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สตรีตง้ั ครรภ์เมือ่ อายุมาก (ตัง้ ครรภ์เมือ่ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี) จัดอยูใ่ นกลุม่ การตัง้ ครรภ์
ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทัง้ ต่อสตรีตง้ั ครรภ์และทารกในครรภ์ สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากจึงต้องเผชิญกับความเสีย่ ง
ของปัญหาต่างๆ ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตสังคม พยาบาลจึงเป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการดูแลสตรีตง้ั ครรภ์
กลุ่มนี้ เพื่อช่วยให้สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากและครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ทัง้ ด้านร่างกายและจิตสังคม ซึง่ จะส่งผลให้สตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ อี ายุมากมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี บทความนีน้ �ำ เสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับสตรีตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก ได้แก่ ปัจจัยส่งเสริมให้สตรีมีการตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก ผล
กระทบทางด้านร่างกายและจิตสังคม แนวทางการดูแลและบทบาทของพยาบาลตามระยะต่างๆ ของการ
ตั้งครรภ์ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมารดา
และทารก  
คำ�สำ�คัญ: สตรีตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก บทบาทพยาบาล

Abstract
Advanced maternal age (pregnancy at age 35 or older) is a high-risk pregnancy group
that may have adverse pregnancy outcomes for both pregnant women and their fetuses.     
These women will have to face some physical and psychosocial health problems. Hence,
nurses play vital roles in caring for this group of women to ensure that the women and their
families are well-informed of and understood how to take care of themselves in physically and
socio-psychologically, with the result of a higher quality of life. This article presents                  
multifaceted issues related to advanced maternal age, i.e., the factors that influence women’s
decisions to delay childbearing, physical and psychosocial impacts, relevant practice guidelines,
and the roles of the nurse at each stage of pregnancy to reduce the impact of advanced
maternal age and to promote the quality of life of the mothers and infants.
Keywords: advanced maternal age, nursing roles
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บทนำ�
ปัจจุบันการตั้งครรภ์ในสตรีท่ีอายุมาก คือ
มีอายุ 35 ปี หรือมากกว่า มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้
ทัว่ โลกโดยเฉพาะในประเทศทีป่ ระชากรมีรายได้สงู (1)
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม การดำ�เนินชีวิตของสตรีในปัจจุบนั ร่วมกับ
ระดับการศึกษาของสตรีรวมทัง้ ความสามารถและ
โอกาสในการทำ�งานในระดับทีส่ งู ขึน้ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้สตรีแต่งงานช้า หรือตั้งครรภ์และมีบุตร
เมื่อมีอายุมากขึ้น(2) จากข้อมูลของสำ�นักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าสถิตขิ องสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ 35
ปีหรือมากกว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ.   
2557 เพิม่ ขึน้ โดยลำ�ดับ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 12.78
ถึง 13.99 ของการคลอดทัง้ หมด(3) สตรีตง้ั ครรภ์ท่ี
อายุมากมีขอ้ ได้เปรียบสตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุนอ้ ยกว่า
ในด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และการมีแหล่งสนับสนุนจากครอบครัว
และสังคม(4) แต่ในขณะเดียวกัน การตัง้ ครรภ์เมือ่
อายุมาก ก็ทำ�ให้สตรีต้ังครรภ์เกิดความเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพและอันตรายทัง้ ต่อตนเองและทารก
ในครรภ์เพิม่ มากขึน้ (5) เช่น การเกิดโรคเบาหวาน
ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตัง้ ครรภ์ รกเกาะต่� 
ำ
การแท้ง การคลอดก่อนกำ�หนด การคลอดบุตรยาก
การคลอดบุตรทีม่ คี วามพิการหรือมีความผิดปกติแต่
กำ�เนิด(6) ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ความผิดปกติของโครโมโซม โดยเฉพาะการเกิดกลุม่
อาการดาวน์ (Down’s syndrome)(7)
การตัง้ ครรภ์เมือ่ อายุมาก หมายถึง การตัง้
ครรภ์ของสตรีท่มี ีอายุเท่ากับ 35 ปีหรือมากกว่า
นับจากวันเกิดจนถึงวันกำ�หนดคลอด(8) ซึง่ เป็นกลุม่
เป้าหมายทีต่ อ้ งตรวจหาความผิดปกติทางโครโมโซม

ของทารกในครรภ์(9) ในประเทศไทยคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่ง
ประเทศไทยได้ กำ� หนดว่ า ในสตรี ต้ัง ครรภ์ ท่ีมี
ความเสีย่ งสูง เช่น สตรีตง้ั ครรภ์เดีย่ วทีอ่ ายุเท่ากับ
35 ปี หรือมากกว่าขึน้ ไปเมือ่ ถึงวันกำ�หนดคลอด
หรือสตรีต้ังครรภ์แฝดชนิด dizygotic ที่อายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 31 ปีขน้ึ ไป ควรจะได้รบั การ
ให้ค�ำ ปรึกษาเพือ่ เจาะตรวจน้�ำ คร่�ำ ในช่วงอายุครรภ์
15 ถึง 20 สัปดาห์ ส่วนสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง
ต่�ำ ต่อการมีทารกกลุม่ อาการดาวน์ เช่น สตรีตง้ั ครรภ์
ทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า 35 ปี ควรได้รบั การให้ค�ำ ปรึกษาเพือ่
ตรวจคัดกรองทารกกลุม่ อาการดาวน์ดว้ ยการตรวจสาร
ชีวเคมีในเลือดในช่วงอายุครรภ์ 9 ถึง 18 สัปดาห์
และตรวจคลืน่ เสียงความถีส่ งู ในช่วงอายุครรภ์ 11
ถึง 13 สัปดาห์ หรือในกรณีทส่ี ตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี คี วาม
เสีย่ งสูงต่อการมีทารกกลุม่ อาการดาวน์ปฏิเสธการ
เจาะตรวจน้�ำ คร่� 
ำ ควรได้รบั คำ�ปรึกษาเช่นเดียวกับ
สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี คี วามเสีย่ งต่�ำ (10)
การตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติทาง
พันธุกรรมก่อนคลอดเป็นสิง่ ทีน่ ยิ มปฏิบตั ใิ นหลายๆ
ประเทศ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางโดย
เฉพาะในการดูแลกลุม่ สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากก่อน
คลอด(11) แม้วา่ การตรวจจะช่วยให้สตรีตง้ั ครรภ์เกิด
ความมั่นใจในภาวะสุ ข ภาพของทารกในครรภ์
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทผ่ี ลการตรวจคัดกรองพบว่า
ทารกในครรภ์มคี วามผิดปกติทางโครโมโซม สตรี
ตัง้ ครรภ์จะได้รบั คำ�แนะนำ�ให้ปรึกษาทางพันธุศาสตร์
เพื่อการตรวจวินิจฉัยค้นหาความผิดปกติต่อไป(12)
รวมทัง้ สตรีตง้ั ครรภ์และครอบครัวจะได้มเี วลาและ
โอกาสตัดสินใจยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ หรือในสตรีตง้ั ครรภ์
และครอบครัวทีต่ อ้ งการทีจ่ ะตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปก็จะได้
มีเวลาในการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและ
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วางแผนในการดูแลทารกทัง้ ในระยะก่อนและหลัง
การคลอด(13) อย่างไรก็ตามในประเทศไทยการตรวจ
คัดกรองทารกกลุม่ อาการดาวน์ดว้ ยวิธกี ารใดๆ หรือ
ไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านทรัพยากรและ
บุคลากรทางการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพ
และความสามารถในการจ่ายค่าตรวจคัดกรอง
เนื่องจากการตรวจนี้ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในชุดสิทธิ
ประโยชน์อย่างเป็นทางการในระบบสุขภาพ เช่น
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ(14)
สตรีต้ังครรภ์เมื่ออายุมากจึงต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งต่อตนเองและทารกในครรภ์
ซึ่งส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของสตรีต้ังครรภ์
พยาบาลซึ่งมีบทบาทในการดูแลสตรีต้ังแต่ระยะ
ตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด จึงควร
มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมให้สตรีมีการ
ตัง้ ครรภ์เมือ่ อายุมากและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตลอด
จนสามารถให้การดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากได้

ปั จจั ย ส่ ง เสริมให้สตรีมีการตั้ง ครรภ์เ มื่ อ
อายุมาก
ในปัจจุบนั สภาพทางสังคม และการดำ�เนิน
ชีวิตของสตรีเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่ผ่านมา
ทำ�ให้การตัง้ ครรภ์ในสตรีทม่ี อี ายุมากมีแนวโน้มสูงขึน้
ปัจจัยส่งเสริมให้สตรีมกี ารตัง้ ครรภ์เมือ่ อายุมากมีดงั
ต่อไปนี้
1. การเปลีย่ นแปลงทางสังคม
การเปลี่ย นแปลงของสั ง คมเมื อ งที่มีก าร
พัฒนาและขยายตัวเพิม่ มากขึน้ มีการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จากระบบเกษตรกรรมเข้า
สูร่ ะบบอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีท่ีช่วยอำ�นวยความสะดวกในการ
ทำ�งานมากขึน้ ทำ�ให้ความต้องการในการใช้แรงงาน
ลดลง ประกอบกับระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำ�ให้สตรีได้รบั การยอมรับและมีบทบาททางสังคม
เพิม่ มากขึน้ ทัศนคติตอ่ การแต่งงานเพือ่ มีครอบครัว
เมือ่ อายุยงั น้อยเป็นไปทางด้านลบมากกว่าด้านบวก
ประกอบกับการดำ�รงชีวติ ทีเ่ ร่งรีบและค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้น จึงทำ�ให้ท้ังสตรีและบุรุษแต่งงานช้าลง
และสัดส่วนของผูท้ ค่ี รองชีวติ โสดเพิม่ มากขึน้ (15)
2. ค่านิยม
ค่านิยมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้สตรีมีการตั้ง
ครรภ์เมือ่ อายุมาก ความต้องการความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน เป็นค่านิยมทีท่ �ำ ให้สตรีและบุรษุ ให้
ความสำ � คั ญ มากกว่ า การแต่ ง งาน นอกจากนี้
ลักษณะของครอบครัวในสังคมไทยที่เป็นลักษณะ
ครอบครัวขยาย ที่มีพ่อแม่ พี่น้อง และสมาชิก
ครอบครัวอยู่ร่วมกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
ครอบครัวไม่ท�ำ ให้เกิดความกดดันต่อการอยูเ่ ป็นโสด
จึงเป็นปัจจัยเสริมให้สตรีและบุรษุ ไม่ตอ้ งการเร่งรัด
หาคู่ ประกอบกับค่านิยมในสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปโดย
สตรีและบุรุษนิยมใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงาน
เพราะต้องการทดลองใช้ชีวิตคู่ โดยไม่ต้องการ
ผูกมัดหรือมีขอ้ ผูกพัน จึงทำ�ให้การแต่งงานและการ
วางแผนสร้างครอบครัวช้าลง ทำ�ให้สตรีมโี อกาส
ตัง้ ครรภ์เมือ่ อายุมากเพิม่ ขึน้ (15)
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์มีความสัมพันธ์กับการที่คู่สามีและภรรยามี
แนวโน้มทีจ่ ะแต่งงานเมือ่ อายุมากขึน้ และมีบตุ รช้า
จากความมัน่ ใจว่าความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุจ์ ะสามารถแก้ไขปัญหาในเรือ่ ง
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การมีบตุ รและการตัง้ ครรภ์ได้ คูส่ มรสจึงไม่ตระหนัก
ถึงปัญหาของการมีบตุ รเมือ่ อายุมาก จึงทำ�ให้เกิด
ภาวะเจริญพันธุล์ ดลงและมีจ�ำ นวนคูส่ มรสทีต่ อ้ งมา
รับคำ�ปรึกษาเกีย่ วกับภาวะมีบตุ รยากเพิม่ มากขึน้ (15)
4. การเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสือ่ ต่างๆ
ปัจจุบันสื่อมีบทบาทสำ�คัญในการนำ�เสนอ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มากขึน้ สตรีตง้ั ครรภ์และสามี
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารทีต่ นเองสนใจทัง้ เรือ่ ง
เกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ การวางแผนครอบครัว การ
วางแผนการมีบตุ ร การตรวจคัดกรองวินจิ ฉัยภาวะ
การมีบุตรยากและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมี
บุตรยาก ผ่านสือ่ ได้อย่างกว้างขวาง ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ์
สือ่ โฆษณา สือ่ ออนไลน์ และสือ่ อืน่ ๆ ถึงแม้คสู่ มรส
จะมีปญ
ั หาอุปสรรคต่างๆ ในเรือ่ งการมีบตุ รยากแต่
คู่สมรสก็สามารถหาข้อมูลที่จะวางแผนการมีบุตร
เมื่อพร้อมได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำ�ไปสู่ความ
ต้องการมีบตุ รและการตัง้ ครรภ์ในสตรีทม่ี อี ายุมาก
เพิม่ ขึน้ (15)
5. ระดับการศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัง้ ครรภ์ของสตรีเมือ่ มีอายุมาก โดยพบว่า สตรีทม่ี ี
ระดับการศึกษาสูงมักแต่งงานช้ากว่าสตรีท่มี ีการ
ศึกษาต่� 
ำ หรือสตรีทต่ี อ้ งใช้ทกั ษะและความรูส้ งู ใน
การทำ�งานมักแต่งงานช้ากว่าสตรีท่ีใช้แรงงาน
เนือ่ งจากสตรีทม่ี กี ารศึกษาสูงใช้เวลาในการศึกษามาก
จึงไม่สนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่และการแต่งงาน
อีกทั้งสตรีท่ีมีการศึกษาสูงส่วนมากสามารถพึ่ง
ตนเองในการอยูใ่ นสังคมได้ จึงมักไม่ให้ความสนใจ
กับเรือ่ งการแต่งงาน(2)

ผลกระทบของการตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก
การตัง้ ครรภ์เมือ่ อายุมากส่งผลกระทบต่อสตรี
ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ท้ังในระยะตั้งครรภ์
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ดังนี้
ผลกระทบทางด้านร่างกาย
1. ผลกระทบต่อสตรีตง้ั ครรภ์
1.1 การแท้งบุตร หมายถึง การสูญเสีย
ทารกในระหว่าง 20 สัปดาห์แรกของการตัง้ ครรภ์(8)
จากการศึกษาพบว่า สตรีต้งั ครรภ์เมื่ออายุมากมี
โอกาสแท้งบุตรได้สูงกว่าสตรีต้ังครรภ์อายุน้อย
กล่าวคือ สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ 20-34 ปี มีโอกาส
แท้งบุตรร้อยละ 24 ในขณะที่สตรีต้งั ครรภ์อายุ
35-39 ปี มีโอกาสแท้งบุตรถึงร้อยละ 33 และหาก
สตรีตง้ั ครรภ์มอี ายุ 40 ปีขน้ึ ไป มีโอกาสแท้งบุตร
มากกว่าร้อยละ 50(16) จึงกล่าวได้วา่ อุบตั กิ ารณ์ของ
การแท้งบุตรมีโอกาสเพิ่มขึ้นในสตรีท่ตี ้งั ครรภ์เมื่อ
อายุมากขึน้
1.2 ภาวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์ หมายถึง
การตัง้ ครรภ์ทม่ี ภี าวะเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อมารดา
และทารกในครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนในระหว่าง
ตั้งครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหากสตรี
ตัง้ ครรภ์ได้รบั การดูแลทีไ่ ม่ถกู ต้องทัง้ ในขณะตัง้ ครรภ์
ขณะคลอด และในระยะหลังคลอด(8) จากรายงาน
การศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่า สตรีทม่ี อี ายุ 35 ปีหรือ
มากกว่า มีอตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
การตัง้ ครรภ์มากกว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุนอ้ ย โดย
ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิต
สูง(4,17) รกเกาะต่�ำ (17) และโรคเบาหวาน(4,6,17) และ
หากสตรีตง้ั ครรภ์ไม่ได้รบั การตรวจคัดกรองหรือไม่
ได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรกอาจก่อให้เกิดการ
สูญเสียทารกในครรภ์ได้(6)
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 9 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 59

...39

เบญจวรรณ คล้ายทับทิม / Benjawan Klaitabtim

1.3 ความผิดปกติของการตัง้ ครรภ์ มีรายงาน
การศึกษาในประเทศออสเตรเลียทีพ่ บความสัมพันธ์
ของอายุขณะสตรีตง้ั ครรภ์กบั การตัง้ ครรภ์แฝด โดย
พบว่า สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุนอ้ ยกว่า 35 ปี มีโอกาส
ตัง้ ครรภ์แฝดร้อยละ 1.8 ในขณะทีส่ ตรีตง้ั ครรภ์อายุ
มากกว่า 35 ปี มีโอกาสตัง้ ครรภ์แฝดถึงร้อยละ
3.5(17) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยที่
พบว่า สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ 20-34 ปี มีโอกาสตัง้
ครรภ์แฝดร้อยละ 0.9 และหากสตรีตง้ั ครรภ์มอี ายุ
40 ปีขน้ึ ไป มีโอกาสตัง้ ครรภ์แฝดถึงร้อยละ 18(18)
ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากการใช้เทคโนโลยีชว่ ยการ
เจริญพันธุ์ นอกจากนีย้ งั พบว่า สตรีตง้ั ครรภ์เมือ่
อายุมาก มีความเสีย่ งต่อการเกิดการตัง้ ครรภ์นอก
มดลูกมากกว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุนอ้ ย สาเหตุเกิด
จากการอักเสบของท่อนำ�ไข่ ส่งผลให้เกิดพังผืดจน
ท่อนำ�ไข่ตบี แคบและผิดรูป ตัวอ่อนจึงไม่สามารถ
เคลือ่ นผ่านไปได้ในเวลาทีเ่ หมาะสม(16)
1.4 ปัญหาในระยะคลอด ได้แก่
1.4.1 การคลอดก่อนกำ�หนด (Preterm
labour) หมายถึง การคลอดเมือ่ อายุครรภ์นอ้ ยกว่า
37 สัปดาห์ โดยมีสาเหตุมาจากมดลูกบีบตัว ปาก
มดลูกเปิดและบางก่อนกำ�หนด การคลอดก่อน
กำ�หนด ส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมาอาจมีการ
เจริญเติบโตทีไ่ ม่สมบูรณ์เต็มที(8)่ ซึง่ การตัง้ ครรภ์เมือ่
อายุมากเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการคลอดก่อนกำ�หนด(18)
โดยพบอัตราการคลอดก่อนกำ�หนดร้อยละ 13.70
ในสตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุ 40 ปีขน้ึ ไป(18) ร้อยละ 12.30
ในสตรีตง้ั ครรภ์ อายุ 35-39 ปี และร้อยละ 7.20
ในสตรีตง้ั ครรภ์อายุ 30-34 ปี (19)
1.4.2 การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง หมายถึง
การทำ�คลอดทารกโดยผ่านทางรอยแผลผ่าตัดทีผ่ นัง
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หน้าท้องและผนังมดลูก โดยทารกมีนำ้�หนักไม่
ต่�ำ กว่า 1,000 กรัม ซึง่ ไม่รวมถึงการผ่าตัดคลอดทารก
ทางหน้าท้องในรายทีม่ ดลูกแตก หรือตัง้ ครรภ์นอก
มดลูก(8) จากการศึกษา พบว่า สตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุ
35 ปีหรือมากกว่า มีอตั ราการผ่าตัดคลอดทางหน้า
ท้องสูงกว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุนอ้ ย(20, 21)
2. ผลกระทบต่อทารกในครรภ์
2.1 ความผิดปกติทางโครโมโซมของทารก
หมายถึง การมีความผิดปกติทางองค์ประกอบของ
ยีนและโครโมโซม ซึ่งยีนและโครโมโซมนี้เป็นตัว
กำ�หนดลักษณะทางพันธุกรรม(8) การเกิดความผิด
ปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์ มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับอายุของสตรีต้งั ครรภ์ โดยใน
สตรีตง้ั ครรภ์อายุ 20 ปี พบอัตราการเกิดความผิด
ปกติได้ 1 ต่อ 1,250 ราย ในขณะทีส่ ตรีตง้ั ครรภ์
ทีม่ อี ายุ 35 ปี พบอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ เป็น 1 ต่อ 400
ราย และในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ 40 ปี พบอัตรา
ส่วนเพิม่ ขึน้ เป็น 1 ต่อ 100 ราย(22) ดังนัน้ สตรีท่ี
ตัง้ ครรภ์เมือ่ อายุมากจึงมีอตั ราเสีย่ งสูงทีจ่ ะให้ก�ำ เนิด
ทารกกลุม่ อาการดาวน์(9)
2.2 ทารกมี นำ้ � หนั ก น้ อ ย (Low birth
weight) หมายถึง ทารกทีม่ นี �ำ้ หนักแรกเกิดน้อย
กว่า 2,500 กรัม(8) จากการศึกษา พบว่า อัตรา
การคลอดทารกน้ำ�หนักน้อยจะสูงขึน้ ตามอายุของ
มารดา(6) สตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุ 35 ปีหรือมากกว่า มี
อัตราการคลอดทารกน้�ำ หนักน้อยร้อยละ 12.10 สูง
กว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุ 20-34 ปี ซึง่ มีอตั ราการ
คลอดทารกน้�ำ หนักน้อยเพียงร้อยละ 7.60(18)
2.3 อั ต ราการตายปริ กำ � เนิ ด ของทารก
(Perinatal mortality rate) หรือ จำ�นวนการตาย
ของทารกทีม่ นี �ำ้ หนักอย่างน้อยระหว่าง 500-1,000
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กรัม หรืออายุครรภ์อย่างน้อย 22 สัปดาห์เต็มถึง
น้อยกว่า 7 วันหลังคลอด(8) อัตราการตายปริก�ำ เนิด
ของทารก เป็นตัวชีว้ ดั การให้บริการอนามัยแม่และ
เด็ก สุขภาพแม่และเด็ก รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมในระดับต่างๆ จนถึงระดับชาติ โดยพบว่า
สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ 35 ปีหรือมากกว่า มีอตั ราการ
ตายของทารกมากกว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีอายุน้อย(17)
สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ 35 ปีหรือมากกว่า มีอตั ราการ
ตายปริก�ำ เนิดของทารกมากกว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุ
20-34 ปี ประมาณ 4 เท่า(21) นอกจากนี้ อัตรา
การตายปริกำ�เนิดของทารกในครรภ์จะสูงขึ้นตาม
อายุของมารดา โดยมารดาทีอ่ ายุ 20-34 ปี พบ
ร้อยละ 1.20 ในขณะที่มารดาอายุ 35 ปีหรือ
มากกว่า พบร้อยละ 4.53(23)
จะเห็นได้วา่ การตัง้ ครรภ์เมือ่ อายุมาก ส่งผล
กระทบต่อทัง้ สตรีตง้ั ครรภ์และทารกในครรภ์ และ
การรับรูถ้ งึ ความเสีย่ งต่างๆ ทัง้ ต่อตนเองและทารก
ในครรภ์ ส่งผลกระทบทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆ ทาง
ด้านจิตสังคมและการปรับตัวของสตรีตง้ั ครรภ์
ผลกระทบทางด้านจิตสังคม
สตรีตง้ั ครรภ์ไม่วา่ กลุม่ อายุใดย่อมมีความกลัว
และวิตกกังวลเกีย่ วกับภาวะสุขภาพของตนเองและ
ทารกในครรภ์ ตลอดจนมีความกังวลเกีย่ วกับความ
สามารถในการคลอดของตนเอง โดยเฉพาะในสตรี
ตัง้ ครรภ์แรกเนือ่ งจากยังไม่เคยมีประสบการณ์การ
ตั้งครรภ์มาก่อน ความวิตกกังวลนั้นเกิดขึ้นจาก
ความคาดหวังว่าตนเองจะสามารถตั้งครรภ์ได้จน
ครบกำ�หนด แต่ในขณะเดียวกันสตรีต้ังครรภ์ท่ี
มี อ ายุ มากก็ อ าจเกิดความไม่ม่ันใจว่า ตนเองจะ
ตัง้ ครรภ์จนครบกำ�หนดได้ ประกอบกับสตรีตง้ั ครรภ์ท่ี
มีอายุมากมักวิตกกังวลว่าตนเองและทารกในครรภ์
อาจมีความผิดปกติหรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ ใน

ระหว่างตัง้ ครรภ์ เกิดความรูส้ กึ ไม่แน่นอน และ
กลัวการสูญเสีย ส่งผลต่อการยอมรับการตัง้ ครรภ์
และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สตรีตง้ั ครรภ์ท่ี
มีอายุมากจึงเกิดปัญหาทางด้านจิตสังคม(7) ดังนี้
1. ความเครียดและความวิตกกังวล
สาเหตุของความเครียดและความวิตกกังวล
ของสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากทีพ่ บได้บอ่ ยมีดงั ต่อไปนี้
1.1 การเปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ การเปลีย่ น
แปลงทางร่างกายในระยะตัง้ ครรภ์สง่ ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ อาจทำ�ให้สตรีตง้ั ครรภ์เกิดความเครียด
และความวิตกกังวลจากการไม่ยอมรับและรู้สึก
อับอายในรูปร่างและภาพลักษณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปจากการ
ตัง้ ครรภ์ของตนเอง และมีความรูส้ กึ เขินอายเมือ่
ต้องออกสูส่ งั คมในขณะตัง้ ครรภ์(24)
1.2 การรับบทบาทใหม่ สตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุ
มากมักมีภาระหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลายด้าน ทัง้ หน้าที่
รับผิดชอบในการประกอบอาชีพ หน้าที่การงาน
การดูแลครอบครัว ตลอดจนการเลีย้ งดูบตุ รคนก่อน
ดังนั้นสตรีต้ังครรภ์กลุ่มนี้จึงอาจเกิดความเครียด
จากการปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงบทบาทหลายๆ
ด้านในขณะทีม่ อี ายุมากขึน้ (7) นอกจากนี้ สตรีตง้ั ครรภ์
ทีม่ อี ายุมากอาจเกิดความวิตกกังวลจากการรับบทบาท
มารดาในวัยทีใ่ กล้จะหมดโอกาสในการมีบตุ ร(5)
1.3 สุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์
สตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุมากส่วนใหญ่จะรับรูค้ วามเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมทัง้ ความเสีย่ งต่อ
การคลอดบุตรพิการหรือมีความผิดปกติทางพันธุกรรม
ดังนั้นสตรีต้งั ครรภ์กลุ่มนี้จึงมีความกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพตนเองและความสมบูรณ์แข็งแรงของทารก
ในครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงแรกสตรีต้งั ครรภ์อาจ
กลัวการแท้ง ระยะต่อมาอาจเกิดความวิตกกังวล
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เกีย่ วกับความพิการทางด้านร่างกายและสติปญ
ั ญา
(7)
ของทารก โดยพบว่า สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมาก
ร้อยละ 58.30 มีความวิตกกังวลเกีย่ วกับสุขภาพ
ของทารกในครรภ์มากทีส่ ดุ (25)
1.4 การตรวจรักษา สตรีตง้ั ครรภ์ทอ่ี ายุมาก
จำ�เป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาความ
ผิดปกติของการตัง้ ครรภ์และทารกในครรภ์ดว้ ยวิธี
การที่หลากหลาย ขึ้นกับภาวะสุขภาพและความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ (8) ทำ�ให้สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมาก
ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความไม่สุขสบาย
จากการตรวจวินจิ ฉัยและการรักษา เช่น การเจาะ
เลือดบ่อยครัง้ การเจาะน้�ำ คร่� 
ำ หรือการตรวจคัด
กรองโรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นต้น โดยพบว่า ร้อยละ
51.70 ของสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากมีความวิตก
กังวลเกีย่ วกับการเจาะน้�ำ คร่�ำ (25) และภาวะเสีย่ ง
หรือภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดเนือ่ งจากการทำ�หัตถการ
เป็นแหล่งทีก่ อ่ ให้เกิดความวิตกกังวลทีส่ �ำ คัญ(13)
1.5 การคลอด สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากมัก
มีความวิตกกังวลเกีย่ วกับผลของการคลอดทีอ่ าจไม่
เป็นไปตามความคาดหวัง วิตกกังวลเกีย่ วกับการ
ผ่าตัดคลอดบุตร ปัญหาเกี่ยวกับช่องทางคลอดที่
อาจยืดหยุน่ ไม่ด(20)
ี และไม่มน่ั ใจเกีย่ วกับการคลอด
เนื่องจากรับรู้ว่าการตั้งครรภ์อายุมากอาจมีความ
เสีย่ งต่อการเกิดปัญหาในระยะคลอดสูง(7)
2. ความรูส้ กึ ไม่แน่นอนต่อการตัง้ ครรภ์และ
การคลอด
จากการที่สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากรับรู้ถึง
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนทีเ่ พิม่ ขึน้ (7) จึง
มีผลให้สตรีต้ังครรภ์เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนต่อ
ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ ตลอดจนกังวลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของตนเองทัง้ ในระยะตัง้ ครรภ์และ
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ระยะคลอด(24)
3. การยอมรับการตัง้ ครรภ์ สตรีอายุมากที่
มีการวางแผนการตัง้ ครรภ์จะรูส้ กึ ตืน่ เต้น มีความสุข
และยอมรับการตัง้ ครรภ์ตง้ั แต่ระยะเริม่ แรก สำ�หรับ
สตรีทม่ี บี ตุ รยาก ในระยะแรกอาจเกิดความรูส้ กึ ไม่
เชือ่ แต่ตอ่ มาจะรูส้ กึ มีความสุขและมีความคาดหวัง
เกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ ในทางตรงกันข้าม สตรีอายุ
มากที่ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์จะเกิดความรู้สึก
ลังเลใจ และมีความกังวลเช่นเดียวกับสตรีตง้ั ครรภ์
ทีอ่ ายุนอ้ ย ความกังวลดังกล่าวจะทำ�ให้สตรียอมรับ
การตัง้ ครรภ์ได้ยากขึน้ โดยเฉพาะสตรีครรภ์หลังจะ
มีบทบาทภาระเพิม่ ขึน้ รวมถึงต้องปรับตัวกับบุตร
คนก่อน ทำ�ให้สตรีกลุม่ นีร้ สู้ กึ ลำ�บากใจทีจ่ ะยอมรับ
ทารกในครรภ์ นอกจากนี้หากสามีมีอายุมากเช่น
เดียวกัน จะรูส้ กึ กังวลเกีย่ วกับความสามารถในการ
แสดงบทบาทการเป็นบิดา ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะส่งผลให้
สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากเกิดปัญหาการยอมรับการ
ตัง้ ครรภ์(26)
4. สัมพันธภาพกับสามี คูส่ มรสทีอ่ ายุมาก
มักมีวิถีการดำ�เนินชีวิตที่ย่งุ ยากซับซ้อน และเมื่อ
ตัง้ ครรภ์ สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากจะต้องปรับตัวต่อ
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคมขณะตัง้ ครรภ์ จะต้องพึง่ พาสามีมากขึน้ ทำ�ให้
สูญเสียความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ในขณะเดียวกัน
สามีอาจเกิดความรูส้ กึ ลำ�บากใจในการทีภ่ รรยาต้อง
พึง่ พาตนเองเพิม่ ขึน้ นอกจากนีส้ ามีภรรยาทีก่ �ำ ลัง
จะมีบตุ รเป็นครัง้ แรก อาจเกิดความกังวลเกีย่ วกับ
การปรับบทบาทการเป็นบิดามารดาร่วมด้วย ปัจจัย
เหล่านี้จึงส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างคู่
สมรส(26)
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แนวทางการดูแล และบทบาทของพยาบาล
ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมาก
1. ด้านร่างกาย
ระยะก่อนการตัง้ ครรภ์
1.1 แนะนำ�การเตรียมตัวและวางแผนการ
ตัง้ ครรภ์ ด้วยการตรวจร่างกายและตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร เพือ่ หาความผิดปกติ เช่น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ภาวะอ้วน เป็นต้น ในกรณีทพ่ี บ
ความผิดปกติ พยาบาลควรแนะนำ�ให้สตรีตง้ั ครรภ์
ทีม่ อี ายุมากรับการตรวจวินจิ ฉัย และการรักษาเพือ่
ควบคุมอาการก่อนการตัง้ ครรภ์ เพือ่ ให้การตัง้ ครรภ์
ดำ�เนินไปด้วยดีหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยทีส่ ดุ
1.2 ให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับการตรวจคัดกรอง
โรคทีถ่ า่ ยทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย
เพือ่ ประเมินความเสีย่ งต่อการให้ก�ำ เนิดทารกทีเ่ ป็น
โรคธาลัสซีเมีย
1.3 แนะนำ�การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทีจ่ �ำ เป็น
ก่อนการตัง้ ครรภ์ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด
เยอรมัน หรือไวรัสตับอักเสบบี
1.4 ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ท่ีพบได้ในสตรี
ตัง้ ครรภ์ทม่ี อี ายุมาก รวมทัง้ แนวทางการป้องกันแก้ไข
เพือ่ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการตัง้ ครรภ์
ระยะตัง้ ครรภ์
1.1 กระตุ้นและแนะนำ�ให้มีการฝากครรภ์
ตัง้ แต่ทราบว่าตัง้ ครรภ์หรือเมือ่ อายุครรภ์นอ้ ย
1.2 อธิบายให้สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากรับ
ทราบและเข้าใจถึงความเสีย่ งและภาวะแทรกซ้อน
ของการตัง้ ครรภ์(15)
1.3 อธิบายความจำ�เป็นในการตรวจคัดกรอง

และการวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมทารก
ในครรภ์ เช่น การตรวจอัลตราซาวด์ (ultrasonography) การเจาะน้�ำ คร่� 
ำ (amniocentesis) และ    
การเจาะเลือดจากสายสะดือของทารก (chorionic
villus sampling: CVS) เป็นต้น
1.4 แนะนำ�การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ท้ัง
ด้านโภชนาการ การปฏิบตั ติ นกับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ กับร่างกายขณะตัง้ ครรภ์ และการสังเกต
อาการผิดปกติทค่ี วรรีบมาโรงพยาบาลขณะตัง้ ครรภ์
1.5 สอนและเน้นให้เห็นถึงความสำ�คัญของ
การสังเกตการดิ้นของทารกในครรภ์ ซึ่งเป็นสิ่ง
สำ�คัญในการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์
โดยเฉพาะในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากและมีโรค
ประจำ�ตัวหรือภาวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์ เพือ่
เป็นการส่งเสริมให้สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากและ
ทารกในครรภ์ปลอดภัย(27)
ระยะคลอด
ในระยะคลอดสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากเสีย่ ง
ต่อการคลอดก่อนกำ�หนด การผ่าตัดคลอดทางหน้า
ท้อง รวมถึงการมีโอกาสได้รับการทำ�สูติศาสตร์
หัตถการเพือ่ ช่วยคลอด จึงเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดทั้งต่อสตรี
ตัง้ ครรภ์และต่อทารกแรกเกิด เช่น ภาวะตกเลือด
จากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี ช่องทางคลอดฉีกขาด
เนือ่ งจากการยืดหยุน่ ไม่ดี ดังนัน้ พยาบาลควรเฝ้า
ระวังและประเมินภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นขณะ
คลอด อีกทัง้ สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากควรได้รบั การ
อธิบายขัน้ ตอนเกีย่ วกับกระบวนการคลอดและการ
ปฏิบตั ติ วั ในระยะคลอด เช่น การใช้เทคนิคการผ่อน
คลาย เทคนิคการหายใจเพือ่ ลดปวด เป็นต้น โดย
ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย รวมทัง้ ให้การสัมผัส เช่น การ
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จับมือ ให้ก�ำ ลังใจ อยูเ่ ป็นเพือ่ นข้างเตียง และให้
ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ระยะหลังคลอด
การดูแลสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีอายุมากในระยะนี้
อาจแบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ แรกคือ กลุม่ ทีม่ บี ตุ ร
เพียงพอ ควรเน้นเกี่ยวกับการวางแผนการคุม
กำ�เนิด แนะนำ�การดูแลสุขภาพเกีย่ วกับการเปลีย่ น
แปลงของร่างกาย กระตุน้ และส่งเสริมการเลีย้ งลูก
ด้วยนมมารดา รวมทัง้ การเลีย้ งดูทารก และการ
มาตรวจติดตามหลังคลอดอย่างต่อเนือ่ ง นอกจาก
นีก้ ารประเมิน ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด การปรับ
บทบาทการเป็นมารดา ปัญหาจากการเลีย้ งดูบตุ ร
การปรับตัวกับบุตรคนก่อน สัมพันธภาพระหว่าง
มารดา ทารกและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
แหล่งสนับสนุนจากครอบครัว เป็นสิง่ สำ�คัญในการ
วางแผนให้การพยาบาลทีเ่ หมาะสมได้ กลุม่ ทีส่ องคือ
กลุ่มที่ยังมีบุตรไม่เพียงพอหรือมีบุตรที่ต้องพึ่งพา
ควรเน้นเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของตนเอง รวม
ทั้งการเลี้ยงดูทารก การวางแผนการคุมกำ�เนิด
แนะนำ�ปรึกษาแพทย์เพื่อวางแผนในการตั้งครรภ์
ครัง้ ต่อไป และการมาตรวจติดตามหลังคลอดอย่าง
ต่อเนือ่ ง
2. ด้านจิตสังคม
เนื่องจากสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากจะเกิด
ความวิตกกังวลและมีความตระหนักรับรู้ถึงปัจจัย
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะ
ตัง้ ครรภ์ และอาจมีความคาดหวังจากการตัง้ ครรภ์
ทีส่ งู ขึน้ (7) จึงเกิดความเครียดและความวิตกกังวล
และส่ ง ผลถึ ง การทำ � บทบาทหน้ า ที่ แ ละความ
สัมพันธ์ภายในครอบครัว พยาบาลจึงมีบทบาทใน
การดูแลด้านจิตสังคม เพือ่ ลดความวิตกกังวลและ
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ช่วยให้สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากสามารถปรับตัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1 การลดความวิตกกังวลของสตรีตง้ั ครรภ์
ทีม่ อี ายุมากโดยใช้วธิ กี ารต่างๆ ได้แก่
1) การสร้างจินตภาพ (visual imagery)
เป็นการฝึกใช้การเบีย่ งเบนความสนใจร่วมกับการ
ผ่อนคลาย เทคนิคนี้จะทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การลดความวิตกกังวล ขณะทีบ่ คุ คลเริม่ ผ่อนคลาย
จะต้องสร้างจินตนาการไปยังภาพหรือสถานที่ท่ี
สร้างขึน้ โดยความคิดขึน้ มาทดแทน โดยการสร้าง
จินตภาพจะกระตุน้ การทำ�งานทีส่ มองซีกขวา ให้มี
การใช้ความคิดให้เห็นภาพ(28)
2) การฝึกสมาธิ (meditation) การฝึกสมาธิ
หรือการฝึกจิตมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ 1) สถานที่
2) สิง่ แวดล้อมเงียบสงบ 3) มีจติ ใจยอมรับ และ
4) ท่าทีส่ บายและสามารถเพ่งจิตไปยังจุดใดจุดหนึง่
ได้ ไม่ฟงุ้ ซ่าน ซึง่ การฝึกสมาธิสามารถช่วยให้มกี าร
ผ่อนคลายของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ(28)
3) การฝึกการผ่อนคลาย (relaxation exercise)
เป็นการฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆ ยาวๆ หลังจาก
นัน้ ทำ�ให้กล้ามเนือ้ แต่ละส่วนของร่างกายทีม่ คี วาม
ตึงเครียดให้ผอ่ นคลาย โดยเริม่ จากศีรษะจนถึงนิว้
เท้า หลังจากนั้นร่างกายทุกส่วนจะเกิดการผ่อน
คลายขึน้ พร้อมๆ กัน(28)
4) การให้ความรูแ้ ละคำ�ปรึกษา (education
and counseling) โดยพยาบาลจะต้องประเมิน
ความต้องการในด้านความรู้และความต้องการคำ�
ปรึกษาของสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีอายุมากซึ่งครอบคลุม
ถึงความวิตกกังวล ความไม่ม่ันใจในเหตุการณ์ท่ี
จะเผชิญ และการปฏิบตั ติ วั ในระยะตัง้ ครรภ์ ขณะ
คลอด และระยะหลังคลอด(28)
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5) การสนับสนุนทางอารมณ์ (emotional
support) เพือ่ ลดความเครียดและความวิตกกังวล
โดยการสนับสนุนด้านข้อมูล สร้างสัมพันธภาพ
แสดงความห่วงใย สอบถามความรูส้ กึ ปัญหาและ
ความต้องการของสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมาก รับฟัง
ความคิดเห็นอย่างจริงใจ(28) การประคับประคอง
ทางด้านจิตใจในระยะคลอด การเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการรับประสบการณ์ใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นจาก
กระบวนการการคลอด สามารถช่วยเหลือสตรี
ตัง้ ครรภ์ทม่ี อี ายุมากให้สามารถเผชิญความเครียด
นำ�ไปสู่การปรับตัวที่ดี และลดความวิตกกังวลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ(29)
2.2 การส่งเสริมการปรับตัวด้านบทบาทและ
สัมพันธภาพ
เนือ่ งจากสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากจัดอยูใ่ นวัย
ผูใ้ หญ่ตอนกลาง จึงมีความพร้อมทีจ่ ะสร้างประโยชน์
ให้สังคมได้เต็มที่ สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากที่มี
พัฒนาการในแต่ละขัน้ ตอนเป็นไปด้วยดีตามระดับ
พัฒนาการจะสามารถดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่บตุ ร
ให้มคี วามสุขได้ ในทางตรงกันข้ามหากสตรีตง้ั ครรภ์
ที่ มี อ ายุ ม ากมี พั ฒ นาการในแต่ ล ะขั้ น ตอนที่ ไ ม่
ประสบความสำ�เร็จ จะเกิดความรูส้ กึ ท้อถอย เบือ่
หน่ายชีวิต คิดถึงแต่ตนเองและไม่รับผิดชอบต่อ
สังคม(1) ดังนัน้ พยาบาลควรตระหนักและเข้าใจถึง
ระดับพัฒนาการทางจิตสังคมในสตรีต้ังครรภ์ท่ี

มีอายุมาก ควรมีการประเมินความพร้อมและการ
ยอมรับการตั้งครรภ์ บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งในหน้าที่การงานและบทบาทใน
ครอบครั ว การปรั บ บทบาทการเป็ น มารดา
สัมพันธภาพในครอบครัว และแหล่งสนับสนุนของ
ครอบครัว(30) เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนการ
ดูแลทีเ่ ฉพาะกับสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากแต่ละราย

สรุป
การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากจัดอยู่ในกลุ่มการ
ตัง้ ครรภ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง ซึง่ ส่งผลกระทบทางด้าน
ร่างกายของสตรีต้งั ครรภ์และทารกในครรภ์หลาย
ประการ และยังส่งผลกระทบต่อสตรีตง้ั ครรภ์ทาง
ด้านจิตสังคม สตรีตง้ั ครรภ์กลุม่ นีจ้ งึ ควรทีจ่ ะได้รบั
การดูแลเป็นพิเศษ พยาบาลจึงมีบทบาทสำ�คัญใน
การดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากทัง้ ทางด้านร่างกาย
และจิตสังคม โดยควรครอบคลุมตัง้ แต่ระยะก่อน
การตัง้ ครรภ์ ระยะตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด และระยะ
หลังคลอด โดยให้การดูแลทีเ่ หมาะสมและตรงตาม
ปัญหาและความต้องการของสตรีตง้ั ครรภ์ ซึง่ เป็น
บทบาทอิสระของพยาบาลในการให้การพยาบาล
แบบองค์รวม และสามารถนำ�ไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีอายุมาก และคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี องมารดาและทารก
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