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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อตรวจสอบพฤตกิรรมเตรยีมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ (เช่น 
การกนิอาหารทีม่ปีระโยชน์ การกนิกรดโฟลคิ หลกีเลีย่งแอลกอฮอล์และการไมก่นิ
หมาก) และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งในสตรชีาวภฏูานทีม่าฝากครรภ ์วิธีการศึกษา: กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นสตรทีี่มาฝากครรภ์คร ัง้แรกที่โรงพยาบาลศูนย์แห่งชาตจิกิม ีวงัชุก 
ประเทศภฏูาน จ านวน 90 คน โดยเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก การเกบ็รวบรวม
ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย
แบบสอบถามขอ้มูลสว่นบุคคลและขอ้มูลทางการแพทย์ แบบวดัการวางแผนการ
ตัง้ครรภ์ของลอนดอน แบบสอบถามความรูเ้กี่ยวกบัการเตรยีมความพรอ้มก่อน
ตัง้ครรภ์และแบบสอบถามพฤตกิรรมเตรยีมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ วเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา สมัประสิทธิส์หสมัพันธ์แบบเพียร์สนั สัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธพ์อยซไ์บซเีรยีลไคสแควร ์และการทดสอบของฟิชเชอร์ ผลการศึกษา: 
พบว่าร้อยละ 82.2 ของสตรกีลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเตรยีมความพร้อมก่อน
ตัง้ครรภ์อย่างน้อยหนึ่งพฤตกิรรม แต่เมื่อวเิคราะห์รายพฤติกรรมพบว่ามีการ
ปฏบิตักินัน้อยและหลากหลาย โดยการกนิกรดโฟลคิก่อนทีจ่ะตัง้ครรภเ์พยีงรอ้ยละ 
4.4 (n = 4) กนิอาหารทีม่ปีระโยชน์รอ้ยละ 23.3 (n = 21) และกนิหมาก (รอ้ยละ 
68.1, n = 32) พฤติกรรมเตรียมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์โดยรวมสมัพันธ์กับ
ความรู้เกี่ยวกับการเตรยีมความพร้อมก่อนตัง้ครรภ์ (r = 0.22, P = 0.04) และ
ความตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ (r = 0.46, P < 0.001) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิเมื่อ
วเิคราะห์แต่ละพฤตกิรรมพบวา่ความตัง้ใจในการตัง้ครรภ์เป็นปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนตัง้ครรภ์หลายพฤตกิรรม สรปุ: ผลการศึกษา
เสนอแนะว่าควรมกีารจดักิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่งเสรมิให้สตรมีีพฤตกิรรม
เตรยีมความพร้อมก่อนทีจ่ะตัง้ครรภ์ในทุกดา้น โดยเน้นใหส้ตรมีคีวามรูเ้กี่ยวกบั
การเตรยีมความพรอ้มก่อนตัง้ครรภแ์ละมกีารวางแผนการตัง้ครรภเ์ป็นอยา่งด ี  

ค าส าคญั: พฤตกิรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนตัง้ครรภ์, กรดโฟลคิ, สตรตีัง้ครรภ ์
ความรู,้ การกนิอาหารทีม่ปีระโยชน์, แอลกอฮอล ์
 
 
 
 
 

Abstract 

Objective: To examine the preconception health behaviors (e.g. healthy 
eating, folic acid consumption, alcohol avoidance and no chewing of betel 
nut) and associated factors among Bhutanese pregnant women. Methods: 
A convenience sample of 90 pregnant women visiting the antenatal care 
clinic for the first booking visit at Jigme Dorji Wangchuk National Referral 
Hospital in Bhutan participated in this study. Data were collected through a 
face-to-face interview using the structured questionnaires that consisted of 
Personal and Medical Information Questionnaire, London Measure of 
Unplanned Pregnancy, Preconception Care Knowledge Questionnaire, and 
Preconception Health Behavior Questionnaire. Descriptive statistics, 
Pearson’s product moment correlation, Point Biserial correlation, Pearson’s 
Chi-square and Fisher’s exact test were used to describe the demographic 
data and examine the relationships. Results: 82.2% of the women adopted 
at least one of the preconception health behaviors, but few with varied 
findings were reported for each behavior examined. Preconceived folic acid 
consumption was the least behavior adopted (4.4%, n = 4) followed by 
changing to healthy diet (23.3%, n = 6) and chewing of betel nut (68.1%, n 
= 32) even after pregnancy. Overall preconception health behaviors 
showed a significantly positive correlation with the preconception care 
knowledge (r = 0.22, P = 0.04) and pregnancy intention (r = 0.46, P < 
0.001). When each behavior was examined for the four factors, pregnancy 
intention was the only factor associated with most of the behaviors. 
Conclusion: Findings suggest that nursing interventions should aim at 
encouraging women to adopt all aspects of preconception health behaviors. 
Emphasis should be put on improving their knowledge about the behaviors 
and planning for the effective pregnancy.  

Keywords: Preconception health behaviors, folic acid, pregnant women, 
knowledge, healthy diet, alcohol  
 

Introduction 

The concept of active preparation for pregnancy prior to 
conception continues to be a challenge for women all over 
the world. Despite various benefits associated with improving 
women’s health before pregnancy in optimizing pregnancy 
outcomes, many women were found to enter pregnancy in 
less than optimal health and exposed to many health risk 

behaviors, which increases the risk of adverse pregnancy 
outcomes. Additionally, even where strong public health 
programs across the life-courses are in place, they do not 
guarantee that women enter pregnancy in good health.1 
Providing interventions before pregnancy to detect, treat, and 
help women modify behaviors, health conditions, and risk 


