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คํานํา 

 
โรคซึมเศราเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั้งในปจจุบันและจากการคาดการณในอนาคต ซึ่งเปนโรคที่มี

จํานวนผูปวยเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และกอใหเกิดความสูญเสียที่รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ถาหากวัดความสูญเสียเปน
จํานวนปที่ดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดี  ภายในป 2563 โรคซึมเศราจะกอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพของประชากร
โลกเปนเทาตัว เกิดความสูญเสียที่สําคัญเปนลําดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  สําหรับประเทศไทยพบวา ใน
หญิงไทยโรคซึมเศราจะกอความสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years, DALYs) เปนอันดับ   4 และ
เปนอันดับ 10 ในผูชายไทย แตถาพิจารณาจํานวนปที่สูญเสียเน่ืองจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ (Years Lost due 
to Disability, YLD) พบวา โรคซึมเศราจะเปนอันดับที่ 1 ในหญิงไทย และอันดับ 2 ในชายไทย  แตมีผูปวยโรค
ซึมเศราที่เขาถึงบริการเพียง รอยละ 3.7 เทาน้ัน ซึ่งหมายถึง ผูปวยก็ตองทนอยูกับอาการเจ็บปวยเปนเวลานานกวา
โรคอื่นๆ สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถาหากผูปวยโรคซึมเศราไมไดรับการชวยเหลือที่ถูกตองจะมีการเกิด
ซ้ําและเปนเรื้อรัง อาจนําไปสูการฆาตัวตายและกอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพอยางมาก  
 การบําบัดดวยการแกปญหา (Problem solving therapy) โดยเปนการชวยใหผูปวยไดกํากับตนเอง นํา
ตนเองมองปญหาในทางบวก และเลือกทางออกในการแกปญหาดวยความมีเหตุผล ซึ่งการบําบัดโดยการแกปญหาทั้ง
ในแบบ  Social Problem Solving Therapy (SPST) และ Problem Solving Therapy – Primary Care (PST-
PC) มีประสิทธิภาพที่ชวยลดความซึมเศราได ( Nezu and Nezu, 2008; Bell and D'Zurilla, 2009) และสามารถ
ใชไดทั้งในกลุมผูปวยโรคซึมเศรา โรคซึมเศราเรื้อรังและโรคซึมเศราที่มีอาการเล็กนอย 

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ กรมสุขภาพจิต ไดรวมกับกลุมวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทําคูมือการบําบัดดวยการแกปญหาในผูปวยโรคซึมเศรา(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2558) มี
เปาหมายเพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขทางจิตเวชที่ผานการอบรมการบําบัดดวยการแกปญหาในผูปวยโรคซึมเศรา 
สามารถนําคูมือดังกลาว ไปใชในการบําบัดทางสังคมจิตใจไดอยางเหมาะสมกับปญหา ความตองการ  และลดความ
รุนแรงของอาการโรคซึมเศรา  ซึ่งจะเปนการปองกันความสูญเสียอันเน่ืองมาจากการเจ็บปวยดวยโรคซึมเศราที่จะ
เกิดข้ึนในคนไทย เพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของการปองกันและแกไขปญหาโรคซึมเศราในคนไทยที่วา ภายในป 
2563 โรคซึมเศราจะไมใชความเจ็บปวยที่กอความสูญเสียดานสุขภาพ 4 อันดับแรกในคนไทย 
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เปาหมาย 

 เพื่อใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการบําบัดดวยการแกปญหา (Problem solving therapy) PST  ได
อยางเหมาะสมกับปญหา 

 
วัตถุประสงค 

 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขที่ผานการอบรมการบําบัดดวยการแกไข
ปญหา (Problem Solving Therapy; PST) ใชในการบําบัดดวยการแกปญหาผูปวยโรคซึมเศราตาม
ระดับความรุนแรง ระดับ mild to moderate  

 
กลุมเปาหมายท่ีรับการบําบัดดวยการแกไขปญหา 

 เปนผูปวยโรคซึมเศราที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ที่ไดรับการวินิจฉัยเปนโรคซึมเศรา 
ระดับ mild to moderate  

 
คุณสมบัติของผูใชคูมือ 

 ผูปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขที่ผานการอบรมการบําบัดดวยการแกไขปญหา (Problem 
Solving Therapy; PST)  
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บทนํา 

ภาวะซึมเศราเปนภาวะที่บุคคลมีอารมณเศรา หมดความสนใจในกิจกรรมตางๆ นํ้าหนักตัวเปลี่ยนแปลง แบบ
แผนการนอนหลับเปลี่ยนไป รูสึกออนเพลียไมมีแรง คิดโทษตนเอง และอาจมีความคิดอยากทํารายตนเองได ภาวะ
ซึมเศราเปนอารมณหน่ึงที่พบไดบอยเมือ่บุคคลตองเผชิญกบัการสญูเสีย หรือเมื่อตองเผชิญกับสิ่งที่ไมเปนไปตามที่
คาดหวัง ซึ่งมักแสดงออกใหเห็นโดยการรองไห ซึมเศรา คิดวนเวียน ขาดสมาธิและสนใจในสิ่งรอบขางลดลง อาการ
ดังกลาวหากเปนตอเน่ืองเรื้อรงั อาจสงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย เปนตนวา นอนไมหลบั คิดฟุงซานตลอดเวลา 
สมรรถภาพทางการทํางานถดถอย ความสนใจทางเพศนอยลง เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ทองผกู ปวดศีรษะ หากย่ิงปลอย
ใหตกอยูในภาวะดังกลาวตอไป อาจทําใหเกิดความคิดในแงลบ รวมทั้งมองโลกในแงราย บางคนอาจเกิดความคิดฆาตัว
ตายได (Westbrook, Kennerly, & Kirk, 2007) นอกจากน้ีภาวะซึมเศราสามารถเกิดข้ึนไดเมื่อบุคคลเผชิญกบัปญหา
วิกฤติในชีวิตที่ไมสามารถควบคุม หรือแกไขเหตุการณน้ันได เชนการประสบภัยธรรมชาติ การเจบ็ปวยดวยโรคเรื้อรัง 
เปนตนบุคคลเกิดความคิดบดิเบือนไปในทางลบทัง้ตอตนเอง สิ่งแวดลอมหรือโลก และอนาคตแลวแสดงออกโดยมี
ความแปรปรวนดานความคิด ดานอารมณ ดานแรงจูงใจ ดานรางกายและพฤติกรรม (Beck & Alford, 2009)  
           โรคซึมเศราเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั้งในปจจุบันและจากการคาดการณในอนาคต ซึ่งเปนโรคที่มี
จํานวนผูปวยเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง และกอใหเกิดความสูญเสียที่รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ถาหากวัดความสูญเสียเปน
จํานวนปที่ดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดี  ภายในป 2563 โรคซึมเศราจะกอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพของประชากร
โลกเปนเทาตัว เกิดความสูญเสียที่สําคัญเปนลําดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  สําหรับประเทศไทยพบวา ใน
หญิงไทยโรคซึมเศราจะกอความสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years, DALYs) เปนอันดับ   4 และ
เปนอันดับ 10 ในผูชายไทย แตถาพิจารณาจํานวนปที่สูญเสียเน่ืองจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ (Years Lost due 
to Disability, YLD) พบวา โรคซึมเศราจะเปนอันดับที่ 1 ในหญิงไทย และอันดับ 2 ในชายไทย  แตมีผูปวยโรค
ซึมเศราที่เขาถึงบริการเพียง รอยละ 3.7 เทาน้ัน ซึ่งหมายถึง ผูปวยก็ตองทนอยูกับอาการเจ็บปวยเปนเวลานานกวา
โรคอื่นๆ สงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งถาหากผูปวยโรคซึมเศราไมไดรับการชวยเหลือที่ถูกตองจะมีการเกิด
ซ้ําและเปนเรื้อรัง อาจนําไปสูการฆาตัวตายและกอใหเกิดความสูญเสียดานสุขภาพอยางมาก 
          องคการอนามัยโลกคาดการณวาภายในป ค.ศ 2020 โรคซึมเศราจะเปนภาระและความสูญเสียดานสุขภาพซึ่ง
มีผลกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจเปนอันดับสองรองจากโรคหัวใจขาดเลือด (Murray & Lopez, 2020)ปจจุบัน
การบําบัดรักษาภาวะซึมเศรา มีทั้งการใชยาตานเศราเพื่อชวยปรับความสมดุลของสารสื่อประสาท และการบําบัดทาง
จิตสังคม การบําบัดทางจิตสังคมแบบหน่ึงคือ การบําบัดดวยการแกปญหา (Problem solving therapy) ซึ่งการ
บําบัดดังกลาวเปนการชวยใหผูปวยไดกํากับตนเอง นําตนเอง มองปญหาในทางบวก และเลือกทางออกในการ
แกปญหาดวยความมีเหตุผล   และพบวาชวยลดภาวะซึมเศราได   ( Nezu and Nezu, 2008; Bell and D'Zurilla, 
2009)     สุณิสา ศรีโมออน อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง และอัจฉราพร สี่หิรัญวงศ (2554) ไดศึกษารูปแบบการ
บําบัดโดยการแกปญหาในการลดอาการซึมเศราในวัยผูใหญ จากหลักฐานเชิงประจักษ พบวาการบําบัดโดยการ
แกปญหาทั้งในแบบ  Social Problem Solving Therapy (SPST) และ Problem Solving Therapy – Primary 
Care (PST-PC) มีประสิทธิภาพในการลดความซึมเศรา และสามารถใชไดทั้งในกลุมผูปวยโรคซึมเศรา โรคซึมเศรา
เรื้อรังและโรคซึมเศราที่มีอาการเล็กนอยได  
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คําจํากัดความและนิยาม 

 การบําบัดดวยการแกปญหา (Problem Solving Therapy ; PST) หมายถึง การบําบัดที่เนนให
ผูปวยไดทําความเขาใจกับลักษณะของปญหา (Problem) แนวคิดในการแกปญหา (Problem solving) 
และวิธีการแกปญหา (Solution) ในมุมมองใหม รวมทั้งชวยใหเกิดการคนหาวิธีการแกปญหาให
หลากหลายมากข้ึนและชวยใหผูปวยเลือกวิธีการแกปญหาโดยการใชเหตุผล (Rational problem 
solving) โดยจะใชเวลาครั้งละ 60 - 90 นาที จํานวน 7 ครั้ง 

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

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

มาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคกรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10 : International 
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 
และF39 หรือเทียบเคียงในกลุมโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑวินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย
อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-V : Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders V) 

 
ขอเสนอแนะสําหรับผูบําบัด 

 
 ประโยชนของการใชโปรแกรมการบําบัดดวยการแกไขปญหา (Problem Solving Therapy; PST) มี

ข้ันตอนที่ชัดเจนในแตละข้ันตอน สามารถชวยใหผูรับการบําบัดรับรู       เขาใจมุมมองตอปญหาที่ทําให
ตนเองมีภาวะซึมเศรา สามารถปรับมุมมองในการที่จะทําใหตนเองมีทางเลือกในการดํารงอยูในสังคม  
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันของตนเองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 การบําบัดดวยการแกไขปญหา (Problem Solving Therapy; PST) มีทั้งหมด 7 ข้ันตอน ซึ่งผูปวยควร
ไดรับการบําบัดครบ 7 ข้ันตอน เน่ืองจากผูปวยจะเริ่มสามารถไดแกปญหาของตนเองไดในข้ันตอนที่ 1-3 
เมื่อแกปญหาของตนเองไดแลว จะมีสถานการณจําลองใหผูปวยไดฝกทักษะแกไขในข้ันตอนที่ 4-6 
รวมทั้งสรุปประเมินการเรียนรูจากการแกปญหาของตนเองในข้ันตอนที่ 7 เมื่อผูปวยเรียนรูครบข้ันตอน
จะสามารถบําบัดตนเองได (Self-Therapist)  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในผูปวยคือ การบําบัดชวงแรก
ผูปวยจะมองปญหาที่ตัวปญหา ซึ่งปญหาจะมีมาใหแกไขเรื่อยๆ เมื่อผานข้ันตอนที่ 5 แลวผูปวยจะปรับ
การมองปญหาวาปญหามีสาเหตุมาจากมุมมองหรือวิธีการมองปญหา  
 

 

 

 


