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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงท�านายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ 

ทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบสะดวกจ�านวน 120 ราย โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ 

จากหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูล

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เครือ่งมือวจิยัได้แก่ แบบบนัทกึ

ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความต้องการข้อมูล 

ด้านสุขภาพ แบบสอบถามอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูล

ด้านสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมการแสวงหา

ข้อมลูด้านสขุภาพทางอนิเตอร์เนต็ มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั 

.90, .86, และ .79 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น 

 ผลการศกึษาพบว่า ความต้องการข้อมลูด้านสขุภาพ 

และอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพสามารถ 

ร่วมท�านายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพได้ 

ร้อยละ 48.2 (R2 = .482, F
(2,117)

 = 54.42, p < .001)  

เมื่อเพิ่มปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อายุครรภ์ ล�าดับที ่

ของการตัง้ครรภ์ และภาวะสขุภาพ สามารถร่วมกนัท�านาย

พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 4.6 (R2 = .528, F
(6,113)

 = 21.10, p < .001)  

ดังนั้นพยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพควรประเมิน

ความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ และอุปสรรคในการ

แสวงหาข้อมลูด้านสุขภาพของหญงิตัง้ครรภ์ เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการข้อมูลและลดอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูล

ด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ  

ความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ อุปสรรคในการแสวงหา

ข้อมูลด้านสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์  

Abstract

 This study aimed to examine factors  

predicting health information seeking behaviors 

using the internet among pregnant women.  

A convenience sampling technique was used to 

recruit a sample of 120 pregnant women who 

received antenatal care at a private hospital, 

Bangkok. Data were carried out in May 2018.  

Research instruments included a demographic 

record, the Pregnancy Health Information Need 

scale, the Pregnancy Health Information Barriers 

scale, and the Pregnancy Health Information 

Seeking Behavior scale. Their reliability were .90, 

.86, and .79, respectively. Descriptive statistics and 

hierarchical multiple regression analysis were used 

to analyze the data. 

 The result found that health information 

needs and barriers together accounted for 48.2% 
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of variance prediction (R2 = .482, F
(2,117)

 = 54.42,  

p < .001) of health information seeking behaviors. 

After adding age, gestational age, gravidity, and 

health condition in the second model, the  

prediction increased 4.6% (R2 = .528, F
(6,113)

 = 21.10, 

p < .001). These findings suggest that nurses and 

related health care providers should focus on 

health information needs and assess health  

information barriers of pregnant women to create 

the database that respond to the information 

needs of pregnant women and manage the  

barriers of health seeking information using the 

internet.

Key words: Health information seeking behavior, 

health information need, barriers to health  

information, pregnant women

ความส�าคัญของปัญหา 

 การตัง้ครรภ์เป็นพฒันาการระยะส�าคญัของครอบครวั 

ทีส่่งผลให้หญงิตัง้ครรภ์เกดิความวติกกงัวลและความเครยีด 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตสังคม 

(Nateetanasombat & Suwannasankha, 2008)  

หญิงต้ังครรภ์และครอบครัวจึงพยายามแสวงหาข้อมูล 

เกี่ยวกับสุขภาพของมารดาและทารก เช่น การบรรเทา

อาการไม่สขุสบายต่าง ๆ  และปัจจยัเสีย่งทีอ่าจเป็นอนัตราย

ต่อการตั้งครรภ์ ซึ่งการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ ถือว่า

เป็นวิธีการส�าคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลตนเอง 

ในขณะตั้งครรภ์ ส่งผลให้หญิงต้ังครรภ์เข้าใจสุขภาพของ

ตนเอง มีความวิตกกังวลและความกลัวในขณะตั้งครรภ์ 

ลดลง (Bernhardt & Felter, 2004) รวมท้ังสามารถ 

แก้ไขปัญหาเก่ียวกับสุขภาพในขณะตั้งครรภ์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ น�าไปสู ่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 

ทีเ่กดิขึน้อย่างเหมาะสม มทีศันคตทิางบวกต่อการตัง้ครรภ์ 

และสามารถด�ารงบทบาทการเป็นมารดาได้อย่างเหมาะสม

ต่อไป (Lagan, Sinclair, & Kernohan, 2010)

 ในปัจจบุนั หญงิตัง้ครรภ์ให้ความสนใจในการแสวงหา 

ข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการแสวงหาข้อมูล 

ทางอนิเตอร์เนต็ (Gao, Larsson, & Luo, 2013) เนือ่งจาก

การได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับปัญหา หรือความต้องการของ

หญิงตั้งครรภ์ และมีอุปสรรคในการได้รับข้อมูลจากแพทย์

และทีมสุขภาพ เช่น ไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูล และ

การไม่มีเวลาในการตอบข้อซักถาม เป็นต้น (Lagan et al., 

2010) ร่วมกบัความสะดวกและรวดเรว็ในการเข้าถงึข้อมลู

ทางอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การแสวงหาข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ตยังมีปัญหาในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล 

ความน่าเชือ่ถอืของข้อมูลและผูใ้ห้ข้อมลู ท�าให้หญงิตัง้ครรภ์ 

เกิดความสับสน หรือลังเลสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ  

ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลและมีทัศนคติทางลบต่อภาวะ

สุขภาพและการดแูลสุขภาพของตนเอง (Santis, De Luca, 

Quattrocchi, Visconti, Cesari, Mappa, Nobili,  

Spaqnuolo, & Caruso, 2010) และอาจน�าข้อมูลไปใช้ 

ในการดูแลสุขภาพไม่เหมาะสม 

 จากแนวคิดของ Wilson (2000) ได้อธิบาย 

เก่ียวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพและ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลของบุคคล 

ประกอบด้วย ความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ และ

อุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ 

มีความต้องการด้านสุขภาพ ตามความต้องการขั้นพื้นฐาน 

แต่ถ ้าการแสวงหาข้อมูลน้ัน ไม ่สามารถตอบสนอง 

ความต้องการได้ ก็จะมีการแสวงหาข้อมูลใหม่อีกครั้ง  

ส ่วนอุปสรรคเป็นปัจจัยขัดขวางการแสวงหาข้อมูล 

ของหญิงตั้งครรภ์ โดยมีผลให้ไม่สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของบุคคลได้ จากการศึกษาของ Shieh, 

McDaniel, and Ke (2009) พบว่าความต้องการข้อมูล 

ด้านสุขภาพมีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการแสวงหา

ข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนอุปสรรคในการแสวงหาข้อมูล 

ด้านสุขภาพมีอิทธิพลทางลบ นอกจากนี้ จากการทบทวน

วรรณกรรม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ 

ของหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ อายุ (Carolan, 2007) ล�าดับที่

ของการตั้งครรภ์ (Berhardt & Felter, 2004) อายุครรภ์ 

(Gao et al., 2013) และภาวะสุขภาพ (Johnson & 

Meischke, 1983)

 จากการศึกษาทีผ่่านมาพบการศึกษาวจิยัเกีย่วข้อง

กบัพฤตกิรรมการแสวงหาข้อมลูด้านสุขภาพทางอนิเตอร์เนต็ 

ของหญิงตั้งครรภ์ในต่างประเทศ การศึกษาครั้งนี้จะได้ผล


