
บทที่ 2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัย 

อันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี ่

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรยีบเทียบผลของโปรแกรมการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและ

การต้ังครรภกอนวัยอันควร โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนเมืองกระบี ่จังหวัดกระบี ่ภายในกลุมทดลองกอนและหลังทดลอง และระหวางกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยผูวิจัยขอเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังน้ี 

 1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัยรุน 

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน 

 3.  แนวคิดเกี่ยวกับการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 4.  ทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ปองกันโรค (Protection Motivation Theory) 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวัยรุน  

 

ความหมายของวัยรุน 

กรรณิการ เฉิน และคณะ (2554 : 4) ไดอธิบายคําวา วัยรุน วาเปนชวงของการเปลี่ยนแปลง

ของชีวิต ทั้งดานรางกายและจิตใจ จึงจําเปนตองรูจักและเขาใจตนเอง ทั้งอารมณ ความรูสึกของตนเอง

และคนรอบขาง รวมถึงรูจักดูแลรางกายอยางเหมาะสมในการเปลี่ยนจากเด็กเปนผูใหญ 

บัณฑิต ศรไพศาล (2556 : 16) ไดอธิบายคําวา วัยรุน วาเปนวัยที่กําลังคนหาเอกลักษณ

ของตนเองหรือที่เรียกวา อัตลักษณ (Identity) กําลังกาวออกจากความเปนเด็กในออมกอดของพอแม 

(มีตัวตนรวมกับพอแม) ไปสูผูใหญที่สามารถพึ่งตนเองได (มีตัวตนแยกออกจากพอแม) โดยวัยรุนจะ

คนหาและพัฒนาตนเองใหสังคมอันกวางใหญที่มีแตสิ่งแปลกใหมที่ตนเพิ่งรูจัก 

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ (2558 : 6) ไดใหความหมายของคําวา วัยรุน หมายถึง 

บุคคลที่อยูในชวงอายุ 10 - 19 ป วัยรุนมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่รวดเร็วมาก เปนระยะที่มี

ขนาดรางกายขยายข้ึน มีพละกําลังและความสามารถดานการเจริญพันธุ มีความคิดความอานที่เปน

นามธรรมมากข้ึน มีสังคมขยายจากการมีครอบครัวเปนศูนยกลางกลายเปนกลุมเพื่อนและผูใหญอื่น ๆ 

ที่เขามามีบทบาทอยางกวางขวาง นอกจากน้ี ยังมีความรู ทักษะและเจตคติใหม ๆ เกิดข้ึนดวย 
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ธนวรรณ ชุมแวงวาป (2559 : 1) ไดใหความหมายของคําวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เช่ือมตอ

ระหวางเด็กและผูใหญ เปนระยะที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตซึ่งชีวิตบั้นปลายจะราบรื่นหรือไมเพียงใด

น้ันยอมข้ึนอยูกับการดําเนินชีวิตของระยะวัยรุนน้ี  

ศิริพร โดยวิริยะสกุล (2559 : 1) ไดใหความหมายของคําวา วัยรุน หมายถึง วัยที่เช่ือม

ระหวางการเปนเด็กกับการเปนผูใหญ เปนระยะที่ตองปรับพฤติกรรมวัยเด็กไปสูพฤติกรรมวัยผูใหญ 

วัยรุนจึงไมใชเปนเพียงการเจริญเติบโตทางดานรางกาย แตหมายถึงการเจริญเติบโตทางสังคมดวย 

จากที่ไดกลาวมาแลวสามารถสรุปความหมายของคําวา วัยรุน หมายถึง ชวงวัยอายุ 10 -  

19 ป ซึ่งเปนชวงวัยระหวางวัยเด็กและผูใหญ เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม สติปญญาและจริยธรรม เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกาวจากวัยเด็กเขาสูวัยผูใหญ  

ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีหมายถึง วัยรุนตอนกลางซึ่งมีอายุ 14 - 15 ป ซึ่งกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

พัฒนาการของวัยรุน 

พนม เกตุมาน (2561) ไดอธิบายพัฒนาการของวัยรุนแบงออกเปน 3 ชวง คือ วัยแรกรุน 

(10 - 13 ป) วัยรุนตอนกลาง (14 - 16 ป) และวัยรุนตอนปลาย (17 - 19 ป) โดยแตละชวงวัย                

จะมีความแตกตางกันและมีลักษณะการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

 1.  วัยแรกรุน (10 - 13 ป) เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายทุกระบบ โดยจะมี

ความคิดหมกมุนกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ซึ่งจะสงผลกระทบไปยังจิตใจ ทําให

อารมณหงุดหงิดและแปรปรวนงาย  

 2.  วัยรุนตอนกลาง (14 - 16 ป) เปนชวงที่วัยรุนจะยอมรับสภาพรางกายที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเปนหนุมเปนสาวไดแลว มีความคิดที่ลึกซึ้ง จึงหันมาใฝหาอุดมการณและหาเอกลักษณ

ของตัวเอง เพื่อความเปนตัวของตัวเองและพยายามเอาชนะความรูสึกแบบเด็ก ๆ  

 3.  วัยรุนตอนปลาย (17 - 19 ป) เปนเวลาของการฝกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือก

อาชีพ ที่เหมาะสม และเปนชวงเวลาที่จะมีความผูกพันแนนแฟนกับเพื่อนตางเพศ สภาพทางรางกาย

เปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณเต็มที่  

พนม เกตุมาน (2561) ไดอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของวัยรุนวา เด็กผูชายผูหญิงเติบโตเขาสู

วัยรุนเร็วชาตางกัน โดยเด็กผูหญิงจะเขาสูการเปลี่ยนแปลงทางรางกายกอนเด็กผูชายประมาณ 2 ป 

ซึ่งจะทําใหในช้ันประถมปลายและช้ันมัธยมตนจะพบวา วัยรุนหญิงจะมีรางกายสูงใหญ เปนสาวนอย

แรกรุน ในขณะที่เด็กผูชายยังดูเปนเด็กชายตัวเล็ก ๆ  ทําใหทั้งสองฝายเกิดความสับสนและวิตกกังวลได 

และไดอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุน 3 ดาน ดังน้ี 

 1. การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  

  1.1 ขนาดและความสูง  

   ในวัยเด็กทั้งเด็กผูหญิงและผูชายจะมคีวามกวางของไหลและสะโพกใกลเคียงกนั 

แตเมื่อเขาสูวัยรุน ผูชายจะมีอัตราเร็วในการเจริญเติบโตของไหลมากที่สุด ทําใหวัยรุนผูชายจะมีไหล
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กวางกวา ในขณะที่วัยรุนผูหญิงจะมีอัตราการเจริญเติบโตของสะโพกมากกวาผูชาย นอกจากน้ีการที่วัยน้ี

มีการเจริญเติบโตสูงใหญไดรวดเร็ว โดยเฉพาะที่คอ แขน ขา มากกวาที่ลําตัว จะทําใหวัยรุนรูสึกวาตัวเอง

เกงกางนารําคาญ และการเจริญเติบโตและการขยายขนาดของรางกายในแตละสวนอาจเกิดข้ึน        

ไมพรอมกันหรือไมเปนไปตามข้ันตอน เชน รางกายซีกซายและซีกขวาเจริญเติบโต มีขนาดไมเทากัน

ในระยะแรก ๆ ซึ่งเปนเหตุทําใหเด็กตกอยูในความวิตกกังวลสูงได จึงควรใหความมั่นใจกับวัยน้ี  

  1.2 ไขมันและกลามเน้ือ  

   เด็กผูชายและเด็กผูหญิงมีความหนาของไขมันที่สะสมอยูใตผิวหนังใกลเคียงกัน 

จนกระทั่งอายุประมาณ 8 ป จะเริ่มมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว วัยรุนชายจะมีกําลังของกลามเน้ือ

มากกวาวัยรุนผูหญิง พละกําลังของกลามเน้ือจะแข็งแรงข้ึน หลังจากน้ันวัยรุนชายจะมีไขมันใตผิวหนัง

บางลง พรอม ๆ กับมีกลามเน้ือเพิ่มมากข้ึนและแข็งแรงข้ึน ซึ่งทําใหวัยรุนชายดูผอมลงโดยเฉพาะที่ขา 

นองและแขน สําหรับวัยรุนหญิงถึงแมวาจะมีการเพิ่มข้ึนของกลามเน้ือ แตขณะเดียวกันจะมีการสะสม

ของไขมันใตผิวหนังเพิ่มข้ึนอีก โดยที่นํ้าหนักจะเพิ่มข้ึนไดถึงรอยละ 25 ของนํ้าหนัก โดยเฉพาะไขมัน 

ที่สะสมที่เตานมและสะโพก ประมาณรอยละ 50 ของวัยรุนหญิงจะรูสึกไมพอใจในรูปลักษณของตน

และมักคิดวาตัวเองอวนเกินไป  

  1.3 โครงสรางใบหนา  

   ชวงน้ีกระดูกของจมูกจะโตข้ึน ทําใหด้ังจมูกเปนสันข้ึน กระดูกขากรรไกรบน

และลางเติบโตเร็วมากในระยะน้ี เชนเดียวกับกลองเสียง ลําคอและกระดูกอัยลอยด และพบวา         

ในวัยรุนชายจะเจริญเติบโตเร็วกวาวัยรุนหญิงชัดเจน เปนเหตุใหวัยรุนชายเสียงแตก  

  1.4 การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน  

   ทั้งฮอรโมนการเติบโต (Growth Hormone) และฮอรโมนจากตอมธัยรอยด         

มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต รวมทั้งฮอรโมนทางเพศ นอกจากระดับฮอรโมนจะมีผลโดยตรงตอ     

การเจริญเติบโตทางรางกายและอวัยวะเพศในวัยรุนแลว ตัวของมันเองยังสงผลถึงความรูสึกทางเพศ

และจิตใจ ปฏิกิริยาการเรียนรู ฯลฯ ในวัยรุนอีกดวย วัยรุนที่จะผานชวงวิกฤติน้ีได นอกจากจะตอง

ปรับตัวใหเขากับสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปแลว ยังตองเขาใจและควบคุมอารมณความรูสึก        

ที่พลุกพลานจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนตาง ๆ อีกดวย โดยเฉพาะตอมไขมันใตผิวหนังและ  

ตอมเหงื่อ จะทําหนาที่เพิ่มมากข้ึน เปนสาเหตุใหเกิดปญหาเรื่องสิวและกลิ่นตัว แตเน่ืองจากวัยน้ี         

จะใหความสนใจเกี่ยวกับรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมีความหวาดระแวงตัวเองมาก          

จึงทําใหวัยรุนพยายามที่จะรักษาสิวอยางเอาเปนเอาตายทั้ง ๆ ที่เปนปญหาในระยะสั้น ๆ เทาน้ัน 

  1.5 การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ  

   วัยรุนหญิงมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะ 1 ป กอนที่จะมีประจําเดือน 

โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของเตานม ซึ่งเริ่มมีการขยายขนาดเมื่ออายุ 8 - 13 ป และจะใชเวลา 2 -  
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2 ปครึ่ง จึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ ในชวงอายุ 11 - 13 ป วัยรุนหญิงสวนใหญจะมีรูปรางเปนสาวเต็มตัว 

ดังน้ันในช้ันประถมปลายหรือมัธยมตน จะเห็นวาวัยรุนสาวมีรูปรางสูงใหญ ในขณะที่ผูชายยังดูเปน

เด็กชายตัวเล็ก ๆ ซึ่งทําใหเด็กสับสนและเปนกังวลได การมีรอบเดือนครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 12 - 

13 ป การที่มีประจําเดือนแสดงใหเห็นวา มดลูกและชองคลอดไดเจริญเติบโตเต็มที่ แตในระยะ 1 -       

2 ปแรกของการมีประจําเดือน มักจะเปนการมีประจําเดือนโดยไมมีไขตก รอบเดือนในชวงปแรกจะ 

มาไมสม่ําเสมอหรอืขาดหายไปได และเมื่อมีประจาํเดือนแลวเด็กผูหญิงยังสงูตอไปอกีเลก็นอยอกีระยะ

หน่ึง และจะเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ 15 - 17 ป การมีรอบเดือนครั้งแรกอาจทําใหรูสึกพอใจและภูมิใจ      

ที่เปนผูหญิงเต็มตัว หรือมีความรูสึกในทางลบ เชน หวาดหว่ัน ในชวงน้ีวัยรุนมักจะกังวลหมกมุนกับ

รูปรางหนาตาและมักใชเวลานาน ๆ เพื่อสํารวจรูปรางหนากระจกซึ่งไมใชพฤติกรรมที่ผิดปกติ สําหรับ

วัยรุนชายซึ่งจะเริ่มมีการเจริญเติบโตของลูกอัณฑะเมื่อเขาสูชวงอายุ 10 - 13 ปครึ่ง และจะใชเวลานาน 

2 - 4 ปกวาที่จะเจริญเติบโตและทํางานไดอยางสมบูรณ ในขณะที่รางกายภายนอกจะมีการเจริญเติบโต

เปลี่ยนแปลงชากวาวัยรุนหญงิประมาณ 2 ป คือ ประมาณอายุ 12 - 14 ป ในขณะที่เพื่อนผูหญิงที่เคย

ตัวเล็กกวากลับเจริญเติบโตแซงหนา ทําใหวัยรุนชายมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปราง ความสูง ไดมาก 

เมื่อเติบโตเขาสูวัยรุนตอนกลางชวงวัย 14 - 16 ป ลูกอัณฑะเจริญเติบโตและทํางานไดเต็มที่จึงสามารถ

พบภาวะฝนเปยกได ซึ่งไมถือวาเปนเรื่องผิดปกติอยางใด 

 2.  การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ สงัคม 

  2.1 ความวิตกกังวลเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของรางกาย  

   เด็กผูชายที่เขาสูวัยรุนชาจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงของรางกาย 

ซึ่งอาจจะไมมั่นใจในความเปนชาย รูสึกวาตนเองไมสมบูรณ มักถูกลอเลียน กลั่นแกลงจากเพื่อน ๆ       

ที่รูปรางใหญโตกวา มีความภาคภูมิใจในตนเองอยูในระดับตํ่าและรูสึกวามีปมดอย วัยรุนหญิงที่โตเร็ว

กวาเพื่อนรุนเดียวกันจะรูสึกเคอะเขิน ประหมา อายตอสายตาและคําพูดของเพศตรงขาม ในขณะที่

สภาพอารมณจิตใจยังเปนเด็ก 

  2.2 ความวิตกกังวลกับอารมณเพศทีสู่งข้ึน  

   การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเพศ สงผลใหวัยรุนเกิดอารมณทางเพศไดบอย 

วัยรุนหลายคนที่มีกิจกรรมสวนตัวที่เบี่ยงเบนความสนใจ ทําใหสามารถควบคุมอารมณไดอยางดี 

โดยเฉพาะวัยรุนที่ชอบเลนกีฬากลางแจงเปนประจํา วัยน้ีจะมีความสนใจ อยากรูอยากเห็น และเมื่อ

ผสมกับระดับฮอรโมนทางเพศที่เพิ่มสูงข้ึน ทําใหเด็กเรียนรูที่จะหัดสําเร็จความใครดวยตนเอง ผูใหญ

ควรเขาใจถึงความรูสึกนึกคิดรวมกับความอยากรูอยากเห็นของวัยรุน ควรใหความรูในเรื่องเพศที่ถูกตอง

และถือวาความรูสึกในวัยน้ีเปนเรื่องธรรมดา การที่วัยรุนจะสําเร็จความใครดวยตนเองน้ันไมมีอันตราย

ตอรางกายและไมถือวาเปนเรื่องผิดศีลธรรม ถากระทําอยางระมัดระวังเปนสวนตัว และไมทําใหผูอื่น

เดือดรอน เปนตน  
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  2.3 ความวิตกกังวลกลัวการเปนผูใหญ 

   วัยน้ีจะมีความคิดวิตกกังวล กลัวจะไมเปนที่ยอมรับจากคนรอบขาง มักจะกลัว

ความรับผิดชอบ ซึ่งจะรูสึกวาเปนภาระที่หนักหนา ยุงยาก บางครั้งอยากเปนเด็ก อยากแสดงอารมณ

สนุกสนาน ราเริง เบิกบาน 

  2.4 ความวิตกกังวลในความงดงามทางรางกาย  

   ไมวาวัยรุนหญิงหรือชายจะมีความรูสึกตองการคนรอบขาง ช่ืนชมเกี่ยวกับ

รูปลักษณภายนอกของตน น่ันเปนเพราะเด็กจะสํานึกวาความสวยงามทางกายเปนแรงจูงใจทําใหคน

ยอมรับ ทําใหเพื่อนยอมรับเขาไปในกลุมไดงาย เปนวิถีทางหน่ึงที่จะเขาสังคมและเปนที่ดึงดูดใจของเพศ 

ตรงขาม ชวงน้ีวัยรุนจะสนใจในการเลือกเสื้อผา การหวีผม การออกกําลังกาย เครื่องประดับ สุขอนามัย 

การวางตัวใหสมบทบาททางเพศ การวางตัวในสังคมและความสนใจในแตละเรื่อง อาจอยูไดไมนาน 

 3.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 

  3.1 ความรักและความหวงใย 

   ความรูสึกอยากที่จะถูกรกัและอยากไดรับความเอาใจใส หวงใยจากบุคคลที่มี

ความสําคัญตอเด็ก มกัจะมีขอแมวาจะตองไมใชการแสดงออกของพอแมที่ทํากบัเขาราวกับเปนเด็ก

เล็ก ๆ ไมตองการความเจากีเ้จาการ ไมตองการใหแสดงความหวงใยอยูตลอดเวลา 

  3.2 เปนอสิระอยากทําอะไรดวยตัวของตัวเอง 

   อยากทําในสิ่งที่ตัวเองคิดวาดี อยากมีสวนในการตัดสินใจ อยากที่จะทําตัวหาง

จากพอแม หางจากคําสั่ง การเจริญเติบโตในการทํางานของสมอง ทําใหเด็กวัยน้ีเริ่มมีความคิดอาน

เปนของตนเอง เริ่มมีความคิดแบบนามธรรม การแยกจากพอแมในเกือบทกุรูปแบบ บางครั้งอาจทําให

วัยรุนเกิดความรูสึกสับสนและอาจรูสึกสูญเสียในความรัก ความเอาใจใสจากพอแม แตถาพวกเขา

ยอมรับการดูแลและยอมทําตามคําสัง่ของพอแม ก็จะไปขัดกับความตองการที่จะเปนเด็กโต เปนอิสระ

ของตนเองที่ตองการพึ่งพาตนเอง การใหการเลี้ยงดูจึงตองอาศัยความเขาใจ 

  3.3 ความตองการเปนตัวของตัวเอง 

   ความตองการการยอมรับในสิ่งที่มาจากตัวของเขาทําใหพวกเขามั่นใจในตนเอง 

พอแม ตองสงเสริมใหเด็กชวยเหลือตัวเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดตามวัย  

  3.4 อยากรู อยากเห็น อยากลอง  

   การลองผิดลองถูกและคอยสงัเกตดูปฏิกิริยาของคนรอบขางเพื่อตัดสนิใจวาสิ่งที่

ทําน้ัน ดีเลวเปนอยางไร วัยที่โตข้ึนความสามารถเพิ่มข้ึน รางกายเจริญเติบโตข้ึน สิ่งรอบตัวตาง ๆ       

ที่นาสนใจและทาทายความสามารถก็จะเขามา การฝกใหเด็กไดลองทําในสิ่งนาลองแตใหหัดย้ังตัวเอง

ในสิ่งอันตรายจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากต้ังแตวัยเรียน แตในทางตรงกันขามในกลุมวัยรุนที่ไมเคยถูกฝกให

ลองคิดลองทํามากอน จะเกิดความสับสน วุนวายใจขาดความรู ขาดทักษะ ขาดการฝกฝน ขาดการ
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ลองทําผิดทําถูกมากอน จึงทําใหกลุมน้ีตกอยูในกลุมที่มีอันตรายสูง และในกลุมเด็กวัยรุนที่พอแม

ปลอยปละละเลย หรือไมเคยสอนใหยับย้ังช่ังใจมากอน นึกอยากทําอะไรก็จะทํา ไมเคยตองผิดหวัง  

ไมเคยสนใจวาการกระทําของตนจะสงผลกระทบตอผูคนรอบขางอยางไร 

  3.5 ความถูกตอง ยุติธรรม 

   โดยเฉพาะเมื่อเขาสูวัยรุนตอนกลาง มักจะถือวาความยุติธรรมเปนลักษณะหน่ึง

ของความเปนผูใหญ วัยรุนจึงใหความสําคัญอยางจริงจังกับความถูกตองยุติธรรมตามทัศนะของตน

เปนอยางย่ิง และอยากจะทําอะไรหลาย ๆ อยาง เพื่อเรียกรองความยุติธรรมทั้งในแงบุคคลและสังคม

สวนรวม จึงมักจะเห็นภาพวัยรุนถกเถียงกัน 

  3.6 ความต่ืนเตน ทาทาย ความตองการหาประสบการณแปลก ๆ ใหม ๆ เกลียด

ความจําเจซ้ําซาก 

   วัยรุนจะสรางความต่ืนเตนทาทายกับการที่กระทําผิดตอกฎเกณฑตาง ๆ น่ัน

เปนเพราะเปนความต่ืนเตนและรูสึกวาทาทาย แนวทางการเลี้ยงดูเด็กควรฝกใหเด็กไดมีโอกาสทํางาน

ที่ทาทายความสามารถทีละนอยอยูตลอดเวลา จะสงผลทําใหเด็กไดพัฒนาและแกปญหาได 

  3.7 ตองการการยอมรบัวาเปนสวนหน่ึงของบาน ของกลุมเพื่อน 

   พื้นฐานการเลี้ยงดูที่ยอมรับและมีความรักความผูกพันระหวางพอแมเด็ก จะมี

ผลทําใหเด็กเกิดความรูสึกดังที่กลาวมาน้ีอยางงายดาย จากการฝกฝนใหโอกาสเด็กในการตัดสินใจ     

ลงมือกระทําหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ถาเบี่ยงเบนก็ชวยแกไข ถาถูกตองก็ช่ืนชม สิ่งเหลาน้ี

จะไปกระตุนใหเด็กเกดิความรูสกึเปนที่ยอมรบัจากบคุคลภายในบาน ซึ่งจะสงผลใหเด็กอยากเปนที่ยอมรับ

จากเพื่อน จากครูและคนอื่น ๆ จึงเปนเหตุผลจูงใจใหกระทําความดีมากข้ึน  

บัณฑิต ศรไพศาล (2556 : 5) ไดอธิบายวา วัยแรกรุนจะมีการเปลี่ยนแปลงของรางกาย

อยางรวดเร็ว เชน เด็กหญิงจะมีเตานมใหญข้ึน มีประจําเดือน มีการสรางฮอรโมนอีสโตรเจน และ        

โปรเจสเตอโรน มีขนตามรักแรและอวัยวะเพศ คอนขางหลงตัวเอง (Narcissistic Phase) มีความเพอฝน 

(Magical thinking) มีความเปนอิสระ (Emancipation) แตยังตองพึ่งพอแม มีความคิดฝนเกี่ยวกับ

เรื่องเพศ เริ่มมีการสําเร็จความใครดวยตัวเอง เริ่มมีกิจกรรมทางเพศที่ไมใชการรวมเพศ เชน โทรศัพท

พูดคุยกันนาน วัยรุนตอนกลางเปนระยะที่ด้ือรั้น โมโหงาย มักจะมีความขัดแยงกับพอแมสูง เพื่อน          

มีอิทธิพลสูง เริ่มสนใจเพศตรงขาม การเปลี่ยนแปลงทางรางกายเริ่มสมบูรณเต็มที่ เปนระยะที่เริ่ม

ทดลองเกี่ยวกับเพศ ซึ่งถาขาดความรูและการปองกันจะกอใหเกิดปญหาต้ังครรภ ไมพึงประสงคหรือ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมทั้งโรคเอดส ยังคงมีความคิดเพอฝน วัยรุนระยะน้ีจึงมีปญหามากและ

บอยสุด เพศหญิงจะเริ่มมีพลงัทางเพศสูงข้ึนและเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมพูดคุยเปนสัมผัสกาย พฤติกรรม

ทางเพศเปนแบบคนหาและแสวงหาประโยชนสวนตัว เริ่มมีการนัดพบและมีเพศสัมพันธ วัยรุนตอนปลาย

มีลักษณะรูจักบทบาทของเพศเต็มที่ มีความเปนอิสระเต็มที่ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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คอนขางยอมรับการใหคําแนะนํางายกวาวัยตน ๆ ใหความสนใจตอคําแนะนําตาง ๆ รวมทั้งเรื่อง     

การปองกันปญหาการมีเพศสัมพันธ รางกายเจริญเติบโตเต็มที่ พฤติกรรมทางเพศเริ่มแสดงออกมากข้ึน 

เริ่มมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขามฉันทชูสาว 

สมองของวัยรุน 

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ (2558 : 8) ไดอธิบายวา มนุษยมีพัฒนาการทางสมอง 

ที่สําคัญอยู 2 ชวง คือ ชวงแรกเปนชวงของทารกในครรภและชวงที่สองคือ ชวงวัยเด็กเขาสูวัยรุน ดังน้ัน 

เดิมที่เช่ือวาการเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมนเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของวัยรุนน้ันเปนจริงเพียงสวนเดียว 

การเปลี่ยนแปลงของสมองก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหเด็กวัยรุนใชอารมณมากกวาเหตุผล เพราะสมองสวน 

Prefrontal Cortex เปนสวนที่มีหนาที่เกี่ยวกับการใชเหตุผลไตรตรองเพือ่การตัดสินใจเปนพื้นที่สวนสมอง

ที่พัฒนาหลังสุด และการที่วัยรุนชอบทําอะไรแปลกใหมอยูเสมอ ก็เปนผลของการเปลี่ยนแปลงฮอรโมน

และโครงสรางสมอง ทําใหมีความตองการแสวงหาสิ่งเราแปลกใหม เมื่อสมองสวนที่ทําหนาที่แสวงหา

สิ่งเราใหม ๆ เติบโตเต็มที่ ในขณะที่สมองสวนที่ทําหนาที่ในการตัดสินใจยังพัฒนาไมดีพอ ทําใหวัยรุน

ทําเรื่องเสี่ยงโดยไมคํานึงถึงผลที่จะตามมา ในขณะตัดสินใจวัยรุนจะใชสมองสวนที่ควบคุมอารมณ

ความรูสึกมากกวา ขณะที่ผูใหญใชสมองสวนที่ทําหนาที่ตัดสินใจมากกวาและวัยรุนมีแนวโนมจะอาน

สัญญาณทางอารมณผิด เชน เมื่อทดสอบใหอานอารมณของคนในสภาพที่กําลังมีความกลัว ก็จะตอบ

วามีอารมณโกรธ สับสน เศราเสียใจ วัยรุนอาจเขาใจคนรอบขางผิดไดงาย โดยเขาใจวาคนอื่นโกรธ

หรือไมพอใจตน ทั้งน้ี จะคอย ๆ ดีข้ึนเมื่อสมองสวนคิดตัดสินใจมีการพัฒนาเติบโตเต็มที่หลังอายุ 20 ป 

และการอยูรวมกันเปนกลุมของวัยรุน ยังทําใหวัยรุนมีแนวโนม ทําในเรื่องที่เสี่ยงหรือเปนอันตรายได

มากข้ึน ซึ่งลักษณะเชนน้ีจะคอย ๆ หายไปเมื่อเขาสูวัยผูใหญ นอกจากน้ี สมองของวัยรุนยังตอบสนอง

ตอฤทธ์ิกระตุนและฤทธ์ิของสารเสพติดและสุรามากกวาผูใหญ ทําใหเสี่ยงตอการเสพติดมากย่ิงข้ึน   

ในเรื่องของแรงจูงใจ เชน การรูจักรับผิดชอบทํางาน ที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จพบวา สมองสวนควบคุม

แรงจูงใจของวัยรุนทํางานนอยกวาของวัยผูใหญ วัยรุนจึงมีแนวโนมเลือกทําเฉพาะสิ่งที่ใหความเราใจ

มากพอหรือทําในสิ่งที่ไมตองลงแรงมาก การชักชวนใหวัยรุนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงตองเนนใหเห็น

ถึงประโยชนเฉพาะหนาที่จะไดรับมากกวา การพูดถึงผลที่จะไดรับในระยะยาว  

บัณฑิต ศรไพศาล (2556 : 15 - 17) ไดอธิบายวา ในวัยรุน สมองสวนที่เติบโตมากแลว คือ

สมองสวน Parietal Lobe และสวน Temporal Lobe ซึ่งควบคุมความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial) 

การรับรูตาง ๆ (Sensory) การฟง (Auditory) และการใชภาษา (Language) สวนของสมองที่ยังเติบโตไม

เต็มที่ คือ สมองสวนหนา (Frontal Lobe) ซึ่งสมองสวนหนาน้ีเปนสวนของการมีเหตุผลหรือการใช

วิจารณญาณช้ันสูง ดังน้ันเมื่อเผชิญปญหา วัยรุนจึงใชสมองสวน Amygdala แทน ซึ่งเปนสมองสวน      

ที่ตอบสนองตามสัญชาตญาณของอารมณมากกวาการใชวิจารณญาณเหตุผล จึงเปนเหตุใหวัยรุน        

ทําอะไรที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอันตรายอยางไรเหตุผล  
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จะเห็นไดวา ขณะที่พัฒนาการดานรางกาย อารมณ และสังคมของวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว แตสมองสวนคิดตัดสินใจยังพัฒนาไมเต็มที่ เมื่อตองเผชิญกับสภาพที่สายสัมพันธ        

ในครอบครัวเปลี่ยนไปและสภาพสังคมที่มีสิ่งกระตุนเรามากมาย จึงสงผลใหวัยรุนเสี่ยงตอการมีคานิยม  

ที่ไมเหมาะสมและมีพฤติกรรมที่เปนปญหาได  

ปญหาพฤติกรรมท่ีพบบอยในวัยรุน 

พนม เกตุมาน (2561) ไดอธิบายถึงปญหาพฤติกรรมที่พบบอยในวัยรุน มีดังน้ี 

 1.  ปญหาความสัมพันธกบัพอแม  

  วัยน้ีจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความเปนตัวของตัวเองคอนขางมาก การพูดจา   

ไมคอยเรียบรอย อารมณแปรปรวนเปลี่ยนแปลงงาย ความรับผิดชอบข้ึน ๆ ลง ๆ เอาแตใจตัวเอง ทําให

พอแม ผูปกครองหรอือาจารยหงุดหงิดไมพอใจ ถาใชวิธีการจัดการที่ไมถูกตอง เชน ใชวิธีดุดา วากลาว 

ตําหนิหรือลงโทษรนุแรง จะเกิดปฏิกิริยาตอตานเปนอารมณตอกัน ไมไดชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวัยรุน 

วิธีการจัดการกับปญหาเหลาน้ี เริ่มตนจากการทําความเขาใจความตองการของวัยรุน มีการตอบสนอง

โดยการประนีประนอมยืดหยุน แตก็ยังมีขอบเขตพอสมควร พยายามจูงใจใหรวมมือมากกวาการบังคับ

กันตรง ๆ หรือรุนแรง สรางความสัมพันธอันดี อยาหงุดหงิดกับพฤติกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ  

 2.  ปญหาการใชสารเสพติด (Substance Use Disorders) 

  ตามธรรมชาติของวัยรุนจะมีความอยากรูอยากเหน็อยากลองมาก ถาขาดการยับย้ัง

ช่ังใจหรืออยูในกลุมที่ใชสารเสพติดอาจมีการชักชวนใหใชรวมกัน บางคนไมกลาปฏิเสธเพื่อน บางคน

ใชเพื่อใหเหมือนเพื่อน ๆ เมื่อลองแลวเกิดความพอใจก็จะติดไดงาย 

 3.  ปญหาทางเพศ (Sexual Problems) 

  3.1 พฤติกรรมรักรวมเพศ (Homosexualism) เปนพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดปญหา

ตามมาไดมาก คนที่เปนรักรวมเพศมักจะเจอปญหาในการดําเนินชีวิตมากกวาคนทั่วไป ในบางสังคม  

มีการตอตานพฤติกรรมรักรวมเพศ มีการรังเกียจ ลอเลียน ไมยอมรับ ในบางประเทศมีกฎหมายลงโทษ

การมีเพศสัมพันธระหวางเพศเดียวกัน รักรวมเพศคือพฤติกรรมที่พึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกัน 

อาจมีการแสดงออกภายนอกใหเห็นชัดเจนหรือไมก็ได การชวยเหลือทําไดโดยการใหคําปรึกษาผูที่ 

เปนพอแมและผูปวย เพื่อใหปรับตัวได ไมรังเกียจลูกที่เปนแบบน้ี และผูปวยแสดงออกเหมาะสม 

  3.2 การสําเร็จความใครดวยตนเอง (Masturbation) ในวัยรุนการสําเร็จความใคร

ดวยตนเองเปนพฤติกรรมปกติ ไมมีอันตราย ไมมีผลเสียตอรางกายและจิตใจ ไมควรหมกมุนมาก

จนเกินไปจนเปนปญหาตอการใชเวลาทํากิจกรรมอยางอื่น 

  3.3 การมีเพศสัมพันธในวัยรุน (Sexual Relationship) มักเกิดจากวัยรุนที่ขาด

ความยับย้ังช่ังใจหรือมีปญหาทางอารมณและใชเพศสัมพันธเปนการทดแทน เพศสัมพันธในวัยรุนมัก

ไมไดย้ังคิดใหรอบคอบ ขาดการไตรตรอง ทําตามอารมณเพศหรืออยูภายใตฤทธ์ิของสารเสพติด ทําให
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เกิดปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การต้ังครรภ การทําแทง การเลี้ยงลูกที่ไมถูกตอง ปญหาครอบครัว

และกลายเปนปญหาสังคมในที่สุด  

 4.  ปญหาบุคลิกภาพ (Personality Problems) วัยรุนจะเปนวัยที่มีพัฒนาการ        

ของบุคลิกภาพอยางชัดเจนทั้งนิสยัใจคอ ความคิด การกระทํา และเปนรูปแบบที่สม่ําเสมอจนสามารถ

คาดการณไดวาในเหตุการณแบบน้ี เขาจะแสดงออกอยางไร ถาการเรียนรูที่ผานมาดีวัยรุนจะบุคลิกภาพ

ดีดวย ในทางตรงกันขามถามีปญหาชีวิตหรือเรียนรูแบบผิด ๆ จะกลายเปนบุคลิกภาพที่มีปญหา 

ปรับตัวเขากับคนอื่นไดนอย เอาตัวเองเปนศูนยกลางและจะเปนแบบน้ีไปตลอดชีวิต ถาเปนปญหามาก ๆ 

เรียกวา บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders)  

 5.  ความประพฤติผิดปกติ (Conduct Disorder) คือ โรคที่มีปญหาพฤติกรรมกลุม         

ที่ทําใหผูอื่นเดือดรอนโดยตนเองพอใจ ไดแก การละเมิดสิทธิคนอื่น การลักขโมย ฉอโกง ฉกชิงว่ิงราว 

ทํารายผูอื่น ทําลายขาวของ เกเร หรือละเมิดกฎเกณฑของหมูคณะหรือสังคม การหนีเรียน ไมกลับบาน 

หนีเที่ยว โกหก หลอกลวง ลวงเกินทางเพศ การใชสารเสพติด อาการดังกลาวน้ีมักจะเกิดข้ึนตอเน่ือง

มานานพอสมควรซึ่งสัมพันธกับปญหาในครอบครัว การเลี้ยงดู ปญหาอารมณ การรักษาควรรีบทําทันที 

เพราะการปลอยไวนานจะย่ิงเรื้องรังรักษายาก และกลายเปนบุคลิกภาพแบบอันธพาล (Antisocial 

Personality Disorders) 

ยุทธนา สกุลสุทธิวัฒน (2559 : 1) ไดกลาวถึง พฤติกรรมวัยรุนยุคปจจุบัน ซึ่งถือเปนปญหา 

ที่สําคัญอันดับตน ๆ ของไทยและเปนปญหาที่ใกลเคียงกับผูใหญ ย่ิงในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ทําให

วัยรุนสวนใหญมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตออันตรายมากข้ึน โดยเฉพาะปญหาโรคเอดสและการมีความคิดเรื่อง

เพศสัมพันธที่ผิด ๆ และปจจุบันวัยรุนมองการอยูรวมกันกอนแตงเปนเรื่องปกติ การมีคูนอนช่ัวคราว 

การสวิงกิ้ง การขายบริการทางเพศโดยเต็มใจมีจํานวนมากข้ึน และวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป ที่ต้ังครรภ

ไมพรอมมีแนวโนมสูงข้ึน อีกทั้งยังพบวัยรุนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเปนโรคเอดสมากข้ึน สาเหตุ

มาจากการมีสื่อที่กระตุนเด็กใหมีเพศสัมพันธกันงายและมากข้ึน ทั้งทางโทรศัพทมือถือ อินเตอรเน็ต 

รวมถึงการที่วัยรุนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยูกันเปนคู ทั้งยังมีเจตคติเดิม ๆ ที่คิดวาโรคเอดส      

เปนเรื่องของคนกลุมเสี่ยงแตจริง ๆ โรคเอดสอยูใกลตัวมากกวาที่คิด 

ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดปญหาในวัยรุน 

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ (2556 : 14 - 19) ไดกลาวถึง ปจจัยที่สงผลใหเกิด

ปญหาในวัยรุนมีทั้งปจจัยที่เปนสิ่งเราภายใน (Intrinsic Stimulus) และปจจัยภายนอก (Extrinsic 

Stimulus) ปจจัยที่เปนสิ่งเราภายใน หมายถึง สิ่งเราซึ่งเปนผลที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง  

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในรางกาย โดยไดรับอิทธิพลมาจากการทํางานของระบบตอมไรทอ ซึ่งผลิตฮอรโมน

ออกมาเพื่อกระตุนใหรางกายมกีารพฒันาอยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยเฉพาะตอมไรทอที่ทําหนาที่
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ควบคุมและกระตุนรวมทั้งผลิตฮอรโมนทางเพศ ไดแก ตอมใตสมองหรือตอมพิทูอิทารี (Pituitary 

Gland) และตอมเพศ (Gonads) อิทธิพลของปจจัยภายในที่มีผลตอวัยรุน ไดแก  

 1.  ฮอรโมนเพศ ในเพศชายที่สําคัญคือ ฮอรโมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) 

ฮอรโมนชนิดน้ีจะสงผลใหวัยรุนเพศชายมีลักษณะความเปนชายที่เห็นไดชัดเจนมากข้ึน และยังสงผล

โดยตรงตอพัฒนาการของการเกิดความรูสึกทางเพศข้ึน ในเพศหญิงที่สําคัญ ไดแก ฮอรโมนเอสตราดิโอล 

(Estradiol) ฮอรโมนฟอลลิคอวลาร (Follicular) และฮอรโมนโพรเจสเทอโรน (Progesterone) โดย

แตละชนิดจะมีคุณสมบัติในการกระตุนและควบคุมพัฒนาการทางเพศในเพศหญิง โดยฮอรโมน         

เอสตราดิโอล ฮอรโมนฟอลลิคอวลาร ซึ่งโดยภาพรวมจะมีอิทธิพลในการควบคุมคุณลักษณะของความ

เปนหญิง ตลอดจนกระตุนใหอวัยวะเพศของเพศหญิงเปลี่ยนจากลักษณะในวัยเด็กไปสูวัยผูใหญมาก

ข้ึน นอกจากน้ียังสงผลใหมีรูปรางที่ไดสัดสวนมากข้ึน มีประจําเดือนและมีการพัฒนาทางดานจิตใจ       

ที่เปนผูหญิงและเกิดความรูสึกตองการทางเพศข้ึนเชนเดียวกับเพศชาย ซึ่งความรูสึกที่เกิดข้ึนดังกลาว

เพศหญิงจะควบคุมอารมณและความตองการไดดีกวาเพศชาย 

 2.  ตอมใตสมองหรือตอมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) สรางฮอรโมนควบคุมการเจริญเติบโต

ของรางกายและกระดูก ทําใหอัตราการเติบโตของรางกายเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว สัดสวนของรางกาย

เปลี่ยนแปลงไปสูการเปนผูใหญ และตอมไพเนียลที่ผลิตฮอรโมนเมลาโทนิน ถารางกายสรางฮอรโมน

เมลาโทนินมากเกินไปทําใหเปนหนุมสาวชากวาปกติ แตถาสรางฮอรโมนเมลาโทนินนอยเกินไปทําให

เปนหนุมสาวเร็วกวาปกติ การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอยางรวดเร็วและการเติบโตเปนหนุมสาวเร็ว

กวาเพื่อน ๆ ก็มีผลตออารมณความรูสึกได เชน เกิดความรูสึกกังวลใจ อารมณเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

และรุนแรง บางครั้งเช่ือมั่นใจตัวเองสูงไมเช่ือฟงใคร บางครั้งเกิดความรูสึกหดหู รูสึกเหงา หว่ันไหว 

รูสึกไมมีใครเขาใจ 

ปจจัยที่เปนสิ่งเราภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกตาง ๆ ที่สามารถกระตุนใหเกิด

อารมณทางเพศข้ึน ไดแก 

 1.  สื่อรูปแบบตาง ๆ ในปจจุบันมีสื่อหลากหลายรูปแบบที่กระตุนใหวัยรุนเกิดอารมณ

ทางเพศ ทั้งในรูปแบบหนังสอื วารสาร ภาพยนตร และที่สําคัญปจจุบัน อินเตอรเน็ตไดถูกนํามาใชเปน

สื่อทางเพศอีกทางหน่ึง ระบบน้ีหากขาดการดูแลและการจัดการที่ดี จะทําใหมีการเผยแพรลุกลาม

อยางรวดเร็ว นอกจากจะย่ัวยุและกระตุนใหเกิดอารมณทางเพศไดงายและรวดเร็วแลว ยังอาจนําไปสู

การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอีกดวย 

 2.  สภาพสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เน่ืองจากมีการรับเอาวัฒนธรรมของชาติ

ตะวันตก ใหมามีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหวัยรุนมีความกลาแสดงออกมากข้ึน          

ทั้งทางดานการแตงกาย การคบเพื่อนตางเพศ ซึ่งมีอิสระมากข้ึน นอกจากน้ี สภาพของครอบครัวไทย

ที่เปลี่ยนไป ผูปกครองมีเวลาใกลชิดบุตรหลานนอยลงซึ่งเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ  
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 3.  ครอบครัวและการเลี้ยงดู  

  3.1 ความสัมพันธระหวางบิดามารดา ในบานที่บิดามารดามีความรักใครปรองดอง

กันดี เด็กยอมมีความสุข ทั้งทางรางกาย ทางอารมณ ทางสติปญญาและทางจิตใจของเด็ก สวนเด็ก        

ที่ขาดความสมบูรณเหลาน้ียอมกลายเปนเด็กที่มีปญหา บานที่มีลักษณะที่เปนบานแตก (Broken Home) 

คือ บิดามารดาแยกกันอยูหรือบิดามีภรรยาหลายคน แตบุตรของภรรยาแตละคนไมไดรับความรักและ

สิทธิเทากัน หรือมีการทะเลาะเบาะแวงตบตีระหวางบิดามารดา เหลาน้ีทําใหเด็กขาดความสุขในบาน 

เด็กที่เปนเด็กมีปญหามีหลายประเภท คือ 

   3.1.1 บิดามารดามีฐานะยากจน ไมมีเวลาอยูอบรมลูกเทาที่ควร ลูกก็กลายเปน

เด็กขาดผูปกครอง กลายเปนเด็กขางถนน 

   3.1.2 บิดามารดามีฐานะร่ํารวยมาก เด็กสามารถใชจายไดอยางฟุมเฟอยแตพอ

แมไมมีเวลาอบรมลูกเทาที่ควร จนทําใหเด็กลายเปนอันธพาลนอกบาน เด็กจะกระทําการที่รุนแรงได

อีกมาก เพราะมีเครื่องมือดี คือ บาน รถยนต และบางครั้งก็มีอาวุธเปนเครื่องมือดวย 

   3.1.3 บิดามารดาเอาใจใสมากเกินไป คอยใหความชวยเหลืออยูเสมอ แมวา

บางเรื่องเด็กจะชวยตัวเองไดแลวก็ตาม นอกจากน้ีบิดามารดายังคอยกลาววาจุกจิกเหมือนเปนเด็กเล็ก  ๆ

เสมอ ทําใหเด็กรูสึกวาตนขาดความรักและไมไวใจตนเองในการกระทําที่ถูกตอง ในกรณีน้ีเด็กจะทําตน

เหนือกวาคนอื่น ทําตนเปนหัวหนาในทางที่เสื่อมเสีย 

  3.2 ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัว ความยากจนนับวาเปนแรงผลักดัน

หรือเปนสาเหตุใหพอแมตองทอดทิ้งบุตรไดมาก เพราะตองรีบไปประกอบอาชีพ 

  3.3 สถานที่ต้ังของบาน บานที่ต้ังอยูในบริเวณหรือแหลงที่แออัด สกปรก บาน        

ที่อยูใกลโรงภาพยนตร สถานที่การพนันตาง ๆ เหลาน้ีชวยใหเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงไดงายหรือไมมี

สถานที่ใหเด็กเลน เด็กอาจถูกชักชวนใหเลนการพนัน สูบบุหรี่หรอืกินเหลา ซึ่งเปนเหตุจูงใจใหเด็กไปสู

ความเสื่อมอื่น ๆ อีกมาก  

ปจจัยปกปองสําหรับวัยรุน 

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ (2555 : 14 - 15) ไดกลาวถึง ปจจัยปกปองทางจิตใจ 

อารมณ และพฤติกรรมของวัยรุน ไดแก 

 1.  การสรางความผูกพันระหวางวัยรุนกับผูใหญในครอบครัว ในสถานศึกษา และในชุมชน 

ซึ่งเปนผูใหญที่คอยใสใจดูแลจัดกิจกรรมใหในเวลาวาง เอาใจใสเรื่องการคบเพื่อน 

 2.  ใหความรูและทักษะแกพอแม/ผูปกครองในการเลี้ยงดูลูกอยางมีคุณภาพ ดูแลวัยรุน

แบบเปนมิตรและไมใชวิธีการรุนแรง เชน การเขาหาและพยายามทําความเขาใจวัยรุน การสื่อสาร 

การตรวจการบาน การทํากิจกรรมรวมกัน การใหเวลาแกลูก  

 3.  การฝกทักษะการเลีย้งดูเด็กแกผูปกครองวัยรุนกลุมเสีย่ง เพื่อปรับทักษะการเลี้ยงดูและ

สรางสัมพันธภาพที่ดีกับลกูวัยรุน ซึ่งพบวา สงผลดีตอพฤติกรรมเด็กแมจะผานการฝกอบรมไปแลว 1 ป 
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 4.  การสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพระหวางโรงเรียนกับผูปกครองเกี่ยวกับปญหาพฤติกรรม 

ของวัยรุน  

 5.  การเสริมรายไดแกครอบครัวลดภาวะยากจน ความครอบคลุมของหลักประกัน 

 6.  การเพิ่มและกระจายบริการสุขภาพเชิงรุกสําหรับวัยรุนในชุมชน 

 7.  ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมปองกันปญหาวัยรุน  

วัยรุนแตละคนมีความเสี่ยงไมเทากัน จึงตองมีการวิเคราะหแยกแยะและมีแนวทางสงเสริม

และปองกันปญหาวัยรุนแตละกลุม โปรแกรมที่จะสงเสริมและปองกันปญหาวัยรุนที่สําคัญ คือ       

การพัฒนาทักษะชีวิต โดยใหวัยรุนมีสวนรวมในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม และสรางคานิยมและ

ความคาดหวังที่ถูกตองระหวางกัน 

 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน 

 

ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน 

ยุพา พูนขํา และคณะ (2553 : 21) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน 

หมายถึง พฤติกรรมซึ่งจะกอใหเกิดอันตราย หรือผลเสียตอตัววัยรุน ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม               

โดยที่ผูกระทําอาจทราบถึงผลที่จะเกิดข้ึนหรือไมก็ได 

ธันวรุจน บูรณสุขสกุล และคณะ (2558 : 92) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยง 

ในวัยรุน หมายถึง พฤติกรรมซึ่งกอใหเกิดอันตรายหรือผลเสียตอตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่งแวดลอม 

ซึ่งดวยธรรมชาติและพัฒนาการวัยรุนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

สติปญญา ทําใหเกิดลักษณะอยากรูอยากเห็น อยากลอง ชอบทาทาย ชอบต่ืนเตน สนุกสนาน ตองการ

เปนที่ยอมรับ ทําใหวัยรุนมีการแสดงออกอยางมากโดยขาดการยับย้ังช่ังใจตนเอง จึงทําใหพฤติกรรม

เสี่ยงตาง ๆ พบไดบอยในวัยรุน  

พนม เกตุมาน (2559 : 1) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน หมายถึง 

พฤติกรรมที่นํามาหรือเปนสาเหตุใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนินชีวิต ทําใหรางกายเปนอันตราย สูญเสีย

หนาที่ ขาดโอกาสพัฒนาตามปกติหรือเสียชีวิต วัยรุนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงมาก เน่ืองจากจิตใจวัยน้ี

ตองการความสนุกสนาน ต่ืนเตน ตองการเปนที่ยอมรับของคนอื่น อยากรูอยากเห็น อยากลอง มีอารมณ

ทางเพศมากข้ึนแตยังขาดการย้ังคิด ไตรตรองและการควบคุมตนเอง และเกิด ผลเสียตามมา  

กุลกานต อภิวัฒนลังการ (2560 : 1) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน 

หมายถึง พฤติกรรมใด ๆ ที่สงผลกระทบทางลบตอดานจติสังคม ซึ่งจะขัดขวางการมีพฒันาการที่เหมาะสม

ของวัยรุน เชน การใชสารเสพติด การทําผิดกฎหมาย การบริโภคอาหารที่ไมสงเสริมสุขภาพ การขับรถ

ประมาท การปรับตัวทางดานจิตสังคมที่ไมเหมาะสม เปนตน 
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จากขางตนสามารถสรุปความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน หมายถึง การปฏิบัติ

หรือการกระทําของวัยรุนที่ทําใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินชีวิต ทําใหรางกายเปนอันตราย สูญเสีย

หนาที่ ขาดโอกาส สงผลกระทบตอรางกายและจิตใจ หรือเกิดความไมปลอดภัยในชีวิต จนทําให           

ไมสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติหรือมีผลถึงข้ันเสียชีวิต 

ประเภทของพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน  

ธันวรุจน บูรณสุขสกุล และคณะ (2558 : 92 - 93) ไดแบงประเภทของพฤติกรรมเสี่ยง            

ในวัยรุนเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

 ประเภทที่ 1 พฤติกรรมที่ไมย้ังคิด มักเกิดจากความหุนหันพลันแลนไมคิดถึงอันตราย     

ที่ตามมา เชน การเลนกีฬาที่โลดโผนอันตราย การรับประทานอาหารมากไปหรือนอยไป ซึ่งทําใหวัยรุน

ทําไปดวยความสนุกคึกคะนองโดยไมคํานึงถึงผลที่จะตามมา 

 ประเภทที่ 2 พฤติกรรมการไมปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ อาจเริ่มตนจากความรุนแรง 

ที่เปนการกระทําในลักษณะที่ไมเหมาะสมแตยังไมเปนอันตรายตอบุคคลอื่นนัก เชน ด้ือ สงเสียงดัง 

พูดหยาบคาย แตงกายไมเรียบรอย ไมเรียนหนังสือ ข่ีมอเตอรไซดเสียงดังและหวาดเสียวหรือแขงขัน

บนถนน วัยรุนสวนใหญรูวาพฤติกรรมแบบน้ีไมดีไมเหมาะสมแตก็อดทําไมได ในขณะที่วัยรุนบางคน

คิดวาไมใชเรื่องเสียหาย  

 ประเภทที่ 3 พฤติกรรมละเมิดกฎเกณฑและสิทธิผูอื่น เปนพฤติกรรมที่มีความรุนแรง 

ทําใหผูอื่นหรือสังคมเดือดรอน เชน เกเร กาวราว ขโมย ทํารายรางกายผูอืน่ ทําลายทรัพยสินสาธารณะ 

ลวนลามเพศตรงขาม และทําความผิดตอกฎหมายหรือกออาชญากรรมที่มีความรุนแรงซับซอนตาง ๆ 

เน่ืองจากตองการที่จะกระทําสูงและการควบคุมตัวเองตํ่า  

 ประเภทที่ 4 พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมกับวัย และอาจนํามาซึ่งปญหาตอตนเอง

และผูอื่น ไดแก การสนใจเรื่องเพศมากจนเกินปกติ การหมกมุนกับการสําเร็จความใครดวยตนเอง 

การแสดงออกทางเพศที่ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ การยุงยวนหรือเลาโลมทางเพศ การมีเพศสัมพันธ 

การทําแทง การใชชีวิตคูสามีภรรยาในวัยรุนและการสําสอนทางเพศ 

 ประเภทที่ 5 พฤติกรรมการใชยาหรือสารเสพติด เปนพฤติกรรมที่วัยรุนใชหาความสุข 

หรือแกไขความทุกขใหหมดไปในระยะเวลาอันสั้น เริ่มตนจากการใชสารเสพติด เชน บุหรี่ เหลา ไปใช

สารเสพติดที่รุนแรงมากข้ึน เชน ดมกาว ยาบา เฮโรอีน ฯลฯ 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน 

พนม เกตุมาน (2559 : 2) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน ดังน้ี 

 1.  ครอบครัว (Home) หรือที่อยูอาศัย ชุมชนแวดลอม ความปลอดภัยในบาน เมื่อวัยรุน 

อยูในบานอยูในชุมชนที่ดี ก็จะทําใหพวกเขามีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิด

ปญหาตาง ๆ  
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 2.  การเรียนและการทํางาน (Education and Employment) เปาหมายอาชีพและ

ความหวัง ในชีวิต วัยรุนทุกคนลวนมีเปาหมายในชีวิต แตละคนลวนมีเปาหมายแตกตางกันออกไป 

และทุกคนก็หวังวาจะทําเปาหมายน้ันใหประสบผลสําเร็จ แตเน่ืองดวยปจจัยหลาย ๆ ดาน ทําให       

ไมสามารถทําได บางคนอาจหมดกําลังใจจะทําตอ มีความทอแทสิ้นหวัง จึงกอใหเกิดความเสี่ยงได 

 3.  การกิน (Eating) พฤติกรรมการกิน ไมวาวัยรุนหญิงหรือวัยรุนชายลวนตองการ           

มีรูปรางที่ดี ไมอวนเกินและไมผอมเกิน ใหมีความกังวลในการกินตลอด และอาจกอใหเกิดคามเสี่ยงตอ

สุขภาพจิตได 

 4. กิจวัตรประจําวันและการคบเพื่อน (Activity and Friends) การทํากิจวัตรประจําวัน

ของวัยรุน เพื่อนมีอิทธิพลอยางมาก หากคบเพื่อนที่ดีวัยรุนก็จะทํากิจกรรมที่ดีมีประโยชน แตหากคบ

เพื่อนไมดีก็จะมีความเสี่ยงที่จะทํากิจกรรมที่ไมดีสงผลตอพฤติกรรมไมดีเชนกัน 

 5. การลองใชสารเสพติด (Drug Abuse) หรือการลองบุหรี่หรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

วัยรุนเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น มีความตองการในสิ่งที่แปลกใหม การคบเพื่อนหรืออยูในกลุม 

ที่ มั่วสุมในเรื่องของยาเสพติดและแอลกอฮอล วัยรุนก็มีความเสีย่งอยางมากที่จะติดสารเสพติดเหลาน้ี  

 6. พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Activities) การเรียนรูเรื่องเพศเปนสิ่งสําคัญ ถึงแมวา

เมื่อพูดถึงเรื่องน้ีวัยรุนบางคนอาจจะอายไมอยากรับฟง แตการใหความรูเรื่องเพศศึกษาจะเปนประโยชน

อยางมากในการดําเนินชีวิต ไมวาจะเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การมีเพศสัมพันธ           

การปองกันและพฤติกรรมที่แสดงออกทางเพศ เปนตน 

 7. พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง (Safety/Violence/Abuse) 

วัยรุน เปนวัยที่ใจรอน วูวาม ไมชอบทําตามคําสั่ง ทําใหเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุไดงาย อีกทั้งยังชอบ 

ชกตอย พกพาอาวุธ และบางคนก็ประสบปญหาภายในครอบครัว ถูกทารุณกรรมและลวงละเมิดทางเพศ 

ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนสงผลตอพฤติกรรมวัยรุนไดทั้งน้ัน 

 8.  ความรูสึกเบื่อหนาย ทอแทในชีวิต (Suicidal Idea) ชีวิตวัยรุนของทุกคนลวน

แตกตางกัน บางคนถึงแมยากจน แตเขาก็มีความอดทนเปนพื้นฐานทางจิตใจที่มั่นคงไมวามีอุปสรรค

เขามาแคไหนเขาก็ผานพนมันไปได แตมีวัยรุนบางคนที่ไมมีความอดทน ออนแอ ไมมีประสบการณ

เลวรายในชีวิต เจอกับสถานการณที่ไมคุนเคย ไมสามารถทนตอปญหาไดก็อาจเกิดความรูสึกเบื่อหนาย

ทอแท สิ้นหวัง คิดฆาตัวตายได ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่อันตรายมาก 

สาเหตุของการมีพฤติกรรมเสีย่งในวัยรุน 

พนม เกตุมาน (2559 : 3) ไดกลาวถึงสาเหตุของการมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน เกิดจากปจจัย

ทางจิตใจและสังคมของวัยรุนดังน้ี 

 1.  ขาดความรูและทักษะ ความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับวัยรุน ไดแก ความรูเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย อันตรายและความเสี่ยงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ การแกไข
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ปญหาตาง ๆ ในชีวิต การจัดการอารมณเพศตนเอง การปฏิเสธ การมีกิจกรรมที่เปนสุขมีประโยชนตอ

ตนเองและผูอื่น 

 2.  ขาดความตระหนัก วัยรุนมีความรูและทักษะในการปองกันความเสี่ยง แตยัง        

ขาดความตระหนักและความจริงจังในการปองกันตนเอง เห็นประโยชนของการปองกันและโทษหรือ         

พิษภัยของพฤติกรรมเสี่ยง จนใชเปนหลักในจิตใจที่จะไมทําพฤติกรรมน้ัน 

 3.  ขาดการควบคุมตนเอง ความรู ทักษะและความตระหนักอาจไมชวยปองกันความเสี่ยง 

ถาวัยรุนไมมีการควบคุมตนเองดีเพียงพอ อาจคลอยตามเพื่อนหรือสิ่งแวดลอมได เหลาและยาเสพติด

เปนสาเหตุที่ทําใหจิตใจเสียการควบคุมตนเอง อาจทําใหมีพฤติกรรมเสี่ยงได 

 4. ขาดวิธีที่ทําใหตนเองพึงพอใจที่ถูกตอง วัยรุนตองการกิจกรรมที่ชวยใหตนเองเกิด

ความพึงพอใจ ความสุข แตถูกตองเปนที่ยอมรับได วัยรุนที่มีจุดเดน เปนที่ยอมรับของเพื่อนดานบวก

อยูแลว เชน การเรียน กีฬา ดนตรี ฯลฯ จะไมแสวงหากิจกรรมดานลบที่อาจเปนพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ   

 5. ปญหาทางจิตใจ อารมณหรือโรคทางจิตเวช ทําใหขาดความสุข เก็บกดความทุกขใจ 

ความกาวราวหรือเคยโดยกระทําทารุณทางกายหรือเพศ จะแสดงออกเปนพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ เพื่อ

ชดเชย ปดบัง หรือระบายอารมณเปนพฤติกรรมเสี่ยง เชน การใชยาเสพติดเพื่อลดความเครียดหรือ

อารมณเศรา 

 6. อิทธิพลของสิ่ งแวดลอม ทัศนคติและแบบอยางในครอบครัว ความเปนสุข              

ของครอบครัว อิทธิพลของกลุมเพื่อน การตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อนและสังคม การชักจูงใจ          

จากแฟช่ัน ดารา นักรอง โฆษณา คานิยมทางวัตถุนิยม 

การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน 

ยุพา พูนขํา และคณะ (2553 : 25) ไดอธิบายถึงการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุน ทําไดโดย

ลดปจจัย สาเหตุ และเพิ่มปจจัยปองกันและจัดการสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม ดังน้ี 

 1.  ใหความรูที่จําเปนสําหรับวัยรุน ไดแก การเปลี่ยนแปลงตนเองในวัยรุน ความรู

เกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายและความเสี่ยงตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต ความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ 

 2.  การฝกทักษะในการจัดการอารมณและความคิดตนเอง จัดการกับอารมณและอารมณ

ทางเพศตนเอง การแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิต การปฏิเสธ การมีกิจกรรมที่เปนสขุเปนประโยชนตอตนเอง

และผูอื่น 

 3.  สรางความตระหนักในการปองกันความเสี่ยง จริงจังตอการปองกันตนเอง เห็นประโยชน

ของการปองกันและเห็นโทษหรือพิษภัยจากพฤติกรรมเสี่ยง จนใชเปนหลักในการที่จะไมทําพฤติกรรมน้ัน 

 4.  ฝกควบคุมตนเอง ฝกจิตใจใหเขมแข็ง การรูจักควบคุมจิตใจ รูจักย้ังคิด ฝกระเบียบ

วินัยที่มาจากภายในใจตนเอง ฝกการปฏิเสธเหลาและยาเสพติดที่เปนสาเหตุที่ทําใหจิตใจเสียการ

ควบคุมตนเอง 
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 5.  ชวยใหวัยรุนมีกิจกรรมที่ทําใหตนเองพึงพอใจทีถู่กตอง เพราะวัยรุนตองการกิจกรรม

ที่ชวยใหตนเองเกิดความพอใจ ความสุขแตถูกตองเปนที่ยอมรับ วัยรุนที่มีจุดเดนที่เปนที่ยอมรับ       

ของเพื่อนอยูแลว จะไมแสวงหากิจกรรมดานลบที่อาจเปนพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ  

 6.  สรางสิ่งแวดลอมที่ดี พอแมเปนแบบอยางและมีทัศนคติที่ดีตอลูก แสวงหากิจกรรม 

ที่เปนประโยชน ครอบครัวมีความสุข ทัศนคติดีตอการเรียนรูที่ถูกตอง สงเสริมกลุมเพื่อนที่ดี ใหเปน  

ที่ยอมรับของเพื่อน ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ความหมายของพฤติกรรมทางเพศ 

Kirkendall (1965 อางถึงใน ณฐาภพ ระวะใจ, 2554 : 11) ไดกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศ

วาเปนสัญชาตญาณอยางหน่ึงตามธรรมชาติมนุษย  

กองแกว ยวนบุญหลิม (2555 : 7) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง 

การแสดงออกหรือคาดวาจะกระทําเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ไดแก การวางตัว การไปเที่ยวตามลําพัง

สองตอสอง การไปมาหาสู การอยูตามลําพังในที่ลับตา การจับมือถือแขน การโอบกอดและจูบ                

การมีเพศสัมพันธรวมถึงการใชวิธีการคุมกําเนิด 

ศิริวรรณ ทุมเช้ือ (2561 : 101) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมทางเพศวา หมายถึง 

พฤติกรรมมีเพศสัมพันธกอนสมรสหรือการแสดออกดวยการกระทํา ไดแก การคบเพื่อนตางเพศ           

การโอบกอด การจูบ การจับมือถือแขนในที่สาธารณะอยางเปดเผยและในสถานที่ลับตาคน 

ทรรศนกร อินทรเพ็ญ (2560 : 1) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง 

การกระทําหรือการปฏิบัติตนที่เกีย่วของกับเรื่องเพศโดยครอบคลุมพฤติกรรมที่แสดงออกภายนอก คือ

พฤติกรรมที่มองเห็นดวยตาเปลา โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศแบงออกเปน 4 ปจจัย 

คือ ครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรม 

ปณณพัฒน จันทรสวาง (2561 : 1) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง 

การแสดงออกทีเ่กี่ยวกบัเรือ่งเพศทีป่รากฏใหเหน็ไดในวัยเด็ก เชน การสัมผัสหรือการสํารวจอวัยวะเพศ 

การเรียนรูศัพทเกี่ยวกับเรื่องเพศ การเลียนแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ การแสดงความสงสัย

และถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมถึงพฤติกรรมบางอยาง เชน การอยากเห็นคนเปลือยหรือ        

อยากเปลือยใหคนอื่นเห็น การแสดงพฤติกรรมทางเพศเกี่ยวของกับหลายปจจัย ทั้งพัฒนาการทาง 

ดานรางกาย อารมณ สังคม และการเรียนรูของแตละคน  

จากขางตนสามารถสรุปความหมายของคําวา พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระทําหรือ

การแสดงออกเกี่ยวกับเพศหรือการจะกระทําเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งเปนสัญชาตญาณอยางหน่ึงของมนุษย 

ซึ่งพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนปจจุบันเห็นเดนชัดกวาแตกอน เน่ืองจากการมีการถายทอดวัฒนธรรม

จากตางประเทศเขามา ทําใหมีอิทธิพลตอวัยรุน เชน การแตงกาย อิสรเสรทีางเพศและสื่อตาง ๆ ที่มีมาก 

ทําใหวัยรุนขาดการย้ังคิด ปลอยตัวปลอยใจไปตามความปรารถนาของธรรมชาติ  
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พฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  

ยุพา พูนขํา และคณะ (2553 : 33) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน โดยแบงออก 

เปนประเภทตาง ๆ ดังน้ี  

 1.  การสําเร็จความใครดวยตนเอง (Masturbation) หมายถึง ความรูสึกที่เกิดข้ึน        

ตามธรรมชาติของมนุษยที่เกิดจากอิทธิพลของฮอรโมนเพศที่ทําใหมีการพัฒนาลักษณะทางเพศ            

ในขณะเดียวกัน ก็กระตุนใหเกิดแรงขับทางเพศ โดยปกติบุคคลเมื่อไดรับการกระตุนอารมณทางเพศ 

รางกายและสมองจะสั่งการใหรูสึกถึงการมีอารมณทางเพศและการตอบสนองทางเพศ โดยการสําเร็จ

ความใครดวยตนเองหรือการมีเพศสัมพันธได แมวาการสําเร็จความใครดวยตนเองจะชวยลดความ      

ตึงเครียดทางเพศลงได แตวัยรุนตองมีการกระทําที่เหมาะสม 

 2.  การสัมผัส (Pitting) หมายถึง การที่วัยรุนชายเริ่มสัมผัสเตานมของเพศตรงขาม       

ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการทางเพศและอิทธิพลของฮอรโมนเพศ ทําใหวัยรุนเกิด

ความอยากรู อยากลอง ยังมีการศึกษาวาวัยรุนชายมีการสัมผัสเตานมของวัยรุนหญิงครั้งแรกเมื่อตอน

อายุ 13 - 18 ป และพบวาวัยรุนหญิงถูกสัมผัสเตานมครั้งแรกอายุระหวาง 17 - 19 ป 

 3.  การมีเพศสัมพันธทางปาก (Oral Sex) หมายถึง การใชปากสัมผัสกับอวัยวะเพศ

ขณะที่มีเพศสัมพันธซึ่งเปนพฤติกรรมทางเพศที่ปฏิบัติกันมาก เปนทางหน่ึงที่ทําใหติดเช้ือเอชไอวี 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการอักเสบติดเช้ือภายในชองปากไดงาย 

 4.  การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก (Anal Intercourse) การสอดใสอวัยวะสืบพันธุ

เพศชายเขาไปในทวารหนักของคูนอน ซึ่งเปนพฤติกรรมทางเพศแบบหน่ึงที่พบทั้งเพศหญิงและชาย 

ซึ่งพฤติกรรมแบบน้ีจะมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวีสูงกวาการมีเพศสัมพันธทางชองคลอด         

การมีเพศสัมพันธทางทวารหนักถือวาเปนพฤติกรรมปกติของกลุมชายรักรวมเพศ และถือวาเปน

พฤติกรรมผิดปกติถาเกิดข้ึนกับคูนอนเพศชายและเพศหญิง 

 5.  การมีเพศสมัพนัธกับเพศเดียวกัน (Homosexual) หมายถึง การมีพฤติกรรมทางเพศ

ระหวางเพศหญิงหรือเพศชายดวยกัน วัยรุนที่เริ่มมีพฤติกรรมแบบน้ีอาจจะเปนผลมาจากการไดรับ

อิทธิพลจากกลุมเพื่อนหรือจากปจจัยอื่นที่มีผลทําใหพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทั้งน้ี วัยรุนสามารถที่จะผลัก

ความรูสึกเหลาน้ีใหเขาหาความรูสึกสนใจเพศตรงขามไดเวนแตคนที่มีปญหาในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 6.  การมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม (Heterosexual Intercourse) หมายถึง พฤติกรรม

ทางเพศระหวางเพศชายกับเพศหญิง จากการที่ วัยรุนเปนวัยที่อยากรูอยากลองและอยูในชวง

เปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะในระยะที่สอง ผลจากการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนเพศ ทําใหวัยรุน             

มีความต่ืนตัวทางเพศ เปนวัยที่มีพลังทางเพศมากและอาจทดลองมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม 

พฤติกรรมทางเพศในวัยรุนชายท่ีเปนปญหา  

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ (2558 : 22) ไดกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศในวัยรุนชาย

ที่เปนปญหา ไดแก 
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 1.  การอานการตูนลามกและสื่อลามก เพื่อการศึกษาซึ่งไมถูกตอง เพราะสื่อเหลาน้ี

มักจะมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเปนความจริง ซึ่งอาจทําใหเกิดการขาดการยับย้ังช่ังใจและ       

อาจเกิดการขมขืนไดและสงผลเสียตาง ๆ ตามมา 

 2.  การทดลองมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม โดยอาจจะเปนเพื่อนหญิงหรือหญิง       

ขายบริการทางเพศ สิ่งเหลาน้ีอาจกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธตามมา หากไมปองกันดวย       

การใชถุงยางอนามัยเพื่อชวยการปองกันปญหาตาง ๆ เชน ปญหาการต้ังครรภ โรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ ปญหาการทําแทง เปนตน 

 3.  การสําสอนทางเพศ โดยการมีเพศสัมพันธกับผูหญิงหลาย ๆ คน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะ

เสี่ยงตอการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงาย 

พฤติกรรมทางเพศในวัยรุนหญิงท่ีเปนปญหา  

ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล และคณะ (2558 : 23) ไดกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศในวัยรุนหญิง

ที่เปนปญหา ไดแก 

 1.  การแตงตัวใหเปนที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงขาม โดยไมคํานึงถึงความเหมาะสม

และความปลอดภัย เชน ใสเสื้อสายเด่ียว เสื้อเกาะอก กางเกงเอวตํ่า เปนตน จะเสี่ยงตอการเกิด

อาชญากรรมทางเพศไดงาย 

 2.  การยอมมีเพศสัมพันธกับคูรักเพราะคิดวาความสัมพันธจะมั่นคง ซึ่งเปนการแสดงออก

ที่ผิด เพราะการที่ผูหญิงยอมมีเพศสัมพันธ จะทําใหฝายชายคิดวาผูหญิงอาจเคยมีเพศสัมพันธกับ    

คนอื่นมาแลว นอกจากน้ี ยังเปนการทําใหพอแมและบุคคลที่รักเราตองเสียใจกับพฤติกรรมของเรา 

และยังอาจติดโรคเอดสจากคนรักหรือต้ังครรภโดยไมต้ังใจได 

 3.  การมีเพศสัมพันธกับคนอื่นไดงายหากเคยมีเพศสัมพันธมาแลว ผูหญิงที่เคยมี

เพศสัมพันธกับคนรักไปแลว มักจะยอมมีเพศสัมพันธกับคนรักคนตอมาหรือเพื่อเหตุผลอื่น เชน เพื่อ

แลกกับเงินที่มาซื้อสิ่งของราคาแพงตามที่ตนตองการ เพราะคิดวาตนเองไมบริสุทธ์ิแลวไมมีอะไร             

จะเสียอีกแลว ความคิดเชนน้ีไมถูกตอง เพราะคนทุกคนมีคุณคาและศักด์ิศรีในตัวเอง การที่เคยมี

เพศสัมพันธมากอนในอดีตไมไดทําใหคุณคาของตัวเราลดลง หากการกระทําของตัวเราในปจจุบันและ

อนาคตตางหากจะเปนตัวบงบอกถึงคุณคาและศักด์ิศรีของเรา  

ความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน 

อาภาพร เผาวัฒนา (2555 : 14) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน 

หมายถึง การกระทําทั้งโดยต้ังใจและไมต้ังใจใหเกิดผลเสียตอสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม            

เกิดความเสี่ยงตอชีวิต พิการ ทุพพลภาพ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุนเปนพฤติกรรมที่สงผลตอ 

การติดเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การต้ังครรภกอนวัยอันควรและการทําแทงที่ผิดกฎหมาย 

สุพัตรา อักษรรัตน (2556 : 10) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน 

หมายถึง การกระทําของวัยรุนที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการต้ังครรภ
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ไมพึงประสงค การด่ืมสุราหรือด่ืมเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล การใชสารเสพติดกอนการมีเพศสัมพันธ 

การเที่ยวสถานเริงรมยและการเที่ยวกับเพื่อนตางเพศ ซึ่งการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศกอใหเกิดผลเสยี

ตอสุขภาพอนามัย 

บุษบาณ ญาณสมเด็จ (2559 : 1) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน 

หมายถึง การปฏิบัติที่ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยเฉพาะโรคเอดส เชน การมี

เพศสัมพันธเร็วต้ังแตอยูในชวงวัยรุน การมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการโดยไมใชถุงยางอนามัยหรือ       

การมีจํานวนคูนอนมากกวา 1 คน  

สาลินี แนวหลา (2559 : 12) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน 

หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ และการต้ังครรภกอนวัยอันควร ไดแก 

การอยูตามลําพังกับคูรักหรือเพื่อนตางเพศ การแสดงความรักกับคูรักหรือเพื่อนตางเพศ การไปเที่ยว

สถานเริงรมย การไปเทีย่วกับคูรักหรือเพื่อนตางเพศ การด่ืมแอลกอฮอลหรือสารเสพติด การมีเพศสัมพันธ

กอนวัยอันควร การไมใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ 

นงพงา ลิ้มสุวรรณ (2560 : 1) ไดใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน 

หมายถึง การปฏิบัติที่ทําใหเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส ไดแก การมีเพศสัมพันธ

เร็วต้ังแตอยูในชวงวัยรุนตอนตน การมีเพศสัมพันธกับหญิงบริการหรือคูนอนโดยไมใชถุงยางอนามัย 

การมีคูนอนมากกวา 1 คน  

จากขางตนสามารถสรุปความหมายของคําวา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุน หมายถึง 

การที่วัยรุนชายและหญิงมีพฤติกรรมหรือการกระทําตอเพศตรงขาม เปนการกระทําทั้งโดยต้ังใจและ 

ไมต้ังใจ ที่มีผลหรือโอกาสที่จะทําใหเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

พฤติกรรมวัยรุนท่ีเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

สุภวรรณ เจตวงศ และคณะ (2554 : 26) ไดกลาวถึงพฤติกรรมวัยรุนที่เสี่ยงตอการมีเพศสมัพันธ 

ไดแก  

 1.  ใหความสนใจเพศตรงขามมาก โดยวัยรุนกลุมน้ีเมื่อเจอเพศตรงขามจะเปนฝายเริ่ม

เขาไปทักทาย พูดคุยทําความรูจักสนิทสนม ซึ่งจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธได 

 2.  มีแฟน มีคูรัก วัยรุนที่มีแฟนหรือมีคูรัก จะมีความไววางใจกันมาก มีโอกาสอยูกัน

ตามลําพังหรืออารมณพาไป ทําใหเกิดมีเพศสัมพันธ 

 3.  มีเพื่อนที่เคยมีเพศสัมพันธ อาจจะมีเพื่อที่เคยมีเพศสัมพันธมาบางหรืออาจบอยครั้ง

แลวมาเลาประสบการณใหฟงจนทําใหเกิดความอยากรูอยากลอง 

 4.  คิดวาเรื่องการเสียตัวเปนเรื่องธรรมดา วัยรุนอาจคิดวาการเสียตัวเปนเรื่องสนุก        

ไมเสียหาย ซึ่งเปนความคิดที่ผิดและทําลายขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย คานิยมทางเพศ 

ที่เปลี่ยนไป ไมรักนวลสงวนตัว วัยรุนกลุมน้ีมักยอมใหผูชายถูกเน้ือตองตัวไดงายทั้งคูรักและเพื่อน  
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 5.  ชอบเที่ยวกลางคืน การไปเที่ยวกลางคืนมักพบเพศตรงขามมากหนาหลายตาและ

อาจรูจักมานาน อาจเผลอตัวเผลอใจมีเพศสัมพันธได 

 6.  แตงตัวไมสุภาพ เปนพวกที่ชอบแตงตัวเห็นเน้ือหนัง เสื้อสายเด่ียวเกาะอก กระโปรงสั้น 

เสื้อรัดรูป เสื้อกลาม เสื้อบาง เสื้อคอลึก เปนตน 

 7.  ใชจายฟุมเฟอย วัยรุนจํานวนหน่ึงชอบใชเงนิฟุมเฟอยและยอมเสียตัวเพื่อแลกกับเงิน 

แลวนําเงินไปใชจายฟุมเฟอย นําไปเที่ยวหรือใชของราคาแพง 

 8.  บิดามารดาปลอยปละละเลย อาจไมมีเวลาหรอืมเีวลาแตไมสนใจดูแลอบรมเพราะคิดวา

บุตรโตแลว บุตรอาจประพฤติออกนอกทางไปคบเพื่อนตางเพศ จนเกิดเปนปญหาตามมาภายหลังได 

 9.  อยูหองเชา หอพัก คอนโดมิเนียม อพารทเมนท มักเปนโอกาสใหผูชายไปหา หรือ

ผูชายติดตามไปสง เมื่ออยูกันสองตอสองมีโอกาสสูงที่จะมีเพศสัมพันธ 

 10. สื่อกระตุนอารมณทางเพศตาง ๆ อาจทําใหเกิดอารมณทางเพศได อาจเกิดความ

อยากรูอยากลองหรือเห็นวาเรื่องเพศสัมพันธเปนเรื่องธรรมดา เพราะเห็นจากสื่อบอย ๆ  

 11. สารเสพติดหรอืของมนึเมา สารเสพติดหรือของมึนเมาจะทําใหขาดสติ ขาดความย้ังคิด

บางอยางอาจกระตุนใหเกิดอารมณทางเพศจนเปนเรื่องที่อันตราย สําหรับผูเสพสารเสพติดบางอยาง

กระตุนใหเกิดอารมณทางเพศจนนําไปสูการมีเพศสัมพันธในที่สุด  

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  

บุษบาณ ญาณสมเด็จ (2559 : 1) ไดอธิบายถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของวัยรุน ประกอบดวยปจจัย ดังน้ี 

 1.  ความเช่ือและคานิยม จากพัฒนาการทางดานจิตสังคมของวัยรุนที่มักมีการแสวงหา

ความเปนตัวของตัวเองและตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน ทําใหวัยน้ีงายตอการถูกชักชวนใหทํา

กิจกรรมที่เห็นวาตนเองเปนที่ยอมรับมากข้ึนในกลุมเพื่อน 

 2.  สิ่งพิมพและสื่อทีม่ีสวนกระตุนความรูสึกทางเพศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําให 

ขอมูลขาวสาร สื่อมวลชนมีอิทธิพลและบทบาทที่สําคัญย่ิงตอพฤติกรรมของวัยรุน 

 3.  สถานที่พักอาศัย สิ่งแวดลอม มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล วัยรุนที่อาศัย

อยูเพียงลําพังในสิ่งแวดลอมที่งายตอการเขาถึงแหลงบริการทางเพศหรือแหลงบันเทิง ทําใหเสี่ยงตอ

การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

 4.  ความผูกพันในครอบครัว (Family Conceitedness) เปนความรูสึกใกลชิดตอบิดา

มารดา การรับรูถึงการดูแลเอาใจใสที่ไดรับจากครอบครัว การมีความพึงพอใจตอสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัว รวมถึงความรูสึกวามีความสําคัญเปนที่รักและตองการของครอบครัว ทั้งน้ีครอบครัวที่มี

บุตรเปนวัยรุนตองมีความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการในชวงวัยรุนดวย หากครอบครัว  

ไมเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนก็จะมีผลตอความสัมพันธในครอบครัวระหวางวัยรุนกับผูใหญได 
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ซึ่งมีผลกระทบตอความผูกพันดานจิตใจ ทําใหวัยรุนชอบอยูกับเพื่อนมากกวาอยูกับครอบครัวและ         

มีแนวโนมที่จะทําตามกลุมเพื่อนและมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได  

 5.  การรับรูบรรทัดฐานกลุมเพื่อน (Perceived Peer Norm) ในระยะวัยรุนเพื่อนจะมี

อิทธิพลอยางมากในการตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธซึ่งเพื่อนสนิท

มักจะเปนแหลงขอมูลขาวสารที่สําคัญ เพราะเพื่อนในกลุมเดียวกันมักมีลักษณะคลายกันและมีอายุ

ใกลเคียงกัน และอิทธิพลจากตัวแบบในสังคมหรือเพื่อนในกลุมเดียวกันมีผลตอพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพของวัยรุนไดเชนกัน 

 6.  การรับรูพฤติกรรมเสี่ยง (Perceived Risk Behavior) การรับรูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ของตนเองที่นําไปสูการติดเช้ือเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธจะเกิดข้ึนได เมื่อวัยรุนเกิดความ

ตระหนักและเอาใจใสขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดเช้ือเอชไอวีไดทางเพศสัมพันธจากสื่อและ

บุคคลใกลตัว 

 7.  การรับรูสมรรถนะในตนเอง (Perceived Self-Efficacy) การรับรูสมรรถนะในตนเอง

มีผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของบุคคลรวมถึงพฤติกรรมทางเพศดวย  

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (Sexually Transmitted Diseases : STDs) 

สุรัตนา เตาะไธสง และคณะ (2557 : 81 - 97) ไดอธิบายถึงโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ

โรคเอดส ซึ่งจัดวาเปนโรคที่มีอันตรายรายแรง เน่ืองจากบางโรคบางระยะของโรค ผูติดเช้ืออาจจะ         

ไมแสดงอาการ โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่พบบอย มีดังน้ี  

 1.  โรคซิฟลิส (Syphilis)  

  สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทเีรีย ช่ือ Treponema pallidum 

  อาการ แบงเปน 3 ระยะ คือ 

  ระยะที่ 1 เปนแผล หลังติดเช้ือ 10-90 วัน จะเกิดตุมเล็ก ๆ บริเวณอวัยวะเพศหรือ

บริเวณอื่นแลวแตตําแหนงที่เช้ือเขาไป เชน ริมฝปาก ลิ้น ทวารหนัก ตอมาจะกลายเปนแผลขนาดใหญ 

มักเปนแผลเดียว แผลไมเจ็บไมคัน ขอบเรียบและแข็ง บางคนเรียก แผลริมแข็ง (Hard Chancre)  

หลังตุมข้ึนประมาณ 1 สัปดาหจะพบตอมนํ้าเหลืองที่ขาหนีบโต หากตรวจเลือด Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL) ภายใน 1 - 2 สัปดาหหลังมแีผลจะพบเลือดบวก แผลหายเองภายใน 

3 - 8 สัปดาห แมจะรักษาหรือไมก็ตามแตไมไดหมายความวาโรคจะหายไปแลว โรคจะลุกลามเขาสู

ระยะที่ 2 

  ระยะที่ 2 เขาขอ ออกดอก มักเกิดหลังระยะที่ 1 ประมาณ 6 - 8 สัปดาหหรือ 

หลายเดือน ซึ่งระยะน้ีเช้ือกระจายไปตามกระแสเลือดและตอมนํ้าเหลือง ทําใหเกิดอาการหลายอยาง 

เชน มีไขอาการทั่วไป ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยกลามเน้ือและกระดูก ตอม

นํ้าเหลืองโต มีผื่นข้ึนตามตัวแตไมคัน โดยผื่นจะข้ึนบริเวณฝามือ ฝาเทาซึ่งแตกตางจากโรคผื่นอื่น ๆ       
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มีหงอนไก (Comdlylomalata) ข้ึนรอบอวัยวะเพศหรือทวารหนัก มีแผลบริเวณเย่ือบุในปากหรือ

อวัยวะเพศ ผมรวมเปนหยอม ๆ หรือรวงทั้งศีรษะ ระยะน้ีจะคอย ๆ หายไปเอง โรคจะเขาสูระยะแฝง

ซึ่งอาจนาน 5 ป 10 ป  

  ระยะที่ 3 ระยะทําลาย เช้ือจะเขาสูสมองและไขสันหลัง ทําใหเปนอัมพาต เดินตัวเซ 

ชัก ความจําเสื่อม หูหนวก ตาบอดและหากเช้ือเขาทําลายหัวใจและเสนเลือดใหญ (Aorta) จะปรากฏ

เสนเลือดใหญโปงพอง ลิ้นหัวใจรั่ว การทํางานของหัวใจเสื่อมและลมเหลวในที่สุด 

  การรักษา ระยะที่ 1 ใชยา Benzathine Penicillin ในกรณีผูปวยแพ Penicillin  

ใหใชยาตัวอื่น คือ Doxycycline Tetracycline หรือ Erythromycin เปนตน และระยะที่ 2 ใชยา

เชนเดียวกับ ระยะแรกแตใชเวลาในการรักษานานกวา ยกเวนกรณีที่เปนซิฟลิสเขาระบบประสาท 

 2.  โรคแผลริมออน (Chancroid) 

  สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทเีรีย ช่ือ Haemophilus ducreyi 

  อาการ หลังจากไดรับเช้ือ 2 - 7 วัน จะมีแผลเล็ก ๆ บริเวณปลายอวัยวะเพศ เชน 

องคชาต ปากชองคลอด ลักษณะคลายแผลเปอย ขอบไมแข็ง ไมเรียบ ถาแตะถูกแผลมักมีเลือดออก

งายและรูสึกเจ็บ มักมีหลายแผล 

  การรักษา ใชยาชนิดใดชนิดหน่ึงดังตอไปน้ี Ceftriaxone Erythromycin Azithromycin 

หรือ Ciprofloxacin เปนตน สวนแผลใหชะลางดวยนํ้าเกลือ 

  อาการแทรกซอน เช้ืออาจลุกลามไปตามทอนํ้าเหลือง ทําใหเกิดการอักเสบของตอม

นํ้าเหลืองที่ขาหนีบ ตอมนํ้าเหลืองจะติดกันเปนพืดและเจ็บ ลักษณะมีสีคล้ําและนุม สวนมากโตเพียง

ขางเดียว อาจเปนหนองและแตกเปนแผลได 

 3.  โรคหนองใน (Gonorrhea) 

  สาเหตุ เกิดจากเช้ือแบคทเีรีย ช่ือ Neisseria gonorrhoeae 

  อาการ ในผูชายหลังไดรับเช้ือ 2 - 10 วัน มีอาการอักเสบของทอทางเดินปสสาวะ 

ปสสาวะแสบและมีหนองไหล ผูปวยบางรายอาจมีอาการนอยหรือมีมูกขนคลายหนองในเทียม ตอม

นํ้าเหลืองที่ขาหนีบโต กดเจ็บและรอยละ 10 อาจไมแสดงอาการผิดปกติ ในผูหญิง ตกขาวเปนหนอง

หรือมูกปนหนอง มีกลิ่นเหม็น ไมคัน ปสสาวะแสบขัด ตอมนํ้าเหลืองโตที่ขาหนีบโต กดเจ็บ ประมาณ

รอยละ 50 อาจไมมีอาการผิดปกติ 

  การรักษา ยาที่ใชไดผลดีไดแก Ceftriaxone ฉีดเขากลามครั้งเดียวหรือใชกินครั้งเดียว 

เชน Cefixime Ciprofloxacin Ofloxacin  

  อาการแทรกซอน ในผูชายอาจทําใหทอปสสาวะอักเสบหรือเปนฝ ตอมลูกหมากอักเสบ 

อัณฑะอักเสบ ซึ่งทําใหกลายเปนหมันได ในผูหญิงอาจลุกลามทําใหตอม Bartholin Gland อักเสบ 

หรือเปนฝ ปกมดลูกอักเสบซึ่งถาอักเสบรุนแรง อาจทําใหทอนําไขตีบตัน กลายเปนหมัน ต้ังครรภนอก
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มดลูก (Ectopic Pregnancy) ทั้งสองเพศถาเช้ือเขาสูกระแสเลือดไปที่ขอ ทําใหเกิดการอักเสบของขอ 

(Arthritis) ที่พบคือ ขอมือ ขอเทา ขอเขา 

 4.  โรคหนองในเทียม (Non-Gonococcal Urethritis/Non Gonococcal Cervicitis)  

  สาเหตุ ประมาณรอยละ 40 เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ช่ือ Chlamydia Trachomatis 

รอยละ 10 เกิดจากเช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรียและพยาธิ และอีกรอยละ 50 ยังไมทราบสาเหตุแนชัด 

  อาการ ในผูชายหลังไดรับเช้ือ 1 - 4 สัปดาห อาจมีปสสาวะแสบขัด มีหนองไหล      

ซึ่งอาจเปนมูกใสหรือนํ้าขุน ๆ จากทอปสสาวะ แตจะไมเปนหนองขนหรือออกมาเปนแบบหนองใน 

บางรายในระยะแรกอาจมีอาการแสบที่ทอปสสาวะและมีมูกออกเล็กนอยในชวงเชาเทาน้ัน ในผูหญิง

สวนใหญไมมีอาการ สวนนอยอาจมีอาการตกขาวผิดปกติ เน่ืองจากอาการของโรคไมชัดและจําเพาะ 

โดยใชวิธีการยอม Gram Stain สารคัดหลั่งจากทอปสสาวะหรือปากมดลูก เพื่อวิเคราะหแยกโรค

หนองใน เช้ือรา เช้ือพยาธิ และพบเม็ดเลือดขาวมากกวาเกณฑปกติ ใหถือวาเปนหนองในเทียม  

  การรักษา ยาที่ใช เชน Doxycycline Azithromycin Ofloxacin หรือ Erythromycin 

base เปนตน 

 5.  หูดหงอนไก (Condyloma accuminata หรือ Genital wart) 

  สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัส ช่ือ Human papilloma virus (HPV) ระยะฟกตัว 1 -       

6 เดือน 

  อาการ มีลักษณะเปนต่ิงเน้ือสีชมพูงอกออกมาทางดานนอกดูคลายหงอนไก หรือ

ดอกกะหล่ํา ในผูชายมักเปนบริเวณรอบ ๆ ปลายองคชาต บางครั้งอาจเกิดที่ทอปสสาวะ ผูชายรักรวม

เพศมักพบบริเวณรอบทวารหนักซึ่งลุกลามเขาไปภายใน ผูหญิงพบบอยที่ปากชองคลอด ในชองคลอด

และปากมดลูกและในระหวางการต้ังครรภ หรือมีตกขาว 

  การรกัษา  

   1) เปนการรักษาเฉพาะที่ ไดแก ใช Podophyllin in Tincture Benzoin ชนิด 

10 - 25 % ทาบริเวณที่หูดแลวลางออกหลังทายาไปแลว 3 - 4 ช่ัวโมง ถาหูดไมลอกภายใน 3 - 4 วัน 

ใหทาซ้ําสัปดาหละครั้ง ถาทําซ้ําแลว 4 - 6 สัปดาหไมหาย ควรใชวิธีอื่น ยาน้ีหามใชในหญิงต้ังครรภ

เพราะมีฤทธ์ิทําลายเซลลและมีพิษตอระบบสวนกลางและไขสันหลัง 

   2) การทําลายหูดดวยการทําหัตถการ เชน จี้ดวยความเย็น จี้ดวยไฟฟา หรือ

ผาตัดดวยเลเซอร 

 6.  โรคเริมอวัยวะเพศ (Genital Herpes) 

  สาเหตุ เกิดจากเช้ือไวรัส ช่ือ Herpes simplex virus (HSV) แบงเปน 2 ชนิด คือ 

1) HSV - 1 เปนสาเหตุสําคัญของเริมที่ปากแตสามารถทําใหเกิดที่อวัยวะเพศไดประมาณรอยละ 5 - 

30 และ 2) HSV-2 เปนสาเหตุสําคัญของเริมที่อวัยวะเพศ ประมาณรอยละ 70 - 95 
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  อาการ หลังจากไดรับเช้ือ 2 - 14 วัน จะมีอาการแสบ ๆ คัน ๆ ตอมาจะข้ึนเปน      

ตุมเล็ก ๆ มีอาการแสบรอนและคัน ในผูชายจะพบบริเวณองคชาต ผูหญิงจะพบที่ปากชองคลอด           

ในชองคลอด หรือปากมดลูก จากน้ันภายใน 24 - 48 ช่ัวโมง จะแตกเปนแผลเล็ก ๆ หลายแผล              

มีนํ้าเหลือง ถาไมมีการติดเช้ือซ้ําแผลจะคอย ๆ แหง ตกสะเก็ดและหายไปโดยไมเกิดแผลเปนในระยะ 

1 - 2 สัปดาห บางรายปสสาวะลําบากหรือแสบรอนในทอปสสาวะ ตอมนํ้าเหลืองโต 

  การรักษา ยังไมมียาที่รักษาใหหายขาด การรักษาทําไดเพียงบรรเทาอาการเทาน้ัน 

ในรายที่ ติดเช้ือครั้งแรกยาตานไวรัสที่นิยมใชคือ Acyclovir สวนตัวอื่น ๆ ที่สามารถใชได เชน 

Famciclovir Valacyclovir เปนตน  

 7.  เช้ือราในชองคลอด (Vagina Candidosis) 

  สาเหตุ เกิดจากเช้ือ Candida albicans 

  อาการ มีอาการคันอยางรุนแรงในชองคลอด และมีตกขาวลักษณะขนขาวคลาย 

แปงเปยก หรือคราบนม อาจมีอาการปสสาวะขัด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ บริเวณปากชองคลอด หรือ

ขาหนีบ พบผื่นแดงขอบเขตชัด บวม มีขุยและพบรอยเกา 

  การรกัษา ใชยาเหน็บชองคลอด เชน Nystatin Clotrimazole หรอืกิน Ketoconazole 

  หลีกเลี่ยงสบูที่ใชนํ้ายาฆาเช้ือหรือสวนลางชองคลอดโดยไมจาํเปน 

 8.  พยาธิในชองคลอด (Vaginal trichomoniasis)  

  สาเหตุ เกิดจากเช้ือโปรโตซัวหรอืพยาธิ ช่ือ Trichomonas vaginalis 

  อาการ มีอาการคันอยางรุนแรงในชองคลอด มีตกขาวเปนสีเหลืองหรือเขียว มีกลิ่น

เหม็น มักออกเปนจํานวนมาก และมีลักษณะเปนฟอง ๆ อาจมีอาการปสสาวะขัด ปวดแสบปวดเวลา

ปสสาวะ หากนําตกขาวไปตรวจจะพบเช้ือ Trichomonas vaginalis เคลื่อนไหวไปมา ขนาดของเช้ือ

ใกลเคียงกับขนาดเม็ดเลือดขาว 

  การรกัษา ยาที่ใช คือ Metronidazole 

 9.  โลน (Pediculosis pubis) 

  สาเหตุ โลนเปนแมงตัวเล็ก ๆ คลายเหา อยูตามบรเิวณหัวหนาว 

  อาการ เกิดตุมแดงมรีอยบุมตรงกลาง คันมากและอาจเกาจนเปนตุมหนองพุพอง 

  การรักษา ใช Benzyl Benzoate ชนิด 25% ทาบริเวณที่เปนทิ้งไว 24 ช่ัวโมง และ

ทําซ้ําอีก 1 สัปดาห  

 10. เอดส (Acquired Immunodeficiency Syndrome : AIDS)  

  โรคเอดสหรือภาวะภูมิคุมกันบกพรองเกิดจากเช้ือไวรัส ช่ือ Human Immunodeficiency 

Virus (HIV) โรคน้ีเกิดจากการระบาดในทวีปแอฟริกากอนที่แพรกระจายไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป 

และลุกลามไปทั่วโลก เช้ือน้ีถูกพบครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2526 ในประเทศฝรั่งเศสและอเมริกา และพบ

ในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2527 
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  สาเหตุ เช้ือเอชไอวีเมื่อเขาสูรางกายจะไปทําลายเม็ดเลือดขาว ทําใหภูมิคุมกัน         

ในรางกายบกพรอง ทําใหเปนโรคติดเช้ือฉวยโอกาสและมะเร็งบางชนิดไดงายกวาคนปกติ อาการจะ

รุนแรงและเรื้อรังจนเสียชีวิตในที่สุด 

การแพรกระจายของโรค การแพรเช้ือมักอาศัยทางเลือด ทางนํ้าอสุจิและนํ้าในชองคลอด 

สวนการแพรทางนํ้าตาและนํ้าลายยังไมมีรายงาน ดังน้ันจึงสามารถแบงการแพรกระจายออกไดดังน้ี 

 1.  ทางเพศสัมพันธ โดยการรับเอานํ้ากามหรือนํ้าในชองคลอดเขาไปทางบาดแผลที่เกิด

จากการรวมเพศ เพราะขณะมีเพศสัมพันธมักมีรอยถลอกเลก็นอยที่เกิดข้ึนที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก 

ทําใหเช้ือเขาสูรางกายไดงายและเปนชองทางการแพรกระจายโรคมากที่สุด 

 2.  ทางเลือดและผลิตภัณฑของเลือด 

  2.1 การถายเลือดใหผูปวยที่เสียเลือดไปมาก หรือผูปวยโรคเลือดบางชนิดที่จําเปน 

ตองรับการถายเลือด ถาเลือดมีเช้ือเอชไอวีอยูผูปวยก็จะติดเช้ือได 

  2.2 ในกลุมพวกติดยาเสพติดชนิดฉีด สามารถติดตอไดเมื่อใชเข็มฉีดยาหรือกระบอก

ฉีดยาเสพติดรวมกับผูปวยเอดส 

  2.3 การปลูกถายอวัยวะของผูติดเช้ือเขาไปในรางกาย หรือการผสมเทียมโดยใช         

นํ้าอสุจิของผูติดเช้ือ 

 3. จากมารดาสูทารกในครรภ ทารกมีโอกาสไดรับเช้ือจากมารดาที่ติดเช้ือไดในระหวาง

ต้ังครรภ ระหวางการคลอดหรือการกินนมมารดา 

อาการแบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 

 1. ระยะติดเช้ือไมมีอาการ เริ่มต้ังแตไดรับเช้ือ รอยละ 70 ของผูติดเช้ือไมปรากฏอาการ 

ผูติดเช้ือบางรายมีอาการและอาการแสดงที่ไมจําเพาะ เชน ไข ออนเพลีย ปวดศีรษะ เจ็บคอ ปวด

กลามเน้ือและขอ รวมถึงมีตอมนํ้าเหลืองโตและจะหายไปเอง ผูติดเช้ือจะยังคงแข็งแรงเหมือนคนปกติ

และสามารถแพรเช้ือใหผูอื่นได ระยะน้ีจะเปนอยูนานประมาณ 5 - 10 ป การตรวจเลือดเทาน้ันจึงจะ

เปนการยืนยันการติดเช้ือ 

 2. ระยะที่เริ่มมีอาการหรือระยะที่มีอาการสมัพันธกับเอดส ประกอบดวยอาการที่บงบอก

ถึงภาวะภูมิคุมกันตํ่า เชน ตอมนํ้าเหลืองโต ออนเพลีย เบื่ออาหาร ทองเสีย มีไข นํ้าหนักลดโดยไมทราบ

สาเหตุ มีฝาเกิดข้ึนในปากและลิ้น บางรายเปนเริมที่ริมฝปากและอวัยวะเพศบอย ๆ เปนงูสวัดและ 

เช้ือราในปากและชองคลอด บางรายมีอาการปวดกลามเน้ือและขอ 

 3. ระยะเอดสเต็มข้ัน พบการติดเช้ือฉวยโอกาส โรคติดเช้ือฉวยโอกาสที่พบบอยที่สุด   

6 อันดับแรก ไดแก  

  3.1 วัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอด 

  3.2 โรคบอดบวม ทีเ่รียกวา Pneumocystis carinii 

  3.3 นํ้าหนักลด ซูบผอมมาก เรียกภาวะน้ีวา Wasting syndrome 



 35

  3.4 ติดเช้ือรา Cryptococcus ที่เย่ือหุมสมอง (Cryptococcosis) 

  3.5 ติดเช้ือรา Candida ที่หลอดอาหาร หลอดลมหรือปอด (Candidiasis) 

  3.6 ปอดบวมจากการติดเช้ือแบคทีเรียทีม่ีอาการเปนซ้ํามากกวา 1 ครั้งใน 1 ป 

การรักษา ขณะน้ียังไมมียารักษาใหหายขาดแตการดูแลผูติดเช้ือพัฒนาไปมาก ทั้งน้ี ก็เพื่อให

ผูติดเช้ือมีชีวิตยืนยาวและภูมิตานทางดีข้ึน การใชยาตานไวรัสมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดปริมาณไวรัส

และเพิ่มระดับภูมิตานทาน และวัตถุประสงครองคือ การใชยาอยางปลอดภัยและมีผลขางเคียงนอยที่สุด 

ยาตานไวรสัแบงเปน 3 กลุมดังน้ี 

 1. กลุม Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRIT) ยากลุม น้ี ไดแก 

Lamivudine (3TC), Emtricitabine (FCT), Zidovudine (AZT), Stavudine (d4T)  

 2. กลุม  Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRIT) ยากลุม น้ี 

ไดแก Nevirapine (NVP), Efavirenz (EFV) 

 3. กลุม Protease inhibitor (PI) ยากลุมน้ี ไดแก Lopinavir (LPV), Ritonavir (RTV) 

การใหยาตานไวรัสตองใชอยางนอย 2 - 3 ตัว โดยใชกลุมที่ 1 (NRIT) 2 ตัว และกลุมที่ 2 

(NNRIT) หรือกลุมที่ 3 อีก 1 ตัว เชน AZT+3TC+RTV การใชยาตานไวรัสมีความจําเปนอยางมาก      

ที่ตองไดรับความรวมมือจากผูปวยเปนอยางดี ตองเขาในถึงวิธีการรับประทานยาที่ถูกตอง สม่ําเสมอ 

รวมทั้งภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดข้ึนและเริ่มยาเมื่อผูปวยมีความพรอม เพื่อปองกันเช้ือเอชไอวีกลาย

พันธุจนเกิดปญหาการด้ือยา 

แนวทางการปองกันโรคเอดส 

 1. โดยทั่วไปมักคิดวา ผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวี ไดแก กลุมหญิงหรือชาย

อาชีพบริการทางเพศ กลุมสําสอนทางเพศ และพวกติดสารเสพติด จนทําใหละเลยตอกลุมบุคคลทั่วไป 

ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีมีเพศสัมพันธกับแฟนคนเดียวหรือเพื่อนซึ่งดูสวยหลอ แข็งแรง สะอาด เรียบรอย   

ไมเที่ยวสถานบริการ ไมใชสารเสพติด จึงคิดวาไมมีความเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวี แตกลุมคนเหลาน้ี

ไมเคยรูหรือเปนการยากที่จะถามถึงประสบการณทางเพศของคูในอดีต และอาจจะ ไมรูวาทุกวันน้ี           

คูมีคนอื่นหรือเปลา 

 2. ไมสําสอนทางเพศ ไมมีคูนอนหลายคน รักษาและยึดมั่นคานิยมที่ถูกตองเหมาะสม 

เชน รักเดียวใจเดียว 

 3. ไมใชเข็มฉีดยารวมกับผูอื่น 

 4. หลีกเลี่ยงการด่ืมสุราจนเมา เพราะอาจชักนําไปสูการมีเพศสมัพันธที่ไมปลอดภัย 

 5. กอนแตงงานควรตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี หากพบวาคนใดคนหน่ึงมีเลือดบวก         

ควรพิจารณาหาทางปองกันไมใหแพรเช้ือติดคนอื่น และปรึกษากันวาสมควรจะใหต้ังครรภหรือไม 

รวมทั้งจะคุมกําเนิดอยางไร 
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 6.  การปฏิบัติทางเพศอยางปลอดภัย (Safe Sex) ไดแก การสําเร็จความใครดวยตนเอง 

การมีเพศสัมพันธโดยไมมีการสอดใส 

 

แนวคิดเก่ียวกับการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

 

ความหมายของการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

สุภวรรณ เจตุวงศ และคณะ (2555 : 65) ไดใหความหมายของคําวา การต้ังครรภกอนวัย

อันควร หมายถึง การต้ังครรภเมื่ออายุนอยกวา 20 ป  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2556 : 2) ไดใหความหมายของคําวา การต้ังครรภ

กอนวัยอันควร หมายถึง การต้ังครรภที่ทั้งฝายหญิงและฝายชายยังไมพรอม โดยในชวงวัยรุน           

การเจริญเติบโตและความสมบูรณทางรางกายทําใหเกิดความพรอมทางภาวการณเจริญพันธุสูงมาก 

และสวนมากยังเปนนักเรียนอยู เมื่อเกิดการต้ังครรภอาจตองออกจากโรงเรียนหรือตัดสินใจทําแทง 

นันทิวา สิงหทอง และคณะ (2558 : 81) ไดใหความหมายของคําวา การต้ังครรภกอนวัย 

อันควร หมายถึง การต้ังครรภของสตรีที่อายุตํ่ากวา 20 ป  

มนฤดี เตชะอินทร และพรรณี ศิริวรรธนาภา (2559 : 1) ไดใหความหมายของคําวา            

การต้ังครรภกอนวัยอันควร หมายถึง การต้ังครรภของสตรีที่มีอายุระหวาง 10 - 19 ป โดยถืออายุ          

ณ เวลาที่คลอดบุตร  

ศิริพร โดยวิริยะสกุล (2559 : 1) ไดใหความหมายของคําวา การต้ังครรภกอนวัยอันควร 

หมายถึง การต้ังครรภในขณะที่ผูหญิงที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป  

สรุปไดวา การต้ังครรภกอนวัยอันควร หมายถึง การต้ังครรภของสตรีที่อายุตํ่ากวา 20 ป 

เปนการต้ังครรภที่ไมพึงปรารถนาหรือเปนครรภที่ไมตองการ เน่ืองจากเปนการต้ังครรภที่อยูในชวงอายุ 

ที่ไมพรอมตอการต้ังครรภ และมักเปนปญหาที่เกิดในวัยรุน  

ปจจัยท่ีมีผลตอการต้ังครรภในวัยรุน 

สุภวรรณ เจตุวงศ และคณะ (2554 : 66) ไดกลาวถึงปจจัยทีม่ีผลตอการต้ังครรภในวัยรุน ดังน้ี 

 1.  อายุที่มีประจําเดือนครัง้แรกนอยลง การมปีระจําเดือน เปนการแสดงถึงความพรอม

ที่จะมกีารต้ังครรภ หากวัยรุนมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน จะมีโอกาสต้ังครรภได 

 2.  การมีเพศสัมพันธครั้งแรกในวัยรุน มีหลายประเทศในโลกที่วัยรุนมีกิจกรรมทางเพศ

แมวาจะแตงงานหรือไมก็ตาม และการมีเพศสัมพันธในวัยรุนมักจะไมมีการวางแผนและปองกัน           

การต้ังครรภ ซึ่งสงผลใหวัยรุนมีการต้ังครรภเพิ่มข้ึน 

 3. การบบีบงัคับทางเพศและการถูกขมขืน วัยรุนหญงิอาจถูกบบีบังคับใหมเีพศสมัพันธ

ซึ่งมักจะเปนผูใหญหรือเพือ่นในกลุมที่คบหากันและอาจเกิดการต้ังครรภข้ึน วัยรุนหญงิที่มเีพศสมัพันธ

ที่ไมถูกตอง ถูกเหยียดหยามหรือถูกขมขืนทําใหเกิดความทกุขทรมานทัง้ทางรางกายและจิตใจอกีนาน 
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 4. เศรษฐกิจและสังคม ความยากลําบากดานเศรษฐกิจ เปนสิ่งบังคับใหวัยรุนตองออก

จากบานไปอยูที่อื่น ทําใหเกิดการหาผลประโยชนทางเพศหรือการเปนหญิงอาชีพพิเศษ 

 5. ระบบการศึกษา ปจจุบันวัยรุนมีระยะเวลาในระบบการศึกษานานข้ึน ซึ่งเปนผล         

ทําใหมีการแตงงานชา แตก็มีบางกลุมต้ังครรภต้ังแตอยูในวัยเรียน 

 6. ระดับการศึกษา มีอิทธิพลตอการต้ังครรภของวัยรุนอยูมาก ในหลายประเทศที่มีวัยรุน

ที่ไมไดรับการศึกษาหรือมีการศึกษานอยต้ังครรภอายุตํ่ากวา 20 ป มากกวาวัยรุนที่ไดรับการศึกษา

หรือมีการศึกษาสูงกวา 

 7. ขาดความรูขอมูลขาวสาร หลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ

และอนามัยการเจริญพันธุ เปนสิ่งสงเสรมิใหเกิดความรูความเขาใจ ขอมูลขาวสาร หลักสูตร โปรแกรม

ไมเขาถึงวัยรุน ทําใหวัยรุนขาดความรูและมีความเขาใจที่ไมถูกตองในเรื่องเพศสัมพันธและอนามัย 

การเจริญพันธุ 

 8. ขาดการเขาถึงแหลงบริการ มีหลายแหงที่วัยรุนพบอุปสรรคในการเขาถึงแหลงบริการ

คุมกําเนิดที่เขาตองการ เมื่อต้ังครรภไมพึงประสงค วัยรุนมักจะเขาไมถึงบริการการแทงที่ปลอดภัย 

 9. พฤติกรรมความเสี่ยงอยางอื่น เชน การใชแอลกอฮอล และสารเสพติด ทําใหขาด

ความระมัดระวังที่จะปองกันในการมีเพศสัมพันธ สงผลใหเกิดการต้ังครรภเกิดข้ึน  

ความเสี่ยงของการต้ังครรภและคลอดในวัยรุน 

สุภวรรณ เจตุวงศ และคณะ (2554 : 69 - 71) ไดอธิบายถึงความเสี่ยงของการต้ังครรภและ

คลอดในวัยรุนวา วัยรุนที่ต้ังครรภและคลอด ตองประสบกับความเสี่ยงตอสุขภาพทั้งแมวัยรุนและ

ทารกมากกวาวัยผูใหญ การต้ังครรภในวัยรุนเสี่ยงทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม การดูแล      

ดานสขุภาพที่ไมเพียงพอ ทําใหอัตราตายของแมวัยรุนสูงข้ึนทั้งระยะกอนคลอด ระหวางคลอดและ

หลังคลอด และอธิบายผลกระทบตอแมวัยรุนและผลกระทบตอทารกดังน้ี 

ผลกระทบตอแมวัยรุน 

 1.  ปญหาระยะกอนคลอด 

  ความดันโลหิตสูงและภาวะโลหิตจาง ยังไมมีขอมูลใดที่อางวาวัยรุนต้ังครรภมีอุบัติการณ

ความดันโลหิตสูงและภาวะซีดจากการต้ังครรภ แตความดันโลหิตสูงในวัยรุนที่ต้ังครรภเกิดจากการ

ต้ังครรภแรกซึ่งเปนปจจัยเหมือนกับการต้ังครรภในผูใหญ สวนภาวะโลหิตจางเกิดจาภาวะแทรกซอน

อื่น ๆ เชน ทุพโภชนาการ มาลาเรียและพยาธิลําไส การขาดวิตามินเอและการติดเช้ือเอชไอวี 

  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ/เอชไอวี วัยรุนต้ังครรภที่มีเช้ือเอชไอวี มีความเสี่ยงสูง    

ที่จะถายทอดเช้ือเอชไอวีไปยังบุตรได เพราะการติดเช้ือเอชไอวียังคงอยูและมีความสัมพันธกับเช้ือไวรัส 

ที่เพิ่มข้ึนอยูเรื่อย ๆ นอกจากน้ียังมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ (ซิฟลิส หนองในและหนองในเทียม) 

ที่จะทําใหเช้ือไวรัสเอชไอวีเพิ่มข้ึนดวย จึงทําใหมีความเสี่ยงตอการถายทอดเช้ือระหวางการคลอดและ
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จากการศึกษาพบวา โรคพิษแหงครรภมักจะเกิดข้ึนในวัยรุนมากกวาการต้ังครรภที่อายุมากกวา 20 ป 

อาการอาจมากข้ึนในระยะคลอดและหลังคลอด และบางครั้งอาการครั้งแรกอาจพบในระยะหลังคลอด 

 2.  ปญหาระหวางเจ็บครรภและการคลอด 

  การคลอดกอนกําหนด จากการวิเคราะหขอมูลของประเทศที่พัฒนาแลวและกําลัง

พัฒนา โดยเปรียบเทียบหญิงต้ังครรภที่อายุมากกวา 20 ปกับวัยรุน พบวา วัยรุนมีความเสี่ยงในการ

คลอดกอนกําหนดมากกวา สาเหตุเปนเพราะอวัยวะในระบบสืบพันธุของวัยรุนยังไมเจริญเติบโตเต็มที่  

  การคลอดติดเช้ือ วัยรุนที่อายุนอยกวา 15 ป ศีรษะของทารกและอุงเชิงกรานมีสัดสวน

ที่ไมสัมพันธกันมากกวาวัยรุนที่มีอายุมากกวา 15 ปและในผูใหญ ซึ่งเปนผลมาจากกระดูกอุงเชิงกราน

ยังเจริญเติบโตไมเต็มที่และชองคลอดมีขนาดเล็ก จะเปนผลใหเกิดการเจ็บครรภนานและการคลอด

ติดขัด นําไปสูการผาตัดคลอดและคลอดติดเช้ือ 

 3.  ปญหาในระยะหลงัคลอด 

  โรคโลหิตจาง วัยรุนมีความเสี่ยงตอการเปนโรคโลหิตจางระยะหลังคลอด เน่ืองจาก

เปนโรคโลหิตจางระหวางการต้ังครรภอยูแลว นอกจากน้ีการเสียเลือดระหวางเจ็บครรภและคลอด          

ยังเพิ่มความเสี่ยงตอโลหิตจางและมีการเสี่ยงตอการติดเช้ือหลังคลอดอีกดวย 

  ภาวะซึมเศราหลังคลอด วัยรุนที่ต้ังครรภโดยไมวางแผน ไมพรอมที่จะมีบุตร มักจะเกิด

ความทุกขจากความกดดัน ภาวะซึมเศราหลงัคลอดหรือปญหาดานสขุภาพจิต เน่ืองจากไมสามารถปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะในผูที่ไมมีครอบครัวสนับสนุนชวยเหลือในการดูแลบุตร  

  การต้ังครรภซ้ําเร็วเกินไปในหลายประเทศพบวา วัยรุนที่ไมแตงงานมักไมมีการ

คุมกําเนิด เน่ืองจากขาดความรูในการคุมกําเนิด รวมทั้งอุปสรรคในการเขาถึงบริการคุมกําเนิด ทําให 

มีโอกาสในการต้ังครรภซ้ําสูงถึงรอยละ 50 โดยจะต้ังครรภซ้ําภายใน 24 เดือนหลังคลอด 

ผลกระทบตอทารก 

ปญหาสุขภาพของทารกที่พบบอยคือ นํ้าหนักตัวนอย ไมแข็งแรง เสียชีวิตงายใน 1 เดือน 

โดยเฉพาะหากต้ังครรภหลังจากเริ่มมีระดูไดเพียง 2 ปแรก ทารกคลอดจะมานํ้าหนักนอยเปน 2 เทา

ของสตรีที่ต้ังครรภหลังเริ่มมีระดูครั้งแรกนานมากกวา 2 ป นอกจากน้ียังพบวา ทารกที่เกิดจากมารดา

วัยรุนมีการเสียชีวิตมากกวาเชนกัน  

การปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2556 : 28 - 39) ไดอธิบายวิธีการปองกันการต้ังครรภ

กอนวัยอันควรไวดังน้ี  

 1. หลีกเลี่ยงสถานการณเสี่ยง  

  1.1 หลีกเลี่ยงการอยูรวมกันตามลําพังสองตอสองในบาน หองเรียน บานเพื่อน          

ในที่ ลับหูลับตาคน เชน ทําการบาน ติวหนังสือดวยกัน ไปเที่ยวกัน ดูวิดีโอดวยกันและการอยูกันสอง 

ตอสอง มีโอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธรอยละ 10 
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  1.2 ไมควรไปในสถานที่ทีเ่ปลี่ยวสองตอสอง  

  1.3 หลีกเลี่ยงการดูสื่อย่ัวยุทางเพศ เชน วิดีโอโป อาจจะเปนการมีเพศสัมพันธแบบหมู 

และทาแปลก ๆ  ไมควรเลียนแบบภาพยนตรรักโรแมนติก หนังสือโป การตูนลามกหรืออานนวนิยายรกั  

  1.4 ไมเที่ยวกลางคืน 

  1.5 ไมเสพสิ่งเสพติดและของมึนเมา อาจทําใหขาดสติได 

  1.6 ไมควรแตงกายที่ทําใหอีกฝายเกิดอารมณทางเพศ เชน ใสเสื้อรัดรูป เสื้อสายเด่ียว 

ใสเสื้อโชวหนาอก โป นุงสั้นเกินไป เปนตน 

  1.7 หลีกเลี่ยงการสัมผัสเน้ือตัวหรือน่ังใกลเพศตรงขาม เชน การจับมือถือแขน กอด 

จูบ ลูบคลํา เพราะผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา การจับมือถือแขน มีโอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ รอยละ 

10 การกอด จูบ มีโอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ รอยละ 60 การลูบคลํา มีโอกาสเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ รอยละ 80 การเลาโลม มีโอกาสเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ รอยละ 100  

 2. ทํากิจกรรมอื่นเพื่อหันเหความสนใจจากความตองการมีเพศสัมพันธ ไดแก การออก

กําลังกาย การทํากิจกรรมที่ชอบหรืองานอดิเรก เชน วาดภาพ อานหนังสือ เลนดนตรี ทองเที่ยว  

 3. สําเร็จความใครดวยตนเอง ตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับความตองการทางเพศ           

ซึ่งถือเปนเรื่องปกติที่สามารถทําได 

 4.  รูจักตอรองปฏิเสธ บายเบี่ยงในสถานการณตาง ๆ  

 5.  เพศสัมพันธที่ปลอดภัย 

  เพศสัมพันธที่ปลอดภัย คือ การมีเพศสมัพันธโดยมกีารปองกันการต้ังครรภและปองกัน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน โกโนเรีย ซิฟลิส เริมและเอดส วัยรุนควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ 

ถาหลีกเลี่ยงไมได กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2556 : 30 - 39) ไดรวบรวมวิธีการปองกัน  

การต้ังครรภและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธสําหรับวัยรุน ดังน้ี 

  5.1 ถุงยางอนามัย  

   ทํามาจากยางธรรมชาติ เปนถุงที่สวมใสอวัยวะเพศชายขณะที่มีการรวมเพศ 

เพื่อปองกันไมใหนํ้าอสุจสิมัผสัชองคลอดขณะนํ้ากามหลั่ง นอกจากชวยปองกันการต้ังครรภแลวยังเปน

วิธีที่ดีที่สุดในการปองกันโรคติดตอทางเพศสมัพันธและเอดส ผูที่ใชถุงยางอนามัยเปนผูที่รับผิดชอบตอ

ตนเองและคูนอน กอนใชถุงยางอนามัยควรเลือกขนาดของถุงยางอนามัยใหเหมาะสมกับผูใช ซึ่งมีขนาด 

49 และ 52 มิลลิเมตร ควรเก็บถุงยางในที่แหงและกอนใชตองตรวจดูสภาพซองไมมีรูรั่ว ฉีกขาด           

วันยังไมหมดอายุใชงาน 

   การใสถุงยางอนามัย 

    1) สวมถุงยางอนามัยขณะอวัยวะเพศแข็งตัวเต็มที ่

    2) ใชน้ิวบีบปลายถุงยางอนามัยใหเหลือที่วางจากปลายอวัยวะเพศ 1 เซนติเมตร 

เพื่อรอรับนํ้าอสุจิ ใชมืออีกขางรูดถุงยางอนามัยจนถึงโคนอวัยวะเพศ 
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    3) ควรถอนอวัยวะเพศทันทีหลังหลั่งนํ้าอสุจิและกอนอวัยวะเพศออนตัว เพราะ

ถุงยางอนามัยจะหลวมทําใหนํ้าอสุจเิปอนบริเวณปากชองคลอดหรือถุงยางอนามัยหลุดคาชองคลอดได  

    4) ใชกระดาษทิชชูพันรอบโคนอวัยวะเพศแลวรูดถุงยางอนามัยออก หรือ 

ใชน้ิวเกี่ยวขอบถุงยางอนามัยออกโดยไมใหนํ้าจากชองคลอดสัมผัสกับฝายชาย เพราะอาจจะทําให       

ติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดสจากฝายหญิงได 

    5) กอนทิ้งถุงยางอนามัยที่ใชแลว ควรดูมีรอยรั่วหรือฉีกขาดหรอืไม 

    6) ทิ้งถุงยางอนามัยที่ใชแลวในถังขยะ หามนํามาใชใหม 

    7) ถาสารหลอลื่นไมพออาจจะทาสารหลอลื่นทีเ่ปนนํ้าหรือ Ky Jelly 

  5.2 ยาเม็ดคุมกําเนิด ยาเม็ดคุมกําเนิดเปนฮอรโมนสังเคราะหที่ทําเลียบแบบฮอรโมน

ที่อยูในรางกายผูหญิง คือ อีสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ยาเม็ดคุมกําเนิดบางชนิดมีฮอรโมนเพียง

อยางเดียว เเตสวนใหญมีฮอรโมนทั้งสองอยางเรียกวา ชนิดฮอรโมนรวม ซึ่งนิยมใชกันมาก ยาเม็ด

คุมกําเนิดมีชนิด 21 เม็ดและชนิด 28 เม็ด มีจําหนายตามรานขายยาทั่วไป ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาก

ในการปองกันการต้ังครรภถากินยาคุมกําเนิดอยางถูกตองสม่ําเสมอ ยาคุมกําเนิดสามารถปองกัน      

การต้ังครรภไดเน่ืองจากยาคุมกําเนิดทําใหมูกบริเวณปากมดลูกเหนียวขน ตัวอสุจิผานเขาโพรงมดลูก

ไดนอย ทําใหเย่ือบุโพรงมดลูกเติบโตไมเต็มที่ไมเหมาะในการฝงตัวของไขที่ถูกผสมแลว และทําใหไข        

ที่ผสมแลวเดินทางถึงมดลูกเร็วเกินไป จนไมสามารถฝงตัวได 

   วิธีการกินยาเม็ดคุมกําเนิด 

   ยาเม็ดชนิด 21 เม็ด มีฮอรโมนเทากันทุกเม็ด เริ่มตนกินเม็ดแรกภายในวันที่ 5 

ของการมีประจําเดือนใหกินยาทุกวันในเวลาเดียวกัน เชน หลังอาหารเย็นหรือกอนนอน ถาประจําเดือน

มาวันจันทรใหเริ่มกินยาเม็ดแรกไดต้ังแตวันจันทร-ศุกร วันใดวันหน่ึงใน 5 วันน้ี โดยกินวันละ 1 เม็ด 

ตามลูกศรจนยาหมดแผงแลวหยุดกินยา 7 วันกอนจะเริ่มยาแผงใหม หลังหยุดกิน 2 - 3 วัน จะเริ่มมี

ประจําเดือน ถาหยุดครบ 7 วัน แลวประจําเดือนจะหมดหรือยังไมหมดก็ตาม ใหเริ่มกินยาแผงใหมทันท ี

   ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิด 28 เม็ด มีสามรูปแบบ คือชนิด 21 เม็ด +7 เม็ด ชนิด 22

เม็ด +6 เม็ด และชนิด 24 เม็ด +4 เม็ด ทั้งสามแบบประกอบดวยตัวยาที่มีฮอรโมน 21 เม็ด 22 เม็ด 

และ 24 เม็ด ตามลําดับ สวนเม็ดยาที่บวกเพิ่มข้ึนเปนยาที่ไมมีฮอรโมนที่ชวยใหกินยาตอเน่ืองเพื่อปองกัน

การลืม เริ่มตนกินภายในวันที่ 5 ของการมีประจําเดือน ใหกินยาทุกวันในเวลาเดียวกัน เชน หลังอาหาร

เย็นหรือกอนนอน ถาประจําเดือนมาวันจันทรใหเริ่มกินยาเม็ดแรกไดต้ังแตวันจันทร - ศุกร วันใด      

วันหน่ึงใน 5 วันน้ี โดยกินวันละ 1 เม็ด ตามลูกศรจนยาหมดแผง ใหเริม่กินแผงตอไปไดเลย โดยไมตอง

สนใจวาประจําเดือนจะมาหรือไมมา 

   ลืมกินยาทําอยางไร 

    1) ถาลืมกินยา 1 เม็ด ใหรบีกินทันทีที่นึกไดและกินยาทีเ่หลือตามปกติ 



 41

    2) ถาลืมกินยา 2 เม็ดใหกินยาวันละ 2 เม็ด ติดตอกัน 2 วัน ทางที่ดีระหวาง

น้ันควรใชวิธีคุมกําเนิดวิธีอื่นรวมดวย 

    3) ถาลืมกินยา 3 วัน ใหหยุดยาแผงน้ัน รอมีประจําเดือนมาและเริ่มตนยา

แผงใหมทันท ีการลืมกินยาบอย ๆ  อาจจะทําใหมีเลอืดกะปริบกะปรอย อาจทําใหไขตกและต้ังครรภได 

   อาการทีเ่กิดจากการกินยาคุมกําเนิด 

    1) คลื่นไสอาเจียน อาจพบในระยะเริ่มกินยา 1-2 แผงแรกของการกินยา 

อาการน้ีจะคอย ๆ หายไป แนะนําใหกินยาหลังอาหารเย็นหรือกอนนอน ถาหากมีอาการมากหรือ

เปนอยูนาน ควรพิจารณาเปลี่ยนมาใชยาคุมกําเนิดที่มีปริมาณฮอรโมนตํ่าลง 

    2) นํ้าหนักตัวเปลี่ยนแปลง พบวา มีนํ้าหนักเพิ่ม ความจริงตองระมัดระวัง

เรื่องอาหารการกิน อยากินแปงและไขมันมาก จะทําใหอวนมาก 

    3) บางคนมีฝาข้ึนบาง ซึ่งพบในผูที่อยูกลางแดดนาน ๆ  จึงควรหลีกเลี่ยงการ

ถูกแดดนาน ๆ  

    4) เลือดประจําเดือนนอยลง ทําใหลดภาวะเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

    5) เจ็บตึงเตานม 

    6) บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ เพื่อใหแนใจวาไมไดเปนโรคความดัน

โลหิตสูง ควรจะวัดความดันโลหิต 

    7) การกินยาคุมกําเนิดจะมีประจําเดือนมาสม่ําเสมอและปวดประจําเดือน

นอยลงหรือไมปวดเลย 

  5.3 ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน 

   ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน เปนยาคุมกําเนิดที่ผลิตมาใชเฉพาะกรณีถูกขมขืน มีการ 

รวมเพศที่ไมไดปองกันการต้ังครรภ หรือมีการผิดพลาดจากการคุมกําเนิดวิธีอื่น เชน ถุงยางอนามัยรั่ว 

เปนตน แพทยไมแนะนําใหใชเปนวิธีคุมกําเนิดแบบปกติ แตวัยรุนนิยมใชเปนวิธีคุมกําเนิดหลังรวมเพศ 

ซึ่งเปนสิ่งที่ไมถูกตองและมีผลขางเคียงตามมา 

   กินยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอยางไร 

    1) ยาที่มีฮอรโมนโปรเจสโตเจนขนาดสูง 750 ไมโครกรัม กินยาเม็ดแรก

ภายใน 72 ช่ัวโมงหลังรวมเพศ และอีก 12 ช่ัวโมงตอมาใหรับประทานซ้ําอีก 1 เม็ด 

    2) ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนเอสโตรเจนตํ่า (เอสโตรเจน 30 ไมโครกรมั) 

ซึ่งเปนยาเม็ดคุมกําเนิดที่ขายทั่วไป กินครั้งแรก 4 เม็ดทันทีที่ไดยาภายใน 72 ช่ัวโมงหลังรวมเพศและ

อีก 12 ช่ัวโมงตอมาใหกิน 4 เม็ด (ตอจากครั้งแรก 12 ช่ัวโมง) 

    3) ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวม มีฮอรโมนทั้งอีสโตนเจนและโปรเจสโตเจน 

ซึ่งเปนยาคุมกําเนิดที่รับประทานทั่วไป กินครั้งแรก 2 เม็ดทันทีที่ไดยาแตตองไมเกิน 72 ช่ัวโมงหลัง

รวมเพศและ 12 ช่ัวโมงตอมาใหรับประทานซ้ําอีก 2 เม็ด 
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   อาการจากการกินยา 

    1) คลื่นไส ปวดศีรษะ 

    2) การกินยาครั้งแรกใหเร็วที่สุดไมตองรอใหถึงกอน 72 ช่ัวโมง และตอง

คํานึงถึงความสะดวกเวลาที่จะกินยาเม็ดตอไปอีก 12 ช่ัวโมงตอมา  

    3) ถากินยาไปแลวภายใน 2 ช่ัวโมง มีการอาเจียน ใหกินยาเพิ่มอีก 1 ชุด 

  5.4 ยาแผนแปะผิวหนังคุมกําเนิด 

   มีลักษณะเปนแผนสีเ่หลี่ยมผนืผาขนาด 4.5 เซนติเมตร แผนแปะจะมีฮอรโมนรวม

เหมือนยาเม็ดคุมกําเนิด หลังจากแปะที่ผิวหนังฮอรโมนจะซึมเขาสูรางกายและมีประสิทธิภาพในการ

คุมกําเนิดเทากับยาเม็ดคุมกําเนิด 

   วิธีการแปะแผนยา 

   การเริ่มแปะแผนแรกเหมือนการใชยาคุมกําเนิด แปะครั้งละ 1 แผน เมื่อครบ 7 วัน 

ก็เปลี่ยนแผนใหม ใน 1 เดือนใช 3 แผน และหยุดแปะ 7 วัน เหมือนการกินยาคุมกําเนิดชนิด 21 เม็ด 

เชน ประจําเดือนมาวันอังคาร เริ่มแปะแผนแรกวันอังคารและเปลี่ยนใหมในวันอังคารสัปดาหถัด ๆ ไป 

อีก 2 ครั้ง ควรแปะแผนยาที่บริเวณตนแขนดานนอก แผนหลังชวงบนสะโพกและหนาทอง ไมแนะนํา

ใหแปะบริเวณเตานม เพราะฮอรโมนจะดูดซึมเขาสูเตานมโดยตรง และบริเวณน้ันอาจจะหลุดงาย         

ไมแปะบริเวณที่ใชเครื่องสําอางหรือครีมทาผิวบริเวณผิวหนังที่จะแปะแผนยา 

   ถาลืมเปลี่ยนภายใน 2 วัน ใหเปลี่ยนแผนใหมทันทีที่จําไดและเปลี่ยนแผน

ถัดไปตามกําหนดวันเดิม ไมตองใชวิธีคุมกําเนิดอื่นเสริม ถาลืมเปลี่ยนแผนนานกวา 2 วัน ควรแนะนํา

ใหหยุดใชแผนยา ใหเริ่มตนใชแผนยาแปะใหม เมื่อมีประจําเดือนมาและชวง 5 วันแรก ควรใชการ

คุมกําเนิดอื่นรวมดวย ถาหลุดลอกออกภายใน 1 วัน ใหปดแผนเดิมใหสนิทหรือเปลี่ยนแผนใหมทันที

ถาปดแผนเดิมไมได แลวเปลี่ยนแผนยาตามกําหนดการเดิม ถาหลุดลอกออกเกิน 1 วัน หรือไมทราบ

วาหลุดลอกออกนานเทาไหร ควรหยุดการใชแผนเดิม รอประจําเดือนมาแลวเริ่มแปะแผนยาใหม

เหมือนแปะยาแผนแรกในชวง 5 วันแรก ควรใชวิธีคุมกําเนิดอื่นที่ไมใชฮอรโมนรวมดวย 

  5.5 ยาฉีดคุมกําเนิด 

   ยาฉีดคุมกําเนิด เปนฮอรโมนสังเคราะหที่ทําเลียนแบบฮอรโมนที่อยูในรางกาย

ของผูหญิง ฉีดเขากลามเน้ือทุก 3 เดือน มีประสิทธิภาพสูง การฉีดยาคุมกําเนิดเข็มแรกภายใน 5 วัน 

ของการมีประจําเดือน เมื่อฉีดยาคุมกําเนิดแลวจะมีอาการประจําเดือนกะปริบกะปรอย มักจะเกิด     

ในเข็มแรก ๆ หลังจากฉีดยา เข็มที่ 2-3 ประจําเดือนกะปริบกะปรอยจะนอยลงและประจําเดือน            

จะไมมา นํ้าหนักตัวจะเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการรับประทานอาการและออกกําลังกาย  

  5.6 ยาฝงคุมกําเนิด 

   ยาฝงคุมกําเนิดเปนการใชฮอรโมนชนิดเดียวที่บรรจุอยูในหลอดพลาสติกเล็ก ๆ 

หลอดเดียว ฝงบริเวณตนแขน สามารถคุมกําเนิดได 3 ป เมื่อฝงเขาไปในรางกายฮอรโมนจะกระจาย 



 43

เขาสูกระแสเลือดในอัตราที่คอนขางคงที่ ออกฤทธ์ิเร็วและมีประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดสูง อาการ

ขางเคียงคลายกับยาฉีดคุมกําเนิด 

  5.7 การหลั่งภายนอก 

   การหลั่งภายนอก จําเปนที่วัยรุนชายตองควบคุมตัวเองใหดีและถอนอวัยวะเพศ

ใหออกมาหลั่งนอกชองคลอดขณะกําลังจะถึงจุดสุดยอด มีโอกาสในการต้ังครรภสูงจึงไมแนะนําใหใช 

  5.8 การนับระยะปลอดภัย  

   การนับระยะปลอดภัยหรือหนา 7 หลัง 7 เปนวิธีการคุมกําเนิดที่ไมเหมาะสําหรับ

วัยรุน เพราะวัยรุนประจําเดือนมาไมตรงกันทุกเดือน ทําใหการนับระยะปลอดภัยมีโอกาสพลาดสูง  

จึงไมแนะนําใหใช 

การคุมกําเนิดทั้ง 8 วิธีดังกลาว วิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัยรุนคือ การใชถุงยางอนามัย

เพื่อปองกันทั้งการต้ังครรภ โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส สําหรับอีก 6 วิธีเปนวิธีที่วัยรุน

หญิงสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม แตไมแนะนําใหใชการนับระยะปลอดภัย 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค (Protection Motivation Theory) 

 

ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค (Protection Motivation Theory) มีข้ึนครั้งแรกในป พ.ศ.

2518 โดย Rogers (1975 อาถึงใน เบ็ญจมาศ สุขศรีเพ็ง, 2559 : 1) ไดอธิบายวา ทฤษฎีแรงจูงใจ      

เพื่อปองกันโรค เกิดจากความพยายามที่จะทําความเขาใจในกฎเกณฑของการ กระตุนใหเกิดความกลัว 

โดยเนนเกี่ยวกับการประเมินการรับรูดานขอมูลขาวสารที่เปนความรูหรือประสบการณทางสุขภาพและ

การใหความสําคัญกับสิ่งที่มาคุกคามและขบวนการของบุคคล เพื่อใชขบคิดแกปญหาในสิ่งที่กําลัง

คุกคามอยู ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีจุดเริ่มตนจากการพัฒนาแบบแผนของการกระตุนใหเกิด

ความกลัว เพื่ออธิบายแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอความกลัวหรือความกังวลใจจากการสื่อสารที่คุกคาม 

เปนการทดสอบ ในบริบทของการกระตุนใหเกิดความกลัวจากการสือ่สาร แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค คือ 

แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรค (Health Prevention Behavior) โดยการกระตุน 

ใหเกิดความกลัวจากการสื่อสาร  

Boer & Seydel (1998) ไดอธิบายวา ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคมีแนวคิดพื้นฐานที่วา 

การสรางความเขาใจวาความกลัวเปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรม ตอมาไดพัฒนาทฤษฎีเปนการสื่อสาร

โนมนาวจูงใจ เนนกระบวนการคิดเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีการรับรูเปนตัวกลาง       

ในการเช่ือมโยง โดยมีความเช่ือวาการสื่อสารกระตุนใหเกิดความกลัวมีผลตอความคิด แบบแผน

พฤติกรรมและพฤติกรรมสุขภาพ ถาขอมูลที่ไดรับจากการสื่อสารกระตุนใหผูรับสารเกิดความกลัวแลว 

บุคคลจะมีการแสดงออกเพื่อลดความกลัวในสถานการณน้ัน ๆ ถาขอมูลน้ันเปนไปในทิศทางที่ยืนยัน
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ในพฤติกรรมจะชวยลดภาวะคุกคามที่เกิดข้ึน และถาบุคคลน้ันไดลองปฏิบัติตามคําแนะนําน้ันแลวและ

เกิดผลดีจากการปฏิบัติ จะชวยลดความกลัวพฤติกรรมที่สะทอนกลับเปน สิ่งที่ชวยใหบุคคลเกิดความ

มั่นใจและเกิดการกระทําตามคําแนะนําอยางตอเน่ือง แตเมื่อใดก็ตามที่การปฏิบัติตามคําแนะนําน้ัน 

ไมชวยลดความกลัวที่เกิดข้ึน การปรับตัวที่ไมเหมาะสมจะเกิดข้ึน เชน การปฏิเสธภาวะคุกคามหรือ

การหลีกเลี่ยงการรับขอมูลที่กระตุนใหเกิดความกลัว เปนตน โดยมีปจจัยที่อาจสงผลเพิ่มหรือลด         

ของการตอบสนองอาจเปนไปไดทั้งปจจัยภายในหรือภายนอกรางกายบุคคล เชน 

 1.  ความรุนแรงของโรค หรือสิ่งทีก่ําลงัคุกคาม (Noxiousness) 

 2.  การรบัรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรอืสิง่ที่กําลังคุกคาม (Perceived Probability)  

 3.  ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง (Response Efficacy) 

และจากองคประกอบหรือตัวแปรที่ทําใหเกิดความกลัว จะทาํใหเกิดกระบวนการรบัรู คือ 

 1.  ทําใหเกิดการรับรูในความรุนแรง จนสามารถประเมินความรนุแรงได 

 2.  ทําใหเกิดการรบัรูในการทนสถานการณและเกดิความคาดหวังในการทนรบัสถานการณ 

 3.  ทําใหเกิดการรับรูในความสามารถในการตอบสนองการทนรบัสถานการณ  

ทั้งหมดน้ี ทําใหเกิดแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคและความต้ังใจที่จะตอบสนองในที่สุด เบ็ญจมาศ 

สุขศรีเพ็ง (2559 : 1) ไดอธิบายวาในป พ.ศ. 2526 ไดมีการเพิ่มตัวองคประกอบตัวที่ 4 คือ ความหวัง

ในประสิทธิผลตน ทรรศมน แสงพิทักษ (2553 : 29) ไดอธิบายถึงทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรควา 

แรงจูงใจในการปองกันโรคจะเกิดข้ึนไดดีเมื่อ  

 1.  บุคคลเห็นวาภาวะคุกคามตอสุขภาพอยูในข้ันรุนแรง 

 2.  บุคคลมีความรูสึกวาตนเองออนแอหรอือยูในสภาวะเสี่ยง 

 3.  บุคคลเช่ือวาการปรบัพฤติกรรมเปนวิธีทีส่ามารถปองกนัหรือหลีกเลีย่งภาวะคุกคามน้ัน 

 4.  บุคคลมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองวาจะสามารถปรับตัวไดสําเร็จและ

มีผลดีในการกระทําน้ัน ๆ  

 5.  การมีพฤติกรรมทีไ่มเหมาะสม แมจะมีขอดีอยูบางแตก็นอยกวามากเมื่อเทียบกบัผลเสีย 

แนวคิดหลักทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค 

Boer & Seydel (1998) ไดอธิบายทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มีแนวคิดเกี่ยวกับ      

การปรับตัวที่เหมาะสมและไมเหมาะสมเมื่อตกอยูในสภาวะที่ไดรับผลของการไดรับการคุกคาม และ

เมื่อบุคคลไดรับขาวสารเกี่ยวกับอันตรายตอสุขภาพจะเกิดการตอบสนองทางความคิดมี 2 แบบ คือ 

การประเมินภาวะคุกคามตอสุขภาพ และการประเมินการเผชิญปญหา ทั้งสองแบบน้ีมีผลตอ              

การปรับตัวที่เหมาะสมและไมเหมาะสม การตอบสนองทางความคิดมี 2 แบบ ดังน้ี 

 1.  การประเมินสภาวะคุกคามตอสุขภาพ (Threat Appraisal) ประกอบดวย การรับรู

โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคและการรับรูถึงความรุนแรงของโรค เปนการยับย้ังการตอบสนองตอการปรับตัว
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ที่ไมเหมาะสม การเห็นขอดีของการมีพฤติกรรมการปรับตัวที่ไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดการตอบสนอง

ที่ไมเหมาะสม กระตุนใหเกิดความกลัวทางออมเพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปองกันโรค โดยตองใหรับรู

โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคในระดับที่สูงข้ึน กระบวนการกระตุนตองทําใหบุคคล      

เกิดความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองและผลลัพธที่จะเกิดข้ึน  

  1.1 การรับรูความรนุแรงของโรค (Perceived Severity) เปนการไดรับขอมูลที่ทําให

บุคคลเกิดการรับรูวาถากระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมบางอยาง จะทําใหบุคคลไดรับผลรายแรง       

โดยใชสื่อเปนสิ่งสําคัญในการเผยแพรขาวสารที่คุกคามตอสุขภาพ ลักษณะขอความที่ปรากฏ เชน       

มีอันตรายถึงชีวิตหรือบรรยายวาไมทําใหเกิดอันตรายรุนแรง ขอมูลที่ทําใหเกิดความกลัวสูงจะสงผลให

เกิดการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมมากกวาขอมูลที่ทําใหกลัวเพียงเล็กนอย กระบวนการประเมิน

การรับรูของบุคคลตอขอมูลขาวสารที่เกิดข้ึน จะทําใหบุคคลรับรูความรุนแรงของการเปนโรคไดดีกวา

การกระตุนตามปกติและทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมได 

  1.2 การรับรูโอกาสเสีย่งของการเกิดโรค (Perceived Vulnerability) เปนความเช่ือ

ของบุคคลในเรื่องความเปนไปไดที่จะถูกคุกคามจากโรคหรือสภาพอันคุกคามตอตนเอง อันเน่ืองจาก

การไมปรบัพฤติกรรมใหถูกตองโดยใชการสือ่สารโดยการขูที่คุกคามตอสุขภาพ ซึ่งจะทําใหบุคคลเช่ือวา

ตนกําลังตกอยูในภาวะเสีย่ง Mackay (1992) ไดอธิบายวา การรับรูโอกาสเสีย่งตอการเปนโรคจะข้ึนอยูกับ

การตัดสินใจของแตละบุคคลวา ถาไมปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดข้ึน จะทําใหตนมีโอกาส

เสี่ยงตอการเปนโรคได การใหบุคคลปฏิบัติตามคําแนะนํา อาจใชเงื่อนไขความเสี่ยงตอการเปนโรคสูง

รวมกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําแนะนํา แตเงื่อนไขดังกลาวก็ยังเปนสิ่งที่ตองคนหากันอีกตอไป

วา ความเสี่ยงตอการเปนโรคจะมีผลตอความต้ังใจของบุคคลในการปฏิบัติตนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง

น้ันหรือไม เพราะอาจทําใหเพิ่มความเสี่ยงมากข้ึนได ถาบุคคลพยายามที่ปฏิเสธ การรับรูของตนเองวา 

เขาไมสามารถที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําน้ีไดแมวาจะเปนผลเสีย ในทางกลับกันถารวมภาวะเสี่ยงสงูกบั

ผลดีของการปฏิบัติจะทําใหการต้ังใจที่จะยอมรับการปฏิบัติตามเพิ่มมากข้ึน  

 2.  การประเมินการเผชิญปญหา (Coping Appraisal) ประกอบดวย ความคาดหวัง        

ในผลลัพธ และความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน ๆ ทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อปองกนัโรค เกี่ยวของกับการรับรูของตนเองในการลดภาวะคุกคาม (Response Efficacy) 

และความคาดหวังวาตนเองจะมีความสามารถในการกระทําตามคําแนะนํา (Self-Efficacy) โดยทั่วไป

การยอมรับและการมีความต้ังใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําเปนไปไดสูง เมื่อบุคคลเห็นวา มีประโยชน

และสามารถปฏิบัติตามไดคือ ถาความสามารถที่จะปฏิบัติตามมีสูงและผลดีของการปฏิบัติตามสูงดวย 

จะเพิ่มความต้ังใจในการปฏิบัติตามคําแนะนําย่ิงสูงข้ึน แตในกรณีความสามารถในการปฏิบัติตามสูง

แตผลดีของการปฏิบัติตามคําแนะนํานอย การต้ังใจที่จะปฏิบัติตามก็นอยลงไปดวยโดยมีรายละเอียด

แนวคิดหลักดังตอไปน้ี 
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  2.1 ความคาดหวังผลที่จะเกิดข้ึน (Response Efficacy) เปนความคาดหวังเฉพาะ

บุคคลวาเมื่อปฏิบัติตามคําแนะนําแลวจะสามารถลดภาวะคุกคามได การใหขอมูลที่แสดงใหบุคคลเกิด

ความคาดหวังผลลัพธระดับสูง จะมีผลทําใหเกิดพฤติกรรมมากกวาการใหขอมูลที่ทําใหเกิดความคาดหวัง

ในระดับตํ่า การใหขอมูลควรมีความเฉพาะเจาะจงและเห็นความชัดเจนในผลที่จะเกิดข้ึนเพื่อใหบุคคล

ปฏิบัติตามคําแนะนํา ชวยใหเกิดความเขาใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การนําเสนอขอมูลขาวสาร 

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค เปนการสื่อสารที่ทําใหบุคคลเกิดความกลัว

เกี่ยวกับสุขภาพ และการใหขอมูลทีม่ีความเฉพาะเจาะจงเพื่อใหบุคคลปฏิบัติตามคําแนะนํา จะชวยใหเกิด

ความต้ังใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางจริงจัง อีกทั้งการใหคําแนะนําที่มีรายละเอียดของการกระตุน

เตือนความรูสึกหรือการรับรูความสามารถของตนเอง ทําใหผูทีไ่ดรับคําแนะนํารูสึกอยากปฏิบติัมากข้ึน  

  2.2 ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) เปนความเช่ือความ 

สามารถของตนเองวา ตนเองสามารถที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําใหประสบผลสําเร็จเพื่อนําไปสูผลลัพธ

ที่คาดหวังไว โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา ซึ่งมีความเช่ือวาบุคคลมีความ 

สามารถที่จะปฏิบัติใหบรรลุในสิ่งที่ต้ังใจไวได Bandura (1997 อางถึงใน ทรรศมน แสงพิทักษ, 2553 

: 27-28) ไดกลาวถึงวิธีการชักนําใหเกิดพฤติกรรม 4 วิธี  

   2.2.1 การกระทาํหรือผลงานทีป่ระสบความสาํเร็จ (Performance Attainments) 

เปนการนําประสบการณจริงที่ไดรบัความสาํเร็จมาเปนสวนชวยใหเกิดความรูและนําไปสูการเกิดพฤติกรรม 

ซึ่งวิธีน้ีเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการรับรูความสามารถตนเอง เน่ืองจากเปนประสบการณ

โดยตรง ความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถของตนเอง ทําใหบุคคลเช่ือวาเขาทําได 

   2.2.2 การใชตัวแทนหรอืตัวแบบ (Vicarious Experiences) เปนการเรียนรูจาก

การสังเกตบุคคลอื่นที่เคยมีพฤติกรรมเหมาะสม เพื่อใหผูสังเกตการณเกิดความเช่ือมั่นในตนเองที่จะ

ปฏิบัติตามเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามตัวแบบจริง  

   2.2.3 การใชคําพูดชักชวน (Verbal Persuasion) เปนการใชคําพูดกระตุน

เพื่อใหบุคคลเอาคําแนะนําไปเปนขอมูลเพื่อพิจารณาความสามารถของตนเอง ทําใหเกิดความเช่ือมั่น

ในตนเองที่จะนําคําแนะนําไปปฏิบัติตาม 

   2.2.4 การกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) เปนการกระตุนความรูสึก

โดยเนนในเรื่องของประโยชนที่เกิดตอสุขภาพ เพื่อใหเกิดการยอมรับและมีความต้ังใจที่จะปฏิบัติตาม

คําแนะนํา ซึ่งความสัมพันธระหวางความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรม (Response 

Efficacy) และความคาดหวังในความสามารถของตน (Self-Efficacy) พบวา ถามีความสามารถที่จะ

ปฏิบัติตามมีสูงและผลดีของการปฏิบัติตามมีสูง จะทําใหความต้ังใจ (Intention) ในการปฏิบัติตามมี

เพิ่มข้ึนดวย 

เบ็ญจมาศ สุขศรีเพ็ง (2559 : 2) ไดอธิบายวา ความรุนแรงของปญหาหรือสิ่งที่กําลังคุกคาม 

การรับรูความรุนแรงของการเปนโรคจะเกิดข้ึนไดเมื่อใชสื่อกระตุนใหเกิดความกลัวมากกวาการใชสื่อ
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กระตุนปกติ แตการกระตุนใหเกิดความกลัวควรอยูในระดับที่เหมาะสมไมควรสูงมากเกินไปมิฉะน้ันจะ

ปดกั้นการรับรูของบคุคลน้ัน แรงจูงใจเพื่อปองกันโรค จะเกิดสูงสุดเมื่อบุคคลเห็นวาความนากลัวที่เกิด

ข้ึนกับสุขภาพน้ันรุนแรง บุคคลรูสึกถึงอันตรายน้ัน การตอบสนองที่เหมาะสมเปนวิธีที่เหมาะสมในการ

เปลี่ยนแปลงความนากลัวน้ันใหดีข้ึนได บุคคลมีความเช่ือวาเขามีความสามารถพอที่จะตอบสนองได

อยางเหมาะสมได ผลดีที่เกิดจากการกระทําที่ ไมเหมาะสมน้ันมีนอยมาก  

จากคํากลาวขางตนสามารถสรุปไดวา แรงจูงใจในการที่ปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมข้ึนอยูกับ

องคประกอบทั้ง 4 คือ การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความคาดหวัง

ผลที่จะเกิดข้ึน และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง องคประกอบเหลาน้ีประกอบข้ึนมาเปน

แรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค และมีการนํามาใชในการปรับตัวอยางเหมาะสม กลาวคือ เมื่อบุคคลไดรับ

ขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของโรคและคําแนะนําในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค บุคคลจะเกิดการประเมิน

ระดับการคุกคามที่เกิดข้ึนตอตนเอง ในดานโอกาสเสี่ยงที่ตนเองจะเปนโรคน้ัน ความรุนแรงและผลกระทบ

ของโรคที่มีตอตนเอง รวมถึงความเปนไปไดที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อปองกันโรคในสวนของการ

ประเมินการเผชิญปญหา บุคคลจะคํานึงถึงความคาดหวังในประสิทธิผลของพฤติกรรมปองกันโรคและ

ความคาดหวังในความสามารถของตนเองที่จะปองกันโรค เปนปจจัยทางบวกตอการมีพฤติกรรม        

ที่เหมาะสม ในขณะที่ปจจัยดานการประเมนิผลเสยีของการมีพฤติกรรมแบบเหมาะสมจะเปนสวนที่มา

ชวยลดโอกาสของพฤติกรรมแบบเหมาะสม หากบุคคลมีความคาดหวังในประสิทธิผลของการปฏิบัติ

เพื่อปองกันโรค หรือความคาดหวังในความสามารถของตนเองนอยจนไมสามารถลบลางกับผลเสีย 

ของการมีพฤติกรรมแบบเหมาะสมได จะทําใหบุคคลน้ันไมมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรค 

ดังที่แสดงไวในภาพที่ 2.1 และในการเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การใหขอมูลที่ชวยกระตุน

ความคาดหวังในความสามารถของตนที่ปฏิบัติ (Self-efficacy) หรือความคาดหวังในผลลัพธที่จะเกิด 

จะสามารถชวยสงเสริมพฤติกรรมในการปองกันโรคไดมากข้ึน นอกจากน้ีความต้ังใจที่จะทําพฤติกรรม

ไดรับการสันนิษฐานวา เปนปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมบุคคล ดังน้ัน ความต้ังใจที่จะ

ทําพฤติกรรมจึงเปนตัวอธิบายไดวาพฤติกรรมจะเกิดข้ึนหรือไม บุคคลย่ิงมีความต้ังใจมากข้ึนเพียงใด          

ก็ย่ิงมีความพยายามในการที่จะทําพฤติกรรมมากข้ึนเพียงน้ัน 

จากการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคของ Rogers (1975) จะเห็นวาบุคคลตองมี

ความเช่ือในความรุนแรงของโรค เช่ือตอการเกิดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค ตองมีความคาดหวัง           

ในประสิทธิผลของการตอบสนองของตนเอง และมีความสามารถที่จะกระทําพฤติกรรมน้ันได ซึ่งจะมี

ผลตอความต้ังใจในการมีพฤติกรรมน้ัน และจะชวยใหบุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค มาประยุกตใชในโปรแกรมปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการต้ังครรภกอนวัยอันควรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดกระบี ่
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ภาพที่ 2.1 กระบวนการเกิดแรงจงูใจในการปองกันโรค  

ที่มา : ทรรศมน แสงพทิักษ, 2553 : 29 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ทรรศมน แสงพิทักษ (2553) ศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรคเพื่อ

สงเสริมการใชถุงยางอนามัยของนักเรียนชายโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งเปนการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยาง 

คือ นักเรียนชายโรงเรยีนขยายโอกาสจังหวัดนครปฐม โดยแบงเปนกลุมทดลองและควบคุมกลุมละ 39 คน 

กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการสงเสริมการใชถุงยางอนามัยเปนระยะเวลา 6 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา 

ในสัปดาหที่ 6 กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับรูความรุนแรงและการรับรูโอกาสเสี่ยงตอ

การเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากการไมใชถุงยางอนามัย ความคาดหวังในความสามารถของตน

ในการใชถุงยางอนามัย ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง ตอการใชถุงยางอนามัย ความ

ต้ังใจในการใชถุงยางอนามัยและการใชถุงยางอนามัยดีข้ึนกวา กอนทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

แหลงขอมูล

และปจจัยอ่ืน 

ท่ีเก่ียวของ 

พฤติกรรม

สุขภาพ 

ไมเหมาะสม 

ประโยชนของ 

การมีพฤติกรรม

สุขภาพ 

ไมเหมาะสม 

การรับรูโอกาส

เสี่ยง 

ตอการเกิดโรค 

การรับรูความ

รุนแรงของโรค 

การประเมิน

ภาวะ

คุกคาม 

พฤติกรรม 
การปรับตัวท่ีเหมาะสม 

ไมเหมาะสม 

พฤติกรรม

สุขภาพ

เหมาะสม 

เชื่อม่ันใน

ประสิทธิผลของ

พฤติกรรม

ปองกันโรค 

เชื่อม่ันใน

ความสามารถ

ของตนเอง 

การประเมิน

ความคุมคา 

ของการ 

มีพฤติกรรม 

ท่ีเหมาะสม 

การประเมิน

การปรับตัว 

แรงจูงใจในการปองกัน

โรค 
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อัญชลี ภูมิจันทึก (2553) ศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกตใชการสราง

เสริมทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรในนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนแหงหน่ึง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนการวิจัยกึ่งทดลอง 

กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 64 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทยีบ กลุมละ 32 คน กลุมทดลองไดรับโปรแกรม

สุขศึกษาโดยการประยุกตทักษะชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม ระยะเวลาทดลอง 10 สัปดาห ผลการ

ทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ความต้ังใจมีพฤติกรรม

อนามัยเจริญพันธุที่เหมาะสมตาม สูงกวากอนทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.001)  

ชัชนัย ติยะไทธาดา (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ

เพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการปองกัน

การต้ังครรภกอนวัยอันควรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งเปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีกลุม

ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 33 คน รวม 66 คน กลุมทดลองไดรับกิจกรรม 10 สัปดาห         

ผลการศึกษาตัวแปร 7 ตัว ประกอบดวย ความรู การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง ความ

คาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง พฤติกรรม      

การปฏิบัติ แรงสนับสนุนทางสังคม หลังทดลองพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรู ความคาดหวัง      

ในความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการปฏิบัติตนและแรงสนับสนุนทางสงัคมเพื่อปองกนัพฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศและการปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร สูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  

เยาวลักษณ เเสนทวีสุข (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตทฤษฎีความ 

สามารถตนเอง รวมกับการสรางแรงจูงใจเพื่อสรางเสริมพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงคของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยาง

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเขตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 81 คน โดยแบงเปน

กลุมทดลอง 41 คน และกลุมเปรียบเทียบ 40 คน ระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา 

หลังทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยดานความรู การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ

และความต้ังใจในการมีพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงคสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทางสถิติ (p-value < 0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 

วันวิสาข บัวลอย (2554) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูเรื่องเพศศึกษาเพื่อปองกัน

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ซึ่งเปนการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนแหงหน่ึงในจังหวัด

นครปฐม จํานวน 54 คน แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 29 คน และกลุมเปรียบเทียบ จํานวน 25 คน 
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กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ระยะเวลา 12 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา         

หลังทดลอง กลุมทดลองมีความตระหนักรูในตนเรื่องการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ 

ความสามารถดานการคิดและการตัดสินใจอยางมีเหตุผลเพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธ ความสามารถ

ดานการสื่อสารเพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธเพิ่มข้ึนมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แตทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมปองกันสถานการณเสี่ยงที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ ไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

ศรีพรรษ ถาวรรัตน (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมการใหขอมูลขาวสาร การสรางแรงจูงใจ

และการพัฒนาทักษะตอพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน เปนการวิจัย

กึ่งทดลอง กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนในอําเภอหนองเสือและอําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 88 คน แบงเปนกลุมทดลอง 43 คน และกลุมเปรียบเทียบ 45 คน 

ระยะเวลาทดลอง 7 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา หลังทดลองนักเรียนชายกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย

พฤติกรรมสุขภาพทางเพศอยูในระดับดีมากกวากอนทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ กลุมทดลองมี

คาเฉลี่ยความรู ทัศนคติ การรับรูความสามารถ การตัดสินใจ และพฤติกรรมสุขภาพทางเพศดีกวากลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมทดลองในระยะ

หลังทดลองและระยะติดตามผลพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความรู การรับรูความสามารถและการ

ตัดสินใจ ดีกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ในระยะติดตามผล คาเฉลี่ย

พฤติกรรมสุขภาพทางเพศดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยกลุม

ทดลองยังมีความรู การรับรูความสามารถและการตัดสินใจอยูในระยะติดตามผล  

พัชราภรณ ชวยสุข (2556) ศึกษาการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงตอการต้ังครรภกลุมเยาวชน 

ตําบลนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนการวิจัยกึ่งทดลอง ผลการศึกษาพบวา 

หลังทดลอง กลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับเพศศึกษาและการคุมกําเนิดระดับสูง ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ

ในวัยเรียนสวนใหญอยูในระดับปานกลางทั้งกอนและหลังดําเนินการ พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ

ในระดับสูง 

รณัชกาญจณ ประกอบธัญญะศิริ (2556) ศึกษายุทธศาสตรการสรางมาตรการปองกันการมี

เพศสัมพันธในเด็กวัยเรียน กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 - 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร 

2 จํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบความรูพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แบบวัด        

เจตคติทางเพศ แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แบบวัดทักษะการปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

แบบวัดสมรรถนะแหงตนตอพฤติกรรมปองกันการมีเพศสมัพันธในวัยเรียนและคูมือการสรางภูมิคุมกัน

เพื่อปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ผลการศึกษาพบวา พบวา หลังทดลอง กลุมทดลองมีความรู 

เจตคติ ทักษะและสมรรถนะแหงตนตอพฤติกรรมปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนดีข้ึน พฤติกรรม

เสี่ยงทางเพศลดลงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการติดตามความคงทน
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ของพฤติกรรมหลังจัดกระบวนการพบวา กลุมทดลองมีความรู เจตคติ ทักษะ และสมรรถนะแหงตน

ตอพฤติกรรมปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนดีข้ึน พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลงกวาหลังการ

ทดลอง 12 สัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (p-value < 0.05) 

ชลดา กิ่งมาลา (2558) ศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันการต้ังครรภในวัยรุนหญิง โดยใช

โปรแกรมการปองกันการต้ังครรภในวัยรุนหญิง โดยประยุกตใชแนวคิดการใหขอมูลขาวสาร การสราง

แรงจูงใจ และพัฒนาทักษะ (Information Motivation Behavioral Skill) เปนการวิจัยกึ่งทดลอง 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ในเขตอําเภอเมืองสุรินทรจํานวน 64 คน แบงเปนกลุม

ทดลองและกลุมเปรยีบเทียบกลุมละ 32 คน ระยะเวลาทดลอง 5 สัปดาห กลุมทดลองไดรับโปรแกรม

การปองกันการต้ังครรภวัยรุนจํานวน 3 ครั้ง ระยะเวลา 5 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมี

คาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการปองกันการต้ังครรภในวัยรุน และการรับรูความสามารถตนเอง หลังทดลอง

สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) สวนระยะการติดตามผล กลุมทดลอง

มีคาเฉลี่ยความรูในการปองกันการต้ังครรภในวัยรุน การรับรูความสามารถตนเองและพฤติกรรม      

การปองกันการต้ังครรภสูงกวากอนทดลอง (p-value < 0.001) คาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการปองกัน

การต้ังครรภในวัยรุนในกลุมทดลองสูงกวากลุมเปรียบเทียบทั้งหลังการทดลองและระยะติดตามผล     

(p-value < 0.001) ระยะติดตามผลพฤติกรรมการปองกันการต้ังครรภในวัยรุนในกลุมทดลองสูงกวา

กลุมเปรียบเทียบ (p-value < 0.001)  

รัตนาภรณ มั่นคง (2556) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรคในการลด

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาลสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จังหวัดชุมพร ซึ่งเปน

การวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีกลุมทดลองคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร 

วัดสุบรรณนิมิต จํานวน 37 คน และกลุมควบคุมคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาล

ชุมพร จํานวน 37 คน ทดลองโดยใชโปรแกรมสุขศึกษา จํานวน 4 ครั้ง ผลการศึกษาพบวา หลังทดลอง 

กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงตอปญหาสุขภาพ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอปญหาสุขภาพ          

ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาลสูง การรับรูความสามารถของตนในการลดการบริโภค

เครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาลสูง ความคาดหวังในผลของการตอบสนองตอการลดการบริโภคเครื่องด่ืมที่มี

นํ้าตาลสูง และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมที่มีนํ้าตาลสูง ดีข้ึนกวากอนทดลองและดีกวากลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)  


