
การใช้ยาต้านอาการซมึเศร้าในโรงพยาบาล 
 

 

การสํารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ท่ี 4 นีพ้.ศ. 2551-2552 รายงานวา่

พบ ภาวะซมึเศร้าในประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป พบความชกุของโรคนีใ้นผู้หญิง 3.5% และใน

ผู้ชาย 2.2% โดยเฉล่ีย 2.8% และสงูสดุในกลุม่อาย ุ80 ปีขึน้ไป1 สว่นการสํารวจระบาดวิทยาโรคจิต

เวชของไทย พ.ศ. 2546 พบ ความชกุโรคซมึเศร้า (Major depressive disorder) 3.2% (เพศชาย 

2.47% เพศหญิง 3.98%) และโรคซมึเศร้าเรือ้รัง (Dysthymia disorder) 1.18% (เพศชาย 0.77% เพ

หญิง 1.61%)2 นอกจากนี ้รายงานผลการศกึษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 

2547 พบวา่ โรคซมึเศร้าเป็นสาเหตอุนัดบั 1 ของจํานวนปีท่ีสญูเสียเน่ืองจากภาวะบกพร่องทางสขุ

(year of life lost due to disability: YLD) ของผู้หญิง (คดิเป็น 12.6%) และเป็นอนัดบั 2 ของผู้ชาย 

(คดิเป็น 8.1%)3
 

ศ

ภาพ 

ข้อมลูจากการสํารวจตา่งๆ ชีใ้ห้เห็นถงึความสําคญัของกลุม่โรคเครียดและซมึเศร้าใน

องค์ประกอบภาระโรคในคนไทย เอกสารชิน้นี ้ทําการศกึษาการใช้ยาสําหรับกลุม่อาการโรคซมึเศร้า 

(ยากลุม่ antidepressants) ในโรงพยาบาล โดยใช้ฐานข้อมลูการจ่ายยาผู้ ป่วยทัง้หมดในปีงบประมาณ 

2551 จากโรงพยาบาลจํานวน 8 แหง่ และปีงบประมาณ 2550 จากโรงพยาบาลจํานวน 7 แห่ง 

(เน่ืองจากขาดข้อมลูปี 2550 ของโรงพยาบาล 1 แห่งในกลุม่นี)้ ซึง่เป็นโรงพยาบาลท่ีมีขนาดจํานวน

ผู้ ป่วยเฉล่ียตอ่วนัระหวา่ง 12,700-172,944 คน ซึง่อยูใ่นกรุงเทพและตา่งจงัหวดั (โรงพยาบาลท่ีขาด

ข้อมลูปี 2550 มีจํานวนผู้ ป่วยเฉล่ีย 125,608 คนตอ่วนั)   

โดยทําการวิเคราะห์ในประเดน็ตอ่ไปนี ้  

• ภาพรวมใช้ยากลุม่รักษาอาการซมึเศร้า 

• การใช้แยกตามกลุม่อายแุละเพศ  

• ชนิดของยาท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุตาม generic name  

• ยาท่ีมีมลูคา่การใช้สงูสดุตาม generic name 

 
1. ภาพรวมใช้ยากลุ่มรักษาอาการซมึเศร้า 

จากข้อมลูการจ่ายยาของโรงพยาบาล พบวา่ มีผู้ ป่วยจํานวนร้อยละ 6.05 ท่ีได้รับยากลุม่ต้าน

อาการซมึเศร้าในปีงบประมาณ 2551 ซึง่ตวัเลขนีเ้ป็นสดัสว่นท่ีสงูกวา่ตวัเลขจากการสมัภาษณ์ในกลุม่

ประชากรการสํารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ท่ี 4 ข้างต้น 

เม่ือคดิเป็นคา่ยา พบวา่ มีมลูคา่เฉลี่ยตอ่คนตอ่ปีเป็นเงิน 525 บาท และ 587 บาท สําหรับปี 

2550 และปี 2551 ตามลําดบั โดยในจํานวนนี ้ผู้ ป่วยได้รับยาจากบริการผู้ ป่วยนอกมากกวา่บริการ



ผู้ ป่วยใน โดยมีคา่ยากลุม่นีเ้ฉลี่ย 575 บาท และ 616 บาทตอ่คนตอ่ปีในผู้ ป่วยนอก กบั 152 บาท และ 

200 บาทตอ่ admission สําหรับผู้ ป่วยใน 

 

ตารางท่ี 1: คา่ยาต้านอาการซมึเศร้าตอ่ปี แยกผู้ ป่วยนอกและใน 

 

ปีงบประมาณ จํานวน รพ. คา่ยาเฉล่ีย

ตอ่คนตอ่ปี 

คา่ยาเฉล่ีย(OP)ตอ่

คนตอ่ปี 

คา่ยาเฉล่ียตอ่ 

admission 

2550 7 525.01 574.58 152.23 

2551 8 587.37 615.63 200.35 

 

 
2. การใช้แยกตามกลุ่มอายุและเพศ 

เม่ือวิเคราะห์แยกตามกลุม่อายแุละเพศ โดยแบง่ช่วงอายเุป็นช่วงละ 10 ปี พบรูปแบบของ

จํานวนผู้ ป่วยท่ีได้รับยาต้านอาการซมึเศร้าดงัในภาพท่ี 1 และ 2 

ทัง้ 2 ภาพ แสดงจํานวนผู้ ป่วยท่ีได้รับยาต้านอาการซมึเศร้า ซึง่สะท้อนภาระของสงัคมตอ่

สภาพอาการดงักลา่ว พบวา่ ในทัง้ 2 ปีงบประมาณ มีจํานวนผู้ ป่วยกลุม่วยัทํางาน (ช่วงอาย ุ21-60 ปี) 

ใช้ยาต้านอาการซมึเศร้ามากกวา่ช่วงอายอ่ืุน ซึง่นําไปสูป่ระเดน็เร่ืองผลของกลุม่อาการนีต้อ่ผลติภาพ 

(productivity) ของสงัคม นอกจากนีพ้บวา่ ในทกุชว่งกลุม่อาย ุยกเว้นกลุม่เดก็อาย ุ0-10 ปี มีผู้ ป่วย

หญิงท่ีได้รับยากลุม่นีจํ้านวนมากกวา่ผู้ ป่วยชาย สอดคล้องกบัการศกึษาสํารวจสขุภาพประชาชนไทย 

ซึง่เก็บข้อมลูด้วยวธีิการสอบถาม 

คา่ยาตอ่คนตอ่ปี โดยแยกตามกลุม่อายแุละเพศ แสดงในภาพท่ี 3 ซึง่มีคา่เฉลี่ยคา่ยาตอ่คนตอ่

ปีในกลุม่ผู้ ป่วยอาย ุ21-30 ต่ําสดุ และในกลุม่ผู้ ป่วยวยัทํางานต่ํากวา่ในกลุม่ผู้สงูอาย ุซึง่อาจเป็น

เพราะวา่ ประชากรวยัทํางานใช้ยากลุม่นีเ้ป็นครัง้คราว ในขณะท่ีผู้สงูอายอุาจใช้ยาประเภทนีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ืองมากกวา่  

สําหรับกลุม่เดก็อาย ุ0-10 ปี พบวา่เพศชายใช้ยามากกวา่เพศหญิง และมีคา่ยาตอ่คนตอ่ปีสงู

ปานกลาง ซึง่เป็นไปได้วา่เป็นการใช้ตอ่เน่ืองในกลุม่เดก็ท่ีมีอาการเฉพาะ  

 

 



ภาพท่ี 1:  จํานวนผู้ ป่วยท่ีได้รับยาต้านอาการซมึเศร้าแยกตามกลุม่อายแุละเพศ ปี 2550 

 

 
 

ภาพท่ี 2:  จํานวนผู้ ป่วยท่ีได้รับยาต้านอาการซมึเศร้าแยกตามกลุม่อายแุละเพศ ปี 2551 

 

 

 

จาํนวนผูป่้วย 

อาย ุ

จาํนวนผูป่้วย 

อาย ุ

 



ภาพท่ี 3: คา่ยาตอ่คนตอ่ปีแจกแจงตามช่วงอายแุละเพศ 

 

 
 

 

 
3. ชนิดของยาที่ใช้บ่อยที่สุดตาม generic name  

จากข้อมลูใบสัง่ยาทัง้หมดท่ีมียาในกลุม่ต้านอาการซมึเศร้า เม่ือวเิคราะห์ดวูา่มีการสัง่ยา

ใดบ้างในกลุม่นี ้พบวา่ยา 5 อนัดบัแรกท่ีมีการสัง่ใช้มากท่ีสดุ (ตามช่ือสามญัทางยา) ตามลําดบัคือ   

(1) Amitriptyline 

(2) Fluoxetine 

(3) Nortriptyline 

(4) Sertraline 

(5) Imipramine 

ซึง่เป็นยา 5 อนัดบัแรกชดุเดียวกนั และมี ranking ในแบบเดียวกนัทัง้ปี 2550 และปี 2551 

(ภาพท่ี 4 และ 5) 



 
ภาพท่ี 4: ชนิดของยาต้านอาการซมึเศร้าท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกตามจํานวนใบสัง่ยา ปี 2551 
 

 
 หมายเหต:ุ ข้อมลูจากรพ. 8 แหง่ 
 
 

ภาพท่ี 5: ชนิดของยาต้านอาการซมึเศร้าท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกตามจํานวนใบสัง่ยา ปี 2550 

 
 หมายเหต:ุ ข้อมลูจากรพ. 7 แหง่ 
 
 
4. ยาที่มีมูลค่าการใช้สูงสุดตาม generic name 

เม่ือวิเคราะห์ตามมลูคา่ยา พบวา่ยาชนิดท่ีมีคา่ใช้จา่ยสงูสดุในแตล่ะปีตามช่ือสามญัทางยา 5 

อนัดบัแรก สําหรับปี 2551 คือ 



(1) Sertraline  

(2) Escitalopram 

(3) Venlafaxine 

(4) Fluoxetine 

(5) Fluvoxamine 

 

สว่นของปี 2550 ยาชนิดท่ีมีคา่ใช้จ่ายสงูสดุใน 4 อนัดบัแรก เป็นยาตวัเดียวกนักบัของปี 2551 

ตา่งกนัในอนัดบัท่ี 5 คือเป็น Amitriptyline ซึง่เป็นยาท่ีการสัง่จ่ายบอ่ยท่ีสดุ (อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจาก 

ข้อมลูท่ีใช้วิเคราะห์ในแตล่ะปีมาจากจํานวนโรงพยาบาลท่ีตา่งกนั จงึไมส่ามารถมองเป็นแนวโน้มของ

การใช้ยาระหวา่งสองปีดงักลา่ว) 

 

 

ภาพท่ี 6: มลูคา่การสัง่ใช้ยาต้านอาการซมึเศร้า 5 อนัดบัแรก ปี 2551 

 

 
 หมายเหต:ุ ข้อมลูจากรพ. 8 แหง่ 
 



 

ภาพท่ี 7: มลูคา่การสัง่ใช้ยาต้านอาการซมึเศร้า 5 อนัดบัแรก ปี 2550 

 

 
 หมายเหต:ุ ข้อมลูจากรพ. 7 แหง่ 

 
 

5. สรุป 
ความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชเป็นกลุม่ของความเจ็บป่วยท่ีคนในสงัคมโดยทัว่ไปมีความเข้าใจ 

และให้ความเห็นใจ น้อยกวา่ความเจ็บป่วยทางกาย อยา่งไรก็ตาม ในสงัคมเมืองและสงัคมยคุใหม ่ท่ี

วิถีชีวิตดําเนินไปอยา่งรวดเร็วและมีการแขง่ขนั มีความขดัแย้งสงู มีเหตใุห้คนมีความเส่ียงตอ่อาการ

เครียดและซมึเศร้าได้มากขึน้ กลุม่อาการนี ้ยงัเป็นกลุม่อาการท่ีอาจแฝงอยูค่อ่นข้างมาก เม่ือเทียบกบั

ความเจ็บป่วยทางกาย 

การศกึษาชิน้นี ้เป็นการนําเสนอข้อมลูเบือ้งต้นของสถานการณ์การใช้ยาในกลุม่ต้านอาการ

ซมึเศร้าในโรงพยาบาลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จากข้อมลูพบวา่ มีการใช้ยากลุม่นีใ้นผู้ ป่วยท่ีเข้ามาใช้

บริการในโรงพยาบาล มีสดัสว่นท่ีสงูกวา่ในประชากร (จากผลการสํารวจในการวิจยัอ่ืน) และพบผู้หญิง

มีแนวโน้มในการใช้ยากลุม่นีส้งูกวา่ผู้ชาย นอกจากนี ้พบวา่ มีจํานวนคนในกลุม่วยัทํางานใช้ยาต้าน

อาการซมึเศร้าจํานวนมาก ซึง่อาจมีผลตอ่ผลติภาพของสงัคมและคณุภาพชีวิตในครอบครัวอีกด้วย  
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**** 

• เอกสารชดุนีจ้ดัทําโดย มลูนิธิเพ่ือการวิจยัและพฒันาระบบยา 

• ขอขอบคณุ แผนงานพฒันาระบบข้อมลูขา่วสารแห่งชาต ิ(HISO) สสส. และกรมการแพทย์ (โดยใช้

ข้อมลูบางสว่นจากโครงการท่ีเป็นความร่วมมือระหวา่งกรมการแพทย์กบัศนูย์สารสนเทศและวิจยั

ระบบยา) ท่ีมีสว่นสําคญัในการสนบัสนนุงานวิจยัชิน้นี ้
 


