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บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิวเิคราะห์แบบย้อนหลัง case-control study มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัสาเหตขุอง

การฝากครรภ์ครัง้แรกล่าช้าของหญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ในชมุชน การศกึษานีใ้ช้ทฤษฎอีทิธิพลสามองค์ประกอบเป็นกรอบแนวคดิ

ในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ หญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อยกว่า 20 ปีที่มารับบริการฝากครรภ์ในพื้นที่รับ

ผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล ในจังหวัดนครปฐม จ�านวน 220 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มศึกษา 

คือ หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ จ�านวน 110 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบ คือ 

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ จ�านวน 110 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความตั้งใจการตั้งครรภ์ แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการมาฝาก

ครรภ์ แบบวดัความรูเ้กีย่วกบัการฝากครรภ์ แบบวัดเจตคตต่ิอการตัง้ครรภ์และการฝากครรภ์ และแบบสอบถามการยอมรบั

การตั้งครรภ์ของคู่สมรส/คู่รัก ครอบครัว และชุมชน โดยมีค่าความเที่ยงครอนบาคอัลฟาอยู่ระหว่าง 0.70-0.97 และแบบวัด

ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ มีค่าคูเดอร์-ริชาร์ดสัน-20 เท่ากับ .81 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาและ Binary Logistic 

Regression ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัสาเหตขุองการมาฝากครรภ์ครัง้แรกช้าของหญงิตัง้ครรภ์วยัรุ่นอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั

ความเชื่อมั่น 95% ได้แก่ การรับรู้ความสามารถในการฝากครรภ์ (OR
adj 

= 9.15, 95% CI = 3.02-27.72) ความรู้เกี่ยวกับ

การฝากครรภ์ (OR
adj

 = 11.81, 95% CI = 4.16–33.50) เจตคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ (OR
adj

= 4.54, 95% CI 

=1.51–13.63) การยอมรับการตั้งครรภ์จากครอบครัว (OR
adj

= 15.37, 95% CI = 5.27-44.80) และการยอมรับการตั้งครรภ์

จากชุมชน (OR
adj

= 18.00, 95%CI= 5.12-63.27) ดังนั้น ในการจูงใจให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมาฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์

แรกท่ีตั้งครรภ์ พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนควรมีการด�าเนินงานเชิงรุก โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและ

สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการฝากครรภ์ทั้งแก่ตัวหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ครอบครัว และชุมชน

ค�ำส�ำคัญ: การฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
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Abstract
A case-control study was designed to address the purpose of the study: to identify determinants of late start 

of antenatal care among pregnant teenagers who living in community. Theory of Triadic Influence was used as a 

theoretical framework. Participants consisted of 220 pregnant adolescents aged less than 20 years old having first 

ANC visit within the first 12 weeks of gestation in Nakornprathom province. The subjects were divided into two 

groups. There were 110 of case group who received antenatal care after 12 weeks of gestation and there were 

110 of control group who received antenatal care services during 12 weeks of gestation. The research instrument 

included the following questionnaires: personal information, Intention of Pregnancy, Perceived Self-efficacy for 

ANC, Knowledge of ANC, Attitude toward Pregnancy and ANC, and Approval of Partner, Family and Community, 

with acceptable Cronbach’s alpha coefficients were between 0.70-0.97. Scale of ANC Knowledge with 

Kruder-Richardson -20 was 0.81. Binary Logistic Regression at 95% confidence level was used for data analysis. 

The results revealed that the significant determinants of late start of antenatal care at 95 % confident interval 

were perceived self-efficacy for ANC (OR
adj

 = 9.15, 95% CI = 3.02-27.72) , knowledge of ANC (OR
adj 

= 11.81, 

95%CI= 11.81, 95% CI = 4.16 - 33.50) , attitude toward pregnancy and ANC (OR
adj

 = 4.54, 95% CI = 1.51–13.63), 

approval of family (OR
adj

 = 15.37, 95% CI = 5.27-44.80) , and community approval (OR
adj

 = 18.00, 95%CI= 5.12-63.27). 

The results show that community nursing practitioners should be proactive: focusing accurate information and 

awareness of early antenatal care among adolescents, family and community. 
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