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บทคััดย่่อ
	การทบทวนอย่่างเป็็ นระบบครั้้�งนี้้�มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อศึกึ ษารููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์
ในวััยรุ่่�นไทย กลุ่่�มตััวอย่่างคืือ รายงานการวิิจััยในประเทศไทยที่่�ได้้ รัับการตีีพิิมพ์์ระหว่่างปีี พ.ศ. 2550 ถึึง 2561
มีีวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้ องจำำ�นวน 501 เรื่่�อง ผ่่านเกณฑ์์การคััดเลืือก จำำ�นวน 7 เรื่่�อง เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการเก็็บรวบรวม
ข้้ อมููลคืือ แบบสรุุปคุุณลัักษณะงานวิิจััยที่่�พััฒนาโดยสถาบัันโจแอนนาบริิกส์์ วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ สถิิติเิ ชิิงบรรยาย
และวิิเคราะห์์เนื้้�อหา ผลการสัังเคราะห์์สรุุปได้้ ว่่า งานวิิจัยทั้้
ั �ง 7 เรื่่�องมีีความน่่าเชื่่�อถือื ของข้้ อมููลหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
อยู่่�ในระดัับ 2C ทั้้�งนี้้�งานวิิจัยทั้้
ั �งหมดเป็็ นการจััดกระทำำ�ในกลุ่่�มตััวอย่่างวััยรุ่่�นหญิิงไทย รููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกััน
การตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ ประกอบด้้ วย 3 ลัักษณะ คืือ 1) การเสริิมสร้้ างความรู้้� 2) การเสริิมสร้้ างแรงจููงใจ และ
3) เสริิมสร้้ างทัักษะการปฏิิบัติั ิ ซึ่่�งรููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์แต่่ละวิิธีส่ี ง่ ผลให้้ กลุ่่�มทดลอง
มีีความรู้้�และมีีพฤติิกรรมในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์เพิ่่�มขึ้้�น ผลการทบทวนวิิจัยอย่
ั ่างเป็็ นระบบสามารถ
นำำ�ไปจััดทำำ�รููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�นโดยบููรณาการกิิจกรรมให้้ ครอบคลุุม
ทั้้�งการเสริิมสร้้ างความรู้้� เสริิมสร้้ างแรงจููงใจทางบวกและแรงสนัับสนุุนทางสัังคม และเสริิมสร้้ างทัักษะปฏิิบัติั ใิ นการหลีีกเลี่่�ยง
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศและป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์รวมทั้้�งสามารถนำำ�ไปแก้้ ปััญหาสุุขภาพในลัักษณะอื่่�นได้้
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : การตั้้�งครรภ์์วััยรุ่่�น; การตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์; การทบทวนอย่่างเป็็ นระบบ; การผดุุงครรภ์์
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Abstract

The purpose of this systematic review was to explore characteristics of studies focusing on management
models for prevention of unwanted pregnancies among Thai teenagers and to summarize evidence-based
knowledge derived from these studies. The seven research studies published during the year 2007-2018 in
Thailand were selected from 501 studies. The data extraction method developed by the Joanna Briggs Institute
(JBI) was used for data collection. Data were analyzed using descriptive statistics and content analysis. The
results were as follows: all research studies reviewed in this study reached level 2C of the JBI. All of the
samples in the studies were female teenagers. Management models for the prevention of unwanted pregnancies
consisted of health education, motivation and behavioral skills. All management models for the prevention of
unwanted pregnancies could improve knowledge and unwanted pregnancy prevention skills of study groups.
This systematic research could be used to develop a management model for preventing unwanted pregnancy
in teenagers by providing information positive motivation, and social support as well as improving skills to
avoid sexual risk behaviors which can also help solving other health problems.
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ความเป็็นมาและความสำำ�คัญ
ั

� ในช่่วงคาบเกี่่�ยวระหว่่างวััยเด็็กกับั วััยผู้้� ใหญ่่ เป็็ นวััยที่่มี� กี ารเปลี่่�ยนแปลงของพััฒนาการด้้ านร่่างกาย
	วััยรุ่่�นเป็็ นวััยที่่อยู่่�
จิิตใจ อารมณ์์ สัังคม สติิปััญญา และจริิยธรรม จากวััยเด็็กเข้้ าสู่่�วััยผู้้� ใหญ่่ ซึ่่�งการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวมีีผลต่่อการปรัับตััว
และปรัับบทบาทของวััยรุ่่�น และอาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินชีีวิติ ของวััยรุ่่�นต่่อไป คนวััยนี้้�จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงของฮอร์์โมน
ทางเพศทำำ�ให้้ มีอี ารมณ์์และความสนใจทางเพศเพิ่่�มมากขึ้้�น เริ่่�มมีีความรัักแบบหนุ่่�มสาวและมีีการปลดปล่่อยความต้้ องการ
ทางเพศ เช่่น การสำำ�เร็็จความใคร่่ด้้วยตนเอง ซึ่่�งถืือว่่าเป็็ นเรื่่�องปกติิในวััยนี้้� จากการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของวััยรุ่่�นเกี่่�ยวกัับ
ความรัักในทััศนคติิของวััยรุ่่�น ระบุุว่่า วััยรุ่่�นให้้ นิยิ ามความรััก และความสำำ�คัญ
ั กัับความรัักในแง่่มุุมสวยงามเป็็ นเรื่่�องยิ่่�งใหญ่่
เป็็ นความรัักใสๆที่่�มีคี วามจริิงใจต่่อกันั การแสดงออกของความรััก หรืือ การพิิสูจู น์์รัักแท้้ คืือ การมีีความสััมพัันธ์์ทางเพศ
โดยไม่่คาดคิิดว่่า ความรััก หรืือ ความสััมพัันธ์์ทางเพศจะนำำ�พาชีีวิติ ให้้ พบกัับปััญหาที่่�ส่ง่ ผลยุ่่�งยากแก่่ชีีวิตต
ิ ามมา อาทิิ
1
การตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ โรคเอดส์์ โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ เป็็ นต้้ น
	ปััจจุุบันั ปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นมีีแนวโน้้ มเพิ่่�มสููงขึ้้�น ประเทศไทยมีีอัตั ราการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นเป็็ นอัันดัับ 1
ของประเทศในทวีีปเอเชีีย และเป็็ นอัันดัับ 2 ของโลก จากรายงานข้้ อมููลอนามััยแม่่และเด็็ก กระทรวงสาธารณสุุข
ปีี งบประมาณ 2560-25642-4 พบว่่า ร้้ อยละการตั้้�งครรภ์์ซ้ำ�ำ� ในหญิิงอายุุน้้อยกว่่า 20 ปีี คืือ 16.70, 15.99, 14.96,
14.42 และ 13.86 ตามลำำ�ดับั และถึึงแม้้ ว่่าปััจจุุบันั ประเทศไทยมีีพระราชบััญญััติกิ ารป้้องกัันและแก้้ ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์
ในวััยรุ่่�น พ.ศ.25592 เริ่่�มบัังคัับใช้้ เมื่่�อ 29 กรกฎาคม 2559 โดยให้้ วััยรุ่่�นมีีสิทิ ธิิตัดั สิินใจด้้ วยตนเอง และมีีสิทิ ธิิได้้ รัับ
ข้้ อมููลข่่าวสารและความรู้้� ได้้ รัับการบริิการอนามััยการเจริิญพัันธุ์์� ได้้ รัับการรัักษาความลัับและความเป็็ นส่่วนตััว ได้้ รัับ
การจััดสวััสดิิการสัังคมอย่่างเสมอภาคไม่่ถููกเลืือกปฏิิบัติั ิ และได้้ รัับสิิทธิิอื่่�นใดที่่�เป็็ นไปเพื่่�อประโยชน์์ตามพระราชบััญญััตินี้้ิ �
อย่่างถููกต้้อง ครบถ้้ วน เพีียงพอ และกำำ�หนดให้้ สถานศึึกษา สถานบริิการสุุขภาพ และสถานประกอบการดำำ�เนิินการป้้องกััน
และแก้้ ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น รวมทั้้�งให้้ มีกี ารจััดสวััสดิิการสัังคมที่่�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและแก้้ ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์
ในวััยรุ่่�น ได้้ แก่่ จััดให้้ มีีการเรีียนการสอนเรื่่�องเพศวิิถีศึี กึ ษา จััดให้้ มีรี ะบบการดููแล ช่่วยเหลืือ และคุ้้�มครองนัักเรีียน
หรืือนัักศึกึ ษาซึ่่�งตั้้�งครรภ์์ ให้้ ข้้อมููลข่่าวสารและความรู้้�เกี่่�ยวกัับการป้้องกัันและแก้้ ไขปััญหาการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น จััดให้้ มีี
บริิการและต้้ องช่่วยเหลืือให้้ คำ�ำ ปรึึกษาและบริิการอนามััยการเจริิญพัันธุ์์�ที่่ไ� ด้้ มาตรฐาน เป็็ นต้้ น ขณะเดีียวกัันสำำ�นักอ
ั นามััย
การเจริิญพัันธุ์์� กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมกัับองค์์กรภาครััฐและเอกชนได้้ จัดั โครงการ “Young Love รัักเป็็ น
ปลอดภััย” เพื่่�อให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับเพศและเพศสััมพัันธ์์ผ่่านกิิจกรรมต่่างๆ และสื่่�อออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ ปีี
พ.ศ. 25565 แต่่อัตั ราการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นกลัับยัังอยู่่�ในอััตราที่่�สูงู กว่่าเป้้าหมายที่่�กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข
กำำ�หนด คืือ ไม่่เกิิน 13.503 นอกจากนี้้�จากรายงานผลการสำำ�รวจการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นและการช่่วยเหลืือแม่่วััยรุ่่�น
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ พ.ศ. 25616 ยัังพบว่่า หญิิงวััยรุ่่�น อายุุ 10-19 ปีี ร้้ อยละ 61.2
ไม่่ตั้้�งใจที่่�จะตั้้�งครรภ์์ไม่่ตั้้�งใจ และร้้ อยละ 69.4 ไม่่พร้้ อมที่่�จะดููแลบุุตร และจากการศึึกษาของสำำ�นักอ
ั นามััยการเจริิญพัันธุ์์�
6
กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข พ.ศ.2561 พบว่่า อััตราการป่่วยด้้ วยโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�นและ
เยาวชน อายุุ 15-24 ปีี มีีอัตั ราเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องจากอััตรา 80.8 ใน พ.ศ. 2553 เป็็ น 189.5 ใน พ.ศ. 2561
จะเห็็นได้้ ว่่าการตั้้�งครรภ์์วััยรุ่่�นยัังคงเป็็ นปััญหาของประเทศที่่�จะต้้ องให้้ การดููแลแก้้ ไข
จากที่่�ผู้้� เขีียนและคณะได้้ ศึกึ ษาความรู้้� และเจตคติิในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์และโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์
ของวััยรุ่่�นในกลุ่่�มนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้ นของโรงเรีียนในเขตเทศบาลนครสุุราษฎร์์ธานีี จำำ�นวน 558 คน
ที่่�เข้้ าร่่วมโครงการ “ก้้ าวสู่่�วัยั ใสอย่่างมีีคุุณภาพ” พบว่่า หลัังการเข้้ าร่่วมโครงการกลุ่่�มตััวอย่่างมีีคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้�เพิ่่�มขึ้้�น
โดยความรู้้�ก่่อนและหลัังเข้้ าร่่วมโครงการของกลุ่่�มตััวอย่่างมีีคะแนนแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.01) และเจตคติิ
ก่่อนและหลัังเข้้ าร่่วมโครงการแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.05) เช่่นกััน โดยผลการวิิจัยั สรุุปว่่ารููปแบบกิิจกรรม
การให้้ ความรู้้�แก่่กลุ่่�มตััวอย่่างสามารถปรัับความรู้้�และเจตคติิภายหลัังเข้้ าร่่วมกิิจกรรมได้้ อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั 7 อย่่างไรก็็ตาม
การเปลี่่�ยนแปลงเจตคติิให้้ เกิิดเป็็ นค่่านิิยมนั้้�นควรมีีการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง และขยายขอบเขตการมีีส่่วนร่่วม
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ของครอบครััว และชุุมชน ผู้้�เขีียนจึึงสนใจที่่�จะทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็ นระบบเพื่่�อค้้นหาหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เกี่่�ยวกัับ
รููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�น เพื่่�อบูรู ณาการหลัักฐานเชิิงประจัักษ์จั์ ดั ทำำ�แนวทางปฏิิบัติั ิ
ในการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�นได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

วััตถุุประสงค์์

เพื่่�อศึึกษารููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�นไทยโดยการทบทวนวรรณกรรม
อย่่างเป็็ นระบบ

กรอบแนวคิิด

	การทบทวนวรรณกรรมครั้้�งนี้้�ผู้้� เขีียนได้้ ใช้้ การทบทวนวรรณกรรมแบบบููรณาการ (integrative review) โดยรวบรวม
งานวิิจัยที่่
ั �เกี่่�ยวข้้ องกัับรููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์ในวััยรุ่่�นไทยตามกรอบแนวคิิดทฤษฎีี
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory)8 และ กรอบแนวคิิดการให้้ ข้้อมูลู การสร้้ างแรงจููงใจและทัักษะในการป้้องกััน
(The Information Motivation Behavioural Skills Model)9 การทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็ นระบบแบบบููรณาการ
ตามกระบวนการทบทวนอย่่างเป็็ นระบบของสถาบัันโจแอนนาบริิกส์์ (Joanna Briggs Institute)10 ในการสืืบค้้ นงานวิิจัยั
คััดกรองรายงานการวิิจััย ประเมิินคุุณภาพรายงานการวิิจััย การสกััดข้้ อมููล การสัังเคราะห์์ข้้อมููล และการนำำ�เสนอผล
การสัังเคราะห์์ข้้อมููล งานวิิจััยที่่�นำ�ำ มาสัังเคราะห์์เป็็ นงานวิิจััยปฐมภููมิที่่ิ �ตีพิี ิมพ์์ทั้้�งที่่�เป็็ นภาษาไทยและภาษาอัังกฤษที่่�รายงานไว้้
ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2550 ถึึงปีี พ.ศ. 2561 ซึ่่�งศึึกษาเกี่่�ยวกัับผลลััพธ์์ของการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์
ในวััยรุ่่�นไทยโดยใช้้ โปรแกรมประยุุกต์์ เช่่น การให้้ ความรู้้�ผ่่านการกิิจกรรมต่่างๆ การวิิเคราะห์์สถานการณ์์และสะท้้ อนคิิด
การเรีียนรู้้�ผ่่านตััวแบบ เป็็ นต้้ น ซึ่่�งโปรแกรมดัังกล่่าวมุ่่�งหวัังให้้ วััยรุ่่�นมีีความรู้้�ในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ ตระหนัักรู้้�
ในคุุณค่่าของตนเอง และมีีพฤติิกรรมการป้้องกัันการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่่อนวััยและป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์

ระเบีียบวิิธีีการ

	การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็ นการทบทวนอย่่างเป็็ นระบบจากรายงานวิิจััยปฐมภููมิิที่่�ศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับผลลััพธ์์ของการใช้้ รูปู แบบ
การจััดการเพื่่�อการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�นไทย โดยคััดเลืือกจากรายงานการวิิจััยที่่�ตีพิี ิมพ์์ทั้้�งที่่�เป็็ น
ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ที่่�รายงานไว้้ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2550 ถึึงปีี พ.ศ. 2561 มีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดหััวข้้ อและวััตถุุประสงค์์สำ�ำ หรัับทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับรููปแบบการจััดการเพื่่�อการป้้องกััน
การตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�น
2. สืืบค้้ นและรวบรวมวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
		 2.1 กำำ�หนดวิิธีกี ารสืืบค้้ นวรรณกรรม มีี 2 วิิธีี คืือ 1) การสืืบค้้ นในฐานข้้ อมููลอิิเลคทรอนิิคส์์ทางวิิทยาศาสตร์์
สุุขภาพ (health science electronic databases) ผ่่านระบบข้้ อมููลที่่�มีบี ริิการในห้้ องสมุุด ได้้ แก่่ PubMed, CINAHL,
ProQuest Medical Library, Wiley Online Library, Science Direct, Springer Link, Cochrane systematic reviews database,
Scopus และฐานข้้ อมูลู วิิทยานิิพนธ์์ในประเทศไทย และ 2) การสืืบค้้ นโดยการไล่่ตามรายการอ้้ างอิิง (chasing citation)
จากรายการอ้้างอิิงที่่ป� รากฏในบทความหลัักที่่มี� เี นื้้�อหาเกี่่�ยวข้้ องกัับผลลััพธ์์ของการใช้้ รูปู แบบการจััดการเพื่่�อการป้้องกััน
การตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�น
		 2.2 กำำ�หนดคำำ�สำ�คั
ำ ัญ (key words) ในการสืืบค้้ นทั้้�งภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ประกอบด้้ วย วััยรุ่่�นหญิิงไทย
การตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ รููปแบบการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ ผลลััพธ์์ของการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์
women adolescents, women teenage, unwanted pregnancy, the effect of safe- sex, outcomes of management
methods for preventing unwanted pregnancy
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

		 2.3 กำำ�หนดระยะเวลาในการสืืบค้้ น คืือ งานวิิจััยที่่�รายงานไว้้ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2550 ถึึง ปีี พ.ศ. 2561 ผลการสืืบค้้ น
พบว่่า มีีวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้ อง จำำ�นวน 501 เรื่่�องที่่�นำ�ำ เข้้ าสู่่�ขั้้�นตอนการคััดเลืือกงานวิิจััย
3. คััดเลืือกงานวิิจัยั โดยผู้้�ทบทวนวรรณกรรม จำำ�นวน 3 คน และคััดเลืือกงานวิิจัยั จากสาระที่่�ตรงกัับประเด็็นที่่�ศึกึ ษา
โดยกำำ�หนดเงื่่�อนไขการคััดเลืือกงานวิิจััย รายละเอีียดดัังภาพที่่� 1 ดัังนี้้�
		 3.1 เกณฑ์์การคััดเลืือกเข้้ า (inclusion criteria) คืือ
			
1) รายงานวิิจััยที่่�ตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ทางวารสาร รายงานวิิจััย และวิิทยานิิพนธ์์/ดุุษฎีีนิิพนธ์์ทั้้�งที่่�เป็็ น
ภาษาไทยหรืือภาษาอัังกฤษ
			
2) รููปแบบงานวิิจัยั เป็็ นการวิิจัยั เชิิงทดลองที่่�มีกี ารออกแบบโดยมีีกลุ่่�มควบคุุมและมีีการสุ่่�มตััวอย่่าง
เข้้ ารัับการทดลอง (RCTs) หรืือ การวิิจััยกึ่่�งทดลอง (quasi experimental research) หรืือ one group pretest-posttest
design ที่่�มีคี วามสมบููรณ์์ในการวิิจัยทุ
ั ุกขั้้�นตอนและมีีการรายงานค่่าสถิิติที่่ิ �จำ�ำ เป็็ นเพีียงพอสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ
			
3) ประชากร/กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ วััยรุ่่�นหญิิงไทย
			
4) ขอบเขตของตััวแปรที่่�ศึกึ ษา ได้้ แก่่ รููปแบบในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์
			
5) สถานที่่�ทำ�วิ
ำ ิจััย เป็็ นงานวิิจััยที่่�ศึกึ ษาในประเทศไทย
		 3.2 เกณฑ์์การคััดออก (exclusion criteria) คืือ
			
1) งานวิิจััยที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้ องกัับรููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์
			
2) เป็็ นงานวิิจััยเชิิงพรรณนา
			
3) เป็็ นงานวิิจััยที่่�ไม่่ได้้ เป็็ นการจััดกระทำำ�ในกลุ่่�มวััยรุ่่�นหญิิงเท่่านั้้�น
ผลการคััดเลืือกพบว่่า มีีงานวิิจััยที่่�เป็็ นไปตามเงื่่�อนไขที่่�กำ�ำ หนด จำำ�นวน 7 เรื่่�อง ที่่�นำ�ำ เข้้ าสู่่�ขั้้�นตอนการทบทวน
วรรณกรรม ดัังแสดงในภาพที่่� 1

ภาพที่่� 1 ขั้้�นตอนการคััดเลืือกงานวิิจััยเข้้ าสู่่�การทบทวน
4. ประเมิินความน่่าเชื่่�อถือื ของงานวิิจัยที่่
ั �นำ�ำ เข้้ าสู่่�การทบทวน โดยผู้้�ทบทวนวรรณกรรมจำำ�นวน 3 คน อ่่านรายงานวิิจัยั
ที่่�สืบื ค้้ นได้้ และแยกกัันประเมิินคุุณภาพงานวิิจัยอย่
ั ่างอิิสระตามรายการในแบบประเมิินคุุณภาพงานวิิจัยซึ่่
ั �งครอบคลุุม
ระเบีียบวิิธีวิี ิจััย/กลุ่่�มตััวอย่่าง วิิธีกี ารจััดกระทำำ�และวััดผลลััพธ์์ ผลการวิิจััย ข้้ อเสนอแนะจากผู้้�วิิจััย และระดัับความน่่าเชื่่�อถือื
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ของผลงานวิิจัยั โดยงานวิิจัยที่่
ั �มีคุี ณ
ุ ภาพคืือต้้องผ่่านเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ที่่�ยอมรัับได้้ มากกว่่า หรืือเท่่ากัับ 5 คะแนนจาก 10 คะแนน
บัันทึึกการสกััดข้้ อมููล นำำ�ข้้อมููลจากการรวบรวมมาพิิจารณาเปรีียบเทีียบกัันเพื่่�อตรวจสอบความตรงของเนื้้�อหาโดยใช้้
มติิ 2 ใน 3
5. วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และสรุุปผลการทบทวน โดยการสัังเคราะห์์ในลัักษณะบรรยายเชิิงเนื้้�อหาครอบคลุุมลัักษณะ
และผลลััพธ์์โดยการสรุุปให้้ เข้้ าใจในประเด็็นเกี่่�ยวกัับรููปแบบการจััดการเพื่่�อการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์
ในวััยรุ่่�นไทยตามแนวคิิดทฤษฎีีความสามารถของตนเอง และ แนวคิิด การให้้ ข้้อมูลู การสร้้ างแรงจููงใจและทัักษะในการป้้องกััน
6. นำำ�เสนอผลการทบทวนใช้้ การนำำ�เสนอแบบตารางประกอบการบรรยายเชิิงเนื้้�อหาเพื่่�อให้้ เห็็นภาพชััดเจนและ
สามารถนำำ�ไปประยุุกต์ไ์ ด้้ ง่่าย

จริิยธรรมการวิิจัยั

	การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็ นการทบทวนอย่่างเป็็ นระบบ ไม่่ได้้ มีีการศึึกษาโดยตรงกัับมนุุษย์์ อย่่างไรก็็ตามผู้้�วิิจััยได้้ ขอ
เอกสารรัับรองจริิยธรรมการวิิจัยั โดยคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ของวิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี สุุราษฎร์์ธานีี
เลขที่่� 2519/15

ผลการวิิจัยั

ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็ นระบบพบว่่า งานวิิจัยที่่
ั �ศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับรููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์
ไม่่พึึงประสงค์์ในประเทศไทย ที่่�เผยแพร่่ระหว่่างปีี พ.ศ. 2550 ถึึง ปีี พ.ศ. 2561 มีีค่่อนข้้ างหลากหลาย แต่่มีเี พีียงจำำ�นวน
7 ชิ้้�น ที่่�มีีลัักษณะตรงตามวััตถุุประสงค์์ของการทบทวนฯ ดัังแสดงในตารางที่่� 1 และมีีรายละเอีียดที่่�น่่าสนใจดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้ อยละของงานวิิจััย จำำ�แนกตามลัักษณะข้้ อมููลทั่่�วไปของงานวิิจััย (n=7)
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

1. ลัักษณะงานวิิจััย งานวิิจััยทั้้�งหมด 7 เรื่่�อง เป็็ นงานวิิจััยปฐมภููมิิที่่�ตีพิี ิมพ์์เผยแพร่่ในประเทศไทยระหว่่างปีี
พ.ศ.2550- พ.ศ. 2561 บทความวิิจัยทั้้
ั �ง 7 เรื่่�อง คิิดเป็็ นร้้ อยละ 100 โดยทุุกเรื่่�องตีีพิมิ พ์์เป็็ นภาษาไทยแต่่มีบี ทคััดย่่อ
ภาษาอัังกฤษ และมีีรูปู แบบการวิิจัยั เป็็ นวิิจัยกึ่่
ั �งทดลอง ซึ่่�งจััดอยู่่�ในระดัับ 2C ตามเกณฑ์์ความน่่าเชื่่�อถือื ของหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ของสถาบัันโจแอนนาบริิกส์์
2. รููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�น มีีวิธีิ กี ารจััดกระทำำ�โดยการใช้้ โปรแกรม
ประยุุกต์แ์ นวคิิดความสามารถของตนเองของแบนดููรา จำำ�นวน 3 เรื่่�อง11-13 โปรแกรมประยุุกต์แ์ นวคิิดการให้้ ข้้อมููล
การสร้้ างแรงจููงใจ และทัักษะในการป้้องกััน จำำ�นวน 2 เรื่่�อง14-15 โปรแกรมประยุุกต์แ์ นวคิิดแบบแผนความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ
จำำ�นวน 1 เรื่่�อง16 และโปรแกรมประยุุกต์แ์ นวคิิดทัักษะชีีวิิตร่่วมกัับแรงสนัับสนุุนทางสัังคม จำำ�นวน 1 เรื่่�อง17 โดยรููปแบบ
การจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ มีี 3 ลัักษณะ คืือ
		 1) การเสริิมสร้้ างความรู้้�ในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์11-17 โดยใช้้ กิจิ กรรมที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้
หญิิงวััยรุ่่�นมีีความตั้้�งใจ หรืือใส่่ใจ ซึึมซาบ/จดจำำ� และนำำ�กระทำำ�ตามสิ่่ง� ที่่�ได้้ เรีียนรู้้� ได้้ แก่่ การบรรยายประกอบสื่่�อวีดีี ทัี ศน์
ั ์
สื่่�อออนไลน์์ การอภิิปรายกลุ่่�ม เกมส์์บััตรคำำ� บทบาทสมมติิ การถ่่ายทอดความรู้้�โดยแกนนำำ�กลุ่่�มเพื่่�อน/ตััวแบบ
สถานการณ์์ตัวั อย่่าง การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ เป็็ นต้้ น ซึ่่�งทำำ�ให้้ วัยรุ่่�
ั นมีีคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้�ในเรื่่�องผลกระทบจาก
การมีีเพศสััมพัันธ์์และโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ และการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ในระยะหลัังทดลองและระยะติิดตามผล
พบว่่า ดีีกว่่าก่่อนทดลอง และ ดีีกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p<.001 และ p<.05)12,14-17
		 2) การเสริิมสร้้ างแรงจููงใจในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์11-15, 17 โดยใช้้ กิจิ กรรมที่่�หลากหลาย
เพื่่�อให้้ หญิิงวััยรุ่่�นรัับรู้้� ความสามารถของตนเอง เกิิดความตระหนัักในคุุณค่่าของตััวเอง มีีทัศั นคติิเชิิงบวกในการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรม ได้้ แก่่ การอภิิปรายกลุ่่�มโดยใช้้ สื่่�อกระตุ้้�น เช่่น บทบาทสมมติิ หนัังสั้้�น วีีดีทัี ศน์
ั ์ ภาพนิ่่�ง ตััวแบบ สถานการณ์์จำ�ำ ลอง
เป็็ นต้้ น การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ การสะท้้อนคิิด โดยมีีการให้้ แรงสนัับสนุุนทางสัังคมโดยการให้้ คำ�ำ แนะนำำ� ให้้ คำ�ำ ปรึึกษา
ติิดตามเยี่่�ยม และติิดตามพููดคุุยให้้ กำ�ลั
ำ งั ใจผ่่านช่่องทางสื่่�อสารต่่างๆ เพื่่�อให้้ หญิิงวััยรุ่่�นมีีความมั่่�นใจในการหลีีกเลี่่�ยง
การมีีเพศสััมพัันธ์์ก่่อนวััยและไม่่ตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์12 ซึ่่�งทำำ�ให้้ วััยรุ่่�นมีีคะแนนการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตนสููงกว่่า
ก่่อนการทดลอง และสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.00)11 มีีความมั่่�นใจในการหลีีกเลี่่�ยงการมีีเพศสััมพัันธ์์
และการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์หลัังเข้้ าร่่วมโปรแกรมมากกว่่าก่่อนเข้้ าร่่วมโปรแกรมอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติที่่ิ � (p<.01)
13
และไม่่พบการตั้้�งครรภ์์ หลัังเข้้ าร่่วมโปรแกรม 10 เดืือน มีีคะแนนเฉลี่่�ยทัศั นคติิ การรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง
การรัับรู้้�ความสามารถการตััดสิินใจ และพฤติิกรรมป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์สูงู กว่่าก่่อนการทดลองอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ
14-15
(p<.001) และสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p<.001และ p<.05) มีีความเชื่่�อด้้านสุุขภาพต่่อ
การเกิิดปััญหาสุุขภาพ และด้้ านการรัับรู้้�ความรุุนแรงของปััญหาสุุขภาพ สููงกว่่าก่่อนการได้้ รัับโปรแกรมอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั
16
ทางสถิิติิ (p<.001) และสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p<.001)
		 3) เสริิมสร้้ างทัักษะการปฏิิบัติั ใิ นการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์11,13-16 โดยใช้้ กิจิ กรรมที่่�หลากหลาย
ในการฝึึ กทักั ษะการปฏิิเสธและการเจรจาต่่อรอง รวมทั้้�งทัักษะการตััดสิินใจและแก้้ ปััญหา ได้้ แก่่ การแสดงบทบาทสมมติิ
ร่่วมกัับการอภิิปรายกลุ่่�ม สาธิิตและสาธิิตย้้อนกลัับ ฝึึ กปฏิิบัติั ใิ นสถานการณ์์จำ�ำ ลอง เป็็ นต้้ น เพื่่�อให้้ หญิิงวััยรุ่่�นสามารถปฏิิบัติั ิ
ในการปฏิิเสธ/เจรจาต่่อรองเพื่่�อป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ ตลอดจนสามารถตััดสิินใจและแก้้ ไขปัั ญหาเพื่่�อ
ป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ได้้ ซึ่่�งทำำ�ให้้ วัยรุ่่�
ั นมีีคะแนนพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศต่ำำ��กว่่าก่่อนการทดลอง และต่ำำ��กว่่า
กลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.001)11-12,15 และไม่่พบการตั้้�งครรภ์์ในนัักเรีียนวััยรุ่่�นหญิิงกลุ่่�มเสี่่�ยงทางเพศ
หลัังเข้้ าร่่วมโปรแกรม 10 เดืือน14
3. ภาพรวมของงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับรููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�นมีีความ
หลากหลายทั้้�งวิิธีกี ารจััดกระทำำ� วิิธีกี ารประเมิินผลลััพธ์์ และระยะเวลาในการประเมิินผลลััพธ์์ ดัังสรุุปในตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 รููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�นไทย (n=7)
ผู้้แ� ต่่ง (ปีี)

วิิธีีการจััดกระทำำ�และการวััดผลลััพธ์์

Pusuwun S.
วิิธีีการจััดกระทำำ�: กลุ่่�มทดลองได้้ รัับโปรแกรมพััฒนาทัักษะ
11
et al. (2013) การป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ โดยประยุุกต์แ์ นวคิิด
ความสามารถของตนเองของแบนดููรา ทั้้�งหมด 3 ครั้้�ง (สััปดาห์์ละ
2 ครั้้�ง) เฉลี่่�ยครั้้�งละ 2 ชั่่�วโมง 48 นาทีี ดัังนี้้� ครั้้�งที่่� 1 เสริิมสร้้ าง
ด้้ านเจตคติิ ผ่่านกิิจกรรมใครเอ่่ยวาดรููปแทนตััวตััวตนของฉััน
และทางเลืือก ครั้้�งที่่� 2 เสริิมสร้้ างด้้ านความรู้้� เกี่่�ยวกัับการป้้องกััน
พฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ และครั้้�งที่่� 3 เสริิมสร้้ างด้้ านทัักษะ ได้้ แก่่
ทัักษะการปฏิิเสธและการเจรจาต่่อรองเพื่่�อป้้องกัันพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ ทัักษะการตััดสิินใจและการแก้้ ไขปัั ญหาผ่่าน
กิิจกรรมรู้้�ว่่าเสี่่�ยงจะเลี่่�ยงอย่่างไร
การวััดผลลััพธ์์: ประเมิินพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศและการรัับรู้้�
สมรรถนะแห่่งตนในการป้้องกัันพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศก่่อน
และหลัังได้้ รัับโปรแกรม
Yanasan B, วิิธีีการจััดกระทำำ�: กลุ่่�มทดลองได้้ รับั โปรแกรมการพััฒนาทัักษะ
et al.12 (2015) ในการสื่่�อสารเรื่่�องเพศโดยประยุุกต์์แนวคิิดความสามารถ
ของตนเองของแบนดููรา โดยใช้้ แกนนำำ�กลุ่่�มเพื่่�อนให้้ มีคี วามรู้้�
และทัักษะโดยการฝึึ กถ่่ายทอดความรู้้�สู่่�เพื่่�อนนัักเรีียนผ่่าน
กระบวนการกลุ่่�มและการให้้ ข้้อมููลย้้ อนกลัับ จำำ�นวน 3 ครั้้�ง
ระยะเวลา 2 สััปดาห์์
การวััดผลลััพธ์์: ประเมิินความรู้้�ในเรื่่�องผลกระทบของการมีี
เพศสััมพัันธ์์และโรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ การรัับรู้้� ความสามารถ
ตนเองในการยืืนยัันในความคิิดเห็็น การปฏิิเสธ และการต่่อรอง
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่ อการมีีเพศสััมพัันธ์์ และ
พฤติิกรรมป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อการมีีเพศสััมพัันธ์์ ก่่อน-หลััง
สิ้้�นสุุดการทดลอง และติิดตามผล 9 สััปดาห์์
Danpradit P, วิิธีีการจััดกระทำำ�: กลุ่่�มทดลองได้้ รัับโปรแกรมการประยุุกต์ใ์ ช้้
et al.13 (2018) ทฤษฎีีความสามารถตนเองและการสร้้ างเสริิมทัักษะชีีวิตร่
ิ ่วมกัับ
การให้้ คำ�ำ ปรึึกษาทางเพศด้้ วยเครืือข่่ายออนไลน์์ทางโทรศััพท์์
โดยประยุุกต์ท์ ฤษฎีีความสามารถตนเองของแบนดููรา โดยจััด
กิิจกรรม จำำ�นวน 3 วััน ประกอบด้้ วย วัันที่่� 1 กิิจกรรมกลุ่่�มสััมพัันธ์์
บรรยายความรู้้�ประกอบสื่่�อวีีดีีทััศน์์ นำำ�เสนอต้้ นแบบจาก
สถานการณ์์จริิง และการสะท้้ อนคิิด วัันที่่� 2 บรรยายความรู้้�
เสนอตััวแบบจากภาพนิ่่�ง“ความทุุกข์์ทรมานของแม่่วััยใส”
และ วัันที่่� 3 บรรยายความรู้้� และฝึึ กปฏิิบัติั ทัิ กั ษะการปฏิิเสธ
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หลัังได้้ รัับโปรแกรมฯ กลุ่่�มทดลอง
มีีคะแนนการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตน
สููงกว่่าก่่อนการทดลอง และสููงกว่่า
กลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญั ทางสถิิติิ
(p<.00) และมีีคะแนนพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศต่ำำ��กว่่าก่่อนการทดลอง
และต่ำำ��กว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ (p<.001)

ทดลองมีีคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้� ในเรื่่�อง
ผลกระทบจากการมีีเพศสััมพัันธ์์
และโรคติิ ด ต่่ อ ทางเพศสััม พัั น ธ์์
การรัับรู้้� ความสามารถตนเองในการ
ยืืนยัันในความคิิดเห็็น การปฏิิเสธ และ
การต่่อรองเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรม
เสี่่�ยงในการมีีเพศสััมพัันธ์์สููงกว่่ า
ก่่อนการทดลองอย่่ างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญ
ทางสถิิติิ (p<.05) และสููงกว่่ากลุ่่�ม
ควบคุุมอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ
(p<.001)
หลัังได้้ รัับโปรแกรมฯ กลุ่่�มทดลองมีี
ความมั่่�นใจในการหลีีกเลี่่�ยงการมีีเพศ
สััมพัันธ์์และการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์
หลัังเข้้ าร่่วมโปรแกรมมากกว่่าก่่อน
เข้้ าร่่วมโปรแกรมอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ญ
ั
ทางสถิิติิที่่� (p<0.01) และไม่่พบ
การตั้้�งครรภ์์ในนัักเรีียนวััยรุ่่�นหญิิง
กลุ่่�มเสี่่�ย งทางเพศ หลัั ง เข้้ า ร่่ ว ม
โปรแกรม 10 เดืือน
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข
วิิธีีการจััดกระทำำ�และการวััดผลลััพธ์์

การวััดผลลััพธ์์: ประเมิินความมั่่�นใจในการหลีีกเลี่่�ยงการมีี
เพศสััมพัันธ์์และการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ ก่่อน-หลัังสิ้้�นสุุด
การทดลอง และติิดตามจำำ�นวนการตั้้�งครรภ์์หลัังเข้้ าร่่วมโปรแกรมฯ
ครบ 10 เดืือน
Kingmala C, วิิธีีการจััดกระทำำ�: กลุ่่�มทดลองได้้ รัับโปรแกรมการป้้องกััน
et al.14 (2015) การตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�นหญิิงโดยประยุุกต์แ์ นวคิิดการให้้ ข้้อมููล
การสร้้ างแรงจููงใจ และทัักษะในการป้้องกััน โดยมีีการจััดกิิจกรรม
จำำ�นวน 3 ครั้้�ง ระยะเวลา 3 สััปดาห์์ ดัังนี้้� สััปดาห์์ที่่� 1 กิิจกรรม
การให้้ ข้้อมูลู ข่่าวสาร ผ่่านรููปแบบ การบรรยาย การอภิิปรายกลุ่่�ม
และการนำำ�เสนอ สััปดาห์์ที่่� 2 การสร้้ างแรงจููงใจ โดยการให้้
ดููหนัังสั้้�นและร่่วมกัันอภิิปรายผ่่านรููปแบบ การอภิิปรายกลุ่่�ม
และการนำำ�เสนอ และ สััปดาห์์ที่่� 3 การพััฒนาทัักษะการปฏิิเสธ
ผ่่านรููปแบบการแสดงบทบาทสมมติิ และการอภิิปรายกลุ่่�ม
การวััดผลลััพธ์์: ประเมิินความรู้้� ทััศนคติิ การรัับรู้้� ความสามารถ
ของตนเอง และ พฤติิกรรมการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น
ก่่อน-หลัังสิ้้�นสุุดการทดลอง และติิดตามผล 5 สััปดาห์์
Jaiyasit R,
วิิธีีการจััดกระทำำ�: กลุ่่�มทดลองได้้ รัับโปรแกรมการประยุุกต์์
15
et al. (2018) แนวคิิดการให้้ ข้้อมููล การสร้้ างแรงจููงใจ และการฝึึ กทักั ษะใน
การป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ ระยะเวลา 3 สััปดาห์์ โดยจััดกิิจกรรม
3 ครั้้�งๆละ 1 ชั่่�วโมง 30 นาทีี ดัังนี้้� ครั้้�งที่่� 1 ให้้ ข้้อมููลข่่าวสาร
ผ่่ านการดููวีีดีีโอ บรรยายและสรุุป สร้้ างแรงจูู งใจผ่่ านการ
อภิิปรายกลุ่่�ม และ ฝึึ กทักั ษะปฏิิบัติั ผ่ิ ่านการอภิิปรายและมอบ
หมายให้้ บันั ทึึกพฤติิกรรมป้้องกัันและพฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อการ
ตั้้�งครรภ์์ ครั้้�งที่่� 2 สร้้ างแรงจููงใจ ผ่่านการดููวีีดีโี อและอภิิปราย
ร่่วมกััน ให้้ ข้้อมููลข่่าวสาร ผ่่านการเล่่มเกมส์์จัับคู่่�บััตรคำำ� และ
ฝึึ กทัั ก ษะการปฏิิ เ สธผ่่ า นการแสดงบทบาทสมมติิ ต าม
สถานการณ์์จำ�ำ ลอง และ ครั้้�งที่่� 3 สร้้ างแรงจููงใจ “เราเป็็ นได้้ ”
โดยการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ประสบการณ์์กัับนัักเรีียนหญิิงใน
โรงเรีียนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิตการเรีียนและสะท้้ อนคิิด
การวััดผลลััพธ์์: ประเมิินความรู้้� ทััศนคติิ การรัับรู้้�ความ
สามารถการตััดสิินใจ และ พฤติิกรรมการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์
ก่่อน-หลัังสิ้้�นสุุดการทดลองทัันทีี และติิดตามผล 13 สััปดาห์์
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ภายหลัังได้้ รับั โปรแกรมฯ กลุ่่�มทดลอง
มีีคะแนนเฉลี่่�ยความรู้้� การรัับรู้้�ความ
สามารถของตนเอง และพฤติิกรรม
ป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ สููงกว่่าก่่อนการ
ทดลองอย่่ างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ
(p<.001) และสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม
อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.001)
แต่่ในระยะติิดตามผล พบว่่า กลุ่่�ม
ทดลอง และกลุ่่�มควบคุุมมีีการรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองและทััศนคติิ
ต่่อการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่แตก
ต่่างกััน (p>.05)
ภายหลัั งได้้ รัับโปรแกรมฯ กลุ่่�ม
ทดลองมีี ค ะแนนเฉลี่่� ย ความรู้้�
ทััศนคติิ การรัับรู้้�ความสามารถการ
ตััดสิินใจ และพฤติิกรรมป้้องกััน
การตั้้�งครรภ์์ในระยะหลัังทดลอง
และระยะติิดตามผล พบว่่า ดีีกว่่าก่่อน
ทดลอง และดีี กว่่ า กลุ่่�มควบคุุ ม
อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p<.05)

Nursing Journal of the Ministry of Public Health
ผู้้แ� ต่่ง (ปีี)

วิิธีีการจััดกระทำำ�และการวััดผลลััพธ์์

Rattananam S, วิิธีีการจััดกระทำำ�: กลุ่่�มทดลองได้้ รัับโปรแกรมส่่งเสริิมการมีี
et al.16 (2015) เพศสััมพัันธ์์ที่่�ปลอดภััย โดยประยุุกต์แ์ นวคิิดแบบแผนความเชื่่�อ
ด้้ านสุุขภาพ มีีการจััดกิิจกรรม จำำ�นวน 4 ครั้้�งละ30 นาทีี – 1 ชั่่�วโมง
30 นาทีี ดัังนี้้� ครั้้�งที่่� 1 สร้้ างสััมพัันธภาพ ครั้้�งที่่� 2 ให้้ ความรู้้�
พููดคุุยและค้้ นหาปััญหาอุุปสรรคเพื่่�อช่่วยหาแนวทางแก้้ไขปััญหา
ครั้้�งที่่� 3 ให้้ ความรู้้� สาธิิตและฝึึ กทักั ษะการใช้้ ถุุงยางอนามััย
และฝึึ กทักั ษะการสื่่�อสาร และ ครั้้�งที่่� 4 ติิดตามและให้้ กำ�ลั
ำ ัง
ใจทางโทรศััพท์์
การวััดผลลััพธ์์: ประเมิินความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ และ
การรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตน ก่่อน-หลัังสิ้้�นสุุดการทดลอง และ
ติิดตามผล 1 เดืือน
Sangchart E. & วิิธีีการจััดกระทำำ�: กลุ่่�มทดลองได้้ รัับโปรแกรมสุุขศึึกษาร่่วมกัับ
Duangsong R.17 การใช้้ สื่่�ออิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ (Facebook) ในการพััฒนาทัักษะ
(2016)
ในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ในวััยรุ่่�น โดยการประยุุกต์แ์ นวคิิด
ทัักษะชีีวิิตร่่วมกัับแรงสนัับสนุุนทางสัังคม มีีการดำำ�เนิินการ
12 สััปดาห์์ ดัังนี้้� สััปดาห์์ที่่� 1-3 โปรแกรมสุุขศึึกษา เป็็ นการให้้
ความรู้้�โดยใช้้ กิจิ กรรมกลุ่่�มสััมพัันธ์์และวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ตััวอย่่าง สััปดาห์์ที่่� 4, 6, 8, 10 ให้้ แรงสนัับสนุุนทางสัังคม
โดยการให้้ กำ�ลั
ำ งั ใจ กระตุ้้�นเตืือน แนะนำำ�และให้้ ข้้อมููลข่่าวสาร
โดยการแจกแผ่่นพัับความรู้้� และสััปดาห์์ที่่� 4-11 มีีกิจิ กรรม
ผ่่านกลุ่่�มใน Facebook จากผู้้�วิิจััย เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ ทักั ษะ
ชีีวิิตจากการได้้ รัับโปรแกรมสุุขศึึกษา
การวััดผลลััพธ์์: ประเมิินความรู้้� การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ
และมีีความคิิดสร้้ างสรรค์์ การตััดสิินใจและการแก้้ ไขปััญหา
ความตระหนัักในตนเองและความเห็็นอกเห็็นใจ การสื่่�อสาร
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัักษะการสร้้างสััมพัันธภาพระหว่่างบุุคคล
การจััดการกัับอารมณ์์และความเครีียด และความตั้้�งใจใน
การป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ ก่่อนและหลัังสิ้้�นสุุดการทดลอง
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ภายหลัังได้้ รับั โปรแกรมฯ กลุ่่�มทดลอง
มีีความรู้้� และมีีความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ
ต่่อการเกิิดปััญหาสุุขภาพ และด้้ านการ
รัับรู้้�ความรุุนแรงของปััญหาสุุขภาพ
สููงกว่่าก่่อนการได้้ รัับโปรแกรมอย่่างมีี
นััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ (p<.001) และ
สููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั
ทางสถิิติิ (p<.001) ส่่วนค่่าเฉลี่่�ย
ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพด้้ านการรัับรู้้�
ประโยชน์์ การรัับรู้้�อุุปสรรคและการ
รัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตนในการมีีเพศ
สััมพัันธ์์ที่่�ปลอดภััยไม่่แตกต่่างกััน
ภายหลัั งได้้ รัับโปรแกรมฯ กลุ่่�ม
ทดลองมีี ค ะแนนเฉลี่่� ย ความรู้้�
ความเข้้ าใจเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันการ
ตั้้�งครรภ์์ การคิิดอย่่างมีีวิจิ ารณญาณ
และมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ การตััดสิินใจ
และการแก้้ไขปััญหา ความตระหนััก
ในตนเองและความเห็็นอกเห็็นใจ
การสื่่�อ สารอย่่ า งมีี ป ระสิิท ธิิภ าพ
และทัักษะการสร้้ างสััมพัันธภาพ
ระหว่่างบุุคคล และการจััดการกัับ
อารมณ์์และความเครีียด ความตั้้�งใจ
ในการส่่งเสริิมการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์
ในวัั ยรุ่่� นหลัั ง การทดลองสููง กว่่ า
ก่่อนการทดลอง และสููงกว่่ากลุ่่�ม
ควบคุุมอย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติิ
(p<.001)

จากการวิิเคราะห์์ข้้อมูลู การทบทวนวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับรููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์
ในวััยรุ่่�นไทยตามแนวคิิดทฤษฎีีความสามารถของตนเองของแบนดููรา และแนวคิิดการให้้ ข้้อมููล การสร้้ างแรงจููงใจ
และทัักษะในการป้้องกััน ผู้้�เขีียนมีีความคิิดเห็็นว่่า รููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�น
ให้้ ประสบความสำำ�เร็็จและมีีประสิิทธิิภาพ ควรเป็็ นการดำำ�เนิินกิิจกรรมผสมผสานระหว่่างการเสริิมสร้้ างความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
เพศศึึกษา และผลกระทบของการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่่อนวััย การเสริิมสร้้ างแรงจููงใจให้้ วััยรุ่่�นรัับรู้้�ความสามารถของตน
ตระหนัักในคุุณค่่าของตนเอง และมีีแรงจููงใจใฝ่่ สำำ�เร็็จโดยมีีแรงสนัับสนุุนทางสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง และเสริิมสร้้ างทัักษะ
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

การปฏิิบัติั ใิ นการปฏิิเสธ/เจรจาต่่อรอง รวมทั้้�งการตััดสิินใจและแก้้ ปััญหาได้้ อย่่างเหมาะสมโดยวิิธีกี ารที่่�หลากหลาย
เชิิงรุุกโดยวััยรุ่่�นมีีส่่วนร่่วม ดัังแสดงในภาพที่่� 2

ภาพที่่� 2 รููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�น

อภิิปรายผล

ผลการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็ นระบบพบรููปแบบในการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�น
ดัังอภิิปรายต่่อไปนี้้�
1. การให้้ ความรู้้�เพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า การให้้ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
เพศศึึกษา ผลกระทบของการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่อ่ นวััย และการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์ผ่่านกิิจกรรมที่่�หลากหลาย
เชิิงรุุกโดยวััยรุ่่�นมีีส่่วนร่่วม ได้้ แก่่ การบรรยายประกอบสื่่�อวีีดีทัี ศน์
ั ์ ภาพนิ่่�ง สื่่�อออนไลน์์ การอภิิปรายกลุ่่�ม เกมส์์บัตั รคำำ�
บทบาทสมมติิ การถ่่ายทอดความรู้้� โดยแกนนำำ�กลุ่่�มเพื่่�อน/ตััวแบบ สถานการณ์์ตัวั อย่่าง การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ เป็็ นต้้ น11-17
ทำำ�ให้้ วัยรุ่่�
ั นเกิิดความสนใจ จดจำำ�ได้้ และก่่อให้้ เกิิดการเลีียนแบบพฤติิกรรมทางเพศที่่�เหมาะสม รวมทั้้ง� หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรม
เสี่่�ยงทางเพศ ดัังจะเห็็นได้้ จากคะแนนความรู้้�ในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศที่่�ลดลง11-12,14-17
2. การสร้้ างแรงจููงใจในการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์11-15,17 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า การสร้้ าง
แรงจููงใจโดยใช้้ กิจิ กรรมที่่�หลากหลาย ได้้ แก่่ การอภิิปรายกลุ่่�มโดยใช้้ สื่่�อกระตุ้้�น เช่่น บทบาทสมมติิ หนัังสั้้�น วีีดีทัี ศน์
ั ์
ภาพนิ่่�ง ตััวแบบ สถานการณ์์จำ�ำ ลอง เป็็ นต้้ น การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ การสะท้้ อนคิิด อย่่างไรก็็ตาม การสร้้ าง
แรงจููงใจ ควรควบคู่่�ไปกัับการให้้ แรงสนัับสนุุนทางสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องโดยการให้้ คำ�ำ แนะนำำ� ให้้ คำ�ำ ปรึึกษา ติิดตามเยี่่�ยม
และติิดตามพููดคุุยให้้ กำ�ลั
ำ งั ใจผ่่านช่่องทางสื่่�อสารต่่างๆ จะทำำ�ให้้ หญิิงวััยรุ่่�นรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง เกิิดความตระหนััก
ในคุุณค่่าของตััวเอง มีีทัศั นคติิเชิิงบวกในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม มีีการรัับรู้้�ความสามารถการตััดสิินใจ และมีีความมั่่�นใจ
ในการหลีีกเลี่่�ยงการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่่อนวััยและป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์11,13-16
3. การฝึึ กทักั ษะการปฏิิบัติั ใิ นการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์11,13-16 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า
การฝึึ กทักั ษะการปฏิิบัติั ใิ นการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์โดยใช้้ กิจิ กรรมที่่�หลากหลาย ได้้ แก่่ การแสดงบทบาทสมมติิ
ร่่วมกัับการอภิิปรายกลุ่่�ม สาธิิตและสาธิิตย้้อนกลัับ ฝึึ กปฏิิบัติั ใิ นสถานการณ์์จำ�ำ ลอง เป็็ นต้้ น เป็็ นการฝึึ กทักั ษะการปฏิิเสธ
และการเจรจาต่่อรอง ทัักษะการตััดสิินใจและแก้้ ปััญหาเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการมีีเพศสััมพัันธ์์ก่อ่ นวััย และป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์
ไม่่พึึงประสงค์์ ทำำ�ให้้ หญิิงวััยรุ่่�นมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศต่ำำ��ลดลง และไม่่พบการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์11-12, 14-15
โดยรููปแบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์ในวััยรุ่่�นจากการทบทวนวรรณกรรมอย่่างเป็็ นระบบ
สอดคล้้ องกัับแนวคิิดทฤษฎีีความสามารถของตนเองของแบนดููรา8 ซึ่่�งระบุุว่่า การเรีียนรู้้�เกิิดจากการสัังเกตหรืือเลีียนแบบ
มีี 4 ขั้้�นตอนคืือ 1) การตั้้�งใจหรืือความใส่่ใจ (attention) โดยผู้้�เรีียนจะมีีความสนใจ ความตื่่�นตััวที่่�จะรัับรู้้�และเรีียนรู้้�ลัักษณะ
ท่่าทางจากตััวแบบ โดยปััจจััยที่่�จะทำำ�ให้้ ผู้้� เรีียนใส่่ใจและสนใจรัับรู้้�พฤติิกรรมของตััวแบบมีีหลายอย่่าง เช่่น ความเด่่น
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ความซัับซ้้ อนของเหตุุการณ์์ ความสนใจ ความรู้้�สึึกชอบหรืือไม่่ชอบ ฯลฯ โดยความตั้้�งใจจะมีีสูงู ถ้้ าหากตััวแบบเป็็ นผู้้�มีีชื่่�อเสีียง
มีีลัักษณะดึึงดููดใจหรืือมีลัี ักษณะคล้้ ายคลึึงกัับผู้้�สัังเกต/ผู้้�เรีียน 2) การจดจำำ� (retention) เป็็ นการบัันทึึกสิ่่�งที่่�ตนสัังเกตได้้ จาก
ตััวแบบไว้้ ในความทรงจำำ� 3) การกระทำำ�เหมืือนตััวแบบ (reproduction) เป็็ นการนำำ�สิ่่ง� ที่่�จดจำำ�ไว้้ มากระทำำ� โดยปััจจััยสำ�คั
ำ ญ
ั
ในการนำำ�สิ่่�งที่่�จดจำำ�มาถ่่ายทอดออกมาเป็็ นการกระทำำ�ขึ้้�นอยู่่�กัับความพร้้ อมทางร่่างกาย วุุฒิิภาวะและทัักษะที่่�ต้้องใช้้
ในการแสดงพฤติิกรรมเลีียนแบบของผู้้�สัังเกต และ 4) การจููงใจ (motivation) เป็็ นการกระตุ้้�นหรืือส่่งเสริิมให้้ เกิิดแรงจููงใจ
หรืือพลัังที่่�ผลัักดันั ให้้ กระทำำ�พฤติิกรรมเลีียนแบบ ซึ่่�งจะเห็็นได้้ จากการจััดกิิจกรรมการให้้ ความรู้้�โดยใช้้ การบรรยายร่่วมกัับ
การใช้้ ตัวั แบบจากหนัังสั้้�น วีีดีทัี ศน์
ั ์ ภาพนิ่่�ง สถานการณ์์ตัวั อย่่าง และการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากวััยรุ่่�นที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
11-15
ทางการเรีียน เป็็ นต้้ น และสอดคล้้ องกัับแนวคิิดการให้้ ข้้อมููล การสร้้ างแรงจููงใจ และทัักษะในการป้้องกัันของฟิิ ชเชอร์์
และฟิิ ชเชอร์์9 ซึ่่�งระบุุว่่า การที่่�บุุคคลจะกระทำำ�พฤติิกรรมใดๆ จำำ�เป็็ นที่่�จะต้้ องมีีการรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง ซึ่่�งเป็็ น
องค์์ประกอบที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับการได้้ รับั ข้้ อมูลู ความรู้้�และเกิิดแรงจููงใจ ทำำ�ให้้ บุคุ คลเกิิดความเชื่่�อมั่่�นในการกระทำำ�พฤติิกรรม
ป้้องกัันให้้ สำ�ำ เร็็จของตนเอง ประกอบด้้ วย 3 ปััจจััย คืือ 1) ต้้ องได้้ รัับข้้ อมููลความรู้้� (information) ซึ่่�งข้้ อมููลความรู้้�
มีีผลโดยตรงกัับการกระทำำ�พฤติิกรรมและนำำ�ไปสู่่�รููปแบบการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมของแต่่ละบุุคคล 2) ต้้ องเกิิดแรงจููงใจ
ในการกระทำำ�พฤติิกรรมป้้องกััน (prevention motivation) โดยแรงจููงใจเป็็ นแรงขัับให้้ บุุคคลกระทำำ�พฤติิกรรม ประกอบด้้ วย
ทััศนคติิ ซึ่่�งเป็็ นแรงจููงใจระดัับบุุคคล และการได้้ รัับแรงสนัับสนุุนทางสัังคม และ 3) ทัักษะในการกระทำำ�พฤติิกรรม
(behavioral skills) คืือ การรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง ซึ่่�งจะเห็็นได้้ จากการจััดกิิจกรรมที่่�มีีการ บููรณาการการให้้ ความรู้้�
และการสร้้ างแรงจููงใจผ่่านกระบวนการกลุ่่�ม การใช้้ สื่่�อต่่างๆ ร่่วมกัับการอภิิปรายกลุ่่�ม และการสะท้้ อนคิิด รวมทั้้�งมีีการ
ให้้ แรงสนัับสนุุนทางสัังคมโดยการให้้ คำ�ำ แนะนำำ� ให้้ คำ�ำ ปรึึกษาและให้้ กำ�ลั
ำ ังใจ เพื่่�อให้้ วััยรุ่่�นเกิิดการรัับรู้้�ความสามารถ
ของตน และรัับรู้้�สมรรถนะของตน ในการกระทำำ�พฤติิกรรมการป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์11,13-17

ข้้อเสนอแนะ

1. การดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์ในวััยรุ่่�นให้้ ประสบความสำำ�เร็็จและมีีประสิิทธิิภาพ
ต้้ องบููรณาการกิิจกรรมให้้ ครอบคลุุมทั้้�งการเสริิมสร้้ างความรู้้�เพื่่�อเพิ่่�มพููนกระบวนการคิิดวิิจารณญาณ และการคิิด
แก้้ ปััญหาอย่่างสร้้ างสรรค์์ เสริิมสร้้ างแรงจููงใจทางบวกและให้้ แรงสนัับสนุุนทางสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ วัยรุ่่�
ั นมีีทัศั นคติิ
ที่่ดี� ต่ี ่อตนเองและผู้้�อื่่�น ตระหนัักรู้้�คุณ
ุ ค่่า ความสามารถและสมรรถนะของตนเอง และเสริิมสร้้างทัักษะปฏิิบัติั ใิ นการสื่่�อสาร
เพื่่�อเจรจาต่่อรอง/ทัักษะปฏิิเสธ รวมทั้้�งทัักษะการตััดสิินใจและแก้้ ปััญหาอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้ วััยรุ่่�นมีีความเชื่่�อมั่่�น
ในการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรรมเสี่่�ยงทางเพศ และป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึึงประสงค์์
2. ประยุุกต์รู์ ปู แบบการจััดการเพื่่�อป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ไม่่พึงึ ประสงค์์ในวััยรุ่่�นไปใช้้ ในการจััดการปััญหาสุุขภาพ
ในลัักษณะอื่่�น เช่่น การแก้้ ปััญหาเด็็กติดิ เกมส์์ การป้้องกัันการติิดสาร/ยาเสพติิดในวััยรุ่่�น เป็็ นต้้ น
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