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บทคัดยอ

การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหารวมของทุกประเทศที่กําลังพัฒนา การตั้งครรภในวัยรุนถือวาเปนการตั้งครรภ
ไมพรอม ไมวาวัยรุนจะสมรสแลว ตองการมีบุตร หรือครอบครัวมีความพรอมตอการมีบุตรเพียงใดก็ตาม เนื่องจาก
ผูหญิงที่อายุยังไมถึง 20 ป เมื่อตั้งครรภจะมีความเสี่ยงดานสุขภาพ ปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมตามมามาก ปญหา
เหลานี้สงผลตอคุณภาพประชากร กระทบตอภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ พยาบาลมีบทบาทสําคัญ
ในการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตั้งแตระยะตนนํ้าถึงปลายนํ้า สาระสําคัญของบทความนี้นําเสนอ
สถานการณปจจุบันของการตั้งครรภในวัยรุนในประเทศไทยทั้งที่เปนขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเชื่อมโยง
ถึงบทบาทของพยาบาลซึ่งเปนบุคลากรสาธารณสุขที่มีความสําคัญตองานปองกันและแกไขการตั้งครรภในวัยรุน
คําสําคัญ: การตั้งครรภในวัยรุน บทบาทของพยาบาล

Abstract

Teenage pregnancy is considered one of the communal problems in developing countries.
Teenage pregnancy is regarded as unwanted pregnancy. Even though, a girl is married, wants to
get pregnant or the family is capable of having a child. According to a number of health risks,
economic and social problems due to teenage pregnancy, these problems related to pregnancy
of girls who are age under 20 years old, aﬀects to quality of population of the nation, economic
and social impact. Nurses play an important role in prevention and dealing with problems related
to teenage pregnancy from upstream to downstream. This article aims to present information both
in quantitatively and qualitatively related to a situation of teenage pregnancy in Thailand and roles
of nurses who are the important health personnel in preventing and dealing with teenage pregnancy.
Keywords: teenage pregnancy, nurses’ role
* ศาสตราจารย นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาศูนยวิจัยและฝกอบรมดานเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทนํา

ขาวเด็กทอง เด็กหญิงตองออกจากโรงเรียนไปเปน
แม เด็กคลอดลูกทิ้งไวในหองนํ้า เด็กทารกถูกแมวัยรุน
ทอดทิ้ง ฯลฯ ขาวเหลานี้ปรากฏมากขึ้นจนเกือบจะเปน
ขาวประจําในหนาหนังสือพิมพรายวัน เปนสถานการณ
ทีช่ ใี้ หเห็นวา สังคมไทยกําลังมีปญ
 หาดานคุณภาพประชากร
จนเกิดการกลาววาปญหาดานประชากรทีส่ าํ คัญประการหนึง่
คือ “เกิดนอย ดอยคุณภาพ” กลาวคือ ประเทศไทยมีอัตรา
การเพิ่มของประชากรเพียงรอยละ 0.4 ในป พ.ศ. 2557
โดยผูห ญิงไทย 1 คน มีบตุ รโดยเฉลีย่ 1.6 คน แตการเกิดนี้
เปนการเกิดจากแมวัยรุน หรือผูหญิงที่มีอายุตํ่ากวา 20 ป
ประมาณ 8 แสนคนตอป และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ
(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, ม.ป.ป.)
ปญหาการตัง้ ครรภวยั รุน จึงเปนปญหาทีถ่ กู กําหนด
เปนวาระแหงชาติมาตั้งแต ป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน
(กรมอนามัย, ม.ป.ป.) มีหนวยงานของรัฐ 8 หนวยงาน
ร ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ป อ งกั น และแก ป  ญ หานี้ ได แ ก
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนั้น
ยังมีหนวยงานอื่นๆ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนประชากรแหง
สหประชาชาติ (United Nations Foundation Population
Activities, UNFPA) องคการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
สาธารณสุข หรือองคการแพธ (PATH) เปนตน
การทํ า งานของหลายหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชนดังกลาว ตางมีเปาหมายเดียวกัน คือ ทําใหมี
“การเกิดที่มีคุณภาพ” ดังนั้น การลดการตั้งครรภวัยรุน
ก็เปนปจจัยที่สําคัญมากตอการไปถึงเปาหมายดังกลาว
โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานทั้งในชุมชน โรงเรียน
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โรงงาน และในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ เชน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมทั้งศูนย
สงเสริมสุขภาพ มีโอกาสใหบริการสุขอนามัยการเจริญพันธ
กับวัยรุน ทั้งที่เปนกลุมเสี่ยง กลุมเปราะบาง และกลุม
ที่กําลังเผชิญกับปญหา จึงเปนบุคลากรสุขภาพที่สําคัญ
อยางยิ่งในการทําใหการตั้งครรภในวัยรุนลดลง และทําให
ทุกการเกิดเปนการเกิดที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง
สาระของบทความนี้นําเสนอสถานการณปจจุบัน
ของการตั้งครรภในวัยรุนในประเทศไทยทั้งที่เปนขอมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเชื่อมโยงถึงบทบาทของ
พยาบาล

อัตราการคลอดของวัยรุน ไทยอยูใ นกลุม สูง
ในทวีปเอเชีย

ประเทศไทยไม มี ส ถิ ติ ก ารตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ  น
เนื่องจากการวัดอัตราการตั้งครรภในวัยรุนตองมาจาก
ผลรวมของการคลอดมีชีพ (live birth) การคลอดไรชีพ
(stillbirth) การทําแทง (criminal abortion) และการ
แทงเอง (spontaneous abortion) แตในประเทศไทย
ซึ่งไมตางจากประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ คือ ระบบสถิติชีพ
(vital statistics) ไมสมบูรณ รวมกับการนับจํานวน
การแท ง ที่ แ ท จ ริ ง เป น ไปได ย ากมากจากข อ จํ า กั ด ทาง
กฎหมายและบริบทของสังคม ดังนั้น จึงตองใชอัตรา
การคลอดในหญิงอายุ 15-19 ป ในการติดตามสถานการณ
การตั้งครรภในวัยรุนแทนอัตราการตั้งครรภ
เมื่อเทียบตัวเลขอัตราการคลอดของวัยรุนไทยกับ
บางประเทศในทวีปเอเชียที่มีขอมูลในป ค.ศ. 2010 และ
2011 พบวา อัตราการคลอดของวัยรุนไทยอยูในกลุมสูง
สวนประเทศที่มีอัตราการคลอดตํ่า เชน ญี่ปุน สิงคโปร
และฮองกง ฯลฯ ตางเปนประเทศที่พัฒนาแลว (กรม
อนามัย, 2557ก) (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 อัตราการคลอดของวัยรุน ตอ 1,000 คน ในบางประเทศในทวีปเอเชีย ป ค.ศ. 2010 และ 2011
ประเทศ
Tajikistan
Thailand
Indonesia
Kyrgyzstan
Armenia
Qatar
Maldives
Bahrain
Israel
Kuwait
Oman
Japan
Singapore
Hong Kong

อัตราการคลอด

ปที่รายงาน

54.0
50.1/53.6
48.0
33.5
28.3
16.2
16.1
14.4
13.8
12.6
12.0
4.6
3.6
3.0

2011
2010/2011
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2010
2010
2010
2011
2010
2011

ที่มา: United Nations (2012); กรมอนามัย (2557ก)
ประเทศไทยมี ข  อ มู ล อั ต ราการคลอดของวั ย รุ  น
จากทะเบียนการแจงเกิดในจังหวัดตางๆ พบวา จังหวัด
ทีม่ อี ตั ราการคลอดของวัยรุน (อายุ 15-19 ป ตอ จํานวน
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป ของแตละจังหวัด สูงที่สุด
ใน 10 ลําดับแรกในป พ.ศ. 2556 คือ จังหวัดชลบุรี
(ดังรายละเอียดในตารางที่ 2) อยางไรก็ตาม อัตรา
การคลอดในตารางที่ 2 นี้ ไดจากอัตราแจงเกิด ดังนั้น
อาจมิไดหมายความวาวัยรุนของจังหวัดนั้นมีปญหาการ

ตั้งครรภมากก็ได เพราะวัยรุนที่มาคลอดในจังหวัดนั้นๆ
อาจไมใชวยั รุน ทีเ่ ปนคนในจังหวัดนัน้ ๆ ก็ได แตมาแจงเกิด
ในจังหวัดนั้นๆ อยางไรก็ดี ตัวเลขในตารางก็ยังใหภาพชัด
วาอัตราการคลอดของวัยรุนไทยมีจํานวนมาก และมี
จํานวนถึง 44 จังหวัดทีม่ ตี วั เลขอัตราการคลอดของวัยรุน
สูงกวา 50.0 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ปในจังหวัด
(สํานักอนามัยการเจริญพันธุ, ม.ป.ป.)
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ตารางที่ 2 อัตราการคลอดของวัยรุนใน 10 จังหวัดที่มีอัตราการคลอดสูงในป พ.ศ. 2556 (ตอประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปในจังหวัด)
ลําดับที่

ชื่อจังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชลบุรี
สมุทรสาคร
ระยอง
ประจวบคีรีขันธ
นครนายก
ตาก
ปราจีนบุรี
บึงกาฬ
จันทบุรี
กระบี่

อัตราการคลอด
78.2
75.5
74.2
71.3
69.6
66.3
65.3
64.8
63.5
63.5

ที่มา: กรมอนามัย (ม.ป.ป.); กรมอนามัย (2557ข)

มุมมองของวัยรุน ตอการมีเพศสัมพันธและ (mixed methods) โดยการศึกษาเชิงพรรณนารวมกับ
การศึกษาเชิงคุณภาพใน 7 จังหวัดทีม่ สี ถิตจิ าํ นวนแมวยั รุน
การตั้งครรภ

ขณะที่คนในสังคมไทยทั่วไปมักจะ “ตีตรา” วัยรุน
ที่ตั้งครรภเปนเด็กใจแตก ไมรักดี ทําใหพอแมอับอาย
ทําใหโรงเรียนเสียชื่อเสียง และเห็นวาเด็กผูหญิงที่ดีตอง
“รักนวลสงวนตัว” ไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เหลานี้
เปนตน เด็กวัยรุนมีมุมมองที่ตางออกไป โดยเฉพาะเรื่อง
การมีเพศสัมพันธ แตก็รับรูวาหากตั้งครรภก็มีแตเรื่อง
เสียหาย ดังตัวอยางจากผลการวิจยั ของ ศิรพิ ร จิรวัฒนกลุ
และคณะ (2555) เรื่ อ งการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
การตั้งครรภในวัยรุน (แมวัยใส) เมื่อป พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่ออธิบายสถานการณการตั้งครรภในวัยรุน
ตามการรับรูเกี่ยวกับเพศวิถี และการตั้งครรภของวัยรุน
หญิงและชาย
การวิจัยดังกลาวใชวิธีการศึกษาแบบผสานวิธี
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มากใน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ประจวบคีรีขันธ และภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฏรธานี
นราธิวาส สวนการวิจัยเชิงพรรณนา ใชวิธีการสํารวจ
ภาคตัดขวาง ประชากรคือหญิงตัง้ ครรภทมี่ อี ายุตาํ่ กวา 20 ป
สวนกลุมตัวอยางคือหญิงตั้งครรภทุกคนที่มีอายุตํ่ากวา
20 ป นับถึงกําหนดคลอด ที่มาฝากครรภหรือคลอดบุตร
และผูห ญิงทุกคนทีม่ อี ายุตาํ่ กวา 20 ป (แมวยั รุน /แมวยั ใส)
ที่ ม าขอรั บ บริ ก ารด า นสู ติ น รี เ วชที่ โ รงพยาบาลชุ ม ชน
หรือโรงพยาบาลศูนยของจังหวัดที่เลือก ใชวิธีการสุม
ตามชวงเวลาในชวงเดือนเมษายน – สิงหาคม 2554
ไดกลุม ตัวอยางทัง้ หมด 3,114 คน ใชแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558
Journal of Health and Health Management Vol. 2 No.1 January-April 2015

สรางขึ้นมาในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พรรณนาดวยความถี่ รอยละ และใชวิธีประมาณคาดวย
95% ชวงความเชื่อมั่น ผลการศึกษาพบวา อายุที่มี
เพศสัมพันธครั้งแรกมากที่สุด คือ 15 ป โอกาสที่จะ
ไม คุ ม กํ า เนิ ด เมื่ อ มี เ พศสั ม พั น ธ ค รั้ ง แรก พบได ตั้ ง แต
รอยละ 22.9 – 44.9 สวนการคุมกําเนิดที่ใชมากที่สุด
เมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก คือ ถุงยางอนามัย พบไดตั้งแต
รอยละ 21.8 - 33.3 รองลงมา คือ ยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ที่ตั้งแตรอยละ 12.3 – 24.8
สวนการวิจัยเชิงคุณภาพมีผูใหขอมูลหลัก คือ
วัยรุนหญิงและชายอายุ 9 - 19 ป ที่อยูในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และกลุมเด็ก
นอกระบบโรงเรียน ขอมูลอิ่มตัวที่ 451 คน เก็บขอมูล
โดยการใชการสนทนากลุม และสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและแกนสาระ ควบคุม
คุณภาพของการวิจัยดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา มีขอ
คนพบสําคัญเกี่ยวกับการรับรูการมีเพศสัมพันธและการ
ตั้งครรภ 5 ประเด็น คือ การมีเพศสัมพันธของวัยรุน
เปนเรื่องธรรมดา หามไมได เมื่อจะมีเพศสัมพันธครั้งแรก
นั้น มักจะคิดไมทันและไมทันคิดเรื่องคุมกําเนิด เมื่อรูวา
ตั้งครรภไดปรึกษาเพื่อนกอน คนสุดทายคือพอแม สวน
คุณครูกลัวเสียชื่อเสียง และเมื่อตั้งทองผูหญิงเสียหาย
แตผูชายลอยตัว
ผลการศึกษานีช้ นี้ าํ วา การปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภไมพรอมสําหรับเยาวชนตองเปนการทํางาน
รวมกันระหวางเยาวชน พอ แม ผูปกครอง คนในชุมชน
ครู เจาหนาที่สาธารณสุข และองคกรตางๆ เพื่อนําไป
สู  ก ารส ง เสริ ม ความเข ม แข็ ง ของครอบครั ว และชุ ม ชน
การปรับทัศนะเรือ่ งเพศ และการมีเพศสัมพันธอยางมีความ

รับผิดชอบใหกบั ผูช ายทุกวัย เปนเรือ่ งทีต่ อ งรีบดําเนินการ
ในรายงานวิจัยอื่นๆ ก็มีขอคนพบคลายคลึงกับ
งานวิจยั ดังกลาว เชน เบญจพร ปญญายง (2554) ศรีเพ็ญ
ตันติเวส และคณะ (2556) และกองทุนประชากรแหง
สหประชาชาติ ประเทศไทย (2556) ไดทบทวนและ
วิเคราะหเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภ
ในวัยรุน ก็พบวา จํานวนวัยรุนตั้งครรภเพิ่มขึ้น มีสาเหตุ
ซับซอน และเปนการยากที่จะหามวัยรุนมีเพศสัมพันธ
เพราะมีปจ จัยตางๆ ทีเ่ ปนทัง้ สิง่ เรา และใหโอกาสมากมาย
ที่ทําใหวัยรุนมีเพศสัมพันธ จึงมีขอเสนอวา สังคมไทย
ตองเปดใจตอทัศนะทางเพศของวัยรุน ตองทําใหวัยรุน
มีความฉลาดรูเรื่องเพศ (sexuality literacy) เพียงพอ
ที่ จ ะตั ด สิ น ใจป อ งกั น ตั ว เองจากการมี เ พศสั ม พั น ธ ที่
ไมปลอดภัย สามารถเขาถึงบริการคุมกําเนิดไดอยางสะดวก
เปนมิตร และเพียงพอ และตองไดรบั บริการอยางเหมาะสม
กับปญหาและความตองการของวัยรุน เชนเดียวกับเอกสาร
เรื่องการศึกษาการปองกัน และแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนของไทย ซึ่งดําเนินงานโดยหลายหนวยงาน ได
วิเคราะหปจจัยดังกลาวโดยใชกรอบแนวคิดเชิงนิเวศน
(ecological framework) (ดังภาพที่ 1) ไดแสดงให
เห็นวาปจจัยมีตั้งแตระดับบุคคลจนถึงสังคมวงกวาง และ
เชือ่ มโยงกับหนวยงานตัง้ แตระดับพืน้ ทีจ่ นถึงระดับประเทศ
(โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกระดับชาติเพือ่ ขับเคลือ่ น
นโยบายดานเด็ก และเยาวชน, สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ,
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,
ทีมประสานงานสวนกลาง (core team) ในการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน สสส. และกองทุน
ประชากรแหงสหประชาชาติ, 2557)
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•
•
•
•
•

ขาดกฎหมายคุมครองสิทธิวัยรุน
กฎหมายยังคงยอมรับการแตงงานของเด็ก/วัยรุน
ขาดกลไกบูรณาการขามกระทรวง/ในกระทรวง
ปญหาความยากจน ความเหลื่อมลํ้า
เสถียรภาพทางการเมือง ภัยคุกคามตางๆ

• มีความเชื่อวาวัยรุนหญิงตั้งครรภหัวออน เชื่อฟง
• มีความเชื่อวาวัยรุนชอบลองเรื่องเพศ ตองคอย
หามปราม
• บริการที่เปนมิตรยังมีขอจํากัด
• ขาดระบบแนวทางการดูแลแมวัยรุน
• ยังคงยอมรับความรุนแรงในคู

สังคมวงกวาง

หนวยงานทีท่ าํ งานกํากับนโยบาย
มาตรการ การสื่อสาร

ชุมชน/ถิ่นอาศัย

หนวยงานทีท่ าํ งานกับชุมชน

โรงเรียน/เพื่อน

หนวยงานที่ทํางาน
ดานสถาบันสังคม การศึกษา

ครอบครัว

หนวยงานทีท่ าํ งานดานครอบครัว

วัยรุน

หนวยงานทีท่ าํ งานโดยตรงกับ
เยาวชน วัยรุน /นักกิจกรรมสังคม/
กลุมเสี่ยง

• การเรียนรูเพศศึกษารอบดาน

• ระบบชวยเหลือดูแลในเรื่องเพศ และความสัมพันธ
• คานิยมในกลุมเพื่อน/คู
•
•
•
•
•

มีมุมมองเชิงลบตอเรื่องเพศ
ขาดความรูความเขาใจ
ขาดทักษะพูดคุยเรื่องเพศ
เศรษฐกิจบีบรัดความสัมพันธในครอบครัว
แกปญหาดวยการจับแตงงาน

• อายุเมื่อเขาสูวัยเจริญพันธุ และมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรก
• ถูกอบรมสั่งสอนวาเมื่อทองแลวตองเปนแม
• ความเชื่อเรื่องเพศแบบ 2 มาตรฐาน
• ไมตระหนักในศักยภาพของตน

ภาพที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอการตั้งครรภในวัยรุน
ที่มา: โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดานเด็ก และเยาวชน, และคณะ (2557)
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ปญหาที่ตามมาของการตั้งครรภในวัยรุน นอกจากนัน้ จึงมีการศึกษาพบวา แมวยั รุน รอยละ 50 – 60

การตัง้ ครรภในวัยรุน ทัง้ หมดถือวาเปนการตัง้ ครรภ
ไมพรอม ไมวาวัยรุนจะสมรสแลว ตองการมีบุตร หรือ
ครอบครั ว มี ค วามพร อ มต อ การมี บุ ต รเพี ย งใดก็ ต าม
เนื่องจากผูหญิงที่อายุยังไมถึง 20 ป เมื่อตั้งครรภจะมี
ปญหาตามมามาก โดยสรุปไดดังนี้
1. ปญหาดานสุขภาพของแมและทารก จาก
รายงานขององค ก ารอนามั ย โลกในป ค.ศ. 2010
ซึง่ ไดมาจากสรุปผลการศึกษาเกีย่ วกับผลของการตัง้ ครรภ
ในวัยรุนตอสุขภาพของแมและทารก มีขอสรุปวา การ
ตั้ ง ครรภ วั ย รุ  น เพิ่ ม ความเสี่ ย ง (World Health
Organization, 2010) ดังนี้
1.1 ตอสุขภาพแมวัยรุน คือ ภาวะซีด หรือ
โลหิตจาง การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ เอชไอวี เอดส
ภาวะแทรกซอนจากการแทง ตกเลือดหลังคลอด และ
มีปญหาสุขภาพจิต
1.2 ตอสุขภาพทารก คือ ทารกเสียชีวติ หลัง
คลอดภายใน 7 วัน ทารกเสียชีวิตหลังคลอดภายใน
42 วัน ทารกคลอดกอนกําหนด ทารกแรกคลอดนํ้าหนัก
ตํ่ากวาเกณฑ และทารกมีความผิดปกติแตกําเนิด
2. ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม จาก
รายงานของกองทุนเพือ่ เด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF)
เมื่อป ค.ศ. 2010 พบวา แมวัยรุน (อายุ 15 – 19 ป)
ทีค่ ลอดลูกคนแรก จบการศึกษามัธยมปลาย เพียงรอยละ 51
ขณะที่แมที่คลอดลูกคนแรกหลังอายุ 20 ป จบการศึกษา
อยางนอยระดับมัธยมปลายถึงรอยละ 89 (UNICEF,
2012) นอกจากนั้น จากการศึกษาในประเทศที่รํ่ารวย
พบวา แมวัยรุนรอยละ 59 ไมมีงานทํา และรอยละ 45
มีรายไดเฉลี่ยอยูในกลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุดของประเทศ
(UNICEF, 2001)
การทีแ่ มวยั รุน สวนใหญมกี ารศึกษาตํา่ ไมมรี ายได
หรือมีรายไดนอย ก็ตองพึ่งพิงครอบครัว สังคมตองอุมชู

เคยถูกกระทํารุนแรงทางเพศและทางรางกาย เด็กทีเ่ กิดจาก
แมวัยรุนเสี่ยงตอการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด
และความรุนแรงตางๆ (UNICEF, 2010)
ข อ มู ล ป ญ หาที่ เ กิ ด จากการตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ  น
ในประเทศไทย ยังไมมีภาพรวมของทั้งประเทศ แตมีการ
ศึกษาเฉพาะในบางพื้นที่ เชน การศึกษาของกมลรัตน
สังขรัตน (2556) ในป พ.ศ. 2555 โดยเก็บขอมูล
การคลอดของผูหญิงจํานวน 2,900 คน ใน 14 จังหวัด
พบวา เมื่อเปรียบเทียบภาวะแทรกซอนจากการคลอดของ
แมวัยรุนกับแมวัยผูใหญ ภาวะที่มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ ซีด ติดเชื้อเอชไอวี ความดันโลหิตสูง
มีภาวะนํ้าเดินกอนกําหนด คลอดกอนกําหนด มดลูก
อักเสบ ทางเดินปสสาวะอักเสบ และทารกนํ้าหนักแรกเกิด
นอยกวา 2,500 กรัม ผลการศึกษานี้ตรงกับการศึกษา
กอนหนานี้ของบรรพจน สุวรรณชาติ และประภัสสร
เอือ้ ลลิตชูวงศ (2550) ซึง่ ศึกษาอายุของมารดากับผลของ
การคลอดในมารดาที่มาคลอดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ
ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 และสอดคลองกับการศึกษา
ของบัณฑูร ลวรัตนากร (2555) ซึ่งศึกษาอายุมารดากับ
ผลการคลอดของมารดาทีม่ าคลอดทีโ่ รงพยาบาลกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ ในชวงป พ.ศ. 2554 – 2555 จํานวน
2,591 คน โดยรอยละ 18 เปนแมวยั รุน พบวาแมวัยรุน
มีโอกาสเสีย่ งสูงกวาตอการเกิดภาวะโลหิตจาง การคลอด
กอนกําหนด และภาวะนํ้าหนักทารกแรกคลอดนอยกวา
2,500 กรัม นอกจากนั้น จากรายงานผลการเฝาระวัง
การแทงในประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 พบวา ในจํานวน
ผูปวยที่ทําแทงดวยเหตุผลทางสุขภาพ จํานวน 64 คน
เปนกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 8 คน สวนผูที่ทําแทง
ดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว จํานวน
352 คน เปนกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป ถึง 99 คน หรือ
ประมาณ 1 ใน 4 (กรมอนามัย, 2557ค)
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ระยะที่ 1 ระยะตนนํ้า เปนระยะที่ถือวาวัยรุน
พยาบาลกับการปองกันและแกไขปญหา
ทุกคนมีความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธทั้งสิ้น เนื่องจาก
การตั้งครรภในวัยรุน

องคการอนามัยโลก (World Health Organization,
2011) ไดใหคําแนะนําเมื่อป ค.ศ. 2010 แกประเทศกําลัง
พัฒนาวา ในการปองกันและแกไขการตัง้ ครรภในวัยรุน นัน้
ควรปฏิบัติดังนี้
1. ลดการแตงงานกอนอายุ 18 ป
2. สรางความเขาใจ และใหการดูแลชวยเหลือ
เพื่อลดการตั้งครรภกอนอายุ 20 ป
3. เพิม่ การคุมกําเนิดของกลุม วัยรุน ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ตอการตั้งครรภ
4. ลดการมีเพศสัมพันธโดยไมเต็มใจ/การขมขืน
ในกลุมวัยรุน
5. ลดการแทงที่ไมปลอดภัย
6. ให วั ย รุ  น ที่ ตั้ ง ครรภ เ ข า ถึ ง บริ ก ารฝากครรภ
การคลอด และการดูแลหลังคลอด
จากขอเสนอแนะดังกลาว พบวา พยาบาลรวมทั้ง
บุคลากรดานสุขภาพอื่นๆ เชน แพทย นักสาธารณสุข และ
นักจิตวิทยาคลินิก เปนตน จะตองเขาไปมีบทบาทสําคัญ
ในทุกขอ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอ 2 3 5 และ 6 สวน
ในขอ 1 และ 4 นั้น เปนการทํางานรวมกับบุคลากร
ดานการศึกษาและดานสังคม
เมือ่ พิจารณาขอมูลสถานการณการตัง้ ครรภวยั รุน
ของประเทศไทย และปญหาจากการตั้งครรภในวัยรุน
จะเห็นไดวา พยาบาลมีบทบาทสําคัญในฐานะที่ทํางานกับ
วัยรุน โดยตรงในงานอนามัยโรงเรียน การสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน การพยาบาลหญิงตั้งครรภ คลอด หลังคลอด
แทง ติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ เอชไอวี/เอดส การคุมกําเนิด
วัยรุนที่มีปญหาสุขภาพจิตและการดูแลเด็ก ดังนั้น หาก
จะแบงการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนเปน 3 ระยะ ตามมิติของความตองการ
ที่ใชวัยรุนเปนศูนยกลาง โดยในแตละระยะนั้น พยาบาล
มีบทบาทแตกตางกัน ดังนี้
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ปจจัยทางดานชีววิทยาและจิตวิทยา ปจจัยดานสิ่งเรา
ภายนอก และปจจัยดานโอกาส ดังนั้น วัยรุนทุกคน
จึงตองการความรู ความเขาใจเรือ่ งสุขภาวะทางเพศ ความ
สัมพันธระหวางเพศ และทักษะชีวิต เพื่อใหมีความฉลาด
รูเรื่องเพศเพียงพอที่จะตัดสินใจชะลอการมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรก หรือไมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย
นอกจากนั้ น ยั ง มี วั ย รุ  น กลุ  ม เปราะบางที่ มี ค วามเสี่ ย ง
มากกวาวัยรุน ทัว่ ไป เชน ผูพ กิ าร ผูม ปี ญ
 หาดานสติปญ
 ญา
และจิตใจ ผูที่อยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเสี่ยง เปนตน
กลุมนี้ก็ตองการความรู ความเขาใจ และการคุมครอง
แตกตางจากวัยรุนกลุมเสี่ยงทั่วไป
บทบาทของพยาบาลในระยะตนนํ้าจึงเปนบทบาท
เชิงรุก เพือ่ ปองกันไมใหเกิดปญหา โดยการทํางานรวมกับ
ชุมชน หนวยงานในทองถิ่น และบุคลากรดานการศึกษา
ในการหาขอมูลชีวติ ของวัยรุน ดําเนินกิจกรรมปรับฐานคิด
กระบวนทัศนเรื่องเพศแกประชาชน ใหมีทัศนะเชิงบวก
ตอวัยรุน และเรือ่ งเพศในวัยรุน เพือ่ ใหวยั รุน มีความเชือ่ ใจ
และเห็ น ว า เป น ที่ พึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาของเขาได นอกจากนั้ น
พยาบาลตองทําใหวยั รุน สามารถเขาถึงบริการคุมกําเนิดได
อยางทั่วถึงและเปนมิตร รวมทั้งสงเสริมการสื่อสารเรื่อง
เพศใหเขาใจตรงกัน
พยาบาลที่จะทํางานเชิงรุกเชนนี้ไดดีตองมีความ
เขาใจวิถชี วี ติ ของวัยรุน เห็นวาวัยรุน กําลังเผชิญปญหาและ
ความทาทายดานสุขอนามัยเจริญพันธุ นอกจากนั้น ตอง
ทํางานรวมกับพอแม ผูปกครองของวัยรุน ชุมชน และ
หนวยงานตางๆ เพื่อสงเสริมใหพอแมและ/หรือผูปกครอง
สามารถพู ด คุ ย เรื่ อ งเพศศึ ก ษากั บ บุ ต รหลานได สร า ง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศไดถูกตอง และให
การคุมกําเนิดเปนเรื่องใกลตัว ดังตัวอยางรายงานของ
จรรยาวัฒน ทับจันทร ผาสุก แกวเจริญตา ดวงเนตร
เพ็ชรกิจ และขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ ตรีรมณ (2555)
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ที่กลาวถึงการทํางานรวมกับชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน รวมใหเพศศึกษารอบดานแบบบูรณาการ และ
สรางเสริมทักษะพอ แม และผูปกครอง ในการสื่อสาร
เรือ่ งเพศกับลูก และการพัฒนาบริการเชิงรุกใหวยั รุน เขาถึง
อุปกรณการคุมกําเนิดโดยเฉพาะถุงยางอนามัย เปนตน
ระยะที่ 2 ระยะกลางนํ้า วัยรุนที่เปนเปาหมาย
ของระยะนี้ เปนวัยรุนที่ตั้งครรภแลว ในระยะนี้พยาบาล
มี บ ทบาทโดยตรงที่ จ ะช ว ยให วั ย รุ  น ผ า นสถานการณ
ที่ยากลําบากนี้ไปไดอยางมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
สามารถกลับเขาสูระบบการศึกษาตอไปได บทบาทสําคัญ
ของพยาบาลในระยะนี้ คือ บทบาทการใหคาํ ปรึกษาทางเลือก
การดูแลการตั้งครรภเพื่อใหมีการเกิดอยางมีคุณภาพ
ในกรณีที่ตองยุติการตั้งครรภก็ตองดําเนินการใหวัยรุน
นั้นๆ ไดบริการยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัย กลับเขา
ศึกษาตอได การทีพ่ ยาบาลจะทําบทบาทนีไ้ ดนนั้ พยาบาล
ตองเปดใจกวางตอวัยรุนที่กําลังเผชิญปญหา ไมตีตรา
ไมใชมาตรฐานความเชื่อของตนเองมาปดกั้นไมใหวัยรุน
ไดรับการยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัย
ในกรณี ที่ วั ย รุ  น ต อ งตั้ ง ครรภ ต  อ ในระหว า งการ
ตั้งครรภ พยาบาลมีบทบาทในการหนุนเสริมบุคลากร
ดานการศึกษาใหวัยรุนสามารถรับการศึกษาจนคลอด
และกลับเขาศึกษาตอหลังคลอด พรอมกันนั้น พยาบาล
มีบทบาทโดยตรงในการดูแลทารกของแมวัยรุน และ
หนุนเสริมใหแม/พอวัยรุนดูแลลูกไดอยางดี ในระยะนี้
ตองปองกันการตั้งครรภซํ้า ซึ่งควรเสนอการคุมกําเนิด
แบบกึ่งถาวร ไดแก ยาฝงคุมกําเนิด หวงอนามัย
สําหรับแมวยั รุน ทีม่ ปี ญ
 หาในการเลีย้ งดูลกู พยาบาล
ตองทํางานรวมกับบุคลากรดานสังคม และแรงงาน ในการ
ทําใหแมวยั รุน มีทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ สําหรับลูกและตัวเอง
ระยะที่ 3 ระยะปลายนํ้า เปนระยะของการ
เยียวยาและฟนฟูสมรรถภาพของแมวัยรุน พอวัยรุน และ
ครอบครัว ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาการของทารกของ
แมวัยรุน ในระยะนี้บทบาทสําคัญของพยาบาล คือ การ

หนุนเสริมเชื่อมโยงแมวัยรุนและลูกกับหนวยงาน/องคกร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ติดตามประเมินผล และนําบทเรียน
จากการทํางานไปปรับปรุงงานในระยะที่ 1 ใหเขมแข็งขึ้น
ถางานในระยะที่ 1 มีประสิทธิภาพดีที่สุด งานในระยะที่ 2
และ 3 ก็จะนอยลง หรือหมดไป
จากบทบาทของพยาบาลทั้ ง 3 ระยะดั ง กล า ว
จะเห็นไดวา พยาบาลตองมีทัศนะคติเชิงบวกเรื่องสุขภาวะ
ทางเพศ เขาใจวิถีชีวิตวัยรุนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และ
ตองเผชิญกับสถานการณเสี่ยงทางเพศมาก ตองเห็นวา
วัยรุนเปนผูเผชิญปญหาไมใชตัวปญหา นอกจากทัศนะ
ดังกลาวแลว ยังตองมีทักษะเพิ่มเติมบางประการ เชน
ทักษะที่แสดงถึงการมีความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ
(gender sensitivity) ทักษะการใหคําปรึกษาทางเลือก
ทักษะการสงตอเพื่อยุติการตั้งครรภอยางปลอดภัย ทักษะ
การสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกและสรางสรรค และทักษะ
การดูแลครอบครัวพอแมวัยรุน เปนตน

สรุป

การตั้งครรภในวัยรุน เปนปรากฏการณรวมของ
ทุกประเทศที่กําลังพัฒนา และสงผลตอคุณภาพประชากร
กระทบตอภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ สําหรับ
ประเทศไทยสถานการณการตัง้ ครรภวยั รุน ถือวาเปนปญหา
ที่ตองการการปองกันและแกไขอยางเรงดวน พยาบาล
มีบทบาทอยางสําคัญในการปองกันและแกไขปญหานี้ ทัง้ ที่
เปนบทบาทเชิงรุก เชิงรับ และการสรางสรรคนวัตกรรม
อยางไรก็ตาม ปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน ไมสามารถปองกัน
และแกไขไดดวยการทํางานอยางเขมแข็งของพยาบาล
เทานัน้ พยาบาลตองทํางานรวมกับบุคลากรดานอืน่ ๆ และ
รวมงานกับทุกภาคสวนในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ และ
สหสถาบัน จึงจะมีชองทางใหเกิดผลสําเร็จ คือ ลดการ
ตั้งครรภในวัยรุนได ดังขอสรุปที่เปนบทเรียนความสําเร็จ
จากประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเสนอโดย Teenage
Pregnancy Independent Advisory Group (TPIAG,
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2010) ไววา งานปองกันและแกไขการตั้งครรภในวัยรุน
เปนเรื่องของทุกคน
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