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คำานำา

โรคซึมเศราเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในปจจุบันและจากการคาดการณในอนาคต ซึ่งเปนโรคที่มี
จำนวนผูปวยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดความสูญเสียที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ถาหากวัดความสูญเสียเปน
จำนวนปที่ดำรงชีวิตอยางมีสุขภาพด ี จะพบวา ภายในป 2563 โรคซึมเศราจะกอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพ   
ของประชากรโลกเปนเทาตัว เกิดความสูญเสียที่สำคัญเปนลำดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด1 สำหรับ
ประเทศไทยพบวา ในหญิงไทยโรคซึมเศราจะกอความสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years,    
DALYs) เปนอันดับ 4 และเปนอันดับ 10 ในผูชายไทย แตถาพิจารณาจำนวนปที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพรอง    
ทางสุขภาพ (Years Lost due to Disability, YLD) พบวา โรคซึมเศราจะเปนอันดับที ่ 1 ในหญิงไทย และอันดับ     
2 ในชายไทย2  แตมีผูปวยโรคซึมเศราที่เขาถึงบริการเพียง รอยละ 3.7 เทานั้น ซึ่งหมายถึง ผูปวยก็ตองทนอยูกับ   
อาการเจ็บปวยเปนเวลานานกวาโรคอื่นๆ สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถาหากผูปวยโรคซึมเศราไมได     
รับการชวยเหลือที่ถูกตองจะมีการเกิดซ้ำและเปนเรื้อรัง อาจนำไปสูการฆาตัวตายและกอใหเกิดความสูญเสีย       
ดานสุขภาพอยางมาก

ในระหวางป 2550-2553 กรมสุขภาพจิตไดมีการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศราที่เริ ่มตั ้งแต          
การรณรงคและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับโรคซึมเศราสำหรับประชาชน การดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราทั้งประเทศ  
ที่มีการคนหา ดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจ แนวทางการรักษาดวยยาตานอารมณเศราสำหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป 
การปองกันการกลับเปนซ้ำ และการติดตามเฝาระวังในประชาชนทั่วไป กลุมเสี่ยงและกลุมผูปวยอยางครอบคลุม  
และตอเนื่อง มีการคัดกรองโรคซึมเศราดวย 2Q การประเมินโรคซึมเศรา ดวย 9Q การฆาตัวตายดวย 8Q และ     
การติดตามเฝาระวัง มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา สนับสนุนเอกสาร/แนวทาง
ประกอบการดำเนินงาน พัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา และจัดหาแหลงสนับสนุน  งบประมาณ
ในการดำเนินงาน จนทำใหเกิดผลลัพธการดำเนินงานที่ผานมา คือ มีผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการเพิ่มขึ้น รอยละ 
10.7 แตเมื่อไปติดตามชวยเหลือแกไขปญหาอุปสรรคในพื้นที่ ปญหาสำคัญที่สุดดานการดูแลรักษาก็ยังคงอยู และ   
ยังคงเปนปญหาที่เปนหัวใจของการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศรา คือ แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิไมมั่นใจในการวินิจฉัยโรคซึมเศรา และการบำบัดรักษาดวยยา 

ดังนั้น เพื่อใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการวินิจฉัยโรคและการรักษาที่ถูกตองอยางตอเนื่อง ไมกลับเปนซ้ำ 
กรมสุขภาพจิต โดยตัวแทนจิตแพทย แพทยทั่วไปจากโรงพยาบาลชุมชนในแตละภาคของประเทศ และผูเชี่ยวชาญ
ดานโรคซึมเศราขึงไดจัดทำจัดทำแนวทางการจัดการโรคซึมเศราสำหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูม ิ นี้ขึ้น เพื่อเปนแนวทางสำหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ   
ในการจัดการกับโรคซึมเศรา การวินิจฉัยแยกโรค จำแนกระดับความรุนแรง และการรักษาดวยยา ซึ่งจะเปน           
การปองกันความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บปวยดวยโรคซึมเศราที่จะเกิดขึ้นในคนไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุด
ของการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศราในคนไทยที่วา ภายในป 2563  โรคซึมเศราจะไมใชความเจ็บปวย           
ที่กอความสูญเสียดานสุขภาพ 4 อันดับแรกในคนไทย 

       
นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
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เจตนารมณ ์
 

แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสําหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบรกิารระดับปฐมภูมิและทุติยภูมินี้ 
มิได้เจตนาให้มีการบังคับใช้ปฏิบัติ หรือเป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่จะใช้อ้างอิงทางกฎหมาย เน่ืองจาก
มาตรฐานดังกล่าว ควรต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการนําหลักฐานทางเวชปฏิบัติที่ปรากฏมาใช้กับผู้ป่วยรายนั้นๆ และ
อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการและแบบแผนการวิจัยที่พัฒนาไป ดังนั้น ประเด็น
ต่างๆ ที่แสดงในเอกสารน้ี จึงเป็นเพียงแนวทางการรักษา การยึดถือไปปฏิบัติ มิได้เป็นการประกันว่า การรักษา 
จะได้ผลสําเร็จในทุกราย หรอืเป็นการสร้างขอบเขตว่า เอกสารน้ีได้รวบรวมการรักษาทุกวิธีที่ได้ผล หรือเอกสาร 
ได้ตัดวิธีการรักษาอื่นที่อาจได้ผลออกไป ดังนั้น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจะเป็นผู้เลือกวิธีการรักษาโดยอาศัยข้อมูล 
ที่ได้จากข้อมูลที่ผู้ป่วยบอกเล่าร่วมกับกระบวนการวินิจฉัยและวิธีการรักษาที่เป็นไปได้ตามกรณี 

กรมสุขภาพจิตได้เชิญ อาจารย์จิตแพทย์ จิตแพทย์ที่เป็นผู้เช่ียวชาญ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปดังรายนาม
ที่ปรากฏ มารว่มกันจัดทําแนวเวชปฏิบัตินี้โดยอาศัยหลักการรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือป้องกันความ
คลาดเคล่ือนในการเลือกข้อมูลการศึกษามาพิจารณาร่วมกับอาศัยความเห็นในฐานะผู้เช่ียวชาญประกอบกัน เพ่ือให้
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทติุยภูมิพิจารณานําไปใช้ 
 
เป้าหมาย 
 

เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการวินิจฉัยโรคและการรักษาที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ไม่กลับเป็นซ้ํา 
 
วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในการจัดการ 
กับโรคซึมเศร้า การวินิจฉัยแยกโรค จําแนกระดับความรุนแรง และการรักษาด้วยยา 
 
กลุ่มเป้าหมายที่รับการรักษา 
 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบรกิารที่สถานบรกิารระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
 
กลุ่มเป้าหมายที่เปน็ผูใ้ช้แนวทางเวชปฏิบัติ 
 

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทติุยภูมิ 
 
 
 

เจตนารมณ์

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมายที่รับการรักษา

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้แนวทางเวชปฏิบัติ
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                                  แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัิท ัว่ไปในสถานบริการระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู 

คณะทาํงาน คณะผูเ้ชี่ยวชาญ คณะที่ปรึกษา 
 

ประกอบด้วย จิตแพทย์ แพทย์ประจําบ้าน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจากสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และทีมงานเลขานุการที่เป็นพยาบาลจิตเวชจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทย ดังนี้ 
 คณะทํางาน 

1. นายแพทย์วชริะ  เพ็งจันทร์  รองอธิบดกีรมสขุภาพจิต และประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ  
  ประธานทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต 
  ประธานคณะทาํงาน 

2. นายแพทย์ธรณนิทร์  กองสุข  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และรองประธานคณะกรรมการบริหาร 
  รองประธานโครงการทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า  
  กรมสุขภาพจิต รองประธานคณะทํางาน 

3. แพทย์หญงิพันธุน์ภา  กิตตริัตนไพบูลย์  กลุ่มที่ปรกึษากรมสุขภาพจิต  รองประธานคณะทํางาน 
4. แพทย์หญงิเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท ์   สํานักงานโครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค คณะทํางาน 
5. แพทย์หญงิหทยัชนนี บุญเจรญิ โรงพยาบาลสวนปรุง     คณะทํางาน 
6. นายแพทย์ศุภชยั จันทรท์อง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์   คณะทํางาน 
7. นายแพทย์ธิติพนัธ์ ธานีรัตน ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์  คณะทํางาน 
8. นายแพทย์ศักรนิทร ์ แก้วเฮ้า โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ คณะทํางาน 
9. นายแพทยก์ิตตก์ว ี โพธิ์โน โรงพยาบาลจติเวชนครพนมราชนครินทร์   คณะทํางาน 
10. แพทย์หญงิพรทพิย ์ อ่อนเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ คณะทํางาน 
11. นายแพทย์พฤทธ์ิ ทองเพ็งจันทร ์ โรงพยาบาลท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
12. นายแพทยท์ว ี สุริยเดชสกุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย คณะทํางาน 
13. ดร.กชพงศ์ สารการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์  คณะทํางาน 
14. นางจินตนา ล้ีจงเพิ่มพูน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์   เลขานุการและคณะทํางาน 
15. นางสุพัตรา สุขาวห โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางาน 
16. นางสาวเกษราภรณ ์ เคนบุปผา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางาน 
17. นางรุง้มณ ี ยิ่งยืน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางาน 
18. นางสาวเกษแกว้ เสียงเพราะ กลุ่มที่ปรกึษากรมสุขภาพจิต ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางาน 
 คณะผู้เชีย่วชาญ  

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลาราชนครินทร ์
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานติ ศรีสุรภานนท ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
3. ศาสตราจารย์ นายแพทยร์ณชยั คงสกณฑ์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญงิสุวรรณา  อรุณพงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนช หล่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล 
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปราโมทย ์สุคนิชย์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหดิล 
7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ มณีทอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่  
8. อาจารย์นายแพทย์นันทวัช สิทธิรัช คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประธานโครงการทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต

โครงการ

คณะทำางาน คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะที่ปรึกษา
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                                     แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้ส าหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไปในสถานบริการระดบัปฐมภมูิและทตุยิภมูิ 

 คณะที่ปรึกษา 
1. นายแพทยช์าตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
2. นายแพทยส์ุจริต สุวรรณชีพ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
3. นายแพทยป์ระภัสสร เจียมศรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
4. นายแพทยย์งยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
5. นายแพทยป์ระเวช ตันติพิวัฒนสกุล กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
6. นายแพทยส์ุวัฒน ์ มหัตนิรันดร์กุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
7. นายแพทยท์ว ี ตั้งเสรี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 
8. นายแพทยพ์งษ์เกษม ไข่มุกต์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
9. นายแพทยว์ิเชียร ดีเป็นธรรม ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจติที่ 4 
10. นางสุดา วงศ์สวัสดิ ์ ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจติที่ 2 
11. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์    ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสุขภาพจิต 
12. นายแพทยท์วีศิลป ์ วิษณุโยธนิ ผู้อ านวยการสถาบนัเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  
 
 สถานที่ติดต่อคณะท างาน 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี 
212 ถนนแจ้งสนิท อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
โทรศัพท์ 045312550 ต่อ 410 โทรสาร 045281047  
www.thaidepression.com, E-mail address: info@depression.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจียมบุญศรี
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SUMMARY OF RECOMMENDATIONS 
 

PHARMACOTHERAPY OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER 
Antidepressants 
 Antidepressant ที่ควรพิจารณา เป็น first line ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคือ Selective Serotonin 

Reuptake Inhibitors; SSRI -----(A) 
 ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาโรคซึมเศร้า SSRI ในขนาดต่่า โดยขนาดเริ่มต้นที่แนะน่าคือ fluoxetine  

20mg/day , sertraline  50 mg./day หรือ paroxetine 10mg/day -----(B) 
 ควรเริ่มให้ยา antidepressant ผู้ป่วย moderate to severe depression และหลังจากท่ีอาการทุเลา     ใน

แต่ละ episode แล้วควรให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย   6-9 เดือน -----(A) 
 การยุติการรักษาด้วยยา หลังให้ antidepressant ถ้าคะแนนจากการประเมินด้วย 9Q<7 เป็นระยะเวลา 6 

เดือนติดต่อกัน จะถือว่ามี full remission ให้ค่อยๆ ลดยาลงประมาณ 25-50% ทุกๆ 2 สัปดาห์ ขณะลดยา
ควรประเมินด้วย 9Q ทุกครั้งที่พบผู้ป่วย -----(D) 

 ผู้ป่วยที่ได้รับ antidepressant ร่วมกันมากกว่าหนึ่งชนิดจะได้รับผลข้างเคียงจากยามากกว่าการใช้ 
antidepressant เพียงชนิดเดียว  และอาจจะท่าให้เกิดภาวะพิษจากยา (toxicity)  -----(B) 

 การ combine  antidepressant กับ antidepressant  กลุ่มอ่ืน ให้ใช้ในกรณีทีผู่้ป่วยมี Treatment 
Resistant Depression (TRD) และควรมีการเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา -----(B) 

The role of benzodiazepines 
ใช้ยากลุ่ม benzodiazepine เป็นยาเสริมร่วมกับ antidepressant ในระยะแรก กรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการวิตกกังวล 
หรือนอนไม่หลับร่วมด้วย แต่ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกิน 4  สัปดาห์ -----(A) 
The role of antipsychotics 
ยากลุ่ม antipsychotics สามารถใช้ร่วมกับ antidepressant ในการรักษาผู้ป่วย Major depressive disorder, 
severe with psychotic feature ได้ โดยใช้ต่อเนื่องจนกระทั่งมี full remission ของ psychotic symptoms 
แต่ควรใช้ในขนาดที่ต่่ากว่าการรักษา psychotic disorders คือ ยาให้ควรมีขนาดเทียบเคียง (equivalence 
dose) กับ haloperidol 5-10 mg/day ---(A) 

MANAGEMENT OF NONRESPONSIVE PATIENTS 
 ผู้ป่วยที่อาการไม่ดีขึ้นจากการรักษา ควรการประเมนิซ้่าเก่ียวกับความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค  ชนิดและ

ขนาดของยาที่ใช้ในการรักษา  ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา และโรคร่วมหรือปัจจัยเสริมอ่ืนๆ  -----(D) 
 ผู้ป่วยที่มี Treatment Resistant Depression (TRD) ควรส่งต่อสถานบริการที่มีจิตแพทย์ -----(D) 

TREATMENT FOR SPECIAL CONDITION 
Major depressive disorder in renal failure 
 SSRI มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้ากลุ่ม SSRI ในขนาด

ต่่า และขนาดเริ่มต้นที่แนะน่าคือ fluoxetine 20mg/day -----(C) 
Major depressive disorder in hepatic disorders 
 ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้า SSRI ในขนาดต่่า ขนาดเริ่มต้นที่แนะน่าคือ fluoxetine  20mg/day , 

sertraline 50 mg./day หรือ paroxetine 10mg/day -----(B) 
 ไม่แนะน่าให้ใช้ยารักษาซึมเศร้ากลุ่ม Tricyclic Antidepressant-TCA และ Mono Amine Oxidase 

Inhibitor-MAOI ในผู้ป่วยโรคตับทุกชนิด เนื่องจากมีผลข้างเคียงมากและอาจมีผลต่อ cognitive impairment 
-----(B) 

  การยุติการรักษาด้วยยา หลังให้ antidepressant ถ้าคะแนนจากการประเมินด้วย 9Q<7 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

   ติดต่อกัน จะถือว่ามี full remission ให้ค่อยๆ ลดยาลงประมาณ 25-50% ทุกๆ 2 สัปดาห์ ขณะลดยาควรประเมินด้วย  

 9Q ทุกครั้งที่พบผู้ป่วย -----(D)

TREATMENT FOR SPECIAL GROUPS

MANAGEMENT OF NONRESPONSIVE PATIENTS

PHARMACOTHERAPY OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER
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SUMMARY OF RECOMMENDATIONS (continued) 

TREATMENT FOR SPECIAL CONDITION (continued) 
Major depressive disorder in child  and adolescent 
 การใช้ยา fluoxetine มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคซึมเศร้าในผูป่้วยเด็กและวัยรุ่น   ควร

เริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้าในขนาดต่ํา -----(A) 
 ในช่วงแรกของการรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นด้วย antidepressant ทุกชนิด ควรมีการนัด ติดตามอย่างใกล้ชิด 

อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในช่วงเดือนแรกของการให้ยา -----(C) 
 การให ้antidepressant ทุกชนิด ในการรักษาโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุน่ ควรระวังเรื่อง การเพ่ิมความเส่ียง

ของการฆ่าตัวตาย -----(A) 
Major depressive disorder in elderly 
 SSRI เป็น first line ในการรักษาโรคซึมเศรา้ในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคทางกายร่วมด้วย (co-morbid 

medical illness) ควรระวังการเกิด hyponatremia และ gastro-intestinal bleed -----(A) 
 ข้อแนะนําในการให้ยาแก่ผูสู้งอายุ คือ “เร่ิมด้วยขนาดต่ํา ปรับยาขึ้นอย่างช้าๆ คงการรักษาให้นานกว่าปกติ”

และควรพิจารณาถึงผลข้างเคียงของยาแต่ละชนิดก่อนทุกครั้ง -----(A) 
Major depressive disorder in pregnancy 
 การให้ยากลุ่ม SSRI ในหญิงต้ังครรภ์ มีความปลอดภัยกว่ายากลุ่ม Tricyclic antidepressants (TCA)  

แต่บางรายอาจมีความเสี่ยงต่อทารกคลอดก่อนกําหนด  และการเกิด SSRI withdrawal syndrome  
ในไตรมาสทีส่าม -----(B) 
 ไม่แนะนําให้ใช้ paroxetine ในหญิงต้ังครรภ์เนื่องจากมีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกําหนด และการเกิด 

congenital cardiac malformation ในทารก -----(A) 
 ควรระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยาในกลุ่ม TCA กับหญิงต้ังครรภ์ เนื่องจากทําให้ท้องผูกและความดันโลหิตตํ่า

ในขณะเปล่ียนท่า -----(C) 
 ควรระวังการให้ยาในกลุ่ม SRRI เพราะเสี่ยงต่อการเกิด septal heart defects ในทารก ----- (C) 
หมายเหตุ เกณฑ์คุณภาพของหลักฐานทางวิชาการและระดับของคําแนะนํา A, B, C, D ในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREATMENT FOR SPECIAL GROUPS (continued)

ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้าในขนาดตำ่า -----(A)
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ALGORITHM 1 ASSESSMENT OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER 
 
ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อวินิจฉัยโรคซมึเศร้าโดยแพทย์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 1) พิจารณาอาการจาก 

แบบประเมิน 9Q ร่วมกับเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM IV – TR. 2) วินิจฉัยแยกโรค ยืนยันการวนิิจฉัยโรคซึมเศร้า 
ประเมินความรุนแรงของอาการ และลงรหัสการวินิจฉัย ดังนี้ 
 
ขั้นตอน             ผู้ดําเนนิการ 
 
           
   
 
            

 
 
 

 
 

 
 
                           
 
     

 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลงรหัสโรค MDD
ตามระดับความ
รุนแรงของอาการ
และการกลับเป็นซํ้า 

ไม่มี 
Dysfunction/ 

distress 
 

Bipolar disorder 
(มี/เคยมี 

Manic/hypomanic 
episode) 

เกิดจาก 
Medical 

conditions 

เกิดจาก 
Normal 

Bereavement 

ผู้รับบริการที่ 2Q Positive, 9Q≥ 7 
และประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8Q 

การพิจารณาหรือทบทวนอาการจากแบบประเมิน 9Q 
ร่วมกับเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM IV - TR 

*ผู้ดําเนินการขึ้นกับบริบทของหน่วยบริการในแต่ละแห่ง 

Step 1 

พยาบาล 

Step 2 

แพทย์ 

วินิจฉัยแยกโรค และยืนยันการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า 
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคของ DSM IV TR 

แล้วป่วยเป็น Major depressive disorder ใช่หรือไม่? 

NO 

YES 

ให้สุขภาพจิตศึกษาหรือให้การปรึกษา* 
ให้การรักษาตาม 

Algorithm 
Management 

of MDD 

ให้ความรู้เรื่องโรค
Bipolar disorder
และส่งต่อจิตแพทย์  

(ดูรายละเอียด 
ได้ที่ภาคผนวก) 

ให้การ
บําบัดรักษาโรค 
ที่เป็นสาเหตุ

หรือ 
ส่งต่อ 

์

ติดตามเฝ้าระวังด้วยการประเมิน 
ด้วย 9Q ทุก 2-4 สัปดาห์ 

เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน* เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน *

ALGORITHM 1 ASSESSMENT OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER
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Step 1: การพิจารณาอาการจากแบบประเมิน 9Q3, leve4a ร่วมกับเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM IV-TR  
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ 

ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน 
ไม่มี
เลย 

เป็น 
บางวัน 

1-7 วัน 

เป็น
บ่อย 

>7 วัน 

เป็น 
ทุกวัน 

1. เบื่อ ไม่สนใจอยากท าอะไร ** 0 1 2 3 
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ ** 0 1 2 3 
3. หลับยาก หรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไป 0 1 2 3 
4. เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3 
5. เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป 0 1 2 3 
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลว หรือท าให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง 0 1 2 3 
7. สมาธิไมด่ีเวลาท าอะไร เชน่ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุหรือท างานที่ตอ้งใช้ความตั้งใจ 0 1 2 3 
8. พูดช้า ท าอะไรช้าลงจนคนอื่นสงัเกตเห็นได้หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่ง

ได้เหมือนที่เคยเป็น 
0 1 2 3 

9. คิดท าร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี 0 1 2 3 
** อาการเหล่านี้ต้องเป็นอยู่เกือบท้ังวัน (Most of the day) 

รวมคะแนน  

Step 2 การวินิจฉัยแยกโรค ยืนยันการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า และลงรหัสการวินิจฉัย 
 

ตรวจสอบว่า มี dysfunction/distress หรือไม่  ใช่   ไม่ใช่ 
 

Dysfunction/distress หมายถึง อาการผิดปกตใิน Step 1 ก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิต ส่งผลกระทบต่อการท ากิจวัตร
ประจ าวัน กิจกรรมด้านสังคม หน้าท่ีการงานอย่างเห็นได้ชัด/หรือทุกข์ ทรมานใจ 
 

ภาวะที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม ใช่ ไม่ใช ่
Normal bereavement4, level5 
มีอาการโศกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียพลัดพรากสิ่งที่รัก ไม่เกนิ 2 เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์ และไม่มี
ความคิดฆ่าตัวตาย หรือหมกมุ่นว่า ตนเองไร้ค่า 

  

Medical conditions and related substances4, level5 
ยา/สารต่างๆและโรคทางกายทีเ่ป็นสาเหตุให้เกิดอาการซึมเศร้า เช่น Endocrine, Infections, 
Neurological condition,  carcinoma, nutrition, cerebral ischemia และ myocardial 
infarction (รายละเอียดใน Appendix 7) 

  

Mania, hypomania4, level5; 5, Level3b   
M1 ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผูป้่วยมีช่วงเวลาที่รู้สึกคึกคัก  คร้ืนเครง หรือมีเรี่ยวแรง ท าอะไรไม่หยุด  จน
ก่อให้เกิดปัญหากับตัวเอง หรือคนรอบข้างคิดว่า ผู้ป่วยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม ทั้งนีไ้ม่รวมในชว่งที่
เมาสุราหรือยาเสพติดหรือไม่ 
M2 ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผูป้่วยรู้สึกหงุดหงิดง่ายมากติดต่อกันเป็นเวลาหลายวนั จนท าให้มีการ
โต้เถียง ทะเลาะวิวาท หรือตวาดใส่คนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหรือไม่ 

  

 
การแปลผลและการด าเนินการ 

ถ้าใน Step 1 มีอาการในส่วนแรเงา ≥5 ข้อ และต้องมอีาการในข้อ 1 หรือ 2 อยู่ในพื้นที่แรเงาด้วย ร่วมกับม ี
dysfunction หรือ distress ใน Step 2 และต้อง ไม่ใช่ normal bereavement, mania/hypomania และไม่ได้เกิดจาก 
medical condition and related substances ให้วินิจฉัยโรคเป็น Major depressive disorder(MDD) แล้วให้
ตรวจสอบว่า มี recurrent หรือไม่ (Recurrent หมายถึง ผู้ป่วยเคยมีอาการของโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นมาก่อน และมี
ช่วงเวลาที่หายเป็นปกติอย่างน้อย 2 เดือนติดต่อกัน) จากนั้นลงรหัสตามตาราง 

Step 1 : การพิจารณาอาการจากแบบประเมิน 9Q3, leve4a ร่วมกับเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM IV-TR 

Step 2 : การวินิจฉัยแยกโรค ยืนยันการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า และลงรหัสการวินิจฉัย
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การแปลผลและการดาํเนินการ 
ถ้าใน Step 1 มีอาการในส่วนแรเงา ≥5 ข้อ และต้องมีอาการในข้อ 1 หรือ 2 อยู่ในพื้นที่แรเงาด้วย ร่วมกับมี 

dysfunction หรือ distress ใน Step 2 และต้อง ไม่ใช่ normal bereavement, mania/hypomania และไม่ได้เกิดจาก 
medical condition and related substances ให้วินิจฉัยโรคเป็น Major depressive disorder(MDD) แล้วให้
ตรวจสอบว่า มี recurrent หรือไม่ (Recurrent หมายถงึ ผู้ป่วยเคยมีอาการของโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นมาก่อน และมี
ช่วงเวลาที่หายเป็นปกติอย่างน้อย 2 เดือนติดต่อกัน) จากนั้นลงรหัสตามตาราง 
การลงรหัสตาม ICD 10 

คะแนน 
9Q 

รหัสตาม ICD 10 
Major depressive disorder, single episode (F32) Recurrent depressive  disorder  (F33) 

7-12  Mild  depressive  episode   (F32.0)  Recurrent depressive disorder ,current episode 
mild (F33.0) 

13-18  Moderate depressive episode  (F32.1)   Recurrent depressive disorder ,current 
episode moderate  (F33.1) 

≥ 19  ไม่มี psychotic  symptoms       severe  
depressive  episode  without  psychotic 
symptoms  (F32.2) 
 มี psychotic symptoms (มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ต่อไปนี้ หูแว่ว ประสาทหลอน: Hallucination, หลงผิด: 
delusion)     severe depressive episode with 
psychotic symptoms  (F32.3) 

 ไม่มี psychotic  symptoms      recurrent 
depressive disorder ,current episode severe 
without psychotic symptoms   (F33.2) 
 มี psychotic  symptoms (มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต่อไปนี้ หูแว่ว ประสาทหลอน: hallucination, หลงผิด: 
delusion)  recurrent depressive disorder, 
current episode severe with psychotic 
symptoms    (F33.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลงรหัสตาม ICD 10
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ALGORITHM 3 MANAGEMENT OF HOSPITALIZED PATIENTS 
             
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุปญัหาและความเสี่ยงของภาวะทางกาย 
และทําการแก้ไข หรือ suicide precaution ถ้า 8Q≥1 

มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย 
ในระดับปานกลาง 
(คะแนน 8Q ≥13) 

และไม่มีผู้ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

มีความเสี่ยงสงูที่จะเป็นอนัตราย 
ต่อผู้อ่ืน และไม่สามารถส่งตอ่ 

รพ.จิตเวช หรอื รพ.ที่มีจิตแพทย์

จําหนา่ย 

ส่งต่อ 

มีปัญหาวิกฤตจากสิ่งแวดล้อม 
เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสิ่งแวดล้อม
เดิมชั่วคราว เช่น ผูป้่วยมีปญัหา

ขัดแย้งรนแรงในครอบครัว 

Poor compliance  
รักษาแบบ OPD cases ไม่ได้ผล 

ผู้ป่วยทีเ่ข้าเกณฑ์ส่งต่อและ 
จําเปน็ต้องไดร้ับการดูแล 

อย่างใกลช้ิด 
แต่ยังไม่สามารถส่งต่อ รพ.จติเวช 
หรือ รพ.ที่มีจติแพทย์ได้ในขณะนั้น 

ทําการช่วยเหลือ 
หรือมีผู้ดูแลใกล้ชิด 

YES

NO

เม่ือพร้อม 

ให้ความร่วมมือ 
หรือมีผู้ดูแลใกล้ชิด/ 

แก้ไขปัญหาภาวะ 
วิกฤติในครอบครัว/ 
สังคมได้หรือไม่?

มีความเสี่ยงสงูที่จะเป็นอนัตราย 
ต่อตนเองระดบัสูง (คะแนน 8Q 

≥17) และไม่สามารถส่งต่อ 
รพ.จิตเวช หรอื รพ.ที่มีจิตแพทย์

ทําการช่วยเหลือ 
จนคะแนน 8Q<13 
หรือมีผู้ดูแลใกล้ชิด 

รับผูป้่วยโรคซมึเศรา้ไว้รักษา 
ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

มีปัญหาวิกฤติจากสิ่งแวดล้อม

เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากสิ่งแวดล้อม

เดิมชั่วคราว เช่นผู้ป่วยมีปัญหา

ขัดแย้งรุนแรงในครอบครัว

NO

รับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไว้รักษา

ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ALGORITHM 3 MANAGEMENT OF HOSPITALIZED PATIENTS
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                                     แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไปในสถานบรกิารระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู 

บทนํา 
จากการศึกษาร่วมกันระหว่างองค์การอนามัยโลก, Harvard School of Public Health และธนาคารโลก1 

เพ่ือคาดการณ์ภาระของโรค (burden of disease) ที่มต่ีอประชากรในทุกภูมิภาคของโลก  โดยวัดความสูญเสียเป็น
จํานวนปีที่ดํารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ปรากฏว่า โรคซึมเศร้า ได้เปลี่ยนแปลงอันดับของโรคที่เป็นภาระจากอันดับที่ 4 
ในปี ค.ศ. 1990 มาเป็นอันดับที่ 2  รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ในปี ค.ศ. 20201 สําหรับประเทศไทยจาก
การศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บในประเทศไทย ปี 2542 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความสูญเสียจากการเจ็บป่วย
และการบาดเจ็บ 135 ประเภท พบว่า ในหญิงไทยโรคซึมเศร้าจะก่อความสูญเสียปีสขุภาวะ (Disability Adjusted 
Life Years, DALYs) เป็นอันดับ 4 และเป็นอันดับ 10 ในผู้ชายไทย แต่ถ้าพิจารณาจํานวนปีที่สูญเสยีเนื่องจากภาวะ
บกพร่องทางสุขภาพ (Years Lost due to Disability, YLD) พบว่า โรคซึมเศร้าจะเปน็อันดับที่ 1 ในหญิงไทย และ
อันดับ 2 ในชายไทย เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวชพบว่าโรคซมึเศร้าเป็นสาเหตุให้เกิด
การสูญเสียปีสขุภาวะ (DALYs) สูงที่สุด2 แต่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการเพียง ร้อยละ 3.7 เท่าน้ัน ซึ่งหมายถึง 
ผู้ป่วยก็ต้องทนอยู่กับอาการเจ็บป่วยเป็นเวลานานกว่าโรคอ่ืนๆ ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าไมไ่ด้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องจะมีการเกิดซ้ําและเป็นเรื้อรัง อาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายและก่อให้เกดิ
ความสูญเสียด้านสุขภาพอย่างมาก 

โรคซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยท่ีพบได้ทั่วไปในประชาชนทุกเพศทุกวัย จากการสํารวจทางระบาดวิทยาโรคจิตเวช 
ในคนไทย ปี 2551 ประมาณการว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 1,311,797 คน ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าชนิด
รุนแรง (major depressive episode)  และจํานวน 181,809 คน ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรัง (dysthymia)6  
ซึ่งถ้าหากผู้ที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะมีการเกิดซ้ํา และเป็นเรื้อรังอาจนําไปสู่ 
การฆ่าตัวตายและก่อให้เกิดความสญูเสียด้านสุขภาพอย่างมาก  ดังน้ัน จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องดําเนินการป้องกันแกไ้ข 
โรคซึมเศร้า  ในป ี 2549 กรมสุขภาพจิต ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยโรคซึมเศร้าในคนไทยภายใต้แผนวิจัยบูรณาการ  
การพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือแก้ไขและป้องกันความสูญเสียเนื่องจากโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่า การดูแลแก้ไขที่ได้ผลนั้นต้องพัฒนาระบบต้ังแต่การค้นหาผู้ป่วย  การนําผู้ป่วย 
เข้าสู่ระบบดูแลรักษา  การพัฒนาศักยภาพของแพทย์และพยาบาล รวมทั้งการเฝ้าระวังการกลับซ้ําของโรค  ระบบ
การดูแลแก้ไขโรคซึมเศร้าที่มปีระสิทธิภาพน้ันต้องพัฒนาให้สอดคล้องกบับริบทแต่ละพ้ืนที่และต้องเช่ือมประสานการ 
ดูแลในชุมชนกบัสถานบริการทุกระดับ 

จากปัญหาดังกล่าว กรมสุขภาพจิตได้มีนโยบายให้มีการดําเนินงานเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคซึมเศร้าท่ีจะเกิดขึ้นในคนไทยโดยกําหนดให้มีทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า ปี 2552-2563 ซึ่งมี 
เป้าหมายที่จะลดความสูญเสยีอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ที่มุ่งเน้นการลดความชุกและภาระโรค 
โดยการลดอุบัติการณ์ การกลับเป็นซ้ํา เพ่ิมการหายทุเลาลดระยะเวลาเจ็บป่วย และลดการตายจากฆ่าตัวตายของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมีมาตรการค้นหา การคดักรอง การวินิจฉัยและการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตามเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าอย่างต่อเน่ือง และมีการสง่เสริมเพ่ือป้องกันการป่วยเป็น 
โรคซึมเศร้าในประชาชนและกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนการเพิ่มเข้มแข็งทางจิตในการลดความเสี่ยงและความสูญเสีย 
ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโรคซึมเศร้า 

การป้องกันและแก้ปัญหาในระหว่างปี 2550-2552 ได้แก่ การรณรงคแ์ละสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้าสําหรบัประชาชน พัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด7 ทีป่ระกอบด้วย การค้นหา ดูแล
ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ การบําบัดรักษา การป้องกันการกลับเป็นซ้าํ และการติดตามเฝ้าระวังในประชาชนทั่วไป 
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยอย่างครอบคลุม ต่อเนื่อง   และครบวงจร   พัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมเพ่ือป้องกัน 
การป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสําหรับประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง พัฒนาเคร่ืองมือในการค้นหา   การประเมินโรคซึมเศร้า  
การรักษาด้วยยา และการติดตามเฝ้าระวัง ได้แก่ แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คําถาม แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย  
9 คําถาม3 แบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 คําถาม แนวทางการรักษาด้วยยาต้านอารมณ์เศร้า (antidepressant) 

ในปี ค.ศ. 1990 มาเป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ในปี ค.ศ. 20201 สำาหรับประเทศไทย 

จากการศกึษาภาระโรคและการบาดเจบ็ในประเทศไทย ปี 2542 ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบความสญูเสยีจากการเจบ็ป่วย 

การพฒันาระบบสขุภาพเพือ่แก้ไขและป้องกนัความสญูเสยีเนือ่งจากโรคซมึเศร้า ซึง่เป็นการวจิยัทีผ่่านการรบัรอง 
จากคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ พบว่า การดแูลแก้ไขทีไ่ด้ผลนัน้ต้องพฒันาระบบตัง้แต่การค้นหาผูป่้วย  การนำาผูป่้วย 
เข้าสูร่ะบบดแูลรกัษา  การพฒันาศกัยภาพของแพทย์และพยาบาล รวมทัง้การเฝ้าระวงัการกลบัซำา้ของโรค  ระบบ 
การดูแลแก้ไขโรคซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่และต้องเชื่อมประสาน 
การดแูลในชมุชนกบัสถานบรกิารทกุระดบั

  การป้องกนัและแก้ปัญหาในระหว่างปี 2550-2552 ได้แก่ การรณรงค์และสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบั 
โรคซมึเศร้าสำาหรบัประชาชน พฒันาระบบดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าระดบัจงัหวดั7 ทีป่ระกอบด้วย การค้นหา ดแูล 
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                                  แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัิท ัว่ไป ในสถานบริการระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู 

สําหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป การบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า การพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า สนับสนุนเอกสาร สื่อประกอบการดําเนินงาน จัดประชุมแลกเปลีย่น
เรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซมึเศร้า พัฒนาโปรแกรมระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า จัดหาแหล่ง
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 

ผลลัพธ์การดําเนินงาน ในปี 2552 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 
27.69 ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า การดําเนินงานของกรมสุขภาพจิตได้ทําการป้องกันและแก้ปัญหาในระหว่างปี 2550-2552 
ต้ังแต่การเฝ้าระวังประเมินตนเองของบุคคล การส่งเสริมสุขภาพจิตเพ่ือป้องกันโรคซึมเศร้า ในประชาชนทั่วไป กลุม่
เสี่ยง การประเมินโรค การบําบัดรักษา การป้องกันการกลับเป็นซ้ํา และการติดตามเฝ้าระวังในผู้ป่วยอย่างครอบคลุม 
ต่อเนื่อง เช่ือมโยงทุกระดับของการบริการทําให้การเขา้ถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ถ้าหากประเมิน 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้เฉพาะการเข้าถึงบริการนั้นก็ดูเหมือนการป้องกันและแกไ้ขปัญหาโรคซมึเศร้าของกรมสุขภาพจิตประสบ 
ความสําเร็จ แต่เมื่อมีการติดตามประเมินผล หรือไปติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในพ้ืนที่ ปัญหาสําคัญท่ีสุด
ด้านการดูแลรักษาก็ยังคงอยู่ และยังคงเป็นปัญหาที่เป็นหวัใจของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซมึเศร้า คือ แพทย์
เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิไม่ม่ันใจในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า และการบําบัดรักษาด้วยยา  
 
การจัดทําแนวเวชปฏิบัต ิ
 

การจัดทําแนวเวชปฏิบัติมีขั้นตอนการจัดทํา   13 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. กําหนดทีมงานยกร่าง ประกอบด้วยจิตแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต แพทย์จากโรงพยาบาล

ชุมชน โดยมีคณะผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารระดบัสูงของกรมสุขภาพจิตและอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา 
2. กําหนดขอบเขตของปัญหา ครอบคลุมถึงโรคซึมเศร้าทกุชนิด ที่สามารถพบได้ตามสถานบริการระดับปฐมภูม ิ
3. กําหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพ (health outcome) ที่ต้องการคือ การหายทุเลาจากโรคซึมเศร้า 
4. ทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยการค้นหาเอกสารทางวิชาการหรือวรรณกรรมที่เป็นหลักฐานทางวิชาการ

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

โดยคัดเลือกเฉพาะหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวข้อง ได้แก่ depressive disorder; depressive disorder 
major; major depressive disorder; assessment; diagnosis; recurrent; medical condition; refer; 
referral; hospital admission; psychiatrist; drug therapy; psychotic; treatment; treatment 
resistant depression; refractory depression; difficult to treat depression; chronic depression; 
switching; substitution; combination; potentiating; optimization; augmentation; ECT-
electroconvulsive therapy; psychotherapy; counseling; ; CBT-cognitive behavioral therapy; 
elderly depression; antidepressant in pregnancy etc. และมีแนวเวชปฏิบัติการจัดการโรคซึมเศร้า 
ที่จัดทําโดย  
 The National Institute for Clinical Excellence 
 The American Psychiatric Association Practice Guideline for the Treatment of Patients 

with Major Depressive Disorder 
 The World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guideline for 

Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, Parts 1 and 2 

การจัดทำาแนวเวชปฏิบัติ
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 The Australian and New Zealand Clinical Practice Guidelines for the Treatment of 
Depression 
 Clinical Practice Guidelines; Management of Major Depressive Disorder by Ministry of 

Health Malaysia and  Malaysian Psychiatric Association Academy of Medicine of 
Malaysia 

5. ประชุมยกร่างแนวปฏิบัติ ทั้งหมด 8 ครั้ง โดยพิจารณาหลักฐานทางวิชาการหรือแนวทางที่วัดผลลัพธ์ของการ
รักษาที่ทําใหผู้ป่้วยหายทุเลา มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ โดยกําหนด hierarchy of evidence และ grade of 
recommendation   ตามเกณฑ์การพิจารณา (ในภาคผนวก) 

6. จัดพิมพ์ฉบับร่าง 
7. ให้คณะผู้เช่ียวชาญประเมิน  ได้มีการจัดเวทีนําเสนอร่างแนวเวชปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญประเมินและให้

ข้อเสนอแนะ 
8. ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้ามาร่วม   และนาํร่างแนวเวชปฏิบัติมานําเสนอให้แก่ตัวแทนจิตแพทย์

จากทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพ่ือเสนอแนะและจัดทําหลักสูตรการอบรมแนวทางการจัดการ 
โรคซึมเศร้าสําหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

9. ทดลองใช้ โดยเลือกพ้ืนที่ที่มีความพร้อมของแพทย์ อยู่ใกล้กับรพ./สถาบันจิตเวชที่มีทีมจัดทําแนวเวชปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกในการติดตามให้คําแนะนํา หรือเป็นพ่ีเลี้ยงในการทดลองใช้ เริ่มด้วยการอบรมแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ครอบคลุมทุกภาคๆละ 1 จังหวัด ของประเทศ ได้แก่ จังหวัด
กําแพงเพชร ภูเก็ต ยโสธร และสระแก้ว ใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้ 2 เดือน 

10. ประเมินผลการทดลองใช้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า จากแพทยท์ี่ได้นําแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าไป
ทดลองใช้ และปรับปรุงแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า ให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ  

11. จัดทําแผนการนําไปปฏิบัติ โดยจะใช้แนวทางการจัดการโรคซึมเศรา้น้ี ไปอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่จบ
การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และมาปฏิบัติงานในภาคราชการของพื้นที่ทั่วประเทศในปี 2554 

12. ประเมินผลการพัฒนาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า  
13. พัฒนาต่อเนื่องจากการประเมินผล 
 
คําจํากัดความและนิยาม 

 
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  หมายถึง แพทย์ที่จบตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีความสามารถในการดูแล

รักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาปี 2545 
สถานบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care Level หรือ Primary Medical Care: PMC) หมายถึง 

หน่วยบริการระดับแรกที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมากท่ีสุด โดยดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ต้ังแต่ก่อนป่วย ไปจนถึงการดูแลเบื้องต้น เมื่อเจ็บป่วยและหลังเจ็บป่วย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจติ
วิญญาณ เพ่ือให้เกิดชุมชนเข้มแข็งต่อไป ประกอบด้วยหน่วยบริการสถานีอนามัย (สอ.) ศูนย์สขุภาพชุมชน (PCU) 

สถานบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care Level หรือ Secondary Medical Care: SMC) 
หมายถึง หน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีดํ่าเนินการโดยแพทย์ท่ีมคีวามชํานาญสูงปานกลาง 
ประกอบด้วยหน่วยบริการทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก คือ  
 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ทีใ่ห้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับอําเภอ มีเตียงสําหรบัผู้ป่วย

ต้ังแต่ 10 เตียง ไปจนถึง 150 เตียง ครอบคลุมประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีแพทย์และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขอ่ืนๆปฏิบัติงานประจาํ การให้บริการจะเน้นหนักในด้านการรักษาพยาบาลมากกว่าสถาน
บริการในระดับต้น 

สังคมและ
จิตวิญญาณ เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งต่อไป ประกอบด้วยหน่วยบริการสถานีอนามัย (สอ.) ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)

หมายถึง หน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดำาเนินการโดยแพทย์ที่มีความชำานาญสูงปานกลาง

การให้บริการจะเน้นหนักในด้านการรักษาพยาบาลมากกว่าสถานบริการ

ในระดับต้น

คำาจำากัดความและนิยาม

ประชุมยกร่างแนวปฏิบัติ ทั้งหมด 8 ครั้ง โดยพิจารณาหลักฐานทางวิชาการหรือแนวทางที่วัดผลลัพธ์ของ 

การรักษาที่ทำาให้ผู้ป่วยหายทุเลา มีการเปรียบเทียบผลลัพธ์ โดยกำาหนด hierarchy of evidence และ grade of 

recommendation   ตามเกณฑ์การพิจารณา (ในภาคผนวก)

ประเมินผลการทดลองใช้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า จากแพทย์ที่ได้นำาแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า 

ไปทดลองใช้ และปรับปรุงแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า ให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ 
จัดทำาแผนการนำาไปปฏิบัติ โดยจะใช้แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้านี้ ไปอบรมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 

ที่จบการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และมาปฏิบัติงานในภาคราชการของพื้นที่ทั่วประเทศในปี 2554



24 แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั ่วไปในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข CPG-MDD-GP

  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลขนาดใหญ่อื่นๆ ของรัฐ โรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ 

  ในระดับจังหวัดหรืออำาเภอขนาดใหญ่ มีขนาดและจำานวนเตียงผู้ป่วยตั้งแต่ 200–500 เตียง 

  โรงพยาบาลศูนย์ คือ โรงพยาบาลในระดับจังหวัดที่มีขนาดเกิน 500 เตียงขึ้นไป และมีแพทย์เฉพาะทาง

  สาขาต่างๆ ครบถ้วน

  โรงพยาบาลเอกชน ที่ดำาเนินการโดยไม่มุ่งกำาไรหรือดำาเนินการแบบธุรกิจ มีแพทย์ปฏิบัติงานประจำา

  หรือมาทำานอกเวลาทำางาน ประชาชนต้องเสียค่าบริการ

 สถานบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care หรือ Tertiary Medical Care: TMC) หมายถึง หน่วยบริการ

ที่ให้บริการสุขภาพระดับสูง เป็นการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติงานโดยผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ ประกอบด้วยหน่วยบริการ คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล

ใหญ่ของรัฐในสังกัดกระทรวงอื่นๆ และโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ครบถ้วน 

เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดมากกว่า 100 เตียง 

 โรคซึมเศร้า หมายถึง ผู้ที่ป่วยเป็นโรค Major depressive disorder ตามเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัย 

ของ ICD (International Classification of Diseases and health related problems) ซึ่งพัฒนาโดย องค์การ

อนามัยโลก และ DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders) พัฒนาขึ้นโดยสมาคม

จิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association)
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CRITERIA FOR ADMISSION AND REFERRAL 
  

 Indications for referral to psychiatric services 
1. สงสัยว่า เป็นโรค bipolar disorder (มีประวัติ hypomania หรือ manic episode และ unsure of 

diagnosis)8, level3b 
2. ผู้ป่วยมีคะแนนจากแบบทดสอบ 8Q≥17 (severe) 
3. ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาตามแผนการรักษาท่ีก าหนดนี้ (failure to 

respond to treatment)9, level2b 
4. มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อ่ืน และไม่สามารถรับไว้รักษาในรพช./รพท.ได้ 9, level2b 
5. ผู้ป่วยมี severe MDD with psychotic symptoms9, level2b 
6. ผู้ป่วยมี severe agitation9, level2b 
7. ผู้ป่วยไม่สามารถดูแลหรือท ากิจวัตรประจ าวันของตนเองได้ (self-neglect)9, level2b 
8. มีปัญหาทางด้านสังคมจิตใจที่รุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ 
9. มีโรคจิตเวชร่วมที่ซับซ้อนในการรักษา เช่น ปัญหาการดื่มสุรา การใช้สารเสพติด 

 Indications for Hospitalization: 
1. มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายต่อตนเอง (อาจดูจากคะแนนจากแบบทดสอบ 8Q≥17) และไม่สามารถ

ส่งไปรับการรักษาต่อยัง รพ.จิตเวช หรือ รพ.ที่มีจิตแพทย์ได้ 9, level2b 
2. มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน และไม่สามารถส่งไปรับการรักษาต่อยัง รพ.จิตเวช หรือ รพ.ที่มี

จิตแพทย์ได้ 9, level2b 
3. มีคะแนนจากแบบทดสอบ 8Q อยู่ในเกณฑ์ moderate (คะแนน≥13) และไม่มีผู้ที่สามารถดูแลผู้ป่วยอย่าง

ใกล้ชิดได้ 
4. เพ่ือแยกผู้ป่วยออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมชั่วคราว เช่น ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงในครอบครัว หรือ

กับเพ่ือนบ้าน10, level4a 
5. Poor compliance ที่รักษาแบบ OPD cases ไม่ได้ผล10, level4a 
6. ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ส่งต่อและจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่สามารถส่งต่อไปรับการรักษายัง 

รพ.จิตเวชหรือรพ.ที่มีจิตแพทย์ได้ในขณะนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIA FOR ADMISSION AND REFERRAL
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PHARMACOTHERAPY OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER 
 
 Suggested antidepressant dosages and adverse effects11, level1b 

 
Antidepressant Starting dose 

(mg/day) 
Usual dose range 

(mg/day) Adverse effects ที่ส าคัญ 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) 
1. fluoxetine (fulox®, 

prozac®) 
10-20 20-40 nausea, vomiting, dyspepsia, 

abdominal pain, diarrhea, rash, 
sweating, agitation, anxiety, headache, 
insomnia, tremor, sexual dysfunction, 
hypo natremia, cutaneous bleeding 
disorder. Discontinuation symptoms 
อาจจะเกิดขึ้นได้ (except ยกเว้น 
fluoxetine) 

2. sertraline (zoloft®) 25-50 50-200 
3. fluvoxamine (faverin®) 50-100 100-200 
4. paroxetine (seroxat®) 10-20 20-40 
5. escitalopram (lexapro®) 5-10 10-20 

Tricyclic Antidepressants (TCA) 
1. amitriptyline (tryptanol®) 25-75 75-200 sedation, often with hangover, postural 

hypotension, tachycardia/ arrhythmia, 
dry mouth, blurred vision, 
constipation, urinary retention 

2. imipramine (toflanil®) 25-75 75-200 
(up-to 300 mg  

for IPD) 
3. nortriptyline (nortrilen®) 10-75 75-150 

 

1. antidepressant ที่ควรพิจารณาเป็น first line ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคือ SSRI12, level1b 

2. ส่วนผู้ป่วย mild depression ทีเ่คยมีอาการ moderate to severe depression แล้วเกิดอาการอีกครั้งใน
ระดับ mild ควรจะเริ่มให้ antidepressants12, level2b  

3. ในผู้ป่วย moderate to severe depression ให้ antidepressant และหลังจากท่ีอาการทุเลาในแต่ละ 
episode แล้ว ควรให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 6-9 เดือน12, level1b 

4. ส่าหรับผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดจากการใช้ยา fluoxetine จะมีต่่ากว่ากลุ่ม TCA13, level1a 
5. เมื่อได้ยาครบตามการรักษา  full remission เพ่ือป้องกัน withdrawal syndrome และ recurrent ให้ค่อยๆ

ลดขนาดยาลง จนหยุดยาได้11, level1b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommendations 
1. Antidepressant ที่ควรพิจารณา เป็น first line ในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคือ SSRI (Grade A) 
2. ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาโรคซึมเศร้า SSRI ในขนาดต่่า โดยขนาดเริ่มต้นที่แนะน่าคือ fluoxetine  

20mg/day, sertraline  50 mg./day หรือ paroxetine 10mg/day (Grade B) 
3. ควรเริ่มให้ยา antidepressant ผู้ป่วย moderate to severe depression และหลังจากที่อาการ

ทุเลาใน แต่ละ episode แล้วควรให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 6-9 เดือน (Grade A) 
4. การยุติการรักษาด้วยยา หลังให้ antidepressant ถ้าคะแนนจากการประเมินด้วย 9Q<7 เป็น

ระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน จะถือว่ามี full remission ให้ค่อยๆ ลดยาลงประมาณ 25-50% ทุกๆ 2 
สัปดาห์ ขณะลดยาควรประเมินด้วย 9Q ทุกครั้งที่พบผู้ป่วย (Grade D) 

 
 
 
 
 

5. เมื่อได้ยาครบตามการรักษา full remission เพื่อป้องกัน withdrawal syndrome และ recurrent ให้ค่อยๆ  

 ลดขนาดยาลง จนหยุดยาได้11, level1b

4.  การยุติการรักษาด้วยยา หลังให้ antidepressant ถ้าคะแนนจากการประเมินด้วย 9Q<7 เป็นระยะเวลา  

 6 เดือน ติดต่อกัน จะถือว่ามี full remission ให้ค่อยๆ ลดยาลงประมาณ 25-50% ทุกๆ 2 สัปดาห์ ขณะ 

 ลดยาควรประเมินด้วย 9Q ทุกครั้งที่พบผู้ป่วย (Grade D)

SSRI และ TCA เป็นชนิดที่มีใช้ในประเทศไทย

เมื่อได้ยาครบตามการรักษาจน  full remission เพื่อป้องกัน withdrawal syndrome และ recurrent  

ให้ค่อยๆ ลดขนาดยาลง จนหยุดยาได้11, level1b
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 Suggested antidepressant combinations in Major Depressive Disorder 
 

1. เป้าหมายของ  antidepressant   combinations คือ การใช้กลไกการออกฤทธิ์ของยา (mechanism of 
action) ทีแ่ตกต่างกัน 2 กลไกหรือมากกว่าน้ัน ในการพยายามที่จะเกิดประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงขึ้น หรือ
ให้เกิดความทนต่อยาได้ดีขึ้น14, level5  

2. การ combine  antidepressant  กับ antidepressant กลุ่มอ่ืน ให้ใช้ในกรณีผู้ป่วยม ีTreatment Resistant 
Depression (TRD)12, level2b หรือผู้ป่วยรักษาด้วยยา antidepressant ชนิดเดียวไม่ได้ผล15, level5 แต่ต้องมีการ 
monitor adverse events12, level2b เนื่องจากเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดผลข้างเคียงของยา (side-effect), 
drug-drug interaction และเพ่ิม cost ในการรักษา นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนถึงระยะเวลาที่
เหมาะสมในการใช้ยาร่วมกันต่อ เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น15 ,level5 

3. ควรระวังเมื่อใช้ TCA ร่วมกบั SSRI  เนื่องจากจะทําให้เกดิระดับซีรั่ม  TCA ในกระแสเลือดซึ่งจะเป็นผลให้เกิด  
cardiotoxicity16, level3a   

4. ผู้ป่วยที่ได้รับการ combined antidepressant ได้รับผลข้างเคียงจากยามากกว่าการใช้ antidepressant 
เพียงชนิดเดียว  และอาจจะทําให้เกิดพิษ (toxicity) เพราะเกิด interaction กันระหว่าง pharmacokinetic 
และ pharmacodynamic11, level1a 

5. Combinations ระหว่าง serotonergic antidepressants ด้วยกัน หรือให้ร่วมกับ MAOIs จะเพิ่มความเส่ียง
ในการเกิด  serotonin syndrome11, level1a; 17, level5 ซึ่งทําให้เสียชีวิตได้ ประกอบด้วยอาการสับสน   
(confusion), เพ้อ  (delirium), หนาวสั่น (shivering), เหง่ือออกง่าย  (sweating) และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของความดันโลหิต และ myoclonus 11, level1a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recommendations 
1. ผู้ป่วยที่ได้รับ antidepressant ร่วมกันมากกว่าหนึ่งชนิดจะได้รับผลข้างเคียงจากยามากกว่าการใช้ 

antidepressant เพียงชนิดเดียว  และอาจจะทําให้เกิดภาวะพิษจากยา (toxicity)  (Grade B) 
2. การ combine  antidepressant กับ antidepressant  กลุ่มอ่ืน ใหใ้ช้ในกรณีผู้ป่วยม ีTreatment 

Resistant Depression (TRD) และควรมีการเฝ้าระวังผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
(Grade B) 

ที่เหมาะสมในการใช้ยาร่วมกันต่อ เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น15, level5

เพ่ิม

PHARMACOTHERAPY OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER PHARMACOTHERAPY OF MAJOR DEPRESSIVE DISORDER (Continued)
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                                  แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้ส าหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไป ในสถานบริการระดบัปฐมภมูิและทตุยิภมูิ 

THE ROLE OF BENZODIAZEPINES11, level1b
 

 
1. แนะน าให้ใช้ยากลุ่ม benzodiazepines เป็นยาเสริมร่วมกับ antidepressant  ในระยะแรก แต่ไม่ควรใช้

ต่อเนื่องเกิน 4 สัปดาห์  
2. ใช้ยากลุ่มนี้ในกรณีที ่

2.1 ผู้ป่วยมีอาการวิตกกังวลร่วมด้วย เช่น แน่นหน้าอก ใจสั่น ปวดศีรษะหรือปวดเมื่อยตัว 
2.2 ผู้ป่วยมีปัญหานอนไม่หลับ 

 
Drugs Equivalent 

dose Potency Duration of 
acting (T½) Dosage Dose/Day 

1. diazepam (valium®) 5 Low long (30-100 hr) 0.5,2,5,10 mg 2-30 mg 
2. clorazepate (tranxene®) 7.5 Low long (30-100 hr) 5,10 mg 10-30 mg 
3. chlordiazepoxide (librium®) 10 Low long (30-100 hr) 5,10,25 mg 15-75 mg 
4. lorazepam (ativan®) 1 high short (10-20 hr) 0.5,1 mg 0.75-4 mg 
5. clonazepam (rivotril®) 0.25 high long (18-50 hr) 0.5,2 mg 0.5-2 mg 
6. alprazolam (xanax®) 0.5 high short (6-20 hr) 0.25,0.5,1mg 0.5-2 mg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommendation 
ใช้ยากลุ่ม benzodiazepine เป็นยาเสริมร่วมกับ antidepressant ในระยะแรก กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการ
วิตกกังวล หรือนอนไม่หลับร่วมด้วย แต่ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกิน 4  สัปดาห์ (Grade A) 

 
 
 
 

THE ROLE OF BENZODIAZEPINES11, level1b
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สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั ่วไปในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
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THE ROLE OF BENZODIAZEPINES11, level1b THE ROLE OF ANTIPSYCHOTICS
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                                  แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัิท ัว่ไป ในสถานบริการระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู 

MANAGEMENT OF NONRESPONSIVE PATIENTS 
 
 ข้อควรพจิารณา หากอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ดขีึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินซ้ําเกีย่วกับความถกูต้องของการวินิจฉัยโรค (re-diagnosis)20, level1b โดยการประเมิน
ผู้ป่วยซ้ํา ทั้งจากประวัติการเจ็บป่วย โดยความผิดพลาดที่พบบ่อยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ต่อไปนี้ว่า 
เป็นโรคซึมเศรา้ 

1. โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder) 
2. กลุ่มโรคจิต (psychotic disorders) ที่มีอาการของโรคซึมเศร้าร่วมด้วย 
3. ภาวะซึมเศร้าจากการใช้สารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นช่วง intoxication หรือ withdrawal ก็ตาม 
4. ภาวะซึมเศร้าจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาในกลุ่ม steroid  ยาลดความดันโลหิต ยาแก้ปวด 

ในกลุ่ม opioid เป็นต้น 
5. ภาวะซึมเศร้าจากโรคทางกาย เช่น โรคไทรอยด์ โรคสมองเส่ือม โรคลมชัก โรคหลอดเลือด 

ในสมอง โรคพาร์กินสัน เป็นต้น  
2. ประเมินซ้ําเกีย่วกับชนิดและขนาดยาทีใ่ช้ในการรักษา (right drug & dose) พบว่า สาเหตุหลัก

อย่างหน่ึงของการไม่ตอบสนองต่อการรักษา คือ การที่ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่เหมาะสม ในขนาดยาท่ี
ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่พบว่าแพทย์ให้ยารักษาโรคซึมเศร้าในขนาดที่น้อยเกินไป  

3. ประเมินซ้ําเกีย่วกับระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการรักษา (right duration) เนื่องจากยาที่ใช้รักษาโรค
ซึมเศร้าเกือบทั้งหมด จําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาการออกฤทธ์ิ (ใช้เวลาโดยเฉล่ีย 1-2 สัปดาห์เพ่ือให้
ระดับยาในเลือดถึง therapeutic level) และผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับ antidepressant ต่อเนื่อง
หลังจากเข้าสู่ภาวะ remission แล้ว อย่างน้อย 6-9 เดือน แต่พบว่าผู้ป่วยมักหยุดใช้ยาก่อนระยะเวลา
ที่เหมาะสมดังกล่าว  

4. ประเมินซ้ําเกีย่วกับโรคร่วมหรือปัจจัยเสรมิที่พบร่วมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (co-morbidities) 
อาการซึมเศร้ายังคงอยู่หรือเป็นรุนแรงมากขึ้น ถ้าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ีปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ร่วมด้วย  

6. การใช้สารเสพติด (substance abuse or dependence) 
7. บุคลิกภาพที่ผิดปกติ (personality disorders) 
8. ปัญหาเชาวน์ปัญญา (mental retardation) 
9. ปัจจัยเครียดทางจิตสังคมอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคท่ีต้องทน

ความเจ็บปวด หรือโรคที่มีตราบาปในสังคม เป็นต้น ด้านครอบครัว ด้านอาชีพการงาน ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคม 

5. Treatment resistant depression (TRD)  คอื ความล้มเหลวทั้งในการบรรเทาอาการซึมเศร้า 
และ การเพิ่มประสิทธิภาพของการทําบทบาทหน้าที่ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังจากได้รับการรักษาทั้งทาง
กายและจิตสังคมที่เหมาะสมแล้ว หรือการไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่เหมาะสมภายหลังจากได้รับยา 
antidepressant ในขนาด (doses) และระยะเวลา (duration) ที่เหมาะสมแล้ว21, level1a; 22, level1a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recommendation 
 ผู้ป่วยที่อาการไม่ดีขึ้นจากการรักษา ควรมีการประเมินซ้ําเกี่ยวกับความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค  ชนิด

และขนาดของยาที่ใช้ในการรกัษา ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา และโรคร่วมหรอืปัจจัยเสริมอ่ืนๆ  
(Grade D) 
 ผู้ป่วยที่มี TRD ควรส่งต่อสถานบริการที่มีจิตแพทย์ (Grade D)  

s
1.

2.
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                                  แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัิท ัว่ไป ในสถานบริการระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู 

MANAGEMENT OF NONRESPONSIVE PATIENTS 
 
 ข้อควรพจิารณา หากอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ดขีึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินซ้ําเกีย่วกับความถกูต้องของการวินิจฉัยโรค (re-diagnosis)20, level1b โดยการประเมิน
ผู้ป่วยซ้ํา ทั้งจากประวัติการเจ็บป่วย โดยความผิดพลาดที่พบบ่อยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ต่อไปนี้ว่า 
เป็นโรคซึมเศรา้ 

1. โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder) 
2. กลุ่มโรคจิต (psychotic disorders) ที่มีอาการของโรคซึมเศร้าร่วมด้วย 
3. ภาวะซึมเศร้าจากการใช้สารเสพติด ไม่ว่าจะเป็นช่วง intoxication หรือ withdrawal ก็ตาม 
4. ภาวะซึมเศร้าจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาในกลุ่ม steroid  ยาลดความดันโลหิต ยาแก้ปวด 

ในกลุ่ม opioid เป็นต้น 
5. ภาวะซึมเศร้าจากโรคทางกาย เช่น โรคไทรอยด์ โรคสมองเส่ือม โรคลมชัก โรคหลอดเลือด 

ในสมอง โรคพาร์กินสัน เป็นต้น  
2. ประเมินซ้ําเกีย่วกับชนิดและขนาดยาทีใ่ช้ในการรักษา (right drug & dose) พบว่า สาเหตุหลัก

อย่างหน่ึงของการไม่ตอบสนองต่อการรักษา คือ การที่ผู้ป่วยไม่ได้รับยาที่เหมาะสม ในขนาดยาท่ี
ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่พบว่าแพทย์ให้ยารักษาโรคซึมเศร้าในขนาดที่น้อยเกินไป  

3. ประเมินซ้ําเกีย่วกับระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการรักษา (right duration) เนื่องจากยาที่ใช้รักษาโรค
ซึมเศร้าเกือบทั้งหมด จําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาการออกฤทธ์ิ (ใช้เวลาโดยเฉล่ีย 1-2 สัปดาห์เพ่ือให้
ระดับยาในเลือดถึง therapeutic level) และผู้ป่วยจําเป็นต้องได้รับ antidepressant ต่อเนื่อง
หลังจากเข้าสู่ภาวะ remission แล้ว อย่างน้อย 6-9 เดือน แต่พบว่าผู้ป่วยมักหยุดใช้ยาก่อนระยะเวลา
ที่เหมาะสมดังกล่าว  

4. ประเมินซ้ําเกีย่วกับโรคร่วมหรือปัจจัยเสรมิที่พบร่วมในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (co-morbidities) 
อาการซึมเศร้ายังคงอยู่หรือเป็นรุนแรงมากขึ้น ถ้าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ีปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้ร่วมด้วย  

6. การใช้สารเสพติด (substance abuse or dependence) 
7. บุคลิกภาพที่ผิดปกติ (personality disorders) 
8. ปัญหาเชาวน์ปัญญา (mental retardation) 
9. ปัจจัยเครียดทางจิตสังคมอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคท่ีต้องทน

ความเจ็บปวด หรือโรคที่มีตราบาปในสังคม เป็นต้น ด้านครอบครัว ด้านอาชีพการงาน ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคม 

5. Treatment resistant depression (TRD)  คือ ความล้มเหลวทั้งในการบรรเทาอาการซึมเศร้า 
และ การเพิ่มประสิทธิภาพของการทําบทบาทหน้าที่ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังจากได้รับการรักษาทั้งทาง
กายและจิตสังคมที่เหมาะสมแล้ว หรือการไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่เหมาะสมภายหลังจากได้รับยา 
antidepressant ในขนาด (doses) และระยะเวลา (duration) ที่เหมาะสมแล้ว21, level1a; 22, level1a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recommendation 
 ผู้ป่วยที่อาการไม่ดีขึ้นจากการรักษา ควรมีการประเมินซ้ําเกี่ยวกับความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค  ชนิด

และขนาดของยาที่ใช้ในการรกัษา ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษา และโรคร่วมหรอืปัจจัยเสริมอ่ืนๆ  
(Grade D) 
 ผู้ป่วยที่มี TRD ควรส่งต่อสถานบริการที่มีจิตแพทย์ (Grade D)  

4.1
4.2
4.3
4.4

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

ที่ถูกต้อง โดยส่วนใหญ่พบว่าแพทย์ให้ยารักษาโรคซึมเศร้าในขนาดที่น้อยเกินไป
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DEPRESSION IN SPECIAL GROUPS 
 
 Treatment for major depressive disorder in renal failure 

 
มีการศึกษาประสิทธิภาพของยารักษาซึมเศร้าชนิดใหม่ต่อการรักษาโรคซมึเศร้าในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย

ค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอที่จะสรุปถึงประสิทธิภาพของยาได้ แต่ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายส่วนใหญม่ีความทนต่อการ
ได้รับ antidepressant ในระดับดี และสามารถลดอาการของโรคซึมเศร้าได้ 23, level1a 

SSRI มีความปลอดภัยในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับ hemodialysis ถ้าได้รับยา 
fluoxetine 20 mg/day เป็นระยะเวลา 8-12 สัปดาห์ สามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้ อาการ
ข้างเคียงของการใช้ยาในผู้ป่วย peritoneal dialysis และ hemodialysis ส่วนใหญ่คือ อาการปากแห้ง (dryness) 
วิงเวียน ตาลาย (dizziness) คลื่นไส ้(nausea) อาจมีบางรายที่ง่วงนอนและปวดศีรษะ24, level4a 

 
 
 

 
 
 
 Treatment for major depressive disorder in hepatic disorders 

 
ข้อบ่งใช ้
 ผู้ป่วย Hepatitis C virus ที่ได้รับการรกัษาด้วย Interferon alpha-2b (IFN) ถ้าใช้ยา sertraline, 

citalopam, fluoxetine จะให้ผลดีในการรกัษาโรคซึมเศรา้25, level3a  
 ร้อยละ 16 ที่มีอาการ moderate to severe depression แล้วได้รับยา paroxetine สามารถที่จะรักษา 

IFN จนครบ course26, level1b  
 การรักษาด้วยยา citalopram คะแนน HAM-D ดีขี้นมากกว่า 50%26, level1b 
 nortriptyline สามารถทําให ้Mood ดีขึ้นทําให้รักษา IFN จนครบ course26,level1b 
 ผู้ป่วยที่ได้รับ fluoxetine 20mg/day ไม่พบอาการซึมเศร้าหลังให้ IFN รวมทั้งทําให้ Mood ดีขึ้น25, level3a 
 การใช้ยา SSRI ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าสําหรับผู้ป่วยโรคตับ อาจช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะวิตกกังวล 

ร่วมด้วยและยังช่วยรักษาผู้ป่วยที่ติดการด่ืมสุรา27, level1b 
ข้อควรระวัง 
 mirtazapine จะเพิ่มเอ็นไซมใ์นตับ จึงควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับ28, level2b  
 ในผู้ป่วย cirrhosis การให้ยา fluoxetine, fluvoxamine ควรเริ่มด้วยขนาดที่ตํ่า ส่วน paroxitine เริ่มต้น

ที่ 10 mg/day และให้ sertraline เริ่มต้นที่น้อยกว่า 50 mg/day28, level2b 
ห้ามใช ้
 nefazodone ผู้ป่วยโรคตับทุกชนิดไม่ควรใช้ เพราะผู้ป่วยท่ีใช้ยานี้มีอาการตับวาย (hepatic failure)25, level2b  
 ไม่ควรใช้ duloxetine ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการทํางานของตับบกพร่องทุกชนิด28, level2b 
 ยารักษาโรคซมึเศร้าชนิด tricyclic และ MAOI ไม่แนะนําให้นํามาใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคตับ 

เพราะมีผลข้างเคียงมาก และผลข้างเคียงท่ีเป็น cholinergic effect อาจมีผลต่อ cognitive impairment 
ได้28, level2b 

 

Recommendation 
SSRI มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้ากลุ่ม SSRI 

ในขนาดตํ่า และขนาดเริ่มต้นที่แนะนําคือ fluoxetine 20mg/day (Grade C)  

h

No m
ขึ้น
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 Treatment for major depressive disorder in child  and adolescent 

 
การรักษาด้วย Antidepressant 
 ยา fluoxetine เป็นยาที่มีหลักฐานสนับสนุนจํานวนมากและได้รับการรับรองจาก FDA ให้เป็นยาที่มี

ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการรักษาโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุน่29, level1b  
 SSRIs ให้ผลดีในการรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นมากกว่ากลุ่ม placebo31, level1a 
 การให้ยา fluoxetine ร่วมกับ CBT จะให้ผลดีในการรักษาโรคซึมเศร้ามากว่าการรักษาด้วยยา 

fluoxetine หรือ CBT อย่างเดียว32, level1b 
 ข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนเกี่ยวกับการให้ ยาต้านเศร้ากลุ่มใหม่ เช่น venlafaxine, mirtazapine ยัง

มีค่อนข้างน้อย29, level1b 
 Antidepressant ทุกตัว อาจเพ่ิมความเส่ียงในด้านของความคิดฆ่าตัวตาย และการพยายามฆ่าตัวตาย

ในเด็กและวัยรุน่30, level1b   
 กรณี severe depression หรือ severe depression with psychotic symptom นั้น การรักษาด้วย 

antidepressant นั้นส่งผลดีต่อผู้ป่วยมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา31, level1a 
 ในช่วงแรกของการรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นด้วย antidepressant ทุกชนิด ควรมีการนัด ติดตามอย่าง

ใกล้ชิด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในช่วงเดือนแรกของการใหย้า และการเร่ิมให้ antidepressant ในช่วง
แรกของการรักษานั้น การให้คําแนะนําเกี่ยวกับผลข้างเคียงและข้อควรระวังแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นสิ่ง
สําคัญ33, level5  

การรักษาด้วย Psychotherapy 
กรณี mild to moderate depression ในเด็กและวัยรุ่นนั้น การให้การรักษาด้วย cognitive 

behavior therapy (CBT), Interpersonal psychotherapy (IPT) อย่างเดียวก็ให้ผลการรักษา 
ที่น่าพอใจ18, leve1b 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recommendations 
1. การใช้ยา fluoxetine มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาโรคซึมเศร้าในผูป่้วยเด็กและวัยรุ่น   

ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้าในขนาดตํ่า (Grade A) 
2. ในช่วงแรกของการรักษาผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นด้วย antidepressant ทุกชนิด ควรมีการนัด ติดตามอย่าง

ใกล้ชิด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในช่วงเดือนแรกของการใหย้า (Grade C) 
3. การให ้antidepressant ทุกชนิด ในการรักษาโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุน่ ควรระวังเรื่อง การเพิ่มความ

เสี่ยงของการฆ่าตัวตาย (Grade A) 

Recommendations 
1. ควรเริ่มการรักษาด้วยยารักษาซึมเศร้า SSRI ในขนาดตํ่า ขนาดเร่ิมต้นที่แนะนําคือ fluoxetine  

20mg/day , sertraline 50 mg./day หรือ paroxetine 10mg/day (Grade B) 
2. ไม่แนะนําให้ใช้ยารักษาซึมเศร้ากลุ่ม Tricyclic Antidepressant-TCA และ Mono Amine Oxidase 

Inhibitor-MAOI ในผู้ป่วยโรคตับทุกชนิด เนื่องจากมีผลขา้งเคียงมากและอาจมีผลต่อ cognitive 

มากกว่าการรักษาด้วยยา

ยังมีค่อนข้างน้อย29,level1b

ช่วงแรกของการรักษานั้น การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับผลข้างเคียงและข้อควรระวังแก่ผู้ป่วยและญาติ 

เป็นสำาคัญ33,level5

ความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย (Grade A)
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 Treatment for major depressive disorder in elderly 
 
SSRI เป็น first line ในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอาย ุ และผู้ป่วยที่มโีรคทางกายร่วมด้วย (co-morbid 

medical illness) 32, level5 แต่อาจทําให้เกิด hyponatremia, GI bleed ได้ 18, level1b 
ยา TCAs และ SSRIs มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยอายุเกิน 55 ปี เท่าเทียมกัน แต่ใน

ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไป มีการศกึษาค่อนข้างน้อย17, level1b เนื่องจากประสิทธิภาพในการรักษาระหว่างยา 
TCAs กับ SSRIs เท่าเทียมกัน การเลือกใช้ยาจึงควรคํานึงถึงผลข้างเคียงและความปลอดภัยเป็นสําคัญ32, level1b 

การพิจารณาถึงประเด็นสําคัญในการเลือกใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มใหม่ เช่น SSRIs เกิดผลดีในการรักษาและมี
ความปลอดภัยมากกว่ายากลุ่ม TCAs ได้แก ่physiologic change ต่างๆ เช่น hepatic function, renal function 
ที่น่าจะส่งผลต่อกลไกในการออกฤทธิ์ของยานั้น34, level2b การเกิด drug interaction โรคประจําตัวของผู้ป่วยและ
ผลข้างเคียงที่เกิดจาก antidepressant โดยเฉพาะ cardiovascular disease, orthostatic hypotension, 
anticholinergic effects33, level1b 

ข้อแนะนําในการให้ยาแก่ผู้สูงอายุ คือ “เร่ิมด้วยขนาดต่ํา ปรับยาขึ้นอย่างช้า  ๆคงการรักษาให้นานกว่าปกติ”32, level1b 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Treatment for major depressive disorder in pregnancy 

 
จากการศึกษาแบบ Prospective observational investigation ที่มีการใช้ SSRI ในหญิงต้ังครรภ์ สัปดาห์

ที่ 20, 30 และ 36  ของการตั้งครรภ์ พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับยา SSRI ร่วมกับมีภาวะซึมเศร้า มแีนวโน้มจะคลอด 
ก่อนกําหนด หรือทําให้น้ําหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  มากกว่าปกติร้อยละ 20 และมีความเสีย่งที่จะคลอดบุตร 
มีความผิดปกติทางร่างกายในระดับเล็กน้อย35, level2c   และมีความเกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกําหนดมากกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้รับยา  2 เท่า ทําให้เด็กมี  APGAR  score  ตํ่า ใน 5  นาทีแรก มากกว่ากลุม่ที่ไม่ได้รับยา 4.4 เท่า รวมทั้งมี
ความเสี่ยงที่จะทําให้เด็กต้องได้รับการดูแลใน ICU มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา 2.4 เท่า 36, level2c  และการใช้ยา 
paroxetine มีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกําหนด ทําให้บุตรมคีวามผิดปกติทางร่างกายและเกิด congenital 
cardiac malformation ส่วนยา SSRI ชนิดอ่ืนยังคงมีความปลอดภัยในหญิงต้ังครรภ์37, level1a 

จากการศึกษาแบบ case–control study การใช้ antidepressant ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ไม่
มีความสัมพันธ์กับการเกิด major congenital malformations ในเด็ก38, level4a แต่มีความสมัพันธ์กับการเกิด 
septal heart defects  ที่ 3.25 เท่าของกลุ่มที่ไม่ได้รับ39, level2a  

ยา  antidepressant ในกลุ่ม tricyclic ควรพิจารณาในการใช้กับหญิงต้ังครรภ์ เนื่องจากผลข้างเคียงของยา 
เช่น ท้องผูก ความดันโลหิตตํ่าในขณะเปล่ียนท่า (orthostatic hypotension)40, level4b 

 
 

Recommendations 
1. SSRI เป็น first line ในการรักษาโรคซึมเศรา้ในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคทางกายร่วมด้วย (co-

morbid medical illness) ควรระวังการเกิด hyponatremia และ gastro-intestinal bleed 
(Grade A) 

2. ข้อแนะนําในการให้ยาแก่ผูสู้งอายุ คือ “เร่ิมด้วยขนาดต่ํา ปรับยาขึ้นอย่างช้าๆ คงการรักษาให้นานกว่า
ปกติ” (start low , go slow , keep going , stay longer)”และควรพิจารณาถึงผลข้างเคียงของยาแต่ละ

(Comorbid medical illness)

ชนิด ก่อนทุกครั้ง (Grade A)

ความสัมพันธ์กับการเกิด

 Treatment for major depressive disorder in pregnancy

 จากการศึกษาแบบ Prospective observational investigation ที่มีการใช้ SSRI ในหญิงตั้งครรภ์ สัปดาห์

ที่ 20, 30 และ 36  ของการตั้งครรภ์ พบว่า ในกลุ่มที่ได้รับยา SSRI ร่วมกับมีภาวะซึมเศร้า มีแนวโน้มจะคลอด 

ก่อนกำาหนด หรือทำาให้น้ำาหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  มากกว่าปกติร้อยละ 20 และมีความเสี่ยงที่จะคลอดบุตร 

มีความผิดปกติทางร่างกายในระดับเล็กน้อย35, level2c    และมีความเกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำาหนดมากกว่า

กลุ่มที่ไม่ได้รับยา  2 เท่า ทำาให้เด็กมี  APGAR  score  ต่ำา ใน 5  นาทีแรก มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา 4.4 เท่า รวมทั้ง 

มีความเสี่ยงที่จะทำาให้เด็กต้องได้รับการดูแลใน ICU มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยา 2.4 เท่า36, level2c  และการใช้

ยา paroxetine มีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำาหนด ทำาให้บุตรมีความผิดปกติทางร่างกายและเกิด congenital  

cardiac malformation ส่วนยา SSRI ชนิดอื่นยังคงมีความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์37, level1a

 จากการศึกษาแบบ case–control study การใช้ antidepressant ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ไม่มี 

ความสัมพันธ์กับการเกิด major congenital malformations ในเด็ก38, level4a แต่มีความสัมพันธ์กับการเกิด 

septal heart defects  ที่ 3.25 เท่าของกลุ่มที่ไม่ได้รับ39, level2a 

 ยา  antidepressant ในกลุ่ม tricyclic ควรพิจารณาในการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผลข้างเคียงของยา 

เช่น ท้องผูก ความดันโลหิตต่ำาในขณะเปลี่ยนท่า (orthostatic hypotension)40, level4b

DEPRESSION IN SPECIAL GROUPS (Continued) DEPRESSION IN SPECIAL GROUPS (Continued)
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Clinical Guideline for Treatment of Depression During Pregnancy41, level4b ได้เสนอแนวทางการ
จัดการโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ ดังนี้ 

1. พิจารณาอายุของหญิงที่ตั้งครรภ์เพ่ือประกอบการวางแผนการรักษา 
2. ยาทุกตัวเปลี่ยนได้ โดยให้ความส าคัญกับการตั้งครรภ์มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  
3. ในทางท่ีเหมาะสมคือการท าให้อาการทางจิตคงที่ในระหว่าง  3 เดือนก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์   
4. จ ากัดจ านวนของบุตร โดยพิจารณาภาวะซึมเศร้าของแม่เป็นหลัก  
5. ใช้ยาซึ่งเป็นที่รู้จักดีที่ใช้อยู่เป็นประจ าดีกว่ายาชนิดใหม่ที่ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการพอเพียง   
6. วางแผนการให้นมบุตรเมื่อมีการตั้งครรภ์  
7. ถ้าบุตรได้รับยาในขณะตั้งครรภ์ไม่ได้มีเหตุผลพอที่จะสรุปว่า เด็กไม่ควรได้รับนมแม่  
8. ผู้ป่วยแต่ละรายไม่เหมือนกัน ดังนั้น ไม่มีกฎที่แน่นอน และเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีม  

 
Summary of antidepressant medications during pregnancy42, level4b 

Medication Dosing Range 

Potential adverse event(s): Pregnancy 
ไม่มีหลักฐานทางวิชาการ

ที่ยืนยันเร่ือง  
Birth defects  
ในไตรมาสแรก 

มีความเสี่ยงต่อ SSRI  
withdrawal 
syndrome  

ในไตรมาสที่สาม 

เพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
เกิด Cardiac defects  

อย่างสมบูรณ์  
ในไตรมาสแรก 

 Selective  serotonin  reuptake  inhibitors (SSRI) 
Fluoxetine 10mg-60mg   - 
Sertraline 25mg-200mg   - 
Citalopram 10mg-60mg   - 
Escitalopram 10mg-20mg   - 
Paroxetine 10mg-50mg -   
 Tricyclic Antidepressants (TCA) 
Nortriptyline 25mg-150mg   - 
Imipramine 25mg-200mg   - 
Desipramine 25mg-200mg   - 
 Other Antidepressants (SNRI’s and others) 
Mirtazapine 7.5mg-45mg  มีข้อจ ากัดของข้อมูล 
Buproprion 75g-300mg  มีข้อจ ากัดของข้อมูล 
Venlafaxine 37.5-225mg  มีข้อจ ากัดของข้อมูล 
Duloxetine 20-90mg ไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommendations   
1. การให้ยากลุ่ม SSRI ในหญิงตั้งครรภ์ มีความปลอดภัยกว่ายากลุ่ม Tricyclic antidepressants(TCA) 

แต่บางรายอาจมีความเสี่ยงต่อทารกคลอดก่อนก าหนด  และการเกิด SSRI withdrawal syndrome 
ในไตรมาสที่สาม (Grade B) 

2. ไม่แนะน าให้ใช้ paroxetine ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการคลอดก่อนก าหนด และการ
เกิด congenital cardiac malformation ในทารก (Grade A) 

3. ควรระวังผลข้างเคียงจากการใช้ยา antidepressant ในกลุ่ม TCA   กับหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากท าให้
ท้องผูก และความดันโลหิตต่ าในขณะเปลี่ยนท่า (Grade C) 

4. ควรระวังการให้ยาในกลุ่ม SRRI เพราะเสี่ยงต่อการเกิด septal heart defects ในทารก (Grade C) 
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Appendix 1 Summary Management of Major Depressive Disorder (MDD) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Ministry of Health Malaysia (2007). Management of Major Depressive Disorder. 

AND 

With/ 
Without 

AND 

AND 
/OR 

Diagnosis of MDD 

Assessing of severity of MDD (Including presence of psychotic features and suicidal risk) 

Mild MDD 

Moderate MDD 

Severe MDD 
 

Pharmacological 
interventions 
- Antidepressant 
- +/- short-term 
benzodiazepine as 
adjunct 

Non-pharmacological interventions 
 Counseling 
 Problem-solving 
 Psychotherapy 
 Computerized Cognitive Behavioral 

Therapy; CCBT 
 Exercise therapy 

Pharmacological 
interventions 
 Antidepressant 
 +/- short-term 

benzodiazepine 
as adjunct 

Non-pharmacological interventions 
 Counseling 
 Psychotherapy 
 Computerized Cognitive Behavioral 

Therapy; CCBT 
 Exercise therapy 

ECT 

Non-psychotic 
Pharmacological interventions 
 Antidepressant 
 +/- short-term 

benzodiazepine as adjunct 

Non-pharmacological 
interventions 
 Psychotherapy 

ECT With/ 
Without 

Psychotic Pharmacological interventions 
 Antidepressant 
 +/- short-term benzodiazepine as adjunct 
 +/- antipsychotics 

ECT With/ 
Without 
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Appendix 2 ICD101 & DSM IV2 code for Depressive disorders 
 

Code ICD-10 Code DSM-IV 
F32  Depressive episode (single)  296.2x  Major depressive disorder, single 

episode 
F32.0  Mild depressive episode    
 .00 Without somatic syndrome    
 .01 With somatic syndrome   With melancholic features  
F32.1  Moderate depressive episode    
 .10 Without somatic syndrome    
 .11 With somatic syndrome   With melancholic features  
F32.2  Severe depressive episode without psychotic 

symptoms 
  

F32.3  Severe depressive episode with psychotic 
symptoms 

  

F32.8  Other depressive episodes   With catatonic/atypical features  
F32.9  Depressive episode, unspecified   .20 Unspecified  
F33  Recurrent depressive disorder  296.3x  Major depressive disorder, recurrent 
F33.0  Recurrent depressive disorder,    
 current episode mild    
 .00 Without somatic syndrome    
 .01 With somatic syndrome   With melancholic features  
F33.1  Recurrent depressive disorder,    
 current episode moderate    
 .10 Without somatic syndrome    
 .11 With somatic syndrome   With melancholic features  
F33.2  Recurrent depressive disorder,    
 current episode severe    
 without psychotic  symptoms   
F33.3  Recurrent depressive disorder,    
 current episode severe with psychotic    
F33.4  Recurrent depressive disorder, currently in 

remission 
  

F33.8  Other recurrent depressive disorders  With catatonic/atypical features 
F33.9  Recurrent depressive disorder, unspecified  .30 Unspecified  
F34  Persistent mood (affective) disorders    
F34.0  Cyclothymia  301.13  Cyclothymic disorder  
F34.1  Dysthymia  300.4  Dysthymic disorder  
F34.8  Other persistent mood (affective) disorders 300.4  Dysthymic disorder with atypical 

features 
F34.9  Persistent mood (affective) disorder, unspecified   
F38  Other mood (affective) disorders    
F38.0  Other single mood (affective) disorders   
 .00 Mixed affective episode  296.0x  Bipolar I disorder, single mixed episode 

1
 World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10). 

2
 American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition 
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Appendix 2 ICD101 & DSM IV2 code for Depressive disorders (continued) 
 

Code ICD-10 Code DSM-IV 
   .01 Mild 

.02 Moderate 

.03 Severe without psychotic 
symptoms 

   .04 Severe with psychotic 
symptoms 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10).

 

2
 American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition 
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Appendix 3 Major Depressive Disorder (MDD) 
ความชุกของโรคซึมเศร้า 

ประชากรอายุในวัยทํางานจนถึงสูงอายุ พบว่า อัตราความชุกช่ัวชีวิต (Lifetime prevalence) สูงที่สุดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 16.61 รองลงมา ร้อยละ 9.8 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ที่ใช้เครื่องมือในการสํารวจ
เหมือนกัน กลุม่อายุของประชากรเหมือนกัน2 และต่ําสุดที่ประเทศไนจีเรีย ร้อยละ 3.33 และถ้าเป็นความชุกใน 1 ปี
ที่ผ่านมา (1 year prevalence) ในประเทศออสเตรเลีย จะพบ ร้อยละ 6.74 ซึ่งเท่ากันกับประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ถึงแม้จะเป็นการศึกษาในช่วงเวลาท่ีต่างกัน1 และความชุกในช่วง 1 เดือน ที่ประเทศโมร็อคโค พบถงึร้อยละ 26.5 ซึ่ง
เป็นการใช้ M.I.N.I. Arabic version ซึง่เป็นข้อจํากัดในการวิจัยครั้งน้ี5 แต่ที่ประเทศไทยกลับพบอัตราความชุก  
ร้อยละ 2.4 (T Kongsuk et al. 2010)6 ซึ่งน้อยกว่าประเทศออสเตรเลียที่พบ ร้อยละ 3.34 
สาเหตุของโรคซึมเศร้า 

1. ความผิดปกติของสารสื่อประสาท7 ในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า โรค
ซึมเศร้าเกิดจากอะไร แต่พบว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของอารมณ์ ซึ่งสารสื่อประสาทดังกล่าวจะเสียความ
สมดุล ทาํให้ทาํงานของสมองผิดปกติไป และยาต้านเศร้าส่วนใหญ่จะออกฤทธ์ิต่อสารส่ือประสาทเหล่าน้ี
มีผลทําให้ระดับของสารสื่อประสาทในสมองเกิดความสมดุลสามารถลดอาการซึมเศร้าได้ดี  

2. พันธุกรรม8 ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรคซึมเศร้าเพราะพบว่า ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าคนอื่นๆ
ในครอบครัวมโีอกาสป่วยได้มากกว่าคนทั่วไป 2.8 เท่า แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมี
ประมาณ 31-42% ดังนั้น ถึงแม้มีพ่อแมป่่วยเป็นโรคซึมเศร้าลูกก็ไม่ได้เป็นกันทุกคน ยังคงมีสาเหตุและ
ปัจจัยอ่ืนร่วมทําให้เกิดอาการของโรคนี้ขึ้น 
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 ประชากรอายุในวัยทำางานจนถึงสูงอายุ พบว่า อัตราความชุกชั่วชีวิต (Lifetime prevalence) สูงที่สุด 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 16.61 รองลงมา ร้อยละ 9.8 ที่ประเทศแอฟริกาใต้ ที่ใช้เครื่องมือในการสำารวจ
เหมือนกัน กลุ่มอายุของประชากรเหมือนกัน2 และต่ำาสุดที่ประเทศไนจีเรีย ร้อยละ 3.33 และถ้าเป็นความชุกใน 1 ปี
ที่ผ่านมา (1 year prevalence) ในประเทศออสเตรเลีย จะพบ ร้อยละ 6.74 ซึ่งเท่ากันกับประเทศสหรัฐอเมริกา 
ถึงแม้จะเป็นการศึกษาในช่วงเวลาที่ต่างกัน1 และความชุกในช่วง 1 เดือน ที่ประเทศโมร็อคโค พบถึงร้อยละ 26.5 
ซึ่งเป็นการใช้ M.I.N.I. Arabic version ซึ่งเป็นข้อจำากัดในการวิจัยครั้งนี้5 แต่ที่ประเทศไทยกลับพบอัตราความชุก 
ร้อยละ 2.4 (T Kongsuk et al. 2010)6 ซึ่งน้อยกว่าประเทศออสเตรเลียที่พบ ร้อยละ 3.34

สาเหตุของโรคซึมเศร้า
 1. ความผิดปกติของสารสื่อประสาท7 ในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า 
  โรคซึมเศร้าเกิดจากอะไร แต่พบว่า ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง 
  ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของอารมณ์ ซึ่งสารสื่อประสาทดังกล่าวจะเสียความ 
  สมดุล ทำาให้ทำางานของสมองผิดปกติไป และยาต้านเศร้าส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทเหล่านี้ 
  มีผลทำาให้ระดับของสารสื่อประสาทในสมองเกิดความสมดุลสามารถลดอาการซึมเศร้าได้ดี 
 2. พันธุกรรม8 ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรคซึมเศร้าเพราะพบว่า ในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าคนอื่นๆ
  ในครอบครัวมีโอกาสป่วยได้มากกว่าคนทั่วไป 2.8 เท่า แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
  มีประมาณ 31-42% ดังนั้น ถึงแม้มีพ่อแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าลูกก็ไม่ได้เป็นกันทุกคน ยังคงมีสาเหตุและ 
  ปัจจัยอื่นร่วมทำาให้เกิดอาการของโรคนี้ขึ้น
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3. ลักษณะบุคลิกภาพส่วนตัว1, 2 ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า เช่น เป็นคนมองโลก 
ในแง่ร้ายอยู่เสมอ สนใจแต่ในด้านไม่ดีหรือด้านลบของสิ่งต่างๆ มากกว่าด้านบวก เมื่อประสบปัญหา     
ก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา เป็นคนเก็บกดอารมณ์ไม่แสดงออกแม้ในสถานการณ์ที่ควร บุคคลท่ีมี
ลักษณะบุคลิกภาพแบบน้ีมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการซึมเศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้า 

4. โรคทางกายหลายโรคและยา ทําให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ ดังนี้ 3 
กลุ่ม โรค 

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

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

 
ถึงแม้ว่า ในขณะนี้ยังไม่สรุปชัดเจนว่า โรคซึมเศร้าเกิดจากสาเหตุใด แต่พอสรุปได้เบ้ืองต้นว่า โรคซึมเศร้า

เป็นโรคของสารในสมองผิดปกติและพันธุกรรม โดยมผีลกระทบจากบุคลิกภาพและความเครียดในชีวิตจึงทําให้เกิด
อาการป่วยขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1Sen S.et al(2003). A BDNF Coding Variant Is Associated with the NEO Personality Inventory Domain Neuroticism, a Risk Factor for  
 Depression. Neuro psychopharmacology 28. 
2Newtown-Howes G. et al.(2006). Personality disorder and the outcome of depression: meta-analysis of published studies. British  
 Journal  of Psychiatry,188, 13-20. 
3Krueger C et al (2010). Persistent pro-inflammatory cytokines following the initiation of pegylated IFN therapy in hepatitis C  
 infection is associated with treatment-induced depression. 
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กลุ่ม โรค 

endocrine  disorder of cortisol, thyroxin orparathormone production eg. hypopituitarism, hypoglycemia 
Infections glandular fever, syphilis, AIDS, enchephalitis 
neurological stroke, pakinson’s disease, multiple sclerosis, brain tumors (meningioma), trauma, Cerebral  
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Nutritional deficiency of folate, nicotinamide (pellagra), vitB12, B1 (thiamine), B6 
Other cerebral ischemia, myocardial infraction 
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ลักษณะทางคลินิกของโรคซึมเศรา้ 
คําว่า “โรคซึมเศรา้” ในประเทศไทยมักจะหมายถึง depressive disorders ซึ่งจะต้องอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน

ในการวินิจฉัย ในปัจจุบันจะใช้อยู่ 2 เกณฑ์หรือ 2 ระบบในการวินิจฉยั คือ ICD1 พัฒนาโดย องค์การอนามัยโลก 
และ DSM 2 พัฒนาโดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน เกณฑ์การวินิจฉัยทั้งสองระบบในปัจจุบันพัฒนาใกล้เคียงกันมาก 

โรคซึมเศร้าทีจ่ติแพทย์และแพทย์ทั้งหลายให้การวินิจฉัยผูป่้วยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. มีอารมณ์เศร้า  ซึ่งอารมณ์เศร้าจะมีอยู่เกือบตลอดทั้งวันและเป็นทุกวันบางวันอาจเป็นมากบางวันอาจ

เป็นน้อย 
2. ความสนใจหรอืความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆท่ีเคยทาํแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก 
3. เบ่ืออาหารจนนํ้าหนักลดลงหรือบางรายอาจมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น กินมากจนนํ้าหนักเพิ่ม (เช่น 2-3 

กิโลกรัมต่อเดือน) 
4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากแทบทุกวัน  ส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย หลับดึกแต่จะต่ืนเช้า 

1-2 ช่ัวโมงก่อนเวลาปกติที่เคยต่ืน และไมส่ดช่ืน 
5. ทําอะไรช้า พูดช้า เดินเหิน เคลื่อนไวช้าลง แต่มีบางรายก็มีหงุดหงิด กระสับกระสา่ย ทําอะไรเหมือน

รีบเร่ง 
6. อ่อนเพลียหรือไร้เรี่ยวแรง ทั้งวันและแทบทกุวัน 
7. รู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควร 
8. สมาธิหรือความคิดอ่านช้าลดลง 
9. คิดอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อยๆหรือบางรายพยายามฆ่าตัวตายหรือมี 

แผนฆ่าตัวตาย 
ถ้ามีอาการดังข้างต้น อย่างน้อย 5 อาการ อยู่นานต้ังแต่ 2 สัปดาห์ขึน้ไป และมีอารมณ์เศร้า (ข้อ 1) หรือ 

เบ่ือหน่ายไม่มีความสุข (ข้อ 2) ก็จะเรียกได้ว่า ป่วยเป็น “โรคซึมเศร้า” แล้ว และต้องได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องต่อไป 
 
การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า 

เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคซมึเศร้าทั้ง 2 ระบบอาศัยพ้ืนฐานเดียวกันในการบ่งช้ี depressive episode คือ  
1. กําหนดจํานวนขั้นตํ่าของอาการหลัก (typical symptoms) และอาการท่ีเกิดร่วม (associated 

symptoms)  
2. กําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าที่มีอาการ โดยอย่างน้อยต้องมีอาการติดต่อกัน 2 สัปดาห์ และใน DSM IV 

เพ่ิมข้อบ่งช้ีที่ 3 คือ ต้องมีการบกพร่องในหน้าที่การงานหรือสังคม ซึ่ง ICD-101 ไมไ่ด้กําหนดไว้  
 เกณฑ์สําหรับ Depressive episode ใน ICD-10 แสดงไว้ในตาราง และเกณฑ์สําหรับ Major depressive 
disorder ใน DSM-IV2 แสดงไว้ในตาราง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ไม่มีอาการหลักใดๆเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถบ่งช้ี 
depressive episode หรือ major depressive disorder อาการหลักทั้งหลายที่อยู่ในเกณฑท์ั้งสองกลุ่ม หากมี
จํานวนและระยะเวลาเพียงพอ จะทําให้การวินิจฉัยมีความเที่ยงและความตรง 
 
 
 
 
 
1 World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10). 
2American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition  

เคล่ือนไหวช้าลง
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1
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2
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การแบ่งชนิดย่อยของโรคซมึเศรา้ 
1. Melancholia (depression with somatic symptoms) 

ผู้ป่วยจะมีอาการทางกาย แสดงถึงการมี disturbance of biorhythm1 ลักษณะสําคัญได้แก่ การ
เคลื่อนไหวช้าหรือกระวนกระวายอยู่ไม่สุข ต่ืนดึกแล้วไมส่ามารถหลับต่อได้ เบ่ืออาหารนํ้าหนักลด ไม่รู้สึกเป็นสุขกับ
สิ่งน่าสนุกทั้งหลาย มีการเปลีย่นแปลงของอารมณ์ในระหวา่งวัน และความรู้สึกทางเพศลดลง และพบว่า สัมพันธ์กับ 
biological marker เช่น การไม่ตอบสนองต่อ dexamethasone suppression test2 และ The latency of rapid 
eyes movement (REM) sleep3 และมอัีตราการเกิดโรคในครอบครวัเดียวกันสูง4 

2. Depression with psychotic symptoms 
 ความชุกของโรคในประเทศไทยกลุ่มน้ี ร้อยละ 0.385 ถือว่า โรคซึมเศร้ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงที่สุด 
จะสัมพันธ์กับ biological markers บางอย่าง เช่น มีระดับ dopamine-β-hydroxylase ในเลือดตํ่า และมีระดับ 
3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG) ในน้ําไขสันหลังตํ่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับเมตาบอร์ลิสซึมของ 
dopamine และ norepinephrine ในระบบประสาท รวมทั้งการไม่ตอบสนองต่อ dexamethasone suppression 
test6 

3. Atypical depression 
อาการของผู้ป่วยกลุ่มน้ีซึ่งจะตรงข้ามกับอาการในผู้ป่วย melancholia เช่น มีอาการนอนมากเกินไป 

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

4. Recurrent brief depression 
 ตามเกณฑ์การวินิจฉัยที่กําหนดไว้โดย ICD-10 จะต้องเกิดอาการ depression อย่างน้อยหน่ึงครั้งใน
ช่วงหน่ึงปีที่ผ่านมา และแต่ละคร้ังที่เกิดอาการจะมีอาการไม่ถึง 2 สัปดาห์ (โดยทั่วไปจะมีอาการประมาณ 2-3 วัน 
และหายเป็นปกติ)  ช่วงเวลาที่เกิดอาการไม่สัมพันธ์กับการมีประจําเดือน และอาการที่เกิดน้ันไม่เข้ากับเกณฑ์วินิจฉัย
ของ mild, moderate and severe depressive episode ความเสี่ยงที่จะเกิด manic episode น้อยมาก จึงไม่
สามารถจัดอยู่ในกลุ่ม rapid-cycling ของ bipolar disorder ได้ และความชุกช่ัวชีวิต (lifetime prevalence) 
ประมาณ 10% และพบบ่อยว่า เกิดร่วมกับโรควิตกกังกลในอัตราที่สูง8 
 
1 Zimmerman M, Black DW, Coryell W (1989). Diagnostic criteria for melancholia. The comparative validity of DSM-III and DSM-III-R.   
  Arch. Gen. Psychiatry, 46: 361–368. 
2 Carroll BJ, Feinberg M, Greden JF, Tarika J, Albala A.A, Haskett RF, James NW, Kronfol Z, Lohr N, Steiner M (1981). A specific  
  laboratory test for the diagnosis of melancholia. Archive General Psychiatry, 38: 15–22. 
3 Berger M, Riemann D (1993). REM sleep in depression—an overview. Sleep Res, 2: 211–223 
4Kendler KS (1997) The diagnostic validity of melancholic major depression in a population-based sample of female twins.  
  Archive General Psychiatry, 54: 299–304. 
5ธรณินทร์ กองสุข (2547). สถานการณ์สุขภาพจิตของไทยจากผลการสํารวจระดับชาติ. หนังสือประกอบ การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติคร้ังที่3.  
  กรมสุขภาพจิต: 56-71 
6Nelson JC, Davis JM (1997). DST studies in psychotic depression: a meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 154: 1497–1503. 
7Larn RW, Stewart JN (1996). The validity of atypical depression in DSM-IV. Comprehensive Psychiatry, 37: 375–383. 
8Angst J, Merikangas K, Scheidegger P, Wicki W (1990). Recurrent brief depression: a new subtype of affective disorder. Journal of     
 Affective Disorder, 19: 87–98. 

 และการมีความรู้สึกไวต่อการถูกปฏิเสธ
อย่างมาก ต้องเกิดติดต่อกันอย่างน้อย

การแบงชนิดยอยของโรคซึมเศรา
1. Melancholia (depression with somatic symptoms)

ผูปวยจะมีอาการทางกาย แสดงถึงการมี disturbance of biorhythm1 ลักษณะสำคัญไดแก               
การเคลื่อนไหวชาหรือกระวนกระวายอยูไมสุข ตื่นดึกแลวไมสามารถหลับตอได เบื่ออาหารน้ำหนักลด ไมรูสึกเปนสุข
กับสิ่งนาสนุกทั้งหลาย มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณในระหวางวัน และความรูสึกทางเพศลดลง และพบวา สัมพันธ
กับ biological marker เชน การไมตอบสนองตอ dexamethasone suppression test2 และ The latency of 
rapid eyes movement (REM) sleep3 และมีอัตราการเกิดโรคในครอบครัวเดียวกันสูง4

2. Depression with psychotic symptoms
L ความชุกของโรคในประเทศไทยกลุมนี ้รอยละ 0.385 ถือวา โรคซึมเศรากลุมนี้เปนกลุมที่มีอาการรุนแรงที่สุด 
จะสัมพันธกับ biological markers บางอยาง เชน มีระดับ dopamine-β-hydroxylase ในเลือดต่ำ และมีระดับ 
3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG) ในน้ำไขสันหลังต่ำ ซึ ่งเกี ่ยวของกับเมตาบอรลิสซึม               
ของ dopamine และ norepinephrine ในระบบประสาท รวมทั้งการไมตอบสนองตอ dexamethasone 
suppression test6

3. Atypical depression
อาการของผูปวยกลุมนี้ซึ่งจะตรงขามกับอาการในผูปวย melancholia เชน มีอาการนอนมากเกินไป 

(hypersomnia) รับประทานมากเกินไป (hyperphagia) น้ำหนักเพิ่ม และการมีความรูสึกไวตอการถูกปฏิเสธอยาง
มาก ตองเกิดติดตอกันอยางนอย 2 สัปดาหตามลักษณะ major depression หรือระยะ 2 ปตามเกณฑของ 
dysthymia การตอบสนองดีตอการรักษาดวยยาตานซึมเศราในกลุม monoamine oxidase inhibitors (MAOI) 
มากวา ยากลุม tricyclics7

4. Recurrent brief depression
0 ตามเกณฑการวินิจฉัยที่กำหนดไวโดย ICD-10  จะตองเกิดอาการ depression อยางนอยหนึ่งครั้ง            
ในชวงหนึ่งปที่ผานมา และแตละครั้งที่เกิดอาการจะมีอาการไมถึง 2 สัปดาห (โดยทั่วไปจะมีอาการประมาณ 2-3  วัน 
และหายเปนปกติ)  ชวงเวลาที่เกิดอาการไมสัมพันธกับการมีประจำเดือน และอาการที่เกิดนั้นไมเขากับเกณฑวินิจฉัย
ของ mild, moderate and severe depressive episode0ความเสี่ยงที่จะเกิด manic episode นอยมาก  จึงไม
สามารถจัดอยูในกลุม rapid-cycling ของ bipolar disorder ได และความชุกชั่วชีวิต (lifetime prevalence) 
ประมาณ 10% และพบบอยวา เกิดรวมกับโรควิตกกังกลในอัตราที่สูง8

1 Zimmerman M, Black DW, Coryell W (1989). Diagnostic criteria for melancholia. The comparative validity of DSM-III and DSM-III-R.  
  Arch. Gen. Psychiatry, 46: 361–368.
2 Carroll BJ, Feinberg M, Greden JF, Tarika J, Albala A.A, Haskett RF, James NW, Kronfol Z, Lohr N, Steiner M (1981). A specific 
  laboratory test for the diagnosis of melancholia. Archive General Psychiatry, 38: 15–22.
3 Berger M, Riemann D (1993). REM sleep in depression—an overview. Sleep Res, 2: 211–223
4Kendler KS (1997) The diagnostic validity of melancholic major depression in a population-based sample of female twins. 
  Archive General Psychiatry, 54: 299–304.
5ธรณินทร กองสุข (2547). สถานการณสุขภาพจิตของไทยจากผลการสำรวจระดับชาติ. หนังสือประกอบ การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่3. 
  กรมสุขภาพจิต: 56-71
6Nelson JC, Davis JM (1997). DST studies in psychotic depression: a meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 154: 1497–1503.
7Larn RW, Stewart JN (1996). The validity of atypical depression in DSM-IV. Comprehensive Psychiatry, 37: 375–383.
8Angst J, Merikangas K, Scheidegger P, Wicki W (1990). Recurrent brief depression: a new subtype of affective disorder. Journal of 
 Affective Disorder, 19: 87–98.
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Dysthymia 

ลักษณะสำคัญของโรคนี้คือ ผูปวยมีอารมณเศราเรื้อรังติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 2 ป โดยในชวงเวลา   
ดังกลาวไมมีระยะเวลาเปนปกตินานกวา 2 เดือน อาการสำคัญอยางอื่นรวมดวยอยางนอย 2 อาการไดแก เบื่ออาหาร
หรือรับประทานจุ นอนไมหลับหรือหลับมากออนเพลียไมมีแรง รูสึกไรคา สมาธิเสียและรูสึกทอแทสิ้นหวัง               
มีความรูสึกวาตัวเองเปน คนนาเบื่อและไรประสิทธิภาพ และจะมีอาการดังกลาวเกือบทุกวันหรือบอยมาก 

สาเหตุอาจจะเกิดจากสารในสมองผิดปกติและพันธุกรรม ผลกระทบจากบุคลิกภาพ ความเครียดในชีวิต
ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ การอยูในสังคมที่เสียเปรียบ1

Cyclothymia

0 เปนโรคชนิดที่มีอารมณไมคงที่เรื้อรัง มีสลับกันไปทั้งซึมเศรา (depression) และสดชื่นยินดีอยางมาก 
(elation) แตไมรุนแรงพอที่จะวินิจฉัยเปน mania หรือ depressive episodes อาการตองติดตอกันไมนอยกวา    
2 ป อาจมี หรือไมมีชวงที่อารมณเปนปกต ิแตถามีชวงอารมณดีตองไมเกิน 2 เดือน ตามเกณฑวินิจฉัย DSM-IV และ
มีผลกระทบตอหนาที่การงานและสังคม

Seasonal depression

0 เปน recurrent depressive episodes ชนิดหนึ่งที่การเกิดอาการมีความสัมพันธกับชวงเวลาเฉพาะของป 
โดยปกติผูปวยกลุมนี้มักจะเกิดอาการในฤดูใบไมรวงหรือฤดูหนาวแลวอาการหายไปในชวงฤดูใบไมผล ิ และพบวา
จำนวนครั้งของการเกิดอาการจะมากกวาผูปวย major depressive disorder ทั่วไป2

Postnatal depressive disorders

0 ลักษณะการปวยในกลุมนี้มี 3 รูปแบบ 
1. รูปแบบแรก  ภาวะวิตกกังวลและซึมเศราชั่วคราว  เรียกวา postpartum blue อาการที่เกิดไมรุนแรง        

มีอารมณเศรา รองไห และออนเพลีย  มักจะเกิดอาการหลังคลอด 2-3 วัน เปนมากที่สุดภายใน 10  วัน และ
จะคอยๆลดลงแลวหายไปภายใน 3 สัปดาหหลังคลอด พบไดประมาณรอยละ 50 ของมารดาหลังคลอด3

2. รูปแบบที่สอง อาการไมแตกตางจาก moderate and severe depressive episode มักจะมีอาการ
ภายในเดือนแรกหลังคลอด พบไดประมาณรอยละ 10-15% ของมารดาหลังคลอด4 

3. รูปแบบที่สาม คือ post-partum depression with psychotic features พบไดประมาณ 1/1000         
ของมารดาหลังคลอด มักเกิดอาการในเดือนแรกหลังคลอดโดยจะมีอาการหลงผิด รวมกับรองไหอยางรุนแรง 
รูสึกผิด มีความคิดอยากตาย และบางครั้งจะมีประสาทหลอนรวมดวย4

1Randy A Sansone, Lori A. Sansone (2009). Dysthymic Disorder Forlorn and Overlooked? May; 6(5): 46–51.  PMCID: PMC2719439 
2Schwartz PJ, Brown  C, Wehr TA, Rosenthal N (1996). Winter seasonal affective disorder: a  follow-up  study of the first 59 patients  of 
the National Institute of Mental Health Seasonal Studies Program. American Journal Psychiatry, 153:1028–1036. 
3Kumar R, Robson KM (1984). A prospective study on emotional disorders in childbearing women. British Journal of Psychiatry, 
29:250–264. 
4O’Hara MW, Swain AM (1996). Rates and risk of postpartum depression: a meta-analysis. Int. Review Psychiatry, 8: 37–54.
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Appendix 5 Bipolar Disorders 
  

ความชุกในช่วง 1 เดือน (1 month prevalence) ที่ประเทศไทยพบ ร้อยละ 0.41 Bipolar Disorders จะมี
ลักษณะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างอารมณ์ซึมเศร้า (major depressive episode) กับช่วงที่อารมณ์ดี
มากกว่าปกติ (mania หรือ hypomania) 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) Bipolar I disorder คือ มีอาการ mania สลับกับช่วงซึมเศร้า หรืออาจมีร้อยละ 10 ของผู้ป่วยมีเพียง
อาการ mania เท่าน้ัน ไม่ม ีdepression แต่ยังคงให้การวินิจฉัยเป็น bipolar disorder เนื่องจากการดําเนินโรค 

2) Bipolar II disorder คอื มีอาการซึมเศร้า สลับกับช่วง hypomania และถือเป็นโรคท่ีมีการดําเนินโรค
ในระยะยาวเรื้อรัง และมีโอกาสกลับเป็นซ้ําได้สูง ประมาณ 70-90%3 

ช่วงอาการไฮโปแมเนีย (Hypo manic episode) ลักษณะสําคัญ คือ อารมณ์รื่นเริง สนุกสนาน หรือ
หงุดหงิด โกรธง่าย อย่างน้อย 4 วัน ร่วมกับอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 3 อย่าง คือ  1)  รู้สึกตัวเองมีความสําคัญมาก
ผิดปกติ หรือ grandiosity  2)  นอนน้อย  3)  พูดเร็ว  4)  ความคิดเปลี่ยนเรื่องเร็ว  5)  ขาดสมาธิ  6)  มีกิจกรรม 
มากผิดปกติ และ 7)  มีพฤติกรรมซึ่งบ่งว่า การตัดสินใจเสยี ต้องมีอาการอย่างน้อย 4 อย่าง 

สาเหตุของ bipolar disorders พบว่า โดยญาติสายตรงของผู้ป่วยมีความเสี่ยง ร้อยละ 5-10 และพบว่า 
dopamine และ nor-epinephrine จะตํ่าหากอยู่ในระยะ depression และสูงในระยะ mania รวมทั้งความเครียด 
สารเสพติดหรือยาบางชนิดจะกระตุ้นให้อาการกําเริบ2 

การวินิจฉัย bipolar I disorder      ผู้ป่วยมีอาการของ manic episode สลับกับ major depressive 
episode ซึ่งจะมี manic หรือ mixed episode อย่างน้อยที่สุด 1 ครั้ง ส่วน bipolar II Disorder ผู้ป่วยมีอาการ
ของ hypomanic episode สลับกับ major depressive episode, bipolar I disorder, major depressive 
episode  ซึ่งจะเกิดอาการ hypomanic episode อย่างน้อย 1 ครั้ง   ในกรณผีู้ป่วย Bipolar II disorder ถ้าเกิด
อาการ manic หรือ mixed episode อย่างน้อย 1 ครั้ง การวินิจฉัยโรคจะเปลี่ยน เป็น Bipolar I disorder ทันที 

การดําเนินโรค Bipolar Disorders การเกิดอาการครั้งแรกจะสัมพันธ์กับความเครียดทางจิตสังคมมากกว่า
การเกิดอาการใน episode หลังๆ หากไม่ได้รับการรักษา อัตราการเป็นซ้ําสูงกว่าโรคซมึเศร้า3 

การรักษาด้วยยา แบ่งการรักษาออกเป็น 2 ระยะ4  ได้แก่ 1) Acute phase ผู้ป่วยท่ีมีอาการกําเริบ ให้ใช้ 
mood stabilizer เป็นหลัก หรือให้ร่วมกับ antidepressant5 และให้ antipsychotic  เพ่ิมถ้าผู้ป่วยมีอาการทางจิต
ร่วมด้วย  2) Maintenance phase เป็นระยะที่ผู้ป่วยอาการกลับสู่ปกติแล้ว ให้การรักษาด้วย mood 
stabilizer ตัวเดิมจนครบ 6 เดือน แล้วคอ่ยๆ ลดยาลงจนหยุด ผู้ป่วยที่เป็นต้ังแต่ 2 episodes ขึ้นไป ควรให้ 
การรักษาระยะยาวเพื่อป้องกัน recurrence โดยควรให้ยาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 

ส่วนการรักษาด้วยจิตสังคมบําบัด ใช้ได้ในช่วง depression เช่น CBT, IPT6 
 

1W. Pengjuntr, T. Kongsuk, P. Kittirattanapaiboon , K. Kenbubpha,  W. Chutha,  P. Boonyamarik, S. Arunpongpaisan ,J.     
   Leejonpermpoon (2010). Prevalence of Mental Disorders in Thailand: National Survey 2008. Presented at WPA Section on    
   Epidemiology and Public Health - 2010 Meeting Prediction in Psychiatric Epidemiology: July 11 to 14, 2010 - Lisbon, Portugal. 
2Miller- Oerlinghausen (2002). "Bipolar disorder." Lancet 359: 241-7 
3TA, K (2010). Diagnostic features, prevalence, and impact of bipolar disorder. J Clin Psychiatry. Jun; 71(6): e14. 
4Smith LA, CV, Warnock A, Tacchi MJ, Taylor D (2007). Pharmacological interventions for acute bipolar mania: a systematic review   
  of randomized placebo-controlled trials. Bipolar Disord. Sep; 9(6): 551-60. 
5Harm J Gijsman, PD, MRC Psych et.al. (2004). Antidepressants for Bipolar Depression: A Systematic Review of Randomized,  
  Controlled Trials. Am J Psychiatry (161): 1537-1547. 
6Sachs GS (2008). Psychosocial Interventions as Adjunctive Therapy for Bipolar Disorder Journal of Psychiatric Practice: May  -  
  Volume 14 - Issue - pp 39-44 
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Appendix 6 ภาวะทางจิตเวชที่มีอารมณซ์ึมเศรา้ 
 

1. Normal bereavement และ Grief1 เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตายจากของบุคคลอันเป็น
ที่รัก ถือเป็นสว่นหนึ่งของภาวะ mourning โดยที่ grief และ bereavement จะมีลักษณะอาการและ
อาการแสดงของอารมณ์เศร้า ส่วนใหญ่จะหายได้เองภายในเวลา 6-8 สัปดาห์ แต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการนานกว่า 
2 เดือนจะเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซมึเศร้า  

Normal bereavement มีข้อแตกต่างจากโรคซึมเศร้า จะไม่มีอาการรู้สึกผิดและไร้ค่าอย่างมาก ไม่มี
ความคิดอยากตาย จะไม่มีความคิด และการเคลื่อนไหวเชื่องช้าเหมือนในโรคซึมเศร้า  อารมณ์เศร้าจะเป็น
มากขึ้นเมื่อคิดถึงหรือมีสิ่งเตือนใจให้นึกถึงผู้เสียชีวิต  ในขณะที่ในโรคซมึเศร้า อารมณ์เศร้าจะมีโดยอัตโนมัติ
และไม่ขึ้นกับสิง่กระตุ้นเตือนใจ    ประสิทธิภาพทางด้านต่างๆ อาจบกพร่อง แต่จะเป็นไม่มากและเป็น
เพียงช่ัวคราวเท่าน้ัน  

ส่วน Grief เป็นความรู้สึกที่รบัรู้โดยบุคคล (subjective feeling) ต่อการตายของบุคคลอันเป็นที่รัก 
ส่วน mourning เป็นกระบวนการที่จะจัดการกับ grief ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่แสดงออกทางสังคม 

2. ความผิดปกติของการปรับตัว (Adjustment disorder)2 คือ กลุ่มอาการผิดปกติทางอารมณ์หรอื
พฤติกรรมที่เกดิตามหลังเหตุการณ์ความเครียด (psychosocial stressors) ที่พบได้ในชีวิตประจําวันทั่วไป 
แต่ผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวได้ จะมีอาการทางด้านอารมณ ์ หรือพฤติกรรม เป็นการตอบสนองต่อปัญหา
ทางด้านจิตใจ หรือ ความเครียด โดยมีอาการภายในเวลา 3 เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์ความเครียดน้ัน  
จะส่งผลใหผู้้ป่วยมีความรู้สึกทุกข์ใจมากผิดปกติ มีปัญหาทางด้านกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม หน้าท่ีการงาน  
การเรยีนหรือบกพร่องในด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   โดยทีอ่าการดังกล่าวต้องไม่ใช่ปฏิกิรยิาความรู้สกึเศร้าโศก 
เสียใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก (bereavement)  โดยอาการแสดงท่ีพบ มีทั้ง อารมณ์เศร้าเด่น  
อาการวิตกกังวลเด่น หรือ อารมณ์ผสมแบบวิตกกังวลและเศร้าหรือ มีปัญหาความประพฤติผิดปกติ เมื่อ
ปัญหาหรือความเครียดผ่านพ้นไปแล้ว โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอาการอยู่นานไม่เกิน 6 เดือน หรือถ้าปัญหา
ความเครียดยืดเยื้อ ผู้ป่วยอาจมีอาการนานกว่ากําหนดได้  

Adjustment disorder with depressed mood จะมีอาการเบื่อหน่าย ท้อแท ้ ซึมเศร้า ร้องไห้
บ่อยๆเป็นอาการเด่น  กลุ่มอาการที่กระทบความอยากอาหาร และการนอนหลับ (vegetative symptom) 
มากเท่ากับโรคซึมเศร้า   แต่จะไม่รุนแรงจนถึงเกณฑ์ของการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า (major depressive 
disorder)  

3. Mixed anxiety and depressive disorder (MADD)3 ในเวชปฏิบัติทั่วไปมักจะพบความผิดปกติชนิด
นี้เสมอๆ และก่อให้เกิดความไม่สบายใจจนมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ผู้ป่วยจะมีประวัติการเจ็บป่วย
เรื้อรัง ไปพบแพทย์ด้วยอาการทางกายที่หาสาเหตุไม่พบ ทําให้ได้รับการตรวจรักษาทางกายหลายรูปแบบ 
เป็นความผิดปกติที่มีลักษณะทางคลินิกร่วมกันระหว่าง anxiety และ depression ที่รุนแรงเท่าๆ กัน  
ไม่สามารถวินิจฉัยเป็นโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะได้ แต่หากอาการนั้นมีความรุนแรงถงึขั้นเป็นโรควิตกกังวล
หรืออารมณ์เศร้าได้ ก็ให้วินิจฉัยร่วมกันได้ การจะวินิจฉัยเป็น MADD ได้จะต้องมีอาการของระบบประสาท
อัตโนมัติ เช่น tremor, palpitations, dry mouth, stomach churning (ป่วน มวนในท้อง) ร่วมดว้ยเสมอ 
แม้เพียงเล็กน้อยหรือช่วงสั้นๆ ก็ได้ และอาการต่างๆ ที่มี ต้องไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ความเครียดใดๆ ด้วย3   

 
 
1Sidney Zisook, Katherine Shear (2009). Grief and bereavement: what psychiatrists need to know. World Psychiatry;8:67-74 
2Patricia Casey1, Susan Bailey (2011). Adjustment disorders: the state of the art. World Psychiatry;10:11-18) 
3World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10) 

ในเวชปฏิบัติทั่วไปมักจะพบความผิดปกติ ชนิด
ชนิดนี้เสมอๆ และก่อให้เกิดความไม่สบายใจจนมีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิต ผู้ป่วยจะมีประวัติการเจ็บป่วย

 



50 แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั ่วไปในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข CPG-MDD-GP

Appendix 6 ภาวะทางจิตเวชที่มีอารมณ์ซึมเศร้า (ต่อ)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข                                                                            CPG-MDD-GP page 46 

                                     แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิ ัว่ไปในสถานบรกิารระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู 

4. อารมณ์ผิดปกติใน Psychotic disordcrs  
4.1 โรคจิตเภท (schizophrenia)1 อารมณ์เศร้าอาจจะพบได้ใน residual phase ของ 

schizophrenia หรืออาจเรียกว่า postschizophrenic depression การวินิจฉัยแยกโรคซึมเศร้า
ออกจากโรคจิตที่มีอารมณ์ซมึเศร้า โดยโรคจิตเภทนี้จะมีอาการโรคจิตโดยมีอาการทางอารมณ์ 
ไม่เด่นชัด ประเด็นอย่างอ่ืนที่ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค ได้แก่ อาการที่เป็นร่วมกัน การดําเนินโรค
ก่อนหน้าน้ีที่มีอาการครบเกณฑ์การวินิจฉยัโรคจิตเภทมาก่อน ประวัติการเป็นโรคทางจิตเวชใน
ครอบครัว ในขณะที่ผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภท อาจมีอารมณ์ซมึเศร้าได้ แต่จํานวนอาการ และระยะเวลา
ที่เป็นมักไม่ถึงเกณฑ์ของการวินิจฉัยโรคซมึเศร้า (major depressive disorder)  

ในกรณีทีผู่้ป่วยมีอาการของโรคซึมเศร้าที่มอีาการทางจิตร่วมด้วย (major depressive 
disorder with psychotic feature) หากมาพบครั้งแรก วินิจฉัยอาจแยกได้ยากจาก โรคจิตเภท  
ที่มีอารมณ์เศรา้ร่วมด้วย (schizophrenia  with depressed mood) การซักประวัติอย่างละเอียด
ย้อนไปขณะเริ่มมีอาการมีความสําคัญ โดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีอาการนํา หรือประวัติซึมเศร้า 
มาระยะเวลาหนึ่ง รุนแรงมากขึ้น แล้วจึงเกิดอาการโรคจิตตามมา2    

4.2 โรคจิตเภทอารมณ์แปรปรวน (schizoaffective disorder)3 เป็นโรคจิตท่ีอาการทางด้าน
อารมณ์และอาการโรคจิตเภทจะเป็นพร้อมๆ กนั ความรุนแรงของอาการโรคจิตกบัอารมณ์เท่าๆ กัน 
และหายเกือบพร้อมๆ กัน แต่มีช่วงระยะเวลาท่ีคั่นอยู่ระหว่าง episodeb ทางอารมณ์  จะยังคงมี
อาการหลงผิดหรือได้ยินเสียงแว่วอยู่ และอาการทางอารมณ์ไม่ชัดเจนนัก ซึ่ง schizoaffective 
disorder  depressive type อาการของโรคจิตจะเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่งขณะที่ไม่ปรากฏอาการ
ของความผิดปกติทางด้านอารมณ์ซมึเศร้าให้เห็นเด่นชัด2     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1World Health Organization (1992). International Classification of Diseases Tenth Revision (ICD-10).  
2American Psychiatric Association: APA (1994), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV, Fourth Edition  
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4. อารมณ์ผิดปกติใน Psychotic disordcrs  
4.1 โรคจิตเภท (schizophrenia)1 อารมณ์เศร้าอาจจะพบได้ใน residual phase ของ 

schizophrenia หรืออาจเรียกว่า postschizophrenic depression การวินิจฉัยแยกโรคซึมเศร้า
ออกจากโรคจิตที่มีอารมณ์ซมึเศร้า โดยโรคจิตเภทนี้จะมีอาการโรคจิตโดยมีอาการทางอารมณ์ 
ไม่เด่นชัด ประเด็นอย่างอ่ืนที่ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค ได้แก่ อาการที่เป็นร่วมกัน การดําเนินโรค
ก่อนหน้าน้ีที่มีอาการครบเกณฑ์การวินิจฉยัโรคจิตเภทมาก่อน ประวัติการเป็นโรคทางจิตเวชใน
ครอบครัว ในขณะที่ผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภท อาจมีอารมณ์ซมึเศร้าได้ แต่จํานวนอาการ และระยะเวลา
ที่เป็นมักไม่ถึงเกณฑ์ของการวินิจฉัยโรคซมึเศร้า (major depressive disorder)  

ในกรณีทีผู่้ป่วยมีอาการของโรคซึมเศร้าที่มอีาการทางจิตร่วมด้วย (major depressive 
disorder with psychotic feature) หากมาพบครั้งแรก วินิจฉัยอาจแยกได้ยากจาก โรคจิตเภท  
ที่มีอารมณ์เศรา้ร่วมด้วย (schizophrenia  with depressed mood) การซักประวัติอย่างละเอียด
ย้อนไปขณะเริ่มมีอาการมีความสําคัญ โดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะมีอาการนํา หรือประวัติซึมเศร้า 
มาระยะเวลาหนึ่ง รุนแรงมากขึ้น แล้วจึงเกิดอาการโรคจิตตามมา2    

4.2 โรคจิตเภทอารมณ์แปรปรวน (schizoaffective disorder)3 เป็นโรคจิตท่ีอาการทางด้าน
อารมณ์และอาการโรคจิตเภทจะเป็นพร้อมๆ กนั ความรุนแรงของอาการโรคจติกบัอารมณ์เท่าๆ กัน 
และหายเกือบพร้อมๆ กัน แต่มีช่วงระยะเวลาท่ีคั่นอยู่ระหว่าง episodeb ทางอารมณ์  จะยังคงมี
อาการหลงผิดหรือได้ยินเสียงแว่วอยู่ และอาการทางอารมณ์ไม่ชัดเจนนัก ซึ่ง schizoaffective 
disorder  depressive type อาการของโรคจิตจะเกิดในช่วงใดช่วงหนึ่งขณะที่ไม่ปรากฏอาการ
ของความผิดปกติทางด้านอารมณ์ซมึเศร้าให้เห็นเด่นชัด2     

 

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

ในกรณีที่ผูปวยมีอาการของโรคซึมเศราที่มีอาการทางจิตรวมดวย (major depressive 
disorder with psychotic feature) หากมาพบครั้งแรก วินิจฉัยอาจแยกไดยากจาก โรคจิตเภท ที่มี
อารมณเศรารวมดวย (schizophrenia  with depressed mood) การซักประวัติอยางละเอียดยอน
ไปขณะเริ่มมีอาการมีความสำคัญ  โดยผูปวยโรคซึมเศราจะมีอาการนำ หรือประวัติซึมเศรามาระยะ
เวลาหนึ่ง รุนแรงมากขึ้น แลวจึงเกิดอาการโรคจิตตามมา2   
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Appendix 7 โรคหรือภาวะทางกายที่พบอารมณ์ซึมเศร้า  
 

1. โรคทางระบบประสาท ที่มีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมด้วยที่พบบ่อย คือ  
1.1 โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease; PD) อาการซึมเศร้าสามารถยากที่จะวินิจฉัยใน PD

เนื่องจากการทับซ้อนระหว่างอาการของ depression และ PD  เช่น depression นอนไม่หลับหรือ
นอนมากเกินไป น้ําหนักลดลง เคลื่อนไหวช้า แต่ PD จะมี "subsyndromal" ร่วมกับมี tremor. 
rigidity, bradykinesia, postural instability1, 2 

1.2 โรคสมองเสื่อม (dementia) ที่มีภาวะ pseudodementia ในอารมณ์ซึมเศร้าต่างจากโรคสมอง
เสื่อม จะมีอาการ cognition บกพร่องในอารมณ์ซึมเศรา้จะเริ่มเป็นอย่างปัจจุบันทันด่วน อาการจะ
แปรผันระหว่างวัน (diurnal variation) ซึ่งโรคสมองเสื่อมจริงๆ จะไม่แปรผัน ผู้ป่วย major 
depressive episode ที่มอีาการ cognition บกพร่องจะไม่พยายามตอบคําถาม มักตอบเพียงว่า  
ไม่ทราบ มักจะบกพร่องทั้งความจําเก่าและความจําใหม ่ ขณะท่ีผู้ป่วยโรคสมองเส่ือมจะ confabulate 
และจะบกพร่องท่ีความจําใหม่มากกว่าความจําเก่า (Ganguli M. 2009)3; (Teng E et al 2008)4 

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

1.4 โรคหลอดเลือดสมอง อารมณ์ซึมเศร้าเป็นอาการแทรกซ้อนที่พบบ่อยในโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะ 
ที่เป็นกับสมองส่วนหน้าและซกีซ้าย จะเกิดภายใน 2 ปีหลังจากเริ่มเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หายดี
ด้วย antidepressant (Carson AJ 2000)6     

1.5 โรคเนื้องอกสมอง เนื้องอกสมองส่วน Temporal และส่วน diencephalon มักทาํให้เกิดอารมณ์
ซึมเศร้า (Mainio A et al 2005)7    

 
 
1 Bernard Ravina, Emmeline Edwards & Paul Sheehy (2003).  Diagnosis of Depression in Parkinson's Disease. Available from  
   http://www.ninds.nih.gov 
2 A. Lieberman  (2005). Depression in Parkinson’s disease – a review. Acta Neurologica Scandinavica February. 
3 Ganguli M. Depression (2009). Cognitive impairment and dementia: Why should clinicians care about the web of causation?.  
   Indian J Psychiatry. Apr 16;51:29-34. Available from: http://www.indianjpsychiatry.org 
4 Teng E et al (2008). Diagnosing depression in Alzheimer disease with National Institute of Mental Health provisional criteria. Am J  
   Geriatr Psychiatry;16:469-77 
5 Regula S Briellmann, Malcolm J Hopwood, Graeme D Jackson (2007). Major depression in temporal lobe epilepsy with  
   Hippocampal sclerosis: clinical and imaging correlates. J Neurol Neurosurg Psychiatry;78:1226–1230. Available from  
   http://www.jnnp.bmj.com  
6 Carson AJ et al (2000). Depression after stroke and lesion location: a systematic review. Lancet Jul 8;356:122-6. Available from  
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
7 Mainio A et al (2005). Depression and functional outcome in patients with brain tumors: a population-based 1-year follow-up   
   study. J Neurosurg;103:841–847. 

อาการซึมเศร้า ยากที่จะวินิจฉัยใน PD
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2. โรคทางกายอ่ืนๆ ที่ทําให้เกดิอารมณ์ซึมเศร้าร่วมด้วย ได้แก ่ mononucleosis, AIDS, general paresis, 
toxoplasmosis, innuenza, viral pneunonia  การติดเช้ือ cytokines   antagonizing inflammatory 
pathways adiposity สามารถ induce depressive symptoms เนื่องจาก cytokines  เข้าไปที่สมอง  
brain และส่งผลต่อระบบ  neurotransmitter ซึ่งสัมพันธ์กับ  depression1  

3. ยา ยาที่ทําให้เกิดอารมณ์ซมึเศร้ามีหลายชนิด ได้แก่ ยาคุมกําเนิดชนิด steroidal, reserpine, -
methyldpa, ยาฆ่าแมลงชนิด anticholinesterase, cimetidine, indomethacin, ยารักษาโรคจิตกลุ่ม 
phenothiazine, thallium, ปรอท, cycloserine vincristine, รวมทั้งยา antihypertensive agents 
และ corticosteroids  ในผูสู้งอายุ2  ยา interferon ที่ใช้รักษา Hapatitis C virus3   

4. ภาวะที่กําลงัถอน ภาวะที่กําลังถอนโคเคน4 ถอนสุรา5 
5. โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลซิึม ได้แก่ ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนตํ่า, ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูง, ภาวะพารา

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

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

7. โรคท่ีเก่ียวกับโภชนาการ ได้แก ่pellagra  และโลหิตจางชนิด pernicious12  
 

1Shelton RC,Miller A.H. (2011). Inflamation in depression:is adiposity a cause.Dialogues Clin Neurosci. 13(1): 41-53. 
2Kotlyar  P.M. et al,  Update on Drug-Induced Depression in the Elderly. The American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 

  Volume 3, Issue 4, December 2005, Pages 288-300 
3Asnis  G.M.(2006). Interferon-Induced Depression in Chronic Hepatitis C: A Review of Its Prevalence, Risk Factors, Biology, and   

 Treatment Approaches. Journal of Clinical Gastroenterology: April 2006 - Volume 40 - Issue 4 - pp 322-335 
4Huang C.C. et al.(2011). Cocaine Withdrawal Impairs Metabotropic Glutamate Receptor-Dependent Long-Term Depression in the  

 Nucleus Accumbens. The Journal of Neuroscience, 16 March 2011, 31(11): 4194-4203 
5Getachew B et al.(2010). Alcohol-induced depressive-like behavior is associated with cortical norepinephrine reduction. Pharmacol   

 Biochem Behav.Oct;96(4):395-401.  
6Chueire V.B.et al(2007). Subclinical hypothyroidism increases the risk for depression in the elderly.Archives of gerontology and  

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

 of diabetes and its complications.vol 19(2);113-122 
8Ghigo E. et al.(2005). Consensus guidelines on screening for hypopituitarism following traumatic brain injury.Brain ury.vol.19(9); 

  711-724 

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

  treatment. CNS Drugs. ;15(5):361-73. 
10Charles J Malemud C.J. &  Miller A.H. (2008). Pro-inflammatory cytokine-induced SAPK/MAPK and JAK/STAT in rheumatoid  

  arthritis and the new anti-depression drugs. February, Vol. 12. (2);171-183  
11Laptev L.et al.(2006). Anti–N-Methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies,Cognitive Dysfunction, and Depression in Systemic Lupus  

  Erythematosus. ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 54(8), August ;2505–2514 
12Andres E.et al.(2007).B12  deficiency: A look beyond  pernicious anemia. the journal of Family  Practice. vol 56, (7)  July 537-542. 

1.
2.

ยา ยาที่ทำใหเกิดอารมณซึมเศรามีหลายชนิด ไดแก ยาคุมกำเนิดชนิด steroidal, reserpine,              

∝-methyldopa, ยาฆาแมลงชนิด anticholinesterase, cimetidine, indomethacin, ยารักษาโรคจิต
กลุม phenothiazine, thallium, ปรอท, cycloserine vincristine, รวมทั้งยา antihypertensive 
agents และ corticosteroids  ในผูสูงอาย2ุ  ยา interferon ที่ใชรักษา Hapatitis C virus3  
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Appendix 8 เคร่ืองมือค้นหาผูป้่วยโรคซมึเศรา้ ประเมินอาการโรคซึมเศรา้ และประเมินการฆ่าตวัตาย 
เครื่องมือค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ 
 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คําถาม (2Q) 

เครื่องมือคัดกรองโรคซึมเศรา้ 2 คําถาม อารมณ์เศร้ามีความไวสูงร้อยละ 97.3 (95%CI=95.4-7.6%) 
ความจําเพาะตํ่าร้อยละ 45.6 (95%CI=42.5-48.7%) ความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า (Positive Likelihood Ratio) 
เท่ากับ 1.74 เท่า แต่ถ้าทั้งสองข้อตอบว่า “ใช่” จะเพิ่มความจําเพาะสูงขึ้นถึงร้อยละ 85.1% (95%CI=82.9-87.3%) 
ความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า (Positive Likelihood Ratio) เท่ากับ 4.82 เท่า1 

 
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คําถาม (2Q)1, 2 

 

 
1 สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล, ธรณินทร์ กองสุข, ณรงค์ มณีทอน, เบญจลักษณ์ มณีทอน, กมลเนตร วรรณเสวก, เกษราภรณ์ เคนบุปผา, ธีราภา ธานี, 
จินตนา ล้ีจงเพ่ิมพูน (2549). การพัฒนาและความเท่ียงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 คาํถามในชุมชนไทยอีสาน. วารสารสมาคมจิตแพทย์ 
แห่งประเทศไทย, 50, 2-13 
2 พงษ์เกษม  ไข่มุกด์, บุญศิริ จันศิริมงคล, ปทานนท์ ขวัญสนิท, ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, ประภาศรี จรัสภูรี, ศุภวรรณ มณีสะอาด, อรนลิน สิงขรณ์ (2552).  
การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คําถาม ประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 คําถามในชุมชนภาคใต้. เอกสารประกอบ 
การประชุมนําเสนอผลงานการวิจัย กรมสุขภาพจิต ปี 2552 
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Appendix 7 โรคหรือภาวะทางกายที่พบอารมณ์ซึมเศร้า (ต่อ) Appendix 8 เครื่องมือค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ประเมินอาการโรคซึมเศร้า 
   และประเมินการฆ่าตัวตาย
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 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสีย่งต่อการฆ่าตัวตาย (DS8)1 
 

 
1 ทวี ต้ัง เสรี และคณะ (2551). การพัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย. โรงพิมพ์พระธรรมขันต์. ขอนแก่น   

Appendix 8 เครื่องมือค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ประเมินอาการโรคซึมเศร้า 
   และประเมินการฆ่าตัวตาย (ต่อ)
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เครื่องมือประเมินอาการโรคซึมเศร้า 
 

 แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) 

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

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

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

 
 

1 ธรณินทร์  กองสุข ศุภชัย จันทร์ทอง เกษราภรณ์ เคนบปุผา สุพัตรา สุขาวห รุ้งมณี ยิ่งยืน ศักดา ขําคม, ศิริจันทร์ สุขใจ และจินตนา ล้ีจงเพ่ิมพูน.  
   ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9 คําถามเม่ือเทียบกับแบบประเมิน Hamilton Rating Scale for  
   Depression (HRSD-17). นําเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติคร้ังที่ 9 ประจําปี 2553 
2 พงษ์เกษม  ไข่มุกด์, บุญศิริ จันศิริมงคล, ปทานนท์ ขวัญสนิท, ธิติพันธ์ ธานีรัตน์, ประภาศรี จรัสภูรี, ศุภวรรณ มณีสะอาด, อรนลิน สิงขรณ์ (2552).  
  การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คําถาม ประเมินโรคซึมเศร้าชนิด 9 คําถามในชุมชนภาคใต้.  
  เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานการวิจัย กรมสุขภาพจิต ปี 2552 

Appendix 8 เครื่องมือค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ประเมินอาการโรคซึมเศร้า 
   และประเมินการฆ่าตัวตาย (ต่อ)

  ก. แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค�าถาม (9Q)

ข้อแนะน�า

	 ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้ได้ค�าตอบทีละข้อ	 ถ้าไม่เข้าใจ 

ให้ถามซ�้า	 ไม่ควรอธิบายขยายความเพิ่มเติม	 พยายามให้ได้ค�าตอบทุกข้อ	 จากนั้นรวมคะแนนแล้วแปรผลตามตาราง 

แปรผล	ควรแจ้งผลตามแนวทางการแจ้งผลอย่างเหมาะสมพร้อมให้ค�าแนะน�าในการปฏบิตัติวัหรอืการดแูลรกัษาในขั้น้ตอนต่อไป

 หมายเหตุ	ให้เน้นการถามเพื่อค้นหาอาการที่มีในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ล�าดับ

ค�าถาม

ภาษากลาง 

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

รวมทั้งวันนี้ท่านมีอาการ

เหล่านี้บ่อยแค่ไหน

ภาษาอีสาน 

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

 รวมมื่อนี่ เจ้ามีอาการ

มู่นี่ดู๋ซ�าใด๋

ภาษาท้องถิ่นใต้ 

ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2 อาทิตย์

ก่อนจนถึงวันนี้ (สรรพนาม) 

มีอาการพันนี้ บ่อยแค่ไหน

ไม่มีเลย	

(บ่เคยมี

บ่เคยเป็น)

เป็นบางวัน	

1-7	วัน	

(เป็นลางเทือ)

เป็นบ่อย	

>7	วัน	

(เป็นดู๋)

เป็นทุกวัน	

(เป็นซุมื่อ)

1 เบื่อ	ไม่สนใจอยากท�าอะไร บ่อยากเฮ็ดหยัง	บ่สนใจเฮ็ดหยัง 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

นอนบ่หลับ	หรือหลับๆ	ตื่นๆ	

หรือ	นอนบ่อยากลุก

นอนไม่ใคร่หลับ	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	หรือ	

กนิมากเกนิ/กนิเหมอืนจกุบอก

0 1 2 3

6 รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง	

คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือท�าให้

ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง

คึดว่าเจ้าของบ่ดี รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่อง	

ท�าไหรก้าไม่เข้าท่า/

ท�าไหรก้าไม่ดี	ท�าให้ตัวเอง

หรือครอบครัวผิดหวัง

0 1 2 3

7 สมาธิไม่ดีเวลาท�าอะไร	เช่น	

ดูโทรทัศน์	ฟังวิทยุ	หรือ

ท�างานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

คึดหยังกะบ่ออก	เฮ็ดหยังกะลืม ใจไม่นิ่ง	ใจไม่อยู่กับตัว	

ใจไม่ทิ๋น	เช่น	แลโทรทัศน์	

ฟงัวทิย	ุหรอืวา่ท�าไหรทีต่อ้งตัง้ใจ

0 1 2 3

8 พูดช้า	ท�าอะไรช้าลง	

จนคนอื่นสังเกตเห็นได้	หรือ

กระสับกระส่ายไม่สามารถ

อยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น

เว่ากะซ่า	เฮ็ดหยังกะซ่า	

หรือหนหวย	บ่เป็นตาอยู่

เฉื้อย	แหลงช้า	ท�าไหรช้า	

หรือว่าอยู่ไม่นิ่ง	ชุ่นหว่าเดิม

0 1 2 3

9 คิดท�าร้ายตนเอง	หรือคิดว่า

ถ้าตายไปคงจะดี

คึดอยากตาย	บ่อยากอยู่ คิดท�าร้ายตัวเอง

หรือตายดีหวา

0 1 2 3

                คะแนนรวมทั้งหมด

คะแนนรวม การแปรผล

<7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก

7 - 12 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับน้อย

13 - 18 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับปานกลาง

> 19 มีอาการของโรคซึมเศร้า	ระดับรุนแรง

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำาถาม (9Q)
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Appendix 8 เครื่องมือค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ประเมินอาการโรคซึมเศร้า 
   และประเมินการฆ่าตัวตาย (ต่อ)

  ข. แบบประเมินการฆ่าตัวตายด้วย 8 ค�าถาม (8Q)

ข้อแนะน�า

 ถามด้วยภาษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือเหมาะสมกับผู้ถูกสัมภาษณ์	 ควรถามให้ได้ค�าตอบทีละข้อ	 ถ้าไม่เข้าใจ 

ให้ถามซ�้า	 ไม่ควรอธิบายขยายความเพิ่มเติม	 พยายามให้ได้ค�าตอบทุกข้อ	 จากนั้นรวมคะแนนแล้วแปรผลตามตารางแปรผล	 

ควรแจ้งผลตามแนวทางการแจ้งผลอย่างเหมาะสมพร้อมให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวหรือการดูแลรักษาในขั้้นตอนต่อไป

ล�าดับ

ค�าถาม
ระยะเวลา ภาษากลาง ภาษาอีสาน ท้องถิ่นภาษาใต้

ไม่มี

(บ่มี)
มี

1 คิดอยากตาย หรือ 

คิดว่าตายไปจะดีกว่า

คึดอยากตาย	หรือ

คึดว่าตายไป	คือสิดีกว่าอยู่...บ่

คิดอยากตาย	หรือว่า

คิดว่าตายไปเสียดีหวา

0 1

2 อยากท�าร้ายตัวเอง	หรือ	

ท�าให้ตัวเองบาดเจ็บ

อยากท�าร้ายโตเอง	หรือ

เฮ็ดให้เจ้าของบาดเจ็บ...บ่

อยากท�าร้ายตัวเอง	หรือว่า

ท�าให้ตัวเองบาดเจ็บ

0 2

3

ใน
ช่ว

ง	1
	เด

ือน
ที่ผ

่าน
มา

รว
มว

ันน
ี้

คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย คึดเกี่ยวกับสิข่าโตตาย...บ่ คิดฆ่าตัวตายมั้งม่าย 0 6

(ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตาย

ให้ถามต่อ)...ท่านสามารถควบคุม

ความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิด

อยูน่ัน้ไดห้รอืไม	่หรอืบอกไดไ้หมวา่ 

คงจะไมท่�าตามความคดินัน้ในขณะนี้

(ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตาย

ให้ถามต่อ)...คุมเจ้าของ

บ่ให้คึดได้บ่	หรือบอกได้บ่ว่า	

สิบ่เฮ็ดตามความคึดสิข่าโตตาย

ในตอนนี่

(ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับฆ่าตัวตาย

ให้ถามต่อ)...(สรรพนาม)	

นึกว่ายับยั้งความคิดนั้นได้ม่าย	

หรือบอกได้ม่ายว่าจะไม่ท�าตาม

ที่คิดแล้ว

ได้

0

ไม่ได้

8

4 มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย มีแผนการสิข่าโตตายบ่ วางแผนจะฆ่าตัวตายมั้งม่าย 0 8

5 ได้เตรียมการที่จะท�าร้ายตนเอง

หรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย

โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ

ได้เตรียมการสิเฮ็ดท�าร้าย

โตเจา้ของหรอืเตรยีมการสขิา่โตตาย	

โดยตั้งใจสิใฮ่เจ้าของตาย	อิหลี

เตรียมจะท�าร้ายตัวเอง	หรือว่า

เตรียมจะฆ่าตัวตายให้พ้นๆ

0 9

6 ได้ท�าให้ตนเองบาดเจ็บ	แต่ไม่ตั้งใจ

ที่จะท�าให้เสียชีวิต

เคยเฮด็ใฮเ่จา้ของบาดเจบ็	แตบ่ไ่ด้

ตั้งใจสิใฮ่เจ้าของตาย

เคยท�าให้ตัวเองเจ็บแต่ไม่ตั้งใจ

จะให้ถึงตาย

จ 4

7 ได้พยายามฆ่าตัวตาย	

โดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย

พยายามข่าโตตาย	

โดยหวังสิใฮ่เจ้าของตายอิหลี

พยายามจะฆ่าตัวตาย

ให้หมันตายตามที่ตั้งใจช่ายม่าย

0 10

8 ตลอดชีวิต

ที่ผ่านมา

ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย เคยพยายามข่าโตตาย (สรรพนาม)	เคยพยายาม

ฆ่าตัวตายมั้งม่าย

0 4

                รวมคะแนน

คะแนนรวม การแปรผล

0	คะแนน ไม่มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน

1	-	8	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับน้อย

9	-	16	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับปานกลาง

>	17	คะแนน แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน	ระดับรุนแรง

ข้อจ�ากัดในการใช้

 ข้อค�าถามที่	1-7	ใช้ประเมินการฆ่าตัวตายในช่วง 1 เดือน	ที่ผ่านมาเท่านั้น

 ข้อค�าถามที่	8	ใช้ประเมินการฆ่าตัวตายในตลอดชีวิตที่ผ่านมา

เครื่องมือประเมินการฆ่าตัวตาย

 แบบประเมินโรคซึมเศร้า 8 คำาถาม (8Q)
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Appendix 9 Drug interaction1   
 

Possible Interaction of antidepressants with co-medications 
Co-medications Interactions/Risks 

 Tricyclic antidepressants (TCAs) 
- ++1-adrenoreceptor antagonists 

(prozasine®) 
- anesthetics, Muscular relaxants 
- antiarrithymics (propafenone®, flecainide) 
- anticoagulants (warfarin®) 
- antidiabetics; oral 
- antimycotics  
- ++-blockers 
- calcium antagonists 
- carbamazepine  
- cimetidine 
- diuretics 
- insulin 
- nicotine 
- omeprazole 
- rifampizine  

- ความดันโลหิตลดลง  
 

- ความเสี่ยงต่อหัวใจเต้นผิดจังหวะ (arrthythmia) 
- Prolonged intracardiac conduction time  
- ความเสี่ยงต่อ bleeding time นานขึ้น 
- ความเสี่ยงต่อน้ าตาลในเลือดต่ ามากขึ้น  
- ระดับยา TCAs ในเลือดสูงขึ้น 
- ความดันโลหิตลดลง  
- ระดับยา TCAs ในเลือดสูงขึ้น 
- ระดับยา TCAs ในเลือดลดลง 
- ระดับยา TCAs ในเลือดสูงขึ้น 
- ความดันโลหิตลดลง  
- ความเสี่ยงต่อน้ าตาลในเลือดต่ ามากขึ้น  
- ระดับยา TCAs ในเลือดลดลง 
- ระดับยา TCAs ในเลือดสูงขึ้น  
- ระดับยา TCAs ในเลือดลดลง 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (Fluoxetine) 
- antiarrythmics (propafenone®, 

flecainide®) 
- anticoagulants (warfarin®)  
- antidiabetics; oral 
- antihistaminics 

 
- +-blockers 
- carbamazepine  
- cimetidine 
- digitoxine 
- immunosuppressants 
 
- theophyllin 
- tramadole 

 

- เพ่ิมระดับยา antiarrythmics ในกระแสเลือด 
 

- เพ่ิมระดับ warfarin, bleeding time นานขึ้น 
- เพ่ิมระดับน้ าตาลในกระแสเลือด  
- prolonged intracardiac conduction time, 

arrthythmia 
- เพ่ิมระดับยา SSRIs ในกระแสเลือด 
- เพ่ิมระดับยา carbamazepine ในกระแสเลือด 
- เพ่ิมระดับยา SSRIs ในกระแสเลือด 
- ระดับยา digitoxine ในกระแสเลือดลดลง 
- เพ่ิมระดับยา immunosuppressant, SSRIs ใน

กระแสเลือด 
- เพ่ิมระดับยา theophyllin, SSRIs ในกระแสเลือด 
- Risk of central serotonin syndrome 

 
1
Bauer M, et al. (2007) World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of 

Unipolar Depressive Disorders in Primary Care. The World Journal of Biological Psychiatry; 8(2): 67-104 

Appendix 9 Drug interaction1



59แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้า
สำ�หรับแพทย์เวชปฏิบัติทั ่วไปในสถ�นบริก�รระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขCPG-MDD-GP

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข                                                                             CPG-MDD-GP page 55 

                                  แนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัิท ัว่ไป ในสถานบริการระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู 

Co-medications Interactions/Risks 
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (Fluoxetine) 
- anticoagulants (Warfarin®)  
 

- เพ่ิมระดับ warfarin ในเลือดทําให้ระดับ 
prothrombin time สูงขึ้น ผู้ป่วยที่ได้รับยา 
warfarin  ควรได้รับการ  monitored  INR   

- อย่างน้อย  1 สัปดาห์จนกว่าจะ stable.  
- Dilantin - potent inhibitor of CYP 2D6 isoenzymes; 

เพ่ิมความเส่ียงให้เกิดพิษของยา  phenytoin 
(dilantin)  

- Ritalin - เพ่ิมการส่งผ่านของ Factors c-fos and zif 268  
ในสมองและเหน่ียวนําให้เกิด stereotypical 
behavior. เกิด cocaine effect ซึ่งเพ่ิมความเส่ียง
ต่อ  substance use disorder 

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (Sertraline) 
- (MAOI)  phenelzine, tranylcypromine 

(parnate®) and isocarboxazid.  
- hyperthermia, fluctuations in blood 

pressure and rigidity of muscles  ไม่ควรใช้
ร่วมกับยากลุ่ม MAOI 

- cimetidine (Tagamet®) - เพ่ิมปริมาณ sertraline ในกระแสเลือด  ทาํให้ต้อง
เฝ้าระวังผลข้างเคียงของ sertaline มากข้ึน 

- pimozide  - ห้ามใช ้ pimozide and sertraline ร่วมกัน เพราะ
จะเพิ่มระดับ  pimozide (Orap) ในกระแสเลือด  
40% ซึ่งมีผลให้เกิดการเหนี่ยวนํากระแสไฟฟ้าใน
หัวใจ และอาจชักนําให้เกิด sudden death 

- warfarin (Coumadin) - ทําให้ระดับ warfarin (coumadin) เพ่ิมขึ้นใน
กระแสเลือด ซึง่ต้องเฝ้าระวังผลข้างเคียงของ 
warfarin   

 
ดัดแปลงจาก: Bauer M, et al. (2007) World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) 
Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders in Primary Care. The World 
Journal of Biological Psychiatry; 8(2): 67-104 
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Appendix 10 Management of Treatment Resistant Depression (TRD) 
 
 Treatment resistant depression (TRD)  คือ ความล้มเหลวทัง้ในการบรรเทาอาการซึมเศร้า และ 

การเพิ่มประสิทธิภาพของการทําบทบาทหน้าที่ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังจากได้รับการรักษาทั้งทางกายและจิตสังคม 
ที่เหมาะสมแล้ว หรือการไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่เหมาะสมภายหลังจากได้รับยา antidepressant ในขนาด 
(doses) และระยะเวลา (duration) ที่เหมาะสมแล้ว1 
 Stage of treatment resistance in depression2 

- Stage 1 ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลังจากได้รับยา antidepressant ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
- Stage 2 Stage 1 ร่วมกับ ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลังจากได้รับยา antidepressant ในกลุ่มที่

แตกต่างจากกลุ่มแรก 
- Stage 3 Stage 2 ร่วมกับการไม่ตอบสนองต่อ lithium augmentation 
- Stage 4 Stage 3 ร่วมกับการไม่ตอบสนองต่อ Monoamine oxidase inhibitor (ไม่นิยมใช้ในประเทศ

ไทย) 
- Stage 5 Stage 4 ร่วมกับการไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า 

 Pharmacological treatment of resistant depression 

1. Increasing the dose ปรับการรักษาไปที่ขนาดสูงสุดของการรักษาที่ผู้ป่วยสามารถทนได้ (maximum 
therapeutic dose dependent on tolerance) 3 

2. หากมีอาการซึมเศร้ารุนแรงรว่มกับอาการ psychotic symptom ให้เพ่ิมยา antipsychotic drugs 
3. Switching to another  antidepressant (e.g.TCA for SSRI and vice versa) 3 
4. การเลือกยาที่จะให้เสริมยาตา้นเศร้า (Combination strategies including) 

4.1 การใช้ atypical antipsychotics คือ risperidone, olanzapine quetiapine และ 
aripiprazole เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ร่วมกับ antidepressant ในผู้ป่วยซึมเศร้าวัยผู้ใหญท่ี่มี 
Treatment-resistance ซึ่งการใช้ Olanzapine - Fluoxetine Combination (OFC) ในระยะ
สั้น พบว่า อาการซึมเศร้าของผู้ป่วยที่ได้รับ OFC ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ มากกว่ากลุ่มที่ได้รับ 
antidepressant หรือ olanzapine อย่างเดียว อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพ
ของการบําบัด และความทนต่อยาของผู้ป่วยที่ได้รับ OFC ในระยะยาว และการติดตามระดับของ 
cholesterol เป็นสิ่งสําคัญในผู้ป่วยที่ได้รับ OFC3 

4.2 การให้ Lithium จะมีผลต่อ serotonin แต่มีข้อเสียคือ อาจเกิดผลข้างเคียงหรือเป็นพิษได้แม้ใน
ขนาดที่ตํ่า และต้องตรวจเลือดบ่อยๆ เพ่ือดูระดับยา serum lithium level (ปกติ 0.5 mmol/L 
หรือมากกว่าน้ัน) ระดับไทรอยด์ฮอร์โมน และการทํางานของไต ขนาดที่สามารถให้ได้เริ่มจาก 
250 mg/day ถึง 1,200 mg/day ระยะเวลาที่ให้ยาจากน้อยสุด 2 วัน ถึงมากที่สุด 6 สัปดาห์1 

 
 
 
1Barbui C, Butler R, Cipriani A, Geddes J, Hatcher S (2007). Depression in adults: drug and physical treatments. Clin Evid Jun 15 
2
M Bauer, S Döpfmer (1999). Lithium augmentation in treatment-resistant depression: meta-analysis of placebo-controlled studies.  

 Journal of Clinical Psychopharmacology;19: 427-434. 
3
Wijeratne & Sachdev (2008). Tratment-resistance depression: critique of current approaches. Aust N Z J Psychiatry.Sep;42 (9):  

751- 62  
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4.3 การให้ Lithium จะมีผลต่อ serotonin แต่มีผลข้างเคียงหรือเป็นพิษได้แม้ในขนาดท่ีตํ่า และต้อง
ตรวจเลือดบ่อยๆ เพ่ือดูระดับยา serum lithium level (ปกติ 0.5 mmol/L หรือมากกว่าน้ัน) 
ระดับไทรอยด์ฮอร์โมน และการทํางานของไต ให้เริ่มจาก 250 mg/day ถึง 1,200 mg/day 
ระยะเวลาที่ให้จากน้อยสุด 2 วัน ถึงมากที่สดุ 6 สัปดาห์1 

4.4 Anticonvulsant เช่น carbamazepine (tegetol®), sodium valproate (depakin®) ที่มี
ฤทธ์ิเป็น mood stabilizer และ antidepressant แต่มผีลข้างเคียงมาก2 

4.5 การให้ยา Pindolol จะสามารถเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อยาต้านเศร้า และควบคุมระดับ
ของ serotonin ใน extracellular space ยับย้ังการลดของ serotonergic neuronal activity 
จากการใช้ SSRI ในช่วงแรก ขนาดที่ใช้คือ 2.5 mg - 7.5 mg/day ผลขา้งเคียง คือ bradycardia 
และ orthostatic hypotension nausea และ diarrhea3 

4.6 การให้ Thyroid hormone (T3;Cytomel®) ได้ผลเพราะตอบสนองเร็วภายในไม่กี่วัน โดยมาก
ไม่เกิน 3 สัปดาห์ ขนาดที่ใช้กันคือ 25-50 μg/day มักไม่ทําให้เกิดผลขา้งเคียง และต้องตรวจหา
ระดับของ TSH เสมอ1 

4.7 Other agents เช่น buspirone ออกฤทธิ์เป็น partial agonist ต่อ 5HT1A โดยจะเพิ่ม 
dopamine, norepinephrine และกระตุ้นที่ postsynaptic 5HT1A receptor จะให้ผลคล้าย 
serotonin ซึ่งมีฤทธ์ิต้านเศร้า จะทําให้ผูท้ี่เคยไม่ตอบสนองกลับมาตอบสนองได้4 

4.8 Psychotherapy การให้จิตบําบัดที่มีโครงสร้าง เช่น Cognitive Behavior Therapy (CBT) มี
ประสิทธิภาพดีเท่ากับยาควรใช้ในระยะเริ่มต้นที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อยา (NICE 2009)5 และใน
ผู้ป่วย  Treatment resistant depression ทางเลือกที่ควรพิจารณาคือ การใหย้าต้านเศร้า
ร่วมกับ CBT (Ministry of Health Malaysia 2007)6 และยังพบว่า การให้ยาต้านเศร้าร่วมกับ 
CBT มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยซึมเศร้าวัยรุ่นที่มีโรคร่วม เช่น particularly attention 
deficity, hyperactivity disorder และ anxiety disorders7 

4.9 การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า (Electro Convulsive Therapy; ECT) ในรายที่มีอาการซึมเศร้า
ระดับรุนแรงหรือเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายสูง ให้ bilateral electroconvulsive therapy จะดีกว่า 
unilateral therapy และแบบ high-dose ได้ผลดีกว่า low-dose อาการซึมเศร้าจะหายได้อย่าง
รวดเร็วในเวลา 1-6 สัปดาห์  ผลข้างเคียง คือ cognitive impairment ที่เป็น learning 
impairment และ memory deficit1 

 

 
1Barbui C, Butler R, Cipriani A, Geddes J, Hatcher S (2007). Depression in adults: drug and physical treatments. Clin Evid Jun 15 
2Nicola Stimsom, Niruj Agrawal, Glyn Lewis (2002). Randomised controlled trials investigating pharmacological and psychological  
 interventions for treatment-refractory depression: Systematic review. The British Journal of Psychiatry;181: 284-294 
3Shelton, Richard C.; Osuntokun, Olawale; Heinloth, Alexandra N.; Corya, Sara A (2010). Therapeutic Options for Treatment- 
 Resistant Depression..CNS Drugs: 1 February 2010;Volume 24;131-161 
4
M Bauer, S Döpfmer (1999). Lithium augmentation in treatment-resistant depression: meta-analysis of placebo-controlled studies.  

 Journal of Clinical Psychopharmacology;19: 427-434. 
5National Clinical Practice Guideline (2009). Depression: the treatment and management of  depression in adults. 
6Ministry of Health Malaysia. (2007) Clinical Practice Guideline Management of Major depressive   disorder 
7Bobo & Shelton (2010). Efficacy, safety and tolerabilibty of symbyax for acute-phase management of treatment–resistance   
  depression. Expert  Rev Neurother.May;10(5):651-70 
 

Psychotherapy การใหจิตบำบัดที่มีโครงสราง เชน Cognitive Behavior Therapy (CBT)      
มีประสิทธิภาพดีเทากับยาควรใชในระยะเริ่มตนที่ผูปวยไมตอบสนองตอยา (NICE 2009)5 และใน
ผูปวย  Treatment resistant depression ทางเลือกที่ควรพิจารณาคือ  การใหยาตานเศรารวม
กับ CBT (Ministry of Health Malaysia 2007)6  และยังพบวา การใหยาตานเศรารวมกับ CBT 
มีประสิทธิภาพในการรักษาผูปวยซึมเศราวัยรุนที่มีโรครวม เชน particularly attention 
deficity, hyperactivity disorder และ anxiety disorders7
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คุณภาพของหลักฐานทางวิชาการ (Levels of evidences)

ระดับคุณภาพ
ของหลักฐาน

คำอธิบาย

1a เปนหลักฐานที่ไดจาก  systematic review หรือ meta-analysis ของ  RCTs (Randomized 
Control Trials)  ที่มีความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางดานคลินิก
และทางสถิติ  (ผลการศึกษามีความแมนยำสูงคือมีคา  confidence  interval ที่แคบ)

1b เปนหลักฐานที่ไดจาก คำแนะนำระดับสูงจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical practice 
guideline)

1c เปนหลักฐานที่ไดจาก  RCT (Randomized  Control Trial)  ที่มีผลการศึกษามีความแมนยำสูง    
(มีคา  confidence  interval ที่แคบ)

2a เปนหลักฐานที่ไดจาก  systematic review หรือ meta-analysis  ของ  cohort studies  ที่มี
ความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางดานคลินิกและทางสถิติ  (ผลการ
ศึกษามีความแมนยำสูงโดยมีคา  confidence  interval    ที่แคบ)

2b เปนหลักฐานที่ไดจาก คำแนะนำระดับกลางจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical practice 
guideline)

2c หลักฐานที่ไดจาก  cohort  study ที่มีคุณภาพสูง หรือ  RCT ที่มีความแมนยำสูงแตมีคุณภาพต่ำ
กวา  เชน  การติดตามกลุมตัวอยางไดนอยกวารอยละ 80  

3a เปนหลักฐานที่ไดจาก  systematic review หรือ meta-analysis  ของ  case-control studies  
ที่มีความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางดานคลินิกและทางสถิติ      
(ผลการศึกษามีความแมนยำสูง มีคา  confidence  interval    ที่แคบ)

3b individual case-control study  ที่มีคุณภาพและความแมนยำสูง  (ผลการศึกษามีคา  
confidence  interval    ที่แคบ)

4a case – series  ที่มีคุณภาพสูง  หรือ  cohort และ  case -control  study  ที่มีคุณภาพพอที่จะ
ยอมรับได (เชน กำหนดกลุมเปรียบเทียบไมชัดเจนหรือไมไดกำหนด/การวัดผลสำเร็จหรือวัด      
การสัมผัสโรคไมใช  blind  technique/ ไมบงชี้หรือไมควบคุมตัวกวน  (confounder) ที่ทราบ
แนชัด/cohort ที่ติดตามกลุมตัวอยางไมครบถวนหรือไมนานพอ)

4b เปนหลักฐานที่ไดจาก คำแนะนำระดับต่ำจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical practice 
guideline)

5 เปนหลักฐานที่ไดจากความเห็นหรือฉันทามต ิ (consensus)  ของคณะผูเชี่ยวชาญ  เนื่องจากไมมี
หลักฐานผลงานวิจัยทางคลินิก  หรือผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีอยูไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับ
สถานการณหรือสถานภาพของการประกอบวิชาชีพในประเทศไทย  หรือมีเพียงหลักฐานทาง     
หองปฏิบัติการ

ปรับปรุงโดย นพ.ธรณินทร กองสุข จาก CEBM level of Evidence; www.cebm.net, originally created by Dave Sackett, 
Susanne Fletcher. March 2009 
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ระดับคุณภาพ
ของหลักฐาน

คำอธิบาย

1a เปนหลักฐานที่ไดจาก  systematic review หรือ meta-analysis ของ  RCTs (Randomized 
Control Trials)  ที่มีความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางดานคลินิก
และทางสถิติ  (ผลการศึกษามีความแมนยำสูงคือมีคา  confidence  interval ที่แคบ)

1b เปนหลักฐานที่ไดจาก คำแนะนำระดับสูงจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical practice 
guideline)

1c เปนหลักฐานที่ไดจาก  RCT (Randomized Control Trial)  ที่มีผลการศึกษามีความแมนยำสูง (มี
คา  confidence  interval ที่แคบ)

2a เปนหลักฐานที่ไดจาก  systematic review หรือ meta-analysis  ของ  cohort studies  ที่มี
ความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางดานคลินิกและทางสถิติ  (ผลการ
ศึกษามีความแมนยำสูงโดยมีคา  confidence  interval    ที่แคบ)

2b เปนหลักฐานที่ไดจาก คำแนะนำระดับกลางจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical practice 
guideline)

2c หลักฐานที่ไดจาก  cohort  study ที่มีคุณภาพสูง หรือ  RCT ที่มีความแมนยำสูงแตมีคุณภาพต่ำ
กวา  เชน  การติดตามกลุมตัวอยางไดนอยกวารอยละ 80  

3a เปนหลักฐานที่ไดจาก  systematic review หรือ meta-analysis  ของ  case-control studies  
ที่มีความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกัน  (homogeneity)  ทั้งทางดานคลินิกและทางสถิต ิ  (ผล
การศึกษามีความแมนยำสูง มีคา  confidence  interval    ที่แคบ)

3b individual case-control study  ที่มีคุณภาพและความแมนยำสูง  (ผลการศึกษามีคา  
confidence  interval    ที่แคบ)

4a case – series  ที่มีคุณภาพสูง  หรือ  cohort และ  case -control  study  ที่มีคุณภาพพอที่จะ
ยอมรับได (เชน กำหนดกลุมเปรียบเทียบไมชัดเจนหรือไมไดกำหนด/การวัดผลสำเร็จหรือวัดการ
สัมผัสโรคไมใช  blind  technique/ ไมบงชี้หรือไมควบคุมตัวกวน  (confounder) ที่ทราบแนชัด/
cohort ที่ติดตามกลุมตัวอยางไมครบถวนหรือไมนานพอ)

4b เปนหลักฐานที่ไดจาก คำแนะนำระดับต่ำจากแนวทางการรักษาคุณภาพสูง (clinical practice 
guideline)

5 เปนหลักฐานที่ไดจากความเห็นหรือฉันทามต ิ (consensus)  ของคณะผูเชี่ยวชาญ  เนื่องจากไมมี
หลักฐานผลงานวิจัยทางคลินิก  หรือผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีอยูไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับ
สถานการณหรือสถานภาพของการประกอบวิชาชีพในประเทศไทย  หรือมีเพียงหลักฐานทางหอง
ปฏิบัติการ

Appendix 11 เกณฑ์คุณภาพของหลักฐานทางวิชาการและระดับของคำาแนะนำา

คุณภาพของหลักฐานทางวิชาการ (Levels of evidences)
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ระดับของคําแนะนํา (Grades of Recommendations) 
ระดับของ
คําแนะนํา 

คําอธิบาย 

A เป็นคําแนะนําที่สนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 1a, 1b  
B เป็นคําแนะนําที่สนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 2, 3  หรอือ้างองิจากหลักฐาน

ทางวิชาการที่มคุีณภาพระดับ 1 ที่สถานการณท์างคลินิกในงานวิจัยนั้นแตกตา่งจากสถานการณ์ทีจ่ะ
นําไปใช ้

C เป็นคําแนะนําที่สนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 4  หรืออา้งอิงจากหลกัฐาน 
ทางวิชาการที่มคุีณภาพระดับ 2, 3 ที่สถานการณ์ทางคลินิกในงานวิจัยนั้นแตกต่างจากสถานการณ์ 
ที่จะนําไปใช ้

D เป็นคําแนะนําที่สนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ 5 หรือ หลักฐานทางวิชาการ 
ทุกระดับคุณภาพที่มีปัญหาของความคงเส้นคงวา (inconsistent) และยังไม่มีข้อสรุปผลที่แนน่อน 
(inconclusive) เช่น  RCT หรอื systematic review  ที่มีค่า confident interval ที่กว้างมากหรอื
คร่อม 1 หรือ  systematic review  ที่ไม่มีความสอดคล้องเปน็ไปในทางเดียวกัน    (heterogeneity) 
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