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การศึกษาภาคตดัขวางในกลุ่มผูใ้หญ่ของชนเผา่สติง จงัหวดับินฟลึก (BINHPHUOC) ประเทศเวยีตนาม 

ไดท้  าการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม 2555 โดยท าการศึกษาชาวสติงรวม 357 คน จาก 3 หมู่บา้น 

ในจงัหวดับินฟลึก วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษา 2 ประการคือ 

เพื่อศึกษาความชุกของโรคไวรัสตบัอกัเสบบีในกลุ่มผูใ้หญ่ชนเผา่สติง 

และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีในกลุ่มผูใ้หญ่ชนเผา่สติง 

เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และการตรวจเลือด สถิติการวเิคราะห์ขอ้มลูใช ้ ความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในการบรรยายลกัษณะของตวัอยา่ง 

ไคสแควร์ใชใ้นการประเมินความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

ความชุกของการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบีในกลุ่มตวัอยา่ง (HbsAg มีผลเป็นบวก) คือ 16.2% ตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 

32.42 ปี จ านวนเกือบคร่ึงหน่ึง (45.7%) ไม่สามารถอ่านและเขียนได ้ 66.4% แต่งงานแลว้ 

ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร (93.3%) และ 37.0% มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

ตวัอยา่งท่ีศึกษามากกวา่คร่ึงหน่ึงไม่เคยไดย้นิเก่ียวกบัโรคไวรัสตบัอกัเสบบี (52.4%) มีเพียง 23% 

ของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาน้ีท่ีตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้ไดถู้กตอ้ง 1 ถึง 6 ค าถาม  24.6% ตอบค าถามไดถู้กตอ้งมากกวา่ 6 

ค าถาม 35.3%, 30% ของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาใชแ้ปรงสีฟันและมีดโกนร่วมกบัคนอ่ืน 

จากการศึกษาพบนยัส าคญัความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศและการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี 

แต่ไม่พบนยัส าคญัความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความรู้และการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี 

ส าหรับสุขลกัษณะพบนยัส าคญัความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชบ้ริการจากร้านตดัผม (0.01), การมีกรรไกรตดัเลบ็ของตนเอง 

(p = 0.011), การมีคู่นอนหลายคน (p = 0.002) กบัการติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี 

จากการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นในการใหสุ้ขศึกษาและการใหค้วามรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัเช้ือไวรัสตบัอกัเสบบี 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การติดต่อและแพร่เช้ือ 
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This cross sectional study was conducted from February to March 2012, 

involved 357 participants in 3 hamlets in Binhphuoc province. The study had two 

main purposes: first to determine the sero-prevalence of hepatitis B among Stieng tribe 

adults; second to identify factor associate with hepatitis B infection among Stieng tribe 

adults in Binhphuoc province, Vietnam. Data were collected by using a structured 

questionnaire and blood test. Frequencies, percentage, means, and standard deviation 

were used to describe the data. Chi-square was used to assess associations between 

dependent and independent variable. 

The prevalence of hepatitis B infection (HBsAg positive) was 16.2%. The 

mean age was 32.42 and nearly half of the participant cannot read and write (45.7%), 

66.4% were married. Their occupation were mostly farmer (93.3%), and 37.0% did not 

have enough money to meet the need. For knowledge on hepatitis B, more than half of 

the participant never heard about hepatitis B (52.4%), only 23% of them answer 

correct 1 to 6 questions of knowledge and 24.6% answer correct more than 6 

questions. 35.3%, 30% of the participants shared toothbrush and razor with other. 

Significant association was found between gender and hepatitis B infection. There was 

not significant association between level of knowledge and hepatitis B infection. For 

the health behavior was found significant association between visiting community 

barber (0.01), personal nail-clipper (p= 0.011), multiple sexual partner (p= 0.002) with 

hepatitis B. Study finding indicate a need for more education on hepatitis B promotion, 

especially transmission.   


