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ขอแนะนํา (recommendations) การดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
สวนที่ 1 การคัดกรอง
1

ควรมีระบบการคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุนทั่วไปดวยแบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

2

ในวัยรุนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศรา ควรไดรบั การประเมินเพื่อคัดกรองภาวะซึมเศรา

สวนที่ 2 การวินิจฉัย
3

วัยรุนที่มีผลการคัดกรองเปนบวก หรือมีอาการทีน่ าสงสัยภาวะซึมเศรา ควรไดรับการประเมิน
เพื่อวินิจฉัยภาวะซึมเศรา

4

ในการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา ควรอิงตามเกณฑการวินิจฉัยที่เปนมาตรฐาน และวินิจฉัยแยกโรค
จากภาวะอื่น

5

ควรมีการประเมินความรุนแรงของภาวะซึมเศรา และวินิจฉัยโรครวม

สวนที่ 3 การรักษา
6

ในการรักษาวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับโรค คําแนะนําในการปฏิบตั ิตัว
และการชวยเหลือประคับประคองจิตใจ

7

ควรวางแผนการรักษาโดยพิจารณาตามความรุนแรงของอาการ

8

ในวัยรุนที่สมควรไดรับการรักษาดวยยาตานซึมเศรา ควรใหขอมูลเกี่ยวกับขอดีและขอเสียของ
การใชยาเพื่อใหวัยรุน และผูปกครองตัดสินใจ

9

ในการรักษาดวยยา ควรใชยาในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม

10 ควรพิจารณาใหการรักษาดวยจิตบําบัดในวัยรุนที่มีภาวะซึมเศราปานกลางถึงรุนแรง โดยเลือกวิธี
บําบัดที่มีหลักฐานประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศราในวัยรุน
11

ควรติดตามการรักษาอยางตอเนื่องและสงตอผูเชี่ยวชาญหากอาการผูปวยไมดีขึ้น หรือมีปญหา
ที่ซับซอน

สวนที่ 4 การสงเสริมปองกัน
12 วัยรุนทุกคน ควรไดรับการสงเสริมทักษะชีวิต เพื่อปองกันการเกิดภาวะซึมเศรา
13 ควรมีระบบเฝาระวังและปองกันภาวะซึมเศราในวัยรุน ทีม่ ีความเสี่ยง
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สารบัญ
ขอแนะนํา (recommendations)
บทนํา
กระบวนการจัดทํา แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
คุณภาพของหลักฐานและน้ําหนักความนาเชื่อถือของขอแนะนํา
แนวการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
สวนที่ 1 การคัดกรอง
- ขอแนะนําที่ 1, 2
สวนที่ 2 การวินิจฉัย
- ขอแนะนําที่ 3, 4, 5,
สวนที่ 3 การรักษา
- หลักการรักษา: ขอแนะนําที่ 6, 7
- การรักษาดวยยา: ขอแนะนําที่ 8, 9
- การรักษาดวยจิตบําบัด: ขอแนะนําที่ 10
- การติดตามการรักษา: ขอแนะนําที่ 11
Algorithm การดูแลวัยรุนทีม่ ีภาวะซึมเศรา
สวนที่ 4 การสงเสริมปองกัน
- ขอแนะนําที่ 12, 13
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
ก. แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก CDI
ข. แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน CES-D
ค. Thai version of Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
ง. แบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q)
จ. การประเมินทางจิตสังคมในวัยรุน (HEEADSSS Assessment)
ฉ. แนวทางการสัมภาษณวัยรุน และสถานที่ใหบริการสุขภาพวัยรุน
ช. แบบประเมินการฆาตัวตาย (8Q)
ซ. ความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา สําหรับวัยรุน
ฌ. แนวทางการดูแลผูที่มีความเสี่ยงฆาตัวตาย
ญ. รายนามผูเชี่ยวชาญที่รวมวิพากษและประชาพิจารณ
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อตาราง
เกณฑการจัดระดับคุณภาพของหลักฐาน
เกณฑการจัดน้ําหนักของขอแนะนํา
ตัวอยางเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน ที่มีในประเทศไทย
หัวขอการซักประวัติและตัวอยางคําถาม
การตรวจรางกาย และสภาพจิต
เกณฑการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา (Major Depressive Disorder)
การวินิจฉัยแยกโรค
การแบงระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศรา ตาม DSM-5
โรครวม (co-morbidity)
ขนาดของยารักษาโรคซึมเศราที่ใชในวัยรุน
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บทนํา
ภาวะหรือโรคซึมเศรา (major depressive disorder) เปนภาวะเจ็บปวยที่มีความสําคัญและ
สงผลตอการสูญเสีย (global burden of disease) ของทั่วโลก องคการอนามัยโลกสํารวจสถานการณ
สุขภาพจิตใน 17 ประเทศและประมาณการวา 350 ลานคนทั่วโลกหรือเทียบเทากับ 1 ใน 20 คนกําลัง
เผชิญภาวะซึมเศราในปที่ผานมา 1 ภาวะซึมเศราเปนโรคที่มักเริ่มตน ในชวงเขาสูวัยรุน และสามารถ
ส ง ผลต อ การสู ญ เสี ย ความสามารถในการเรี ย น การทํ า งาน และการเข า สั ง คม หรื อ นํ า ไปสู
การฆาตัวตาย ภาวะซึมเศราเปนสาเหตุการตายอันดับตนในทุกประเทศทั่วโลก2
ความชุกชั่วชีวิตของภาวะซึมเศราในเพศชายพบไดรอยละ 9 และในเพศหญิงพบถึงรอยละ 153
เมื่อปวยแลวโรคนี้มีอัต ราการเกิด ซ้ําไดถึง รอยละ 50-703 มีก ารประมาณการวาในป ค.ศ. 2020
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากโรคนี้จะเปนอันดับสองรองจากโรคหัวใจขาดเลือด 4,5 ในเด็กและวัยรุน พบ
โรคซึมเศราไดเชนกัน โดยเด็กเล็กมีอัตราการปวยรอยละ 0.3 เด็กวัยเรียนพบไดรอยละ 2 วัยรุนพบ
รอยละ 5 ความชุกชั่วชีวิตของโรคนี้ในวัยรุนพบวาสูงถึงรอยละ 15-206 โดยคนที่มีภาวะซึมเศรามักพบ
โรคจิ ต เวชรวมด วยร อยละ 40-70 ได แ ก โรควิ ต กกัง วล (anxiety) โรคพฤติก รรมเกเร (conduct
disorder) และภาวะติดสารเสพติด (substance use disorder) ประเทศไทย ในป 2559 กรมสุขภาพจิตได
ทําการศึกษาความชุกโรคซึมเศราในวัยรุนอายุ 13-15 ป พบความชุกรอยละ 2 และความชุกชั่วชีวิต
รอยละ 2.57
ภาวะซึมเศราเปนสาเหตุที่เปนภาระโรค (DALYs; disability-adjusted years lost) สูงที่สุด
สําหรับวัยรุน โดยเฉพาะวัยรุนหญิง และการทํารายตัวเอง (self-harm) เปนสาเหตุการตายอันดับที่สาม
ของวัยรุน ซึ่งสวนหนึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับภาวะซึมเศรา8 ดังนั้น ภาวะซึมเศรา จึงเปนสาเหตุการตาย
หลักของกลุมเยาวชนทั่วโลก รวมถึงเปนสาเหตุหลักตอการสูญเสียความสามารถในการดํารงชีวิต ได
ปกติ ทั้งของเพศชายและเพศหญิง ทั้งในประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา9
ขอมูลภาระโรคของประเทศไทย พบวา สุขภาพกายมีแนวโนมดีขึ้น แตปญหาสุขภาพจิตกลับมี
ปญหาเพิ่มขึ้น โดยพบวาภาวะซึมเศรากลายเปนสาเหตุหลักของการสูญเสียดานสุขภาพ ความชุกของ
ภาวะซึมเศราเพิ่มขึ้นจาก 55.9 ตอประชากร 100,000 คน ในพ.ศ. 2540 เปน 290.8 ตอประชากร
100,000 คนในพ.ศ. 2554 ถาพิจารณาความบกพรองทางสุขภาพ/ความพิการ (Years Lost due to
Disability, YLD) พบวา ภาวะซึมเศราเปนสาเหตุอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 2 ในเพศชาย10
ตั้ง แต ปพ.ศ. 2550-2553 กรมสุขภาพจิต มีการดําเนินการปองกัน และจัด การปญหาภาวะ
ซึมเศราอยางเปน ระบบ เริ่มตน ตั้งแตก ารรณรงคส รางความตระหนักรูเกี่ยวกับโรคนี้ในประชาชน
เฝาระวังโรคทั้งประเทศ มีการคนหาและชวยเหลือทางจิตใจสังคม และไดจัดทําแนวทางการจัดการโรค
ซึมเศราสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป 11,12 โดยเนน กลุมประชากรอายุ 15 ปขึ้น ไป ซึ่ง ผลทําใหเกิด
การเขาถึงบริการของผูปวยซึมเศราเพิ่มขึ้น
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อย า งไรก็ ต าม กลุ ม เยาวชนและวั ย รุ น ยั ง เป น กลุ ม ที่ มี ก ารเข า ถึ ง บริ ก ารน อ ย ในขณะที่
สถานการณดานพฤติกรรมหรือปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่สัมพันธกับภาวะซึมเศรา เชน ปญหาการดื่มเหลา
บุหรี่ การมีเพศสัมพันธ การทํารายตัวเอง การใชความรุนแรง มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง12 อีกทั้งยัง
พบวา บุค ลากรทางการแพทย บุค ลากรทางการศึกษา หรือแมแตคนในครอบครัว วัยรุนเอง
สวนใหญยังมีความไมเขาใจ หรืออาจยังมีทัศนคติในการตัด สินตอพฤติกรรม การแสดงออก
ทั้งๆ ที่บางครั้งนั่นคืออาการของโรค และไมสามารถแยกแยะลักษณะอาการ หรือระบุภาวะซึมเศรา
ในวัยรุน ซึ่งมักมีอาการแสดงออกทางอารมณและพฤติกรรมที่ตางไปจากวัยอื่นๆ เชน มาดวย
พฤติก รรมการใชความรุน แรง การทํารายตนเองหรื อทํารายคนอื่น หรือมาดวยปญหาการควบคุม
อารมณกาวราว ปญหาการกินหรือการอดอาหาร หรือพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ ทําใหมีการวินิจฉัยนอย
วัยรุน เขา ถึง บริก ารการรัก ษาทางจิต ใจนอย สง ผลทําใหวั ยรุน ที่มีภ าวะซึมเศราสวนใหญไมไดรั บ
การชวยเหลือตั้งแตตน นําไปสูปญหาอื่นๆ ที่มีความรุนแรงขึ้น เชน ทํารายตนเอง ใชสารเสพติด ทําราย
คนอื่น รวมถึงกลุมวัยรุนเปนชวงวัยที่มีลักษณะเฉพาะ อาจปฏิเสธการไปรับการรักษาหรือการชวยเหลือ
หากตองเจอผูใหญที่ไมเขาใจ ตําหนิ หรือตัดสิน ดังนั้น หากบุคลากรที่ทํางานหรือดูแลกลุมเยาวชนมี
ความรู ความเขาใจ รวมถึ ง แนวทางสง เสริมปองกัน ภาวะซึมเศรา จะเปน การชว ยลดปญหาหรื อ
ความรุนแรงของสถานการณปญหาตางๆ ของสังคมลงได
จากความสําคัญของโรคและการสูญเสียที่เกิดจากภาวะซึมเศรา คณะทํางานจากสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรมสุขภาพจิต รวมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศ
ไทย และชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย ไดดําเนินการในลักษณะคณะทํางานวิชาการ
รวมกัน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วของและมีความนาเชื่ อถือทั้ง ในประเทศไทยและตางประเทศ
ทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลภาวะซึมเศราในวัยรุนที่มีอยูในตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา13
สหราชอาณาจักร 14 ออสเตรเลีย15 สเปน16 มาเลเซีย17 วิเคราะห ประมวลผล และสังเคราะหเปน
ขอเสนอแนะที่มีขอมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได รวมถึง ปรับเนื้อหาบางสวนใหส อดคลองกับบริบท
ประเทศไทยและมีก ารทํา ประชาพิ จ ารณ โดยผูเชี่ย วชาญดานจิต เวชเด็ก และวัย รุน กุ มารแพทย
จิตแพทยทั่วไป แพทยทั่วไปที่ดูแลงานจิตเวช และบุคลากรทางการแพทยที่ใหบริการทางสุขภาพ
สําหรับวัยรุน เพื่อจัดทําสรุปเปน แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา โดยมีเปาหมายเพื่อให
บุคลากรภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของมีความเขาใจ มีแนวทางที่เปนมาตรฐานใกลเคียงกันในการปองกัน
ดูแลบําบัดวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
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แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศราที่คณะทํางานไดจัดทําขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อใหเปนเครื่องมือในการสงเสริมคุณภาพการบริการและการรักษาภาวะซึมเศรา ซึ่ง
สอดคลองและเหมาะสมกับทรัพยากรและบริบทระบบสุขภาพไทยในปจจุบัน โดยหวังผลให
เปนเครื่องมือในการใหบริการการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศราใหเกิดประโยชนสูงสุดกับวัยรุน
แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรานี้เปนเพียงแนวทาง (guideline) ในการดูแล
รักษาผูปวย เปนขอมูลที่เผยแพรใหแกบุคลากรสาธารณสุขเพื่อชวยในการตัดสินใจ แตไมใช
มาตรฐานตามกฎหมายที่ตอ งทํา ตามทุก อยาง (gold standards) โดยละเลยหรือ ไมใ ห
ความสําคัญกับการตัดสินใจของแพทยที่ดูแลผูปวยที่สภาวะใดสภาวะหนึ่งในขณะนั้น ดังนั้น
จึงไมสามารถนําแนวทางนี้ไปใชตัดสินการรักษาของแพทยที่แตกตางออกไปวาถูกหรือ
ผิด เพราะในการดูแลรักษาผูปวยมีปจจัยทั้งจากตัวผูปวยเอง สภาวะแวดลอม หรือตัวแปรอื่น
ที่มีผลทําใหแพทยสามารถพิจารณาทางเลือกในการรักษาที่แตกตางกันออกไปได
คณะผู จัด ทํ า ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการนํา ไปใชอ า งอิง ทางกฎหมาย โดยไม ผ า น
การพิจารณาจากคณะผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณี

คณะผูจัดทํา
พฤศจิกายน 2560
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กระบวนการจัดทํา แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
ขั้นตอน

ผลที่ได

ประชุมคณะทํางานและที่ปรึกษา เพื่อกําหนดกรอบ รางหัวขอ เนื้อหา
ความครอบคลุ ม กระบวนการดํ าเนิ น การ กํ าหนดรู ป แบบ เพื่ อให
สอดคล องกับ กลุ มเปาหมาย และสะดวกตอผูใ ชง าน (user-friendly)
โดยตกลงผูรับผิดชอบหัวขอ รวบรวมและทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ
และแนวทางการบํ า บั ด รั ก ษาทั้ ง ในและต า งประเทศ ตามหั ว ข อ ที่
รับผิดชอบ
ประชุมคณะทํางาน เพื่อนําเสนอหลักฐานเชิงประจักษจากการทบทวน
วรรณกรรมในการคนหาจากฐานขอมูล Pubmed และ PsycInfo โดย
ใช key words “depression, major depression, depressive
disorder, adolescent, teenager, screening, assessment,
diagnosis, treatment, intervention, promotion”

CPG ที่ นํามาทบทวน: CPG ซึ มเศร า
กรมสุขภาพจิต, CPG for adolescent
depression ของ US, UK, Australia,
Malaysia
งานวิจัยที่นํามาทบทวน 151 งานวิจัย

ประชุ ม คณะทํ างาน 4 ครั้ ง นํ า เสนอและวิ พ ากษ ร าง ข อ แนะนํ า
(recommendations) ที่ ไ ด จากการทบทวนหลั กฐานเชิ ง ประจั ก ษ
ทั้งหมด โดยแบงเปน 6 สวน ไดแก
- บทนํา ความสําคัญ และระบาดวิทยา
- การคัดกรอง
- การประเมินและวินิจฉัยโดยแพทย
- การรักษาโดยการใชยา
- การรักษาโดยไมใชยา การใหความรูเบื้องตน และการติดตาม
- การสงเสริมปองกัน
นําเสนอและใชกระบวนการ peer review ในการปรับแกไขเพื่อใหได
รางสมบูรณ

แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
(ฉบับราง)

ประชุมทําประชาพิจารณ และความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ
ประชุมคณะทํางาน เพื่อพิจารณา ปรับแก ราง แนวทางการดูแลภาวะ
ซึมเศราในวัยรุน และแสดงความคิดเห็นครั้งสุดทาย

แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา

ทดลองใชในคลินิกที่ใหบริการดานสุขภาพจิตวัยรุน
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คุณภาพของหลักฐานและน้าํ หนักความนาเชื่อถือของขอแนะนํา
แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศราเลมนี้ มีการกําหนดระดับคุณภาพของหลักฐาน และ
น้ําหนัก ความนา เชื่อถือของขอแนะนํา โดยอางอิง ตามแนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ ของ
แพทยสภา18,19 ดังตอไปนี้
คุณภาพหลักฐาน (Quality of Evidence)
ตารางที่ 1 เกณฑการจัดระดับคุณภาพของหลักฐาน
ระดับ
แหลงที่มาของหลักฐาน
A - การทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) การวิเคราะหแปรฐาน (meta-analysis)
ของการศึกษาแบบกลุมสุมตัวอยาง-ควบคุม (randomize-controlled clinical trials)
- การศึกษาแบบกลุมสุมตัวอยาง-ควบคุมที่มีคุณภาพดีเยีย่ มอยางนอย 1 ฉบับ (a welldesigned, randomize-controlled, clinical trial)
- การทบทวนแบบมีระบบของการศึกษาควบคุมแตไมไดสมุ ตัวอยาง (systematic review
B
of non-randomized, controlled, clinical trials)
- การศึกษาควบคุมแตไมสุมตัวอยางที่มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยม (well-designed, nonrandomized, controlled clinical trial)
- หลักฐานจากรายงานการศึกษาตามแผนติดตามเหตุไปหาผล (cohort) หรือการศึกษา
วิเคราะหควบคุมกรณียอนหลัง (case control analytic studies) ที่ไดรับการออกแบบวิจยั
เปนอยางดีซึ่งมาจากสถาบันหรือกลุมวิจัยมากกวาหนึง่ แหง/กลุม
- หลักฐานจากพหุกาลานุกรม (multiple time series) ซึ่งมีหรือไมมีมาตรการดําเนินการ
หรือหลักฐานที่ไดจากการวิจัยทางคลินกิ รูปแบบอืน่ หรือทดลองแบบไมมีการควบคุม ซึ่ง
มีผลประจักษถึงประโยชนหรือโทษจากการปฏิบัติมาตรการที่เดนชัดมาก
C - หลักฐานที่ไดจากการศึกษาพรรณนา (descriptive studies)
- การศึกษาควบคุมที่มีคุณภาพพอใช (fair-designed, controlled clinical trial)
D - หลักฐานที่ไดจากรายงานของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญประกอบกับความเห็นพองหรือ
ฉันทามติ (consensus) ของคณะผูเชี่ยวชาญบนพื้นฐานประสบการณทางคลินกิ
- รายงานอนุกรมผูปวยจากการศึกษาในประชากรตางกลุม และคณะผูศึกษาตางคณะ
อยางนอย 2 ฉบับ
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น้ําหนักขอแนะนํา (Strength of recommendation)
ตารางที่ 2 เกณฑการจัดน้ําหนักของขอแนะนํา
น้ําหนัก
คําจํากัดความ
++ “แนะนําอยางยิ่ง”
(strongly recommend)
+

“แนะนํา”
(recommend)

+/-

“ไมแนะนําและไม
คัดคาน” (neither
recommend nor
against)

-

“ไมแนะนํา”
(not recommend)

--

“ไมแนะนําอยางยิ่ง/
คัดคาน” (strongly not
recommend / against)

ความหมาย
ความมั่ น ใจของคํ า แนะนํ า ให ทํ า อยู ใ นระดั บ สู ง เพราะ
มาตรการดัง กลา วมีประโยชนอย างยิ่ง ต อผูป วยและคุมค า
(cost effective) (ควรทํา)
ความมั่ น ใจของคํ า แนะนํ า ให ทํ า อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
เนื่องจากมาตรการดังกลาวอาจมีประโยชนตอผูปวยและอาจ
คุมคาในภาวะจําเพาะ (อาจไมทําก็ไดขึ้นอยูกับสถานการณ
และความเหมาะสม: นาทํา)
ความมั่นใจยัง ก้ํากึ่ง ในการใหคําแนะนํา เนื่องจากมาตรการ
ดังกลาวยังมีหลักฐานไมเพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดคาน
วาอาจมีหรืออาจไมมีประโยชนตอผูป วย และอาจไมคุมคาแต
ไมก อให เกิด อัน ตรายตอ ผูปว ยเพิ่ มขึ้น ดั ง นั้น การตัด สิ น ใจ
กระทําขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ (อาจทําหรืออาจไมทําก็ได)
ความมั่ น ใจของคํ า แนะนํ า ไม ใ ห ทํ า อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
เนื่องจากมาตรการดัง กลาวไมมีประโยชนตอผูปวยและไม
คุมคาหากไมจําเปน (อาจทํา ก็ไ ดกรณีมีความจํา เปนแต
โดยทั่วไป: ไมนาทํา)
ความมั่ น ใจของคํ า แนะนํ า ไม ใ ห ทํ า อยู ใ นระดั บ สู ง เพราะ
มาตรการดัง กลาวอาจเกิด โทษหรือก อใหเ กิด อั น ตรายต อ
ผูปวย (ไมควรทํา)
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แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
Clinical Practice Guideline for Adolescents with Depression
แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา เลมนี้ กําหนดใหวัยรุน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ
ระหวาง 11 – 21 ป โดยอางอิงตามราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย
ขอแนะนําในการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา ประกอบดวย 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4

การคัดกรอง
การวินิจฉัย
การรักษา
การสงเสริมปองกัน
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ขอแนะนําที่ 1, 2, 3
ขอแนะนําที่ 4, 5
ขอแนะนําที่ 6, 7, 8, 9, 10, 11
ขอแนะนําที่ 12, 13
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สวนที่ 1 การคัดกรอง
ขอแนะนําที่ 1 ควรมีร ะบบการคัด กรองภาวะซึ ม เศร า ในวั ยรุ น ทั่ ว ไปด ว ยแบบคั ด กรองที่ มี
ประสิทธิภาพ (A, ++)
ควรมีระบบการคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุนทั่วไปอยางนอยปละ 1 ครั้ง ดวยแบบคัดกรองที่มี
ประสิทธิภาพที่ดี20
เครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุนที่มีประสิทธิภาพพอที่สามารถคัดกรองและนําไปสู
การระบุภาวะซึมเศราในวัยรุนได24-26 แสดงในตารางที่ 3 โดยแบบประเมิน CDI, CES-D และ PHQ-9
เปนเครื่องมือทีใ่ หวัยรุนตอบดวยตนเอง (self-report) สวน 9Q เปนแบบประเมินที่ใชในการสัมภาษณ
โดยบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งสามารถนําไปใชคัดกรองในชุมชน โรงเรียน หรือสถานพยาบาลไดตาม
บริบทของแตละสถานที่ อยางไรก็ต าม เครื่องมือเหลา นี้ใ ชแคเพียงการคัด กรอง ไมค วรใช เพื่อ
การวินิจฉัยโรค
ตารางที่ 3 ตัวอยางเครื่องมือคัดกรองโรคซึมเศราในวัยรุนที่มีในประเทศไทย*
คุณภาพของเครื่องมือ (%)
อายุ
ลั
ก
ษณะเครื
อ
่
งมื
อ
เครื่องมือ
Sensitivity Specificity
(ป)
แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก (Children’s
7-17 - แบบประเมินตนเอง
78.7
91.3
Depression Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย28
(self-report) 27 ขอ
แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน (Center for
15-18 - แบบประเมินตนเอง
72
85
Epidemiologic Studies-Depression Scale:
(self-report) 20 ขอ
CES-D) ฉบับภาษาไทย27
Thai version of Patient Health Questionnaire
18 ปขึ้นไป - แบบประเมินตนเอง
53
98
(PHQ-9)29
(self-report) 9 ขอ
แบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q)
18 ปขึ้นไป - แบบสัมภาษณ 9 ขอ
85
72
* รายละเอียดเครื่องมือและวิธกี ารแปลผล อยูในภาคผนวก ก, ข, ค และ ง ตามลําดับ
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ขอแนะนําที่ 2 ในวัยรุนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศรา ควรไดรับการประเมินเพื่อคัด
กรองภาวะซึมเศรา (B, ++)
วัยรุน ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศรา เชน ประวัติการรัก ษาโรคทางจิตเวช หรือมี
ประวัติครอบครัวที่มีโรคทางจิตเวช โรคเรื้อรังทางกายที่ปวยมานานเกิน 3 เดือน และมีผลกระทบกับ
การใชชีวิตประจําวัน ปญหาครอบครัว ปญหาการเรียน และปญหาการปรับตัวในสังคม ควรไดรั บ
การประเมินเบื้องตนเพื่อคัดกรองภาวะซึมเศรา30,31 ซึ่งอาจทําไดดวยการสอบถามอาการที่นาสงสัย
ภาวะซึม เศรา32 ใชวิ ธีก ารซั ก ประวั ติต ามแนวทางการประเมิน ดา นจิต สัง คมในวั ยรุน (HEEADSSS
assessment) (รายละเอียดในภาคผนวก จ) หรืออาจเลือกใชเครื่องมือคัดกรองเชนเดียวกับที่ระบุตาม
ขอแนะนําที่ 1
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สวนที่ 2 การวินิจฉัย

ขอแนะนําที่ 3 วัยรุนที่มีผลการคัดกรองเปนบวก หรือมีอาการที่นา สงสัยภาวะซึม เศรา ควร
ไดรับการประเมินเพื่อวินิจฉัยภาวะซึมเศรา (B, +)
ในวัยรุนที่มีผลการคัดกรองเปนบวก หรือมีอาการที่นาสงสัยภาวะซึมเศรา ควรมีการประเมิน
เพื่อวินิจฉัยโรคโดยแพทย ในกรณีที่สถานบริการสาธารณสุขมีปญหาในการประเมินและวินิจฉัย อาจ
พิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญ
การประเมินควรประกอบดวย การซักประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจสภาพจิต และหา
ขอมูลเพิ่มเติมจากโรงเรียนหรือแหลงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ13,31
การซักประวัติ
ควรมีการซักประวัติจากทั้งผูปกครอง และซักประวัติวัยรุนตามลําพังแยกจากผูปกครอง ดวย
แนวทางการซักประวัติที่เหมาะสมสําหรับวัยรุน (ดูภาคผนวก ฉ) เพื่อประเมินอาการของภาวะซึมเศรา
ปจจัยความเครียดที่เกี่ยวของ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะซึมเศรา รวมทั้งควรประเมินความเสี่ยง
ตอการฆาตัวตาย30,33,34 โดยอาจใชแบบประเมินการฆาตัวตาย 8Q (ดูภาคผนวก ช)
นอกจากนี้ ควรซักประวัติความเจ็บปวยทางรางกาย ประวัติครอบครัว และประวัติทางสังคม
13,30,35
ดังตัวอยางคําถามในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 หัวขอการซักประวัตแิ ละตัวอยางคําถาม
หัวขอ
ตัวอยางคําถาม
ประวัติปจจุบัน “ที่ผานมามีความเศราหรือหงุดหงิด บอยแคไหน”
“มีชวงเวลาที่เบื่อหนาย ทอแท หรือรูสกึ ไมสนุกสนานในเรื่องที่เคยสนุกมากอนไหม”
“มีเหตุการณอะไรเกิดขึน้ กอนหรือเปนเหตุใหรูสกึ เศราไหม”
“ตั้งแตมีอารมณเศรามา ไดเกิดผลกระทบตอชีวิตอยางไรบาง”
ประวัติอดีต
“เคยถูกใครทํารายมากอนหรือไม”
(ทางรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจรุนแรง ถูกทอดทิ้ง)
“เคยใชสารเสพติดตางๆ เชน บุหรี่ เหลา กัญชา ยาบา หรือไม”
ประวัติ
“มีโรคประจําตัวหรือไม” (โดยเฉพาะโรคทางระบบประสาทและสมอง โรคเบาหวาน
โรคทางกาย โรคหัวใจ ภาวะติดเชื้อ โรคเรื้อรัง โรคเอดส)
“มียาอะไรที่กินเปนประจําอยูบางหรือไม”
(โดยเฉพาะ ยาลดน้ําหนัก ยารักษาสิว สเตียรอยด)
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หัวขอ
ประวัติ
พัฒนาการ
และการเรียน
ประวัติ
ครอบครัว
ประวัตสิ ังคม

ตัวอยางคําถาม
“เคยมีปญหาการเรียน เชน เรียนชา สมาธิในการเรียนไมดี หรือไม”
“ผลการเรียนที่ผานมาเปนอยางไร”

“มีใครในครอบครัวเปนโรคซึมเศราหรือโรคทางจิตเวชหรือไม”
“ความสัมพันธในครอบครัวเปนอยางไร”
“เคยมีปญหาความสัมพันธกับเพื่อนหรือไม”
“เคยถูกเพื่อนแกลง/รังแก หรือไม”
ประวัติ
“ความเศราที่เกิดขึ้น ทําใหเคยคิดอยากตายหรือไมอยากอยูหรือไม
การฆาตัวตาย เวลามีความคิดนี้ คิดจะทําอะไร”
“เคยคิดอยากทํารายตนเองหรือไม คิดถึงวิธกี ารหรือไมวาจะทําอะไร เคยทํามากอน
หรือไม”
การตรวจรางกายและตรวจสภาพจิต
ควรมีการตรวจรางกายเพื่อหาโรคทางกายที่เปนสาเหตุของภาวะซึมเศรา และตรวจสภาพจิต
เพื่อประเมินสภาพจิตใจ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5

การตรวจ
รางกาย
การตรวจ
สภาพจิต

ตารางที่ 5 การตรวจรางกาย และสภาพจิต
ประเมินน้ําหนัก สวนสูง สัญญาณชีพ และตรวจรางกาย โดยเนนการตรวจหาโรคทาง
กายที่อาจเปนสาเหตุของภาวะซึมเศรา เชน เบาหวาน (diabetes) โรค SLE หรือโรค
ลมชัก (epilepsy) และตรวจรองรอยของการทํารายตนเอง เชน รอยกรีดขอมือ
- สัง เกตลัก ษณะทั่วไป เชน ทาทาง สีหนา แววตา การแตง กาย สุขอนามัย ความ
รวมมือ
- ลักษณะการพูด เชน พูดเบาและชา พูดหวน น้ําเสียงกาวราว
- อารมณ ไดจ ากการถามวัยรุน ตรงๆ เชน เศรา หดหู โกรธ และจากการสัง เกต
อารมณขณะวัยรุนเลาถึงเหตุการณตางๆ และผลกระทบที่ทําใหเศราหรือโกรธ
- ความคิดลบ ความรูสึกผิดความรูสึกไรคา ทอแท ไมมีความหวัง
- ความคิดอยากฆาตัวตาย หรืออยากทํารายผูอื่น
- อาการประสาทหลอน เชน เสียงหูแวว โดยเฉพาะเปนเสียงตําหนิ ภาพหลอน
- ความสนใจและสมาธิ เชน 100-7 (ลบไปเรื่อยๆ)
- การตัดสินใจ อาจมีปญหาความวูวาม ไมใชเหตุผล หรือลังเล ขลาดกลัว
-การตระหนักรูตน เชน การรับรูภาวะซึมเศรา/การเปลี่ยนแปลงของตนเอง
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ขอแนะนําที่ 4 ในการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา ควรอิงตามเกณฑการวินิจฉัยที่เปนมาตรฐานและ
วินิจฉัยแยกโรคจากภาวะอื่น (B, ++)
ควรวินิจ ฉัยภาวะซึ มเศราในวัยรุน ตามเกณฑก ารวินิจ ฉั ยที่เปน มาตรฐาน 13,30 เชน เกณฑ
การวินิจฉัยของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5) ของ
American Psychiatric Association36 ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา (Major Depressive Disorder)
เกณฑการวินิจฉัยโรคซึมเศรา (Major Depressive Disorder) ตาม DSM-5
A. มีอาการดัง ตอไปนี้อยางนอย 5 ขอ ในชวงเวลาที่ติด ตอกัน 2 สัปดาห ซึ่งเปน อาการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยตองมีอาการในขอ (1) อารมณเศรา หรือ (2) หมดความสนใจใน
กิจกรรมตางๆ อยางนอย 1 ขอ
(1) มีอารมณเศราในสวนใหญของวัน และเปนแทบทุกวันจากการบอกเลาของผูปวย (เชน รูสึก
เศรา หรือวางเปลา) หรือจากการสังเกตของผูอื่น (เชน เห็นวารองไห)
หมายเหตุ: ในเด็กและวัยรุน อาจเปนอารมณหงุดหงิด
(2) หมดความสนใจหรือความสุขใจในกิจกรรมตางๆ เกือบทั้งหมด ในสวนใหญของวัน และเปน
แทบทุกวัน (จากการบอกเลาของผูปวย หรือจากการสังเกตของผูอื่น)
(3) น้ําหนักลดโดยไมไดเกิดจากการควบคุมอาหาร หรือน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากเกินไป (เชนเกินรอย
ละ 5 ใน 1 เดือน) หรือมีอาการเบื่ออาหารหรือกินมากเกินไปแทบทุกวัน
หมายเหตุ: ในเด็กและวัยรุน อาจใชอาการน้ําหนักไมเพิ่มตามที่ควรจะเปน
(4) นอนไมหลับ หรือหลับมากเกินไป เปนแทบทุกวัน
(5) มีพฤติกรรมกระวนกระวายหรือเฉื่อยชา เปนแทบทุกวัน (สังเกตไดโดยผูอื่น มิใชเพียงแค
ความรูสึกกระวนกระวายหรือรูสึกวาชาลง)
(6) รูสึกออนเพลียหรือไมมีแรง เปนแทบทุกวัน
(7) รูสึกไรคา หรือมีความรูสึกผิดที่ไมเหมาะสมหรือมากเกินไป (อาจเปนความรูสึกหลงผิด) เปน
แทบทุกวัน (มิใชเพียงแคโทษตนเองหรือรูสึกผิดที่ปวย)
(8) สมาธิ แ ละความสามารถในการคิ ด ลดลงหรื อ ไม ส ามารถตั ด สิ น ใจได เป น แทบทุ ก วั น
(จากการบอกเลาของผูปวย หรือจากการสังเกตของผูอื่น)
(9) คิดซ้ําๆ เกี่ยวกับความตาย (มิใชแคกลัวตาย) คิดอยากตายซ้ําๆ มีความพยายามฆาตัวตาย
หรือมีการวางแผนฆาตัวตาย
B. อาการเหลานี้ทําใหเกิดความทุกขใจ หรือมีผลกระทบตอสังคม การงาน หรือการดําเนินชีวิตดาน
อื่นๆ ของผูปวย
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เกณฑการวินิจฉัยโรคซึมเศรา (Major Depressive Disorder) ตาม DSM-5
C. อาการเหลานี้ไมไดเกิดจากยาหรือสารเสพติด หรือโรคทางกาย
D. อาการเหลานี้ไมไดเปนจากภาวะ schizoaffective disorder, schizophrenia, schizophreniform
disorder, delusional disorder หรือโรคอื่นในกลุม schizophrenia spectrum หรือโรคจิตอื่นๆ
E. ไมเคยมี manic หรือ hypomanic episode
ในการวินิจฉัยภาวะซึมเศราในวัยรุน ควรมีการวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะอื่นที่มีอาการคลาย
ภาวะซึมเศรา34-38 ดังแสดงในตารางที่ 7

-

ตารางที่ 7 การวินจิ ฉัยแยกโรค
ภาวะที่ตองวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะซึมเศรา
อารมณที่เปลี่ยนแปลงงายตามธรรมชาติของวัยรุน และปฏิกิริยาที่ตอบสนองตอความเครียดที่เกิด
ตามปกติ
โรคทางกายที่มีอาการคลายภาวะซึมเศรา เชน ภาวะซีด (anemia) โรคมะเร็ง (cancer) ภาวะ
ฮอรโมนไทรอยดต่ํา (hypothyroidism) โรคติดเชื้อบางอยาง
ภาวะเศราจากการสูญเสีย (bereavement)
ภาวะการปรับตัวตอความเครียดหรือสถานการณไมเหมาะสม (adjustment disorder with
depressed mood)
ภาวะซึมเศราที่เปนผลจากโรคทางกาย (depressive disorder due to another medical condition)
เชน โรคเบาหวาน (diabetes) โรค SLE โรคลมชัก (epilepsy)
ยาที่กระตุน ใหเกิดภาวะซึมเศรา (substance induced depressive disorder)
เชน ยากลุม beta blocker ยาคุม (contraceptives)
โรคทางจิตเวชอื่นๆ เชน bipolar disorder, anxiety disorder

ขอแนะนําที่ 5 ควรมีการประเมินความรุนแรงของภาวะซึมเศราและวินิจฉัยโรครวม (B, ++)
ควรมี ก ารประเมิ น ความรุ น แรงของภาวะซึ ม เศร า โดยพิ จ ารณาความรุ น แรงของ
อาการ (severity) และการสู ญ เสี ย หน า ที่ ใ นชี วิ ต ประจํา วั น (function) ในด า นการเรี ย น
การทํา งาน การเข า สั ง คม 1 3 ,30,39 โดยอาจใช ก ารแบ ง ระดั บ ความรุ น แรงตาม DSM-5 36
ดั ง แสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 การแบงระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศราตาม DSM-5
ระดับความรุนแรง
อาการซึมเศรา
การสูญเสียหนาที่ชีวิตประจําวัน
- เศรา เบื่อ แตยังจัดการอารมณเอง - บ น ไม อย าก ทํ า แต ยั ง ทํ า หน าที่
ไมรุนแรง
ไดบาง หรือมีที่ปรึกษาคลายเครียด
ประจําวันได ดูแลตัวเองได
(mild)
ปานกลางถึง
รุนแรง
(moderate to
severe)

ฉุกเฉิน
(emergency)

- เศราหรือหงุดหงิดอยางมากจนคุม
อารมณไมได
- นอนไมห ลับหรือหลับมากไปเกือบ
ทุกวัน
- รูสึก ไรคา มองโลกแงล บมาก บน
อยากตายบอยๆ
- เศราหรือหงุด หงิด จนอัน ตรายตอ
ตนเองและผูอื่น เชน มีพฤติก รรมทํา
รายตนเองหรือคนอื่น คิดอยากฆาตัว
ตายและมีการวางแผนชัดเจน
- มีอาการทางจิต เชน หูแวว ระแวง

- เก็ บ ตั ว ไม กิ น ไม น อน ไม อ าบน้ํ า
ไม ไ ปเรี ย น ไม ทํ า งาน หลี ก หนี สั ง คม
(จากเดิ ม ไม มี ป ญ หาการเข า สั ง คม)
ไมดูแลตัวเอง

- น้ําหนักลดลงอยางมาก ไมกินอาหาร
นานๆ
- อาการทางร างกายรุน แรง เชน ชั ก
วูบ ปวดหัว อาเจียนรุนแรง มีอาการจน
ปฏิเสธการไปเรียนหรือทํางาน
- ปฏิเสธการดูแลและความชวยเหลือ

ใน ก าร วิ นิ จ ฉั ย ภาว ะซึ มเ ศ ร าใ น วั ย รุ น ค ว ร มี ก าร ป ร ะเ มิ น แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค ร ว ม
(co-morbidity)13,30,36 พบวา ประมาณ 2 ใน 3 ของวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา จะมีโรครวมอยางนอย
1 โรค และรอยละ 10-15 มีโรครวมมากกวา 2 โรค ยิ่งภาวะซึมเศรารุนแรงเพิ่มขึ้นจะพบโรครวม
มากขึ้น40 โรคที่พบรวมไดบอยกับภาวะซึมเศรา แสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 โรครวม (co-morbidity)
โรคที่พบรวมไดบอยกับภาวะซึมเศรา
- โรควิตกกังวล (anxiety disorders)
- ปญหาพฤติกรรม ไดแก โรคพฤติกรรมเกเร (conduct disorder), โรคดื้อ
ตอตาน (oppositional defiant disorder)
- โรคสมาธิสั้น (attention deficit hyperactivity disorders, ADHD)
- ภาวะบกพรองทางการเรียนรู (learning disorders, LD)
- ภาวะติดสารเสพติด (substance use disorders)
- โรคความผิดปกติทางการกิน (eating disorder)
- โรคย้ําคิดย้ําทํา (obsessive compulsive disorder, OCD)
แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
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สวนที่ 3 การรักษา
หลักการรักษา
ขอแนะนําที่ 6 ในการรักษาวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับโรค คําแนะนํา
ในการปฏิบัติตัว และการชวยเหลือประคับประคองจิตใจ (B, ++)
ในการรั ก ษาวั ย รุ น ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร า ควรมี ก ารให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ โรคและคํ า แนะนํ า ใน
การปฏิบัติตัว (psycho-education) แกวัยรุนและผูปกครองและใหการชวยเหลือประคับประคองจิตใจ
เชน การปรับสภาวะแวดลอม การชวยเหลือที่โรงเรียน และแกไขปจจัยความเครียดที่มอี ยู41
Psycho-education ควรประกอบดวยขอมูลและคําแนะนํา ดังตอไปนี้
 ลักษณะอาการทางคลินิกของภาวะซึมเศราในวัยรุน ผลกระทบ และความจําเปนที่ตองมี
การรักษา
 สาเหตุของภาวะซึมเศราที่ไมไดเกิดจากเหตุใดเหตุหนึ่ง แตมักเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน
จึงควรหลีกเลี่ยงการกลาวโทษกันหรือการตําหนิตนเองวาซึมเศราเพราะความออนแอ
 ทางเลือกในการรักษาแบบตางๆ และใหความหวังวาภาวะซึมเศราสามารถดีขึ้นหรือหายได
 สง เสริ มการออกกํา ลัง กายแบบ aerobic exercise เชน การวิ่ง ว ายน้ํ า ขี่จั ก รยาน
เตนแอโรบิค อยางสม่ําเสมอ
 แนะนําเรื่องสุขภาวะการนอนหลับ (sleep hygiene)
 สงเสริมใหวัยรุนไดมองเห็นขอดีและคุณคาของตนเอง
 แนะนําวิธีจัดการความเครียดและการแกปญหาที่เหมาะสม
 แนะนําการเพิ่มปฏิสัมพันธและการใชเวลาทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว
 ชวยใหครอบครัวมีความเขาใจและสนับสนุนใหกําลังใจวัยรุน
 อาจจําเปนตองมีการปรับสภาพแวดลอม เชน การแกไขปญหาความขัดแยงหรือปญหา
การสื่อสารในครอบครัว การแกไขปญหาสัมพันธภาพกับเพื่อน หรือการลดความกดดันที่
โรงเรียน
 ในวัยรุนที่ปฏิเสธกิจกรรมตางๆ ที่เคยทํา อาจใหทําแผนสรางกิจกรรมที่เพิ่มความสุขและ
ความสําเร็จงายๆ ในชีวิต (pleasure activities) และสงเสริมใหปฏิบัติตามแผนนั้น
 แนะนําครอบครัวเฝาระวังความเสี่ยงทํารายตนเอง และการเก็บอาวุธและวัตถุที่อาจใช
ทํารายตนเอง
(ใบความรูเกี่ยวกับภาวะซึมเศราสําหรับวัยรุน และการปองกันการฆาตัวตาย ในภาคผนวก ซ และ ฌ)
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ขอแนะนําที่ 7 ควรวางแผนการรักษาโดยพิจารณาตามความรุนแรงของอาการ (B, ++)
ในกรณีที่วัยรุนมีอาการซึมเศราไมรุนแรง ควรใหความรูเกี่ยวกับโรคและการชวยเหลือแบบ
ประคับประคองจิตใจดังกลาวตามขอแนะนําที่ 6 ซึ่งสามารถทําไดในสถานพยาบาลทั่วไปโดยบุคลากร
สาธารณสุขหรือแพทยทั่วไป โดยนัดติดตามอาการในเวลา 2-4 สัปดาห และหากอาการดีขึ้น ควรนัด
ติดตามตออีกเปนระยะอยางนอย 6 เดือน แตหากอาการไมดีขึ้นใน 2-4 สัปดาห หรือในกรณีที่วัยรุนมี
อาการซึมเศราปานกลางถึงรุนแรง ควรใหการรักษาดวยยาตานซึมเศรารวมดวย13,14,42 (ดูเพิ่มเติมใน
ขอแนะนําที่ 8-9) หรือสงตอสถานบริการสาธารณสุขที่มีแพทยที่ใหบริการดานจิตเวช
ในสถานบริการสาธารณสุขที่สามารถใหการรักษาแบบจิตบําบัดได พิจารณาใหการรักษาดวย
จิตบําบัดรวมกับการรักษาดวยยา หรืออาจเริ่มจากการทําจิตบําบัดอยางเดียวกอนถาอาการไมรุนแรง
และพิจารณาใหยารวมดวยหากรักษาดวยจิตบําบัดแลวไมดีขึ้น (ดูเพิ่มเติมในขอแนะนําที่ 11)
ในกรณีที่วัยรุนมีอาการรุนแรงมาก มีความคิด แผนการ และ/หรือพฤติกรรมฆาตัวตาย มีภาวะ
ทางจิ ต หรือ มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด อั น ตรายแก ต นเองหรื อ ผู อื่น ควรพิ จ ารณารั บ เข า รั ก ษาใน
โรงพยาบาล โดยใหอยูในหอผูปวยจิต เวช (ถามี) หรือในหอผูปวยที่สามารถสังเกตอาการได ใกลชิด
จนวัยรุนมีความปลอดภัยและมีอาการดีขึ้นจึงใหการรักษาตอแบบผูปวยนอก
การรักษาดวยยา
ขอแนะนําที่ 8 ในวัยรุนที่สมควรไดรับการรักษาดวยยาตานซึมเศรา ควรใหขอมูลเกี่ยวกับขอดี
และขอเสียของการใชยา เพื่อใหวัยรุนและผูปกครองตัดสินใจ (A, ++)
ควรมีการแนะนําการรักษาดวยยาตานซึมเศราในวัยรุนที่สมควรไดรับยา โดยใหขอมูลเกี่ยวกับ
ขอดีแ ละขอเสียของการรัก ษาดวยยา รวมทั้ง ทางเลือกอื่น ๆ เพื่อใหวัยรุน และผูปกครองพิจ ารณา
ตัด สิน ใจ สําหรับสถานบริก ารสาธารณสุขที่ไมมีความพรอมในการรักษาดวยยาตานซึมเศรา ควร
พิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญหรือสถานบริการสาธารณสุขในระดับที่สูงขึ้น
ยาที่ควรใชเปน ทางเลือกแรกในการรัก ษาภาวะซึมเศร าในวัยรุน คือ ยาในกลุม serotonin
reuptake inhibitor (SSRI) ไดแก fluoxetine, sertraline, escitalopram และ fluvoxamine
โดย fluoxetine เปนยาทีม่ ีขอมูลการศึกษาวิจัยในปจจุบันที่แสดงวามีประสิทธิภาพในการรักษา
ภาวะซึมเศราทั้ง ในเด็ก และในวัยรุนมากที่สุด สวนยาในกลุม tricyclic antidepressants (TCA) เชน
amitriptyline, nortriptyline หรือ imipramine ไมมีขอมูลวามีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศราใน
เด็กและวัยรุนจึงไมควรใชเปนทางเลือกแรกในการรักษา
อาการไมพึงประสงคของยาในกลุม SSRI ที่พบบอย ไดแก อาการคลื่นไส ปวดทอง เบื่ออาหาร
ปวดศีรษะ งวงนอน หรือนอนไมหลับ ซึ่งอาการเหลานี้มักไมรุนแรงและหายไปไดหลังจากใชยาไประยะ
แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
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หนึ่ง ในวัยรุนบางรายอาจมีอาการกระวนกระวาย หรือมีการยับยั้งตนเองลดลง (activation symptoms)
การใชยาในระยะยาวอาจทําใหเกิดปญหาความตองการทางเพศลดลงหรืออวัยวะเพศไมแข็งตัวได 43
อาการไมพึงประสงคอื่นๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดในเอกสารกํากับยาของยา
ยาในกลุม SSRI มีขอหามใชรวมกับยาในกลุม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) หรือ
กลุมยา TCA หรือยาอื่นที่มีฤทธิ์เพิ่ม serotonin เชน dextromethorphan หรือ tramadol อาจทําใหเกิด
serotonin syndrome ซึ่งประกอบดวยอาการไข สับสน กระวนกระวาย สั่น กลามเนื้อกระตุก เดินเซ ชัก
และความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ44 เนื่องจาก SSRI มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอ็นไซม cytochrome
P450 การใช SSRI รวมกับยาที่ถูกทําลายดวยเอ็นไซมนี้ จึงอาจทําใหระดับยาดังกลาวในเลือดสูงขึ้นได
จึง ควรตองมีก ารตรวจสอบโอกาสเกิด ปฏิกิริยาระหวางกัน (drug interaction) ในผูปวยที่ไดรับยา
หลายตัว
การใชยาตานซึมเศราอาจกระตุน ใหเกิด manic episode ในวัยรุนที่ มีแ นวโนม เปน bipolar
disorder ได
นอกจากนี้ ขอมูล จากการวิจัย พบวา การใชยาตานซึมเศราในวัยรุน อาจเพิ่มความเสี่ยงตอ
การเกิ ด พฤติ ก รรมฆ า ตั ว ตายในช ว งแรกที่ ใ ช ย า อย า งไรก็ ต าม พบว า อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต จาก
การฆาตัวตายในวัยรุนไดลดลงอยางชัดเจนหลังจากที่เริ่มมีการใช SSRI รักษาโรคซึมเศรา45
ขอแนะนําที่ 9 ในการรักษาดวยยา ควรใชยาในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม (B, ++)
ในการใหยา ควรเริ่มที่ขนาดต่ํากอนเสมอ เพื่อลดโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงค แลวคอยๆ
ปรับเพิ่มขนาดจนถึงระดับที่เหมาะสม หลังจากนั้น ควรรอดูการตอบสนองประมาณ 4 สัปดาห กอนที่
จะเพิ่มขนาดยาหากยังไมไดผล (ตารางที่ 10)
ยา
Fluoxetinea,b
Sertralinea
Escitalopramc
Fluvoxamine

ตารางที่ 10 ขนาดของยารักษาภาวะซึมเศราที่ใชในวัยรุน
ขนาด (ม.ก./เม็ด) ขนาดเริ่มตน (ม.ก./วัน) ขนาดทั่วไปที่ใชรกั ษาวัยรุน (ม.ก./วัน)
20
10
20–60
50, 100
25
50–200
10, 20
5
10-40
50, 100
25
50–300

หมายเหตุ a=อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ
b=ไดรับการรับรองใหใชในการรักษาภาวะซึมเศราตั้งแตอายุ 7 ป ขึ้นไป
c=ไดรับการรับรองใหใชในการรักษาภาวะซึมเศราตั้งแตอายุ 12 ป ขึ้นไป
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เมื่อมีการตอบสนอง มีผลดีจากการรักษา ควรใหยาในขนาดเดิมตอเนื่องตอไปอีกอยางนอย
6-12 เดือน หรืออาจนานกวา 1 ป เพื่อปองกันการกลับเปนซ้ํา ควรมีการใหขอมูลวัยรุนและผูปกครอง
ถึงความสําคัญในการกินยาทุกวันอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ในการหยุ ด ยา ควรค อ ยๆ ลดขนาดยาลงก อ นที่ จ ะหยุ ด ยาเพื่ อ ป อ งกั น อาการถอนยา
(withdrawal symptoms) ในกรณีที่วัยรุนกลับเปนซ้ํา หลังหยุดยาในการรักษารอบใหม ควรใหยาเปน
เวลานานมากกวา 1-2 ป หรืออาจตองใหติดตอกันหลายป โดยเฉพาะถา กลับเปนซ้ําหลายครั้งหรือ
มีอาการรุนแรง13
หากอาการของวัยรุน ยัง คงไมดีขึ้น หลัง จากไดรับยา SSRI ตัวแรกในขนาดที่เหมาะสมใน
ระยะเวลา 6- 8 สัปดาหแลว ควรพิจารณาเปลี่ยนเปนยาตัวอื่นในกลุม SSRI หรือยากลุมอื่น เชน ยาใน
กลุม SNRI ไดแก venlafaxine หรือพิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญ หรือใหการรักษาดวยจิตบําบัดรวมดวย46
การรักษาดวยจิตบําบัด
ขอแนะนําที่ 10 พิจารณาใหก ารรั กษาดว ยจิตบํ า บัด ในวั ยรุน ที่มีภ าวะซึม เศรา ปานกลางถึ ง
รุนแรง โดยเลือกวิธีบําบัดที่มีหลักฐานประสิทธิภาพในการรักษา (A, ++)
ในสถานบริการสาธารณสุขที่มีความพรอมและมีผูเชี่ยวชาญในการทําจิตบําบัด อาจพิจารณา
ใหรักษาดวยจิตบําบัดในวัยรุนที่สมควรไดรับการรักษาดวยจิตบําบัดโดยเลือกใชจิตบําบัดที่มีหลักฐาน
การศึกษาวามีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศราในวัยรุน ไดแ ก การบําบัด โดยวิธีปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavioral therapy, CBT) หรือการทําจิตบําบัดสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล (interpersonal psychotherapy, IPT)
การทํา CBT เนนการกระตุนพฤติกรรมที่นําไปสูอารมณทางบวก (behavior activation) และ
ปรับความคิดที่มักนําไปสูอารมณทางลบ (cognitive restructuring) โดยหากเปนไปไดในชวง 4 สัปดาห
แรกควรมีการนัดวัยรุนสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อการสรางสัมพันธภาพและประสิทธิผลในการบําบัด และ
ปรับเปนทุก 2-4 สัปดาหเมื่ออาการดีขึ้น52,53
หากติดตามการรักษาโดยการทําจิตบําบัดไปแลว 4-6 ครั้ง อาการไมตอบสนองในทางที่ดีขึ้น
ควรคน หาปจ จัยเสี่ยงอื่น ๆ ทางจิ ต สัง คมและวางแผนการแกไขป ญหา เชน การมีความขัด แยง ใน
ครอบครัว โรคทางจิตเวชในบิด ามารดา โดยมีการประเมิน รวมกับทีมสหวิชาชี พ หรือใหก ารรัก ษา
เพิ่มเติมอื่นๆ14
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การติดตามการรักษา
ขอแนะนําที่ 11 ควรติดตามการรักษาอยางตอเนื่องและสงตอผูเชี่ยวชาญ หากอาการผูปวยไมดี
ขึ้น หรือมีปญหาที่ซับซอน (A, ++)
แมอาการของภาวะซึมเศราจะลดลงแลว วัยรุนควรไดรับการติดตามการรักษาจนผูปวยไมมี
อาการของภาวะซึมเศรา และสามารถใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ
การติดตามการรักษาอยางตอเนื่อง โดยอาจใชแบบประเมินภาวะซึมเศราติดตามการลดลงของ
อาการ (รายละเอียดแบบประเมินในภาคผนวก ก และ ข) จะชวยลดหรือชะลอการเกิดโรคซึมเศราซ้ํา
(recurrent) หรือการเกิดโรคซึมเศราเรื้อรัง (chronic depression) ได อีกทั้ง การบําบัดดวยหลายวิธี
รวมกัน เชน CBT รวมกับการใชยา พบวามีประสิทธิภาพในการปองกันการกําเริบซ้ําดีกวาการใชยา
เพียงอยางเดียว42,51,54
ครอบครัว มีสว นสําคัญ อยางมากในการรัก ษาภาวะซึมเศราในวัยรุน โดยการใหค วามรั ก
ความเขาใจ และเปนแบบอยางที่ดีในการจัดการอารมณ จัดการความขัดแยงในครอบครัว โดยไมใช
อารมณและความรุนแรง ชวยสงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุนใหเขมแข็ง รูจักใชเหตุผล ฝกทักษะ
การแกไขปญหาที่หลากหลาย และการแสดงออกทางอารมณและการจัดการความคับของใจไดอยาง
เหมาะสม (coping skills)
ในกรณีที่ติดตามไปแลวอาการของผูปวยยังไมดีขึ้น หรือกลับมาแยลง หรือมีปญหาซับซอนและ
ไมสามารถแกไขได ควรพิจารณาสงตอผูเชี่ยวชาญ
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Algorithm การดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
คัดกรองวัยรุนดวยแบบคัดกรองภาวะซึมเศรา
(ขอแนะนําที่ 1)

ประเมินวัยรุนที่สงสัย หรือมีความเสี่ยงมีอาการที่
นาสงสัย เพื่อคัดกรองภาวะซึมเศรา (ขอแนะนําที่ 2)

ผลคัดกรองเปนบวก
ประเมินทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม เพื่อวินิจฉัยภาวะซึมเศรา (ขอแนะนําที่ 3)

วินิจฉัยตามเกณฑการวินิจฉัย และวินิจฉัยแยกโรค (ขอแนะนําที่ 4)
ใหการวินิจฉัยภาวะซึมเศรา
ประเมินความรุนแรง และการสูญเสียหนาที่ในชีวิตประจําวัน และโรครวม (co-morbidity)
(ขอแนะนําที่ 5)
ใหการรักษาภาวะซึมเศรา

 ใหความรูเกี่ยวกับโรคและการดูแลเบื้องตน (ขอแนะนําที่ 6)
 วางแผนการรักษาตามระดับความรุนแรงของโรค (ขอแนะนําที่ 7)

ไมรุนแรง

ชวยเหลือ
ประคับประคองจิตใจ
(ขอแนะนําที่ 6)

ปานกลางถึงรุนแรง

ไมดีขึ้นใน 2-4
สัปดาห

 ใหการรักษาดวยยา SSRI (ขอแนะนําที่ 8, 9)
 ใหการรักษาดวยจิตบําบัด CBT หรือ IPT รวมกับการใช
ยา หรือจิตบําบัดอยางเดียวกอนและใหยารวมดวยถาไมดี
ขึ้น (ขอแนะนําที่ 10)
 รับไวในโรงพยาบาลถามีพฤติกรรมฆาตัวตาย หรือมี
โอกาสเกิดอันตรายตอตนเองหรือผูอื่น
 สงตอในกรณีที่ไมมีความพรอมในการรักษา

ติดตามการรักษาอยางตอเนื่องจนผูปวยไมมีอาการของภาวะซึมเศรา และสามารถใชชีวิตประจําวันได
ตามปกติ (ขอแนะนําที่ 11)
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สวนที่ 4 การสงเสริมปองกัน
ขอแนะนําที่ 12 วัยรุนทุกคนควรไดรับการสงเสริมทักษะชีวิต เพื่อปองกันการเกิดภาวะซึมเศรา
(A, +)
วัยรุน ทุก คนควรไดรับการสง เสริมทัก ษะชีวิต ตั้ง แตเด็ก เพื่อปองกัน ภาวะซึมเศราในวัยรุน
(universal prevention) โดยเฉพาะทักษะการแกไขปญหา ทักษะการจัดการอารมณและความเครียด
และทักษะการสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ ทั้งนี้ อาจแทรกเปนหลักสูตรตอเนื่อง หรือโครงการ
เป น ระยะ เพื่ อส ง เสริ มทั ก ษะดั ง กล า วในโรงเรีย นหรื อ ในชุ ม ชน รวมทั้ ง ควรมี ก ารรณรงค ให เ กิ ด
ความตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภาวะซึมเศราในวัยรุน
ขอแนะนําที่ 13 ควรมีระบบเฝาระวังและปองกันภาวะซึมเศราในวัยรุนที่มีความเสี่ยง (A, +)
ในวัยรุนกลุมเสี่ยง ควรมีระบบเฝาระวังและปองกันภาวะซึมเศรา (targeted prevention) ใน
ระดับโรงเรียนอาจทําโดยการจัดกิจกรรมการเสริมสรางพลังความเขมแข็งทางใจ (resilience) สงเสริม
ศัก ยภาพที่มีความถนัด การใหความรูเรื่องภาวะซึมเศรา เสริมทักษะการแกไขปญหาที่เกิด ขึ้น กับ
ครอบครัวและเพื่อน55 และฝกปรับความคิดที่สรางความทุก ข (maladaptive thought pattern)56-60
รวมทั้งการปองกันและเฝาระวังการฆาตัวตาย (ดูภาคผนวก ซ)
ในระดับ ชุ มชนควรประชาสัม พัน ธ การใหก ารปรึ ก ษาทางโทรศั พท ห รือช องทางสื่อ สัง คม
ออนไลน (social media)61,62 เชน สายดวนสุขภาพจิตวัยรุน (adolescent help line) 1323 ของกรม
สุขภาพจิต
ในระดับครอบครัว ควรเนน สง เสริมใหครอบครัวมีความเขาใจ และแกปญหารวมกับวัยรุน
ในทางที่เหมาะสม เพิ่มทักษะการเลี้ยงดูและสื่อสารกับวัยรุน60,63
ในกรณีที่มีปจจัยเสี่ยงในครอบครัว เชน ครอบครัวหยาราง ครอบครัวพอแมวัยรุน วัยรุนที่ไมได
อยูกับพอแม ควรเนนการสง เสริมเรื่ องทักษะการเลี้ยงดูที่เหมาะสม รวมถึง สงตอ การชวยเหลือทาง
สังคม เชน การใหก ารปรึกษา การชวยเหลืออาชีพ สําหรับครอบครัวยากจน สงเสริมใหผูปกครอง
สามารถพูดคุยกับวัยรุนเรื่องความเครียด การจัดการอารมณ และภาวะซึมเศราได รวมถึงเฝาระวัง
ภาวะซึมเศราในผูปกครองดวย64
กรณีครอบครัวแยกทางกัน เนนการใหความเขาใจกับวัยรุนในเรื่องการหยาราง แกไขความเชื่อ
ที่บิดเบือนจากสถานการณจริง และชวยใหวัยรุนแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม สรางความเชื่อมั่น
ในตนเอง เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบิดามารดากับวัยรุน65
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กรณีที่มีการเสียชีวิตในครอบครัว ควรเนนเรื่องการชวยใหวัยรุนสามารถจัดการภาวะเศราจาก
การสูญเสีย มีผูปกครองหรือที่ปรึกษาที่ใหความอบอุนและความเขาใจที่ดี65
กรณีที่วัยรุนมีปจจัยเสี่ยงที่เปนโรคทางกายเรื้อรัง ควรเนนสงเสริมทักษะตางๆ เชน การแกไข
ปญหา สงเสริมทักษะในการเขาสังคม การสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น ทักษะการสื่อสาร รวมทั้งสงเสริม
ใหวัยรุนหาจุดแข็งหรือความสามารถดานอื่นๆ ของตน เพื่อสรางความภาคภูมิใจในตนเอง ในกรณีเชนนี้
แพทยที่ดูแลวัยรุนควรสรางสัมพันธภาพที่ดี (good doctor-patient relationship) และสอบถามวัยรุน
แบบองครวมทั้งกาย จิต สังคม (holistic approach) ทุกครั้งที่วัยรุนมารับการรักษา สรางความเขาใจใน
โรคที่ตนเองปวย และสอบถามประเด็นความไมส บายใจในดานตางๆ ของวัยรุน ทั้ง ดานครอบครัว
เพื่อน โรงเรียน รวมกับสื่อสารกับผูปกครอง ใหมีความเขาใจที่เหมาะสมในวัยรุน
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ภาคผนวก
ก. แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน CES-D
ข. แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก (CDI)
ค. Thai version of Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
ง. แบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q)
จ. การประเมินทางจิตสังคมในวัยรุน (HEEADSSS Assessment)
ฉ. แนวทางการสัมภาษณและซักประวัติวัยรุน
ช. แบบประเมินการฆาตัวตาย (8Q)
ซ. ความรูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา สําหรับวัยรุน
ฌ. แนวทางการดูแลผูที่มีความเสี่ยงฆาตัวตาย
ญ. รายนามผูเชี่ยวชาญวิพากษและประชาพิจารณ
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ภาคผนวก ก.
แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน
(Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale: CES-D) ฉบับภาษาไทย
ผูพัฒนา

ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปที่พัฒนา พ.ศ. 2540
กลุมเปาหมาย วัยรุน อายุ 15-18 ป
วิธีการใช
เครื่ อ งมื อ ประกอบด ว ยข อ ความ 20 ข อ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ อาการซึ ม เศร า ใน
ระยะเวลา 1 สัปดาหที่ผานมา
ตัวเลือกเกี่ยวกับความรุนแรง หรือความถี่ของอาการซึมเศรามี 4 ระดับ คือ
ไมเลย
0 คะแนน
บางครั้ง
1 คะแนน
บอยๆ
2 คะแนน
ตลอดเวลา 3 คะแนน
คะแนนรวมมีไดตั้งแต 0-60 คะแนน
การปรับคาคะแนน ขอ 4 8 12 16 เปน 3 2 1 0
การแปลผล ผูที่ ได คะแนนรวมสู ง กวา 22 ถื อว าอยูใ นข า ยภาวะซึ มเศร า สมควรได รั บ
การวินิจฉัยเพื่อชวยเหลือตอไป
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แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน (CES-D) ฉบับภาษาไทย
ทานมีความรูสึกดังตอไปนี้บอยเพียงใดใน 1 สัปดาหที่ผานมา กรุณากา X ลงในชองทีต่ รงกับความรูส ึก
ของทานมากที่สดุ
ในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา

ไมเลย
(‹ 1 วัน)

นาน ๆ ครั้ง บอย ๆ
(1-2 วัน) (3-4 วัน)

ตลอดเวลา
(5-7 วัน)

1. ฉันรูสกึ หงุดหงิดงาย
2. ฉันรูสกึ เบื่ออาหาร
3. ฉันไมสามารถขจัดความเศราออกจาก
ใจได แมจะมีคนคอยชวยเหลือก็ตาม
4. ฉันรูสกึ วาตนเองดีพอๆ กับคนอืน่
5. ฉันไมมีสมาธิ
6. ฉันรูสกึ หดหู
7. ทุกๆ สิ่งทีฉ่ ันกระทําจะตองฝนใจ
8. ฉันมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต
9. ฉันรูสกึ วาชีวิตมีแตสิ่งลมเหลว
10. ฉันรูส กึ หวาดกลัว
11. ฉันนอนไมเคยหลับ
12. ฉันมีความสุข
13. ฉันไมคอยอยากคุยกับใคร
14. ฉันรูสกึ เหงา
15. ผูคนทั่วไปไมคอยเปนมิตรกับฉัน
16. ฉันรูสกึ วาชีวิตนีส้ นุกสนาน
17. ฉันรองไห
18. ฉันรูสกึ เศรา
19. ผูคนรอบขางไมชอบฉัน
20. ฉันรูส ึกทอถอยในชีวติ
รวมคะแนน
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ภาคผนวก ข.
แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก
(Children’s Depression Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทย
ผูพัฒนา

ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปที่พัฒนา พ.ศ. 2539
กลุมเปาหมาย เด็ก
วิธีการใช
เครื่องมือประกอบดวยขอความ 27 ขอ แตละคําถามมี 3 ตัวเลือก เพื่อบอก
ความรุนแรงของภาวะซึมเศราในชวง 2 สัปดาห ที่ผานมา การใหคะแนนจะใหตามความรุนแรงของ
อาการ
การใหคะแนน คะแนนรวมมีไดตั้งแต 0 – 54 คะแนน
การใหคะแนนและการแปลผลแบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก Children’s Depression
Inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ไดแกขอ
ขอ 1
3 4 6 9 12 14 17 19 20 22 23 26 27
แตละขอใหคะแนน ดังนี้
ก. ให 0 คะแนน
ข. ให 1 คะแนน
ค. ให 2 คะแนน
กลุมที่ 2 ไดแกขอ
ขอ 2 5 7 8 10 11 13 15 16 18 21 24 25
แตละขอใหคะแนน ดังนี้
ก. ให 2 คะแนน
ข. ให 1 คะแนน
ค. ให 0 คะแนน
การแปลผล ผูที่ไดคะแนนรวมสูง กวา 15 ขึ้น ไป ถือวามีภาวะซึมเศราที่มีนัยสําคัญทาง
คลินิก
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แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก (Children’s Depression Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทย
เลือกประโยคทีตรงกับความรู้สกึ หรือความคิดของท่านมากทีสุดในระยะ 2 สัปดาห์ทีผ่านมา โดยกา √ ลงใน 
1

 ก. ฉันรู้สกึ เศร้ านานๆ ครัง
 ข. ฉันรู้สกึ เศร้ าบ่อยครัง
 ค. ฉันรู้สกึ เศร้ าตลอดเวลา

9

2

 ก. อะไรๆ ก็มีอปุ สรรคไปเสียหมด
 ข. ฉันไม่แน่ใจว่าสิงต่างๆ จะเป็ นด้ วยดี
 ค. สิงต่างๆ จะเป็ นไปด้ วยดีสําหรับฉัน

10  ก. ฉันรู้สกึ อยากร้ องไห้ ทกุ วัน
 ข. ฉันรู้สกึ อยากร้ องไห้ บ่อยครัง
ค. ฉันรู้สกึ อยากร้ องไห้ นาน ๆ ครัง

3

 ก. ฉันทําอะไรๆ ได้ ค่อนข้ างดี
 ข. ฉันทําผิดพลาดหลายอย่าง
 ค. ฉันทําอะไรผิดพลาดไปหมด

11  ก. ฉันรู้สกึ หงุดหงิดใจตลอดเวลา
 ข. ฉันรู้สกึ หงุดหงิดใจบ่อยครัง
 ค. ฉันรู้สกึ หงุดหงิดใจนานๆ ที

4

 ก. ฉันรู้สกึ สนุกกับหลายสิงหลายอย่าง
 ข. ฉันรู้สกึ สนุกเฉพาะกับบางสิงบางอย่าง
ค. ไม่มีอะไรสนุกสนานเลยสําหรับฉัน

12  ก. ฉันชอบอยู่กบั คนอืน
 ข. ฉันไม่ค่อยชอบอยู่กบั คนอืน
 ค. ฉันไม่ต้องการอยู่กบั ใครเลย

5

 ก. ฉันทําตัวไม่ดีเสมอ
 ข. ฉันทําตัวไม่ดีบ่อยครัง
 ค. ฉันทําตัวไม่ดีนาน ๆ ที

13  ก. ฉันไม่สามารถตัดสินใจอะไรต่างๆ ด้ วยตนเอง
 ข. ฉันตัดสินใจเรืองต่างๆ ได้ ลาํ บาก
 ค. ฉันตัดสินใจเรืองต่างๆ ได้ ง่าย

6

 ก. นานๆ ครังฉันจะคิดถึงสิงไม่ดีทีอาจเกิดขึนกับฉัน
 ข. ฉันวิตกว่าจะมีสงไม่
ิ ดีเกิดขึนกับฉัน
ค. จะต้ องมีสิงเลวร้ ายเกิดขึนกับฉันแน่ๆ

14  ก. ฉันเป็ นคนหน้ าตาดี
 ข. ฉันเป็ นคนหน้ าตาไม่ค่อยดี
 ค. ฉันเป็ นคนหน้ าตาน่าเกลียด

7

ก. ฉันเกลียดตัวเอง
ข. ฉันไม่ชอบตัวเอง
ค. ฉันชอบตัวเอง

8

 ก. สิงเลวร้ ายทังหมดทีเกิดขึนเป็ นความผิดของฉัน
 ข. สิงเลวร้ ายหลายสิงทีเกิดขึนเป็ นความผิดของฉัน
ค. สิงเลวร้ ายทีเกิดขึนมักไม่ใช่ความผิดของฉัน

15  ก. ฉันต้ องใช้ ความพยายามอย่างหนักทุกครังทีทําการบ้ าน
ข. ฉันต้ องใช้ ความพยายามอย่างหนักบ่อยครังเวลาทํา
การบ้ าน
ค. การทําการบ้ านไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับฉัน
16  ก. ฉันนอนไม่หลับทุกคืน
 ข. ฉันนอนไม่หลับหลายคืน
 ค. ฉันนอนหลับสบาย
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17  ก. ฉันรู้สกึ เหนือยนานๆ ครัง
 ข. ฉันรู้สกึ เหนือยบ่อยครัง
 ค. ฉันรู้สกึ เหนือยตลอดเวลา

23  ก. การเรียนของฉันอยู่ในขันใช้ ได้ ดี
 ข. การเรียนของฉันไม่ค่อยดีเหมือนเมือก่อน
ค. การเรียนของฉันแย่ลงมาก

18  ก. มีหลายวันทีฉัน รู้สกึ ไม่อยากกินอาหาร
 ข. มีบางวันทีฉัน รู้สกึ ไม่อยากกินอาหาร
ค. ฉันกินอาหารได้ ดี

24  ก. ฉันทําอะไรไม่ได้ ดีเท่าคนอืน
 ข. ฉันทําอะไร ได้ ดีเท่าคนอืน ถ้ าฉันพยายาม
ค. ฉันทําได้ ดีพอ ๆ กับคนอืนอยู่แล้ วในขณะนี

19  ก. ฉันไม่กงั วลกับการเจ็บป่ วย
 ข. ฉันกังวลกับการเจ็บป่ วยบ่อยครัง
ค. ฉันกังวลกับการเจ็บป่ วยตลอดเวลา

25  ก. ไม่มีใครรักฉันจริ ง
 ข. ฉันไม่แน่ใจว่ามีใครรักฉันหรือเปล่า
 ค. ฉันรู้สกึ ว่ามีคนรักฉัน

20  ก. ฉันไม่ร้ ูสกึ เหงา
 ข. ฉันรู้สกึ เหงาบ่อยครัง
 ค. ฉันรู้สกึ เหงาตลอดเวลา

26  ก. ฉันทําตามคําสังทีได้ รับเสมอ
 ข. ฉันไม่ทําตามคําสังบ่อยครัง
 ค. ฉันไม่เคยทําตามคําสัง

21  ก. ฉันรู้สกึ ไม่สนุกเลย เวลาทีอยู่โรงเรียน
 ข. ฉันรู้สกึ สนุกนาน ๆ ครัง เวลาทีอยู่โรงเรียน
ค. ฉันรู้สกึ สนุกบ่อยครัง เวลาทีอยู่โรงเรี ยน

27 ก. ฉันเข้ ากับคนอืนได้ ดี
ข. ฉันทะเลาะกับคนอืนบ่อยครัง
ค. ฉันทะเลาะกับคนอืนตลอดเวลา

22  ก. ฉันมีเพือนมาก
 ข. ฉันมีเพือนไม่กีคน และอยากมีมากกว่านี
 ค. ฉันไม่มีเพือนเลย
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ภาคผนวก ค.
แบบประเมิน Thai version of Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
ผูพัฒนา

ศ.นพ. มาโนช หลอตระกูล และคณะ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปที่พัฒนา พ.ศ. 2550
ที่มา
พัฒนามาจาก Patient Health Questionnaire (PHQ-9)1
กลุมเปาหมาย อายุ 18 ปขึ้นไป
วิธีการใช
เครื่องมือประกอบดวยขอความ 9 ขอ ซึ่งเกี่ยวกับความรุนแรงของอาการ
ซึมเศราในระยะเวลา 2 สัปดาหที่ผานมา ตัวเลือกเกีย่ วกับความรุนแรง มี 4 ระดับ คือ
ไมเลย
0 คะแนน
มีบางวัน ไมบอย
1 คะแนน
มีคอนขางบอย
2 คะแนน
มีเกือบทุกวัน
3 คะแนน
คะแนนรวมมีไดตั้งแต 0 – 27 คะแนน
การแปลผล หากไดคะแนนตั้งแต 9 คะแนนขึน้ ไป

1

Richardson LP, McCauley E, Grossman, DC, McCarty CA, Richards J, Russo JE et al. Evaluation of the
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) for Detecting Major Depression among Adolescents.
Pediatrics 2010;126(6):1117–1123. doi:10.1542/peds.2010-0852.
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แบบสอบถามสุขภาพผูปว ย PHQ-9
ในช่วง 2 สัปดาห์ ทีผ่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนี บ่อยแค่ไหน (ทําเครื องหมาย  ในช่องทีตรง
กับคําตอบของท่าน)
ไม่เลย

มีบางวัน
ไม่บ่อย

มีค่อนข้าง มีเกือบทุก
บ่อย
วัน

1. เบือ ทําอะไรๆ ก็ไม่เพลิดเพลิน
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า หรื อท้อแท้
3. หลับยาก หรื อหลับๆ ตืนๆ หรื อหลับมากไป
4. เหนือยง่าย หรื อไม่ค่อยมีแรง
5. เบืออาหาร หรื อกินมากไป
6. รู้สึกไม่ดีกบั ตัวเอง – คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรื อเป็ นคน
ทําให้ตวั เองหรื อครอบครัวผิดหวัง
7. สมาธิไม่ดีเวลาทําอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรื อ
ทํางานทีต้องใช้ความตังใจ
8. พูดหรื อทําอะไรช้าจนคนอืนมองเห็น หรื อ
กระสับกระส่ายจนท่านอยูไ่ ม่นิ งเหมือนเคย
9. คิดทําร้ายตนเอง หรื อคิดว่าถ้าตายๆ ไปเสียคงดี

ถ้าท่านตอบว่ามีอาการไม่ว่าข้อใดก็ตามอาการนันๆ ทําให้ท่านมีปัญหาในการทํางาน การดูแลสิ งต่างๆ ใน
บ้าน หรื อการเข้ากับผูค้ นหรื อไม่
ไม่มีปัญหาเลย

มีปัญหาบ้าง

แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
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ภาคผนวก ง.
แบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q)
ผูพัฒนา
กรมสุขภาพจิต
ปที่พัฒนา พ.ศ. 2552
กลุมเปาหมาย อายุ 18 ปขึ้นไป
วิธีการใช
เปนแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 9 ขอคําถามเกี่ยวกับความรุนแรงของอาการ
ซึมเศราในระยะเวลา 2 สัปดาหที่ผานมา ตัวเลือกเกีย่ วกับความรุนแรง มี 4 ระดับ คือ
ไมมเี ลย
0 คะแนน
เปนบางวัน 1-7 วัน 1 คะแนน
เปนบอย > 7 วัน
2 คะแนน
เปนทุกวัน
3 คะแนน
การแปลผล
คะแนนรวม
<7
7 – 12
13 – 18
> 19

การแปรผล
ไมมีอาการของโรคซึมเศรา หรือมีอาการของโรคซึมเศราระดับนอยมาก
มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับนอย
มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับปานกลาง
มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับรุนแรง

หมายเหตุ: คะแนน 9Q ≥ 7 ใหประเมินแนวโนมการฆาตัวตาม ดวย 8Q (ภาคผนวก ช)
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แบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คําถาม (9Q)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ในช่ วง 2 สัปดาห์ ทีผ่านมา รวมทังวันนี
เป็ นบางวัน
ไม่มีเลย
1-7 วัน
ท่ านมีอาการเหล่านี บ่อยแค่ไหน
เบือ ไม่สนใจอยากทําอะไร
0
1
ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
0
1
หลับยาก หรื อหลับๆ ตืนๆ หรื อหลับมากไป
0
1
เหนือยง่าย หรื อ ไม่ค่อยมีแรง
0
1
เบืออาหาร หรื อ กินมากเกินไป
0
1
รู้สึกไม่ดีกบั ตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลวหรื อทํา
0
1
ให้ตนเองหรื อครอบครัวผิดหวัง
สมาธิไม่ดี เวลาทําอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ
0
1
หรื อทํางานทีต้องใช้ความตังใจ
พูดช้า ทําอะไรช้าลงจนคนอืนสังเกตเห็นได้ หรื อ
0
1
กระสับกระส่าย ไม่สามารถอยูน่ ิ งได้ เหมือนที
เคยเป็ น
คิดทําร้ายตนเอง หรื อคิดว่า ถ้าตายไปคงจะดี
0
1

เป็ นบ่อย
> 7 วัน
2
2
2
2
2
2

เป็ นทุกวัน
3
3
3
3
3
3

2

3

2

3

2

3

คะแนนรวมทังหมด
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ภาคผนวก จ.
การประเมินทางจิตสังคมในวัยรุน (HEEADSSS Assessment)
การประเมินทางดานจิตใจ อารมณ และสังคมในวัยรุนมีความสําคัญ เพราะทําใหแพทยไดรูจัก
วัยรุนในดานอื่นๆ ซึ่งประวัติที่ไดอาจทําใหเกิดความเขาใจถึงปจจัยแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมของ
วัยรุน ถึงแมวาวัยรุนอาจมาดวยปญหาทางกาย แตควรมีการประเมินดานจิตสังคมในวัยรุนทุกรายที่มา
พบแพทย1-3 เพราะจะทําใหสามารถทราบถึงพฤติกรรมเสี่ยงดานตางๆ รวมถึงจุดแข็งของวัยรุน โดย
การประเมินจิตสังคมในวัยรุนใช HEEADSSS(S) assessment ซึ่งมีตัวยอและตัวอยางคําถาม ดังตอไปนี้
4-5

หัวขอ
ตัวอยางคําถาม
ครอบครัว บาน ชุมชนสิ่งแวดลอม บานอยูแถวไหน อยูก ับใครบาง อาชีพของผูปกครอง
Home
สนิทกับใครในบาน เวลามีปญหาปรึกษาใคร ชุมชน
แถวบานเปนอยางไร
เรียนชั้นอะไร ผลการเรียนเปนอยางไร ผลการเรียนที่
Education/ การศึกษาการประกอบอาชีพ
ผานมา พอใจกับผลการเรียนหรือไม วิชาที่ชอบอาชีพที่
Employment
อยากทําในอนาคต เพื่อนสนิท ปญหาที่โรงเรียน
พฤติกรรมการกิน
อาหารที่รับประทาน ปริมาณ มื้อตอวัน อาหารขยะ
Eating
(junk food) น้ําหวาน น้ําอัดลม ความพึงพอใจหรือ
ความกังวลในเรื่องน้ําหนักตัวรูปลักษณตนเอง
กิจกรรมยามวาง งานอดิเรก
กิจกรรมที่ชอบทํา การออกกําลังกาย งานอดิเรก เวลา
Activities
ที่ใชไปกับ ทีวีสื่อเทคโนโลยี (screen time)
การใชสารเสพติด
มีเพื่อนที่สูบบุหรี่ ดื่มเหลาหรือใชสารเสพติด เคย
Drugs
ทดลองบางไหม อายุที่เริ่ม ระยะเวลา ปริมาณ ความถี่
เคยพยายามเลิกหรือไม ทัศนคติตอการใชสารเสพติด
ทักษะการปฏิเสธ
เรื่องเพศ
มีแฟน/คนรักประวัติเพศสัมพันธ จํานวนคูนอน การใช
Sex
ถุงยางอนามัย การวางแผนปองกันการตัง้ ครรภ
ประวัติการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการ
รักษา
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Suicide

หัวขอ
ปญหาทางอารมณ

Safety

ความปลอดภัย

Strengths

จุดแข็ง ขอดีของตนเอง

ตัวอยางคําถาม
อารมณโดยทั่วไปเคยรูสกึ เบื่อหนาย/เศรา เคยรูสกึ แย
จนมีความคิดไมอยากมีชีวิตอยู เคยวางแผนหรือลงมือ
ฆาตัวตายหรือไม อยางไร คะแนนความสุขในชีวิต
อะไรที่ทําใหชีวิตมี/ไมมีความสุข
การซอนทายรถมอเตอรไซด การสวมหมวกกันน็อค
การคาดเข็มขัดนิรภัย การพกพาอาวุธ การทะเลาะ
วิวาท ความรูสึกปลอดภัยเวลาอยูที่โรงเรียน บาน หรือ
ในชุมชน
สิ่งที่ชื่นชมตนเอง สิ่งที่ภาคภูมิใจ

เอกสารอางอิง
1. Ehrman WG, Matson SC. Approach to assessing adolescents on serious or sensitive issues.
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recommendations and rationale. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994.
3. Levenberg PB, Elster AB. Guidelines for adolescent preventive services (GAPS):
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ภาคผนวก ฉ.
แนวทางการสัมภาษณวัยรุน และสถานที่ใหบริการสุขภาพวัยรุน
โดย พญ. จิราภรณ อรุณากูร
การสื่อสารกับวัยรุนในคลินิก
1. ลําดับการเริ่มบทสนทนา
ในการพบกัน ครั้งแรกระหวางแพทย วัยรุน และผูปกครอง ลําดับของการเริ่มบทสนทนามี
ความสําคัญ สามารถทําไดหลายรูปแบบ ซึ่ง แตละรูปแบบมีความแตกตางกัน ขึ้น อยูกับบริบทหรือ
ปญหาที่มา1
1.1. การแยกคุยกับผูปกครองกอนวัยรุน เหมาะกับปญหาที่ผูปกครองเปนกังวลหรือมีความ
ซับซอนมาก แพทยอาจทักทายวัยรุนพรอมผูปกครองในเบื้องตนถึงปญหาที่พามา จากนั้นจึงบอกถึง
ลําดับการพูดคุย แลวจึงขอแยกสัมภาษณผูปกครองกอน เพื่อใหผูปกครองใหขอมูลไดอยางละเอียด ซึ่ง
บางเรื่องอาจไมสามารถพูดตอหนาวัยรุนได จากนั้นจึงขอพบวัยรุนเปนการสวนตัว หลังจากพูดคุยกับ
วัยรุนแลว วัยรุนควรไดรับอนุญาตใหอยูในหองจนจบการพบแพทย เพื่อไมใหวัยรุนเกิดความระแวงวา
แพทยจะเปดเผยขอมูลที่เปนสวนตัว
การพบผูปกครองกอนควรทํากรณีจําเปน เนื่องจากอาจทําใหวัยรุนรูสึกวาแพทยฟงขอมูลจาก
ผูปกครองกอน เกิดความไมไววางใจหรือไมสนิทใจกับแพทย ซึ่งทําใหไดรับความรวมมือจากวัยรุนนอย
1.2. การพบผูป กครองพรอมกันกับ วัยรุน เปน วิธีที่ดี เพราะอาจสัง เกตเห็นบทบาทของ
สมาชิกในครอบครัว (family dynamic) จากปฏิกิริยาตางๆ ที่แสดงออกระหวางสนทนา โดยแพทยจะพบ
กับวัยรุนและผูปกครองพรอมกันเพื่อทราบถึงปญหาเบื้องตน วัยรุนรับทราบถึงขอมูลหรือความกังวลใจ
ของผูปกครองไปพรอมกันกับแพทย เกิดความเขาใจที่ตรงกัน จากนั้นจึงขอแยกสัมภาษณวัยรุนเปน
การสวนตัว
1.3. การพบกับวัยรุนโดยลําพัง สามารถสรางความไววางใจตอแพทยไดดี แตอาจทําใหไม
ทราบถึงปญหาที่แทจริงหรือขอมูลทั้งหมด รูปแบบนี้เหมาะกับวัยรุนตอนปลายที่กําลังจะเขาสูวัยผูใหญ
หรือเปน ปญหาที่วัยรุน อยากปรึกษากับแพทยโดยตรงและผูปกครองรับทราบอยูแ ล วหรือแพทยมี
ความเชี่ยวชาญในการประเมินดานสภาพจิตของวัยรุน
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2. การแยกสัมภาษณและการรักษาขอมูลสวนตัวของวัยรุน
การรักษาขอมูลสวนตัว เปนขอตกลงระหวางแพทยกับวัยรุน วาสิ่งที่พูดคุยกันในการสัมภาษณ
จะไมถูก นําไปเปด เผยกับผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาต ซึ่ง ถือวาเปน หัวใจสําคัญของการใหบริก ารใน
การดูแลสุขภาพวัยรุน1,6 แพทยควรบอกใหทั้งวัยรุนและผูปกครองทราบถึงการสัมภาษณที่มีการรักษา
ขอมูลสวนตัว ซึ่งจะทําใหวัยรุนมีพื้นที่สวนตัวในการคุยกับแพทย สรางความไววางใจ นํามาถึงการได
ขอมูลที่ถูกตองแมนยํา7 นําไปสูการแกไขปญหา การใหความรวมมือ และกระบวนการชวยเหลือในที่สุด
นอกจากนี้ การใหบริการแบบมีการรักษาขอมูลสวนตัว ยังทําใหวัยรุนตัดสินใจเขารับบริการมากขึ้น
สะดวกใจในการเขารับบริการมากขึ้น8 อยางไรก็ตาม แพทยควรบอกกับวัยรุนถึงขอจํากัดของการรักษา
ขอมูลสวนตัว ซึ่งไดแกภาวะที่อาจเปนอันตรายถึงชีวิตหรือมีผลกับความปลอดภัยของตัววัยรุนเอง เชน
มีความคิดอยากฆาตัวตาย มีคนทําราย หรืออยากทํารายผูอื่น ซึ่งแพทยตองแจงกับวัยรุนวา ภาวะ
ดังกลาวมีความจําเปนตองแจงใหผูปกครองทราบเพื่อรวมกันหาทางชวยเหลือ
นอกจากนี้ วัยรุนทุกรายที่มารับบริการควรมีเวลาที่จะไดพูดคุยกับแพทยเปนการสวนตัว แยก
จากผูปกครอง โดยแพทยสามารถบอกวัยรุนและผูปกครองไดโดยตรง โดยพูดถึง ความจําเปน และ
ประโยชนที่จะมีการแยกสัมภาษณเปนการสวนตัว
3. เทคนิคการสัมภาษณและพูดคุยกับวัยรุน5
3.1. สรา งความคุนเคยแพทยควรเริ่มบทสนทนาโดยการแนะนําตนเอง จากนั้น สรา ง
ความคุนเคยโดยการคุยในเรื่องทั่วไป เชน ถามถึงโรงเรียน เพื่อน งานอดิเรกที่ชอบ แพทยควรปลอยให
วัยรุนไดพูดหรือแสดงความคิดเห็น รับฟงและปฏิบัติกับวัยรุนเหมือนเปนผูใหญ ใชสรรพนามเรียกชื่ อที่
เหมาะสม หรือที่วัยรุน ตองการ วัยรุน บางคนอาจแสดงความไมพอใจที่ตองมาพบแพทย แพทยควร
แสดงความเขาใจและใหเวลากับวัยรุน รวมถึงแสดงความใสใจถึงปญหาที่วัยรุนตองการความชวยเหลือ
ซึ่งอาจไมใชปญหาเดียวกันกับที่ผูปกครองพามา
3.2. หลีกเลี่ยงการตัดสินถูก-ผิด ผูใหบริการดานสุขภาพวัยรุนควรระลึกไวเสมอวา วัยรุน
แตล ะคนมีขอจํากัด ในชีวิต ที่แ ตกตางกั น การตัด สิน ถูก -ผิด ไมกอใหเกิด ประโยชน กลับทําใหเกิ ด
ความรูสึกตอตาน ควรใชเทคนิคการรับฟง พยายามเขาใจวิธีคิด การแกไขปญหา และอยาพยายาม
แสดงบทบาทเหมือนพอแม เชน คอยวากลาว ตักเตือน
3.3. แสดงบทบาทเปนผูใหความชวยเหลือ มากกวาจะเปนผูแกปญหา พยายามเนนจุด
แข็งหรือขอดีของวัยรุนที่มารับคําปรึกษา มากกวาหาขอบกพรองแลวตําหนิติเตียน
3.4. เป นผู ฟง ที่ดี การที่ แ พทยแ ละบุค ลากรทางแพทยเ ปน ผูฟ ง ที่ดี ส ามารถทํ าให เ กิ ด
ความไววางใจระหวางวัยรุน กับแพทย การฟง ที่ดีสามารถแสดงออกดวยภาษากาย (เชน มองหนา
สบตา พยักหนา) หรือภาษาพูด (เชน การทวนขอความ การสะทอนความรูสึก ) แพทยควรแสดงถึง
ความตั้งใจในการรับฟงไมควรพูดสอดแทรกขณะที่วัยรุนกําลังพูด
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3.5. ใชคําถามปลายเปด แพทยควรพยายามใชคําถามปลายเปด ถามคําถามกวางๆ เพื่อ
เปดโอกาสใหวัยรุนไดเลา แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรูสึกไดเต็มที่
3.6. สรางความรับผิดชอบ แพทยควรสรางความตระหนักกับวัยรุน วาวัยรุนจะเปนผูที่มี
บทบาทหลักในการตัดสินใจ และเปนผูรับผิดชอบกับการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัววัยรุน
เอง
3.7. พยายามจดบันทึกเฉพาะที่จํา เปน การจดบัน ทึกไปดวยขณะซัก ประวัติอาจทําให
แพทยไมสามารถเปนผูฟงที่ดี และการบันทึกอาจทําใหวัยรุนเกิดความกังวลควรจดบันทึกเทาที่จําเปน
ขณะสนทนา
3.8. มีบ ทสรุป ของบทสนทนา ควรกลาวสรุปโดยยอเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน รวมถึง
การวางแผนการรักษาและการนัดหมายในครั้งตอไป
3.9. ใหความสําคัญและหาขอมูลเพิ่มเติมจากครอบครัว ถึงแมวาวัยรุนจะเปนศูนยกลาง
ของการดูแลชวยเหลือ แพทยควรใหความสําคัญกับครอบครัวดวย ไมวาจะเปน ประวัติความเจ็บปวย
ในอดีต ของวัยรุน ประวัติความเจ็บปวยหรือโรคประจําตัวในครอบครัว โครงสรางของครอบครัว
บทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่มีตอการแกปญหาของวัยรุน ทัศนคติตอการรักษา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานที่ที่ใหบริการดานสุขภาพวัยรุน4,5
1. ควรมีความเปนสวนตัว เปนหองที่มิดชิด ไมมีคนเดินผานไปมา
2. ถาเปนไปได ไมควรใหการนั่งรอของวัยรุนปะปนกับที่นั่งรอตรวจของเด็กเล็ก การแยกที่นั่งรอตรวจ
ของวัยรุนจะทําใหวัยรุนรูสึกเปนสวนตัวมากขึ้น อาจใชวิธีการแบงชวงเวลาของการตรวจ
3. การจัดโตะตรวจ แพทยควรนั่งอยูดานขางของวัยรุน ไมนั่งเผชิญหนา
4. ควรมีระบบนัดตามเวลา เพื่อไมใหวัยรุนตองใชเวลาในการรอพบแพทยนานเกินไป
5. การมีคลินิกเปนชวงนอกเวลาราชการ จะชวยใหวัยรุนเขาถึงบริการไดมากขึ้นโดยไมตองขาดเรียน
6. โดยทั่วไปแนะนําใหมีเวลาในการพูดคุยกับวัยรุนและครอบครัวในนัดครั้งแรกประมาณ 1 ชั่วโมง
7. การใหบริการควรเปนแบบ one stop service หรือมีขั้นตอนนอยที่สุด เพื่อความสะดวกในการรับ
บริการ
8. หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทในหองหรือมีสิ่งรบกวนการสนทนา
9. การรั ก ษาขอมู ล สว นตัวของวั ยรุน (confidentiality) เปน เรื่อ งสํา คัญที่ จ ะทํา ใหวั ยรุน เกิด ความ
ไววางใจผูใหบริการ และใหความรวมมือในการรักษา
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ภาคผนวก ช.
แบบประเมินการฆาตัวตาย 8Q

ผูพัฒนา

กรมสุขภาพจิต

การแปลผล

คะแนนรวม
0
1-8
9-16
> 17

การแปลผล
ไมมีแนวโนมฆาตัวตายในปจจุบัน
มีแนวโนมทีจ่ ะฆาตัวตายในปจจุบนั ระดับนอย
มีแนวโนมทีจ่ ะฆาตัวตายในปจจุบนั ระดับปานกลาง
มีแนวโนมทีจ่ ะฆาตัวตายในปจจุบนั ระดับรุนแรง

*หมายเหตุ ถาคะแนน 8Q ≥ 17 ควรสงตอโรงพยาบาลที่มีจิตแพทยดวน
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แบบประเมินการฆาตัวตาย 8 คําถาม (8Q)

ในช่วง 1 เดือนทีผ่านมารวมวั นนี

ลําดับ ระยะเวลา
คําถาม
ไม่ มี มี
คําถาม
คิดอยากตาย หรือ คิดว่ าตายจะดีกว่า
1.
0
1
2.
อยากทําร้ ายตัวเอง หรือ ทําให้ ตวั เองบาดเจ็บ
0
2
3.
คิดเกียวกับการฆ่าตัวตาย
(ถ้ าตอบว่าคิดเกียวกับฆ่าตัวตายให้ ถามต่อ) ... ท่านสามารถ
ได้ ไม่ได้
ควบคุมความอยากฆ่าตัวตายทีท่านคิดอยูน่ นได้
ั หรือไม่ หรือ
0
8
บอกได้ ไหมว่าคงจะไม่ทําตามความคิดนันในขณะนี
4.
มีแผนการทีจะฆ่าตัวตาย
0
8
5.
ได้ เตรียมการทีจะทําร้ ายตนเองหรือเตรียมการจะฆ่าตัวตาย
0
9
โดยตังใจว่าจะให้ ตายจริงๆ
6.
ได้ ทําให้ ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตงใจที
ั จะทําให้ เสียชีวิต
0
4
7.
ได้ พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ ตังใจทีจะให้ ตาย
0
10
8.
ตลอดชีวิตที ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย
0
4
ผ่านมา
คะแนนรวมทังหมด
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ภาคผนวก ซ.
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคซึมเศราสําหรับวัยรุน
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ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับภาวะซึมเศราสําหรับวัยรุน
ผศ.นพ. ณัทธร พิทยรัตนเสถียร
จิตแพทยเด็กและวัยรุน

คุณไมใชคนเดียวที่เปนโรคซึมเศราอยางแนนอน เพราะโรคซึมเศราเปนโรคที่พบบอยมาก เพียงแตวา
คนที่เปนเขาจะบอกคุณหรือเปลาเทานั้นแหละวาเขาซึมเศราหรือเปลา
มนุ ษ ย ทั่ ว ไปอาจมี อ ารมณ ขึ้ น ๆ ลงๆ ได ต ามธรรมชาติ โดยเฉพาะวั ย รุ น อย า งคุ ณ ที่ มี ฮ อร โ มน
เปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต “เศราตามธรรมชาติ” กับ “โรคซึมเศรา” นั้นตางกันที่วาโรคซึมเศราจะทําให
เกิดอารมณเศราตอเนื่องยาวนาน (เปนสัปดาหหรือเปนเดือนๆ) และรุนแรงจนเสียหนาที่ (functions) ใน
การดําเนินชีวิต เชนไปเรียนหนังสือไมได อานหนังสือไมรูเรื่อง ทําอะไรก็ไมสนุก
โรคซึมเศราเกิดไดจากหลายสาเหตุ คุณอาจเผชิญกับปญหาชีวิตที่รุนแรงหรือตอเนื่องยาวนาน หรือ
ระดับสารเคมีในสมองของคุณเกิดเสียสมดุล ทั้งหมดนี้ทําใหเกิดอาการของโรคซึมเศราขึ้นมา
โรคซึมเศราเปน “โรค” มีการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในรางกายที่เกิดขึ้น
จากโรคซึมเศรา เชนสมองบางสวนทํางานนอยลงหรือมีขนาดเล็กลง
การที่เราปวยเปน “โรค” ไมไดแปลวาเรา “ออนแอ” เพราะใครๆ ก็ปวยได เราจึงไมควรโทษหรือตําหนิ
ตัวเองที่เราซึมเศราเพราะจะยิ่งทําใหเรารูสึกแยลงและหมดกําลังใจในการรักษา
ในทางตรงกันขาม เราควรคิดวา “โรค” มาคุกคามเราทําใหเราย่ําแย แตเราไมตองไปยอมแพโรคก็ได
เราสามารถรวบรวมกําลังลุกขึ้นมาสูกับโรคได เพราะวงการแพทยคนพบแลววาโรคซึมเศรารั กษาได
อยางแนนอน
เริ่มตนดวยการดูแลตัวเองใหดี กินใหพอ นอนใหพอ เพราะคนซึมเศรามักกินไมไดนอนไมหลับ ทําให
สภาพรางกายออนเพลีย และอารมณจะแยตาม
แตระวังอยากินหรือนอนมากไป เพราะอาจทําใหอารมณแยลงไดเชนเดียวกัน ควรกินนอนพอดีๆ ใหเปน
เวลา
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อารมณเศราจะทําใหอยากอยูเฉยๆ ไมอยากทําอะไร ไมอยากออกไปไหน แตสุดทายถาเราทําตาม
อารมณก็จะยิ่งเศรามากขึ้น คําแนะนําคือใหฝนทํากิจกรรมที่ควรทําหรือจําเปนตองทําตอไปแมจะไม
อยากทํา ใหคิดไวเสมอวา “ทําตามแผน อยาทําตามอารมณ”
นอกจากนี้ถาสามารถเพิ่มกิจกรรมให active มากยิ่งขึ้นกวาปกติไดยิ่งดี เชน ออกกําลังกาย จัดหอง
เก็บกวาดทําความสะอาดบาน กลับไปทํางานอดิเรกที่ตัวเองชอบ การทําตัวใหกระฉับกระเฉงเปนวิธี
ตานอารมณเศราที่ดีมากและทําใหหายจากโรคซึมเศราไดเร็วขึ้น
การพูดคุยกับคนที่เราไวใจจะชวยใหคุณไดระบายความรูสึก ไมตองเก็บเอาไวคนเดียว ลองนึกดูวาคุณ
คุยกับใครไดบาง อาจจะเปนคุณพอ คุณแม พี่ นอง ครูอาจารย หรือเพื่อนๆ การพูดคุยจะทําใหเราได
แบงปนความรูสึกกัน ไดรูวาไมไดมีแตเราที่ทุกขอยูคนเดียว นอกจากนี้คนอื่นอาจมีวิธีแกปญหาดีๆ ทีเ่ รา
นึกไมถึงแนะนําใหคุณก็ได (อยาลืมวาเวลาซึมเศราเราจะคิดอะไรไมคอยออกเหมือนตอนปกติ)
ถาคุณไมรูจะคุยกับใคร ลองนึกถึงบริการทางสุขภาพจิตที่คุณสามารถโทรไปปรึกษาได เชน สายดวน
สุขภาพจิต โทร. 1323 ไดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
การไปพบจิตแพทยเพื่อรักษาโรคซึมเศราไมใชเรื่องนาอาย คนเราปวยกายก็ไปหาหมอตรวจรางกาย ถา
จิตใจไมสบายก็ไปใหจิตแพทยรักษา การไปพบจิตแพทยไมไดแปลวาเปน “โรคจิต” ความเชื่อนี้เปน
ความเชื่อโบราณที่ควรจะหมดไปไดแลว
จิตแพทยจะรักษาโรคซึมเศราอยางไรบาง? อาจจะพูดคุย แนะนําการปฏิบัติตัวใหคุณและพอแมฟง
แลวนัดมาดูอาการ โรคซึมเศราจํานวนมากสามารถหายเองไดเพียงแคดูแลตัวเองอยางเหมาะสม
จิต แพทยอาจสง คุ ณ ไปทําจิต บําบัด (psychotherapy) อาจจะฟ ง ดูนากลัวแตแ ท ที่จ ริง แลวการทํ า
จิตบําบัดก็คือการไปนั่งคุยกันนั่นเอง (talk therapy) การพูดคุยนั้นเพื่อประโยชนในการทําความเขาใจตัว
คุณเองและหาวิธีจัดการอารมณความรูสึกในใจของคุณใหไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาในการ
พูดคุยจะถือวาเปนความลับ
จิตแพทยอาจสั่งยาตานเศราใหคุณกิน ยาจะชวยปรับสารเคมีในสมองของคุณใหกลับสู สมดุล ควรกิน
ยาสม่ําเสมอตามแพทยสั่งและไมควรหยุดกินยาเองแมจะอาการดีขึ้นแลว เพราะขอมูลจากงานวิจัย
พบวาการหยุดกินยาเร็วเกินไปจะทําใหโอกาสกลับเปนซ้ําเพิ่มขึ้น
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ถากินยาแลวมีผลขางเคียงควรปรึกษาแพทยเพื่อปรับยาเพราะยามีหลายชนิด ถากินยาแลวไมไดผล
หรือมีผลขางเคียงมากเกินไปแพทยอาจปรับขนาดยาหรือเปลี่ยนชนิดยาใหตามความเหมาะสม แตไม
ควรหยุดกินยาไปเองเฉยๆ
สุดทายนึกไวเสมอวา การเปนโรคซึมเศราไมใชความผิดของคุณ คุณไมไดอยากเปนโรคนี้ และ
คุณไมไดทําใหตัวเองเปนโรคนี้ แตคุณสามารถสูและหายจากโรคได
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ภาคผนวก ฌ.
แนวทางการดูแลผูที่มีความเสี่ยงฆาตัวตาย
กรมสุขภาพจิต
1. เสี่ยงตอการฆาตัวตายระดับนอย
- พูด คุ ย เปด โอกาสใหร ะบายความรูสึก จัด เจาหนาที่ดูแ ลสั ง เกตอาการตอเนื่อ ง
สามารถทํ า กิ จ กรรมส ว นตั ว ได โดยไม ต อ งคอยตามตลอดเพี ย งแต ต อ งสั ง เกตเป น ระยะๆ จั ด
สภาพแวดลอมใหปลอดภัย เก็บอาวุธ ของมีคมและสิ่งของอันตราย และรายงานแพทยและทีมผูดูแล
2. เสี่ยงตอการฆาตัวตายระดับปานกลาง
- พูดคุยเปดโอกาสใหระบายความรูสึก เสริมความหวังทางดานบวก และปรับมุมมอง
ในการแกปญหา ชวยใหผูปวยมองเห็นทางแกปญหาหลายๆ ทาง
- ใหก ารดูแลใกลชิด เจาหนาที่สามารถดูแลรวมไปกับผูปวยอื่น ๆ โดยจัด ใหอยูใกล
เคานเตอรพยาบาลที่สมารถมองเห็นไดตลอดเวลา จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย เก็บอาวุธ ของมีคม
และสิ่งของอันตราย
- มีปาย precaution ติดไวที่หนา Chart และ Kardex สงเวรใหทราบทั่วกัน และ
รายงานแพทยและทีมผูดูแล
3.เสี่ยงตอการฆาตัวตายระดับรุนแรง
- ใหการดูแลใกลชิด จัดเจาหนาที่ดูแลใกลชิดหนึ่งตอหนึ่ง โดยจัดใหอยูใกลเคานเตอร
พยาบาลที่สมารถมองเห็นไดตลอดเวลา จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย เก็บอาวุธ ของมีคมและสิ่งของ
อันตราย
- มีปาย precaution ติดไวที่หนา Chart และ Kardex สงเวรใหทราบทั่วกัน
-รายงานแพทยและทีมผูดูแลทันที
***Warning sign suicide พูดคุยถึงการฆาตัวตายมีปญหาการกินหรือการนอนพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
อยางชัด เจน แยกตัว เตรียมตัวที่จะตายโดยจัด การภาระสุด ทาย ยกสมบัติสวนตัวใหแกผูอื่น เคย
พยายามฆาตัวตายมากอน ทําสิ่งที่สี่ยงภัยโดยไมจําเปน เพิ่งมี/เคยมีการสูญเสียที่รุนแรงในชีวิต หมกมุน
เรื่องความตายและการตาย บนอยากตาย ไมสนใจรูปลักษณภายนอกของตนเอง
***กลุม โรคทางกายที่เสี่ยงตอการฆาตัวตาย ที่พบบอย ไดแ ก กลุมโรคเรื้อรัง (เอดส มะเร็ง SLE
ผูพิการ)
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ภาคผนวก ญ
รายนามผูเชี่ยวชาญวิพากษและประชาพิจารณ
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รายชื่อผูวิพากษในการนําเสนอและประชาพิจารณ
ณ งานประชุมวิชาการชมรมจิตแพทยเด็กและวัยรุนแหงประเทศไทย
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2560
ศ. พญ. อุมาพร
ตรังคะสมบัติ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
รศ.นพ. ปราโมทย
สุขนิชย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
รศ.นพ. ศิริไชย
หงสสงวนศรี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ. ศุภรัตน
เอกอัศวิน
กรมสุขภาพจิต
พญ. วิรัลพัชร
กิตติธะระพันธ
กรมสุขภาพจิต
พญ. สิริประภา
พจนะแกว
โรงพยาบาลสระบุรี
พญ. แพรว
ไตลังคะ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ
พญ. เบญจพร
ตันติสูติ
โรงพยาบาลมนารมย
พญ. ปนัดดา
ศรีวิชิต
โรงพยาบาลอุทัยธานี
รายชื่อผูวิพากษในการประชุมวิพากษ แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา ฉบับราง
วันที่ 1 มีนาคม 2560
นพ. ประเวช
ตันติพิวัฒนสกุล
กรมสุขภาพจิต
นพ. ดุสิต
ลิขนะพิชิตกุล
กรมสุขภาพจิต
นพ. ปทานนท
ขวัญสนิท
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
นพ. สรวิศ
พงษวัฒนาสุข
โรงพยาบาลนครปฐม
นพ. นครินทร
ชุนงาม
โรงพยาบาลครบุรี
รายชื่อผูวิพากษในการนําเสนอและประชาพิจารณ
ณ การประชุมใหญกุมารเวชศาสตร วันที่ 28 เมษายน 2560
พญ. สุภิญญา
อินอิว
โรงพยาบาลศิริราช
นพ. ก.กฤช
วุฒิพันธุ
โรงพยาบาลศิริราช
พญ. ศศิภา
เกียรติศิรกิ ุล
โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราช
พญ. ณัชชา
เหลืองอาภาพงศ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
นพ. อนันตนติ ย
วิสุทธิพันธุ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ. หฤทัย
กมลาภรณ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
พญ. จันทฑิตา
พฤกษานานนท
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
พญ. สุชาดา
ศรีทิพยวรรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
พญ. กรแกว
ศรีสิทธิเสรีอมร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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นพ. เฉลิมชาติ
พญ. ยุพาพิน
พญ. ฤดีวไิ ล
พญ. ปจจฉัตร
พญ. ณัฐกิ า
พญ. พรรณราย
พญ. กัลยาณี
นพ. ภิเษก
พญ. ศุภกาญจน
พญ. ธิตินนั ท
พญ. นิชนันท
นพ. วิศาลศักดิ์
นพ. กรินทร
พญ. แสงดาว
นพ. ยงยุทธ
พญ. ศุภมาส
พญ. วรวรรณ
พญ. จิตรา
พญ. วรรณดี
พญ. ธิดารัตน
พญ. นันดา
นพ. วิฑูรย
พญ. กนกวรรณ
นพ. อนันต
พญ. ชุติมา
พญ. อรนุช
นพ. ทรงยศ
นพ. ณัฐธัญ
พญ. สุพิศ
พญ. นฤนาท
นพ.รุงเรือง

ศรีวัชรกาญจน
จุลโมกข
สามโกเศศ
รัตนมงคล
ฉันทศิริวรรณ
อมรรังสรรค
อาสนศักดิ์
ยิ้มแยม
สมิติเมธา
ศรีนวลนัด
ตันติศิริวิทย
บิณศิรวานิช
ภักดี
มยุระสาคร
ชุมคําลือ
หรินทจินดา
งามรุงนิรนั ดร
วงศบุญสิน
คิดรุงเรือง
พันธุแกว
รัตสุข
อังอธิภัทร
จตุรงคโชค
โลหะพัฒนบํารุง
เหมือนเดช
โพธิ์วิเชียร
มยุระสาคร
ตันติการพานิช
กิจมังสา
วานิชชินชัย
ธิติปญญาวงศ

แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โรงพยาบาลปตตานี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลนาน
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลลําพูน
โรงพยาบาลบุรีรัมย
โรงพยาบาลพะเยา
โรงพยาบาลเวียงปาเปา
โรงพยาบาลมะการักษ
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
คลินิก นครสวรรค
โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล
บ. สยามเด็นโซ
โรงพยาบาลเพชรเวช
โรงพยาบาลพญาไท อินเตอร
โรงพยาบาลชัยดรุณเวชการ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกลาง
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