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  บทคัดย่อ 

	 การลดปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการคลอดก่อนกำาหนดมีความสำาคัญในการป้องกันการเจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนด	 การวิจัยคร้ังน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการดำาเนินชีวิตกับ

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดและ	

ครบกำาหนด	ท่ีรับไว้ดูแลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในกรุงเทพฯ	และชลบุรี	จำานวน	160	คน	แบ่งเป็น	

กลุ่มละ	80	คน	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	เก็บรวบรวมข้อมูล	โดยใช้	1)	แบบสอบถาม

ข้อมูลด้านประชากร	ร่วมกับข้อมูลช่ัวโมงการทำางาน	การยืนนาน	การสัมผัสบุหร่ีมือสอง	2)	แบบประเมิน

คุณภาพการนอนหลับพิทส์เบิร์ก	และ	3)	แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ	

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	สถิติ	Chi-square	test	และ

สถิติ	point	biserial	correlation	coefficient
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Abstract

	 Relief	factors	related	to	preterm	labor	are	important	in	prevention	of	premature	

contraction.	 The	purpose	 of	 this	 research	was	 to	 examine	 the	 relationships	 between														

lifestyle	factors	and	premature	labor	in	pregnant	women.	The	subjects	were	160	pregnant	

women	who	were	admitted	 to	 the	 labor	 rooms	of	 tertiary	hospitals	 in	Bangkok	and	

Chonburi	province.	They	were	equally	divided	into	two	groups.	The	first	consisted	of	80	

pregnant	women	with	premature	labor	pains,	and	the	other	group	comprised	80	pregnant	

women	with	 full	 term	 labor	 pain	 who	were	 selected	 by	 a	 simple	 random	 sampling		

method.	Data	were	collected	by	1)	demographic	questionnaire,	including	data	related	to	

working	 hours/week,	 longstanding,	 and	 secondhand	 smoke	 2)	 the	 Pittsburgh	 sleep																	

quality	index	(PSQI),	and	3)	prevention	of	UTI	during	pregnancy	questionnaire.	Data	were	

analyzed	 by	 frequency,	 percent,	 mean,	 standard	 deviation,	 chi-square	 test	 and	 point											

biserial	correlation	coefficient	statistics.

	 Result	show	sleep	quality	and	daytime	dysfunction	to	be	significantly	related	to	

premature	labor	pain	at	alpha	level	.05	(X2	=	9.014,	df	=	1,	p	=	.001,	X2	=	7.241,	df	=	1,	p	=	.006)	

These	findings	suggest	that	nurses	and	midwives	should	provide	nursing	intervention	to	

promote	sleep	quality	during	pregnancy	for	the	purpose	of	decreasing	premature	labor	

pain.

Keywords:	premature	labor	pain,	working	hours,	longstanding,	secondhand	smoke,	sleep	

quality,	UTI	prevention

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัยและผลกระทบต่อการทำากิจกรรมในเวลา												

กลางวัน	 มีความสัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดท่ีระดับ	 .05	 (X2	=	9.014,	 df	=	1,	 p	=	.001,	

และ	 X2	=	7.241,	 df	=	1,	 p	=	.006)	 มีข้อเสนอแนะให้พยาบาลผดุงครรภ์	 จัดกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือ											

ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของหญิงต้ังครรภ์	เพ่ือลดปัญหาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

คำ�สำ�คัญ:	 การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	ช่ัวโมงการทำางาน	การยืนนาน	การสัมผัสบุหร่ีมือสอง	คุณภาพ

การนอนหลับ	พฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
	 การคลอดก่อนกำาหนดเป็นปัญหาสำาคัญที่

ทำาให้เกิดการตายและเจ็บป่วยของทารกแรกเกิด	

จากการสำารวจขององค์การอนามัยโลก	พบอัตรา

การคลอดกอ่นกำาหนดเพิม่ขึน้ในปี	ค.ศ.	2000	จาก

ร้อยละ	9.8	ในปี	ค.ศ.	2000	เป็นร้อยละ	10.6	

ในปี	 ค.ศ.	 2014	สำาหรับประเทศไทยมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นสูงโดย	ปี	พ.ศ.	2543-2557	พบอัตราการ

คลอดก่อนกำาหนดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 9	 เป็น					

ร้อยละ	12.7	สูงกว่าอุบัติการณ์ทั่วโลก1	และสูง

กว่าที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยให้ไม่เกิน

ร้อยละ	112	ดังนั้นการคลอดก่อนกำาหนดจึงยังคง

เป็นปัญหาสำาคัญทางด้านสูติกรรมที่จะต้องได้รับ

การดูแลแก้ไข	

		 การคลอดกอ่นกำาหนดสง่ผลกระทบตอ่หญงิ

ตั้งครรภ์	 ทารกและครอบครัว	 โดยผลกระทบที่			

เกิดขึ้นกับทารก	เช่น	อาการหายใจลำาบาก	ทำาให้

อัตราการเจ็บป่วยและการตายของทารกสูงขึ้น	

นอกจากนีย้งัสง่ผลกระทบตอ่สภาพเศรษฐกจิ	โดย

ครอบครวัของทารกอาจขาดรายได	้เนือ่งจากตอ้ง

หยุดงานเป็นเวลานาน	และภาครัฐต้องเสียค่าใช้

จ่ายในการดูแลทารกที่คลอดก่อนกำาหนด	ปีละไม่

ต่ำากว่าห้าพันล้านบาท3 

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	การเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดเกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง

ด้านชีววิทยา	ประชากร	จิตสังคม	การตั้งครรภ์	

และปัจจัยด้านการดำาเนินชีวิต	 เช่น	 ประวัติการ

คลอดก่อนกำาหนด	ความเครียดของมารดา4 การ

ตดิเชือ้ระบบอวยัวะสบืพนัธุแ์ละทางเดนิปสัสาวะ	

การทำางานเป็นเวลานาน5	การนอนหลับ	การสูบ

บุหรี่	หรือการสัมผัสควันบุหรี่6	เป็นต้น	การศึกษา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำาหนดใน

ประเทศไทยทีผ่า่นมา	มกัเปน็การศกึษาปจัจยัดา้น

ประชากร	เศรษฐกิจ	สังคม	และปัจจัยด้านการ

ตัง้ครรภ์7	เชน่	อาย	ุการศกึษา	รายได	้ประวตักิาร

ตั้งครรภ์ก่อนกำาหนด8	 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัย

สว่นบคุคล	ทีไ่มส่ามารถแกไ้ขได	้ขณะทีก่ารศกึษา

ความสมัพนัธข์องปจัจยัการดำาเนนิชวีติกบัการเจบ็

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดยังมีน้อย	 ทั้ง	ๆ 	ทีมีส่วน

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล	 ซึ่งพยาบาล

ผดุงครรภ์สามารถให้การดูแล	 และให้คำาแนะนำา

แกห่ญงิตัง้ครรภเ์กีย่วกบัการปฏบิตัตินเพือ่ปอ้งกนั

การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดได้	

	 ปัจจัยการดำาเนินชีวิต	 เช่น	การดูแลความ

สะอาดร่างกาย	การรับประทานอาหาร	ออกกำาลังกาย	

การทำางาน	การนอน	เป็นปัจจัยการดำาเนินชีวิตที่

มีผลต่อสุขภาพและความผาสุกของบุคคล9 

การศึกษาในต่างประเทศพบว่า	 ปัจจัยด้านการ

ดำาเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน

กำาหนด	 ได้แก่	 ชั่วโมงการทำางาน	 การยืนนาน	

คณุภาพการนอนหลบั	การสมัผสับหุรีม่อืสอง	และ

พฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ	

	 ชั่วโมงการทำางาน	 เก่ียวข้องกับการคลอด

กอ่นกำาหนด	การทำางานหนกัทำาใหเ้กดิการออ่นลา้

ของกล้ามเนื้อลายจากการที่เลือดไปเลี้ยงมากขึ้น	

เลือดไปเลี้ยงมดลูกและรกลดลง	กระตุ้นการหลั่ง	

Catecholamine	เสน้เลอืดสว่นปลายตบี	เกดิการ

ขาดออกซิเจนที่เซลล์เน้ือเย่ือ	 มีการคั่งของกรด

แลคติค	ทารกมีภาวะเครียด	ทำาให้เกิดการคลอด

กอ่นกำาหนดได้5	การทำางานทีม่ากกวา่	40	ชัว่โมง/

สปัดาห	์มคีวามสมัพนัธ์กับการคลอดทารกน้ำาหนกั

น้อยกว่า	2,500	กรัม	(p	=	.02)	และเพ่ิมความเส่ียง

ต่อการคลอดก่อนกำาหนด	1.23	เท่า	(RR	=	1.23,	

95%	CI	=	1.13-1.34)7
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		 การยนืนาน	ทำาใหเ้ลือดไปเล้ียงมดลูกไดน้อ้ย	

ส่งผลให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนและอาหาร	

ส่งผลให้ทารกมีน้ำาหนักตัวน้อย	 มีโอกาสคลอด

กอ่นกำาหนดได	้และการยนืนานมากกวา่	4	ชัว่โมง

ต่อวัน	 เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำาหนด	

1.22	เท่า	(RR	=	1.22	(95%	CI	=	1.12-1.33)7

	 การไดรั้บควนับุหรีท้ั่งจากการท่ีหญิงต้ังครรภ์

สูบเองหรือการสัมผัสบุหรี่มือสอง	 ส่งผลให้ทารก

ในครรภ์มโีอกาสคลอดกอ่นกำาหนด6	โดยควนับหุรี่

มีสารนิโคติน	 คาร์บอนมอนนอกไซด์	 และทาร์	

ซึ่งมีผลทำาให้เส้นเลือดมีการหดรัดตัว	 เลือดผ่าน

ทางรกลดลงกว่าปกติ	 ทำาให้ทารกได้รับสารน้ำา	

อาหาร	และออกซิเจนลดลง	เกิดภาวะแทรกซ้อน

ในระหว่างตัง้ครรภ์	สว่นการสมัผสับหุรีม่อืสองใน

ขณะต้ังครรภ์	 เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการ

คลอดกอ่นกำาหนด	1.6	เทา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคน

ที่ไม่ได้สัมผัสบุหรี่มือสอง	(OR	=	1.61,	95%	CI:	

1.30,1.99)10

	 คุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี	 พบว่า	 หญิง

ตั้งครรภ์จะมีปัญหาการนอนหลับเนื่องจากภาวะ

ไม่สุขสบายจากการตั้งครรภ์	ทำาให้รู้สึกอ่อนเพลีย

ในเวลากลางวนั	สง่ผลใหค้ณุภาพการนอนหลับลด

ลง	การนอนหลับไมเ่พยีงพอ	รา่งกายจะมกีารหลัง่

ไซโตคีนส์	 (cytokines)	 ทำาให้เกิดการอักเสบใน

ร่างกายและคลอดก่อนกำาหนดได้	หญิงตั้งครรภ์ที่

มปีญัหานอนหลับในชว่งอายคุรรภ	์14-16	สปัดาห	์

เพิ่มโอกาสการคลอดก่อนกำาหนดถึงร้อยละ	 25	

และหากมอีาการในชว่งอายคุรรภ	์30-32	สปัดาห	์

เพิ่มโอกาสการคลอดก่อนกำาหนดร้อยละ	1810

	 ปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของ

หญงิตัง้ครรภ	์จากการตดิเชือ้แบคทเีรยีรว่มกบัการ

เพิ่มข้ึนของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนขณะตั้งครรภ์	

ทำาใหท้อ่ไตขบัปสัสาวะออกจากกระเพาะปสัสาวะ

ได้น้อยลง	 เกิดปัสสาวะคั่ง	 ส่งเสริมการติดเชื้อ

ที่กรวยไตและกระเพาะปัสสาวะได้ง่ายขึ้น11	

นอกจากนี้	 เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเรื่อง

การดแูลรกัษาความสะอาดอวยัวะสบืพนัธุ	์ดงันัน้	

การมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อทางเดิน

ปสัสาวะทีเ่หมาะสมจะชว่ยลดการเจบ็ครรภค์ลอด

ก่อนกำาหนดได้12

	 ประเทศไทยยังขาดการศึกษาเพื่อยืนยันว่า

ปัจจัยการดำาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่

จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการ

ดำาเนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

โดยศึกษาเปรียบเทียบในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการ

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดและเจ็บครรภ์คลอดปกติ	

ณ	โรงพยาบาลระดบัตตยิภมูแิหง่หนึง่ในกรงุเทพฯ

และชลบุรี	 ซึ่งโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเป็น

โรงพยาบาลในสังกัดเดียวกัน	 และมีอัตราการ

คลอดก่อนกำาหนดสูงกว่าที่กระทรวงสาธารณสุข

กำาหนด	การวจิยันีจ้ะเปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้	และเปน็

แนวทางเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำาหนดต่อไป	

กรอบแนวคิดการวิจัย 
	 การศึกษาครั้งน้ีใช้กรอบแนวคิดจากการ

ทบทวนวรรณกรรม	 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของ

ตัวแปรที่ศึกษาดังภาพที่	1
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

การดำาเนินชีวิต	 ได้แก่	 ชั่วโมงการทำางาน	 การ

ยืนนาน	การสัมผัสบุหรี่มือสอง	คุณภาพของการ

นอนหลบั	พฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้ในทาง

เดินปัสสาวะกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

สมมติฐานการวิจัย
	 ชั่วโมงการทำางาน	การยืนนาน	การสัมผัส

บหุรีม่อืสอง	คณุภาพการนอนหลับ	และพฤตกิรรม

การปอ้งกนัการตดิเชือ้ในทางเดนิปสัสาวะ	มคีวาม

สัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

  

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 ประช�กร 

	 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดและครบกำาหนดท่ีรบัไวด้แูลในโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิในกรุงเทพฯ	และชลบุรี

 กลุ่มตัวอย่�ง 

	 หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดและครบกำาหนด	ไม่มีโรคประจำาตัว	หรือ

ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม	 ไม่มีภาวะแทรก	

ซ้อนทางสูติกรรมที่มีผลต่อการเจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนด	 ที่รับไว้ดูแลในโรงพยาบาลระดับ								

ตตยิภมูใินกรงุเทพฯ	และชลบรุ	ีชว่งเดอืนมนีาคม	

ถึงพฤษภาคม	2563	

 ก�รกำ�หนดขน�ดกลุ่มตัวอย่�ง (Sample 

size)

 การคำานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	ในการ

วิจัยครั้งน้ีได้คำานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรที่ใช้		

ในการสำารวจ	 เพื่อการประมาณสัดส่วน13	 เพื่อ

คำานวณหาจำานวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	มีสูตรการคำานวณ	ดังนี้

 
สูตร	n	=

	 N	Z2α/2	p(1-p)

	 	 	 	 Nd2+Z2α/2	p(1-p)

	 โดย	N	=	ขนาดของกลุ่มประชากร	จำานวน

ทั้งสิ้น	4,930	ราย	ในปี	พ.ศ.	2561	กำาหนดค่า	

Zα/2	=	1.96,	 d	=	5%	 และ	 p	=	.10	 (อัตราการ

คลอดก่อนกำาหนดของโรงพยาบาลที่ทำาการศึกษา

ประมาณ	ร้อยละ	10.17)	ได้จำานวนตัวอย่าง	134	คน	

บวกเพิ่มอีก	 20%	 เพื่อป้องกันการสูญหายของ

ตัวอย่าง	รวมเป็นทั้งหมด	160	คน	แบ่งเป็นกลุ่ม

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดและเจ็บครรภ์คลอด

ครบกำาหนด	 กลุ่มละ	 80	 คน	 เพื่อให้ได้จำานวน

เพียงพอ	 สำาหรับการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย

สถิติ	chi-square	
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	 การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง	เลือกแบบเฉพาะ

เจาะจง	จำานวน	2	โรงพยาบาลในสังกัดเดียวกัน	

มีแนวทางในการดูแลรักษาการเจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนดแบบเดียวกัน	 คัดเลือกหญิงตั้งครรภ์

กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 จากหญิงตั้ง

ครรภ์ทุกรายท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า	

คือ	 มีการเจ็บครรภ์ระหว่างอายุครรภ์	 28-36+6	

สปัดาห์	ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเจ็บครรภ์คลอด

ก่อนกำาหนด	ทั้งรายที่คลอดและไม่คลอด	(ยับยั้ง

การเจ็บครรภ์ได้)	ส่วนกลุ่มเจ็บครรภ์ครบกำาหนด	

คือ	มีการเจ็บครรภ์เมื่ออายุครรภ์	37-42	สัปดาห์	

โดยทั้ง	 2	 กลุ่มไม่มีโรคประจำาตัว	 หรือภาวะ

แทรกซ้อนทางอายุรกรรม	 และทางสูติกรรม	

คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	 ด้วยวิธีการจับ

ฉลากจากเลขท้ายบัตรประจำาตัวโรงพยาบาล	 ซึ่ง

จับได้เป็นเลขคี่	 กำาหนดสัดส่วนของจำานวน

ตัวอย่างของแต่ละโรงพยาบาลเป็น	 ร้อยละ	 50	

เนื่องจากทั้ง	2	โรงพยาบาลมีจำานวนผู้คลอดทาง

ช่องคลอดต่อปี	 ที่ไม่มีโรคประจำาตัว	 หรือภาวะ

แทรกซอ้นทางอายรุกรรม	และทางสตูกิรรมอืน่	ๆ 	

นอกจากการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 เป็น

จำานวนใกล้เคียงกัน

 เคร่ืองมอืก�รวจิยั	เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็

รวบรวมข้อมูลในการวิจัย	ประกอบด้วย

		 1)	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 ได้แก่	

อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 สถานภาพสมรส	

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน	ข้อมูลการตั้งครรภ์	

ได้แก่	 จำานวนครั้งของการตั้งครรภ์	 ประวัติการ

แทง้บตุร	ประวตักิารคลอดกอ่นกำาหนด	ดชันมีวล

กายก่อนการต้ังครรภ์	น้ำาหนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการตัง้

ครรภ์	ลักษณะการทำางาน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	

ชั่วโมงทำางาน	>	40	ชั่วโมง/สัปดาห์	ให้รหัส	เป็น	

1	และชั่วโมงทำางาน	≤	40	ชั่วโมง/สัปดาห์	ให้

รหัส	เป็น	0	การยืนนานต่อวัน	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	

คือ	การยืนนาน	>	4	ชม.	ให้รหัส	เป็น	1	และ

การยืนนาน	≤	4	ชม.	ให้รหัส	เป็น	0	และการ

สัมผัสบุหรี่มือสอง	 ได้แก่	 การเคยสัมผัสบุหรี่มือ

สอง	(ให้เลือกตอบว่า	“เคย”	ให้รหัส	เป็น	1	หรือ	

“ไม่เคย”	 ให้รหัส	 เป็น	 0)	 ความถี่ในการสัมผัส

บุหรี่มือสอง	และการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว	

	 2)	แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของ

พิทส์เบิร์ก	 แปลเป็นภาษาไทยโดย	 ตะวันชัย	

จิรประมุขพิทักษ์	 และวรัญ	ตันชัยสวัสดิ์14	 มีค่า

ความตรงและความเทีย่งทีด่	ีโดยคา่	Cronbach’s	

alpha	coefficient	เทา่กบั	0.83	เปน็การประเมนิ

คุณภาพการนอนหลับท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	

ในช่วงระยะเวลา	1	เดือนที่ผ่านมา	ประกอบด้วย	

7	องค์ประกอบ	มีข้อคำาถามทั้งหมด	9	ข้อ	(องค์

ประกอบที่	2	และ	7	มี	2	ข้อคำาถาม)	คะแนน

รวม	0-21	คะแนน	แบง่เปน็	2	ระดบั	คอื	คณุภาพ

การนอนหลับดี	 (0-5	คะแนน)	 ให้รหัส	 เป็น	0	

และคุณภาพการนอนหลับไม่ดี	 (6-21	 คะแนน)	

ให้รหัส	 เป็น	 1	 รายละเอียดของแต่ละองค์

ประกอบมดีงัน้ี	1)	คณุภาพการนอนหลบัเชงิอตันัย	

2)	ระยะเวลาต้ังแต่เข้านอนจนกระท่ังต่ืน	3)	ระยะ

เวลาของการนอนหลับในแต่ละคืน	4)	ประสิทธิภาพ

การนอนโดยปกตวิสิยั	5)	การรบกวนการนอนหลบั	

6)	 การใช้ยานอนหลับ	 7)	 ผลกระทบต่อการทำา

กจิกรรมในเวลากลางวนั	คอื	การมอีาการงว่งนอน

หรือเผลอหลับขณะทำากิจกรรมประจำาวัน	 และ

ปญัหาเกีย่วกบัความกระตอืรอืรน้ในการทำางานให้

สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	
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	 3)	 แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันการ

ตดิเชือ้ในทางเดนิปสัสาวะ	เปน็แบบวดัการปฏบิตัิ

ตัวในการดูแลตนเองและสุขอนามัยทั่วไป	 ได้แก่	

การดื่มน้ำา	 การรับประทานอาหาร	 การดูแล

ความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์	และการไม่กลั้น

ปัสสาวะของหญิงต้ังครรภ์	 ของกรรณิการ์	 แซ่ต๊ัง15    

มีค่าความเชื่อมั่น	 Cronbach’s	 alpha	 coeffi-

cient	 0.80	 และมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา	

0.88	มีจำานวน	13	ข้อ	เป็นคำาถามเชิงบวก	7	ข้อ	

และเป็นคำาถามเชงิลบ	6	ขอ้	ใหต้อบแบบประเมนิ

ค่า	5	ตัวเลือก	ให้คะแนน	1-5	จากไม่ปฏิบัติ	ถึง	

ปฎิบัติเป็นประจำา	 ในข้อคำาถามทางบวก	และให้

คะแนนในทางตรงกันข้ามในข้อคำาถามทางลบ	

คะแนนรวมเท่ากับ	13-65	คะแนน	คะแนนรวม

สูง	หมายถึง	 มีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ

ในทางเดินปัสสาวะดี	 โดยแบ่งเป็น	 3	 ระดับ	

พฤตกิรรมด	ี(คะแนน	41-65)	ปานกลาง	(28-40)	

และต่ำา	(13-27)

 ก�รตรวจสอบคุณภ�พเครื่องมือ

	 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของ

พิทส์เบิร์ก	 และแบบสอบถามพฤติกรรมการ

ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของหญิง

ต้ังครรภ์	 ไม่ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา

เน่ืองจากเป็นเครื่องที่ผ่านการใช้และมีการตรวจ

สอบค่าดัชนีความตรงของเครื่องมือแล้ว	 แต่นำา

มาตรวจสอบความเที่ยง	 โดยทดลองใช้กับหญิง

ต้ังครรภ์ท่ีมีคุณสมบัติเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง	 จำานวน	

30	 ราย	 จากนั้นนำามาคำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์

ครอนบาคอลัฟา	(Cronbach’s	alpha)	ไดเ้ทา่กบั	

.74	และ	 .70	ตามลำาดับ	ส่วนเครื่องมือที่ใช้วัด

ตัวแปรชั่วโมงการทำางาน	การยืนนาน	การสัมผัส

บหุรี่มือสอง	เปน็ขอ้คำาถามแบบเติมคำาในช่องวา่ง	

และให้เลือกตอบเคยหรือไม่เคย	ไม่มีลักษณะเป็น	

Likert	scale	type	จงึไมไ่ดน้ำามาตรวจสอบความ

ตรงและความเที่ยงของแบบสอบถาม

 ก�รพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่�ง

	 การวจิยันีไ้ดร้บัการพจิารณาและรบัรองจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์	 ของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

บูรพา	รหัส	04-11-2562	

 วธิกี�รเกบ็รวบรวมขอ้มลูและก�รวเิคร�ะห์

ข้อมูล

	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม	

โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด	 ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้ามีทั้ง

กลุ่มตัวอย่างที่คลอดและไม่คลอด	(ยับยั้งการเจ็บ

ครรภ์ได้)	กลุ่มที่คลอด	ให้ตอบแบบสอบถามด้วย

ตนเองในระยะหลังคลอด	ไม่น้อยกว่า	24	ชั่วโมง	

หรอืเมือ่กลุม่ตวัอยา่งมสีขุภาพรา่งกายและจติใจด	ี

และพร้อมที่จะตอบแบบสอบถาม	 ส่วนรายที่ไม่

คลอดให้ตอบแบบสอบถามในวันที่จำาหน่ายออก

จากโรงพยาบาล	สำาหรับกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบ

กำาหนด	 ให้ตอบแบบสอบถามในระยะหลังคลอด	

ไม่น้อยกว่า	 24	 ชั่วโมง	 หรือเมื่อกลุ่มตัวอย่างมี

สุขภาพท่ัวไปแข็งแรงดี	 และพร้อมท่ีจะตอบแบบ	

สอบถาม	 แล้วนำาข้อมูลมาบันทึกในคอมพิวเตอร์

และจึงดำาเนินการวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	

โดยข้อมูลส่วนบุคคล	 ข้อมูลการตั้งครรภ์	 ข้อมูล

ลักษณะการทำางาน	ชั่วโมงการทำางานต่อสัปดาห์	

การยืนนาน	การสัมผัสบุหรี่มือสอง	คุณภาพการ

นอนหลบั	พฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้ในทาง

เดินปัสสาวะ	 ด้วยสถิติ	 การแจกแจงความถี่	
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ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	

ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ช่ัวโมงการทำางานต่อสัปดาห์	การยืนนาน	การสัมผัส

บุหรี่มือสอง	 คุณภาพการนอนหลับกับการเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 ด้วยสถิติ	 Chi-square	

test	 และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ

ป้องกันการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะกับการเจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด	 ด้วยสถิติ	 Point	 biserial	

correlation	coefficient	โดยกำาหนดรหัสให้กลุ่ม

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	เป็น	1	และกลุ่มเจ็บ

ครรภ์ครบกำาหนดเป็น	0

ผลงานวิจัย
 ข้อมูลส่วนบุคคล	 พบว่า	 กลุ่มเจ็บครรภ์

คลอดกอ่นกำาหนดมอีายเุฉลีย่	30.80	(SD	=	5.90)	

และกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบกำาหนดมีอายุเฉลี่ย	

26.42	 (SD	=	5.88)	 และมีร้อยละของหญิงตั้ง

ครรภ์ที่มีอายุ	>35	ปี	เป็นร้อยละที่มากกว่าหญิง

ตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดครบกำาหนด	 (ร้อยละ	

20.00,	13.75)	ทั้งสองกลุ่มมีอายุ	20-35	ปี	มาก

ทีสุ่ด	(ร้อยละ	76.30,	77.50)	กลุ่มเจ็บครรภค์ลอด

ก่อนกำาหนด	จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	

ร้อยละ	 46.20	 ซึ่งมากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์คลอด

ครบกำาหนดที่มีเพียงร้อยละ	28.80	โดยกลุ่มเจ็บ

ครรภ์คลอดครบกำาหนดจบการศึกษาระดับมัธยม

ศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ร้อยละ	60.00	

มากที่สุด	กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	มีราย

ได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน	30,681.25	บาท	

(SD	=	18,585.80)	 ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด	 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	

40,437.50	บาท	(SD	=	22,898.15)	

 ข้อมูลก�รตั้งครรภ์	 พบว่า	 กลุ่มเจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด	 มีอายุครรภ์	 34-37	 สัปดาห์	

เป็นร้อยละมากที่สุด	 (ร้อยละ	52.50)	ส่วนกลุ่ม

เจ็บครรภ์คลอดครบกำาหนด	 มีอายุครรภ์	 38-39	

สัปดาห์	ร้อยละ	71.30	ส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่ม

ไม่มีประวัติการแท้งบุตร	 ร้อยละ	 92.50	 และ	

ร้อยละ	 87.50	 กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	

มีประวัติการคลอดก่อนกำาหนด	เป็นร้อยละที่มาก

กว่ากลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบกำาหนด	คือ	ร้อยละ	

21.30	 และร้อยละ	 6.30	 ทั้งสองกลุ่มมีดัชนี

มวลกายก่อนการตั้งครรภ์	 อยู่ในเกณฑ์ปกติ	

(BMI	=	18.50-22.90	Kg/m2)	เป็นร้อยละใกล้เคียงกัน	

คือ	ร้อยละ	47.50	และ	ร้อยละ	45.00	แต่กลุ่ม

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดมีน้ำาหนักที่เพิ่มข้ึน

ขณะตั้งครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์ปกติและมากกว่า

เกณฑ์ปกติ	 เป็นร้อยละที่มากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์

คลอดครบกำาหนด	คือ	ร้อยละ	15.00	และ	8.80	

และร้อยละ	43.80	และ	40.00

 ขอ้มลูด�้นก�รทำ�ง�น	พบวา่	กลุม่เจบ็ครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด	มกีารทำางานตลอดการตัง้ครรภ	์

ร้อยละ	 51.20	 ไม่ได้ทำางานร้อยละ	 28.80	 มี

จำานวนชัว่โมงทำางานเฉลี่ย	33.36	ชัว่โมง/สัปดาห์	

(SD	=	24.128)	โดยทำางานมากกว่า	40	ชั่วโมง/	

สัปดาห์	 ร้อยละ	 40.00	 มีการยืนติดต่อกันเป็น

เวลานานเป็นบางครั้ง	ร้อยละ	55.00	มีส่วนน้อย

ที่ยืนติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นประจำา	 ร้อยละ	

7.50	 และมีระยะเวลาการยืนนานเฉลี่ย	 1.61	

ชัว่โมง/วนั	(SD	=	1.490)	สว่นกลุม่เจบ็ครรภค์ลอด

ครบกำาหนด	คลา้ยคลงึกนั	คอื	มกีารทำางานตลอด

การตัง้ครรภ	์รอ้ยละ	43.75	จำานวนชัว่โมงทำางาน

เฉลี่ย	 31.61	 ชั่วโมง/สัปดาห์	 (SD	=	24.557)	

ทำางานมากกว่า	 40	 ชั่วโมง/สัปดาห์	 ร้อยละ		

42.50	มีการยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน	เป็นบางคร้ัง	
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ร้อยละ	 55.00	 และมีระยะเวลาในการยืนนาน

เฉลี่ย	1.60	ชั่วโมง/	วัน	(SD	=	.359)		

 ก�รสัมผัสบุหรี่มือสอง	พบว่า	ทั้งสองกลุ่ม

มกีารสมัผสับหุรีม่อืสองคล้ายคลึงกนั	คอื	กลุ่มเจบ็

ครรภ์คลอดกอ่นกำาหนด	มคีนในครอบครวัสบูบหุรี	่

ร้อยละ	38.75	และสามีสูบบุหรี่	ร้อยละ	33.75	

ส่วนกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบกำาหนดมีคนใน

ครอบครัวสูบบุหรี่	ร้อยละ	50.00	และมีสามีสูบ

บุหรี่	 ร้อยละ	41.25	ส่วนใหญ่ของทั้งสองกกลุ่ม	

ร้อยละ	 87.5	 และ	 83.8	 เคยสัมผัสกลิ่นบุหรี่	

โดยกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดเคยสัมผัส

กลิ่นบุหรี่น้อยครั้ง	 ร้อยละ	43.75	ส่วนกลุ่มเจ็บ

ครรภ์คลอดครบกำาหนดเคยสัมผัสบุหรี่น้อยครั้ง	

ร้อยละ	42.50	

 พฤติกรรมก�รป้องกันก�รติดเชื้อในท�ง

เดินปัสส�วะ	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ทั้งกลุ่มเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนและกลุ่มเจ็บครรภ์ครบกำาหนดมี

ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อใน

ทางเดนิปัสสาวะคอ่นไปทางด	ีคอื	51.60	คะแนน	

(SD	=	6.227)	และ	51.70	คะแนน	(SD	=	6.126)	

(จากคะแนนรวม	13-65	คะแนน)	

 ก�รวิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปัจจัย

ด้�นก�รดำ�เนินชีวิตกับก�รเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำ�หนด

	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ชั่วโมงทำางาน	 การ

ยืนนาน	 และการสัมผัสบุหรี่มือสอง	 ไม่มีความ

สมัพนัธ์กับการเจบ็ครรภค์ลอดก่อนกำาหนดทีร่ะดบั

นัยสำาคัญ	 .05	 (X2	=	.103,	 df	=	1,	 p	=	.	 374,	

X2	=	.103,	 df	=	1,	 p	=	.374	 และ	 X2	=	0.457,	

df	=	1,	p	=	.249	ตามลำาดับ)	(ตารางที่	1)	นั่นคือ	

กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดมีสัดส่วนของ

ชั่วโมงทำางานมากกว่า	40	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	การ

ยนืนานมากกวา่	4	ชัว่โมง/วนั	และการเคยสมัผสั

บหุรีม่อืสองไมแ่ตกตา่งกนักบักลุม่เจบ็ครรภค์ลอด

ครบกำาหนด	และพฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้

ในทางเดินปัสสาวะไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 (rpb	=	-.01,	 p	=	.459)	

(ตารางที่	 2)	 ส่วนคุณภาพการนอนหลับโดยรวม

ไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดทีร่ะดบันยัสำาคญั	.05	เชน่กนั	(X2	=	2.093,	

df	=	1,	p	=	.074)	นัน่คอื	กลุม่เจบ็ครรภค์ลอดกอ่น

กำาหนดมสีดัสว่นของคณุภาพการนอนหลบัไมด่ไีม่

แตกต่างกันกับกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบกำาหนด	

อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบย่อย	

พบว่า	 องค์ประกอบที่	 1	 คุณภาพการนอนหลับ

เชิงอัตนัย	 และองค์ประกอบที่	 7	 ผลกระทบต่อ

การทำากิจกรรมในเวลากลางวัน	 มีความสัมพันธ์

กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(X2	=	9.014,	df	=	1,	

p	=	.001,	 และ	 X2	=	7.241,	 df	=	1,	 p	=	.006)	

(ตารางที่	1)
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ต�ร�งที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำานวนชั่วโมงการทำางานต่อสัปดาห์	 การยืนนาน	

การสัมผัสบุหรี่มือสอง	คุณภาพการนอนหลับ	กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

  กลุ่มเจ็บครรภ์คลอด กลุ่มเจ็บครรภ์

 ตัวแปร ก่อนกำ�หนด (n = 80) คลอดครบกำ�หนด X2 p-value

   (n = 80) 

  จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ  

ชั่วโมงในก�รทำ�ง�น

     ≤	40	ชั่วโมง	 48	 60.00	 46	 57.50		 .103	 .374

					>	40	ชั่วโมง	 32	 40.00	 34	 42.50	

ก�รยืนน�น

     ≤	4	ชั่วโมง	 71	 88.75	 76	 95.00	 2.093	 .074

					>	4	ชั่วโมง	 9	 11.25	 4	 5.00

ก�รสัมผัสบุหรี่มือสอง

					ไม่เคย	 10	 12.50	 13	 16.25	 0.457	 .249

					เคย	 70	 87.50	 67	 83.75

คุณภ�พก�รนอนหลับโดยรวม

					ดี	 32	 40.00	 34	 42.50	 .10	 .374

	 ไม่ดี	 48	 60.00	 46	 57.50

คุณภ�พก�รนอนหลับเชิงอัตนัย

					ดี		 3	 3.75	 15	 18.75	 9.014	 .001

					ไม่ค่อยดี	 77	 96.25	 65	 81.25

ผลกระทบต่อก�รทำ�กิจกรรม

ในเวล�กล�งวัน

					ไม่มีผลกระทบหรือมีน้อย	 38	 47.50	 55	 68.75	 7.421	 .006	

					มีผลกระทบพอสมควรหรือมาก	 42	 52.50	 25	 31.25	
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ต�ร�งที่ 2	 ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการปอ้งกันการตดิเชือ้ในทางเดนิปสัสาวะ	และการเจบ็ครรภ์

คลอดก่อนกำาหนด	วิเคราะห์โดยสถิติ	Point	biserial	correlation	coefficient		

   

  ตัวแปร ก�รเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด p-value

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ	 	-.01	(rpb)	 .459

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	ข้อมูลส่วนบุคคล	พบว่า	กลุ่มเจ็บครรภ์

คลอดกอ่นกำาหนดมอีายเุฉล่ียสงูกวา่กลุ่มเจ็บครรภ์

คลอดครบกำาหนด	 และมีร้อยละของกลุ่มอายุ														

>	35	ปี	มากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์ครบกำาหนด	เน่ืองจาก

อายทุีสู่งขึน้โดยเฉพาะมากกวา่	35	ป	ีเสีย่งตอ่การ

เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์	 เส่ียงต่อการ

คลอดก่อนกำาหนด	1.20	เท่า	(95%	CI;	1.06-1.36)16 

นอกจากนี้กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์คลอด

ครบกำาหนด	และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้น

ไปเป็นร้อยละที่มากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบ

กำาหนด	 ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนดเป็นกลุ่มคนเขตเมือง	 มีรายได้สูง	 มีการ

ศึกษาสูง	มีอาชีพการงานดี	ทำางานนั่งโต๊ะ	ซึ่งคน

มีการศึกษาสูงมักจะทำางานในตำาแหน่งท่ีต้องใช้สมอง

และความคดิ	อาจทำาใหเ้กดิความเครยีด	สง่ผลให้

ร่างกายมีการหลั่งไซโตคีนส์	 (cytokines)	 ทำาให้

เกิดการอักเสบในร่างกายและส่งผลต่อการเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดได้	และผลการวิจัยพบว่า	

กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดมีประวัติการ

คลอดก่อนกำาหนดเป็นร้อยละที่มากกว่ากลุ่มเจ็บ

ครรภ์คลอดครบกำาหนด	 สอดคล้องกับผลการ

ศกึษาทีว่า่	ประวตักิารเจ็บครรภค์ลอดกอ่นกำาหนด

เปน็ปจัจยัเสีย่งตอ่การคลอดกอ่นกำาหนด	และกลุม่

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดมีร้อยละของการ

เพิ่มข้ึนของน้ำาหนักระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า

เกณฑ์และมากกว่าเกณฑ์มากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์

คลอดครบกำาหนด	 ดังนั้นภาวะโภชนาการที่ไม่

เหมาะสมอาจเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำาหนดได้4

	 2.	 ชัว่โมงทำางาน	ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	ไม่สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Palmer	และคณะฯ7	ทั้งนี้เพราะกลุ่ม

ที่ศึกษาในครั้งนี้มีระดับการศึกษาค่อนข้างดีคือ	

ทั้งสองกลุ่มจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป	

ประมาณเกือบคร่ึงทำางานรัฐวิสาหกิจและงานบริษัท	

มีส่วนน้อยที่ใช้แรงงาน	 ซึ่งการทำางานบริษัทมัก

เป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติ

ตามกฎหมายแรงงานที่ไม่ให้หญิงตั้งครรภ์ทำางาน

เกินกว่า	 40	 ชั่วโมง/สัปดาห์	 ซึ่งทั้งสองกลุ่มมี

จำานวนชัว่โมงทำางาน	เฉลีย่	33.36	ชัว่โมง/สปัดาห	์

และ	31.61	ชั่วโมง/สัปดาห์	นอกจากนี้บางส่วน

ไมไ่ดท้ำางาน	และหยุดงานเมือ่ตัง้ครรภโ์ตข้ึน	ทำาให้

ตวัแปรชัว่โมงการทำางานไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการ

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

	 3.	 การยืนนาน	 ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 ผลการศึกษาไม่
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สอดคล้องกับ	Palmer	และคณะ7	อธิบายได้ว่า

กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับสูง	มีอาชีพทำางาน

ลกัษณะงานนัง่โตะ๊มากกวา่งานใชแ้รงงาน	ท้ังสอง

กลุ่มมีการทำางานที่ยืนเป็นประจำาเป็นร้อยละที่ต่ำา	

(ร้อยละ	7.50	และร้อยละ	16.30)	และส่วนใหญ่

มีระยะเวลาการยืนนาน	 น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 4	

ชั่วโมง	คิดเป็นร้อยละ	88.75	และร้อยละ	95.00	

ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ

การต้ังครรภ์ทำาให้หญิงต้ังครรภ์มีน้ำาหนักเพ่ิมมากข้ึน	

หน้าท้องที่โตขึ้นดึงรั้งให้มีอาการปวดหลังโดย

เฉพาะในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์17	จะยืน

ได้ไม่นานจากอาการปวดหลัง	 จะต้องนั่งหรือ

นอนพกั	นอกจากนีก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานหญงิ

ตั้งครรภ์	 มีข้อกำาหนดให้หญิงตั้งครรภ์หลีกเลี่ยง

การทำางานทีต่อ้งยนืนาน	ดงันัน้นายจ้างจะเปล่ียน

ใหห้ญงิตัง้ครรภม์าทำางานเบา	ๆ 	ซึง่มกัเป็นการทีน่ั่ง

ทำางาน	จงึทำาในการศกึษาครัง้นีห้ญงิตัง้ครรภส์ว่น

ใหญ่ของทั้งสองกลุ่มยืนนานน้อยกว่า	 4	 ชั่วโมง	

ให้ตัวแปรการยืนไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนด

	 4.	การสมัผัสบหุรีม่อืสอง	ไมม่คีวามสมัพนัธ์

กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	 ที่ระดับ	 .05	

(X2	=	0.457,	p	=	.249)	เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้

พบกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดและกลุ่มเจ็บ

ครรภ์คลอดครบกำาหนด	สัมผัสบุหรี่น้อยครั้งหรือ

ไม่ได้สัมผัส	ร้อยละ	42.50	และ	43.80	ส่วนน้อย

ที่มีการสัมผัสเป็นประจำา	 ร้อยละ	 11.30	 และ	

6.30	 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรณรงค์เรื่องการ

หยุดสูบบุหรี่และงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและที่

ทำางานไดผ้ล	ประชากรจึงสบูบหุรีล่ดลง	ทำาใหก้าร

สัมผัสบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน

กำาหนด

 5.	คุณภาพการนอนหลับไม่มีความสัมพันธ์
กบัการเจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำาหนด	ผลการวจิยัไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Okun	และคณะ11	ซึ่ง
พบว่า	 หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหานอนหลับ	 เพิ่ม
โอกาสการคลอดก่อนกำาหนดถึงร้อยละ	 18-25	
(p	=	.02)	ทัง้นีเ้นือ่งจากการศกึษาของ	Okun	และ
คณะ	 ทำาการศึกษาแบบไปข้างหน้าโดยการ
ประเมินคุณภาพการนอนหลับตั้งแต่อายุครรภ์	
14-16	 สัปดาห์	 24-26	 สัปดาห์	 และ	 30-32	
สัปดาห์	 แต่การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษาแบบ
ยอ้นหลงั	และหญงิตัง้ครรภก์ลุม่ตวัอยา่งสว่นมาก
ได้รับการประเมินคุณภาพการนอนในช่วงท่ีอายุครรภ์
มากกว่า	32	สัปดาห์	 (กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำาหนดอายุครรภ์	32-36+6	สัปดาห์	คิดเป็นร้อยละ	
60	 ส่วนกลุ่มเจ็บครรภ์ครบกำาหนด	 มีอายุครรภ์	
37-40	 สัปดาห์)	 ซึ่งเป็นไตรมาสที่สามของการ
ตั้งครรภ์	 ขนาดหน้าท้องมากข้ึน	 ทำาให้หญิงตั้ง
ครรภอ์ดึอดั	มอีาการไมส่ขุสบายจากการปวดหลงั	
นอนหงายไม่สะดวก	 และจะรบกวนคุณภาพการ
นอนหลบั	ทำาใหห้ญงิตัง้ครรภม์ปีญัหานอนไมห่ลบั
เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่	317	ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่า	
กว่าครึ่งของหญิงตั้งครรภ์ทั้งสองกลุ่มมีคุณภาพ
การนอนไม่ดีเป็นร้อยละที่ใกล้เคียงกัน	
	 อยา่งไรกต็ามเมือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบยอ่ย
ของคุณภาพการนอนหลับ	 พบว่า	 คุณภาพการ
นอนหลับเชิงอัตนัย	 และผลกระทบของการนอน
ต่อการทำากิจกรรมในเวลากลางวัน	กลับพบว่า	มี
ความสัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (X2	=	9.014,	 df	=	1,	
p	=	.001	และ	X2	=	7.241,	df	=	1,	p	=	.006)	กลา่ว
คอื	กลุม่เจบ็ครรภค์ลอดกอ่นกำาหนดมสีดัสว่นการ
รับรู้คุณภาพการนอนหลับดีมากน้อยกว่ากลุ่มเจ็บ
ครรภ์ครบกำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 และ
มีสัดส่วนการรับรู้ผลกระทบของการนอนต่อการ
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ทำากจิกรรมในเวลากลางวนัมากกวา่กลุ่มเจ็บครรภ์
คลอดครบกำาหนดอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	
อธิบายได้ว่า	 การรับรู้คุณภาพการนอนหลับไม่ดี	
ทำาใหร้า่งกายมคีวามตงึเครยีด	มกีารหล่ังไซโตคนีส	์
ส่งผลให้เกิดการอักเสบในร่างกาย	และทำาให้เกิด
คลอดก่อนกำาหนดได้18	 และผลจากการนอนไม่
หลับทำาให้กระทบต่อการทำากิจกรรมในเวลากลางวัน	
ทำาให้หญิงตั้งครรภ์เกิดอารมณ์หงุดหงิด	 เครียด	
ซึ่งภาวะเครียดจะกระตุ้นให้ร่างกายหล่ังสาร	
แคททีโคลามีน	 ซึ่งมีผลทำาให้เลือดไปเลี้ยงมดลูก
ลดลง	 และทำาให้พรอสตาแกลนดินหล่ังออกมา													
มีผลทำาให้เกิดการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก	
เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดได้	
	 6.	 พฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้ในทาง
เดินปัสสาวะไม่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน
กำาหนด	อธบิายไดว้า่การศึกษาครัง้นี	้กลุ่มตวัอย่าง
ที่เก็บข้อมูลมีการศึกษาค่อนข้างดีเป็นส่วนใหญ่	
จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมในการดูแลสุขอนามัยของ
ตนเองเป็นอย่างดี	 โดยทั้งสองกลุ่มค่าคะแนน
พฤติกรรมปัสสาวะค่อนไปทางดี	 คือ	 51.60	
คะแนน	 (SD	=	6.227)	 และ	 51.70	 คะแนน	
(SD	=	6.126)	(จากคะแนนรวม	13-65	คะแนน)	
ตัวแปรนี้จึงไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำาหนด	

สรุปผลการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	พบว่า	ตัวแปรที่ศึกษา
ทุกตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน
กำาหนด	แตพ่บวา่	คณุภาพการนอนหลับเชงิอตันยั	
และผลกระทบของการนอนต่อการทำากิจกรรมใน
เวลากลางวัน	 มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน
กำาหนด	นอกจากนี้ยังพบผลการวิจัยที่น่าสนใจว่า	
หญิงต้ังครรภ์ที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด	
เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงและมีรายได้ดีกว่าหญิง

ตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดครบกำาหนด	 และมี

น้ำาหนักเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์	

และมากกวา่เกณฑเ์ปน็สดัสว่นทีม่ากกวา่กลุม่เจบ็

ครรภ์คลอดครบกำาหนด	 ดังนั้นควรมีการศึกษา

วิจัยเก่ียวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดใน

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีการศึกษาสูง	 รายได้ดีและ			

มีภาวะโภชนาการไม่ดีต่อไป

ข้อจำากัดของการวิจัย
	 การกำาหนดสดัสว่นของกลุม่เจบ็ครรภค์ลอด

ก่อนกำาหนดและครบกำาหนดไมเ่ปน็ไปตามสดัสว่น

อุบัติการณ์ที่เกิดข้ึนจริง	 เน่ืองจากเป็นการศึกษา

กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดที่เกิดข้ึนเองโดย

ไม่ทราบสาเหตุ	พบประมาณร้อยละ	10	เพื่อให้

กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนดมีจำานวนมากพอ

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย	 จึงเก็บกลุ่มเจ็บ

ครรภ์คลอดก่อนกำาหนดและเจ็บครรภ์คลอดครบ

กำาหนดเป็นสัดส่วนเท่ากัน	คือ	1:1

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 ด�้นปฏบัิตกิ�รพย�บ�ล	พยาบาลผดงุครรภ์

จดักจิกรรมการพยาบาลเพือ่สง่เสรมิการนอนหลบั

และคลายความเครียดแก่หญิงตั้งครรภ์	 เพื่อ

ป้องกันการคลอดก่อนกำาหนด

	 ด้านการวิจัย	ศึกษาวิจัยอุบัติการณ์และปัจจัย

ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมผีลตอ่การคลอดกอ่นกำาหนดของ

หญงิตัง้ครรภท์ีม่กีารศกึษาสงูและเศรษฐานะดใีน

เขตเมือง	 และศึกษาปัจจัยการดำาเนินชีวิตอื่น	ๆ 	

ที่อาจมีความสัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อน

กำาหนด	 เช่น	 ความเครียด	 และพฤติกรรมการ

บริโภคอาหาร	เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	

การเพิ่มข้ึนของน้ำาหนักตัวระหว่างการตั้งครรภ์ที่

น้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์อาจมีความเกี่ยวข้อง

กับการคลอดก่อนกำาหนด
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