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ภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด ในเขตสุขภาพ 5
ผูวิจัย นางจรรยา สืบนุช และ นางสาวสกาวรัตน เทพรักษ
หนวยงาน ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสถานการณการตั้งครรภของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ในเขต
สาธารณสุขที่ 5 และศึกษาปจจัยทางสังคม ประชากร พฤติกรรม ความรู และเจตคติ ที่มีความสัมพันธกับ
ผลการตั้งครรภของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป และภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด
วิธีการศึกษา เปนการสํารวจแบบภาคตัดขวาง ในกลุมตัวอยางเปนหญิงอายุต่ํากวา 20 ปที่มาคลอด
บุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เลือกแบบเจาะจง จํานวน 542 คน ชวงระยะ เวลาเก็บขอมูล
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และ Chi square test
ผลการศึกษาพบวา สวนมากมารดาที่มาคลอดมีอายุระหวาง 17-19 ป รอยละ 65.7 อายุ 13-16 ป
รอยละ34.3 ขอมูลสวนบุคคล มีดังนี้ สถานภาพสมรสคู รอยละ 89.9 อาศัยอยูกับสามี/คูรัก รอยละ37.5
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 44.1 เปนแมบาน รอยละ 30.8 ไมมีรายได รอยละ 29.0 มี
รายได ≤ 3,000 บาท รอยละ27.5 และแหลงที่มาของรายได ไดจากสามี รอยละ 37.3 ขอมูลของสามี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ37.6 อาชีพรับจางรอยละ 60.7 รายได 5,001-10,000 บาท
รอยละ44.3 และแหลงที่มาของรายไดจากการประกอบอาชีพ รอยละ 79 ขอมูลการตั้งครรภ สวนใหญ
ตั้งครรภครั้งแรกรอยละ88.0 กอนตั้งครรภกินยาคุมกําเนิด รอยละ45.2 ฝากครรภ รอยละ 97.6 สวนมาก
จะฝากครรภชา โดยเริ่มฝากเมื่ออายุครรภระหวาง 13-27 สัปดาห รอยละ 54.9 และมีภาวะโลหิตจางรอย
ละ 25.0 ในระยะกอนตั้งครรภบริโภคอาหารในปริมาณที่ ไมเพียงพอตอวัน รอยละ 64.9 เสี่ยงตอการ
ขาดธาตุเหล็กรอยละ 92.8 ในระยะตั้งครรภบริโภคอาหารในปริมาณที่ไมเพียงพอตอวัน รอยละ 48.3
เสี่ยงตอการขาดธาตุเหล็กรอยละ 82.3 ขอมูลการคลอด และหลังคลอด มารดาคลอดปกติ รอยละ 85.8
ทารกแรกเกิดน้ําหนัก < 2500 กรัม รอยละ 13.4 เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในระยะหลังคลอด รอย
ละ 97 และคุมกําเนิด รอยละ 84.4 ขอมูลดานความรูเรื่องเพศศึกษา ผานเกณฑ รอยละ70.6 ความรู
เรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุนผานเกณฑรอยละ22.1
คะแนนเจตคติเรื่องเพศอยูในระดับปาน
กลางรอยละ 70.1 เจตคติตอการตั้งครรภในวัยรุนอยูในระดับปานกลางรอยละ66.9 ความรูเรื่องเพศศึกษามี
ความสัมพันธกับอายุและรายได (p < 0.01) และเจตคติตอการตั้งครรภมีความสัมพันธกับอายุ อาชีพ
และรายได (p < 0.05)
สรุปการตั้งครรภในวัยรุน ยังมีปญหาดานสุขภาพ คือ การเขาถึงบริการฝากครรภลาชา มีภาวะ
โลหิตจาง ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2500 กรัม สวนมากไมมีความรูเรื่องความเสี่ยง ของการตั้งครรภ
ในวัยรุน และมีเจตคติเรื่องเพศศึกษาและการตั้งครรภในวัยรุนระดับปานกลาง จากขอมูลดังกลาว ควร
กําหนดเปนนโยบายเรงดวนเพื่อแกไขปญหา จัดบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็ว การใหความรูเรื่องเพศศึกษา
ควรเริ่มกอนอายุ 10 ป และดําเนินตอเนื่องไปจนถึงอายุ 18 ป นอกจากนี้ ควรปฏิรูปเนื้อหาการสอน

เพศศึกษาและการสอน โดยขยายขอบเขตนอกเหนือจากเรื่องการปองกัน การตั้งครรภ หลักสูตรการสอน
เพศศึกษาควรเนนเสริมสรางทักษะการใชชีวิต โดยใหความสนใจทักษะการสื่อสารและการตอรองเปนพิเศษ
ทางเลือกของวัยรุนและความนับถือตนเอง ทางเลือกการคุมกําเนิดแบบระยะยาวและแบบระยะสั้น ผลของ
การตั้งครรภและผลของการมีความรูเรื่องเพศ การสื่อสารและการรณรงคสรางความตระหนักตอสาธารณชน
สรางกลุมชุมชนที่ประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความรูและมีสวนรวมเกี่ยวกับการตั้งครรภของวัยรุน มี
การจัดสรรงบประมาณ และ โครงการปองกันระดับทองถิ่น
คําสํ าคัญ :การตั้งครรภของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป , ภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด

A study of situations and factors related to pregnancy in women under 20 years
of age and the health status of the newborn after birth
in the 5 public Health Region
Abstract
The objective of this research study was to analysis situation and the factors of
population, social behavior, knowledge and attitudes that are associated with the
pregnancy of a woman under the age of 20 years in the 5th public Health Region.
The methodology was cross-section study on data collected from May to July
2553. The samples were women under the age of 20 years who delivered in hospitals
under the Ministry of Public Health, purposively selected 542 people. The data were
analyzed by percentage, mean and Chi - square test.
The results of research found that teenage mothers were aged 17-19 years 65.7
percent 13-16 years 34.3 percent Most personal information were as follows: married 89.9
percent, lived with her husband/lover 37.5 percent , secondary education 44.1 percent
,housewife 30.8 percent , income ≤ 3,000 baht 27.5 percent and a source of income
from her husband 37.3 percent Most of her husband information were as follows :
secondary education37.6 percent , employed 60.7 60.7 , income 5,001-10,000 baht 44.3
percent and sources of income from occupation 79 percent. Pregnancy information,
majority of samples were primigravida 88 percent, oral contraceptives before pregnancy
45.2 percent, antenatal care 97.6 percent, from the first antenatal gestational age 13-27
weeks 54.9 percent and anemia 25 percent . Dietary requirement per day was not
enough before pregnancy 64.9 percent and risk to iron deficiency 92.8 percent, during
pregnancy 48.3 percent and risk to iron deficiency 82.3 percent Information delivery and
postpartum were normal labor 85.8 percent , low birth weight 13.4 percent, breast
feeding 97.0 percent and family planning 84.4 percent. Information knowledge were
knowledge on sex education passed criterion70.6 percent, knowledge about the risks of
teenage pregnancy passed criterion 22.1 percent and attitudes about sex in middle level
70.1 percent and teenage pregnancy in middle level 66.9 percent Knowledge of sex
education is correlated with age and income (p <0.01) and attitude toward pregnancy is
associated with age, occupation and income (p <0.05).
Recommendation of teenage pregnancy have health problems, antenatal care is
delayed, anemia, low birth weight, most have no knowledge about the risks of pregnancy
in teenagers, and attitudes about sex education and teenage pregnancy in the medium.
The government should be prepare the education of sex education should begin before
the age of 10 years and continue until the age of 18 years. Should reform the teaching of
sex education and teaching By expanding the scope beyond pregnancy prevention, the

sex education curriculum should focus Enhance life skills by paying particular attention to
communication and negotiation skills Teenage choices and self-esteem Long-term and
short-term contraception options and There are budget allocations and local defense
programs.
Keyword: pregnancy in women under 20 years of age , the health status of the
newborn after birth
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หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีผูหญิงอายุต่ํากวา 20 ปที่คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 355 ราย โดยมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
จํานวนถึง 10 รายตอวันที่กลายเปนคุณแมวัยใส1 การตั้งทองขณะอายุนอยๆ หรือการตั้งทองในชวงวัยรุน
ในตางประเทศเรียกวา Teenage pregnancy ตามความเปนจริงแลววัยรุนควรเปนวัยที่ยังศึกษาเลาเรียน
ไมใชวัยที่ควรจะตั้งทอง เมื่อเกิดทองขึ้นมาปญหาจะตามมาหลายประการ ตัวอยางเชน แมที่เปนเด็กหรือ
วัยรุนความสมบูรณของรางกายยังไมสมบูรณ รางกายยังมีการเจริญเติบโตอยู เมื่อตั้งทองก็ตองแยงอาหาร
กับลูก ทําใหลูกในทองอาจเจริญเติบโตไดไมดี สรีระรางกายของแมก็เปนอุปสรรคเพราะเชิงกรานของแมที่
เปนเด็กมีขนาดเล็กและขยายขนาดไดไมดีพอ ทําใหเสี่ยงตอการผาคลอดสูง ในแตละป เด็กผูหญิงและ
วัยรุนจํานวนเกือบ 125,000 คนที่มีอายุต่ํากวา 20 ปใหกําเนิดบุตร โดยมีการประเมินวานี่เปนเพียงครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนเด็กผูหญิงและวัยรุนที่ตั้งครรภในกลุมอายุนี้เทานั้น ดังนั้นอาจมีเด็กวัยรุนอีก 125,000 คนหรือ
มากกวาที่ตั้งครรภ แลวจบลงดวยการทําแทงในแตละป เด็กกลุมนี้มีสัดสวนมากกวารอยละ 10 ของเด็กหญิง
วัยรุนทั้งหมดที่ตั้งครรภหรือคลอด ซึ่งไดเพิ่มขึ้น แทนที่จะลดลงไปในชวงไมกี่ปที่ผานมา
สําหรับประเทศไทยที่คนสวนใหญสามารถเขาถึงเวชภัณฑคุมกําเนิดไดอยางงายดาย สัดสวนนี้ถือวา
สูงเกินไป รายงานแมวัยใส ความทาทายการตั้งครรภในวัยรุน จากรายงานประชากรประเทศไทยป พ.ศ.
2556 เปนการ แสดงภาวะและสถานการณ การตั้งครรภและการคลอดในวัยรุนในประเทศไทย ในขณะที่
จํานวนการตั้งครรภในประเทศกําลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ สวนใหญที่เพิ่มขึ้น มาจากความยากจน ใน
ประเทศไทย ปญหาการตั้งครรภที่ไมพรอมในวัยรุนมากจากวิถีปฏิบัติทางสังคมเกาๆ ที่ไมสามารถ รับกับการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรวมทั้งพฤติกรรมทางดานเพศ ของวัยรุน2จากการเพิ่มสูงขึ้นของการตั้งครรภในกลุม
วัยรุนประกอบกับการลดลงของการคุมกําเนิดในประเทศไทย สงผลใหผูเชี่ยวชาญในประเทศ หันมาใหความ
สนใจประเด็นการตั้งครรภของวัยรุน มีการรายงานจาก กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติประจําประเทศ
ไทย (UNFPA) วาแมประเทศไทยจะประสบความสําเร็จ อยางยิ่งในการเพิ่มการคุมกําเนิดตั้งแตป พ.ศ.
2512-2549 แตความสําเร็จดังกลาวไดหยุดชะงัก ตั้งแต ป พ.ศ. 2549-2552 ความชุกของการคุมกําเนิดมี
อัตราลดลงรอยละ 2.5 จุด จากรอยละ 81.1 เปน รอยละ 78.6 ในป พ.ศ. 25543 ในทํานองเดียวกันอัตรา
เจริญพันธุของวัยรุนที่มีอายุ ระหวาง 15-19 ป ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 39.7 ตอ 1,000 ในป พ.ศ. 2539
เปน 53.6 ในป พ.ศ. 2554 4 นอกจากนี้ประเด็นที่นาสังเกต คือ ในป พ.ศ. 2556 มีการตั้งครรภขึ้นในกลุม
สตรีที่มีอายุระหวาง 15-19 ป จํานวน 129,541 คน และสตรี ที่มีอายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 3,725 คน 5 ใน

ประเทศไทยมีการเพิ่มสูงขึ้นของการตั้งครรภ ของวัยรุน ในชวงไมกี่ปที่ผานมาอัตราเกิดมีชีพในแมวัยรุนอยูที่
60 ตอการเกิดทั้งหมด 1,000 ราย6
กระทรวงสาธารณสุขรายงานวา อัตราการคลอดของวัยรุนเพิ่มขึ้นเล็กนอยตั้งแตป พ.ศ. 2547-2554
และลดลงในชวงป พ.ศ. 2555-2556 อัตราการคลอดของวัยรุนที่มีอายุ 15-19 ป เพิ่มขึ้นจาก 47 ตอ 1000
ราย ในป พ.ศ. 2547 เปน 54 ในป พ.ศ. 2555 และเริ่มลดลงเปน 48.8 ในป พ.ศ. 2556 ในทํานอง
เดียวกันกับอัตราการคลอดของวัยรุนที่มีอายุ 10-14 ป เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 1.0 ตอ 1000 ราย ในป พ.ศ.
2547 เปน 1.8 ตอ 1000 ราย ในป พ.ศ. 2555 และลดลงมาอยูที่ 1.6 ในป พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ในป พ.ศ.
2556 สัดสวนการคลอดของวัยรุนที่มีอายุ 10-14 ป (จํานวน 747 คน) และอายุ 15-19 ป (จํานวน 307 คน)
ตอการคลอดของหญิงที่มีอายุ 10-49 ป 1,000 คน คิดเปน 4.6 และ 163.2 ตามลําดับ ในชวงระยะเวลา 9
ป ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2555 อัตราการตั้งครรภซ้ําของวัยรุนที่มีอายุ 15-19 ปเพิ่มสูงขึ้นจาก 4.9 เปน 6.4
ตอหญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2555-2556 เริ่มลดลงเล็กนอยอยูที่ 6.2 ตอหญิงวัย
เดียวกัน 1,000 คน ในขณะที่อัตราการ ตั้งครรภซ้ําของวัยรุนที่มีอายุ 10-14 ป มีอัตราลดลงในชวงป พ.ศ.
2552-2556 จาก 0.20 เปน 0.10 ตอ หญิงวัยเดียวกัน 1,000 คน7ตามลําดับ สําหรับในเขตสาธารณสุข
ที่ 5 ประกอบดวยจังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก รอยละ16.21 , 18.49และ18.75 ในป 2556-2558
ตามลําดับ วัยรุนสวนใหญมีการตั้งครรภที่ไมพรอม นั่นคือตั้งครรภโดยไมตั้งใจ และเปนการตั้งครรภนอก
สมรสการตั้งครรภในวัยรุนมักไมไดฝากครรภและไมไดมีการดูแลครรภที่เหมาะสม สวนใหญมีการคลอดกอน
กําหนด ทารกแรกคลอดมีน้ําหนักตัวนอยและมีการตายคลอดรอยละ 1 ทั้งนี้การคลอด ของวัยรุนในป พ.ศ.
2552 มีจํานวนมากถึง 122,736 คน (รอยละ 16 ของการคลอดทั้งหมด) นั่นคือวัยรุนคลอดประมาณ 336
คนตอวัน โดยที่วัยรุนอายุต่ํากวา 15 ป คลอดทารกประมาณ 3,000 คนตอป ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวง 10
ปที่ผานมา และเปนการคลอดของวัยรุนที่มีอายุนอยลง คือ ชวงอายุ 15 - 17 ป8 มีการศึกษาพฤติกรรมของ
หญิงตั้งครรภกับการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลขณะตั้งครรภ ซึ่งเปนการศึกษาในตางประเทศพบวาจะ
เกิดกลุมอาการผิดปกติของทารกในครรภที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลของหญิงตั้งครรภทั่ว
โลก ประมาณ 9 รายตอทารกแรกเกิด 1,000 คน9
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวา
การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอสุขภาพของวัยรุนโดยตรง การตั้งครรภในขณะที่รางกายและจิตใจยังไมพรอม อาจเกิดอันตรายตอ
มารดาและทารกในครรภไดสูงกวาการตั้งครรภในผูใหญ เนื่องจากวัยรุนนั้นสภาพรางกายยังไมพรอม สภาพ
เสนใยของกลามเนื้อมดลูก ( uterine fiber ) ยังไมแข็งแรง และขณะตั้งครรภ มักมีความเครียดสูงมาก
ประกอบกับการที่ตองปดบังการตั้งครรภไว ทําใหฝากครรภชามาก บางครั้ง ก็ไมฝากครรภเลย จากสาเหตุ
ดังกลาวกอใหเกิดภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภและการคลอดไดหลายประการ เชน ภาวะโลหิตจาง
ภาวะครรภเปนพิษ การคลอดกอนกําหนด ทารกน้ําหนักตัวนอย ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด ซึ่ง
จะพบไดบอยกวาการตั้งครรภในผูใหญ ทั้งทางดาน จิตใจ อารมณ ไดแก การมีภาวะซึมเศราหลังคลอด
ซึ่งปจจุบัน วัยรุนตั้งครรภตกอยูในภาวะซึมเศรา รอยละ 8.810 ในดานภาวะสุขภาพรางกาย การตั้งครรภจะ

มีผลตอการเจริญเติบโตของหญิงตั้งครรภวัยรุน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพรางกายจากภาวะปกติ มา
อยูในภาวะที่ตองเตรียมตัวเปนมารดา
หญิงตั้งครรภวัยรุนอาจตองเผชิญตอการเจ็บครรภคลอดนาน
เนื่องจากศีรษะทารกในครรภ ไมไดสัดสวนกับชองเชิงกรานของมารดา ทําใหอัตราการคลอดโดยการผาตัด
ทางหนาทองมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
ในกรณีที่คลอดบุตรเองก็อาจสงผลใหระยะเวลาในการคลอดนานขึ้นเกิด
ภาวะแทรกซอนตอทารกได นอกจากนี้จากการที่หญิงตั้งครรภวัยรุนยังมีการเจริญของกระดูกเชิงกรานไม
สมบูรณ ทารกมีพื้นที่จํากัดในการเจริญเติบโตในครรภ ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน เชน ทารกตายในครรภ
หรือมีความพิการทางสมอง11 ประไพวรรณ ดานประดิษฐ และอุดมพร ยิ่งไพบูลยสุข ศึกษาสภาพครอบครัว
ของสตรีวัยรุนตั้งครรภที่มาฝากครรภ ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนสตรีวัยรุน
ตั้งครรภอายุนอยกวา 18 ป ที่มาฝากครรภในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลตากสินจํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา สวนใหญกําลังศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด รอยละ 46.5 สาเหตุที่เปนมารดาวัยรุน เนื่องจากบิดามารดามีเงินไมเพียงพอ
สําหรับคาใชจายในการเรียน จึงทําใหสตรีวัยรุนตั้งครรภ รอยละ 59.5 ตองทํางานเลี้ยงตนเองเพื่อเปนคาใช
จายในการเรียน และทํางานสงเงินใหบิดามารดา อาจเปนสาเหตุใหสตรีวัยรุนไมอยากเรียน ซึ่งจะเปนการ
ผลักดันใหสตรีวัยรุนตั้งครรภ คิดวา การมีคูครองนาจะมีชีวิตที่ดีกวา สุปรียา ตันสกุล และคณะ8 ศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตจังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาจํานวน 377 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่พักอยูตามหอพักเอกชนตามลําพัง (ไมแยกเพศ)
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สูงกวานักศึกษาที่พักอยูกับผูปกครองและญาติ12 ปรีชา แจมวิถีเลิศ และสมสุข
โสภาวนิตย ศึกษาปจจัยที่มีผลใหหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ตั้งครรภและมีบุตร จังหวัดนครสวรรค กลุม
ตัวอยางเปนหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ตั้งครรภและมีบุตร จํานวน 147 คน พบวา สวนใหญมีการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 42.2 รองลงมาเปนชั้นประถมศึกษา รอยละ 34.7 สาเหตุที่ตั้งครรภอายุนอย
เนื่องจากฐานะของครอบครัวไมดี บิดามารดาไมสามารถสงเสียใหเรียนได จึงตองลาออกจากโรงเรียนตั้งแต
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเพื่อชวยพอแมทํางาน13จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ปจจัยตางๆที่เปนสาเหตุ
ของการตั้งครรภไมพรอม ในวัยรุนดังที่กลาวมาสงผลใหอัตราการตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยรุนเพิ่มมากขึ้น
ในสังคมไทย ซึ่งจะสงผลกระทบตอทั้งมารดาอายุนอยที่ยังไมมีความพรอมในการเลี้ยงดูบุตรและเด็กที่เกิด
มาทั้งดานสุขภาพ จิตใจ และ สังคม อีกทั้งยังสงผลตอศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาสถานการณ การตั้งครรภของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ในเขตสุขภาพที่ 5
2.เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคม ประชากร ปจจัยทางพฤติกรรม ความรู และเจตคติ ที่มีความสัมพันธ
กับผลการตั้งครรภของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป
3. ศึกษาภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด

ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของการการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาสถานการณและปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภของหญิงอายุต่ํากวา
20 ป ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตในเขตสุขภาพที่5
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง ( Cross – sectional Survey )
การเลือกกลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดจากสูตรของทาโร ยามาเน จํานวน 542 คน โดยเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง ใชหญิงคลอดบุตรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อายุต่ํากวา 20 ป เก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณ ในระยะเวลาที่กําหนด
พื้นที่ดําเนินการ
ดําเนินการศึกษาครอบคลุมโรงพยาบาลทุกแหงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ 8 จังหวัด
ประกอบดวยจังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ
วิธีดําเนินการ
เริ่มดําเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 โดยมีขั้นตอนการจัดทําโครงการ ดังนี้
ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และจัดทําโครงรางงานวิจัย สรางเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ ชี้แจงการใช
เครื่องมือ ดําเนินการเก็บขอมูล ตรวจสอบขอมูล วิเคราะห ประมวลผล และจัดทํารายงาน
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลดานสูติกรรม ดานพฤติกรรมทางเพศ
ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ขอมูลความรูเรื่องเพศศึกษาและความเสี่ยงของการตั้งครรภ
ในวัยรุน ขอมูลเจตคติเรื่องเพศศึกษาและการตั้งครรภในวัยรุน โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดาน
สูติศาสตร และโภชนาการ คาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความรูและเจตคติอยูที่ระดับ รอยละ 70
การแปรผล
ขอมูลดานความรูเรื่องเพศศึกษาและความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน คะแนนเต็ม 22 คะแนน
โดย ตอบถูก ได 1 คะนน ตอบผิด ได 0 คะแนน กําหนดเกณฑผานการประเมินไวไมต่ํากวา รอยละ 60
ขอมูลเจตคติเรื่องเพศศึกษา และการตั้งครรภในวัยรุน เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
( Rating Scale ) แบงระดับดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง
4 คะแนน
เห็นดวย
3 คะแนน
ไมเห็นดวย
2 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
1 คะแนน
โดย คาคะแนนคําถามเชิงบวก คะแนนจะเริ่มจากคามากไปหานอย
คาคะแนนคําถามเชิงลบ คะแนนจะเริ่มจากคานอยไปหามาก

การแปรผล

คาคะแนน x + SD แปลวา เจตคติอยูในระดับสูง
คาคะแนน x ± SD แปลวา เจตคติอยูในระดับปานกลาง
คาคะแนน x – SD แปลวา เจตคติอยูในระดับต่ํา
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป นําเสนอขอมูลดวยรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย และใชสถิติวิเคราะห Chi – square test
การรายงานผลการศึกษา
ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลทางสูติกรรม ขอมูลพฤติกรรมทางเพศและสุขภาพ ขอมูล
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และเครื่องดื่ม ขอมูลความรูเรื่องเพศศึกษา และความเสี่ยงของการตั้งครรภใน
วัยรุน ขอมูลเจตคติเรื่องเพศศึกษา และการตั้งครรภในวัยรุน และปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูเรื่อง
เพศศึกษา และความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน เจตคติเรื่องเพศศึกษา และการตั้งครรภในวัยรุน

ผลการศึกษา/พรอมตาราง
1. ขอมูลทั่วไป
จํานวนหญิงคลอดบุตรอายุต่ํากวา 20 ป ทั้งหมด 542 คน โดยคลอดในสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข สวนใหญคลอดในโรงพยาบาลชุมชน
อายุของหญิงคลอดบุตรต่ําสุด 13 ป สูงสุด 19 ป อายุเฉลี่ย 17.14 ป โดยมีอายุระหวาง
13-16 ป รอยละ 34.3 อายุ 17 -19 ป รอยละ 65.7
สถานภาพครอบครัว สวนมากอาศัยอยูกับสามี รอยละ 37.4 อยูกับสามีและบิดามารดา รอยละ
20.4 อยูกับบิดามารดา รอยละ 37.4 และอาศัยอยูกับปูยาตายายหรือญาติ รอยละ 4.8
สถานภาพสมรส สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู รอยละ 89.8 แยกกันอยู รอยละ 7.6 หยา รอยละ
1.3 และหมาย รอยละ 1.3
ระดับการศึกษา สวนใหญจบชั้นมัธยมตน รอยละ 44.4 ชัน้ ประถม รอยละ 22.1 ชั้นมัธยมปลาย
รอยละ 8.7 ปวช./ปวส. รอยละ 4.9 เรียนไมจบถึง รอยละ 19.3 อื่นๆ รอยละ 0.6 เด็กที่เรียนไมจบ
สวนมากเรียนอยูชั้น ม.2 ม.3 ม.4 และ ปวช.1และ 2
การประกอบอาชีพ สวนมากยังไมมีอาชีพ เปนแมบาน รอยละ 30.9 รับจางทั่วไป รอยละ 28.4
เปนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 27.0 เปนพนักงาน/ลูกจาง รอยละ 6.7 คาขาย รอยละ 4.6 เกษตรกรรม
รอยละ 2.4 รายได สวนมากมีรายไดเดือนละ 3,000 บาท รอยละ 56.3 เดือนละ 3,001-5,000 บาท รอย
ละ 22.3 เดือนละ 5,001-10,000 บาท รอยละ 19.9 และรายไดมากกวา 10,000 บาท ขึ้นไป รอยละ 1.5
โดยมีแหลงที่มาของรายได จากสามี รอยละ 32.3 จากงานอาชีพ รอยละ 24.3 จากพอแมผูปกครอง รอยละ
21.9 จากสามีหรือพอแมของสามี รอยละ 14.7 จากอาชีพและสามีให รอยละ 5
การศึกษาของสามี สามี สวนมากจบชั้นมัธยมตน รอยละ 37.7 จบชั้นประถม รอยละ 21.4 จบชั้น
มัธยมปลาย รอยละ 12.3 ปวช./ปวส. รอยละ 7.6 เรียนไมจบ รอยละ 9.5 ไมทราบ / อื่นๆ รอยละ 11.5
สามีที่เรียนไมจบ สวนมากศึกษาอยูชั้น ม.2 ม.3 ม.4 ม.6 และ ปวช.

อาชีพของสามี สวนมากมีอาชีพรับจาง รอยละ 60.8
เปนพนักงานหรือลูกจาง รอยละ 11.3
เกษตรกรรม รอยละ 9.1 ไมมีอาชีพ อยูกับพอแม รอยละ 7.6 คาขาย รอยละ 6.1 และเปนนักเรียน
รอยละ 3.7
แหลงที่มาของรายไดของสามี สวนมากมีรายไดจากงานอาชีพ รอยละ 79.0 จากพอแมผูปกครอง
รอยละ 11.9 จากงานอาชีพและจากพอแม รอยละ 4.2
สามี มีรายไดเดือนละ 5,001-10,000 บาท รอยละ 44.4 มีรายไดเดือนละ 3,000 บาท และ
3,001-5,000 บาท รอยละ 25.5 เทากัน มีรายไดมากกวา 10,000 บาท รอยละ 4.6
2. ขอมูลทางสูติกรรม
หญิงคลอดบุตรสวนมากฝากครรภถึง รอยละ 97.6 โดยฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาห รอยละ
37.1 สวนมากมาฝากครรภครั้งแรกชวง 13-27สัปดาห รอยละ 54.8 และฝากครรภคุณภาพครบ 5 ครั้ง
รอยละ66.4 มีภาวะโลหิตจางถึงรอยละ 25.0 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป จําแนกตามขอมูลทางสูติกรรม
ระยะตั้งครรภ
ขอมูลระยะตั้งครรภ
จํานวน
รอยละ
ฝากครรภ
529
97.6
ไมฝากครรภ
13
2.4
รวม
542
100
อายุครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก
≤ 12 สัปดาห
201
37.10
13 - 27 สัปดาห
297
54.8
28 - 31 สัปดาห
28
5.17
32 - 35 สัปดาห
11
2.03
≥ 36 สัปดาห
6
1.11
รวม
542
100
การฝากครรภครบเกณฑคณ
ุ ภาพ
ฝากครบเกณฑคุณภาพ
360
66.4
ฝากไมครบเกณฑคุณภาพ
182
33.6
รวม
542
100
คาความเขมขนของเลือด เมื่อฝากครรภครั้งแรก
126
25.0
ฮีมาโตคริต < 33 %
378
75.0
ฮีมาโตคริต > 33 %
รวม
504
100

การคลอดของมารดาอายุต่ํากวา 20 ป สวนใหญเปนการคลอดครรภแรก รอยละ 88.0 ครรภที่ 2 รอยละ
11.1 และ คลอดบุตรครรภที่ 3 รอยละ 0.9 สวนใหญเปนการคลอดปกติ (Normal Labor) รอยละ 85.8
ผาตัดทางทางทอง รอยละ 12.4 คลอดเมื่ออายุครรภครบกําหนด รอยละ 87.3 คลอดกอนกําหนด รอย
ละ 12.7 น้ําหนักทารกแรกเกิด พบวามีน้ําหนักมากกวา 2500 กรัม รอยละ 86.6 มีน้ําหนักนอยกวา 2500
กรัม รอยละ 13.4 มีการคุมกําเนิดหลังคลอด รอยละ 85.3 ยังไมคุมกําเนิด รอยละ 14.7 ทารกแรก
เกิดไดกินนมแมกอนออกจากโรงพยาบาล รอยละ 97.0 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป จําแนกตามขอมูลทางสูติกรรม
ระยะคลอดและหลังคลอด
ขอมูลระยะคลอดและหลังคลอด
จํานวน
รอยละ
การคลอด
คลอดบุตรครั้งแรก
477
88.0
คลอดบุตรครั้งที่ 2
60
11.1
คลอดบุตรครั้งที่ 3
5
0.9
รวม
542
100
วิธีการคลอด
คลอดเองปกติ
465
85.8
ผาตัดทางหนาทอง
67
12.4
ใชเครื่องดูดสูญญากาศ
6
1.1
ใชคีมทําคลอด
3
0.6
คลอดทา OPP
1
0.2
รวม
542
100
อายุครรภเมื่อคลอด
473
87.3
คลอดครบกําหนด ≥ 37 สัปดาห
69
12.7
คลอดกอนกําหนด < 37 สัปดาห
รวม
น้ําหนักทารกแรกเกิด
ทารกแรกเกิดน้ําหนัก ≥ 2500 กรัม
ทารกแรกเกิดน้ําหนัก < 2500 กรัม
(มีแฝด 3 คู)
รวม

542

100

472
73

86.6
13.4

545

100

ขอมูลระยะคลอดและหลังคลอด
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
เลี้ยงลูกดวยนมแม
ไมไดเลี้ยงลูกดวยนมแม
รวม
การคุมกําเนิดหลังคลอด
คุมกําเนิด
ชนิด -ยาฉีดคุมกําเนิด
-ยาเม็ดคุมกําเนิด
-ทําหมัน
-ยาฝงคุมกําเนิด
-ถุงยางอนามัย
-ใสหวง
-หลั่งภายนอก
ไมคุมกําเนิด
-รอตรวจหลังคลอด
-เลิกกับสามี
-รอถามสามี/ญาติ
-ไมระบุสาเหตุ
รวม

จํานวน

รอยละ

526
16
542

97.0
3.0
100

457
235
151
15
10
7
2
1
79
34
19
2
23
536

85.3
43.4
27.9
2.8
1.8
1.3
0.4
0.2
14.7
6.3
3.5
0.4
4.2
100

3. ขอมูลดานพฤติกรรม
อายุที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง มีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ป
รอยละ 28.3 อายุ 16 ป รอยละ 23.2 อายุ 17 ป รอยละ 19.1 อายุ 18-19 ป รอยละ 9.8 อายุ 14 ป
รอยละ 15.1 อายุ 13 ป รอยละ 3.7 อายุ 12 ป รอยละ 0.6 และอายุต่ําสุด 11 ป รอยละ 0.2 ความรูสึก
ตอการตั้งครรภครั้งนี้ พบวา มีความตั้งใจที่จะตั้งครรภ รอยละ 41.1 ไมตองการตั้งครรภ รอยละ 34.0
ตั้งครรภหรือไมตั้งครรภก็ได รอยละ 22.5 ถูกหลอกลวง/ถูกขมขืน รอยละ 0.8 ลืมกินยาคุมกําเนิด รอยละ
1.7 ผูเลี้ยงดูบุตรในระยะหลังคลอด กลุมตัวอยาง มีความตั้งใจจะเลี้ยงดูบุตรเอง รอยละ 79.4 มอบใหปูยา
ตายายเลี้ยงดู รอยละ 10.0 เลี้ยงเองและใหปูยาตายายชวย รอยละ 7.8 ใหญาติชวยเลี้ยงดู รอยละ 2.2
จางเลี้ยง รอยละ 0.2 ยกลูกใหผูอื่น รอยละ 0.4 การวางแผนชีวิตหลังคลอด พบวา จะอยูเลี้ยงดูบุตรดวย
ตนเอง รอยละ 56.3 หางานทํา รอยละ 27.5 เรียนหนังสือตอ รอยละ 16.0 ความตองการ ความ
ชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงาน สวนมากตองการความชวยเหลือจากพอแมตนเอง รอยละ 20.4 ตออง
การความชวยเหลือจากสามี รอยละ 18.8 ตองการความชวยเหลือจากทั้งสามีและพอแมตนเอง รอยละ

19.7 ตองการความชวยเหลือจากหนวยงาน เชน โรงเรียน โรงพยาบาล รอยละ 3 ความชวยเหลือที่ตองการ
จากสามีและพอแม คือเงินคาใชจายในการชวยดูแลบุตร และการใหคําปรึกษา สําหรับโรงเรียนตองการ
ความชวยเหลือดานการศึกษาตอ โรงพยาบาลตองการคําแนะนําปรึกษา เรื่องการเลี้ยงดูบุตร
4. ขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภค
การบริโภคอาหารของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป พบวาระหวางกอนตั้งครรภ บริโภคอาหารกลุมแปง
ขาว ปริมาณมื้อละ 2 - 3 ทัพพี ทุกวัน รอยละ78.3 อาหารกลุมผักตางๆ ปริมาณมื้อละ 5 - 10 ชอนกิน
ขาว ทุกวัน รอยละ 68.4 อาหารกลุมผลไมตางๆ ปริมาณ มื้อละ 6 - 16 คํา ทุกวันรอยละ 58.6 อาหาร
กลุมเนื้อสัตวตางๆ ปลา ไข ปริมาณ มื้อละ 3-4 ชอนกินขาว รอยละ 73.2 ตับ ตับออน เลือดสัตวตางๆ
ปริมาณ 2 ชอนกินขาว 1-2 ครั้งตอสัปดาห รอยละ60.6 ดื่มนม อยางนอย 2-3 แกว ตอวัน รอยละ 36.4 ดื่ม
น้ําชา กาแฟ รอยละ 44.6 . ดื่มแอลกอฮอล รอยละ 10.2 ขณะตั้งครรภ บริโภคอาหารกลุมแปง ขาว
ปริมาณมื้อละ 2 - 3 ทัพพี ทุกวัน รอยละ 83.5 อาหารกลุมผักตางๆ ปริมาณมื้อละ 5 - 10 ชอนกินขาว
ทุกวัน รอยละ 79.9 อาหารกลุมผลไมตางๆ ปริมาณ มื้อละ 6 - 16 คํา ทุกวันรอยละ 76.4 อาหาร
กลุมเนื้อสัตวตางๆ ปลา ไข ปริมาณ มื้อละ 3-4 ชอนกินขาว รอยละ 83.8 ตับ ตับออน เลือดสัตวตางๆ
ปริมาณ 2 ชอนกินขาว 1-2 ครั้งตอสัปดาห รอยละ71.9 ดื่มนม อยางนอย 2-3 แกว ตอวัน รอยละ 77.0
ดื่มน้ําชา กาแฟ รอยละ 21.4 ดื่มแอลกอฮอล รอยละ 2.0 รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 60 มิลิกรัม
ทุกวันตลอดการตั้งครรภรอยละ 82.7 แสดงในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 แสดงการบริโภคอาหารของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ระหวางกอนตั้งครรภและขณะตั้งครรภ
พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมการบริโภคกอนตั้งครรภ
ระหวางตั้งครรภ
การบริโภคอาหาร
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. อาหารกลุมแปง ขาว ปริมาณมื้อละ 421
78.3 117
21.7 449
83.5 89
16.5
2 - 3 ทัพพี ทุกวัน
2. อาหารกลุมผักตางๆ ปริมาณมื้อละ 368 68.4 170
31.6 430
79.9 108
20.1
5 - 10 ชอนกินขาว ทุกวัน
3. อาหารกลุมผลไมตางๆ ปริมาณ
315 58.6 223
41.4 411 76.4
127
23.6
มื้อละ 6 - 16 คํา ทุกวัน
4. อาหารกลุมเนื้อสัตวตางๆ ปลา ไข 394 73.2
144
26.8 451 83.8
87
16.2
ปริมาณ มื้อละ 3-4 ชอนกินขาว
ทุกวัน

การบริโภคอาหาร
5. อาหารที่ประกอบ จากตับ ตับออน
เลือดสัตวตางๆ ปริมาณ 2 ชอน
กินขาว 1-2 ครั้งตอสัปดาห
6. ดื่มนม อยางนอย 2-3 แกว ตอวัน
กอนหรือหลังอาหาร อยางนอย
30 นาที
7. กรณีที่ไมดื่มนม รับประทานอาหาร
ทดแทน เชน ปลาเล็กปลานอย
เตาหู

พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมการบริโภคกอนตั้งครรภ
ระหวางตั้งครรภ
ใช
ไมใช
ใช
ไมใช
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
326 60.6
212
39.4 387 71.9 151
28.1

196

36.4

342

63.6

414

77.0

124

23.0

201

37.4

292

54.3

286

53.2

207

38.5

ตารางที่ 4 แสดงการบริโภคเครื่องดื่มของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ระหวางกอนตั้งครรภและขณะตั้งครรภ
พฤติกรรมการบริโภค
กอนตั้งครรภ
ระหวางตั้งครรภ
การบริโภคเครื่องดื่ม
ดื่ม
ไมดื่ม
ดื่ม
ไมดื่ม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ดื่มแอลกอฮอล
55 10.2
483 89.8
11
2.0 527
98.0
2. ดื่มน้ําชา กาแฟ
240 44.6
298 55.4
115
21.4 423
78.6
3. รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
90 16.7
448 83.3
60 มิลลิกรัม อยางนอยสัปดาหละครั้ง
4. รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
445
82.7 93
17.3
60 มิลลิกรัมทุกวันตลอดการตั้งครรภ

5. ความรูเรื่องเพศศึกษาและความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน
หญิงอายุต่ํากวา 20 ป มีความรูเรื่องเพศศึกษาผานเกณฑ รอยละ 70.6 ไมผานเกณฑ รอยละ 29.4
ความรูเรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน ผานเกณฑ เพียงรอยละ 22.1 ไมผานเกณฑถึงรอยละ 77.9
แสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของความรูเรื่องเพศศึกษาและความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุนของ
หญิงอายุต่ํากวา 20 ป
ระดับความรู
จํานวน
รอยละ
1.ความรูเรื่องเพศศึกษา
ผานเกณฑ
380
70.6
ไมผานเกณฑ
158
29.4
รวม
538
100
2.ความรูเรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน
ผานเกณฑ
119
22..1
ไมผานเกณฑ
419
77.9
รวม
538
100

6. เจตคติเรื่องเพศศึกษาและการตั้งครรภในวัยรุน
หญิงอายุต่ํา กวา 20 ป มีเจตคติเรื่องเพศของวัยรุน สวนมากอยูในระดับปานกลาง รอยละ 64.3
ระดับสูงรอยละ 22.9 ระดับต่ํา รอยละ 12.8 เจตคติตอการตั้งครรภของวัยรุน สวนมากอยูในระดับปาน
กลาง รอยละ 66.9 ระดับสูงรอยละ 17.3 ระดับต่ํา รอยละ 15.8 แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6. แสดงจํานวนและรอยละของเจตคติเรื่องเพศศึกษาและการตั้งครรภในวัยรุน
อายุต่ํา กวา 20 ป
ระดับเจตคติ
จํานวน
รอยละ
เจตคติเรื่องเพศของวัยรุน
ระดับต่ํา
69
12.8
ระดับปานกลาง
346
64.3
ระดับสูง
123
22.9
รวม
538
100
เจตคติตอการตั้งครรภของวัยรุน
ระดับต่ํา
85
15.8
ระดับปานกลาง
360
66.9
ระดับสูง
93
17.3
รวม
538
100

ของหญิง

7. ปจจัยที่มีความสัมพันธ กับความรูเรื่องเพศ และความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน เจตคติเรื่องเพศ
และการตั้งครรภในวัยรุนของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป
พบวา อายุของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความรูเรื่องเพศศึกษา กลาวคือ กลุมที่อายุ 13-15
ป จะมีความรูนอยกวากลุมอายุ 16-19 ป P-value = 0.000 สําหรับระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางไมมี
ความสัมพันธกับความรูเรื่องเพศศึกษา P-value = 0.350 ความรูเรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน
จากการศึกษา พบวา อายุและการศึกษาของกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธ P-value = 0.392 และ 0.927
ตามลําดับ สําหรับการศึกษาปจจัยดานอายุและการศึกษาของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ตอเจตคติเรื่องเพศ
พบวา ไมมีความสัมพันธกัน (P-value 0.409 และ 0.53) เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญวัยใกลเคียงกัน
และการศึกษาอยูในระดับเดียวกันเปนสวนใหญ ดานเจตคติตอการตั้งครรภ พบวา กลุมตัวอยางที่อายุ
ระหวาง 13-15 ป
มีเจตคติอยูในระดับต่ํามากกวากลุมอายุ 16-19 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value 0.025) สวนระดับ
การศึกษาไมมีความสัมพันธกับเจตคติตอการตั้งครรภ (P-value 0.480) แสดงในตารางที่ 7 และ8
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของความรูเรื่องเพศ และความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน
ของหญิงอายุต่ํากวา 20 ปจําแนกตามอายุ การศึกษา
ความรูเรื่องเพศ
ความเสี่ยงของการตั้งครรภ
ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
ปจจัยที่ศึกษา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
อายุ
13 - 15 ป
16 - 19 ป

46
53.6
334
73.9
x2 = 14.503
P- value = 0.000

40
118

46.5
26.1

16
18.6
103 22.8
x2 = .734
P- value =
0.392

70
349

81.4
77.2

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช / ปวส
เรียนไมจบ

82
68.9
334
73.9
21
80.8
70
65.4
x2 = 3.280
P- value = 0.350

37
79
5
37

31.1
27.6
19.2
34.6

28
31.1
61
21.3
5
19.2
25
23.4
x2 = .463
P- value =
0.927

91
225
21
82

76.5
78.7
80.8
76.6

การศึกษา

ตารางที่ 8. แสดงจํานวนและรอยละของเจตคติ เรื่องเพศ และการตั้งครรภในวัยรุน
ของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป จําแนกตามอายุ และการศึกษา
เจตคติเรือ่ งเพศ
เจตคติตอการตั้งครรภ
ปจจัยที่ศึกษา
ระดับต่ํา
ปานกลาง
สูง
ระดับต่ํา
ปานกลาง
สูง
จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

จํานวน รอยละ

11
12.8
58
12.8
x2 = 1.789
P- value =
0.409

60 69.8
286 63.3

8 9.3
85 18.8

22 18.5
34 11.9
3 11.5
10
9.3
x2 = 5.073
P- value =
0.535

73
186
17
70

อายุ
13 - 15 ป
16 - 19 ป

การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช / ปวส
เรียนไมจบ

15
108

61.3 24
65.0 66
65.4 6
65.4 27

17.4
23.9

20 23.3
65 14.4
x2 = 7.381
P- value =
0.025

58 7.4
302 66.8

20.2 18
15.1 86 72.3 15 12.6
23.1 46
16.1 186 65.0 54 18.9
3.1 2
7.7 17 65.4
7 26.9
25.2 19
17.8 71 66.4 17 l 15.9
x2 = 5.512
P- value =
0.480

ภาวะสุขภาพของทารกหลังหลอด 42 วัน
จากการติดตามเยี่ยมบานแมวัยรุนในระยะหลังคลอด จํานวน 25 ราย พบวาทารกมีการเจริญเติบโต
ตามปกติโดยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ 16 ราย น้ําหนักคอนขางมาก 6 ราย น้ําหนักเกินเกณฑ 1 ราย
น้ําหนักนอยกวาเกณฑ 2 ราย กินนมแมและน้ํา 11 ราย กินนมแมและนมผสม 14 ราย แมคุมกําเนินแลว
11 ราย ในสวนที่ยังไมคุมกําเนิด เนื่องจากแยกกับสามี 3 ราย ผูเลี้ยงดูเด็ก สวนมาก แมเปนผูเลี้ยงดูหลัก
โดยมียายชวย มี1 ราย ที่พอ เปนผูเลี้ยงดูเด็ก ภรรยาไปทํางาน
อภิปราย /สรุปผลการศึกษา/ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสถานการณ การคลอดบุตรของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป และภาวะสุขภาพของทารก
หลังคลอด ในเขตสาธารณสุขที่ 5 พบวา มารดาวัยรุน สวนมากจะไปคลอดบุตรในโรงพยาบาล ซึ่งเปน
ภูมิลําเนาของตนเอง ทั้งในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป แตสําหรับในระดับโรงพยาบาลศูนย
พบวา ผูคลอดสวนมาก จะมีภูมิลําเนาอยูนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล ทั้งนี้เปนเพราะวาใน
โรงพยาบาลศูนยมีสูติแพทยที่เปนผูเชี่ยวชาญโดยตรง หญิงที่มาคลอดบุตรมีอายุ ต่ําสุด 13 ป โดยสวนมาก
จะมีอายุระหวาง 16-19 ป สถานภาพสมรสและครอบครัว สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู อาศัยอยูกับสามี

หรือคูรัก รองลงมาคือ อยูกับบิดามารดาของตนเอง มีสวนนอยที่แยกกันอยูกับสามี บางรายหยาและเปน
หมาย
ดานการศึกษา พบวา สวนใหญจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รองลงมาคือชั้นประถมศึกษา และ
พบวา ยังเรียนไมจบถึงรอยละ 19.3 โดยกําลังเรียนอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3 และ 4 ดานอาชีพ
แมวัยรุนสวนมากเปนแมบาน ไมไดประกอบอาชีพใดๆ รองลงมาคืออาชีพรับจางทั่วไป และยังเปนนักเรียน
ถึงรอยละ 27.0 รายได พบวา แมวัยรุนมีรายไดเดือนละ 3,000 บาท มีแหลงที่มาของรายไดจากสามีหรือ
คูรัก จากงานอาชีพ และไดจากบิดามารดา ผูปกครอง
การศึกษาของสามี พบวา สามีของแมวัยรุนสวนมากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รองลงมาคือชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช./ปวส. และยังเรียนไมจบ รอยละ 9.5 โดยกําลังเรียนอยูระดับชั้นมัธยมปที่ 2, 3,
4, 5 และ 6 หรือ ปวช. อาชีพของสามี สวนมากมีอาชีพรับจางทั่วไป เปนพนักงาน เกษตรกรรม คาขาย
และยังไมมีอาชีพ โดยอาศัยอยูกับบิดามารดา รอยละ 7.6 และยังเปนนักเรียน รอยละ 3.7 แหลงที่มาของ
รายได สวนมากจากการประกอบอาชีพ และจากบิดามารดา ผูปกครอง โดยจะมีรายไดเดือนละ 5,000 10,000 บาท
ขอมูลดานสุขภาพของมารดาและทารก
จากการศึกษา พบวา หญิงอายุต่ํากวา 20 ป ตั้งครรภเปนครั้งแรก รอยละ 87.9 รองลงมาเปนการ
ตั้งครรภครั้งที่ 2 สวนใหญไมเคยมีประวัติการแทง มีเพียง รอยละ 6.1 ที่เคยแทง โดยแทง 1-2 ครั้ง และ
แทง 5 ครั้ง มี 1 ราย ซึ่งไมมีขอมูลเพิ่มเติมวามีสาเหตุจากอะไร แตสิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบตอสุขภาพ
รางกายและจิตใจของแมวัยรุนได
การคุมกําเนิดกอนการตั้งครรภครั้งนี้ พบวาสวนมากคุมกําเนิดโดยวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด
ฉีดยาคุมกําเนิดและใชถุงยางอนามัยเล็กนอย สําหรับผูที่ไมคุมกําเนิด พบวา สวนหนึ่งตั้งใจที่จะมีบุตร และ
อีกสวนหนึ่งไมคิดวาจะตั้งครรภ ไมทราบวิธีคุมกําเนิด และไมกลากินยาคุม หรืออางวาไมมีเวลาไปรับยา
ที่โรงพยาบาล ซึ่งสะทอนถึงทัศนคติ ความเชื่อ ความรูของแมวัยรุนตอการเขาถึงสถานบริการสุขภาพ
การฝากครรภ การศึกษาครั้งนี้ พบวา แมวัยรุนมีการฝากครรภถึง รอยละ 97.6 โดยมาฝากครรภ
ในชวง 12 สัปดาหแรกของการตั้งครรภต่ํากวาเปาหมายที่กระทรวงกําหนด สวนมากฝากครรภชวงอายุ
ครรภ 13-27 สัปดาห รอยละ 54.8 และพบวา ยังมีการมาฝากครรภลาชาเมื่ออายุครรภ 36 สัปดาหไปแลว
ถึง 6 ราย รอยละ 1.11 ทําใหขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพระหวางตั้งครรภ ซึ่งจะสงผลเสียตอสุขภาพของ
มารดาและทารกในครรภ ดานภาวะโภชนาการ โดยพิจารณาจากคาความเขมขนของเลือดหญิงตั้งครรภ
เมื่อฝากครรภครั้งแรก พบวา มารดาวัยรุนมีภาวะซีดถึง รอยละ 25.0 ซึ่งเปนปญหาดานสุขภาพของมารดา
โดยตรง อาจจะคลอดกอนกําหนดและทารกมีน้ําหนักนอยได 14
วิธีการคลอด สวนมากคลอดปกติ มีผาตัดคลอดทางหนาทอง รอยละ 12.5 ซึ่งอาจมีผลจากการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภเชน การคลอดเนิ่นนาน การผิดสัดสวนของศีรษะเด็กกับชองเชิงกราน15
อายุครรภที่คลอด สวนใหญคลอดครบกําหนด มีสวนหนึ่งคือ รอยละ 12.6 ที่คลอดกอนกําหนด และทารกที่
คลอดมีน้ําหนักนอยกวา 2500 กรัม ถึงรอยละ 13.4 ซึ่งเปนปญหาดานสุขภาพของทารกที่อาจไมแข็งแรง
เสียชีวิตงาย และอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท หูหนวก ตาบอด หรือชักได16 , 17

การเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญแมวัยรุนสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดถึง รอยละ 97
มีการคุมกําเนิดหลังคลอดถึง รอยละ 84.4 โดยเลือกใชวิธีฉีดยาคุมกําเนิด รองลงมาคือ กินยาเม็ดคุมกําเนิด
พฤติกรรมทางเพศของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีเพศสัมพันธ ครั้ง
แรกอายุต่ําสุด 11 ป สวนมากจะมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุระหวาง 14-17 ป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตีพิมพโดยแพทยสมาคมแหงสหรัฐอเมริกา พบวา รอยละ 30 ของผูหญิงวัยรุนอายุ
16 ป และรอยละ 70 ของหญิงอายุ 18 ป ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม18 สําหรับประเทศไทย
พบวา สภาพสังคมในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ทําใหวัยรุนมีโอกาสมีเพศสัมพันธในอายุ ที่นอยลง ทําใหเกิด
ปญหาเรื่องโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งจะสงผลถึงลูกในครรภ โดยเฉพาะการติดเชื้อ HIV ในมารดาวัยรุน
พบไดสูงกวาการตั้งครรภทั่วไปถึง 3 เทา ทําใหสิ้นเปลืองคาใชจายของประเทศชาติ ดานความรูสึกตอการ
ตั้งครรภครั้งนี้ พบวา สวนมากตั้งใจที่จะมีบุตร แตยังมีอีกรอยละ 34 ที่ไมตองการตั้งครรภ ในชวงหลังคลอด
แลวตั้งใจที่จะเลี้ยงดูบุตรเอง รอยละ 79.4 มอบใหปูยา ตายาย และตนเอง ชวยเลี้ยงดู รอยละ 17.8
ดานการวางแผนชีวิตภายหลังคลอด พบวา สวนมากตั้งใจจะอยูเลี้ยงบุตรเอง สวนหนึ่งจะไปทํางาน
และจะกลับไปเรียนตอในระบบการศึกษานอกโรงเรียน
ความชวยเหลือจากบุคคลหรือหนวยงาน หญิงอายุต่ํากวา 20 ป ที่มาคลอด สวนมากตองการ
ความชวยเหลือจากพอแมของตนเอง รองลงมา คือ ความชวยเหลือจากสามี สิ่งที่ตองการใหชวยคือ ดาน
การเงินและการชวยดูแลบุตร สําหรับหนวยงานที่ตองการใหชวยเหลือ ไดแก โรงเรียนดานการศึกษาตอ
โรงพยาบาลตองการใหชวยเหลือดานการใหคําปรึกษาการเลี้ยงดูบุตร
ดานพฤติกรรมการบริโภคของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป พบวา กลุมตัวอยางรับประทานอาหารกลุม
แปง ขาว ผักตางๆ ผลไมตางๆ เนื้อสัตว ปลา ไข อาหารที่ประกอบจากตับ ตับออน เลือดสัตว ในระยะ
ตั้งครรภสูงกวากอนตั้งครรภ โดยเฉพาะนม และปลาเล็กปลานอย เตาหู กลาวคือ กอนตั้งครรภรับประทาน
อาหารกลุมนี้ รอยละ 36.4 และ 37.4 ตามลําดับ และมาเพิ่มขึ้นในระยะตั้งครรภเทานั้น แสดงวา ภาวะ
โภชนาการกอนการตั้งครรภของกลุมตัวอยางนี้ ไดรับอาหารไมครบสวนที่ควรจะได สําหรับเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล สวนใหญไมดื่ม เครื่องดื่มชา กาแฟ พบวา กอนตั้งครรภมีการดื่ม รอยละ 44.6 พอ
ตั้งครรภลดลงเหลือ รอยละ 21.4 การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก สวนใหญกอนการตั้งครรภไม
รับประทาน ถึงรอยละ 83.3 ในระยะตั้งครรภรับประทานทุกวัน รอยละ 82.7 จากพฤติกรรมการบริโภคของ
หญิงอายุต่ํากวา 20 ป ที่รบั ประทานอาหารไมครบสวนตั้งแตกอนตั้งครรภ ไมรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุ
เหล็ก อาจสงผลทําใหเกิดภาวะโลหิตจางได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบภาวะโลหิตจาง ถึงรอย
ละ 22.9
ความรูเรื่องเพศศึกษาและความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน จากการศึกษาความรูเรื่องเพศ ศึกษา
ของกลุมตัวอยาง พบวามีความรูผานเกณฑ รอยละ 70.6 ความรูเรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน
ผานเกณฑนอยมากเพียง รอยละ 22.1 จะเห็นวากลุมตัวอยางมีความรูนอยมาก ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาของแมวัยรุนเหลานี้ที่สวนมากมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและประถมศึกษา
เพราะ
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะบอกถึงความสามารถของบุคคลที่จะเรียนรู และเสริมสรางประสบการณ ผูมี
การศึกษาสูงจะมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ ใชเหตุผลไดดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา

เจตคติเรื่องเพศและการตั้งครรภในวัยรุน จากการศึกษาเจตคติเรื่องเพศของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป
ที่มาคลอดบุตร พบวา สวนมากมีเจตคติในเรื่องเพศอยูในระดับปานกลาง สําหรับเจตคติตอการตั้งครรภของ
วัยรุน สวนมากก็อยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ภาวะจิตใจและอารมณ ความคิด ความเชื่อ เจตคติ ถามี
การเปลี่ยนแปลงและมีปญหาจะมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตได ถาวัยรุนมีเจตคติที่ไมดีก็จะแสดงออกใน
เรื่องเพศที่ไมเหมาะสมไดเชน การศึกษาของพิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ19 ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมเพศสัมพันธของคนงานสตรีวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาถาสตรีวัยรุนมีเจต
คติทางบวกกับเพศสัมพันธ ก็จะมีพฤติกรรมทางเพศเพิ่มมากขึ้น
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูเรื่องเพศและความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน จากการศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูเรื่องเพศศึกษา พบวา อายุของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับความรู
กลาวคือ กลุมที่อายุ 13-15 ป จะมีความรูนอยกวากลุมอายุ 16-19 ป P-value = 0.000 สําหรับระดับ
การศึกษาของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับความรูเรื่องเพศศึกษา P-value = 0.350 ความรูเรื่องความ
เสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน จากการศึกษา พบวา อายุและการศึกษาของกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธ
P-value = 0.392 และ 0.927 ตามลําดับ ปจจัยดานอายุและการศึกษาเปนเครื่องบงชี้ถึงวุฒิภาวะ
ความสามารถของบุคคลที่จะเรียนรู และตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ดังเชน กลุมที่อายุ 13-15 ป ยังมีความรู
และประสบการณนอยกวากลุมอายุ 16-19 ป สําหรับความรูเรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุน เปน
ขอมูลทางดานสุขภาพที่กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ขาดโอกาสรับรูเหมือนๆ กัน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับเจตคติเรื่องเพศและการตั้งครรภในวัยรุน จากการศึกษาปจจัยดานอายุ
และการศึกษาของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป ตอเจตคติเรื่องเพศ พบวา ไมมีความสัมพันธกัน (P-value 0.409
และ 0.53) เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญวัยใกลเคียงกัน และการศึกษาอยูในระดับเดียวกันเปนสวนใหญ
สําหรับเจตคติตอการตั้งครรภ พบวา กลุมตัวอยางที่อายุระหวาง 13-15 ป มีเจตคติอยูในระดับต่ํามากกวา
กลุมอายุ 16-19 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value 0.025) สวนระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
เจตคติตอการตั้งครรภ (P-value 0.480)
สรุปผล จากการศึกษาสถานการณและปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภของหญิงอายุต่ํากวา 20 ป
และภาวะสุขภาพของทารกหลังคลอด ในเขตสาธารณสุขที่ 5 พบวา เปนการตั้งครรภที่อายุต่ําสุดคือ 13 ป
ยังเปนนักเรียน รอยละ 19.3 สวนมากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน ทําใหเสียโอกาสในการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น มีปญหา ดานสุขภาพคือ การเขาถึงบริการฝากครรภชา มีภาวะโลหิตจาง รอยละ 25.0 คลอด
บุตรน้ําหนักต่ํากวา 2500 กรัม รอยละ 13.4 มีพฤติกรรมการบริโภคกอนตั้งครรภไมถูกตอง คือ รับประทาน
อาหารไมครบสวนทุกมื้อ ทุกวัน เปนสวนใหญ มีความรูเรื่องความเสี่ยงของการตั้งครรภในวัยรุนผานเกณฑ
ต่ํามาก เพียง
รอยละ 22.1 มีเจตคติเรื่องเพศและการตั้งครรภในระดับต่ําถึงปานกลางเปนสวนมาก
ปจจัยที่มีความ สัมพันธตอความรูเรื่องเพศและเจตคติตอการตั้งครรภ ไดแก อายุของหญิงตั้งครรภ แสดงให
เห็นถึงความไมพรอมของวุฒิภาวะของแมวัยรุน
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