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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาแนวทางการให้บริการ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในคลินิกฝากครรภ์ ผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย ผู้ให้บริการสุขภาพ 10 คน
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 18 คน และสมาชิกครอบครัวหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 7 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุม่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา ผลการศึกษาพบปัญหาความต้องการดังนี้
1)ผูใ้ ห้บริการสุขภาพไม่มคี วามรูเ้ ฉพาะในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ 2)การป้องกันการตัง้ ครรภ์ซาํ้ ไม่ได้ผล 3)ต้องการ
ให้เจ้าหน้าที่มีเวลาให้คำ�แนะนำ� คำ�ปรึกษามากขึ้น 4) หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเอง การเตรียม
ความพร้อมสำ�หรับการคลอด การเลีย้ งดูบตุ ร 5) ครอบครัวขาดการมีสว่ นร่วม  ผูร้ ว่ มวิจยั เสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้
1) พัฒนาความรู้และทักษะของผู้ให้บริการสุขภาพ 2) พัฒนาแนวทางการให้บริการโดยจัดตั้งคลินิกสำ�หรับหญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่น กำ�หนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ทำ�ให้หญิง
ตัง้ ครรภ์วยั รุน่ และครอบครัวได้รว่ มกันเสนอแนวทางการให้บริการสุขภาพทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ
ทำ�ให้มีการจัดตั้งคลินิกสำ�หรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นขึ้น และผู้ให้บริการสุขภาพมีแนวทางการให้บริการฝากครรภ์เพื่อ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วม  
คำ�สำ�คัญ : หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น   ครอบครัวมีส่วนร่วม   แนวทางการให้บริการฝากครรภ์

Abstract :

This study is a part of action research aims to develop antenatal care guideline that encourage family
participation in care for adolescent girls who are pregnant. Participants and key informants are 10 healthcare
providers, 18 pregnant girls, and 7 family members. Collect data by in-depth interview and focus group discussion
and record form for participatory observation.  Content analysis technique is used for data analysis. Results from
situational analysis indicate problems and needs for improvement that include 1) lack of antenatal care knowledge
among providers, 2) failure to prevent repeat teenage pregnancy, 3) need more time for suggestion and consultation
from healthcare personnel, 4) lack of knowledge and readiness for motherhood, and 5) lack of family care for
pregnant girls. Consequently, researcher and study participants agree to solve problems by increasing knowledge
and skills in antenatal care for healthcare providers and developing healthcare services in teenage pregnant
clinic that respond to actual needs of the girls and family.    
keywords : adolescent pregnancy, family participation, guideline of  antenatal care
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เป็นปัญหาทีส่ ำ�คัญสำ�หรับ
ทุกประเทศทั่วโลก จากรายงานขององค์การอนามัยโลก
พบว่า ปัจจุบนั มีวยั รุน่ อายุระหว่าง 15-19 ปี ได้กลายเป็น
หญิงตั้งครรภ์ ในแต่ละปีมีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ประมาณ
16 ล้านคน ทีม่ กี ารคลอดบุตร คิดเป็นร้อยละ 11 ของการ
คลอดทั่วโลก1 สำ�หรับในประเทศไทย พบว่าอัตราการตั้ง
ครรภ์และการคลอดในหญิงตัง้ ครรภ์อายุตาํ่ กว่า 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ13.37 ในปี 2550, ร้อยละ12.01 ในปี 2551
และร้อยละ 13.55 ในปี 2552 ของการคลอดทั้งหมด2
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีอัตราการคลอดของหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น ในปี พ.ศ. 2550, 2551 และ 2552 คิด
เป็นร้อยละ 13.81, 12.05 และ 13.18 ของการคลอด
ทั้งหมด2 สำ�หรับสถิติการมารับบริการคลอด ของแผนก
ห้องคลอดโรงพยาบาลชัยบุรี ปี พ.ศ.2551, 2552 และ
2553 มีจำ�นวนผูค้ ลอดทีเ่ ป็นหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ คิดเป็น
ร้อยละ 22.95, 27.24 และ 20.88 ของผูค้ ลอดทัง้ หมด3
เมื่อพิจารณาจากสถิติดังกล่าวพบว่าอัตราการตั้งครรภ์
และการคลอดในวัยรุ่นของอำ�เภอชัยบุรี อยู่ในระดับสูง
มากเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติขององค์การอนามัยโลกที่
กำ�หนดไว้ไม่เกินร้อยละ 102
การตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ทำ�ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพ
ต่อมารดาและทารก1 และส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ4 จากผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงชี้ให้
เห็นว่าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นควรได้รับการดูแลในระหว่าง
ตั้งครรภ์และการคลอดอย่างดีที่สุดและต่อเนื่อง การ
ป้องกันที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงและผลกระทบดังที่กล่าว
มาคือการที่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมารับบริการฝากครรภ์
ตัง้ แต่เริม่ รูว้ า่ ตัง้ ครรภ์ แต่จากการให้บริการในคลินกิ ฝาก
ครรภ์โรงพยาบาลชัยบุรีพบว่าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมารับ
บริการฝากครรภ์ช้า อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 18.92 ในปี 2552 และ ร้อยละ 28.21 ใน
ปี 25535 สำ�หรับแนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัย
รุ่นในคลินิกฝากครรภ์ เป็นไปตามระบบการดำ�เนินงาน
อนามัยแม่และเด็กสำ�หรับหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป ให้บริการ
ฝากครรภ์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีขั้นตอนการให้บริการเป็น
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ไปตามมาตรฐานการฝากครรภ์6,7 แม้การให้บริการฝาก
ครรภ์จะเป็นไปตามมาตรฐานแต่กย็ งั พบภาวะแทรกซ้อน
ในกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ดังต่อไปนี้ กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์
อายุตํ่ากว่า 20 ปีที่มารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1 มีภาวะโลหิตจาง ระดับความเข้มข้นของเลือด
น้อยกว่า 33% ในปี พ.ศ.2551, 2552 และ 2553 คิด
เป็นร้อยละ 13.39, 35.57 และ 40.62 ตามลำ�ดับ8  ใน
ขณะที่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี มีระดับ
ความเข้มข้นของเลือดน้อยกว่า 33% คิดเป็นร้อยละ
10.88, 25.00 และ 35.608 ตามลำ�ดับ และจากสถิติ
ของห้องคลอดพบว่าทารกแรกคลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่
มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีนํ้าหนักแรกคลอด < 2,500 กรัม
ในปี พ.ศ.2551, 2552 และ 2553 คิดเป็นร้อยละ
5.35, 10.52 และ 8.51 ตามลำ�ดับ ในขณะที่ทารกแรก
คลอดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีนํ้าหนัก
แรกคลอด < 2,500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 4.76, 4.92
และ 9.55 ตามลำ�ดับ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนอกจากจะมี
ผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นแล้ว ยังมีผลกระทบต่อ
ครอบครัวด้วย9 เมื่อหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ ย่อมส่งผลให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงในโครงสร้าง หน้าทีแ่ ละบทบาทของ
สมาชิกของครอบครัว10  การตั้งครรภ์จะทำ�ให้เกิดผลกระ
ทบต่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และจิตสังคม11,12 ซึ่งถือเป็นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนอก
เหนือไปจากภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ จากพัฒนาการของวัยรุน่
เอง มารดาวัยรุ่นไม่เคยมีประสบการณ์การคลอดมาก่อน
ขาดความพร้อมทางด้านวุฒิภาวะและบทบาทการเป็น
มารดา13 ดังนัน้ ครอบครัวจึงเป็นแหล่งประโยชน์ทจี่ ะคอย
ช่วยเหลือ สนับสนุนหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในการปฏิบัติตัว
ระหว่างตัง้ ครรภ์ แม้วา่ ปัจจุบนั ครอบครัวจะมีลกั ษณะเป็น
ครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น14 แต่ส่วนใหญ่วัยรุ่นยังไม่มี
การแยกครอบครัวไปจึงยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัวเดิม
ของหญิงวัยรุ่นหรือครอบครัวฝ่ายสามี ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิง
ตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ทีม่ ารับบริการในคลินกิ ฝากครรภ์ของเครือ
ข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอชัยบุรี โดยครอบครัวมีสว่ นร่วม
ใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารซึง่ เป็นการวิจยั ทีต่ อ้ งอาศัย
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การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stake holders)15 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
กลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น และ
ครอบครัวหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เข้ามามีส่วนร่วมตลอด
กระบวนการวิจัยในการที่จะตระหนักถึงปัญหา ต้องการ
การแก้ปัญหา กำ�หนดเป้าหมาย วิธีปฏิบัติ15 เพื่อจะได้ใช้
เป็นแนวทางในการให้บริการในการดำ�เนินงานอนามัยแม่
และเด็กให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด ส่งผล
ให้เกิดความปลอดภัยทัง้ มารดา และทารก สอดคล้องกับ
นโยบายลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมสาย
สัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารก
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4. เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้ง
ครรภ์วยั รุน่ ของคลินกิ ฝากครรภ์ เครือข่ายบริการสุขภาพ
อำ�เภอชัยบุรีโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. การให้ บ ริ ก ารหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ของ
คลินิกฝากครรภ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอชัยบุรี
เป็นอย่างไร
               2. พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของหญิ ง
ตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นอย่างไร
               3. ครอบครั ว มี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลหญิ ง
ตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างไร
               4. แนวทางการให้บริการหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
โดยครอบครัวมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวและพัฒนกิจครอบครัวตาม
แนวคิดของ Duvall16 เพื่อศึกษาพัฒนกิจระยะเริ่มต้น
วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ของครอบครัว
ความต้องการของครอบครัว ศึกษาพัฒนกิจของหญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่นและพัฒนกิจของสามีที่มีต่อภรรยาขณะตั้ง
ครรภ์ตามแนวคิดของ May & Melhmeister17 ศึกษาการ
ปรับตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและครอบครัวเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเผชิญภาวะวิกฤต
ของบุคคลและครอบครัวของฮิลล์9 ใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เป็นกระบวนการในการศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นในพื้นที่ การดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่น การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของครอบครัว ความ
ต้องการการดูแลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและครอบครัว
เพื่อนำ�ไปสู่การวางแผนในการแก้ไขปัญหา นำ�แผนไปสู่
การปฏิบตั ิ การติดตาม สะท้อนและประเมินผลการปฏิบตั ิ
กระบวนการวิจยั ดำ�เนินไปจนได้แนวทางการให้บริการแก่
หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ของคลินกิ ฝากครรภ์ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอำ�เภอชัยบุรี โดยครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ประโยชน์ที่ ได้รับจากการศึกษา

คำ�ถามการวิจัย

               1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของคลินิกฝากครรภ์เครือข่ายบริการ
สุขภาพอำ�เภอชัยบุรี
               2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การดู แ ล
สุขภาพ
3. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่นของครอบครัว

1. ได้แนวทางในการให้บริการหญิงตั้งครรภ์
วัยรุน่ ของคลินกิ ฝากครรภ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอ
ชัยบุรี ที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
  
2. หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ได้ รั บ บริ ก ารตาม
แนวทางการให้บริการที่ได้พัฒนาขึ้น และลดอัตราการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
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วิธีดำ�เนินการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายที่ทำ�การศึกษา
          ในการศึกษาครั้งนี้เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย         
- เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านประจำ�ในคลินกิ ฝาก
ครรภ์ของเครือข่ายบริการสุขภาพ อำ�เภอชัยบุรี จำ�นวน
5 แห่ง ทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ
จำ�นวน 8 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำ�นวน
2 คน ซึ่งยินดีและสมัครใจเข้าร่วมในการศึกษา
          - หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่มารับบริการฝาก
ครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอ
ชัยบุรี ระหว่างเดือน เมษายน 2554 ถึงเดือน กันยายน
2554 จำ�นวน 18 คน
          - ครอบครัวหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ เป็นสมาชิก
ในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝาก
ครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอ
ชัยบุรี ระหว่างเดือน เมษายน 2554 ถึงเดือน กันยายน
2554 จำ�นวน 7 คน
พืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษา คลินกิ ฝากครรภ์ เครือข่ายบริการ
สุขภาพอำ�เภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จำ�นวน 4 แห่ง และ
คลินกิ ฝากครรภ์ กลุม่ งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลชัยบุรี 1 แห่ง

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การพั ฒ นาแนวทางการให้ บ ริ ก ารในคลิ นิ ก
ฝากครรภ์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติ
การ (action research) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ใช้แนวคิดเกีย่ วกับครอบครัว พัฒนกิจครอบครัว16,17และ
การเผชิ ญ ภาวะวิ ก ฤตของบุ ค คลและครอบครั ว 9
เป็ น กรอบแนวคิ ด เชิ ง เนื้ อ หาในการศึ ก ษา โดยแบ่ ง
ขั้นตอนการดำ�เนินการศึกษา ออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารให้ บ ริ ก าร
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผนการดำ�เนินงานและดำ�เนินงาน
ตามแผน และ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล15  ซึ่งในการ
ศึกษาครั้งนี้ ได้ทำ�การศึกษาจนได้แนวทางการให้บริการ
สำ�หรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในคลินิกฝากครรภ์
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์การให้
บริการในกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ และความต้องการด้าน
บริการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและครอบครัว เป็นขั้น
ตอนที่ผู้วิจัยทำ�ความเข้าใจกับสถานการณ์การให้บริการ
ในคลินิกฝากครรภ์ และบริบทของพื้นที่ สถานการณ์การ
ดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและสถานการณ์การ
ดูแลหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ของครอบครัว โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
เป็นการค้นหาปัญหา และความต้องการด้านบริการ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผนการดำ�เนินงาน และ
ดำ�เนินงานตามแผนในการพัฒนาแนวทางการให้บริการ
หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ โดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัว การ
ดำ�เนินงาน ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการวางแผน การปฏิบตั ิ
การตามแผน และการสะท้อนผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงวิธี
การปฏิบัติงาน โดยผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม
มาวิเคราะห์ข้อมูล นำ�ข้อมูลที่ได้สนทนากับกลุ่มหญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่นและครอบครัวเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการให้
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มหญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่นและครอบครัว จากนั้นจึงได้ประชุมกับกลุ่ม
ผูใ้ ห้บริการสุขภาพจำ�นวน 9 คน ร่วมวางแผนเพือ่ พัฒนา
แนวทางการให้บริการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ ซึ่ง
มีประเด็นในการพัฒนา ดังนี้ ประเด็นที่ 1) การพัฒนา
ความรู้ แ ละทั ก ษะของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
ประเด็นที่ 2) การพัฒนาแนวทางการให้บริการหญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ซึ่งจากการประชุม ผู้วิจัยได้
สรุปแผนการดำ�เนินงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยได้นัด
หมาย วัน/เวลา/สถานที่ ในการจัดกิจกรรม/โครงการ
จากนัน้ ลงมือปฏิบตั ติ ามแผนการดำ�เนินงาน และสะท้อน
ผลจากการปฏิบัติตามแผน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล
ประเมินผลกระบวนการโดยการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมาย และ
ประเมิ น ผลลั พ ธ์ จ ากการได้ แ นวทางในการให้ บ ริ ก าร
หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ของคลินกิ ฝากครรภ์ เครือข่ายบริการ
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สุขภาพอำ�เภอชัยบุรี โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ทำ�ความเข้าใจถึงบริบทของพื้นที่
ที่ศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (content analysis)18 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้สถิตเิ บือ้ งต้น ได้แก่ความถี่ ร้อยละ เพือ่ นำ�มาใช้ในการ
วิเคราะห์และขยายความของข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษา

1) สถานการณ์การให้บริการในคลินิกฝาก
ครรภ์ เครือข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอชัยบุรี ผลการ
ศึ ก ษาพบว่ า การให้ บ ริ ก ารแก่ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ใน
ปัจจุบนั ยังไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน หญิง
วัยรุ่นยังมีการตั้งครรภ์ และมาฝากครรภ์ช้า บริการที่ให้
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่นได้ทั้งหมด เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความ
ต้องการด้านบริการที่แตกต่างจากหญิงตั้งครรภ์ทั่วไป
ในเรื่องต่อไปนี้ 1) การให้ความรู้ในการดูแลตนเองขณะ
ตั้งครรภ์ การให้คำ�แนะนำ�ที่ต้องใช้เวลาในการพูดคุย 2)
การวางแผนครอบครัวเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซาํ้ สำ�หรับ
ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ พบว่าขาดความ
รู้และทักษะในการให้บริการแก่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องการอบรม
2) สถานการณ์ ก ารดู แ ลตนเองของหญิ ง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 18 คน มีอายุระหว่าง 14-19 ปี ไม่ได้จดทะเบียน
สมรสร้อยละ 94.44 ลักษณะครอบครัวเดี่ยว อาศัยอยู่
กับสามี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
77.22 ส่วนใหญ่ไม่มรี ายได้เป็นของตนเอง สามีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 66.67 ผลการศึกษาพบว่า
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การตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการ
ตั้งครรภ์ที่พึงปรารถนาจึงทำ�ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมี
การปฏิบัติพัฒนกิจที่เหมาะสมในพัฒนกิจขั้นที่ 1-4
คือหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นยอมรับการตั้งครรภ์ มีการสร้าง
สั ม พั น ธภาพกั บ ทารกในครรภ์ เช่ น การสั ง เกตลู ก ดิ้ น
การพูดคุยกับทารก มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ด้าน
สัมพันธภาพกับคู่สมรส สามีให้การดูแลเอาใจใส่มาก
ขึ้น สัมพันธภาพดีขึ้น แต่การปฏิบัติตามพัฒนกิจขั้นที่ 5
การเตรียมสำ�หรับการคลอดและการเป็นมารดา หญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่นไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร และรู้สึก
วิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด นอกจากนี้ในการเตรียม
บทบาทของการเป็นมารดา และการเลี้ยงดูบุตรหญิงตั้ง
ครรภ์วัยรุ่นยังไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลังคลอด
3) สถานการณ์การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่
ของครอบครัว กลุ่มครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
จำ�นวน 7 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.76 เกี่ยวข้อง
เป็นสามีของหญิงตั้งครรภ์ และเพศหญิง ร้อยละ 33.34
เกี่ยวข้องเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์ จากการศึกษา
พบว่า รายที่มีความพร้อมในการตั้งครรภ์ ครอบครัว
จะรู้ สึ ก ดี ใ จและยิ น ดี ที่ ห ญิ ง วั ย รุ่ น ตั้ ง ครรภ์ แม้ ว่ า การ
ตัง้ ครรภ์จะไม่ได้เป็นการวางแผนไว้ลว่ งหน้า แต่กย็ อมรับ
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ได้ การตัง้ ครรภ์จงึ ไม่ถอื เป็นเหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตของครอบครัว และครอบครัว
ได้ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเรื่อง 1) การพามา
รับบริการฝากครรภ์ 2) การช่วยเหลือไม่ให้ทำ�งานหนัก
3) การช่วยเหลือด้านการเงิน และ 4) การจัดหาอาหารที่
มีประโยชน์ แต่ในรายที่ตั้งครรภ์ขณะกำ�ลังศึกษา พบว่า
การตั้งครรภ์ทำ�ให้มารดาเกิดความเครียด ผิดหวัง และ
เสียใจ ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครอบครัวมีความ
มัน่ ใจในการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ แต่อยากให้เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้
บริการช่วยส่งเสริมในเรื่อง 1) การดูแลสุขภาพของหญิง
ตัง้ ครรภ์วยั รุน่ 2) การเข้าร่วมรับฟังคำ�แนะนำ�ในการดูแล
หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ และ 3) ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขออก
เยี่ยมบ้าน เพื่อให้คำ�แนะนำ�ตามบริบท
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จากการศึกษาสถานการณ์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้อมูลพบประเด็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
เพื่ อ ให้ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วัยรุ่นได้รับการดูแลที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ และป้องกันการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ดังนี้ 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการสุขภาพในคลินิกฝากครรภ์ ขาดความรู้และ
ทักษะที่เฉพาะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 2) เจ้า
หน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพมีเวลาไม่เพียงพอในการให้
คำ�ปรึกษาและคำ�แนะนำ�แก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 3) การ
ป้องกันการตั้งครรภ์ซํ้าในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นยังไม่ได้ผล
4) หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเองที่
เหมาะสมขณะตั้งครรภ์ และขาดการเตรียมความพร้อม
ในการคลอดและการเลี้ยงดูบุตร 5) ครอบครัวขาดการ
มีส่วนร่วม ทีมวิจัยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาดัง
กล่ า วและมี ค วามเห็ น ร่ ว มกั น ว่ า การพั ฒ นาแนวทาง
การให้บริการฝากครรภ์สำ�หรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นของ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอชัยบุรีนั้น ประกอบด้วย
1) การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
ในคลินิกฝากครรภ์ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดย
ใช้กระบวนการให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ซึ่งทำ�ให้ผู้ให้บริการเกิดความ
มั่นใจที่จะให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และเล็งเห็นถึง
ความสำ�คัญของการให้บริการที่เฉพาะแก่หญิงตั้งครรภ์
วัยรุน่   2) การจัดตัง้ คลินกิ เฉพาะสำ�หรับหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่
โดยมีแนวทางการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและครอบครัว และป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้แก่ 2.1)
การให้บริการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน6,7 2.2) การให้
ความรูส้ ำ�หรับการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ใน
ขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด19,20 2.3) การ
ให้คำ�ปรึกษาเฉพาะราย 2.4) ให้บริการดูแลหลังคลอด
เน้นการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกวิธี 2.5) จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (การ
ทำ�กลุ่ม, การเยี่ยมบ้าน21 และ 2.6) เน้นส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว22 ซึ่งในการนำ�แผนงานไปสู่การ
ปฏิบัติจริง จะต้องใช้กระบวนการสะท้อนผลการปฏิบัติ

และปรับแผนการดำ�เนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์และบริบท การดำ�เนินงานวิจัยปฏิบัติการ
ต้องอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลง และอาศัยความร่วม
มือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อภิปรายผลการศึกษา

ข้อค้นพบจากการศึกษา อภิปรายผลได้ดังนี้
            1. การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและครอบครัวโดยใช้แนวคิด
ครอบครัวและพัฒนกิจครอบครัว ทฤษฎีการเผชิญภาวะ
วิกฤตของบุคคลและครอบครัว ผลการศึกษาในครั้งนี้
พบว่ า หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษา การตัง้ ครรภ์
จึงเป็นความต้องการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและสมาชิก
ครอบครัว ดังนั้น แม้ว่าการตั้งครรภ์จะเป็นภาวะที่ก่อให้
เกิดความเครียดทางร่างกายและจิตใจต่อหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่น23 แต่การที่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่จากสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะสามี ทำ�ให้หญิงตัง้
ครรภ์วัยรุ่นสามารถปรับตัวต่อการตั้งครรภ์ได้ ไม่ก่อให้
เกิดความขัดแย้งต่อตัววัยรุน่ และครอบครัวซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของนุชรี อิ่มมาก24 และสุจารี ถมพิรา25
ทีพ่ บว่าคูส่ มรส ครอบครัว มีความสำ�คัญ มีอทิ ธิพลและมี
ส่วนสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ในการแสดงพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ ก่อให้เกิดความผาสุกในชีวิต และมีผลต่อ
การปฏิบัติพัฒนกิจในบทบาทมารดา
2. การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในการ
พัฒนาแนวทางการให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดย
ครอบครัวมีส่วนร่วม การศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า การ
ที่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจะได้รับการดูแลสุขภาพเพื่อ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ นั้น จำ�เป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของครอบครัว เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ควรให้ครอบครัวได้มี
โอกาสในการสะท้อนปัญหาและความต้องการในการดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและร่วมวางแผนเพื่อให้การ
ดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ ดังเช่นการศึกษาของจินตนา  ทอนฮามแก้ว22
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ซึ่งทำ�การศึกษาแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ผลการศึกษาพบว่าการ
จัดบริการสุขภาพโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ตัดสินใจและตรวจสอบบริการในชุมชนของ
ตนเอง ทำ�ให้ผู้ให้บริการสามารถจัดบริการได้สอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการการดูแลสุขภาพของสังคม และ
วั ฒ นธรรมชุ ม ชน การใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร
เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ซึง่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ครอบครัวหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ทุก
ฝ่ายได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเห็นถึงความสำ�คัญ
ที่ จ ะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา จากนั้ น จึ ง ร่ ว ม
วางแผนหาแนวทางแก้ไข มีการกำ�หนดแนวทางในการ
พัฒนาแนวทางการให้บริการสำ�หรับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
กำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินงานเพื่อต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพที่ดีและเหมาะสม
สำ�หรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและครอบครัว หลังจาก
นั้นได้นำ�แผนการดำ�เนินงานที่วางไว้ไปปฏิบัติ และร่วม
ประชุมเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยในการทำ�งานร่วม
กันนั้นได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคน ในการดำ�เนินงานบาง
ครั้งอาจไม่บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทุกอย่าง จึงต้องมีการประชุมเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ
และปรับแผนการดำ�เนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทในขณะนั้น เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. แนวทางการนำ�ผลวิจัยไปใช้
1) ครอบครัวโดยเฉพาะสามีเป็นแรง
สนับสนุนทางสังคมทีม่ คี วามสำ�คัญต่อหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่
ดังนั้นควรให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ให้บริการเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
2) ควรสนับสนุนให้มีการอบรมเผย
แพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการดูแล
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หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยสนับสนุนให้ครอบครัวเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
3) มีการทำ�มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์
วั ย รุ่ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ระบบและมี
คุณภาพ เกิดผลดีตอ่ หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ เช่น แนวทางการ
เยี่ยมบ้าน แนวทางการให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
และครอบครัว แนวทางการทำ�กลุ่มดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น                 
2. แนวทางในการทำ�วิจัยในครั้งต่อไป
1) การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา
เฉพาะพื้นที่ อาจมีบางกิจกรรมไม่เหมาะสมกับพื้นที่อื่น
ดังนัน้ ควรมีการทำ�วิจยั ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ จะได้มแี นวทาง
ที่เป็นไปตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ
              
2) ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับปัญหา
และความต้องการในการดูแลสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ์วยั
รุน่ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ นำ�มาปรับแนวทางการดูแลหญิงตัง้
ครรภ์วัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม  
              
3) กระบวนการศึกษาในครัง้ นีส้ ามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการกลุ่มอื่น
เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ยังสามารถขยายผล
ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ จะทำ�ให้กลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ได้รบั
บริการที่ดี และตอบสนองต่อความต้องการได้
              
4) ควรมี ก ารศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลและ
ป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เพือ่ ให้ชมุ ชนตระหนัก และ
เห็นความสำ�คัญของการป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และ
ร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
ต่อไป
3. ข้อจำ�กัดในการศึกษา
              
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
ทำ�การศึกษาจนได้แนวทางในการให้บริการหญิงตัง้ ครรภ์
วัยรุ่นโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ซึ่งในการดำ�เนินงานตาม
แนวทางที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ การประเมินผลจำ�เป็นต้องใช้
เวลาในระยะยาว และผูศ้ กึ ษาได้วางแผนในการศึกษาครัง้
ต่อไป
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