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บทคัดย่อ

การศึกษานี มีวตั ถุ ป ระสงค์เพือประเมิน การขาดงานและการด้อ ยความสามารถในผู้ป ่ วยโรค
ซึมเศร้าก่อนและหลังได้รบั การรักษาและเพือประเมินผลการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยยาต้านเศร้า ในผู้ป ่ วย
ไทยทีได้รบั การวินจิ ฉัยเป็ นโรคซึมเศร้าชนิด Major Depressive Disorder (MDD) ครังแรก ผ่านการซัก
ประวัตแิ ละตอบแบบสอบถามด้วยแบบวัด Lam Employment and Productivity Scale LEAPs เพือ
ประเมินการขาดงานและการด้อยความสามารถ และ Thai Depression Inventory (TDI) เพือประเมิน
ระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า ในวันแรกทีเข้ารับการรักษาและในวันทีแพทย์นัด ติด ตามผลในช่วง
6-12 สัปดาห์ถดั มา ผลลัพธ์ในการศึกษาคือ การขาดงานและการด้อยความสามารถทีประเมินได้ในวัน
แรก โดยใช้สถิตพิ รรณนา เปรียบเทียบคะแนนการขาดงานและสมรรถภาพการทํางานทีประเมิน ได้ก่อน
การรักษากับหลังการรักษา 6-12 สัป ดาห์ ด้วยสถิต ิ Paired-t test และความรุนแรงของ LEAPs และ
TDI ด้วย Fisher’s exact test มีผู้ป ่ วยเข้าร่วมการศึกษาจํานวน 35 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน
25 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 71.43 อายุเ ฉลียของผู้ป ่ วยคือ 44.54±11.34 ปี ก่ อ นเข้ ารับการรัก ษาพบว่า
ผูป้ ่ วยมีการทํางานส่วนใหญ่แบบทํางานทีก่อให้เกิดรายได้ร่วมกับงานทีไม่ก่อให้เกิด รายได้ร่วมกันและ
ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนได้รบั การรักษาผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มกี ารทํางานทีลดลงมากกว่าร้อยละ80 และพบว่า
มีภาวะบกพร่องของการทํางานในระดับรุนแรง เมือพิจารณายาต้านเศร้าทีได้รบั พบว่าส่วนใหญ่ได้รบั การ
รักษาด้วยยา fluoxetine รองลงมาคือ sertraline และส่วนใหญ่เมือเข้ารับการรักษาครังทีสองไม่มกี าร
ปรับชนิดหรือขนาดยา การประเมินการขาดงานหรือการลดลงของการทํางาน พบว่าทังงานทีก่อ ให้เกิด
รายได้และงานทีไม่ก่อให้เกิดรายได้หลังได้รบั การรักษาผู้ป ่ วยส่วนใหญ่มกี ารทํางานไม่ลดลงหรือ ลดลง
น้ อยกว่าร้อ ยละ 20 จากการประเมินด้วย LEAPs และ TDI พบว่าคะแนนเฉลียของ LEAPs ก่อนการ
รักษาคือ 18.26±6.03 คะแนน ซึงจัดอยู่ในระดับบกพร่องรุนแรงและหลังได้รบั การรักษา ผู้ป ่ วยมีคะแนน
เฉลีย 6.31±6.49 คะแนน จัดอยู่ในระดับบกพร่องเล็กน้อย ซึงเมือแยกระดับความรุนแรงตามคะแนนทีได้
พบว่า ก่อนได้รบั การรักษา ผูป้ ่ วยทุกรายมีความบกพร่อง แต่เมือติด ตามผู้ป ่ วยหลังการรักษา มีผู้ทไม่
ี
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พบความบกพร่อ งจํานวน 17 ราย เมือพิจารณาคะแนน TDI พบว่ าก่ อนการรักษาคือ 34.49±8.40
คะแนนจัด อยู่ในภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง ส่ว นหลังการรักษามีคะแนนเฉลียเป็ น 15.83±12.75
คะแนนจัดอยู่ในระดับไม่มภี าวะซึมเศร้า เมือพิจารณาตามความรุนแรงพบว่า ก่อ นการรักษาผู้ป ่ วยทุก
รายมีภาวะซึมเศร้าและเมือประเมินหลังการได้รบั การรักษาพบว่า มีผู้ทไม่
ี มภี าวะซึมเศร้าจํานวน 25 ราย
โรคซึมเศร้าเป็ นโรคทีทําให้สมรรถภาพการทํางานลดลง โดยมีผลทํ าให้เกิดทังการขาดงานและ
ด้อยความสามารถ ซึงผลการลดลงของศักยภาพ ทําให้เกิดสูญเสียผลิตผลทีควรมีการรักษาโรคซึมเศร้า
ด้วยยาต้านเศร้าสามารถทําให้ผปู้ ่ วยกลับมาทํางานได้ซึงเป็ นประโยชน์ นอกเหนือจากการรักษาอาการ
หลักของโรคซึมเศร้า
คําสําคัญ : โรคซึมเศร้า การขาดงาน การด้อยความสามารถ
Abstract
The objectives of this study were to assess work absence and poor performance in
newly diagnosed Major Depressive Disorders (MDD) Thai patients before and after treatment,
and to assess treatment outcomes of antidepressants. Our study included newly diagnosed
MDD patients in a psychiatric hospital by history taking and screening using inclusion criteria.
Our study used the Lam Employment and Productivity Scale (LEAPs) to assess the work
absence and poor performance and Thai Depression Inventory (TDI) to assess the severity of
depression. The patients were assessed independently by both psychiatrists and pharmacists at
baseline and 6- to 12-week of follow up. Outcomes were work absence, LEAPs and TDI score.
Descriptive statistics were used for baseline characteristics. The LEAPs and TDI total score
compared between baseline and follow up using Paired-t test. The LEAPs and TDI severity
compared using Fisher’s exact test. A total of 35 patients, 25 were women (71.43%) with
average 44.54±11.34 years old. Before receiving treatment of MDD, almost all the patients
worked for both income and non-performing income purpose. Two weeks before receiving
treatment, the majority of patients had dropped their productivity rate more than 80%. In the
treatment, most antidepressants prescribed were fluoxetine and sertraline, respectively. After
the treatment, the work absence of most patients did not decrease or decreased less than 20%
in both income and non-performing income groups. The average LEAPs score before treatment
was 18.26±6.03 and after treatment was 6.31±6.49. All patients showed impairment at baseline
but after treatment there were 17 patients with no impairment. For TDI, the average TDI before
treatment was 34.49±8.40 and after was 15.83±12.75. When classified by severity, all patients
at baseline had depression, however we found 25 patients with no depression after treatment.
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In conclusion, MDD has impact on functions that affect both work absence and poor
performance. The management of MDD with antidepressant show patients returned to their
regular performance, which was beyond the treatment of depression.
Keywords: Major depressive disorders, work absence, poor performance
บทนํา
Mood Disorders Collaborative Project จํานวน
274 ราย พบว่าอัตราการว่างงานร้อยละ 30.30
และมีอตั ราการด้อยความสามารถในการทํางาน
ร้อยละ 42.10 การศึกษานียังพบว่าในผูป้ ่ วยโรค
ซึมเศร้าทีมีภาวะสินยินดี (anhedonia) ร่วมด้วย
จะมีความสัมพันธ์กบั การด้อ ยความสามารถใน
การทํางานมากทีสุด ป ัญหาด้านการทํางานใน
ผู้ป ่ วยโรคซึม เศร้ า พบว่า ในผู้ที ยัง ทํ า งานอยู่
การป่ วยด้วยโรคซึมเศร้าจะทําให้เกิดความเสียง
ในการออกจากงาน ผลกระทบต่อ สมรรถภาพ
การทํางานทีสําคัญจากโรคซึมเศร้าเกิดจากการ
ขาดงานซึงมีการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า
มีอ ั ต ราการขาดงานทีสูง นอกจากนี ยังขาด
ประสิทธิภาพในการทํางานอีกด้วย การศึกษาใน
บริษัท ขนาดใหญ่พบว่า การสูญเสีย ระยะเวลา
การทํางานจากโรคซึมเศร้าเฉลีย 6 ชัวโมงต่ อ
สัป ดาห์และสูญเสีย มูลค่าประมาณ 44 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ป ัจจัย ทีส่ ง ผลให้ เ กิด การขาดงานใน
ผู้ป ่ วยโรคซึมเศร้า จากการศึกษาในผู้ป ่ วยโรค
ซึมเศร้าจํานวน 345 ราย ได้รบั การรักษาด้วย
ยาต้า นเศร้าจํานวน 268 รายและไม่ได้ร ับการ
รักษาจํานวน 67 รายพบว่า อัตราการขาดงาน
ในผูป้ ่ วยทีไม่ได้รบั การรักษาเป็ นร้อยละ 70.20
ซึงสูงกว่า กลุ่มผู้ป ่วยทีได้ร ับการรักษาด้ วยยา
ต้านเศร้าซึงพบอัตราการขาดงานร้อยละ 39.80
ในผูป้ ่ วยทีได้รบั ยาfluoxetine และร้อยละ 57.70
ในผูป้ ่ วยทีได้รบั ยากลุ่ม tricyclics นอกจากนี ยัง

โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder;
MDD) เป็ นโรคทางจิตเวชทีพบได้บ่อ ยและมี
จํา นวนผู้ ป่ วยเพิมขึนอย่ างต่ อ เนื อง จากการ
ทบทวนอย่างเป็ นระบบในปี พ.ศ. 2556 พบว่า
ร้อยละ 4.7 ของประชากรโลกมีป ญั หาจากโรค
ซึมเศร้า 1 และจัดเป็ นลําดับที 2 ของโรคทีก่ อ
ให้เกิดการสูญเสียปี สุขภาวะ (Disability adjusted
life year; DALY) องค์การอนามัยโลกคาดการณ์
ไว้ว่าในปี พ.ศ. 2563 โรคซึมเศร้าจะเป็ นโรคทีก่อ
ให้เกิดความสูญเสียมากเป็ นอันดับทีสอง รองจาก
โรคหัวใจขาดเลือดในผูท้ มีี อายุ ระหว่าง 15-44 ปี
ในประเทศไทยจากการสํ า รวจโรคจิตเวชในปี
พ.ศ. 2556 พบว่าความชุ กของคนไทยทีเป็ นโรค
ซึมเศร้าพบร้อยละ 1.8 ในปี พ.ศ. 2557 จากการ
สํารวจการเข้าถึงบริการของผู้ป ่ วยโรคซึมเศร้า
พบว่ามีผเู้ ข้าถึงการรักษาร้อยละ 31 เท่านัน การ
เจ็บป่ วยด้วยโรคซึมเศร้า หากไม่ได้รบั การรักษา
จะส่งผลกระทบต่ อการใช้ชีวิต ประจําวันของ
ผูป้ ่ วยโดยเฉพาะในด้านการทํางานทําให้ทํางาน
ได้ไม่เต็มที ส่งผลให้ผลผลิตจากการทํ างานตํ า
กว่าทีควรจะเป็ นและมีการขาดงานบ่อยมากขึน
ดังนันผลกระทบโดยรวมจึงเกิดความสูญเสียต่ อ
เศรษฐกิจของประเทศด้วย
การว่างงานและการด้อ ยความสามารถ
ในการปฎิบตั งิ านของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าจากการ
สํารวจในประเทศแคนาดาใน ค.ศ. 2015 กลุ่ม
ตัว อย่ างเป็ น ผู้ ป ่ วยทีได้รับการรักษาในระดับ
ปฐมภูมจิ าํ นวน 986 รายและจาก International
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พบว่าในผูป้ ่ วยทีได้รบั ยากลุ่มtricyclics มีความ
เสี ย งในการขาดงานมากกว่ า ผู้ ท ี ได้ ร ับ ยา
fluoxetine ถึง 2.45 เท่า ป ัจจัยอืนทีส่งผลต่ อ
การขาดงานได้แก่ ความรุนแรงของโรคซึมเศร้า
การมีประวัต โิ รคซึมเศร้า ในอดีต การมีประวัต ิ
เคยขาดงานมาก่อน ป ัจจุบันเชือว่าอาการของ
โรคซึมเศร้าทีทํ า ให้เกิด ความบกพร่ อ งในด้า น
การรูค้ ดิ (cognitive function) มีความสัมพัน ธ์
กั บ การด้ อ ยความสามารถในการทํ า งาน
นอกจากนียังมีการศึกษาในผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าที
ไม่ ไ ด้ ร ับ การรัก ษาโดยพบว่ า ทํ า ให้ เ กิ ด การ
ทํางานบกพร่องได้เช่นกัน
งานวิจ ัย นี ศึ ก ษาผลกระทบจากโรค
ซึมเศร้า และการรักษาต่อ การขาดงานและการ
ด้อยความสามารถในผูป้ ่ วยไทยโดยมีวตั ถุประสงค์
หลักเพือประเมินการขาดงานและการด้อยความ
สามารถในผู้ป ่ วยโรคซึมเศร้า ชนิ ด MDD ก่ อ น
และหลังได้ร ับการรักษา และวัต ถุ ประสงค์รอง
เพือศึกษาผลการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยยาต้าน
เศร้า ข้อมูลทีได้จะเป็ นประโยชน์ในการทําให้เกิด
ความเข้าใจและใช้ในการแก้ไขป ัญหาโรคซึมเศร้า
เพือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจในแง่ข องการ
ขาดงานและการด้อยความสามารถอันเป็ นผลมา
จากภาวะซึมเศร้าทีเกิดขึน

วินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่าเป็ นโรคซึมเศร้าครังแรก
ตามเกณฑ์ ICD-10 หรือ DSM-IV มีอายุ ตงแต่
ั
18 ปี ขนไป
ึ
เป็ น ผู้มงี านทํ าทังทีได้รับเป็ น เงิน
ตอบแทนหรือ ไม่ได้เป็ นเงิน ไม่มโี รคเรือรังทาง
กายร่ วม หรือ โรคร่ว มทางจิต อืนๆ นอกเหนื อ
จากโรคซึ ม เศร้ า ไม่ ม ีป ระวัต ิติ ด สารเสพติ ด
ในช่วง 12 เดือนทีผ่านมา สามารถใช้ยารักษา
โรคซึ ม เศร้ า ชนิ ด เดิ ม ต่ อ เนื องอย่ า งน้ อ ย 6
สัปดาห์ สามารถให้ขอ้ มูลและตอบแบบสอบถาม
ได้ และอาสาสมัค รทุ ก คนยิ น ยอมเข้ า ร่ ว ม
การศึกษาด้วยความเต็มใจและลงนามในหนังสือ
แสดงความยินยอม ผู้ป ่ วยถู กคัดออกจากการ
ศึกษาหากเป็ นผูป้ ่ วยทีส่งต่อมาจากโรงพยาบาล
จิตเวชอืน ๆ ด้วยโรคซึมเศร้าหรือเป็ นผูป้ ่ วยทีมี
ประวัตใิ ช้ยาต้านเศร้ามาก่อน ผู้ป ่ วยขอถอนตัว
ออกจากการศึกษา รวมทังผู้ป ่ วยทีไม่ร่วมมือใน
การรักษาหรือ ไม่ ส ามารถติด ตามประเมิน ผล
หลังการรักษา 6-12 สัปดาห์
ผลลัพธ์ในการศึกษานี คือ การขาดงาน
(work absence) หมายถึง การทีไม่ส ามารถ
ทํา งานอัน เนื องมาจากความเจ็บป่ วยหรือ การ
บาดเจ็บ ไม่รวมถึงการถู กไล่ออกจากงานหรือ
อยู่ ในช่ ว งว่ า งงาน ในการศึ ก ษานี จะใช้ แ บบ
บันทึกการขาดงาน โดยวัดจากจํานวนวัน ของ
การทํางานทีลดลงหรือการทํางานทีลดลงซึงได้
จากการสัมภาษณ์ผู้ป ่ วย สําหรับการด้อยความ
สามารถหรือ ด้ อ ยสมรรถภาพในการทํ า งาน
(poor performance) หมายถึง การทํางานไม่ได้
หรือทําได้น้อยลง หรือทําได้ในปริมาณทีน้อยลง
เมือเทีย บกับ ทีบุค คลนั นควรทํ า ได้ ห รือความ
สามารถในการทํ ากิจกรรมอืน ๆ ได้ลดลงหรือ
ระยะเวลาที สู ญ เสีย ไปโดยไม่ ไ ด้ ทํ า งานอั น
เนืองมาจากป ัญหาทางร่างกายหรือทางจิตใจทัง
ในระดับเล็กน้อ ยหรือรุนแรง รวมถึงระยะเวลาที

วิ ธีการศึกษา
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจระบาด
วิทยาของผลกระทบของโรคซึมเศร้าต่อการขาด
งานและการด้อ ยความสามารถในผู้ ป ่ วยไทย
โดยการเก็บรวบรวมข้อมู ลแบบไปข้างหน้ าใน
ผูป้ ่ วยทีได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคซึมเศร้าจาก
จิตแพทย์ตามเกณฑ์ของ DSM-IV และ ICD-10
ในครังแรก เกณฑ์ก ารคัดเลือกอาสาสมัค รเข้า
ร่ ว มการวิ จ ัย ได้ แ ก่ ผู้ ป ่ วยไทยที ได้ รั บ การ
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เกิดขึนเป็ นแบบชัวคราวหรือถาวร การศึกษานี
ใช้แ บบประเมิน Lam Employment Absence
and Productivity Scale (LEAPs)11 คะแนน
คําถามเป็ น การวัดการด้อยความสามารถหรือ
สมรรถภาพในการทํางานทีลดลง
เครืองมือทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบ
ประเมิน LEAPs11 ซึงเป็ นแบบวัดการขาดงาน
และสมรรถภาพในการทํ างานที Raymond W.
Lam ได้พฒ
ั นาขึนในปี ค.ศ. 2009 ประกอบด้วย
คําถาม 7 ข้อ คะแนนแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0-4
คะแนน รวม 28 คะแนน แบบวัดนีได้มกี ารแปล
เป็ นภาษาไทย โดย วนิดา พุ่มไพศาลชัย และ
ทดสอบ Reliability และ validation ได้ ค่า
Cronbach’s alpha coefficient เท่ ากับ 0.83
และ AuROC เท่ากับ 0.78 (95% CI:0.720.85)12 และมีการจัดแบ่งระดับความบกพร่องเป็ น
4 ระดับคือ ไม่พบความบกพร่อง (0-3 คะแนน)
บกพร่องเล็กน้ อย (4-9 คะแนน) บกพร่องปาน
กลาง (10-16 คะแนน) และบกพร่องรุนแรง (1728 คะแนน)
สําหรับแบบประเมิน Thai Depression
Inventory (TDI) เป็ นแบบประเมินอาการซึมเศร้า
โดยผู้ป ่วยสามารถเป็ นผูต้ อบเอง (self-rated) ใช้
เวลาในการทดสอบ 5-10 นาที ทีมาโนช หล่อตระกู ล
และปราโมทย์ สุคนิชย์13 ได้พฒ
ั นาขึนในปี พ.ศ.
2542 เพือใช้ ป ระเมิน ความรุน แรงของภาวะ
ซึมเศร้า ในผู้ ป ่ วยไทย การสร้างคํ าถามอ้างอิง
จากการศึกษาอาการซึมเศร้าในผู้ป ่ วยไทย และ
จากแบบสอบถามทีใช้ บ่ อ ยในประเทศแถบ
ตะวัน ตก โดยเมือเปรีย บเทีย บกับ Hamilton
Rating Scale for Depression (HAM-D) ฉบับ
ภาษาไทยซึงเป็ นแบบประเมิ น มาตรฐานใน
งานวิจัยทางคลินิ กของยาต้านโรคซึมเศร้า ผล
การศึก ษาพบว่ า ความสอดคล้อ งภายในของ

แบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ด ี โดยมีคา่ Cronbach’s
alpha coefficient เท่ากับ 0.86 และ concurrent
validity โดยวิธ ี Spearman - Brown formula มี
ค่าเท่ากับ 0.72 (p < 0.001)13 องค์ประกอบของ
TDI ได้แก่ ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า อาการ
ทางกายที เกิ ด จากความวิ ต กกัง วลและความ
ซึมเศร้า ประกอบด้วยคําถาม 20 ข้อ แต่ ละข้อมี
คะแนน 0-3 คะแนน โดย แปลผลนับจากคะแนน
รวม ดังนี ไม่มภี าวะซึมเศร้า (0-20 คะแนน) มี
ภาวะซึม เศร้าเล็กน้ อย (21-25 คะแนน) มีภาวะ
ซึมเศร้า ปานกลาง (26-34 คะแนน) มีภ าวะ
ซึมเศร้ า รุ น แรง (35-40 คะแนน) และมีภาวะ
ซึมเศร้ารุนแรงมาก (มากกว่า 40 คะแนนขึนไป)
สามารถนํ าไปใช้เพือประเมินระดับความรุนแรง
ของภาวะซึมเศร้าในผู้ป ่ วยไทยได้แบบสอบถาม
TDI ทีพัฒนาได้นีจึงมีความเทียง ตรงและความ
เชือถือได้อยู่ในเกณฑ์ดี ซึงสามารถนํ าไปใช้เพือ
ประเมินระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าใน
ผูป้ ่ วยไทยได้
การเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ จ ากผู้ ป ่ วยใหม่ ใ น
แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิที
ได้ร ับการวินิ จฉัย ICD-10 รหัส F32.1, F32.2
และ F32.3 ทํ า การรวบรวมประวัต ิจากเวช
ระเบียน บันทึกประวัติย าทีได้รบั และสัมภาษณ์
เกียวกับ งานและลักษณะงานทีทํา จากนั นให้
ผูป้ ่ วยตอบแบบสอบถาม LEAPS และ TDI ทํา
การติด ตามผู้ ป ่ วยภายใน 6-12 สัป ดาห์ เพือ
ประเมินผลด้วยแบบวัดเดิมซํา การศึกษานีผ่ าน
การพิจารณาจริย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ โดย
คณะกรรมการจริย ธรรมการวิจยั โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ
การวิเคราะห์ข้อ มูลใช้ ส ถิต ิเชิงพรรณา
สําหรับตัวแปรด้านข้อมูลพืนฐาน ในรูปร้อ ยละ
ความถี ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน การ
5
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ผลการศึกษา
การศึ ก ษ านี มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการศึ ก ษ า
จํานวน 35 คน เป็ นผู้ป ่ วยชายจํานวน 10 คน
คิด เป็ นร้อยละ 28.57 และหญิงจํานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 71.43 ข้อมูลพืนฐานของผูเ้ ข้าร่วม
การศึกษาแสดงดังตารางที 1

เปรียบเทียบคะแนน LEAPS และ TDI ก่อนและ
หลังการรักษาใช้ Paired t-test การเปรียบเทียบ
การลดลงของการทํางานและระดับความรุนแรง
ของคะแนน LEAPs และ TDI ระหว่างกลุ่มใช้
Fisher’s exact test
ตารางที 1 ข้อมูลทัวไปของผูป้ ่ วย(N=35)

จํานวนผู้ป่วย (คน)

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุเฉลีย ± ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

คิ ดเป็ นร้อยละ

10
25
44.54±11.34

28.57
71.43

 30ปี
31-40 ปี

4

11.43

8

22.86

41-50 ปี

15

42.86

51-60 ปี

5
3

14.29
8.57

4
23
8

11.43
65.71
22.86

1
17
11
2
4

2.86
48.57
31.43
5.71
11.43

11
9
15

31.43
25.71
42.86

61 ปี
3. สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/หย่า/แยก
4. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ระดับประถม
ระดับมัธยม
ปวช./ปวส/อนุปริญญา
อุดมศึกษา
5. การทํางาน*
ผูป้ ่ วยทํางานทีก่อให้เกิดรายได้ อย่างเดียว
ผูป้ ่ วยทํางานทีไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเดียว
ผูป้ ่ วยทํางานทีก่อให้เกิดรายได้ + งานทีไม่ก่อให้เกิดรายได้
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ตารางที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ป ่ วย(N=35) (ต่อ)
จํานวนผู้ป่วย (คน) คิ ดเป็ นร้อยละ
6. ชนิ ดของยาต้านเศร้า
Fluoxetine
Sertraline
Amitriptyline
Nortriptyline
Venlafaxine
ไม่ได้รบั ยา
7. การปรับชนิ ดหรือขนาดยาในการติ ดตามครังที 2
ไม่มีการปรับการรักษา
มีการปรับการรักษา
สาเหตุของการปรับการรักษา
o เกิดอาการไม่พึงประสงค์
o ไม่ตอบสนอง
o ตอบสนองดี
o มีป ัญหาความไม่รว่ มมือในการใช้ยา

23
8
1
1
1
1

65.71
22.86
2.86
2.86
2.86
2.86

19
16

54.29
45.71

3
8
3
2

18.75
50
18.75
12.5

* ผูเ้ ข้าร่วมการศึกษาบางรายมีการทํางานทังทีก่อรายได้และไม่กอ่ รายได้ร่วมกัน

จากข้อมูลทัวไปพบว่า ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพ
สมรสอยู่เป็ นคู่ และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา
ในด้า นการรักษาโรคซึมเศร้า ยาต้า น
เศร้าทีใช้มากทีสุดในการรักษาคือ fluoxetine มี
การใช้ร้อ ยละ 65.71 รองลงมาคือ sertraline มี
การใช้ร้อ ยละ 22.86 และหลังจากผู้ป ่ วยมารับ
การรัก ษาครังทีสองพบว่ า ส่ วนใหญ่ ไม่ม ีการ
ปรับเปลียนชนิด หรือขนาดยา พบการปรับยา
ร้อยละ 45.71 ซึงร้อยละ 50 พบว่ามีสาเหตุมา
จากการไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา
เมือวัด การขาดงานหรือการลดลงของ
การ ทํ า งานด้ ว ย แ บบบั น ทึ ก ที ได้ จ ากการ
สัมภาษณ์พบว่า ผู้ป ่ วยจํานวน 26 คนทํางานที
ก่อให้เกิดรายได้และจํานวน 24 คนทํางานทีไม่

ก่อ ให้เกิด รายได้ ในผู้ป ่ วยทีทํางานทีก่อ ให้เกิด
รายได้พบว่า ผู้ ป ่ วยทีการทํ างานไม่ลดลงหรือ
ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 20 ก่อนได้รบั การรักษามี
จํานวน 2 รายและเพิมขึนเป็ น 14 ราย หลัง
ได้ รั บ การ รั ก ษา ส่ ว นผู้ ป ่ วยที ทํ า งานที ไม่
ก่อ ให้เกิด รายได้พบว่ า ผู้ป ่ วยทีการทํา งานไม่
ลดลงหรือ ลดลงน้ อยกว่าร้อยละ 20 ก่อนได้ร ับ
การรักษามีจํานวน 6 รายและหลังได้ร บั การ
รักษามีจาํ นวนเพิมขึนเป็ น 12 ราย การประเมิน
การขาดงานหรือการลดลงของการทํ างานแสดง
ดังตารางที 2
เมือใช้ แ บบประเมิน LEAPs ในการ
ประเมินก่อนและหลังการรักษาโรคซึมเศร้าครัง
แรกและครังทีสอง ห่ างกัน 6-12 สัป ดาห์พบว่า
ผูป้ ่ วยมีคะแนนเฉลียก่อนการรักษา 18.26±6.03
คะแนนซึงเมือแยกตามความรุนแรงของคะแนน
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พบว่า ผูป้ ่ วยทุกรายมีความบกพร่องและเป็ นผูท้ ี
มีความบกพร่อ งรุ น แรงจํ า นวน 25 รายและ
หลังจากได้ร ับการรัก ษาผู้ป ่ วยมีคะแนนเฉลีย
6.31±6.49 คะแนน โดยมีผู้ ท ี ไม่ พ บความ

บกพร่องจํานวน 17 รายและพบผู้ป ่ วยทีมีความ
บกพร่ อ งรุ น แรงเหลือ เพีย ง 3 ราย ผลการ
ประเมินด้วย LEAPs แสดงดังตารางที 3

ตารางที 2 การขาดงานหรือการลดลงของการทํางาน เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา
การขาดงานหรือการลดลงของการทํางาน

ก่อนรับการรักษา

หลังรับ การรักษา

p value

(ประเมิ นที 6-12 สัปดาห์)

งานที ก่อให้เกิ ดรายได้ (N=26)
ไม่ลดลงหรือลดลง < ร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 21-40
ลดลงร้อยละ 41-60
ลดลงร้อยละ 61-80
ลดลงร้อยละ 81-100
การทํางานที ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (N=24)
ไม่ลดลงหรือลดลง < ร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 21-40
ลดลงร้อยละ 41-60
ลดลงร้อยละ 61-80
ลดลงร้อยละ 81-100

2
1
5
2
16

14
4
4
2
2

<0.001

6
2
3
2
11

12
6
3
2
1

0.01

ตารางที 3 คะแนน Lam Employment and Productivity Scale (LEAPs) เปรียบเทียบก่อนและหลังการ
รักษา
คะแนน LEAPs (LEAPs score)

ก่อนรับการรักษา

คะแนนรวมของแบบประเมิ น LEAPs
18.26+6.03
ค่าเฉลีย±ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
การแบ่งความรุนแรงของคะแนน LEAPs
0
ไม่พบความบกพร่อง (0-3)
5
บกพร่องเล็กน้อย (4-9)
5
บกพร่องปานกลาง (10-16)
25
บกพร่องรุนแรง (17-28)
8
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หลังรับการรักษา
(ประเมิ นที 6-12 สัปดาห์)

p value

6.31+6.49

<0.001

17
10
5
3

<0.001
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ผลการประเมิน โดยใช้แบบประเมิน TDI
พบว่าคะแนนเฉลียก่อนการรักษา คือ 34.49±8.40
คะแนน ส่วนหลังการรักษามีคะแนนเฉลียเป็ น
15.83±12.75 คะแนน เมือพิจารณาตามความ
รุนแรงพบว่า ก่อนการรักษาไม่พบผู้ทไม่
ี มภี าวะ
ซึมเศร้า (TDI น้อยกว่า 21 คะแนน) เมือประเมิน

หลังจากการได้รบั การรักษาพบว่ามีผู้ทไม่
ี มภี าวะ
ซึมเศร้า 25 ราย และในผู้ป ่ วยทีมีภาวะซึมเศร้า
รุนแรงมาก (TDI มากกว่า 40 คะแนน) ก่อนการ
รักษาจํานวน 7 รายพบว่า หลังได้รบั การรักษา
มีผู้ทมีี ภาวะซึมเศร้ารุนแรงเหลือเพียง 2 ราย ผล
การประเมินโดยใช้ TDI แสดงดังตารางที 4

ตารางที 4 คะแนน Thai Depression Inventory (TDI) เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา
ความรุนแรง (TDI score)

ก่อนรับการรักษา

คะแนนรวมของแบบประเมิ น TDI
ค่าเฉลีย±ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
34.49±8.40
การแบ่งตามความรุนแรงของคะแนน TDI
ไม่มภี าวะซึมเศร้า (<21)
0
ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย (21-25)
6
ภาวะซึมเศร้าปานกลาง (26-34)
10
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง (35-40)
12
ภาวะซึมเศร้ารุนแรงมาก (>40)
7

อภิ ปรายผลการศึกษา
การศึกษานีเป็ นการวัดการขาดงานหรือ
การลดลงของการทํ า งานและการด้ อ ยความ
สามารถในการทํ า งานโดยใช้ แ บบประเมิ น
LEAPs ซึงเป็ นการวัด ผลลัพธ์น อกเหนื อ จาก
ผลลัพธ์ทางคลินิกทีวัดโดยใช้ TDI ผลการศึกษา
พบว่ า ผู้ ป ่ วยโรคซึมเศร้ า มีการลดลงของการ
ทํ า งานทั งงานทีก่ อ ให้ เกิดรายได้ แ ละงานทีไม่
ก่ อ ให้เกิด รายได้ และหลังจากได้ ร ับการรับการ
รั ก ษาด้ ว ยยาต้ า นเศร้ า ซึ งส่ ว นใหญ่ ไ ด้ แ ก่
fluoxetine และ sertraline เป็ นเวลา 6-12 สัปดาห์
เพือให้ม ีการตอบสนองของยาต้านเศร้าสูงสุด 14
พบว่า ผู้ป ่ วยส่วนใหญ่มกี ารทํางานไม่ลดลงหรือ
ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 20 เมือประเมินโดยใช้แบบ
ประเมิน LEAPS เพือประเมิน การด้ อ ยความ

p value

15.83±12.75

<0.001

25
1
5
2
2

<0.001

สามารถในการทํางานพบว่าค่าเฉลียของคะแนน
รวมก่อนรับการรักษาความบกพร่องอยู่ ในระดับ
รุนแรงส่วนหลังการได้ร ับการรักษาลดลงอยู่ ใน
ระดับ บกพร่ องเล็ กน้ อ ย เมือแยกเป็ น จํ า นวน
ผูป้ ่ วยตามระดับความบกพร่องพบว่าผู้ป ่ วยส่วน
ใหญ่ ก่ อ นการรักษามีค วามบกพร่ อ งในระดั บ
รุนแรงและหลังได้รบั การรักษาส่วนใหญ่จดั อยู่ใน
ระดับไม่พบความบกพร่อ ง เมือวัด ผลลัพธ์ ทาง
คลินิกของการรักษาโรคซึมเศร้าด้วย TDI พบว่า
ค่าเฉลียของคะแนนรวมก่ อนการรักษาจัดอยู่ ใน
ระดับมีภาวะซึมเศร้ารุ นแรงและหลังได้ร ับการ
รักษาค่าเฉลียจัดอยู่ ในระดับไม่มีภาวะซึมเศร้า
ซึงสอดคล้องกับเมือแบ่งจํานวนผูป้ ่ วยตามระดับ
ความรุ นแรงของคะแนนรวมจากแบบประเมิน
TDI
9
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หลังรับ การรักษา
(ประเมิ นที 6-12 สัปดาห์)
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การศึก ษาการขาดงานหรือ การด้ อ ย
ความสามารถในโรคซึมเศร้ามีการศึกษาอย่าง
แพร่ ห ลาย โดยการศึ ก ษานี สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Claxton และคณะ15 ซึ งทํ า การ
ศึกษาการขาดงานในแต่ ละเดือ นในผู้ป ่ วยโรค
ซึมเศร้า ทีทํ างานอยู่ โดยวัด ก่ อนและหลังจาก
การได้ร บั การรักษา โดยในการรักษาได้รบั ยา
ต้า นเศร้า กลุ่ ม tricyclics และยาทีออกฤทธิ
ยับยังการเก็บกลับของสารสือประสาทเซโรโทนิน
(serotonin reuptake inhibitors ; SSRIs) เช่น
fluoxetine, sertraline ในผูป้ ่ วย 630 ราย พบว่า
การขาดงานสู งในผู้ป ่ วยก่ อ นได้ร ับการรัก ษา
ด้วยยาต้านเศร้า 6 เดือน และภายหลังจากการ
ได้รบั การรักษาการขาดงานลดลงอย่างเห็นได้
ชัดในยาต้านเศร้าทุกชนิด
ผลการศึก ษาด้านสมรรถภาพของการ
ทํ า งานพบว่ า คล้ า ยคลึง กั บ การศึ ก ษาของ
Ervasti และคณะ16 ทํ าการศึกษาป จั จัย ทีมีผ ล
ต่อการด้อยความสามารถในการทํางานในผูป้ ่ วย
โรคซึ ม เศร้ า โดย ใช้ ฐ านข้ อ มู ล ในประเทศ
ฟินแลนด์ พบการเกิดการด้อยความสามารถใน
การทํางานซําในผู้ป่ วยทีทํางานโดยใช้แรงงาน
มากกว่าผูป้ ่ วยทีทํางานทีไม่ใช้แรงงาน อย่างไร
ก็ตามการแบ่งประเภทของการทํางานยังมีความ
แตกต่างจากการศึกษานี โดยในผู้ป่ วยทีทํางาน
ทีก่อให้เกิดรายได้และไม่ก่อให้เกิด รายได้ม ีการ
ทํา งานไม่ ลดลงหรือ ลดลงน้ อ ยกว่าร้อ ยละ
หลังได้รบั การรักษา
ข้อ จํา กัด ของการศึกษานี คือ ไม่ได้ว ัด
ผลลัพธ์เป็ นจํานวนชัวโมงทีขาดงานต่อ สัปดาห์
ซึงการขาดงานเองอาจเป็ นผลลัพธ์ท มีี ป ัจจัย อืน
ภายนอกมาเกียวข้ อ ง เช่ น ป ัญหาด้า นสภาพ
แวดล้ อ มที ทํ า งาน ป ัญหาความเครี ย ดในที
ทํา งาน17 เป็ น ต้ น ดังนันจึงควรวัดผลลัพธ์ ด้า น

อืนประกอบ นอกจากนี การศึก ษานี ยัง ไม่ ไ ด้
วัดผลกระทบด้านเศรษฐกิจคือ มูลค่าทีสูญเสีย
จากการขาดงานซึงเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยทางอ้ อ ม
(Indirect cost) ของโรคซึมเศร้าอีกด้วย รวมทัง
การ ติ ด ตามผู้ ป ่ วย โร คซึ ม เศร้ า ควร เป็ น
การศึก ษาในระยะยาว เนื องจากมีการศึ กษา
ระยะยาวพบว่ า โรคซึม เศร้าส่งผลกระทบระยะ
ยาวต่อสมรรถภาพการทํางาน18,19 การประเมิน
ในการศึ ก ษานี จึ ง ไม่ เ พี ย งพอในการวั ด ผล
กระทบต่อการด้อยความสามารถในการทํางาน
ในระยะยาว
สรุปผลการศึ กษา
ผู้ ป ่ วยที ได้ ร ั บ การวิ นิ จ ฉั ยด้ ว ยโรค
ซึมเศร้าชนิด MDD ครังแรกมีการทํางานลดลง
เป็ นอย่างมากโดยส่วนใหญ่จดั อยู่ในระดับลดลง
มากกว่าร้อยละ 80 เมือรักษาด้วยยาต้านเศร้า
เช่น fluoxetine หรือ sertraline พบว่า ผู้ป ่ วย
ส่วนใหญ่ มกี ารทํ า งานไม่ล ดลงหรือ ลดลงน้ อ ย
กว่า ร้อ ยละ 20 และมีส มรรถภาพการทํ างานดี
ขึนโดยส่ว นใหญ่ ไม่พ บความบกพร่ อ งในการ
ทํางานเมือประเมินโดยใช้แบบประเมิน LEAPs
และมีอ าการของโรคซึมเศร้าดีขึนเมือประเมิน
โดยใช้แบบประเมิน TDI
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