
ค ำแนะน ำส ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทยใ์นกำรใช ้SIMPLIFIED PSORIASIS INDEX

ประวติั

Simplified Psoriasis Index (SPI) เป็นแบบสอบถามทีถู่กพฒันาขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบุ้คลากรทางการแพทย์

หรอืผูป่้วยสะเกด็เงนิสามารถท าการประเมนิความรุนแรงของโรคและผลกระทบของโรคต่อความเป็นอยู่ไดอ้ย่างเป็นประจ า 

โดยแบบสอบถามนี้ยงัรวมประวตัโิดยย่อของโรคและการรกัษาทีผ่่านมาของผูป่้วย 

แบบสอบถาม SPI ถูกพฒันาขึน้ทีศู่นยผ์วิหนัง ซาลฟอรด์ มหานครแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ โดยพฒันามาจาก

แบบสอบถามตน้แบบทีถู่กพฒันามาก่อนหน้านี้ คอื Salford Psoriasis Index แต่ SPI นี้จะท าใหง้า่ยขึน้โดยการใชร้ะบบการ

คดิคะแนนวธิใีหม่ และนอกจากนี้ทีแ่ตกต่างจากฉบบัเก่าคอื SPI จะม ี 2 รปูแบบทีเ่สรมิกนัคอื รปูแบบที ่ 1 ส าหรบัใชโ้ดย

บุคลากรทางการแพทย ์ (health care professionals) จงึมชีื่อเรยีกว่า proSPI และ รปูแบบที ่2 ส าหรบัใชโ้ดยผูป่้วยเอง (self-

assessment by psoriasis sufferers) จงึมชีื่อเรยีกว่า saSPI  ทัง้ 2 รปูแบบนี้เหมอืนกนัทุกประการยกเวน้แต่เพยีงจะมกีาร

ปรบัภาษาทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม โดยหลกีเลีย่งการใชศ้พัทเ์ทคนคิในแบบสอบถามทีใ่ชก้บัผูป่้วย  

ค ำอธิบำย

SPI เป็นการรวมของ 3 องคป์ระกอบหลกั คอื 1. SPI-s คอืการประเมนิความรุนแรง (severity) ของโรคในวนันัน้ 2. SPI-p 

คอื การประเมนิผลกระทบทางจติใจทีเ่กดิจากโรค 3. SPI-i เป็นคะแนนรวมทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัโิรคสะเกด็เงนิและการ

รกัษาสะเกด็เงนิ (interventions) ทีผ่่านมาของผูป่้วย  

องคป์ระกอบท่ี 1:  ความรนุแรงของโรคในปัจจบุนั (SPI-s) 

ความรุนแรงของโรคในปัจจุบนั (SPI-s) ใหค้ะแนนโดยใหน้ ้าหนัก

ผลกระทบทางการใชง้านและผลกระทบทางดา้นจติใจเมื่อเกดิโรคสะเกด็เงนิบน

ต าแหน่งของร่างกายทีแ่ตกต่างกนั เช่น หนังศรีษะ หน้า อวยัวะเพศ มอื เทา้ 

และ เลบ็   โดย SPI-s จะประกอบดว้ย 2 ส่วน:  

กำรกระจำยของผ่ืนสะเกด็เงนิ (part 1A)

การกระจายของผื่นสะเกด็เงนิในแต่ละต าแหน่งของร่างกายทีม่ขีนาดไม่

เท่ากนั (Fig. 1) จะถูกใหค้ะแนนเป็น 3 ระดบัคะแนน:  

         0: ไม่มผีื่นหรอืมผีื่นเลก็น้อย 

      0.5: ผื่นเหน็เด่นชดั () 

        1: ผื่นกระจายเป็นบรเิวณกวา้ง 

คะแนนขึน้อยู่กบัการกระจายของผื่นสะเกด็เงนิในแต่ละส่วนของ 10 ส่วนของร่างกายโดยไมต่อ้งอาศยัการประเมนิพืน้ที่

ผวิของผื่นตามร่างกาย (body surface area) 

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



การประเมินความรนุแรงของผ่ืนโดยรวม (part 1B)

เป็นการประเมนิความรุนแรงของผื่นสะเกด็เงนิในส่วนน้ีจะเป็นการประเมนิความรนุแรงโดยเฉล่ียของผื่นทัง้หมดที่

เกดิขึน้ในทุกต าแหน่งของร่างกายและแบง่คะแนนออกเป็น 6 ระดบัคะแนนเริม่ตน้จาก 0 (แทบไมม่ีผื่นเลย) ถงึ 5 

(ผิวหนังมีการอกัเสบแดงมาก) เน่ืองจากมกีารศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าการประเมนิความรุนแรงของผื่นสะเกด็เงนิแยก

ตามต าแหน่งต่างๆของร่างกาย 10 ต าแหน่งนัน้ไม่ไดม้ปีระโยชน์เหนือกว่าการประเมนิโดยเฉลีย่มากนัก 

SPI-s เป็นผลรวมของคะแนนทีไ่ดจ้ากส่วนของ 1A (คะแนนเตม็ 10) and 1B (คะแนนเตม็ 5) ซึง่เมื่อน ามาคณูกนัจะได้

ผลรวมท่ีมากท่ีสุด คือ 50 คะแนน  

ทัง้ 2 รปูแบบของแบบสอบถาม SPI จะแตกต่างกนัแต่เพยีงว่าภาษาศพัทเ์ทคนิคทีม่ใีชใ้น proSPI ซ่ึงเป็นในรปูแบบ

ส าหรบับุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาล จะไมม่ใีชใ้น saSPI ซึง่เป็นแบบสอบถามส าหรบัผูป่้วย ในส่วนการประเมนิ

ความรุนแรงนี้จงึมส่ีวนทีเ่ตมิต่อทา้ย SPI ว่า -s เป็น proSPI-s หรอื saSPI-s โดยขึน้อยู่กบัวา่ใครเป็นผูท้ีท่ าหน้าทีใ่นการ

ประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 2: ผลกระทบทางด้านจิตใจ (phycosocial; SPI-p) 

ในส่วนนี้ผูป่้วยท าการประเมนิดว้ยตนเองและเป็นค าถามทีเ่หมอืนกนัในทัง้ proSPI-p และ saSPI-p โดยการประเมนิผล

กระทบทางดา้นจติใจนี้กระท าโดยผูป่้วยเองโดยผูป่้วยจะใหค้ะแนนบนเสน้ตรงทีม่ขีนาดยาวประมาณ 10 เซนตเิมตร ระดบั

คะแนนบนเสน้ตรง เป็นดงันี้  

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



0    ผื่นสะเกด็เงนิของฉนั ไมม่ีผลกระทบ กบัชวีติประจ าวนัของฉนัเลย   ไปจนถึง    
 10    ผื่นสะเกด็เงนิของฉนัมผีลกระทบกบัชวีติประจ าวนัของฉนัอย่าง มากท่ีสุด 

SPI-p จะถูกประเมนิคะแนนเป็นจ านวนเตม็ทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดทีผู่ป่้วยใหค้ะแนน

องคป์ระกอบท่ี 3: ประวติัสะเกด็เงินและการรกัษา (interventions) ท่ีผ่านมา (SPI-i) 

ประวตัสิะเกด็เงนิและการรกัษาทีผ่่านมา (SPI-i) จะถูกประเมนิโดยค าถาม 10 ค าถาม โดย 4 ค าถามจะเกีย่วขอ้งกบัประวตัิ

การด าเนินโรคและอกี 6 ค าถามจะเกีย่วขอ้งกบัการรกัษาทีผ่่านมาทีเ่คยไดร้บั 

ส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับประวัติโรคสะเก็ดเงนิ 

ส่วนนี้จะใหข้อ้มลูโดยย่อของประวตัโิรคสะเกด็เงนิของผูป่้วยโดยมคีะแนนเตม็ทัง้หมด 4 คะแนน

คะแนนท่ีเก่ียวข้องกบัการรกัษาของผูป่้วยท่ีผา่นมา

คะแนนส่วนนี้จะแสดงใหเ้หน็ถงึความยากงา่ยในการดแูลรกัษาผูป่้วยสะเกด็เงนิ เช่น ถา้มปีระวตัขิองการรกัษาดว้ยการใช้

ยารบัประทานมาหลายชนิดอาจจะเป็นการบ่งชีว้่าผื่นสะเกด็เงนิของผูป่้วยไม่สามารถควบคุมไดง้า่ยนักแตถ่า้คะแนนในส่วน

นี้น้อยจะแสดงใหเ้หน็ว่าผื่นสะเกด็เงนิของผูป่้วยควบคุมไดด้โีดยใชย้าไม่กีช่นิด เช่น methotrexate มาเป็นเวลานานหลายปี
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การรกัษาดว้ยการใชก้ารฉายแสงอาทติยเ์ทยีมถูกก าหนดใหใ้หค้ะแนนเป็น 1 คะแนน; อกีส่วนหนึ่งจะถูกใหค้ะแนนเตม็

ทัง้หมด 5 คะแนนโดยแต่ละ 1 คะแนนจะใหส้ าหรบัยาทีอ่อกฤทธิท์ ัว่ร่างกาย (systemic agent) 1 ชนิดทีใ่ชใ้นการรกัษาโรค

สะเกด็เงนิ นอกจากนี้ผูป่้วยยงัสามารถเลอืกตอบรายละเอยีดของชื่อยาทีเ่คยใช ้ซึง่ทางศูนยท์ีใ่หก้ารรกัษาสามารถทีจ่ะ

เพิม่เตมิชื่อของยาทีใ่ชบ้่อยในแต่ละแห่งในส่วนนี้ได ้

แบบสอบถามทีถู่กออกแบบมาเพื่อใชโ้ดยบุคลากรทางการแพทย ์(proSPI) หรอื แบบสอบถามทีป่ระเมนิโดยผูป่้วยเอง

(saSPI) สามารถปรบัใหเ้หมาะสมไดโ้ดยการปรบัเปลีย่นยาทีอ่อกฤทธิท์ ัว่ร่างกายใหเ้หมาะสมกบัการรรกัษาทีใ่ชใ้นแต่ละ

แห่ง 

ลกัษณะโครงร่างของ Microsoft Word ทมี ีdrop-down (รายการทีเ่มื่อใชเ้มาสก์ดแลว้จะมรีายการแสดงใหเ้ลอืกและสามารถ

พมิพเ์พิม่เตมิไปได)้ ท าใหแ้ต่ละศูนยท์ีใ่หก้ารรกัษาผูป่้วยสามารถเพิม่การรกัษาทีม่ใีชใ้นแต่ละทอ้งทีน่ัน้ (ทัง้การรกัษาทีเ่คย

มใีชใ้นอดตีและปัจจุบนั) ทีน่อกเหนือไปจากทีม่ไีวใ้หใ้นตน้ฉบบั 

ตวัตน้ฉบบัจะประกอบดว้ย 12 รายการยาทีค่รอบคลุมการรกัษาดว้ยยารบัประทานหรอืยาฉีดทีเ่คยใชม้าในอดตีและปัจจุบนั

ทีแ่พทยแ์ละผูป่้วยสามารถเลอืกน าไปใชใ้นการกรอกขอ้มลูทางอเิลกทรอนิกสแ์ละสามารถบนัทกึไวใ้นรปูแบบของเอกสาร 

pdf เพื่อสามารถสัง่พมิพไ์ดโ้ดยงา่ยท าใหส้ามารถใชไ้ดง้า่ยในการออกตรวจทีค่ลนิิกหรอืผูป่้วยสามารถน าไปใชไ้ดเ้อง

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



ข้อมูลเพิ่มเติม

Simplified Psoriasis Index (SPI) ถูกพฒันาทีศู่นยผ์วิหนงั มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร ์ แมนเชสเตอร ์

ประเทศองักฤษ ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที ่2 เริม่ตน้เมื่อปี คศ. 2019 หลงัจากทีส่ว่นที ่3 ของ SPI มกีารปรบัปรุง

ใหม่เนื่องจากมยีาเพิม่ขึน้มากมายหลายชนิดทีน่ ามาใชใ้นการรกัษาโรคสะเกด็เงนิ   

SPI สามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยไม่มคี่าใชจ่้าย ท่านสามารถเขา้ถงึฉบบัทีป่รบัปรุงใหม่ล่าสุดไดท้ี ่Global 

Psoriasis Atlas at https://globalpsoriasisatlas.org/ under RESOURCES. 
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