คำแนะนำสำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในกำรใช้ SIMPLIFIED PSORIASIS INDEX
ประวัติ
Simplified Psoriasis Index (SPI) เป็ นแบบสอบถามทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
หรือผูป้ ่ วยสะเก็ดเงินสามารถทาการประเมินความรุนแรงของโรคและผลกระทบของโรคต่อความเป็ นอยู่ได้อย่างเป็ นประจา
โดยแบบสอบถามนี้ยงั รวมประวัตโิ ดยย่อของโรคและการรักษาทีผ่ ่านมาของผูป้ ่ วย
แบบสอบถาม SPI ถูกพัฒนาขึน้ ทีศ่ ูนย์ผวิ หนัง ซาลฟอร์ด มหานครแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยพัฒนามาจาก
แบบสอบถามต้นแบบทีถ่ ูกพัฒนามาก่อนหน้านี้ คือ Salford Psoriasis Index แต่ SPI นี้จะทาให้งา่ ยขึน้ โดยการใช้ระบบการ
คิดคะแนนวิธใี หม่ และนอกจากนี้ทแ่ี ตกต่างจากฉบับเก่าคือ SPI จะมี 2 รูปแบบทีเ่ สริมกันคือ รูปแบบที่ 1 สาหรับใช้โดย
บุคลากรทางการแพทย์ (health care professionals) จึงมีช่อื เรียกว่า proSPI และ รูปแบบที่ 2 สาหรับใช้โดยผูป้ ่ วยเอง (selfassessment by psoriasis sufferers) จึงมีช่อื เรียกว่า saSPI ทัง้ 2 รูปแบบนี้เหมือนกันทุกประการยกเว้นแต่เพียงจะมีการ
ปรับภาษาทีใ่ ช้ในแบบสอบถาม โดยหลีกเลีย่ งการใช้ศพั ท์เทคนิคในแบบสอบถามทีใ่ ช้กบั ผูป้ ่ วย

คำอธิ บำย
SPI เป็ นการรวมของ 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1. SPI-s คือการประเมินความรุนแรง (severity) ของโรคในวันนัน้ 2. SPI-p
คือ การประเมินผลกระทบทางจิตใจทีเ่ กิดจากโรค 3. SPI-i เป็ นคะแนนรวมทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตโิ รคสะเก็ดเงินและการ
รักษาสะเก็ดเงิน (interventions) ทีผ่ ่านมาของผูป้ ่ วย

องค์ประกอบที่ 1: ความรุนแรงของโรคในปัจจุบนั (SPI-s)
ความรุนแรงของโรคในปั จจุบนั (SPI-s) ให้คะแนนโดยให้น้าหนัก
ผลกระทบทางการใช้งานและผลกระทบทางด้านจิตใจเมื่อเกิดโรคสะเก็ดเงินบน
ตาแหน่งของร่างกายทีแ่ ตกต่างกัน เช่น หนังศีรษะ หน้า อวัยวะเพศ มือ เท้า
และ เล็บ โดย SPI-s จะประกอบด้วย 2 ส่วน:
กำรกระจำยของผื่นสะเก็ดเงิน (part 1A)
การกระจายของผื่นสะเก็ดเงินในแต่ละตาแหน่งของร่างกายทีม่ ขี นาดไม่
เท่ากัน (Fig. 1) จะถูกให้คะแนนเป็ น 3 ระดับคะแนน:
0:

ไม่มผี ่นื หรือมีผ่นื เล็กน้อย

0.5:
1:

ผื่นเห็นเด่นชัด ()
ผื่นกระจายเป็ นบริเวณกว้าง

คะแนนขึน้ อยู่กบั การกระจายของผื่นสะเก็ดเงินในแต่ละส่วนของ 10 ส่วนของร่างกายโดยไม่ตอ้ งอาศัยการประเมินพืน้ ที่
ผิวของผื่นตามร่างกาย (body surface area)
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การประเมิ นความรุนแรงของผื่นโดยรวม (part 1B)
เป็ นการประเมินความรุนแรงของผื่นสะเก็ดเงินในส่วนนี้จะเป็ นการประเมินความรุนแรงโดยเฉลี่ยของผื่นทัง้ หมดที่
เกิดขึน้ ในทุกตาแหน่ งของร่างกายและแบ่งคะแนนออกเป็ น 6 ระดับคะแนนเริม่ ต้นจาก 0 (แทบไม่มีผื่นเลย) ถึง 5
(ผิวหนังมีการอักเสบแดงมาก) เนื่องจากมีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการประเมินความรุนแรงของผื่นสะเก็ดเงินแยก
ตามตาแหน่งต่างๆของร่างกาย 10 ตาแหน่งนัน้ ไม่ได้มปี ระโยชน์เหนือกว่าการประเมินโดยเฉลีย่ มากนัก

SPI-s เป็ นผลรวมของคะแนนทีไ่ ด้จากส่วนของ 1A (คะแนนเต็ม 10) and 1B (คะแนนเต็ม 5) ซึง่ เมื่อนามาคูณกันจะได้
ผลรวมที่มากที่สุด คือ 50 คะแนน
ทัง้ 2 รูปแบบของแบบสอบถาม SPI จะแตกต่างกันแต่เพียงว่าภาษาศัพท์เทคนิคทีม่ ใี ช้ใน proSPI ซึ่งเป็ นในรูปแบบ
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล จะไม่มใี ช้ใน saSPI ซึง่ เป็ นแบบสอบถามสาหรับผูป้ ่ วย ในส่วนการประเมิน
ความรุนแรงนี้จงึ มีส่วนทีเ่ ติมต่อท้าย SPI ว่า -s เป็ น proSPI-s หรือ saSPI-s โดยขึน้ อยู่กบั ว่าใครเป็ นผูท้ ท่ี าหน้าทีใ่ นการ
ประเมิน

องค์ประกอบที่ 2: ผลกระทบทางด้านจิ ตใจ (phycosocial; SPI-p)
ในส่วนนี้ผปู้ ่ วยทาการประเมินด้วยตนเองและเป็ นคาถามทีเ่ หมือนกันในทัง้ proSPI-p และ saSPI-p โดยการประเมินผล
กระทบทางด้านจิตใจนี้กระทาโดยผูป้ ่ วยเองโดยผูป้ ่ วยจะให้คะแนนบนเส้นตรงทีม่ ขี นาดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ระดับ
คะแนนบนเส้นตรง เป็ นดังนี้
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0 ผื่นสะเก็ดเงินของฉัน ไม่มีผลกระทบ กับชีวติ ประจาวันของฉันเลย ไปจนถึง
10 ผื่นสะเก็ดเงินของฉันมีผลกระทบกับชีวติ ประจาวันของฉันอย่าง มากที่สุด

SPI-p จะถูกประเมินคะแนนเป็ นจานวนเต็มทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุดทีผ
่ ปู้ ่ วยให้คะแนน

องค์ประกอบที่ 3: ประวัติสะเก็ดเงิ นและการรักษา (interventions) ที่ผ่านมา (SPI-i)
ประวัตสิ ะเก็ดเงินและการรักษาทีผ่ ่านมา (SPI-i) จะถูกประเมินโดยคาถาม 10 คาถาม โดย 4 คาถามจะเกีย่ วข้องกับประวัติ
การดาเนินโรคและอีก 6 คาถามจะเกีย่ วข้องกับการรักษาทีผ่ ่านมาทีเ่ คยได้รบั

ส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับประวัติโรคสะเก็ดเงิน
ส่วนนี้จะให้ขอ้ มูลโดยย่อของประวัตโิ รคสะเก็ดเงินของผูป้ ่ วยโดยมีคะแนนเต็มทัง้ หมด 4 คะแนน

คะแนนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาของผูป้ ่ วยที่ผา่ นมา
คะแนนส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงความยากง่ายในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยสะเก็ดเงิน เช่น ถ้ามีประวัตขิ องการรักษาด้วยการใช้
ยารับประทานมาหลายชนิดอาจจะเป็ นการบ่งชีว้ ่าผื่นสะเก็ดเงินของผูป้ ่ วยไม่สามารถควบคุมได้งา่ ยนักแต่ถา้ คะแนนในส่วน
นี้น้อยจะแสดงให้เห็นว่าผื่นสะเก็ดเงินของผูป้ ่ วยควบคุมได้ดโี ดยใช้ยาไม่กช่ี นิด เช่น methotrexate มาเป็ นเวลานานหลายปี
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การรักษาด้วยการใช้การฉายแสงอาทิตย์เทียมถูกกาหนดให้ให้คะแนนเป็ น 1 คะแนน; อีกส่วนหนึ่งจะถูกให้คะแนนเต็ม
ทัง้ หมด 5 คะแนนโดยแต่ละ 1 คะแนนจะให้สาหรับยาทีอ่ อกฤทธิทั์ วร่
่ างกาย (systemic agent) 1 ชนิดทีใ่ ช้ในการรักษาโรค
สะเก็ดเงิน นอกจากนี้ผปู้ ่ วยยังสามารถเลือกตอบรายละเอียดของชื่อยาทีเ่ คยใช้ ซึง่ ทางศูนย์ทใ่ี ห้การรักษาสามารถทีจ่ ะ
เพิม่ เติมชื่อของยาทีใ่ ช้บ่อยในแต่ละแห่งในส่วนนี้ได้
แบบสอบถามทีถ่ ูกออกแบบมาเพื่อใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (proSPI) หรือ แบบสอบถามทีป่ ระเมินโดยผูป้ ่ วยเอง
(saSPI) สามารถปรับให้เหมาะสมได้โดยการปรับเปลีย่ นยาทีอ่ อกฤทธิทั์ วร่
่ างกายให้เหมาะสมกับการรรักษาทีใ่ ช้ในแต่ละ
แห่ง
ลักษณะโครงร่างของ Microsoft Word ทีมี drop-down (รายการทีเ่ มื่อใช้เมาส์กดแล้วจะมีรายการแสดงให้เลือกและสามารถ
พิมพ์เพิม่ เติมไปได้) ทาให้แต่ละศูนย์ทใ่ี ห้การรักษาผูป้ ่ วยสามารถเพิม่ การรักษาทีม่ ใี ช้ในแต่ละท้องทีน่ นั ้ (ทัง้ การรักษาทีเ่ คย
มีใช้ในอดีตและปั จจุบนั ) ทีน่ อกเหนือไปจากทีม่ ไี ว้ให้ในต้นฉบับ
ตัวต้นฉบับจะประกอบด้วย 12 รายการยาทีค่ รอบคลุมการรักษาด้วยยารับประทานหรือยาฉีดทีเ่ คยใช้มาในอดีตและปัจจุบนั
ทีแ่ พทย์และผูป้ ่ วยสามารถเลือกนาไปใช้ในการกรอกข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์และสามารถบันทึกไว้ในรูปแบบของเอกสาร
pdf เพื่อสามารถสั ่งพิมพ์ได้โดยง่ายทาให้สามารถใช้ได้งา่ ยในการออกตรวจทีค่ ลินิกหรือผูป
้ ่ วยสามารถนาไปใช้ได้เอง

(c) The University of Manchester, all rights reserved.

4

จะมีช่องอีก 8 ช่องทีส่ ามารถเพิม่ การรักษา
อื่นๆทีไ่ ม่ได้อยู่ในรายการเข้าไปได้ อาจเพิม่
โดยการทาเพิม่ เติมในโปรแกรม Microsoft
word หรือ เพิม่ โดยการเขียนเอง

แต่ละสถาบันสามารถปรับฟอร์มของ proSPI หรือ
saSPI โดยเลือกยาทีอ่ อกฤทธิทั์ วร่
่ างกายสาหรับโรค
สะเก็ดเงินทีม่ ใี ช้อยู่ในปัจจุบนั หรือในอดีตเพิม่ เข้าไป
ได้ ใน Microsoft Word proSPI และ saSPI จะมีช่อง
สาหรับ 12 รายการของยาทีใ่ ช้ในการรักษาโรค
สะเก็ดเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Simplified Psoriasis Index (SPI) ถูกพัฒนาทีศ่ ูนย์ผวิ หนัง มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ แมนเชสเตอร์
ประเทศอังกฤษ ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 เริม่ ต้นเมื่อปี คศ. 2019 หลังจากทีส่ ว่ นที่ 3 ของ SPI มีการปรับปรุง
ใหม่เนื่องจากมียาเพิม่ ขึน้ มากมายหลายชนิดทีน่ ามาใช้ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน
SPI สามารถนาไปใช้ได้โดยไม่มคี ่าใช้จ่าย ท่านสามารถเข้าถึงฉบับทีป่ รับปรุงใหม่ล่าสุดได้ท่ี Global
Psoriasis Atlas at https://globalpsoriasisatlas.org/ under RESOURCES.
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