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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณนาประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอน

ต้นชาวไทย	คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง	โดยเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้นอายุระหว่าง	10-14	ปี	จ�านวน	15	ราย	โดยอาศัยอยู่ใน

จังหวัดหนึ่ง	 ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย	มีบุตรอายุแรกเกิดถึง	 1	 ปี	 และเป็นผู้เลี้ยงดูหรือมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูทารก

ตั้งแต่แรกเกิดถึง	4	เดือน	เก็บรวบรวมข้อมูล	โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก	การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	และการศึกษาข้อมูลจากสมุด

บันทึกสุขภาพมารดาและทารก	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการวิจัยพบว่า	 วัยรุ่นตอนต้นมีการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นแม่	 สามารถสรุปแก่นสาระส�าคัญได้	 3	 ประเด็นหลัก	 คือ 

1)	การรับรู้ต่อการเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้น	ประกอบด้วย	5	ประเด็นย่อย	ได้แก่	เป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิต	อิ่มเอมใจ	ท�าทุกอย่างเพื่อ

ลูก	เหนื่อยแต่ทนได้	และเป็นการเรียนรู้	2)	สิ่งสนับสนุนในการแสดงบทบาทการเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้น	ประกอบด้วย	3	ประเด็นย่อย	

ได้แก่	การช่วยเหลือจากคนในครอบครัว	การสอนและค�าแนะน�าจากพยาบาล	และประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็ก	และ	3)	ผลที่เกิด

ขึ้นจากการเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้น	ประกอบด้วย	 4	ประเด็นย่อย	 ได้แก่	 เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น	 เห็นคุณค่าในตนเอง	 กังวลเกี่ยวกับภาพ

ลักษณ์	และสัมพันธภาพกับเพื่อนลดลง

ค�าส�าคัญ: การเป็นแม่,	วัยรุ่นตอนต้น,	ชาวไทย

Abstract
 This descriptive qualitative research aimed to describe experiences of a Thai early adolescent to 

become	a	mother.	Purposive	sampling	was	used	to	recruit	a	sample	of	15	adolescent	mothers	aged	10-14	years	

in	the	East	Region	with	their	12	months	old	baby	or	younger.	The	adolescent	mothers	must	give	or	participate	

in	caring	for	the	baby	since	the	baby	was	born	until	4	months	old	or	more.	Data	were	collected	by	using	 

in-depth	interview,	observation	without	participation	and	information	from	maternal	and	infant	health	record.	

Content analysis method was applied for data analysis.
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การเป็นแม่	และความต้องการในฐานะวัยรุ่น1,10,11	

	 งานวิจัยข้างต้นศึกษาในแม่วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง	

15-20	ปี	ซึ่งมีพัฒนาการในด้านต่าง	ๆ	 เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น	

จึงมีความแตกต่างจากแม่วัยรุ่นที่มีอายุต�่ากว่า	15	ปี	ประกอบ

กับข้อมูลของประเทศไทยในปี	 พ.ศ.	 2554	 พบแม่วัยรุ่นมีอายุ

เพียง	 8	 ปี12,13	 ผลการศึกษาในแม่วัยรุ่นตอนปลายท้ังในและ						

ต่างประเทศจึงอาจจะมีความแตกต่างกับแม่วัยรุ ่นตอนต้น								

อนัเนือ่งมาจากพฒันาการตามวยัท่ีมคีวามแตกต่างกนั	ประกอบ

กบับรบิทของสังคมไทยซ่ึงแตกต่างกบับรบิทของสังคมตะวนัตก	

ดังนั้นการศึกษาถึงประสบการณ์การเป็นแม่วัยรุ่นตอนต้นใน

บริบทสังคมไทยตามการรับรู้และประสบการณ์ของแม่วัยรุ่น

ตอนต้น	จะท�าให้ได้ข้อมลูพืน้ฐานทีเ่ป็นประโยชน์แก่บคุลากรใน

ทีมสุขภาพเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาแนวทางในการดูแลแม่วัยรุ่น

ตอนต้นและบุตรในบริบทของสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพือ่พรรณนาประสบการณ์การเป็นแม่วยัรุ่นตอนต้น

ชาวไทย

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยนี้ ใช ้ระเบียบวิธีวิ จัยเชิงคุณภาพแบบ

พรรณนา	(Descriptive	qualitative	research)	เพือ่ช่วยให้เกดิ

ความเข้าใจในประสบการณ์การเป็นแม่จากมุมมองวัยรุ่นตอน

ต้น	ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัคอืแม่วยัรุน่ตอนต้นทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวัดหนึง่

ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย	คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ

เฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	มีคุณสมบัติ	คือ	อายุ	

10-14	ปี	มีบุตรอายุแรกเกิด	-1	ปี	ผู้ให้ข้อมูลทั่วไปคือ	มารดา

ของแม่วัยรุ ่นหรือมารดาของสามีที่แม่วัยรุ ่นอาศัยอยู ่ด้วย											

เป็นผู้เลี้ยงดูหรือมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูทารกตั้งแต่แรกเกิด										

บทน�า
	 วัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนผ่านจากวัย

เด็กเข้าสู่วัยรุ่น	หากมีการตั้งครรภ์และต้องเปลี่ยนผ่านจากการ

เป็นเด็กไปสู่การเป็นแม่	 ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

บทบาทและพัฒนาการด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นตามวัย	 ร่วมกับ							

การเผชิญการท�าบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลาย	 ๆ	

อย่างที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน1	 ในระยะหลังคลอดและระยะ

เลี้ยงดูบุตรยังต้องเตรียมที่จะเผชิญกับบุคคลในครอบครัวและ

ในสังคม	 เนื่องจากการเป็นแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยสังคมไทยมอง

ว่าเป็น	 “ภาวะเบี่ยงเบน”	 ไปจากมาตรฐานความเป็นแม่ท่ีดีท่ี

สังคมวางบรรทัดฐานไว้2,3	 ส่งผลให้แม่วัยรุ่นเกิดความเครียด						

จากการปรับตัว1,4	 อีกทั้งเกิดความรู้สึกขัดแย้งในตนเอง	 ส่งผล

ต่อการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นแม่	การละเลยไม่สนใจทารก	

ไม่ตอบสนองความต้องการของทารก	หรืออาจน�าไปสูก่ารท�าร้าย

ร่างกายทารกหรือทอดทิ้งทารกได้1,5 

	 จากสถิติขององค์การอนามัยโลก	 ในปี	 พ.ศ.2555						

พบอัตราการคลอดของวัยรุ่นทั่วโลกอายุระหว่าง	 15-19	 ปี								

เฉลี่ย	50	ราย	และในประเทศไทยพบ	53.8	ราย	ต่อวัยรุ่นหญิง	

1,000	 ราย6,7	 ปี	 พ.ศ.2552	 พบสถิติการคลอดบุตรของวัยรุ่น						

อายุต�่ากว่า	15	ปี	ประมาณ	3000	ราย8	ผลการศึกษาการเป็น

แม่วัยรุ่นที่ผ่านมา	 สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ต่อการเป็นแม่วัย

รุน่และการเลีย้งดบุูตรในเชงิบวกได้แก่	ความรูส้กึผกูพนักบัทารก

ทันทีหลังคลอด9	 ท�าให้มีวุฒิภาวะสูงขึ้น	 พยายามแสวงหา							

ความรู้	ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร	และเปลี่ยนแปลงตนเอง

ในทางที่ดีขึ้น	 การรับรู้ในเชิงลบ	 ได้แก่	 ขาดความเป็นอิสระ	 

ท�าให้ยากจน	 ขาดโอกาสในการศึกษา	 ขาดความมั่นใจ	 ไม่มี

คุณค่าในตนเอง	วิตกกังวล	เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์

ครั้งแรกจึงขาดความรู ้และทักษะในการดูแลตนเองและ													

บุตร	 และรู ้สึกขัดแย้งระหว่างความต้องการในฐานะของ												

	 Results	revealed	that	three	core	categories	emerged	from	the	analysis.	There	were	1)	the	perception	

of	an	early	adolescent	mother	contained	5	subcategories	of	the	most	wonderful	thing	in	life,	deeply	delighted,	

do	everything	for	the	baby,	tired	but	bearable	and	learning	experiences	2)	support	for	an	early	adolescent	

mother	role	consisted	of	3	subcategories	of	assistance	from	family	members,	suggestion	and	guidance	from	

nurses	and	previous	experience	of	caring	for	a	baby,	and	3)	consequences	of	becoming	an	early	adolescent	

mother	included	4	subcategories	of	increase	maturity,	worry	about	body	image,	lack	of	confidence	and	less	

peer relationship. 
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