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ความปลอดภัยในการท างานและปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการท างานที่ปลอดภยัของ
หญิงตั้งครรภ์ ที่ท างานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การท างานอุตสาหกรรมขณะตั้งครรภ์มีผลต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ โดยเฉพาะถ้ามี
พฤติกรรมการท างานที่ไม่เหมาะสม การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความปลอดภัยในการ
ท างานและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรมในเขตชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรม และฝากครรภ์ที่คลินิกในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ได้จากการสุ่มแบบขั้นตอน จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป ลักษณะการท างาน ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างาน ความ
เช่ือในความปลอดภัย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัย การได้รับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการท างาน และพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัย เก็บข้อมูลที่คลินิกฝากครรภ์เอกชน และคลินิกฝากครรภ์นอกเวลา ที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม 
ระหว่างมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความปลอดภัยในการท างานระดับสูง (x  = 8.70, 
S.D. = 1.63) มีการท างานเกิน 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 56.9 ท างานที่ต้องเคลื่อนไหวมือหรือข้อมือซ้ าๆ   
ร้อยละ 46.0 ท างานที่ต้องนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 43.6 ความเช่ือในความปลอดภัย
ของสถานที่ท างาน การรับรู้ความความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย การรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัยและอายุ ร่วมท านายพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานได้ร้อยละ 16.4 (R2 = .164, F = 19.39, p < .001) ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภ์ควรส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มี
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย 
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ABSTRACT 
 Having a career as an industrial worker while pregnant might adversely affect a 
pregnant women’s and/or their fetus’s health. Especially inappropriate working behavior 
could cause detrimental effects during pregnancy outcome. This descriptive research 
aimed to investigate safety in workplaces and factors influencing work safety behaviors 
among pregnant women working as industrial workers on the east coast of Thailand. 
Participants included 400 pregnant women working in factories and receiving antenatal care 
services in Samutprakan, Chachoengsoa and Chonburi provinces. Multistage random 
sampling was used to select subjects. Data were collected by questionnaire to record 
demographic data; characteristics of jobs; knowledge about work safety; believe in 
workplace safety; perceived benefit, perceived barriers, and perceived self-efficacy in 
having work safety behavior; received work safety support; and work safety behaviors. Data 
were collected at an antenatal care private clinics located in industrial areas during March 
to May 2018, and analyzed by descriptive statistics and multiple regression analysis. 
 Results revealed that participants had high mean scores for safety in the workplace 
(x  = 8.70, S.D. = 1.63), and 56.9% of those worked over 40 hours per week, 46.0% worked 
by repetitively using their hands and wrist, and 43.8% sat longer than 2 hours when 
working. Factors inducing believe in their workplace safety, perceived self-efficacy and 
perceived barrier in work safety behavior, and age explained 16.4% of the variance in work 
safety behaviors. Findings recommend that maternity nurses may encourage pregnant 
workers to gain their perceived self-efficacy and their perceived barriers to work safety 
behaviors. 
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barrier/ self-efficacy/ maternity nurse 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15-49 ปี เข้ามาใช้
แรงงานท้ังในระบบและนอกระบบทั่วประเทศ เป็น
อัตราประมาณร้อยละ 45-46 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2552-
25601 ซึ่งคิดเป็นประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงาน
ทั้งหมด ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมใหญ่ ของประเทศไทยมี หญิ งวั ย      
เจริญพันธุ์มาใช้แรงงานเป็นร้อยละ 44.5 ซึ่งใกล้เคียง
กับสถิติระดับประเทศ1 แต่ยังไม่มีรายงานสถิติ     
หญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรม จากการส ารวจ
ย้อนหลังของผู้วิจัย ณ โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรีพบว่า มีหญิงตั้งครรภ์ท างานระหว่าง
การตั้ งครรภ์ประมาณร้อยละ 30 การท างาน
อุตสาหกรรมท าให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ได้2 เช่น การคลอดก่อน
ก าหนด3,4 และการเจริญเติบโตช้าของทารกในครรภ์5 
เป็นต้น โดยเฉพาะถ้าหญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน6 แต่การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการท างานและ
พฤติกรรมการท างานของหญิงตั้งครรภ์  มี เพียง
การศึกษาในปี พ.ศ. 2548 ที่พบว่า หญิงตั้งครรภ์มี
การท างานที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและ
ผลกระทบทางด้านสุขภาพ คือ ร้อยละ 15 ท างานกับ
สายประกอบงานของเครื่องจักรตลอดเวลา และ
ท างานในสภาพที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมและมีแสงไม่
เพียงพอ และมีปัญหาสุขภาพคือ มีอาการปวดหลังใน
ไตรมาสท่ี 3 ของการตั้งครรภ์ ร้อยละ 60 และมี
อาการเท้าบวม ร้อยละ 407 
 ลักษณะและสิ่งแวดล้อมในการท างานที่มี
ผลเสียต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ 
ได้แก่ การท างานเป็นกะ (Shift work) หรือการมีเวลา
ท างานไม่สม่ าเสมอ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบควบคุ มวิ ถี การด า เนิ นชี วิ ตของมนุ ษย์ 
(Circadian rhythm) หรือนาฬิกาชีวิต ซึ่งท าหน้าที่
ควบคุมการนอนหลับ การหลั่งฮอร์โมน และการเผา
ผลาญอาหาร การท างานอย่างต่อเนื่องนานกว่า 40 
ช่ัวโมง/สัปดาห์ ท าให้เกิดการอ่อนล้าซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์และท าให้ทารกมีการ
เจริญเติบโตช้าในครรภ์5 และท าให้กล้ามเนื้อลายมี
การออกก าลัง เป็นการกระตุ้นระบบประสาท
อัตโนมัติ (Sympathetic nervous system) ปริมาณ
เลือดที่ออกจากหัวใจเพิ่มปริมาณมากขึ้น และไปเลี้ยง
ที่กล้ามเนื้อลาย มีผลให้เลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณมดลูก
และรกลดลงและ เส้นเลือดส่วนปลายตีบท าให้เกิด
การขาดออกซิเจนที่เซลเนื้อเยื่อ เกิดการหายใจแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจนในระดับเซล มีการคั่งของกรดแลคติค 
(Lactic acid) ทารกมีภาวะเครียด และมีน้ าหนัก   
แรกเกิดน้อย7 การยืนท างานเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง
นานก็เช่นกัน จะท าให้เลือดไหลเวียนไปที่มดลูกและ
รกลดลง เป็นผลให้ทารกในครรภ์ได้รับสารอาหารและ
ออกซิเจนลดลง เพิ่มโอกาสเกิดภาวะขาดออกซิเจนใน
ครรภ์ได้7และการยืนนานมีความสัมพันธ์กับการคลอด
ก่อนก าหนด4,5  การยกของหนักจะท าให้หน้าท้องเกิด
อาการเกร็งตัวเป็นเหตุให้มดลูกหดรัดตัวก่อนก าหนด
ได้ นอกจากนี้การท างานในสถานที่ที่มีความร้อน ท า
ให้เสียเหงื่อเกิดภาวะขาดน้ า ร่างกายผลิตฮอร์โมน
ต้านการขับปัสสาวะ (antidiuretic hormones) และ
ผลิต oxytocin ท าให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
ก าหนดได้เช่นกัน8 ยิ่งไปกว่านั้นการได้รับสารเคมีหรือ
ควันบุหรี่จากการท างานมีความเกี่ยวข้องกับการตาย
ของทารกในครรภ์ และความพิการแต่ก าเนิด8 
 ด้วยเหตุผลข้างต้นหญิงตั้งครรภ์ที่ท างาน
อุตสาหกรรมมีความจ าเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพของ
ตนเองให้ดี มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
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เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองและทารกในครรภ์ได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างาน โดยการ
ปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
หญิงตั้งครรภ์ มาตรา 399 ห้ามมิให้นายจ้างใช้ลูกจ้าง
ที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ท างานระหว่าง 22.00 น. ถึงเวลา 
6.00 น. ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด และ
ท างานที่อาจมีอันตรายต่อการมีครรภ์ เช่น ท างานที่
เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องจักรกลที่มีความ
สั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับพาหนะ   
งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 
กิโลกรัม และงานท่ีต้องท าในท่ีสูงมากกว่า 2 เมตร 
เป็นต้น นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงงานท่ี
ต้องยืนนานเป็นเวลาต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยพบว่ามีผล
ต่อการคลอดก่อนก าหนด4,5 ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภ์
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการฝากครรภ์ ควรตะ
หนักถึงการส่งเสริมสุขภาพด้านความปลอดภัยในการ
ท างานขณะตั้ งครรภ์แก่หญิงตั้ งครรภ์ที่ท างาน
อุตสาหกรรม 
 การทราบถึงความปลอดภัยในการท างานและ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยของ
หญิงตั้งครรภ์ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้พยาบาล
ผดุงครรภ์สามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
ได้อย่างเหมาะสม แต่การทบทวนวรรณกรรมยังไม่
พบว่ามีการศึกษาเรื่องนี้หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องในกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ แต่มีการศึกษาในกลุ่มประชากรอื่น ซึ่ง
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อายุงาน มีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย10 การ
รับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการท างาน และเป็นตั วท านาย
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย11 ความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท างาน การสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ท างานท่ีปลอดภัยในระดับต่ า และระดับปานกลาง 
ตามล าดับ12 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสรุป
ได้ว่าปัจจัยที่กล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 
 ด้วยเหตุผลที่ยังขาดการศึกษาวิจัยและความ
จ าเป็นที่ควรศึกษาวิจัยในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ท างาน
อุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกของ
ประเทศ วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา
ความปลอดภัยในการท างานโดยการส ารวจลักษณะ
การท างาน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพด้านการท างานที่ปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ 
โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์13 เป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
       1. เพื่อศึกษาความปลอดภัยในการท างานของ
หญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรม เขตชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ประเทศไทย 
       2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และปัจจัย
ท านายพฤติ กรรมการท างานที่ ปลอดภัยของ         
หญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรม เขตชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ประเทศไทย  
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 
(Pender’s Health promotion model) อธิบายถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย
ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล ชีววิทยา จิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นประสบการณ์เดิมของบุคคล เช่น 
อายุ เพศ การศึกษา รายได้ ความรู้ ความเช่ือ เป็นต้น 
ร่วมกับปัจจัยทางด้านความคิดรู้อารมณ์ที่จ าเพาะต่อ
พฤติกรรม ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
พฤติกรรม การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม 
การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรม และ
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ความรู้สึกที่มีต่อพฤติกรรม และปัจจัยความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่น การสนับสนุนของครอบครัว ระบบ
บริการสุขภาพ ท าให้เกิดพันธสัญญา (Commitment) 
วางแผนที่จะกระท าพฤติกรรม และปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในท่ีสุด ผู้วิจัยได้คัดสรรปัจจัยที่จะ
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการท างานที่ ปลอดภัยของ       
หญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรมจากการทบทวน

วรรณกรรมตามกรอบแนวคิดของเพนเดอร์ ปัจจัย
เหล่านี้ได้แก่ อายุ การศึกษา รายได้ของหญิงตั้งครรภ์ 
ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างาน ความเช่ือใน
ความปลอดภัยของสถานที่ท างาน การรับรู้ประโยชน์ 
การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย และการได้รับ
การสนับสนุนด้านความปลอดภัยในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิ จัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ ง
พรรณนาแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรม และมา
ฝากครรภ์ ณ สถานบริการรับฝากครรภ์ ที่อยู่ในเขต
อุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ
ชลบุรี  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

  
       เกณฑ์การคัดเข้ากลุ่มตัวอย่างคือ เป็นหญิง
ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปและท างานอุตสาหกรรมใน
ระหว่างการตั้งครรภ์ เป็นการตั้งครรภ์ปกติ ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 
         ค านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรของ Taro 
Yamane ก าหนดจ านวนประชากรหญิงตั้งครรภ์ที่
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นร้อยละ 30 ของ
จ านวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดใน 3 จังหวัด ในปี พ.ศ. 

ปัจจัยความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 
- การได้รับการสนับสนุนให้มีความปลอดภัยในการท างาน 

ปัจจัยพื้นฐานบุคคล 
- อายุ  
- จ านวนปกีารศึกษา 
- รายได้ของหญิงตั้งครรภ์ 
- ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างาน 
- ความเชื่อในความปลอดภัยของสถานที่ท างาน 
 

แผนภูม ิกรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยที่จ าเพาะต่อพฤติกรรม 
- การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤตกิรรมการท างานที่
ปลอดภัย 
- การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัย 
 - การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤตกิรรม
การท างานที่ปลอดภัย 
 

 
พฤติกรรมการท างานที่

ปลอดภัย 
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2559 ประมาณ 1,050,000 คน ได้จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
400 คน ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
random sampling) โดยสุ่มเลือกอ าเภอที่เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรม สุ่มสถานบริการรับฝากครรภ์ที่อยู่ใน
อ าเภอที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก
จังหวัด สมุทรปราการ จ านวน 105 คน ฉะเชิงเทรา 
จ านวน 126 คน และชลบุรี จ านวน 169 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ชนิดตอบด้วยเอง ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเองจากการ
ทบทวนวรรณกรรม แบ่งออกเป็น 11 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานบุคคล ได้แก่ อายุ 
ส่วนสูง น้ าหนักก่อนตั้งครรภ์ น้ าหนักตัวปัจจุบัน 
ระดับการศึกษา (มาแปลงเป็นจ านวนปีการศึกษา) 
สถานภาพสมรส รายได้ของหญิงตั้งครรภ์  ความ
เพียงพอของรายได้ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และ
ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ล าดับที่ของการตั้งครรภ์ อายุ
ครรภ์ ประวัติการแท้งบุตร ปัญหาสุขภาพในระหว่าง
การตั้งครรภ์ปัจจุบัน 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน ได้แก่ 
อาชีพ จ านวนช่ัวโมงท างาน/สัปดาห์ ประเภทของงานที่
ท า ระยะเวลาที่ท างาน การเปลี่ยนงานในช่วงที่มีการ
ตั้งครรภ์ 
 ส่วนที ่4 ความปลอดภัยในการท างาน เป็นการ
สอบถามถึงลักษณะงานที่หญิงตั้งครรภ์ท าในระหว่าง
การตั้งครรภ์ ได้แก่ ลักษณะงานที่เป็นข้อห้ามส าหรับ
หญิงครรภ์ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ และงานที่มีลักษณะอื่นแต่จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ 
เช่น  ท างานที่ท าในเวลากลางคืน (22.00 - 6.00 น) งาน
ที่ต้องยก แบก หาม เข็นหรือลากของหนักเกิน 15 

กิโลกรัม งานที่ต้องติดไปกับพาหนะที่ขับเคลื่อน การ
ท างานที่ต้องยืนต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 2 ช่ัวโมง 
เป็นต้น จ านวน 10 ข้อ ตอบว่าใช่ ให้คะแนน 0 ตอบ
ไม่ใช่ ให้คะแนน 1 คะแนนรวมสูง หมายถึง มีความ
ปลอดภัยในการท างานสูง คะแนนรวมต่ า หมายถึงมี
ความปลอดภัยต่ า ค่าความเช่ือมั่น (Kuder-Richardson) 
เท่ากับ 0.71 
 ส่วนที่ 5 แบบวัดความเช่ือในความปลอดภัย
ของสถานท่ีท างาน เป็นการถามถึงความรู้สึกวางใจ 
ยอมรับถึงความปลอดภัยของสถานท่ีท างานท่ีมีต่อ
สุขภาพของตนเองและลูกในครรภ์ ข้อค าถามแบบ 
Visual analog scale 1 ข้อ โดยกากบาทบนเส้นตรง
ความยาว 10 เซนติเมตร ปลายด้านซ้ายสุดไม่มีความ
ปลอดภัยมากที่สุด (0 คะแนน) ถึงปลายด้านขวาสุด มี
ความปลอดภัยมากที่สุด (10 คะแนน)  
 ส่วนที่ 6 แบบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยใน
การท างาน เป็นการวัดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมต่อ
สุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์ จ านวน 18 ข้อ 
ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด หรือไม่ทราบ 
ให้ 0 คะแนน คะแนนรวมสูง หมายถึง มีความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยในการท างานสูง คะแนนรวมต่ า 
หมายถึง มีความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างานต่ า 
ค่าความเช่ือมั่น (Kuder-Richardson) เท่ากับ 0.72 
 ส่วนที่ 7 แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัย เป็นการวัด
ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับผลดีที่จะเกิดจากการมี
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยในการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนหรือความผิดปกติทางสุขภาพของ
ตนเองและทารกในครรภ์ จ านวน 10 ข้อ เป็นค าถาม
ทางบวกทั้งหมด คะแนนรวมสูง หมายถึง รับรู้ประโยชน์
ของการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัยสูง 
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คะแนนรวมต่ า หมายถึง รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยต่ า ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.87 
 ส่วนที่ 8 แบบวัดการรับรู้อุปสรรคในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัย เป็นการวัด
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอุปสรรค หรือสิ่งที่ขัดขวาง
ไม่ให้ปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย เช่น 
ความรู้สึกไม่สะดวกสบาย ยากล าบากที่ต้องปฏิบัติ ไม่
มีเวลาว่าง กลัวนายจ้างต าหนิ เป็นต้น จ านวน 10 ข้อ 
คะแนนรวมสูง หมายถึง รับรู้อุปสรรคการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัยต่ า คะแนนรวมต่ า 
หมายถึง รับรู้อุปสรรคการปฏิบัติพฤติกรรมการท างาน
ทีป่ลอดภัยสูง ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88 
 ส่วนที่ 9 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย 
เป็นการวัดความตระหนักรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย เช่น สามารถ
หลีกเลี่ยงจากการท างานที่หนักเกินไป การท างานที่ยืน
นาน และการท างานมากกว่า 40 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เป็น
ต้น จ านวน 12 ข้อ คะแนนรวมสูง หมายถึง รับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยสูง คะแนนรวมต่ า หมายถึง รับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยต่ า ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.90 
 ส่วนที่ 10 แบบวัดการได้รับการสนับสนุนด้าน
ความปลอดภัย เป็นการวัดการได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จากนายจ้างหรือผู้ร่วมงานให้เกิดความปลอดภัยในการ
ท างาน เช่น การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนเพื่อคลาย
ความเครียด ปลอดสารเคมี หรือควันบุหรี่ มีการให้
ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการท างาน เป็นต้น มี
จ านวน 12 ข้อ เป็นข้อค าถามทางบวกทั้งหมด คะแนน
รวมสูง หมายถึง การได้รับการสนับสนุนด้านความ

ปลอดภัยสูง คะแนนรวมต่ า หมายถึง การได้รับการ
สนับสนุนด้านความปลอดภัยต่ า ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.73 
 แบบวัดส่วนที่ 7-10 เป็นข้อค าถามแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ เห็นด้วยมากที่สุด 
ถึงไม่เห็นด้วยมากที่สดุ ให้คะแนน 4 ถึง 1 ในข้อค าถาม
ทางบวก และให้คะแนน 1-4 ในข้อค าถามทางลบ 
ยกเว้นแบบวัดส่วนที่ 7 การรับรู้อุปสรรคฯ ซึ่งเป็น
ค าถามทางลบทั้งหมด ให้คะแนน 4-1 
 ส่วนที่ 11 แบบวัดพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัย เป็นการวัดการท างานของหญิงตั้งครรภ์ที่ท า
ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการท างาน เช่น การท างาน
ที่ท าเกิน 8 ช่ัวโมง/วัน ท างานที่ต้องเคลื่อนไหวมือ หรือ
ข้อมือซ้ าๆ โดยไม่ได้หยุดพัก ท างานในสภาพแวดล้อม
ที่มีกลิ่นหรือควันบุหรี่ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็น
ต้น จ านวน 15 ข้อ ค าถามเป็นแบบ Rating Scale 5 
ระดับ ได้แก่ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติน้อย ปฏิบัติบ้าง 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง และปฏิบัติเป็นประจ า ให้คะแนน 5 
ถึง 1 คะแนน คะแนนรวมสูง หมายถึง มีพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยในระดับสูง คะแนนรวมต่ า หมายถึง 
มีพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยในระดับต่ า ค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.83 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 แบบสอบถามและแบบวัดทั้งหมดได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 
5 ท่าน จากนั้นแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าไป
ทดลองเก็บข้อมูล (Try out) กับหญิงตั้งครรภ์ที่มี
ลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ที่คลินิก
ฝากครรภ์นอกเวลา ของศูนย์บริการสุขภาพของรัฐ
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2562 เพือ่ประเมินความเช่ือมั่นของแบบวัดส่วนที่ 
5-11 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ที่ 207/2560 จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึง
ด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลสถานบริการ
ฝากครรภ์  ผู้ วิจัยเข้าช้ีแจงกับหญิงตั้ งครรภ์ ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า ถึงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการวิจัย พร้อมทั้ง
อธิบายให้ทราบถึงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยจะไม่มีการระบุช่ือลงในแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้
จากการตอบแบบสอบถาม จะถือเป็นความลับ ไม่
เปิดเผยเป็นการส่วนตัว วิ เคราะห์และน าเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวม การปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย
จะไม่มีผลต่อการได้รับการรักษาพยาบาลใดๆ และให้
หญิงตั้ งครรภ์อ่านหนังสือช้ีแจงการท าวิจัย เมื่อ     
หญิงตั้งครรภ์รับทราบข้อมูลครบถ้วนและตัดสินใจเข้า
ร่วมการวิจัย ผู้วิจัยให้ลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
ถ้าอายุน้อยกว่า 18 ปี ผู้วิจัยจะให้ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการ
วิจัยและการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างแก่ผู้ปกครอง 
ภายหลังจากที่ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัย 
และลงนามในใบให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว 
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย จ านวน 2 คน (ซึ่งได้รับการช้ีแจง
จากผู้วิจัยเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การ
พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง และการตอบข้อสงสัยหาก
กลุ่มตัวอย่างมีข้อค าถาม) ให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ี 
สถานท่ีเก็บข้อมูลคือ คลินิกฝากครรภ์เอกชน และ
คลินิกฝากครรภ์นอกเวลาของศูนย์บริการสุขภาพ ที่อยู่
ในเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 2 แห่ง 
จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แห่ง 
ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ป้องกันการเก็บกลุ่มตัวอย่างซ้ าโดยการติดเครื่องหมาย

หญิงตั้งครรภ์ที่ตอบแบบสอบถามแล้วลงในสมุดฝาก
ครรภ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
        วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล
การตั้งครรภ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน ความปลอดภัย
ในการท างาน พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย 
วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย ด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล การต้ังครรภ์ และปัญหา
สุขภาพ จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน จาก
จังหวัดสมุทรปราการ 105 คน จังหวัดฉะเชิงเทรา 126 
คน และชลบุรี 169 คน อายุระหว่าง 16-43 ปี (x  = 
29.22, S.D. = 5.43) มีอายุช่วง 20 ปี ถึง 35 ปี มากที่สุด 
(ร้อยละ 85.0) จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 38.7 รองลงมาจบช้ัน
มัธยมต้นร้อยละ 28.6 มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ย 13062.90 
บาทต่อเดือน (S.D. = 5181.25) มีรายได้อยู่ระหว่าง 
10,000-15,000 บาท ร้อยละ 48.8 รองลงมามีรายได้
น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 31.7 มากกว่า
ครึ่ง (ร้อยละ 64.8) มีรายได้เพียงพอ และร้อยละ 27.1 มี
รายได้ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน ตั้งครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 
41.6 ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ร้อยละ 37.9 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
80.8) ไม่เคยแท้งบุตร ร้อยละ 29.3 มีปัญหาสุขภาพใน
ระหว่างการตั้งครรภ์คือ มีอาการปวดหลังมาก และ   
ร้อยละ 19.2 มีภาวะโลหิตจาง 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานและความ
ปลอดภัยในการท างาน กลุ่มตัวอย่างท างานด้านการ
ผลิตมากที่สุด (ร้อยละ 37.2) รองลงมา ท างานใน
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ส านักงาน ร้อยละ 28.6 และเป็นพนักงานเก็บเงิน ร้อย
ละ 9.9  มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.9) ท างานเกิน 40 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (เกิน 5 วันๆ ละ 8 ชม./สัปดาห์) 
ไม่ได้เปลี่ยนงานในขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 59.9 ส าหรับ
ความปลอดภัยในการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความปลอดภัยในการท างานระดับสูง 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) (x  = 8.70, S.D. = 1.63) ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยคือ ไม่ได้ท างานที่
เป็นขอ้ห้ามตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์

ก าหนด อย่างไรก็ตามเกือบครึ่ง (ร้อยละ 46.0) ท างาน
ที่ต้องเคลื่อนไหวมือหรือข้อมือซ้ าๆ รองลงมาคือ งานที่
ต้องนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 
43.8 ท างานที่ยืนติดต่อกันนานเกินกว่า 2 ช่ัวโมง ร้อย
ละ 16.5 และมีหญิงตั้งครรภ์จ านวนไม่น้อยที่ท างานใน
สภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือหนาวเย็นมากเกินไป ท างาน
ที่ ต้องยก แบก ลากของหนัก และท างานในเวลา
กลางคืนหรืองานเป็นกะ คิดเป็นร้อยละ 12.8 ร้อยละ 
12.6 และร้อยละ 10.0 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 
Table 1. Numbers, and percentage of pregnant women classified by unsaved work 
characteristics. (n = 400) 

Unsaved work characteristics 
Yes No 

No. % No. % 
1.Shift work (Night shift) 40 10.0 360 90.0 
2. Prolonged continuous standing (>2 hour/day) 66 16.5 334 83.5 
3. Prolonged continuous sitting (>2 hour/day) 175 43.8 225 56.2 
4. Exposure to chemicals or secondhand smoking 29 7.2 371 92.8 
5. Repetitive movements with hands or wrist 184 46.0 216 54.0 
6. Carrying, lifting, pushing or pulling heavy items  51 12.6 355 87.4 
7. Working in a bent, twisted or awkward work posture 43 10.6 363 89.4 
8. Working in moving vehicle 16 3.9 390 96.1 
9.  Exposure to the extremes of temperature 52 12.8 354 87.2 
10. Exposure to the extremes of noise 45 11.1 361 88.9 

 
3. ความรู้เร่ืองความปลอดภัย ความเชื่อในความ
ปลอดภัยของสถานที่ท างาน การรับรู้ประโยชน์ การ
รับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน การได้รับ
การสนับสนุน และพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย 
 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ เรื่องความ
ปลอดภัย ค่อนไปทางต่ า (x  = 9.43, S.D.= 3.21) มี 

 
ความเชื่อในความปลอดภัยของสถานที่ท างานระดับ
ค่อนข้างสูง (x =7.79,S.D.=1.87) รับรู้ประโยชน์ และ
รับรู้ความสามารถในการปฏิบัติการท างานที่ปลอดภัย 
ในระดับค่อนไปทางสูง (x  = 33.00, S.D. = 3.96 และ 
x =37.48, S.D.= 5.38) รับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติการ
ท างานที่ปลอดภัยในระดับปานกลาง ได้รับการ
สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในการท างานระดับ 
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ปานกลาง (x  = 31.31, S.D.= 3.64) และมีพฤติกรรม
การท างานที่ปลอดภัยในระดับสูง (x  = 62.21, S.D.= 
9.36) ดังตารางที่  2 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการปฏิบัติรายข้อ พบว่า ร้อยละ 29.6 มี

พฤติกรรมนั่งท างานนานติดต่อกันโดยไม่หยุดพักเป็น
ประจ า และร้อยละ 25.6 มีท างานเกินกว่า 5 วันต่อ
สัปดาห์ เป็นประจ า 

 
Table 2. Mean, standard deviation, actual range and possible range of each variable. 
 (n=400)  

Variable Mean S.D. Actual 
range 

Possible 
range 

1. Knowledge of work safety behavior 9.43 3.21 0,17 0, 18 
2. Belief in workplace safety 7.79 1.87 1, 10 0, 10 
3. Perceived benefits on work safety behavior  33.00 3.96 21, 40 10, 40 
4. Perceived barriers on work safety behavior  24.99 5.34 21, 40 10, 40 
5. Perceived self-efficacy on work safety 
behavior 

37.48 5.38 20, 48 12, 48 

6. Perceived workplace supports 31.31 3.64 21, 48 12, 48 
7. Work safety behavior 62.21 9.36 28, 75 15, 75 
 
4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และปัจจัยท านาย
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย 
       ผู้วิจัยแปลงข้อมูลระดับการศึกษา เป็นจ านวนปี
การศึกษา เช่น จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนปี
การศึกษาเท่ากับ 6 ปี เป็นต้น เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลภายหลังการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นการใช้
สถิติถดถอยพหุคูณ ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ซึ่งข้อมูลผ่านข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมด ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธี Stepwise multiple regression ในการ
คัดเลือกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัย 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยอายุ จ านวน
ปีการศึกษา รายได้ของหญิงตั้งครรภ์ ความเช่ือใน
ความปลอดภัยของสถานที่ท างาน ความรู้เรื่องความ 

 
ปลอดภัยในการท างาน การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
อุปสรรค การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการท างานทีป่ลอดภัย การได้รับการ
สนับสนุนด้านความปลอดภัย มีความ สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยในระดับต่ าถึง
ค่อนข้างต่ า (r= .104 - .288) โดยความเช่ือในความ
ปลอดภัยของสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์สูงสุดกับ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย (r= .288, p < .001) 
รองลงมาคือ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย (r= 
.223, p< .001) และการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย (r= .183, p < .001) 
ส่วนรายได้มีความสัมพันธ์ต่ าที่สุดกับพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัย (r= .104, p < .018) ดังตารางที ่3  
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Table 3. Pearson correlation coefficient between studied variables and work safety 
behaviors.  

Variable Pearson correlation p-value 
1. Belief of safety workplace   .288 <.001 
2. Perceived self-efficacy on safety behaviors  .223 <.001 
3. Perceived barriers on safety behaviors  -.183 <.001 
4. Age   .176 <.001 
5. Perceived benefits on safety behaviors .174 <.001 
6. Perceived workplace supports .173 <.001 
7. Knowledge of safety behaviors .156 .001 
8. Education years .126 .006 
9. Pregnant women’s income .104 .018 

 
ปัจจัยท านายพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย 

ได้แก่ ความเช่ือในความปลอดภัยของสถานที่ท างาน 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย การรับรู้อุปสรรคใน
การปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย และอายุ 
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยได้ร้อย
ละ 16.4 (R2 = .164, F = 19.39, p < .001) ดังตารางที ่
4 โดยความเช่ือเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย
มากที่สุด (ß= .242, t= 5.194, p <.001) รองลงมา 
ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย (ß= .183, t= 3.942, 
p < .001) การรับรู้อุปสรรคในการปฏบิัติพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัย (ß= .157, t= 3.396, p = .001)  
และอายุของกลุ่มตัวอย่าง (ß= .142, t= 3.078, p = 
.002)

 
Table 4. Factors predicting Work safety behaviors. 

Factors b SE beta t p-value 
Belief of safety workplace 1.204 .232 .242 5.194 <.001 
Perceived self-efficacy on safety 
behaviors 

.316 .080 .183 3.942 <.001 

Perceived barriers on safety behaviors -.274 .081 -.157 -3.396 .001 
Age .245 .079 .142 3.078 .002 

Constant = 41.21, SE =4.48, R = .405, R2 = .164, adj R2 = .156, F =19.35, p-value <.001 
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อภิปรายผลการวิจัย 
         ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ท างาน
อุตสาหกรรมในเขตชายฝั่งทะเลตะวันออก ท างาน
ด้านการผลิตมากที่สุด รองลงมาท างานในส านักงาน
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.9) ท างานเกิน 40 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความปลอดภัยในการ
ท างานระดับสูง จ านวนมากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้
ปฏิบัติงานที่ เป็นข้อห้ามตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานหญิงตั้งครรภ์ก าหนด ได้แก่ ไม่ต้องท างานที่
ต้องติดไปกับพาหนะที่เคลื่อนที่ และงานที่ต้องได้รับ
กลิ่นสารเคมีหรือบุหรี่ ประมาณร้อยละ 90 ไม่ได้งาน
ที่ท าเป็นกะหรือท ากลางคืน งานที่ท าให้เกิดปัญหา
การทรงตัว งานที่อยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังเกินไป และ
งานที่ต้องยก แบก หาม ดึง หรือลากของหนัก    
หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการ
ท างานในระดับต่ า รับรู้อุปสรรคปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัย และการได้รับการ
สนับสนุนด้านความปลอดภัยในระดับกลาง และมี
ความเช่ือในความปลอดภัยของสถานที่ท างาน รับรู้
ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัยในการท างาน รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย และมีพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยในระดับสูง ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย ได้แก่ ความเช่ือใน
ความปลอดภั ยของสถานที่ ท างาน  การรั บรู้
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ท างานท่ีปลอดภัย  การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัย และอายุของหญิง
ตั้งครรภ์ โดยปัจจัยทั้ง 4 ตัว ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย ได้ร้อยละ 16.4 

จากผลการศึกษาในเรื่องลักษณะการท างาน
ของหญิงตั้งครรภ์นั้น ถึงแม้ว่าหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่

ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
มาตราที่ 39 ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
เนื่องจากยังมีหญิงตั้งครรภ์จ านวนไม่น้อยเกือบร้อย
ละ 10 และมากกว่า ท างานที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ
สุขภาพ เช่น งานท่ีต้องได้รับกลิ่นสารเคมีหรือบุหรี่ 
งานที่ท าเป็นกะหรือท ากลางคืน งานที่ท าให้เกิด
ปัญหาการทรงตัว งานที่อยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดัง
เกินไป และงานที่ต้องยก แบก หาม ดึง หรือลากของ
หนัก แสดงว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรมจึง
ยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อสุขภาพจาก
การท างาน โดยการท างานที่ได้รับกลิ่นสารเคมีหรือ
บุหรี่จะท าให้หญิงตั้งครรภ์คลอดทารกน้ าหนักแรก
เกิดน้อย และการออกแรงเกร็งบริเวณหน้าท้องในการ
ยก ลาก หรือเข็นของหนักจะท าให้เกิดปัญหาคลอด
ก่อนก าหนดได้ ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว นอกจากการนี้
หญิงตั้งครรภ์จ านวนมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56.9) มี
การท างานมากกว่า 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือ
มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ สอดคล้องกับการส ารวจภาวะ
ท างานของประชากรของส านักงาน สถิติแห่งชาติ ปี
ล่าสุด (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2555)14 ที่พบว่า แรงงานหญิง
มีช่ัวโมงการท างานเฉลี่ยสูงมาก คือ 45.14 ช่ัวโมง 
โดยร้อยละ 34.03 ใช้เวลาในการท างานระหว่าง 40–
49 ช่ัวโมง และประมาณ 1 ใน 5 ท างานมากกว่า 50 
ช่ัวโมง (ร้อยละ 23.33) ช่ัวโมงการท างานของหญิง
ตั้งครรภ์เกินกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิง
ตั้งครรภ์ก าหนด แสดงว่าการบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์ในเรื่องเวลาการท างาน
ไม่ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งเกือบครึ่ง (ร้อยละ 46.0) 
ท างานที่ต้องเคลื่อนไหวข้อมือเพื่อท างานซ้ าๆ ร้อยละ 
43.6 นั่งท างานนานต่อเนื่องมากกว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน 
และเกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 16.5) ยืนท างานนานเกิน
กว่า 2 ช่ัวโมงต่อวัน ซึ่งการท างานมากเกินไปต่อ



กันยายน - ธันวาคม 2562 ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 วารสารพยาบาลสาธารณสุข   41

 
 
 

 

สัปดาห์ การเคลื่อนไหวมือหรือข้อมือตลอดเวลา การ
นั่ง หรือยืนต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะท าให้ เกิด
ความเครียดและความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อส่งผลให้
เกิดการหลั่งฮอร์โมนแคทธีโคลามีน ท าให้เส้นเลือด
ตีบเลือดไปเลี้ยงที่มดลูกลดลงเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
คลอดก่อนก าหนดได้ 8 จากข้อมูลลักษณะการ
ปฏิ บั ติ งานของหญิ งตั้ งครรภ์ ที่ พบ  แสดงว่ า        
หญิงตั้งครรภ์ส่วนหนึ่งท างานที่มีลักษณะงานที่เสี่ยง
ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ ดังนั้นมีความจ าเป็นที่
บุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
พยาบาลอาชีวอนามัยที่ควรมีส่วนในการผลักดันหรือ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานหญิงตั้งครรภ์ใช้ปฏิบัติได้จริงทั่วถึงและ
ครอบคลุม 

ส าหรับความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการ
ท างานนั้นการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉลี่ยความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างานใน
ระดับค่อนไปทางต่ า (x =9.43, S.D.=3.21) โดยเฉพาะ
ในกลุ่มย่อยท่ีเป็นกลุ่มท างานเป็นกะ และท างานที่
ต้องยืนนาน มีค่าเฉลี่ยของความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการท างาน (x  = 8.90, S.D. =2.91 และ x  = 8.76, 
S.D.=3.07) และคะแนนพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัย (x  = 56.66, S.D. = 9.99 และ x  = 56.88, 
S.D.=10.60) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
(x = 9.43, S.D. = 3.21 และ x  = 62.21, S.D. = 9.36) 
สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มพยาบาล ประเทศ
โปแลนด์  ที่ท างานเป็นกะ มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพต่ ากว่าคนที่ไม่ท างานเป็นกะ15 นอกจากนี้
หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่ศึกษาขาดความรู้เรื่องกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน กล่าวคือ หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 82.5) ไม่ทราบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรท างาน
มากกว่า 40 ช่ัวโมง/สัปดาห์ มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 

67) ไม่ทราบว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่อนุญาต
ให้หญิงตั้งครรภ์ท างานที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อน และ
ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56.3) ไม่ทราบว่ากฎหมาย
คุ้มครองแรงงานไม่อนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์ท างาน
พิเศษล่วงเวลา อีกทั้งหญิงตั้งครรภ์ยังขาดความรู้เรื่อง
ผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์ที่
เกิดจากพฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภัย โดยส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 82.3) ไม่ทราบว่าการใช้มือหรือข้อมือ
ท างานซ้ าเป็นเวลานานต่อเนื่องมีผลเสียต่อสุขภาพ 
มากกว่าครึ่ง (ร้อยล 66) ไม่ทราบว่าการท างานเป็นกะ
ส่งผลต่อการท างานของฮอร์ โมนและท าให้ เกิด
ความเครียดได้ ร้อยละ 58.5 ไม่ทราบว่า การท างาน
ในสถานที่มีเสียงดังเกินไปมีผลต่อพัฒนาการของ
ทารก และร้อยละ 57.8 ไม่ทราบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่
ควรนั่งหรือยืนท างานนานกว่า 2 ช่ัวโมงติดต่อกัน 
การขาดความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างานจะ
ท าให้หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อการท างานที่ไม่
ปลอดภัย และอาจจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพของ   
หญิงตั้ งครรภ์  ตลอดจนทารกในครรภ์ได้  ดังนั้น
พยาบาลผดุงครรภ์ที่ให้บริการ ณ หน่วยฝากครรภ์ 
จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยใน
การงานแก่หญิงตั้งครรภ์อย่างทั่วถึง 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัย พบว่า ปัจจัยพื้นฐานบุคคล ปัจจัย
จ าเพาะต่อพฤติกรรม และปัจจัยสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัยของหญงิตั้งครรภ์ทุกปัจจัย โดยหญิงตั้งครรภ์
ที่มีอายุมาก การศึกษาสูง รายได้ส่วนตัวสูง ความรู้
เรื่องความภัยในการท างานสูง ความเช่ือในความ
ปลอดภัยของสถานที่ท างานสูง รับรู้ความสามารถของ
ตนเองและรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยสูง รับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ
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พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยต่ า และการได้รับการ
สนับสนุนด้านความปลอดภัยสูง มีพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยสูง เป็นไปตามทฤษฎีส่งเสริม
สุขภาพของเพนเดอร์ ซึ่งอธิบายว่า วัยที่เป็นผู้ใหญ่ มี
การศึกษาดี และมีรายได้ที่เพียงพอ ตลอดจนมีความรู้
เรื่องความปลอดภัยในการท างาน และมีความเช่ือใน
ความปลอดภัยของสถานที่ท างาน ท าให้บุคคลมีพร้อม
ด้านวุฒิภาวะ ความเป็นอยู่ และมีความสามารถที่จะ
ปฏิ บั ติ พฤติ กรรม  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการที่          
หญิงตั้งครรภ์รับรู้ว่าตนเองมีทักษะ มีความสามารถที่
จะจัดการ ท าให้มีความต้องการที่จะปฏิบัติพฤติกรรม 
การรับรู้ประโยชนของการปฏิบัติ จะช่วยกระตุ้นให้
หญิงตั้งครรภ์ มีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมความ
ปลอดภัย และการรับรู้ว่ามีสิ่งเอื้อให้เกิดการปฏิบัติ
โดยการได้รับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยจาก
นายจ้างหรือเพื่อนร่วมงาน ท าให้เกิดความมั่นใจ
ปลอดภัย รู้สึกไม่แปลกแยกจากสถานการณ์ ท าให้ 
เกิดพฤติกรรมการป้องกันตนเองให้ได้รับความ
ปลอดภัยจากการท างาน ร่วมกับการรับรู้อุปสรรคที่มี
ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมต่ า ท าให้เกิดความรู้สึกผ่อน
คลายที่จะปฏิบัติพฤติกรรม13  
 ปัจจั ยท านายพฤติ กรรมการท างานท่ี
ปลอดภัย ได้แก่ ความเช่ือในความปลอดภัยของ
สถานที่ท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ
พฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัยมากที่สุด รองลงมา
คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้
อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัย อธิบายด้วยทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพของเพน
เดอร์ได้ว่า ความเช่ือเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของ
บุคคลที่ส่งผลต่อความคิดและอารมณ์ต่อพฤติกรรม 
เมื่อหญิงตั้งครรภ์มีความเช่ือว่าสถานที่ท างานเป็นที่ที่
มีความปลอดภัย ท าให้ เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นใน

สถานการณ์ว่าอยู่สภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย 
ท าให้รับรู้อุปสรรคที่จะปฏิบัติพฤติกรรมในการ
ท างานให้เกิดความปลอดภัยลดลง และเกิดแรงจูงใจที่
จะปฏิบัติพฤติกรรมในการท างานให้มีความปลอดภัย 
ส่วนการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้
อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัย ก็อธิบายด้วยทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพของเพน
เดอร์เช่นเดียวกันกับที่อภิปรายแล้วในเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย 
ส าหรับอายุเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดในการ
ท านายพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน 
(อายุ 20-35 ปี ร้อยละ 85.0) เป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีความ
รับผิดชอบในการดูแลตนเองและลูกในครรภ์ รวมทั้ง
การท างานเลี้ยงชีพ จึงมีศักยภาพความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัย ส่วนจ านวนปีการศึกษา รายได้ 
และความรู้เกี่ยวกับการความปลอดภัยในการท างาน 
ถึงแม้จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัย แต่ไม่สามารถท านายพฤติกรรมการท างาน
ที่ปลอดภัยได้ ทั้งนี้เนื่องปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัยในระดับต่ ามาก 
นอกจากนี้การที่หญิงตั้งครรภ์จะมีพฤติกรรมการ
ท างานที่ปลอดภัยหรือไม่นั้น น่าจะเป็นผลมาจาก
กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ก าหนดไม่ให้นายจ้างใช้ให้
หญิงตั้งครรภ์ท างานที่เป็นอันตราย ดังนั้นถึงแม้ว่าผล
การศึกษาจะพบว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานค่อนข้างต่ า แต่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความปลอดภัยในการท างานระดับสูง (x  = 
8.70, S.D. = 1.63) ดังนั้นการมีพฤติกรรมการท างาน
ที่ปลอดภัยหรือไม่จึงไม่ขึ้นอยู่กับความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน ในท านองเดียวกันถึงแม้ว่า
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ปัจจัยทั้ง 4 ตัว ซึ่งเป็นปัจจัยด้านจิตสังคมของบุคคล 
(ตารางที ่4) สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการท างาน
ที่ปลอดภัยได้ แต่ท านายได้ค่อนข้างต่ า (ร้อยละ 
16.4) แสดงว่ายังมีปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากปัจจัยที่
ศึกษาในครั้ งนี้มี ผลต่อพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัยที่ต้องการการศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม
การศึกษาครั้งนี้พบว่ายังมีหญิงตั้งครรภ์มากกว่าครึ่ง 
ท างานเกิน 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และร้อยละ 10 มี
การท างานเป็นกะ ทั้งที่ตามกฎหมายแรงงานคุ้มครอง
หญิงตั้งครรภ์ ไม่อนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์ท างาน
มากกว่า 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และไม่ให้ท างานใน
เวลากลางคืน จึงเป็นไปได้ว่าการใช้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานหญิงตั้งครรภ์ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ดังนั้นมี
ความจ าเป็นที่พยาบาลผดุงครรภ์ต้องให้ความรู้เรื่อง
การท างานที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์
เช่ือมั่นว่าตนเองสามารถท างานที่มีความปลอดภัยได้ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจและลดการรับรู้อุปสรรคที่จะ
ขัดขวางพฤติกรรมการท างานที่ปลอดภัย  
 จุดอ่อนงานวิจัย 
 การเก็บข้อมูลจากสถานบริการฝากครรภ์
เอกชน หรือนอกเวลา อาจท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
หญิงตั้งครรภ์ที่ท างานในแหล่งอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ที่มีมาตรฐานด้านค่าตอบแทน การคุ้มครอง
แรงงาน เพราะในสถานรับฝากครรภ์เอกชนหรือสถาน
บริการของรัฐนอกเวลามีค่าใช้จ่ายสูงกว่า จึงอาจไม่
ครอบคลุมแรงงานหญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรม
ที่อยู่นอกระบบ หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก แต่ด้วย
ความจ ากัดของการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่มักไม่มา 
ฝากครรภ์ในเวลาราชการเนื่องจากเป็นเวลาท างาน 
ท าให้มีการสุ่มเลือกเฉพาะสถานบริการฝากครรภ์ของ
เอกชน และของรัฐที่ให้บริการนอกเวลาราชการ 
 

       จุดแข็งของการวิจัย 
        เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ 
สามารถศึกษาปัจจัยได้ครบตามกรอบทฤษฎีส่งเสริม
สุขภาพของเพนเดอร์ ได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นปัญหา
ต่อสุขภาพจากการท างานระหว่างการตั้งครรภ์ 
        สรุปผลการวิจัย 
         หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มที่ศึกษามีความปลอดภัย
ในการท างานในระดับสูง แต่มากกว่าครึ่งท างาน
มากกว่า 40 ช่ัวโมง/สัปดาห์และมีความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานค่อนข้างต่ า ความเช่ือในความ
ปลอดภัยของสถานท่ีท างาน การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมการท างานที่
ปลอดภัย การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม
การท างานที่ปลอดภัย และอายุ ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการท างานท่ีปลอดภัยได้ร้อยละ 16.4 (R2 
= .164, F = 19.39, p < .001) 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการจัดบริการรับฝากครรภ์ ควรมีการให้
ความรู้หญิงตั้งครรภ์ในเรื่องความปลอดภัยในการ
ท างานและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และผลเสียต่อ
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ หากมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่ดี 
 2. พัฒนาชุดกิจกรรมการพยาบาลที่ช่วย
ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรม ให้เกิด
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน และเชื่อว่า
ตนเองสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่จะขัดขวาง
การปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัย 
 3. มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม
ของพยาบาลผดุงครรภ์หรือบุคลากรสุขภาพอื่นที่
เกี่ยวข้องให้มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญของ
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การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ท างานระหว่างการตั้งครรภ์ 
โดยเฉพาะการสร้างหรือพัฒนาแบบประเมินความ
เสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ที่ท างานอุตสาหกรรม เพื่อเป็น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย 
           4. พัฒนาระบบข้อมูลและติดต่อประสานงาน
ระหว่างพยาบาลผดุงครรภ์ที่ให้บริการฝากครรภ์กับ
พยาบาลอา ชี วอนามั ย  เพื่ อติ ดตามดู แล ให้         
หญิงตั้งครรภ์ได้รับความคุ้มครองด้านแรงงานตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานส าหรับหญิงตั้งครรภ์ 
การวิจัยคร้ังต่อไป 
       1. ควรท าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานคล้ายการศึกษาครั้งนี้  แต่
ศึกษาในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ท างานทั้งในและนอก
ระบบอุตสาหกรรม เพื่อให้ครอบคลุมอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กที่หญิงตั้งครรภ์อาจไม่ได้รับการคุ้มครอง
กฎหมายแรงงานอย่างทั่วถึง 
       2. ควรท าการศึกษาวิจัยต่อแบบไปข้างหน้าโดย
หาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานต่อผลลัพธ์ของการคลอด เช่น ความเสี่ยงต่อ
การคลอดก่อนก าหนด คลอดทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อย เป็นต้น 
กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่มอบเงินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
เ งินรายไ ด้  คณะพยาบาลศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการท าวิจัยครั้งนี ้
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