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บทคัดย่อ 

 

 ภาวะซึมเศร้าในวยัรุ่นเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัของไทย ภาวะซึมเศร้ามีสาเหตุ       มา
จากความคิดอตัโนมติัทางลบ และหนา้ท่ีและการปรับตวัทางสังคมท่ีบกพร่อง โปรแกรมท่ีลด
ความคิดอตัโนมติัทางลบ ส่งเสริมหนา้ท่ีและการปรับตวัทางสังคมจึงสามารถลดภาวะซึมเศร้าใน
กลุ่มน้ีได ้ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของโปรแกรมการบ าบดัทางความคิดและ
พฤติกรรมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานต่ออาการซึมเศร้า ความคิดอตัโนมติัทางลบ และหนา้ท่ีและการ
ปรับตวัทางสังคม โดยวธีิการวจิยัแบบก่ึงทดลอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน 70 รายท่ีก าลงัศึกษาใน
โรงเรียนมธัยมปลาย 2 โรงเรียนในเขตภาคกลาง โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลอง นกัเรียน 35 รายไดรั้บ
การสุ่มเพื่อเขา้ร่วมโปรแกรม สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จ  านวน 12 คร้ัง ส่วนโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มควบคุม 
นกัเรียน 35 ราย ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มทดลองไดรั้บการดูแลตามปกติจากพยาบาลประจ า
โรงเรียน   การประเมินผลท า 3 คร้ัง คือ สัปดาห์ท่ี 6 (ก่ึงกลางระหวา่งโปรแกรม) สัปดาห์ท่ี 12 
(ส้ินสุดโปรแกรมทนัที) และสัปดาห์ท่ี 4 ภายหลงัส้ินสุดโปรแกรม โดยใชแ้บบประเมินอาการ
ซึมเศร้าในวยัรุ่นของแรดลอฟ (Radloff, 1977) แบบประเมินความคิดอตัโนมติัทางลบในวยัรุ่น
ของชไนเดอร์และราปี (Schniering & Rapee, 2002) และแบบประเมินหนา้ท่ีและการปรับตวัทาง
สังคมในวยัรุ่นของสเปนซ์และคณะ (Spence et al., 2000) มีการสนทนากลุ่มภายหลงัส้ินสุดการ
ทดลองทนัที วิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบคะแนนอาการซึมเศร้า ความคิดอตัโนมติัทางลบ และ 
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หนา้ท่ีและการปรับตวัทางสังคมโดยใชส้ถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ และขอ้มูลการ
สนทนากลุ่มโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่มทดลองมีคะแนนอาการซึมเศร้าต ่ากวา่กลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติเม่ือสัปดาห์ท่ี 6 สัปดาห์ท่ี 12 และสัปดาห์ท่ี 4 ภายหลงัโปรแกรมส้ินสุด (p < .05) 
(2) กลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดอตัโนมติัทางลบต ่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือ
สัปดาห์ท่ี 12 และสัปดาห์ท่ี 4 ภายหลงัโปรแกรมส้ินสุด (p < .05) (3) กลุ่มทดลองมีคะแนนหนา้ท่ี
และการปรับตวัทางสังคมสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือสัปดาห์ท่ี 6 สัปดาห์ท่ี 12 
และสัปดาห์ท่ี 4 ภายหลงัโปรแกรมส้ินสุด (p < .05) (4) ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มพบวา่ กลุ่ม
ทดลองรู้สึกพึงพอใจกบัโปรแกรมท่ีไดรั้บ เน่ืองจากช่วยแกไ้ขอาการซึมเศร้า ความคิดอตัโนมติัทาง
ลบ และการท าหนา้ท่ีและปรับตวัทางสังคมได ้รวมทั้งช่วยให้สัมพนัธภาพกบัครอบครัวและเพื่อน 
และการใส่ใจในการเรียนดีข้ึน  
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดอาการ
ซึมเศร้าและความคิดอตัโนมติัทางลบ รวมทั้งส่งเสริมหนา้ท่ีและการปรับตวัทางสังคมโดยการใช้
โปรแกรมการบ าบดัทางความคิดและพฤติกรรมโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ดังนั้น โปรแกรมน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการป้องกนัและลดภาวะซึมเศร้าของวยัรุ่นท่ีมีปัญหาอาการซึมเศร้าในโรงเรียนต่อไป  
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ABSTRACT 

 

 Depression in adolescents is considered to be a major public health concern 

in Thailand.  Depression results from negative automatic thoughts and a deficit of 

social and adaptive functioning.  An intervention which decreases negative automatic 

thoughts, and enhances social and adaptive functioning can be effective for decreasing 

depressive symptoms among this population.  This study was conducted to ascertain 

the effectiveness of school-based cognitive behavior therapy on depressive symptoms, 

negative automatic thought, and social and adaptive functioning among adolescents 

with depression.  A quasi-experimental design was employed.  The participants were 

70 adolescents studying in two high schools in the Central of Thailand.  In the 

intervention school 35 students were randomly assigned to receive the program which 

consisted of 12 sessions in total, one session a week.  In the control school 35 students  
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with similar characteristics as those in the intervention group received the usual care 

from school nurses.  An evaluation was conducted 3 times: week 6 (intervention mid-

point), week 12 (immediately after the completion of intervention), and 4 weeks post-

intervention.  The measures included: (1) the Center for Epidemiologic Studies 

Depression Scale developed by Radloff (1977); (2) Children Automatic Thought 

Scale developed by Schniering and Rapee (2002); and the Child and Adolescent 

Social and Adaptive Functioning Scale developed by Spence and colleagues (2000).  

A focus group was conducted immediately upon the completion of intervention.  

Comparison of depressive symptoms, negative automatic thought, and social and 

adaptive functioning scores between the two groups were analyzed using multivariate 

analysis of variance.  The focus group data were analyzed by using content analysis.  

 Findings revealed that (1) the mean depressive symptom scores of 

participants in the intervention group were significantly lower than those of the 

control group at week 6, week 12, and four weeks post-intervention (p < .05).  (2) The 

mean negative automatic thought scores of participants in the intervention group were 

significantly lower than those of the control group at week 12 and four weeks post-

intervention (p < .05).  (3) The mean social and adaptive functioning scores of 

participants in the intervention group were significantly higher than those of the 

control group at week 6, week 12, and four weeks post-intervention (p < .05).  (4) The 

qualitative data from the focus group demonstrated that the intervention group 

appreciated the program.  Participants reported feeling an improvement in depressive 

symptoms, negative  
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automatic thoughts, and social and adaptive functioning including relationships with 

family and friends.  They also reported being more mindful of their school work. 

 The findings of this study can be a practical guide for nursing practice to 

decrease depressive symptoms and negative automatic thoughts, and enhance social 

and adaptive functioning in depressed adolescents by utilizing school-based cognitive 

behavioral therapy program.  Therefore, the program could be beneficial in preventing 

and decreasing depression in school settings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


