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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรม

การเตรียมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ และอทิธพิลของการรบัรู้ 

ภาวะเส่ียงของการตั้งครรภ์ ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ต่อพฤตกิรรมการเตรยีม 

ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่าง 

คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คือสตรีตั้งครรภ์แรกที่มา

รบับรกิาร ณ แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลศรสีะเกษจ�านวน 

109 ราย ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2560 เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้ภาวะเส่ียงของ

การตั้งครรภ์ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียม

ความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 

.76 - .89 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติ

ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน

 ผลการวจัิยพบว่า พฤตกิรรมการเตรียมความพร้อม

ก่อนตั้งครรภ์โดยรวมอยู่ในระดับต�่า (  ̄X    = 6.7, SD = 2.5, 

คะแนนเต็ม = 16) พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม 

ก่อนตั้งครรภ์ที่มีการปฏิบัติมากคือ การไม่ใช้สารเสพติด 

(ร้อยละ 91.7) และพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัติน้อย คือ 

การรบัประทานกรดโฟลกิ (ร้อยละ 3.7) การรบัรูภ้าวะเสีย่ง

ของการต้ังครรภ์ ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ สามารถร่วมกนัท�านายพฤตกิรรม

การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ได้ 

ร้อยละ 17.8 (Adjusted R2 = .155, F
2,108

 = 7.58,  

p < .001) การรับรู้ภาวะเส่ียงของการตั้งครรภ์มีอิทธิพล

มากที่สุด (β = .292, p < .01) รองลงมาคือความรู้ 

เกี่ยวกับการเตรียม ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ (β = .263, 

p < .05) ผลการวิจัยเสนอแนะว่าบุคลากรทางสุขภาพ 

ควรมีการรณรงค์ให้สตรีมีการรับรู้ถึงโอกาสเกิดภาวะเส่ียง

ของการตั้งครรภ์ มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม

ก่อนต้ังครรภ์ที่ถูกต้อง และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สตร ี

มีการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมก่อน 

ตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง 

ค�าส�าคัญ: สตรีตั้งครรภ์ พฤติกรรมการเตรียมความพร้อม

ก่อนตั้งครรภ์ การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้ 

ทัศนคติ 

Abstract

 The objectives of this research were to 

examine preconception health behaviors and 

determine influencing of perception of pregnancy 

risk, knowledge and attitude toward Preconception 

care (PCC) on preconception health behaviors 

among pregnant women. A simple random  

sampling technique was used to recruit 109  

pregnant women who visited  antenatal care 

clinic at Si SaKet hospital from July to September, 
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2017. Self-report questionnaires of perception of 

pregnancy risk, knowledge and attitude toward 

PCC, and preconception health behaviors were 

used to collect data. Their reliability ranged  

from .76-.89. Data were analysed by using  

descriptive statistics and standard multiple  

regression analysis. 

 The results showed that the overall  

preconception health behaviours were at a low 

level (  ̄X    = 6.7, SD = 2.5, total score = 16).  

Preconception health behaviour that mostly 

practiced was no substance abused (91.7%), and 

the behaviour that was least practiced were folic 

acid intake (3.7%). Perception of pregnancy risk, 

knowledge and attitude toward PCC accounted 

for 17.8% of variance prediction (Adjusted  

R2 = .155, F
2,108

 = 7.58, p < .001). Perceived risk of 

pregnancy had the greatest influence (β = .292,  

p < .01), and followed by knowledge toward PCC 

(β = .263, p < .05). These Findings suggest that 

health care providers should campaign to promote 

women’s perception of pregnancy risk, knowledge 

toward PCC, and organize activities to increase the 

practice of preconception health behavior among 

women. 
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ความส�าคัญของปัญหา

 การตัง้ครรภ์เป็นการให้ก�าเนดิชีวติใหม่ ซึง่ครอบครวั 

มคีวามคาดหวงัให้การต้ังครรภ์นัน้มคีณุภาพ มกีารคลอดที่

ปลอดภัย แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ดูแล

สตรีตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด แต่จาก

รายงานสถติสิาธารณสขุในปี พ.ศ. 2558  ยงัพบอตัราทารก

แรกเกิดน�้าหนักน้อยเท่ากับร้อยละ 10.6 อัตราการตาย 

ของทารกจากความพิการแต่ก�าเนิดและโครโมโซมผิดปกติ

ร้อยละ 1.4  ทารกเป็นซิฟิลิสแต่ก�าเนิด 416 คน และทารก

มีภาวะกระดูกสันหลังแยก 617 คน (Strategy and  

planning division, 2016) จากรายงานสถิติสะท้อนให้

เห็นว่า คุณภาพของงานอนามัยแม่และเด็กในประเทศไทย

ยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญั ดงันัน้ต้องเน้นการดแูล

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ ซึ่ง

ผลลพัธ์การตัง้ครรภ์ทีดี่จะต้องมีการวางแผน โดยการเตรียม 

ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ (Preconception care; PCC) 

(CDC, 2006; Loadee, Sriareporn, & Parisunyakul, 

2010a, b; Bureau of Reproductive Health, 2011; 

WHO, 2013)

 การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เป็นการจัด

บริการดูแลสุขภาพในด้านชีวการแพทย์ พฤติกรรม และ

สังคมส�าหรับสตรีและคู่สมรสตั้งแต่ก่อนการต้ังครรภ์ 

(WHO, 2013)  มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี (CDC, 

2006; Bureau of Reproductive Health, 2011)  

มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภาวะสุขภาพ ลดปัจจัยเส่ียง 

ส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ 

การตั้งครรภ์ทั้งด้านมารดาและทารก (WHO, 2013) ซึ่งมี

งานวิจัยแสดงถึงผลดีดังเช่น การได้รับโฟลิกเสริม 400 

ไมโครกรัมต่อวัน ช่วยลดอัตราการเกิด Neural tube 

defects (Mazz, & Chapman, 2012) สตรีที่ได้รับวัคซีน

หดัเยอรมนัก่อนการตัง้ครรภ์ 3 เดอืน ช่วยลดอตัราการเกดิ

ทารกก่อวิรูปและลดการเกิดโรคหัดเยอรมันในทารก  

(Benjamin et al., 2004) การเลิกสูบบุหรี่ก่อนหรือใน

ระหว่างตั้งครรภ์จะลดการคลอดก่อนก�าหนดร้อยละ 5-7 

องค์การอนามยัโลกจงึแนะน�าให้มนีโยบายในการจดับรกิาร

เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ขึ้น (WHO, 2013)

 การบริการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ใน 

โรงพยาบาลของรฐัหลายแห่งยงัไม่มคีลินกิทีช่ดัเจน ปัจจบุนั

กระทรวงสาธารณสุขได้เหน็ความส�าคัญเกีย่วกับการเตรยีม

ความพร้อมก่อนตั้งครรภ์มากขึ้น จึงจัดท�านโยบายและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ  

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิด

และการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และล่าสุดมีนโยบาย 

จัดท�าโครงการสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามิน

แสนวิเศษ โดยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนจะมีบุตร  

รับประทานยาเม็ดวิตามินรวมเหล็กและกรดโฟลิกโดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลรัฐที่มีคลินิกให้บริการอย่าง

เป็นรปูธรรม  ตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลศรสีะเกษมคีลนิกิให้


