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CSDD ฉบบัภาษาไทย (การสมัภาษณผ์ูด้แูล) 
 
รหสั  วนัที ่    ชือ่ผูท้ดสอบ   ____________________________ 
 
ค าแนะน าในการสมัภาษณ:์ ผม/ดฉัินจะถามค าถามเกีย่วกบัความรูส้กึของญาตขิองคณุในชว่งหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา ผม/ดฉัินสนใจความเปลีย่นแปลงของเขาทีค่ณุ
ไดส้งัเกตเห็น และระยะเวลาของการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ใหท้ าเครือ่งหมาย x หรอื  ทีต่วัเลขในชอ่งขวามอื 

A. อาการแสดงเกีย่วกบัอารมณ์  
1. ความวติกกงัวล: (การแสดงออกถงึความวติกกงัวล ครุน่คดิ กงัวล)  
- ญาตขิองคณุรูส้กึกงัวลในหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมาไหม  
- เขากงัวลเรือ่งอะไรทีต่ามธรรมดาแลว้เขาอาจจะไมค่อ่ยกงัวลไหม หรอืครุน่คดิเรือ่งอะไรทีอ่าจจะดจูะไมค่อ่ยส าคัญนัก  
- ญาตขิองคณุเคยมกีารแสดงถงึความกงัวล ตงึเครยีด ทกุขท์รมานใจ หรอืหวาดวติกไหม  

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

2. ความเศรา้: (การแสดงออกถงึความเศรา้ เสยีงเศรา้ ๆ รอ้งไห ้การหลั่งน ้าตา)  
- ญาตขิองคณุรูส้กึซมึเศรา้ เศรา้หรอืหมน่หมอง หดหูใ่นหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมาไหม  
- เขารอ้งไหไ้หม ในหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา 
- มกีีว่นัทีเ่ขารูส้กึอยา่งนี ้แตล่ะวนันานเทา่ไร  

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

3. ขาดปฏกิริยิาตอ่เหตกุารณ์ทีส่รา้งความยนิด:ี สมมตุวิา่มเีหตกุารณ์ทีส่รา้งความยนิด ีเกดิขึน้วนันี ้(เชน่ ไปเทีย่วกบัคูส่มรส 
ไปเจอเพือ่นๆ ไปเยีย่มหลานๆ) ญาตขิองคณุจะสามารถมคีวามสขุอยา่งเต็มทีไ่หม หรอือารมณ์ของเขาจะเป็นสิง่ขัดขวางความ
สนใจของเขาในกจิกรรมหรอืเหตกุารณ์นัน้ไหม อารมณ์ของญาตขิองคณุมผีลกบัสิง่ตา่งๆ เหลา่นีไ้หม:  
- ความสามารถของเขาทีจ่ะสนุกสนานในกจิกรรมตา่ง ๆ ทีเ่คยสรา้งความสขุเพลดิเพลนิแกเ่ขามากอ่น  
- สิง่รอบตัวของเขา  
- ความรูส้กึของเขาตอ่ครอบครัวและเพือ่นๆ  

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

4. ความหงุดหงดิ: (ร าคาญงา่ย อารมณ์เสยี) 
- ญาตขิองคณุอารมณเ์สยีหรอืร าคาญงา่ยไหมในหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา  
- เขารูส้กึหงดุหงดิ ไมอ่ดทน หรอืโมโหอยูเ่รือ่ย ๆ ไหมในชว่งสปัดาหน์ี ้ 

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

B. พฤตกิรรมแปรปรวน  
5. กระวนกระวาย: (อยูไ่มน่ิง่ บดิมอื ดงึผม)  
- ญาตขิองคณุงุน่งา่นหรอือยูไ่มน่ิง่ไหมในสปัดาหท์ีผ่า่นมาจนเขาไมส่ามารถจะน่ังนิง่ ๆ ไดเ้ป็นเวลาหนึง่ชัว่โมง  
- ญาตขิองคณุกระวนกระวายมากเสยีจนคณุหรอืคนอืน่ ๆ สงัเกตไดไ้หม (ความกระวนกระวายอาจจะรวมพฤตกิรรมบางอยา่งเชน่
จับมอืไปมา เลน่ผม บดิมอื ดงึผม และ/หรอืกดัรมิฝีปาก) คณุไดส้งัเกตพฤตกิรรมดังเชน่ทีว่า่มานีใ้นญาตขิองคณุในสปัดาหท์ี่
ผา่นมาไหม 

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

6. ความเชือ่งชา้: (การเคลือ่นไหวชา้ การพดูชา้ การตอบสนองชา้) ญาตขิองคณุมกีารพดูหรอืเคลือ่นไหวชา้กวา่ปกตขิองเขา
ไหม อาการนีอ้าจรวมถงึ:  
- ความชา้ของความคดิตา่ง ๆ หรอืการพดู  
- การตอบค าถามของเขาชา้  
- การเคลือ่นไหว และ/หรอืปฏกิริยิาทีช่า้ลง  

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

7. การบน่อาการทางกายหลาย ๆ อยา่ง: ในสปัดาหท์ีผ่า่นมา ญาตขิองคณุมอีาการทางกายเหลา่นีไ้หม (ทีม่ากกวา่ปกตขิอง
เขา)  
- อาหารไมย่อ่ย - ทอ้งผกู - ทอ้งเสยี  
- ปวดเกร็งกระเพาะอาหาร - เรอ - ปวดขอ้  
- ปวดหลงั - ปวดกลา้มเนือ้ - ปัสสาวะบอ่ย  
- เหงือ่ออก - ปวดศรีษะ - ใจสัน่  
- หายใจเร็ว (หอบ)  
หากคณุสงัเกตวา่ญาตขิองคณุมอีาการใดอาการหนึง่เหลา่นี ้ 

- อาการเหลา่นีร้บกวนญาตขิองคณุมากขนาดไหน  
- อาการเหลา่นีร้นุแรงแคไ่หน  
- ในสปัดาหท์ีผ่า่นมาอาการเหลา่นีเ้กดิบอ่ยแคไ่หน  

แนวทางการใหค้ะแนน: หา้มใหค้ะแนนอาการทีเ่ป็นผลขา้งเคยีงจากยาหรอือาการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะกบัโรคทางเดนิอาหาร  

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

8. การสูญเสยีความสนใจอยา่งเฉยีบพลนั: (มสีว่นรว่มในกจิกรรมทีเ่คยท าเป็นประจ านอ้ยลง)  
- ญาตขิองคณุใชเ้วลาท าอะไรบา้งในสปัดาหท์ีผ่า่นมา (ไมร่วมการท างานและงานบา้น)  
- ญาตขิองคณุยังคงรูส้กึสนใจในกจิกรรมหรอืงานอดเิรกทีเ่ขาเคยชอบท าไหม  
- ญาตขิองคณุใชเ้วลานอ้ยลงในการท ากจิกรรมเหลา่นีไ้หม  
หากเขาดไูมค่อ่ยจะสนใจหรอืไมอ่ยากรว่มกจิกรรมตา่ง ๆ ในสปัดาหท์ีผ่า่นมา: ญาตขิองคณุตอ้งบังคับตัวเองในการท าสิง่ตา่ง ๆ 
ทีต่ามปกตแิลว้เขาเคยชอบไหม ญาตขิองคณุไดห้ยดุท าอะไรทีเ่ขาเคยท าไหม เขาอยากท าอะไรทีเ่ขาเคยท าแลว้มคีวามสขุ
เพลนิเพลนิไหม หรอืเขาหมดความสนใจในงานอดเิรกหลาย ๆ อย่างทีเ่ขาเคยท าแลว้มคีวามสขุเพลนิเพลนิไหม  
แนวทางในการใหค้ะแนน: การใหค้ะแนนขอ้นีค้วรอาศยัการหมดความสนใจในสปัดาหท์ีผ่า่นมา ขอ้นีค้วรไดค้ะแนน 0 คะแนน 
หากการหมดความสนใจนัน้เป็นมานาน (นานกวา่ 1 เดอืน) และไมไ่ดแ้ยล่งจากเดมิในชว่ง 1 เดอืนทีผ่า่นมา ขอ้นีค้วรไดค้ะแนน 
0 คะแนน หากผูป่้วยไมไ่ดเ้ขา้รว่มกจิกรรมเพราะความเจ็บป่วยทางรา่งกายหรอืความทพุพลภาพ หรอืหากผูป่้วยม ีapathy ที่
สมัพันธก์บั dementia มาตลอด  

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

C. อาการแสดงทางรา่งกาย  
9. เบือ่อาหาร: (กนินอ้ยกวา่เดมิ)  
- ความอยากอาหารของญาตขิองคณุเป็นอยา่งไรในสปัดาหท์ีผ่า่นมาเทยีบกบัปกต ิ 
- มันลดลงหรอืไม ่  
- ญาตขิองคณุรูส้กึไมค่อ่ยหวิหรอืตอ้งคอยเตอืนตัวเองใหก้นิอาหารไหม  
- คนอืน่ ๆ ตอ้งคะยัน้คะยอหรอืเคีย่วเข็ญใหเ้ขากนิไหม  

[0] ไมม่ ี
[1] เบือ่อาหาร แตย่ังกนิ
ไดเ้อง 
[2] กนิเฉพาะเมือ่ถกู
กระตุน้หรอืคะยัน้คะยอ
เทา่นัน้ 

10. น า้หนกัลด:  
- ญาตขิองคณุน ้าหนักลดไหมในหนึง่เดอืนทีผ่า่นมาโดยทีเ่ขาไมไ่ดต้ัง้ใจหรอืพยายามจะลดน ้าหนัก (หากไมแ่น่ใจ: เสือ้ผา้ของ
ญาตคิณุหลวมไปไหม)  
- หากน ้าหนักทีล่ดนัน้สมัพันธก์บัโรคในขณะนี ้(คอืไมเ่กีย่วกบัการคมุอาหารหรอืออกก าลังกาย) น ้าหนักเขาลดลงกีก่โิลกรัม  
 
 

[0] ไมม่ ี
[1] มนี ้าหนักลด 
[2] น ้าหนักลดมากกวา่ 5 
ปอนด ์(2.27 กโิลกรัม) 
ในหนึง่เดอืนทีผ่า่นมา 
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11. ไมม่เีร ีย่วแรง: (เพลยีงา่ย ไมส่ามารถจะท างานกจิกรรมไดน้าน ๆ -- ใหค้ะแนนเฉพาะเมือ่การเปลีย่นแปลงนัน้เป็นไปอยา่ง
เฉียบพลัน หรอืในเวลานอ้ยกวา่หนึง่เดอืน)  
- เรีย่วแรงของญาตขิองคณุเป็นอยา่งไรในชว่งหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมาเทยีบกบัปกต ิ 
- เขาเพลยีตลอดเวลาไหม   
- เขาของบีเพราะความเพลยีไหม  
- สปัดาหน์ีญ้าตขิองคณุมอีาการเหลา่นีเ้นือ่งจากหมดแรง (ไมใ่ชจ่ากปัญหาดา้นรา่งกาย) ไหม  

 หนักแขนหนักขา หลงั หรอืศรีษะ  
 รูส้กึเหมอืนตอ้งลากสงัขารมาทัง้วนั  

- ญาตขิองคณุเพลยีงา่ยกวา่เดมิไหมสปัดาหน์ี ้ 
แนวทางการใหค้ะแนน: การใหค้ะแนนขอ้นีค้วรใหเ้มือ่การไมม่เีรีย่วแรงนัน้เกดิขึน้ในชว่งหนึง่สปัดาหก์อ่นการสมัภาษณ์ ควรให ้
คะแนน 0 คะแนน หากการไมม่เีรีย่วแรงนีเ้กดิมานาน (นานกวา่ 1 เดอืน) และไมม่อีาการมากขึน้ในหนึง่เดอืนทีผ่า่นมา  

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

D. อาการทีเ่ป็นวงจร  
12. การผนัแปรของอารมณ์ระหวา่งวนั: (อาการแยล่งในตอนเชา้) เกีย่วกบัอารมณ์ของญาตคิณุ (ความรูส้กึและอาการ
ซมึเศรา้ของเขา) มชีว่งไหนของวนัไหมทีเ่ขามักจะรูส้กึดขี ึน้หรอืแยล่ง (หรอืมคีวามแตกตา่งหรอืหลากหลายไหมในแตว่นัหรอื
สถานการณ์)  
หากตอบ ใช ่มคีวามแตกตา่งของอารมณ์ระหวา่งวนั: ความซมึเศรา้ของญาตขิองคณุแยล่งในตอนเชา้หรอืตอนเย็น  
หากแยล่งในตอนเชา้: มันเป็นความแตกตา่งทีเ่ล็กนอ้ย หรอืสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน  
แนวทางการใหค้ะแนน: ควรใหค้ะแนนความผันแปรของอารมณ์ระหวา่งวนัเมือ่อาการแยล่งในตอนเชา้ การเปลีย่นแปลงของ
อารมณ์ในตอนเย็นอาจเป็นเกีย่วกบั sundowning ในผูป่้วย dementia และไมค่วรใหค้ะแนน  

[0] ไมม่ ี
[1]  ม ี

13. หลบัยาก: (หลับดกึกวา่เดมิ)  
- ญาตขิองคณุมปัีญหาหลับยากไหมในหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา  
- พอเขา้นอนแลว้ เขาตอ้งใชเ้วลานานขึน้กวา่เดมิไหมกวา่จะหลับได ้(เชน่ มากกวา่ 30 นาท)ี  
แนวทางการใหค้ะแนน: ให ้1 คะแนน หากผูป่้วยมปัีญหานอนหลับยากสองสามคนืในสปัดาหท์ีผ่า่นมา ให ้2 คะแนน หากเขา
หลับยากทกุคนืในสปัดาหท์ีผ่า่นมา  

[0] ไมม่ ี
[1] นอนหลับยาก 2-3 
คนื 
[2] หลับยากทกุคนื 

14. ตืน่กลางดกึบอ่ย: ญาตขิองคณุตืน่กลางดกึบอ่ยไหมในหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา เขาตืน่ขึน้มานานแคไ่หน  
หาก ใช:่ เขาลกุออกจากเตยีงไหม เขาแคต่ืน่ไปหอ้งน ้าแลว้กลับมานอนตอ่หรอืเปลา่  
 
แนวทางการใหค้ะแนน: หา้มใหค้ะแนนหากเป็นการไปเขา้หอ้งน ้าแลว้กลับมานอนตอ่ได ้ให ้1 คะแนน หากนอน
กระสบักระสา่ยหรอืการนอนถกูรบกวนเป็นครัง้คราวในสปัดาหท์ีผ่า่นมา และไมล่กุออกจากเตยีง (ยกเวน้ไปเขา้หอ้งน ้า) ให ้
คะแนน 2 คะแนน หากเขาลกุออกจากเตยีงกลางดกึ (ดว้ยเหตผุลอืน่นอกเหนอืจากไปปัสสาวะ) และ/หรอืตืน่ทกุคนืในสปัดาหท์ี่
ผา่นมา 

[0] ไมม่ ี
[1] นอนกระสบักระสา่ย
หรอืการนอนถกูรบกวน
เป็นครัง้คราว 
[2] ลกุออกจากเตยีง
กลางดกึ (ดว้ยเหตผุลอืน่
นอกเหนอืจากไป
ปัสสาวะ) และหรอืตืน่ทกุ
คนื 

15. ตืน่เชา้กวา่ปกต:ิ (เชา้กวา่ทีเ่คยตืน่ประจ า)  
- ญาตขิองคณุตืน่ตอนเชา้เร็วกวา่ปกตไิหมในสปัดาหท์ีผ่า่นมา (โดยไมใ่ชน้าฬกิาหรอืคนปลกุ)  
หาก ใช:่ เขาตืน่เชา้กวา่ปกตแิคไ่หน ญาตขิองคณุลกุออกจากเตยีงเลยไหม หรอืนอนบนเตยีงตอ่ หรอืกลับไปนอนตอ่  
แนวทางการใหค้ะแนน: ให ้1 คะแนน หากเขาตืน่เองแตก่ลบัไปนอนตอ่ไดอ้กี ให ้2 คะแนน หากเขาตืน่เชา้กวา่ปกตแิลว้ลกุ
จากเตยีงเลย (ไดแ้ก ่เขาไมส่ามารถกลับไปหลับตอ่ไดอ้กี)  

[0] ไมม่ ี
[1] ตืน่เองแตก่ลบัไป
นอนตอ่ไดอ้กี 
[2] ตืน่เชา้กวา่ปกตแิลว้
ลกุจากเตยีงเลย 

E. ความคดิแปรปรวน  
16. การฆา่ตวัตาย: (รูส้กึวา่ชวีติไรค้า่ มคีวามปรารถนาจะฆา่ตัวตาย หรอืพยายามฆา่ตัวตาย)  
- ในหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา ญาตขิองคณุมคีวามคดิวา่ชวีติไรค้า่ หรอืคดิวา่น่าจะตายไปเสยีดกีวา่บา้งไหม   
- เขามคีวามคดิจะท ารา้ยตัวเองหรอืฆา่ตัวตายไหม  
แนวทางการใหค้ะแนน: ให ้1 คะแนน ส าหรับ passive suicidal ideation (ไดแ้ก ่รูส้กึวา่ชวีติไรค้า่แตไ่มม่กีารวางแผน) ให ้2 
คะแนนส าหรับการมคีวามปรารถนาจะฆา่ตัวตายอยา่ง active และ/หรอืการพยายามฆา่ตัวตายทีผ่า่นมาเร็ว ๆ นี ้มกีารขูห่รอืมแีผน 
การมปีระวตัขิองการพยายามฆา่ตัวตายมาแลว้แตไ่มม่ ีpassive หรอื active suicidal ideation ในปัจจบุันไมต่อ้งใหค้ะแนน 

[0] ไมม่ ี
[1] รูส้กึวา่ชวีติไรค้า่แต่
ไมม่กีารวางแผน 
[2] มคีวามปรารถนาจะ
ฆา่ตัวตาย/มกีารพยายาม
ฆา่ตัวตายไมน่านมานี้ 

17. การลดความส าคญัของตวัเอง: (การต าหนติัวเอง ความภาคภมูใิจในตัวเองนอ้ย มคีวามรูส้กึลม้เหลว)  
- ญาตขิองคณุรูส้กึอยา่งไรเกีย่วกบัตัวเองในชว่งหนึง่สปัดาหท์ีผ่า่นมา  
- เขาต าหนติัวเอง รูส้กึวา่ตัวเองไดท้ าอะไรผดิพลาดลงไป หรอืท าใหค้นอืน่เสยีใจไหม  
- เขารูส้กึผดิเกีย่วกบัอะไรทีเ่ขาไดท้ าลงไปหรอืไมไ่ดท้ าไหม 
- เขาเปรยีบเทยีบตัวเองกบัคนอืน่ ๆ หรอืรูส้กึวา่ตัวเองไรค้า่ หรอืลม้เหลวไหม 
- เขาเคยบอกวา่เขา “ไมม่อีะไรดเีลย” หรอื “ต ่าตอ้ย” ไหม  
แนวทางการใหค้ะแนน: ให ้1 คะแนนส าหรับการสญูเสยีความภาคภมูใิจในตัวเองหรอืการต าหนติัวเอง ให ้2 คะแนนส าหรับ
ความรูส้กึลม้เหลวหรอืค าบอกเลา่วา่เขาไรค้ณุคา่ ต ่าตอ้ยหรอืไมม่อีะไรดเีลย  

[0] ไมม่ ี
[1] สญูเสยีความ
ภาคภมูใิจในตัวเองหรอื
การต าหนติัวเอง 
[2] รูส้กึลม้เหลว ไร ้
คณุคา่ ต ่าตอ้ย หรอืไมม่ี
อะไรดเีลย  
 

18. การมองโลกในแงล่บ: (การคาดการณ์ในสิง่เลวรา้ยทีส่ดุ)  
- ในชว่งสปัดาหท์ีผ่า่นมา ญาตขิองคณุรูส้กึในทางลบหรอืทอ้เกีย่วกบัอนาคตของเขาไหม  
- ญาตขิองคณุสามารถมองเห็นสถานการณ์ของตัวเองดขีึน้ไหม  
- ญาตขิองคณุรูส้กึเชือ่มั่นขึน้ไหมหากมใีครบอกวา่อะไร ๆ มันจะดขีึน้เอง หรอืสถานการณ์ของเขาจะดขีึน้  

[0] ไมม่ ี
[1] รูส้กึในทางลบ แต่
ยังคงเชือ่มั่นในตัวเอง
หรอืคนอืน่ 
[2] หมดหวงัและไม่
สามารถเชือ่มั่นวา่อนาคต
จะดขีึน้ได ้ 

19. ความหลงผดิทีเ่ขา้กนัไดก้บัอารมณ์: (หลงผดิวา่ยากจน ป่วย หรอืสญูเสยี)  
- ญาตขิองคณุมคีวามคดิทีค่นอืน่ ๆ มองวา่แปลกไหม 
- ญาตขิองคณุคดิวา่ความเจ็บป่วยของเขาตอนนีเ้ป็นจากการถกูลงโทษ หรอืเขาไดท้ าตัวเขาเองซึง่มันไมเ่ป็นเหตเุป็นผลไหม  
- ญาตขิองคณุคดิวา่เขามเีงนิหรอืสมบัตนิอ้ยกวา่ทีเ่ขามอียูจ่รงิ ๆ ไหม  

[0] ไมม่ ี
[1] ม ี

รวมคะแนน _ _/27 

 
1-6 (absence of depression)     7-9 (suggestive of depression)     10-11 (probable major depression)     12-27 (definite major depression) 
 
 


