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บทคัดย่อ

 การวจิยัแบบหาความสมัพนัธ์นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ 

ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างอาย ุอายคุรรภ์และความรนุแรง

ของอาการไม่สุขสบายทางกาย กับคุณภาพการนอนหลับ 

ในหญิงตั้งครรภ์ คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ ่ม 

อย่างง่าย คือหญิงตั้งครรภ์ปกติในระยะไตรมาสที่สองและ

ไตรมาสที่สาม จ�านวน 132 คน ที่มารับบริการฝากครรภ ์

ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  

เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2561  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

แบบสอบถามความรุนแรงของอาการไม่สุขสบายทางกาย

ขณะตั้งครรภ์ และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ มี

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 และ .81 ตามล�าดับ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน 

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.7 มี

คุณภาพการนอนหลับไม่ดี ความรุนแรงของอาการ 

ไม่สุขสบายทางกายมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติกับคุณภาพการนอนหลับ (r = .533, p < .01) อายุ 

และอายุครรภ์ไม่พบมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอน  

ผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลหน่วยรับฝาก

ครรภ์ควรประเมินและให้การพยาบาลเพื่อลดความรุนแรง

ของอาการไม่สุขสบายทางกายของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อ 

ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับในหญิงต้ังครรภ์โดยเฉพาะ

ระยะไตรมาสที่สองและสามของการตั้งครรภ์

ค�าส�าคัญ: คุณภาพการนอนหลับ หญิงตั้งครรภ์ อาการ 

ไม่สุขสบายทางกายขณะตั้งครรภ์ 

Abstract

 The objective of this correlational research 

was to examine the relationships between  

maternal age, gestational age, severity of physical 

discomfort, and the quality of sleep in pregnant 

women. A simple random sampling was used to 

recruit a sample of 132 women with normal and 

in the second and third trimesters of their  

pregnancy, who received antenatal care at  

Chaophraya Abhaibhubejhr hospital, Prachinburi 

province. Data were carried out from February to 

April 2018. Research instruments included a  

demographic questionnaire, the severity of  

phys i ca l  d i scomfor t  dur ing  p regnancy  

questionnaire, and the Pittsburgh Sleep Quality 

Index (Thai version). Their reliabilities were .85  

and .81, respectively. Data were analyzed by using 

descriptive statistics and Pearson’s correlation 

coefficients.

 The results revealed that 94.7% of the 

total sample had poor sleep quality. Severity of 

physical discomfort was significantly related to 

sleep quality (r = .533, p <.01). However, maternal 

age and gestational age were found no relationship 

with the sleep quality. These findings suggest  

that nurses involving in antenatal care should 

assess and provide a nursing intervention to relief 

severity of physical discomfort in order to enhance 
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sleep quality in pregnant women especially during 

their second and third trimesters.   

Keywords: sleep quality, pregnant women,  

physical discomfort 

ความส�าคัญของปัญหา

 คุณภาพการนอนหลับ เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึก

เพียงพอ และความพอใจต่อการนอนหลับของบุคคล ถ้า

บุคคลมีคุณภาพการนอนหลับที่ดี ก็ท�าให้มีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีและมีความผาสุกในการด�าเนินชีวิต เวลาที่ตื่นหรือ

ปริมาณการนอนหลับท่ีมีผลให้บุคคลนั้น สามารถท�า

กิจกรรมในขณะต่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Gerber, 

Brand, Holsboer-Trachsler, & Puhse, 2009) แสดงถึง

การนอนหลับที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย 

นอกจากนี้คุณภาพการนอนหลับเป็นตัวบ่งช้ีภาวะสุขภาพ

และความผาสุกของประชาชนทั่วไป (Angelone, Mattei, 

Sbarbati, & Di Orio, 2011) ในส่วนของการตั้งครรภ์เป็น

พฒันาการขัน้หนึง่ของสตรีและครอบครวัทีต้่องปรบัตวักบั

การเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านร่างกายและจติสงัคมอย่างมาก

ตลอดระยะเวลา 40 สัปดาห์ โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และการเปลี่ยนแปลง

ของฮอร์โมนในขณะตั้งครรภ์ ท�าให้เกิดอาการไม่สุขสบาย

ทางกาย (Physical discomfort) หลายอย่าง เช่น ปัสสาวะ

บ่อย ปวดหลัง ปวดศีรษะ และขาเป็นตะคริว ซ่ึงอาการ

เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของหญิงตั้งครรภ์  

โดยเฉพาะความรุนแรงท่ีเกิดจะส่งผลกระทบต่อหญิง 

ตั้งครรภ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้านสุขภาพกาย 

(Murray, McKinney, & Murray, 2010) ส�าหรับระยะ

เวลาการนอนหลบัของหญิงตัง้ครรภ์พบว่ามคีวามหลากหลาย 

โดยระยะเวลาการนอนหลับเฉลี่ยในระยะไตรมาสแรก  

7.7-8.7 ชั่วโมง ในช ่วงปลายระยะไตรมาสท่ีสอง 

ความต้องการการนอนหลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากตื่นนอนง่าย

และบ่อย การนอนหลับพักผ่อนจะไม่เพียงพอ ท�าให้

คุณภาพการนอนหลับลดลงร้อยละ 20.3 จนถึงระยะ

ไตรมาสที่สามคุณภาพการนอนหลับลดลงมากขึ้น คือ 

ร้อยละ 30.3 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเมื่อ 

อายขุองหญงิตัง้ครรภ์มากกว่า 30 ปี คณุภาพการนอนหลบั

จะลดลงมากกว่า อายุน้อยกว่า 30 ปี ส่วนด้านอายุครรภ์

น้ัน พบว่า อายุครรภ์มากขึ้นคุณภาพการนอนหลับมักลด

ต�า่ลงอย่างเหน็ได้ชดั ผลกระทบของคณุภาพการนอนหลบั 

ในขณะตั้งครรภ์มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ล้วนมีผล 

กระทบต่อภาวะสขุภาพและคณุภาพชวีติของหญงิตัง้ครรภ์ 

(Costa, Viana, & Aguiar, 2015) โดยเฉพาะด้านร่างกาย

ของหญงิตัง้ครรภ์ นอกจากนัน้ยงัส่งผลกระทบต่อการพฒันา 

ทางด้านร่างกายและสติปัญญาของทารก เช่น ทารกคลอด

ก่อนก�าหนดและน�้าหนักตัวต�่ากว่าเกณฑ์ จะเห็นได้ว่า 

การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการนอนหลับและลดผลกระทบ 

ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสขุภาพของหญงิตัง้ครรภ์และทารกจ�าเป็น

ต้องทราบปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัคุณภาพการนอนหลับ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการป้องกันและดูแลช่วยเหลือ

หญิงตั้งครรภ์ต่อไป (Costa et al., 2015)

 ส�าหรับอาการไม่สุขสบายทางกายที่ เกิดจาก 

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาขณะตั้งครรภ์ ที่เป็นปัจจัย

ส�าคัญซ่ึงที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของ

หญิงตั้งครรภ์ คือ อาการเหนื่อยล้า ปัสสาวะบ่อย ปวดหลัง  

อึดอัดร่างกาย จะเห็นได้ว่าการถูกรบกวนการนอนหลับ 

ในช่วงเวลากลางคืนน้ันท�าให้หญิงตั้งครรภ์รู้สึกอ่อนเพลีย

ในช่วงเวลากลางวันตามมา จากอาการข้างต้นที่กล่าวมา

สามารถเกดิขึน้ได้ตัง้แต่ไตรมาสแรกโดยเฉพาะไตรมาสทีส่าม 

ของการตั้งครรภ์การเปล่ียนแปลงนี้ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์

ตื่นในช่วงกลางดึกร้อยละ1.9 ตื่นกลางดึกมากถึง 3-5 ครั้ง

ต่อคนื การนอนหลับลกึทีล่ดลง และนอนหลบัในระยะสัน้ ๆ  

มากขึน้ จึงท�าให้คณุภาพการนอนหลบัในหญงิตัง้ครรภ์ลดลง 

อย่างต่อเนื่องจนถึงระยะไตรมาสที่สาม (Kamysheva, 

Skouteris, Eleanor, Susan, & Jeannette, 2010; Ko, 

Chang, & Chen, 2010) ซ่ึงผลกระทบของคุณภาพ 

การนอนหลับในขณะตั้งครรภ์ทั้งด้านปริมาณและด้าน

คุณภาพนั้นพบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของหญิงตั้งครรภ์ (Costa et al., 2015) ถ้าหญิงตั้งครรภ์

นอนหลับไม่เพียงพอ จะมีผลด้านลบต่อสุขภาพร่างกาย 

ได้แก่ อ่อนเพลีย มีความต้องการที่จะนอนมากขึ้นในช่วง

กลางวัน ระบบการท�างานของร่างกายท�าหน้าที่ไม่ปกติ  

การไหลเวียนเลือดในร่างกายลดลง ท�าให้เพิ่มความเสี่ยง

ภาวะครรภ์เป็นพิษ และระบบภูมิต้านทานของร่างกาย 

ลดลงจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเจ็บครรภ์

คลอดก่อนก�าหนด (Okun et al., 2011) นอกจากนี้


