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ย่�งอายุน้อย
ย่�งเปราะบางทางสุุขภาพจิต่

ด้วิยประสุบการณ์์แลุ่ะทักษะในการรับมือกับปัญหาท่�ยังน้อย เด็กแลุ่ะเยาวิชนจิึงเป็นกลุ่่�มเปราะบางทาง

ด้านสุ่ขภาพจิิต โดยเฉพาะภายใต้สุถานการณ์์วิิกฤต ท่�ควิรต้องม่การเฝ้้าระวิงัแลุ่ะม่ระบบรองรับสุนับสุน่น 

อย�างเป็นระบบ เพื�อสุร้างควิามเข้มแข็งให้กบักลุ่่�มเดก็แลุ่ะเยาวิชนเพื�อฟัันฝ้� าวิิกฤติต�างๆ ท่�อาจิเกิดขึ �นในช่วิิตได้ 

ประชากรกลุ่่�มอายุ่ต่ำำ�ากว่�า 20 ปี 
เป็นกลุ่่�มท่ี่�ม่ปัญหาเส่ี่�ยุงฆ่�าตั่ำว่ต่ำายุเส่ี่�ยุงซึึมเศร้า แลุ่ะเคร่ยุดสูี่ง 

สููงท่ี่� สุูดในทุี่กกลุุ่�มอายุุ

หมายเหต:่ จิำานวินประชาชนทั�วิไปท่�ประเมิน 721,155 คน
ท่�มา: ข้อมลูุ่การประเมินสุข่ภาพจิิตคนไทย 2564, กรมสุข่ภาพจิิต กระทรวิงสุาธารณ์สุข่

เกือบ 1 ใน 4 เส่ิ�ยงฆ่่าตััวตัาย 

ราว 1 ใน 3 เส่ิ�ยงซึึมเศร้้า

แลุ่ะ 1 ใน 3 เคร่้ยดสูิง

ซ่ึ่�งสัูดสู�วนปััญหาสุูขภาพจิิตในทัี่�ง 3 มิติของกลุุ่�มอายุุตำ�ากว�า 20 ปีั 

สูิงกว่า ค่�าเฉลุ่่�ยุปัระชาชนทัี่�วไปัมากกว�าเที่�าตัว

ข้้อมูลุ่การประเมินส่ี่ข้ภาพจิิต่ำคนไที่ยุ
 (1 ม.ค่.-31 ธ.ค่. 2564)

น้อยกวิ�า 20 ป่ ตั �งแต� 60 ป่ขึ �นไป รวิมประชาชนทั�วิไป20-29 ป่

เสุ่�ยงฆ่่าตวัตาย เสุ่�ยงซึมึเศร้า เคร่ยด็สูุง

30-39 ป่ 40-49 ป่ 50-59 ป่
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ยิ�งเปราะบางทางสุข่ภาพจิิต 
ย่�งม่พฤตก่รรมเสุ่�ยงสุุขภาพ

ในช�วิงการระบาดของโควิิด-19 เด็กแลุ่ะเยาวิชนไทยอาย่ 15-19 ป่ม่ควิามกังวิลุ่สุูงในเรื�อง 

ปัญหาการเงินของครอบครัวิ การเร่ยนแลุ่ะการสุอบ โอกาสุในการศึึกษาต�อ คนใกลุ้่ตัวิ 

หรือตนเองจิะติดเชื �อ แลุ่ะควิามเคร่ยดท่�ต้องอยู�แต�ในบ้าน ซึ่ึ�งการเปราะบางทางสุ่ขภาพจิิต 

ของกลุ่่�มเด็กแลุ่ะเยาวิชน นอกจิากจิะนำาไปสุู�ปัญหาทางสุ่ขภาพจิิตแลุ้่วิ ยังอาจินำาไปสุู� 

พฤตกิรรมเสุ่�ยงสุข่ภาพอื�นๆ ด้วิย เช�น การสุบูบห่ร่� แลุ่ะการดื�มเครื�องดื�มท่�ม่แอลุ่กอฮอล์ุ่ 

ซึึมเศร้�า กังว่ลุ่ใจิ แลุ่ะเคร่ยุด ในกลุ่่�มนักเร่ยุน ม. ปลุ่ายุ

จิำาแนกตามพฤติกรรมเสู่�� ยุงช�วงโค่วิด-19

หมายเหต่:่
กลุ่่�มตวัิอย�างนกัเร่ยน
ม.ปลุ่าย รวิม 392 คน
(ร้อยลุ่ะ 59.2 จิาก
ประเทศึไทย ร้อยลุ่ะ 26.5  
จิากสุหราอาณ์าจิกัร
แลุ่ะร้อยลุ่ะ 14.3  
จิากประเทศึอื�นๆ) 
เก็บข้อมูลูุ่ออนไลุ่น์ในช�วิง
เดือนพ.ค.-มิ.ย. 2563

ท่�มา: Pungpapong, G.and 
Kalayasiri, R., 2021



ตัวอย่างแนวทางสนับสนุนระดับปัจจัย

สังคม

ส่ิงแวดล้อม

โรงเรียน

ครอบครัว

บุคคล

ความไม่เท่าเทียมทางสังคม
และเศรษฐกิจ ส่ือและเทคโนโลยี 

วัฒนธรรม นโยบายรัฐบาล

ความปลอดภัยชุมชน 
การเข้าถึงพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีอยู่อาศัย 
การเข้าถึงบริการสุขภาพ มลพิษ 

ความสัมพันธ์
กับเพ่ือน และครู 

บรรยากาศโรงเรียน 

ความสัมพันธ์ ในครอบครัว 
ความม่ันคงทางการเงิน 
ความรุนแรงในครัวเรือน

อายุ เพศ ความเช่ือ 
ความรู้ ทัศนคติ 

ทักษะในการรับมือกับปัญหา

ปัจิจิัยท่�สุ�งผลุ่ต�อสุ่ขภาพจิิตท่�เกิดขึ �นกับเด็กแลุ่ะเยาวิชน 

หลุ่ายครั �งเป็นสุิ�ง ท่�นอกเหนือการควิบค่มของตนเอง  

การให้ควิามช�วิยเหลุ่ือสุนับสุน่นสุ่ขภาพจิิตของเด็ก 

แลุ่ะเยาวิชน จิึงต้องเข้าใจิปัจิจิยัท่�อาจิสุ�งผลุ่ต�อสุข่ภาพจิิต

ของเยาวิชนในทก่ระดบั ตั �งแต�ระดบับค่คลุ่ ครอบครัวิ ชม่ชน 

สุภาพแวิดลุ้่อม แลุ่ะสุงัคม ซึ่ึ�งในแต�ลุ่ะระดบัอาจิสุ�งผลุ่ต�อ

สุข่ภาพจิิตของเดก็แลุ่ะเยาวิชนในรูปแบบท่�แตกต�างกนัไป

ท่�มา: Office of the Surgeon General. (2021)

การสุ�งเสุริมสุข่ภาพจิิต
ของเดก็แลุ่ะเยาวิชน 
ต้องทำาเป็นองค์รวม
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รายุงานสุูขภาพค่นไที่ยุ

ดำาเนินการโดยสุถาบันวิิจิัย
ป ร ะ ช า ก ร แ ลุ่ ะ สุั ง ค ม 
มหาวิิทยาลุ่ยัมหิดลุ่ โดยการ
สุนับสุน่นของ  สุำานักงาน
กองท่นสุนบัสุน่นการสุร้างเสุริมสุข่ภาพ (สุสุสุ.) ตั �งแต�ป่ 2546 อย�างต�อเนื�อง 
เป็นประจิำาทก่ป่ ม่บทบาทในการนำาเสุนอข้อมลูุ่สุถานการณ์์ แลุ่ะประเดน็สุำาคญั
ด้านสุ่ขภาพ โดยข้อมูลุ่แลุ่ะองค์ควิามรู้ทำาหน้าท่�ในการช่ �ประเด็นปัญหาทาง
สุข่ภาพท่�สุำาคญัของประเทศึ ให้ข้อเสุนอแนะแลุ่ะแนวิทางในการแก้ไขปัญหา 
เพื�อเป็นแนวิทางในการกำาหนดทิศึทางนโยบายในอนาคต
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