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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบหาความสมัพนัธ์ เพือ่ศกึษาอตัราการตัง้ครรภ์ซ�า้อย่างรวดเรว็
และปัจจยัคัดสรรท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัการตัง้ครรภ์ซ�า้อย่างรวดเรว็ของหญงิตัง้ครรภ์วยัรุ่น กลุม่ตวัอย่างเป็นหญงิตัง้ครรภ์
วัยรุ่นที่มารับบริการที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลตากสิน
กรงุเทพมหานคร จ�านวน 75 คน เคร่ืองมอืการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ข้อมลูทัว่ไป และ
การรับรู้ความรุนแรงจากการตั้งครรภ์ซ�้าในวัยรุ่น มีค่าความเชื่อมั่น .79 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน
ถึงเดือนกันยายน 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน Chi-square
test และ Fisher’s exact test
 ผลการวิจยัพบว่า หญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่มอีตัราการตัง้ครรภ์ซ�า้อย่างรวดเรว็ คดิเป็นร้อยละ 62.70 และปัจจยั
ที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ซ�้าอย่างรวดเร็วอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัญหาจากการใช้วิธีคุมก�าเนิด 
(    = 4.189, p < .05) สถานภาพสมรส ( = 3.828, p < .05) และความต้องการมบีตุร ( = 5.506, p < .05)
 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นและครอบครัวเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ซ�้าอย่างรวดเร็ว การเว้นระยะห่างของการต้ังครรภ์ วิธีคุมก�าเนิด และผลข้างเคียง
ของการใช้วิธีคุมก�าเนิด
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                        Abstract
 This descriptive correlational research aimed to examine the rapid repeat pregnancy
rate and factors related to rapid repeat pregnancy among teenage pregnant women. The samples
consisted of 75 teenage pregnant women receiving services at antenatal clinic, Nopparatrajathanee
Hospital, Klang Hospital, and Taksin Hospital, Bangkok. The research instrument was a 2-part
questionnaire:- personal data, and perceived intensity of repeat pregnancy in teenager with
the reliability of .79. Data were collected from April to September, 2016. Statistics used for
data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test, and
Fisher’s exact test.
 The research results revealed that teenage pregnant women had 62.70% of rapid repeat
pregnancy rate. Factors that statistically significant related to rapid repeat pregnancy were
the utilization of contraception problems ( = 4.189, p < .05), marital status ( = 3.828,
p < .05), and fulfilling need to have children ( = 5.506, p < .05).
 This research suggests thatprofessional nurses should enhance proper knowledge
regarding the effect of rapid repeat pregnancy, an interval of pregnancy, contraception,
and side effects of each contraceptive method among teenage pregnant women and their
families.
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 สถานการณ์การตั้งครรภ์วัยรุ ่นในช่วงปี พ.ศ.
2502-2557 พบว่า การตัง้ครรภ์ของวยัรุน่ในประเทศไทย
ได้เริม่ก่อตวัและทวคีวามรนุแรงจนกลายเป็นปัญหาวกิฤต
ในสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
คือ การตัง้ครรภ์ในสตรท่ีีมอีายุน้อยกว่า 20 ปี ตามค�านยิาม
ขององค์การอนามัยโลก เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ในทุก
ประเทศทัว่โลก แต่พบมากทีส่ดุในประเทศทีก่�าลงัพฒันา
(มนสกิาร กาญจนะจิตรา, 2557) จากผลการส�ารวจในปี
พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยมสีถติแิม่วัยรุน่สงูสดุเป็น
อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก 
รองจากประเทศแอฟริกาใต้ (ส�านักงานปลัดกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2557) และ
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า กลุม่หญงิตัง้ครรภ์ทีม่อีายนุ้อยกว่า
20 ปี มีจ�านวนการตั้งครรภ์ซ�้า 15,443 คน จากจ�านวน

ผู ้คลอดทั้งสิ้น 133,176 คน คิดเป็นการตั้งครรภ์ซ�้า
ร้อยละ 11.60 ในกลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปี มีจ�านวน
การต้ังครรภ์ซ�้า 15,200 คน จากจ�านวนผู้คลอดทั้งสิ้น 
129,451 คน คิดเป็นการตั้งครรภ์ซ�้าร้อยละ 11.70 และ
ในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 15 ปี มีจ�านวนการตั้งครรภ์ซ�้า
243 คน จากจ�านวนผู้คลอดทั้งสิ้น 3,725 คน คิดเป็น
การตั้งครรภ์ซ�้าร้อยละ 6.50 และอายุการตั้งครรภ์ในสตรี
ทีม่อีายรุะหว่าง 10-19 ปี ต�า่สดุ คือ 10 ปี มจี�านวน 1 คน
ที่ตั้งครรภ์ซ�้าครั้งที่สอง จากจ�านวนผู้คลอดท้ังสิ้น 5 คน
คดิเป็นการตัง้ครรภ์ซ�า้ร้อยละ 20 (ส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธ์ุ
กระทรวงสาธารณสขุ, 2555) และจากรายงานสถานการณ์
โดยรวมพบว่า ร้อยละ 25 ของแม่วยัรุน่ไทยมกีารตัง้ครรภ์ซ�า้
ภายใน 2 ปี (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต,ิ 2556) และจากการทบทวนงานวจิยั
พบว่า วยัรุน่หญงิมกีารตัง้ครรภ์ซ�า้อย่างรวดเรว็ ร้อยละ 42


