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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะซ�้าต่อ

พฤตกิรรมการป้องกนัการตดิเชือ้ในทางเดนิปัสสาวะของหญงิตัง้ครรภ์ กลุม่ตวัอย่างเป็นหญงิตัง้ครรภ์ทีม่ารบับรกิาร ณ โรงพยาบาล

พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 50 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 คน เครื่องมือการวิจัย

ประกอบด้วย โปรแกรมการป้องกนัการตดิเชือ้ในทางเดนิปัสสาวะซ�า้ แบบสอบถามและแบบบันทกึข้อมลูทัว่ไป และแบบสอบถาม

พฤตกิรรมการป้องกนัการติดเชือ้ในทางเดนิปัสสาวะของหญงิตัง้ครรภ์ มค่ีาความเชือ่มัน่ .80 ด�าเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Chi-square test, Fisher’s exact test, independent t-test, Mann-Whitney U test, paired t-test และ ANCOVA

 ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ

สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 12.520, p < .001) และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(F = 39.870, p < .001)
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า พยาบาลแผนกฝากครรภ์ควรน�าโปรแกรมการป้องกนัการตดิเช้ือในทางเดนิปัสสาวะซ�า้

ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมหญิงต้ังครรภ์ให้มีพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะที่เหมาะสม เพ่ือป้องกัน

การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ�้า

ค�ำส�ำคัญ:  พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ  หญิงตั้งครรภ์

Abstract

 This quasi-experimental research aimed to determine effect of preventing recurrent urinary tract 

infection (rUTI) program on preventive behavior of UTI among pregnant women. Participants were 50 

pregnant women who received service at Prapokklao Hospital, Chanthaburi Province and were equally 

divided into an experimental group (n = 25) and a control group (n = 25). The research instruments 

included the preventing rUTI program, the demographic questionnaire and record form, and the preventive 

behavior of UTI during pregnancy questionnaire with the reliability of .80. The implementation and data 

collection were conducted from June to August, 2018. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, 

standard deviation, Chi-square test, Fisher’s exact test, independent t-test, Mann-Whitney U test, paired 

t-test, and ANCOVA.

 The research results revealed that after the experiment, the experimental group had statistically significant 

higher mean score of preventive behavior of UTI than that of before the experiment (t = 12.520, p < .001) 

and higher than that of the control group (F = 39.870, p < .001). 

 This research suggests that antenatal care nurses should apply this preventing rUTI program to care 

for pregnant women. This would promote pregnant women to have appropriate preventive behavior of 

UTI in order to prevent UTI or rUTI.

Keywords:  Preventive behavior of urinary tract infection,  Pregnant women

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายขณะต้ังครรภ์ส่งเสริมให้

เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection 

[UTI]) และการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะซ�้า (recurrent 

urinary tract infection [rUTI]) ได้ เนื่องจากขณะตั้งครรภ์ 

ร่างกายมีการผลติฮอร์โมน progesterone มาก ท�าให้ความตงึตวั

ของท่อไตและกระเพาะปัสสาวะลดลง เกิดการขยายตัวของ

ท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ ส่งผลให้ปัสสาวะสามารถคั่งค้าง

อยู่ในท่อไตและกระเพาะปัสสาวะมากกว่าปกติ นอกจากนี้

ปรมิาณเลอืดทีเ่พิม่ขึน้ขณะตัง้ครรภ์จะไหลผ่านไตมากข้ึน ไตจงึ

ไม่สามารถกรองสารอาหารที่มีอยู่ในเลือดกลับคืนสู่ร่างกาย

ได้หมด จึงอาจท�าให้มกีลโูคส โปรตีน และกรดอะมิโน หลดุลอด

ออกมาอยูใ่นปัสสาวะ ส่งเสรมิให้เช้ือโรคเจรญิในปัสสาวะ อกีท้ัง

ขณะตั้งครรภ์ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท�างานลดลง เม่ือ

เชือ้โรคเข้าสูท่างเดนิปัสสาวะจงึท�าให้เกดิ UTI ได้ง่าย (กนกวรรณ 

ฉันธนะมงคล, 2559; Likis, 2017)

 UTI และ rUTI ขณะต้ังครรภ์ส่งผลกระทบต่อหญิง

ตั้งครรภ์และทารก โดยผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ คือ หาก

หญงิตัง้ครรภ์เป็น UTI หรือ rUTI แบบไม่มอีาการแล้วไม่ได้รบั

การรักษา อาการอาจรุนแรงจนกลายเป็น UTI หรือ rUTI แบบ

มีอาการได้ (Ullah & Ahmed, 2010) นอกจากนี้ UTI และ 

rUTI ขณะต้ังครรภ์ยังท�าให้อัตราการคลอดทารกก่อนก�าหนด


