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Abstract
 Purpose: To examine factors influencing sexual risk behaviors among youth with amphetamine 
use.
 Design: A descriptive correlational research.
 Methods: The participants were 98 youth with amphetamine used both male and female age 
between 18-24 years old. Data were collected using self-administered questionnaire; and were  
analyzed with multiple regressions. 
 Main findings: The results indicated that the majority of participants used substances more 
than 2 types (76.5%) and all of them reported having sexual intercourse (100%). The average age of 
first intercourse was 14.9 years old (SD = 1.9). The factor that was significantly correlated with 
sexual risk behavior was peer influences (r = .233, p < .05). Peer influences was the only factor to 
predict sexual risk behavior and could explain variance of risky sexual behaviors for 5.5% [R2 = .054, 
F (1,96) = 5.53, p < .05]. Perceived susceptibility to STD/HIV/AIDS and pregnancy and  
sexual self-efficacy were not significantly correlated with risky sexual behaviors (p > .05). 
 Conclusion and recommendations: Since peer influences is an important factor to predict 
sexual risk behavior among youth with amphetamine used, increasing refusal skills to peer pressure 
and not cooperating with peers’ norms to risky sexual practice are recommended. Besides, helping 
youth to understand the effect of substance used that could lower sexual inhibition and might lead 
to sexual risk behavior is crucial.  
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงท�งเพศในเย�วชนที่ใช้
แอมเฟต�มีน*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในเยาวชนท่ีใช้แอมเฟตามีน	

 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนจำานวน	98	คน	อายุระหว่าง	18-24	ปี	ท่ีใช้แอมเฟตามีน	เก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม	วิเคราะห์หาอำานาจการทำานายโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเสพติดต้ังแต่	2	ชนิดข้ึนไป	(ร้อยละ	76.5)	ร้อยละ	100	มีประสบการณ์

การมีเพศสัมพันธ์	อายุเฉล่ียท่ีมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกอยู่ท่ี	14.9	 ปี	 (SD	=	1.9)	 ปัจจัยท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์	 (r	=	 .23,	 

p	<	.05)	และสามารถทำานายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในเยาวชนท่ีใช้แอมเฟตามีนได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	อิทธิพล

ของกลุ่มเพ่ือน	(R2	=	.054,	F(1,96)	=	5.53,	p	<	.05)	โดยอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมเส่ียงทางเพศได้	ร้อยละ	

5.4	 ส่วนปัจจัยการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 เอชไอวี/เอดส์	 และการต้ังครรภ์	 และการรับรู้

สมรรถนะตนเองต่อการป้องกันปัญหาทางเพศ	พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในระดับตำา่อย่างไม่มี 

นัยสำาคัญทางสถิติ	(p	>	.05)	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความสำาคัญต่อพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในเยาวชนท่ีใช้แอมเฟตามีน	

จึงควรหากลยุทธ์ท่ีช่วยเพ่ิมทักษะการปฎิเสธต่อการกดดันของเพ่ือน	รวมถึงการไม่คล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มต่อการ

มีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ	 ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้าใจผลของการใช้สารเสพติดท่ีมีต่อการขาดการยับย้ังช่ังใจ 

ทางเพศ
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