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การวิจยั ครั้งนี้มีรูปแบบการวิจยั เชิงวิจยั และพัฒนา
(research and development) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา
การดูแลสุ ขภาพของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในระยะ
ตั้งครรภ์และระยะ 1ปี หลังคลอด และพัฒนารู ปแบบ
การดูแลสุ ขภาพของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในจังหวัด
พิจิตร เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการการ
ดูแลสุ ขภาพด้วยวิธีสมั ภาษณ์เชิงลึก ( indept interview)
จากกลุ่มหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์และอภิปรายใน
กลุ่มเป้ าหมาย ( fogus group) ได้แก่ บิดา มารดาของ
หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ผูบ้ ริ หารกลุ่มท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขชุมชนและอาจารย์ที่สอนในโรงเรี ยนชั้น
มัธยมและระดับอาชีวะศึกษา และผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการอภิปรายกลุ่มมา
สร้างเป็ นแบบสอบถามและนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัญหาและความต้องการการดูแลสุ ขภาพจากหญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์จานวน 50 คนในส ถานพยาบาลของรัฐ

จานวน 12 แห่ง ผูว้ ิจยั นาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและ
พัฒนาเป็ นนัวตกรรมการดูแลสุ ขภาพสาหรับหญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์ ผลการศึกษาและการพัฒนารู ปแบบมี
ดังนี้
1. หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ไม่รักบุตรที่จะเกิดมา
เท่าที่ควร ไม่สนใจเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมา โดยผลักภาระ
ให้พ่อแม่ตนเองเป็ นผูล้ ้ ียงดูบุตรให้ และเกือบทุกคน
เมื่อรู ้วา่ ตั้งครรภ์ จะหาแหล่งทาแท้งเคยกินยาทาแท้ง
มาแล้ว (research 1) จากผลการศึกษาข้อนี้ ผูว้ ิจยั สร้าง
และพัฒนารู ปแบบดังนี้
1.1 นวัตกรรมสื่ อวิดิทศั น์
ชุดการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดSatir Model สู่กระบวนการให้การ
ปรึ กษาวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในการยอมรับบุตรและเลี้ยงดู
บุตร (development 1) เพื่อให้ครอบครัวของมารดา
วัยรุ่ น พยาบาลในคลินิกตรวจครรภ์ พยาบาลในแผนก
สูติ-นรี เวชทีมสุ ขภาพที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้อกงบั การให้ การ
ปรึ กษา อาจารย์ที่สอนในโรงเรี ยนมัธยมได้ใช้สื่อวิดิทศั น์
เป็ นตัวอย่าง

**
*
****
**

นายแพทย์ ชานาญการ กลุ่มงานสูติ-นรี เวชกรรม โรงพยาบาลบางมูลนาก
นักวิชาการสาธารณสุ ข ชานาญการ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิจิตร
ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ (นครสวรรค์)
รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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1.2 นวัตกรรมสื่ อวิดิทศั น์ ชุดการเตรี ยม
ความพร้อมครอบครัวของมารดาวัยรุ่ นต่อการเลี้ยงดู
บุตรโดยเน้นการเลี้ยงดูแบบอิ่มรัก
2. หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์มีความรู ้เกี่ยวกับการ
คุมกาเนิดอยูใ่ นระดับต่า (research 1) จากผลการศึกษาข้อ
นี้ผวู ้ ิจยั พัฒนาเป็ นนวัตกรรมสื่ อเอกสารการคุมกาเนิด
(development 1) สาหรับให้พยาบาลในคลินิกตรวจ
ครรภ์ พยาบาลในแผนกสูติ-นรี เวชและทีมสุ ขภาพที่ทา
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึ กษาใช้เป็ นคู่มือสอน
วัยรุ่ นตั้งครรภ์หลังคลอดหรื อแจกให้หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์
หลังคลอด นักเรี ยน และผูส้ นใจอื่น ๆ
3. จัดอบรมเชิงปฎิบตั ิการ ให้แก่พยาบาล
ในคลินิกตรวจครรภ์ พยาบาลในแผนกสูติ -นรี เวช และ
ทีมสุ ขภาพที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึ กษา
อาจารย์ที่สอนในโรงเรี ยนมัธยมจานวน 74
คน
(development 2) เพื่อเพิ่ม ความรู ้แนวทางการปฏิบตั ิการ
ประยุกต์ใช้การให้การปรึ กษาแบบผสมผสานกับ
แนวคิด Satir Model ให้กบั วัยรุ่ นตั้งครรภ์ในการ
ยอมรับบุตรและเลี้ยงดูบุตร ไม่ทิ้งบุตร และแนวทาง
การเลี้ยงดูบุตรโดยเน้นการเลี้ยงดูแบบอิ่มรัก ภายหลัง
เข้ารับการอบรมพบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้และ
แนวทางการปฏิบตั ิดีกว่าก่อนเข้ารับการอบรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 01.
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ข้ อเสนอแนะ จัดสร้างสื่ อเอกสารคุมกาเนิด
สื่ อวิดิทศั น์ ทั้ง 2 ชุด เพิ่มเติมอีก เพื่อเป็ นคู่มือสาหรับ
พยาบาลในคลินิกตรวจครรภ์ พยาบาลในแผนกสู-นรี
ติ เวช
ทีมสุ ขภาพที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึ กษา
และอาจารย์ที่สอนในโรงเรี ยนได้ใช้เป็ นตัวอย่างในการ

แนะนาและฝึ กปฎิบตั ิ และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การให้ปรึ กษาแบบผสมผสานกับแนวคิด Satir Model
แก่ทีมสุ ขภาพต่อไป
คาสาคัญ พัฒนารู ปแบบ การดูแลสุ ขภาพวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์
Abstract
Objective: The aims of this research and
development study were to study the health problems
and health needs of teenage women during pregnancy
and one year post partum, and to develop health care
Model for the pregnant teenagers in Phichit Province.
The researchers started the study by indepth interview
of the teenage pregnant women and initiated focus
group discussion among their parents, community
leaders, health volunteers, and the high school and
vocational school teachers. The researchers were
gathering the data from indept interview and
discussion for developing the questionnaire. The
50 pregnant teenagers from 12 public health providers
in Phichit province were asked to complete questionnaire
to explore their health problems and health needs. The
ิตร care
data from the study วารสารโรงพยาบาลพิ
were used to develop จhealth
Models for teenage pregnant women.
The Results of this research and development
study were:-
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1. Some teenage pregnant women did not
develop proper bonding with their babies, most of
them once used to seek for criminal abortion, some
left their babies to their parents to take care for.
(research 1)
1.1 The researchers modified media
innovation of the Satir Model to develop a Counseling
Model for nurses in the antenatal clinic and obstetric
department, health care personnel and teachers to
discussion with teenage pregnant women to make them
accept and willing to take care of their babies. A modified
media innovation was made for nurses to study about
how to counsel the adolescence. (development 1)
1.2 The researchers modified media
innovation of the Preparing for teenage mothers’
family to give love and tender care for their children.
(development 1)
2. The knowledge and practice regarding
pregnancy and birth control were low. The needs for
health care services were about all topics about pregnancy.
(research 1) From these data the researchers modified
document media about birth control and self-care during
pregnancy for the nurses to use as guide to explain to the
ปี ที่ 24 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552
teenagers and distributed to adolescence, student and
interested people. (development 1)
3. The researchers set a participatory
learning for 74 participants: the nurses in antenatal
clinic and obstetric department, health care team, and

high school teachers to increase their knowledge and
skill for counseling the teenagers and Preparing for
teenage mothers’ family to give love and tender
care for their children. (development 2) The post-test of
their knowledge and skill for counseling the teenagers
were significantly good higher than pre-test (p < .01).
(development 2)
Suggestion:- To produce birth control
document media, two packages media innovation are
added to used guideline for health care personnel and
teachers and setting the operative Satir Model
counseling conference for health team in the future.
Keywords : Model development, self care
of the pregnant teenager.
บทนา

มนุษย์เมื่อเกิดมาและเจริ ญเติบโตเข้าสู่วยั รุ่ น
วัยรุ่ นเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญช่วงหนึ่งของชีวิต เป็ นวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สังคมเป็ นอย่าง
มาก เป็ นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ จากเด็กเข้าสู่วยั ผูใ้ หญ่
ต้องการความเป็ นอิสระ มีความสุ ขที่ได้อยูใ่ นกลุ่ม
เพื่อนรุ่ นเดียวกันเนื่องจากมีการพูดจาภาษาเดียวกัน
ต้องการยอมรับจากเพื่อน ทาให้ไม่สนิทสนมกับพ่อแม่
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วัยรุ่ นเพศหญิงจึงมีโอกาสสนิทสนมกับวัยรุ่ นชายวัย
เดียวกับหรื อชายที่มีอายุต่างวัยได้ง่าย นอกจากนั้น
สภาพสังคมปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ชายและ
หญิงมีโอกาสใกล้ชิดกันและร่ วมกิจกรรมต่างๆกันมาก
ขึ้น
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รวมทั้งปัจจุบนั สถานการณ์ของโลกเป็ นกระแสโลกาภิวตั น์
ทาให้ประเทศต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้น
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามีอิทธิ พลต่อวัยรุ่ นไทย 1 วัยรุ่ น
ไทยนิยมวัตถุที่จบั ต้องได้มาก มีสิ่งยัว่ ยุมาก
โดยเฉพาะสื่ อทางโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ วัยรุ่ นที่
เป็ นเพศหญิงจึงมีเพศสัมพันธ์กบั ชายโดยไม่ต้ งั ใจ
จากการรวบรวมของสุ ชาดา รัชชกุล 1 สาเหตุการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของหญิงวัยรุ่ น คือ ค่านิยม
และบรรทัดฐานทางเพศของสังคม มักจะมองว่าหญิง
ต้องอยูภ่ ายใต้อานาจของชาย กฎหมายไทยไม่ยอมให้
หญิงทาแท้งได้ มีขอ้ บกพร่ องของการคุมกาเนิด ขาด
ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องเพศศึกษาที่ถกู ต้อง ขาดแหล่ง
บริ การช่วยเหลือให้คาปรึ กษาเมื่อมีปัญหาทาง
เพศสัมพันธ์ ทาให้หญิงวัยรุ่ นเกิดการตั้งครรภ์เมื่ออายุ
ยังไม่สมควร ซึ่ งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นก่อให้เกิดปัญหา
มากมาย เช่น ด้านการเรี ยน ต้องออกจากโรงเรี ยน
กลางคัน มีการทาแท้งเพิ่มขึ้น เด็กเกิดมาไม่มีชายรับ
เป็ นพ่อเพิ่มขึ้น ฯลฯ นอกจากนั้นขณะตั้งครรภ์ยงั เกิด
ภาวะแทรกซ้อนมากมาย เช่น ภาวะโลหิ ตจาง ทารกในครรภ์
มีภาวะเจริ ญเติบโตช้า แท้งง่าย ฯลฯ ซึ่ งภาวะแทรกซ้อน
เหล่านี้ ส่ วนใหญ่เกิดจากหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์มีการดูแล
สุ ขภาพของตัวเองไม่ถกู ต้อง จากการศึกษาของ ภัทราวดี
ทองชมภู 2 พบว่า การดูแลสุ ขภาพของหญิงวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็ นปัจจัยทางบวกกับการ
ยอมรับบทบาทการเป็ น มารดา การสนับสนุนทางสังคม
ระดับการศึกษา วุฒิภาวะ ปัจจุบนั ปัญหาและการ
ตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นดังกล่าวมีเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
ซึ่ งเป็ นปัญหาทางการแพทย์ พยาบาล และสังคม ที่ทีม
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แพทย์ พยาบาลและสังคม ควรร่ วมกันเข้าช่วยเหลือ
และหาวิธีป้องกันไม่ให้หญิงวัยรุ่ นที่ต้ งั ครรภ์แล้ว
ตั้งครรภ์ซ้ าอีก ในสภาพครอบครัวยังไม่พร้อม สาหรับ
หญิงวัยรุ่ นในจังหวัดพิจิตร พบว่าได้มีการมาฝากครรภ์
ในโรงพยาบาลหลายๆแห่งในจังหวัดพิจิตรจานวนมาก
เช่นกัน จากสถิติโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2546, 2547, 2548 และ 2549 พบ
มีหญิงวัยรุ่ นที่ต้ งั ครรภ์ร้อยละ 16.34, 17.03, 10, 66
และ 19.40 ตามลาดับ ของหญิงตั้งครรภ์ท้ งั หมดใน
จังหวัดพิจิตร ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุ ขกาหนดไว้คือไม่เกินร้อยละ 10 (สถิติ
กระทรวงสาธารณสุ ข , 2548) คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะ
ศึกษาพัฒนารู ปแบบการดูแลสุ ขภาพหญิงวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ ในจังหวัดพิจิตรเพื่อพัฒนารู ปแบบการดูแล
สุ ขภาพหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ให้มีภาวะสุ ขภาพที่ดีข้ ึน ไม่
มีปัญหาทางการแพทย์ และมีความรู ้เกี่ยวกับวิธีป้องกัน
ไม่ให้ต้ งั ครรภ์ซ้ าอีกเมื่อสภาพครอบรัวยังไม่พร้อม
รวมทั้งหาแหล่งช่วยเหลือด้านการเรี ยน
ด้าน
สังคม จิตใจแก่หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ต่อไป
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อ
ศึกษาปัญหาการดูแลสุ ขภาพของ หญิงวัยรุ่ น ตั้งครรภ์
ในระยะตั้งครรภ์ และระยะ 1 ปี หลังคลอด ในด้านการ
รับประทานอาหารในระหว่างตั้งครรภ์ การปฏิบตั ิตวั
ในระหว่างตั้งครรภ์ การปฏิบตั ิตวั เมื่อมีภาวะไม่
สุ ข สบาย
จากการตั้งครรภ์ การปฏิบตั ิตวั เมื่อมีภาวะแทรกซ้อน
ความรู ้ในการคุมกาเนิด 2. เพื่อศึกษาความต้องการ
ช่วยเหลือของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ในระยะ ตั้งครรภ์ ใน
ด้านแหล่งความรู ้ที่ได้รับในระหว่างฝากครรภ์ คาแนะนา

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร

นิพนธ์ ต้นฉบับ
ที่ได้รับการสอนในระหว่างฝากครรภคาแนะนาการ
ปฏิบตั ิตวั ในระหว่างฝากครรภ์
และความต้องการ
ช่วยเหลือด้านสังคมและครอบครัว 3. เพื่อสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมการดูแลสุ ขภาพของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์
ในระยะตั้งครรภ์และระยะ 1 ปี หลังคลอด ในจังหวัด
พิจิตรตามสภาพปัญหาและความต้องการที่ศึกษา
วัสดุและวิธีการ

การวิจยั ครั้งนี้มีรูปแบบการวิจยั เชิงวิจยั และ
พัฒนา (research and development)
วิธีดาเนินการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาและความ
ต้ องการการดูแลสุ ขภาพของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์
(research 1)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาการดูแลสุ ขภาพ
ของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในระยะตั้งครรภ์ และระยะ 1
ปี หลังคลอด 2. ศึกษาความต้องการช่วยเหลือของหญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในระยะตั้งครรภ์
การศึกษาปัญหาและความต้องการแบ่งเป็ น 2
ช่วงเวลา คือ ระยะที่ 1 ช่วงเวลา มิถุนายน พ.ศ. 2550 กันยายน พ.ศ. 2550 ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative
research) ระยะที่ 2 ช่วงเวลามกราคม พ.ศ. 2551 ่ 24 ฉบั
บที2551
่ 1 ตุลใช้าคม
- มีนาคม
มีปี นทีาคม
พ.ศ.
วิธีส2551
ารวจการศึ
กษาปั2552
ญหาและ
ความต้องการระยะที1 ่ มี2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์
ที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี ตั้งครรภ์ครั้งแรกหรื อครรภ์หลัง
มารับบริ การฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลของรัฐใน

จังหวัดพิจิตร การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นหญิงวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ ผูว้ ิจยั คัดเลือกผ่าน พยาบาลและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขประจาโรงพยาบาล เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ1) ตัวผูว้ ิจยั และคณะ 2) โครงร่ าง
แนวคาถามในการใช้สมั ภาษณ์เชิงลึกที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
มีการทดสอบ ความชัดเจนของคาถาม (credibility)
และ try out กับหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์จานวน 2 คน และ
3) อุปกรณ์การบันทึกเสี ยง (MP3) สถานที่ศึกษา นัด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมาสัมภาษณ์เชิงลึกในห้องที่จดั เตรี ยมไว้เป็ น
พิเศษในโรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลวชิรบารมี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิ น และ
โรงพยาบาลทับคล้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (indept-interview) เป็ นรายบุคคล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั และคณะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปรากฎการณ์วิทยาของโคไลซี่ (Colaizzi, 1987)
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่ มต้นเก็บข้อมูลจนสิ้ นสุ ดการวิจยั
และนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กาหนดเป็ นประเด็น
(theme) การวิจยั
กลุ่มที่ 2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นลุ่มเป้ าหมาย
(focus group) คือ ผูท้ ี่ใกล้ชิดกับบริ บทในพื้นที่ ครอบครัว
สังคมและชุมชนของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ได้แก่ 1. กลุ่ม
บิดา/มารดา/ญาติ ที่ให้การอุปการะหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์
กลุ่มละ8 คน จานวน2 กลุ่ม รวม16 คน 2. กลุ่มผูบ้ ริ หาร
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ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุ ขชุมชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
จานวน 20 คน 3. กลุ่มอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ระดับ
ผูบ้ ริ หาร อาจารย์แนะแนว และอาจารย์สอนสุ ขศึกษา/
พลศึกษาที่สอนในโรงเรี ยนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย
และระดับอาชีวะศึกษาในจังหวัดพิจิตรจานวน 13 คน

นิพนธ์ ต้นฉบับ
การคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย (fogus group)ผูว้ ิจยั
และคณะได้ทาหนังสื อจากสานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดพิจิตร เพื่อขอความร่ วมมือเป็ นอาสาสมัคร
เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ1) ตัวผูว้ ิจยั
และคณะ 2) โครงร่ างแนวคาถามในการใช้การ
อภิปรายกลุ่มที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น มีการทดสอบชัดเจน
(credibility) ก่อนนาไปใช้ และ 3) อุปกรณ์ในการ
บันทึกเสี ยง (MP3) สถานที่ศึกษา นัดกลุ่มเป้ าหมาย
(fogus group) มาสัมภาษณ์ในห้องที่จดั เตรี ยมไว้เป็ น
พิเศษ ที่สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเมืองพิจิตร โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชตะพานหิ น โรงพยาบาลบางมูลนาก และ
สานักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล
หัวดง รวมทั้งหมด5 กลุ่ม
จานวน 6 ครั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กลุ่มเป้ าหมาย
(fogus group) ร่ วมกันอภิปราย (discussion) ปัญหาและ
ความต้องการตามแนวคาถามที่ได้ร่างไว้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของปัญหาและความต้องการ ของหญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์ที่พบในสภาพแวดล้อมของชุมชนสังคมที่
ใกล้ตวั รวมทั้งวิธีการช่วยเหลือการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาผลการอภิปรายกลุ่มและ
ข้อเสนอแนะมาสรุ ปเป็ นหมวดหมู่
การศึกษาปัญหาและความต้ องการระยะที่ 2
มีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกับ ในระยะที่ 1 แต่ ใช้การ
สารวจ ด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น หญิง
46
วัยรุ่ นตั้งครรภ์
วิธีดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างสุ่ มแบบเจาะจง
ใช้ขนาดตัวอย่างแบบโควต้า จานวน 5 คน จากหญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์

โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
เครื่ องมือวิจยั เป็ น
แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองจากประเด็น (theme)
ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการอภิปรายกลุ่มจาก
กลุ่มเป้ าหมาย ในขั้นตอนที่ 1 ระยะที่ 1 และจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และหา
คุณภาพเครื่ องมือวิจยั ด้วยการหาความตรง (validity)
ของแบบสอบถาม โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจ
แบบสอบถามซึ่ งมีท้ งั หมด 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไป ตอนที่ 2 การดูแลสุ ขภาพของวัยรุ่ นตั้งครรภ์ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ และ ตอนที่ 3 ความต้องการ
ช่วยเหลือของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในระยะตั้งครรภ์ การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั และคณะให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตัวเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS โดยข้อมูล
แต่ละด้านและรายข้อ วิเคราะห์ดว้ ยค่าร้อยละ
ผลการศึกษา

ผลการศึกษาปัญหาและความต้ องการของ
ขั้นตอนที่ 1 (research 1)
ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการในขั้นตอน
1
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(in-dept interview) สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาการดูแลสุ ขภาพของหญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในระยะตั
วารสารโรงพยาบาลพิ
้ งครรภ์ และระยะ จิต1ร ปี หลัง
คลอด พบว่าส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิตวั ไม่ถกู ต้อง เรื่ อง
การรับประทานอาหารในกลุ่ม เนื้อสัตว์และแป้ ง ไข่
และถัว่ การปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับการรับประทานยาเสริ ม
ธาตุเหล็ก การรับประทานยาที่แพทย์สงั่
การทางาน
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อาการบวมที่หลังเท้า น้ าหนักทีควรเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ
ครรภ์ 4-9 เดือน อาการบวมทั้งตัว ภาวะซี ด และหญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ มีความรู ้ในการคุมกาเนิดใน
ระดับน้อยมากเกี่ยวกับ ยาเม็ดคุมกาเนิดฉุกเฉิ น ยาฝัง
คุมกาเนิด ยาฉี ดคุมกาเนิด และยาเม็ดคุมกาเนิด (ร้อยละ
91.60, 90.00, 84.04 และ 83.66 ตามลาดับ) ส่ วนการใช้
ถุงยางอนามัยอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ผลการศึกษาความต้องการช่วยเหลือของ
หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในระยะตั้งครรภ์ และระยะ
1 ปี หลังคลอด
พบว่า
2.1 แหล่งความรู ้ที่ได้รับในระหว่างฝาก
ครรภ์ พบว่า ส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้ขณะที่เข้าไปรับ
บริ การแบบไม่เป็ นทางการ คือ แพทย์ พยาบาลให้
คาแนะนาแบบสั้นๆ ขณะตรวจ/รับบริ การฝากครรภ์ ไม่
มีการจัดสอนเป็ นห้องเรี ยนเฉพาะสาหรับวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ แต่บางแห่งมีการจัดสอนเป็ นกลุ่มแต่รวมกับ
หญิงตั้งครรภ์ทวั่ ไปในห้องแนะนาที่ สถานพยายาบาลของ
รัฐจัดมีมากที่สุดร้อยละ 80.00 รองลงมาจากพยาบาลใน
คลินิกตรวจครรภ์แนะนาร้อยละ 74.00
2.2 หัวข้อคาแนะนาที่ได้รับการสอน
ระหว่างฝากครรภ์เป็ นกลุ่มในห้องแนะนาที่สถานพยาบาล
ของรัฐจัดและจากพยาบาลในคลินิกตรวจครรภ์ใน
ระดับมากที่สุดและมากมี 3 เรื่ องจาก 17 เรื่ องเท่านั้น
ปี ที่ 24 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552
คือ อาหารที่ควรรับประทานเพิ่มในระหว่างตั้งครรภ์
อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาโรงพยาบาลก่อนแพทย์นดั และ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ร้อยละ 82.00, 70.00 และ 70.00
ตามลาดับ)

2.3 ความ ต้องการช่วยเหลือคาแนะนา
การปฏิบตั ิตวั ในระหว่างตั้งครรภ์ คือ ต้องการให้แพทย์
และพยาบาลในคลินิกตรวจครรภ์สอนและแนะนาการ
ปฏิบตั ิตวั ในระหว่างตั้งครรภ์ ในระดับมากที่สุดมี 14
เรื่ อง จาก 18 เรื่ อง (ร้อยละ 80.00 -100.00) โดย
คาแนะนาที่ตอ้ งการให้สอนมากที่สุด 7 อันดับแรก คือ
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การป้ องกันและรักษาอาการเป็ นตะคริ ว อาการแสดงว่า
จะคลอดและต้องมาโรงพยาบาล วิธีคุมกาเนิดเพื่อเว้น
ระยะการมีบุตรคนต่อไป การป้ องกันและรักษาภาวะ
โลหิ ตจาง และอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาโรงพยาบาลก่อน
แพทย์นดั (ร้อยละ 80.00 -100.00)
2.4 ความต้องการช่วยเหลือด้านสังคม
และครอบครัว พบว่า สภาพครอบครัวหญิงวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ มีความอับอายเพื่อนบ้าน คิดว่าครอบครัวดูแล
บุตรดีแล้ว คอยดูแลบุตรไม่ให้คลาดสายตา ดุบุตรและ
ใช้วาจาบังคับให้ปฏิบตั ิตวั เป็ นคนดี ไม่เที่ยวเตร่ และ
ครอบครัวส่ วนใหญ่คิดว่าบุตรตัวเองเป็ นคนเรี ยบร้อย
มาก ไป -กลับโรงเรี ยนตรงเวลา แต่ทาไมตั้งครรภ์ได้
ครอบครัวของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ส่ วนใหญ่จะบังคับ
ให้ชายที่เป็ นคู่ครองของหญิงตั้งครรภ์ ทาพิธีแต่งงาน
โดยการผูกข้อมือ แต่ต่อมาก็มกั จะแยกทางกัน แต่บาง
รายก็มีบุตรคนที่ 2 จึงแยกทางกัน สังคมหรื อ
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กลุ่มเป้ าหมาย (focus group) ที่เป็ นองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล ตัวแทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข ให้
ข้อเสนอแนะว่าทางโรงเรี ยนควรสอนให้วยั รุ่ นรู ้วิธีการ
มีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย ไม่ต้ งั ครรภ์ โดยให้เหตุผลว่า
สังคมปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงมาก มีสื่อและเทคโนโลยี
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เกี่ยวกับเกมส์เพศสัมพันธ์ให้เด็กเปิ ดดูได้ดว้ ยตัวเอง
หรื อเป็ นกลุ่มในวัยรุ่ นชายและหญิง สิ่ งยัว่ ยุเหล่านี้ทาให้
วัยรุ่ นชายและหญิงอยากทดลองมีเพศสัมพันธ์ เป็ นสื่ อ
ทางสังคมที่เป็ นตัวอย่างไม่ดี วัยรุ่ นส่ วนใหญ่จะมี
เพศสัมพันธ์ต้ งั แต่อายุเมื่อเริ่ มแรกเป็ นวัยรุ่ น (อายุ
ประมาณ 11-15 ปี ) ซึ่ งเป็ นสาเหตุของการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ น
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นอาจารย์ในโรงเรี ยน ให้
ความเห็นเป็ น 2 แนวทาง คือ ครึ่ งหนึ่งเห็นว่าควรสอน
เรื่ องการคุมกาเนิดในวิชาเพศศึกษา จะได้ไม่ต้ งั ครรภ์
เมื่อยังเป็ นวัยรุ่ น อีกครึ่ งหนึ่งเห็นว่าไม่ควรสอนเรื่ อง
การคุมกาเนิดในวิชาเพศศึกษา แบบเปิ ดเผย เพราะคิด
ว่าเป็ นการสอนที่เกินขอบเขต ทาให้วยั รุ่ นอยากลอง
ด้านการเรี ยนต่อในระยะหลังคลอด
กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นอาจารย์ในโรงเรี ยนให้ความเห็นว่า
เมื่อตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ทางโรงเรี ยนจะทราบก่อนพ่อแม่
และช่วยเหลือปก -ปิ ดให้ หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากโรงเรี ยน คือให้ลาหยุดเรี ยนไป
คลอดบุตรก่อน แล้วจึงกลับมาเรี ยนต่อใหม่ แต่ส่วน
ใหญ่จะไม่กลับมาเรี ยนอีก เพราะตัวหญิงวัยรุ่ นเอง จะ
อายเพื่อน บางคนอ้างว่าจะไปทางาน เพื่อเลี้ยงบุตร
แต่ครึ่ งหนึ่งตอบว่าจะไปเรี ยนต่อที่ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยน (กศน.)
ด้านการเลี้ยงลูกหลังคลอด พบว่าไม่คิดว่าเป็ น
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ปัญหาหรื อเป็ นภาระของหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ เพราะ
เกือบทุกคนจะตอบว่าให้พ่อแม่ตนเองเลี้ยงให้ อ้างว่า
เลี้ยงไม่เป็ น จะไปเรี ยนต่อ จะไปทางาน

ความต้องการช่วยเหลือด้านสังคมและ
ครอบครัว พบว่า ดังนี้
1. ต้องการให้ช่วยเหลือเรื่ องการขายยา
คุมกาเนิดจานวน 40 คน (ร้อยละ 80.00 ) โดยต้องการ
ให้ผขู ้ ายควรมีความรู ้เรื่ องการขายยาคุมกาเนิด จานวน
21 คน จาก 40 คน
2. ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการตั้งครรภ์จาก
ชุมชน จานวน 26 คน (ร้อยละ 52.00 ) โดยต้องการ ให้
กาลังใจและให้อภัยทีตั่ ้ งครรภ์เมื่ออายุยงั น้อยจานวน
14 คน
จาก26 คน
3. ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการตั้งครรภ์ จาก
ครอบครัวตนเองและสามีจานวน 35 คน (ร้อยละ 70.00)
โดยต้องการให้พ่อแม่ตนเอง เลี้ยงลูกหลังคลอดให้
เพราะยังเลี้ยงไม่เป็ น จานวน 19 คน จาก 35 คน
4. ด้านการเรี ยนต่อในระยะหลังคลอด ต้องการให้
โรงเรี ยนปกปิ ดเรื่ องตั้งครรภ์ อนุญาตให้เรี ยนต่อที่
โรงเรี ยนเดิมได้ และหาโรงเรี ยนเพื่อเรี ยนต่อหลังคลอดให้ ใน
จานวนใกล้เคียงกัน (จานวน7, 6 และ 7 คน จาก 20 คน
ตามลาดับ )
ผลการดาเนินการสร้ างและพัฒนานวัตกรรม
(development 1) ในขั้นตอนที่ 2 และผลการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 3 (development 2)
วัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้ คือ 1. เพื่อสร้าง
และพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุ ขภาพของหญิงวัยรุ่ น
วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
ตั้งครรภ์ ในระยะตั้งครรภ์และระยะ 1 ปี หลังคลอด ตาม
สภาพปัญหาและความต้องการที่ศึกษาพบ2. เพื่อทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรมการดูแลสุ ขภาพของหญิงวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ที่สร้างและพัฒนาขึ้น
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จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ผูว้ ิจยั และคณะ ได้นาปัญหาและความต้องการมา
วางแผนเพื่อพัฒนารู ปแบบการดูแลสุ ขภาพของหญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์ สู่การปฏิบตั ิ มี 4 แนวทางดังนี้
1. เสนอแนะแก่ผรู ้ ับผิดชอบในคลินิกฝาก
ครรภ์ให้มีการทบทวนเกี่ยวกับการให้สุขศึกษา การให้
คาแนะนาการดูแลสุ ขภาพในระยะตั้งครรภ์ ในแผนก
สูติ-นรี เวช สาหรับหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์เป็ นกรณี พิเศษ
เช่น พัฒนาขั้นตอนการดาเนินงานการให้สุขศึกษา
และการให้คาแนะนาหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์เป็ นกรณี พิเศษ
โดยจัดให้มีการทบทวนขั้นตอนการดาเนินงานใน
แผนกสูติ -นรี เวช ในรู ปการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อให้บุคลากรในทีมสุ ขภาพของสถานพยาบาลของ
รัฐ ในจังหวัดพิจิตร มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ
แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม สามารถปฏิบตั ิจริ งได้
เพื่อช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นในเรื่ อง 1) การ
ปฏิบตั ิตวั ในระหว่างตั้งครรภ์ 2) การปฏิบตั ิตวั เมื่อมี
ภาวะไม่สุขสบายจากการตั้งครรภ์ 3) การปฏิบตั ิตวั เมื่อ
มีภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งวิธีการคุมกาเนิดหลังคลอด
มีการให้คาแนะนาการดูแลสุ ขภาพในระหว่างตั้งครรภ์
เป็ นกลุ่มซ้ าอย่างน้อย 2 ครั้ง เนื่องจากเรี ยนหนังสื อ
จบระดับมัธยมต้นเท่านั้นมีการรับรู ้ในเรื่ องความรู ้
คาแนะนาช้ากว่าหญิงวัยเจริ ญพันธุ์ที่มีการศึกษาสูงกว่า
ควรมีการประเมินผลการให้คาแนะนาการดูแลตัวเอง
ที่มาฝากครรภ์ซ้ าอีก ถ้าพบว่าหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์รายใด
ปี ที่ 24 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552
มีความรู ้เรื่ องใดไม่ดีเท่าที่ควร ควร สอนเป็ นรายบุคคล
ซ้ าเพิ่มเติมอีก และให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ไม่ใช่
มุ่งสอนมากเป็ นเพียง 3 เรื่ องเท่านั้น ได้แก่ อาหาร

อาการผิดปกติที่ตอ้ งมาโรงพยาบาลก่อนแพทย์นดั และ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (development 1)
2. หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์มีความรู ้เกี่ยวกับการ
คุมกาเนิดอยูใ่ นระดับต่ามาก (research 1) จากผล
การศึกษาข้อนี้ผวู ้ ิจยั และคณะได้สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมเอกสารคู่มือยาคุมกาเนิดและยาคุมกาเนิด
ฉุกเฉิ น 4,5,6 (development 1) สาหรับพยาบาลในคลินิก
ตรวจครรภ์ พยาบาลในแผนกสูติ-นรี เวช และนัก
สังคมสงเคราะห์ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องการให้การปรึ กษา
ใช้เป็ นคู่มือสอนวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ให้มีการคุมกาเนิดหลัง
คลอด หรื อแจกให้วยั รุ่ นหลังคลอด นักเรี ยน และ
ผูส้ นใจอื่นๆร่ วมด้วย และเป็ นคู่มือให้อาจารย์ในโรงเรี ยน
ซึ่ งเป็ นผูใ้ กล้ชิดนักเรี ยนที่เป็ นวัยรุ่ น ใช้เป็ นคู่มือสอน
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยเลือกสอนนักเรี ยนที่มีภาวะ
เสี่ ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ให้รู้จกั วิธีป้องกัน
3. หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ไม่รักบุตรที่เกิดมา
เท่าที่ควร ไม่สนใจเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมา โดยผลักภาระ
ให้พ่อแม่ตนเองเป็ นผูล้ ้ ียงดูบุตรให้และเกือบทุกคนเมื่อ
รู ้วา่ ตั้งครรภ์ จะหาแหล่งทาแท้ง เคยกินยาทาแท้ง
มาแล้ว (research 1) จากผลการศึกษาข้อนี้ ผูว้ ิจยั พัฒนา
รู ปแบบเป็ น
3.1 สร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่ อวิดิทศั น์
ชุดการประยุกต์ใช้แนวคิด Satir Model 7 สู่กระบวนการ
ให้การปรึ กษาวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในการยอมรับบุตรและ
เลี้ยงดูบุตร (development1) เพื่อให้ครอบครัวของ
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มารดาวัยรุ่ น พยาบาลในคลินิกตรวจครรภ์ พยาบาลใน
แผนกสูติ -นรี เวช ทีมสุ ขภาพที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
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การให้การปรึ กษา อาจารย์ที่สอนในโรงเรี ยน ได้ใช้
สื่ อ วิดิทศั น์เป็ นตัวอย่าง
3.2 สร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่ อวิดิทศั น์
ชุดการเตรี ยมความพร้อมครอบครัวของมารดาวัยรุ่ นต่อ
การเลี้ยงดูบุตรโดยเน้นการเลี้ยงดูแบบอิ่มรัก สาหรับ
มารดาและครอบครัวของวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ได้เห็น
ตัวอย่าง วิธีการเลี้ยงดูหลานที่เกิดกับบุตรของตน ให้มี
ความสมบูรณ์ท้ งั ด้านร่ างกาย จิตใจ และมี Emotional
Quotient ที่ดี เมื่อเติบโตเป็ นวัยรุ่ นจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ า
อีก โดยให้พยาบาลเปิ ดสื่ อวิดิทศั น์ชุดนี้ให้วยั รุ่ น
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ และครอบครัวมารดาวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ที่จะรับเลี้ยงบุตรหลานของตน ได้ชม ได้ฟัง
วิทยากรในสื่ อวิดิทศั น์ท้ งั 2 ชุด คือ นางสุ วลักษณ์
อัศดรเดชา พยาบาลวิชาชีพ 7 วช หัวหน้าหน่วยปรึ กษา
สุ ขภาพและผูเ้ ชี่ยวชาญfamily counseling และ Satir’s
system transformation therapy ผูร้ ับบริ การปรึ กษาที่เป็ น
ตัวละครในสื่ อ คือ หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ตจริวั ง ที่ให้ความ
ร่ วมมือในการถ่ายทาเป็ นสื่ อวิดิทศั น์
4. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ให้แก่พยาบาลใน
คลินิกตรวจครรภ์ พยาบาลในแผนกสูติ -นรี เวช และ
ทีมสุ ขภาพที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้ การปรึ กษา
อาจารย์ที่สอนในโรงเรี ยน มัธยมจานวน 74 คน
(development 2) เพื่อเพิ่ม ความรู ้และแนวทางปฏิบตั ิ
ในเรื่ อง 1) การประยุกต์ใช้การให้การปรึ กษาแบบ
ผสมผสานกับแนวคิด Satir Model ให้กบั วัยรุ่ นตั้งครรภ์
ในการยอมรับบุตร และเลี้ยงดูบุตร 2) การเลี้ยงดู
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บุตรโดยเน้นการเลี้ยงดูแบบอิ่มรัก และ 3) ความรู ้
เกี่ยวกับการคุมกาเนิด (development 2) ภายหลังเข้ารับ

การอบรม พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้และแนว
ทางการปฏิบตั ิดีกว่าก่อนเข้ารับการอบรม
อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เนื้อหาในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย
1. การประยุกต์ใช้แนวคิด Satir Model สู่
กระบวนการให้การปรึ กษาวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ในการ
ยอมรับบุตรและเลี้ยงดูบุตร ประกอบด้วย หัวข้อที่
สาคัญ คือ 1) Life energy (พลังชีวิต) 2) หลักการการ
ให้คาปรึ กษา3) คุณสมบัติของผูใ้ ห้การปรึ กษา counselor)
(
4) กระบวนการให้การปรึ กษา 5) ธรรมชาติจิตใจมนุษย์
6) สาเหตุของปัญหาหลักๆ ของมนุษย์
7) สาเหตุ
ความสุ ขและทุกข์ของมนุษย์ 8) หลักการมองมนุษย์
ตามทฤษฎีของ Satir Model จะมองมนุษย์ดว้ ยภาพ
ภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg) 9) หลักการบาบัดของ counselor
10) เทคนิคหรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการบาบัดของ
counselor 11) การประยุกต์ใช้หลักการให้ปรึ กษา
ผสมผสานกับแนวคิดของ Satir Model และแนวคิด
กระดานหก แก่หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ เพื่อให้หญิงวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ยอมรับบุตรที่จะเกิดมา และเลี้ยงดูบุตร ไม่ทิ้ง
บุตร (development 2) พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณี ศึกษา
จากประสบการณ์ตรง มีตวั อย่างสื่ อวิดิทศั น์ให้ชม
และวิทยากรได้เปิ ดสื่ อวิดิทศั น์ตวั อย่างให้ชมพร้อมทั้ง
มีการอธิ บายให้ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมฟัง รวมทั้งมีเอกสาร
เนื้อหา คาพูดของวิทยากรและตัวละครของสื่ อวิดิทศั น์
แจก ซึ่ งในเอกสารจะมีขอ้ มูลสรุ ปในแต่ละขั้นตอน
ของการให้การปรึ กษาตามเนื้อหาในสื่ อวิดิทศั น์
วารสารโรงพยาบาลพิจิตร
2. การเตรี ยมความพร้อมครอบครัวของ
มารดาวัยรุ่ นต่อการเลี้ยงดูบุตรโดยเน้นการเลี้ยงดูแบบ

นิพนธ์ ต้นฉบับ
อิ่มรัก เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย วิธีการเลี้ยงดู
หลานที่เกิดกับบุตรของตน ให้มีความสมบูรณ์ท้ งั ด้าน
ร่ างกาย จิตใจ และมี Emotional Quotient ที่ดี เมื่อ
เติบโตเป็ นวัยรุ่ นจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ าอีก มีตวั อย่างสื่ อ
วิดิทศั น์ให้ชม และวิทยากรได้เปิ ดสื่ อวิดิทศั น์ตวั อย่าง
ให้ชม พร้อมทั้งมีการอธิ บายให้ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมฟัง
เช่นกัน และมีเอกสารเนื้อหา คาพูดของวิทยากรและตัว
ละครของสื่ อวิดิทศั น์แจกให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม เพื่อใช้
ประกอบการบรรยายเช่นเดียวกัน
3. มีการบรรยายความรู ้เกี่ยวกับการคุมกาเนิด
โดยแพทย์หญิงนิษณา สิ งหาคา แพทย์สูติ-นรี เวชกรรม
โรงพยาบาลบางมูลนาก และมีนวัตกรรมสื่ อเอกสารการ
คุมกาเนิดแจกให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมด้วย
วิจารณ์

จากการศึกษาปัญหาและความต้องการที่พบ
จากการวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้สร้างและพัฒนา
รู ปแบบการดูแลสุ ขภาพหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ เป็ น
นวัตกรรมสื่ อเอกสารการคุมกาเนิด เพื่อใช้เป็ นคู่มือ
แนะนาการป้ องกันไม่ให้หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ซ้ า
ในครรภ์ที่ 2 และสร้างและพัฒนานวัตกรรมสื่ อวิดิทศั น์
2 ชุด สื่ อวิดิทศั น์ชุดที่ 1 ในเนื้อหาของสื่ อเป็ นการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด Satir Model สู่กระบวนการให้
คาปรึ กษา ต่อวัยรุ่ นตั้งครรภ์ในการ ยอมรับบุตรและ
เลี
ุตร บทีเป็่ 1นตุนวั
ตกรรมสื
น์ที่ใ2552
ช้แนวคิด
ปี ที้ ยงดู
่ 24บฉบั
ลาคม
2551่ อ-วิดมีิทนศั าคม
ใหม่ของ Satir Model เป็ นการนาทฤษฎีทางสาขาจิต
เวชมาผสมผสานกับแนวคิดกระดานหก ที่วิทยากร
ค้นพบจากการที่เป็ นผูป้ ฎิบตั ิเป็ น counselor มานาน

เป็ นการให้การปรึ กษาที่ใช้บาบัด รักษา และ
เปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของผูร้ ับบริ การให้หายทุกข์
แบบถอนรากถอนโคน และยังไม่เคยมีผสู ้ ร้างเป็ นสื่ อ
วิดิทศั น์มาก่อน ขั้นตอนการสร้างค่อนข้างยุง่ ยากมาก
เพราะต้องหาผูแ้ สดงเป็ นหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ตวั จริ ง
การถ่ายทาสื่ อวิดิทศั น์ตอ้ งคานึงถึงจริ ยธรรมและการ
พิทกั ษ์สิทธิ ให้กบั หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้
ผ้าคลุมทับเสื้ อตัวจริ งที่หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ใส่ มา เพื่อ
ไม่ให้เห็นเสื้ อตัวจริ งและบันทึกภาพเฉพาะด้านหลัง ใช้
ชื่อสมมุติ ชี้แจงจุดประสงค์และประโยชน์นาไปใช้
และมีการขออนุญาตการถ่ายทาและบันทึกเสี ยง แต่
หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์กย็ งั พูดเสี ยงเบามาก ประกอบกับ
ผูว้ ิจยั ยังไม่มีประสบการณ์การถ่ายทาวิดิโอที่ดีพอ
ทั้งที่ได้ให้เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ในสถานศึกษาเป็ น
ผูจ้ ดั และบันทึกภาพให้แล้ว แต่เสี ยงที่บนั ทึกมาก็ยงั ไม่
ชัดเจน มีเสี ยงแอร์ในห้องถ่ายทารบกวนเสี ยงวิทยากร
และหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ แต่เนื้อหาและวิธีการที่ผวู ้ ิจยั
และคณะได้จดั ทาขึ้น คาดว่าน่าจะมีประโยชน์ที่คุม้ ค่า
มากพอที่จะให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุ ขภาพ ได้
นาไปใช้ดู ชม เพื่อฝึ กปฏิบตั ิเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาแก่หญิง
วัยรุ่ นตั้งครรภ์ต่อไป เพื่อให้การวิจยั ครั้งนี้มีประโยชน์
สูงสุ ด ผูว้ ิจยั จึงข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีงบประมาณสนับสนุน จัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีม
สุ ขภาพ ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้ คาปรึ กษา และ
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อาจารย์ที่สอนในโรงเรี ยน มัธยม และผูส้ นใจรายอื่น ๆ
ได้รับการฝึ กอบรมต่อไปอีก เพื่อเพิ่ม ความรู ้และ
แนวทางปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้การให้การปรึ กษาแบบ
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ผสมผสานกับแนวคิด Satir Model ให้กบั วัยรุ่ นตั้งครรภ์
ในการยอมรับบุตร เลี้ยงดูบุตร ไม่ทิ้งบุตรและวิธีการ
เลี้ยงดูบุตรโดยเน้นการเลี้ยงดูแบบอิ่มรัก รวมทั้งได้เพิ่ม
ความรู ้เกี่ยวกับการคุมกาเนิดด้วย
2. ควรมีงบประมาณจัดสร้างนวัตกรรมสื่ อ
วิดิทศั น์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ใหม่ให้ดีกว่านี้ เพื่อแจก
ให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุ ขภาพเป็ นตัวอย่างในการ
ฝึ กปฏิบตั ิ และใช้เปิ ดให้หญิงวัยรุ่ นที่ต้ งั ครรภ์และ
ครอบครัวที่จะเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูบุตร และควรแจกให้อาจารย์
ที่สอนนักเรี ยนในระดับมัธยมต้นหรื อระดับ อื่นๆด้วย
เพื่อให้อาจารย์ได้ดู ได้ชมเป็ นตัวอย่าง
และได้ฝึก
ปฏิบตั ิการพูด การให้คาปรึ กษากับวัยรุ่ น นอกจากนั้น
ผูว้ ิจยั คิดว่าน่าจะเป็ นสื่ อวิดิทศั น์สาหรับให้อาจารย์ใช้
เปิ ดให้พ่อ แม่ ผูป้ กครองของนักเรี ยน ได้ชม ได้ฟังใน
วันเปิ ดเรี ยน หรื อวันพบผูป้ กครอง หรื อโอกาสอื่นๆ
หรื อสาหรับบุคคลอื่นๆได้รับฟังรับชมต่อไป จะ
สามารถกระตุน้ เตือนให้พ่อ แม่ หรื อผูป้ กครองได้เลี้ยง
ดูบุตรแบบให้ความรักเด็ก ให้เด็กมีภาวะอารมณ์ที่ดี
เด็กที่เกิดมาจะเป็ นวัยรุ่ นที่ดีต่อไป
3. ควรมีงบประมาณจัดสร้าง เอกสารคู่มือ
การใช้ยาคุมกาเนิด ที่มีชื่อเรื่ องว่า รักใสใส..หัวใจวัยรุ่ น
รักอย่างไร..ไม่ต้ งั ครรภ์ เรื่ อง น่ารู ้สาหรับวัยรุ่ น สาหรับ
พยาบาลในคลินิกตรวจครรภ์ พยาบาลในแผนกสูติ -นรี
เวช ทีมสุ ขภาพ และนักสังคมสงเคราะห์ที่ทาหน้าที่
เกี่ยวข้องการให้การปรึ กษาใช้เป็ นคู่มือสอนวัยรุ่ น
52
ตั้งครรภ์ ให้มีการคุมกาเนิดหลังคลอด หรื อแจกให้
วัยรุ่ นตั้งครรภ์หลังคลอด นักเรี ยน และผูส้ นใจอื่นๆ
ร่ วมด้วย รวมทั้ง เป็ นคู่มือให้อาจารย์ในโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นผู ้

ใกล้ชิดนักเรี ยนที่เป็ นวัยรุ่ น ใช้เป็ นคู่มือสอนนักเรี ยนที่
เป็ นวัยรุ่ นและมีภาวะเสี่ ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
4. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ส่ วนใหญ่หญิงวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ได้รับการสอนและให้คาแนะนาจากแพทย์
พยาบาลและหรื อเจ้าหน้าที่ทีมสุ ขภาพ ขณะมาฝาก
ครรภ์แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยงั ปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองถูกต้องในระดับน้อย ซึ่ งพยาบาลและหรื อ
เจ้าหน้าที่ทีมสุ ขภาพ ควรสอนและให้คาแนะนาแก่
หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ซ้ าอย่างน้อย 2 ครั้ง และควรแยก
ห้องสอนเฉพาะหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ เพราะต้องมีเทคนิค
การพูด การสอนเป็ นพิเศษ เนื่องจากหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์
ยังมีสภาพเป็ นเด็ก มีการศึกษาระดับน้อย อาจจะฟังและ
เข้าใจได้ชา้ นอกจากนั้นควรจัดทาเป็ นเอกสารความรู ้
เรื่ องที่จะสอนแจกหญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์หลังสอนด้วย
สรุ ป
หญิงวัยรุ่ นตั้งครรภ์ไม่รักบุตรที่จะเกิดมา
เท่าที่ควร ไม่สนใจเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมา โดยผลักภาระ
ให้พ่อแม่ตนเองเป็ นผูล้ ้ ียงดูบุตรและเกือบทุกคนเมื่อรู ้
ว่าตั้งครรภ์จะหาแหล่งทาแท้งเคยกินยาทาแท้งมาแล้ว
ผูว้ ิจยั ได้ พัฒนารู ปแบบการดูแลสุ ขภาพหญิงวัยรุ่ น
ตั้งครรภ์ โดยจัดสร้างสื่ อเอกสารคุมกาเนิด และ สื่ อวิดิทศั น์
2 ชุด เพื่อเป็ นคู่มือสาหรับพยาบาลในคลินิกตรวจครรภ์
ิตร าที่
พยาบาลในแผนกสูตวารสารโรงพยาบาลพิ
ิ -นรี เวช ทีมสุ ขภาพที่ทจาหน้
เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึ กษา และอาจารย์ที่สอนใน
โรงเรี ยนได้ใช้เป็ นตัวอย่างในการแนะนาและฝึ กปฏิบตั ิ
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และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการให้คาปรึ กษา
แบบผสมผสานกับแนวคิด Satir Model แก่ทีมสุ ขภาพ
ต่อไป
แหล่งขอรับสื่ อวิดิทศั น์และเอกสารคุมกาเนิด :
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่
(นครสวรรค์) คุณศุภมาส ไชยพรพัฒนา(E-mail snid9999
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