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บทคัดย่อ
พฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพจะช่ วยให้หญิ งตั้งครรภ์และทารกในครรภ์มีสุขภาพสมบูรณ์
ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษา ผลของการใช้กลุ่ มช่ วยเหลื อตนเองต่อพฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิ ง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ น กลุ่ มตัวอย่างเป็ นหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
จานวน 30 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน โดยกลุ่มทดลองได้เข้าร่ วม
กิจกรรมกลุ่มช่ วยเหลื อตนเองจานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 1-1½ ชัว่ โมง เริ่ มตั้งแต่อายุครรภ์ 24 ± 2
สัปดาห์ จนถึงอายุครรภ์ 39 ± 2 สัปดาห์ ตามคู่มือแนวทางดาเนินการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และกลุ่ม
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ทิศทางประจาปี 2547
** อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
*** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ควบคุมได้รับการให้ความรู ้และคาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนในขณะตั้งครรภ์ตามปกติ
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการคานวณค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่าง โดยการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการทดลอง พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นกลุ่ม
ควบคุม มีความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพมากกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
นอกนั้นไม่มีความแตกต่างกัน
ภายหลังการทดลอง พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่มช่วยเหลื อ
ตนเองกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05)
ส่ วนพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง โดยรวม
และพบว่าเกือบทุกรายด้าน ภายหลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มี เ พี ย ง 2 ด้า น (ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล และการจัด การกับ ความเครี ย ด)
ไม่แตกต่างกัน
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ และพยาบาลควรจัดให้หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ นเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มช่ ว ยเหลื อ ตนเอง เพื่ อ ให้ ห ญิ ง ตั้ง ครรภ์ว ยั รุ่ น มี พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพที่ ถู ก ต้อ งในขณะตั้ง ครรภ์ และกลุ่มช่วยเหลือตนเองจะเกิดประโยชน์อื่นที่นอกเหนื อจาก
เรื่ องพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ คื อ หญิ ง ตั้ง ครรภ์ ว ัย รุ่ น ได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับการตั้งครรภ์ หรื อการให้ความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันเกี่ ยวกับปั ญหาหรื อ
อุปสรรคที่สมาชิกบางคนอาจกาลังเผชิญอยู่
Abstract
Health-promoting behaviors in pregnant women bring about healthy mothers and infants.
The purpose of this Quasi-experimental design research were to study effects of a self-help group
on health-promoting behaviors in teenage pregnancy. The sample was composed of 30 pregnant
teenagers who attended the antenatal care unit at Nopparat Rajathanee Hospital. The experimental
group and the control group each consisted of 15 pregnant teenagers. The experimental group was
given self-help group 8 times during antenatal care. Each session took about one to one and halfhours in gestational age 24 ± 2 wks-39 ± 2 wks. The control group was given normal nursing
treatments. The questionnaires concerned health-promoting behaviors. Data was analyzed to
determine mean, standard deviation and t-test.
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We found that, in comparing the differences between the groups before the pregnant
teenagers attended the self-help group, the mean scores of health responsibility were lower than
those of the control group (p < 0.05). After the pregnant teenagers attended the self-help group,
the mean scores of health-promoting behaviors were not significantly different at p > 0.05.
The results also showed that post experimented, health-promoting behaviors in pregnant
teenagers who attended self-help group were increased significantly (p < 0.05). However, there
was no statistically significant difference of the scores of interpersonal relations and stress
management.
It was suggested that qualitative research and nurses should initiate a self-help group to
help the pregnant teenagers to realize the importance of health-promoting behaviors in order to
maintain those behaviors. Self-help group in teenage pregnancy to deal with a shared concern
feeling, ideas, information, knowledge, similar experiences, and problems.
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การตั้งครรภ์ใ นวัยรุ่ นยัง คงมี อตั ราสู ง เนื่ องจากการมี เพศสัมพันธ์ ก่ อนแต่งงานในวัยรุ่ น
เพิ่มขึ้น จากการศึกษาของอุมาพรและคณะ (อุมาพร ตังคสมบัติและคณะ, 2541)ได้ทาการศึกษาโดย
ทาแบบสอบถามนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ทัว่ ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2541 จานวน 9,423 คน พบว่ามี
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 10.2 และจากจานวนและอัตราเจริ ญพันธ์รายอายุต่อประชากรหญิง 1,000 คน
จาแนกตามอายุ พ.ศ. 2546, 2547 และ 2548 พบว่า หญิงอายุต่ากว่า 15 ปี มีอตั ราการเจริ ญพันธุ์
0.2, 0.4 และ 0.4 ตามลาดับ, หญิงอายุ 15-19 ปี มีอตั ราการเจริ ญพันธุ์ 39.2, 47.3 และ 49.3
ตามลาดับ (กระทรวงสาธารณสุ ข , 2548) และจากการศึกษาพบว่ามีอตั ราการมาฝากครรภ์ต่ าที่สุด
เมื่อเทียบกับมารดากลุ่มอายุอื่นๆ (ศรวัสย์ ศิลาลาย, 2548) การตั้งครรภ์ในช่ วงวัยรุ่ น พบว่าเป็ น
วัยที่ ยงั ไม่มีความพร้ อม เนื่ องจากขาดความรู ้ ขาดวุฒิภาวะทั้งด้า นร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สภาพ
เศรษฐกิ จและการศึกษา (สายทอง ชาวสวน, 2537) ทาให้มีอตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะ
ตั้งครรภ์สูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า ดังนั้น ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขจึงได้ถือเอาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นเป็ นภาวะครรภ์เสี่ ย ง (high risk pregnancy) ด้วยภาวะหนึ่ ง ทั้ง นี้ เนื่ องจาก
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อมารดาและทารก
สาหรับสาเหตุการตายของมารดาวัยรุ่ นและทารกนั้น พบว่าส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ปฏิ บตั ิตนในระยะตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกต้องของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่มี
คุณค่าทางโภชนาการต่อร่ างกาย การไม่ไปรับการฝากครรภ์ตามกาหนด เป็ นต้น (ธี ระ ทองสงและ
ชเนนท์ วนาภิรักษ์, 2541) การปฏิ บตั ิ ตนในระยะตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกต้องนี้ ส่ งผลให้หญิ งตั้งครรภ์
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วัย รุ่ น เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นระหว่ า งตั้ง ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลัง คลอด
ซึ่ งภาวะแทรกซ้อนที่สาคัญและพบได้บ่อย ได้แก่ การมีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์ ภาวะโลหิ ตจาง
และการเจ็บครรภ์ค ลอดก่ อนกาหนด (ก าแหง จาตุ รจิ นดาและคณะ, 2534) ซึ่ ง จะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ
สุ ขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ได้ หญิ ง ตั้งครรภ์ว ยั รุ่ นอาจมี อาการเจ็บป่ วยเล็ก น้อย หรื อ
รุ นแรงมากจนกระทัง่ เสี ยชีวิต ส่ วนทารกในครรภ์อาจมีการเจริ ญเติบโตช้า น้ าหนักน้อยเมื่อแรกเกิด
สุ ขภาพไม่แข็งแรง ปอดทางานได้ไม่ดี รวมถึงการตายคลอด (Cranley, 1983) เหล่านี้ เป็ นสาเหตุ
การตายที่ ส าคัญ ทั้ง ต่ อมารดาและทารก แต่ อย่า งไรก็ ตามหากหญิ ง ตั้ง ครรภ์วยั รุ่ นมี พฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ (health promoting behaviors) ที่ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นการกระทาที่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
ปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
การออกก าลัง กายอย่า งสม่ า เสมอ การผ่ อ นคลายความตึ ง เครี ย ด จะช่ ว ยป้ องกัน และควบคุ ม
ภาวะแทรกซ้อน ส่ งผลให้ปัญหาสุ ขภาพของมารดาและทารกลดลง (สุ รี สิ มารักษ์และธี ระ ทองสง,
2537)
การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตามกรอบแนวคิ ด ของเพนเดอร์ (Pender, 1996) ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) คุ ณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุ คคล และประสบการณ์ ในอดี ต
(individual characteristics and experiences) 2) ความรู ้ คิด และอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
(behavior-specific cognitions and affect) และ 3) พฤติกรรมที่แสดงออก (behavioral outcome)
ปัจจัยด้านความรู้ คิด และอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม (behavior-specific cognitions and
affect) เป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในการจูงใจ และเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการให้การพยาบาล
(intervention) คือเป็ นตัวแปรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยกิจกรรมการพยาบาล ซึ่ งตัวแปรที่ผวู้ ิจยั
เลือกศึกษาคือ อิทธิพลระหว่ างบุคคล (interpersonal influences) คือ การรู ้ คิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความเชื่ อ ทัศนคติของบุ คคลอื่น ซึ่ งอาจสอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง แหล่ งของ
อิทธิ พลระหว่างบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน บุคลากรทางด้านสุ ขภาพ
การใช้ ก ลุ่ ม ช่ ว ยเหลือ ตนเอง (self-help group) เกิ ดจากการรวมตัวกันของบุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์คล้ายคลึงกัน โดยการรวมตัวนั้นเป็ นไปโดยสมัครใจ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ให้ก ารสนับ สนุ นซึ่ ง กันและกัน กลุ่ ม ช่ วยเหลื อตนเอง ประกอบด้วย ผูน้ ากลุ่ ม และสมาชิ ก กลุ่ ม
เจ้าหน้าที่ในทีมสุ ขภาพจะมีบทบาทในด้านการสนับสนุ นการจัดตั้งกลุ่มในระยะแรก โดยประสาน
ให้การดาเนินงานของกลุ่มเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง การกาหนดกิจกรรมของกลุ่มจะขึ้นอยูก่ บั การตกลง
ระหว่า งสมาชิ ก กิ จ กรรมจะประกอบด้วย การเปิ ดเผยความรู ้ สึ ก (catharsis), ลัก ษณะทัว่ ไป
(universalization), การสอดแทรกความหวัง (instillation of hope), การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ื่น
(altruism) และการเลียนแบบ (imitation)

5

จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็ นได้ว่า พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น เป็ นการ
กระทาที่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นปฏิบตั ิในชี วิตประจาวัน เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่ งเพนเดอร์ (Pender, 1996) ได้กล่าวถึงรู ปแบบของแบบแผนการดาเนิ น
ชีวติ ที่ส่งเสริ มสุ ขภาพประกอบด้วย 6 ด้านคือ ความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ กิจกรรมทางด้านร่ างกาย
โภชนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางจิตวิญญาณ และการจัดการกับความเครี ยด
จากแนวความคิดนี้ การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ นมีการพูดคุยแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ น่าจะทาให้หญิง
ตั้ง ครรภ์วยั รุ่ นมี พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ มสุ ขภาพที่ ถูก ต้อง จากการศึ กษาของวิมลพรรณ (วิมลพรรณ
นิ ธิพงษ์, 2535) พบว่าผูส้ ู งอายุที่มีส่วนร่ วมในกลุ่ มช่ วยเหลื อตนเองมี ความรู ้ สึกมี คุณค่ามากกว่า
ที่ไม่ได้เข้ากลุ่ม และจากการศึกษาของจุฑารัตน์ (จุฑารัตน์ กัมพลานนท์, 2540) พบว่าพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ หลังเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองมีสูงกว่าที่ไม่ได้เข้ากลุ่มและจากการศึกษา
ของนัยนันต์ (นัยนันต์ เตชะวนิ ช , 2544) พบว่าผูส้ ู งอายุที่เข้ากลุ่มช่ วยเหลื อตนเองมีความซึ มเศร้ า
ลดลงกว่าที่ไม่ได้เข้ากลุ่ม
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาว่าการใช้กลุ่มช่ วยเหลื อตนเองของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น จะทาให้
พฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นอย่า งไร ผลการศึ กษาครั้ งนี้ ค าดว่าจะสามารถนาไปเป็ นแนวทาง
สาหรับพยาบาลในหน่วยฝากครรภ์ นาการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเองไปใช้ในการกระตุน้ ส่ งเสริ มให้
หญิ ง ตั้ง ครรภ์ ว ยั รุ่ น ปฏิ บ ัติ พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ อัน จะส่ ง ผลให้ ห ญิ ง ตั้ง ครรภ์ว ยั รุ่ น มี
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ถูกต้องต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณลักษณะเฉพาะตัว
ของแต่ ละบุคคล และ
ประสบการณ์ ในอดีต
(individual
characteristics
and experiences)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-

อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้ของครอบครัว
อายุครรภ์
ลาดับที่ของการตั้งครรภ์

ความรู้ คิด และอารมณ์
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพฤติกรรม
(behavior-specific
Cognitions and affect)
Interpersonal influences
(family, peers, providers)

Self-help group
- การเปิ ดเผยความรู ้สึก
(catharsis)
- ลักษณะทัว่ ไป
(universalization)
- การสอดแทรกความหวัง
(instillation of hope)
- การเห็นแก่ประโยชน์
ของผูอ้ ื่น (altruism)
- การเลียนแบบ (imitation)

พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
(behavioral outcome)
Health-promoting behaviors
- ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
(health responsibility)
- กิจกรรมทางด้านร่ างกาย
(physical activity)
- โภชนาการ
(nutrition)
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(interpersonal relation)
- การพัฒนาทางจิตวิญญาณ
(spiritual growth)
- การจัดการกับความเครี ยด
(stress management)
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ดัดแปลงตามแนวคิดรู ปแบบการส่ งเสริ มสุ ขภาพของเพนเดอร์
Revised health promotion model (Pender, 1996: 67)
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติ กรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิ งตั้งครรภ์วยั รุ่ นก่ อนและหลังการ
ได้รับการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
2. เพื่ อเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของหญิ ง ตั้ง ครรภ์วยั รุ่ น หลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มช่วยเหลือตนเองกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
สมมุติฐานของการวิจัย
1. หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นกลุ่มทดลอง ภายหลังใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองจะมีพฤติกรรมส่ งเสริ ม
สุ ขภาพดีกว่าก่อนใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
2. หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นกลุ่มทดลองภายหลังใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองจะมีพฤติกรรมส่ งเสริ ม
สุ ขภาพดีกว่ากลุ่มที่ให้การพยาบาลตามปกติ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง (quasi experimental) กลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิ ง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่มาฝากครรภ์ ณ ห้องตรวจสู ติ-นรี เวชกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จานวน
30 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการดาเนินการวิจัย ได้แก่ คู่มือแนวทางดาเนิ นการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง
(self-help group) ของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น โดยจัดให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นกลุ่มทดลอง จานวน 15 คน
เข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองจานวน 8 ครั้ง ครั้งละ 1-1 ½ ชัว่ โมง
คู่มือแนวทางดาเนินการกลุ่มช่ วยเหลือตนเองของหญิงตั้งครรภ์ วยั รุ่ น
ลักษณะของกลุ่ม เป็ นกลุ่มที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อให้หญิงวัยรุ่ นที่กาลังตั้งครรภ์ ซึ่ งสมัครใจเข้าร่ วม
กลุ่ ม ได้มี โอกาสแลกเปลี่ ย นความรู ้ และประสบการณ์ เ กี่ ย วกับ การตั้ง ครรภ์ หรื อการให้ค วาม
ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันเกี่ ยวกับปั ญหาหรื ออุ ป สรรคที่ ส มาชิ ก บางคนอาจกาลัง เผชิ ญ อยู่ โดยมี
พยาบาลทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของกลุ่ม
ความถี่ในการร่ วมทากิจกรรม การร่ วมกิจกรรมของกลุ่มช่วยเหลือตนเองของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ นสามารถทาได้ตามความเหมาะสม ตามบริ บทของกลุ่ม โดยให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นกลุ่มทดลอง
เข้ากลุ่มเมื่อมาฝากครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ดงั นี้
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ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อายุครรภ์ (สั ปดาห์ )
24 ± 2
28 ± 2
31 ± 2
34 ± 2
36 ± 2
37 ± 2
38 ± 2
39 ± 2

การนัดครั้งต่ อไป
ในอีก 4 สัปดาห์
ในอีก 3 สัปดาห์
ในอีก 3 สัปดาห์
ในอีก 2 สัปดาห์
ในอีก 1 สัปดาห์
ในอีก 1 สัปดาห์
ในอีก 1 สัปดาห์

ทั้งนี้ ครั้ งที่ 1 เป็ นการร่ วมกลุ่มเพื่อปฐมนิ เทศสมาชิ กกลุ่ มทดลองโดยบอกลักษณะและ
วิธีการดาเนิ นการกลุ่ ม ช่ วยเหลื อตนเอง ซึ่ งเป็ นกลุ่ มที่ ส มาชิ ก สามารถคิ ด และวางแผนในการ
ดาเนิ น กลุ ่ ม ได้เองตามความต้องการ และจะนัดเข้ากลุ่ มครั้ งต่อไป (ครั้ งที่ 2) ในอีก 4 สัปดาห์
โดยร่ วมกลุ่มในครั้งที่ 2 ถึง 8 เป็ นการดาเนิ นกิจกรรมกลุ่มช่ วยเหลื อตนเองโดยสมาชิ กกลุ่ม และ
ครั้งที่ 8 จะมีการประเมินผลการดาเนิ นการกิ จกรรมกลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น และแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดกลุ่มช่วยเหลื อ
ตนเองหลังเสร็ จสิ้ นการร่ วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองแล้ว
บทบาทพยาบาลในกิจกรรมแต่ ละครั้ง พยาบาลทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาของกลุ่ม กรณี ที่กลุ่ม
ต้องการข้อมูล หรื อคาตอบจากผูท้ ี่อยู่ในวิชาชี พ รวมทั้งอานวยความสะดวกในจัดกลุ่มแต่ละครั้ง
แผนภูมิทนี่ ั่ง จัดให้สมาชิกกลุ่มนัง่ เป็ นวงกลม เพื่อให้สมาชิกได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของหญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ น และแบบสอบถามพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
ตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ 6 ด้านของเพนเดอร์ (Pender, 1996) และได้ดดั แปลง
คาถามมาจากแบบแผนการดาเนิ นชี วิตที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ 2 (health-promoting lifestyle profile II:
HPLP II) ของ วอร์ คเกอร์ ซี คริ ส และเพนเดอร์ (Walker, Sechrist & Pender, 1995) วิเคราะห์หา
ความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (reliability) เท่ากับ 0.91
การวิเคราะห์ ข้อมูล
คานวณเปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของกลุ่มทดลองก่อนและหลังการ
ทดลองโดยใช้สถิติ paired t-test และคานวณเปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพก่อน
และหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ t-test
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง ก่อนและหลังการทดลอง จาแนกเป็ น โดยรวม และรายด้าน
(n = 15)
พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพโดยรวม
ด้านโภชนาการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการจัดการกับความเครี ยด
ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
ด้านกิจกรรมทางด้านร่ างกาย
* p < 0.05

ก่ อนการทดลอง
S.D.
x
143.0
30.20
25.93
28.07
24.47
23.67
10.67

18.9
3.61
4.20
4.56
4.49
4.47
1.54

หลังการทดลอง
S.D.
x
161.47
33.47
33.07
28.80
27.33
26.87
11.93

14.25
4.84
2.81
2.37
3.73
3.96
1.44

t
3.710*
2.766*
6.880*
0.725
2.132
2.591*
2.433*

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ก่ อนและหลังการทดลอง จาแนกเป็ น โดยรวม และ
รายด้าน (n = 15)
พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพโดยรวม
ด้านโภชนาการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการจัดการกับความเครี ยด
ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
ด้านกิจกรรมทางด้านร่ างกาย

p > 0.05

ก่ อนการทดลอง
S.D.
x
153.8
31.73
30.93
29.20
25.73
24.73
11.47

15.94
4.22
4.10
3.53
3.53
3.51
1.55

หลังการทดลอง
S.D.
x
158.33
32.60
32.13
29.07
26.47
26.20
11.87

14.25
3.30
3.91
3.43
4.12
3.57
1.60

t
1.667
1.070
1.468
-0.145
1.028
1.824
1.309
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ ใช้กลุ่ มช่ วยเหลื อตนเองกับกลุ่ มที่ ให้การพยาบาลตามปกติ ภายหลังการทดลอง
จาแนกเป็ น โดยรวม และรายด้าน (n = 30)
พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพ
พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพโดยรวม
ด้านโภชนาการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ด้านการจัดการกับความเครี ยด
ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ
ด้านกิจกรรมทางด้านร่ างกาย

กลุ่มทดลอง
S.D.
x
161.47
33.47
33.07
28.80
27.33
26.87
11.93

14.25
4.84
2.81
2.37
3.73
3.96
1.44

กลุ่มควบคุม
S.D.
x
158.33
32.60
32.13
29.07
26.47
26.20
11.87

14.25
3.29
3.91
3.43
4.12
3.57
1.60

t
0.602
0.574
0.751
-0.248
0.604
0.484
0.120

p >0.05
ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่ มช่ วยเหลื อตนเองหลังการ
ทดลองโดยรวมดี กว่าก่ อนการทดลองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ การเปรี ยบเที ย บพบว่าหลังการ
ทดลองดี กว่าก่อนการทดลอง 4 ด้าน คือ ด้านโภชนาการ ด้านความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพ ด้านการ
พัฒนาจิตวิญญาณ และด้านกิจกรรมทางด้านร่ างกาย มี 2 ด้าน คือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านการจัดการกับความเครี ยด พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p < 0.05; ตารางที่ 1)
2. พฤติ กรรมส่ งเสริ ม สุ ขภาพของหญิ งตั้ง ครรภ์วยั รุ่ นโดยรวมและรายด้านที่ ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ ก่อนและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05; ตารางที่ 2)
3. พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของหญิ ง ตั้ง ครรภ์วยั รุ่ นโดยรวม และรายด้า น ที่ ใ ช้ก ลุ่ ม
ช่วยเหลื อตนเองกับกลุ่มที่ให้การพยาบาลตามปกติ ภายหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน (p > 0.05;
ตารางที่ 3)
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่ นกลุ่มทดลอง ภายหลังใช้ กลุ่มช่ วยเหลือตนเองจะมีพฤติกรรม
ส่ งเสริมสุ ขภาพดีกว่ าก่ อนใช้ กลุ่มช่ วยเหลือตนเอง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่าพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่ม
ช่ วยเหลื อ ตนเองหลัง การทดลองโดยรวมดี ก ว่า ก่ อนการทดลองอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ การ
เปรี ยบเที ยบพบว่าหลัง การทดลองดี กว่าก่ อนการทดลอง 4 ด้าน คื อ ด้านโภชนาการ ด้านความ
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รับผิดชอบต่อสุ ขภาพ ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ และด้านกิ จกรรมทางด้านร่ างกาย ซึ่ งสนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั (p < 0.05; ตารางที่ 1) มี 2 ด้านคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้าน
การจัดการกับความเครี ยด พบว่า ไม่ มีค วามแตกต่า งกัน สอดคล้องกับ การศึ กษาของนันทาและ
ต้องจิตต์ (นันทา อ่วมกุลและต้องจิตต์ กาญจโนมัย, 2541) พบว่าการรวมกลุ่มช่ วยเหลื อกันของ
หญิงตั้ง ครรภ์ และมารดาติ ดเชื้ อเอดส์ มี คะแนนเฉลี่ ย ของพฤติ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ และความ
วิตกกังวล ก่อนและหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่าง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การใช้ก ลุ่ ม ช่ วยเหลื อตนเองของหญิ ง ตั้ง ครรภ์ ยึดตามแนวคิ ดที่ ว่า สมาชิ ก ที่ อ ยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน จะมีความรู ้สึกผูกพันใกล้ชิดสนิ ทสนมกัน สมาชิ กทุกคนมีบทบาทเป็ นผูใ้ ห้
และผูร้ ั บการช่ วยเหลื อ และกระบวนการกลุ่ มจะเป็ นแบบไม่หยุดนิ่ ง และมี ปฏิ กิริยาสัมพันธ์ ก ัน
ตลอดเวลา กลุ่ มช่ วยเหลื อตนเองจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์แก่ สมาชิ กในกลุ่ ม คนรอบข้าง ถ้า กลุ่ ม
รวมกันได้ดี มีผลผลิต มีพลังกลุ่ม กลุ่มมีศกั ยภาพ ย่อมก่อให้เกิ ดประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ดังนี้ (ดรุ ณี
ชุณหะวัต, 2550) เป็ นการรวมพลังกลุ่มของผูม้ ีปัญหาเดียวกันที่มีความทุกข์ ความไม่สบายใจ ไม่มี
ทางออก การรวมตัวกันท าให้รับ รู ้ ว่า มี ค นที่ มี ปั ญหาเดี ย วกันมาก มี เพื่ อนซึ่ ง ประสบชะตากรรม
เดี ยวกัน ได้เห็นความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ตระหนักถึ งความสาคัญของการรวมกลุ่มการช่วยเหลื อ
และให้การสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน ทาให้คลายความทุกข์ ปรับตัว และปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการ
ดูแลสุ ขภาพตัวเองดี ข้ ึน ได้เห็ นรู ปแบบตัวอย่างของสมาชิ กในการปฏิ บตั ิตนที่ดีในการแก้ปัญหา
ได้แนวทางที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ บุคคลมีโอกาสได้ระบายความรู้สึก ความเครี ยด ความอึดอัด
ความกลัว ความขับข้องใจ โดยจัดให้กลุ่มมีบรรยากาศแห่ งความไว้วางใจ เปิ ดเผยเป็ นกันเอง มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ มีโอกาสสะท้อนความรู ้ สึก ความคิดของสมาชิ ก รับฟั งปั ญหาที่คล้ายกับตัวเอง
ขจัดปมด้อยเพิ่มการนับถือตนเองมากขึ้น (self esteem) สามารถเสริ มสร้างพลังอานาจให้กบั ตนเอง
(empowerment) สร้างความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง เกิ ดความภาคภูมิใจตัวเองมากขึ้น รู ้สึกตัวเองมีค่าเมื่อ
มีโอกาสได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ได้ทาประโยชน์ให้แก่สมาชิกกลุ่ม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพในทาง
เหมาะสมมากขึ้น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีข้ ึน มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองใน
การดูแลสุ ขภาพของตนเอง สร้างเครื อข่ายในการแก้ปัญหาร่ วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแล
ตัวเอง กลุ่ มมี ศูนย์กลางในการติ ดต่อสื่ อสาร เป็ นแหล่ งข้อมูล แหล่ งรวมจิ ตใจ แก้ปัญหาร่ วมกัน
ทาให้การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองของหญิงตั้งครรภ์ภายหลังการใช้กลุ่มมีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ดีกว่าก่อนการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
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สมมติฐานที่ 2 หญิงตั้งครรภ์ วัยรุ่ นกลุ่มทดลองภายหลังใช้ กลุ่มช่ วยเหลือตนเองจะมีพฤติกรรม
ส่ งเสริมสุ ขภาพดีกว่ ากลุ่มทีใ่ ห้ การพยาบาลตามปกติ
ภายหลังการทดลอง พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่มช่วยเหลื อ
ตนเอง กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ซึ่ งไม่สนับสนุ นสมมติฐาน
การวิจยั (ตารางที่ 3)
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั พบว่า หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่มช่ วยเหลื อตนเองจะมีค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวม และพบว่าเกือบทุกรายด้าน ภายหลังการทดลอง ดีกว่ากลุ่มที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติ มีเพียงด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่มีค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานน้อยกว่า (ตารางที่ 3) ในขณะที่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยรวม
และทุกรายด้าน ก่อนและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 2)
พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับกลุ่มที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นอาจได้รับความรู้และคาแนะนา
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น โดยสื่ ออื่นๆ เช่นการถาม-ตอบ
ในอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ หรื อจากสื่ อการสอนต่างๆ เช่นแผ่นพับ คู่มือ บอร์ดวิชาการ วิดิโอ ซีดี(CD)
ท าให้ ห ญิ ง ตั้ง ครรภ์ไ ด้ข ้อ มู ล และแนวทางในการปฏิ บ ัติ ต นในเรื่ อ งของการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
นอกเหนือจากการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นที่ใช้กลุ่มช่ วยเหลื อตนเอง มีการปฏิ บตั ิพฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ภายหลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลองทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ยกเว้นด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านการจัดการกับความเครี ยด อย่างไรก็ตามพบว่า หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ นทั้ง 2 กลุ่ม มีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ดังนี้
ด้ านปฏิบัติการพยาบาล
1. พยาบาลในหน่วยฝากครรภ์ ควรมีการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านการ
จัดการกับความเครี ยด เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการให้ความรู ้และคาแนะนาอย่างเหมาะสม
แก่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
2. พยาบาลในหน่ วยฝากครรภ์ ควรส่ งเสริ มให้หญิ งตั้งครรภ์มีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ
เพิม่ มากขึ้นโดยมีแนวทางดังนี้
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2.1 พยาบาลควรจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (self–help group) เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีพยาบาล เป็ นผูด้ าเนิ นการกลุ่มพร้อมสรุ ปปั ญหาและ
แนวทางแก้ไข เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ นมีพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ถูกต้อง
2.2 พยาบาลควรจัดกลุ่มเพื่อให้ความรู ้ และให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิพฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น โดยการใช้สื่อการสอนต่างๆ ร่ วมด้วย เช่ นแผ่นพับ คู่มือ
บอร์ ดวิชาการ วิดิโอ หรื อจัดชั้นเรี ยน เป็ นต้น เพื่อให้ขอ้ มูลและแนะแนวทางในการปฏิบตั ิตน ใน
เรื่ องของการส่ งเสริ มสุ ขภาพดังนี้
3. พยาบาลควรนาผลการวิจยั เรื่ อง ผลของการใช้กลุ่มช่ วยเหลื อตนเองต่อพฤติกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น ไปใช้พฒั นางานด้านการพยาบาลต่อหญิงตั้งครรภ์วยั อื่นๆ
หรื อพยาบาลควรจัดให้มีโครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพด้านต่างๆ ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกวัย
ด้ านการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการจัดการกับ
ความเครี ยดในหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ เรื่ องพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ นที่ผวู ้ ิจยั ไม่ได้นามาศึกษาในครั้งนี้ เช่ น การรับรู ้ความสามารถของตนเองของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ น การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพของหญิงตั้งครรภ์วยั รุ่ น และอิทธิ พลด้านสถานการณ์ของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่ น เป็ นต้น
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