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ABSTRACT

ARTICLE INFO

This research article aimed at exploring the depression situation for Thai
university students. The two main objectives of this research were 1) to
survey the prevalence of depression for Thai undergraduate students, in this
case at a Bangkok public university, and 2) to study the prevalence of
depression for Thai university students by gender, years of study, etc. The
reseach received permission from the university research ethics board and the
analyzed data related to the study objectives. The three instruments used to
collect data were: 1) The Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale
(CES-D) Thai version; 2) The Patient Health Questionnaire 2 (PHQ-2); and
3) The Patient Health Questionnaire 9 (PHQ-9). The sample consisted of 700
undergraduate students from the target university and was conducted during
the 2016 academic year. Systematic sampling was used to select the subjects.
Data were analyzed using descriptive statistics and the Chi-square test. The
three depression questionnaires completed by the university students
revealed that having a high rating for boredom, stress and loneliness was an
indicator for a depressive disorder. The test of the hypothesis showed a 23.0%
prevalence rate of depression for undergraduate students. The Chi-square test
revealed that the percentage of depression for the university students (23.0%)
was higher than for the overall Thai population (4%) with a statistical
significance of 0.01. The rate of depression was found to be higher for male
students than for female students, which differed from other studies.

Article history:

_____________________________
*ผู้เขียนที่ให้ การติดต่ อ
E-mail address: jantima.a@arts.tu.ac.th, jantima21@gmail.com

Received 20 September 2020
Received in revised form
18 January 2021
Accepted 8 March 2021
Available online
21 June 2021
Keywords:
Depression (โรคซึมเศร้า),
Depression prevalence

(อุบตั ิการณ์โรคซึมเศร้า),
CES-D Thai version (แบบ

ประเมินโรคซึมเศร้า CES-D ภาษาไทย),
the Patient Health
Questionnaire (PHQ) (แบบคัด

กรองโรคซึมเศร้า), Thai university
students (นักศึกษามหาวิทยาลัยไทย)

62

สถานการณ์ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิ งสารวจสถานการณ์ ภาวะซึ มเศร้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั มี 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสารวจอุบตั ิการณ์โรคซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย ในกรณี น้ ีคือ
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลแห่งหนึ่ง และ 2) เพื่อศึกษาภาวะซึ มเศร้าในนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว จาแนกตามตัวแปร เช่น เพศ ชั้นปี วิธีวิจยั ดาเนิ นตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยเป้าหมาย ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ เป็ นแบบสอบถาม 3 แบบ ได้แก่ 1) CES-D ฉบับ
ภาษาไทย 2) แบบคัดกรองโรคซึ มเศร้า 2Q และ 3) แบบประเมินโรคซึ มเศร้า 9Q โดยสอบถามนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ดังกล่าว จานวน 700 คน ด้วยวิธีการสุ่ มแบบมีระบบ (systematic sampling) ผลของการศึกษาด้านผลการสารวจจากแบบ
คัดกรองโรคซึมเศร้าทั้งสามแบบ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเป้าหมายมีความคิดและอารมณ์ความรู ้สึกเบื่อ กดดัน และเหงา
ที่ บ่งชี้ อาการของภาวะซึ มเศร้ามากที่สุด ส่ วนอุบัติการณ์ ภาวะซึ มเศร้ าของนักศึกษามหาวิทยาลัยดังกล่าว พบว่ามีอตั รา
ร้อยละ 23.3 ซึ่ งสู งกว่าอัตราร้อยละ 4 ของประชากรไทยที่เข้าข่ายภาวะซึ มเศร้าตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World
Health Organization, 2017) อย่างมี นัยยะสาคัญทางสถิ ติที่ 0.01 และพบว่านักศึ กษาเพศชายมีอตั ราเข้าข่ายภาวะซึ มเศร้า
มากกว่าเพศหญิงซึ่งเป็ นอุบตั ิการณ์ที่ต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้

บทนำ
โรคซึมเศร้าส่ งผลกระทบกับบุคคลในสังคมปัจจุบนั อย่างมากในรู ปแบบต่าง ๆ มีเหตุการณ์ในข่าว
หลายเหตุก ารณ์ ที่ แสดงให้เห็ นการสู ญเสี ยชี วิตด้วยการฆ่าตัวตายเป็ นเพราะผูเ้ สี ยชี วิตมี อาการของโรค
ซึมเศร้าโดยที่ตนเองและคนรอบข้างไม่รู้ตวั ภาวะซึมเศร้า (Depression) เป็ นภาวะทางจิตอย่างหนึ่งที่สามารถ
เกิดขึ้นได้กบั คนเราทุกคน แต่ถา้ ภาวะซึ มเศร้านั้นเกิดขึ้นแล้วดาเนิ นอยูเ่ ป็ นเวลานานโดยที่คนเราไม่สามารถ
กาจัดภาวะซึ มเศร้าเหล่านั้น ก็อาจนาไปสู่ การเป็ นโรคซึ มเศร้า (Depressive Disorder) ข้อมูลจากการประชุม
ที่จดั โดยกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 ระบุว่ามีคนไทยป่ วย
เป็ นโรคซึมเศร้าที่ยงั ไม่เข้าถึงการรักษามากกว่า 1.1 ล้านคน นอกจากนี้ ยงั พบอีกว่าผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคซึ มเศร้า
มักจบด้วยการฆ่าตัวตายสาเร็ จถึง 20 เท่า ข้อมูลสถานการณ์ทวั่ ไปของโรคซึ มเศร้าในประเทศไทยที่ปรากฏ
ในเอกสาร “วันอนามัยโลก 2560: ซึ มเศร้ า...เราคุยกันได้ ” (2560) โดยอาศัยข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
พบว่าคนไทยกลุ่มเสี่ ยงได้รับการคัดกรองและได้รับสุ ขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเป็ นยอดสะสม 14
ล้านคน ผูม้ ีภาวะซึมเศร้าได้รับการดูแลทางสังคมจิตใจ 1.7 ล้านคน ผูม้ ีภาวะซึมเศร้าแล้วมีความเสี่ ยงต่อการ
ฆ่าตัวตายได้รับการดูแลเฝ้าระวัง 0.77 ล้านคน ข้อมูลเชิงสถิติพบว่า ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าที่เป็ นวัยรุ่ น (อายุ 15 19 ปี ) มี ค วามเสี่ ย งฆ่า ตัวตายสู ง ถึ ง ร้ อยละ 6.24 และพบมากที่ ภาคกลางและภาคตะวันออกร้ อยละ 6.70
ซึ่งเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (เอกสาร “วันอนามัยโลก 2560: ซึมเศร้า...เราคุยกันได้, 2560) และแนวโน้ม
คาดว่าจะมีจานวนผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้าที่เป็ นวัยรุ่ นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2558 กรมสุ ขภาพจิตมีนโยบายที่เน้นการ
คัดกรอง บาบัดรั กษาและติ ดตามเฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนป้ องกันปั ญหาในกลุ่มประชาชนทัว่ ไป
กลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มที่ป่วยโรคจิตเวชให้มากขึ้น (www.thaidepression.com)
โครงการวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ จั ด ท าขึ้ นเพี่ อ ส ารวจภาวะซึ ม เศร้ า ของวัย รุ่ นไทย โดยจะเน้ น ไปที่
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็ นสาคัญ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่ยงั ไม่มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า
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มากนัก จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผ่านมาด้านโรคซึ มเศร้าในประเทศไทย พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นการมุ่งเน้น
ไปที่การรณรงค์ป้องกันและดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้า และมีความพยายามที่จะหาวิธีการคัดกรองเพื่อ
ค้น หาผูท้ ี่ มี ภ าวะเสี่ ย งและผูป้ ่ วยโรคซึ ม เศร้ า ให้เ ข้า ระบบการรั ก ษาที่ ถู ก วิ ธี ใ ห้ม ากที่ สุ ด งานวิ จัย ของ
สุ ท ธานั น ท์ ชุ น แจ่ ม , โสภิ ณ แสงอ่ อ น และ ทัศ นา ทวี คู ณ (Chunjam, Sangon & Thaweekoon, 2011)
ได้สารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 - 2550 พบว่าส่วนใหญ่จะเน้นไป
ที่ภาวะซึมเศร้าในผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ ในขณะที่งานวิจยั ด้านภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่ นก็จะมุ่งเน้นไปที่เด็กและ
นักเรี ยนในโรงเรี ยน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะใช้แบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าสาหรับวัยรุ่ น (CES-D) (Wisitpongaree,
Kolkijkovin & Techakasem, 2014) ส่ วนการวิจยั ที่เน้นกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นการสารวจอุบตั ิการณ์เพื่อเน้นแนวทางดูแลรักษาและป้ องกัน (Muijeen, 2017; Rukkhajeekul,
2013; Suriyo, 2016) ที่น่าสังเกตก็คือแบบคัดกรองที่ใช้ศึกษาจะเป็ นแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าสาหรับบุคคล
ทัว่ ไป
โครงการวิ จัย นี้ มองเห็ น ช่ อ งว่ า งของการศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจอุ บ ัติ ก ารณ์ โ รคซึ ม เศร้ า ในนัก ศึ ก ษา
ในแง่ที่วา่ นักศึกษาเป็ นวัยที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีแบบคัดกรอง
โรคซึ มเศร้าเฉพาะช่วงวัยนักศึกษา แบบคัดกรองและแบบประเมินโรคซึ มเศร้าที่ใช้ศึกษาวิจยั ที่ผ่านมาจึง
เลือกเป็ นแบบคัดกรองสาหรับบุคคลทัว่ ไป ซึ่งอาจทาให้บริ บทของความเป็ นวัยรุ่ นของนักศึกษาขาดหายไป
ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมบริ บทของนักศึกษามากที่สุด งานวิจยั นี้ จึงได้ใช้แบบคัดกรองและแบบประเมินโรค
ซึมเศร้า 3 ประเภท คือแบบคัดกรองสาหรับวัยรุ่ น CES-D แบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าสาหรับบุคคลทัว่ ไป 2Q
และแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9Q โดยมุ่งหวังที่จะทาความเข้าใจสภาวการณ์ดา้ นโรคซึมเศร้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยให้มากที่สุด เพื่อนาไปสู่ การหาแนวทางสื่ อสาร การให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพจิตและโรคซึมเศร้า
เมื่อนักศึกษาได้มีความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพจิตและโรคซึ มเศร้า แล้วก็จะช่วยให้ดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีคุณภาพ
เช่น มีวิธีการดูแลสุขภาพจิตไม่ให้ป่วย การเข้าใจอารมณ์ตนเอง การปรับตัวได้ เป็ นต้น
ผลของการวิจยั นี้ คาดว่าจะนาไปใช้ในการหาแนวทางการให้ความรู ้และแนวทางในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลัย โดยคาดหวังว่าโครงการวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ในระดับ มหาวิท ยาลัย โดยเฉพาะบุ ค ลากรด้านสุ ขภาพจิ ตที่ จะมี กระบวนการช่ วยให้นัก ศึ กษาที่ มี ภาวะ
ซึมเศร้าได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการรักษาในสถานพยาบาล ซึ่งจะเป็ นการช่วยดูแลและป้องกันโรคซึมเศร้า
ในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของไทยต่อไป
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับโรคซึมเศร้ า
งานวิจยั นี้ ได้ทบทวนองค์ความรู ้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่ปรากฏในเอกสารหลักที่มกั ใช้อา้ งอิงสาหรับ
ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องในระดับ วิ ช าชี พ ทางสาธารณสุ ข ตั้ง แต่ แพทย์ พยาบาล และเจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข ได้แ ก่
องค์ ความรู้ โรคซึ มเศร้ า: ผลการทบทวนหลักฐานทางวิชาการ ผลงานของธรณินทร์ กองสุข (Kongsuk, 2006)
ตาราโรคซึ มเศร้ า ผลงานของสุ วรรณา อรุ ณพงศ์ไพศาล และ สรยุทธ วาสิ กนานนท์ (Arunpongphaisan &
Vasikananon, 2015) และ โรคซึ มเศร้ า ของประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ (Phalittaphonkanphim, 2017) พบว่ามี

64

สถานการณ์ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย

การอธิ บ ายความหมายของโรคซึ มเศร้ า และอาการเศร้ า ที่ จะทาให้เห็ นความแตกต่างกัน และทาให้เห็น
ภาพรวมของโรคซึมเศร้าได้
ในแง่ของความเหมือนและความแตกต่างกันของ “โรคซึมเศร้า” “ภาวะซึมเศร้า” และ “อาการเศร้า”
พบว่าลักษณะที่ปรากฏร่ วมกัน ก็คือ ในเรื่ องของอารมณ์ความรู ้สึกด้านลบ เช่น ความรู ้สึกเศร้า เสี ยใจ อึดอัด
ทรมาน ผิดหวัง ความเครี ยด ความทุกข์ ฯลฯ เมื่อเผชิ ญเหตุการณ์ที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังกับชีวิตของ
บุคคลนั้น แต่สิ่งที่ต่างกัน ก็คือ เกณฑ์ดา้ นระยะเวลา และระดับความรุ นแรงของอารมณ์ความรู ้สึก กล่าวคือ
อารมณ์เศร้า มักจะเกิดขึ้นแล้วคงอยู่ไม่เกินระยะเวลา 2 สัปดาห์ หากเกินกว่านั้นก็มกั จะเข้าสู่ ความเสี่ ยงของ
การมีภาวะซึมเศร้าและเป็ นโรคซึมเศร้า
ส่ วน “ภาวะซึ มเศร้ า” กับ “โรคซึ มเศร้ า” นั้น จัดได้ว่าเป็ นความเจ็บป่ วยและมีลกั ษณะอาการที่มี
ความผิดปกติมากกว่า 1 อาการ โดยจะแยกความต่างในแง่ของนัยทางการแพทย์ที่เป็ นการวินิจฉัยและการให้
การรั ก ษา นั่นก็ คื อ ภาวะซึ ม เศร้ า มัก จะเป็ นค าที่ ใ ช้สื่ อ สารกัน โดยทั่วไป และใช้ค าในภาษาอัง กฤษว่ า
“Depression” ในขณะที่ โรคซึมเศร้า (Depressive disorders) จะใช้ในเชิงการแพทย์โดยพิจารณาที่การวินิจฉัย
และการรักษา ในทางการแพทย์จดั ว่าโรคซึ มเศร้าเป็ นภาวะเศร้าที่ผิดปกติ มี ความรุ นแรงและระยะเวลา
ยาวนานเกินกว่า 2 สัปดาห์ข้ ึนไป และถ้าเข้าได้กบั เกณฑ์การวินิจฉัยมาตรฐานความเจ็บป่ วยทางจิต ก็จะถูก
วินิจฉัยว่าเป็ นความเจ็บป่ วยทางจิตเวชตามเกณฑ์น้ นั ๆ ซึ่งต้องอาศัยเกณฑ์มาตรฐานในการวินิจฉัย แพทย์ได้
จาแนกโรคซึ ม เศร้ า ออกเป็ น 3 ระดับ ตามความรุ นแรง ได้แก่ ระดับ เล็ก น้อย (mild depressive disorder)
ระดับกลาง (moderate depressive disorder) และระดับรุ นแรง (severe depressive disorder) ที่น่าสังเกตก็คือ
ความแตกต่างของโรคซึมเศร้ าตามระดับความรุ นแรง จะอยู่ที่ความคิดเรื่ องฆ่าตัวตาย โดยที่อาการของโรค
ซึ มเศร้าระดับรุ นแรงมักจะพบว่าเรื่ องความคิดอยากตายมากขึ้นและมีการวางแผนที่จะกระทาการฆ่าตัวตาย
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
ในแง่ของอาการบ่งชี้พ้ืนฐานว่าเป็ นโรคซึมเศร้า หากพิจารณาจากเอกสารประชาสัมพันธ์ จากกรม
สุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ขของไทย ที่เผยแพร่ ผ่านสื่ อสาธารณะทัว่ ไป พบว่าอาการหลักเกี่ยวกับโรค
ซึมเศร้าที่จะต้องมีอย่างน้อย 1 อย่างเสมอ ได้แก่ 1) อารมณ์เศร้า ทั้งที่ตนเองรู ้สึก หรื อคนอื่นสังเกตเห็น หรื อ
2) ความสนใจหรื อความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่เคยทาลดลงอย่างมาก นอกจากนี้จะต้องมีองค์ประกอบ
ของอาการที่สัมพันธ์กบั โรคซึมเศร้า อย่างน้อย 5 อย่าง จากทั้งหมด 7 อาการ ต่อไปนี้
1) น้ าหนักลด หรื อ เพิ่มขึ้น/ เบื่ออาหารหรื ออยากอาหารมากขึ้น
2) นอนไม่หลับหรื อหลับมาก
3) ทาอะไรช้า เคลื่อนไหวช้า หรื อกระสับกระส่าย กระวนกระวาย อยูไ่ ม่สุข
4) เหนื่อยอ่อนเพลีย ไม่มีแรง
5) รู ้สึกตนเองไร้ค่า รู ้สึกผิดมากเกินควร
6) สมาธิหรื อความคิดอ่านลดลง
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7) คิดถึงเรื่ องตายอยู่ซ้ า ๆ หรื อคิดฆ่าตัวตาย หรื อพยายามฆ่าตัวตาย หรื อมีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย
หรื อทาร้ายตัวเอง
สาเหตุและปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับการเกิดโรคซึมเศร้ า
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สาเหตุ แ ละปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเกิ ด โรคซึ ม เศร้ า นั้ น พบว่ า ยัง คงมี
ข้อถกเถียงและยังมีการอธิบายที่แตกต่างกันไปว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไร โดยส่ วนใหญ่มกั อธิบายสาเหตุ
หลัก ๆ เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรม และการกระทบทางสังคม ซึ่งเหล่านี้มกั สัมพันธ์กบั ปั จจัยที่
ต่างกันด้วย ปั จจัยที่ทาให้เกิ ดโรคซึ มเศร้ ามีไ ด้หลากหลาย เช่น ปั จจัยทางชี วภาพ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ ความ
ผิ ด ปกติ ท างพัน ธุ ก รรม หรื อ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องสารเคมี ใ นสมองที่ ไ ม่ ส มดุ ล ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยาและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในวัยเด็ก การเลี้ยงดู พัฒนาการด้านความคิดและ
บุคลิกภาพ อายุและสถานภาพสมรส หรื ออาจจะเกิดจากความรุ นแรงของเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับชี วิตของ
บุคคลอย่างฉับพลัน ปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ได้แก่ บริ บททางสังคม ในเรื่ องเพศสภาพ
ความเชื่อ และวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดู การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ความยากจน ไม่ว่าจะเป็ น
การว่างงาน การเป็ นหนี้ สิน การเจ็บป่ วยเรื้ อรั ง ฯลฯ ในบางกรณี ก็เป็ นเรื่ องที่ เกิ ดขึ้นในอดี ตที่สร้างความ
เจ็บปวดต่อเนื่ องยาวนาน หรื อเฉี ยบพลันก็ได้ เช่น การถูกทาร้าย การถูกล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากนี้
ยังพบว่าบางส่ วนก็อาจเกิดขึ้นจากปั จจัยทางจิตวิญญาณ ได้แก่ การสู ญเสี ย ศรัทธา เกิดภาวะจนหนทางและ
สิ้ นหวัง ซี่งแต่ละปัจจัยที่กล่าวมานี้ก็อาจจะส่งผลต่อการเป็ นโรคซึมเศร้าในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
โดยสรุ ป ก็ คื อ โรคซึ ม เศร้ า เกิ ดได้จากหลายปั จจัย ไม่ว่าจะเป็ น ปั จจัย ด้านชี วเคมี และกายวิภาค
พันธุกรรม บุคลิกทางกายภาพที่เครี ยดง่าย ปัจจัยทางสังคม สิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เหล่านี้ ลว้ นกระตุน้ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในสมองที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู ้สึก และความคิดทางลบ จนนาไปสู่
ความเจ็บป่ วยทั้งทางกายและทางจิตเวชในที่สุด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. สารวจภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพฯ และ
ปริ มณฑล
2. เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยตามข้อ 1 จาแนกตามตัวแปร
เช่น เพศ ชั้นปี
ขอบเขตของการวิจัย
โครงการวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็ นแบบคัดกรองและแบบประเมิน
โรคซึมเศร้า 3 ประเภท ได้แก่ แบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าแบบ 2 คาถาม แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถาม
และแบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าในวัยรุ่ น (CES-D) กาหนดขอบเขตของข้อมูลและขอบเขตขนาดตัว อย่าง
(Sample size) นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลแห่ง
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สถานการณ์ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย

หนึ่ ง เหตุผลที่เลือกมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ เนื่ องจากเป็ นโครงการนาร่ องที่จะเป็ นตัวแทนของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยนั้น เนื่ องจากมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ สามารถเป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีนกั ศึกษา
ศึกษาจานวนมาก ที่มาจากหลากหลายภูมิภาคของไทย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยดังกล่าวสามารถอานวยความ
สะดวกให้คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั สะดวกมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นนักศึกษาที่
กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2559 (สิ งหาคม 2559 – สิ งหาคม 2560) ไม่จากัดเพศ อายุ ชั้นปี คณะ/สาขา
คานวณจานวนกลุ่ม ผูใ้ ห้ข ้อมูล โดยใช้สู ตรค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม Yamane (1973) ความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ประมาณการกลุ่มตัวอย่างที่จะตอบแบบสอบถาม คือ 700 คน
สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจยั นี้ คือ อุบตั ิการณ์โรคซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยู่ที่
มหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลแห่ งหนึ่ ง มีความสอดคล้องกับอัตราอุบตั ิการณ์โรคซึ มเศร้า
ที่พบในประชากรของประเทศไทย คือ อัตราร้อยละ 4 (World Health Organization, 2017)
วิธีการศึกษา
โครงการวิจยั นี้เป็ นการศึกษาวิจยั ที่ดาเนิ นการวิจยั ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิจยั ในคนแห่งมหาวิทยาลัยดังกล่าว หนังสื อรับรองเลขที่ 096/2559 รหัสโครงการวิจยั 121/2559 โดยมี
วิธีการดาเนินการวิจยั เป็ นไปตามขั้นตอนดังนี้
การออกแบบการวิจัย
คณะผูว้ ิจยั ได้สารวจเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนองค์ความรู ้ทางด้านโรคซึมเศร้า การสารวจ
และการคัดกรองโรคซึ ม เศร้ า การเรี ย นรู ้ ด้า นโรคซึ ม เศร้ า การศึ ก ษาวิจัย โรคซึ ม เศร้ าในวัย รุ่ น และใน
สถาบันการศึกษา และประชุมปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตเวชโรคซึ มเศร้า พร้อมกับผูช้ ่วยวิจยั เพื่อ
กาหนดแผนการทางาน ดาเนิ นการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั รวมทั้งดาเนิ นการขออนุ มตั ิ
การพิจารณาการดาเนิ นงานวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้ าหมาย
หรื อกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้รับอนุมตั ิแล้วจึงเริ่ มดาเนิ นการวิจยั ตามกรอบการทางานที่วางแผนไว้
กลุ่มประชากรและตัวอย่ าง
กาหนดเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการคัดเลือก
จานวนประชากรนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดให้
มีลกั ษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ไม่จากัดเพศ อายุ คณะ/สาขา และชั้นปี ที่ศึกษา การคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยสู ตรของ Yamane (1973) ซึ่ งจะกาหนดความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และกาหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน
ที่ยอมรับได้ที่ 0.05 ได้ดงั นี้
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n = N
1+Ne2
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให้มีได้ = 0.05

แทนค่าสูตร

n=

36,000
1+36,000(0.05)2
N = 396 คน
แต่เพื่อให้การสารวจครอบคลุมมากที่ สุด ทางโครงการวิจยั จึ งได้กาหนดตัวเลขเพิ่มอี กประมาณหนึ่ งเท่า
ทาให้จานวนตัวเลขเต็มของกลุ่มประชากรอยูท่ ี่ 700 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรและตัวอย่างในการศึกษาดาเนินการ ดังนี้
1) ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่จะติดต่อกลุ่มตัวอย่าง หน่วยงานที่มีขอ้ มูล
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวทั้งหมด ก็คือ สานักงานทะเบียนและประมวลผล
โดยทาจดหมายขออนุญาตขอข้อมูลของนักศึกษา
2) เมื่อได้รับข้อมูลจากสานักทะเบียนฯ แล้ว จึงใช้วิธีการคัดเลือกแบบสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สุ่มเลือก
รายชื่ อนักศึกษาของแต่ละคณะแบบไม่เรี ยงลาดับโดยจะสุ่ มเลือก 1 รายชื่ อเว้น 5 รายชื่ อให้ครบทุกคณะ
หากดาเนินการติดต่อแล้วได้รับการปฏิเสธและจานวนยังไม่ครบ 700 คนตามเป้าหมาย ก็จะสุ่ มเลื อกรายชื่อ
ที่เหลือ ทาเช่นนี้ต่อไปเรื่ อย ๆ จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนเป้าหมาย
3) เมื่อได้รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อแล้ว จึงดาเนินการโทรศัพท์ติดต่อนักศึกษา โดยจะ
เป็ นการแนะนาตัวและขออนุ ญาตก่ อ นทุ ก ครั้ ง หากนัก ศึ ก ษาท่ า นใดไม่ ป ระสงค์ที่ จะเข้า ร่ วมโครงการ
ก็ ส ามารถปฏิ เ สธได้ แต่ ห ากนัก ศึ ก ษาท่ า นใดประสงค์ที่ จะเข้า ร่ ว มโครงการ ก็ จ ะท าการนัด หมายเพื่ อ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมินทั้ง 3 ชุด
4) เมื่อนัดหมายกับกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในโครงการแล้ว ก่อนดาเนินการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั
และผูช้ ่วยวิจยั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อตกลงของจริ ยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัย ด้วยการ
ขออนุ ญ าตอ่ า นค าชี้ แจงเกี่ ย วกับ การด าเนิ น โครงการวิ จัย เมื่ อ กลุ่ ม ตัว อย่า งเข้า ใจแล้ว และอนุ ญ าตให้
คณะผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ได้ จึงให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในเอกสาร consent form แล้วจึงจะดาเนินเก็บข้อมูล
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างจะได้รับค่าตอบแทนในการให้ขอ้ มูลครั้งนี้ ทุกคนตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของผูใ้ ห้
ทุนหลังจากเสร็ จสิ้นการให้ขอ้ มูล
5) เริ่ ม บันทึ ก ข้อมู ล ด้วยการก าหนดให้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบแบบประเมิ น CES-D ด้วยตัวเองก่ อ น
จากนั้นจึงใช้การสัมภาษณ์โดยใช้แบบคัดกรอง 2Q และแบบประเมิน 9Q ตามลาดับ โดยผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั
ดาเนินการสัมภาษณ์แล้วบันทึกผล
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ในระหว่างที่ดาเนิ นเก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถามเพื่อคัดกรองภาวะซึ มเศร้ านั้น หากพบว่ามี กลุ่ม
ตัวอย่างมีอาการของโรคซึ มเศร้าตั้งแต่ระดับปานกลางถึงรุ นแรง คณะผูว้ ิจยั จะแนะนาให้เข้ารับการปรึ กษา
หรื อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวมทั้งให้คาแนะนาในการดูแลตัวเองด้วย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิ งปริ มาณด้วยการใช้โปรแกรม SPSS โปรแกรมลิ ขสิ ทธิ์ เวอร์ ชั่น 24 เพื่อให้ได้
ผลการศึกษาเชิ งสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์โรคซึ มเศร้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมายหรื อกลุ่มตัวอย่าง และทดสอบกับสมมติฐานของผลการศึกษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสถิติ
จากนั้นจึงตีความหมายและแปลผลข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติในการศึกษาวิเคราะห์จะนามาแปลผลเพื่อแสดง
อุบตั ิ การณ์ โรคซึ มเศร้ าในมหาวิทยาลัยนี้ และตี ความในเชิ งพรรณนาเพื่อสังเคราะห์บริ บทของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้า
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
งานวิจยั นี้ ใช้แบบคัดกรองโรคซึ มเศร้า 3 ชนิ ด ได้แก่ แบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าในวัยรุ่ น CES-D
แบบคัดกรองโรคซึ มเศร้า 2Q และแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9Q ที่ตอ้ งเลือกใช้แบบคัดกรองทั้ง 3 ชนิ ดนี้ ก็
เนื่ องจากว่า แบบคัดกรองแต่ละชนิ ดจะเน้นไปที่กลุ่มเป้ าหมายที่ แตกต่างกัน แบบคัดกรอง CES-D เป็ น
แบบคัดกรองที่เน้นวัยรุ่ นที่อายุไม่เกิน 18 ปี ส่ วนแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q เป็ นแบบคัดกรองความเสี่ ยง
โรคซึ มเศร้า และแบบคัดกรอง 9Q เป็ นแบบคัดกรองโรคซึ ม เศร้ าส าหรั บ บุค คลทัว่ ไป ซึ่ งจะพบว่า ไม่ มี
แบบคัดกรองที่เน้นเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่งอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นตอนปลายและเป็ นผูใ้ หญ่ตอนต้น
นอกจากนี้ จากการทบทวนงานวิจยั โรคซึมเศร้าพบว่า แบบประเมินทั้ง 3 แบบนี้ เป็ นแบบประเมินที่
นิยมใช้มากที่สุดและเชื่อว่ามีความแม่นยาในการประเมินโรคซึมเศร้าในประเทศไทย (Kongsuk, 2006) แบบ
ประเมิ นและแบบคัดกรองโรคซึ ม เศร้ า ที่ เป็ นเครื่ องมื อส าหรั บ เก็ บ รวบรวมข้อมู ลในงานวิ จยั ทั้ง 3 แบบ
มีรายละเอียดพอสรุ ปได้ ดังนี้
แบบประเมินภาวะซึมเศร้ าในวัยรุ่น (CES-D)
แบบประเมินหลัก ๆ ที่นิยมใช้ในการประเมินภาวะซึ มเศร้าในวัยรุ่ น เรี ยกว่า แบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่ น หรื อที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปคือ แบบประเมิน CES-D ซึ่งย่อมาจาก Center for Epidemiological
Studies-Depression Scale (CES-D) อัน ที่ จ ริ ง แบบประเมิ น นี้ น าเสนอขึ้ น มาในปี ค.ศ. 1977 โดย Radloff
(1977 cited in Henry, Grant, & Cropsey, 2018) เพื่อใช้ประเมินภาวะซึมเศร้าในคนทัว่ ไป อาศัยเกณฑ์อา้ งอิง
จากคู่ มื อวินิจฉัย และเกณฑ์ส ถิ ติค วามผิดปกติ ทางจิ ต ฉบับที่ 2 (the second edition of the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-II, (American Psychiatric Association, 2013) เพื่อใช้ตรวจหา
ภาวะซึ มเศร้า ภายหลังต่อมามีการพัฒนาให้ใช้ตรวจหาหรื อคัดกรองบุคคลเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น กลุ่มชาติ
พันธุ์ ชนชั้นอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่ น ในปั จจุบนั ได้มีการปรับคาถามเพื่อใช้ในแบบประเมินนี้กบั กลุ่ม
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บุคคลที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่บริ บททางสังคมของการใช้ชี วิตมี
ความสัมพันธ์กับสุ ข ภาพจิ ต เช่ น การหย่าร้ าง การติ ดยาเสพติ ด การอพยพย้ายถิ่ น เพศที่ หลากหลายขึ้ น
เป็ นต้น (Henry, Grant & Cropsey, 2018)
ในประเทศไทยนั้น แบบประเมินภาวะซึมเศร้าสาหรับวัยรุ่ น หรื อ CES-D ฉบับภาษาไทย ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาโดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ และคณะ (Trangkasombat, Larbboonsarp &
Havanond, 1997) แบบประเมิ น นี้ ใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ห้ เ ด็ ก ตอบแบบประเมิ น ด้ว ยตนเอง (Self-report)
ประกอบด้วยคาถาม 20 ข้อ ซึ่งเกี่ยวกับอาการซึมเศร้าในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมา ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ทุกข้อให้เลือกเพียงคาตอบเดียว ตัวเลื อกเกี่ยวกับ
ความรุ นแรงหรื อความถี่ของอาการซึมเศร้ามี 4 ระดับ ได้แก่
ไม่เคย
(<1 วัน)
คะแนนเท่ากับ 0
นาน ๆ ครั้ง (1 - 2 วัน)
คะแนนเท่ากับ 1
บ่อย ๆ
(3 - 4 วัน)
คะแนนเท่ากับ 2
ตลอดเวลา
(5 - 7 วัน)
คะแนนเท่ากับ 3
แบบประเมินความเสี่ ยงโรคซึมเศร้ า 2 คาถาม (2Q)
แบบประเมินความเสี่ ยงโรคซึ มเศร้าด้วย 2 คาถาม หรื อที่เรี ยกสั้นว่าแบบประเมิน 2 คาถาม (2Q)
เป็ นแบบประเมินที่กรมสุ ขภาพจิตออกแบบมาเพื่อใช้คน้ หาผูท้ ี่มีภาวะเสี่ ยงโรคซึ มเศร้าสาหรับบุคคลทัว่ ไป
ถือเป็ นแบบคัดกรองเบื้องต้น โดยมีลกั ษณะเป็ นคาถาม 2 ข้อที่สอดคล้องกับอาการหลักของภาวะซึ มเศร้า
ลักษณะของแบบประเมิน 2 คาถามปรากฏดังตารางต่อไปนี้
แบบประเมินภาวะซึมเศร้ า 2 คาถาม (2Q)
ลาดับที่

คาถาม

1

ใน 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมารวมวันนี้ทา่ นรู ้สึกหดหู่ เศร้า หรื อท้อแท้สิ้นหวังหรื อไม่

2

ใน 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมารวมวันนี้ทา่ นรู ้สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรื อไม่

มี

ไม่ มี

หมายเหตุ กรณี มี 1 ข้อขึ้นไปให้ประเมิน 9Q ต่อ

ต่อมาได้มีการพัฒนาแบบประเมิน 2 คาถามเพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทการใช้ภาษาตามภูมิภาคของ
ไทย โดยมีการกาหนดคาถามเป็ นภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาไทยถิ่นใต้ ดังที่ปรากฏในคู่มือแนวทางการ
ดูแลและเฝ้าระวังโรคซึ มเศร้าระดับจังหวัด ฉบับปรับปรุ งปี พ.ศ. 2557 ( www.thaidepression.com) วิธีการ
แปลผลของแบบประเมิน 2Q ก็คือ หากผูต้ อบเลือกคาตอบว่า “มี” ในข้อใดข้อหนึ่ง ก็ถือว่ามีความเสี่ ยงที่จะ
เป็ นโรคซึมเศร้า ก็ให้ดาเนินการใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 คาถาม หรื อแบบประเมิน 9Q ได้ทนั ที
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แบบประเมินภาวะซึมเศร้ า 9 คาถาม (9Q)
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 คาถาม เป็ นแบบประเมินที่ใช้ในการคัดกรองระดับความรุ นแรง
ของภาวะซึมเศร้า โดยแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุ ขใช้ในการวินิจฉัยผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าเพื่อประโยชน์
ในการดู แลรั ก ษา แบบประเมิ นโรคซึ ม เศร้ า 9 ค าถาม (9Q) ซึ่ งเป็ นแบบประเมิ นโรคซึ มเศร้ าที่เน้นด้าน
ความคิด (cognition) อารมณ์ความรู ้สึก (emotion) และพฤติกรรม (behavior) ของบุคคล องค์ประกอบของ
แบบประเมิน 9 คาถาม มี 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่แสดงคาถามที่เกี่ยวข้องกับความคิด อารมณ์ความรู ้สึกและ
พฤติกรรมของบุคคลในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ว่า “ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมี อาการเหล่านี้ บ่ อย
แค่ไหน” ส่ วนที่ 2 เป็ นความถี่ของลักษณะอาการ คือ ไม่มีเลย เป็ นบางวัน (1-7 วัน) เป็ นบ่อย (มากกว่า 7 วัน)
และ เป็ นทุกวัน
ส่วนวิธีการแปลผลคะแนนจากแบบประเมินนี้กาหนดไว้ดงั นี้
คะแนนน้อยกว่า 7 คะแนน (< 7) หมายถึง ไม่มีภาวะซึมเศร้า
คะแนน 7 - 12 คะแนน หมายถึง มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย
คะแนน 13 - 18 คะแนน หมายถึง มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 19 คะแนน (≥ 19) หมายถึง มีภาวะซึมเศร้าระดับรุ นแรง
ทั้งนี้ มีกาหนดเพิ่มเติมไว้ว่า หากคะแนน 9Q ≥ 7 ให้ประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คาถาม (8Q) และปฏิบตั ิตาม
แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึมเศร้า
อย่างไรก็ตาม เอกสารทางการแพทย์ต่างย้าให้เห็นชัดเจนว่าผูท้ ี่จะดาเนิ นการคัดกรองหรื อใช้แบบ
ประเมินดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ น แบบประเมิน 2Q 9Q หรื อ 8Q ต้องเป็ นบุคลากรทางการแพทย์หรื อสาธารณสุ ข
ที่ ไ ด้รับ การอบรมและฝึ กปฏิ บ ัติม าแล้ว บุ ค คลทัว่ ไปไม่ ส ามารถจะใช้แบบคัดกรองเหล่ านี้ ไ ด้ ผูว้ ิจัย ใน
โครงการวิจยั นี้ เป็ นนักจิตวิทยาคลิ นิกที่ได้รับการรับรอง (licensed) ผ่านการอบรมและฝึ กปฏิบตั ิดา้ นการ
ประเมิ นและคัดกรองผูม้ ี ภ าวะซึ ม เศร้ า ในสถาบัน ด้า นสุ ขภาพจิ ตมาแล้ว จึ งมี ความพร้ อมและสามารถ
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบคัดกรองและแบบประเมินภาวะซึ มเศร้าทั้ง 3 แบบนี้ ได้ นอกจากนี้
การที่งานวิจยั นี้ ใช้แบบคัดกรองและแบบประเมินภาวะซึ มเศร้าทั้ง 3 แบบ ก็เนื่องจากว่า เป็ นงานวิจยั ที่เน้น
การสารวจภาวะซึ ม เศร้ าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยู่ใ นมหาวิทยาลัย แห่ งหนึ่ งในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ซึ่ งอยู่ในช่วงที่เป็ นวัยรุ่ นตอนปลาย มีอายุต้ งั แต่ 17 - 25 ปี โดยประมาณ อาจจะเกิน
ช่วงอายุที่กาหนดไว้ในการใช้แบบประเมินภาวะซึ มเศร้าในวัยรุ่ น (CES-D) คือ ช่วงอายุ 15 - 18 ปี ดังนั้น
ผูว้ ิจยั จึงต้องใช้แบบประเมิน 2Q และแบบประเมิน 9Q ซึ่งเป็ นแบบประเมินใช้กบั บุคคลทัว่ ไป ร่ วมด้วยเพื่อ
ให้ผลการศึกษาเชิงสารวจมีความแน่นอนมากยิง่ ขึ้น
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ผลการศึกษา
งานวิ จัย นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อส ารวจภาวะซึ มเศร้ าของนัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล และเพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี เหล่านั้น
จาแนกตามตัวแปร เช่น เพศ ชั้นปี ฯลฯ ผลการศึกษาวิจยั ที่จะนาเสนอนี้ จะขอนาเสนอผลการสารวจจาก
แบบประเมินและแบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าในแต่ละแบบก่อน ได้แก่ แบบคัดกรอง 2Q แบบประเมินโรค
ซึ มเศร้า 9Q และแบบคัดกรอง CES-D ร่ วมกับการนาเสนอผลการศึกษาภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาจาแนก
ตามตัวแปร แล้วจึงนาผลสารวจที่ได้มาทดสอบกับสมมติฐานในตอนท้าย
ผลสารวจด้ านลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชากรของการศึกษาครั้งนี้ จาแนกตามเพศ ตามอายุ และ
ตามชั้นปี ปรากฏดังตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่
215
485
700

ร้ อยละ
30.71
69.29
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า จากตัวอย่า งกลุ่ มประชากรทั้งหมด 700 คน เป็ นตัวอย่างเพศหญิ งมากกว่า
ตัวอย่างเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิงร้อยละ 69.29 และเพศชายร้อยละ 30.71
ตารางที่ 2 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามอายุ
อายุ
18 ปี
19 ปี
20 ปี
21 ปี
22 ปี
23 ปี
25 ปี
26 ปี
ไม่ระบุ
รวม

ความถี่
184
145
128
150
19
1
2
1
70
700

ร้ อยละ
26.29
20.71
18.29
21.43
2.71
0.14
0.29
0.14
10.00
100.00
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จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวอย่างประชากรส่ วนใหญ่อายุ 18 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.29 รองลงมาคือ อายุ
21 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.43 อายุ 19 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.71 และอายุ 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.29 ส่วนประชากร
อายุ 23 ปี อายุ 25 - 26 ปี รวมกันคิดเป็ นร้อยละ 5.00 และที่ไม่ระบุอายุคิดเป็ นร้อยละ 10.00 เมื่อพิจารณาที่
ค่าความถี่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในงานวิจยั นี้ ปรากฏดังตารางที่ 3
จากตารางที่ 3 พบว่ า ตัว อย่ า งประชากรส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้น ปี ที่ 1 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 25.86
รองลงมาคือ ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2 ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 4 และศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 22.29 ร้อยละ
22.14 และ ร้อยละ 19.00 ตามลาดับ และอีกร้อยละ 10.71 ศึ กษาอยู่ช้ นั ปี ที่ 5 ชั้นปี ที่ 6 และไม่ระบุช้ นั ปี ที่
ศึกษา
ตารางที่ 3 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามชั้นปี ที่ศึกษา
ชั้นปี
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ 5
ชั้นปี ที่ 6
ไม่ระบุ
รวม

ความถี่
181
156
133
155
4
1
70
700

ร้ อยละ
25.86
22.29
19.00
22.14
0.57
0.14
10.00
100.00

ในงานวิจยั นี้ พยายามที่จะให้กลุ่มประชากรครอบคลุมนักศึกษาทุกคณะที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยของ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้จานวนกลุ่มตัวอย่างกระจายไปตามคณะต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าความถี่และร้อยละ จาแนกตามคณะ
คณะ
คณะนิติศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการเรี ยนรู้และศึกษาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ
ไม่ระบุ
รวม

ความถี่
44
53
22
28
11
53
11
19
100
48
6
42
13
10
9
42
16
5
8
40
3
4
1
112
700

ร้ อยละ
6.29
7.57
3.14
4.00
1.57
7.57
1.57
2.71
14.29
6.86
0.86
6.00
1.86
1.43
1.29
6.00
2.29
0.71
1.14
5.71
0.43
0.57
0.14
16.00
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่างส่ วนใหญ่ศึกษาอยู่ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คิดเป็ นร้อยละ 14.29 รองลงมาคือ คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี และคณะศิลปศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ
7.57 เท่ากัน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ฯ มีนอ้ ยที่สุด คือ ร้อยละ 0.14
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบคัดกรองทั้ง 3 แบบ
ผลการวิเคราะห์ จากแบบคัดกรองโรคซึมเศร้ า 2 คาถาม (2Q)
การส ารวจด้ว ยแบบคัด กรองโรคซึ ม เศร้ า แบบ 2 ค าถาม (2Q) เพื่ อ ส ารวจความเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น
โรคซึมเศร้า ซึ่งถ้าผลการตอบว่า “มี” ในข้อใดข้อหนึ่งใน 2 คาถาม ก็ถือว่ามีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคซึมเศร้า
ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบคาถามว่า “มี” ในคาถามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ตอบว่า “มี” ในคาถามข้อ
ที่ 1 จานวนร้อยละ 32.43 และตอบว่า “มี” ในคาถามข้อที่ 2 ร้อยละ 49.57 ในขณะที่ตอบคาถามว่า “ไม่มี”
ในคาถามข้อ 1 และคาถามข้อ 2 จานวนร้อยละ 66.86 และร้อยละ 50.43 ตามลาดับดังปรากฏในตารางที่ 5
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และภาพที่ 1 ที่แสดงการเปรี ยบเทียบผลของคาตอบในแบบคัดกรอง 2 คาถาม (ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง
ค่าความถี่ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่าร้อยละ)
ตารางที่ 5 ค่าความถี่และค่าร้อยละตามแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q
คาถาม
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมารวมวันนี้ “ท่ านรู้ สึก หดหู่ เศร้ า หรื อท้ อแท้
สิ ้นหวังหรื อไม่ ”
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมารวมวันนี้ “ท่ านรู้ สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไม่
เพลิดเพลินหรื อไม่ ”

มี
227 (32.43)

ไม่ มี
468 (66.86)

347 (49.57)

353 (50.43)

2Q
80%
60%
40%
20%
0%

66.86

49.57

32.43

ท่านรู ้สึก หดหู่ เศร้า หรื อท้อแท้สิ้นหวังหรื อไม่
มี

50.43

ท่านรู ้สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรื อไม่
ไม่มี

ภาพที่ 1 เปรี ยบเทียบผลค่าร้อยละตามแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q
จากผลการทดสอบด้วยแบบคัดกรองโรคซึ มเศร้า 2 คาถามตามที่ปรากฏในตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่า
กลุ่ม ตัวอย่า งตอบค าถามที่ 1 ว่า รู ้ สึ ก หดหู่ เศร้ า หรื อท้อแท้สิ้ นหวัง ใน 2 สัปดาห์ที่ ผ่านมา เป็ นจานวน
น้อยกว่าตอบว่าไม่มี เทียบเป็ นร้ อยละ 32.43 กับร้อยละ 66.86 ในขณะที่คาถามข้อ 2 กลุ่มที่ตอบว่าไม่มี
คิดเป็ นร้อยละ 49.57 กับร้อยละ 50.43 แต่เมื่อเทียบกับคาตอบ “มี” ที่ปรากฏในคาถาม 2 ข้อนี้ ทาให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างรู ้สึกเบื่อ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลินใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีจานวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ รู ้สึก
หดหู่ เศร้า หรื อท้อแท้สิ้นหวังใน 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา คือร้อยละ 49.57 กับร้อยละ 32.43 ตามลาดับ
นอกจากนี้ แม้ว่า ผลค าตอบในค าถามว่า “ไม่ มี ” มี จานวนสู ง กว่า “มี ” ของทั้ง สองค าถามก็ จริ ง
แต่หลักการของแบบคัดกรอง 2 คาถามนี้ ก็คือ การตอบว่า “มี” เพียงข้อใดข้อหนึ่ งก็นบั ว่ามีความเสี่ ยงที่จะมี
ภาวะซึ มเศร้าแล้ว ดังนั้น ผลสารวจนี้ จึงตีความได้ว่ากลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ งนี้ มีความเสี่ ยงที่
จะเป็ นโรคซึ มเศร้า และอาการของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ ยงที่จะมีภาวะซึ มเศร้าที่พบจากกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี น้ ี ก็คือ อาการเกี่ยวกับความรู ้สึกเบื่อ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน มากกว่าความรู ้สึก
หดหู่ เศร้า หรื อท้อแท้สิ้นหวัง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบประเมินโรคซึมเศร้ า 9 คาถาม (9Q)
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ ด้วยแบบประเมินโรค
ซึ มเศร้า 9 คาถาม (9Q) ซึ่ งเป็ นแบบประเมินโรคซึ มเศร้าที่เน้นด้านความคิด (cognition) อารมณ์ความรู ้สึก
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(emotion) และพฤติกรรม (behavior) ของบุคคล จากการสารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี อาการหลับยาก หรื อ
หลับ ๆ ตื่น ๆ หรื อหลับมากไปทุกวัน จานวนสู งที่สุด คือ ร้อยละ 8.00 รองลงมาคือ มีอาการสมาธิไม่ดี เวลา
ทาอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุ หรื อทางานที่ตอ้ งใช้ความตั้งใจ คิดเป็ นร้อยละ 5.14 มีอาการเบื่ออาหาร หรื อ
กินมากเกินไปทุกวัน ร้อยละ 3.86 และมีอาการเหนื่ อยง่าย หรื อไม่ค่อยมีแรงทุกวัน ร้อยละ 3.00 ดังปรากฏ
ในตารางที่ 6 (ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าความถี่ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่าร้อยละ)
จากตารางที่ 6 มีผลการศึกษาที่น่าสนใจก็คือมีกลุ่มตัวอย่างที่ตอบคาถามเกี่ยวกับความคิดทาร้ าย
ตนเองและคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี แบบคิดทุกวัน มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.57 ซึ่ งเป็ นอาการบ่งชี้ถึง
ภาวะซึ มเศร้าระดับรุ นแรง แต่ถา้ พิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อคาถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้าข่าย
ภาวะซึ มเศร้าจะตอบว่ามีอาการเบื่อ ไม่สนใจทาอะไร จานวนสู งที่สุดคือ ร้อยละ 60.86 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัย มีความรู ้สึกเบื่อและไม่สนใจอยากที่จะทาอะไรมากที่สุด รองลงมาคืออาการไม่สบายใจ
ซึมเศร้า ท้อแท้ จานวนร้อยละ 51.14
ตารางที่ 6 ค่าความถี่และค่าร้อยละตามแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถาม
ใน 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้ ไม่มีเลย เป็ นบางวัน เป็ นบ่ อย
บ่ อยแค่ไหน
1-7 วัน
>7 วัน
1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทาอะไร
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
3. หลับยาก หรื อหลับ ๆ ตื่น ๆ หรื อหลับมากไป
4. เหนื่อยง่าย หรื อไม่ค่อยมีแรง
5. เบื่ออาหาร หรื อกินมากเกินไป
6. รู ้สึกไม่ดีกบั ตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรื อครอบครัว
ผิดหวัง
7. สมาธิไม่ดี เวลาทาอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรื อทางานที่
ต้องใช้ความตั้งใจ
8. พูดช้า ทาอะไรช้าลง จนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรื อ
กระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็ น
9. คิดทาร้ายตนเอง หรื อคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี

196
(28.00)
279
(39.86)
306
(43.71)
367
(52.43)
328
(46.86)
393
(56.14)
291
(41.58)
498
(71.14)
608
(86.86)

426
(60.86)
358
(51.14)
204
(29.14)
225
(32.14)
249
(35.57)
221
(31.57)
245
(35.0)
167
(23.86)
67
(9.57)

66
(9.43)
56
(8.00)
134
(19.14)
87
(12.43)
96
(13.71)
71
(10.14)
128
(18.29)
25
(3.58)
21
(3.00)

เป็ นทุก
วัน
12
(1.71)
7
(1.00)
56
(8.00)
21
(3.00)
27
(3.86)
15
(2.14)
36
(5.14)
10
(1.43)
4
(0.57)
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หากพิจารณาระดับความรุ นแรงตามอาการของโรคซึมเศร้าจากแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถาม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรมีอาการของโรคซึมเศร้าแตกต่างกันดังปรากฏในตารางที่ 7
จากตารางที่ 7 จานวนกลุ่มตัวอย่างประชากร เมื่อทดสอบอาการของโรคซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน
โรคซึมเศร้า 9 คาถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีอาการของโรคซึ มเศร้าหรื อมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับ
น้อยมาก สู งที่สุดกล่าวคือ ร้อยละ 71.57 (จานวน 501 คน) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการของโรค
ซึมเศร้าระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 21.86 (จานวน 153 คน) กลุ่มตัวอย่างมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับปาน
กลาง คิดเป็ นร้อยละ 5.57 (จานวน 39 คน) และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับรุ นแรง คิดเป็ น
ร้อยละ 1.00 (จานวน 7 คน) จากจานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 700 คน
ตารางที่ 7 อาการของโรคซึมเศร้าจากการทดสอบด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถาม
อาการของโรคซึมเศร้ า
ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรื อมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก
มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย
มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง
มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับรุ นแรง
รวม

ความถี่
501
153
39
7
700

ร้ อยละ
71.57
21.86
5.57
1.00
100.00

เมื่อจาแนกตามกลุ่มอาการดังกล่าวตามเพศโดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่ระบุเพศของตนเองชัดเจนว่า
เป็ นเพศชายหรื อเพศหญิง เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาด้าน
ภาวะซึมเศร้าขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2017 ที่รายงานผลออกมาในเชิงสถิติที่ว่าเพศหญิงมีอตั ราการ
เข้าข่ายภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย โดยที่อตั ราซึมเศร้าของคนทุกช่วงอายุ พบว่าเพศหญิง อยู่ที่ร้อยละ 4.4
เพศชายอยู่ที่ร้อยละ 3.1 เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่าอายุ 20 -24 ปี เพศหญิงมีภาวะซึ มเศร้าอยู่ที่ร้อยละ
5.9 ส่ วนเพศชายอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ส่ วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ พบว่าอัตราการเป็ นภาวะซึ มเศร้า
ของเพศหญิงอยูท่ ี่ร้อยละ 5.1 ส่วนเพศชายร้อยละ 3.8 (World Health Organization, 2017)
ในงานวิจยั นี้ จึงได้พิจารณาปั จจัยด้านเพศของนักศึกษาด้วยว่ามีผลเป็ นอย่างไร สอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาขององค์ก ารอนามัย โลกมากน้อยเพี ยงใด ผลการศึ ก ษาอุบตั ิ ก ารณ์ ภาวะซึ มเศร้ าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าเป็ นเพศชายหรื อหญิง พบว่าไม่สอดคล้องกับอุบตั ิการณ์ภาวะซึมเศร้า
ขององค์การอนามัยโลก อัตราการเป็ นภาวะซึ มเศร้าที่จาแนกตามเพศปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 8
(ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าความถี่ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่าร้อยละ)
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ตารางที่ 8 อาการของโรคซึมเศร้า จากแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถาม จาแนกตามเพศ
อาการของโรคซึมเศร้ า
ไม่ มีอาการของ
โรคซึมเศร้ า หรื อ
มีอาการของโรค
ซึมเศร้ า ระดับ
น้ อยมาก

เพศ

มีอาการของโรค
ซึมเศร้ า
ระดับน้ อย

ชาย

147
(68.37)

54 (25.12)

หญิง

354
(72.99)

99 (20.41)

มีอาการของโรค
ซึมเศร้ า
ระดับปานกลาง

มีอาการของโรค
ซึมเศร้ า
ระดับรุนแรง

12 (5.58)

2 (0.93)

31.63
27 (5.57)

5 (1.03)

27.01

รวม

215 (100.00)
485 (100.00)

จากตารางที่ 8 เมื่อทดสอบอาการของโรคซึ มเศร้าด้วยแบบประเมินโรคซึ มเศร้า 9 คาถาม พบว่า
ตัวอย่างเพศชายและตัวอย่างเพศหญิงมีร้อยละของผูท้ ี่มีอาการของโรคซึ มเศร้าระดับรุ นแรงใกล้เคียงกัน
กล่าวคือ ร้อยละ 0.93 (จานวน 2 คน) และร้อยละ 1.03 (จานวน 5 คน) ตามลาดับ แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะ
รายการที่มีอาการของโรคซึ มเศร้าทั้งระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับรุ นแรงรวมกัน และเปรี ยบเทียบ
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงแล้ว พบว่าเพศชายมีอตั ราการเป็ นโรคซึ มเศร้า มากกว่าเพศหญิง นั่นคือ เพศ
ชายมีอตั ราการเป็ นโรคซึ มเศร้าจานวนร้อยละ 31.63 ในขณะที่ เพศหญิงมีอตั ราการเป็ นโรคซึ มเศร้าอยู่ที่
ร้อยละ 27.01 ดังแสดงในภาพที่ 2
ผลสารวจเช่นนี้ ทาให้เห็นว่าเป็ นอัตราของอุบตั ิการณ์โรคซึ มเศร้าที่จาแนกตามเพศ ที่ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจยั อัตราที่เกิดขึ้นกับอุบตั ิการณ์ขององค์การอนามัยโลก ที่เพศหญิงจะมีอตั ราเป็ นโรค
ซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย ประเด็นนี้ควรจะต้องมีการศึกษาวิจยั ต่อไปถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้อตั ราการเป็ น
โรคซึมเศร้าของนักศึกษาเพศชายระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย มีอตั ราสูงกว่าเพศหญิง
9Q
80
60
40
20
0

72.99

68.37
31.63

27.01

ชาย

หญิง

มีอาการ

ไม่มีอาการ

ภาพที่ 2 เปรี ยบเทียบผลการทดสอบด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถามจาแนกตามเพศ
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จากการทดสอบด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คาถาม โดยพิจารณาตามชั้นปี ที่ศึกษา พบว่า
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีอาการของโรคซึมเศร้าปรากฏดังตารางที่ 9 (ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าความถี่
ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่าร้อยละ)
จากตารางที่ 9 พบว่า ตัวอย่างที่ไม่ระบุช้ นั ปี มีอาการของโรคซึ มเศร้าระดับรุ นแรงสู งที่สุด กล่าวคือ
ร้อยละ 2.86 รองลงมาคือ ตัวอย่างชั้นปี ที่ 4 ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 1.94 ร้อยละ 0.75 และร้อยละ
0.55 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 5 และชั้นปี ที่ 6 ไม่มีผทู ้ ี่มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับรุ นแรง
ตารางที่ 9 อาการโรคซึมเศร้า จากแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q จาแนกตามชั้นปี
อาการของโรคซึมเศร้ า
ชั้นปี

ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ 5
ชั้นปี ที่ 6
ไม่ระบุ

ไม่ มีอาการของ
โรคซึมเศร้ า หรื อ
มีอาการของโรค
ซึมเศร้ า ระดับ
น้ อยมาก

มีอาการของโรค
ซึมเศร้ า ระดับ
น้ อย

129 (71.27)
107 (68.59)
103 (77.44)
112 (72.26)
3 (75.00)
1 (100.00)
46 (65.71)

39 (21.55)
43 (27.56)
25 (18.80)
31 (20.00)
1 (25.00)
0 (0.00)
14 (20.00)

มีอาการของโรค
ซึมเศร้ า ระดับ
ปานกลาง
12 (6.62)
6 (3.85)
4 (3.01)
9 (5.81)
0 (0.00)
0 (0.00)
8 (11.43)

มีอาการของโรค
ซึมเศร้ า ระดับ
รุนแรง
1 (0.55)
0 (0.0)
1 (0.75)
3 (1.94)
0 (0.00)
0 (0.00)
2 (2.86)

รวม

181 (100.00)
156 (100.00)
133 (100.00)
155 (100.00)
4 (100.00)
1 (100.00)
70 (100.00)

ส่ วนภาพที่ 3 เป็ นการขยายความผลของการทดสอบด้วยแบบประเมิน 9 คาถามจากตารางที่ 9 ให้
ชัดเจนขึ้น โดยเป็ นการแสดงระดับอาการของโรคซึมเศร้าจาแนกเป็ นชั้นปี แยกระหว่างกลุ่มมีอาการของโรค
ซึ มเศร้ าซึ่ งรวมทั้ง ระดับ น้อย ระดับปานกลางและระดับ รุ นแรงเข้า ไว้ด้วยกัน กับกลุ่มที่ ไม่มีอาการโรค
ซึ มเศร้า ซึ่ งจะเห็นว่านอกเหนื อจากนักศึกษาที่ไม่ระบุช้ นั ปี แล้ว นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 เป็ นกลุ่มที่มีอาการของ
โรคซึมเศร้าสูงที่สุด ร้อยละ 31.41 รองลงมาคือนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ร้อยละ 28.72
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9Q ตามชั้นปี
120
100
80
60
40
20
0

100.00
71.27

68.59

28.72

31.41

77.44

72.26

75.00

22.56

27.75

25.00

65.71
34.29
0.00

ปี 1

ปี 2

ปี 3

มีอาการ

ปี 4

ปี 5

ปี 6

ไม่ระบุ

ไม่มีอาการ

ภาพที่ 3 เปรี ยบเทียบอาการโรคซึมเศร้าจาแนกตามชั้นปี เมื่อทดสอบด้วยแบบประเมิน 9Q
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบคั ด กรองภาวะซึ ม เศร้ าในวั ย รุ่ น (Center for Epidemiologic StudiesDepression Scale: CES-D) ฉบับภาษาไทย
แบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้าในวัยรุ่ น (CES-D) ฉบับภาษาไทย เน้นการประเมินด้านความคิดและ
ความรู ้สึกเป็ นหลัก ซึ่งจะทาให้ทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งเป็ นช่วงวัยคาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่ นและวัย
ผูใ้ หญ่มีสภาวะของโรคซึ ม เศร้ าเป็ นอย่างไร เมื่ อคัดกรองด้วยแบบประเมิ นนี้ จะท าให้ท ราบถึ งความคิ ด
ความรู ้สึกซึ่ งบ่งชี้ภาวะซึมเศร้าได้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบคัดกรอง CES-D พบภาวะซึมเศร้าของกลุ่ม
ตัว อย่า งประชากรของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ดัง ที่ พ บในตารางที่ 10 (ตัว เลขนอกวงเล็บ หมายถึ ง
ค่าความถี่ ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง ค่าร้อยละ)
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบด้วยแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่ น (CES-D)
ไม่ เลย
(>1 วัน)

นาน ๆ ครั้ง
(1-2 วัน)

บ่ อย ๆ
(3-4 วัน)

ตลอดเวลา
(5-7 วัน)

1. ฉันรู ้สึกหงุดหงิดง่าย

113 (16.14)

417 (59.57)

149 (21.29)

21 (3.00)

2. ฉันรู ้สึกเบื่ออาหาร

341 (48.71)

274 (39.14)

74 (10.57)

11 (1.57)

3. ฉันไม่สามารถขจัดความเศร้าออกจากใจได้

242 (34.57)

346 (49.43)

93 (13.29)

19 (2.71)

76 (10.86)

270 (38.57)

280 (40.00)

74 (10.57)

97 (13.86)

388 (55.43)

192 (27.43)

23 (3.29)

317 (45.29)

312 (44.57)

61 (8.71)

10 (1.43)

341 (48.71)

299 (42.71)

55 (7.86)

5 (0.71)

19 (2.71)

74 (10.57)

327 (46.71)

280 (40.00)

385 (55.00)

263 (37.57)

43 (6.14)

9 (1.29)

421 (60.14)

230 (32.86)

41 (5.86)

8 (1.14)

300 (42.86)

241 (34.43)

128 (18.29)

31 (4.43)

75 (10.71)

230 (32.86)

301 (43.00)

93 (13.29)

236 (33.71)

359 (51.29)

90 (12.86)

15 (2.14)

180 (25.71)

337 (48.14)

149 (21.29)

34 (4.86)

444 (63.43)

213 (30.43)

37 (5.29)

5 (0.71)

67 (9.57)

257 (36.71)

294 (42.00)

82 (11.71)

366 (52.29)

289 (41.29)

38 (5.43)

6 (0.86)

246 (35.14)

368 (52.57)

76 (10.86)

9 (1.29)

413 (59.00)

259 (37.00)

24 (3.43)

4 (0.57)

350 (50.00)

289 (41.29)

54 (7.71)

7 (1.00)

ในระยะ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

แม้จะมีคนคอยช่วยเหลือก็ตาม
4. ฉันรู ้สึกว่าตนเองดีพอ ๆ กับคนอื่น
5. ฉันไม่มีสมาธิ
6. ฉันรู ้สึกหดหู่
7. ทุก ๆ สิ่ งที่ฉน
ั กระทาจะต้องฝื นใจ
8. ฉันมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต
9. ฉันรู ้สึกว่าชีวิตมีแต่สิ่งล้มเหลว
10. ฉันรู ้สึกหวาดกลัว
11. ฉันนอนไม่เคยหลับ
12. ฉันมีความสุ ข
13. ฉันไม่ค่อยอยากคุยกับใคร
14. ฉันรู ้สึกเหงา
15. ผูค้ นทัว่ ไปไม่ค่อยเป็ นมิตรกับฉัน
16. ฉันรู ้สึกว่าชีวิตนี้สนุกสนาน
17. ฉันร้องไห้
18. ฉันรู ้สึกเศร้า
19. ผูค้ นรอบข้างไม่ชอบฉัน
20. ฉันรู ้สึกท้อถอยในชีวิต

ตารางที่ 10 จะพบว่าข้อคาถามในแบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้าในวัยรุ่ นนี้ จะเป็ นคาถามที่มีลกั ษณะ
แบบตรงข้าม (reverse) นัน่ คือ จะถามคาถามที่ตรงข้ามกับความคิดความรู ้สึกที่บ่งชี้ ภาวะซึ มเศร้าปะปนอยู่
ด้วย เช่น คาถามเกี่ยวกับความหวัง ความสุ ข สนุกสนาน เป็ นต้น เมื่อพิจารณาที่ผลการทดสอบด้วยแบบคัด
กรองภาวะซึ มเศร้าในวัยรุ่ น พบว่าอาการที่เป็ นตลอดเวลาในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ เรื่ องความหวัง
เกี่ ย วกับ อนาคต (ค าถามข้อที่ 8) กล่ า วคื อ กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามคิ ด เกี่ ย วกับ เรื่ องนี้ สู ง ที่ สุ ด ร้ อยละ 40.00
รองลงมาคือ มีความสุ ข (คาถามข้อที่ 12) คิดเป็ นร้อยละ 13.29 รู ้สึกว่าชี วิตนี้ สนุ กสนาน (คาถามข้อที่ 16)
ร้อยละ 11.71 และรู ้สึกว่าตนเองดีพอ ๆ กับคนอื่น (คาถามข้อที่ 4) ร้อยละ 10.57 ตามลาดับ ซึ่งตีความหมาย
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ตอบคาถามเหล่านี้ ในจานวนสู ง คือกลุ่มที่ ไม่มีภาวะซึ มเศร้ า ในขณะที่ กลุ่มที่มีภาวะ
ซึ มเศร้า เป็ นกลุ่มที่มีความรู ้สึกเหงา (คาถามข้อที่ 14) ตอบว่า ตลอดเวลา ร้อยละ 4.86 และตอบว่า บ่อย ๆ
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ร้อยละ 21.29 ส่ วนพฤติกรรมด้านการนอนไม่ห ลับ (คาถามข้อที่ 11) พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบว่าตลอดเวลา
ร้อยละ 4.43 และตอบว่าบ่อย ๆ ร้อยละ 18.29
ตารางที่ 11 ภาวะซึมเศร้าจากการทดสอบด้วยแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่ น CES-D ภาษาไทย
ภาวะซึมเศร้ า
ไม่อยูใ่ นข่ายภาวะซึมเศร้า
อยูใ่ นข่ายภาวะซึมเศร้า
รวม

ความถี่
537
163
700

ร้ อยละ
76.71
23.29
100.00

จากตารางที่ 10 เมื่อวิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบ 9 คาถามแล้ว สามารถจาแนกกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม CES-D ได้ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่อยู่ในข่ายภาวะซึ มเศร้า และกลุ่มที่ไม่อยู่ข่ายภาวะ
ซึมเศร้า ดังแสดงในตารางที่ 11 รวมทั้งเปรี ยบเทียบให้เห็นในภาพที่ 4
อัตราภาวะซึมเศร้ าจากแบบทดสอบ CES-D ไทย
90
80

76.71

70
60
50
40

23.29

30
20
10

0

ไม่อยูใ่ นข่ายซึมเศร้า
ไม่อยูใ่ นข่ายซึมเศร้า

อยูใ่ นข่ายซึมเศร้า
อยูใ่ นข่ายซึมเศร้า

ภาพที่ 4 เปรี ยบเทียบอัตราภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาจากแบบทดสอบ CES-D ภาษาไทย
ตารางที่ 11 เป็ นการแสดงการแปลผลจากตาราง 10 ที่ทดสอบด้วยแบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้ าใน
วัยรุ่ น พบว่า ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในข่ายภาวะซึ มเศร้ามีจานวนสู งกว่าตัวอย่างที่อยู่ในข่ายภาวะซึ มเศร้า เป็ น
จานวนอัต ราร้ อยละ 76.7 ต่อร้ อยละ 23.29 ซึ่ งทาให้เห็ นได้ว่า นัก ศึ ก ษากลุ่มตัวอย่า งระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีอตั ราที่อยูใ่ นข่ายมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 23.29
จากตารางที่ 10 และตารางที่ 11 ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาผลการทดสอบด้วยแบบคัดกรอง CES-D โดย
จาแนกตามเพศด้วย ดังปรากฏในตารางที่ 12 และภาพที่ 5 (ตัวเลขนอกวงเล็บหมายถึง ค่าความถี่ ตัวเลขใน
วงเล็บหมายถึง ค่าร้อยละ)
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ตารางที่ 12 ภาวะซึมเศร้าจากการทดสอบด้วยแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่ น จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

ภาวะซึมเศร้ า
ไม่ อยู่ในข่ ายภาวะซึมเศร้ า
อยู่ในข่ ายภาวะซึมเศร้ า
171 (79.53)
44 (20.47)
366 (75.46)
119 (24.54)

รวม
215 (100.00)
485 (100.00)

ตารางที่ 12 และภาพที่ 5 เป็ นการแสดงผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่ น (CES-D) โดยแยกตาม
เพศ พบว่า ตัวอย่างประชากรเพศหญิงอยู่ในข่ายภาวะซึ มเศร้าสู งกว่าตัวอย่างเพศชาย กล่าวคือ เพศหญิง
เข้าข่ายภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 24.54 และเพศชายเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าร้อยละ 20.47
CES-D แยกตามเพศ
หญิง

ไม่ อ ยู่ ใ นข่ า ยซึ มเศร้ า

24.54

20.47

75.46

79.53

ชาย

อยู่ ใ นข่ า ยซึ มเศร้ า

ภาพที่ 5 เปรี ยบเทียบผลการทดสอบด้วยแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า CES-D จาแนกตามเพศ
การทดสอบสมมติฐานอุบัติการณ์ ภาวะซึมเศร้ าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลแห่ งหนึ่ง กับอุบัติการณ์ โรคซึมเศร้ าในประชากรของประเทศไทย
ในงานวิจยั นี้ได้ต้ งั สมมติฐานว่าอุบตั ิการณ์โรคซึ มเศร้าในนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยู่
ที่มหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลแห่ งดังกล่าว มีความสอดคล้องหรื อไม่แตกต่างจากอัตรา
อุบตั ิการณ์โรคซึ มเศร้าที่พบในประชากรของประเทศ คือ อัตราร้อยละ 4 ดังนั้นจึงใช้อตั ราร้อยละ 4 เป็ น
อัตราอ้างอิง เพื่อเทียบค่าสัดส่ วนกับผลการวิเคราะห์จากการคัดกรองโรคซึ มเศร้าของนักศึกษาทั้ง 3 แบบ
คัดกรอง โดยใช้สถิติทดสอบ Chi-Square ผลการทดสอบดังปรากฏในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบค่าสัดส่วนของผูท้ ี่อยูใ่ นข่ายภาวะซึมเศร้าด้วยสถิติทดสอบ Chi-Square
ค่าสัดส่ วนของ
ค่าสัดส่ วนของ
สถิติทดสอบ
df
p
ตัวอย่าง
ประชากร
Chi-Square
0.233
0.04
673
1
0.000
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จากตารางที่ 13 ผลการทดสอบค่ า สั ด ส่ ว นของผู ้ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ยภาวะซึ ม เศร้ า ด้ว ยสถิ ติ ท ดสอบ
Chi-Square พบว่า ค่าสัดส่ วนของตัวอย่างประชากรที่อยู่ในข่ายภาวะซึ มเศร้า เท่ากับ 0.233 แตกต่างจาก
ค่าสัดส่ วนของประชากรทั้งหมดที่อยูใ่ นข่ายภาวะซึมเศร้า เท่ากับ 0.04 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
หรื อกล่าวได้ว่าตัวอย่างประชากรที่อยูใ่ นข่ายภาวะซึมเศร้าที่ร้อยละ 23.30 ซึ่งมีค่าแตกต่างจากร้อยละ 4 ของ
ประชากรทั้งประเทศของไทยที่อยูใ่ นข่ายภาวะซึมเศร้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงแสดง
ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นข่ายภาวะซึมเศร้าสูงกว่าอัตราของผูท้ ี่อยูใ่ นข่ายภาวะซึมเศร้า
ของประชากรทั้งประเทศของไทย ผลการศึกษาเช่นนี้ทาให้เห็นว่าภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
มีอุบตั ิการณ์สูงกว่าภาวะซึ มเศร้าของประชากรไทยทั้งประเทศ ซึ่งนับว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจยั ที่ต้ งั ไว้
สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการสารวจอุบตั ิการณ์ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลแห่งหนึ่ง ทาให้เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยไทยอยูใ่ นข่ายภาวะ
ซึ มเศร้าในอัตราที่สูงกว่าที่คณะผูว้ ิจยั ตั้งสมมติฐานไว้ นั่นคือ สมมติฐานของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ว่าอัตราภาวะ
ซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกับอัตราภาวะซึมเศร้าของประชากรของประเทศ คือ ร้อยละ 4
แต่จากตารางที่ 12 ซึ่ งเป็ นการทดสอบสมมติ ฐานนั้นพบว่าค่าสัดส่ วนของผูท้ ี่ อยู่ในข่ายภาวะซึ มเศร้ าของ
นักศึกษา มีความแตกต่างกับค่าสัดส่วนผูอ้ ยู่ในข่ายภาวะซึมเศร้าของประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กล่ า วคื อ การส ารวจอุ บ ัติ ก ารณ์ ภ าวะซึ ม เศร้ า ของนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี พบนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลแห่ งนี้ มีภาวะซึ มเศร้า ร้อยละ 23.30 ซึ่งสู งกว่าอัตราที่พบภาวะ
ซึมเศร้าของประชากรทั้งประเทศที่ร้อยละ 4 ผลการศึกษานี้ทาให้เห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าข่ายมีภาวะ
ซึมเศร้าในจานวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทัว่ ไป
อัต ราส่ ว นดัง กล่ า วนี้ คื อ ร้ อ ยละ 23.30 นั้น นับ ว่ า สอดคล้อ งกับ Sarokhani, Delpisheh, Veisani,
Sarokhani, Manesh & Sayehmiri (2013) และงานวิจัย ของ Rosenberg (2018) ที่ ระบุว่าอัต ราการเป็ นโรค
ซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 33 ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจยั ที่
ผ่านมาได้อธิ บายไว้ว่าน่ าจะมีปัจจัยที่กระตุน้ ให้นักศึกษามีภาวะซึ มเศร้า นั่นคือมาจากลักษณะเฉพาะของ
สังคมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความแตกต่างกับประชากรในช่วงชีวิตหรื อช่วงวัยอื่น ๆ (Mayo
Clinic Staff, 2016; Rosenberg, 2018)
ผลของการศึ กษาวิจยั ของโครงการนี้ มี ขอ้ ที่ น่าสังเกตก็คือ อัตราภาวะซึ มเศร้ าของนักศึ กษาเมื่ อ
จาแนกตามเพศ มีความขัดแย้งกันตามแบบประเมิ นที่แตกต่างกัน เมื่อใช้แบบประเมินโรคซึ มเศร้ าแบบ
9 คาถาม (9Q) พบว่า นัก ศึ ก ษาเพศชายเข้า ข่ายมี ภาวะซึ มเศร้ าสู งกว่าเพศหญิ ง แต่เมื่ อคัดกรองด้วยแบบ
คัดกรองโรคซึมเศร้าในวัยรุ่ น (CES-D) พบว่าเพศหญิงเข้าข่ายภาวะซึมเศร้า สูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ
อัตราการเป็ นโรคซึมเศร้าที่มีการรายงานผลโดยทัว่ ไป กล่าวคือ เพศชายมีภาวะซึมเศร้าน้อยกว่าเพศหญิง
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เหตุที่เป็ นเช่ นนี้ ผูว้ ิจยั คิดว่าน่ าจะมาจากคุณลักษณะของแบบประเมิ นทั้งสองแบบที่แตกต่างกัน
แบบประเมินโรคซึ มเศร้า 9 คาถามเน้นที่พ ฤติกรรม ส่ วนแบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าในวัยรุ่ นเน้นที่ความ
ความคิดและความรู ้สึก ซึ่ งเมื่อพิจารณาที่ลกั ษณะทางชีวภาพ ที่โครโมโซม x จะถ่ายทอดเกี่ยวกับอารมณ์
เพศหญิงมีโครโมโซม x สองตัว (XX) ในขณะที่เพศชายมีโครโมโซม x ตัวเดียว (XY) เพศหญิงจึงเกี่ยวข้อง
กับการแสดงอารมณ์ความรู ้สึกมากกว่าเพศชาย ดังนั้นเมื่อแบบคัดกรอง CES-D มุ่งเน้นที่อารมณ์ความรู ้สึก
จึงทาให้เกิดค่าความสอดคล้องกับเพศหญิงไปด้วย เมื่อเปรี ยบเทียบกับสถิติระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ดว้ ยกัน ก็พบว่าเพศหญิงมีอตั ราภาวะซึมเศร้าสู งกว่าเพศชาย อยู่ที่ร้อยละ 5.1 กับร้อยละ 3.8 (World
Health Organization. 2017)
ในขณะที่ถา้ คัดกรองด้วยแบบประเมินโรคซึ มเศร้า 9 คาถามที่ เน้นพฤติ กรรม ผลการวิจยั นี้ กลับ
พบว่าเพศชายเข้าข่ายมีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งนับว่าสวนทางกับอุบตั ิการณ์ที่พบจากกลุ่มประชากร
โดยทัว่ ไปทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่ งประเด็นหลังนี้ ควรได้รับการวิจยั ต่อไปว่าเหตุ
ใด กลุ่มประชากรที่เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในมหาวิทยาลัย เพศชายจึงมีอตั ราเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าสู ง
กว่านักศึกษาเพศหญิง และน่าสนใจศึกษาอีกว่าอุบตั ิการณ์ เช่นนี้ จะเกิ ดกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ไม่ว่าจะเป็ นในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล หรื อมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคด้วยหรื อไม่ ซึ่งจะทาให้เข้าใจ
สถานการณ์ภาวะซึมเศร้าที่เกิดกับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในไทยได้ดียงิ่ ขึ้น
นอกจากนี้ ข้อน่าสังเกตจากผลการศึกษาในตารางที่ 7 หากไม่แยกระดับความรุ นแรงของอาการโรค
ซึ มเศร้าแล้ว ทาให้เห็นว่านักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ของกลุ่มตัวอย่าง มีอาการของโรค
ซึมเศร้า เมื่อรวมกันแล้วเป็ นจานวนร้อยละ 28.43 โดยที่เป็ นกลุ่มของผูท้ ี่มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย
มีจานวนมากที่สุด คือ ร้อยละ 21.86 ในขณะที่ผูท้ ี่มีอาการของโรคซึ มเศร้าระดับรุ นแรง ปรากฏจานวน
ร้อยละ 1.00 อุบตั ิการณ์เช่นนี้ ตีความได้ว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแห่ งนี้ มีภาวะโรค
ซึ ม เศร้ า รุ นแรง และอาจนาไปสู่ การฆ่า ตัวตายได้ ในทุก จานวน 100 คน จะมี 1 คนที่ ฆ่าตัวตายจากโรค
ซึมเศร้า
ข้อน่าสังเกตได้อีกประการหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะเป็ นการทดสอบด้วยแบบประเมินโรคซึมเศร้าแบบใด
ทั้ง 2 คาถาม 9 คาถาม และ CES-D พบว่าโดยส่วนใหญ่จะพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริ ญญาตรี จะมี
ความคิดและความรู ้สึกเกี่ยวกับ “ความเบื่อ ความเครี ยด และความเหงา” ซึ่งส่งผลต่ออาการนอนไม่หลับ และ
ความรู ้สึกไม่มีความสุ ขในชีวิต และอาจนาไปสู่ ภาวะซึมเศร้าในที่สุด ลักษณะเช่นนี้ ตีความได้วา่ การเปลี่ยน
ช่วงวัยจากวัยรุ่ นมาสู่ วยั ผูใ้ หญ่ ซึ่ งมี อุปสรรคต่าง ๆ มากมายทั้งที่ รู้ตวั และคาดไม่ถึง การต้องปรั บตัวให้
เข้ากับวิถีชีวิตจากนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษามาสู่ การเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย การปรับตัวกับเพื่อนใหม่
ที่มาจากที่ต่างกัน รวมไปถึงการจากครอบครัวและถิ่นที่อยูเ่ ดิมมาอยูห่ อพัก มาใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ในกรณีของ
ผูท้ ี่ไม่ได้อยู่กบั ครอบครัว เมื่อต้องเรี ยนในระดับมหาวิทยาลัย จึงอาจเกิดความรู ้สึกโดดเดี่ยว การคิดถึงบ้าน
การที่ไม่เคยชินกับการใช้ชีวิตตามลาพัง จะกระตุน้ ให้เกิดภาวะซึ มเศร้าได้ ดงั ที่พบในงานวิจยั ของจันทิมา
อังคพณิชกิจ และทรงพล อินทเศียร (Angkapanichkit & Intasian, 2020)
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยอาสาสมัครนักศึกษาเพื่อทาการคัดกรองนั้น
อาจมีขอ้ สงสัยได้ว่านักศึกษาที่มีแนวโน้มว่าจะมีภาวะซึ มเศร้าอยู่แล้ว ก็อาจจะยินดีที่จะได้รับการคัดกรอง
มากกว่านักศึกษาที่ไม่มีแนวโน้มก็ได้ จึงทาให้พบอุบตั ิการณ์สูงถึงร้อยละ 23.30 แต่จานวนกลุ่มตัวอย่างที่
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดให้เกินกว่าจานวนที่คานวณไว้ตามสู ตรการหาค่ากลุ่มตัวอย่างถึงสองเท่า ก็เพื่อที่จะทาให้
กลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมและกระจายไปให้มากที่สุด รวมทั้งนักศึกษาที่ได้รับการสุ่ มเลือกและผูว้ ิจยั ได้
โทรศัพท์เพื่อนัดหมายก็มีการปฏิ เสธที่ จะให้ความร่ วมมื อตามสิ ทธิ ของนักศึ กษาอยู่หลายราย ดังนั้นการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อคัดกรองจึงได้กระทาอย่างระมัดระวังและรอบคอบที่สุด อัตราของอุบตั ิการณ์ภาวะ
ซึ ม เศร้ า ที่ พ บในนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ในงานวิ จัย นี้ ก็ อ าจนับ ได้ว่ า มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ แ สดงการบ่ ง ชี้
สภาวการณ์ โรคซึ ม เศร้ า ของนัก ศึ ก ษาได้ระดับ หนึ่ ง ผลการส ารวจนี้ ท าให้เห็ นว่า การเอาใจใส่ และการ
ตระหนักว่าชี วิตในมหาวิทยาลัยนั้นสามารถทาให้บุคคลเกิดอาการหรื อภาวะซึ มเศร้าได้มากที่สุดช่วงหนึ่ ง
ของชีวิตเยาวชนไทยในช่วงวัยที่เป็ นนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาวิ จัย นี้ ท าให้ เ ห็ น ว่ า ชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ควรเป็ นเรื่ อ งที่ ต้อ งได้รั บ
การศึกษาและดาเนินการวิจยั อย่างจริ งจัง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสี ยด้านทรัพยากรบุคคลของไทย ไม่วา่ จะเป็ น
ปัจจัยที่ทาให้นกั ศึกษาเพศชายมีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าเพศหญิง บริ บททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
ใดในมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา หรื อแม้แต่ การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบ
การเตรี ยมพร้อมของทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้นกั ศึกษาที่ประสบภาวะซึ มเศร้าได้ประเมิน ตนเอง การมีแบบ
คัดกรองที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ วิถีชี วิตของช่วงวัยนัก ศึ กษา ความสะดวกที่ จะเข้าถึงการบริ การ
ช่วยเหลือของทางมหาวิทยาลัย และการบริ การที่ เป็ นลัก ษณะของสวัสดิ การควรจะได้รับการพัฒ นาใน
รู ปแบบและทิศทางใด นอกจากนี้ การทาให้เกิดโครงสร้างในการช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย
หรื อคณะ เช่น ศูนย์บริ การให้การปรึ กษา ระบบป้องกันการฆ่าตัวตาย หรื อกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เหล่านี้ ลว้ น
แล้วแต่ จะช่ วยให้นัก ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย มี สภาวะที่เหมาะสมในการเรี ย น นัก ศึ ก ษาที่ มี ภาวะซึ มเศร้า
สามารถประสบความส าเร็ จในการศึ ก ษาได้ สามารถออกไปทาประโยชน์ และเป็ นก าลังส าคัญ ให้กับ
ประเทศชาติได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการวิจยั “การสารวจภาวะซึ มเศร้าของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย: การศึกษา
เฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ” ซึ่ งอยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจยั “ภาษา การสื่ อสาร และโรคซึ มเศร้า : การสารวจ
แนวทางพัฒนาการ สื่ อสารด้านโรคซึ มเศร้ าเพื่อคุณภาพชี วิตที่ยงั่ ยืนของเยาวชนไทย” ได้รับการสนับสนุ นจากกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)
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