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Abstract
 Purpose: To explore the factors and consequences of repeat pregnancy among urban teenagers. 
 Design: Qualitative study.
 Methods: A purposive sample of 30 participants who were teenagers with repeat pregnancy and having 
previous child aged less than 24 months. Data were collected through in-depth interviews and observation 
during home visit. Data were analyzed by modified Spradley’s method.
 Main findings: The factors related to repeat pregnancy could be categorized into 2 categories 1) lack of 
awareness of repeat pregnancy; 2) not receiving effective contraceptive service. In addition, consequences of 
repeat pregnancy concluded into 3 categories 1) increased financial burden; 2) could not fully perform maternal 
role; and 3) lack of motivation in continuing education.
 Conclusion and recommendations: Contraceptive counseling for teenage mothers should be initiated 
during antenatal period, by increasing awareness of chances and consequences of repeat pregnancy and  
focusing on continuing contraception use. Additionally, counseling should be also provided to husbands and 
family members to involve in decision making for contraception. 
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องและผลกระทบของการต้ังครรภ์ซ้ำาของสตรีวัยรุ่นในเขตเมือง

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ

 วิธีดำาเนินการวิจัย: เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง เป็นสตรีวัยรุ่นท่ีต้ังครรภ์ซ้ำาและมีบุตรคนก่อนอายุน้อยกว่า 24 เดือน 

จำานวน 30 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตขณะเย่ียมบ้าน วิเคราะห์ข้อมูลตามเน้ือหาตามแนวคิดของ

สปราดเลย์ (Spradley)

 ผลการวิจัย: ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการต้ังครรภ์ซ้ำา สามารถจำาแนกได้ 2 ประเด็นหลักคือ 1. ไม่ได้ตระหนักถึงโอกาสในการต้ังครรภ์

ซ้ำา 2. ไม่ได้รับการบริการคุมกำาเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผลกระทบของการต้ังครรภ์ซ้ำาสามารถสรุปได้ 3 ประเด็นคือ (1) ต้อง

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน (2) ไม่สามารถทำาหน้าท่ีตามบทบาทของมารดาได้อย่างเต็มท่ี (3) ไม่มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อ

 สรุปและข้อเสนอแนะ: การให้คำาปรึกษาแก่มารดาวัยรุ่นเพ่ือส่งเสริมการคุมกำาเนิดควรเร่ิมต้ังแต่ในระยะต้ังครรภ์ โดยเน้น 

การสร้างความตระหนักถึงโอกาสและผลกระทบของการต้ังครรภ์ซ้ำา เพ่ือให้มารดาวัยรุ่นเห็นความสำาคัญของการคุมกำาเนิดท่ีต่อเน่ือง 

หรือการคุมกำาเนิดระยะยาว นอกจากน้ีควรให้คำาปรึกษาแก่สามีและครอบครัวเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคุมกำาเนิด 

คำาสำาคัญ: การต้ังครรภ์ซ้ำา สตรีวัยรุ่น วิจัยเชิงคุณภาพ


