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บทคัดย่อ
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ยังขาดหลักฐานเชิง
ประจักษ์ทเี่ ป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ถงึ ขนาดของปัญหา และปัจจัยทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเกิดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมเสีย่ งของ
วัยรุ่น จึงท�ำการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง เพื่อประมาณค่าความชุกและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ และด้านการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นอายุ 12-19 ปี
เป็นนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่เรียนในโรงเรียนพื้นที่อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563
จ�ำนวน 530 คน เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประมาณค่าความชุก และวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงด้วยวิธีถดถอยพหุลอจิสติก รายงานค่าความสัมพันธ์ด้วย ORadj. และ 95%CI ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่
0.05
ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.83 ก�ำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 59.43
สูบบุหรี่ ร้อยละ 10.75 ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์รอ้ ยละ 15.28 มีประสบการณ์ใช้สารเสพติดอืน่ ๆร้อยละ 5.66 ความชุก
ด้านการใช้สารเสพติดทุกชนิด ร้อยละ 20.19 (95%CI; 16.85-23.68) และมีความชุกพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์
ร้อยละ 6.42 (95%CI; 4.48-8.84) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย (ORadj =3.49; 95%CI: 1.51-8.05) การดูสอื่ หรือคลิปทีก่ อ่ ให้เกิดอารมณ์
ทางเพศมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ORadj =8.31; 95%CI: 3.64-18.96) และการมีพฤติกรรมดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ (ORadj =4.40; 95%CI: 1.95-9.94) มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (P-value < 0.05) และกลุม่ ตัวอย่างเพศชาย (ORadj =2.78; 95%CI: 1.72-4.50) มีอายุ 16 ปีขนึ้ ไป (ORadj =
2.10; 95%CI: 1.29-3.41) มีบดิ าหรือมารดาดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (ORadj = 2.46; 95%CI: 1.35-4.47) มีบดิ าและ
มารดาดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (ORadj = 2.87; 95%CI: 1.53-5.39) และการมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ (ORadj =7.70;
95%CI: 3.36 – 17.65)  มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสีย่ งด้านการใช้สารเสพติดของวัยรุน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(P-value < 0.05)
ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริม สนับสนุนการเข้าถึงสือ่ สังคมออนไลน์ทเี่ หมาะสมในวัยรุน่ การสร้างกิจกรรมใน
ครอบครัวทีส่ ร้างสรรค์เป็นแบบอย่างทีด่ ี เพือ่ ป้องปรามและลดการปฏิบตั พิ ฤติกรรมเสีย่ งด้านต่างๆ ของวัยรุน่ ได้
ค�ำส�ำคัญ: วัยรุ่น พฤติกรรมเสี่ยง เพศสัมพันธ์ สารเสพติด
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Abstract
Sexual risk behavior and substance abuse in adolescents are increasingly likely. But there is also a lack
of useful empirical evidence base to analyze the scale of the problem and factors that contribute to the occurrence
of risky behavioral practices of adolescents. A cross-sectional analytical research aimed to estimate prevalence
and study factors associated with risky behavior in sexual behavior and the substance abuse side of adolescents.
The samples were 530 teenagers’ aged 12 to 19 years, studying in junior high school and high school students.
All of them attended schools in Chom Phra District, Surin Province, and academic year 2020. Data was
collected by self-administrative questionnaires. Base line characteristics of samples were analyzed by using
descriptive statistic. Risk factors were analyzed by multiple logistic regression and reported as adjust Odds
ratio (ORadj) with 95 % confident interval (95%CI).
The results showed that 62.83 % of the sample were female, 59.43 % were studying in junior high
school, 10.75 % smoked, 15.28% drank alcohol, 5.66% experienced other substance abuse. The prevalence of
all kinds of substance abuse, 20.19% (95%CI; 16.85-23.68), and there was a prevalence of sexual behavior
by 6.42% (95%CI; 4.48-8.84). An analysis of factors associated with adolescent risk behavior found that
samples studying in high school (ORadj =3.49; 95%CI: 1.51-8.05), viewing media or clips that cause sexual
emotions is greater than or equal to 1 time per week (ORadj =8.31; 95%CI: 3.64-18.96) and alcohol habits
(ORadj =4.40; 95%CI: 1.95-9.94) were statistically significantly correlated with adolescent sexual risk behavior
(P-value < 0.05). And male samples (ORadj =2.78; 95%CI: 1.72-4.50) were 16 years of age or older (ORadj
= 2.10; 95%CI: 1.29-3.41), had father or mother drinking alcohol. (ORadj = 2.46; 95%CI: 1.35-4.47) having
parents drink alcohol (ORadj = 2.87; 95%CI: 1.53-5.39) and sexually risky behavior (ORadj =7.70; 95%CI:
3.36 - 17.65) were statistically significantly associated with adolescent substance abuse risk behavior (P-value
< 0.05).
Therefore, it is necessary to promote, support access to appropriate social media in adolescents. Creating
creative family activities is a role model. To deter and reduce the practice of risky behaviors in different aspects of
adolescence.
Keywords: Adolescents, Risky behavior, Sexual intercourse, Substance abuse

บทน�ำ
วัยรุน่ เป็นวัยทีอ่ ายุยา่ งเข้าสูว่ ยั หนุม่ สาว หรือวัยทีอ่ ยู่
ในช่วงคาบเกีย่ วระหว่างวัยเด็กกับผูใ้ หญ่ เป็นช่วงหัวเลีย้ ว
หัวต่อที่ส�ำคัญ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ
จริ ย ธรรม ซึ่ ง จะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางร่ า งกายสู ง สุ ด
โดยทั่วไป เด็กจะเข้าสู่วัยรุ่น เมื่ออายุประมาณ 11-13 ปี(1)
วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่สั้นและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่

การแบ่งช่วงของวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ช่วง
ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย (2) วัยรุ่น
ตอนต้นจะอยู่ในช่วงอายุ 10-13 ปี วัยนี้ต้องการความ
เป็นอิสระ ต้องการเรียนรู้โลกภายนอกบ้าน มี อารมณ์
รุนแรงและเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ วัยรุ่นตอนกลางจะอยู่ในช่วงอายุ
14-16 ปี วัยนี้จะอยู่ในช่วงที่ก�้ำกึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
ต้องการค้นหาความต้องการของตนเอง สัมพันธภาพ
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ระหว่างวัยรุน่ กับพ่อแม่เริม่ ห่างเหินกันมากขึน้ เป็นช่วงที่
อาจเกิดความขัดแย้งกับพ่อแม่ได้สูงสุด วัยรุ่นตอนปลาย
อายุ 17-19 ปี วัยรุ่นในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมค่อนข้างไป
ในแบบของผู้ใหญ่ มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ร่างกายจะเติบโตใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ ระบบ
สืบพันธุ์มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ ต้องการความมี
อิสระในการตัดสินใจเรื่องของตนเอง ช่วงนี้เป็นช่วงที่
พร้อมจะมีครอบครัว ต้องการมีความรัก สนใจความ
สัมพันธ์แบบหนุ่มสาว ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการส่ง
เสริมสุขภาพในวัยรุน่ เป็นอย่างมากเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรม
และสุขภาพที่ดีต่อไป ในทุกๆ วันมีการพูดคุยส่งเสริมสุข
ภาพกับนักเรียน 56 ล้านคน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ท�ำลาย
สุขภาพและพฤติกรรมเสีย่ งทีค่ วรหลีกเลีย่ ง วัยรุน่ เป็นวัย
ช่วงต่อระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ เป็นช่วงระยะเวลา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญเติบโตทางด้าน
ร่างกาย มีลักษณะที่บ่งบอกถึงความเป็นหนุ่มสาว(3) ใน
ขณะเดียวกันวัยรุ่นมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม
และจิตใจก็เปลีย่ นแปลงตามไปด้วย แต่เป็นไปในลักษณะ
ทีไ่ ม่คอ่ ยสอดคล้องกันหรือเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
ทางร่างกายที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดความ
สับสน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ขาดประสบการณ์ ท�ำให้วยั รุน่ อาจมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะ
สม โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดตามมาจาก
พฤติกรรมของตน และช่วงวัยรุน่ ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่
ส�ำคัญในการวางรากฐานทางอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ
ต่อไป ทัง้ ในระยะสัน้ หรือระยะยาว(4)
ปัจจุบนั ปัญหาของวัยรุน่ ในสังคมไทยมีความรุนแรง
และซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น อาจเนื่ อ งมาจากในยุ ค ของ
โลกาภิ วั ฒ น์ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ
การเมือง เทคโนโลยีตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งผลจากการส�ำรวจการใช้อินเตอร์เน็ตของคน
ไทยในปี 2562 พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยคนไทยใช้อนิ เตอร์เน็ตเฉลีย่ 10
ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน โดยเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ที่มีการใช้
เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
เทคโนโลยียุคดิจิตอลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�ำวัน
เพิม่ มากขึน้ พร้อมกันนีค้ นไทยยังนิยมสือ่ สังคมออนไลน์
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อาทิ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, Youtube
และ TikTok สูงสุดถึง 3 ชั่วโมง 10 นาทีต่อวัน และมี
การรับชมวิดิโอสตรีมมิ่งผ่าน You tube หรือ Line TV
เฉลีย่ ที่ 2 ชัว่ โมงต่อวัน(5) เมือ่ มีการใช้สอื่ ออนไลน์มากขึน้
การเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสมกับวัยก็มีมากขึ้นตามไปด้วย
ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อวัยรุ่นบางคนที่ยังมีวุฒิภาวะไม่
สมบูรณ์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบทัง้ ทางด้านบวกและด้านลบ
ผลกระทบทางด้านบวกคือ สื่อสังคมออนไลน์เป็นคลัง
ความรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงและค้นคว้าได้ง่าย
สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นทีม่ คี วามสนใจร่วมกันได้ นอกจากนีย้ งั สามารถ
ใช้ประชาสัมพันธ์ การบริการลูกค้า ช่วยสร้างผลงานและ
รายได้ นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด หรือพูด
คุยกับเพื่อนๆ ในสื่อออนไลน์ได้เช่นกัน(6) อย่างไรก็ตาม
เราควรระมัดระวังและพิจารณาผลเสียทีอ่ าจเกิดตามมา เช่น
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การโฆษณาชวนเชือ่ การชักชวน
ไปเล่นการพนันออนไลน์ มีพฤติกรรมเสีย่ งทีไ่ ม่เหมาะสม
การใช้สารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น การถูก
ล่อลวงไปละเมิดทางเพศ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เป็นต้น(7)
พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศและการใช้ ส ารเสพติ ด
และในวัยรุ่น เป็นพฤติกรรมที่น�ำมาหรือเป็นเหตุให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินชีวิต ท�ำให้ร่างกายเป็นอันตราย
สูญเสียหน้าที่ ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติหรือเสียชีวิต
เนื่องจากจิตใจวัยนี้ต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น
ท้าทาย ต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่น อยากรู้ อยาก
ลอง อยากเห็น มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น แต่ยังขาดการ
ยั้งคิด ไตร่ตรองและการควบคุมตนเอง(8) จากข้อมูลของ
กระทรวงสาธรณสุขในปี 2562 พบว่า อายุเฉลี่ยของการ
มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก คือ 15.2 ปี โดยเป็นนักเรียนมัธยม
ปลาย ร้อยละ 24.4 และเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ถึงร้อยละ 41.6 มีการใช้ถุงยางอนามัย
ร้อยละ 77.6 อัตราการคลอดของหญิงอายุ 10-14 ปี คิด
เป็น 1.1 ต่อพัน และอัตราหญิงอายุ 10-19 ปี คลอด
มีชีพ คิดเป็นร้อยละ 10.7 ต่อจ�ำนวนหญิงคลอดทั้งหมด
ซึง่ ยังคงเป็นอัตราทีค่ อ่ นข้างสูง(9) ในส่วนสถานการณ์การ
ติดสารเสพติดในประเทศไทย นับเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญและ
ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากการประมาณการณ์
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ของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า
มีจ�ำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น โดยแต่ละปีมี
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดจ�ำนวนมากกว่าปีละ 2 ล้านราย
จากสถิตขิ องสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
แห่งชาติ บรมราชชนนี ปี พ.ศ. 2561-2563 มีผไู้ ด้รบั การ
บ�ำบัดสารเสพติดจ�ำนวน 40,419, 47,727 และ 43,388
ราย ตามล�ำดับ(10) และยังพบกลุ่มนักเรียนที่เข้ารับการ
บ�ำบัด รักษาเพื่อเลิกยาเสพติดมากที่สุด คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 47.7 รอง
ลงมาคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย คิ ด เป็ น
ร้อยละ 16.1 จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ตอนต้นและวัยรุน่
ตอนกลางเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด
มากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากช่วงวัยนีเ้ ป็นวัยแห่งการค้นหา
ความเป็นตัวของตัวเอง อยากเป็นอิสระ แต่ขณะเดียวกัน
ก็อาจรูส้ กึ สับสนในบทบาทระหว่างความเป็นเด็กกับความ
เป็นผู้ใหญ่ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว และวู่วาม อยากรู้
อยากเห็นอยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อน จึงถูกชักจูงจากเพื่อนได้ง่าย ท�ำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้มี
ความเสี่ยงสูงต่อการมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด(11)
จากข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งในวั ย รุ ่ น ใน
อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์ พบว่า ผูห้ ญิงอายุ 15-19
ปี มีอัตราการคลอดมีชีพเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.29 ใน
ปี 2562 เป็นร้อยละ 2.63 ในปี 2563 ซึ่งมีอัตราการเพิ่ม
ขึ้นถึง 2 เท่า และพบว่าวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี อัตราการ
คลอดมีชพี เพิม่ ขึน้ เป็น 0.64 ต่อพันประชากร จากเดิมไม่
เคยมีขอ้ มูลหญิงอายุ 10-14 ปีมกี ารตัง้ ครรภ์เลย ในด้าน
ความเสี่ยงด้านการใช้สารเสพติด พบว่า มีผู้มารับการ
บ�ำบัดเพิม่ มากขึน้ ตลอดเวลาและมีอายุทนี่ อ้ ยลง(12) แม้วา่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสุขภาพ ด้านการปกครอง
และด้านการศึกษา รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในอ�ำเภอ
จอมพระ ได้มีความพยายามในการจัดการเรียนรู้เพศ
ศึกษาอย่างรอบด้าน และจัดกิจกรรมการฝ้าระวังการใช้
สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและการ
ศึกษานอกระบบอย่างต่อเนือ่ ง แต่ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากการใช้
สารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงในเยาวชนกลับ
พบแนวโน้มทางสถิติที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในพื้นที่ยังขาด
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หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ถึงขนาดของปัญหา และปัจจัยที่น�ำไปสู่
การปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึง
มุ ่ ง ศึ ก ษาความชุ ก และปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น
อ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหาแนวทางป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และน�ำไปสู่การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับเยาวชนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาความชุกของพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
และการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น อ�ำเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
เสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ และด้านการใช้สารเสพติด
ของวัยรุ่นอ�ำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

นิยามศัพท์เฉพาะ
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น หมายถึง การกระท�ำทั้ง
โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทั้ง
ทางตรงและทางอ้ อ ม เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ ชี วิ ต พิ ก าร
ทุพพลภาพ
พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศของวัยรุน่ คือ วัยรุน่ ทีม่ แี ฟน
หรือมีพฤติกรรมมีการสัมผัสแตะเนือ้ ต้องตัว กอดจูบ  อยู่
กั น ตามล� ำ พั ง มี เ พศสั ม พั น ธ์ โ ดยไม่ ป ้ อ งกั น จึ ง เป็ น
พฤติ ก รรมที่ ส ่ ง ผลต่ อ การติ ด เชื้ อ โรคติ ด ต่ อ ทางเพศ
สัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หรือการท�ำแท้งผิด
กฎหมาย
พฤติกรรมเสีย่ งด้านสารเสพติด คือ วัยรุน่ ทีม่ ปี ระวัติ
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา
เสพติด ชนิดอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา

วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ ณ
จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional
analytical study)
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ประชากร คือประชาชนที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี
ทุ ก คน   ทั้ ง หญิ ง และชาย ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นพื้ น ที่ อ� ำ เภอ
จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ในปีการศึกษา 2563
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น และตอนปลายที่ก�ำลังศึกษาประจ�ำปีการศึกษา
2563 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 แห่งในอ�ำเภอจอมพระ
จังหวัดสุรนิ ทร์ คือโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียน
เมื อ งลี ง วิ ท ยา โรงเรี ย นบุ แ กรงวิ ท ยา และโรงเรี ย น
หนองสนิทวิทยา
ขนาดตัวอย่าง ค�ำนวณขนาดตัวอย่างเพื่อการ
ประมาณค่าสัดส่วน(13)  จากสูตร
NZ2α/2p(1-p)
เมื่อ
n  = 2
		 d (N-1) + Z2α/2p(1-p)
N แทนจ�ำนวนประชากร 2,690 คน
n แทนจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
p แ ท น อั ต ร า ก า ร ชุ ก ว า ม ชุ ก ข อ ง ก า ร มี
ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์เท่ากับ 0.26(4)
Zα/2 แทนระดับความเชื่อมั่นที่ 95% เท่ากับ 1.96
d     แทนสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้
เกิดขึ้นได้ 0.05
เมือ่ แทนค่าในสูตรจะได้จำ� นวนตัวอย่างน้อยเท่ากับ
265 คน เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบคือสุ่มโรงเรียน สุ่มห้องเรียน และสุ่มนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมาย จึงมีโอกาสเกิดความแปรปรวนได้จึงต้องน�ำ
กลุ่มตัวอย่างที่ค�ำนวณได้มาปรับค่า Design effect = 2
ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการศึกษาเท่ากับ
530 คน
การสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
โดยมี ขั้นตอนดังนี้
1) จั ด กลุ ่ ม ประชากรเป็น 2 ล�ำดับ ชั้นภูมิ ทั้ง นี้
เนือ่ งจากลักษณะประชากรมีความแตกต่างทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งประชากรออกเป็นโรงเรียน
มัธยมในระดับอ�ำเภอ และโรงเรียนมัธยมในระดับต�ำบล
2) น�ำขนาดตัวอย่างทีค่ ำ� นวณได้ มาจัดสรรตัวอย่าง
ในแต่ละชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากร โรงเรียนมัธยมใน
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ระดับอ�ำเภอได้ขนาดตัวอย่าง จํานวน 245 คน โรงเรียน
มัธยมในระดับต�ำบลได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 105 คน
3) สุ่มตัวอย่างจ�ำนวนนักเรียนตามระดับชั้น โดย
คัดเลือกห้องที่ลงท้ายเป็นเลขคี่ เช่น ม. 1/1, 1/3,1/5
เป็นต้น โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ตามจ�ำนวนที่ได้รับจัดสรร
เครื่องมือ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาและ
ประยุกต์จากแบบส�ำรวจ YRBSS (Youth Risk Behavior
Surveillance System) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเลือก
พฤติ ก รรมเสี่ ย งในวั ย รุ ่ น คื อ พฤติ ก รรมทางเพศ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการใช้แอลกอฮอล์และ
ยาเสพติด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐาน จ�ำนวน 15 ข้อ  ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การใช้บุหรี่ สุรา และสารเสพติดอื่นๆ จ�ำนวน 6 ข้อ และ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์
จ�ำนวน 10 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บข้อมูลโดย
ด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ขออนุมตั หิ นังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
จากโรงพยาบาลจอมพระ ถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา การพิทักษ์
สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การตอบแบบสอบถามให้แก่นักเรียน
ด้วยตนเอง
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาอธิบายการ ท�ำแบบสอบถาม
ในห้องเรียน และให้นกั เรียนตอบในห้องเรียนโดยไม่ตอ้ ง
ระบุชื่อ เมื่อนักเรียนท�ำ  แบบสอบถามเสร็จแล้วผู้วิจัยจึง
เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4) น�ำแบบสอบถามทีจ่ ดั เก็บได้มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และความถูกต้อง เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการศึกษา
ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาในกลุม่ เยาวชน โดยผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงราย
ละเอียดและวัตถุประสงค์ในหน้าแรกของแบบสอบถาม
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มโดยตอบแบบ
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สอบถามได้อย่างอิสระ และเมื่อตอบแบบสอบถามจน
สิน้ สุด กลุม่ ตัวอย่างก็ยงั สามารถ ตัดสินใจส่งแบบสอบถาม
ได้โดยอิสระ การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รหัสโครงการ
EC-13-2563
การวิเคราะห์ขอ้ มูล บรรยายลักษณะทัว่ ไปของกลุม่
ตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประมาณค่าความชุกของ
ของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการใช้สารเสพติดของ
วัยรุ่น (95% Confidence Interval: [95%CI]) และ
วิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ ล อจี ส ติ ก (Multiple logistic
regression) เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรม
เสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ และด้านการใช้สารเสพติด
โดยการคั ด เลื อ กตั ว แปรอิ ส ระเข้ า สู ่ ตั ว แบบเริ่ ม ต้ น
จะพิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมและความส�ำคัญ
ทางคลิ นิ ก หรื อ จากผลการวิ เ คราะห์ ค ราวละตั ว แปร
(Univariate Analysis) ซึง่ ก�ำหนดตัวแปรทีม่ ี ค่า   P-value
ของ likelihood ratio test (G2) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25
และตั ว แปรอิ ส ระไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น
(Multicollinearity) สร้างตัวแบบโดยวิธี Backward
elimination น� ำ เสนอด้ ว ยค่ า Adjusted Odds ratio
(ORadj) และค่า 95%CI ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ระดับ
0.05

ผลการวิจัย
1) คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและอัตรา
ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการใช้สาร
เสพติดของวัยรุ่น
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.83
ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมต้ น ร้ อ ยละ 59.43 มี อ ายุ
ระหว่าง 12-15 ปี ร้อยละ 63.21 มีจ�ำนวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-6 คน ร้อยละ 64.72 เป็นบุตรคนที่ 1 และ
คนที่ 2 ของครอบครัว ร้อยละ 43.77 และ 37.17 ตาม
ล�ำดับ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยู่ที่ 2,400 – 15,400
บาท ร้อยละ 53.40 บิดาและมารดาจบการศึกษาสูงสุด
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 53.02 และ 49.06 ตามล�ำดับ
บิดามารดาอยูด่ ว้ ยกันร้อยละ 66.60 และหย่าร้าง ร้อยละ
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22.08 ความสั ม พั น ธภาพในครอบครั ว อยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลางร้อยละ 51.32 และระดับสูง ร้อยละ 27.92  บดิ า
และมารดาดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 59.43 และ 31.70
ตามล�ำดับ  ความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
49.81และระดั บ มาก ร้ อ ยละ 25.66 ในขณะศึ ก ษา
พักอาศัยกับบิดามารดาร้อยละ 59.81  สว่ นใหญ่มผี ลการ
เรียนเฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมามากว่า 3.6 รองลงมา
คือ 3.10-3.50  ร้อยละ 29.81และ 26.79 ตามล�ำดับ
ในด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และสารเสพติดอื่นๆ พบว่า ความชุกของกลุ่มตัวอย่างที่
สูบบุหรี่ ร้อยละ10.75 (95%CI; 8.24-13.70) โดยส่วน
ใหญ่สูบ 4-5 มวนต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 4.72) กลุ่ม
ตั ว อย่ า งดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ร ้ อ ยละ 15.28
(95%CI; 12.32-18.63)  ส่วนใหญ่ดื่ม 1-2 ครั้งต่อ
เดือน ร้อยละ10.94  ในกลุ่มวัยรุ่นที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา
จะเริ่มลองครั้งแรกเมื่ออายุ 12-14 ปี ร้อยละ 46.16
รองลงมาคือช่วงอายุ 15-17 ปี และอายุน้อยกว่า 12 ปี
คิดเป็น ร้อยละ 36.36 และ14.29 ตามล�ำดับ เคยมีส่วน
ร่วมในการทะเลาะวิวาทกับคนอื่น ร้อยละ17.55 เคยมี
ประสบการณ์ใช้สารเสพติดอื่นๆร้อยละ 5.66 (95%CI;
3.85-7.98)  และโดยเหตุผลหรือแรงจูงใจ คือ อยาก
ลอง อยากรู้ ร้อยละ 63.41 โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี
ความชุกด้านการใช้สารเสพติดทุกชนิดจ�ำนวน 107 คน
(ร้ อ ยละ 20.19 : 95%CI; 16.85-23.68) ด้ า น
พฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์ พบว่า ด้านค่านิยม
ในการพกถุงยางอนามัย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ร้อยละ 53.21 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 12.18 ในด้าน
ค่านิยมต่อค�ำว่า “การเก็บแต้ม” กลุม่ ตัวอย่างไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ร้อยละ  58.11 รู้สึกเฉยๆ ร้อยละ 32.26  และ
เป็นการแข่งขัน ตั้งใจ เลียนแบบ ร้อยละ 9.63 กลุ่ม
ตัวอย่างเคยดูสอื่ หรือคลิปทีก่ อ่ ให้เกิดอารมณ์เพศ ร้อยละ
15.66 (95%CI; 3.85-7.98) โดยมีความถี่ในการดูสื่อ
ดังกล่าว 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 9.81 มีความชุก
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา ร้อยละ
6.42 (95%CI; 4.48-8.84) โดยมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก
เมื่ออายุ 15-17 ปี ร้อยละ 67.74 และมีเพศสัมพันธ์กับ
เพื่อนเพศตรงข้าม ร้อยละ 90.00 โดยมีเหตุจูงใจในการ
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มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ ความอยากรู้อยากลอง และ
ความรัก ร้อยละ 37.50 และ ร้อยละ 34.38 ตามล�ำดับ
โดยร้อยละ 68.75 มีการป้องกันการตั้งครรภ์และโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ถงุ ยางอนามัย และไม่มี
การป้องกัน ร้อยละ 15.63 โดยหลังการมีเพศสัมพันธ์จะ
ปรึกษาแฟนตนเองร้อยละ 34.34 ไม่ได้ปรึกษาใคร
ร้อยละ 25.00 และปรึกษาเพื่อน ร้อยละ 18.5
2) ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย ง
ด้านพฤติกรรมทางเพศ และด้านการใช้สารเสพติดของ
วั ย รุ ่ น ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุน่ ด้วยวิธถี ดถอยพหุลอจิสติกเพือ่
ควบคุมอิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ก�ำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย (ORadj =3.49; 95%CI:
1.51-8.05) การดูสื่อหรือคลิปที่ก่อให้เกิดอารมณ์ทาง
เพศมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ORadj =8.31;
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95%CI: 3.64-18.96) และการมีพฤติกรรมดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ (ORadj =4.40; 95%CI: 1.95-9.94)
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรมทาง
เพศของวั ย รุ ่ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (P-value
<0.05) และกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเพศชาย (OR adj =2.78;
95%CI: 1.72-4.50) มีอายุ 16 ปีขึ้นไป (ORadj = 2.10;
95%CI: 1.29-3.41) มีบิดาหรือมารดาดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ORadj = 2.46; 95%CI: 1.35-4.47) ทั้ง
บิดาและมารดาดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (ORadj = 2.87;
95%CI: 1.53-5.39) และการมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ
(ORadj =7.70; 95%CI: 3.36 – 17.65)  มคี วามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมเสีย่ งด้านการใช้สารเสพติดของวัยรุน่ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ และด้านการใช้สารเสพติด ของวัยรุ่นแบบ
พหุถดถอยลอจิสติก
ตัวแปร

n

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
การศึกษา
มัธยมต้น
315
มัธยมปลาย
215
การดูสื่อหรือคลิปที่ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
ไม่เคยดู
447
เคยดู ≥1 ครั้ง/สัปดาห์
83
การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ดื่ม
449
ดื่ม ≥1 ครั้ง/เดือน
81
พฤติกรรมเสี่ยงการใช้สารเสพติด
เพศ
หญิง
333
ชาย
197

พฤติกรรมเสี่ยง
(%)

ORcrude

ORadj (95%CI)

P-value

3.17
11.16

1.00
3.83

1.00
3.49 (1.51-8.05)

0.003

2.67
26.51

1.00
13.07

1.00
8.31(3.64-18.96)

<0.001

3.12
24.69

1.00
10.18

1.00
4.40(1.95-9.94)

<0.001

14.11
30.46

1.00
2.66

1.00
2.10(1.29-3.41)

<0.001
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ตารางที่ 1 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ และด้านการใช้สารเสพติด ของวัยรุ่นแบบ
พหุถดถอยลอจิสติก (ต่อ)
ตัวแปร

n

อายุ (ปี)
12-15
335
16-19
195
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบิดา มารดา
ไม่ดื่ม
184
บิดาหรือมารดาดื่ม
209
บิดาและมารดาดื่ม
137
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ไม่มีความเสี่ยง
496
มีความเสี่ยง
34

พฤติกรรมเสี่ยง
(%)

ORcrude

ORadj (95%CI)

P-value

15.22
28.72

1.00
2.24

1.00
2.10(1.29-3.41)

0.003

11.96
22.01
28.47

1.00
2.07
2.93

1.00
2.46(1.35-4.47)
2.87(1.53-5.39)

0.003
0.001

16.73
70.59

1.00
11.94

1.00
7.70(3.36–17.65)

<0.001

การอภิปรายผล
วัยรุน่ เป็นวัยทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งอย่างมากเนือ่ งจาก
ต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย อยากรู้ อยาก
เห็น อยากลอง ต้องการเป็นทีย่ อมรับของตนเอง มีอารมณ์
ทางเพศมากขึ้น แต่ขาดสติยั้งคิด ไตร่ตรอง และการ
ควบคุ ม ตนเอง ดั ง นั้ น วั ย รุ ่ น จึ ง มั ก ปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรม
เสีย่ ง ทีน่ ำ� มาหรือเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความเสีย่ งต่อการ
ด�ำเนินชีวิต ท�ำให้ร่างกายเป็นอันตรายและขาดโอกาสใน
การพัฒนาตามปกติ ในการศึกษาครั้งนี้ พบความชุกของ
พฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่นในพื้นที่อ�ำเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ ที่ส�ำคัญคือ ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ
10.75 (95%CI; 8.24-13.70) โดยส่วนใหญ่สูบ 4-5
มวนต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 4.72) อยูใ่ นอัตราชุกทีใ่ กล้เคียง
กับการรายงานของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ(14) ที่พบกลุ่ม
เยาวชน (อายุ 15-19 ปี) มีอตั ราการสูบบุหรี่ ร้อยละ 9.7
และสูงกว่าการศึกษาของ วรารัตน์ สังวะลี และคณะ(15)
ที่พบความชุกในการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นตอนปลายร้อยละ
5.59 (95% CI = 2.19 – 8.98) เนื่องจากวัยนี้ต้องการ
เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนอย่างมาก การได้รับการ
ยอมรับจะช่วยให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย มีความ

รู ้ สึ ก เมื่ อ ได้ สู บ บุ ห รี่ แ ล้ ว จะผ่ อ นคลาย โดยส่ ว นใหญ่
สูบบุหรี่เป็นบางโอกาสเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้
ง่าย ในส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบอัตราชุก
ร้อยละ 15.28 (95%CI; 12.32-18.63)  ส่วนใหญ่เป็น
พฤติกรรมปฏิบัติเป็นครั้งคราว ซึ่งมีอัตราชุกที่ใกล้เคียง
กั บ การศึ ก ษาของเผ่ า พงศ์ สุ น ทร (16) และรายงาน
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม
ไทยประจ�ำปี 2560 โดยพบความชุกการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น 15-19 ปี ร้อยละ 16.40(17)
ในกลุ่มวัยรุ่นที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา จะเริ่มลองครั้งแรก
เมื่ออายุ 12-14 ปี และยังเคยมีพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทกับคนอื่น ร้อยละ17.55 โดยเหตุผลหรือแรงจูงใจ
คือ อยากลอง อยากรู้ ร้อยละ 63.41 ในการศึกษาครั้งนี้
มีปัจจัยด้านครอบครัว คือ บิดา มารดา มีพฤติกรรมการ
ดื่มสุราให้เห็นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการดื่มสุราของ
วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง อีกทั้งยังอยู่ในสภาพ
แวดล้อมทีม่ คี นในครอบครัวดืม่ สุรา ซึง่ เป็นไปตามทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม ที่แสดงให้เห็นว่าการเสพสุรามีผล
มาจากประสบการณ์ทางสังคมทีเ่ คยได้รบั คือ บิดา มารดา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

และบุคคลอืน่ ๆในครอบครัวดืม่ สุรา อันจะเป็นแบบอย่าง
ท�ำให้เห็นว่าการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ผิด อีกทั้งพฤติกรรม
การดื่ ม ของเพื่ อ นสนิ ท มี ผ ลในการเสพสุ ร า เพราะ
พัฒนาการทางสังคมของนักเรียนมัธยมที่เป็นวัยรุ่นนั้น
ต้องการยอมรับจากบุคคลอื่น การเข้าร่วมกลุ่ม จึงมีการ
ดื่มให้เหมือนเพื่อน อยากให้เพื่อนยอมรับ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการดื่มของเพื่อนสนิทมีผลในการเสพสุรา
จึงมีการดื่มให้เหมือนเพื่อน อยากให้เพื่อนยอมรับ โดย
รวมแล้วกลุม่ ตัวอย่างมีการใช้สารเสพติดทุกชนิด ร้อยละ
20.19 (95%CI; 16.85-23.68) ซึ่งยังอยู่ในอัตราที่
ยังสูง สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพ์พิสาข์ จอมศรี
และคณะ(18)  โดยสิง่ เสพติดทีม่ พี ฤติกรรมการใช้มากทีส่ ดุ
คือ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ทั้งนี้
ความชุกของการใช้สารเสพติดส�ำหรับวัยรุ่น อาจเกิดได้
หลายปัจจัยเช่น ปัจจัยทางด้านชุมชน เช่น สัมพันธภาพ
กับเพื่อนบ้านไม่ดี และองค์กรในชุมชนที่อาศัยอยู่ไม่
เข้ ม แข็ ง ปั จ จั ย ทางด้ า นครอบครั ว อาทิ    การที่ ค นใน
ครอบครัวใช้สารเสพติดพบว่ามีความสัมพันธ์สูงต่อการ
ใช้สารเสพติดของเด็กในวัยรุ่น  และการที่วัยรุ่นมีความ
ขัดแย้งกับบุคคลในครอบครัวบ่อยครั้งก็มีความสัมพันธ์
กับการใช้สารเสพติด ปัจจัยทางด้านเพื่อน เช่น การที่
วัยรุ่นมีเพื่อนที่ใช้สารเสพติด หรือมีเพื่อนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ล้วนมีความสัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของ
วัยรุ่นด้วยเช่นกัน  ปัจจัยทางด้านโรงเรียน การไม่ประสบ
ความส�ำเร็จในการเรียนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้วัยรุ่นใช้
สารเสพติด และ ปัจจัยส่วนบุคคล  อาทิ  เพศชายและอายุ
ที่มากกว่าสามารถใช้ท�ำนายการใช้สารเสพติดได้
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมเสี่ ย งด้ า น
พฤติกรรมทางเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ก�ำลังศึกษาใน
ระดับมัธยมปลาย (ORadj =3.49; 95%CI: 1.51-8.05)
และการดู สื่ อ หรื อ คลิ ป ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด อารมณ์ ท างเพศ
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (ORadj =8.31;
95%CI: 3.64-18.96) มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ซึง่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นช่วงวัยรุน่
ที่ มี ค วามมั่ น ใจในตนเอง กล้ า ที่ จ ะแสดงออก อาจมี
พฤติกรรมทีเ่ คยแสดงออกเดิมจากช่วงวัยรุน่ ตอนต้นเป็น
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ทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งเพิ่มความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง
ต้องการเป็นที่ยอมรับของตนเอง และมีอารมณ์ทางเพศ
มากขึ้น จึงน�ำไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้
มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและสื่อ
สังคม จึงมีความอิสระในการเปิดเผยเรือ่ งเพศ การเข้าถึง
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ เ ปิ ด เผยเรื่ อ งการมี เ พศสั ม พั น ธ์
การดูภาพโป๊ เปลือยซึง่ น�ำไปสูก่ ารกระตุน้ อารมณ์ทางเพศ
ท�ำให้วยั รุน่ เริม่ มีเพศสัมพันธ์เร็วและมีเพศสัมพันธ์กบั คน
รักมากที่สุด อาจคิดว่าการมีแฟนและการมีเพศสัมพันธ์
เป็ น เรื่ อ งธรรมดา เป็ น การแสดงออกของคนรั ก กั น
นอกจากนี้การมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การ
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ค วามเสี่ ย งในการมี เ พศ
สัมพันธ์ของวัยรุ่นถึง 4.40 เท่า (ORadj =4.40; 95%
CI: 1.95-9.94) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์จะท�ำให้ผู้ดื่มเกิดอาการมึนเมาและขาดสติ
ก่อให้เกิดความเสีย่ งในการมีเพศสัมพันธ์ และมักเป็นจุด
เริ่มต้นของการมีเพศสัมพันธ์และสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุน่ โดยวัยรุน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ทางเพศมา
ก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกุลระวี วิวัฒนชีวิน
และคณะ (4) และการศึ ก ษาของธนั น ณั ฏ ฐ สิ ง ห์ วิ เ ศษ
และคณะ(19) นอกจากนีย้ งั พบว่าการมีพฤติกรรมเสีย่ งทาง
เพศของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงด้าน
การใช้สารเสพติดของวัยรุ่น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(ORadj =7.70; 95%CI: 3.36 – 17.65) โดยเฉพาะ
วัยรุ่นเพศชาย (ORadj =2.78; 95%CI: 1.72-4.50)
และกลุ ่ ม ที่ อ ายุ 16 ปี ขึ้ น ไป (OR adj = 2.10; 95%
CI: 1.29-3.41) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมานของ
สุนีย์ กันแจ่ม และคณะ(20) ที่พบว่า การใช้สารเสพติดมี
ความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายถึง 6.41
เท่า หรือมีความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 4.90-8.39 เท่า ทั้งนี้
เนื่องมาจากคุณสมบัติของสารเสพติดจะท�ำให้กระตุ้น
อารมณ์ทางเพศ โดยเฉพาะการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และการใช้สารเสพติด ท�ำให้ความสามารถในการตัดสิน
ใจลดลงและเพิ่มความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัยซึง่ น�ำไปสูก่ ารตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ ในส่วน
ปัจจัยด้านสมาชิกครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวทีม่ บี ดิ า
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หรือมารดา ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือดื่มทั้งสองคน
ย่อมท�ำให้วัยรุ่นในครอบครัวนั้นมีความเสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงด้านการใช้สารเสพติดอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ซึง่ อาจเกิดจากการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ ลียนแบบ
ผู้ปกครองตนเอง อันจะเป็นแบบอย่างท�ำให้เห็นว่าการ
ดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ผิด และไม่ได้มองว่าเป็นพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมตามวัยวุฒิ จึงน�ำไปสู่การดื่มสุราตามบิดา
มารดา และน�ำไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงด้านการใช้
สารเสพติดชนิดอื่นๆ ตามมา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของเผ่าพงศ์ สุนทร(16) ที่พบว่าบุคคลในครอบครัว คือ
บิดา มารดา หรือพี่น้อง ที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราทุกคน
รวมทั้ ง ดื่ ม ในเทศกาลและโอกาสพิ เ ศษมี ผ ลส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมการดื่มสุราในวัยรุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ซึ่งธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ค่อนข้างมาก ต้องการความ
เป็นอิสระ วัยรุน่ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่ บั เพือ่ น ท�ำกิจกรรม
กับกลุ่มเพื่อน ท�ำให้มีกิจกรรมกับครอบครัวลดลง จาก
ความคิดเห็นของวัยทีแ่ ตกต่างกัน การใช้อารมณ์มากกว่า
เหตุผล จึงส่งผลให้วัยรุ่นออกไปหาความสุขนอกบ้าน
หมกมุน่ กับการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและหันไปใช้ยาเสพติดทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย

ข้อเสนอแนะ
1. บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข หรือ
บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวัยรุ่นหรือด้าน
ยาเสพติด ควรท�ำความเข้าใจบริบทความเปลี่ยนแปลง
ของวัยรุน่ และผลกระทบของสือ่ สังคมออนไลน์ในปัจจุบนั
สามารถใช้ผลการศึกษานีเ้ ป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนา
โปรแกรมการดูแลตนเองของวัยรุน่ ในยุคสือ่ สังคมออนไลน์
อั น น� ำ ไปสู ่ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขการใช้ ย าเสพติ ด
และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นที่เหมาะสม
2. ภาคีเครือข่ายในชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ กับครอบครัว
ของวัยรุ่น หรือเยาวชนควรมีบทบาทร่วมในการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีครอบครัวต้นแบบที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการ
เป็นต้นแบบทีด่ ขี องบิดามารดารวมทัง้ การดูแลบุตรวัยรุน่
ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ไร้พรมแดน วิธีการลดความ
ขัดแย้งในครอบครัว วิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดี เป็นต้น
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3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ
รูปแบบการตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
ทั้งในด้านพฤติกรรมทางเพศ และการใช้ยาเสพติดของ
วัยรุ่นชายและหญิงว่ามีปัจจัยที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร เพือ่ น�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ทีต่ อ่ ไป
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