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บทคัดยอ

โรคซิฟลิสเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่อันตรายที่สงผลกระทบตอสุขภาพของวัยรุน ซึ่งสาเหตุหลัก
อาจเกิดจากการมีพฤติกรรมทางเพศทีไ่ มเหมาะสมและขาดความเขาใจเรือ่ งเพศศึกษา การวิจยั กึง่ ทดลองนีม้ ี
วัตถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนตอความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ผูม สี ว นรวมการวิจยั เปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนแหงหนึง่ ในจังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวน 43 คน ซึง่ ไดรบั การเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ โปรแกรมสงเสริม
ความรูในการปองกันโรคซิฟลิส ประกอบดวย 5 ฐานกิจกรรม คือ ฐานที่ 1 ความรูเบื้องตนและกิจกรรม
สันทนาการ ฐานที่ 2 ปงปองซาทาซิฟลิส ฐานที่ 3 วิ่งเปยวเกี่ยวอาการ ฐานที่ 4 Have fun ปองกันซิฟลิส
และฐานที่ 5 สรุปความรู รวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบความรูในการปองกันโรคซิฟลิสกอนและหลัง
ไดรับโปรแกรม ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงคเปน .67 และ 1 วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตบิ รรยาย ไคสแควร
และสถิตทิ ดสอบทีทปี่ ระชากรสองกลุม ไมอสิ ระจากกัน ผลการศึกษา พบวา คะแนนความรูใ นการปองกัน
โรคซิฟลิสหลังเขารวมโปรแกรม (M = 16.33, SD = 1.643) สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม (M = 12.84,
SD = 2.104) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05 (t(42) = -8.911, p = .000, d = 0.28) ดังนั้นควรนําวิธี
ดังกลาวไปประยุกตใชในการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธแกวัยรุนที่
เรียนในระดับชั้นตาง ๆ ตอไป
คําสําคัญ: ความรูในการปองกันโรคซิฟลิส, โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน, นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน, วัยรุน
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Abstract

Syphilis is a sexually transmitted disease that affects the health of teenagers. The main causes of
transmission tend to be inappropriate sexual behaviors and a lack of understanding about sex education.
The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effects of a school-based health program
to promote knowledge about syphilis prevention among junior high school students. The participants
were of 43 junior high school students studying in a school in Surat Thani province, Thailand. They
were selected through a purposive sampling method. The research intervention was the Program for
Enhancing Knowledge about Syphilis Prevention, which consists of ﬁve learning based activities: 1)
basic knowledge and recreational activities, 2) Ping - Pong, Sa Tha syphilis (cause and transmission of
syphilis), 3) Wing Peaw Keaw Ar Kan (symptom of syphilis), 4) Have Fun Pong Kun syphilis (prevention of
syphilis), and 5) a summary. Data were collected using a questionnaire using a pretest – posttest approach
to assess knowledge about syphilis prevention before and after program participation. The questionnaire
passed a content validity check by three experts and its indexes of item-objective congruence (IOC)
were .67 and 1. The data were analyzed using descriptive statistics, chi-squares, and paired t-tests. The
results revealed that the scores for knowledge about syphilis prevention (M = 16.33, SD = 1.643) were
signiﬁcantly higher after participating in the program than before (M = 12.84, SD = 2.104, t(42) = -8.911,
p = .000, d = 0.28). Therefore, it is recommended that this program should be employed to educate
teenagers studying in different school levels about the prevention of sexually transmitted diseases.
Keywords: knowledge of syphilis prevention, school-based health program, junior high school
students, teenagers
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนปญหาสําคัญทั่วโลก ขอมูลจากองคการอนามัยโลก ป พ.ศ. 2562
พบวา มีอัตราการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศมากกวา 1 ลานคนในแตละวัน (World Health Organization
[WHO], 2019) และจากสถิติป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนขอมูลลาสุดที่มีการสํารวจเกี่ยวกับผูที่มีการติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ พบวา ชายและหญิงที่มีอายุ 15 – 49 ป มีผูติดเชื้อหนองในเทียมรายใหม 127 ลานคน
ติดเชื้อหนองใน 87 ลานคน ซิฟลิส 6.3 ลานคน และทริโคโมแนส 156 ลานคน (สํานักโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2561) สวนในประเทศไทย พบวา ในชวงป พ.ศ. 2556 – 2560 อัตรา
การติดเชือ้ โรคติดตอทางเพศสัมพันธเพิม่ ขึน้ จาก 18.8 ตอประชากรแสนคน เปน 28.8 ตอประชากรแสนคน
ทั้ ง นี้ โ รคติ ด ต อ ทางเพศสั ม พั น ธ 5 โรคหลั ก ได แ ก โรคซิ ฟ  ลิ ส โรคหนองใน โรคหนองในเที ย ม
โรคแผลริมออน และโรคกามโรคของตอมและทอนํา้ เหลือง โดยกลุม อายุทพี่ บมากทีส่ ดุ คือชวงอายุ 15 – 24 ป
และในป พ.ศ. 2559 พบอัตราปวย 83.9 ตอประชากรแสนคน จากนัน้ เพิม่ ขึน้ เปน 99.6 ตอประชากรแสนคน
ในป พ.ศ. 2560 พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยพบนักเรียนมีอัตราปวยถึง 22.7 ตอประชากรแสนคน
ซึ่งโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธที่พบไดมากที่สุดคือ ซิฟลิส โดยผูติดเชื้อสวนใหญอยูในกลุมวัยรุน
อายุ 15 – 24 ป (รอยละ 40.42) รองลงมาคือ กลุมผูใหญอายุระหวาง 25 - 34 ป (รอยละ 24.48)
โรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนโรคทีส่ ง ผลกระทบตอสุขภาพเด็กและผูใ หญ หากไมไดรบั การรักษา
อาจลุกลามเปนโรคเรื้อรัง รวมถึงโรคระบบประสาทและหัวใจ เกิดภาวะมีบุตรยาก ตั้งครรภนอกมดลูก
ทารกตายคลอด และเพิ่ ม ความเสี่ ย งติ ด เชื้ อ เอชไอวี (สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค, 2562)
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคซิฟลิสซึ่งเปนโรคที่อันตรายและมีอาการเรื้อรัง สามารถติดตอยาวนานกวา 2 ป
ลั ก ษณะการติ ด เชื้ อ เริ่ ม แรกเป น ก อ นแข็ ง ที่ บ ริ เ วณอวั ย วะเพศแต ไ ม เ จ็ บ หากไม รั ก ษาจะกลายเป น
ระยะที่สองที่เรียกวา เขาขอหรือออกดอก ซึ่งมีลักษณะมีผื่นแดงขึ้นตามตัว ที่ฝามือ ฝาเทาหรือแขน
และอาจมีผมรวง เชือ้ อาจจะแฝงตัวอยูน านถึง 5 - 10 ป แลวก็เขาสูร ะยะทีเ่ กิดการแทรกซอนในระบบตาง ๆ
หรื อ เรี ย กว า ระยะทํ า ลาย ถ า ทิ้ ง ไว น านจะทํ า ให เ กิ ด โรคแก ร ะบบต า ง ๆ ของร า งกายหลายระบบ
เชน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท เปนตน (กุลภัสสรณ ศิริมนัสสกุล, 2560)
สาเหตุหลักที่ทําใหกลุมวัยรุนในยุคปจจุบัน ติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากขึ้นอาจเกิดจาก
การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม เชน ไมใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ ประกอบกับ
อายุของวัยรุนที่เริ่มมีเพศสัมพันธครั้งแรกนอยลงกวาเดิม และวัยรุนเหลานี้ยังขาดความเขาใจเรื่อง
เพศศึกษา จึงมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย (สํานักโรคเอดส วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ, 2562)
ในปจจุบนั กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไดกาํ หนดนโยบายทีจ่ ะยุตกิ ารแพรระบาดของโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ ตามยุทธศาสตรปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2560 2564 โดยการใหคําแนะนําสําหรับกลุมวัยรุนในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไดแก
1) หลีกเลี่ยงไมอยูสองตอสองหรือไมอยูในสถานการณที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
2) กลาปฏิเสธเมือ่ ไมพรอมมีเพศสัมพันธ หรือเสีย่ งตอการมีเพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัย 3) พกถุงยางอนามัย
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ติดตัวเสมอและใชอยางถูกวิธี และ 4) ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ (กรมควบคุมโรค, 2562)
รวมไปถึงการบรรจุเนือ้ หาเรือ่ งเพศศึกษาไวในหลักสูตรการเรียนแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ป พ.ศ. 2551
และมีการพัฒนาการสอนเพศศึกษามาอยางตอเนือ่ ง ทัง้ ดานคุณภาพ เนือ้ หา รูปแบบและวิธกี ารจัดการเรียนรู
เพื่อเปนการสรางเสริมสุขภาพทางเพศใหแกนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนตามปกติอาจไมสามารถตอบสนองความตองการการเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางเพียงพอ เนื่องจากเพศศึกษาเปนเพียงหัวขอหนึ่งของวิชาสุขศึกษา ที่มีการสอน
ปการศึกษาละประมาณ 3 - 4 ชั่วโมงเพราะตองแบงเวลาที่เหลือใหกับหัวขออื่น ๆ ดังนั้นผูสอนสวนใหญ
จึงสอนดวยวิธกี ารบรรยาย เนือ่ งจากเวลาไมเพียงพอสําหรับจัดการเรียนรูเ ชิงกิจกรรม หรือผูส อนไมสะดวกใจ
เนื่องจากมีทัศนคติทางลบตอการสอนเพศศึกษา เชน เห็นวาการมีแฟนในวัยเรียนเปนเรื่องผิดปกติ หรือ
การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องที่ควรประณาม และผูสอนอาจไมไดรับการฝกอบรมทางดานความรู
อนามัยเจริญพันธุอยางเพียงพอ หรือขาดทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนมีการคิด
วิเคราะห ทําใหการสอนเพศศึกษาไมดึงดูดใจ และไมตรงกับความสนใจผูเรียน (เบ็ญจมาศ โอฬารรัตนมณี
และวีรยา จึงสมเจตไพศาล, 2560) สงผลใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธอยูในระดับนอย (พอเพ็ญ ไกรนรา, 2556) ขาดความเขาใจในเรื่องการดูแลสุขภาพตามวัย
การมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เชน การปฏิบัติตัวกับเพื่อนตางเพศที่เหมาะสม การรูจักปฏิเสธ และการใช
วิ ธี ก ารป อ งกั น การตั้ ง ครรภ หรื อ ไม ไ ด รั บ การเรี ย นรู  ที่ ต รงกั บ ความอยากรู  ข องตนเอง จนต อ งไป
ศึกษาตามสือ่ ตาง ๆ หรือพูดคุยกับเพือ่ น ซึง่ อาจไดรบั ขอมูลทีผ่ ดิ ไปจนทําใหมพี ฤติกรรมเสีย่ งทางเพศเกิดขึน้
(วัลยา ธรรมพนิชวัฒน และเบ็ญจมาศ โอฬารรัตนมณี, 2561)
การจัดโปรแกรมสุขภาพที่มีความแตกตางจากการสอนสุขศึกษาในโรงเรียนแบบเดิม เชน การใช
กิจกรรมเสริมนอกเหนือจากการใหความรูเพียงอยางเดียวหรือการใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
อาจกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น ผูวิจัยจึงเลือกการใหโปรแกรมสงเสริมความรูใน
การปองกันโรคซิฟล สิ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ซึง่ เปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะชวยเตรียมความพรอมให
นักเรียนมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการปองกันโรคซิฟล สิ และลดอัตราการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ตาง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได โดยเปนการถายทอดความรู ผานกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดประสบการณและมีเจตคติ
ที่ดี กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่จะนําไปสูการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนตอความรูในการปองกันโรคซิฟลิสของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
สมมติฐานการวิจัย
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนความรูในการปองกันโรคซิฟลิสเพิ่มขึ้นมากกวากอน
การทดลอง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวคิด
การจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน (จินตนา สรายุทธพิทกั ษ, 2553; นิตยา เพ็ญศิรนิ ภา, 2557) เพือ่ ใชในการ
พัฒนาโปรแกรมสงเสริมความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ ซึง่ แนวคิดดังกลาวนัน้ เปนการพัฒนากระบวนการ
ในการจัดการเรียนรูที่ตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพื่อใหเกิดการเรียนรูอันจะนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทั้งในดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของผูเรียนไปในทิศทางที่เหมาะสม
ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิสในการวิจัยนี้เปนการสอนสุขศึกษาผาน
กิจกรรม โดยกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย จํานวน 5 ฐาน ไดแก ฐานที่ 1 ความรูเบื้องตนและกิจกรรม
สันทนาการ ฐานที่ 2 ปงปองซาทาซิฟลิส ฐานที่ 3 วิ่งเปยวเกี่ยวอาการ ฐานที่ 4 Have fun ปองกันซิฟลิส
ฐานที่ 5 สรุปความรู โปรแกรมดังกลาวเปนโปรแกรมที่ชวยใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงคทั้งดานความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการปองกันโรคซิฟลิส ดังนั้นจึงคาดวา
โปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส จะสามารถสงเสริมใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมี
ความรูในการปองกันโรคซิฟลิสไดอยางถูกตอง
โปรแกรมสงเสริมความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ
ฐานที่ 1 ความรูเบื้องตนและกิจกรรมสันทนาการ
ฐานที่ 2 ปงปองซาทาซิฟลิส
ฐานที่ 3 วิ่งเปยวเกี่ยวอาการ
ฐานที่ 4 Have fun ปองกันซิฟลิส
ฐานที่ 5 สรุปความรู

ความรูในการปองกันโรคซิฟลิส

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส
คําจํากัดความ
โปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส หมายถึง การสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับความรูใน
การปองกันโรคซิฟล สิ ผานการจัดกิจกรรม เพือ่ ใหเกิดการเรียนรู และนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงสุขภาพทีพ่ งึ
ประสงค ทั้งดานความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ โดยประกอบดวยกิจกรรม 5 ฐาน ไดแก ฐานที่ 1 ความรู
เบื้องตนและกิจกรรมสันทนาการ ฐานที่ 2 ปงปองซาทาซิฟลิส ฐานที่ 3 วิ่งเปยวเกี่ยวอาการ ฐานที่ 4
Have fun ปองกันซิฟลิส ฐานที่ 5 สรุปความรู
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน หมายถึง นักเรียนที่มีอายุระหวาง 13 –15 ป และกําลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3
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การวิจัยนี้เปนวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) โดยมีกลุมที่ศึกษาจํานวน 1 กลุม
และดําเนินการเก็บขอมูลกอนและหลังการทดลอง (One group pretest – posttest design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 โดยวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive selection) จํานวน 43 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขา คือ 1) เปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงหนึง่ ของจ.สุราษฎรธานี 2) มีอายุระหวาง 13 – 15 ป
3) ผานการเขารวมโครงการวัยรุน วัยใส หางไกลโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 4) มีผลการตอบคําถามเกีย่ วกับ
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธไมผานเกณฑรอยละ 60 ของคําถามทั้งหมด และ 5) มีความยินยอม
ในการเขารวมโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส และมีเกณฑการคัดออก คือ ไมสามารถ
เขารวมโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิสตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย โดยใชระยะ
เวลาในการดําเนินโปรแกรมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
งานวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี (BCN Surat 2019/09) ทัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดดาํ เนินการพิทกั ษสทิ ธิก์ ลุม ตัวอยาง
โดยขอความยินยอมจากผูเขารวมการวิจัย รวมถึงขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองโดย
ชอบธรรมเปนลายลักษณอกั ษร เนือ่ งจากกลุม ตัวอยางอายุตาํ่ กวา 18 ป ใหขอ มูลประกอบดวยแนะนําตนเอง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค รายละเอียดของการวิจยั ประโยชนและความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อยางชัดเจน พรอมทัง้
ชี้แจงใหทราบถึงสิทธิการตอบรับหรือปฏิเสธไดทุกขั้นตอนของการวิจัยโดยไมมีผลใด ๆ ตอการเรียน
รวมทั้งคําตอบหรือขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะถือเปนความลับและผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวม
เทานั้น การศึกษาครั้งนี้ไมมีโทษทั้งทางดานการแพทย กฎหมาย และสังคม แตกลุมตัวอยางอาจจะเกิด
อาการเหนื่อยลา เบื่อหนายหรือเครียด จากการเขารวมโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีความตอเนื่องกันเปนเวลา 3 ชั่วโมง หากเกิดอาการดังกลาวขึ้น กลุมตัวอยาง
สามารถแจงผูวิจัยไดตลอดเวลาที่เขารวมโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส เพื่อหยุดพัก
หรือเลื่อนเวลาในการทํากิจกรรม
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 สวน คือ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ
แบบประเมินความรูในการปองกันโรคซิฟลิสกอน – หลังไดรับโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกัน
โรคซิฟล สิ และเครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการวิจยั คือ โปรแกรมสงเสริมความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
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1. แบบประเมินความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ กอน – หลังไดรบั โปรแกรมสงเสริมความรูใ นการ
ปองกันโรคซิฟลิส
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
สวนที่ 2 แบบประเมินความรูในการปองกันโรคซิฟลิส โดยผูวิจัยพัฒนามาจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับโรคซิฟลิส มีคําถาม 20 ขอ เปนการเลือกตอบแบบถูก - ผิด
โดยจะไดคะแนน 1 คะแนนในขอที่ตอบคําถามถูกตอง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน กําหนดการแปลผล
คะแนนรวมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส ในเกณฑการแปลผลคะแนนดวยวิธีการนําคาคะแนนสูงสุด
ลบดวยคาคะแนนตํ่าสุดหารจํานวนระดับของความรู (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541) ซึ่งเทากับ (20 – 0)/4 = 5
จัดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ คือ ควรปรับปรุง พอใช ดี และดีมาก เทากับ 0 – 5, 6 – 10, 11 – 15 และ
16 – 20 ตามลําดับ
2. โปรแกรมสงเสริมความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ โดยใชแนวคิดและหลักการเกีย่ วกับสุขศึกษา
และการสงเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวคิดการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน ทีไ่ ดจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่ผานมา (จินตนา สรายุทธพิทักษ, 2553; นิตยา เพ็ญศิรินภา, 2557) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ฐานที่ 1 ความรูเ บือ้ งตนและกิจกรรมสันทนาการ ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง โดยกิจกรรมในฐานเปนการรับฟง
การสอนสุขศึกษาเรื่องเพศ การเจริญพันธุ โรคติดตอทางเพศและโรคซิฟลิส รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ
ฐานที่ 2 ปงปองซาทาซิฟลิส ระยะเวลา 20 นาที ผูวิจัยแจงวัตถุประสงค กติกา ระยะเวลาที่เขาฐาน
และแบงสมาชิกออกเปน 2 กลุม กลุม ละเทาๆ กัน จากนัน้ ผูว จิ ยั ถามคําถามเกีย่ วกับสาเหตุและการติดตอของ
โรคซิฟลิส จํานวน 5 คําถาม คือ คําถามที่ 1 โรคซิฟลิสเกิดจากการติดเชื้อชนิดใด คําถามที่ 2 โรคซิฟลิสเปน
โรคทีต่ ดิ ตอทางเพศสัมพันธหรือไม เพราะเหตุใด คําถามที่ 3 โรคซิฟล สิ สามารถติดตอไดโดยวิธใี ด คําถามที่ 4
หญิงตั้งครรภที่ไดรับเชื้อซิฟลิสสามารถสงผานไปยังทารกในครรภไดหรือไม เพราะเหตุใด คําถามที่ 5
ชายรักชายมีเพศสัมพันธกับคูรักที่เปนโรคซิฟลิส สามารถติดเชื้อไดหรือไม เพราะเหตุใด พรอมให
ตัวเลือกจํานวน 4 ตัวเลือกในแตละขอ จากนั้นใหสมาชิกตอบคําถามโดยการสงตอลูกปงปองจากสมาชิก
คนแรกไปจนถึงสมาชิกคนสุดทาย แลวสงตอลูกปงปองลงในแกวคําตอบที่ถูกตอง และจะเฉลยคําตอบ
เมื่อเสร็จสิ้นการตอบคําถามในแตละขอ หลังจากนั้นผูวิจัยและสมาชิกรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับสาเหตุ
และการติดตอของโรคซิฟลิส
ฐานที่ 3 วิ่งเปยวเกี่ยวอาการ ระยะเวลา 20 นาที ผูวิจัยแจงวัตถุประสงค กติกา ระยะเวลาที่เขารวม
ฐานและแบงสมาชิกออกเปน 2 กลุม กลุมละเทา ๆ กัน จากนั้นสมาชิก 1 คนในทีมแตงตัวและวิ่งไปหยิบ
กระดาษคําตอบอาการของโรคซิฟลิส ซึ่งอยูในกลอง โดยจะมีทั้งคําตอบที่ผิดและถูก จากนั้นวิ่งกลับมา
ถอดอุปกรณแตงตัวใหสมาชิกในทีมคนตอไป โดยกระดาษคําตอบทีไ่ ดใหนาํ ไปหยอนในกลองคําตอบของ
ทีมตนเอง ผูวิจัยตรวจคําตอบของแตละทีมพรอมเฉลยคําตอบที่ถูกตองเกี่ยวกับอาการของโรคซิฟลิส
หลังจากนั้นผูวิจัยและสมาชิกรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับอาการของโรคซิฟลิส
ฐานที่ 4 Have fun ปองกันซิฟลิส ระยะเวลา 20 นาที ผูวิจัยแจงวัตถุประสงค กติกา ระยะเวลา
ที่เขารวมฐาน และสอนสุขศึกษาเรื่องการปองกันโรคซิฟลิส จากนั้นสาธิตวิธีการใสถุงยางอนามัยและ
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ใหสมาชิกสาธิตยอนกลับ หลังจากนั้นทีมผูวิจัยและสมาชิกรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกัน
ตนเองจากโรคซิฟลิส
ฐานที่ 5 สรุปความรู ระยะเวลา 1 ชั่วโมง เปนกิจกรรมที่ใหสมาชิกรวมกันสรุปความรูที่ไดรับและ
สงตัวแทนมานําเสนอความรูที่ไดรับตลอดการเขารับโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว จิ ยั นําแบบประเมินความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ และโปรแกรมสงเสริมความรูใ นการปองกัน
โรคซิฟลิส ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูเกี่ยวกับโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ จํานวน 2 ทาน และอาจารยพยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญดานการพยาบาลเด็กและวัยรุน จํานวน
1 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความชัดเจนของการใชภาษา โดยการทดสอบคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item objective congruence) ไดคา เทากับ .67 และ
1 หลังจากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และนําโปรแกรมสงเสริมความรู
ในการปองกันโรคซิฟลิส รวมถึงแบบประเมินความรูในการปองกันโรคซิฟลิส ไปทดลองใชกับกลุม
นักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เพื่อปรับปรุงการใชภาษาและการจัดกิจกรรม
ใหเหมาะสมกับวัยของกลุม ตัวอยาง จากนัน้ คํานวณหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาก (Cronbach’s
alpha coefﬁcient) ไดเทากับ .91
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ
1. ภายหลังโครงการวิจัยไดผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานีแลว ผูว จิ ยั ไดทาํ หนังสือผานผูอ าํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฎรธานี เพื่อขออนุมัติในการเก็บรวบรวมขอมูล และสงไปยังผูอํานวยการโรงเรียน
2. หลังจากที่ผูอํานวยการโรงเรียนอนุญาตใหทําการเก็บขอมูล ผูวิจัยเขาพบคุณครูประจําชั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 เพื่อชี้แจงขอมูลการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยกําหนด
คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อายุระหวาง 13 –15 ป เปนผูที่ผานการเขารวมโครงการวัยรุน วัยใส
หางไกลโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นโดย นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุราษฎรธานี ในรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวชุมชน 1 และมี
ผลการตอบคําถามเกีย่ วกับการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธไมผา นเกณฑรอ ยละ 60 ของคําถามทัง้ หมด
จํานวน 43 คน
3. ผูว จิ ยั แนะนําตัวกับกลุม ตัวอยางเพือ่ ขอความรวมมือในการเขารวมการวิจยั และชีแ้ จงรายละเอียด
ของโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส และขออนุญาตกลุมตัวอยางเพื่อขอความยินยอม
จากกลุมตัวอยาง รวมถึงขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองโดยชอบธรรมในการดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามใบพิทักษสิทธิ์การเขารวมวิจัยเปนลายลักษณอักษร
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ขั้นดําเนินการ
1. ทีมผูว จิ ยั ดําเนินการตามแผนการวิจยั โดยการเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางกอนการไดรบั โปรแกรม
สงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส โดยใชแบบประเมินความรูในการปองกันโรคซิฟลิส
2. กลุมตัวอยางเขารวมโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส จํานวน 5 ฐาน
โดยการสลับหมุนในฐานที่ 2 – 4 ดังนี้
ฐานที่ 1 ความรูเบื้องตนและกิจกรรมสันทนาการ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง สมาชิกทุกคนเขารวมกลุม
ผูวิจัยแนะนําตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย จากนั้นรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
และทําแบบประเมินความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ (Pre-test) จํานวน 20 ขอ ผูว จิ ยั สอนสุขศึกษาตามแผน
และจัดกิจกรรมสันทนาการ คือ เกมสรวมเหรียญ เพื่อแบงกลุมสมาชิกใหไดกลุมละ 14 -15 คน
ในการเขาฐานที่ 2 – 5 และสงเสริมปฏิสัมพันธกันระหวางสมาชิกทุกคน โดยใหจับกลุมเปนวงกลมใหญ
จากนัน้ จะกําหนดคาเงินของผูเ ลน คือ ผูห ญิง 1 บาท ผูช าย 50 สตางค เมือ่ เริม่ เลนเกมส ทีมผูว จิ ยั จะบอกจํานวน
เงินมาจํานวนหนึง่ ใหสมาชิกจับกลุม กันตามมูลคานัน้ ใครหาไดครบใหนงั่ ลง จากนัน้ ใหสมาชิกแตละกลุม
จํานวนทั้งหมด 3 กลุม สลับหมุนในการเขาฐานที่ 2 – 4 ฐานละ 20 นาที
ฐานที่ 2 ระยะเวลา 20 นาที กิจกรรมในฐานเปนการถามคําถามเกี่ยวกับสาเหตุและการติดตอของ
โรคซิฟลิส พรอมใหตัวเลือกจํานวน 3 ตัวเลือกโดยกําหนดใหสมาชิกตอบคําถามโดยการสงตอลูกปงปอง
ดวยชอนโตะลงในแกวคําตอบที่ถูกตอง
ฐานที่ 3 วิ่งเปยวเกี่ยวอาการ ระยะเวลา 20 นาที กิจกรรมในฐานเปนการใหสมาชิก 1 คนแตงตัว
และวิ่งไปหยิบกระดาษคําตอบอาการของโรคซิฟลิส แลววิ่งกลับมาถอดอุปกรณแตงตัวใหสมาชิกในทีม
คนตอไป โดยกระดาษคําตอบที่ไดใหนําไปหยอนในกลองคําตอบของทีมตนเอง
ฐานที่ 4 Have fun ปองกันซิฟลิส ระยะเวลา 20 นาที ผูวิจัยแจงวัตถุประสงค กติกา ระยะเวลา
ที่เขารวมฐาน และสอนสุขศึกษาเรื่องการปองกันโรคซิฟลิส จากนั้นสาธิตวิธีการใสถุงยางอนามัยและ
ใหสมาชิกสาธิตยอนกลับ หลังจากนั้นทีมผูวิจัยและสมาชิกรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันตน
เองจากโรคซิฟลิส
ฐานที่ 5 สรุปความรู ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ผูวิจัยแจงวัตถุประสงค ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่เขารวมกิจกรรม สมาชิกในแตละกลุมรวมกันสรุปความรู จากนั้นสมาชิกทุกคนทําแบบประเมินความรู
ในการปองกันโรคซิฟลิส (Post-test) จํานวน 20 ขอ เมื่อเสร็จกิจกรรม ผูวิจัยกลาวสรุปและกลาวขอบคุณ
ผูเขารวมกิจกรรม ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในการจัดทํากิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค
3. ผูว จิ ยั นําแบบประเมินความรูท ไี่ ดมาบันทึกผล เพือ่ เปรียบเทียบผลกอน - หลังการไดรบั โปรแกรม
สงเสริมความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ นอกจากนีผ้ วู จิ ยั เปดโอกาสใหผทู สี่ นใจเขารวมโปรแกรมสงเสริม
ความรูในการปองกันโรคซิฟลิสไดเขารวมภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมทดลองเสร็จสิ้น
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล โดยการกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และใชสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่
และคํานวณคารอยละ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูที่มีตอการปองกันโรคซิฟลิส กอนและ
หลังการไดรบั โปรแกรมสงเสริมความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ วิเคราะหขอ มูลโดยการหาคาสถิตทิ แี บบ
ประชากรสองกลุมไมอิสระจากกัน (paired t - test)
ผลการวิจัย
การศึกษาผลของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนตอความรูในการปองกันโรคซิฟลิสของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 จํานวน
43 คน ทําการศึกษาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบวากลุม ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 60.47) เปนเพศหญิง
และมีอายุ 14 ป (รอยละ 88.37)
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูในการปองกันโรคซิฟลิสกอนและหลังการไดรับ
โปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส พบวา คะแนนความรูในการปองกันโรคซิฟลิสหลัง
เขารวมโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมสงเสริมความรู
ในการปองกันโรคซิฟลิส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t(42) = -8.91, p < 0.05, d = 0.28) ดังแสดงคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูในการปองกันโรคซิฟลิสกอนและหลังการไดรับ
โปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
df t p-value
M
SD ระดับ M
SD ระดับ
ความรูใ นการปองกัน 12.84 2.10
ดี
16.33 1.64 ดีมาก 42 -8.91 .00
โรคซิฟลิส
หมายเหตุ คะแนน 11 – 15 คะแนน อยูในระดับดี และ 16 – 20 คะแนน อยูในระดับดีมาก
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จากผลการศึกษาผลของโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนตอความรูในการปองกันโรคซิฟลิสของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
นักเรียนทีเ่ ขารวมโปรแกรมสงเสริมความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ มีคะแนนเฉลีย่ ความรูใ นการ
ปองกันโรคซิฟล สิ มากกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ อธิบายไดวา นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส ซึ่งเปนการไดรับความรูผานการสอน
สุ ข ศึ ก ษา โดยการสอนสุ ข ศึ ก ษาเป น การจั ด ประสบการณ เ รี ย นรู  ที่ มี ก ารออกแบบอย า งเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดอยางถูกตอง
ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของนิตยา เพ็ญศิรินภา (2557) และสมจิตต สุพรรณทัสน (2559)
โดยกล า วถึ ง การสอนสุ ข ศึ ก ษา เป น การจั ด การเรี ย นรู  ด  า นสุ ข ภาพเพื่ อ ให มี พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต อ ง
เมือ่ ผูเ รียนไดเรียนรู คิด วิเคราะห สังเคราะห และประเมินสิง่ ทีไ่ ดเรียนรู จะสงผลใหเกิดการตัดสินใจไดดว ย
ตนเองอยางเต็มใจวาสิง่ นัน้ คือสิง่ ทีด่ แี ละมีเปนประโยชน มีการดูแลสุขภาพทีถ่ กู ตองและเหมาะสม รวมถึง
การนําแนวคิดการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนมาประยุกตใชโดยมีพื้นฐานจากความคิดที่วา โรงเรียน
เปนสถานทีร่ วมของนักเรียนทีอ่ ยูใ นวัยกําลังเจริญเติบโต โรงเรียนจึงตองใหการดูแลนักเรียนใหปลอดภัยจาก
การเจ็บปวยและอุบตั เิ หตุ พรอมทัง้ ชวยสรางเสริมใหนกั เรียนมีสขุ ภาพรางกาย จิตใจ และสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีความเจริญงอกงามในทุก ๆ ดาน ไดอยางสมบูรณ ตามความ
มุงหมายของการจัดการศึกษา
โปรแกรมสงเสริมความรูใ นการปองกันโรคซิฟล สิ ทัง้ 5 ฐานกิจกรรม เริม่ ตนดวยการใหความรูเ รือ่ ง
เพศ การเจริญพันธุ โรคติดตอทางเพศและโรคซิฟลิส ตอดวยกิจกรรมในฐานที่เปนการถาม-ตอบเกี่ยวกับ
สาเหตุและการติดตอของโรคซิฟลิส อาการของโรคซิฟลิส และการปองกันซิฟลิสโดยมีการสาธิตและ
สาธิตยอนกลับวิธีการสวมและถอดถุงยางอนามัยที่ถูกตอง และฐานที่สุดทายคือการรวมกันสรุปความรู
ทีไ่ ดรบั และสงตัวแทนมานําเสนอความรู ซึง่ กิจกรรมตาง ๆ ทีจ่ ดั ขึน้ นีส้ อดคลองกับประสบการณการเรียนรู
ของผูเรียน รวมถึงมีการออกแบบกิจกรรมอยางเหมาะสม เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
และสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพไดอยางถูกตอง สามารถเทียบเคียงไดกบั การศึกษาของ พัชราวรรณ
จันทรเพชร และฉัตรลดา ดีพรอม (2562) ทีไ่ ดศกึ ษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธในนักศึกษามัธยมศึกษาปที่ 1 ในจังหวัดรอยเอ็ด และพบวาภายหลังเขารวมโปรแกรม
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูทัศนคติในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและพฤติกรรมการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากกวากอนเขารวมโปรแกรมและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)
ผลการวิจัยนี้ยังมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ชลดา อานี, กรัณฑรัตน บุญชวยธนาสิทธิ์,
และประเสริฐศักดิ์ กายนาคา (2559) ซึ่งไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมความรอบรู
ทางสุขภาพ โดยการจัดการเรียนรูแ บบใชคาํ ถามเพือ่ การสรางเสริมพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธ
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดนนทบุรี พบวา คะแนนเฉลี่ยความรอบรูทางสุขภาพ
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ของนักเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งโปรแกรมการสรางเสริม
ความรอบรูทางสุขภาพในการศึกษานี้ประกอบไปดวยการเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพความรู
ความเขาใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ การจัดการตนเอง และการรูเทาทันสื่อของพฤติกรรม
การปองกันการมีเพศสัมพันธ และพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธ จากผลการวิจัย แสดงให
เห็นวาการสงเสริมความรูที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนจะตองใชหลากหลายวิธีการ
ผสมผสาน มีกระบวนการกระตุน การเรียนรูท ตี่ อบสนองความสนใจ เนนกิจกรรมทาทาย สรางแรงบันดาลใจ
มีรางวัลดึงดูดใจ ซึง่ จําเปนตองมีการออกแบบใหตอบสนองตอความสนใจ และเนนใหนกั เรียนมัธยมศึกษา
ตอนตนไดมปี ระสบการณตรงจากสิง่ ทาทายเหลานีต้ ามหลักการพัฒนาสมองเพือ่ ใหสอดคลองกับวัยของผูเ รียน
(สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู, 2559) การใหความรูหรือการสอนสุขศึกษาผานกิจกรรมตาง ๆ
ทําใหนกั เรียนมัธยมศึกษาตอนตนเกิดความรู ความเขาใจ เกิดการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ไดถูกตอง เชน มีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน (พอเพ็ญ ไกรนรา, 2556)
นอกจากนี้การสรางเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนสิ่งที่
สําคัญเชนกัน เพราะเมื่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีจะสงผลใหเกิ
ดการปฏิบัติที่ถูกตองตามมา (กรรัก ศรีเมือง, อนันต มาลารัตน, และพรสุข หุนนิรันดร, 2559; ศริญญา
เจริญศิร,ิ ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิร,ิ และยุวดี ลีลคั นาวีระ, 2562) การสงเสริมใหนกั เรียนมัธยมศึกษาตอนตนเกิด
องคความรูห รือตระหนักในการสรางเสริมพฤติกรรมการปองกันการมีเพศสัมพันธ จําเปนจะตองมีการพัฒนา
องคความรูแ ละกระบวนการในการจัดการเรียนรูท มี่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ การสรางเสริมพฤติกรรมการปองกัน
การมีเพศสัมพันธ ซึ่งเปนการพัฒนาความรอบรูทางสุขภาพ เปนการพัฒนาความสามารถของบุคคลใน
การเขาถึง เขาใจ เพือ่ สงเสริมใหการรักษาสุขภาพโดยมีคณ
ุ ลักษณะพืน้ ฐานสําคัญทีม่ คี วามจําเปนตองพัฒนา
เพื่อเพิ่มความรอบรูทางสุขภาพเพื่อใหตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กาวหนาไปพรอมที่
จะรับมือ และสามารถปรับตัวใหมพี ฤติกรรมสุขภาพอยางถูกตองเหมาะสมตอไป (ปญญกรินทร หอยรัตน
และปราโมทย วงศสวัสดิ์, 2560)

สรุปและขอเสนอแนะ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีคะแนนความรูในการปองกันโรคซิฟลิสภายหลังเขารวมโปรแกรม
สงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิส โดยโปรแกรมดังกลาวเปนการใหความรูหรือการสอนสุขศึกษา
ผานการจัดกิจกรรม สงผลใหนกั เรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีความรูเ พิม่ ขึน้ รวมถึงมีพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
อีกดวย จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ดานการปฏิบัติการพยาบาล
1. พยาบาลหรือเจาหนาทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหรือในโรงพยาบาล
ควรใหความสําคัญในการสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยใช
โปรแกรมดังกลาวเปนเครือ่ งมือในการจัดกิจกรรม รวมถึงใหความรูเ พือ่ ปองกันการเกิดพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไมเหมาะสม
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2. พยาบาลหรือเจาหนาทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหรือในโรงพยาบาล
ถายทอดความรู รวมถึงขั้นตอนการจัดโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรคซิฟลิสแกครูผูสอน
เพือ่ ทีจ่ ะไดเปนแนวทางในการนํากิจกรรมดังกลาวไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกนกั เรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน และประยุกตใชวธิ กี ารจัดการเรียนการสอนดานอืน่ ๆ เชน การปองกันยาเสพติด
การปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน เปนตน
ดานการศึกษา
1. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนแกนักศึกษาพยาบาลไดฝกจัดโปรแกรมสงเสริมความรูในการ
ปองกันโรคตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
2. ควรจัดใหมีการอบรมแกบุคลากรในทีมสุขภาพ ใหมีทักษะในการสอนสุขศึกษาผานการจัด
กิจกรรม เพื่อที่จะสามารถนําวิธีการดังกลาวไปใชในการจัดโปรแกรมสงเสริมความรูในการปองกันโรค
แกบุคคลในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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