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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยเสีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจของวัยรุน่ โดยประยุกต์
ใช้กรอบแนวคิดอิทธิพลสามองค์ประกอบ1 รูปแบบการศึกษาเป็น Case-control Study กลุม่ ตัวอย่าง
เป็นหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ อายุไม่เกิน 19 ปี ตัง้ ครรภ์ซำ�้ ภายใน 24 เดือน มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตภาคตะวันออก
จ�ำนวน 234 ราย แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ศึกษา (Case) คือ หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจตัง้ ครรภ์
ซ�้ำ 117 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ (Control) คือ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ 117 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา และ
Binary Logistic Regression ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่แฟน
หรือสามีไม่ต้องการบุตรมีการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจสูงเป็น 41 เท่าของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่แฟนหรือสามี
ต้องการมีบุตร (ORadj= 41.02; 95% CI = 8.34-201.78) วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มีประวัติการคุมก�ำเนิด
ไม่สม�่ำเสมอมีการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจสูงเป็น 3.34 เท่า ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มีประวัติการคุมก�ำเนิด
ทีส่ ม�ำ่ เสมอ (ORadj= 3.34; 95% CI = 1.24-9.00) และวัยรุน่ ตัง้ ครรภ์ทมี่ เี พือ่ นรุน่ เดียวกันตัง้ ครรภ์
มีการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจสูงเป็น 2.24 เท่าของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่ไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันตั้งครรภ์
(ORadj = 2.24; 95% CI = 1.10-5.46)
		 ผลการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่า พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนควรให้ความสนใจดูแลเป็นพิเศษในกลุม่
วัยรุน่ ตัง้ ครรภ์ในชุมชนทีแ่ ฟนหรือสามีไม่ตอ้ งการมีบตุ ร ไม่คมุ /คุมก�ำเนิดไม่สม�ำ่ เสมอ และกลุม่ หญิง
ตั้งครรภ์ที่มีเพื่อนตั้งครรภ์ เพราะปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของ
วัยรุ่นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกขณะตั้งครรภ์
ค�ำส�ำคัญ : ตั้งครรภ์วัยรุ่น ตั้งครรภ์ซ�้ำ ความตั้งใจ
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Abstract

The purpose of this study was to identify risk factors of unintended repeat
pregnancies among adolescents. Theory of Triadic Influence: TTI1 was used as a
theoretical framework. A case-control study was designed to address the purpose
of the study. Participants consisted of 234 pregnant adolescents aged 19 years and
younger who had repeated pregnancies within 24 months, in the east of Thailand.
The subjects were divided into two groups: study group (case) consisted of 117
unintended repeated pregnant adolescents and the control group consisted of 117
intended repeated pregnant adolescents. The self-administered questionnaires were
used as an instrument. Data were analyzed using descriptive statistics, and binary
logistic regression analysis at 95% confident interval. The results of this study
revealed that pregnant adolescents whose partners did not want babies were 41 times
more likely to have unintended repeated pregnancies than those whose partners
wanted babies (ORadj= 41.02; 95% CI = 8.34-201.78). Those who inconsistently used
contraception were 3 times more likely to have unintended repeat pregnancies than
those consistently used (ORadj= 3.34; 95% CI = 1.24-9.00); and those who reported
having friends becoming pregnant were 2 times more likely to have unintended
repeat pregnancies than those who did not have (ORadj= 2.24; 95% CI = 1.10-5.46).
The findings suggested that nurse practitioners should pay attention to
adolescents whose partners did not want babies, who inconsistently used contraception,
and those who had their friends becoming pregnant. These factors are risk factors
of unintended repeat pregnancy among adolescents, affecting infant development
during pregnancy.
Keywords : Adolescent pregnancies, Repeat pregnancies, Intention

บทน�ำ

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรใน
วัยรุน่ ปัจจุบนั ก่อให้เกิดปัญหาทีส่ ำ� คัญทีป่ ระเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่คือ ปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ 2 โดยพบว่า
ชาวตะวันตกมีการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ สูงทีส่ ดุ พบ 4 ใน
10 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด ร้อยละ 19 ของหญิง
ตั้งครรภ์มีอายุระหว่าง 15-19 ปี เกือบ 12,000 ราย
อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี และร้อยละ 25 ของวัยรุน่ คลอดลูก

คนที่ 2 ภายใน 1 ปีหลังจากคลอดบุตรคนแรก3
ส�ำหรับประเทศไทยมีแม่วัยรุ่นมากเป็นอันดับ 1 ใน
เอเชีย4 อัตราการตัง้ ครรภ์ของวัยรุน่ ในปี 2010 เท่ากับ
90 คนต่อพันคน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทวีปเอเชีย
ที่มีอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเท่ากับ 56 ต่อพัน5
สอดคล้องกับข้อมูลการคลอดในมารดาวัยรุน่ ทีพ่ บว่า
อัตราการคลอดในมารดาวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น
จากร้อยละ 14.2 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 17.2 ใน
ปี 25526,7 เช่นเดียวกับภาคตะวันออกของประเทศ

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖

ในปี 2552 พบว่ามารดาอายุนอ้ ยกว่า 20 ปีคลอดบุตร
ร้อยละ 15.4 ซึ่งสูงกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่า มารดา
มีบุตรคนแรกอายุต�่ำกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10.9
และยังพบข้อมูลทีน่ า่ สนใจคือ ปัญหาการตัง้ ครรภ์ซำ�้
ในวัยรุ่นมีมากขึ้น ดังเช่น จากการสุ่มส�ำรวจข้อมูล
ล่าสุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบอัตราการตั้งครรภ์ซ�้ำ
ของวัยรุ่นเพิ่มจาก ร้อยละ 17.8 ในปี 2552 เป็น
ร้อยละ 22.5 ในปี 2553 สอดคล้องกับข้อมูลของ
ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล พบอุบัติการณ์ตั้งครรภ์ซ�้ำของ
วัยรุน่ เป็นร้อยละ 21 ของการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ทัง้ หมด10
จากสถานการณ์ ข ้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การ
ตัง้ ครรภ์ซำ�้ ของวัยรุน่ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ก่อให้เกิด
ผลกระทบทั้ งต่ อ สุข ภาพของมารดาและต่อ ทารก
ในครรภ์ ผลต่อมารดาพบว่า มารดาวัยรุ่นเสี่ยงต่อ
ภาวะโลหิตจางเพิม่ ขึน้ หากอายุนอ้ ยลง11,12 มีอบุ ตั กิ ารณ์
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ คลอดก่อนก�ำหนด
ติดเชือ้ แผลฝีเย็บ ตกเลือดหลังคลอด อัตราสูงกว่าวัย
ผูใ้ หญ่ 11,12 ผลต่อทารกในครรภ์พบว่าทารกทีเ่ กิดจาก
แม่วัยรุ่นอายุ 11-15 ปี มักมีปัญหาทารกคลอด
ก่อนก�ำหนดมาก (อายุครรภ์ 20-32 สัปดาห์) 2 เท่า
ของมารดาวัยผู้ใหญ่ ทารกน�้ำหนักแรกเกิดน้อยมาก
(น้อยกว่า 1,500 กรัม) มีอุบัติการณ์สูงขึ้นถ้ามารดา
อายุยิ่งน้อยลงในมารดาอายุ 11-15 ปี ส่งผลให้
ต้องนอนโรงพยาบาลในหน่วยทารกวิกฤติมากกว่า
เป็น 2 เท่า11 วัยรุ่นคลอดบุตรน�้ำหนักน้อยกว่าวัย
ผู้ใหญ่สัดส่วนร้อยละ 2:113 ทารกเจริญเติบโตช้า
ในครรภ์ อาจพบอาการหายใจล�ำบาก ขาดออกซิเจน
การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย การย่อยและการ
ดูดซึมไม่ดี มีความผิดปกติด้านการมองเห็นและ
การได้ยิน โลหิตจาง ระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำ อาจมี
ภาวะเลือดออกในสมอง ภูมติ า้ นทานต�ำ่ ท�ำให้ตดิ เชือ้
ในระบบต่าง ๆ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
สมอง พัฒนาการด้านต่าง ๆ ในระยะยาวและการเรียนรู้
ในอนาคตได้ 7,14
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ดังนั้นการป้องกันการตั้งครรภ์ซ�้ำในมารดา
วั ย รุ ่ น จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว น
เพื่อค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงใดที่มีผลต่อการ
ตั้งครรภ์ซ�้ำในวัยรุ่น โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ซ�้ำที่
ไม่ตั้งใจ เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น
โดยจากการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมานั้นพบปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีหลายระดับ
คือ พบทั้งปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลและปัจจัยแวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้ วัยรุ่น
มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์
ต�่ำ15,16,17,18,19,20 วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา การคุมก�ำเนิด และการวางแผนครอบครัว
ที่ถูกต้อง16,17,20 ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าตนเอง
วัยรุน่ เห็นคุณค่าตนเองสูง17,21 ปัจจัยด้านเจตคติและ
ทัศนคติ วัยรุน่ มีเจตคติ และทัศนคติตอ่ การตัง้ ครรภ์
เชิงบวก17,22 โดยทั้งหมดเป็นการศึกษาในกลุ่มที่
ตัง้ ครรภ์ครัง้ แรกเท่านัน้ ส่วนการศึกษาในกลุม่ วัยรุน่
ตั้ ง ครรภ์ ซ�้ ำ ที่ ไ ม่ ตั้ ง ใจยั ง พบน้ อ ย อย่ า งไรก็ ต าม
จากการทบทวนการวิจัยในต่างประเทศ พบว่าได้มี
การศึกษาในกลุ่มนี้เมื่อไม่นานมานี้เอง เรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อความตั้งใจและไม่ตั้งใจในการตั้งครรภ์ซ�้ำ
ของวัยรุ่นสตรีอเมริกันพบว่าร้อยละ 34 ของวัยรุ่น
ตัง้ ใจตัง้ ครรภ์ซำ�้ ถึงแม้วา่ การตัง้ ครรภ์ครัง้ แรกทีอ่ ายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี เป็นการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่ตงั้ ใจ
ระดับการศึกษา อายุเมื่อตั้งครรภ์แรกของแม่วัยรุ่น
ประวัติการคลอดครั้งก่อน ไม่มีผลต่อความตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ
ตัง้ ครรภ์ซำ�้ ได้แก่ ความตัง้ ใจตัง้ ครรภ์แรก ปัญหาการ
ตั้งครรภ์และผลของการคลอดครั้งก่อน ความตั้งใจ
มีบุตรของคู่สมรส การแต่งงานช่วยลดภาวะการ
ตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจ23 ส่วนด้านปัจจัยแวดล้อม
พบว่ า มารดาวั ย รุ ่ น ที่ ค ลอดบุ ต รคนแรกต้ อ งการ
ครอบครัวที่สมบูรณ์มากกว่าการกลับไปศึกษาต่อ
และการคลอดบุ ต รครั้ ง ต่ อ มามี ป ั ญ หามากกว่ า
ครรภ์แรก24
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ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ ทฤษฎีอธิบายว่า การเกิด
พฤติกรรมของบุคคลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ (1) อิทธิพลปัจจัยระดับบุคคล (Biology/ Per
sonality) (2) อิทธิพลสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Environmental Influences)
และ (3) อิทธิพลสถานการณ์ทางสังคม (Social
Situation-context Influences) ภายในอิทธิพล
แต่ละตัว ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถส่งผล
กระทบต่อการตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจของวัยรุน่ ในการ
ศึกษานี้ ปัจจัยเสีย่ งระดับบุคคล ได้แก่ อายุทตี่ งั้ ครรภ์
ครั้งแรก ระดับการศึกษา ประวัติการคุมก�ำเนิด และ
การรับรู้คุณค่าในตนเอง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
วัฒนธรรม ได้แก่ ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์
การรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ เจตคติต่อการ
มี บุ ต ร และเจตคติ ต ่ อ การคุ ม ก� ำ เนิ ด ปั จ จั ย จาก
สถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ สถานภาพสมรส สถานะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงระดับบุคคลที่มีผล ทางเศรษฐกิจ ประวัติการตั้งครรภ์วัยรุ่นของมารดา
ต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น ได้แก่ ระดับ การรับรู้การตั้งครรภ์ของเพื่อน และความต้องการ
การศึกษา อายุที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก ประวัติการคุม มีบุตรของแฟน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการ
ตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น
ก�ำเนิดและการรับรู้คุณค่าในตนเอง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของ วิธีการวิจัย
วัยรุ่น ได้แก่ ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์
โครงการวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะ
การรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ เจตคติต่อการ กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
มีบุตร และเจตคติต่อการคุมก�ำเนิด
ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพิจารณา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านสถานการณ์ทาง จริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล
สังคม ที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับรองจริยธรรมการวิจยั
ได้แก่ สถานภาพสมรส สถานะทางเศรษฐกิจ ประวัติ รหัส 05-03-2554 เป็นการวิจยั แบบ Case-Control
การตั้ งครรภ์ วัยรุ ่นของมารดา ประสบการณ์ก าร Study ศึ ก ษาหาปั จ จั ย เสี่ ย งของการตั้ ง ครรภ์ ซ�้ ำ
ตัง้ ครรภ์ของเพือ่ น และความต้องการมีบตุ รของแฟน ไม่ตั้งใจ โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งใจ
ตั้งครรภ์ซ�้ำ (Control) กับกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ตั้งใจ
กรอบแนวคิด
ตัง้ ครรภ์ซำ�้ (Case) กลุม่ ตัวอย่างเป็นในหญิงตัง้ ครรภ์
ทฤษฎีอิทธิพลของ 3 องค์ประกอบของ Flay วัยรุน่ อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ตัง้ ครรภ์ซำ�้ ภายใน 24 เดือน
and Petraitis1 เป็นทฤษฎีที่ บูรณาการแนวคิด ไม่มคี วามผิดปกติของการสือ่ สาร สามารถอ่าน เขียน
เกีย่ วกับพฤติกรรมของบุคคล โดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะ หนังสือได้ และเข้าใจภาษาไทย มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
อธิบายและท�ำนายปัจจัยที่ท�ำให้เกิดพฤติกรรม วิธี เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย มารับบริการ
จะเห็นได้วา่ การศึกษาเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ซำ�้
และเป็นการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจยังมีน้อยมาก โดย
เฉพาะการศึกษาในประเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัจจัยเสีย่ งของการตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจในวัยรุน่ โดย
ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีอิทธิพลของ 3 องค์ประกอบ
(Theory of Triadic Influence) ของ Flay and
Petraitis1 เนื่องจากกรอบแนวคิดนี้สามารถอธิบาย
พฤติกรรมได้จากปัจจัยหลายระดับโดยเฉพาะการ
ตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจในวัยรุ่นได้อย่างครอบคลุม
สอดคล้อง เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่มีผล
การตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น โดยพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชนและผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวข้อง สามารถน�ำผล
การศึกษานีไ้ ปเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหาการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจในวัยรุ่นต่อไป

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่ ค ลิ นิ ก ฝากครรภ์และห้อ งคลอดในโรงพยาบาล
ของรัฐ เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience
Sampling) โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้โปรแกรม
การค�ำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรการวิเคราะห์ขนาด
ตัวอย่างจากการใช้สถิติ Logistic Regression Power
Analysis โดยก�ำหนด Power ที่ 0.8 สัดส่วนการ
ตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2553
(p = 0.4) ค่าระดับความเสี่ยงของปัจจัยที่ Odds
Ratio = 2.2 และก�ำหนดความคลาดเคลือ่ น (SE) =
5% = .05 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 204 คน เพิม่ กลุม่
ตัวอย่างร้อยละ 15 ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้จริงจึงเท่า
กับ 234 คน แบ่งเป็น กลุม่ เปรียบเทียบคือหญิงวัยรุน่
ที่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำจ�ำนวน 117 ราย และกลุ่มศึกษา
คือหญิงวัยรุ่นที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำจ�ำนวน 117 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือประกอบด้วยแบบสอบถามจ�ำนวน
6 ส่วน
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของวัยรุ่นตั้งครรภ์ และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
2. แบบวัดระดับความรู้สึกมีคุณค่าตนเอง
(Self-esteem) วัดโดยใช้ขอ้ ค�ำถามของ Rosenberg25
แปลโดย Homsinโดยมีคา่ สัมประสิทธ์แอลฟา = .75
มีลักษณะมาตรวัดแบบ ลิเคิร์ท (Likert Scale) 4
ระดั บ การแปลผลคะแนนโดยใช้ ค ่ า เฉลี่ ย รวม
เป็นเกณฑ์
3. แบบวัดความรูใ้ นการป้องกันการตัง้ ครรภ์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีค่า Kuder-Richardson 21
เท่ากับ .81 ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับของ Bloom26
ก�ำหนดเกณฑ์ดีไว้ที่คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. แบบวัดการรับรูภ้ าวะเสีย่ งจากการตัง้ ครรภ์
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยดัดแปลงจาก แบบวัดการรับรู้
โอกาสเสี่ยงจากการมีบุตรของ พิชานัน หนูวงษ์17
โดยมีค่าสัมประสิทธ์แอลฟา = .71 มาตรวัดแบบ
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ลิเคิร์ท 5 ระดับ การแปลผลคะแนน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย
รวมเป็นเกณฑ์
5. แบบวัดเจตคติตอ่ การมีบตุ ร ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้นโดยดัดแปลงจากแบบวัดเจตคติต่อการตั้งครรภ์
ของ พิชานัน หนูวงษ์17 โดยมีค่าสัมประสิทธ์แอลฟา
= .77 มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ การแปลผล
คะแนนโดยใช้ ค่าเฉลี่ยรวมเป็นเกณฑ์
6. แบบวัดเจตคติต่อการคุมก�ำเนิดวัดโดย
แบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั จัดท�ำขึน้ โดยมีคา่ สัมประสิทธ์แอลฟา
= .81 มาตรวัดเป็นแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ การแปล
ผลคะแนนโดยใช้ค่าเฉลี่ยรวมเป็นเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ ผ่านตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน หาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
(Reliability) โดยการน�ำไปทดลองใช้ (Try out)
กับหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ หญิงทีต่ งั้ ครรภ์ซำ�้ อายุนอ้ ยกว่า
20 ปี จ�ำนวน 30 รายในจังหวัดชลบุรี
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม
ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ในโรงพยาบาลทัว่ ไป และ
โรงพยาบาลชุมชน เขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
ชลบุรี แล้วน�ำไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป ก�ำหนดความมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
ส่วนที่ 1 สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้สถิติเชิง
บรรยาย โดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล
และปัจจัยที่ศึกษา
		
ส่วนที่ 2 สถิติเชิงอ้างอิงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ของการตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจของวัยรุน่ โดย วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยไบนารี่ลอจีสติก (Binary
Logistic Regression) และค�ำนวณหา Od ds
Ratio (OR) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% CI
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปและประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นกลุ่มที่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 18.40 ปี ไม่มีอาชีพ
หรือเป็นแม่บา้ น (ร้อยละ 59.0) ทัง้ หมดมีสมั พันธภาพ
กับพ่อของทารกในครรภ์เป็นภรรยาหรือคูร่ กั (ร้อยละ
100) ส่วนใหญ่มเี พศสัมพันธ์ครัง้ แรกในช่วงอายุ 1619 ปี (ร้อยละ 59.0) มีบุตรที่มีชีวิต 1 คน (ร้อยละ
62.4) เว้ น ระยะห่ า งก่ อ นการตั้ ง ครรภ์ ป ั จ จุ บั น
1-17 เดือน (ร้อยละ 74.4)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
การตั้งครรภ์ซ�้ำของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่
ตัง้ ใจของวัยรุน่ พบว่า ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ การ
ตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ได้แก่ หญิงวัยรุน่
ที่ ตั้ ง ครรภ์ ซ�้ ำ ที่ มี ป ระวั ติ ไ ม่ คุ ม หรื อ คุ ม ก� ำ เนิ ด ไม่

สม�่ำเสมอ มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจ
เป็น 3.34 เท่า (ORadj = 3.34) เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุม่ ทีค่ มุ ก�ำเนิดสม�ำ่ เสมอ หญิงวัยรุน่ ตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีม่ ี
เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อ
การตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจเป็น 2.24 เท่า (ORadj= 2.24)
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีเพื่อนรุ่นราวคราว
เดียวกันเคยตั้งครรภ์ และหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่แฟน
ไม่ต้องการบุตรมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่
ตัง้ ใจเป็น 41 เท่า (ORadj= 41.02) เมือ่ เปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่มีแฟนต้องการบุตร
ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติต่อการตั้ง
ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจของวัยรุน่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ
95 ได้แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุที่ตั้งครรภ์แรก
การรับรู้คุณค่าในตนเอง ความรู้ในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ การรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ เจตคติ
ต่อการมีบตุ ร เจตคติตอ่ การคุมก�ำเนิดสถานภาพสมรส
รายได้ของครอบครัวต่อเดือนและประสบการณ์การ
มีมารดาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังแสดงตารางที่ 1

ตารางที่ 1 Adjusted Odds Ratios, 95% CI ของปัจจัยเสี่ยงระดับบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม
			 และปัจจัยสถานการณ์ทางสังคมต่อความตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ (n = 234 r = reference group)
ปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษา
ปัจจัยระดับบุคคล
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษาขึ้นไป r
ประถมศึกษาหรือต�่ำกว่า
อายุที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก
15-19 ปี r
น้อยกว่า 15 ปี
ประวัติการคุมก�ำเนิด
คุมก�ำเนิดสม�่ำเสมอr
ไม่คุม/ คุมแต่ไม่สม�่ำเสมอ

กลุ่มตั้งใจ ฯ กลุ่มไม่ตั้งใจ ฯ
(n = 117)
(n = 117)
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

ORadj

95% CI

98 (83.8)
19 (16.2)

94 (80.3)
23 (19.7)

1.25

0.56-2.80

111 (94.9)
6 (5.1)

112 (95.7)
5 (4.3)

0.6

0.14-2.52

21 (17.9)
96 (82.1)

12 (10.7)
105 (89.7)

3.34*

1.24-9.00
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ตารางที่ 1 Adjusted Odds Ratios, 95% CI ของปัจจัยเสี่ยงระดับบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม
			 และปัจจัยสถานการณ์ทางสังคมต่อความตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ (n = 234 r = reference group) (ต่อ)
ปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษา
การรับรู้คุณค่าในตนเอง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยr
ต�่ำกว่า/ เท่ากับค่าเฉลี่ย
Mean, SD
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม
ความรู้ในการป้องกันตั้งครรภ์
ดี (80 ขึ้นไป)r
ไม่ดี (<80 %)
Mean, SD
การรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์
สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมr
ต�่ำกว่าเท่ากับค่าเฉลี่ย
Mean, SD
เจตคติต่อการมีบุตร
เชิงบวก (สูงกว่าค่าเฉลี่ย)r
เชิงลบ(ต�่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย)
Mean, SD
เจตคติต่อการคุมก�ำเนิด
เชิงบวก (สูงกว่าค่าเฉลี่ย)r
เชิงลบ (ต�่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย)
Mean, SD
ปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม
สถานภาพสมรส
อยู่ด้วยกันเป็นคู่ r
อยู่เดี่ยว (โสด, หม้าย, หย่า)
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
เพียงพอหรือมีเหลือเก็บr
ไม่เพียงพอและเป็นหนี้

กลุ่มตั้งใจ ฯ กลุ่มไม่ตั้งใจ ฯ
(n = 117)
(n = 117)
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

ORadj

95% CI

46 (39.3)
71 (60.7)
29.19, 3.37

37 (31.6)
80 (68.4)
28.83, 3.16

1.59

0.81-3.10

15 (12.8)
102 (87.2)
7.72, 1.72

24 (20.5)
93 (79.5)
8.13, 1.85

0.47

0.21-1.04

46 (39.3)
71 (60.7)
30.44, 4.24

58 (49.6)
59 (50.4)
31.03, 4.34

0.56

0.31-1.02

62 (53.0)
55 (47.0)
31.76, 4.54

53 (45.3)
64 (54.7)
30.38, 4.90

1.24

0.66-2.33

54 (46.2)
63 (53.8)
35.85, 5.45

55 (47.0)
62 (53.0)
35.59, 5.15

0.64

0.34-1.21

110 (94.0)
7 (6.0)

98 (83.8)
19 (16.2)

2.26

0.83-6.16

113 (96.6)
4 (3.4)

109 (93.2)
8 (6.8)

0.55

0.11-2.77
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ตารางที่ 1 Adjusted Odds Ratios, 95% CI ของปัจจัยเสี่ยงระดับบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม
			 และปัจจัยสถานการณ์ทางสังคมต่อความตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ (n = 234 r = reference group) (ต่อ)
ปัจจัยเสี่ยงที่ศึกษา
การมีมารดาตั้งครรภ์แรกขณะเป็นวัยรุ่น
ไม่มี r
มี
มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่เคยตั้งครรภ์
ไม่มี r
มี 1 คนขึ้นไป
ความต้องการมีบุตรของแฟน
ต้องการr
ไม่ต้องการ

อภิปรายผล

กลุ่มตั้งใจ ฯ กลุ่มไม่ตั้งใจ ฯ
(n = 117)
(n = 117)
จ�ำนวน (ร้อยละ) จ�ำนวน (ร้อยละ)

ORadj

95% CI

68 (58.1)
49 (41.9)

69 (59.0)
48 (41.0)

1.15

0.61-2.14

21 (17.9)
96 (82.1)

13 (11.1)
104 (88.9)

2.24*

1.10 -5.46

115 (98.3)
2 (1.7)

86 (73.5)
31 (26.5)

41.02*

8.34-201.78

ปัจจัยระดับบุคคล
ประวัตกิ ารคุมก�ำเนิด มีความสัมพันธ์กบั การ
ตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ORadj= 3.34;
95% CI = 1.24-9.00) โดยหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่
ไม่เคยคุมก�ำเนิดหรือเคยคุมแต่คุมไม่สม�่ำเสมอ มี
ความเสีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจเป็น 3.34 เท่า
(ORadj= 3.34) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีการคุม
ก�ำเนิดสม�่ำเสมอ ซึ่งสนับสนุนแนวคิดอิทธิพลของ
3 องค์ประกอบของ Flay & Petraitis1 ที่กล่าวว่า
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองเป็นตัวก�ำหนดการ
ตัดสินใจ นั่นคือ ถ้าวัยรุ่นมีความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมตนเองได้จะส่งผลต่อความเป็นตัว
ของตัวเอง และการรับรู้ในคุณค่าของตนเองที่ดีขึ้น
วัยรุน่ ทีต่ งั้ ใจตัง้ ครรภ์ซำ�้ มีความสามารถในการควบคุม
ตนเองในการใช้ยาคุมก�ำเนิดได้ดี รับรู้ตนเองว่าควร
คุมก�ำเนิดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการ

ก� ำ หนดตนเอง วางแผน จึ ง ตั ด สิ น ใจคุ ม ก� ำ เนิ ด
สม�่ำเสมอและต่อเนื่องสูงกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ตั้งใจ
ตัง้ ครรภ์ซำ�้ หากไม่คมุ ก�ำเนิด/คุมไม่สม�ำ่ เสมอ ย่อม
ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้และเป็นการตั้งครรภ์ที่
ไม่ ตั้ ง ใจ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การคุ ม ก� ำ เนิ ด อย่ า ง
สม�่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวิธี กินยาคุมก�ำเนิด ฉีดยาคุม
ก�ำเนิด หรือถุงยางอนามัย สามารถป้องกันการตัง้ ครรภ์
ได้เพียงร้อยละ 95, 99 และ 86 ตามล�ำดับเท่านั้น27
หากวัยรุ่นตั้งใจจะตั้งครรภ์เมื่อใดย่อมวางแผนการ
ตั้งครรภ์ล่วงหน้าช่วงใดที่ควรจะตั้งครรภ์ หากไม่คุม
ก�ำเนิดหรือคุมก�ำเนิดไม่สม�่ำเสมอ แสดงว่าเขาไม่ได้
วางแผนในการมีบุตร บุตรที่เกิดมาย่อมเกิดจากการ
การบังเอิญหรือไม่ตั้งใจในการตั้งครรภ์
ส่วนปัจจัย ระดับการศึกษา อายุที่ต้ังครรภ์
ครั้งแรก และการรับรู้คุณค่าในตนเองไม่มีความ
สัมพันธ์ทางสถิติต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ต้ังใจของ
วัยรุน่ ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ซึง่ ไม่สนับสนุน
แนวคิดอิทธิพลของ 3 องค์ประกอบ ทัง้ นีอ้ าจเกิดจาก
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ในการศึ ก ษานี้ อ อกแบบการศึ ก ษาแบบสองกลุ ่ ม
เปรียบเทียบในอัตราส่วนระหว่าง Case และ Control
เป็น 1 : 1 ที่เป็นอัตราส่วนที่น้อยที่สุดท�ำให้จ�ำนวน
ตัวอย่างในกลุม่ เปรียบเทียบอาจน้อยเกินไปและต่าง
จากสภาพความเป็นจริงในประชากรท�ำให้ได้ลกั ษณะ
มารดาวั ย รุ ่ น ที่ มี ก ารกระจายของระดั บ การศึ ก ษา
ที่ไม่แตกต่างกันมาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ
Boardman et al. พบว่าระดับการศึกษาและอายุ
เมื่อตั้งครรภ์แรกของแม่วัยรุ่นไม่มีผลต่อความตั้งใจ
หรือไม่ตงั้ ใจตัง้ ครรภ์ 23 ด้านการรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนเอง
กลุม่ ตัวอย่างทีต่ งั้ ครรภ์ซำ�้ ทัง้ สองกลุม่ ส่วนใหญ่มกี าร
รับรู้คุณค่าในตนเองอยู่ในระดับต�่ำ ท�ำให้ไม่มีความ
หลากหลายพอทีจ่ ะก่อให้เกิดความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ หรืออาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ศึกษามีจ�ำนวนไม่มากพอที่จะมีอ�ำนาจทดสอบถึง
ความแตกต่างระหว่างกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ทตี่ งั้ ใจ และ
ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ ดังจะเห็นได้จากค่าสถิติที่ให้ผล
เกือบจะมีนัยส�ำคัญคือ OR > 1 (OR = 1.59 และ
95% CI = 0.81-3.10) และอาจเกิดจากอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านอื่นโดยเฉพาะสถานการณ์ทางสังคมที่มี
อิทธิพลร่วมสูง ต่อความตั้งใจในการตั้งครรภ์ซ�้ำ
เพราะเป็นพฤติกรรมทีม่ คี วามซับซ้อน และมีอทิ ธิพล
จากสังคมสูงกว่าอิทธิพลภายในตนเอง24
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รับรูภ้ าวะเสีย่ งจากการตัง้ ครรภ์ในระดับต�ำ่ กลุม่ ตัง้ ใจฯ
และกลุ่มไม่ตั้งใจฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ภาวะ
เสีย่ งจากการตัง้ ครรภ์ในระดับพอ ๆ กันซึง่ สอดคล้อง
กับปัจจัยด้านความรู้ฯ ในกลุ่มตัวอย่างตั้งครรภ์ซ�้ำ
อยู่ในระดับต�่ำทั้งสองกลุ่ม นั่นคือระดับการศึกษาต�่ำ
ความแตกต่างของการรับรูภ้ าวะเสีย่ งจากการตัง้ ครรภ์
ระหว่างกลุ่มมีน้อยท�ำให้ไม่ส่งผลต่อตัวแปรตาม
ด้ า นเจตคติ ต ่ อ การมี บุ ต รสามารถอธิ บ าย
ได้ว่าอาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มที่ศึกษามี
ค่าคะแนนเฉลีย่ เจตคติตอ่ การมีบตุ รอยูใ่ นระดับใกล้
เคียงกันมาก มีค่าคะแนนความรู้ในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ และการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์
อยู่ในระดับต�่ำ คะแนนพอ ๆ กัน การตั้งครรภ์ซ�้ำ
เป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนเป็นเรือ่ งของสัมพันธภาพระหว่าง
หญิ ง ชาย และมี ป ั จ จั ย เชิ ง สั ง คมเข้ า มามี บ ทบาท
สูงกว่าปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมเชิงวัฒนธรรม เช่น ปัจจัย
เชิงสังคมด้านอืน่ ๆ ประกอบด้วย ความต้องการมีบตุ ร
ของแฟน การมีเพือ่ นรุน่ ราวคราวเดียวกันตัง้ ครรภ์ 24
เจตคติต่อการการมีบุตรจึงไม่มีผลต่อความตั้งใจฯ
หรือไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ
ด้านเจตคติต่อการคุมก�ำเนิด อธิบายได้ว่า
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นทั้งกลุ่มที่ตั้งใจฯ และกลุ่มที่ไม่
ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ มีเจตคติต่อการคุมก�ำเนิดอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน ความแตกต่างของเจตคติระหว่าง
กลุ่มมีน้อยท�ำให้ไม่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ประกอบ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม
ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ การรับ กับมีความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์อยู่ในระดับ
รู้ภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ เจตคติต่อการมีบุตร ไม่ดีทั้งสองกลุ่ม เจตคติต่อการคุมก�ำเนิดจึงไม่มีผล
และเจตคติต่อการคุมก�ำเนิดไม่มีความสัมพันธ์ทาง ต่อความตั้งใจฯ หรือไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ
สถิติ ต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่นที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในการศึกษานี้พบว่าหญิง ปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม
วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ซ้�ำทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีค่าคะแนน
ความต้องการมีบุตรของแฟน มีความสัมพันธ์
ความรูใ้ นการป้องกันการตัง้ ครรภ์ในระดับไม่ดคี วาม กับการตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจของวัยรุน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
แตกต่างของความรู้ฯ ระหว่างกลุ่มมีน้อยท�ำให้ไม่ ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ORadj =
ส่งผลต่อตัวแปรตาม
41.02; 95% CI = 8.34-201.78) โดยหญิงตัง้ ครรภ์
การรั บ รู ้ ภ าวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ กลุ่ม วัยรุ่นที่แฟนไม่ต้องการบุตร มีความเสี่ยงต่อการ
ตัวอย่างที่ศึกษาทั้ง 2 กลุ่มกว่าครึ่งมีค่าคะแนนการ ตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจเป็น 41.02 เท่า (ORadj = 41.02)
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เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีแฟนต้องการบุตร ซึ่ง
ผลการศึกษานี้สนับสนุนแนวคิดของทฤษฎีอิทธิพล
3 องค์ประกอบ ของ Flay & Petraitis1 ที่กล่าวว่า
อิทธิพลด้านสถานการณ์ทางสังคมเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและ
ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากการ
กระท�ำของบุคคลเกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ
ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของบุ ค คลอื่ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความผูกพันทางสังคม ในการศึกษานี้ คือ
ความผูกพันกับสามี ความต้องการมีบุตรของสามี
เป็นการแสดงออกถึงความต้องการผูกพันกับหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่นมากขึ้นด้วยการต้องการมีบุตร ฉะนั้น
อิทธิพลจากความต้องการมีบุตรของสามีจึงส่งผล
สูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ ซึ่งในกรณีที่
คู่สมรสมีความตั้งใจมีบุตร และมีการวางแผนการ
ตัง้ ครรภ์กจ็ ะท�ำให้รสู้ กึ ยินดี มีความสุขสามารถยอมรับ
การตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ทางด้านร่างกาย และจิตใจได้ 22 ความต้องการบุตร
ของคูค่ รอง เป็นปัจจัยระดับครอบครัวส�ำคัญทีส่ ง่ ผล
ต่อตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจในวัยรุน่ 24 ความตัง้ ใจในการ
มีบตุ รของคูส่ มรสมีความสัมพันธ์ตอ่ การตัง้ ใจตัง้ ครรภ์
ซ�้ำ23 พบว่าการตั้งครรภ์วัยรุ่นในเอเชียใต้มากกว่า
ครึง่ (ร้อยละ 51) ผูต้ ดั สินใจตัง้ ครรภ์เป็นฝ่ายสามี 28
ประสบการณ์ตั้งครรภ์ของเพื่อน การมีเพื่อน
รุน่ ราวคราวเดียวกันเคยตัง้ ครรภ์ มีความสัมพันธ์กบั
การตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ต้ังใจของวัยรุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (ORadj=
2.24; 95% CI = 1.10-5.46) โดยหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่นที่มีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเคยตั้งครรภ์ มี
ความเสีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจเป็น 2.24 เท่า
(ORadj= 2.24) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยมี
เพือ่ นรุน่ ราวคราวเดียวกันตัง้ ครรภ์ สนับสนุนแนวคิด
ของทฤษฎีอิทธิพล 3 องค์ประกอบของ Flay &
Petraitis1 ที่กล่าวว่าอิทธิพลด้านสถานการณ์ทาง
สังคม เป็นสิ่งที่ส�ำคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุ ค คลมากที่ สุ ด เนื่ อ งจากการกระท� ำ ของบุ ค คล
เกิดจากการสังเกต และการเลียนแบบทัศนคติและ
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พฤติกรรมของบุคคลอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ผูกพันทางสังคม ซึ่งส�ำหรับวัยรุ่นแล้วเพื่อนยังคงมี
อิทธิพลอยู่มากแม้จะมีสามีแล้วก็ตาม การที่รับรู้ว่า
เพือ่ นก็ตงั้ ครรภ์ซำ�้ บ่อย ๆ อาจส่งผลให้วยั รุน่ ตระหนัก
ว่ า พฤติ ก รรมเหล่ า นั้ น เป็ น บรรทั ด ฐานทางสั ง คม
ในกลุ่มสังคมของตนเอง ประกอบกับเหตุจูงใจจาก
สามี ส่งผลต่อความตัง้ ใจทีจ่ ะตัง้ ครรภ์ซำ�้ หรือไม่ จาก
การศึกษานี้ พบว่ากลุม่ ไม่ตงั้ ใจฯ มีเพือ่ นรุน่ ราวคราว
เดียวกันตั้งครรภ์ซ�้ำมากกว่ากลุ่มตั้งใจฯ เป็นร้อยละ
88.9 และร้อยละ 82.1 สอดคล้องกับการศึกษาของ
Rowlands ที่พบว่าเพื่อนตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็น
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจ
ของวัยรุ่น24
สถานภาพสมรส สถานะทางเศรษฐกิจ และ
ประวั ติ ก ารตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ ่ น ของมารดาไม่ มี ค วาม
สัมพันธ์ทางสถิติต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจของวัย
รุ่นที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
สถานภาพสมรส หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรสคู่ ทั้งกลุ่มตั้งใจ ฯ และกลุ่มที่ไม่
ตั้งใจ ฯ แต่สัมพันธภาพกับพ่อของลูกในครรภ์ส่วน
ใหญ่เป็นภรรยาหรือคู่รักเกือบทั้งหมด สถานภาพ
สมรสจึงไม่มีผลต่อความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งครรภ์
ซ�้ำของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
สถานะทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนเพียงพอ
หรือมีเหลือเก็บ รายได้ของครอบครัวต่อเดือนของ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นทั้ง 2 กลุ่มที่ศึกษาอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกันมาก ประกอบกับ วัฒนธรรม ธรรมเนียม
ของสังคมไทย วัยรุ่นส่วนมากถึงจะแต่งงานหรือมี
บุ ต รแล้ ว ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ยั ง พั ก อาศั ย อยู ่ กั บ พ่ อ แม่
ไม่ฝา่ ยใดก็ฝา่ ยหนึง่ ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ยังขึน้ อยูก่ บั พ่อ
แม่ วัยรุ่นส่วนมากไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายในการด�ำรง
ชีวติ เอง พ่อแม่ยงั คงออกค่าใช้จา่ ยให้ สถานเศรษฐกิจ
จึงไม่มีผลต่อความตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ
ประสบการณ์การมีมารดาตั้งครรภ์วัยรุ่น จาก
แนวคิดของทฤษฎีอทิ ธิพล 3 องค์ประกอบของ Flay
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& Petraitis1 ที่เชื่อว่าการกระท�ำของบุคคลเกิดจาก
การสังเกต และการเลียนแบบทัศนคติและพฤติกรรม
ของบุคคลอื่น เนื่องจากมารดาเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด
และผู ก พั น กั บ บุ ต รมากที่ สุ ด จึ ง เป็ น ต้ น แบบของ
พฤติกรรมในครอบครัว การที่มีมารดาเคยตั้งครรภ์
ในช่วงวัยรุ่นน่าจะท�ำให้มีการเลียนแบบพฤติกรรม
ตามกัน แต่พฤติกรรมในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษา
ตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่ตั้งใจ ซึ่งมิใช่พฤติกรรมครั้งแรก
หญิงวัยรุน่ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ เคยตัง้ ครรภ์มาแล้ว
และมีมารดาตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นไม่แตกต่างกัน ดัง
จะเห็นได้จากข้อมูลของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ทัง้ 2 กลุม่
มีมารดาที่เคยตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใกล้เคียงกันมาก คือ
ประมาณร้อยละ 41 การมีมารดาเคยตั้งครรภ์แรก
ขณะยังเป็นวัยรุ่นจึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ซ�้ำ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้

1. พยาบาลที่ท�ำงานเชิงรุกในชุมชนควรให้
ความส�ำคัญพิเศษแก่วัยรุ่นที่เคยตั้งครรภ์มาแล้ว
โดยเฉพาะในรายทีส่ ามีหรือแฟนยังไม่ตอ้ งการมีบตุ ร
เนือ่ งจากเป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์ซำ�้ ทีไ่ ม่ตงั้ ใจ
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์
2. ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีสามีหรือมีแฟนแล้ว หาก
มีการคุมก�ำเนิดไม่สม�่ำเสมอหรือไม่มีการคุมก�ำเนิด
ควรให้ความสนใจติดตามดูแลต่อเนื่อง หากลยุทธ์
ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการคุมก�ำเนิด
การวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ เน้นการ
คุมก�ำเนิดระยะยาว จัดให้มีการฝึกทักษะเฉพาะใน
เรื่ อ งการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ โ ดยเฉพาะผู ้ ที่ เ คย
ตั้งครรภ์มาแล้ว เพราะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ�้ำที่ไม่
ตั้งใจ
3. หากในชุมชน มีหญิงวัยรุน่ ตัง้ ครรภ์ พยาบาล
เวชปฏิบัติชมชน ควรด�ำเนินกิจกรรมกลุ่มในชุมชน
เพื่อป้องกันภาวะตั้งครรภ์ซ�้ำโดยไม่ตั้งใจในขณะยัง
เป็นวัยรุ่นอยู่ เนื่องจากพฤติกรรมของเพื่อนรุ่นราว
คราวเดียวกันทีต่ งั้ ครรภ์ในวัยรุน่ เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้
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หญิงวัยรุน่ ทีเ่ คยตัง้ ครรภ์มาแล้วมีแนวโน้มตัง้ ครรภ์ซำ�้
ที่ไม่ตั้งใจสูง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาซ�ำ้ แบบ Case-Control Study
โดยเพิม่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นกลุม่ ควบคุมให้เพิม่
เป็น 2 เท่า หรือ 4 เท่า เพื่อเพิ่มอ�ำนาจการทดสอบ
ทางสถิติ
2. ควรศึกษาไปข้างหน้า (Longitudinal
Study) โดยศึกษาติดตามกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก และเก็บข้อมูลปัจจัยเสี่ยง เพื่อ
ลดอคติจากการถามปัจจัยเสี่ยงย้อนหลัง
3. ควรออกแบบการศึกษาเชิงทดลองเพื่อ
พั ฒ นาโปรแกรมการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ซ�้ ำ ใน
วั ย รุ ่ น เน้ น การป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ร ะยะยาวและ
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เนื่ อ งจากในการศึ ก ษานี้ วั ย รุ ่ น
ส่วนใหญ่มีการคุมก�ำเนิดไม่สม�่ำเสมอ
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