
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2560 49

ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนโภชนำกำรของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น*

Factors Predicting Nutritional Health-Promoting Behaviors 

among Pregnant Adolescents

รัตนาภรณ์ ตามเที่ยงตรง, พย.บ.**  Rattanaporn Tamteangtrong, M.N.S

ศิริวรรณ แสงอินทร์, Ph.D.***  Siriwan Sangin, Ph.D.

วรรณี เดียวอิศเรศ, Ph.D.***  Wannee Deoisres, Ph.D.

บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านายน้ี มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้าน

โภชนาการและปัจจัยท�านายพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพ

ด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่น โดยน�าแนวคิด 

การส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์มาใช้เป็นกรอบแนวคิด 

ในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับ

บริการฝากครรภ์ท่ีแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสังกัด

กรงุเทพมหานคร จ�านวน 97 คน เลือกกลุม่ตวัอย่างด้วยวธิี

สุ ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลปลายเดือน 

พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคในการส่งเสริม 

สขุภาพด้านโภชนาการ แบบสอบถามการรบัรูค้วามสามารถ 

ของตนเองในการส ่ง เสริมสุขภาพด ้านโภชนาการ 

แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถาม

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณแบบน�าเข้า

 ผลการวิจัย พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีพฤติกรรม

การส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการอยู่ในระดับดี ตัวแปรที่

ศึกษาทั้งหมด ซึ่งได้แก่ การรับรู้อุปสรรคในการส่งเสริม 

สุขภาพด้านโภชนาการ การรับรู้ความสามารถของตนเอง

ในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ และการสนับสนุน

ทางสังคม สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรม

* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

** พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตากสิน ส�านักการแพทย์ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

*** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การส่งเสรมิสขุภาพด้านโภชนาการของหญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่

ได้ร้อยละ 38.8  (F
3, 93

 = 19.638, p < .001) โดยการรับรู้ 

อุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและ 

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ

ด้านโภชนาการสามารถท�านายพฤติกรรมการส่งเสริม 

สุขภาพด้านโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (ß = -.374, ß = .386, p < .001 ตาม

ล�าดับ) การวิจัยครั้งนี้เสนอแนะให้พยาบาลพัฒนารูปแบบ

การพยาบาล โดยส่งเสริมความสามารถ และลดอุปสรรค

ในการปฏบิตัพิฤตกิรรมการส่งเสริมสขุภาพด้านโภชนาการ 

เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน

โภชนาการที่ดีต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่น พฤติกรรมการส่งเสริม 

สุขภาพด้านโภชนาการ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความ

สามารถ การสนับสนุนทางสังคม

Abstract

 The purposes of this predictive correlational 

research were identify nutritional health-promoting 

behavior and factors predicting nutritional 

health-promoting behavior among pregnant  

adolescents. The Health Promoting Model was 

use as a conceptual framework in the study. The 

samples were 97 pregnant adolescents, who  

attending antenatal care at hospitals under  
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Bangkok Metropolitan Administration. A multi-

stage random sampling was used to recruit the 

sample.  Data were collected from the end of 

May and June 2016. The questionnaires used to 

collect the data composed of demographic data, 

perceived barrier, perceived self-efficacy, social 

support and nutritional health-promoting  

behavior. Descriptive statistics and enter method 

multiple regression were used for data analysis.

 The findings showed that average score of 

nutritional health-promoting behavior among 

pregnant adolescents were a good level. The 

percentage of total variance explained by all study 

variables (perceived barrier, perceived self- 

efficacy and social support) was 38.8 percent  

(F
3, 93

 = 19.638, p < .001). The significant variables 

which predicted nutritional health-promoting 

behavior including perceived self-efficacy and 

perceived barrier (ß = -.374, ß = .386, p < .001, 

respectively). This study suggests that nurse  

should develop a nursing intervention to enhance 

self-efficacy and reduce barrier in order to  

promote nutritional behavior among pregnant 

adolescents.

Keywords: Pregnant adolescents, nutrition 

health-promotion behaviors, perceived barrier, 

perceived self-efficacy, social support

ความส�าคัญของปัญหา 

 การตั้งครรภ์วัยรุ ่นเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่

ส�าคัญ และมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะเสี่ยงทางด้าน

การแพทย์ โภชนาการ สังคม และเศรษฐกิจในหญิงอายุ

น้อยทั่วโลก ที่หลายประเทศให้ความสนใจ (Stang, Story, 

& Feldman, 2005) ทั้งนี้เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังเห็นได้จากรายงาน

อัตราการเกิดมีชีพเฉลี่ยทั่วโลกของมารดาอายุ 15-19 ปี 

พ.ศ. 2549-2553 อยู่ที่ 48.9 ต่อประชากรหญิงกลุ่มอายุ

เดียวกัน 1,000 คน (World Health Organization 

[WHO], 2013) ส�าหรับประเทศไทย จากรายงานสถิติของ

ส�านกัอนามยัเจรญิพนัธุ ์กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

(2557) พบว่า อตัราการคลอดของมารดาอาย ุ15-19 ปี ใน

ปี พ.ศ. 2546 เท่ากับ 39.2 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน 

และเพิ่มสูงถึง 53.4 ต่อประชากรหญิง 1,000 คน ในปี  

พ.ศ. 2556 นอกจากนี้จากสถิติของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข (2555) พบว่า อัตราการตั้งครรภ์ในหญิงที่

มีอายุต�่ากว่า 20 ปี ในปี พ.ศ. 2550-2554 มีร้อยละ 14.2, 

20.7, 17.0, 17.4 และ 17.8 ตามล�าดับ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดไว้ว่า ไม่เกินควร

ร้อยละ 10 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555)

 การตั้งครรภ์วัยรุ่นส่งผลต่อการเกิดปัญหาต่าง ๆ 

รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ 

(Lenders, McElrath, & Scholl, 2000) เนือ่งจากร่างกาย

ยังมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องระหว่าง

การตัง้ครรภ์ ความต้องการพลงังานและสารอาหารระหว่าง

ตั้งครรภ์ที่เพิ่มมากขึ้นท�าให้วัยรุ ่นมีภาวะเสี่ยงทางด้าน

โภชนาการ (Stang, Story, & Feldman, 2005) นอกจากนี้ 

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นยังมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ไม่เหมาะสม โดยวยัรุน่จ�านวนมากในประเทศอตุสาหกรรม

ตั้งครรภ์และมีภาวะโภชนาการไม่ดี เช่น รับประทานขนม

ขบเค้ียวแทนอาหารหลัก ไม่รับประทานอาหารเช้า ชอบ 

รับประทานอาหารจานด่วน และควบคุมน�้าหนักอย่าง 

ไม่ถูกสุขลักษณะ (Stang et al., 2005) Giddens, Krug, 

Tsang, Guo, Miodovnik and Prada (2000) ได้ศึกษา

ภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นไตรมาสที่ 2 และ 

3 ของการตั้งครรภ์ จ�านวน 97 คน โดยใช้แบบบันทึกการ

รบัประทานอาหาร 7 วนั พบว่า ค่าเฉล่ียของการรบัประทาน 

อาหารประเภทพลังงาน เหล็ก ซิงค์ แคลเซียม แมกนีเซียม 

โฟเลท และวิตามินดีและอี ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ 

Yassin, Sobhy and Ebrahim (2004) ได้ประเมินความ

รู้ด้านโภชนาการและรูปแบบการรับประทานอาหารของ

หญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ในประเทศอียปิ 3,000 คน ผลการศกึษา

พบว่า หญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 62 มีความรู้ด้านโภชนาการ 

ไม่ดี และรับประทานอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ

สารอาหารขณะตั้งครรภ์

 หญงิตัง้ครรภ์วัยรุ่นทีม่ภีาวะโภชนาการไม่ดจีะมส่ีง

ผลต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารก (Derbyshire, 


