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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเพ่ือศึกษาภาวะซึมเศร้า และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของมารดาท่ีมีบุตรวัยรุ่นต้ังครรภ์

ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลบางละมุง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจำานวน 100 คน โดยแบบสอบถาม

ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า แบบสอบถามความครุ่นคิดต่อสถานการณ์ แบบสอบถาม                 

ความคิดอัตโนมัติทางลบ แบบสอบถามกลไกการเผชิญปัญหา เพ่ือประเมินการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาและ            

มุ่งจัดการกับอารมณ์ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนาสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน

 ผลการศึกษาพบว่า มารดาท่ีมีบุตรวัยรุ่นต้ังครรภ์มีภาวะซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 89 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ            

แบบข้ันตอน พบว่า การครุ่นคิดและการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์  สามารถร่วมกันทำานายภาวะซึมเศร้าใน              

มารดาท่ีมีบุตรต้ังครรภ์วัยรุ่นได้ร้อยละ 57 (R2 = .57, p < .001) โดยตัวแปรท่ีสามารถทำานายภาวะซึมเศร้าได้สูงท่ีสุดคือ              

การครุ่นคิด (ß = .52, p < .001) รองลงมาคือ กลไกการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์ (ß = .30, p < .001) 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรให้ความสำาคัญและตระหนักถึงภาวะซึมเศร้าในมารดา             

ท่ีมีบุตรวัยรุ่นต้ังครรภ์ โดยการพัฒนาโปรแกรมท่ีช่วยลดการครุ่นคิด และส่งเสริมการเผชิญปัญหาท่ีเหมาะสม อันจะนำาไปสู่

การลดภาวะซึมเศร้าในมารดาท่ีมีบุตรต้ังครรภ์วัยรุ่นลง

คำาสำาคัญ: ภาวะซึมเศร้า; การครุ่นคิด; ความคิดอัตโนมัติทางลบ; กลไกเผชิญปัญหา; การสนับสนุนทางสังคม
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Abstract 

 The purposes of this study were to identify and predict variables associated with depression                            

of mothers whose their teenage daughters were pregnant and attended prenatal care at Banglamung 

hospital. 100 mothers of pregnant teenage daughters were simple random sampling to complete                       

six questionnaires which were Personal information, Depression inventory, Rumination response scale, 

Negative automatic thought questionnaire, Coping scale assessing the problem focused coping                           

behavior and emotional focused coping behavior, and Personal resource questionnaire. Descriptive 

statistics, Pearson’s correlation and stepwise multiple regression were used for data analyses.

 The study findings reveal that 89 percent of the sample had depression. By using stepwise multiple 

regression analysis, it was found that rumination and emotional focused coping behavior could predict 

depression for 57% of variance in depression (R2 =.57, p <.001). The strongest predictor is rumination  

(ß = .52, p < .001) followed by emotional focused coping behavior (ß = .30, p < .001).

 The results suggest that health professionals should concern and be aware of depression among 

the mothers whose their teenage daughters were pregnant. In order to reduce their depression,                            

a developmental program to reduce rumination thought and promoting proper coping is recommended.  

Keywords: depression; rumination; negative automotive thought; coping behavior; social support

             

บทนำา
 ปัจจุบันมารดาท่ีมีบุตรต้ังครรภ์วัยรุ่นมีจำานวนเพ่ิมมาก

ข้ึนทุกปี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ซ่ึงการ

ต้ังครรภ์ของบุตรวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นการต้ังครรภ์แบบไม่พร้อม 

ส่งผลทำาให้ผู้เป็นมารดาต้องเผชิญกับความกดดัน การรับบทบาท

ผู้ช่วยเหลือดูแลในด้านต่างๆ ต้องเผชิญกับความรู้สึกว่าตนเอง

และครอบครัวจะสูญเสียช่ือเสียง ถูกตำาหนิจากสังคม เกิดความ

ยุ่งยากในการใช้ชีวิตจากการต้องมีภาระด้านเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

(ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ, 2554) อีกท้ังมารดากลุ่มน้ี             

ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลางคน (อรทัย วลีวงศ์, สุรศักดิ ไชยสงค์ 

และทักษพล ธรรมรังสี, 2553) มีการเปล่ียนแปลเข้าสู่วัยใกล้

หมดประจำาเดือนหรือหมดประจำาเดือน มีการลดลงของระดับ

ฮอร์โมนในร่างกายส่งผลให้เกิดความสับสนหรือผันผวนทาง

อารมณ์ รู้สึกสับสน ไม่ม่ันคง และมีปัญหาด้านอารมณ์ได้             

(ระพีพรรณ ลาภา, 2554) เม่ือร่วมกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน

อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ จากการต้องรับหน้าท่ีดูแลบุตร

วัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์และทารกท่ีเกิดใหม่มีผลให้เกิดภาวะตึงเครียด 

(สาคร เครือชัย, ปนธร ธรรมสัตย์ และมาธาวี ตันวัฒนะพงษ์, 

2554) เกิดปัญหาเศรษฐกิจการเงินของครอบครัว (สำานักงาน

คณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 

การเผชิญสถานการณ์ปัญหาซ่ึงแนวโน้มให้เกิดความเครียดท่ี

ยาวนานทำาให้มารดามีความเส่ียงต่อเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูง 

 การเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงสามารถอธิบายได้ด้วย

ทฤษฎีรูปแบบการตอบสนองต่อภาวะซึมเศร้า (The response 

styles theory of depression) Nolen-Hoeksema (2004) 

กล่าวว่า ผู้หญิงมีรูปแบบการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ี

ตึงเครียดหรือทุกข์ทรมานด้วยลักษณะของความคิดแบบครุ่นคิด 

โดยคิดซำา้ไปซำา้มาถึงเร่ืองราว สาเหตุ ตลอด จนผลท่ีอาจเกิดข้ึน


