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บทคัดยอ

ผลการศึกษาแสดงใหเห็น “การปรับเปลีย่ นตนเอง
เพือ่ เปนแม” เปนกระบวนการจิตสังคมเบือ้ งตนของนักเรียน
ที่ตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจเพื่อปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนแม
ทีด่ ใี นการเลีย้ งดูลกู ความรูส กึ ของการเปนแมขณะตัง้ ครรภ
คือ การอยูก บั ความกลัวและความไมมนั่ ใจ อันเปนเงือ่ นไข
สาเหตุชกั นําใหนกั เรียนทีต่ งั้ ครรภมกี ารสวมบทบาทเตรียม
พรอมเพือ่ เลีย้ งดูลกู ทีจ่ ะเกิดมา ดวยการสรางความมัน่ คง
ปลอดภัยเพือ่ แมและลูก ประกอบดวย การสรางความมัน่ คง
ปลอดภัยดานรางกายและจิตใจ และการสรางความมัน่ คง
ปลอดภัยในบทบาทใหม

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทฤษฎีพื้นฐานนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่ออธิบายกระบวนการของการเปนมารดา
ในระยะสวมบทบาท: เตรียมพรอมเพือ่ เลีย้ งดูลกู ในนักเรียน
ทีต่ งั้ ครรภโดยไมไดตงั้ ใจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกพรอมกับการวิเคราะหขอ มูลดวยวิธกี ารเปรียบเทียบ
ตลอดเวลาและการใหรหัส สิ้นสุดเมื่อทฤษฎีพื้นฐานที่ได
มีความอิ่มตัวตามหลักการเลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี มีผูให
ขอมูลจํานวน 22 คน
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Abstract
The purpose of this qualitative research was to explain the process of being a mother in the phase of
taking role: preparing for childbearing in unintended pregnant schoolgirls. Grounded theory method was
used in this study. The gathering data was employed in-depth interviews in accordance to the objective,
and data analysis was done using the constant comparative method and coding, which data was collected
with the principles of theoretical sampling until theory saturation from the 22 participants.
The finding was as follows. “Self transformation to be a mother” was the basic social psychological
process for the schoolgirls who become unintentionally pregnant and to be a mother. The experience of
feeling as a mother during pregnancy was “living with fear and insecurity”. It was the causal conditions which
led mother to perform a new role in order to prepare for childbearing. These new roles included the creation
of physical and psychological security, and the promotion of confidence in the new role as a mother.

ความสําคัญของปญหา
การเปนมารดาของนักเรียนทีต่ งั้ ครรภโดยไมไดตงั้ ใจ
เปนภาวะวิกฤตชวงหนึง่ ของชีวติ ทีผ่ เู ผชิญกับสถานการณนี้
ตองพยายามแกปญ
 หา ปรับตัว และเปลีย่ นผานสูบ ทบาท
ใหม มารดาวัยรุน อายุตาํ่ กวา 20 ปสว นใหญไมมคี วามพรอม
ในการเปนมารดา หากเปนการตัง้ ครรภโดยไมไดตงั้ ใจ ทําให
ไมพรอมตอการตัง้ ครรภและการมีบตุ ร (Pungbandkadee,
2007) ไมมคี วามมัน่ คงในดานเศรษฐกิจ จําเปนตองพึง่ พา
ครอบครัว และการชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร (Littleton
& Engebretson, 2002) มีความสามารถในการเปนมารดา
ที่จํากัด และมีความเสี่ยงสูงในการเปนมารดามากกวา
วัยผูใหญ (Mercer, 1995; Pungbandkadee, 2007)
เนื่องจากไมมีวุฒิภาวะทางจิตใจเพียงพอ มีความพรอม
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมนอยกวา และมีความตองการ
ตามพัฒนาการวัยรุนของตนเองซึ่งอาจขัดแยงกับความ
ตองการของบุตร การปฏิบัติพัฒนกิจของการเปนมารดา
กับพัฒนกิจของวัยรุน (Littleton & Engebretson, 2002;
Pungbandkadee, 2007) มีความรู และทักษะในการดูแล
บุตรไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิง่ การกระตุน พัฒนาการ

ดานจิตสังคมของบุตรไมเพียงพอ (Klima, 2003; Pillitteri,
2010) รวมถึงความสามารถในการคิดและแกปญหาของ
มารดาวัยรุน อาจไมเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในมารดา
วัยรุนที่ไมไดรับการชวยเหลือสนับสนุน ดังนั้นการเปน
มารดาวัยรุน จึงมีภาวะเสีย่ งตอสุขภาพของมารดาและบุตร
คุณภาพของการเปนมารดา และการเลีย้ งดูบตุ รในระยะยาว
“มารดาวัยรุน ” เปนปญหาสําคัญในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทย จากสถิติของมารดาวัยรุนที่เพิ่มสูงขึ้น
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กระทรวงสาธารณสุข (2554)
พบวา อัตราของมารดาคลอดบุตรอายุ 10-19 ป เพิม่ สูงขึน้
จากรอยละ 13.9 ในป 2547 เปนรอยละ 16.5 ในป 2554
โดยสวนใหญรอยละ 80.8 ตั้งครรภในชวงอายุ 18-19 ป
ที่สําคัญหญิงวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณเปนชวงของ
วัยเรียน การพัฒนาระบบการศึกษาเพือ่ มุง พัฒนาคุณภาพ
ประชากร มีผลใหวัยรุนจําเปนตองใชชีวิตอยูในระบบการ
ศึกษานานขึน้ วัยรุน สวนใหญจงึ อยูใ นกลุม วัยเรียน ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงทางดานพัฒนาการของวัยรุนที่เขาสู
วัยเจริญพันธุเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมน
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รางกายทีเ่ พิม่ ขึน้ ทําใหวยั รุน มีความสนใจและความตองการ
ทางเพศ การเปลีย่ นแปลงดานสังคม วัฒนธรรมทีเ่ ชือ่ มโยง
กับพฤติกรรม ความคิด ความเชือ่ และคานิยมในเรือ่ งเพศ
ทีเ่ ปดกวาง การยอมรับการมีเพศสัมพันธกอ นแตงงานของ
วัยรุนจึงมีมากขึ้น อิทธิพลจากระบบการสื่อสาร การไดรับ
แรงกระตุน จากสือ่ ทีน่ าํ เสนอยัว่ ยุใหวยั รุน อยากรูอ ยากลอง
ในเรื่องเพศ อีกทั้ง อัตราการคุมกําเนิดที่ตํ่า และการใชวิธี
การคุมกําเนิดทีไ่ มมปี ระสิทธิภาพ (สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล,
2550) ดังนัน้ โอกาสทีว่ ยั รุน จะมีเพศสัมพันธ และตัง้ ครรภ
ระหวางเรียนจึงเพิม่ ขึน้ (ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา, ชาย โพธิสติ า,
กฤตยา อาชวนิจกุล, อุมาภรณ ภัทรวาณิชย, เฉลิมพล
แจมจันทร, กุลวีณ ศิริวัฒนมงคล, ปาณฉัตร ทิพยสุข และ
สุภางค จรัสสิทธิ, 2553) การตั้งครรภของวัยรุนในเขต
สาธารณสุขที่ 4 และ 5 (2552) พบวาหญิงตั้งครรภวัยรุน
อายุตํ่ากวา 20 ป มีจํานวน 283 คน ตั้งครรภในชวงที่เปน
นักเรียน/นักศึกษารอยละ 32.5 Neamsakul (2008) ศึกษา
การตัง้ ครรภทไี่ มไดตงั้ ใจในวัยรุน ไทย อายุ 14-19 ป จํานวน
20 คน พบวา รอยละ 75 ตัง้ ครรภระหวางเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1-3 รอยละ 55 หยุดเรียนกลางคันเมื่อตั้งครรภ และ
รอยละ 45 พยายามทําแทงแตไมสาํ เร็จ นักเรียนทีต่ งั้ ครรภ
และตัดสินใจดํารงครรภตอ จําเปนตองปรับตัวตอการ
ยอมรับการตั้งครรภ และการเปลี่ยนผานสูการเปนมารดา
กอนวัยอันควร
ขณะที่การตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจของนักเรียนใน
ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ และมีปญ
 หาซับซอน อีกทัง้ เปนสภาวะ
ที่ยากลําบากตอการเปลี่ยนผานสูการเปนมารดา แตองค
ความรูที่ผานมา ยังไมมีการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับการ
ตัง้ ครรภและการเปนมารดาในกลุม วัยรุน ทีเ่ ปนนักเรียนใน
บริบทสังคมไทยทีม่ วี ฒ
ั นธรรม ความเชือ่ ประเพณี บรรทัดฐาน
กฎหมาย และแหลงประโยชนทางสังคมอันอาจแตกตาง
จากสังคมตะวันตก ผูว จิ ยั จึงศึกษาเรือ่ งนี้ ผลการศึกษาจะ
เปนประโยชนตอการนําไปใชดูแล และสงเสริมศักยภาพ
การเปนมารดาของนักเรียนทีต่ งั้ ครรภโดยไมไดตงั้ ใจตอไป

อธิบายกระบวนการของการเปนมารดาในระยะ
สวมบทบาท: เตรียมพรอมเพื่อเลี้ยงดูลูกในนักเรียนที่
ตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจ นับตั้งแตรับรูวาตั้งครรภถึงระยะ
4 เดือนหลังคลอด

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ทฤษฎีพื้นฐาน (Grounded theory)
ผูใ หขอ มูลหลัก คือ มารดาหลังคลอดทีต่ งั้ ครรภโดย
ไมไดตั้งใจในระหวางเปนนักเรียนที่มีอายุนอยกวา 20 ป
บริบูรณในวันสัมภาษณครั้งแรก อยูในชวงระยะเวลาหลัง
คลอดบุตร 6 - 16 สัปดาห มีสญ
ั ชาติไทย ไมตดิ สารเสพติด
ไมมคี วามบกพรองทางจิตหรือสติปญ
 ญาทีเ่ ปนอุปสรรคใน
การติดตอสือ่ สารตามลักษณะอาการทางการแพทย มีความ
สามารถในการรับรู และสื่อสารภาษาไทยไดเปนอยางดี
เปนการคลอดบุตรครั้งแรกและบุตรมีชีวิตรอด ไมมีภาวะ
แทรกซอนทีร่ นุ แรงจากการตัง้ ครรภหรือภายหลังคลอด เชน
ตกเลือด ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
ติดเชื้อเอชไอวี และภาวะซึมเศราหลังคลอด การเลือก
ผูใ หขอ มูลหลักใชเทคนิคการบอกตอ (Snowball sampling)
จากการพูดคุย และสอบถามกับคนในชุมชนไดแก ผูนํา
ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
และจากผูใ หขอ มูลหลักโดยตรงภายหลังสัมภาษณแลวเสร็จ
เครื่องมือวิจัย ผูวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกตามแนว
คําถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงคของการวิจัย
และทดลองใชกับผูใหขอมูลจํานวน 3 คน พรอมปรึกษา
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนพิ นธทมี่ คี วามชํานาญในดาน
เนื้อหา และระเบียบวิธีการวิจัย แนวคําถาม เชน ชวยเลา
ประสบการณของการเปนแมนบั ตัง้ แตรบั รูว า ตัง้ ครรภจนถึง
ตอนนี้ใหฟงไดไหม? เมื่อทราบวาตั้งครรภรูสึกอยางไร?
รูส กึ เปนแมตงั้ แตเมือ่ ไหร? เมือ่ เปนแมแลวชีวติ ของคุณเปน
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อยางไร? ในฐานะที่เปนแม คําวา “แม” มีความหมายตอ
คุณอยางไร? หากจะบอกเลาประสบการณการเปนแมของ
ตนเองที่เผชิญมาใหใครสักคนฟง อยากจะบอกอะไร?
เปนตน แบบบันทึกไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
แบบบันทึกภาคสนาม (Field notes) แบบบันทึกสะทอนคิด
(Reflection notes) แบบบันทึกรหัส (Code notes) แบบ
บันทึกเชิงปฏิบตั กิ าร (Operational notes) และแบบบันทึก
เชิงทฤษฎี (Theoretical notes) และใชเครื่องบันทึกเสียง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการระหวาง
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2555
การศึกษาทําในพืน้ ทีข่ องจังหวัดหนึง่ ในตอนกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เก็บรวบรวมขอมูล ในแผนกวางแผน
ครอบครัว ในโรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง แผนกหองคลอด
และหลังคลอด ในโรงพยาบาลชุมชน 1 แหง และในชุมชน
ที่เปนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลทั้ง 2 แหง
การพิทักษสิทธิของผูใหขอมูล การศึกษานี้ได
ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 2-12-2553 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 และ
คณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัย ประจําโรงพยาบาล
ทีท่ าํ การศึกษา และไดรบั อนุญาตใหเก็บขอมูลจากผูอ าํ นวยการ
โรงพยาบาล และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูวิจัยได
รักษาความลับของขอมูลรายบุคคลและนําเสนอผลการ
วิจยั โดยภาพรวม ผูใ หขอ มูลยินดีใหขอ มูล และไดรบั อนุญาต
ใหเขารวมการศึกษาจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง และ
ใหสิทธิ์ในการยุติการเขารวมวิจัยโดยไมมีผลกระทบใดๆ
หลังจากผูวิจัยไดรูจักกับผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยได
สรางสัมพันธภาพ แนะนําตัว ทําการนัดหมายวันเวลาและ
สถานที่ในการสัมภาษณตามความสะดวกของผูใหขอมูล
ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก รวมกับการสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม ทําการบันทึกเสียง ขณะสัมภาษณและ ภาย
หลังการสัมภาษณไดบันทึกภาคสนาม บันทึกสะทอนคิด
และทําการถอดเทปบันทึกเสียง ทําการบันทึกเชิงรหัส

เชิงปฏิบตั กิ าร และเชิงทฤษฎี เก็บรวบรวมขอมูลตามหลักการ
เลือกตัวอยางเชิงทฤษฎี จนกระทั่งทฤษฎีพื้นฐานที่ไดมี
ความอิม่ ตัว (Theoretical saturation) จึงยุตกิ ารเก็บรวบรวม
ขอมูล มีผูใหขอมูล จํานวน 22 คน ใชเวลาสัมภาษณ 27
– 95 นาทีตอครั้ง
การวิเคราะหขอ มูล ทําพรอมกับการรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชแนวคิดของ Strauss และ Corbin (1998) ในการ
ใหรหัสแบบเปดกวาง (Open coding) แบบแนวคิดทีส่ มั พันธ
กัน (Axial coding) และแบบคัดสรร (Selective coding)
รวมกับการเขียนบันทึกการวิเคราะหผลเบื้องตนและแนว
คําถามในการสัมภาษณครั้งตอไป
การตรวจสอบความนาเชือ่ ถือ ผูว จิ ยั ยึดเกณฑของ
Strauss และCorbin (1998) โดยคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก
ที่มีประสบการณตรง เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล
ทีห่ ลากหลายและหลายวิธี ใชแนวคิดทีห่ ลากหลาย ในการ
ทําความเขาใจประสบการณของผูใ หขอ มูล มีการตรวจสอบ
ขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก (Member checks) ใหความ
สนใจตอกรณีทแี่ ตกตาง (Negative case) ใชวธิ กี ารวิเคราะห
เปรียบเทียบตลอดเวลา (Constant comparative method
of analysis) ทัง้ ในขณะสัมภาษณ และในชวงการวิเคราะห
ขอมูล ภายหลังการสัมภาษณ มีการตรวจสอบโดยผูทรง
คุณวุฒิ (Peer debriefing) โดยนําผลการวิเคราะหใน
ภาพรวมใหพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2 คน ทีม่ ปี ระสบการณ
ในการดูแลมารดาวัยรุน ในแผนกหองคลอด และหลังคลอด
มามากกวา 10 ป อาจารยพยาบาล จํานวน 1 คน ที่มี
ประสบการณในการทําวิจัยดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบทฤษฎีพื้นฐาน ชวยวิพากษทฤษฎีพื้นฐานที่คนพบที่
สําคัญ

ผลการวิจัย
ผูใหขอมูลหลัก มีอายุระหวาง 14-18 ป รอยละ
45.5 มีอายุ 18 ป ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 86.4
มีสถานภาพสมรสคู มีสามีและแตงงานตามประเพณี
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แตไมไดจดทะเบียนสมรส ขณะตั้งครรภกําลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 31.8 ตอนปลายรอยละ
31.8 และประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 36.4 ทุกคน
ไมมอี าชีพและรายได รอยละ 63.6 ขณะตัง้ ครรภ และภาย
หลังคลอดยังคงพักอาศัยรวมกับบิดามารดาของตนเอง
รอยละ 95.5 ตัง้ ครรภครัง้ แรก รอยละ 77.3 คลอดปกติทาง
ชองคลอด บุตรเปนหญิงและชายรอยละ 45.5 และ 54.5
ตามลําดับ และรอยละ 54.5 มีมารดาเปนบุคคลหลักทีช่ ว ย
เลี้ยงดูบุตร
ผูใ หขอ มูลมีกระบวนการปรับเปลีย่ นตนเองเพือ่ เปน
แมทไี่ มสามารถกลับสูส ภาวะเดิมเหมือนกอนตัง้ ครรภ และ
สรางตัวตนใหมเพือ่ รับและทําบทบาทของการเปนแม โดย
มีการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม เพื่อพัฒนา
ความสามารถและใชศักยภาพของตนเองมากขึ้นใหเปน
แมที่สามารถเลี้ยงดูลูกได ในกระบวนการนี้ เมื่อเขาสูการ
เปนแมดวยความเต็มใจพบวา ความรูสึกของการเปนแม
ขณะตัง้ ครรภ คือ “การอยูก บั ความกลัวและความไมมนั่ ใจ”
ประกอบดวย กลัว และหวงสุขภาพของลูกในครรภ ภายหลัง
การยอมรับทารกในครรภ และการเปนแมของตนเอง ตลอด
ระยะเวลาของการตัง้ ครรภ ผูใ หขอ มูลรูส กึ กลัว และหวงใย
สุขภาพของลูกในครรภ ไดแก กลัวลูกพิการ เพราะหมายถึง
ภายหลังเกิด ลูกจะชวยเหลือตนเองไดนอ ย พอแมตอ งดูแล
มากขึน้ และสงสารลูกเพราะแตกตางจากคนอืน่ เปนความ
กลัวตอ “ความไมสมบูรณแบบ” รวมถึง “กลัวลูกเสียชีวิต”
ซึ่งเปนความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากการแทง หรือ
ลูกตายในครรภ เปนความรูส กึ ไมมนั่ คงปลอดภัยทางดาน
จิตใจถึงการพลัดพราก หรืออาจสูญเสียลูก รวมถึงกลัว
อันตรายจากคลอดตอแมและลูก ไดแก กลัวความเจ็บปวด
ไมมีแรงเบง หรือคลอดเองทางชองคลอดไมได กลัวการ
ผาตัดคลอด รวมถึงกลัวความตายที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งแม
และลูก โดยความกลัวนีส้ นิ้ สุดลงเมือ่ การคลอดไดยตุ ิ และ
ลูกปลอดภัย ตลอดจนไมมั่นใจตอการดูแลลูก เพราะไมมี
ประสบการณ และทักษะ ความกลัวและความไมมั่นใจนี้

เปนเงื่อนไขสาเหตุชักนําใหผูใหขอมูลมีการสวมบทบาท
เตรียมพรอมเพื่อเลี้ยงดูลูกและรับบทบาทใหมดวยความ
มั่นใจ ดังนี้
1. สรางความมัน่ คงปลอดภัยดานรางกายและ
จิตใจ เมื่อรับรูวาลูกในครรภจะไดรับสิ่งตางๆ จากแมทั้ง
อาหาร อารมณ และความรูส กึ ดังนัน้ สุขภาพและพฤติกรรม
ของแมจงึ มีผลตอสุขภาพของลูกในครรภดว ย ขณะเดียวกัน
สุขภาพของลูกในครรภก็กระทบตอสุขภาพของแม หาก
ผูใหขอมูลดูแลตนเอง และมีสุขภาพดี ลูกก็จะสมบูรณ
แข็งแรง และหากลูกในครรภมีสุขภาพดีสมบูรณแข็งแรง
ก็สบายใจ ลดความกลัว และวิตกกังวลตอสุขภาพลูกใน
ครรภ แตหากสุขภาพลูกในครรภไมสมบูรณ แข็งแรง ก็จะ
รูส กึ ทอ และเปนหวงลูกตลอดเวลา ดังนัน้ ผูใ หขอ มูลใสใจ
ดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อสุขภาพลูกในครรภ ปกปอง
อันตรายตอลูก และกระตุนพัฒนาการลูกในครรภ รวมถึง
ลดความกลัวเกี่ยวกับการคลอด ดังนี้
1.1 ใสใจไปฝากครรภเพือ่ ตรวจสุขภาพของ
แมและลูก ภายหลังที่ยอมรับสภาวะใหมผูใหขอมูลกลัว
และกังวลตอสุขภาพของทารกในครรภ และบนความเชื่อ
ที่วา หากดูแลสุขภาพของลูกใหดี คือ แข็งแรง สมบูรณ
ตั้งแตอยูในครรภ ภายหลังคลอดลูกก็จะแข็งแรง สมบูรณ
และเลีย้ งงาย ไมลาํ บากในการดูแล ดังนัน้ การไปฝากครรภ
จึงเปนการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ ซึ่งชวยบรรเทา
ความกลัว และกังวลได ดังผูใหขอมูลกลาววา “ไปฝาก
ครรภกค็ อื ตรวจเช็ครางกายของเราดวย ของลูกดวย ถาลูก
แข็งแรงเราก็มั่นใจวาเขา (ลูก) ออกมาเขาคงจะสมบูรณ
ก็เปนกําลังใจใหเรา สงเสริมไมใหเราคิดมากวาลูกจะเปน
อะไร ถาลูกแข็งแรงมันก็ตองดีตองสมบูรณ (คลอด) ออก
มาเขาก็จะเลี้ยงไมยาก เราก็ไมลําบากมากที่จะดูแลเขา
(ออกมาเขากะสิเลี้ยงบยาก เฮากะบลําบากหลายที่สิเบิ่ง
เขา) ถาเขาไมแข็งแรง ไมสมบูรณ เราก็จะคิดมาก สงสาร
ลูก” ดวยรับรูวาตนอายุยังนอย กังวลตอการคลอด และ
อันตรายทีอ่ าจสงผลตอลูกในครรภอนั เกิดจากสุขภาพของ
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ตนเอง จึงใสใจไปฝากครรภเพือ่ ใหแพทยตรวจและใหการ
ดูแล ดังผูใ หขอ มูลกลาววา “ถาไปฝากครรภกค็ อื ตรวจเช็ค
รางกายของเราดวย ของลูกดวย...ตรวจเช็ครางกายเรา
หมอก็จะตรวจเยี่ยว (นํ้าปสสาวะ) ตรวจเลือด ชั่งนํ้าหนัก
ตรวจวาเราเปนอะไรไหม เราจะคลอดลูกไดไหม ก็วาเรา
อายุยังนอยอยางนี้ ก็กลัวคลอดไมได แลวก็กลัวลูกเปน
อะไร...ก็หมอดูแลอยู เปนอะไรหมอก็จะไดดูแล ขึ้นอยูกับ
หมอละจา”
1.2 สงเสริมสุขภาพลูกในครรภทงั้ ดานรางกาย
และจิตใจอารมณ เมื่อผูใหขอมูลยอมรับทารกในครรภ
และการเปนแมของตนเองได จะมุงหวังใหลูกในครรภมี
สุขภาพสมบูรณแข็งแรงทัง้ รางกาย และจิตใจ จึงใสใจดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อสุขภาพลูกในครรภ ไดแกบํารุงลูกและ
รักษาสภาวะอารมณแมเพือ่ สภาวะอารมณทดี่ ขี องลูก โดย
1) บํารุงลูก ดืม่ นมและรับประทานอาหารทีเ่ ปนประโยชน
หรือคิดวาเปนสิ่งที่ดีสําหรับลูก เพื่อใหลูกเกิดมาสมบูรณ
แข็งแรง ดังคํากลาวของผูใหขอมูลวา “รัก หวง อยากให
เขา (ลูก) คลอดออกมาแข็งแรงสมบูรณ เราก็ตองบํารุง
ตองใหเขาแข็งแรงอยางนีน้ ะคะ เราก็บาํ รุงเอา กินนมหมด
ไปตั้งเยอะ ก็อยากใหเขาแข็งแรงสมบูรณ” “ก็พอรูวาจะ
เอาไวแลว (เอาลูกไว) ก็ไมไดคดิ อะไร ก็มแี ตคดิ วาจะบํารุง
ในทองใหดีอยางนี้จา ก็คิดจะเอาไวแลวก็ไมทําลายคะ ก็
คือบํารุงไปอยางเดียว เขา (ลูก) จะไดแข็งแรง ไมเปนอะไร...
ก็กนิ นมคะ ไมกนิ นํา้ อัดลม ไมกนิ เผ็ดนะคะ” “เมือ่ เรายอมรับ
จะเปนแมคนนี่ เราตองบํารุงเขา (ลูก) หาสิ่งดี ๆ มาบํารุง
ลงไปใหเขาแข็งแรงสมบูรณ เพราะวาเรายอมรับที่จะเอา
เขาไว” และ 2) รักษาสภาวะอารมณแมเพื่อสภาวะ
อารมณทดี่ ขี องลูก โดยทําจิตใจใหสบายไมเครียด อารมณ
ดี บนความเชื่อที่ไดรับการถายทอดจากคนอื่น เชน ผูเฒา
ในชุมชน และแมของผูใหขอมูล ที่เชื่อวา “หากแมเปน
อยางไรลูกจะเปนอยางนั้น” ดังผูใหขอมูลกลาววา “ตอน
ทองก็ไมหงุดหงิด ก็ผูเฒาบอกวาถาเราเปนยังไงลูกเราจะ
เปนยังงัน้ (กะซุมผูเ ฒาเพิน่ วา ถาเฮาเปนจัง่ ไดลกู เฮากะสิ

เปนจั่งสั้น) ถาเอาแตใจลูกก็จะเอาแตใจเหมือนกันยังงี้คะ
ก็ไมเครียด ไมหงุดหงิด พยายามใหอารมณดนี ะคะ ลูกจะ
ไดอารมณดดี ว ย” “แมกบ็ อกเนาะวาไมตอ งเครียด ไมตอ ง
อะไร หงุดหงิดยังงี้ หามเครียด หามโกรธ ใหอารมณดี
ตลอดนัน่ ละ ก็ถา เราอารมณดี ลูกเราก็จะอารมณดยี งั งีน้ ะ”
1.3 ปกปองอันตรายตอลูก โดยปฏิบตั ติ าม
หลักการทางการแพทย และความเชื่อที่ตนยึดถือ ไดแก
หลีกเลีย่ งการกินยาขณะตัง้ ครรภ และการฆาสัตว เพรากลัว
ผลของยาและเวรกรรมจากการฆาสัตวทาํ ใหลกู พิการ หรือ
เจ็บปวย ระมัดระวังในการรับประทานอาหาร การเดินทาง
และการทํากิจกรรม เพื่อปองกันการแทง และอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นตอลูกในครรภ ดังคํากลาวของผูใหขอมูล ตอ
ไปนี้ “ก็ดูแลตัวเองตลอด กลัวกินอะไรลงไปจะทําใหเขา
พิการ เวลาเปนไขเปนหวัดอะไรยังงี้ ยาก็ไมกิน...กลัวลูก
ไมสมบูรณ พิการ ฆาอะไรก็ไมอยากฆา ฆาปลา ฆากบ
ทํากับขาวอยางนี้ กลัวลูกเราจะเปนอะไร ไมครบ หรือเจ็บปวย
เปนบาปเปนกรรมมาเกิดกับลูก” “แตกอนเราไมไดทอง
หนอะ เราก็กนิ เทีย่ ว เลน ไปโรงเรียน พอมีเขามันก็เหมือน
ไมใชตวั คนเดียว มันก็หว ง กินอะไรก็อยากใหเขาไดกนิ อิม่
ยังงี้นะจา แลวก็ตองระมัดระวังมากขึ้น ไมเหมือนแตกอน
หนูจะกินเผ็ดมาก สมตําอยางนี้ หนูกบ็ อกเผ็ด ๆ เลย เดีย๋ วนี้
ของเผ็ด ของดอง นํ้าอัดลม หรืออะไรที่มีแอลกอฮอลหนูก็
ไมกิน เปนหวงเขานะคะ กลัวลูกเปนอะไร กินแตของดี ๆ
พูดงาย ๆ กินแตของบํารุง แลวเวลาไปไหนมาไหนก็ระวัง
ขับมอเตอรไซคอยางนี้ ถนนมันไมดเี ปนหลุมเปนบอ ก็คอ ย ๆ
ขับระมัดระวัง ไมใหกระทบกระเทือน เวลาตกหลุมที โอย!
ลูกจะแทงไหมเนี่ย (ลูกจะหลูซะหนอ) ยกของหนักอะไร
อยางนี้หนูก็ไมทํา หวงความปลอดภัยของเขา อะไรที่ไม
ควรทํา เราก็ไมทํา หลีกเลี่ยงไมทํางานหนัก กลัวแทง”
1.4 กระตุน พัฒนาการลูกในครรภ ผูใ หขอ มูล
สนใจกระตุนพัฒนาการของลูกตั้งแตอยูในครรภ โดยการ
อานหนังสือ อานนิทานใหลูกฟง ดวยเชื่อวาลูกเกิดมาจะ
ไดฉลาด ความเชื่อนี้ไดรับจากหญิงที่เคยมีประสบการณ
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มีลูกมากอนและจากสื่อโทรทัศน ดังผูใหขอมูลกลาววา
“คนทีเ่ ขามีลกู มากอนเราอยางนีน้ ะ เขาวาเลานิทานใหฟง
ลูกเกิดมาแลวมันจะไดฉลาด หนูก็เอามาอานใหลูกฟง”
“ก็หาหนังสือหาอะไรมาอานใหเขา (ลูก) ฟง เขาวาอาน
หนังสือนี่จะใหเด็กนอยสมองดีฉลาดนะ เราก็ตองหามา
อาน...ก็ดูจากรายการโทรทัศนนะคะ เขาวาอานหนังสือ
อานนิทานใหลูกฟง ลูกจะไดฉลาด”
1.5 ลดความกลัวจากการคลอด ดวยความ
รูส กึ ตืน่ เตนรวมทัง้ กลัวตอการคลอดและอันตรายทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นทั้งตอแมและลูก ผูใหขอมูลมีวิธีลดความกลัวโดย
1) เลา ระบาย หาขอมูล จากผูห ญิงทีเ่ คยมีประสบการณ
ในการคลอดมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากมารดาของ
ตนเอง เพื่อลดความตื่นเตน และความกลัว “...มันก็ผอน
ลง (ความกลัว) จากทีเ่ ราไดเลา ไดระบาย ไดถามแม ถาม
เกือบทุกวัน ถามแลวถามอีก คิดทุกวัน ตื่นเตน แลวก็นึก
กลัวดวย ก็ถามแมบอยมาก” “ถามแมเรื่องเบงคลอดเปน
ยังไง มันตองเบงยังไง ก็คือ แมคลอดเอง ก็คือ ถาม ถาม
ทุกอยางนั่นแหละ (สอ) วาเปนยังไง มีความรูสึกยังไง ให
เราลด ๆ ความกลัว กับความตืน่ เตนลงบาง...ก็นกึ ภาพไป
ตามแมพูด ก็นึกภาพไปดวยตามแมเลาประสบการณ มัน
ก็ลดความกลัวลงบาง” “ถามพีท่ เี่ คยคลอดมากอน วาเปน
ยังไง แตมันก็ยังกลัวอยู พี่เขาบอกวาไมเปนอะไร ตอนผา
(ผาตัดคลอดทางหนาทอง) จะไมรูสึก แตจะเจ็บมากตอน
หลังผาสองถึงสามวันแรก” และ 2) พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพือ่ ปกปองคุม ครองใหปลอดภัยทัง้ แมและลูก ดังผูใ หขอ มูล
กลาววา “แม (แฟน) บอก สวดมนตบอกเจาที่สิ่งศักดิสิทธิ์
ทุกวัน เพราะกลัวการคลอด สวดมนตขอใหคลอดเองใหได
ขอใหมีแรงเบง ขอใหลูกเกิดมาครบทุกอยาง ขอใหสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ชวยเหลือคุมครอง ใหปลอดภัยทั้งแมและลูก ก็
มันกลัวทุกอยางเลย” “ตอนเย็น ยายก็บอกวากอนจะนอน
นี่สวดมนตหนอยนะ…ยายวา ใหหนูสวดมนต ยายก็เอา

หนังสือสวดมนตใหหนู สวดมนตยงั งีก้ จ็ ะคลอดลูกงาย ขอ
พรจากพระจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังงี้นะ ใหคุมครอง ใหคลอด
ลูกงาย ไมเปนอะไรทัง้ แมและลูกยังงีน้ ะ ยายบอกใหหนูทาํ
หนูก็เลยทําตาม”
2. สรางความมัน่ คงปลอดภัยในบทบาทใหม
ดวยความไมมั่นใจตอความสามารถในการดูแลลูก ผูให
ขอมูลจึงพยายามสรางความมั่นใจใหตนเองโดย แสวงหา
ความรู และสวมบทบาทฝกเลี้ยงลูก เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมทัง้ ดานความรู และทักษะกอนเผชิญสถานการณ
จริงภายหลังคลอด ดังนี้
2.1 แสวงหาความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
และการสงเสริมพัฒนาการของลูกตั้งแตอยูในครรภ
ซึง่ เปนการเรียนรูก ารเปนแมขณะตัง้ ครรภ จากการซักถาม
ผูร หู รือผูท มี่ ปี ระสบการณ และการอานหนังสือ โดยเปนการ
เตรียมความพรอมดานความรู เพื่อรับบทบาทใหมที่ตอง
เผชิญภายหลังคลอด ดังตัวอยางคํากลาวตอไปนี้ “รูวาตัว
เองมีลูกก็เลยเริ่มสอบถามผูเฒายังงี้นะจา เพิ่น (ผูเฒา)
มีประสบการณ สอบถามวาเปนยังไง คลอดออกมาจะเจ็บ
ไหม เปนยังไง เลี้ยงลูกยากไหม เลี้ยงยังไง มันรองไหอะไร
ยังงี้จะทํายังไง ก็ชอบถามผูเฒา ไปไหนก็จะถาม ไปบาน
ยานีก่ ไ็ ปถามวาเปนยังไง เลีย้ งยากไหม ก็ถามก็เรียนรูจ าก
ผูเฒาตอนทอง...มันก็คิดวาลูกออกมาเราก็ตองทํายังงั้น”
“ก็ไปยืมหนังสือมาอานจากคนที่เขาเคยมีประสบการณ
เขาคลอดแลวนะคะ อยูบ า นหลังนีก้ ไ็ ปถามเขา (ผูใ หขอ มูล
ชี้ไปบานที่กลาวถึง) เขาอานหลายเรื่อง ...เพราะอยากได
ความรูมากขึ้นกับการเลี้ยงลูก วาจะสรางสายใยยังไงให
เขาเติบโตมาเปนคนดีแข็งแรง มีความสุขกับเราคะ ก็อยาก
พัฒนาตัง้ แต อยูใ นทองเรามาเลยคะ อยากหาอาน ...ก็ไป
ถามคนที่ตั้งครรภมากอนวามีหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาการ
เด็กไหมยังงี้ก็มาอานคะ แลวถาแฟนพาไปเดินบิ๊กซีอะไร
ยังงีก้ จ็ ะเขารานหนังสือจะเขาไปหาเกีย่ วกับเรือ่ งครอบครัว
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การเลี้ยงลูกยังงี้คะ ก็ไดอานผาน ๆ มาหลายอยางคะ”
2.2 สวมบทบาทฝกเลีย้ งลูก เมือ่ ยอมรับการ
เปนแมของตนเองได ผูใ หขอ มูลมีการเตรียมตัวเพือ่ ใหมนั่ ใจ
ตอการทําหนาทีใ่ นบทบาทของแม โดยการฝกเลีย้ งลูกของ
คนอื่น เชน การอุม การเอานมใหลูก เพื่อเปนการตรียม
พรอมดานทักษะกอนเผชิญสถานการณจริงภายหลังคลอด
ดังผูใ หขอ มูลกลาววา “ตอนทองนีห่ นูกช็ อบเอาเด็กมาเลน
ดวย มาเลี้ยง มาอุม เอานมใหกินยังงี้นะคะ(นมชง) ก็ไมรู
เหมือนกัน มันแบบเห็นเด็ก เห็นลูกคนอืน่ ก็รกั ยังงี้ ก็อมุ เขา
มาเลนดวยยังงี้นะคะ อยากเอาแตลูกคนอื่นมาเลนดวย
หรือแบบไปเลนกับลูกเขาก็รกั เหมือนเปนลูกตัวเอง รักแบบนี้
นะคะก็อยากลองทําทําดูวา ลูกตัวเองออกมาก็คงทําแบบนี”้

สุขภาพตนเองดี สุขภาพของลูกในครรภกจ็ ะดีดว ย ตรงกัน
ขามหากสุขภาพของตนเองไมดี สุขภาพของลูกในครรภก็
จะไมดเี ชนกัน ดังนัน้ จึงแสวงหาการดูแลทางดานสุขภาพ
โดยใสใจไปฝากครรภ แสวงหาขอมูลที่สงเสริมสุขภาพแม
และสุขภาพลูก ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ สงเสริมสุขภาพ
ปกปองอันตรายตอลูกในครรภ และจัดการภาวะอารมณ
รวมถึงสอดคลองกับหลายการศึกษาทีพ่ บวา เมือ่ การตัง้ ครรภ
ถูกเปดเผยใหบุคคลอื่นรับรู และเมื่อหญิงตั้งครรภยอมรับ
การตัง้ ครรภของตนเองได จะเริม่ มีความสนใจ และพยายาม
ดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภเพิม่ ขึน้ โดยเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมตนเองเพือ่ สงเสริมสุขภาพและปองกันอันตราย
ตอลูกในครรภ เชน ระวังการลื่นลม หรือการเกิดอุบัติเหตุ
พยายามดูแลตนเองไมใหเจ็บปวย หลีกเลีย่ งการใชยาและ
สารเสพติด ลดหรือเลิกสูบบุหรี่ รวมถึงเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เลิกดื่มนํ้าอัดลม รับประทานอาหารที่สะอาด
และมีประโยชน หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองและมีรสจัด
เปนตน รวมถึงมีการเตรียมตัวเปนแม โดยการเตรียมตัว
สําหรับดูแลทารก ไดแก การแสวงหาขอมูล และการฝก
ทักษะเกีย่ วกับเทคนิคและวิธกี ารการดูแลเด็ก (Rentschler
2003; Kaiser & Hays, 2005; Neamsakul, 2008;
Muangpin, 2009)
ที่สําคัญคือเมื่อผูใหขอมูลเปดใจยอมรับการ
ตั้งครรภ และการเปนแมได ความรูสึกของการเปนแมจึง
ถูกเปดออก สัมพันธภาพระหวางผูใ หขอ มูลกับลูกในครรภ
จะพัฒนาอยางรวดเร็วกอใหเกิดความรัก ความผูกพันอยาง
ลึกซึง้ และตองการปกปองดูแลทารกในครรภ ซึง่ ความรูส กึ
ของการเปนแมทเี่ กิดขึน้ ดังกลาว เปนปจจัยสําคัญสงเสริม
ใหผูใหขอมูลเกิดแรงจูงใจในการเตรียม พรอมตอการทํา
หนาทีแ่ มใหดที สี่ ดุ ดังนัน้ การกระตุน ใหผใู หขอ มูลยอมรับ
สภาวะใหมไดเร็วรวมถึงกระตุนความรูสึกของการเปนแม
ใหถูกเปดออกโดยเร็วยอมนําไปสูการดูแลตนเองและลูก

การอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อยอมรับการตั้งครรภ ผูหญิงสามารถสราง
สัมพันธภาพกับทารกในครรภได ยอมรับการเปลีย่ น แปลง
การปรับตัวดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสัมพันธภาพ
กับบุคคลอืน่ ในสังคม รวมถึงการเริม่ เรียนรูบ ทบาทการเปน
มารดา มีการจินตนาการตอตนเองและบุตร การสังเกต
มารดาคนอืน่ ๆ และฝกบทบาทในการดูแลบุตร สอดคลอง
กับ Muangpin (2009) ที่พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภโดย
ไมไดตั้งใจจะหวงสุขภาพลูกในครรภ กลัวสุขภาพลูกใน
ครรภไมดี ดวยไมไดดแู ลตนเองในชวงแรกของการตัง้ ครรภ
การเคยยุติการตั้งครรภมากอน รวมถึงการรับรูวาตนเอง
อายุยงั นอย และกังวลในความสามารถเลีย้ งลูกของตนเอง
ดวยไมมคี วามมัน่ ใจในการดูแลลูก และความรูส กึ ไมพรอม
ในการเลีย้ งลูก Kantaruksa (2001) พบวา เมือ่ หญิงตัง้ ครรภ
โดยไมไดตั้งใจตัดสินใจตั้งครรภตอ การเปลี่ยนผานสูการ
เปนแมเหมือนหญิงทีต่ งั้ ใจตัง้ ครรภ คือ หวงสุขภาพตนเอง
และสุขภาพทารกในครรภ หญิงตัง้ ครรภดแู ลตนเองเพราะ
สัมพันธกับสุขภาพของทารกในครรภ กลาวคือ หากดูแล
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ในครรภเพือ่ เตรียมแมกอ นคลอดและเตรียมลูกกอนเกิดได
โดยเร็วอยางสัมพันธกัน ดังนั้น ชวงระยะเวลาที่สําคัญคือ
การเปดใจใหยอมรับการตั้งครรภใหเร็วที่สุด อันมีผลตอ
การตัดสินใจเขาสูก ารเปนแม และการสวมบทบาทการเปน
แมตอ ไป สอดคลองกับทฤษฎีการดูแลมนุษยของ Watson
ที่เชื่อวามนุษยเปนองครวม และมิติของจิตวิญญาณ และ
พลังภายในของบุคคล มีอทิ ธิพลตอกระบวนการดูแลมนุษย
(Wills, 2002) โดยมีเปาหมายการดูแลบุคคลใหมดี ลุ ยภาพ
ของจิตใจ รางกาย และจิตวิญญาณ หรือมีความสอดคลอง
กันระหวางตัวตนตามการรับรู (self as perceived; I) และ
ตัวตนตามประสบการณจริง (self as experience; Me)
หากไมสอดคลองกัน บุคคลก็จะเจ็บปวย หรือเสียดุลยภาพ
ดังนั้น เมื่อผูใหขอมูลยอมรับการตั้งครรภได และใหนิยาม
ความสัมพันธระหวางตนเองและทารกในครรภใหมในฐานะ
แมและลูก ตัวตนตามการรับรู คือ ฉันเปนแมกจ็ ะสมดุลกับ
ตัวตนตามประสบการณจริง คือสามารถสวมบทบาท หรือ
เรียนรู และกระทําหนาที่ของการเปนแมไดตอไป กลาวได
วากาย ใจ และจิตวิญญาณของผูใ หขอ มูลมีความสอดคลอง
กลมกลืนเปนหนึง่ เดียวกันในการยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ของรางกาย จิตใจ และการสวมรับบทบาทใหม ดังนั้น
ความรัก ความผูกพันที่มีใหกับลูกยิ่งมากขึ้น ยิ่งเปนแรง

จูงใจใหผูใหขอมูลใสใจดูแลตนเองเพื่อลูก

ขอเสนอแนะ
พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพสามารถนําผล
วิจัยไปใชในการใหสุขศึกษา และการจัดอบรมแกนักเรียน
ที่ตั้งครรภไมไดตั้งใจ อันนําไปสูการดูแลตนเองและลูกใน
ครรภเพือ่ เตรียมแมกอ นคลอดและเตรียมลูกกอนเกิด การ
ลดความกลัวและความวิตกกังวลเกีย่ วกับสุขภาพทารกใน
ครรภ และกระบวนการคลอด โดยการใหขอมูลที่หญิง
ตั้งครรภตองการ เชน การดูแลทารกแรกเกิด สุขภาพของ
ทารกในครรภ การสงเสริมพัฒนาการทารกในครรภ รวมถึง
การเตรียมความพรอมอยางมีสวนรวมระหวางพยาบาล
หญิงตัง้ ครรภ และครอบครัว ในขณะตัง้ ครรภ ขณะคลอด
และภายหลังคลอด เชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกันระหวางหญิงตัง้ ครรภ หรือผูท เี่ คยผานประสบการณ
การคลอดมากอน การจัดโปรแกรมเตรียมพรอมสําหรับ
การคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด รวมถึงเปนแนวทาง
ในการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการลดความกลัวตอการ
คลอด และการสรางความมั่นใจในการเปนมารดาของ
นักเรียนที่ตั้งครรภโดยไมไดตั้งใจตอไป

เอกสารอางอิง
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, ชาย โพธิสิตา, กฤตยา อาชวนิจกุล, อุมาภรณ ภัทรวาณิชย, เฉลิมพล แจมจันทร, กุลวีณ
ศิริวัฒนมงคล, ปาณฉัตร ทิพยสุข และสุภางค จรัสสิทธิ. (2553). สุขภาพคนไทย 2553: วิกฤตทุนนิยม สังคม
มีโอกาส?. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
สรุปสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนของเขต 4, 5. (2552). คนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2552, จาก
http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/data/teenage/TeenagePregnancyStrategy.doc
สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล. (2550). การตั้งครรภวัยรุน: ปญหาของอนามัยวัยรุนในทศวรรษหนา. วารสารวิจัยวิทยาศาสตร
การแพทย, 21(2), 81 - 86.
54

วารสารพยาบาล ปที่ ๖๓ ฉบับที่ ๓

กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗

Kaiser, M. M., & Hays, B. (2005). Health - risk behaviors in a sample of first - time pregnant adolescents.
Public Health Nursing, 22(6), 483 - 493.
Kantaruksa, K. (2001). Transition experiences of Thai women during their first pregnancy. Unpublished
doctoral dissertation, Chiang Mai University, Thailand.
Klima, C. S. (2003). Centering pregnancy: A model for pregnant adolescents. Journal of Midwifery &
Women’s Health, 48(3), 220-225.
Littleton, L. Y., & Engebretson, J. C. (2002). Maternal, neonatal, and women’s health nursing. Albany,
NY: Delmar Thomson Learning.
Mercer, R. T. (1995). Becoming a mother: Research on maternal role identity from Rubin to the present.
New York, NY: Springer.
Muangpin, S. (2009). Experiences of being unmarried pregnant adolescents in Northeastern Thailand.
Unpublished doctoral dissertation, Chiang Mai University, Thailand.
Neamsakul, W. (2008). Unintended Thai adolescent pregnancy: A grounded theory study. Unpublished
doctoral dissertation, University of California at San Francisco, U.S.A.
Pillitteri, A. (2010). Maternal and child health nursing: Care of the childbearing and childrearing family.
(6th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Pungbangkadee, R. (2007). Experiences of early motherhood among Thai adolescents. Unpublished
doctoral dissertation, Chiang Mai University, Thailand.
Rentschler, D. D. (2003). Pregnant adolescents’ perspectives of pregnancy. American Journal of Maternal
and Child Nursing, 28(6), 377 - 383.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basic of qualitative research techniques and procedures for developing
grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
Wills, E. (2002). Grand nursing theories based on interactive process, In M. McEwen, & E. M. Wills (Eds.).
Theoretical basis for nursing (pp. 152 - 181). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

55

