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นภสร คงมีสุข ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
บทคัดยอ
การวิจั ย ครั้ งนี้ เป น การวิ จั ย เชิ งพรรณนา มีวัตถุป ระสงคเพื่ อศึ กษาขอมูล พื้น ฐานของแมวัย รุน
ทางดานสังคม และศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบของการตั้งครรภวัยรุน กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ
หญิงหลังคลอดตั้งแต 1 เดือนจนถึง 1 ป ที่มีอายุเมื่อคลอดต่ํากวา 20 ป ซึ่งมารับบริการหลังคลอด ใน
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 พฤษภาคม
2562 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ จํานวน
552 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับการดูแลระหวางตั้งครรภ ขอมูลการคลอดและการ
ดําเนินชีวิตหลังคลอดของแมวัยรุน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบ Chi-Square
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา แมวัยรุนสวนใหญมีอายุ 17 - 19 ป รอยละ 70.1 และอายุต่ํากวา
17 ป รอยละ 29.9 โดยเกือบครึ่งหนึ่งมีสถานะกอนการตั้งครรภเปนนักเรียน ปจจุบันหลังคลอดไมได
เรียนตอ สวนมากจะอยูบานเพื่อเลี้ยงดูบุตร การดําเนินชีวิตแมวัยรุนใชชีวิตรวมกันกับสามี โดยอาศัยอยู
กั บ บิ ด าและมารดา ไม มี ร ายได เลี้ ย งตนเอง อาศั ย รายได จ ากสามี แ ละรายได จ ากพ อ แม มี ร ายได ข อง
ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท สาเหตุที่นําไปสูการตั้งครรภสวนใหญ คือ ไมไดตั้งใจมีบุตร
และไมไดคุมกําเนิด แมวัยรุนสวนใหญ ตั้งครรภแรก รอยละ 91.1 ในจํานวนนี้มาฝากครรภครั้งแรกอายุ
ครรภนอยกวา 12 สัปดาหเพียงรอยละ 32.6 คลอดเมื่ออายุครรภครบกําหนด มีการคลอดปกติ รอยละ
80.6 ผาตัดคลอด รอยละ 18.5 ดานทารกแรกคลอด พบวามีน้ําหนักแรกเกิดต่ํากวาเกณฑ รอยละ 8.9
สวนใหญ เลี้ยงบุตรดวยนมตนเองอยางเดียว 6 เดือน รอยละ 79.2 แมวัยรุนคุมกําเนิดหลังคลอด รอยละ
85.7 สวนใหญใชวิธียาฝงคุมกําเนิด
ปจจัยสวนบุคคลที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุนในการคุมกําเนิดกอนการตั้งครรภ คือ อายุ
อาชีพ และสถานภาพสมรส (p-value <0.05) ปจจัยที่สัมพันธกับการไปฝากครรภครั้งแรกอายุครรภ
นอยกวา 12 สัป ดาห และการเลี้ ยงลูกดวยนมแม อยางเดียว 6 เดือน ของแมวัยรุน คือ สถานภาพสมรส
(p-value <0.01) ปจจัยทางสังคมที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
6 เดือน คือ ความสัมพันธของพอและแม (p-value <0.01)
ขอเสนอแนะ: หนวยงานที่ใหบริการสุขภาพวัยรุนควรเพิ่มบริการการใหความรูเกี่ยวกับการดูแล
บุ ต รและการวางแผนป องกั นการตั้ งครรภซ้ํา และชวยสงเสริมสนั บสนุนให แมวัยรุนกลับไปศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพตอไป
คําสําคัญ: การตั้งครรภแมวัยรุน, ผลกระทบในการตั้งครรภแมวัยรุน
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บทนํา

สถานการณการตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาปญหาระดับโลกที่กําลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไมเพียงแต
เปนปญหาดานสุขภาพ แตยังเปนปญหาดานประชากรที่สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เนื่องจากเยาวชนหรือวัยรุนเปนวัยที่ควรจะตองอยูในชวงของการศึกษา หากวัยรุน ตั้งครรภในชวง
อายุนี้ จะทําใหเกิดผลกระทบและปญหาทางสังคมตางๆ ตามมามากมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผลกระทบ
ระยะสั้นคือขาดความพรอมในการดูแลสุขภาพของตนเองในระหวางตั้งครรภและหลังคลอด ทําใหคุณภาพ
ชีวิตทั้งของตนเองและเด็กทารกลดลง สวนผลกระทบระยะยาวจะเปนปญหาสังคมและเศรษฐกิจที่มีตอ
คุณภาพชีวิตของแมวัยรุนและลูก1
อัตราการตั้งครรภในแมวัยรุนมีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับมารดากลุมอื่นๆ ในประเทศไทย ป
พ.ศ.2554 อัตราการตั้งครรภของแมวัยรุนอายุ 15-19 ป สูงถึง 53.6 ตอประชากรหญิงที่ตั้งครรภและคลอด
1,000 คน2 และในป พ.ศ. 2558 อยูในลําดับที่ 6 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 11 ประเทศที่มี
อัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 15-19 ปอยูที่ 44.605 ตอประชากร 1,000 คน3 และยังพบวา รอยละ 94.1 ของ
แมวัยรุนไมไดตั้งใจที ่จ ะมีบุต ร4 การตั ้งครรภในวัย รุน กอใหเกิด ปญ หาตามมามากมาย ทั้งปญ หาดาน
สุขภาพกาย เชน ภาวะแทรกซอนระหวาง การตั้งครรภตอมารดาและทารกทั้งระยะตั้งครรภ ระยะคลอด
และหลังคลอด เชน เสี่ยงตอภาวะครรภเปนพิษ โลหิตจาง ภาวะตกเลือดหลังคลอด เยื่อบุมดลูกอักเสบ
มากกวาแมวัยผูใหญ ทําใหเกิดการเสียชีวิตจากการคลอดบุตร การเจ็บปวยและความพิการของแมวัยรุน5 เมื่อ
ไมมีความพรอมในการตั้งครรภ
นอกจากนี้กรณีที่เปนการตั้งครรภโดยไมตั้งใจหรือไมพึงประสงคจะสงผลใหเกิดปญหาการทําแทง
ผิดกฎหมาย4,6-7,11 จากรายงานเฝาระวังการทําแทงในประเทศไทย ป 2557 พบวา มากกวาครึ่งหนึ่งของ
ผูปวยที่ทําแทงทั้งหมดในสถานพยาบาลเปนหญิงวัยรุนอายุ 10-19 ป ซึ่งรอยละ 92.6 ของกลุมสํารวจนี้
ตั้งครรภโดยไมตั้งใจ ในจํานวนนี้มีวัยรุนอายุต่ํากวา 15 ป ที่ไมไดคุมกําเนิดสูงถึง รอยละ 95.78 ผลกระทบ
ตอมา คือ การเสียชีวิตของทารกในครรภ และเด็กแรกเกิดที่คลอดจากแมวัยรุนมีจํานวนมากกวามารดาอายุ
ระหวาง 20-29 ป ถึงรอยละ 50.07 สวนเด็กที่รอดชีวิตมักมีน้ําหนักนอยและเกิดกอนกําหนดประมาณ 1.2 2.7 เทาเมื่อเทียบกับแมที่มีอายุมากกวา4 แมวัยรุนมักไมไดฝากครรภที่เหมาะสม มีโอกาสสูงในการผาตัด
คลอดบุตรหรือคลอดดวยหัตถการตางๆ1,7, 9 กอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตจากการตกเลือดหรือติดเชื้อได บาง
รายไม ยอมรับการตั้งครรภ ไม ยอมรับบุ ตรในครรภ และไม ยอมรับกับ การปรับ บทบาทการเป นมารดาที่ ดี
เชน เดียวกับ มารดาตั้งครรภอื่น ที่มีความพรอม4,9-10 เปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญที่สงผลกระทบตอ
ระบบสังคม เศรษฐกิจ และ
การพัฒนาประชากร อีกทั้งปญหาดานจิตสังคมของแมวัยรุนและผูปกครอง
ทารกถูกทอดทิ้ง หรือไมไดรับการดูแลเอาใจใสในการเลี้ยงดูที่ถูกตอง เมื่อเติบโตขึ้นจะเปนปญหาของสังคม
ไดตอไป4,11 นอกจากนี้ การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนยังสงผลใหครอบครัวมีความผิดหวัง ไดรับความ
อับอายในสังคม ทําใหเกิด การตอตาน ไมยอมรับแมวัยรุน ซึ่งสงผลใหแมวัยรุนมีปญหาดานจิตใจ เกิดความ
วิตกกังวล ความเครียด ไมสามารถพึ่งตนเองได สูญเสียโอกาสทางการศึกษา1,6,11 ขาดโอกาสในการทํางาน
จึงไมมีรายไดในการเลี้ยงดูครอบครัว สงผลใหเกิดปญหาในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และอาจเกิด
การหยารางในที่สุด11 สวนบุตรที่เกิดจากแมวัยรุนนั้น พบวามีความเสี่ยงที่จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยา
เสพติด อาชญากรรม หรือความรุนแรง ในรูปแบบตางๆ อาจนําไปสูปญหาสังคมในอนาคตได
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จากเหตุผลดังกลาวขางตน ลวนมีสาเหตุที่เกิดจากปจจัยหลายดาน และที่สําคัญปจจัยดานเศรษฐานะ
ทางสังคม มีผลตอการตั้งครรภและการปฏิบัติบทบาทการเปนมารดา11 จากหลายการศึกษาพบวา แมวัยรุน
สวนใหญยังไมมีรายได
สวนแมวัยรุนที่ประกอบอาชีพ งานที่ทํามักจะมีรายไดนอยเพราะการศึกษาต่ํา
แมวัยรุนจึงตองพึ่งพาคาใชจายจากครอบครัวบิดามารดาและสามี4,12 ฉะนั้น การตั้งครรภและการคลอดใน
วัยรุนสงผลกระทบตอทุกมิติของชีวิตวัยรุนและครอบครัว และยังสงผลกระทบขามรุนสูลูก มีผลกระทบตอ
สังคมเศรษฐกิจ และเปนภาระตอระบบสาธารณสุข13 ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการตั้งครรภ
และผลกระทบในการตั้งครรภของแมวัยรุนในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อนําผลการศึกษาไปพัฒนาแนวทางใน
การเพิ่มบริการการดูแลชวยเหลือ และใหความรูเกี่ยวกับการดูแลบุตรใหกับแมวัยรุน เพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของแมวัยรุนหลังคลอดและทารก ลดปญหาทางสังคมที่จะตามมาในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของแมวัยรุนทางดานสังคมและผูเกี่ยวของ
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบของการตั้งครรภในแมวัยรุน
วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขต
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาขอมูลพื้นฐานดานสังคม
ของแมวัยรุน ปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบของการตั้งครรภในแมวัยรุน
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก
1. ตัวแปรตน คือ
1) ขอมูลพื้นฐานของแมวัยรุนและครอบครัว
2) ขอมูลการดูแลระหวางตั้งครรภของแมวัยรุน
3) ขอมูลการคลอดและการดําเนินชีวิตหลังคลอดของแมวัยรุน
2. ตัวแปรตาม คือ ผลการตั้งครรภของแมวัยรุน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา เปนหญิงหลังคลอดที่มีอายุเมื่อคลอดต่ํากวา 20 ป ซึ่งมารับบริการหลังคลอด
ตั้งแต 1 เดือนจนถึง 1 ป ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในเขตสุขภาพที่ 5 ในระหวาง
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2562
กลุมตัวอยาง เปนอาสาสมัครหญิงหลังคลอดที่มีอายุเมื่อคลอดต่ํากวา 20 ป ซึ่งมารับบริการหลังคลอด
ตั้งแต 1 เดือนจนถึง 1 ป ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในระหวางวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง
31 พฤษภาคม 2562 โดยคัดเลือกในพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และ
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 552 คน โดยมีเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการวิจัย ดังนี้ 1) สามารถ
สื่อสารดวยภาษาไทยได 2) ยินยอมโดยสมัครใจเขารวมโครงการและตอบแบบสอบถาม เกณฑการคัดออก
ไดแก 1) สติไมดี และ 2) ไมสามารถสื่อสารได
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด มี 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของแมวัยรุนหลังคลอดและครอบครัว ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาขณะตั้งครรภ การศึกษาปจจุบัน อาชีพกอนการตั้งครรภ อาชีพปจจุบัน รายไดครอบครัวโดย
เฉลี่ยตอเดือน ที่อยูอาศัยกอนการตั้งครรภ ที่อยูอาศัยปจจุบัน ความสัมพันธของบิดามารดา และขอมูลของ
สามี ไดแก อายุ และรายไดตอเดือน
สวนที่ 2 ขอมูลการดูแลระหวางตั้งครรภของแมวัยรุน ไดแก อายุการตั้งครรภครั้งแรก จํานวนครั้ง
การตั้งครรภ จํานวนการคลอด จํานวนการแทง จํานวนบุตรมีชีวิต การฝากครรภครั้งแรกครรภลาสุด ผูที่
ชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาในขณะตั้งครรภ และการคุมกําเนิดกอนตั้งครรภ
สวนที่ 3 ขอมูลการคลอดและการดําเนินชีวิตหลังคลอดของแมวัยรุน ไดแก อายุครรภขณะคลอด
วิธีการคลอด น้ําหนักทารกแรกเกิด ภาวะสุขภาพบุตรปจจุบัน การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
ผูเปนหลักในการเลี้ยงดูบุตร การดําเนินชีวิตหลังคลอด การคุมกําเนิดหลังคลอด การปฏิบัติตามคําแนะนํา
ในการเลี้ยงดูบุตร ความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําเรื่องเสนอหัวขอวิจัยตอผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อขออนุมัติในการทําวิจัย โดยใชขอมูล
ทุติยภูมิจากโครงการเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณอาสาสมัครหญิง
หลั งคลอดที่ มี อ ายุ เมื่ อ คลอดต่ํ ากว า 20 ป ซึ่ งมารั บ บริ ก ารหลั งคลอด ตั้ งแต 1 เดื อนจนถึ ง 1 ป ใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในชวงวันที่ 1 เมษายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2562 โดยคัดเลือก
พื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และประจวบคีรีขัน ธ จํานวน 552 คน
นําขอมูลที่มีทั้งหมดมาจัดหมวดหมูและตรวจสอบความสมบูรณ แลวจึงนําไปวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของแมวัยรุนหลังคลอดและครอบครัว ขอมูลการดูแลระหวางตั้งครรภ
ตั้งครรภ และขอมูลการคลอดและการดําเนินชีวิตหลังคลอด โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาคา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยโดยใชสถิติทดสอบ Chi-Square
ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของแมวัยรุนและครอบครัว จํานวน 552 คน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 1
และ ตารางที่ 2

5
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของแมวัยรุน จําแนกตามขอมูลทั่วไป (n= 552 คน)
อายุ

ขอมูลทั่วไป

นอยกวา 15 ป
15 -- 16 ป
17 -- 19 ป

= 17.23, S.D.= 1.44, Min=14 ป, Max= 19 ป
สถานภาพสมรส
โสด
คู
ใชชีวิตรวมกันกับสามี
ไมไดอยูดวยกัน
หยา/เลิก
หมาย
ไมยินดีใหขอมูล
ระดับการศึกษา
ยังเรียนในสถานศึกษาเดิม
ยายสถานศึกษา
เรียนนอกระบบการศึกษาปกติ
พักการศึกษาชั่วคราว
หยุดเรียน/ ลาออก
จบการศึกษา (ไมศึกษาตอแลว)
อื่นๆ
ไมยินดีใหขอมูล
อาชีพปจจุบัน (หลังคลอด)
นักเรียน/นักศึกษา
ไมไดประกอบอาชีพ
คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว
รับจางรายวัน
เกษตรกร
ลูกจาง (พนักงานบริษทั /หาง/ราน/หนวยงานเอกชน)
วางงาน (อยูระหวางหางาน)
อื่นๆ
ไมยินดีใหขอมูล

จํานวน

รอยละ

22
143
387

4.0
25.9
70.1

28
490

5.1
88.8

Χ

467
23

95.3
4.7

21
2
11

3.8
0.3
2.0

55
3
67
41
207
141
17
2

10.0
0.5
12.1
7.4
37.5
25.5
3.1
0.4

206
230
34
27
4
19
16
6
5

37.7
41.7
6.2
4.9
0.7
3.4
2.9
1.1
0.9
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของแมวัยรุน จําแนกตามขอมูลทั่วไป (ตอ) (n= 552 คน)
ขอมูลทั่วไป
รายไดครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน
ไมยินดีใหขอมูล
ไมมีรายได
มีรายได
≤ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
> 20,000 บาทขึน้ ไป
Χ = 11,196.23, S.D.= 10,205.35, Min=500 บาท,
ที่อยูอาศัยกอนตั้งครรภ
อยูกับบิดาและมารดา
อยูกับบิดา
อยูกับมารดา
อยูกับญาติพี่นอง
อยูกับเพื่อน
อยูกับสามี
อยูกับครอบครัวสามี
อยูตามลําพัง
อื่นๆ (บานนายจาง,ปูยา ,ตายาย)
ไมยินดีใหขอมูล
ที่อยูอาศัยปจจุบนั
อยูกับบิดาและมารดา
อยูกับบิดา
อยูกับมารดา
อยูกับญาติพี่นอง
อยูกับสามี
อยูกับครอบครัวสามี
อยูตามลําพัง
อื่นๆ (บานนายจาง,ปูยา ,ตายาย)
ไมยินดีใหขอมูล

จํานวน

รอยละ

5
123
424

0.9
22.3
76.8

79
191
86
35
33
Max= 120,000 บาท

14.3
34.6
15.6
6.3
6.0

236
18
40
21
2
99
126
1
8
1

42.8
3.3
7.2
3.8
0.4
17.9
22.8
0.2
1.4
0.2

230
17
46
35
119
89
3
10
2

41.7
3.1
8.3
6.3
21.6
16.1
0.5
1.8
0.4
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของแมวัยรุน จําแนกตามขอมูลทั่วไป (ตอ) (n= 552 คน)
ขอมูลทั่วไป
ความสัมพันธของบิดามารดา
บิดามารดาอยูรวมกัน
บิดามารดาแยกกันอยู
หยาราง
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บิดาและมารดาเสียชีวติ
ไมยินดีใหขอมูล

จํานวน

รอยละ

305
88
85
35
11
7
21

55.3
15.9
15.4
6.3
2.0
1.3
3.8

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาแมวัยรุนสวนใหญมีอายุระหวาง 17-19 ป รอยละ 70.1 สถานภาพการ
สมรสคู รอยละ 88.8 สวนใหญใชชีวิตรวมกันกับสามี (รอยละ 84.6 n= 552 คน) อาชีพกอนการตั้งครรภเปน
นั กเรี ยน ร อยละ 34.2 ป จจุ บั นหยุ ดเรี ยน/ลาออกจากการศึ กษา รอยละ 37.5 หลั งคลอดแมวัยรุนเกื อบ
ครึ่งหนึ่งไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 45.5 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน อยูในชวง 5,001-10,000
บาท/เดือน รอยละ 34.6 ที่อยูอาศัยทั้งกอนตั้งครรภและปจจุบัน (หลังคลอด) สวนใหญอยูกับบิดาและมารดา
ของตนเอง รอยละ 42.8 และ 41.7 และเกินกวาครึ่งหนึ่งที่บิดามารดาอยูรวมกัน
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของสามี จําแนกตามขอมูลทั่วไป (n= 552 คน)
อายุ

ขอมูลทั่วไป

จํานวน

14 - 19 ป
211
20 - 35 ป
284
มากกวา 36 ปขึ้นไป
13
ไมยินดีใหขอมูล
44
Χ = 21.26, S.D.= 4.72, Min=14 ป, Max= 46 ป
รายไดตอเดือน
ไมยินดีใหขอมูล
31
ไมมีรายได
135
มีรายได
386
≤ 5,000 บาท
66
5,001-10,000 บาท
241
10,001-15,000 บาท
66
15,001-20,000 บาท
3
> 20,000 บาทขึน้ ไป
10
Χ = 11,196.23, S.D.= 10,205.35, Min=350 บาท, Max= 100,000 บาท

รอยละ
38.2
51.4
2.4
8.0
5.6
24.5
76.8

17.1
62.4
17.1
0.8
2.6
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาสามีสวนใหญมีอายุระหวาง 20-35 ป รอยละ 51.4 มีรายได รอยละ
76.8 รายไดตอเดือนสวนใหญ อยูในชวง 5,001-10,000 บาท/เดือน รอยละ 62.4
สวนที่ 2 ขอมูลการดูแลระหวางตั้งครรภของแมวัยรุน จํานวน 552 คน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของแมวัยรุน จําแนกตามขอมูลการดูแลระหวางตั้งครรภ (n= 552 คน)
ขอมูลการตั้งครรภและการคลอด
ความตั้งใจในการตั้งครรภครั้งนี้
ตั้งใจ
ไมตั้งใจ
ไมยินดีใหขอมูล
การคุมกําเนิดกอนการตั้งครรภ
ไมไดคุมกําเนิด
คุมกําเนิด
ไมยินดีใหขอมูล
จํานวนครั้งของการตั้งครรภ
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
จํานวนครั้งของการแทง
ไมเคยแทง
1 ครั้ง
การฝากครรภครั้งแรก
อายุครรภนอยกวา 12 สัปดาห
อายุครรภมากกวา 12 สัปดาห
ไมยินดีใหขอมูล
ผูใหคําปรึกษาขณะตั้งครรภ
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ n= 552 คน)
ไมปรึกษาใคร
บิดา/มารดา/ผูปกครองของตนเอง
บิดา/มารดา/ผูปกครองของสามี
สามี
เพื่อน
เจาหนาที่สาธารณสุข
ครูอาจารย
อื่นๆ (ญาติ,อินเทอรเน็ต)
ไมยินดีใหขอมูล

จํานวน

รอยละ

175
370
7

31.7
67.0
1.3

334
211
7

60.5
38.2
1.3

516
34
2

93.5
6.2
0.4

534
18

96.7
3.3

180
359
13

32.6
65.0
2.4

30
319
193
97
6
10
17
17
1

5.4
57.8
35.0
17.6
1.1
1.8
3.1
3.1
0.2
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของแมวัยรุน จําแนกตามขอมูลการดูแลระหวางตั้งครรภ (ตอ) (n= 552 คน)
ขอมูลการดูแลระหวางตั้งครรภ

จํานวน

รอยละ

ผูดูแลขณะตั้งครรภ
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ n= 552 คน)
ไมมี
สามี
บิดามารดาของตนเอง
บิดามารดาฝายชาย
ญาติพี่นอ งของตนเอง
ญาติพี่นองฝายชาย
เพื่อน
อื่นๆ
ไมยินดีใหขอมูล

7
369
328
112
84
25
24
1
4

1.3
66.8
59.4
20.3
15.2
4.5
4.3
0.2
0.7

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาแมวัยรุนสวนใหญไมตั้งใจในการตั้งครรภ รอยละ 67.0 ไมไดคุมกําเนิด
รอยละ 60.5 การตั้งครรภสวนใหญเปนครรภที่ 1 รอยละ 45.9 ไมเคยแทง รอยละ 96.7 การฝากครรภ
ครั้งแรกอายุครรภมากกวา 12 สัปดาห รอยละ 65.0 นอยกวา 12 สัปดาห รอยละ 32.6 ผูใหคําปรึกษาขณะแม

วัยรุนตั้งครรภ คือ บิดามารดาของตนเอง รอยละ 57.8 และผูที่ดูแลแมวัยรุนขณะตั้งครรภ คือ สามี รอยละ 66.8

สวนที่ 3 ขอมูลการคลอดและการดําเนินชีวิตหลังคลอดของแมวัยรุน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4
และ ตารางที่ 5
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของแมวัยรุนและบุตร จําแนกตามขอมูลการคลอด (n= 552 คน)
ขอมูลการคลอด
จํานวน
อายุครรภเมื่อคลอดบุตร
< 37 สัปดาห
62
37-42 สัปดาห
488
ไมยินดีใหขอมูล
2
วิธีการคลอด
คลอดปกติทางชองคลอด
446
ใชเครื่องดูดสุญญากาศ
4
ผาตัดออกทางหนาทอง
102
น้ําหนักตัวทารกแรกคลอด
< 2,500 กรัม
49
2,500 – 3,999 กรัม
499
≥ 4,000 กรัม
2
ไมยินดีใหขอมูลเนื่องจากเสียชีวิต
2
Χ = 2,945.03, S.D.= 402.44, Min=895 กรัม, Max= 4,565 กรัม

รอยละ
11.2
88.4
0.4
80.8
0.7
18.5
8.9
90.3
0.4
0.4
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ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของแมวัยรุนและบุตร จําแนกตามขอมูลการคลอด (ตอ) (n= 552 คน)
ขอมูลการคลอด
ภาวะสุขภาพของบุตรในปจจุบนั
แข็งแรงสมบูรณ
ผิดปกติ (หายใจเร็ว มีไข 2 ราย,หัวใจรั่ว 1 ราย

จํานวน

รอยละ

539
10

97.7
1.8

3

0.5

437
112
3

79.2
20.3
0.5

ตัวเหลือง 1 ราย, Hydrocephalus 1ราย ติดเชื้อ
ที่ปอด 1 ราย, น้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาก 4 ราย)

ไมยินดีใหขอมูล
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน
ใช
ไมใช
ไมยินดีใหขอมูล

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาอายุครรภเมื่อคลอดบุตรของแมวัยรุนสวนใหญอยูในชวง 37-42 สัปดาห
รอยละ 88.4 คลอดปกติทางชองคลอด รอยละ 80.8 น้ําหนักตัวทารกแรกคลอดอยูในชวง 2,500 – 3,999 กรัม
รอยละ 90.3 ภาวะสุขภาพของบุตรในปจจุบันแข็งแรงสมบูรณ รอยละ 97.7 การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
6 เดือน รอยละ 79.2
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของแมวัยรุน จําแนกตามขอมูลการดําเนินชีวิตหลังคลอดของแมวัยรุน
(n= 552 คน)
ขอมูลการดําเนินชีวิตหลังคลอด
ผูเลี้ยงดูหลัก
ตัวเอง
สามี/เพื่อนชาย
บิดา มารดาหรือญาติของตนเอง
บิดา มารดาหรือญาติของฝายชาย
ไมยินดีใหขอมูล
การดําเนินชีวิตของแมวัยรุนหลังคลอด
กลับไปเรียนในสถานศึกษาเดิม
ยายไปเรียนสถานศึกษาอื่น
เรียนนอกระบบการศึกษา
อยูบานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ทํางาน
อื่นๆ
ไมยินดีใหขอมูล

จํานวน

รอยละ

432
22
73
13
12

78.3
4.0
13.2
2.4
2.1

61
9
46
317
84
4
28

11.1
1.6
8.3
57.4
15.2
0.7
5.1
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของแมวัยรุน จําแนกตามขอมูลการดําเนินชีวิตหลังคลอดของแมวัยรุน (ตอ)
(n= 552 คน)
ขอมูลการดําเนินชีวิตหลังคลอด
จํานวน
วิธีคุมกําเนิดปจจุบัน
ไมยินดีใหขอมูล
20
ไมไดคุมกําเนิด
59
คุมกําเนิด
473
ถุงยางอนามัย
15
ยาเม็ดคุมกําเนิด
32
ยาฉีดคุมกําเนิด
103
ยาคุมฉุกเฉิน
4
หวงอนามัย
2
ยาฝงคุมกําเนิด
315
นับระยะปลอดภัย
1
ทําหมัน
1
การปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ในการเลี้ยงดูบุตร
ไมไดปฏิบัติ
2
ไมไดเลี้ยงลูกเอง
8
ไมยินดีใหขอมูล
11
ไดปฏิบตั ิ
531
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
500
การสงเสริมพัฒนาการ
411
การสังเกตอาการผิดปกติ
397
การพาไปรับวัคซีนตามนัด
411
ความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง
มั่นใจ
510
ไมมั่นใจ
23
ไมไดเลี้ยงลูกเอง
8
ไมยินดีใหขอมูล
11

รอยละ
3.6
10.7
96.4
3.2
6.8
21.8
0.8
0.4
66.6
0.2

0.2
0.4
1.4
2.0
96.2

29.1
23.9
23.1
23.9

92.4
4.2
1.4
2.0

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา ผูที่เปนหลักในการเลี้ยงดูบุตรหลังคลอดสวนใหญ คือ ตัวแมวัยรุนเอง
รอยละ 78.3 การดําเนินชีวิตของแมวัยรุนหลังคลอดสวนใหญอยูบานเพื่อเลี้ยงดูบุตร รอยละ 57.4 สวนใหญ
คุมกําเนิ ดหลังคลอด รอยละ 96.4 เลื อกวิธีคุมกําเนิ ดด วยยาฝงคุ มกําเนิด (รอยละ 66.6, n= 473 คน)
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ในการเลี้ยงดูบุตรได รอยละ 96.2 ปฏิบัติไดมากที่สุดในเรื่องการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม (รอยละ 29.1, n= 1,719 คน) แมวัยรุนมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง รอยละ 92.4
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สวนที่ 4 การหาความสัมพันธของปจจัยที่สัมพันธกับการตั้งครรภและผลกระทบในการตั้งครรภของ
แมวัยรุน ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตั้งครรภและผลกระทบในการตั้งครรภของแมวัยรุน
ปจจัย
อายุ
สถานภาพสมรส

อาชีพ
ความสัมพันธของ
พอและแม

การตั้งครรภและผลกระทบในการตั้งครรภ
ของแมวัยรุน
- การคุมกําเนิดกอนการตั้งครรภ
- การฝากครรภครั้งแรกอายุครรภ
นอยกวา 12 สัปดาห
- การคุมกําเนิดกอนการตั้งครรภ
- การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน
- การคุมกําเนิดกอนการตั้งครรภ
- การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน

𝒙𝒙𝟐𝟐

p-value

51.13
192.62

.000*
.001*

18.06
41.72
45.52
38.94

.020*
.000*
.000*
.001*

ปจจัยสวนบุคคลที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุนในการคุมกําเนิดกอนการตั้งครรภ ที่ระดับ
นัยสําคัญ ≤.020 คือ อายุ อาชีพ และสถานภาพสมรส ปจจัยที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุนในการไป
ฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวา 12 สัปดาห และการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ที่ระดับ
นัยสําคัญ ≤.001 คือ สถานภาพสมรส สวนปจจัยทางสังคมที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุนในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน คือ ความสัมพันธของพอและแม ที่ระดับนัยสําคัญ .001
สรุปผลการวิจัย
1. แมวัยรุน สวนใหญ อายุระหวาง 17-19 ป รอยละ 70.1 สถานภาพสมรสรอยละ 88.8 สวนใหญ
ใชชีวิตอยูรวมกัน กับ สามี (รอยละ 95.3, n= 490 คน) มีอาชีพกอนการตั้งครรภ เปนนั กเรียน รอยละ 34.2
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวต อเดื อน อยู ในชวง 5,001 - 10,000 บาท รอยละ 76.8 การศึกษาปจจุ บันหยุด
เรียน/ลาออก รอยละ 37.5 อาชีพปจจุบันเกือบครึ่งไมไดประกอบอาชีพ ปจจุบันหลังคลอดไมไดประกอบ
อาชีพ รอยละ 45.5 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน อยูในชวง 5,001-10,000 บาท/เดือน รอยละ 34.6 ที่อยู
อาศัยทั้งกอนตั้งครรภ และปจจุบั น (หลังคลอด) คือ อยูกับบิดาและมารดาของตนเองเป นสวนใหญ รอยละ
42.8 และ 41.7 และเกินกวาครึ่งหนึ่งที่บิดามารดาอยูรวมกัน (ตารางที่ 1)
สามีสวนใหญมีอายุระหวาง 20-35 ป รอยละ 51.4 มีรายได รอยละ 76.8 รายไดตอเดือนสวนใหญ
อยูในชวง 5,001-10,000 บาท/เดือน รอยละ 62.4 (ตารางที่ 2)
2. แมวัยรุนสวนใหญไมตั้งใจในการตั้งครรภ รอยละ 67.0 ไมไดคุมกําเนิด รอยละ 60.5 การตั้งครรภ
สวนใหญเปนครรภที่ 1 รอยละ 45.9 ไมเคยแทง รอยละ 96.7 การฝากครรภครั้งแรกอายุครรภมากกวา 12
สัปดาห รอยละ 65.0 นอยกวา 12 สัปดาห รอยละ 32.6 ผูใหคําปรึกษาขณะแมวัยรุนตั้งครรภ คือ บิดา
มารดาของตนเอง รอยละ 46.2 และผูที่ดูแลแมวัยรุนขณะตั้งครรภ คือ สามี รอยละ 38.7 (ตารางที่ 3)
3. อายุครรภเมื่อคลอดบุตรของแมวัยรุนสวนใหญอยูในชวง 37-42 สัปดาห รอยละ 88.4 คลอดปกติ
ทางชองคลอด รอยละ 80.8 น้ํ าหนักตัวทารกแรกคลอดอยูในชวง 2,500 – 3,999 กรัมรอยละ 90.3 ภาวะ
สุขภาพของบุ ตรในป จจุบั นแข็งแรงสมบู รณ รอยละ 97.7 การเลี้ยงลูกด วยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน
รอยละ 79.2 (ตารางที่ 4)
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ผูที่เปนหลักในการเลี้ยงดูบุตรหลังคลอดสวนใหญ คือ ตัวแมวัยรุนเอง รอยละ 78.3 การดําเนิน
ชีวิตของแมวัยรุนหลังคลอดสวนใหญอยูบานเพื่อเลี้ยงดูบุตร รอยละ 57.4 สวนใหญคุมกําเนิดหลังคลอด
รอยละ 96.4 เลือกวิธีคุมกําเนิดดวยยาฝงคุมกําเนิด (รอยละ 66.6, n= 473 คน) ปฏิบัติตามคําแนะนําของ
เจาหนาที่ในการเลี้ยงดูบุตรได รอยละ 96.2 ปฏิบัติไดมากที่สุดในเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม (รอยละ 29.1,
n= 1,719 คน) แมวัยรุนมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง รอยละ 92.4 (ตารางที่ 5)
4. ปจจัยสวนบุคคลที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุนในการไปฝากครรภครั้งแรกอายุครรภ
นอยกวา 12 สัปดาห การคุมกําเนิดและการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน ที่ระดับนัยสําคัญ
0.001 และปจจัยดานสถานภาพสมรสมีความสัมพันธการตั้งครรภของแมวัยรุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.020
สวนปจจัยทางสังคมที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน
คือ ความสัมพันธของพอและแม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 (ตารางที่ 6)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษา พบวา สาเหตุที่เปนปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบของการตั้งครรภในแมวัยรุน ใน
เขตสุขภาพที่ 5 เกิดจาก 2 ปจจัย คือ ปจจัยสวนบุคคล และ ปจจัยทางสังคม ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผล
ได ดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก อายุ อาชีพ และสถานภาพสมรส จากผลการวิจัย พบวา แมวัยรุน
สวนใหญมีอายุ 17-19 ป มีอาชีพกอนการตั้งครรภเปนนักเรียน/นักศึกษา ตั้งครรภในระหวางเปนนักเรียน
สวนใหญไมตั้งใจในการตั้งครรภ รอยละ 67.0 และไมไดคุมกําเนิด รอยละ 60.5 จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว า แม วั ยรุ นส วนใหญ ตั้ งครรภ ขณะยั งเป นนั กเรี ยนมี อายุ น อย ขาดการเตรี ยมความพร อม รวมทั้ งเป น
การตั้ งครรภ ที่ ไม ได ตั้งใจ ส ว นใหญ มี เพศสัม พัน ธโดยไม ไดป องกั น4,11 เพราะแม วัย รุ น เปน วัย ที่เชื่อมต อ
ระหวางความเปนเด็กกับผูใหญ มีการเปลี่ยนทั้งทางดานรางกายและจิตอารมณ เกิดความสับสนในบทบาท
อารมณเปลี่ยนแปลงออนไหว มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศที่กอใหเกิดความรูสึกทางเพศมาก
ขึ้นและอยูในชวงของวัยเจริญพันธุ จึงเปนวัยที่เกิดปญหาไดมาก ในระยะหลายปที่ผานมา เปนที่ทราบกันดี
วาเรื่องเพศและการมีเพศสั มพัน ธในวัยรุนเป นเรื่องที่ตองคํานึ งถึง โดยเฉพาะปญหาการตั้งครรภซึ่งเป น
ปญหาที่รุนแรงมากผลจากการมีเพศสัมพันธโดยไมมีการปองกันหรือคุมกําเนิด4 จากผลการศึกษาอายุของ
แมวัยรุนจึงมีความสัมพันธกับการตั้งครรภและผลกระทบของการตั้งครรภ เนื่องจากวัยรุนยังขาดความรูใน
เรื่องการปองกันและการคุมกําเนิด พยาบาลและผูเกี่ยวของควรใหความรูเกี่ยวกับการคมกําเนิดกับตัวแม
วัยรุนโดยตรงใหแมวัยรุนมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เมื่อเกิดการตั้งครรภแมวัยรุนสวนใหญสูญเสียโอกาสทางการศึกษา4,9,-11 ตองเลิกเรียนตั้งแตอายุ
ยังนอย นอกจากจะทําใหไมสามารถหางานที่ดีและมีรายไดสูงตามที่ตองการแลว ยังสงผลอยางตอเนื่องตอ
คุณภาพชีวิตของแมวัยรุนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเฉพาะผลในระยะสั้น ทําใหไมไดประกอบอาชีพ
ตองอยูบานเพื่อเลี้ยงดูบุตร (รอยละ 45.5) มีรายไดครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน 5,001-10,000 บาท ซึ่ง
ไม เพียงพอ อาจสงผลใหสถาบั นครอบครัวออนแอลงในอนาคต จึ งควรสงเสริมและสนั บสนุ นใหแม วัยรุน
หลังคลอดที่ตองการศึกษาไดศึกษาตอเพื่อเลือกประกอบอาชีพหรือมีรายไดที่สูงขึ้นดีขึ้นในอนาคตเปนการลด
ปญหาทางสังคม14
แมวาการตั้งครรภที่ไมไดตั้งใจ จะทําใหการตั้งครรภดําเนินตอไป ซึ่งทําใหแมวัยรุนอยูใน
ภาวะที่ไมพรอมทั้งดานรางกายและวุฒิภาวะในการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งแมวัยรุนมักไมไดฝากครรภที่เหมาะสม

14
มีโอกาสสูงในการผาตัดคลอดบุตรหรือคลอดดวยหัตถการตางๆ1,7, 9 จากผลการวิจัย พบวา แมวัยรุนฝาก
ครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวา 12 สัปดาหมีเพียง รอยละ 32.6 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่กําหนด (รอยละ 60)
แมวัยรุนคลอดโดยผาตัดออกทางหนาทอง รอยละ 18.5 ทารกแรกคลอดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
รอยละ 8.9 สูงกวาเกณฑ (รอยละ 7) และทารกที่คลอดมีภาวะแทรกซอน ไดแก หายใจเร็ว มีไข 2 ราย,
หัวใจรั่ว 1 ราย, ตัวเหลือง 1 ราย, Hydrocephalus 1ราย, ติดเชื้อที่ปอด 1 ราย และน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
มาก 4 ราย ดังนั้น พยาบาลและผูเกี่ยวของควรใหความรูและคําแนะนําใหแมวัยรุนตระหนักถึงความสําคัญ
ในการฝากครรภโดยเร็ว ดังนั้น เมื่อเริ่มตั้งครรภตองฝากครรภกอนอายุครรภ 12 สัปดาห เพื่อใหไดรับการดูแล
และคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ ทั้งแมวัยรุนและบุตร
2. ปจจัยทางสังคม ไดแก ความสัมพันธของพอแม จากผลการวิจัยพบวาเกินกวาครึ่งหนึ่ง
ที่บิดามารดาของแมวัยรุนใชชีวิตอยูรวมกัน แสดงถึงการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน และแมวัยรุนมีที่อยูอาศัย
ทั้งกอนตั้งครรภและปจจุบัน (หลังคลอด) คือ อยูกับบิดาและมารดาของตนเองเปนสวนใหญ (รอยละ 42.8
และ 41.7) การที่แมวัยรุนพักอาศัยอยูกับบิดามารดาตนเองทําใหซึมซับการมีแบบอยางที่ดีของครอบครัวใน
การใชชีวิตรวมกัน กับ สามี จากผลการวิจัยแมวัยรุนมีสถานภาพสมรส รอยละ 88.8 สวนใหญใชชีวิตอยู
รวมกันกับสามี ดังนั้น แมวัยรุนจะไดรับความรัก ความเอาใจใส และการชวยเหลือจากครอบครัว เพราะ
ครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสําคัญและใกลชิดกับแมวัยรุนมากที่สุด9 มีบิดามารดาเปน
ที่ปรึกษาและดูแลขณะตั้งครรภ ซึ่งการสนับสนุนจากครอบครัวจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยกระตุนใหแมวัยรุน
เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะการยอมรับการปรับบทบาทตอการเตรียมตัวในการ
เปนมารดา จึงทําใหแมวัยรุนหลังคลอดมีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง และสามารถเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียวครบ 6 เดือนมากถึงรอยละ 79.2 ทําใหภาวะสุขภาพของบุตรในปจจุบันแข็งแรงสมบูรณ
รอยละ 97.7 (ตารางที่ 4) ดังนั้น จึงปรากฏผลที่วาปจจัยทางสังคมที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุนใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน คือ ความสัมพันธของพอและแม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.00114
การนําไปใชประโยชน
1) นําผลการศึกษาที่ไดไปพัฒนาหาแนวทางในการเพิ่มบริการการดูแลชวยเหลือในการตั้งครรภของแม
วัยรุน และใหความรูเกี่ยวกับการดูแลบุตรใหกับแมวัยรุนเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตแมวัยรุนหลังคลอดและ
ทารก และเพื่อลดปญหาทางสังคมที่จะตามมาในอนาคต
2) นํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการดําเนินการลดปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในระดับเขต
ตอไป
ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค
ในการนําขอมูลทุติยภูมิที่เก็บจากโครงการเฝาระวังการตั้งครรภแมวัยรุนที่สัมภาษณจากอาสาสมัคร
แมวัยรุนหลังคลอด มีขอจํากัดที่กําหนดวาแมวัยรุนไมยินดีใหขอมูลก็ได รายละเอียดของขอมูลที่เปนขอมูล
สนับสนุนจึงไมอาจนํามาใชไดทั้งหมด
ขอเสนอแนะ/วิจารณ
1) ผลการวิจัยพบวาการฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวา 12 สัปดาห ยังต่ํากวาเปาหมาย ควรให
ความรูกับแมวัยรุนใหตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบที่จะตามมาขณะคลอดและภายหลังคลอดได
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2) ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลที่สัมพันธกับการตั้งครรภของแมวัยรุน คือ สถานภาพสมรส และ
แมวัยรุนสวนใหญไมไดวางแผนในการตั้งครรภและไมไดปองกันการตั้งครรภ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรรวมกันใหความรูเกี่ยวกับการคุมกําเนิดกับแมวัยรุน โดยใหสามีมีสวนรวม
3) แมวัยรุนหลังคลอดในรายที่สามารถพึ่งพิงครอบครัวในการชวยเลี้ยงดูบุตรและคาใชจายควรสงเสริม
และสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเลือกประกอบอาชีพหรือมีรายไดที่สูงขึ้นดีขึ้นในอนาคต
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