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บทคัดยอ
 การต้ังครรภในวัยรุนเปนปญหารวมของทุกประเทศท่ีกําลังพัฒนา การต้ังครรภในวัยรุนถือวาเปนการตั้งครรภ

ไมพรอม ไมวาวัยรุนจะสมรสแลว ตองการมีบุตร หรือครอบครัวมีความพรอมตอการมีบุตรเพียงใดก็ตาม เนื่องจาก

ผูหญิงท่ีอายุยังไมถึง 20 ป เม่ือต้ังครรภจะมีความเส่ียงดานสุขภาพ ปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมตามมามาก ปญหา

เหลานี้สงผลตอคุณภาพประชากร กระทบตอภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ พยาบาลมีบทบาทสําคัญ

ในการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนตั้งแตระยะตนนํ้าถึงปลายนํ้า สาระสําคัญของบทความนี้นําเสนอ

สถานการณปจจุบันของการตั้งครรภในวัยรุนในประเทศไทยทั้งที่เปนขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเชื่อมโยง

ถึงบทบาทของพยาบาลซ่ึงเปนบุคลากรสาธารณสุขที่มีความสําคัญตองานปองกันและแกไขการต้ังครรภในวัยรุน

คําสําคัญ: การต้ังครรภในวัยรุน  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  
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 ขาวเด็กทอง เด็กหญิงตองออกจากโรงเรียนไปเปน

แม เด็กคลอดลูกท้ิงไวในหองนํ้า เด็กทารกถูกแมวัยรุน

ทอดท้ิง ฯลฯ ขาวเหลานี้ปรากฏมากข้ึนจนเกือบจะเปน

ขาวประจําในหนาหนังสือพิมพรายวัน เปนสถานการณ

ท่ีชีใ้หเห็นวา สงัคมไทยกําลงัมปีญหาดานคณุภาพประชากร 

จนเกดิการกลาววาปญหาดานประชากรทีส่าํคัญประการหนึง่

คือ “เกิดนอย ดอยคุณภาพ” กลาวคือ ประเทศไทยมีอัตรา

การเพ่ิมของประชากรเพียงรอยละ 0.4 ในป พ.ศ. 2557 

โดยผูหญงิไทย 1 คน มบีตุรโดยเฉลีย่ 1.6 คน แตการเกิดนี้

เปนการเกิดจากแมวัยรุน หรือผูหญิงท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป 

ประมาณ 8 แสนคนตอป และมีแนวโนมสูงขึ้นเร่ือยๆ 

(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, ม.ป.ป.)

 ปญหาการต้ังครรภวยัรุนจงึเปนปญหาท่ีถกูกําหนด

เปนวาระแหงชาติมาต้ังแต ป พ.ศ. 2554 จนถึงปจจุบัน 

(กรมอนามัย, ม.ป.ป.) มีหนวยงานของรัฐ 8 หนวยงาน 

รวมกันรับผิดชอบเพ่ือปองกันและแกปญหานี้ ไดแก 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนั้น

ยังมีหนวยงานอ่ืนๆ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนประชากรแหง

สหประชาชาต ิ(United Nations Foundation Population

Activities, UNFPA) องคการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ

สาธารณสุข หรือองคการแพธ (PATH) เปนตน

การทํางานของหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนดังกลาว ตางมีเปาหมายเดียวกัน คือ ทําใหมี 

“การเกิดท่ีมีคุณภาพ” ดังนั้น การลดการต้ังครรภวัยรุน

ก็เปนปจจัยท่ีสําคัญมากตอการไปถึงเปาหมายดังกลาว 

โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานทั้งในชุมชน โรงเรียน 

โรงงาน และในสถานบรกิารสุขภาพทุกระดบั เชน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมท้ังศูนย

สงเสรมิสขุภาพ  มโีอกาสใหบรกิารสขุอนามยัการเจรญิพันธ

กับวัยรุน ท้ังที่เปนกลุมเสี่ยง กลุมเปราะบาง และกลุม

ท่ีกําลังเผชิญกับปญหา จึงเปนบุคลากรสุขภาพท่ีสําคัญ

อยางยิ่งในการทําใหการต้ังครรภในวัยรุนลดลง และทําให

ทุกการเกิดเปนการเกิดที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง 

 สาระของบทความน้ีนําเสนอสถานการณปจจุบัน

ของการต้ังครรภในวัยรุนในประเทศไทยทั้งท่ีเปนขอมูล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเชื่อมโยงถึงบทบาทของ

พยาบาล

อตัราการคลอดของวยัรุนไทยอยูในกลุมสงู
ในทวีปเอเชีย
 ประเทศไทยไม มีสถิ ติการต้ังครรภ ในวัยรุ น 

เนื่องจากการวัดอัตราการต้ังครรภในวัยรุนตองมาจาก

ผลรวมของการคลอดมีชีพ (live birth) การคลอดไรชีพ 

(stillbirth) การทําแทง (criminal abortion) และการ

แทงเอง (spontaneous abortion) แตในประเทศไทย

ซึ่งไมตางจากประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ คือ ระบบสถิติชีพ 

(vital statistics) ไมสมบูรณ รวมกับการนับจํานวน

การแทงที่แทจริงเปนไปไดยากมากจากขอจํากัดทาง

กฎหมายและบริบทของสังคม ดังนั้น จึงตองใชอัตรา

การคลอดในหญงิอาย ุ15-19 ป ในการตดิตามสถานการณ

การต้ังครรภในวัยรุนแทนอัตราการต้ังครรภ

 เม่ือเทียบตัวเลขอัตราการคลอดของวัยรุนไทยกับ

บางประเทศในทวีปเอเชียที่มีขอมูลในป ค.ศ. 2010 และ 

2011 พบวา อัตราการคลอดของวัยรุนไทยอยูในกลุมสูง 

สวนประเทศท่ีมีอัตราการคลอดต่ํา เชน ญี่ปุน สิงคโปร 

และฮองกง ฯลฯ ตางเปนประเทศที่พัฒนาแลว (กรม

อนามัย, 2557ก) (ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1)

บทนํา
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ตารางที่ 1  อัตราการคลอดของวัยรุน ตอ 1,000 คน ในบางประเทศในทวีปเอเชีย ป ค.ศ. 2010 และ 2011

ประเทศ อัตราการคลอด ปที่รายงาน

Tajikistan  54.0  2011

Thailand 50.1/53.6 2010/2011

Indonesia  48.0  2010

Kyrgyzstan  33.5  2010

Armenia  28.3  2010

Qatar  16.2  2010

Maldives  16.1  2010

Bahrain  14.4  2011

Israel  13.8  2010

Kuwait  12.6  2010

Oman  12.0  2010

Japan  4.6  2011

Singapore  3.6  2010

Hong Kong 3.0 2011

ที่มา: United Nations (2012); กรมอนามัย (2557ก)

 ประเทศไทยมีขอมูลอัตราการคลอดของวัยรุ น

จากทะเบียนการแจงเกิดในจังหวัดตางๆ พบวา จังหวัด

ท่ีมอีตัราการคลอดของวัยรุน (อายุ 15-19 ป ตอ จาํนวน

ประชากรหญิงอายุ 15-19 ป ของแตละจังหวัด สูงท่ีสุด

ใน 10 ลําดับแรกในป พ.ศ. 2556 คือ จังหวัดชลบุรี 

(ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2) อยางไรก็ตาม อัตรา

การคลอดในตารางท่ี 2 นี้ ไดจากอัตราแจงเกิด ดังนั้น 

อาจมิไดหมายความวาวัยรุนของจังหวัดนั้นมีปญหาการ

ต้ังครรภมากก็ได เพราะวัยรุนที่มาคลอดในจังหวัดนั้นๆ 

อาจไมใชวยัรุนทีเ่ปนคนในจงัหวัดนัน้ๆ กไ็ด แตมาแจงเกิด

ในจังหวัดนั้นๆ อยางไรก็ดี ตัวเลขในตารางก็ยังใหภาพชัด

วาอัตราการคลอดของวัยรุ นไทยมีจํานวนมาก และมี

จาํนวนถงึ 44 จงัหวดัทีม่ตัีวเลขอตัราการคลอดของวยัรุน

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 ช่ือจังหวัด อัตราการคลอด

1 ชลบุรี 78.2

2 สมุทรสาคร 75.5

3 ระยอง 74.2

4 ประจวบคีรีขันธ 71.3

5 นครนายก 69.6

6 ตาก 66.3

7 ปราจีนบุรี 65.3

8 บึงกาฬ 64.8

9 จันทบุรี 63.5

10 กระบี่ 63.5

มมุมองของวัยรุนตอการมีเพศสัมพนัธและ
การต้ังครรภ

ขณะที่คนในสังคมไทยท่ัวไปมักจะ “ตีตรา” วัยรุน

ท่ีต้ังครรภเปนเด็กใจแตก ไมรักดี ทําใหพอแมอับอาย 

ทําใหโรงเรียนเสียชื่อเสียง และเห็นวาเด็กผูหญิงท่ีดีตอง 

“รักนวลสงวนตัว” ไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร เหลานี้

เปนตน เด็กวัยรุนมีมุมมองที่ตางออกไป โดยเฉพาะเรื่อง

การมีเพศสัมพันธ แตก็รับรูวาหากต้ังครรภก็มีแตเร่ือง

เสยีหาย ดงัตัวอยางจากผลการวิจยัของ ศิรพิร จริวัฒนกลุ

และคณะ (2555) เร่ืองการปองกันและแกไขปญหา

การต้ังครรภในวัยรุน (แมวัยใส) เม่ือป พ.ศ. 2554 ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพ่ืออธิบายสถานการณการต้ังครรภในวัยรุน

ตามการรับรูเก่ียวกับเพศวิถี และการตั้งครรภของวัยรุน

หญิงและชาย 

 การวิจัยดังกลาวใชวิธีการศึกษาแบบผสานวิธี 

(mixed methods) โดยการศึกษาเชิงพรรณนารวมกับ

การศึกษาเชิงคณุภาพใน 7 จงัหวัดทีม่สีถติิจาํนวนแมวยัรุน

มากใน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดนครราชสีมา 

ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

ประจวบคีรีขันธ และภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฏรธานี 

นราธิวาส สวนการวิจัยเชิงพรรณนา ใชวิธีการสํารวจ

ภาคตัดขวาง ประชากรคอืหญงิตัง้ครรภท่ีมอีายุต่ํากวา 20 ป 

สวนกลุมตัวอยางคือหญิงตั้งครรภทุกคนที่มีอายุต่ํากวา 

20 ป นับถึงกําหนดคลอด ท่ีมาฝากครรภหรือคลอดบุตร 

และผูหญงิทุกคนทีม่อีายต่ํุากวา 20 ป (แมวยัรุน/แมวยัใส) 

ท่ีมาขอรับบริการดานสูตินรีเวชท่ีโรงพยาบาลชุมชน 

หรือโรงพยาบาลศูนยของจังหวัดที่เลือก ใชวิธีการสุม

ตามชวงเวลาในชวงเดือนเมษายน – สิงหาคม 2554 

ไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 3,114 คน ใชแบบสอบถามทีผู่วจิยั

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

พรรณนาดวยความถ่ี รอยละ และใชวิธีประมาณคาดวย 

95% ชวงความเช่ือมั่น ผลการศึกษาพบวา อายุท่ีมี

เพศสัมพันธคร้ังแรกมากท่ีสุด คือ 15 ป โอกาสท่ีจะ

ไมคุมกําเนิดเม่ือมีเพศสัมพันธคร้ังแรก พบไดต้ังแต

รอยละ 22.9 – 44.9 สวนการคุมกําเนิดที่ใชมากท่ีสุด

เม่ือมีเพศสัมพันธคร้ังแรก คือ ถุงยางอนามัย พบไดต้ังแต

รอยละ 21.8 - 33.3 รองลงมา คอื ยาเม็ดคมุกําเนิดฉกุเฉิน 

ท่ีต้ังแตรอยละ 12.3 – 24.8  

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู ใหขอมูลหลัก คือ 

วัยรุนหญิงและชายอายุ 9 - 19 ป ท่ีอยูในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และกลุมเด็ก

นอกระบบโรงเรียน ขอมูลอิ่มตัวท่ี 451 คน เก็บขอมูล

โดยการใชการสนทนากลุมและสมัภาษณเชงิลกึ วเิคราะห

ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและแกนสาระ ควบคุม

คุณภาพของการวิจัยดวยวิธีการตรวจสอบสามเสา มีขอ

คนพบสําคัญเก่ียวกับการรับรูการมีเพศสัมพันธและการ

ต้ังครรภ 5 ประเด็น คือ การมีเพศสัมพันธของวัยรุน

เปนเรื่องธรรมดา หามไมได เม่ือจะมีเพศสัมพันธคร้ังแรก

นั้น มักจะคิดไมทันและไมทันคิดเร่ืองคุมกําเนิด เม่ือรูวา

ต้ังครรภไดปรึกษาเพ่ือนกอน คนสุดทายคือพอแม สวน

คุณครูกลัวเสียชื่อเสียง และเมื่อต้ังทองผูหญิงเสียหาย 

แตผูชายลอยตัว 

ผลการศึกษานีช้ีน้าํวา การปองกันและแกไขปญหา

การต้ังครรภไมพรอมสําหรับเยาวชนตองเปนการทํางาน

รวมกันระหวางเยาวชน พอ แม ผูปกครอง คนในชุมชน 

ครู เจาหนาท่ีสาธารณสุข และองคกรตางๆ เพ่ือนําไป

สู การสงเสริมความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

การปรบัทศันะเรือ่งเพศ และการมเีพศสมัพันธอยางมคีวาม

รบัผดิชอบใหกบัผูชายทุกวัย  เปนเร่ืองท่ีตองรีบดําเนินการ

ในรายงานวิจัยอื่นๆ ก็มีขอคนพบคลายคลึงกับ

งานวจิยัดงักลาว เชน เบญจพร ปญญายง (2554) ศรีเพ็ญ 

ตันติเวส และคณะ (2556)  และกองทุนประชากรแหง

สหประชาชาติ ประเทศไทย (2556) ไดทบทวนและ

วิเคราะหเอกสารรายงานวิจัยที่เก่ียวของกับการต้ังครรภ

ในวัยรุน ก็พบวา จํานวนวัยรุนตั้งครรภเพ่ิมข้ึน มีสาเหตุ

ซับซอน และเปนการยากท่ีจะหามวัยรุนมีเพศสัมพันธ 

เพราะมีปจจยัตางๆ ท่ีเปนทัง้สิง่เรา และใหโอกาสมากมาย

ท่ีทําใหวัยรุนมีเพศสัมพันธ จึงมีขอเสนอวา สังคมไทย

ตองเปดใจตอทัศนะทางเพศของวัยรุน ตองทําใหวัยรุน

มีความฉลาดรูเร่ืองเพศ (sexuality literacy) เพียงพอ

ท่ีจะตัดสินใจป องกันตัวเองจากการมีเพศสัมพันธ  ท่ี

ไมปลอดภยั สามารถเขาถงึบริการคุมกําเนิดไดอยางสะดวก 

เปนมติร และเพียงพอ และตองไดรบับรกิารอยางเหมาะสม

กบัปญหาและความตองการของวัยรุน เชนเดยีวกับเอกสาร

เร่ืองการศึกษาการปองกัน และแกไขปญหาการต้ังครรภ

ในวัยรุนของไทย ซึ่งดําเนินงานโดยหลายหนวยงาน ได

วิเคราะหปจจัยดังกลาวโดยใชกรอบแนวคิดเชิงนิเวศน 

(ecological framework) (ดังภาพท่ี 1) ไดแสดงให

เห็นวาปจจัยมีต้ังแตระดับบุคคลจนถึงสังคมวงกวาง และ

เชือ่มโยงกบัหนวยงานต้ังแตระดบัพ้ืนทีจ่นถงึระดบัประเทศ 

(โครงการพัฒนาระบบสนับสนนุกลไกระดบัชาติเพ่ือขบัเคล่ือน

นโยบายดานเดก็ และเยาวชน, สาํนกังานสงเสรมิสวสัดภิาพ

และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 

ทีมประสานงานสวนกลาง (core team) ในการปองกัน

และแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน สสส. และกองทุน

ประชากรแหงสหประชาชาติ, 2557)
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ภาพที่ 1   ปจจัยที่สงผลตอการต้ังครรภในวัยรุน  

ที่มา: โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดานเด็ก และเยาวชน, และคณะ (2557) 

 

• ขาดกฎหมายคุมครองสิทธิวัยรุน

• กฎหมายยังคงยอมรับการแตงงานของเด็ก/วัยรุน

• ขาดกลไกบูรณาการขามกระทรวง/ในกระทรวง

• ปญหาความยากจน ความเหล่ือมลํ้า

• เสถียรภาพทางการเมือง ภัยคุกคามตางๆ

• มีความเช่ือวาวัยรุนหญิงต้ังครรภหัวออน  เชื่อฟง

• มีความเช่ือวาวัยรุนชอบลองเร่ืองเพศ  ตองคอย

 หามปราม

• บริการท่ีเปนมิตรยังมีขอจํากัด

• ขาดระบบแนวทางการดูแลแมวัยรุน

• ยังคงยอมรับความรุนแรงในคู

• การเรียนรูเพศศึกษารอบดาน

• ระบบชวยเหลือดูแลในเรื่องเพศ และความสัมพันธ

• คานิยมในกลุมเพ่ือน/คู

• มีมุมมองเชิงลบตอเร่ืองเพศ

• ขาดความรูความเขาใจ

• ขาดทักษะพูดคุยเร่ืองเพศ

• เศรษฐกิจบีบรัดความสัมพันธในครอบครัว

• แกปญหาดวยการจับแตงงาน

• อายุเม่ือเขาสูวัยเจริญพันธุ และมีเพศสัมพันธ

 คร้ังแรก

• ถูกอบรมสั่งสอนวาเม่ือทองแลวตองเปนแม

• ความเช่ือเร่ืองเพศแบบ 2 มาตรฐาน

• ไมตระหนักในศักยภาพของตน

หนวยงานทีท่าํงานกาํกบันโยบาย 

มาตรการ การสื่อสาร

หนวยงานทีท่าํงานกบัชุมชน

หนวยงานท่ีทํางาน

ดานสถาบันสังคม การศึกษา

หนวยงานทีท่าํงานดานครอบครัว

หนวยงานทีท่าํงานโดยตรงกบั

เยาวชน วัยรุน/นกักจิกรรมสังคม/ 

กลุมเส่ียง

สังคมวงกวาง

ชุมชน/ถิ่นอาศัย

โรงเรียน/เพ่ือน

ครอบครัว

วัยรุน
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ปญหาที่ตามมาของการตั้งครรภในวัยรุน 
 การต้ังครรภในวยัรุนทัง้หมดถอืวาเปนการตัง้ครรภ

ไมพรอม ไมวาวัยรุนจะสมรสแลว ตองการมีบุตร หรือ

ครอบครัวมีความพรอมตอการมีบุตรเพียงใดก็ตาม 

เน่ืองจากผูหญิงที่อายุยังไมถึง 20 ป เม่ือต้ังครรภจะมี

ปญหาตามมามาก โดยสรุปไดดังนี้

1. ปญหาดานสขุภาพของแมและทารก จาก

รายงานขององคการอนามัยโลกในป ค .ศ . 2010 

ซึง่ไดมาจากสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับผลของการต้ังครรภ

ในวัยรุนตอสุขภาพของแมและทารก มีขอสรุปวา การ

ต้ังครรภ วัยรุ นเ พ่ิมความเส่ียง (World Health 

Organization, 2010) ดังนี้ 

1.1 ตอสุขภาพแมวัยรุน คือ ภาวะซีด หรือ

โลหิตจาง การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ เอชไอวี เอดส 

ภาวะแทรกซอนจากการแทง ตกเลือดหลังคลอด และ

มีปญหาสุขภาพจิต

1.2 ตอสุขภาพทารก คอื ทารกเสียชวีติหลงั

คลอดภายใน 7 วัน ทารกเสียชีวิตหลังคลอดภายใน 

42 วัน ทารกคลอดกอนกําหนด ทารกแรกคลอดน้ําหนัก

ต่ํากวาเกณฑ และทารกมีความผิดปกติแตกําเนิด

2. ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม  จาก

รายงานของกองทุนเพ่ือเดก็แหงสหประชาชาต ิ(UNICEF) 

เม่ือป ค.ศ. 2010 พบวา แมวัยรุน (อายุ 15 – 19 ป) 

ท่ีคลอดลกูคนแรก จบการศึกษามัธยมปลาย เพียงรอยละ 51

ขณะที่แมท่ีคลอดลูกคนแรกหลังอายุ 20 ป จบการศึกษา

อยางนอยระดับมัธยมปลายถึงรอยละ 89 (UNICEF, 

2012) นอกจากนั้น จากการศึกษาในประเทศที่รํ่ารวย 

พบวา แมวัยรุนรอยละ 59 ไมมีงานทํา และรอยละ 45 

มีรายไดเฉลี่ยอยูในกลุมท่ีมีรายไดต่ําท่ีสุดของประเทศ  

(UNICEF, 2001)

การท่ีแมวยัรุนสวนใหญมกีารศึกษาต่ํา ไมมรีายได

หรือมีรายไดนอย ก็ตองพ่ึงพิงครอบครัว สังคมตองอุมชู 

นอกจากนัน้ จงึมกีารศึกษาพบวา แมวยัรุน รอยละ 50 – 60 

เคยถกูกระทาํรุนแรงทางเพศและทางรางกาย เด็กท่ีเกิดจาก

แมวัยรุนเสี่ยงตอการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด 

และความรุนแรงตางๆ (UNICEF, 2010)

ขอมูลปญหาท่ีเกิดจากการต้ังครรภในวัยรุ น

ในประเทศไทย ยังไมมีภาพรวมของท้ังประเทศ แตมีการ

ศึกษาเฉพาะในบางพ้ืนที่ เชน การศึกษาของกมลรัตน 

สังขรัตน (2556) ในป พ.ศ. 2555 โดยเก็บขอมูล

การคลอดของผูหญิงจํานวน 2,900 คน ใน 14 จังหวัด 

พบวา เม่ือเปรียบเทียบภาวะแทรกซอนจากการคลอดของ

แมวัยรุนกับแมวัยผูใหญ ภาวะท่ีมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ คือ ซีด ติดเชื้อเอชไอวี ความดันโลหิตสูง

มีภาวะนํ้าเดินกอนกําหนด คลอดกอนกําหนด มดลูก

อักเสบ ทางเดินปสสาวะอักเสบ และทารกนํ้าหนักแรกเกิด

นอยกวา 2,500 กรัม ผลการศึกษานี้ตรงกับการศึกษา

กอนหนานี้ของบรรพจน สุวรรณชาติ และประภัสสร 

เอือ้ลลติชวูงศ (2550) ซึง่ศกึษาอายขุองมารดากบัผลของ

การคลอดในมารดาที่มาคลอดที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ   

ในชวงป พ.ศ. 2549-2550 และสอดคลองกับการศึกษา

ของบัณฑูร ลวรัตนากร (2555) ซึ่งศึกษาอายุมารดากับ

ผลการคลอดของมารดาทีม่าคลอดท่ีโรงพยาบาลกนัทรลกัษ 

จังหวัดศรีสะเกษ ในชวงป พ.ศ. 2554 – 2555 จํานวน 

2,591 คน โดยรอยละ 18 เปนแมวยัรุน พบวาแมวัยรุน

มโีอกาสเสีย่งสงูกวาตอการเกิดภาวะโลหติจาง การคลอด

กอนกําหนด และภาวะน้ําหนักทารกแรกคลอดนอยกวา 

2,500 กรัม นอกจากนั้น จากรายงานผลการเฝาระวัง

การแทงในประเทศไทย ป พ.ศ. 2556 พบวา ในจํานวน

ผูปวยท่ีทําแทงดวยเหตุผลทางสุขภาพ จํานวน 64 คน 

เปนกลุมอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 8 คน สวนผูท่ีทําแทง

ดวยเหตุผลดานเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว จํานวน 

352 คน เปนกลุมอายุต่ํากวา 20 ป ถึง 99 คน หรือ

ประมาณ 1 ใน 4 (กรมอนามัย, 2557ค)

7
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พยาบาลกับการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน

องคการอนามัยโลก (World Health Organization, 

2011) ไดใหคําแนะนําเม่ือป ค.ศ. 2010 แกประเทศกําลัง

พัฒนาวา ในการปองกนัและแกไขการต้ังครรภในวยัรุนนัน้ 

ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ลดการแตงงานกอนอายุ 18 ป

2. สรางความเขาใจ และใหการดูแลชวยเหลือ

เพ่ือลดการตั้งครรภกอนอายุ 20 ป

3. เพ่ิมการคุมกาํเนิดของกลุมวยัรุนทีม่คีวามเสีย่ง

ตอการต้ังครรภ

4. ลดการมีเพศสัมพันธโดยไมเต็มใจ/การขมขืน

ในกลุมวัยรุน

5. ลดการแทงท่ีไมปลอดภัย

6. ใหวัยรุ นที่ ต้ังครรภเขาถึงบริการฝากครรภ 

การคลอด และการดูแลหลังคลอด

จากขอเสนอแนะดังกลาว พบวา พยาบาลรวมท้ัง

บุคลากรดานสุขภาพอ่ืนๆ เชน แพทย นักสาธารณสุข และ

นักจิตวิทยาคลินิก เปนตน จะตองเขาไปมีบทบาทสําคัญ

ในทุกขอ โดยเฉพาะอยางย่ิงขอ 2  3  5 และ 6 สวน

ในขอ 1 และ 4 นั้น เปนการทํางานรวมกับบุคลากร

ดานการศึกษาและดานสังคม

เม่ือพิจารณาขอมลูสถานการณการต้ังครรภวยัรุน

ของประเทศไทย และปญหาจากการต้ังครรภในวัยรุ น 

จะเห็นไดวา พยาบาลมีบทบาทสําคัญในฐานะที่ทํางานกับ

วยัรุนโดยตรงในงานอนามยัโรงเรยีน การสงเสรมิสขุภาพ

ในชุมชน การพยาบาลหญิงต้ังครรภ คลอด หลังคลอด 

แทง ติดเชือ้ทางเพศสัมพันธ เอชไอวี/เอดส การคุมกําเนิด 

วัยรุนที่มีปญหาสุขภาพจิตและการดูแลเด็ก ดังนั้น หาก

จะแบงการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการ

ต้ังครรภในวัยรุนเปน 3 ระยะ ตามมิติของความตองการ

ท่ีใชวัยรุนเปนศูนยกลาง โดยในแตละระยะนั้น พยาบาล

มีบทบาทแตกตางกัน ดังนี้

ระยะท่ี 1  ระยะตนนํ้า เปนระยะที่ถือวาวัยรุน

ทุกคนมีความเส่ียงตอการมีเพศสัมพันธท้ังสิ้น เนื่องจาก

ปจจัยทางดานชีววิทยาและจิตวิทยา ปจจัยดานสิ่งเรา

ภายนอก และปจจัยดานโอกาส ดังนั้น วัยรุ นทุกคน

จงึตองการความรู ความเขาใจเรือ่งสขุภาวะทางเพศ ความ

สัมพันธระหวางเพศ และทักษะชีวิต เพ่ือใหมีความฉลาด 

รูเร่ืองเพศเพียงพอที่จะตัดสินใจชะลอการมีเพศสัมพันธ

ครั้งแรก หรือไมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย 

นอกจากนั้น ยังมีวัยรุ นกลุ มเปราะบางที่มีความเสี่ยง

มากกวาวัยรุนทัว่ไป เชน ผูพิการ ผูมปีญหาดานสตปิญญา

และจิตใจ ผูท่ีอยูในสิ่งแวดลอมที่มีความเส่ียง เปนตน 

กลุมนี้ก็ตองการความรู ความเขาใจ และการคุมครอง

แตกตางจากวัยรุนกลุมเส่ียงทั่วไป

บทบาทของพยาบาลในระยะตนนํ้าจึงเปนบทบาท

เชงิรกุ เพ่ือปองกนัไมใหเกิดปญหา โดยการทาํงานรวมกบั

ชุมชน หนวยงานในทองถิ่น และบุคลากรดานการศึกษา 

ในการหาขอมลูชวีติของวัยรุน ดาํเนินกจิกรรมปรับฐานคิด 

กระบวนทัศนเร่ืองเพศแกประชาชน ใหมีทัศนะเชิงบวก

ตอวยัรุน และเรือ่งเพศในวัยรุน เพ่ือใหวยัรุนมคีวามเช่ือใจ 

และเห็นวาเปนที่พ่ึงท่ีปรึกษาของเขาได นอกจากนั้น 

พยาบาลตองทาํใหวยัรุนสามารถเขาถงึบรกิารคุมกําเนดิได

อยางท่ัวถึงและเปนมิตร รวมท้ังสงเสริมการสื่อสารเรื่อง

เพศใหเขาใจตรงกัน

พยาบาลท่ีจะทํางานเชิงรุกเชนนี้ไดดีตองมีความ

เขาใจวถิชีวีติของวัยรุน เหน็วาวัยรุนกําลงัเผชญิปญหาและ

ความทาทายดานสุขอนามัยเจริญพันธุ นอกจากนั้น ตอง

ทํางานรวมกับพอแม ผูปกครองของวัยรุน ชุมชน และ

หนวยงานตางๆ เพ่ือสงเสริมใหพอแมและ/หรือผูปกครอง

สามารถพูดคุยเร่ืองเพศศึกษากับบุตรหลานได สราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเพศไดถูกตอง และให

การคุมกําเนิดเปนเรื่องใกลตัว  ดังตัวอยางรายงานของ

จรรยาวัฒน ทับจันทร ผาสุก แกวเจริญตา ดวงเนตร 

เพ็ชรกิจ และขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ ตรีรมณ (2555) 
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ท่ีกลาวถึงการทํางานรวมกับชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชน รวมใหเพศศึกษารอบดานแบบบูรณาการ และ

สรางเสริมทักษะพอ แม และผูปกครอง ในการสื่อสาร

เร่ืองเพศกับลกู และการพฒันาบริการเชิงรกุใหวัยรุนเขาถงึ

อุปกรณการคุมกําเนิดโดยเฉพาะถุงยางอนามัย  เปนตน

 ระยะท่ี 2 ระยะกลางนํ้า วัยรุนที่เปนเปาหมาย

ของระยะนี้ เปนวัยรุนที่ต้ังครรภแลว ในระยะนี้พยาบาล

มีบทบาทโดยตรงท่ีจะชวยใหวัยรุ นผานสถานการณ

ท่ียากลําบากน้ีไปไดอยางมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

สามารถกลับเขาสูระบบการศึกษาตอไปได บทบาทสําคัญ

ของพยาบาลในระยะนี ้คอื บทบาทการใหคาํปรึกษาทางเลือก

การดูแลการต้ังครรภเพ่ือใหมีการเกิดอยางมีคุณภาพ 

ในกรณีท่ีตองยุติการต้ังครรภก็ตองดําเนินการใหวัยรุน

นั้นๆ ไดบริการยุติการต้ังครรภอยางปลอดภัย กลับเขา

ศึกษาตอได  การท่ีพยาบาลจะทําบทบาทน้ีไดนัน้ พยาบาล

ตองเปดใจกวางตอวัยรุนที่กําลังเผชิญปญหา ไมตีตรา 

ไมใชมาตรฐานความเช่ือของตนเองมาปดกั้นไมใหวัยรุน

ไดรับการยุติการต้ังครรภอยางปลอดภัย 

 ในกรณีท่ีวัยรุ นตองตั้งครรภตอในระหวางการ

ต้ังครรภ พยาบาลมีบทบาทในการหนุนเสริมบุคลากร

ดานการศึกษาใหวัยรุ นสามารถรับการศึกษาจนคลอด 

และกลับเขาศึกษาตอหลังคลอด พรอมกันนั้น พยาบาล

มีบทบาทโดยตรงในการดูแลทารกของแมวัยรุ น และ

หนุนเสริมใหแม/พอวัยรุนดูแลลูกไดอยางดี ในระยะนี้

ตองปองกันการต้ังครรภซํ้า ซึ่งควรเสนอการคุมกําเนิด

แบบก่ึงถาวร  ไดแก ยาฝงคุมกําเนิด หวงอนามัย 

 สาํหรับแมวยัรุนทีม่ปีญหาในการเล้ียงดลูกู พยาบาล

ตองทํางานรวมกับบคุลากรดานสงัคม และแรงงาน ในการ

ทําใหแมวยัรุนมทีางเลือกท่ีดท่ีีสดุสาํหรับลกูและตัวเอง

ระยะที่ 3 ระยะปลายน้ํา เปนระยะของการ

เยียวยาและฟนฟูสมรรถภาพของแมวัยรุน พอวัยรุน และ

ครอบครัว ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาการของทารกของ

แมวัยรุน ในระยะนี้บทบาทสําคัญของพยาบาล คือ การ

หนุนเสริมเชื่อมโยงแมวัยรุนและลูกกับหนวยงาน/องคกร

อื่นๆ ท่ีเก่ียวของ ติดตามประเมินผล และนําบทเรียน

จากการทํางานไปปรับปรุงงานในระยะที่ 1 ใหเขมแข็งขึ้น 

ถางานในระยะที ่ 1 มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด งานในระยะที่ 2 

และ 3 ก็จะนอยลง หรือหมดไป

จากบทบาทของพยาบาลท้ัง 3 ระยะดังกลาว 

จะเห็นไดวา พยาบาลตองมีทัศนะคติเชิงบวกเร่ืองสุขภาวะ

ทางเพศ เขาใจวิถีชีวิตวัยรุนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และ

ตองเผชิญกับสถานการณเสี่ยงทางเพศมาก ตองเห็นวา

วัยรุนเปนผูเผชิญปญหาไมใชตัวปญหา นอกจากทัศนะ

ดังกลาวแลว ยังตองมีทักษะเพิ่มเติมบางประการ เชน 

ทักษะที่แสดงถึงการมีความละเอียดออนเชิงเพศภาวะ 

(gender sensitivity) ทักษะการใหคําปรึกษาทางเลือก 

ทักษะการสงตอเพ่ือยุติการต้ังครรภอยางปลอดภัย ทักษะ

การสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกและสรางสรรค และทักษะ

การดูแลครอบครัวพอแมวัยรุน เปนตน

สรุป
 การต้ังครรภในวัยรุน เปนปรากฏการณรวมของ

ทุกประเทศท่ีกําลังพัฒนา และสงผลตอคุณภาพประชากร 

กระทบตอภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ สําหรับ

ประเทศไทยสถานการณการต้ังครรภวยัรุนถอืวาเปนปญหา

ท่ีตองการการปองกันและแกไขอยางเรงดวน พยาบาล

มบีทบาทอยางสําคัญในการปองกนัและแกไขปญหาน้ี ท้ังท่ี

เปนบทบาทเชิงรุก เชิงรับ และการสรางสรรคนวัตกรรม 

อยางไรก็ตาม ปญหาการต้ังครรภในวยัรุนไมสามารถปองกัน

และแกไขไดดวยการทํางานอยางเขมแข็งของพยาบาล

เทานัน้ พยาบาลตองทาํงานรวมกับบคุลากรดานอืน่ๆ และ

รวมงานกับทุกภาคสวนในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ และ

สหสถาบัน จึงจะมีชองทางใหเกิดผลสําเร็จ คือ ลดการ

ต้ังครรภในวัยรุนได ดังขอสรุปที่เปนบทเรียนความสําเร็จ

จากประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเสนอโดย Teenage 

Pregnancy Independent Advisory Group (TPIAG, 
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2010) ไววา งานปองกันและแกไขการต้ังครรภในวัยรุน

เปนเรื่องของทุกคน
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