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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านายครั้งน้ี มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและ

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย เพศ คณุลกัษณะส่วนบคุคล 

และเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต กลุ่มตัวอย่างคัดเลือก

โดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน เป็นนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนระดับมัธยมแห่งหนึ่ง ใน

จังหวัดระยอง จ�านวน 249 คน เก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป แบบวัดความคิดฆ่าตัวตาย แบบประเมิน 

จดุแขง็จดุอ่อน และแบบประเมนิเหตกุารณ์ความเครยีดใน

ชวีติ วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนา และการวเิคราะห์

ถดถอยไบนารี

 ผลการศกึษาพบว่า วยัรุน่กลุม่ตวัอย่างมคีวามเสีย่ง

สูงต่อการมีความคิดฆ่าตัวตาย (Mean = 7.08, S.D. = 

4.91) กลุ่มตัวอย่างที่มีเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต คือมี

ปัญหากบันกัเรียนอืน่และมีปัญหากบัคร/ูอาจารย์ มโีอกาส

มีความคิดฆ่าตัวตายมากเป็น 3.7 เท่า ของผู้ที่ไม่มีปัญหา

กับนักเรียนอื่น (OR = 3.65, CI = 1.53 - 8.73) และ  

2.2 เท่าของผู้ที่ไม่มีปัญหากับครู/อาจารย์ (OR = 2.21,  

CI = 1.15 - 4.23) นอกจากนี้ ผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

มีโอกาสมีความคิดฆ่าตัวตายมากเป็น 2.4 เท่า ของผู้ท่ี 

ไม่มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา (OR = 2.36, CI = 1.17 - 4.74) 

ผลการวจิยัครัง้นี ้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลและผูม้หีน้าที่

เก่ียวข้องในการดูแลสุขภาพวัยรุ่น ควรน�าผลการวิจัยนี้ 

ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรมหรือโปรแกรม

เพื่อส ่งเสริมการมีพฤติกรรมสังคมทางบวก รวมท้ัง

สนับสนุนการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหว่างเพื่อน

นกัเรียนและคร/ูอาจารย์ เพือ่ลดและป้องกันการมคีวามคดิ

ฆ่าตัวตายในวัยรุ่น

ค�าส�าคัญ: ความคิดฆ่าตัวตาย, วัยรุ่น, พฤติกรรมที่เป็น

ปัญหา, การมีปัญหากับนักเรียนอื่น, การมีปัญหากับครู

อาจารย์

 

Abstract

 The purpose of this predictive correlational 

study aimed to examine suicidal ideation among 

adolescents and its associated factors included 

gender, psychological attributes and stressful 

events. A multi-stage random sampling was used 

to recruit a sample of 249 adolescents currently 

studying in a secondary school in Rayong province. 

Data were carried out in May 2017. Research  

instruments contained a demographic questionnaire, 

the Suicidal Ideation Scale, the Strength and  

Difficulties questionnaire and the Negative Event 

Scale. Their Cronbach’s alpha reliabilities were 

.83, .73 and .94, respectively. Descriptive statistics 

and Binary logistic regression were used to analyze 

the data. 

 Results revealed that the participants  

were high risk for suicidal ideation (Mean = 7.08, 

SD = 4.91). The participants with having problem 

with other students and teachers/instructors were 

3.7 times (OR = 3.65, CI = 1.53 - 8.73) and 2.2 times 
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(OR = 2.21, CI = 1.15 - 4.23) more likely to have 

suicidal ideation than those without problem  

with other students and teachers/instructors,  

respectively. Moreover, the participants with  

behavioral problem were 2.4 times (OR = 2.36,  

CI = 1.17 - 4.74) more likely to have suicidal  

ideation than those without behavioral problem. 

These findings suggest that nurses and related 

personnel for adolescent health care could obtain 

these results to utilize for planning an activity or 

a program to promote positive social behavior  

as well as encourage appropriate relationships 

among other students and teachers/instructors. 

Consequently, suicidal ideation in adolescents 

would be lessen and preventable.

Key words: Suicidal ideation, adolescents,  

behavioral problem, problems with other students 

or teachers. 

ความส�าคัญของปัญหา 

 ป ัจ จุบันการฆ ่าตัวตายเป ็นป ัญหาทางด ้าน 

การสาธารณสขุทีส่�าคญัท้ังในประเทศไทย และต่างประเทศ

ทัว่โลก ซึง่ในแต่ละปีมผีูเ้สยีชวีติจากการฆ่าตวัตายมากกว่า 

4,000 - 5,000 คน ในประเทศไทย และประมาณ 1 ล้าน

คนทั่วโลก องค์การอนามัยโลกรายงานว่าการฆ่าตัวตาย 

เกิดขึ้นประมาณ 16.7 รายต่อแสนประชากรตอ่ปี และเป็น

สาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 10 อันดับแรกของเกือบทุก

ประเทศ (Department of Mental Health, 2010)  

การฆ่าตัวตายพบได้ในประชากรทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในวยัรุ่น ในประเทศไทยพบว่าการพยายามฆ่าตวัตาย 

และการฆ่าตัวตายส�าเร็จในวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 19 ปี 

พยายามฆ่าตวัตายเฉลีย่ปีละ 550 คน และฆ่าตวัตายส�าเรจ็

เฉลี่ยปีละ 252 คน (Centers for Disease Control and 

Prevention [CDC], 2016 การฆ่าตวัตายเป็นทางออกจาก

ความมืด เป็นความคิดหรือการกระท�าใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถ้า

กระท�าส�าเร็จจะท�าให้เกิดอันตรายขั้นรุนแรงจนถึงแก ่

ความตายได้ พฤติกรรมการฆ่าตัวตายมีต้ังแต่ ความคิด

อยากฆ่าตัวตาย (suicidal idea) การขู่จะฆ่าตัวตาย  

(suicidal threat) พยายามฆ่าตวัตาย (suicidal attempt) 

ไปจนถึงการฆ่าตัวตายส�าเร็จ (suicide completed)  

ความคิดอยากฆ่าตัวตาย (suicidal idea) เป็นขั้นของ 

ความคิดว่าตนเองมีความทุกข์มากจนมีความปรารถนา 

ที่จะฆ่าตัวตาย (Rungreangkulkij, Kotnara, Thamnoi, 

Yodklang, and Anusak, 2013) ส�าหรับระยะของ 

ความคิดฆ่าตัวตายนี้ เป็นระยะที่บุคคลอาจมีความลังเลใจ

เกิดขึ้นได้ ความคิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ 

ทุกวัย แต่ที่น่าสนใจคือในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น ซ่ึงเป็นช่วง

เวลาหัวเล้ียวหัวต่อของชีวิตมนุษย์เพราะเป็นช่วงวัยแห่ง

การเปลี่ยนแปลง และเป็นระยะเปลี่ยนผ่านจากความเป็น

เดก็ไปสูค่วามเป็นผูใ้หญ่ บางครัง้มคีวามสบัสนและไม่แน่ใจ

ในบทบาทของตนเอง (Santrock, 2014) การเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นภายในตัววัยรุ ่นมีการเจริญเติบโตหลายด้าน 

พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 

สตปัิญญา ตลอดจนการปรบัตวัให้เข้ากบัสังคมจงึท�าให้เกดิ

ความเครียดขึ้นได้ง่าย ช่วงวัยรุ ่นเป็นวัยที่สร้างสรรค์  

เป็นพลงัแห่งสงัคม Srichai, Dallas and Hengudomsub 

(2016) หากมีการสิ้นสุดชีวิตลงก่อนวัยอันควร ก็นับว่า

เป็นการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งที่ยังมีโอกาส 

ท�าประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติได้อีกมากมาย

มหาศาล นอกจากจะเสียทรัพยากรมนุษย์ก่อนวัยอันควร

แล้ว ยังส่งผลเสียต่อผู้ใกล้ชิดที่ต้องรับภาระปัญหาต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อครอบครัว และสังคมในวงกว้าง

อีกด้วย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว ความคิด 

ฆ่าตัวตายจึงเป็นเสมือนจุดเร่ิมต้นที่ช ่วยแสดงถึงว ่า 

บุคคลน้ันมีความเส่ียงต่อการพยายามฆ่าตัวตาย และต้อง

ได้รับความช่วยเหลือ เพราะหากบุคคลมีพฤติกรรม 

การฆ่าตวัตายเกดิขึน้แล้ว ย่อมแสดงถงึการดแูลท่ีล่าช้าและ

ไม่มีประสิทธิภาพ การค้นหาความคิดฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วเพื่อให้การดูแลจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมและ

ทันท่วงที เพราะฉะนั้นการประเมินความคิดฆ่าตัวตาย จึง

เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการฆ่าตัวตาย 

เนื่องจากผู ้ที่คิดฆ่าตัวตายนั้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะ

เปลี่ยนใจไม่ลงมือกระท�าหากได้รับความความช่วยเหลือ 

ที่ถูกต้อง การเฝ้าระวังจึงเป็นวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตาย

ที่ดีท่ีสุดวิธีหนึ่ง จากการศึกษาย้อนหลังในช่วง 10 ปี 


