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บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเรื่องประเมินผลการบูรณาการงานปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากร พื้นฐาน
ทางครอบครัว คะแนนความรูเกี่ยวกับการคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอชไอวี เอดส ผลการ
ตั้งครรภในวัยรุน และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียน 2 กลุม คือ กลุมในอําเภอเมือง และอําเภออื่นๆ
ใชวิธีการวิจัยแบบสํารวจ ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนกรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2561 ในประชากรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 4 และนักเรียนโรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นปที่ 2 ใน 17 จังหวัด คํานวณ
ขนาดตัวอยางใชสูตรประมาณคาสัดสวน สุมตัวอยางแบบแบงกลุมสองชั้น โดยสุมตัวอยางหองเรียน และตัวอยาง
นักเรียนแบบมีระบบ เก็บขอมูลไดจํานวน 10,025 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้น วิเคราะหขอมูลดวย
คารอยละ และ 95% ชวงเชื่อมั่น ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทั้งสองกลุม ไมมีความแตกตางกันในทางประชากร
และพืน้ ฐานทางครอบครัว จํานวนนักเรียนทัง้ ในอําเภอเมืองและในอําเภออืน่ ๆ รอยละ 38.0-90.0 มีระดับคะแนน
รวมความรูเรื่องการคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอชไอวี เอดส และผลการตั้งครรภในวัยรุน
เพียงพอ (มากกวารอยละ 70.0) และนักเรียนทั้งสองกลุม มีความแตกตางกันในเรื่องจํานวนการเคยมีเพศสัมพันธ
ความแตกตางทางเพศ และวิธีการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอชไอวี เอดส
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Abstract
This paper was a part of a study to evaluate an integrated approach to addressing the ongoing problem
of teenage pregnancy in 17 provinces. It aimed to compare population characteristics, family background, and
knowledge related to contraception, prevention of sexual transmitted diseases/HIV/AIDS, consequences of
teenage pregnancy, and sexual behaviors between high school students who were in schools located in the city
and those in schools out of the city. Survey was employed during July 2016-June 2018. Study population
included two groups of students c consisting of (1) grade 8 and grade 10 high school students and (2) the
second-year vocational school students (equivalent to grade 11 students) in 17 provinces. Sample size calculation
was conducted using estimation of proportion. Two-stage cluster sampling and systematic sampling were used to
select student samples. There were 10,025 students participating in the study. Self-administrated questionnaire
was used for data collection. Data were analyzed using percentage and 95% confidence interval. It was found that
the two groups had no significant difference in population characteristics and family backgrounds. Thirty eight to
ninety percent of students in both groups had enough knowledge (more than 70%) on contraception, prevention of
sexual transmitted diseases/HIV/AIDS, and the consequences of teenage pregnancy. Differences found between
the two groups were the number of students who had sexual experiences, gender, and methods used to prevent
pregnancy, sexual transmitted diseases, and HIV/AIDS.
คําสําคัญ
วัยรุน, ความรู, พฤติกรรม, การคุมกําเนิด,
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

บทนํา
วัยรุนถือวาเปนระยะของชวงชีวิตที่คั่นกลาง
ระหวางความเปนเด็กกับผูใหญ สุขภาวะของวัยรุนถือวา
เป น รากฐานที่ สํ า คั ญ ของการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ใน
ทุกสังคม(1) เกณฑกําหนดชวงอายุวัยรุนโดยทั่วไปคือ
10-19 ป(2) โดยที่ปกติเด็กจะกาวเขาสูความเปนวัยรุน
เมื่อโครงสรางของสมองสวนไฮโปทาลามัสผลิตฮอรโมน
ออกมากระตุนการทํางานของตอมพิทูอิทารีและตอม
บงเพศ (gonad) ตาง ๆ ซึ่งเดิมพัฒนาการนี้มักเกิดขึ้น
ในอายุโดยเฉลีย่ 12-13 ป แตในปจจุบนั โภชนาการและ
ระบบสาธารณสุขทีด่ ขี นึ้ ทําใหการทํางานของฮอรโมนตางๆ
สูค วามเปนวัยรุน เกิดเร็วขึน้ กวาเดิม พบวา ปจจุบนั เด็กมี
พัฒนาการเขาสูวัยรุนขณะมีอายุเพียง 10 ปเทานั้น(3)
ทั้งนี้มีขอเสนอจากนักวิชาการนานาชาติวา ควรขยาย
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ชวงอายุของวัยรุน จาก 10-19 ป เปน 10-24 ป เนือ่ งจาก
ชวงอายุ 19-24 ปนั้น ยังเปนชวงที่อยูในภาวะกึ่งพึ่งพา
การพัฒนาวุฒภิ าวะเปนผูใ หญยงั ไมสมบูรณ แตขอ เสนอ
นี้ยังมีขอโตแยงทางดานสังคม(2) อยางไรก็ตาม ความ
สดใส กระตือรือรน อยากรู อยากลอง และความสนใจ
เรื่องเพศเปนภาวะธรรมชาติของวัยรุนทุกคน ดังนั้น
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน จึงเปนเรื่องปกติ และมี
ความสําคัญตอสุขภาวะของวัยรุน
จํานวนวัยรุน (อายุ 10-19 ป) เฉพาะผูมี
สัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบานในประเทศไทย
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจาํ นวนรวม 8,147,026 คน
เปนผูห ญิง 3,966,663 คน และผูช าย 4,180,363 คน(4)
จากสถิ ติ ข องสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค ที่
รายงานวา ป พ.ศ. 2560 มีวัยรุนในประเทศไทยติดเชื้อ
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ความรูเกี่ยวกับการคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เอชไอวี เอดส พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนใน 17 จังหวัด

โรคทางเพศสัมพันธและเอชไอวี เอดสเพิ่มขึ้น(5) และ
ขอมูลของกรมอนามัยที่ระบุวาในป 2558-2559 นั้น
พบวา อัตราการคลอดในวัยรุนตอประชากร 1,000 คน
เปนรอยละ 47.9 และ 47.89(6) ซึง่ ถือวาสูงมากเมือ่ เทียบ
กับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว(7) จึงเปนสัญญาณสําคัญทีบ่ ง ชีว้ า
วัยรุนไทยจํานวนมากมีปญหาสุขภาวะทางเพศ ซึ่งสงผล
ตอสุขภาวะโดยรวม คุณภาพชีวิต และการเปนประชากร
ที่มีคุณภาพในสังคม การมีขอมูลเชิงประจักษเพื่อการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาวะทางเพศ การมีเพศสัมพันธที่
ปลอดภัย และการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน อยางมีประสิทธิภาพ
จึงเปนสิ่งจําเปน
ในชวงป พ.ศ. 2554 เปนตนมา สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ได
สนับสนุนงบประมาณแผนงานและโครงตางๆ เพื่อสราง
สุขภาวะทางเพศของวัยรุน ในมิตติ า งๆ และมีผลผลิตเปน
ตั ว แบบการดํ า เนิ น งานสร า งเสริ ม สุ ข ภาวะทางเพศ
การปองกัน และแกไขการตั้งครรภในวัยรุนเกิดขึ้น(8-11)
ขณะเดียวกันไดพัฒนาแนวคิดการบูรณาการการดําเนิน
งานปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน โดยอิง
บทเรียนของประเทศอังกฤษ(12) แนวคิดนี้แบงภารกิจ
เปน 9 ดาน ที่ตองดําเนินงานบูรณาการกัน ดังนี้ ภารกิจ
ที่ 1 พัฒนากลไกประสานการทํางานและกระตุน ใหมกี าร
ทําหนาที่ในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนของแตละฝายที่เกี่ยวของอยางเขมแข็ง ภารกิจ
ที่ 2 สนับสนุนใหพอ แมมที กั ษะคุยกับลูกอยางเปดใจเรือ่ ง
ความรัก ความสัมพันธ และเพศสัมพันธ ภารกิจที่ 3
สรางกลไกสนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอน
เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต และเพศวิถีศึกษารอบดาน
ภารกิจที่ 4 วิเคราะห และออกแบบการทํางานเพื่อเจาะ
กลุมวัยรุนที่มีแนวโนมวาจะมีเพศสัมพันธและเสี่ยงตอ
การตั้งครรภโดยเฉพาะ ภารกิจที่ 5 รณรงคสื่อสารให
วัยรุนตระหนักถึงความรับผิดชอบเรื่องเพศ เพื่อชะลอ
การมีเพศสัมพันธครัง้ แรก รวมไปกับการรณรงคใหวยั รุน
ใชการคุมกําเนิดทีไ่ ดผล ภารกิจที่ 6 จัดใหมบี ริการสุขภาพ
ที่เปนมิตรกับวัยรุน ครอบคลุมบริการที่จําเปนทุกดาน

และเขาถึงวัยรุนทุกกลุม ภารกิจที่ 7 สรางระบบบริการ
ที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา และ
สังคม ที่ใหการชวยเหลือวัยรุนที่ประสบปญหา ตั้งแต
เริ่มรับรูปญหา จนกระทั่งวัยรุน และผูเกี่ยวของสามารถ
จัดการปญหาไดอยางเหมาะสม โดยการมีสวนรวม และ
การตัดสินใจของตัววัยรุน ภารกิจที่ 8 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกพื้นที่ พัฒนา “พื้นที่สรางสรรคสําหรับ
วัยรุน” และสนับสนุนทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อเอื้อ
ใหวัยรุนไดใชเวลาวาง ทํากิจกรรมดีๆ อยางสรางสรรค
ช ว ยให เ กิ ด ความตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของตนเอง และ
ภารกิจที่ 9 พัฒนาระบบขอมูล เพือ่ ติดตามประเมินความ
กาวหนา และการจัดการความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบตั ิงานอยางตอเนื่อง(13)
ในป พ.ศ. 2557-2560 สสส. ใหทนุ สนับสนุน
17 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําพูน
ลํ า ปาง ตาก นครสวรรค นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ เลย
ขอนแกน นครพนม ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธและกระบี่ ใชภารกิจ 9 ดาน ดําเนินงาน
นํารองในอยางนอยจังหวัดละ 3 อําเภอๆ ละ 2 ตําบล
ดังนั้น เพื่อเปนการประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว
จึงมีโครงการวิจัยประเมินผลการบูรณาการงานปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดขึ้น
และมีการเผยแพรผลการวิจยั ในหลายประเด็นแลว(14-16)
การดําเนินงานวิจัยเรื่องนี้ไดผานการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
มหาวิทยาลัยขอนแกน หมายเลข HE582182 โดยผูให
ข อ มู ล ทั้ ง หมดได รั บ คํ า ชี้ แ จงด ว ยวาจาพร อ มเอกสาร
ประกอบจากนักวิจยั มีการตอบขอซักถาม เมือ่ ผูใ หขอ มูล
ตกลงรวมวิจัยก็ลงนามในเอกสารยินยอมใหขอมูล
บทความนี้นําเสนอผลการศึกษาสวนหนึ่งของ
การดําเนินการวิจัยดังกลาว โดยนําเสนอเฉพาะสวนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ที่เปนการเปรียบเทียบความแตกตางของ
ประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับความรู และพฤติกรรมทางเพศของ
นักเรียน 2 กลุม ที่เรียนในโรงเรียนในอําเภอเมือง และ
โรงเรียนในอําเภออืน่ ๆ ทีร่ ว มอยูใ นโครงการ โดยการวิจยั
เฉพาะประเด็นนีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ เปรียบเทียบลักษณะ
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ทางประชากร พื้นฐานทางครอบครัว คะแนนความรู
3. เครื่องมือเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามที่
เกี่ ย วกั บ การคุ ม กํ า เนิ ด การป อ งกั น โรคติ ด ต อ ทาง สรางขึ้น โดยผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
เพศสัมพันธ เอชไอวี เอดส ผลของการตัง้ ครรภในวัยรุน (content validity) จากผูเชี่ยวชาญดานอนามัยการ
และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
เจริ ญ พั น ธุ  และทดลองใช แ บบสอบถามกั บ นั ก เรี ย น
จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 30 คน ทั้งนี้แบบสอบถาม
วัสดุและวิธีการศึกษา
ดังกลาวแบงออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัว
ใชวธิ กี ารวิจยั แบบสํารวจ ดําเนินการวิจยั ระหวาง ทั่วไป สวนที่ 2 ขอมูลครอบครัว สวนที่ 3 ความเห็น
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 เรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ สวนที่ 4 ความรูเรื่อง
ดังนี้
การปองกันการตั้งครรภ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ/
1. ประชากร มีประชากร 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เอชไอวี เอดส และผลจากการตั้งครรภในอายุนอยกวา
เปนนักเรียนทีเ่ รียนในโรงเรียนทีร่ ว มโครงการ และตัง้ อยู 20 ป และสวนที่ 5 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ ทั้งนี้ใน
ในเขตอํ า เภอเมื อ ง กลุ  ม ที่ 2 เป น นั ก เรี ย นที่ เ รี ย น สวนของพฤติกรรมการคุมกําเนิดครอบคลุมเรือ่ ง ยาเม็ด
ในโรงเรียนทีร่ ว มโครงการ และตัง้ อยูน อกเขตอําเภอเมือง คุมกําเนิด ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน ยาฉีดคุมกําเนิด
ใน 17 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา เชียงใหม ลําพูน ยาฝงคุมกําเนิด หวงอนามัย ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัย
ลํ า ปาง ตาก นครสวรรค นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ เลย สตรี นับระยะปลอดภัย และหลั่งภายนอก
ขอนแกน นครพนม ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี เพชรบุรี
4. วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ใช วิ ธี ใ ห นั ก เรี ย นเป น
ประจวบคีรีขันธและกระบี่ โดยทั้ง 2 กลุม แบงเปน ผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มัธยมศึกษาปที่ 4 และ
5. การวิเคราะหขอมูล นําเขาขอมูลโดยใช
นักเรียนโรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นปที่ 2 โดยมี โปรแกรมสําเร็จ Epi Info ตรวจสอบความถูกตองของ
เกณฑคัดเขา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 4 และ การนําเขา คารหัสนอกชวงทีก่ าํ หนด และความสอดคลอง
นักเรียนอาชีวศึกษาชั้นปที่ 2 ของโรงเรียนในอําเภอที่ กันของขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จ Stata
รวมในโครงการอยางนอย 2 ป สวนเกณฑคัดออกคือ 10.1 ประมาณค า ร อ ยละของคะแนนความรู  แ ละ
นักเรียนที่ไมยินยอมเขารวมวิจัย และนักเรียนที่ยายเขา พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยดวย 95% ชวงเชื่อมั่น
มาเรียนระหวางปการศึกษา
(confidence interval หรือ CI) ที่คํานวณดวยการให
2. กลุมตัวอยาง ใชสูตรประมาณคาสัดสวน นํ้าหนักตามความนาจะเปนของการสุมตัวอยาง
2
Z
a
/2
P(1-P)
design effect)(17) คํานวณหาขนาดของกลุม
( n= 2
e
ตัวอยาง โดยกําหนดความคลาดเคลือ่ นของการประมาณ
ผลการศึกษา
คารอยละ 10.0 ของสัดสวนของนักเรียนที่มีความรูและ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการของ 17 จังหวัด มี
พฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัย รอยละ 70.0 ทีร่ ะดับความ จํานวนทั้งหมด 139 แหง เก็บขอมูลได 121 แหง เปน
ถูกตอง 95% คา design consequences 1.5 ปรับเพิ่ม โรงเรียนสายสามัญ 74 แหง โรงเรียนขยายโอกาส 35
สําหรับ non response 10% รวมตัวอยางที่ตองใชในการ แหง อาชีวศึกษา 12 แหง แยกเปนโรงเรียนในอําเภอ
ศึกษาทั้งหมด จํานวน 10,200 คน ในแตละจังหวัด เมือง 42 แหง และโรงเรียนในอําเภออื่น ๆ 79 แหง มี
สุมตัวอยางแบบแบงกลุมสองชั้น (two-stages cluster ผลการวิจัยนําเสนอเปน 3 สวน ดังนี้
sampling) โดยสุ  ม ตั ว อย า งห อ งเรี ย น และตั ว อย า ง
สวนที่ 1 ขอมูลทางประชากร พบวา รอยละ
นักเรียนแบบมีระบบ (systematic sampling) เก็บขอมูล 84.4 และ 88.6 ของนักเรียนทีเ่ รียนอยูใ นโรงเรียนอําเภอ
ไดจํานวน 10,025 คน
เมื อ งและอํ า เภออื่ น ๆ มี นั ก เรี ย นตั ว อย า งเพศหญิ ง
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มากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 58.3 และ 53.8 ทั้งนี้
มีเพศหลากหลายรอยละ 0.8 ในกลุมอําเภอเมือง และ
รอยละ 0.6 ในกลุม อําเภออืน่ ๆ นักเรียนตัวอยางทีเ่ รียน
อยูในอําเภอเมืองและอําเภออื่น ๆ มีอายุเฉลี่ยใกลเคียง
กันคือ 14.8 ป (SD = 1.37) และ 14.7 ป (SD = 1.24)
และมีลักษณะครอบครัวที่คลายกัน กลาวคือ สวนใหญ
(รอยละ 80.0-90.0) พักอาศัยที่บานของพอหรือแม
หรือญาติ ครอบครัวรักใครกนั ดี ไมมปี ญ
 หาทางเศรษฐกิจ
ถูกเลี้ยงดูดวยการใหอิสระบาง และคุยกับพอ/แม/
ผูปกครองเรื่องเพศไดบาง
สวนที่ 2 ความรูที่เกี่ยวของกับการคุมกําเนิด
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอชไอวี เอดส และ
การตั้งครรภกอนอายุ 20 ป

เมื่อกําหนดวา คะแนนรวมความรูเรื่องการ
คุมกําเนิดและการใชถงุ ยางอนามัย มากกวารอยละ 70.0
ถือวาเพียงพอ จากคา 95% CI ของผลตางพบวา นักเรียน
ในอําเภอเมืองและอําเภออื่นๆ ทุกชั้นป มีคะแนนรวม
เรือ่ งนีไ้ มแตกตางกัน (ตารางที่ 1) ทัง้ นีน้ กั เรียนตัวอยาง
ทัง้ ในอําเภอเมืองและอําเภออืน่ ๆ ประมาณรอยละ 90.0
รูจ กั วิธคี มุ กําเนิดโดยใชถงุ ยางอนามัยมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ ยาเม็ดคุมกําเนิด (รอยละ 74.6-88.1) สวนวิธีที่
นักเรียนรูจ กั นอยทีส่ ดุ คือ ยาฝงคุมกําเนิด (รอยละ 36.259.3) เมื่อพิจารณาตามชั้นเรียนพบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 รูจักวิธีวิธีคุมกําเนิดแตละวิธีนอยกวา
นักเรียนชั้นปอื่น ๆ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกตางของรอยละนักเรียนที่มีคะแนนรวมความรูเรื่องการคุมกําเนิด และการใชถุงยางอนามัย
มากกวารอยละ 70.0 ระหวางนักเรียนในอําเภอเมืองและอําเภออื่นๆ จําแนกตามชั้นเรียน
ชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
อาชีวศึกษาปที่ 2

จํานวน
843
849
256

อําเภอเมือง
รอยละ 95% CI
48.1 43.5, 52.7
59.7 55.6, 63.8
69.1 60.9, 77.4

จํานวน
1,753
1,644
176

เมื่อกําหนดวา คะแนนรวมความรูเรื่องการ
ติดเชื้อทางเพศสัมพันธและเอชไอวี/เอดส มากกวา
รอยละ 70.0 ถือวาเพียงพอ จาก 95% CI ของผลตาง
พบวา ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 4
ที่อยูในอําเภอเมือง มีรอยละคะแนนรวมเรื่องนี้มากกวา
นักเรียนในอําเภออื่นๆ สําหรับนักเรียนชั้นอาชีวศึกษา
ปที่ 2 ทั้งในอําเภอเมืองและอําเภออื่นๆ มีความรูเรื่องนี้
ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2) ทัง้ นีพ้ บวา ความรูว า ใชถงุ ยาง

อําเภออื่น ๆ
รอยละ 95% CI
49.0 46.4, 51.7
60.3 57.2, 63.5
64.4 55.1, 73.6

ผลตาง
รอยละ 95% CI
-0.9 -6.3, 4.4
-0.6 -5.7, 4.5
4.7 -7.4, 16.9

ทุกครั้งลดความเสี่ยง การกินยาปองกันกอนรวมเพศกับ
หญิ ง บริ ก ารป อ งกั น โรคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ และ
เอชไอวี / เอดส ไ ด โรคติ ด ต อ ทางเพศปรากฎอาการ
หลังติดเชื้อไมนาน และการพบแพทยทันทีและไมซื้อยา
กินเองเมื่อคิดวาเปนโรคติดตอทางเพศ ของนักเรียน
ในเมือง มีรอยละการตอบถูกมากกวานักเรียนในอําเภอ
อื่นๆ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของรอยละของนักเรียนทีม่ คี ะแนนรวมความรูเ รือ่ งการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธและเอชไอวี/
เอดส มากกวารอยละ 70.0 ระหวางนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนอําเภอเมือง และอําเภออื่นๆ จําแนกตามชั้นเรียน
ชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
อาชีวศึกษาปที่ 2

จํานวน
1,294
1,257
302

อําเภอเมือง
รอยละ 95% CI
76.1 72.5, 79.7
87.8 84.9, 90.7
82.6 77.5, 87.6

จํานวน
2,548
2,236
205

อําเภออื่น ๆ
รอยละ 95% CI
70.5 67.7, 73.3
82.6 79.9, 85.2
77.6 71.4, 83.6

ผลตาง
รอยละ 95% CI
5.6 0.8, 10.3
5.2 1.3, 9.1
5.0 -2.9, 12.9
69
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เมื่อกําหนดวา คะแนนรวมความรูเรื่องผลการ
ตั้งครรภในอายุนอยกวา 20 ป มากกวารอยละ 70.0
ถือวาเพียงพอ จาก 95% CI ของผลตาง ในตารางที่ 3
พบวา ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในอําเภอ
เมือง มีรอยละของคะแนนรวมเรื่องนี้มากกวานักเรียน
ในอําเภออื่นๆ สวนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 และ
อาชีวศึกษาปที่ 2 ทั้งในอําเภอเมืองและอําเภออื่นๆ
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มีคะแนนรวมเรื่องนี้ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 3) ทั้งนี้
ความรู  ว  า ไม เ ข า ใจความต อ งการของบุ ต รและการ
ตอบสนอง ไมยอมรับ/ละเลยบุตร ทอดทิ้งบุตร พอของ
บุ ต รทอดทิ้ ง มี ป  ญ หาเลี้ ย งดู บุ ต ร และต อ งออกจาก
โรงเรียน นักเรียนในอําเภอเมืองมีรอ ยละของการตอบถูก
มากกวานักเรียนในอําเภออื่นๆ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางของรอยละของนักเรียนทีม่ คี ะแนนรวมความรูเ รือ่ งผลการตัง้ ครรภ ในอายุนอ ยกวา 20 ป
มากกวารอยละ 70.0 ระหวางนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนอําเภอเมือง และอําเภออื่น ๆ จําแนกตามชั้นเรียน
ชั้นเรียน
อําเภอเมือง
อําเภออื่นๆ
ผลตาง
จํานวน รอยละ 95% CI
จํานวน รอยละ 95% CI
รอยละ 95% CI
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 1,009 58.0 53.6, 62.5
จํานวน รอยละ 95 % CI
2.1 -3.5, 7.9
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
938 69.2 66.5, 72.0
1,960 55.9 52.6, 59.1
6.5 2.2, 10.8
อาชีวศึกษาปที่ 2
190 53.9 43.7, 64.1
1,697 62.7 59.6, 65.9
6.9 -6.0, 19.6

สวนที่ 3 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
1. นักเรียนตัวอยางในอําเภอเมืองทั้งหมด
รอยละ 62.4 ระบุวา เคยมีเพศสัมพันธ ซึ่งมากกวา
นักเรียนตัวอยางในอําเภออื่นๆ (รอยละ 54.4) เมื่อ
พิ จ ารณาแยกตามชั้ น เรี ย นพบว า นั ก เรี ย นตั ว อย า ง
ในอําเภอเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 4 เคยมี
เพศสัมพันธ รอยละ 5.5 และ 10.4 ตามลําดับ ซึ่ง
นอยกวานักเรียนตัวอยางในอําเภออื่น ๆ คือรอยละ 7.2
และ 12.6 ตามลํ า ดั บ ตรงกั น ข า มกั บ ในระดั บ ชั้ น
อาชีวศึกษาชั้นปที 2 ที่นักเรียนตัวอยางในอําเภอเมือง
เคยมีเพศสัมพันธ รอยละ 46.5 มากกวานักเรียนใน
อําเภออื่นๆ (รอยละ 34.6)
2. อายุ เ ฉลี่ ย ที่ มี เ พศสั ม พั น ธ ค รั้ ง แรกของ
นักเรียนตัวอยาง ที่เรียนอยูในอําเภอเมืองและอําเภอ
อื่นๆ เทากัน โดยมีเพศสัมพันธครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย
13.5, 14.9 และ 15.6 ป ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 และชัน้ อาชีวศึกษาชัน้ ปที่ 2 ตามลําดับ
3. สถานภาพสมรสของพอแมของนักเรียน
ตัวอยางทีเ่ คยมีเพศสัมพันธพบวา ทัง้ ในอําเภอเมืองและ
อําเภออื่นๆ มีลักษณะเดียวกันคือ มาจากครอบครัว
ที่พอแมอยูดวยกันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.1 และ
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61.2 ตามลําดับ สําหรับความสัมพันธในครอบครัว และ
ลั ก ษณะการเลี้ ย งดู พ บว า นั ก เรี ย นตั ว อย า งที่ เ คยมี
เพศสัมพันธทั้งในอําเภอเมืองและอําเภออื่นๆ พบวา
สวนใหญรอยละ 87.3 และ 87.1 มาจากครอบครัว
ทีร่ กั ใครกนั ดี ตามลําดับ และประมาณรอยละ 70.0 มาจาก
ครอบครัวที่มีลักษณะการเลี้ยงดูของพอแมผูปกครอง
เปนแบบใหอิสระบาง รองลงมาคือ เขมงวดมาก คิดเปน
รอยละ 16.4 และ 17.0 ตามลําดับ
4. นั ก เรี ย นตั ว อย า งทั้ ง ในอํ า เภอเมื อ งและ
อําเภออืน่ ๆ ประมาณรอยละ 90.0 รูจ กั วิธคี มุ กําเนิดโดย
ใชถงุ ยางอนามัยมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ยาเม็ดคุมกําเนิด
(รอยละ 74.6-88.1) สวนวิธที นี่ กั เรียนรูจ กั นอยทีส่ ดุ คือ
ยาฝงคุมกําเนิด (รอยละ 36.2-59.3) เมื่อพิจารณา
ตามชัน้ เรียนพบวา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 รูจ กั วิธี
วิธีคุมกําเนิดแตละวิธีนอยกวานักเรียนชั้นอื่น ๆ
5. เมื่อทําการประมาณคา 95% ชวงเชื่อมั่น
ของผลตาง พบวา นักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธทุกชั้น
ที่เรียนในโรงเรียนอําเภออื่นๆ มีการคุมกําเนิดเมื่อมี
เพศสัมพันธครั้งแรกและครั้งลาสุด ไมแตกตางจาก
นักเรียนที่เรียนอยูในอําเภอเมือง (ตารางที่ 4) ทั้งนี้
ในภาพรวมพบวา นักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ มีรอยละ
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ของการคุ ม กํ า เนิ ด ครั้ ง ล า สุ ด เพิ่ ม ขึ้ น จากครั้ ง แรก
ร อ ยละ 3.0 ส ว นวิ ธี ก ารคุ ม กํ า เนิ ด พบว า นั ก เรี ย น
ชั้นอาชีวศึกษาปที่ 2 ที่เคยมีเพศสัมพันธ ครั้งแรกใช
วิธีคุมกําเนิดดวยถุงยางอนามัยมากที่สุด คิดเปนรอยละ
68.1 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปที่ 4 และมัธยมศึกษา
ปที่ 2 คิดเปนรอยละ 67.0 และ 63.3 ตามลําดับ เมื่อ
มีเพศสัมพันธครั้งลาสุดพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ความรูเกี่ยวกับการคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เอชไอวี เอดส พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนใน 17 จังหวัด

ปที่ 2 ใชวธิ คี มุ กําเนิดดวยถุงยางอนามัยมากทีส่ ดุ คิดเปน
รอยละ 59.3 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปที่ 4 และ
อาชีวศึกษาปที่ 2 คิดเปนรอยละ 57.9 และ 54.8 ตาม
ลําดับ โดยมีรอ ยละของการใชยาเม็ด และยาฝงคุมกําเนิด
เพิ่มมากขึ้น สวนวิธีนับระยะปลอดภัย และหลั่งภายนอก
ลดลงเล็กนอย

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรอยละการคุมกําเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก และครั้งลาสุดของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนอําเภอเมือง
และอําเภออื่น ๆ จําแนกตามชั้นเรียน
ชั้นเรียน

อําเภอเมือง
จํานวน รอยละ 95% CI

การมีเพศสัมพันธครั้งแรก
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 4
อาชีวศึกษาปที่ 2
การมีเพศสัมพันธครั้งลาสุด
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 4
อาชีวศึกษาปที่ 2

อําเภออื่นๆ
จํานวน รอยละ 95% CI

ผลตาง
รอยละ 95% CI

82
131
157

86.5 77.3, 95.8
88.2 80.3, 96.0
95.4 92.3, 98.6

226
312
86

92.8
92.0
92.9

89.5, 96.1
87.8, 96.1
84.6, 100

-6.3 -15.9, 3.4
-3.8 -12.4, 4.7
2.5 -6.2, 11.2

81
140
159

93.5 87.1, 99.8
94.1 87.3, 100
98.0 95.7, 100

231
314
89

92.7
92.7
96.8

87.8, 97.6
88.5, 96.8
93.1, 100

0.8
1.4
1.2

วิจารณ
1. จากขอคนพบวา เมือ่ กําหนดวา คะแนนรวม
ความรูเรื่องการคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ เอชไอวี เอดส และผลการตั้งครรภในอายุ
นอยกวา 20 ป มากกวารอยละ 70.0 ถือวาเพียงพอนั้น
รอยละของนักเรียนที่มีความรูระดับดังกลาวทั้ง 3 เรื่อง
มีจาํ นวนผูม คี วามรูน อ ยทีส่ ดุ รอยละ 38.0 ดังนัน้ จึงถือวา
ยั ง มี นั ก เรี ย นจํ า นวนมากที่ ยั ง มี ค วามรู  ทั้ ง 3 ด า นไม
เพี ย งพอ ทั้ ง นี้ มี ข  อ สั ง เกตว า จํ า นวนนั ก เรี ย นทั้ ง ใน
อําเภอเมือง และในอําเภออืน่ ๆ ทีม่ คี วามรูเ รือ่ งคุมกําเนิด
และถุ ง ยางอนามั ย มี ค ะแนนมากกว า ร อ ยละ 70.0
นอยกวานักเรียนที่มีความรูเรื่องการปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ และเอชไอวี เอดส ประเด็นนี้วิจารณได
วา การดําเนินงานรณรงคเพื่อปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและเอชไอวี เอดส ของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
มีมายาวนาน และครอบคลุมทัว่ ประเทศ(18) มากกวาเรือ่ ง
การคุ ม กํ า เนิ ด ในวั ย รุ  น ซึ่ ง เริ่ ม จริ ง จั ง ประมาณป

-7.3, 8.8
-6.5, 9.2
-3.1, 5.3

พ.ศ. 2554(19) นอกจากนั้นการรับรูเรื่องความนากลัว
ของโรคเอดส ทํ า ให วั ย รุ  น สนใจเรื่ อ งนี้ ม ากกว า
สวนประเด็นขอความรูนั้นสอดคลองกับรายงานวิจัยการ
เฝ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ทาง
เพศสัมพันธของกลุมนักเรียนประเทศไทย พ.ศ. 2544
และ 2559 (Behavioral Sero-Surveillance: BSS)(20-21)
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคที่ระบุวา ในการ
ตอบคําถามความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดสพบวา
นักเรียนทั้งหญิง ชาย ตอบขอคําถามวา “การใชถุงยาง
อนามัยปองกันเอดสได” ถูกตองมากกวารอยละ 90.0
นอกจากนั้นจากขอคนพบวา นักเรียนทั้งหมด
มีระดับคะแนนความรูเรื่องผลการตั้งครรภอายุนอยกวา
20 ป ในระดับทีเ่ พียงพอนอยทีส่ ดุ ทัง้ ในอําเภอเมืองและ
อําเภออื่นๆ วิจารณไดวา ความรูเรื่องเพศวิถีศึกษา
ที่นักเรียนไดรับจากโรงเรียนมีเนื้อหาเรื่องนี้นอยมาก(22)
ความรูเรื่องนี้มักอยูในวงจํากัดในกลุมนักสุขภาพเทานั้น
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2. จากขอคนพบวา จํานวนนักเรียนอาชีวศึกษา
ที่เคยมีเพศสัมพันธ มีมากกวานักเรียนมัธยมสายสามัญ
นัน้ พบวา การศึกษานีส้ อดคลองกับการศึกษาอืน่ ๆ(23-24)
แตไมมีการศึกษาใดที่เปรียบเทียบระหวางนักเรียนใน
อําเภอเมืองกับอําเภออืน่ ๆ อยางไรก็ตาม จํานวนนักเรียน
อาชีวศึกษาทีเ่ คยมีเพศสัมพันธในการศึกษานีล้ ดลง และ
อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธครั้งแรกมากขึ้น และจํานวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เคยมีเพศสัมพันธ
มีจํานวนมากกวา และอายุเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก
สูงกวา เมื่อเทียบกับรายงานของสํานักระบาดวิทยา(20)
นอกจากนั้นเนื่องจากนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่อยูใน
เมืองและในอําเภออื่น ทุกเพศ และทุกชั้นปในการศึกษา
ครั้งนี้มีลักษณะทางประชากรคลายกันมากในทุกดาน
ทําใหความแตกตางทางประชากรของนักเรียนที่เคยมี
เพศสัมพันธของทุกกลุม ไมตา งกัน อยางไรก็ตาม รอยละ
ของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธที่พบจากการศึกษานี้
ยังคงเปนตัวเลขที่ใกลเคียงกับการศึกษาที่ผานมาของ
ศิริพร จิรวัฒนกุล และคณะ(25) ศรีเพ็ญ ตันติเวส และ
คณะ(19) สํานักอนามัยการเจริญพันธุ(26)
 และจากรายงาน
ของกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA)(27)
ซึ่งสอดคลองกันวา อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธของ
วัยรุนตั้งแต ป พ.ศ. 2555-2560 คืออายุ 15-16 ป
โดยนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา ประมาณรอยละ 10.0
และอาชีวศึกษาชั้นปที่ 2 ประมาณรอยละ 40.0-50.0
เคยมีเพศสัมพันธ ทัง้ นีอ้ ายุนอ ยทีส่ ดุ ของการมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกก็เปนอายุ 10 ป เชนกัน
3. จากขอคนพบวา การใชถุงยางคุมกําเนิดใน
การมีเพศสัมพันธครั้งแรกของนักเรียนตัวอยางทุกกลุม
นอยกวาครั้งลาสุด ทั้งในนักเรียนในอําเภอเมืองและ
อําเภออืน่ ๆ ซึง่ ไมสอดคลองกับรายงานของกรมควบคุมโรค
ที่ระบุวา การใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก
และครั้ ง ล า สุ ด ของทั้ ง นั ก เรี ย นชายและหญิ ง พบว า มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้น(20) ทั้งนี้วิจารณไดวา โครงการที่
ขั บ เคลื่ อ นเน น การป อ งกั น การตั้ ง ครรภ กิ จ กรรมใน
โครงการสวนหนึ่งเนนใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน
การตั้งครรภดวยวิธีการคุมกําเนิดที่หลากหลาย จึงเปน
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ไปไดที่ทําใหการใชถุงยางอนามัยซึ่งปองกันไดทั้งการ
ตั้งครรภ และการติดเชื้อลดลง แตมีการใชวิธีคุมกําเนิด
อื่นๆ เพิ่มขึ้นแทน เมื่อมีเพศสัมพันธครั้งลาสุด

สรุป
นักเรียนในอําเภอเมืองและอําเภออื่นๆ ไมมี
ความแตกตางกันในทางประชากร พืน้ ฐานทางครอบครัว
ระดับความรูเ กีย่ วกับการคุมกําเนิด การปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ เอชไอวี เอดส และผลของการตั้งครรภ
อายุนอยกวา 20 ป อยางไรก็ตาม จํานวนนักเรียนที่มี
ความรูอ ยางพอเพียง (เทากับหรือมากกวารอยละ 70.0)
ก็ยังมีจํานวนนอยและไมครบถวน จึงยังมีความทาทาย
ต อ ผู  เ กี่ ย วข อ งที่ จ ะต อ งดํ า เนิ น การให นั ก เรี ย นทุ ก คน
มี ค วามรู  ที่ จํ า เป น ครบถ ว น ส ว นพฤติ ก รรมการมี
เพศสั ม พั น ธ ข องนั ก เรี ย นกลุ  ม ตั ว อย า งนั้ น มี ค วาม
แตกตางกันในเรื่องจํานวนการเคยมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนอาชีวศึกษา กับนักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ
รวมทั้งความแตกตางระหวางเพศ จึงยังตองการขอมูล
เชิงประจักษที่ใหความสําคัญตอประเด็นเพศภาวะของ
วัยรุน ในบริบทและวัฒนธรรมตางๆ เพือ่ ใหการดําเนินงาน
ควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอชไอวี เอดส
มีความเขมขน เฉพาะเจาะจงสูกลุมเปาหมายไดดีขึ้น
ขอจํากัดของการวิจัย การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะ
ในโรงเรียนทีร่ ว มในโครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตัง้ ครรภในวัยรุน ระดับจังหวัด จํานวน 17 จังหวัด ที่ สสส.
ใหการสนับสนุนงบประมาณเทานั้น ผลการศึกษาจึงไม
สามารถเปนตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดในประเทศไทย
ได

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนทีต่ อบแบบสอบถาม
ครูผปู ระสานงานในโรงเรียนทีท่ าํ ใหการดําเนินการเก็บขอมูล
เปนไปอยางราบรื่น รองศาสตราจารยอรุณ จิรวัฒนกุล
ที่ใหคําปรึกษาการออกแบบสํารวจ และวิเคราะหขอมูล
และขอบคุณ สสส. ที่สนับสนุนทุนวิจัย
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