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         การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย ( Descriptive research)   เพื่อศึกษาความชุกของ ภาวะ
ซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น  โดยประชากรเป้าหมายของการวจิยัคร้ังน้ี  เป็นสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น
ท่ีมาฝากครรภ ์ท่ีแผนกฝากครรภโ์รงพยาบาลนพรัตนราชธานีกรุงเทพมหานคร  โดยเก็บขอ้มูล
ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง  30  มิถุนายน 2557  จ  านวน  196  ราย  งานวิจยัช้ินน้ีผา่นจริยธรรม
การวจิยัของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย   เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ 1) แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
ในสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น CES – D (Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale)ซ่ึงผูว้จิยั
น าไปทดลองใชก้บัสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่นแลว้น ามาทดสอบหาความเช่ือมัน่เท่ากบั  .75  วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบใช ้Chi – Square   

ผลการศึกษา พบวา่  สตรีตั้งครรภว์ยัรุ่นมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 14.8  ในกลุ่มสตรีตั้งครรภ ์
วยัรุ่นท่ีมีอายนุอ้ย ( younger  adolescents) อาย ุ10 – 16 ปี กบักลุ่มสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น ( adolescents) 
อาย ุ    17 – 19 ปี (adolescents) มี ภาวะซึมเศร้าไม่แตกต่างกนั  ส่วนสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น ท่ีมีระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีภาวะซึมเศร้าไม่แตกต่างกนั   และความสัมพนัธ์ระหวา่งสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น
กบัสามีท่ีแตกต่างกนั  มีภาวะซึมเศร้าไม่แตกต่างกนั   
          แต่พบวา่ อาชีพของสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่นท่ีแตกต่างกนั    อาชีพของสามีของสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น
ท่ีแตกต่างกนั     ผูรั้บผดิชอบค่ารักษาพยาบาลท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลใหมี้ระดบัคะแนนภาวะซึมเศร้า
ของสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05     ผลการวิจยัคร้ังน้ี 
สามารถน าไปพฒันาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น เพื่อใหส้ตรีตั้งครรภว์ยัรุ่นสามารถปรับตวั
ในขณะตั้งครรภ ์ เกิดความมัน่ใจในการตั้งครรภต์ลอดจนถึงการคลอด  และป้องกนัการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าหลงัคลอด 
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Abstract 
This is a descriptive research. The study aimed to survey the prevalence of 

depression among teenage pregnancy. The target population of this study was the 
teenage pregnant women those who received antenatal care at the Nopparatrajathanee 
hospital, Bangkok, Thailand during January 1 to June 30, 2014. There were 196 
teenage pregnant women participated in this study. This research study was approved 

by the Human Research Ethics Committee of Nopparatrajathanee hospital. There were 
two research instruments using in this study including demographic data sheet and the 
CES – D (Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale).  The research instrument 
was tested with teenage pregnancy which the reliability is 0.75. The frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and Chi-Square were used to analyze the data. 

The results from this study showed 14.8 % of teenage pregnancies were 
depressed. There was no statistically difference on depressive status among the 
younger teenage pregnancy (aged between 10 and 16 years) and teenage pregnancy 
(aged between 17 and 19 years).  The relationship between teenage pregnancy and 
their spouses were not impacted on their depressive status. Moreover, the educational 
background of teenage pregnancy and the relationship with spouses were not 
significantly different on the depression score of pregnant women. On the other hand, 
the results pointed out that different in occupation of  teenage pregnancy, their spouses 
and health expedition responders were statistically different on depressive scores (.05). 
Therefore, the research findings can be used to develop health service system for 
teenage pregnancy in order to promote adaptation, self-confidence throughout 
pregnancy and prevent postpartum depression.  
 
 
 
 


