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เอกสารค าสอน 

เรื่อง   
Approach to depressive and manic patients 

ผศ.พญ. จตุรพร  แสงกูล 

การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช คือ การตรวจและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาหรือโรค
ทางจิตเวช เพือ่ให้การช่วยเหลอืและรักษาผูป้่วยให้ผ่อนคลายความทุกข์  แพทยผ์ู้ตรวจ
จ าเป็นต้องมีความรูพ้ื้นฐานในด้านจิตเวชศาสตร์ ต้องฝึกฝนทักษะในด้านการตรวจและทีส่ าคัญ
ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยจิตเวช เพือ่ให้เกิดความสมัพันธท์ี่ดีระหวา่งผู้ป่วยกับแพทย์ ท าให้เกิด
ความไว้วางใจกัน ช่วยให้เข้าใจปัญหาของผู้ปว่ยได้ชัดเจน อันจะน าไปสู่การวางแผนการรกัษา
และผลการรักษาที่เหมาะสม 

โรคทางอารมณ์ (mood disorders) เป็นกลุ่มโรคหนึ่งทางจิตเวชที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อยและรบกวนชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวมาก อาการของโรคท าให้
ผู้ป่วยมอีารมณ์เปลีย่นแปลงไปในลักษณะซึมเศร้าหรือครึกครื้น โดยอาจเป็นอารมณ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรอืเกิดสลบักัน ขึ้นกับชนิดของโรค เมื่อมอีาการแล้วท าใหผู้้ป่วยไมส่ามารถจัดการ
หรือรับผิดชอบงานได้เหมือนปกติ  ลักษณะการด าเนินโรคทีส่ าคัญ คือ อาการมักเกิดเป็นช่วงๆ 
แต่ละช่วงเป็นนาน  1 – 6 เดือน ขึ้นกับชนิดของโรค และมักเกิดอาการได้หลายๆครั้งในตลอด
ช่วงชีวิตของผู้ป่วย  อาการอาจหายได้เองหรืออาจมีอาการเรื้อรังได้  การวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และการรักษาที่เหมาะสมเป็นปัจจัยหนึ่งทีจ่ะช่วยลดระยะเวลาของการเป็นโรคและลดโอกาสเปน็
ซ้ าได ้

ลักษณะส าคญัของผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอารมณ์ (mood disorders) ไดแ้ก่  
1. อาการส าคัญ คือ ภาวะอารมณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่างมากและเป็น 

ต่อเนื่อง โดยพบเป็น 2 กลุ่มอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ซึมเศรา้ (depression) หรืออารมณค์รึกครื้น
หรือที่นิยมเรยีกว่ากลุ่มแมเนีย (mania)   

ผู้ป่วยกลุ่มอารมณ์ซมึเศร้า (depressive patients) มีอารมณ์เศรา้ (depressed 
affect), หงุดหงิด (irritable affect) ร่วมกับอาการอื่น ๆ ที่ส าคญัไดแ้ก่ ความกระตือรอืร้นหรือ
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ความสนใจในสิ่งต่าง ๆลดน้อยลง (lose of interests), ลักษณะเฉือ่ยชา (loss of energy), อาจ
มีความรู้สึกทอ้แท้ สิ้นหวัง (hopeless), รู้สึกผดิ ละอาย (guilt) บางคนมีอาการมากจนถึงขั้นคิด
สั้น อยากตาย (suicidal idea) ร่วมกับอาการ neurovegetative ต่าง ๆ เช่น นอนไม่หลับ  เบื่อ
อาหาร  อ่อนเพลยี  ฯลฯ 

ผู้ป่วยกลุ่ม mania (manic patients) มีอารมณ์ดีเบิกบานมาก  รื่นเริง  ครึกครื้น  
(elated หรือ elevated affect) หรือบางครั้งอาจมลีักษณะหงุดหงดิง่าย (irritable affect)  
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้  ความคิดมักจะเรว็ขึ้น  คิดหลาย ๆ เรื่องในเวลาไล่เลีย่กัน (racing 
thoughts) และแสดงออกมาในลักษณะพูดมากข้ึน (talkative) พูดหลายเรื่องตอ่กัน (flight of 
ideas) อาจมลีักษณะวอกแวกง่าย ถูกดึงความสนใจได้ง่าย (distractibility) ท าให้ดูเหมือนขาด
ความตั้งใจ  สมาธิไม่ด ี นอกจากนี้ ยังพบผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งทีม่ีอารมณ์ดี ครึกครื้น และมีอาการ
ลักษณะเดยีวกับกลุ่ม mania เพียงแตม่ีอาการในระยะเวลาทีส่ั้นกว่า จึงเรียกระยะนั้นว่า 
hypomania เรียกผู้ป่วยในระยะนั้นว่า hypomanic patients 

เมื่อผู้ป่วยมอีาการทางอารมณ์ใน 2 กลุ่มอาการนี้ จะท าให้ผู้ป่วยเกดิปัญหาในเรื่อง
บุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปอย่างมาก มผีลต่อการพดูคุย ติดต่อ หรือสรา้งสัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ มี
ผลต่อความคิด ความสนใจรับผิดชอบในการท างาน  อาการส่วนใหญม่ักเป็นต่อเนื่องในระยะเวลา
หนึ่ง จึงท าให้กระทบต่อกิจวัตรประจ าวันอย่างมาก 

2. ลักษณะการด าเนินโรค      ส่วนใหญม่ีอาการทางอารมณ์เป็นช่วงๆ (episodic  
pattern) ได้แก่ ช่วงอารมณ์ซึมเศรา้ (depressive episode) หรือ ช่วงอารมณ์ครึกครื้น (manic 
หรือ hypomanic episode) โดยแต่ละช่วงของอาการมักเป็นนาน 1- 6 เดือน อาการมักจะ
หายขาดในแต่ละช่วงทีป่่วย พบอาการหลงเหลือน้อย  ผู้ป่วยจึงสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ าวัน 
รับผิดชอบงานได้คอ่นขา้งใกล้เคียงภาวะปกติ แต่อาการก็มักจะเกิดซ  า เป็นการป่วยครั้งตอ่ๆมา
ได้ มีข้อยกเวน้ ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นโรคในกลุม่เรื้อรัง ได้แก่ persistent depressive disorder 
(dysthymia) และ cyclothymic disorder การด าเนินโรคจะเป็นลักษณะเรื้อรัง อาจไม่พบ
ลักษณะ episodic pattern ที่ชัดเจน 
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การวินิจฉัยโรค   
ตามเกณฑ์การวินิจฉยัของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

disorders fifth edition (DSM-5) แยกการวินิจฉัยโรคในกลุ่ม mood disorders เป็น 2 กลุ่ม
โรค ได้แก่ กลุม่โรคอารมณส์องขั้ว (bipolar and related disorders) และ กลุ่มโรคซึมเศร้า 
(depressive disorders) 

 
กลุ่มโรคอารมณ์สองขั ว (bipolar and related disorders)   

ได้แก่ โรคทีม่ีอาการเดน่ ของ manic episode หรือ hypomanic episode คือ 
มักจะมีอารมณ์ครึกครื้น ร่าเริง คิดเร็ว พูดเร็ว พูดมากขึ้น ขยันมากกว่าปกติ โดยอาการ
อาจเป็นสลับกับช่วงที่มอีาการซึมเศรา้ (depressive episode) จึงนิยมเรยีกว่าโรค
อารมณ์สองขั้ว 

การวินิจฉัยตาม DSM - 5 ก าหนดโรคที่อยู่ในกลุ่มนี้ 7 โรค  ได้แก ่
1. bipolar I disorder  
2. bipolar II disorder 
3. cyclothymic  disorder 
4. substance/ medication- induced bipolar and related disorders 
5. bipolar and related  disorder due to another medical condition 
6. other specified bipolar and related  disorders 
7. unspecified bipolar and related  disorders 

 
โรคที่ส าคัญในกลุม่นี้ ได้แก่ bipolar I disorder, bipolar II disorder และ 

cyclothymia 
 

Bipolar I disorder   
 ผู้ป่วยโรคนี้มักมอีาการเด่นในช่วง manic episode คือ จะมอีารมณเ์ปลี่ยนแปลง

ไปในลักษณะครึกครื้น ครื้นเครงมากกว่าปกติ ร่วมกับมีพฤติกรรมเปลีย่นไป มคีวามคิดเร็ว พูด
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เร็ว มั่นใจ กล้าแสดงออกมากขึ้น ขยันมากขึ้น มีเรี่ยวแรงมากขึ้น กล้าเสี่ยงจนอาจท าให้ตัดสินใจ
ท าอะไรเกนิตัวไปหรอืไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ท างานผิดพลาด ใช้จ่ายเกนิตัว 
ลงทุนเกินฐานะ เที่ยวเตร่ทางเพศ อาการมักเกิดเป็นช่วงต่อเนื่องกัน 1-3 เดือน อาการอาจหาย
เองได้ แต่หากได้รับการรักษาอาการมักจะหายเร็วขึ้น  ในด้านการด าเนินโรคระยะยาวของผู้ปว่ย 
bipolar  I  disorder มักพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งอาจพบเฉพาะ manic 
episode ในทุกครั้งของการป่วย หรือ อาจพบอาการในระยะอื่นสลบักับ manic episode เช่น 
มีอาการสลับกัน 2 ระยะ คอื มีอาการของ manic episode สลบักับ major depressive 
episode หรือ มีอาการของ manic episode สลับกับ hypomanic episode หรือ มอีาการ
สลับกัน 3  ระยะ กไ็ด้ คือ มอีาการของ manic episode สลบักับ major depressive 
episode และ hypomanic episode (ศึกษาเรื่องเกณฑ์การวินิจฉยั bipolar I disorder ใน
ตารางที่ 1 และ เกณฑ์การวินิจฉัย manic episode, hypomanic episode และ major 
depressive episode ได้ในตารางที่ 2 – 4) 
    
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย bipolar  I  disorder  ตามเกณฑ์ของ  DSM – 5 
 

A. มีอาการเข้าเกณฑ์ของ manic episode อย่างน้อย 1 ครั้ง (ตามเกณฑ์ในข้อ A-D ในการ
วินิจฉัย manic episode) 

B. manic episode หรือ major depressive episode ไม่ใช่อาการของ  schizoaffective 
disorder หรือ schizophrenia หรือ schizophreniform disorder หรือ delusional 
disorder หรือ โรคทางจิตอื่นๆ 

 
  ตารางที ่2 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย manic episode ตามเกณฑ์ของ  DSM – 5 
 

A. มีอารมณส์นุกสนานรื่นเริงผิดปกติ หรือมีอารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายผิดปกติอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมกับมีพลังเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้น เป็นเกือบทั้งวัน เกือบทุกวัน นานอย่างน้อย 1 สัปดาห ์
(หรือนานเท่าใดก็ได้หากจ าเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล) 
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B. ในช่วงที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นี้ ต้องมีอาการตอ่ไปน้ีอย่างนอ้ย 3 อาการ (หรอื 
4 อาการ หากมีอารมณ์เป็นแบบหงุดหงิด) และอาการนี้รุนแรงอย่างมีความส าคัญและ
แตกต่างจากพฤติกรรมปกติ 
   1. มี self-esteem เพิ่มขึ้นมาก หรอืมคีวามคิดว่าตนยิ่งใหญ่ (grandiosity) 
   2. ความต้องการนอนลดลง (เช่น ได้นอนเพยีง 3 ช่ัวโมงก็รู้สึกว่าเพยีงพอแล้ว) 
   3. พูดคุยมากกว่าปกติ หรือต้องการพูดอยา่งไม่หยุด 
   4. flight of idea หรือผู้ป่วยรู้สึกว่าความคิดแล่นเร็ว 
   5. วอกแวก (distractibility) (ได้แก่ ถูกดึงความสนใจได้ง่าย  แม้สิ่งเร้าภายนอกจะไม่
ส าคญัหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่สนใจอยู่ในขณะนั้น) 
   6. มีกิจกรรมซึ่งมีจุดหมายเพิ่มขึ้นมาก (ไม่วา่จะเป็นด้านสังคม การงานหรือการเรยีน 
หรือด้านเพศ) หรอื psychomotor agitation 
   7. หมกมุ่นอย่างมากกับกิจกรรมที่ท าให้เพลดิเพลิน  แต่มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากติดตามมา (เช่น ใช้จ่ายอย่างไม่ยั้ง  ไมย่บัยั้งใจเรื่องเพศหรือลงทุนท าธุรกิจอย่างโง่
เขลา) 

C. ความผิดปกติด้านอารมณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงจนท าให้มีความบกพรอ่งอย่างมากในด้านการ
งาน หรือกิจกรรมทางสังคมตามปกติ หรือสมัพันธภาพกับผู้อื่น หรือท าให้ต้องอยู่ใน
โรงพยาบาลเพือ่ป้องกันอันตรายตอ่ตนเองหรอืผู้อื่น หรอืมีอาการโรคจติ 

D. อาการมไิด้เป็นจากผลโดยตรงด้านสรรีวิทยาจากสาร (เช่น สารเสพติด  ยา หรือการ
รักษาอื่น) หรอืจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย  
หมายเหตุ : หากอาการใน manic episode เกิดระหว่างการรักษาการต้านเศรา้ (เชน่ 
การใช้ยา การรักษาด้วยไฟฟ้า) และยังคงมอีาการต่อเนื่องเกินกว่าที่จะอธิบายว่าเป็นผล
ทางสรรีวิทยาของการรกัษานั้น ก็ให้นับว่าเป็น manic episode และวินิจฉยัเปน็ 
bipolar  I  disorder ได ้

หมายเหต ุ: หากมอีาการตามเกณฑ์ในข้อ A-D จัดว่าเป็น manic episode ซึ่งในการวินิจฉัย  
bipolar  I  disorder ต้องมีอาการใน manic episode อยา่งน้อย 1 ครั้งในชีวิต 
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ตารางที่ 3 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย hypomanic episode ตามเกณฑ์ของ  DSM – 5 
 

A. มีอารมณส์นุกสนานรื่นเริงผิดปกติหรือมีอารมณห์งุดหงิดโกรธง่ายผิดปกติอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมกับมีพลังเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้น คงอยู่ตลอดอยา่งน้อย 4 วันติดต่อกัน เป็นเกือบทั้งวนั 
เกือบทุกวัน 

B. ในช่วงที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์นี้ ต้องมีอาการตอ่ไปน้ีอย่างนอ้ย 3 อาการ 
(หรือ 4 อาการ หากมีอารมณ์เป็นแบบหงุดหงิด) และอาการนี้รุนแรงอย่างมี
ความส าคัญและแตกต่างจากพฤติกรรมปกติ 
  1. มี self-esteem เพิ่มขึ้นมาก หรอืมคีวามคิดว่าตนยิ่งใหญ่ (grandiosity) 
  2. ความต้องการนอนลดลง (เช่น ได้นอนเพยีง 3 ช่ัวโมงก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้ว) 
  3. พูดคุยมากกว่าปกติ หรือต้องการพูดอย่างไม่หยุด 
  4. flight of idea หรือผู้ป่วยรู้สึกว่าความคิดแล่นเร็ว 
  5. วอกแวก (distractibility) (ได้แก่ ถูกดึงความสนใจได้ง่าย แม้สิ่งเร้าภายนอกจะไม่
ส าคญัหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่สนใจอยู่ในขณะนั้น) 
  6. มีกิจกรรมซึ่งมีจุดหมายเพิ่มขึ้นมาก (ไม่วา่จะเป็นด้านสังคม การงานหรือการเรียน 
หรือด้านเพศ) หรอื psychomotor agitation 
  7. หมกมุ่นอย่างมากกับกิจกรรมที่ท าให้เพลดิเพลิน  แต่มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิด
ความยุ่งยากติดตามมา (เช่น ใช้จ่ายอย่างไม่ยั้ง  ไม่ยับยั้งใจเรื่องเพศหรอืลงทุนท าธุรกิจ
อย่างโง่เขลา) 

C. ระยะที่มอีาการมีความสัมพันธ์กับการเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ ซึ่งไมใ่ช่ลักษณะประจ า
ของบุคคลนั้นขณะไมม่อีาการ 

D. มีผู้อื่นสังเกตเห็นความผดิปกติด้านอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงในด้านการท างานต่างๆ 
E. อาการไม่ได้รุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความบกพร่องด้านสังคมหรอืหน้าที่การงาน ไม่

ต้องอยูโ่รงพยาบาล และไม่มอีาการทางจิต 
F. อาการไม่ได้เกิดจากผลทางสรรีวิทยาของสาร (เช่น การใช้สารเสพตดิ ยา การรักษา

อื่นๆ)  
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หมายเหตุ : หากอาการใน hypomanic episode เกิดระหว่างการรักษาการต้านเศร้า 
(เช่น การใช้ยา การรักษาด้วยไฟฟ้า) และยังคงมีอาการต่อเนื่องเกินกว่าที่จะอธิบายว่า
เป็นผลทางสรีรวิทยาของการรักษานั้น ก็ให้นับว่าเป็น hypomanic episode ได้ 
อย่างไรก็ตามหากมีอาการเพียง 1-2 อาการ (โดยเฉพาะ อาการหงุดหงิด กังวล หรือ
กระสับกระส่ายหลังได้รับยาต้านเศร้า) ถื อว่ายังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยว่าเป็น 
hypomanic episode และยังไม่บ่งช้ีว่าเป็น  bipolar  

หมายเหต ุ : หากมีอาการตามเกณฑ์ในข้อ A-F จัดว่าเป็น hypomanic episode ซึ่ง 
hypomanic episode พบบ่อยใน bipolar  I  disorder  แต่ในการวินิจฉัย bipolar  I  
disorder  ไม่จ าเป็นต้องมีระยะนี้ก็ได ้

         
ตารางที่ 4 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย major depressive episode ตามเกณฑ์ของ DSM – 5 
 

A. มีอาการดังตอ่ไปน้ีอย่างน้อย 5 อาการร่วมกันนาน 2 สัปดาห์และแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ต่างไปจากแต่ก่อน  โดยมีอาการอย่างนอ้ย 1 ข้อของ (1) 
อารมณ์ซึมเศรา้  หรือ (2) เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข  
หมายเหตุ : ไม่รวมอาการที่เห็นชัดว่าเป็นจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย  
  1. มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน โดยได้จากการบอกเล่าของผู้ป่วย 
(เช่น รู้สึกเศร้า หรอืว่างเปล่า) หรือจากการสังเกตของผู้อื่น (เช่น เห็นว่าร้องไห)้   
หมายเหต:ุ ในเด็กและวยัรุ่นสามารถเป็นอารมณ์หงุดหงิด 
  2. ความสนใจหรอืความสุขใจในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก    
เป็นส่วนใหญ่ของวัน  แทบทุกวัน (โดยได้จากการบอกเล่าของผู้ป่วย หรือจากการสังเกต
ของผู้อื่น) 
  3. น้ าหนักลดลงโดยมไิด้เป็นจากการคุมอาหาร หรือเพิ่มขึ้นอย่างมีความส าคัญ (ได้แก่ 
น้ าหนักเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือน) หรือมีการเบื่ออาหารหรือเจรญิอาหาร
แทบทุกวัน 
หมายเหต:ุ  ในเด็ก ดูว่าน้ าหนักไม่เพิ่มขึ้นตามทีค่วรจะเป็น 
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  4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากไปแทบทุกวัน 
  5. psychomotor agitation หรือ retardation แทบทุกวัน (จากการสังเกตของผูอ้ื่น  
มิใช่เพียงจากความรูส้ึกของผู้ป่วยวา่กระวนกระวายหรอืช้าลง) 
  6. อ่อนเพลีย หรอืไร้เรี่ยวแรงแทบทุกวัน 
  7. รู้สึกตนเองไรค้่า หรือรู้สึกผิดอยา่งไมเ่หมาะสมหรือมากเกินควร (อาจถึงขั้นหลงผิด) 
แทบทุกวัน (มิใช่เพียงแค่การโทษตนเองหรอืรูส้กึผิดที่ป่วย) 
  8. สมาธิหรอืความสามารถในการคิดอ่านลดลง หรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ แทบทุกวัน (โดย
ได้จากการบอกเล่าของผู้ป่วย หรือจากการสังเกตของผู้อื่น) 
  9. คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรือ่ย ๆ (มิใช่แค่กลัวว่าจะตาย) คิดอยากตายอยู่เรือ่ย ๆ โดย
มิได้วางแผนแน่นอน หรือพยายามฆา่ตัวตายหรือมีแผนในการฆ่าตัวตายไว้แน่นอน 

B. อาการก่อให้เกิดความทกุข์อย่างมาก หรือ ท าให้กิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้านที่
ส าคญัต่างๆ บกพร่องไป 

C. อาการไม่ได้เป็นจากผลทางด้านสรีรวิทยาจากสาร หรือจากภาวะความเจ็บป่วยทางอื่น 
หมายเหต ุ : หากมีอาการตามเกณฑ์ในข้อ A-C จัดว่าเป็น major depressive episode  
ซึ่ง major depressive episode  พบบ่อยใน bipolar  I  disorder  แต่ในการวินิจฉยั 
bipolar  I  disorder  ไม่จ าเป็นต้องมรีะยะนี้กไ็ด้ 

หมายเหตุ : ต้องพิจารณาแยกจากปฏิกิริยาของความเศร้าเสียใจที่เกิดหลังจากมีการสูญเสยี
บุคคลหรอืสิ่งอันเป็นที่รกั (bereavement) ซึ่งอาจมีความโศกเศร้าอย่างรุนแรง หมกมุ่นกับ
การสูญเสียที่เกิดขึ้น เบื่ออาหาร นอนไม่หลบั คล้ายกับอาการที่พบในระยะซึมเศรา้ได้ แต่
อาการดังกล่าวยังเหมาะสมกับความสญูเสียทีเ่กิดขึ้นตามบริบทของวฒันธรรมนั้น  

 
Bipolar II disorder   

ผู้ป่วย bipolar  II  disorder มักมีอาการรุนแรงน้อยกวา่ผู้ป่วย bipolar I disorder  
ในการวินิจฉัยผู้ป่วยจะต้องมี hypomanic episode และ major depressive episode เป็น
อาการส าคญั การด าเนนิโรคระยะยาว ก็พบโอกาสเป็นซ้ าได้เช่นกัน และหากติดตามผู้ป่วยไปใน
ระยะยาวแลว้พบ manic episode เกิดขึ้นมาในช่วงใดช่วงหนึ่ง ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนการวินิจฉัย
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ของผู้ป่วยคนนั้นไปเป็น bipolar I disorder แทน (ศึกษาเรื่องเกณฑ์การวินิจฉยั bipolar II 
disorder  ไดใ้นตารางที่ 5) 
 
 ตารางที่ 5 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย bipolar  II  disorder  ตามเกณฑ์ของ  DSM – 5 
 

A. มีอาการเข้าเกณฑ์ของ hypomanic episode อยา่งน้อย 1 ครั้ง (ตามเกณฑ์ในข้อ A-F 
ในการวินิจฉัย hypomanic episode) และ major depressive episode อย่างนอ้ย 1 
ครั้ง (ตามเกณฑ์ในข้อ A-C ในการวินิจฉัย major depressive episode) 

B. ไม่เคยมอีาการ manic episode 
C. hypomanic episode หรือ major depressive episode ไม่ใช่อาการของ  

schizoaffective disorder หรือ schizophrenia หรือ schizophreniform disorder 
หรือ delusional disorder หรือ โรคทางจิตอื่นๆ 

D. อาการก่อให้เกิดความทกุข์อย่างมาก หรือ ท าให้กิจกรรมด้านสังคม การงาน หรอืด้านที่
ส าคญัต่างๆ บกพร่องไป 

 
Cyclothymic disorder 

 ผู้ป่วย cyclothymia หรือ cyclothymic disorder จัดเป็นผู้ป่วยในกลุ่ม bipolar 
disorder ที่มีการด าเนนิโรคในลักษณะความรนุแรงของโรคนอ้ย แต่มอีาการบ่อยๆและเป็นเรือ้รัง 
ในการวินิจฉัยผู้ป่วยจะต้องมีอาการของทั้ง hypomania ที่ไม่รุนแรง (ยังไมค่รบเกณฑ์การวินจิฉัย 
hypomanic episode) และ อาการซึมเศรา้ที่ไมรุ่นแรง (ยังไม่ครบเกณฑ์การวินิจฉัย major 
depressive episode)  เป็นอาการส าคญั และหากติดตามผู้ป่วยไปในระยะยาวแลว้พบ major 
depressive episode หรือ manic episode หรือ hypomanic episode ขึ้นมาในช่วงใด
ช่วงหนึ่ง ก็จ าเป็นต้องเปลี่ยนการวินิจฉัยของผู้ป่วยคนนั้นไป (ศึกษาเรื่องเกณฑ์การวินจิฉัย 
cyclothymic disorder ได้ในตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย cyclothymic disorder ตามเกณฑ์ของ  DSM – 5 
 

A. มีช่วงที่มีอาการ hypomanic จ านวนหลายครั้ง ที่ไม่ครบเกณฑ์การวินิจฉยั 
hypomanic episode และ มีช่วงที่มอีาการ depressive จ านวนหลายครั้ง ที่ไม่ครบ
เกณฑ์การวินิจฉัย major depressive episode ในช่วงเวลาอยา่งนอ้ย 2 ปี (ในเด็ก
และวยัรุ่นต้องเป็นอยา่งน้อย 1 ปี) 

B. ในระยะเวลา 2 ปีข้างต้น (1 ปีในเด็กและวัยรุ่น) ผู้ป่วยตอ้งมีอาการ hypomanic 
และdepressive บ่อยๆ อยา่งน้อยครึ่งหน่ึงของเวลา และผู้ป่วยไม่เคยปราศจาก
อาการเกินกว่า 2 เดือน 

C. ไม่เคยมี major depressive episode, manic episode หรือ hypomanic 
episode  

D. อาการในข้อ A. ไม่ใช่อาการของ  schizoaffective disorder หรือ schizophrenia 
หรือ schizophreniform disorder หรือ delusional disorder หรือ โรคทางจิต
อื่นๆ 

E. อาการไม่ได้เป็นจากผลทางด้านสรีรวิทยาจากสาร (เช่น สารเสพติด  ยา) หรือจาก
ภาวะความเจ็บป่วยทางกาย (เช่น hyperthyroidism) 

F. อาการก่อให้เกิดความทกุข์อย่างมาก หรือ ท าให้กิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้าน
ที่ส าคัญต่างๆ บกพร่องไป 

 
กลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorders)  

ได้แก่ โรคทีม่ีอารมณ์ซมึเศรา้ (depressive episode) เป็นอาการหลัก คือ มักจะมี
อารมณ์เศร้า รู้สึกเบ่ือหน่าย ทอ้แท้ รูส้ึกไรค้่า สิ้นหวัง ความสนใจในสิง่ต่างๆลดลงอยา่งมาก  โดย
ไม่มีอาการของช่วงครึกครื้นร่วมด้วยเลย  

การวินิจฉัยตาม DSM - 5 ก าหนดโรคที่อยู่ในกลุ่มนี้ 8 โรค  ได้แก ่

1. disruptive mood dysregulation disorder 
2. major depressive disorder 



 

11 
 

3. persistent depressive disorder (dysthymia) 
4. premenstrual dysphoric disorder 
5. substance/medication-induced depressive disorders 
6. depressive disorder  due to another medical condition 
7. other specified depressive disorders 
8. unspecified depressive disorders 

            โรคที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ โรคซึมเศร้า (major depression หรือ major 
depressive disorder) และ persistent depressive disorder (หรอื dysthymia ตามเกณฑ์
การวินิจฉัย DSM-IV) ส่วนโรค disruptive mood dysregulation disorder เป็นโรคที่ถูก
ก าหนดข้ึนใหม่ในเกณฑ์วินิจฉัย DSM-5  

 
โรคซึมเศร้า (major depressive disorder) 

ผู้ป่วยที่มอีาการของโรคซึมเศรา้จะมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในลักษณะเศร้า  
เบื่อหน่าย และมพีฤติกรรมเปลีย่นแปลง มคีวามคิดช้า คิดเรือ่งที่เป็นดา้นลบ รู้สึกทอ้แม้ หมดหวัง 
ความสนใจในกิจกรรมรอบตัวลดน้อยลงมาก การนอนอาจเปลีย่นไป ส่วนใหญ่มักพบปัญหานอน
น้อยลง นอนไม่หลับ การกินเปลี่ยนไป ส่วนใหญ่มักพบเป็นการเบื่ออาหาร กินน้อยลง  ผู้อื่นอาจ
สังเกตเห็นผู้ป่วยพูดนอ้ยลง ซึมลง เก็บตัว นั่งครุ่นคิด หรือร้องไห้บ่อยๆ อาการมักเกิดต่อเนื่องทุก
วัน เป็นช่วง แต่ละช่วงมีอาการนานตั้งแต่ 2 สปัดาห์ขึ้นไปและอาการอาจยาวนานได้ถึง 6 เดอืน   

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซมึเศรา้ตาม DSM – 5 ประกอบด้วยอาการส าคญัข้อ A – C 
เหมือนกับเกณฑ์การวินจิฉัย major depressive episode ดังแสดงในตารางที่ 4 และมีเกณฑ์
เพิ่มเติมในข้อ D- E เป็นการแยกโรคอื่นๆออกไป (ศึกษาเกณฑ์การวินจิฉัย major depressive  
disorder ได้ในตารางที ่7) 
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ตารางที่ 7 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย major depressive disorder ตามเกณฑ์ของ DSM – 5 
 

A. มีอาการดังตอ่ไปน้ีอย่างน้อย 5 อาการร่วมกันนาน 2 สัปดาห์และแสดงถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ต่างไปจากแต่ก่อน  โดยมอีาการอยา่งน้อย 1 ข้อของ (1) 
อารมณ์ซึมเศรา้  หรือ (2) เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข  
หมายเหตุ : ไม่รวมอาการที่เห็นชัดว่าเป็นจากภาวะความเจ็บป่วยทางกาย  
  1. มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน โดยได้จากการบอกเล่าของ
ผู้ป่วย (เช่น รู้สึกเศรา้ หรือว่างเปล่า) หรือจากการสังเกตของผู้อื่น (เช่น เห็นว่าร้องไห้)   
หมายเหต:ุ ในเด็กและวยัรุ่นสามารถเป็นอารมณ์หงุดหงิด 
  2. ความสนใจหรอืความสุขใจในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่าง
มาก    เป็นส่วนใหญ่ของวัน  แทบทุกวัน (โดยได้จากการบอกเล่าของผูป้่วย หรือจาก
การสังเกตของผูอ้ื่น) 
  3. น้ าหนักลดลงโดยมไิด้เป็นจากการคุมอาหาร หรือเพิ่มขึ้นอย่างมีความส าคัญ 
(ได้แก่ น้ าหนักเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือน) หรือมีการเบื่ออาหารหรือ
เจริญอาหารแทบทุกวัน 
หมายเหต:ุ  ในเด็ก ดูว่าน้ าหนักไม่เพิ่มขึ้นตามทีค่วรจะเป็น 
  4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากไปแทบทุกวัน 
  5. psychomotor agitation หรือ retardation แทบทุกวัน (จากการสังเกตของ
ผู้อื่น  มิใช่เพยีงจากความรู้สึกของผู้ป่วยวา่กระวนกระวายหรือช้าลง) 
  6. อ่อนเพลีย หรอืไร้เรี่ยวแรงแทบทุกวัน 
  7. รู้สึกตนเองไร้คา่ หรือรู้สึกผิดอยา่งไมเ่หมาะสมหรือมากเกินควร (อาจถึงขั้นหลง
ผิด) แทบทุกวัน (มิใช่เพยีงแค่การโทษตนเองหรอืรู้สึกผิดที่ป่วย) 
  8. สมาธิหรือความสามารถในการคิดอ่านลดลง หรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ แทบทุกวัน 
(โดยได้จากการบอกเล่าของผู้ป่วย หรอืจากการสังเกตของผูอ้ื่น) 
  9. คิดถึงเรื่องการตายอยูเ่รื่อย ๆ (มิใช่แค่กลัวว่าจะตาย) คิดอยากตายอยู่เรือ่ย ๆ 
โดยมิได้วางแผนแน่นอน หรือพยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผนในการฆา่ตัวตายไว้แน่นอน 
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B. อาการก่อให้เกิดความทกุข์อย่างมาก หรือ ท าให้กิจกรรมด้านสังคม การงาน หรือด้าน
ที่ส าคัญต่างๆ บกพร่องไป 

C. อาการไม่ได้เป็นจากผลทางด้านสรีรวิทยาจากสาร หรือจากภาวะความเจ็บป่วยทางอื่น 
หมายเหตุ : หากมีอาการตามเกณฑ์ในข้อ A-C จัดว่าเป็น major depressive 
episode   

หมายเหตุ : ต้องพิจารณาแยกจากปฏิกิริยาของความเศรา้เสยีใจที่เกิดหลังจากมีการ
สูญเสียบุคคลหรอืสิ่งอันเป็นที่รัก (bereavement) ซึ่งอาจมีความโศกเศร้าอย่างรุนแรง 
หมกมุ่นกับการสูญเสยีที่เกิดข้ึน เบ่ืออาหาร นอนไม่หลับ คล้ายกับอาการที่พบในระยะ
ซึมเศรา้ได้ แต่อาการดังกล่าวยังเหมาะสมกับความสญูเสยีที่เกิดขึ้นตามบริบทของ
วัฒนธรรมนั้น 
D. อาการของ major depressive episode ไม่ใช่อาการของ  schizoaffective 

disorder หรือ schizophrenia หรือ schizophreniform disorder หรือ 
delusional disorder หรือ โรคทางจิตอื่นๆ 

E. ไม่เคยมี manic episode หรือ hypomanic episode  
 
Persistent depressive disorder (dysthymia หรือ dysthymic disorder) 

คือ โรคซมึเศร้าชนิดเรื้อรัง ความรุนแรงของอาการน้อยกว่า major depression แต่มี
อาการนานกวา่ ในเด็กมักมีอาการนานเกิน 1 ปี ในผู้ใหญ่มักนานเกิน 2 ปี (ศึกษาเกณฑ์การ
วินิจฉัย persistent depressive disorder ได้ในตารางที่ 8) 
     
ตารางที่ 8 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย persistent depressive disorder ตามเกณฑ์ของ DSM- 5 
 

A. มีอารมณ์ซมึเศร้าเป็นสว่นใหญ่ของวัน มีวันที่เป็นมากกว่าวันที่ปกติ โดยได้จากการ 
บอกเล่าของผู้ป่วย  หรอืจากการสังเกตของผู้อืน่ นานอยา่งน้อย 2 ปี   
หมายเหตุ :  ในเด็กและวัยรุ่นอาจแสดงออกเป็นอารมณ์หงุดหงิด และนานอยา่งน้อย 
1 ปี 



 

14 
 

B. ในช่วงที่ซึมเศร้า มีอาการดังต่อไปนี้อยา่งน้อย 2 อาการขึ้นไป 
  1. เบื่ออาหารหรอืกินจุ 
  2. นอนไม่หลับ หรือหลับมากไป 
  3. เรี่ยวแรงนอ้ย หรอือ่อนเพลยี 
  4. self - esteem ต่ า 
  5. สมาธิไม่ดี หรือตัดสินใจยาก 
  6. รู้สึกหมดหวัง 

C. ในช่วง 2 ปี (1 ปีในเด็กและวยัรุ่น) ของความผดิปกติ  ผู้ป่วยไม่มีช่วงเวลาที่ปราศจาก 
อาการตามเกณฑ์ A. และ B. นานเกินกว่า 2 เดือน 

D. อาจมีอาการของโรคซึมเศร้า (major depressive disorder) ต่อเนื่องนาน 2 ปี 
E. ไม่เคยมี manic episode หรือ hypomanic episode และไม่เคยม ี

อาการเขา้เกณฑ์ของ cyclothymic disorder 
F. ความผิดปกตินี้ ไม่ใช่อาการของ  schizoaffective disorder หรือ schizophrenia 

หรือ schizophreniform disorder หรือ delusional disorder หรือ โรคทางจิต
อื่นๆ 

G. อาการไม่ได้เป็นจากผลทางด้านสรีรวิทยาจากสาร (เช่น สารเสพติด  ยา) หรือจาก
ภาวะความเจ็บป่วยทางกาย (เช่น hyperthyroidism) 

H. อาการก่อให้เกิดความทกุข์อย่างมาก หรือ ท าให้กิจกรรมด้านสังคม การงาน หรอืด้าน
ที่ส าคัญต่างๆ บกพร่องไป 

 
Disruptive mood dysregulation disorder (DMDD.) 

เป็นโรคที่ถูกจัดขึ้นใหมต่ามเกณฑ์การวินิจฉยัของ DSM - 5 เป็นโรคทางอารมณ์ที่พบ
ในวัยเด็กและวยัรุ่น  ลกัษณะส าคัญของโรค คอื มีอารมณร์้าย ควบคมุอารมณไ์ม่ได้  ซึ่งจะพบใน
กลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ก่อน 10 ปี อาการเกิดขึ้นบ่อยมากและยังคงหงุดหงิดต่อเนื่องเป็นปีๆ  โดยใน
อดีตเด็กที่มีอาการลักษณะนี้มักจะได้รับการวินจิฉัยเป็นโรคในกลุ่มอารมณ์สองขั้ว (bipolar 
disorder) ร่วมกับโรคดื้อ (oppositional defiant disorder) หรือรว่มกับโรคสมาธิสั้น 
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(attention deficit  hyperactivity disorder) หรือ โรคintermittent explosive disorder  
แต่เมื่อติดตามเด็กกลุ่มนี้ไปในระยะยาว กลบัพบว่าอาการไม่เหมอืนกับผู้ป่วยในกลุ่มโรคอารมณ์
สองขั้วทัว่ๆ ไป แต่กลับพบว่าเมือ่เด็กกลุ่มนี้โตขึน้จะ มีโอกาสเป็นโรคในกลุ่มโรคซึมเศร้าหรือกลุ่ม
โรควิตกกังวลมากกว่า 

อาการส าคญัของโรค DMDD. คือ หงุดหงิด โมโหร้ายบอ่ยๆ โดยไม่สามารถควบคุม
อารมณ์รุนแรงได้ โดยแสดงอารมณ์ก้าวร้าวกบัผู้อื่น ทั้งทางวาจาและใช้ก าลัง โดยการดา่ทอ 
โวยวายอาละวาด ขว้างปาสิ่งของ ท าลายทรพัย์สิน มักเริม่พบอาการในช่วงวัยรุ่น โดยอาการครั้ง
แรกมักจะเกิดก่อน 10 ปี แต่จะไม่ให้การวินิจฉัยโรคนี้ในเด็กที่เริ่มมีอาการครั้งแรกเมื่อมีอายุนอ้ย
กว่า 6 ปี หรือหลัง 18 ปีไปแล้ว และอาการเกดิบ่อยอยา่งน้อย  3  ครัง้ต่อสัปดาห์ และยังคงมพีื้น
อารมณ์หงุดหงิดต่อเนื่องเป็นเวลานานหรอือย่างน้อย 12 เดือน อาการเป็นต่อเนื่อง ไม่เป็นชว่งๆ 
เหมือนที่ปรากฏในโรคอารมณ์สองขั้ว อาการโมโหรุนแรงตอ้งเกิดในหลายสถานที่หรอือย่างน้อย 
2 สถานที่ เช่น ที่บ้าน และโรงเรียน   การด าเนินโรค มักเป็นเรือ้รัง  ในระยะยาวมักพบความ
เสี่ยงทีผู่้ป่วยจะเป็นโรคซึมเศรา้ โรคซึมเศรา้เรือ้รัง หรือโรควิตกกังวล  
(ศึกษาเกณฑ์การวินิจฉยัโรค DMDD.  ได้ในตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 9 แสดงเกณฑ์การวินิจฉัย Disruptive mood dysregulation disorder ตาม
เกณฑ์ของ DSM – 5 
 

A. มีอาการระเบิดอารมณ์ (temper outburst) บ่อยๆ ด้วยการพูด และหรือ การแสดง
พฤติกรรม ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือเหตุกระตุ้น 

B. อาการระเบิดอารมณ์ ไม่เหมาะสมกับระดับพฒันาการ 
C. อาการระเบิดอารมณ์ เกิดเฉลี่ย มากกว่าหรอืเท่ากับ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
D. พื้นอารมณ์ในระหว่างทีม่ีการระเบิดอารมณ์ ก็ยังคงหงุดหงิด หรือโกรธเกือบตลอดทั้ง

วัน เป็นแทบทุกวัน จนผู้อื่นสังเกตได้ (เช่น พ่อแม่  ครู เพื่อน) 
E. อาการในข้อ A-D ต้องเป็นมากกว่าหรือเทา่กับ 12 เดือน โดยในช่วงดังกล่าว จะต้อง

ไม่มีช่วงที่ไม่ปรากฏอาการดังกล่าวติดต่อกัน 3 เดือนหรือมากกว่านั้น 
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F. อาการในข้อ A และ D ต้องเกิดในสถานที่อย่างน้อย 2 ใน 3 ที่ (เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรยีน 
หรือกับเพื่อน) โดยตอ้งมีอยา่งน้อย 1 สถานทีท่ีม่ีอาการรุนแรงมาก 

G. ไม่วินิจฉัยโรคนี้ก่อนอายุ 6 ปี หรือหลังอายุ 18 ปี 
H. จากประวัติหรือจากการสังเกต จะพบอาการในข้อ A-E ก่อนอายุ 10 ปี 
I. ต้องไม่มอีาการเข้าได้กบั mania หรือ hypomania 
J. อาการต้องไม่เกิดในขณะที่เป็น  major depressive disorder และไม่สามารถ

อธิบายได้จากโรคจิตเวชอื่นๆ เช่น  autism spectrum disorder,  posttraumatic 
stress disorder, separation anxiety disorder หรือ persistent depressive 
disorder 
หมายเหตุ : จะไมว่ินิจฉัยร่วมกับโรค oppositional defiant disorder, 
intermittent explosive disorder หรือ bipolar disorder แต่สามารถวินิจฉยั
ร่วมกับ major depressive disorder, attention deficit hyperactivity 
disorder, conduct disorder และ substance use disorder ได้ ในกรณีที่อาการ
เข้าได้กับทั้ง disruptive mood dysregulation disorder และ oppositional 
defiant disorder ต้องให้การวินิจฉัยว่าเป็น disruptive mood dysregulation 
disorder เท่านั้น 

K. อาการดังกล่าว  ต้องไม่เกิดจากผลทางสรรีวิทยา ของสารเสพติด ยา หรือโรคทาง
ระบบประสาท 

 
การวินิจฉัยแยกโรค นิยมแยกโรคตามระยะของอาการที่ปรากฏ ได้แก่ 

การวินิจฉัยแยกโรค เมื่อผู้ป่วยมาด้วยอาการของ manic episode หรือ 
hypomanic episode นิยมแยกจากโรคต่างๆ ดังนี้ 

1. functional causes เช่น 
- โรคในกลุ่ม bipolar and related disorders เช่น bipolar I disorder, bipolar II 

disorder, cyclothymia 
- adjustment disorder หลังจากเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ  ผู้ป่วยอาจ 
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หงุดหงิดง่าย  แต่อาการมักไม่รุนแรง  สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าผูป้่วย mania 
- schizoaffective disorder : bipolar type  จะพบอาการ mania หรือ  

depressive  episode เหมือนกับที่พบใน bipolar disorder แต่จะต้องพบอาการ psychosis 
ที่เด่นชัดร่วมด้วย และเมื่อติดตามการด าเนินโรคไป อาจพบว่าบางช่วงพบอาการเด่นด้าน 
psychosis ต่อเนื่องกว่า  2 สัปดาห์ โดยไม่พบอาการด้านอารมณ์ชัดเจน  

- schizophrenia  อาการทางจิต (psychosis) เด่น   การเกิดโรคมักเกิดช้ากว่า  
mania   มี prodromal symptoms เป็นอาการน าก่อนจะมีอาการปรากฏเต็มที่    การด าเนนิ
โรคมักเป็นแบบเรื้อรัง  ไม่เป็น episode     การด าเนินชีวิต การดูแลตนเอง มักจะคอ่ยๆแย่ลง 
(deteriorate)   และ มกัมีอาการหลงเหลือ (residual symptoms) ไม่หายขาด  ส่วนผู้ป่วย 
mania อาการทางอารมณ์จะชัดเจน มักพูดมาก  ความคิดเร็ว  อาจมอีาการทางจิต เช่น หูแว่ว 
หลงผิดร่วมด้วย แต่มักไม่รุนแรงและไม่แปลกประหลาด (bizarre)   อาการเป็น episode  มักมี
ช่วงที่อาการดีขึ้นมากจนสามารถใช้ชีวิตปกติได้ 

2. organic / medical causes ควรจะนึกถงึ organic cause ในกรณีที่ผู้ป่วยมี
ประวัติเสีย่งต่อการเกิดโรคทางกายต่างๆ หรือผูป้่วยที่เกิดอาการ mania ในขณะมีอายุน้อยหรอื
อายมุาก ซึ่งไม่ได้เป็นช่วงอายทุี่มักเกิดโรค (อายทุี่เริ่มป่วยด้วย  bipolar I disorder มักอยู่ในช่วง 
20-30 ปี) 

- โรคทางระบบประสาท เช่น Huntington's diseases, Wilson's diseases, CNS 
infection, epilepsy, CVA, brain tumor 

- โรคทางระบบต่อมไรท้่อ เช่น  hyperthyroid 
- ยาหรือสารต่าง ๆ เช่น amphetamine   
นอกจากนั้น การให้ยาในกลุ่ม antidepressants อาจกระตุ้นให้เกิดอาการ mania ได ้

(หากผู้ป่วยเป็น bipolar disorder) จึงควรติดตามการใช้ยาด้วยความระมัดระวัง 
 

การวินิจฉัยแยกโรค เมือ่ผู้ป่วยมาด้วยอาการของ depressive episode นิยมแยก
จากโรคต่างๆ ดังนี ้

1. functional causes ได้แก่ 
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- โรคในกลุ่ม depressive disorders เช่น major depressive disorder. 
persistent depressive disorder (dysthymia) หรือ โรคในกลุม่ bipolar and related 
disorders เช่น  bipolar I disorder, bipolar II disorder 

- adjustment disorder with depressed mood อาการซึมเศรา้มักเกิดขึ้นเร็ว 
หลังจากเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ เช่น สอบตก, อกหัก, ตกงาน ความรุนแรงของ
อาการนอ้ยกว่า major depressive disorder 

- anxiety disorders มักมีอาการวิตกกังวลเด่นกว่าอาการด้านอารมณ์เศร้า บาง 
โรคอาจพบอาการวิตกกงัวลร่วมกับอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ใจสั่น หายใจเร็ว 
เหงื่อแตก โดยอาการมกัพบเป็นช่วง ๆ เช่น ใน panic disorder หรือ บางโรคอาจพบอาการวติก
กังวลในลักษณะเรื้อรัง เช่น ใน generalized anxiety disorder 

- schizoaffective disorder : depressive type  อาจพบอาการซึมเศร้าเหมือนกับ 
ที่พบใน major depressive disorder แต่จะต้องพบอาการ psychosis ที่คอ่นข้างเด่นชัดร่วม
ด้วย และเมื่อติดตามการด าเนินโรคไป อาจพบว่าในบางช่วงพบอาการเด่นด้าน psychosis 
ต่อเนื่องกว่า 2 สัปดาห์ โดยไมพ่บอาการซึมเศร้า (ต่างจากอาการ psychosis ที่พบใน major 
depressive disorder with psychotic features ที่อาการ psychosis มักจะไม่เด่นชัดและเป็น
ไม่นาน แต่จะมอีาการในด้านอารมณ์ซมึเศรา้ชัดเจนกว่า) การด าเนินโรคของผู้ป่วย 
schizoaffective disorder จะมีอาการเป็นช่วงๆ (episodic pattern) คลา้ยการด าเนินโรคใน
ผู้ป่วย major depressive disorder แต่อาการมักไม่หายขาดในแต่ละช่วงที่ป่วย มักพบอาการ
หลงเหลืออยู่บ้าง  การพยากรณ์โรคจึงแย่กว่า major depressive disorder 

2. organic/ medical causes ควรจะนึกถึง organic cause ในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัต ิ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางกายต่างๆ  หรอืผู้ป่วยทีเ่กิดอาการของโรคซึมเศร้าในขณะมีอายุน้อยหรอื
อายมุาก ซึ่งไมไ่ด้เป็นช่วงอายทุี่มักพบโรคซึมเศรา้ (อายุที่เริ่มป่วยด้วย major depressive 
disorder มักอยู่ในช่วง 30-40 ปี)   โรคทางกายที่มักมีรายงานว่า อาจท าให้มีอาการคล้ายโรค
ซึมเศรา้ ได้แก ่

- โรคทางระบบประสาท เช่น Parkinson's diseases, dementia, epilepsy, CVA, 
brain tumor 
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- โรคทางระบบต่อมไรท้่อ เช่น hypothyroid, hyperthyroid 
- systemic diseases เช่น AIDs, SLE 
- ยาหรือสารต่าง ๆ เชน่ ยาลดความดันโลหิตบางชนิด เช่น propranolol อาจ

กระตุ้นให้มีอาการคลา้ยโรคซมึเศร้าได ้
 
วิธีการตรวจและสมัภาษณ์ผู้ป่วย 

การตรวจเพือ่วินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้  จ าเป็นต้องท าตามขั้นตอน
เช่นเดียวกับตรวจผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ทางจิตเวช  ได้แก ่

1. การซักประวัติ เพื่อให้ทราบอาการและการด าเนินโรค ความรุนแรงของอาการ 
ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันและครอบครวั ประวัติการรักษาที่ผา่นมา ประวัติโรคประจ าตัว 
ประวัติการดื่มสรุาหรอืการใช้สารต่าง ๆ   ขอ้มลูอาชีพ ประวัติครอบครัว ประวัติโรคทางจิตเวช
ในครอบครวั 

2. การตรวจสภาพจิต (mental status examination: MSE) โดยการสงัเกตและ
สัมภาษณ์ เพือ่เข้าใจปญัหาของผู้ป่วย 

3. การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพือ่ช่วยในการวนิิจฉัยหรือ
วินิจฉัยแยกโรค ในกรณทีี่สงสยัว่าอาการทางจิตนั้นอาจมีผลมาจากโรคทางกาย เช่น ภาวะ 
hypothyroid อาจท าให้ผู้ป่วยมีอาการ depression ได ้

4. การตรวจทางจิตวิทยา (psychological  test)   อาจส่งตรวจในบางกรณี  เพือ่หา
ข้อมูลเพิ่มเตมิมาสนับสนุนการวินิจฉัยหรอืการวินิจฉัยแยกโรค 

หลังจากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ แพทย์ควรจะสามารถให้การวินิจฉยัหรือวินิจฉัยแยก
โรคได้ และน าไปสู่ขั้นตอนต่อเนื่องในการให้การดูแลรักษาและการป้องกันการกลับเป็นซ้ า 
 
เทคนิคการตรวจและสมัภาษณ์ผู้ป่วยใน manic episode 

- ลักษณะผู้ป่วยมักมอีารมณ์ครึกครื้น แสดงออกในลักษณะ พูดเร็ว พูดมาก   
เนื้อหาหลักน้อย แต่รายละเอียดประกอบมาก  ท าให้แพทย์ ต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์เพิ่มขึน้  



 

20 
 

แพทยค์วรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูด เพื่อแพทยจ์ะได้สังเกตอาการ แตห่ากผู้ป่วยเลา่
รายละเอียดมากเกินไป หรือใช้เวลาในการเล่าถงึรายละเอียดมากเกินไป แพทยค์วรหาจังหวะ
บอกผู้ป่วย  โดยอาจช้ีแจงเรื่องความจ ากัดของเวลาในการสมัภาษณ์ ระบุเวลาให้ผู้ป่วยทราบ 
และขอให้ผู้ป่วยรักษาเวลาในการพูด เช่น แพทย์อาจพูดว่า “ในช่วงนี้หมอคงมีเวลาคยุกับคุณ......
ได้อีกประมาณ 10 นาท ีถ้าหากคุณยังมีเรือ่งอยากจะปรึกษาต่อ เราคงนัดคุยกันภายหลังอีกครัง้
หนึ่ง”    

- ผู้ป่วยอาจพูดเยิ่นเยอ้ ออ้มคอ้ม (circumstantiality) ได้เนื้อหาน้อย  เปลี่ยนเรือ่งพูด
บ่อย (flight of ideas)  ท าให้แพทย์ตามการสนทนาได้ยาก  แพทย์จึงต้องมีสมาธิ มคีวามอดทน 
ตั้งใจฟังและควรก าหนดแนวทางไวล้่วงหน้าในการสัมภาษณแ์ต่ละครั้ง  ว่าแพทย์ต้องการข้อมลูใด 
จากการสัมภาษณ์ในครัง้นั้น ๆ  ควรใช้ค าถามสัน้ ๆ  เพือ่ให้ผู้ป่วยตอบชัดเจนตรงประเด็นค าถาม  

- ผู้ป่วยบางคนอาจพูดหยอกล้อแพทย์ผู้ตรวจ  ในลักษณะทีไ่มค่่อยเหมาะสม เนื่องจาก 
อารมณ์ทีค่รึกครื้น หรือเปลี่ยนแปลงความสนใจง่าย (distractibility) แพทยค์วรรับฟัง ด้วยความ
อดทน ไม่วิพากษ์ วิจารณ์ตอบ ไม่ควรแสดงความไมพ่อใจ หรือโกรธผู้ป่วย แพทย์อาจใช้วิธีการ
ถามค าถามอื่น เพือ่เบี่ยงเบนประเด็นความสนใจของผู้ป่วยให้กลับไปสู่เรื่องที่ก าลังสนทนา 

เทคนิคการตรวจและสมัภาษณ์ผู้ป่วยในระยะซึมเศร้า 
- ลักษณะผู้ป่วย มักมีทา่ทีเชื่องช้า (psychomotor retardation) สีหน้าไม่สดชื่น  

มักพูดน้อย  พูดเบา  ใช้เวลานานกว่าจะเริม่พูด  การตอบค าถามกม็ักจะตอบสั้น ๆ ไม่คอ่ยมี
รายละเอียด          

ผู้ตรวจ ควรแสดงท่าทสีนใจ ห่วงใย สนับสนุนให้ก าลังใจผู้ป่วย ตั้งใจฟัง ติดตามบท
สนทนาด้วยความตั้งใจ  พอใจกับค าตอบของผูป้่วย แม้จะไม่มีรายละเอียดมากนัก ต้องอดทนกับ
การตอบที่อาจล่าช้า ใช้เวลานาน  ในบางโอกาสอาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยตอบเพิ่มเติมบ้าง ในกรณีที่
พูดน้อยหรอืช้า แต่ไมค่วรกระตุ้นบ่อยหรอืเร่งรีบเกินไปเพราะจะท าให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัด  คดิว่า
ผู้ตรวจไม่เขา้ใจหรือทนกับการตอบที่เช่ืองช้าไมไ่ด้ 

- ผู้ปว่ยบางคนอาจรอ้งไหข้ณะสมัภาษณ์ แพทยไ์ม่ควรห้าม ควรปล่อยให้เกิดขึ้น และ
แพทยอ์าจแสดงความเห็นใจและเอาใจใส่ในความรู้สึกของผู้ป่วย โดยการยื่นกระดาษเช็ดหน้าให้ 
ในบางกรณีที่พูดคยุถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วผู้ปว่ยมีน้ าตาคลอ     แพทย์อาจพูดเพิ่มเติมเพือ่ให้
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ผู้ป่วยได้รับรู้ถึงอารมณข์องตนเองในขณะที่พูดถึงเรื่องนั้น เช่น พูดวา่ “เมื่อพูดถึงเรือ่ง…..คุณ
ร้องไห้ คณุคงทุกข์ใจกับเรื่องนี้มาก “ผู้ป่วยอาจจะระบายความรูส้ึกเพิ่มเติมออกมา หรืออาจเลา่
รายละเอียดของความทกุข์ใจที่เกิดข้ึน  

อาจบอกผู้ป่วยเพิ่มเตมิได้ว่า “การร้องไห้เป็นเรือ่งธรรมดา เมือ่เรามีความทุกข์ก็
ควรจะระบายออกมาบา้ง จะท าให้รูส้ึกสบายใจขึ้น "    ผู้ป่วยจะรับรู้ได้ว่าแพทย์เอาใจใส่เขา และ
กล้าพอที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตนเองมากข้ึน 

ควรให้เวลาผู้ป่วยแสดงความรู้สึกทุกข์ใจนั้นสักระยะหนึ่ง เมือ่ผู้ป่วยพรอ้มที่จะ
พูดคุยเรื่องอื่น ๆ ต่อไปแล้ว แพทย์จึงคอ่ยน าสนทนาในเรือ่งอื่น ๆ ต่อไป  อย่ารีบเปลี่ยนเรื่อง
สนทนาทันที เพราะผู้ปว่ยอาจรู้สึกว่าแพทย์ไมส่นใจความรู้สึกของผู้ป่วย มุ่งแต่จะซักข้อมูล 

- ในการสัมภาษณ์เรือ่งอารมณ์เศร้า อาจใช้ค าถาม เช่น  
   "ในช่วงที่ผ่านมา คณุเคยรูส้ึกเศร้า หดหู่ บ้างไหม"   
   "อาการเป็นอยา่งไร"   
   "มีอาการนั้นเป็นต่อเนื่องตลอดวันติดต่อกันเป็นสัปดาห์หรือเปล่า" 
ในการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า นอกจากมอีาการต่าง ๆ ครบตามเกณฑ์ของโรคแล้ว  

อาการนั้นจ าเป็นต้องเป็นบ่อยแทบทั้งวันและตอ่เนื่องแทบทุกวันด้วย 
- การสัมภาษณ์ผู้ป่วยถึงความคิดฆ่าตัวตาย 

attempted suicide หมายถึงการพยายามฆา่ตัวตาย 
completed suicide หมายถึงการฆา่ตัวตายส าเร็จ 
แพทยค์วรถามเรื่องความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าเสมอ เนื่องจาก

พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีความเสีย่งสูงในการฆา่ตัวตาย ความคิดเหลา่นี้มักสัมพันธ์กับความรนุแรง
ของอาการซึมเศร้า การสัมภาษณผ์ู้ป่วยในเรือ่งนีค้วรถามด้วยความระมัดระวัง รับฟังและให้เกียรติ
ผู้ป่วย โดยอาจถามจากเรื่องกว้าง ๆ ก่อน แล้วจึงถามเฉพาะเจาะจง จะช่วยให้ผู้ป่วยกลา้ที่จะ
เปิดเผยความคิดเหล่านีม้ากขึ้น หากถามโดยตรง ผู้ป่วยส่วนหน่ึงอาจจะไม่กลา้ตอบตามทีค่ิดจรงิ 
และหากพบวา่ผู้ป่วยมีความคิดฆ่าตัวตาย แพทย์ควรจะถามตอ่เนื่องในรายละเอียดของความคดินั้น 
เพื่อประเมินความเสีย่งของการท าร้ายตนเอง และเพื่อหาวธิปี้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อไป 
ตัวอย่างค าถามในเรื่องนี้ เช่น 
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" ปัญหาต่างๆเหล่านั้นรบกวนคุณมากน้อยแคไ่หน" 
"คุณมองชีวิตในอนาคตอย่างไรบ้าง" 
"คุณเคยรู้สึกหดหู่ รู้สึกไร้ค่าบ้างไหม" 
"คุณเคยรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตบ้างไหม" 
"คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้ไมน่่าอยู่บ้างไหม" 
"คุณเคยคิดถึงเรือ่งการตายบ่อย ๆ ไหม" 
"คุณเคยคิดไมอ่ยากอยูต่่อไปบ้างไหม" 
"คุณเคยคิดถึงเรือ่งการฆ่าตัวตายไหม"  
"คิดถึงวิธีการที่จะใช้หรือเคยลงมอืท าบ้างไหม"   
"มีปัจจัยอะไรเป็นตัวยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้คุณลงมอืท าร้ายตัวเองจริง ๆ" 

หากพบว่าผู้ป่วยมีความคิดฆ่าตัวตาย แพทย์ควรสัมภาษณ์ต่อไปในหัวข้อส าคัญ 
ต่อไปนี ้

1. ปัจจัยกระตุ้นที่ท าให้ผู้ป่วยคิดฆ่าตัวตาย รวมถึงปัจจัยป้องกันที่ท าให้ผู้ป่วยยัง 
ไม่ลงมอืท าร้ายตนเอง (ในกรณีมีความคิดฆ่าตัวตายแต่ยังไม่เคยลงมือท า) 

2. จุดประสงค์หรอืความคาดหวังต่อการฆ่าตัวตาย เช่น 
- รู้สึกอยากตายจากไปจรงิๆ เพราะท้อแท้หมดหวัง 
- ต้องการจากไปเพือ่หลีกเลี่ยงสถานการณ์บางอยา่ง 
- ต้องการให้ผู้อื่นรูส้ึกผิดเพราะตนเองรูส้ึกโกรธ 

3. อาการหรือปัญหาทางจิตเวช ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวช จากโรคหรือภาวะ 
ต่างๆ  อาจมีความรูส้ึกคับข้องใจจนท าให้คิดอยากตายได้ หากพบว่ามภีาวะต่างๆ เหลา่นี้ แพทย์
จ าเป็นต้องให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และให้การดแูลรักษาที่เหมาะสมตอ่ไป ซึ่งจะช่วยลดโอกาส
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายตอ่ไปได้ 

4. สภาวะจิตใจของผู้ป่วยขณะนั น ผู้ป่วยที่ซึมเศรา้มาก รู้สึกผิดหวัง หมดหวังใน 
ชีวิต จะมีความเสีย่งสูงในการฆ่าตัวตาย 

5. ลักษณะครอบครัวและสังคมของผู้ป่วย ครอบครัว กลุ่มเพือ่น มีสว่นส าคัญใน 
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การช่วยเหลอืผู้ป่วยเมื่อมีปัญหาคับข้องใจ ความสัมพันธ์ที่ดี และการให้โอกาสกันในครอบครวัจะ
ช่วยให้ความเสี่ยงตอ่การฆ่าตัวตายลดลงได ้

- ผู้ป่วยซึมเศร้ามักมีมุมมองในแง่ลบ ท าให้เกิดความไมเ่ชื่อมั่นในตัวเอง ลังเลใจ  
รู้สึกผิดได้ง่าย Beck กล่าวถึงลักษณะความคิดของผู้ป่วยซมึเศร้าว่ามีลกัษณะเฉพาะ 3 ด้าน ที่
เรียกว่า  
cognitive triad ได้แก ่

1. มองตัวเองในแงล่บ (negative view of self) 
2. มองอนาคตในแง่ลบ (negative view of future) 
3. มองโลกในแง่ลบ (negative view world) 

ดังน้ันในขณะสัมภาษณ ์ อาจพบว่าผู้ป่วยมองสิง่ต่าง ๆ เป็นเรื่องทุกข์ใจไปหมด 
 แพทย์จ าเป็นต้องเข้าใจในมุมมองของผู้ป่วย ควรจะรับฟังมุมมองเหล่านั้นและเสนอให้ผู้ป่วยมอง
ปัญหาในแบบอื่นๆ หรอืด้านอื่นๆ ดูบ้าง  ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์เขา้ใจผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
และอาจน าไปสู่การวางแผนการรักษาในรูปแบบของ cognitive therapy ซึ่งเป็นการรักษาที่
ได้ผลดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  

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