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บทคัดย่อ
การตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นจัดเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญของประเทศ เนื่องจากมีผลกระทบต่ อสุขภาพของสตรีวัยรุ่นทางด้ านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ และทารกในครรภ์ รวมทั้งปั ญหาทางด้ านครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม ต้ นทุนชีวิตของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นจะมีส่วนเกี่ยวข้ องกับ
พฤติกรรมสร้ างเสริมสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น โดยส่งเสริมให้ สตรีวัยรุ่นสนใจตนเองและมีพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพขณะ
ตั้งครรภ์ ซึ่งแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมสร้ างเสริมสุขภาพสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นใช้ แนวคิดของเพนเดอร์ร่วมกับต้ นทุนชีวิต ประกอบด้ วย 6
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านโภชนาการ ด้ านการออกกําลังกาย ความรับผิดชอบต่ อสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล การจัดการกับความเครียด
และด้ านการพัฒนาจิตวิญญาณ ทั้งนี้สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีท้งั พลังตนเอง พลังครอบครัว พลังสร้ างปั ญญา พลังเพื่อนและ
กิจ กรรม รวมถึ งพลั งชุ มชนจะมี ส่ว นช่ ว ยส่งเสริม ให้ สตรีต้ั งครรภ์วัย รุ่นมี พั ฒนาการตามวั ยที่เ หมาะสม มี ความเชื่ อ มั่ นในตนเอง ลด
พฤติกรรมเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ กล้ าปฏิเสธเพื่อนในพฤติกรรมเสี่ยง ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง และการยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดี ซึ่งจะมี
ผลให้ สตรีวัยรุ่นมีพฤติกรรมสร้ างเสริมสุขภาพที่ดีขณะตั้งครรภ์
คําสําคัญ: ต้ นทุนชีวิต พฤติกรรมสร้ างเสริมสุขภาพ สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น
Abstract
Teenage pregnancy is the important problem of Thailand. It affects the health of mothers and their newborns in terms of
body, mind, emotion, family, economy, and society. However, life assets can affect health promotion behavior of those teenage
pregnancy by encouraging self care and good behavior during pregnancy. The method to increase the health promotion behavior
in teenage pregnancy is the integration of the Pender’s health promotion model and life assets, comprising six components:
nutrition, exercise, health responsibility, interpersonal relation, stress management, and self actualization of spiritual growth.
Therefore, teenage pregnancy has the good life assets including personal image power, family power, wisdom building power,
peer power and activities, and community power can improve the suitable life development. Teenage mothers will have selfconfidence, reduce the risk behavior during pregnancy, reduce risky behavior, promote self-esteem, and persist in good behavior.
Finally, they will have the good health promotion behavior during pregnancy.
Keywords: Life assets, Health promotion behavior, Teenage pregnancy

บทนํา

แต่ ส ภาพทางด้ า นอารมณ์ สัง คม ความคิด และเชาวน์
ปั ญ ญา ยั ง ต้ อ งการพั ฒ นาอีก ระยะหนึ่ ง จากความไม่
สตรี วั ย รุ่ น ที่มี ก ารตั้ ง ครรภ์ จั ด เป็ นปั ญ หาที่ส ํา คั ญ พร้ อมทางด้ านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทําให้
ระดับประเทศ มีผลกระทบต่อสุขภาพของสตรีวัยรุ่นเอง การตั้ง ครรภ์ในสตรีวัยรุ่นเป็ นภาวะเสี่ยงสูงต่อการที่จะ
เพราะแม้ ว่าในด้ านสรีระร่ างกายของวัยรุ่นมีการพั ฒนา เกิดภาวะแทรกซ้ อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
เจริญเติบโตได้ เกือบเท่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ผ้ ูใหญ่ ท่ัวไป ระยะหลังคลอดต่อมารดาและทารก ยิ่งมีอายุน้อยเท่าไรก็
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ยิ่ง มีโ อกาสเสี่ย งต่ อ การเกิดภาวะแทรกซ้ อนได้ ม ากขึ้น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทางด้ านโภชนาการ
การพั กผ่ อน การออกกําลังกาย การใช้ สารเสพติดและ
สารอื่นๆ ขณะตั้งครรภ์กจ็ ะยิ่งส่งเสริมให้ เกิดภาวะแทรก
ซ้ อน โดยสตรีต้ังครรภ์ วัย รุ่นจะพยายามลดนํ้าหนั กตัว
ด้ วยการรับประทานอาหารน้ อยลง ไม่รับประทานยาตาม
แพทย์ ส่ัง เพราะกลั ว ทารกในครรภ์ ตัว โตจะคลอดยาก
และมักลืมรั บประทานยาหรือหยุ ด ยาเอง จึ ง อาจก่อให้
เกิดภาวะโลหิตจาง คลอดก่อนกําหนด เจ็บครรภ์คลอด
นาน ศีรษะทารกไม่ได้ สดั ส่วนกับเชิงกราน ภาวะความดัน
โลหิ ตสูงระหว่ างตั้งครรภ์มากเป็ น 3.5 เท่าของสตรี
ตั้งครรภ์ท่อี ายุมากกว่า 20 ปี (ดลฤดี เพชรขว้ าง, จรรยา
แก้ วใจบุญ, เรณู บุญทา, และกัลยา จันทร์สขุ , 2554)
ส่ ว นทางด้ า นจิ ต ใจต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะเครี ย ดสู ง ขึ้ น
เนื่องจากการเปลี่ยนบทบาทจากเด็กที่ต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่
มาเป็ นมารดาที่ ต้ อ งดู แ ลตนเองและทารกในครรภ์
นอกจากนี้ สตรี วั ย รุ่ น ที่ ต้ั ง ครรภ์ ยั ง ก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา
ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล,
2555; Pérez-López, Peter, Kravitz, SalazarPousada, & Hidalgo, 2011) เนื่อ งจากการใช้
งบประมาณเพื่ อ ดู แ ลสุข ภาพและบริ ก ารสตรี ต้ั ง ครรภ์
วั ย รุ่ น ที่มี ภ าวะแทรกซ้ อ น รวมทั้ง การคลอดทารกที่มี
นํา้ หนักตัวน้ อยโดยเฉพาะสตรีวัยรุ่นตั้งครรภ์แรกยังขาด
ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งวุฒิภาวะที่ยังไม่พร้ อมทํา
ให้ ต้องประกอบอาชีพที่มรี ายได้ น้อย อีกทั้งหากเศรษฐกิจ
ของครอบครัวไม่ดีหรือชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่นส่งผลให้
สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นอาจไม่สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง
และทารกในครรภ์ ทําให้ ทารกในครรภ์มีนาํ้ หนักแรกเกิด
น้ อย คลอดก่อนกําหนด มีความพิการสูง มีปัญหาความ
ผิดปกติในระบบประสาทต่างๆ เช่ น ปั ญญาอ่อน เจ็บป่ วย
บ่อย และเสียชีวิตได้ ง่าย จากการสํารวจพฤติกรรมส่งเสริม
สุข ภาพของสตรี ต้ัง ครรภ์ วั ย รุ่ น ที่แ ผนกบริ ก ารรั บ ฝาก
ครรภ์ โ รงพยาบาลนพรั ต น์ ร าชธานี จํา นวน 122 ราย
พบว่ า สตรีต้ังครรภ์วั ยรุ่น มีพฤติกรรมการรั บประทาน
อาหารวันละ 2 มื้อ ขณะอายุครรภ์ 40 สัปดาห์มีนาํ้ หนัก
ตัวมารดาเพิ่มขึ้นตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ มีภาวะโลหิตจาง และ
ไม่รับประทานยาบํารุงตามแพทย์ส่งั และส่วนใหญ่มาฝาก
ครรภ์ในช่ วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ คลอดทารก
นํ้า หนั ก น้ อ ยกว่ า 2,500 กรั ม และคลอดทารกก่ อ น

กําหนด บางรายทารกมีภาวะแทรกซ้ อนต้ องการการดูแล
รักษาในโรงพยาบาลนานกว่ าทารกปกติ (บัวแก้ ว ใจดี
เจริ ญ, 2555) นอกจากนี้ พบว่ า วัย รุ่น ไม่ พร้ อมในการ
ตั้ง ครรภ์ สูง ถึงร้ อ ยละ 52 โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการ
ตั้งครรภ์ท่ไี ม่ได้ ต้งั ใจ ไม่ได้ วางแผนจะให้ เกิดขึ้นหรือเป็ น
การตั้งครรภ์ก่อนสมรส เนื่องจากวัยรุ่นขาดความรู้เรื่อง
เพศศาสตร์ศึกษาและทักษะชีวิต ในสภาพปั จจุบันปั ญหา
การตั้งครรภ์ท่ีไม่ต้องการจึงมีอตั ราเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ
ในวัยรุ่น ซึ่งพบได้ ท่ัวไปทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้ วและ
กํ า ลั ง พั ฒ นา ในประเทศไทยก็ พ บได้ มากเช่ นกั น
สอดคล้ อ งกับ ข้ อ มู ล จากองค์ ก ารอนามั ย โลก (World
Health Organization, 2012) พบว่ า การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นอยู่ในอัตราที่สงู เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดมีชีพใน
มารดากลุ่ ม อายุ อ่ ืน ๆ ในแต่ ล ะปี มีส ตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น
ประมาณ 16 ล้ านคนที่มีการคลอดบุตรคิดเป็ นร้ อยละ
11 ของการคลอดทั่วโลก ประมาณร้ อยละ 95 พบใน
ประเทศที่ มี ร ายได้ ต่ ํา และปานกลาง ปั ญ หาและการ
เปลี่ยนแปลงต่ างๆ ที่เกิดขึ้นจากการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น
จํา เป็ นที่ ส ตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ระดั บ ภาวะ
สุขภาพให้ ดาํ รงไว้ ซ่งึ ภาวะสุขภาพที่ดแี ละป้ องกันอันตราย
ที่อาจจะเกิด ขึ้น จากการตั้ง ครรภ์ โดยมีพ ฤติกรรมการ
ดูแ ลสุข ภาพในขณะตั้ง ครรภ์ท่ีดี ดัง นั้น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพขณะตั้งครรภ์ของสตรีวัยรุ่นจึงมีความจําเป็ นอย่าง
ยิ่ ง เนื่ อ งจากต้ น ทุ น ชี วิ ต และครอบครั ว เปรี ย บเสมือ น
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีของไทยที่ดีงาม ที่
อยู่ในชุมชนสังคมไทย ซึ่งจะช่วยทําให้ เด็กได้ รับการเลี้ยง
ดูเจริญเติบโตจนเป็ นวัยรุ่น มีความเข้ มแข็งด้ านจิตใจ
สังคม สติปัญญา และสามารถดํารงชีพอยู่ในสังคมได้
อย่างสันติสขุ ต้ นทุนชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นจึงมีส่วน
เกี่ ย วข้ องกั บ พฤติ ก รรมสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพของสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยจะส่งเสริมให้ สตรีวัยรุ่นสนใจตนเอง
และมีพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ ดัง
การศึกษาของมาลีวัล เลิศสาครศิริ (2557) ที่พบว่ า
ต้ นทุนชีวิ ตมีความสัมพั นธ์ท างบวกระดับปานกลางกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมี
นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ . 01 แล ะ ก า ร ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่ างต้ นทุนชีวิตกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุข ภาพของวั ย รุ่ น ในไต้ ห วั น ใต้ พบว่ า ต้ น ทุ น ชี วิ ต มี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
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วัยรุ่น (Ruey-Hsia, Shu-Wen, Shan-Mei, Shu-Li, &
Shu-Yuan, 2011)
ความหมายของต้นทุนชีวิต
ต้ นทุนชีวิต (Life assets) หมายถึง ปั จจัยสร้ างหรือ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ดี ท่ีป ระกอบด้ ว ยด้ า นจิ ต ใจ สัง คม และ
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อกระบวนการคิด การตัดสินใจและ
แสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
การได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งให้ เกิด ขึ้น ตั้ง แต่ แ รกเกิด จน
เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ซึ่งการเสริมสร้ างต้ นทุนชีวิตมาจากการ
ได้ รั บ อิท ธิ พ ลจากปั จ จั ย ในตั ว เด็ก เองและจากปั จ จั ย
ภายนอก อันได้ แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อนและชุมชน
ซึ่งหากสามารถควบคุมปั จจัยและเสริมสร้ างปั จจัยต่างๆ
ให้ เหมาะสม จะส่งผลต่อการพัฒนาต้ นทุนชีวิตที่ดีให้ กับ
เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้ อย่างสันติสขุ และมีสขุ ภาวะที่ย่ังยืน (สุริยเดว
ทรีปาตี, 2554) ต้ นทุนชีวิตจึงเปรียบเสมือนขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณีของไทยที่ดีงาม ที่อยู่ในชุ มชน
สังคมไทย และทําให้ เด็กได้ รับการเลี้ยงดู เจริญเติบโต มี
ความเข้ มแข็งด้ านจิตใจ สังคม สติปัญญา และสามารถ
ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้ อย่างสันติสขุ
องค์ประกอบต้นทุนชีวิต ประกอบด้ วย 5 พลัง คือ
พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้ างปั ญญา พลังเพื่อน
และกิจกรรม และพลังชุมชน ดังนี้
1. พลังตัวตน เป็ นการรวมพลังคุณค่ าในตนเอง
พลังสร้ างศรัทธา และความเชื่อมั่นในตนเอง และพลัง
การสร้ างทักษะชีวิต อันได้ แก่ การอยู่ในสังคมอย่างสันติ
สุข การช่ วยเหลือผู้อ่นื การมีจุดยืนที่ชัดเจน รักความ
ยุติธรรม ไม่ แบ่ งแยกชนชั้น ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ การมีวิ นัย ในตนเองที่จะไม่ ข้ องเกี่ย วกับ
พฤติกรรมเสี่ยง
2. พลังครอบครัว เป็ นพลังความรัก ความเอาใจใส่
วินัยและการมีชีวิตที่เป็ นแบบอย่ าง มีการติดตามและ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมเชิงบวก มีปิยวาจาในบ้ าน มีความ
อบอุ่นและปลอดภัย
3. พลังสร้ างปัญญา เป็ นพลังความมุ่งมั่นในการเพิ่ม
พลั งปั ญญา ได้ รั บการสนั บสนุ น และส่ งเสริ มให้ เ กิด
กระบวนการเรียนรู้ท้งั ในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้ง
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
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4. พลังเพื่อนและกิจกรรม เป็ นพลังการทํากิจกรรม
ในหมู่เพื่อนๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน เกิดวินัย
ในหมู่เพื่อน เช่น กิจกรรมออกกําลังกาย การเล่นกีฬา
สันทนาการนอกหลักสูตร
5. พลั ง ชุ ม ชน เป็ นพลั ง ของกลุ่ ม ชนที่อ าศั ย อยู่
ร่วมกันด้ วยความเอื้ออาทร มีความเข้ าใจ เป็ นมิตรไมตรี
มีวินัยและเป็ นแบบอย่างที่ดี มีปิยวาจา มีจิตอาสา มี
ความอบอุ่น ความปลอดภัยภายในชุมชน และมีกจิ กรรม
ร่วมกัน
ทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตในระดับหนึ่งโดยจะเพิ่มขึ้น
ตามการเลี้ยงดูของพ่ อแม่ สิ่งแวดล้ อมที่ดีงาม และความ
ใกล้ ชิดกับธรรมชาติ ทั้งต้ นทุนภายในและภายนอกตัวเอง
แต่โลกยุคเทคโนโลยีในปั จจุบันสร้ างความเป็ นวัตถุนิยม
จนห่ างไกลความเป็ นธรรมชาติมากขึ้น แย่ งกันอยู่ แย่ ง
กันกิน แย่งกันเรียน แย่งกันทํามาหากิน พลอยทําให้ เลี้ยง
ลูกแบบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ขาดความเอื้ออาทร ความ
เข้ าใจพั ฒนาการ สร้ างความคาดหวังมากจนเกิดความ
เครียด ต้ นทุนชีวิตจึงมีผลต่ อการพั ฒนาทางด้ านจิตใจ
สัง คม สติปั ญ ญาให้ ค นๆ หนึ่ ง สามารถดํา รงชี พ อยู่ ใ น
สังคมได้ อย่ างเข้ มแข็ง เพื่อเป็ นพื้ นฐานของพั ฒนาการ
จากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อย่ างสมบูรณ์ (ศริยา ตั้งโฉลก,
2555) จะเห็นได้ ว่าต้ นทุนชีวิตที่มีอยู่แล้ วที่ควรจะมีและ
ควรจะเป็ น จะถูกบั่นทอนจนเด็กบางคนเหลือต้ นทุนชีวิต
น้ อยมากในการต่อสู้กับภยันตรายและภัยจากสังคมเกิด
ผลผลิตที่มีความเสี่ยงมากกว่าเด็กและเยาวชนคนที่เกิด
มาท่ามกลางครอบครัวและสิ่ง แวดล้ อมที่อบอุ่น เข้ าใจ
และช่วยกันรักษาส่งเสริมต้ นทุนชีวิต
สตรีต้ งั ครรภ์วยั รุ่นและผลกระทบของการตั้งครรภ์
วัยรุ่นเป็ นระยะที่ต้องปรับพฤติกรรมผู้ใหญ่ ท่ีสังคม
ยอมรั บ เด็ก วั ย รุ่น จึ งไม่ ใ ช่ เ ป็ นเพี ย งการเจริ ญ เติบ โต
ทางด้ านร่ างกาย แต่ หมายถึงการเจริญเติบโตทางด้ าน
สังคม ซึ่งอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมแต่ละที่ การเจริญ
เติบโตอันเป็ นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่ างเด็กกับผู้ใหญ่
ไปสู่ความเป็ นอิสระอย่ างเห็นได้ ชัดในทุกๆ ด้ าน และ
การที่เด็กจะบรรลุถงึ ขั้นวุฒิภาวะนั้นไม่ใช่การเจริญเติบโต
ทางด้ านร่างกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นต้ องพัฒนาการทั้ง
4 ด้ านไปพร้ อมๆ กัน ได้ แก่ ทางด้ านร่ างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในระยะตั้งครรภ์ทาํ ให้ พัฒนาการของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น
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ชะงั ก ไป จนอาจเกิด ความล้ ม เหลวในพั ฒ นาการของ
บุคคลในการเจริญไปสู่วัยผู้ใหญ่ รวมถึงการปรับตัวเข้ าสู่
บทบาทหน้ าที่การเป็ นมารดา ได้ เหมาะสม เนื่องจากสตรี
วั ย รุ่ น ตั้ ง ครรภ์ ข าดความพร้ อมในวุ ฒิ ภ าวะทางด้ า น
ร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สัง คม การตั้ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
ก่อให้ เกิดผลกระทบและปัญหาในด้ านต่างๆ ดังนี้
(สุคนธา ยางสวย, 2552)
ผลกระทบทางด้านร่างกาย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะ
ส่ ง ผลให้ เกิด ภาวะแทรกซ้ อนต่ อ มารดามากกว่ า สตรี
ตั้งครรภ์ท่มี อี ายุมากกว่า 20 ปี โดยเฉพาะสตรีต้งั ครรภ์ท่ี
มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ไม่ได้ ไปฝากครรภ์หรือมีอายุ
น้ อยกว่า 17 ปี ภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึ้นมีได้ ท้งั ในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด ได้ แก่ การมี
ภาวะโลหิ ตจางจากการขาดธาตุเหล็กจึงมีโอกาสคลอด
ก่อ นกํา หนดและคลอดทารกนํ้า หนั กแรกเกิด น้ อยกว่ า
2,500 กรัมเป็ น 1.6, 1.4 และ1.7 เท่าของสตรีต้งั ครรภ์
วัยผู้ใหญ่ ตามลําดับ ภาวะทุพโภชนาการจากการมีแบบ
แผนการรั บ ประทานอาหารที่ไ ม่ เ หมาะสมของวั ย รุ่น ที่
มักจะได้ รับอิทธิพลจากค่านิยมเกี่ยวกับการมีรูปร่างผอม
บาง กลัวอ้ วน ทําให้ ได้ รับสารอาหารไม่เพียงพอ รวมถึง
การสนใจต่ อภาพลักษณ์ของวัยรุ่นเองด้ วย การมีภาวะ
ความดันโลหิตสูงในระหว่ างตั้งครรภ์ การแท้ งบุตรและ
การคลอดก่อนกําหนด การที่ศีรษะทารกไม่ได้ สดั ส่วนกับ
เชิงกรานมารดา การตกเลือดหลังคลอดและมีการฉีกขาด
ของช่องทางคลอดมาก (Pillitteri, 2010)
ผลกระทบทางด้านจิ ตใจและอารมณ์ สตรีต้งั ครรภ์
มักจะมีการเปลี่ยนแปลงด้ านอารมณ์และจิตใจ เนื่องมา
จากมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่ างกาย ซึ่งจะทํา
ให้ สตรีต้ังครรภ์มีอารมณ์แปรปรวนง่ ายครุ่นคิดถึงเรื่อง
ของตนเอง (Introversion) และมีลักษณะขาดความ
กระตือรือร้ น (Passivity) ผลกระทบทางด้ านจิตใจที่
สําคัญต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ แก่ การที่พัฒนกิจใน
ระยะวัยรุ่นถูกขัดขวาง ทําให้ สตรีวัยรุ่นไม่สามารถพัฒนา
งานให้ สํา เร็ จ นอกจากนั้ น การมี พั ฒ นกิ จ ของสตรี
ตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น ทําให้ สตรีวัยรุ่นที่ต้ังครรภ์ต้องมีภาระ
หนัก ซึ่งความสําเร็จหรือล้ มเหลวของพัฒนกิจย่อมส่งผล
ต่ อ อนาคตของสตรี วั ย รุ่ น และต่ อ บุ ต รในครรภ์ ด้ วย
(Olds, London, Ladewig, & Davidson, 2004) ซึ่งการ
ตั้งครรภ์ในขณะวัยรุ่นส่วนใหญ่จะยังไม่มีความพร้ อมใน
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การตั้งครรภ์หรือมีบุตร ไม่ได้ มกี ารวางแผนล่วงหน้ า เป็ น
การตั้งครรภ์นอกสมรส จึงขัดแย้ งกับการดําเนินชีวิตทั้ง
ต่อตนเอง ครอบครัว การศึกษาและหน้ าที่การงาน ทําให้
สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นเกิดความคับข้ องใจ ทําใจลําบากที่จะ
ยอมรับการตั้งครรภ์ได้
ผลกระทบทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม
ในอดีตที่ผ่านมาระบบการศึกษาในประเทศไทย ยังไม่
ยอมรับการที่จะให้ สตรีต้งั ครรภ์เข้ าศึกษาต่อ ดังนั้นเมื่อมี
การตั้งครรภ์เกิดขึ้นหากยังต้ องการศึกษาต่อสตรีต้งั ครรภ์
อาจต้ องตั ด สิ น ใจทํา แท้ ง เพื่ อรั ก ษาสถานภาพของ
นักเรียน นักศึกษาไว้ ซึ่งการทําแท้ งและภาวะแทรกซ้ อน
จากการทํา แท้ ง อาจส่ ง ผลต่ อ ปั ญ หาสุ ข ภาพของสตรี
ตั้ง ครรภ์ เ อง ส่ ว นสตรี ต้ัง ครรภ์ ท่ีท าํ แท้ ง ไม่ ส าํ เร็จ หรื อ
ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อไปจะต้ องออกจากโรงเรียนกลางคัน
ทําให้ เสียโอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อการประกอบ
อาชีพทําให้ ไม่มีอาชีพและขาดรายได้ หรือมีโอกาสเลือก
งานอาชีพน้ อยลง มักต้ องทํางานในระดับใช้ แรงงาน มี
รายได้ น้ อ ย ทํา ให้ ฐานะเศรษฐกิจ ของครอบครั ว ไม่ ดี
อย่ างไรก็ดีแม้ ว่าสตรีต้ัง ครรภ์วัยรุ่นจะมีโอกาสกลับเข้ า
ศึกษาต่อภายหลังการคลอดบุตร หรือเมื่อเลี้ยงดูบุตรได้
ระยะหนึ่ ง แล้ ว มัก พบว่ า สัมฤทธิผลทางการศึ กษาของ
มารดากลุ่ ม นี้ มัก ไม่ ดีเ มื่อ เปรี ย บเทีย บกับ เพื่ อ นกลุ่ ม ที่
ไม่ได้ ต้งั ครรภ์ ทางด้ านสังคมอาจจะถูกตําหนิติเตียนและ
ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม ทําให้ สตรีต้ัง ครรภ์วัยรุ่นถูก
ทอดทิ้งจากสังคมและกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งถ้ า
สตรีต้ัง ครรภ์ไม่ได้ รับการยอมรับจากครอบครัวหรือถูก
ปฏิเสธจากบิดาของทารกในครรภ์ จะทําให้ สตรีต้งั ครรภ์
รู้สึกอับอาย ว้ าเหว่ โดดเดี่ยว ขาดที่พ่ึ งพิงและขาดการ
ช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคม ดังการศึกษาของ
สมจิตร เมืองพิล, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, กรรณิการ์ กันธะ
รักษา, สุสณ
ั หา ยิ้มแย้ ม, และVonderheid, (2010) ที่
พบว่ า การรับรู้ของสตรีวัยรุ่นที่ต้ังครรภ์ ถูกมองว่ าเป็ น
"เด็ก เลว" และได้ สูญ เสีย ความรู้สึก ของตนเอง และ"
สิ้นสุดชีวิตวัยรุ่น" เพราะถูกแยกออกจากเพื่อนร่ วมงาน
ไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วัยรุ่นอื่นทําได้ และ
ออกจากโรงเรียน
ผลกระทบของการตั้ง ครรภ์ใ นวัย รุ่ น ต่ อ ทารกใน
ครรภ์และทารกแรกเกิ ด เนื่อ งจากการไปฝากครรภ์
ล่าช้ าหรือไม่ไปฝากครรภ์ของสตรีวัยรุ่นที่ต้งั ครรภ์ จะทํา
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ให้ ไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเพี ย งพอในระยะ
ตั้งครรภ์ มีการใช้ สารเสพติดในระยะตั้งครรภ์ ซึ่ งเป็ น
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ ทารกมีนาํ้ หนักตัวน้ อย คลอดก่อน
กํา หนด ทารกเจริ ญ เติบ โตช้ า ในครรภ์ ปั ญ ญาอ่ อ น มี
ความพิ ก ารแต่ ก ํา เนิ ด ทารกตายในครรภ์ (มาลี วั ล
เลิศสาครศิริ, 2552; บัวแก้ ว ใจดีเจริญ, 2555;
Watchaseranee, Pinchantra, & Piyaman, 2006) มี
โรคติดเชื้อ มีปัญหาด้ านพฤติกรรม มีอตั ราการเจ็บป่ วย
และตายคลอดสูงกว่ามารดาที่อายุมากกว่า สตรีต้งั ครรภ์
วัยรุ่นที่ไม่สามารถปรับตัวต่อบทบาทของการเป็ นมารดา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีปฏิสมั พันธ์กบั บุตรน้ อยและ
มีทัศนคติในการเลี้ยงดูบุตรแบบใช้ การลงโทษ ซึ่งทําให้
บุตรมีพัฒนาการล่าช้ าทั้งทางด้ านร่างกาย สังคม อารมณ์
และสติปัญญา นอกจากนั้นทารกที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น
ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกทําร้ ายและถูกทอดทิ้งไว้ ตาม
โรงพยาบาล สถานสาธารณะ และสถานรับเลี้ยงเด็กต่างๆ
ผลกระทบต่ อครอบครัว สตรีวัยรุ่นที่ต้ังครรภ์ก่อน
สมรสมั ก ไม่ ก ล้ าที่ จ ะบอกครอบครั ว เนื่ อ งจากกลั ว
เกี่ยวกับปฏิกริ ิยาของพ่ อแม่เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์
ปั ญหาหนึ่งของสตรีต้ังครรภ์ในวัยรุ่น คือ การไม่ ได้ รับ
การยอมรับจากบิดามารดาของตนเอง และบิดามารดา
ของสามี บิดามารดาจะรู้สกึ โกรธ ผิดหวังและอับอายเมื่อ
ทราบว่ าบุตรสาวตั้งครรภ์ โดยเฉพาะเป็ นการตั้งครรภ์ท่ี
ไม่ได้ แต่งงานหรืออยู่ในวัยเรียน อาจจะแสดงปฏิกิริยา
ต่ อต้ านฝ่ ายผู้ชายซึ่งต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบการตั้ง ครรภ์
หรืออาจจะกีดกันไม่ให้ มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ และไม่ยอมให้ เกี่ยวข้ องกับบุตรเมื่อบุตรเกิด
ครอบครัวที่ต้องให้ การดูแลสตรีต้ังครรภ์และบุตรที่เกิด
มาอาจมี ปั ญ หาเกี่ย วกับ การเลี้ ยงดู ท ารกเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง
ปัญหาด้ านการเงินและปั ญหาการเลี้ยงดูเด็ก อันจะนํามา
ซึ่งความเครียดของครอบครัวได้
ผลกระทบต่อสังคม อันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ได้ แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับการทําแท้ ง ซึ่งเป็ นปั ญหาที่
เกี่ย วข้ อ งกับ กฎหมายและศี ล ธรรม นอกจากนั้ น ยั ง มี
ปั ญหาที่สังคมต้ องแบกรับภาระเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
และมีปัญหาครอบครั วจํานวนมาก ทําให้ รั ฐบาลต้ อ ง
สูญเสียค่าใช้ จ่ายในเรื่องการเลี้ยงดู การจัดการศึกษา การ
รักษาพยาบาลและสวัสดิการสังคมอื่นๆ แก่เด็กเหล่ านี้
เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี
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การดูแลที่จําเป็ นสําหรับสตรีต้ งั ครรภ์วยั รุ่น
จากปั ญหาและผลกระทบด้ านร่ างกายและจิตใจของ
สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ดั ง กล่ า ว เมื่ อ มี ก ารตั้ ง ครรภ์ ซ่ึ ง
ก่อให้ เกิดการปรับเปลี่ยนทางสรีระอย่างมาก รวมทั้งต้ อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทสถานภาพทางสังคม สตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่นจึงต้ องมีการดูแลตนเองที่เพิ่มจากภาวะปกติโดย
ปรับเปลี่ยนความต้ องการการดูแลตนเองโดยทั่วไปให้
สอดคล้ องกับระยะของการตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของมารดาในระหว่ างตั้งครรภ์ และเพื่อการเจริญเติบโต
และพั ฒ นาการของทารกในครรภ์ เ ป็ นไปโดยสมบู ร ณ์
การดูแลตนเองที่จาํ เป็ นของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นทางด้ าน
โภชนาการ ด้ านอนามัยส่วนบุคคล การพักผ่อน การออก
กําลังกาย การทํางาน การป้ องกันและเฝ้ าระวังสัญญาณ
อัน ตราย และอาการผิด ปกติ รวมถึง การดู แ ลตนเอง
เกี่ยวกับสุขภาพจิต (มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2557)
แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพสตรี
ตั้งครรภ์วยั รุ่น
Pender, Murdaugh, and Parsons (2011) ได้ ให้
ความหมายของสุขภาพว่า เป็ นความเข้ าใจศักยภาพของ
ตนที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นมาภายหลังของมนุษย์ ที่มีต่อ
ความสามารถในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจในการมี
สัมพันธภาพกับผู้อ่นื การตัดสินใจเพื่อนําไปสู่พฤติกรรม
ที่ต้องการคงไว้ และการปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้ ดี
ทั้งนี้สขุ ภาพมีองค์ประกอบ 4 ส่วน (ไชยพร สําราญสุข,
2555) ดังนี้ 1) สุขภาพกาย (Physical health) คือ
สภาพที่ดีของร่ างกาย อวัยวะต่างๆ อยู่ ในสภาพที่ดี มี
ความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ ร่ างกาย
สามารถทํางานได้ ตามปกติ มีความสัมพั นธ์กับทุกส่วน
เป็ นอย่างดีและก่อให้ เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทํางาน
2) สุขภาพจิต (Mental health) คือ สภาพของจิตใจที่
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบานแจ่ มใส มิให้
เกิดความคับข้ องใจหรือขัดแย้ งในจิตใจ สามารถปรับตัว
เข้ ากับสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างมีความสุข สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 3)
สุขภาพสัง คม (Social health) คือ สภาพของความ
เป็ นอยู่ หรือการดําเนินชีวิตอยู่ ในสังคมได้ อย่ างปกติสุข
ไม่ ทาํ ให้ ผ้ ูอ่ ืนหรือสังคมเดือดร้ อน สามารถปฏิสัมพั นธ์
และปรับตัวให้ อยู่ในสังคมได้ เป็ นอย่ างดีและมีความสุข
4) สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual health) คือ สภาวะที่ดี
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ของปั ญญาที่มีความรู้ท่ัว รู้เท่าทันและความเข้ าใจอย่ าง
แยกได้ ในเหตุผลแห่ งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์
และความมี โ ทษ ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ค วามมี จิ ต อั น ดี ง ามและ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
พฤติกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพนั้นมีเป้ าหมาย
สําคัญเพื่อยกระดับความเป็ นอยู่ท่ดี ีโดยส่วนรวมหรือมุ่ง
ให้ บุคคล ครอบครัว และชุ มชนมีสุขภาพที่ดี (Pender
et al., 2011) เพนเดอร์และคณะจึงได้ เสนอรูปแบบ
พฤติ ก รรมการสร้ า งเสริ ม สุข ภาพ (Health-Promotion
Behaviors Model) ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987 โดยได้
รั บ อิ ท ธิ พ ลจากทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ทางสั ง คม (Social
Learning Theory) ที่ให้ ความสําคัญต่อสติปัญญา การ
รับรู้ของบุคคล และมีโครงสร้ างพื้ นฐานมาจากทฤษฎี
ความเชื่อทางสุขภาพ (The Health Belief Model) กล่าว
ว่ า การที่บุค คลจะกระทํา พฤติกรรมสร้ างเสริ มสุข ภาพ
อย่ างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ จนกลายเป็ นแบบแผนในการ
ดําเนินชีวิตนั้น เป็ นผลมาจากการได้ รับอิทธิพลจากปั จจัย
ที่สาํ คัญ 3 ด้ าน คือ ปั จจัยด้ านความรู้-การรับรู้ ปั จจัย
ด้ านสถานการณ์และปั จจัยด้ านพฤติกรรม ภายหลังได้ มี
การปรับปรุงแก้ ไขโดยแสดงให้ เห็นถึงปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์
ของปัจจัยแต่ละด้ านที่มตี ่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่งมี 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคล และ
ประสบการณ์ ทั้งนี้แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมสร้ างเสริม
สุขภาพสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น โดยใช้ แนวคิดของเพนเดอร์
และคณะร่วมกับต้ นทุนชีวิต ประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านโภชนาการ ด้ านการออกกําลังกาย ความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ ความสัมพั นธ์ระหว่ างบุคคล การจัดการกับ
ความเครี ย ดและด้ า นการพั ฒ นาจิ ต วิ ญญาณ (บัว แก้ ว
ใจดีเจริญ, 2555; มาลีวัล เลิศสาครศิริ, 2557) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ด้านโภชนาการ (Nutrition) พฤติกรรมในการ
เลื อ กรั บ ประทานอาหารและลั ก ษณะนิ สั ย ในการรั บ
ประทานอาหาร เพื่ อให้ ได้ รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
และมี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการเพื่ อป้ องกั น การขาด
สารอาหาร โดยการรับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัต ว์
หรือสิ่งแทนเนื้อ ได้ แก่ เครื่องในสัตว์ ถั่วต่างๆ ไข่และ
นม ในอั ต ราเพิ่ ม ขึ้ นหนึ่ ง เท่ า ตั ว ของคนปกติ และ
รับประทานอาหารจําพวกผักโดยเฉพาะผักที่มีวิตามินเอ

วิตามินบี 2 แคลเซียม ในอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติอย่าง
น้ อยหนึ่งเท่าตัว ส่วนอาหารจําพวกแป้ งต่างๆ ควรเพิ่ม
แต่ น้ อยหรื อ รั บ ประทานเท่ า กั บ อาหารจํา พวกไขมั น
สําหรับผลไม้ สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นควรรับประทานผลไม้ ท่ี
ให้ วิตามินซีและวิตามินเอสูง นอกจากนั้นความต้ องการ
แร่ธาตุเหล็กและโฟเลทมากกว่าภาวะปกติประมาณ 1-2
เท่า และต้ องการแคลเซียมมากขึ้น จึงควรส่งเสริมให้ สตรี
ตั้ง ครรภ์ วั ย รุ่ น มี ภ าวะโภชนาการที่ดี โดยแก้ นิ สัย การ
บริโภคที่ไม่ดีและความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการอดหรืองด
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายในระยะตั้งครรภ์ รวมทั้ง
ให้ ความช่วยเหลือและแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมอาหาร
และการปรุ ง อาหารด้ ว ย การงดเว้ น เครื่ อ งดื่ ม ที่มี
แอลกอฮอล์หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน รวมทั้งการดื่ม
นํา้ ที่สะอาดอย่างเพียงพอ
2. ด้านการออกกําลังกาย (Exercise or Physical
activity) กิจกรรมด้ านร่างกายในเรื่องการออกกําลังกาย
สํา หรั บ สตรี ต้ัง ครรภ์ วั ย รุ่น จะช่ ว ยให้ ผ่ อ นคลายความ
เครียดของร่างกาย ช่วยให้ ลาํ ไส้ มีการเคลื่อนไหวเป็ นการ
ป้ องกันภาวะท้ องผูก กล้ ามเนื้อมีความตึงตัว การออก
กํา ลั ง กายจะช่ ว ยให้ นอนหลั บ ได้ ดี ข้ ึ น ร่ า งกายจึ ง ได้
พั ก ผ่ อ นอย่ า งเพี ย งพอ การออกกํา ลั ง กายที่เ หมาะสม
สําหรับสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น ได้ แก่ การเดินเล่นในที่อากาศ
บริสุท ธิ์ประมาณวันละ 30 นาที การบริหารร่ า งกาย
สําหรับสตรีต้ัง ครรภ์วัยรุ่น เช่ น การฝึ กการหายใจ การ
ยืดหยุ่นกระดูกสันหลัง การออกกําลังกล้ ามเนื้ออุ้งเชิง
กราน การยืด ขยายเชิง กราน การเคลื่ อนไหวข้ อ เท้ า
วิธกี ารเกร็งและคลายกล้ ามเนื้อ เป็ นต้ น ทั้งนี้เพื่อบรรเทา
ความไม่ สุข สบาย และเป็ นการเตรี ยมร่ า งกายเพื่ อการ
คลอด ในการออกกําลัง กายนั้น ต้ องไม่ ใช้ กาํ ลัง หรือหั ก
โหมมากเกินไป
3. ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสุ ข ภาพ (Health
responsibility) เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติ
สุขวิทยาส่วนบุคคล รวมไปถึงความสนใจที่จะศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้ องและการ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงต่ า งๆ ที่เกิด ขึ้น ในเรื่องต่ างๆ
ดังนี้
การรักษาความสะอาดร่ างกาย ระยะตั้งครรภ์จะรู้สึก
ร้ อ นและเหงื่ อ ออกมาก ควรอาบนํ้า ให้ ร่ า งกายสะอาด
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สดชื่ น แต่ ถ้ า อากาศเย็น ควรอาบนํ้า อุ่ น และให้ ความ
อบอุ่นกับร่างกาย ถ้ าผิวแห้ งตึงให้ ใช้ โลชั่นทาหลังอาบนํา้
การดูแลปากและฟั น สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นมักมีปัญหา
ฟั นผุและเหงือกอักเสบได้ ง่าย ควรแปรงฟั นอย่ างถูกวิธี
วันละ 2 ครั้ง และบ้ วนปากด้ วยนํา้ สะอาด หรือแปรงฟั น
ทุกครั้งหลังอาหาร สําหรับบางคนอาจรู้สึกคลื่นไส้ และ
อาเจียน ส่งผลให้ กรดในกระเพาะอาหารไหลย้ อนขึ้นมา
และอาจกัดกร่อนฟันได้
การดูแลเต้ านม ขณะตั้งครรภ์เต้ านมจะขยายขึ้น เพื่อ
เตรียมสร้ างนํา้ นมให้ ลูกน้ อย ควรเปลี่ยนเสื้อชั้นในให้ มี
ขนาดพอเหมาะใส่สบาย บางคนอาจจะมีนาํ้ นมไหลซึม
ออก เวลาอาบนํ้าให้ ล้า งเต้ า นมด้ ว ยนํ้า สะอาด ไม่ ค วร
ฟอกสบู่เพราะจะทําให้ ผิวแห้ งมาก อาจใช้ โลชั่นทานวด
เมื่อรู้สึกผิวแห้ งตึงหรือคัน ถ้ ามีปัญหาหัวนมสั้น หัวนม
บอด หรือผิดปกติ ควรได้ รับคําแนะนําหรือแก้ ไขก่อนที่
จะคลอด มิฉะนั้นอาจจะมีอปุ สรรคต่อการให้ นมลูก
การมีเพศสัมพั นธ์ ไม่มีข้อห้ ามในสตรีต้ังครรภ์ปกติ
แต่ควรงดเว้ นใน 1 เดือนสุดท้ ายก่อนคลอด ในกรณีท่ี
เคยแท้ งควรงดเว้ นการมีเพศสัมพันธ์ในระยะ 3 เดือน
แรกของการตั้งครรภ์
การป้ องกัน อุบั ติ เ หตุ สาเหตุ ข องอุ บัติ เ หตุใ นสตรี
ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด ได้ แก่ อุ บั ติ เ หตุ จ าก
ยานพาหนะ (ประมาณ 2 ใน 3 ของอุบัติเหตุท้งั หมด)
สตรีวัยรุ่นมักขาดความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยาน
พาหนะ โดยเฉพาะการซ้ อนท้ ายรถจักรยานยนต์ และควร
เลือกใช้ เส้ นทางที่ผิวถนนเรียบ ไม่ขรุขระ เป็ นหลุม เป็ น
บ่ อ การเดิน บนพื้ นที่เปี ยกลื่ น สาเหตุร องลงมา ได้ แ ก่
อุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความรุนแรงภายในบ้ าน การถูกทําร้ าย
และการหกล้ ม การขึ้นลงบันไดควรจับราวบันไดทุกครั้ง
ควรสวมรองเท้ าส้ นเตี้ย ไม่ใส่รองเท้ าแตะที่มีพ้ ืนรองเท้ า
เรี ย บจะทํา ให้ ลื่ น หกล้ มได้ ง่ า ย และอาจมี ผ ลกระทบ
กระเทือนต่อทารกในครรภ์ได้
การสัง เกตอาการผิ ด ปกติ สตรี ต้ัง ครรภ์ วั ย รุ่น ควร
ทราบถึงอาการผิดปกติท่อี าจเกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์ เช่น
การมีเลือดออกทางช่องคลอด ปวดบริเวณท้ องน้ อยหรือ
ปวดถ่วง ปวดศีรษะ ตาพร่ ามัว จุ กเสียดบริเวณยอดอก
บวมทั้งตัว ทารกดิ้นน้ อยลงหรือไม่ด้ ิน ปั สสาวะแสบขัด
และมีนาํ้ เดิน เป็ นต้ น เมื่อมีอาการผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้น
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ควรรี บ มารั บ การตรวจรั ก ษาทัน ทีโ ดยไม่ ต้ อ งรอให้ ถึ ง
กําหนดนัด
การควบคุ ม สิ่ ง แวดล้ อม สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ควร
หลีกเลี่ยงการทํางานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีท่ีอาจมีพิษ
ต่อร่างกาย อยู่ในที่ท่อี ากาศปลอดโปร่ง ไม่แออัดและอับ
ทึบ หรือบริเวณที่มีฝุ่นละออง ควันพิ ษต่างๆ เช่ น ควัน
บุห รี่จ ากบุ คคลในครอบครั ว หรื อ บุค คลรอบข้ า งเพื่ อ
ป้ องกันการติดเชื้อ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ท่มี ี
เสียงดังมากเกินไป เพราะการได้ รับเสียงที่ดงั มากเกินไป
ในขณะตั้งครรภ์ จะส่งผลถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจทําให้ ทารกผิดปกติได้
4. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal
relation or Interpersonal support) เป็ นพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับการคบค้ าสมาคมกับผู้อ่ นื เพื่ อประโยชน์ในแง่
ของการได้ รั บ การสนั บ สนุ น ต่ า งๆ เช่ น ช่ ว ยให้ ไ ด้ รั บ
ข้ อมูลข่าวสาร ช่วยในการแก้ ไขปัญหาต่างๆ ช่วยลดความ
ตึงเครียด ถ้ าสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นไม่ได้ รับความรัก ความ
อบอุ่น ความเอาใจใส่จากสามีและคนรอบข้ างดีพอ จะทํา
ให้ ขาดกําลังใจและขาดปั จจัยที่จะส่งเสริมให้ มีพฤติกรรม
การสร้ างเสริมสุขภาพที่ถูกต้ อง เนื่องจากสตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่นจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมาก พบอารมณ์อ่อนไหว
เปลี่ยนแปลงง่ าย มีความรู้สึกไวต่อสถานการณ์ต่างๆ มี
ความวิตกกังวล ต้ องมีการปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ ได้ รับ
การยอมรับ การติดต่อกับกลุ่มคนในสังคม ทําให้ ได้ แลก
เปลี่ยนความรู้สกึ เกี่ยวกับการได้ รับการยอมรับหรือเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของกัน และกัน ถ้ า ได้ รั บ ความพึ ง พอใจจาก
บุคคลที่มคี วามสําคัญต่อสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น จะทําให้ ร้ สู กึ
ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่ า สิ่ง เหล่ า นี้ จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ สตรี ต้ั ง
ครรภ์ วั ย รุ่น มีค วามพร้ อ ม มีค วามต้ อ งการที่จ ะปฏิบั ติ
พฤติ ก รรมสร้ า งเสริ ม สุข ภาพต่ อ ไป จะเห็น ได้ ว่ า สตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ได้ รับการสนับสนุ นอย่ างดีจากบุคคลใน
ครอบครัว ซึ่งครอบครัวมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการ
ของบุคคลทั้งทางด้ านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะ
วิธีก ารอบรมเลี้ ยงดูบุ ต รของครอบครั วเป็ นตัว กํา หนด
สําคัญว่าพัฒนาการทางจิตใจและพฤติกรรมของเด็กจะไป
ทางใด ต้ นทุนชีวิตทางด้ านพลังครอบครัวจะทําให้ สตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ าปฏิเสธเพื่อน
ในพฤติกรรมเสี่ยง ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง การ
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ยึ ด มั่ น ในพฤติ ก รรมที่ดี มี ผ ลให้ สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น มี
พฤติกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี (สุมาลัย
นิธสิ มบัต,ิ 2553; สุริยเดว ทรีปาตี, 2552)
5. การจัดการกับความเครียด (Stress management)
เป็ นกิจ กรรมที่ก ระทํา เพื่ อ ผ่ อนคลายความตึง เครี ย ดที่
เกิดขึ้น ในสตรี ต้ัง ครรภ์ ใ หม่ จะมีอ ารมณ์เ ปลี่ ยนแปลง
หงุดหงิด โกรธง่ าย อ่อนไหว เมื่อครรภ์แก่ใกล้ คลอดก็
อาจมีความวิตกกังวลและความกลัวต่อการคลอด ความ
วิตกกังวลและความเครียดในระยะตั้งครรภ์จะทําให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้ นของหัวใจและหลอดเลือด
ซึ่ง ต้ น ทุ นชี วิ ต ด้ านพลั ง เพื่ อ น กิจ กรรมและพลัง ชุ ม ชน
ได้ แก่ ทํากิจกรรมในหมู่เพื่อนๆ กิจกรรมออกกําลังกาย
การอาศัยอยู่ร่วมกันด้ วยความเอื้ออาทร มีความเข้ าใจ
เป็ นมิตรไมตรี มีวินัยและเป็ นแบบอย่ างที่ดี มีความ
อบอุ่ น ความปลอดภั ย ภายในชุ ม ชน และมี กิ จ กรรม
ร่วมกัน จะช่วยให้ สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นสามารถจัดการกับ
ความเครียดได้ และมีพฤติกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพที่
ดีในขณะตั้งครรภ์
6. ด้านการพัฒนาจิ ตวิญญาณ (Self actualization
of spiritual growth) เป็ นความรู้สกึ ในการตระหนักใน
การทําความ สําเร็จกับชีวิต กําหนดจุ ดหมายในชีวิตทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเพนเดอร์และคณะกล่าวว่า การ
พัฒนาทางจิตวิญญาณเป็ นความสามารถในการพั ฒนา
ศักยภาพทางด้ านจิตวิญญาณอย่างเต็มที่ ประเมินได้ จาก
ความเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ความรัก
ความหวังและการให้ อภัย ต้ นทุนชีวิตด้ านพลังตัวตนเป็ น
การรวมพลังคุณค่าในตนเอง พลังสร้ างศรัทธา และความ
เชื่ อ มั่ น ในตนเอง เกิ ด การยอมรั บ กั บ ภาพลั ก ษณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ แต่เมื่อผ่าน
กระบวนการของการยอมรับการตั้งครรภ์ไปแล้ ว ก็จะเข้ า
สู่การมีความรับผิดชอบ แสวงหาความปลอดภัยสําหรับ
ตนเองและทารกในครรภ์ แสดงพฤติก รรมการสร้ า ง
เสริ มสุข ภาพที่ดีข องตนเองขณะตั้ง ครรภ์ แ ละทารกใน
ครรภ์
บทบาทพยาบาลต่ อ การนํา ต้น ทุ น ชี วิ ต ใช้ใ นการ
สร้างเสริมสุขภาพสตรีต้ งั ครรภ์วยั รุ่น
พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการสร้ างเสริมสุขภาพสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่น ทั้งนี้โดยการนําแนวคิดเกี่ยวกับต้ นทุนชีวติ
ทั้ง 5 ด้ า น คือ พลั ง ตนเอง พลัง ครอบครั ว พลั ง สร้ า ง

ปั ญ ญา พลั ง เพื่ อ นและกิจ กรรม และพลั ง ชุ ม ชนมาใช้
ดังนี้ 1) พลังตนเอง พยาบาลควรต้ องสร้ างพลังตัวตนให้
สตรี วั ย รุ่ น เห็น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ตระหนั ก ถึ ง การให้
ความสําคัญกับชีวิต มีความรู้สึกพอใจในชีวิต และมีการ
วางจุดมุ่งหมายในการดําเนินชีวิต การรับรู้ประโยชน์ของ
การสร้ างเสริมสุข ภาพ การรับรู้อุปสรรคต่ อการสร้ า ง
เสริม สุขภาพ มีความศรั ทธาและเชื่อมั่นในตนเองที่จ ะ
ปฏิบตั ติ นในขณะตั้งครรภ์ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม เพื่อ
การพัฒนาทักษะชีวิตต่อบทบาทใหม่ของการเป็ นมารดา
ในสตรีวัยรุ่น 2) พลังสร้ างปั ญญา โดยพยาบาลให้ ข้อมูล
ที่ถูกต้ องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ์ ในด้ าน
โภชนาการ การออกกํา ลั ง กาย การดู แ ลสุข วิ ท ยาส่ ว น
บุคคล การพั กผ่อน การแต่ งกาย เป็ นต้ น เพื่ อให้ แม่
ปลอดภัย ลูกแข็งแรง ส่ง เสริมให้ สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นได้
รั บ ผิด ชอบในสุข ภาพของตนเอง และสามารถปฏิบั ติ
กิจกรรมในการดูแลตนเองโดยพั ฒนาความสามารถได้
เต็มศักยภาพ 3) พลังครอบครัว โดยครอบครัวจะมี
อิท ธิพ ลอย่ า งมากต่ อพั ฒ นาการของบุค คลทั้งทางด้ า น
จิตใจและพฤติกรรม เฉพาะอย่ างยิ่งวิธกี ารอบรมเลี้ยงดู
บุตรของครอบครัวจะเป็ นตัวกํา หนดที่ส าํ คัญว่ าพั ฒนา
การทางจิตใจและพฤติกรรมจะไปทางใด พยาบาลจึงควร
ให้ สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งดี จ าก
บุคคลในครอบครัว ให้ ค รอบครั วมีสัมพั นธภาพที่ดี มี
ความรัก ความเอาใจใส่ มีความอบอุ่นภายในครอบครัว
กระตุ้นให้ สมาชิกในครอบครัว เช่น สามี มารดาของสตรี
ตั้งครรภ์มีส่วนร่วมให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือในการ
ปฏิ บั ติ ต นขณะตั้ ง ครรภ์ 4) พลั ง เพื่ อ นและกิ จ กรรม
พยาบาลควรสนับสนุ นให้ สตรีต้ัง ครรภ์วัยรุ่นหลีกเลี่ยง
การทํากิจกรรมที่จะเป็ นความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ เช่น การ
สูบ บุ ห รี่ การดื่ม เครื่ อ งดื่ม ที่มีแ อลกอฮอล์ การทํา งาน
หนัก เป็ นต้ น และกล้ าปฏิเสธเพื่อนในพฤติกรรมเสี่ยงที่
จะเป็ นอันตรายต่อบุตรในครรภ์ 5) พลังชุมชน พยาบาล
ควรสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างเสริ ม
สุ ข ภาพของสตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น โดยจั ด ให้ มี ก ารทํา
กิจกรรมร่ วมกันในชุมชน เช่ น กิจกรรมออกกําลังกาย
การอาศัยอยู่ร่วมกันด้ วยความเอื้ออาทร มีความเข้ าใจ
และให้ การยอมรั บ สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น รวมถึ ง ความ
ปลอดภัยภายในชุมชน
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บทสรุป
การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นเป็ นภาวะเสี่ยงสูงต่อการที่
จะเกิดภาวะแทรกซ้ อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด
และระยะหลังคลอดต่อมารดาและทารก ยิ่งสตรีต้งั ครรภ์
วั ย รุ่ น มี อ ายุ น้ อยเท่ า ไรก็ย่ิ ง มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนได้ มากขึ้น ทั้งนี้การส่งเสริมพฤติกรรม
สร้ างเสริ ม สุ ข ภาพสตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น โดยใช้ แนวคิ ด
พฤติกรรมสร้ างเสริมสุขภาพสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นของเพน
เดอร์ร่วมกับต้ นทุนชีวิต ซึ่งประกอบด้ วย 6 ด้ าน ได้ แก่
1) ด้ านโภชนาการ ให้ รับประทานอาหารและมีลักษณะ
นิ สั ย ที่ ดี ใ นการรั บ ประทานอาหาร เพื่ อให้ ได้ รั บ
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ แ ละมีคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
ได้ แก่ เนื้อสัตว์ ถั่วต่างๆ ไข่และนม ธาตุเหล็กและโฟเลท
เป็ นต้ น 2) ด้ านการออกกําลังกาย ได้ แก่ การเดินเล่นใน
ที่อากาศบริสทุ ธิ์ประมาณวันละ 30 นาที และการบริหาร
ร่างกาย รวมทั้งคงไว้ ซ่ึงความสมดุลของร่ างกายขณะนั่ง
หรื อ ยื น 3) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพ เป็ นการ
แสดงออกถึงความสนใจ เอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง
สังเกตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่ างกาย การ
ปฏิบัติสขุ วิทยาส่วนบุคคล ได้ แก่ การรักษาความสะอาด
ร่ า งกาย การดู แ ลปากและฟั น การดู แ ลเต้ า นม การ
ป้ องกัน อุบัติเหตุ การสังเกตอาการผิดปกติ หลี กเลี่ย ง
พฤติ ก รรมที่ อ าจเป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ 4) ความ
สัม พั น ธ์ร ะหว่ า งบุ คคล การติดต่ อกับกลุ่ม คนในสัง คม
เพื่อประโยชน์ในแง่ของการได้ รับการสนับสนุนต่างๆ เช่น
ช่วยให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสาร ช่วยในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ
ช่ วยลดความตึงเครียด 5) การจัดการกับความเครียด
เป็ นการทํากิจกรรมในหมู่เพื่อนๆ กิจกรรมออกกําลังกาย
การอาศัยอยู่ร่วมกันด้ วยความเอื้ออาทร มีความเข้ าใจ
เป็ นมิตรไมตรี มีวินัยและเป็ นแบบอย่ างที่ดี มีความ
อบอุ่น ความปลอดภัยภายในชุมชน และมีกิจกรรมร่ วม
กัน และ6) ด้ านการพัฒนาจิตวิญญาณ การแสดงออกถึง
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการปฏิบั ติ กิจ กรรมต่ า งๆ ทั้ง นี้
พยาบาลมีบทบาทสํา คัญในการสร้ างเสริมสุขภาพสตรี
ตั้ง ครรภ์ วั ย รุ่น โดยสร้ า งพลั ง ตั ว ตนให้ สตรี วั ย รุ่น เห็น
คุณค่าของตนเอง ตระหนักถึงการให้ ความสําคัญกับชีวิต
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มีความรู้สกึ พอใจ และมีการวางจุดมุ่งหมายในการดําเนิน
ชีวิต การรับรู้ประโยชน์ของการสร้ างเสริมสุขภาพ มีความ
ศรัทธา และเชื่อ มั่นในตนเองที่จะปฏิบัติตนในขณะตั้ง
ครรภ์ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม มีการให้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ์ ส่งเสริมให้ สตรี
ตั้ง ครรภ์ วัยรุ่นได้ รับ ผิดชอบในสุข ภาพของตนเองและ
สามารถปฏิบัติกิจ กรรมในการดูแลตนเอง โดยพั ฒนา
ความสามารถในการดู แ ลตนเองได้ เต็ ม ศั ก ยภาพ
สนั บ สนุ น ให้ ครอบครั ว มี สั ม พั น ธภาพที่ดี มี ค วามรั ก
ความเอาใจใส่ มีความอบอุ่น มีส่วนร่วมให้ การสนับสนุน
และช่ ว ยเหลื อ ในการปฏิบั ติต นขณะตั้ง ครรภ์ ข องสตรี
วัยรุ่น หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมที่จะเป็ นความเสี่ยงขณะ
ตั้ง ครรภ์ กล้ าปฏิเ สธเพื่ อนในพฤติก รรมเสี่ยงที่จะเป็ น
อันตรายต่อบุตรในครรภ์ และให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สร้ างเสริมสุขภาพของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น โดยจัดให้ มีการ
ทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น กิจกรรมออกกําลังกาย
การอาศัยอยู่ร่วมกันด้ วยความเอื้ออาทร มีความเข้ าใจ
และให้ การยอมรั บ สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น รวมถึ ง ความ
ปลอดภัยภายในชุมชน
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