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บทคัดย่อ
	 กำรวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของโปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจสตรี

ตั้งครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรงต่อกำรถูกกระท�ำรุนแรงภำยหลังเข้ำโปรแกรมฯ	 4	 สัปดำห์และ	 8	 สัปดำห์																							

กลุ่มตัวอย่ำงเป็นสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรงที่มำฝำกครรภ์ในโรงพยำบำลศูนย์แห่งหนึ่งในภำคตะวันออก

จ�ำนวน	 41	 คน	 สุ่มเข้ำกลุ่มทดลองและควบคุม	 โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจจ�ำนวน	

25	คน	และกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับกำรดูแลตำมปกตจิ�ำนวน	16	คน	เครื่องมอืที่ใช้ในกำรทดลองได้แก่โปรแกรม

เสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจฯ	 	 	 ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำจำกผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน	

5	 ท่ำน	 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถำมข้อมูลท่ัวไป	 และแบบวัด

ควำมรนุแรงในชวีติคู่	(ISA)	มคี่ำควำมเทีย่ง	ครอนบำค	แอลฟำ่	เท่ำกบั	.98		วเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้สถติวิเิครำะห์

ควำมแปรปรวนแบบวัดซ�ำ้	

	 ผลกำรศึกษำพบว่ำ	 กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจฯ	 มีกำรถูกกระท�ำรุนแรงไม่ต่ำงจำก

กลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	 (F=	 0.54,	 p	 >	 .05)	 แต่เมื่อพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในกลุ่มที่ได้

รับโปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจ	 พบว่ำกลุ่มทดลองถูกกระท�ำรุนแรงลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิต	ิ																																										

(F
 
=	 0.54,	 p	 <	 .05)	 โดยมีควำมแตกต่ำงทั้งจำกระยะที่สิ้นสุดโปรแกรม	 4	 สัปดำห์และระยะติดตำมผล	

8	 สัปดำห์	 เมื่อเทียบกับระยะเริ่มแรก	 ผลกำรวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ำ	 โปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจ

สตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรงมีผลให้กำรถูกกระท�ำรุนแรงลดลงแต่ยังจ�ำเป็นต้องศึกษำเพิ่มเติมเพื่อ

เพิ่มประสทิธภิำพกำรเสรมิสร้ำงพลังอ�ำนำจสตรตีัง้ครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรงในคลนิกิฝำกครรภ์ต่อไป		

ค�าส�าคัญ : พลังอ�ำนำจ;	โปรแกรม;	สตรตีัง้ครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรง

* โรงพยาบาลระยอง ; อเีมล์ตดิต่อ: kingkarn63@hotmail.com

**คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยบูรพา ชลบุรี



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข28

 

Effect of an Empowerment Intervention on Abused Pregnant Women
: A Randomized Controlled Trial
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Abstract
	 This	 randomized	 controlled	 trial	 was	 conducted	 to	 examine	 the	 effect	 of	 an	 empowerment																											

program	on	abused	pregnant	women	at	4-week	and	8-week	follow-ups.	Participants	included	41	abused																							

pregnant	women	who	attended		antenatal	care	of	a	tertiary	hospital	in	the	eastern	part	of	Thailand.	Twenty	

five	pregnant	women	were	simple	randomly	assigned	to	receive		empowerment	program	and	16	women	

received	standard	care.		The	empowerment	program	was	established	and	reviewed	by	5	experts.	Data	

were	collected	with	ISA	with	a	Cronbach’s	alpha	coefficient	of	0.98		for	reliability.	Repeated	ANOVA	was	

used	to	analyze	data.

	 Results	showed	that	the	level	of	violence	were	not	significantly	different	(F(1,39)		=	0.54,	p	>	0.05)	

between	 the	 study	 and	 control	 groups	 of	 abused	 pregnant	women.	 Remarkably,	 the	measure	 in	 the																

intervention	group	decreased	significantly	from	the	baseline	(F(1.42,	55.44)=	0.54,	p<	0.05)	to	the	4-week	

and	8-week	follow-ups.	The	empowerment	program	developed	was	effective	for	decreasing	abuse	during	

pregnancy.	Hence,	further	study	to	improve	the	effectiveness	of	the	empowerment	intervention	is	needed.
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ความเป็นมาและความส�าคัญ
	 กำรกระท�ำรุนแรงที่เกิดจำกคู่ครอง	 เป็นปัญหำ

ส�ำคัญในสังคม	 โดยเฉพำะสังคมชำยเป็นใหญ่	 และ

ด้วยค่ำนิยมที่เชื่อว่ำกำรกระท�ำรุนแรงในครอบครัว

เป็นเรื่องส่วนตัว	 ท�ำให้สตรีไม่กล้ำเปิดเผยเรื่องกำรถูก

ท�ำร้ำย	 นอกจำกนั้นบุคคลภำยนอกที่พบเหตุกำรณ์	 ไม่

กล้ำเข้ำไปให้ควำมช่วยเหลอื	สังคมจงึรับรู้ข้อมูลจ�ำนวน

เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงต�่ำกว่ำควำมเป็นจรงิมำก1	แม้แต่

กำรควบคุมก�ำกับโดยกฎหมำยก็ยังมีประเด็นควำมไม่

เข้ำใจท�ำให้สภำพปัญหำกำรกระท�ำรุนแรงมีควำมยำก

ล�ำบำกในกำรแก้ไขและมคีวำมซบัซ้อนของปัญหำเพิม่ขึ้น																	

จำกกำรส�ำรวจในปี		ค.ศ.	2010		พบว่ำสตรตีกเป็นเหยื่อ

กำรกระท�ำรุนแรงนำทีละ	 24	 คน2	 ในขณะที่จำกกำร

ส�ำรวจควำมชุกของกำรกระท�ำรนุแรงจำกคูค่รองในสตรี

อำยุระหว่ำง	15	ถงึ	49	ปีจ�ำนวนกว่ำ	24,000	คน	จำก	

10	ประเทศรวมทัง้ประเทศไทย	ขององค์กำรอนำมัยโลก

พบว่ำ	ในช่วงชวีติหนึ่งสตรถีูกกระท�ำรุนแรงทำงร่ำงกำย																																																																		

ร้อยละ	 13-61	 และถูกกระท�ำรุนแรงทำงเพศ	 

ร้อยละ	 6-593	 	 ทั้งนี้ควำมรุนแรงอำจเกิดขึ้นในทุกช่วง

อำยุของสตรแีม้ในขณะตัง้ครรภ์	

	 ขณะตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลำเหมำะสมที่ใช้ประเมิน

ปัญหำกำรถูกกระท�ำรุนแรงได้	 เพรำะกำรตั้งครรภ์อำจ

เป็นทัง้สิ่งป้องกันและสิ่งกระตุ้นให้กระท�ำรุนแรง4	มกีำร

ศึกษำพบว่ำครั้งแรกของกำรถูกกระท�ำรุนแรงเกิดขึ้น

ขณะตั้งครรภ์5	 และพบกำรกระท�ำรุนแรงทำงร่ำงกำย

สูงกว่ำผู้ไม่ได้ตั้งครรภ์ถึง	 2.42	 เท่ำ6	 ในประเทศไทยมี

รำยงำนควำมชุกของกำรกระท�ำรุนแรงจำกคู่ครองใน

ขณะตั้งครรภ์ต�่ำกว่ำไม่ตั้งครรภ์7-8	 ซึ่งสอดคล้องกับผล

กำรทบทวนงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบเรื่องกำรกระท�ำ

รนุแรงต่อสตรตัีง้ครรภ์ตัง้แตปี่	1996	ถงึ	2009	พบควำม

ชกุของควำมรนุแรงต่อร่ำงกำยร้อยละ	0.9-30	ต่อจติใจ

ร้อยละ	1.5-36	และทำงเพศร้อยละ	1-3.9	9 

	 ประเทศไทยมีศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกกระท�ำรุนแรง													

ใช้ชื่อว่ำ	 ศูนย์พึ่งได้	 (One	 Stop	 Crisis	 Center:	 OSCC)	

ทุกโรงพยำบำลทั่วประเทศ10	 	 ลักษณะบริกำรเป็นกำร

บริกำรเชิงตั้งรับ	 คือให้ควำมช่วยเหลือเมื่อสตรีกล้ำเปิด

เผยปัญหำตนเองและเข้ำรับบริกำร	 หรือถูกส่งต่อเพื่อ

ช่วยเหลอืจำกกำรได้รบับำดเจบ็หรอืเจตนำท�ำร้ำยตนเอง	

เมื่อทบทวนปรมิำณงำนในศูนย์	OSCC	ของโรงพยำบำล

แห่งหนึ่งในภำคตะวันออกซึ่งมีบริกำรคัดกรองกำรถูก

กระท�ำรุนแรงในสตรีที่มำรับบริกำรสุขภำพทุกคน	 พบ

ว่ำมีปริมำณกำรให้บริกำรรำยใหม่เฉลี่ยเพียงเดือนละ															

19	 คน	 และเป็นผู้ที่มำรับบริกำรเพรำะถูกคัดกรองพบ

เพียงเดือนละ	 1-2	 คน11	 ซึ่งนับว่ำน้อยมำกเมื่อเปรียบ

เทยีบจำกควำมชุกกำรถูกกระท�ำรุนแรง	

	 กำรศึกษำสำเหตุที่สตรีถูกกระท�ำรุนแรงไม่นิยม

ใช้บริกำรช่วยเหลือจำกระบบบริกำรสุขภำพพบว่ำ	 มี

สำเหตุจำกมำยำคติในสังคม	 คือเชื่อว่ำเป็นเรื่องส่วนตัว	

น่ำอำย12	กลัวถูกสังคมต�ำหนิ13	รวมทัง้จำกกำรไม่มแีละ

ไม่เชื่อถือแหล่งควำมช่วยเหลือ	 คือไม่รู้ว่ำจะขอควำม

ช่วยเหลือจำกใคร14	 และกลัวได้รับผลกระทบจำกกำร

เปิดเผยข้อมลู15	กำรช่วยเหลอืจงึต้องหำทำงให้สตรเีหล่ำ

นี้สำมำรถก้ำวข้ำมมำยำคติเหล่ำนี้	 ตระหนักและรู้ทัน

ควำมเชื่อในสังคม	รู้จักดูแลทะนุถนอมตนเองและเข้ำถงึ

แหล่งช่วยเหลอื	และเนือ่งจำกวงจรของควำมรนุแรงจะมี

กำรเกดิซ�ำ้	และทวคีวำมร้ำยแรงมำกขึ้นตำมระยะเวลำ16	

สตรทีีถู่กกระท�ำรนุแรงทีไ่ม่มแีหล่งช่วยเหลอืหรอืไม่ได้ใช้

ประโยชน์จำกแหล่งช่วยเหลอื	มกัจดักำรปัญหำด้วยกำร

ใช้สำรเสพตดิหรอืสุรำ17	หรอืพยำยำมฆ่ำตัวตำย18  

	 กำรเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจเป็นวิธีกำรที่ได้ผลด	ี

ในกำรให้ควำมช่วยเหลือสตรีที่ถูกกระท�ำรุนแรง19	 ซึ่ง

มีหลักกำรส�ำคัญคือให้สตรีมีทำงเลือก16	 เป็นตัวของ																																																																																				

ตัวเอง	 มีควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและ

จัดกำรตนเองให้บรรลุเป้ำหมำย	 ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยน
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เรยีนรู้	กำรให้ข้อมูลและมพีันธะร่วมกัน20	และเนื่องจำก

พลังอ�ำนำจมีควำมเป็นพลวัตร	 กำรเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจ 

ในลักษณะบุคคล	 เป็นพลังอ�ำนำจทำงจิตใจ	 เชื่อมโยง	

ส�ำนึก	 ควำมเต็มใจและกำรปฏิบัติเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง

จึงต้องเวลำในกำรด�ำเนินกำรและเวลำในกำรติดตำม

ผล	 	 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมเฉพำะเรื่องกำรจัด

โปรแกรมช่วยเหลอืสตรทีีถ่กูกระท�ำรนุแรงตัง้แต่ปี	2001	

เป็นต้นมำ	พบโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อช่วยเหลือสตรีที่

ถูกกระท�ำรุนแรงจ�ำนวน	10	เรื่อง	ซึ่งในจ�ำนวนเหล่ำนี้มี

กำรออกแบบเพื่อช่วยเหลือในคลินิกฝำกครรภ์	 ซึ่งเป็น

สถำนที่เหมำะสมทั้งในเรื่องควำมเป็นส่วนตัว	 กำรได้

โอกำสสร้ำงสัมพันธภำพไว้วำงใจ	 กำรจัดกำรควำมลับ	

โดยออกแบบผ่ำนหลกักำรสร้ำงเสรมิพลงัอ�ำนำจจ�ำนวน		

3	เรื่อง	21	-	23	ทัง้สำมเรื่องมุ่งเน้นกำรจัดกำรให้เกดิควำม

ปลอดภัยและลดกำรถูกกระท�ำรุนแรงโดยให้รับรู้แหล่ง

ควำมช่วยเหลือ	 มีกำรจัดท�ำแผนควำมปลอดภัยเฉพำะ

บุคคล	 และส่งเข้ำรับกำรช่วยเหลือในระบบสังคมไทย

ที่ยังคงมีมำยำคติเรื่องกำรกระท�ำรุนแรงว่ำเป็นเรื่องส่วนตัว   

และสตรีจะอดทนจนถึงที่สุด15	 	 ท�ำให้โอกำสที่สตรีจะ

เข้ำรับควำมช่วยเหลือในศูนย์พึ่งได้เป็นไปได้ยำก	 กำร

มีโปรแกรมช่วยเหลือสตรีที่ถูกกระท�ำรุนแรงในคลินิก

ฝำกครรภ์	ที่ใช้โอกำสควำมเป็นส่วนตัวขณะตรวจครรภ์		

ควำมใกล้ชิดจำกกำรนัดตรวจครรภ์ต่อเนื่อง	 ท�ำให้สตรี

มีโอกำสเปิดเผยปัญหำและรับกำรช่วยเหลือได้มำกขึ้น	

นอกจำกนี้จำกกำรทบทวนยงัพบว่ำไม่เคยมกีำรออกแบบ

กำรช่วยเหลือด้วยโปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจฯใน

ประเทศไทย	กำรใช้โปรแกรมเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจสตรี

ทีถ่กูกระท�ำรนุแรงครั้งนี้จงึมปีระโยชน์ในกำรช่วยให้สตรี

สำมำรถสร้ำงควำมเข้มแขง็ในตนเอง	กล้ำแสดงออก	รูจ้กั

ทำงเลอืกรวมถงึเลอืกจดักำรสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงใน

ชีวิตตนเองได้	 และเข้ำถึงแหล่งช่วยเหลือได้รวดเร็วและ

มำกขึ้น	

วัตถุประสงค์ของการวจิัย
	 1.	 เพื่อเปรียบเทียบกำรถูกกระท�ำรุนแรงระหว่ำง

สตรตัีง้ครรภ์กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ		ในระยะก่อน

เริ่มโปรแกรมฯ	 ภำยหลังได้รับโปรแกรมเสริมสร้ำงพลัง

อ�ำนำจ	4	สัปดำห์และ	8	สัปดำห์

	 2.	 เพือ่เปรยีบเทยีบกำรถูกกระท�ำรนุแรงในสตรตัีง้

ครรภ์ทีถ่กูกระท�ำรุนแรง	ทีไ่ด้รบัโปรแกรมเสรมิสร้ำงพลงั

อ�ำนำจสตรตีัง้ครรภ์ทีถ่กูกระท�ำรนุแรง	ในระยะก่อนเริม่

โปรแกรม	ภำยหลงัได้รบัโปรแกรมเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจ	

4	สัปดำห์และ	8	สัปดำห์

กรอบแนวคดิในการวจิัย
	 ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีเสริมพลังอ�ำนำจของ	 Dutton16 

เป็นกรอบแนวคิดในกำรออกแบบโปรแกรมช่วยเหลือ

สตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรง	 เนื่องจำกทฤษฎีนี้ให้

อิสระต่อวิธีกำรเสริมพลังอ�ำนำจ	 และมีฐำนคิดทำง

ปรัชญำในเรื่องสตรีนิยม	 มุ่งให้สตรีเกิดควำมคิด	 เข้ำใจ

ปัญหำของตนเอง	 รู้จักแหล่งช่วยเหลือ	 ซึ่งเมื่อประยุกต์

กับแนวคดิเสรมิพลังอ�ำนำจด้วย	Peace	and	Power	ของ		

Chinn24	 ที่มุ่งเน้นวิธีกำรเสริมพลังอ�ำนำจ	 โดยค�ำนึงถึง

ควำมเท่ำเทยีม	ควำมเป็นธรรมทำงเพศภำวะ	กระตุ้นให้

สนใจและดแูลตนเองให้เท่ำกบักำรดแูลคนอืน่	เพิม่ควำม

มัน่ใจในตนเองและจดักำรให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงในทำง

ทีด่ขีึ้นต่อตนเองได้	สตรจีะเกดิกำรรบัรูพ้ลงัอ�ำนำจตนเอง	

และจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัยของตนเองลดกำรถูก

กระท�ำรุนแรงลงได้สำมำรถเขียนกรอบแนวคิดกำรวิจัย

ดังแสดงในภำพที่	1
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วธิดี�าเนนิการวจิัย
	 กำรวจิัยนี้เป็นกำรวจิัยเชงิทดลองแบบสุ่ม	(Randomized  

Controlled	Trial:	RCT)	ศกึษำกลุม่ตวัอย่ำงสองกลุม่	ได้แก่	

กลุม่ทดลองซึง่ได้รบัโปรแกรมเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจสตรี

ตัง้ครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรง		และกลุ่มควบคุมได้รับกำร

ดูแลตำมปกตขิองโรงพยำบำล

	 กลุ่มตัวอย่ำงคือสตรีตั้งครรภ์ที่มำฝำกครรภ์ใน

โรงพยำบำลแห่งหนึ่งในภำคตะวันออกและได้รับกำรคัด

กรองปัญหำกำรกระท�ำรุนแรงตำมปกติ	 ระหว่ำงเดือน	

กุมภำพนัธ์	2558	ถงึเดอืนมนีำคม	2558	และมคีณุสมบตัิ

ครบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดคือ	 1)	 ยินดีเข้ำร่วมกำรวิจัย															

2)	สำมำรถพดู	ฟัง	เขยีนและสือ่สำรอย่ำงเข้ำใจด้วยภำษำ

ไทย	3)	ไม่มภีำวะแทรกซ้อนทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำร่วม

กำรวิจัยหรือมีปัญหำเจ็บป่วยรุนแรง	 	 พยำบำลแผนก

ฝำกครรภ์ท�ำหน้ำที่คัดกรองกำรถูกกระท�ำรุนแรงจำก

คู่ครองโดยใช้แบบสอบถำมกำรถูกกระท�ำรุนแรง	 4	 ข้อ																																																																										

ซึ่งออกแบบใช้ในงำนประจ�ำ	 เมื่อพบผู้ถูกกระท�ำรุนแรง	

จะแนะน�ำบริกำรและโครงกำรฯ	 ก่อนสุ่มอย่ำงง่ำยเข้ำ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 (กำรสุ่มแต่ละครั้งกลุ่ม

ตัวอย่ำงมโีอกำสถูกเลอืกเท่ำกัน)	 กรณทีี่สุ่มได้เป็นกลุ่ม

ทดลองจะแนะน�ำตัวผู้วิจัยให้สตรีตั้งครรภ์รู้จัก	 	 ส่วน

กลุ่มควบคุมจะได้รับกำรส่งต่อไปรับบริกำรที่ศูนย์พึ่งได้	

(OSCC)	หลังจำกได้รับกำรดูแลตำมปกตจิำกแผนกฝำก

ครรภ์

	 ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง	 ค�ำนวณโดยค�ำนึงถึงขนำด

อทิธพิล	(Effect	size)	ที่ได้จำกงำนวจิัยที่มกีำรออกแบบ

โปรแกรมฯคล้ำยกัน22	 ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่ำง	 โดยใช้ค่ำ

อิทธิพลขนำดปำนกลำง	 ทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำ

เฉลี่ย	กลุ่มตัวอย่ำง	2	กลุ่มในกำรวัดซ�ำ้	3	ครัง้	ที่ขนำด

อทิธพิลเท่ำกับ	.36,	 α =	.05,	Power	=	.80	ได้ขนำด

กลุ่มตัวอย่ำง	16	รำยต่อกลุ่ม25	 	ซึ่งเมื่อพจิำรณำควำม

เป็นไปได้ที่กลุ ่มตัวอย่ำงจะออกจำกกำรวิจัยที่พบได	้														

จำกกำรวิจัยที่ผ่ำนมำร้อยละ	 923	 ต้องเก็บข้อมูลเพิ่ม

อกีกลุ่มละ	2	คนคดิเป็นกลุ่มละ	18	คน	

	 ในช่วงเวลำเก็บข้อมูล	มสีตรตีัง้ครรภ์มำฝำกครรภ์

จ�ำนวน	2557	รำย	ได้รับกำรคัดกรองจ�ำนวน	878	รำย	

(ร้อยละ	 34.34)	 พบกำรถูกกระท�ำรุนแรงจ�ำนวน	 74	

คน	 (ร้อยละ	 8.43)	 ภำยหลังกำรให้ข้อมูลกำรวิจัยสตร	ี																

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิกำรวจิัย

ประโยชน์ในการช่วยให้สตรีสามารถสร้างความเข้มแข็งในตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักทางเลือกรวมถึง
เลือกจัดการสถานการณค์วามรุนแรงในชีวติตนเองได้ และเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือได้รวดเร็วและมากขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบการถูกกระท ารุนแรงระหว่างสตรีตั้งครรภ์กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ในระยะก่อนเริ่มโปรแกรมฯ ภายหลังได้รับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจ 4 สัปดาห์
และ 8 สัปดาห ์

2. เพื่อเปรียบเทียบการถูกกระท ารุนแรงในสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระท ารุนแรง ที่ได้รับโปรแกรม
เสริมสร้างพลังอ านาจสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระท ารุนแรง ในระยะก่อนเริ่มโปรแกรม 
ภายหลังได้รับโปรแกรมเสริมสรา้งพลังอ านาจ 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ 

 
กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 ผูว้ิจัยเลือกใช้ทฤษฎีเสรมิพลังอ านาจของ Dutton16 เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบโปรแกรม
ช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระท ารุนแรง เนื่องจากทฤษฎีนี้ให้อิสระต่อวิธีการเสริมพลังอ านาจ และมี
ฐานคิดทางปรัชญาในเรื่องสตรีนิยม มุ่งให้สตรีเกิดความคิด เข้าใจปัญหาของตนเอง รู้จักแหล่ง
ช่วยเหลือ ซึ่งเมื่อประยุกต์กับแนวคิดเสริมพลังอ านาจด้วย Peace and Power ของ  Chinn24 ที่มุ่งเน้น
วิธีการเสริมพลังอ านาจ โดยค านึงถึงความเท่าเทียม ความเป็นธรรมทางเพศภาวะ กระตุ้นให้สนใจและ
ดูแลตนเองให้เท่ากับการดูแลคนอื่น เพิ่มความม่ันใจในตนเองและจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดขีึน้ต่อตนเองได้ สตรีจะเกิดการรับรู้พลังอ านาจตนเอง และจัดการเพื่อความปลอดภัยของตนเองลด
การถูกกระท ารุนแรงลงได้สามารถเขียนกรอบแนวคิดการวจิัยดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

โปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจสตรี
ต้ังครรภ์ที่ถูกกระท ารุนแรง 

-แลกเปลี่ยนประสบการณ์และท า
ความเข้าใจวงจรความรุนแรง/มายาคติ 
-รับทราบแหล่งความช่วยเหลือ 
-สร้างความเข้มแข็ง/รับรู้ทางเลือก 
-จัดการความปลอดภัยตนเอง 
 

 

การถูกกระท า
รุนแรง 
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ตัง้ครรภ์ให้ควำมยนิยอมเข้ำร่วมวจิัยจ�ำนวน		53	คน	ได้

รับกำรสุ่มจำกพยำบำลประจ�ำคลินิกฝำกครรภ์เข้ำกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม	จ�ำนวน	31	คนและ	22	คน	ตำม

ล�ำดับ	ระหว่ำงด�ำเนนิกำรมกีำรสญูหำยของกลุม่ตวัอย่ำง

ทัง้สองกลุ่ม	คงเหลอืกลุ่มตัวอย่ำงเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมฯ

จ�ำนวน	25	คนและ	16	คนตำมล�ำดับ	

เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงทดลอง	 ใช้เครื่องมือ	 2	

ชุดได้แก่	

	 1.	 เครื่องมอืที่ใช้ในกำรทดลอง	ได้แก่	

	 	 โปรแกรมเสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจสตรีตั้งครรภ์

ที่ถูกกระท�ำรุนแรง	 เป็นชุดของกิจกรรมกำรด�ำเนินกำร

เพื่อเสริมสร้ำงให้สตรีตั้งครรภ์เกิดพลังอ�ำนำจในตนเอง	

ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น	 ตำมทฤษฎีพลังอ�ำนำจของ	Dutton16	

ร่วมกับกำรเสรมิพลังอ�ำนำจ	ด้วย	Peace	and	Power24                   

ใช้กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 ยอมรับคุณค่ำ	 (Praxis)	

สนับสนุนให้ก�ำลังใจ	 (Empower)	 สร้ำงควำมตระหนัก	

(Awareness)	ร่วมคดิ	ตัดสนิใจเปลี่ยนแปลง	(consensus)	

และพฒันำวธิกีำรให้เกดิกำรเปลีย่นแปลง	(Evolvement)	

โปรแกรมฯประกอบด้วยกิจกรรมกำรให้ค�ำปรึกษำและ

ร่วมสบืค้นข้อมูล	ทุก	2-3	สัปดำห์	จ�ำนวน	3	ครัง้	ๆ	ละ

ประมำณ	45	นำท	ี	

	 2.	 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 ชุด

แบบสอบถำมประกอบด้วยข้อมูล	2	ส่วน	คอื

	 	 2.1			ข้อมูลทั่วไป	 ประกอบด้วยข้อมูลส่วน

บุคคล	 ได้แก่	 อำยุ	 กำรศึกษำ	 ศำสนำ	 อำชีพ	 รำยได้	

ภูมิล�ำเนำ	 รำยละเอียดสถำนภำพกำรสมรสและข้อมูล	

คู่สมรส	

	 	 2.2			แบบวัดควำมรุนแรงในชวีติคู่	(The	Index																																																											

of	 Spouse	 Abuse:	 ISA)	 พัฒนำโดย	 Hudson	 and																

McIntosh25	 เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นมำตรฐำนอ้ำงอิงใน

หลำยประเทศที่มีควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม26	 มีข้อ

ค�ำถำมจ�ำนวน	 30	 ข้อ	 วัดควำมรุนแรงในภำพรวมทั้ง

ควำมรุนแรงทำงกำย	 จิตใจและเพศ	 ลักษณะกำรตอบ

เป็นแบบเลือกตอบ	 5	 ระดับ	 เริ่มจำก	 1	 ไม่เคย	 ถึง	 5	

ประจ�ำ	 แปลผลค่ำคะแนนจำกค่ำเฉลี่ยควำมรุนแรงสูง

หมำยถงึ	มคีวำมรนุแรงจำกกำรถกูท�ำร้ำยมำก	เครือ่งมอื

ถูกแปลเป็นภำษำไทยและเผยแพร่ในเอกสำรกระทรวง

สำธำรณสุข		ตรวจสอบคุณภำพก่อนใช้	มคี่ำควำมเที่ยง

ของเครื่องมอื	.98	

การพทิักษ์สทิธขิองกลุ่มตัวอย่าง
	 ผูว้จิยัเสนอโครงร่ำงดษุฎนีพินธ์เข้ำรบักำรพจิำรณำ

จำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยระดับ

บัณฑติศกึษำ	คณะพยำบำลศำสตร์	มหำวทิยำลัยบูรพำ	

และคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรวิจัยของโรงพยำบำล

ระยอง	(The	Research	Board	of	Rayong	Hospital)	เมื่อ

ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว	 ผู้วิจัยจึงด�ำเนินกำรเก็บรวบรวม

ข้อมลู	โดยยดึหลกัพื้นฐำนทำงจรยิธรรมตำมแนวทำงของ	

The	 Belmont	 Report	 ที่แนะน�ำให้ใช้ในสตรีที่ถูกกระท�ำ

รนุแรง	ในเรือ่ง	กำรเคำรพในบคุคล	กำรให้คุณประโยชน์

และควำมเป็นธรรม

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู ้วิจัยด�ำเนินกำรทดลองโปรแกรมฯ	 ในเดือน

มกรำคม	 2558	 และได้เริ่มรับสมัครกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อ

เข้ำทดลองโปรแกรมฯ	 	 ในเดอืนกุมภำพันธ์	 2558	และ

มนีำคม	2558	ดังรำยละเอยีดคอื

	 1.	 ด�ำเนินกำรขออนุญำตด�ำเนินกำรวิจัยในโรง

พยำบำลและขอรับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร

พจิำรณำจรยิธรรมกำรวจิัยในโรงพยำบำล

	 2.	 ผู้วิจัยประสำนงำน	 ท�ำควำมเข้ำใจกับหัวหน้ำ

หน่วยงำน	 เตรียมควำมพร้อมพยำบำลประจ�ำแผนก													
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ฝำกครรภ์	และเตรยีมควำมพร้อมผู้ช่วยวจิัย

	 3.	 ด�ำเนินกำรทดลองโดยเมื่อพยำบำลแผนก

ฝำกครรภ์คัดกรองพบกลุ่มตัวอย่ำงที่มีคุณสมบัติตำม

ที่ก�ำหนด	 จะด�ำเนินกำรสุ ่มอย่ำงง่ำยเพื่อเลือกกลุ่ม

ตัวอย่ำงเข้ำกลุ่มทดลอง	 ด�ำเนินกำรให้ข้อมูลเรื่องกำร

มีโครงกำรวิจัยฯ	 กลุ่มทดลองที่ยินดีเข้ำร่วมวิจัยฯ	 จะ

แนะน�ำให้รู้จักผู้วจิัย

	 4.	 ผู้วิจัยเชิญสตรีตั้งครรภ์กลุ่มทดลองเข้ำพูดคุย

ในห้องส่วนตัว	 เพื่ออธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย	

นโยบำยของโรงพยำบำลในเรื่องปัญหำควำมรุนแรง

ในชีวิตคู่	 ขั้นตอนกำรวิจัย	 รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับ	

เมื่อสตรีตั้งครรภ์ยินดีเข้ำร่วมกำรวิจัย	 ผู้วิจัยจะด�ำเนิน

โปรแกรมด้วยตนเอง	 โดยครั้งที่	 1	 ให้ท�ำแบบสอบถำม

ประมำณ	15	-	20	นำท	ีสร้ำงควำมคุน้เคยและเริม่สบืค้น

และเข้ำใจปัญหำควำมรุนแรงร่วมกัน	มอบนำมบัตรและ

แผ่นพับแหล่งควำมช่วยเหลอื	 ใช้เวลำประมำณ	25-30	

นำท	ี

	 5.	 ครั้งที่	 2	 กำรท�ำควำมเข้ำใจมำยำคติในสังคม	

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรจัดกำรปัญหำ	 กำรรับ

รูค้ณุค่ำในตนเอง	กำรเตรยีมแผนควำมปลอดภัย	ใช้เวลำ													

30	-	45	นำท	ี

	 6.	 ครัง้ที่	3	ร่วมทบทวนแผนควำมปลอดภัย	เพิ่ม

เติมประเด็นที่อำจเกิดขึ้น	 ให้ก�ำลังใจและเสริมแรงและ

ให้ท�ำแบบสอบถำมครั้งที่	 2	 พร้อมทบทวนควำมเข้ำใจ

ว่ำครั้งต่อไปจะมีผู้ช่วยวิจัยขอให้ช่วยตอบแบบสอบถำม

ครั้งสุดท้ำยในอีก	 3-4	 สัปดำห์	 กล่ำวขอบคุณ	 สิ้นสุด

โครงกำรแต่ให้โอกำสโทรปรึกษำอำกำรผิดปกติที่เกิด

จำกกำรตัง้ครรภ์ได้

	 ส�ำหรบักลุ่มควบคมุ	ผู้ช่วยวจัิย	อธบิำยวตัถปุระสงค์

กำรวจิยั	ขอควำมร่วมมอืช่วยตอบแบบสอบถำม	เมือ่สตรี

ตั้งครรภ์ให้ควำมยินยอม	 ผู้ช่วยวิจัยจะจัดกำรให้ตอบ

แบบสอบถำม	 และนัดหมำยให้ได้พบและรับค�ำปรึกษำ

จำกพยำบำลศูนย์พึ่งได้ทันที	 กำรนัดครั้งต่อไป	 ขึ้นอยู่

กับปัญหำและควำมต้องกำรของสตรีตั้งครรภ์ในกำร

เข้ำรับค�ำปรึกษำและผู้ช่วยวิจัย	 เป็นผู้ติดตำมให้ตอบ

แบบสอบถำม	พร้อมขอบคณุและมอบของทีร่ะลกึให้กลุม่

ตัวอย่ำง

การวเิคราะห์ข้อมูล
	 1.		 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล	 ใช้กำรวิเครำะห์หำค่ำ

ควำมถี่	ร้อยละและค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

	 2.		เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะกลุม่ตวัอย่ำงและกลุ่ม

ควบคมุด้วยสถติ	ิIndependent	T-test	หรอื	Chi-	Square	

หรอื	Fisher	exact	test

	 3.		เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงค่ำเฉลี่ยคะแนน

กำรรับรู้พลังอ�ำนำจและค่ำเฉลี่ยกำรถูกกระท�ำรุนแรง

ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยกำรวิเครำะห์

ควำมแปรปรวนเมื่อมีกำรวัดซ�้ำ	 (Repeated	Measures	

ANOVA)

ผลการวจิัย
	 1.		 สตรีตั้งครรภ์ในกำรศึกษำนี้จ�ำนวน	 41	 รำย		

อำยุเฉลี่ย	21.85	ปี	(S.D.	=	5.16)	ระดับกำรศกึษำส่วน

ใหญ่เป็นระดับมัธยม	ร้อยละ	68.3	อำชพีส่วนใหญ่เป็น

แม่บ้ำนร้อยละ	 63.4	 สถำนภำพกับคู่ครองอยู่ด้วยกัน

โดยไม่แต่งงำนร้อยละ	56.1	กำรกระท�ำรุนแรงส่วนใหญ่

เป็นกำรกระท�ำรุนแรงด้ำนจิตใจร้อยละ	 73.2	 สำมี/คู่

ครองอำยุเฉลี่ย	24.61	ปี	 (S.D.	=	7.31)	กำรศกึษำของ

สำมสี่วนใหญ่เป็นระดับมัธยมศกึษำร้อยละ	51.2	สภำพ

ควำมเป็นอยู่ลักษณะครอบครัวเดี่ยวร้อยละ	36.6	

	 2.		เมือ่เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะทัว่ไปบำงประกำร

ก่อนกำรทดลองเช่น	อำยุ	กำรศกึษำ	ภูมลิ�ำเนำ	รำยได้	

อำยุครรภ์	 อำยุสำมี	 รำยได้สำมี	 รวมทั้งกำรถูกกระท�ำ

รุนแรงระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 ไม่มีควำม
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แตกต่ำงกัน	 ผู้วิจัยด�ำเนินกำรทดสอบข้อตกลงเบื้อง

ต้นทำงสถิติของกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนเมื่อมี	

กำรวัดซ�้ำ	 โดยทดสอบควำมเป็นอิสระกันของข้อมูล	

(Independence	of	observation)	 ได้ค่ำ	Durbin-Watson	

1.72	 ซึ่งแสดงว่ำข้อมูลมีควำมเป็นอิสระต่อกัน	 ทดสอบ

กำรแจกแจงแบบโค้งปกตดิ้วยสถติ	ิShapiro-Wilk	ไม่พบ

ควำมแตกต่ำงอย่ำงมนัียส�ำคญั	ทดสอบควำมแปรปรวน

ในกำรวัดแต่ละครัง้โดยพจิำรณำค่ำ	Mauchly’s	 test	 of	

sphericity	 ไม่มีควำมแตกต่ำงกัน	 เมื่อไม่มีกำรละเมิด												

ข้อตกลงเบื้องต้นจงึด�ำเนนิกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน

เมื่อมกีำรวัดซ�ำ้ต่อไป

	 3.		ภำยหลงัเข้ำรบัโปรแกรมเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจ

สตรตีัง้ครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรง	4	และ	8	สัปดำห์	พบว่ำ

ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีควำมแตกต่ำง

กันของกำรถูกกระท�ำรุนแรง	ดังแสดงในตำรำงที่	1

ตารางที่ 1 		ผลกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนแบบวัดซ�ำ้ของกำรถูกกระท�ำรุนแรง	โดยพจิำรณำตำมกลุ่ม

	 จำกตำรำงที่	1	เปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงของกำร

ถกูกระท�ำรนุแรงในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ	เมือ่สิ้น

สุดกำรทดลอง	4	สัปดำห์และ	8	สัปดำห์	พบว่ำระหว่ำง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีควำมแตกต่ำงกันของ

กำรถูกกระท�ำรุนแรง	(F	=	0.54,	p	>	.05)		แต่เมื่อสิ้น

สุดกำรทดลอง	4	สัปดำห์และ	 	8	สัปดำห์	ภำยในกลุ่ม

ทดลองมกีำรถกูกระท�ำรนุแรงแตกต่ำงกนัอย่ำงน้อยหนึง่

ช่วงเวลำอย่ำงมนีัยส�ำคัญทำงสถติ	ิ(F=	6.92,	p	<	.05)	

ผู้วจิัยจงึด�ำเนนิกำรเปรยีบเทยีบรำยคู่

 

ผลการวจิัย 
 1. สตรีตั้งครรภ์ในการศึกษานี้จ านวน 41 ราย อายุเฉลี่ย 21.85 ปี (S.D. = 5.16) ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับมัธยม ร้อยละ 68.3 อาชีพส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านร้อยละ 63.4 สถานภาพ
กับคู่ครองอยู่ดว้ยกันโดยไม่แตง่งานรอ้ยละ 56.1 การกระท ารุนแรงส่วนใหญ่เป็นการกระท ารุนแรงด้าน
จติใจร้อยละ 73.2 สามี/คู่ครองอายุเฉลี่ย 24.61 ปี (S.D. = 7.31) การศกึษาของสามีส่วนใหญ่เป็นระดับ
มัธยมศกึษาร้อยละ 51.2 สภาพความเป็นอยู่ลักษณะครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 36.6  
 2. เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทั่วไปบางประการก่อนการทดลองเช่น อายุ การศึกษา 
ภูมลิ าเนา รายได้ อายุครรภ์ อายุสาม ีรายได้สามี รวมทั้งการถูกกระท ารุนแรงระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นทางสถิติของการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า โดยทดสอบความเป็นอิสระกันของข้อมูล (Independence of 
observation) ได้ค่า Durbin-Watson 1.72 ซึ่งแสดงวา่ข้อมูลมีความเป็นอิสระต่อกัน ทดสอบการแจกแจง
แบบโค้งปกติด้วยสถิติ Shapiro-Wilk ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ทดสอบความแปรปรวนใน
การวัดแต่ละครั้งโดยพิจารณาค่า Mauchly’s test of sphericity ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อไม่มีการ
ละเมดิข้อตกลงเบือ้งตน้จงึด าเนินการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ าต่อไป 

3. ภายหลังเข้ารับโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจสตรีตั้งครรภท์ี่ถูกกระท ารุนแรง 4 สัปดาห์
และ 8 สัปดาห์ พบว่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มคีวามแตกต่างกันของการถูกกระท า
รุนแรง ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ าของการถูกกระท ารุนแรง โดยพิจารณาตามกลุ่ม 
              การทดลองและระยะเวลาการทดลอง (n = 41) 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 
    กลุ่มการทดลอง 
   ความคลาดเคลื่อน 

 
238.43 
17117.31 

 
1 

39 

 
238.43 
438.90 

 
0.54 

 
.47 

ภายในกลุ่ม 
   ระยะเวลา 
  กลุ่ม * ระยะเวลา 
   ความคลาดเคลื่อน 

 
684.36 
65.72 

3857.81 

 
1.42 
1.42 

55.44 

 
481.45 
46.24 
69.59 

 
6.92 
0.66 

 
.005* 
.47 

*p<.05 
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	 จำกตำรำงที่	 2	 เมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนน

กำรถูกกระท�ำรุนแรงในกลุ่มทดลอง	พบว่ำกลุ่มทดลอง

มีกำรถูกกระท�ำรุนแรงในระยะก่อนกำรทดลองแตก

ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติกับระยะหลังทดลอง																														

4	 สัปดำห์และระยะติดตำมผล	 8	 สัปดำห์	 (Mean																																																															

Difference	=	4.29,	p	<.05	และ	Mean	Difference	=	

5.68,	p	<.01	ตำมล�ำดบั)	แต่ไม่มคีวำมแตกต่ำงอย่ำงมนียั

ส�ำคัญทำงสถิติระหว่ำงภำยหลังกำรทดลอง	 4	 สัปดำห์

และระยะตดิตำมผล	8	สัปดำห์	(p	>	.05)

อภปิรายผล
	 จำกผลกำรศกึษำลกัษณะกลุ่มตวัอย่ำงพบว่ำกลุ่ม

ตัวอย่ำงในกำรศึกษำนี้	 ส่วนใหญ่เป็นสตรีในวัยผู้ใหญ่

ตอนต้นคอืมอีำยุเฉลี่ย	21.85	ปี	และเป็นแม่บ้ำนถงึร้อย

ละ	 63.4	 	 ท�ำให้มีควำมจ�ำเป็นต้องพึ่งพำสำมีสูง	 แม้ว่ำ

ผลกำรศึกษำนี้จะไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ระบุว่ำ

สตรตีัง้ครรภ์ที่มอีำยุน้อยกว่ำ	20	ปี	มคีวำมเสี่ยงต่อกำร

ถูกกระท�ำรุนแรงสูงกว่ำสตรีวัยผู้ใหญ่27	 แต่กำรว่ำงงำน

เป็นเหตุให้ต้องพึ่งพำสำมีในทุกกิจกรรมทั้งด้ำนกำรเงิน

และด้ำนกิจกรรมทำงสังคม	 ท�ำให้มีโอกำสถูกควบคุม	

บังคับได้มำกขึ้น	 พบว่ำกำรไม่ประกอบอำชีพอำจท�ำให้

เกดิควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นถงึ	2	เท่ำ28	นอกจำกนัน้กำรอยู่

ตำมล�ำพังเป็นครอบครวัเดีย่ว	ท�ำให้สตรขีำดโอกำสหรอื

เข้ำถึงแหล่งช่วยเหลือจำกสมำชิกคนอื่นในครอบครัวได้

ยำกขึ้น	

	 พลังอ�ำนำจเป็นพลวัต	ค่อยๆ	สะสมและท�ำให้กลุ่ม

ตัวอย่ำงสำมำรถจัดกำรตนเองในเรื่องควำมปลอดภัย

และเข้ำถงึแหล่งช่วยเหลอืได้มำกขึ้น29	และปัจจยัส�ำคญัที่

ช่วยส่งผลต่อกำรสร้ำงเสรมิพลงัอ�ำนำจคอื	สมัพนัธภำพ

ที่มีพื้นฐำนควำมไว้วำงใจ	 แม้คะแนนกำรกระท�ำรุนแรง

ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่พบควำมแตก

ต่ำง	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ต่ำงสำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณ์รุนแรงในชีวิตคู่ของ

ตนเองและท�ำให้เหตุกำรณ์เกิดขึ้นน้อยครั้งและรุนแรง

น้อยลงด้วย	ซึง่อำจเกดิจำกอุบตักิำรณ์กำรกระท�ำรนุแรง

ในขณะตัง้ครรภ์ที่ต�่ำกว่ำขณะไม่ตัง้ครรภ์	7-8	หรอืเกดิ

จำกช่วงเวลำในกำรวดัควำมแตกต่ำงยงัไม่ระยะยำวเพยีง

พอ	 ดังงำนวิจัยในประเทศจีนที่ติดตำมภำยหลังเข้ำโปร

ตารางที่ 2		 กำรเปรยีบเทยีบรำยคู่	ของค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรถูกกระท�ำรุนแรง	ในกลุ่มทดลองโดยพจิำรณำตำม

	 	 	 ระยะเวลำกำรทดลองด้วยวธิี	Least	Significant	Difference	(LSD)

 จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของการถูกกระท ารุนแรงในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ พบว่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
มีความแตกต่างกันของการถูกกระท ารุนแรง (F(1, 39) = 0.54, p > .05)  แตเ่มื่อสิน้สุดการทดลอง 4 
สัปดาห์และ  8 สัปดาห์ ภายในกลุ่มทดลองมกีารถูกกระท ารุนแรงแตกต่างกันอย่างนอ้ยหนึ่งช่วงเวลา
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (F(1.42, 55.44) = 6.92, p < .05) ผูว้ิจัยจงึด าเนินการเปรียบเทียบรายคู่ 

  

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรายคู่ ของค่าเฉลี่ยคะแนนการถูกกระท ารุนแรง ในกลุ่มทดลองโดย
พิจารณาตามระยะเวลาการทดลองด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

Dependent 
Variable 

Time Time Mean 
Difference 

SE P 

ถูกกระท า
รุนแรง 

ระยะก่อน
ทดลอง 

ระยะ 4 สัปดาห์ 4.29 1.80 .02* 

  ระยะ 8 สัปดาห์ 5.68 .1.86 .004** 

 ระยะ 4 สัปดาห์ ระยะ 8 สัปดาห์ 1.38 0.96 .16 
* p< .05, ** p<.01  

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการถูกกระท ารุนแรงในกลุ่มทดลอง พบว่ากลุ่ม
ทดลองมกีารถูกกระท ารุนแรงในระยะก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติกับระยะ
หลังทดลอง 4 สัปดาห์และระยะติดตามผล 8 สัปดาห์ (Mean Difference = 4.29, p <.05 และ Mean 
Difference = 5.68, p <.01 ตามล าดับ) แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติระหว่าง
ภายหลังการทดลอง 4 สัปดาห์และระยะติดตามผล 8 สัปดาห์ (p > .05) 

อภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาลักษณะกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศกึษานี ้ส่วนใหญ่เป็นสตรีใน
วัยผู้ใหญ่ตอนตน้คือมีอายุเฉลี่ย 21.85 ปี และเป็นแมบ่้านถึงรอ้ยละ 63.4  ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
พึ่งพาสามีสูง แม้ว่าผลการศกึษานีจ้ะไม่สอดคล้องกับการศกึษาที่ระบุว่าสตรีตั้งครรภ์ที่มอีายุน้อยกว่า 
20 ปี มคีวามเสี่ยงต่อการถูกกระท ารุนแรงสูงกว่าสตรีวัยผู้ใหญ่27 แตก่ารว่างงานเป็นเหตุให้ตอ้งพึ่งพา
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แกรมฯ	 9	 เดือนและพบควำมแตกต่ำงพฤติกรรมควำม

ปลอดภัย30	 	 แต่หำกประเมินควำมไว้วำงใจจำกอัตรำ

กำรสูญหำยจำกกำรทดลองในกลุม่ทดลองร้อยละ	3.22	

เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมร้อยละ	 27.27	 ยังอำจคำด

กำรณ์ว่ำในระยะยำวสตรใีนกลุม่ทดลองทีม่สัีมพนัธภำพ

เชิงไว้วำงใจ	 จะมีพลังอ�ำนำจและสำมำรถจัดกำรควำม

รุนแรงในครอบครัวได้ดขีึ้น	

	 ผู้วจิยัพบว่ำสตรตีัง้ครรภ์ทีถ่กูกระท�ำรนุแรงในกำร

ทดลองครั้งนี้	 ส่วนใหญ่รำยงำนกำรถูกกระท�ำรุนแรง

ด้ำนจิตใจ	 และมีระดับควำมรุนแรงเล็กน้อย	 (คะแนน

เฉลี่ยระหว่ำง	.40	-	.66)	กำรเสรมิพลังอ�ำนำจในระดับ

บคุคลซึง่เป็นกำรเสรมิพลงัอ�ำนำจทำงจติใจ	(Psychological                                                                                       

Empowerment)	 จึงช ่วยให ้ เกิดกำรจัดกำรแก ้ไข

สถำนกำรณ์ได้ง่ำยขึ้น	 แต่หำกเหตุกำรณ์มีควำมรุนแรง	

อำจต้องเพิ่มกำรติดตำมช่วยเหลือดังผลงำนวิจัยหนึ่ง

ศึกษำในประเทศจีนและติดตำมผลในระยะ	 16	 สัปดำห์

หลังกำรทดลองพบกำรถูกกระท�ำรุนแรงลดลงในกลุ่มที่

มกีำรท�ำร้ำยเล็กน้อย	แต่ไม่ลดลงในกลุ่มที่มกีำรท�ำร้ำย

รุนแรง22 

	 เมื่อพิจำรณำคะแนนเฉลี่ยและรูปแบบกำร

เปลี่ยนแปลงพบว่ำทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี

คะแนนเฉลี่ยกำรถูกกระท�ำรุนแรงลดลง	 ทั้งนี้สรุปได้ว่ำ

กลุ่มควบคมุทีเ่ข้ำรบับรกิำรในศนูย์	OSCC	ในโรงพยำบำล

ระยอง	ได้รับบรกิำรทีไ่ด้มำตรฐำนเช่นกนั	ดงันัน้แม้จะไม่

ได้เข้ำรับโปรแกรมเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจ	แต่กลุม่ควบคมุ

ก็ได้รับค�ำปรึกษำที่สำมำรถน�ำไปใช้เพื่อจัดกำรควำม

รุนแรงได้	 อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ	 กำรที่ศูนย์	 OSCC	 ยังมี

ข้อจ�ำกดัในเรือ่งระบบงำนตัง้รับ	ทีผู่้ใช้บรกิำรเป็นผู้เรยีก

หำควำมช่วยเหลือ	 ดังนั้นหำกผู้ใช้บริกำรยังไม่สำมำรถ

ข้ำมผ่ำนมำยำคตเิรื่องกำรกระท�ำรุนแรงในครอบครัวได้	

ก็อำจยังคงเข้ำไม่ถงึเครอืข่ำยควำมช่วยเหลอื

ข้อจ�ากัดการวจิัย
	 ในกำรวจัิยครัง้นี้มข้ีอจ�ำกัดในเรือ่งระยะเวลำในกำร

เสริมสร้ำงพลังอ�ำนำจและระยะเวลำในกำรติดตำมที่ใช้

เวลำเพยีง	8	สัปดำห์	ท�ำให้ผลกำรศกึษำอำจไม่สำมำรถ

อธบิำยประสทิธผิลของโปรแกรมเสรมิสร้ำงพลังอ�ำนำจ

ได้ชัดเจน	

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
	 แม้ประสทิธผิลของโปรแกรมเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจ

สตรตีัง้ครรภ์ทีถ่กูกระท�ำรนุแรงในกำรศกึษำครัง้นี้	จะไม่

ชัดเจน	 แต่กำรคัดกรองกำรกระท�ำรุนแรงในขณะที่สตรี

มำฝำกครรภ์	 จะช่วยให้สตรีเข้ำถึงแหล่งช่วยเหลือได้

มำกขึ้นโดยเฉพำะในช่วงเวลำที่กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยัง

เป็นปัญหำ		ดังนัน้ในระดับนโยบำยของประเทศ	จงึควร

มีนโยบำยในกำรเพิ่มกำรคัดกรองปัญหำควำมรุนแรง

ในครอบครัว	โดยเฉพำะในแผนกฝำกครรภ์	 เพื่อให้สตรี

ได้รับกำรส่งต่อควำมช่วยเหลือ	 หรือสำมำรถเลือกใช้

โปรแกรมเสรมิสร้ำงพลงัอ�ำนำจสตรตีัง้ครรภ์ทีถ่กูกระท�ำ

รุนแรงได้ตำมบรบิทที่เหมำะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป
	 จำกกำรทบทวนงำนวิจัยทำงกำรพยำบำลที่ใช้

โปรแกรมกำรเสริมพลังอ�ำนำจในกำรดูแลตนเองของ				

ผู้ป่วยเรื้อรังหรอืผู้ดูแลที่ผ่ำนมำ	มักใช้กำรวัดพฤตกิรรม

เป้ำหมำยทีต้่องกำร	หรอืประเมนิควำมพงึพอใจ	ประเมนิ

ควำมผำสุก	เป็นผลลัพธ์ของพลังอ�ำนำจ	แต่ปัจจัยที่เป็น

องค์ประกอบของพลังอ�ำนำจเช่น	 กำรรับรู้อ�ำนำจและ

ควำมสำมำรถของตนเอง	 กำรดูแลตนเองและเข้ำถึง

แหล่งช่วยเหลอื	ควำมกล้ำแสดงออก	เหล่ำนี้ยังไม่เคยถกู

น�ำมำใช้ประเมนิ	ซึง่หำกใช้เครือ่งมอืนี้ร่วมกบัพฤตกิรรม

เป้ำหมำยที่ต้องกำรตำมกำรออกแบบโปรแกรม	จะช่วย

ให้กำรสร้ำงองค์ควำมรูม้คีวำมชดัเจนและน่ำเชือ่ถอืมำกขึ้น
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ข้อเสนอแนะการน�าผลการวจิยัไปใช้ใน
การปฏบิัตกิารพยาบาล
	 คลินิกฝำกครรภ์เป็นสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสมใน

กำรให้ควำมช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระท�ำรุนแรง	

มีโอกำสสร้ำงควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่น	 พยำบำลใน

แผนกฝำกครรภ์จึงควรสร้ำงควำมม่ันใจ	 และท�ำกำร

คัดกรองปัญหำกำรถูกกระท�ำรุนแรงทุกครั้งที่สตรีตั้ง

ครรภ์มำตรวจครรภ์	รวมทัง้ให้กำรช่วยเหลอืโดยกำรให้

ข้อมลูแหล่งควำมช่วยเหลอื	รวมทัง้ให้เวลำในกำรให้กำร

ปรึกษำ	 ให้สตรีมีโอกำสเลือกและตัดสินใจแก้ไขปัญหำ

ของตนเอง	นอกจำกนี้เมือ่มคีวำมไว้วำงใจท�ำให้มโีอกำส

คัดกรองพบกำรถูกกระท�ำที่รุนแรง	 จะสำมำรถส่งต่อ

ควำมช่วยเหลือเพื่อควำมปลอดภัยแก่มำรดำและทำรก

เพิ่มขึ้นได้

กติตกิรรมประกาศ
	 ผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่ำงสตรีตั้งครรภ์ที่ถูก

กระท�ำรุนแรงที่มีส่วนร่วมในกำรทดลองโปรแกรมฯด้วย

ควำมเตม็ใจโดยไม่ได้หวงัค่ำตอบแทน	ขอบคณุพยำบำล

และบุคลำกรทุกคนในแผนกฝำกครรภ์ที่ร่วมด�ำเนินกำร

จนประสบควำมส�ำเร็จ	 	 ขอบคุณผู้บริหำรโรงพยำบำล	

กลุม่กำรพยำบำลและบคุลำกรทกุระดบัในงำนทำรกแรก

เกดิที่เข้ำใจและสนับสนุนกำรด�ำเนนิกำรด้วยด	ี
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