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หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค : การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น ใน
ประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น ผูวิจัยจึงศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ของภาวะนี้เพื่อหาแนวทางในการปองกันตอไป
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: เป น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาไปข า งหน า
สัมภาษณหญิงตั้งครรภวัยรุนที่อายุนอยกวา 20 ปกับกลุม
หญิ ง ตั้ ง ครรภ แ รกอายุ 20-30 ป ทุ ก รายที่ ม าฝากครรภ ที่
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2557
ผลการศึกษา: ในชวงที่ศึกษามีหญิงตั้งครรภวัยรุนทั้งหมด
จำนวน 87 รายและกลุ ม หญิ ง ตั้ ง ครรภ แ รกอายุ 20-30
ปทงั้ หมด 35 ราย อายุเฉลีย่ 17.1±1.50 ปและ 23.9±3.45 ป
ตามลำดับ กลมุ หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ รอยละ 82.8 และกลมุ หญิง
ตัง้ ครรภอายุ 20-30 ปรอ ยละ 94.3 หยุดการเรียนแลวตัง้ แต
กอนตัง้ ครรภ โดยรอยละ 76.4 และรอยละ 39.4 มีการศึกษา
สูงสุดไมเกินมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามลำดับ (p < 0.001) ราย
ได ของหญิงตั้งครรภและของผูปกครองของทั้ง 2 กลุมไม
แตกตางกัน ในกลมุ ตัง้ ครรภวยั รนุ พบวาบิดา (p= 0.015) หรือ
มารดา (p=0.018) ประกอบอาชีพรับจางมากกวาอายุเฉลีย่ ที่
เริ่ ม มี เ พศสั ม พั น ธ ค รั้ ง แรกในหญิ ง ตั้ ง ครรภ วั ย รุ น เท า กั บ
15.7±1.39 ปซึ่งนอยกวากลุมหญิงตั้งครรภอายุ 20-30 ป
(20.0±3.36 ป, p= 0.008) และไมไดคมุ กำเนิดในการมีเพศ
สัมพันธครัง้ แรก รอยละ 60.9 ซึง่ สูงกวากลมุ หญิงตัง้ ครรภอายุ
20-30 ป (รอยละ 34.3, p=0.008)
สรุป: เมื่อเทียบกับหญิงตั้งครรภในผูใหญ หญิงตั้งครรภ
วัยรนุ มีการศึกษาสูงสุดต่ำกวา มีเพศสัมพันธครัง้ แรกเร็วกวา
แตใชการคุมกำเนิดนอยกวา
คำสำคัญ: การตั้งครรภในวัยรุน, ชนบท, วัยรุนและการ
ตั้งครรภ

Background and objectives: Teenage pregnancy
incidence in Thailand is increasing. The aims of this
study is to determine its characteristics for future appropriate preventive strategies.
Methods: This is a prospective descriptive study
comparing pregnant women under the age of 20 with
the controls group with primigravidas aged 20-30 years.
All eligible cases were attending the antenatal clinic of
Wichian Buri hospital from December 2013 to March
2014.
Results: During the study period, there were 87 cases
of teenage pregnancy and 35 cases of controls. The mean
ages ± standard deviation were 17.1 ± 1.50 and 23.9 ±
3.45 years, respectively. The majority, 82.8% of cases
and 94.3% of controls, had left school before pregnancy,
at grade 9 or lower in 76.4% and 39.4% (p < 0.001), of
cases and controls, respectively. Incomes of the two
groups were not different. However, the occupation is
more commonly employee in fathers (p= 0.015) and
mothers (p= 0.018) of the teenage pregnancies group.
The average age of the first sexual intercourse was 15.7
± 1.39 and 20.0 ± 3.36 years in cases and controls,
respectively (p= 0.008). Contraception was not used in
the first sexual intercourses is 60.9%, 34.3% in cases
and controls, respectively (p= 0.008) partly due to
knowledge lacking.
Conclusions: Compared with adult pregnancies,
teenage pregnancies had lower education, had the first
sexual intercourse earlier and used less contraception.
Key words: Teenage pregnancy, Rural area, Adolescence
and Pregnancy
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วิธีการศึกษา

การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น คื อ การตั้ ง ครรภ ที่ ม ารดามี อ ายุ
นอยกวา 20 ป จัดเปนปญหาทางสาธารณสุขที่ทั่วโลกตาง
ใหความสำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบตอทั้งตัวมารดา ทารก
และสังคม1 การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา การ
คลอดบุตรในวัยรนุ สงผลตอภาระงบประมาณประเทศกวาปละ
10.9 ลานลานเหรียญสหรัฐ2 และที่สำคัญคือ รอยละ 77-80
ของการตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น นั้ น เป น การตั้ ง ครรภ โ ดยไม ไ ด
ตั้งใจ2, 3 ทำใหเด็กที่เกิดมาอาจไมไดรบั การดูแลเอาใจใส เทา
ที่ควร การตั้งครรภในวัยรุนเพิ่มความเสี่ยงตอภาวะแทรก
ซ อ นขณะตั้ ง ครรภ แ ละส ง ผลให เ กิ ด ทารกน้ำ หนั ก ตั ว แรก
คลอดนอยและอัตราการคลอดกอนกำหนดสูง1,4-12 เมื่อเด็ก
โตขึ้นพบวาผลสำเร็จทางการศึกษาต่ำกวาเด็กทั่วไป และมี
ปญหาทางดานสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม การใชความ
รุนแรงและยาเสพติดทีส่ งู ขึน้ 5,13 ตัวมารดาวัยรนุ ก็มผี ลกระทบ
ทำใหขาดโอกาสในการศึกษาตอความกาวหนาในชีวิตและ
โอกาสการทำงานถูกจำกัดจากระดับการศึกษาทีต่ ่ำ รวมทัง้ มี
ผลกระทบทางดานจิตใจ เชน ภาวะซึมเศรา และพบอัตราการ
หยารางสูง1,5-7
ประเทศไทยพบรอยละของการคลอดบุตรในหญิงวัยรนุ
อายุ 15-19 ปตอจำนวนการคลอดทั้งหมด (Adolescent
fertility proportion) สูงขึ้นอยางตอเนื่อง คือเพิม่ จากรอยละ
13.3 ในป พ.ศ.2533 เปนรอยละ 16.1 ในป พ.ศ. 25555 รวม
ถึงอัตราการมีเพศสัมพันธของวัยรุนไทยก็พบวามีแนวโนม
ทีส่ งู ขึน้ ทุกป5 จากขอมูลของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี พบการ
คลอดบุตรในหญิงวัยรุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 19.6 ในป พ.ศ.
2553 เปนรอยละ 26.5 ในป พ.ศ. 2555 ซึง่ สูงกวายุทธศาสตร
ของกระทรวงสาธารณสุขทีก่ ำหนดไววา ไมควรเกินรอยละ 10
ของการคลอดทั้งหมด5
แมจะมีโครงการปองกันการตัง้ ครรภในวัยรนุ 5 รวมทั้งมี
การศึกษาเพื่อหาแนวทางที่ชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรนุ 14 แตกย็ งั พบวาผลการดำเนินงานไมบรรลุเปาหมาย
ทั้งนี้ การศึกษาในประเทศไทยที่ผานมาสวนใหญเปนการ
ศึ ก ษาในแง ผ ลของการตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น ที่ มี ต อ การคลอด
ภาวะแทรกซอน และตอทารก4,15-18 การศึกษานี้จึงมุงเนน
ศึกษาลักษณะทางประชากร อายุ ครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได สภาพแวดลอมทางสังคม ตลอดจนวิธีการ
คุมกำเนิดในหญิงตั้งครรภวัยรุนเปรียบเทียบกับกลุมหญิงตั้ง
ครรภ อ ายุ 20-30 ป เพื่ อ มุ ง หาป จ จั ย ที่ ส ามารถนำมาใช
ประกอบการวางแผนการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

เปนการศึกษาเชิงพรรรณนาแบบไปขางหนา โดยศึกษา
หญิงตั้งครรภวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป (Case) และหญิง
ตั้งครรภอายุ 20-30 ปที่เปนครรภแรก (Control) ทุกราย
ทีม่ าฝากครรภทโี่ รงพยาบาลวิเชียรบุรี ตัง้ แตวนั ที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
หญิงตัง้ ครรภทงั้ 2 กลมุ ไดรบั การสัมภาษณโดยแพทย
หรือพยาบาลที่ไดรับการฝกอบรมใหเขาใจแบบสอบถามให
ตรงกั น มาก อ น จากนั้ น นำข อ มู ล มาวิ เ คราะห เ พื่ อ หาการ
กระจายของขอมูลลักษณะตางๆทีท่ ำการศึกษา โดยนำเสนอ
เปนอัตราสวน รอยละ คาเฉลี่ย พิสัย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในรูปการบรรยาย ตารางหรือแผนภูมิ
การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลระหวางกลมุ case และ
control โดยวิธี univariate analysis คือใช Chi square test
สำหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ และแสดงขอมูลในรูป Odds
ratio และขอบเขตความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ ยละ 95 (95% confidence
interval) และใช Student’s t-test และ Mann Whitney U-test
สำหรับตัวแปรเชิงปริมาณ คา p-value ที่นอยกวา 0.05
ถือวามีนยั สำคัญทางสถิติ ปจจัยทีม่ นี ยั สำคัญจาก univariate
analysis จะนำมาวิเคราะหแบบพหุตัวแปร (Multivariate
analysis) โดยวิ ธี Binary logistic regression ต อ ไป
การวิเคราะหทางสถิตใิ ชโปรแกรม SPSS 16.0

ผลการศึกษา
ในชวงเวลา 4 เดือนทีท่ ำการศึกษา มีหญิงตัง้ ครรภวยั รนุ
มาฝากครรภที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรีทั้งสิ้น 87 ราย และ
กลุมหญิงตั้งครรภอายุ 20-30 ปจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย ทั้ง
สองกลุมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการ
ศึกษาครัง้ นีท้ กุ ราย (ตารางที่ 1-3)
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา อายุเฉลี่ยของหญิงวัยรุน
ตัง้ ครรภ เทากับ 17.1 ป โดยอายุนอ ยทีส่ ดุ เทากับ 13 ป
ในจำนวนทัง้ หมดมี 15 ราย (รอยละ 17.2) ทีย่ งั คงศึกษาอยู
ในจำนวนนี้ 10 ราย (รอยละ 66.7) ตองพักการเรียนชัว่ คราว
และยังไมไดวางแผนวาจะกลับไปศึกษาตอหรือไม มี 2 ราย
ทีค่ ดิ วาจะเลิกเรียนไปเลย และอีก 3 ราย ยังคงไปศึกษาตอ
ตามปกติ โดยตั้งใจวาจะพักการเรียนชั่วคราวชวงใกลคลอด
หญิงตั้งครรภวัยรุนสวนใหญไมไดวางแผนจะตั้งครรภ
ครัง้ นี้ โดย 17 ราย (รอยละ 19.5) มีความคิดทีจ่ ะทำแทง และ
รอยละ 4.6 ทีไ่ ดไปซือ้ ยาทำใหแทงมารับประทานแตไมสำเร็จ
รอยละ 71.3 ของหญิงตั้งครรภวัยรุนและรอยละ 74.3 ของ
หญิ ง ตั้ ง ครรภ วั ย 20-30 ป ยอมรับวามีความเครียดหรือ
วิตกกังวลเกีย่ วกับการตัง้ ครรภครัง้ นี้ สวนการยอมรับการตัง้ ครรภ
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ครัง้ นี้ พบวารอยละ 89.7 ของหญิงตัง้ ครรภวยั รนุ ไดรบั การ
ยอมรับจากครอบครัว รอยละ 65.5 ของหญิงตัง้ ครรภ วัยรนุ
และรอยละ 54.3 ของหญิงตั้งครรภอายุ 20-30 ป ทราบวา
การตั้งครรภที่มารดาอายุนอยอาจมีผลเสียตอทารกในครรภ
จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบตัวแปรเชิงปริมาณ
พบวาตัวแปรทีม่ คี วามแตกตางระหวางกลมุ หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ
และกลมุ หญิงตัง้ ครรภอายุ 20-30 ป อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
โดย Student’s t-test คือ กลมุ หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ มีอายุสามี
ทีน่ อ ยกวา (p < 0.001) รายไดสามีทนี่ อ ยกวา (p=0.027) อายุ
ทีเ่ ริม่ รวู ธิ มี เี พศสัมพันธ (p < 0.001) และอายุทมี่ เี พศสัมพันธ
ครัง้ แรก (p < 0.001) ทีน่ อ ยกวากลมุ หญิงตัง้ ครรภอายุ 2030 ปอยางมีนยั สำคัญ การวิเคราะหสถิตโิ ดย Mann Whitney
U-test ใหผลสรุปเหมือนกัน การเริม่ เรียนรวู ธิ มี เี พศสัมพันธใน
กลมุ หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ สวนใหญ รอยละ 59.8 รับรจู ากกลมุ
เพือ่ น รอยละ 16.1 สืบคนดวยตนเองจากอินเทอรเน็ต มีเพียง
รอยละ 24.1 ทีเ่ รียนรจู ากชัว่ โมงเพศศึกษาในโรงเรียน
การเปรียบเทียบตัวแปรเชิงคุณภาพ พบวาตัวแปรที่มี
ความแตกตางระหวางสองกลุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติใน
กลุมยอยที่เลิกการศึกษาแลวตั้งแตกอนตั้งครรภ คือ กลุม
หญิงตั้งครรภวัยรุนมักมีการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาปที่ 3
(ม.3) ซึง่ เปนการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาสามีไมเกิน ม. 3
นอกจากนี้ บิดาอาชีพรับจาง มารดาอาชีพรับจาง การไมคมุ

x Comparative Study of Pregnancies between Teenagers and Adults
กำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก การไมจดทะเบียนสมรส
การขาดความรูในการคุมกำเนิด และการมีความรุนแรงใน
ครอบครัว ก็พบมากกวาในกลมุ หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ (ตารางที่
4)
ปจจัยที่มีนัยสำคัญจากการวิเคราะหแบบตัวแปรเดียว
(Univariate analysis) ได ถู ก นำมาวิ เ คราะห ต อ แบบพหุ
ตัวแปร (Multivariate analysis) พบวาตัวแปรที่มีความ
แตกต า งระหว า งกลุ ม หญิ ง ตั้ ง ครรภ วั ย รุ น และกลุ ม หญิ ง
ตัง้ ครรภอายุ 20-30 ป อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ คือ การที่
สามีอายุนอย (p=0.014) และการมีเพศสัมพันธครั้งแรก
เมือ่ อายุนอ ย (p= 0.002)

วิจารณ
การศึกษานีพ้ บวา ในชวง 4 เดือน จำนวนหญิงตัง้ ครรภ
วัยรนุ ทัง้ หมดมีมากกวาหญิงตัง้ ครรภอายุ 20-30 ปทเี่ ปนครรภ
แรกทัง้ หมดถึง 2.5 เทา (87 รายและ 35 ราย ตาม ลำดับ)
ชีบ้ ง วาอัตราการตัง้ ครรภในวัยรนุ ของโรงพยาบาล วิเชียรบุรี
ยังอยใู นระดับสูง สะทอนใหเห็นวาปญหาหญิงตัง้ ครรภวยั รนุ
เปนปญหาทีส่ ำคัญของชุมชนทีต่ อ งการการดูแล และวางแผน
ปองกันอยางมีประสิทธิภาพ
ในจำนวน 87 รายของหญิงตัง้ ครรภวยั รนุ เปนการตัง้ ครรภ
ทีไ่ มไดตงั้ ใจรอยละ 60.9 ในสหรัฐอเมริกาพบวาอัตรา อยทู ี่

ตารางที่ 1 ขอมูลของหญิงตัง้ ครรภและสามีทงั้ 2 กลมุ
ตัวแปร
ขอมูลของหญิงตัง้ ครรภ
1. อายุคา เฉลีย่ ±SD(พิสยั )
2. ศาสนาพุทธ (รอยละ)
3. ยังศึกษาอยู จำนวน (รอยละ)
4. ระดับการศึกษาสูงสุด จำนวน (รอยละ)
ประถมศึกษาปที่ 6
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ ปวช,
สูงกวามัธยมปลาย
7. อาชีพ (รอยละ)
วางงาน
รับจาง
เกษตรกรรม
คาขาย
รับราชการ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน(พิสัย)

กลุมหญิงตั้งครรภวัยรุน
(87 ราย)

กลุมหญิงตั้งครรภอายุ 20-30 ป
(35 ราย)

17.1±1.50 ป (13-19 ป)
100
15 (17.2)

23.9±3.45 ป (20-29 ป)
97.1
2 (5.7)

22.2
54.2
23.6
0

6.1
33.3
30.3
30.3

66.7
20.8
2.8
9.7
0
3,562.5 บาท (0-30,000)

51.5
21.2
9.1
12.1
6.1
5,757.6 บาท (0-20,000)

SD: สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, *การศึกษาสูงสุดนับเฉพาะคนทีเ่ ลิกการศึกษาแลวตัง้ แตกอ นการตัง้ ครรภ ไมนบั คนทีย่ งั ศึกษาอยู หรือ
คนทีห่ ยุดการศึกษาหลังจากตัง้ ครรภแลว, **มีความแตกตางทางสถิติ p < 0.05 ทัง้ โดย Student’s t-test และ Mann Whitney U-test
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ตารางที่ 2 ประวัตคิ รอบครัว
ตัวแปร

กลุมหญิงตั้งครรภวัยรุน
(87 ราย)

กลุมหญิงตั้งครรภอายุ 20-30 ป
(35 ราย)

28.5±6.42 ป

28.6±6.13 ป

1.2
55.4
26.5
14.5
1.2
11,300 บาท (0-50,000)

0
31.2
50
18.8
0
9,769.2 บาท (4,000-21,000)

25.2±5.77 ป

24.8±6.10 ป

17.6
47.1
15.3
18.8
1.2
8,970 บาท (0-50,000)

11.8
23.5
50
14.7
0
8,871.9 บาท (0-30,000)

59.8
9.2
31
55.2*
8.0

70.6
5.9
23.5
34.3
8.6

58.6
20.6
18.4

65.7
14.3
14.3

60.7
50
2.4

73.5
52.9
0

5.8
20.9
0

11.4
22.9
0

1. ประวัตบิ ดิ า
อายุเฉลี่ยขณะมีบุตร ±SD
อาชีพ (รอยละ)
วางงาน
รับจาง
เกษตรกรรม
คาขาย
รับราชการ
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน (พิสยั )
2. ประวัตมิ ารดา
อายุเฉลี่ยขณะมีบุตร ±SD
อาชีพ (รอยละ)
วางงาน
รับจาง
เกษตรกรรม
คาขาย
รับราชการ
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน (พิสยั )
3.สถานภาพสมรสของบิดามารดา (รอยละ)
อยูดวยกัน
แยกกันอยู
หยาราง
4. เคยเห็นความรุนแรงในครอบครัว (รอยละ)
5. มีประสบการณถกู ลวงละเมิดทางเพศ (รอยละ)
6. ประวัตกิ ารเลีย้ งดูในวัยเด็กโดย (รอยละ)
พอและแม
พอหรือแม
ปูยาตายาย
7. การใชสารเสพติดในบิดา (รอยละ)
บุหรี่
เหลา
ยาเสพติดอื่นๆ
8. การใชสารเสพติดในมารดา (รอยละ)
บุหรี่
เหลา
ยาเสพติดอื่นๆ
SD: สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, *มีความแตกตางทางสถิติ p < 0.05

ประมาณรอยละ 77-802,3 ซึง่ สูงกวาในการศึกษานี้ แต อยาง
ไรก็ตามการศึกษาในสหรัฐอเมริกาเปนการรวบรวม ขอมูล
การตัง้ ครรภทงั้ หมดทัง้ ทีม่ าฝากครรภและทีส่ นิ้ สุดลง ดวยการ
ทำแทง ในขณะทีก่ ารศึกษานีไ้ มมขี อ มูลของหญิง ตัง้ ครรภวยั
รุนที่ไปทำแทงสำเร็จและไมไดมาโรงพยาบาล ดังนั้นอัตราที่
แทจริงของการตั้งครรภโดยไมตั้งใจนาจะมีคาสูงกวานี้

อายุเฉลีย่ ของหญิงตัง้ ครรภวยั รนุ ในการศึกษานี้ คือ 17.1 ป
ใกลเคียงกับผลการศึกษาเมือ่ 23 ปทแี่ ลวของวิวฒ
ั น ศุภดิษฐ
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 17.8 ปและ
อายุนอ ยทีส่ ดุ คือ 14 ปซงึ่ พบเพียง 1 ราย จาก 194 ราย19 ใน
ขณะที่การศึกษานี้พบอายุนอยที่สุด 13 ป จำนวน 2 ราย
อายุ 14 ป จำนวน 4 ราย และอายุ 15 ป จำนวน 6 ราย และ
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การศึกษาเปรียบเทียบการตัง้ ครรภในวัยรนุ กับการตัง้ ครรภในผใู หญ

x Comparative Study of Pregnancies between Teenagers and Adults

ตารางที่ 3 ประวัตสิ ว นตัวของกลมุ หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ และกลมุ ควบคุม
กลุมหญิงตั้งครรภวัยรุน
(87 ราย)

ตัวแปร
1. การใชสารเสพติด
บุหรี่
เหลา
ยาเสพติดอื่นๆ
2. การใชสารเสพติดในสามี
บุหรี่
เหลา
ยาเสพติดอื่นๆ
3. อายุเฉลี่ยที่เริ่มมีความรูเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ ±SD
4. อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก ±SD
5. การคุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก
ไมไดคุมกำเนิด
ถุงยางอนามัย
ยาเม็ดคุมกำเนิด
ยาคุมฉุกเฉิน
6. การคุมกำเนิดที่ใชเปนประจำ
ไมไดคุมกำเนิด
ถุงยางอนามัย
ยาเม็ดคุมกำเนิด
ยาฉีดคุมกำเนิด
7. ตั้งใจมีการตั้งครรภนี้
8. เคยพยายามทำแทงในครรภนี้
SD: สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน, *มีความแตกตางทางสถิติ p < 0.05

กลุมหญิงตั้งครรภอายุ 20-30 ป
(35 ราย)

3.4
21.8
0

2.9
28.6
2.9

66.7
72.4
6.9
13.7±1.67 ป*
15.7±1.39 ป*

68.6
88.6
2.9
16.1±2.08 ป*
20.0±3.36 ป*

60.9*
17.2
10.3
11.5

34.3*
31.4
28.6
5.7

36.8
18.4
43.7
1.1
39.1
4.6

34.3
5.7
60
0
82.9
0

ตารางที่ 4 ตัวแปรเชิงคุณภาพทีม่ คี วามแตกตางอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
Odds Ratio
95% CI

ตัวแปร
การศึกษาสูงสุดสูงกวา ม 3*
การศึกษาสามีสงู สุดสูงกวา ม 3*
บิดาอาชีพรับจาง
มารดาอาชีพรับจาง
การคุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรก
การจดทะเบียนสมรส
การขาดความรูในการคุมกำเนิด
การมีความรุนแรงในครอบครัว

0.20
0.40
2.81
2.87
0.34

(0.08-0.49)
(0.18-0.92)
(1.20-6.53)
(1.17-7.03)
(0.15-0.76)
NA
8.87 (1.14-69.25)
2.36 (1.04-5.33)

p-values
< 0.001
0.028
0.015
0.018
0.008
0.034
0.014
0.037

Adjusted
Odds Ratio**
95% CI
0.27
0.66
0.84
2.08
0.48

(0.10-0.78)
(0.23-1.91)
(0.23-3.10)
(0.56-7.78)
(0.17-1.39)
NA
5.37 (0.55-52.05)
3.60 (1.28-10.13)

p-values
0.015
0.440
0.789
0.276
0.175
0.999
0.147
0.015

95%CI: 95% Confidence Interval, NA: Not available,
*การศึกษาสูงสุดนับเฉพาะคนทีเ่ ลิกการศึกษาแลวตัง้ แตกอ นการตัง้ ครรภ ไมนบั คนทีย่ งั ศึกษาอยู หรือ คนทีห่ ยุดการศึกษาหลังจากตัง้ ครรภแลว
**Adjusted odds ratios ใช multivariate analysis โดยใชตวั แปรทุกตัวในตารางนี้
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จากขอมูลของโรงพยาบาลวิเชียรบุรี พบหญิงตั้งครรภวัยรุน
ตอนตน อายุนอยกวา 15 ปมาคลอดบุตรจำนวนเพิ่มขึ้น
ทุกปตงั้ แต พ.ศ. 2553-2556 พบรอยละ 0.35, 0.93, 1.21
และ 1.78 ตามลำดับ ซึ่งยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดไวไมเกิน รอยละ 0.5 ของการคลอดทั้งหมด5 การ
ศึกษานี้เลือกอายุของหญิงตั้งครรภสองกลุมที่แตกตางกัน
โดยสวนตางของอายุ ระหวางสามีและภรรยาของทัง้ สองกลมุ
ไมแตกตางกัน คือ ประมาณ 4 ป แสดงวาอายุของสามีไมใช
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดตั้งครรภในวัยรุน
การศึกษานีพ้ บวา กลมุ หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ สวนใหญหยุด
การเรียนแลวตั้งแตกอนการตั้งครรภ โดยในกลุมยอยของ
หญิงตั้งครรภวัยรุนและสามีที่สิ้นสุดการศึกษาแลว มีระดับ
การศึ ก ษาสู ง สุ ด ต่ำ กว า กลุ ม หญิ ง ตั้ ง ครรภ อ ายุ 20-30 ป
และสามีอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให
อัตราการตั้งครรภวัยรุนยังคงมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากการ
พยายามสงเสริมใหเด็กวัยรนุ คงอยใู นระบบการศึกษา รวมทัง้
การสงเสริมใหมงี านทำ การมีความหวังในชีวติ เปนปจจัยสวน
หนึ่งที่ชวยปองกันการตั้งครรภในวัยรุน1,3
สวนหญิงตั้งครรภวัยรุนที่ยังศึกษาอยู พบวาสวนใหญ
ตองพักการเรียนและอีก 2 รายตองลาออก ทำใหเห็นไดวา การ
ตั้งครรภวัยรุนสงผลกระทบในดานลบตอการศึกษาทำให
โอกาสในการมีอาชีพและหนาทีก่ ารงานทีด่ ถี กู จำกัด นอกจาก
นี้ 2 ใน 3 ของกลุมหญิงตั้งครรภวัยรุนไมมีงานทำซึ่งเมื่อ
พิจารณาทั้งรายไดของหญิงตั้งครรภวัยรุนและสามี ก็พบวา
อยู ใ นระดั บ ที่ ต่ำ ทั้ ง คู ทำให ค าดได ว า น า จะส ง ผลกระทบ
ตอการเลี้ยงดูบุตรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต อาจกอให
เกิดปญหาความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรม และการ
ตั้งครรภวัยรุนในอนาคตซ้ำอีก13,20
การศึกษากอนหนานีพ้ บวา หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ มักจะมา
จากครอบครัวทีม่ เี ศรษฐานะไมด21ี แตการศึกษานีไ้ มพบความ
แตกตางระหวางรายไดของบิดามารดาของทัง้ สองกลมุ แตก็
พบวารายไดอยใู นระดับต่ำ ซึง่ อาจเนือ่ งจากเปนการศึกษาใน
เขตชนบทซึ่งประชากรสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยที่ต่ำเปนพื้น
เดิมอยแู ลว แตพบวาบิดาอาชีพรับจางและมารดาอาชีพรับจาง
สัมพันธกับการตั้งครรภในวัยรุน นาจะมีเหตุผลจากการที่มี
ความใกล ชิ ด ในการดู แ ลบุ ต รน อ ย ในขณะที่ ก ลุ ม หญิ ง ตั้ ง
ครรภอายุ 20-30 ปมบี ดิ ามารดาอาชีพเกษตรกรรมมากกวา
ทำใหไมตอ งไปทำงานตางถิน่ มีเวลามากกวาในการดูแลบุตร
อยางใกลชิด จากการศึกษาของ Kogan และคณะ พบวา
การทีว่ ยั รนุ ไดรบั การดูแลจากครอบครัวทีใ่ หความใสใจมีสว น
ชวยลดปญหาการตั้งครรภวัยรุนได22
ปจจุบันพบวาเด็กวัยรุนมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น ซึ่งจัดเปน
ปจจัยเสี่ยงที่สำคัญตอโอกาสการตั้งครรภในวัยรุน5 สอด
คลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้ อีกทั้งความกาวหนาทางเทค

x Narut Niwatanakanjana
โนโลยีกน็ า จะเปนอีกปจจัยหนึง่ ทีท่ ำใหวยั รนุ เขาถึงขอมูลเกีย่ วกับ
เรื่องเพศไดงายขึ้น
อัตราการไมคุมกำเนิดในการมีเพศสัมพันธครั้งแรกของ
กลมุ หญิงตัง้ ครรภวยั รนุ สูงกวากลมุ หญิงตัง้ ครรภอายุ 20-30
ปอยางมีนยั สำคัญ สวนหนึง่ เกิดจากการขาดความรเู กีย่ วกับ
การคุมกำเนิด รวมถึงบางรายที่ทราบวิธีการคุมกำเนิด แต
กลับไมใช แมวายังไมตองการมีบุตรจึงควรมีการเพิ่มการให
ความรูเรื่องการคุมกำเนิด และมีการศึกษาหาวิธีคุมกำเนิด
ทีเ่ หมาะสมในหญิงกลมุ นีต้ อ ไป เชน การใชยาเม็ดคุมกำเนิด
แบบฉุกเฉิน ซึ่งมีการใชเพียงรอยละ 11.5 ของการมีเพศ
สัมพันธครั้งแรกในหญิงวัยรุน
ข อ จำกั ด ของการศึ ก ษานี้ คื อ การมี ข นาดตั ว อย า ง
คอนขางนอย อาจทำใหไมพบความแตกตางของบางปจจัย
ที่ศึกษาระหวางทั้งสองกลุม และอาจทำใหไมพบนัยสำคัญ
ทางสถิติจากการวิเคราะหแบบพหุตัวแปร แตผลจากการ
ศึกษานี้สามารถนำไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการคำนวณ
ขนาดตัวอยางสำหรับการศึกษาตอไปในอนาคต

สรุป
การตั้ ง ครรภ ใ นวั ย รุ น ของโรงพยาบาลวิ เ ชี ย รบุ รี ยั ง
พบไดมาก หญิงตั้งครรภวัยรุนสวนใหญหยุดการเรียนแลว
เมือ่ เทียบกับหญิงตัง้ ครรภอายุ 20-30 ปพบวาหญิงตัง้ ครรภ
วัยรุนมีระดับการศึกษาสูงสุดต่ำกวา มีเพศสัมพันธครั้งแรก
เร็วกวา แตใชการคุมกำเนิดนอยกวา
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