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บทคัดย่อ
	 การคิดฆ่าตัวตาย	 หมายถึง	 ความคิด	 การวางแผน	 หรือการพยายามกระท�าพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อจบชีวิตของตนเอง										

การคิดฆ่าตัวตายเป็นตัวช้ีวัดของการฆ่าตัวตาย	 และเป็นสิ่งเร่ิมต้นท่ีส�าคัญของการพยายามฆ่าตัวตายและการฆ่าตัวตายส�าเร็จ												

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดฆ่าตัวตายและปัจจัยท�านายการคิดฆ่าตัวตาย	 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม									

แบบหลายขั้นตอน	คือ	วัยรุ่นที่ก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา	ในปี	พ.ศ.	2559	จังหวัดปทุมธานี	จ�านวน	408	คน	มีอายุเฉลี่ย	

15.35	ปี	(SD	=	1.76)	การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบเอง	ได้แก่	แบบวัดการคิดฆ่าตัวตาย	

แบบสอบถามความเครียดทั่วไป	แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออก	แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	และแบบวัดการ

รับรู้ต่อเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจมีค่าความเชื่อมั่นของครอนบาคเท่ากับ	82,	 .79,	 .70,	 .84,	และ	 .85	ตามล�าดับ	วิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้สถติพิรรณนาและการวเิคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบขัน้ตอน	ผลการวจิยัพบว่าคะแนนการคดิฆ่าตวัตายมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	

6.61	 (SD	 =	 5.05)	 ซึ่งหมายถึงอยู่ในระดับเสี่ยงสูง	 การรับรู้ต่อเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจเป็นปัจจัยท�านายท่ีมีนัยส�าคัญ														

ทางสถิตที่ดีที่สุด	(β	=	.293)	รองลงมาอันดับสองคือความเครียดโดยรวม	(β	=	.163)	และอันดับสามคือพฤติกรรมการแสดงออก

ทางลบ	(β =	.151)	ปัจจัยท�านายทั้งสามนี้อธิบายความแปรปรวนในการท�านายการคิดฆ่าตัวตายได้ร้อยละ	21.7	(F
3,	404

	=	37.218,	

p	 <	 .001)	 ผลการวิจัยน้ีให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลหรือผู้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพวัยรุ่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพจิต																		

ควรวางแผนอย่างเร่งด่วนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีมุ่งเน้นให้ลดเหตุการณ์ท่ีสร้างความยุ่งยากใจ	 ความเครียดโดยรวม											

และพฤติกรรมการแสดงออกทางลบ	เพื่อส่งผลให้วัยรุ่นชาวไทยมีการคิดฆ่าตัวตายลดน้อยลง

ค�ำส�ำคัญ :	การคิดฆ่าตัวตาย	เหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ	ความเครียดทั่วไป	พฤติกรรมการแสดงออกในทางลบ	วัยรุ่น

Abstract
	 Suicidal	ideation	refers	to	thought,	planning	or	considering	of	engaging	in	behavior	intended	to	end	

one’s	life.	It	is	an	indicator	of	suicide	and	significant	in	anticipating	the	suicidal	attempt	and	completed	suicide.	

This	study	aimed	toexamine	suicidal	ideation	and	determine	factors	predicting	suicidal	ideation	among	Thai	

adolescents.	A	multi	-	stage	random	sampling	technique	was	used	to	recruit	a	sample	of	408	adolescents	with	

a	mean	age	of	15.35	(SD	=	1.76)	years	who	were	attending	secondary	schools	in	2016,	PhathumThani	province,	

Thailand.	Research	instruments	were	self	-	report	questionnaires,	including,	the	Scale	for	Suicidal	Ideation,	the	

General	Health	Questionnaire,	the	Strengths	and	Difficulties	Questionnaire,	the	Rosenberg’s	Self	-	Esteem	Scale,	
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and	the	Negative	Event	Scale.	Their	Cronbach’s	alpha	reliabilities	were	.82,	.79,	.70,	.84,	and	.85,	respectively.	

Descriptive	statisticsand	stepwise	multiple	regression	analysis	were	used	to	analyzed	the	data.	Results	revealed	

that	the	mean	score	of	suicidal	ideation	was	6.61	(SD	=	5.05),	which	was	at	a	high	risk.	Stressful	events	was	the	

best	significant	predictor	(β	=	.293),	the	second	best	was	overall	distress	(β	=	.163)	and	the	third	best	was	

negative	psychological	attribute	(β	=	.151).	These	three	predictors	accounted	for	21.7%	(F
3,	404

	=	37.218,	p	<	

.001)	in	the	prediction	of	suicidal	ideation	among	Thai	adolescents.	These	findings	suggest	that	nurses	or	health	

care	providers	who	are	 responsible	 for	 adolescent	health,	 especially	mental	health,	 should	urgently	plan								

activities	or	an	intervention	focusing	on	reduce	stressful	events,	overall	distress	and	negative	psychological	

attribute.	Consequently,	suicidal	ideation	would	be	lessened.	

Keywords :	Suicidal	ideation,	Stressful	events,	Overall	distress,	Negative	psychological	attribute,	Adolescents

Introduction
	 Suicidal	ideation	refers	to	thought,	planning	

or	 considering	 of	 engaging	 in	 behavior	 intended	 to		

end	one’s	life.1	It	is	an	as	an	indicator	of	suicide	and	

significant	 in	 anticipating	 the	 suicidal	 attempt	 and	

completed	suicide	2,	and	suicide	has	been	recognized	

as	 a	 significant	 public	 health	 problem.	 In	 Bangkok,			

11.2	%	 of	 students	 aged	 15	 -	 19	 years	 reported									

suicidal	ideation.3	Interestingly,	a	study	in	Chiang	Mai	

high	school	students	found	that	there	were	4.6	%	of	

adolescents	had	attempted	suicide	during	the	past	

year.4

	 Suicidal	ideation	is	grounded	in	the	Rudd’s	

cognitive	 behavioral	model5	 in	 that	 the	 cognitive								

systems	of	suicide	was	a	current	thoughts	that	could	

lead	to	engage	in	behavior	intended	to	suicide.	It	is	

believed	 that	 individuals	 were	 likely	 to	 develop								

suicidal	ideation	because	of	having	a	predisposition	

to	suicide	such	as	genetic	factors,	biological	factors,	

history	 of	 trauma	 or	 abuse,	 impulsivity,	 aggressive,	

prior	 suicidal	 experiences,	 and	 psychiatric	 illness.	

These	factors	could	be	stimulated	by	stressful	events	

such	 as	 perceived	 loss,	 and	 relation	 difficulty	 or											

problems,	which	 increased	vulnerability	 for	suicidal	

ideation	 and	 could	 lead	 to	 suicidal	 attempt	 and						

completed	suicide.	 In	addition,	 reviewed	literatures	

also	 illustrated	 that	 there	were	 several	 significant							

factors,	 including	 overall	 distress,	 negative	 

psychological	attributes,	self	-	esteem	and	stressful	

event,	relevant	to	suicidal	ideation.	

	 Overall	 distress	was	 the	 predisposition	 to	

suicide	ideation.6	It	referred	to	negative	affectivity	or	

combination	of	anxiety	and	depressive	features	that	

related	 to	 adolescents	who	 feel	 greatly	 distressed	

about	 their	 life.7-8	Most	 studies	 reported	depression	

and	 anxiety	were	 positive	 associated	with	 suicidal	

ideation.4,	 7-9	Negative	 psychological	 attributes,																			

inappropriate	 adjustment	 of	 adolescents	 during											

their	 developmental	 stage,	 consisted	 of	 emotional	

symptom,	 conduct	 problems,	 hyperactivity	 and 

peer	 relationship	 problem.10	 	Consistent	 with	 this 

definition,	several	researches	illustrated	these	negative	

behaviors	were	 related	 to	 suicidal	 ideation	 among	

adolescents.	Adolescents	who	made	suicide	attempt	

and	 those	who	 experienced	 suicidal	 ideation	 had	

significantly	associated	with	emotional	problems	and	

hyperactivity.11	Moreover,	conduct	behavior,	impulsiv-

ity,	and	aggression	were	related	to	suicidal	ideation	

in	adolescents.12-13

	 Research	 reported	 that	 self	 -	 esteem	was	

negatively	associated	with	suicidal	ideation	and	found	

that	 a	 decrease	 in	 self	 -	 esteem	was	 significantly														

related	to	increase	in	suicidal	ideation.14-15	In	addition,	

a	wide	range	of	research	showed	clearly	that	feelings	
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