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º·¤Ñ´Â‹Í
 การวิจัยเชิงพยากรณนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอด
ของสตรีตั้งครรภแรก ศึกษาในสตรีตั้งครรภแรกท่ีมารับบริการฝากครรภ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 

120 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบ
บนัทกึขอมลูทัว่ไป แบบสอบถามทัศนคติตอการผาตดัคลอด แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางองิในการเลือก
ผาตัดคลอด แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการคลอดของตนเอง และแบบสอบถามความตั้งใจเลือกการ
ผาตัดคลอด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ แบบมาตรฐาน
 ผลการวิจัย พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัดคลอด เปนปจจัยเดียวที่สามารถทํานาย
ความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตัง้ครรภแรกไดอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิรอยละ 16.2 (β = .403, F

1,118
 

= 22.851, p < .001) ดังนั้น พยาบาลแผนกฝากครรภควรหากลยุทธในการสงเสริมใหกลุมบุคคลอางอิงให
ตระหนักถึงประโยชนของวิธีการคลอดเอง เพื่อสงเสริมใหสตรีตั้งครรภแรกมีความตั้งใจคลอดบุตรดวยตนเอง
มากกวาการผาตัดคลอด

คําสําคัญ : ทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถของตนเอง ความตั้งใจเลือกผาตัดคลอด

Abstract
 This predictive research aimed to examine factors influencing of elective cesarean section intention 

among primigravida women. Study was primigravidarum receiving antenatal care at Nopparatrajathanee 

hospital. The sample was 120 primigravidarum. Data were collected from April to June 2016. Research

instruments included a demographic record form, the attitude towards cesarean section questionnaire, the 

subjective norms of choosing cesarean section questionnaire, the childbirth self-efficacy questionnaire and 

the intention of selecting cesarean section questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics 

and standard multiple regression analysis.
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 Results revealed that only the subjective norms of choosing cesarean section significant predict 

elective cesarean section intention among primigravida women, explaining 16.2% of variance (β = .403, 
F

1,118 
= 22.851, p < .001). Therefore, nurses an antenatal care should find strategy promote family and 

personal group-health have to realize their values in normal labor for support primigravida women have 

vaginal delivery intention more than elective cesarean section intention.

keywords : attitude, subjective norms, childbirth self-efficacy, intention for cesarean-section

º·¹íÒ
 สถานการณคลอดในปจจุบัน พบวา มีอุบัติ
การณการผาตัดคลอดทั่วโลกสูงกวาที่องคการอนามัย
โลกกําหนดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของการคลอด
ทั้งหมด1 จากการสํารวจอัตราการผาตัดคลอดท่ัวโลก
ในป ค.ศ. 2013 พบวา มีหลายประเทศที่มีอัตราการ
ผาตดัคลอดสูง เชน ตรุก ีเมก็ซโิก อติาลี เกาหลีใต และ
โปแลนด เปนรอยละ 50.4, 45.2, 36.1, 34.6 และ 

32.5 ตามลําดบั2 จากการสาํรวจอตัราการผาตดัคลอด
ในทวีปเอเชีย ค.ศ. 2007 ถึง ค.ศ.2008 พบวา 
ประเทศจนี เวียดนาม และไทย เปนรอยละ 46.2, 35.6 

และ 34.1 ตามลาํดบั3 จากการสาํรวจอตัราผาตดัคลอด
ในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2555 พบวา มีอัตราการ
ผาตัดคลอดสูง รอยละ 32 และ พบวา กรงุเทพมหานคร
มีอัตราการผาตัดคลอดรอยละ 42.6 ซึ่งเปนอัตราการ
ผาตัดคลอดสูงกวาภาคอื่นๆ4

 แมวาการผาตดัคลอดจะเปนวิธีการชวยคลอด
ทีม่ปีระสิทธภิาพ แตกเ็ปนวธิทีีเ่หมาะสมเฉพาะสําหรับ
สตรตีัง้ครรภทีม่ขีอบงช้ีทางการแพทยเทานัน้ ซ่ึงองคการ
อนามัยโลก พบวา อัตราการผาตัดคลอดที่สูงกวารอย
ละ 10 ไมสัมพันธกับการลดอัตราการตายของมารดา
และทารก1 นอกจากนี้ในการผาตัดคลอดจะสงผล
กระทบตอมารดาและทารกทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

เชน เพิม่โอกาสเกิดการแตกของมดลูก เสีย่งตอการตก
เลือดหลังคลอด5 ความผิดปกติเกี่ยวกับการฝงตัวของ
รกในครรภตอไป มีภาวะซึมเศราหลังคลอดมากกวา
สตรีท่ีคลอดเอง ทารกมีภาวะแทรกซอนจากระบบทาง
เดนิหายใจ6 ทารกเสีย่งตอภาวะปอดอกัเสบ7 และทารก

เสี่ยงตอภาวะไดรับรอยถลอก บาดแผล จากอุปกรณ
ทางการแพทยที่ชวยเหลือทารกขณะผาตัดคลอดทาง
หนาทอง8 ดังน้ัน การผาตดัคลอดควรทาํเฉพาะในกรณี
ที่มีขอบงช้ีทางการแพทยเทานั้น
 สาเหตุท่ีทาํใหอตัราการผาตัดคลอดสูง เกดิจาก
ความต้ังใจในการรองขอผาตดัคลอดของสตรีตัง้ครรภ7, 9 

ซึง่เปนสาเหตุนอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในขอบงชีท้างการ
แพทย ความต้ังใจในการเลือกวิธีการคลอดของสตรี
ต้ังครรภนั้น เปนความคิดที่เกิดจากภายในจิตใจที่มี
ความแตกตางกันในแตละบุคคล ความตั้งใจเลือกการ
ผาตัดคลอดเปนพฤติกรรมท่ีสามารถอธิบายไดจาก
ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ที่วา พฤติกรรม สวนใหญ
ของบุคคลจะอยูภายใตการควบคุมของความต้ังใจ 

ซึ่งความต้ังใจของแตละบุคคล จะเปนตัวกําหนดให
กระทาํ หรอืไมกระทาํ พฤตกิรรมนัน้ๆ10 ความต้ังใจใน
การกระทําพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดจาก 3 ปจจยั คอื 

1) ทศันคตติอพฤติกรรม ถาสตรต้ัีงครรภมทีศันคตติอ
การผาตัดคลอดในเชิงบวก เชน เปนวิธีการคลอดที่
สามารถกําหนดวันคลอดไดตามฤกษยาม ไมตองเผชิญ
กบัความเจบ็ปวดจากการเจบ็ครรภคลอด อวยัวะสบืพันธุ
หรอืชองทางคลอดไมไดรบัความเสยีหาย11 และเปนวธิี
การคลอดท่ีไมนากลัวก็จะสงผลใหสตรีตั้งครรภเกิด
ความตั้งใจในการเลือกวิธีการผาตัดคลอด12 2) การ
คลอยตามกลุมอางอิง พบวา กลุมบุคคลที่มีความใกล
ชิดกับสตรีตั้งครรภ ไดแก สามี มารดา เพื่อน และ
บคุลากรทางการแพทย จะมีอทิธพิลตอการเลือกวิธกีาร
คลอดของสตรีตัง้ครรภ11-13 3) การรบัรคูวามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม พบวา สตรีสวนใหญรอยละ 


