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การฝากครรภ ์และพฤตกิรรมการดแูลตนเองของหญงิตัง้ครรภท์ี่มารบับริการ 

โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ ศนูยอ์นามัยที ่11 จงัหวดันครศรธีรรมราช   
 

บทคดัย่อ 

การวิจัยภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการฝากครรภ์ 

ความรู้ ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ แรงสนับสนุนทางสังคม

จากสามีและญาติ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ตลอดจนปัจจัยท่ีสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 ท าการศึกษาในกลุ่มหญิงท่ีมาฝากครรภ์  

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (จากบัญชีรายช่ือผู้

มาฝากครรภ์) จ านวน 164 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบ

บันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม  – สิงหาคม 2555  

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 

(ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 

ปรากฏผลการศึกษาดังนี้คือ 

หญิงต้ังครรภ์ร้อยละ 40.9 ต้ังครรภ์เป็นครรภ์ท่ี 2 รองลงมา ร้อยละ 

31.7 และ 27.4 ต้ังครรภ์เป็นครรภ์ท่ี 3 ขึ้นไป และครรภ์ท่ี 1 ตามล าดับ ซึ่ง

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.0 ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์หรือ

น้อยกว่า  โดยร้อยละ 72.0 มีการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่ ร้อย

ละ 79.3  มีความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ ในระดับสูง 

รองลงมา ร้อยละ 17.7 และ 3.0 อยู่ในระดับปานกลางและต่ า ตามล าดับ 

ร้อยละ 100.0 มีทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ในระดับสูง ร้อย

ละ 97.0 ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ  ในระดับมาก 

รองลงมา ร้อยละ 1.8  และ 1.2 ได้รับแรงสนับสนุนในระดับปานกลาง และ

ต่ า ตามล าดับ ส่วนในเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเอง  พบว่า ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 84.8  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกต้องในระดับปานกลาง 

รองลงมา ร้อยละ 14.0  และ 1.2 อยู่ในระดับดีและต่ า ตามล าดับ  ท้ังนี้ 

มากกว่า ร้อยละ 90.0 หญิงต้ังครรภ์มีการดูแลตนเองเป็นประจ า ถึงทุกวัน 

ในเรื่องสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 

8 แก้ว  รับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์  ฝากครรภ์ตามนัด  รับประทาน

ผลไม้  และนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง  ส าหรับในเรื่องฟัง

เพลง  มีการดูแลตนเองเป็นประจ า ถึงทุกวัน ร้อยละ 61.0 ในเรื่องออก
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ก าลังกาย  รับประทานเครื่องในสัตว์ และปฏิบัติกิจทางศาสนา มีการดูแล

ตนเองเป็นประจ า ถึงทุกวัน น้อยกว่าร้อยละ 26.0  ส าหรับในเรื่องสูบบุหรี่

และหรือดื่มเหล้า ดื่มชาหรือกาแฟ  ใส่รองเท้าส้นสูง  ใส่ชุดคลุมท้องท่ีมี

ลักษณะรัดรูป  และท างานหนัก  ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 96.0 ไม่เคย / มี

การปฏิบัติดังกล่าวนานๆ ครั้ง  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของหญิงต้ังครรภ์ ได้แก่ อายุ  รายได้ และแรงสนับสนุนทางสังคม

จากสามีและญาติ มีความสัมพันธ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

หญิงต้ังครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (P-value<0.05) 

จากผลการวิจัย ควรส่งเสริมให้มีการฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุ

ครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือน้อยกว่า และมาฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์เพ่ิมมาก

ขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างต้ังครรภ์ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจน

ส่งเสริม สนับสนุนให้สามีและญาติให้การสนับสนุนแก่หญิงต้ังครรภ์ เพ่ือ

หญิงต้ังครรภ์จะได้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกต้อง เหมาะสมเพ่ิมข้ึน 
 

 

 

 

Antenatal Care and Self-care Behaviors of Pregnant Women Who 

Received Services at Health Promoting Hospital, Regional Health 

Promotion Center 11, Nakhon Si Thammarat Province 

Abstract 

  The objectives of this cross-sectional study were to search for 

antenatal care (ANC), knowledge, attitude toward pregnancy and 

antenatal care, social support from husband and relatives, and self-

care behavior, as well as factors associated with self-care behaviors 

of pregnant women. It was studied among 164 women who got ANC 

at  health promoting hospital in regional health promotion center 11, 

by simple random sampling (from the list of ANC records). Data 
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collecting was implemented by using questionnaire and ANC records 

during July - August 2013. Data was analyzed by computer software 

and descriptive statistics (percentage, mean, and standard deviation) 

and multivariate regression analysis. The result were as followings; 

 40.9 percent of pregnant women got second pregnancy, 31.7 

and 27.4 percent got third pregnancy and more, and first pregnancy, 

respectively. 61.0 percent got first ANC when 12 weeks of gestation 

or less, and 72.0 percent had fully ANC by criterion. The majority, 

79.3 percent, had high level of knowledge about pregnancy and 

antenatal care, while 17.7 and 3.0 percent had moderate and low 

level of such knowledge, respectively. 100 percent had high level of 

attitude toward pregnancy and prenatal care. 97.0 percent received 

social support from husbands and relatives on plentiful levels, while 

1.8 and 1.2 percent received moderate and low level of such social 

support. As for the self-care behaviors, found that 84.8 percent had 

correct self-care behaviors on moderate level, followed by 14.0 and 

1.2 percent  had such behavior on good and low level, respectively. 

However, more than 90.0 percent of pregnant women had a regularly 

and daily self-care, regarding to body changing observation, water 

drinking at least 6-8 glasses daily, meat consumption, receiving 

antenatal care by appointment, fruits consumption, sleep at least 8 

hours per day. 61.0 percent had a regularly and daily music listening. 

Less than 26.0 percent had a regularly and daily self-care regarding to 

exercising, offal consumption, and religion practicing. More than 96.0 

percent had never / rarely behaved smoking and/or alcoholic drinking, 

tea or coffee drinking, high heel shoes wearing, maternity dress fitting 

wearing, and hard working. Factors associated with self-care 

behaviors of pregnant women, including age, income and social 

support from husbands and relatives, had positive related to self-care 
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behaviors of pregnant women by statistically significant (P-value 

<0.05). 

 According to the results of research, there should be increased 

promotion of first ANC when 12 weeks of gestation or less, and had 

fully ANC by criterion. Moreover, there should be changed their 

behavior during pregnancy in the correct manner. Besides, there 

should be promoted and supported husbands and relatives to give 

support to pregnant women in order that they would increase correct 

and appropriate self-care behaviors. 
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บทน า 

 

ที่มาและความส าคญัของปญหา 

การตั้งครรภ์  เป็นการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์  ซึ่งเม่ือรู้ว่า

ต้ังครรภ์แล้ว สิ่งแรกท่ีควรปฏิบัติ คือเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วท่ีสุด 
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(ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า, 2555)  เพราะจุดมุงหมายในการฝากครรภนั้น เพ่ือ

ใหแนใจว่ามารดาและทารกในครรภมีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดการต้ัง

ครรภ เป็นการตรวจสอบภาวะเสี่ยง  และผลลัพธอันไมพึงประสงคท่ีอาจ

เกิดขึ้นตอมารดาและบุตรในครรภ์ (Villar, et al., 1997) ระหวางการต้ัง

ครรภและการคลอด  (Golding, et al., 1989) ซึ่งหากมีปญหาหรือสิ่ง

ผิดปกติเกิดขึ้นในระหวางการต้ังครรภ มารดาจะไดรีบปรึกษาแพทยและเข

ารับการรักษาไดทันทวงท ี ท าให้สามารถลดอัตราตายในมารดาและทารก

แรกเกิดลงได้ (Cunningham, et al., 2005)  

ประเทศไทย หญิงต้ังครรภ์มีการฝากครรภ์ล่าช้า (ฝากครรภ์เม่ืออายุ

ครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์) ร้อยละ 53 ซึ่งการฝากครรภ์ล่าช้า จะไม่

สามารถค้นหาแก้ไขความผิดปกติได้ทัน ส่งผลให้เด็กไทยแรกเกิดมีต้นทุน

ชีวิตต่ า เกิดมาไม่สมบูรณ์ แม่มีอัตราการขาดสารไอโอดีนร้อยละ 53 ภาวะ

โลหิตจางร้อยละ 18  พบทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม 

ร้อยละ 8  ทารกแรกเกิดมีภาวะ Down syndrome 1.25 : 1,000 การเกิดมี

ชีพ เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 6 : 1,000 การเกิดมีชีพ    ภาวะพร่อง

ธัยรอยด์แต่ก าเนิด 6 : 1,000 การเกิดมีชีพ  เด็กติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 

ร้อยละ 2.2 เด็กกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 54 หรือประมาณ 

430,000 คน และเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 70 

(ส านักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

อันตรายและผลกระทบของการต้ังครรภท่ีเกิดขึ้นท้ังกับมารดาและทารก 

สาเหตุท่ีส าคัญมาจากพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีไมถูกตองของมารดา

ในขณะต้ังครรภ์ (สุวชัย อินทรประเสริฐ, 2549)  

ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขและป้องกันอย่างจริงจัง  โดยให้

หญิงต้ังครรภ์ทุกคนฝากครรภ์ต้ังแต่รู้ตัวว่าต้ังครรภ์หรือก่อนอายุครรภ์ครบ 

3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงส าคัญของการพัฒนาอวัยวะของเด็กในครรภ์ให้
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ครบถ้วน และให้เข้ารับการตรวจครรภ์อย่างต่อเนื่องตามท่ีแพทย์นัดหมาย

ทุกครั้ง ท้ังนี้ สาเหตุส่วนใหญ่ที่ท าให้เกิดการคลอดก่อนก าหนดและทารก

แรกเกิดมีน้ าหนักตัวน้อย  มาจากสุขภาพแม่ขณะต้ังครรภ์ เช่น การติดเชื้อ

ของระบบทางเดินปัสสาวะ มีภาวะโลหิตจาง ภาวะโภชนาการไม่ดี มีโรค

เรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่

จัด หรือดื่มเหล้ามาก หากหญิงต้ังครรภ์ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

จากบุคลากรทางการแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะช่วยลดปัญหา

ดังกล่าวลงได้อย่างแน่นอน (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2550) ท้ังนี้การไป

ฝากครรภ์และได้รับการตรวจครรภ์อย่างสม่ าเสมอ  พร้อมท้ังปฏิบัติตัวให้

ถูกต้องเหมาะสม  เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและควรต้องปฏิบัติของหญิงต้ังครรภ์  

เพ่ือให้การตั้งครรภ์ด าเนินไปด้วยดีจนกระทั่งคลอด และได้ทารกท่ีมี

สุขภาพดี (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2555)   

  การเตรียมตัวแม่ก่อนการต้ังครรภ์ ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ การ

ฝากครรภ์โดยเร็วเมื่อรู้ว่าต้ังครรภ์ เพ่ือแม่จะได้รับการดูแล และได้รับ

ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์อย่างถูกต้องทันกาล 

นอกจากนี้ ถ้าพ่อและแม่มีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซี

เมีย เอดส์ หรือโรคติดเช้ือบางชนิด เช่น หัดเยอรมัน หากแพทย์หรือ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รู้เสียแต่เนิ่น ๆ ก็จะสามารถช่วยเหลือ ป้องกัน 

ดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง สุขภาพแม่และเด็กจะดีได้ นอกจากตัวของแม่

เองแล้ว ยังต้องอาศัยการดูแลจากสามี ครอบครัว ชุมชนและสังคมรอบด้าน 

ตลอดจนการร่วมมือร่วมใจของบุคคลต่างๆ องค์กร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สนับสนุนการด าเนินงาน ดูแลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กอย่างจริงจัง

สุขภาพอนามัยแม่ท้ังทางร่างกายและจิตใจ มีผลโดยตรงต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ เช่น โรคติดเช้ือ

ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปัญหาการขาดสารอาหาร โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 

โรคต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับความผิดปกติของเม็ดเลือด ภาวะครรภ์เป็นพิษ 

ภาวะการคลอดติดขัด เป็นต้น ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติท่ีมีผลต่อการอยู่

รอดปลอดภัย มีสุขภาพดีของแม่ และทารกแรกเกิด การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการสมวัย มีสุขภาพ และความเป็นอยู่ท่ีดีของลูก หญิงมีครรภ์

จ าเป็นต้องได้รับการดูแลและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของ
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แพทย์ เพ่ือให้การต้ังครรภ์ด าเนินไปด้วยดีจนกระทั่งคลอด และได้ทารกท่ี

มีสุขภาพดี (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2555)   

การดูแลตนเองเปนการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ    ท่ีบุคคลริเริ่มและ

กระท าดวยตนเอง       มี เป้าหมายเพ่ือด ารงรักษาชีวิต สุขภาพอนามัย 

ความเปนอยูท่ีดี ตลอดจนหลีกเลี่ยงจากโรคภัย อันตรายท่ีคุกคามตอชีวิต 

และเมื่อกระท าอยางมีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยใหโครงสราง หนาท่ีและ

พัฒนาการด าเนินไปไดถึงขีดสูงสุดของแตละบุคคล  การที่บุคคลแตละคน

จะท าหนาท่ีในการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกตองเหมาะสม (Orem, 1991) จากอันตราย

และผลกระทบของการตั้งครรภ   ท่ีเกิดขึ้นท้ังกับมารดาและทารก ซึ่ง

สาเหตุสวนหนึ่งที่ส าคัญ มาจากพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไมถูกตองของ

มารดาในขณะต้ังครรภ เพราะการท่ีหญิงต้ังครรภจะมีสุขภาพดีและทารก

ในครรภจะเจริญเติบโต  แข็งแรง สมบูรณมากนอยเพียงใดนั้น    ขึ้นอยูกับ

ตัวหญิงต้ังครรภเปนบุคคลท่ีส าคัญที่สุด การไปฝากครรภ์และได้รับการ

ตรวจครรภ์อย่างสม่ าเสมอ  พร้อมท้ังปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของแพทย์ จึง

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า (สุวชัย อินทรประเสริฐ, 2549) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช ต้ังแต่ปีงบประมาณปี 2553 – 2555 มีผู้มารับบริการฝาก

ครรภ์ 315 คน 298 คน และ 277 คน ตามล าดับ มีผู้มาฝากครรภ์ครั้งแรก

ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 57.4, 38.6 และ 37.9 ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีอัตรา

การฝากครรภ์น้อยกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 60) มีอัตราทารกแรกเกิด

น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  ร้อยละ 5.7, 6.3 และ 8.1 (ศูนย์อนามัยท่ี 11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2555) และมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมขึ้น ผู้วิจัยในฐานะ

ผู้รับผิดชอบในการดูแลภาวะสุขภาพของหญิงต้ังครรภ์ จึงสนใจที่จะศึกษา

การฝากครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ตลอดจนปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาวางแผน
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พัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิงท่ีมาฝากครรภ์ให้ถูกต้อง 

เหมาะสมต่อไป   

 

วัตถุประสงคการวจิยั 

 1. เพ่ือศึกษาการฝากครรภ์ ความรู้และทัศนคติต่อการต้ังครรภ์ และ

แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติของหญิงต้ังครรภ์  

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์  

 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์  

สมมติฐานการวจิยั 

ปัจจัยต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์  

- ปัจจัยร่วม ได้แก่ อายุ  ระดับการศึกษา และล าดับการต้ังครรภ์ 

- ปัจจัยน า  ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  

และทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์   

- ปัจจัยเอื้อ  ได้แก่ อาชีพ  และรายได้ 

- ปัจจัยเสริม  ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ 

ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ คือ 

1. ด้านประชากร  เป็นการศึกษาในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีมาฝาก

ครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในเดือนกรกฎาคม  – สิงหาคม 2555  

 2. ด้านเนื้อหา  ในการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของหญิงต้ังครรภ์ ตัวแปรอิสระท่ีจะศึกษา ได้แก่ ปัจจัยร่วม (ปัจจัย

ลักษณะทางประชากรและสังคม) คือ อายุ ระดับการศึกษา และล าดับการ

ต้ังครรภ์ ปัจจัยน า คือ ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  และ
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ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  ปัจจัยเอ้ือ คือ อาชีพ และ

รายได้ ปัจจัยเสริม คือ แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ 

นยิามศัพท ์

การฝากครรภ ์ หมายถึง การที่หญิงต้ังครรภ์ไปรับบริการดูแลการ

ต้ังครรภ์  เช่น  การตรวจครรภ์  ตรวจร่างกายท่ัวไป  เพ่ือตรวจดู

ความก้าวหน้าของการตั้งครรภ์  และค้นหาภาวะผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นได้

ในระยะต้ังครรภ์  โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข   

พฤตกิรรมการดแูลตนเองของหญงิตัง้ครรภ์ หมายถึง การปฏิบัติตัว

ในการดูแลตนเอง  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ประกอบด้วยเรื่องการรับประทานอาหาร

ท่ีมีประโยชน์  การไม่รับประทานอาหารบางอย่าง การดื่มน้ า การใส่

รองเท้าส้นสูง  การใส่ชุดคลุมท้อง การพักผ่อน  การฟังเพลง การท างาน

หนัก การออกก าลังกาย  การปฏิบัติกิจทางศาสนา  การสังเกตอาการ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย  การฝากครรภ์ และการสูบบุหรี่ดื่มสุรา   

ปจัจยัรว่ม (ปัจจัยลักษณะทางประชากรและสังคม) หมายถึง ปจจัย

พ้ืนฐานท่ีมีผลทางออม ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ ได

แก อายุ ระดับการศึกษา และล าดับการตั้งครรภ์ 

ปจจยัน า หมายถึง ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะ

ต้ังครรภ์ ไดแก่  ความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  และ

ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  โดย 

- ความรูเ้กี่ยวกับการตัง้ครรภ์และการฝากครรภ์  หมายถึง การรู้

เรื่องราว ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ การ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย อาการ การปฏิบัติตัวในขณะต้ังครรภ์ และการ

ไปฝากครรภ์ ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ อาการเริ่มแรกของการ

ต้ังครรภ์  ความต้องการพลังงานและสารอาหารของหญิงต้ังครรภ์  เวลาใน

การมาฝากครรภ์ครั้งแรก  การฝากครรภ์คือการขึ้นทะเบียนเพ่ือจองการ

คลอด  การฝากครรภ์อย่างน้อย 1 ครั้งก็เพียงพอ  การฝากครรภ์ครั้งแรก

เม่ือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ถ้าไม่มีอาการผิดปกติก็ไม่ต้องมาฝากครรภ์ก็
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ได้  การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักอย่างน้อย 2 เข็ม  เม่ือทารก

ในครรภ์ไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยลง  ควรรีบไปพบแพทย์ก่อนนัดหมาย  เมื่อมีน้ า

เดินโดยไม่เจ็บครรภ์  ไม่ต้องรีบไปพบแพทย์  ควรรอให้เจ็บครรภ์เสียก่อน  

และเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างมาก ควรไปพบแพทย์   

- ทัศนคติต่อการตัง้ครรภแ์ละการฝากครรภ์ หมายถึง ความคิดเห็น

หรือความรูสึกของหญิงต้ังครรภ์   ท่ีมีตอการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ 

ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับการรู้สึกดีใจเมื่อทราบว่าต้ังครรภ์  การ

ต้ังครรภ์ท าให้ชีวิตท่านยุ่งยากมากขึ้น  การตั้งครรภ์ท าให้สุขภาพทรุด

โทรม  ทารกในครรภ์เป็นแรงกระตุ้นและก าลังใจในการสร้างความมั่นคง

ให้กับครอบครัว การตั้งครรภ์เป็นเรื่องธรรมชาติ  ไม่จ าเป็นต้องไปฝาก

ครรภ์  การรู้สึกมั่นใจในการคลอดมากขึ้นเม่ือมาฝากครรภ์  การฝากครรภ์

ครบตามเกณฑ์หรือตามนัด จะเป็นผลดีต่อทารกในครรภ์  การรับประทาน

ยาบ ารุงขณะต้ังครรภ์จะท าให้เด็กตัวโตและคลอดยาก  การฝากครรภ์จะ

ท าให้ได้รับประโยชน์ต่อการคลอด  การฝากครรภ์ท าให้ได้รับความรู้

เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะต้ังครรภ์  เม่ือครรภ์แรกปกติ  ครรภ์ต่อไปไม่

จ าเป็นต้องไปฝากครรภ์  และไม่จ าเป็นต้องไปฝากครรภ์ทุกครั้งตามนัด 

เพราะถึงอย่างไรก็มาคลอดท่ีโรงพยาบาลได้ 

ปจจยัเอือ้ หมายถึง ปัจจัยท่ีจะช่วยท าให้เกิดพฤติกรรมการดูแล

ตนเองขณะต้ังครรภ์ได้แก่ อาชีพ และรายได้  

ปจจยัเสรมิ หมายถึง ปจจัยท่ีเปนผลสะทอนท่ีบุคคลจะไดรับจาก

บุคคลตาง ๆ ในการท าให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ ใน

การศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยเสริม ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและ

ญาต ิโดย 

- แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากสามีและญาต ิ  หมายถึง การที่หญิง

ต้ังครรภ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับค าแนะน าในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ต้ังครรภ์และการคลอด จากสามีและญาติ เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์มีพฤติกรรม

การดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ท่ีถูกต้อง  

ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับการดีใจมากของสามีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์  

การเห็นด้วยของสามีกับการมาฝากครรภ์  การไม่ช่วยเหลือหรือแบ่งเบา

ภาระงานบ้านของสามี การพูดคุยหรือซักถามเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ของ
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สามีเป็นประจ า  การไม่ช่วยจัดเตรียมส่ิงของเครื่องใช้ส าหรับหญิงต้ังครรภ์

และทารกของสามี  การไม่ปลอบใจหรือให้ก าลังใจของสามี เม่ือมีเรื่องไม่

สบายใจ  สามีให้การช่วยเหลือด้านการเงิน  สามีไม่มีเวลาให้ในระหว่าง

ต้ังครรภ์  ญาติแนะน าและสนับสนุนให้มาฝากครรภ์ ญาติจะคอยช่วยเหลือ

และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ์เสมอ  เม่ือมีเรื่องไม่

สบายใจ  ไม่สามารถปรึกษากับญาติได้  และเมื่อเกิดความวิตกกังวล

เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการคลอด  ไม่สามารถขอค าแนะน าจากญาติได้ 

ความสะดวกในการมาฝากครรภ์ หมายถึง  การที่หญิงตั้งครรภ์มี

ความสะดวกในการมาฝากครรภ์  ในเรื่องสถานบริการฝากครรภ์หาได้ง่าย  

มีเพียงพอ  อยู่ไม่ไกล  เดินทางสะดวก  ใช้เวลาเดินทางไม่นาน  และใช้

เวลาในการตรวจครรภ์ไม่นาน  

ประโยชนที่ไดรบั 

ในการศึกษาครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงการฝากครรภ์ ความรู้และ

ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ การสนับสนุนทางสังคมจากสามี

และญาต ิ พฤติกรรมการดูแลตนเอง  และปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 

11 จังหวัดนครศรีธรรมราช น ามาวางแผนปรับปรุง  พัฒนาให้เกิดอนามัย

แม่และเด็กท่ีดีในการต้ังครรภ์ต่อไป  นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนขอมูล

เบื้องตนในการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

 

บทที ่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้  ได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการฝาก

ครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์  ปัจจัย  และ
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็นแนวทางการศึกษา  และได้น าเสนอตามล าดับ

ดังนี้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์ และการฝากครรภ์ 

2. แนวคิด ทฤษฎีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ความรูเ้กี่ยวกับการตัง้ครรภ์ และการฝากครรภ ์

การตัง้ครรภ์ เป็นภาวะธรรมชาติท่ีเกิดมาพร้อมกับมนุษย์ จนเราเห็น

เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วในระหว่างการต้ังครรภ์ ประมาณ 

40 สัปดาห์ หรือ 9 เดือนเศษนั้น มีส่ิงท่ีควรปฏิบัติและระมัดระวังหลายอย่าง 

เพ่ือให้ได้ผลการคลอดท่ีท้ังบุตรและมารดาปลอดภัย และมีสุภาพแข็งแรง

สมบูรณ์   ก่อนจะตั้งครรภ์นั้นเราต้องวางแผนไว้ก่อน และเม่ือตรวจว่า

ต้ังครรภ์แล้ว สิ่งแรกท่ีควรปฏิบัติ คือเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วท่ีสุด 

ไม่ใช่คิดว่าต้องให้ท้องโตก่อนแล้วค่อนฝากครรภ์ ยิ่งฝากครรภ์เร็วยิ่ง

ได้เปรียบ คือถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น แพทย์จะได้ทราบ และแก้ไขให้

ก่อน นอกจากนี้ยังท าให้ทราบถึงอายุครรภ์และก าหนดคลอดที่แน่นอน 

การฝากครรภ์ก็เข้าฝากครรภ์กับโรงพยาบาลที่เราจะไปคลอดได้

โดยสะดวก มีบางรายจะกลับไปคลอดท่ีภูมิล าเนาเดิมซึ่งไกลออกไปมาก ก็

สามารถฝากครรภ์กับโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้ ๆ กับท่ีเราอยู่

ตอนนี้ก่อน เวลากลับไปคลอดก็ถือสมุดฝากครรภ์ หรือขอประวัติฝากครรภ์

น ากลับไปด้วย (ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า, 2555) 

วัตถุประสงค์การฝากครรภ 

1. เพ่ือใหสตรีตั้งครรภสามารถท่ีจะรักษาสุขภาพของตนเอง  ให

แข็งแรงสมบูรณตลอดการต้ังครรภ จนกระทั่งคลอดบุตร 

2. เพ่ือใหสตรีต้ังครรภไดผอนคลายความเครียดหรือความวิตก

กังวล   ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภและการคลอด 
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3. เพ่ือใหสตรีตั้งครรภไดร้ับทราบขั้นตอนตาง ๆ ในการคลอด 

รวมถึงหัตถการตาง ๆ ท่ีอาจจะจ าเปน พรอมท้ังทราบถึงภาวะแทรกซอน

และผลดี ผลเสียท่ีจะติดตามมา 

4. เพ่ือใหสตรีต้ังครรภ สามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองระหวาง

การตั้งครรภ การคลอดรวมไปถึงการวางแผนครอบครัว 

5. เพ่ือใหสตรีตั้งครรภมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคลอด 

ตลอดจนมีเจคติท่ีดีตอการคลอด 

6. เพ่ือใหสตรีตั้งครรภ สามารถเผชิญกับความเจ็บปวดในระยะการ

เจ็บครรภคลอดไดอยางเหมาะสม 

7. เพ่ือใหสตรีตั้งครรภสามารถคลอดบุตรท่ีมีสุขภาพแข็งแรงสม

บูรณ 

8. เพ่ือตรวจและรักษาความผิดปกติท้ังทางรางกายและจิตใจของ

สตรีต้ังครรภ 

9. เพ่ือสามารถปองกันหรือวินิจฉัยภาวะแทรกซอนของการต้ังครรภ

ไดโดยเร็วท่ีสุด   และสามารถวางแผนการรักษาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(ศิริพงศ สวัสดิ์มงคล, 2548) 

ระยะเวลาที่ควรไปรบัการตรวจครรภ ์

ควรไปฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด เม่ือแน่ใจว่าต้ังครรภ์ หรือเมื่อแพทย์

ตรวจพบว่าต้ังครรภ์ เพราะการไปฝากครรภ์ต้ังแต่แรกนั้นจะมีประโยชน์ท้ัง

ต่อตัวแม่เองและทารกในครรภ์ แพทย์จะได้ตรวจสุขภาพของแม่ว่าจะมีโรค

แทรกซ้อนใดๆ ท่ีมีอันตรายจากการตั้งครรภ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการ

ต้ังครรภ์หรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และ

โรคหัวใจ รวมทั้งโรคติดเช้ือต่างๆ อีกด้วย  ซึ่งระยะเวลาท่ีควรไปรับการ

ตรวจครรภ์ คือ (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 

2551) 
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 1. ต้ังแต่ทราบว่าต้ังครรภ์จนถึงครบ 7 เดือน (28 สัปดาห์) ควรพบ

แพทย์ทุก 4 สัปดาห์ (เดือนละครั้ง) 

 2. ต้ังแต่ครรภ์ครบ 7 เดือน (28 สัปดาห์) หรือบางแห่งนัดเม่ือครบ 

8 เดือน (32 สัปดาห์) ควรพบแพทย์ทุก 2 สัปดาห์ (เดือนละ 2 ครั้ง) 

 3. ตั้งแต่ครรภ์ครบ 9 เดือน (36 สัปดาห์) ให้พบแพทย์ทุกสัปดาห์ 

ขัน้ตน้ของการฝากครรภ ์ 

1. การซกัประวัต ิ การซักประวัติสตรีต้ังครรภจะตองท าเชนเดียวกับ

การซักประวัติผูปวยท่ัวไป ขอมูลตางๆ จะตองมีการจดบันทึกอยางละเอียด 

เพ่ือใหเจาหนาท่ีอื่นๆ ในหนวยฝากครรภสามารถท่ีจะแปลผลไดอยางถูกต

อง และสามารถวางแผนการรักษาไดอยางถูกตองเหมาะสม การซักประวัติ

ในสตรีตั้งครรภจะตองประกอบไปดวย 

1.1 ประวัติสวนตัว ไดแก 

 1.1.1 อายุ  สตรีต้ังครรภท่ีอายุ นอยกวา 20 ป หรือสตรีต้ัง

ครรภท่ีอายุมากกวา 35 ป มีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอนจากการตั้ง

ครรภไดสูงกวาปกติ เชน ภาวะครรภเปนพิษ บอยครั้งท่ีสตรีกลุมนี้จะมี

ความวิตกกังวลคอนขางสูงเกี่ยวกับความผิดพลาดของตนเอง ทารกใน

สตรีต้ังครรภ์   อายุนอยจะยังมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจท่ีไมดีพอ 

หรือรางกายอาจจะยังเจริญเติบโตไมเต็มท่ี ท าใหมีภาวะแทรกซอนไดงาย 

1.1.2 อาชีพ ชวยบงบอกถึงสภาพทางเศรษฐกิจ และรายได

ของสตรี ซึ่งจะเก่ียวเนื่องไปถึงภาวะโภชนาการ และชีวิตความเปนอยู 

อาชีพบางอยางอาจจะตองไดรับการแนะน าในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะ

ท าใหเกิดภาวะแทรกซอนจากอาชีพนั้นๆ ได ้ เชน การท างานในโรงงาน

สารเคมีหรือการท างานท่ีเกี่ยวของกับเครื่องจักรกล 
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1.1.3 ประวัติการเจ็บปวยในอดีต เชน โรคเบาหวาน โรคโลหิต

จาง โรคความดันโลหิตสูง หรือเคยรับการผาตัด โรคหรือภาวะตางๆเหลานี้

อาจท าใหเกิดภาวะแทรกซอนในระหวางการต้ังครรภและการคลอดได 

1.1.4 ประวัติการใชยาและการแพยา   ยาบางชนิดอาจท าให

เกิดความผิดปกติตอ ทารกในครรภ ประวัติการแพยาชวยในการวาง

แผนการรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาชนิดนั้นๆ 

1.1.5 ประวัติการคุมก าเนิด โดยเฉพาะการคุมก าเนิดกอนการ

ต้ังครรภ์ ปัจุบันการหยุดกินยา หรือฉีดยาคุมก าเนิดกอนการตั้งครรภไม

นานนัก อาจจะมีผลตอการก าหนดประจ าเดือนครั้งสุดทาย ซึ่งจะท าใหการ

คาดคะเนอายุครรภจากประจ าเดือนครั้งสุดทายคลาดเคลื่อนไป 

1.2 ประวัติครอบครัว 

1.2.1 ประวัติสามี ได แก อายุ อาชีพ ซึ่งจะท าใหทราบถึง

สภาพทางเศรษฐกิจ และอาจจะทราบถึงสถานะภาพสมรสของสตรีต้ังครรภ 

ซึ่งอาจจะท าใหมีผลตอการต้ังครรภ 

1.2.2 โรคทางพันธุกรรมและโรคติดตอ   ซึ่งอาจปรากฏให

เห็นไดระหวางการต้ังครรภ์ เชน โรคโลหิตจาง โรคธาลัสซีเมีย 

1.2.3 ประวัติการต้ังครรภแฝด ถามีประวัติการต้ังครรภแฝด

ในครอบครัว โดย  เฉพาะทางฝายสตรี ก็อาจจะมีโอกาสท่ีจะต้ังครรภแฝด

สูงขึ้นกวาสตรีตั้งครรภ์ ท่ีไมมีประวัติครรภแฝดในครอบครัว 

1.3 ประวัติการต้ังครรภและการคลอดท่ีตองทราบ ไดแก จ านวน

ครั้งของการต้ังครรภ การแทง และการคลอดบุตร  ท้ังครบตามก าหนด

และกอนก าหนด อาการผิดปกติ ท่ีพบระหวางการต้ังครรภแตละครั้ง ระยะ

เวลาหางของการต้ังครรภแตละครั้ง วิธีการคลอด อาการผิดปกติท่ีพบ

ระหวางการคลอด ขอมูลทารกท่ีคลอด 
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1.4 ประวัติครรภปจจุบัน ไดแก ประวัติประจ าเดือน ก าหนดวัน

คลอด ประวัติการดิ้นของทารก อาการในระหวางตั้งครรภ 

2. การตรวจรางกาย การตรวจครรภ และการตรวจภายใน 

2.1 การตรวจรางกาย ไดแก การวัดสวนสูง ชั่งน้ าหนัก วัดความ

ดันโลหิต และการตรวจ รางกายทุกระบบ รวมทั้งการตรวจเตานม ท้ังนี้ 

เพ่ือประเมินสุขภาพของสตรีตั้งครรภในเบื้องตน 

2.2 การตรวจครรภ ไดแก การตรวจครรภทางหน้าทอง เพ่ือ

วินิจฉัยทาและต าแหนงของทารกโดยวิธี Leopold’s maneuver 

2.3 การตรวจภายใน ควรจะท าในสตรีที่มาฝากครรภทุกราย ถา

สามารถจะท าได้โดยเฉพาะในกรณีที่มีปญหา หรือขอสงสัยบางอยาง การ

ตรวจภายในก็มีประโยชน ไดแก 

2.3.1 การวินิจฉัยการตั้งครรภ และประเมินอายุครรภ 

โดยเฉพาะในระยะแรกๆของการตั้งครรภ ประมาณอายุครรภ 6 สัปดาห

ขึ้นไป จะพบวาท่ีคอของปากมดลูกจะมีลักษณะนุม และมลีักษณะสีแดงอม

น้ าเงิน (Bluish discoloration) ประมาณอายุครรภ 7 - 8 สัปดาห จะคล า

ไดมดลูก โตขึ้นกวาปกติ ลักษณะเปน Globular shape และนุมข้ึน

ประมาณอายุครรภ 10 สัปดาห จะรูสึกวามดลูกโตขึ้นชัดเจน และในบาง

รายอาจคล าไดเหนือกระดูกหัวเหนา 

2.3.2 การมีประวัติตกขาว หรือสงสัยวาจะมีความผิดปกติท่ีชอง

คลอด หรืออวัยวะสืบพันธุภายนอก เชน คัน มี กลิ่น แสบขัด มีแผลหรือ

ตรวจปสสาวะพบมีเม็ดเลือดขาวหรือโปรตีน   เปนตน 

2.3.3 การมีเลือดออกทางชองคลอด โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 1 

หรือไตรมาสท่ี 2 เพ่ือการวินิจฉัยภาวะแทงที่ถูกตอง และสาเหตุของการมี

เลือดออกท่ีไมไดมาจากในโพรงมดลูก 
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2.3.4 การประเมินสภาพชองเชิงกรานและสภาพของปากมดลูก  

สวนใหญจะเนนในสตรีท่ีใกลครบก าหนด หรือครรภท่ีเกินก าหนด เพ่ือวาง

แผนการรักษาตอไป 

2.3.5 ภาวะอื่นๆ เชน Incompetence cervix หรือสงสัยวาจะมี

เนื้องอกในชองคลอดหรือในอุงเชิงกราน เปนตน 

3. การตรวจทางหองปฏบิัติการ  เปนการตรวจเพ่ือหาขอมูลเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับสุขภาพของสตรีต้ังครรภ เม่ือทราบความผิดปกติอาจจะตองไดรับ

การตรวจเพ่ิมเติม ท้ังนี้ เพ่ือการวินิจฉัยโรคท่ีถูกตอง เพ่ือการรักษาและ

เพ่ือการติดตามการด าเนินของโรค การตรวจท่ีท าเปนประจ าในสตรีท่ีมา

ฝากครรภครั้งแรก ไดแก่  การตรวจ Complete blood cell count (CBC) 

ตรวจปสสาวะ ตรวจหาหมูเลือด  โรคซิฟลิสหรือตรวจ VDRL  เช้ือไวรัส

ตับอักเสบชนิดบี  เช้ือเอชไอวี  และการตรวจทางหองปฏิบัติการอื่น ๆ เชน 

การตรวจหา Rubella IgM 

4. การประเมนิสขุภาพสตรีตัง้ครรภและทารก และการวนิจิฉัยภาวะ

ครรภที่มคีวามเสีย่งสูง  ท าไดต้ังแตการมาฝากครรภครั้งแรก จากการซัก

ประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจครรภ และการตรวจทางหองปฏิบัติการ 

หลังจากนั้นจะเปนการตรวจติดตามเปนระยะๆอยางสม่ าเสมอ  เพ่ือประเมิน

สุขภาพของสตรีต้ังครรภ ประเมินการเจริญเติบโตและสุขภาพของทารก

ในสตรีตั้งครรภท่ีไมมีภาวะครรภเส่ียงสูง มักจะนัดตรวจทุก 4 สัปดาหใน 

28 สัปดาหแรกของการต้ังครรภ นัดตรวจทุก 2-3 สัปดาหระหวางอายุ

ครรภ 28 - 36 สัปดาห และนัดตรวจทุกสัปดาหหลังจากอายุครรภ 36 

สัปดาห สิ่งท่ีแพทยตองประเมิน ไดแก การประเมินอายุครรภ การวินิจฉัย

ภาวะครรภเส่ียงสูง ไดแก 
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4.1 การประเมินอายุครรภ ปญหาเรื่องอายุครรภท่ีไมแนนอนหรือ

ไมชัดเจน เปนปญหาที่พบบอย และเปนปญหาท่ีส าคัญที่สุดในการวาง

แผนการดูแลรักษาสตรีต้ังครรภ การประเมินอายุครรภอาจประเมินได

หลายปจจัย ดังนี้ การมีประจ าเดือนครั้งสุดทาย การทราบวันที่มีไข่ตก การ

ตรวจภายใน การรูสึกถึงการเคลื่อนไหวของทารก สามารถตรวจไดดวย

เครื่องตรวจมดลูก 

คลื่นความถ่ีสูง (จิตเกษม สุวรรณรัฐ, 2549) 

4.2 การวินิจฉัยภาวะครรภความเสี่ยงสูง 

4.2.1 อายุ สตรีที่มาอายุนอย มีโอกาสจะคลอดกอนก าหนด 

ทารกน้ าหนักตัวนอยและคลอดยาก สาเหตุอาจจะเนื่องจากภาวะทุพ

โภชนาการ หรือรางกายโดยเฉพาะกระดูกเชิงกรานยังเจริญเติบโตไม

เต็มท่ี  สตรีที่อายุมากกวา 35 ป มีความเสี่ยงของการคลอดบุตรท่ี มี

โครโมโซมผิดปกติ 

4.2.2 จ านวนการคลอดบุตร สตรีที่เคยมีบุตรหลายคนมีโอกาส

เกิดภาวะ Placenta previa สูงขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะตกเลือดหลังคลอด

สูงขึ้น 

4.2.3 ความสูง สตรีตั้งครรภท่ีสูงนอยกวา 140 ซม. ความ

เส่ียงท่ีจะเกิดภาวะ Cephalopelvic disproportion 

4.2.4 น้ าหนัก สตรีที่น้ าหนักนอยกวา 35 กิโลกรัมกอนต้ัง

ครรภ หรือมนี้ าหนักเพ่ิมข้ึนนอยกวา 7 กิโลกรัมตลอดการตั้งครรภ มีความ

เส่ียงท่ีจะเกิดภาวะทารกน้ าหนักตัวนอยหรือภาวะเจริญเติบโตชาในครรภ 

(Intrauterine growth restriction) ภาวะทุพโภชนาการ 

4.2.5 ความผิดปกติทางสูติกรรม ไดแก การมีเลือดออกระหว

างการต้ังครรภ การเจ็บครรภกอนก าหนด ภาวะ Preeclampsia และ 
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Eclampsia ครรภแฝด ครรภแฝดน้ า ทารกเจริญเติบโตชาในครรภ ทารก

มีความพิการแตก าเนิด ทารกตายในครรภ์ 

4.2.6 ผลตรวจเลือดผิดปกติ เชน VDRL ใหผล Reactive, 

HBs Ag ใหผลบวก หรือ Anti-HIV ใหผลบวก 

4.2.7 โรคเบาหวาน หรือประวัติการเปนโรคเบาหวานใน

ครอบครัว 

4.2.8 โรคเลือด ไดแก โรคโลหิตจางจากสาเหตุตางๆ เชน 

โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โรคธาลัสซีเมีย 

4.2.9 โรคความดันโลหิตสูง  เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบไดบอย 

ประมาณร้อยละ    5 - 10 ของการต้ังครรภ อุบัติการณนี้พบไดแตกตางกัน

ไปในแตละประเทศ ในประเทศไทยภาวะนี้มีความส าคัญเพราะเปนสา

เหตุการตายของมารดาเปนอันดับ 3 รองจากการเสียเลือด และการติดเช้ือ 

(อุนใจ กออนันตกุล, 2549) 

4.2.10 ภาวะ Isoimmunization ในสตรีที่กลุมเลือด Rh 

negative จ าเปนตอง  ไดรับการตรวจอยางใกลชิด 

4.2.11 ประวัติความผิดปกติในครรภกอนๆ ไดแก การผาตัด

คลอดหรือผาตัดมดลูก คลอดบุตรกอนก าหนด ภาวะ Preeclampsia หรือ 

Eclampsia ทารกตายในครรภ มดลูกแตกหรือภาวะมีเลือดออกกอนคลอด

เปนตน (ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล, 2546 และศิริพงศ สวัสดิ์มงคล, 2548) 

สิ่งทีค่วรปฏิบตัใินระหวา่งตัง้ครรภ์ (ไทยคลินิก, 2551) 

1. การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

โดยเฉพาะจ าพวกโปรตีน ได้แก่ เนื้อ สัตว์ นม ไข ่ตับและถั่วต่าง ๆ รวมถึง

อาหารจ าพวกผักผลไม้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมวิตามินและเกลือแร่แล้ว ยัง

ช่วยไม่ให้ท้องผูกอีกด้วย ส าหรับอาหารจ าพวกแป้ง และไขมัน ไม่
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จ าเป็นต้องรับประทานมาก เพราะจะท าให้น้ าหนักตัวเพ่ิมมากเกินความ

จ าเป็น  อาจท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนและคลอดยาก  

2. การพักผ่อนและการออกก าลังกาย ควรนอนพักผ่อนอย่างน้อย

วันละ 8 ชั่วโมง หรือมากกว่านี้ การเดินเล่นหรือท างานบ้านเบา ๆ เป็นการ

ออกก าลังกายท่ีดีมาก การท างานนอกบ้านหรือเดินทางไกลไม่เป็น

อันตรายต่อการต้ังครรภ์ ถ้าไม่ท าให้อ่อนเพลียจนเกินไป  

3. สุขภาพฟัน ควรไปพบทันตแพทย์เพ่ือตรวจและรักษาฟัน เพราะ

ในระหว่างตั้งครรภ์ฟันจะผุง่าย   

4. การรักษาความสะอาดของร่างกายและเต้านม  ควรอาบน้ าอย่าง

น้อยวันละ 2 ครั้ง สวมเสื้อผ้าท่ีสะอาด ไม่รัดแน่นจนเกิดไป ถ้ามีน้ าใส ๆ 

ออกมาจากหัวนมควรล้างออกด้วยน้ าสบู่อย่างอ่อนทุกครั้งที่อาบน้ า ส าหรับ

ผู้ที่หัวนมสั้นบอด ควรดึงหัวนมทุกครั้ง เพ่ือช่วยให้หัวนมยาวขึ้น สะดวกใน

การให้นมบุตรต่อไป  

สิ่งทีค่วรละเวน้ (ไทยคลินิก, 2551) 

1. ไม่ควรรับประทานอาหารรสจัด หรือดื่มน้ าชา กาแฟ เครื่องดอง

ของมึนเมา เช่น เหล้า ไม่ควรสูบบุหรี่  

2. ไม่ควรออกก าลังกายอย่างหักโหม หรือท างานหนักท่ีจะท าให้

รู้สึกอ่อนเพลียมากเกินไป  

3. ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง โดยไม่ได้รับค าแนะน าจากแพทย์  

4. ไม่ควรล้าง สวน ช่องคลอดด้วยน้ าหรือน้ ายาใด ๆ ท้ังสิ้น 

นอกจากแพทย์จะส่ังเท่านั้น  

5. ควรงดเว้นการร่วมเพศโดยเฉพาะในเดือนสุดท้ายของการ

ต้ังครรภ์  หรือในกรณีที่ผิดปกติ เช่น มีเลือดออก หรือเมื่อแพทย์สั่งห้าม  

6. ไม่ควรฉายเอ็กซเรย์   นอกจากในกรณีท่ีแพทย์จะเห็นสมควร  

ซึ่งถ้าจ าเป็นต้องพบแพทย์ผู้อื่นด้วยสาเหตุใดก็ตามท่านควรแจ้งให้แพทย์

ทราบว่าท่านตั้งครรภ์  
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 อาการธรรมดาตา่ง ๆ ที่อาจจะพบในระหวา่งตัง้ครรภ์ (ไทยคลินิก, 

2551) 

1. อาการแพ้ท้อง พบได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 3 เดือน

แรกของการต้ังครรภ์  ไม่ต้องวิตก  วิธีแก้ไขง่าย ๆ คือ พักผ่อนให้เพียงพอ 

รับประทานครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่าง แพทย์อาจให้

ยาแก้แพ้ซึ่งไม่มีอันตราย ในกรณีท่ีมีอาการมาก  

2. อาการแน่นท้องและท้องอืด   เกิดจากการย่อยอาหารไม่ดี  

กระเพาะอาหารและล าไส้เคลื่อนไหวน้อยลง ควรรับประทานอาหารท่ีย่อย

ง่ายหลีกเลี่ยงอาหารที่ท าให้เกิดแก๊สเช่น ของดอง ถั่ว น้ าอัดลม ควรออก

ก าลังกายเบา ๆ เช่น การเดินเล่น ระวังอย่าให้ท้องผูกโดยดื่มน้ ามาก ๆ และ

รับประทานอาหารจ าพวกผักและผลไม้ให้มาก  

3. อาการปวดศรีษะและวิงเวียน แก้ได้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ

และไม่ควรอยู่ในท่ี ๆ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ท่ีมีผู้คนหนาแน่น  

4. อาการปวดหลังและเป็นตะคริว แก้ได้โดยการพักผ่อน ไม่ควรยืน

นาน ๆ ยกของหนักหรือใส่รองเท้าส้นสูง ถ้าเป็นตะคริวควรใช้ข้ีผี้งร้อน ๆ 

ทาถูนวดจะบรรเทา อาการปวดได้  

5. ตกขาว ถ้ามีลักษณะใส ๆ หรือเป็นมูก เป็นอาการปกติ แต่ะถ้ามี

ตกขาวปนเลือด หรือมีกลิ่น หรือมีอาการคัน ควรให้แพทย์ตรวจ  

6. ริดสีดวงทวาร พบได้เสมอในระหว่างตั้งตรรภ์ ควรระวังอย่าให้

ท้องผูก โดยท่ัวไปริดสีดวงทวารจะหายได้เอง หลังคลอด ประมาณ 4 - 5 

สัปดาห์  

7. เส้นเลือดขอด เกิดจากการไหลเวียนของเลือดช้า ไม่ควรยืนหรือ

นั่งห้อยเท้านาน ๆ เวลานอนยกเท้าให้สูง ถ้าปวดมากปรึกษาแพทย์  

8. ท้องลาย หรือหน้าอกลาย เป็นอาการปกติ ป้องกัน และรักษา

ไม่ได้ แต่ถ้าท่านใช้ครีมทาตัวหรือน้ ามันมะกอกบ่อย ๆ จะป้องกันไม่ให้คัน  

9. อาการบวม  ถ้าบวมเล็กน้อยบริเวณข้อเท้าเป็นสิ่งปกติ  พบได้

เสมอในระยะใกล้คลอด การนอนพักและยกเท้าให้สูงจะท าให้อาการบวม

หาย  
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10. นอนไม่หลับ โดยเฉพาะเวลาใกล้คลอด เนื่องจากความอึดอัด  

เกิดจากมดลูกโตมาก หายใจไม่สะดวก แก้ได้โดยนอนหมุนศรีษะให้สูง  

11. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ หญิงต้ังครรภ์อาจจะหงุดหวิดคิด

มาก นอนไม่หลับ ร้องให้ง่าย พยายามท าใจให้สบาย อย่าปล่อยให้มีเวลา

ว่างมาก เพ่ือผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด เช่น สามี จะได้มีความรู้สึกสบายใจด้วย และ

ข้อส าคัญคือบุตรเมื่อคลอดออกมา จะได้มีความรู้สึกอบอุ่น  

อาการผดิปกติทีค่วรจะไปพบแพทย์ ก่อนก าหนดนดัหมาย (ไทย

คลินิก, 2551) 

1. แพ้ท้องอย่างมากจนรับประทานอาหารไม่ได้  

2. แน่นท้อง หรือท้องอืดมาก  

3. ปวดศรีษะ หรือวินเวียนบ่อย ๆ  

4. น้ าหนักเพ่ิมเร็ว จนมีอาการบวมท่ีหน้าและมือ  

5. เป็นไข้หรือหนาวสั่น  

6. เด็กไม่ดิ้น  

7. ปัสสาวะแสบ และบ่อยเกินไป  

8. มีเลือดออก หรือมีตกขาว มีกลิ่นและคน  

อาการผดิปกติทีจ่ะต้องไปโรงพยาบาลทันที (ไทยคลินิก, 2551) 

1. มีเลือดออกมาทางช่องคลอด ไม่ว่าจะเจ็บท้องหรือไม่ก็ตาม  

2. มีอาการปวดท้องอย่างมาก ไม่ทราบสาเหตุ  

3. ถุงน้ าคร่ าแตก มีน้ าเดินมาก แม้ว่าจะไม่เจ็บท้อง  

4. มีอาการบวมอย่างมาก ปวดหัว ตามัว หรือมีอาการชัก  

5. เม่ือปวดท้องคลอด  

อาการปวดท้องคลอดคือ การปวดท้องเป็นระยะสม่ าเสมอ ครั้งแรก

จะนาน ๆ ครั้งต่อมาการปวดจะถี่เข้า โดยท่ัวไปในท้องแรกควรไป
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โรงพยาบาล เม่ือเจ็บทุก 5 - 10 นาที เมื่อเริ่มปวดท้อง ส าหรับท้องหลัง เมื่อ

แน่ใจว่าเป็นการปวดท้องคลอด ให้ไปโรงพยาบาลได้เลย  

ภาวะเสีย่งของหญงิตัง้ครรภ์ที่ตอ้งอยูใ่นความดแูลของแพทยอ์ยา่ง

ใกล้ชดิ (กองโภชนา การ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

1. ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 17 ปี หรือมากกว่า 35 ปี 

2. เคยมีประวัติคลอดก่อนก าหนด (คลอดก่อน 37 สัปดาห์) 

3. เป็นการต้ังครรภ์ครั้งแรก หรือครั้งท่ี 4 ขึ้นไป 

4. เคยคลอดลูกน้ าหนักมากกว่า 4 กิโลกรัมขึ้นไป 

5. เคยได้รับการผ่าตัดท่ีมดลูก 

6. เป็นโรคหัวใจ 

7. ตรวจพบว่าเป็นโรคโลหิตจาง (ฮีโมโกลบิน ต่ ากว่า 11 กรัม 

หรือฮีมาโตคริท ต่ ากว่า 33 เปอร์เซนต์) 

8. พบไข่ขาวในปัสสาวะ 

9. พบน้ าตาลในปัสสาวะ 

10. พบเชื้อกามโรค และ/หรือเชื้อเอดส์ 

11. ควมดันโลหิต 140/90 มิลลิเมตรปรอทหรือมากกว่า 

12. ต่อมไทรอยด์โต 

13. ขนาดมดลูกไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์ 

14. ครรภ์แฝด 

15. ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ (ไม่ใช่ท่าศีรษะ) ต้ังแต่อายุครรภ์ 39 

สัปดาห์ขึ้นไป 

16. เลือดออกขณะต้ังครรภ์ 

17. ตั้งครรภ์เกิน 40 สัปดาห์ 

18. น้ าหนักเพ่ิมขึ้นน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อเดือน 

19. เด็กดิ้นน้อยกว่า 10 ครั้งต่อวัน ตั้งแต่อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ขึ้น

ไป 

อาการผดิปกติที่ตอ้งรบีมาพบแพทยห์รอืเจา้หนา้ที่สาธารณสขุ

โดยเร็ว  

1. แพ้ท้องมากกว่าปกติ 

2. ไข้สูง 
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3. หลังเท้าบวม 

4. ซีด 

5. ปวดท้องหรือแน่นท้องมาก 

6. ชัก หรือปวดศีรษะรุนแรง ตาพร่า 

7. เลือดออกทางช่องคลอด 

8. ขัดเบา 

9. มีน้ าออกทางช่องคลอด 

10. ลูกในท้องดิ้นน้อยลง 

การฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคบาดทะยักในหญงิตัง้ครรภ์ (กอง

โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

หญิงต้ังครรภ์ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีน  เพ่ือเป็นการป้องกัน

โรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด ควรปฏิบัติดังนี้ 

กรณทีีไ่มเ่คยไดร้บัการฉดีวคัซนีมากอ่น 

ควรฉีด 2 ครั้งในระหว่างตั้งครรภ์ และฉีด 1 ครั้ง ภายหลังคลอด

โดยเริ่มฉีดดังนี้ 

ฉีดครั้งที่ 1 ระยะแรกของการต้ังครรภ์ 

ฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งท่ี 1 อย่างน้อย 1 เดือน 

ฉีดครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งท่ี 2 อย่างน้อย 6 เดือน 

กรณทีี่เคยไดร้บัการฉดีวคัซนีมาแลว้ 

1. เคยได้รับการฉีดมาแล้ว 1 ครั้ง ควรจะฉีดเพ่ิมอีก 2 ครั้ง ห่างกัน

อย่างน้อย 1 เดือน ในระหว่างตั้งครรภ์ 

2. เคยได้รับการฉีดมาแล้ว 2 ครั้ง ควรจะฉีดเพ่ิมอีก 1 ครั้ง ใน

ระหว่างต้ังครรภ์ 

3. เคยได้รับการฉีดมาแล้ว 3 ครั้ง (ครบชุด) เกิน 5 ปี ให้ฉีดกระตุ้น

อีกเพียง 1 ครั้ง 

4. เคยได้รับการฉีดมาแล้ว 3 ครั้ง (ครบชุด) แต่ไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้อง

ฉีดกระตุ้น 

ท้ังนี้ทุกกรณีนับรวมท้ังท่ีเคยต้ังครรภ์คลอดมาก่อนหรือไม่ก็ตาม 

อาการที่พบเปน็ประจ าในขณะตัง้ครรภ์  
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 จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในขณะต้ังครรภ์  ส่งผลให้หญิง

ต้ังครรภ์มีอาการต่างๆ  เกิดขึ้นในขณะต้ังครรภ์ได้  ดังนี้  (มณีรัตน์ สุกโชติ

รัตน์, 2544)  

 1.  คลื่นไส้  อาเจียน  เวียนศีรษะ  ซึ่งเป็นอาการท่ีไม่ทราบสาเหตุท่ี

แท้จริง  มีรายงานว่าเป็นผลจากฮอร์โมน  บางรายงานว่าเกี่ยวข้องกับ

ภาวะจิตใจ  ส าหรับการดูแลรักษาก็เพียงเพ่ือบรรเทาและระงับอาการ  โดย

การแนะน าให้หลักเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการคลื่นไส้อาเจียน  ซึ่งมักจะ

ได้แก่  อาหารมัน  มีกลิ่น  หรือรสจัด  รับประทานอาหารครั้งละน้อยๆ  แต่

บ่อยครั้งหรือหลายมื้อหากมีอาการมาก 

 2.  ปวดหลัง  เป็นอาการท่ีพบบ่อยเช่นกัน  และมักจะพบในผู้ท่ีต้อง

ยืนหรือนั่งนานๆ  ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณข้างกระดูกสันหลังเกร็งอยู่

ตลอดเวลาเพราะต้องท างานมากขึ้น  เนื่องจากแรงถ่วงของขนาดมดลูกท่ี

โตขึ้น  การลดอาการปวดควรให้กล้ามเนื้อส่วนนี้ได้พักโดยการให้นอน

ตะแคงหลังจากนั่งหรือยืนมา 2-3 ชั่วโมง 

 3.  คันผิวหนัง  อาจมีอาการคันผิวหนังท่ัวไป  โดยเฉพาะบริเวณ

หน้าท้อง  ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุท่ีแน่นอน   

 4.  ฟันผุ  เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของฟันผุในหญิง

ต้ังครรภ์  แต่ก็เชื่อว่าเป็นความต้องการแคลเซียมของทารกมีมาก เม่ือ

เปรียบเทียบความต้องการของแม่ หากแม่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจาก

อาหาร  ก็จะดึงแคลเซียมจากฟันไปใช้ท าให้เกิดฟันผุ    

 5.  ตะคริว  เกิดจากปริมาณแคลเซียมในร่างกายไม่เพียงพอและ

ระดับแคลเซียมในเลือดลดต่ าลง  จะท าให้เกิดตะคริวได้ง่าย  ฉะนั้นควร

ต้องมีการเพ่ิมเกลือแคลเซียม  

   6.  ท้องผูก  เนื่องจากขนาดมดลูกท่ีโตจะกดล าไส้  ท าให้กาก

อาหารเคลื่อนล าบากและฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีมากขึ้นขณะต้ังครรภ์ 

ท าให้การเคลื่อนไหวของล าไส้ลดลงจึงท าให้ท้องผูกได้ง่าย  ในบางราย

อาจท าให้เกิดริดสีดวงได้ถ้าเป็นมาก  ถ้าในกรณีท่ีท้องผูกไม่มากการ

รับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้จะช่วยได้  ถ้าเป็นมากต้องปรึกษา

แพทย์เพ่ือให้ยาระบายอ่อน ๆ  
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 7.  เส้นเลือดขอด  เนื่องจากขนาดมดลูกท่ีโตจะไปกดเส้นเลือดท่ี

ไหลกลับในบริเวณอุ้งเชิงกรานจะท าให้มีเลือดคั่งท่ีบริเวณขาหรืออวัยวะ

เพศ  เกิดเส้นเลือดขอด  ฉะนั้นควรให้หญิงมีครรภ์นอนตะแคง  ใช้ผ้าหนุน

เท้าให้ก็สูงเวลานอน  ยกขาเวลานั่ง 

  8.  ตกขาว  เนื่องจากผนังช่องคลอดมี  Congestion มากจึงมี 

Secretion มากขึ้นท าให้เกิดเป็นตกขาว  ซึ่งมีมากน้อยต่างกันไปในแต่ละ

คน  แต่จะไม่มีอาการคัน  แสบ  หรือมีกลิ่นแต่อย่างใด  แต่ถ้ามีอาการ

ดังกล่าว  จ าเป็นต้องตรวจภายในเพราะอาจมีการติดเช้ือต่างๆได้  

 9.  กังวลหงุดหงิดง่าย  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  

รวมทั้งความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด  ความกังวลเกี่ยวกับความ

สมบูรณ์ของทารกในครรภ์  หรือการได้รับค าบอกเล่าในสิ่งผิดๆ  

โดยเฉพาะครรภ์แรก  ฉะนั้นการได้รับค าแนะน าที่ถูกต้อง  ตลอดจนการท่ี

สามีและญาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  เป็นก าลังใจให้อย่างสม่ าเสมอ  จะ

ช่วยลดความวิตกกังวลลงได้มาก 

 10.  นอนไม่หลับ  ความวิตกกังวลนี้อาจน าไปสู่การนอนไม่หลับ  

ท าให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลเสียต่อร่างกาย ต้องรีบหา

ทางแก้ไขเพ่ือลดอาการที่ส่งผลต่ออันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์ 

 ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งตัง้ครรภ ์  

 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์  คือ  ภาวะผิดปกติหรือโรคท่ี

เกิดขึ้นในขณะต้ังครรภ์และส่งผลคุกคามต่อชีวิตของมารดาและทารก  

และเป็นปัจจัยเสี่ยงตายสูงของมารดาและทารกและต้องได้รับการดูแลที่

ถูกต้องจึงจะท าให้ลดความรุนแรง และไม่ส่งผลอันตรายต่อมารดาและ

ทารก 

 

 สาเหตุที่ท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นระหวา่งตัง้ครรภ์ 

 สาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มักจะไม่ทราบ

อย่างแน่นชัดว่า เกิดจากสาเหตุอะไร แต่ภาวะแทรกซ้อนมักจะมีปัจจัย
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หลายอย่าง ท่ีเชื่อว่าเป็นสาเหตุท่ีส่งเสริมให้เกิดภาวะ แทรกซ้อนในหญิง

ต้ังครรภ์  อาจเกิดจากปัจจัยเส่ียง  ดังนี้  (พิริยา ศุภศรี, 2541) 

 1.  ปัจจัยด้านชีววิทยา ได้แก่ สภาวะทางกายวิภาค สรีรวิทยา การ

เจริญพันธุ์และพันธุกรรม  เช่น  

  1.1  ประวัติการต้ังครรภ์และการคลอดในอดีต  

  1.1.1   จ านวนครั้งของการต้ังครรภ์และการคลอด  มารดาท่ี

ต้ังครรภ์และคลอดต้ังแต่  4  ครั้งขึ้นไปมีอุบัติการณ์การเกิด

ภาวะแทรกซ้อนได้สูง   

  1.1.2  ความถี่ของการต้ังครรภ์  มารดาท่ีต้ังครรภ์ห่างจาก

ครรภ์ก่อนน้อยกว่า 3 เดือนหรือห่างจากครรภ์ก่อนมากกว่า 5 ปี 

  1.1.3  ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์  เช่น  มีประวัติคลอดทารก

ตาย  คลอดบุตรก่อนก าหนด  คลอดทารกมีน้ าหนักน้อยกว่าอายุครรภ์  

หรือทารกตัวโตน้ าหนักมากกว่า  4,000  กรัม      มีทารกพิการแต่ก าเนิด  

มีบุตรท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับเลือด  เช่น  Rh  incompatibility  หรือ  ABO  

isoimmunization มีบุตรท่ีมีอาการผิดปกติทางสมองและปัญญา เช่น 

สมองอัมพาต  (Cerebralpalsy)  ปัญญาอ่อน  มีบุตรที่มีความผิดปกติกับ

การเผาผลาญ  เช่น  Phenylketouria  

 1.2  ประวัติการเจ็บป่วยทางอายุรกรรม  ศัลยกรรม  นรีเวช  จิต

เวช  (ก่อนต้ังครรภ์  ต้ังครรภ์ในอดีต  และตั้งครรภ์ในปัจจุบัน)  เช่น  

  1.2.1  ความดันโลหิตสูง  โรคไต  เบาหวาน  ไทรอยด ์ 

โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคปอด  เช่น  หอบหืด  ปอดอักเสบ 

  1.2.2  ขาดสารอาหารอย่างรุนแรง 

  1.2.3 มีภาวะแทรกซ้อนทางนรีเวช  เคยได้รับการวินิจฉัยว่า

มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์  เช่น  ปากมดลูกปิดไม่สนิท  ความ

ผิดปกติของปากมดลูกและมดลูกมีก้อนเนื้อท่ีรังไข่   
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  1.2.4  มีประวัติการมีเลือดออกและความผิดปกติในการ

แข็งตัวของเลือด   

  1.2.5  ติดเช้ือซิฟิลิส  ติดเช้ือหัดเยอรมันใน  10  สัปดาห์แรก  

ติดเช้ือเริมหรือผลตรวจเลือดเอดส์บวก 

  1.2.6  มีความผิดปกติทางจิต  โรคจิตหรือปัญญาอ่อน 

 1.3 ประวัติการตั้งครรภ์ปัจจุบัน  

  1.3.1  อายุ  หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุน้อยกว่า 16  ปี หญิงครรภ์

แรกท่ีมีอายุมากกว่า  35  ปี  และหญิงครรภ์หลังท่ีมีอายุมากกว่า  40  ปี 

 1.3.2  น้ าหนัก หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีน้ าหนักมากหรือน้อยเกินไป  

คือ มากกว่าร้อยละ  20  ของเกณฑ์มาตรฐาน  หรือน้อยกว่าร้อยละ 15  

ของเกณฑ์มาตรฐาน  

   1.3.3  ขนาดหน้าท้องไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์  เช่น  อาจ

เนื่องจากต้ังครรภ์แฝด  มีน้ าคร่ ามากหรือน้อยกว่าปกติ  ทารกเจริญเติบโต

ช้าในครรภ์  หรือทารกตัวโต 

   1.3.4  ทารกมีท่าผิดปกติ  เช่น  ท่าก้น  ท่าขวาง  

   1.3.5 มีภาวะซีด โลหิตจาง  

   1.3.6  มีภาวะอาเจียนไม่สงบ   

   1.3.7  มีความดันโลหิตสูง  

   1.3.8  มีภาวะเลือดออกทางช่องคลอด   

   1.3.9  ผลเลือดผิดปกติ  เช่น  Rh ลบ  VDRL และ  HbsAg 

2. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  ได้แก่  

  2.1 อาชีพที่ต้องสัมผัสกับสารพิษ อาจมีผลต่อการเจริญเติบโต

และพัฒนาการของทารกในครรภ์  หรือมีอาชีพขายบริการ  เส่ียงต่อการ

ติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์  

  2.2  สถานภาพสมรส  เช่น  หม้าย  หย่า  แยก   



36 

 

  2.3  สัมพันธภาพในครอบครัว  เช่น  ชีวิตการแต่งงานที่ไม่

ราบรื่น  ตั้งครรภ์โดยไม่ได้แต่งงาน  หรือต้ังครรภ์ไม่พึงปรารถนา 

  2.4  การศึกษา  มารดาท่ีมีการศึกษาต่ าจะมีความรู้ความเข้าใจ

น้อย  ตลอดจนการยึดมั่นกับค่านิยมดั้งเดิมท่ีไม่ถูกต้อง  ย่อมไม่รู้จักวิธีการ

ดูแลสุขภาพตนเอง  ตลอดจนมักไม่สนใจมารับบริการและการดูแลสุขภาพ

ตนอง   

  2.5  การเสพสารเสพติดต่างๆ  สูบบุหรี่  และดื่มแอลกอฮอล์  

  2.6  มีประวัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว  เช่น  การตบตี  

การข่มขืน   

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

  บุคคลที่มีฐานะดี จะสามารถใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพตนเอง  ได้

ดีกว่าบุคคลท่ียากจนสามารถมารับบริการและเข้าถึงบริการได้มาก  ส่วน

ครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยมักมาฝากครรภ์ช้าหรือไม่มาฝากครรภ์  เพราะให้

ความส าคัญกับการประกอบอาชีพมากกว่าการดูแลสุขภาพ  

อาการและข้อบง่ชีข้องภาวะแทรกซอ้นระหวา่งตัง้ครรภ ์ 

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์สามารถเกิดขึ้นได้หลายอาการใน

หญิงต้ังครรภ์  บางอาการหญิงต้ังครรภ์ก็สามารถสังเกตและทราบได้ด้วย

ตนเอง แต่บางโรคไม่สามารถทราบได้  เพราะอาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

อาการปกติท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในขณะต้ังครรภ์  เช่น  อาการ

เหนื่อยง่าย  หายใจเร็ว  และบวม   เป็นอาการของหญิงต้ังครรภ์มีอาการ

ของภาวะแทรกซ้อนหรือไม่  สามารถทราบได้ดังนี้คือ   

1. การฝากครรภ์   

 การฝากครรภ์จะท าให้สามารถค้นพบภาวะแทรกซ้อนของหญิง

ต้ังครรภ์  ได้อย่างถูกต้อง  ดังนี้คือ  

1.1 การซักประวัติเสี่ยง  ประวัติประชากรเสี่ยง  คือ  อายุมารดา

น้อยกว่า 16  ปี  หรือมากกว่า 35 ปี ฐานะครอบครัวยากจน  

สภาพแวดล้อมไม่ดีท้ังทางด้านกายภาพและทางด้านคุณภาพ   
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1.2 ประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว การเจ็บป่วยของ

สมาชิกในครอบครัว ดังนี้   

1.2.1  การเจ็บป่วยทางพันธุกรรม  เช่น  โรคเบาหวาน  โรค

เลือดจาง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคปัญญาอ่อน  โรคจิต  โรคประสาท 

ฯลฯ 

1.2.2  การติดเชื้อ  เช่น  วัณโรคปอด  โรคตับอักเสบ  โรค

เอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ฯลฯ  

1.3 ประวัติการเจ็บป่วยของหญิงต้ังครรภ์ การเจ็บป่วยของหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมีผลกระทบต่อการต้ังครรภ์และทารก  ดังนี้  

1.3.1 การเจ็บป่วยทางพันธุกรรม เช่น โรคเลือด โรค

กล้ามเนื้อลีบ โรคจิต  

1.3.2 การเจ็บป่วยของอวัยวะส าคัญของร่างกาย เช่น โรคตับ 

โรคไต โรคหัวใจ  โรคปอด  โรคทางสมองและประสาท  

1.3.3  โรคติดเช้ือไวรัส  แบคทีเรีย  เชื้อราและพยาธิท่ีกระทบ

ทารกในครรภ์  

1.3.4  การเจ็บป่วยเก่ียวกับเชิงกรานและช่องท้อง  ตลอดจน

การผ่าตัดเกี่ยวกับเชิงกราน  และการผ่าตัดช่องท้อง  การคลอดบุตร

มากกว่า 4 ครั้ง  มีประวัติคลอดบุตรตาย  คลอดบุตรพิการ  หรือคลอดบุตร

ปัญญาอ่อน  

2. การตรวจร่างกาย  ดังนี้   

 2.1  การตรวจร่างกายท่ัวไป  สามารถตรวจได้ 4  วิธี  คือการ

เคาะ  การคล า  การดูและการฟัง  ต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า  และการชั่งน้ าหนัก  

2.2 การตรวจอวัยวะส าคัญของร่างกาย  ได้แก่  หัวใจ  ปอด  ไต  

ต่อมไทรอยด์  และระบบประสาท  

2.3 การตรวจสัญญาณชีพ  โดยเฉพาะความดันโลหิต ถ้าค่า 

Diastolic เพ่ิมมากกว่า  15  มม.ปรอท  ถือว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง

เนื่องจากการต้ังครรภ์  
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 3.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  โดยการตรวจดังนี้  

3.1 การตรวจเลือด การตรวจเลือดในหญิงต้ังครรภ์ เป็นการ

ตรวจสารน าออกซิเจน  (Haemoglobin) ตรวจในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย

ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรก และเมื่ออายุครรภ์ 32  สัปดาห์  ประเด็นส าคัญของ

การตรวจคือ  สารน าออกซิเจนในเลือดต้องมีค่ามากกว่า 10 กรัม

เปอร์เซ็นต์  หรือ 30  เปอร์เซ็นต์  ในรายท่ีมีค่าสารน าออกซิเจนน้อยกว่า

ก าหนด  จะมีปัญหาเลือดจาง  ถ้าพบว่าค่าสารน าออกซิเจนในเลือดต่ ากว่า 

8 กรัมเปอร์เซ็นต์  มักเป็นโรคโลหิตจางจากโรคทาลัสซิเมีย 

 3.2  การตรวจน้ าเหลือง  ได้แก่  การตรวจการติดเช้ือต่อไปนี้  

3.2.1  การตรวจ  VDRL  (Venereal Disease Research 

Laboratory) ตรวจเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ์  32  สัปดาห์  

ในรายมาฝากครรภ์ช้ากว่า  32  สัปดาห์  ต้องเจาะเลือดตรวจเช่นเดียวกัน 

ส าหรับการแปลผลว่ามีการติดเช้ือหรือเส่ียงต่อการติดเชื้อ จะต้องตรวจ

น้ าเหลืองได้ Titer มากกว่า 1:8  หรือ  1:16  หรือ 1:64  ซึ่งต้องพิสูจน์ด้วย 

TPHA  (Treponema Pallidum test )  หรือ  FTA-ABS (Fluorescent  

treponema antibodiesabsortion test )  เพ่ือยืนยันการติดเช้ือท่ีแน่นอน  

 3.2.2 การตรวจ  HIV  ตรวจในรายท่ีมาฝากครรภ์แรก  หรือ

ในรายท่ีสงสัยว่ามีการติดเชื้อ  

 3.2.3 การตรวจ HbsAg  ตรวจเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรกหรือ

ในรายสงสัยว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี     

3.2.4  การตรวจ  RUBELLA  titer  ตรวจเมื่อมาฝากครรภ์

แรกหรือในรายท่ีสงสัยติดเชื้อหัดเยอรมัน ในรายติดเช้ือหัดเยอรมัน  มัก

ตรวจพบระดับน้ าเหลือง  titer สูงกว่า 1:8  

3.3  การตรวจ  SGOT  ตรวจในรายสงสัยเป็นโรคเบาหวาน  ซึ่ง

การตรวจจะให้ผลแม่นตรงเมื่ออายุครรภ์  24-28  สัปดาห์  
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3.4  การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ได้แก่  การตรวจน้ าตาลใน

ปัสสาวะ  ตรวจเม่ือมาฝากครรภ์ครั้งแรกหรือในรายสงสัยเป็นเบาหวาน  

การตรวจไข่ขาวในปัสสาวะ  ตรวจเมื่อฝากครรภ์ครั้งแรกและหรือในราย

สงสัยมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือโรคกรวยไตอักเสบ  

3.5 ตรวจสิ่งคัดหลั่งทางช่องคลอด  เช่น  การตรวจเพ่ือคนหาว่ามี

การติดเชื้อเริม  พยาธิ  เชื้อราและแบคทีเรีย 

3.6  การตรวจน้ าคร่ า  ในรายท่ีสงสัยว่าทารกอาจมีความพิการ  

เช่น  ความผิดปกติของสมองและระบบประสาท  

3.7  การตรวจการสะท้อนทางรังสี  เป็นการตรวจเพ่ือวิเคราะห์

อาการแทรกซ้อน  เช่น  การตกเลือดทางช่องคลอด  การตั้งครรภ์แฝด  

ประเมินการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์  อายุครรภ์  ความผิดปกติของ

ทารกทางพันธุกรรม  เป็นต้น  

4. การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ท่ีเป็นสัญญาณเตือนว่าหญิง

ต้ังครรภ์มีภาวะแทรกซ้อน  มีดังนี้คือ (ศรีนารี  แก้วฤดี, 2542)  

4.1 น้ าใสไหลออกทางช่องคลอด  แสดงว่าถุงน้ าแตกก่อนก าหนด   

4.2 เลือดออกทางช่องคลอด แสดงว่ารกลอกตัวก่อนก าหนดหรือ

รกเกาะต่ า หรือมีแผลท่ีปากช่องคลอด  

4.3 อาเจียนอย่างต่อเนื่อง  แสดงว่ามีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง  

4.4 ปวดศีรษะอย่างรุนแรง สายตาพร่ามัวหรือมีจุดท่ีตา  แสดงว่า

มีภาวะความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์  

4.5 ปวดท้อง  แสดงว่าอาจเกิดการเจ็บครรภ์ก่อนก าหนดหรือรก

ลอกตัวก่อนก าหนด  

4.6 อุณหภูมิของร่างกายมากกว่า 38.3 องศาเซลเซียส  แสดงว่า

มีการติดเชื้อ  

4.7 ปลายเท้าและมือบวม  แสดงว่า  มีภาวะความดันโลหิตสูงใน

ระหว่างต้ังครรภ์  

4.8 ทารกหยุดดิ้น  แสดงว่าทารกตายในครรภ์  

2. แนวคิด ทฤษฎีปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม 
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ในการวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลวามีสาเหตุของการเกิด

พฤติกรรม หรือปจจัยท่ีมีผลตอ พฤติกรรมมาจากปจจัยอะไรบางนั้น  มี

แนวคิดในการวิเคราะหอยู กลุม คือ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2534 อ้างใน 

ส าราญ สิริภคมงคล, 2546) 

กลมุที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยภายในตัวบุคคล (Intra individual 

causal assumption) หรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม มาจากองค

ประกอบภายในบุคคล ไดแก ความรู เจตคติ ความเช่ือ คานิยม แรงจูงใจ 

หรือความต้ังใจใฝพฤติกรรม เปนตน 

กลมุที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยภายนอกบุคคล (Extra individual 

causal assumption) กลุมนี้มีแนวคิดวา สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมมา

จากปจจัยภายนอกตัวบุคคล ซึ่งเปนปจจัยทางดาน สิ่งแวดลอม และระบบ

โครงสรางทางสังคม เชน ระบบการเมือง การเศรษฐกิจ การศึกษา การ

ศาสนา องคประกอบดานประชากรและลักษณะทางภูมิศาสตร เปนตน 

กลมุที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัย (Multiple causal assumption) กลุ

มนี้มีแนวคิดวาพฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุจากปจจัยภายในบุคคลและป

จจัยภายนอกบุคคล ซึ่งจากการศึกษาของนักพฤติกรรมศาสตรในกลุมนี้ได

สรุปวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลคือ 

1. ความยากงายในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 

2. การประเมินผลประสิทธิภาพของบริการสาธารณสุข 

3. โลกทัศนเกี่ยวกับอาการของโรค ความรุนแรงและการเส่ียงต

อการเกิดโรค 

4. องคประกอบทางสังคมและเครือขายทางสังคม 

5. ความรู 

6. องคประกอบดานประชากร 
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โดยแนวคิดในกลุมท่ี 3 จะน าทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยา

สังคม สังคมศาสตรประชากรศาสตร และสาขาอื่น ๆ เขามาประยุกตใชใน

การวิเคราะหหาสาเหตุของพฤติกรรมและพยายามหาทางแกปญหา โดย

การผสมผสานในวิชาชีพสาขาตาง ๆ เขามารวมด าเนินการดวยกัน 

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของมนุษยเปนเรื่องที่สลับซับซอน 

พฤติกรรมทุกพฤติกรรมเปน ผลซึง่เกิดจากกระบวนการท่ีเคลื่อนไหวอยู

ตลอดเวลา (Ongoing process)  และมีการด าเนินไปอยาง ตอเนื่องไม

หยุดนิ่ง บุคคลจะแสดงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพออกมาอยางไรก็ขึ้นอยู

กับวาบุคคลนั้น ๆ มีความรูหรือวิจารณญาณเพ่ือประกอบการตัดสินใจอย

างไร มีความสนใจ ความรูสึก ทัศนคติ การใหคุณคา มีการรับ-การเปลี่ยน

หรือปรับปรุงคานิยมท่ียึดถืออยู เพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จึงจ าเปนอยางยิ่งท่ีจะตองประยุกตใช

กระบวนการหลาย ๆ อยางมาผสมผสานกัน ดังนั้น  การที่จะอธิบาย

พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ ผูวิจัยได้ประยุกตใช้แนวคิด 

ทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา  ดังนี้คือ 

2.1 การวนิจิฉยัปจจัยทีม่ผีลตอพฤตกิรรมสุขภาพตามแนวทางของ 

Lawrence W. Green และคณะ (PRECEDE Framework) 

PRECEDE Framework ยอมาจากค าวา Predisposing, 

Reinforcing and Enabling Causes in Educational Diagnosis and 

Evaluation เปนรูปแบบการวินิจฉัยปจจัยในตัวบุคคลและภายนอกบุคคล

เพ่ือการวางแผนด าเนินงานสุขศึกษา ท่ีมีแนวคิดวาพฤติกรรมสุขภาพของ

บุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ดังนั้น การด าเนินงานหรือการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะตองมีการด าเนิน การหลาย ๆ ดานประกอบกัน  

จะตองวินิจฉัยถึงปจจัยส าคัญที่มีผลตอพฤติกรรมนั้น ๆ จึงจะสามารถ
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วางแผนแกไขปญหาพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง PRECEDE 

Framework เปนกระบวนการของการใชปจจัยน า ปจจัยเอ้ือ และปจจัย

เสริมในการวินิจฉัยและประเมินผลของพฤติกรรม โดยการเริ่มตนจาก

สถานการณท่ีเปนอยูหรือผลลัพธท่ีเกิดขึ้น  แลวพิจารณายอนกลับไปยัง

สาเหตุหรือปจจัยท่ีน าเขาท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ 7 

ขั้นตอนดังนี้ (Green, et al., 1980) 

ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยทางสังคม (Social diagnosis) โดยการ

พิจารณาและประเมินคุณภาพชีวิตของกลุมประชากรเปาหมายวาอยูในส

ถาณการณอยางไร รวมทั้งศึกษาปญหาตางๆ ของสังคมท่ีเกิดขึ้น ซึ่งป

ญหาตาง ๆ ท่ีประเมินไดจะเปนเครื่องชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 

ขั้นที่ 2 การวินิจฉัยทางระบาดวิทยา (Epidemiological 

diagnosis) ขั้นนี้เกี่ยวของกับการพิจารณาถึงปญหาดานสุขภาพอะไรบาง

ท่ีเปนปญหาส าคัญในกลุมประชากรเปาหมาย โดยอาศัยขอมูล ตาง ๆ ท่ี

มีอยูแลวหรือขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมข้ึนใหมตามความเหมาะสม  

ซึ่งไดแก สถิติชีพ   ขอมูลทางการแพทยและระบาดวิทยา  แลวท าการ

เลือกปญหาสุขภาพท่ีควรไดรับการแกไข 

ขั้นที่ 3 การวินิจฉัยดานพฤติกรรม (Behavioral diagnosis) ประ

กอบดวยการก าหนดองคประกอบทางดานพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับปญหา

สุขภาพท่ีเลือกในขั้นตอนท่ี 2  โดยน ามาวิเคราะหหาสาเหตุท่ีเกี่ยวของ แบ

งเปนสาเหตุอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของบุคคล และสาเหตุท่ีไมเกี่ยวกับ

พฤติกรรม เชน พันธุกรรม ภาวะทางเศรษฐกิจ เปนตน โดยกระบวนการ

สุขศึกษาจะใหความสนใจประเด็นท่ีเปนสาเหตุเนื่องมาจากพฤติกรรมของ

บุคคลเปนส าคัญ 



43 

 

ขั้นที่ 4 การวินิจฉัยทางการศึกษา (Educational diagnosis) เป

นการวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมซึ่งจ าแนกออกเปน 3 กลุม คือ 

ปจจัยน า (Predisposing factors) ปจจัยเอ้ือ (Enabling factors)  และป

จจัยเสริม (Reinforcing factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ปจจัยน า (Predisposing factors) หมายถึง ปจจัยพ้ืนฐาน

และกอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล หรือในอีกดานห

นึ่งปจจัยนี้จะเปนความพอใจของบุคคลซึ่งไดมาจากประสบการณในการ

เรียนรู ซึ่งความพอใจนี้อาจมีผลท้ังในทางสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดง

พฤติกรรม ปจจัยซึ่งเปนองคประกอบของปจจัยน า ไดแก ความรู ทัศนคติ 

ความเชื่อ คานิยม การรับรู เปนตน 

ปจจัยเอ้ือ (Enabling factors) หมายถึง สิ่งท่ีเปนแหลงทรัพยา

กรที่จ าเปนในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลและชุมชน รวมทั้งทักษะท่ี

จะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ไดและสามารถท่ีจะใชแหล

งทรัพยากรเหลานั้นซึ่งเกี่ยวของกับราคา ระยะทาง ความยากงาย ของการ

เขาถึงบริการ ประสบการณและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนปจจัยภายนอกตัวบุคคล 

ปจจัยเสริม (Reinforcing factors) หมายถึง   ผลสะทอนท่ี

บุคคลจะไดรับหรือคาดวาจะไดรับจากการแสดงพฤติกรรมนั้น อาจชวย

สนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมสุขภาพได มีท้ังสิ่งท่ีเปนรางวัล

ผลตอบแทนและการลงโทษ ซึ่งสิ่งเหลานี้บุคคลจะไดรับจากบุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอ ตนเอง เชน ญาติ เพ่ือน แพทย ผูบังคับบัญชา เปนตน 

นอกจากนี้ยังรวมถึงอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม   ตางๆ เชน กฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับ เปนตน 

ขั้นตอนท่ี 5 การวินิจฉัยเลือกกลยุทธทางการศึกษา (Selection of 

educational strategies) เม่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ
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ไดแลว ขั้นตอนนี้จะเปนการเลือกแนวทางหรือกลยุทธ ในการด าเนินการ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาสุขภาพเหลานั้น โดยตองค านึงถึงความ

เหมาะสมและสอดคลอง กับผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมท้ัง 3 

ดานขางตนดวย นอกจากนี้ยังตองค านึงถึงการผสมผสานกลยุทธตางๆ 

หลายๆ วิธีเขาดวยกัน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพ 

ขั้นตอนท่ี 6 การวินิจฉัยทางการบริหาร (Administrative 

diagnosis) ขั้นตอนนี้เกี่ยวของกับการประเมินการบริหารจัดการและ

ทรัพยากรขององคกร ท่ีจะมีผลตอการด าเนินโครงการท่ีไดวางแผนไว ซึ่ง

อาจพบวา มีปญหาหลายประการท่ีขัดขวางตอการด าเนินงาน เชน ขาด

งบประมาณ     ปญหาดานเวลาและขาดบุคลากร เปนตน ดังนั้น ในการ

วางแผนเพ่ือด าเนินงานสุขศึกษาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  จะต

องใหความส าคัญกับขั้นตอนนี้ไมนอยกวาในขั้นตอนอื่น ๆ และจะตองมี

การวินิจฉัยและพิจารณาใหครอบคลุมทุกดาน เหมือนกับการวินิจฉัยหาป

จจัยท่ีมีผลตอ พฤติกรรม 

ขั้นตอนท่ี 7 การประเมินผล (Evaluation) ขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฏ

ในภาพ แตการประเมินผลนี้จะเปนกิจกรรมท่ีสอดแทรก และกระท าอยางต

อเนื่องทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน โดยท้ังนี้ จะตองมีการก าหนดหลัก

เกณฑในการประเมินผล  และมีดัชนีชี้วัดไวอยางชัดเจนแลว โดยการ

ประเมินผลจะมี 3 ระดับ คือการประเมินโครงการหรือโปรแกรมสุขศึกษา 

การประเมินผลกระทบของโครงการท่ีมีตอปจจัยท้ัง 3 ดาน และการ

ประเมินผลลัพธของโครงการท่ีมีผลตอ คุณภาพชีวิตของบุคคลในระยะ

ยาว 
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PRECEDE Framework เปนกระบวนการท่ีประกอบดวยข้ันตอนต

าง ๆ ดังกลาว ซึ่งแสดงไวในภาพ 2.1 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดประ

ยุกตการวินิจฉัยปจจัยน า ปจจัยเอื้อ  และปจจัยเสริม (ขั้นตอนท่ี 4) มาเป

นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ 
 

ขั้นตอนท่ี 6 

การวินิจฉัย

ทาง 

การบริหาร 

ขั้นตอนท่ี 4-5 

การวินิจฉัย

ทางการ 

ศึกษาและการ

เลือก 

กลยุทธทาง

การศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 

3 

การ

วินิจฉัย

ทาง 

พฤติกรรม 

ขั้นตอนท่ี 

1-2 

การวินิจฉัย

ทาง 

สังคมและ

ระบาด 

วิทยา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ภาพ 2.1 PRECEDE Framework 

ปจจยัเอือ้ 

- ทรัพยากรที่

มีอยู  

- การเขาถึง

ทรัพยากร 

- ทักษะ  

- อุปกรณตาง 

ๆ 

องค

ประกอบ

ทาง สุข

ศึกษาใน 

โครงการ

สุขภาพ 

ปจจยัน า 

- ความรู  

- ทัศนคต ิ 

- คานิยม  

- ความเชื่อ  

- การรบัรู้ 

ปจจยัเสรมิ 

- ความคิดเห็น

ของ   

 บุคคลหรือกลุ

สาเหตุ

ทาง 

พฤติกร

รม 

สาเหตุ

อื่น ๆ 

ปญหา

สุขภาพ 

ปญหา

อื่น ๆ 

คุณภาพ

ชีวิต 
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            ที่มา: Green, et al., 1980 

2.2 รปูแบบการสงเสรมิสขุภาพของเพนเดอร

promoting model) 

เพนเดอร ไดพัฒนารูปแบบของการสงเสริม

สุขภาพจากแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social 

learning theory) ซึ่งไดกลาวถึงความส าคัญของกระบวนการรับรูในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการอธิบายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพท่ี

กระท าอยางตอ เนื่อง จนกลายเปนแบบแผนในการด าเนินชีวิตนั้น  เป

นผลมาจากไดรับอิทธิพลของปจจัย 3 ดาน ดังนี ้

2.2.1. ปจจัยดานความรู-การรับรู -perceptual 

factors) เปนกระบวนการขั้นแรกของการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ และ

คงไวซึ่งพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของบุคคล     ปจจัยนี้มีผลโดยตรงต

อความโนมเอียง ท่ีบุคคลจะกระท าพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ซึ่ง

ประกอบ     ดวยปจจัยยอย ดังนี ้

- ความส าคัญของสุขภาพ (The importance of health) 

การที่บุคคลเห็นความส าคัญของภาวะสุขภาพของตนเองมากเทาไร บุคคล

นั้นจะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพ่ือน ามาใชในการปฏิบัติพฤติกรรมส

งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้นเทานั้น 

- การรับรูการควบคุมสุขภาพ (Perceived control of 

health) เปนความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพวามาจากอ านาจภายใน

ตนเอง  หรือมาจากอ านาจภายนอกตนเอง กลาวคือ เมื่อบุคคลรับรูวาการ

ควบคุมสุขภาพของตนเอง เปนผลมาจากการแสดงพฤติกรรมของบุคคล

นั่นเอง แสดงวาเปนผท่ีูมีความเชื่ออ านาจภายในตนเอง ในขณะท่ีผูเช่ือ

อ านาจภายนอกจะเชื่อหรือรับรูวาสุขภาพของตนเองเปนผลมาจากผูอื่น 
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ความบังเอิญหรือโชคชะตา ผูท่ีเช่ือในอ านาจภายในตนเอง  จะมีแนวโน

มท่ีจะแสดงพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพมากกวาผูท่ีมีความเชื่ออ านาจ

ภายนอกตน 

- การรับรูความสามารถภายในตนเอง (Perceived self-

efficacy) หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อวา ตนเองจะสามารถประสบ

ความส าเร็จ เมื่อไดลงมือกระท าหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ดังนั้น  เม่ือบุคคล

กระท ากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพแลวภาวะสุขภาพดีขึ้น บุคคลนั้นก็จะ

กระท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

- การรับรูค าจ ากัดความของสุขภาพ (Definition of health) 

การใหความหมายหรือค าจ ากัดความทางสุขภาพของบุคคล จะสงผลตอกา

รกระท าพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน บุคคลที่ใหความหมายของ

สุขภาพวา เกี่ยวกับการปรับตัวหรือความสมดุลยก็จะเปน การกระตุน ให

บุคคลกระท าการปองกันความเจ็บปวย ในขณะท่ีบุคคลผูซึ่งใหความหมาย

ของสุขภาพวาหมายถึง การบรรลุเปาหมายในชีวิต (Self actualization) 

จะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือยกระดับภาวะสุขภาพเพ่ือความผาสุกในชีวิต 

(Well-being) นั้นคือ การที่บุคคลใหค าจ ากัดความของสุขภาพแตกตางกัน

มีผล    ตอรูปแบบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพท่ีแตกตางกัน 

- การรับรูตอภาวะสุขภาพ (Perceived health status) การ

รับรูภาวะสุขภาพเปนปจจัยส าคัญที่เกี่ยวของกับความถี่ในการกระท า

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ   จากประสบการณของบุคคล ท่ีกระท า

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพแลวท าใหบุคคลเกิดความปกติสุขและมีภาวะ

สุขภาพท่ีดีขึ้น จะเปนแรงผลักดันใหบุคคลรับรูถึงคุณคาของการมีสุขภาพ

ดี  และสงเสริมใหบุคคลเปลี่ยนแปลงแบบแผนการด าเนินชีวิต 

- การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 

(Perceived benefits of health promoting behaviors) การที่บุคคลรับรู
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วาพฤติกรรมท่ีตนกระท ามีประโยชนตอภาวะสุขภาพของตน จะสงผลตอระ

ดับการกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ และสนับสนุนใหมีแนวโนมท่ีจะกระท าอย

างตอเนื่อง 

- การรับรูอุปสรรคของการแสดงพฤติกรรมการสงเสริม

สุขภาพ (Perceived barriers of health promoting behavior) การรับรู

อุปสรรครวมถึงความไม่สะดวกสบาย ความยากล าบาก และการไมมีโอกาส

กระท าพฤติกรรม จะสงผลทางลบตอการกระท าพฤติกรรมการสงเสริม

สุขภาพคือ  จะลดหรืออาจหลีกเลี่ยงการกระท าเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

2.2.2 ปจจัยรวม (Modifying factors)  ปจจัยรวมจะสงผลตอการ

ปฏิบัติพฤติกรรมการ  สงเสริมสุขภาพโดยผานปจจัยทางดานความรู-การ

รับรูของบุคลนั้น คือเปนปจจัยท่ีมีผลทางออมตอ พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ

นั้นเอง ปจจัยรวม ไดแก 

- ปจจัยทางประชากร ไดแก อายุ เพศ การศึกษา เช้ือชาติ 

อาชีพ ซึ่งจะสงผลตอ การมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพทางออมผ่าน

กลไกดานความรู-การรับรู 

- ลักษณะทางชีววิทยา จากการศึกษาพบวาปจจัยทาง

ชีววิทยามีผลตอพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เชน น้ าหนักของรางกายมี

ผลตอการออกก าลังกาย การรับประทานอาหาร และการพักผอนของ

บุคคลนั้น ๆ 

- อิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal influences) ป

จจัยสงเสริมระหวางบุคคลรวมไปถึงความคาดหวังของบุคคลใกลชิด แบบ

แผนการดูแลสุขภาพของครอบครัว และการมีปฏิสัมพันธกับบุคลากร

สาธารณสุขจะสงผลตอการกระท าพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
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- ปจจัยดานสถานการณ ปจจัย

ก าหนดดานสถานการณหรือสิ่งแวดลอม มีผลตอการกระท าพฤติกรรมส

งเสริมสุขภาพ เชน บุคคลที่อยูในครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหรี่  โอกาสท่ีจะอยู

ในบรรยากาศท่ีปลอดสารพิษก็จะมีนอยลง เปนตน 

- ปจจัยดานพฤติกรรม (Behavioral factors) พฤติกรรมกา

รสงเสริมสุขภาพท่ี เปนประสบการณในอดีตของบุคคล จะสงผลใหบุคคล

แสวงหาความรูและทักษะการปฏิบัติมากขึ้น    ซึ่งความรูและทักษะการ

ปฏิบัติเหลานี้ จะท าใหบุคคลแสดงพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพท่ีดีและ

เหมาะสมได 

2.2.3 ตัวชี้แนะการกระท า (Cue to action) เพนเดอรเสนอ

เพ่ิมเติมวาตัวชี้แนะการกระท า  เปนปจจัยส าคัญที่สนับสนุนใหบุคคลแสดง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ แบงไดเปน 2   กลุม ไดแก 

 - ตัวชี้แนะการกระท าภายใน เชน การรับรูศักยภาพของ

ตนเองตอการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ ความรูสึกสุขสบายเมื่อได

กระท าพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ เชน ความรูสึกสุขสบายหลังการออก

ก าลังกาย  จะสงผลใหบุคคลออกก าลังกายอยางตอเนื่อง 

- ตัวชี้แนะการกระท าภายนอก ไดแก การสนทนากับบุคคล

อื่นหรือโปรแกรม    สงเสริมสุขภาพทางสื่อมวลชน  จัดวาเปนตัวชี้แนะใน

การแสดงพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพท่ีส าคัญ 

นอกจากการประยุกตเอากรอบแนวคิดในการวินิจฉัย ปจจัยท่ี

สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ (PRECEDE Framework) และรูปแบบกา

รสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร

มาใชในการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยยังได้ประยุกต์แนวคิดอื่นๆ มาประกอบใน

การศึกษาวิจัย  ดังนี้คือ 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบัความรู ทัศนคต ิ และพฤติกรรม 

ความรู ้

ส าหรับความหมายของความรูนั้น ไดมีผกูลาวถึงและใหความหมาย

ในทรรศนะท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้  

นรินทรชัย พัฒนพงศา (2542) กลาววา ความรูคือ การรับรู เขาใจ 

แยกแยะได วิเคราะหได และประเมินได ดังนั้น การจะมีความรูไดด ีตอง

รับรู ใครครวญ และเขาใจ ประเมินไดวาสิ่งใดเหมาะสม แตจะยังไมเคยลง

มือปฏิบัติเทานั้น ดังนั้นค าถามเรื่องความรู   อาจถามวา ทานไดทราบวา เข

าใจวา ทานคิดวา ทานประเมินวา 

กิติมา สุรสนธิ (2541) กลาววาความรู หมายถึง สิ่งท่ีผูรับสั่งสมมา

จากประสบการณ หรือจากการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ หรือเรื่องตาง ๆ ท่ีอาจเป

นทั้งความรูในแงวิชาการ หรือความรูในดานอื่นๆ ความรูในสวนของผูรับ

สารนั้น จะหมายถึงความรูขั้นพื้นฐาน ในการอาน ออกเขียนไดของบุคคล 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลขาวสารท่ีจะรับ และความรูในเรื่อง

กระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งจะท าใหผูรับสารสามารถทราบภาษาของ

ตนเอง และไมท าใหกลายเปนอุปสรรคในการสื่อสาร ความรูดังกลาวจะมี

ผลตอการท าความเขาใจในเนื้อหาสาระของสารที่ผูรับไดรับมา ซึ่งจะมี

ผลตอความส าเร็จของการสื่อสาร  

พัชนี เชยจรรยา (2541) กลาววา ความรูเปนค าท่ีใชกลาวถึงสภาพ

ความเปนจริงที่ตอเนื่องมาจากระดับสารสนเทศ โดยจะตองผานการ

จัดระบบเพ่ิมเติมดังนี้  

1. ตองมีกระบวนการจัดระบบ ท่ีมีความประณีตยิ่งขึ้น เชน มีการอา

งอิงกับขอความท่ีมี  การพิสูจนแลว มีความเช่ือมโยงอยางเปนเหตุเปนผล

ระหวางสารสนเทศกันเอง 
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2. ตองมีความสัมพันธเชิงเหตุผล สามารถระบุไดวาอะไรเปนสาเหตุ 

อะไรเปนผลลัพธ มีการล าดับของเวลา  

3. ตองมีความสม่ าเสมอ เปนความจริงท่ัวไป มิใชเกิดขึ้นเฉพาะครั้ง

คราว หรือเปนกรณี ยกเวน  

เกศินี จุฑาวิจิตร (2540) กลาววา ความรูหมายถึง ความสามารถ

ของผูเรียนที่จะรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมนั้นๆ โดยแบงออกเปนความรูตอสถาน

การณหนึ่งๆ และความรูตอเรื่องราวท่ัวๆไปในระดับกวาง ความรูจึงเปนค

วามสามารถในการใชขอเท็จจริง ความคิด ความหยั่งรู หยั่งเห็น ตลอดจน

ความสามารถเช่ือมโยงความรูเขากับเหตุการณตางๆได  

ดังนั้น สามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ได้ว่า หมายถึง การที่

บุคคลไดรับขอเท็จจริง และรายละเอียดเรื่องราว สามารถท่ีจะจดจ าและ

ระลึกได้ ถึงวิธี กระบวนการตางๆ ซึ่งถายทอดกันได  

ระดบัความรู  

เกศินี จุฑาวิจิตร (2540) ไดจ าแนกระดับความรูออกไดเปน 6 

ระดับ คือ  

1. ระดับที่ระลึกได หมายถึง การเรียนรูในลักษณะที่จดจ า 

เรื่องเฉพาะวิธีปฏิบัติ กระบวนการและแบบแผนได ความส าเร็จในระดับนี้

คือ ความสามารถในการดึงขอมูลออกมาจากความจ าได  

2. ระดับที่รวบรวมสาระส าคัญได หมายความว

า  บุคคลสามารถท าบางสิ่งบางอยางไดมากกวาการจดจ าเนื้อหาท่ีไดรับ เช

น สามารถเขียนขอความเหลานั้นดวยถอยค าของตนเองได สามารถแสดง

ใหเห็นไดดวยภาพ ใหความหมายท่ีลึกซึ้ง แปลความ และเปรียบเทียบ

ความคิดอื่นๆ หรือคาดคะเนผลท่ีเกิดขึ้นตอไปได  



52 

 

3. ระดับการน าไปใช เปนความสามารถท่ีจะน าข

อเท็จจริง และความคิดที่เปนนามธรรม ไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

4. ระดับการวิเคราะห คือ ความสามารถในการใช

ความคิด ในรูปของการน าความคิดมาแยกเปนสวน เปนประเภท หรือน าข

อมูลมาประกอบกัน เพ่ือการปฏิบัติของตนเอง  

5. ระดับการสังเคราะห คือ การน าขอมูล และ

แนวความคิดมาประกอบกัน แลวน าไปสูการสรางสรรค ซึ่งเปนสิ่งใหมท่ี

แตกตางไปจากเดิม  

6. ระดับการประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการใช

ขอมูลเพ่ือต้ังเกณฑการรวบรวมและวัดขอมูลตามมาตรฐาน    และน ามาสู

การตัดสินระดับของประสิทธิผลในกิจกรรมแตละ อยาง  

การวดัระดบัความรู  

การวัดความรูเปนการวัดระดับของความจ า ความสามารถในการ

คิดเขาใจหลังจากผาน ประสบการณ หรือการศึกษามาแลว การวัดดังกลา

วนี้จะสามารถแยกคนท่ีมีความรูออกจากคนที่ไมรูไดในระดับหนึ่ง (ศุกภ

นิตย พลไพลินทร์, 2540) วิธีการวัดนั้นท าได้โดยการต้ังขอค าถามท่ี

เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง วิธีการ และความรูรวบยอดของเรื่องราวนั้นๆ โดยจะถาม

ท้ังสาม หรืออยางใด    อยางหนึ่งก็ได ถาสามารถตอบถูกตองก็เรียกวาเป

นผมูีความรูในเรื่องนั้น ถานึกไมออกเพราะลืมหรือตอบผิด ก็เรียก  วาไมมี

ความรู  

การวัดความรูท่ีเรียงล าดับจากความยากจากนอยไปหามากนั้น 

สามารถท่ีจะสรางแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในความยากแตละ

ระดับ ไดดังนี้ (สุมาลี จันทร์ชลอ, 2542)  
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1. วิธีการวัดระดับความรู ความจ า เปนการวัดความสามารถขั้นต่ า

ท่ีสุด ดวยการถามเพ่ือวัดสิ่งท่ีระลึก (Recall) ได ท้ังในสิ่งที่เฉพาะเจาะจง 

และสิ่งทั่วไป ค าถามไดแก ค าถามท่ีวัดความจ าเนื้อเรื่อง 2) ค าถามวัด

ความจ าวิธีด าเนินการ 3) ค าถามวัดความจ าความรูรวบยอด  

2. วิธีการวัดระดับความเขาใจ โดยค าถามจะไมถามตรงตามต ารา

หรือสิ่งท่ีสอนไว แตจะโยงความรูท่ีเรียนมาสัมพันธกับค าถามแลวเปลี่ยน

ค าตอบใหม ไดแก ขอค าถามวัดความ สามารถในการแปลความ 2) ข

อค าถามวัดความสามารถในการตีความหมาย 3) ค าถามวัดความสามารถ

ในการขยายความ  

3. วิธีวัดระดับการน าไปใช เปนการวัดความสามารถในการน าเอา

ความรูไปใชแกปญหาใหไดอยางเหมาะสม ค าถามจะวัดในเรื่องของการ

น าไปใช  

4. วิธีวัดระดับการวิเคราะห เปนการวัดความสามารถในการ

แยกแยะ ความคิด การปฏิบัติออกเปนระดับยอยๆ ค าถามคือ 1) ค าถามวัด

การวิเคราะหความส าคัญ 2) ค าถามวิเคราะหความสัมพันธ ค าถามวัด

การวิเคราะหหลักการ  

5. วิธีการวัดระดับสังเคราะห เปนการวัดความสามารถในการ

รวบรวม และผสมผสานรายละเอียดปลีกยอยของขอมูล สรางเปนสิง่ใหม

ท่ีตางไปจากเดิม ค าถามไดแก ค าถามวัดการสังเคราะหขอความ 2) 

ค าถามวัดการสังเคราะหแผนงาน 3) ค าถามวัดการสังเคราะหความ

สัมพันธ  

6. วิธีวัดระดับประเมินคา เปนการวัดความสามารถในการสรุปคุณค

า หรือการตีราคาเกี่ยวกับเรื่องราว ความคิด พฤติกรรมวา ดี เลว เหมาะ ไม

เหมาะ  
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์

และการฝากครรภ์มาศึกษาว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  

ของหญิงท่ีมาฝากครรภ์หรือไม่ ท้ังนี้ ในการวัดความรู้เกี่ยวกับการ

ต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการวัดความรูในขั้นที่ 1 

คือ วัดความจ า ค าถามเป็นการถามเพ่ือการใหระลึกถึงเรื่องราวต่าง ๆ 

เกี่ยวกับเรื่องราว ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ การ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย อาการ การปฏิบัติตัวในขณะต้ังครรภ์ และการ

ไปฝากครรภ์ 

 ทัศนคต ิ 

  ในมุมมองของนักจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์  “ทัศนคติ”  นับได้ว่า

เป็นปัจจัยส าคัญในการอธิบายพฤติกรรม  การตัดสินใจเลือกกระท า

ในทางที่ถูกหรือผิด  เป็นเครื่องชี้วัดที่เกิดมาจากการได้สั่งสมความรู้  ความ

เข้าใจ  ฉะนั้นการท่ีบุคคล  จะพูด จะแสดงความเห็นด้วย  ยินดี  พอใจ  

หรือคัดค้านออกมานั้น  “ทัศนคติ” เป็นตัวส่ังการที่ส าคัญ    

ทัศนคติ เป็นเรื่องของนามธรรมและเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดการ

ปฏิบัติ  เป็นภาพแห่งความพร้อมท่ีจะโต้ตอบ และแสดงถึงแนวทางการ

ตอบสนองของบุคคลต่อสิ่งเร้า  ค าวา ทัศนคติ ตรงกับภาษาอังกฤษวา 

Attitude แปลวา โนมเอยีง เหมาะสม มีผูใชค าอื่นในความหมายเดียวกัน 

เชน  เจตคติ หรือเจตนคติ ซึ่งมีผู้ใหนยิามหรือค าจ ากัดความ ดังนี้คือ 

            บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2545) ไดสรุปวา ทัศนคติ หมายถึง 

กริยาทาทางท่ีรวมๆของบุคคลท่ีเกิดจากความโนมเอียงของจิตใจ และ

แสดงออกตอส่ิงเราหนึ่ง ๆ โดยแสดงออกไปทางสนับสนุน มีความรูสึกเห็น

ดีเห็นชอบตอส่ิงเรานั้น หรือแสดงออกในทางตอตานซึ่งมีความรูสึกท่ีไม่

เห็นชอบตอส่ิงเรานั้น ๆ      

ธงชัย  สันติวงษ์ (2545) ทัศนคติ  หมายถึง  ความชอบพอหรือไม่

ชอบพอของคนท่ีมีต่อบุคคล  สิ่งของหรือความคิด  
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 ติน  ปรัชญพฤทธิ์  (2546)  ทัศนคติ  หมายถึง  แนวโน้มท่ีบุคคล

ได้รับมาหรือเรียนรู้มา  และกลายเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมท่ีเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

กลาวโดยสรุป ทัศนคติ หรือเจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความโน

มเอียงของจิตใจที่แสดงออกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงเราตาง ๆ ท่ีมีท้ังดานบวก

และดานลบ ซึ่งอาจแสดงออกทางดานค าพูด ความคิดและมีระดับมากนอย

ขึ้นอยูกับสิ่งกระตุนนั้น ๆ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาทัศนคติ

ต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึก

ของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีตอการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  ท้ังดานบวกและด

านลบ  

องคป์ระกอบของทศันคติ 

             องค์ประกอบของทัศนคติ แบ่งได้เป็น 3 องค์ประกอบ (สร้อย

ตระกูล  อรรถมานะ,  2541)  ดังนี้ 

 1.  องค์ประกอบด้านความคิด ความเข้าใจ  (Cognitive  

component)   ความคิดความเข้าใจนี้จะเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้ หรือ

ความเชื่อซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในประสบการณ์ต่างๆ จาก

สภาพแวดล้อม   

 2.  องค์ประกอบด้านความรู้สึก  (Affective  component)  

องค์ประกอบด้านความรู้สึกนี้จะเป็นสภาพทางอารมณ์   ประกอบกับการ

ประเมินในสิ่งนั้น ๆ  อันเป็นผลจากการเรียนรู้ในอดีต  ดังนั้น  จึงเป็นการ

แสดงออกซึ่งความรู้สึกอันเป็นการยอมรับ  หรือปฏิเสธต่อส่ิงนั้น 

 3.  องค์ประกอบด้านแนวโน้มของพฤติกรรม  (Behavioral  

tendency component)  หมายถึงแนวโน้มของบุคคลท่ีจะแสดงพฤติกรรม

อันเป็นการตอบสนอง หรือการกระท าในทางใดทางหนึ่ง  ซึ่งเป็นผลมา

จากความคิด   ความเชื่อ   ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงเร้านั้น ๆ   

การกอ่ตวัและการเปลี่ยนแปลงของทศันคติ 
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 ทัศนคติจะก่อตัวขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปัจจัยหลาย

ประการด้วยกัน   (ธงชัย สันติวงศ์,  2545)   คือ 

 1.  การจูงใจทางร่างกาย  (Biological  motivations)  ทัศนคติจะ

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลังด าเนินการตอบสนองตามความ

ต้องการ  หรือแรงผลักดันพื้นฐานทางร่างกายอยู่  ตัวบุคคลดังกล่าวจะ

สร้างทัศนคติท่ีดีต่อบุคคล หรือสิ่งของท่ีสามารถช่วยให้เขามีโอกาส

ตอบสนองความต้องการของตนเองได้     

 2. ข่าวสารข้อมูล  (Information)  ทัศนคติมีพ้ืนฐานมาจากชนิด   

และขนาดของข่าวสาร  ข้อมูลท่ีแต่ละคนได้รับมา  รวมทั้งขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสารด้วย 

 3.  การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม  (Group Affiliation)   ทัศนคติ

บางอย่างอาจจะมาจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น ครอบครัว  เพ่ือน 

 4. ประสบการณ์   (Experience)  ประสบการณ์ของคนท่ีมีต่อวัตถุ 

สิ่งของ  ย่อมเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้บุคคลต่างๆ  ตีค่าสิ่งท่ีเขาได้มี

ประสบการณ์มานั้นจนกลายเป็นทัศนคติได้ 

 5. ลักษณะท่าทาง (Personality)   ลักษณะท่าทางหลายประการ  

ต่างมีส่วนส าคัญในการสร้างทัศนคติให้กับบุคคลได้ด้วย 

การก่อตัวของทัศนคติท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นจะเปลี่ยนแปลงไป

เนื่องมาจาก  การจูงใจทางร่างกาย  ข่าวสารข้อมูลท่ีแต่ละคนได้รับมา  

การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม   ประสบการณ์  และลักษณะท่าทางของแต่ละ

บุคคล  ดังนั้น  การท่ีแต่ละบุคคลมีปัจจัยท่ีกล่าวมาแตกต่างกัน   จึงมีผลท า

ให้ทัศนคติของแต่ละบุคคลแตกต่างกันด้วย 

ลกัษณะทัว่ไปของทัศนคต ิแบงเปน 5 ประการดังนี้ 

1. ทัศนคติ เปนเรื่องราวของอารมณ (Feeling) อาจเปลี่ยนแปลงได

ตามเงื่อนไขหรือสถานการณตาง ๆ 

2. ทัศนคติเปนเรื่องเฉพาะตัว (Typical) ความรูสึกของบุคคลอาจ

เหมือนกัน  แตรูปแบบการแสดงออกแตกตางกันออกไป 
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3. ทัศนคติมีทิศทาง (Direction) การแสดงออกของความรูสึก

แสดงออกได 2 ทิศทาง เชน ทิศทางบวก และทิศทางลบ 

   4. ทัศนคติมีความเขม (Intensity) ความรูสึกอาจเหมือนกัน แต

แตกตางกันท่ีมีความเขม ของบุคคลรูสึกมากนอยตางกัน เชน รักมาก รักน

อย 

   5. ทัศนคติตองมีเปา (Target) ความรูสึกจะเกิดขึ้นลอย ๆ ไมได 

การวดัทศันคต ิบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ (2545) กลาววา ทัศนคติ

เปนตัวแปรทางจิตวิทยาในลักษณะตัวแปรสมมติ ตองอาศัยเทคนิคและ

เวลา ไมสามารถสังเกตไดโดยงาย ทัศนคติท่ีวัดไดนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง

ของทัศนคติท้ังหมดเทานั้น การเลือกกริยาทาทีท่ีแสดงออกจะตองเลือกให

เปน ตัวแทนของกริยาทาทีท้ังหลาย ทัศนคติเปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณและ

ความรูสึก ตองไมถามเกี่ยวกับ   ขอเท็จจริง ขอความท่ีถามตองไมมีค าตอบ

ท่ีถูกหรือผิดอยางเดนชัด ทัศนคติเปนเรื่องที่ยังมีความหมายไมแนนอนและ

มีขอบเขตกวาง การวัดทัศนคติแตละครั้งจึงตองใหความหมายและ

ขอบเขตของทัศนคติในเรื่องนั้นใหชัดเจน มิฉะนั้นอาจท าใหวัดทัศนคติผิด

โดยไมต้ังใจหรือวัดบางสวน เทานั้น ทัศนคติ    เปนเรื่องเปลี่ยนแปลงได  

ในการสรางขอความวัดทัศนคติใหยึดหลัก  ขอความท่ีสรางขึ้นตองเปน      

ขอความท่ีจะสามารถโตแยงได การโตแยงตองเปนความคิดเห็น มิใชขอ 

เท็จจริง   ตองมีความหมายสมบูรณ ชี้ใหเห็นเดนชัด ตองเปนขอความงาย 

ๆ สั้น กะทัดรัด ไดใจความ แตละขอตองมีความคิดหรือใจความเดียว  

ภาษาในขอความวัดทัศนคติตองเขาใจงาย  ไมควรใชศัพทเทคนิคทาง

วิชาการ ค าคุณศัพท เชน ท้ังหมด เสมอ ๆ ไมเลย ไมเคย  เปนครั้งคราว 

สวยมาก  
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ในการศึกษาถึงทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ครั้งนี้ 

เป็นการศึกษาถึงความรูสึก ความคิดเห็นของหญิงต้ังครรภ์ต่อการต้ังครรภ์

และการฝากครรภ์  โดยผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการวัดแบบ Likert scale มี

ค าตอบให้เลือก 3 ตัวเลือก คือ  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย  ซึ่งมี

ความเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง ง่ายต่อการเลือกตอบ 

พฤตกิรรม 

พฤติกรรม เปนการกระท าหรือการปฏิบัติของบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นทั้ง

ภายในและภายนอก พฤติกรรมจะรวมถึงการปฏิบัติท่ีสังเกตได และการ

เปลี่ยนแปลงที่สังเกตไมได แตสามารถวัดไดวา เกิดขึ้น พฤติกรรมภายใน

เปนกิริยาภายในตัวบุคคล มีท้ังเปนรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรมสามารถ

ใชเครื่องมือบางอยางวัดหรือสัมผัสได เชน การเตนของหัวใจ การบีบตัว

ของล าไส พฤติกรรมเหลานี้  เปนปฏิกิริยาที่มีอยูตามสภาพของรางกาย ส

วนที่เปนนามธรรม ไดแก ความคิด ความรูสึก เจตคติ      คานิยม เปนตน 

พฤติกรรมภายในท่ีเปนนามธรรมนี้ ไมสามารถวัดหรือสัมผัสไดดวย

เครื่องมือตางๆ เพราะไมมีตัวตน จะรูไดเม่ือแสดงออกมา พฤติกรรม

ภายนอกเปนปฏิกิริยา ตาง ๆ ของบุคคล ท่ีแสดงออกมาท้ังทางวาจาและ

การกระท า ซึ่งปรากฏใหบุคคลอื่นเห็นหรือสังเกตได เชน ลักษณะอุปนิสัย    

ทาทางหรือค าพูดท่ีแสดงออกมา ท้ังน้ าเสียง และสีหนา 

พฤตกิรรมสุขภาพ (Health behavior) เปนพฤติกรรมอยางหนึ่ง

ของมนุษยท่ีเชื่อวา  จะท าใหตนเองมีสุขภาพดี บุคคลแรกท่ีกลาวถึงคือ แฮ

ริสและกลูเตน (Harris, Cluten cite in Pender, 1987) ใหความหมายวา 

เปนการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพเพ่ือด ารงภาวะสุขภาพ

และเปนการแสดงศักยภาพของมนุษย 
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เมอเรยและเซนเนอร พฤติกรรม

สุขภาพ หมายถึง กิจกรรมซึ่งจะชวยยกระดับสุขภาพของบุคคลใหสูงขึ้น

และมีความผาสุก เกิดศักยภาพท่ีสูงสุดของครอบครัว กลุมชนและสังคม 

คอทแมน (Gochman, 1988 อางใน จินตนา ยูนิพันธ กลา

วถึงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลแบงออกเปน 3 ประเภท 

1. พฤติกรรมการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ (Preventive 

and promotive behaviors) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผูท่ีเช่ือวา

ตนเองมีสุขภาพดี และไมเคยมีอาการเจ็บปวยมากอน เพ่ือด ารงไวซึ่งภาวะ

สุขภาพดี โดยพฤติกรรมการปองกันโรคจะชวยลดโอกาสการเกิดโรค สวน

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพจะชวยยกระดับภาวะสุขภาพใหดีขึ้น 

2. พฤติกรรมเมื่อรูสึกไมสบาย (Illness behaviors) หมายถึง การ

ปฏิบัติกิจกรรมของผูท่ีเริ่มไมแนใจในภาวะสุขภาพของตน คือ เริ่มมีอาการ

ผิดปกติเกิดขึ้นท าใหเกิดความสงสัยวาตนเองจะเจ็บปวย  และตองการหา

ความกระจางในอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้น โดยครอบคลุมต้ังแตปฏิกิริยาของ

บุคคลเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บปวย การแสวงหาความชวยเหลือหรือการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูท่ีตนเองเชื่อวาจะสามารถใหความชวยเหลือ

ได ไดแก บุคลากรสาธารณสุข บุคคลในครอบครัว ญาติ เพ่ือนบาน 

รวมทั้งการไมท าอะไรเลยแตจะคอยใหอาการผิดปกติตาง ๆ นั่นหายเอง 

3. พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวย (Sick role behaviors) หมายถึง การ

ปฏิบัติกิจกรรมของผูท่ีทราบแลววาตนเองเจ็บปวย โดยอาจเปนการทราบ

จากความคิดเห็นของตนเองหรือของผูอืน่ก็ได เชน พฤติกรรมเกี่ยวกับ

การใชยารักษาโรค รวมทั้งการปฏิบัติตนเพื่อฟนฟูสภาพรางกาย 

   ประภาเพ็ญ สุวรรณ  และสวิง สุวรรณ (2534) ให้ความหมาย

พฤติกรรมว่า  เป็นปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต  พฤติกรรม
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ของคน  หมายถึง ปฎิกิริยาต่างๆ ท่ีบุคคลแสดงออกท้ังภายในและภายนอก

ตัวท้ังที่สังเกตไม่ได้  ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม  วัฒนธรรม  

โดยได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังของบุคคลในครอบครัว สถานการณ์

ขณะนั้นและประสบการณ์ในอดีต  ซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 

ชนิด คือ พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน 

หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาภายในตัวบุคคล ท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได้  

มีท้ังท่ีเป็นรูปธรรม  เช่น การบีบตัวของล าไส้ การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วน

ต่างๆของร่างกาย  และนามธรรม เช่น  ความคิด  ความรู้สึก  เจตคติ  

ความเชื่อและค่านิยม  พฤติกรรมภายในสามารถวัดโดยใช้เครื่องมือ

บางอย่าง ส่วนพฤติกรรมภายนอก หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมท่ีบุคคล

แสดงออกให้บุคคลอื่นสังเกตเห็นได้  เช่น  การยืน  นั่ง  เดิน  ขับรถ  ฯลฯ 

ดังนั้นสรุปไดวา พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือการ

แสดงออกของบุคคลในการกระท าหรือเวนกระท าไมวาจะอยูในภาวะปกติ

หรือเจ็บปวย โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแกไขปญหาดาน สุขภาพหรือดูแลใหร

างกายอยูในภาวะสุขภาพดี ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง

พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติตัวในการ

ดูแลตนเอง เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์ และส่งเสริม

สุขภาพให้แข็งแรง ประกอบด้วยการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การ

พักผ่อนออกก าลังกาย การปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง การสังเกตอาการ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย และการฝากครรภ์ โดยผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการ

วัดแบบชนิดให้ประเมินว่าหญิงต้ังครรภ์สามารถปฏิบัติได้เพียงใด  แบบวัด

เป็นแบบ Likert scale โดยมีข้อค าถามให้เลือกตอบถึงการปฏิบัติในแต่ละ

เรื่อง  มีค าตอบให้เลือก 4 ตัวเลือก คือ ไม่เคยเลย  นาน ๆ ครั้ง  เป็นประจ า  

และทุกวัน  

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรู ้ ทศันคต ิและพฤติกรรม 

 ในช่วง ค.ศ. 1960 - 1970 กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์นิยม  

ท าการศึกษา KAP  medel  โดยใช้แนวคิดของการเกิดพฤติกรรมจาก

ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 3 ประการ คือ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งมี

แนวคิดพ้ืนฐานว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นองค์รวมของความรู้และ
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ทัศนคติ นั่นคือ การให้ความรู้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ

น าไปสู่การปฏิบัติในที่สุด ซิมบาโด แอบบีเซน และมัซเลช (Zimbardo, 

Ebbesen  and  Muslach,1977) ได้อธิบายถึงแนวความคิดนี้โดยสรุปได้

ว่า ทัศนคติสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนเราจะเป็นอย่างไร  ขึ้นอยู่กับความรู้ที่มีอยู่

ของผู้นั้น  คือถ้าผู้ใดมีความรู้ดี   ทัศนคติต่อสิ่งนั้นก็มักจะดีตามไปด้วย  

และเมื่อมีทัศนคติดีแล้วก็มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลให้ผู้นั้นแสดงพฤติกรรมไป

ในทางที่ดี ทัศนคติของคนเป็นผลของความรู้สึกทางใจ ท่ีกระตุ้นให้เกิด

พฤติกรรม      เอนเอียง ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  จึงมีลักษณะเป็น

นามธรรม ซึ่งมีผลสะท้อนมาสู่พฤติกรรมของคน ฉะนั้น พฤติกรรมของ

มนุษย์คือการแสดงออกซึ่งทัศนคติท่ีดีของเขา ซึ่งเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ ความรู้  ความคิด ความเชื่อ และการเรียนรู้  อันรวมถึงภูมิ

หลังของบุคคลนั้น ๆ  เม่ือภูมิหลังของแต่ละบุคคลต่างกัน  จึงท าให้การ

ประพฤติต่อสิ่งเดียวกันในลักษณะที่แตกต่างกัน  แต่ในบางการศึกษา

พบว่า แม้ว่าคนจะมีความรู้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีพฤติกรรมที่ดี เนื่องจากมี

ปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมเป็นการกระท าหรือการ

แสดงออกในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพ แวดล้อมภายใน ได้แก่  

ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์เดิมท่ีได้รับ ซึ่งกระตุ้นให้

แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก อันอาจเปิดเผยโดยสามารถมองเห็นหรือ

เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เปิดเผย 

 จากสาระส าคัญของแนวคิดเรื่อง ความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรม

การปฏิบัติ  อาจกล่าวสรุปได้ว่า  ความรู้และทัศนคติของบุคคล  เป็นสิ่งที่

ท าให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีจะน าไปสู่ผลของการปฏิบัติ ซึ่ง

เปรียบเทียบในการศึกษาครั้งนี้ ก็อาจกล่าวได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับการ

ต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  และทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  

เป็นสิ่งที่น าไปสูพ่ฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ ผู้วิจัยจึงได้น า

แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ ตัวแปรความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  และทัศนคติต่อ

การตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  ส่วนตัวแปรตามคือ พฤติกรรมการดูแล

ตนเองขณะต้ังครรภ์ 

2.4 ทฤษฎแีรงสนบัสนนุทางสงัคม (Social support theory) 
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ผคูนคิดทฤษฎี ได้แก่ Caplan และ Core ในป ค.ศ.1972 โดยมี

แนวคิดหลัก  ดังนี้คอื   (ส าราญ สิริภคมงคล, 2546) 

แรงสนับสนุนทางสังคม คือ สิ่งท่ีผูไดรับจากผูใหการสนับสนุน ได

แก ขอมูลขาวสาร รวมทั้งการสนับสนุนทางอารมณและจิตใจ เพ่ือชวยใน

การแกปญหา ท าใหบุคคลนั้นๆ มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผูรับตองการ 

โดยมีการแบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 แบบ คือ 

1. การสนับสนุนทางอารมณ เชน การให

ความพอใจ การยอมรับนับถือความหวงใย การกระตุนเตือน 

2. การสนับสนุนในการใหการประเมินผล (Appraisal support) เช

น การใหขอมูลยอน กลับ การเห็นพองในการรับรอง รวมถึงการสนับสนุน

อาจเปนการชวยเหลือโดยตรงหรือโดยออมก็ได 

3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information support) เชน 

การใหค าแนะน าตักเตือน ใหค าปรึกษา และการใหขาวสารจากการ

ศึกษาวิจัย การไดรับค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตน ซึ่งแบงออกเปนการ

ไดรับค าแนะน าจากบุคคลใกลชิด  

4. การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrumental support) เชน 

แรงงาน เงิน เวลา  

แรงสนับสนุนทางสังคมท้ัง 4 แบบ จะตองมีลักษณะท่ีท าใหผูรับ

เช่ือวาเขาไดรับความเอาใจใสความรักและความหวังดี ตลอดจนท าใหเขา

รูสึกวาตนเองมีคา และเปนที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเปนสวนหนึ่งที่จะ

ท าประโยชนใหแกสังคม   จึงจะสงผลใหผูรับแรงสนับสนุนทางสังคมมี

พฤติกรรมหรือบรรลุจุดมุงหมายท่ีเขาตองการ 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเห็นว่าการสนับสนุนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท า

ให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์  จึงได้น าตัวแปรแรง

สนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ ซึ่งเป็นปัจจัยเสริม มาเป็นตัวแปรใน
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การศึกษาว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์

หรือไม่ โดยการสอบถามถึงการปฏิบัติของสามีและญาติ  ต่อหญิงต้ังครรภ์

ในการดูแลเอาใจใส่ ให้ค าแนะน าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต้ังครรภ์และ

การคลอด ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 3 ตัวเลือก คือ ใช่  ไม่แน่ใจ และไม่ใช่    

3. งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีการเผยแพร่กันอยู่โดยท่ัวไปในปัจจุบัน ท้ัง

จากหนังสือ วารสาร สื่อต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต 

พบงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง / 

พฤติกรรมสุขภาพ  และได้น าเสนอไว้ดังนี้คือ 

พัชรินทร์  ช่างเจรจา (2555)  ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ดูแลตนเองของหญิงวัยรุ่นต้ังครรภ์แรก อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มท่ีมาฝากครรภ์          ณ.โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอ

เบญจลักษ์  จ านวน 35 คน ผลการศึกษาพบว่า การดูแลตนเองของหญิง

วัยรุ่นต้ังครรภ์แรกมากกว่าครึ่ง  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยู่ใน

ระดับเหมาะสม โดยด้านสุขภาพจิต มีการดูแลตนเองเหมาะสมมากท่ีสุด

ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ ด้านโภชนาการและด้านกิจวัตรประจ าวัน     

(ร้อยละ 53.7 และ 32.8) ตามล าดับ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  การศึกษา 

อาชีพ สถานภาพสมรส  และอายุครรภ์ท่ีฝากครรภ์ครั้งแรกมีความสัมพันธ์

กับการดูแลตนเองของหญิงวัยรุ่นต้ังครรภ์แรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p-value < 0.05 ) รวมท้ัง อายุ รายได้ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ

การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองของ

หญิงวัยรุ่นต้ังครรภ์แรก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r =0.126, 0.237, 

0.128 และ 0.454, p-value < 0.05) ตามล าดับ  

ธารารัตน์  ลือชาค า และคณะ (2555) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่น ในจังหวัดก าแพงเพชร  

กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี และมีอายุครรภ์ต้ังแต่ 
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36 สัปดาห์ขึ้นไป  จ านวน 128 คน  ผลการศึกษาพบว่า  หญิงต้ังครรภ์

วัยรุ่นมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง  และความสามารถในการดูแลตนเองอยู่

ในระดับดี  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และสามารถท านายพฤติกรรมพฤติกรรม

การดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่น  ได้แก่  การเรียนรู้ (R= 0.358) 

การคาดการณ์ (r = 0.323)  การปรบัเปลี่ยน (r = 0.298)  และอายุครรภ์ 

(r = 0.194)  ปัจจัยดังกล่าวสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่น ในจังหวัดก าแพงเพชร  ได้ร้อยละ 50.1  

บุหลัน  สุขเกษม (2554)  ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมา

ฝากครรภ์ครั้งแรกช้ากว่า12 สัปดาห์ ของหญิงต้ังครรภ์ต าบลโพนข่า 

อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ท่ีฝากครรภ์ท่ีสถานบริการของรัฐหรือ

เอกชน ระหว่าง เดือน มกราคม 2554 – เดือน ธันวาคม  2554  จ านวน  

65 ราย พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีอัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกช้ากว่า 12 

สัปดาห์ ร้อยละ 53.8  เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ระดับการศึกษา 

และล าดับท่ีของการต้ังครรภ์ มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์ครั้งแรกช้า

กว่า 12 สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ ความรู้  

เจตคติ  อายุ  อาชีพ  สถานภาพสมรส  รายได้  สิทธิการรักษา และสถานท่ี

ฝากครรภ์  ไม่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครั้งแรกช้ากว่า 12 

สัปดาห์ ของหญิงตั้งครรภ์ 

กนกวรรณ ใจพิงค์ (2554)  ศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธตอการฝากครรภ

ลาชาในหญิงต้ังครรภท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลล าพูน ผลการศึกษา

พบอัตราการฝากครรภลาชารอยละ 41.6 ปจจัยท่ี สัมพันธตอการฝาก

ครรภลาชาอยางมีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแก การทราบผลกระทบของการ

ฝากครรภลาชา การมีงานท า และการมีรายได โดยพบวาหญิงต้ังครรภท่ี

ไมทราบผลกระทบของการฝากครรภ์   ลาชามีโอกาสมาฝากครรภลาชาเป

น 1.8 เทาของหญิงตั้งครรภท่ีทราบผลกระทบการฝากครรภลาชา (PR= 

1.780, 95% CI; 1.037-3.054; P-value 0.025) หญิงต้ังครรภท่ีไมมีงาน

ท ามีโอกาสมาฝากครรภลาชาเปน 1.6 เทา ของหญิงต้ังครรภท่ีมีงานท า 
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(PR= 1.633, 95% CI; 1.028-2.592; P-value 0.037) และหญิงต้ังครรภ

ท่ีไมมีรายไดมีโอกาสมาฝากครรภลาชาเปน 1.8 เทาของหญิงตั้งครรภท่ีมี

รายได (PR= 1.824, 95% CI; 1.160-2.867; P-value 0.013)  

ปรีชา คชเดช (2551) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงท่ี

ฝากครรภ์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในกลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์ 

จ านวน 300 คน พบว่า หญิงที่มาฝากครรภ์      ร้อยละ 54.0  มีความรู้

เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 34.0 

และ 12.0 อยู่ในระดับปานกลางและต่ า ตามล าดับ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.6 

มีทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ในระดับสูง และร้อยละ 87.3 

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติในระดับมาก  ส่วนในเรื่อง

พฤติกรรมการดูแลตนเอง  พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.3   มีพฤติกรรม

การดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา ร้อยละ 21.0  และ 7.7 อยู่

ในระดับดีและต่ า ตามล าดับ  โดยพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติแต่มีการปฏิบัติกัน

น้อยคือ การรับประทานเครื่องในสัตว์   พบเพียงร้อยละ 32.0 ท่ีปฏิบัติเป็น

ประจ า ถึงทุกวัน ส่วนเรื่องการฟังเพลง  ออกก าลังกาย  และปฏิบัติกิจทาง

ศาสนา  พบว่ามีการปฏิบัติเป็นประจ า ถึงทุกวัน ไม่มากนัก คือ ร้อยละ 

63.0, 60.0  และ 59.4  ตามล าดับ  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของหญิงท่ีฝากครรภ์ ได้แก่ ล าดับการต้ังครรภ์ ความรู้เกี่ยวกับการ

ต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ และ

แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ มีความสัมพันธ์ชิงบวกต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงท่ีฝากครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P-value<0.05)   

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาการที่หญิงตั้ง

ครรภจะมีสุขภาพดีและทารกในครรภจะเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณมา

กนอยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภเปนส าคัญ  ซึ่ง

การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ หรือพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ

บุคคลมีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการ ในงานวิจัยแตละเรื่องท่ีประยุกตใช

ทฤษฎีท่ีแตกตางกัน ผลการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแล
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สุขภาพก็แตกตางกันไป  โดยมีท้ังที่สอดคลองและขัดแยงกัน ตัวแปรตาง ๆ 

ท่ีศึกษามีท้ังท่ีมีและไมมีความสัมพันธกับปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ หรือ

พฤติกรรมการ สงเสริมสุขภาพ ดั้งนั้น ในการศึกษาครั้งนี้เพ่ือใหการศึกษา

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์เป็นไปอย่าง

มีเหตุมีผลตามหลักวิชาการ ผู้วิจัยจึงประยุกตแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมา

เป็นแนวทางในการศึกษา คือ ปจจัยร่วมประยุกต์ใช้ทฤษฎีรูปแบบการ

ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร  ไดแก  ตัวแปรอายุ   ระดับการศึกษา  และ

ล าดับการต้ังครรภ์  ปจจัยน า ประยุกตใช้ทฤษฎี PRECEDE Framework 

และแนวคิดเรื่องความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรม ไดแก ตัวแปรความรู้

เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ และทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และ

การฝากครรภ์   ปจจัยเอ้ือประยุกตทฤษฎี PRECEDE Framework ไดแก

อาชีพ รายได้ และปจจัยเสริมประยุกตทฤษฎีทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม   

ไดแก  ตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ  สวนตัวแปรตาม

คือ พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ ซึ่งตัวแปรตางๆ ท่ีศึกษาใน

ครั้งนี้  ไดแสดงดังกรอบแนวคิดในภาพ 2.2 
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ภาพ 2.2 กรอบแนวคิดปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

หญิงต้ังครรภ์   

ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 
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บทที ่3 

วธิีการศกึษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-ectional study) 

เพ่ือศึกษาการฝากครรภ์ ความรู้และทัศนคติต่อการต้ังครรภ์ แรงสนับสนุน

ทางสังคมจากสามีและญาติ พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ 

ปจัจยัรว่ม 

- อาย ุ

- ระดับการศกึษา 

- ล าดับการตั้งครรภ ์  ปจัจยัน า 

- ความรู้เกีย่วกับการ

ตั้งครรภแ์ละ 

  การฝากครรภ ์

- ทัศนคตติ่อการตั้งครรภ์

และการ 

  ฝากครรภ ์

 

ปจัจยัเอือ้ 

- อาชีพ 

- รายได ้ปจัจยัเสรมิ 

- แรงสนับสนุนทางสังคม

จากสาม ี 

  และญาต ิ

 

พฤตกิรรมการ

ดแูลตนเองของ 

หญิงตัง้ครรภ ์
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และปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้คือ 

ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ หญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝาก

ครรภ์ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีจ านวน 277 คน  

ขนาดตัวอย่าง 

วิธีค านวณหาขนาดตัวอย่างที่ศึกษา ท่ีจะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้

เทคนิคการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane (1967) ดังนี้ 

         n    =      N                  

                   1+N(e)2 

 เม่ือ   n    =   ขนาดตัวอย่าง 

         N  =  จ านวนหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ใน

ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งมีจ านวน 277 คน  

         e    =   ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้

ก าหนดให้ = 0.05 

                        =          277                 = 163.7 

                              1+ 277 (0.05)2 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ขนาดตัวอย่างจ านวน 164 คน 

 วธิีการเลือกตวัอยา่ง 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาฝากครรภ์  ท่ี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากบัญชี

รายช่ือผู้มาฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ 2555 ท้ังนี้ จะพิจารณาผู้ท่ียินดี

ให้ความร่วมมือในการศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 164 

คน 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม และแบบบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์  

1. แบบสอบถาม ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้คือ 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

สิทธิในการรักษาพยาบาล และความสะดวกในการเดินทางมาฝากครรภ์ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบหรือให้เติมข้อเท็จจริงในช่องว่างท่ี

เว้นไว้  รวมจ านวน 6 ข้อ  

ส่วนที ่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ 

ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ  ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบให

เลือกตอบว่า  ใช่  ไม่ใช่  ไมทราบ ถ้าตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน  ตอบผิด 

หรือไม่ทราบให้ 0 คะแนน  

 ความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์โดยรวม  จะมีคะแนน 

0 – 10 คะแนน แบ่งระดับความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์

ออกเป็น 3 ระดับ ตามคะแนนท่ีได้ คือ  

ระดับต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 60) คะแนนระหว่าง      0 – 5 

คะแนน 

ระดับปานกลาง (ระหว่างร้อย

ละ 60 - 79) 
คะแนนระหว่าง      6 – 8 

คะแนน 

ระดับสูง (ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้น

ไป) 
คะแนนระหว่าง     9 – 10 

คะแนน 

ส่วนที ่ 3  ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ จะวัดถึงความคิดเห็น

หรือความรูสึกของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีตอการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ 

จ านวน 12 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบลิเคอร์ต (Likert  scale) 
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โดยมีข้อค าถามให้เลือกตอบว่า เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย  แบ่ง

เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อดังนี้คือ  

ข้อความเชงินมิาน

ดา้นบวก 

 ข้อความเชงินเิสธ

ดา้นลบ 

 

เห็นด้วย      ให้

คะแนน 

3 

คะแนน 

เห็นด้วย      ให้

คะแนน 

1 

คะแนน 

ไม่แน่ใจ      ให้

คะแนน 

2 

คะแนน 

ไม่แน่ใจ      ให้

คะแนน 

2 

คะแนน 

ไม่เห็นด้วย  ให้

คะแนน 

1 

คะแนน 

ไม่เห็นด้วย  ให้

คะแนน 

3 

คะแนน 

 ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์โดยรวม  จะมีคะแนน 1 – 

36 คะแนน แบ่งระดับทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ออกเป็น 3 

ระดับ ตามคะแนนท่ีได้ คือ  

ระดับต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 60) คะแนนระหว่าง    1 – 21 

คะแนน 

ระดับปานกลาง (ระหว่างร้อย

ละ 60 - 79) 
คะแนนระหว่าง  22 – 28 

คะแนน 

ระดับดี (ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้น

ไป) 
คะแนนระหว่าง  29 – 36 

คะแนน 

ส่วนที ่ 4 แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ จะวัดถึงการที่

หญิงต้ังครรภ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับค าแนะน าในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับการตั้งครรภ์และการคลอด จากสามีและญาติ รวมจ านวน 12 ข้อ  

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบใหเลือกตอบว่า  ใช่  ไม่แน่ใจ  ไมใช่  

โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อดังนี้คือ  

ข้อความเชงินมิาน

ดา้นบวก 

 ข้อความเชงินเิสธ

ดา้นลบ 

 

ใช่          ให้

คะแนน 

3 

คะแนน 

ใช่          ให้

คะแนน 

1 

คะแนน 

ไม่แน่ใจ  ให้

คะแนน 

2 

คะแนน 

ไม่แน่ใจ  ให้

คะแนน 

2 

คะแนน 



72 

 

ไมใช ่      ให้

คะแนน 

1 

คะแนน 
ไมใช ่      ให้

คะแนน 

3 

คะแนน 

 แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติโดยรวม  จะมีคะแนน 1 – 

36 คะแนน แบ่งระดับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติออกเป็น 3 

ระดับ ตามคะแนนท่ีได้ คือ  

ระดับต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 60) คะแนนระหว่าง    1 – 21 

คะแนน 

ระดับปานกลาง (ระหว่างร้อย

ละ 60 - 79) 
คะแนนระหว่าง  22 – 28 

คะแนน 

ระดับสูง (ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้น

ไป) 
คะแนนระหว่าง  29 – 36 

คะแนน 

ส่วนที ่ 5  พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ จะวัดถึงการ

ปฏิบัติในการ ดูแลตนเองเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และ

ส่งเสริมสขุภาพให้แข็งแรง ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ ลักษณะ

ของแบบสอบถามเปนแบบลิเคอร์ต (Likert  scale) โดยมีข้อค าถามให้

เลือกตอบว่า ไม่เคยเลย  นาน ๆ ครั้ง เป็นประจ า และทุกวัน แบ่งเกณฑ์การ

ให้คะแนน ในแต่ละข้อดังนี้คือ  

ข้อความเชงินมิาน

ดา้นบวก 

 ข้อความเชงินเิสธ

ดา้นลบ 

 

ไม่เคยเลย  ให้

คะแนน 

0 

คะแนน 

ไม่เคยเลย  ให้

คะแนน 

3 

คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง ให้

คะแนน 

1 

คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง ให้

คะแนน 

2 

คะแนน 

เป็นประจ า ให้

คะแนน 

2 

คะแนน 

เป็นประจ า ให้

คะแนน 

1 

คะแนน 

ทุกวัน ให้คะแนน 3 

คะแนน 

ทุกวัน ให้คะแนน 0 

คะแนน 
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 พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์โดยรวม  จะมีคะแนน 0 – 

45 คะแนน แบ่งระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ออกเป็น 3 

ระดับ ตามคะแนนท่ีได้ คือ  

ระดับต่ า (น้อยกว่าร้อยละ 60) คะแนนระหว่าง    0 – 26 

คะแนน 

ระดับปานกลาง (ระหว่างร้อย

ละ 60 - 79) 
คะแนนระหว่าง  27 – 35 

คะแนน 

ระดับดี (ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้น

ไป) 
คะแนนระหว่าง  36 – 45 

คะแนน 

2. แบบบนัทกึขอ้มลูการฝากครรภ์ 

ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับล าดับการต้ังครรภ์ อายุครรภ์เม่ือฝาก

ครรภ์ครั้งแรก เหตุผลท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์ การฝาก

ครรภ์ตามเกณฑ์ การวางแผนต้ังครรภ์ สถานท่ีตัดสินใจจะไปคลอด 

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และจ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

จ านวน 8 ข้อ  เป็นแบบส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ซักถามหญิงต้ังครรภ์ / 

ค้นหาขอมูลจากบัตรผู้ป่วยนอก / แบบบันทึกต่าง ๆ ในการฝากครรภ์ 

ลักษณะแบบบันทึกดังกล่าวเป็นแบบให้เติมข้อความ และให้เลือกตอบ  

คณุภาพเครือ่งมือ 

 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงท าการตรวจ สอบความตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ 

(Reliability) ของแบบสอบถามดังนี้ คือ 

 การตรวจสอบความตรง (Validity) 

 น าแบบวัดท้ังหมดท่ีสร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงใน

เนื้อหา (Content validity) ซึ่งจะดูความตรงเชิงโครงสร้าง ความ

ครอบคลุมของมาตรวัดในเรื่องเนื้อหาของสิ่งท่ีจะวัด  ดูความครบถ้วน  

ความถูกต้องทางด้านภาษาให้เหมาะสมกับสภาพเป็นจริง  และลักษณะของ

สังคมไทย  โดยพิจารณาตัดสินตามความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน  แล้ว

น ามาปรับปรุงแก้ไข  หลังจากนั้นได้น าเครื่องมือไปทดลองใช้กับกลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับประชากรท่ีศึกษา  แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มท่ีศึกษา  

ดูความเข้าใจทางภาษาท่ีใช้  ความเหมาะสมทางสังคม  และเวลาท่ีใช้  

แล้วน าแบบสอบถามท้ังหมดไปตรวจสอบความเช่ือถือได้ตามวิธีการทาง

สถิติต่อไป 

การตรวจสอบความเชื่อถือได ้(Reliability) 

น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงแล้ว  มาวิเคราะห์

ความเชื่อถือได้ของมาตรวัด (ความสอดคล้องกันของผลท่ีได้จากการวัด

แต่ละครั้ง) โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal 

consistency method) แบบครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ผล

การวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อถือของแบบวัดต่าง ๆ ดังนี้คือ 

- แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์

และการฝากครรภ์   
= 0.72     

- แบบวัดทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และ

การฝากครรภ์  
= 0.74  

- แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

สามีและญาติ 
= 0.70  

- แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะ

ต้ังครรภ์ 
= 0.77      

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและ

ผู้ช่วยวิจัยท่ีผ่านการอบรมแล้ว    โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีได้รับการสุ่มคัดเลือก เริ่มด้วยการแนะน าตัวเพ่ือท าความรู้จักและชี้แจง

ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์  และขอความร่วมมือในการวิจัย  หลังจากนั้นท า

การเก็บข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ยินดใีห้ความร่วมมือใน

การศึกษา รวมท้ังสิ้น 164 คน  ตอบแบบสอบถาม พร้อมกับท าการ

ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของแบบสอบถามท่ีท าการเก็บรวบรวม

ข้อมูลมาหลังจากท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบเสร็จแล้ว แล้วน าไปวิเคราะห์

ต่อไป ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกรกฎาคม  – สิงหาคม 2555 
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ตัวแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาและการวดั 

 

ตัวแปร ระดบั

การวดั 

การวดั 

ปจัจยัรว่ม (ปัจจยัลกัษณะทางประชากร

และสงัคม) 

 

 - อายุ Ratio 

Scale 

จ านวนปีของอายุใน

ปัจจุบัน 

 - ระดับการศึกษา 

(อนุปริญญา/ปวส. หรือสูง

กว่า) 

Nominal 

Scale 

อนุปริญญา/ปวส. หรือ

สูงกว่า = 1 

ต่ ากว่าอนุปริญญา/

ปวส. = 0 

 - ล าดับการต้ังครรภ์ Ratio 

Scale 

ล าดับการต้ังครรภ์ของ

ครรภ์ปัจจุบัน 

ปจัจยัน า   

- ความรู้เกี่ยวกับการ

ต้ังครรภ์และการฝาก 

  ครรภ ์

Interval 

Scale 

คะแนนรวมแต่ละข้อ

ของมาตรวัด  

- ทัศนคติต่อการต้ังครรภ์

และการฝากครรภ์ 
Interval 

Scale 

คะแนนรวมแต่ละข้อ

ของมาตรวัด  

ปจัจยัเอือ้   

- อาชีพ (มีอาชีพ) Nominal 

Scale 

มีอาชีพ = 1  ช่วยเหลือ

งานในครอบครัว / งาน

บ้าน = 0 

- รายได้ (บาท) Ratio 

Scale 

จ านวนรายได้ 

ปจัจยัเสรมิ   
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- แรงสนับสนุนทางสังคม

จากสามีและญาติ 
Interval 

Scale 

คะแนนรวมแต่ละข้อ

ของมาตรวัด  

พฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ขณะตัง้ครรภ ์
Interval 

Scale 

คะแนนรวมแต่ละข้อ

ของมาตรวัด  

 

การวเิคราะหข์้อมลู 

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว  ได้ท าการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนให้คะแนนและลงรหัส  แล้วน า

ข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์  ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยก าหนด

ระดับความมีนัยส าคัญที่ 0.05 ซึ่งใช้สถิติดังนี้คือ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลการฝากครรภ์ และลักษณะต่าง ๆ 

ของตัวแปรท่ีศึกษา    โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  ของหญิง

ต้ังครรภ์ ซึ่งในเบื้องต้นได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในลักษณะ Bivariate 

relationship ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระด้วยกัน โดยใช้ 

Pearson’s product moment correration coefficient  เพ่ือดูว่าเป็นไป

ตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ถดถอยพหุท่ีว่า  ตัวแปรอิสระทุกตัวต้องเป็น

อิสระต่อกัน   แล้ววิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของหญิงต้ังครรภ์ ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple  regression 

analysis) แบบเอ็นเตอร์ 
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บทที ่4 

ผลการศกึษา 

การศึกษาการฝากครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้น าเสนอผลดังผลการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

 1. ลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

 2. การฝากครรภ์และการต้ังครรภ์ 

 3. ความสะดวกในการเดินทางไปฝากครรภ์ 

 4. ความรู้และทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ 

 5. แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ 

 6. พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์  

 7. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

1. ลักษณะตา่ง ๆ ของกลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษา 

การศึกษาพฤติกรรมการฝากครรภ์ และการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ท าการศึกษาในหญิงท่ีมาฝากครรภ์ จ านวน 

164 คน พบลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาดังนี้คือ  

หญิงท่ีมาฝากครรภ์ ร้อยละ 82.3 มีอายุ 20 – 29 ปี โดยเฉลี่ยมีอายุ 

26.7 ปี  ร้อยละ 40.9 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมา 

ร้อยละ 29.9, 21.3 และ 7.9 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อนุปริญญา/ปวส หรือสูงกว่า และประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ตามล าดับ ซึ่ง

ร้อยละ  45.7 ไม่มีอาชีพ (ช่วยเหลืองานในครอบครัว / งานบ้าน)  และมี

อาชีพ 54.3 โดยส่วนมากมีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26.2 ส าหรับในเรื่อง

รายได้ พบว่า ร้อยละ 47.6 มีรายได้ / เดือน  5,000 – 10,000 บาท 
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รองลงมาร้อยละ 11.0 และ 4.3 มีรายได้ มากกว่า 10,000 บาท  และน้อย

กว่า 5,000 บาท ตามล าดับ ท้ังนี้ ร้อยละ 37.1 เป็นผู้ไม่มีรายได้  โดยเฉลี่ย

มีรายได้ 5,317.5 บาท  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.7 ใช้บัตรประกันสุขภาพใน

การรักษาพยาบาล รายละเอียดดังตาราง  4.1 

ตาราง 4.1  จ านวนและร้อยละลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
 

ลกัษณะตา่ง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน รอ้ยละ 

   

อาย ุ 164  100.0  

   น้อยกว่า 20 ปี  17  10.4  

   20 – 29 ปี  135  82.3  

   ต้ังแต่ 30 ปี ขึ้นไป 12  7.3  

+ 1 SD = 26.7 + 5.5  Min = 13  Max 

= 41 

    

ตาราง 4.1 (ต่อ) 

ลกัษณะตา่ง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน รอ้ยละ 

   

ระดบัการศกึษา 164  100.0  

   ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 13  7.9  

   มัธยมศึกษาตอนต้น                              49  29.9  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย                             67  40.9  

   อนุปริญญา/ปวส.หรือสูงกว่า                                   35  21.3  

     

อาชีพ 164  100.0  

   ไม่มีอาชีพ (ช่วยเหลืองานในครอบครัว / 

งานบ้าน) 

75  45.7  

 มีอาชีพ 89  54.3  

   รับจ้าง 43  26.3  

   ค้าขาย 18  11.0  

   เกษตรกรรม 17  10.4  
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   ธุรกิจส่วนตัว 5  3.0  

   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                              4  2.4  

   ประมง  2  1.2  

     

รายได ้/ เดอืน  164  100.0  

    ไม่มีรายได้ 61  37.1  

    น้อยกว่า 5,000 บาท 7  4.3  

    5,000 – 10,000 บาท 78  47.6  

    มากกว่า 10,000 บาท 18  11.0  

+ 1 SD = 5,317.5  + 5,286.8  Min = 0  Max = 

24,370 

   

    

สิทธใินการรกัษาพยาบาล 164  100.0  

    บัตรประกันสุขภาพ 129  78.7  

    ประกันสังคม 25  15.3  

    เบิกได้ 5  3.0  

    ช าระเงินเอง 5  3.0  

     

 

 

2. การฝากครรภแ์ละการตัง้ครรภ์ 

 พบว่า ร้อยละ 40.9 เป็นครรภ์ท่ี 2 ท่ีมาฝากครรภ์รองลงมา ร้อยละ 

31.7 และ 27.4 เป็นครรภ์ท่ี 3 ขึ้นไป  และครรภ์ท่ี 1 ท่ีมาฝากครรภ์ 

ตามล าดับ  ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.0 ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 

สัปดาห์ หรือน้อยกว่า  และร้อยละ 39.0 ฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์

มากกว่า 12 สัปดาห์  ท้ังนี้ ร้อยละ 85.9 และ 48.5 เป็นเพราะไม่ว่าง  และ

ไม่ทราบว่าต้ังครรภ์  ในการฝากครรภ์นั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.0 มีการ

ฝากครรภค์รบตามเกณฑ์  ในการต้ังครรภ์ดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 

80.5 ไม่ได้วางแผนท่ีจะต้ังครรภ์  และร้อยละ 89.0 ตัดสินใจจะคลอดท่ี
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11  ซึ่งหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 

7.3 มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์ (ร้อยละ 3.7, 1.8, 1.2 และ 0.6 มี

ภาวะโลหิตจาง  ติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ เป็นโรคเบาหวาน และมีเนื้องอก

ในมดลูก) ในหญิงที่มาฝากครรภ์ดังกล่าว มีบุตร 1 คน ร้อยละ 44.5 

รองลงมามีบุตร 2 คน และ 3 คน ร้อยละ 22.0 และ 4.3 ตามล าดับ ท้ังนี้ 

ร้อยละ 29.2 ยังไม่มีบุตร รายละเอียดดังตาราง 4.2 

ตาราง 4.2 จ านวนและร้อยละลักษณะฝากครรภ์และการต้ังครรภ์ 
 

ลกัษณะฝากครรภแ์ละการตัง้ครรภ์      จ านวน รอ้ยละ 

   

ล าดบัการตัง้ครรภ์ 164  100.0  

   ครรภ์ท่ี 1 45  27.4  

   ครรภ์ท่ี 2 67  40.9  

   ครรภ์ท่ี 3 ขึ้นไป 52  31.7  

     

ฝากครรภค์รัง้แรกเมื่ออายคุรรภ ์ 164  100.0  

12 สัปดาห์ หรือน้อยกว่า  100  61.0  

มากกว่า 12 สัปดาห์  64  39.0  

เพราะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 64  100.0  

ไม่ว่าง                               55  85.9  

ไม่ทราบว่าต้ังครรภ์ 31  48.5  

ไม่ทราบว่าควรจะมาฝากครรภ์เมื่อไร 6  9.4  

โรงพยาบาลอยู่ห่างไกล 1  1.6  

สามีไม่ว่าง 1  1.6  

     

การฝากครรภ์ตามเกณฑ ์ 164  100.0  

   ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ 46  28.0  

   ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ 118  72.0  

     

ตาราง 4.2 (ต่อ) 

ลกัษณะฝากครรภแ์ละการตัง้ครรภ์      จ านวน   ร้อยละ 
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การวางแผนตัง้ครรภ์ 164  100.0  

ไม่ได้วางแผน 132  80.5  

มีการวางแผน 32  19.5  

     

สถานที่ตดัสนิใจจะคลอด 164  100.0  

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย

ท่ี 11 

146  89.0  

   โรงพยาบาลอื่นๆ ของรัฐ 18  11.0  

     

ภาวะแทรกซอ้นระหวา่งตัง้ครรภ์ 164  100.0  

  ไม่มี 152  92.7  

  มี   ได้แก่ 12  7.3  

       โลหิตจาง 6  3.7  

       ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 3  1.8  

       โรคเบาหวาน 2  1.2  

       เนื้องอกในมดลูก 1  0.6  

     

จ านวนบุตรที่มชีีวติในปจัจบุนั 164  100.0  

   ยังไม่มี 48  29.2  

   1 คน 73  44.5  

   2 คน 36  22.0  

   3 คน 7  4.3  

  + 1 SD = 1.0  + 0.8  Min = 0  Max = 

3 

    

     

3. ความสะดวกในการเดนิทางไปฝากครรภ์ 

 การศึกษาความสะดวกในการเดินทางไปฝากครรภ์ ท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.2 สถาน

บริการฝากครรภ์หาได้ง่าย  ร้อยละ 100.0 สถานบริการฝากครรภ์อยู่ไม่
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ไกล  เดินทางสะดวก  เดินทางไม่นาน และใช้เวลาในการตรวจครรภ์ไม่

นาน รายละเอียดดังตาราง 4.3  

 

 

ตาราง 4.3  ร้อยละความสะดวกในการเดินทางไปการฝากครรภ์ (n = 

164) 
 

รายการ ใช ่ ไมใ่ช ่

สถานบริการฝากครรภ์หาได้ง่าย 98.2 1.8 

สถานบริการฝากครรภ์อยู่ไม่ไกล 100.0 0.0 

การเดินทางสะดวก 100.0 0.0 

ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน 100.0 0.0 

ใช้เวลาในการตรวจครรภ์ไม่นาน 100.0 0.0 

   

 

4. ความรูแ้ละทศันคติตอ่การตัง้ครรภแ์ละการฝากครรภ ์ 

4.1 ความรูเ้กี่ยวกบัการตัง้ครรภแ์ละการฝากครรภ์ 

การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ ท าการ

เก็บข้อมูลโดยให้หญิงต้ังครรภ์ ตอบค าถามเกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการ

ฝากครรภใ์นแต่ละประเด็น จ านวน 10 ข้อ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ผล

การศึกษาน าเสนอในภาพรวม ว่ามีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการ

ฝากครรภ์อยู่ในระดับใด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า  (คะแนนน้อย

กว่าร้อยละ 60)  ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 – 79)   และระดับสูง 

(คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ผลการศึกษาพบว่า 

 หญิงท่ีมาฝากครรภ์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.3  มีความรู้เกี่ยวกับการ

ต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 17.7 และ 3.0 

อยู่ในระดับปานกลางและต่ า ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 4.4    
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ตาราง 4.4   จ านวนและร้อยละระดับความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการ

ฝากครรภ์ 
 

ความรูเ้กีย่วกบัการตั้งครรภแ์ละการฝาก

ครรภ ์

  จ านวน   ร้อยละ 

 (n = 164)   100.0 

ระดับต่ า (0 - 5 คะแนน) 5  3.0  

ระดับปานกลาง (6 - 8 คะแนน) 29  17.7  

ระดับสูง (9 - 10 คะแนน) 130  79.3  

  + 1 SD = 8.9  + 1.3  Min = 2  Max = 

10 

    

     

เม่ือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ของความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และ

การฝากครรภ์  พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ดี (ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 86.0) 

ในเรื่องต่าง ๆ ของการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  ยกเว้นในเรื่องการฝาก

ครรภ์คือการขึ้นทะเบียนเพ่ือจองการคลอดในสถานที่ไปฝากครรภ์ ตอบถูก

เพียงร้อยละ 51.2  รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.5 

 

 

ตาราง 4.5  ร้อยละความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  จ าแนก

รายประเด็น (n = 164) 
 

รายการ  ตอบ

ถูก 

ตอบ

ผดิ 

ควรฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ถ้าไม่มี

อาการผิดปกติ 

ก็ไม่ต้องมาฝากครรภ์ก็ได้ 98.2 1.8 

อาการเริ่มแรกของการตั้งครรภ์  คือ การขาดประจ าเดือน 97.0 3.0 

ในการต้ังครรภ์แต่ละครั้ง ไปฝากครรภ์อย่างน้อย 1 ครั้งก็

เพียงพอ 96.3 3.7 

เม่ือทารกในครรภ์ไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยลง  ควรรีบไปพบ 96.3 3.7 
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แพทย์ก่อนนัดหมาย 

ในระยะต้ังครรภ์เมื่อมีน้ าเดินโดยไม่เจ็บครรภ์  ไม่ต้องรีบ

ไปพบแพทย์   

  ควรรอให้เจ็บครรภ์เสียก่อน 96.3 3.7 

หญิงต้ังครรภ์ทุกคนควรมาฝากครรภ์ครั้งแรกทันที  เม่ือ

ทราบว่าต้ังครรภ์ 93.9 6.1 

เม่ือฝากครรภ์  จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

อย่างน้อย 2 เข็ม 92.1 7.9 

เม่ือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างมาก ควรไปพบแพทย์  

เพราะไม่ใช่อาการ 

  แพ้ท้องธรรมดา 91.5 8.5 

หญิงต้ังครรภ์ต้องการพลังงานและสารอาหารเท่ากับคน

ปกติ 86.6 13.4 

การฝากครรภ์คือการขึ้นทะเบียนเพ่ือจองการคลอดใน

สถานท่ีไปฝากครรภ์ 51.2 48.8 

   

 

4.2 ทศันคติตอ่การตั้งครรภแ์ละการฝากครรภ ์ 

จากการสอบถามทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ จ านวน 

12 ข้อ (คะแนนเต็ม 36 คะแนน) ผลการศึกษาน าเสนอในภาพรวม ว่ามี

ความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์อยู่ในระดับใด โดยแบ่งเป็น 

3 ระดับ คือ ระดับต่ า  (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60)  ระดับปานกลาง 

(คะแนนร้อยละ 60 – 79)   และระดบัดี (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 

ผลการศึกษา พบว่า   

ร้อยละ 100.0 มีทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ใน

ระดับสูง ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4.6 

ตาราง 4.6 จ านวนและร้อยละระดับทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝาก

ครรภ ์

 

ทัศคตติ่อการตัง้ครรภแ์ละการฝากครรภ์    จ านวน    ร้อยละ 



86 

 

 (n = 164)    100.0 

ระดับต่ า (1 - 21 คะแนน) 0  0.0  

ระดับปานกลาง (22 - 28 คะแนน) 0  0.0  

ระดับดี (29 - 36 คะแนน) 164  100.0  

  + 1 SD = 34.7  + 1.7  Min = 29  Max 

= 36 

    

     

 

เม่ือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ของทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการ

ฝากครรภ ์ พบว่า หญิงต้ังครรภ์ เห็นด้วยในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นเชิง

บวก   และไม่เห็นด้วยในประเด็นเชิงลบมากกว่าร้อยละ 83.0 ซึ่งถือว่ามี

ทัศนคติท่ีถูกต้องในเรื่องนั้น ๆ มาก ยกเว้นในเรื่องทารกในครรภ์เป็นแรง

กระตุ้นและก าลังใจในการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว หญิงต้ังครรภ์

เห็นด้วย ร้อยละ 70.1 เท่านั้น รายละเอียดดังแสดงในตาราง 4.7 

ตาราง 4.7  ร้อยละทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  จ าแนกราย

ประเด็น (n = 164) 
 

รายการ  เหน็

ดว้ย 

ไม ่

แนใ่จ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

รู้สึกมั่นใจในการคลอดมากข้ึนเม่ือมาฝากครรภ์ 99.4 0.6 0.0 

การฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์หรือตามนัด  จะเป็น

ผลดีต่อทารก 

  ในครรภ์ 99.4 0.6 

 

0.0 

การฝากครรภ์จะท าให้ได้รับประโยชน์ต่อการคลอด 98.8 1.2 0.0 

การฝากครรภ์ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตนในระยะ 

  ต้ังครรภ์ 97.6 1.8 0.6 

รู้สึกดีใจเมื่อทราบว่าต้ังครรภ์ 90.9 8.5 0.6 

ทารกในครรภ์เป็นแรงกระตุ้นและก าลังใจในการ

สร้างความมั่นคง 70.1 27.5 2.4 
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  ให้กับครอบครัว 

ไม่จ าเป็นต้องไปฝากครรภ์ทุกครั้งตามนัด เพราะถึง

อย่างไร 

  ก็มาคลอดท่ีโรงพยาบาลได้* 1.8 0.6 97.6 

เม่ือครรภ์แรกปกติ  ครรภ์ต่อไปไม่จ าเป็นต้องไป

ฝากครรภ*์ 0.6 1.8 97.6 

การตั้งครรภ์เป็นเรื่องธรรมชาติ  ไม่จ าเป็นต้องไป

ฝากครรภ*์ 0.6 2.4 97.0 

การรับประทานยาบ ารุงขณะต้ังครรภ์จะท าให้เด็ก

ตัวโตและ 

  คลอดยาก* 4.3 9.7 86.0 

การตั้งครรภ์ท าให้ชีวิตยุ่งยากมากขึ้น* 8.6 7.9 83.5 

การตั้งครรภ์ท าให้สุขภาพทรุดโทรม* 7.9 8.6 83.5 

    

หมายเหตุ  *  หมายถึงข้อค าถามชิงลบ 

5. แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากสามีและญาติ 

การศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ โดยให้หญิง

ต้ังครรภ์ตอบแบบสอบถามถึงการสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ  ใน 

12 ประเด็น  ผลการศึกษาน าเสนอในภาพรวม ว่ามีการได้รับการสนับสนุน

ทางสังคมจากสามีและญาติอยู่ในระดับใด  โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ

ต่ า  (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60) ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 – 

79) และระดับมาก (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ผลการศึกษา พบว่า   

ร้อยละ 97.0 ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ  ใน

ระดับมาก รองลงมา   ร้อยละ 1.8  และ 1.2 ได้รับแรงสนับสนุนในระดับ

ปานกลาง และต่ า ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4.8 

ตาราง 4.8 จ านวนและร้อยละระดับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและ

ญาติ 
 

แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากสามแีละญาติ    จ านวน     ร้อยละ 
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 (n = 164)    100.0 

ระดับต่ า (1 - 21 คะแนน) 2  1.2  

ระดับปานกลาง (22 - 28 คะแนน) 3  1.8  

ระดับมาก (29 - 36 คะแนน) 159  97.0  

  + 1 SD = 33.7  + 2.8 Min = 17  Max 

= 36 

    

     

เม่ือพิจารณาในประเด็นต่างๆ ของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม

จากสามีและญาติ  พบว่า หญิงต้ังครรภ์ได้รับแรงสนับสนุน (ตอบว่าใช่ใน

ข้อค าถามเชิงบวก  ตอบไม่ใช่  ในข้อค าถามเชิงลบ) มากกว่า ร้อยละ 72.0 

ในเรื่องต่าง ๆ  ยกเว้นในเรื่องสามีดีใจมากเมื่อทราบว่าต้ังครรภ์  พบหญิง

ต้ังครรภ์ได้รับแรงสนับสนุน  เพียงร้อยละ 67.1  รายละเอียดดังแสดงใน

ตาราง 4.9 

ตาราง 4.9 จ านวนและร้อยละแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ 

จ าแนกรายประเด็น  

              (n = 164) 

รายการ  ใช ่ ไม่

แนใ่จ 

ไมใ่ช ่

สามีเห็นด้วยกับการมาฝากครรภ์ 96.4 1.8 1.8 

ญาติแนะน าและสนับสนุนให้มาฝากครรภ์ 89.1 9.1 1.8 

ญาติจะคอยชว่ยเหลือและให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตน 

  ในระหว่างตั้งครรภ์เสมอ 87.8 9.8 2.4 

สามีให้การช่วยเหลือด้านการเงิน 84.1 11.0 4.9 

สามีพูดคุยหรือซักถามเกี่ยวกับการต้ังครรภ์เป็น

ประจ า 72.6 14.6 12.8 

สามีดีใจมากเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ 67.1 29.9 3.0 

สามีไม่เคยช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระงานบ้าน* 3.7 2.4 93.9 

สามีไม่มีเวลาให้เลยในระหว่างท่ีต้ังครรภ์* 2.4 6.7 90.9 

สามีไม่เคยปลอบใจหรือให้ก าลังใจ  เมื่อมีเรื่องไม่ 3.0 6.7 90.3 
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สบายใจ* 

สามีไม่เคยช่วยจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ส าหรับแม่

และทารก* 3.7 6.7 89.6 

เม่ือเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการต้ังครรภ์และ

การคลอด   

  ไมส่ามารถขอค าแนะน าจากญาติได้* 3.0 14.6 82.4 

เม่ือมีเรื่องไม่สบายใจ  ไมส่ามารถปรึกษากับญาติ

ได*้ 5.5 15.8 78.7 

หมายเหต ุ *  หมายถึง ข้อค าถามเชิงลบ 

6. พฤติกรรมการดแูลตนเองของหญงิตั้งครรภ ์ 

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ โดยให้หญิง

ต้ังครรภ์ตอบแบบ สอบถามถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์  

ในเรื่องการรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์  รับประทานผลไม้ทุกม้ือ  

รับประทานเครื่องในสัตว์  ดื่มชา  หรือกาแฟ  สูบบุหรี่  และหรือดื่มเหล้า

ขณะต้ังครรภ์  ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว  ใส่รองเท้าส้นสูง  ใส่ชุด

คลุมท้องที่มีลักษณะรัดรูป  นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง  ฟัง

เพลง  ท างานหนัก  ออกก าลังกาย  ปฏิบัติกิจทางศาสนา  สังเกตอาการ

เปลี่ยนแปลงของร่างกาย  และฝากครรภ์ตามนัด  ว่ามีการปฏิบัติทุกวัน / 

ทุกครั้ง เป็นประจ า นาน ๆ ครั้ง หรือไม่เคยเลย และแบ่งระดับพฤติกรรม

การดูแลตนเองของหญิงท่ีมาฝากครรภ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า  

(คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60)   ระดับปานกลาง (คะแนนร้อยละ 60 – 79) 

ระดับดี   (คะแนนต้ังแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ผลการศึกษาพบว่า  

หญิงท่ีมาฝากครรภ์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.8  มีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองท่ีถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมา ร้อยละ 14.0  และ 1.2 อยู่

ในระดับดีและต่ า ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 4.10 

ตาราง 4.10  จ านวนและร้อยละระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์ 
 

 

พฤตกิรรมการดแูลตนเองของหญงิตัง้ครรภ ์    จ านวน   ร้อยละ 
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 (n = 164)   100.0 

ระดับต่ า (0 - 26 คะแนน) 2  1.2  

ระดับปานกลาง (27 - 35 คะแนน) 139  84.8  

ระดับดี (36 - 45 คะแนน) 23  14.0  

  + 1 SD = 33.7  + 2.8  Min = 17  Max 

= 36 

    

     

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ในแต่ละ

ประเด็น พบว่า  มากกว่า ร้อยละ 90.0 หญิงต้ังครรภ์มีการดูแลตนเองเป็น

ประจ า ถึงทุกวัน / ทุกครั้ง  ในเรื่องสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย  

ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว  รับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์  ฝาก

ครรภ์ตามนัด  รับประทานผลไม้  และนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 

ชั่วโมง  ส าหรับในเรื่องฟังเพลง  มีการดูแลตนเองเป็นประจ า ถึงทุกวัน / 

ทุกครั้ง  ร้อยละ 61.0 ในเรื่องออกก าลังกาย  รับประทานเครื่องในสัตว์ 

และปฏิบัติกิจทางศาสนา  มีการดูแลตนเองเป็นประจ า ถึงทุกวัน / ทุกครั้ง  

น้อยกว่า ร้อยละ 26.0  ส าหรับในเรื่องสูบบุหรี่และหรือดื่มเหล้า ดื่มชาหรือ

กาแฟ  ใส่รองเท้าส้นสูง  ใส่ชุดคลุมท้องที่มีลักษณะรัดรูป  และท างานหนัก  

ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 96.0 ไม่เคย / มีการปฏิบัติดังกล่าวนานๆ ครั้ง  

รายละเอียดดังตาราง  4.11 

 

 

ตาราง 4.11 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ 

จ าแนกรายประเด็น  

(n = 164) 
 

รายการ  ไม่

เคย

เลย 

นานๆ 

ครัง้ 

เปน็

ประจ า 

ทกุ

วนั/ 

ทกุ

ครัง้ 

สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 0.0 2.4 30.5 67.1 

ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว 0.0 3.7 44.5 51.8 
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รับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์   0.0 1.8 47.0 51.2 

ฝากครรภ์ตามนัด 1.8 0.6 53.7 43.9 

รับประทานผลไม้  0.0 9.8 79.2 11.0 

นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง 0.6 7.9 81.1 10.4 

ฟังเพลง 0.6 38.4 54.3 6.7 

ออกก าลังกาย  1.8 73.2 20.7 4.3 

รับประทานเครื่องในสัตว์   4.3 73.8 19.5 2.4 

ปฏิบัติกิจทางศาสนา  3.7 93.3 2.4 0.6 

สูบบุหรี่  และหรือดื่มเหล้า* 99.4 0.0 0.0 0.6 

ดื่มชา  หรือกาแฟ*  88.4 9.1 1.8 0.6 

ใส่รองเท้าส้นสูง* 84.8 14.6 0.6 0.0 

ใส่ชุดคลุมท้องท่ีมีลักษณะรัดรูป* 82.4 14.6 3.0 0.0 

ท างานหนัก* 11.0 86.6 1.8 0.6 

     

 

7. ปจัจยัที่สมัพนัธก์ับพฤติกรรมการดแูลตนเอง 

 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้วิเคราะห์ปจจัยร่วม ไดแก  ตัวแปรอายุ   ระดับ

การศึกษา  (อนุปริญญา/ปวส.หรือสูงกว่า)  และล าดับการต้ังครรภ์  ปจจัย

น า ไดแก ตัวแปรความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  และ

ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  ปจจัยเอื้อ ไดแก อาชีพ (มี

อาชีพ) รายได้ของครอบครัว และปจจัยเสริม ไดแก  ตัวแปรแรงสนับสนุน

ทางสังคมจากสามีและญาติ  กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงท่ีมา

ฝากครรภ์  ท้ังนี้ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 เป็น

การเสนอผลการวิเคราะห์เมตริกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน 

ตอนท่ี 2 เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของหญิงที่ฝากครรภ์ ซึ่งได้เสนอไว้ดังนี้คือ  
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   ผลการวเิคราะหเ์มตริกความสัมพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระดว้ยกนั  

จากตาราง 4.12 เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์เมตริกความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation 

coefficient)  พบว่า ตัวแปรอิสระต่าง ๆ ท่ีใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ต้ังแต่ 0.433 ลงมา ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวของตัวแปรอิสระด้วยกัน อยู่

ในเกณฑ์ไม่เกินตามข้อก าหนดของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple 

regression analysis) 

ตาราง 4.12 ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรอิสระท่ีใช้

ในการศึกษาปัจจัยท่ี 

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมารับ

บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช (n = 164) 

 

ตัวแปร age educ   preg  know attitude job income force 

age         

educ    

0.243** 

       

preg    

0.404** 

  -

0.002 

      

know    

0.158* 

   

0.158* 

    

0.135 

     

attitude    

0.214** 

   

0.143 

    

0.182*   

   

0.409** 
    

job   -

0.304** 

  -

0.150 

   -

0.090 

   

0.013 

  -0.114    

income    

0.341** 

   

0.320** 

    

0.120 

  -

0.048 

   0.147  -

0.443** 

  

force   -       -         -    
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0.015 0.114 0.062 0.172* 0.341** 0.170* 0.208** 

* P-value < 0.05    ** P-value < 0.01 

หมายเหต ุ   

age       = อายุ                                                            educ   = ระดับการศึกษา   

(อนุปริญญา/ปวส. 

             หรือสูงกว่า)                                  

preg      = ล าดับการต้ังครรภ์ know   = ความรู้เกี่ยวกับการ

ต้ังครรภ์และการ 

             ฝากครรภ์   

attitude = ทัศนคติต่อการ

ต้ังครรภ์และการ 

              ฝากครรภ์   

job      = อาชีพ (มีอาชีพ) 

income = รายได้    force   = แรงสนับสนุนทาง

สังคมจากสามี 

             และญาติ 

การวเิคราะหป์จัจัยที่สัมพนัธก์บัพฤติกรรมการดแูลตนเอง ของหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ แบบเอ็นเตอร์ ได้น า

ตัวแปรปจจัยร่วม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา (อนุปริญญา/ปวส.หรือสูง

กว่า) และล าดับการตั้งครรภ์  ปจจัยน า ไดแก ความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์

และการฝากครรภ์ และทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  ปจจัย

เอ้ือ ไดแก อาชีพ (มีอาชีพ) รายได้ และปจจัยเสริม ไดแก  แรงสนับสนุน

ทางสังคมจากสามีและญาติ  เข้าสู่การวิเคราะห์   

พบว่า อาย ุ รายได้ และแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ มี

ความสัมพันธ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมา

รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (P-value<0.05)  ส่วนระดับ

การศึกษา  (อนุปริญญา/ปวส.หรือสูงกว่า)  และล าดับการตั้งครรภ์  ความรู้
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เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการ

ฝากครรภ์ และอาชีพ (มีอาชีพ) พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ตัวแปรท้ังหมดร่วมกันอธิบายการผันแปร

ของพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ได้ร้อยละ 13.0 โดยมี

สมการถดถอยพหุดังนี้คือ  

Behavior   = 16.386 + 0.137 age + 0.001 income + 0.175 

force 

ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4.13 
 

ตาราง 4.13 การวิเคราะห์ถดถอยพหุปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง ของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  (n = 164) 
 

ตัวแปร B SE Beta     t 

ปจัจยัรว่ม     

  อายุ    

0.137 

0.059 0.274 2.341

* 

  ระดับการศึกษา (อนุปริญญา/

ปวส.หรือสูงกว่า)                                  

-

0.879 

0.558 0.129 1.57

6 

  ล าดับการต้ังครรภ์ -

0.446 

0.319  -

0.152 

-

1.399 

ปจัจยัน า     

  ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และ

การฝากครรภ์   

0.076 0.172 0.037  

0.443 

  ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการ

ฝากครรภ์   

0.189 0.141 0.115  

1.340 

ปจัจยัเอือ้     

  อาชีพ (มีอาชีพ)  -

0.170 

0.547 0.030 -

0.311 

  รายได้ 0.001 0.000 0.210  
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2.039

* 

ปจัจยัเสรมิ     

  แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามี

และญาติ                  

0.175 0.079 0.179  

2.222

* 

ตัวคงที ่ 16.38

6 

4.529   

3.618

** 

Adjust R2 = 0.130,  SEE = 2.618, F = 4.035,  Signif F = 

0.000 

หมายเหตุ   *  P-value < 0.05    **  P-value < 0.01 

 

 

 

บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาการฝากครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นการวิจัยภาคตัดขวาง (Cross-sectional 

research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการฝากครรภ์ ความรู้ ทัศนคติต่อการ

ต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ และ

พฤติกรรมการดูแลตนเอง ตลอดจนปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของหญิงต้ังครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

ท าการศึกษาในกลุ่มหญิงที่มาฝากครรภ์  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากบัญชีรายช่ือผู้มา

ฝากครรภ์ จ านวน 164 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ 1. แบบสอบถาม ซึ่ง
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ประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไป ความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  

ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

สามีและญาติ  และพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์  แบบสอบถาม

ดังกล่าวมีความเชื่อถือได้ของแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการ

ฝากครรภ์  = 0.72 แบบวัดทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ = 

0.74   แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ = 0.70 แบบวัด

พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ = 0.77  2. แบบบันทึกข้อมูลการ

ฝากครรภ์ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับล าดับการต้ังครรภ์ อายุครรภ์เม่ือ

ฝากครรภ์ครั้งแรก เหตุผลท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกหลัง 12 สัปดาห์ การฝาก

ครรภ์ตามเกณฑ์ การวางแผนต้ังครรภ์ สถานท่ีตัดสินใจจะไปคลอด 

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และจ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 

เป็นแบบส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ซักถามหญิงต้ังครรภ์ / ค้นหาขอมูลจาก

บัตรผู้ป่วยนอก / แบบบันทึกต่าง ๆ ในการฝากครรภ์   เก็บข้อมูลระหว่าง

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2555 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

สถิติท่ีใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple  regression analysis) 

แบบเอ็นเตอร์ 

สรปุผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการฝากครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

หญิงต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบผลการศึกษาดังนี้คือ 

ลกัษณะตา่ง ๆ ของกลุ่มตวัอยา่ง  พบว่าหญิงต้ังครรภ์ ร้อยละ 82.3 

มีอายุ 20 – 29 ปี โดยเฉลี่ยมีอายุ 26.7 ปี ร้อยละ 40.9 มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย รองลงมา     ร้อยละ 29.9, 21.3 และ 7.9 มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อนุปริญญา/ปวส หรือสูงกว่า และ

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ตามล าดับ ซึ่งร้อยละ  45.7 ไม่มีอาชีพ 

(ช่วยเหลืองานในครอบครัว / งานบ้าน)  และมีอาชีพ 54.3 โดยส่วนมากมี

อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26.2 ส าหรับในเรื่องรายได้ พบว่า หญิงต้ังครรภ์  
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ร้อยละ 47.6 มีรายได้ / เดือน  5,000 – 10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 

11.0 และ 4.3 มีรายได้ มากกว่า 10,000 บาท และน้อยกว่า 5,000 บาท 

ตามล าดับ ท้ังนี้    ร้อยละ 37.1 เป็นผู้ไม่มีรายได้ โดยเฉลี่ยมีรายได้ 

5,317.5 บาท  ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.7 ใช้บัตรประกันสุขภาพในการ

รักษาพยาบาล  ส่วนความสะดวกในการเดินทางไปฝากครรภ์ พบว่า ส่วน

ใหญ่ ร้อยละ 98.2 สถานบริการฝากครรภ์หาได้ง่าย  ร้อยละ 100.0 สถาน

บริการฝากครรภ์อยู่ไม่ไกล  เดินทางสะดวก  เดินทางไม่นาน และใช้เวลา

ในการตรวจครรภ์ไม่นาน 

การฝากครรภ์และการตั้งครรภ์ พบว่า ร้อยละ 40.9 เป็นครรภ์ท่ี 2 

ท่ีมาฝากครรภ์รองลงมา ร้อยละ 31.7 และ 27.4 เป็นครรภ์ท่ี 3 ขึ้นไป  และ

ครรภ์ท่ี 1 ท่ีมาฝากครรภ์ ตามล าดับ  ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.0 ฝากครรภ์

ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือน้อยกว่า  และร้อยละ 39.0 ฝาก

ครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์  ท้ังนี้ ร้อยละ 85.9 และ 

48.5 เป็นเพราะไม่ว่าง  และไม่ทราบว่าต้ังครรภ์  ในการฝากครรภ์นั้น 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.0 มีการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์  ในการต้ังครรภ์

ดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.5 ไม่ได้วางแผนท่ีจะต้ังครรภ์  และร้อย

ละ 89.0 ตัดสินใจจะคลอดท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

ซึ่งหญิงต้ังครรภ์ ร้อยละ 7.3 มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์ (ร้อยละ 

3.7, 1.8, 1.2 และ 0.6 มีภาวะโลหิตจาง  ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็น

โรคเบาหวาน และมีเนื้องอกในมดลูก) ในหญิงท่ีมาฝากครรภ์ดังกล่าว มี

บุตร 1 คน ร้อยละ 44.5 รองลงมามีบุตร 2 คน และ 3 คน ร้อยละ 22.0 และ 

4.3 ตามล าดับ ท้ังนี้ ร้อยละ 29.2 ยังไม่มีบุตร 

ความรูเ้กีย่วกบัการตั้งครรภแ์ละการฝากครรภ์ พบว่า หญิงตั้งครรภ์

ส่วนใหญ่  ร้อยละ 79.3  มีความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์

ในระดับสูง รองลงมา ร้อยละ 17.7 และ 3.0 อยู่ในระดับปานกลางและต่ า 

ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์

และการฝากครรภ์  พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ดี (ตอบถูกมากกว่าร้อยละ 

86.0) ในเรื่องต่าง ๆ ของการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์  ยกเว้นในเรื่อง

การฝากครรภ์คือการขึ้นทะเบียนเพ่ือจองการคลอดในสถานที่ไปฝากครรภ์ 

ตอบถูกเพียงร้อยละ 51.2   
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ทัศนคตติ่อการตัง้ครรภ์และการฝากครรภ์ พบว่า ร้อยละ 100.0 มี

ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ในระดับสูง โดยผู้ท่ีมาฝากครรภ์  

มีความรู้สึกท่ีไม่แน่ใจ ร้อยละ 29.7, 40.0 และ 36.7 ว่าการต้ังครรภ์ท าให้

ชีวิตยุ่งยากมากขึ้น การตั้งครรภ์ท าให้สุขภาพทรุดโทรม และการ

รับประทานยาบ ารุงขณะต้ังครรภ์จะท าให้เด็กตัวโตและคลอดยาก  และมี

ทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าว ร้อยละ 14.7, 16.7 และ 5.7 

ตามล าดับ ท้ังนี้ ผู้ที่มาฝากครรภ์เห็นด้วยในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นเชิง

บวก และไม่เห็นด้วยในประเด็นเชิงลบมากกว่าร้อยละ 83.0 ซึ่งถือว่ามี

ทัศนคติท่ีถูกต้องในเรื่องนั้น ๆ มาก ยกเว้นในเรื่อง ทารกในครรภ์เป็นแรง

กระตุ้นและก าลังใจในการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว หญิงต้ังครรภ์

เห็นด้วย ร้อยละ 70.1 เท่านั้น   

แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากสามแีละญาติ  พบว่า ร้อยละ 97.0 

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ  ในระดับมาก รองลงมา 

ร้อยละ 1.8  และ 1.2 ได้รับแรงสนับสนุนในระดับปานกลาง และต่ า 

ตามล าดับ ท้ังนี้ มากกว่า ร้อยละ 72.0 ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

สามีและญาติในเรื่องต่าง ๆ ยกเว้นในเรื่องสามีดีใจมากเมื่อทราบว่า

ต้ังครรภ์ พบผู้ที่มาฝากครรภ์ได้รับแรงสนับสนุน เพียงร้อยละ 67.1 

พฤตกิรรมการดแูลตนเองของหญงิตัง้ครรภ์ พบว่า หญิงท่ีมาฝาก

ครรภ ์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.8  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องอยู่ใน

ระดับปานกลาง รองลงมา ร้อยละ 14.0 และ 1.2 อยู่ในระดับดีและต่ า 

ตามล าดับ ท้ังนี้ มากกว่า ร้อยละ 90.0 หญิงต้ังครรภ์มีการดูแลตนเองเป็น

ประจ า ถึงทุกวัน ในเรื่องสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ดื่มน้ า

อย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว  รับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์  ฝากครรภ์

ตามนัด  รับประทานผลไม้  และนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 

ชั่วโมง ส าหรับในเรื่องฟังเพลง มีการดูแลตนเองเป็นประจ าถึงทุกวัน ร้อย

ละ 61.0 ในเรื่องออกก าลังกาย รับประทานเครื่องในสัตว์ และปฏิบัติกิจ

ทางศาสนา มีการดูแลตนเองเป็นประจ าถึงทุกวัน      น้อยกว่า ร้อยละ 26.0 

ส าหรับในเรื่องสูบบุหรี่และหรือดื่มเหล้า ดื่มชาหรือกาแฟ  ใส่รองเท้าส้นสูง  

ใส่ชุดคลุมท้องท่ีมีลักษณะรัดรูป  และท างานหนัก  ส่วนใหญ่มากกว่าร้อย

ละ 96.0 ไม่เคย / มีการปฏิบัติดังกล่าวนานๆ ครั้ง   



99 

 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
พบว่า อายุ รายได้  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ มี

ความสัมพันธ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.05)  ส่วนระดับการศึกษา  

(อนุปริญญา/ปวส.หรือสูงกว่า)  และล าดับการต้ังครรภ์  ความรู้เกี่ยวกับ

การต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ ทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ 

และอาชีพ (มีอาชีพ) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของหญิงตั้งครรภ์ 

อภปิรายผล 

การศึกษาการฝากครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบประเด็นต่าง ๆ ท่ีอธิบายเชิงเหตุเชิงผล  ดังนี้  

1. หญิงต้ังครรภ์ 1 ใน 3 ท่ีมีการฝากครรภ์ล่าช้า / ไม่ครบตาม

เกณฑ์  ท้ังนี้ ส่วนหนึ่งของหญิงต้ังครรภ์ดังกล่าวเป็นหญิงต้ังครรภ์ครรภ์

แรก อาจจะไม่รู้และเข้าใจว่าจะต้องฝากครรภ์เมื่อไร ต้องฝากครรภ์กี่ครั้ง 

และในการต้ังครรภ์ดังกล่าว ร้อยละ 80.5 เป็นการต้ังครรภ์ท่ีไม่ได้มีการ

วางแผน  จึงท าให้มีการฝากครรภ์ล่าช้า / ไม่ครบตามเกณฑ์   

2. อายุ มีความสัมพันธ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

หญิงต้ังครรภ์ ซึ่งหมายความว่า หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุมากขึ้น จะท าให้มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดีขึ้น  ท้ังนี้ บุคคลที่มอีายุมาก  จะมี

ประสบการณ์การเรียนรู้ในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ ได้มากกว่าคนอายุน้อย 

วินิจฉัยไตร่ตรอง ตัดสินใจเลือกวิธีในการเผชิญปัญหาได้มากข้ึน และมี

วุฒิภาวะท่ีเพ่ิมข้ึน  ดังนั้น หญิงต้ังครรภ์ท่ีอายุมากจะท าให้สามารถปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดี  รับผิดชอบต่อสุขภาพอนามัยตนเองได้

มากข้ึน หญิงต้ังครรภ์ท่ีอายุน้อยกว่าจะมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไม่

ดีเท่ากับหญิงต้ังครรภ์ท่ีอายุมากกว่า นอกจากนี้ หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุน้อย

มักมีสุขภาพแข็งแรง  จึงไม่สนใจท่ีจะดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง  

ในขณะท่ีหญิงต้ังครรภ์ท่ีอายุมากขึ้น  จะให้ความสนใจกับสุขภาพมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากการมีอายุมากขึ้นในการต้ังครรภ์ ท าให้มีโอกาส

เส่ียงต่ออันตรายหรือความผิดปกติขณะต้ังครรภ์ได้มากกว่า  จึงท าให้มี
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ความต่ืนตัวสูง  และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองท่ีดีกว่า 

(สุภาวดี จันต๊ะคาดม, 2546)  สอดคล้องกับการศึกษาของพัชรินทร์  ช่าง

เจรจา (2555) ท่ีพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองของ

หญิงวัยรุ่นต้ังครรภ์   

3. รายได้ มีความสัมพันธ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

หญิงต้ังครรภ์ ซึ่งหมายความว่า หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีรายได้มากกว่า จะท าให้

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดีกว่า ท้ังนี้ รายได้เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การด าเนินชีวิต ในการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  ท า

ให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น (Orem, 1991) ผู้ที่มีรายได้ดี จะมีโอกาสในการ

แสวงหาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของตน เอ้ืออ านวยให้บุคคล

ช่วยเหลือตัวเองให้ได้รับอาหารที่เพียงพอ เข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม  

สามารถจัดหาเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของตนเองได้  

ในขณะท่ีผู้ท่ีมีรายได้น้อย จะมีข้อจ ากัดในการหาสิ่งบริการดูแลสุขภาพ

ต่าง ๆ (สุภาวดี จันต๊ะคาดม, 2546) สอดคล้องกับการศึกษาของพัชรินทร์  

ช่างเจรจา (2556) ท่ีพบว่า รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแล

ตนเองของหญิงวัยรุ่นต้ังครรภ์   

4. แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ มีความสัมพันธ์ชิงบวก

ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ ซึ่งหมายความว่า ผู้ท่ีได้รับ

แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติท่ีดี จะท าให้หญิงต้ังครรภ์มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีดี  ท้ังนี้ การตั้งครรภ์นับเป็นภาวะวิกฤติอย่าง

หนึ่งส าหรับสตรี เป็นช่วงชีวิตของผู้หญิงท่ีเปราะบางมาก เป็นสภาวะท่ี

ร่างกายมีการเปลี่ยนอย่างมาก (วีระ        สุรเศรณีวงศ์,2551) ท้ังร่างกาย

และจิตใจ ส่งผลให้สตรีต้องมีการปรับตัวอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงจาก

การตั้งครรภ์ หญิงต้ังครรภ์ต้องการความเห็นอกเห็นใจ การช่วยเหลือจาก

ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ฯ ดังนั้น  การสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ

จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์สามารถปรับตัวและเผชิญกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติตัวในการต้ังครรภ์ เป็นการได้รับความรู้ วิธีการ 

ประโยชน์ต่อการดูแลตนเองในระหว่างการต้ังครรภ์  และเป็นการกระตุ้น

ให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเอง การให้ความรักความอบอุ่น การดูแลเอา

ใจใส่อย่างใกล้ชิด ท าให้หญิงต้ังครรภ์มีภาวะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
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จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ Pender (1987) ท่ีกล่าวว่า  อิทธิพล

ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้น 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ จึงเป็นสิ่งท่ีน าไปสู่การปฏิบัติหรือ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงท่ีต้ังครรภ์ สอดคล้องกับการศึกษาของ

พัชรินทร์  ช่างเจรจา (2556) ท่ีพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลตนเองของหญิงวัยรุ่นต้ังครรภ์  และ

ปรีชา คชเดช (2551) พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ มี

ความสัมพันธ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงที่ฝากครรภ์  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัย ควรส่งเสริมให้มีการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุ

ครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือน้อยกว่า  และมาฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์เพ่ิมมาก

ขึ้น เพราะยังมีหญิงตั้งครรภ์อีกประมาณ 1 ใน 3 ท่ีมีการฝากครรภ์ล่าช้า / 

ไม่ครบตามเกณฑ์  และควรส่งเสริมการวางแผนการมีบุตร  โดยเฉพาะการ

วางแผนการปฏิบัติตัวในขณะต้ังครรภ์  และเม่ือบุตรคลอดออกมา  

2. จากผลการศึกษาพบว่า หญิงต้ังครรภ์ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.8 มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 1.2 

อยู่ในระดับต่ า ดังนั้น ควรพัฒนาให้หญิงต้ังครรภ์มีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองท่ีถูกต้องเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะในเรื่องการออกก าลังกาย  การ

รับประทานเครื่องในสัตว์ และการปฏิบัติกิจทางศาสนา เพราะมีการดูแล

ตนเองในเรื่องดังกล่าวน้อย  

3. ควรส่งเสริมให้สามีและญาติให้การสนับสนุนในการต้ังครรภ์ ไม่

ว่าจะเป็นการสนับสนุนโดยการช่วยเหลือสิ่งต่างๆ  การให้ข้อมูล  และการ

ให้ก าลังใจ  เพราะการกระท าดังกล่าวจะท าให้หญิงต้ังครรภ์เกิดพฤติกรรม

การดูแลตนเองที่ดี 

4. ในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีอายุน้อย และมีรายได้น้อย / ไม่มี ควร

ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมมากขึ้น  กว่าผู้ท่ีมีอายุมาก / มี

รายได้มากขึ้น  เพราะจากผลการศึกษาพบว่า อายุ  และรายได้ มี

ความสัมพันธ์ชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ 
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ข้อเสนอแนะในการวจิัยครัง้ต่อไป 

1. ศึกษาหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ เพ่ิมเติมจากการศึกษาในครั้งนี้  

ซึ่งคาดว่ายังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง ของหญิงท่ีฝากครรภ์  อาทิ  ความเชื่อ  ค่านิยมในการ

ต้ังครรภ์  การไดร้ับค าปรึกษาจากมารดาหรือญาติผู้ใหญ่ เป็น

ต้น  

2. ศึกษาหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาให้หญิง

ต้ังครรภ์ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง  ซึ่งจะท าให้ได้

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ท่ี

เหมาะสมต่อไป 

3. ศกึษาความพงึพอใจ และปญัหาอปุสรรคในการฝากครรภ์ที่

โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพ ศนูยอ์นามัยที ่11 จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 
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แบบสอบถาม 

การฝากครรภ ์และพฤตกิรรมการดแูลตนเองของหญงิตัง้ครรภ ์ 

ที่มารบับรกิารโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ศนูยอ์นามยัที่ 11 จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 
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ค าชีแ้จง 

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 จังหวัด

นครศรีธรรมราช ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญกับการฝากครรภ์ และ

การดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมารับบริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้  จึงได้

ท าการศึกษาพฤติกรรมการฝากครรภ์ และการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์ และปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ ของผู้

ท่ีมาฝากครรภ์  เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาให้

หญิงต้ังครรภ์มีพฤติกรรมการฝากครรภ์ และการดูแลตนเองของหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาจะน าเสนอโดยภาพรวม    

การตอบแบบสอบถามครัง้นีจ้ะไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อตวัผู้ตอบและถอืเปน็

ความลบัสงูสดุ จงึขอความร่วมมือมายังท่านช่วยกรุณาตอบแบบสอบถาม

ตามข้อเท็จจริง ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                      สายใจ โฆษติกลุพร 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลท่ัวไป 

ค าชีแ้จง โปรดกาเครื่องหมาย ลงในช่อง (   ) หน้าข้อความท่ีเลือกเพียง

ข้อเดียวหรือเติม 

            ข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

1. ปัจจุบันท่านอายุ.................ปี (อายุปีเต็ม) 

2. ท่านจบการศึกษาสูงสุดระดับ 

(   ) 1. ไม่ได้เรียน                                                (   ) 2. ประถมศึกษา 

(   )  3. มัธยมศึกษาตอนต้น                                 (   ) 4. มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

(   )  5. อนุปริญญา/ปวส.                                     (   ) 6. ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

(   )  7. สูงกว่าปริญญาตรี (   ) 8. อื่นๆ ระบุ

................................. 

3. อาชีพหลัก 

(   )  1. เกษตรกรรม                                            (   ) 2. ค้าขาย 

(   )  3. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                              (   ) 4. ธุรกิจส่วนตัว 

(   )  5. งานบ้าน / ช่วยเหลือ

งานในครอบครัว  

(   ) 6. รับจ้าง                                                     

(   )  7. อื่น ๆ (ระบุ) 

......................... 

 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน......................บาท 

5. สิทธิในการรักษาพยาบาลของท่าน 

(   )  1. เบิกได้                                                     (   ) 2. ประกันสังคม 

(   )  3. บัตรประกันสุขภาพ                                   (   ) 4. ช าระเงินเอง 
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(   )  5. อื่น ๆ (ระบุ) 

................................ 
 

6. ความสะดวกในการเดินทางมาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลแห่งนี้  

 ค าชีแ้จง   โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้องในแต่

ละข้อ 
 

รายการ ใช ่ ไมใ่ช ่

1. สถานบริการฝากครรภ์หาได้ง่าย   

2. สถานบริการฝากครรภ์อยู่ไม่ไกล   

3. การเดินทางมาฝากครรภ์สะดวก   

4. ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน   

5. ใช้เวลาในการรอรับบริการตรวจครรภ์ไม่นาน   

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2  ความรู้เกี่ยวกับการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์ 

ค าชีแ้จง  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าถูกต้องในแต่ละ

ข้อ 

รายการ  ใช ่ ไมใ่ช ่ ไม่

ทราบ 

1. อาการเริ่มแรกของการตั้งครรภ์  คือ การขาด    
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ประจ าเดือน 

2. หญิงต้ังครรภ์ต้องการพลังงานและสารอาหาร

เท่ากับคนปกติ 

   

3. หญิงต้ังครรภ์ทุกคนควรมาฝากครรภ์ครั้งแรกทันที  

เม่ือทราบว่าต้ังครรภ์ 

   

4. การฝากครรภ์คือการขึ้นทะเบียนเพ่ือจองสถานที่

คลอด 

   

5. ในการต้ังครรภ์แต่ละครั้ง ไปฝากครรภ์อย่างน้อย 1 

ครั้งก็เพียงพอ 

   

6. ควรฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น 

ถ้าไม่มีอาการ 

    ผิดปกติก็ไม่ต้องมาฝากครรภ์ก็ได้ 

   

7. เม่ือฝากครรภ์ จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน

บาดทะยักอย่างน้อย 2 เข็ม 

   

8. เม่ือทารกในครรภ์ไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยลง ควรรีบไป

พบแพทย์ก่อนนัดหมาย 

   

9. ในระยะต้ังครรภ์เม่ือมีน้ าเดินโดยไม่เจ็บครรภ์  ไม่

ต้องรีบไปพบแพทย์     

    ควรรอให้เจ็บครรภ์เสียก่อน 

   

10. เม่ือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างมาก ควรไปพบ

แพทย์  เพราะไม่ใช่ 

     อาการแพ้ท้องธรรมดา 

   

ส่วนที ่3  ทัศนคติต่อการต้ังครรภ์และการฝากครรภ์  

ค าชีแ้จง   โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ

ท่านในแต่ละข้อ 

รายการ  เหน็

ดว้ย 

ไม่

แนใ่จ 

ไม่

เหน็

ดว้ย 

1. ท่านรู้สึกดีใจเมื่อทราบว่าต้ังครรภ์    
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2. การตั้งครรภ์ท าให้ชีวิตท่านยุ่งยากมากขึ้น    

3. การตั้งครรภ์ท าให้สุขภาพทรุดโทรม    

4. ทารกในครรภ์เป็นแรงกระตุ้นและก าลังใจในการ

สร้างความมั่นคง 

    ให้กับครอบครัวท่าน 

   

5. การตั้งครรภ์เป็นเรื่องธรรมชาติ  ไม่จ าเป็นต้องไป

ฝากครรภ์ 

   

6. ท่านรู้สึกม่ันใจในการคลอดมากขึ้นเม่ือมาฝากครรภ์    

7. การฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์หรือตามนัด จะเป็น

ผลดีต่อทารกในครรภ์ 

   

8. การรับประทานยาบ ารุงขณะต้ังครรภ์จะท าให้เด็ก

ตัวโตและคลอดยาก 

   

9. การฝากครรภ์จะท าให้ท่านได้รับประโยชน์ต่อการ

คลอด 

   

10. การฝากครรภ์ท าให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตนในระยะต้ังครรภ์ 

   

11. เม่ือครรภ์แรกปกติ  ครรภ์ต่อไปไม่จ าเป็นต้องไป

ฝากครรภ์ 

   

12. ไม่จ าเป็นต้องไปฝากครรภ์ทุกครั้งตามนัด เพราะ

ถึงอย่างไรก็มาคลอดท่ีโรงพยาบาลได้ 

   

 

ส่วนที ่4 แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ 

ค าชีแ้จง โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับการสนับสนุนจากสามี

และญาติของท่านในแต่ละข้อ 
 

รายการ  ใช ่ ไม่ ไมใ่ช ่
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แนใ่จ 

1. สามีท่านดีใจมากเม่ือทราบว่าท่านต้ังครรภ์    

2. สามีเห็นด้วยกับการมาฝากครรภ์    

3. สามีไม่เคยช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระงานบ้าน

ของท่าน 

   

4. สามีพูดคุยหรือซักถามเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ของ

ท่านเป็นประจ า 

   

5. สามีไม่เคยช่วยจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ส าหรับ

ท่านและทารก 

   

6. สามีไม่เคยปลอบใจหรือให้ก าลังใจท่าน  เมื่อท่าน

มีเรื่องไม่สบายใจ 

   

7. สามีให้การช่วยเหลือท่านด้านการเงิน    

8. สามีไม่มีเวลาให้ท่านเลยในระหว่างท่ีท่าน

ต้ังครรภ์ 

   

9. ญาติแนะน าและสนับสนุนให้ท่านมาฝากครรภ์    

10. ญาติจะคอยช่วยเหลือและให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตน 

     ในระหว่างตั้งครรภ์เสมอ 

   

11. เม่ือมีเรื่องไม่สบายใจ  ท่านไม่สามารถปรึกษา

กับญาติได้ 

   

12. เม่ือเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และ

การคลอด   

      ท่านไม่สามารถขอค าแนะน าจากญาติได้ 

   

 

ส่วนที ่6  พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์ 

ค าชีแ้จง  โปรดกา   ลงในช่องที่ท่านได้ปฏิบัติในชว่งที่ท่านตัง้ครรภใ์น

ครัง้นี ้
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               ทุกวัน            หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน 

               เป็นประจ า      หมายถึง  ปฏิบัติ 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 

               นาน ๆ ครั้ง     หมายถึง  ปฏิบัติน้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

               ไม่เคยเลย       หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติเลย 

 

รายการ  ไม่

เคย

เลย 

นาน 

ๆ 

ครัง้ 

เปน็

ประจ า 

ทกุ

วนั 

1. ท่านรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์  เช่น 

หมู ไก่ ปลา เนื้อ 

    

2. ท่านรับประทานผลไม้ทุกมื้อ      

3. ท่านรับประทานเครื่องในสัตว์  เช่น  ตับ 

ปอด 

    

4. ท่านดื่มชา  หรือกาแฟ      

5. ท่านดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว     

6. ท่านชอบใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจ า     

7. ท่านใส่ชุดคลุมท้องที่มีลักษณะรัดรูป     

รายการ  ไม่

เคย

เลย 

นาน 

ๆ 

ครัง้ 

เปน็

ประจ า 

ทกุ

วนั 

8. ท่านนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 

ชั่วโมง 

    

9. ท่านฟังเพลง     

10. ท่านท างานหนัก     

11. ท่านออกก าลังกาย เช่น เดินเล่น หรือออก

ก าลังกายเบา ๆ  

    

12. ท่านปฏิบัติกิจทางศาสนา เช่น ไปวัด หรือ

มัสยิด 

    

13. ท่านสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกาย 

    

14. ท่านไปฝากครรภ์ตามนัด     
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15. ท่านสูบบุหรี่  และหรือดื่มเหล้าขณะ

ต้ังครรภ์ 

    

    ขอขอบคณุที่ทา่นไดใ้หค้วามรว่มมอืในการตอบค าถามในครัง้นี้ 
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  แบบบนัทึกขอ้มลูการฝากครรภ์ 

(ส าหรบัเจา้หนา้ที่เปน็ผู้ซกัถาม และกรอกข้อมลูเท่านัน้) 

1. การตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครรภ์ท่ี                ....................... 

2. ฝากครรภ์ท้องนี้ครัง้แรกเม่ืออายุครรภ์      ……..………….สัปดาห์  

3. เหตุผลของการมาฝากครรภ์ล่าช้า  (เฉพาะผมูาฝากครรภเมื่ออายคุรรภ

มากกวา่ 12 สัปดาห 

 และตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 

(   ) 1. ไม่ทราบว่า

ต้ังครรภ์  

(   ) 2. ไม่ทราบว่าควรจะมาฝาก

ครรภ์เม่ือไร 

(   ) 3. ไม่ว่าง                               (   ) 4. โรงพยาบาลอยู่ห่างไกล 

(   ) 5. อื่นๆ ระบุ

................................. 

 

4. ฝากครรภ์ครบตามก าหนดอายุครรภ์หรือไม่ 

(   ) 0. ไม่ครบ  (   ) 2. ครบ 

5. ก่อนต้ังครรภ์ครั้งนี้  ท่านได้วางแผนการมีบุตรไว้ล่วงหน้าหรือไม่ 

(   )  0. ไม่ได้วางแผน                                                     (   ) 1. วางแผน 

6. สถานท่ีท่านตัดสินใจจะไปคลอดในการตั้งครรภ์ครั้งนี้คือ 

(   )  1. โรงพยาบาลแห่ง

นี้  

(   ) 2. โรงพยาบาลอื่นๆ ของรัฐ

คือ…………….. 

(   )  3. โรงพยาบาล

เอกชน                           

(   ) 4. อื่น ๆ ระบุ

..................................                                         

7. ภาวะแทรกซ้อนระหวา่งการตัง้ครรภ์ 

(   )  1.  ไม่มี                                          (   ) 2. มี  คือ

.......................................... 
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8. จ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน            .......................คน 

 

 
 

 

  

 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

 


