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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีเป็ นการศึกษาการปฏิบตั ิตวั ของหญิงหลังคลอดในการมาฝากครรภ์ครังแรก การใช้ยาสตรี
หลังคลอด การให้นมบุตร และการวางแผนครอบครัว โดยศึกษาข้อมูลจากสมุดลงทะเบียนการให้บริ การ
อนามัย ครอบครั ว ของภาควิ ช าการพยาบาลครอบครั วและชุ ม ชน ที. ใ ช้บ นั ทึ ก ผลการให้ บ ริ ก ารอนามัย
ครอบครัวแก่หญิงหลังคลอดในเขตเมื องและชานเมื องนครราชสี มา ซึ. งให้บริ การโดยนักศึ กษาพยาบาล
ศาสตร์ ชันปี ที. 3 ที.ฝึกภาคปฏิบตั ิ วิชาปฏิบตั ิการพยาบาลครอบครัวและชุ มชน 1 รหัสวิชา พย. 1310 ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2548 – 2552 ตามหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า อายุเฉลี.ยของหญิงหลังคลอด
ตังแต่ปี 2548-2552 มีความใกล้เคียงกันมาก โดยอายุเฉลี.ยรวม 5 ปี เท่ากับ 27.21 ปี 2) หญิงหลังคลอดกลุ่ม
อายุ 20-25 ปี มีอตั ราการคลอดมากที.สุดคือร้ อยละ 27.64 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
27.29 และพบว่ามีหญิงหลังคลอดอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ถึงร้อยละ 15.21 และอายุมากกว่า 35 ปี มากถึงร้อยละ
11.75 3) อายุครรภ์เมื.อฝากครรภ์ครังแรกเฉลี.ย 5 ปี เท่ากับ 14.78 สัปดาห์ และพบว่าในแต่ละปี มีค่าใกล้เคียง
กัน 4) หญิงหลังคลอดมีอตั ราการใช้ยา เฉลี.ย 5 ปี ร้อยละ 12.64 และพบว่าในแต่ละปี มีอตั ราไม่ต.าํ กว่าร้อย
ละ 10 5) หญิงหลังคลอดเลียงลูกด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวร้อยละ 68.79 เลียงด้วยนมผสมอย่างเดียว
ร้อยละ 9.47 และเลียงด้วยนมทังสองชนิ ดควบคู่กนั ร้อยละ 21.74 และอัตราการให้นมผสมเพียงอย่างเดียว
ลดลงอย่างต่อเนื. องจากร้อยละ 11.30 ในปี 2548 เป็ นร้อยละ 7.53 ในปี 2551 และเหลือเพียงร้อยละ 6.74 ใน
ปี 2552 6) วิธีการคุมกําเนิดหลังคลอด พบว่ายาฉี ดได้รับความนิยมใกล้เคียงกับยาเม็ดมาตลอด 5 ปี รวมถึง
วิธีการคุ มกําเนิ ดชนิ ดอื.นๆ มี อตั ราแตกต่างกันไม่มากนักในแต่ละปี และวิธีที.นิยมใช้มากที.สุดคื อยาฉี ด
คุมกําเนิด และยาเม็ดคุมกําเนิดตามลําดับ
คําสํ าคัญ : หญิงหลังคลอด, การปฏิบตั ิตวั
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The Study of Postpartum Practices of Women Living in Nakhonratchasima Municipal
and Its Suburban Areas and Getting Family Care Services from Junior Nursing
Students Between 2005 – 2009
Abstract
This research aims to study the behaviors of postpartum women composed of antenatal care,
using folk-postpartum medicine, newborn feeding, and family planning. Data collection was retrospective
method which operated from the registration books of maternal and newborn services belonging to
department of family and community nursing. The books were used to record learning activities of thirdyear nursing students who gave home visits to partum women in urban and nearby area of Amphoe
Mueang Nakhonratchasima between the years 2005 to 2009. These activities are a part of The Practical
Family and Community Health Nursing part 1 under the bachelor of nursing. The results showed as
follows: 1) The average age of postpartum women from year 2005 to 2009 was very similar. The overall
5-year average age was 27.21 years. 2) Postpartum women aged 20-25 years are most at 27.64 percent,
followed by the 26-30 year age group and found that postpartum women younger than 20 years to 15.21
percent and more than 35 years of age. up to 11.75 percent. 3) Average gestational age at first antenatal
care during five years was 14.78 weeks and found to be similar each year. 4) Postpartum women used
folk medicine or alcoholic herb or “Yadong” similar average 5 years as12.64 percent and found annual
rate of not less than 10 percent. 5) Rate of breastfeeding was 68.79 percent, infant formula milk was 9.47
percent for five-year average and both together was 21.74 percent and using just infant formula milk
continuous decrease of 11.30 percent in year 2005 to 7.53 percent in 2008 and only 6.74 percent in 2009.
6) Contraceptive methods, through 5 year, popular methods were contraceptive injection and pills with
similar using rate in each year including other methods.
Keywords : postpartum , health behavior.

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เด็กเป็ นทรัพยากรที.มีความสําคัญ และมีคุณค่า วัยเด็กเป็ นวัยที.มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนา จึงมีการ
เปลี.ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ฉะนันปั ญหาหรื ออุปสรรคจึงเกิดได้มากกว่าวัยผูใ้ หญ่ ปั จจัยด้านตัวของเด็กเอง
และปั จจัยด้านสิ. งแวดล้อมมีส่วนเกี.ยวข้องในการเกิดปั ญหาต่างๆ ซึ. งอาจรุ นแรงถึงชี วิตหรื อพิการได้ทงทาง
ั
ร่ างกายและจิตใจ สุ ขภาพของเด็กมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุ ขภาพของแม่ เด็กที.ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ต้องเกิดจากมารดาที.สุขภาพร่ างกายแข็งแรง และปราศจากโรค ดังนันสุ ขภาพของแม่จึงเป็ นเรื. องสําคัญไม่
ยิ.งหย่อนไปกว่าสุ ขภาพของเด็ก ร่ างกายของแม่ขณะตังครรภ์มีการเปลี. ยนแปลงไปจากภาวะปกติเป็ นอัน
มาก ฉะนันความผิดปกติในระยะตังครรภ์จึงส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพเด็กโดยตรงเช่นเดียวกัน ในเมื.อสุ ขภาพ
ของแม่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อสุ ขภาพเด็ก อันตรายที.เกิดกับแม่ในระยะตังครรภ์จึงสามารถส่ งผลกระทบมายัง
เด็กได้ แม่และเด็กจึงเป็ นเป็ นกลุ่มประชากรที.อ่อนแอและเสี. ยงต่ออันตรายสู งกว่าประชากรกลุ่มอื.น
เป็ นที.ทราบโดยทัว. ไปว่าอายุครรภ์เมื.อมาฝากครรภ์ครังแรก การใช้ยาสตรี หลังคลอด การให้นม
บุตร และการวางแผนครอบครัว เป็ นปั จจัยที. ส่งผลต่อสุ ขภาพทังมารดาและเด็กที. เกิ ดมา เนื. องจากสตรี
จํานวนมากที.ไม่เข้าใจในการดูแลตนเองในขณะตังครรภ์ ทําให้บางคนไม่มาฝากครรภ์ หรื อมาฝากครรภ์
เพียงครังเดียว เนื. องจากไม่เห็นความสําคัญของการมาฝากครรภ์ ในระยะหลังคลอดเป็ นระยะที.มารดาต้อง
ดูแลตนเองและทารกเป็ นพิเศษเนื.องจากอยูใ่ นภาวะที.สามารถเกิดความผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้
ง่ายกว่าคนปกติ ทังด้านอาหาร ยา การคุมกําเนิ ด โดยเฉพาะส่ วนที.เกี.ยวข้องกับการให้อาหารทารกทังชนิ ด
ของอาหารคือนม และการใช้ยาหลังคลอดของมารดา ล้วนมีส่วนโดยตรงต่อทารกทังสิ น ดังนันพฤติกรรม
การปฏิบตั ิตวั หลังคลอดและการดูแลบุตร เป็ นสิ. งสําคัญจึงทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจในการศึกษาข้อมูลด้านสุ ขภาพ
ของหญิงหลังคลอดและทารกแรกเกิด ในเขตเทศบาลนคร นครราชสี มา และเขตชานเมือง ซึ. งเป็ นเขตพืนที.
การฝึ กปฏิ บตั ิในรายวิชาภาคปฏิ บตั ิ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา เพื.อนําไปวางแผน
แก้ปัญหาและปรับปรุ งบริ การอนามัยแม่และเด็ก ให้เกิดประสิ ทธิ ผลที.ดียง.ิ ขึน

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
เพื.อศึกษาการปฏิบตั ิตวั ของหญิงหลังคลอดในด้านอายุครรภ์เมื.อฝากครรภ์ครังแรก การใช้ยาสตรี
หลังคลอด การให้นมบุตร และการวางแผนครอบครัว
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยาย โดยศึ กษาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (Retrospective research)
เกี.ยวกับปั จจัยที.เกี.ยวข้องกับสุ ขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ประกอบด้วย อายุ อายุครรภ์เมื.อมา
ฝากครรภ์ครังแรก การใช้ยาสตรี หลังคลอด การให้นมบุตร และการวางแผนครอบครัวของมารดาหลังคลอด
ในเขตเทศบาลนคร นครราชสี มา และชานเมือง จังหวัดนครราชสี มา โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากสมุ ด
ลงทะเบียนการให้บริ การอนามัยครอบครัวหญิงหลังคลอดของภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุ มชน ซึ. ง

ให้บริ การโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชนปี
ั ที. 3 ที.ฝึกภาคปฏิบตั ิวิชา พย. 1310 การพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ตามหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยผูร้ ับบริ การเกือบทังหมดเป็ น
หญิงหลังคลอดไม่เกิน 2 เดือน
ตัวแปรทีศ ึกษา
1. อายุมารดาหลังคลอด
2. อายุครรภ์ที.เริ. มฝากครรภ์ครังแรก
3. ชนิดของนมที.ใช้เลียงทารก
4. การใช้ยาสตรี หลังคลอด
5. วิธีการคุมกําเนิดหลังคลอด
กรอบแนวคิด
ปั จจัยที.ส่งผลต่อสุ ขภาพทารกและมารดาหลังคลอด ประกอบด้วยอายุที.เหมาะสมในการตังครรภ์
อายุครรภ์ที.มาฝากครรภ์ ชนิดของนมที.ใช้เลียงทารก การใช้ยาสตรี หลังคลอด ตลอดจนการคุมกําเนิ ดหลัง
คลอด
ข้ อตกลงเบือ) งต้ น
ประวัติหญิงหลังคลอดจากสมุดลงทะเบียนการให้บริ การอนามัยครอบครัวหญิงหลังคลอดของภาค
วิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ถือว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างที.สะท้อนถึงคุณลักษณะของประชากรเป้ าหมาย
(Target population) ในการศึกษาครังนี

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ ง บรรยาย โดยศึ ก ษาข้อมู ล ย้อนหลัง (Retrospective Research)
เกี.ยวกับปั จจัยที.เกี.ยวข้องกับสุ ขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ประกอบด้วย อายุ อายุครรภ์เมื.อมา
ฝากครรภ์ครังแรก การใช้ยาสตรี หลังคลอด การให้นมบุตร และการวางแผนครอบครัวของมารดาหลังคลอด
ในเขตเทศบาลนคร นครราชสี มา และชานเมื อง จังหวัดนครราชสี มา เป็ นระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.
2548-2552
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครังนีเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากบันทึกย้อนหลัง ในสมุดลงทะเบียนการ
ให้บริ การอนามัยครอบครัวของภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุ มชนระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ซึ. งมี
ขันตอนการเก็บข้อมูล ดังนี
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลมารดาหลังคลอดที.บนั ทึกไว้ในสมุดทะเบียน

2. คัดลอกข้อมูลเกี. ยวกับอายุ อายุครรภ์ที.มาฝากครรภ์ครังแรก การใช้ยาสตรี หลังคลอด การให้
นมบุตร และวิธีการคุมกําเนิดของมารดาหลังคลอดแต่ละรายลงในแบบบันทึกข้อมูลการปฏิบตั ิตวั ของหญิง
หลังคลอด ที.ผวู ้ จิ ยั สร้างขึน
3. ตรวจทานความถูกต้องและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลของหญิงหลังคลอดแต่ละราย
4. บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพื.อเตรี ยมพร้อมสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร หญิงหลังคลอดในเขตเทศบาลนคร นครราชสี มา และชานเมือง จังหวัดนครราชสี มาที.
นักศึ กษาพยาบาลให้บริ การระหว่างการฝึ กภาคปฏิ บตั ิวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุ มชน 1 ระหว่างปี
พ.ศ. 2548-2552 จํานวน 1,069 ราย
กลุ่มตัวอย่ าง ประวัติหญิงหลังคลอดจากสมุ ดลงทะเบี ยนบันทึกการให้บริ การอนามัยครอบครั ว
โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชนปี
ั ที. 3 ที.ฝึกภาคปฏิ บตั ิวิชา พย. 1310 การพยาบาลครอบครัวและชุ มชน 1
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของภาควิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ซึ. งให้บริ การ ระหว่างปี
พ.ศ. 2548-2552 จํานวน 1,069 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามรายชื. อที.มี
ในสมุดลงทะเบียนการให้บริ การอนามัยครอบครัวหญิงหลังคลอด
เครืองมือทีใ ช้ ในงานวิจัย
สมุดลงทะเบียนข้อมูลการปฏิบตั ิตวั ของหญิงหลังคลอด ประกอบด้วย ข้อมูลเกี.ยวกับ อายุ
อายุครรภ์ที.มาฝากครรภ์ครังแรก การใช้ยาสตรี หลังคลอด การให้นมบุตร และการคุมกําเนิด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป ทําการคํานวณค่าเฉลี. ย ค่าส่ วนเบี.ยงเบน
มาตรฐาน และร้อยละ ดังนี
1. อายุของมารดา และอายุครรภ์เมื.อฝากครรภ์ครังแรก คํานวณหาค่าเฉลี.ย ส่ วนเบี.ยงเบนมาตรฐาน
2. ชนิดของนมที.ใช้เลียงทารก การใช้ยาสตรี หลังคลอด และวิธีการคุมกําเนิด คํานวณหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัย
การวิจยั นี ศึกษาอายุหญิงหลังคลอด การฝากครรภ์ การใช้ยาสตรี หลังคลอด การให้นมทารก และ
การคุมกําเนิดหลังคลอด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้ผลการศึกษา ดังต่อไปนี
1. อายุของมารดาหลังคลอด พบว่าอายุเฉลี.ยและค่าการกระจายของอายุของหญิงหลังคลอดในแต่ละ
ปี มีค่าใกล้เคียงกันมาก และเมื.อพิจารณาภาพรวมทัง 5 ปี แล้วพบว่ามีค่าเฉลี. ยเท่ากับ 27.21 ปี ซึ. งอยูใ่ นช่ วง
อายุที.เหมาะสมสําหรั บการตังครรภ์ แต่เมื. อพิจารณาโดยแบ่งกลุ่ มออกเป็ นช่ วงอายุ พบว่า ตังแต่ ปี พ.ศ.
2548-2552 มีหญิงหลังคลอดอายุ ตํ.ากว่า 20 ปี (14-19) มากกว่าร้อยละ 10 และเมื.อพิจารณาโดยรวม 5 ปี ยังมี
อัตราสู งถึงร้อยละ 15.21 ซึ. งสู งกว่าเกณฑ์ที.องค์การอนามัยโลกตังไว้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ดังแสดงในตารางที. 1

ตารางที 1
แสดงร้ อยละของอายุหญิงหลังคลอดจําแนกตามช่ วงอายุ ค่ าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (N=1069)
ร้อยละ
ปี พ.ศ.
14-19 ปี 20-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี >40 ปี เฉลี.ย (ปี ) SD
2548
11.30
26.96
25.22
18.26
14.78
3.48
27.67
6.70
2549

17.20

22.93

31.21

17.83

8.28

2.55

28.36

6.94

2550

14.44

24.81

28.89

17.78

11.11

2.96

27.60

6.81

2551

15.12

31.62

26.46

18.90

6.53

1.37

26.48

6.17

2552

17.99

31.88

24.68

17.74

5.91

1.80

25.95

6.44

รวม 5 ปี

15.21

27.64

27.29

18.10

9.32

2.43

27.21

7.21

2. อายุครรภ์เมื.อหญิงหลังคลอดเข้ารับบริ การฝากครรภ์ครังแรกในแต่ละปี ค่าใกล้เคียงกันที.ประมาณ
15 สัปดาห์ โดยมีค่าเฉลี.ยรวมทัง 5 ปี เท่ากับ 14.78 สัปดาห์ ดังแสดงในตารางที. 2
ตารางที 2
แสดงค่ าเฉลีย ค่ าสู งสุ ด ค่ าตํา สุ ด และส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของอายุครรภ์ เมือเข้ ารั บบริ การ
ฝากครรภ์ ครั9 งแรกและจําแนกตามปี พ.ศ. (N =996)
ปี พ.ศ.
เฉลี.ย (สัปดาห์) สู งสุ ด (สัปดาห์) ตํ.าสุ ด (สัปดาห์) ค่าความเบี.ยงเบน
มาตรฐาน
2548
14.24
35
4
6.71
2549
15.58
34
4
7.27
2550
15.36
34
4
7.35
2551
14.24
38
3
7.28
2552
14.46
39
4
7.42
39
3
2548-2552
14.78
7.21
3. การใช้ยาสตรี หลังคลอด พบว่ามีหญิงหลังคลอดใช้ยาสตรี หรื อยาดองเหล้าไม่ต. าํ กว่าร้ อยละ 10
ในแต่ละปี เมื.อพิจารณาภาพรวมทัง 5 ปี ยังสู งถึงร้ อยละ 12.64 แสดงให้เห็นว่าความเชื. อเรื. องการใช้ยาสตรี
เพื.อวัตถุประสงค์ในการบํารุ งหญิงหลังคลอดยังคงมีอยูถ่ ึงประมาณ 1 ใน 10 คน ดังแสดงในตารางที. 3

ตารางที 3
แสดงจํานวนและร้ อยละของหญิงหลังคลอดที ใช้ ยาสตรี หลังคลอดบุตรจําแนกตามปี พ.ศ. (N = 1,069)
ปี พ.ศ.
จํานวนทังหมด (คน) จํานวนที.ใช้ยา (คน) ร้อยละ
2548
115
18
15.65
2549
156
16
10.26
2550
137
17
12.41
2551
278
30
10.79
2552
383
53
13.84
2548-2552
1,069
134
12.54
4. ชนิ ดของนมที.ใช้เลียงทารก จากการซักถามเมื.อเยี.ยมบ้านในครังแรกก่อนที.จะได้รับคําแนะนํา
จากนักศึกษาพบว่า เกือบร้อยละ 70 ของมารดาหลังคลอดได้เลียงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว มีประมาณ
ร้อยละ 20 ที.ให้นมมารดาร่ วมกับนมผสม ในขณะที.มีเพียงประมาณร้อยละ 10 เท่านัน ให้นมผสมเพียงอย่าง
เดี ย ว เมื. อพิ จารณาทารกที. มี โอกาสได้รับ นมมารดาพบว่ามี อตั ราสู ง ถึ งประมาณร้ อยละ 90 ซึ. งแม้ว่าใน
จํานวนนี ส่ วนหนึ. งทารกจะได้รับนมผสมควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตามเมื.อพิจารณาอัตราทารกที.ได้รับนม
ผสมตังแต่เริ. มต้นพบว่ามีอตั ราสู งถึงประมาณร้อยละ 30 แม้วา่ ในจํานวนนีทารกจะได้รับนมมารดาควบคู่ไป
ด้วยก็ตาม ดังแสดงในตารางที. 4
ตารางที 4
แสดงจํานวนและร้ อยละของทารกจําแนกตามชนิดอาหาร (N = 1,069)
นมมารดาร่ วมกับนม
นมมารดาอย่างเดียว
นมผสม
ปี พ.ศ.
ผสม
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
77
13
25
2548
66.96
11.30
21.74
107
17
32
2549
68.59
10.90
20.51
94
15
28
2550
68.70
10.88
20.42
194
21
63
2551
69.90
7.53
22.57
267
26
90
2552
69.81
6.74
23.45
739
92
238
2548-2552
68.79
9.47
21.74
5. วิธีการคุมกําเนิด พบว่า ตังแต่ปี พ.ศ. 2548-2551 มารดาหลังคลอดมีอตั ราการใช้ยาฉี ดคุมกําเนิ ด
มากที.สุดและมากกว่ายาเม็ดคุมกําเนิ ดมาตลอด 4 ปี ยกเว้นในปี พ.ศ. 2552 ที.มีอตั ราการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิ ด
มากที. สุดและมากกว่ายาฉี ดคุ มกําเนิ ด โดยวิธีที.นิยมใช้เป็ นอันดับสาม คื อ การทําหมันหญิ งส่ วนวิธีการ
คุมกําเนิดชนิดอื.นๆ เช่น ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกําเนิด ถุงยางอมัย ฯลฯ มีการใช้ในอัตราน้อยมากและแตกต่าง

กันไม่มากนักในแต่ละปี นอกจากนีหญิงหลังคลอดที.ยงั ไม่ตดั สิ นใจคุมกําเนิ ดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื. อง
เกือบทุกปี ดังแสดงในตารางที. 5
ตารางที 5
แสดงร้ อยละของหญิงหลังคลอดจําแนกตามวิธีการคุมกําเนิดที ใช้ หรื อตั9งใจจะใช้ (n =1,069)
ยังไม่
ปี พ.ศ. ตัดสิ น
ใจ
2548
10.43
2549
12.74
2550
14.60
2551
6.87
2552
1.56
รวม 5 ปี 9.24

ยาเม็ด

ยาฉี ด

ห่วง
อนามัย

หมัน
หญิง

ยาฝัง

ถุงยาง

อื.นๆ

20.87
22.93
21.90
29.40
40.08
27.04

29.57
32.48
32.12
33.52
24.90
30.52

0.87
0.64
0.73
0.55
0.00
0.56

27.83
26.11
27.00
25.27
26.46
26.53

3.48
0.64
0.00
1.92
1.95
1.60

3.48
3.18
0.73
1.92
3.89
2.64

3.48
1.27
2.92
0.55
1.17
1.88

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยาย โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Research) 5 ปี
เกี. ยวกับการปฏิ บตั ิตวั ด้านการมาฝากครรภ์ครังแรก การใช้ยาสตรี หลังคลอด การให้นมบุตร และการ
คุมกําเนิด ของหญิงหลังคลอดในเขตเทศบาลนคร นครราชสี มา และชานเมือง จังหวัดนครราชสี มา ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2548-2552 สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ 6 ประเด็น ดังนี
1. อายุเฉลี.ยของหญิงหลังคลอดตังแต่ปี 2548-2552 มีความใกล้เคียงกันมาก โดยอายุเฉลี.ยโดยรวม
5 ปี เท่ากับ 27.21 ปี ซึ. งเป็ นช่วงอายุที.เหมาะสมต่อการตังครรภ์ คือ 20-30 ปี (วิทยา ถิ ฐาพันธ์, 2553)
เนื.องจากเป็ นวัยที.มีความพร้อมทังทางกาย จิตใจ และทางสังคม
2. ผลจากการศึกษาพบว่ามีหญิงหลังคลอดอายุต.าํ กว่า 20 ปี ถึงร้อยละ 15.21 ซึ. งสู งกว่าที.องค์การ
อนามัยโลกกําหนดคือ ไม่เกินร้อยละ 10 ของหญิงหลังคลอดทังหมด ในปี 2552 ทังประเทศไทยมีแม่วยั รุ่ น
อายุต. าํ กว่า 20 ปี คลอดบุ ตร จํานวน 787,739 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 13.55 (ขวัญวงศ์ พิ กุ ล ทอง, 2553)
สอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีและการสื. อสาร สํานักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน. คงของมนุษย์พบว่า มีจงั หวัดที.มีอตั รามารดาอายุต.าํ กว่า 20 ปี ที.เกินกําหนดขององค์การอนามัยโลกถึง 71
จังหวัด ในปี 2552 จังหวัดที. มีอตั ราการคลอดบุ ตรของมารดาที. มีอายุต. าํ กว่า 20 ปี สู งที. สุดคื อจังหวัด
กําแพงเพชร (นภา เศรษฐกร, 2554) นับเป็ นปั ญหาที.เรื อรังมานานหลายปี และรุ นแรงขึนจากร้อยละ 14.30

ในปี 2548 เพิ.มเป็ นร้อยละ 16 ในปี 2552 (สํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์, 2553) และในปี 2553 ประเทศไทย
ติดอันดับ 1 ใน 5 อันดับประเทศที.มีแม่วยั รุ่ นมากที.สุดในโลก (กฤษดา เรื องอารี ยร์ ัชต์, 2554)
จึงสรุ ปผลการวิจยั ได้วา่ ในเขตเมืองและชานเมืองนครราชสี มา มีอตั รามารดาอายุต.าํ กว่า 20 ปี สู ง
กว่าค่าเฉลี.ยของประเทศในปี 2552 เล็กน้อย และสู งกว่าค่ามาตรฐานที.กาํ หนดโดยองค์การอนามัยโลก ซึ. ง
คาดว่าปั ญหามารดาวัยรุ่ นที.ส่วนใหญ่ตงครรภ์
ั
ไม่พร้อมน่าจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ จากการศึกษากลุ่ม
เด็กเยาวชนทัว. ไป กลุ่มเสี. ยง กลุ่มแม่วยั เยาว์ และครอบครัว ใน 4 จังหวัดได้แก่ บุรีรัมย์ กรุ งเทพมหานคร
ประจวบคีรีขนั ธ์และตราด ของสถาบันแห่ งชาติเพื.อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า
สาเหตุการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ นเกิดจาก 3 ประเด็นหลักคือ 1. พฤติกรรมของเด็กเองที.ขาดความรู ้เรื. อง
การคุ มกําเนิ ด อยากรู ้ อยากลอง ขาดความรู ้ สึกถึ งคุ ณค่าในตนเอง 2. ปั จจัยครอบครัวที.แตกแยก การอบรม
เลียงดูที.ไม่เหมาะสม การถูกล่วงละเมิด และ 3. ปั จจัยสิ. งแวดล้อมทางสังคมทังความเสื. อมโทรม อิทธิ พลจาก
เพื.อนที.มีค่านิ ยมผิดๆ อิทธิ พลของสื. อที.ไม่เหมาะสม (ดลพัฒน์ ยศธร, 2554) สํานักงานส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นวิชาการ 8 จ.ลพบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จดั ทํา (ร่ าง) รายงานการวิจยั การป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่ น จ.กําแพงเพชร โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ต.ค. 2553พ.ค. 2554 จากวัยรุ่ นที. คลอดบุตรแล้ว 454 คน และวัยรุ่ นที. ไม่ได้ตงครรภ์
ั
470 คน พบว่าส่ วนใหญ่มี
เพศสัมพันธ์ครังแรกเมื.ออายุ 15-17 ปี โดยมีเพศสัมพันธ์กบั แฟน/คนรัก ร้ อยละ 89.00 สาเหตุเพราะแสดง
ความจริ งใจต่อคนรัก เต็มใจเพราะต้องการมีบุตร ไว้ใจเพศตรงข้ามมากเกินไป สถานการณ์/ บรรยากาศพา
ไป อยากรู ้ อ ยากลอง ข้อ เสนอแนะคื อ การสอนเพศศึ ก ษาอย่า งเป็ นระบบในโรงเรี ย น ส่ ง เสริ ม ให้เ ด็ ก
ครอบครัว ชุ มชน มีกิจกรรมทําร่ วมกันอย่างต่อเนื. อง ชุ มชนช่ วยกันสอดส่ องพฤติกรรมเด็ก แต่ในปั จจุบนั
การสอนเพศศึกษาในโรงเรี ยน ที. เป็ นความหวังในการแก้ปัญหาดังกล่ าว มี หลักฐานยืนยันว่า หลักสู ตร
เพศศึกษายังแก้ปัญหาเรื. องนี ไม่ได้ผลตามที.คาด ดังนันการสอนเพศศึกษาในโรงเรี ยนโดยครู นนอาจไม่
ั
ได้
ผลดี เท่ ากับ เพื. อนนัก เรี ยนที. มี ป ระสบการณ์ ท างเพศ แบบเพื. อนสอนเพื. อน ครู ค วรมี บ ทบาทเป็ นพี. เลี ยง
นอกจากนี การเรี ยนการสอนเพศศึกษาต้องมีความต่อเนื. องตังแต่วยั อนุ บาลจนถึงวัยทํางาน (ศิรินนั ท์ กิ ตติ
สุ ขสถิต, 2554)
ผลกระทบของการตังครรภ์ในมารดาอายุนอ้ ย (Teenage pregnancy) อาจเกิดเนื. องจากวัยรุ่ นยังมีการ
เจริ ญเติบโตอยู่ เมื.อตังครรภ์จึงต้องแย่งอาหารกับลูก ทําให้ลูกในท้องอาจเจริ ญเติบโตได้ไม่ดี เชิ งกรานของ
แม่ที.เป็ นเด็กมักจะยังเล็กอยู่และขยายขนาดได้ไม่ดีพอ ทําให้เสี. ยงต้องผ่าคลอดสู ง และเกิ ดปั ญหาการไม่
สามารถเลียงลูกได้ทาํ ให้เกิดปั ญหาครอบครัวจนกลายเป็ นปั ญหาสังคม (วิทยา ถิฐาพันธ์, 2553)
ส่ วนมารดาที.อายุมากกว่า 35 ปี ซึ. งในภาพรวมเฉลี.ยทัง 5 ปี พบถึงร้อยละ 11.75 มารดาในกลุ่มนี
อาจพบปั ญหาเสี. ยงต่อปั ญหาแทรกซ้อนขณะตังครรภ์ได้หลายอย่าง เช่ นเบาหวาน หรื อความดันโลหิ ตสู ง
ขณะตังท้อง หรื อเวลาคลอดอาจตกเลือดหลังคลอดเนื. องจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี สําหรับตัวลูกก็อาจเสี. ยงที.
จะเป็ นเด็ก ปั ญญาอ่อนได้มากกว่าลู กของแม่ที.อายุน้อยกว่า การมี ลูก เมื. ออายุมากขึน อาจส่ งผลต่อความ

แข็งแรงของทารกในครรภ์ได้ เนื.องจากการทํางานของรังไข่จะลดลงเมื.อผูห้ ญิงมีอายุเพิ.มขึน รวมถึงอาจเกิด
ความผิดปกติ ของหลอดเลื อดไปเลียงที.รกและตัวเด็กได้ โอกาสที.เด็กจะตัวเล็กและมีภาวะโตช้าในครรภ์
ย่อมเกิ ดขึ นสู ง หรื ออาจเป็ นเบาหวาน เด็ กจะตัวโตมากกว่าปกติ ส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาในการคลอดยาก
ตามมาโดยเฉพาะในช่ ว ง 35 ปี ขึ นไป มี ค วามเสี. ย งสู ง กว่ า ปกติ ที. ลู ก จะเกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องจํา นวน
โครโมโซม จนนํา ไปสู่ ก ลุ่ ม อาการดาวน์ ไ ด้ ซึ. งต้อ งคุ ย กับ คุ ณ หมอว่ า ควรจะเจาะนําครํ. า หรื อ ไม่ ถ้า
จําเป็ นต้องเจาะควรขอคําแนะนํา และข้อมูลให้มากที.สุดและหารื อร่ วมกันถึงความเสี. ยงที.จะเกิดขึนต่อทารก
(วราธิ ป โอทกานนท์, 2554) ดังนันการตังครรภ์ในช่วงอายุที.เหมาะสมคือ 20 - 30 ปี จะมีความเสี. ยงน้อย
กว่า เนื. องจากอายุขนาดนีจัดอยู่ในช่ วงชี วิตที.ยงั มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ ของร่ างกายอยู่อย่างเต็มที. จึงมี
ปั ญหาน้อยที.สุดทังต่อตัวแม่เองและต่อลูกในท้อง (วิทยา ถิฐาพันธ์, 2553)
3. อายุครรภ์เมื.อฝากครรภ์ครังแรกเฉลี.ยทัง 5 ปี เท่ากับ 14.78 สัปดาห์ และพบว่ามีค่าใกล้เคียงกันใน
แต่ละปี กระทรวงสาธารณสุ ขแนะนําให้มีการฝากครรภ์ครังแรกเมื.ออายุครรภ์ไม่เกิ น 12 สัปดาห์ กลุ่ ม
ตัวอย่างที.ศึกษามีจาํ นวนไม่นอ้ ยที.ฝากครรภ์ครังแรกเมื.ออายุครรภ์เกินกว่า 12 สัปดาห์ ทังนี อาจเกิดจากการ
ไม่ทราบถึงความสําคัญของการฝากครรภ์แต่เนิ.นๆ
4. การใช้ยาสตรี หรื อยาดองเหล้าหรื อยาที.มีลกั ษณะคล้ายกันมีอตั ราค่อนข้างคงที. โดยมีหญิงหลัง
คลอดบุตรเฉลี.ยทัง 5 ปี ที.ใช้ยาสตรี หลังคลอดถึงร้อยละ 12.64 และพบว่าแต่ละปี มีอตั ราไม่ต.าํ กว่าร้อยละ 10
นับว่ายังมีอตั ราค่อนข้างสู ง แสดงว่าความเชื. อเรื. องการรับประทานยาสตรี หลังคลอดยังมีอยูแ่ ม้จะเป็ นพืนที.
เขตเมืองและชานเมืองก็ตาม การรับประทานยาสตรี หลังการคลอดบุตรจะเกิดผลเสี ยทังต่อหญิงหลังคลอด
และทารก โดยมีผลต่อการมีเลือดออกจากมดลูกมากเกินความจําเป็ นจนถึงขันตกเลือด และยาสตรี หรื อยา
ขับ นําคาวปลาหรื อ ยาดองมัก มี แ อลกอฮอล์ ผ สม ซึ. งจะผ่ า นออกมาในนํานมได้ ทํา ให้ ลู ก ดู ด นมที. มี
แอลกอฮอล์ปนออกมาด้วย ทําให้มีผลกับสมองเด็กทารกตังแต่แรกเกิด และแอลกอฮอล์อาจทําให้ตบั ของ
ทารกทํางานผิดปกติ สร้างสารแข็งตัวของเลือดได้น้อยลง อาจมีเลื อดออกตามส่ วนต่างๆ ทําให้เสี ยชี วิตได้
(สายฝน ชวาลย์ไพบูลย์, 2553)
5. อาหารทารกในขณะที.เยีย. มหลังคลอดพบว่าเลียงด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวร้อยละ 68.79 เลียง
ด้วยนมผสมอย่างเดียวร้อยละ 9.47 และเลียงด้วยนมทังสองชนิ ดควบคู่กนั ร้อยละ 21.74 ซึ. งเป็ นที.น่าสังเกต
ว่าอัตราการให้นมผสมเพียงอย่างเดียวลดลงอย่างต่อเนื.องจากร้อยละ 11.30 ในปี 2548 เป็ นร้อยละ 7.53 ในปี
2551 และเหลือเพียงร้อยละ 6.74 ในปี 2552 อาจเป็ นผลจากมีการรณรงค์ให้เลียงลูกด้วยนมมารดาด้วย
วิธีการต่างๆ อย่างจริ งจัง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีอตั ราการให้นมผสมอย่างเดี ยวตังแต่แรกเกิ ดถึ งร้ อยละ
6.74 และหากรวมกับกลุ่มที.ให้นมผสมควบคู่กบั นมมารดาแล้วจะมีทารกได้รับนมผสมมากถึงร้อยละ 28.48
และยังไม่รวมกับกลุ่มที.จะได้รับนมผสมหลังจากอายุ 3 เดือน เนื. องจากมารดาต้องทํางานนอกบ้าน แสดงว่า
ทารกในกลุ่มตัวอย่างมีโอกาสที.จะมีอตั ราการได้รับนมผสมสู งขึนอีกมาก
6. วิธีการคุ มกําเนิ ดหลังคลอดชนิ ดต่างๆ พบว่ายาฉี ดได้รับความนิ ยมมากกว่ายาเม็ดคุมกําเนิ ดมา
ตลอด 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551) ยกเว้น ปี พ.ศ. 2552 ที.ยาเม็ดคุมกําเนิ ดได้รับความนิ ยมมากว่ายาฉี ดคุมกําเนิ ด

รวมถึงวิธีการคุมกําเนิ ดอื.นๆ มีอตั ราแตกต่างกันไม่มากนักในแต่ละปี วิธีที.นิยมมากที.สุดคือยาฉี ดคุมกําเนิ ด
ยาเม็ดคุ มกําเนิ ด และการทําหมันหญิ ง ตามลําดับ แสดงว่า หญิ งหลังคลอดเลื อกใช้วิธีการคุ มกําเนิ ดที.
เหมาะสมและไม่กดการหลัง. นํานมมารดาที. ใช้เลี ยงบุ ตร เนื. องจากการคุ มกําเนิ ดไม่ใช่ เรื. องยุ่งยากหรื อ
ซับ ซ้ อ น และเป็ นความคุ ้น เคยตังแต่ ก่ อ นการตังครรภ์ รวมทังสามารถขอคํา แนะนํา ได้จ ากบุ ค ลากร
สาธารณสุ ขตังแต่ช่วงการฝากครรภ์ ทําให้การเลือกวิธีคุมกําเนิดไม่เป็ นปั ญหา

ข้ อเสนอแนะ
1. ในกิ จกรรมการให้คาํ แนะนําก่อนการตังครรภ์สําหรั บเด็กวัยรุ่ นควรเน้นให้ทราบความจําเป็ น
ของการตังครรภ์ในวัยที.เหมาะสมและชี ให้เห็ นผลเสี ยของการตังครรภ์ในช่ วงอายุน้อยเกิ นไปและอายุมาก
เกินไป
2. การหาวิธีป้องกันการตังครรภ์ในวัยรุ่ นยังต้องดําเนินการต่อไป เนื. องจากยังคงมีวยั รุ่ นคลอดบุตร
ในอัตราที.สูง ผลการศึกษานีน่าจะสร้างความตระหนักแก่บุคลากรสาธารณสุ ขและภาคส่ วนอื.นๆ ที.เกี.ยวข้อง
ให้เห็นความสําคัญของปั ญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่ นมากยิง. ขึน
3. จากผลการศึกษาพบว่าอายุครรภ์เมื.อฝากครรภ์ครังแรกยังเกิน 12 สัปดาห์ การให้ความรู ้เพื.อให้
เห็นความสําคัญของการฝากครรภ์แต่เนิ.นๆ ควรได้รับการเน้นมากขึนกว่าเดิม
4. ยังมีการใช้ยาสตรี หลังคลอดในอัตราที.สูงพอสมควร จึงควรให้ความสําคัญและห้ามรับประทาน
อย่างจริ งจัง ให้สอดคล้องกับการรณรงค์ส่งเสริ มการเลียงทารกด้วยนมมารดา เนื. องจากทารกที.กินนมมารดา
ที.ใช้ยาสตรี หลังคลอดจะได้รับสารที.เป็ นอันตราย และในปั จจุบนั ยังคงมีการจําหน่ายและโฆษณายาประเภท
นีอย่างเป็ นปกติ และประชาชนยังคงเห็นผลเสี ยของการใช้ยานีไม่ชดั เจนนัก
5. การเลียงทารกด้วยนมมารดาตังแต่แรกเกิด แม้จะมีอตั ราที.สูงขึนเรื. อยๆ ในแต่ละปี แต่การได้รับ
นมแม่อย่างเดี ยวอย่า งน้อย 6 เดื อนอาจมี อตั ราที. ต. าํ กว่า เนื. องจากมารดาที. ต้องทํางานนอกบ้านอาจจะ
เปลี.ยนเป็ นให้นมผสมกับลูกเมื.อตนเองต้องกลับไปทํางาน จึงควรให้ความใส่ ใจกับกลุ่มนี เป็ นพิเศษเนื. องจาก
มีทศั นคติที.ดีต่อการให้นมมารดาอยูแ่ ล้ว แต่อาจต้องได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําเมื.อต้องการให้นม
มารดาหลังจากที.ตอ้ งกลับไปทํางาน
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั) งต่ อไป
1. ควรศึกษาสาเหตุของการตังครรภ์ในวัยรุ่ นว่าเกิดจากพฤติกรรมทางเพศหรื อความไม่เข้าใจการ
ป้ องกันการตังครรภ์
2. ควรศึกษามารดาวัยรุ่ นว่าหลังจากการตังครรภ์นีแล้วมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตทางเพศเปลี.ยนไป
หรื อไม่ เพื.อหาทางป้ องกันการตังครรภ์ซาอี
ํ กในรายเดียวกัน
3. ควรศึกษาปั จจัยที.ทาํ ให้หญิงหลังคลอดใช้ยาสตรี หลังคลอดบุตร หรื อศึกษาทัศนคติต่อยาสตรี
ของครอบครัวหญิงหลังคลอด

4. ควรศึกษาอัตราการเปลี.ยนมาเลียงลูกด้วยนมผสมของมารดาที.ทาํ งานนอกบ้านหลังลาคลอด
3 เดือน และศึกษารู ปแบบและวิธีการที.จะสามารถคงให้นมมารดาหลังจากไปทํางานนอกบ้าน

เอกสารอ้างอิง
กฤษดา เรื องอารี ยร์ ัชต์. (2554). การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลียนผู้รับทุนโครงการร่ วมสร้ าง
ชุมชนและท้ องถินน่ าอยู่ภาคใต้ . เข้าถึงเมื.อ 20 สิ งหาคม 2554, จาก http://prachatai.com/
journal/2011/08/36669.
ขวัญวงศ์ พิกุลทอง. (2553). การเสวนา “Stop Teen Mom หยุดการตั9งครรภ์ ไม่ พร้ อมในวัยรุ่ น”. เข้าถึงเมื.อ 20
สิ งหาคม 2554, จาก http://archive.voicetv.co.th/content/22895.
นภา เศรษฐกร. (2554). ไทยรั ฐออนไลน์ . เข้าถึงเมื.อ 20 สิ งหาคม 2554, จาก http://www.thairath.co.th/
content/edu/197166.
บุญตา สุ ขวดี. (2545). ความเครี ยดและการแสดงบทบาทการเป็ นมารดาในมารดาวัยรุ่ นครรภ์ แรกหลังคลอด.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก, มหาวิทยาลัยมหิ ดล.
วิทยา ถิฐาพันธ์. (2553). อายุของแม่ กับการตั9งครรภ์ . เข้าถึงเมื.อ 15 สิ งหาคม 2554, จาก http://www.si.
mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=509.
วราธิ ป โอทกานนท์. (2554). ถึงจะอายุมากแต่ ก็ "ตั9งครรภ์ " อย่ างปลอดภัยได้ . เข้าถึงเมื.อ 15 สิ งหาคม 2554,
จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/22965.
วราธิ ป โอทกานนท์. (2554). เตือนระวัง! ตั9งครรภ์ อายุมาก แนะวิธีปฏิ บัติลดความเสี ยง. เข้าถึงเมื.อ 20
สิ งหาคม 2554, จาก http://www.tddf.or.th/tddf/prevention/readart.php?id=00186&disid=08.
ศิรินนั ท์ กิตติสุขสถิต. (2554). แฉเพศศึกษาไร้ ผลสกัดเซ็กซ์ ก่อนวัย. เข้าถึงเมื.อ 20 สิ งหาคม 2554, จาก
https://suchons.wordpress.com/2011/07/02.
สายฝน ชวาลย์ไพบูลย์. (2554). จริ งหรื อ! ความเชื อขณะตั9งครรภ์ (ตอนที 2). เข้าถึงเมื.อ 15 สิ งหาคม 2554,
จาก http://www.si.mahidol.ac.th/Th/department/obstretrics_gynecology/dept_detail.asp?a_id=761.
สํานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ 8 จ.ลพบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน. คงของมนุษย์. (2554). การป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการ ตั9งครรภ์ ไม่ พร้ อมในวัยรุ่ น
จ.กําแพงเพชร. เข้าถึงเมื.อ 20 สิ งหาคม 2554, จาก http://www.thairath.co.th/content/ edu/197166.
สํานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข. (2554). ร้ อยละของแม่ คลอดบุตรอายุ 10-19
ปี พ.ศ. 2547-2552. เข้าถึงเมื.อ 20 สิ งหาคม 2554, จาก http://rh.anamai.moph.go.th/
all_file/stitic/percent10_19y.pdf.

