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Reading seminar 
เรื่อง  Depressive disorder: etiology and clinical feature 

วันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2548 เวลา 13.30-15.30 น.  
ณ หองประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 

นําเสนอโดย แพทยหญิง ดลฤดี เพชรสวุรรณ 
อาจารยที่ปรึกษา  รศ.นพ. มาโนช หลอตระกูล 

 
บทนํา 

องคการอนามัยโลกไดคาดการณไววาในศตวรรษที ่ 21 โรคซมึเศราจะเปนหนึง่ในสาเหตุ
ที่สําคัญที่สุดของปญหาสุขภาพทั้งหมด(1) อาการของภาวะซึมเศราเชน รูสึกไมมีความสุข เพลยี 
ขาดความสนใจในสิง่ตางๆนัน้พบไดในคนปกต ิ แตในคนปกตนิั้นยังมีความรูสึกควบคมุไวได ไม
มากก็นอย จะถือวาผิดปกติเมื่อผูปวยรูสึกไมสามารถควบคมุอารมณไวได ( lost in sense of 
control) และอาการที่เกิดนั้นทําใหความสัมพันธระหวางบุคคล สงัคม และหนาที่การงาน นั้นเสีย
ไป(2)  

ในกลุมโรคอารมณซึมเศรานั้นมีโรคหลักอยูสองโรค คอื Major depressive disorder และ 
Dysthymic disorder นอกจากนี้ DSM-IV-TR ไดรวมถึงโรคซึมเศราที่เปน research category ไว
ดวยไดแก minor depressive disorder , recurrent brief depressive disorder และ 
premenstrual dysphoric disorder  นอกจากนี้ DSM-IV-TR  ยังไดรวมถงึโรค mood disorder 
due to general medical condition , substance-induce mood disorder และ depressive 
disorder not otherwise specified.(2)  

ในที่นีจ้ะเนนถงึ ความชุก สาเหต ุและลักษณะอาการทางคลนิิก ของกลุมโรคซมึเศรา 
 
ระบาดวิทยา 
 
อุบัติการณ และ ความชุก 

โรคซึมเศราเปนภาวะที่พบไดบอย ความชุกและอุบัติการณโดยประมาณ ดังตารางที่ 1(1)  
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ตารางที่ 1  
 

 
 
 
แนวโนมทางระบาดวทิยาของโรคในกลุมอารมณซึมเศรา 

โรค major depression พบไดประมาณ 1ใน6 ของประชากร(1) และอาจพบไดมากกวานี้  
จากการศึกษาทางระบาดวิทยาและการศึกษาแบบครอบครัว( family study ) หลายการศึกษาจา
หลายที่ของโลก ไดแก  อเมริกาเหนือ, ยุโรปตะวันตก,เอเชีย ตะวันออกกลาง และ แถบแปซิฟก
(Pacific Rim)  

โดยการศกึษาเหลานีใ้ชเกณฑในการวินิจฉยัที่เหมือนกัน เชน ใช  DSM-III , Schedule 
for Affective Disorder และ Schizophrenia and the Diagnostic Interview Schdule .พบวา
ความชุกของโรค major depression นั้นเพ่ิมข้ึนและเกิดในคนที่อายุนอยลง ปรากฏการณที่
เกิดข้ึนนี้เปนปญหาทางสาธารณสุขทีส่ําคญัทัง้ในแงของภาวะทพุลภาพและการเสียชีวิต
(morbidity and mortality)ที่มีสาเหตุมาจากภาวะซึมเศรา  ความชุกของโรคเพ่ิมข้ึนนี้อาจเปนผล
มาจาก ความเครยีดที่เพ่ิมข้ึน และการชวยเหลอืทางสงัคมที่ลดลงอันเกิดเนื่องจากวิถีชีวิตรปูแบบ
ใหมโดยเฉพาะในกลุมคนที่อายุนอย. 

ผูหญิงมีอัตราของโรคซึมเศราสงูกวาผูชาย แมวามีรายงานที่ตรงขามกันในไอรแลนด 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมเกิดข้ึนอยางมากในชวงไมก่ีทศวรรษที่ผานมา 
พบวาอัตราการวางงานของเพศชายสูงข้ึนในขณะเดียวกันผูหญิงก็ทํางานมากข้ึนอาจนําไปสู
บทบาทที่สลับกัน การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจเปนเหตใุหมีอัตราการฆาตัวตายทีสู่งข้ึนในเพศชาย
(1) 
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สาเหตุของการเกิดโรคซึมเศรา 

ปจจัยที่เปนสาเหตใุหเกิดโรคซมึเศรานั้นมหีลายปจจัย ทัง้ในแงของปจจัยทางชวีภาพ 
ปจจัยทางพันธุกรรม และปจจัยทางจติสงัคมซึง่ปจจัยเหลานี้จะเกิดรวมกันเปนสาเหตกุระตุนให
เกิดโรคซึมเศรา 
 
ปจจัยทางชีวภาพ 
Biogenic Amines 

มีหลายการศึกษาที่พบความผิดปกติของ biogenic amineในผูปวยโรคซมึเศรา  ซึง่ที่
สําคัญและพบบอยไดแก ระบบ Norepinephrine ,  Serotonin และ Dopamine  
 
Norepinephrine    

พบวามีความสัมพันธระหวาง down regulation ของ B-adrenergic receptors กับ การ
ตอบสนองตอการรักษาดวยยาตานซึมเศรา และมีขอมูลที่สนับสนุนวาการกระตุน Presynaptic 
B2-receptors ในโรคซึมเศราจะปนผลใหมีการหลั่ง norepinephrine ลดลง นั่นก็คือในโรคซึมเศรา
พบวามีการหลั่งของ norepinephrine ลดลง  ยาตานซึมเศราที่มีผลไปลดการ reuptakeของ 
norepinephrine เชน venlafaxine (Effexor) เปนตัวที่สนบัสนนุวา norepinephrine  มีบทบาทใน
ภาวะซึมเศรา(2) (ซึ่ง venlafaxine จะไปลดการ reuptake ของ serotonin ดวย) 
 
Serotonin 
  Serotonin เปน biogenic amine ที่พบวามีสัมพันธกับโรคซึมเศรามากที่สุด การลดลง
ของserotonin อาจกระตุนใหเกิดภาวะซึมเศรา ในผูปวยบางคนที่ขาดการควบคุมเก่ียวกับการฆา
ตัวตาย ( suicidal impulse )จะมีความเขมขนของ serotonin metabolite ใน CSF ต่ํา และ มี
ความเขมขนของ serotonin uptake site ที่ platelet ต่ํา(2)   
 
Dopamine 

มีขอมูลสนับสนนุวา dopamine ลดลงในภาวะซึมเศรา และ เพ่ิมข้ึนใน mania .ยาที่ลด
ความเขมขนของ dopamine เชน reserpine และโรคทีท่ําใหระดับ dopamine ลดต่ําลง เชน โรค 
parkinson’s  จะมีความสัมพันธกับอาการซมึเศรา ในทางตรงขาม ยาทีไ่ปเพ่ิมความเขมขนของ 
dopamine จะทําใหอาการของซึมเศราลดลง เชน tyrosine, amphetamine และ bupropion(2) 
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Neuroendocrine regulation 
พบวาในกลุม mood disorder มีการควบคุม neuroendocrine axes ที่ผิดปกติไป หลักๆ

ที่พบไดแก adrenal,thyroid และ growth hormone axes.ความผิดปกติทาง neuroendocrine 
อยางอ่ืนๆที่พบ ไดแก ลดการหลั่งของ melatonin ในชวงกลางคนื, ลดการหลั่งของ prolactin ใน
การตอบสนองตอการให tryptophan, ระดับของ FSH และ LH  ลดต่ําลง, และระดับฮอรโมน 
testosterone ลดต่ําลงในเพศชาย.(2)  นอกจากนี้จากการศึกษาของ Boyleและ คณะ(2005) พบวา
การไปขัดขวาง glucocorticoid receptor ในสมองสวนหนาของหนนูําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมและ การเปลี่ยนแปลงในระบบ neuroendocrine ซึ่งเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในภาวะซึมเศราในมนษุย(3) 

 
Adrenal axis 

พบวารอยละ 50 ของผูปวยซึมเศรามีระดับของ cortisol สูงข้ึน 
 

Neuronใน paraventicular nucleus(PVN) จะหลั่ง corticotropin-releasing hormone(CRH) 
  
    

กระตุนการหลัง่ของ adrenocorticotropic hormone(ACTH) ตอมใตสมองสวนหนา 

 
กระตุนการหลัง่ cortisol จาก adrenal cortex 

 
Cortisol feedback loop จะทํางานผานกลไกอยางนอย 2 กลไกไดแก 

1. Fast feedback mechanism : ซึ่งจะไวตอ ระดับcortisol ที่เพ่ิมข้ึน  มี cortisol receptor 
อยูที่ hippocampus  เมื่อระดับความเขมขนของ cortisol เพ่ิมข้ึนก็ไปกระตุน receptor ที่ 
hippocampus เปนผลใหลดการหลั่ง ACTH  และทําใหระดับของ cortisol ลดลงในที่สุด. 

2. Slow feedback mechanism : ไวตอความเขมขนของ cortisol ที่เปน steady state มี 
receptor อยูที่ตอม pituitary และ ตอม adrenal. 

 
Dexamethasone –Supression test(DST) 

Dexamethasone เปนสารสงัเคราะหที่ออกฤทธิ์ เหมือน cortisol (cortisol analogue) 
จากหลายการศึกษาพบวาประมาณรอยละ 50 ของผูปวยโรคซมึเศรา หลงัจากไดรับการ

ฉีด dexamethasone single dose จะไมทําใหระดับ cortisol ลดลงสูระดับปกต(ิnormal cortisol 
suppression ) 
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ซึ่งเดิมเคยเชื่อวา  DST จะมีประโยชนในการวินิจฉัยโรคซึมเศรา แตก็พบวาผูที่ปวยดวย
โรคทางจิตเวชอ่ืนก็พบผล DST เปนอยางนี้ได  มีขอมูลใหมที่บงชี้วา DST อาจจะสัมพันธกับการ
กลับเปนซ้ําของโรคซึมเศราโดยพบวาคนที ่ไมมี normal cortisol suppression มีโอกาสกลับเปน
โรคซึมเศราซ้ําไดมากกวาคนที่มี normal cortisol suppression)(2) 

 
Thyroid axis 

พบความผิดปกติของ thyroid ประมาณ รอยละ 5-10 ของผูปวยโรคซึมเศรา นอกจากนี้
พบวา 1ใน 3 ของผูปวย major depressive disorder หลังไดรับการฉีด thyrotropin-releasing 
hormone (TRH) protirelin พบวาไมมีการหลั่ง thyrotropin และ thyroid-stimulating hormone ที่
เพ่ิมข้ึน 

การวิจัยเมื่อไมนานมานี้ก็พบวาผูที่ปวยดวยโรคซมึเศราสวนหนึง่อาจมีสาเหตมุาจาก 
autoimmune ที่มีผลตอตอมไทรอยดได(2). 
 
Growth hormone  

หลายการศึกษาพบวาผูที่ปวยดวยโรคซึมเศรา จะไมมีการหลั่งของ growth hormone ที่
เพ่ิมข้ึนในชวงการนอนหลับ ( Blunted sleep-induced stimulation of growth hormone release) 
Somatostatin : พบวาในผูปวยซึมเศรา จะมีระดับของ somatostatin ใน CSF ต่ํา(2) 

 

Neuroanatomy 
จากการศึกษาพบวาในผูปวยที่มีอาการซึมเศราจะพบพยาธิสภาพในสมองสวน  medial 

limbic structure เชน orbito-frontal , cingulate cortex  และ basal ganglia นอกจากนี้บาง
การศึกษายังพบวามีการทํางานที่มากข้ึน( hyperactivity) ของสมองสวน amygdale และ 
hippocampus และบางสวนของ temporal lobe เมื่ออยูในภาวะซึมเศราและกลับสูภาวะปกติเมื่อ
รักษาภาวะซึมเศราจนหาย(1)  

และยังมีการศึกษาที่พบวา ปริมาตร ของสมองสวน hippocampus ลดลงในกลุมตัวอยาง
เพศหญงิสงูอายุที่ปวยดวยโรคซมึเศราซ้ําหลายครั้ง( recurrent unipolar depression) แตไม
พบวามีการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของสมองสวน hippocampus ในผูปวยดวยโรคซึมเศราที่
เปนครั้งแรก( 1)(4) และจากการศึกษาโดย Glenda และคณะ ยังพบวาการลดลงของปริมาตรของ 
hippocampus นั้นเกิดในระยะแรกๆของโรคซมึเศราแตไมไดลดลงกอนที่เกิดอาการของโรค
ซมึเศราเปนครัง้แรก(4) และยังพบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่ gray matter ของ hippocampus ใน
กลุมตัวอยางที่อยูในวัยกลางคน เปนโรคซมึเศราเรื้อรังและไมตอบสนองตอการรักษา(1)  
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ดังรูป 
 
 
 
 

 
 
 

ปริมาตรของ hippocampus ที่ลดลงเชื่อวาเกิดจาก การหดลงของ dendrites, การลด 
neurogenesis ของ dentate gyrus และ glia cell ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนี้อาจสัมพันธกับ
ความผิดปกติในระบบการควบคุมของ การหลั่งของ glucocorticoid ซึ่งพบวาระดับของ 
glucocorticoid ที่เพ่ิมข้ึนนัน้สัมพันธกับการฝอของสมองสวน hippocampus (hippocampal 
atrophy)(4) ซึ่งจะมผีลกอใหเกิดอารมณซึมเศราตามมา. 
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Sleep abnormality 
การศึกษาพบวา sleep electroencephalograms (EEGs)ในผูปวยซมึเศรานั้นมคีวาม

ผิดปกติ โดยความผิดปกติที่พบบอยคือ delayed sleep onset, REM latency สั้นลง( คือชวงเวลา
ที่เริ่มหลับจนถงึมี REM period ครั้งแรก) , REM period ครั้งแรกนานข้ึนและมีความผิดปกติของ 
delta sleep(2). 
 
Circadian Rhythms. 

ในการทดลองในสัตวพบวาการใหยาตานซึมเศราจะไปเปลี่ยนแปลง internal biological 
clocks ทําใหอาการซมึเศราดีข้ึน ซึ่งนําไปสูทฤษฎทีี่วาความผิดปกติของ circadian rhythms เปน
สาเหตใุหเกิดอาการซมึเศรา(2) 

 
ปจจัยดานพันธุกรรม ( genetic factor) 
 
Family study 

พบวาลูกของคนที่เปน major depressive disorder  มีโอกาสปวยเปนโรค bipolar I 
disorderและ major depressive  disorder ไดมากกวาลูกของคนปกตไิดถึง 1.5-2.5 เทา และ 2-3 
เทาตามลําดับ 
และพบวาครึ่งหนึง่ของผูปวยที่เปน bipolar I disorder จะมีพอหรือแมคนใดคนหนึ่งปวยเปน 
mood disorder โดยเฉพาะ major depressive disorder.(2) 

 

Adoption studies. 
พบวาเด็กที่เกิดจากพอแมที่ปวย จะมีความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนตอโรคในกลุม mood disorder 

แมวาจะถูกเลี้ยงดูโดยพอ แมที่ไมไดปวย.(2) 

 

Twin study 
พบ concordance rate ใน monozygotic twin และ dizygotic twin ใน major depressive 
disorder ประมาณ 50%และ 10-25%.(2) 
 
 
ปจจัยดานจิตสังคม (psychosocial factor) 
Life Events and Environmental Stress. 
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มีการสังเกตมานานแลววา เหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดมักนํามากอนจากนั้นก็มี
อาการของ mood disorder ตามมา.มีทฤษฎีอธิบายวาความเครียดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวภาพในสมองอยางถาวร(2) 

ซึ่งองคประกอบหลักในการตอบสนองตอความเครียด ( stress) ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
คือ limbic-hypothalamo-pituitary-adrenal(LHPA) axis ซึ่งเมื่อถูกกระตุนจะนําไปสูการ
สังเคราะหและการหลั่งของ corticosteroid ฮอรโมน ซึง่ก็คอื cortisol ในมนุษย และ 
corticosterone ในสตัวฟนแทะ. 

จากการศึกษาของ Boyle และคณะ พบวา ความเครียดไปกระตุนหนวยประสาท 
(neuron) ซึ่งกระแสประสาทจะถูกนําไปสู hypothalamus และไปกระตุนระบบการสงสญัญาณดัง
รูป(Fig.2 a,b) 
 

 
 
 
Figure 2  Stress and depression. 
 
(a) :  ภาวะความเครียด (stress) ( ลูกศรแดง ) มากระตุน limbic-hypothalamo-pituitary-
adrenal(LHPA) axis. 
  ความเครยีดที่มากระตุนนี้ ทําใหเกิดการกระตุน neural circuits ซึ่งจะสงสญัญาณตอไป
ยังตําแหนงของ hypothalamus และ paraventricular nucleus (PVN).จากนั้นก็มีการหลั่ง 
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neuropeptides 2 ชนิด คือ corticotropin releasing hormone (CRH) และ arginine vasopressin 
และถูกสงไปตาม portal blood เพ่ือไปยัง anterior lobe ของ pituitary gland .ซึ่งนําไปสูการ
เพ่ิมข้ึนของการหลั่ง adrenocorticotropic hormone (ACTH) มายังระบบไหลเวียนโลหติ 
(general circulation ) ในขณะเดียวกันก็ไปกระตุนการสงัเคราะห และการหลัง่ของ steroid จาก 
cortex ของ adrenal gland.จากนั้น Corticosteriod ที่หลั่งออกมาก็กระจายไปทั่วรางกาย รวมทั้ง
สมองดวย และจะถกูจับไดดวย glucocorticoid receptor (GR). GR เปนตัว sensor ตอ stress 
และการกระตุน GR ทําใหเพ่ิม anxiety behavior และ เกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการเรียนรู
และความจํา. 
(b) : Negative feedback inhibition (ลูกศรสีน้ําเงิน).การเพ่ิมข้ึนของ corticosteroid ทําใหเกิด 
negative feedback ซึ่งไปยับย้ังวงจรที่เกิดจากการกระตุนโดย stress.ดังนั้น การกระตุน GR ใน 
anterior pituitary ,hypothalamus,hippocampus และ frontal cortex จะเปนการ limit the stress 
response. 
 
 
(c,d) :  Targeted disruption of GR.จากการศึกษาของ Boyleและ คณะ พบวา การที่มีการ
ทําลายของ GR ที่สมองสวนหนา( โดยทีไ่มมีการทําลายของ GR ที่ hypothalamus และ pituitary 
)ทําใหเกิดการรบกวน negative feedback ที่ไปยัง hippocampus และ frontal cortex . เปนผลให
เกิดการกระตุนPVN ที่มากข้ึน ทําใหเกิด  ACTH และ corticosteroid ไหลเวียนในกระแสโลหติ
มากข้ึน และย่ิงไปทําใหมีผลกระทบตอสมองมากข้ึน  กอใหเกิดอาการเหมอืนกลุมอาการซึมเศรา 
( depressive-like ).(3) 
พบวาหนูทดลองที่ถูกทําลาย glucocorticoid receptor ที่สมองสวนหนาจะแสดงอาการเหมือนกับ
หนูทดลองที่ไดรับความเครียดมาอยางยาวนาน( chronic unpredictable stress)(3) ซึ่งแสดงให
เหน็วาการไดรับความเครยีดอยางเรื้อรังมผีลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลในสมองและ
นํามาซึ่งอาการของโรคซึมเศรา. นอกจากนี้จากการศึกษาถึงเหตกุารณความเครยีดในชีวิตมนษุย
พบวาเหตุการณที่มักสัมพันธกับโรคซมึเศราคอื มีการสญูเสยีพอแมในอายุกอน 11ป และ
ความเครียดจากสภาพแวดลอม (environmental stressor)ที่พบวาสัมพันธกับ การเกิดโรค
ซึมเศรามากที่สุดคือ การสูญเสียคูครอง ปจจัยเสี่ยงอยางอ่ืนไดแก การวางงาน พบวาคนที่วางงาน
จะเสี่ยงตอการเกิดโรคซึมเศราเปน 3เทาของผูที่มงีานทํา(2) 

 

ปจจัยทางดานบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพทุกแบบมีโอกาสเกิด depression ไดถามีปจจยักระตุนที่เพียงพอ. แตก็ยัง

พบวาบุคลิกภาพแบบ obsessive-compulsive , histrionic และ borderline personality disorder 
มีโอกาสเกิด depression ไดมากกวาคนที่มีบุคลิกภาพแบบ antisocial หรือ paranoid 
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personality disorder เพราะ  antisocial และ paranoid personality disorder จะใช externalizing 
defense mechanism เชน projection เพ่ือมาปกปองตนเอง(2)ทําใหไมคอยตําหนตินเองนกั.  
 
 
Psychodynamic Factors in Depression. 
 

มี psychodynamic model หลาย model ดังตารางที่ 2-1 และ 2-2 ในภาคผนวก 
จาก model ตางๆสรุปไดเปน  2 model ใหญๆ เก่ียวกับ depression : กลุมหนึง่มองวาเก่ียวกับ 
aggression ตอคนอ่ืน และ  ทายสุดแลวaggression ตอ self.และกลุมทีม่องเก่ียวกับวาผูปวยที่
เปนซึมเศราจะคาดหวังกับตัวเองมากเกินกวาความสามารถของตัวเองจะไปถงึทําใหเกิดความ
ผิดหวังซ้ําแลวซ้ําอีก สุดทาย นักทฤษฎ ีก็นําสอง model นี้มารวมกัน 
Rudden และคณะ ไดพยายามเอาปจจัยเหลานี้มารวมกันไดเปน core dynamic formulation 
สําหรับ depress 

 
 

Narcissistic  vulnerability 
Low self-esteem 

Depression 
 
 
 

                                                                                 Perceived rejection 
               Guilt  
     Self-directed anger 
 

 
 

Anger at other 
 

จากรูป : narcissistic vulnerability  เปนตัวตัง้ตนทีท่ําใหมีแนวโนมที่เสี่ยงตอ 
depression ซึ่งความเปราะบาง ( vulnerability )อันนี้ เปนผลให sensitive ตอความผิดหวัง และ
การถูกปฏิเสธ และเปนตัวกระตุนใหเกิดความโกรธไดงาย และนําไปสู ความรูสึกผิด และ ไรคา 
และความรูสึกโกรธตอตนเอง (self-directed rage) ซึ่งจะไปทําลาย self-esteem เปนผลให 
narcissistic vulnerability เพ่ิมข้ึนอีก และทําใหกลายเปนวงจรที่เลวรายตอไป defense 
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machanismที่ใชประกอบดวย denial,projection,passive aggression ,identification with the 
aggressor และ reaction formation ซึ่งผูปวยใชเพ่ือทําใหความรูสึกเจ็บปวดนี้ลดลงแตในทางตรง
ขามมันย่ิงทําให depression รุนแรงข้ึน(5) 

 
 

 
Low self-esteem 

 
 

Depression 
 

  
Devaluation of                                                                         Idealization 

 Self and others 
 

   
   

 
 
 

      Disappointment 
 
 Core dynamic ของ depression อีกอยางคือ คนไขจะจัดการกับความรูสึก low self-
esteem โดย idealization และ devaluation ดังรูป   ภาวะซึมเศราจะนําไปสู idealization ตอ
ตัวเอง และ คนอ่ืน ซึง่เปนผลใหเพ่ิม disappointment และย่ิงกระตุนใหเกิด depression .การ
พัฒนา ego ideal ที่มี unrealistic standard ที่สูง ย่ิงเพ่ิมระดับของ disappointment  
ขณะเดียวกันก็ devaluation ตัวเองเมื่อไมสามารถไปถึงมาตรฐานที่ตัวเองตั้งไวได.ความผิดหวัง
ทําใหโกรธตัวเอง(self-directed anger) ขณะเดียวกันผูปวยจะ devaluation คนอ่ืนเพ่ือที่จะคงไว
ซึ่ง self-esteem ของตัวเอง ซึ่ง aggression ที่สื่อออกไปยังผูอ่ืนก็ไปกระตุนใหเกิดการลงโทษโดย 
super ego ทําใหเกิด guilt นอกจากนี้ พฤติกรรม aggressive เหลานั้นก็ย่ิงทําใหผูปวยบาดหมาง
กับคนอ่ืนๆ ย่ิงไปเพ่ิมความรูสึกถูกละเลยและถูกปฏิเสธย่ิงกลายเปนวงจรกระตุนกอใหเกิดภาวะ
ซึมเศราตอไปไดอีก(5)   
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Other Formulations of depression 
Cognitive theory 

ตามทฤษฎีของ cognition: ภาวะซึมเศราเปนผลจาก specific cognitive distortion ที่เกิด
ในผูปวยที่มีแนวโนมจะเปน depression และการมcีognitive distortion พรอมกับมี major life 
stressor  มากระตุนทําใหเพ่ิมความเสี่ยงตออาการซมึเศรา(6) 

Aaron Beck ไดตั้งสมมติฐานเก่ียวกับ cognitive triad of depression ซึ่งประกอบดวย  
 1) : มองตัวเองในดานลบ ( a negative self-precept)  
 2) : มองโลกในแงลบ  (a tendency to experience the world as hostile and                
demanding) 
 3) : มองอนาคตในแงลบ ( the expectation of suffering and failure )(2) 

 
 จาก cognitive theory ของ depression  ก็มีการตั้งสมมติฐานวาหากทําการรักษาให 
distortion ลดลง เปนผลใหระดับของ distortion ในผูปวยที่ประสบความสําเรจ็ในการรักษา จะ
กลับมาปกติหรือใกลเคยีงกับคนปกต ิ มีการศกึษาโดยใช Dysfuntional attitude scale ในผูปวย
โรคซึมเศรา พบวาในผูปวยโรคซึมเศรานั้น 
  มีระดับของ Dysfunctional attitude  สูงกวาคนปกติอยางมีนัยสําคัญ และหลังจากไดทํา 
cognitive therapy  ในคนที่หายจาก depression  จะมี Dysfunctional attitude Scale scores 
ใกลเคียงกับกลุมคนปกติ(6). 
 
Interpersonal Theory  Of  Depression 
 Interpersonal theory ของ depression มีรากฐานมาจาก ทฤษฎีจาก interpersonal 
school of psychiatry และขอมูลที่ไดจากการทดลองที่เก่ียวกับ attachment theory และ social 
role. Interpersonal psychotherapy ถูกพัฒนาโดย Klerman และ คณะ ที่มุงเนนการรักษา ที่
ความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนอยูในปจจุบันเปนสําคัญ. 
 ประสิทธิภาพของการรักษาดวย interpersonal psychotherapy ใน major depression 
นั้นไดรายงานใน หลาย controlled comparative depression treatment trials  ตัวอยางเชน ใน
ผูปวยสงูอายุที่เปนโรคซมึเศรา พบวาการรักษาดวย interpersonal psychotherapy ไดผล
เหนือกวา การรักษาดวยยา  TCA เพราะเนื่องจากผูปวยสวนหนึ่งไดรับผลขางเคียงของยาทําให
การรักษาดวยยาไมไดผลดี 
 การทํา psychosocial intervention สั้นๆ โดยใช  interpersonal psychotherapy
ในการรักษา ผูปวยทั่วไป ใน primary care นั้นมีรายงานวาชวยลดอาการของซึมเศรา นอกจากนี้
ไดมีการปรับปรุง interpersonal psychotherapy ใหใชไดดีกับคนสงูอายุ โดยเฉพาะในกลุมคน
สูงอายุที่ตองอยูโรงพยาบาลและมีอาการของภาวะซึมเศราไมมาก  จากการศึกษาของ Frank และ
คณะ พบวาการรักษาดวย interpersonal psychotherapy ที่มุงเนนเฉพาะ interpersonal issue  ( 
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exclude treatment element อ่ืนๆออก)นั้นมีประสิทธภิาพในการปองกันการกลับมาเปนซ้ําของ
โรคซึมเศรา. 
 ประเด็นหลัก ของ interpersonal psychotherapy นั้นเนนที่วา  เหตกุารณที่เกิดข้ึนจาก
สภาพแวดลอมทางจิตสังคมของคนคนหนึ่ง จะมผีลกระทบกับอารมณของคนนัน้  และในทาง
กลับกันสภาวะอารมณก็มีผลตอสภาพแวดลอมทางจติสงัคมเชนกัน เชน เมื่อมีเหตกุารณเกิดข้ึน
ไปกระทบทําใหอารมณแยลง อาจเปนผลใหเกิดภาวะซมึเศราไดตามมาได  ในทางกลับกัน 
อารมณที่ซมึเศราก็จะไปทําใหความสามารถในการจัดการกับบทบาทตางๆทางสงัคมลดลง ซึง่จะ
ย่ิงนําไปสูสภาวการณที่เลวรายลงไปอีกและทําใหเกิดปญหาในแงความสัมพันธระหวางบุคคล
ตามมา 
ประเด็นสําคญัในการรักษาดวย interpersonal psychotherapy คอื ใหผูปวยไดเหน็ความ
เชื่อมโยงระหวาง อารมณ และ ความสัมพันธระหวางบุคคล ที่เปนเหตุเก่ียวของกับการเกิดและ
การดํารงอยูของโรคซึมเศรา 
 เมื่อผูปวยเขาใจถึงความเชื่อมโยงนี้แลวผูรักษาจะใหผูปวยเลอืก ความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่เปนปญหาอยูขณะนัน้ จากนั้นผูปวยและผูรักษารวมมือกันในการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธที่เปนปญหานั้นซึ่งทําใหอารมณซึมเศราดีข้ึนดวย 
 ผูรักษาและผูปวยรวมมือกัน เลือก 1 ใน 4  ของ ความสัมพันธระหวางบุคคลตอไปนี้ที่คิด
วามีปญหา ไดแก 
 

a) : ภาวะเศราโศกเสยีใจที่เกิดจากการสญูเสยีบุคคลสาํคญั (grief and complicated 
bereavement) 

b) : ขัดแยงกับบุคคลที่สําคัญในชีวิต (role dispute or ongoing disagreements with a 
significant person in the patient’s life)  

c) :  เพ่ิงเปลี่ยนตําแหนงงาน หรือเปลี่ยนบทบาทหนาทีท่ี่มผีลใหความสัมพันธระหวาง
บุคคลเปลี่ยนไปดวย (a  recent  role transition that results in major interpersonal 
role changes or alteration ( eg, retirement, moving, being diagnosed with major 
medical illness)  

d) : มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดยาก  (interpersonal deficits(recurrent difficulties in social 
interaction, in their extreme form classified as personality disorder)  

 
 แมวาผูปวยอาจมีปญหามากกวา 1ขอ แตผูรักษาจะใหเลือกเพียง  1 ขอ หรืออยางมากก็
แค 2ขอ เพ่ือเปนเปาหมายในการรักษา(6) 
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Behavioral Theory  Of  Depression 
 สมมติฐานของ behavioral theory ใน ภาวะซึมเศรา คือ major life stressor จะทําใหเกิด 
ภาวะซึมเศรา เพราะ มันไปขัดขวาง  normal behavior reinforcement pattern. 
จาก operant conditioning paradigmทฤษฎนีี้มองวา ภาวะซึมเศราเปนผลมาจากขาด positive 
reinforcement ที่เพียงพอ ตอพฤตกิรรม และอาจจะมีลงโทษอยางชดัเจนสําหรับการเริม่ตน
พฤติกรรม. สิง่เหลานี้ทําใหเกิด การลดของ availability of reinforcing events, ลดทักษะตอการ
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมของบุคคล เปนตน หรือพูดงายๆก็คอื  เวลามี major stress จาก
เหตกุารณทีไ่มคาดคดิ บุคคลจะมปีระสบการณวามี อัตราของ positive reinforcement สําหรับ
พฤติกรรมทีท่ําใหอารมณดีข้ึน ในระดับต่ํา และ มี อัตราของ positive reinforcement สําหรับ
พฤติกรรมทีซ่มึเศราในระดับสูง. 
 การรักษาดวยพฤติกรรมบําบัด ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้คือ การชวยเหลือผูปวยให
เพ่ิมทั้งความถี่และคุณภาพของกิจกรรมที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ. ซึง่มีการคนพบวา ผูปวยที่
ซมึเศราจะมีอัตราของกิจกรรมที่กอใหเกิดความพึงพอใจต่ํา และอารมณก็จะสัมพันธในเชิงบวกกับ
อัตราของกิจกรรมที่กอใหเกิดความพึงพอใจและสัมพันธเชิงลบกับอัตราของกิจกรรมที่กอใหเกิด
ความไมพึงพอใจ นั่นก็คือหากผูปวยไดทํากิจกรรมที่กอไหเกิดความสุข ความพอใจผูปวยก็จะมี
อาการซึมเศราลดลง โดยสรุป การรักษาดวยพฤติกรรมบําบัดในผูปวยโรคซึมเศรามีประสิทธิภาพ
ในการลดความซึมเศรา ซึ่งพบไดในหลายการศึกษา (6) 
 
Learned Helplessness theory 

 
ทฤษฎีนี้จะเชื่อมโยงภาวะซึมเศรา (depressive phenomena) กับ ประสบการณการ

เรยีนรูจากเหตุการณที่ไมสามารถควบคมุได เชน ในการทดลอง  สุนัขจะถูก ชอตดวยไฟฟาในทีท่ี่
ไมสามารถหนีไดซ้ําๆและเมื่อนําสนุัขมาวางไวในที่ที่มทีีก้ั่นที่สามารถขามไปหยุดกระแสไฟฟาได 
แตเมื่อสุนัขถกูชอตดวยไฟฟามนัก็ไมขามไปหยุดกระแสไฟฟา สนุัขก็ยังคงยอมใหถูกชอตและอยู
นิ่งๆ จากทฤษฎี learned helplessness สุนขัที่ถูกชอตดวยไฟฟาเรยีนรูวาผลที่เกิดข้ึน 
(outcomes) ไมข้ึนอยูกับการตอบสนอง  ดังนัน้ สุนัขจะมีทั้ง cognitive motivational deficit(สุนัข
ไมพยายามที่จะหนีจากการถูก ชอตดวยไฟฟา) และ emotional deficit ( แสดงออกโดยการลด
การตอบสนองตอการถูก ชอต กลายเปนอยูนิ่งๆ ) เมื่อนําทฤษฎีนี้มาประยุกตใชกับความซึมเศรา
ในมนษุย อธิบายจาก ความคดิภายในซ้ําๆที่กอใหเกิด การสูญเสยี self-esteem หลังจาก มี
เหตกุารณที่เลวรายจากภายนอกมากระตุน นอกจากนีน้กัพฤตกิรรมบําบัดพบวาภาวะซึมเศรานั้น
ดีข้ึนเมื่อผูปวยมี sense of control และ mastery of the environment(2). 
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เกณฑการวินิจฉัยและลักษณะอาการทางคลินิกของโรคในกลุมซึมเศรา 
ในที่นีจ้ะใชเกณฑการวินิจฉยัตามหลักของ DSM IV-TR 
 
Major depressive disorder 

เกณฑการวินิจฉยั  ดังตารางที่ 3 ในภาคผนวก 
ลักษณะอาการทางคลินิก :  

อาการที่สําคัญของ major depressive disorder คือ loss of interest or pleasure เปน
ทุกวันเกือบทั้งวัน  ผูปวยมักบอกวา รูสึกเหงา หมดหวัง ไรคา เพลีย  เปนตน 
ประมาณ 2/3 ของผูปวยที่เปนโรคซมึเศราเคยคดิฆาตัวตาย และรอยละ10-15 ฆาตัวตายสําเร็จ
(commit suicide) ผูปวยบางคนไมไดบอกวาตัวเองซมึเศรา แตจะแสดงออกโดยการที่แยกตัวออก
จากสังคม เพ่ือน และกิจกรรมที่เคยสนใจ  ประมาณรอยละ 97 ของผูปวยซึมเศรา จะบอกวารูสึก
เพลยี ไมคอยมีแรง  ทํางานไมคอยเสรจ็ ผลการเรียนหรอืผลงานแยลง และขาดแรงจงูใจที่จะทาํ
กิจกรรมใหมๆ  ประมาณรอยละ  80 ของผูปวยจะบอกวามีปญหาเรื่องการนอน และมักเปนแบบ 
terminal insomnia และตืน่บอยๆในระหวางการนอน ผูปวยสวนใหญจะเบ่ืออาหารและมนี้ําหนัก
ลด.อาการวิตกกังวลนั้นพบไดบอยในผูปวยที่เปนโรคซมึเศราโดยพบเกิดรวมกันไดถึงรอยละ 90 
นอกจากนี้อาการอ่ืนๆที่พบรวมไดแก ประจําเดือนมาผิดปกติ ขาดความสนใจในกิจกรรมทางเพศ 
อาการวิตกกังวล เชน panic attack หรือ somatic complaint  การด่ืมสุรา ก็จะทําใหการรักษา 
depression ทําไดยากข้ึน ประมาณรอยละ 50 ของผูปวย จะบอกวาอาการของตนเองเปลี่ยนไป
ในระหวางวัน เชนอาการจะเปนมากในชวงเชาและดีข้ึนในชวงเย็น นอกจากนี้ผูปวยมักจะบอกวา
ไมคอยมีสมาธิ และ คิดชาลง นอกจากนี้ โรค major depressive disorder ยังแบงตามระดับความ
รุนแรง เปน รนุแรงนอย, รุนแรงปานกลางและรนุแรงมาก ในกลุมรุนแรงมากแบงเปนมีอาการ 
psychotic และ ไมมีอาการทาง psychotic เกิดรวมดวย นอกจากจะแบงตามความรุนแรงของโรค
แลวยังแบง โรค major depressive disorder ตามลักษณะอาการทางคลนิิกที่จําเพาะดังตอไปนี ้ 
(เกณฑการวินิจฉัย ดูที่ตารางที่ 4 ในภาคผนวก)  
 
With Psychotic features 

การที่มีอาการ ของ psychotic เกิดข้ึนในโรค major depressive disorderบงถึงวาโรค
คอนขางรุนแรง 
Psychotic featureที่เกิดข้ึนนั้นแบงเปน mood congruent และ mood incongruent 
 
With melancholic feature  

ผูปวยจะมีอาการ anhedonia อยางมาก, early morning awakening, น้ําหนักลด และมี
ความรูสึกผิดอยางมากแมเปนเหตกุารณเพียงเลก็นอย. พบความคิดฆาตัวตายไดบอย พบวา
ผูปวยที่มีอาการ melancholia จะมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ autonomic 
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nervous system และ endocrine functions  บางครั้งก็เรียก melancholia วา “ endogenous 
depression”หรือ ภาวะซึมเศราที่เกิดโดยไมมีปจจัยภายนอกมากระตุน 
 
With atypical feature  

ผูปวยจะมีอาการรับประทานอาหารมาก และนอนมาก บางครั้งก็เรียกวา reverse 
vegetative symptomผูปวย major depressive disorder with atypical feature มักเริ่มเปนที่อายุ
นอยกวา ,มี psychomotorชากวาและ มักพบมี panic disorder, การใชหรือการติดสารเสพตดิ 
และ somatization disorder ไดบอยกวาผูปวยที่ไมมี atypical feature ผูปวยที่เปนแบบ atypical 
feature นี้ มักมี ระยะการดําเนนิโรคที่ยาว,มีการเปลี่ยนการวินิจฉัยเปน Bipolar I disorder หรือ
เปน seasonal pattern ไดบอย 
 
With catatonic feature 

ผูปวยจะมีอาการ stuporous , blunt affect,extreme withdrawal ,negativism และมี 
psychomotor retardation ไดมาก  เนื่องจากอาการ catatonia เปนอาการที่พบไดในหลายโรค
ดังนั้นตองดูอาการทางคลินิกอ่ืนๆที่เกิดรวมดวยจึงจะวินิจฉัยวาอาการ catatonia นั้นเปนจากโรค
อะไร 

 
ภาวะซึมเศราในเดก็และวยัรุน 
  อาการที่แสดงถงึภาวะซึมเศราในเด็กและวัยรุนอาจไมเหมือนกับในผูใหญ ตัวอยางเชน 
การกลัวการไปโรงเรียน ติดพอแมมากข้ึน อาจเปนทีแ่สดงออกถึงภาวะซึมเศราในเด็ก  และ 
อาการที่แสดงออกของภาวะซึมเศราในวัยรุนอาจไดแก ผลการเรียนแยลง ,มีการไปใชสารเสพติด 
, มีพฤติกรรมตอตานกฎเกณฑ ( antisocial behavior ),มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และหนี
โรงเรยีน เปนตน(2) 

 
ภาวะซึมเศราในผูสูงอาย ุ

ภาวะซึมเศราพบไดบอยในผูสูงอายุ  มีหลายรายงานบอกวาพบสูงถึง รอยละ 25-50. 
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุอาจสัมพันธ กับเศรษฐานะที่ต่ํา การสูญเสียคูครอง และการเจ็บปวยดวย
โรคทางกาย 
 การที่วินิจฉยัโรคซึมเศราผูสูงอายุในอัตราที่นอยกวาความเปนจริง (under diagnose)นั้นพบได
บอย เพราะในผูสูงอายุนั้นมักมาดวยอาการเจ็บปวยทางกาย (somatic complaint) และ แพทยมัก
คิดวาภาวะซึมเศราที่เกิดข้ึนในผูสูงอายุเปนสิง่ที่ปกติ จึงไมไดวินิจฉยัวาเปนโรคซมึเศรา ดังนั้นใน
ผูปวยสงูอายุที่มาดวยอาการทางกายหลายอยางและตรวจแลวไมมีความผิดปกตทิางกายที่ชัดเจน
อาจตองนึกถงึโรคซึมเศราไวดวย 
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Differential Diagnosis 
 
โรคทางรางกาย (Medical disorder) 

การซกัประวัติและตรวจรางกายที่ไมละเอียด อาจทําใหวินิจฉยัโรคผดิพลาดได ในผูปวย
ซึมเศราที่น้ําหนักมาก หรือ น้ําหนักนอยเกินไปควรสงตรวจ adrenal หรือ thyroid function ใน
ผูปวย homosexual,bisexual และผูปวย ที่ใชสารเสพตดิฉดีเขาหลอดเลือดดํา ควรสงตรวจ AIDS  
ในผูปวยสงูอายุประเมินเก่ียวกับ viral pneumonia และ ภาวะโรคทางกายอ่ืนๆดวย นอกจากนี้ยา
บางชนดิก็เปนสาเหตใุหเกิด อาการซมึเศราได ดังตารางที่ 1 ในภาคผนวก  

 
โรคทางระบบประสาท (Neurological conditions) 

ปญหาทาง neurological ที่พบไดบอยที่มาดวยอาการซึมเศรา เชน โรค Parkinson’s ,  
โรคdementia ,epilepsy, cerebrovascular diseases,และ tumors  

 
Psuedodementia 

แพทยมักตองแยก psuedodementia ของ major depressive disorder จากกลุมโรค 
dementia เชน ในกลุม dementia of Alzheimer’s type Cognitive symptom ของ  major 
depressive disorder จะเกิดคอนขางเร็ว ( sudden onset )และ มีอาการอ่ืนๆของโรคซึมเศรารวม
ดวย เชน ตําหนตินเอง  เปนตน,  มีการเปลี่ยนแปลงcognitive  problemในระหวางวันซึ่งไมพบ
ในผูปวย dementia. ผูปวยโรคซึมเศรามักไมพยายามที่จะตอบคําถาม มักจะรีบตอบวาไมรู 
ในขณะที่ผูปวย dementia จะพยายาม confabulate . ในผูปวยโรคซมึเศรา recent memory 
มักจะยังดีกวา remote memory และขณะสมัภาษณ ในผูปวยโรคซมึเศรามักจะกระตุนให
พยายามจํา และนึกได  ในขณะที่ผูปวย dementia จะกระตุนใหนึกหรือจําไมคอยได(2). นอกจากนี้
ตองวินิจฉัยแยกโรคกับโรคทางจิตเวชอ่ืนๆดวย 

 
ระยะการดําเนินโรค 

Onset : ประมาณรอยละ 50 ของผูปวยจะมีอาการครั้งแรกกอนอายุ 40ป อาการที่เกิด
หลังจากนี้จะสมัพันธกับ ไมมีประวัติโรคซมึเศราในครอบครวั, antisocial personality disorder 
และ alcohol abuse 

Duration :โรคซมึเศราที่ไมไดรับการรักษาจะคงอยูนานประมาณ 6-13 เดือน, สวนใหญ
ในกลุมที่ไดรับการรักษาอาการ จะคงอยูประมาณ 3 เดือน. การหยุดยาตานซึมเศรากอน 3 เดือน
ของการรักษา จะเปนผลใหมีอาการกลับมาเปนซ้ําไดอีกในเกือบทุกราย.และเมื่อการดําเนินโรค
ดําเนินไปตอเนื่องผูปวยมีแนวโนมทีจ่ะเปนถี่ข้ึน และแตละครั้งที่เปนก็นานข้ึน. 
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การพัฒนาไปเปน  manic episodes 
พบวาประมาณรอยละ 5-10 ของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉยัวาเปน major depression จะม ี

manic episode  ตามมาในชวง 6-10 ป หลังจากวินิจฉยั depressive episode ครั้งแรก และมัก
เกิด หลังจากเปนdepression ไป 2-3 episode. 
มีรายงานวา ผูปวยที่เปน โรคซมึเศราทีต่อมาไดรับการวินิจฉยัวาเปน bipolar I  disorder มักจะมี
ลักษณะ hypersomnia ,psychomotor retardation, psychotic symptoms,มีประวัติของ post 
partum episode , มีประวัติครอบครัวของ bipolar I disorder และมีประวัติของ antidepressant-
induced hypomania 
 
พยากรณโรค 

ประมาณรอยละ 25 ของผูปวยจะมีอาการกลับเปนซ้ําในชวง 6เดือนแรกหลังจากออกจาก
โรงพยาบาล และ รอยละ30-50  มีอาการกลับเปนซ้ําหลังจากออกจากโรงพยาบาลในชวง 2 ป
แรก และประมาณรอยละ 75 จะมีอาการกลับเปนซ้ําภายใน 5 ป  อัตราการกลับเปนซ้ําใหมจะต่ํา
กวานี้ในผูปวยที่ไดรับยาอยางตอเนื่อง (continue prophylactic psychopharmacological  
treatment )และในผูปวยที่เปน depressive episode แค 1-2 ครั้ง.โดยทั่วไปเมื่อผูปวยมี 
depressive episode หลายครั้ง  จะมีชวงเวลาระหวางการเปนแตละครั้งจะสั้นลงและความรุนแรง
ของแตละครัง้ก็จะมากข้ึนดวย. 

 
ปจจัยที่มีผลตอการพยากรณโรค 
ปจจัยที่ทําใหการพยากรณโรคคอนขางดี ไดแก : อาการเปนไมมาก (mild episode), ไมมีอาการ
ของ psychotic, อยูโรงพยาบาลแคระยะเวลาสั้นๆ, มีประวัติวาในชวงวัยรุนมีความสัมพันธที่ดีกับ
คนรอบขาง,มีครอบครัวที่ดี, มีหนาที่ทางสังคมที่ปกต(ิsocial function )ในชวง5 ปกอนปวย,ไมมี
การเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวชอ่ืน หรือ personality disorder เกิดรวมดวย, เคยอยูโรงพยาบาล
ดวยโรค major depressive disorder ไมเกินหนึง่ครั้ง และมีอาการเปนครั้งแรกเมื่ออายุมาก. 
 
ปจจัยที่ทําใหการพยากรณโรคไมคอยดีไดแก :มี dysthymic disorder เกิดรวมดวย, มีการใชสรุา 
(alcohol abuse ), มีอาการของ anxiety disorder และมปีระวัติวาเปนมาหลายครั้ง. 
 
Dysthymic disorder 

เกณฑการวินิจฉยัดังตารางที ่5 ในภาคผนวก 
ลักษณะอาการทางคลินิก 

ผูปวยจะมีอารมณซึมเศราเปนสวนใหญของวันและมีวันที่มีอารมณซึมเศรามากกวาวันที่
ไมมี และเปนมาอยางนอย 2 ป ( อยางนอย 1ป สําหรับเด็กและวัยรุน ) ผูปวยตองมีอาการไมเคย
ถึงระดับของ major depressive disorder เลย และไมเคยมีอาการของ mania หรือ hypomania 
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ในตลอดชวงเวลาที่เปนใน DSM-IV-TR จะถือวาเปน early onset เมื่อเปนกอนอายุ 21ป และ 
late onset เมื่อเปนหลังอายุ 21ป อาการของ dysthymic disorder ตางจาก major depressive 
disorder ที่สวนใหญ dysthymic disorder มักเปน subjective มากกวา objective นั่นก็คือ  ไม
คอยมีอาการเสื่อมถอยทางเพศ  ไมคอยเห็นอาการของ psychomotor retardation หรือ 
psychomotor agitation  แตอาจจะมีอาการที่สงัเกตไดเชน รูสึกเหนื่อย เพลยีเปนมากในตอนเชา   
สวนใหญจะมีอาการของdepression แตไมมากถึงขนาด major depressive disorder ลักษณะ
สวนใหญของผูปวยจะเปนแบบ ดูเศรา ไมคอยมีความสุขในชีวิต คิดยํ้าๆวารูสึกขาดอะไร
บางอยาง  ( preoccupation with inadequacy ) กลาวโดยรวมคอื  มีอาการซมึเศราทีไ่มมาก 
เปนๆหายๆ และเปนมานาน ( long-standing , fluctuating , low-grade  depression ) 

 
ระยะการดําเนินโรคและพยากรณโรค 

ประมาณรอยละ 50 ของผูปวย dysthymic disorder   มักมีอาการแบบคอยเปนคอยไป 
มาตั้งแตกอนอายุ 25 ป. ผูปวยที่เปนตั้งแตอายุนอย ( early onset) จะเสี่ยงตอการพัฒนาไปเปน 
major depressive disorder, Bipolar I disorder จากการศึกษาผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน 
dysthymic disorder พบวารอยละ 20 กลายเปน major depressive disorder, รอยละ 15 
กลายเปน Bipolar II disorderและนอยกวารอยละ 5 กลายเปน Bipolar I disorder.นอกจากนี้
พบวา รอยละ 10-15 ของผูที่ไดรับการรักษาจะหายภายใน 1 ปหลังจากไดรับการวินิจฉัย
ประมาณรอยละ 25 ของผูปวย dysthymic disorder ทั้งหมดไมเคยหายขาดเลย อยางไรก็ตามผูที่
ไดรับการรักษา ไมวาจากยาตานซึมเศรา หรือ  จติบําบัด พบวามีการพยากรณโรคที่ดีกวา. 
 
Double depression : ไมอยูในเกณฑการวินิจฉัยของ  DSM-IV-TR  แตที่นาํมากลาวถงึในที่นี้
เนื่องจากเปนคําที่แพทยใชคอนขางบอย double depression กลาวถึง  dysthymic disorder ที่ถูก 
superimposed ดวย major depressive episode  พบวารอยละ 68-90 ของผูปวย dysthymic 
disorder เคยปวยเปน major depressive disorder อยางนอย 1 ครั้ง และ รอยละ 25-50 ของ
ผูปวย major depressive disorder มี dysthymic disorder เกิดรวมดวยเมื่อเทียบระหวาง  major 
depressive episode ใน double depression  กับ major depressive episode ใน unipolar 
depression พบวา major depressive episode ใน double depression นั้นมักเปน early onset ,
ไมคอยตอบสนองตอการรักษา และสมัพันธกับ อาการซมึเศราที่รนุแรง ,มีการสูญเสียหนาที่การ
งานที่มากกวา เพ่ิมความเสี่ยงตอการฆาตัวตายไดมากกวาและมักมีความผิดปกติอ่ืนเกิดรวมดวย
ไดบอย โดยเฉพาะ avoidant และ dependent  personality disorder เปนตน(7)  
 
Depressive Disorder Not Otherwise Specified: คือกลุมผูปวยที่มีอาการของซึมเศราเปน
หลักแตอาการไมเขาเกณฑการวินิจฉยัของโรคใดๆในกลุมโรคความผิดปกติทางอารมณโรคใน
กลุมนี้เชน 
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-Minor Depressive Disorder 
  ผูปวยจะมีอาการซึมเศรานอยกวา major depressive disorder  แตระยะเวลาที่ใชในการวินิจฉยั
เทากับ major depressive disorder 
 
-Recurrent Brief Depressive Disorder 
ผูปวยจะมีอาการแตละครัง้นอยกวา 2 สัปดาหสวนอาการอ่ืนๆจะเหมือนกับ major depressive 
disorder 
 
-Premenstrual Dysphoric Disorder 
อาการของผูปวยจะผิดปกติในดาน อารมณ , พฤตกิรรม,และกลุมอาการทางกาย ( somatic 
complaint) 
อาการดานอารมณสวนใหญ จะเปน อารมณแปรปรวน, หงุดหงิดงาย,วิตกกังวล, ความสนใจใน
กิจกรรมตางๆลดลง,เพลีย เหนื่อยงาย และ ขาดสมาธิ.พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เชน ความอยาก
อาหารเปลี่ยนไป และรูปแบบการนอนเปลี่ยนไป  อาการทางกายที่พบบอยไดแก ปวดศีรษะ, คัด
ตึงเตานม และบวม. 
ผูปวยจะมีอาการในสวนใหญของรอบเดือน(ไมจําเปนตองเปนทุกเดือน) และมักจะหาย กอนวันที่
ประจําเดือนจะหมดในเดือนนัน้ๆ  ผูที่ปวยจะตองมีอาการที่ปกติ อยางนอยหนึง่สัปดาหในแตละ
เดือน. 
 
-postpsychotic depressive  disorder of schizophrenia  

คือมีอาการของ major depressive episode เกิดข้ึนในชวง residual phase ของ 
schizophrenia และแยกไดยากจาก schizoaffective disorder, depressive type(2)  

เกณฑการวินิจฉัยโรคในกลุม depressive disorder NOS อยูในตารางที ่6-9 ใน
ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

Table 1  Pharmacological Factors and Physical Diseases 

Associated with Onset of Depression 

Pharmacological 

   Steroidal contraceptives 

   Reserpine, α-methyldopa 

   Anticholinesterase insecticides 

   Amphetamine or cocaine withdrawal 

   Alcohol or sedative-hypnotic withdrawal 

   Cimetidine, indomethacin 

   Phenothiazine antipsychotic drugs 

   Thall ium, mercury 
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   Cycloser ine  

   Vincr istine, vinblastine 

   Inter feron 

Endocr ine-metabol ica  

   Hypothyroidism and hyperthyroidism 

   Hyperparathyroidism 

   Hypopitui tar ism 

   Addison's disease 

   Cushing's syndrome 

   Diabetes mel l i tus 

Infectious 

   General paresis ( ter t iary syphil is) 
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   Toxoplasmosis 

   Inf luenza, viral pneumonia 

   Viral hepati t is 

   Infectious mononucleosis 

   Acquired immune defic iency syndrome 

Col lagen 

   Rheumatoid arthri t is 

   Lupus erythematosus 

Nutr i tional 

   Pel lagra 

   Pernicious anemia 

Neurological 
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   Mult iple sclerosis 

   Parkinson's disease 

   Head trauma 

   Complex part ial seizures 

   Sleep apnea 

   Cerebral tumors 

   Cerebrovascular infarction (and disease) 

Neoplastic 

   Abdominal mal ignancies 

   Disseminated carcinomatosis 

 

aCholesterol is not mentioned, because low levels as a factor in 

http://www.ramamental.com


 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี                        http://www.ramamental.com 
 

25 

25 

depression have been inconsistently reported. 
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TABLE 3 DSM-IV-TR Criteria for Major Depressive Episode 

 

A. Five (or more) of the following symptoms have been present 

dur ing the same 2-week per iod and represent a change from previous 

functioning; at least one of the symptoms is (1) depressed mood or 

(2) loss of interest or pleasure. 

   Note: Do not include symptoms that are clear ly due to a general 

medical condit ion or mood- incongruent delusions or hal lucinations. 

   (1) Depressed mood most of the day, near ly every day, as 

indicated by subjective report (e.g., feels sad or empty) or 

observation made by others (e.g., appears tearful) . Note: In chi ldren 

and adolescents, can be irr i table mood. 

   (2) Markedly diminished interest or pleasure in al l , or almost al l , 

activ i t ies most of the day, near ly every day (as indicated by 

subjective account or observation made by others) . 

   (3) Signi ficant weight loss when not diet ing or weight gain (e.g., a 
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change of more than 5 percent of body weight in a month) or 

decrease or increase in appeti te near ly every day. Note: In children, 

consider failure to make expected weight gains. 

   (4) Insomnia or hypersomnia near ly every day. 

   (5) Psychomotor agi tat ion or retardation near ly every day 

(observable by others, not merely subjective feel ings of restlessness 

or being slowed down). 

   (6) Fatigue or loss of energy nearly every day. 

   (7) Feelings of worthlessness or excessive or inappropriate gui l t 

(which may be delusional) near ly every day (not merely sel f- reproach 

or gui l t about being sick) . 

   (8) Diminished abi l i ty to think or to concentrate or indecisiveness, 

near ly every day (by subjective account or as observed by others) . 

   (9) Recurrent thoughts of death (not just fear of dying), recurrent 

suicidal ideation without a speci f ic plan, or a suicide attempt or a 

speci f ic plan for committing suicide. 
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B. The symptoms do not meet cri ter ia for a mixed episode. 

C. The symptoms cause cl inical ly signi ficant distress or impairment in 

social , occupational , or other important areas of functioning. 

D. The symptoms are not due to the direct physiological effects of a 

substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general medical 

condit ion (e.g., hypothyroidism). 

E. The symptoms are not better accounted for by bereavement, that 

is, after the loss of a loved one, the symptoms persist for longer than 

2 months or are character ized by marked functional impairment, 

morbid preoccupation with worthlessness, suicidal ideation, psychotic 

symptoms, or psychomotor retardation. 

 

From American Psychiatr ic Association. Diagnostic and Statist ical  

Manual of Mental  Disorders. 4th ed. Text rev. Washington, DC: 

American Psychiatric Association; 2000, with permission. 

 

 

http://www.ramamental.com


 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี                        http://www.ramamental.com 
 

29 

29 

 

Table 5 DSM-IV-TR Diagnostic Criteria for Dysthymic Disorder 

A. Depressed mood for most of the day, for more days than not, as 

indicated by subjective account or observation by others, for at least 

2 years. Note: In chi ldren and adolescents, mood can be ir ri table, 

and duration must be at least 1 year. 

B. Presence, whi le depressed, of two (or more) of the fol lowing: 

   (1) Poor appeti te or overeating 

   (2) Insomnia or hypersomnia 

   (3) Low energy or fatigue 

   (4) Low sel f-esteem 

   (5) Poor concentration or di f f icul ty making decisions 

   (6) Feelings of hopelessness 
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C. Dur ing the 2-year period (1 year for chi ldren or adolescents) of 

the disturbance, the person has never been without the symptoms in 

Cri ter ia A and B for more than 2 months at a t ime. 

D. No major depressive episode has been present dur ing the f irst 2 

years of the disturbance (1 year for chi ldren and adolescents) ; that 

is, the disturbance is not better accounted for by chronic major 

depressive disorder or major depressive disorder, in part ial 

remission. 

   Note: There may have been a previous major depressive episode, 

provided that there was a ful l remission (no signi f icant signs or 

symptoms for 2 months) before development of the dysthymic 

disorder. In addition, after the ini tial 2 years (1 year in chi ldren or 

adolescents) of dysthymic disorder, there may be super imposed 

episodes of major depressive disorder, in which case both diagnoses 

may be given when the cri teria are met for a major depressive 

episode. 

E. There has never been a manic episode, a mixed episode, or a 

hypomanic episode, and cr i teria have never been met for cyclothymic 

disorder. 
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F. The disturbance does not occur exclusively dur ing the course of a 

chronic psychotic disorder, such as schizophrenia or delusional 

disorder. 

G. The symptoms are not due to the direct physiological effects of a 

substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general medical 

condit ion (e.g., hypothyroidism). 

H. The symptoms cause cl inical ly signi ficant distress or impairment in 

social , occupational , or other important areas of functioning. 

Specify i f : 

   Early onset: i f onset is before 21 years of age 

   Late onset: i f onset is at 21 years of age or older. 

Specify i f ( for most recent 2 years of dysthymic disorder) : 

   With atypical features. 
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From American Psychiatr ic Association. Diagnostic and Statist ical  

Manual of Mental  Disorders. 4th ed. Text rev. Washington, DC: 

American Psychiatric Association; 2000, with permission. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 6 DSM-IV-TR Diagnostic Criteria for Depressive Disorder Not 

Otherwise Specif ied 
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The depressive disorder not otherwise speci f ied category includes 

disorders with depressive features that do not meet the cr i ter ia for 

major depressive disorder, dysthymic disorder, adjustment disorder 

with depressed mood, or adjustment disorder with mixed anxiety and 

depressed mood. Sometimes depressive symptoms can present as 

part of an anxiety disorder not otherwise speci f ied. Examples of 

depressive disorder not otherwise speci fied include: 

1. Premenstrual dysphoric disorder: In most menstrual cycles 

dur ing the past year, symptoms (e.g., markedly depressed 

mood, marked anxiety, marked affective labi l i ty, and decreased 

interest in activ i ties) regular ly occurred during the last week of 

the luteal phase (and remitted within a few days of the onset 

of menses). These symptoms must be severe enough to 

markedly inter fere with work, school, or usual activ i ties and 

must be enti rely absent for at least 1 week postmenses.  

2. Minor depressive disorder: episodes of at least 2 weeks of 

depressive symptoms but with fewer than the f ive i tems 

required for major depressive disorder.  

3. Recurrent br ief depressive disorder: depressive episodes 
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last ing from 2 days to as long as 2 weeks, occurring at least 

once a month for 12 months (not associated with the menstrual 

cycle) .  

4. Postpsychotic depressive disorder of schizophrenia: a major 

depressive episode that occurs dur ing the residual phase of 

schizophrenia.  

5. A major depressive episode superimposed on delusional 

disorder, psychotic disorder not otherwise speci f ied, or the 

active phase of schizophrenia.  

6. Situations in which the cl inic ian has concluded that a 

depressive disorder is present but is unable to determine 

whether i t is pr imary, due to a general medical condition, or 

substance induced. 

 

From American Psychiatr ic Association. Diagnostic and Statist ical  

Manual of Mental  Disorders. 4th ed. Text rev. Washington, DC: 

American Psychiatric  

 

 

Table 7 DSM-IV-TR Research Criteria for Minor Depressive Disorder 
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A. A mood disturbance, defined as fol lows: 

   (1) At least two (but less than f ive) of the fol lowing symptoms have 

been present dur ing the same 2-week per iod and represent a change 

from previous functioning; at least one of the symptoms is (a) or (b) : 

      (a) Depressed mood most of the day, near ly every day, as 

indicated by subjective report (e.g., feels sad or empty) or 

observation made by others (e.g., appears tearful) . Note: In chi ldren 

and adolescents, can be irr i table mood. 

      (b) Markedly diminished interest or pleasure in all , or almost al l , 

activ i t ies most of the day, near ly every day (as indicated by 

subjective account or observation made by others) . 

      (c) Signi ficant weight loss when not diet ing or weight gain (e.g., 

a change of more than 5 percent of body weight in a month) or 

decrease or increase in appeti te near ly every day. Note: In chi ldren, 

consider failure to make expected weight gains. 
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      (d) Insomnia or hypersomnia near ly every day. 

      (e) Psychomotor agi tation or retardation near ly every day 

(observable by others, not merely subjective feel ings of restlessness 

or being slowed down). 

      ( f) Fatigue or loss of energy nearly every day. 

      (g) Feel ings of worthlessness or excessive or inappropr iate guil t 

(which may be delusional) near ly every day (not merely sel f- reproach 

or gui l t about being sick) . 

      (h) Diminished abi li ty to think or to concentrate or 

indecisiveness, near ly every day (by subjective account or as 

observed by others) . 

      ( i)  Recurrent thoughts of death (not just fear of dying), recurrent 

suicidal ideation without a speci f ic plan, or a suicide attempt or a 

speci f ic plan for committing suicide. 

   (2) The symptoms cause cl inical ly signi ficant distress or 

impairment in social , occupational , or other important areas of 
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functioning. 

   (3) The symptoms are not due to the direct physiological effects of 

a substance (e.g., a drug of abuse or a medication) or a general 

medical condit ion (e.g., hypothyroidism). 

   (4) The symptoms are not better accounted for by bereavement 

( i .e., a normal reaction to the death of a loved one). 

B. There has never been a major depressive episode, and cr i teria are 

not met for dysthymic disorder. 

C. There has never been a manic episode, a mixed episode, or a 

hypomanic episode, and cr i teria are not met for cyclothymic disorder. 

Note: This exclusion does not apply i f al l  of the manic- l ike, mixed-

l ike, or hypomanic-l ike episodes are substance or treatment induced. 

D. The mood disturbance does not occur exclusively dur ing 

schizophrenia, schizophreni form disorder, schizoaffective disorder, 

delusional disorder, or psychotic disorder not otherwise speci f ied. 
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From American Psychiatr ic Association. Diagnostic and Statist ical  

Manual of Mental  Disorders. 4th ed. Text rev. Washington, DC: 

American Psychiatric Association; 2000, with permission. 

 

 
 
 
 
 
 

Table 8 DSM-IV-TR Research Criteria for Recurrent Brief  Depressive 

Disorder 

 

A. Cri teria, except for duration, are met for a major depressive 

episode. 

B. The depressive per iods in Cri ter ion A last at least 2 days but 

less than 2 weeks. 
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C. The depressive per iods occur at least once a month for 12 

consecutive months and are not associated with the menstrual 

cycle. 

D. The periods of depressed mood cause clinical ly signi f icant 

distress or impairment in social , occupational , or other important 

areas of functioning. 

E. The symptoms are not due to the direct physiological effects of a 

substance (e.g., a drug of abuse or a medication) or a general 

medical condit ion (e.g., hypothyroidism). 

F. There has never been a major depressive episode, and cr i teria 

are not met for dysthymic disorder. 

G. There has never been a manic episode, a mixed episode, or a 

hypomanic episode, and cr i teria are not met for cyclothymic 

disorder. Note: This exclusion does not apply i f al l  of the manic-

l ike, mixed- like, or hypomanic- like episodes are substance or 

treatment induced. 

H. The mood disturbance does not occur exclusively dur ing 
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schizophrenia, schizophreni form disorder, schizoaffective disorder, 

delusional disorder, or psychotic disorder not otherwise speci f ied. 

 

From American Psychiatr ic Association. Diagnostic and Statist ical  

Manual of Mental  Disorders. 4th ed. Text rev. Washington, DC: 

American Psychiatric Association; 2000, with permission. 

 

 
 
 

Table 9 DSM-IV-TR Research Criteria for Premenstrual Dysphoric 

Disorder 

 

A. In most menstrual cycles dur ing the past year, f ive (or more) of 

the fol lowing symptoms were present for most of the t ime dur ing the 

last week of the luteal phase, began to remit within a few days after 

the onset of the fol l icular phase, and were absent in the week 

postmenses, with at least one of the symptoms being ei ther (1) , (2) , 

http://www.ramamental.com


 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบด ี                        http://www.ramamental.com 
 

41 

41 

(3) , or (4) : 

   (1) Markedly depressed mood, feel ings of hopelessness, or sel f-

deprecating thoughts 

   (2) Marked anxiety, tension, feel ings of being “keyed up” or “on 

edge” 

   (3) Marked affective labil i ty (e.g., feel ing suddenly sad or tearful , 

increased sensi t ivi ty to rejection) 

   (4) Persistent and marked anger or ir ri tabi l i ty or increased 

interpersonal conflicts 

   (5) Decreased interest in usual activ i t ies (e.g., work, school, 

fr iends, hobbies) 

   (6) Subjective sense of di f ficul ty in concentrating 

   (7) Lethargy, easy fat igabi l i ty, or marked lack of energy 

   (8) Marked change in appeti te, overeating, or speci fic food 

cravings 
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   (9) Hypersomnia or insomnia 

   (10) A subjective sense of being overwhelmed or out of control 

   (11) Other physical symptoms, such as breast tenderness or 

swell ing, headaches, joint or muscle pain, a sensation of “bloating,” 

weight gain 

Note: In menstruating females, the luteal phase corresponds to the 

per iod between ovulation and the onset of menses, and the fol l icular 

phase begins with menses. In nonmenstruating females (e.g., those 

who have had a hysterectomy), the t iming of luteal and fol l icular 

phases may require measurement of circulat ing reproductive 

hormones. 

B. The disturbance markedly inter feres with work or school or with 

usual social activi t ies and relat ionships with others (e.g., avoidance 

of social activ i ties, decreased productivi ty and eff ic iency at work or 

school) . 

C. The disturbance is not merely an exacerbation of the symptoms of 

another disorder, such as major depressive disorder, panic disorder, 
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dysthymic disorder, or a personal i ty disorder (al though i t may be 

super imposed on any of these disorders) . 

D. Cr i ter ia A, B, and C must be confi rmed by prospective dai ly 

rat ings during at least two consecutive symptomatic cycles. (The 

diagnosis may be made provisional ly pr ior to this confirmation.) 

 

From American Psychiatr ic Association. Diagnostic and Statist ical  

Manual of Mental  Disorders . 4th ed. Text rev. Washington, DC: 

American Psychiatric Association; 2000, with permission. 
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Table 4 DSM-IV-TR Criteria for Severity, Psychotic, and Remission 

Specif iers for Current (or Most Recent)  Major Depressive Episode 

 

Note: Code in f i f th digi t . Mild, moderate, severe without psychotic 

features, and severe with psychotic features can be appl ied only i f 

the cr i teria are currently met for a major depressive episode. In 

part ial remission and in ful l  remission, they can be appl ied to the 

most recent major depressive episode in major depressive disorder 

and to a major depressive episode in bipolar I or II disorder only i f i t 

is the most recent type of mood episode. 

Mild: Few, i f any, symptoms in excess of those required to make the 

diagnosis. Symptoms resul t in only minor impairment in occupational 

functioning or in usual social activ i t ies or relat ionships with others. 

Moderate: Symptoms or functional impairment between mild and 

severe . 

Severe without psychotic features: Several symptoms in excess of 
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those required to make the diagnosis. Symptoms markedly inter fere 

with occupational functioning or with usual social activ i ties or 

relat ionships with others. 

Severe with psychotic features: Delusions or hal lucinations. If 

possible, speci fy whether the psychotic features are mood-congruent 

or mood- incongruent: 

   Mood-congruent psychotic features: Delusions or hal lucinations 

whose content is entirely consistent with the typical depressive 

themes of personal inadequacy, gui l t , disease, death, nihi l ism, or 

deserved punishment. 

   Mood-incongruent psychotic features: Delusions or 

hal lucinations whose content does not involve typical depressive 

themes of personal inadequacy, gui l t , disease, death, nihi l ism, or 

deserved punishment. Included are such symptoms as persecutory 

delusions (not directly related to depressive themes), thought 

insert ion, thought broadcasting, and delusions of control . 

In part ial remission: Symptoms of a major depressive episode are 

present, but ful l  cr i ter ia are not met, or there is a per iod without any 
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signi f icant symptoms of a major depressive episode lasting less than 

2 months after the end of the major depressive episode. ( If the major 

depressive episode was super imposed on dysthymic disorder, the 

diagnosis of dysthymic disorder alone is given once the ful l  cr i teria 

for a major depressive episode are no longer met.) 

In full remission: Dur ing the past 2 months, no signi f icant signs or 

symptoms of the disturbance were present. 

Unspecif ied . 

 

From American Psychiatr ic Association. Diagnostic and Statist ical  

Manual of Mental  Disorders. 4th ed. Text rev. Washington, DC: 

American Psychiatric Association; 2000, with permission. 
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