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บทคัดย่อ
 โรคเอดส์เป็นปัญหาสำาคัญที่มีความรุนแรงถึงชีวิตและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในกลุ่มเยาวชนไทย การวิจัยเชิงทำานายนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของเยาวชนหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี 
โดยใช้ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานหญิง อายุ 18-24 ปี 
จำานวน 267 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย พฤติกรรมการป้องกันเอดส์ การรับรู้
ความรุนแรงของโรคเอดส์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเอดส์ การรับรู้ประโยชน์ในการป้องกันโรคเอดส์ การรับรู้อุปสรรค
ในการป้องกันโรคเอดส์ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคเอดส์ ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ อิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งมีค่าดัชนีความตรงเท่ากับ .78, .87, .87, .71, .75, .87, 1.0, 
1.0, และ.86 ตามลำาดับ และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .60, .95, .96, .93, .90, .93, .75, .87, และ .92 ตามลำาดับ เก็บข้อมูล
โดยให้กลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามด้วยตนเองระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา
และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง (M = 8.32, SD = 3.52) 
ปัจจัยทำานายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ คือ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน (β = -.458) การรับรู้อุปสรรคในการป้องกัน (β = -.295)  
และความรู้เรื่องโรคเอดส์ (β = .256) โดยร่วมกับทำานายพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ได้ร้อยละ 78.8 (R2 =.788, F = 
326.38, p < .001) 
 ผลการวิจัยเสนอแนะต่อพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของ
เยาวชนในโรงงานอุตสาหกรรม โดยควรเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มความตระหนักของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยใน
กลุ่มเพื่อน ลดการรับรู้อุปสรรค และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้มากขึ้น
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Abstract
 AIDS is one of the major public health problems that threatens the world. It is life threatening 
disease and tends to be more severe among the Thai youth. This correlational predictive research aimed to 
reveal factors influencing AIDS preventive behaviors among the young female who worked in the factories 
in Chon Buri Province. Participants were 267 female aged 18-24 year old who were recruited based on 
the cluster sampling. The research instruments were the questionnaires which composed of AIDS preventive 
behaviors, perceived severity, perceived susceptibility, perceived benefit, perceived barriers, perceived self-
efficacy, knowledge of AIDS prevention, friend influence and the media accessibility of AIDS-related 
information, with content validity index yields .78, .87, .87, .71, .75, .87, 1.0, 1.0, and .86, respectively; 
and the reliability yields .60, .95, .96, .93, .90, .93, .75, .87, and .92, respectively. Data were collected by 
the paper-based self-enumeration method between August and September 2017. The data analysis employed 
descriptive statistics and the stepwise multiple regression analysis. 
 The results revealed that an average score of participants’ AIDS preventive behaviors was at moderate 
level (M = 8.32, SD = 3.52). The predictive factors for AIDS preventive behaviors were friend influence 
(β = -458), perceived barriers in AIDS prevention (β = -.295) and knowledge of AIDS (β = .256), 
respectively. These factors could explain the variations of AIDS preventive behaviors among participants by 
78.8% (R2 =.788, F = 326.38, p < .001). 
 Study findings suggest that community nurse practitioners or related professionals should promote 
the AIDS preventive behaviors among the youth in the factories by focusing on increasing awareness of safe 
sex among their peer group, decreasing barriers of action, and providing more knowledge of AIDS.
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ความเป็นมาของปัญหา
 โรคเอดส์เป็นปัญหาสำาคัญของหลายประเทศท่ัวโลก 
เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรง สามารถติดต่อได้โดยทาง 
เพศสัมพันธ์ จากรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Aids)1 คาดประมาณผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ัวโลก 
มีจำานวน 36.9 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นจาก 10 ปีที่ 
ผ่านมา ประมาณ 5 ล้านคน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ทั้งสิ้น 
2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ประมาณ 1.2 ล้านคน 
สำาหรับในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีผู้ติดเช้ือเอชไอวีประมาณ 
5 ล้านคน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 240,000 ราย  
ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาจากการ
แพร่ระบาดของโรคเอดส์ จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส ์
และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 
ถึงสิ้นปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
427,332 คน มีผู้เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2559 จำานวน 15,776 คน 

เฉลี่ยวันละ 43 คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 6,268 คน 
เฉลี่ยวันละ 17 คน สำาหรับสถานการณ์ในจังหวัดชลบุรี ในปี 
พ.ศ. 2559 พบผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำานวน 23,266 คน มีผู้ติด
เชื้อรายใหม่ จำานวน 955 คน และเกือบหนึ่งในห้า (ร้อยละ  
18.95) เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี2  และในปี พ.ศ. 2557  
จังหวัดชลบุรี มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ จำานวน 297 คน3  
 ประชากรกลุ่มพนักงานในสถานประกอบการเป็น 
กลุ่มประชากรท่ีมีจำานวนมาก โดยส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มเยาวชนซึ่ง 
มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ประชากรกลุ่มนี้จึงเป็น 
กลุ่มเป้าหมายสำาคัญอีกกลุ่มหนึ่งของนโยบายการป้องกัน 
ปัญหาเอดส์ในประเทศไทย จากการสำารวจพฤติกรรมท่ีสัมพันธ์ 
กับการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มพนักงานของสถานประกอบ 
กิจการใน 24 จังหวัด พบว่า พนักงานหญิง มีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกก่อนอายุ 15 ปี ร้อยละ 1.7 มีคู่นอนมากกว่า 1 คน ร้อยละ 64 

และจากการศึกษาพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา พนักงานหญิงมี 


