดควำมเสี่ยงทั้งหลำย

ของโรคซึมเศร้ำได้ แต่ถ้ำหำกมีเพียงด�ำเนินกำรคัดกรองโดยไม่พัฒนำระบบกำรรักษำและกำรติดตำมที่เชื่อมโยง

กัน จะได้ประโยชน์น้อยมำกในกำรแก้ไขปัญหำโรคซึมเศร้ำ (Pignone, 2002)

  ในทำงเวชปฏิบัตินั้น กำรคัดกรองโรคซึมเศรำ้ควรมีระบบรองรับที่มั่นใจวำ่ ผู้ที่ได้ผลบวกจำกกำร 

คดักรองจะได้รบักำรวนิจิฉยัทีถ่กูต้อง ได้รบักำรรกัษำทีม่ปีระสทิธภิำพ และกำรตดิตำมดแูลรกัษำอย่ำงด ีประโยชน์

จำกกำรคัดกรองจะไม่เกิดเลยหำกระบบดังกล่ำวไม่ดีพอ (USPSTF, 2002)

  เครื่องมือคัดกรองโรคซึมเศร้ำที่สำมำรถใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไปหรือสถำนบริกำรปฐมภูมินั้นมีอยู่

มำกมำย กำรถำมด้วย 2 ค�ำถำม “Over the past 2 weeks, have you felt down, depressed,  

hopeless?” and “Over the past 2 weeks, have you felt little interest or pleasure in doing things?”   

มีประสิทธิภำพไม่แตกต่ำงจำกแบบประเมินที่มีจ�ำนวนข้อมำกกว่ำ (USPSTF, 2002. ; Whooley, 1997)

  แบบคดักรองโรคซมึเศร้าด้วย 2 ค�าถาม (2Q) ได้พฒันำขึน้ภำยใต้แนวคดิว่ำ ภำษำและวฒันธรรม

ท้องถิ่นที่เฉพำะจะมีอิทธิพลต่อกำรสื่อและแสดงออกของอำกำรซึมเศร้ำ ซึ่งพบว่ำ มีควำมไว (Sensitivity)  

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 97% และมีค่ำควำมจ�ำเพำะ (Specificity) 44% (สุวรรณำ อรุณพงศ์ไพศำล และคณะ, 

2550) กำรใช้แบบคดักรองนีจ้ะได้ผูป่้วยโรคซมึเศร้ำและผูท้ีเ่สีย่ง แต่จะมผีลบวกลวงอยูจ่�ำนวนหนึง่ จงึจ�ำเป็นต้อง

ประเมินอีกครั้งด้วยแบบประเมินที่มีควำมจ�ำเพำะสูง ได้แก่ แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค�าถาม (9Q) ซึ่ง

มีควำมจ�ำเพำะ 93% และกำรท�ำนำยโรคผลเป็นบวก (Likelihood ratio positive) 11.4 (ธรณินทร์, in-press) 
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แต่อย่ำงไรก็ตำมในระบบดูแลรักษำโรคซึมเศร้ำที่มีประสิทธิภำพนั้น ผู้ป่วยก็ควรได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์ 

(USPSTF, 2002) ซึ่งกำรวินิจฉัยนั้นสำมำรถใช้ได้ทั้ง ICD10 หรือ DSM-IV

4. การช่วยเหลือตนเองเมื่อมีอาการซึมเศร้า

 จำกกำรทบทวนกำรศึกษำวิจัยวิธีกำรรักษำภำวะซึมเศร้ำที่ไม่ใช่วิธีกำรหลักของกำรแพทย์ปัจจุบัน และ

รวมถงึวธิกีำรช่วยเหลอืตนเองเพือ่ลดอำกำรซมึเศร้ำทีม่ไิด้พึง่พำแพทย์ (Jorm, 2002) พอสรปุได้ตำมตำรำง ดงันี้

วิธีการ สมมุติฐานและค�าอธิบาย ข้อสรุปจากการทบทวนทางวิชาการ

การรักษา

ด้วยแสงสว่าง

แสงสว่ำงในฤดูหนำวของซีกโลกตะวันตก 

ที่น้อยไปส่งผลต่อ Circadian rhythm 

ท�ำให้บำงคนเกิดอำกำรซึมเศร้ำ กำรได้รับ 

แสงสว่ำงที่จ ้ำในตอนเช้ำจะช่วยปรับ  

Circadian rhythm ท�ำให้อำกำรซึมเศร้ำ

ทุเลำ

ส�ำหรบัโรคซมึเศร้ำตำมฤดกูำล (Seasonal 

affective disorder) จำกกำรมหวเิครำะห์ 

(Meta-analysis) พบว่ำกำรรักษำด้วย 

แสงสว่ำงได้ด ี(Lee, 1999) แต่ส�ำหรบัผูป่้วย 

โรคซมึเศร้ำทัว่ไปทีไ่ม่ได้เป็นตำมฤดกูำลยงัม ี

ข้อมูลทำงวิชำกำร จ�ำกัด (Kripke, 1998)

การนวด กำรนวดจะท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นกำรกระตุน้

กระแสประสำทจำกสมองส่วนหน้ำด้ำนขวำ  

(ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำรมณ์เศร้ำ) ไปเป็นจำก

สมองส่วนหน้ำด้ำนซ้ำยหรือมีกำรกระตุ้น

จำกทัง้สองซกีเท่ำกนั (ซึง่เกีย่วข้องกบัอำรมณ์

ที่เป็นสุข) และกำรนวดจะเพิ่มกำรท�ำงำน

ของเส้นประสำทเวกัสและกระตุ ้นกำร

แสดงออกทำงสีหน้ำซึ่งจะช่วยลดอำรมณ์

เศร้ำ (Field, 1996 and 1998)

กำรนวดส่งผลดลีดอำกำรซมึเศร้ำได้ในช่วง 

ระยะเวลำสั้นๆ แต่ผลในระยะยำวยังไม่

สำมำรถประเมินผลได้

บ�าบัดด้วยอโรมา ยังไม่มีหลักทำงวิทยำศำสตร์มำอธิบำยว่ำ 

น�้ำมันหอม อโรมำ ที่ใช้ในสปำทั้งหลำย 

ช่วยลดอำกำรซึมเศร้ำอย่ำงไร

ปัจจบุนัยงัไม่มหีลกัฐำนสนบัสนนุประโยชน์

ของกำรใช้อโรมำในโรคซึมเศร้ำมีงำนวิจัย

ชิ้นเดียว เป็นรำยงำนผู ้ป่วยที่ไม่มีกลุ ่ม

ควบคุม (Komori, 1995) แต่ส่วนใหญ่ 

อโรมำมักใช้ร่วมกับกำรนวดเป็นไปได้ว่ำ  

ผู้ป่วยอำจดีขึ้นจำกกำรนวด
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วิธีการ สมมุติฐานและค�าอธิบาย ข้อสรุปจากการทบทวนทางวิชาการ

การออกก�าลังกาย 

(Jogging, Running,  

Walking, 

Progressive 

resistance 

training, 

Bicycling)

จะเพิม่กำรท�ำงำนของสำรสือ่ประสำททีล่ด 

ควำมเครยีดและอำรมณ์เศร้ำและกำรออก

ก�ำลังกำยสม�่ำเสมอจะกระตุ้นกำรหลั่งสำร 

เอนโดรฟินซึง่เป็นสำรสร้ำงสขุในกำรอธบิำย 

ทำงจติวทิยำ กำรออกก�ำลงักำยจะช่วยหยดุ 

หรือเบี่ยงเบนควำมคิดทำงจิตวิทยำ กำร

ออกก�ำลังกำยจะช่วยหยุดหรือเบี่ยงเบน

ควำมคิดด้ำนลบของผู้ป่วยซึมเศร้ำและ 

ถ้ำออกก�ำลังกำยเป็นกลุ ่มก็จะได้สังคม 

เพื่อนฝูง

ยังมีป ัญหำด ้ำนคุณภำพในงำนวิจัยที่

เกีย่วข้องอยูบ้่ำง แต่ผลกำรศกึษำส่วนใหญ่

ก็สนับสนุนว่ำ กำรออกก�ำลังกำย ช่วยลด

อำกำรซึมเศร้ำได้ และผลในกำรลดอำกำร

ซมึเศร้ำนัน้กค็งอยูไ่ด้นำน (Babyak, 2000 

: Singh, 2001)

การหยุดดื่มสุรา กำรดืม่สรุำในปรมิำณมำกๆ จะส่งผลโดยตรง 

ให้เกิดอำรมณ์ซึมเศร้ำและกำรหยุดดื่ม 

ก็จะส่งผลดีทำงอ้อมต่อโรคซึมเศร้ำ เช่น 

ลดรำยจ่ำย ลดปัญหำทะเลำะเบำะแว้ง  

ลดปัญหำสุขภำพ

ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ กำรหยุดดื่มสุรำ

ท�ำให้อำกำรซึมเศร้ำลดลงอย่ำงชัดเจน 

ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหำติดสุรำหรือดื่มสุรำ

หนักร่วมด้วย (Davidson, 1995)

การงดดื่มกาแฟและ

การลดน�้าตาลหรือ

อาหารหวานจัด

• บำงคนดืม่กำแฟแล้วเกดิอำกำรซมึเศร้ำ 

และกำแฟยงักระตุน้ให้เกดิอำกำรวติกกงัวล 

•  บำงรำยมีอำกำรไวต่อน�้ำตำลซูโครส

ท�ำให้เกิดอำกำรซึมเศร้ำ มีเหนื่อยง่ำย 

หงุดหงิด ซึมเศร้ำ ปวดศีรษะ ง่วงนอน

จำกผลกำรทดลอง (Christensen, 1990) 

พบว่ำ กลุม่ผูป่้วยทีง่ดดืม่กำแฟและน�ำ้ตำล 

อำกำรซมึเศร้ำดขีึน้อย่ำงมนียัส�ำคญั ดงันัน้ 

กำรงดกำแฟและน�้ำตำลอำจส่งผลดีต่อ

อำกำรซึมเศร้ำในผู้ป่วยบำงรำย

5. การบ�าบัดรักษา

  ยำต้ำนอำรมณ์เศร้ำ ที่ใช้รักษำโรคซึมเศร้ำทั้งหลำย ได้แก่ Tricyclic antidepressants  

(Amitriptyline, Nortriptyline) และ selective serotonin reuptake inhibitors (Fluoxetine, Fluvoxamine)  

พบชัดเจนว่ำมีประสิทธิภำพมำกกว่ำยำหลอก ทั้งในกำรทดลองที่เลือกกลุ่มทดลองอย่ำงจ�ำเพำะเจำะจงและ 

กำรทดลองเปรยีบเทยีบในสถำนบรกิำรจรงิทัว่ไป (Schulberg, 1997 ; Murrow, 2000) และยำต้ำนเศร้ำกลุม่ใหม่ๆ  

ก็ไม่ได้ผลดีแตกต่ำงจำกยำกลุ่มเก่ำ (Geddes, 2003)

  จิตบ�ำบัดหรือกำรช่วยเหลือทำงสังคมจิตใจอื่นๆ มีประสิทธิภำพเช่นเดียวกับกำรรักษำด้วยยำ 

ต้ำนเศร้ำ แต่ต้องทุ่มเทเวลำในกำรรักษำมำกกว่ำ (Simone, 1995)

  จำกงำนวิจัย สืบค้นอย่ำงเป็นระบบ (Systematic review) พบว่ำ กำรให้ยำต้ำนอำรมณ์เศร้ำ 

ต่อเนื่องให้นำนพอ (2-3 ปี) หลังจำกที่อำกำรของโรคสงบลงแล้วจะช่วยลดควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative risk)  

ของกำรกลับซ�้ำถึง 2 ใน 3 และลด Absolute risk ของกำรกลับซ�้ำได้ถึง 50% (Geddes & Carney, 2003)
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แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค�าถาม (2Q)



68       แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค�าถาม (2Q)

ข้อแนะน�ำ ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้ได้ค�าตอบทีละข้อ	

ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ�้า	ไม่ควรอธิบายขยายความเพิ่มเติม	และให้ผู้ประเมินกาเครื่องหมาย	“3”	ในช่องที่ตรงกับ

ค�าตอบของผู้รับบริการ

ค�ำถำม ภำษำกลำง ภำษำอีสำน ภำษำท้องถิ่นใต้ มี ไม่มี

1

ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

รวมวันนี้ ท่ำนรู้สึก

หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้

สิ้นหวัง หรือไม่

ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

รวมมื่อนี่ เจ้ำมีอำกำรมูนี่บ่

: อุกอั่ง หงอย เซ็ง หนหวย

บ่เป็นตาอยู่ มีแต่อยากไฮ่

ตั้งแต่	2	อาทิตย์ก่อน	

จนถึงวันนี้	(สรรพนาม)

รู้สึกเศร้า	ใจมันหดหู้ม่าย

หรือเหม็ดหวัง	มั่งม่าย

2

ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ

รวมวันนี้ ท่ำนรู้สึก

เบือ่ ท�าอะไร กไ็ม่เพลดิเพลนิ

หรือไม่

ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำ 

รวมมื่อนี่ เจ้ำมีอำกำรมูนี่บ่

: บ่สนใจหยงั บ่อยากเฮด็หยงั

บ่ม่วนบ่ซืน

ตั้งแต่	2	อาทิตย์ก่อน

จนถึงวันนี้	(สรรพนาม)

รู้สึกเบื่อ	ไม่อยากท�าไหร

ท�าไหรกะไม่หนุกมั่งม่าย

กำรแปรผล และด�ำเนินกำรต่อไป

 • ถ้าค�าตอบ	“ไม่มี” ทั้ง	2	ค�าถาม	ถือว่า	ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า

	 •	 ถ้าค�าตอบ	 “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง	 2	 ข้อ	 (มีอาการใดๆ	 ในค�าถามที่	 1	 และ	 2)	 หมายถึง	 เป็นผู้มี	

ความเสี่ยง	หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า	ให้แจ้งผลและแนะน�าความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าแล้วให้ประเมินด้วย

แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	9Q	เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป



ง
แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค�าถาม (9Q)
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แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค�าถาม (9Q)

ข้อแนะน�ำ ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้ได้ค�าตอบทีละข้อ	

ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ�้า	ไม่ควรอธบิายขยายความเพิม่เตมิ	พยายามให้ได้ค�าตอบทกุข้อ	จากนัน้รวมคะแนนแล้วแปร

ผลตามตารางแปรผล	ควรแจ้งผลตามแนวทางการแจ้งผลอย่างเหมาะสมพร้อมให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัติวัหรอื

การดูแลรักษาในขั้นตอนต่อไป

หมำยเหตุ ให้เน้นการถามเพื่อค้นหาอาการที่มีในระยะ 2 สัปดำห์ที่ผ่านมา

ล�ำดับ
ค�ำถำม

ภำษำกลำง
ในช่วง 2 สัปดำห์

ที่ผ่ำนมำรวมทั้งวันนี้
ท่ำนมีอำกำรเหล่ำนี้

บ่อยแค่ไหน

ภำษำอีสำน
ใน 2 สัปดำห์

ที่ผ่ำนมำ รวมมื่อนี่
เจ้ำมีอำกำรมูนี่

ดู๋ซ�ำใด๋

ภำษำท้องถิ่นใต้ 
ที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ 

2 อำทิตย์ก่อนจนถึงวันนี้ 
(สรรพนำม) 
มีอำกำรพันนี้ 
บ่อยแค่ไหน

ไม่มีเลย
(บ่เคยมี	

บ่เคยเป็น)

เป็นบางวัน	
1-7	วัน	

(เป็นลางเทือ)

เป็นบ่อย	
>7	วัน	
(เป็นดู๋)

เป็นทุกวัน	
(เป็นซุมื่อ)

1 เบื่อ	ไม่สนใจอยากท�าอะไร บ่อยากเฮด็หยงั	บ่สนใจเฮด็หยงั เบื่อไม่อยากท�าไหร 0 1 2 3

2 ไม่สบายใจ	ซึมเศร้า	ท้อแท้ บ่ม่วนบ่ซื่น	เซ็ง	หงอย ไม่บายใจ	เศร้า	ท้อ 0 1 2 3

3
หลับยาก	 หรือหลับๆ	 ตื่นๆ	
หรือหลับมากไป

นอนบ่หลบั	หรอืหลบัๆ	ตืน่ๆ	
หรือนอนบ่อยากลุก

นอนไม่ใคร่หลัับ	หลับไม่ทิ่น
หรือว่าหลับมากเกิน

0 1 2 3

4
เหนื่อยง่าย	
หรือ	ไม่ค่อยมีแรง

เมือย	บ่มีแฮง เหนื่อยง่าย	หรือเหม็ดแรง
0 1 2 3

5
เบื่ออาหาร	
หรือกินมากเกินไป

บ่อยากเข่า	บ่อยากน่าม
หรือกินหลายโพด

เบือไม่อยากกินไหร	หรือกิน
มากเกิน/กินเหมือนจุกบอก

0 1 2 3

6

รูส้กึไม่ดกีบัตวัเอง	คดิว่าตวัเอง	
ล้มเหลวหรือท�าให้ตนเอง
หรือครอบครัวผิดหวัง

คึดว่าเจ้าของบ่ดี รูส้กึว่าตวัเองไม่ได้เรือ่งท�าไหร
ก้าไม่เข้าท่าท�าไหรก้าไม่ดี	
ท�าให้ตัวเองหรือครอบครัว
ผิดหวัง

0 1 2 3

7
สมาธิไม่ดีเวลาท�าอะไร	เช่น	
ดูโทรทัศน์	 ฟังวิทยุ	 หรือ
ท�างานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

คิดหยังกะบ่ออก	
เฮ็ดหยังกะลืม

ใจไม่นิ่ง	 ใจไม่อยู่กับตัว	 ใจ	
ไม่ทิน๋	เช่น	แลโทรทศัน์			ฟังวทิยุ		
หรือว่าท�าไหรที่ต้องตั้งใจ

0 1 2 3

8

พดูช้า	ท�าอะไรช้าลง	จนคนอืน่	
สังเกตเห็นได้	 หรือกระสับ
กระส่าย	ไม่สามารถอยูน่ิง่ได้	
เหมือนที่เคยเป็น

เว ่ากะซ่า	 เฮ็ดหยังกะซ่า	
หรือ	หนหวย	บ่เป็นตาอยู่

เฉื้อย	 แหลงช้า	 ท�าไหรช้า	
หรือว่าอยู่ไม่นิ่ง	ชุ่นหว่าเดิม

0 1 2 3

9
คิดท�าร้ายตนเอง	
หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี

คึดอยากตาย	บ่อยากอยู่ คิดท�าร้ายตัวเอง	
หรือตายดีหวา

0 1 2 3

        คะแนนรวมทั้งหมด

คะแนนรวม กำรแปรผล

<7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก

7-12 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับน้อย

13-18 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับปำนกลำง

>19 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับรุนแรง



จ
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 ค�าถาม (8Q)
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แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 ค�าถาม (8Q)

ข้อแนะน�ำ ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้ได้ค�าตอบทีละข้อ	

ถ้าไม่เข้าใจให้ถามซ�้า	ไม่ควรอธบิายขยายความเพิม่เตมิ	พยายามให้ได้ค�าตอบทกุข้อ	จากนัน้รวมคะแนนแล้วแปร

ผลตามตารางแปรผล	ควรแจ้งผลตามแนวทางการแจ้งผลอย่างเหมาะสมพร้อมให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัติวัหรอื

การดูแลรักษาในขั้นตอนต่อไป

ล�ำดับ
ค�ำถำม

ระยะเวลำ ภำษำกลำง ภำษำอีสำน ท้องถิ่นภำษำใต้
ไม่มี
(บ่มี)

มี

1
คิดอยำกตำย 
หรือ คิดว่ำตำยไปจะดีกว่ำ

คึดอยากตาย	หรือ	คิดว่าตายไป
คือสิดีกว่าอยู่...บ่

คิดอยากตาย	
หรือว่า	คิดว่าตายไปเสียดีหวา

0 1

2
อยากท�าร้ายตัวเอง	
หรือท�าให้ตัวเองบาดเจ็บ

อยากท�าร้ายโตเอง	
หรือเฮ็ดให้เจ้าของบาดเจ็บ...บ่

อยากท�าร้ายตัวเอง
หรือว่าท�าให้ตัวเองบาดเจ็บ

0 2

3

ใน
ช่ว

ง	
1	

เด
ือน

ที่ผ
่าน

มา
รว

มว
ันน

ี้

คิดเกี่ยวกับกำรฆ่ำตัวตำย คึดเกี่ยวกับสิข่าโตตาย...บ่ คิดฆ่าตัวตายมั้งม่าย 0 6

4

(ถ้าตอบว่าคดิเกีย่วกบัฆ่าตวัตาย	
ให้ถามต่อ)...ท่านสามารถควบคมุ	
ความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิด
อยูน่ัน้ได้หรอืไม่	หรอืบอกได้ไหม	
ว่าคงจะไม่ท�าตามความคิดนั้น
ในขณะนี้

(ถ้าตอบว่าคดิเกีย่วกบัฆ่าตวัตาย
ให้ถามต่อ)...คุมเจ้าของบ่ให้คึด
ได้บ่	หรอืบอกได้บ่ว่า	สบ่ิเฮด็ตาม
ความคึดสิข่าโตตายในตอนนี่

(ถ้าตอบว่าคดิเกีย่วกบัฆ่าตวัตาย		
ให้ถามต่อ)...(สรรพนาม)	 นึกว่า
ยับยั้งความคิดนั้นได้ม่าย	 หรือ
บอกได้ม่ายว่าจะไม่ท�าตามที่
คิดแล้ว

ได้
0

ไม่ได้
8

4 มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย มีแผนการสิข่าโตตายบ่ วางแผนจะฆ่าตัวตายมั้งม่าย 0 8

5
ได้เตรียมการที่จะท�าร้ายตนเอง
หรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย	
โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ

ได้เตรียมการสิเฮ็ดท�าร ้ายโต	
เจ้าของหรอืเตรยีมการสข่ิาโตตาย	
	โดยตั้งใจสิใฮ่เจ้าของตาย	อิหลี

เตรียมจะท�าร้ายตัวเอง	 หรือว่า
เตรียมจะฆ่าตัวตายให้พ้นๆ 0 9

6
ได้ท�าให้ตนเองบาดเจ็บ
แต่ไม่ตั้งใจที่จะท�าให้เสียชีวิต

เคยเฮ็ดใฮ่เจ้าของบาดเจ็บ
แต่บ่ได้ตั้งใจสิใฮ่เจ้าของตาย

เคยท�าให้ตัวเองเจ็บแต่ไม่ตั้งใจ
จะให้ถึงตาย

0 4

7
ได้พยายามฆ่าตัวตาย
โดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย

พยายามข่าโตตาย	
โดยหวังสิใฮ่เจ้าของตายอิหลี

พยายามจะฆ่าตัวตาย
ให้หมันตายตามที่ตั้งใจช่ายม่าย

0 10

8 ตลอดชีวิต
ที่ผ่ำนมำ

ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย เคยพยายามข่าโตตาย (สรรพนาม)	เคยพยายาม
ฆ่าตัวตายมั้งม่าย

0 4

        รวมคะแนน

คะแนนรวม กำรแปรผล

0	คะแนน ไม่มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน

1-8	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับน้อย

9-16	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับปำนกลำง

>17	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับรุนแรง

ข้อจ�ำกัดในกำรใช้

	 ข้อค�าถามที่	1-7	ใช้ประเมินการฆ่าตัวตาย	ในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาเท่านั้น

	 ข้อค�าถามที่	8	ใช้ประเมินการฆ่าตัวตาย	ในตลอดชีวิตที่ผ่านมา



ฉ
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า ICD-10
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เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าด้วย ICD-10

 กำรวินิจฉัยโรคซึมเศร้ำนั้นต้องอำศัยข้อมูลทั้งจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ป่วยและญำติ กำรตรวจร่ำงกำย  

กำรประเมินสภำพจิต และบำงรำยอำจต้องตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อแยกโรคทำงกำยที่ก่ออำกำรซึมเศร้ำ 

ในปัจจบุนัเกณฑ์ทีใ่ช้ส�ำหรบัวนิจิฉยัโรคซมึเศร้ำนัน้ม ี2 ระบบ คอื ICD-10 ซึง่พฒันำโดย องค์กำรอนำมยัโลก และ 

DSM-IV ซึ่งพัฒนำโดยสมำคมจิตแพทย์อเมริกัน

 ในระบบดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัดจะใช้เกณฑ์ของ ICD-10 เป็นหลัก โดยมีรำยละเอียด 

ของเกณฑ์วินิจฉัย ตำมรหัสโรคมีดังต่อไปนี้

F32 Depressive episode

 ใน Typical depressive episode อำกำรหลัก (Most typical symptoms) ที่จะต้องมีในผู้ป่วย 

โรคซึมเศร้ำไม่ว่ำจะอำกำรน้อย ปำนกลำง หรือรุนแรง คือ

  1. อำรมณ์เศร้ำ

  2. สูญเสียควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินและควำมสนใจ

  3. เรี่ยวแรงถดถอย เหนื่อยเพลียง่ำยขึ้นและมีกิจกรรมน้อยลง

 และมีอำกำรอื่น (Other symptoms) ร่วม ดังนี้

  1. สมำธิและควำมสนใจลดลง

  2. ควำมมั่นใจและควำมภำคภูมิใจในตนเองลดลง

  3. รู้สึกผิดและไร้ค่ำ (แม้ว่ำจะซึมเศร้ำระดับน้อย)

  4. มองอนำคตในทำงลบ

  5. มีควำมคิดหรือกำรกระท�ำที่ท�ำร้ำยตนเอง หรือฆ่ำตัวตำย

  6. กำรนอนผิดปกติ

  7. ควำมอยำกอำหำรลดลง

 อำรมณ์ที่แย่ลงนั้นมีกำรเปลี่ยนแปลงบ้ำงเล็กน้อยในวันต่อวัน และมักจะไม่ตอบสนองกับสิ่งรอบข้ำง 

ระยะเวลำที่เกิดอำกำรอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ แต่อำจสั้นกว่ำนี้ได้หำกอำกำรรุนแรงและเกิดขึ้นกว่ำปกติ ผู้ป่วย 

อำจมี Somatic symptoms ดังต่อไปนี้

  1. สูญเสียควำมสนใจหรือควำมเพลิดเพลินในกิจกรรมที่ปกติเคยสนุกสนำน

  2. ขำดปฏิกิริยำทำงอำรมณ์ต่อเหตุกำรณ์หรือสิ่งรอบข้ำงที่ปกติเคยท�ำให้เพลิดเพลินใจ

  3. ตื่นเช้ำกว่ำปกติ 2 ชั่วโมงหรือมำกกว่ำ

  4. อำรมณ์เศร้ำจะมีมำกในตอนเช้ำ

  5. ผู้อื่นสังเกตได้ว่ำมีกำรเคลื่อนไหวที่เชื่องช้ำลงหรือกระวนกระวำยมำกขึ้น

  6. เบื่ออำหำรอย่ำงมำก

  7. น�้ำหนักลด (ร้อยละ 5 ภำยใน 1 เดือน)

  8. ควำมต้องกำรทำงเพศลดลงอย่ำงมำก
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F32.0 Mild depressive episode

   เกณฑ์กำรวินิจฉัย ผู้ป่วยต้องมีอำกำรหลัก (Most typical symptoms) อย่ำงน้อย 2 อำกำร  

 ร่วมกับมีอำกำรอื่น (Other symptoms) อยำ่งน้อย 2 อำกำรและไม่มีอำกำรใดที่รุนแรง ระยะเวลำ 

 ทีเ่กดิอำกำรทัง้หมดไม่น้อยกว่ำ 2 สปัดำห์ และโดยปกตผิูป่้วยทีม่อีำกำรซมึเศร้ำระดบัน้อยจะมคีวำมทกุข์ 

 จำกอำกำรและมีควำมล�ำบำกในกำรด�ำเนินงำนให้ต่อเนื่องทั้งในงำนประจ�ำและกิจกรรมสังคม แต่ก็ 

 ยังท�ำได้ไม่หยุดจนหมดสิ้น

   กำรลงรหัสให้ครบ 5 หลัก ควรพิจำรณำว่ำมี Somatic symptoms ร่วมด้วยหรือไม่ ดังนี้

 F 32.00  Mild depressive episode without somatic symptoms

   ผู้ป่วยครบเกณฑ์วินิจฉัย Mild depressive episode และมีอำกำร Somatic symptoms  

   น้อยกว่ำ 4 อำกำร

 F 32.01  Mild depressive episode with somatic symptoms

   ผู้ป่วยครบเกณฑ์วินิจฉัย Mild depressive episode และมีอำกำร Somatic symptoms  

   ตั้งแต่ 4 อำกำรขึ้นไป (ถ้ำมีสองหรือสำมอำกำรแต่มีควำมรุนแรงมำกกว่ำปกติก็สำมำรถตัดสิน 

   เข้ำเกณฑ์วินิจฉัยนี้ได้)

 

F32.1 Moderate depressive episode

   เกณฑ์กำรวินิจฉัย ผู้ป่วยต้องมี 2 ใน 3 ของอำกำรหลัก (Most typical symptoms) 

 ร่วมกับมีอำกำรอื่น (Other symptoms) อย่ำงน้อย 3 อำกำร ในอำกำรทั้งหลำยมีสองสำมอำกำร 

 ที่มีระดับเห็นชัดเจนแต่ก็ไม่ส�ำคัญนักโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำมีอำกำรหลำกหลำยแสดงให้เห็นโดยรวม  

 ระยะเวลำที่เกิดอำกำรทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ และโดยปกติผู้ป่วยที่มีอำกำรซึมเศร้ำระดับ 

 ปำนกลำง จะมคีวำมล�ำบำกอย่ำงมำกในกำรด�ำเนนิงำนให้ต่อเนือ่งทัง้ในงำนสงัคม งำนประจ�ำและงำนบ้ำน 

 จะมีควำมล�ำบำกอย่ำงมำกในกำรด�ำเนินงำนให้ต่อเนื่องทั้งในงำนสังคม งำนประจ�ำและงำนบ้ำน

   กำรลงรหสัให้ครบ 5 อำกำรหลกั ควรพจิำรณำว่ำม ีsomatic symptoms ร่วมด้วยหรอืไม่ ดงันี้

 F 32.10 Moderate depressive episode without somatic symptoms

   ผู้ป่วยครบเกณฑ์วินิจฉัย Moderate depressive episode และมีอำกำร Somatic 

   symptoms น้อยกว่ำ 4 อำกำร

 F 32.11 Moderate depressive episode with somatic symptoms

   ผู้ป่วยครบเกณฑ์วินิจฉัย Moderate depressive episode และมีอำกำร Somatic 

   symptoms ตัง้แต่ 4 อำกำรขึน้ไป (ถ้ำมสีองหรอืสำมอำกำรแต่มคีวำมรนุแรงมำกกว่ำปกต ิกส็ำมำรถ 

   ตัดสินเข้ำเกณฑ์วินิจฉัยนี้ได้)

F32.2 Severe depressive episode without Psychotic symptoms

   เกณฑ์กำรวนิจิฉยั ผูป่้วยมคีรบ 3 อำกำรหลกั (Most typical symptoms) ร่วมกบัมอีำกำรอืน่  

 (Other symptoms) อย่ำงน้อย 4 อำกำร บำงอำกำรควรมีระดับรุนแรง แต่อย่ำงไรก็ตำมถ้ำมีอำกำร 

 ส�ำคัญเช่น กระวนกระวำย หรือกำรเคลื่อนไหวเชื่องช้ำ ผู้ป่วยอำจจะไม่เต็มใจหรือไม่สำมำรถบรรยำย 
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 อำกำรจ�ำนวนมำกในรำยละเอยีดได้ โดยภำพรวมอำกำรทีเ่กดิขึน้ดรูนุแรง ระยะเวลำทีเ่กดิอำกำรทัง้หมด 

 ไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์แต่ถ้ำอำกำรเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรง ก็อำจตัดสินให้กำรวินิจฉัยได้แม้น้อยกว่ำ  

 2 สัปดำห์

   ผู ้ป่วยที่มีอำกำรซึมเศร้ำระดับรุนแรงมักจะไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องทั้งใน 

 งำนสังคม งำนประจ�ำและงำนบ้ำน

F32.3 Severe depressive episode with Psychotic symptoms

   ผู้ป่วยมีครบเกณฑ์วินิจฉัยของ Severe depressive episode without Psychotic  

 symptoms (F32.2) และมีอำกำรหลงผิด (Delusion), ประสำทหลอน (Hallucination) หรือ  

 Depressive stupor อำกำรหลงผดิมกัจะเป็นเรือ่งกำรท�ำบำป กำรท�ำผดิหลกัศลีธรรม ควำมยำกจนหรอื 

 ภยัพบิตั ิควำมรบัผดิชอบในสิง่เหล่ำนีถ้กูสรปุโดยผูป่้วยว่ำตนเองเกีย่วข้อง อำกำรหแูว่วของผูป่้วยมกัเป็น 

 เสียงพูดใส่ร้ำยป้ำยสี กล่ำวหำ กลั่นแกล้ง และอำจมีอำกำรเคลื่อนไหวเชื่องช้ำลงจนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหว  

 (Stupor) ซึ่งต้องแยกโรคจำก Organic stupor หรือ Catatonic schizophrenia

F32.8 Other depressive episode

 Atypical depression

 Single episode of masked depression NOS

F32.9 Depressive episode, unspecified

 Depressive disorder NOS

F33 Recurrent Depressive disorder

   ผูป่้วยจะเกดิ Depressive episode ซ�ำ้ๆ (อำจเป็น Mild, Moderate, or Severe) โดยไม่มปีระวตัิ 

 ของอำกำรแมเนียหรือ Hypomania โดยทั่วไปจะเกิดอำกำรแต่ละครั้งนำนประมำณ 6-12 เดือน  

 (Median duration about 6 months) ปกตเิมือ่หำยทเุลำจะไม่มอีำกำรในระหว่ำง Episode มน้ีอยรำย 

 ที่อำกำรซึมเศร้ำคงอยู่ระหว่ำง Episode ส่วนใหญ่พบในวัยสูงอำยุ กำรเกิดอำกำรซึมเศร้ำพบบ่อยว่ำ 

 ถูกกระตุ้นโดยเหตุกำรณ์ที่ก่อควำมเครียดในชีวิต

F33.0 Recurrent depressive disorder, current episode mild

   ผู้ป่วยมีอำกำรซึมเศร้ำเกิดขึ้นหลำยครั้ง และในครั้งนี้มีอำกำรระดับน้อย เหมือนใน F32.0 

 และไม่มีประวัติของแมเนีย



แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด       77

F33.1 Recurrent depressive disorder, current episode moderate

 

   ผูป่้วยมอีำกำรซมึเศร้ำเกดิขึน้หลำยครัง้ และในครัง้นีม้อีำกำรระดบัปำนกลำง เหมอืนใน F32.1  

 และไม่มีประวัติของแมเนีย

F33.2 Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms

   ผู้ป่วยมีอำกำรซึมเศร้ำเกิดขึ้นหลำยครั้ง และในครั้งนี้มีอำกำรระดับรุนแรงแต่ไม่มีอำกำร 

 ของโรคจิต เช่น หลงผิดหรือประสำทหลอน คล้ำยเกณฑ์วินิจฉัย F32.2 และไม่มีประวัติของแมเนีย

F33.3 Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms

   ผู้ป่วยมีอำกำรซึมเศร้ำเกิดขึ้นหลำยครั้งและในครั้งนี้มีอำกำรระดับรุนแรงแต่มีอำกำรโรคจิต 

 เช่น มีหลงผิด หรือประสำทหลอน คล้ำยเกณฑ์วินิจฉัย F32.3 และไม่มีประวัติของแมเนีย

F33.4 Recurrent depressive disorder, currently in remission

   ผู้ป่วยมีอำกำรซึมเศร้ำเกิดขึ้นมำกกว่ำ 2 ครั้ง ดังเกณฑ์วินิจฉัย F33.0-F33.3 และในครั้งนี้ 

 ไม่มีอำกำรซึมเศร้ำมำหลำยเดือน

F33.8 Other recurrent depressive disorders

   อำรมณ์ซึมเศร้ำเกิดขึ้นซ�้ำ แบบอื่นๆ

  

F33.9 Recurrent depressive disorder, unspecified
 

   อำรมณ์ซึมเศร้ำเกิดขึ้นซ�้ำ จำกสำเหตุที่มิได้ระบุรำยละเอียด

   ควำมผิดปกติที่มีอำกำรเศร้ำอย่ำงเดียว NOS

F34 Persistent mood [affective] disorders

   ควำมผิดปกติ และควำมเปลี่ยนแปลงของอำรมณ์ชนิดถำวร แต่ไม่รุนแรงแค่คลั่ง หรือ

   อำรมณ์ซมึเศร้ำชัว่ครัง้ชัว่ครำวไม่รนุแรง แต่จะมอีำกำรเป็นปีๆ หรอืยำวนำนในชวีติ ท�ำให้เกดิ 

  ควำมไม่สบำย และไม่สำมำรถท�ำอะไรได้ตำมควร บำงครัง้จะกลบัเป็นอกีหรอือำจเป็นกำรคลัง่หรอื 

  อำรมณ์ซึมเศร้ำชั่วครั้งชั่วครำว อำจพบกับโรคอำรมณ์แกว่งไกวชนิดถำวร
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F34.0 Cyclothymia

   อำรมณ์ไม่คงทีช่นดิถำวร อำรมณ์เศร้ำหลำยๆ หน และเบกิบำนบ้ำง แต่ไม่รนุแรงหรอือยูน่ำน 

  พอที่จะวินิจฉัยว่ำเป็นควำมผิดปกติทำงอำรมณ์ที่เกิดขึ้นซ�้ำ และมีทั้งซึมเศร้ำหรือตื่นเต้น (F31.-)  

  หรอือำกำรซมึเศร้ำทีเ่กดิขึน้ซ�ำ้ (F33.-) พบอำกำรเหล่ำนีใ้นญำตขิองผูป่้วย ควำมผดิปกตทิำงอำรมณ์ 

  ทีเ่กดิขึน้ซ�ำ้ และมทีัง้ซมึเศร้ำหรอืตืน่เต้น ผูป่้วยโรคนีบ้ำงรำยจะเปลีย่นเป็นควำมผดิปกตทิำงอำรมณ์ 

  ที่เกิดขึ้นซ�้ำ และมีทั้งซึมเศร้ำหรือตื่นเต้น

   บุคลิกภำพผิดปกติชนิดอำรมณ์เปลี่ยนแปลง

   บุคลิกภำพแบบหดหู่

   บุคลิกภำพแบบตื่นเต้นสลับหดหู่

F34.1 Dysthymia

   
   อำกำรซึมเศร้ำเรื้อรังหลำยปี แต่ไม่รุนแรงมำก หรือกำรเกิดโรคแต่ละครั้งไม่นำนมำกพอที่จะ 

  จัดเป็นอำกำรซึมเศร้ำที่เกิดขึ้นซ�้ำ แบบรุนแรง ปำนกลำงหรือไม่รุนแรง (F33.-)

   ไม่รวม : กำรซึมเศร้ำจำกควำมกังวล (เล็กน้อยหรือไม่ถำวร) (F41.2)

F34.8 Other persistent mood [affective] disorders

   โรคอำรมณ์แกว่งไกว ชนิดถำวรอื่นๆ

F34.9 Persistent mood [affective] disorders, unspecified

   โรคอำรมณ์แกว่งไกว ชนิดถำวร ที่มิได้ระบุรำยละเอียด

F38 Other mood [affective] disorders

   ควำมผดิปกตทิำงอำรมณ์อืน่ๆ ทีไ่ม่เข้ำกบักลุม่ F30-F34 เพรำะอำกำรไม่รนุแรงและระยะเวลำ 

  ป่วยไม่นำน

F38.0 Other single mood [affective] disorders

   ควำมผิดปกติทำงอำรมณ์หลำยอย่ำงรวมกัน
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F38.1 Other recurrent mood [affective] disorders

   อำรมณ์กลับเป็นซ�้ำของโรคทำงอำรมณ์ระยะสั้น

F38.8 Other specified mood [affective] disorders

   โรคอำรมณ์แกว่งไกวที่ระบุเฉพำะอื่น

F39 Unspecified mood [affective] disorders

  
   โรคจิตทำงอำรมณ์ NOS

ข้อแนะน�าในการลงรหัสโรค

 ในกำรวินิจฉัยนั้นให้ลงเป็นรหัส 4 ตัว ที่สอดคล้องกับอำกำรเจ็บป่วยที่มีอยู่ในปัจจุบันมำกที่สุด ตัวอย่ำง

เช่น ถ้ำผู้ป่วยเกิดอำกำรซึมเศร้ำเป็นครั้งแรก และมีอำกำรเพียงสองสำมอย่ำง และผู้ป่วยยังด�ำเนินกิจกรรมท�ำ 

กำรงำนส่วนใหญ่ได้เป็นปกติ กำรวินิจฉัยในรำยนี้ก็คือ F32.0 และถ้ำผู้ป่วยมี Somatic symptoms 4 อำกำร 

กำรวินิจฉัยรำยนี้จะเป็น F32.01
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ช
แบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

ในกรณีที่ไม่สามารถบัันทึกลงในโปรแกรมรายงานได้
ในขณะที่ให้บริการ
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ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าและการปฏิบัติ
ส�าหรับผู้ป่วยและญาติ

   สิง่ทีจ่ะน�ำเสนอต่อไปนี ้เป็นสิง่จ�ำเป็นทีท่่ำนควรทรำบ จะช่วยให้ท่ำนเข้ำใจโรคซมึเศร้ำได้ดี 

 ยิ่งขึ้น และสำมำรถจัดกำรกับอำกำรซึมเศร้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

อะไรคือ อาการซึมเศร้า

 หลำยคนมคีวำมรูส้กึเศร้ำหรอืทกุข์ใจเมือ่มเีหตกุำรณ์ทีท่�ำให้ผดิหวงั เช่น เสยีเพือ่น ตกงำน สญูเสยีคนทีร่กั  

ซึ่งควำมรู้สึกเศร้ำเป็นอำรมณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ควำมรู้สึกเศร้ำหมองนี้มักจะหำยไปอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะ

เมื่อเรำได้รับสิ่งอื่นที่ดีๆ เข้ำมำในชีวิตเรำ แต่มีบำงคนที่อำรมณ์หรือควำมรู้สึกเศร้ำนี้ยังคงเป็นอยู่นำนแม้จะไม่มี

เหตุผลให้ต้องเศร้ำนำนขนำดนั้น เพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวพยำยำมช่วยเหลือ หรือแม้มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นแต่ก็ 

ไม่สำมำรถช่วยให้เขำหลุดพ้นจำกควำมเศร้ำมำเบิกบำนสนุกสนำนเหมือนเดิมได้ คนเหล่ำนี้ในระยะแรกอำจ

จะรู้สึกเศร้ำ เหงำหงอย เซ็ง และรู้สึกชีวิตที่ผ่ำนไปแต่ละวันมีแต่ควำมน่ำเบื่อไม่มีควำมสุข หำกอำกำรแย่ลง 

กอ็ำจสญูเสยีแรงจงูใจหรอืไม่มกี�ำลงัใจทีจ่ะท�ำสิง่ต่ำงๆ ไม่อยำกท�ำอะไร ไม่อยำกพดูคยุกบัใคร บำงครัง้อำจถงึกบั 

ไม่อยำกลุกขึ้นมำล้ำงหน้ำแปรงฟัน แต่งตัวในตอนเช้ำ ควำมรู้สึกและอำกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำเรียกว่ำ “อาการ

ซมึเศร้า” ซึง่จะมข้ีอสงัเกตทีแ่ยกจำกควำมรูส้กึเศร้ำธรรมดำ คอืจะรนุแรงกว่ำ เป็นอยูน่ำนกว่ำและท�ำให้สญูเสยี 

หน้ำทีก่ำรงำนและชวีติประจ�ำวนัมำกกว่ำ ถ้ำหำกอำกำรซมึเศร้ำเป็นต่อเนือ่งและมอีำกำรอืน่ร่วมด้วย จะเข้ำเกณฑ์ 

กำรวินิจฉัยเป็น “โรคซึมเศร้ำ”

ลักษณะโรคซึมเศร้า มีอะไรบ้าง

 

 1. มอีารมณ์เศร้า ซึง่อำรมณ์เศร้ำจะมอียูเ่กอืบตลอดทัง้วนัและเป็นทกุวนั บำงวนัอำจเป็นมำก บำงวนั 

อำจเป็นน้อย

 2. ความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่เคยท�ำ แทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก

 3. เบื่ออาหารจนน�้าหนักลดลงหรือบำงรำยอำจมีควำมอยำกอำหำรเพิ่มขึ้น กินมำกจนน�้ำหนักเพิ่ม 

(เช่น 2-3 กก. ต่อเดือน)

 4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน ส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับกระสับกระส่ำย หลับดึกแต่จะ 

ตื่นเช้ำ 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลำปกติที่เคยตื่นและไม่สดชื่น

 5. ท�าอะไรช้า พูดช้ำ เดินเหิน เคลื่อนไหวช้ำลง แต่มีบำงรำยก็มีหงุดหงิด กระสับกระส่ำย ท�ำอะไร

เหมือนรีบเร่ง

 6. อ่อนเพลียหรือไร้เรี่ยวแรงทั้งวันและแทบทุกวัน
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 7. รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร (หลำยรำยที่มองตน มองโลก มองอนำคตในด้ำนลบ 

ไปหมด เช่น ตนไม่หล่อ ไม่สวย ไม่เก่ง ไม่ดี โลก สังคมก็แย่เสื่อมโทรมทุกอย่ำงแก้ไขไม่ได้แล้ว อนำคตต้องยิ่ง

ทุกข์ยำกล�ำบำกมืดมน)

 8. สมาธิหรือความคิดอ่านช้าลดลง

 9. คิดอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ คิดถึงเรื่องกำรตำยอยู่เรื่อยๆ หรือบำงรำยพยำยำมฆ่ำตัวตำยหรือ

มีแผนฆ่ำตัวตำย ในบำงรำยที่อำกำรรุนแรงมำกจะมีอำกำรประสำทหลอน เป็นหูแว่ว ได้ยินเสียงคนพูดต�ำหนิ 

ติเตียน หรือหลงผิดว่ำทุกคนรอบข้ำงมองตนเองไม่ดี แกล้งท�ำให้ตนล้มเหลว

 ถ้ามีอาการดังข้างต้น อย่างน้อย 5 อาการ อยู่นานตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป และมีอารมณ์เศร้า  

(1) เบื่อหน่ายไม่มีความสุข (2) ก็จะเรียกได้ว่า ป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า” แล้ว และต้องได้รับการรักษา 

อย่างถูกต้อง

โรคซึมเศร้าและอาการซึมเศร้า เกิดจากอะไร

 ในปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำวิจัย ยังไม่มีใครรู้อย่ำงแน่ชัดว่ำ โรคซึมเศร้ำเกิดจำกอะไรแน่ แต่พบ

ว่ำ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง บริเวณส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม

และกำรแสดงออกของอำรมณ์ คือ สำรสื่อประสำทดังกล่ำวจะเสียควำมสมดุลท�ำให้กำรท�ำงำนผิดปกติไป ยำ

ต้ำนเศร้ำส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ต่อสำรสื่อประสำทเหล่ำนี้ มีผลท�ำให้ระดับของสำรสื่อประสำทในสมองเกิดสมดุล

สำมำรถลดอำกำรซึมเศร้ำได้ดี

 พันธุกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรเกิดโรคซึมเศร้ำเพรำะพบว่ำในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้ำคนอื่นๆ 

ในครอบครัวมีโอกำสป่วยได้มำกกว่ำคนทั่วไป 2.8 เท่ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรถ่ำยทอดทำงพันธุกรรมมีประมำณ 

31-42% ดังนั้น ถึงแม้มีพ่อแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำลูกก็ไม่ได้เป็นกันทุกคนยังมีสำเหตุและปัจจัยอื่นที่ท�ำให้เกิด

 เหตุการณ์ที่ก่อความเครียดในชีวิต จะเป็นสำเหตุส�ำคัญท�ำให้เกิดอำกำรซึมเศร้ำ ทั้งในกำรเริ่มต้นเกิด

โรค และกำรกลับเป็นซ�้ำหลังหำยดีแล้ว เหตุกำรณ์ที่ก่อควำมเครียดเหล่ำนั้นได้แก่ มีปัญหำกำรเงิน ตกงำน ออก

จำกงำน คลอดบุตร หย่ำร้ำง ต้องอยู่คนเดียว กำรสูญเสียของรักหรือคนที่รัก ขัดแย้งหรือทะเลำะเบำะแว้งกับ 

คนอืน่ เมือ่ประสบเหตกุำรณ์เหล่ำนีแ้ล้วคนทีม่แีนวโน้มจะป่วยอยูแ่ล้วกอ็ำจเกดิอำกำรซมึเศร้ำได้ทนัท ีแต่กม็บีำงรำย 

อำกำรซึมเศร้ำจะเกิดช้ำหลังจำกนั้นสองสำมเดือน

 ลกัษณะบคุลกิภำพส่วนตวับำงอย่ำงกเ็ป็นปัจจยัทีท่�ำให้เสีย่งต่อกำรเป็นโรคซมึเศร้ำ เช่น เป็นคนมองโลก 

ในแง่ร้ำยอยู่เสมอ สนใจแต่ในด้ำนไม่ดีหรือด้ำนลบของสิ่งต่ำงๆ มำกกว่ำด้ำนบวก เมื่อประสบปัญหำก็ใช้วิธี 

หลกีเลีย่งหรอืหนปัีญหำ เกบ็กดอำรมณ์ไม่แสดงออกแม้ในสถำนกำรณ์ทีค่วร บคุคลทีม่ลีกัษณะบคุลกิภำพแบบนี้ 

มีควำมเสี่ยงสูงที่จะมีอำกำรซึมเศร้ำหรือเป็นโรคซึมเศร้ำ

 สำเหตอุืน่นอกจำกทีก่ล่ำวมำแล้วได้แก่กำรเจบ็ป่วยด้วยโรคทำงกำยและยำต่ำงๆ มโีรคทำงกำยหลำยโรค 

และยำบำงอย่ำงทีท่�ำให้เกดิอำกำรซมึเศร้ำ เช่น โรคไข้หวดัใหญ่ ตบัอกัเสบ โรคไทรอยด์ โรคเลอืดจำง โรคเบำหวำน  

ยำคุมก�ำเนิดบำงชนิด กำรดื่มสุรำหรือแอลกอฮอล์ ยำโรคหัวใจและยำลดควำมดันโลหิตบำงประเภท เป็นต้น

 ถึงแม้ว่ำ ในขณะนี้ยังไม่สรุปชัดเจนว่ำ โรคซึมเศร้ำเกิดจำกสำเหตุใด แต่ก็พอบอกได้ว่ำ โรคซึมเศร้ำ 

เป็นโรคของสำรในสมองผิดปกติและพันธุกรรมโดยมีผลกระทบจำกบุคลิกภำพและควำมเครียดในชีวิตจึงท�ำให้

เกิดอำกำรป่วยขึ้น
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คนไทยเป็นโรคซึมเศร้ากันมากเท่าไร

 จำกกำรส�ำรวจพบคนไทยร้อยละ 3 ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ำ ประมำณกำรว่ำคนไทยอำยุระหว่ำง 15-59 ปี 

ไม่น้อยกว่ำ 800,000 คน ป่วยเป็นโรคซมึเศร้ำทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้ๆ และอกีประมำณ 300,000 คน เป็นโรคซมึเศร้ำ

เรื้อรัง

โรคซึมเศร้า รักษาอย่างไร

 เนื่องจำกอำกำรซึมเศร้ำเกิดได้จำกทั้งมีปัญหำด้ำนจิตสังคมและเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ 

สำรเคมีในสมอง ดังนั้น การรักษาโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดคือการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับการรักษาทางจิตใจ

 กำรรกัษำทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วย กำรให้ยำต้ำนเศร้ำ กำรรกัษำด้วยไฟฟ้ำ (ในรำยทีม่อีำกำรรนุแรง) 

กำรให้ยำต้ำนโรคจิต (กรณีมีประสำทหลอน หลงผิดร่วมด้วย) ส่วนกำรรักษำทำงจิตใจ ได้แก่ จิตบ�ำบัด กำรให้ 

กำรปรึกษำแก้ไขปัญหำสังคมจิตใจ และกำรเรียนรู้ทักษะจัดกำรควำมเครียด

 ส�ำหรบัอำกำรซมึเศร้ำระดบัน้อย กำรออกก�ำลงักำย 30-45 นำท ี(เป็นแบบแอโรบกิกย็ิง่ด)ี อย่ำงสม�ำ่เสมอ

อย่ำงน้อย 3 ครั้งต่อสัปดำห์ จะช่วยให้ดีขึ้นได้ จำกกำรวิจัยพบว่ำได้ผลดีพอๆ กับกำรใช้ยำ ถ้ำออกก�ำลังกำย 

อย่ำงสม�่ำเสมอเป็นเวลำนำนพอ

ยาต้านเศร้า

 ยำต้ำนเศร้ำโดยทัว่ไปมฤีทธิร์ะงบัอำกำรซมึเศร้ำ แต่กส็ำมำรถช่วยป้องกนักำรกลบัเป็นซ�ำ้ของโรคได้ด้วย  

โดยกำรทีย่ำจะไปช่วยปรบัควำมสมดลุของสำรสือ่ประสำทในสมองซึง่ต้องใช้เวลำพอสมควรกว่ำทีจ่ะท�ำให้อำรมณ์

เศร้ำหำยไป กลับมำเป็นปกติ หลังรับประทำนยำไป 2-3 วันแรก จะท�ำให้หลับได้ดีขึ้นและจิตใจสงบลง ลดควำม

หงุดหงิด กระวนกระวำยใจ บำงคนอำจยังรู้สึกเพลียอ่อนแรง หลังจำกนั้น 1-2 สัปดำห์ อำรมณ์ก็จะดีขึ้นจิตใจ

สดชื่นแจ่มใสขึ้น บำงคนอำจต้องใช้เวลำถึง 8 สัปดำห์กว่ำยำจะออกฤทธิ์เต็มที่ ดังนั้นในกำรรักษำอำกำซึมเศร้ำ 

ไม่ควรคำดหวังเห็นผลในทันทีหลังจำกอำกำรซึมเศร้ำหำยดีแล้วก็ยังต้องรับประทำนต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อ

ป้องกนักำรกลบัซ�ำ้ของโรค โดยทัว่ไปจะต้องรบัประทำนยำต่อไปอกีเป็นเวลำประมำณ 6 เดอืนถงึ 1 ปี แล้วแพทย์

จึงจะลดยำลงเรื่อยๆ จนในที่สุดหยุดยำได้

 เมื่อรู้สึกว่ำอำกำรซึมเศร้ำดีขึ้นแล้วไม่ควรหยุดยำเอง เพรำะจะท�ำให้อำกำรก�ำเริบหรือกลับเป็นซ�้ำ กำร

หยุดยำทันทีจะท�ำให้เกิดอำกำรข้ำงเคียงได้ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่ำงเคร่งครัด

จิตบ�าบัด

 จิตบ�ำบัดเป็นวิธีกำรรักษำที่ได้ผลดีในกำรลดอำกำรซึมเศร้ำวิธีหนึ่ง จิตบ�ำบัดมีหลำยรูปแบบ แล้วแต่

ควำมเหมำะสมกับลักษณะของผู้ป่วย 

 จิตบ�าบัดแบบมุ่งเน้นการปรับความคิดความเข้าใจ

 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจะมีควำมรู้สึกว่ำชีวิตล้มเหลวสิ้นหวัง เมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็จะโทษต�ำหนิตนเอง  

แต่เมื่อมีสิ่งดีเกิดขึ้นกลับบอกกับตนเองเพียงแต่โชคดีเท่ำนั้น หรือมำกกว่ำนั้นก็เชื่อเลยว่ำสิ่งต่ำงๆ ไม่มีทำงดีขึ้น
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อีกแล้ว จิตบ�ำบัดแบบมุ่งเน้นกำรปรับควำมคิดควำมเข้ำใจนี้ จะช่วยผู้ป่วยได้เห็นกำรคิดทำงลบของตนเองและ

จะสอนวิธีคิดในทำงที่เป็นบวกและเกิดประโยชน์มำกขึ้น อีกทั้งจะท�ำให้ได้เรียนรู้ว่ำสำมำรถควบคุมสิ่งต่ำงๆ  

ที่เกิดขึ้นในชีวิต เรียนรู้ที่จะฟื้นจำกควำมล้มเหลวและได้คิด และเชื่อมั่นในสิ่งดีๆ ในชีวิต

 จิตบ�าบัดแบบพฤติกรรมบ�าบัด

 ผูป่้วยโรคซมึเศร้ำมกัจะมปัีญหำในกำรสร้ำงแรงจงูใจเพือ่กระตุน้ตนเอง พบบ่อยว่ำจะนัง่เฉยๆ ไม่ท�ำอะไร

ได้เป็นชัว่โมง คดิหมกมุน่เกีย่วกบัปัญหำของตนจนพลำดโอกำสทีด่ีๆ  จติบ�ำบดัแบบพฤตกิรรมบ�ำบดัจะช่วยค้นหำ

และปรับพฤติกรรมที่อำจจะเป็นสำเหตุให้อำกำรซึมเศร้ำหำยช้ำหรือคงอยู่นำน พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยน ได้แก่ 

กำรวำงแผนปฏิบัติกิจกรรม กำรแก้ไขปัญหำ กำรวำงเป้ำหมำย และกำรฝึกทักษะทำงสังคม เป็นต้น

 จิตบ�าบัดแบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

 จิตบ�ำบัดแบบนี้มีเปำ้หมำยที่ช่วยผู้ป่วยแก้ไขปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลที่เป็นสำเหตุให้อำกำร 

ซึมเศร้ำคงอยู่นำนไม่หำย เช่น ปัญหำในครอบครัว ปัญหำในคู่สมรส ปัญหำกับเพื่อนในที่ท�ำงำน หรือช่วยให้ 

เกิดกำรปรับตัวที่ดีขณะมีกำรเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น กำรเป็นพ่อแม่ หย่ำร้ำง หรือสูญเสียคนรัก

การให้การปรึกษา

 เป็นกระบวนกำรช่วยเหลือทำงจิตใจ มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้เข้ำใจปัญหำที่แท้จริงของตนเอง ผู้ให้ 

กำรปรกึษำจะช่วยให้ผูป่้วยได้หำแนวทำงแก้ไขปัญหำเหล่ำนัน้อย่ำงเหมำะสม ขณะให้กำรปรกึษำผูป่้วยกจ็ะเรยีนรู้

เข้ำใจตนเองมำกขึน้ กำรให้กำรปรกึษำจะไม่ได้ลดอำกำรซมึเศร้ำโดยตรง แต่จะช่วยท�ำให้ปัญหำทีก่่อควำมทกุข์ใจ 

แก่ผู้ป่วยได้รับกำรแก้ไข เป็นกำรลดอำกำรซึมเศร้ำทำงอ้อม

ข้อแนะน�าการจัดการกับอาการของโรคซึมเศร้า

 แนวทางที่กล่าวถึงต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านจัดการกับอาการที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 อาการเบื่อเซ็ง ท�าอะไรไม่เพลิดเพลิน คิดช้าท�าช้า

 1. ตั้งเป้ำหมำยส�ำหรับกิจกรรมแต่ละวัน ก�ำหนดกิจกรรมที่จะท�ำทั้งวันโดยจัดรำยกำรกิจกรรมต่ำงๆ  

  ในแต่ละช่วงเวลำ แล้วพยำยำมปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดตำมที่ก�ำหนดไว้เท่ำที่จะท�ำได้

 2. กิจกรรมอะไรที่เคยท�ำแล้วเพลิดเพลิน พยำยำมเพิ่มเวลำส�ำหรับกิจกรรมเหล่ำนั้น

 3. หลีกเลี่ยงกำรเปรียบเทียบกระท�ำหรือควำมรู ้สึกในปัจจุบัน ขณะที่ท่ำนมีอำกำรซึมเศร้ำกับ 

  เมื่อก่อนที่ยังปกติดีไม่มีอำกำร

 4. ให้รำงวัลกับควำมพยำยำม และควำมส�ำเร็จก้ำวเล็กๆ ที่ท�ำได้ตำมเป้ำหมำย กำรหำยจำกอำกำร 

  ซึมเศร้ำต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกำรหัดเดินใหม่หลังประสบอุบัติเหตุขำหัก

 5. ถ้ำรู้สึกว่ำกิจกรรมเหล่ำนั้นยำกเกินไป ไม่ต้องผิดหวัง ให้แตกกิจกรรมใหญ่เป็นกิจกรรมย่อยๆ  

  แล้วค่อยเริ่มใหม่อย่ำงช้ำๆ ทีละกิจกรรม
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เบื่ออาหาร

 ควรรับประทำนอำหำรทีละน้อย ให้บ่อยขึ้น โดยเฉพำะอำหำรที่ชอบรับประทำน ผลไม้หรือน�้ำผลไม้ 

ให้มำกขึ้น ไม่ควรเร่งรีบในกำรรับประทำนอำหำร ควรมีเวลำกับกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงสบำย

ปัญหาในการนอน

 1. พยำยำมตื่นนอนตอนเช้ำเวลำเดิมทุกวัน

 2. หลีกเลี่ยงกำรงีบหลับกลำงวัน

 3. ลดชำกำแฟให้เหลือน้อยที่สุดและไม่ควรดื่มหลังเที่ยงวันหรืองดไปเลยได้ยิ่งดี

 4. ตื่นนอนตอนเช้ำให้ลุกขึ้นจำกที่นอนไปท�ำกิจกรรมที่ผ่อนคลำย ไม่ควรนอนต่อขณะที่ตื่นแล้ว

 5. ออกก�ำลังกำย 30-45 นำที อย่ำงน้อยสำมครั้งต่อสัปดำห์ (ออกก�ำลังกำยแบบแอโรบิก เช่น  

  กำรเดินเร็ว วิ่ง หรือเต้นแอโรบิกได้ยิ่งดี)

ความคิดทางลบ

 ควำมคิดด้ำนลบจะดึงควำมสนใจของท่ำนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ำไปในสิ่งที่ท�ำให้ไม่ชอบตัวเอง ไม่ชอบ

สภำพชีวิตปัจจุบันของตนเอง ท�ำให้มองปัญหำแย่กว่ำควำมเป็นจริง และประเมินควำมสำมำรถตนเองต�่ำ กลวิธี

ต่อไปนี้อำจช่วยให้ท่ำนปรับกำรคิดใหม่ที่สมดุลกว่ำเดิม

 1. นึกอย่ำงรอบคอบหำส่วนดีที่สุดของท่ำน อย่ำงน้อย 3 อย่ำง ถ้ำคิดไม่ออกหรือหำไม่ได้ ลองให้ 

เพื่อนสนิทหรือญำติใกล้ชิดช่วยหำ แล้วเขียนบันทึกไว้และน�ำติดตัวตลอดเวลำ หยิบขึ้นมำอ่ำนทุกครั้งที่ท่ำน 

มีควำมคิดทำงลบกับตัวเอง

 2. มีสมุดบันทึกประจ�ำวันเล็กๆ ส�ำหรับบันทึกสิ่งดีงำมที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ท�ำให้ท่ำนสุขใจ และพูดคุย 

สิ่งเหล่ำนี้กับเพื่อนหรือญำติสนิท

 3. นึกย้อนอดีต เหตุกำรณ์ที่มีควำมประทับใจ สุขใจ และวำงแผนจัดให้มีโอกำสหรือเหตุกำรณ์ดีๆ  

เช่นนั้นอีกในอนำคต

 4. หลกีเลีย่งกำรพดูคยุเกีย่วกบัควำมรูส้กึทีไ่ม่ดหีรอืควำมคดิทำงลบ เพรำะไม่ก่อประโยชน์ กำรพดูคยุ

เพื่อแก้ปัญหำที่มีอยู่จะมีประโยชน์มำกกว่ำ

 5. ส�ำหรบัเหตกุำรณ์หรอืควำมคดิไม่ดทีีเ่กดิขึน้ ควรพยำยำมหำค�ำอธบิำยอืน่ๆ นอกเหนอืจำกกำรโทษ

ตนเองหรือมองวำ่เป็นควำมผิดของตนเอง โดยคิดหำข้อสรุปใหม่ คิดถึงควำมเป็นไปได้อื่นๆ ที่สำมำรถอธิบำย

เหตุกำรณ์หรือควำมคิดเหล่ำนั้น

 6. อย่ำอยู่ว่ำงเกินไป จัดกิจกรรมให้ยุ่งๆ เข้ำไว้ หลีกเลี่ยงกำรนั่งๆ นอนๆ โดยไม่ท�ำอะไร
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คิดไม่ตก กังวลกับปัญหา

 ควรท�ำควำมกังวลที่มีให้เกิดเป้ำหมำยที่มีประโยชน์ อย่ำปล่อยให้ตนเองกังวลไปเรื่อยโดยไม่มีจุดหมำย  

จงหยบิยกเอำปัญหำทีค่ดิว่ำส�ำคญัทีส่ดุมำ 1-2 ปัญหำ เพือ่เอำมำตดัสนิใจ แก้ไขอย่ำงจรงิจงั ท่ำนอำจน�ำมำพดูคยุ 

ปรึกษำกับแพทย์พยำบำล หรือผู้ให้กำรปรึกษำที่ดูแลท่ำน หรือเพื่อน ญำติสนิท

 นั่งลงในที่สงบพร้อมกระดำษดินสอ/ปำกกำ และด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำที่จะแนะน�ำ 

ดังต่อไปนี้

 1. เขยีนประโยคทีอ่่ำนแล้วให้เข้ำใจได้ว่ำ ปัญหำจรงิๆ คอือะไร หรอืก�ำหนดเป้ำหมำยทีอ่ยำกท�ำให้ส�ำเรจ็

 2. นึกวิธีแก้ไขปัญหำที่พอจะเป็นไปได้ 5-6 วิธี (ไม่จ�ำเป็นว่ำจะต้องเป็นทำงที่ดีที่สุด) แล้วเขียนลงไป

 3. พิจำรณำจุดดีจุดด้อยของแต่ละวิธี

 4. เลือกวิธีแก้ไขปัญหำที่ดีที่สุด (คือ มีจุดดีมำกกว่ำและจุดด้อยนั้นแก้ไขได้) และเหมำะสมกับท่ำน

 5. ก�ำหนดขั้นตอนที่จะปฏิบัติจริงๆ ตำมวิธีแก้ไขปัญหำที่ท่ำนเลือก

 6. ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ (ควรใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่)

 อย่ำลืมทบทวนว่ำปฏิบัติตำมนั้นแล้วได้ผลหรือไม่ ถ้ำไม่ได้ผลก็อย่ำท้อใจเริ่มใหม่อีกครั้ง

การจัดการกับความเครียด

 อำกำรซึมเศร้ำพบได้บ่อยในผู้ที่ประสบกับเหตุกำรณ์ที่ท�ำให้เครียดหรือเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงที่ต้อง 

ปรับตัวในปีที่ผ่ำนมำ เช่น สูญเสียคนที่รัก หย่ำร้ำง ตกงำน ย้ำยที่อยู่/ที่ท�ำงำน/ย้ำยโรงเรียน กำรคลอดบุตร  

มีปัญหำหนี้สิน ฯลฯ เหตุกำรณ์เหล่ำนี้จะท�ำให้เกิดควำมเครียดต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเกิดอำกำรซึมเศร้ำได้ 

ดงันัน้ เพือ่ทีจ่ะรกัษำอำกำรซมึเศร้ำให้หำยขำดและป้องกนัไม่ให้เกดิซ�ำ้อกี จงึจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ต้องแก้ไขเหตกุำรณ์

ที่ก่อควำมเครียดเหล่ำนั้น

 กำรแก้ไขสำมำรถใช้ขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น กำรด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังกล่ำว

จะท�ำให้ท่ำนทรำบว่ำที่จริงแล้ว อะไรคือสิ่งที่ก่อควำมเครียด จำกนั้นท่ำนจึงค่อยคิดก�ำหนดวิธีกำรแก้ไขและ 

ช่วยเหลือตนเอง

 ไม่ใช่ว่ำควำมเครียดทุกอย่ำงจะแก้ไขได้จนหมดสิ้น ถ้ำท่ำนรู้สึกว่ำไม่สำมำรถจัดกำรได้ด้วยตัวท่ำนเอง  

ก็ควรปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญ ได้แก่ แพทย์ พยำบำล หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่ได้รับกำรฝึกอบรมในเรื่องนี้

อย่ำงดีแล้ว ซึ่งเขำเหล่ำนี้จะสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำวิธีกำรหรือเทคนิคอื่นๆ แก่ท่ำน รวมถึงให้กำรปรึกษำเพื่อช่วย

ท่ำนแก้ไขปัญหำทำงสังคมจิตใจที่มี
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สรุป

 1. โรคซึมเศร้ำเป็นโรคที่สำรเคมีในสมองเสียควำมสมดุล ควำมเครียดในชีวิตท�ำให้เป็นมำกขึ้น

 2. โรคซึมเศร้ำมีอำกำรที่ส่งผลกระทบต่อควำมคิด ควำมรู้สึก กำรปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนและชีวิตประจ�ำวัน

 3. ยำต้ำนเศร้ำช่วยระงับอำกำรซึมเศร้ำได้ดีแต่ต้องใช้เวลำและต้องรับประทำนอยู่นำนเพื่อป้องกัน 

  กำรกลับซ�้ำอีก

 4. ท่ำนและครอบครัวสำมำรถช่วยกัน ร่วมมือกันเอำชนะโรคซึมเศร้ำได้ โดยไม่ท�ำตัวให้ว่ำงมำกเกิน  

  หลีกเลี่ยงกำรคิดทำงลบ ช่วยกันแก้ไขปัญหำและลดเหตุกำรณ์ที่ก่อควำมเครียด



ฌ
เภสัชวิทยาที่ส�าคัญของยาต้านเศร้า
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เภสัชวิทยาที่ส�าคัญของยาต้านเศร้า
Selective Serotonin Reuptake Inhibiters (SSRls)

 SSRIs เป็นกลุ่มยำที่ออกฤทธิ์ยับยั้งกำรดูดกลับสำรสื่อประสำทซีโรโทนินของเซลล์ประสำท ซึ่งมีผล 

เพิม่ควำมเข้มข้นของซโีรโทนนิในช่องว่ำงระหว่ำงเซลล์ประสำททีอ่ยูใ่นระบบประสำทส่วนกลำง (CNS Synapses)

SSRI ที่มีใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน ได้แก่

 1. Fluoxetine

 2. Fluvoxamine

 3. Paraxatine

 4. Sertraline

 5. Escitaloprum

ข้อบ่งชี้ในการใช้
 1. Depression

 2. Panic disorder

 3. Social phobia

 4. Bulimia nervosa

 5. Obsessive compulsive disorder

 6. Post-traumatic stress disorder

 7. Generalized anxiety disorder

 8. Pre-menstrual disorder

ข้อควรระวังในการใช้
 1. ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ SSRIs ในขณะที่ผู้ป่วยมีอำกำร Mania และถ้ำใช้อยู่แล้วก็ต้องรีบหยุดยำ

 2. ควรหลกีเลีย่งกำรใช้ SSRl ในผูป่้วยลมชกั ถ้ำไม่สำมำรถตดิตำมกำรดแูลผูป่้วยได้อย่ำงใกล้ชดิสม�ำ่เสมอ 

  หรือรีบหยุดยำถ้ำอำกำรลมชักแย่ลง และปรึกษำจิตแพทย์ ถ้ำจ�ำเป็นต้องให้ยำกลุ่มนี้

 3. Acute angle-closer glaucoma

 4. Diabetes mellitus (หลังกำรใช้ยำควรติดตำมดูระดับน�้ำตำลในเลือด)

 5. Pregnancy and breast-feeding

 6. ผู้ป่วยที่มีควำมคิดฆ่ำตัวตำย ต้องเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด
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Withdrawal Symptoms
 • อำจเกิดขึ้นได้หลังหยุด SSRI, อำกำรได้แก่ คลื่นไส้ อำเจียน จุกเสียดแน่นท้อง กระสับกระส่ำย

ผลข้างเคียงของ SSRIs

 1. ระบบทางเดินอาหาร

  • คลื่นไส้ อำเจียน ท้องเสีย พบได้มำกกว่ำกลุ่ม TCA

  • ผลข้ำงเคียงที่เกิดขึ้นนี้ จะขึ้นกับปริมำณยำที่ให้และจะหำยไปใน 2-3 สัปดำห์แรก

 2. นอนไม่หลับ

  • พบได้ในผู้ป่วยบำงรำย จะมีอำกำรอยู่ไม่สุข กระสับกระส่ำยและนอนไม่หลับ

  • วธิกีำรแก้ไขอำจเพิม่ยำกลุม่ Benzodiazepine เช่น Diazepam, Clonazepate, Lorazepam

 3. Sexual effect

  • พบได้ในกลุ่มยำต้ำนเศร้ำทุกกลุ่ม แต่จะพบมำกกว่ำในกลุ่ม SSRI เช่น Erectile dysfunction, 

   Loss of Libido, anogasmia, delay ejaculation

  • ถ้ำพบอำกำรเหล่ำนี้ ให้พิจำรณำว่ำ เมื่อเวลำผ่ำนไป อำกำรลดลงหรือหำยไปหรือไม่ ถ้ำยัง 

   มอีำกำรอำจลดยำ หรอืถ้ำลดยำแล้วอำกำรยงัคงมอียูก่เ็ปลีย่นกลุม่ยำ และสำมำรถให้ยำทีแ่ก้ไข 

   arousal or erectile dysfunction ร่วมด้วยก็ได้ เช่น Sildenafil Yohimbin Neoostigmine

 4. Neurological effect
  • SSRI สำมำรถกระตุ้นให้เกิดอำกำรทั้ง Migraine และ Tension headaches แต่อำกำรจะเป็น 

   ชั่วครำว มักจะดีขึ้นและหำยไปในอำทิตย์แรก แต่อยำ่งไรก็ตำมมีหลักฐำนทำงวิชำกำร ถ้ำให้ 

   SSRI นำนอย่ำงต่อเนื่องจะช่วยป้องกันและรักษำ Migraine

  • SSRI มีรำยงำนพบว่ำสัมพันธ์กับกำรเกิด Extra pyramidal reactions เช่น akathesia  

   dystonia parkinsonism และ tardive dyskinesia แต่พบได้น้อย ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วย 

   สูงอำยุ โดยเฉพำะที่เป็นโรคพำร์คินสันอยู่แล้ว

 5. ผลต่อน�้าหนักตัว
  • Fluoxetine ท�ำให้น�ำ้หนกัลดในช่วงแรกๆ ของกำรให้ยำ และน�ำ้หนกัจะเพิม่ขึน้เองในภำยหลงั

 6. Serotonin Syndrome
  • SSRI ท�ำให้เกิดอำกำร Serotonin Syndrome ซึ่งเป็นภำวะที่มีกำรท�ำงำนของ serotonin 

   มำกเกนิไป อำกำรทีพ่บได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสยี ร้อนวบูวำบตำมตวั เหงือ่ออก Hypothermia, 

   Lethergy myoclonus มักพบบ่อยในรำยที่ได้ยำที่ออกฤทธิ์ต่อ serotonin หลำยๆ ตัว เช่น 

   ได้ยำต้ำนเศร้ำกลุ่ม SSRI ร่วมกับ fenfluramine, dexfenfuramine
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Tricyclic antidepressants (TCAs)

 TCA ออกฤทธิ์ ที่ระบบประสำทส่วนกลำง ยับยั้งกำรดูดกลับของสำรสื่อประสำท norepinephrine 

และ serotonine และมีฤทธิ์ competitive antagonist ที่ muscarimic acetylcholine receptors รวมทั้ง 

histamine H
1
 และ α-adrenergic receptors

ยากลุ่มนี้ที่มีใช้ในประเทศไทย ได้แก่
 1. Amitriptyline

 2. Imipramine

 3. Nortriptyline

 4. Clomipramine

 5. Doxepin

 6. Desipramine

ข้อบ่งชี้ในการรักษา
 1. โรคซึมเศร้ำ (Major depressive disorder) เป็นข้อบ่งชี้หลักในกำรใช้ยำกลุ่ม TCA

 2. ภำวะซึมเศร้ำจำกโรคทำงกำย

 3. Panic disorder

 4. Generalized anxiety disorder

 5. Obsessive compulsive disorder โดยเฉพำะยำ Clomipramine ได้ผลพอๆ กับ SSRI

 6. Eating disorder ทั้ง anorexia nervosa และ bulimia nervosa ตอบสนองดีต่อ Imipramine 

  และ desipramine และ TCA ตัวอื่นๆ ก็ได้ผลเช่นกัน

 7. Pain disorder

  • Chronic pain disorder รวมทั้ง Migraine

ผลข้างเคียง

1.  Cardiomuscular effects
 • TCAs มีผลข้ำงเคียงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจำกกำรออกฤทธิ์ยับยั้ง alpha-adrenegic 

  receptor ซึ่งจะเกิดอำกำรใจสั่น ใจเต้นเร็วและ orthostatic hypotension

 • ยำ Noretriptyline ออกฤทธิ์ต่อ alpha-adrenergic น้อย ท�ำให้มีผลข้ำงเคียงด้ำนนี้น้อยกว่ำ 

  TCAs ตัวอื่นๆ

 • TCAs อำจกระตุ้นให้เกิด arrhythmias ในผู้ป่วยที่มี subclinical sinus node dysfunction 

  เช่น ผู้ป่วยที่มี Tachyarrhythmias
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 • TCAs ท�ำให้ ECG ผิดปกติ เช่น flattened T waves, prolong QT interval และ depressed  

  ST segments

 • ดังนั้นในกำรใช้ยำ TCAs ควรเริ่มในขนำดต�่ำและค่อยเพิ่มขึ้นพร้อมกับติดตำมดู cardiac function

 • ควรหยุดยำ TCAs 2-3 วันก่อนกำรผ่ำตัดเนื่องจำกอำจเกิด Hypertensive episode ระหวำ่ง 

  กำรผ่ำตัดได้

2.  Anticholinergic effect
 • Amitriptyline, Imipramine, doxepin จะมี Anticholinergic effect ค่อนข้ำงมำก ส่วน  

  Nortriptyline มีน้อยกว่ำและ desipramine มีน้อยที่สุด

 • อำกำรที่พบ คือ ปำกแห้ง ท้องผูก ตำพร่ำมัว ปัสสำวะคั่ง ใจเต้นเร็ว

 • กำรแก้ไข ควรแนะน�ำให้ผู้ป่วยเคี้ยวหมำกฝรั่ง หรืออมลูกอม ถ้ำมีอำกำรปำกแห้ง และให้ยำ 

  Bethanechol (Urecholine) 25-50 mg. bid or tid กรณทีีม่ภีำวะปัสสำวะคัง่หรอืปัสสำวะล�ำบำก

 • จำกผลข้ำงเคยีงนีจ้งึควรเลีย่งกำรให้ TCAs ในผูป่้วย prostatic hypertrophy และ narrow-angle 

  glaucoma

3.  Sedation
 • อำกำรง่วง เป็นผลข้ำงเคียงที่พบได้บ่อย ซึ่งจะมีผลดีถ้ำผู้ป่วยมีปัญหำนอนไม่หลับ

 • Amitriptyline, Trimipramine, Doxepin มีฤทธิ์ท�ำให้ง่วงที่สุด Imipramine, Nortriptyline 

  มีฤทธิ์ท�ำให้ง่วงน้อยกว่ำ

4.  Autonomic effect
 • อำกำรทีเ่กดิขึน้เนือ่งจำก α-adrenegic blockade ได้แก่ orthostatic hypotension ซึง่อำจท�ำให้ 

  ผู้ป่วยเวียนศีรษะ มึนงง เป็นลม ล้ม บำดเจ็บได้ อำกำรอื่นๆ เช่น ใจสั่น เหงื่อออกมำก หรือ 

  ในบำงรำยท�ำให้ควำมดันสูงได้

 • Nortriptyline เป็นยำตัวที่มีผลข้ำงเคียงด้ำนนี้น้อยที่สุด

5.  Neurological effect
 • ในผู้ป่วยที่ได้รับ TCAs พบบ่อยมีอำกำร myoclonus twitches และ tremors ที่มือและลิ้น

 • Clomipramine ท�ำให้ผูป่้วยโรคลมชกั เกดิอำกำรชกัได้ง่ำยขึน้จงึควรหลกีเลีย่งในผูป่้วยทีเ่ป็นลมชกั

ข้อควรระวัง
 1. ไม่ควรให้ TCAs ในระหว่ำงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

 2. ควรให้อย่ำงระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับและไต

 3. ในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อกำรฆ่ำตัวตำยสูงไม่ควรให้ยำในปริมำณมำกเกิน 1 สัปดำห์ ถ้ำได้รับยำเกินขนำด 

  ผู้ป่วยจะมีอำกำรสับสน กระวนกระวำย ชัก hyperactive deep tendon reflect bowel and  

  bladder paralysis, dysreguration of blood pressure and temperature, respiratory 

  depression and coma และเนื่องจำก TCAs มี half life ที่ยำว ผู้ป่วยที่ทำนยำเกินขนำด จะมี 

  โอกำสเสี่ยงที่จะเกิด cardiac arrhythmias ในระยะ 3-4 วัน ดังนั้น จึงควรดูแลอยำ่งใกล้ชิด 

  ในโรงพยำบำลหลังทำนยำเกินขนำด
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ตารางสรุปผลข้างเคียงของยาต้านเศร้า และการแก้ไข

Side effect กลุ่มยำที่ก่ออำกำร กำรแก้ไข

Cardio vascular

 • Orthostatic hypotension

 • arrhythmia

TCA

TCA

•	 ลดขนาดยาหรือหยุดยา	และเติมเกลือ	

	 ในอาหาร

•	 หยุดยา

Anticholenergic

	 •	 ปากแห้ง

	 •	 ท้องผูก

	 •	 กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

	 •	 ตาพร่า

	 •	 ง่วง

	 •	 น�้าหนักเพิ่ม

	 •	 คลื่นไส้,	อาเจียน

	 •	 นอนไม่หลับ

Neurological

 •	 Myoclonus

	 •	 Extrapyramidal	symptoms

	 •	 ปวดศีรษะ

TCA

TCA

TCA

TCA

TCA

TCA

SSRIs

SSRIs

TCA

SSRIs

SSRIs

•	 เคี้ยวหมากฝรั่ง,	ลูกอม

•	 ดื่มน�้าให้เพียงพอ,	ให้ยาขับถ่าย

•	 Bethanechol

•	 Pilocarpine	eye	drops

•	 ปรับให้ยาเฉพาะก่อนนอน

•	 ลดขนาดยา,	เปลี่ยนยาเป็นกลุ่ม	SSRI	

	 หรือหยุดยา

•	 ลดขนาดยา	หรือหยุดยา

•	 ปรับยาให้เฉพาะตอนเช้า	ถ้าไม่ดีขึ้น

	 ลดขนาดยาหรือหยุดยา

•	 ให้ยา	Clonazepam	หรือลดขนาดยา	

	 หรือหยุดยา

•	 ลดขนาดยา	หรือหยุดยา

•	 ใช้	Paracetamol	ถ้าไม่ดีขึ้นให้ลดยา

	 หรือหยุดยา



ญ
เอกสารอ้างอิง
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