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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีแบบบรรยายเชิงหาความสัมพันธ์นี้  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ ์กับ 

ความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ที่ เคยสูญเสียบุตร  

กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวกจ�านวน 111 ราย เป็น

หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติการสูญเสียบุตรจากการตั้งครรภ์ 

และการคลอด ทีม่ารบับริการฝากครรภ์ โรงพยาบาล 3 แห่ง

ในจังหวัดสุพรรณบุรี เก็บรวมรวมข้อมูลเดือนมกราคม-

มนีาคม 2561 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามประวัติทางสูติกรรม แบบ

ประเมินการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ และแบบวัด

ความวิตกกังวลขณะเผชิญ มีค่าความเช่ือม่ันอยู่ระหว่าง 

.82-.95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และพอยท์ไบซีเรียล

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.5 และ 

23.5 มีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง และระดับสูง 

ตามล�าดับ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ

กับความวิตกกังวลขณะเผชิญอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  

(r = -.22, p < .05) ตัวแปรอื่น ได้แก่ อายุครรภ์ของ 

การสูญเสียบุตรในครรภ์ที่ผ ่านมา ระยะห่างระหว่าง 

การตั้งครรภ์ครั้งที่แล้ว อายุครรภ์ปัจจุบัน และการมีภาวะ

แทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ไม่พบมีความสัมพันธ์ ผล 

การศึกษาครั้งนี้ เสนอแนะให้พยาบาลในหน่วยให้บริการ

ฝากครรภ์ มีการประเมินความวิตกกังวลในหญิงตั้งครรภ์ 

ที่เคยสูญเสียบุตร และให้การพยาบาลโดยส่งเสริมให้

ครอบครัว เพื่อน และบุคคลรอบข้างของหญิงตั้งครรภ์ 

ให้การสนับสนุนทางสังคมแก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อลดระดับ

ความวิตกกังวลขณะตั้งครรภ์ในครรภ์ปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ: ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม  

หญิงตั้งครรภ์ เคยสูญเสียบุตร  

Abstract

 The purpose  o f  th i s  desc r ip t i ve  

correlational research was to examine factors 

related to the anxiety of pregnant women with  

a history of pregnancy loss. A convenience  

sampling was used to recruit 111 pregnant  

women with a history of pregnancy loss during 

pre- and natal periods attending antenatal care 

clinics of 3 hospitals, Suphan Buri province. Data 

were collected from January to March 2018.  

Research instruments included a demographic 

questionnaire, the obstetric history questionnaire, 

the Multi-dimensional Scale of Perceived Social 

Support, and the State–Trait Anxiety Inventory. 

Their reliability ranged between .82-.95. Descriptive 

statistics, Pearson’s and Point biserial correlations 

were used to analyze the data.

 The results showed that 49.5 % and 23.5% 
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of the total sample had a moderate and a high 

level of anxiety, respectively. Social support  

was significantly negatively correlated with the 

anxiety (r = -.22, p < .05). However, other factors, 

including, gestational age of previous pregnancy 

loss, interpregnancy interval, gestational age of 

current pregnancy and obstetrical complication 

were no correlation. These findings suggest that 

nurses in antenatal care unit should assess  

anxiety in pregnant women who had a history of 

pregnancy loss and provide nursing care by  

enhancing social support from family, friends and 

other networks for pregnant women in order to 

decrease anxiety during current pregnancy.

Key words: Anxiety, social support, pregnant 

women, history of pregnancy loss  

ความส�าคัญของปัญหา

 การสูญเสียทารกในครรภ์สามารถเกิดข้ึนได้ตลอด

เวลา ซึ่งพบการสูญเสียทารกในครรภ์แต่ละปีท่ัวโลก 22 

ล้านคน อัตราตายทารกแรกเกิด 18.6 ต่อการเกิดมีชีพ 

1,000 คน  อัตราตายทารกแรกเกิด ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 

7.3 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน (World Health  

Organization[WHO], 2018) และในปี พ.ศ. 2552 

ประเทศไทยมีอัตราเกิดไร้ชีพ เท่ากับ 4.0 ต่อการเกิด  

1,000 คน (Charupronprasit, Dumrongchat, Sirirat, 

& Suthiart, 2016) การสูญเสียทารกจากการตั้งครรภ์และ

การคลอด พบได้จาก การแท้งเอง การท�าแท้งที่มีข้อบ่งชี้

ทางการแพทย์ หรอืท้องนอกมดลกู หรอืทารกตายในครรภ์ 

หรือตายคลอด หรือการสูญเสียที่เกิดจากสุขภาพของ

มารดา เช่น มารดาเป็นโรคไต หัวใจ เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง (Loadee, Parisunyakul, & Sriareporn, 2010) 

ที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ 

 การสูญเสียทารกย่อมน�ามาซึ่งความเศร้าโศกและ

ความทกุข์ทรมานทางจติใจ ซ่ึงความเศร้าโศกจากการสญูเสยี 

นั้นเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติ ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เป็น

ที่รัก สิ่งที่คาดหวัง เป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคล ส่งผล 

กระทบต่อความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของมารดา 

ซึ่ง Kubler-Ross and Kesster (2007) ได้แบ่งปฏิกิริยา

เศร้าโศกจากการสูญเสีย (grieving process) เป็น 5 ระยะ 

คอื ระยะที ่1 ปฏเิสธ ไม่ยอมรับว่าเกิดการสญูเสีย ระยะท่ี 2 

โกรธ โดยแสดงความโกรธต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น จะรู้สึก

เสียใจ มีความวิตกกังวลมากขึ้น ระยะที่ 3 ต่อรอง เริ่มรับรู้

การสูญเสีย แต่จะพยายามต่อรองให้มีโอกาสอีกครั้งหรือ 

มีเวลามากกว่านี้ ระยะที่ 4 ซึมเศร้า เป็นระยะพฤติกรรม

แยกตัว แสดงความรู ้สึกเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น  

หมดหวัง หดหู่ ระยะที่ 5 ยอมรับ เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะเดิม 

จะมีความวิตกกังวลลดลง ความซึมเศร้าจะหายไป ซึ่งเป็น

ความเศร้าโศกแบบปกต ิตรงกนัข้าม หากบคุคลไม่สามารถ

ยอมรบัหรอืปรบัตวัต่อการสูญเสียได้ จะเป็นความเศร้าโศก

แบบผดิปกต ิโดยภายหลงัสญูเสยีทารกพบว่า หญงิทีส่ญูเสยี 

ทารกในครรภ์มีความเศร้าโศกอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

ความเศร้าโศกจากการสญูเสียอาจมรีะยะเวลาถงึ 1 ปี และ

ความเศร้าโศกจากการสูญเสียทารกยังส่งผลให้มารดา 

เกิดความวิตกกังวลนานถึง 6 เดือนหลังการสูญเสีย  

(Robinson, 2014) 

 ในการตัง้ครรภ์ครัง้ใหม่ ของหญงิทีเ่คยสูญเสียบตุร

ในการตัง้ครรภ์และการคลอดมคีวามสมัพนัธ์กบัความวติก

กังวล จากการศึกษาของ Gaudet (2010) เกี่ยวกับ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเศร้าโศก ความวิตกกังวลและ

สัมพันธภาพของหญิงตั้งครรภ์หลังจากสูญเสียบุตร พบว่า

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์

ที่เคยสูญเสียบุตรสูงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยสูญเสียบุตร 

และหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่คยสูญเสยีทารกในครรภ์จะมคีวามวติก

กังวลระหว่างการตั้งครรภ์มากกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคย 

สูญเสียบุตร และมีโอกาสเกิดความวิตกกังวลได้สูงกว่า 

หญิงตั้งครรภ์ปกติ (Gong et al., 2013) หญิงตั้งครรภ์ที่

เคยมีประวัติการสูญเสียทารกในครรภ์มีระดับความวิตก

กังวลสูง และมีอัตราการเกิดความวิตกกังวลสูงขึ้น ซึ่งใน

หญงิตัง้ครรภ์ปกตจิะเกดิความวติกกงัวลเกีย่วกบัการต้ังครรภ์ 

อยูแ่ล้ว (Nateetanasombat & Suwannasankha, 2008) 

แต่ในหญิงตั้งครรภ์ที่เคยสูญเสียบุตรจากการตั้งครรภ์และ

การคลอดจะมีความกังวลมากกว่าหญิงตั้งครรภ์ปกติ

 ความวิตกกังวล สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทตาม

ลักษณะท่ีแสดงออก ได้แก่ ความวิตกกังวลแฝง ซึ่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ เกิดจากประสบการณ์ในอดีต 


