
ชื่อผลงานเร่ือง  การศึกษาสถานการณทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 5 
นครราชสีมา 

ระยะเวลาดําเนินการ     1 ตลุาคม 2547 – 30 กันยายน 2550 
สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ     100 % 
ผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) 
บทคัดยอ 
                 การศึกษายอนหลังเพื่อหาสถานการณทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนย
อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2550  จากทารกเกิดมีชีพ      872  ราย  พบวาทารก
เกิดมีชีพน้ําหนักตัวนอยกวา 2,500  กรัม  49 ราย  ทารกแรกเกิดน้ําหนัก 1,000 – 1,500 กรัม ( VLBW )   6 ราย   รอยละ 
12.24   ทารกน้ําหนัก  1,500 – 2,000 กรัม  43 ราย  รอยละ 87.76 จําแนกตามประวัติการฝากครรภและการคลอด  ดังนี้  
มารดาฝากครรภ  รอยละ 84.44   มารดาไมฝาครรภ  รอยละ 15.56  ฝากครรภครบคุณภาพ  รอยละ 2.63   ฝากครรภไม
ครบคุณภาพ รอยละ 52.63   มีภาวะซีดขณะต้ังครรภ  รอยละ  17.78  อายุครรภท่ีคลอด < 37 สัปดาห  รอยละ 60  
 อายุครรภท่ีคลอด > 37 สัปดาห รอยละ 40    ครรภแรก  รอยละ 51.11  ครรภหลัง  รอยละ 48.89 
                  ผลการศึกษาในคร้ังนี้  ทําในกลุมวิชาการแมและเด็กของโรงพยาบาลไดทราบขอมูลและสามารถนํามาเปน
แนวทางในการแกปญหาทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
 
บทนํา 
   ทารกแรกเกิดน้ําหนกัตัวนอย (Low birth weight)  คือ ทารกท่ีคลอดแลว น้ําหนักตวันอยกวา 2,500 กรัม อาจ
เปนทารกคลอดกอนกําหนด หรือมีภาวะการเจริญเติบโตชาในครรภ (Intrauterine growth retardation) โดยท่ีเด็กมีภาวะ
ชะงักในการเจริญเติบโต อาจเปนเดก็คลอดกอนกําหนด หรือคลอดครบกําหนดก็ได แตพบวา ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัว
นอย เปนทารกคลอดกอนกาํหนดรอยละ 70 และอีกรอยละ 30 เปนทารกท่ีมีปญหาการเจริญเติบโตชาในครรภ ทําให
คลอดออกมาแลว ตัวเล็กกวาอายุครรภ (small for gestational age - SGA) สาเหตุของทารกนํ้าหนกัตัวนอย อาจเกิดจาก
ปจจัยของมารดาเอง ท่ีมีปญหาการศึกษาตํ่า ฐานะการเงินไมดี มีโรคประจําตัว ไมมาฝากครรภ ปจจัยจากตัวทารกท่ีมี
ปญหาเอง ไดแก fatal distress, multigestation, chromosome disorder, chronic fetal infection, ความพิการแตกําเนดิ 
และทารกแฝด หรือจากปญหาของรก ไดแก placenta previa, abruptio placenta, decrease placenta weight, decrease 
placenta surface area เปนตน ทารกท่ีคลอดแลว น้ําหนกัตัวนอยเหลานี ้มีโอกาสเกิดภาวะขาดออกซิเจนระยะคลอดได
งาย และในการดูแลทารกเหลานี้ อาจมีภาวะแทรกซอน บางคนอาจรอดชีวิตโดยมีสมองพิการ ตาบอด หูหนวก ซ่ึงเปน
ปญหาถาวรจนโต ทําใหเปนการเพิ่มภาวะคาใชจาย ในการดูแลรักษา เปนปญหาครอบครัว และสังคมในอนาคต  
ประมาณ 75% ของการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด เกิดในกลุมทารกนํ้าหนักนอย หรือถารอดตายในชวงตนของชีวิต ก็
อาจมีปญหาในดานการเจริญเติบโต หรือพัฒนาการตามมา เชน ปญหาในดานการเรียน การมองเห็น โรคทางเดิน
หายใจ โรคทางเดินอาหาร หรือการเปนเด็กพิการ ปญญาออน ในประเทศไทย มีเดก็เกดิใหมปละ 800,000 รายตอป 
และมีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยประมาณ รอยละ 9 เทากบัมีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยปละ 72,000 คน จะเห็นวา 



คาใชจายในการดูแลรักษาเดก็กลุมนี้ เปนจาํนวนสูงมาก และบางรายท่ีมีความพิการนัน้ ตองเปนภาระแกครอบครัว และ
ประเทศในการดูแลตอเนื่องตลอดชีวิต ครอบครัวท่ีมีลูกเปนทารกแรกเกิด น้ําหนักนอย โดยเฉพาะทารกท่ีน้ําหนกันอย
มากๆ 1,500-2,000 กรัม หรือนอยกวา ตองเสียคาใชจายสูง ในการเล้ียงดูและรักษา ภาวะแทรกซอนท่ีเกิด รวมท้ังมี
ภาระในการเล้ียงดู หรือความพิการซํ้าซอนท่ีตามมา ทารกน้ําหนกันอยเปนปญหาท่ีสําคัญ ของงานอนามัยแมและเด็ก 
ในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสาน  กลุมชาวเขาฐานะยากจนพื้นที่เฉพาะ เชน กลุมชนเรรอน 
ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขต้ังเปาหมาย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตัง้แตแผนฯ 7 จนถึง
แผนฯ 9 (2535-2549) ท่ีจะลดอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนกันอย โดยใหมีอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย ไมเกินรอยละ 7 
จะเห็นไดวา สถานการณทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย ตั้งแตป 2533 ถึงป 2540 ลดลง จนใกลเปาหมาย คือ รอยละ 7.7 แต
เนื่องจากป พ.ศ.2540 เปนตนมา ไดมีวิกฤตการทางเศรษฐกิจ ทําใหมีผลกระทบอยางมาก ตอการดแูลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ และทารกแรกเกิด ทําใหอัตราเพิม่ข้ึน  
                  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  เปนโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลดานอนามัยแมและ
เด็ก  ซ่ึงมีทารกแรกเกิดท่ีมีน้าํหนักตัวนอย  ในป2548   2549 และ 2550  อยูในอัตรารอยละ 6.89   7.39  และ 7.12  ซ่ึง
สูงกวาเปาหมาย  และเนื่องจากทารกแรกเกิดน้ําหนักตวันอยเปนสาเหตท่ีุสําคัญของการเจ็บปวยและการตายปริกาํเนิด
ของทารก  จึงทําใหตองมีการศึกษาสถานการณทารกแรกเกิดน้ําหนกัตัวนอยในโรงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนย
อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  เพ่ือเปนขอมูลพื้นฐานใชเปนแนวทางในการปองกันและการแกปญหาในปตอๆไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
   1.เพื่อศึกษาสถานการณทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย ตั้งแต 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2550 
                2.เพื่อนําขอมูลท่ีวิเคราะหไดมาเปนแนวทางในการหาวิธีลดอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักตวันอยของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 
วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 

วิธีการศึกษา 
     เปนการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนาโดยศึกษาขอมูลยอนหลัง ( retrospective discritive study )  โดยเกบ็ขอมูลจาก
ใบยอคลอดของมารดาท่ีคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500  กรัม ท่ีคลอดในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนย
อนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2550 
 
      
 
 
 
 



  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเวชระเบียนโดยแบงขอมูลในการจัดเก็บเปน 3 สวน ไดแก 
                 1. ขอมูลท่ัวไปของมารดา  ไดแก   อายุ  อาชีพ  ภูมิลําเนา และการศึกษา 
                      2.  ขอมูลการฝากครรภ  ไดแก  การฝากครรภ   ไมฝากครรภ    สถานท่ีฝากครรภ  การฝากครรภ   
                                 ครบ 4 คร้ังคุณภาพ     จํานวนครรภ    ผล Hct ระหวางต้ังครรภ 
                      3.   ขอมูลการคลอด  ไดแก  อายุครรภท่ีคลอด  วิธีคลอด  น้ําหนักทารกแรกเกิด 
               การประมวลผลขอมูล 
   ใชสถิติแบบพรรณนา  วิเคราะหโดยแสดงในรูปของการแจกแจงความถ่ีรอยละ  คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ขอมูลการหาความสัมพันธใช  Chis – square  โดย P – value < 0.05 ถือวามีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ผลการดําเนินงาน / ผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูล 3 ปยอนหลัง พบวาจากมารดาท่ีมาคลอดท้ังหมด  866 ราย มารดาท่ีคลอดบุตรน้ําหนัก
นอยกวา 2,500  กรัม  จํานวน 45 ราย ( รอยละ 5.20 ) และจากทารกเกิดมีชีพ  872 ราย พบทารกแรกเกิดมีชีพน้ําหนัก
นอยกวา 2,500  กรัม  49 ราย  ( รอยละ 5.62 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1  แสดงขอมูลท่ัวไปของมารดา 

ขอมูล จํานวน ( ราย ) รอยละ 

1.อายุ ( ป )   
     < 20  9 20.00 
     ≥20 - 35  30 66.66 
     > 35 6 13.33 
2. อาชีพ   
  แมบาน 4 8.89 
  นักเรียน/นักศึกษา 10 22.22 
  คาขาย 2 4.44 
  เกษตรกร 1 2.22 
  รับจาง 28 62.22 
  รับราชการ 0 0 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 0 0 
3.  ภูมิลําเนา   
  จ.นครราชสีมา 39 86.67 
  จ.อ่ืนๆ 6 13.33 
4.  การศึกษา   
  ไมไดเรียนหนังสือ 1 2.22 
  ประถมศึกษา 2 4.44 
  มัธยม/ปวช. 40 88.89 
  ปริญญาตรี 2 4.44 
  สูงกวาปริญญาตรี 0 0 

 
  ผลการศึกษาพบวาอายุของมารดาท่ีคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500  กรัม  แบงไดดังนี้ 
มารดาอายุ  ≥ 20 – 35  ป  30 ราย ( รอยละ 66.66 )  มารดาอายุ  <   20 ป 9 ราย ( รอยละ 20 )  มารดาอายุ  > 35 ป   
 6  ราย ( รอยละ 13.33 )  อาชีพของมารดา  ไดแก  รับจาง 28 ราย  ( รอยละ 62.22 )  นักเรียน / นักศึกษา  10 ราย   
 ( รอยละ 22.22 )  แมบาน 4 ราย ( รอยละ 8.89 ) เกษตรกร 1 ราย ( รอยละ 2.22 )  ภูมิลําเนาของมารดาในขณะต้ังครรภ  
จังหวัดนครราชสีมา   39   ราย ( รอยละ 86.67 )  จังหวัดอ่ืนๆ 6 ราย ( รอยละ 13.33 ) จําแนกตามการศึกษา ไดดังนี้   
มัธยม / ปวช.  40 ราย ( รอยละ 88.89 )  ประถมศึกษา  2 ราย ( รอยละ 4.44 ) ปริญญาตรี 2 ราย ( รอยละ 4.44  )    
ไมไดเรียนหนังสือ  1 ราย  ( รอยละ 2.22  ) ดังตารางท่ี 1 
 



ตารางท่ี 2 ขอมูลการฝากครรภ 

ขอมูล จํานวน ( ราย ) รอยละ 
1.  การฝากครรภ     
  ฝากครรภ 38 84.44 
 ไมฝากครรภ 7 15.56 
2.  สถานท่ีฝากครรภ     
  รพ.สงเสริมสุขภาพ 29 76.32 
  รพ.อ่ืนๆ 9 23.68 
3.การฝากครรภครบ 4 คร้ัง     
  ใช 18 47.36 
  ไมใช 20 52.63 
4.  จํานวนครรภ     
  ครรภแรก 23 51.11 
  ครรภหลัง 22 48.89 
5.ผล HCT ระหวางต้ังครรภ     
  < 33 % 8 17.78 
   ≥  33 % 37 82.22 

 
  ผลการศึกษาพบวามารดาท่ีคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนกันอยกวา 2,500 กรัม มีประวัตกิารฝากครรภดังนี้   
ฝากครรภ  38 ราย ( รอยละ84.44 ) ไมฝากครรภ 7 ราย (  รอยละ15.56 ) การฝากครรภครบ 4 คร้ังคุณภาพ  18 ราย                
( รอยละ 47.36 )  ฝากครรภไมครบ 4 คร้ังคุณภาพ  20 ราย ( รอยละ 52.63 ) มารดาท่ีฝากครรภโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนกันอยกวา 2,500 กรัม 29 ราย ( รอยละ 76.32 )โรงพยาบาลอ่ืน 9 ราย ( รอยละ 23.68 )     
จํานวนครรภ  ท่ีคลอดครรภนี้ ครรภแรก  23 ราย ( รอยละ 51.11 ) ครรภหลัง ( รอยละ 48.89 )ผล Hct ระหวางตั้งครรภ  
< 33 %  8 ราย ( รอยละ 17.78 )  ผล Hct  ระหวางต้ังครรภ  ≥ 33 %  37 ราย ( รอยละ 82.22 ) ดังตารางท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 ขอมูลการคลอด 

ขอมูล จํานวน ( ราย ) รอยละ 
1.  อายุครรภท่ีคลอด     
  <  37 สัปดาห 27 60 
   ≥ 37 สัปดาห 18 40 
2. วิธีคลอด     
   NL 39 86.67 
  V/E 0 0 
  F/E 0 0 
  C/S 6 13.33 
3. น้ําหนกัทารกแรกเกิด     
  <  1,000  กรัม 0 0 
  1,000 - 1,500  กรัม 6 12.24 
  1,500 - 2,500  กรัม 43 87.76 

 
  จากผลการศึกษาพบวามารดาท่ีคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  แยกตามขอมูลการคลอดดังนี้ 
อายุครรภท่ีคลอด  <  37 สัปดาห  27 ราย ( รอยละ 60 )  อายุครรภ  ≥ 37 สัปดาห 18 ราย ( รอยละ 40 ) วิธีการคลอด 
คลอดปกติทางชองคลอด ( NL ) 39 ราย ( รอยละ 86.67 )  ผาเอาเด็กออกทางหนาทอง ( C/S ) 6 ราย  ( รอยละ 13.33 ) 
และทารกแรกเกิดแยกตามน้ําหนักตัวนอยดังนี้  น้ําหนักแรกเกิด < 1,000  กรัม  ( ELBW  )  0 ราย     น้ําหนักแรกเกิด   
1,000 - 1,500  กรัม (  VLBW )  6 ราย ( รอยละ 12.24 ) น้ําหนักแรกเกิด   1,500 - 2,500  กรัม  43 ราย ( รอยละ 87.76 )  
ดังตารางท่ี 3  
 
สรุปและอภิปรายผล 
   ทารกแรกเกิดน้ําหนกัตัวนอย เปนสาเหตุสําคัญ ในการเจ็บปวยและตาย ทารกเหลานี้ อาจเปนทารก
คลอดกอนกําหนด หรือครบกําหนดแตตวัเล็กกวาอายุครรภก็ได ทารกน้ําหนักตวันอยเหลานี้ เม่ือมีภาวะเจ็บปวย ก็อาจ
มีภาวะแทรกซอนไดมากมาย ในการศึกษาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา คร้ังนี้ พบวา   
ทารกแรกเกิดน้ําหนกันอยกวา 2,500  กรัม  เกิดมาจาก มารดาท่ีฝากครรภ  38 ราย ( รอยละ84.44 )  ไมฝากครรภ 7 ราย  
(  รอยละ15.56 )  และเปนการฝากครรภครบ 4 คร้ังคุณภาพ  18 ราย   ( รอยละ 47.36 )  ฝากครรภไมครบ 4   คร้ัง
คุณภาพ  20 ราย ( รอยละ 52.63 ) ปจจัยเส่ียงในการเกดิทารกน้ําหนกัตัวนอย ไดแก การไมมาฝากครรภ ซ่ึงมีโอกาส
เส่ียงตอการเกดิทารกแรกเกดิน้ําหนักตวันอย 3.35 เทา จากรายงานของ Palo P.( 1 ) ไดศึกษาถึงความสําคัญของการฝาก
ครรภ พบวา การฝากครรภท่ีดีจะชวยลดปญหาของทารกแรกเกิด ท่ีตวัเล็กกวาอายุครรภ (Small for gestational age) ลง



ได และถาทราบลวงหนาวา ทารกตัวเล็กกวาอายุครรภ ก็จะมีการเตรียมการคลอดท่ีดีไว เพราะเดก็ท่ีตัวเล็กกวาอายุ
ครรภ มักมีภาวะ fetal distress และมีภาวะเปนกรด ทําใหการคลอดแลวเกิดภาวะขาดออกซิเจนระยะคลอดได การฝาก
ครรภตามปกติท่ัวไป จะสามารถตรวจพบทารกท่ีตัวเล็กกวาอายุครรภไดรอยละ 14( 2 ) ดังนั้น ถามีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการฝากครรภในปจจุบัน ก็จะชวยลดปญหาทารกตัวเล็กกวาอายุครรภลงได และจากการศึกษาของ Coria soto( 3 ) IL 
และคณะ พบวา การฝากครรภท่ีประกอบดวย การวัดความดันโลหิต วัดสวนสูง ช่ังน้ําหนกั ตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ 
ตรวจอุงเชิงกราน จะสามารถลดการคลอดทารกนํ้าหนกัตัวนอยลงไดรอยละ 18 มีรายงานในประเทศฝร่ังเศส( 4 ) พบวา 
มารดาท่ีฝากครรภนอยกวา 4 คร้ัง และมาฝากครรภเม่ือต้ังครรภ 6 เดอืนไปแลว มีโอกาสคลอดทารกนํ้าหนกัตัวนอย 
มากกวาคนท่ีมาฝากครรภมากกวา 4 คร้ังข้ึนไป 3.3-5.8 เทา และการฝากครรภในชวงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ท่ีดี จะชวยลด
การเกิดทารกน้ําหนกัตัวนอยลงไดอยางชัดเจน( 5,6 )  ปจจัยเร่ืองภาวะซีดของมารดา ก็เปนปจจัยเส่ียงอีกปจจัยหนึ่ง ท่ีพบ
ในการศึกษาคร้ังนี้ โดยพบวา ผล Hct  ระหวางต้ังครรภ  < 33 %  8 ราย ( รอยละ 17.78 )  ผล Hct ระหวางต้ังครรภ      
≥  33 %  37 ราย ( รอยละ 82.22 )  มีการศึกษาพบวา ภาวะซีดทําใหมารดา คลอดน้ําหนักตัวนอยไดอยางมีนัยสําคัญ( 7-8 ) 
ภาวะซีดของมารดาสวนใหญเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก และขาดโฟเลต( 7- 9) ซ่ึงไดจากอาหารไมเพียงพอ อาจเกิดจาก
มารดามีบุตรหลายคน มีลูกถ่ีเกินไป (ควรเวนระยะหางการตั้งครรภ 24 เดือน) การฝากครรภท่ีไมด ี มารดาขาดอาหาร 
สูบบุหร่ี หรือการติดเช้ือมาเลเรีย ในไตรมาสแรกน้ัน มารดาไมควรมีฮโีมโกลบินนอยกวา 11 กรัม และในไตรมาสที่ 2 
และ 3 ไมควรนอยกวา 10 กรัม(11) ถาซีดมาก ทารกอาจเสียชีวิตได การท่ีมารดาซีดจะไปลด fetal iron store ของทารกท่ี
เกิดมาในขวบปแรก(12) และทําใหทารกเกดิ Iron deficiency anemia มีการศึกษาท่ีแสดงวา มารดาท่ีซีด ฮีโมโกลบินนอย
กวา 8.9 กรัม เส่ียงท่ีจะเกิดการคลอดฝดปกติมากกวา คนท่ีฮีโมโกลบินมากกวา 11 กรัม 4-6 เทา(13) และยังเส่ียงตอการ
คลอดทารกน้ําหนักตัวนอย และเพิ่มอัตราตายในทารก อยางมีนัยสําคัญ( 9-10) และจากการศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา  มารดา
ตั้งครรภในชวงวัยรุน ไดแก  มารดาอายุ  <   20 ป  9 ราย ( รอยละ 20 )  คลอดทารกแรกเกิดน้ําหนกัตัวนอยกวา 2,500   
กรัม   ในปจจุบันพบวา วยัรุนมีโอกาสตั้งครรภงายข้ึน จากภาวะในปจจุบัน ท่ีโภชนาการดีข้ึน เดก็ตัวโตเร็วข้ึน ใกลชิด
กับเพื่อนตางเพศงายข้ึน สภาพสังคม และชุมชนท่ีเปล่ียนไป คานิยมท่ีไมถูกตอง ขาดความรูท่ีถูกตองในเร่ืองเพศ ไม
รูจักคุมกําเนดิเม่ือต้ังครรภ การดูแลตนเองและบุตรในครรภก็ไมด ี ระหวางต้ังครรภก็เส่ียงตอภาวะแทรกซอน เชน 
ความดันโลหติสูง โรคไต เส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนระหวางคลอด มารดาและทารกอาจเสียชีวิตได มากกวา
มารดาท่ีไมใชวัยรุน(14,15-19) และเม่ือมารดาวัยรุนคลอดทารกออกมา ก็พบวา มีโอกาสจะเกิดทารกคลอดกอนกําหนด
น้ําหนกัตัวนอย หรือตัวเล็กกวาอายุครรภ สูงกวามารดาท่ีไมไดเปนวยัรุนอยางมีนยัสําคัญ( 5 - 12) สาเหตุก็เพราะวา 

1. ตัวมารดา และทารกในครรภตางก็แยงอาหารซ่ึงกันและกนั(19) ตัวมารดาเองก็ยังตองการการเจริญเติบโตอยู 
เนื่องจากยิงเจริญเติบโตไมเต็มท่ี มีรายงานเก่ียวกับการเจริญเติบโต ของมารดาในขณะต้ังครรภ โดยวดั
ระดับ Leptin(22) ซ่ึงเปนสารท่ีทําใหเด็กวัยรุนสูง และนํ้าหนักเพิ่มข้ึน ในมารดาวยัรุนเหลานี้ จะหล่ังออก
มาก โดยเฉพาะเม่ือต้ังครรภ 28 สัปดาห เปรียบเทียบกับมารดาท่ีไมใชวยัรุน สารเหลานี้จะมีระดับปกติ 
นอกจากนั้น สารนี้ยังปองกันไมใหมีการสลาย ไขมันท่ีสะสมไวไปใชอีก จึงทําใหทารกท่ีเกิดจากมารดา
วัยรุนตัวเล็ก  



2. สารอาหารพวก micronutrient ในมารดาวยัรุนมีไมเพยีงพอ  
3. มีการติดเช้ือ และเกิดภาวะแทรกซอนระหวางต้ังครรภไดงาย  

ท้ังหมดนี้อาจทําใหมีปญหาระหวางคลอด เกิดภาวะเจ็บปวย และการตายของทารกเพิ่มข้ึน ในแตละป
ของประเทศท่ีกําลังพัฒนา จะมีมารดาวยัรุนประมาณ 13 ลานคน(14) มารดาเหลานี้ยังเด็ก ขาดความรับผิดชอบ คุมกําเนิด
ไดไมด ี มีโอกาสตั้งครรภซํ้าอีก และทารกที่คลอดออกมาก็จะมีปญหาเรื่อง น้ําหนกัตวันอย หรือคลอดกอนกําหนด ซ่ึง
ทําใหเกิดภาวะขาดออกซิเจนระยะคลอดไดบอย ซ่ึงจะมีปญหาอ่ืนๆ ตามมาภายหลังอีกมากมาย และการศึกษาคร้ังนี้ยัง
พบวา  มารดาท่ีมาคลอดเปนครรภแรก  ทารกแรกเกดิน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 23 ราย ( รอยละ 51.11 ) ซ่ึงอาจเกิด
จากการขาดประสบการณในการดูแลตนเองหรือเปนครรภแรกท่ีเกิดจากมารดาวยัรุนรวมอยูดวย  ซ่ึงถาเปนครรภแรก  
การฝากครรภอาจตองดูแลเปนพิเศษ 

การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้เปนการเก็บขอมูลยอนหลังดงันั้นขอมูลท่ีไดจึงไดแตขอมูลท่ีบันทึกไว
เทานั้น ปจจยัอ่ืนๆ เชน เศรษฐานะของมารดา  ภาวะโภชนาการของมาดาจึงไมมีขอมูลซ่ึงก็จะเปนแนวทางในการศึกษา 
คร้ังตอไป ท่ีจะตองนํามาวิเคราะหดวย แตอยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหคร้ังนี้ ก็ไดขอมูลเปนบรรทัดฐาน สําหรับเปน
แนวทางในการแกไข    ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหในคร้ังนี้ งานวิชาการแมและเดก็ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา   ก็จะใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงการทํางาน เพื่อลดปญหาการขาดออกซิเจน
ระยะคลอด และปญหาทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวนอย ภายในโรงพยาบาลตอไป  
 
การนําไปใชประโยชน 
   1. นําไปวางแนวทางแกไขปญหาทารกแรกเกิดน้ําหนกัตัวนอยในปงบประมาณตอไป 
              2. เปนแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาสถานการณงานอนามัยแมและเด็กของโรงพยาบาล 
 
ความยุงยากในการดําเนินงาน 
   1.  การลงขอมูลในเวชระเบียนผูปวยไมครบถวน 
              2.   ลายมือของเจาหนาท่ีเม่ือลงบันทึกขอมูลไมชัดเจน และอานยาก 
 
ขอเสนอแนะ / วิจารณ 
                1. ควรมีการเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะหอยางตอเนื่อง 
                2. มีแนวทางพิเศษเพิ่มข้ึนกวา การฝากครรภตามปกติ สําหรับมารดากลุมเส่ียง ซ่ึงไดแก มารดาท่ีอายุนอยกวา 
20 ป และมากกวา 35 ป  
                3. วิเคราะหสาเหตุของการไมมาฝากครรภ โดยสอบถาม และบันทึกเก็บขอมูลจากมารดา ท่ีไมมาฝากครรภ 
ในตึกผูปวยหลังคลอด แลวนํามาวิเคราะหปญหา  



                4. ประชุมคณะทํางานแมและเด็ก และผูเกี่ยวของหากิจกรรมเชิงรุก เขาไปในโรงเรียนมัธยม เพื่อใหมีความรู
เร่ืองการคุมกําเนิด การตั้งครรภ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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