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คูมือการปฏิบัติงาน/คูมือการใหบริการประชาชน 

กระบวนงานที่ 2 ชื่อกระบวนงาน การใหบริการผูปวยโรคซึมเศราในอารมณดีคลินิก 

 

1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเปนไป 

ตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนงาน 

1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาให 

การทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร

ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานที่มีอยูเพื่อขอการรับ

บริการที่ตรงกับความตองการ 

1.3 เพื่อใหทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวของไดรับทราบและปฏิบัติตามกิจกรรมและความรับผิดชอบในการ  

ใหบริการผูปวยโรคซึมเศรา 

1.4 เพื่อใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการบําบัดรักษาและไดรับการชวยเหลืออยางครอบคลุมตามประเด็น

ปญหาของผูปวย 
 

2. ขอบเขต 

คูมือฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการใหบริการผูปวยโรคซึมเศราทีไ่ดรับการวินิจฉัยจากแพทยแลว และมารับบริการที่

อารมณดีคลินิก กลุมงานพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

 

3. คําจํากัดความ 

  ผูปวยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนที่เจ็บปวยดวยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคลองกับ Major 

Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคกรอนามัยโลกฉบับที่ 10  

(ICD-10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems -10) หมวด 

F32,F33,F34.1,F38 และ F39 หรือเทียบเคียงในกลุมโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑวินิจฉัยโรคของ

สมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental  Disorders 

IV)  

การบําบัดแบบกลุม  หมายถึง กระบวนการบําบัดที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม 

สมาชิกในกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสมาชิกในกลุมเกิด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปนอยู สามารถแกปญหาสวนบุคคล และ/หรือกลุม ทางดานพฤติกรรม 

ความคิด หรืออารมณ เกิดการพัฒนาทักษะในการแกปญหาจากกระบวนการกลุม เชน Psycho-education 

group , Self help group เปนตน 

 



 

การบําบัดทางจิตสังคม หมายถึง การบําบัดรักษาความผิดปกติทางดานจิตใจหรืออารมณดวยวิธีการ

พูดคุยกับผูปวย โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูปวยรูจักตนเอง เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น ยอมรับตนเองและผูอื่นได 

ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนความคิด เจตคติ และพฤติกรรมอันจะนําไปสูการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

Brief Advice หมายถึง การใหคําแนะนําแบบสั้น เปนการใหขอมูลเชิงปรึกษาที่ใชเวลา 5 – 10 นาที

เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับโรคที่เปน และทําใหผูปวยตระหนักถึงความเสี่ยง หรือมองเห็นปญหาที่มองขามไปและ

รับทราบแนวทางการแกไข 

 Psychoeducation group หมายถึง กลุมจิตศึกษาเปนการบําบัดแบบกลุมที่ผูนํากลุมจะเอื้ออํานวย

ใหสมาชิกกลุมพูดคุยเรื่องโรคและการรักษา รวมถึงปญหาในการดูแลตนเองของผูปวย และปญหาการดูแลผูปวย

ของญาต ิ

Self help group หมายถึง กลุมเพื่อนชวยเพื่อนเปนการบําบัดแบบกลุมที่เปดโอกาสใหสมาชิกกลุมที่

มีปญหาคลายๆกันไดมาพบกันและแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เนนใหสมาชิกกลุมไดลดความตึงเครียด สงเสริม

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง แลกเปลี่ยนประสบการณและวิธีแกไขปญหา เปนการสงเสริมความรูสึกการไดรับ

หรือการมีสวนรวมทางสังคมระหวางสมาชิกดวยกัน 

Supportive group หมายถึง กลุมประคับประคองจิตใจเปนการบําบัดแบบกลุมเพื่อการสนับสนุน

ชวยเหลือประคับประคองจิตใจสมาชิก ไมไดเนนการแกปญหาหรือพฤติกรรมเปนหลัก วัตถุประสงคเพื่อให

สมาชิกไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูสึก ประสบการณ ปญหาของตนตอกลุม เนนความเขมแข็งของสมาชิกที่มีอยู 

สมาชิกอาจไดแนวทางในการแกปญหาจากสมาชิกกลุมที่มีปญหาคลายๆกัน 

Satir Transfomational Systemic Therapy (STST) หมายถึง การบําบัดทางจิตแนวมนุษยนิยม

ในการบําบัดผูปวยรายบุคคลและครอบครัว โดยเนนเรื่องการเติบโตเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มความรูสึกมีคุณคาใน

ตนเอง (Self-esteem) การยอมรับตนเอง การมองปญหาในมุมใหม (Reframe problem) และการสื่อสารที่

สอดคลองกับความรูสึกท่ีแทจริง (Communicate with congruence) 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) หมายถึง การบําบัดที่ใชการผสมผสานระหวางเทคนิคการ

ปรับความคิดและการปรับพฤติกรรม ผูบําบัดจะทําหนาที่ชี้แนะใหผูปวยไดเขาใจรูปแบบตางๆของความคิดที่

เบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยการอภิปรายโตแยงความคิดที่ผิดปกติอยางเปนระบบ เพื่อชวยใหผูปวย

ประเมิน ปรับเปลี่ยนความคิดที่เบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่ผิดปกติดวยตนเอง 

Problem Solving Therapy (PST) หมายถึง การบําบัดที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูและทําความ

เขาใจกับปญหา เกิดความคิดทางบวกและมองปญหาตามความเปนจริง โดยมองวาปญหาเปนสิ่งที่ทาทาย ทําให

มองเห็นสาเหตุของปญหา มีแนวทางการแกปญหาอยางสรางสรรคและเปนเหตุเปนผล โดยมีกระบวนการคิด

แกปญหาอยางเปนขั้นเปนตอน ชวยใหเกิดการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสม 

Interpersonal Psychotherapy (IPT) หมายถึง จิตบําบัดสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่ชวยใหผูปวย

ไดเขาใจอารมณ ความรูสึกของตน และสามารถควบคุมอาการใหสามารถทําหนาที่ไดอยางเหมาะสมมุงเนนการ

แกปญหาหลักในปจจุบันที่นํามาสูปญหาสัมพันธภาพเพียงหนึ่งหรือสองเรื่องหลัก และเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับ

ความขัดแยงในสัมพันธภาพของผูปวย 
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Family Therapy หมายถึง การบําบัดภายในจิตใจของบุคคลในครอบครัว เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่มีคุณคาตอตนเอง มีแนวทางแกไขปญหา มีความรับผิดชอบ และมีความสอดคลองกลมกลืนภายในตนเอง 

(Congruent) จนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางถาวร โดยมีเปาหมายเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวมีการปรับปรุง

การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัวใหดีขึ้น พัฒนาใหสมาชิกแตละคนในครอบครัวเปนตัวของตัวเอง 

ลดความขัดแยงในครอบครัว และตอบสนองความตองการของสมาชิกแตละคนไดอยางกลมกลืน มุงใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวใหทําหนาที่ไดตามปกติและเหมาะสม ลดความทุกขใจของ

สมาชิกในครอบครัว 

Exercise Therapy (ET) หมายถึง แผนการจัดใหผูปวยไดออกกําลังกายแบบแอโรบิค เชน การวิ่ง

เหยาะ การเดินเร็ว การปนจักรยาน โดยกําหนดความหนักในระดับปานกลางคือ รอยละ 60 – 80 ของอัตราการ

เตนของชีพจรสูงสุด ความถ่ีอยางนอย 3 วัน/สัปดาห ใชเวลาครั้งละ 30 นาที ติดตอกันอยางนอย 8 สัปดาห 

Relaxation therapy หมายถึง การบําบัดเพื่อใหผูปวยเกิดภาวะผอนคลายหรือลดการตื่นตัว การ

บําบัดมีเปาหมายเพื่อลดความตึงตัวของกลามเนื้อ หรือปรับสมดุลของภาวะเมตาบอลิซึมของผูปวย 

ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง ทีมผูใหการบําบัดรักษาพยาบาลและใหการดูแลผูปวยประกอบดวย แพทย 

พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา เภสัชกร และนักโภชนาการ 

แผนการดูแล A,B,C หมายถึง แผนการดูแลผูปวยโรคซึมเศราในอารมณดีคลินิก โรงพยาบาลพระศรี

มหาโพธิ์ โดยแผน A เปนการดูแลผูปวยโรคซึมเศราระดับนอยและมีความเสี่ยงฆาตัวตาย แผน B เปนการดูแล

ผูปวยโรคซึมเศราระดับปานกลางและมีความเสี่ยงฆาตัวตาย และแผน C เปนการดูแลผูปวยโรคซึมเศราระดับ

รุนแรงและมีความเสี่ยงฆาตัวตาย  

 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

4.1 จิตแพทย มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

        4.1.1 ตรวจวินิจฉัยโรค 

        4.1.2 วางแผนใหการบําบัดรักษาตามแนวทางการบําบัดรักษาผูปวยโรคซึมเศรา 

        4.1.3 รวมประเมินอาการผูปวยกับทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาสงตอผูปวยไปยังโรงพยาบาลหรือ

สถานบริการสาธารณสุขใกลบาน ในกรณีทีผู่ปวยมีคะแนน 9Q <7 คะแนน 

       4.1.4 วางแผนติดตามการรักษาผูปวยจนครบ 6 เดือน 

4.2 พยาบาลวิชาชีพ มีหนาทีค่วามรับผิดชอบดังนี้                                                            

 4.2.1 ประเมินระดับความรุนแรงของโรคซึมเศราและความเสี่ยง/แนวโนมการฆาตัวตายดวย

เครื่องมือ 9Q, 8Q ทุกราย /ประเมินปญหาทางสังคมจิตใจ 

4.2.2 ประเมินปญหาเฉพาะท่ีมีความเก่ียวของกับอาการของโรคซึมเศราเพื่อเลือกวิธีบําบัดที่

เหมาะสมกับผูปวย 

4.2.3 ประสานทีมสหวิชาชีพซ่ึงประกอบดวยแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมเคราะห เภสัชกร 

นักโภชนาการ  เพื่อใหการบําบัดทางสังคมจิตใจ/การดูแลตามประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับผูปวย 

 4.2.4 ใหคําแนะนํา/คําปรึกษารายบุคคล 
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  4.2.5 ใหการบําบัดทางสังคมจิตใจ ตามประเด็นปญหาของผูปวย ไดแก 

– Psycho-education: Individual, Group  

– Problem solving Therapy (PST) 

– Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

– Exercise Therapy (ET) 

       4.2.6 รวบรวมและวิเคราะหปญหาของผูปวยโรคซึมเศราสงตอขอมูลใหแกทีมสหวิชาชีพเพ่ือให 

การบําบัดตามประเด็นปญหาตามระดับความรุนแรงของโรคซึมเศรา (แผนการดูแล A,B,C) 

       4.2.7 รวบรวมขอมูล รายงาน และวิเคราะหผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการบําบัดรักษาผูปวย

โรคซึมเศราของอารมณดีคลินิกตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

 4.2.8 โทรศัพท/สงจดหมายติดตามผูปวยขาดนัดทุกราย ทุกวัน 

4.3 นักสังคมสงเคราะห มีหนาทีค่วามรับผิดชอบดังนี้ 

       4.3.1.ประเมินปญหาทางสังคมและครอบครัว 

  4.3.2 วินิจฉัยปญหาทางสังคม  

  4.3.3 ใหการชวยเหลือทางสังคมตามประเด็นปญหา 

  4.3.4 Satir Transformational Systemic Therapy (STST) 

       4.3.2 ครอบครัวบําบัด (Family Therapy) 

       4.3.3 Problem solving Therapy (PST) 

          4.3.4 Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

4.4  นักจิตวิทยา มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

          4.4.1 ประเมินทางจิตวิทยา 

          4.4.2 ใหการบําบัดทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับผูปวย 

          4.4.3 Relaxation Therapy 

          4.4.4 Problem solving Therapy (PST) 

          4.4.5 Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

          4.4.6 Interpersonal Psychotherapy (IPT) 

4.5 เภสัชกร  มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

                   4.5.1 Medication counseling ในผูปวยใหมทุกรายและกรณผีูปวยมีอาการขางเคียงจากยา 

                   4.5.2 จายยา และใหความรูเกี่ยวกับยารักษาโรคซึมเศราที่ผูปวยโรคไดรับ 

4.6. นักโภชนาการ  มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  4.6.1 ประเมินภาวะโภชนาการในผูปวยโรคซึมเศราที่มีคาBMI ต่ํากวาหรือสูงกวาเกณฑปกติ 

  4.6.2 ประเมินภาวะโภชนาการตามความคิดเห็นของแพทย 

          4.6.3 ใหความรูเรื่องโภชนบําบัดสําหรับผูปวยโรคซมึเศราท่ีมีปญหาภาวะโภชนาการและญาติ 
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5. Work Flow กระบวนงาน 

ขั้นตอนการทํางาน 

(Work Flow) 

ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา 

ผูรับผิดชอบ* 

(ตําแหนง/กลุม/

ฝาย) 

1. ผูปวยโรคซึมเศรายื่นบตัรขอรับบริการที่

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

 
1 นาท ี

จุดใหบริการยื่นบัตร

นัด 

2. บริการคัดกรองแยกประเภทผูปวย ประเมินวา

เปนผูปวยฉุกเฉินหรือไม กรณีเปนผูปวยฉุกเฉินสงรบั

บริการผูปวยฉุกเฉนิที่หองเบอร17 

 

 

3 นาท ี พยาบาลวิชาชีพ 

3. แจกบัตรคิวการรับบริการ 

 

 
1 นาท ี ผูชวยเหลือคนไข 

4. บริการตรวจวัดไข, ความดันโลหิต/ชีพจร และชั่ง

น้ําหนัก 

 
3 นาท ี ผูชวยเหลือคนไข 

5. ประเมินระดบัความรนุแรงของอาการซึมเศรา

และความเสี่ยง/แนวโนมการฆาตัวตาย ประเมิน

ปญหาทางสังคมจิตใจ หรือปญหาอื่นๆ ถามีประสาน

ทีมสหวิชาชีพเพื่อใหการบําบัดทางจิตสังคม หรือ

การบําบดัอื่นๆ และใหคําแนะนํา/คําปรึกษา

รายบุคคล 

 

20 นาท ี

พยาบาลวิชาชีพ

ประจําอารมณดี

คลินิก 

6. นําผูปวยเขารับการบาํบัดแบบกลุม 

 

 
60 นาท ี พยาบาลวิชาชีพ 

7. พบแพทยหรือไม ถาตองพบแพทยสงพบ

จิตแพทยเพื่อพิจารณารูปแบบการรักษา กรณตีอง

รับไวรักษาในโรงพยาบาลสงตอใหการรักษาแบบ

ผูปวยใน 

 

20 นาท ี จิตแพทย 

8. มีปญหาทางสังคมจิตใจหรือไม ถามีสงบําบัดทาง

จิตสังคมหรือการบําบัดอื่นๆตามประเด็นปญหากับ

ทีมสหวิชาชีพ 

 

 

60 นาท ี

พยาบาลวิชาชีพหรือ

ทีมสหวิชาชีพทีผ่าน

การอบรม 

9. ออกใบนัดพบแพทยและ/หรือใบนัดการบําบัด

ทางจิตสังคมในครั้งตอไป 

 
2 นาท ี ผูชวยเหลือคนไข 

10. สงผูปวยรับยา เภสัชกรใหคําแนะนําเร่ืองการ

รับประทานยารักษาโรคซึมเศรา 

 
10 นาท ี เภสัชกร 

11. ผูปวยกลบับาน    
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Yes 

 

N 

 

บริการผูปวยฉุกเฉิน 

Yes 

 

N 

บริการผูปวยใน 

Yes 

N 

Yes N 

 

Yes 

N 



 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 6.1 ผูปวยโรคซึมเศรายื่นบัตรขอรับบริการที่จุดบริการยื่นบัตรนัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 6.2 พยาบาลวิชาชีพบริการคัดกรองแยกประเภทผูปวยวาเปนผูปวยฉุกเฉินหรือไม ดวยแบบคัดกรอง

ผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน กรณีเปนผูปวยฉุกเฉินสงรับบริการผูปวยฉุกเฉินที่หองเบอร17 ถาไมใชสงรับบริการตาม

ระบบปกต ิ

 6.3 ผูชวยเหลือคนไข แจกบัตรคิวการรับบริการ 

 6.4 ผูชวยเหลือคนไข ตรวจวัดสัญญาณชีพ (วัดไข, ความดันโลหิต/ชีพจร) และชั่งน้ําหนัก 

 6.5 พยาบาลวิชาชีพประจําอารมณดีคลินิก (คลินิกผูปวยโรคซึมเศรา) หองคัดกรองเบอร 4 – 5  

ประเมินระดับความรุนแรงของอาการซึมเศรา ดวยแบบประเมิน 9 คําถาม (9Q) โดยแบงระดับความรุนแรงของ

อาการเปน 4 ระดับ คือ  1. ไมมีอาการซึมเศรา คะแนน 9Q < 7 คะแนน 2. มีอาการซึมเศราระดับนอย คะแนน

9Q = 7-12 คะแนน 3. มีอาการซึมเศราระดับปานกลาง คะแนน9Q = 13-18 4. มีอาการซึมเศราระดับรุนแรง 

คะแนน 9Q > 19 คะแนน และประเมินความเสี่ยง/แนวโนมการฆาตัวตายของผูปวยดวยแบบประเมิน 8 คําถาม 

(8Q) ถาคะแนน 8Q = 1-8 คะแนน หมายถึง ผูปวยมีความเสี่ยง/มีแนวโนมฆาตัวตายในระดับนอย คะแนน 8Q 

= 9-16 คะแนน หมายถึง ผูปวยมีความเสี่ยง/มีแนวโนมฆาตัวตายในระดับปานกลาง  คะแนน 8Q > 17 คะแนน 

หมายถึง ผูปวยมีความเสี่ยง/มีแนวโนมฆาตัวตายในระดับรุนแรง หลังจากนั้นประเมินปญหาทางสังคมจิตใจหรือ

ปญหาอื่นๆ ถาพบวามีปญหาที่ตองใหการบําบัดเฉพาะรายประสานทีมสหวิชาชีพ เพื่อใหการบําบัดทางจิตสังคม

หรือปญหาอื่นๆ ตามประเด็นปญหาของผูปวยแตละรายตามแผน A,B,C (หลังพบแพทย) และใหคําแนะนํา/

คําปรึกษารายบุคคล แบบ Brief Advice  

  6.6 นําผูปวยเขารับการบําบัดแบบกลุมไดแก Psycho-education, Self help groups  และอื่นๆ ตาม

ความเหมาะสมโดยพยาบาลวิชาชีพ 

 6.7 ถาผูปวยตองพบแพทย สงพบจิตแพทยเพื่อพิจารณารูปแบบการรักษา ดังตอไปนี ้  

  6.7.1 ใหการรักษาแบบผูปวยนอก  

  6.7.2 ใหการรักษาแบบผูปวยใน โดยพิจารณารับไวรักษาตามเกณฑการ admit 

  6.7.3 สงตอไปรับการรักษาโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขใกลบาน เมื่อติดตามการ

รักษาผูปวยจนครบ 6 เดือน แลวพบวาผูปวยไมมีอาการซึมเศรา (คะแนน 9Q <7) 

6.8 สงบําบัดทางสังคมจิตใจหรือการบําบัดอื่นๆ ตามประเด็นปญหากับทีมสหวิชาชีพ (ตามขอ 6.5) 

6.9 ผูชวยเหลือคนไขออกใบนัดพบแพทยและ/หรือใบนัดการบําบัดทางจิตสังคมในครั้งตอไป 

6.10 สงผูปวยรับยา  เภสัชกรใหคําแนะนําเรื่องการรับประทานยารักษาโรคซึมเศรา 

6.11 ผูปวยกลับบาน 
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7. ขอกําหนดการใหบริการ 

7.1 เอกสาร/หลักฐานที่ผูรับบริการตองใชในการขอรับบริการ 

7.1.1 บัตรประจําตัวประชาชน 

7.1.2 บัตรประจําตัวโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

7.1.3 บัตรนัด 

7.1.4 ใบสงตัวจากโรงพยาบาลใกลบาน (ใบRefer) กรณีประกอบการใชสิทธิบัตร 

7.1.5 ประวัติการรักษาเดิมและยาเดิมที่ผูปวยไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น กอนมารับการ

รักษาในครั้งนี้ (ถาม)ี 

7.2 คาธรรมเนียม 

7.2.1 กรณีผูปวยจายเอง ผูปวยตองจายคารักษาพยาบาลที่เกิดจากการรักษาในครั้งนั้นๆทุก

กรณีตามจริง เชน คาบริการทางการแพทย คายา คาบําบัดทางจิตสังคม เปนตน 

7.2.2 กรณีรวมจาย 30 บาท ผูรับบริการที่ใชสิทธิบัตรทองประเภทสิทธิ 12-59 ป  ทั้งในเขต

บริการและนอกเขตบริการ จะรวมจาย 30 บาท หรือไมจายก็ไดตามความสมัครใจของผูใช

สิทธินั้นๆ 

7.2.3 สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา กรณีเปนผูรับบริการจากตางจังหวัด ตองมีใบสงตัวมา 

ดวยทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่ไมตองใชใบสงตัว ไดแก  

- สิทธิผูพิการ 

- สิทธิทหารผานศึก 

- สิทธิทหารเกณฑในเครือกรมการแพทย 

- สิทธิฉุกเฉินตางจังหวัด (โดยอาการของโรค ) 

7.2.4 สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา กรณีผูรับบริการจังหวัดอุบลราชธานี 

 ไมตองมีใบสงตัว ยกเวนกรณีที่ตองใชใบสงตัวจากรพ.หลักไดแก 

- กลุมโรค Neurosis จาก รพช.26 แหง (รพศ/รพท/รพช) ที่มารับบริการครั้งแรก 

- รพ.เอกชนรมเกลา (ทุกครั้งที่มารับบริการ ) 

7.2.5 สิทธิประกันสังคม 

- รพ.สรรพสิทธิประสงค กรณีโรคคุมครองไมตองมีใบสงตัวจากโรงพยาบาลหลัก 

                - รพ.คายสรรพสิทธิประสงค รพ.วารินชําราบ รพ.ราชเวชอุบลฯ และโรงพยาบาล 

ตางจังหวัด กรณีโรคคุมครองตองมีใบสงตัวมาดวยทุกครั้ง 

7.2.6 สิทธิบัตรเบิกไดจายตรง/สิทธิเบิกได กรณีใชสิทธิจายตรงผูรับบริการไมตองชําระ

คาบริการยกเวน กรณีมียานอกบัญชีที่ตองจายเอง สําหรับผูรับบริการที่ใชสิทธิเบิกไดตอง

สํารองจายและนําไปเบิกจากตนสังกัด 

7.2.7 สิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูรับบริการตองสํารองจายและนําไปเบิกจากตนสังกัดตามสิทธิ 

7.3 ถาผูปวยไปรับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นๆ กอนมารับการรักษาในครั้งนี ้ตองนําประวัติการ 

รักษาและยาท่ีผูปวยไดรับมาดวยทุกครั้ง 
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8. ตัวชี้วัดควบคุมคุณภาพของกระบวนงาน 

8.1 ปฏิบัติงานไดครบถวนตามกระบวนงาน และแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

8.2 อัตราการหาย (Remission) ของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาในอารมณดีคลินิก 

8.3 อัตราการหายแบบตอเนื่อง (Full Remission) ของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาในอารมณ 

ดีคลินิก 

8.4    อัตราการกลับเปนซ้ํา (Relapse) ของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาในอารมณดีคลินิก 

8.5    อัตราผูปวยโรคซึมเศรามารับบริการตามนัด 

8.6    อัตราความพึงพอใจของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาในอารมณดีคลินิก 

8.7    อัตราการไดรับการบําบัดทางสังคมจิตใจ หรือการบําบัดอื่นๆตามประเด็นปญหาของผูปวย 

8.8    อัตราผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาแบบผูปวยนอกฆาตัวตายสําเร็จในชุมชน 

 

9. ระบบติดตามประเมินผล  

 9.1 ติดตาม กํากับควบคุมคุณภาพการดําเนินงานตามกระบวนงานของพยาบาลประจําอารมณดีคลินิก

โดยคณะกรรมการบริหารคุณภาพ และCT depression ของโรงพยาบาล และมีการรายงานผลการดําเนินงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตอที่ประชุมของคณะกรรมการ บริหารคุณภาพของโรงพยาบาลทุก 1 เดือน 

 9.2 รายงานตัวชี้วัดการกํากับผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทุก 6 เดือน ตัวชี้วัดมีดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1 ปฏิบัติงานไดครบถวนตามกระบวนงาน และแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

  : ประเมินดวยการดําเนินงานตามกระบวนงานที่กําหนด เดือนละ 1 ครั้ง 

   : เปาหมาย รอยละ 80 

 ตัวชี้วัดที ่2 อัตราการหาย (Remission) ของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาในอารมณดีคลินิก 

   : ประเมินดวย 9Q มีคะแนนนอยกวา 7 คะแนนภายใน 8 สัปดาห (2 month remission rate) 

   : เปาหมาย รอยละ 80 

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการหายแบบตอเนื่อง (Full Remission) ของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาใน

อารมณดีคลินิก 

           : ประเมินดวย 9Q มีคะแนนนอยกวา 7 คะแนน ตอเนื่องกัน 6 เดือน (6 month remission rate) 

           : เปาหมาย รอยละ 80 

ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการกลับเปนซ้ํา (Relapse) ของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาในอารมณดีคลินิก 

           : ประเมินดวย 9Q มีคะแนนนอยกวา 7 คะแนน แลวเกิดอาการซึมเศราขึ้นอีกภายใน 6 เดือน 

  : เปาหมาย <รอยละ 4 

ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราผูปวยโรคซึมเศรามารับบริการตามนัด 

 : ผูปวยโรคซึมเศรามารับบริการตามแพทยนัด 

 : เปาหมาย รอยละ90 
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ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราความพึงพอใจของผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาในอารมณดีคลินิก 

          : ผูปวยโรคซึมเศรามารับบริการตามแพทยนัด 

          : เปาหมาย รอยละ90 

ตัวชี้วัดที่ 7 อัตราผูปวยโรคซึมเศราไดรับการบําบัดทางสังคมจิตใจ หรือการบําบัดอื่นๆตามประเด็น  

ปญหาของผูปวย 

: ผูปวยโรคซึมเศราไดรับการบําบัดทางสังคมจิตใจ หรือการบําบัดอื่นๆตามประเด็นปญหาของผูปวยตาม

แผนการดูแลผูปวยโรคซึมเศราในอารมณดคีลินิก A,B,C หรอืผูปวยไดรับคําปรึกษาดานโภชนาการกรณี

มีปญหาภาวะโภชนาการ 

: เปาหมาย รอยละ60 

ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาแบบผูปวยนอกฆาตัวตายสําเร็จในชุมชน 

: ผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับการรักษาแบบผูปวยนอกท่ีมาติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ฆาตัวตายสําเร็จในชุมชน 

: เปาหมาย รอยละ0 

 

10. เอกสารอางอิง 

 10.1 แผนการดูแลผูปวยโรคซึมเศราแผน A,B,C 

 10.2 แผนพับความรูเรื่องโรคซึมเศรา  

 10.3 แบบคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน 

 10.4 เกณฑการสงผูปวยโรคซึมเศราเพื่อรับการบําบัดกับทีมสหวิชาชีพ 

 10.5 กลุมงานสังคมสงเคราะห สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คูมือหลักสูตร  

            ครอบครัวบําบัดสําหรับนักสังคมสงเคราะห. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บียอนด พับลิสซิ่ง จํากัด; 2554. 

 10.6 คณะทํางานจัดทําแนวทางการจัดการโรคซึมเศราสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการ

ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ กรมสุขภาพจิต. แนวทางการจัดการโรคซึมเศราสําหรับแพทยเวชปฏิบัติ

ทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ. อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท; 2553. 

 10.7 ประสงคศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย. การทําจิตบําบัดแนวซาเทียร: กรณีศึกษาในผุปวยโรคซึมเศราและ

มีภาวะวิตกกังวล. วารสารสวนปรุง; 25(1): 85. 

 10.8 ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. การทําจิตบําบัดโดยใช 

satir model. วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 2555; 57(3): 251-258. 

 10.9 สมพร รุงเรืองกลกิจ. การทํากลุมบําบัดสําหรับพยาบาล. ขอนแกน: โรงพิมพคลังนานาวิทยา; 

2552. 
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11. แบบฟอรมที่ใช 

11.1 แบบประเมิน 9Q 

 11.2 แบบประเมิน 8Q 

11.3  OPD card  

11.4  แบบประเมินความคิดอัตโนมัติทางลบของผูปวย (Negative Automatic Thought: NAT) 

11.5  แบบฟอรมการสงผูปวยโรคซึมเศราเพื่อรับการบําบัดกับทีมสหวิชาชีพ 

 

 

12. ชองทางรับฟงขอเสนอแนะ/ขอรองเรียนตอการใหบริการ  

หากทานตองการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการ หรือตองการเสนอขอรองเรียนตอการใหบริการ 

สามารถติดตอไดตามชองทาง ดังตอไปนี้ 

 : วิธีการ/ชองทางติดตอ/รองเรียน 

1. ติดตอดวยตนเองที่ หัวหนากลุมงานพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก ชั้น 1 อาคารผูปวยนอกและ

อํานวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

2. ติดตอทางโทรศัพท หมายเลขโทรศัพท045-352507 หัวหนากลุมงานพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

3. กลองรับฟงความคิดเห็น ซึ่งติดตั้งอยูบริเวณหนาลิฟทตรงขามกับหองยา หรือบริเวณหนาหอง

เวชระเบียน ชั้น 1 อาคารผูปวยนอกและอํานวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

4. ทางเว็บไซต www.prasri.go.th 

5. ทางเฟซบุค www.facebook.com/thaidepression.center 

6. จดหมายรองเรียนทางไปรษณียระบทุี่อยู หัวหนากลุมงานพยาบาลจิตเวชผูปวยนอก 212 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจงสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 1 กฎระเบียบ/คําสั่ง 

 

1. คําสั่งอนุมัติใหเผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน/คูมือการใหบริการประชาชน เรื่อง การใหบริการผูปวย  

   โรคซึมเศราในอารมณดีคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 



 

 



 

ภาคผนวก 2 ตัวอยางแบบฟอรม 

1. แบบประเมิน 9Q 

2. แบบประเมิน 8Q 

3. OPD card  

4. แบบประเมินความคิดอัตโนมัติทางลบของผูปวย (Negative Automatic Thought: NAT) 

5. แบบฟอรมการสงผูปวยโรคซึมเศราเพื่อรับการบําบัดกับทีมสหวิชาชีพ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

แบบสงผูปวยโรคซึมเศราเพื่อรับการบําบัดกับทีมสหวิชาชีพ 

ชื่อผูปวย...............................................................HN.......................Dx…………………………ว.ด.ป.ที่สง..................... 

ที่อยู.........................................................................................................................เบอรโทรศัพท........................... 

สงปรึกษา      นักสังคมสงเคราะห       นักจิตวิทยา       เภสัชกร       พยาบาลวิชาชีพ       นักโภชนาการ 

1. ประเด็นปญหาที่สงรับการบําบัด......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

2. สงรับการบําบัด(ระบุวิธีการบําบัด)..................................................................................................................... 

3. ประเด็นปญหาที่ผูบําบัดประเมินไดเพ่ิมเติม…………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

4. การบําบัดที่ผูปวยไดรับ........................................................................................................................................ 

5. ตารางการบําบัด 

ครั้งที่ ว.ด.ป เวลา การบําบัด สถานที่ ผูบําบัด 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
                    
            ............................................... แพทย        ........................................ ผูสง         .......................................... ผูบําบัด        

           (                                            )      (                                      )     (                                           ) 

                                                                     พยาบาลอารมณดีคลินิก           ตําแหนง............................................ 

หมายเหตุ: หากบันทึกครบถวนกรุณาสงสําเนาอารมณดีคลินิก 1 ชุด 

 



 

                                                                                        ภาคผนวก 3       เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. แผนการดูแลผูปวยโรคซึมเศราแผน A,B,C 

2. แผนพับความรูเรื่องโรคซึมเศรา 

3. แบบคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน 

4. เกณฑพิจารณาการสงผูปวยโรคซึมเศราเพื่อรับการบําบัดกับทีมสหวิชาชีพสําหรับพยาบาลใน  

   อารมณดีคลินิก 



 

 

แผนการดูแลผูปวยโรคซึมเศราในคลินิกอารมณดี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 

 
แผน A 

การดูแลผูปวยโรคซึมเศราระดับนอย/ 9Q = 7-12 

และมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 

(การวินิจฉัยโรคคร้ังแรกตาม ICD10 และระยะติดตามประเมินผลการรักษาตามคะแนนที่ประเมนิดวย 9Q) 

 การรักษาดวยยา (Pharmacological intervention) โดยจติแพทย 

- Antidepressant 

- +/- shot-term benzodiazepine asadjunct 

 การรักษาท่ีไมใชยา (Non-pharmacological intervention)โดยสหวิชาชีพ 

- แนะนําการทํา Exercise therapy โดยพยาบาล 

- Problem solving  therapy, Counseling โดยพยาบาล 

- Medical counselling โดยเภสัขกร 

- Psychotherapy โดยนักจิตวิทยา 

- Family Therapy โดยนักสังคมสงเคราะห 

 การดูแลชวยเหลือผูปวยโรคซึมเศราที่มีความเสี่ยง/มีแนวโนมการฆาตัวตายโดยสหวิชาชีพ 

- ระดับนอย (8Q =1-8 คะแนน) 

- ระดับปานกลาง (8Q =9-16 คะแนน) 

- ระดับรุนแรง (8Q ≥17 คะแนน) 

 การใหสุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศราโดยพยาบาล 

1. ใหความรูเรื่อง โรคซึมเศราไมใชโรคจิต มีโอกาสรักษาหายไดเพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อลด

อาการของโรคซึมเศรา และปองกนัไมใหเกิดอาการรุนแรงมากขึ้น(ปฏิบัติตามคูมือสําหรับผูปวยโรคซึมเศราในอารมณดี

คลินิก) 

2. ใหความรูเรื่อง การปฏิบัติตัวเมื่อรับการรักษาดวยยา เพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ สามารถรับประทานยาไดถูกตอง

ตอเนื่อง จนอาการของโรคซึมเศราลดลง และปองกันไมใหเกิดการดือ้ยา (ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาดวยยาและการ

เฝาระวังผลขางเคียงจากยาสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา) 

3. ใหแนวปฏิบัติ เรื่อง การมารับการตรวจตามนัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ และความสําคญัในการ

รักษาอยางตอเนื่อง (ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษาอยางตอเนื่องสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา) 

4. ใหความรูเรื่อง การปองกันอาการรุนแรงและการกลับเปนซ้ํา เพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ สามารถการปฏบิัติตัวเมื่อ

เกิดความเครียดและการเผชิญปญหาที่เหมาะสม(ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันอาการรุนแรงและการกลับ

เปนซ้ํา) 

5. ใหความรูเรื่อง การดูแลเฝาระวังความเสี่ยงและแนวโนมตอการฆาตัวตายเพื่อใหผูปวยและญาตมิีความรู ความเขาใจ และ

สามารถดูแลการเฝาระวังความเสีย่งในการฆาตัวตายในผูปวยโรคซมึเศรา(ปฏิบัติตามคูมือการดูแลเฝาระวังการฆาตัวตาย

ของผูปวยโรคซึมเศราสําหรับญาต)ิ 

 

 



 

 
แผน B 

การดูแลผูปวยโรคซึมเศราระดับปานกลาง/ 9Q = 13-18 

และมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 

(การวินิจฉัยโรคคร้ังแรกตาม ICD10 และระยะติดตามประเมินผลการรักษาตามคะแนนที่ประเมนิดวย 9Q) 

 การรักษาดวยยา (Pharmacological intervention) โดยจติแพทย 

- Antidepressant 

- +/- shot-term benzodiazepine asadjunct 

 การรักษาท่ีไมใชยา (Non-pharmacological intervention)โดยสหวิชาชีพ 

- Cognitive behavioral therapy (CBT) โดยพยาบาล/นักจติวิทยา/นักสังคมสงเคราะห 

- Problem solving  therapy (PST) โดยพยาบาล/นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห 

- Interpersonal psychotherapy(IPT) โดยพยาบาล/นักจิตวิทยา/นกัสังคมสงเคราะห 

- Medical counseling โดยเภสัชกร 

 การดูแลชวยเหลือผูปวยโรคซึมเศราที่มีความเสี่ยง/มีแนวโนมการฆาตัวตายโดยสหวิชาชีพ 

- ระดับนอย (8Q =1-8 คะแนน) 

- ระดับปานกลาง (8Q =9-16 คะแนน) 

- ระดับรุนแรง (8Q ≥17 คะแนน) 

 การใหสุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศราโดยพยาบาล 

1. ใหความรูเรื่อง โรคซึมเศราไมใชโรคจิต มีโอกาสรักษาหายไดเพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อ

ลดอาการของโรคซึมเศรา และปองกันไมใหเกิดอาการรุนแรงมากขึ้น(ปฏิบัติตามคูมือสําหรับผูปวยโรคซึมเศราในอารมณ

ดีคลินิก) 

2. ใหความรูเรื่อง การปฏิบัติตัวเมื่อรับการรักษาดวยยา เพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ สามารถรับประทานยาไดถูกตอง

ตอเนื่อง จนอาการของโรคซึมเศราลดลง และปองกันไมใหเกิดการดือ้ยา (ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาดวยยาและการ

เฝาระวังผลขางเคียงจากยาสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา) 

3. ใหแนวปฏิบัติ เรื่อง การมารับการตรวจตามนัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ และความสําคญัในการ

รักษาอยางตอเนื่องเกี่ยวยา การบาํบัดดวย CBT, PST, IPT(ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษาอยางตอเนื่องและ

การบําบัดรักษาเฉพาะปญหาสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา) 

4. ใหความรูเรื่อง การปองกันอาการรุนแรงและการกลับเปนซ้ํา เพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ สามารถการปฏบิัติตัวเมื่อ

เกิดความเครียดและการเผชิญปญหาที่เหมาะสม   (ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันอาการรุนแรงและการกลับ

เปนซ้ํา) 

5. ใหความรูเรื่อง การดูแลเฝาระวังความเสี่ยงและแนวโนมตอการฆาตัวตายเพื่อใหผูปวยและญาตมิีความรู ความเขาใจ 

และสามารถดูแลการเฝาระวังความเสี่ยงในการฆาตัวตายในผูปวยโรคซึมเศรา(ปฏิบัติตามคูมือการดูแลเฝาระวังการฆาตัว

ตายของผูปวยโรคซึมเศราสําหรับญาติ) 

 

 

 

 



 

 แผน C 

การดูแลผูปวยโรคซึมเศราระดับรุนแรง และหรือมี Psychotic Feature/ 9Q≥19 

และมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 

(การวินิจฉยัโรคคร้ังแรกตาม ICD10 และระยะติดตามประเมินผลการรักษาตามคะแนนที่ประเมนิดวย 9Q) 

 การรักษาดวยยา (Pharmacological intervention) โดยจติแพทย 

 กรณีไมมี Psychotic Feature 

- Antidepressant 

- +/- shot-term benzodiazepine asadjunct 

- +/- พิจารณารับไวรักษาในโรงพยาบาล 

- +/- ECT 

 กรณีมี Psychotic Feature 

- รักษาแบบไมมี Psychotic Feature 

- และพิจารณาให +/- antipsychotics 

 การรักษาท่ีไมใชยา (Non-pharmacological intervention)โดยสหวิชาชีพ 

- Cognitive behavioral therapy (CBT) โดยพยาบาล/นักจติวิทยา/นักสังคมสงเคราะห 

- Problem solving  therapy (PST) โดยพยาบาล/นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห 

- Interpersonal psychotherapy(IPT)โดยพยาบาล/นักจิตวิทยา/นกัสังคมสงเคราะห 

- Medical counsellingโดยเภสัชกร 

 การดูแลชวยเหลือผูปวยโรคซึมเศราที่มีความเสี่ยง/มีแนวโนมการฆาตัวตายโดยสหวิชาชีพ 

- ระดับนอย (8Q =1-8 คะแนน) 

- ระดับปานกลาง (8Q =9-16 คะแนน) 

- ระดับรุนแรง (8Q ≥17 คะแนน) 

 การใหสุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศราโดยพยาบาล 

1. ใหความรูเรื่อง โรคซึมเศราไมใชโรคจิต มีโอกาสรักษาหายไดเพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจสามารถนําไปปฏิบัติ

เพื่อลดอาการของโรคซึมเศรา และปองกันไมใหเกิดอาการรุนแรงมากขึ้น(ปฏิบัติตามคูมือสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา

ในอารมณดีคลินิก) 

2. ใหความรูเรื่อง การปฏิบัติตัวเมื่อรับการรักษาดวยยา เพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ สามารถรับประทานยาได

ถูกตองตอเนื่อง จนอาการของโรคซึมเศราลดลง และปองกันไมใหเกดิการดื้อยา (ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาดวย

ยาและการเฝาระวังผลขางเคียงจากยาสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา) 

3. ใหแนวปฏิบัติ เรื่อง การมารับการตรวจตามนัดอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ และความสําคญัใน

การรักษาอยางตอเนื่องเกี่ยวยา การบําบัดดวย CBT, PST, IPT(ปฏบิัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษาอยาง

ตอเนื่องและการบําบัดรักษาเฉพาะปญหาสําหรับผูปวยโรคซึมเศรา) 

4. ใหความรูเรื่อง การปองกันอาการรุนแรงและการกลับเปนซ้ํา เพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจ สามารถการปฏบิัติ

ตัวเมื่อเกิดความเครียดและการเผชิญปญหาที่เหมาะสม   (ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันอาการรุนแรง

และการกลับเปนซ้ํา) 

5. ใหความรูเรื่อง การดูแลเฝาระวังความเสี่ยงและแนวโนมตอการฆาตัวตาย เพื่อใหผูปวยและญาติมีความรู ความ

เขาใจ และสามารถดูแลการเฝาระวังความเสี่ยงในการฆาตัวตายในผูปวยโรคซึมเศรา(ปฏิบัติตาม

คูมือการดูแลเฝาระวังการฆาตัวตายของผูปวยโรคซึมเศราสําหรับญาต)ิ 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

เกณฑพิจารณาการสงผูปวยโรคซึมเศราเพื่อรับการบําบัดกับทีมสหวิชาชีพ 

สําหรับพยาบาลในอารมณดีคลินิก 

เกณฑ รูปแบบการบําบัด สหวิชาชีพที่ใหการบําบัด 

1. ผูปวยมีมุมมองตอปญหาดานลบ Problem Solving Therapy 

(PST) 

- นักสังคมสงเคราะห 

- นักจิตวิทยา 

- พยาบาล 

2. ผูปวยไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 

3. ผูปวยใชวธิีการแกปญหาไมเหมาะสม 

4. ผูปวยมีความคิดอัตโนมัติทางลบ 

(Negative Automatic Thought: NAT) 

Cognitive Behavioral 

Therapy (CBT) 

- นักสังคมสงเคราะห 

- นักจิตวิทยา 

- พยาบาล 

5. ผูปวยมีปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคล Interpersonal Psychotherapy 

(IPT)  

- นักจิตวิทยา 

6. ผูปวยมีปญหาดานครอบครัว มีความ

ขัดแยงในครอบครัว 

Family Therapy - นักสังคมสงเคราะห 

 

7. ผูปวยมีปญหาดานเศรษฐกิจ ไมมทีี่พัก

อาศัย ไมมีอาชีพ 

การชวยเหลือทางสังคม - นักสังคมสงเคราะห 

 

8. ผูปวยเกิดผลขางเคียงจากยา  การใหคําปรึกษาเรื่องยา - เภสัชกร 

9. ผูปวยมีคา BMI ต่ํากวาหรือสูงกวาเกณฑ

ปกติ (<18.50 หรือ > 22.90) 

 

การใหคําปรึกษาดานโภชนาการ - นักโภชนาการ 



 

ภาคผนวก 4 รายชื่อผูจัดทํา 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางอัญชลี          ศิลาเกษ รองผูอํานวยการดานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

2 นางอรอินทร       ขําคม หัวหนาสํานักคุณภาพ 

3 นางสาวสุดารัตน   พุฒพิมพ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

4 นางหทัยรัตน       ดิษฐอั้ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

5 นางวราณนันทน   โมตันตะสุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 


