ประชุมวิชาการสถาบันเอดส์ “ LOVE + รั กไม่ ตดิ ลบ ” ห้ องประชุมมิตรภาพ
อาคารเรี ยนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 เวลา08.30-16.30 น
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ผลการบริการเครือข่ ายทีเ่ ป็ นมิตรสาหรับเยาวชน คลินิกลดอันตรายฯ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น
พิฐชญาณ์ สุ ขสาครธนาวัฒน์ ดาริน ดวงเศษวงษ์ และวิภารัตน์ พรมพิมพ์
หลักการเหตุผล
จากปั ญหาเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์มีอายุเฉลี่ยที่ต่าลง ร่ วมกับมีปัญหาเรื่ องการใช้ยาเสพติด ศูนย์เอดส์
ชาติจึงได้ปรับภารกิจการจัดการปั ญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอานาจในจังหวัดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
และส่ งผลอย่างยัง่ ยืน คลินิกลดอันตรายฯ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จึงร่ วมกับมูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น
และเครื อข่ายบริ การในจังหวัดขอนแก่นจัดบริ การที่เป็ นมิตรสาหรับเยาวชน ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีเอดส์ มีปัญหาสุ ขภาพอนามัยเจริ ญพันธ์และยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนที่มีช่วงอายุ12-24 ปี ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง
วัตถุประสงค์
เพื่อป้ องกันการติดเชื้อเอดส์ แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพอนามัยเจริ ญพันธ์และยาเสพติดในเยาวชนที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย
วิธีดาเนินการ
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์

มีปัญหาสุ ขภาพอนามัย

เจริ ญพันธ์ร่วมกับการใช้ยาเสพติด มีช่วงอายุระหว่าง 12-24 ปี ที่มารับบริ การ ณ คลินิกลดอันตรายฯ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น และจากการบริ การเชิงรุ กในโรงเรี ยนและชุมชน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม

2555- 30 กันยายน 2556 โดยกลุ่มเป้ าหมายจะได้รับบริ การให้ความรู้ ให้การปรึ กษาเรื่ องเพศศึกษา เอชไอวี
เอดส์

อันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Information Education Communication: IEC) และการป้ องกันแก้ไข

ปัญหาการติดยาเสพติด

รับบริ การแจกถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพฟรี บริ การการปรึ กษาเพื่อตรวจเลือดหาการ

ติดเชื้ อ เอช ไอ วี เอดส์โดยสมัครใจ (VCT) และเจาะเลือดหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี (Rapid Test ) และบริ การส่ ง
ต่อเยาวชนที่มีปัญหาเรื่ องอนามัยเจริ ญพันธุ์

ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปรับการรักษาที่

คลินิกเพื่อนวัยรุ่ น ศูนย์อนามัยที่ 6 คลินิกวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น และศูนย์บริ การ
ทางการแพทย์สังกัดโรงพยาบาลขอนแก่น
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ผลการบริการ
จานวนเยาวชนที่เข้าถึงบริ การที่เป็ นมิตร ได้รับความรู้เรื่ องเพศศึกษา เอชไอวีเอดส์และยาเสพติด
รวมทั้งได้รับการปรึ กษาเพื่อตรวจเลือดโดยสมัครใจเพื่อหาการติดเชื้อเอช ไอ วี และยังคงอยูใ่ นระบบบริ การ
รวม ทั้งสิ้ น 56 คน เพศ หญิง 30 คน (53.37%) เพศชาย 26 คน (46.42%) ช่วงอายุ 15-19 ปี และช่วงอายุ 20-24 ปี
เข้ารับบริ การเท่าๆกัน จานวนช่วงอายุละ 27 คน (48.21%) และช่วงอายุ10-14 เข้ารับบริ การน้อยที่สุดมีจานวน
2 คน(3.57%) ตามลาดับ ยาเสพติดที่ใช้และวิธีเสพมากที่สุดได้แก่ สู บยาบ้า จานวน 47 คน(83.92%) รองลง
ไปเป็ นฉีดยาบ้าเข้าเส้น จานวน 6 คน(10.71%) สู ดดมสารระเหยจานวน 2 คน(3.57%)และดื่มแอลกอฮอล์ 1 คน
(1.78% ) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศร่ วมกับการใช้ยาเสพติดที่เข้ารับบริ การ ณ
คลินิกลดอันตรายฯ จาแนก ตามเพศ อายุ สารเสพติดที่ใช้และวิธี เสพ (N = 56 คน)
อายุ
(ปี )

เพศ
ชาย

สารเสพติดที่ใช้และวิธีเสพ
หญิง

สู บยาบ้า

จานวน(ร้อยละ) จานวน(ร้อยละ) จานวน(ร้อยละ)

ฉีดยาบ้าเข้าเส้น สู ดดมสาร

ดื่มแอลกอฮอล์

จานวน(ร้อยละ) ระเหยจานวน

จานวน(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

10 – 14

2 (3.57)

0

1(1.78 )

0

1 (1.78 )

15 – 19

14 (25 )

13 (23.21)

23 (41.07)

3 (5.35)

1 (1.78 )

20-24

10 (17.85)

17 (30.35)

23 (41.07)

3 (5.35)

0

1 (1.78 )

รวม

26 (46.42)

30 (53.57)

6 (10.71)

2 (3.57)

1 (1.78 )

47 (83.92)

0
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เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศร่ วมกับการใช้ยาเสพติดที่เข้ารับบริ การ

ณ

คลินิกลดอันตรายฯ

ได้รับบริ การให้การปรึ กษาและตรวจเลือดเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ มากที่สุดจานวน 30 คน
(53.57%) เพศหญิงรับบริ การมากที่สุด 26 คน(46.42%) ช่วงอายุ 15-19ปี และช่วงอายุ 20-24 ปี เข้ารับบริ การ
เท่าๆกันช่วงละ 13 คน (23.21%) เพศชายรับบริ การจานวน 4 คน (7.14%) ช่วงอายุ 15-19ปี และช่วงอายุ 20-24
ปี รับบริ การเท่าๆกันช่วงละ 2 คน2 (3.57%) ผลการตรวจเลือดไม่พบการติดเชื้ อ และผูร้ ับบริ การตรวจเลือด
ได้รับบริ การถุงยางอนามัยทุกคน 100 % ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศร่ วมกับการใช้ยาเสพติดที่เข้ารับบริ การ ณ
คลินิกลดอันตรายฯ ได้รับบริ การให้การปรึ กษาและตรวจเลือดเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวีโดยสมัครใจ และรับ
บริ การถุงยางอนามัย จาแนก ตามเพศ อายุ และผลการตรวจเลือด (N = 56 คน)
อายุ
(ปี )

เพศ
ชาย
จานวน(ร้อยละ)

ผลการตรวจเลือด
หญิง

ไม่ติดเชื้ อ

ติดเชื้ อ

รับบริ การถุงยางอนามัย
ชาย

จานวน(ร้อยละ) จานวน(ร้อยละ) จานวน(ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)

10-14

0

0

15-19

2 (3.57)

20-24
รวม

หญิง
จานวน(ร้อยละ)

0

0

0

0

13 (23.21)

15 (26.78)

0

2 (3.57)

13 (23.21)

2 (3.57)

13 (23.21)

15 (26.78)

0

2 (3.57)

13 (23.21)

4 (7.14)

26 (46.42)

30 (53.57)

0

4 (7.14)

26 (46.42)

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศและยาเสพติดเข้าถึงบริ การที่เป็ นมิตร ได้รับความรู้เรื่ อง เพศศึกษา
เอชไอวีเอดส์และอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมากที่สุด และยังคงอยูใ่ นระบบริ การรวม ทั้งสิ้ น 56 คน เพศ หญิง
30 คน (53.37%) เพศชาย 26 คน (46.42%) ช่วงอายุที่เข้ารับบริ การมากที่สุดได้แก่ช่วงอายุ 15-19 ปี และช่วงอายุ
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20-24 ปี เข้ารับบริ การเท่าๆกัน จานวนช่วงอายุละ 27 คน (48.21%) ได้รับการปรึ กษาเพื่อตรวจเลือดหาการติด
เชื้อเอช ไอ วีและสมัครใจตรวจเลือดหาการติดเชื้ อ เอช ไอ วี ทั้งหมด 30 คน (53.57%) เป็ นเพศหญิงมากว่าเพศ
ชายอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อ เยาวชนที่ได้รับการตรวจเลือดได้รับบริ การ
ถุงยางอนามัยร่ วมด้วยทุกคน จากผลการบริ การแสดงให้เห็นว่าเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ เอชไอวี
เอดส์ และยาเสพติด มีปัญหาทางสุ ขภาพทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธ์ที่เข้าถึงบริ การยังอยูใ่ นวัยรุ่ นตอนต้นถึง
วัยรุ่ นตอนกลางเป็ นเพศหญิงมากว่าเพศชาย

ส่ วนเยาวชนที่อายุนอ้ ยกว่า15ปี ยังไม่เข้าถึงบริ การจึงควรจัด

กิจกรรม เน้นไปในกลุ่มนี้ เพื่อให้มีความรู ้แนวทางในการเข้าถึงแหล่งบริ การในการช่วยเหลือตนเอง ลดความ
เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อให้มากขึ้น
..................................................................................................................................................................
บริการกลุ่มให้ ความรู้เรื่องข้ อมูลข่ าวสาร (IEC) การป้องกันอันตรายจากการใช้ ยาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์
วัณโรค และสุขภาพทางเพศ แก่ เยาวชนที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอก

คลินิกลดอันตรายจากการใช้ ยาเสพติด
เครื อข่ ายบริการที่เป็ นมิตร
สาหรั บเยาวชน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่ น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน
เครือข่ ายบริการทีเ่ ป็ นมิตรสาหรับเยาวชน คลินิกลดอันตราย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น

เ

สร้ างแกนนาในโรงเรียน ขยายบริการที่เป็ นมิตรสาหรับเยาวชนในวิทยาลัยขอนแก่ นบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยขอนแก่นบริ หารธุรกิจ

มูลนิธิไทยอาทรเยี่ยมชมคลินิกลดอันตรายเครือข่ ายบริการที่เป็ นมิตรสาหรับเยาวชนรพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่ น
ขอนแก่ น

จัดกิจกรรมรณรงค์ และคัดกรองเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ร่ วมกับ
ชุมชน สามเหลี่ยมสาม
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บริการให้ ความรู้ จัดกิจกรรมป้องกันแก้ ไขปญหาการติ
ดเชือ้
เอชไอวี และโรคติดต่ อทางเพศสัมพันธ์ ในคลินิกบริการ

