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บทคดัย่อ 
 

    วยัรุ่นไทยมีพฤติกรรมทางเพศสัมพนัธ์ท่ีเส่ียงต่อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์มาก
ข้ึนและมีอตัราการใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ต ่า การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการ
ให้ค  าแนะน าปรึกษาส่งเสริมการใชถุ้งยางอนามยัจากเภสัชกรร้านยาต่อพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั 
ความตั้งใจ ทศันคติ และการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนต่อการใช้ถุงยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ของ
วยัรุ่นหญิง ใชรู้ปแบบการศึกษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลงั (one group pre-post  
test design) และรูปแบบการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตดัขวาง (analytical cross-sectional study) 
เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ รับสมคัรกลุ่ม
ตวัอยา่งจาก วยัรุ่นหญิงอาย ุ18 – 25 ปี ท่ีมาใชบ้ริการร้านยาท่ีเขา้ร่วมการวจิยั 2 ร้าน ระหวา่ง 2 ธนัวาคม 
2554 – 29 กุมภาพนัธ์ 2555 ผ่านการคดักรองประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์ และความเส่ียงต่อโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ กลุ่มตวัอย่างได้รับค าปรึกษาด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์ การป้องกนัและการใช้ถุงยางอนามยัตามแนวทางการให้ค  าปรึกษาส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามยัในวยัรุ่นหญิงโดยเภสัชกรร้านยา 1 คร้ังประมาณ 30 นาที ติดตามผลภายหลงัไดรั้บค าปรึกษา 30



จ 
 

วนั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และสมการถดถอยโลจิสติก ทดสอบความ
แตกต่างดว้ย McNemar Test ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 0.05  
  กลุ่มตวัอยา่งผา่นเกณฑ์การคดักรอง 65 คน  ติดตามผลหลงัจากไดรั้บค าปรึกษาได ้52 คน 
โดย มีอายุเฉล่ีย 19.7 ± 1.5 ปี ร้อยละ 98.5 เป็นนกัศึกษา ร้อยละ 81.5  มีการศึกษาสูงสุดระดบั
ประกาศนียบตัรและอนุปริญญา ร้อยละ 33.8 ใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ ร้อยละ 66.2 ไม่
ใช้ถุงยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์หรือใช้บางคร้ัง การหาความสัมพนัธ์พบว่าทศันคติของวยัรุ่นหญิง 
ดา้นความชอบใช้ถุงยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ และการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนในการจดัหาถุงยาง
อนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมี
เพศสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (adjusted OR = 10.21,CI = 2.72 – 38.34, p=0.001 และ adjusted 
OR= 6.72, CI=1.77 – 25.47, p = .005 ตามล าดบั) หลงักลุ่มตวัอยา่งไดรั้บค าปรึกษาส่งเสริมการใช้
ถุงยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์โดยเภสัชกรร้านยา ท าใหมี้ความตั้งใจชกัชวนคู่นอนให้ใชถุ้งยางอนามยั
เพิ่มข้ึน (จากร้อยละ 63.5 เป็น 82.7, p = .021) และมีความชอบเตรียมถุงยางอนามยัเพิ่มข้ึน (จากร้อยละ 
30.8 เป็น 53.8, p = .004) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และการให้ค  าปรึกษาส่งเสริมการใชถุ้งยางอนามยั
เม่ือมีเพศสัมพนัธ์โดยเภสัชกรร้านยา ท าใหมี้ผูใ้ชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมีเพศสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนจากร้อย
ละ 36.5 เป็น 42.3 ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนในการปฏิเสธการมีเพศสัมพนัธ์กบัคู่
นอนท่ีไม่ใชถุ้งยางอนามยั เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 32.7 เป็น 50.0 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p=.549 และ .064 ตามล าดบั)  
 วยัรุ่นหญิงท่ีไดรั้บค าปรึกษาส่งเสริมการใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์ มีความพึงพอใจ
ต่อเภสัชกรผูใ้ห้ค  าปรึกษา และความรู้ท่ีได้รับเป็นส่วนใหญ่ และนอกจากน้ียงัมีความพึงพอใจต่อส่ือ
และเวลาท่ีใชใ้นการใหค้  าปรึกษา มุมหรือบริเวณใหค้ าปรึกษาท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด 
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Abstract 
 

 Adolescents were at risks of HIV/STDs infection according to recent report of with reports of 
low rates condom use and risk.   This study aimed to assess the effectiveness of drugstore pharmacist 
counseling on promoting condom use behaviors and psychosocial parameters of female adolescents. 
One group pre-post test design was used to compare frequency of condom use, intention and attitude 
toward condom use, and self-efficacy to use condom. This study identified factors associated with 
frequency of condom use using an analytical cross-sectional study design.  Thai female adolescents 
aged 18 – 25 years, self-report of sexual experience, with risks of AIDS based on screening questions, 
were enrolled at 2 selected community drugstores during December 2, 2011-Febuary 28, 2012.  The 
subjects participated in a 30-minute individual counseling session based on the Integrated Behavioral 
Model on condom use promotion programs. Data were collected the first visit and at 1-month after 
the counseling session. Data were analyzed by descriptive statistic, logistic regression and 
McNemar’s Test with statistical significance at the 0.05 level.   
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 This study recruited 65 female adolescents to complete a pre-counseling questionnaire and 
condom use promotion counseling. Completed questionnaire were received from 52 female 
adolescents at the 1-month follow up.  The average age of the subjects was 19.7 ±1.5 years. 98.5% 
were students, 81.5% were students in vocational certificate and vocational diploma. Consistent 
condom use rate was 33.8%, while inconsistent condom use and non-condom use was 66.2%. 
Satisfactoriness of condom use behavior and self-efficacy to condom preparation were significant 
variables associated with condom use behavior (adjusted OR=10.21,CI = 2.72-38.34,p=.001 and 
adjusted OR =6.72, CI=1.77-25.47,p=.005 respectively). 
 The condom use promotion counseling by drug store pharmacist significantly increased the 
intention to persuade partner to use condom from 63.5% to 82.7% (p=.021) and satisfactoriness to 
condom preparation from 30.8% to 53.8% (p=.004). The rate of consistent condom use was increase 
from 36.5% to 42.3% and self-efficacy to refuse sexual relation with non-condom use partner from 
32.7% to 50.0% with no statistical significant differences. 
 Counseling to promote condom use in female adolescents by drugstore pharmacist proved to be 
effectiveness in improving consistent condom use intention and self-efficacy toward condom use. 
Most subjects satisfied to counselor and knowledge while counseling area should be improved. 

 


