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การจ�าแนกชนิดของภาพอัลตราซาวด์ตับและท่อน�้าดีจากโครงการ CASCAP
ในเขตอ�าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีช่วงปีงบประมาณ 2557-2558

Analysis type of ultrasound of liver and biliary system from CASCAP Project

in Don mod daeng district, Ubon Ratchathani province
in the year 2014 – 2015

ณัฐิกา	วรรณแก้ว		 Nattika	Vannakaew,	Master	of	medicine

แพทยศาสตรบัณฑิต	 Don	Mod	Deang	hospital

โรงพยาบาลดอนมดแดง	จ.อุบลราชธานี	 Ubon	Ratchathani	province

บทคัดย่อ

	 โรงพยาบาลดอนมดแดงได้ท�าการคัด

กรองมะเรง็ตบัและท่อน�า้ด	ีมาตัง้แต่เดอืนกนัยายน	

2556	 พบว่ายังไม่ได้มีการเก็บรวบรวมแบบแผน

ของการด�าเนินโรคตามชนิดของภาพอัลตราซาวด	์

ที่ท�าการตรวจพบ	การศึกษาครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดกลุ่มของภาพอัลตราซาวด์ตับและท่อน�้าดี	

เพื่อน�าไปใช้ในการป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการ

เป็นมะเร็งตับและท่อน�้าดี	และรักษาโรคมะเร็งตับ

และท่อน�้าดีตั้งแต่ระยะแรกๆ	ที่ยังไม่มีอาการใดๆ

วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	 โดยใช้

ข้อมูลย้อนหลังในประชากรที่อายุมากกว่าหรือ

เท่ากับ	 40	 ปี	 ที่มีที่อยู ่อาศัยในเขตอ�าเภอ 

ดอนมดแดง	 ที่เข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งตับ

และท่อน�้าดี	 (CASCAP)	 ท�าการศึกษาข้อมูลย้อน

หลังระหว่างเดือนตุลาคม	2556	-	กันยายน	2558	

รวม	2	ปีงบประมาณ

ผลการศึกษา พบว่ามีจ�านวนการตรวจอัลตรา

ซาวด์ทั้งหมด	1,218	ครั้ง	แบ่งเป็นเพศชาย	36.12	

%	เพศหญงิ	63.88%	ส่วนมากจบช้ันประถมศกึษา	

ท�าอาชีพเกษตรกรรม	เคยตรวจอุจจาระ	ไม่เคยได้

รับการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ	 มีญาติป่วย

เป็นมะเร็งตับและท่อน�้าดี	 ไม่เป็นโรคตับอักเสบบี	

ไม่เป็นโรคพษิสรุาเรือ้รงั	ไม่สบูบหุรี	่ดืม่สรุา	เคยกิน

ปลาดิบ	 ผลอัลตราซาวด์	 พบปกติ	 62.73	%	ผิด

ปกติ	 37.27	%	 แบ่งเป็นท่อน�้าดีผิดปกติระดับ	

periductal	fibrosis	1	(PDF1)	จ�านวน	32.35%	

PDF2	4.76%	PDF3	0.16%ผลการตรวจอัลตรา

ซาวด์ของรพ.ดอนมดแดงตรงกับรังสีแพทย์85%	

ผลตรวจไม่ตรงกนั	15%	ซ่ึงเป็นการให้ระดับความ

รุนแรงของ	PDF	คนละระดับ	แต่ทั้งหมดได้รับการ

ตรวจว่ามี	PDF	จริง

สรุป จากประชากรกลุ่มเส่ียงในอ�าเภอดอนมดแดง

ทั้งหมด	11,668	คน	งานวิจัยนี้ท�าได้	1,218	ครั้ง	

คิดเป็น	10.44	%ของประชากรในพื้นที่	ตรวจพบ

ผิดปกติของตับและทางเดินน�้าดี	 37.27	%	 ของ

ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งอ�าเภอ	 โดยที่โรคมะเร็งตับ

และท่อน�้าดีเป็นโรคที่เป็นเหมือนภัยเงียบที่คร่า

ชีวิตประชาชนเป็นอันดับ	 1	 ของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือและของจังหวัดอุบลราชธานี
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ข้อเสนอแนะ	 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพดี	

ไม่มอีาการป่วย	ตรวจพบท่อน�า้ดอีกัเสบ	(PDF)	ซึง่

เป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับและท่อน�้าด	ี

พบถงึ1	ใน	3	(37.27	%)	ของประชากรอ�าเภอดอน

มดแดง	 ซึ่งเมื่อเทียบกับการตรวจอัลตราซาวด์

โครงการคดักรองมะเรง็ตบัและท่อน�า้ดสัีญจร	ครัง้

ที่	37	(CASCAPสัญจร)	ที่โรงพยาบาล	๕๐	พรรษา

มหาวชิราลงกรณ	จังหวัดอุบลราชธานี	พบว่ามีท่อ

น�า้ดอีกัเสบ	45.34	%	จากประชากรท่ีมารบับรกิาร

ซึง่เป็นตวัเลขทีส่งูมาก	และไม่มอีาการแสดงใดๆให้

ทราบล่วงหน้าจึงเป็นเหมือนภัยมืดที่ส�าคัญของ

ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

ค�าส�าคัญ	 ท่อน�้าดีอักเสบ,	 มะเร็งตับและท่อน�้าดี,	

อัลตราซาวด์

Abstract: Don	mod	 daeng	 hospital	 has	

been	 screening	 liver	 and	 biliary	 system	

since	September	2013	but	it	was	not	cat-

egorized	type	of	the	liver	and	biliary	ultra-

sound.	This	study	was	aimed	to	categorize	

type	of	the	liver	and	biliary	ultrasound	in	

order	to	prevent	the	risk	population,	and	

to	treat	early	stage	of	liver	and	biliary	sys-

tem	cancer	patients.

Methodology: The	study	was	descriptive	

retrospective	study.	The	data	was	review	

from	 CCA01,	 CCA02	 of	 CASCAP	 form.	

Population	was	40	years	old	and	above,	

lives	in	Don	mod	daeng	district,	and	join	

CASCAP	project.	The	study	was	conducted	

for	two	fiscal	year	from	October	2013	to	

September	2015.

Result	Total	ultrasound	were1218	records.	

36.12	%	and	63.88	%	of	records	were	male	

and	female	accordingly.Most	of	them	were	

study	in	primary	school,	farmer,	ever	been	

to	stool	examination,	never	eat	praziquan-

tel,	have	family	history	of	liver	and	biliary	

system	cancer,	haveno	hepatitis	B,	no	al-

coholism,	no	smoking,	have	drink	alcohol,	

and	 have	 eathen	 raw	 fish.	 It	 was	 found	

normal	ultrasound	was	62.73	%	and	ab-

normal	was	37.27	%.	Three	categories	of	

ultrasound	were	periductal	fibrosis	1	(PDF1)	

32.35	%,	PDF2	4.76	%,	PDF3	0.16	%.	The	

correspondence	 of	 ultrasound	 results	

which	were	done	by	doctors	from	Don	mod	

daeng	 hospital	 and	 Sunpasitthiprasong	

hospital,	was	85	%.	The	difference	results	

were	graded	as	severity	of	PDF.	

Conclusion	Risk	population	 in	Don	mod	

daeng	district	were	11,668.	This	project	was	

done	 1,218	 records	 (10.44	%).Abnormal	

liver	and	biliary	system	was	found	37.27	%	

of	risk	population.	Liver	and	biliary	system	

cancer	is	such	a	silence	disease,	which	is	

the	top	cause	of	death	in	North-east	and	

Ubon	ratchathani	province.

Recommendation	 In	 one-thirds	 of	 risk	

population	who	are	healthy	and	do	not	
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have	sign	and	symptom	of	liver	and	biliary	

system	 cancer,	 have	 periductal	 fibrosis.	

Similar	to	CASCAP	survey	37th	at	50	Pansa	

Mahawachiralongkorn	 hospital	 that	was	

found	45.34	%	or	one-half	of	risk	popula-

tion.	It	shows	this	problem	is	a	silence	and	

serious	disease	of	people	who	live	in	North-

east	of	Thailand.

Key word	periductal	fibrosis,	cholangiocar-

cinoma,	ultrasound.

บทน�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราตายจาก

โรคมะเรง็สงูเป็นอนัดบั	1	ซึง่มากขึน้ทกุปี	ในปี	พ.ศ.	

2555	-	2557	จ�านวน	102.71,	107.30,	125.55	

รายต่อแสนประชากร	ตามล�าดับ	แบ่งเป็นเพศชาย	

122.41,	127.47,	158.06	รายต่อแสนประชากร	

ตามล�าดับ	 และเพศหญิง	 83.10,	 87.25,	 93.29	

รายต่อแสนประชากร	 ตามล�าดับซึ่งในจังหวัด

อุบลราชธานีพบว่ามีการตายจากโรคมะเร็งสูงเป็น

อันดับ	1	เช่นกัน	โดยมีจ�านวน	101.40,	104.16,	

100.02	รายต่อแสนประชากร	ตามล�าดบั	แบ่งเป็น

เพศชาย	 117.20,	 118.81,	 112.07	 รายต่อแสน

ประชากร	ตามล�าดบั	และเพศหญงิ	85.50,	89.41,	

87.89	 รายต่อแสนประชากร(1)	 เมื่อจ�าแนกตาม

ชนิดของมะเร็งพบว่าตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	-	2555	

ในจังหวัดอุบลราชธานี	 พบว่าเพศชายเป็นมะเร็ง

ตับและท่อน�้าดีสูงที่สุด	 คือ	 52.9	 รายต่อแสน

ประชากร	 เพศหญิงเป็นมะเร็งตับและท่อน�้าดีสูง

ที่สุด	คือ	23.9	รายต่อแสนประชากร(2)

มะเร็งท่อน�้าดี	 (cholangiocarcinoma,	

CHCA)	มีอุบัติการณ์	10	–	25	%	ของมะเร็งปฐม

ภูมิในตับ	 โดยท่ัวโลกพบเป็นอันดับ	 2	 รองจาก

มะเร็งตับชนิด	 (hepatocellular	 carcinoma,	

HCC)	และพบประมาณ	3	%	ของมะเร็งระบบทาง

เดินอาหาร	แต่ส�าหรบัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื

ของประเทศไทย	มะเรง็ท่อน�า้ดเีป็นมะเรง็ทีพ่บเป็น

ปฐมภมูใินตบัเป็นอนัดบั	1	และเป็นสาเหตกุารเสยี

ชีวิตท่ีส�าคัญของประชากรในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือของประเทศไทย	(3)

การตรวจคดักรองเบือ้งต้นส�าหรบัตบัและ

ท่อน�า้ด	ีรวมถงึถงุน�า้ดมัีกใช้อลัตราซาวด์เป็นอย่าง

แรก	 เนื่องจากการตรวจไม่ยุ่งยาก	ปลอดภัย	 ซึ่ง

อัลตราซาวด์มีความไวในการวินิจฉัยโรคของทาง

เดินน�้าดี	 ประมาณ	 83	%	 การตรวจด้วยเครื่อง

อัลตราซาวด์	 ถ้าพบก้อน	 จะใช้การตรวจด้วย	 CT	

scan	 หรือ	MRI	 เป็นขั้นตอนต่อไป	 ถ้าตรวจพบ	

dilatation	 intrahepatic	 duct	 จะใช้การตรวจ

ด้วย	MRI	ร่วมกับเทคนิค	MRCP(4)

โครงการแก้ปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตับและ

ท่อน�า้ดีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืหรือ	CASCAP	

(cholangiocarcinoma	 screening	 and	 care	

program)	เป็นโครงการคดักรองโรคมะเรง็ตับและ

ท่อน�้าดี	 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงในภาคตะวันออก

เฉียงเหนอืของประเทศไทยการตรวจคดักรองเบือ้ง

ต้นส�าหรับตับและท่อน�้าดี	 รวมถึงถุงน�้าดีมักใช้

อัลตราซาวด์เป็นอย่างแรกโดยท�าการคัดกรองผู้ที่

มอีายมุากกว่า	40	ปี	เคยตรวจพบไข่พยาธใิบไม้ตบั	

เคยกินยาพยาธิใบไม้ตับ	มีญาติป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ท่อน�้าดี	สูบบุหรี่	ดื่มแอลกอฮอล์	กินปลาน�้าจืดที่มี

เกล็ดดิบๆสุกๆ	หรือปลาร้าไม่สุก(5)

อ�าเภอดอนมดแดง	 เป็นอ�าเภอหน่ึงใน
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จังหวัดอุบลราชธานี	มีประชากร	27,280	คน	เป็น

ชาย	 13,742	 คน	 หญิง	 13,538	 คน	 ข้อมูล	ณ	

กุมภาพันธ์	 2559(6)ประกอบด้วย4	 ต�าบล	 ได้แก่	

เหล่าแดง	ดอนมดแดง	ท่าเมือง	และ	ค�าไฮใหญ่

โรงพยาบาลดอนมดแดงได้ท�าการคัด

กรองมะเร็งตบัและท่อน�า้ดี	มาตัง้แต่เดอืนกนัยายน	

2556	 โดยมีแพทย์ประจ�าที่ผ่านการอบรมอัลตรา

ซาวด์	จากโรงพยาบาลมะเร็งอบุลราชธาน	ีและผ่าน

การอบรมอัลตราซาวด์	 จากภาควิชารังสีวิทยา	

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นผู้

ท�าการคดักรอง	แล้วส่งต่อผูป่้วยทีส่งสยัมก้ีอนทีต่บั

หรือท่อน�้าดีอุดตันไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์	 จังหวัดอุบลราชธานี	 เพื่อให้รังสีแพทย์

ตรวจยืนยันและด�าเนินการรักษาต่อไปส่วนการ

ตรวจยืนยันโดยรังสีแพทย์	 ได้สุ่มผู้ที่มีท่อน�้าดี

อักเสบจากการตรวจของแพทย์โรงพยาบาลดอน

มดแดง	 ส่งตัวไปตรวจซ�้าท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์	

วตัถปุระสงค์ เพือ่จ�าแนกภาพอัลตราซาวด์ตบัและ

ท่อน�้าดี	 ที่บ่งบอกถึงมะเร็งตับและท่อน�้าดีใน

อนาคต	 ในผู้ที่มีอัลตราซาวด์พบตับและท่อน�้าดี

อักเสบ	 ในพื้นที่อ�าเภอดอนมดแดง	 จังหวัด

อุบลราชธานี

วิธีการศึกษา	เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	ถึงผลการ

ตรวจอลัตราซาวด์ทีต่รวจพบในอ�าเภอดอนมดแดง	

จากโครงการ	 CASCAP	 โดยใช้ข้อมูลจากแบบ

ฟอร์ม	CCA01	และ	CCA02	(7)	เพื่อน�าผลที่ตรวจ

ได้มาจ�าแนกถงึความรนุแรงของโรคท่อน�า้ดอีกัเสบ	

ซ่ึงเป็นการตรวจพบก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งตับ

และท่อน�าด	ีเน่ืองจากอลัตราซาวด์เป็นเครือ่งมอืท่ี

ใช้ตรวจตับและท่อน�้าดีได้ง่าย	 รวดเร็ว	 ไม่เจ็บ	

ประหยดั	ซึง่สามารถใช้ตรวจในประชากรกลุม่เสีย่ง	

เพื่อหามะเร็งตับและท่อน�้าดี	 หรือความผิดปกติ

ของท่อน�้าดี	(PDF)	ซึ่งเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งได้

ดีโดยภาวะท่อน�้าดีอักเสบ	(periductal	fibrosis:	

PDF)	เป็นลกัษณะทีพ่บจากการตรวจอลัตราซาวด์

ที่บ่งบอกถึงมะเร็งท่อน�้าดีในอนาคตแบ่งเป็น	 3	

ระยะ	คือ		

	 PDF1การสะท้อนเสียงของอัลตราซาวด์ม

ากขึ้นในผนังท่อน�้าดีขนาดเล็ก	 กระจายในเนื้อตับ	

เป็นแบบดวงดาวบนท้องฟ้า	(starry	sky	pattern)

	 PDF2	การสะท้อนของเสยีงมากขึน้ในผนงั

ของท่อน�้าดีแนวของ	 segmental	 branchของ	

portal	vein	ในแนวตามยาวเหมือนท่อน�้า	(pipe-

stem)	และแนวขวาง

	 PDF3	การสะท้อนเสยีงมากขึน้	ในผนงัท่อ

น�้าดีส่วนท่อร่วม	ใกล้กับขั้วตับ(3)

	 ประชากรศึกษา	 คือประชากรที่อายุ

มากกว่าหรือเท่ากับ	 40	 ปี	 ที่มีที่อยู่อาศัยในเขต

อ�าเภอดอนมดแดง	 ที่เข้าร่วมโครงการคัดกรอง

มะเร็งตับและท่อน�้าดี	 (CASCAP)	 จากประชากร

ทั้งหมด	11,668	คน	ที่มีอายุ	40	ปีขึ้นไปในอ�าเภอ

ดอนมดแดง(6)

	 ศึกษาในพื้นที่	อ�าเภอดอนมดแดง	จังหวัด

อบุลราชธานีซ่ึงประกอบไปด้วย	4ต�าบลได้แก่	เหล่า

แดง	 ดอนมดแดง	 ค�าไฮใหญ่	 ท่าเมืองระยะเวลา	

ท�าการศึกษาข้อมูลย้อนหลังระหว่างเดือนตุลาคม	

2556	-	กันยายน	2558	รวม	2	ปีงบประมาณ
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ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 การคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมาย

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	(อสม.)

	 2.	 แจ้งรายละเอียดโครงการและ

วัตถุประสงค์	ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายรับทราบ	

เพือ่การตดัสินใจเข้าร่วมงานวจิยัโครงการคดักรอง	

มะเร็งตับและท่อน�้าดี	(CASCAP)

	 3.	 เก็บข้อมูลประวัติอาสาสมัครกลุ่ม 

เป้าหมายในโครงการ	 โดยผู้วิจัยซักประวัติและ

กรอกข้อมูลลงใน	CCA01	

	 4.	 ท�าการตรวจอัลตราซาวด์อาสาสมัคร

กลุ่มเป้าหมาย	 โดยแพทย์รพ.ดอนมดแดงและลง

ผลการตรวจใน	CCA02

	 5.	วิเคราะห์ผลอัลตราซาวด์	โดยใช้ข้อมูล

จาก	 CCA01	 และ	 CCA02	 และท�าการจัดกลุ่ม

ข้อมูล

	 6.	การตรวจยืนยันผล	โดยสุ่มอาสาสมัคร

กลุ่มเป้าหมายในโครงการ	 ส่งตัวไปตรวจยืนยันที่

รพ.สรรพสิทธิประสงค์	 โดยรังสีแพทย์	 และส่งผล

การตรวจกลับมาที่	รพ.ดอนมดแดง

ผลการศึกษาแบ่งเป็น	3	ตอน	คือ	

ตอนที ่1ข้อมูลทัว่ไป	จ�านวนการตรวจอัลตราซาวด์

ทั้งหมด	1,218	ครั้ง	แบ่งเป็นเพศชาย	36.12	%	เพศ

หญิง	63.88	%	ส่วนมากจบชั้นประถมศึกษา	ท�า

อาชีพเกษตรกรรม	เคยตรวจอุจจาระ	ไม่เคยพบไข่

พยาธิ	 ไม่เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ	 มีญาติป่วย

เป็นมะเร็งตับและท่อน�้าดี	 ไม่เป็นโรคตับอักเสบบี	

ไม่เป็นโรคพษิสรุาเรือ้รงั	ไม่สบูบหุรี	่ดืม่สรุา	เคยกิน

ปลาดิบ
 อภิปรายผลจากการท�าอัลตราซาวด์

โครงการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน�้าดีสัญจร	

(CASCAPสญัจร)	ครัง้ที	่37	ทีโ่รงพยาบาล	๕๐	พรรษา
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน(คน) ร้อยละ

เพศ

											ชาย 440 36.12

											หญิง 784 63.88

ระดับการศึกษา

ไม่ได้รับการศึกษา 33 2.71

ประถมศึกษา 856 70.28

มัธยมศึกษาตอนต้น 112 9.2

มัธยมศึกษาตอนปลาย 143 11.74

ประกาศนียบัตร 11 0.9

ปริญญาตรีและสูงกว่า 63 5.17

อาชีพ

ว่างงาน 10 0.82

เกษตรกรรม 1082 88.83

รับจ้าง 39 3.2

ธุรกิจส่วนตัว 22 1.81

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 65 5.34

ต�าบล

ค�าไฮใหญ่ 208 17.08

ดอนมดแดง 139 11.41

ท่าเมือง 498 40.89

เหล่าแดง 373 30.62

เคยได้รับการตรวจหาพยาธิจากอุจจาระ

ไม่เคยตรวจ 105 8.62

เคยตรวจ 1,113 91.38
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ข้อมูลทั่วไป จ�านวน(คน) ร้อยละ

เคยตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ

ไม่เคยพบ 1211 99.43

เคยพบไข่พยาธิ 7 0.57

เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ

ไม่เคยกิน 791 64.94

เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ 427 35.05

มีญาติเป็นมะเร็งตับและท่อน�้าดี

ไม่มี 483 39.66

มี 737 60.35

เป็นไวรัสตับอักเสบบี

ไม่เป็น 1170 96.06

เป็น 48 3.94

เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

ไม่เป็น 1195 98.11

เป็น 23 1.89

สูบบุหรี่

ไม่สูบ 993 81.53

สูบ 225 18.47

ดื่มสุรา

ไม่ดื่ม 521 42.78

ดื่ม 697 57.23

กินปลาดิบ

ไม่เคย 13 1.07

เคย 1205 98.93

ตารางที่ 1	ข้อมูลทั่วไป	(ต่อ)
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ผลอัลตราซาวด์ จ�านวน(คน) ร้อยละ

ผลการตรวจตับและท่อน�้าดี

ปกติ 764 62.73

PDF1 394 32.35

PDF2 58 4.76

PDF3 2 0.16

ไขมันพอกตับ 24 1.97

ผลการตรวจถุงน�้าดี

ปกติ 1177 96.63

ผิดปกติ 41 3.37

ผลการตรวจไต

ปกติ 1205 98.93

นิ่วไต 4 0.33

ถุงน�้าที่ไต 9 0.74

ตอนที่ 2 ผลการตรวจอัลตราซาวด์ 1,218	ครั้ง	

พบตับและทางเดินน�้าดีปกติ	 62.73	%,	 ผิดปกต	ิ

37.27	%	ความผิดปกติส่วนใหญ่ที่พบ	คือ	ท่อน�้าดี

อักเสบระดับ1	 (PDF1)ร้อยละ	 32.25	 ระดับ2	

(PDF2)ร้อยละ	4.76	และ	ระดับ3	(PDF3)	ร้อยละ	

0.16	ความผิดปกตอิืน่ๆท่ีพบ	ได้แก่	นิว่ถงุน�า้ด	ีร้อย

ละ	 3.37	 นิ่วไต	 ร้อยละ	 0.33	 และถุงน�้าท่ีไต	 

ร้อยละ	0.74

ตารางที่ 2	จ�านวนและร้อยละผลการตรวจระบบทางเดินน�้าดีด้วยอัลตราซาวด์
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ตอนที่ 3 การตรวจซ�้าโดยผู้ช�านาญกว่า การ
ตรวจอัลตราซาวด์ยืนยันโดยรังสีแพทย์ โรง
พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวดัอบุลราชธาน ี
พบว่า	 ส่วนใหญ่ผลการตรวจตรงกันที่ต่างกันมี

ผลอัลตราซาวด์ 									จ�านวน(คน) 															ร้อยละ

ตรวจโดยแพทย์	รพ.ดอนมดแดง

แพทย์คนที่	1 177 14.53

แพทย์คนที่	2 42 		3.45

แพทย์คนที่	3 999 82.02

ตรวจซ�้าโดยรังสีแพทย์	รพ.สรรพสิทธิประสงค์	จ.อุบลราชธานี ร้อยละ

ผลการตรวจตรงกัน 					85

แพทย์คนที่	1	ตรวจไม่ตรงกัน	 11.25

แพทย์คนที่	2	ตรวจไม่ตรงกัน 						0

แพทย์คนที่	3		ตรวจไม่ตรงกัน 		3.75

ตัวแปร PDF1(%) PDF2(%) PDF3(%) X2

เพศ

ชาย

หญิง

31.6

55

4.6

8.3

0.2

0.2

0.915

ตอนท่ี 4 การหาปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธ์กับความ

ผิดปกติของตับและท่อน�้าดีจากการวิเคราะห์

ข้อมูล	พบว่า	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิด

ปกติดของตับและท่อน�า้ดี	 จ�าแนกตามผลอัลตรา

เฉพาะการให้ระดับความรุนแรง	(grading	sever-
ity)	 ที่ต่างระดับกัน	 โดยทุกรายที่ท�าการตรวจซ�้า
เป็น	PDF	ทั้งหมด

ซาวด์	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	0.05	คือ

ปัจจัยด้านต�าบลท่ีอยู่อาศัย	 และการมีญาติที่เป็น

มะเร็งตับและท่อน�้าดี
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ตัวแปร PDF1(%) PDF2(%) PDF3(%) X2

ระดับการศึกษา

ไม่ได้รับการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบัตร

ปริญญาตรีและสูงกว่า

3.3

56.1

9.9

11.4

1.3

4.6

0.4

8.1

2.2

1.3

0.2

0.7

0

0.4

0

0

0

0

0.985

อาชีพ

					ว่างงาน

					เกษตรกรรม

					รับจ้าง

					ธุรกิจส่วนตัว

					ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

0.7

75.4

3.3

1.5

5.7

0

11.9

0

0.4

0.7

0

0.4

0

0

0

0.885

ต�าบล

ค�าไฮใหญ่

ดอนมดแดง

ท่าเมือง

เหล่าแดง

13.3

12.3

34.9

26.1

2.9

2

3.5

4.4

0.4

0

0

0

0.017

เคยตรวจอุจจาระ

ไม่เคยตรวจ

เคยตรวจ

7.9

78.7

0.7

12.3

0.2

0.2

0.63
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ตัวแปร PDF1(%) PDF2(%) PDF3(%) X2

ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ

ไม่เคยตรวจ

ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ

86.2

0.4

12.9

0

0.4

0

0.855

เคยกินยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ

ไม่เคยกินยา

เคยกินยา

60.3

26.3

9.6

3.3

0.2

0.2

0.957

มีญาติเป็นมะเร็งตับและท่อน�้าดี

ไม่มี

มี

31.8

54.8

5.5

7.4

0

0.4

0.005

เป็นไวรัสตับอักเสบบี

ไม่เป็น

เป็น

84

2.6

12.5

0.4

0.4

0

0.958

เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

ไม่เป็น

เป็น

85.1

1.5

12.7

0.2

0.4

0

0.981

สูบบุหรี่

ไม่สูบ

สูบ

69.7

16.9

10.7

2.2

0.4

0

0.881

ดื่มสุรา

ไม่ดื่ม

ดื่ม

35.7

50.9

4.2

8.8

0.2

0.2

0.603
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ตัวแปร PDF1(%) PDF2(%) PDF3(%) X2

เคยกินปลาดิบ

ไม่เคย

เคย

0.9

85.7

0.2

12.7

0

0.4

0.886

อภิปราย	 จากการท�าอัลตร้าซาวด์โครงการคัดกรอง

มะเรง็ตบัและท่อน�า้ดีสญัจร	(CASCAPสญัจร)	คร้ังที3่7	

ที่โรงพยาบาล	๕๐	พรรษามหาวชิราลงกรณ	จังหวัด

อุบลราชธานี	พบว่ามีท่อน�้าดีอักเสบ	45.34	%	จาก

ประชากรที่มารับบริการ	655	คน(7)	ซึ่งเป็นจ�านวนที่

ใกล้เคียงกับการตรวจเจอในพื้นที่อ�าเภอดอนมดแดง	

(37.27	%)	ทางด้านภูมิศาสตร์	อ�าเภอดอนมดแดงอยู่

ติดล�าน�้า	3	ด้าน	ทั้งทางทิศเหนือ	ตะวันออก	และทิศ

ใต้ท�าให้อาหารส่วนใหญ่ที่ประชาชนในพื้นที่ใช้รับ

ประทานน้ันจึงเป็นปลาน�้าจืดจากแหล่งน�้าในพื้นที่	

สรุปผลการศึกษา ผลการตรวจอัลตราซาวด	์

1,218	ครัง้	พบเพศหญงิมากกว่าเพศชายตรวจพบ

ตับและทางเดินน�้าดีผิดปกติ	 37.27	%	 แบ่ง

เป็นPDF1	 32.35	%,	 PDF2	 4.76	%,	 PDF3 

0.16	%	 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผิด

ปกตขิองตบัและท่อน�า้ดอีย่างมนียัส�าคญั	คอืปัจจยั

ด้านต�าบลที่อยู่	 และการมีญาติเป็นมะเร็งตับ 

และท่อน�้าดี

ท�าให้เกดิความเสีย่งในการตรวจพบท่อน�า้ดอีกัเสบทัง้	

3	ระดับ	ตามความรุนแรงของโรค	ซึ่งถ้าเกิน	PDF3	ก็

จะมโีอกาสกลายเป็นมะเรง็ท่อน�า้ดไีด้อย่างรวดเรว็	ใน

ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด	 11,668คน	 มาตรวจ	

1,218	คน	คิดเป็น	10.44	%	ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียง	1	

ใน	10	ของประชากรกลุม่เสีย่ง	ทีร่่างกายแขง็แรง	ไม่มี

ความผิดปกติใดๆ	 ท�าให้มะเร็งตับและท่อน�้าดียังเป็น

ปัญหาที่เปรียบเสมือนยอดภูเขาน�้าแข็ง	 จากจ�านวน

ความผิดปกติที่สูงถึง	1	ใน	2	ถึง	1	ใน	3	ของประชากร

กลุม่เสีย่ง	มะเร็งตบัและท่อน�า้ดยีงัเป็นปัญหาใหญ่ของ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งการตรวจด้วย

อัลตราซาวด์	เป็นเหมือนเครื่องมือคัดกรองระยะก่อน

เป็นมะเร็ง	 เพื่อที่จะมีการตระหนัก	 และมีการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นท่ี	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 กลุ่มเสี่ยงที่มีญาติเคยเป็นมะเร็งตับและท่อ

น�้าดี	และต�าบลที่มีแหล่งน�้า	ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคฯ	

ดงันัน้การท�างานควรท�างานเชิงรกุในพืน้ท่ีท่ีมแีหล่งน�า้

และเน้นในกลุ่มท่ีมีประวัติว่ามีญาติเคยเป็นมะเร็งตับ

และท่อน�้าดี	 เพราะถ้ารอให้เป็นมะเร็งแล้วค่อยรักษา

ก็จะช้าเกินระยะที่จะรักษาได้
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรง

จูงใจในการปฏิบตังิานและการด�าเนนิบทบาทของ

ผูบ้รหิารองค์กรส่วนท้องถ่ิน	ในการด�าเนนิการป้องกนั

ควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อม	กลุม่

ตวัอย่าง	 เป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น	 จ�านวน	 257	 ราย	 เครื่องมือคือ	

แบบสอบถาม	วเิคราะห์ข้อมลูด้วยค่าสถติิพรรณนา	

หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละด้านต่อแรง

จูงใจในการปฏิบัติงาน	 และการปฏิบัติบทบาทใน

การป้องกันควบคุมโรคฯ	 โดยใช้สถิติไคสแควร	์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน	 และตัวแบบ

การถดถอยเชิงอันดับ	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย	46.4	ปี	(SD=8.1)	ระยะเวลา

ท�างานในองค์กรส่วนท้องถิ่นโดยเฉลี่ย	 5	 ปี	

(SD=3.8)ภูมิล�าเนาอยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบโดยเฉลีย่	

37.7	ปี	(SD=14.9)ระดับการศกึษาซึง่พบมากท่ีสุด

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และบทบาทในการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารสูงสุด

ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
Factors Influencing Work Motivation and Role Practice in Surveillance 
Prevention and Control of Occupational diseases  and Environmental  
Among Chief Executive Officers in Local Governmental Organization 

located in  8  northern provinces.

นันทวดี	ปินปันคง	ส.ด.*	 Nantawadee	Pinpankong	Ph.D*
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คือระดับต�่ากว่า	ปริญญาตรีร้อยละ	57.2	รูปแบบ

การท�างาน	ร้อยละ	74.7	มีอาชีพหลักท�าควบคู่กับ

การบริหารงานในองค์กรส่วนท้องถิ่นด้านองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	 ร้อยละ	 56.4	 ได้รับการอบรม

ความรูเ้กีย่วกบัโรคจากการประกอบอาชพี	ความรู้	

พ.ร.บ.สาธารณสุข	 ความรู้พรบ.คุ้มครองแรงงาน	

และ/หรือพ.ร.บ.โรงงาน	ส่วนใหญ่ร้อยละ	61.1	มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในระดับสูง	 การปฏิบัติบทบาท	 ในการ

ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	47.5	อยู่ในระดับมาก	ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกัน	

และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ง

แวดล้อม	ได้แก่ความรู้ทางวชิาการเกีย่วกบัโรคจาก

การประกอบอาชพีและส่ิงแวดล้อม(p=.006)	และ

การสนับสนุนทางสังคม	 (p<.001)	 โดยที่ตัวแบบ

การถดถอยเชิงอันดับสามารถอธิบายได้	 ร้อย

ละ69.3	 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการด�าเนิน
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บทบาท	 ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	ได้แก่	ระยะเวลาที่

อาศัยอยู่ในชุมชนของผู้บริหาร	(p=.007)	การรับรู้

บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(p=.044)และการสนับสนุนทางสังคม	 (p<.001)	

โดยตัวแบบการถดถอยเชิงอันดับ	สามารถอธิบาย

ได้ร้อยละ	61.5	

ค�าส�าคัญ :	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,	เฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 

สิ่งแวดล้อม

ABSTRACT

	 This	 Descriptive	 Research	 was	

aimed	 to	study	 the	 factor	 influencing	 to	

the	working	motivation	 and	 the	 role	 for	

prevention	 and	 control	 on	 the	 occupa-

tional	and	environmental	diseases	of	chief	

executive	 officers	 in	 local	 administrative	

organization	(LAO).	Samples	size	were	257	

cases	 of	 chief	 executive	 officers	 in	 LAO.	

The	 instrument	was	 questionnaire.	 The	

Data	were	analyzed	with	ordinal	regression	

model.	The	results	showed	an	age	average	

year	of	sample	was	46.4	(SD	=	8.1),	working	

5	year,	(SD	=	3.8),	and	live	in	LAO	area	37.7	

year,	(SD	=	14.9).	The	majority	of	was	found	

education	less	than	the	bachelor’s	degree	

57.2%,	have	had	major	career	74.7%	and	

trained	about	the	knowledge	of	occupa-

tional	disease	and	the	Act	of	public	health,	

labor	 protection,	 and	 factory	 at	 56.4	%.	

The	majority	 of	 the	 samples	 have	 high	

level	on	motivations	in	working	61.1%,	the	

role	on	preventions	 and	control	disease	

from	workplaces	and	environment	47.5	%.	

Factors	that	are	influence	the	motivations	

in	prevention	and	control	of	occupational	

and	environmental	diseases	are	the	aca-

demic	 knowledge	 in	 occupational	 and	

environmental	diseases	(p=.006),	and	social	

supporting	(p<.001).	The	factor	 influence	

to	motivation	on	the	practice	of	prevention	

and	control	the	occupational	disease	were	

acknowledgement	about	occupational	and	

environmental	diseases	(p=0.006)	and	so-

cial	support	(p<0.001).	The	ordinal	regres-

sion	model	can	explained	with	69.3	%.	The	

factor	influence	to	the	practice	on	preven-

tion	and	control	the	occupational	disease	

were	the	years	of	working	in	LAO	(p=.007),	

perception	on	the	role	of	LAO	(P=.044)	and	

social	supporting	(P<.001).	The	ordinal	re-

gression	model	can	explained	with	61.5	%.

Key words: Local	Governmental	Organiza-

tion,	Prevention	and	Control	of	Occupa-

tional	and	Environmental	Diseases

บทน�า

 จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายการ

ปฏริปูระบบราชการ	โดยการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ท�าให้มีการปรับ

เปลีย่นโครงสร้าง	บทบาทหน้าที	่งบประมาณ	และ
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ผ่องถ่ายภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภารกิจทางด้านสุขภาพอัน

เนื่องมาจากการประกอบอาชีพ	และ	สิ่งแวดล้อม

เป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่มีความซับ

ซ้อน	 จากการที่ประเทศมีการขยายตัวทางด้าน

อตุสาหกรรม	มกีารน�าเทคโนโลยแีละสารเคมต่ีางๆ

เข้ามาใช้ในการด�าเนนิกจิการ	ท�าให้เกดิผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้งใน

ระยะสัน้และระยะยาว	จากการทบทวนวรรณกรรม 

พบว่าสถานการณ์ปัญหาโรคจากการประกอบ

อาชีพและส่ิงแวดล้อม	 เกิดจากปัญหาใหญ่ๆ	 4	

ประการได้แก่	ประการที่	1	ปัญหาความไม่พร้อม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในการป้องกัน

ควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	

ประการที	่2	จากการท่ี	เจ้าหน้าทีอ่งค์กรส่วนท้องถิน่ 

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค	 จากการ

ประกอบอาชีพ	 ไม่ทราบแนวทางการด�าเนินงาน

และการบังคับใช้กฎหมาย	และ	การไม่มีเจ้าหน้าที่

หรอืกลุม่งานรับผดิชอบงานนีโ้ดยตรง	ประการท่ี	3	

ปัจจัยจากเจ้าของกิจการ	คือการขาดความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัโรคจากการประกอบอาชพี	ไม่ทราบ

รายละเอียดข้อบังคับของท้องถิ่น	และมีการฝ่าฝืน	

และประการที่	4	ปัจจัยด้านประชาชนได้แก่	การ

ขาดความรู้เก่ียวกบัโรค	ไม่ทราบรายละเอยีดในข้อ

บงัคบัของท้องถ่ินและวธิกีารร้องเรยีนหรอืแจ้งข่าว	1 

และพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้

บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ใน

การด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคคือ	 ปัจจัยทาง

สงัคมทีม่คีวามสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสนิใจของ

ผู้บริหารในการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรค	

	 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ทีจ่ะศกึษาการแรงจงูใจและแนวทางการจดัการใน

การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ	

และ	สิ่งแวดล้อมของเทศบาลและองค์กรปกครอง

ส่วนต�าบลในพื้นที่	8	จังหวัด	ภาคเหนือตอนบน	

วัตถุประสงค์

	 1)	 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานในการป้องกนัควบคมุโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารใน

องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น	และ	

	 2)	ศกึษาปัจจัยท่ีมอีทิธิพลต่อการด�าเนิน

งานในการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารในองค์กร

บริหารส่วนท้องถิ่น

วัสดุและวิธีการศึกษา

 รูปแบบการด�าเนินการ

	 	 	 วิธีการศึกษา	 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา	

(Descriptive	Research)	ท�าการศกึษาครอบคลมุ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพ้ืนที	่8	จังหวดัภาค

เหนอืตอนบน	ได้แก่	เชยีงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	พะเยา	

เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	แพร่	น่าน	รวมทั้งสิ้น	813	

แห่ง	จ�าแนกเป็น	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	8	แห่ง	

เทศบาล	115	แห่ง	และองค์การบรหิารส่วนต�าบล	

690	แห่ง	

 กลุ่มประชากรที่ศึกษา

   ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี	้

ประกอบด้วย	 นายกเทศมนตรีหรือคณะท�างาน

จ�านวน	44	 ราย	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

หรือคณะท�างาน	 จ�านวน	 213	 ราย	 ในพื้นที่	 8	

จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่	 เชียงใหม่	 ล�าพูน	

ล�าปาง	พะเยา	 เชียงราย	 แม่ฮ่องสอน	 แพร่	 น่าน	
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รวมทัง้สิน้	257	ราย	ประชากรกลุม่ท่ี	1	โดยมีขนาด

ตัวอย่างในพื้นท่ีดังนี้	 1.1	 ผู้บริหารขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 นายกเทศมนตรีหรือคณะ

ท�างานจ�านวน	 44	 ราย	 และ	1.2	นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลหรือคณะท�างาน	 จ�านวน	 213	

รายการคัดเลือกตัวอย่างในประชากรกลุ่มที่	1	จะ

ใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่าง	 โดยการสุ่มแบบง่าย	 (sim-

ple	random	sampling)	ด้วยวิธีจับฉลาก	ให้ได้

ตามจ�านวนทีร่ะบไุว้	โดยกลุม่ตวัอย่างดงักล่าวเป็น

ประกอบด้วย	 นายกเทศมนตรีหรือคณะท�างาน

จ�านวน	44	 ราย	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

หรือคณะท�างาน	จ�านวน	213	ราย	ที่มีคุณสมบัติ

ตามท่ีก�าหนด	 โดยกลุ่มตัวอย่างอยู่ในพ้ืนที่รับผิด

ชอบของส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที	่1	เชยีงใหม่	

และ	ประชากรกลุ่มที่	2 ประชากรกลุ่มตัวอย่างใน

พืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ที	่8	จงัหวดั

ภาคเหนือตอนบน	ได้แก่	เชียงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	

พะเยา	เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	แพร่	น่าน	รวมทั้งสิ้น	

813	แห่ง	จ�าแนกเป็น	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	

8	แห่ง	เทศบาล	115	แห่ง	และองค์การบรหิารส่วน

ต�าบล	 690	 แห่ง	 จะใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบมี

ระบบ	(Systematic	sampling)	โดยประชากรที่

ศึกษาจะใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย

ประชากรและให้ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิน่เป็นผูใ้ห้ข้อมูล	โดยใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่าง	

ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ค�านวณโดย

ใช้สูตร2

พื้นที่ศึกษา

	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	8	จังหวัด	

ภาคเหนือตอนบนได้แก่	 เชียงใหม่	 ล�าพูน	 ล�าปาง	

พะเยา	เชียงราย	แม่ฮ่องสอน	แพร่	น่าน	

เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการศกึษา

	 	 เ ค ร่ื อ ง มือที่ ใช ้ ใ นการ ศึกษา เป ็ น

แบบสอบถาม

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

	 	 	 ตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ	

(reliability)	โดยใช้สูตรค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟาของ	ครอนบาค	(Cronbach’	alpha	coef-

ficient)	 ได้เท่ากับ	 .90	 ท�าการส่งแบบสอบถาม	

ช้ีแจงและขอความร่วมมือจากผู้บริหารสูงสุดใน

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	ทั้ง	813	แห่ง	ท�าการ

ตอบแบบสอบถาม	และได้รับแบบสอบถามคืนมา

ทางไปรษณย์ี	รวบรวมแบบสอบถามทีม่กีารบนัทกึ

ข้อมลูครบถ้วนสมบรูณ์	เพือ่ท�าการวเิคราะห์	ได้จ�านวน	

257	แห่ง	คดิเป็นร้อยละ	31.6	

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน�ามา

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพรรณนา	 (ร้อยละ	ค่า

เฉลี่ย	 มัธยฐาน	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่า

สงูสดุ-ต�า่สดุ)	หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัแต่ละ

ด้านต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	และการปฏิบัติ

บทบาทในการป้องกันควบคุมโรคฯ	 โดยใช้สถิต ิ

ไคสแควร์	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน	และ

ตัวแบบการถดถอยเชิงอันดับ	 (Ordinal	 regres-

sion	model)

ผลการศึกษา

	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา	จ�านวน	ราย	

เป็นนายกเทศมนตรีหรือคณะท�างานจ�านวน	 44	

ราย	 (ร้อยละ	 17.1)	 นายกองค์การบริหารส่วน

ต�าบลหรือคณะท�างาน	จ�านวน	213	ราย	(ร้อยละ	

82.9)	มอีายเุฉลีย่	46.4	ปี	(ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	

8.1)	 ท�างานราชการในองค์กรส่วนท้องถ่ินเป็น
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ระยะเวลาโดยเฉลี่ย	5	ปี	(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

14.9)	 ร้อยละ	 57.2	 มีระดับ	 การศึกษาต�่ากว่า

ปริญญาตรี	ร้อยละ	74.7	มีอาชีพหลักด้านอื่นนอก

เหนือจากงานในองค์กรส่วนท้องถิน่	และเคยได้รบั

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

ประเภทของผู้บริหารสูงสุดในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

	 นายกเทศมนตรีหรือคณะท�างาน

	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือคณะท�างาน

44

213

17.1

82.9

สถานภาพสมรส

	 โสด

	 แต่งงาน

18

239

7.0

93.0

ระดับการศึกษา

	 ต�่ากว่าปริญญาตรี

	 ปริญญาตรี	หรือสูงกว่า

147

110

57.2

42.8

มีอาชีพหลักอื่นๆ	นอกเหนือจากงานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 192 74.7

เคยได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพความรู้เกี่ยวกับ

พ.ร.บ.สาธารณสุข	ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน	หรือพ.ร.บ.โรงงาน		

145 56.4

ค่าเฉลี่ยอายุ	(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 46.4 (8.1)

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาท�างานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

	 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

5.0 (3.8)

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

	 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

37.7 (14.9)

ตารางที่ 1  จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=257)

การอบรมความรู้เก่ียวกับโรคจากการประกอบ

อาชีพ	ความรู้เกี่ยวกับ	พ.ร.บ.สาธารณสุข	ความรู้

เกีย่วกบั	พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานหรอื	พ.ร.บ.โรงงาน

ร้อยละ	56.4	(ตารางที่	1)	
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ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยด้านต่างๆ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) ค่าสถิติ

c2 (p-value)
ไม่ได้รับ/น้อย ปานกลาง มาก

อายุ  	7.167	(.127)

	 ไม่เกิน	40	ปี 2	(3.1) 32	(49.2) 31	(47.7)

	 41-50	ปี 2	(1.8) 34	(30.4) 76	(67.9)

	 มากกว่า	50	ปี 2	(2.5) 28	(35.0) 50	(62.5)

สถานภาพสมรส 

	 โสด

	 แต่งงาน

1	(5.6)

5	(2.1)

8	(44.4)

86	(36.0)

9	(50.0)

148	(61.9)

	1.577	(.454)

ระดับการศึกษา

	 ต�่ากว่าปริญญาตรี

	 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

5	(3.4)

1	(0.9)

59	(40.1)

35	(31.8)

83	(56.5)

74	(67.3)

	4.068	(.131)

รายได้

	 ไม่เกิน	15,000	บาทต่อเดือน 6	(2.8) 84	(39.1) 125	(58.1) 	6.615	(.158)

	 15,000-30,000	บาทต่อเดือน - 3	(42.9) 4	(57.1)

	 มากกว่า	30,000	บาทต่อเดือน - 7	(20.0) 28	(80.0)

อาชีพหลักอื่นๆ	นอกเหนือจากงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 5	(2.6) 69	(35.9) 118	(61.5) 	0.338	(.845)

	 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการ

ศึกษาได้แก่อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา

รายได้ต่อเดอืนจากงานองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่

อาชีพหลักอื่นๆนอกเหนือจากงานองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น	 ระยะเวลาท�างานในองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น	 ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิด

ชอบขององค์การบรหิารส่วนท้องถ่ินและการได้รบั

การอบรมความรู้เก่ียวกับโรคจากการประกอบ

อาชีพ	 พบว่า	 การได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ

โรคจากการประกอบอาชพี	มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

ปฏิบัติบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคจาก

การประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม	 อย่างมี 

นัยส�าคัญ	(p=.008)	(ตารางที่	2-3)	ปัจจัยด้านการ

รบัรูบ้ทบาทหน้าทีข่ององค์การบรหิารส่วนท้องถิน่	

ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับโรคจากการประกอบ

อาชพีและสิง่แวดล้อม	และการสนบัสนนุทางสงัคม	

มคีวามสัมพันธ์กบัแรงจูงใจในการปฏบิติังานอย่าง

มนียัส�าคญั	(p=.028,	.002	และ	<.001	ตามล�าดบั)	

ปัจจยัด้านการสนบัสนนุทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์กบั

การปฏบิติับทบาทในการป้องกนัและควบคมุโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัย

ส�าคัญ	(p=<.001)(ตารางที่2)

ตารางที่ 2 	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป	ต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 2 	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไป	ต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	(ต่อ)

ตารางท่ี 3  แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลู	ต่อการปฏบิตับิทบาทในการป้องกนัและควบคมุโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยด้านต่างๆ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) ค่าสถิติ

c2 (p-value)
ไม่ได้รับ/น้อย ปานกลาง มาก

ระยะเวลาท�างานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

	 ไม่เกิน	5	ปี 3	(2.0) 57	(38.0) 90	(60.0) 	1.168	(.883)

	 6-10	ปี 3	(3.0) 35	(35.4) 61	(61.6)

	 มากกว่า	10	ปี - 2	(25.0) 6	(75.0)

ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ	

	 ไม่เกิน	40	ปี 2	(1.6) 53	(41.1) 74	(57.4) 	2.989	(.560)

	 41	-50	ปี 2	(2.6) 25(32.1) 51	(65.4)

	 มากกว่า	50	ปี 2	(4.0) 16	(32.0) 32	(64.0)

เคยได้รบัการอบรมความรู้เกีย่วกับโรคจากการประกอบอาชพี

ฯลฯ	

3	(2.1)	 49	(33.8) 93	(64.1) 	1.311	(.519)

ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยด้านต่างๆ
การปฏิบัติบทบาทในการป้องกันฯ (ร้อยละ) ค่าสถิติ

c2 (p-value)
ไม่ได้ปฏิบัติ ต�่ากว่า 50% 50%ขึ้นไป

อายุ	 		3.687	(.450)

							ไม่เกิน	40	ปี 13	(20.0) 20	(30.8) 32	(49.2)

							41-50	ปี 13	(11.6) 43	(38.4) 56	(50.0)

							มากกว่า	50	ปี 14	(17.5) 32	(40.0) 34	(42.5)

สถานภาพสมรส 		0.110	(.946)

	 โสด

	 แต่งงาน

3	(16.7)

37	(15.5)

6	(33.3)

89	(37.2)

9	(50.0)

113	(47.3)

ระดับการศึกษา	 		7.534	(.023)
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	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน	 อยู่ในระดับมาก	 รองลงมาเป็น

ระดับปานกลางและระดับน้อย	 (ร้อยละ	 61.1,	

36.6	 และ	 2.3	 ตามล�าดับ)	 ในด้านการปฏิบัติ

บทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	พบว่า	ส่วนใหญ่มี

การปฏบิตัใินเกนิกว่าร้อยละ	50	รองลงมาเป็นการ

ปฏิบัติต�่ากว่าร้อยละ	 50	 และไม่เคยปฏิบัติเลย	

(ร้อยละ	 47.5,	 37.0	 และ	 15.6	 ตามล�าดับ)	

(แผนภูมิที่	 1-2)	ดังนั้นในการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลทั่วไป	ปัจจัยด้านต่างๆ	ต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน	 และการปฏิบัติบทบาทในการ

ป้องกันควบคุมโรคฯโดยตัวแบบการถดถอยเชิง

อนัดับ	(Ordinal	regression	model)	การก�าหนด

ความเหมาะสมของ	 Long	 function	 ในการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงอันดับ	 จึงเลือกใช้	 Long	

function	ชนดิ	Complementary	log-log	(ข้อมลู

ในอันดับสูงมีการกระจายสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ)

ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยด้านต่างๆ
การปฏิบัติบทบาทในการป้องกันฯ (ร้อยละ) ค่าสถิติ

c2 (p-value)
ไม่ได้ปฏิบัติ ต�่ากว่า 50% 50%ขึ้นไป

								ต�่ากว่าปริญญาตรี

	 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

27	(18.4)

13	(11.8)

61	(41.5)

34	(30.9)

59	(40.1)

63	(57.3)

รายได้ต่อเดือน	 		6.506	(.164)

	 ไม่เกิน	15,000	บาทต่อเดือน 35	(16.3) 83	(38.6) 97	45.1)

	 15,000-30,000	บาทต่อเดือน 1	(14.3) 4	(57.1) 2	(28.6)

	 มากกว่า	30,000	บาทต่อเดือน 4	(11.4) 8	(22.9) 23	(65.7)

อาชีพหลักอื่นๆ	 นอกเหนือจากงานองค์การบริหารส่วนท้อง

ถิ่น

28	(14.6) 76	(39.6) 88	(45.8) 		2.306	(.316)

ระยะเวลาท�างานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 		1.089	(.896)

	 ไม่เกิน	5	ปี 26	(17.3) 56	(37.3) 68	(45.3)

	 6-10	ปี 13	(13.1) 36	(36.4) 50	(50.5)

	 มากกว่า	10	ปี 1	(12.5) 3	(37.5) 4	(50.0)

ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ 		3.745	(.422)

	 ไม่เกิน	40	ปี 22	(17.1) 43	(33.3) 64	(49.6)

	 41	-50	ปี 8	(10.3) 33	(42.3) 37	(47.4)

	 มากกว่า	50	ปี 10	(20.0) 19	(38.0) 21	(42.0)

เคยได้รบัการอบรมความรูเ้กีย่วกับโรคจากการประกอบอาชพี

ฯลฯ	

15	(10.3) 51	(35.2) 79	(54.5) 		9.559	(.008)

ตารางท่ี 3  แสดงความสมัพันธ์ระหว่างข้อมลู	ต่อการปฏบิตับิทบาทในการป้องกนัและควบคมุโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	(ต่อ)
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แผนภูมิที่ 1		แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

แผนภูมิที่ 2	 แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามการปฏิบัติบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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ไม่ได้ปฏิบัติ ปฎิบัติต่ำกว่า 50% 50% ข้ึนไป

	 จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

อนัดบั	พบว่า	ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อแรงจงูใจ	ในการ

ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารฯ	

ได้แก่	 ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	และการสนบัสนนุ

ทางสังคมปัจจัยที่มีอิทธิพลสามารถอธิบายแรง

จงูใจในการปฏิบตังิานป้องกนัและควบคมุโรคจาก

การประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมของผูบ้รหิารได้

ร้อยละ	69.26	(ตารางที่	4)
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงอันดับ	 ในการพยากรณ์ระดับแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน	การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยด้านต่างๆ สัมประสิทธิ์ Std.Error ค่าสถิติ 

Wald
Sig

Threshold	[ระดับแรงจูงใจ	=	น้อย]

Threshold	[ระดับแรงจูงใจ	=	ปานกลาง]

2.311

5.534

1.363

1.339

2.875

17.073

.090

.000

อายุ 0.024 0.015 2.524 .112

รายได้ต่อเดือน	จากงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 0.000 0.000 1.703 .192

ระยะเวลาท�างานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 0.011 0.031 0125 .723

ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 0.008 0.008 0.935 .333

การรับรู้บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 0.073 0.074 0.911 .320

ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 0.151 0.055 7.566 .006

การสนับสนุนทางสังคม 0.099 0.018 31.694 .000

สถานภาพสมรส  

	 	 โสด
	 	 แต่งงาน

-0.174
-

0.410
-

0.180
-

.672
-

ระดับการศึกษา

	 	 ต�่ากว่าปริญญาตรี

	 	 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
-0.367
-

0.238
-

2.379
-

.123
-

อาชีพหลักอื่นๆ

	 ไม่มี
	 มี

0.143
-

0.256
-

0.311
-

.577
-

เคยได้รับการอบรมความรู้ฯ

	 ไม่เคย
	 เคย

0.359
-

0.225
-

2.547
-

.111
-

ร้อยละในการจ�าแนกจากการพยากรณ์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	69.26
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ค่าพยากรณ์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
รวม

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่ได้รับ/น้อย ปานกลาง มาก

						ไม่ได้รับ/น้อย - 6	(100.0) - 				6	(100.0)

						ปานกลาง - 40	(42.6) 54	(57.4) 		94	(100.0)

						มาก - 19	(12.1) 138	(87.9) 157	(100.0)

รวม - 65 (25.3) 192 (74.7) 257 (100.0)

	 ในด้านการปฏิบัติบทบาทในการ

ป้องกันและควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและ

สิ่งแวดล้อม	ของผู้บริหารฯ	พบว่า	ระยะเวลาที่พัก

อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ท้องถ่ิน	การรบัรูบ้ทบาทหน้าท่ีขององค์การบรหิาร

ส่วนท้องถิ่น	 และการสนับสนุนทางสังคม	 เป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพล	 โดยสามารถอธิบายการปฏิบัติ

บทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมของผู้บริหารฯ	 ได้

ร้อยละ	61.48	(ตารางที่	4)

ตารางที่ 5  แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงอันดับ		ในการพยากรณ์ระดับการปฏิบัติ

บทบาทในการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยด้านต่างๆ สัมประสิทธิ์ Std.Error ค่าสถิติ  

Wald
p-value

Threshold	[การปฏิบัติ	=	ไม่ได้ปฏิบัติเลย]

Threshold	[การปฏิบัติ	=	ปฏิบัติไม่เกิน	50%]

1.463

3.258

1.139

1.148

1.649

8.049

.199

.005

อายุ 0.012 0.014 0.760 .383

รายได้ต่อเดือน	จากงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 0.000 0.000 0.499 .480

ระยะเวลาท�างานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น -0.015 0.024 0.392 .531

ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น -0.021 0.008 7.349 .007

การรับรู้บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 0.129 0.064 4.053 .044

ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 0.014 0.048 0.088 .767

การสนับสนุนทางสังคม 0.124 0.016 60.180 .000

สถานภาพสมรส  
	 	 โสด

	 	 แต่งงาน

0.364

0	(a)

0.378 0.927 .336
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ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยด้านต่างๆ สัมประสิทธิ์ Std.Error ค่าสถิติ  

Wald
p-value

ระดับการศึกษา

	 	 ต�่ากว่าปริญญาตรี

	 	 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

-0.271

0	(a)

0.206 1.736 .188

อาชีพหลักอื่นๆ		

	 ไม่มี

	 มี

-0.027

0	(a)

0.222 0.015 .902

เคยได้รับการอบรมความรู้ฯ

	 ไม่เคย

	 เคย

-0.202

0	(a)

0.192 1.107 .293

ตารางที่ 5  แสดงผลการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงอันดับ		ในการพยากรณ์ระดับการปฏิบัติ

บทบาทในการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม	(ต่อ)

ระดับการปฏิบัติบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ค่าพยากรณ์ระดับการปฏิบัติบทบาทฯ
รวม

ไม่ได้ปฏิบัติ ต�่ากว่า 50% 50% ขึ้นไป

					ไม่ได้ปฏิบัติ 8	(20.0) 21	(52.5) 11	(27.5) 40	(100.0)

					ต�่ากว่า	50% 4	(4.2) 51	(53.7) 40	(42.1) 95	(100.0)

					50	% ขึ้นไป - 23	(18.9) 99	(81.1) 122	(100.0)

รวม 12 (4.7) 95 (37.0) 150 (58.4) 257 (100.0)

ร้อยละในการจ�าแนกจากการพยากรณ์ระดับแรงจูงในในการปฏิบัติงาน	61.48

วิจารณ์

	 ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ในการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม	ระดับมาก	(ร้อยละ	61.1)	ดังนั้น

หากหน่วยงานต่างๆ	ต้องการสนบัสนนุให้ผูบ้รหิาร

สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เกิดแรง

จูงใจและการปฏิบัติบทบาทในการป้องกันและ

ควบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม	

ต้องอาศัยหน่วยงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องควร	

ด�าเนินการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้และแนวทาง

การบริหารจัดการโดยร่วมกับหน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดโครงการเชิงรุกในการ

สร้างความรู้	และความตระหนักในกลุ่มประชาชน	

เพื่อสร้างแรงสนับสนุนทางสังคม	 และสร้างความ

ยั่งยืนในการด�าเนินการในพื้นที่ระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคณุ	รศ.ดร.ปัทมา	สพุรรณกลุ	มหาวทิยาลยั

นเรศวร	ผูช่้วยศาสตราจารย์ล�าปาง	 แสนจันทร์	 และ	
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อาจารย์จักรภพ	ธาตสุวุรรณ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

ที่ให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นในการศึกษาครั้งนี้

ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการศึกษาไปใช้

	 	 น�าผลการศึกษาที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัยที่มี

การด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมโดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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	 Control	Region	10th	Ubon	Ratchathani	Province

บทคัดย่อ

	 วยัรุน่ตดิเชือ้เอชไอวเีป็นกลุม่ท่ีอ่อนไหวต่อ

ประเด็นด้านเพศและบริการด้านสุขภาพทางเพศ	

เนือ่งจากเป็นช่วงรอยต่อของเปลีย่นจากวยัรุน่สูว่ยั

ผู้ใหญ่	 การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด

ล�าดับความต้องการจ�าเป็น	 ในการจัดบริการ

สขุภาพทางเพศแก่เยาวชนตดิเชือ้เอชไอว	ีและเพือ่

หาปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการจ�าเป็นด้านบริการ

สุขภาพทางเพศของกลุ่มเด็กวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอว	ี

เก็บข้อมูลในกลุ่มเยาวชนติดเชื้อเอชไอวี	อายุ	15-

24ปี	ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี	

ค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางมอแกน	จ�านวน	

130	 ราย	 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

สัมภาษณ์กลุ่มจากแบบสัมภาษณ์	 และเก็บโดย

แบบสอบถาม	วเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณ	ด้วยสถติิ	

Multiple	 Regression	 Analysis	 และข้อมูลเชิง

คุณภาพ	 ท�าการให้รหัสข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	และท�าการเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดเชื้อเอชไอ

วีจากพ่อ-แม่	 ร้อยละ	 (79.4%)	 เพศชาย(53.4%)	

อายุเฉลีย่	17.7	ปี	อาชีพนกัเรยีนนกัศกึษา	(53.4%)	

อยู่ในระหว่างการกินยาต้านไวรัส	(92.4%)	กินยา	

ตรงเวลาและสม�่าเสมอ	 (61.1%)	 ปัญหาสุขภาพ

ความต้องการจ�าเป็นด้านบริการสุขภาพทางเพศในเยาวชนติดเชื้อเอชไอวี
Needs of Sexual Health Service of Youth with HIV Positive

กายและจิตใจ	อยูใ่นระดับต�า่	ค่าเฉล่ีย	7.884	ภาพ

รวมมีแรงจูงใจ	 อยู่ในระดับปานกลาง(Mean=	

25.16)	ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ	(62.6%)	มี

ประสบการณ์ทางเพศครัง้แรกอายตุ�า่สดุ	15	ปี	และ

สูงสุดอายุ	21	ปี	ความต้องการจ�าเป็นด้านบริการ

สุขภาพทางเพศ	 ล�าดับท่ีหน่ึงถึงสามคือ	 ความ

ต้องการการวางแผนครอบครัวและการคุมก�าเนิด

การแต่งงานและชีวิตครอบครัวและการเลือกคบ

แฟน	(Mean=0.88,	0.82,	0.75	ตามล�าดับ)	และ

พบว่า	ปัจจัยด้านอายมุคีวามสัมพันธ์กบัการเข้าถงึ

ข้อมลูเรือ่งเพศ	(Sig.=0.05)	และประสบการณ์ทาง

เพศ	 มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจทางเพศ	

(Sig.=0.01)	

ศัพท์ส�าคัญ:	 ความต้องการจ�าเป็น/	 เยาวชน	 /	 

เอชไอวี	

Abstract

Introduction:	The	Youth	with	HIV	positive	

is	vulnerable	to	the	sex	issues	and	sexual	

health	service,	due	to	the	transition	period	

from	the	children	to	be	adult.	This	research	

was	aims	to	set	priority	the	needs	of	sex-

ual	health	and	to	study	the	factor	effecting	

to	needs	of	sexual	health	of	the	youth	with	
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HIV	positive.	

Methodology: The	study	areas	were	Ubon	

Ratchathani	and	Srisaket	provinces.	Target	

group	was	the	youth	with	HIV	positive	who	

age	15-24	years	old,	130	people,	estimated	

by	Morgan’s	 table.	 Collecting	 data	were	

In-depth-interview	and	group	interview	with	

the	interview	guide	and	interview	with	the	

questionnaires.	Analysis	of	data	was	Mul-

tiple	 Regression	 Analysis	 and	 content	

analysis	 for	 quantitative	 and	 qualitative	

data.	

Finding:	The	most	of	the	youth	were	in-

fected	 HIV	 from	 theirs	 parents	 (79.4%),	

male	(53.4%)	age	average	17.7	years	old,	

studying	 (53.4%),	 on	 ARV	 (92.4%),	 taking	

ARV	 on	 time	 and	 regularly	 (61.1%),	 low	

level 	 of 	 phys ica l 	 and	 mental	

problem(Mean=7.88),	middle	 level	 of	

motivation(Mean=25.16),	sexually	non	ac-

tive	 (62.6%),	and	the	 lowest	of	age	who	

had	first	sexually	active	was	15	years	old	

and	 the	 highest	was	 21	 years	 old.	 The	

priority	from	1-3	were	needs	of	family	plan-

ning,	marriage	and	how	to	have	a	family	

life,	 and	 how	 to	 have	 a	 boy/girl-friend	

(Mean=0.88,	 0.82,	 0.75	 respectively),	 the	

factor	effecting	to	the	needs	of	sexual	were	

age	effecting	to	needs	of	sexual	in	aspects	

of	 access	 to	 sexual	 data	 (Sig.=0.05)	 and	

sexually	active	was	effecting	to	the	satisfac-

tion	of	sexual(Sig.=0.01).

Keyword : Sexual health/ Needs/ 

Youth/ HIV

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 จากข้อมูลระดับโลก	 แม้ว่าภาพรวมผู้ 

ติดเชื้อรายใหม่ลดลง	แต่ในกลุ่มเยาวชน	อายุ	15-

24	ปี	การติดเชือ้	เพิม่ข้ึนจาก	1.6	ล้าน	(2001)	เป็น	

2	 ล้าน	 (2007)1	 จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วย

เอดส์และผู้ติดเช้ือที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด	

พบว่ามีผู้ติดเช้ือสะสม	 (2527-2554)	 จ�านวน	

372,848	 เฉพาะกลุ่มอายุ	 10-24	 ปี	 มีผู้ติดเชื้อ

สะสมจ�านวน	33,292	ราย	และมผู้ีเสียชวีติ	จ�านวน	

98,153	ราย2จากรายงานจะเหน็ว่าแนวโน้มของผู้

ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่า

ในอดีตที่ผ่านมา	 เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์

ด้วยยาต้านไวรัสท�าให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว	และมี

คณุภาพชวีติทีดี่ขึน้	จงึท�าให้มผู้ีป่วยเอดส์และผูเ้สยี

ชีวิตจากโรคเอดส์ลดลงกว่าอดีต	 อย่างไรก็ตามใน

กลุ่มวัยรุ่นไทยพบปัญหาอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทย	 ในกลุ่มอายุ	 15	

-	24	ปี	มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน	5	ปี	

และพบว่าในกลุ่มอายุ	15-19	ปี	ที่มาคลอดบุตรมี

อตัราส่วนประมาณ	ร้อยละ	14	ของหญิงทีต่ัง้ครรภ์	

และมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้3	พฤติกรรมทางเพศในกลุ่ม

เด็กติดเชื้อวัยรุ่นยังมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเพ่ิม

และความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	 นอกจากนี้ในเด็ก

ติดเชื้อจากพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นมีการเลียนแบบรุ่นพี่	

ในการคบเพื่อนต่างเพศ	และมีเพศสัมพันธ์	โดยไม่

ได้เปิดเผยว่าตนเองติดเชื้อ	เด็กมีปัญหาเรื่องความ

รัก,	 เพื่อนต่างเพศ	 ที่ซับซ้อนมากขึ้น	 แต่ขาดที่

ปรึกษา	 และในเด็กที่ติดเชื้อในสถานศึกษาแม้ว่า	
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โรงเรียนจะมีการเตรียมความพร้อมให้เด็กไปใช้

ชีวิตในสังคมการท�างาน	แต่ยังไม่เพียงพอที่เด็กจะ

ต้องเผชิญในสังคม	 ซ่ึงสอดคล้องกับเสียงสะท้อน

จาก	คนท�างานเอดส์และแกนน�าผู้ติดเชื้อเอดส์	ใน

เวทีการประชุมปัญหาและผลกระทบจากกลุ่ม

เยาวชน	ว่า	“วยัรุน่ตดิเชือ้เอชไอวเีป็นกลุม่ทีม่คีวาม

อ่อนไหวทางอารมณ์สงู	ท�าให้เดก็มเีพศสมัพนัธ์ง่าย

และที่ส�าคัญคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน

และไม่ได้เปิดเผยให้คู่นอนรับทราบ”

	 ข้อมูลการตรวจราชการฯ	 เขต	 13	 ปี	

2553ผู้ติดเชื้อ	 HIV	 อายุ	 1-18	 ปี	 ในจังหวัด

อุบลราชธานีจ�านวน	 328	 คน	 จังหวัดศรีสะเกษ

จ�านวน	 355	 คน	 จังหวัดยโสธร	 52	 คน	 จังหวัด

อ�านาจเจริญ	 43	 คน	 และในคลินิกบริการเองได	้

เกดิช่องว่างการให้บรกิารเดก็	ทีจ่ะโตเป็นผูใ้หญ่	ซึง่

ต้องมีการปรบัตวัเรือ่งการรบัประทานยาในเดก็จะ

โต	เป็นวยัรุน่	ความต้องการมแีฟนมคีรอบครวั	การ

เปิดเผยตนเอง	การป้องกันตนเองและการป้องกัน

การแพร่เชื้อ	 รวมถึงการมีสุขภาพทางเพศที่ดี	 ใน

ขณะท่ีคลินิกในโรงพยาบาลเน้นการให้บริการ

รักษาและการกินยาอย่างต่อเน่ืองมากกว่าการ 

เตรยีมความพร้อมในช่วงปรับตวัของวยัรุน่และวยั

ผูใ้หญ่ต่อการมีเพศสมัพนัธ์อย่างปลอดภยั	และการ

มีสุขภาพทางเพศที่ดีในกลุ่มเด็กวัยรุ่นติดเชื้อ	

	 ดังนัน้การท�าความเข้าใจต่อความต้องการ

จ�าเป็นด้านสุขภาพทางเพศของกลุ่มเยาวชนติดเชือ้

เอชไอวี	 เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าคัญในการ

จัดบริการสุขภาพทางเพศ	 ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการจ�าเป็นของกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอว	ี

ในคลินิกบริการของโรงพยาบาล	 ผู้วิจัยจึงสนใจ

ศกึษาความต้องการจ�าเป็นด้านบรกิารสขุภาพทาง

เพศในกลุม่เยาวชนตดิเชือ้เอชไอว	ีทีม่ารรบับรกิาร

ในคลนิกิบรกิารของโรงพยาบาลในพืน้ทีส่�านกังาน

ป้อกงันควบคุมโรคที่	7	อุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อประเมินและจัดล�าดับความ

ต้องการจ�าเป็นด้านบริการสุขภาพทางเพศของ

เยาวชนติดเชื้อเอชไอวี

	 2.	 เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ

จ�าเป็นด้านบริการสุขภาพทางเพศของกลุ่มเด็กวัย

รุ่นติดเชื้อเอชไอวี
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ระเบียบวิธีวิจัย	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิง

ส�ารวจ	(Survey	research)	โดยใช้วธิทีัง้เชงิปรมิาณ

และคุณภาพในการเก็บข้อมูล	 เพื่อให้ได้ความ

ต้องการจ�าเป็นด้านบริการสขุภาพทางเพศของเดก็

วยัรุ่นตดิเช้ือเอชไอว	ีทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและโรง

พยาบาลศรีสะเกษ	จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อน�ามาใช้

เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพทางเพศแก่เด็กวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี	

พืน้ท่ีศกึษา ศกึษาจงัหวดัในพืน้ทีส่�านกังานป้องกนั

ควบคุมโรคที่	 7	 จ�านวน	 2	 จังหวัดคือ	 จังหวัด

อุบลราชธานี	และจังหวัดศรีสะเกษ	

กรอบแนวความความคิด:

ภาวะสุขภาพ

-สุขภาพกาย	(physical	Health)

-สุขภาพจิต(psychological	

Health)

-สุขภาพใจ	(spiritual	Health

ความต้องการด้านบริการสุขภาพทางเพศ (Sexual Health)

-การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์	(Protection	from	STDs	and	HIV)

-การป้องกันความรุนแรงและการปฏิบัติที่เป็นอันตราย	 (Protection	

from	harmful	practices	and	violence)

-การควบคุมการเข้าถึงทางเพศ	(Control	over	sexual	access)

-ความพอใจทางเพศ	(Sexual	enjoyment)

-การเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศ	(Access	to	information	sexuality)

แรงจูงใจ (Motives)

-แรงจูงใจภายใน(Intrinsic	motive)

-แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์	(Affiliation	motive)	

–แรงจูงใจใฝ่อ�านาจ	(Power	motive	)	

-แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์		(Achievement	motive)

-พฤติกรรมทางเพศ	(Sex	Behaviors):	

การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

-ปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือด	

(Viral	Load)

ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย	 กลุ่มวัยรุ่นติดเชื้อที่

มีอายุระหว่าง	 15-24	 ปี	 และเป็นผู้รับทราบว่า

ตนเองตดิเชือ้เอชไอว	ีทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี	จ�านวน	518	คน	

และโรงพยาบาลศรีสะเกษ	จ�านวน	716	คน	รวม	

1,234	 คน	ที่ยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล

กับโครงการ	 ทั้งผู้ที่เปิดเผยตัวและไม่ยอมเปิดเผย

ตัวต่อสังคม	 แต่เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เลือก

ท�าการศึกษาเฉพาะผู้มารับบริการในโรงพยาบาล

สรรพสิทธปิระสงค์	และโรงพยาบาลศรีสะเกษ	ทีม่ี

ประชากรวัยรุ่นติดเชื้อเอดส์ที่มารับบริการจ�านวน

โดยประมาณ	210	ราย	จึงใช้เป็นฐานประชากรใน
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การค�านวณหากลุม่ตวัอย่าง	(อ้างองิจาก	WHO	ให้

นิยามวัยรุ่นไว้หลายแนวคิด	ดังนี้	วัยรุ่น	(Adoles-

cent)	คือกลุ่มที่มีอายุ	10-19	ปี	กลุ่มที่อยู่ในช่วง

ความเป็นหนุม่สาว	(Youth)	คอืกลุม่ทีม่อีาย	ุ15-24	

ปี	 และกลุ่มที่เป็นวัยหนุ่มสาว	 (young	 people)	

กลุ่มที่มีอายุ	10-24	ปี	(Lowicki	and	Pillsbury	

2000:	10,	sited	in	Marc	Sommers.	2006)	ใน

การศึกษาครั้งนี้ใช้ค�าว่า	 Youth	 ที่มีอายุระหว่าง	

15-24	ปี)	

กลุ่มตัวอย่าง ท�าการค�านวณหากลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้ตาราง	Morgan	 (ROBERT	 V.	 KREJCIE	 and	

DARYLE	W.	MORGAN,	1970:	Table	1	Page	

2)	ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	130คน	ท�าการก�าหนด

สัดส่วน	 ตามจ�านวนผู้มารรับบริการ	 ได้จ�านวน

ตวัอย่างในจงัหวดัอบุลราชธาน	ีจ�านวน	65	คนและ

ตัวอย่างในจังหวัดศรีสะเกษ	65	คน

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เครื่องมือ

ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์	 แบบสอบถาม	 เก็บ

ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก	 สัมภาษณ์กลุ่ม	

สอบถาม	 และใช้กระบวนการกลุ่มในการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือหาความต้องการจ�าเป็นด้าน

บรกิารสขุภาพทางเพศในคลนิกิบรกิารโรงพยาบาล

สรรพสทิธปิระสงค์	และโรงพยาบาลศรสีะเกษ	ร่วม

กบัการ	เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ตามเครือ่งมอื

ทีผู่วิ้จัยสร้างขึน้	และท�าการสมัภาษณ์กลุ่ม	จงัหวัด

ละ	2	กลุ่มๆละ	5-10	คน	

	 ในการควบคมุการวิจยัให้มคีวามน่าเชือ่ถอื

ครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการควบคุมอยู่สองเรื่องดังนี้ความ

เที่ยงตรงในเน้ือหาการวิจัย	 (Content	 Validity)	

โดยตรวจสอบให้เนื้อหาในการเก็บข้อมูลวิจัยมี

ความสอดคล้องกับประเด็นหลักที่ผู ้วิจัยสนใจ

ศึกษาคือ	 การประเมินความต้องการจ�าเป็นด้าน

บริการสุขภาพทางเพศ	 ของกลุ่มเยาวชนผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี	 ที่มารับบริการในคลินิกของโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ	

การวเิคราะห์ข้อมูล ด้วยการการใช้สถติเิชงิพรรณา	

และเชิงอนุมานด้วย	 Multiple	 Regression	

Analysis	 (MRA)	 วิเคราะห์และจัดล�าดับความ

ต้องการจ�าเป็นด้วยการใช้	Needs	Priority	Index

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดเชื้อ

เอชไอวีจากพ่อ-แม่	ร้อยละ	74.8	รองลงมาคือเพศ

สัมพันธ์	ร้อยละ	19.8	เป็นเพศหญิงร้อยละ	54.2	

เพศชายร้อยละ	45.8	อายุเฉลี่ย	18.67	ปี	อาชีพ

นักเรียนนักศึกษา	 ร้อยละ	 53.4	 รองลงมาคือว่าง

งานร้อยละ	19.8	รบัจ้างร้อยละ	19.1	จบการศกึษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	ร้อยละ	16.8	และระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย	ร้อยละ	14.0	ระดบัประถม

ศึกษาร้อยละ	 12.2	 ก�าลังศึกษาในระดับ	

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ร้อยละ	 24.4	 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 ร้อยละ	 15.3	 และระดับ

ปรญิญาตรี	ร้อยละ	9.9	ปัจจบุนัอาศัยอยูก่บัพ่อ-แม่	

ร้อยละ	 32.8	 ตายาย	 ร้อยละ	 21.4	 อาศัยอยู่กับ

ปู-่ย่า/ตา-ยาย	ร้อยละ	9.2	และครอบครวัญาติ	พกั

ในหอพักร้อยละ	 13	 แบ่งเป็นพักคนเดียวร้อยละ	

3.1	 และ	พักกับสามี/ภรรยา	 ร้อยละ	 3.1	 เมื่อมี

ปัญหาคบัข้องใจ/ไม่สบายใจ	ส่วนใหญ่จะไปปรกึษา	

พ่อ-แม่	ร้อยละ	36.6	ครอบครัวญาติ	ร้อยละ	21.4	

ตายาย	ร้อยละ	17.6	และปู่-ย่า/ตา-ยาย	ร้อยละ	

21.4	ตามล�าดับ	
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ภาวะสุขภาพกายจิตและสุขภาพใจ	 ของกลุ่ม

ตัวอย่าง	พบว่า	

ภาวะสุขภาพกาย	 กลุ่มตัวอย่างมีอาการมีอาการ

อ่อนเพลีย	 เมื่อยล้า	 ค่าเฉลี่ย	 1.145	 อยู่ในระดับ

น้อย	 มีอาการไม่มีแรง	ท�างานปกติไม่ได้	 ค่าเฉลี่ย	

0.54	 อยู่ในระดับน้อย	 มีอาการเบื่ออาหาร	 ทาน

อาหารไม่ได้	ค่าเฉลี่ย	0.63	อยู่ในระดับน้อย

ภาวะสุขภาพจิตกลุ่มตัวอย่างมีอาการรู้สึกเครียด

ต่อเรือ่งใดๆกต็ามทีเ่กดิข้ึนในชีวติค่าเฉลีย่	1.16	อยู่

ในระดับน้อย	 รู้สึกวิตกกังวลต่อเรื่องที่เกิดขึ้นใน

ชีวติประจ�าวนั	ค่าเฉลีย่	1.06	อยูใ่นระดบัน้อย	รูส้กึ

ไม่อยากเข้าสังคม	อยากอยู่คนเดียว	ค่าเฉลี่ย	0.58	

อยู่ในระดับน้อย

ภาวะสุขภาพใจ	กลุ่มตัวอย่างมีอาการรู้สึกท้อแท้

หมดหวังในชีวิต	 ค่าเฉลี่ย	 0.67	 อยู่ในระดับน้อย	

รูส้กึตวัเองไม่มคีณุค่าในสงัคม	ค่าเฉลีย่	0.50	อยูใ่น

ระดับน้อย	 รู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิต	 ค่าเฉลี่ย	

0.61	อยู่ในระดับน้อย	รู้สึกโกธรแค้นต่อโชคชะตา

ที่เกิดกับตัวเองค่าเฉลี่ย	0.92	อยู่ในระดับน้อย	

โดยภาพรวมเรื่องสุขภาพกายและจิตใจ	 พบว่า

กลุ่มตัวอย่างมีอาการทางกายและจิตใจ	 ค่าเฉล่ีย	

7.884	อยู่ในระดับน้อย	(ตารางที่	1)

ความบ่อยครั้งของอาการ

Mean SD ระดับ

ภาวะสุขภาพกาย
1.	มีอาการอ่อนเพลีย	เมื่อยล้า 1.145 0.92 น้อย

2.	มีอาการไม่มีแรง		ท�างานปกติไม่ได้ 0.54 0.82 น้อย

3.	มีอาการเบื่ออาหาร	ทานอาหารไม่ได้ 0.63 0.87 น้อย

ภาวะสุขภาพจิต
1.รู้สึกเครียดต่อเรื่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิต 1.16 1.07 น้อย

2.รู้สึกวิตกกังวลต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน 1.06 1.06 น้อย

3.รู้สึกไม่อยากเข้าสังคม	อยากอยู่คนเดียว 0.58 0.95 น้อย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะสุขภาพกลุ่มตัวอย่าง
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	 แรงจูงใจ	ผลการวิเคราะห์แรงจงูใจในกลุม่

ตวัอย่างพบว่า	แรงจงูใจภายในกลุม่ตวัอย่างมคีวาม

สุขในชีวิตประจ�าวันด้วยตัวท่านเองไม่ขึ้นกับใคร	

ค่าเฉลี่ย	2.25	ระดับปานกลาง	มีแรงบันดาลใจใน

การมีชีวิตอยู่	 เกิดจากตัวท่านเองเท่าน้ันใคร	 ค่า

เฉลี่ย	 2.45	 ระดับปานกลาง	 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ	์

กลุม่ตวัอย่างชอบทีไ่ปงานเล้ียงสงัสรรค์พบปะผูค้น

มากกว่าการอยู่คนเดียว	ใคร	ค่าเฉลี่ย	2.17	ระดับ

ปานกลาง	 ชอบที่จะสนใจหรือเอาใจใส่ผู้อ่ืนเสมอ	

ใคร	ค่าเฉลี่ย	 2.27	 ระดับปานกลาง	มักจะเข้าไป

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่โดยไม่ต้องรอให้มกีารร้องขอใคร	ค่า

เฉล่ีย	2.04	ระดบัปานกลาง	แรงจงูใจใฝ่อ�านาจเมือ่

คบเพื่อนท่านมักจะชอบเป็นผู้น�าเพื่อนๆใคร	 ค่า

เฉลี่ย	1.68	ระดับปานกลาง	เมื่อมีข้อขัดแย้งหรือ

ความเหน็ไม่ตรงกนัท่านกล้าโต้แย้งกับผูอ่ื้น	ใคร	ค่า

ความบ่อยครั้งของอาการ

Mean SD ระดับ

ภาวะสุขภาพใจ 

1.รู้สึกท้อแท้หมดหวังในชีวิต 0.67 0.90 น้อย

2.รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าในสังคม 0.50 0.80 น้อย

3.	รู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิต 0.61 0.87 น้อย

4.	รู้สึกโกธรแค้นต่อโชคชะตาที่เกิดกับตัวเอง 0.92 1.12 น้อย

รวมทั้งหมด 7.884 6.20 น้อย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของภาวะสุขภาพกลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ)

เฉลี่ย	1.73	ระดับปานกลาง	ท่านชอบแข่งขันหรือ

เป็นผู้น�าทีมเมื่อมีงานหรือมีกิจกรรม	ใคร	ค่าเฉลี่ย	

1.62	 ระดับปานกลาง	ท่านชอบการพูดคุยโต้แย้ง

กับเพื่อนและคนอื่น	ใคร	ค่าเฉลี่ย	1.65	ระดับปาน

กลาง	 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	 กลุ่มตัวอย่างมักจะ

ท�างานท่ีรับผิดชอบให้เสร็จก่อนท่ีจะไปท�าในสิ่ง

อื่นๆเช่น	 ดูทีวี	 ฟังเพลง	 หรือเที่ยวเล่น	 เล่น

อินเทอร์เน็ต	 ,	 และเฟสบุ๊ค	 ค่าเฉลี่ย	 2.57	อยู่ใน

ระดบัปานกลาง	เมือ่ท่านจะท�าอะไรกต็าม	ท่านมกั

จะมีเป้าหมายชัดเจน	ค่าเฉลี่ย	2.571	อยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ท่านมุ่งมั่นในการท�างานหรือส่ิงต่างๆ	

แม้ว่างานนัน้จะไม่ได้รบัผลตอบแทนเป็นรางวลัค่า

เฉลีย่	2.51	อยูใ่นระดับปานกลาง	โดยภาพรวมแรง

จูงใจมี	 ค่าเฉลี่ย	 25.169	 อยู่ในระดับปานกลาง	

(ตารางที่	2)
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ระดับของแรงจูงใจที่ท่านมี

Mean SD ระดับ

แรงจูงใจภายใน

1.ท่านมีความสุขในชีวิตประจ�าวันด้วยตัวท่านเองไม่ขึ้นกับใคร 2.25 1.2 ปานกลาง

2.	แรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่	เกิดจากตัวท่านเองเท่านั้น 2.45 1.15 ปานกลาง

แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์

1.ท่านชอบที่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์พบปะผู้คนมากกว่าการอยู่คนเดียว 2.17 1.32 ปานกลาง

2.ท่านชอบที่จะสนใจหรือเอาใจใส่ผู้อื่นเสมอ 2.27 1.15 ปานกลาง

3.ท่านมักจะเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอ 	  2.04 1.07 ปานกลาง

แรงจูงใจใฝ่อ�านาจ

1.	เมื่อคบเพื่อนท่านมักจะชอบเป็นผู้น�าเพื่อนๆ 1.68 1.09 ปานกลาง

2.เมื่อมีข้อขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันท่านกล้าโต้แย้งกับผู้อื่น  1.73 1.18 ปานกลาง

3.ท่านชอบแข่งขันหรือเป็นผู้น�าทีมเมื่อมีงานหรือมีกิจกรรม 1.62 1.10 ปานกลาง

4.	ท่านชอบการพูดคุยโต้แย้งกับเพื่อนและคนอื่น 1.65 1.07 ปานกลาง

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

1.ท่านมักจะท�างานที่รับผิดชอบให้เสร็จก่อนที่จะไปท�าในสิ่งอื่นๆเช่น	ดูทีวี	
ฟังเพลง	หรือเที่ยวเล่น	เล่นอินเทอร์เน็ต	,	และเฟสบุ๊ค

2.57 1.25 ปานกลาง

2.	เมื่อท่านจะท�าอะไรก็ตาม	ท่านมักจะมีเป้าหมายชัดเจน 2.51 1.09 ปานกลาง

3.	ท่านมุ่งมั่นในการท�างานหรือสิ่งต่างๆ	แม้ว่างานนั้นจะไม่ได้รับผล
ตอบแทนเป็นรางวัล   

2.38 1.18 ปานกลาง

รวมทั้งหมด 25.169 8.24 ปานกลาง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแรงจูงใจ

	 ความต้องการบรกิารด้านสขุภาพทางเพศ	

พบว่า	 ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ	 

ร้อยละ62.6	 มีประสบการณ์ทางเพศคร้ังแรกอายุ

ต�่าสุด	15	ปี	และสูงสุดอายุ	21	ปี	ไม่มีอาการผิด

ปกติ	เช่น	ปัสสาวะแสบขัด	คันช่องคลอด	ตกขาว	

ฯลฯ	ร้อยละ	70.2	ต้องการบริการทางการแพทย์	

เพือ่ดแูลสขุภาพทางเพศ	เช่นการตรวจภายใน	และ

หรือการตรวจเลือดเพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่	

(กรณีติดเช้ือซิฟิลิส)	 นอกเหนือจากการให้ความรู้

และค�าแนะน�า	ร้อยละ	65.6	ไม่เคยมปีระสบการณ์

เกีย่วกบัการถกูกระท�ารุนแรงทางเพศ	/ขนืใจ/มเีพศ

สัมพันธ์แบบไม่ยินยอม	ร้อยละ	96.2	(ตารางที่	3)
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ตารางที่ 3 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความต้องการบริการด้านสุขภาพทางเพศ

จ�านวน ร้อยละ

1.	ประสบการณ์ในการมีเพศสัมพันธ์	(แบบสอดใส่หรือไม่สอดใส่)																																
					1.	ไม่เคยมีประสบการณ์	
					2.	เคยมีประสบการณ์		
มีประสบการณ์ครั้งแรกเมื่ออายุ	(ปี)					Min	=	15	Max	=	21			

82
49

62.6
37.4

7.	ท่านเคยมีอาการผิดปกติ	เช่น	ปัสสาวะแสบขัด	คันช่องคลอด	ตกขาว	ฯลฯหรือ
ไม่					 
															1.	ไม่มี
															2.	มี

92
39

70.2
29.8

9.ท่านต้องการบริการทางการแพทย์	เพื่อดูแลสุขภาพทางเพศ	เช่นการตรวจ
ภายใน	และหรือการตรวจเลือดเพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่	(กรณีติดเชื้อซิฟิลิส)	
นอกเหนือจากการให้ความรู้และค�าแนะน�าหรือไม่																																																																																																																														
															1.	ต้องการ															
															2.	ไม่ต้องการ

86
45

65.6
34.4

10.ท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกกระท�ารุนแรงทางเพศ	/ขืนใจ/มีเพศ
สัมพันธ์แบบไม่ยินยอม	หรือไม่																																																																																																																																	
															1.	ไม่เคย
															2.	เคย

126
5

96.2
3.8

	 การดูแลสุขภาพทางเพศ	กลุ่มตัวอย่างมัก

จะเตรียมตัวด้วยการพกถุงยางอนามัย	 ไว้พร้อมใช้	

เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเช้ือเพิ่ม	 (เช้ือเอดส	์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)	 ค่าเฉลี่ย	 1.09	

ระดบัน้อย	มีความพอใจขณะมเีพศสมัพนัธ์	ค่าเฉลีย่	

2.03	 ระดับปานกลาง	 เมื่อท่านจะมีเพศสัมพันธ์

ท่านมถีงุยางอนามยัพร้อมใช้	ค่าเฉลีย่	2.067	ระดบั

มาก	 เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ท่านใช้ถุงยางอนามัย	

ค่าเฉลี่ย	3.02	ระดับมาก	ถุงยางอนามัยแตก/หลุด	

ขณะท่านมีเพศสัมพันธ์	 ค่าเฉลี่ย	 0.84ระดับน้อย	

(ตารางที่	4)
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดูแลสุขภาพทางเพศ

การดูแลสุขภาพทางเพศ
ระดับการดูแลสุขภาพทางเพศ

Mean SD ระดับ

1.ท่านมักจะเตรียมตัวด้วยการพกถุงยางอนามัย	ไว้พร้อมใช้	
เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเพิ่ม	(เชื้อเอดส์	และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์)	(n	=	131)

1.09 1.52 น้อย

2.	ท่านมีความพอใจขณะมีเพศสัมพันธ์ 2.03 1.32 ปานกลาง

3.	เมื่อท่านจะมีเพศสัมพันธ์ท่านมีถุงยางอนามัยพร้อมใช้	 2.67 1.35 มาก

4.	เมื่อท่านมีเพศสัมพันธ์ท่านใช้ถุงยางอนามัย	 3.02 1.14 มาก

5.	ถุงยางอนามัยแตก/หลุด	ขณะท่านมีเพศสัมพันธ์ 0.84 1.93 น้อย

	 การดูแลสุขภาพทางเพศ	 กลุ่มตัวอย่างมี

ระดบัการดแูลสขุภาพทางเพศเมือ่	มอีาการผดิปกติ	

โดยไปรับบริการ	 รักษาที่โรงพยาบาลภาครัฐบาล	

(n	 =	 52)	 ค่าเฉลี่ย	 2.42	 ระดับน้อย	 รักษาที่โรง

พยาบาลภาคเอกชน	(n	=	46)	ค่าเฉลีย่	1.10	ระดบั

น้อย	รักษาที่คลินิกเอกชน	(n	=	42)	ค่าเฉลี่ย	0.42	

ระดับน้อย	 รักษาด้วยการซื้อที่ร้านขายยาที่มี

เภสัชกรประจ�า	(n=43)	ค่าเฉลี่ย	1.11	ระดับน้อย	

และรักษาด้วยการซื้อยาในร้านขายของช�า	 (n	 =	

42)	ค่าเฉลี่ย	20.57ระดับน้อย	(ตารางที่	5)

การดูแลสุขภาพทางเพศ
ระดับการดูแลสุขภาพทางเพศ

Mean SD ระดับ

6.	เมื่อมีอาการผิดปกติท่านจะไปรับการรักษาที่ไหน

				รักษาที่โรงพยาบาลภาครัฐบาล	(n	=	52) 2.42 1.53 น้อย

				รักษาที่โรงพยาบาลภาคเอกชน	(n	=	46) 1.10 1.52 น้อย

				รักษาที่คลินิกเอกชน	(n	=	42) 0.42 0.73 น้อย

				รักษาด้วยการซื้อที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจ�า			(n=43) 1.11 1.29 น้อย

				รักษาด้วยการซื้อยาในร้านขายของช�า	(n	=	42) 0.57 0.91 น้อย

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดูแลสุขภาพทางเพศในสถานบริการ
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ความต้องการจ�าเป็นด้านบริการสุขภาพทางเพศ	

การจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นด้านบริการ

สุขภาพทางเพศในคลินิกบริการ	 เรียงตามล�าดับ

ดังนี้

ล�าดับที่	 1	 ค่าเฉลี่ย	 0.88	การวางแผนครอบครัว

และการคุมก�าเนิด

ล�าดับที่	 2	 ค่าเฉลี่ย	 0.82	 การแต่งงานและชีวิต

ครอบครัว

ล�าดับที่	3	ค่าเฉลี่ย	0.75	การเลือกคบแฟน

ล�าดับที่	4	ค่าเฉลี่ย	0.74	การแต่งงานในวัยรุ่น

ล�าดับที่	 5	 ค่าเฉลี่ย	 0.67	 การมีเพศสัมพันธ์ที่

ปลอดภัยในวัยรุ่น

ล�าดับที่	 6	 ค่าเฉลี่ย	 0.67	 ทักษะการต่อรองเพื่อ

ป้องกันความรุนแรงและการปฏิบัติที่เป็นอันตราย

ขณะมีเพศสัมพันธ์

ล�าดับที่	 7	 ค่าเฉลี่ย	 0.66	 การป้องกันปัญหาทาง

เพศในวัยรุ่น

ล�าดับที่	8	ค่าเฉลี่ย	0.63	การควบคุมตนเองเรื่อง

การมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกศีลธรรม

ล�าดับที่	 9	 ค่าเฉลี่ย	 0.55	 การให้ความรู้เรื่องโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ล�าดับที่	 10	 ค่าเฉลี่ย	 0.47	 การเปลี่ยนแปลงทาง

ร่างกายและจิตใจและสังคมในวัยรุ่น

ล�าดับที่	11	ค่าเฉลี่ย	0.45	การให้ค�าแนะน�าในการ

ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์

ล�าดับที่	12	ค่าเฉลี่ย	0.41	การให้ค�าแนะน�าในการ

ป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ล�าดับที่	13	ค่าเฉลี่ย	0.35	การให้ความรู้เรื่องโรค

เอดส์	(ตารางที่	6)

ตารางที่ 6 คะแนนความต้องการจ�าเป็นด้านบริการสุขภาพทางเพศในคลินิกบริการ

X
1 
ปัจจุบัน X

2 
คาดหวัง X

2
-X

1

Mean SD Mean SD Mean SD

1	การให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2.78 1.22 3.34 1.07 0.55 0.93

2	การให้ค�าแนะน�าในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพันธ์

 
2.94

 
1.11

 
3.36

 
1.01

 
0.41

 
0.93

				2.1	การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ 3.10 1.03 3.45 0.97 0.35 0.96

				2.2	การให้ค�าแนะน�าในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ 3.06 1.02 3.51 0.87 0.45 0.92

				2.3	การแต่งงานในวัยรุ่น 2.29 1.34 3.04 1.25 0.74 1.13

				2.4	การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในวัยรุ่น 2.70 1.25 3.38 0.97 0.67 1.08
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ตารางที่ 6 คะแนนความต้องการจ�าเป็นด้านบริการสุขภาพทางเพศในคลินิกบริการ (ต่อ)

X
1 
ปัจจุบัน X

2 
คาดหวัง X

2
-X

1

Mean SD Mean SD Mean SD

 			2.5	การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจและสังคมในวัยรุ่น 2.85 1.06 3.32 0.98 0.47 1.01

				2.6	การเลือกคบแฟน 2.85 1.06 3.29 1.05 0.75 1.12

				2.7	การแต่งงานและชีวิตครอบครัว 2.54 1.33 3.22 1.54 0.82 1.14

				2.8	การวางแผนครอบครัวและการคุมก�าเนิด 2.40 1.36 3.36 1.12 0.88 1.26

				2.9	การป้องกันปัญหาทางเพศในวัยรุ่น 2.48 1.42 3.5 0.91 0.66 1.03

3.	การควบคุมตนเองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกศีลธรรม 2.83 1.08 3.47 0.84 0.63 1.03

4.	ทักษะการต่อรองเพื่อป้องกันความรุนแรงและการปฏิบัติที่
เป็นอันตรายขณะมีเพศสัมพันธ์

2.72 1.27 3.39 0.97 0.67 1.08

	 ผลการวิเคราะห์สถติเิชงิอนมุาน	หาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	 และภาวะ

สุขภาพ	 กับความต้องการจ�าเป็นด้านบริการ

สุขภาพด้านการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธุ์และโรคเอดส์	 (Protection	 from	

STDs	and	HIV)	

	 ผลการวิเคราะห์	 ความสัมพันธ์ระหว่าง

อายุ	(Age)	เพศ	(Sex)	ไวรัสในกระแสเลือด	(Viral	

Load)	ระยะเวลากนิยา	(ARV_time)	ภาวะสขุภาพ	

(SKH)	 และแรงจูงใจ	 (SMO)	 กับความต้องการ

จ�าเป็นด้านการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์	 (Krotection	 from	

STDs	and	HIV)

	 จากตารางที่7	พบว่า	สมการพยากรณ์ไม่

สามารถท�านายการผันแปรความต้องการจ�าเป็น

ด้านการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์และโรคเอดส์	และพบว่า	ตัวแปร	อาย	ุเพศ	

ไวรสัในกระแสเลอืด	ระยะเวลากนิยา	ภาวะสขุภาพ	

และแรงจูงใจ	ไม่มีความสัมพันธ์กับ	ความต้องการ

จ�าเป็นด้านการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) ค่าสัมฤทธิ์ของการตัดสินใจ (R2)

แหล่งความแปรผัน df SS MS F Sig

ความถดถอย 85.507 7 12.215 2.287 0.32

ความคลาดเคลื่อน 651.723 122 5.342

รวม 737.231 129
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R	=	0.34,	R2=	0.12

Y	 =	 ความต้องการจ�าเป็นด้านการป้องกันตนเอง

จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

	 *	R	=	คือค่าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรอิสระ	กับตัวแปรตาม

	 	R2=	คือค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ	เพื่อ

ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง	 ค่าของตัวแปร

ตามที่เกิดจากตัวแปรอิสระ	

	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง	อายุ	เพศ	

ปริมาณไวรัสในกระแสเลือด	ระยะเวลากินยาต้าน

ไวรัส	ภาวะสุขภาพและแรงจูงใจ	กบัความต้องการ

จ�าเป็นด้านการควบคุมการเข้าถึงทางเพศ

	 จากตารางที่	8	พบว่า	สมการพยากรณ์ไม่

สามารถท�านายการผันแปร	 ความต้องการจ�าเป็น

ด้านการควบคมุการเข้าถึงทางเพศ	และพบว่า	อายุ	

เพศ	ปริมาณไวรัสในกระแสเลือด	ระยะเวลากินยา

ต้านไวรัส	 ภาวะสุขภาพและแรงจูงใจ	 ไม่มีความ

สัมพันธ์กับความต้องการจ�าเป็นด้านการควบคุม

การเข้าถึงทางเพศ

ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2)

แหล่งความแปรผัน df SS MS Sig

ความถดถอย 6 10.784 1.797 0.19

ความคลาดเคลื่อน 123 83.224 0.677

รวม 129 94.008

R	=	0.339,	R2=	0.115

					วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์

ทางเพศ	 กับความต้องการจ�าเป็นด้านความพึง

พอใจทางเพศ	 จากตารางที่	 9	 พบว่า	 สมการ

พยากรณ์สามารถท�านายการผันแปร	 ความ

ต้องการจ�าเป็นด้านความพงึพอใจทางเพศ	ทีร่ะดับ

นัยส�าคัญ	0.000	โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ

เป็น	0.93	และตัวพยากรณ์	อธบิายความแปรปรวน

ของความต้องการจ�าเป็นด้านความพึงพอใจทาง

เพศ	ได้ร้อยละ	87.5



45

วารสารสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10                   ปีที่ 15 เล่มที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2)

แหล่งความแปรผัน df SS MS Sig

ความถดถอย 1 256220.57 256220.57 0.000

ความคลาดเคลื่อน 129 36674.11 284.29

รวม 130 292896.68

R	=	0.93,	R2=	0.875

	 จากตารางที่	10	พบว่า	ประสบการณ์ทาง

เพศ	 มีความสัมพันธ์กับความต้องการจ�าเป็นด้าน

ความพงึพอใจทางเพศ	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี่	

0.000	ได้สมการพยากรณ์ดังนี้	

ตารางที่ 10 ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (a,b) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.b)

ตัวพยากรณ์ b S.E.
b

BETA SIG T

ประสบการณ์ทางเพศ	(Sex_exK) -	91.398 3.044 -	0.935 0.000

Constant 95.439 1.064

	 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง	อาย	ุภาวะ

สุขภาพ	 แรงจูงใจกับความต้องการด้านการเข้าถึง

ข้อมูลเรื่องเพศ	 จากตารางท่ี	 11	 พบว่า	 สมการ

พยากรณ์สามารถท�านายการผันแปร	 ความ

ต้องการจ�าเป็นด้านการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศ	 ที่

ระดับนัยส�าคัญ	 0.001	 โดยมีสัมประสิทธ์ิสห

สัมพันธ์พหุเป็น	 0.34	 และตัวพยากรณ์	 อธิบาย

ความแปรปรวนของความต้องการจ�าเป็นด้าน

ความพึงพอใจทางเพศ	ได้ร้อยละ	11.5

	Y	=	95.439+	-91.398	X	

โดย				 Y	 =	 หมายถึง	 ความต้องการจ�าเป็น 

ด้านความพึงพอใจทางเพศ

	 X	=	ประสบการณ์ทางเพศ
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ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2)

แหล่งความแปรผัน df SS MS Sig

ความถดถอย 3 664.231 221.410 0.001

ความคลาดเคลื่อน 126 5093.03 40.42

รวม 129 5757.26 R=0.340, R2=0.115

จากตารางที่	 12	 พบว่า	 อายุ	 มีความสัมพันธ์กับ

ความความต้องการจ�าเป็นด้านการเข้าถึงข้อมูล

เร่ืองเพศ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	 0.000	 ใน

ขณะที่ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ	และแรงจูงใจ	ไม่มี

ความสัมพันธ์กับความต้องการจ�าเป็นด้านการเข้า

ถึงข้อมูลเรื่องเพศ	 แต่สามารถร่วมกันอธิบายการ

ผันแปร	ความต้องการจ�าเป็นด้านการเข้าถึงข้อมูล

เรื่องเพศ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.01	

ตารางที่ 12 ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (a,b) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.b)

ตัวพยากรณ์ b S.E.
b

BETA SIG T

อายุ	(Age) 0.708 0.198 0.306 0.000

ภาวะสุขภาพ	(SKH) 0.150 0.282 0.045 0.596

แรงจูงใจ	(SMO) 0.064 0.069 0.074

0.357Constant 11.622 3.646

	 	 	 	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง	 อายุ	 เพศ	

ประสบการณ์ทางเพศ	ภาวะสุขภาพ	แรงจูงใจ	กับ

ด้านการป้องกันความรุนแรงและการปฏิบัติที่เป็น

อันตรายทางเพศ	จากตารางที่	13	พบว่า	สมการ

พยากรณ์สามารถท�านายการผันแปร	 ด้านการ

ป้องกันความรุนแรงและการปฏิบัติที่เป็นอันตราย	

ที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 โดยมีสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์พหุเป็น	 0.341	 และตัวพยากรณ์	 อธิบาย

ความแปรปรวนของด้านการป้องกันความรุนแรง

และการปฏิบัติที่เป็นอันตราย	ได้ร้อยละ	11.6	

ได้สมการพยากรณ์	ดังนี้	

Y	=	11.622+	0.708X1+0.150	X2+0.064	X3

โดย		 Y	 =	 หมายถึง	 ความต้องการจ�าเป็นด้าน

การเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศ	

	 X1	 =	 อายุ,	 X2=ภาวะสุขภาพ,	

X3=แรงจูงใจ
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ตารางที่ 13 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2)

แหล่งความแปรผัน df SS MS Sig

ความถดถอย 6 15.472 2.579 0.017

ความคลาดเคลื่อน 123 117.63 0.956

รวม 129 133.108

R	=	0.341,	R2=	0.116

จากตารางที่	 14	 พบว่า	 อายุ	 มีความสัมพันธ์กับ	

แปร	 ความต้องการจ�าเป็นด้านการป้องกันความ

รุนแรงและการปฏิบัติที่เป็นอันตราย	 อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่	 0.05	 ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศ	

ประสบการณ์ทางเพศ	ภาวะสขุภาพ	และแรงจงูใจ	

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการจ�าเป็นด้านการ

ป้องกนัความรนุแรงและการปฏบิตัทิีเ่ป็นอนัตราย	

แต่สามารถร่วมกันอธิบายการผันแปร	 ความ

ต้องการจ�าเป็นด้านการป้องกันความรุนแรงและ

การปฏบิตัทิีเ่ป็นอนัตราย	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่	0.01	ได้สมการพยากรณ์	ดังนี้

Y	=	1.237+	0.97X1+0.180X2-	0.312X3+0.034	X4

โดย	 Y	 =	 หมายถึง	 ความต้องการจ�าเป็นด้าน

การเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศX1	 =	 อายุ,	 X2=เพศ,	

X3=ประสบการณ์ทางเพศ,	X4=ภาวะสุขภาพ

ตารางที่ 14 ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (a,b) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.b)

ตัวพยากรณ์ b S.E.
b

BETA SIG T

อายุ	(Age) 0.97 0.037 0.275 0.011

เพศ	(Sex) 0.180 0.176 0.089 0.307

ประสบการณ์ทางเพศ	(Sex_exK) -	0.312 0.289 -	0.149 0.283

ภาวะสุขภาพ	(SKH) 0.034 0.044 0.068 0.436

แรงจูงใจ	(SMO) 0.009 0.011 0.072 0.421

Constant 1.237 0.669
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อภิปรายผลการวิจัย

	 ผลการศึกษา	 พบว่าล�าดับความต้องการ

จ�าเป็นด้านสขุภาพทางเพศล�าดบัทีห่นึง่ถงึล�าดบัที่

ส่ีอยู่ในความต้องการจ�าเป็นด้านการเข้าถึงข้อมูล

ด้านเพศ	 เรียงตามล�าดับดังนี้ความต้องการเข้าถึง

ข้อมลูเรือ่งการวางแผนครอบครวั	การแต่งงานและ

การใช้ชีวิตครอบครัว	 การเลือกคบแฟน	 และการ

แต่งงานในวัยรุ่น	 และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความต้องการจ�าเป็นด้านสุขภาพทางเพศ	พบ

ว่า	 ปัจจัยด้านอายุส่งผลต่อความต้องการจ�าเป็น

ด้านบริการสุขภาพทางเพศการด้านการจ�าเป็น

ด้านการเข้าถงึข้อมลูด้านเพศ	และด้านการป้องกนั

ความรุนแรงและการปฏิบัติที่เป็นอันตราย	 และ

ปัจจัยด้านประสบการณ์ทางเพศ	 มีความสัมพันธ์

กับความต้องการจ�าเป็นด้านความพอใจทางเพศ

	 จากผลการศกึษาจะเห็นว่าปัจจัยด้านอายุ

ของกลุ่มเยาวชนซ่ึงมีความสัมพันธุ์กับการเติบโต

ทางกายภาพ	 และจิตใจ	 รวมทั้งความต้องการทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ	กล่าวคือในกลุ่มเยาวชนติด

เช้ือเอชไอวีทีเ่ริม่มคีวามรกั	และมปีระสบการณ์ทาง

เพศครัง้แรกในการศกึษาครัง้นี	้คอืเยาวชนทีม่อีายุ

ระหว่าง	15-24	ปี	ถอืเป็นเป็นกลุ่มเยาวชนทีเ่ริม่ให้

ความส�าคัญกับเรื่องทางเพศ	และสุขภาพทางเพศ	

ดงัทีผ่ลการศกึษาพบว่า	อายเุยาวชนในกลุม่นีม้ผีล

ต่อความต้องการด้านสขุภาพทางเพศในเรือ่ง	ความ

ต้องการด้านการป้องกันความรุนแรง	 และการ

ปฏิบัติที่เป็นอันตราย	 และความต้องการจ�าเป็น

ด้านการเข้าถึงข้อมูลด้านเพศ

	 ในประเดน็	ความต้องการด้านการป้องกนั

ความรุนแรงและการปฏิบัติท่ีเป็นอันตราย	 นั้น

แม้ว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่องความ

รนุแรงทางเพศในมุมมองของความรนุแรงขณะทีม่ี

เพศสัมพันธ์	 และการถูกลวนลามทางเพศพร้อมๆ

กับการถูกท�าร้ายร่างกาย	 รวมถึงความรู้ในการ

ป้องกนัตนเองจากความรนุแรงทางเพศ	ด้วยวธิกีาร

หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์แต่เยาวชนยังมีความ

ต้องการท่ีจะรับทราบแนวทางและวิธีการป้องกัน

ตนเองจากความรุนแรงทางเพศ	 รวมถึงวิธีการใน

การจดัการเมือ่เผชญิกบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิความ

รุนแรงทางเพศ	 ซึ่งเป็นทักษะที่เยาวชนขาดและ

เป็นข้อกงัวลทีต้่องการเพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจใน

การจัดการปับหาหากเผชิญหน้ากับสถานการณ์

จริง	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนิติยา	 ชมเชย	

(2552)	ที่ท�าการศึกษาสุขภาพทางเพศของผู้หญิง

ทีต่ดิเชือ้เอชไอว	ีพบประเดน็ส�าคญัของสขุภาพทาง

เพศของผู้หญิงท่ีติดเชื้อเอชไอวีท่ีเป็นปัญหาคือ	

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัยซึ่งมี

ความเกีย่วข้องกบัอ�านาจการต่อรองขาดทกัษะการ

โน้มน้าวจิตใจ	 และการปิดบังสถานการณ์ติดเช้ือ

เอชไอวีต่อคู่นอน	 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ

กลุ่มตัวอย่างทีศึ่กษาจะเหน็ว่า	ในการศกึษาของนติิ

ยา	นั้นท�าการศึกษาในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ผู้ใหญ่

ทีเ่คยมปีระสบการณ์ทางเพศมาระดบัหนึง่	กย็งัพบ

ว่าผลต่อความกังวลเรื่องความรุนแรงทางเพศไม่

แตกต่างกับกลุม่เยาวชนติดเชือ้เอชไอว	ีทีส่่วนใหญ่

ไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศ	 แต่มีข้อกังวลใน

ประเด็นเดียวกัน	 ในเรื่องอ�านาจการต่อรองเรื่อง

การมีเพศสัมพันธ์และทักษะในการโน้มน้าวจิตใจ

ของคู่นอน

	 ในประเด็น	ความต้องการจ�าเป็นด้านการ

เข้าถึงข้อมูลด้านเพศน้ัน	 เยาวชนต่างมีความ

ต้องการเพ่ือตอบสนองข้อกังวลต่อการเติบโตและ
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การเปลี่ยนแปลง	ทางร่างกาย	จิตใจ	อันหมายถึง

ความต้องการมีความรกัมคีูค่รอง	และรวมถงึการมี

ครอบครัวในอนาคต	 กล่าวคือเยาวชนมีข้อกังวล

เร่ืองการมีแฟนต่อการยอมรบัการเป็นผูต้ดิเชือ้เอช

ไอวีของตวัเอง	ซึง่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจทีจ่ะ

เปิดเผยความเป็นผู้ติดเชื้อของตัวเอง	 ซึ่งเป็นข้อ

กังวลที่เยาวชนมีมากที่สุด	 ทั้งนี้จากผลการศึกษา

เชิงลึกรายกรณี	พบว่า	มีกรณีที่เยาวชนมีความรัก	

แต่ไม่เปิดเผยการเป็นผู้ติดเชื้อให้กับแฟน	เมื่อทาง

ครอบครัวตนเองเปิดเผยเรื่องการติดเช้ือให้แฟน

ทราบ	ท�าให้เกิดปัญหาเรื่องการยอมรับและส่งผล

ต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 ผลกระทบที่ตามมา

คือความท้อแท้หมดหวงัในชวีติและหยดุกินยาต้าน

ไวรัส	 หลายกรณีต้องเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าว	

และหลายกรณีก�าลังอยู่ในระหว่างการหยุดกินยา

ต้านไวรัส	 และรอการกลับมาของแฟนอย่างไร้จุด

หมาย	ด้วยการเอาชวีติเป็นเดมิพนักบัเรือ่งความรกั

	 ข้อกังวลถัดมาของเยาวชนคือข้อกังวลว่า

หากมีแฟนแล้วแฟนจะติดเชื้อเอชไอวี	 จากตนเอง

หรือไม่อย่างไร	รวมไปถงึหากมคีรอบครวัและมลีกู

แล้ว	 เยาวชนกังวลต่อเนื่องไปถึงว่าลูกที่เกิดมาจะ

ตดิเชือ้เอชไอวหีรอืไม่	อย่างไร	มแีนวทาง	และหรอื

วิธีการใดบ้างที่จะป้องกันได้	ทั้งนี้ผลการศึกษาเชิง

ลึกครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าเยาวชนติดเชื้อจะไป

ปรกึษากับแพทย์กต็าม	แต่ยงัไม่สามารถสร้างความ

มั่นใจได้เต็มร้อยว่า	 ข้อแนะน�าจากแพทย์จะ

สามารถป้องกันการติดเชื้อได้จริง	 ข้อมูลเหล่านี้ชี้

ให้เห็นว่า	 องค์ความรู้จากแพทย์จากการนั่งฟังค�า

แนะน�าเพยีงด้านเดยีวไม่อาจสร้างความมัน่ใจหรอื

คลายข้อกังวลของเยาวชนติดเชื้อได้ทั้งหมด	

	 นอกจากข้อกังวลดังกล่าวข้างต้นต่อ

ประเด็นความต้องการการเข้าถงึข้อมลูเร่ืองสุขภาพ

ทางเพศด้านความรู้และการเตรียมตัวในการมแีฟน	

คู่รัก	 การป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีสู่แฟนหรือ

คู่รัก	รวมถึงการมีครอบครัวอย่างปลอดภัยต่อการ

ติดเชื้อเอชไอวี	 กล่าวคือท้ังแฟนและลูกท่ีเป็น

สมาชิกในครอบครัวใหม่ที่เกิดมาจะสามารถ

ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร	

ความต้องการเหล่าน้ีต่างสอดคล้องกับเร่ืองสิทธิ

เรื่องเพศ	 ที่เป็นเป้าหมายส�าคัญของสุขภาพทาง

เพศ(Sexual	Health)	ดังที่	องค์การอนามัยโลก5	

ให้ความหมายว่า	“สุขภาพทางเพศ	คอืสภาวะทาง

กาย	อารมณ์	จิตใจและสังคมที่ดีต่อความสัมพันธ์

ทางเพศ	ไม่เพียงแต่การปราศจากโรค	ความพิการ

หรือ	ความเจ็บป่วย	สุขภาพทางเพศต้องการความ

คิดเชิงบวกต่อเรื่องทางเพศและความสัมพันธุ์ทาง

เพศความพอใจทางเพศและประสบการณ์การมี

เพศสัมพันธุ์อย่างปลอดภัย	 ปราศจากการขืนใจ	

การแบ่งแยกและความรุนแรง	 สุขภาพทางเพศ

ต้องการไปถึงและคงไว้ซ่ึงเป้าหมาย	 สิทธิทางเพศ	

อย่างดีที่สุด”	 โดยสิทธิทางเพศที่สอดคล้องกับ

ความต้องการจ�าเป็นตัง้แต่ล�าดบัทีห่นึง่	จนถงึล�าดบั

ที่สาม	 ที่ได้จากผลการศึกษาครั้งนี้นั้น	 สอดคล้อง

กับสิทธิทางเพศ	 ด้านสิทธิในการแต่งงานและการ

มีครอบครัวอย่างอิสระและด้วยความยินยอมของ

คูร่กั	และความเท่าเทยีมในการล้มเลกิการแต่งงาน

และสิทธิในการเว้นระยะห่างของการมีลูก5

	 ประเด็นความต้องการจ�าเป็น	กับรูปแบบ

และแนวทางการปรับระบบการให้บริการสุขภาพ

ทางเพศแก่เยาวชนตดิเชือ้เอชไอว	ีในคลนิกิบรกิาร

	 ประเด็นส�าคัญที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

เพื่อน�ามาพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ	 ใน
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กลุ่มเยาวชนติดเช้ือเอชไอวี	 ที่เป็นไปตามความ

ต้องการจ�าเป็นด้านบริการสุขภาพทางเพศ	 ตาม

ล�าดับความส�าคัญที่เยาวชนต้องการคือ	 การเสริม

สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ	 ความมั่นใจต่อ

การอยู่ในสงัคมแบบคนปกต	ิพร้อมๆกบัการเตรยีม

พร้อมในเรื่องการมีแฟน	 การแต่งงาน	 และการมี

ครอบครัว	 ตลอดจนการสร้างเสริมทักษะชีวิต	 ให้

เยาวชนกล้าเผชิญความจริงในโลกของความรัก	

เผชิญความจริงต่อสภาวะที่เยาวชนเป็นในฐานะผู้

ติดเชื้อ	 และท่ีส�าคัญที่สุดคือทักษะในการเผชิญ

สภาวะที่เยาวชนต้องท�าการเปิดเผยตัวตนให้กับ

แฟนและหรือคู่รัก	 เพ่ือให้เยาวชนมีภาวะสุขภาพ

ทางเพศที่ดีและสมบูรณ์ให้มากที่สุด	 ท้ายที่สุดคือ

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีใน

สังคม	พร้อมๆกับการสร้างเสริมใช้เยาวชนติดเชื้อ

เอชไอวีด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข	 โดยใน

ผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้มปีระเดน็ในการน�าไปใช้เพือ่

พัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพทางเพศดังนี้

 เนือ้หาด้านทีห่น่ึง	การเตรยีมความพร้อม

และการเสรมิทกัษะให้กบัเยาวชนเรือ่ง	การเตรยีม

พร้อมร่างกายและจิตใจ	ต่อการมีแฟน	การเตรียม

พร้อมเรื่องการแต่งงานและการมีครอบครัว	 ที่

ส�าคัญที่สุดคือการสร้างความม่ันใจในการป้องกัน

แพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่	 สามี-ภรรยา	 และลูก	 กลุ่ม

เยาวชนทีเ่น้น	ให้บรกิารในด้านนีค้อือกลุม่เยาวชน

ที่เริ่มคบเพื่อนต่างเพศ	มีความรู้สึกพิเศษกับเพื่อน

ต่างเพศ	รวมถึงกลุ่มที่มีประสบการณ์ทางเพศ	รูป

แบบการให้ความรู้	 ต้องมีหลากหลายรูปแบบใน

คลนิกิบริการ	ตัง้แต่การให้ค�าแนะน�าโดยเจ้าหน้าท่ี

ในคลินิก	แพทย์	พยาบาล	สร้างนวัตกรรมการให้

บริการ	ในรูปแบบของสื่อต่างๆ	ที่น่าสนใจ	และน่า

เชื่อถือ	 ให้เยาวชนได้น�ากลับไปศึกษาเชิงลึกต่อไป	

การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมเรื่องการเตรียมตัว

เป็นผู้ใหญ่ในสังคมและการมีครอบครัว	 การช่วย

เหลือเยาวชนโดยตรงในรูปของการสร้างแรงจูงใจ

ให้กับเยาวชนที่รูปแบบเฉพาะเน้นการออกแบบ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	โดยเยาวชนเองโดยมีพี่

เลีย้งช่วยก�ากบัดแูลและส่งเสรมิให้เยาวชนสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว	้

โดยในกรณีนี้เน้นกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงด้าน

พฤติกรรมทางเพศมากๆและกลุ่มที่ก�าลังเผชิญ

ปัญหาชีวิตและความรัก	 ที่เสี่ยงต่อการหยุดกินยา

ต้านไวรัส

 เนือ้หาด้านทีส่ององค์ความรูเ้รือ่งเพศและ

เพศสัมพันธ์เชงิลึกและความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ

ท่ีเกี่ยวข้องกับโรคเอดส์	 กลุ่มเยาวชนท่ีเน้นให้

บริการนี้คือ	 กลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศสมัพนัธ์	และการแพร่ระบาดเชือ้	เช่นในกลุม่ที่

ให้บริการทางเพศ	 กลุ่มเยาวชนที่ต้องการมีเพศ

สัมพันธ์เพราะอยากลอง	กลุ่มทีม่คีวามต้องการทาง

เพศและควบคุมตัวเองได้น้อย	และกลุ่มเยาวชนที่

มีประสบการณ์ทางเพศ	 และเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆ	

รูปแบบการให้ความรู้	 เน้นการสร้างสื่อนวัตกรรม	

เพื่อการให้บริการ	 ในคลินิกบริการโดยตรง	 และ

เพ่ือให้เป็นสื่อในการให้ความรู้เป็นกลุ่มเฉพาะใน

คลินิก	 และหรือการเข้าค่าย	 ตลอดจนคู่มือให้กับ

เยาวชนน�าไปปฏิบัติต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน

 เนื้อหาด้านท่ีสาม	 การสร้างเสริมทักษะ

และการจัดการเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ

ความรุนแรงทางเพศ	 การควบคุมตนเองเรื่องทาง

เพศ	 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ	

และการสร้างเสริมทักษะความสุขและความพอใจ
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ในการมีเพื่อนสนิทที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนหรือคู่

ชีวติ	กลุม่เยาวชนทีเ่น้นให้บรกิารนีค้อื	กลุ่มเยาวชน

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วไป	 รูปแบบการให้ความรู้เน้น

การสร้างสื่อนวัตกรรม	เพื่อการให้บริการในคลินิก

บรกิารโดยตรง	และเพือ่ใช้เป็นสือ่ในการให้ความรู้

เป็นกลุ่มเฉพาะในคลินิก	 และหรือการเข้าค่าย	

ตลอดจนคู่มือให้กับเยาวชนน�าไปปฏิบัติต่อเน่ือง

เมื่อกลับบ้าน

ข้อเสนอแนะ

	 1)	ควรพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพทาง

เพศให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนใน

ด้านความต้องการการวางแผนครอบครวั	เน้นเรือ่ง

การเตรียมเยาวชนให้พร้อม	และเกิดความมั่นใจที่

จะเผชิญกับภาวะการมแีฟน	การแต่งงาน	และการ

ใช้ชีวิตครอบครัว	

	 2)	 ควรมีการพัฒนานวัตกรรมการให้

บริการสุขภาพทางเพศที่หลากหลายรูปแบบ	และ

มีเน้ือหาทั้งเรื่องการเตรียมพร้อมเป็นผู้ใหญ่และ

การมีคู่รัก	การวางแผนครอบครัว	ตลอดจนการให้

ความรูด้้านเทคโนโลยใีหม่ๆเกีย่วกบัโรคเอดส์	และ

องค์ความรู้เชิงลึกเรื่องเพศ	 และการมีเพศสัมพันธ์	

เพื่อน�ามาให้บริการในคลินิกบริการ	 ตลอดจน

การน�าไปใช้เป็นคูเ่มือ่ชวีติเมือ่เยาวชน	อยูใ่นสงัคม

ทั้งนี้	 ต้องมีความชัดเจนในเรื่องเนื้อหา	 กลุ่ม 

เป้าหมายที่ส�าคัญที่จ�าเป็นต้องได้รับความรู้เฉพาะ	

ตลอดจนรูปแบบเฉพาะของการให้บริการ

	 3)	 ควรจัดให้มีบริการเพ่ือสร้างแรงจูงใจ

ส�าคัญในกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	

และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเผชญิปัญหาเร่ืองความ

รักกับเพื่อนต่างเพศ	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ให้การดูแลแนะน�าและสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมในการจัดการปัญหาร่วมกับเยาวชน	
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บทคัดย่อ

	 สถานการณ์โรคเอดส์	 และโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์พบเพิม่สงูขึน้ในกลุม่เยาวชน	เนือ่งจาก

การมเีพศสมัพันธ์ท่ีไม่ปลอดภยั	เช่นเดยีวกบัในกลุม่	

เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี	 ก็มีความต้องการไม่แตก

ต่างจากเยาวชนปกติทั่วๆ	ความรู้เรื่องสุขภาพทาง

เพศ	 และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 จึงเป็นสิ่ง

ส�าคญัท่ีกลุม่เยาวชนต้องรบัทราบ	ในการศกึษาครัง้

นี้จึงน�าแนวคิดเร่ืองสุขภาพทางเพศตามนิยามของ	

Dixon	Muller	มาใช้	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่	อธบิาย

เร่ืองสุขภาพทางเพศและพฤจิกรรมเสี่ยงทางเพศ 

สัมพันธ์	ในเยาวชนติดเชื้อเอชไอวี	เพื่อป้องกันโรค

ตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และการแพร่เชือ้เอชไอวแีละ

รบัเช้ือเอชไอวีเพ่ิม	กลุม่เป้าหมายคอืเยาวชนตดิเชือ้

เอชไอวีที่มีอายุระหว่าง	14-25	ปี	จาก	2	จังหวัดใน

พื้นที่ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี	 10	

อุบลราชธานี	จ�านวน	23	ราย	เก็บข้อมูลด้วยการ

สัมภาษณ์เจาะลึก	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

วิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการศกึษาพฤตกิรรมการป้องกันตนเอง

สุขภาพทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนติดเชื้อเอชไอวี ในพื้นที่
ส�านักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

SEXUAL HEALTH AND SEXUAL RISK BEHAVIOR OF THE HIV POSITIVE 
YOUTH IN AREA OF THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CON-

TROL REGION 10TH UBON RATCHATHANI.

อรทัย	ศรีทองธรรม,	ปร.ด.	 ORATHAI	SRITHONGTHAM,	Ph.D.

อมรรัตน์		จงตระการสมบัติ,	วท.ม.	 AMONRAT	JONGTRAKANSOMBAT,	M.S.

พัชมณ		เจริญนาวี,	วท.ม.	 PATCHAMON	CHAROENNAWEE,	M.S.

ส�านักงานปอ้งกันคววบคุมโรคที่	10	อุบลราชธานี	 The	Office	of	Disease	Prevention	and	

	 Control	Region	10th	Ubon	Ratchathani	Province

จากโรคเอดส์และเอชไอวใีนกลุ่มวยัรุ่นติดเชือ้เอชไอ

วีพบว่า	 วัยรุ่นป้องกันด้วยการสวมถุงยางอนามัย

เมือ่มเีพศสมัพนัธ์	สาเหตุของการไม่ใช้และเข้าไม่ถงึ

ถงุยางอนามยัคือ	อาย	ถงุยางไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของ

ชีวิต	 ไม่มีขนาดที่ต้องการ	 อาจถูกมองว่าไอ้โรคจิต	

หรือก�าลังจะไปฟัดกับใคร	 เด็กที่มีความกล้าและ

สนทิกบัพยาบาลในคลินกิเท่านัน้ทีก่ล้าไปขอถงุยาง

อนามัย	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์	 เกิดจาก

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย	 เพราะ

ไว้วางใจคูน่อนหรือแฟน	มองความสขุมาเป็นทีห่นึง่	

และมองว่าเอดส์เป็นเร่ืองไกลตวั	การมเีพศสมัพันธุ์

เพราะต้องการแข่งขันกับกลุ่มเพื่อน	 ความเข้าใจ

ด้านสขุภาพทางเพศด้านการป้องกันโรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในประเด็นการเข้าถึงถุง

ยางอนามยั	และข้อกงัวลในการมแีฟนและการปรับ

ตัว	มผีลกระทบต่อการกนิยาอย่างต่อเนือ่ง	และการ

แพร่เชือ้เอชไอวใีนกลุม่เยาวชน	ดังนัน้การจัดระบบ

บริการเรื่องสุขภาพทางเพศในประเด็นการมีแฟน

และการป้องกันอย่างถูกต้องและการส่งเสริมการ

เข้าถึงถุงยางอนามัยด้วยการปรับเปล่ียนทัศนคติ
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ของเยาวชนต่อถงุยางอนามยั	จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องเน้นในคลินิกบริการ

ศัพท์ส�าคัญ	 :	 สุขภาพทางเพศ/	 พฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศ	/	เยาวชน/	เอชไอวี	

Abstract

INTRODUCTION; The	 global	 situation	 of	

HIV	positive	people	and	the	Thailand	situ-

ation	of	STDs	(Sexual	Transmitted	Diseases)	

were	 found	 enhancement	 in	 the	 youth	

group.	The	youth	with	HIV	positive	is	not	

difference	from	the	general	youth	in	term	

of	sexual	needs.	Sexual	health	is	crucial	the	

most	to	support	the	youth	with	HIV	positive	

to	have	a	sexual	well-being.	The	concept	

of	sexual	health	 in	the	dimension	of	the	

protection	from	HIV	and	STDs	transmission	

of	Dixon	Muller	was	applied	to	the	concep-

tual	framework	of	this	study.

METHOD;	This	study	aim	to	elucidate	the	

sexual	health	on	protection	from	STDs	and	

HIV	transmission	and	to	explain	sexual	risk	

behavior	of	the	youth	with	HIV	positive.	The	

target	group	was	the	youth	with	HIV	positive	

about	23	cases	from	two	provinces	in	the	

area	of	the	office	of	disease	prevention	and	

control	 region	 10th	 Ubon	 Ratchathani.	

Qualitative	method	was	conducted	for	data	

collecting	by	 in-depth	 interview.	Content	

analysis	was	use	for	data	analysis.

RESULTS;	The	behaviors	of	protection	from	

STDs	and	HIV	transmission	of	the	youth	with	

HIV	positive	was	using	the	condom	during	

sexual	active.	The	 risk	behaviors	 to	STDs	

and	AIDS	was	no	use	condom	during	sexu-

al	activity.	The	reason	to	deny	the	condom	

of	the	youth	were	ashamed,	condom	is	not	

a	part	of	life,	condom	have	no	fit	size,	and	

the	youth	fear	to	stigmatized	as	a	mental	

disorder	and	fear	to	stigmatized	from	others	

people	that	they	were	going	to	fuck	some-

one.	Some	of	the	youths	have	had	sexual	

active	 behavior	 as	 site-line	 sex	 worker	

without	 condom	 use.	 The	major	 causes	

were	couple	trust,	sexual	enjoyment	and	

sexual	active	competition	with	their	friends.	

The	 youth	 view’s	 point	 on	AIDS	 and	 STI	

prevention	when	sexual	relations	was	“the	

emotional	was	importance	than	the	reason-

able	to	have	sexual	active	and	the	knowl-

edge	of	AIDs	prevention	was	abandonment	

with	the	clothes	we	take	off	during	sexual	

relation	with	 couple”.	 An	 access	 to	 the	

condom	was	specify	to	the	youth	who	trust	

with	 the	 nurse	 in	 HIV	 clinic	 and	 dare	 to	

request	 the	condom	during	 face	by	 face	

with	the	nurse.	

DISCUSSION AND RECOMMENDATION; The	

youth	with	HIV	positive	was	lacking	of	the	

knowledge	on	sexual	health.	The	 reason	

to	deny	or	non-access	to	the	condom	was:	
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they	concern	to	keep	on	good	relationship	

with	the	boyfriend	or	girlfriend.	This	concern	

issues	was	led	to	the	non-adherence	of	ARV	

drug	and	HIV	distribution.	Especially	for	the	

youth	who	disappointed	from	the	lover.	To	

provide	the	sexual	health	service	is	more	

efficient	to	the	youth	with	HIV	positive.

KEYWORD;	Sexual	Health,	Sexual	Risk	Be-

havior,	HIV,	Youth	

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

จากข้อมูลระดับโลก	 แม้ว่าภาพรวมผู้ติดเชื้อราย

ใหม่ลดลง	แต่ในกลุ่มเยาวชน	อายุ	15-24	ปี	การ

ติดเชื้อ	เพิ่มขึ้นจาก	1.6	ล้าน	(2001)	เป็น	2	ล้าน	

(2007)1	 จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และ

ผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด	พบว่ามีผู้

ติดเชื้อสะสม	 (2527-2554)	 จ�านวน	 372,848	

เฉพาะกลุ่มอายุ	10-24	ปี	มีผู้ติดเชื้อสะสมจ�านวน	

33,292	 ราย	 และมีผู้เสียชีวิต	 จ�านวน	 98,153	

ราย2จากรายงานจะเหน็ว่าแนวโน้มของผูป่้วยเอดส์

และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตที่

ผ่านมา	เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้าน

ไวรสัท�าให้ผูป่้วยมชีีวติท่ียืนยาว	และมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้น	จึงท�าให้มีผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตจากโรค

เอดส์ลดลงกว่าอดตี	อย่างไรก็ตามในกลุม่วยัรุน่ไทย

พบปัญหาอัตราป่วยด้วยโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

ของประเทศไทย	ในกลุม่อาย	ุ15	-	24	ปี	มแีนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน	5	ปี	และพบว่าในกลุ่ม

อายุ	15-19	ปี	ท่ีมาคลอดบุตรมีอตัราส่วนประมาณ	

ร้อยละ	14	ของหญิงที่ตั้งครรภ์	และมีแนวโน้มเพิ่ม

ขึ้น3	พฤติกรรมทางเพศในกลุ่มเด็กติดเชื้อวัยรุ่นยัง

มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อเพิ่มและความเสี่ยงต่อ

การแพร่เช้ือ	 นอกจากนี้ในเด็กติดเช้ือจากพ่อแม่ที่

เป็นวยัรุ่นมกีารเลยีนแบบรุ่นพี	่ในการคบเพือ่นต่าง

เพศ	และมีเพศสัมพันธ์	โดยไม่ได้เปิดเผยว่าตนเอง

ติดเชื้อ	เด็กมีปัญหาเรื่องความรัก,	เพื่อนต่างเพศ	ที่

ซับซ้อนมากขึ้น	 แต่ขาดที่ปรึกษา	 และในเด็กที่ติด

เชื้อในสถานศึกษาแม้ว่า	 โรงเรียนจะมีการเตรียม

ความพร้อมให้เด็กไปใช้ชวีติในสงัคมการท�างาน	แต่

ยังไม่เพียงพอที่เด็กจะต้องเผชิญในสังคม	 ซึ่ง

สอดคล้องกบัเสยีงสะท้อนจาก	คนท�างานเอดส์และ

แกนน�าผู้ติดเชือ้เอดส์	ในเวทกีารประชมุปัญหาและ

ผลกระทบจากกลุ่มเยาวชน	ว่า	“วัยรุ่นติดเชื้อเอช

ไอวเีป็นกลุม่ทีม่คีวามอ่อนไหวทางอารมณ์สงู	ท�าให้

เด็กมีเพศสัมพันธ์ง่ายและที่ส�าคัญคือการมีเพศ

สมัพนัธ์โดยไม่ได้ป้องกันและไม่ได้เปิดเผยให้คูน่อน

รับทราบ”	

	 ข้อมูลการตรวจราชการฯ	 เขต	 13	 ปี	

2553ผู้ติดเชื้อ	 HIV	 อายุ	 1-18	 ปี	 ในจังหวัด

อุบลราชธานี	จ�านวน	328	คน	จังหวัด	ศรีสะเกษ

จ�านวน	 355	 คน	 จังหวัดยโสธร	 52	 คน	 จังหวัด

อ�านาจเจริญ	43	คน	และในคลนิกิบริการเองได้	เกดิ

ช่องว่างการให้บรกิารเด็ก	ทีจ่ะโตเป็นผูใ้หญ่	ซึง่ต้อง

มีการปรับตัวรื่องการรับประทานยาในเด็กจะโต	

เป็นวยัรุ่น	ความต้องการมแีฟนมคีรอบครัว	การเปิด

เผยตนเอง	 การป้องกันตนเองและการป้องกันการ

แพร่เชือ้	รวมถงึการมสีขุภาพทางเพศทีด่	ีในขณะที่

คลินิกในโรงพยาบาลเน้นการให้บริการรักษาและ

การกินยาอย่างต่อเนื่องมากกว่าการเตรียมความ

พร้อมในช่วงปรับตวัของวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ต่อการ

มเีพศสมัพนัธ์อย่างปลอดภยั	และการมสีขุภาพทาง

เพศที่ดีในกลุ่มเด็กวัยรุ่นติดเชื้อ	
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วัตถุประสงค์	 เพ่ือศึกษาสุขภาพทางเพศและ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์	 ในเยาวชนติดเชื้อ

เอชไอว	ีของวยัรุน่ตดิเชือ้เอชไอว	ีในพืน้ท่ีส�านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่	10	อุบลราชธานี

ขอบเขตการวิจัย

	 พืน้ทีศ่กึษาท�าการศกึษาในจงัหวดัตวัแทน	

ของพื้นที่ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จังหวัด

อบุลราชธาน	ี2	จงัหวัด	คอืจังหวดัอบุลราชธาน	ีและ

จังหวัดศรีสะเกษ

	 เนื้อหาหลักที่ศึกษาคือความต้องการ

จ�าเป็นด้านบรกิารสขุภาพทางเพศของเดก็วยัรุน่ตดิ

เชือ้เอชไอว	ีทีม่อีายตุัง้แต่	15-24	ปี	ระยะเวลาศกึษา

วิจัย	 12	 เดือน	 นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	กรมควบคุมโรค	

กระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวความคดิการวจิยั	ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้

ใช้แนวคิด	สุขภาพทางเพศ	(Sexual	Health)	ของ	

Dixon	Muller	 4	 ในด้าน	การป้องกันตนเองจาก

โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธุแ์ละเอชไอว	ี(Protection	

from	STDs	and	HIV)	และพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ	

(Sex	risk	behavior)	ของเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี	

ที่มีอายุ	14-25	ปี

ระเบียบวิธีวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	

อธิบายความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและพฤติกรรม

เสีย่งด้านเพศสมัพนัธ์ต่อโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

และเอชไอวีของเด็กวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่มารับ

บริการในโรงพยา	บาลจังหวัดอุบลราชธานีและโรง

พยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ	 เพ่ือน�ามาใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศ

ะ	แก่เด็กวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี	

พืน้ทีศ่กึษา	ศกึษาจังหวดัในพืน้ทีส่�านกังานป้องกัน

ควบคุมโรคที่	 7	 จ�านวน	 2	 จังหวัดคือ	 จังหวัด

อุบลราชธานี	และจังหวัดศรีสะเกษ	

ประชากร/กลุม่เป้าหมาย	กลุม่วยัรุ่นติดเชือ้ทีม่อีายุ

ระหว่าง	15-24	ปี	และเป็นผู้รับทราบว่าตนเองติด

เช้ือเอชไอวี	 ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลจังหวัด	

และโรงพยาบาลศรีสะเกษ	จ�านวน	23	คน	ในกลุ่ม

ที่อยู่ในช่วงความเป็นหนุ่มสาว	(Youth)	คือกลุ่มที่

มีอายุ	15-24	ปี	

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล	 เครื่องมือ

เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง	เกบ็ข้อมลูด้วย

การสัมภาษณ์เจาะลึก	เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ

ทางเพศ	และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อโรคติดต่อ

ทางเพศสมัพนัธ์และเอชไอว	ีกบัเยาวชนตดิเชือ้เอช

ไอว	ีในการควบคมุการวจัิยให้มคีวามน่าเชือ่ถอืคร้ัง

นี้ผู้วิจัยท�าการควบคุมอยู่สองเรื่องดังนี้	ความเที่ยง

ตรงในเนื้อหาการวิจัย	 (Content	 Validity)	 โดย

ตรวจสอบให้เนื้อหาในการเก็บข้อมูลวิจัยมีความ

สอดคล้องกับประเด็นหลักท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษาคือ	

สขุภาพทางเพศและพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศต่อโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์และโรคเอดส์	 ของกลุ่ม

เยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ที่มารับบริการในคลินิก

ของโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานีและโรง

พยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ	

การวเิคราะห์ข้อมลู	วเิคราะห์ด้วยการจัดหมวดหมู	่

(Typology)	 เพื่อหาประเด็นหลักประเด็นรองของ

แต่ละหมวดหมู่	 หาความเชื่อมโยงประเด็นย่อย

ภายในหมวดหมู่และระหว่างหมวดหมู่	 เพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
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ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก

	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเยาวชนติดเชื้อที่ให้ข้อมูลเชิง

ลึกประกอบด้วยข้อมูลด้านสาเหตุการติดเชื้อ	 การ

รับรู้ว่าเป็นผู้ติดเชื้อ	 การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	

ความเข้าใจเร่ืองสุขภาพทางเพศ	 ความเข้าใจเรื่อง

เพศสัมพันธ์	ดังนี้

สาเหตุการติดเชื้อ	 ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากพ่อ-แม่	 ที่

ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มชายรักชาย	

ส่วนเยาวชนเพศหญิงที่ติดเชื้อจากการมีเพศ

สัมพันธ์ไม่มี	 กลุ่มเยาวชนที่ติดเช้ือจากพ่อแม่	 จะ

อาศัยอยู่กับยายหรือญาติเนื่องจากพ่อแม่เสียชีวิต	

ส่วนในกลุ่มเยาวชนชายรักชายนั้น	 ยังอยู ่กับ

ครอบครวั	บางรายพ่อแม่ยงัไม่ทราบว่าเป็นผูต้ดิเชือ้	

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก	อยู่ระหว่างอายุ	13-22	

ปี	ส่วนใหญ่เป็นด้วยความสมัครใจ	มีหนึ่งรายที่เกิด

จากการถูกขืนใจ	 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกถูกข่มขืน	

P11หญงิ	“กเ็ป็นวัยรุ่นแถวบ้านเป็นแฟนของเพือ่น

วนัน้ันไปน่ังเล่นบ้านเพือ่นแล้วทีนีแ้ฟนเพือ่นกอ็อก

มาส่ง	ออกมาส่งแล้วทีนีเ้ขาก็บอกให้จอดรถเขากม็า

ยดึกญุแจรถไปแล้วเขาก็ลากเข้าข้างทาง..ก็เจบ็แล้ว

ก็เลือดไหลแล้วก็กลัวแล้วก็โทรมาบอกป้า..กับลุง

หมอรู้หมดทุกอย่างเวลาแบบเวลาที่กิ๊กหนูมีหนอง

มีอะไรหนูก็โทรมาบอกลุงหมอว่ากิ๊กหนูเขามีน�้า

อสุจเิป็นหนองอะไรอย่างเง้ียเขาไม่อยากไปหาหมอ

หนูจะซื้อยาอะไรให้เขากินประมาณนี้	 หนูก็ไปซื้อ

อะไรด๊อกซีแ่ล้วก็อะไรล่ะมนัเป็นชดุต่างหากของเขา

เขาก็เลยขายให้ค่ะก็ไปซื้อมาให้เขากิน”	 ห้ามใจ 

ตัวเองเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ได้และไม่สามารถบังคับ

ให้คู่นอนใส่ถงุยางอนามยัได้หากเขาไม่ต้องการสวม

ถุงยางขณะมีเพศสัมพันธ์	P11หญิง “หมายถึงถ้า

เกดิว่าชวีติหนดีูขึน้หนกูอ็ยากจะหาย	แต่ว่าหนแูบบ

ห้ามใจตัวเองไม่ได้เป็นคนใจง่ายเชือ่ใจคนง่ายเขาพดู

อะไรกเ็ช่ือ	แล้วกเ็หน็แก่เงนิแค่เขาเอาเงนิมาล่อกไ็ป

แล้วกแ็ล้ว	บางคร้ังเรากบ็งัคับเขาไม่ได้ทกุคร้ังหรอก

ส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะไม่ชอบใส่ถุงยาง”	 การมีเพศ

สัมพันธ์คร้ังแรกเยาวชนไม่ได้สนใจเร่ืองการสมถุง

ยางอนามัย	แม้ว่าในกลุ่มเพื่อนจะมีการเตรียมการ

ว่าอาจจะมีเพศสัมพันธ์ก็ตาม	ดังที่	P11	ชาย	เล่า

ว่า	“อ่ามีเพศสมัพนัธ์คร้ังแรกหรือครับ	ออื	ตอนอายุ	

13	ปี..ก็คือวันนั้นเป็นงานวันเกิดของเพื่อนผมครับ	

ครับ	 เขาก็เมา	 หลังจากนั้นก็มีเรื่อยๆครับมีมา

เรื่อยๆ”

ความเข้าใจเรื่องสุขภาพทางเพศ	คือการเอา	และ

ตัวเรา	คือความเข้าใจของเยาวชนต่อค�าว่าสุขภาพ

ทางเพศ	โดยค�าว่าการเอา	หรือค�าว่าเก่ียวกบัตวัเรา

ก็ตาม	 เยาวชนจะใช้ในความหมายเดี่ยวกันคือมี

ความหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์	 ดังนี้	P 3 หญิง 

“เก่ียวกับตัวเราหรือค่ะ..ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็ต้อง

ใส่ถงุยางอนามยั”	และ	“การมอีะไรกบัผูห้ญงิ..การ

เอา..	เร่ืองของทางเพศกค็อืทีม่นัเกีย่วกบัตัวเราค่ะ”	

หลายคนก็ไม่รู้จักค�าว่าสุขภาพทางเพศ	 “ค�านี้ไม่รู้

จัก..ไม่รู้จักแต่อยากรู้”	(P19)

ความเข้าใจเร่ืองเพศสัมพันธ์	 ในมุมมองของ

เยาวชนมองว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ธรรมชาติ

สร้างข้ึน	 การมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิง

กับชาย	 เป็นความต้องการทางอารมณ์	 และเป็น

ความอยากลอง	ดังนี้	P18 ชาย	“เรื่องเพศสัมพันธ์

เป็นเรื่องธรรมชาติเราห้ามมันไม่ได้...ต้องเข้าใจว่า

ส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีธรรมชาติสร้างขึ้น	 เมื่อมนุษย์เราเจอ

แรงกระตุ้นก็ต้องเกิดอารมณ์ตามธรรมชาติไปเลย	

เราบังคับไม่ได้ยิ่งเด็กสมัยนี้บังคับไม่ได้	 เพราะมี
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อิทธิพลของสื่อหลายอย่าง	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้เขา

ควบคุมตัวเองไม่ได้	เช่นหากพ่อแม่ด่าก็จะโพสต์ลง

เฟสบุค๊	ตวัตนจรงิๆเขาจะยูใ่นนัน้”	โดยเฉพาะความ

สัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันที่สังคมยังไม่ยอมรับ

มากนัก	P18 ชาย	 “สังคมเรายังแอนตี้เพศท่ีสาม	

มองว่าเราเป็นตัวประหลาดเฉพาะพวกท่ีแต่งหญิง	

กลุ่มนี้ต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะกว่าจะกล้าแต่งเป็น

หญิงต้องเก็บกดมากเยอะ	 และเป็นเพศที่คนผ่าน

เข้ามาในชีวิตไปเรื่อยๆ	 ไม่จริงจัง	 เขาก็ต้องหา

ทางออกด้วยการเข้าหากลุม่ของตวัเอง”	หรอืความ

สัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชาย	 P3 หญิง “มีเพศ

สัมพันธ์กับฝ่ายตรงข้ามกับเพศตรงข้ามค่ะ..คือว่า

เรานี้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอย่างน้ีน่ะค่ะ”	

สาเหตุหลักคอืของการมเีพศสมัพนัธ์คอืการอยูใ่กล้

ชดิกัน	ระหว่างหญงิกบัชาย	“ไปอยูก่บัผูช้ายสองต่อ

สองก็คลุกคลีกันถ้าอยู่น�ากันนานไม่มีใครมาเห็นก็

อาจจะท�าให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ค่ะ”	 เป็นความ

ต้องการทางอารมณ์	P15 หญิง	 “อารมณ์ความ

ต้องการค่ะ	 ก็เป็นความต้องการทางอารมณ์	 เป็น

อารมณ์แบบไหน	อารมณ์รกั	อารมณ์เกลยีด	อารมณ์

ในความหมายของเราเนีย่	น่าจะเป็นอารมณ์รกัค่ะ”	

และแค่อยากลอง	P14 หญิง	“คือแบบยังไงล่ะคือ

เรื่องเพศเรามันไม่ได้ส�าคัญอะไรกับเรา	 ขนาดน้ัน	

ค่ะคือมันไม่ใช่ความต้องการคิดแค่เราอยากลอง

เฉยๆๆ”	เพศสัมพันธ์ในเพศที่สามดัง	P18 ชาย	ที่

สะท้อนประสบการณ์ความรกัและเพศสมัพันธ์	ภาย

หลงัจากพบว่าตวัเองติดเชือ้และเข้าบวชเป็นพระได้

สะท้อนว่า	 “ความรักของเพศที่สามคือ”ความว่าง

เปล่า”	 เพราะเราจะรักกันมากกมายก็เป็นเร่ือง

ธรรมดา	 เมื่อหมดรักก็เป็นความว่างเปล่าเป็น

ธรรมดา	แต่การมคีรอบครวัเขาไม่ว่างเปล่าเพราะมี

ลกุเป็นตัวยดึ	ผกูพนั	ถงึแม้จะเบือ่กนัก็ยงัอยูด้่วยกนั	

บางคนก็แอบไปมีเล็กมีน้อยเพราะเบื่อ	 แต่เขาก็ไม่

เลิกกันเพราะมีลูกเป็นตัวยึด”

 

2. การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศ

สมัพนัธ์และเอชไอว ีและพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ

สัมพันธ์

 2.1 การป้องกันตนเองจากโรคตดิต่อทาง

เพศสัมพันธ์และเอชไอวี (Protection from 

STDs and HIV)

	 การป้องกันตนเองจากโรคเอดส์และโรค

ตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ในกลุม่เยาวชนตดิเชือ้เอชไอ

วี	ประกอบด้วย	ประเด็นที่ส�าคัญดังนี้	การป้องกัน

การแพร่เชื้อเอชไอวี	พฤติกรรมที่ได้รับการแนะน�า

ให้ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเอดส์คือ	 ปัญหาส�าคัญท่ี

ท�าให้เยาวชนติดเช้ือเอชไอวี	 ไม่สามารถเข้าถึงถุง

ยางอนามยั	การใส่และใช้ถงุยางอนามยั	การมแีฟน

และข้อกงัวล	ความพร้อมของการมแีฟน	ปัญหาการ

หยดุยาเมือ่ผดิหวงัในความรักความรู้ท่ีต้องการเพิม่

เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์

ประเด็นเพิ่มเติมเรื่องความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์	

พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านเพศสัมพันธ์ในเยาวชน

 (1) การป้องกัน การแพร่เอดส์	 เยาวชน

รับทราบมาว่า	การใช้ถุงยางอย่างเดียวช่วยป้องกัน

การติดเชื้อและป้องกันการตั้งท้องได้ดีกว่ายาคุม	

เนื่องจากการป้องกันด้วยยาคุมอย่างเดียวไม่ได้ผล	

เพราะยาคุมไม่สามารถสู้กับฤทธิ์ยาต้านไวรัสที่

ก�าลังกินอยู่ได้	P3 หญิง	 “เราก็ต้องพกถุงยางไว	้

เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ถ้าหากว่าแบบมีเชื้อในตัวเรา

เองเนีย่เราไม่สามารถกนิยาคมุได้หรือกนิได้ถ้าหาก

มอีะไรแล้วมนักไ็ม่ได้ช่วยอะไรเราได้อย่างนีค่้ะ..การ
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กนิยาคุมก็ไม่ได้ช่วยแบบบงัคบัไม่ให้เราท้องได้อย่าง

นี้ค่ะ...ยาคุมเนี่ยสมมุติว่าคนที่มีเชื้อในร่างกายถ้า

เรากินไปมันก็ไม่ได้ช่วยในการตั้งครรภ์เพราะว่ายา

ที่เรากินเรากินยาต้านอย่างนี้ยาคุมมันสู้ยาต้านไม่

ได้มันก็ไม่สามารถท�าอะไรได้อย่างนี้ค่ะฤทธิ์ของยา

คมุจะไม่สามารถไปสูย้าต้านได้มนักจ็ะหมดฤทธิไ์ป

เฉยๆก็เท่ากับว่าเรากินไปเฉยๆๆ”	P 5 และ P 6: 

“สวมใส่ถงุยางอนามยั..หลกีเลีย่ง	การมเีพศสมัพนัธ์

หรอืพยายามไม่อยูด้่วยกัน”	และ	P 8:	“ก็ปลอดภยั

ที่สุดก็สวมถุงยางอนามัยปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ”	เช่น

เดยีวกบัภาพรวมของกลุม่สนทนา	ทีใ่ห้ความเหน็ว่า	

การป้องกันการติดเชื้อคือการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้

ถุงยางอนามัยP 19	“(32)ใช้ถุงยางอนามัย	(22)	

ไม่ไปอยู่สถานที่เสี่ยงต่อเพศสัมพันธ์	 (08)ถ้าจะมี

เพศสัมพันธ์จะต้องใส่ถุงยางและกินยากันไว้	 (10)

การมีเพศสัมพันธ์ต้องใช้ถุงยางแล้วต้องกินยาตรง

เวลาถ้ากินไม่ตรงเวลาแล้วอาจจะมีโรคเข้ามาแล้ว

จะป่วยหนักจนเข้าโรงพยาบาล	 (23)ไม่ใช้ของร่วม

กบัคนอืน่	ไม่ใช้เขม็ฉดียากับคนอ่ืน	ไม่เปลีย่นคูน่อน	

ทานยาตามที่หมอสั่ง	(33)ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย	ๆ ”	

หรอืการ	ได้รับการบอกให้สวมถงุยางอนามยัเมือ่จะ

มเีพศสมัพนัธ์	จากเจ้าหน้าทีเ่มือ่มารบัยาทีค่ลนิกิใน

โรงพยาบาล	P15 หญิง	“ก็บอกเวลามีเพศสัมพันธ์

ต้องใส่ถงุยางค่ะ..บอกหลายอย่างแต่ไม่ได้จ�า	เพราะ

ว่าปกติหนูมาโรงพยาบาลก็มาเอายาแล้วก็กลับ..ก็

บอกให้ใส่ถุงยางเนี่ยแหละค่ะ”

 (2) พฤติกรรมที่ได้รับการแนะน�าให้

ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคเอดส์คือ	 การพกถุงยาง

อนามัย	P 7หญิง “ก็พกถุงยางอนามัย...เวลาไป

ไหนมาไหนกบัเพศตรงข้ามหรอืว่าไปกบัแฟนอย่าง

นี้เผื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นเราห้ามไว้ไม่ทันก็ต้อง

จ�าเป็นต้องใช้ค่ะหนกูพ็กเป็นบางคร้ังค่ะ..บางคร้ังก็

ลืมแต่บางครั้งมันก็ไม่จ�าเป็นค่ะบางครั้ง”	 ในกลุ่ม

เยาวชนชายรักชาย	การรับทราบข้อมลูข่าวสารด้าน

โรคเอดส์และการป้องกนั	ส่วนใหญ่จะรับทราบจาก

ทางอินเตอร์เนต	P13:	“รู้มาจากทางอินเตอร์เน็ต

มากกว่าครับแล้วก็สังคมโดยรวมสังคมที่เขาจะพูด

กนับ้างอะไรอย่างนี	้เป็นเพือ่นเป็นคนทีไ่ปเทีย่วด้วย

กันหรืออะไรอย่างน้ีเขาก็เริ่มพูดบ้างเราก็เริ่มรู้สึก

เอะ..เราต้องป้องกันแล้วนะอะไรอย่างนี้เออนะ

ครับ”

 ปัญหาส�าคัญท่ีท�าให้เยาวชนติดเช้ือเอช

ไอวี ไม่สามารถเข้าถึงถุงยางอนามัย	 ถือเป็น

เหตุผลส�าคัญที่เป็นตัวปิดกั้นการเข้าถึงถุงยาง

อนามัยของเยาวชน	ได้แก่	“อาย”	“ถุงยางอนามัย

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต”	 “ไม่มีขนาดท่ี

ต้องการ”	 “อาจถูกมองว่าไอ้โรคจิต”	 และ”ก�าลัง

จะไปฟัดกับใคร”	 ดังที่เยาวชนสะท้อนความความ

คิดและประสบการณ์การเข้าถึงถุงยางอนามัยว่า	

P13:	“ส่วนใหญ่ก็คือเหมอืนกับว่าถงุยางอนามยัมนั

ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับชีวิตมาก	อือ	คงเพราะหนึ่ง

หายาก	หายาก	อือ	คงเพราะสองมันไม่ค่อยมีไซด์ที่

ระบ”ุ	P 8:	“ถ้าไปหาก็ตามโรงพยาบาล	และกอ็ะไร

นะมันมีที่หยอดเหรียญเซเว่นก็ขายแต่ไม่รู้จะกล้า

ซื้อไหมค่ะ...เผ่ือเราไปซื้ออะไรแบบนี้เอะคนนี้

โรคจิตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้” P 9:	“คือผมเคยท�า

งานเซเว่นมาก่อนคนๆทีจ่ะมาซือ้ถุงยางเขาจะมาซ้ือ

ถุงยางอย่างเดียวแต่เขาก็เดินรอบเลยเขาจะเดิน

รอบเซเว่นเลยแล้วเขากจ็ะหยบินูน่หยบินีไ่ปเพือ่จะ

มากองไว้สูงๆแล้วถุงยางอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็ต้องดู

ก่อนว่ามนัไม่มคีนผมกไ็ม่รู้ว่าอายอะไรถ้าถามว่าผม
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อายไหมผมก็อายคอืเพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าซือ้ถึง

ยางปุบ๊ไอ้คนขายมองหน้าแล้วเอ้ยมนัต้องไปมอีะไร

กันแน่เลยชัวร์แล้วไอ้คนขายจินตนาการไปแล้วคือ

แบบไม่ได้ไปน่ังดูกบัเขาน่ะแต่แบบจนิตนาการไปว่า

เขาต้องไปมีอะไรกันใช่อยู่ครับว่ามันเป็นเรื่อง

ธรรมชาติแต่มันแบบมันเหมือนเป็นเร่ืองส่วนตัวที่

ส่วนตัวๆส่วนตัว”	P9 ชาย	“บางทีมันเตรียมครับ

แต่ว่ามันไม่ตั้งตัวมากกว่า..บางทีพูดง่ายๆนะครับ

อารมณ์	แตบ่างทเีหมือนกับว่ามนัจะไมเ่กดิขึ้นนะ..

ทีนี้ถ้าจะให้พกถุงยางถ้าเราพกแล้วคนอื่นไม่รู้เออ

มนัจะไม่อะไรแต่พอเราพกพอคนอืน่เหน็ปุบ๊เรามถีงุ

ยางในกระเป๋าตังค์มนัจะคดิแล้วมงึจะไปฟัดใครวะ

เออผมพูดค�านี้นะ”	หรือเป็นเพราะอายทั้งๆที่เป็น

เรือ่งธรรมชาต	ิP9 ชาย	“เรือ่งถุงยางอนามยันะครบั

ให้ไปซื้อก็ไปซ้ือได้นะแต่ทีนี้คือแบบมันจะแบบว่า

อายมากกว่าอายที่แบบว่าคนจะมองทั้งที่มันก็เป็น

เรื่องธรรมชาตินี่แหละ”

	 การทีเ่ยาวชนจะเข้าถงึถงุยางอนามยั	ด้วย

การไปขอรับถุงยางอนามัย	 เพื่อน�ามาใช้เตรียม

ป้องกันตัวเอง	 นอกจากต้องใช้ความกล้าเป็นเรื่อง

เฉพาะตนแล้วยังต้องมีประเด็นเร่ือง	 “ความคุ้น

เคย”	กับเจ้าหน้าทีใ่นคลนิิกบริการ	P11 ชาย	“หนึง่

ที่อนามัย	 สองก็โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ครับ..ท่ี

อนามัยไม่กล้าครบัแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลมป้ีา..จะให้

ผมไว้ครับเผื่อผมอยากใช้แต่ว่าผมเอาไปผมก็ไม่ได้

ใช้ครบัผมกเ็อาไปให้เพือ่นหมดเวลาเพือ่นเขาจะไป

ไอ้นัน่กบัเพือ่นสาวเขาก็เอาให้เขาไปเลย”	นอกจาก

เยาวชนน้อยคนที่มีความกล้าและสามารถไปรับถุง

ยางอนามัยได้ทุกที่	เช่น	P11 หญิง	“ไม่ค่ะหนูเอา

ได้ทุกที่หนูมาเอากับป้า...ทีละเต็มเป้นะ..เพราะว่า

หนูไม่ได้อายใครอยู่แล้ว..เพราะว่าตามคลับอะไร

อย่างนี้ก็ไม่มีค่ะต้องไปซื้อเซเว่นเอา	 แต่ว่าหนูกล้า

ไปเอาทุกที่แหละอยู ่อนามัยหนู ก็ไปเอา

หมด”ปัญหาขนาดถุงยางที่ต้องการไม่มี	P13 ชาย 

“ใช่	เพราะว่าส่วนใหญ่บางทมีนักเ็หมือนกบับางคน

เขาใหญ่มันไม่มีไซด์เดินเข้าหาเซเว่นมันก็ไม่มีนะ”	

ในสถานทีเ่ทีย่วกลางคนืไม่มหีรือมไีม่พอส�าหรับคน

ทีไ่ม่ได้เตรียมไปกไ็ม่ได้ใช้	P18 ชาย	“เมือ่เจอกนัใน

ผับปุ๊บ	 ธรรมชาติก็จะส่งสัญญาณทางสายตา	 เมื่อ

เขาเป็นนักเที่ยว	 เขาต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญ

สิง่ๆนัน้	ทีว่่าจะไปเทีย่วในทีน่ัน้เขาไม่รับอะไรแล้ว”	

 (3) การป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์และเอชไอวีด้วยการใส่และใช้ถุงยาง

อนามัย เยาวชนสามารถอธิบายการสวมถุงยาง

อนามัยได้	P 8 หญิง	 “อะไรแบบเวลามันแข็งตัว

แล้วก็ให้อะไรนะไอ้ถุงยางนะแล้วก็ฉีกถุงยางแล้วก็

รูดอะไรลมออกนดิหนึง่แล้วกส็วมเข้าไปค่ะ”และรับ

ทราบสถานการณ์ตลอดจนทักษะในการใช้ถุงยาง

อนามัย	 โดยได้รับค�าแนะน�าจากทั้งจากคลินิก

บริการและพ่อแม่	P11 ชาย	“แค่ว่าสมมุติถ้าจะมี

เพศสมัพนัธ์กบัใครกต้็องพกถงุยางอนามยัตลอดนะ

ครับแค่นั้นประมาณนั้นแหละครับ...พ่อแม่ก็บอก

ครับเวลาจะไปท�าอะไรกบัใครกเ็นีย่อย่าไปท�านะถ้า

ไอ้นี่ก็เอาถุงยางไปด้วยอะไรประมาณนี้”	 “ค่ะการ

ป้องกนัตัวเองป้า...กบ็อกว่าเราอยูกั่บผูช้ายในทีเ่ปร่ี

ยวอย่างเงี้ยเราก็ห้ามใจตัวเองไว้ถ้าห้ามไม่ได้ก็ให้

เขาใส่ถุงหรือว่าหมายถึงว่าตอนแรกก็ต้องห้ามให้

มันได้ก่อนค่ะคือถ้าห้ามไม่ฟังถึงๆๆปล่อยไปน่ะแต่

ว่ากต้็องป้องกนัตวัเอง...หฯสามารถต่อรองได้ค่ะ	ก็

บอกให้เขาใส่เขาก็ใส่เพราะว่าถ้าเขาไม่ใส่เขาก็กลัว

เพราะว่าเออเราท�างานอย่างนี้เขาก็กลัวเหมือนกัน

ค่ะ...ถ้าเขาไม่ใส่ก็ปล่อยไป”	 อย่างไรก็ตาม	P11 
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หญิง	 ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งท่ีมีเพศ

สัมพันธ์	 โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับก๊ิก	 “กับ

แฟนกใ็ส่ถงุยางตลอดแต่กบักิก๊ไม่เคยใส่เลย”	กรณี 

P14 หญงิ ทีม่กีารเตรยีมตวัพกถงุยาง	เมือ่จะมเีพศ

สัมพันธ์กับแฟนก็สามารถใช้ได้เลย	 “คือเราๆรู้เอง

น่ะค่ะเวลาคือยื่นถุงยางให้ผู้ชายเขาก็จะใส่เองค่ะ	

เราไม่ได้เป็นคนใส่ให้	 เราก็เตรียมไปไว้อยู่แล้ว..คือ

ไม่เราก็ต้องพกเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน”

การป้องกันเม่ือมีเพศสัมพันธ์กับแฟนด้วยการสวม

ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์	P11 ชาย	“ที่ไม่

ใส่ถุงหรอืครบัไม่มคีรบั...ไม่มคีรบัๆๆไม่มีๆ ๆแต่มอียู่

เวลามานอนกับผู้หญงิใช่ไหมครบักแ็บบว่าไม่อยาก

มีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็นอนครับนอนเฉยๆๆไม่มี

อะไรเลยนอนได้ก็คือนอนครับ”	 P12 หญิง “ก็

หลายครั้งแล้วค่ะ..มีคนท่ีสองแล้วค่ะ..แฟนรู้ว่าเรา

เป็นค่ะ..ก็ไม่ได้ว่าไงค่ะคือเขาบอกว่าก็ใส่ป้องกัน

เอา”	P14 หญิง	“อันนั้นยังก็ยังไม่อยากรู้อะไรแค่

รู้แต่ว่าต้องป้องกันอย่างเดียวค่ะ”

	 โดยสรุป	 พบว่า	การป้องกันตนเองจาก

โรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	พบว่าการ

ป้องกันเยาวชนรับทราบและบางส่วนน�าไปปฏิบัติ

คอื	การป้องกนัการรบัเชือ้และการแพร่เชือ้เอชไอวี

ที	่ด้วยการสวมถงุยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ์	และ

การเตรียมพร้อมในการมีเพศสัมพันธ์อย่าง

ปลอดภัยด้วยการพกถุงยางอนามัย	 อย่างไรก็ตาม

ยังมีเยาวชนส่วนใหญ่ท่ียังเข้าไม่ถึงถุงยางอนามัย	

เนื่องจากสาเหตุส�าคัญคือ	“อาย”	“ถุงยางอนามัย

ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต”	 “ไม่มีขนาดท่ี

ต้องการ”	 “อาจถูกมองว่าไอ้โรคจิต”	 และ”ก�าลัง

จะไปฟัดกับใคร”	สิง่ทีจ่ะท�าให้เยาวชนเข้าถงึถุงยาง

ได้ดี	 นอกจากเรื่องความกล้าที่เป็นเรื่องเฉพาะคน

แล้ว	สิ่งที่ส�าคัญคือความคุ้นเคย	สนิทสนมและเกิด

ความไว้วางใจทีจ่ะเล่าปัญหาและความต้องการของ

เยาวชน	 กับผู้ให้บริการคือแพทย์และพยาบาลใน

คลินิกบริการ	

 2.2 พฤตกิรรมเสีย่งทางด้านเพศสมัพนัธ์

ในเยาวชน	 เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์	 กันในกลุ่ม

เพ่ือน	 แฟน	 เม่ือมีโอกาสโดยไม่ได้ท�าการป้องกัน

ด้วยการสวมถงุยางอนามยั	เนือ่งจากสาเหตุมคีวาม

ไว้วางใจและมั่นใจคู่นอน/แฟน	 ความสุขมาเป็นที่

หนึ่ง	 มองว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องไกลตัว	 ให้ความ

ส�าคัญกับอารมณ์เหนือเหตุผลความรู้ที่มีเร่ืองการ

ป้องกันโรคเอดส์ก็กองอยู่กับเสื้อผ้าที่ถอด	ไม่ได้ถูก

น�ามาใช้เพือ่ป้องกนัตนเองจกโรคเอดส์	และจะเรียก

ใช้หรือเรียกหาความรู้เมื่อติดเช้ือเอชไอวีแล้ว	 รวม

ถึงการมีความคิดและพฤติกรรมในการมีเพศ

สัมพันธ์ว่า	การมีเพศสัมพันธ์เป็นการเช็คเรตติ้งตัว

เอง	และมีเพศสัมพันธ์เพราะอยากลอง

	 เหตุผลในการไม่สวมถุงยางอนามัยเมื่อมี

เพศสัมพันธ์	 ความม่ันใจกับแฟนก็เลยไม่ใส่ถุงยาง

อนามยั	P 9ชาย	“มเีพศสมัพนัธ์คร้ังแรกนะครับคอื

มนัไม่รู้อะไรเลย	มนัไม่รู้เลยว่าเอ้ยต้องท�ายงัไงอะไร

ยังไงไม่รู้อะไรเลย..คือว่าเอาจริงๆครับคือว่าแฟน

เป็นคนท�าให้...ใช่	 เพราะว่าอยากใส่ก็เลยใส่ได้ก็ไม่

ได้ว่าอะไร...เขาก็บอกแค่ว่าให้ใส่เฉยๆแต่ก็พอคือ

แฟนคนแรกผมคบแค่ปีกว่าก็แรกๆก็ใส่หลังๆมาก็

ไม่ใส่แล้ว”	โรคเอดส์เป็นเรื่องไกลตัวมาก	P9 ชาย 

“คอืไม่รู้นะผมรู้สกึว่าเหมอืนเอดส์เป็นโรคทีไ่กลตวั

ผมมาก	 ความรู้สึกตอนน้ัน	 เรื่องความเสี่ยงไม่มี

ความคดินีเ้ลยครับ”	ความรู้ทีม่ถีกูกองไว้กบัเสือ้ผ้า	

P9 ชาย	 “มันไม่มีความคิดถึงโรคนี้เลยไม่ได้สนใจ

มันเลย..ความรู้ไหมทฤษฎีนี่แบบแน่นๆเอียดเลย
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ทางทฤษฎีนะ..แต่ทีในชีวิตจริงไม่ได้สนใจมันเลยดู

ปัจจัยภายนอกเสียมากกว่า...คือพอเวลาจะมีก็มัน

จะไม่กล่าวถงึเลยครบัมนัจะวางไว้ตรงนัน้เลยมนัจะ

วางไว้กับเสื้อผ้าเลย”	ความรู้จะถูกเอามาใช้เมื่อติด

เชื้อแล้ว	P9 ชาย	“เอาออกมาใช้คือตอนรู้แล้วครับ

คอืเขาจะดองอยู่อยา่งนั้น	ดองเป็นอาจารยใ์หญอ่ยู่

ในนั้นเลยครับเขาจะมีความสามารถกับเราคือเมื่อ

เราต้องใช้เขาแล้ว”	และการใส่ถงุยางคอืการไม่ไว้ใจ

คู่นอน	P10 ชาย	“แบบชายกับชาย	หญิงกับหญิง

เนี่ยมีเพศสัมพันธ์..โอยปกติมากครับผมให้	 60	40	

ครับ	 60	 คือไม่ป้องกัน...อีกอย่างคือถ้าเราแบบว่า

ใส่ถงุยางเถอะมนักจ็ะกลายเป็นว่าไม่เชือ่ใจคู่นอน”	

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นกับเพื่อนและแฟน	 เป็น

เรื่องปกติ	มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน	P11 ชาย	“เป็น	

ม.1	 กับ	 ม.1	 ด้วยกัน	 บางคนก็อายุมากกว่า	 เป็น

แฟนกัน..ไม่มีครับที่ว่าไม่ได้ใส่(ถุงยางอนามัย)

เพราะว่าผมก็รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร”	P13 ชาย	“อ๋อ

ทีไ่ม่ได้ใส่(ถุงยางอนามยั)	กปี็แรกแต่พอเรามารู้กเ็ริม่

ใส่ก็ประมาณอยู่ในระดับมหาลัยแล้ว	 เพราะว่าเรา

เริ่มรู้จักคนมากขึ้นในระดับหนึ่งมั้งฮะใช่	กลุ่มที่เรา

รู้จักมากข้ึนกลัวจะเสี่ยงมากขึ้น	 ใช่ฮะ	 แต่คนแรก	

เนี่ยคิดว่าไม่เสี่ยง	 เพราะว่ามันยังเด็กๆอยู่นะเนาะ

แล้วก็ไม่คิดอะไรมาก”การมีเพศสัมพันธ์เป็นคู่ๆ	

P11 ชาย “ก็หลายคู่ครับก็มันมีอะไรในห้องครับ

บ้านมันหลังใหญ่ครับ”	 และยังมีมองว่าการมีเพศ

สัมพันธ์คือการเช็คเรตติ้วตัวเอง	P13 ชาย	“การมี

เพศสัมพันธ์...	 เหมือนกับการเช็คเรตติ้งตัวเองมั้ง”	

มีเพศสัมพันธ์เพราะอยากลอง	P14 หญิง	“ไม่ค่ะ	

คอืไม่ชอบแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แค่เราให้ท�าเพราะ

แค่เราอยากรู้เฉยๆๆ	 ใช่มีอารมณ์คือเรามันจะเป็น

ยังไงเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วแค่อยากรู้เฉยๆๆ..	 “มี

เพศสมัพนัธ์คร้ังแรกตอน	15	ปี	กบัแฟน	ไปกนิเหล้า

บ้านเพือ่นไปกนิเหล้าบ้านเพือ่น	กค็ร้ังแรกไม่ได้ใส่...

ก็มันเมามันก็ไม่ค่อยรู้เร่ืองเท่าไหร่..ก็มีค่ะแต่ต่อไป

ก็ใส่ถุงตลอดเลยค่ะ..เอาถุงยางจากคลินิกนี่แหละ

ค่ะคลินิกเพื่อน”

	 มีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์	กเ็ลยไม่รู้สกึ

กลวั	P11 หญิง	“กม็ถีงุยางแตกคร้ังหนึง่ตอนไปกบั

คนอายุมาก	 มันก็แตกแล้วเราไม่รู้เขาก็ท�าต่อไปก็

ตอนเอามาดูถึงรู้ว่ามันแตก...ก็บอกเขาว่าเอาถุงใส่

ใหม่	เพราะหนูกลัวหนูท้อง	..ตั้งแต่หนูรู้เรื่องมาหนู

ไม่เคนกลวัเร่ืองโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์กไ็ม่ได้คิด

อะไรมากกบัเร่ืองพวกนี.้.หนกูเ็คยเป็นหนองใน	แผล

ริมอ่อน..หนกูท็�างานในห้องอาหารเป็นเด็กดร้ิงกไ็ป

กบัลกูค้าเร่ือยๆๆบางคนกใ็ส่บ้างบางคนกไ็ม่ใส่บ้าง	

แต่ก็คิดสงสารเขาว่าเออเขาก็มีลูกมีเมียอยู่แต่เรา

บังคับเขาแล้วแต่เขาไม่ใส่เอง..ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็น

เพราะว่าเราไปแบบไปเรื่อยๆๆหนูก็ท�าได้ทุกคน

เพราะหนูท�าเพื่อเงิน”	 การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่

สวมถงุยางความรู้สกึไม่ลกึซึง้	รับความรู้สกึอุน่ร้อน

ได้ดีกว่า	 มันเร่าร้อน	 และรู้สึกเสียวต่างกัน P11: 

“แขกเขาบอกเขาไม่รู้สึกน่ะแบบใส่ถุงยางแล้วเขา

ไม่แขง็	เหมอืนๆกบัว่ามนัไม่ลกึซึง้น่ะ..มนัไม่เร่าร้อน

เท่าไม่ใส่มนัก็เสียวต่างกันใส่ถุงยางหนูว่ามนัไมเ่สีย

วน่ะมันธรรมดาแต่ว่าไม่ใส่มันก็จะเสียวกว่ากัน..

ความรู้สึกของผู้ชายเขาก็บอกให้ฟังบอกว่าไม่ใส่ถุง

ยางมันก็จะรู้สึกเสียวกว่าเพราะว่ามันได้สัมผัสกับ

เนือ้เรา	มนักจ็ะรู้ว่ามนัอุ่นมนัร้อนแค่ไหนอะไรอย่าง

เงีย้ค่ะ	กเ็ขากว่็ามนัเสยีวต่างกนัหนกูว่็ามนัเสยีวต่าง

กันค่ะ”	นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเปลี่ยนแฟนบ่อย	

และมีเพศสัมพันธ์หากต้องการ	 P11:	 “มีแฟน
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ประมาณสิบคือหนูมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็	 15	 ป ี

น่ะค่ะ	มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็	15	ปีแล้วหลังจาก

นั้นก็มีมาตลอดน่ะ	 แบบไปกับผู้ชายแบบเปล่ียน

แฟนทุกวันอะไรอย่างเง้ียก็	 คนหนึ่งก็คบได้ไม่นาน

กไ็ปเร่ือยๆ..ก็ไม่ได้คดิยงัไงน่ะก็คดิแต่ว่าเออก็มนัเรา

ก็มีแฟน	 เขาก็ต้องการนอนด้วยเราก็ให้นอนด้วย

ส่วนใหญ่ที่ให้นอนด้วยจะไม่ใช่แฟนท่ีคบกันจริงๆ

แต่แบบเขามารับเราไปเขาต้องการเราก็เอาถุงให้”

 โดยสรปุ พบว่า พฤติกรรมเสีย่งทางด้าน

เพศสัมพันธ์ในเยาวชน	 เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์	

กันในกลุ่มเพื่อน	แฟนเมื่อมีโอกาสโดยไม่ได้ท�าการ

ป้องกนัด้วยการสวมถงุยางอนามยั	เนือ่งจากสาเหตุ

มีความไว้วางใจและมั่นใจคู่นอน/แฟน	ความสุขมา

เป็นท่ีหนึง่	มองว่าโรคเอดส์เป็นเรือ่งไกลตวั	ให้ความ

ส�าคัญกับอารมณ์เหนือเหตุผลความรู้ที่มีเรื่องการ

ป้องกันโรคเอดส์ก็กองอยู่กับเสื้อผ้าที่ถอด	ไม่ได้ถูก

น�ามาใช้เพ่ือป้องกันตนเองจกโรคเอดส์	และจะเรยีก

ใช้หรือเรียกหาความรู้เมื่อติดเช้ือเอชไอวีแล้ว	 รวม

ถึงการมีความคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นการเช็ค

เรตติ้งตัวเอง	

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรมีท�าการจัดระบบบริการเรื่อง

สุขภาพทางเพศ	 ในคลินิกบริการของโรงพยาบาล	

ในประเด็นการมีแฟนและการมีเพศสัมพันธ์อย่าง

ปลอดภัย	ปรับเปปลี่ยนทัศคติเรื่องการมีแฟนหรือ

คูน่อนต้องมอีย่างปลอดภยัให้กบักลุม่เยาวชนทีต่ดิ

เชื้อเอชไอวี	 เพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือให้คนอื่นและ

ป้องกันการรับเชื้อเอชไอวีเพิ่ม

	 2.	เน้นการให้บริการเพือ่การส่งเสรมิความ

รู้ความเข้าใจ	 และให้ความส�าคัญกับการใส่และใช้

ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์	 รวมทั้งทักษะการ

พูดคุยเพ่ือให้คู่นอนหรือแฟนเข้าใจว่าเป็นการ

ป้องกันอย่างถูกต้องและการส่งเสริมการเข้าถึงถุง

ยางอนามัยด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

เยาวชนต่อถุงยางอนามัย	
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 วารสารส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 10	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ยินดีรับบทความวิชาการหรือรายงาน 

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันควบคุมโรค	โดยเรื่องที่ส่งมาต้องไม่เคยตีพิมพ์	หรือก�าลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น	ทั้งนี้	

ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไข	และพิจารณาตีพิมพ์ตามล�าดับก่อนหลัง	มีค�าแนะน�าดังนี้

 1. บทความที่ส่งลงพิมพ์ความยาวไม่เกิน 12 หน้า
นิพนธ์ต้นฉบับ 	 	 การเขียนเป็นบทหรอืตอนตามล�าดับดงันี	้“บทคดัย่อ	บทน�า	วธีิการศกึษา	ผลการศึกษา		

	 	 	 	 	 วิจารณ์	กิตติกรรมประกาศ	เอกสารอ้างอิง”

รายงานผลการปฏิบัติงาน	 ประกอบด้วย	“บทคัดย่อ	บทน�า	วิธีการด�าเนินงาน	ผลการด�าเนินงาน	วิจารณ์		 	

	 	 	 	 	 กิตติกรรมประกาศ	เอกสารอ้างอิง”

บทความฟื้นฟูวิชาการ	 ควรเป็นบทความที่ให้ความรู ้ใหม่	 รวบรวมสิ่งที่ตรวจพบใหม่	 หรือเรื่องที่น่าสนใจ 

	 	 	 	 	 ทีผู่อ่้านน�าไปประยกุต์ได้	 หรอืเป็นบทวิเคราะห์สถานการณ์โรค	 ประกอบด้วย	 “บทคดัย่อ	 

     บทน�า	 ความรู้	 /ข้อมูลทีน่�ามาเขยีน	 วจิารณ์	 หรอืวเิคราะห์สรปุ	 เอกสารอ้างองิทีท่นัสมยั” 

ย่อเอกสาร	 	 	 	 ย่อบทความภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทยที่ตีพิมพ์ไม่เกิน	2	ปี

 2. การเตรียมบทความเพื่อลงตีพิมพ์
  2.1 ชื่อเรื่อง 	ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์	และเนื้อเรื่อง	ชื่อเรื่องต้องมีทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2.2 ชื่อผู้เขียน	 	มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 (ไม่ใช้ค�าย่อ)	พร้อมทั้งอภิปรายต่อท้ายชื่อและสถาบันที่

ท�างานอยู่	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  2.3 เนือ้เรือ่ง		ควรใช้ภาษาไทยให้มากทีส่ดุ	และภาษาทีเ่ข้าใจง่าย	สัน้กะทัดรดั	และชดัเจน	หากใช้ค�าย่อต้อง

เขียนค�าเต็มไว้ครั้งแรกก่อน

  2.4 บทคัดย่อ	 	 การย่อเนื้อหาส�าคัญ	 เอาเฉพาะที่จ�าเป็นเท่าน้ัน	 ระบุตัวเลขทางสถิติที่ส�าคัญ	 ใช้ภาษา

รัดกุม	 เป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแก้ว	 ความยาวไม่เกิน	 15	 บรรทัด	 และมีส่วนประกอบคือ	 วัตถุประสงค์	 วิธี

การศึกษา	 ผลการศกึษา	 และวจิารณ์หรอืข้อเสนอแนะ	 (อย่างย่อ)	 ไม่ต้องมีเชงิอรรถอ้างองิ	 บทคดัย่อมีทัง้ภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษ

  2.5 บทน�า 	 อธบิายความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหาทีท่�าการวจิยัศกึษา	 ค้นคว้าของผู้อืน่ทีเ่กีย่วข้อง	

และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

  2.6 วิธีการศึกษา	 อธิบายวิธีการด�าเนินการวิจัย	 โดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล	 วิธีการรวบรวม

ข้อมูล	 วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างและการใช้เคร่ืองมือช่วยในการวิจัย	 ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	 หรือใช้หลักสถิติ 

มาประยกุต์	

  2.7 ผลการศึกษา		อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย	โดยเสนอหลักฐานและข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ	พร้อมทั้ง

แปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์,	ให้เขียนค�าอธิบายไว้บนตารางแสดงผล

  2.8 วิจารณ์	ควรเขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด	และควรอ้างอิง

ถึงทฤษฎีหรือผลการด�าเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

  2.9 สรุป (ถ้ามี)	ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับการวิจัย	 (สรุปให้ตรงประเด็น)	และข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาที่

สามารถปฏิบัติได้ส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

หลักเกณฑ์และคำาแนะนำาสำาหรับส่งเรื ่องลงพิมพ์



  2.10 เอกสารอ้างอิง 

	 	 1)	ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง	การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ	Vancouver	2003

	 	 2)	การอ้างองิเอกสารใด	ให้ใช้เครือ่งหมายเชิงอรรถยกเป็นหมายเลข	โดยใช้หมายเลข	1	ส�าหรับเอกสารอ้างอิง

อันดับแรก	และเรียงต่อตามล�าดับ	แต่ถ้าต้องการอ้างอิงซ�้าให้ใช้หมายเลขเดิม

	 	 3)	เอกสารอา้งองิหากเปน็วารสารภาษาองักฤษใหใ้ชช้ือ่ยอ่วารสารตามหนงัสอื	Index	Medicus	การใช้เอกสาร

อ้างอิงไม่ถูกแบบจะท�าให้เรื่องที่ส่งมาเกิดความล่าช้าในการพิมพ์	เพราะต้องมีการติดต่อผู้เขียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมครบ

ตามหลักเกณฑ์

 3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ค�าแนะน�าส�าหรับผู้นิพนธ์นี้ได้รวบรวมรูปแบบการอ้างอิงเอกสารระบบ	Vancouver	2003	ทั้งหมด	5	ประเภท	

และตัวอย่าง	ดังนี้

1. เอกสารอ้างอิงที่เป็นวารสาร

 1.1 การอ้างอิงจากวารสารที่ได้มาตรฐานทั่วไป

	 รูปแบบพ้ืนฐาน:	 ช่ือผู้นิพนธ์	 (Author).	 ช่ือเร่ือง	 (Title).	 ช่ือย่อวารสาร	 (Title	 of	 Journal)	 ปีท่ีตีพิมพ์	 (Year);	 

ปีที่วารสาร	(Volume)	เล่มที่	(Issue	number):	หน้า	(Pages).

ตัวอย่าง Halpern	 SD,	Ubel	 PA,	 Caplan	AL.	 Solid-organ	 transplantation	 in	HIV-infected	patients.	N	 Engl	 J  

	 	 	 Med.	2002;	347(4):284-7.

  นภา	วงษ์ศิลป์.	ลักษณะทางระบาดวิทยาและแนวโน้มของผู้ป่วยโรคเอดส์ท่ีป่วยด้วยวัณโรคในประเทศไทย.	วารสาร

ควบคุมโรค.	2547;	30:	363-71.

 1.2 กรณีที่ผู้นิพนธ์เป็นหน่วยงานหรือคณะบุคคล

ตัวอย่าง Diabetes	Prevention	Program	Research	Group.	Hypertension,	insulin,	and	proinsulin	in	participants 

		 	 	 with	impaired	glucose	tolerance.	Hypertension.	2002;	40(5):679-86.

 1.3 กรณีที่ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์

ตัวอย่าง   World	Health	Organization.	Global	Tuberculosis	control:	Surveillance,	planning	inancing:	WHO	 

	 	 Report	2006.	Geneva:	WHO;	2006

ข้อสังเกต

	 -	 การอ้างอิงเป็นภาษาไทย	ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ก่อนนามสกุล

	 -	 ชื่อเฉพาะอักษรตัวแรกให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

	 -	 ชื่อวารสารที่เป็นชื่อย่อ	ต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน	Index	Medicus	สามารถค้นจาก	

	 	 http://www.nlm.nih.gov

	 -	 วารสารภาษาไทยนิยมใช้ชื่อเต็มของวารสาร

	 -	 เลขหน้าการอ้างอิงใช้ตัวเต็มส�าหรับหน้าแรกและตัวย่อส�าหรับหน้าสุดท้าย	เช่น	548-52	

2. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือ

 2.1 การอ้างอิงจากหนังสือ

 รูปแบบพ้ืนฐาน:	ช่ือสกุลผู้นิพนธ์	อักษรย่อช่ือผู้นิพนธ์.	ช่ือหนังสือ.	พิมพ์คร้ังท่ี.	ช่ือเมือง:	ส�านักพิมพ์;	ปีท่ีพิมพ์.

ตัวอย่าง	 Murray	PR.	Medical	microbiology.	4th	ed.	St.	Louis:	Mosby;	2002.

	 	 Finney	JD.	Probit	Analysis.	3rd	ed.	Cambridge.	The	University	Press.	1971.

  เกษม	 วัฒนชัย.	 การดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง	 (Clinical	management	of	 essential	 hypertension).  

	 	 กรุงเทพ:	พัฒนาศึกษา;	2532.	  



   

ข้อสังเกต

	 -	 กรณีที่มีผู้นิพนธ์ร่วมมากกว่า	6	คน	ให้ใส่ชื่อ	6	คนแรก	ตามด้วย	et	al.	หรือ	และคณะ

	 -	 การอ้างอิงเป็นภาษาไทย	ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ก่อนนามสกุล

 2.2 หนังสือที่ผู้เขียนเป็นบรรณาธิการผู้รวบรวม หรือประธาน

ตัวอย่าง 	 Gilstrap	 LC,	 Cunningham	 FG,	 VanDorsten	 JP,	 editors.	 Operative	 obstetrics.	 2nd	 ed.	 

	 	 	 NewYork:		 McGraw-Hill;	2002.

	 	 ชิษณุ	 พันธ์เจริญ,	 ทวี	 โชติพิทยสุนนท์,	 อุษา	 ทิสยากร,	 บรรณาธิการ.โรคเอดส์ในเด็ก.	 พิมพ์ครั้งที่	 1.	 

	 	 	 กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:	2545.	หน้า	349-66.

 2.3 หนังสือที่มีผู้นิพนธ์เป็นหน่วยงานและเป็นผู้พิมพ์

ตัวอย่าง  Institute	of	Medicine	(US).	Looking	at	the	future	of	the	Medicaid	program.	Washington: 

		 	 	 The	Institute;	1992.

	 	 กระทรวงสาธารณสุข.	 แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์	 เด็กและผู้ใหญ่ใน 

	 	 	 ประเทศไทยปี	พ.ศ.2545.	กรุงเทพฯ:	โรงพิมพ์การศาสนา;	2545.

 2.4 เอกสารอ้างอิงเป็นบทหนึ่งในหนังสือ

ตัวอย่าง  Meltzer	PS,	Kallioniemi	A,	Trent	JM.	Chromosome	alterations	in	human	solid	tumors.	In:	Vogelstein  

  B,	Kinzler	KW,	editors.	The	genetic	basis	of	human	cancer.	New	York:	McGraw-Hill;	2002.	

	 	 	 p.	93-113.

	 	 อนุพงศ์	ชิตวรากร.	Sexually	Transmitted	Diseases.ใน:	ปรียา	กุลละวณิชย์	และประวิตร	พิศาลบุตร,	 

	 	 	 บรรณาธิการ.	 Dermatology	 2000.	 กรุงเทพมหานคร:	 บริษัทโฮลิสติกพับลิชชิ่งจ�ากัด;	 2543.	 

	 	 	 หน้า	361	-	4.

 2.5 เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือประกอบการประชุม (Conference process)

ตัวอย่าง 	 ทองกร	 ยัณรังสี,	 ราตรี	 ศิริศรีตรีรักษ์,	 ลีซ่า	 กันธมาลา,	 พรทิพย์	 ยุกตานนท์,	 ศิริวรรณ	 สร้อยทรัพย์, 

    ศิริกุล	 ลพสุนทร,	 สุพัตรา	 อารมณ์สวะ,	 บรรณาธิการ.	 นโยบายและการด�าเนินการดูแลหญิง 

	 	 	 หลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี.	การสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์	ครั้งที่	9:	7-9	กรกฎาคม	

	 	 	 2546;	ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จ.นนทบุรี.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์การศาสนา;	2546.

  Sophie	treleaven.	 Importance	and	epidemiology	of	Haemophilus	 influenzae	type	b.	 เอกสาร 

	 	 	 ประกอบการสัมมนาวิชาการสรุปผลโครงการศึกษาสถานการณ์การติดเชื้อ	 Hib.	 ณ	 โรงแรม	 เวลคัม 

		 	 	 พัทยา	จังหวัดชลบุรี.	22	มีนาคม	2545.

  Watanaveeradej	V,	Tovanabutra	S,	Carr	JK,	Benenson	MW,	et	al.	Full	genome	sequences	of	five 

    different	HIV-1	recombinants	between	subtype	B	and	CRFO1_AE	from	Southeast	Asia.	The	1st 

    IAS	Conference	on	HIV	Pathogenesis	and	treatment.	Buesnos	Aires,	Argentina.	July	8-11,	2001. 

 	 	 	 (Abstract	No	146).



3. เอกสารอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์ 

 รูปแบบพื้นฐาน	:	ชื่อผู้นิพนธ์.	ชื่อเรื่อง	[วิทยานิพนธ์].	ชื่อเมือง.	ชื่อมหาวิทยาลัย;	ปี.

 ตัวอย่าง		 Silpakit	C.	A	study	of	common	mental	disorders	in	primary	care	in	Thailand	[Ph.D.	thesis].	 

	 	 	 					London:	University	of	London;	1998.	

 จิตต์ลัดดา	 สุภานันท์.	 การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกัน 

	 	 	 การเกิดแผลฝ่าเท้าของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถานสงเคราะห์โรคเรื้อนพระประแดง	 จ.สมุทรปราการ. 

	 	 	 [วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต]	 สาธารณสุขศาสตร์	 สาขาสุขศึกษา.	 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล;	 2539. 

4. การอ้างอิงจากสื่ออิเลคทรอนิกส์

 4.1 วารสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์

	 รูปแบบพื้นฐาน:	ชื่อผู้นิพนธ์.	ชื่อเรื่อง.	ชื่อวารสาร	ปี;	ปีที่วารสาร:	[จ�านวน	screens	หรือ	จ�านวนย่อหน้า]	

[ประเภทของวัสดุ].	ที่มา:	แหล่งสารสนเทศ	[วันเดือนปีที่ค้นเอกสาร].

ตัวอย่าง		 CDC.	Update:	Outbreak	of	Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	-	Worldwide,	2003	[online].	MMWR		

  2003;	52:	241-8.	Available	from:	http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5212a1.htm

	 	 World	Health	Organization.	Yellow	Fever	Fact	Sheet,	WHO	Fact	Sheets,	No.100.	August	1999 

		 	 	 [online].	Available	 from:	http://www.health.fgov.be/WHI3/krant/krantarch2001/kranttekstdec1/ 

	 	 	 011217m02who.htm	[2003	Sep	10]

 4.2 วารสารจากซีดีรอม (CD-ROM)

	 รูปแบบพื้นฐาน:	ชื่อผู้นิพนธ์.	ชื่อเรื่อง.	ชื่อย่อวารสาร[serial	on	CD-ROM].	ปี;	ปีที่วารสาร:	หน้า.

ตัวอย่าง 	 ส�านักโรคไข้หวัดใหญ่	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข.	 ชุด	 CD	 คู่มือการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ 

		 	 	 Tabletop	 Exercise)	 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่	 ระดับจังหวัด.	 

	 	 	 [serial	on	CD-ROM].	2549.

5. เอกสารอ้างอิงในรูปแบบอื่น

 5.1  บทความจากหนังสือพิมพ์

 รูปแบบพ้ืนฐาน:	ช่ือผู้เขียน.	ช่ือบทความ.	ช่ือหนังสือพิมพ์	ปีท่ีพิมพ์	วัน	เดือน	ปี;	section	(ถ้ามี):	(คอลัมน์).

ตัวอย่าง		 Lee	G.	Hospitalizations	tied	to	ozone	pollution:	study	estimates	50,000	admissions	annually.	The	 

	 	 	 Washington	Post	1996	Jun	21;	Sect.	A:	3	(col.5).

 5.2  เอกสารอ้างอิงจากสื่อโสตทัศน์

	 รูปแบบพ้ืนฐาน:	ผู้จัดท�า,	หน้าท่ีรับผิดชอบ.	ช่ือเร่ือง	[ชนิดส่ือ].	ช่ือเมือง:	แหล่งผลิตหรือผู้เผยแพร่;	ปีท่ีผลิต.

ตัวอย่าง 	 พจน์		สารสิน,	ผู้พูด.	ความอยู่รอดของเศรษฐกิจไทย	[บทวิทยุ].	กรุงเทพมหานคร:	สถานีวิทยุกระจาย

	 	 	 เสียงแห่งประเทศไทย;	13	เมษายน	2520.

6. การส่งต้นฉบับ

	 การส่งเรื่องตีพิมพ์ให้ส่งต้นฉบับ	2	ชุด	โดยใช้กระดาษขนาด	A4	และแผ่น	CD	พร้อมระบุชื่อ	File	ถึงกลุ่มพัฒนา

วิชาการ	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	จ.อุบลราชธานี	หรือที่	E-mail	address:	salt_dpc7@hotmail.com	และ

แจ้งการส่งต้นฉบับทางโทรศัพท์หมายเลข	0	4524	2226


