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บทความทางวิชาการ
บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนกับการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
ฉันทนา แรงสิงห*
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บทคัดยอ
พฤติกรรม และการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคม และมัก
นําไปสูการฆาตัวตาย พยาบาลอนามัยโรงเรียนที่มีความ
รู ความเขาใจเกีย่ วกับอาการและอาการแสดง การประเมิน
ภาวะซึมเศรา แนวทางการบําบัดรักษา และบทบาทในการ
ดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา จะสามารถใหการดูแล ชวย
เหลือวัยรุน ทีม่ ภี าวะซึมเศราไดอยางถูกตอง ทันทวงที และ
ปองกันไมใหเกิดผลกระทบที่อาจตามมาได

ภาวะซึมเศราในวัยรุนเปนปญหาทางสุขภาพจิต
แอบแฝงทีพ่ บบอยและสังเกตไดคอ นขางยาก มีอาการและ
อาการแสดงแตกตางจากภาวะซึมเศราในผูใหญ โดยมัก
แสดงออกทางความเจ็บปวยทางกาย มีอารมณเศรา เสียใจ
ไมมีสมาธิ พฤติกรรมกาวราว แยกตัว ไมสนใจการเรียน
และพฤติกรรมใชสารเสพติด หากไมไดรบั การดูแลทีถ่ กู ตอง
เหมาะสมและทันทวงทีจะมีผลกระทบตอความคิด อารมณ

Abstract
Depression is a latent mental health problem which is commonly found among adolescents. Signs and
symptoms of depression in adolescents are different from the adults. Physical illnesses, sadness, distress,
lack of concentration, aggressive behavior, isolation, lack of attention to studies and use of addicted drugs
are the major expression. Without prompt and proper caring, depression is likely to affect adolescents’ thought,
emotion, behavior and social-life skills and frequently leads to suicide. School nurses who have proper
knowledge and understanding on signs and symptoms of depression, its assessment, treatment guideline
and their roles, will be able to help depressive adolescents to get prompt and appropriate caring as well as
prevention for undesirable consequences.
* อาจารย ประจําสํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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ความสําคัญของปญหา

ดังนี้

ภาวะซึมเศราในวัยรุน เปนความผิดปกติทางอารมณ
ทีป่ ระเมินไดคอ นขางยากและนับวันมีอตั ราการเกิดสูงเพิม่
ขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เกิดขึน้ แลวสงผลกระทบตอความคิด พฤติกรรม
การดําเนินชีวิตประจําวัน การอยูรวมในสังคม พบวามี
ความชุกสูงกวาวัยเด็กถึงรอยละ 36 (Rodrigo et al., 2010)
และมีอุบัติการณ รอยละ 20 – 50 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเชื้อชาติ
ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม การอบรมเลี้ยงดู วิถีการ
ดําเนินชีวติ อัตราการแขงขันทางดานการศึกษา และทักษะ
ในการจัดการกับปญหา (Moon, 2010) โดยทัว่ ไปไมแสดง
อาการซึมเศราที่ชัดเจน แตแสดงออกในลักษณะของ
พฤติกรรมกาวราว รุนแรง มั่วสุมเสพสารเสพติด และมี
พฤติกรรมคลุมเครือ (Basaran, Kaynak-Demir, &
Sonmez, 2010) มีการรับรูค ณ
ุ คาในตนเองตํา่ จนถึงการคิด
ฆาตัวตายในที่สุด (Hatcher-Kay & King, 2003) โดยมี
แนวโนมฆาตัวตายสูงขึน้ ถึงรอยละ 8 (Ruangkanchanasetr,
Plitponkarnpim, Hetrakul & Kongsakon, 2005) นอกจาก
นีภ้ าวะซึมเศรายังเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดโรคทางจิตเวชอืน่ ๆ
อีก เชน โรคซึมเศราทีม่ อี าการทางจิตแบบเพอคลัง่ (Mania)
รอยละ 25 และมีโอกาสเปนโรคซึมเศราในวัยผูใ หญไดรอ ย
ละ 50 (Kim-Cohen et al., 2003) จึงมีความจําเปนที่
พยาบาลอนามัยโรงเรียนตองมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
ภาวะซึมเศราในวัยรุน เพือ่ นําไปใชในการดูแลวัยรุน ไดอยาง
เหมาะสม

1. พันธุกรรม จากงานวิจัยพบวาภาวะซึมเศรา
สามารถถายทอดทางพันธุกรรมได กรณีพี่นองสายตรงมี
โอกาสเกิดภาวะซึมเศรา รอยละ 20-50 (Richardson &
Katzenellenbogan, 2005) กรณีฝาแฝดใบเดียวกัน เมื่อ
แฝดคนหนึ่งมีภาวะซึมเศรา แฝดอีกคนหนึ่งมีโอกาสเกิด
ถึงรอยละ 70-80 แตถาเปนแฝดจากไขคนละใบ มีโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดรอยละ 10-25 (Shives, 2008)
2. สารชีวเคมีในรางกาย มีการเปลีย่ นแปลงสาร
ชีวเคมีในสมองสวน limbic system โดยมีการลด
ระดับของสารสื่อประสาทกลุม catecholamine ไดแก
norepinephine, dopamine และ serotonin (Shives,
2008; Mohr, 2009) ระดับของฮอรโมน cortisol และการ
ทํางานของตอมไทรอยดตํ่ากวาปกติ นอกจากนี้ยังพบวา
ความผิดปกติของตอมไรทอ มีผลใหเกิดภาวะซึมเศรา โดย
เฉพาะอยางยิง่ สารพวก melatonin, prolactin และฮอรโมน
ฟอลลิเคิลสติมวิ เลติง (FSH), testosterone, somatostatin
และฮอรโมนทีเ่ กีย่ วของกับการเจริญเติบโต (Shives, 2008)
ทั้งนี้ยังรวมถึงความเจ็บปวยที่มีผลตอภาพลักษณและ
ความสามารถของวัยรุนรวมดวย (Frances, 2010)
3. สิ่งแวดลอม การอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองที่
แสดงออกถึงความกาวราว ความรุนแรง ใชวิธีการสื่อสาร
ในครอบครัวทีไ่ มเหมาะสม ไมสนใจใหความรัก ความเอาใจ
ใสตอ วัยรุน อยางสมํา่ เสมอมีความสัมพันธกบั การเกิดภาวะ
ซึมเศรา (Zalsman, Brent, & Weersing, 2006) รวมถึง
สภาพสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณตางๆ เชน วัฒนธรรม
ความเชื่อ สภาพเศรษฐกิจที่ตํ่า การสูญเสียบุคคลอันเปน
ที่รัก การถูกทารุณกรรมทางรางกายและ เพศ การถูกทอด
ทิง้ การหยารางของผูป กครองและการไมมเี พือ่ น (AACAP,
2007; Richardson & Katzenellenbogan, 2005)
นอกจากนี้ยังพบวาวัยรุนที่มีความวิตกกังวล ถูกวิพากษ
วิจารณอยางรุนแรงบอยๆ มีปญ
 หาดานการคิดรูแ ละมีความ
บกพรองของทักษะการอยูในสังคมรวมกับบุคคลอื่น

ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา
ภาวะซึมเศรา (Depression) หมายถึง สภาวะ
อารมณที่ไมสบายใจ ทุกขใจ หดหู เศรา ทอแท หมดหวัง
เบื่อหนาย รูสึกตนเองไรคา หรือหมดอาลัยตายอยาก เปน
เวลานาน 2 สัปดาหขึ้นไป ทําใหมีผลกระทบตอการรับรู
การคิด การเรียน การดําเนินชีวติ ประจําวัน และการอยูร ว ม
ในสังคม (Mohr, 2009) สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศรา
นั้นยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน แตเชื่อวามีปจจัยที่เกี่ยวของ
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มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศราไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มี
ความคิดในเชิงลบตอตนเอง และมองสังคมในแงราย จะ
มีความรูส กึ วาตนเองไมมคี วามสามารถในการจัดการปญหา
ตางๆ เกิดความสิ้นหวังและภาวะซึมเศราตามมา (Beck,
1967 cited in Carol, 2009; Vanya & Michelle, 2010)

ความอยากรับประทานอาหาร เบือ่ อาหารหรือหิวบอยมาก
ขึ้น นอนไมหลับ ออนเพลีย
4. ดานพฤติกรรม ไดแก มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
และหลบหนี หรือมีกจิ กรรมตางๆ ตลอดเวลา ไมอยูน งิ่ และ
มีพฤติกรรมทํารายตนเอง
ประเด็นสําคัญทีพ่ ยาบาลอนามัยโรงเรียนควรระวัง
คือ อาการที่เกิดขึ้นจากภาวะซึมเศราในวัยรุนนี้มีความ
หลากหลาย สามารถพบไดทั้งในกรณีความเจ็บปวยดาน
อืน่ ๆ รวมดวย จึงควรมีทกั ษะในการสังเกตและประเมินวัย
รุนเหลานี้ โดยการประเมินจากแหลงขอมูลอื่นๆ รวมดวย
และติดตามอยางตอเนื่อง

อาการและอาการแสดง
ลักษณะของอาการและอาการแสดงแตกตางจาก
ภาวะซึมเศราในวัยผูใ หญ โดยวัยรุน ทีม่ ภี าวะซึมเศราระดับ
เล็กนอย มีลักษณะที่ไมรบกวนแบบแผนการดําเนินชีวิต
ประจําวัน สามารถอยูร ว มกับบุคคลอืน่ ไดเหมือนปกติทวั่ ไป
มีเพียงความรูสึกหดหู ไมคอยมีความสุข ไมมีสมาธิและ
ไมคอยมีแรงจูงใจในการทํากิจกรรมตางๆ เหมือนปกติ
ในกรณีที่มีภาวะซึมเศราระดับรุนแรงพบแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตประจําวันมีความแปรปรวน มีพฤติกรรมแยก
ตัว รูสึกตนเองไมมีความหมาย ไรคา ไมอยากมีชีวิตอยู
ซึ่งถือวามีความจําเปนตองเขารับการบําบัดรักษาใน
โรงพยาบาล ลักษณะสําคัญเหลานี้สามารถจําแนกเปน
รายดาน ดังนี้ (Schimelpfening, 2010)
1. ดานอารมณ ไดแก รูสึกเศรา ขาดความสนใจ
ในการทํากิจกรรม ไมสบายใจ วิตกกังวลและวาวุนใจ
2. ดานความคิด ไดแก คิดเชิงลบตอตนเอง รูสึก
ตนเองไมมีคุณคา ไมมีความหวัง แยกตัว ไมอยากพบปะ
ผูคน และคิดทํารายตนเอง
3. ดานรางกาย ไดแก มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

การเฝาระวังและการคัดกรอง
การเฝาระวังและการคัดกรอง ถือวาเปนสิ่งสําคัญ
ของการประเมินภาวะซึมเศรา (Bailey, Zauszniewski,
Heinzer, & Hemstrom-Krainess, 2007) ในการชวยลด
ระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศราที่อาจตามมา แบบ
ประเมินที่นํามาใชในการคัดกรองมีความหลากหลาย
(ตาราง 1) การเลือกใชขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการคัด
กรอง คุณสมบัตขิ องเครือ่ งมือ ทักษะ และความพรอมของ
บุคลากรทางดานการศึกษา บุคลากรทางดานสุขภาพ และ
ตัวของวัยรุน เอง เนือ่ งจากเครือ่ งมือบางชนิดตองใชความรู
ความสามารถและทักษะของผูใ ชเครือ่ งมือเปนสวนประกอบ
ในการคัดกรองรวมดวย เพื่อใหไดขอมูลที่มีความตรง
นาเชื่อถือและเปนประโยชนในการชวยเหลือวัยรุนตอไป
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เครื่องมือ

เกณฑอายุ

จํานวนขอ

ความตรงและ
ความเที่ยง

แหลงสนับสนุน

Beck Depression
Inventory II (BDI)

13-18 ป

21 ขอ

Center for Epidemiologic
Studies-Depression Scale
(CES-D) ฉบับภาษาไทย

15-18 ป

20 ขอ

Patient Health
Questionnaire- adolescent
version (PHQ-A)

13-18 ป

83 ขอ
(9 ขอคําถาม
สําหรับวินิจฉัย
ภาวะซึมเศรา)

Children’s Depression
Inventory

7-17 ป

27 ขอ

ระดับดี
http://psychcorp.com
ความเที่ยง = 0.66-0.82

Pediatric Symptom Checklist 3-16 ป

35 ขอ

ระดับดี – ดีมาก http://psc.parners.org
ความเที่ยง = 0.80

Guidelines for Adolescent
Preventative Services
Questionnaire

11-21 ป

ระดับดี - ดีมาก http://psychcorp.com
ความเที่ยง= 0.93-0.95
ระดับดี
http://www.dmh.moph.go.th/
ความเที่ยง = 0.86 test/cesd/

ระดับดี
http://www.depressionความเที่ยง = 0.76 primarycare.org/
clinicans/toolkit/

72 ขอ
ระดับดี
http://www.ama-assn.org/
(วัยรุนตอนตน) ความเที่ยง = 0.72 ama/pub/category/1980.html
61 ขอ
(วัยรุนตอนกลาง
และตอนปลาย)

ตาราง 1 ตัวอยางเครื่องมือที่นิยมนํามาคัดกรองภาวะซึมเศราในวัยรุน
แหลงที่มา : อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล, 2539; Beck, Steer, Ball, & Ranieri, 1996; Bethell, Klein,
& Peck, 2001; Craighead, Smucker, Craighead, & IIardi, 1998; Finch, Saylor, Edwards, McIntosh,
1987; Navon, Nelson, Pagano, & Murphy, 2001; Sprinkle, Lurie, Insko, Atkinson, Jones,
Logan, et al., 2002.
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การประเมินภาวะซึมเศรา

2. ทีผ่ า นมาคุณเคยถูกทํารายหรือไม? คุณเคยถูก
ทารุณกรรมหรือไม?
3. คุณปรารถนาใหตนเองจบชีวิตหรือไม?
4. คุณเคยรูสึกไมสบายใจจนมีความคิดทําราย
ตนเองหรือไม?
5. ตอนนี้คุณตองการที่จะทําใหตนเองบาดเจ็บ
หรือทํารายตนเองหรือไม?
6. คุณมีปนหรืออาวุธอยางอื่นหรือไม?
7. คุณเคยทําใหตนเองบาดเจ็บหรือทํารายตนเอง
หรือไม? วิธีใด? (ถาเคย)
8. คุณมีแผนการทีจ่ ะทํารายตนเองหรือไม? แผนการ
คืออะไร? (ถามี)
นอกจากนี้ ควรประเมินลักษณะความเปนอยูของ
ครอบครัว การสื่อสารภายในครอบครัว การเอาใจใสของ
ครอบครัว ประวัติของครอบครัวเกี่ยวกับการฆาตัวตาย
การเจ็บปวยทางจิตของครอบครัว การใชความรุนแรงภายใน
ครอบครัว (Hatcher-Kay & King, 2003) และความพึง
พอใจในลักษณะทางเพศของตนเอง ทั้งนี้พบวา เกย
เลสเบีย้ น ทอม และกลุม เพศทีส่ องมีความเสีย่ งตอการเกิด
ภาวะซึมเศราและการฆาตัวตายรวมดวย (AAP, 2000)

ในกรณีคัดกรองแลวพบวา มีอาการของภาวะซึม
เศรา บทบาทของพยาบาลอนามัยโรงเรียนทีส่ าํ คัญคือ การ
ประเมินขอมูลสุขภาพเพิ่มเติมไดแก ประสบการณในการ
เผชิญปญหา วิถชี วี ติ ความเปนอยูท โี่ รงเรียน สภาพแวดลอม
ในชุมชน ความสัมพันธกับกลุมเพื่อน พฤติกรรมกาวราว
การหนีเรียน ประวัติการเจ็บปวยทางกายและจิตใจหรือ
การเจ็บปวยเรื้อรัง เชน มะเร็งเม็ดเลือดขาว ธาลัสซีเมีย
โรคหัวใจ ความบกพรองในการเรียนรู (learning disorders)
ประวัตพิ ฒ
ั นาการในแตละขัน้ ตอน (Frances, 2010) ประวัติ
การใชยาและสารเสพติด เพราะยาบางกลุม มีผลทําใหเกิด
ภาวะซึมเศรา เชน ยาขยายหลอดลม ยาคลายความวิตก
กังวล ยานอนหลับ ยาคุมกําเนิด ยากันชัก และแอลกอฮอล
การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร ไดแก การตรวจการทําหนาที่
ของตอม thyroid การตรวจนับเม็ดเลือดอยางสมบูรณ
ระดับเกลือแรในเลือด การทํางานของไต (blood urea
nitrogen, creatinine, creatinine clearance) การทํางาน
ของตับ และระดับฮอรโมนในรางกาย (Jeffery, Sava, &
Winters, 2005) ทั้งนี้ควรตรวจสภาพจิต และประเมินโรค
ทางจิตเวชรวมดวยเนื่องจากมีความสัมพันธกับภาวะซึม
เศรา (Hamrin & Pachler, 2005)
การประเมินความเสีย่ งตอการฆาตัวตายเปนประเด็น
ที่พยาบาลอนามัยโรงเรียนควรตระหนักในการประเมิน
วัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา จากงานวิจัยพบวา รอยละ 80-90
ของวัยรุน ทีพ่ ยายามฆาตัวตายเปนบุคคลทีเ่ คยประสบกับ
ภาวะซึมเศรา (Hatcher-Kay & King, 2003) การประเมิน
ความเสี่ยงนี้ตองครอบคลุมแผนการ วิธีการ เวลา สถานที่
และความเปนไปได (AAP, 2000) ลักษณะของคําถามที่
เหมาะสมตองไมเปนคําถามทีส่ ามารถกระตุน ใหวยั รุน ทีม่ ี
ภาวะซึมเศรามีความคิดฆาตัวตาย (Hatcher-Kay, & King,
2003) ตัวอยางของคําถามทีเ่ หมาะสม มีดงั นี้ (APA, 2002;
Vanya & Michelle, 2010).
1. อะไรที่ทําใหคุณรูสึกไมสบายใจในตอนนี้?

แนวทางการบําบัดรักษา
ปจจุบันการบําบัดรักษาวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรามี
2 รูปแบบหลักๆ คือ การบําบัดรักษาทางจิตสังคม
(psychosocial therapies) และการบําบัดรักษาดวยยา
(psychopharmaco therapy)
1. การบําบัดรักษาทางจิตสังคม ที่นิยมใชมีดังนี้
1.1 การบําบัดทางความคิดและพฤติกรรม
(cognitive behavioral therapy) เปนการบําบัดที่ชวยให
วัยรุน เพิม่ การตระหนักรูต อ ความเปนจริง ลดการคิดเชิงลบ
หรือความเชื่อที่ไมมีเหตุผลของตนเอง แลวปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมของตนเองในทางที่เหมาะสม
มักนิยมใชในกรณีทวี่ ยั รุน มีภาวะซึมเศราระดับเล็กนอยถึง
63

TJN Vol. 62 No. 2

April - June 2013

ปานกลาง โดยใชระยะเวลาเฉลีย่ 60-90 นาทีตอ ครัง้ สัปดาห
ละครั้ง นานประมาณ 12-16 สัปดาห โดยวัยรุนที่เขารับ
การบําบัดจะไดรบั การบานจากผูบ าํ บัดไปฝกหัดใหฝก คิด
เชิงบวกและการคิดอยางมีเหตุผล ทั้งนี้ครอบครัวมีสวน
รวมในการบําบัดรักษาโดยการใหกําลังใจ แรงเสริมทาง
บวกและชวยสนับสนุนใหวัยรุนไดฝกกระบวนการคิดเชิง
บวกและการคิดอยางมีเหตุผลที่บาน (Ayman, HadanMansour, & Amal, 2009; Gruttadaro, 2010)
1.2 จิตบําบัดความสัมพันธระหวางบุคคล
(interpersonal psychotherapy) เนนใหวัยรุนที่มีภาวะ
ซึมเศราเชื่อมโยงอารมณกับความสัมพันธระหวางบุคคล
ทีเ่ ปนตนเหตุของปญหาใน 4 ประเด็น ไดแก ภาวะโศกเศรา
เสียใจจากการสูญเสียบุคคลสําคัญ ความขัดแยงกับบุคคล
ที่สําคัญในชีวิต การปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ และการมี
สัมพันธภาพกับบุคคลอืน่ ไดยาก ทัง้ นีม้ งุ ใหวยั รุน มีการปรับ
ตัวตอสิ่งแวดลอมดีขึ้น แตไมเนนการแกความขัดแยงใน
จิตใจ (พีรพนธ ลือบุญธวัชชัย, 2550; Cuijpers, Donker,
Van, Straten, Li, & Anderson, 2010)
1.3 การใหความรูและการประคับประคอง
ครอบครัว (family education and support) เนนการฝก
ประสบการณทางอารมณและฝกครอบครัวใหมีความรู
ความเขาใจในการดูแลและชวยเหลือวัยรุนที่มีภาวะซึม
เศรา รวมถึงการชวยเหลือสนับสนุนทางดานอารมณ ไดแก
การเขาใจในความรูส กึ การใหกาํ ลังใจ การลดความตึงเครียด/
ความอายและการตําหนิ และการใหความรูใ นเรือ่ งลักษณะ
ของอาการซึมเศรา แนวทางการบําบัดรักษา ทักษะในการ
อบรมเลีย้ งดู ทักษะการแกปญ
 หา แหลงสนับสนุนทางสังคม
และการลดความเครียด ทัง้ นีเ้ พือ่ ชวยใหครอบครัวมีความ
รู ความเขาใจในการชวยเหลือและประคับประคองวัยรุน ที่
มีภาวะซึมเศราใหอยูร ว มในสังคมได (Gruttadaro, 2010)
2. การบําบัดรักษาดวยยา ในกรณีวัยรุนมีภาวะ
ซึมเศราระดับรุนแรง การบําบัดรักษาดวยยาจะเปนสิ่งที่
จําเปนมากกวา ยาทีน่ ยิ มใชคอื ยาตานเศรา (antidepressant)

ในกลุมของ selective serotonin reuptake inhibitors
(SSRI) ไดแก Prozac (Fluoxetine) และ Lexapro
(Escitalopram) ชนิดของยาที่ใชในแตละบุคคลมีความ
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับอาการและอาการแสดง เปาหมาย
ของวัยรุน/ครอบครัวในการบําบัดรักษา และผลดี-ผลเสีย
ของการบําบัดรักษาดวยยารวมดวย (Keith & Kathleen,
2011).
การบําบัดรักษาทั้งสองวิธีดังกลาวนี้ ยังไมมีงาน
วิจัยใดที่สามารถบงชี้วารูปแบบการรักษาใดดีที่สุด ขึ้นอยู
กับความรุนแรงของอาการ ความตองการหรือแรงจูงใจของ
ผูที่มีภาวะซึมเศรา ครอบครัวและบริบทของสิ่งแวดลอม
แตมีหลายงานวิจัยที่บงชี้วา การบําบัดรักษาที่ควบคูทั้ง
สองรูปแบบนี้ใหประสิทธิภาพสูงกวาการใชรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง (Noel, 2005)

บทบาทของพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการ
ดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา
การทีอ่ บุ ตั กิ ารณของภาวะซึมเศราในวัยรุน เพิม่ สูง
ขึน้ บทบาทหนึง่ ของพยาบาลอนามัยโรงเรียนทีถ่ อื วามีความ
สําคัญคือ การตระหนักรูถึงอาการและอาการแสดงของ
ภาวะซึมเศราและมีความรู ความเขาใจถึงแหลงสนับสนุน
ทางสังคมในการใหความชวยเหลือ บอยครั้งที่อาการซึม
เศราของวัยรุนนั้นจะแสดงออกถึงความเจ็บปวยทางกาย
ถาพยาบาลอนามัยโรงเรียนไมไดตระหนักถึงก็จะทําใหการ
ชวยเหลือวัยรุน ไมตรงตามปญหา และเกิดภาวะแทรกซอน
ตามมา ดังนั้นพยาบาลอนามัยโรงเรียนจึงตองมีความรู
ความเขาใจและทักษะการประเมินทัง้ ทางดานรางกายและ
จิตใจของวัยรุน โดยการสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด
ใชเทคนิคในการสือ่ สาร ประคับประคองจิตใจ ยอมรับและ
ไมตดั สินในความคิด อารมณ และพฤติกรรมของวัยรุน ทีม่ ี
ภาวะซึมเศรา ถึงแมวา ปจจุบนั หนวยงานทางการศึกษาไมได
มีนโยบายใหพยาบาลอนามัยโรงเรียนมีหนาทีใ่ นการบําบัด
รักษาวัยรุน ที่มีภาวะซึมเศราดังกลาว แตพยาบาลอนามัย
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โรงเรียนควรติดตามนโยบายของหนวยงานการศึกษาถึง
แนวทางการชวยเหลือ และเปนผูนําของโรงเรียนในการ
กระตุนเตือนทีมบุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองให
มีความตระหนักตอภาวะซึมเศราทีอ่ าจเกิดขึน้ และใหการ
ดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศราดังนี้
1. กรณีภาวะซึมเศราเล็กนอยถึงปานกลาง
ในกรณีที่ประเมินและคัดกรองวัยรุนเบื้องตนแลวพบวา
มีภาวะซึมเศราเล็กนอยถึงปานกลางและไมไดเขารับการ
บําบัดรักษาในโรงพยาบาล พยาบาลอนามัยโรงเรียนควร
ปฏิบัติตอวัยรุนดังนี้ (Frances, 2010)
1.1 กระตุนใหพูดเกี่ยวกับความไมสบายใจ
และคนหาแนวทางในการจัดการปญหา เพือ่ ระบายความ
รูสึกซึมเศราและฝกคิดในเชิงบวก (positive thinking)
1.2 ใชเทคนิคการฟงอยางตั้งใจ (active
listening) ในการแสดงออกถึงความเขาใจในความรูสึก
ของวัยรุน (empathy) เพื่อสรางความไววางใจ
1.3 ชวยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม
ตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมาย เพื่อใหวัยรุนสามารถจัดการ
กับอารมณไมสบายใจทีเ่ กิดขึน้ ได โดยการประเมินถึงความ
ตองการหรือสิ่งที่วัยรุนตองการเปลี่ยนแปลง
1.4 แสดงออกถึงการเห็นคุณคาในการเพียร
พยายามของวัยรุน โดยการใหแรงเสริมทางบวก เชน รางวัล
คําชมเชย เพื่อเสริมสรางการรับรูคุณคาในตนเอง
1.5 ชวยสงเสริมดานเจตนารมณของวัยรุน
ถึงการวางแผนชีวิตในอนาคตใหบรรลุตามเปาหมาย
(มีความเปนไปได) เพือ่ เสริมสรางการรับรูค ณ
ุ คาในตนเอง
1.6 กระตุนใหรับประทานยาลดอาการซึม
เศราตามแผนการรักษาและติดตอประสานงานกับทีม
สุขภาพ กรณีพบวา วัยรุนมีการหยุดยาเองหรือมีความคิด
ฆาตัวตาย เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและการกลับเปน
ซํ้าของภาวะซึมเศรา
1.7 ใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการ
รับประทานอาหารและกระตุนใหรับประทานอาหาร

เพิ่มเติมเมื่อพบวามีภาวะเบื่ออาหาร เพื่อปองกันภาวะ
ทุพโภชนาการ
1.8 แนะนําและกระตุน ใหออกกําลังกายอยาง
นอยวันละ 20-30 นาที เชน เตนแอโรบิค วิ่ง ปนจักรยาน
เพือ่ กระตุน ใหเกิดการหลัง่ สารสือ่ ประสาทในสมอง ลดการ
เกิดภาวะซึมเศรา
1.9 สงเสริมและสนับสนุนใหมีทักษะใน
การสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนในโรงเรียนและบุคคลอื่น
โดยใชเทคนิคการสรางสัมพันธภาพและเทคนิคในการ
สื่อสาร เพื่อเสริมสรางทักษะการอยูรวมในสังคม
2. กรณีภาวะซึมเศราระดับรุนแรง ในวัยรุน
มีภาวะซึมเศราระดับรุนแรงและมีโอกาสในการทําราย
ตนเองหรือมีความคิดฆาตัวตาย การชวยใหวยั รุน ไดรบั การ
บําบัดรักษาคือประเด็นทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ บทบาทของพยาบาล
อนามัยโรงเรียนมีดังนี้
2.1 การประสานงานกับหนวยงานทางสุขภาพ
ในการสงตอ เพื่อใหวัยรุนดังกลาวเขารับบําบัดรักษาใน
โรงพยาบาลอยางทันทวงที (Noel, 2005)
2.2 การใหความรู ความเขาใจแกบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและผูป กครองถึงภาวะซึมเศราและ
แนวทางปองกัน การปฏิบตั กิ บั วัยรุน ทีม่ ภี าวะซึมเศรา เพือ่
ปองกันการสรางตราบาป (stigma) เนือ่ งจากเมือ่ พิจารณา
พัฒนาการของวัยรุน ภารกิจสําคัญของวัยนีค้ อื การพัฒนา
บุคลิกภาพ ความเปนตัวตนและตองการการยอมรับจาก
สังคม เมือ่ วัยรุน ประสบกับภาวะซึมเศรา แตเพือ่ น บุคลากร
ทางการศึกษาผูปกครอง และสังคมไมเขาใจ ไมยอมรับ
และใหความรวมมือกันชวยเหลือ จะสงผลใหวยั รุน ทีม่ ภี าวะ
ซึมเศราเกิดการรับรูค ณ
ุ คาในตนเองตํา่ เพิม่ ขึน้ และสงเสริม
ใหวัยรุนมีภาวะซึมเศรารุนแรงมากยิ่งขึ้น (Roeloffs,
Sherbourn, Unutzer, Fink, Tang, & Wells, 2003)
การดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศราถือวาเปนบทบาท
สําคัญของพยาบาลโรงเรียน การมีความรู ความเขาใจเกีย่ ว
กับภาวะซึมเศรา ปจจัยทีเ่ กีย่ วของ อาการและอาการแสดง
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การคัดกรอง การประเมิน แนวทางการบําบัดรักษา และ
แนวทางการดูแลวัยรุนที่มีภาวะซึมเศรา จะชวยจําแนก

ระดับความรุนแรงและสามารถใหการชวยเหลือไดอยาง
ทันทวงทีและเหมาะสม
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