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Objectives: 1) to determine the nature and extent of existing governmental and non-governmental services for 
adolescents, including community organizations; 2) to determine health service needs and utilization of existing 
health services focusing on geographic accessibility, availability, affordability and acceptability of adolescents by 
gender and stage of adolescence; 3) to compare the health service needs and utilization of existing health services 
between males/females and stages of adolescence; 4) to measure the level of depression using the Center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D); 5) to define the meaning of Quality of Life(QoL) as perceived by 
adolescents; 6) to measure the quality of life of adolescents using the modified WHO-QoL instrument; and 7) to 
develop an intervention /evaluation program to improve access and use of health services, and the quality of life of 
adolescents, through community partnerships. 
 

Methods: This study adopted an exploratory and descriptive design with both qualitative and quantitative methods. A 
questionnaire was administered to 871 randomly sampled adolescents aged 12-22 years. The data were analyzed 
using content analysis for qualitative data, and the chi-square test and logistic regression for quantitative data. 
 

Results: The sample population was composed of more females than males (57.2 vs. 42.8%). The subjects’ ages 
ranged from early adolescent (12-13 years; 23.3%), mid adolescent (14-17 years; 48.2%) and late adolescent (18-22 
years; 28.5%) with a mean age of 15 years (S.D.=2.82). The majority (97.8%) were single and most (78.3%) were 
enrolled in school.  In terms of physical health, only 5.9% reported chronic disease.  In contrast, their mental health 
fared much worse, with one third of the subjects having depressive symptoms. Moreover, gender differences existed 
in depressive symptoms in all subjects, and early and mid-adolescents (P = <.001, .027, .002, respectively), and 
females were more likely than males to have depressive symptoms. About 19.0% of subjects reported experience of 
sexual activity. Most of the sex partners were their lovers, and of those, only 12.6% indicated constant condom use. 
Almost three-fourths (71.8%) of the subjects reported their QoL to be moderate, and no gender difference was found. 
The top ten adolescent health needs/problems (excluding gender issues) were: 1) acne; 2) unintended pregnancy; 3) 
amphetamine addiction; 4) heroin addiction; 5) induced abortion; 6) stress; 7) brawling (fighting); 8) smoking; 9) 
alcohol, and 10) rape. Gender differences were found for 8 of these 10 issues, where smoking seemed to be the only 
health need/problem expressed equally by both genders. Moreover, an age group difference was found for "smoking” 
( P =.019).  
 

The qualitative study revealed that there were gaps, fragmentation, and redundancy in the existing health services. 
Most of the participants agreed to work together as a community partnership to improve adolescent health 
accessibility. The determinants of health service utilization/accessibility for all subjects were “guardian’s 
occupation”, and “chance to meet a doctor at the health facilities”. In analyzing the differences in these 
determinants, between gender and age group, the following were found: (1) for gender difference, “guardian’s 
occupation” was a more important determinant for males, whereas “chance to meet a doctor at the health facilities” 
was more important for females; and (2) for differences among age groups, early adolescents identified “convenience 
of time for visiting health facilities”, “current education”, “knew about health facilities in the community” as the 
most important determinants, whereas mid-adolescents said that “knew about household expense” was the most 
important determinant; for late adolescents, “guardian’s occupation”, “knew about health facilities in the 
community”, and “age” were the most important determinants. 
 

In terms of health service utilization, the percentage of subjects utilizing services for the top ten health problems was 
less than 60%, and males utilized health services less than females. Among males, health service utilization for being 
injured during a brawl, smoking, alcohol and stress, was less than 30%. Among females, health service utilization for 
stress and depression was less than 25%. 
 
As an important component of this study, the stakeholders, based on the study results, collectively developed 
common objectives and a plan of action for their community intervention programs. The group indicated a need for 
improvement of services related to sexual and reproductive health, mental health and substance abuse among 
adolescents. In future research, social accessibility and related social issues should be reviewed. In moving forward, 
participatory action research is needed to create trust in partnership, and to pool and share manpower and physical 
resources. Subsequent research and interventions would maximize their benefits by selecting a prime mover as the 
project leader, who would be instrumental in mobilizing the stakeholders to work together toward a healthy 
community for adolescents. 
 

  Student’s signature  

Field of study Health Systems Development  Advisor’s signature  

Academic year 2004  Co-advisor’s signature  



 v

รัตนา สําโรงทอง : ความตองการและปญหาดานสุขภาพ การเขาถึงบริการ ภาวะความซึมเศรา และ
คุณภาพชีวิตของวัยรุน กับการสรางภาคีความรวมมือ. (Adolescent Health Needs, Accessibility of 
Services, Depression and Quality of Life by Assisting in the Development of Community 
Partnerships). อาจารยที่ปรึกษา: ศาสตราจารยนายแพทยจิตร สิทธีอมร, อาจารยที่ปรึกษารวม: 
ศาสตราจารยนายแพทย Edgar J.Love ; 331 หนา ISBN 974-9599-61-6 

 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ใชการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเจาะลึก, การสนทนากลุม และการศึกษา
เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. ศึกษาลักษณะของการใหบริการดานสุขภาพวัยรุนของหนวยงานตางๆ ในชุมชน  
2. ศึกษาถึงความตองการและปญหาดานสุขภาพ  การเขาถึงบริการของวัยรุนชาย-หญิง และในแตละกลุมอายุ 
3. เปรียบเทียบความตองการบริการดานสุขภาพกับการไปใชบริการของวัยรุนชาย-หญิง และในแตละกลุมอายุ 
4. ประเมินระดับภาวะความซึมเศราโดยใช แบบวัด CSE-D 
5. ศึกษาถึงการใหความหมาย “คุณภาพชีวิต” ของวัยรุน 
6. ประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช แบบวัด WHO-BREF 
7. สรางภาคีความรวมมือเพ่ือพัฒนาการใหบริการดานสุขภาพที่วัยรุนสามารถเขาถึง อันนําไปสูการลดปญหาทางสุข
ภาพ  ความซึมเศรา อันนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพใชแบบแนวสัมภาษณเจาะลึก และแนวสนทนากลุม การเก็บขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถามกับ 
กลุมตัวอยางเปนวัยรุนอายุ 12-22 ป ที่อาศัยอยูในสลัมแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ การวิเคราะหสถิติใช  Chi-square และ 
Regression 
 
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาชาย (57.2% , 42.8%) แบงเปนวัยรุนตอนตน (อายุ 12-13 ป 
23.3%) วัยรุนตอนกลาง (14-17 ป 48.2%) และวัยรุนตอนปลาย (18-22 ป 28.5%)  สวนใหญ (78.3%) อยูในสถานศึกษา  
มีเพียง 5.9% เจ็บปวยเรื้อรัง  หนึ่งในสามของกลุมตัวอยางมีภาวะความซึมเศรา โดยพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในระหวางเพศ (P = < .001) และในระหวางเพศในกลุมวัยรุนตอนตน และวัยรุนตอนปลาย (P = .027 , .002)  หญิงมี
ภาวะความซึมเศรามากกวาชาย วัยรุนเกือบ 1 ใน 5 คน เคยมีประสบการณทางเพศ และสวนใหญมีเพศสัมพันธกับคูรัก โดย
มีเพียงรอยละ 12.6 ใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง  วัยรุนใหความหมายเรื่อง “คุณภาพชีวิต” ใกลเคียงกับคําจํากัดความขององค
การอนามัยโลก หากแตวัยรุนไมไดกลาวถึงเรื่องเพศและการเขาถึงบริการ  วัยรุนสวนใหญ  (71.8%) มีคุณภาพชีวิตในระดับ
กลาง    สิบอันดับแรกของปญหาสุขภาพวัยรุน ไดแก 1) สิว  2) ต้ังครรภไมพึงประสงค  3) ยาบา  4) เฮโรอีน  5) ทําแทง  6) 
เครียด  7) ตอสู/ชกตี  8) บุหร่ี  9) สุรา และ 10) ขมขืน  ซึ่งพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระหวางเพศ กับ
ปญหาสุขภาพที่กลาวมาแลว 8 จาก 10 เร่ือง (ยกเวนเรื่องบุหร่ีกับแอลกอฮอล) และพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในระหวางกลุมอายุกับปญหาสูบบุหร่ี 
 
การศึกษาเชิงคุณภาพพบวายังมีชองวาง  การแบงแยก และความซ้ําซอนของการบริการดานสุขภาพ  ปจจัยการเขาถึง
บริการดานสุขภาพของวัยรุน ไดแก “อาชีพของผูปกครอง” และ “โอกาสไดพบแพทยที่สถานบริการสุขภาพ”  การวิเคราะห
ความแตกตางในระหวางเพศและกลุมอายุของวัยรุน สําหรับปจจัยเหลานี้ พบวา (1) ความแตกตางในระหวางเพศ อาชีพ
ของผูปกครองมีความสําคัญสําหรับเพศชาย  ในขณะที่โอกาสการไดพบแพทยที่สถานบริการสุขภาพกลับมีความสําคัญ
สําหรับเพศหญิง (2) ความแตกตางในระหวางกลุมอายุ พบวาปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดถึงการเขาถึงบริการในวัยรุนตอน
ตน ไดแก “ชวงเวลาที่สะดวกในการไปสถานบริการสุขภาพ”  “ระดับการศึกษาในปจจุบัน” และ “การรูจักสถานบริการสุข
ภาพในชุมชน” สําหรับวัยรุนตอนกลาง ไดแก “รูเกี่ยวกับคาใชจายในบาน ” และสําหรับวัยรุนตอนปลาย ไดแก “อาชีพของผู
ปกครอง”  “รูจักสถานบริการสุขภาพในชุมชน” และ “อายุ”  
 
การไปใชบริการดานสุขภาพ พบวาในสิบอันดับแรกของปญหาวัยรุนนั้น กลุมวัยรุนไปใชบริการนอยกวารอยละ 60 เพศชาย
ไปใชบริการนอยกวาเพศหญิง  โดยเพศชายไปใชบริการเนื่องจากบาดเจ็บจากการชกตี/ตอสู  การสูบบุหร่ี  การดื่ม
แอลกอฮอล และความเครียด  สําหรับเพศหญิงไปใชบริการเนื่องจากความเครียดและภาวะความซึมเศรา   
 
จากการศึกษาพบวา ผูที่ทํางานเรื่องวัยรุนในชุมชนตกลงที่จะรวมกันเปนภาคีเพื่อทําใหวัยรุนเขาถึงบริการสุขภาพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุน  โดยรวมกันวางวัตถุประสงคหลัก และนําผลการศึกษาของงานวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลสําคัญ ใน
การวางแผนการดําเนินสําหรับจัดทํากิจกรรม/โครงการในชุมชน  ในการพัฒนาการเขาถึงสุขภาพของวัยรุน โดยเนนดาน
ระบบสืบพันธุ/เพศสัมพันธ  สุขภาพจิต และสารเสพติด สําหรับการวิจัยในอนาคตนั้นควรพิจารณาในเรื่องของการเขาถึง
บริการดานสังคมและปจจัยทางดานสังคมอื่นๆ  ภาคีความรวมมือและการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะนํามาสูความรวมมือและใช
ทรัพยากรรวมกัน โดยควรมีการเลือกผูนําเพื่อเปนกลไกที่สําคัญในการทํางานรวมกัน 
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