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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำานาย เพ่ือศึกษาอัตราการผ่านเกณฑ์

การฝากครรภ์คณุภาพ และเพือ่ศกึษาผลของปัจจยัด้านรายได้ครอบครวั การได้รบัการดแูลจากคูค่รอง 

การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ และเจตคติต่อการต้ังครรภ์ 

ต่อการฝากครรภ์คณุภาพของหญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ กลุม่ตวัอย่างเป็นหญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ท่ีมาคลอดและพกัฟ้ืน

หลงัคลอดทีโ่รงพยาบาลชยันาทนเรนทร โรงพยาบาลอทุยัธาน ีและโรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา รวม

จำานวน 125 คน เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบคุคล แบบสอบถามการรบัรู้

ประโยชน์ของการฝากครรภ์ มีค่าความเชื่อมั่น .94 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ 

มีค่าความเชื่อมั่น .84 แบบสอบถามเจตคติต่อการต้ังครรภ์ มีค่าความเช่ือมั่น .78 และแบบบันทึก

การฝากครรภ์ เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ
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 ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีอัตราการผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ คิดเป็น

ร้อยละ 56 และการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (AOR = 2.78, 95% CI = 1.25–6.26, p < .05)

 จากการวิจัยครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลแผนกฝากครรภ์ควรประเมินการรับรู้อุปสรรค

ของการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น และให้คำาปรึกษาแนะนำาในการลดการรับรู้อุปสรรคของ

การฝากครรภ์ เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นฝากครรภ์เป็นไปตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ นำาไปสู่

การมีผลลัพธ์ที่ดีของการตั้งครรภ์

ค�ำส�ำคัญ:  หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  การฝากครรภ์คุณภาพ

Abstract

 This predictive correlational research aimed to examine the qualified antenatal 

care (ANC) visiting rates and to investigate effects of family income, received care 

from partner, perceived benefits of ANC visits, perceived barriers of ANC visits, and 

attitude toward pregnancy on qualified ANC visits among pregnant adolescents. The 

participants were 125 postpartum adolescent mothers at Jainad Narendra Hospital, 

Uthai Thani Hospital, and Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital. The research instruments 

included the demographic questionnaire, the perceived benefit of ANC visit questionnaire 

with the reliability of .94, the perceived barrier of ANC visit questionnaire with the 

reliability of .84, the attitude toward pregnancy questionnaire with the reliability of 

.78, and the ANC visit record form. Data were collected from July to October, 2018. 

Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and binary logistic regression analysis.

 The research results revealed that 56% of pregnant adolescents had met the 

index of qualified ANC visits. Perceived barriers of ANC visits had statistically significant 

influenced the qualified ANC visits (AOR = 2.78, 95% CI = 1.25–6.26, p < .05). 

 This research suggests that ANC nurses should assess pregnant adolescents’ 

perceived barriers of ANC visits and provide them counseling to reduce their perceived 

barriers of ANC visits. As the consequence, pregnant adolescents will have qualified 

ANC visits and gain positive pregnancy outcomes.

Keywords:  Pregnant adolescent,  Qualified antenatal care visits
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 

 วยัรุน่เป็นผูท้ีม่อีาย ุ10–19 ปี (World Health 

Organization [WHO], 2017) อยูใ่นวัยเรยีนและเป็น

ช่วงเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู ่วัยผู ้ ใหญ่ วัยนี้มี

การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

เริ่มมีความต้องการทางเพศและเร่ิมสนใจเพศ

ตรงข้าม อีกทั้งวัยรุ่นสามารถเข้าถึงสื่อที่กระตุ้นให้

เกิดอารมณ์ทางเพศ หากครอบครัวไม่เข้าใจและ

ไม่ดูแลเอาใจใส่วัยรุ่น วัยรุ่นอาจมีเพศสัมพันธ์และ

เกดิการต้ังครรภ์ (กองทนุประชากรแห่งสหประชาชาติ

ประจำาประเทศไทย, 2556) ในปี พ.ศ. 2559 ท่ัวโลก

มีอัตราการตั้งครรภ์วัยรุ ่นคิดเป็นร้อยละ 4.73 

(World Bank Group, 2018) สำาหรบัภาพรวมของ

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 มีอัตราการต้ังครรภ์

วัยรุ ่นคิดเป็นร้อยละ 3.96 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์ของ

กระทรวงสาธารณสขุทีก่ำาหนดว่า ในปี พ.ศ. 2560 ควร

มอีตัราการต้ังครรภ์วยัรุน่ไม่เกนิร้อยละ 4 (กระทรวง

สาธารณสุข, 2560ก) แต่เมื่อพิจารณารายจังหวัด

พบว่า จังหวดัชยันาท อทุยัธาน ีและพระนครศรอียธุยา 

มอีตัราการต้ังครรภ์วัยรุน่สูงกว่าเกณฑ์ของกระทรวง

สาธารณสุขและสูงกว่าภาพรวมของประเทศ โดย

คิดเป็นร้อยละ 4.18, 4.29 และ 4.43 ตามลำาดับ 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2560ข)

 การตั้งครรภ์วัยรุ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กายวัยรุ่น ต่อสุขภาพทารก ต่อภาวะจิตสังคมและ

เศรษฐกจิ ผลกระทบของการตัง้ครรภ์วยัรุน่ต่อสขุภาพ

กายวัยรุ่น ได้แก่ เสี่ยงต่อภาวะโลหิตจาง (ปิยวิทย์ 

เนกขพัฒน์, 2559) ครรภ์เป็นพิษ (Ganchimeg 

et al., 2014) เป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ (ปิยวิทย์ 

เนกขพฒัน์, 2559; มนนัญา ภูแ่ก้ว, 2559) เจบ็ครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด (ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์, 2559; 

มนนัญา ภูแ่ก้ว, 2559; Ganchimeg et al., 2014) 

หรือมภีาวะตกเลอืดหลงัคลอด (กองทนุประชากรแห่ง

สหประชาชาติประจำาประเทศไทย, 2556) ผลกระทบ

ของการต้ังครรภ์วัยรุ่นต่อทารก ได้แก่ ทารกเจริญ

เติบโตช้า ทารกในครรภ์เสียชีวิต หรือทารกนำ้าหนัก

น้อย (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำา

ประเทศไทย, 2556; ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์, 2559; 

มนนัญา ภูแ่ก้ว, 2559; Ganchimeg et al., 2014) 

ผลกระทบของการตั้งครรภ์วัยรุ่นต่อภาวะจิตสังคม

และเศรษฐกิจ คือ หากวัยรุ ่นตั้งครรภ์ในขณะที่

ตนเองยงัไม่พร้อม จะได้รบัแรงกดดนัจากครอบครวั

และสังคม ทำาให้วัยรุ่นเกิดความเครียดที่อาจกลาย

เป็นโรคซมึเศร้า เสีย่งต่อการฆ่าตวัตาย วยัรุน่บางคน

ทอดทิง้ทารกไว้ท่ีโรงพยาบาลหรอืสถานทีส่าธารณะ 

ทำาให้บุตรกลายเป็นเด็กกำาพร้า อีกทั้งรัฐต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นและ

เด็กกำาพร้าที่เกิดจากหญิงวัยรุ่น (ทรงยศ พิลาสันต์, 

2557; มนนัญา ภูแ่ก้ว, 2559) ดัง้นัน้ หญงิต้ังครรภ์

วัยรุ่นจึงควรได้รับการดูแลตลอดการตั้งครรภ์ โดย

ควรฝากครรภ์ครั้งแรกภายในอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ 

และฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์

การตั้งครรภ์ที่ดี

 กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดตัวช้ีวัด

การฝากครรภ์คุณภาพ คือ ให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพอย่างน้อยร้อยละ

60 ของหญงิตัง้ครรภ์วยัรุ่นท้ังหมด ซึง่การผ่านเกณฑ์

การฝากครรภ์คุณภาพ คือ การฝากครรภ์จำานวน

อย่างน้อย 5 ครั้ง ภายในอายุครรภ์ 12, 20, 28, 34 

และ 40 สัปดาห์ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560ก) 

แต่อัตราการฝากครรภ์ตามเกณฑ์การฝากครรภ์

คุณภาพของประเทศไทย ของจังหวัดชัยนาท 

อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา ยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ 

คอื คิดเป็นร้อยละ 53.94, 35.63, 49.60 และ 23.08 

ตามลำาดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560ก) ซึ่งหาก

หญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ 

หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จะได้รับการตรวจ

คดักรองภาวะผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ อีกทัง้หญงิตัง้ครรภ์
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สามารถซักถามปัญหา ได้รับคำาปรึกษาแนะนำา 

ทำาให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม เป็น

การช่วยส่งเสริมสุขภาพของหญิงต้ังครรภ์และทารก

ในครรภ์ นำาไปสูก่ารป้องกนัหรอืลดความรนุแรงของ

ภาวะเสี่ยงในหญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ (สุพร 

แก้วศิริวรรณ, 2556)

 วยัรุ่นเป็นกลุม่ทีค่วรได้รบับรกิารการฝากครรภ์

เร็วและสมำ่าเสมอ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

ขณะตั้งครรภ์ แต่จากรายงานการวิจัยพบว่า หญิง

ตั้งครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่มีการฝากครรภ์ที่ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์การฝากครรภ์คณุภาพ ซึง่นภศพร ชยัมาโย, 

จันทรรัตน์ เจริญสันติ, และพรรณพิไล ศรีอาภรณ์ 

(2559) พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่นมาฝากครรภ์

ครั้งแรกล่าช้า คือ ฝากครรภ์คร้ังแรกเมื่ออายุครรภ์

เฉลีย่ 18.09 สปัดาห์ คิดเป็นการฝากครรภ์ภายหลงั

อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 61.80 ในขณะที่

ปภัสร์สิตา อภิวัฒน์วณิชกุล (2557) พบว่า หญิง

ตั้งครรภ์วัยรุ ่นมาฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าคิดเป็น

ร้อยละ 71 ซ่ึงอาจอธบิายได้จากแนวคดิของกนกวรรณ 

ใจพิงค์ (2554) และของบุญลาภ ทิพย์จันทร์ และ

วันเพ็ญ แก้วปาน (2555) ที่ว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นจึง

เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นำาไปสู่การไม่สนใจ

ดแูลสขุภาพตนเองและทารกในครรภ์ รวมทัง้การรบั

บริการฝากครรภ์ ซึง่การฝากครรภ์เป็นส่วนหนึง่ของ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2011)

 Pender (2011) กล่าวว่า พฤตกิรรมส่งเสรมิ

สุขภาพ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลปฏิบัติจนเป็น

แบบแผนการดำาเนนิชวีติ โดยมเีป้าหมาย คอื การมี

สุขภาพดี แนวคิดน้ีประกอบด้วยมโนทัศน์ 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านคณุลกัษณะของปัจเจกบคุคล ด้านการคดิรู/้

อารมณ์ท่ีเฉพาะเจาะจงกบัพฤตกิรรม และด้านผลลพัธ์

ของการปฏบัิติพฤตกิรรม สำาหรบัการวจิยัครัง้นีเ้ลอืก

ศกึษามโนทศัน์ทัง้ 3 ด้าน ด้านผลลพัธ์ของการปฏบิตัิ

พฤติกรรม คือ การฝากครรภ์คุณภาพ (ทั้งในด้าน

อายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก และจำานวนครั้งของ

การฝากครรภ์ในช่วงอายคุรรภ์ทีก่ำาหนดตามเกณฑ์) 

เป็นตัวแปรตาม โดยมีด้านคุณลักษณะของปัจเจก

บคุคล (รายได้ครอบครวั การได้รบัการดแูลจากคูค่รอง 

และเจตคตต่ิอการตัง้ครรภ์) และด้านการคิดรู/้อารมณ์

ทีเ่ฉพาะเจาะจงกบัพฤตกิรรม (การรับรูป้ระโยชน์ของ

การฝากครรภ์ และการรบัรูอ้ปุสรรคของการฝากครรภ์) 

เป็นตัวแปรต้น เนื่องจากมีหลักฐานเชิงประจักษ์

สนบัสนนุความสมัพนัธ์ของตวัแปรเหล่านีก้บัตวัแปร

การฝากครรภ์คุณภาพ

 รายได้ครอบครวั การได้รบัการดแูลจากคูค่รอง 

การรบัรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรบัรูอ้ปุสรรค

ของการฝากครรภ์ และเจตคติต่อการตั้งครรภ์ 

มคีวามสมัพนัธ์กบัการฝากครรภ์คณุภาพ โดยรายได้

ครอบครวัของหญงิต้ังครรภ์มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

กับการฝากครรภ์คุณภาพทั้งในแง่การฝากครรภ์เร็ว

และจำานวนครัง้ของการฝากครรภ์ (กนกวรรณ ใจพงิค์, 

2554; เดือนเพ็ญ ศิลปอนันต์, 2557; เรณู ศรีสุข, 

2559; Ejeta, Dabsu, Zewdie, & Merdassa, 

2017; Gebremeskel, Dibaba, & Admassu, 

2015; Kisuule et al., 2013) การที่หญิงตั้งครรภ์

มีคู่ครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฝากครรภ์

คณุภาพ (Kaswa, Rupesinghe, & Longo, 2018; 

Muhwava, Morojele, & London, 2016; Njiku, 

Wella, Sariah, & Protas, 2017; Rurangirwa, 

Mogren, Nyirazinyoye, Ntaganira, & Krantz, 

2017) การรับรู ้ประโยชน์ของการฝากครรภ์มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการฝากครรภ์ภายใน

อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (สุวิมล สุรินทรัพย์, 2559) 

การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์มีความสัมพันธ์

ทางลบกบัการฝากครรภ์คณุภาพ (บหุงา มะนาวหวาน, 

ฉวีวรรณ อยู่สำาราญ, และนันทนา ธนาโนวรรณ, 



PA
GE 45

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE  Vol. 31 No. 2 July - December 2020

2559; เอื้อมพร ราชภูติ, จันทรรัตน์ เจริญสันติ,

และกรรณิการ์ กันธะรักษา, 2554) ส่วนเจตคติต่อ

การตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฝาก

ครรภ์คณุภาพ (ศรุตยา รองเลือ่น, ภทัรวลยั ตลงึจติร, 

และสมประสงค์ ศริบิรริกัษ์, 2555; สวุมิล สรุนิทรพัย์, 

2559; Manda-Taylor, Sealy, & Roberts, 

2017)

 จากงานวจิยัทีผ่่านมา ผูว้จิยัพบว่า การศกึษา

ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการฝากครรภ์

คณุภาพในหญงิตัง้ครรภ์วยัผูใ้หญ่ และเป็นการศึกษา

การผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คณุภาพในมติย่ิอย คอื 

อายุครรภ์เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรกตามเกณฑ์ หรือ

จำานวนครั้งของการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ รวมทั้ง

ผูว้ิจยัพบว่ามกีารศกึษาจำานวนน้อยทีศ่กึษาปัจจยัที่

สมัพนัธ์กบัการฝากครรภ์ของหญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ ซึง่

มตีวัแปรทีส่นใจเป็นเพยีงมติเิดยีวของการฝากครรภ์

คุณภาพ คือ อายุครรภ์เมื่อฝากครรภ์คร้ังแรกตาม

เกณฑ์ (นภศพร ชัยมาโย และคณะ, 2559) ทำาให้มี

ผลต่อการไม่ผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คณุภาพ ผูว้จิยั

จงึสนใจศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการฝากครรภ์คณุภาพ

ทัง้ในด้านอายคุรรภ์ทีฝ่ากครรภ์คร้ังแรก และจำานวน

ครั้งของการฝากครรภ์ในช่วงอายุครรภ์ที่กำาหนด

ตามเกณฑ์ ของหญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ในจงัหวดัชยันาท 

อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้เป็นองค์

ความรู้ในการนำาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลให้หญิง

ต้ังครรภ์วยัรุน่มกีารฝากครรภ์อย่างมคีณุภาพตามเกณฑ์ 

อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งของมารดาและทารก

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพือ่ศกึษาอตัราการผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์

คุณภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

 2. เพือ่ศกึษาผลของปัจจยัด้านรายได้ครอบครวั 

การได้รบัการดูแลจากคูค่รอง การรบัรูป้ระโยชน์ของ

การฝากครรภ์ การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ 

และเจตคตต่ิอการต้ังครรภ์ ต่อการฝากครรภ์คณุภาพ

ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

สมมติฐำนกำรวิจัย

 รายได้ครอบครวั การได้รบัการดแูลจากคูค่รอง 

การรบัรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรบัรูอ้ปุสรรค

ของการฝากครรภ์ และเจตคตต่ิอการต้ังครรภ์ มผีลต่อ

การฝากครรภ์คุณภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 การวิจยัครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้กรอบแนวคิดการส่งเสรมิ

สขุภาพของ Pender (2011) โดยศึกษาตวัแปรตาม 

คอื การฝากครรภ์คณุภาพ (แบ่งออกเป็น ผ่านเกณฑ์/

ไม่ผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ) ตามทีก่ระทรวง

สาธารณสขุ (2560ก) กำาหนด และศกึษาตัวแปรต้น

จากมโนทศัน์ 2 ด้าน คอื ด้านคณุลกัษณะของปัจเจก

บุคคล ได้แก่ รายได้ครอบครัว การได้รับการดูแล

จากคู่ครอง และเจตคติต่อการต้ังครรภ์ และด้าน

การคิดรู้/อารมณ์ที่เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม คือ 

การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ และการรับรู้

อุปสรรคของการฝากครรภ์ เนื่องจากมีผลการวิจัย

สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ

ตัวแปรตาม คือ หญิงต้ังครรภ์ท่ีครอบครัวมีรายได้

สูงจะฝากครรภ์เร็วและฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์

การฝากครรภ์คุณภาพ (เรณู ศรีสุข, 2559; Ejeta 

et al., 2017; Gebremeskel et al., 2015) หญิง

ตัง้ครรภ์ทีม่คีูค่รองจะฝากครรภ์ครัง้แรกเรว็ (Kaswa 

et al., 2018; Muhwava et al., 2016; Njiku et al., 

2017) และฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์การฝากครรภ์

คุณภาพ (Muhwava et al., 2016; Rurangirwa 

et al., 2017) การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์

มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการฝากครรภ์ภายในอายุ

ครรภ์ 12 สปัดาห์ หญงิตัง้ครรภ์ทีม่กีารรับรูอ้ปุสรรค

ของการฝากครรภ์ตำ่า (มีอุปสรรคในการฝากครรภ์
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น้อย) จะมาฝากครรภ์ครั้งแรกเร็ว (Mendy, Njie, 

& Sawo, 2018) และมาฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์

การฝากครรภ์คณุภาพ (บหุงา มะนาวหวาน และคณะ, 

2559; เอื้อมพร ราชภูติ และคณะ, 2554) หญิง

ตั้งครรภ์ที่อยากมีบุตรและภูมิใจกับการต้ังครรภ์

จะมาฝากครรภ์ครั้งแรกเร็วภายในอายุครรภ์ 12 

สปัดาห์ (สวุมิล สรุนิทรพัย์, 2559; Manda-Taylor 

et al., 2017) สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้

ดังแผนภาพที่ 1

คุณลักษณะของปัจเจกบุคคล

 1. รายได้ครอบครัว

 2. การได้รับการดูแลจากคู่ครอง

 3. เจตคติต่อการตั้งครรภ์

กำรคิดรู้/อำรมณ์ที่เฉพำะเจำะจงกับพฤติกรรม

 1. การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์

 2. การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์

การฝากครรภ์คุณภาพ

แผนภำพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบหาความสมัพนัธ์

เชงิทำานาย (predictive correlational research)

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรเป็น

หญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ทีม่าคลอดและพักฟ้ืนหลงัคลอด

ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โรงพยาบาลอุทัยธานี 

และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีเกณฑ์

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ 1) มีอายุ 10–19 ปี 

2) มีอายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 37 สัปดาห์ 

นบัถงึวนัคลอด 3) สือ่สารด้วยภาษาไทยได้คล่องทัง้

การพูด การอ่าน และการเขียน และ 4) ยินยอม

เข้าร่วมการวิจัย กำาหนดขนาดตัวอย่างสำาหรับสถิติ

การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสตกิแบบทว ิโดยใช้สตูร

คำานวณขนาดตัวอย่างของ Peduzzi, Concato, 

Kemper, Holford, and Feinstein (1996) คือ 

N = 10k/p เมือ่ N คอื ขนาดตวัอย่าง k คอื จำานวน

ตัวแปรต้น (5 ตัวแปร) และ p คือ สัดส่วนที่น้อย

ที่สุดของประชากรวัยรุ่นที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์

การฝากครรภ์คุณภาพจากผลงานวจิยัทีผ่่านมา ของ

นภศพร ชัยมาโย และคณะ (2559) ได้ค่า p เท่ากับ 

.40 เมื่อแทนค่าในสูตรแล้ว ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง 

125 คน แบ่งออกเป็นกลุม่ตวัอย่างจากโรงพยาบาล

ชัยนาทนเรนทร จำานวน 42 คน จากโรงพยาบาล

อุทัยธานี จำานวน 41 คน และจากโรงพยาบาล

พระนครศรอียธุยา จำานวน 42 คน เลอืกกลุม่ตวัอย่าง

ด้วยวิธีการเลือกแบบสะดวก
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 เครื่องมือกำรวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ มี 5 ชุด ดังนี้

  ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

ผู ้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูล

สำาหรับให้หญงิต้ังครรภ์ตอบ ประกอบด้วยข้อคำาถาม

เกี่ยวกับอายุ ศาสนา การศึกษา อาชีพ รายได้

ครอบครวั การได้รบัการดแูลจากคูค่รอง และสมาชกิ

ในครอบครัว จำานวนทั้งสิ้น 7 ข้อ และข้อมูลสำาหรับ

ให้ผู้วิจัยบันทึก ประกอบด้วยข้อคำาถามเกี่ยวกับ

จำานวนครัง้ของการตัง้ครรภ์ จำานวนครัง้ของการคลอด 

และภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ จำานวนทั้งส้ิน

3 ข้อ รวมจำานวนทั้งสิ้น 10 ข้อ มีลักษณะคำาตอบ

เป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำา

  ชุดที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์

ของการฝากครรภ์ ผู้วิจัยสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 

2 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อสุขภาพของ

มารดา จำานวน 8 ข้อ และด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อ

สุขภาพของทารก จำานวน 4 ข้อ รวมจำานวนทั้งส้ิน 

12 ข้อ มีลกัษณะคำาตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

4 ระดบั จากคะแนน 1–4 ได้แก่ ไม่เหน็ด้วย เหน็ด้วย

น้อย เห็นด้วยมาก และเหน็ด้วยอย่างยิง่ ส่วนเกณฑ์

การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

มีการรับรู้ประโยชน์ในระดับตำ่า (1–1.99 คะแนน) 

ในระดับปานกลาง (2–2.99 คะแนน) และในระดับ

สูง (3–4 คะแนน)

  ชดุที ่3 แบบสอบถามการรบัรูอ้ปุสรรคของ

การฝากครรภ์ ผู้วิจัยสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านเวลา จำานวน 2 ข้อ ด้านค่าใช้จ่าย จำานวน 

2 ข้อ ด้านความคิดเห็น จำานวน 7 ข้อ และด้าน

การเข้าถึงบริการ จำานวน 3 ข้อ รวมจำานวนทั้งสิ้น 

14 ข้อ มีลกัษณะคำาตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า

4 ระดบั จากคะแนน 1–4 ได้แก่ ไม่เหน็ด้วย เหน็ด้วย

น้อย เห็นด้วยมาก และเหน็ด้วยอย่างยิง่ ส่วนเกณฑ์

การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่   

มีการรับรู้อุปสรรคในระดับตำ่า (1–1.99 คะแนน) 

ในระดับปานกลาง (2–2.99 คะแนน) และในระดับ

สูง (3–4 คะแนน)

  ชดุที ่4 แบบสอบถามเจตคตต่ิอการตัง้ครรภ์ 

ผู ้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน

การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย จำานวน 4 ข้อ และด้าน

การเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคม จำานวน 6 ข้อ รวม

จำานวนทั้งสิ้น 10 ข้อ ประกอบด้วยข้อคำาถาม

ทางบวก จำานวน 4 ข้อ และข้อคำาถามทางลบ 

จำานวน 6 ข้อ มีลักษณะคำาตอบเป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 4 ระดับ จากคะแนน 1–4 ของข้อ

คำาถามทางบวก ได้แก่ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย 

เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วนข้อคำาถาม

ทางลบให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม สำาหรับ

เกณฑ์การแปลผลคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ มเีจตคตต่ิอการต้ังครรภ์ในระดบัตำา่ (1–1.99 

คะแนน) ในระดับปานกลาง (2–2.99 คะแนน) 

และในระดับสูง (3–4 คะแนน)

  ชุดที่ 5 แบบบันทึกการฝากครรภ์ ผู้วิจัย

สร้างขึ้นตามนโยบายการฝากครรภ์คุณภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข (2560ก) สำาหรับให้ผู้วิจัย

ใช้บันทึกข้อมูลการฝากครรภ์จากสมุดฝากครรภ ์

เกีย่วกบัการผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ คือ   

มกีารฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง ภายในอายุครรภ์

12, 20, 28, 34 และ 40 สัปดาห์ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์

การฝากครรภ์คณุภาพให้เป็นกลุม่ 1 ส่วนผูท้ีไ่ม่ผ่าน

เกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพให้เป็นกลุ่ม 0 และ

มีคำาถามปลายเปิดเกี่ยวกับเหตุผลของการไม่มา

ฝากครรภ์ การมาฝากครรภ์ล่าช้า และการมาฝากครรภ์

ไม่สมำ่าเสมอ

  สำาหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

นั้น ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของ

การฝากครรภ์ แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของ

การฝากครรภ์ และแบบสอบถามเจตคติต่อการตัง้ครรภ์ 
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ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน ตรวจสอบความตรง

ตามเนือ้หา ซึง่ผูท้รงคณุวุฒเิป็นอาจารย์พยาบาลใน

มหาวทิยาลยั ได้ค่าดชันคีวามตรงตามเนือ้หา (CVI) 

เท่ากับ .83, .93 และ .90 ตามลำาดับ ดำาเนินการ

แก้ไขตามคำาแนะนำา จากนั้นนำาไปทดลองใช้กับ

มารดาวยัรุ่นหลงัคลอดทีโ่รงพยาบาลชยันาทนเรนทร 

ทีม่คุีณสมบติัคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง จำานวน 30 

คน หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของครอนบาช 

ได้ค่าเท่ากับ .94, .84, และ .78 ตามลำาดับ

 กำรพิทักษ์สิทธิกลุ ่มตัวอย่ำง มีดังนี้ 1) 

หลังจากโครงร่างวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบ

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บรูพา (เอกสารรบัรอง เลขที ่06-03-2561 วนัที ่19 

เมษายน 2561) คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัใน

มนุษย์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร (เอกสารรับรอง 

เลขที่ 57/2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561) คณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล

อุทัยธานี (เอกสารรับรอง เลขที่ 10/2561 วันท่ี 

23 กรกฎาคม 2561) และคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

(เอกสารรบัรอง เลขที ่018/2561 วนัที ่15 สงิหาคม 

2561) ผูว้จิยัจงึเริม่เกบ็รวบรวมข้อมลู และ 2) ผูว้จิยั

ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และสิทธิใน

การถอนตัวจากการวิจัย รวมทั้งแจ้งว่าข้อมูลจะ

ได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและนำามาใช้ใน

การวจิยัครัง้น้ีเท่านัน้ โดยจะนำาเสนอข้อมลูในภาพรวม

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขออนุญาต

ดำาเนนิการวจิยัจากผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลชยันาท

นเรนทร ผู้อำานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และ

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าพบ

หวัหน้าหอผูป่้วยหลงัคลอดและเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง

ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์

การวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเตรียมผู้ช่วยผู้วิจัย ซึ่งเป็น

พยาบาลวชิาชพีประจำาหอผู้ป่วยหลงัคลอด โรงพยาบาล

อทุยัธาน ีและโรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา แห่งละ 

1 คน รวมจำานวน 2 คน เพือ่ช่วยเกบ็รวบรวมข้อมลู 

โดยผูว้จิยัอธบิายรายละเอยีดของการวจิยั การคดัเลอืก

กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนเครื่องมือและวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลคนละ

โรงพยาบาล โดยพบกลุ่มตัวอย่างที่หอผู้ป่วยหลัง

คลอด แนะนำาตัว ดำาเนินการพิทักษ์สิทธิกลุ ่ม

ตัวอย่าง (ข้อ 2) ผู้วิจัย/ผู้ช่วยผู้วิจัยบันทึกข้อมูล

การฝากครรภ์ลงในแบบบันทึก ให้กลุ ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถามที่เตียงของตนเอง โดยให้เวลา

ประมาณ 30 นาที จากนั้นผู ้วิจัย/ผู ้ช ่วยผู ้วิจัย

สอบถามเหตุผลของการไม่มาฝากครรภ์ การมา

ฝากครรภ์ล่าช้า และการมาฝากครรภ์ไม่สมำ่าเสมอ 

โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที ทั้งนี้ ดำาเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

ตุลาคม 2561

 กำรวเิครำะห์ข้อมลู ข้อมลูส่วนบคุคล วเิคราะห์

ด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ข้อมลูการรบัรูป้ระโยชน์ของการฝากครรภ์ 

ข้อมลูการรบัรูอ้ปุสรรคของการฝากครรภ์ และข้อมลู

เจตคติต่อการตั้งครรภ์ วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลอัตราการผ่าน

เกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ วิเคราะห์ด้วยสถิติ

ความถี่และร้อยละ ส่วนการหาปัจจัยที่มีผลต่อ

การฝากครรภ์คุณภาพ วเิคราะห์ด้วยสถติกิารวเิคราะห์

การถดถอยโลจิสติกแบบทวิ
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ผลกำรวิจัย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่น 

พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีอายุตำ่าสุด คือ 14 ปี 

และสงูสดุ คอื 19 ปี โดยมีอายุเฉลีย่ 17.58 ปี (SD = 

1.40) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 

98.40 มกีารศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น มากทีส่ดุ

คดิเป็นร้อยละ 48.80 ไม่ได้ประกอบอาชพี มากทีส่ดุ

คดิเป็นร้อยละ 45.60 มรีายได้ครอบครวัเฉลีย่อยู่ใน

ช่วง 10,000–19,999 บาท/เดอืน มากทีส่ดุ คดิเป็น

ร้อยละ 35.20 โดยมีรายได้ครอบครัวเฉลีย่ 16,516 

บาท/เดอืน (SD = 9,651.58) ส่วนใหญ่ได้รบัการดูแล

จากคูค่รอง คดิเป็นร้อยละ 94.40 สมาชกิในครอบครวั

เป็นสามแีละบิดามารดาของตนเอง มากทีส่ดุ คิดเป็น

ร้อยละ 51.20 ส่วนใหญ่ต้ังครรภ์คร้ังแรก คิดเป็น

ร้อยละ 77.60 และไม่มภีาวะแทรกซ้อนขณะตัง้ครรภ์

คิดเป็นร้อยละ 95.20

 2. การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ของ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่น พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่นมี

คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์

โดยรวมในระดับสูง (M = 3.53, SD = .10) เมื่อ

จำาแนกเป็นรายด้าน พบว่า หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นมี

คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์

ทั้ง 2 ด้าน ในระดับสูง คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์

ต่อสุขภาพของมารดา (M = 3.49, SD = .08) และ

ด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อสุขภาพของทารก (M =

3.62, SD = .08)

 3. การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ของ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่น พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่นมี

คะแนนเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์

โดยรวมในระดับตำ่า (M = 1.29, SD = .19) เมื่อ

จำาแนกเป็นรายด้าน พบว่า หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นมี

คะแนนเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์

ทุกด้านในระดับตำ่า ได้แก่ ด้านเวลา (M = 1.22,

SD = .07) ด้านค่าใช้จ่าย (M = 1.21, SD = .02) 

ด้านความคดิเหน็ (M = 1.22, SD = .16) และด้าน

การเข้าถึงบริการ (M = 1.53, SD = .19)

 4. เจตคติต่อการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์

วยัรุน่ พบว่า หญิงตัง้ครรภ์วยัรุน่มีคะแนนเฉลีย่เจตคติ

ต่อการตั้งครรภ์โดยรวมในระดับสูง (M = 3.26, 

SD = .27) เมือ่จำาแนกเป็นรายด้าน พบว่า หญงิตัง้ครรภ์

วยัรุน่มคีะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิอการตัง้ครรภ์ทัง้ 2 ด้าน 

ในระดับสูง คือ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

(M = 3.15, SD = .11) และด้านการเปลี่ยนแปลง

ทางจิตสังคม (M = 3.34, SD = .32)

 5. การฝากครรภ์คุณภาพของหญิงต้ังครรภ์

วยัรุน่ พบว่า หญิงตัง้ครรภ์วยัรุน่มอีตัราการฝากครรภ์

คณุภาพ และอตัราด้านจำานวนครัง้ของการฝากครรภ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ

56 เท่ากัน แต่มีอัตราด้านอายุครรภ์ที่ฝากครรภ์

ครั้งแรกผ่านเกณฑ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 60.80 (เมื่อ

ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสขุได้กำาหนดอตัรา

การผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพไว้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ซ่ึงครอบคลุมทั้งอัตราด้านอายุครรภ์ที่

ฝากครรภ์ครัง้แรก และจำานวนครัง้ของการฝากครรภ์)

 6. ปัจจยัทีม่ผีลต่อการฝากครรภ์คุณภาพของ

หญิงต้ังครรภ์วัยรุ ่น พบว่า การรับรู ้อุปสรรคของ

การฝากครรภ์ เป็นตวัแปรเดียวทีม่ผีลต่อการฝากครรภ์

คุณภาพอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (COR = 2.80, 

95% CI = 1.34–5.85, p < .05) โดยหญิงตัง้ครรภ์

วัยรุ ่นที่มีการรับรู ้อุปสรรคของการฝากครรภ์ตำ่า 

มกีารผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คณุภาพ เป็น 2.80 เท่า

ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีการรับรู ้อุปสรรคของ

การฝากครรภ์สงู เมือ่ควบคมุตวัแปรรายได้ครอบครวั 

การได้รบัการดแูลจากคูค่รอง การรบัรูป้ระโยชน์ของ

การฝากครรภ์ และเจตคติต่อการตัง้ครรภ์ ด้วยวธิกีาร

ทางสถิติ พบว่า การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์

มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (AOR = 2.78, 95% CI = 1.25–6.26, 
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p < .05) คือ เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นทางสถิติ หญิง

ตัง้ครรภ์วัยรุ่นทีม่กีารรบัรูอ้ปุสรรคของการฝากครรภ์

ตำ่า มีการผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ เป็น 

2.78 เท่า ของหญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่นทีม่กีารรบัรูอ้ปุสรรค

ของการฝากครรภ์สูง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (n = 125)

   
   ตัวแปรต้น

                       กำรผ่ำนเกณฑ์กำรฝำกครรภ์คุณภำพ

                          COR (95% CI)        p        AOR (95% CI)        p

รายได้ครอบครัว

    รายได้ตำ่า (≤ 15,000 บาท)

    รายได้สูง (> 15,000 บาท)

การได้รับการดูแลจากคู่ครอง

    ไม่ได้รับ

    ได้รับ

การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์

    รับรู้ประโยชน์ตำ่า (≤ 44 คะแนน)

    รับรู้ประโยชน์สูง (> 44 คะแนน)

การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์

    รับรู้อุปสรรคสูง (> 17 คะแนน)

    รับรู้อุปสรรคตำ่า (≤ 17 คะแนน)

เจตคติต่อการตั้งครรภ์

    เจตคติต่อการตัง้ครรภ์ตำา่ (≤ 34 คะแนน)

    เจตคตต่ิอการตัง้ครรภ์สงู (> 34 คะแนน)

1.00 (reference)

1.68 (.82–3.43)

1.00 (reference)

1.75 (.38–8.18)

1.00 (reference)

  .80 (.39–1.63)

1.00 (reference)

2.80 (1.34–5.85)

1.00 (reference)

1.69 (.82–3.50)

1.00 (reference)

1.80 (.85–3.81)

1.00 (reference)

1.47 (.28–7.75)

1.00 (reference)

  .63 (.29–1.36)

1.00 (reference)

2.78 (1.25–6.26)

1.00 (reference)

1.24 (.54–2.84)

.150

.480

.540

.010

.160

.120

.650

.240

.010

.620

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยัตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 ผลการวจิยัพบว่า หญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่นมอีตัรา

การผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คณุภาพ คดิเป็นร้อยละ 

56 ซ่ึงตำา่กว่าเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสขุ ปี พ.ศ. 

2560 ท่ีกำาหนดเกณฑ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

โดยมอีตัราการผ่านเกณฑ์ด้านอายุครรภ์ทีฝ่ากครรภ์

ครัง้แรก คดิเป็นร้อยละ 60.80 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ทั้งนี้อธบิายได้ว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นร้อยละ 83.20 

อาศยัอยูก่บับดิามารดาของตนเอง เมือ่เกดิการตัง้ครรภ์ 

อาจได้รับการสนับสนุนจากบิดามารดาให้มารับ

บริการฝากครรภ์ครั้งแรกเร็ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาที่พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมาฝากครรภ์
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ครั้งแรกภายหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ คิดเป็น

ร้อยละ 61.80 (นภศพร ชัยมาโย และคณะ, 2559) 

และร้อยละ 71 (ปภสัร์สติา อภวิฒัน์วณชิกลุ, 2557) 

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่นมาฝากครรภ์ล่าช้ากว่าหญิง

ตัง้ครรภ์วยัอืน่เป็น 3.84 เท่า (ประพนัธ์ สนุทรปกาสิต, 

อรุณศรี มงคลชาติ, และจิราพร ชมพิกุล, 2559) 

อย่างไรก็ตาม อัตราการผ่านเกณฑ์ด้านจำานวนครั้ง

ของการฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครัง้ ในช่วงอายคุรรภ์

ทีก่ำาหนดของหญิงตัง้ครรภ์วยัรุน่ คดิเป็นร้อยละ 56 

ซึ่งตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด

อาจมีสาเหตุจากการที่หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 95.20) ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 

อาจรับรู้ว่าหากไม่มีอาการผิดปกติ ไม่จำาเป็นต้อง

ฝากครรภ์ตามนัด ส่งผลให้ไม่ได้ฝากครรภ์ตามนัด

อย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่

พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์

คณุภาพ คิดเป็นร้อยละ 79.50 (ปิยวทิย์ เนกขพฒัน์, 

2559) เก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2555 

ที่มีเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพตำ่ากว่าเกณฑ์ฯ ใน

การวิจัยครั้งนี้ คือ ฝากครรภ์จำานวน 4 ครั้ง ภายใน

อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และเม่ืออายุครรภ์ 26, 32, 

และ 36 สัปดาห์)

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู ้อุปสรรคของ

การฝากครรภ์มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพของ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยหญิงตั้งครรภ์

วัยรุ ่นที่มีการรับรู ้อุปสรรคของการฝากครรภ์ตำ่า 

มกีารผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ เป็น 2.78 เท่า 

ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีการรับรู้อุปสรรคของ

การฝากครรภ์สงู ทัง้น้ีอธบิายได้ว่า หญิงตัง้ครรภ์วัยรุน่

ที่มีการรับรู้ว่าไม่มีหรือมีอุปสรรคต่อการฝากครรภ์

ตำ่า จะทำาให้หญิงต้ังครรภ์มีแรงจูงใจและกำาลังใจต่อ

การฝากครรภ์ และมีการฝากครรภ์ตามนัดอย่าง

สมำ่าเสมอ นำาไปสู่การฝากครรภ์คุณภาพ ส่วนหญิง

ต้ังครรภ์วัยรุ่นที่รับรู้ว่าการฝากครรภ์ทำาให้เสียเวลา 

สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย เสยีรายได้จากการหยดุงาน หรอื

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่นที่ต้องการปกปิดการต้ังครรภ์ 

กลวัว่าผูอ้ืน่จะรู้ว่าตนเองตัง้ครรภ์ จะฝากครรภ์ล่าช้า 

และฝากครรภ์ไม่สมำ่าเสมอ ส่งผลให้หญิงต้ังครรภ์

วัยรุ ่นที่มีการรับรู ้อุปสรรคของการฝากครรภ์สูง 

มกีารฝากครรภ์ไม่ผ่านเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ 

ดังที่ Pender (2011) กล่าวว่า ผู้ที่รับรู้อุปสรรค

ตำ่าต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ มีแนวโน้มที่จะ

ประสบความสำาเร็จในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 

สอดคล้องกับการศึกษาท่ีพบว่า การรับรู้อุปสรรค

ของการฝากครรภ์ตำ่าสามารถทำานายการฝากครรภ์

ครัง้แรกเรว็ (Mendy et al., 2018; Warri & George, 

2020) และอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพมี

ความสมัพนัธ์ทางลบและสามารถทำานายการฝากครรภ์

ครบตามเกณฑ์ (บหุงา มะนาวหวาน และคณะ, 2559) 

แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า การรับรู ้

อุปสรรคของการฝากครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ

การฝากครรภ์ครัง้แรกเรว็ในหญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ (นภศพร 

ชัยมาโย และคณะ, 2559)

 ผลการวจิยัพบว่า รายได้ครอบครวัไม่มผีลต่อ

การฝากครรภ์คุณภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังน้ีอธิบายได้ว่า 

หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96) มีรายได้

ครอบครัวเฉลี่ยน้อยกว่า 40,000 บาท/เดือน ซ่ึง

ถอืว่ามฐีานะค่อนข้างไม่ด ีอย่างไรกต็าม การบรกิาร

ฝากครรภ์เป็นบริการที่รัฐจัดให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ฟร ีโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย ดงันัน้ รายได้ครอบครวั

จึงไม่มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพ สอดคล้อง

กับการศึกษาที่พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับ

การมาฝากครรภ์เรว็ (Ewunetie, Munea, Meselu, 

Simeneh, & Meteku, 2018) และรายได้ไม่สามารถ
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ทำานายการฝากครรภ์เร็ว (Abuka, Alemu, & 

Birhanu, 2016) แต่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Pender (2011) ทีว่่า ปัจจยัส่วนบคุคลด้านเศรษฐานะ

ทางสงัคม นำาไปสูก่ารปฏบิตัพิฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ 

และไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า รายได้มี

ความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์เร็ว (กนกวรรณ 

ใจพงิค์, 2554; Gebremeskel et al., 2015) รายได้

มคีวามสมัพนัธ์กบัจำานวนครัง้ของการฝากครรภ์ครบ

ตามเกณฑ์ (Soe, Chompikul, & Mongkolchati, 

2015) และรายได้สามารถทำานายการฝากครรภ์ครัง้

แรกเร็ว (เรณู ศรีสุข, 2559; Ejeta et al., 2017)

 ผลการวิจัยพบว่า การได้รับการดูแลจาก

คู่ครองไม่มีผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพของหญิง

ตั้งครรภ์วัยรุ่น ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ทั้งนี้อธิบายได้ว่า หญิงต้ังครรภ์วัยรุ ่นส่วนใหญ ่

(ร้อยละ 94.40) ได้รับการดูแลจากคู ่ครอง ซ่ึง

คู ่ครองอาจให้การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องทั่วไปที่

ไม่เกีย่วข้องกบัการฝากครรภ์ ทำาให้การได้รบัการดแูล

จากคูค่รองไม่มีผลต่อการฝากครรภ์คณุภาพ สอดคล้อง

กับการศึกษาที่พบว่า สถานภาพสมรสหรือการมี

คูค่รองไม่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์ครั้งแรก

เรว็ (กนกวรรณ ใจพงิค์, 2554; ประพนัธ์ สนุทรปกาสติ 

และคณะ, 2559) และสถานภาพสมรสหรือการมี

คู่ครองไม่สามารถทำานายการฝากครรภ์คร้ังแรกเร็ว 

(Abuka et al., 2016; Ejeta et al., 2017) แต่

ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Pender (2011) ที่ว่า 

การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวซ่ึงเป็นปัจจัย

ส่วนบุคคล มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า 

การมีคู่ครองมีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์คร้ัง

แรกเร็ว (Gebremeskel et al., 2015; Kaswa

et al., 2018; Muhwava et al., 2016) การมคีูค่รอง

มีความสัมพันธ ์กับฝากครรภ ์ครบตามเกณฑ์ 

(Muhwava et al., 2016; Rurangirwa et al., 

2017) และการมคีูค่รองสามารถทำานายการฝากครรภ์

ครั้งแรกเร็ว (Njiku et al., 2017)

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู ้ประโยชน์ของ

การฝากครรภ์ไม่มผีลต่อการฝากครรภ์คุณภาพของ

หญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่น ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

การวจิยั ทัง้นีอ้ธิบายได้ว่า การรบัรูว่้าการฝากครรภ์มี

ประโยชน์ คอื มผีลดต่ีอสขุภาพของตนเองและทารก

ในครรภ์ อาจไม่ได้ทำาให้หญงิตัง้ครรภ์วยัรุน่ตระหนกั

จริงถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์ จึงไม่มีผลต่อ

การปฏิบัติพฤติกรรมการฝากครรภ์อย่างสมำ่าเสมอ

ตามเกณฑ์ แม้ว่าหญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นจะมีคะแนน

เฉลีย่การรบัรูป้ระโยชน์ของการฝากครรภ์ทัง้โดยรวม

และรายด้านในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษา

ที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์ครั้งแรกเร็วในหญิง

ตั้งครรภ์วัยรุ่น (นภศพร ชัยมาโย และคณะ, 2559) 

แต่ไม่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Pender, Murdaugh, 

and Parsons (2006) ที่ว่า การรับรู ้ประโยชน์

มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และ

ไม่สอดคล้องกบัการศึกษาทีพ่บว่า การรบัรูป้ระโยชน์

ของการฝากครรภ์สามารถทำานายการฝากครรภ์

ครั้งแรกเร็ว (สุวิมล สุรินทรัพย์, 2559)

 ผลการวจิยัพบว่า เจตคตต่ิอการตัง้ครรภ์ไม่มี

ผลต่อการฝากครรภ์คุณภาพของหญิงตัง้ครรภ์วยัรุน่ 

ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังนี้อธิบาย

ได้ว่า การท่ีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ ่นมีเจตคติที่ดีต่อ

การตัง้ครรภ์ รกัใคร่ทารกในครรภ์ อาจไม่สมัพนัธ์กบั

เจตคตต่ิอการฝากครรภ์ จงึไม่มผีลต่อการฝากครรภ์

คุณภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ Pender 

(2011) ที่ว่า คุณสมบัติส่วนบุคคล (เช่น เจตคติ) 

อาจส่งผลให้ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
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ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  พยาบาลแผนกฝากครรภ์ควรจัดโครงการ

รณรงค์ให้หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นเห็นความสำาคัญของ

การฝากครรภ์ตามนัด (เช่น ทำาโปสเตอร์เชิญชวน

ให้ฝากครรภ์ตั้งแต่ทราบว่าต้ังครรภ์ ติดไว้ที่แผนก

ฝากครรภ์ หอผูป่้วยเดก็วยัรุน่หญงิ หรอืห้องพยาบาล

ในสถานศึกษาของวัยรุ ่นหญิง) และควรประเมิน

การรบัรูอ้ปุสรรคของการฝากครรภ์ หากพบว่ารายใด

มกีารรบัรูอ้ปุสรรคของการฝากครรภ์สงู ควรประเมนิ

หาสาเหตุ และให้คำาปรึกษาแนะนำาในการลดการรบัรู้

อปุสรรคของการฝากครรภ์ทกุครัง้ทีร่บับรกิารฝากครรภ์ 

เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นฝากครรภ์เป็นไปตาม

เกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ นำาไปสู่การมีผลลัพธ์

ที่ดีของการตั้งครรภ์

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  ควรมกีารศกึษาในลกัษณะเดยีวกบัการวจิยั

ครัง้นี ้โดยเพิม่การสุม่กลุม่ตัวอย่าง เพือ่ให้ผลการวจิยั

เป็นทีน่่ายอมรบัมากยิง่ขึน้ และควรใช้สถานทีท่ีเ่ป็น

ส่วนตัว แยกจากผู้ปกครอง ในการสอบถามข้อมูล

เชิงคุณภาพเกี่ยวกับเหตุผลของการไม่มาฝาก

ครรภ์ การมาฝากครรภ์ล่าช้า และการมาฝากครรภ์

ไม่สมำา่เสมอ เพือ่ป้องกนัการปกปิดความจรงิ (เนือ่งจาก

เมื่อสอบถามข้อมูล มีกลุ่มตัวอย่าง 5 คน นิ่งเฉย

ไม่ให้ข้อมูล และ 3 คน ให้ข้อมูลแบบไม่เต็มปาก

เต็มคำาพร้อมทั้งมองหน้าผู้ปกครอง)
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