
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที ่6 ประจ าป ีพ.ศ.2562   “สังคมผูสู้งวยั: โอกาสและความทา้ทายของอุดมศึกษา” 

ภาคโปสเตอร์ 
-967- 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนว
ทางแก้ไขปญัหาการตั้งครรภใ์นวัยรุน่ ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา. 

Factors ralated of development mechanism for coordination in 
preventing and solving problems of adolescent pregnancy in the risk 

area of Nakhon Ratchasima province. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลไก
การประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คณะกรรมการท างานที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขต
พื้นที่กลุ่มเสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 375 คน  เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน  และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า  
         1. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การพัฒนากลไก
ประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กฎระเบียบและนโยบายการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ การพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
ของคณะการท างานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ระดับดี x  89.55 ( S.D. = 1.32 ) 
ระดับดี x  4.38 ( S.D. = 0.38) ระดับมากที่สุด x  4.31 (S.D.= 0.31 ) ระดับมาก x  4.16 (S.D. = 0.45 ) และ
ระดับมากที่สุด x 4.30 (S.D. = 0.38 ) ตามล าดับ 
         2. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความสัมพันธ์ทางบวก กับ การพัฒนากลไกการประสานงานในการ
ป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.11 , p = 0.04) 
  3. ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ปัจจัยเอื้อ 
งบประมาณในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ค่าตอบแทนในการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดสรรอุปกรณ์ส านักงาน การให้ความรู้ของบุคลากร 

                                           
1อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
2นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
3นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
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ค าส าคัญ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 
Abstract 
               The purpose of this descriptive research was to study the factors ralated development 
mechanism for coordination in preventing and solving problems of adolescent pregnancy in the risk 
area of Nakhon Ratchasima province. The population was work committee about prevention and 
solution of adolescent pregnancy in risk area of Nakhon Ratchasima province of 375 people. All data 
were collected from the questionnaires constructed by researcher. Data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
The results were as follows : 
             1 .  Knowledge of adolescent pregnancy, attitude of adolescent pregnancy,  protective 
operations and solving problems of adolescent pregnancy,  low and policy of prevention adolescent 
pregnancy and development of coordination mechanism for prevention and adjustment problem in 
adolescent pregnancy for work committee about prevention and solution of adolescent pregnancy 
in risk area of Nakhon Ratchasima province were at good level at x 89.55 ( S.D. = 1.32 )  x  4.38 ( 
S.D. = 0.38) very good level at x  4.31 (S.D.= 0.31 ) good level at x  4.16 (S.D. = 0.45 ) and very good 
level at x 4.30 (S.D. = 0.38 )  
              2. Knowledge of adolescent pregnancy correlations with the development mechanism for 
coordination in preventing and solving problems of adolescent pregnancy in the risk area of Nakhon 
Ratchasima province at 0.05 level  
              3 .  Attitude of adolescent pregnancy,  protective operations and solving problems of 
adolescent pregnancy, budget, compensation, office equipment allocation, educating and rules and 
policy  no correlations with the development mechanism for coordination in preventing and solving 
problems of adolescent pregnancy in the risk area of Nakhon Ratchasima province. 
Keywords : Pregnancy in teenagers 
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

 ปัจจุบันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เกิดขึ้น จากสถิติการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นไทยจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุขในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีจ านวนการคลอดของหญิงทั้งหมด 666,207 คน โดยจ านวน 94,584 คน เป็นการ
คลอดที่เกิดจากวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 10 - 19 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.2 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 ในอัตราร้อย
ละ 12.9 (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560)  
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจ านวนการคลอดบุตรของวัยรุ่นหญิงอายุ 10 - 19 ปี จะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ยังถือว่า
เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง และจากข้อมูลอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของเขตสุขภาพทั้งหมด 12 เขตรวม
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2556 - 2558 พบว่าเขตสุขภาพที่ 9 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ มี
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อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 5 โดยเป็นวัยรุ่นหญิงที่มีอายุ 15 - 19 ปี มีอัตราเฉลี่ย 52.69, 49.5 และ 
56.0 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2559) ปี พ.ศ. 
2559 มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เฉลี่ยเป็นล าดับที่ 6 ของเขตสุขภาพทั้งหมด โดยเป็นวัยรุ่นหญิงที่มีอายุ 15 - 19 ปี 
มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 43.5 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560)  จาก
ส ารวจการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดนครราชสีมาปี พ.ศ. 2556 - 2558 วัยรุน่หญิงที่มีอายุ 15 - 19 ปี มีอัตราเฉลี่อยู่
ที่ 53.1 51.1 และ 48.3 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน (ส านักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2558) ปี พ.ศ. 2559 วัยรุ่นหญิงที่มีอายุ 15 - 19 ปี มีอัตราอยู่ที่ 43.9 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน (ส านักงานอนามัย
การเจริญพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข, 2560) จากการส ารวจพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดนครราชสีมามีอัตรา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง แต่ยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดนครราชสีมาเกิดจาก
ปัจจัยต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยบุคคล การอยากรู้อยากลอง ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัว 
การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม สังคม สื่อ ตลอดจนค่านิยมต่างๆในกลุ่มวัยรุ่น (ดลพัฒน์ ยศธร, 2558) 
 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นท าให้จังหวัดนครราชสีมาได้พยายามค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยประสานงานด าเนินงานตาม
ภารกิจ 9 ด้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิผล โดยมีการด าเนินงาน
จัดโครงการและมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ และน านโยบายหรือยุทศาสตร์ต่างๆ ร่วมถึง
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์มาบังคับใช้ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ส าเร็จ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) หลังจากน าภารกิจ 9 ด้านมาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่าสามารถลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดนครราชสีมา
ได้ แต่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นบางเขตพื้นที่ลดลงเพียงเล็กน้อย ยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง ถึงแม้คณะการท างานที่
เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้มีการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ ท าให้คณะกรรมการท างานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ
ด าเนินงานตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดนครราชสีมาให้ต่ ากว่า 50 ต่อ 
1,000 คนของประชากรหญิง ซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2559) 
จากการศึกษา ขวัญใจ ธรรมกุลและคณะ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้วิจัย
แบบย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผล
การศึกษาพบว่าปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ ภารกิจ 9 ด้านที่มีการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขต
พื้นที่กลุ่มเสี่ยง ของจังหวัดนครราชสีมา โดยท าการศึกษาจากคณะกรรมการท างานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อน าผลวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ในเขตพื้นทีก่ลุ่มเสี่ยงต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยน า มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา 

2. ปัจจัยเอื้อ มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา 

3. ปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
กลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ของจังหวัด
นครราชสีมา มีขั้นตอนการด าเนินการค้นคว้าดังนี้ 
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การจัดการกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. จริยธรรมในการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการท างานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนใน
การด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ของจังหวัดนครราชสีมา 
ได้แก่ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัด , 
ผู้อ านวยการกอง/ฝ่ายสาธารณสุข) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เจ้าหน้าที่ผู้รับผู้รับผิดชอบงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนเยาว์ชน (วัยรุ่น) จ านวน 375 คน (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามและแบบทดสอบเกี่ยวกับปัจจัยน า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยเอ้ือ   
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยเสริม กฎระเบียบและนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   
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 ตอนที่ 5 แบบสอบถามการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติดังนี้ 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม โดยใช้สถิติแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD.) 
 2. สถิติวิเคราะห์ (Analysis statistics) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมกับ
การพัฒนากลไกประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  
 
สรุปผลการวิจัย 

เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.13 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40  - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 
29.60 สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 69.60 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 40.80 อาชีพ ส่วนใหญ่รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 44.54 
รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001 -  9,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.60 ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 

คณะการท างานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร้อยละ 
89.55 (S.D 1.32) ระดับดีและ มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 96.30 รองลงมาระดับปานกลาง คิดเป็นร้อนละ 3.70 

คณะการท างานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.70 รองลงมาระดับมาก คิดเป็นร้อนละ 37.30 

คณะการท างานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีกฎระเบียบและนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 51.50  รองลงมาระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อนละ 41.00 และน้อยที่สุดในระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.80 

คณะการท างานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.60  รองลงมาระดับมาก คิดเป็น
ร้อนละ 43.20 และน้อยที่สุดในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.30 

ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลไกประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน

เขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา คณะการท างานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  การตั้งครรภ์อยู่ใน
ระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 89.55 ( S.D. = 1.32 ) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนากลไกประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของ
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จังหวัดนครราชสีมา คณะการท างานที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับดี ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.38 ( S.D. = 0.38 

การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
           ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลไกประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน
เขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา คณะการท างานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.31 (S.D.= 0.31 ) 

กฎระเบียบและนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลไกประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน

เขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา คณะการท างานที่เกี่ยวข้องมีกฎระเบียบและนโยบายการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับมาก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.16 (S.D. = 0.45 ) 
          การพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
          ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลไกประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขต
พื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา คณะการท างานที่เกี่ยวข้องการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและ
แนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.30 (S.D. = 0.38 ) 

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลไกประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นใน

เขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา  คณะการท างานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ ( r = 
0.11 , p = 0.04) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
อภิปรายผล 
      ข้อมูลพื้นฐาน 
         เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพ ส่วนใหญ่รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อ
เดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 9,000 บาท ศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ปัจจัยน า) ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ปัจจัยน า) การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ปัจจัยเอื้อ) กฎระเบียบและนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ปั จจัยเสริม) กับการพัฒนา
กลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า 
 ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของคณะการท างานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า คณะท างานที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
(r = 0.11 , p = 0.04) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานว่า ปัจจัยน า มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการพัฒนากลไกการ
ประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงของจังหวัดนครราชสีมา 
เนื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมาได้งบสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนาสนับสนุนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้มีการ
พัฒนาเครือข่ายการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยงอย่างมีระบบ โดยมี
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ระบบการบริหารจัดการในการจัดตั้งคณะการท างานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัด , ผู้อ านวยการกอง/ฝ่ายสาธารณสุข) ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ตัวแทนภาคประชาชน 
ตัวแทนวัยรุ่นหรือเยาวชน มีการน าแนวคิดเกี่ยวกับภารกิจ 9 ด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ได้แก่ ภารกิจที่ 1  พัฒนากลไกประสานการท างาน และกระตุ้นให้มีการท างานที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง  ภารกิจที่ 2 การสนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะมีทักษะคุยกับลู ก
อย่างเปิดใจเรื่องความรักความ ความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ ภารกิจที่ 3 มีกลไกสนับสนุนให้ทุกโรงเรียน มีการการ
สอนเรื่องการพัฒนาเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน ภารกิจที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบการ
ท างานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่น ที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ ภารกิจที่ 5 การรณรงค์
สื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกควบคู่การรณรงค์ให้วัยรุ่น ใช้การ
ควบคุมก าเนิดที่ได้ผล หากต้องการมีเพศสัมพันธ์ ภารกิจที่ 6 จัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุม
บริการที่จ าเป็นทุกด้านและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม ภารกิจที่ 7 ระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านสุขภาพ 
การศึกษา และด้านสังคมที่ให้การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหา ภารกิจที่ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่
พัฒนา พื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเยาวชนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้อให้วัยรุ่นได้ใช้เวลาว่างท า
กิจกรรมดีๆอย่างสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดความตระหนักคุณค่าของตนเอง ภารกิจที่ 9 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตาม 
และประเมินความก้าวหน้า ของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ให้มีความรู้ทัศนะและ
ทักษะที่จะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และได้มีการ
เฝ้าระวัง ติดตามผลการด าเนินโครงการ มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับดี มีการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด   
มีกฎระเบียบและนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับมาก มีการพัฒนากลไกการประสานงานในการ
ป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่งผลให้ความรู้ของคณะท างานที่เกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ในเขตพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ของจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับวิจัยของ กิ่งดาว มโนวรรณ และคณะ 
(2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ พบว่า ปัจจัยที่เป็นสาเหตุวิธีการ แก้ไข
ปัญหาและแนวทาง การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่แสดงออก
ในความรัก และไม่ค่อยสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับบุตร ถึงแม้ชุมชนมีประเพณี ที่ควบคุมด้าน พฤติกรรมทางเพศ เช่น 
การผิดผีแต่ไม่ได้มีการถ่ายทอด ให้กับบุตรหลานการคบเพื่อนต่างเพศเมื่ออายุยังน้อย การมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ รวมทั้ง การอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานกลายเป็นเรื่องปกติของสังคม โรงเรียนมีกฎระเบียบไม่ค่อยเข้มงวดส่วน
เพื่อนได้ยุยง ส่งเสริมให้สู่แนวทางที่ไม่เหมาะสม สื่อมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศ เช่น การแสดงบทบาท
การเป็นคู่รัก ในละคร โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา วีซีดีโป๊ และการศึกษาของขวัญใจ ธรรมกุล  และคณะ (2559) ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต าบลโนนส าราญ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ต าบลโนนส าราญ ได้แก่ 1. การประสานการท างานและร่วมมือกันให้ท าหน้าที่ในการด าเนินงานแต่ละฝ่ายอย่างเข้มแข็ง 
2. ส่งเสริมให้พ่อแม่มีทักษะพูดคุยกับลูกอย่างเปิดใจเรื่องความรักความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์ 3. การสนับสนุนให้
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โรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน 4.การวางแผนการท างานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ 5. การรณรงค์สื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบเพื่อ
ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 6. การจัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการทุกด้าน 7. ระบบ
บริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านสุขภาพ การศึกษาและด้านสังคม โดยการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น 
8. การพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับวัยรุ่น และ 9. การพัฒนาข้อมูล เพื่อประเมินผลและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับวิจัยของ ปฏิญญา เอี่ยมส าอาง และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัย
เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ าไม่ตั้งใจของวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่แฟนหรือสามีไม่ต้องการบุตรมีการตั้งครรภ์
ซ้ าที่ไม่ตั้งใจสูงเป็น 41 เท่าของวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่แฟนหรือสามีต้องการมีบุตร (ORadj =41.02 : 95% CI = 8.34- 
201.78 ) วัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มีประวัติการคุมก าเนิดไม่สม่ าเสมอมีการตั้งครรภ์ซ้ าที่ไม่ตั้งใจสูงเป็น 3.34 เท่าของวัยรุ่น
ตั้งครรภ์ที่มีประวัติการคุมก าเนิดที่ส่ าเสมอ(ORadj = 3.34 : 95 % CI = 1.24-9.00 ) และวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่มีเพื่อนรุ่น
เดียวกันตั้งครรภ์มีการตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจสูงเป็น 2.24 เท่าของวัยรุ่นที่ไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกันตั้งครรภ์ (ORadj = 2.24 : 
95% CI = 1.10 -5.46 ) และสอดคล้องกับวิจัยของ เพ็ญนภา ศรีหริ่ง และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องความรู้
ทัศนคติความตั้งใจ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัยของวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น พบว่าวัยรุ่นมีความตั้งใจเฉลี่ย 4.3 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93) กลุ่ม ตัวอย่าง
มากว่า ร้อยละ 60 มีความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เมื่อแต่งงานแล้วจะรักษา พรหมจรรย์ถึงวัยอันควร 
วางแผน ป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัจจัยที่ก าหนดความตั้งใจ คือ การเป็นเพศหญิงอายุ
ที่มากขึ้นการมีทัศนคติที่บวกต่อการใช้ยาคุมก าเนิด สาขาการศึกษาที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์การสนับสนุนจากบุคคล
ใกล้ชิด และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และสอดคล้องกับวิจัยของ Dippel EA, ea al (2017) ได้
ท าการศึกษาเรื่องใช้ทฤษฎีการด าเนินการตามเหตุผลเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับชุมชนชาว
อเมริกันอินเดียน พบว่าการเปลี่ยนทัศนคติและบรรทัดฐานอัตนัยมักน าไปสู้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพที่
หลากหลายในเด็กโต เป้าหมายการศึกษาในปัจจุบันคือการท าความเข้าใจการตัดสินใจทางเพศในหมู่เยาวชนช าว
อเมริกันอินเดียนที่ดีขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
กฎระเบียบและนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการพัฒนากลไกการประสานงานในการป้องกันและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อยู่ในระดับดีถึงดีมากที่สุด 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับการพัฒนากลไกการ
ประสานงานในการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
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