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หวง พวง เหงียน : ปจจัย และอุปสรรคในการรับวัคซีนเอชพีวีของผูหญิงสาวในเมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม (FACILITATING FACTORS AND BARRIERS FOR INTENTION

TO ACCEPT HPV VACCINE AMONG YOUNG FEMALES IN HANOI - VIET
NAM) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: นายแพทย.ดร.อเล็กซีโอ พันซา, 85 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปจจัย และอุปสรรคในการรับวัคซีนเอชพีวีของหญิง
สาวอายุ 15 - 25 ปในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ตามทฤษฎีความเชื่อดานสุขภาพ การวิจัยนี้เปน
การศึกษาแบบภาคตัดตามขวาง กลุมตัวอยางในการวิจัยนี้คือหญิงสาวที่ยินดีในการตอบแบบสอบถาม
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบงายและ สุมแบบกลุม จํานวน 386 คน ขอมูลถูกรวบรวมโดยแบบสอบถาม
และวิเคราะหโดยคารอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คาทดสอบที, คาทดสอบไคแสควร และการ
วิเคราะหถดถอยแบบโลจิสติก
ผลลัพธจากการสํารวจพบวา ผูหญิงสาวชาวเวียดนามมีความรูไมเพียงพอเกี่ยวกับ เอชพีวี
(80%) และ วัคซีนเอชพีวี (58%) ปจจัยที่สามารถทํานายความตั้งใจในการรับวัคซีนเอชพีวีของผูหญิงสาว
ในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม คือความรูเกี่ยวกับวัคซีน เอชพีวี (OR= 1.97, CI: 1.16-3.33), การรับรู
ประโยชน(OR= 3.08., CI: 1.45-6.54), การรับรูอุปสรรค(OR=0.314., CI: 0.13-0.75) และการไดรับ
คําปรึกษาดานการดูแลสุขภาพ (OR= 4.24., CI: 1.917-9.41).
ปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหหญิงสาวในการรับวัคซีนเอชพีวีในอนาคตคือ ความตองการในการ
ปกปองสุขภาพตนเองจากมะเร็งปากมดลูก และ หูดที่อวัยวะสืบพันธ ความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของวัคซีนเอชพีวี อยางไรก็ตาม อุปสรรคของหญิงสาวในการรับวัคซีนเอชพีวี ประกอบดวย
การขาดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ เอชพีวี และวัคซีนเอชพีวี ความกลัวในผลขางเคียงของวัคซีนเอชพีวี และ
ราคาของวัคซีน
ขอเสนอแนะจากการวิจัยนี้ ไดแก การจัดโปรแกรมการศึกษาที่เขมขนและแพรหลาย เกี่ยวกับ
เอชพีวี และวัคซีนเอชพีวี ใหกับประชาชนทั้งหลาย โดยเฉพาะตามชวงอายุของหญิงสาวในการรับวัคซีน
เอชพีวี นอกจากนี้ ยังเสนอแนะใหนโยบาย คือภาครัฐควรสนับสนุนคาใชจายในการรับวัคซีคเอชพีวี
บางสวน เพื่อลดภาระคาใชจาย สําหรับหญิงสาว และ สนับสนุนใหพวกเขาในการรับวัคซีนเอชพีวีมาก
ขึ้น
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The objectives of the study were to assess facilitating factors and barriers for
intention to get HPV vaccine among 15-25 years old females in Hanoi, Vietnam based
on Health Belief Model framework. This research study was a cross-sectional
research. Simple random sampling and cluster random sampling were used to select
the participants. Overall, 386 young female agreed to answer the questionnaire. Data
were collected by using constructed questionnaire and analyzed by percentage, mean,
standard deviation, the independent t-test, chi-square test and logistic regression
model.
The results showed that young Vietnamese female had insufficient knowledge
on HPV (80%) and HPV vaccine (58%). The predictors for intention to accept HPV
vaccine among young female in Vietnam are knowledge on HPV vaccine (OR= 1.97,
CI: 1.16-3.33), perceived benefit (OR= 3.08., CI: 1.45-6.54), perceived barriers
(OR=0.314., CI: 0.13-0.75) and health care provider’s consultation (OR= 4.24., CI:
1.917-9.41).
The facilitating factors which encourage young females use HPV vaccine in
future are their demands to protect their health from cervical cancer and genital warts,
their belief of the effectiveness of HPV vaccine. On the other hand, barriers towards
their intention to get HPV vaccine include lacking of information related to HPV and
HPV vaccine, being afraid of vaccine’s side effect and the cost of the vaccine.
This study’s recommendations include organizing broader and more intense
educational programs about knowledge on HPV and HPV vaccine to all the people,
especially for those who are at the recommended age to use the vaccine. In addition,
the study recommends to adopt health policies which partly finance the HPV
vaccination to reducing the out-of pocket cost of the vaccine for young women and to
encourage them to get vaccination.
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