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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม

การเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์ และ

อทิธพิลของการได้รับข้อมลู การรบัรูป้ระโยชน์ และการรับรู้ 

อุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามี 

ก่อนภรรยาตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวก

จ�านวน 85 ราย คือสามีของสตรีตั้งครรภ์แรกที่ภรรยามา

รบับรกิาร ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป การรับรู ้

ประโยชน์ การรบัรูอ้ปุสรรค การได้รบัข้อมลู และพฤตกิรรม

การเตรียมความพร้อม มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .72 .79 

.74 และ .87 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา

และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวจัิยพบว่า พฤตกิรรมการเตรียมความพร้อม

ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.47 (SD = 2.2) ซึ่งอยู่

ในระดับดี พฤติกรรมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุดคือ การงดหรือลด

ใช้สารเสพติด (ร้อยละ 95.3) และพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 

น้อยที่สุดคือ การฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (ร้อยละ 34.1) 

การได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรค 

สามารถร่วมกันท�านายพฤติกรรมการเตรียมความพร้อม

ของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 19.9 (R2  = .199, 

F
3,81

 = 6.72, p < .01) ปัจจัยท�านายปัจจยัเดยีวทีม่นียัส�าคญั 

ทางสถติคิอืการได้รับข้อมลูจากหลายแหล่งเก่ียวกับการเตรียม 

ความพร้อมของสามก่ีอนภรรยาตัง้ครรภ์ (β = .29, p < .01) 

พยาบาลทีใ่ห้การดแูลสุขภาพของคู่สมรสก่อนภรรยาตัง้ครรภ์ 

ควรให้ความส�าคัญกับการให้ข้อมูลแก่สามีเพื่อการเตรียม

ความพร้อมก่อนภรรยาตั้งครรภ์

ค�าส�าคัญ: สามีของสตรีตั้งครรภ์ พฤติกรรมการเตรียม 

ความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ การได้รบัข้อมลู การรบัรู้ประโยชน์ 

การรับรู้อุปสรรค 

Abstract

 The purpose of this research is to examine 

health behavior preparedness of pregnant  

women’s husbands and determine influencing of 

information received, and perceived benefits  

and barriers on health behavior preparedness of 

pregnant women’s husbands. A convenience 

sampling was used to recruit 85 husbands of 

preconception women, of which attended  

antenatal clinic at a private hospital. Data  

collection was carried out by using questionnaires 

of a demographic data, the perceived benefits, 

the perceived barriers, the information received, 

and the health behavior preparedness. Their  

reliabilities were .72, .79, .74, and .87, respectively. 

Data were analyzed by using descriptive statistic 
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and standard and multiple regression analysis. 

 The results showed that the sample had 

mean score of health preparatory behavior of 6.47 

(SD = 2.2), which was at a high level. The most 

practical behavior was abstinence of addictive 

substances (95.3%), and the least was received 

Hepatitis B vaccination (34.1%). Information  

received and perceived benefits and barriers  

were together accounted for 19.9% of variance 

prediction of health preparatory behaviors of the 

husbands (R2 = .199, F
3,81

 = 6.72, p < .01). The only 

significant predictor was Information received  

from various sources about preparatory behavior 

of husband before his wife became pregnant  

(β = .29, p < .01). Nurses who are responsible for 

caring health of a couple before having pregnant 

should pay more attention on giving related  

information to husbands for preparedness for 

preconception.   

Keywords: Husbands of pregnant women,  

Preconception care, Information Received,  

Perceived Benefits, Perceived Barriers 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 การตั้งครรภ์ถือว่าเป็นการให้ก�าเนิดชีวิตใหม่ ซึ่ง 

ทัง้สตรีตัง้ครรภ์และสามมีคีวามคาดหวงัให้ทารกทีก่�าลงัจะ

เกิดมามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ อย่างไรก็ดีตั้งแต่ระยะ

ก่อนการตั้งครรภ์อาจมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่อาจ

เกิดจากฝ่ายสามีหรือภรรยา เช่น โรคที่ถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถ

ถ่ายทอดจากสามีไปสู่ภรรยาและทารกในครรภ์ได้ ซึ่งใน

ปัจจุบันพบว่ายังมีอยู่ ถึงแม้จะลดลงตามล�าดับ ดังเช่น 

รายงานสถติขิองประเทศไทยพบว่าผูช้ายมกีารตดิเชือ้เอดส์ 

(HIV) ในปี 2555, 2556 จ�านวน 10,332, 11,151 ราย  

ตามล�าดบั จ�านวนผูป่้วยเพศชายท่ีเป็นโรคไวรสัตบัอกัเสบบี

ในปี 2551, 2552 เท่ากับ 3,099, 3,022 ราย ตามล�าดับ 

และทารกได้รับเช้ือเอดส์ (HIV) จากมารดาต่อประชากร 

100,000 คน ในปี 2553, 2554  เท่ากับ 3.28, 3.19 ตาม

ล�าดับ เด็กอายุมากกว่า 1 ปี ได้รับเช้ือไวรัสตับอักเสบบี 

ต่อมารดา 100,000 คน ในปี 2551, 2552 จ�านวน 10,  

16 ราย ตามล�าดับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีทารก 

แรกเกิดเป็นโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับการถ่ายทอดจากบิดา

หรือมารดาประมาณปีละ 12,000 ราย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงและ

โรคดงักล่าวสามารถป้องกนัและลดความรนุแรงได้ตัง้แต่ใน

ระยะก่อนการตั้งครรภ์ ดังน้ัน คู่สามีและภรรยาจึงควรได้

รบัการเตรยีมความพร้อมก่อนการตัง้ครรภ์ของภรรยา เพือ่

ให้มีสภาพร่างกายจิตใจท่ีสมบูรณ์แข็งแรงและลดปัจจัย

เส่ียงต่อการตั้งครรภ์ให้ได้มากที่สุด (Frey, Navarro,  

Kotelchuck & Lu, 2008)

 ปัจจยัเสีย่งก่อนการตัง้ครรภ์ทีส่่งผลกระทบทางลบ

ต่อการตั้งครรภ์ มีสาเหตุได้จากทางทั้งผู้หญิงและผู้ชาย   

ในส่วนของผู ้ชายหรือสามีพบว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ก่อนการตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบท�าให้ลูก 

ผิดปกติจากสเปิร์มที่ไม่ได้คุณภาพสูงถึง 1:100 และอาจ

ท�าให้ทารกมอีาการพกิารทางสมองพฒันาการล่าช้า รปูร่าง

ผิดปกติ ใบหน้าผิดรูป และทารกแรกเกิดน�้าหนักตัว 

น้อยกว่าปกติ (Knezovich & Ramsay, 2012) จากข้อมูล

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

พบว่า การที่สามีของสตรีตั้งครรภ์สูบบุหรี่จะส่งผลต่อ

สุขภาพของผู้ท่ีได้รับควันบุหรี่มือสองโดยเฉพาะในภรรยา

ขณะตัง้ครรภ์และทารกในครรภ์มโีอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน 

ในระหว่างการตั้งครรภ์และคลอดบุตร เช่น ครรภ์เป็นพิษ 

แท้ง คลอดก่อนก�าหนด ทารกน�้าหนักตัวน้อย และ

พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง 

พบว่าผู้ชายที่มีดัชนีมวลกาย ≥25 ส่งผลให้ระดับฮอร์โมน

เทสโทสเตอโรนลดลงท�าให้ได้สเปริม์ที่ไม่มีคุณภาพและ 

ลดปริมาณลงก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยาก (Thai Health 

Promotion Foundation, 2559) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นว่า 

ปัจจยัเสีย่งทีม่สีาเหตมุาจากสามตีัง้แต่ในระยะก่อนตัง้ครรภ์

สามารถส่งผลต่อการต้ังครรภ์ของภรรยาได้ ดังนั้นสาม ี

ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนภรรยาตั้งครรภ์ เพ่ือลด

ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ และให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการตั้งครรภ์

ของภรรยาและยังเป็นการเตรียมความพร้อมจากสามีเพื่อ

เป็นบิดา สิ่งส�าคัญที่สุดยังเป็นการป้องกันโรคและส่งเสริม 

สุขภาพส�าหรับสามีอีกด้วย (Frey et al., 2008)  


