
ช่ืองานวจัิย     นดัเร็ว คุมเร็ว ไม่ทอ้งซ ้ ำในกลุ่มแม่วยัรุ่น ในเครือข่ำย รพ.หว้ยพลู  ปีงบประมำณ 2555 - 2557 
 ช่ือภาษาองักฤษ     Fast  Follow, Fast family planning for prevent teenage pregnancy  re- pregnancy, 
Huayploo Hospital network, Fiscal year 2011-2014.  
ช่ือผู้วจัิย   นำงสำวอุไร บุญญะกรรจ ์,นำงดนิตำ มหำรัตนวงศ,์ นำงดุสิดำ กิจสกุล, นำยอำคม อ่อนละเอียด, ,
นำงเจริญศรี ทองสวสัด์ิ ,นำงเพญ็ประภำ ทกัษิณำ ,นำงยพุำภร สนธิสำขำ ,นำงอมรรัตน์ โกยขนุทด ,นำงสำว
ฐิติมำ คุม้สืบสำย , นำงสิริกุล เจริญไชยศรี , นำงสำวองัศณำ  กรรณวฒัน์ , นำงสำวธำรทิพย ์ใจเอียด ,นำง
กรรณิกำร์ ด ำเนินเกียรติ ,  
หน่วยงาน กลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัวและบริกำรปฐมภูมิ โรงพยำบำลหว้ยพลู จงัหวดันครปฐม   
ความเป็นมาและความส าคัญ ของงานและปัญหาในการศึกษา/วจัิย  

งานอนามยัมารดาในกลุ่มวยัรุ่น เป็นงานท่ีส าคญั เน่ืองจากปัญหาการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น เป็นปัญหาคู่
สังคมไทย ท่ีน่าห่วงคือมกัถูกละทิ้งใหรั้บปัญหาคนเดียว ทั้งท่ียงัขาดวฒิุภาวะ ขาดความพร้อมในดา้นต่างๆ
อีกมากมาย ส าหรับปัญหาท่ีพบในประเทศไทยไดจ้ากขอ้มูลปี 2555 จากการส ารวจขอ้มูลการคลอดใน
โรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ โดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบวา่ แม่วยัรุ่นอาย ุ 15-19 ปี ท่ีคลอดลูกมีจ านวน 130,000 
คน โดย 15,000 คน มีการคลอดลูกซ ้ า และในจ านวนดงักล่าวมี 880 คน คลอดลูกซ ้ าเป็นทอ้งท่ี 3 ท่ีน่าตกใจ
คือเม่ือวเิคราะห์ลงไปพบวา่ ทุก 1 ชัว่โมง มีวยัรุ่นคลอดซ ้ า 1 คน หรือทุก 2 วนั มีเด็กคลอดซ ้ า 1 คน หรือ
เฉล่ียแม่วยัรุ่นทุก 9 คน คลอดซ ้ า 1 คน  ปัญหาในจงัหวดันครปฐม สถานการณ์การคลอดบุตรของวยัรุ่นไทย 
ปี 2556 จากขอ้มูลของ  ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรกฎาคม 2557 
พบวา่ มีหญิงอาย ุ15-19 ปี จ  านวน 32,966 คน พบหญิงคลอดอายนุอ้ยกวา่ 14 ปี จ  านวน 64 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.194  หญิงคลอดอาย ุ15-19 ปี จ  านวน 1,375 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 รวมทั้งส้ินหญิงคลอดอายนุอ้ยกวา่ 
19 ปี จ  านวน 1,439 คน คิดเป็นร้อยละ 4.36 และอตัราการคลอดบุตรของวยัรุ่นอาย ุ15-19 ปีต่อหญิงหญิงวยั
เดียวกนัพนัคนเท่ากบั 41.71 ซ่ึงค่าเป้าหมายระดบักระทรวงสาธารณสุขคือ นอ้ยกวา่ 10 %  และ จากขอ้มูล
สถิติของโรงพยาบาลหว้ยพลูพบวา่หญิงคลอดอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี  มีแนวโนม้สูงข้ึนโดยปี 2555 คิดเป็นร้อย
ละ 19.49  ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 23.40 และปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 26.78 ตามล าดบั ซ่ึงส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 82 เป็นการคลอดบุตรครรภแ์รกและเพื่อป้องกนัการทอ้งซ ้ าก่อนวยัอนัควรของแม่วยัรุ่นท่ีมาคลอดท่ี
โรงพยาบาลหว้ยพลู   ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในจดักำรกำรป้องกนักำรตั้งครรภซ์ ้ ำในวยัรุ่น (prevent teenage 
pregnancy re- pregnancy,) จึงไดคิ้ดกำรจดัรูปแบบกำรนดัเพื่อใหแ้ม่วยัรุ่นหลงัคลอดไดคุ้มก ำเนิดท่ีเหมำะสม  
วตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  

1.เพื่อพฒันำรูปแบบใหม่ของงำนบริกำร วำงแผนครอบครัว ท่ีเหมำะสมกบัแม่วยัรุ่นหลงัคลอด ใน
เครือข่ำยรพ.หว้ยพลูโดยใชท้รัพยำกรเท่ำทีมีอยู ่
2.เพื่อเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งก่อน – หลงักำรน ำรูปแบบใหม่ท่ีพฒันำข้ึนไปด ำเนินกำร  

 



วธีิการศึกษา/ วจัิย  
 แบบกำรวจิยั O แบบทดลองดว้ยDesign กำรวจิยัพฒันำเชิงทดลอง (Experimental  Development Research) 
แบบกลุ่มเดียววดัผลก่อน – หลงั กำรทดลองหลำยคร้ัง ในมำรดำวยัรุ่นหลงัคลอดและมีประวติักำรตั้งครรภ์
คร้ังแรกและคลอดท่ี รพ.ห้วยพลู ในเครือข่ำยโรงพยำบำลหว้ยพลู 

กลุ่มตัวอย่าง คือ วยัรุ่นท่ีตั้งครรภค์ร้ังแรกและคลอดท่ีรพ.หว้ยพลู ท่ีมีอำยนุอ้ยกวำ่ 20 ปี ในเครือข่ำย
โรงพยำบำลหว้ยพลู ปีงบประมำณ 2555 - 2557  จ  ำนวน 247 คน 

Intervention  ท่ีใชใ้นกำรทดลอง คือ  รูปแบบกำรนดัเขำ้รับบริกำรวำงแผนครอบครัว (กำรนดัวำงแผน
คุมก ำเนิด เร็วข้ึนจำก 45 วนั เป็น 30 วนั )โดยทีมสหสำขำวชิำชีพ/ภำคีเครือข่ำย ท่ีผูว้จิยัพฒันำข้ึน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  มี 5 ช้ิน คือ  

1. รูปแบบกำรนดัโดยใชใ้บนดัเพื่อรับกำรวำงแผนครอบครัว ภำยใน 30 วนั 
2. ทะเบียนวำงแผนครอบครัว 
3. ทะเบียนติดตำม โดยติดตำม 3 ปี 
4. แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
5. กลอ้งถ่ำยรูป  

การสอบถามคุณภาพของเคร่ืองมือ (ตำมตรง ตำมเท่ียง ) ด ำเนินกำรโดยกำรตรวจสอบควำมตรง ตำม
โครงสร้ำงและเน้ือหำจำกผูเ้ช่ียวชำญ  
การเกบ็ข้อมูลการวจัิย ด ำเนินกำรโดยคณะผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเองทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  
1. ก่อนกำรพฒันำแนวทำงปฏิบติั 
2. หลงักำรพฒันำแนวทำงปฏิบติัด ำเนินกำรแลว้ 
การวเิคราะห์ข้อมูลการวจัิย ด ำเนินกำรโดยน ำขอ้มูลท่ีไดม้ำตรวจสอบควำมถูกตอ้งและควำมครบถว้น โดย
ใช ้Descriptive Statistic  และ  Content Analysis  
สถิติทีใ่ช้ คือ สถิติพรรณนำดว้ยจ ำนวน   ร้อยละ  
ข้ันตอน และวธีิการในการพัฒนารูปแบบใหม่ 
1. วเิครำะห์รูปแบบเดิม เพื่อหำจุดหรือประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นรูปแบบใหม่ 
2.  ตั้งทีมพฒันำงำนบริกำร คลินิกวยัรุ่น คลินิกวำงแผนครอบครัว ระดบัโรงพยำบำล  
 3. จดัใหมี้กำรประชุมช้ีแจงผูเ้ก่ียวขอ้งในระยะเร่ิมแรก โดยทีมเครือข่ำย โรงพยำบำลห้วยพลู  
4.ประสำนเจำ้หนำ้ท่ีหอ้งคลอด ตึกผูป่้วยใน ตึกพิเศษ เพื่อรับทรำบขอ้มูลและเป็นผูน้ดัวยัรุ่นหลงัคลอดใน
กำรรับกำรวำงแผนครอบครัวพร้อมใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรคุมก ำเนิดท่ีเหมำะสมโดยยดึหลกัการคุมก าเนิด
ไดน้าน  ไม่มีผลกระทบต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
5. เม่ือลงมือปฏิบติัด ำเนินงำนตำมรูปแบบใหม่ครบ 1 ปี น ำผลกำรด ำเนินงำนมำวิเครำะห์และสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน เป็น รูปแบบสุดทำ้ย ของกำรวจิยัคร้ังน้ี 
6.  น ำผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อ รพ.สตในเครือข่ำย รพ.หว้ยพลู 



ส่ิงทีม่ีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 
1 นดัวำงแผนครอบครัว หลงัคลอด 
45 วนัพร้อมกำรตรวจหลงัคลอด 
 

1.นดัวำงแผนครอบครัว หลงัคลอด 30 วนัพร้อมกำรตรวจหลงัคลอด 

 
ผลการศึกษาวจัิย   
พบวำ่รูปแบบใหม่ระบบบริกำรวำงแผนครอบครัวส ำหรับวยัรุ่นหลงัคลอดในเครือข่ำยโรงพยำบำลหว้ยพลู 
มีรูปแบบกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจนและมีกำรบูรณำกำรร่วมกนัของทุกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในโรงพยำบำล
หว้ยพลู ผำ่นกำรใชง้ำนมำ 1 ปี มีผลกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงอตัราการตั้งครรภซ์ ้ า หญิงอาย ุ15-19 ปี ปี 2555-2557 

เป้าหมาย / ตวัช้ีวดั 2555 2556 2557 
อตัราการตั้งครรภซ์ ้ าหญิงอาย ุ15-19 ปี ( <10%) 22.67 32.79 20.00 
***= (หญิงคลอดอาย ุ15-19 ปีครรภท่ี์ 1 ข้ึนไป x  100)/ หญิงคลอดอาย ุ15-19 ปี ทั้งหมด 
*ขอ้มูล ณ 16 ก.ค 58 
จำกกำรติดตำมผลกำรตั้งครรภซ์ ้ ำในวยัรุ่นท่ีตั้งครรภแ์รกและคลอดท่ี รพ.หว้ยพลู และติดตำมในระยะ 3 ปี 
พบวำ่ ในปี 2555 พบวำ่มีกำรตั้งครรภซ ้ ำ คิดเป็นร้อยละ 22.67, ปี 2556 พบวำ่ตั้งครรภซ์ ้ ำ คิดเป็นร้อยละ 
32.79 ,ปี 2557  พบวำ่ตั้งครรภซ์ ้ ำ คิดเป็นร้อยละ 20.00  เปรียบเทียบ ระหวำ่งปี 2556 และปี 2557 ลดลง 
12.79 % ซ่ึงรูปแบบท่ีพฒันำเนน้กำรนดัท่ีเร็วข้ึนพร้อมทั้งใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบักำรวำงแผนครอบครัวโดยยดึ
หลกัการคุมก าเนิดไดน้าน  ไม่มีผลกระทบต่อการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 

สรุปไดว้ำ่รูปแบบใหม่ท่ีไดพ้ฒันำข้ึนเป็นรูปแบบท่ีดีมีประสิทธิภำพเหมำะสมกบัพื้นท่ีวจิยัท่ีมี
ขอ้จ ำกดัดำ้น บุคลำกร และภำระงำน  สำมำรถลดอตัรำกำรตั้งครรภซ์ ้ ำในวยัรุ่น ในเครือข่ำยโรงพยำบำลหว้ย
พลูไดจ้ริง  โดยคณะผูว้จิยัใชรู้ปแบบท่ีสำมำรถด ำเนินงำนไดจ้ริงและเหมำะสมกบัพื้นท่ีวจิยั 
การน าส่ิงทีไ่ด้จากการศึกษา/วจัิย คร้ังนีไ้ปใช้ประโยชน์  
ส าหรับพืน้ทีว่จัิย   กำรพฒันำคุณภำพระบบกำรใหบ้ริกำรวยัรุ่น จนเป็นตน้แบบท่ีดีเยีย่มระดบัประเทศอยำ่ง
ย ัง่ยนื  
ส าหรับหน่วยงานบริหารพืน้ทีว่จัิย  ส ำนกัสำธำรณสุขจงัหวดันครปฐมควรส่งเสริมสนบัสนุนเผยแพร่ต่อ
ยอดและขยำยผลใหท้ัว่ทั้งจงัหวดัอยำ่งรวดเร็วมัน่คงและมีประสิทธิภำพยิง่ๆข้ึนไปดว้ยแนวคิดหลกักำรและ
วธีิกำรของ  KM ท่ีสมบูรณ์แบบ น ำไปสู่กำรตีพิมพเ์ผยแพร่งำนวจิยัน้ี และผลงำนวชิำกำรท่ีจะพฒันำต่อๆไป
ทั้งในระดบัชำติ  และระดบันำนำชำติ 



ส าหรับผู้สนใจ  ควรศึกษำแนวคิด หลกักำรและวธีิกำร ท่ีใชใ้นกำรวจิยัน้ีให้เขำ้ใจถ่องแท ้ก่อนน ำไป
ประยกุตใ์ชใ้นบริบทของตนเอง 
ส าหรับการท าวจัิยต่อไป ควรท ำวจิยัในเร่ืองน้ีต่อไปตำมแนวทำงของ R2R ท่ีดี ท่ีมีกำรวดัผลอยำ่งครบถว้น
ทั้ง 5 ดำ้น คือ ดำ้นปริมำณ  ดำ้นคุณภำพ  ดำ้นเวลำและแรงงำนท่ีใช ้ ดำ้นควำมพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
และดำ้นเศรษฐศำสตร์เก่ียวกบัควำมคุม้ค่ำของกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้งไดเ้สนอแนะให้ขยำยผลกำรท ำวจิยัใน
ลกัษณะน้ีไปยงังำนประจ ำอ่ืนๆอยำ่งกวำ้งขวำงและครอบคลุมทุกกลุ่มงำนยิง่ๆข้ึน 
ค าส าคัญ วยัรุ่น กำรพฒันำรูปแบบ กำรวจิยัพฒันำเชิงทดลอง กำรท ำวจิยัในงำนประจ ำ , กำรใหบ้ริกำร
วำงแผนครอบครัว   Key words  :  , teen age  ,development   , Research , R2R ,planning family  


