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บทคัดย่อ:
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ปัจจัยทำ�นายปัญหาทางจิตเวชของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อุษา น่วมเพชร และคณะ

เด็ ก และเยาวชนชายบ้านกรุณา โดยใช้เครื่องมือวิจัย จำ� นวน 5 ชุ ด ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ วไป
2) แบบวัดการตอบสนองทางความคิดต่อสถานการณ์ 3) แบบวัดการควบคุมตนเอง 4) แบบวัดเหตุการณ์ที่สร้าง
ความยุ่งยากใจ และ 5) แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างเพื่อวินิจฉัยโรคจิตเวช ฉบับภาษาไทย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 110 ราย มีอายุเฉลี่ย 16.92 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.02) ใช้สารเสพติด
ในครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 14.25 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.68) และพบว่าปัจจัยด้านแหล่งทักษะภายในตนเอง
มีความสัมพันธ์เชิงทำ�นายกับความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม ซึ่งมีอำ�นาจการทำ�นายเท่ากับร้อยละ
23 โดยที่แหล่งทักษะภายในตนเองเพิ่มขึ้นมีผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้าน
สังคมลดลงประมาณร้อยละ 6 (OR=0.94, 95%CI=0.91-0.97, p=0.00) นอกจากนี้ พบว่า การครุ่นคิด
มีความสัมพันธ์เชิงทำ�นายกับกลุ่มอาการวิตกกังวลมีอำ�นาจการทำ�นายเท่ากับร้อยละ 22 และกลุ่มอาการซึมเศร้า
มีอำ�นาจการทำ�นายเท่ากับร้อยละ 9 ซึ่งการครุ่นคิดเพิ่มขึ้น มีผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการวิตกกังวล
และกลุ่มอาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 (OR=1.09, 95%CI=1.03-1.17, p=0.01) และร้อยละ 7
(OR=1.07, 95%CI=1.01-1.13, p=0.02) ตามลำ�ดับ
สรุป: จากผลการวิจัยควรมีการส่งเสริมแหล่งทักษะภายในตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
แบบต่อต้านสังคม ในขณะเดียวกันปัจจัยด้านการครุ่นคิดที่เพิ่มขึ้นมีผลให้ความเสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการวิตกกังวล
และกลุ่มอาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้ควรได้รับการสอนเกี่ยวกับแหล่งทักษะภายในตนเองและวิธีการคิด
ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิตหรือปัญหาทางจิตเวช
คำ�สำ�คัญ: การครุ่นคิด, ปัญหาทางจิตเวช, สถานพินิจ, เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ, แหล่งทักษะภายในตนเอง

Abstract:

Objective: To investigate the relationship of negative life events, rumination, learned resourcefulness,
and currently psychiatric problems among incarcerated juveniles with a history of substance abuse.
Design: Cross-sectional study.
Materials and methods: Samples aged between 15 and 18 years who had a history of substance abuse
at the Ban Karuna Juvenile Vocational Training Center for Boys. The data were collected by using
5 sets of research instruments: 1) demographic data questionnaires, 2) The Negative Event Scale
(NES), 3) Ruminative Response Scale (RRS), 4) The Self-Control Schedule (SCS), and
5) Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) Thai version. Data were analyzed
by descriptive statistics and logistic regression analysis.
Results: One hundred and ten juveniles completed much of the questionnaire. The mean age of
juveniles was 16.92 years (S.D.=1.02). The mean age of the first time of substance abuse was 14.25
years (S.D.=1.68). The result demonstrated that 23% of variance of antisocial personality disorders
was explained by learned resourcefulness (LR). While LR decreases, the likelihood of being antisocial
personality disorders increases approximately 6% (OR=0.94, 95%CI=0.91-0.97, p=0.00). Additionally,
22

ส§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ã์àÇªสÒÃ »‚·Õè 30 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2555

Predictive factors for Psychiatric Problems Among Incarcerated
Juveniles with a History of Substance Abuse

Nuampet U, et al.

approximately 22% and 9% of variance of anxiety and depressive disorders were explained by
rumination. It was found that the likelihood of being anxiety disorder and depressed increase 9%
(OR= 1.09, 95%CI=1.03-1.17, p=0.01) and 7% (OR=1.07, 95%CI=1.01-1.13, p=0.02), respectively.
Conclusion: Based on these findings, promoting LR may decrease the risk of antisocial personality
disorders, while increasing rumination may also increase the risk of depression and anxiety
disorders. In other words, teaching LR and ways of thinking should be addressed in order
to decrease mental health risks or likelihood of psychiatric problems.
Key words: incarceration, learned resourcefulness, negative life events, psychiatric problems,
			 rumination

บทนำ�

ปั จ จุ บั น ปั ญ หาทางสุ ข ภาพจิ ต ในสถานพิ นิ จ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่มีอัตราการ
เกิดสูง ประมาณร้อยละ 50-90 ของวัยรุ่นผู้กระทำ�
ความผิดในสถานพินิจเป็นเยาวชนต้องเผชิญกับปัญหา
สุขภาพจิต 1,2 และมีความทุกข์ใจสูงกว่าวัยรุ่นทั่วไป 3
นอกจากนี้ มี ร ายงานการวิจัยเกี่ยวกับสารเสพติดของ
วัยรุน่ ในสถานพินจิ ระบุวา่ มากกว่าร้อยละ 50 ของวัยรุน่
ทีเ่ ข้ามาในสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน มีสว่ น
เกีย่ วข้องกับสารเสพติด (เสพหรือทัง้ เสพและจำ�หน่าย)1,4
หรือมีการใช้สารเสพติดหลายชนิดร่วมกัน5
ปัญหาทางจิตเวชและการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น
ในสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ต่ า งก็ มี
ปัจจัยหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จากการทบทวน
งานวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านสถานการณ์ความเครียดหรือ
เหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบ (Negative life events) ทีเ่ กิด
ขึ้นทั้งประเภทรุนแรง มีความสำ�คัญในชีวิต (Major life
events) หรือประเภทที่ทำ�ให้เกิดความยุ่งยากใจในชีวิต
ประจำ�วัน (Daily hassles) โดยเหตุการณ์ในชีวิต
เชิ ง ลบมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของความเสี่ ย ง
ต่อการเกิดปัญหาทางจิตเวชทั้งกลุ่มที่อาการแสดงออก
ภายนอก (Externalizing)6 และกลุม่ ทีอ่ าการแสดงออก
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ภายใน (Internalizing) สำ�หรับปัจจัยด้านการครุ่นคิด
หรือการคิดซ้ำ�ๆ (Rumination) ต่อสถานการณ์ใด
สถานการณ์ ห นึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ทั้ ง ด้ า นอารมณ์ แ ละ
พฤติ ก รรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในวั ย รุ่ น หากมี ก าร
ตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใ นลั ก ษณะของการครุ่ น คิ ด
ทางลบทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บุคคล
ขาดสมาธิและทำ�ให้การเผชิญปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดปัญหาทางจิตเวชได้7 เช่น ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น8
ความวิตกกังวล7,9-11 และการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด12
นอกจากนีป้ จั จัยด้านแหล่งทักษะภายในตนเอง (Learned
resourcefulness) ซึ่งเป็นทักษะสำ�คัญที่มีผลต่อความ
สามารถในการเผชิญกับปัญหาหรือสิ่งกระตุ้น กล่าวคือ
บุคคลที่มีแหล่งทักษะภายในตนเองจะสามารถเผชิญกับ
สิ่งกระตุ้นจากภายในโดยทำ�ให้น้อยลง (Minimize)
ทำ�ให้ลดลง (Reduce) หรือสามารถก้าวผ่านหรือเพิม่ ขีด
ความความอดทน (Master or tolerate) ถ้าไม่สามารถ
ควบคุ ม ปั ญ หาภายในได้ อาจจะไม่ ส ามารถควบคุ ม
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาภายนอกได้13 โดยมีรายงานวิจยั
พบว่ าในเด็ ก และวั ย รุ่ น ที่ มี แ หล่ ง ทั ก ษะภายในตนเอง
ในระดับต่ำ�จะมีภาวะปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น โรค
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม โรค
วิตกกังวล โรคซึมเศร้า14,15 รวมทั้งการใช้สารเสพติด
ในทางที่ผิด16
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วัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นและเป็ น กลุ่ ม เสี่ ย ง
ทวีคูณ (Double jeopardy)17 ซึ่งการเข้าใจในปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นในสถานพินิจฯ
จึงมีความสำ�คัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดูแล
เพื่อส่งเสริมทักษะในการเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิต
และจิตเวชได้มากขึ้น
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์เชิงทำ�นายระหว่างปัจจัยด้านเหตุการณ์
ในชีวิตเชิงลบ การครุ่นคิด แหล่งทักษะภายในตนเอง
และปัญหาทางจิตเวชในปัจจุบัน (กลุ่มอาการซึมเศร้า
กลุ่มอาการวิตกกังวล ภาวะแมเนีย และความผิดปกติ
ทางบุ ค ลิ ก ภาพแบบต่ อ ต้ า นสั ง คม) ของวั ย รุ่ น ที่ ใ ช้
สารเสพติดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อุษา น่วมเพชร และคณะ

โดยศึกษาครั้งนี้มีจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 110 คน
วัยรุ่นทุกรายได้รับการยินยอมให้เข้าร่วมวิจัยจากอธิบดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นผู้แทน
โดยชอบธรรมของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายกำ�หนด
และได้ รั บ การชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย และพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์
ด้วยวาจา พร้อมทัง้ ตัดสินใจยินยอมเข้าร่วมวิจยั ด้วยความ
สมัครใจ

	วิธีการวิจัย
ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบบรรยายภาคตั ด ขวาง
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถามประเมิ น ตนเอง
และการสั ม ภาษณ์ ณ ศู น ย์ ฝึ ก และอบรมเด็ ก และ
เยาวชนชายบ้ า นกรุ ณ า อำ � เภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติ คือ
วัยรุ่น อายุ 15-18 ปี มีประวัติใช้สารเสพติดและกระทำ�
ผิดซึ่งได้รับการควบคุมความประพฤติในศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ไม่มีโรคทางกาย
ทีม่ ผี ลต่อการทำ�งานของการรูค้ ดิ (Cognitive function)
หรือมีอาการทางจิตเวชที่รบกวนการทำ�งานของการรู้คิด
เช่น มีอาการหลงผิด หวาดระแวง หูแว่ว เห็นภาพหลอน
มีอาการทำ�ร้ายตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น เนื่องจากการ
ศึกษาครั้งนี้ไม่ทราบจำ�นวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น
ทางผูว้ จิ ยั จึงใช้การคำ�นวณกลุม่ ตัวอย่างจากการประมาณ
ค่ า ความชุ ก (Prevalence) ซึ่ งได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมในกลุ่มประชากรเดียวกันกับเรื่องที่จะศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีจำ�นวน 20 ข้อ
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ อายุ ศาสนา
และระดับการศึกษา ด้านบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง
ได้แก่ สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นของครอบครั ว การอยู่ อ าศั ย ก่ อ นถู ก จั บ กุ ม
ประวัติการใช้สารเสพติดของสมาชิกในครอบครัว และ
ประวัติการเจ็บป่วยทางจิตของสมาชิกในครอบครัว ด้าน
คดี ได้แก่ คดีที่ถูกจับกุม ครั้งที่ถูกจับกุม และอายุของ
การกระทำ�ผิดครัง้ แรก และด้านสุขภาพ ได้แก่ โรคประจำ�
ตัว และด้านสารเสพติด ได้แก่ อายุ และประเภทของ
การใช้สารเสพติดครั้งแรก การใช้สารเสพติดก่อนการ
ถูกจับกุม การเลิกใช้สารเสพติด และความเกี่ยวข้อง
กับสารเสพติด
2. เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ ในการศึกษาครั้งนี้
หมายถึง การรับรู้ต่อเหตุการณ์ที่ทำ�ให้เกิดความยุ่งยาก
ใจของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประเมินโดยใช้แบบวัดเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ
(The Negative Event Scale: NES) ฉบับภาษาไทย
แปลและพัฒนาโดยพิทักษ์พล บุณยมาลิก18 เป็นแบบ
ประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ ระดั บ การรั บ รู้ ค วามเครี ย ด
ที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์นั้น มี 42 ข้อคำ�ถาม เป็นแบบ
มาตรวัดประมาณค่าเลือกตอบ 6 ระดับ (0=เหตุการณ์
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น 1=เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ไ ม่ มี ค วาม
ยุ่งยากใจ 2=เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นและมีความยุ่งยากใจ
เล็ ก น้ อ ยมาก 3=เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น และมี ค วาม
ยุง่ ยากใจบ้าง 4 =เหตุการณ์ได้เกิดขึน้ และมีความยุง่ ยาก
ใจมาก 5=เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นและมีความยุ่งยากใจมาก
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ที่สุด) ค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0-210 คะแนน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบาค
เท่ากับ 0.95
3. การครุ่นคิด ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง
กระบวนการคิดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ซึ่ ง เป็ น การตอบสนองต่ อ ความเครี ย ด
โดยการคิดวกไปวนมา หรือคิดในทางลบ ประเมินโดยใช้
แบบวั ด การตอบสนองทางความคิ ด ต่ อ สถานการณ์
(Ruminative Response Scale: RRS) ฉบับภาษาไทย
แปลโดย วารีรัตน์ ถาน้อย19 เป็นแบบประเมินตนเอง
ในการตอบสนองต่อการแสดงออกของอารมณ์ทางลบ
ระดับของการครุ่นคิดวัดจากคะแนนของการตอบสนอง
ทางความคิดต่อสถานการณ์นั้นๆ มี 22 ข้อคำ�ถาม
เป็ น แบบมาตรวั ด ประมาณค่ า เลื อ กตอบ 4 ระดั บ
(1=เกื อ บจะไม่ เ คยเลย 2=บางครั้ ง 3=บ่ อ ยครั้ ง
4=เกื อ บจะสม่ำ � เสมอ) ค่ า คะแนนที่ ไ ด้ จ ะอยู่ ร ะหว่ า ง
22-88 คะแนน ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.87
4. แหล่ ง ทั ก ษะภายในตนเอง ในการศึ ก ษา
ครั้งนี้ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับทักษะในการควบคุม
ตนเองต่อการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นในสถานพินิจและ
คุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน ประเมิ นได้ โ ดยใช้ แ บบวั ด
การควบคุมตนเอง (The Self-Control Schedule:
SCS) ฉบับภาษาไทย แปลโดย รุ้งนภา ผาณิตรัตน์20
เป็นแบบประเมินตนเองในการใช้ทักษะในการควบคุม
ตนเองในการเผชิญปัญหา มี 36 ข้อคำ�ถาม เป็นแบบ
มาตรวัดประมาณค่าเลือกตอบ 6 ระดับ (1=ไม่ตรง
หรื อ ไม่ ใ ช่ ลั ก ษณะของฉั น เลย 2=ไม่ ต รงหรื อ ไม่ ใ ช่
ลักษณะของฉันมาก 3=ไม่ตรงหรือไม่ใช่ลักษณะของฉัน
ปานกลาง 4=ตรงหรือเป็นลักษณะของฉันปานกลาง
5=ตรงหรือเป็นลักษณะของฉันมาก 6=ตรงหรือเป็น
ลักษณะของฉันมากที่สุด) ค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง
36-216 คะแนน ในการศึกษาครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.76
5. ปัญหาทางจิตเวช ในการศึกษาครัง้ นี้ หมายถึง
ลั ก ษณะทางคลิ นิ ก ที่ บ่ ง บอกถึ ง สุ ข ภาพจิ ต ในวั ย รุ่ น
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ที่มีประวัติการใช้สารเสพติดในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็ ก และเยาวชน ประเมิ นโดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง
โครงสร้างเพื่อวินิจฉัยโรคจิตเวช (Mini International
Neuropsychiatric Interview: M.I.N.I.)-5.0.0
ฉบับภาษาไทย ของ พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และ
คณะ21 จำ�นวน 16 ชุดวินิจฉัย ได้แก่ โรคหรือภาวะ
ในกลุ่มแกนที่ 1 จำ�นวน 14 ชุด ภาวะฆ่าตัวตาย 1 ชุด
และบุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ ใ นกลุ่ ม แกนที่ 2 อี ก จำ � นวน
1 ชุดวินิจฉัย ซึ่งผู้วิจัยได้รับการเตรียมสมรรถนะในการ
ใช้แบบสัมภาษณ์โดยฝึกร่วมกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การใช้เครื่องมือดังกล่าวจนสามารถประเมินได้แม่นยำ�
ใกล้เคียงกันที่ Inter-rater reliability 0.97
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป โดย
ลักษณะประชากรใช้สถิติพรรณนาการแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำ�หรับการ
วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ทำ � นาย ใช้ ส ถิ ติ วิ เ คราะห์
ถดถอยโลจิสติก (Logistic regression analysis)
กำ�หนดค่านัยสำ�คัญทางสถิติ p<0.05

ผลการศึกษา

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 110 คน มีอายุอยู่ในช่วง 15-18 ปี อายุเฉลี่ย
16.92 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.02) ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 52.73) มีการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุเฉลี่ยที่เข้ามารับการ
ฝึกอบรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนคือ
16 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.29) และอายุเฉลี่ย
ของการใช้ ส ารเสพติ ด ครั้ ง แรกคื อ 14.25 ปี (ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.68) มากกว่าครึ่งที่บิดามารดา
ไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน (ร้อยละ 52.73) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของครอบครัว 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 40.91)
มี ส มาชิ กในครอบครั วใช้ ส ารเสพติ ด (ร้ อ ยละ 60)
กลุ่มตัวอย่างจะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดโดยเป็นผู้เสพ
และผู้จำ�หน่าย (ร้อยละ 50.91) (ตารางที่ 1)
25

อุษา น่วมเพชร และคณะ

ปัจจัยทำ�นายปัญหาทางจิตเวชของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n=110)
ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวน
(คน)

ร้อยละ

อายุ (ปี)			
อายุครั้งแรกที่เข้าในศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา
15
16
14.54		 น้อยกว่า 12 ปี
1
0.91
16
13
11.82		 12-15 ปี
38
34.55
17
45
40.91		 16-17 ปี
62
56.36
18
36
32.73		 ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
9
8.18
ค่าต่ำ�สุด = 15 ค่าสูงสุด = 18 ค่าเฉลี่ย = 16.92 		 ค่าต่ำ�สุด = 10 ค่าสูงสุด = 18 ค่าเฉลี่ย = 16.04
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.02 				 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.29
ระดับการศึกษา			
อายุที่ใช้สารเสพติดครั้งแรก (ปี)
ไม่ได้เรียนหนังสือ
4
3.64		 น้อยกว่า 12
9
8.18
ประถมศึกษา
39
35.45		 12-15
78
70.91
มัธยมศึกษาตอนต้น
58
52.73		 16-17
23
20.91
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
9
8.18		 ค่าต่ำ�สุด = 10 ค่าสูงสุด = 17 ค่าเฉลี่ย = 14.25
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		
		 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.68
สถานภาพสมรสของบิดามารดา			รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว (บาท)
อยู่ด้วยกัน
52
47.27		 ต่ำ�กว่า 5,000
19
17.27
แยกกันอยู่
35
31.82		 5,001-10,000
45
40.91
หย่าร้าง
5
4.54		 10,001-15,000
19
17.27
บิดาเสียชีวิต
10
9.09		 15,001-20,000
11
10.00
มารดาเสียชีวิต
4
3.64		 20,001-30,000
9
8.18
ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต
4
3.64		 30,001-50,000
3
2.73
การใช้สารเสพติดของสมาชิกในครอบครัว				 สูงกว่า 50,000
4
3.64
ไม่มีสมาชิกในครอบครัวใช้สารเสพติด 44
40.00
ความเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
บิดา
32
29.10		 เป็นผู้เสพ
54
49.09
มารดา
3
2.73		 เป็นทั้งผู้เสพและผู้จำ�หน่าย
56
50.91
ทั้งบิดาและมารดา
6
5.45			
ญาติ
18
16.36			
ทั้งบิดา มารดา และญาติ
7
6.36
		

ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ทำ � นายกั บ ปั ญ หา
ทางจิตเวชอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 พบว่า
ปั จ จั ย ด้ า นแหล่ ง ทั ก ษะภายในตนเองสามารถทำ � นาย
ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบ
ต่อต้านสังคม ซึ่งมีอำ�นาจการทำ�นายเท่ากับร้อยละ 23
(Negelkerke R2=0.23) โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน

แหล่งทักษะภายในตนเองเพิ่มขึ้นจะมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมลดลง
ประมาณร้อยละ 6 (OR=0.94, 95%CI=0.91-0.97, p=
0.00) สำ�หรับการครุน่ คิดสามารถทำ�นายความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดกลุม่ อาการวิตกกังวล ซึง่ มีอ�ำ นาจการทำ�นาย เท่ากับ
ร้อยละ 22 (Negelkerke R2=0.22) โดยกลุ่มตัวอย่าง
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ที่มีคะแนนการครุ่นคิดเพิ่มขึ้นจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด
กลุ่มอาการวิตกกังวลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 (OR=1.09,
95%CI=1.03-1.17, p=0.01) นอกจากนี้ การครุ่นคิด
ยังสามารถทำ�นายความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดกลุม่ อาการซึมเศร้า
ด้วย ซึง่ มีอ�ำ นาจการทำ�นายเท่ากับร้อยละ 9 (Negelkerke
R 2=0.09) โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ค ะแนนการครุ่ น คิ ด

Nuampet U, et al.

เพิ่ ม ขึ้ น จะมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด กลุ่ ม อาการซึ ม เศร้ า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (OR=1.07, 95%CI=1.01-1.13, p=
0.02) สำ�หรับผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าไม่มีปัจจัยใด
ที่มีความสัมพันธ์เชิงทำ�นายกับภาวะแมเนียของวัยรุ่น
ที่มีประวัติใช้สารเสพติดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ระหว่างปัจจัยทำ�นายกับปัญหาทางจิตเวชในปัจจุบัน
ปัจจัยทำ�นาย

Coefficient

ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม
การครุ่นคิด
0.00
แหล่งทักษะภายในตนเอง
-0.06
เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ
0.01
ค่าคงที่
7.46
สัมประสิทธิ์การทำ�นาย (Negelkerke R2)=0.23
กลุ่มอาการวิตกกังวล	
การครุ่นคิด
0.09
แหล่งทักษะภายในตนเอง
-0.02
เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ
0.00
ค่าคงที่
-2.81
สัมประสิทธิ์การทำ�นาย (Negelkerke R2)=0.22
กลุ่มอาการซึมเศร้า	
การครุ่นคิด
0.07
แหล่งทักษะภายในตนเอง
-0.01
เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ
-0.01
ค่าคงที่
-1.60
สัมประสิทธิ์การทำ�นาย (Negelkerke R2)=0.09
ภาวะแมเนีย
การครุ่นคิด
0.03
แหล่งทักษะภายในตนเอง
-0.01
เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ
0.01
ค่าคงที่
0.13
สัมประสิทธิ์การทำ�นาย (Negelkerke R2)=0.09

95% Confidence
interval

S.E.

Wald

p-value

Odds Ratio

0.03
0.02
0.01
2.66

0.01
12.59
1.96
7.85

0.91
0.00
0.16
0.00

1.00
0.94
1.01
1.74

0.95-1.06
0.91-0.97
0.99-1.03

0.03
0.02
0.01
2.57

7.89
1.28
0.24
1.20

0.01
0.26
0.62
0.27

1.09
0.98
1.00
0.06

1.03-1.17
0.95-1.01
0.99-1.02

0.03
0.01
0.01
2.24

5.61
0.60
0.54
0.55

0.02
0.44
0.46
0.46

1.07
0.99
0.99
0.19

1.01-1.13
0.96-1.02
0.98-1.01

0.03
0.01
0.01
2.15

1.17
0.87
1.87
0.00

0.28
0.35
0.17
0.95

1.03
0.99
1.01
1.13

0.98-1.08
0.96-1.01
0.99-1.02

มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p<0.05, Coefficient = ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยทำ�นาย, S.E. (Standard error) = ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน, Wald = Wald Statistics, Odds ratio = อัตราการเปลี่ยนแปลงของความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาทางจิตเวช
เมื่อตัวแปรทำ�นายเปลี่ยนไปหนึ่งหน่วย, 95% Confidence interval = ช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
Songkla Med J Vol. 30 No. 1 Jan-Feb 2012

27

ปัจจัยทำ�นายปัญหาทางจิตเวชของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

อุษา น่วมเพชร และคณะ

วิจารณ์

จากการศึกษา พบว่า การครุน่ คิดมีความสัมพันธ์
เชิ ง ทำ � นายกั บ กลุ่ ม อาการซึ ม เศร้ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลการศึกษาที่ผ่านมาที่ระบุว่าปัจจัยด้านการครุ่นคิด
มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า8,22,23 โดยการครุ่นคิด
เป็ น รู ป แบบของการตอบสนองต่ อ ภาวะตึ ง เครี ย ด
เกี่ยวข้องกับการคิดซ้ำ�ๆ วกไปวนมา โดยหมกมุ่นอยู่กับ
ภาวะเครียดนั้นๆ แม้ว่าเหตุการณ์รอบตัวจะปรับเปลี่ยน
ไปแล้วก็ตาม ส่งผลให้บุคคลขาดสมาธิ ขัดขวางการคิด
แก้ไขปัญหา และทำ�ให้การเผชิญปัญหาไม่มปี ระสิทธิภาพ
ซึ่ ง Nolen-Hoeksema 7 กล่ าวว่ า อาการซึม เศร้ า
เนื่องจากอิทธิพลของการครุ่นคิด ทำ�ให้อาการซึมเศร้า
รุนแรงและระยะเวลานานขึ้น นอกจากนี้การครุ่นคิด
มีความสัมพันธ์เชิงทำ�นายกับกลุ่มอาการวิตกกังวลด้วย
โดยสามารถทำ�นายกลุ่มอาการวิตกกังวลได้ร้อยละ 22
มีรายงานวิจัยสนับสนุนถึงการครุ่นคิดมีความสัมพันธ์
กั บ ความวิ ต กกั ง วล 7,9-11 ซึ่ ง อาการวิ ต กกั ง วลเกิ ด ขึ้ น
เมื่อมีความเครียดเข้ามากระทบ ทำ�ให้เกิดความรู้สึก
สับสน เครียด กังวล หรือไม่มีความสุข โดยเฉพาะ
ในบุ ค คลที่ มี ก ารครุ่ น คิ ด ก็ จ ะคิ ด วกวนซ้ำ � ซากกั บ สิ่ ง
ที่มากระทบ อาจจะต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ จึงทำ�ให้เกิดความวิตกกังวลรุนแรงยิ่งขึ้น
ปัจจัยด้านแหล่งทักษะภายในตนเอง เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้าน
สังคมของวัยรุ่นที่มีประวัติใช้สารเสพติดในสถานพินิจ
และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชนโดยสามารถทำ � นายได้
ร้อยละ 23 จากการศึกษาทีผ่ า่ นมายังไม่พบความสัมพันธ์
ของแหล่ ง ทั ก ษะภายในตนเองกั บ ความผิ ด ปกติ ท าง
บุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม สำ�หรับในกลุม่ วัยรุน่ จะพบ
การศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งทักษะภายในตนเองกับ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด โดยมีผลการศึกษาระบุว่า
วั ย รุ่ น ที่ ใ ช้ ส ารเสพติ ด จะมี แ หล่ ง ทั ก ษะภายในตนเอง
ค่อนข้างต่ำ�24 แม้ว่าจากผลการวิจัยที่ผ่านมาจะไม่ได้
ระบุความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทักษะภายในตนเองกับ
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมโดยตรง
ซึ่งลักษณะเฉพาะของกลุ่มความผิดปกติทางบุคลิกภาพ

แบบต่อต้านสังคมนัน้ จะมีอารมณ์ไม่มนั่ คง อาจจะมากไป
หรือน้อยไปไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่น
ขาดการควบคุมที่ดี25 ดังนั้นอาจจะอธิบายได้ว่าแหล่ง
ทักษะภายในตนเองจะมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา โดยแหล่งทักษะภายในตนเองมีผลต่อความ
สามารถในการควบคุมตนเอง ซึง่ Rosenbaum13 กล่าวว่า
แหล่ ง ทั ก ษะภายในตนเองเสมื อ นภู มิ คุ้ ม กั น ทางจิ ตใจ
ของบุคคล เป็นกลวิธีของบุคคลในการควบคุมความคิด
และอารมณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์ภายใน ประกอบด้วย
ทักษะในการควบคุมตนเอง ทักษะกลวิธใี นการแก้ปญ
ั หา
ทั ก ษะเลื่ อ นความต้ อ งการ/ความพึ ง พอใจ รวมทั้ ง มี
การรับรูใ้ นความสามารถของตนเอง โดยทำ�ให้สถานการณ์
ภายในน้อยลง ลดลง หรือสามารถก้าวผ่านหรือเพิ่ม
ขีดความอดทน ดังนั้นหากวัยรุ่นมีแหล่งทักษะภายใน
ตนเองในการควบคุมอารมณ์ระดับต่�ำ ก็จะทำ�ให้ไม่สามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต หรือไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้เหมาะสม และในที่สุดก็จะส่งผลให้
เกิ ด พฤติ ก รรมที่ เ บี่ ย งเบนในลั ก ษณะต่ อ ต้ า นสั ง คมได้
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ พ บว่ า ไม่ มี ปั จ จั ย ใดที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงทำ�นายกับภาวะแมเนียของวัยรุ่นที่มี
ประวั ติ ใ ช้ ส ารเสพติ ดในสถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก
และเยาวชน จากการทบทวนวรรณกรรมยั ง ไม่ พ บ
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวกับภาวะ
แมเนียในกลุ่มวัยรุ่น อย่างไรก็ตามสามารถอธิบายได้
ดังนี้ ประการแรก เนื่องจากภาวะแมเนียจะมีสภาวะ
ทางอารมณ์ ที่ ค รึ ก ครื้ น สนุ ก สนาน หรื อ แปรปรวน
หงุดหงิดง่าย ร่วมกับความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ตามสภาพอารมณ์ที่ผิดปกติ26 หรือมีลักษณะความคิด
แล่นเร็ว และรูปแบบการคิดของวัยรุ่นที่มีอาการแมเนีย
จะไม่หมกมุน่ อยูก่ บั ความทุกข์ใจ โดยมักจะสนใจกิจกรรม
ที่ ทำ �ให้ เ พลิ ด เพลิ น มากกว่ า 27 จึ ง อาจจะเป็ น สาเหตุ
ส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้การครุ่นคิดไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
แมเนี ย ของวั ย รุ่ น ที่ ใ ช้ ส ารเสพติ ด ในสถานพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนในการศึกษาครั้งนี้ ประการ
ที่สอง เนื่องด้วยปัจจัยด้านเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ และ
ด้ า นแหล่ ง ทั ก ษะภายในตนเองไม่ มี ร ายงานถึ ง ความ
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สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะแมเนี ยโดยตรง แต่ อ าจจะอธิ บ าย
ผ่านปัญหาทางจิตเวชอื่นซึ่งมีการระบุอย่างชัดเจนว่า
มีความเกีย่ วข้องกับโรคอารมณ์สองขัว้ 28 โรคซนสมาธิสนั้
หรือพฤติกรรมเกเรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและ
วัยรุ่น29 จากการทบทวนวรรณกรรมของ Wozniak
และคณะ30 พบว่า เด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะแมเนีย จะพบ
โรคซนสมาธิสั้นได้สูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งสาเหตุสำ�คัญ
ของปั ญ หาทางจิ ต เวชดั ง กล่ า วจะมี ค วามสั ม พั น ธ์ จ าก
พันธุกรรมในครอบครัว และ Chang และคณะ31 พบว่า
บุ ต รของผู้ ป่ ว ยโรคอารมณ์ ส องขั้ ว จะมี ภ าวะแมเนี ย
ร่วมกับโรคซนสมาธิสั้นถึงร้อยละ 80 และโรคอารมณ์
สองขั้วในช่วงที่มีภาวะแมเนียมักจะไม่มีความสัมพันธ์
กับความกดดันภายนอก ดังนั้นสรุปได้ว่า ปัจจัยทาง
พันธุกรรมอาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแมเนีย
ของกลุ่มวัยรุ่นมากกว่าปัจจัยทางด้านจิตสังคม
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ปั ญ หา
ทางจิตเวชของกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ ในประเทศไทย
ปัจจุบนั พบไม่มากนัก โดยการศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความ
สนใจความชุกของการเกิดปัญหาทางจิตเวชมากกว่า
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ด้ า นต่ า งๆ ดั ง นั้ น
ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางจิตเวช
ของวัยรุ่นกลุ่มนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้การดูแล
ช่วยเหลือที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้
มีข้อจำ�กัดเนื่องจากการประเมินปัญหาทางจิตเวชด้วย
แบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ งโครงสร้ า งเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ยโรคจิ ต เวช
ดังกล่าว อาจจะยังไม่ครอบคลุมปัญหาทางจิตเวชในกลุม่
เด็กและวัยรุ่น เช่น โรคซนสมาธิสั้น โรคพฤติกรรม
ต่อต้านท้าทาย หรือพฤติกรรมเกเร เป็นต้น
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา
ทางจิตเวชของกลุ่มวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนนัน้ อาจจะมีปจั จัยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ระดับ
การศึ ก ษา ฐานะทางเศรษฐกิ จ ลั ก ษณะการเลี้ ย งดู
ของครอบครัว เป็นต้น ดังนั้นควรมีการศึกษาปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับปัญหาทางจิตเวชของวัยรุน่ กลุม่ นีเ้ พือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจและให้การดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
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