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ภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชน:
จะช่วยอย่างไร?

ภาพ : https://www.tcijthai.com

ภาวะซึมเศร้า กำ�ลังเป็นปัญหาใหญ่ของเยาวชนทั่วโลก ภาวะซึมเศร้าส่งผลต่อการคิด ความรู้สึก พฤติกรรม รวมถึง
สภาวะอารมณ์ที่หดหู่และปัญหาสุขภาพ และมีโอกาสเกิดได้บ่อยในเด็กและเยาวชนที่อายุระหว่าง 10-18 ปี ซึ่งเด็ก
ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นผู้ใหญ่ที่มีภาวะซึมเศร้า และพ่อแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าก็จะมีความเสี่ยงที่มีลูก
ที่มีภาวะซึมเศร้าเช่นกัน ภาวะซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุสำ�คัญของการนำ�ไปสู่การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น โดยเด็กและเยาวชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสถิติการฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน สูงเป็นอันดับที่สองของโลก

ภาวะซึ ม เศร้ า เป็ น สาเหตุ ส� ำ คั ญ ของการน� ำ ไปสู ่
การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น แม้ว่าการฆ่าตัวตายของเยาวชน
จะไม่ ไ ด้ มี ส าเหตุ ม าจากภาวะซึ ม เศร้ า เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
แต่อุบัติการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามีความ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะเห็นคุณค่า
ในตนเองในระดับต�่ำ มีความเปราะบางทางอารมณ์ที่สูง
รวมถึงมีความยากล�ำบากในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง
ดังนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งกระตุ้นจึงน�ำไปสู่การหา
ทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย เช่น วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า
เมือ่ ถูกกลัน่ แกล้งจะยิง่ มีแนวโน้มสูงในการฆ่าตัวตาย1
จากการส�ำรวจขององค์การอนามัยโลกในปี 2559
เด็กและเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสถิติ

การฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน สูงเป็นอันดับ
ที่ ส องของโลก รองจากภู มิ ภ าคยุ โรป สิ่ ง ที่ น ่ า ตกใจคื อ
การฆ่าตัวตายเริม่ พบตัง้ แต่เด็กอายุ 10 ปี การส�ำรวจสาเหตุ
การตายของคนอายุ 15-29 ปี ขององค์การอนามัยโลก
สาเหตุการตาย 3 อันดับแรก คือ อุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย
และการถูกท�ำร้าย2 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ส�ำรวจอีกครั้ง
ในปี 2561 ก็ พ บสาเหตุ ก ารตายของเด็ ก และเยาวชน
อายุ 10-19 ปี ยังคงเหมือนกับผลการส�ำรวจในปี 2016
บทความนี้เป็นการอภิปรายสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าและ
การฆ่าตัวตายในประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงของเยาวชนต่อ
ภาวะซึมเศร้า และแนวทางการป้องกันและลดปัญหาภาวะ
ซึมเศร้าดังกล่าว
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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สถานการณ์ในประเทศไทย

กรมสุขภาพจิต รายงานว่า ในปี 2560 กลุ่มเยาวชน
อายุ 20-24 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายที่ 4.94 ต่อประชากร
แสนคน ในปี 2561 เพิม่ ขึน้ เป็น 5.33 ต่อประชากรแสนคน
จากข้อมูลสายด่วนสุขภาพจิต 1323 พบว่า มีกลุ่มเยาวชน
โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น จากการให้
บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ทงั้ สิน้ 70,534 ครัง้ มี 10,298 ครัง้
เป็นผู้ใช้บริการที่มีอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.6 ของ
จ�ำนวนการให้บริการทัง้ หมด โดย 5 อันดับปัญหาทีพ่ บมาก
ทีส่ ดุ ในกลุม่ เด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาความเครียดหรือ
วิตกกังวล ปัญหาทางจิตเวช ปัญหาความรัก ปัญหาซึมเศร้า
และปัญหาครอบครัว3
นอกจากนี้ อีกหนึ่งความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน
ในปัจจุบันต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าคือ ความเข้มแข็งของ
สถาบั น ครอบครั ว ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ 4 ได้ ส� ำ รวจ
แนวโน้มของการอยูด่ ว้ ยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลกู ในครัวเรือนไทย
ตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2555 พบว่าการอยู่ด้วยกันพร้อมหน้า
พ่อแม่ลกู มีแนวโน้มลดลง ดังนัน้ ความเปราะบางของสถาบัน
ครอบครัวจึงเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความเสีย่ งในการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าของเด็กและวัยรุ่น
จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ของนิสติ นักศึกษาในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2556-25585,6,7,8,9
มีข้อค้นพบดังนี้
1. นิสิตนักศึกษายิ่งชั้นปีสูง ยิ่งซึมเศร้ามาก
2. ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีนิสิตนักศึกษาที่เคยมี
ความคิดที่จะฆ่าตัวตายถึงร้อยละ 6.4 ของจ�ำนวนนิสิต
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,600 คน
3. คนที่นิสิตนักศึกษาขอความช่วยเหลือเป็นคนแรก
เมื่อพบว่าตนเองมีปัญหา คือ เพื่อน
4. สถานที่ที่ใช้ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ เป็นหอพัก รองลง
มาคือ บ้าน
5. สาเหตุของการฆ่าตัวตาย อันดับ 1 คือ การทะเลาะ
กับคนใกล้ชิด อันดับ 2 คือ ปัญหาการเรียน และอันดับ 3
คือ ปัญหาความรัก
6. ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ภาวะ
สุขภาพ/โรคประจ�ำตัว ความวิตกกังวล/ความเครียด ความ
สัมพันธ์ที่ไม่ดีกับบิดา มารดาและเพื่อน การไม่มีเพื่อนที่
สามารถพูดคุยได้ การมีความทุกข์ทางใจ ความคิดอัตโนมัติ
ทางลบ การครุน่ คิด เหตุการณ์เชิงลบ และบุคลิกภาพของพ่อแม่
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สุขภาพคนไทย 2563

ภาพ : https://www.freepik.com

7. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า ได้แก่ รายได้ที่
เพียงพอ ความสามารถในการฟืน้ พลัง บรรยากาศครอบครัว
ที่ดี และการเห็นคุณค่าในตนเอง

ปัจจัยเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยต่อภาวะ
ซึมเศร้า

ในประเทศไทย สามารถรวบรวมปัจจัยเสีย่ งหลักทีม่ ผี ล
ต่อภาวะซึมเศร้าได้ ดังนี้
1. คนที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า คือ คนใกล้ชิด
กับความสูญเสีย มีงานวิจัยหลายงานที่พบว่า นักศึกษาที่
เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ามากกว่าคณะอื่น คือคณะพยาบาล
เพราะต้องพบเจอกับการเจ็บปวด การตายของผู้อื่นเป็น
ประจ�ำ ดังนัน้ กลุม่ เพือ่ นและคนใกล้ชดิ ทีเ่ ผชิญกับเหตุการณ์
การสูญเสียเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า
2. การเสนอข่าวการฆ่าตัวตาย หรือการท�ำร้ายตัวเอง
ซ�้ำ  ๆ ย�้ำ  ๆ การเสนอข่าวซ�้ำหรือการขุดคุ้ยเรื่องราวของ
ผูท้ เ่ี ป็นข่าวมีความเสีย่ งต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือ
“Copycat” เพราะข่าวพวกนีส้ ง่ ผลกระทบบุคคลหลายกลุม่
ได้แก่
• คนทีม่ ภี าวะซึมเศร้าซึง่ มีความเปราะบางทางอารมณ์
อาจเลียนแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ผิดวิธี
• คนใกล้ชิดที่บริโภคข่าวซ�้ำ ๆ ท�ำให้เกิดการตอกย�้ำ
ความรูส้ กึ น�ำไปสูค่ วามเสีย่ งต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงไม่ควรหาคนผิด เพราะ
คนที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นบุคคลที่มีความ “เปราะบางทาง
จิตใจ” ความเปราะบางนี้เป็นการสะสมจากประสบการณ์
ทีเ่ จอจากเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวติ พอมาเจอสิง่ กระตุน้ หรือ
Trigger ก็มโี อกาสท�ำให้เกิดการแตกสลายได้ รวมถึงผูใ้ กล้ชดิ
ที่เป็นผู้สูญเสียจากเหตุการณ์อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะซึมเศร้า

3. การเน้นผลสัมฤทธิ์ และการเปรียบเทียบแข่งขัน
ทีม่ ากเกินไป การตัง้ ใจเรียน เป็นเด็กดี อาจไม่เพียงพอต่อการ
สร้างภูมคิ มุ้ กันในชีวติ เด็กทีเ่ รียนเก่งมาตลอด ไม่เคยผิดหวัง
เลย และเด็กที่ผิดหวังมาตลอด เด็ก 2 กลุ่มนี้เสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้า เด็กและเยาวชนในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประสบกับปัญหาสุขภาพจิตที่มีสาเหตุ
มาจากการเรียน เช่น ในประเทศเวียดนาม โรงพยาบาล
จิตเวช Mai Huong ซึง่ ตัง้ อยูท่ กี่ รุงฮานอย ได้สำ� รวจนักเรียน
ประถมและมัธยมต้นจ�ำนวน 1,200 คนในกรุงฮานอย พบว่า
19.4% ของนักเรียนมีปัญหาทางจิต สาเหตุส่วนใหญ่ของ
ปัญหามาจากแรงกดดันให้เรียนหนักจากผู้ปกครอง10
ในประเทศไทย งานวิจัยที่สนับสนุนโดยส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า
เด็กไทยเรียนหนักที่สุดในโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น โดย
โรงเรียนในไทยส่วนใหญ่ มีการจัดตารางให้เด็กเรียนวันละ
8-10 คาบต่อวัน มีนักเรียนบางส่วนรู้สึกเบื่อจนไม่อยาก
เรียน และเด็กไทยร้อยละ 87 มีเวลาพูดคุยกับพ่อแม่เพียงวัน
ละ 10 นาที11 ส่วนประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีการ
แข่งขันค่อนข้างสูงทั้งการเรียน และการท�ำงาน12 เริ่มมีการ

ปรับเปลี่ยนแนวทางจัดการศึกษา เป็นการเรียนรู้เพื่อการ
ใช้ชีวิต จะไม่มีการจัดอันดับผลการเรียน แต่เน้นให้เด็กได้
แข่งกับตนเอง นอกจากนี้นักจิตวิทยาหลายคนได้น�ำเสนอ
ทฤษฎีทที่ ำ� ให้เราได้ตระหนักว่าเด็กแต่ละคน “เก่งกันคนละ
อย่าง” เช่น ทฤษฎี Multiple intelligence ของ Howard
Gardner13 ท�ำให้เราได้ตระหนักว่าเราไม่จ�ำเป็นต้องเปรียบ
เทียบเด็กว่าใครดีกว่ากัน เพราะเขาเก่งกันคนละอย่าง
4. วิถีชีวิตของเด็กติดจอ/เด็กในเมืองที่ต้องเร่งรีบ
เด็ ก ใน Generation นี้ ที่ เราเรี ย กว่ า “Screenager”
ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอ นอนดึก ตื่นเช้า พักผ่อนน้อยก็เสี่ยง
ต่อภาวะซึมเศร้า งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Pittsburgh
ศึกษาทดลองโดยใช้วธิ กี ารวัดคลืน่ สมองกับเด็กอายุ 5-15 ปี
จ�ำนวน 35 คน เด็กที่นอนน้อยมีการรับรู้ถึงความพึงพอใจ
น้อยลง14 มีงานวิจัยหลายงานที่ค้นพบผลที่สอดคล้องกันว่า
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้า นั่นคือจ�ำนวนชั่วโมงในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ยิ่ ง มากยิ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความเสี่ ย งต่ อ การมี ภ าวะซึ ม เศร้ า
ในระดับสูง15

การป้องกันและลดการเกิดภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาวะและปัญหาสังคม
ที่ ร ้ า ยแรง และบ่ อ นท� ำ ลายคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากร
สังคมไทยและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ควรร่วมกันด�ำเนินการ
เพื่อป้องกันและลดการเกิดภาวะซึมเศร้า ดังนี้
1. ปลู ก ฝั ง กรอบการคิ ด แบบเติ บ โต (Growth
Mindset) 16 สาเหตุ ห นึ่ ง ของการเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า คื อ
กระบวนการคิดเชิงลบ หรือการคิดแบบยึดติดที่มองว่า
ความล้ ม เหลวหรื อ ความผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น เพราะความ
สามารถของตัวบุคคล และน�ำไปสู่การรับรู้ตนเองว่าไม่มี
ความสามารถ ซึ่งตรงข้ามกับการคิดแบบเติบโตที่มองว่า
ความล้ ม เหลวท� ำ ให้ ไ ด้ เรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเอง ดั ง นั้ น
กระบวนการคิดที่แตกต่างกันท�ำให้เด็กและเยาวชนมีการ
ปฏิบตั ติ นเมือ่ เจอกับปัญหาในรูปแบบทีต่ า่ งกัน ผูท้ มี่ โี อกาส
เสีย่ งต่อการรับรูต้ นเองในเชิงลบ คือกลุม่ คนทีม่ กี ารคิดแบบ
ยึดติด ปัญหานี้พ่อแม่หรือครูอาจารย์ช่วยได้ในการเป็น
แบบอย่างในการมองโลก ใช้ประสบการณ์ล้มเหลวที่เด็ก
อาจได้เจอ เป็นโอกาสในการสอนมุมมอง ใช้วิกฤตินี้ให้เป็น
โอกาส และเรียนรู้จากมัน
ภาพ : https://www.rajavithi.go.th
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ผู้ที่มีความคิดเติบโตจะมองว่าความสามารถเป็นสิ่งที่
พัฒนาได้ ความพยายามและมุง่ มัน่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาความ
สามารถของตนเอง น้อมรับค�ำวิจารณ์เพือ่ การพัฒนาตนเอง
รวมถึงเรียนรูจ้ ากความล้มเหลวทีต่ นเองได้เจอ เพือ่ เป็นแรง
ไปสูก่ ารพัฒนาตนเอง ส่วนผูท้ มี่ คี วามคิดยึดติดจะสะเทือนใจ
และโทษตนเองเมื่อเจอกับความล้มเหลว และมองว่าตน
พัฒนาต่อไปไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่มีความคิดเติบโตและผู้ที่มี
ความคิดยึดติดจึงมีการปฏิบัติต่างกันเมื่อเจอกับอุปสรรค
ผูท้ มี่ คี วามคิดเติบโตจะมองว่าอุปสรรคเป็นโอกาสของการเรียนรู้
ส่วนผูท้ มี่ คี วามคิดยึดติดมองว่าอุปสรรคเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรจะมี
เพราะมีแล้วท�ำให้เขาไม่สามารถท�ำอะไรให้สำ� เร็จได้
จึงเห็นได้ว่ากระบวนการคิดมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อเด็กและเยาวชน การฝึกกระบวนการคิดเชิงบวกจะเป็น
ภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหา
และอุปสรรคที่พวกเขามีโอกาสเจอได้ตลอด
2. สะสมทุ น ชี วิ ต ให้ กั บ เด็ ก (เพิ่ ม ปั จ จั ย เสริ ม
ลดปัจจัยเสีย่ ง) ฝึกให้เจอทัง้ ความล้มเหลวและความส�ำเร็จ
การท�ำอะไรได้สำ� เร็จมาตลอด อาจท�ำให้เด็กเสีย่ งต่อการรับ
ไม่ได้ หรือช็อค เมื่อเจอกับความผิดหวัง/ล้มเหลว รวมถึง
เด็กทีไ่ ม่เคยท�ำอะไรได้สำ� เร็จเลย ก็ควรจะสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับรู้ว่าเขามีคุณค่าและสามารถท�ำอะไรได้ส�ำเร็จบ้าง
มีคำ� ถามหนึง่ ทีค่ นในสังคมสงสัย คือ ท�ำไมเด็กเรียนเก่ง
หลายคนมีภาวะซึมเศร้า? ในมุมของผูเ้ รียนแต่ละคน ผูเ้ รียน
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน เช่น มีภมู คิ มุ้ กันในชีวติ ทีไ่ ม่เท่ากัน
หรือมีความสามารถในการฟืน้ พลังทีไ่ ม่เท่ากัน ซึง่ ปัจจัยเสีย่ ง
ของเด็กเรียนเก่งคือ บางคนอาจไม่เคยสอบตกเลย หรือไม่
เคยเรียนไม่รู้เรื่อง ดังนั้นเมื่อเจอเหตุการณ์ใหม่ที่เขาไม่เคย

ภาพ : https://www.123rf.com
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ได้รบั มาก่อน เช่น สอบตก หรือได้คะแนนน้อย อาจรับไม่ได้
และเสี่ยงต่อการปรับตัวที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน
ที่ผู้เรียนแต่ละคนมี ผู้เรียนบางคนมีปัญหาสามารถคุยกับ
พ่อแม่ หรือเพื่อนได้ แต่ผู้เรียนบางคนเก็บตัวไม่คุยกับใคร
ดั ง นั้ น ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ นี้ อ าจรุ น แรงไม่ เ ท่ า กั น
ในผู้เรียนแต่ละคน
ประสบการณ์ในห้องเรียน มีความส�ำคัญต่อการรับรูท้ มี่ ี
ต่อตนเองของผูเ้ รียนและผูเ้ รียนแต่ละคน อาจมีวธิ กี ารรับมือ
กับประสบการณ์ในเชิงลบทีต่ า่ งกัน ดังนัน้ ครูผสู้ อนพึงระวัง
ว่า ผู้เรียนไม่ได้เหมือนกันทุกคน ค�ำพูดบางค�ำพูดอาจท�ำให้
บางคนสะเทือนใจ รวมถึงวิธีการสอนวิธีการเดียวกันอาจ
ไม่ได้เหมาะส�ำหรับผูเ้ รียนทุกคน ผูส้ อนจึงควรให้ประสบการณ์
ทัง้ เชิงลบและเชิงบวก เช่น ผูท้ เี่ รียนเก่ง อาจให้งานที่ท้าทาย
หรือให้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดหวังบ้าง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันในอนาคต ผู้ที่เรียนไม่เก่ง อาจจ�ำเป็นต้องได้รับ
ประสบการณ์ของความส�ำเร็จเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเอง และสร้างก�ำลังใจให้พัฒนาตนเองต่อไป
งานวิจัย 2 เรื่องของปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ17,18
ที่ ท� ำ ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี เ พื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ ก ารเสริ ม ต่ อ
การเรียนรู้ (Scaffolding Instruction) เพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการท�ำงานของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัยปีที่ 1
เป็นการใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนได้มีทักษะ
ที่ดีขึ้น ในการให้งาน หากผู้เรียนเรียนรู้และท�ำโดยล�ำพัง
นิสิตอาจท�ำได้ในระดับ 7 จาก 10 เมื่อให้การเสริมต่อการ
เรียนรู้แล้ว ผู้เรียนอาจท�ำได้ถึง 9 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
การเสริมต่อการเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะการท�ำงานได้
แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างกระบวนการท�ำงานนิสิตอาจ
มีสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กังวล เครียด กลัว งานวิจัย
ในปีท่ี 2 จึงเป็นการใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
การให้การช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ ซึ่งข้อค้นพบจากงาน
วิจัยทั้ง 2 งานได้ข้อสรุปว่าการเสริมต่อการเรียนรู้ควรช่วย
ทั้งการพัฒนาทักษะการท�ำงาน และการจัดการกับอารมณ์
ที่เกิดขึ้นด้วย
3. เข้าใจเด็กในสิ่งที่เขาเป็น (ทุนสังคม ทุนจิตใจ
ทุ น ความสามารถ) เด็ ก และเยาวชนแต่ ล ะคนมี ค วาม
แตกต่างหลากหลาย เด็กแต่ละคนมีสภาวะทางสุขภาพ
ทัง้ สุขภาพใจและกายทีแ่ ตกต่างกัน สภาวะทางจิตวิทยา เช่น
การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ทัศนคติ Mindset ทุนชีวิต ทักษะชีวิต
บุคลิกภาพ (เด็กบางคนมีปัญหาแล้วพูด แต่บางคนไม่พูด)

ความสามารถในการฟื้นพลัง (เมื่อเจอกับปัญหาที่กระทบ
กระเทือนจิตใจ สามารถปรับตัวให้กลับมาเป็นปกติได้)
การเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงความสามารถพื้นฐานและ
ความถนัด นอกจากนั้นเด็กแต่ละคนยังอาจมีสิ่งสนับสนุน
ทางสังคมทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ความรักและความเอาใจใส่จาก
ครอบครัว เพื่อนและอาจารย์ ดังนั้น “เมื่อเด็กเจอปัญหา
หรืออุปสรรค ปัญหาเดียวกัน ที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ละคน
อาจมี ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก ไม่ เ ท่ า กั น บางคนไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบเลย แต่บางคนได้รับผลกระทบหนักมาก”
ในห้ อ งเรี ย น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในชั้ น เรี ย น รวมถึ ง
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ ส อนและผู ้ เรี ย น เป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า ง
บรรยากาศในห้องเรียน (Classroom atmosphere) ซึง่ น�ำ
ไปสู่การเกิดอารมณ์ในการเรียน (Academic emotions)
ซึง่ ก็สามารถเป็นได้ทง้ั อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ
อารมณ์ทางบวกนัน้ จะส่งผลทีด่ ตี อ่ ประสิทธิภาพในการเรียน
รู้ ส่วนอารมณ์ทางลบนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
รู้แล้ว ยังอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ไม่พึงประสงค์
หากมีความรุนแรงขึ้นก็จะส่งผลต่อปัญหาเรื้อรังที่ตามมา
เช่น ไม่สามารถติดตามบทเรียนได้ทัน หรือไม่เข้าชั้นเรียน
น�ำไปสู่ปัญหาสะสมของผู้เรียน และเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
ดังนั้นสิ่งที่ผู้สอนท�ำได้ในฐานะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ
ของผู้เรียน คือ การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ดี เช่น
บรรยากาศของความเป็นมิตร การยอมรับฟัง การให้ความ
สนใจแก่ผู้เรียนที่เรียนไม่ทัน
4. เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกัน ปัญหาภาวะ
ซึ ม เศร้ า ในเด็ ก และเยาวชนเกิ ด ทั้ ง ปั จ จั ย ภายใน เช่ น
พันธุกรรม และปัจจัยภายนอก เช่น เหตุการณ์ที่เผชิญ
ดังนัน้ ทุกคนในสังคม ได้แก่ พ่อแม่ คนในครอบครัว ครู เพือ่ น
และสังคมในภาพรวมควรมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น
1) การใช้เวลาของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในการดูแลและพูดคุยกับเด็กและเยาวชน
2) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและได้รับการยอมรับ
รวมถึงการต่อต้านการแกล้งกันในโรงเรียนด้วยการ
สร้างทัศนคติทถ่ี กู ต้องแก่ครู และเพือ่ น
3) ฝึกให้เด็กเก่งได้พบเจอและมีความสามารถในการ
จัดการกับความล้มเหลว และฝึกให้เด็กเรียนอ่อน
ได้มีความมั่นใจและการรับรู้ตนเองที่ดีด้วยการให้

ภาพ : https://www.thairath.co.th

ประสบการณ์ความส�ำเร็จ รวมถึงเสริมสร้างทัง้ ทักษะ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงาน และสนับสนุนทางด้านจิตใจ
4) สื่อควรมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมที่ดี ดังนั้น
ควรส่งเสริมการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์สังคม
5) ฟั ง ให้ ม าก ในบางครั้ ง ผู ้ ที่ มี ค วามคั บ ข้ อ งใจอาจ
ต้องการแค่เพียง “การฟัง” จากผู้ใกล้ชิด WHO
ได้จัด Campaign “Depression: Let’s talk”19
เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้พูดระบายสิ่งต่าง ๆ
การที่ผู้ใกล้ชิดใช้เวลากับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าด้วย
การนั่งฟัง จะท�ำให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าสามารถรับรู้
ถึงคุณค่าของตนเองในการมีชีวิตอยู่ได้ ตัวอย่างนี้
จึงเป็นแนวทางทีค่ วรน�ำมาปฏิบตั ใิ นกลุม่ สังคมต่าง ๆ

บทสรุป

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาใหญ่สำ� หรับเด็กและเยาวชนไทย
ในปัจจุบนั ซึง่ เด็กและเยาวชนตัง้ แต่อายุ 10 ปีเป็นเด็กกลุม่
เสีย่ งต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า วิถชี วี ติ ของเด็กและเยาวชนไทย
ในปัจจุบัน สถานภาพของครอบครัว การบริโภคสื่อรวมถึง
สภาพสังคมทีเ่ น้นการเปรียบเทียบแข่งขัน เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เด็กและเยาวชนไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ซึมเศร้า ดังนัน้ สังคมตัง้ แต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ
จึงควรตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหานี้ เพราะเด็กและ
เยาวชนทีม่ ภี าวะซึมเศร้ามีแนวโน้มสูงทีจ่ ะเติบโตไปเป็นผูใ้ หญ่
ทีม่ ภี าวะซึมเศร้าและลูกของพวกเขาก็มโี อกาสสูงทีเ่ กิดภาวะ
ซึมเศร้า ปัญหาภาวะซึมเศร้าจึงเป็นปัญหาลูกโซ่ที่ไม่ควร
ละเลย สังคมจึงควรมีส่วนในความรับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่
การสร้างภูมคิ มุ้ กันภายในตัวเด็กและเยาวชน ให้เขามีจติ ใจ
ทีเ่ ข้มแข็งและสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคทีก่ ำ� ลัง
เผชิญได้ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพให้การ
ยอมรับ เพือ่ เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง
มีสขุ ภาพจิตทีด่ แี ละมีทนุ ในการด�ำเนินชีวติ ต่อไป
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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