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บทคัดยอ
การตัง้ ครรภของวัยรนุ เปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
โดยการใชกระบวนการกลมุ และทักษะชีวติ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนารูปแบบการปองกันการตัง้ ครรภวยั รนุ จังหวัด
เพชรบูรณ ศึกษาในนักเรียน 3 กลุม คือ นักเรียนระดับมัธยมปลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา และศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน การดำเนินงานมี 4 ระยะ คือ 1) ศึกษาปญหา คนหาปจจัยที่เปนสาเหตุของปญหาและอุปสรรค
การดำเนินงานการปองกันการตัง้ ครรภของวัยรนุ 2) นำผลทีไ่ ดไปกำหนดรูปแบบการปองกันการตัง้ ครรภของวัยรนุ
โดยเปนความรวมมือของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสถานบริการทุกแหง 3) นำรูปแบบทีไ่ ดไปทดลองกับกลมุ
นักเรียน ทัง้ 3 กลมุ และพัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธุ และมาตรฐานบริการสุขภาพทีเ่ ปนมิตรสำหรับวัยรนุ
4) การประเมินผลการทดลอง ระยะเวลาทีว่ จิ ยั ระหวาง เดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2560 ผลการวิจยั พบวาสาเหตุ
การตั้งครรภ เกิดจากผลกระทบทางลบของสภาพครอบครัว สื่อสังคมแวดลอม การควบคุมของสถานศึกษาและ
ตัววัยรนุ เอง เมือ่ นำรูปแบบทีไ่ ดไปทดลองปฏิบตั พิ บวาเจตคติทางเพศ และทักษะในการปองกันการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน กอนและหลังการอบรม มีความแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ ผลการวิจยั นีส้ ามารถนำไปพัฒนา
ใหเปนอำเภออนามัยการเจริญพันธุ และคลินกิ การใหบริการทีเ่ ปนมิตรสำหรับวัยรนุ ได
คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ การตัง้ ครรภของวัยรนุ การปองกันการตัง้ ครรภ
พุทธชินราชเวชสาร 2560;34(3):350-61.
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Abstract
Teenage pregnancy is an important problem of Thai public health. This participatory action research,
using group processes and life skills aimed to designed model development for teenage pregnancy prevention
in Petchaboon province. The three student groups including high school level, technical college and
non-formal education were included. There were four steps of study 1) studied the causes and factors affecting
the problem 2) developed the model for teenage pregnancy prevention. The model required cooperation of
3 groups: family, school and community 3) applied the model with three student groups. Then promote the
district health improvement and standard health-friendly services for teenagers 4) evaluated the results
after using the model. Duration of the research was January to December 2017. The results showed that
the causes of teenage pregnancy were the negative conditions from family life-being impact, surrounding
social media, control management of education places and the teenagers’ own self. After using the model,
the sexual attitudes and skills in preventing sex in the school age of the student before and after training
were statistically significant difference. These results can lead the development of fertility health district
and friendly clinic for teenagers.
Keyword: model development, teenage pregnancy, pregnancy prevention
Buddhachinaraj Med J 2017;34(3):350-61.
บทนำ
การตัง้ ครรภในวัยรนุ สงผลใหเกิดปญหามากมาย
ทัง้ ดานรางกายของมารดาและทารก มีภาวะแทรกซอน
ไดมากตลอดการตัง้ ครรภ และ ระยะคลอด เชน การแทง
ความพิการแตกำเนิด อัตราตายของมารดาและทารก
มากกวาของมารดาอายุระหวาง20-35ป 1 มี ป ญ หา
ทางดานสุขภาพจิต ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ
และสังคม มีปญหาครอบครัวแตกแยก การหยาราง
หรือมารดาเลีย้ งลูกคนเดียว เปนปญหาสำคัญของชาติ
ควรไดรบั การชวยเหลือและปองกัน ปญหาการตัง้ ครรภ
ในวัยรนุ ของประเทศไทยยังมีมากในหลายพืน้ ทีร่ วมทัง้
จังหวัดเพชรบูรณ แมวา มีแนวโนมลดลง สถิตสิ ำนักงาน
สาธารณสุขเพชรบูรณ รายงานการตั้งครรภในวัยรุน
พบวาอัตราการตัง้ ครรภในวัยรนุ ในป 2557, 2558 และ
2559 เทากับ 51.7, 48.9 และ 47.4 ตามลำดับ (เกณฑ
ไมเกิน 50 : 1,000 ประชากรของหญิงอายุ 15-19 ป)
และพบวัยรุนอายุ 15-19 ป ที่มาคลอดหรือแทงบุตร
และเปนการตั้งครรภครั้งที่ 2 ขึ้นไป ถึงรอยละ 13.9
ซึ่งเกินเกณฑ (เกณฑ: นอยกวารอยละ10)2 จังหวัด
เพชรบูรณ ไดดำเนินการขับเคลือ่ นเครือขายทีเ่ กีย่ วของ
ในการแก ไ ขป ญ หาการตั้ ง ครรภ ข องวั ย รุ น ได แ ก
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

หนวยงานดานสาธารณสุข ดานพัฒนาสังคม และ
ความมัน่ คงของมนุษย และดานการศึกษา ใหชว ยกัน
แกไขปญหา การใหความรเู รือ่ งเพศศึกษาในโรงเรียน
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิชาสุขศึกษา เปนการใหความรู
แบบการบรรยายใหนักเรียนนั่งฟง พบวาไดผลไมดี
ตอมาไดพฒ
ั นา โดยใชกจิ กรรมการสอนทักษะชีวติ ใน
การใหความรเู รือ่ งเพศศึกษา การปลูกฝงเจตคติทางเพศ
ที่ถูกตอง พบวาไดผลดีขึ้น แตการดำเนินการยังไมมี
รูปธรรมทีช่ ดั เจน
การวิเคราะหการดำเนินงานทีผ่ า นมา พบวามีกจิ กรรม
หลากหลายแตเปนการดำเนินงานที่ตางคนตางทำ
มีผเู สนอแนวทางการแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรนุ
ไววา “ตองอาศัย ความรวมแรง รวมใจ ของผูมีสวน
เกีย่ วของทุกภาคสวน ไดแก ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ศาสนา โดยผลักดันอยางมีสว นรวมจากหนวยงานตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของ”3,4 การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดบรู ณาการความรวมมือ
จากทุกฝายที่เกี่ยวของประกอบดวย ฝายการศึกษา
การสาธารณสุ ข ครอบครั ว และภาคสั ง คม โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ พัฒนารูปแบบการปองกันการตัง้ ครรภ
ของวัยรนุ ในจังหวัดเพชรบูรณ จากการคนหาองคประกอบ
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ทีเ่ หมาะสมเพือ่ กำหนดเปนแนวปฏิบตั ทิ สี่ มั พันธกนั
เชิงเหตุและผลเกิดเปนแนวทางการทำงานทีช่ ดั เจน
ตรงกับสภาพปญหาและความตองการของวัยรนุ
วัสดุและวิธกี าร
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั และพัฒนา (Research
& Development) ศึกษาในสถานศึกษา 3 กลมุ
ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัย
อาชีวศึกษา และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนของ
จังหวัดเพชรบูรณ ตัง้ แตเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม
พ.ศ.2560 ค า สถิ ติ ที่ ใ ช เ ป น สถิ ติ พื้ น ฐาน เช น
รอยละ มัชฌิมเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
สำเร็จรูป มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1.ศึกษาปญหา ปจจัยที่เปนสาเหตุ
ของปญหา และอุปสรรคการดำเนินการปองกัน
การตัง้ ครรภของวัยรนุ จังหวัดเพชรบูรณ โดยการ
สำรวจขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
และเชิงคุณภาพ (qualitative data) ดวยการ
สัมภาษณผูเกี่ยวของกับการตั้งครรภของวัยรุน
ทัง้ หมด 174 คน ประกอบดวย ผบู ริหารสถานศึกษา
3 คน ครูแนะแนว 3 คน ครูฝา ยปกครอง 2 คน
ครูที่ปรึกษา 3 คน ผูปกครองนักเรียนชั้นเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เปนผูปกครองนักเรียน
กลมุ เสีย่ ง 2 คน ผนู ำชุมชน ในพืน้ ทีต่ งั้ ของสถาน
ศึกษาตัวอยาง 3 คน แกนนำนักเรียน 26 คน และ
หญิงวัยรนุ ทีต่ งั้ ครรภ ทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเพชรบูรณ
จำนวนทั้งหมด 132 คน นำผลที่ไดมาวิเคราะห
ปญหาปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุของปญหา และอุปสรรค
ในการดำเนินการ
ระยะที่ 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบ
การปองกันการตั้งครรภของวัยรุน นำขอมูลที่ได
จากการวิ เ คราะห ในระยะที่ 1 ไปเป น ข อ มู ล
ประกอบการประชุ ม กลุ ม ระดมสมอง กำหนด
รูปแบบการปองกันการตัง้ ครรภของวัยรนุ มีกลมุ
ตัวอยางทัง้ หมด 33 คน ประกอบดวยบุคคลชุดเดิม
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ในขอ 1 ยกเวนแกนนำนักเรียนเหลือ 3 คน และไดเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจงเพิม่ อีก 9 คน ซึง่ เปนผรู บั ผิดชอบงาน
วัยรุนในพื้นที่ของสถานศึกษาตัวอยาง อาจารยที่ปรึกษา
การวิจยั ผวู จิ ยั ผชู ว ยวิจยั และทีมงานทีร่ บั ผิดชอบงานวัยรนุ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบูรณ สำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 2 และองค ก าร
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ร ว มกั น กำหนดรู ป แบบ
การปองกันการตั้งครรภของวัยรุน จากนั้นนำรางรูปแบบ
ที่สรางขึ้นไปตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ที่ประกอบดวย
ครูแนะแนว และผบู ริหารแหงละ 3 คนซึง่ เปนคนละกลมุ กับ
ชุดเดิม รวมทั้งนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลในจังหวัด
เพชรบูรณ อีก 2 คน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
ของรูปแบบกอนนำไปทดลองใช
ระยะที่ 3 การทดลองใช รู ป แบบการป อ งกั น การ
ตัง้ ครรภของวัยรนุ โดยการทดลองใชเพียง 2 สวน ไดแก
1) ดานสถานศึกษา (school based) ใชกับกลุมนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ เปนกลมุ เสีย่ งจากแบบ
ประเมินพฤติกรรมดวยตัวเอง (The Strength and Difficulties
Questionnaires:SDQ) จำนวน 53 คน จัดอบรมโดย
กระบวนการกลมุ ใชเวลา 2 วัน 1 คืน และ 2) ดานชุมชน
(community based) โดยการพั ฒ นาอำเภออนามั ย
การเจริ ญ พั น ธุ แ ละมาตรฐานบริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ ป น มิ ต ร
สำหรับวัยรนุ ขอมูลไดจากการสังเกตระหวางการทดลองใช
นำมาวิเคราะหเชิงคุณภาพ และการถอดบทเรียน
ระยะที่ 4 การประเมินผลดานสถานศึกษา ประเมินผล
ตามแบบสอบถามความรเู รือ่ งเพศศึกษา เจตคติ พฤติกรรม
ทางเพศ และทักษะในการปองกันการมีเพศสัมพันธโดยไดใช
แนวคำถามจากการศึกษาของ ปทมา ผองสมบูรณ (2553)
ประเมินผลการเปรียบเทียบความรู เจตคติทางเพศ และ
ทักษะในการปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน กอนและ
หลังการอบรม 6 เดือน สวนดานพฤติกรรมสอบถามขอมูล
กอนและหลังการอบรม 6 เดือน สำหรับดานชุมชนโดยการ
พัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธุ และมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เปนมิตรสำหรับวัยรุนประเมินผลการดำเนินงาน
ในป 2561 การวิจยั นีผ้ า นการรับรองพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย เลขที่ สสจ.พช.1/59-19-12/09/59
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ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 ปญหา สาเหตุของปญหา และอุปสรรค
การดำเนิ น การป อ งกั น การตั้ ง ครรภ ข องวั ย รุ น
จังหวัดเพชรบูรณ พบวา
1. การตั้งครรภของวัยรุนจังหวัดเพชรบูรณเปน
ปญหาทีต่ อ งหาทางปองกัน รวมกันแกไข และทำงาน
บูรณาการรวมกัน กระทรวงศึกษาธิการตองใหความรู
เรื่ อ งเพศศึ ก ษา โดยสอนอย า งมี ก ระบวนการทาง
จิตวิทยา ปลูกฝงเรื่องการรักนวลสงวนตัว พอแม
ควรมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น รับฟงปญหา
ความคิดเห็นของลูก พอแมตอ งเปดใจรับเรือ่ งเพศมากขึน้
การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น เป น ป ญ หาใหญ ข องประเทศ
เปนปญหาสังคม การปองกันไมใหมีเพศสัมพันธอาจ
ไมไดผล ควรเนนใหความรูเรื่องการมีเพศสัมพันธ
อยางปลอดภัยรวมทั้งการจัดการที่เหมาะสมสำหรับ
วัยรนุ ทีต่ งั้ ครรภแลว การทำแทงทีป่ ลอดภัย หรือการ
เปนแมวัยรุนอยางมีคุณภาพ เพื่อเลี้ยงดูเด็กไดอยาง
เหมาะสม
2. ปญหาที่พบและนำสูปญหาการมีเพศสัมพันธ
และตัง้ ครรภกอ นวัยอันควร เปนปญหาทีซ่ บั ซอน ปจจัย
ทีเ่ กีย่ วของมาจากทัง้ ตัวเด็กนักเรียน เพือ่ น ครอบครัว
โรงเรียน สื่อ และสภาพแวดลอม คือ การที่นักเรียน
มีอสิ ระ ไมมผี ปู กครองดูแล/ไมมคี นสนใจ มีเวลาวางมาก
ขาดทักษะชีวติ อยตู ามลำพังกับเพศตรงขาม กอใหเกิด
การมีเพศสัมพันธโดยไมเตรียมการปองกัน มีความรู
ไมเพียงพอเกี่ยวกับการคุมกำเนิด/ไมยอมกินยาคุม
กำเนิด / กลัวความอวน อยหู อพักรวม ไมมเี วลาปดเปด
ไมมกี ฎระเบียบ หรือกฎเกณฑทเี่ ขมงวด อาจารยตามไป
ตรวจทีห่ อพักไมทวั่ ถึง อาจารยมนี อ ย เด็กมีมาก ทำให
การดูแลไมทวั่ ถึง การคบเพือ่ น เพือ่ นมีสว นทำใหเกิด
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา เพื่อนชักจูงไปในทางที่
ไมดี สื่อ เชน หนังสือ/ละคร/ภาพยนตร ที่แสดงถึง
การมีเพศสัมพันธครั้งเดียวไมตั้งครรภ ขาดความ
ตระหนักในการปองกัน ไมเห็นความสำคัญของการ
คุมกำเนิด ลืมกินยาคุมกำเนิดจึงตัง้ ครรภ ความเหงา
หางไกลครอบครัว/ปญหาครอบครัว การขาดความ
อบอุ น พ อ แม ห ย า ร า ง ขาดความเข า ใจ การขาด
การประชาสัมพันธเผยแพรเกี่ยวกับการบริการที่มีอยู
การมีประสบการณทางเพศครั้งแรก การลวงละเมิด
ทางเพศ แรงกดดันจากเพือ่ น ยาเสพติด และเครือ่ งดืม่
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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แอลกอฮอล ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ เหลานี้
เปนสาเหตุของการตัง้ ครรภของวัยรนุ
ระยะที่ 2 สรางและตรวจสอบคุณภาพ รูปแบบการ
ปองกันการตัง้ ครรภของวัยรนุ จังหวัดเพชรบูรณ
จากการประชุ ม ระดมสมองของกลุ ม ตั ว อย า ง
เพื่ อ หารู ป แบบการป อ งกั น การตั้ ง ครรภ ข องวั ย รุ น
โดยนำขอมูลปจจัยและสาเหตุของปญหาทีไ่ ดจากการ
วิเคราะหขอมูลระยะที่ 1 และการสังเคราะหแนวคิด
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งมาสนั บ สนุ น การยกร า งรู ป แบบ
(ทฤษฎี Precede Framework, Empowerment,
Self-Esteem, Self-Efficacy) โดยเปนรูปแบบที่ตอง
เกิดจากความรวมมือของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
รูปแบบนี้เปนโปรแกรมเขาถึงวัยรุนผานระบบการ
ศึกษาโดยเนนทักษะชีวติ โดยมีชอื่ รูปแบบวา Teen
Outreach Program : Life Skills and Health Education
Approach (ภาพที1่ )
โดยรู ป แบบนี้ ต อ งมี ก ารทำงานเป น ที ม แบบ
บูรณาการ รวมกันแกไขปญหาทุกฝายดังนี้
1. ครอบครัว (family based) ครอบครัวตองใหเวลา
ใหความรัก ความเอาใจใส อยางตอเนือ่ ง เปนตัวอยาง
ทีด่ ี เปนทีป่ รึกษาในทุกเรือ่ ง
2. โรงเรียน (school based) โดยเปนตัวอยางทีด่ ี
เสริมทักษะการใหคำปรึกษา คัดกรองกลมุ เสีย่ ง สอนเนน
กลมุ เสีย่ ง นอกเหนือจากแทรกในหลักสูตร อบรม ดูแล
เอาใจใส ใหความรักใหเวลา สอนการสรางภูมคิ มุ กันชีวติ
ทักษะชีวติ ดูแลสิง่ แวดลอมภายในโรงเรียน
3. ชุมชน (community based) ชุมชนตองมีสว น
ในการเอาใจใส กวดขัน เปนตัวอยางทีด่ ี อบรมดูแลเอาใจ
ใส ดูแลกฎระเบียบหอพัก กฎระเบียบสังคมตามบทบาท
หนาทีข่ องตน เชน ตำรวจ ผปู ระกอบการ สรางความ
รวมมือกันสอนทักษะชีวติ เด็ก มีเจตคติทดี่ กี บั เด็ก

Volume 34 No. 3 September-December 2017

354

การพัฒนารูปแบบการปองกันการตั้งครรภของวัยรุนจังหวัดเพชรบูรณ
Model Development for Teenage Pregnancy Prevention in Phetchabun Province

Family based
• ใหเวลา ใหความรัก เอาใจใส และ
ตอเนื่อง
• เป น ตั ว อย า งที่ ดี เป น ที่ ป รึ ก ษา
ในทุกเรื่อง
• มี ทั ก ษะในการถ า ยทอดสิ่ ง ที่ ดี
ใหเด็ก
• สอนทักษะชีวติ เด็ก สรางภูมคิ มุ กัน
ชีวติ
• ปรับเปลีย่ นทัศนคติและพฤติกรรม
เชิงลบของพอแมที่มีตอเด็กวัยรุน
เพือ่ ใหสามารถเขาหาไดเมือ่ มีปญ
 หา

Teens
• สรางภูมคิ ม
ุ กัน มีทกั ษะชีวติ
• รจู กั ตัง้ เปาหมายในชีวติ
• มีเจตคติที่ดี เปลี่ยนมุมมองชีวิต
คานิยม
• มีความตระหนัก รักตนเอง
รคู ณ
ุ คาในตนเอง
• การไมเปดโอกาส ไมทำตามเพือ่ น
• Protection mind
• มีความรกู ารคุมกำเนิด ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
• ตัง้ ใจเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

Community base
• ชุมชนตองมีสว นในการเอาใจใส กวดขัน
• เปนตัวอยางทีด่ ี
• อบรม ดูแลเอาใจใส
• ในส ว นของผู ป ระกอบการควรดู แ ล
กฎระเบียบหอพัก
• ดูแลกฎระเบียบสังคมตามบทบาทหนาที่
ของตน เชน ตำรวจ ผปู ระกอบการ
• สรางความรวมมือกัน
• สอนทักษะชีวติ เด็ก
• มีเจตคติกบ
ั เรือ่ งเด็กทีด่ ี ไมรงั เกียจเด็ก
ทีผ่ ดิ พลาดไปแลว
การปองกันการมีเพศสัมพันธ

School based
• เปนตัวอยางทีด่ ี เสริมทักษะการให
คำปรึกษา
• Screen กลมุ เสีย่ ง เชน เด็กหองทาย
มีการจัดตัง้ ชมรมเพือ่ นชวยเพือ่ น
• สอนเนนกลุมเสี่ยง นอกเหนือจาก
แทรกในหลักสูตร
• อบรม ดูแลเอาใจใส ใหความรักใหเวลา
• สอนการสรางภูมคิ ม
ุ กันชีวติ ทักษะ
ชีวติ
• ดู แ ลสิ่ ง แวดล อ มภายในโรงเรี ย น
สื่อในโรงเรียน
• การจัดเวลาวาง นันทนาการ
• ไมใหเด็กวางมาก มีกจิ กรรมนักเรียน
• นโยบายการจัดการปญหาเด็กทีช่ ดั เจน
• สรางความรวมมือกับพยาบาลใน
การคนหาและปองกัน
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
เชิงลบของครู และผใู หบริการ ทีเ่ ปน
อุปสรรคตอการเขาถึงการบริการ
ดานสุขภาพ และการบริการดาน
สังคมสงเคราะหพรอมกับเปนอุปสรรค
ต อ การสื่ อ สารกั บ วั ย รุ น และการ
ขอความชวยเหลือใดๆ

การปองกันวัยรนุ ตัง้ ครรภ

ภาพที่ 1 Teen Outreach Program : Life Skills and Health Education Approach

ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบการดำเนินการ
ปองกันการตัง้ ครรภของวัยรนุ จังหวัดเพชรบูรณ
1. สถานศึกษา นักเรียนที่เขาอบรมเปนนักเรียน
กลุ ม เสี่ ย ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา จำนวน 53 คน เปนนักเรียนหญิงรอยละ
73.6 สามารถปรึกษาครูไดเสมอ รอยละ 54.7 เขากับ
เพือ่ นนักเรียนได รอยละ 62.3 รบู ทลงโทษของโรงเรียน
เกีย่ วกับเด็กนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทางเพศทีไ่ มเหมาะ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

สมเพียงรอยละ 24.5 มีบิดา มารดายอมรับฟงความ
คิดเห็นและใหความชวยเหลือตามโอกาส รอยละ 52.8
ใหความรักความอบอนุ เพียงรอยละ 37.7 พักอยกู บั บิดา
มารดา รอยละ 76.08 ไดรับความรูเรื่องเพศจากครู
อาจารย มากทีส่ ดุ รอยละ 77.4 มีเพศสัมพันธครัง้ แรก
อายุ 8-10 ปมากทีส่ ดุ รอยละ 58.5 รองลงมา 17-19 ป
รอยละ 20.8 ยังไมเคยมีเพศสัมพันธเลยเพียงรอยละ
7.5 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนที่เขารับการอบรมการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสาร เรื่องเพศระหวางวัยรุนกับ
ครอบครัวเพือ่ ปองกันการมีเพศสัมพันธและตัง้ ครรภในวัยเรียน
ขอมูล
เพศ
หญิง
ประเภทของโรงเรียน
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ระดับชั้น
ปวส.
มัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 5
ความสัมพันธของนักเรียนกับครู
สามารถปรึกษาหารือและขอคำแนะนำไดเสมอ
สามารถปรึกษาหารือและขอคำแนะนำไดเปนบางครั้ง
ไมสามารถปรึกษาและขอคำแนะนำ
ความสัมพันธของนักเรียนกับเพือ่ นนักเรียน
เขากับเพือ่ นนักเรียนสวนใหญได
เขากับเพื่อนนักเรียนไดเปนบางคน
ไมสามารถเขากับเพือ่ นได
บิดา มารดา หรือผปู กครองปฏิบตั ติ อ นักเรียน ในเรือ่ งการอบรมเลีย้ งดู (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ใหความรัก ความอบอนุ
ยอมรับฟงความคิดเห็นและใหความชวยเหลือตามโอกาส
ใหอยใู นระเบียบวินยั ทุกดาน
ถือเอาความพอใจและความตองการของบิดา มารดา หรือผปู กครองเปนสำคัญ
ปจจุบนั ทานพักอาศัยอยกู บั ใคร
บิดา มารดา
ญาติ
บานเชา หรือหอพัก
พี่นอง
อืน่ ๆ
นักเรียนไดรบั ความรเู รือ่ งเพศจากทีใ่ ดบาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
บิดา มารดา
มารดา
เพือ่ น
หนังสือ นิตยสาร
โทรทัศน วิทยุ
เจาหนาทีส่ าธารณสุข
ครู อาจารย
มีเพศสัมพันธกบั เพศตรงขามครัง้ แรกเมือ่ นักเรียนอายุเทาใด
8 -10 ป
11-13 ป
14-16 ป
17-19 ป
ยังไมเคยมีเพศสัมพันธ

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

จำนวน (n = 53)

(รอยละ)

39

(73.6)

48
5

(90.5)
(9.5)

5
48

(9.5)
(90.5)

29
19
5

(54.7)
(35.8)
(9.5)

33
17
3

(62.3)
(32.1)
(5.7)

20
28
2
3

(37.7)
(52.8)
(3.8)
(5.7)

35
2
4
2
3

(76.0)
(4.4)
(8.7)
(4.4)
(6.5)

2
1
4
1
2
2
41

(3.8)
(1.9)
(7.5)
(1.9)
(3.8)
(3.8)
(77.4)

31
4
2
12
4

(58.5)
(7.5)
(3.8)
(22.7)
(7.5)
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การจัดอบรมนี้ใชกระบวนการกลุมใหความรูเรื่อง
เพศศึกษาที่ถูกตอง การจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
เรียนรกู ารจัดการกับอารมณของตนเอง การสรางเจตคติ
ทีด่ เี รือ่ งเพศ การมีทกั ษะการปองกันการมีเพศสัมพันธ
การนับถือและภาคภูมิใจในตนเอง/รูจักตนเองและรู
คุณคาในตนเอง ทักษะการสือ่ สาร การปฏิเสธ การลด
ความขัดแยงในครอบครัวและการสงเสริมความรับผิดชอบ
โดยวิทยากรจากหลายภาคสวนทีเ่ กีย่ วของและมีความรู
ความชำนาญ
3.2 ชุ ม ชน ได มี ก ารดำเนิ น การพั ฒ นาอำเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ และมาตรฐานบริการสุขภาพที่
เปนมิตรสำหรับวัยรุน เปนการขับเคลื่อนนโยบาย
การดำเนิ น งานกลุ ม วั ย รุ น ในการแก ไ ขป ญ หาการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน โดยไดมีการประชุมชี้แจง
การดำเนินการขับเคลือ่ นอำเภออนามัยเจริญพันธแุ ละ
คลินกิ การใหบริการทีเ่ ปนมิตรสำหรับวัยรนุ และเยาวชน
(Youth Friendly Health Service: YHFC) ตามเกณฑ
มาตรฐานทีต่ อ เนือ่ ง พบวา ทุกอำเภอสามารถพัฒนาให
เปนอำเภออนามัยการเจริญพันธุและคลินิกการให
บริการทีเ่ ปนมิตรสำหรับวัยรนุ และเยาวชนได ซึง่ เปน
การแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรนุ โดยความรวมมือ

จากทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของภายใตการการดำเนินงาน
บูรณาการตามเกณฑ “อำเภออนามัยการเจริญพันธุ”
เป น อำเภอที่ ดำเนิ น งานเรื่ อ งเพศและอนามั ย การ
เจริญพันธุ ในวัยรนุ และเยาวชน กระตนุ และผลักดันให
วัยรุนและเยาวชนมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ
ทีเ่ หมาะสม ประเมินผลการดำเนินงานในป 2561
ระยะที่ 4 ประเมินผลการใชรูปแบบการปองกัน
การตัง้ ครรภของวัยรนุ จังหวัดเพชรบูรณ
ผลการทดลองใชรูปแบบการปองกันการตั้งครรภ
ของวัยรุน จากการอบรมนำรูปแบบการปองกันการ
ตัง้ ครรภของวัยรนุ ไปทดลองใชกบั นักเรียนมัธยมศึกษา
และนักเรียนอาชีวศึกษา 53 คน จากการเปรียบเทียบ
ความรเู รือ่ งเพศศึกษา กอนการอบรม 1 สัปดาห และ
หลังการอบรม 6 เดือน ได 16.30 และ 16.73 ตามลำดับ
(p = 0.178) เรือ่ งทีน่ กั เรียนยังขาดความรดู า นเพศศึกษา
ไดแกเรือ่ งโรคเอดส และการมีเพศสัมพันธเพียงครัง้ เดียว
ไมทำใหเกิดการตั้งครรภ สวนเจตคติทางเพศและ
ทักษะในการปองกันการมีเพศสัมพันธของนักเรียน
หลังการ อบรม 6 เดือน เพิม่ ขึน้ มากกวากอนการอบรม
(84.43:87.79, p < 0.001 และ 15.94 : 20.71, p < 0.001)
ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความรูเรื่องเพศศึกษา เจตคติทางเพศ และทักษะในการปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของนักเรียนที่เขาอบรม
กอนและหลังการอบรม (n = 53)
ตัวแปร
ความรเู รือ่ งเพศศึกษา
เจตคติทางเพศ
ทักษะในการปองกันการ
มีเพศสัมพันธในวัยเรียน
*
paired t-test

กอนการอบรม 1 สัปดาห

หลังการอบรม 6 เดือน

x

S.D

x

S.D

16.30
84.43
15.94

2.27
7.85
2.77

16.73
87.79
20.71

1.63
8.51
2.75

สวนดานพฤติกรรมหลังการอบรม นักเรียนทีเ่ ขารับ
การอบรมมีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ซึ่งตัวเลขของ
พฤติกรรมเสีย่ งตาง ๆ มีจำนวนลดลง เชน เมือ่ มีเพศ
สัมพันธกับเพศตรงขาม นักเรียนไมมีการใชถุงยาง
อนามัย ลดลง จากรอยละ 22.2 เหลือรอยละ 9.6
ครั้งสุดทายที่นักเรียนมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

T- Test

p-value*

-1.36
-4.67
-9.25

0.178
< 0.001
< 0.001

นักเรียนไมมีการปองกันการตั้งครรภใดๆ ลดลงจาก
รอยละ 22.2 เหลือรอยละ 9.6 การปองกันการตัง้ ครรภ
โดยสวมถุงยางอนามัย เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 40.7 เปน
รอยละ 80.0 ทำใหนกั เรียนและครู กั ไมมกี ารตัง้ ครรภ
และไมมกี ารทำแทง (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 พฤติกรรมของนักเรียนกอนและหลังการอบรม 6 เดือน (n = 53)
ขอที่
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

16.

17.

18.
19.

กอนการอบรม 6 เดือน หลังการอบรม 6 เดือน

รายการพฤติกรรม
เคยมีครู กั (แฟน)
อยตู ามลำพังกับเพือ่ นตางเพศ
เทีย่ วกลางคืนกับเพศตรงขาม
ดืม่ เครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอลผสม
อานหนังสือกระตุนความรูสึกทางเพศ
ดูสอื่ กระตนุ อารมณทางเพศ เชน ภาพยนตรลามก วีซดี ลี ามก เปนตน
ถูกเนือ้ ตองตัวกับเพศตรงขามในเชิงชสู าว
จูบกับครู กั
ชกตอย หรือตบตี เพือ่ แยงคนรักกัน
เคยไดรบั การลงโทษเกีย่ วกับการมีพฤติกรรมทางเพศทีไ่ มเหมาะสม
เคยมีเพศสัมพันธกบั เพศตรงขาม
มีเพศสัมพันธกบั เพศตรงขามครัง้ แรกกับใคร
- ครู กั
- ญาติ
- เพือ่ นโรงเรียนเดียวกัน
- เพื่อนตางโรงเรียน
- อืน่ ๆ
มีคนู อนทีเ่ ปนเพศตรงขาม จำนวนกีค่ น
- 1 คน
- 2 คน
- 3 คน
ในชวง 6 เดือนทีผ่ า นมานักเรียนมีเพศสัมพันธกบั เพศตรงขามกีค่ รัง้
- ไมมี
- 1 ครัง้
- 2 ครัง้
- 5 ครัง้ หรือมากกวา
เมือ่ มีเพศสัมพันธกบั เพศตรงขาม นักเรียนมีการใชถงุ ยางอนามัยหรือไม
- ไมใช
- ใชทกุ ครัง้
- ใชบางครั้ง
ครัง้ สุดทายทีน่ กั เรียนมีเพศสัมพันธกบั เพศตรงขาม
นักเรียนมีการปองกันการตัง้ ครรภโดยวิธใี ด
- ไมมกี ารปองกัน
- ยาเม็ดคุมกำเนิด
- ถุงยางอนามัย
- หลั่งขางนอก
นักเรียนหรือครู กั เคยตัง้ ครรภหรือไม
- เคย
- ไมเคย
นักเรียน หรือครู กั เคยทำแทงหรือไม
- ไมเคย

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

จำนวน

(รอยละ)

จำนวน

(รอยละ)

41
35
27
37
6
12
17
21
12
12
27

(77.4)
(66.0)
(50.9)
(69.8)
(11.3)
(22.6)
(32.1)
(39.6)
(22.6)
(22.6)
(50.9)

31
32
21
24
6
8
13
24
2
2
31

(58.4)
(60.3)
(39.6)
(45.2)
(11.3)
(15.0)
(24.5)
(45.2)
(3.8)
(3.8)
(58.5)

17
1
2
6
1

(62.9)
(3.7)
(7.4)
(22.2)
(3.7)

26
0
2
3
0

(83.9)
(0.0)
(6.5)
(9.6)
(0.0)

24
2
1

(88.8)
(7.4)
(3.7)

30
1
0

(96.7)
(3.7)
(0.0)

0
13
7
7

(0.0)
(48.2)
(25.9)
(25.9)

0
26
3
2

(0.0)
(83.9)
(9.6)
(6.5)

6
11
10

(22.2
(40.7)
(37.0)

3
22
6

(9.6)
(80.0)
(19.4)

6
2
11
8

(22.2)
(7.4)
(40.7)
(29.6)

3
5
22
1

(9.6)
(16.2)
(80.0)
(3.2)

2
25

(7.4)
(92.6)

0
31

(0.0)
(100.0)

2

(100.0)

0

(0.0)
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วิจารณ
ผลการศึกษาพบวา การตัง้ ครรภของวัยรนุ จังหวัด
เพชรบูรณ เปนปญหาที่ซับซอน ปญหาหลักเกิดจาก
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ควรปองกัน และ
ชวยกันแกไข เนือ่ งจากทำใหเกิดปญหาตามมามากมาย
ทัง้ ตัววัยรนุ เอง ครอบครว และสังคมรอบขาง พิจารณา
ถึงประเด็นการมีเพศสัมพันธกอ นวัยอันควร พบวา วัย
รนุ เริม่ มีเพศสัมพันธครัง้ แรกเมือ่ อายุ 8-10 ป ถึงรอยละ
58.5 ตางจากที่ Pongkaew W. ศึกษาเมือ่ ปพ.ศ. 2554
พบวาอายุเฉลีย่ 16 ป5 (ชวงอายุ 5-22 ป) เมือ่ มีการ
ตั้งครรภเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธกอนวยอันควร
ทำใหเกิดปญหาตางๆ รวมทัง้ การเรียน อาจตองออกจาก
โรงเรียนแมวา ปจจุบนั สามารถเรียนตอได แตประสิทธิภาพ
ในการเรียนลดลง เชน จากการศึกษาของ Ermisch และ
Pevalin6 พบวาหญิงตั้งครรภในวัยรุนมีสัมฤทธิ์ผล
ทางการศึกษาไมดี เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมได
ตั้งครรภ จากการที่นักเรียนมีอิสระมีเวลาวางมาก
ขาดทักษะชีวิต มีปญหาครอบครัว ขาดความอบอุน
ปญหาที่นำไปสูปญหาการมีเพศสัมพันธและตั้งครรภ
กอนวัยอันควร ที่พบในกลุมนักเรียนอาชีวะและกลุม
นักเรียนมัธยมมีความคลายคลึงกัน ถึงแมตา งสถานศึกษา
และวิชาการทีศ่ กึ ษา แตสงิ่ แวดลอมและบริบทรายรอบ
มีความเหมือนกัน ทำใหปญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้ง
2 กลมุ มีความเหมือนกัน พบขอมูลทีน่ ำสปู ญ
 หาการ
มีเพศสัมพันธและตัง้ ครรภกอ นวัยอันควร คือ นักเรียน
มีอสิ ระมีเวลาวางมาก ขาดทักษะชีวติ ปลอยใหตนเอง
อยูตามลำพังกับเพศตรงขาม สงผลใหเกิดการมีเพศ
สัมพันธโดยไมไดเตรียมการปองกันมากอน การขาดการ
เอาใจใสดูแลจากผูปกครอง อยูหอพักที่เปนหอรวม
ไมมีเวลาปดเปด ไมมีกฎระเบียบ หรือกฎเกณฑที่
เขมงวดมาก ทำใหเกิดความเสีย่ งตอการมีเพศสัมพันธ
แบบไมตั้งใจตามมาได รวมถึงตรวจหอพัก ไมทั่วถึง
การเชาหอพักเปนคู ความรสู กึ เหงา หางไกลครอบครัว
หรือ ปญหาครอบครัว การขาดความอบอุน พอแม
หยาราง ขาดความเขาใจ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ
Swann7 พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวทีไ่ มดี บิดา
มารดาของวัยรนุ แยกกัน ความขัดแยงในครอบครัวและ
การไมไดรบั ความสนใจจากครอบครัว ทำใหหญิงวัยรนุ
แสวงหาความรักจากบุคคลอื่นอาจใชการตั้งครรภ
เปนหนทางหนีจากสถานการณที่ไมพึงประสงค และ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

เปนอิสระจากครอบครัวเดิม ผลการศึกษายังพบวา
วั ย รุ น มี ค วามรู ไ ม เ พี ย งพอเกี่ ย วกั บ การคุ ม กำเนิ ด
ในบางครั้งไมยอมกินยาคุม เนื่องจากกลัวความอวน
ตรงกับการศึกษาของ Wight8 ที่พบวาวัยรุนสวนใหญ
มีการคุมกำเนิดลาชา หลังจากมีเพศสัมพันธไปแลว 1 ป
เนื่องจากขาดความรูเกี่ยวกับการคุมกำเนิด และไมมี
รายไดเพียงพอในการใชบริการคุมกำเนิด ทำใหมกี าร
ตัง้ ครรภเร็วขึน้ การดูสอื่ เชน หนังสือ หรือละคร ทีแ่ สดง
ถึงการไดเสียของพระเอกนางเอกครัง้ เดียวไมตงั้ ครรภ
ทำใหขาดความตระหนักในการปองกันการตั้งครรภ
และจากการศึกษายังพบวาการคบเพือ่ น มีสว นทำใหเกิด
พฤติกรรมทางเพศทีไ่ มเหมาะสม รวมกับการเขาถึงงาย
ของสือ่ ตางๆทีก่ ระตนุ ความรสู กึ ทางเพศ ซึง่ เหมือนกับ
การศึกษาของศูนยศกึ ษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ
และสังคม9 ไดศึกษาปญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ
กอนวัยอันควรกับมิตสิ ทิ ธิมนุษยชน พบวาสถานการณ
ทีน่ ำไปสกู ารมีเพศสัมพันธแบบไมตงั้ ใจ ไดแก การที่
เพื่อนยุแหย ทำใหตองทดลอง การอยูกันตามลำพัง
สองตอสอง มีการดื่มแอลกอฮอล การดูภาพจูงใจ
ทางเพศในคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมอื ถือ
รูปแบบที่ไดจากการประชุมระดมสมอง เปนการ
ป อ งกั น ผ า นระบบการศึ ก ษาโดยเน น ทั ก ษะชี วิ ต
ทีเ่ รียกวา Teen Outreach Program : Life Skills and
Health Education Approach ตองทำงานเปนทีม
มีความจริงใจในการแกปญหาเกิดการรวมแรงรวมใจ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของดังนั้นการปองกันการตั้งครรภ
ของวัยรุน ควรพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของทั้ง 2 สวน
ซึง่ สาเหตุนนั้ มาจากตัวเด็ก ครอบครัว โรงเรียน สือ่ และ
สภาพแวดลอม ครอบครัวตองทำหนาที่ใหสมบูรณ
โดยครอบครัวตองใหเวลา ใหความรัก ความเอาใจใส
และตอเนือ่ ง เพือ่ สรางภูมคิ มุ กันชีวติ ใหกบั วัยรนุ ตรงกับ
การศึกษาของ BMRB International10 พบวา การที่
ผปู กครองไดพดู คุยกับเด็กๆเกีย่ วกับเรือ่ งเพศสัมพันธ
ชวยลดการตัง้ ครรภในเด็กวัยรนุ ได Balding11 ไดสำรวจ
กลมุ เด็กอายุ 12-15 ปถงึ ความตองการรับรขู อ มูลเรือ่ ง
เพศสัมพันธ เลือกผปู กครองของตนเองมากทีส่ ดุ สวน
กาญจนี สีหโ สภณ และคณะ12 ศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการปรับตัวดานบทบาทหนาทีข่ องสตรีวยั รนุ ตัง้ ครรภ
พบวาเกิดจากสัมพันธภาพในครอบครัวที่ไมดีหรือ
ครอบครัวแตกแยกการศึกษาของ Swann 7 พบว า
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ความขัดแยงในครอบครัวสงเสริมการตัง้ ครรภกอ นวัย
อันควร โรงเรียนเปนอีกสถานทีห่ นึง่ ทีม่ คี วามสำคัญมาก
กับชีวติ วัยรนุ ซึง่ สอดคลองกับ BMRB International10
ไดประเมินการตัง้ ครรภของวัยรนุ พบวา แหลงขอมูล
หลักเรื่องความสัมพันธและเพศศึกษามาจากโรงเรียน
มาลีวลั เลิศสาครศิร13ิ พบวานักเรียน มีความรไู มถกู ตอง
เกี่ยวกับประจำเดือนกับโอกาสการตั้งครรภ Swann7
ศึกษาวัยรนุ ตัง้ ครรภและการเปนมารดา พบวาการให
การศึกษาเรือ่ งเพศสัมพันธและความสัมพันธในโรงเรียน
สรางผลกระทบตอความรแู ละทัศนคติทดี่ ขี องเด็กวัยรนุ
ทำใหชะลออัตราการมีเพศสัมพันธ และ/หรือลดอัตรา
การตั้งครรภลงดวย Dicenso14 ศึกษาวิธีการลดการ
ตัง้ ครรภไมพงึ ประสงคของวัยรนุ คือโครงการพัฒนาเด็ก
ทีม่ รี ะยะเวลานานและมีการนำเสนอขอมูลหลายๆ ดาน
Ermisch และ Pevalin6 พบวาระดับการศึกษานอยและ
ความสามารถทางการศึกษาต่ำมีผลตอการตั้งครรภ
ในวัยรุนมากขึ้น ชุมชนที่เกี่ยวของตองมีสวนในการ
เอาใจใส เปนตัวอยางที่ดี อบรม ดูแลเอาใจใส ดูแล
กฎระเบียบหอพัก กฎระเบียบสังคมตามบทบาทหนาที่
ของตน การศึกษาของ Ingham15 รักเกลา มีศีลและ
ฟารุง มีอุดร16 พบวาชุมชนมีบทบาทสำคัญตอการ
ปองกันการตัง้ ครรภในวัยรนุ ในสวนของวัยรนุ ควรไดรบั
การพัฒนาและเพิม่ เติมความรู ทักษะ ใหมที กั ษะชีวติ ที่
จำเปนในการยับยัง้ ชัง่ ใจ ไมมเี พศสัมพันธกอ นวัยอันควร
Kirby17 และ Wight8 พบวาการสรางความนับถือในตัวเอง
การทำงานอาสาสมัคร จะชวยลดการตัง้ ครรภในวัยรนุ
การศึกษาของ Darroch18 พบวาการใหขอ มูลทีห่ ลากหลาย
และเพียงพอชวยลดอัตราการตัง้ ครรภในวัยรนุ ผลจาก
การทดลองนำรูปแบบการปองกันการตัง้ ครรภของวัยรนุ
ไปทดลองใชกบั นักเรียนมัธยมศึกษา พบวาเจตคติทาง
เพศ และทั ก ษะในการป อ งกั น การมี เ พศสั ม พั น ธ
กอนและหลังการอบรม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ แสดงใหเห็นถึงการรับรูและทักษะในการ
ปองกันการตัง้ ครรภของวัยรนุ สามารถปรับเปลีย่ นไป
ในทิศทางที่เหมาะสม ตรงกับการศึกษาของ Kirby17
และชัชนัย ติยะไทธาดาและพรรณี บัญชรหัตถกิจ19
พบวาไดผลเชนเดียวกันจากโปรแกรมสุขศึกษา โดยการ
ประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมเพือ่ การปองกันพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศและการปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร
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การมีปฏิสมั พันธตอ กันภายในกลมุ ทีม่ มี ากทำใหวยั รนุ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังพบวา
การอภิปรายกลุมยอยเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ชวยสงเสริมใหวัยรุนเกิดการรับรูประโยชนของการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทางเพศ
กลาวโดยสรุป การทดลองใชรูปแบบการปองกัน
การตั้งครรภของวัยรุนครั้งนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของ
รูปแบบการปองกันการตั้งครรภในสวนของ Teen
Outreach Program : Life Skills and Health Education
Approach ซึ่งประกอบดวย ครอบครัว สถานศึกษา
และชุมชน การทดลองนีอ้ ยใู นสวนของปจจัยดานสถาน
ศึกษาเทานัน้ ผลการศึกษาพบวาสามารถทำใหนกั เรียน
มีความรู เจตคติ พฤติกรรม และทักษะในการปองกัน
การมีเพศสัมพันธเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ หากดำเนินการครบ
ทุ ก องค ป ระกอบ คาดว า ทำให วั ย รุ น มี เ พศสั ม พั น ธ
กอนวัยอันควรลดลง หรือมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
เพิม่ ขึน้ ลดอัตราการตัง้ ครรภไมพงึ ประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลกระทบทางดานสังคม เศรษฐกิจ
และสถาบันครอบครัวในทางทีด่ ตี อ ไป
กิตติกรรมประกาศ
ผวู จิ ยั ขอขอบคุณ นพ.ชัยวัฒน ทองไหม นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ที่สนับสนุนการวิจัย
และอนุญาตใหนำผลการศึกษาออกเผยแพร ดร.ชาตรี
นาคะกุล ดร.ไพฑูรย สอนทน ผูทรงคุณวุฒิ จาก
มหาวิทยาลัยราชภฏเพชรบูรณ ดร.จันทรเพ็ญ สุรยิ าวงษ
อดีตเจาหนาทีส่ ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
ที่ใหคำปรึกษาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ทุกทานทีใ่ หขอ มูลจากการสัมภาษณ และ
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและบุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับ ทุกอำเภอ ทีใ่ หความรวมมือในการดำเนินการ
วิจยั ครัง้ นี้
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