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บทคัดย่อ 
	 ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

ทุกปี	 โดยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมักมีความไม่พร้อมหลายประการท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์	 เช่น	ทารก 

แรกคลอดน�้าหนักตัวต�่ากว่ามาตรฐาน	การคลอดก่อนก�าหนด	การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง

มารดาวัยรุ่นและทารกน�้าหนักต�่ากว่ามาตรฐาน	การศึกษาเป็นแบบ	Retrospective	cohort	 เปรียบเทียบน�้าหนักของ

ทารกแรกเกดิ	เลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็น	กลุม่มารดาวยัรุ่นอาย	ุ<	20	ปี	จ�านวน	317	คน	กลุม่มารดาทีไ่ม่ใช่วยัรุ่น	ประกอบด้วย	

มารดาผู้ใหญ่อายุ	20-33	ปี	และมารดาอายุมาก	อายุตั้งเเต่	34	ปีขึ้นไป	จ�านวน	2,502	คน	ที่มาคลอดในศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม	2557	ถึง	 เดือนพฤศจิกายน	2558	 

เก็บข้อมูลจากสมุดบันทึกของห้องคลอดและเวชระเบียน	วิเคราะห์ข้อมูลโดย	Multivariate	analysis	ก�าหนดระดับ 

นัยส�าคัญที่	p-value	<	0.05	ผลการวิจัยพบว่าทารกน�้าหนักน้อยมีความสัมพันธ์กับมารดาวัยรุ่น	 (Adjusted	OR	=	

1.528,	p-value	=	0.045),	ทารกเพศหญิง	(Adjusted	OR	=	1.788,	p-value	<	0.001)	และการมีภาวะแทรกซ้อน 

ทางสูติศาสตร์	(Adjusted	OR	=	15.954,	p-value	<	0.001)	มารดาวัยรุ่น	ทารกเพศหญิง	และการมีภาวะแทรกซ้อน

ทางสูติศาสตร์	มีความเสี่ยงที่จะให้ก�าเนิดทารกน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในมารดาที่มาคลอด	ณ	ศูนย์การแพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
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Abstract
	 Teenage	pregnancy	is	a	major	public	health	problem	in	Thailand	and	is	the	problem	likely	to	 

increase	in	the	foreseeable	future.	Teenage	pregnancy	brings	about	many	complications	such	as	low	

birth	weight	and	premature	birth.	Therefore,	 this	 study	was	conducted	 to	find	 the	correlation	 

between	teenage	pregnancy	and	low	birth	weight.	It	was	conducted	as	a	retrospective	cohort	study	

examining	the	correlation	between	mothers	from	different	age	groups	comprising	mothers	ages	up	to	

19,	mothers	ages	ranging	from	20-33	years	and	34	years	and	up	and	low	birth	weight.	Information	was	

collected	from	medical	records	of	mothers	giving	birth	at	Her	Royal	Highness	Princess	Maha	Chakri	

Sirindhorn	Medical	Center	(HRH	MSMC)	between	May	2014	through	November	2015.	We	collected	

information	such	as	maternal	age,	gestational	age,	birth	weight	and	more.	Then	used	multivariate	

analysis	specifying	the	significance	at	p-value	<	0.05.	There	was	a	significant	relationship	between	low	

birth	weight	and	teenage	pregnancy	(OR	=	1.528,	p-value	=	0.045),	sex	of	the	newborn	(OR	=	1.788,	

p-value	<	0.001),	maternal	obstetrics	risks	(OR	=	15.954,	p-value	<	0.001)	in	the	population	of	mothers	

giving	birth	at	HRH	MSMC.	In	conclusion,	our	group	observed	a	significant	association	between	low	

birth	weight	and	other	parameters	such	as	teenage	pregnancy,	female	newborn,	obstetrics	risk	from	

data	obtained	from	HRH	MSMC.
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บทน�ำ
	 จากรายงานสถติสิาธารณสขุไทยประจ�าปีพบว่า	

อตัราการคลอดของมารดาอาย	ุ15-19	ปี	ในปี	พ.ศ.	2543	

เท่ากับ	31.1	ต่อประชากรหญิง	1,000	คน	และเพิ่มเป็น	

53.8	ต่อประชากรหญิง	 1,000	คน	 ในปี	พ.ศ.	25551	

ประกอบกบัข้อมลูหญงิคลอดจากส�านกัอนามยัการเจรญิพนัธุ์	

กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	 2557	พบว่า

จงัหวดันครนายกมอีตัราการคลอดมชีพีในหญงิอาย	ุ15-19	ปี

ต่อประชากรหญิงอายุ	15-19	ปี	1,000	คน	เท่ากับ	73.7	

ซึ่งมากเป็นอันดับที่สองของประเทศไทย2	จากสถิติการ

คลอดบุตรที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช 

สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	พบวัยรุ่นตั้งครรภ์ได้บ่อยครั้ง	

ซึ่งมักพบร่วมกับการที่มารดาไม่มีความพร้อมทางด้าน

เศรษฐกิจ	และความไม่พร้อมท่ีจะดูแลบุตร	ท�าให้เกิด

ปัญหาทางสังคมตามมา	นอกจากนี้	การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ยังก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยอย่าง

ต่อเนื่อง	ด้วยความไม่พร้อมท�าให้กลุ่มวัยรุ่นท่ีตั้งครรภ์

ขาดการเอาใจใส่ต่อการดแูลสขุภาพ	ดแูลครรภ์	เกดิภาวะ

แทรกซ้อนทางสูติศาสตร์เป็นปัญหาตามมา	 เช่น	ทารก

แรกคลอดน�้าหนักตัวต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน3

	 ทารกที่มีน�้าหนักแรกคลอดน้อย	 มีความเสี่ยง 

ต่อการตายในระยะปริก�าเนิดและในช่วงระยะขวบปีแรก	 

ทัง้ยงัส่งผลระยะยาวต่อสขุภาพ	ได้แก่	ภาวะทุพโภชนาการ	

การพัฒนาการล่าช้า	และความบกพร่องทางสติปัญญา4	

เน่ืองจากผลกระทบดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาในศูนย ์

การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราช

กุมารี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ทางคณะผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมารดาวัยรุ่น

กบัการให้ก�าเนดิทารกน�า้หนกัต�า่กว่ามาตรฐาน	จากมารดา

ที่คลอดบุตร	ณ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยเก็บข้อมูลจากบันทึกการ

คลอดของห้องคลอด	และศึกษาปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับ

การให้ก�าเนดิทารกน�า้หนกัต�า่กว่ามาตรฐาน	เช่น	เชือ้ชาต	ิ

อายุครรภ์	จ�านวนครั้งของการฝากครรภ์	ผลเลือดและ 

ผลตรวจทางน�า้เหลอืงวทิยา	ภาวะแทรกซ้อนทางอายรุกรรม	

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์	เพศของทารก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของมารดาท่ีมา

คลอด	ณ	ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 โดยสุ่มคัดเลือกมารดาที่มาคลอดใน

ช่วงเวลาเดอืนพฤษภาคมปี	พ.ศ.	2557	ถงึเดอืนพฤศจกิายน	

ปี	พ.ศ.	2558	โดยต้องไม่เป็นมารดาที่คลอดบุตรแฝดและ

เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบ	accidental	sampling	การวิจยันี้

เป็นการวิจัยแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง	 (retrospective	

cohort	 study)	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดลงทะเบียน

ของห้องคลอดและข้อมูลจากเวชระเบียน	โดยเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับ	อายุ	 เชื้อชาติ	อายุครรภ์ตอนคลอดบุตร	ภาวะ

แทรกซ้อนทางอายุรกรรม	ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม	

ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและผลตรวจทาง 

น�้าเหลืองวิทยา	จ�านวนครั้งในการฝากครรภ์	 เพศบุตร	

และน�้าหนักบุตรแรกคลอด	 ซ่ึงข้อมูลในสมุดลงทะเบียน 

มีการก�าหนดค่าที่แน่นอนในแต่ละค่าและผู้บันทึกข้อมูล

เป็นพยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษด้านสูติศาสตร์และ

สูติแพทย์	ท�าให้ข้อมูลที่เก็บมีความน่าเชื่อถือ	

	 ในการวิจัยครั้งน้ีก�าหนดให้มารดาวัยรุ ่น	 คือ	

อายุน้อยกว่า	20	ปี4,5	มารดาวัยผู้ใหญ่	คือ	อายุ	20-33	ปี	

และมารดาอายุมาก	คือ	อายุตั้งแต่	 34	ปีขึ้นไป	มีการ 

เก็บข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มอายุครรภ์ตอนคลอดเป็น	3	กลุ่ม

คือ	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	37	สัปดาห์	37-41	สัปดาห์	และ	

42	สัปดาห์ขึ้นไป	และก�าหนดให้ทารกคลอดก่อนก�าหนด	

คือ	ทารกที่คลอดก่อน	37	สัปดาห์	 ตามค�านิยามของ

องค์การอนามัยโลก6,7

	 จ�านวนครัง้การฝากครรภ์	ก�าหนดให้การฝากครรภ์

ตั้งแต่	 5	ครั้งขึ้นไป	ถือเป็นจ�านวนครั้งการฝากครรภ์ที่

เพียงพอ8	ต�่ากว่านั้นถือว่าเป็นจ�านวนครั้งการฝากครรภ ์

ที่ไม่เพียงพอ	

	 ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่กล่าวถึงใน

งานวิจัยนี้	 ได้แก่	 ทารกคลอดก่อนก�าหนด	ภาวะแท้ง

คุกคาม	และความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์

	 น�้าหนักตัวทารก	 ก�าหนดให้ทารกที่น�้าหนัก 

แรกคลอดต�่ากว่า	2,500	กรัม	 เป็นกลุ่มทารกที่มีน�้าหนัก

ตัวต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน9	 และน�้าหนักมากกว่าหรือ
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เท่ากับ	2,500	กรัม	 เป็นทารกท่ีมีน�้าหนักตัวไม่ต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน

	 ขัน้ตอนการวเิคราะห์ข้อมลูเร่ิมจากการค�านวณหา

ขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูร

ซึ่งอ้างอิงตัวแปรต่างๆ	ในสูตรจากการศึกษาเปรียบเทียบ

ภาวะแทรกซ้อนและผลของการต้ังครรภ์ระหว่างสตรวียัรุน่

และสตรีวัยผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลพุทธชินราช10 

	 ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	Pt	 เป็นร้อยละของหญิง

วยัรุ่นทีใ่ห้ก�าเนดิทารกทีม่นี�า้หนกัตวัต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

เป็นร้อยละ	14.5	ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	Pc	 เป็นร้อยละ

ของหญิงวัยผู้ใหญ่ที่ให้ก�าเนิดทารกท่ีมีน�้าหนักตัวต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน	เป็นร้อยละ	8.5	ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	Nt 

เป็นจ�านวนของหญิงวัยรุ่นท่ีให้ก�าเนิดทารกท่ีมีน�้าหนักตัว

ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน	เป็น	296	และก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง	

Nc	เป็นจ�านวนของหญิงวัยผู ้ใหญ่ที่ให้ก�าเนิดทารกที่มี 

น�้าหนักตัวต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็น	531	 โดยก�าหนด

ให้	Type	l	error	ในงานวิจัยนี้ยอมรับที่ร้อยละ	5	คิดเป็น

ค่า Zα =	1.96	และ	Type	ll	error	ในงานวิจัยนี้ยอมรับ

ที่ร้อยละ	20	(power	=	80%)	คิดเป็นค่า	Zβ =	0.842	

มีค่าตัวแปร	 r =      และ	P =           ค�านวณได้

กลุม่ตวัอย่างของหญงิวยัรุน่ในการศกึษานีจ้�านวนอย่างน้อย	

317	คน	จากนั้นจึงเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับกลุ่ม

อายุมารดา	 เชื้อชาติ	 อายุครรภ์	 ภาวะแทรกซ้อนทาง

อายุรกรรม	ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม	ผลตรวจเลือด

ทางห้องปฏิบัติการและผลตรวจทางน�้าเหลืองวิทยา	

จ�านวนคร้ังในการฝากครรภ์	 เพศบุตรและน�้าหนักตัวของ

ทารก

	 น�าเสนอข้อมลูในรปูแบบร้อยละ	วเิคราะห์ความ

สมัพันธ์ระหว่างทารกทีมี่น�า้หนกัตวัต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน

กับตัวแปรแต่ละตัวโดยใช้	Chi	 square	ส�าหรับข้อมูล 

เชิงคุณภาพ	ได้แก่	กลุ่มอายุมารดา	 เชื้อชาติ	อายุครรภ์	

ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม	ภาวะแทรกซ้อนทาง

สูติกรรม	ผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและผลตรวจ

ทางน�า้เหลอืงวทิยา	จ�านวนครัง้ในการฝากครรภ์	เพศบตุร

และน�้าหนักตัวของทารก	โดยหากได้ค่า	p-value	≤	0.2	

แสดงว่าตัวแปรนั้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม	หลังจากนั้น

ตัวแปรดังกล่าวมาท�า	Colinearity	diagnostics	 เพื่อ

ก�าจัดตัวแปรที่ เป ็นค่ากลางระหว่างตัวแปรต้นและ

ตัวแปรตาม	 (Colinearity)	 จึงน�าตัวแปรที่เหลือน้ัน 

มาวิเคราะห์ด้วย	multiple	 regression	อีกครั้ง	 เพื่อ 

หลีกเลี่ยงตัวแปรกวนอื่นๆ	 โดยก�าหนดค่านัยส�าคัญคือ	

p-value	<	0.05	

ผลกำรวิจัย
	 จากการศึกษาในกลุ ่มประชากรมารดาที่มา

คลอดที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ตั้งแต่	วันที่	1	พฤษภาคม	2557	ถึง	

30	พฤศจิกายน	2558	จ�านวน	2,819	คน	 โดยมีการ 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

คัดเลือกเข้าการศึกษาวิจัย	ประกอบด้วย	กลุ่มมารดา 

วัยรุ ่น	 กลุ่มมารดาวัยผู้ใหญ่	 และกลุ่มมารดาอายุมาก	 

พบว่าประชากรมารดาส่วนใหญ่คือ	กลุ่มมารดาวัยผู้ใหญ	่

เชื้อชาติไทย	 โดยมารดาในทุกกลุ ่มอายุมีจ�านวนครั้ง 

การฝากครรภ์อยู ่ในเกณฑ์ดี	 ร ้อยละ	 89.0	รวมทั้ง 

มีผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจ

ทางน�้าเหลืองปกติมากกว่าปริมาณประชากรที่มีการ

ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ	 โดยในกลุ่มมารดา

วัยรุ ่นไม่พบว่ามีผลตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการและ 

ผลการตรวจทางน�้าเหลืองผิดปกติ	อีกทั้งส่วนมากไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์และอายุรศาสตร์	จากการ

ศึกษาพบทารกที่คลอดเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

ในร้อยละท่ีใกล้เคียงกัน	คลอดครบก�าหนดและมีน�้าหนัก

แรกคลอดในเกณฑ์ปกติเป็นส่วนใหญ่	 โดยมีรายละเอียด

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่	1

 

Nt =
(Zα = Zβ)2 P(1-P)(r+1)

(Pt - Pc)
2r

Nc

Nt

(Pt - Pc)
(1+r)
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(N=2,819)

ปัจจัย
อายุน้อยกว่า 20 ปี

(n=317)

อายุ 20-33 ปี

(n=1,940)

อายุ 34 ปีขึ้นไป

(n=566)

เชื้อชาติ ไทย 291	(91.8%) 1,771	(91.3%) 521	(92.0%)

ต่างชาติ 26	(8.2%) 169	(8.7%) 45	(8.0%)

อายุครรภ์ขณะคลอดบุตร Preterm 47	(14.8%) 232	(12.0%) 85	(15.0%)

Non-preterm 270	(85.2%) 1,708	(88.0%) 481	(85.0%)

จ�านวนครั้งการฝากครรภ์ ไม่ดี	(<5	ครั้ง) 49	(16.3%) 195	(10.5%) 32	(6.0%)

ดี	(≥5	ครั้ง) 250	(83.7%) 1,669	(89.5%) 505	(94.0%)

ผลเลือดและผลตรวจทาง

น�้าเหลืองวิทยา

ปกติ 317	(100%) 1,873	(96.5%) 532	(94.0%)

ผิดปกติ 0	(0%) 67	(3.5%) 34	(6.0%)

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์

ของมารดา

มี 39	(12.3%) 151	(7.8%) 64	(11.3%)

ไม่มี 278	(87.7%) 1,789	(92.2%) 502	(88.7%)

ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์

ของมารดา

มี 13	(4.1%) 168	(8.7%) 134	(23.7%)

ไม่มี 304	(95.9%) 1,772	(91.3%) 432	(76.3%)

เพศทารก ชาย 181	(57.1%) 992	(51.1%) 300	(53.0%)

หญิง 136	(42.9%) 948	(48.9%) 266	(47.0%)

น�้าหนักแรกคลอด ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 49	(15.5%) 168	(8.6%) 51	(9.0%)

ปกติ 268	(84.5%) 1,772	(91.4%) 515	(91.0%)

ตารางที่ 2 แสดงการศกึษาผลความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ	กบัการให้ก�าเนดิน�า้หนกัตวัของทารกแรกเกดิต�า่กว่าปกติ

ปัจจัย Crude odd ratio 95% CI p-value

อายุมารดา วัยผู้ใหญ่ 1 -

วัยรุ่น 1.928 1.378-2.728 <0.001

วัยอายุมาก 1.030 0.740-1.434 0.861

เชื้อชาติ ไทย 1 -

ต่างชาติ 1.300 0.857-1.950 0.217

ผลทางโลหิตวิทยาระหว่าง

การฝากครรภ์

ปกติ 1 -

ผิดปกติ 0.875 0.420-1.826 0.722

ผลทางน�้าเหลืองวิทยาระหว่าง

การฝากครรภ์

ปกติ 1 -

ผิดปกติ 0.835 0.401-1.740 0.631

คุณภาพการฝากครรภ์ ดี 1 -

ไม่ดี 1.714 1.183-2.484 0.004
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ปัจจัย Crude odd ratio 95% CI p-value

ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ ไม่มี 1 -

มี 14.404 10.692-19.404 <0.001

ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์ ไม่มี 1 -

มี 1.092 0.74-1.612 0.658

ตารางที่ 2 (ต่อ)

	 ผลการศกึษาพบว่าเมือ่เปรยีบเทยีบน�า้หนกัทารก

แรกเกิดกับอายุมารดา	พบว่ามารดาท่ีเป็นกลุ่มสตรีวัยรุ่น

มีโอกาสเสี่ยงต่อการให้ก�าเนิดทารกท่ีมีน�้าหนักต�่ากว่า

เกณฑ์ปกตมิากกว่ามารดากลุม่วยัผูใ้หญ่	(95%	CI	1.378-

2.728)	โดยมี	p-value	<	0.001	ซี่งมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

และยังพบปัจจัยอื่นท่ีมีผลท�าให้น�้าหนักทารกแรกเกิด 

ต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิคอื	คณุภาพ

การฝากครรภ์และภาวะแทรกซ้อนทางสตูศิาสตร์ของมารดา	

โดยท�าให้น�้าหนักทารกแรกเกิดต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

(95%	CI	1.183-2.484:	p-value	=	0.004)	และ	(95%	

CI	10.692-19.404:	p-value	<	0.001)	ตามล�าดับ	ส่วน

ปัจจัยในเรื่องเชื้อชาติ	 ผลทางโลหิตวิทยาระหว่างการ

ฝากครรภ์	ผลทางน�้าเหลืองวิทยาระหว่างการฝากครรภ์	

และภาวะแทรกซ้อนทางอายุรศาสตร์	นั้นพบว่ามีความ

สัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ดังตารางที่	2

	 การศึกษานี้พบมีปัจจัยกวนที่มีผลกับตัวแปร

ต้นคือ	 เพศของทารก	 คุณภาพการฝากครรภ์และภาวะ

แทรกซ้อนทางสูติศาสตร์	จึงน�ามาศึกษาด้วย	multiple	

regression	ผลการศึกษาพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น 

ยังคงเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดน�้าหนักทารกแรกเกิดต�่ากว่า

มาตรฐานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติถึง	1.528	 เท่า	 (95%	

CI	 1.01-2.32:	 p-value	 =	 0.045)	 ทารกเพศหญิง 

มีโอกาสน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติมากกว่าทารก 

เพศชาย	 1.788	 เท่า	 และมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน 

ทางสตูศิาสตร์มโีอกาสให้ก�าเนดิทารกทีมี่น�า้หนกัน้อยกว่า

เกณฑ์ปกตมิากกว่ามารดาปกต	ิ15.954	เท่า	ส่วนคุณภาพ

ของการฝากครรภ์น้ันมีความสัมพันธ์กับน�้าหนักทารก

แรกเกิดอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	ดังตารางที่	3

ตารางท่ี 3 แสดงการศึกษาผลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอายุมารดาวัยรุ่นกับการให้ก�าเนิดน�้าหนักตัวของทารกแรกเกิด

ต�่ากว่าปกติ

ปัจจัย Crude odds
ratio

95% CI p-value Adjusted odds
ratio

95% CI p-value

อายุมารดา วัยผู้ใหญ่ 1 - 1 -

วัยรุ่น 1.928 1.37-2.72 <0.001 1.528 1.01-2.31 0.045

เพศของทารก ชาย 1 - 1 -

หญิง 1.425 1.11-1.84 0.006 1.788 1.33-2.40 <0.001

ภาวะแทรกซ้อน
ทางสูติศาสตร์

ไม่มี 1 - 1 -

มี 14.404 10.69-19.40 <0.001 15.954 11.55-22.04 <0.001

คุณภาพการ
ฝากครรภ์

ดี 1 - 1 -

ไม่ดี 1.714 1.183-2.484 0.004 1.158 0.751-1.775 0.513
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อภิปรำยผล
	 จากการศึกษาพบว่า	 อายุของมารดามีความ

สัมพันธ์กับน�้าหนักของทารก	 โดยพบว่ามารดาท่ีมีอายุ

น้อยกว่า	 20	ปีมีความสัมพันธ์กับการให้ก�าเนิดทารก 

น�้าหนักน้อยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ในกรณีดังกล่าว	

อธิบายได้ว่า	กลุ่มมารดาวัยรุ่นท่ีมีพัฒนาการของร่างกาย

ในเเง่สรีระที่ยังคงเติบโตไม่เต็มท่ี	 เเละท�างานไม่สมบูรณ	์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสืบพันธุ ์11	 ประกอบกับการที่

มารดาวัยรุ่น	ยังคงอยู่ในช่วงที่ร่างกายมีการเจริญเติบโต

ซึ่งต้องการใช้สารอาหาร	เเละพลังงาน	เมื่อมีการตั้งครรภ์

เกดิขึน้จงึท�าให้สารอาหาร	เเละพลงังานไปสูท่ารกในครรภ์

น้อยลง12	ท�าให้การพัฒนาของทารกในครรภ์เกิดขึน้ได้ไม่ด	ี

สอดคล้องกับการศึกษาของ	A	Friede	และคณะ13	และ

การศึกษาของ	Mondal	B.14	ซึง่พบว่ามารดาอายนุ้อยกว่า	

20	ปี	มีความสัมพันธ์กับการคลอดทารกน�้าหนักน้อยกว่า

มาตรฐานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	อย่างไรกต็าม	เหตผุล

อืน่ๆ	นอกเหนอืไปจากความไม่พร้อมทางด้านร่างกายของ

กลุ่มมารดาวัยรุ ่นที่ท�าให้ทารกแรกคลอดมีน�้าหนักตัว 

ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานได้	 เช่น	 ไม่ได้มีการวางแผน

ครอบครวัหรอืวางแผนส�าหรบัการตัง้ครรภ์ความไม่พร้อม

ทางด้านสังคมในการให้การดูแลครรภ์	 สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	Valero	de	Bernabé	และคณะ15	ที่พบว่า

มารดาวยัรุน่ส่วนใหญ่เป็นหญงิทีย่งัไม่ได้สมรส	มรีายได้ต�า่

หรือยังไม่มีรายได้	 เป็นสาเหตุท่ีท�าให้ไม่ได้รับการดูเเล 

ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์อย่างเหมาะสม			

	 นอกจากนี้	 ปัจจัยอื่นท่ีมีผลต่อน�้าหนักทารก 

แรกคลอด	คือ	 เพศของทารก	 ซ่ึงมีผลต่อน�้าหนักของ

ทารกอย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยทารกเพศหญิงมีน�้าหนัก 

แรกคลอดต�่ากว่ามาตรฐานมากกว่าชาย	1.788	เท่า	โดย

จากการศึกษาของ	Vliet	และคณะ16	พบว่าการที่ทารก

เพศชายมีน�้าหนักแรกเกิดมากกว่าเพศหญิงเกิดจาก

อิทธิพลของฮอร์โมนแอนโดรเจนในเพศชายท่ีมีมากกว่า

เพศหญิง	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	Mondal	B14 

และ	Weng	และคณะ17	ในลักษณะเดียวกัน

	 ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม	 มีความสัมพันธ์

กบัการให้ก�าเนดิทารกน�า้หนกัต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่าง

มีนัยส�าคัญ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Siza	 JE.18	 โดย

มารดาทีม่ภีาวะแทรกซ้อนทางสตูศิาสตร์	ได้แก่	การคลอด

ก่อนก�าหนด	ภาวะแท้งคกุคาม	และภาวะความดันโลหติสงู

ขณะตั้งครรภ์	 จะให้ก�าเนิดทารกน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน	มากกว่ามารดาที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทาง

สูติกรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 โดยน�้าหนักทารกในครรภ์ 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์มารดา	ดังนั้น	 ในทารก 

ที่คลอดก่อนก�าหนดจึงมีโอกาสน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์

มาตรฐานได้มากกว่าคลอดครบหรอืเกนิก�าหนด19,20	ภาวะ

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ส่งผลให้เลือดไปเล้ียง

บริเวณรกลดลง	ทารกได้รับสารอาหารและออกซิเจนซ่ึง

เป็นปัจจยัส�าคญัในการเจรญิเตบิโตขณะอยูใ่นครรภ์ลดลง	

ส่งผลให้ทารกมีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน21	ภาวะ

แท้งคุกคามมีผลต่อการเกิดภาวะการไหลเวียนเลือดใน

มดลูกและรกบกพร่อง	ส่งผลให้เลือดไปเล้ียงทารกลดลง	

ทารกที่ก�าเนิดจึงมีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์22,23

	 ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อ

การคลอดทารกน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 ได้แก	่

เชือ้ชาต	ิพบว่าไม่มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต	ิ

กับการคลอดทารกที่มีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

สาเหตุอาจเกิดจากกลุ่มประชากรมารดาที่น�ามาศึกษา 

มีเช้ือชาติใกล้เคียงกัน	 คือเป็นชาวเอเชียท�าให้ไม่สามารถ

น�ามาวิเคราะห์พบความสัมพันธ์ได้

	 ส�าหรับปัจจัยคุณภาพการฝากครรภ์	พบว่าไม่มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญเช่นกันนั้น	 เกิดจากปัญหา

ข้อมูลการฝากครรภ์ย้อนหลังที่ไม่สามารถเก็บได้อย่าง 

ครบถ้วน	 จากการมาคลอดท่ีสถานที่ท�าวิจัย	 มีการ 

ฝากครรภ์จากสถานที่อื่น	ท�าให้มีข้อมูลสูญหายซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ	4.3	จากประชากรทั้งหมด	นอกจากนี้	การศึกษา

ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญของการมีปัจจัย

ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมและการมีผลการตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจทางน�้าเหลืองวิทยา

ผิดปกติ	ต่อภาวะน�้าหนักแรกเกิดต�่ากว่าเกณฑ์ของทารก	

เนื่องจากมารดาในกลุ่มข้างต้นได้รับการตรวจติดตาม 

ในการฝากครรภ์และควบคุมภาวะต่างๆ	ไม่ให้ก�าเริบหรือ

มีผลกระทบได้
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	 ข้อจ�ากัดของการศึกษาน้ีคือ	 เป็นการศึกษา

แบบเก็บข้อมูลย้อนหลังอาจท�าให้ข้อมูลบางประเด็น

บกพร่อง	และเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย

ต่างๆ	ที่อาจมีผลกับน�้าหนักแรกเกิดของทารกท่ีต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน	ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ด้านเศรษฐศาสตร์และสงัคมในด้านการวางแผนครอบครวั	

ความพร้อมในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์	 รวมถึง 

ความพร้อมในการดูแลบุตร	 เป็นต้น	 ซ่ึงประชากรบริเวณ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามซ่ึงจะเร่ิมมีบุตร

ในอายทุีน้่อยกว่าโดยมคีวามพร้อมในการวางแผนครอบครวั	

มีการตั้งครรภ์และการมีบุตรสูงกว่าในประชากรกลุ่มอื่น	

โดยประเด็นดังกล่าวนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อ

ความสัมพันธ์กับน�้าหนักแรกเกิดของทารกที่ต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน	

	 ในงานวิจัยน้ี	 ไม่มีความคลาดเคลื่อนเเบบสุ่ม	 

(random	error)	เนือ่งจากกลุม่ประชากรทีท่�าการศกึษาเเละ

กลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่	ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานวิจัยน้ี	

รวมถึงมีความคล้ายคลึงกันระหว่างกลุ ่มตัวอย่างกับ

ประชากร	 เมื่อพิจารณาถึงความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ	

(systematic	error)	 งานวิจัยนี้ไม่มีอคติที่เกิดจากการ

เลือกตัวอย่าง	 (selection	bias)	 เพราะมีเกณฑ์การ 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน	 เเละเกณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้นี้

เป็นเกณฑ์ที่ใช้กันอย่างเป็นสากล	แต่การวิจัยน้ีอาจมี

อคติในการเก็บข้อมูล	 (information	bias)	 เนื่องจาก

ระบบการเก็บข้อมูลของการฝากครรภ์ขาดหายไป	และ

ไม่สามารถติดตามข้อมูลย้อนหลังได้	 เนื่องจากฝากครรภ์

ที่ โรงพยาบาลอื่นเเละให้ข ้อมูลจ�านวนครั้งของการ 

ฝากครรภ์ท่ีไม่ชัดเจน	 รวมท้ังยังมีอคติจากตัวเเปรกวน	

(confounding	bias)	 เพราะมีข้อมูลของตัวเเปรกวน 

บางส่วน	 เช่น	พันธุกรรมของมารดา	พฤติกรรมการดูเเล

ตนเองของมารดาในระหว่างการตัง้ครรภ์	 เเละสิง่เเวดล้อม	

เป็นต้น	ซึ่งไม่สามารถติดตามย้อนหลังได้	 เนื่องจากเป็น

การศึกษาเเบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง	 (retrospective	 

cohort)	อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างท้ังกลุ่ม

มารดาวยัรุน่	มารดาวยัผูใ้หญ่	เเละมารดาอายมุากมคีวาม

คล้ายคลึงกันทั้งในเเง่ของภูมิล�าเนาที่อยู่ในบริเวณจังหวัด

นครนายกเเละเขตรบัผิดชอบใกล้เคยีงของศูนย์การเเพทย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

ส่ิงเเวดล้อม	เเละเศรษฐสถานะ	จงึอนมุานได้ว่ากลุ่มตวัอย่าง

ทัง้สองกลุ่มนี	้มตีวัแปรกวนต่างๆ	ดงักล่าวข้างต้นในแนวโน้ม

ที่ใกล้เคียงกัน
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