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การสํ ารจตกรรมเสี ยงของัยรุ่นในเขต อ.เมือง จ.นครราชสี มา

พิภพ จิตรนําทรั พย์ พ.บ.*
นวลละออ วิวัฒน์ วรพันธ์ วท.ม.**

บทคัดย่ อ

การวิจยั เชิงสํารวจครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ ศึกษาความชุกของพฤติกรรมเสี ยงของวัยรุ่ นในเขตพืนที
อ.เมือง จ.นครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน 1,933 คนจากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาทังสิ น 14 โรงเรี ยน เก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2553 ผลการวิจยั มีดงั นี
1. พฤติกรรมเสี ยงทีนาํ ไปสู่ อุบตั ิเหตุจราจรและความรุ นแรง คือ ไม่สวมหมวกนิ รภัยทุกครังเมือขี
จักรยานยนต์ร้อยละ 62 และนัง รถหรื อขีรถจักรยานยนต์หลังจากดืมเครื องดืมแอลกออล์ ร้อยละ 58.20
อยูใ่ นเหตุการณ์ทีมีการต่อสู้ทาํ ร้ายร่ างกายร้อยละ 31 พกอาวุธร้อยละ 6.90 และถูกทําร้ายร่ างกายโดยอาวุธ
ร้อยละ 5.25
2. พฤติกรรมเสี ยงทางเพศ คือมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 14 ในกลุ่มนีมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน
ร้อยละ 13.20 ประมาณร้อยละ 70 มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครังส่ งผลให้ร้อยละ 6.70 เคย
ตังครรภ์หรื อทําให้ผอู้ ืนตังครรภ์ และถูกข่มขืนร้อยละ 0.30
3.พฤติกรรมการใช้สารเสพติด พบว่า สู บบุหรี ร้อยละ 18 เครื องดืมแอลกออล์ร้อยละ 42 ยาบ้าร้อย
ละ 1.20 กัญชา ร้อยละ 3
จากผลการวิจยั ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าควรสนับสนุ นให้โรงเรี ยนมีการเสริ มพลังในการให้ความรู้
ด้านเพศศึกษา ความนับถือตนเองและทักษะชี วิตรวมทังการสร้างเสริ มสุ ขภาพเชิ งรุ ก โดยผ่านกิจกรรมการ
พัฒนาแกนนําเยาวชนให้สามารถเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาหรื อรณรงค์สร้ างเสริ มสุ ขภาพแก่เพือน เพราะจะ
สามารถสื อสารกับวัยรุ่ นได้ดีและด้วยธรรมชาติของวัยรุ่ นจะเชือและคล้อยตามกลุ่มเพือน
คําสํ าคัญหรือคําหลัก วัยรุ่ น, พฤติกรรมเสี ยง

__________________________________________________________________________________
*
นายแพทย์ชาํ นาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
**พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
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Youth Risk Behavior Survey: Muang District, Nakhonratchasima, Thailand
Abstract

The aims of this survey study were to identify the prevalence of risk behaviors among
adolescents in Muang district,Nakhonratchasima. Youth risk behavior survey questionnaires were
employed to collect data from 1933 adolescents in 14 secondary schools in Muang district,
Nakhonratchasima, from July to September, 2010.
The study findings revealed three groups of risk behaviors.
1. The traffic accident risk behaviors included rarely or never worn a seat belt (51 %) or a helmet
(62 %), being a passengers of drunk drivers (59 %), and drinking drivers (58.20%). The subjects carried
weapons in public (6.90%) and participated in violent events (31 %). 9.40% of the subjects were
assaulted and 5.25% needed to be hospitalization.
2. The subjects have had sexual intercourse (14 %), had homosexual experiences (13.20%), used
a condom irregularly (70 %), got involved in pregnancy experiences (6.70%), or were raped (0.30%).
3. The prevalence of substance abuse included smoking (18 %), alcohol drinking (42 %),
amphetamine using (1.20%), marijuana using (3 %) and other drugs (1.22%).
The prevalence of risk behaviors among adolescents in Muang district, Nakhonratchasima, was
high. Providing knowledge about risk behaviors and social skills through the development of the youth
leaders who have counseling competencies or launching health promotion campaigns is recommended to
counteract peer pressure among the youth.
Keywords: adolescents, risk behaviors
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วัย รุ่ น เป็ นช่ วงวัย ที มี ก ารเปลี ย นแปลงอย่า งมากทัง ร่ า งกาย จิ ต ใจและอารมณ์ เป็ นวัย แห่ ง การ
ปรับเปลียนทางสังคม เป็ นวัยทีมีความเครี ยดทางอารมณ์ ตัดสิ นใจอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง ทัศนคติในการ
มองโลกและสังคมของเด็กวัยรุ่ นอาจมีความขัดแย้งกับผูใ้ หญ่ ซึ งผูใ้ หญ่อาจไม่เข้าใจความรู้สึกนึ กคิดของ
วัยรุ่ น จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ การทีวยั รุ่ นมีพฤติกรรมทีมีความรุ นแรงเนืองจากปัจจัยภายในตัววัยรุ่ นเอง
ทีขาดการควบคุมอารมณ์ การแสดงออกเพือสร้างจุดเด่นให้ผอู้ ืนยอมรับรวมทังเป็ นค่านิยม และเรื องของ
ศักดิศรี สําหรับปั จจัยภายนอกเช่น การไม่เชือังคําสังสอนของผูป้ กครอง การขาดความอบอุ่นในครอบครัว
บรรยากาศในบ้านไม่น่าอยู่อาศัย มีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสมาชิ กในครอบครัว กฎระเบียบของ
โรงเรี ยนไม่เข้มงวด อิทธิ พลของสื อในปั จจุบนั (ศรัญญา อิชิดะ, 2553 ; ระพีพฒั น์ ศรี มาลา,2547)
นอกจากนี การสื อสารทีสามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรื ออินเตอร์ เน็ต ทีเป็ นเรื องปกติ
ของชีวิตประจําวันในยุคไอทีสมัยปั จจุบนั รวมถึงสื อสาธารณะต่างๆ เช่นหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ฯลฯ เว็บ
ไซด์ (เอแบคโพลล์, 2004) ประกอบกับธรรมชาติของวัยรุ่ นเป็ นวัยทีอยากรู้อยากลองของใหม่ๆ อยากทํา ตั ว
ในรู ปแบบทีแปลกใหม่ไปกว่าเดิมรวมทังต้องการการยอมรับในหมู่เพือนูงทีคบหาสมาคมมากกว่าพ่อแม่
แนวความคิดทีตอ้ งการหลบจากข้อห้ามข้อเตือนของผูใ้ หญ่จึงเกิดขึนได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยน
การเสพสิ ง เสพติ ด เป็ นต้น ดัง นันกลุ่ ม วัย รุ่ นจึ ง เป็ นกลุ่ ม ที มี ก ารตอบสนองและได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากการ
เปลียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจนทีสุด (เทิดศักดิ เดชคง, 2542)
การเจ็บป่ วย การตายและปั ญหาสุ ขภาพในวัยรุ่ นมักมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี ยง (Risk ehavior)
เช่นการขับขีรถจักรยานยนต์หรื อรถยนต์โดยประมาท การถูกทําร้ายร่ างกาย การยกพวกตีกนั ภาวะซึ มเศร้า
การดื มสุ ราและใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ระมัดระวัง และพฤติกรรมเสี ยงในวัยรุ่ นหลาย
ประการนอกจากเกี ยวข้องกับปั ญหาสุ ขภาพของวัยรุ่ นเองแล้วยังส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาทางสังคมตามมาได้
มากมาย เช่น พฤติกรรมเสี ยงทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ทีไม่เหมาะสมนําไปสู้ปัญหาการติดโรคเอดส์ , การ
ตังครรภ์ไม่พึงประสงค์ , การทําแท้ง , ทารกถูกทอดทิงและการต้องออกจากการศึกษากลางคันทําให้ไม่
สามารถพึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้หรื อไม่สามารถเลียงดูบุตรด้วยตนเองได้ สหรัฐอเมริ กาได้มีการสํารวจ
และเ้ าระวังทางด้านพฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพวัยรุ่ นต่อเนื องทีเรี ยกว่า Youth Risk Behavior Survey
(YRBS) ซึ งจะทําเป็ นระยะๆ (ทุกๆ 2 ปี ) เนื องจาก YRBS มีบทบาทสําคัญมากในการทําให้เข้าใจภาพรวม
ปั ญหาของวัยรุ่ น หลายประเทศจึงได้เริ มการสํารวจพฤติกรรมเสี ยงในวัยรุ่ น ในประเทศไทย เครื อข่ายการ
สร้างสุ ขภาพวัยรุ่ นของคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิ บดีได้พฒั นาแบบสอบถาม เพือคัดกรองหาปั จจัยเสี ยง
และพฤติกรรมเสี ยงของวัยรุ่ น ซึ งดัดแปลงจาก YRBS ro ของ  (พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา, 2547) ซึ ง
สามารถนําใช้คดั กรองความเสี ยงรายบุคคล และสามารถประเมินภาพรวมของพฤติกรรมเสี ยงของวัยรุ่ นใน
ชุ มชนเพือนํามาวางแผนแก้ไขปั ญหาในภาพรวม เช่น การจัดลําดับความสําคัญของพฤติกรรมเสี ยง นํามา
วางแผนรณรงค์เพือลดพฤติกรรมเสี ยงเหล่านี และประเมินผลการดําเนินการโดยการสํารวจซํา ดังนันผูว้ ิจยั
และคณะต้องการสํารวจหาความชุก (prevalence) ของพฤติกรรมเสี ยงของวัยรุ่ นในพืนที อําเภอเมือง จังหวัด
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นครราชสี มา เพือเป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนดําเนิ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพของวัยรุ่ นในพืนทีดงั กล่าว
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั

ศึกษาความชุกของพติกรรมเสี ยงของวัยรุ่ นในเขตพืนที อ.เมือง จ.นครราชสี มา

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (rsssectina descriptive study)
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อประสานงานกับ สพฐ.จังหวัดนครราชสี มา สําหรับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิ การ และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยตรงสําหรับโรงเรี ยนเอกชนหรื อโรงเรี ยนในสังกัดองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด เพือขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต อ.เมือง จ.นครราชสี มา
ทังหมด 14 โรงเรี ยน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยทีมผูว้ ิจยั ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ ชันปี ที 4 โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสี มา ผูว้ จิ ยั ได้ช ีแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความยินยอมในการตอบแบบสอบถาม
โดยชี แจงแก่ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูต้ อบแบบสอบถามว่าผลการสํารวจจะไม่มีการนํามาเปิ ดเผยเป็ นราย
โรงเรี ยนหรื อรายบุคคลโดยจะนําเสนอเป็ นภาพรวมโดยไม่อา้ งอิงชือบุคคลและโรงเรี ยน นอกจากนี จะมีการ
อธิบายแบบสอบถามให้แก่นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง ให้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาทีและเก็บ
ข้อ มู ล ที ท าํ เสร็ จ โดยที ม สํา รวจจะตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบแบบสอบถามเพื อ ลดจํา นวน
แบบสอบถามทีตอบไม่สมบูรณ์ทุกข้อ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือวัยรุ่ น อายุตงั แต่ 10 ปี ขึนไป – 1 ปี ทีกาํ ลังศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาระดับชัน ม.1
– ม.6 หรื อเทียบเท่าในเขตพืนที อ.เมือง จ.นครราชสี มา จํานวน 14 โรงเรี ยน จํานวนทังสิ นประมาณ 31,326
คน โดยมีการขออนุ ญาตจากผูท้ ีเข้ารับการศึกษาตามความสมัครใจ และการศึกษาได้ผ่านการยอมรับจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมในการศึกษาในมนุษย์ของรพ.มหาราชนครราชสี มา
กลุ่ ม ตัว อย่า ง การคํา นวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยการอาศัย จากความชุ ก ของการเสพยาบ้า
(amphetamine) เท่ากับร้อยละ 4.6 ึ งเป็ นความชุกของพติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพทีตาํ สุ ดจากการศึกษาของ
สุ วรรณา เรื องกาญจนเศรษฐ์และคณะ (2551)
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p = สัดส่ วนตัวแปรทีสนใจศึกษาทีพบในประชากร  = 1  p, d = ค่าความคลาดเคลือนสู งสุ ดทียอมรับได้
กําหนดให้ผิดพลาดได้ไม่เกิ นร้อยละ 1, d = 0.01
จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 1,700 คน ใช้โรงเรี ยน
มัธยมศึกษาทังหมดในเขตพืนทีเมืงนรราชี มาทังหมดโรงเรี ยนเพืเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชัน
ภูมิ( Stratified sampling) ได้ดงั นี
ขันที 1 เลือกจํานวนนักเรี ยนทีเป็ นตัวแทนจากแต่ละโรงเรี ยน
ขันที 2 เลือกจํานวนนักเรี ยนในแต่ละชันเรี ยน(ม.1ม.6)ทีเป็ นตัวแทน
ขันที 3 เลือกห้องเรี ยนจากแต่ละชันเรี ยน(ม.1ม.6)ทีเป็ นตัวแทน
หลังจากนันสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจํานวนนักเรี ยนทีเป็ นตัวแทนในแต่
ละชันเรี ยน
เครอมอ ้ วจิ ัย
แบบสอบถามเพื อ คัดกรองหาปั จ จัย เสี ย งและพฤติ ก รรมเสี ย งของวัย รุ่ นไทยซึ งพัฒ นาขึ น โดย
เครื อข่ายการสร้างเสริ มสุ ขภาพวัยรุ่ นของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาิ บดี ซึ งดัดแปลงจาก YRBS (Youth
Risk Behavior Survey Form) ของ CDC ประเทศสหรัฐอเมริ กา (พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา, 2547 ;สุ วรรณา
เรื องกาญจนเศรษฐ์, 2551) ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ 1. ข้อมูลส่ วนตัวและครอบครัว 2. ความนับถือ
ตนเอง 3. อุบตั ิเหตุจราจร 4. ความรุ นแรงและภาวะซึ มเศร้า 5. สารเสพติด 6. พฤติกรรมทางเพศ 7. การ
ดูแลสุ ขภาพ(นําหนักตัวและการออกกําลังกาย) 8. การเรี ยนการใช้เวลาและแหล่งความรู้ดา้ นสุ ขภาพ โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถตอบแบบสอบถามด้วยตนเองได้ (selfreported)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติพืนฐานเพือวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี ค่าเลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและร้อยละ

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างทังหมดจํานวน 1,933 คน เป็ นนักเรี ยนหญิงร้อยละ 55.00 ส่ วนใหญ่ศึกษาในระดับ
มัยมศึกษาปี ที 5 ร้อยละ 24 อาศัยอยู่กบั ทังบิดามารดาร้อยละ 71.70 และสถานภาพสมรสของบิดามารดา
พบว่าส่ วนใหญ่อยูร่ ่ วมกันร้อยละ 74.00 มีรายได้เข้าครอบครัวอยูร่ ะหว่าง 6,001  30,000 บาทต่อเดือนร้อย
ละ 49.40 (ตารางที 1)
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าราง 
จํานวน ร้ อยละ ของลักษณะประชากร
รายการ
เพศ
หญิง
ชาย
ระดับการศึกษา
มัยมกา ี ที 1
มัยมกา ี ที 2
มัยมกา ี ที 3
มัยมกา ี ที 4
มัยมกา ี ที 5
มัยมกา ี ที 6
สถานภาพของบิดา มารดา
อยูด่ ว้ ยกัน
แยกกันอยู่
แยกทางกัน
บิดา หรื อมารดาเสี ยชีวติ
ไม่ระบุ
รายได้ ของครอบครัว (บาทต่อเดือน)
น้อยกว่า 6,000
6,00130,000
30,001100,000
มากกว่า 100,000
ไม่ระบุ
การพักอาศัย
อยูก่ บั บิดามารดา
อยูก่ บั บิดา
อยูก่ บั มารดา
อยูก่ บั ญาติ
อืน
ไม่ระบุ

จํานวน

ร้ อยละ

1,063
870

55.00
45.00

251
251
367
329
464
271

13.00
13.00
19.00
17.00
24.00
14.00

1,429
159
245
99
1

74.00
8.20
12.70
5.00
0.05

143
941
736
86
27

7.40
48.68
38.08
4.45
1.40

1,385
79
248
143
76
2

71.70
4.10
12.80
7.40
3.9
0.10
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กลุ่มตัวอย่างมีอายุเลีย 15 มีน าํ หนักเลีย 53.2 กิโลกรัม และส่ วนสู งเลีย 161.6 เซนติเมตร โดย
มี ดัช นี ม วลกายเลี ย 20.3 กก./ ม. 2 อายุเ ลี ย ของบิ ดา 45.7 ปี มารดา 42.8 มี  าํ นวนสมาชิ ก ในแต่ล ะ
ครอบครัว เลีย 4.5 คน (ตารางที 2)
ารา 
  
ลักษณะประชากร


อายุของนักเรี ยน (ปี )
15
2.8
53.2
13
นําหนักของนักเรี ยน (กิโลกรัม)
161.6
9.1
ส่ วนสู งของนักเรี ยน (เซนติเมตร)
2
ดัชนีมวลกายของนักเรี ยน (กก./ม )
20.3
4.4
อายุของบิดา (ปี )
45.7
6.4
อายุของมารดา (ปี )
42.8
5.8
4.5
1.8
ํานวนคนทีอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
กรรร 
ด้านอุบตั ิเหตุ และความรุ นแรง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่สวมหมวกกันน็อกร้อยละ 62.00 ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย ร้อยละ51.00 ขับขีรถักรยานยนต์หลังดืมแอลกอฮอล์ร้อยละ58.20 มีพฤติกรรมพกอาวุธ เช่น
ปื น มีดพก เหล็กขูดชาร์ ฟ สนับมือ ไปโรงเรี ยนร้อยละ 6.90 ด้านการใช้สิ งเสพติด กลุ่มตัวอย่างสู บบุหรี
ร้อยละ 18.80 ดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 42.00 ยาเสพติดทีใช้ได้แก่ กัญชาร้อยละ 3.00 ยาบ้าร้อย
ละ 1.20 ดมกาวและสู ดดมสเปรย์ร้อยละ 0.40 ด้านพฤติกรรมทางเพศ กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 14.00 รายงานว่า
เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ทีมีความเสี ยงไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 69.20 กลุ่ม
ตัวอย่างทีมีเพศสัมพันธ์เคยตังครรภ์หรื อทําให้อู้ ืนตังครรภ์ ร้อยละ 6.7 (ตารางที 3)
ารา 
   
กรร 
า
อุบตั ิเหตุ
ไม่สวมหมวกนิรภัย/สวมนานๆครังขะขับขีมอเตอร์ ไซค์
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/คาดนานๆครัง
นัง รถไปกับูข้ บั ขีทีดืมแอลกอฮอล์
ขับขีรถักรยานยนต์หลังากดืมแอลกอฮอล์

ร ละ
1,198
985
1,140
1,125

62.00
51.00
59.00
58.20
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ตารางท 
    (ต่อ)
พฤติกรรมเส ง
ความรุนแรง
พกอาวุธ
อยูใ่ นเหตุการณ์
ถูกข่มขืน
การใช้ สารเสพติด
สู บบุหรี
ดืมเครื องดืมทีมีแอลกออล์
เสพยาบ้า
เสพกัญชา
ดมกาวและสู ดดมสเปรย์
อืน
พฤติกรรมทางเพศ
มีเพศสัมพันธ์แล้ว
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
เคยตังครรภ์/ทาให้ผอู้ ืนตังครรภ์
* จากจานวนผูท้ ีเคยมีเพศสัมพันธ์

านวน

ร้ 

133
597
5

6.90
30.90
0.26

348
812
23
58
5
3

18.00
42.00
1.20
3.00
0.26
0.15

270
186*
18*

14.00
69.20
6.70

ทเ ก ว้ งกพฤติกรรมเส ง
ปัญหาการเรี ยน ร้อยละ 58.70 ของนักเรี ยนทีสา รวจไม่พอใจกับผลการเรี ยนของตนเอง โดยคะแนน
เลียตากว่า 2 มีร้อยละ 7.80 กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ของครอบครัวตากว่า 6,000 บาทต่อเดื อนร้อยละ 7.50
บิดาหรื อมารดาใช้สารเสพติดร้อยละ 49 กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ไม่ดี (รวมไม่ดีหรื อถูกทอดทิง ไม่เอาใจ
ใส่ /ลงโทษรุ นแรง) ร้อยละ 2.50 บิดามารดาหย่าร้างกันร้อยละ 13 กลุ่มตัวอย่างคบเพือนทีมีปัญหาร้อยละ
42.70 ไม่มีทีปร กษาเวลาทุกข์ร้อยละ 10โดยประมาณร้อยละ 60ไม่เข้าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ 73.8
(ตารางที 4)
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าราี 
   
ปัจจัยเี ย
ปัญหาด้ านการเรียน
ไม่พอใจผลการเรี ยน
ได้คะแนนเลียตํากว่า 2.00
ด้ านครอบครัวและเศรษฐกิจ
รายได้ครอบครัวน้อยกว่า 6,000บาทต่อเดือน
บิดาหรื อมารดาใช้สารเสพติด
ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี
บิดามารดาหย่าร้างกัน
คบเพือนมีปัญหา
ไม่มีทีปรึ กษาเวลาทุกข์ใจ
ไม่ร่วมกิจกรรมทางศาสนา

อภิปรายผล

จํานวน

ร้ อยละ

1,134
150

58.70
7.8

145
947
48
251
825
193
1,426

7.5
49
2.5
13
42.7
10
73.8
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ผลการศึก ษาจากการสํารวจในครั งนี แสดงให้เห็ นว่า ความชุ ก ของพติก รรมเสี ย งของวัย รุ่ นใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในเขต อ.เมือง จ.นครราชสี มาอยูใ่ นระดับปานกลางถึงสู ง ความชุกของพติกรรมเสี ยง
ด้านอุบตั ิเหตุจราจรได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย/สวมนานๆครังขณะขับขีรถมอเตอร์ ไซค์ (ร้อยละ 62) ไม่
คาดเข็มขัดนิรภัย/คาดนานๆ ครัง (ร้อยละ 51) นัง รถไปกับผูข้ บั ขีทีดืมเครื องดืมแอลกออล์ (ร้อยละ 59) ขับ
รถหลังจากดืมเครื องดืมทีมีแอลกออล์ (ร้อยละ 58.20 ) ซึ งอาจอธิ บายได้จากการทีวยั รุ่ นใน จ.นครราชสี มา
มีการใช้รถมอเตอร์ ไซด์เป็ นพาหนะ เนื องจากระบบขนส่ งมวลชนไม่เพียงพอหรื อไม่สะดวกจึงต้องพึงพา
การใช้รถมอเตอร์ ไซค์และการขาดความตระหนักรู้ในความสําคัญของการป้ องกันตนเองจากอันตรายทีเกิด
อุบ ตั ิ เหตุ จราจร จึง มี แนวโน้ม ทีจะไม่ส วมหมวกนิ รภัย หรื อคาดเข็ม ขัดนิ รภัยหรื อมี การดื มเครื องดื ม ที มี
แอลกออล์เมือต้องขับขียานพาหนะ ในขณะทีความเสี ยงด้านความรุ นแรงวัยรุ่ นจากการศึกษาครังนีพกพา
อาวุธ (ร้อยละ6.90) และอยูใ่ นเหตุการณ์การต่อสู้ (ร้อยละ 30.90) สอดคล้องกับการศึกษาของ ลัดดา เหมาะ
สุ วรรณ, 2547; ศิริกุล อิศรานุรักษ์; สุ วรรณา เรื องกาญจนเศรษฐ (2005) ความชุกของการถูกข่มขืน (ร้อยละ
0.26 ) ความชุ กของการดืมเครื องดืมทีมีแอลกออล์เป็ นครังคราว (ร้อยละ 23.60 ) มีการเสพยาบ้า (ร้อยละ
0.80 ) ซึ งอาจอธิ บายได้วา่ จากช่วงเวลาการสํารวจทีต่างกันอาจมีการระบาดของยาบ้าน้อยลงจากในอดีต
จากการดําเนินการปราบปรามของทางการเข้มงวดขึน แต่ก็ไม่สามารถตัดการรายงานน้อยกว่าความเป็ นจริ ง
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ได้โดยสิ นเชิ ง วัยรุ่ นในการศึกษาครังนี เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว (ร้อยละ 14) ความชุ กของการมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย (ร้อยละ 69.20 ) ส่ งผลให้มีการตังครรภ์ทําให้ผอู้ ืนตังครรภ์ตามมา (ร้อยละ 6.70) ผล
การศึกษาครังนีจึงบ่งชีความจําเป็ นเร่ งด่วนสําหรับทุกฝ่ ายทีเกียวข้องกับวัยรุ่ นใน อ.เมือง จ.นครราชสี มาใน
เรื องการให้ความรู้ดา้ นเพศศึกษาและการรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย โดยใช้ถุงยางอนามัยอย่าง
ถู ก ต้อ งทุ ก ครั งที มี เ พศสั ม พัน ธ์ ให้ไ ด้ผ ลเพิ ม ขึ น เพื อ ลดความชุ ก ของการตัง ครรภ์ไ ม่ พึ ง ประสงค์แ ละ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ในวัยรุ่ นต่อไป
ด้านปั ญหาการเรี ยนพบว่าความชุกของการไม่พอใจผลการเรี ยน (ร้อยละ 58.70 ) ผลการเรี ยนไม่ดี
คือคะแนนเฉลียตํากว่า 2 (ร้อยละ 7.80 ) ผลการศึกษาครังนีพบว่าความชุกของปั จจัยเสี ยงต่อพฤติกรรมเสี ยง
ของวัยรุ่ นดังต่อไปนี ไม่ร่วมกิจกรรมทางศาสนา(ร้อยละ 7.80), นับถือตนเองตําหรื อปานกลางทางโรงเรี ยน
(ร้ อ ยละ 67.40) พ่อ หรื อ แม่ ใ ช้ส ารเสพติ ด (ร้ อ ยละ 49) คบเพื อ นมี ปั ญ หา (ร้ อ ยละ 42.70) และ เมื อ
เปรี ยบเทียบกับการศึกษาของสุ วรรณา เรื องกาญจนเศรษฐ์ ทีใช้การคัดกรองพฤติกรรมเสี ยงโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ.2551 ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจํานวน 4 โรงเรี ยนของ สพฐ.ตัวแทนจากแต่ละภาคคือ
ภาคอีสาน(NE) ภาคเหนือ(N) ภาคกลาง(C) และกรุ งเทพมหานคร(BKK) พบว่าใกล้เคียงกัน
กลุ่มวัยรุ่ นทีมีปัจจัยเสี ยงเหล่านี มีโอกาสทีจะเกียวข้องกับพฤติกรรมเสี ยงต่างๆ สู งกว่าเด็กทีไม่มี
ปัจจัยเสี ยงดังนันจึงควรได้รับการเฝ้ าระวังเป็ นพิเศษ และมีการป้ องกันและแก้ไขทีทนั ท่วงทีเมือวัยรุ่ นเข้าไป
เกียวข้องกับพฤติกรรมเสี ยง ผลการศึกษาพฤติกรรมเสี ยงในวัยรุ่ นครังนีสามารถอธิ บายได้ดว้ ยความจริ งทีวา่
วัยรุ่ นเป็ นช่วงวัยทีมีการเปลียนแปลงอย่างมากทังร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ในด้านการพัฒนาทาง
อารมณ์และจิตใจวัยรุ่ นจะอยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากเพือน เพือนจึงมีอิทธิ พลต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่ น ดังนันวัยรุ่ นอาจถูกชักจูงได้ง่ายหากขาดความยับยังชัง ใจ หรื อความนับถือตนเอง
(eetee)รวมถึงการขาดทักษะชีวิต (iei) ส่ งผลให้มีพฤติกรรมทีเสี ยงต่อการเกิดปั ญหาสุ ขภาพทัง
ในระยะสัน เช่น ความเสี ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ การทําร้ายร่ างกายและการฆ่าตัวตายรวมทังพฤติกรรมเสี ยง
ทางเพศก่อให้เกิดปัญหาการติดเชือเอดส์ และการตังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ส่ วนผลต่อสุ ขภาพระยะยาว เช่น
การกิ นอาหารไขมันสู ง การสู บบุหรี หรื อการขาดการออกกําลังกายนําไปสู่ โรคอ้วนและโรคหลอดเลื อด
หัวใจตีบตันในวัยกลางคน อารมณ์ของวัยรุ่ นจะคล้ายอ่อนไหวเปลียนแปลงรุ นแรงคล้ายการแกว่งของลูกตุม้
ความรู้สึกซึมเศร้าและเสี ยใจอาจจะรุ นแรงมากจนนําไปสู่ ภาวะซึมเศร้าและความคิดฆ่าตัวตาย
นอกจากนันตามทฤษฎี พฒั นาการด้านจิตสังคมของอิริคสัน (ดี นาน, 2551) ช่ วงวัยรุ่ นเป็ นช่ วงที
บุคคลต้องการค้นพบเอกลักษณ์หรื ออัตลักษณ์ของตนเองทีแตกต่างจากผูอ้ ืน (identity tin) หากบุคคล
ไม่สามารถค้นหาเอกลักษณ์ ของตนเองได้สําเร็ จก็จะทําให้เกิ ดปั ญหาความสับสนในเอกลักษณ์ (identity
diin) ซึ งเป็ นความขัดแย้ง เกี ย วกับบทบาทหน้าทีข องตนเองตามมาในอนาคต การค้นหาเอกลักษณ์
ในช่วงวัยรุ่ นนี จะมีกระบวนการโดยการทดลอง หากไม่เหมาะกับตนเองก็จะค้นหาสิ งใหม่มาทดแทนแล้ว
ทดลองสิ ง ใหม่ ไ ปเรื อ ยๆจนกว่า จะพบสิ ง ที ตนเองพอใจจึ ง จะหยุด ความสํา เร็ จ ในกระบวนการค้น หา
เอกลักษณ์ของตนเองนีนอกจากจะเกิดจากปั จจัยภายในของวัยรุ่ นแล้ว ต้นแบบมีอิทธิ พลอย่างสู ง วัยรุ่ นจะ
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มองคนทีตนเองชอบหรื อรักมาเป็ นต้นแบบในอุดมคติของตนเอง ซึ งอาจได้แก่ พ่อ แม่ ครู ดารา นักร้องหรื อ
บุคคลสําคัญทีตนเองยกย่องชืนชม ซึงหากวันรุ่ นเลือกต้นแบบทีดีก็จะทําให้วยั รุ่ นมีการพัฒนาการทีเกียวข้อง
กับตนเองเป็ นไปด้วยดีไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคต
การสร้ างเสริมสุ ภาะการป้องกันปัาิกรรมเส งองัรุ่น
ควรดําเนินการใน 3 ระดับ ดังนี
1. การป้องกันระดับปฐมภูมิ (primary prevention) คือการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันก่อนเกิด
ปั ญหา ได้แก่ การสร้ างภูมิตา้ นทานให้แก่วยั รุ่ น โดยการให้ความรู้ และสร้ างเจตคติทีดี พ่อแม่มี ความรั ก
สามัคคี เป็ นแบบอย่างทีดีแก่ลูก ตลอดจนเป็ นทีปรึ กษาเวลาลูกต้องการ การสร้างความนับถือตนเองให้แก่
วัยรุ่ น ให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีบุคคลทีคอยรักรวมทังเอาใจใส่ และให้กาํ ลังใจในทุกโอกาสจะทํา
ให้วยั รุ่ นเกิดความยับยังชัง ใจทีจะไม่มีพติกรรมเสี ยงต่างๆ การสอน ทักษะชีวิต   เพือให้สามารถ
เผชิ ญและจัดการกับเหตุการณ์คบั ขันต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีเพือลดความ
ขัดแย้งหรื อความรุ นแรง การผ่อนคลายเพือป้ องกันภาวะเครี ยดและซึ มเศร้า การให้ความรู้เฉพาะด้าน เช่น
เพศศึกษาซึงเป็ นการให้ความรู้และปลูกังทัศนคติทีถูกต้องในเรื องความเป็ นหญิงชาย ซึ งควรปลูกังตังแต่
วัยเด็กโดยให้เนือหาทีสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย ผ่านทางพ่อแม่ ครอบครัว แพทย์ โรงเรี ยน หน่วยงาน
ทังภาครัและเอกชน และสื อต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์ เน็ต ซึ งมีบทบาทสําคัญต่อวัยรุ่ นในยุคปั จจุบนั เป็ น
อย่างมาก ความรู้เฉพาะด้านอืนๆ ทีสําคัญ ได้แก่ ความรู้เรื องการป้ องกันอุบตั ิเหตุโดยเฉพาะอุบตั ิเหตุจราจร
ซึงเป็ นสาเหตุการตายอันดับหนึงของวัยรุ่ น ความรู้เรื องสารเสพติด
จากการศึกษานี และก่อนหน้านี พบตรงกันว่าแหล่งทีมาของข้อมูลความรู้เรื องเพศ โรคเอดส์ และ
สารเสพติด อันดับหนึงคือโรงเรี ยน รองลงมาคือสื อต่างๆทังหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต อันดับ
ทีสามคือ เพือน ส่ วนพ่อแม่มกั เป็ นแหล่งข้อมูลตํากว่าแหล่งอืนๆเสมอ ดังนันโรงเรี ยนควรเป็ นเป้ าหมาย
สําคัญทีจะได้มีการเสริ มพลังในการให้ความรู้ดา้ นเพศศึกษา ความนับถือตนเองและทักษะชี วิตรวมทังการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพเชิงรุ กในเรื องต่างๆ โดยอาจผ่านกิจกรรมการพัฒนาแกนนําเยาวชนให้สามารถเป็ นผูใ้ ห้
คําปรึ กษาหรื อรณรงค์สร้างเสริ มสุ ขภาพแก่เพือนๆ เพราะจะสามารถสื อสารกันได้ดีกว่าและด้วยธรรมชาติ
ของวัยรุ่ นทีจะเชือและคล้อยตามกลุ่มเพือนมากกว่าพ่อแม่ และจากข้อมูลทีวยั รุ่ นได้รับความรู้จากพ่อแม่ตาํ
กว่ากลุ่มอืนๆ ดังนันพ่อแม่ควรจะได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นผูใ้ ห้ความรู้และทักษะชีวิตเหล่านีแก่ลูกตังแต่ยงั
เด็กๆ โดยสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก อาจให้ความรู้เป็ นรายบุคคลหรื อร่ วมกลุ่มกันเป็ นเครื อข่ายผูป้ กครอง
ในโรงเรี ยนหรื อในชุมชน จะเกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ซ ึ งกันและกัน เกิดพลังในการดูแลบุตรหลานร่ วมกัน
ในขณะทีสือนับเป็ นแหล่งทีดีและทันสมัยเหมาะกับความต้องการของวัยรุ่ น จึงควรมีการตรวจสอบและ
ควบคุมสื อในการให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีจิตสํานึ กรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านัน ขณะเดียวกันพ่อแม่ควรใช้เวลาดูโทรทัศน์และเล่นคอมพิวเตอร์ ร่วมกับวัยรุ่ น
เพือสร้ างปิ สัมพันธ์ในครอบครัวและให้คาํ แนะนํา กรณี มีสือทีไม่เหมาะสม เพือเด็กจะสามารถพัฒนา
ทักษะสามารถเลือกบริ โภคสื ออย่างรู้เท่าทัน
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2.2. การป
การป้ ้ องกั
องกันนระดั
ระดับบทุทุตติ ยิ ยภูภูมมิ ิ (secondary
(secondary prevention)
prevention) ได้
ได้แแก่ก่กการค้
ารค้นนหาผู
หาผูท้ ท้ ี มี มี ปี ปั จั จจัจัยยเสีเสี ย ยงและ
งและ
พติ
พติกกรรมเสี
รรมเสี ย ยงหรื
งหรืออมีมีปปั ญั ญหาตั
หาตั ง งแต่
แต่รระยะแรกและให้
ะยะแรกและให้กการป้
ารป้ องกั
องกันนหรื
หรืออรัรักกษาอย่
ษาอย่าางรวดเร็
งรวดเร็ววเพื
เพื อ อป้ป้ องกั
องกันน
ภาวะแทรกซ้
ภาวะแทรกซ้ออนน เช่เช่นน การใช้
การใช้แแบบสอบถามเพื
บบสอบถามเพืออคัคัดดกรองเด็
กรองเด็กกทีทีมมีปีปั จั จจัจัยยเสีเสี ย ยงและพติ
งและพติกกรรมเสี
รรมเสี ย ยงในโรงเรี
งในโรงเรียยนน
หรื
หรืออในชุ
ในชุมมชน
ชน และเด็
และเด็กกวัวัยยรุรุ่ น่ นทีทีมมารั
ารับบการรั
การรักกษาด้
ษาด้ววยโรคทางกายอื
ยโรคทางกายอืนนๆๆ แพทย์
แพทย์คควรซั
วรซักกถามถึ
ถามถึงงพติ
พติกกรรมเสี
รรมเสี ย ยงง
อือืนนๆด้
ๆด้ววยย (olenring
(olenring ,, 24
24 ohen,
ohen, 1991
1991 olenring,
olenring, 1988)
1988) นอกจากนี
นอกจากนี ค ควรพั
วรพัฒฒนาให้
นาให้มมีกีการให้
ารให้คคาํ าํ ปรึ
ปรึกกษา
ษา
แนะนํ
แนะนําาตามปั
ตามปัญญหาเฉพาะในรู
หาเฉพาะในรูปปแบบต่
แบบต่าางๆ
งๆ เช่เช่นน โทรศั
โทรศัพพท์ท์สสายด่
ายด่ววนน (hotline)
(hotline) คลิ
คลินนิ กิ กแนะแนววั
แนะแนววัยยรุรุ่ น่ น คลิ
คลินนิ กิ ก
วัวัยยรุรุ่ น่ นในโรงเรี
ในโรงเรียยนหรื
นหรืออในโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาล ซึซึ ง งต้ต้อองมี
งมีลลกั กั ษณะพิ
ษณะพิเเศษที
ศษทีววยั ยั รุรุ่ น่ นเข้เข้าาถึถึงงได้
ได้งง่า่ายย เป็เป็นมิ
นมิตตรและเป็
รและเป็นที
นทียยอมรั
อมรับบ
ของวั
ของวัยยรุรุ่ น่ น (พั
(พัฒฒน์น์ มหาโชคเลิ
มหาโชคเลิศศวัวัฒฒนา,
นา, 2547)
2547)
3.3. การป
การป้ ้ องกั
องกันนระดั
ระดับบตติ
ตติยยภูภูมมิ(ิ(tertiary
tertiary prevention)
prevention) เป็เป็นการฟื
นการฟื นฟู
นฟูสสภาพทั
ภาพทั ง งร่ร่าางกาย
งกาย จิจิตตใจ
ใจ อารมณ์
อารมณ์
และสั
และสังงคมให้
คมให้กกลัลับบคืคืนนสูสู่ ส่ สภาพปกติ
ภาพปกติโโดยเร็
ดยเร็วว เช่เช่นน คลิ
คลินนิกิกนินิรรนาม
นาม คลิ
คลินนิ กิ กโรคอ้
โรคอ้ววนน คลิ
คลินนิกิก matrix
matrix สํสําาหรั
หรับบผูผูบ้ บ้ าํ าํ บับัดด
ยาเสพติ
ยาเสพติดด หรื
หรืออในกรณี
ในกรณีเเกิกิดดการตั
การตั ง งครรภ์
ครรภ์หหญิญิงงวัวัยยรุรุ่ น่ นควรได้
ควรได้รรับับการดู
การดูแแลอย่
ลอย่าางใกล้
งใกล้ชชิ ดิ ดทัทั ง งทางกาย
ทางกาย อารมณ์
อารมณ์แและ
ละ
จิจิตตใจ
ใจ ในกรณี
ในกรณีเเป็ป็นนการตั
การตังงครรภ์
ครรภ์ไไม่ม่พพึงึงประสงค์
ประสงค์แและถู
ละถูกกทอดทิ
ทอดทิงงให้
ให้เเผชิ
ผชิญญปัปัญญหาตามลํ
หาตามลําาพัพังง อาจจะนํ
อาจจะนําาไปสู
ไปสู่ ก่ การทํ
ารทําา
แท้
แท้งงทีทีผผิดิดกหมาย
กหมาย การให้
การให้คคาํ าํ ปรึ
ปรึกกษาแก่
ษาแก่ววยั ยั รุรุ่ น่ นและครอบครั
และครอบครัวว และการจั
และการจัดดทีทีพพกั กั พิพิงงชัชัวว คราวแก่
คราวแก่หหญิญิงงวัวัยยรุรุ่ น่ นทีที 
ตัตังงครรภ์
ครรภ์จจะช่
ะช่ววยบรรเทาปั
ยบรรเทาปัญญหาได้
หาได้ การดู
การดูแแลด้
ลด้าานสั
นสังงคมเพื
คมเพืออให้
ให้สสามารถเลี
ามารถเลี ย ยงตนเองและบุ
งตนเองและบุตตรได้
รได้หหรืรืออการรั
การรับบบุบุตตรร
บุบุญญรรมในกรณี
รรมในกรณีททีแีแม่ม่ไไม่ม่สสามารถเลี
ามารถเลี ย ยงบุ
งบุตตรเองได้
รเองได้เป็เป็นนต้ต้นน (สุ(สุววรรณา
รรณา เรืเรือองกาญจนเศรษฐ์
งกาญจนเศรษฐ์,, 2551)
2551)

ข้ข้ออเสนอแนะ
เสนอแนะ

1.1. ความชุ
ความชุกกของพติ
ของพติกกรรมเสี
รรมเสี ย ยงวั
งวัยยรุรุ่ น่ นในเขต
ในเขต อ.อ. เมืเมือองง จ.นครราชสี
จ.นครราชสีมมาา จากการศึ
จากการศึกกษานี
ษานี อ อยูยูใ่ ใ่ นระดั
นระดับบทีทีมมี ี
ความสํ
ความสําาคัคัญญควรจะได้
ควรจะได้รรับับความสนใจจากทุ
ความสนใจจากทุกก่่ายที
ายทีเเกีกียยวข้
วข้อองให้
งให้มมีคีความตื
วามตืนนตัตัววในการหาทางป้
ในการหาทางป้ องกั
องกันนรัรับบมืมืออและ
และ
แก้
ไ
ขปั
ญ
หาจากพติ
ก
รรมเสี

ย
งเหล่
า
นี
อ
ย่
า
งกระตื
อ
รื
อ
ร้
น
มากขึ
น


แก้ไขปัญหาจากพติกรรมเสี ยงเหล่านีอย่างกระตือรื อร้นมากขึน
2.2. ข้ข้ออมูมูลลเกีเกียยวกั
วกับบความชุ
ความชุกกของพติ
ของพติกกรรมเสี
รรมเสี ย ยงของวั
งของวัยยรุรุ่ น่ นจากการศึ
จากการศึกกษาครั
ษาครั ง งนีนี ส สามารถเป็
ามารถเป็นฐานในการ
นฐานในการ
จัจัดดกิกิจจกรรมสร้
กรรมสร้าางเสริ
งเสริมมสุสุขขภาพวั
ภาพวัยยรุรุ่ น่ นในเขต
ในเขต อ.เมื
อ.เมือองง จ.นครราชสี
จ.นครราชสีมมาา โดยที
โดยทีโโรงเรี
รงเรียยนซึ
นซึ ง งเป็เป็นสถานที
นสถานทีททีวีวยั ยั รุรุ่ น่ นใช้
ใช้
เวลามากที
เวลามากทีสสุ ดุ ด ควรเป็
ควรเป็นเป้
นเป้ าหมายที
าหมายทีสสําําคัคัญญในการดํ
ในการดําาเนิเนินนกิกิจจกรรมการป้
กรรมการป้ องกั
องกันนปัปัญญหาวั
หาวัยยรุรุ่ น่ นตัตั ง งแต่
แต่กการป้
ารป้ องกั
องกันน
การคั
การคัดดกรองกลุ
กรองกลุ่ม่มเสีเสี ย ยงง และประสานงานกั
และประสานงานกับบหน่
หน่ววยงานอื
ยงานอืนนๆๆ เช่เช่นน โรงพยาบาลในการดู
โรงพยาบาลในการดูแแลบรรเทาเมื
ลบรรเทาเมืออมีมีคความ
วาม
เสีเสียยหายจากปั
หายจากปัญญหาวั
หาวัยยรุรุ่ น่ นเกิเกิดดขึขึ น นแล้
แล้ววโดยควรปลู
โดยควรปลูกกัังงความรู
ความรู้แ้และทั
ละทักกษะที
ษะทีจจาํ าํ เป็เป็นในการใช้
นในการใช้ชชี วี วิติตช่ช่ววงวั
งวัยยรุรุ่ น่ นได้
ได้
อย่
อย่าางรอดปลอดภั
งรอดปลอดภัยยและเติ
และเติบบโตเป็
โตเป็นผู
นผูใ้ ใ้ หญ่
หญ่ททีสีสมบู
มบูรรณ์ณ์แแก่ก่เเด็ด็กกให้
ให้เเร็ร็ววทีทีสสุ ดุ ดคืคืออตัตั ง งแต่
แต่ชช ัน ันประถมศึ
ประถมศึกกษาน่
ษาน่าาจะเป็
จะเป็นน
มาตรการที
มาตรการทีมมีปีประสิ
ระสิททิิภภาพสู
าพสูงงสุสุดดผ่ผ่าานการเสริ
นการเสริมมพลั
พลังง (empower)
(empower) และให้
และให้กการสนั
ารสนับบสนุ
สนุนนครู
ครูแและแกนนํ
ละแกนนําานันักกเรีเรียยนน
ในการทํ
ในการทําากิกิจจกรรมการป้
กรรมการป้องกั
องกันนดัดังงกล่
กล่าาวว
3.3. ในการเตรี
ในการเตรียยมความพร้
มความพร้ออมของลู
มของลูกกวัวัยยรุรุ่ น่ นให้
ให้สสามารถพั
ามารถพัฒฒนาไปเป็
นาไปเป็นผู
นผูใ้ ใ้ หญ่
หญ่ทที มี มี สี สุ ขุ ขภาพดี
ภาพดีแและมี
ละมี
ความสุ
ความสุขข พ่พ่ออแม่
แม่เเองต้
องต้อองเรี
งเรียยนรู
นรู้ใ้ในการเลี
นการเลี ย ยงดู
งดูลลูกูกอย่
อย่าางถู
งถูกกต้ต้อองเหมาะสมตามพั
งเหมาะสมตามพัฒฒนาการตั
นาการตั ง งแต่
แต่ลลูกูกยัยังงเด็เด็กกๆๆ และ
และ
ได้
ได้รรับับการสนั
การสนับบสนุ
สนุนนจากครอบครั
จากครอบครัวว ชุชุมมชน
ชน สัสังงคม
คม ซึซึ ง งบุบุคคลากรในวิ
ลากรในวิชชาชี
าชีพพทีทีใใกล้
กล้ชชิ ดิ ดเด็เด็กกวัวัยยรุรุ่ น่ น ได้
ได้แแก่ก่ ครู
ครูแและ
ละ
แพทย์
แพทย์สสามารถมี
ามารถมีบบทบาทสํ
ทบาทสําาคัคัญญในการช่
ในการช่ววยเหลื
ยเหลืออวัวัยยรุรุ่ น่ นได้
ได้
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