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บทคัดย่อ

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนชีวิตและ

เปรยีบเทยีบความแตกต่างทนุชวีติระหว่างวยัรุน่ทีต่ัง้ครรภ์

และไม่เคยตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์

และไม่เคยตั้งครรภ์อายุ 10 - 19 ปี จ�านวน 200 คน ใน

จงัหวดัอบุลราชธาน ีวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา

และสถิติ Independent t-test

 ผลการวจัิยพบว่า วยัรุน่ทีต่ัง้ครรภ์มภีาพรวมทนุชวีติ 

อยู ่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.73) เมื่อพิจารณา 

รายด้านพบว่า ทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวอยู่ในระดับด ี

(ร้อยละ 72.04) พลังสร้างปัญญาและพลังตัวตนและอยู่ใน

ระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.88 และ 66.80 ตามล�าดับ) 

ส่วนพลังเพื่อนและกิจกรรม และ พลังชุมชน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

(ร้อยละ 59.61 และ 59.19  ตามล�าดับ) ส�าหรับวัยรุ่นที ่

ไม่เคยตั้งครรภ์มีภาพรวมทุนชีวิตอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 

71.16) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุนชีวิตด้านพลัง

ครอบครัวอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 81.58) พลังสร้าง

ปัญญา และพลังตัวตน อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 71.70  และ 

71.40 ตามล�าดับ) ส่วนพลังชุมชนและพลังเพื่อนและ

กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ร้อยละ 68.33 และ 65.22 

ตามล�าดับ) เม่ือเปรียบเทียบทุนชีวิตระหว่างวัยรุ่นกลุ่ม 

ที่ตั้งครรภ์และกลุ่มที่ไม่เคยตั้งครรภ์ พบว่า วัยรุ่นที่ไม่เคย

ตัง้ครรภ์มทีนุชวีติทกุด้านสงูกว่าวยัรุน่หญงิตัง้ครรภ์อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยน้ีช่วยเพิ่ม 

ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัทนุชวีติ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ

พยาบาลหรอืบคุลากรด้านสขุภาพในการสร้างเสริมทนุชีวติ

ทกุด้านของวยัรุ่นไทย เพือ่ป้องกนัการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่หญงิ 

ต่อไป
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Abstract

 The purposes of this study were to describe 

life assets and examine the life asset differentness 

between pregnant and non-experienced pregnant 

adolescents. The sample were 100 pregnant  

adolescents and 100 non-experienced pregnant 

adolescents aged 10 - 19 year olds. Data were 

analyzed using descriptive statistics and  

independent t-test.

 The results showed that overall life assets, 

pregnant adolescents were at fair level (64.73%). 

Each aspect life assets found that the power of 

family was at good level (72.04%);  the power of 

wisdom and the power of self were at fair levels 

(66.88% and 66.80% respectively); the power of 

peer and activity and the power of community 

were not passing criteria (59.61% and 59.19% 

respectively). For non-experienced pregnant  

adolescents, the overall life assets were at good 

level (71.16 %). Among each aspect life assets 

found that the power of family was at very good 

level (81.58 %); the power of wisdom and the 

power of self were at good levels (71.70% and 
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71.40% respectively); the power of community 

and the peer and activity were at fair levels (68.33 

% and 65.22 % respectively). All aspect of  

life assets among non-experienced pregnant  

adolescents were significantly higher than those 

in pregnant adolescents at .05. Results of the study 

contribute to knowledge and understanding life 

assets. It will be beneficial to nurses or health 

personnel to enhance all life assets to prevent 

pregnancy among Thai female adolescents.  
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ความส�าคัญของปัญหา 

 การตั้งครรภ์ของวัยรุ ่นเป็นปัญหาท่ีท่ัวโลกให ้

ความสนใจ ปัจจบุนัจ�านวนการตัง้ครรภ์ของวยัรุน่ทัว่โลกมี

ประมาณร้อยละ 20 โดยเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในกลุ่ม

ประเทศก�าลงัพฒันาประมาณร้อยละ 95 ของหญงิตัง้ครรภ์

วัยรุ่นทั้งหมด (Bureau Reproductive Health, 2014) 

ส�าหรับสถานการณ์ตัง้ครรภ์ของวยัรุน่ไทย จากรายงานสถติิ

สาธารณสขุประจ�าปี พบว่าจากปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2560 

มีอัตราการคลอดของมารดาอายุ 10-14 ปี คิดเป็นอัตรา 

1.7, 1.6, 1.5, 1.4 และ 1.3 ต่อประชากรหญิงพันคน 

ตามล�าดับ และอัตราการคลอดของมารดาอายุ 15-19 ปี 

คิดเป็นอัตรา 51.1, 47.9, 44.8, 42.5 และ 39.6 ต่อ

ประชากรหญิงพันคน (Bureau Reproductive Health, 

2018) ส�าหรับสถานการณ์การตัง้ครรภ์ของวยัรุน่เขตสขุภาพ 

ที่ 10 ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด

ศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหารและจังหวัด

อ�านาจเจริญ พบว่าในปี พ.ศ. 2560  มีอัตราการคลอด 

ของมารดาอายุ 10-14 ปี และอัตราการคลอดของมารดา

อายุ 15-19 ปี คิดเป็น 1.0 และ 36.3 ต่อประชากรพันคน 

ตามล�าดับ จังหวัดอุบลราชธานีซ่ึงเป็นจังหวัดหน่ึงในเขต

สุขภาพที่ 10 มีอัตราการคลอดของมารดาอายุ 10-14 ปี 

และอัตราการคลอดของมารดาอายุ 15-19 คิดเป็น 1.0 

และ 38.7 ต่อประชากรพันคน ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่าอัตรา

การคลอดเฉลี่ยของเขต 10 สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหา 

ดังกล่าวในจังหวัดอุบลราชธานีท่ีไม่แตกต่างจากในระดับ

เขตและระดับประเทศ (Bureau Reproductive Health, 

2018) ปัญหาดงักล่าวก่อให้เกดิความตระหนกัในระดบัชาติ

ท�าให้เกิดพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพและมีปะสิทธิภาพ

มากขึ้น

 การตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นหญิงมีผลกระทบต่อสขุภาพ

อย่างมากทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมโดยทางด้าน

ร่างกายจะส่งผลต่อภาวะอนามยัเจรญิพนัธุ์ท�าให้การเจรญิ

เติบโตช้าเนื่องจากเมื่อมีการตั้งครรภ์จะมีการแย่งกันเจริญ

เติบโตระหว่างมารดาและทารก (Bureau Reproductive 

Health, 2011) มารดาวัยรุ่นมักจะมีภาวะทุพโภชนาการ 

ภาวะการขาดแคลเซียม โปรตีน วิตามิน สารไอโอดีและ 

ธาตเุหลก็ ระหว่างการตัง้ครรภ์ส่งผลต่อการเกดิภาวะเสีย่ง

ในตั้งครรภ์ การคลอดของวัยรุ่นเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังพบ

ภาวะซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์อายุ 15 - 18 ปี มากกว่า

มารดาที่อายุ  21 - 35 ปี (Piyanan, M. et al., 2009; 

Charumusakul, 2013) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบอื่น ๆ

ทางสังคมตามมา อาทเิช่น การตัง้ครรภ์ท�าให้วยัรุน่มีโอกาส

หยดุการศกึษากลางคันหรอืเรยีนไม่จบ ส่งผลให้หญงิตัง้ครรภ์ 

วัยรุ่นมีระดับการศึกษาท่ีต�่ากว่าที่ควรจะเป็น ท�าให้เสีย

โอกาสในการท�างานที่ดีหรือตกงาน ส่งผลต่อรายได้ ท�าให้

เป็นภาระของครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป 

(Sae-jeng, Sukrat, Towavisarach, Phrompratat, & 

Kanchanawan, 2014)

 ส�าหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ใน 

วัยรุ่นที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปัจจัยเส่ียง (Risk 

factor) แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยป้องกันหรือปัจจัยเชิงบวก 

(Protective factor) ก็เป็นปัจจัยที่ต้องให้ความส�าคัญ 

เช่นเดียวกนัและทนุชวีติเป็นปัจจยัเชงิบวกทีส่�าคญัทีจ่ะช่วย

ลดโอกาสการมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น เนื่องจากทุนชีวิต

เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่สร้างภูมิคุมกันที่เข้มแข็ง  

สร้างจิตส�านึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับวัยรุ่นและสังคม ทุนชีวิต 

(Life assets) เป็นคณุลกัษณะทีด่ทีีป่ระกอบด้วยด้านจติใจ 

สงัคม และวฒันธรรม ทีส่่งผลต่อกระบวนการคดิการตดัสนิใจ 

และแสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้รับการ 

เสริมสร้างให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่ง

จากการได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัในตวัเดก็เองและจากปัจจยั

ภายนอก อันได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และชุมชน 


