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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย และวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก�ำลังเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีอายุระหว่าง 13-14 ปี
จ�ำนวน 143 ราย คัดเลือกตัวอย่างจากรายชื่อของนักเรียนทั้งหมด ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสุ่ม
อย่างง่าย เครือ่ งมือวิจยั ใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Children’s Depression Inventory (CDI)) ฉบับภาษาไทย
ใช้จุดตัดแยกภาวะซึมเศร้าที่ระดับ 15 และ 21 คะแนน และเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ในวัยรุ่นด้วยแบบประเมิน SASS (Suicidality of Adolescent Screening Scale) ใช้จุดตัดที่ 5 คะแนน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาความชุกของภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ส่วนสถิติ เชิงอนุมานใช้วิธี The Cochran-Mantel-Haenszel test เพื่อหาค่า Odds Ratio และสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Peason’s Correlation Coefficient)
ผลการศึกษา ตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิง ร้อยละ 62.2 อายุเฉลี่ย 13.41 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.49 ความชุกของภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 25.2 เมือ่ ใช้จดุ ตัด CDI ที่ 15 คะแนน และร้อยละ 11.9 เมือ่ ใช้จดุ ตัด
CDI ที่ 21 คะแนน พบว่า เด็กผู้หญิงมีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าเด็กผู้ชาย ส่วนความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายพบ
ร้อยละ 16.8 ซึง่ เด็กผูห้ ญิงมีความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กผูช้ าย และภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์
กับความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของนักเรียน (Crude OR=48.53, 95% CI=12.90-182.65) โดยนักเรียนที่
มีภาวะซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายมากกว่านักเรียนที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าประมาณ 48 เท่า และมี
ความสัมพันธ์กันมากในทางบวก (r=.857, p< 0.01)
สรุป นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนทีศ่ กึ ษามีภาวะซึมเศร้าและความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายค่อน
ข้างสูง ซึ่งนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงต่อฆ่าตัวตายมากขึ้น ดังนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษาควรมี
การพัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายในโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ ภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย เด็ก โรงเรียนมัธยมศึกษา
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ABSTRACT
Objectives : To determine the prevalence of depression and risk of suicide, and to examine the
association between depression and suicide risk of children studying in a junior high school.
Methods : This was a cross-sectional descriptive study. Participants were 143 students aged
13-14 years old studying in junior high school at Ubon Ratchathani province. They were recruited
by a simple random sampling from the list of all students using a computer program. The Thai
version of the Children’s Depression Inventory (CDI-Thai) was used to screen depression as a cut
of the point at 15 and 21 scores. The Suicidality of Adolescent Screening Scale (SASS) was used
to assess the risk of suicide as a cut score of five. Descriptive statistics were used to analyze data
for identifying the prevalence of depression and risk of suicide. Inferential statistics of the
Cochran-Mantel-Haenszel test and Pearson’s Correlation Coefficient were used to analysis of the
association between depression and suicide.
Results : The majority of participants were female, approximately 62.2%, the average age of
13-41 years old (SD=0.49). The prevalence of depression in the children was 25.2%, using the
cut of a point at 15 scores and 11.9% using the cut of the point at 21 scores of CDI. The girls were
a higher rate of depression than the boys. The overall risk of suicide was 16.8 percent. The girls
were more likely to be a more significant risk of suicide than the boys. Depression was related to
the risk of suicide in children studying in junior high school (Crude OR=48.53, 95% CI=12.90182.65). The children experiencing depression were more likely to be the risk of suicide
approximately 48 times compared with children without depression (r = .857, p <0.01).
Conclusion : The prevalence of depression and the risk of suicide in children studying in junior
high school of this study could find at a high rate. Depression was associated with the risk of
suicide in this group. Therefore, high schools should effectively establish a surveillance system
for the prevention and management of depression and suicide.
Keywords : depression, suicide, children, junior high school
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บทน�ำ

โรคซึ ม เศร้ า เป็ น โรคทางจิ ต เวชที่ พ บได้ บ ่ อ ย
ประมาณร้อยละ 3-5 ในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งส่งผลเสียต่อ
พัฒนาการและการเจริญเติบโต การเรียน รวมถึงความ
สัมพันธ์กบั เพือ่ นและคนในครอบครอบครัว โดยอาจท�ำให้
เกิดการท�ำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตได้1 การฆ่าตัวตายของ
เด็กและวัยรุ่นเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่ส�ำคัญ แม้จะเกิด
ขึ้นไม่มากในวัยเด็กแต่ความชุกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในวัยรุ่น และยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น
ในเด็กและวัยรุ่นทั่วโลก2,3 จึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
กับการฆ่าตัวตายของเด็กและวัยรุ่น เพิ่มมากขึ้น
ความชุ ก ชั่ ว ชี วิ ต ของภาวะซึ ม เศร้ า ในวั ย รุ ่ น
ทั่วโลกพบประมาณร้อยละ 4-5 ส่วนความชุกของภาวะ
ซึ ม เศร้ า ในวั ย รุ ่ น ตอนต้ น และวั ย รุ ่ น ตอนปลายของ
ประเทศไทย มีค่าระหว่างร้อยละ 3.8-40.8 ซึ่งขนาดของ
ปั ญ หานั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการคั ด กรอง
หรื อ ประเมิ น อาการของโรคซึ ม เศร้ า 1, 4,5 ส่ ว นอั ต รา
การฆ่าตัวตาย ของเด็กและวัยรุน่ พบในเพศชาย 15.3 ต่อ
แสนประชากร และเพศหญิง 11.2 ต่อแสนประชากร และ
อัตราการฆ่าตัวตายในอายุระหว่าง 15-29 ปี คิดเป็น 0.9
ต่อแสนประชากร และอายุ 5-14 ปี คิดเป็น 1.0 ต่อแสน
ประชากร 2 และจากรายงานการส� ำ รวจเกี่ ย วกั บ การ
ฆ่าตัวตายในประเทศไทย พบว่า เด็กวัยรุ่นในโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษามี ค วามคิ ด และวางแผนเกี่ ย วกั บ การ
ฆ่าตัวตาย ร้อยละ 4 และที่เคยพยายามฆ่าตัวตายใน
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 6.1 ส่วนผลการส�ำรวจในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ามีนักเรียนเคยพยายามฆ่าตัวตาย เป็น
นักเรียนชาย ร้อยละ 5.7 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 7.46
โรคซึมเศร้าส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก
อารมณ์ และพฤติกรรม ซึง่ มีอาการส�ำคัญ ได้แก่ อารมณ์
ซึมเศร้า ความรู้สึกเบื่อหน่าย หดหู่ ร่วมกับความรู้สึก
ท้อแท้ หมดหวัง สิ้นหวัง เชื่องช้า เซื่องซึม เบื่ออาหาร
น�้ำหนักลดลง นอนไม่หลับ มองโลกและชีวิตของตนเอง
ในแง่ลบ รูส้ กึ ว่าตนเองไม่มคี ณ
ุ ค่า อาจมีความคิดอยาก
ตายน�ำไปสู่การท�ำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายได้ในที่สุด7
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และยังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อน
และคนในครอบครัวด้วย1, 8 นอกจากนี้ยังพบว่าอาจมี
พฤติ ก รรมที่ เ สี่ ย ง เช่ น การขั บ รถยนต์ โ ดยประมาท
มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม มีการใช้ยาเสพติด
และแอลกอฮอล์ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การเรียน อีกทัง้ ยังมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดโรคทางจิตเวชอืน่ ๆ
ได้แก่ บุคลิกภาพแปรปรวน ติดบุหรี่ สุราและสารเสพติด
รวมทั้งมีโอกาสกลับเป็นซ�้ำของโรคซึมเศร้ามากกว่า
คนปกติ8 ซึ่งผลกระทบที่ร้ายแรงมากที่สุดของการเกิด
โรคซึมเศร้า ได้แก่ เด็กและวัยรุ่นอาจท�ำร้ายตัวเองจน
เสียชีวิต7 โดยมากกว่าครึ่งของวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายพบว่า
ขณะที่ลงมือฆ่าตัวตายก�ำลังเป็นป่วยโรคซึมเศร้า9
นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ปัจจัยเสี่ยงต่อฆ่าตัวตายในวัยรุ่นของ สุพัตรา สุขาวห
และสุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล ในปี พ.ศ. 25606 สรุปได้
ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การฆ่ า ตั ว ตายในวั ย รุ ่ น
ประกอบด้ ว ย ภาวะซึ ม เศร้ า วิ ต กกั ง วล มี ป ระวั ติ
การฆ่าตัวตายมาก่อน ความผิดปกติของบุคลิกภาพ
การใช้สารเสพติด อยู่ในครอบครัวที่ขาดความผูกพัน
ความรู้สึกด้อยค่า มีเหตุการณ์ส�ำคัญในชีวิตที่น�ำมาสู่
ความเครียดอย่างมาก และการใช้วิธีเผชิญปัญหาที่ไม่
เหมาะสม ซึง่ เด็กและวัยรุน่ กลุม่ ทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งเหล่านีจ้ ะ
มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กและวัยรุ่นที่
ไม่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้การฆ่าตัวตายในเด็กและ
วัยรุน่ จะแตกต่างจากผูใ้ หญ่ จึงต้องมีเครือ่ งมือในค้นหา
ความเสี่ยงส�ำหรับกลุ่มวัยนี3้ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากร
ทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือแม้แต่คนใน
ครอบครัวของเด็กและวัยรุน่ ส่วนใหญ่ยงั มีความไม่เข้าใจ
หรื อ อาจยั ง มี ทั ศ นคติ ใ นการตั ด สิ น ต่ อ พฤติ ก รรม
การแสดงออก ทั้งๆ ที่บางครั้งนั่นคืออาการของโรค
ซึมเศร้าและไม่สามารถแยกแยะลักษณะอาการหรือระบุ
ภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นซึ่งมักมีอาการแสดงออก
ทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ต่างไปจากวัยอื่นๆ เช่น
มาด้วยพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงการท�ำร้ายตนเอง
หรือท�ำร้าย คนอืน่ หรือมาด้วยปัญหาการควบคุมอารมณ์
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ก้าวร้าว ปัญหาการกินหรือการอดอาหารหรือพฤติกรรม
เสี่ยงต่างๆ ท�ำให้มีการวินิจฉัยน้อย วัยรุ่นเข้าถึงบริการ
การรั ก ษาทางจิ ต ใจน้ อ ยส่ ง ผลท� ำ ให้ วั ย รุ ่ น ที่ มี ภ าวะ
ซึ ม เศร้ า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม มี
อาการซึ ม เศร้ า 10 ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารคั ด กรองภาวะ
ซึมเศร้าและความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายในโรงเรียนเพือ่
ค้นหาวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงเพื่อน�ำมาเข้าสู่การดูแลซึ่งจะ
ช่ ว ยลดลงอาการซึ ม เศร้ า ลดอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด
โรคซึมเศร้าใหม่ ลดปัญหาสุขภาพจิต และลดการสูญเสีย
อันเกิดจากโรคซึมเศร้าได้ จากเหตุผลดังกล่าวคณะผูว้ จิ ยั
จึงท�ำการวิจยั ในครัง้ นีเ้ พือ่ คัดกรองหาความชุกของภาวะ
ซึมเศร้าและความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งวิเคราะห์หาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะซึ ม เศร้ า กั บ ความเสี่ ย งต่ อ การ
ฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดย
คัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ และเป็น
โรงเรี ย นประจ� ำ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่
รับผิดชอบของคณะผูว้ จิ ยั เนือ่ งจากอาจเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนประจ�ำจังหวัดอื่นๆ ได้และมีบางรายงานพบว่า
นักเรียนจากโรงเรียนประจ�ำจังหวัดมีการแข่งขันเกีย่ วกับ
การเรียนค่อนข้างสูง จึงอาจท�ำให้นกั เรียนมีความเครียด
และภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าโรงเรียนทั่วไป โดยผลที่ได้
จากการศึกษานีส้ ามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
การดู แ ลเฝ้ า ระวั ง ภาวะซึ ม เศร้ า และป้ อ งกั น การฆ่ า
ตัวตายของเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา ณ ช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง (A cross-sectional descriptive
study) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าส�ำหรับวัยรุ่นที่
มีอาการซึมเศร้าในโรงเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ วัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี อายุ 13-14 ปี
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ก�ำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โดยเลือกโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นโรงเรียนประจ�ำ
จังหวัด เนื่องจากอาจเป็นตัวแทนของโรงเรียนประจ�ำ
จังหวัดอืน่ ๆ ได้และมีบางรายงานพบว่านักเรียนจากโรงเรียน
ลักษณะแบบนี้มีความเครียดค่อนสูงจากการแข่งขันใน
การเรียนปกติและการเรียนพิเศษนอกเวลา ที่เข้มข้น
ค�ำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร ต่อไปนี11้
n = [DEFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]
n = ขนาดตัวอย่าง
DEFF = design effect = 1
N = ประชากรนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี
ที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนแห่งนี้ ประมาณ 1,192 คน
d = desired absolute precision = 6%
p = prevalence ของภาวะซึมเศร้าโดยจาก
การ คาดการณ์ความชุกได้จากการศึกษาก่อนหน้านี้
เท่ากับ ร้อยละ 14.612
Z = ค่า Z statistic ส�ำหรับ confidence interval
ที่ต้องการในที่นี้คือ 1.96
ขนาดตัวอย่างทีค่ ำ� นวณได้ 120 ราย เพือ่ ป้องกัน
การไม่มาตามนัดจึงสุม่ ตัวอย่างเพิม่ รวมจ�ำนวนตัวอย่าง
ทั้งหมด 143 ราย โดยวิธีการคัดเลือกตัวอย่างจากราย
ชื่อของนักเรียนทั้งหมดในชั้นปีที่ 1-2 ในปีการศึกษา
2561 ทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
เกณฑ์การคัดออกจากการศึกษา
1. ผู้ปกครองและนักเรียนไม่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ
2. ตัวอย่างไม่มาตามนัด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ และชั้นปีที่
ก�ำลังศึกษา
2. แบบคั ด กรองภาวะซึ ม เศร้ า (children’s
depression inventory (CDI)) ฉบับภาษาไทย พัฒนา
และทดสอบคุณสมบัตโิ ดยอุมาพร ตรังคสมบัตแิ ละคณะ13
ใช้คัดกรองนักเรียนที่มีอายุ ต�่ำกว่า 15 ปี ประกอบด้วย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

Prevalence of Depression and Its Association with Suicide
Risk in Junior High School Students of Ubon Ratchathani Province
ค�ำถาม 27 ข้อ แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือกทีร่ ะบุถงึ ความรุนแรง
ของอาการ (คะแนน 0 = ไม่มีอาการเศร้าเลย, คะแนน
1 = มีอาการซึมเศร้าบ่อย, คะแนน 2 = มีอาการซึมเศร้า
ตลอดเวลา) คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-54 คะแนน โดยให้
วัยรุ่นเป็นผู้ตอบค�ำถามเอง จากการศึกษาในประชากร
เด็กและวัยรุ่นไทยพบว่า การใช้จุดตัดแยกภาวะซึมเศร้า
ทีส่ ำ� คัญทางคลินกิ ทีร่ ะดับ 15 คะแนนขึน้ ไป มีสมั ประสิทธิ์
ความเทีย่ ง (reliability coefficient) = 0.83 ในการจ�ำแนก
(discriminant validity) มีความไว (sensitivity) ร้อยละ
79 ความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ 91 และความ
ถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 87 อย่างไรก็ดีการคัดกรอง
ทางระบาดวิทยา ควรใช้จุดตัดที่ 21 คะแนน ดังนั้น
การศึกษาในครั้งนี้จึงใช้จุดตัดแยกภาวะซึมเศร้าที่ระดับ
15 คะแนนและ 21 คะแนนขึ้นไป14 เพื่อวิเคราะห์ความ
ชุกของภาวะซึมเศร้าเมื่อใช้จุดตัดของค่าคะแนนต่างกัน
3. แบบประเมิ น SASS (Suicidality of
Adolescent Screening Scale) เป็นเครื่องมือส�ำหรับ
ประเมินความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุ น่ ไทย พัฒนา
และทดสอบคุณสมบัตขิ องเครือ่ งมือโดย Sukhawaha S,
Arunpongpaisal S and Cameron Hurst15 มีขอ้ ค�ำถาม
35 ข้อ ประกอบด้วย 4 มิตอิ งค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมอง
ในแง่ร้าย 2) สิ่งที่ท�ำให้เกิดความเครียด 3) ภาวะซึมเศร้า
4) การฆ่าตัวตาย มีค่าดัชนีความแม่นตรงเชิงเนื้อหา =
0.95 มี ค วามตรงเชิ ง โครงสร้ า งจากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ RMSEA=0.0463, ค่า CFI = 0.943,
ค่า TLI = 0.935, ค่า χ2/df = 1.96 ค่าความสอดคล้อง
ภายใน KR-20 คิดเป็น 0.85 ค่าจุดตัดคะแนนความเสีย่ ง
5 คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) มีความไวร้อยละ
81.5 ค่าความจ�ำเพาะร้อยละ 73.0
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลวิจัย
หลังจากผ่านการรับรองด้านจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ด�ำเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

Supattra Sukhawaha et al.

1. ประสานงานและชี้แจงแผนการด�ำเนินงาน
โครงการวิจยั กับผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
2. คั ด เลื อ กตั ว อย่ า งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ประสาน
อาจารย์แนะแนวและอาจารย์ทปี่ รึกษาของกลุม่ ตัวอย่าง
เพื่ อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล ของโครงการวิ จั ย และมอบใบเซ็ น
ยินยอมให้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจยั จากบิดามารดาและผูป้ กครองโดยชอบธรรม
3. เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น
นักเรียนเพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้าและประเมินความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จากการใช้แบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าและแบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ในวัยรุ่นดังกล่าว โดยให้นัดหมายให้ตัวอย่างในแต่ชั้น
เรียนมาพร้อมกันที่ห้องประชุมของโรงเรียน ลงทะเบียน
และชี้แจงแนวทางการคัดกรองภาวะซึมเศร้าและการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เมื่อตัวอย่างตอบ
ค�ำถามเรียบร้อยแล้ว นักวิจยั ภาคสนามรวมคะแนนและ
แจ้งผลการคัดกรองทันที
4. กรณีทเี่ ด็กนักเรียนมีภาวะซึมเศร้าและความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย จะได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับ
การดูแลในโปรแกรมเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าส�ำหรับ
วัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้าในโรงเรียน
5. กรณีเด็กที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยง
ต่ อ การฆ่ า ตั ว ตายจะได้ รั บ เอกสารและค� ำ แนะน� ำ
เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลความชุกของภาวะซึมเศร้าและ
ความเสี่ ย งต่ อ การฆ่ า ตั ว ของวั ย รุ ่ น ในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาและน�ำเสนอเป็นค่า
ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ซึมเศร้ากับความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวของเด็กนักเรียนโดย
วิเคราะห์หาค่า crude odds ratio ด้วยวิธี CochranMantel-Haenszel test และสถิตสิ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Peason’s correlation coefficient) โดยมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติเมื่อ p < 0.05
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ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดอุบลราชธานี
จริยธรรมการวิจัย
คณะผูว้ จิ ยั ได้คำ� นึงถึงหลักจริยธรรมในการศึกษา
ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย์เบื้องต้นทางออนไลน์และการอบรม
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ซงึ่ จัดโดย
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะผู้วิจัยได้
เสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยได้รบั การรับรอง
ตามเอกสารรับรองเลขที่ 001/2562 รวมทั้งผู้เข้าร่วม
การศึกษาทุกคนได้รบั ค�ำชีแ้ จงเกีย่ วกับกระบวนการวิจยั
รวมทัง้ บิดามารดาหรือผูป้ กครองโดยชอบธรรมเป็นผูใ้ ห้
ความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั เป็นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
ที่จะท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้คณะผู้วิจัย
ท�ำการปกป้องผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยไม่เปิดเผยชือ่ และยึดหลัก
การตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลสามารถออกจากการวิจัย
เมื่อใดก็ได้โดยจะไม่มีผลต่อการด�ำเนินชีวิตและสิทธิ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้บริการของโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์
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ผลการศึกษา

ความชุกของภาวะซึมเศร้าและความเสีย่ งต่อ
การฆ่าตัวตาย
ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 143 คน มาตามนั ด หมาย
เนื่ องจากไปเก็ บข้ อมู ลในโรงเรี ยนในระหว่ า งชั่ ว โมง
ทีน่ กั เรียนไม่มกี ารเรียนและได้ความร่วมมือจากอาจารย์
แนะแนวประสานงานให้อาจารย์ประจ�ำชัน้ เรียนกระตุน้
ให้นักเรียนมาคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย ตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนหญิง 89
คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 นักเรียนชาย 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.8 มีอายุระหว่าง 13-14 ปี อายุเฉลีย่ 13.41 ปี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ก�ำลังศึกษาใน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ความชุกภาวะซึมเศร้าของนักเรียนที่ศึกษาเป็น
ร้อยละ 25.2 เมื่อใช้จุดตัด 15 คะแนน และเป็นร้อยละ
11.9 เมื่อใช้จุดตัด 21 คะแนน โดยพบความชุกใน
เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชายในทั้ ง สองจุ ด ตั ด ดั ง ราย
ละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความชุกของภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผลการคัดกรอง/ประเมิน
ภาวะซึมเศร้า
จุดตัด CDI ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป
จุดตัด CDI ตั้งแต่ 21 คะแนนขึ้นไป
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
จุดตัด SASS ตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป

ชาย
จ�ำนวน (ร้อยละ)
n=54

หญิง
จ�ำนวน (ร้อยละ)
n=89

รวม
จ�ำนวน (ร้อยละ)
n=143

9 (6.3)
5 (3.5)

27 (18.9)
12 (8.4)

36 (25.2)
17 (11.9)

6 (4.2)

18 (12.6)

24 (16.8)

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะซึ ม เศร้ า และ
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของเด็ก
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ซึมเศร้าจากการใช้เครื่องมือ CDI ที่จุดตัดตั้งแต่ 15
คะแนน เพือ่ น�ำข้อมูลมาใช้ในการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า
ที่ส�ำคัญทางคลินิกของนักเรียน และความเสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายของเด็ก โดยใช้ Mantel-Haenszel common
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odds ratio estimate พบว่า ภาวะซึมเศร้ามีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ เสี่ ย งต่ อ การฆ่ า ตั ว ตายของเด็ ก นั ก เรี ย น
(crude OR=48.53, 95% CI=12.90-182.65) หมายถึง
เด็ ก นั ก เรี ย นที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า จะมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
ฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กนักเรียนที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า
ประมาณ 48 เท่า ดังแสดงในตารางที่ 2

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

Prevalence of Depression and Its Association with Suicide
Risk in Junior High School Students of Ubon Ratchathani Province
เมื่อน�ำค่าคะแนนผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า
และผลการประเมินความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายของเด็ก
มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิตสิ หสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) พบว่า
มีความสัมพันธ์กันมากในทางบวก (r=.857, p < 0.01)
ซึ่งหมายถึง เมื่อมีค่าคะแนนภาวะซึมเศร้าในระดับสูงมี
แนวโน้มจะพบความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในระดับสูง

Supattra Sukhawaha et al.

ด้วยเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 นอกจากนี้เมื่อน�ำค่า
คะแนนผลการคั ด กรองภาวะซึ ม เศร้ า และผลการ
ประเมินความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนมา
ท�ำกราฟ Scatter Plot พบว่า มีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกันแบบบวก ซึง่ หมายถึง ถ้ามีภาวะซึมเศร้า
จะท�ำให้มคี วามเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายร่วมด้วย ดังแสดง
ในกราฟที่ 1

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายของเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ภาวะซึมเศร้า
มี
ไม่มี
** p < 0.01

ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
มี
ไม่มี
จ�ำนวน (ร้อยละ)
จ�ำนวน (ร้อยละ)
21 (87.5)
3 (12.5)

15 (12.6)
104 (87.4)

Crude OR
(95% CI)
48.53 (12.90-182.65)**
1.00

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายของเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา
คะแนน
ภาวะซึมเศร้า
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
N
**. p < 0.01

ภาวะซึมเศร้า
1
.857**
143

ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
.857**
1
143

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของเด็กในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดอุบลราชธานี

วิจารณ์

ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ความชุกภาวะซึมเศร้าในเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี พบได้คอ่ นข้างสูงร้อยละ 11.9 เมือ่
ใช้จุดตัดคะแนนที่ 21 และพบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.2
เมือ่ ใช้จดุ ตัดคะแนนภาวะซึมเศร้าที่ 15 โดยเด็กนักเรียน
หญิงพบได้สงู กว่าเด็กนักเรียนชาย ซึง่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Jiamjaroenkul และ Limsuwan12 ศึกษา
ภาวะซึ ม เศร้ า ในนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ใน
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยใช้ แ บบวั ด ภาวะ
ซึมเศร้า CDI ใช้จุดตัดคะแนนที่ 21 พบความชุกของ
ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 14.6 ซึง่ มากกว่าการศึกษาวิจยั ใน
ครั้ ง นี้ ไ ม่ ม ากนั ก (ร้ อ ยละ 11.9) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
การศึกษาภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ของ
ประเทศไทยในปี 2550 โดย Kaewpornsawan และ
Tuntasood 1 ซึ่งใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CDI
เหมือนกัน แต่ใช้เกณฑ์การตัดสินว่าเด็กมีภาวะซึมเศร้า
ที่คะแนน T-score ที่มากกว่า 70 จึงพบความชุกของ
ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่ง
การวิจัยในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างจากการศึกษาของ
Kaewpornsawan และ Tuntasood1 เพื่อน�ำผลการ
คัดกรองภาวะซึมเศร้ามาใช้ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ของภาวะซึมเศร้าในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการใช้
จุดตัดที่ต�่ำจะท�ำให้พบความชุกของภาวะซึมเศร้าได้
สูงกว่า จึงสามารถน�ำนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้าในระยะ
เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นและ
เฝ้าระวังความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ.2552 Rujiradarporn16
ได้ ส� ำ รวจความชุ ก ของภาวะซึ ม เศร้ า ในนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า Center for Epidemiologic
Studies-Depression Scale (CES-D) ฉบับภาษาไทย
พบว่านักเรียนมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 17.4 ความชุกของ
ภาวะซึมเศร้าจากการศึกษานี้เหมือนหรือแตกต่างจาก

22

สุพัตรา สุขาวห และคณะ

การศึกษาอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน และต่างช่วงเวลา
กัน ซึ่งความแตกต่างนี้อาจเกิดจากความชุกที่ต่างกัน
จริงๆ ซึง่ อาจมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น แบบวัดทีใ่ ช้ เกณฑ์
การตัดคะแนน กลุ่มประชากร พื้นที่ที่ศึกษา เป็นต้น
ส่วนความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียน
ที่ก�ำลังเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ถือว่ามีความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตายค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 16.8 โดยเด็ก
นักเรียนหญิงมีความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายมากกว่าเด็ก
นักเรียนชาย ซึ่งสูงกว่าการศึกษาที่ผ่านมาในปี พ.ศ.
2561 ของ Polpipatpong และคณะ17 ได้ศึกษาความ
คิดฆ่าตัวตายในวัยรุน่ ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
ระยอง พบว่า วัยรุ่นตัวอย่างมีความเสี่ยงสูงต่อการมี
ความคิดฆ่าตัวตายโดยมีค่าเฉลี่ย 7.08 (S.D.=4.91)
ส่วนการศึกษาในปี ค.ศ. 2012 ของ Peltzer และ
Pengpid 18 ซึ่ ง ใช้ ข ้ อ มู ล จากการส� ำ รวจโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในประเทศไทย ในปี 2008 (Thailand
global school-based health survey (GSHS)) พบว่า
ความชุกความคิดต่อการฆ่าตัวตายในวัยรุน่ ไทยช่วง 12
เดือนที่ผ่านมาในภาพรวมมีร้อยละ 8.8 โดยในเพศชาย
มีความคิดฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง ความชุกของ
ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของการศึกษานี้แตกต่าง
จากการศึกษาอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน และต่างช่วง
เวลากัน ซึ่งความแตกต่างนี้อาจเกิดจากความชุกที่ต่าง
กันจริงๆ ซึง่ อาจเกิดจากระเบียบวิธวี จิ ยั เช่น แบบวัดทีใ่ ช้
เกณฑ์ ก ารตั ด คะแนน กลุ ่ ม ประชากร พื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา
เป็นต้น ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ ย งต่ อ ฆ่ า ตั ว ตายในวั ย รุ ่ น ของ Sukhawaha และ
Arunpongpaisal ในปี พ.ศ. 25606 สรุปได้ว่าเด็กและ
วัยรุน่ ทีม่ ภี าวะซึมเศร้า โรคจิตเภท ภาวะวิตกกังวล ความ
ผิ ด ปกติ ข องบุ ค ลิ ก ภาพ การใช้ ส ารเสพติ ด อยู ่ ใ น
ครอบครั ว ที่ ข าดความผู ก พั น ความรู ้ สึ ก ด้ อ ยค่ า
มีเหตุการณ์ส�ำคัญในชีวิตที่น�ำมาสู่ความเครียดอย่าง
มาก การใช้วิธีเผชิญปัญหาที่ไม่เหมาะสม มีความเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กและวัยรุ่นที่ไม่มีปัจจัย
ดังกล่าว

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

Prevalence of Depression and Its Association with Suicide
Risk in Junior High School Students of Ubon Ratchathani Province
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ภาวะซึมเศร้ามีความ
สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในเด็กนักเรียน
ทีก่ ำ� ลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ทัง้ การหาด้วยสถิติ
แบบ odds ratio estimate และการหาสหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า เด็กนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้ม
หรือมีความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กนักเรียน
ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าถึง 48 เท่า (Crude OR) ซึ่งถือว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับมาก แต่ผลการวิเคราะห์ไม่ได้
ควบคุมปัจจัยกวนอื่นๆ ค่าที่ได้จึงอาจท�ำให้สูงมาก ซึ่ง
การศึ ก ษาความชุ ก ของภาวะซึ ม เศร้ า และปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในเด็กนักเรียนของ Kaewpornsawan และ
Tuntasood ในปี พ.ศ. 25551 พบว่า เด็กนักเรียนที่มี
ความคิดฆ่าตัวตายมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 14.9
เท่า (Crude OR) และเมื่อควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ
รบกวน พบว่า นักเรียนที่มีความคิดฆ่าตัวตายมีความ
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าลดลงเหลือ 5.9 เท่า (Adjusted
OR) นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ ผ ่ า นมาของ
Sukhawaha และ Arunpongpaisal ในปี พ.ศ. 25606
และการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 ของ Polpipatpong และ
คณะ17 ที่สรุปว่าภาวะซึมเศร้าและการมีเหตุการณ์
ความเครียดในชีวิตเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่
ส�ำคัญในวัยรุ่น
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เป็นการ
ศึ ก ษาจากเด็ ก นั ก เรี ย นที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาในโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวการอ้างอิงผลการวิจัยไปยัง
เด็กนักเรียนทั้งประเทศอาจเป็นข้อจ�ำกัด และเป็นการ
ศึ ก ษา ณ ช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง ซึ่ ง ความเสี่ ย งต่ อ
การฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนอาจไม่ได้มสี าเหตุมาจาก
ภาวะซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้
ในการวิ จั ย เป็ น แบบประเมิ น ตนเอง (self report
measurement) ดังนั้นผลการคัดกรองและประเมินตัว
เองอาจแตกต่างจากการให้ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิต
เป็นผู้ประเมิน

Supattra Sukhawaha et al.

สรุป

ภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ของกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ศึกษาใน
ครั้งนี้พบความชุกค่อนข้างสูง โดยเด็กนักเรียนที่มีภาวะ
ซึมเศร้าจะมีความเสีย่ งต่อฆ่าตัวตายมากกว่าเด็กนักเรียน
ทีไ่ ม่มภี าวะซึมเศร้า ดังนัน้ โรงเรียนมัธยมศึกษาควรมีการ
พัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเบือ้ งต้น ก่อนส่งต่อ
หน่วยงานหรือบุคลากรเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชเพื่อให้การบ�ำบัดรักษาและดูแลต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริหารกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารสุขที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยใน
ครัง้ นี้ ตลอดจนผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ที่สนับสนุนการท�ำวิจัย รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
เก็บข้อมูลวิจยั และกลุม่ ตัวอย่างทัง้ กลุม่ เด็กนักเรียนทีใ่ ห้
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
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