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เด็็กและเยาวชน:

กลุ่่ม� เปราะบางทางสุุขภาพจิิต
ในวิิกฤตโควิิด-19

ประชากรกลุ่่� มอายุุ ต่ำ�ำ �กว่่ า

20 ปีี

เป็็ นกลุ่่� มที่่� มีีปััญหาเสี่่� ยงฆ่่ าตัั วตายเสี่่� ยงซึึ มเศร้้ า และเครีียดสูู ง

สูู งที่่� สุุดในทุุ กกลุ่่� มอายุุ
เกืื อบ 1 ใน 4 เสี่่� ยงฆ่่ าตัั วตาย
ราว 1 ใน 3 เสี่่� ยงซึึ มเศร้้ า
และ 1 ใน 3 เครีียดสูู ง
ซึ่่� งสัั ดส่่ วนปัั ญหาสุุ ขภาพจิิ ตในทั้้� ง 3 มิิ ติิของกลุ่่� มอายุุ ต่ำ�ำ �กว่่า 20 ปีี

สูู งกว่่ า ค่่ าเฉลี่่� ยประชาชนทั่่� วไปมากกว่่าเท่่าตัั ว

ยิ่่�งอายุุน้้อย
ยิ่่�งเปราะบางทางสุุขภาพจิิต
ด้้ วยประสบการณ์์ และทัักษะในการรัั บมืื อกัับปัั ญหาที่่� ยัังน้้ อย เด็็กและเยาวชนจึึงเป็็ นกลุ่่�มเปราะบางทาง
ด้้ านสุุขภาพจิิต โดยเฉพาะภายใต้้ สถานการณ์์ วิิกฤต ที่่�ควรต้้ องมีีการเฝ้้าระวัังและมีีระบบรองรัั บสนัับสนุุน
อย่่างเป็็ นระบบ เพื่่�อสร้้ างความเข้้ มแข็็งให้้ กับั กลุ่่ม� เด็็กและเยาวชนเพื่่�อฟัั นฝ่่าวิิกฤติิต่่างๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้ �นในชีีวิิตได้้
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เสี่่�ยงซึึมเศร้้ า

หมายเหตุุ: จำำ�นวนประชาชนทั่่�วไปที่่�ประเมิิน 721,155 คน
ที่่�มา: ข้้ อมููลการประเมิินสุุขภาพจิิตคนไทย 2564, กรมสุุขภาพจิิต กระทรวงสาธารณสุุข
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ตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้ �นไป

เครีียดสููง

รวมประชาชนทั่่�วไป

ยิ่่�งเปราะบางทางสุุขภาพจิิต

ยิ่่�งมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงสุุขภาพ
ในช่่วงการระบาดของโควิิ ด -19 เด็็ ก และเยาวชนไทยอายุุ 15-19 ปีีมีีความกััง วลสููง ในเรื่่� อ ง
ปัั ญ หาการเงิิ น ของครอบครัั ว การเรีียนและการสอบ โอกาสในการศึึ ก ษาต่่อ คนใกล้้ ตััว
หรืื อ ตนเองจะติิดเชื้้ อ� และความเครีียดที่่� ต้้อ งอยู่่�แต่่ในบ้้ าน ซึ่่�ง การเปราะบางทางสุุขภาพจิิ ต
ของกลุ่่� ม เด็็ ก และเยาวชน นอกจากจะนำำ� ไปสู่่� ปัั ญ หาทางสุุ ข ภาพจิิ ต แล้้ ว ยัั ง อาจนำำ� ไปสู่่�
พฤติิกรรมเสี่่�ยงสุุขภาพอื่่�นๆ ด้้ วย เช่่น การสููบบุุหรี่่� และการดื่่�มเครื่่� องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์
ซึึ มเศร้้้� า กัั งวลใจ และเครีียด ในกลุ่่� มนัั กเรีียน ม. ปลาย
จำำ �แนกตามพฤติิ กรรมเสี่่่�ยงช่่วงโควิิ ด‑19

หมายเหตุุุ�:
กลุ่่ม� ตััวอย่่างนัักเรีียน
ม.ปลาย รวม 392 คน
(ร้้อยละ 59.2 จาก
ประเทศไทย ร้้อยละ 26.5
จากสหราอาณาจัักร
และร้้อยละ 14.3
จากประเทศอื่่�นๆ)
เก็็บข้้ อมููู�ลออนไลน์์ในช่่วง
เดืือนพ.ค.-มิิ.ย. 2563
ที่่�มา: Pungpapong, G.and
Kalayasiri, R., 2021

การส่่งเสริิ มสุุขภาพจิิต

ของเด็็กและเยาวชน
ต้้ องทำำ�เป็็ นองค์์ รวม
ระดับปัจ
จัย

ปัั จจััยที่่� ส่่งผลต่่อสุุขภาพจิิ ตที่่� เกิิ ดขึ้้น� กัับเด็็กและเยาวชน
หลายครั้้�ง เป็็ นสิ่่� ง ที่่� น อกเหนืื อ การควบคุุมของตนเอง
การให้้ ความช่่วยเหลืื อ สนัั บ สนุุนสุุ ข ภาพจิิ ต ของเด็็ ก
และเยาวชน จึึงต้้ องเข้้ าใจปัั จจัยั ที่่�อาจส่่งผลต่่อสุุขภาพจิิต
ของเยาวชนในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่ระดัับบุุคคล ครอบครััว ชุุมชน
สภาพแวดล้้ อม และสัังคม ซึ่่�งในแต่่ละระดัับอาจส่่งผลต่่อ
สุุขภาพจิิตของเด็็กและเยาวชนในรููปแบบที่่�แตกต่่างกัันไป

ความไม่ เท่ าเที ยมทางสั งคม
และเศรษฐกิ จ สื่ อและเทคโนโลยี
วั ฒนธรรม นโยบายรั ฐบาล

ตั วอย่ างแนวทางสนั บสนุ น

ความปลอดภั ยชุ มชน
การเข้ าถึ งพื้ นที่ สีเขี ยว ที่ อยู่ อาศั ย
การเข้ าถึ งบริ การสุ ขภาพ มลพิ ษ

สังคม
ส่ิ งแวด
ล้อม

โรงเรีย
น

ความสั มพั นธ์
กั บเพื่ อน และครู
บรรยากาศโรงเรี ยน

ความสั มพั นธ์ ในครอบครั ว
ความมั่ นคงทางการเงิ น
ความรุ นแรงในครั วเรื อน

ครอ
บคร
ัว

อายุ เพศ ความเชื่ อ
ความรู้ ทั ศนคติ
ทั กษะในการรั บมื อกั บปั ญหา

บุคค
ล

ที่่�มา: Office of the Surgeon General. (2021)
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ดำำ� เนิิ น การโดยสถาบััน วิิ จััย
ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ สัั ง ค ม
มหาวิิทยาลััยมหิิดล โดยการ
สนัั บ สนุุนของ สำำ�นัั ก งาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้ างเสริิ มสุุขภาพ (สสส.) ตั้้�งแต่่ปีี 2546 อย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็ นประจำำ�ทุุกปีี มีีบทบาทในการนำำ�เสนอข้้ อมููลสถานการณ์์ และประเด็็นสำำ�คัญ
ั
ด้้ านสุุขภาพ โดยข้้ อมููลและองค์์ ความรู้้�ทำำ�หน้้ าที่่�ในการชี้้ป� ระเด็็นปัั ญหาทาง
สุุขภาพที่่�สำำ�คัญ
ั ของประเทศ ให้้ ข้้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้้ ไขปัั ญหา
เพื่่�อเป็็ นแนวทางในการกำำ�หนดทิิศทางนโยบายในอนาคต
https://www.thaihealthreport.com
https://www.facebook.com/Thaihealthreport

