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ABSTRACT 

Teenage pregnancy results in higher medical complications as compared to 
other pregnancies. This quasi-experimental study aimed to examine evidence-based 
practice for teenage pregnancy prevention . The purposive sample of this study 
included 64 female teenage junior high school students in Prasat District, Surin Province 
who were equally divided into experimental and comparison groups. The experimental 
group receiveded evidence-based practice in a teenage pregnancy prevention program 
covering the topics of attitude adjustment, educational activities and skill training for 
teenage pregnancy prevention. Activities of the program were four two-hour sessions. 
Data were collected through self-administered questionnaire at pretest, one week and 
eighth weeks after intervention and were analyzed by Chi square and t-test. 

After the program, the mean scores of attitude, knowledge, skills and behaviors 
among the experimental group were significantly higher than the mean scores before 
the program (p-value <0.001), and of those of the comparison group (p-value <0.05). At 
follow-up, the experimental group had mean scores of attitude, knowledge, skills and 
behaviors significantly different than in the posttest. (p-value <0.05). 
          The findings of this study suggest that teachers and/or community health nurses 
apply activities appropriate to the community for teen pregnancy prevention. 
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บทน า 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามเกณฑ์ขององค์การ

อนามัยโลก1 ก าหนดว่า การตั้งครรภ์และการคลอดใน
วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ไม่ควรเกินร้อยละ10 ของการ
ตั้งครรภ์และการคลอดทั้งหมด ส าหรับประเทศไทย 
พบว่า จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อ
พิจารณาตามเขตบริการสุขภาพ อัตราการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นพบว่าในปี พ.ศ. 2555 เขตบริการสุขภาพที่ 6 
ประกอบด้วย จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด มีอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19
ปี เท่ากับ 69.4 ต่อ 1,000ประชากร เป็นอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย และในจังหวัดสุรินทร์ อยู่ในเขต
บริการสุขภาพที่ 9 มีอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19
ปี เท่ากับ 54.4 ต่อ 1,000 ประชากร ซึ่งเป็นอันดับ 4 
ของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2558 กระทรวง
สาธารณสุขรายงานว่า อัตราการคลอดของวัยรุ่น
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2554 และลดลง
ในช่วงปีพ.ศ.2555-2556 อัตราการคลอดของวัยรุ่นที่
มีอายุ15-19 ปีเพิ่มขึ้นจาก 47 ต่อ 1000รายในปี 
พ.ศ.2547 เป็น 54 ในปี พ.ศ.2555 และเริ่มลดลง
เป็น 48.8 ในปีพ.ศ.25562 2และเมื่อเปรียบเทียบราย
จังหวัดพบว่า จังหวัดสุรินทร์ มีอัตราคลอดในวัยรุ่น
อายุ 15-19ปี เท่ากับ 50.3 ต่อ 1 ,000ประชากร 
ส่วนข้อมูลที่มีการรายงานในกลุ่มที่อายุต่ ากว่า 15 ปี
ของปี 2556 ในประเทศไทย มี 3 ,680 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของการคลอดทั้งหมด ส่วนในจังหวัด
สุรินทร์พบว่ามี 61รายซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 3 ของการ
คลอดทั้งหมด3 ในเขตต าบลปราสาททนง อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จากการติดตามเยี่ยมมารดา
หลังคลอดพบว่า หญิงหลังคลอดอายุ 15-19 ปี คลอด
บุตรมากกว่า ร้อยละ 10 ตลอดระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 
2554 ร้อยละ 13.7 ปี 2555 ร้อยละ 16.47 ปี2556 
ร้อยละ 13.98 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังมีโอกาสเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์สูงกว่าการ
ตั้งครรภ์ทั่วไป โดยมีการเกิดภาวะซีดในขณะตั้งครรภ์ 
เอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด มีภาวะป่วยทางจิต นอกจากนี้
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยังมีผลต่อสุขภาพของทารกใน
ครรภ์โดยเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกเสียชีวิตหลังคลอด
ภายใน 7 วัน ทารกเสียชีวิตหลังคลอดภายใน 42 วัน 
ทารกคลอดก่อนก าหนด ทารกน้ าหนักแรกคลอดต่ า
กว่า 2,500 กรัม และทารกมีความผิดปกติแต่ก าเนิด4   

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่ านมา การ
ด าเนินการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความ
เช่ือมโยงกับกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพของวัยรุ่นมีเป้าหมายที่ส าคัญคือลดอัตรา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/ เอดส์และการ
ตั้งครรภ์ การศึกษาที่ผ่านมามีการด าเนินการใน สาม
ระดับคือระดับบุคคล ระดับครอบครัวและระดับ
ชุมชน ระดับบุคคลโดยใช้แนวคิด Information 
Motivation Behavior (IMB model) คือการให้
ความรู้โน้มน้าวและตั้งเป้าหมายก าหนดค่านิยมใน
กลุ่ม โดยมีเป้าหมายเชิงพฤติกรรม เช่น ชะลอการเริ่ม
มีเพศสัมพันธ์ ลดความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ลด
จ านวนคู่นอน เพิ่มการใช้ถุงยางอนามัยและเพิ่มการ
คุมก าเนิด การให้ความรู้ (Information) ในเรื่องการ
ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ เน้นให้เห็นถึงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการติด
เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์(Motivation) และประเมินพฤติกรรมการใช้
ถุ ง ย า ง อ น า มั ย แ ล ะ ก า ร ล ด จ า น ว น คู่ น อ น 
(Behavior)5,6 ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 
(Stage of change)เป็นการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไปสู่การมี
พฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย 7 ทฤษฎีการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) การปรับค่านิยม 
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ความเช่ือและทัศนคติที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
เสี่ ย งทาง เพศ ทักษะการสื่ อสาร  การปฏิ เสธ
เพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับ
ทางเลือกที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสุขภาพทางเพศ6 
ระดับครอบครัว เน้นทักษะการสื่อสารเรื่องเพศ
ร ะ ห ว่ า ง พ่ อ แ ม่ กั บ วั ย รุ่ น  ( Parent-child 
communication) แ น ว คิ ด Precede-Proceed  
framework การใช้การควบคุมก ากับโดยบิดา มารดา 
และผู้ปกครอง8 การรับรู้การท าหน้าที่ของครอบครัว 
การเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัว9 ระดับชุมชน มี
การสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้แนวคิดThe social 
Development model  ที่มีห้าองค์ประกอบหลัก 
คือการสร้างโอกาส การฝึกทักษะ การให้รางวัล การ
สร้างความผูกพันระหว่างวัยรุ่นและครอบครัว  และ
การมีพฤติกรรมเป้าหมาย10 มีการสร้างความร่วมมือ
ในหลายภาคส่วน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
ส าหรับวัยรุ่นเป็นต้น แต่ก็ยังคงลดอัตราการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นได้เพียงเล็กน้อย การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence based practice) เป็นแนวคิดการ
รวบรวมโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ โดยมีการสืบค้นและคัดเลือกจากการศึกษาที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และมีผลการศึกษาที่
ส าเร็จอย่างชัดเจน ผ่านการสังเคราะห์และสรุป
ประเด็นส าคัญ น ามาพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ อาจช่วยส่งผลให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการ
น าเอากลวิธีที่ได้จากงานวิจัยที่มีผลลัพธ์ที่ดี ต่อการ
แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น  

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based 
practice) ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการหลักคือ 
การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ การสกัดเนื้อหาจาก
หลักฐาน การสังเคราะห์หลักฐาน และการสรุป

สาระส าคัญ ซึ่งในกระบวนการแรกที่ส าคัญคือ การ
ก าหนดค าส าคัญ (Key word) โดยใช้หลัก PICO: 
Population, Intervention, Comparison 
Intervention, Outcome11 ในการท าการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัย ในช่วงเวลา 10 ปีย้อนหลัง 
โดยก าหนดค าส าคัญคือ Teenage pregnancy 
prevention program , Risky sexual behavior, 
Randomized controlled trial, Pre-pregnancy 
prevention for Adolescent ได้งานวิจัยที่มีผลใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น าไปสู่การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ดี ทั้งสิ้น 31 เรื่อง จากนั้นน ามา
คัดเลือกโดยใช้การวิเคราะห์ในประเด็นของ ชนิดของ
การศึกษา (Type of study: keep in mind the 
evidence hierchy) โดยคัดเฉพาะกลุ่ม 
Randomized Controlled Trail และประเมิน
ผลลัพธ์ของการศึกษา ได้งานวิจัยทั้งสิ้น 7 เรื่อง ท า
การสกัดเนื้อหา สรุปสาระส าคัญ และสังเคราะห์
กระบวนการที่ด าเนินการในระดับบุคคล โดยประเมิน
ในสี่หัวข้อคือ ทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ได้แก่ ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ เรื่อง 
เหตุผลที่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ ความเช่ือและค่านิยม
ทางสังคม ความภาคภูมิใจในเพศตน ความรู้ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้แก่เรื่องพัฒนาการทาง
เพศและวัยเจริญพันธ์ การใช้ถุงยางอนามัยและการใช้
ยาคุมก าเนิด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ทักษะในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้แก่ทักษะการสื่อสาร 
การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจในการมีเพศสัมพันธ์ 
การใช้ถุงยางอนามัย และใช้ยาคุมก าเนิด และ
พฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้แก่
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักเพียงคนเดียว 
พฤติกรรมการใ ช้ถุงยางอนามัยและการใ ช้ยา
คุมก าเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจยัซึ่งเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่ปฏิบัติงานใน
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในพื้นที่ที่มีปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงประยุกต์ใช้การใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence based practice) ในการ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติ ในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์

ในวัยรุ่น ทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และพฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ของกลุ่มวัยรุ่นหญิงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ในระยะก่อน หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผล 

 
กรอบแนวคิด 

 

 
แผนภูมิที่ิ1 กรอบแนวคิด 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- 

experimental Research) ท าการศึกษาในกลุ่มเด็ก
นักเรียนหญิงโดยแบ่งกลุ่มที่ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ ท าการศึกษา
ในนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
ขยายโอกาสในพื้นที่อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
โดยท าการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
(เดือนพฤศจิกายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559) โดยที่
กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และใน
กลุ่ม เปรียบเทียบได้รับการศึกษาเพศศึกษาใน
หลักสูตรปกติ ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากค่า
ขนาดอิทธิพล Effect Size= 0.74 น าค่าขนาด

อิทธิพลไปเทียบในตาราง ขนาดตัวอย่างประมาณจาก
ค่าขนาดอิทธิพลของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม12 ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 25 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของ
กลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง จึงค านวณเพิ่มร้อย
ละ 20 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 64 
คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่ม 
ควบคุม 32 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธี เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจ านวน 2 โรงเรียน ต าบลที่อยู่ใกล้เคียง
กัน ในอ าเภอเดียวกัน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้า
ท าการศึกษา โดยเกณฑ์การคัดเข้าการศึกษา คือ เป็น
นักเรียนหญิงที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, มี
เพื่อนชายที่สนิท, ให้ความร่วมมือและยินดีเข้าร่วม
การวิจัย โดยการลงนามในเอกสารและผู้ปกครอง
อนุญาตให้เข้าร่วมการวิจัย 

โปรแกรมการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นจาก
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบด้วย  
1.การปรับทัศนคติในการป้องกันการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่น  
2.การให้ความรู้ในการปอ้งกันการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น  
3.การฝึกทักษะในการป้องกันการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น 

 

 

 

1. ทัศนคติในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
2. ความรู้ในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ 
3. ทักษะในการปอ้งกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
4. พฤติกรรมในการป้องกันการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่น 
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เค ร่ืองมือที่ ใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย
แบ่งเป็นิ2 ส่วนคือ 

ส่วนที่1ิเคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์
งานวิจัยตามแนวคิดของหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้ผ่าน
การตรวจสองความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 3 ท่านภายหลังปรับแก้ไขแล้วน าไปทดสอบ
ความเชื่อมั่น กับนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
พื้นที่ อ าเภอปราสาท จ านวน 2 โรง โรงเรียนละ 30 
คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 60 คน ได้ผลดังนี้  

ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถาม
แบบเติมค าและเลือกตอบจ านวน 14ข้อ ส่วนที่ 1.2 
แบบประเมินทัศนคติการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
เช่นความคิดเห็นต่อการมีแฟนของวัยรุ่น ความตั้งใจ
ต่อการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ เป็นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง = 1 ถึงเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง = 5 มี 20 ข้อ ค่าครอนบาค แอลฟา = 
0.82  ส่วนที่ 1.3 แบบทดสอบความรู้ในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่นพัฒนาการทางเพศ และวัย
เจริญพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการป้องกัน เป็น
ข้อค าถามแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก มี 13 ข้อมีค่า 
K-R 20 = 0.72 ส่วนที่ 1.4 แบบทดสอบทักษะการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรอง แบบเลือกตอบ มี 
4 ตัวเลือก มี 10 ข้อ และทักษะการใช้ถุงยางอนามัย 
และยาเม็ดคุมก าเนิด แบบเลือกตอบ ถูกผิด มี 11 ข้อ
รวมทั้งสิ้น 21 ข้อ ค่า K-R 20 = 0.88 ส่วนที่ 1.5
แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น เช่น การอยู่กับเพื่อนต่างเพศตามล าพังสองต่อ
สอง การดูสื่อการตุ้นอารมณ์เพศ เป็นมาตรประมาณ
ค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ ไม่ท าเลย = 1 ถึงท าเป็นประจ า = 
4 มี 18 ข้อ ค่าครอนบาค แอลฟา= 0.79  

ส่วนที่ิ2ิเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองคือ 
โปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัด
กิจกรรมโดยประยุกต์แนวคิดของหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการหลักคือ 
การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ การสกัดเนื้อหาจาก
หลักฐาน การสังเคราะห์หลักฐาน และการสรุป
สาระส าคัญ ซึ่งในกระบวนการแรกที่ส าคัญคือ การ
ก าหนดค าส าคัญ โดยใช้หลัก PICO: Population, 
Intervention, Comparison Intervention, 
Outcome ได้เป็นกิจกรรมกลุ่มจัดทั้งสิ้น 4ครั้งๆ ละ 
2ช่ัวโมง ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ จัดที่โรงเรียนมัธยม
ขยายโอกาสในพื้นที่ต าบลปราสาททนง อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 (เดือนกุมภาพันธ์ 2559-มีนาคม 2559)โดยครั้ง
ที่ 1) เป็นกิจกรรมการเพิ่มทัศนคติในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เป็นกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในเพศของตน อธิบายความแตกต่างกันโดย
ธรรมชาติด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมระหว่าง
เพศหญิงและชาย เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง
เพศ เสนอหนังสั้นเรื่ อง  “ทางเลือก”13 และผูก
ประเด็นเรื่องทัศนคติในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น
ก่อนการแต่งงาน วิเคราะห์ความเหมาะสม และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดทัศนคติในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2) กิจกรรมการ
ให้ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็น
กิจกรรมกลุ่มเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ สรุปประเด็น
ส าคัญ และน าเสนอใน4หัวข้อต่อไปนี้พัฒนาการทาง
เพศ และวัยเจริญพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
ความเสี่ ยงการใช้ถุ งยางอนามัยและการใ ช้ยา
คุมก าเนิด การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3) 
กิจกรรมการฝึกทักษะการป้องการการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นช่วงที่ 1 ประเด็นการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และ
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นกิจกรรม
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กลุ่มฝึกทักษะการเจรจาตอ่รองและการปฏิเสธการอยู่
กับเพื่อนต่างเพศสองต่อสองและการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัยตามสถานการณ์จ าลอง  ครั้ งที่  4 ) 
กิจกรรมการฝึกทักษะการป้องการการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นช่วงที่ 2 ประเด็นการใช้ถุงยางอนามัยและยา
เม็ดคุมก า เนิดเป็นการน าเสนอ สาธิต และฝึก
ปฏิบัติการใช้ถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมก าเนิด 
การด าเนินการเก็บข้อมูล 

ภายหลังการได้รับการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยใน
มนุษย์ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล (รหัส 
MUPH 2016-015) ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยท าหนั งสือขออนุญาตหัวหน้า
สถานศึกษาทั้งสองแห่ง ประสานงานกับครูแนะแนว 
และผู้วิจัยแนะน าตัวช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สิทธิในการยอมรับและปฏิเสธการเข้าร่วมงานวิจัยให้
ผู้เข้าร่วมวิจัยและผู้ปกครองลงนาม  หลังจากนั้นท า
การ เก็บข้อมูลและด า เนินการวิจัยตั้ งแต่ เดือน 
กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2558 และท าการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของข้อมูล เพื่ อน า ไปวิ เคราะห์
ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติ เ ชิงพรรณนา ค่าความถี่  ร้อยละ 
ค่ า เ ฉลี่ ย  แล ะส่ วน เบี่ ย ง เ บนมาตร ฐ าน  ก า ร
เปรียบเทียบใช้สถิติเชิงอนุมาน Independent t-
test และ Paired  t-test  
ผลการวิจัย 
ิิิิิิิด้านข้อมูลทั่วไป 
ิิิิิิิิลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด
เป็นเพศหญิง โดยกลุ่มทดลอง มีอายุระหว่าง 12- 15 
ปี เป็นอายุ 15 ปีมากที่สุด กลุ่มเปรียบเทียบมีอายุ
ระหว่าง 13- 16 ปี  เป็นอายุ 14 ปีมากที่สุด อายุ

เฉลี่ย 14.25 ปี และ 14.21 ปี ตามล าดับ  ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
สถานภาพสมรสของบิดามารดา มีสถานภาพสมรส 
มากที่สุด (ร้อยละ59.40, 56.20) บุคคลที่กลุ่ม
ตัวอย่างอาศัยอยู่ด้วย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดาและ
มารดา (ร้อยละ46.90, 50.00) รองลงมาอาศัยอยู่กับ
มารดา (ร้อยละ28.10,21.90) รายได้ครอบครัวเฉลี่ย
ต่อเดือนของกลุ่มทดลองเท่ากับ9 ,375บาท (SD=
5,700) ของกลุ่มเปรียบเทียบ8,981บาท(SD=6,887) 
รายจ่ายส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มทดลองเท่ากับ
1,070.30บาท(SD= 675.71) ของกลุ่มเปรียบเทียบ
เท่ากับ 974.37บาท (SD= 488.65) ความเพียงพอ
ของค่าใช้จ่าย ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่เพียงพอ เหลือ
เก็บ (ร้อยละ 75.00,56.25) การมีแฟนหรือคู่รัก มี
ปั จ จุ บั นยั งคบอยู่ สู ง สุ ดทั้ ง สองกลุ่ ม  ( ร้ อยละ 
81.20,65.60) รองลงมา มีปัจจุบันเลิกกันแล้ว(ร้อย
ละ 18.80 ,34.40) อายุเฉลี่ยเมื่อมีแฟนครั้งแรกของ
กลุ่มทดลองคือ 14.25 ปี (SD=1.21) ของกลุ่ ม
เปรียบเทียบคือ 12.81ปี(SD= 0.96) การเที่ยวสถาน
เริงรมย์ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มทดลองไม่เคย
ร้อยละ 68.80 กลุ่มทดลองร้อยละ 84.40 การอ่าน
หรือดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ กลุ่มทดลอง ไม่เคย
ร้อยละ 93.80 กลุ่มเปรียบเทียบไม่เคยร้อยละ 84.40 
การมีอารมณ์เพศ กลุ่มทดลอง ไม่เคยร้อยละ 84.40 
กลุ่มเปรียบเทียบไม่เคยร้อยละ 71.90 จากข้อมูล
ข้างต้นสรุปว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น  ( p-
value>o.o5) 
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Table 1. Compare attitude toward teenage pregnancy prevention, teenage pregnancy 
prevention knowledge, teenage pregnancy prevention skills, teenage pregnancy prevention 

behaviors among female teenagers before and after the experiment, and during the follow-up 
period 

Variables x̄  S.D. t p-value 
(one-tailed) 

Attitude toward teenage 
pregnancy prevention  

    

Pre-test 82.87 7.71 1.084 < 0.001* 

Post-test(5thweeks) 84.12 10.39 
Post-test(5thweeks) 84.12 10.39 0.078 0.012* 

Follow up(8thweeks) 83.96 10.11 
Teenage pregnancy prevention 
knowledge 

    

Pre-test 6.71 1.70 5.408 0.001* 

Post-test(5thweeks) 8.81 2.55   
Post-test(5thweeks) 
Follow up(8thweeks) 

8.81 
8.87 

2.55 
2.19 

0.135 0.012* 

Behavior skills on teenage 
pregnancy prevention 

    

Pre-test 11.71 3.17 1.407 < 0.001* 

Post-test(5thweeks) 12.53 3.80   
Post-test(5thweeks) 12.53 3.80 1.441 < 0.001* 

Follow up(8thweeks) 11.75 3.68   
Behavior toward teenage 
pregnancy prevention 

    

Pre-test 56.15 8.64 0.318 < 0.001* 
Post-test(5thweeks) 56.56 9.51   
Post-test(5thweeks) 56.56 9.51 0.618 0.002* 
Follow up(8thweeks) 57.56 8.67   

* p-value <0.05  สถิติที่ใช้: paired independent t- test 
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จากตารางที่ิ1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ความรู้ใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทักษะในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพฤติกรรมในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ภายในกลุ่มทดลอง ระยะก่อน
การทดลองกับระยะหลังการทดลอง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.005) 

ส่วนในระยะ หลังการทดลองกับระยะติดตามผล ค่า
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ทักษะในการป้องกันการตั้ งครรภ์ในวัยรุ่นและ
พฤติกรรมในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.05) 

Table 2. Compare attitude toward teenage pregnancy prevention, teenage pregnancy 
prevention knowledge, teenage pregnancy prevention skills, and teenage pregnancy 
prevention behaviors of experimental group and those of comparison group. 

Variables 
Experimental 

(n=32) 
Comparison 

(n=32) 
t-test p-value 

(one-
tailed) x̄  S.D. x̄  S.D. 

POST-TEST     
Attitude toward teenage 
pregnancy prevention  
Teenage pregnancy 
prevention knowledge 
Behavior skills on teenage 
pregnancy prevention 
Behavior toward teenage 
pregnancy prevention 

84.12 
 
8.81 
 
12.53 
 
 
56.56 

10.39 
 
2.55 
 
3.80 
 
 
9.51 

76.34 
 
7.62 
 
11.62 
 
 
55.78 

7.97 
 
2.10 
 
2.61 
 
 
8.55 

0.76 
 
2.02 
 
1.11 
 
 
0.34 

0.223c 

 
0.023* 

 
0.029* 

 
 
0.365 

  FOLLOW UP     
Attitude toward teenage 
pregnancy prevention  

Teenage pregnancy 
prevention knowledge 
Behavior skills on teenage 
pregnancy  
Behavior toward teenage 
pregnancy prevention 

83.96 
 
8.87 
 
11.75 
 
57.56 

10.11 
 
2.19 
 
3.68 
 
8.67 

75.15 
 
7.40 
 
11.84 
 
57.03 

8.87 
 
2.12 
 
3.10 
 
9.03 

0.95 
 
2.72 
 
0.11 
 
0.24 

0.173c 

 
0.004* 

 
0.185 
 
0.405 

 * p-value <0.05 
สถิติที่ใช้ : independent t- test                                                    

c = compare mean difference       
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จากตารางที่ิ2 พบว่าิในระยะก่อนการทดลอง
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในการป้องกันการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมี
ความแตกต่างกัน ในระยะหลังการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้ในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นิ
และคะแนนเฉลี่ยทักษะในการป้องกันการต้ังครรภ์
ในวัยรุ่นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมี
ความแตกต่างกัน ในระยะติดตามผลมีเพียงคะแนน
เฉลี่ยความรู้ในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีความ
แตกต่างกัน 
อภิปรายผลการวิจัย 
1.ทัศนคติในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

โปรแกรมที่จัดขึ้นได้อธิบายความหมายของ
ทัศนคติที่มีต่อเพศสัมพันธ์ ความเชื่อ และค่านิยมทาง
สังคมที่มีต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น กิจกรรมการ
ส่งเสริมความภาคภูมิใจในเพศของตน โดยวิเคราะห์
จากข้อดี และข้อเสียของตนเองและการวิเคราะห์
คุณค่าของเพศหญิง ทั้งยังมีการเปิดหนังสั้นเรื่อง 
“ทางเลือก” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นภาพ
ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ 
และปัญหาการตั้งครรภ์ต่อไป รวมทั้งการแสดงความ
คิดเห็นต่อหนังสั้น และปรับแนวคิดสะท้อนกลับสู่
ผู้ชม ในประเด็นเรื่องความรู้สึกนึกคิด และความเห็น
ต่อการอยู่ด้วยกันสองต่อสองของชายหญิงในที่ลับตา
คน การรักนวลสงวนตัว การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการ
แต่งงาน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถเพิ่มทัศนคติใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระยะหลังการ
ทดลองให้สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซึ่งไม่มีความแตกต่างในระยะติดตามผล จึงอาจ
พิจารนาจัดกิจกรรมกระตุ้นต่อไป ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของ Sieving และคณะ14 ที่
ท าการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 13-17 ปี โดยมี

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพทางเพศรายบุคคล และ
สร้างกลุ่มแกนน าด้านสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
ทัศนคติและความเช่ือเรื่องเพศ ได้แก่ความตั้งใจมี
เพศสัมพันธ์ เหตุผลที่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ และการ
รับรู้ของบุคคลมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ สอดคล้องกับการศึกษาของ Bereson และคณะ
15 ที่ท าการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 16-24 ปี  
โดยมีกิจกรรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลเรื่อง การ
คุมก าเนิด ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการรับรู้ความเสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน 
ส่งผลต่อการสร้างความตระหนักในการมีเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัย  โดยใ ช้ถุ งยางอนามัย  หรือยาเม็ด
คุมก า เนิดทดลอง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
DiClemente และคณะ16 ที่ท าการศึกษาในกลุ่ม
วัยรุ่นหญิงอายุ 14-18 ปี กลุ่มที่ท าการศึกษาใน
โปรแกรม Project image โดยมีกิจกรรมมีการ
ส่งเสริมความภาคภูมิใจในเพศของตนและสร้างความ
ตระหนักในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กับกลุ่ม
วัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่าช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของกลุ่มวัยรุ่นหญิงจากการตั้งครรภ์และการติด
เช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลง และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พอเพ็ญ ไกรนรา17  ที่ศึกษาเรื่อง ผล
ของโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดย
แกนน านักศึกษาพยาบาลต่อความรู้ ทัศนคติและ
ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตอนต้น 
พบว่า หลังการอบรม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
และความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ในระดับ
มาก และคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังการอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) 
2.ความรู้ในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

โปรแกรมที่จัดขึ้นเป็นการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง 
พัฒนาการทางเพศและวัยเจริญพันธุ์ โรคติดต่อทาง
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เพศสัมพันธ์ และความเสี่ยง การใช้ถุงยางอนามัย 
และยาเม็ดคุมก าเนิด การป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วั ยรุ่ น  ซึ่ งหั วข้ อ ในการศึ กษาค้นคว้ า  มี ความ
ครอบคลุมเนื้อหาที่ส าคัญที่วัยรุ่นต้องรู้เพื่อน าไปใช้ใน
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้งสิ้น และรูปแบบ
กิจกรรมเป็นการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่ เป็น
วัตถุประสงค์หลักที่ต้องการให้วัยรุ่นมีความรู้ และ
รูปแบบการค้นคว้าเป็นกลุ่มช่วยให้เกิดความสนใจใน
เนื้อหามากขึ้น และสามารถจดจ าเนื้อหาได้ดี โดยการ
เขียนสรุปเนื้อหาที่ส าคัญตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
น าเสนอในกลุ่มใหญ่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน และการเพิ่มเติมประเด็นส าคัญ หรือแก้ไข
ความเข้าใจไม่ถูกต้องโดยผู้วิจัยกล่าวเสริมให้นักเรียน
ในขั้นตอนของการสรุปในทุกประเด็น กิจกรรมต่างๆ
นี้สอดคล้องกับพัฒนาการเรียนรู้ในช่วงวัยรุ่น ที่เน้น
การเรียนรู้ตามความสนใจ และเรียนรู้จากการได้
แลกเปลี่ยนและการฝกึฝน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Sieving และคณะ14  ท าการศึกษาใน
กลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 13-17 ปี โดยมีกิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่ นและการคุมก า เนิดที่ผลการศึกษาพบว่า 
ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการใช้ถุงยาง
อนามัย ยาเม็ดคุมก า เนิด หรือใช้ทั้ งสองอย่าง 
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Bereson และคณะ15 ที่ท าการศึกษาในกลุ่ม
วัยรุ่นหญิงอายุ 16-24 ปี โดยมีการให้ความรู้กลุ่ม
ทดลองเรื่ องการใช้ถุงยางอนามัย และยาเม็ด
คุมก าเนิดเพื่อช่วยเพิ่มความรู้ ในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ และการติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้กับวัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่าในระยะหลังการ
ทดลองกลุ่มวัยรุ่นมีอัตราการตั้งครรภ์และการติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ลดลง  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Beedyและคณะ5 ที่ท าการศึกษาใน

กลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ที่จัดกิจกรรมเพิ่ม
ความรู้ เรื่องพัฒนาการทางเพศและวัยเจริญพันธุ์ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และความเสี่ยง การใช้
ถุงยางอนามัย และยาเม็ดคุมก าเนิด ผลการศึกษา
พบว่าช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Diclimenta และคณะ16 
ที่ท าการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 14-18 ปี ซึ่งมี
การให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัย และยาเม็ด
คุมก าเนิด ผลการศึกษาพบว่าเพิ่มพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สอดคล้องกับการศึกษาของ 
พอเพ็ญ ไกรนรา17 ที่ศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยแกนน านักศึกษา
พยาบาลต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตอนต้น พบว่า 
หลังการอบรม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตอนต้นในระดับ
มาก และคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหลังการอบรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) 
3.ทักษะในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

โปรแกรมที่จัดขึ้นเป็นการฝึกทักษะการเจรจา
ต่อรองและการปฏิเสธ มีการน าเสนอเหตุการณ์
จ าลองแสดงการสื่อสารของวัยรุ่น และการแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติการเจรจา เพื่อปฏิเสธ และการเจรจา
ต่อรองในสถานการณ์ การอยู่กับเพื่อนต่างเพศสองต่อ
สอง และการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 
โดยการน าเสนอเหตุการณ์จ าลองช่วยให้นักเรียนเห็น
ภาพชัดเจนในเรื่องของทักษะการสนทนา และ
รูปแบบสัมพันธภาพของวัยรุ่น และการแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะในการสนทนาได้มาก
ขึน้ และมีการฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัย และยา
เม็ดคุมก าเนิดมี กิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องการใช้
ถุงยางอนามัย และยาเม็ดคุมก าเนิด แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการใช้ถุงยางอนามัยช่วยให้วัยรุ่น ได้ เห็นภาพ
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อุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองส่งเสริมให้เกิด
ทักษะในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และการมีอุปกรณ์
ประกอบการฝึกโดยใช้หุ่นท าให้เกิดความสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเน้นการสร้างความเข้าใจ
และฝึกฝนให้เกิดทักษะการปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ และ
ฝึกฝนจนช านาญน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ ที่เน้นการฝึกฝน 
และการปฏิบัติจริง  ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Sieving และคณะ14 ที่ท าการศึกษาใน
กลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 13-17 ปี มีกิจกรรมการฝึกทักษะ
การปฏิ เ ส ธและการ เจรจ าต่ อ รอง เพื่ อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า ภายหลัง
การทดลองกลุ่มทดลองมีการเจรจาต่อรองและปฏิเสธ
การมีเพสสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยโดยใช้ถุงยางอนามัย 
ยาเม็ดคุมก าเนิดหรือใช้ทั้งสองอย่างมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ ส่วนกจิกรรมการฝึกทักษะการใช้ถุงยาง
อนามัยและยาเม็ดคุมก าเนิดช่วยเพิ่มคะแนนเฉลี่ย
ทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ แต่กลับไม่
คงอยู่ในระยะติดตามผล สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Flay และคณะ18 ที่ท าการศึกษาในวัยรุ่นหญิงและ
ชายอายุ 10-14 ปี เป็นการเปรียบเทียบโปรแกรมการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น ระหว่าง
โปรแกรมการพัฒนาทางสังคม กับโปรแกรมที่จัดให้มี
การส่งเสริมในโรงเรียนและผู้ปกครอง ผลการศึกษา
พบว่าการเจรจาต่อรองเพื่อลดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Bereson และคณะ15 ที่
ท าการศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 16-24 ปี มี
กิจกรรมการให้ค าปรึกษารายบุคคลและการฝึกทักษะ
การ เจรจาต่ อรอง  และการปฏิ เสธ เพื่ อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า มีการ
เจรจาต่อรองการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนสูงขึ้นใน
ระยะหลังการทดลอง แต่ไม่เปลี่ยนแปลงในระยะ

ติดตามผล ที่ต้องเพิ่มกิจกรรม กระตุ้นโดยใช้การ
ติดตามทางโทรศัพท์ก่อนระยะติดตามผล สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Beedyและคณะ5 ที่ท าการศึกษา
ในวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี โดยมีกิจกรรมการให้
ความรู้  และการโน้มน้าวกลุ่มวัยรุ่นให้ป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ผลการศึกษาพบว่าการโน้ม
น้าวคู่นอนเพื่อใช้ถุงยางอนามัย และยาเม็ดคุมก าเนิด
ของกลุ่มวัยรุ่น ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่นได้ 
4.พฤติกรรมในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

โดยโปรแกรมที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 ครั้งๆ ละ 2ช่ัวโมง 
โดยครั้งที่ 1 เรื่องการสร้างทัศนคติการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ช่วยให้เกิดพฤติกรรมการปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ครั้งท่ี 2 เรื่องการให้
ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ช่วยให้
วัยรุ่นเรียนรู้วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ ครั้งที่ 3 เรื่อง
การฝึกทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การ
ปฏิเสธและเจรจาต่อรอง) โดยการฝึกทักษะการ
ปฏิเสธส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวน
ไปเที่ยว และดื่มเครื่องดื่มแอกอฮอล์ ครั้งที่ 4 เรื่อง
การฝึกทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (การ
ใช้ถุงยางอยามัย และยาเม็ดคุมก าเนิด) ซึ่งกิจกรรมที่
จัดขึ้น ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง
ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Beedy และคณะ5 ที่ท าการศึกษา
ในโปรแกรม HIP TEEN ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 15-
19 ปี มีเป้าหมายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใน
วัยรุ่นหญิง ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศลดลง ในระยะหลังการทดลอง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ DiClemente และคณะ16 ที่
ท าการศึกษาในโปรแกรม Project image ในกลุ่ม
วัยรุ่นหญิงอายุ 14-18 ปี เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
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เพศ การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ
ตั้งครรภ์ ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลอง มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง การติดเช้ือ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลง และอัตราการ
ตั้งครรภ์ลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของBereson 
และคณะ15  ที่ท าการศึกษาในวัยรุ่นหญิงอายุ 16-24 
ปี ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่นลดลงในระยะหลังการทดลอง และสอดคล้อง
กับการศึกษาของCoyle และคณะ19 ที่ท าการศึกษา
ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 13-18 ปี พบว่าหลังการ
ทดลองกลุ่มควบคุมมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และ
การติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่ม
ทดลองถึง 3.4 เท่า 

จุดแข็งของงานวิจัยนี้ิ 

 การจัดโปรแกรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ได้สังเคราะห์มาจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ มีความครอบคลุมในประเด็น
การสร้างทัศนคติ การให้ความรู้ การฝึกทักษะในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งประเด็นดังกล่าวมี
ผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
ตั้ งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่ งเมื่อน ามาใช้ในพื้นที่พบว่า
สามารถลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริง 

จุดอ่อนของงานวจิัยนี้ิ 

 ก่อนการทดทองพบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทยีบมีคะแนนเฉลีย่ทัศนคติในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นท่ีแตกตา่งกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างควรมี
ความคล้ายคลึงกันมากท่ีสุด 
สรุป  
  โปรแกรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การป้องกันการตั้ งครรภ์ในวัยรุ่น  ระยะเวลา 4 
สัปดาห์ ประกอบด้วยส่งเสริมทัศนคติ ความรู้ ทักษะ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จัดกิจกรรม 4 
ครั้งๆ ละ 2 ช่ัวโมงผลการศึกษาพบว่า หลังการ

ทดลองกลุ่มทดลองคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ความรู้ 
ทักษะ และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ สูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-
value<0.001) และมีคะแนนเฉลี่ยความรู้และทักษะ
ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
<0.05) ระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติ ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สูงกว่าหลังการทดลอง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.05)  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ิ 

1. ควรจัดให้มีการด าเนินงานและประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และ
หน่วยงานทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

2. มีการส ารวจความพร้อมของบุคลากร 
และวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรม และจัดระบบ
การประสานความร่วมมือด้านบุคลากร และอุปกรณ์
ระหว่างพื้นที ่

3. ควรมีการฝึกหรืออบรมเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ 
เพื่อให้เกิดรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มวัยรุ่น และสามารถแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ 

4. จัดระบบบริการให้กลุ่มวัยรุ่นสามารถ
เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก 

5. ควรจัดรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น จัดให้มีบริการให้
ค าปรึกษาสุขภาพวัยรุ่น ทางโทรศัพท์ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นในระยะ
ติดตามผลเพื่อให้ ทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
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วัยรุ่นดีขึ้นในระยะยาว โดยใช้วิธีการฝึกหัดด้วยตนเอง  
หรือจัดเป็นการบ้านที่สามารถประเมินผลได้ 

2.  ควรท าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมในการ
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในแต่ละรูปแบบ 

3.  ในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฏเิสธควร
มีการเพิ่มเติมสถานการณ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ และ

เลือกใช้บทสนทนาในการปฏิเสธที่หลากหลาย เพื่อ
เกิดประสบการณ์ในการฝึกทักษะมากยิ่งข้ึน 

4.  ควรท าการศึกษาในเด็กหญิงที่อายุน้อยลง
เช่นในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลายเพื่อมีการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเข้าสู่วัยรุ่น เพื่อลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ 
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