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Background To classify and raise the awareness for the welfare of the

adolescents. When the adolescent  have successfully adjusted

themselves, they can have self-development and good personality

that are crucial foundation of their life.

Objective To study the prevalence of depression and conduct  behaviors

associated  factors relations between depression and conduct

behaviors among adolescents (10 – 15 years old) at Rajvithi Home

forGirls.

Design A cross-sectional descriptive study.

Setting RajvithiHomeforGirls.

Materials and Method Data were collected from 119 adolescents (10 - 15 years old)

from all girls at Rajvithi Home for Girls. There are 3 sets of

instruments, namely: 1) General background,  2) Children’s

Depression Inventories; 3) The Strength and Difficulties

Questionnaire for parent.
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Result The overall prevalence of depression, conduct  behavior and

comorbidity (depression and conduct behavior) in adolescents

(10 - 15 years old) at Rajvithi Home for Girls were 52.9%, 12.6%

and 10.1%, respectively. Their education was significantly related

to their total difficulties score, emotional symptoms scale and

peer problems scale (p < 0.01). Furthermore, depression related

to conduct behavior at low level (p> 0.05).

Conclusion In this study, the prevalence of depression and conduct behaviors

were higher than other studies. The finding of the risk factor will

help related persons or organization for providing an appropriate

assistance.
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สุรางคณา คงเพชร,  สมรกัษ ์ สันตเิบญ็จกลุ.  ความชกุของภาวะซมึเศรา้และพฤตกิรรมไมพึ่ง

ประสงค์ในวัยรุ่น อายุระหว่าง 10 - 15 ปี ท่ีมารับบริการท่ีสถานสงเคราะหเ์ด็กหญิงบ้านราชวิถี.
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เหตุผลของการทำวิจัย เพื่อเป็นการคัดกรองและสร้างการตระหนักให้แก่สถานสงเคราะห์ใน

การดูแลเอาใจใส่วัยรุ ่น ซึ่งหากวัยรุ ่นกลุ่มดังกล่าวสามารถปรับตัว

ไดส้ำเรจ็จะชว่ยใหพ้ฒันาตนเองเกดิบคุลกิภาพทีด่ ี   ซ่ึงจะเปน็พืน้ฐาน

สำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื ่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  และ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ในวัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 15 ปี ที่มารับบริการที่สถานสงเคราะห์

เดก็หญงิบา้นราชวถิี

รูปแบบการวิจัย การวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional

Descriptive Study)  เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูรั้บบริการทีมี่อายรุะหวา่ง

10 - 15 ปี ท่ีมารบับริการทีส่ถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถีิจำนวน

119 คน โดยเกบ็กลุม่ตวัอยา่งจากจำนวนผูรั้บบริการทัง้หมด เครือ่งมอื

ในการคดักรองมทีัง้หมด 3 ชุด ไดแ้ก ่ 1) แบบสอบถาม ขอ้มูลพืน้ฐาน

2) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง Children’s Depression

Inventories 3) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก The Strength and

Difficulties Questionnaire  ฉบับผู้ปกครอง

ผลการศึกษา พบอัตราความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 15  ปี

ร้อยละ 52.9 อัตราความชกุของพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค ์ ร้อยละ 12.6

และพบความชุกของการเกิดทั้งภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ ร้อยละ 10.1 โดยระดับการศึกษาของผู้รับบริการมีความ

สัมพันธ์กับคะแนนรวมด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหา พฤติกรรมด้าน

อารมณ์และพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน  อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ p < 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะซึมเศร้ามีความ

สัมพันธ ์ กับพฤตกิรรมไม่พึงประสงคใ์นระดบัท่ีน้อย (p > 0.05)
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สรุป ความชุกของภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จากการศึกษา

ในครั้งนี้สูงกว่าการศึกษาอื่น ๆ ในวัยรุ่นทั่วไป  การทราบปัจจัยเสี่ยง

จะช่วยให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนช่วยเหลือ

แกไ้ข และปอ้งกนัไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่ไป

คำสำคัญ ความชกุ,  ภาวะซมึเศรา้, พฤตกิรรมไมพึ่งประสงค.์
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เด็กและเยาวชนจัดเป็นทรัพยากรบุคคลกลุ่มหนึ่ง

ท่ีสำคัญ และเป็นรากฐานของประเทศสถาบนัวิจัยประชากร

และสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล(1)   ได้คาดประมาณ จำนวน

ประชากรณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ว่าวัยเด็ก (ต่ำกว่า

15 ปี) มีจำนวน 12,892,000 คนและประชากรวัยเรียน

(6 - 21 ปี) มีจำนวน 15,092,000 คน ซึ่งกลุ่มประชากร

เด็กและเยาวชนมีจำนวนที ่มากเมื ่อเทียบกับจำนวน

ประชากรทั้งประเทศ

โดยพบวา่ประเทศไทยมเีดก็อาย ุ0 - 17 ปี ท่ีเป็น

เดก็กำพรา้และเดก็ทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่ง คอื เดก็ทีพ่อ่แมป่่วย

เร้ือรังหรอืเสียชีวิต 7.4% คิดเปน็ 1,295,121 คน แบ่งเปน็

เดก็กำพรา้ 4.7% และเดก็ทีอ่ยู่ในภาวะเสีย่ง 2.7% เม่ือทำ

การศึกษาว่าเด็กกำพร้าหรือเด็กที ่อยู ่ในภาวะเสี ่ยงใน

ประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือในเร่ืองใดบ้าง พบว่า 78.6%

ของเด็กเหล่านี้ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใด ๆ เลย และ

ไดรั้บความชว่ยเหลอือยา่งใดอยา่งหนึง่ 21.4% โดยความ

ช่วยเหลือทางสภาพจิตใจและปัจจัยทางสังคมได้รับเพียง

1.5% ด้านสิ่งของ 3.1% ด้านการศึกษา 9.9% ด้านการ

แพทย ์ 13.5%  และเด็กทีไ่ด้รับการชว่ยเหลอืทุกดา้นเพยีง

0.1% จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กที่ถูก

ทอดทิง้ และควรไดรั้บความชว่ยเหลอืยังมีอยู่จำนวนมาก(2)

นอกจากนี้ สุนีย์ ยอดเยี่ยม(3)  พบว่าปัญหาการ

ถูกทารุณกรรมและการถูกทอดทิ้งสัมพันธ์กับปัญหาทาง

อารมณ์ และอาการทางจติเด็กท่ีถูกทารุณกรรมทางร่างกาย

และทางเพศจะมีปัญหาทางจิตใจได้หลายอย่าง เช่น

วิตกกังวล มีพฤติกรรมรุนแรง มีความคิดหวาดระแวง

ซึมเศรา้ (Depression) และเสีย่งตอ่การฆา่ตวัตายมากขึน้

ซึ่งสอดคล้องกับจินตนา นนทะเปาระยะ (4) ที่กล่าวว่าเด็ก

ในสถานสงเคราะห์ได้รับความรักความเอาใจใส่ไม่ทั่วถึง

เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่อยู่กับครอบครัว ทำให้เด็กไม่

สามารถพัฒนาความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging)

และขาดความรู้สึกผูกพัน (bonding) ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็น

พื้นฐานการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจใน

อนาคต

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ

ความชุกของภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

วัยรุ่น อายุระหว่าง 10 - 15 ปี สถานสงเคราะห์เด็กหญิง

บ้านราชวิถี เพื่อเป็นการคัดกรอง และสร้างการตระหนัก

ให้แก่สถานสงเคราะห์ในการดูแลเอาใจใส่ผู ้ร ับบริการ

ซึ่งหากวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวมีการปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้

พัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญ

ของการดำเนินชีวิตต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบ

พรรณนา ณ จุดใดจดุหนึง่ (Cross-sectional Descriptive

Study)  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูรั้บบริการทีมี่อายรุะหวา่ง 10 – 15

ปี ที่มารับบริการที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

โดยการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทย

ได้ และสมัครใจให้ความร่วมมือในการวิจัย  โดยลงชื่อใน

ใบยินยอมให้ความร่วมมือ จำนวน 119 คน จากจำนวน

ผู้รับบริการทัง้หมดในสถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิี

โดยการศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

พ ิจารณาจร ิยธรรมการว ิจ ัยของคณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบที่ใช้มีทั ้งหมด 4 ส่วน

ประกอบดว้ย

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ผู้วิจัยสร้างขึน้เองจากการศกึษางานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งจำนวน

5ข้อ

ส่วนที ่ 2  แบบประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง

Children’s Depression Inventories ฉบับภาษาไทย

แปลโดย อุมาพร ตรังคสมบัติและดุสิต ลิขนะพิชิตกุล

(2539)(5) จำนวน 27 ข้อ  ซ่ึงได้ทำการศกึษาความเหมาะสม

ของเครื่องมือในการวัดภาวะซึมเศร้าในเด็กไทยอายุ 10 -

15 ปี จำนวน 139 คน  พบวา่ CDI มี inter-item correlation

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.1526, item-total score correlation

coefficient เทา่กบั 0.09 - 0.57 และ reliability coefficient

อยู่ในเกณฑ์ดี คือ ค่า แเท่ากับ 0.83 ในการศึกษาครั้งนี้

พบค่า Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ 0.826
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การคิดคะแนนได้จากการนำคะแนนทุกข้อมารวมกัน  มี

พิสัยคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 - 54 คะแนน IOC curse พบวา่

cutting point  ที่แยกเด็กที่มีอารมณ์เศร้าออกจากเด็กที่

ไม่มีอารมณ์เศร้า คือค่าคะแนน CDI  ที่ 15 ขึ้นไป โดยผู้

ทีไ่ดค้ะแนนรวมสงูกวา่ 15 คะแนนขึน้ไป  จาการคดักรอง

ถอืวา่มภีาวะซมึเศรา้ทีมี่นยัสำคญัทางคลนิกิ

ส่วนที ่ 3  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก The

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) ฉบับ

ผู้ปกครองแปลเปน็ภาษาไทยโดย พรรณพมิล หลอ่ตระกลู

และมาโนช หล่อตระกูล(6)  โดยได้ทดสอบความเที ่ยง

(Reliability) ของแบบสอบถามความสอดคล้องภายใน

เนื้อหา (Internal Consistency) และความเท่าเทียมใน

การวดั (Equivalent) รวมทัง้ไดก้ำหนดคา่จดุตดั (Cut off

Point)ที่เหมาะในการสืบค้นปัญหาแต่ละด้านของแบบ

ประเมนิในแตล่ะชดุ  ซ่ึงไดน้ำไปหาคา่ความเชือ่ม่ัน ในเดก็

มัธยมต้นโรงเรียนบ้านคูเมือง พบค่า Cronbach’s alpha

coefficient ได้เทา่กับ 0.72  ซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้เฉพาะชุด

สำหรับผู้ปกครอง (ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กที่ดูแล

เป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป) สำหรับในการศึกษาครั้งนี้พบ

คา่ Cronbach’s alpha coefficient ไดเ้ทา่กบั 0.656  โดย

ในดา้นพฤตกิรรมดา้นอารมณ ์พบคา่ Cronbach’s alpha

coefficient ได้เท่ากับ 0.764,  ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง

พบคา่ Cronbach’s alpha coefficient ไดเ้ทา่กบั 0.768,

ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พบค่า Cronbach’s alpha

coefficient ไดเ้ทา่กบั 0.821,  ดา้นพฤตกิรรมดา้น ความ

สัมพันธ์เพื่อนพบค่า Cronbach’s alpha coefficient

ได้เท่ากับ 0.137,  และด้านพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพ

ทางสังคมพบค่า Cronbach’s alpha coefficient ได้

เท่ากับ 0.812 แบบประเมินนี้ประกอบด้วยข้อคำถาม

ทั้งหมด 25 ข้อ มีทั้งข้อคำถามเชิงบวก และข้อความที่

เป็นปญัหา โดยแบง่พฤตกิรรมออกเปน็ 5 ดา้น  คอื  ดา้น

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (Conduct Problems), พฤติกรรม

อยู่ไม่น่ิง (Hyperactivity), มีปัญหาทางอารมณ ์(Emotional

Problems), พฤติกรรมความสัมพันธ์กับเพื ่อน (Peer

Problems) และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม

(Prosocial Behavior) ซ่ึงแสดงถงึดา้นดขีองเดก็กลุม่ 1 - 4

รวมกันเป็นข้อ 20  เป็นคะแนนรวมที่แสดงถึงปัญหา

พฤตกิรรมในเดก็ (total difficulties score)  ส่วนในกลุม่ที่

เป็นจุดแข็งของเด็ก (strength score) และแบบประเมิน

ผลกระทบของพฤติกรรมว่ามีความเรื ้อรังส่งผลกระทบ

ด้านใดบ้าง 5 ข้อ การคิดคะแนนได้จากการนำคะแนน

ทุกขอ้มารวมกนั มีพิสัยคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0 - 40 คะแนน

โดยแปลผลตามกลุม่ของพฤตกิรรม ดงันี้

คะแนนรวมด้านพฤติกรรมที ่เป็นปัญหา 14

คะแนนขึ้นไปถือเป็นกลุ่มเสี่ยง, 4 คะแนนขึ้นไปถือเป็น

กลุม่เสีย่งดา้นพฤตกิรรมดา้นอารมณ,์  พฤตกิรรมอยูไ่ม่นิง่,

6 คะแนนขึ้นไปถือเป็นกลุ่มเสี ่ยงด้านพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ , 5 คะแนนขึ้นไปถือเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านความ

สัมพันธ์กับเพื่อน และคะแนนที่ต่ำกว่า 5 คะแนนถือเป็น

กลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive

Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่

ต้องการศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อแจกแจงข้อมูลทั่วไปของภาวะซึมเศร้าและ

พฤตกิรรมไมพึ่งประสงค ์และสถติิเชิงอนมุาน (Inferential

Statistic) โดยใช้ Chi-Square เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและ

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ผลการศึกษา

ข้อมลูส่วนบคุคล

จากกลุม่ตวัอยา่ง 119 คน ส่วนใหญเ่ขา้รับบริการ

เมือ่อายรุะหวา่ง 5 - นอ้ยกวา่ 11 ปี คดิเปน็รอ้ยละ 85.7

และเขา้รับบริการเมือ่อายรุะหวา่ง 11 - 13  ปี ร้อยละ 14.3

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.2  และมีเพียง 1

ราย ท่ีนับถือศาสนาอสิลาม คิดเปน็ร้อยละ 0.8   โดยระดบั

การศึกษาปัจจุบันนั ้นส่วนใหญ่อยู ่ระดับประถมศึกษา
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ร้อยละ 77.3  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ

22.7ผู้รับบริการส่วนใหญ่พักอาศัยและเข้ารับบริการที่

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีมากกว่า 5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 42 รองลงมาเข้ารับบริการระหว่าง 3 – 5 ปี

และเข้ารับบริการน้อยกว่า 3 ปีโดยคิดเป็นร้อยละ 31.9

และรอ้ยละ 26.1 ตามลำดบั

ความชุกของภาวะซึมเศร้าของวัยรุ ่นอายุระหว่าง

10 - 15 ปี ทีม่ารบับริการทีส่ถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิ

บ้านราชวถิี

วัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 15 ปี ที่มารับบริการที่

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  ส่วนใหญ่มีภาวะ

ซึมเศร้าที่มีนัยสำคัญทางคลินิก ร้อยละ 52.9 และกลุ่มที่

ไม่มีภาวะซมึเศรา้รอ้ยละ 47.1

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นอายุระหว่าง

10 - 15 ปี ทีม่ารบับริการทีส่ถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิ

บ้านราชวถิี

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งกบัภาวะซมึเศรา้ โดยใชส้ถติ ิChi-Square พบวา่

ปัจจัยอายแุรกเขา้ของผูรั้บบริการ ระดบัการศกึษาปจัจุบัน

และระยะเวลาที่เข้ารับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ

ซึมเศรา้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั p > 0.05

ความชุกของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นอายุ

ระหวา่ง 10 - 15 ปี ท่ีมารบับริการทีส่ถานสงเคราะห์

เด็กหญิงบ้านราชวิถี

วัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 15 ปี ที่มารับบริการที่

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีส่วนใหญ่มีคะแนน

รวมด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ร้อยละ 51.2 รองลงมา

คือกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและกลุ่มที่ไม่

มีพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหา คดิเปน็รอ้ยละ 32.8 และรอ้ยละ

16 ตามลำดับพฤติกรรมด้านอารมณ์พบว่าส่วนใหญ่ไม่มี

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมาคือ

กลุ่มมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรม

ที่เป็นปัญหา คิดเป็นร้อยละ 12.6 และร้อยละ 10.1 ตาม

ตารางที ่1. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 15 ปีที่มารับ

บริการทีส่ถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิ ีโดยใช ้Chi-Square

                                                                       ภาวะซึมเศร้า

ปัจจัย( n = 119 ) กลุ่มที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า กลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้า df p-value

           (n = 56)         (n = 63)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

อายุแรกเข้า

5 - นอ้ยกวา่ 11 ปี 48 47.1 54 52.9 1 1.000

11 - 13 ปี 8 47.1 9 52.9

ระดับการศึกษาปัจจุบัน

ประถมศึกษา 42 45.7 50 54.3 1 0.570

มัธยมศึกษาตอนต้น 14 51.9 13 48.1

ระยะเวลาที่เข้ารับบริการ

< 3 ปี 11 35.5 20 64.5 2 0.314

3 – 5 ปี 20 52.6 18 47.4

> 5 ปี 25 50.0 25 50.0
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ลำดับพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมที่

เป็นปัญหา คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมา คือกลุ่มมีพฤติกรรม

ที่เป็นปัญหาและเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา คิด

เป็นร้อยละ 20.2 และร้อยละ 11.8 ตามลำดับพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมาคือกลุ่มมีพฤติกรรมที่เป็น

ปัญหาและเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา คิดเป็น

ร้อยละ 12.6 และรอ้ยละ 7.6 ตามลำดบั  พฤตกิรรมดา้น

ความสัมพันธ์กับเพื่อนพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมที่

เปน็ปญัหา คดิเปน็ ร้อยละ 81.6 รองลงมาคอืกลุม่เสีย่งที่

จะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

คิดเป็นร้อยละ 13.4 และร้อยละ 5 ตามลำดับ  และ

พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคมพบว่าส่วนใหญ่ไม่มี

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา คิดเป็นร้อยละ 87.4 และกลุ่มมี

พฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา คิดเปน็ร้อยละ 12.6

ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของ

วัยรุ่นอายุระหว่าง10 - 15 ปี ที่มารับบริการที่สถาน

สงเคราะหเ์ด็กหญงิบ้านราชวถีิ

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยใช้สถิติ Chi-

Square  พบว่าปัจจัยอายุแรกเข้าของผู้รับบริการ ระดับ

การศึกษาปัจจุบัน และระยะเวลาทีเ่ข้ารับบริการ ไม่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดบั p> 0.05

ตารางที ่2. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 15 ปี

ทีม่ารบับริการทีส่ถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิ ี โดยใช ้Chi-Square

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ปัจจัย     กลุม่ทีไ่มม่ี กลุ่มเสี่ยงที่จะมี    กลุม่ทีม่ี df       p-value

(n = 119)     พฤตกิรรมที่   พฤตกิรรมที่  พฤตกิรรมที่

     เป็นปญัหา    เป็นปญัหา   เป็นปัญหา

       (n = 95)       (n = 9)      (n = 15)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

อายุแรกเข้า

5 - นอ้ยกวา่ 11 ปี 84 82.4 6 5.9 12 11.8 - 0.115a

11 - 13 ปี 11 64.7 3 17.6 3 17.6

ระดับการศึกษาปัจจุบัน

ประถมศึกษา 72 78.3 8 8.7 12 13.0 - 0.845a

มัธยมศึกษาตอนต้น 23 85.2 1 3.7 3 11.1

ระยะเวลาที่เข้ารับบริการ

< 3   ปี 26 83.9 1 3.2 4 12.9 - 0.655a

3 – 5 ปี 32 84.2 2 5.3 4 10.5

> 5   ปี 37 74.0 6 12.0 7 14.0

a = Fisher’s Exact
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ความชุกของการเกิดภาวะร่วมของภาวะซึมเศร้าและ

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของวัยรุ ่น อายุระหว่าง

10 - 15 ปี ทีม่ารบับริการทีส่ถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิ

บ้านราชวถิี

วัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 15 ปี ที่มารับบริการที่

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ส่วนใหญ่ไม่มีทั้ง

ภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 41.2

รองลงมาคอื กลุ่มท่ีมีภาวะซมึเศรา้อยา่งเดยีว ร้อยละ 38.7

กลุ่มที ่มีทั ้งภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ร้อยละ 10.1 กลุ่มที่มีทั ้งภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงที่จะมี

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 4.2 กลุ่มเสี่ยงที่จะมี

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 3.4 และกลุ่มท่ีมีพฤติกรรม

ไม่พงึประสงคอ์ยา่งเดยีว ร้อยละ 2.5 ตามลำดบั

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและ

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของวัยรุ ่นอายุระหว่าง

10 - 15 ปี ทีม่ารบับริการทีส่ถานสงเคราะหเ์ด็กหญงิ

บ้านราชวถิี

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า

กับพฤตกิรรมอยู่ไม่น่ิง โดยใชส้ถิติ Chi-Squareพบว่าภาวะ

ซึมเศรา้ไม่มีความสมัพันธกั์บพฤตกิรรมอยูไ่ม่น่ิงอยา่งมนัีย

สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั p > 0.05

อภปิรายผล

ในการศึกษาครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา

ความชุกของภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้า

กบัพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค ์ในวยัรุน่อายรุะหวา่ง 10 - 15

ปี ที่มารับบริการที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

จำนวน 119 คน ผลการศกึษาพบอตัราความชกุของภาวะ

ซึมเศร้าในวัยรุ่นอายุระหว่าง 10 - 15 ปี ที่มารับบริการที่

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ร้อยละ 52.9 จาก

การศึกษาที่ผ่านมาของ ช่อเพชร เบ้าเงิน(7) พบความชุก

ของภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวน 600 คน โดยแบบสำรวจภาวะซมึเศรา้ Children’s

Depression Inventory (CDI) เทา่กบั ร้อยละ 49.8 และมี

ภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ร้อยละ 22.5 และ มัณฑนา

นทีธาร(8) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของ

เดก็วยัรุ่นในอำเภอเมอืง จังหวดัเชยีงใหม ่จำนวน 610 คน

เพื่อหาความชุกและอำนาจการทำนายของปัจจัยต่าง ๆ

ใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของ  Beck Depression

Inventory (BDI) พบว่ามีความชุกของภาวะซึมเศร้าใน

กลุม่ตวัอยา่ง ร้อยละ 50.9 และรชัจณา สิงหท์อง(9) ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหา ความ

ตารางที ่3. แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะซมึเศรา้กบัพฤตกิรรมไมพ่งึประสงคใ์นวยัรุน่โดยใช ้Chi-Square

ไม่มีภาวะซึมเศร้า 49 87.5 4 7.1 3 5.4 - 0.067a

มีภาวะซึมเศร้า 46 73.0 5 7.9 12 19.0

(คะแนน  > 15 ขึน้ไป)

           พฤตกิรรมไมพึ่งประสงค์

ภาวะซึมเศร้า     กลุม่ทีไ่มม่ ี           กลุม่เสีย่งทีจ่ะมี    กลุม่ทีม่ี df p-value

(n = 119)    พฤตกิรรมที่   พฤตกิรรมที่  พฤตกิรรมที่

    เป็นปญัหา     เป็นปญัหา    เป็นปัญหา

       (n = 95)        (n = 9)      (n = 15)

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

a = Fisher’s Exact
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พึงพอใจในชวิีต แรงสนบัสนุนทางสงัคม และภาวะซมึเศรา้

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  โรงเรยีนขยายโอกาส

ทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน

526 คน โดยใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้า Children’s

Depression Inventory (CDI) พบวา่กลุม่ตวัอยา่งมภีาวะ

ซึมเศร้า ร้อยละ 41.6 อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้พบ

ความชุกของภาวะซึมเศร้าสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นทั่วไป

ความแตกต่างของความชุกอาจเนื่องมาจากวัยรุ่นที่มารับ

บริการทีส่ถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถินีัน้  มีปัจจัย

ทางจิตสังคมที่เสี่ยงต่อสวัสดิภาพความเป็นอยู่มากกว่า

วัยรุ่นท่ัวไป  ทำให้วัยรุ่นมีความคิดเก่ียวกับตนเองเหตุการณ์

ที่เผชิญ หรือโลกและอนาคตของตนเองในทางลบ  ซึ่ง

ความคิดอัตโนมัติด้านลบเป็นพื้นฐานของการเกิดภาวะ

ซึมเศรา้(10) จึงพบความชกุของภาวะซมึเศรา้ไดค้อ่นขา้งสงู

ซ่ึงพบว่าปัจจัยอายุแรกเขา้ของผูรั้บบริการ ระดับการศกึษา

ปัจจุบัน และระยะเวลาที่เข้ารับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์

กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p > 0.05

และพบอัตราความช ุกของพฤติกรรมไม่พ ึง

ประสงค์ (กลุ่มมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา) ร้อยละ 12.6

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นวัยรุ่นหญิง

โดยวัยรุ ่นหญิงมักจะพบความชุกของพฤติกรรม ไม่พึง

ประสงค์น้อยกว่าวัยรุ่นชาย(11) ดังนั้นหากมีการศึกษาใน

กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นชาย อาจพบความชกุท่ีสูงกว่าการศึกษา

ครั้งนี้ แต่จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องยังไม่พบ

การศึกษาในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่คล้ายคลึงกัน  จึงไม่

สามารถเปรียบเทียบขนาดของความชุกของพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ได้  ซึ่งพบว่าปัจจัยอายุ

แรกเขา้ของผูรั้บบริการ ระดบัการศกึษาปจัจุบัน และระยะ

เวลาที่เข้ารับบริการ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมไม่พึง

ประสงคอ์ยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั p > 0.05

อีกทั้งยังพบอัตราความชุกของการเกิดภาวะร่วม

ของภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ร้อยละ

10.1 โดยจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องยังไม่พบ

การศึกษาการเกิดภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ในกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน จึงไม่สามารถ

เปรียบเทียบขนาดของความชุกของการเกิดภาวะร่วมของ

ภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในการศึกษา

ครั้งนี้ได้

นอกจากนี ้ย ังพบว่าภาวะซึมเศร้าไม่มีความ

สัมพันธ์ทางสถิติ (p >0.05) กับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

อาจเป็นผลมาจากเกณฑ์การคัดเข้าในการวิจัยครั้งนี้  คัด

เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ IQ สูงกว่า 70 โดยกลุ่มที่มี

ระดับ IQ ต่ำกวา่ 70  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงทีจ่ะมีภาวะซมึเศร้า

และมีปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์นั้นไม่ได้ถูกรวมเข้า

ไปในกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา  รวมท้ังการประเมินพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ ในครั้งนี้ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

ซึ่งเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน ต้องทำการประเมินเด็กที่ตนดูแล

จำนวน 20 คน  ซ่ึงอาจประเมนิไดไ้ม่ท่ัวถงึ จึงอาจสง่ผลตอ่

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับพฤติกรรมไม่พึง

ประสงค์ แต่เม่ือเปรียบเทียบค่าร้อยละของปัญหาพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์ พบว่ากลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้ามีอัตราส่วน

ของค่าร้อยละของปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์สูงกว่า

กลุ่มทีไ่ม่มีภาวะซมึเศรา้ คือ ร้อยละ 19.0 และ ร้อยละ 5.4

ซึ ่งเด็กและวัยรุ ่นที ่อยู ่ในสถานสงเคราะห์ไม่ได้อาศัย

อยู ่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงทำให้รูปแบบความผูกพัน

(Attachment) น้ันผิดปกตไิป  อันส่งผลตอ่การสรา้งความ

สัมพันธ์กับคนอื่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยพบว่าเด็กที่มี

ภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรม ก้าวร้าว  โกหก

ขโมย  ทำพฤติกรรมที ่ต่อต้านกฎเกณฑ์ของสังคม มี

พฤตกิรรมเสีย่งตา่ง ๆ มากกวา่กลุม่ทีไ่ม่มีภาวะซมึเศรา้

โดยอัตราความชุกที ่พบอาจส่งผลเสียในการ

ดำเนนิชวีติทัง้ทีบ้่าน โรงเรยีน เพือ่น และสงัคมไดถ้งึแมว้า่

การศึกษาในคร้ังน้ีจะไม่พบความสัมพันธ์ของภาวะซมึเศร้า

กับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็ตามการที่เราทราบปัจจัย

เสี่ยงหรือปัจจัยส่งเสริมจะช่วยให้บุคคลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนช่วยเหลือ แก้ไข และป้องกัน

ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีประวัติการดำเนินชีวิต

ที่ยังไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากการถูกปล่อยปละละเลย

การถูกทอดทิ้ง หรือการทารุณกรรม จึงส่งผลให้มีภาวะ

ซึมเศร้าสูงกว่าวัยรุ่นทั่วไปร้อยละ 52.9  และพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์น้อยกว่าการศึกษาอื่น

ร้อยละ 12.6 นอกจากนัน้ยงัพบความชกุของการเกดิภาวะ

ร่วมของภาวะซมึเศรา้และพฤตกิรรมไมพึ่งประสงค ์ร้อยละ

10.1อีกทั้งยังพบว่าภาวะซึมเศร้าไม่มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะวัยรุ่น

หญิง อายุระหว่าง 10 - 15 ปี ที่มารับบริการที่สถาน

สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  ซึ่งการศึกษานี้อาจจะไม่

สามารถเป็นตัวแทนของวัยรุ่นทั่วไปได้เนื่องจากปัจจัยที่

เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อาจมี

ความแตกตา่งกนั

2. ในการศึกษาต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยทาง

ด้านจิตสังคมเพิ่มมากขึ้น  โดยขอความร่วมมือกับหน่วย

สังคมสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์ในการอนุญาตขอ

ข้อมูลด้านจิตสังคมเชิงลึก เพ่ือเป็นการศกึษาความสมัพันธ์

ของภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์กับปัจจัย

ตา่ง ๆ เพิม่เตมิ

3. ในการศึกษาต่อไปควรมีการเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นหญิงและชายในสถานสงเคราะห์และ

กลุ่มวัยรุ่นหญิงและชายในครอบครัวทั่วไป  เพื่อเป็นการ

เปรียบเทียบความแตกต่าง และปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยว

กับภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ปกครองสถานสงเคราะห์

ผู้เข้าร่วมวิจัย และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ทุกท่านที่

กรุณาให้ข้อมูลท่ีสำคัญย่ิงต่อการศึกษา และให้ความร่วมมือ
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