
ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

โดย
นางเพ็ชรัตน  ตั้งตระกูลพงศ

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา  2546
ISBN  974-653-776-8

ลิขสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร



PROTECTIVE  FACTORS  PREDICTING
PREGNANCY  HEALTH  PROMOTION  BEHAVIORS  OF  HUSBANDS

IN  PRACHUAP  KHIRI  KHAN  PROVINCE

By
Petcharat  Tangtrakulpong

A  Thesis  Submitted  in  Partial  Fulfillment  of   the  Requirements  for  the  Degree
MASTER  OF  ARTS

Department  of  Psychology  and  Guidance
Graduate  School

SILPAKORN  UNIVERSITY
2003

ISBN  974 - 653 - 776 - 8



บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร    อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง    “ปจจัยสนับสนุน
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ” เสนอ
โดย    นางเพ็ชรัตน   ตั้งตระกูลพงศ   เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน

                                                                      
            (ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ  คงคลาย)

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่          เดือน                      พ.ศ.              

ผูควบคุมวิทยานิพนธ
1. อาจารย ดร. กานดา  พูพุฒ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข
3. อาจารย ดร. นงนุช  โรจนเลิศ

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ

                                                        ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร. สุรพล  พยอมแยม)
              /                           /             

                                                        กรรมการ                                                         กรรมการ
      (อาจารย ดร. กานดา  พูพุฒ) (ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข)
              /                           /                           /                           /             

                                                        กรรมการ                                                         กรรมการ
   (อาจารย ดร. นงนุช  โรจนเลิศ) (พลเรือตรี นายแพทยสุรพล  ภูยานนท)
              /                           /                           /                           /             



ง

K 44256208 :  สาขาจิตวิทยาชุมชน
คําสําคัญ : พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ /  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ / สัมพันธภาพระหวาง

สามีภรรยา / ความเชื่อในบทบาทชายหญิง / ความพรอมในการมีบุตร
เพ็ชรัตน   ต้ังตระกูลพงศ :  ปจจัยสนับสนุนพฤติก รรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ

ต้ังครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ (PROTECTIVE  FACTORS  PREDICTING  PREGNANCY  HEALTH
PROMOTION  BEHAVIORS  OF  HUSBANDS  IN  PRACHUAP  KHIRI  KHAN  PROVINCE) อาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ : อ. ดร.กานดา  พูพุฒ, ผศ. ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข  และอ. ดร.นงนุช  โรจนเลิศ. 169  หนา.
ISBN 974 - 653 - 776 - 8

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ   สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  ความพรอมในการมีบุตร  และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ 2) เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
จําแนกตามรายไดของครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพัก
อาศัย  3) ปจจัยสนับสนุนที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ    สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ  โรงพยาบาลของรัฐ    สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  370  คน  โดยการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression
Analysis)

ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภอยูในระดับปานกลาง  สวนสัมพันธภาพระหวาง

สามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  ความพรอมในการมีบุตร  และพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภอยูในระดับมาก

2. พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ เมื่อจําแนกตามภาวะการพักอาศัย
พบวา  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สวนเมื่อจําแนกตามรายไดของครอบครัว  ลักษณะ
ของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  และลําดับที่ของบุตร  พบวาไมแตกตางกัน

3. สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาและความพรอมในการมีบุตร  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
ของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ไดรอยละ 46.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว                    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร                  ปการศึกษา  2546
ลายมือช่ือนักศึกษา                                                 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  1.                                   2.                                 3.                                 



จ

K 44256208: MAJOR : COMMUNITY  PSYCHOLOGY
KEY  WORD: PREGNANCY  HEALTH  PROMOTION  BEHAVIORS / KNOWLEDGE  ABOUT

PREGNANCY / SPOUSAL  RELATIONSHIP / BELIEF  OF  EGALITARION  SEX-ROLE
/ PREPAREDNESS  FOR   CHILDBIRTH

PETCHARAT  TANGTRAKULPONG: PROTECTIVE  FACTORS  PREDICTING  PREGNANCY
HEALTH  PROMOTION  BEHAVIORS  OF  HUSBANDS  IN  PRACHUAP  KHIRI  KHAN  PROVINCE.
THESIS  ADVISORS : KANDA  POOPUT, Ph.D., ASST.PROF.NUANCHAVEE  PRASERTSUK, Ph.D.
AND NONGNUCH  ROTJANALERT, Ed.D.  169  pp. ISBN 974 - 653 - 776 - 8

The  purposes  of  this  study  were   1) to  find  the  levels  of  knowledge  about  pregnancy, spousal
relationship, belief  of  egalitarion  sex-role,  preparedness  for  childbirth  and  the  pregnancy  health
promotion  behaviors  of  husbands  in  Prachuap  Khiri  Khan  Province  2) to  compare  the  husbands’
pregnancy  health  promotion  behavior  as  categorized  by  family  income, family  structure, length  of
marriage,  childbirth  order  and  the  couple’s  living  arrangement  (whether  the  couple  lives  together  or
apart)  3) to  investigate  the  protective  factors : knowledge  about  pregnancy, spousal  relationship, belief  of
egalitarion  sex-role  and  preparedness  for  childbirth  which  are  predictors  of  husbands’ pregnancy  health
promotion  behaviors.  The  sample  was  370  husbands  derived  from  a  Stratified  random  sampling.  The
research  instruments  were  questionnaires  developed  by  the  researcher.  The  data  were  analyzed  by
percentage (%), arithmetic  mean ( x ), standard  deviation (S.D.), t-test, One-Way ANOVA  and  Stepwise
Multiple  Regression  Analysis.

The  findings  indicated  as  follows :
1) The   knowledge  of  pregnancy   was  in  moderate  level.  The  spousal  relationship, the  belief

of  egalitarion  sex-role, preparedness  for  childbirth, and  husbands’ pregnancy  health  promotion  behaviors
were  at  high  level.

2) The  factors  regarding  family   income,  family   structure,  length  of  marriage,  and   order  of
childbirth  showed  no  significant  differences  in  the  husbands’ health  promotion  behaviors  whereas  the
couple’s  living  arrangement  was  the  only  factor  which  appeared  significantly  different, at  .01

3) The   spousal   relationship   and   the   preparedness   for   childbirth   predicted   the  husbands’
pregnancy  health  promotion  behaviors  at  a  percentage  of  46.5  with  a  statistical  significant  of  .001.
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

เมื่อภรรยาตั้งครรภ    สามีเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมสุขภาพของภรรยารวม
ถึงทารกในครรภ      ทั้ง ยัง เปนผูสนับสนุนใหหญิงตั้งครรภสามารถปรับตัวและปฏิบัติตนในระยะ
ตั้งครรภไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีความพรอมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  สงผลให
ลดความวิตกกังวล  ความเครียด  ตลอดจนปญหาตาง ๆ ในระหวางการตั้งครรภ  การคลอด  และการ
ดําเนินบทบาทการเปนมารดา

แมวาการตั้งครรภจะเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ    โดยไมนับวาเปนการเจ็บ
ปวย  แตในระหวางตั้งครรภ  ผูหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย  ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  
และสังคม  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอยางซับซอน  เปนไปโดยอัตโนมัติ  และมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด  (สุกัญญา  ปริสัญญกุล 2536: 19)  โดยสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากอิทธิพล
ของฮอรโมนในระหวางการตั้งครรภและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ  อันสงผลตอสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ  ทําใหเกิดความไมสุขสบายตาง ๆ ขึ้นกับรางกาย  รวมถึงสภาพจิตใจและอารมณ
ดวย  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง  การปรับเปลี่ยนแบบแผนการดําเนินชีวิต
ประจําวันและการตองจํากัดกิจกรรมทางสังคมลง  ยอมกอใหเกิดความกลัว  ความเครียด  และความ
วิตกกังวลแกหญิงตั้งครรภเพิ่มมากขึ้น    ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนในระหวาง
ตั้งครรภ  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในระยะตั้งครรภดังกลาว  จึงถือเปนภาวะวิกฤติตาม
พัฒนาการที่เกิดขึ้นในชวงชีวิตของผูหญิงภาวะหนึ่ง  (สถาบันพระบรมราชชนก 2540: 104-137)  
หญิงตั้งครรภจึงตองการความรัก  ความเขาใจ  ความหวงใย  ความเห็นอกเห็นใจ  กําลังใจ  และความ
เอาใจใสชวยเหลือทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  จากบุคคลรอบขางมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
สามี  (รุจา  ภูไพบูลย 2537: 107 ; ศิริพันธุ  ศิริพันธุ, ใน วรรณรัตน  จงเจริญยานนท, บรรณาธิการ 
2543: 134)  ทั้งนี้เพราะ  สามีเปนบุคคลที่มีความใกลชิดสนิทสนมและเปนผูที่หญิงตั้งครรภใหความ
ไววางใจมากที่สุด (ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 5) อีกทั้งสามียังเปนบุคคลแรกที่หญิงตั้งครรภ
ตองการขอความชวยเหลือ  (เกียรติกําจร  กุศล 2536: 2, อางถึงใน กนกพร  สุทธิรักษ 2543: 1)
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การใหความชวยเหลือดูแลเอาใจใสจากสามีนั้น    จะสงผลตอสุขภาพทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ  รวมถึงมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ  (ปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค 2534: 12 ;
Brown 1986, อางถึงใน วีรวรรณ  ภาษาประเทศ 2541: 32)      โดยหญิงตั้งครรภที่ไดรับการเอาใจใส
สงเสริมสุขภาพจากสามี  จะรูสึกวาตนเองมิไดเผชิญปญหาและความทุกขแตเพียงผูเดียว (ประภัสสร
อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 16)  สงผลใหหญิงตั้งครรภยอมรับการตั้งครรภ  มีอารมณมั่นคง  รูสึกมีคุณคา
ในตนเอง  เกิดแรงจูงใจที่จะดูแลตนเองในระยะตั้งครรภไดอยางถูกตองเหมาะสม  และมั่นใจตอการ
ดําเนินบทบาทการเปนมารดาในอนาคต  (รพีพรรณ  เรืองเดชอนันต 2539: 4, อางถึงใน กนกพร
สุทธิรักษ 2543: 1 ; ศิริวรรณ  ชอบธรรม 2536: 1-5)  เปนการลดความเสี่ย งและปอ งกันภาวะ
แทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและทารกในครรภ  อันเปนผลใหสามารถลดอัตราปวยและอัตรา
ตายของมารดาทารกได  ในทางตรงกันขาม  หญิงตั้งครรภที่ขาดการสงเสริมสุขภาพจากสามี  จะมี
ผลเสียตอภาวะสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ  โดยทําใหหญิงตั้งครรภเกิดความเครียดและวาเหว
มีความวิตกกังวลสูง  เกิดภาวะซึมเศรา  (เกียรติกําจร  กุศล 2539: 3, อางถึงใน กนกพร  สุทธิรักษ
2543: 1) มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนในระยะตั้งครรภ  และอาจมีผลตอการเจริญเติบโต
รวมถึงพัฒนาการของทารกในครรภ     ตลอดจนอาจทําใหทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย    (สุกัญญา
ปริสัญญกุล 2536: 60-61 ; สถาบันพระบรมราชชนก 2540: 126)  ดังนั้น  การสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ  จึงเปนบทบาทที่สําคัญอีกบทบาทหนึ่งซึ่งสามีหญิงตั้งครรภควรปฏิบัติ  เพื่อใหภรรยา
และทารกในครรภมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ  สอดคลองกับคํากลาวที่วา
“ลูกที่แข็งแรง   ฉลาด   เกิดจากแมที่สมบูรณทั้งทางกายและใจ   ความสมบูรณทั้งทางกายและใจของ
แม      จะมีไดก็ดวยการเอาใจใสที่ดีของพอ”    (กรมสุขภาพจิต 2545)    นอกจากนี้หากสามีไดแสดง
บทบาทดังกลาวตั้งแตระยะที่ภรรยาตั้งครรภ  จะเปนพื้นฐานของการเสริมสรางความรักความผูกพัน
ระหวางสามีภรรยาใหแนนแฟนยิ่งขึ้น      และสงผลไปถึงทารกที่จะเกิดมาเปนสมาชิกใหมของ
ครอบครัว  ทั้งยังเปนการพัฒนาความรับผิดชอบของสามีตอบุตรและครอบครัว  ปองกันปญหาการ
ทอดทิ้งบุตร  การกระทําทารุณกรรมตอบุตร  การหยาราง  ครอบครัวแตกแยก  อันเปนประเด็นนํา
ไปสูปญหาอื่น ๆ ที่พบเห็นอยูในสังคม  (ยงยุทธ  วงศภิรมยศานติ์ 2534, อางถึงใน สมจิตร  สิทธิวงศ
2541: 2-3)

แตจากสภาพความเปนจริงในปจจุบัน พบวาสามียังขาดการเอาใจใสดูแลสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภ  เพราะสวนใหญมักมีความเขาใจวา  ตนเองไมมีบทบาทและสวนรวมในระยะ
ตั้งครรภของภรรยา  หรือมีบทบาทและสวนรวมแตไมมากนัก  (ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 5
; สมจิตร สิทธิวงศ 2541: 2)  ประกอบกับความเขาใจที่ไมถูกตองวาบทบาทหนาที่ของบิดานั้น  จะ
เร่ิมตนภายหลังจากที่ภรรยาใหกําเนิดบุตร  ทั้งที่ความจริงแลวสามีจะตองแสดงพฤติกรรมและตอบ
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สนองตอบทบาทการเปนบิด าตั้ ง แตทราบวาภรรยาตั้งครรภ   (ศิริพันธุ  ศิริพันธุ, ใน วรรณรัตน
จงเจริญยานนท, บรรณาธิการ 2543: 145)

อยางไรก็ดี      การที่สามีจะรับรูบทบาทการเปนบิดาที่ดีและตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ของตนเองตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภนั้น      ยอมขึ้นอยู
กับปจจัยสนับสนุนหลายประการ  ทั้งจากภายในตนรวมถึงจากครอบครัวและสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้
เพราะการแสดงพฤติกรรมของบุคคลยอมไดรับอิทธิพลจากการมีความรู   ความเขาใจ   ความรูสึก
นึกคิด  ความเชื่อ  ทัศนคติ  คานิยม  และบุคลิกภาพของแตละบุคคล  (สุชา  จันทนเอม 2542: 248)
ในฐานะที่สามีเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการดูแลสง เสริม ใหหญิงตั้งครรภมีสุขภาพดี  และมีการ
ปรับตัวอยางเหมาะสม  จึงมีความจําเปนที่สามีจะตองมีความรูความเขาใจอยางถองแทในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงดานสรีระภาพและกายภาพ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจและอารมณที่เกิดขึ้น
ในระหวางการตั้งครรภของภรรยา  โดยการแสวงหาความรูและการเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนจาก
สังคม  ส่ิงแวดลอม  จากบิดาหรือญาติผูใหญของตน  รวมถึงบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ตลอดจนสื่อมวลชนตาง ๆ  (กนกพร  สุทธรักษ 2543: 2)  เพื่อสามีจะไดทราบถึงปญหาและความ
ตองการของหญิงตั้งครรภ  สามารถใหการดูแลชวยเหลือหญิงตั้งครรภไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวม
ทั้งชวยกระตุนเตือนใหหญิงตั้งครรภสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมในระยะตั้งครรภ
ดวย  (กอบกุล  พันธเจริญวรกุล และเยาวลกัษณ  เสรีเสถียร 2535: 13)  เพราะหากสามีขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องดังกลาว  อาจทําใหสับสนในบทบาทที่แทจริงของตนเอง  และไมสามารถใหการ
ดูแลชวยเหลือภรรยาในขณะตั้งครรภได   จากการศึกษาวิจัยของปรียารัตน   ศักดิ์ณรงค  (2534)
เกี่ยวกับการรับรูบทบาทการเปนบิดาของสามีที่พาภรรยาครรภแรกมาฝากครรภ   พบวา   ความรู
เกี่ยวกับการตั้งครรภมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูบทบาทการเปนบิดา  และผลการศึกษาของ
กนกพร  สุทธิรักษ  (2543)  ที่ทําการศึกษาวิจัยแบบทดลองเพื่อเปรียบเทียบการรับรูความสามารถ
ของตนเองและความคาดหวังผลลัพธที่จะเกิดขึ้นในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภ  ระหวางสามีหญิง
ตั้งครรภที่ไดรับความรูตามโปรแกรมการใหความรูและสามีหญิงตั้งครรภที่ไมไดรับความรูตาม
โปรแกรมการใหความรู  พบวา  สามีหญิงตั้งครรภที่ไดรับความรูมีการรับรูความสามารถของตนเอง
และความคาดหวังผลลัพธที่จะเกิดขึ้นในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภสูงกวาสามีที่ไมไดรับความรู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภจึงเปนปจจัยที่นาจะสนับสนุนใหสามีมี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภดวยปจจัยหนึ่ง

นอกจากนี้    เมื่อภรรยาตั้งครรภ   การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ  อาจ
ทําใหสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยามีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานบวกและดานลบ  โดยอาจทํา
ใหเกิดความเขาใจ  เห็นอกเห็นใจและดูแลชวยเหลือกันมากขึ้น  หรืออาจเกิดความเบื่อหนาย  ขัดแยง
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ไมเขาใจกันขึ้นก็ได  (สถาบันพระบรมราชชนก 2540: 127)  ทั้งนี้สืบเนื่องจากสัมพันธภาพของสามี
ภรรยาที่มีตอกันตั้งแตกอนภรรยาตั้งครรภ  โดยสามีภรรยาที่มีพื้นฐานของความรักใครผูกพัน  ความ
เอื้ออาทรหวงใยกันนั้น  เมื่อภรรยาตั้งครรภสามียอมมีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
กับภรรยา  เกิดความเห็นอกเห็นใจ  เอาใจใสดูแลสงเสริมสุขภาพทั้งดานรางกายและจิตใจแกภรรยา
มากขึ้น  แตหากสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ไมดีตอกันมากอน  สามียอมขาดความเห็นอกเห็นใจที่จะ
ใหการดูแลชวยเหลือและไมเห็นความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแกภรรยา
ขณะตั้งครรภ  (สุภาพ  สงาวงษ 2545: 30)  ดังเชนการศึกษาถึงพัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยา
ตั้งครรภของสมจิตร  สิทธิวงศ (2541) พบวา  กลุมตัวอยางที่มีความรักใครตอภรรยา  จะรูสึกเห็นใจ
ภรรยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายและอารมณขณะตั้งครรภ  ยอมรับวาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวเปนภาวะปกติของหญิงตั้งครรภและจะคอยดูแลเอาใจใสประคับประคองภรรยา  นอกจากนี้
จากการศึกษาของจารุวรรณ  ชุปวา (2541) พบวา  สัมพันธภาพของคูสมรสสามารถทํานายการแสดง
บทบาทการเปนบิดาของคูสมรสมารดาวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยาจึงเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนใหสามีมีพฤติกรรมในการสงเสริม สุข ภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภ

ในดานของลักษณะวิถีชีวิตไทย  เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของความแตกตางระหวางเพศ
ที่มีมาแตอดีต  ซ่ึงพบวามีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูชายและผูหญิงในครอบครัวแยกออกจาก
กันอยางชัดเจน  โดยสามีมีบทบาทเปนหัวหนาครอบครัว  รับผิดชอบการตัดสินใจในการดําเนินชีวิต
ของครอบครัว  ปกปองคุมครองสมาชิกในครอบครัว  และมีหนาที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว  สวน
งานบาน  การตั้งครรภ  การใหกําเนิดบุตร  และการอบรมเลี้ยงดูบุตร  รวมถึงการดูแลและ
ประคับประคองสมาชิกในครอบครัวใหมีสุขภาพดี  เปนบทบาทความรับผิดชอบของภรรยาเทานั้น
(นันทิญา  ทองชัย 2542: 2 ; จรรยา  เศรษฐบุตร และบุปผา  ศิริรัศมี 2542: 68) ปจจุบนัสภาพทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป  ทําใหผูชาย
และผูหญิงมีโอกาสทัดเทียมกันมากขึ้นทั้งในดานการศึกษา  การประกอบอาชีพ  รวมถึงการมีสวน
รวมในครอบครัวและในสังคม  จึงมีความจําเปนที่สามีภรรยาจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ใหมี
ความรับผิดชอบในภาระกิจตาง ๆ รวมกันโดยไมแบงแยกหนาที่กันอยางชัดเจนเชนแตกอน  ซ่ึงการ
จะปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ดังกลาวหรือไมอยางไรนั้น  ยอมขึ้นอยูกับความเชื่อในบทบาทชายหญิง
ของทั้งสองฝายวาเปนไปในลักษณะใด  ระหวางความเชื่อในบทบาทชายหญิงแบบสมัยใหมที่ยอม
รับความเสมอภาคของเพศชายและเพศหญิงในการใชชีวิตทั้งในครอบครัวและสังคม  และแบบ
ดั้งเดิมคือมีการแบงแยกบทบาทชายหญิงอยางเดนชัด    ทั้งนี้เพราะความเชื่อมีสวนกําหนดแนวโนม
ในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  เชนเดียวกับเมื่อภรรยาตั้งครรภ  หากสามีมีความเชื่อในบทบาท
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ชายหญิงแบบสมัยใหม  สามียอมพรอมที่จะใหการชวยเหลือแบงเบาภาระ  และดูแลสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภ    ตรงกันขามหากสามีมีความเชื่อในบทบาทชายหญิงแบบดั้งเดิม   สามียอม
หลีกเลี่ยงการกระทําตาง  ๆ ที่เห็นวาไมใชบทบาทหนาที่ของผูชาย  แมจะเปนการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภก็ตาม  ดังที่จันทรรัตน  เจริญสันติ (2533) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
เจตคติตอบทบาททางเพศ  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับการปรับตัวของบิดาและมารดาที่มีบุตร
คนแรก  พบวา  บิดาที่มีเจตคติตอบทบาททางเพศแบบสมัยใหม  คือยอมรับตอความเสมอภาคของ
บทบาทชายหญิง  มีการปรับตัวภายหลังบุตรคนแรกเกิดไดดีกวาบิดาที่มีเจตคติตอบทบาททางเพศ
แบบดั้งเดิมที่แบงแยกบทบาทชายหญิง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้นการที่สามีจะมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพภรรยาในขณะตั้งครรภ  ยอมขึ้นอยูกับปจจัยเกี่ยวกับความเชื่อในบทบาทชายหญิง
ของสามีดวยประการหนึ่ง

สวนการมีเปาหมายในชีวิต สมรสรวมกับภรรยาเกี่ยวกับการมีบุตร   โดยคํานึงถึงความ
ตองการที่จะใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร  การมองชีวิตใหมของบุตรวาเปนสิ่งมีคา  การเตรียมตัวที่จะ
เปนบิดาทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  และเศรษฐกิจ  ลวนเปนสิ่งที่บงบอกถึงความพรอมในการ
มีบุตร        อันเปนปจจัยที่นาสนใจอีกปจจัยหนึ่งตอการสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  จากการศึกษาของประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540) ซ่ึงไดทําการ
ศึกษาการมีสวนรวมของสามีในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอด  พบวาคูสมรสที่มีความ
พรอมในการมีบุตรมาก  สามีจะมีสวนรวมในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอดมากกวาคู
สมรสที่มีความพรอมในการมีบุตรนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และการศึกษาของปรียารัตน
ศักดิ์ณรงค (2534) พบวา  การมีบุตรเมื่อบิดามารดามีความตองการและความพรอม  จะเปนปจจัยที่
ชวยสงเสริมใหสามีสนใจในเรื่องการปรับตัวตอการเปนบิดาในขณะภรรยาตั้งครรภ  รวมถึงการ
ศึกษาของสมจิตร  สิทธิวงศ  (2541: 55-59)  ซ่ึงพบวา  สามีที่ตองการมีบุตร  จะมีสวนรวมในการ
ตั้งครรภของภรรยา  โดยใหความสนใจ  คอยดูแลเอาใจใสภรรยาและทารกในครรภ  แตหากสามีไม
ตองการมีบุตร  จะรูสึกไมสบายใจ  กังวลใจเมื่อรูวาภรรยาตั้งครรภ  และไมยอมรับการตั้งครรภของ
ภรรยา  มีพฤติกรรมไมใหความสนใจใสใจตอการตั้งครรภของภรรยาและทารกในครรภ

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ  ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9  พ.ศ. 2545 – 2549  ไดกําหนดใหการเรงสรางสุขภาพเชิงรุกเปนยุทธศาสตรสําคัญ  และ
การสรางเสริมสุขภาพรวมถึงปองกันโรคเปนเปาหมายหลักประการหนึ่งของการพัฒนาสุขภาพ 
(คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 9 2544: 35)  กระทรวงสาธารณสุข  
โดยกรมอนามัย  จึงมีนโยบายสงเสริมสุขภาพคนไทยทุกคน  โดยมุงเนนในกลุมประชากรสามกลุม  
คือ  กลุมหญิงตั้งครรภ  กลุมทารก 0-1 ป  และกลุมวัยรุน  เนื่องจากประชากรกลุมดังกลาว  มีอัตรา
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เสี่ยงสูงตอผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ    และความไรระเบียบของสังคม    แต
หากไดรับบริการครบถวนตามที่พึงไดยอมเปนผลดีตอสังคมในระยะยาว  เพราะคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมนี้คือคุณภาพของสังคมในอนาคต  (กรมอนามัย 2545 ข)  เนื่องจากผูวิจัยเปนบุคลากร
สาธารณสุข    มีหนาที่รับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ    เพื่อสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคแกประชาชน    ปฏิบัติงานอยูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ    ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีนโยบาย
สอดรับกับนโยบายสงเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว  และเมื่อกลาวถึงการสงเสริม
สุขภาพในกลุมหญิงตั้งครรภ  จังหวัดประจวบคีรีขันธไดเขารวมโครงการโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม
ปลอดภยั  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสุขภาพมารดาทารก  ลดอัตราปวยและอัตราตายของมารดา
ทารก  โดยมีเปาหมายใหโรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหงในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  อันเปนสถานพยาบาลที่มีสถิติผูมาใชบริการฝากครรภและคลอดบุตรเปนจํานวน
สูงกวาสถานพยาบาลในระดับอื่นและสังกัดอื่น (กรมอนามัย 2545 ก) เปนโรงพยาบาลลูกเกิดรอด
แมปลอดภัย  แตจากการศึกษาขอมูลทางสถิติสาธารณสุขของจังหวัดประจวบคีรีขันธกลับพบวา  
งานสงเสริมสุขภาพแมและเด็กยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของจังหวัดปญหาหนึ่ง  โดยมี
รายงานถึงอตัราตายมารดาและอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  สูงกวาตัวช้ีวัดของ
กรมอนามัย  ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงอัตราตายมารดาและอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ในโรงพยาบาล
                ของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปงบประมาณ 2543 – 2545

ปงบประมาณ อัตราตายมารดา
(ตัวชี้วัดไมเกิน 18 : 100,000 การเกิดมีชีพ)

อัตราทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม

(ตัวชี้วัดไมเกินรอยละ 7)
2543 18.7 : 100,000 การเกิดมีชีพ 8.15
2544 - 8.77
2545 18.2 : 100,000 การเกิดมีชีพ 8.80

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ, งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล, “รายงาน
โครงการแมและเด็กไทยในปสุขภาพดีถวนหนา  ตุลาคม 2542 – กันยายน 2545,” 2545. (อัดสําเนา)

ซ่ึงสาเหตุสําคัญของปญหาสุขภาพมารดาทารกดังกลาว      ยอมเกิดจากภาวะสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภเอง  ดวยเหตุผลที่วา  ภาวะสุขภาพของมารดามีอิทธิพลโดยตรงตอทารกในครรภ  ขณะ
เดียวกันภาวะสุขภาพของมารดาก็ไดรับผลกระทบมาจากสามี (ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 5)
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หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ   สุขภาพของหญิงตั้ ง ค รรภและทารกในครรภขึ้นอยูกับการไดรับการ
สงเสริมสุขภาพจากสามีนั่นเอง  ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหนาที่ของสามีตอการ
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภและทารกในครรภ  ดังนั้นจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึงปจจัย
สนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในกลุมตัวอยางของผู
เปนสามี  เพื่อเปนประโยชนในการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน
และบุคลากรผูปฏิบัติงานในการสงเสริมสุขภาพมารดาทารก   อันเปนพื้นฐานของการพัฒนางาน
สาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ     สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา

ความเชื่อในบทบาทชายหญิง    ความพรอมในการมีบุตร    และพฤติกรรมของสามีในการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามขอมูลพื้นฐานของสามี  ไดแก  รายไดของ
ครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย

3. เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุน   ไดแก   ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ    สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  ที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ปญหาการวิจัย
1. ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ    สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา   ความเชื่อ ใน

บทบาทชายหญิง  ความพรอมในการมีบุตร  และพฤติกรรมของสามีในการสงเสรมิสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในระดับใด

2. พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ    ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธแตกตางกันหรือไม    เมื่อจําแนกตามขอมูลพื้นฐานของสามี   ไดแก   รายไดของ
ครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย

3. ปจจัยสนับสนุน  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยา    ความเชื่อในบทบาทชายหญิง    และความพรอมในการมีบุตร    เปนปจจัยที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธได
หรือไม
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. สามีที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา

ขณะตั้งครรภแตกตางกัน
2. สามีที่มีลักษณะของครอบครัวแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา

ขณะตั้งครรภแตกตางกัน
3. สามีที่มีระยะเวลาการสมรสแตกตางกัน     มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา

ขณะตั้งครรภแตกตางกัน
4. สามีที่มีลําดับที่ของบุตรแตกตางกัน    มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ

ตั้งครรภแตกตางกัน
5. สามีที่มีภาวะการพักอาศัยแตกตางกัน    มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ

ตั้งครรภแตกตางกัน
6. ปจจัยสนับสนุน  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพระหวางสามี

ภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  เปนปจจัยที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ขอบเขตการศึกษา
ในการวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยสนใจศึกษา   ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริม

สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จึงกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้

1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ

โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปงบประมาณ 2546

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ไดแก  สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอด

บุตร ณ โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  370  คน
คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamane ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95  ยอมใหคลาดเคลื่อนรอยละ 5
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2540: 71)  โดยใชฐานขอมูล จากจํานวนหญิงที่มาคล อดบุตร ณ
โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปงบประมาณ 2545
จํานวน 4,848 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ, งานสงเสริมสุขภาพและรักษา
พยาบาล 2545) จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และดําเนิน
การเก็บขอมูลในระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2546
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3. ขอบเขตดานตัวแปร
3.1 ตัวแปรตน

3.1.1 ขอมูลพื้นฐานของสามี
- รายไดของครอบครัว
- ลักษณะของครอบครัว
- ระยะเวลาการสมรส
- ลําดับที่ของบุตร
- ภาวะการพักอาศัย

3.1.2 ปจจัยสนับสนุน
- ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
- สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
- ความเชื่อในบทบาทชายหญิง
- ความพรอมในการมีบุตร

3.2 ตัวแปรตาม
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

นิยามศัพทเฉพาะ
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  หมายถึง พฤติกรรมของ

สามีตอการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาในชวงระยะเวลาตั้งครรภ  โดยแสดงออกในรูป
ของการกระทํา  และการปฏิบัติกิจกรรม  ตลอดจนการใหคําแนะนําแกภรรยา  เพื่อกอใหเกิดผลดีตอ
สุขภาพรางกายและจิตใจของภรรยารวมถึงทารกในครรภ  ประกอบดวยการสงเสริมสุขภาพ  2  ดาน
คือ  ดานสุขภาพรางกายของภรรยาและดานสุขภาพจิตของภรรยา

การสงเสริมสุขภาพรางกายของภรรยา   หมายถึง   การดูแลใหภรรยามีรางกายที่
แข็งแรง    สมบูรณและสุขสบาย   โดยครอบคลุมในเรื่องของโภชนาการ    การออกกําลังกาย     การ
พักผอน  การดูแลอนามัยสวนบุคคล  การปองกันอันตราย  และการชวยเหลือยามเจ็บปวยหรือไมสุข
สบาย

การสงเสริมสุขภาพจิตของภรรยา หมายถึง  การลดความเครียดและการผอนคลาย
ความวิตกกังวลใหแกภรรยา    โดยการใหกําลังใจ    เอื้ออาทรหวงใย   เห็นอกเห็นใจ   รวมถึงการให
เวลาและการใหส่ิงของเงินทอง

สามี  หมายถึง   สามีของหญิงหลังคลอดที่พาหญิงหลังคลอดมาคลอดบุตร   และเฝาดูแล
หรือมาเยี่ยมหญิงหลังคลอด  ณ    โรงพยาบาลของรัฐ    สังกัด กระทรวงสาธารณสุข    จังหวัด
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ประจวบคีรีขันธ  โดยมีการจดทะเบียนสมรสหรือไมจดทะเบียนสมรสกับหญิงหลังคลอดก็ได
หญิงหลังคลอด  หมายถึง  หญิงที่คลอดบุตรคนปจจุบัน  ณ   โรงพยาบาลของรัฐ   สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ในชวงเวลาที่กําหนดเก็บขอมูล  โดยไมจํากัดชนิด
ของการคลอดบุตร

ความรูเก่ียวกับภาวะการตั้งครรภ     หมายถึง     การที่ส ามี รูขอ เ ท็จ จริง เกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงดานรางกายและจิตใจของหญิงตั้งครรภ  ทั้งดานสาเหต ุ  อาการ  ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง  ตลอดจนการใหความชวยเหลือตอภาวะแทรกซอนและความไมสุขสบายจากการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  รวมถึงพัฒนาการของทารกในครรภ  และการสงเสริมสุขภาพมารดาทารก
ตั้งแตตั้งครรภจนถึงระยะกอนคลอด  ซ่ึงสามีไดรับจากแหลงความรูและสื่อตาง ๆ รวมถึงจาก
ประสบการณการเรียนรูของตนเอง

สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา     หมายถึง    ความรูสึก     และการแสดงออกที่มีตอกัน
ระหวางสามีและหญิงหลังคลอด  ในการดําเนินชีวิตครอบครัว  เกี่ยวกับความพึงพอใจตอกัน  ความ
รักใครผูกพันตอกนั  ความรับผิดชอบตอกัน  และการปรับตัวทางเพศสัมพันธ  ตามการรับรูของสามี

ความเชื่อในบทบาทชายหญิง   หมายถึง   ความคิด   ความเขาใจ   และการยอมรับเชื่อถือ
ของสามีที่มีตอรูปแบบพฤติกรรมและบทบาทของผูชายและผูหญิงแบบสมัยใหม  มีความเสมอภาค
เทาเทียมกันในความสามารถของทั้งสองเพศ  และการมีสวนรวมในกิจกรรมภายในครอบครัวและ
สังคมโดยปราศจากความแตกตางระหวางเพศ

ความพรอมในการมีบุตร  หมายถึง การที่สามีมีการวางแผนการมีบุตรคนปจจุบันรวมกับ
หญิงหลังคลอด  และมีการเตรียมความพรอมในการมีบุตร  อันครอบคลุมในเรื่องของสุขภาพและ
เศรษฐกิจ  กอนหญิงหลังคลอดตั้งครรภหรือภายหลังจากที่ทราบวาหญิงหลังคลอดตั้งครรภ  โดย
แสดงออกในรูปของความรูสึกและการกระทํา

รายไดของครอบครัว    หมายถึง   จํานวนเงินรายไดเฉลี่ยตอเดือนของสามีและหญิงหลัง
คลอดรวมกัน     หรือของฝายใดฝายหนึ่งในกรณีที่อีกฝายหนึ่งไมมีรายได     เมื่อหักคาใชจายภายใน
ครอบครัวแลว

ลักษณะของครอบครัว    หมายถึง    ลักษณะของกลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันภายใตหลังคา
เดียวกันหรือในเขตรั้วบานเดียวกันกับสามี   แบงเปนครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบดวย   สามี   หญิง
หลังคลอด  และบุตร  กับครอบครัวขยายที่ประกอบดวยครอบครัวเดี่ยวและบิดามารดาญาติผูใหญ
ของฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย

ระยะเวลาการสมรส  หมายถึง  จํานวนปเต็มที่สามีแตงงานหรืออยูรวมกันฉันสามีภรรยา
กับหญิงหลังคลอด  โดยนับถึงป พ.ศ. ที่หญิงหลังคลอดเริ่มตั้งครรภบุตรคนปจจุบัน
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ลําดับท่ีของบุตร   หมายถึง  บุตรคนที่คลอดปจจุบัน  เปนบุตรที่เกิดคนแรกของสามีหรือ
เปนบุตรคนที่สองหรือมากกวาของสามี  ที่เกิดกับหญิงหลังคลอด

ภาวะการพักอาศัย หมายถึง สามีและหญิงหลังคลอดมีการพักอาศัยอยูดวยกันเปนประจํา
หรือพักอาศัยอยูดวยกันเปนบางชวงเวลา  ในชวงระยะเวลาการตั้งครรภของหญิงหลังคลอด

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. เปนขอมูลพื้นฐานแกทีมสุขภาพ      ในการหาแนวทางจัดบริการแกสามีของหญิง

ตั้งครรภ   เพื่อสนับสนุนใหสามีของหญิงตั้งครรภ   สามารถสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภได
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินบทบาทการเปนบิดาในระยะตอไปไดอยางเหมาะสม

2. เปนขอมูลพื้นฐานแกหนวยงานสาธารณสุข    และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสังคม
ในการวางแผนใหบริการหรือการจัดโครงการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเกี่ ยวกับ ก ารสงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ  โดยเนนการมีสวนรวมในสามีของหญิงตั้งครรภเปน
สําคัญ

3. เปนแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
สามีในการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ
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บทที่ 2
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การวิจัยคร้ังนี้      ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภ   ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ   โดยผูวิจัยไดนําแนวคิด   ทฤษฎี   และงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาสนับสนุนและประกอบการศึกษาวิจัย  ดังนี้

1. การสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ
2. แนวทางสําหรับสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
3. ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
4. สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
5. ความเชื่อในบทบาทชายหญิง
6. ความพรอมในการมีบตุร
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ เมื่อจําแนกตามขอมูลพื้น

ฐานของสามี  ไดแก
7.1 รายไดของครอบครัว
7.2 ลักษณะของครอบครัว
7.3 ระยะเวลาการสมรส
7.4 ลําดับที่ของบุตร
7.5 ภาวะการพักอาศัย
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การสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ

1. ความหมายของสุขภาพ
คําวา   “สุขภาพ”   มาจากภาษาอังกฤษ   “health”   ซ่ึงในพจนานุกรมออกซฟอรด  ไดให

ความหมายของ health วาคือความไมมีโรคทั้งทางรางกายและจิตใจ (วิฑูรย  อ้ึงประพันธ 2541: 2,
อางถึงใน สมจิต  หนุเจริญกุล, ใน สมจิต  หนุเจริญกุล, วัลลา  ตันตโยทัย  และรวมพร  คงกําเนิด,
บรรณาธิการ 2543: 3) อยางไรก็ตามองคการอนามัยโลกรวมทั้งนักวิชาการหลายทานไดใหความ
หมายของสุขภาพแตกตางกันไป  กลาวโดยสรุปดังนี้คือ

องคการอนามัยโลก (WHO, quoted in Pender 1996: 17, อางถึงใน พิสมัย จันทวมิล 2541
 : 2)  ใหคําจํากัดความของสุขภาพวา  หมายถึง  สุขภาวะที่สมบูรณ  ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ
สังคม  และจิตวิญญาณประกอบกัน  ไมใชเพียงแตการปราศจากโรคภัยไขเจ็บหรือความพิการเทา
นั้น  (Health is a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being, not merely the
absence of diseases or infirmity)

คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่  9  (2544: ก)     ไดให
ความหมายวา  สุขภาพ  คือ  สุขภาวะที่สมบูรณและมีดุลยภาพทั้งทางกาย  ทางใจ  ทางสังคม  และ
ทางจิตวิญญาณ  สุขภาพจึงแยกไมไดจากวิถีชีวิตที่จะตองดําเนินไปบนพื้นฐานของความถูกตองพอดี
โดยดํารงอยูในครอบครัว  ชุมชนและสังคมที่พัฒนาอยางสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
และสิ่งแวดลอม

สุขภาพในมิติวัฒนธรรม    (Culture Dimension of Health)    (อรุณี  กาพยไชย 2545: 15)
มีความหมายวา  เปนการดําเนินชีวิตใหเปนสุขทั้งในสวนบุคคล  ครอบครัวและญาติ  รวมถึงสังคม
และสิ่งแวดลอม  สุขภาพสวนบุคคลนั้น  หมายถึง  การที่บคุคลดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  ทั้งดาน
รางกายและจิตวิญญาณ  ดังนั้นบุคคล  ครอบครัวและญาติจึงจําเปนตองพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลและเอื้อ
อาทรตอกัน  สวนดานสังคมและสิ่งแวดลอม  เปนสิ่งที่จะกําหนดกฎเกณฑและเงื่อนไขของวิถีการ
ดําเนินชีวิต  รวมทั้งศักยภาพของภูมิปญญา  และเทคโนโลยีในการดูแลรักษาสุขภาพสวนบุคคล
ครอบครัว  และชุมชน  ซ่ึงมีความแตกตางกันไปตามบริบทของสังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม
ในแตละทองถ่ิน

ประเวศ   วะสี   (2541: 4, อางถึงใน สมจิต   หนุเจริญกุล, ใน สมจิต    หนุเจริญกุล, วัลลา
ตันตโยทัย  และรวมพร  คงกําเนิด, บรรณาธิก าร  2543: 6) ใหความหมายวา  สุขภาพ  หมายถึง
สุขภาวะหรือภาวะเปนสุขที่สมบูรณทั้งทางกาย  ทางจิตวิญญาณ  ทางสังคม  และทางปญญา

จากความหมายของสุขภาพดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา  สุขภาพคือสุขภาวะที่
มีความสมบูรณและมีดุลยภาพทั้งทางรางกาย   จิตใจ   สังคม   และจิตวิญญาณของแตละบุคคล   โดย
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ไมเพียงแตปราศจากโรคหรือพิการเทานั้น  แตยังผูกพันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในครอบครัว  ชุมชน
สังคม  และสิ่งแวดลอมดวย

2. ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ  (Health Promotion)
โดยปกติแลวบุคคลทั่วไปจะใหความสําคัญดานการรักษาพยาบาล   มากกวาการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรค  เพราะมีความคิดวาตราบใดที่ยังสามารถดํารงชีวิตอยูอยางปกติและ
ประกอบอาชีพได  ถือวามีสุขภาพดี  จนเมื่อเจ็บปวยไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันหรือไมสามารถ
ประกอบอาชีพไดจึงถือวามี สุขภาพไมดี   และแสวงหาการรักษาพยาบาลโดยวิธีการตาง ๆ ดวยคา
ใชจายที่สูงกวาการจะหมั่นดูแลสุขภาพของตนเอง  และคงไวซ่ึงการมีสุขภาพดีของตนเอง  ครอบครัว
และชุมชน  การดูแลสุขภาพและการคงไวซ่ึงการมีสุขภาพดีนี้เองที่เรียกวาเปนการสงเสริมสุขภาพ
(อรุณี  กาพยไชย 2545: 17)  สําหรับการสงเสริมสุขภาพนี้  ไดมีผูใหความหมายไวหลากหลายแนว
คิด  ดังนี้

องคการอนามัยโลก (WHO 1996:  1, อางถึงใน พิสมัย  จันทวิมล 2541: 3-4) ไดใหความ
หมายของการสงเสริมสุขภาพวา  หมายถึง  กระบวนการทางสังคมและการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ  ไม
เพียงแตครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงเรงรัดการเพิ่มทักษะและความสามารถของปจเจกบุคคล  หาก
รวมถึงกิจกรรมที่มุงไปสูการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางสังคม  ส่ิงแวดลอม  และเศรษฐกิจ  เพื่อที่จะ
บรรเทาผลกระทบที่มีตอสุขภาพของสาธารณชนและปจเจกบุคคล  ดังนั้น  การสงเสริมสุขภาพจึง
เปนกระบวนการปลูกฝงใหคนเรามีความสามารถที่จะควบคุมปจจัยที่เปนตัวกําหนดสุขภาพเพื่อชวย
ใหสุขภาพดีขึ้น  การมีสวนรวมจึงมีความจําเปนในการสรางความยั่งยืนของกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ

การสงเสริมสุขภาพตามแนวคิดของกฎบัตรออตตาวา      (Ottawa   Charter   for   Health
Promotion)  (ลักขณา  เติมศิริชัยกุล 2540: 32, อางถึงใน อรุณี  กาพยไชย 2545: 18)  หมายถึง
กระบวนการที่ชวยใหประชาชนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมตนเองดานสุขภาพ  
และทําใหสุขภาพของตนเองดีขึ้นเพื่อการบรรลุถึงสภาวะสุขภาพทั้งรางกาย  จิตใจ  และสังคม

หทัย  ชิตานนท  (2539: 12, อางถึงใน อรุณี  กาพยไชย 2545: 19)  ใหความหมายของการ
สงเสริมสุขภาพวา  เปนกระบวนการซึ่งทําใหประชาชนสามารถควบคุมสุขภาพและทําใหสุขภาพดี
ขึ้น  เพื่อบรรลุการมีสภาวะสุขสบาย  ทั้งรางกาย  จิตใจ  และสังคม

อรุณี   กาพยไชย  (2545: 19)  ใหความหมายวา   การสงเสริมสุขภาพหมายถึง   กระบวน
การเคลื่อนไหวทางสังคมที่มุงพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคลใหมีความสุข     สามารถ
ควบคุมปจจัยที่กอใหเกิดโรค  ตลอดจนเสริมสรางสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนใหดีขึ้น
เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกาย  และจิตใจ

พารเซ   (Parse  1987, อางถึงใน ดาริณี  สุวภาพ  2542: 19)   กลาววาการสงเสริมสุขภาพ
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เปนการกระทําเพื่อกระตุนหรือสงเสริมใหกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง  และมีคุณภาพ

เพนเดอร (Pender 1996: 34) กลาวถึงการสงเสริมสุขภาพวา  เปนกิจกรรมที่บุคคลกระทํา
เพื่อคงไวหรือเพิ่มระดับความผาสุก นําไปสูการมีสุขภาพที่ดีของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และ
สังคม  โดยเนนพฤติกรรมเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น

กลาวโดยสรุปคือ   การสงเสริมสุขภาพ   หมายถึง  การกระทําที่เปนการดํารงรักษาไวซ่ึง
ภาวะสุขภาพหรือเกิดภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม  อันจะนําไป
สูความผาสุกของชีวิต  และศักยภาพสูงสุดของตัวบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม

3. ความหมายของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ
การปฏิบัติตนดานสุขภาพในหญิงตั้งครรภนั้น   มีความสําคัญตอภาวะสุขภาพของตนเอง

และทารกในครรภอยางยิ่ง  หญิงตั้งครรภจึงตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหสอดคลองกับ
ทุกระยะของการตั้งครรภ  เพื่อใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดี  มีความสมบูรณพรอมทั้งรางกายและ
จิตใจ  รวมถึงทารกในครรภมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามปกติ  อุนจิตต  บุญสม (2540: 11)
จึงไดใหความหมายของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภไววา  หมายถึง  พฤติกรรม
หรือกิจกรรมในชีวิตประจําวันของหญิงตั้งครรภ    ที่ปฏิบัติในระยะตั้งครรภ    เพื่อสงเสริมใหหญิง
ตั้งครรภและทารกในครรภมีสุขภาพที่แข็งแรง  สมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคม

ซ่ึงจากความหมายดังกลาว        เปนการสงเสริมสุขภาพที่หญิงตั้งครรภเปนผูกระทําหรือ
ปฏิบัติดวยตนเอง  และเมื่อผูอ่ืน อาทิ บุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภ  บุคลากรดานสุขภาพ
เปนตน  เปนผูเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภก็ยอมมีความหมายในทํานอง
เดียวกัน  เพราะตางก็มีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภและทารกในครรภมีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณเชนเดยีวกัน  จากความหมายของสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพที่กลาวมาแลวขางตน  จึง
สรุปไดวาพฤติกรรมการสง เสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภในที่นี้    หมาย ถึง    การที่บุคคลอื่นเขามามี
บทบาทเปนผูกระทํา  ปฏิบัติกิจกรรม  หรือเขามามีสวนรวมชวยเหลือในการกระทํา  ปฏิบัติกิจกรรม
รวมถึงการใหคําแนะนําและกระตุนใหหญิงตั้งครรภสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระยะ
ตั้งครรภอยางถูกตองเหมาะสม  เพื่อใหหญิงตั้งครรภและทารกในครรภมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ
ทั้งรางกายและจิตใจ

4. แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9

พ.ศ. 2545-2549  ไดกําหนดใหการเรงสรางสุขภาพเชิงรุกเปนยุทธศาสตรสําคัญ   และการสรางเสริม
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สุขภาพรวมถึงการปองกันโรคเปนเปาหมายหลักอยางหนึ่งของการพัฒนาสุขภาพ (คณะกรรมการ
อํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 9 2544: 35) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
อนามัย  จึงไดมีนโยบายสงเสริมสุขภาพคนไทยทุกคน  และมุงเนนในกลุมประชากรที่มีอัตราเสี่ยง
สูงตอผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม  จํานวน  3  กลุม  อันไดแก  กลุม
หญิงตั้งครรภ  กลุมทารก 0-1  ป  และกลุมวัยรุน  เพราะประชากร  3  กลุมดังกลาว  คือคุณภาพของ
สังคมในอนาคต (กรมอนามัย 2545 ข) โดยเฉพาะการสงเสรมิสุขภาพหญิงตั้งครรภนั้นถือเปนพื้นฐาน
สําคัญของการพัฒนางานสาธารณสุข   และการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอ งประชาชน  (จริยาวัตร
คมพยัคฆ, เนตรทราย  รุงเรืองธรรม  และพาณี  ยงใจยุธ 2535: 32)

การสงเสริมสุขภาพ      จะไมสามารถทําไดสําเร็จดวยบุคคลเพียงคนเดียวหรือหนวยงาน
เพียงหนวยงานเดียว  หากแตตองการความรวมมือจากบุคคลอื่น ๆ และหนวยงานตาง ๆ ดวย  ดังนั้น
การสงเสริมสุขภาพจึงเกี่ยวของกบับุคคลทุกคน  ทั้งในครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ในการที่จะ
กระตุนใหบุคคลสนใจในสุขภาพตนเอง (ดาริณี  สุวภาพ 2542: 18) กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  การสงเสริม
สุขภาพไมใชเร่ืองเฉพาะตัวบุคคลที่จะกระทําเพื่อรักษาภาวะสุขภาพ   หรือทําใหภาวะสุขภาพของ
ตนเองดีขึ้นดวยตนเองเพียงลําพังเทานั้น  แตตองอาศัยบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว  ชุมชน  และสังคม
เขามามีสวนรวมในการดูแล  และกระตุนใหบุคคลนั้นมีการสงเสริมสุขภาพตนเองดวย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  บุคคลที่อยูในภาวะที่ตองพึ่งพิง  ภาวะเจ็บปวย  หรือภาวะวิกฤติตาง ๆ ไดแก  เด็ก  ผูปวย
ดวยโรคเรื้อรัง  ผูสูงอายุ  และหญิงตั้งครรภ  เปนตน

การตั้งครรภถือเปนภาวะวิกฤติในระยะพัฒนาการของชีวิตผูหญิงภาวะหนึ่ง    เพราะเปน
ชวงของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายในตัวบุคคลและระหวางบุคคล  (สถาบันพระบรมราชชนก
2540: 128)  ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวและในชุมชนจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวมใน
การสงเสริมสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจแกหญิงตั้งครรภอยางตอเนื่อง

เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ   ไดมีนักการศึกษาหลายทานศึกษาแบบแผนการดําเนินชีวิต
ที่เปนการสงเสริมสุขภาพและสรุปเปนแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไว
หลายแนวคิด  กลาวโดยสังเขปไดดังนี้

เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติผลาชีวะ  (2528: 22-23, อางถึงใน ณัฐกฤช ฉายเสมแสง
2543: 12) กลาวถึงหลักสําคัญ 4 ประการ ในการสงเสริมสุขภาพของบุคคลทุกเพศทุกวัยคือ  กินเปน
นอนเปน  อยูเปน  สังคมเปน

ทราวิส    (Travis  1977, quoted  in  Walker,  Sechrist, and  Pender  1987: 77,  อางถึงใน
ปาริชาติ   สุขสวัสดิพร 2543: 33)   กลาววา  แบบแผนการดําเนินชีวิตที่สงเสริมสุขภาพประกอบดวย
ความรับผิดชอบตอสุขภาพ  (Self -Responsibility)  โภชนาการ (Nutrition)   ความตระหนักถึงสภาพ
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ทางกาย (Physical Awareness) และการควบคุมความเครียด (Stress Control)
แฮริสและกลูเต็น   (Harris and Gluten 1979, quoted in Kulbok and Baldwind 1992, อาง

ถึงใน ดาริณี  สุวภาพ 2542: 28) ไดแบงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไว  6  ดาน  ไดแก  ดานความ
ปลอดภัย (Safety) ดานโภชนาการ (Nutrition) ดานการปองกัน (Prevention) ดานการใชสารตาง ๆ
(Substance use) ดานการพักผอนหยอนใจ (Relaxation) และดานการออกกําลังกาย (Exercise)

เพนเดอร   (Pender 1996: 66-73)   แบงพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพออกเปน 6 ดานเชนกัน
ไดแก  ดานโภชนาการ (Nutrition)  ดานการออกกําลังกาย (Physical Activity)  ดานความรับผิดชอบ
ตอสุขภาพ (Health Responsibility) ดานการจัดการกับความเครียด (Stress Management) ดานความ
สัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relations) และดานที่เกี่ยวกับการหยั่งรูในชีวิต (Spiritual
Growth)

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสง เสริมสุข ภาพในหญิงตั้งครรภ   โลเวนสไตนและ
ไรนฮารต (Lowenstein and Rinehart 1981: 246-251, อางถึงใน สุมิตตา  สวางทุกข 2539: 2-3) ไดทํา
การศึกษาและใหแนวคิดไววา  หญิงตั้งครรภควรไดรับการสงเสริมสุขภาพ  5  ดานดังนี้  ดาน
โภชนาการ  (Nutrition)  ดานการปองกันและดูแลสุขภาพตนเอง  (Preventive self health care)  ดาน
กิจวัตรประจาํวัน  (Activity of daily living)  ดานสุขภาพจิต  (Mental health)  และเรื่องเกี่ยวกับการ
ตั้งครรภ  (Concept about pregnancy)

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพขางตนทั้งที่เปนการสงเสริมสุขภาพทั่ว
ไปและการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ  จะเห็นไดวา  โดยสรุปแลวการสงเสริมสุขภาพสามารถ
แบงเปน  2  ดานดวยกันคือ  การสงเสริมสุขภาพดานสุขภาพรางกาย  และการสงเสริมสุขภาพดาน
สุขภาพจิต  ดานสุขภาพรางกาย  ไดแก  โภชนาการ  การออกกําลังกาย  การดูแลสุขภาพตนเอง
ความปลอดภัย  เปนตน  สวนดานสุขภาพจิต  ไดแก  การจัดการกับความเครียด  การพักผอนหยอนใจ
ความสัมพันธระหวางบุคคล  เปนตน

และเมื่อทบทวนเอกสาร   วรรณกรรม   และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาโดยสวนใหญหญิง
ตั้งครรภมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดปญหาและความตองการ  2  ดานที่สําคัญคือ  ดานรางกายและ
ดานจิตใจ  ประกอบกับนักจิตวิทยามนุษยนิยมกลาววา  คนมีความตองการพื้นฐานที่จําเปนจริง ๆ 2
ประการ  คือ  (สุวัฒนา  วิบูลยเศรษฐ 2545: 260)

1. ความตองการของรางกาย   ไดแก   การกิน  การพักผอน  การขับถาย  และความตอง
การการตอบสนองทางเพศ

2. ความตองการทางจิตใจ   ไดแก  ความตองการความรัก  ความอบอุน  ความมั่นคงใน
ชีวิต  ความรูสึกวาตนมีพวกพอง  มีเพื่อน  มีหลักประกันอนาคต
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สอดคลองกับสุชา  จันทนเอม  (2542: 14)  ที่ไดแบงสุขภาพออกเปนสุขภาพทางกายและ
สุขภาพทางใจ  โดยกลาววาสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก
เพราะ “จิตที่สดใสนั้นยอมอยูในรางกายที่สุขสมบูรณ”

ดังนั้น   การสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภในที่นี้    ผูวิจัยจึงมุงเนนถึงการสงเสริมสุขภาพ
รางกายและสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (สถาบันพระบรมราชชนก
2540: 179-192)

ดานการสงเสริมสุขภาพรางกายของหญิงตั้งครรภ
1. การทํางาน   การตั้งครรภไมไดเปนอุปสรรคตอการทํางานประจําวัน    แตรางกายจะ

ออนเพลียงาย  เหนื่อยเร็ว  ทํางานไดไมนาน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพงาน  ถาทํางานหนัก  เชน  เปน
กรรมกรแบกหาม  ก็จะตองตระหนักวาตนเองตองการเวลาพักผอนมากกวาปกติ  ถาเลี่ยงไดก็ควร
เปล่ียนไปทํางานที่เบาลง  สวนงานที่เกี่ยวกับสารเคมี  สารพิษ  เอ็กซเรย  หรือ  สารกัมมันตภาพรังสี
ก็ควรจะงดทํางานดังกลาวจนกวาจะคลอดเพราะอาจเปนอันตรายตอทารกในครรภได  นอกจากนี้ยงั
ขึ้นกับสภาพรางกายของหญิงตั้งครรภ    ถามีประวัติแทง ง า ยหรือมีภาวะแทรกซอนเนื่องจากการ
ตั้งครรภ  ก็อาจจะตองพักผอนมากกวาปกติ

2. การออกกําลังกายในระหวางตั้งครรภ   การออกกําลังกายเปนสิ่งจําเปนเพราะเปน
การสงเสริมใหกลามเนื้อตาง ๆ แข็งแรงขึ้น  ชวยใหนอนหลับ  ระบบการยอยอาหารทํางานไดดีขึ้น
ทําใหทองไมผูก  การออกกําลังกายที่ไมหักโหม  เชน  วายน้ํา  การเดินเลนในที่ที่มอีากาศบริสุทธิ์
และการปฏิบัติงานบานทั่วไป  เปนสิ่งที่หญิงตั้งครรภปกติปฏิบัติได  ยกเวนในกรณีที่เกิดการแทง
หรือรายที่ปองกันมิใหเกิดการแทง

3. การพักผอน    หญิงตั้งครรภมีความตองการนอนและพักผอนมากขึ้นจากปกติ    และ
ควรไดพักผอนในตอนกลางวันดวย  เมื่ออายุครรภมากขึ้น  หญิงตั้งครรภจะนอนไมหลับ  เนื่องจาก
ขนาดของหนาทองที่ใหญขึ้น  จึงควรนอนตะแคง  ใชหมอนรองใตทองและตนขา  หัวเขางอเล็กนอย
หรือนอนราบใชหมอนหนุนที่นองและปลายเทา  จะชวยลดการคั่งของเลือดที่ไปเลี้ยงที่ขา  ทําให
การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น

4. การแตงกาย    หญิงตั้งครรภควรจะสวมใสเสื้อผาที่หลวม    ไมรัดรูปแนน     สวมใส
สบายเคลื่อนไหวไดสะดวก  เหมาะสมกับสภาพอากาศ  การใชเครื่องแตงกายที่รัดแนนจะทําใหการ
ไหลเวยีนโลหติไมสะดวกอาจทําใหเปนลมได  รองเทาควรใชรองเทาอยางไมมีสน  เพราะหญิงตั้งครรภ
มีการทรงตัวไมดีเนื่องจากน้ําหนักมดลูกถวงลงมาทางดานหนา  ทําใหหลังแอนมากกวาปกติ  การ
สวมรองเทาสนสูงจะทําใหกลามเนื้อขาและกลาม เนื้อ สวนสนเกร็ง     บริเวณเอวก็จะเกร็งตัวมาก
ขึ้น  รวมกับการยืดขยายของขอตอของกระดูกเชิงกราน   ทําใหมีอาการปวดหลัง   ปวดเอว  นอกจาก
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นั้นยังเปนการปองกันอุบัติเหตุจากการหกลมอีกดวย
5. การรักษาความสะอาดรางกายทั่วไป     ความสะอาดของรางกายในระหวางการตั้งครรภ

เปนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสําคัญมากเพราะการทํางานของตอมเหงื่อและตอมตาง ๆ ของผิวหนังจะเพิ่มขึ้น
ในระยะตั้งครรภ  ดังนั้นการอาบน้ําชําระรางกายจึงมีความจําเปน  การอาบน้ําที่ ถูกตองในระยะ
ตั้งครรภคือการตักอาบ  หรืออาบจากฝกบัว  ไมควรลงอาบในแมน้ําลําคลอง  เพราะอาจทําใหเกิด
การติดเชื้อบริเวณชองคลอดได  การทําความสะอาดบริเวณอวยัวะสืบพันธุ  เนื่องจากตอมตาง ๆ ขับ
น้ําเมือกออกมามากกวาปกติ  ทําใหบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอกชุมชื้นอยูเสมอเหมาะเปนที่เกิด
ของเชื้อโรค  ดังนั้นจึงควรใชสบูออนฟอกชําระใหสะอาดอยูเสมอ  แตไมควรสวนลางในชองคลอด
เปนอันขาด  เพราะจะทําใหเกิดการอักเสบ  การรักษาผิวหนังบริเวณหนาทองและเตานม  ซ่ึงอาจจะ
เกิดรอยแตกของผิวหนัง  ถาผิวหนังแหง  จะทําใหบริเวณนี้คันมาก  จึงควรใชครีมหรือน้ํามันมะกอก
ทาบาง ๆ เพื่อใหเกิดความชุมชื้น   นอกจากนี้   หญิงตั้งครรภทุกรายควรไดรับการตรวจฟนตั้งแต
เร่ิมตั้งครรภ    ฟนที่ผุควรไดรับการอุดและรักษา  เพราะถามีการอักเสบของปากและฟนเรื้อรังอยู
อาจจะเปนสาเหตุของการอักเสบที่กระจายไปยังอวัยวะอ่ืนในระหวางการตั้งครรภ  ระหวางการ
คลอดและภายหลังคลอดได  โดยเชื้อโรคจะกระจายเขาทางกระแสโลหิต

6. การดูแลเตานม  เปนสิ่งจําเปนสําหรับหญิงตั้งครรภ  เพราะเตานมจะมีขนาดใหญขึ้น
และมีน้ําหนักมากขึ้น  จึงควรดูแลเอาใจใส  เพื่อเตรียมไวสําหรับเล้ียงดูทารกโดยวธีิการดังตอไปนี้

  6.1 หญิงตั้งครรภควรใสยกทรงที่มีลักษณะถูกตอง     คือมีขนาดเหมาะสมกับเตานม
ที่เพิ่มขนาดขึ้น  และเมื่อสวมใสแลวไมบีบรัดเตานม  ดังนั้นจึงตองมีการเปลี่ยนขนาดของยกทรงไป
ตามขนาดเตานมที่เพิ่มขึ้น  และควรเลือกชนิดที่ปลายของยกทรงมีที่วางพอสําหรับหัวนม  จะไดไม
ถูกกด  เพราะอาจทําใหหัวนมบอดได

  6.2 ทําความสะอาดเตานมและหัวนมทุกวัน       โดยในระหวางตั้งครรภอาจมีน้ํานม
เหลืองไหลออกมา  เมื่อแหงแลวจะเปนสะเก็ดแข็งติดแนนกับหัวนม  ใหใชผาหรือสําลีชุบน้ําเช็ด
สะเก็ดจะหลุดออกมา

6.3 ถาหัวนมมีความผิดปกติ  เชน  บอด  บุม  ส้ัน  ควรไดรับการแกไขโดยการปรกึษา
บุคลากรดานสุขภาพทันทีเมื่อไปฝากครรภ

7. อาหาร  ระหวางการตั้งครรภ  หญิงตั้งครรภมีความตองการอาหารเพิ่มทั้งปริมาณและ
คุณภาพ  เพื่อใหตนเองแข็งแรงสมบูรณ  และเพื่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ  ดังนั้นผูมีหนาที่
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภจึงควรตระหนักถึงโภชนาการของหญิงตั้งครรภ  ดังนี้

 7.1  ควรแนะนําใหหญิงตั้งครรภรับประทานอาหารครบทั้ง  5  หมู     และในปริมาณ
ที่เพียงพอ
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 7.2  เมื่อหญิงตั้งครรภไปฝากครรภทุกครั้ง    ตองดูการเพิ่มของน้ําหนัก   โดยมีจุดมุง
หมายวาในระหวางการตั้งครรภจะตองมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอยางนอย  10-12  กิโลกรัม  หรือประมาณ
½ - 1 กิโลกรัม  ตอสัปดาห

 7.3  รับประทานธาตุเหล็กเสริมในรูปของยาบํารุงตามคําสั่งแพทย
8. การมีเพศสัมพันธ     โดยทั่วไปมักพบวา    สามีภรรยาจะมีเพศสัมพันธกันนอยลงใน

ระยะตั้งครรภ  และมักจะงดการมีเพศสัมพันธเมื่ออายุครรภมากขึ้น  ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความเชื่อที่วา
การมีเพศสัมพันธทําใหเกิดอันตรายตอทารกในครรภ  นอกจากนี้ภาวะตั้งครรภมักกอใหเกิดความไม
สุขสบายทางรางกาย  เชน   คล่ืนไส  อาเจียน  ปวดหลัง  อึดอัด  อุยอาย  เปนตน  ซ่ึงมีผลทําใหความ
รูสึกและความตองการทางเพศลดลง  ถาคูสมรสไมสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมจะทําใหเกิด
ปญหาเรื่องเพศสัมพันธตามมา  เพราะการมีเพศสัมพันธระหวางตั้งครรภ  มิไดกออันตรายใด ๆ ตอ
การตั้งครรภและทารกในครรภ  เวนแตจะมีขอหามหรือมีภาวะแทรกซอน  เชน  มีประวัติแทงเปน
อาจิณหรือแทงคุกคาม  ปวดทอง  มีเลือดออกทางชองคลอด  หรือมีประวัติเกี่ยวกับการคลอดกอน
กําหนดมากอน

9. ยาและสิ่งเสพติด ยาบางอยางที่หญิงตั้งครรภรับประทานจะผานสูทารกในครรภและ
อาจมีอันตรายตอทารกในครรภได   โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ  ดังนั้น  กอน
การใชยาในหญิงตั้งครรภจึงควรปรึกษาแพทย

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล   ไดแก   เหลา  เบียร  วิสกี้  หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลอ่ืน ๆ
ในปริมาณเล็กนอยไมมีอันตรายตอทารก  แตถาดื่มมากหรือดื่มจนติดหรือเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง
ทารกจะมีน้ําหนักนอย  เติบโตชา  ปญญาออน  และเกิดความพิการของหัวใจและหลอดเลือดได

 น้ําชา  กาแฟ  ควรจะงดหรือดื่มใหนอยลง   เพราะน้ําชาจะทําใหทองผูกงาย   และใน
หญิงตั้งครรภลําไสมีการเคลื่อนไหวนอยลง  อาจทําใหเกิดริดสีดวงทวารไดงาย  สวนกาแฟถาดื่ม
มากเกินไป  อาจทําใหใจสั่นและนอนไมหลับ  เนื่องจากมีสารคาเฟอีน  และในหญิงตั้งครรภตองการ
การพักผอนมากขึ้น  จึงควรงด

 บุหร่ี  ควรงดหรือลดจํานวนลง  เพราะสารนิโคตินในบุหร่ีสามารถผานรกไปยังทารก
โดยกดการทํางานของสมองสวนที่ควบคุมการหายใจและการเตนของหัวใจ  ทารกมีโอกาสคลอด
กอนกําหนด  มีน้ําหนักตัวนอยกวาปกติ

ดานการสงเสริมสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ
ในระยะตั้งครรภ  นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายแลว ทางจิตใจก็มีการเปลี่ยน

แปลงเชนเดียวกัน  ความรูสึกของผูที่เร่ิมตั้งครรภมีทั้งตื่นเตน  ดีใจ  สมหวัง  ที่จะมีบุตร  แตบางขณะ
จะรูสึกหวั่นวิตกวา  บุตรจะพิการ  ไมเฉลียวฉลาด  กลัวการคลอด  เปนตน  บางคนจะหงุดหงิด  ใจ
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นอยกวาปกติ  อาการเหลานี้เปนอาการปกติของหญิงตั้งครรภ  แตถามีมากเกินไป  อาจกระทบ
กระเทือนตอสุขภาพของหญิงตั้งครรภและทารกในครรภดวย  สาเหตุที่ทําใหเกิดความวิตกกังวลใน
หญิงตั้งครรภไดแก

1. วิตกกังวลในเรื่องของตัวเอง     ในระยะเริ่มตั้งครรภหญิงตั้งครรภจะมีอาการแพทอง
ทําใหมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย  บางคนไมแนใจวา  ตองการมีบุตรหรือไม  และจากการเปลี่ยน
แปลงทางรางกาย  ทําใหเกิดความอึดอัด  ไมคลองตัวเหมือนกอน  บางรายเห็นวาเปนสิ่งที่นาเกลียด
นาอับอาย  กลัววาสามีจะไมรัก  การเปลี่ยนแปลงนี้  ถาสามีหรือผูใกลชิดไมเขาใจก็อาจทําใหหญิง
ตั้งครรภมีความวิตกกังวลมากขึ้น  ดังนั้นสามีหรือผูใกลชิดมีความสําคัญมากในการชวยปลอบโยน
ใหกําลังใจ  ซ่ึงจะชวยใหหญิงตั้งครรภคลายความวิตกกังวล

2. วิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด  สวนใหญจะเกิดในหญิงตั้งครรภแรก  เนื่องจากยังไมมี
ประสบการณ  ทําใหกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นในขณะคลอดบุตร  กลัวความเจ็บปวด  กลัวการผาตัด
เปนตน  การเตรียมตัวสําหรับการคลอด  และการมารับบริการฝากครรภอยางสม่ําเสมอ  เปนวิธีหนึ่ง
ที่จะชวยลดความวิตกกังวล  และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น  ทําใหหญิงตั้งครรภมีความพรอมและมั่น
ใจวาตนเองสามารถคลอดบุตรไดอยางปลอดภัย

3. วิตกกังวลเกี่ยวกับบุตรในครรภ  หญิงตั้งครรภเกือบทุกคนมักจะกังวลถึงความพิการ
หรือความผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจของทารกในครรภ  ในขณะตั้งครรภ  หญิงตั้งครรภมี
ความคาดหวังวา  ทารกมีสุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ  มีอวัยวะครบ  เมื่อใกลคลอด  ความกังวลนี้จะ
เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกลัวความผิดหวัง  กลัววาจะพบกับความเศราโศก  การใหประวัติแกบุคลากร
ดานสุขภาพ  การมาฝากครรภอยางสม่ําเสมอ และการที่สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการ
ประคับประคองใหกําลังใจ  จะทําใหหญิงตั้งครรภมีความมั่นใจ  และคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
บุตรในครรภ

จากที่กลาวมา     จะพบวาการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ      ประกอบดวยการสงเสริม
สุขภาพรางกาย  ไดแก  การทํางาน  การออกกําลังกาย  การพักผอน  การแตงกาย  การรักษาความ
สะอาดรางกายทั่วไป  การดูแลเตานม  อาหาร  การมีเพศสัมพันธ  และการใชยาและสิ่งเสพติด  สวน
การสงเสริมสุขภาพจิตนั้น  มุงเนนไปที่บทบาทของบุคคลใกลชิดหญิงตั้งครรภ  โดยเฉพาะสามีใน
การชวยเหลือดูแล  ปลอบโยนและใหกําลังใจ  และการไปรับบริการฝากครรภอยางสม่ําเสมอ  เพื่อ
ลดความเครียดและคลายความวิตกกังวลแกหญิงตั้งครรภ  ทั้งนี้ประโยชนของการสงเสริมสุขภาพใน
หญิงตั้งครรภคือ  เพื่อดํารงไวซ่ึงสุขภาพที่แขง็แรงสมบูรณทั้งมารดาและทารกในครรภ  ปองกัน
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนในขณะตั้งครรภและอาจมีผลถึงระยะคลอดและหลังคลอด    เปนการ
ลดอัตราปวยและอัตราตายของมารดาทารก  รวมทั้งลดอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย  ลดคาใชจาย
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สําหรับการรักษาพยาบาล    และทําใหหญิงตั้งครรภและสมาชิกในครอบครัวมีความรู     ความเขาใจ
ดานสุขภาพมากขึ้น  มีทัศนคติที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี  อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป

แนวทางสําหรับสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

1.   ความตองการของหญิงตั้งครรภ
การสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภนั้น  นอกจากหญิงตั้งครรภจะเปนผูปฏิบัติเองแลว    ยัง

ตองอาศัยการมีสวนรวมจากบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว  ชุมชนและสังคมดวย  เพื่อใหเกิดผลลัพธการ
มีสุขภาพที่ดีทั้งแกหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ  ซ่ึงบุคคลที่เปนผูมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภยอมไดแกสามีของหญิงตั้งครรภ  ทั้งนี้เพราะสามีเปนบุคคลที่มีความใกลชิด
สนิทสนมและเปนผูที่หญิงตั้งครรภใหความไววางใจมากที่สุด (ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 5
; Leiberman 1986: 462, อางถึงใน รภีพร  ประกอบทรัพย 2541: 28 ; กนกพร  สุทธิรักษ 2543: 16)
ทั้งยังเปนบุคคลแรกที่หญิงตั้งครรภตองการขอความชวยเหลือ (เกียรติกําจร  กุศล 2536: 2, อางถึงใน
กนกพร  สุทธิรักษ 2543: 1) นอกจากนี้  ในขณะตั้งครรภ  หญิงตั้งครรภจะตองการความรัก  ความ
เขาใจ  ความหวงใย  ความเห็นอกเห็นใจ  กําลังใจและความเอาใจใสชวยเหลือจากสามีมากขึ้นกวา
ปกติอีกดวย  (รุจา  ภูไพบูลย 2537: 107 ; ศิริพันธุ  ศิริพันธุ, ใน วรรณรัตน  จงเจริญยานนท,
บรรณาธิการ 2543: 134)  ทั้งนี้  พจมาน  นําสินวิเชษฐชัย (2546) ไดกลาวถึงความตองการของหญิง
ตั้งครรภ  สรุปไดดังนี้

1. ตองการใหสามีพาไปฝากครรภตามนัดหรือพาไปพบแพทยเมื่อมีอาการผิดปกติ
2. ตองการใหสามีเอาใจใสเร่ืองอาหาร  ไตถามถึงอาหารที่ตองการรับประทาน   หาซื้อ

อาหารมาใหหรือทําอาหารใหรับประทานบาง
3. ตองการใหสามีพาไปออกงานสงัคมตามปกติ    แมวาภาพลักษณในขณะตั้งครรภจะ

เปล่ียนแปลงไป
4. ตองการใหสามีใหเวลามากขึ้น  กลับบานตรงเวลา
5. ตองการพักผอนหยอนใจรวมกับสามี   เชน   การดูทีวีดวยกัน   การที่สามีพาไปเที่ยว

ดวยกันในวันหยุดสุดสัปดาหหรือโอกาสพิเศษ  การพาไปเดินซื้อของที่อยากไดหรือซ้ือของใช
สําหรับบุตรดวยกัน

6. ตองการใหสามีพูดจาไพเราะ      ปลอบใจยามหญิงตั้งครรภมีเร่ืองวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ  การคลอด  หรือเร่ืองอื่น ๆ ตลอดจนใหกําลังใจและอยูเคียงขางเสมอ  ไมปลอยใหหญิง
ตั้งครรภตองเผชิญปญหาตามลําพัง  นอกจากนี้ยังตองการใหสามีมีอารมณขัน  ไมเครียด

7. ตองการใหสามีแสดงความเห็นอกเห็นใจ      ตอการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและ
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จิตใจ  และแสดงความมีน้ําใจตอหญิงตั้งครรภ  เชน  การชวยแบงเบาภาระงานบาน  การไปรับไปสง
ที่ที่ทํางานหรือที่ตาง ๆ โดยไมตองใหหญิงตั้งครรภเดินทางแตเพียงลําพัง

8. ตองการใหสามีซ้ือของใหบางตามสมควรและเหมาะสมกับภาวะการตั้งครรภ    เชน
ซ้ือชุดคลุมทองให  ซ้ือตําราหรือหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภให

จากที่กลาวมานี้    หญิงตั้งครรภแตละคนอาจจะมีความตองการมากนอย     เหมือนหรือ
แตกตางกันออกไป  ทั้งนี้สามีจะตองเปนผูสังเกตและทําความเขาใจดวยตนเอง   เพื่อเปนแนวทางใน
การนํามาใชในการดูแลสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภอยางถูกตองเหมาะสม

2.   บทบาทของสามีในระยะภรรยาตั้งครรภ
เมื่อภรรยาตั้งครรภ      สามีจะตองมีการเตรียมความพรอมในการรับบทบาทใหมของตน

หลายประการ  โดยมีผูกลาวถึงบทบาทของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ  ไวดังนี้
กอบกุล  พันธเจริญวรกุล และเยาวลักษณ  เสรีเสถียร  (2535: 12-13)  ไดกลาวถึงบทบาท

ของสามีโดยเนนบทบาทเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของภรรยาและทารกในครรภ  แบงตามระยะ
ตาง ๆ ของการตั้งครรภ  สรุปไดดงันี้

1. ระยะสามเดือนแรกของการตั้งครรภ (First Trimester)
เปนระยะที่สามีควรใหความสนใจในเรื่องของการพาภรรยาไปฝากครรภ   การเลือก

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสําหรับการฝากครรภ การคลอดและการเลือกสูติแพทยที่มีความ
สามารถเพื่อชวยดูแลสุขภาพของภรรยาและทารกในครรภใหดีที่สุดตลอดจนเพื่อขอคําปรึกษาใน
การใหการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภ  รวมถึงการเตรียมเงินใหเพียงพอกับรายจายที่เพิ่มมากขึ้น  ไดแก
คาใชจายในการฝากครรภ  การคลอด  การซื้อของใชสําหรับบุตรที่จะเกิดมา

2. ระยะ 4-6 เดือนของการตั้งครรภ (Second Trimester)
เปนระยะที่ภรรยามกีารเปลี่ยนแปลงทางสรีระมากขึ้น     ครรภที่โตขึ้นเรื่อย ๆ ทําให

ภรรยาทํางานไมสะดวก  เหนื่อยงาย  และตองการพักผอนมากขึ้น  สามีจึงควรมีการปรับปรุงงานที่
รับผิดชอบในครอบครัวเพื่อลดภาระของภรรยา  เชน  แบงเบาภาระงานบานตาง ๆ  การปรับตัวใน
เร่ืองเพศสัมพันธ   นอกจากนี้สามีควรมีการศึกษาบทบาทของการเปนบิดา   ดวยการสนใจพูดคุยกับ
ผูมีประสบการณ   ศึกษาหาความรูจากการอานหนังสือเกี่ยวกับการตั้งครรภ   การคลอด   และการ
เล้ียงดูบุตร  และคอยกระตุนเตือนใหภรรยาปฏิบัติต น ให ถูกตองในขณะตั้งครรภ  อาทิ  เร่ืองการ
รับประทานอาหาร  การไปพบแพทยตามนัด  หรือการปฏิบัติตัว ตามคําแนะนําของแพทยและ
พยาบาล  เปนตน

3. ระยะ 7-9 เดือนของการตั้งครรภ (Third Trimester)
เปนระยะที่ส ามีควรมีการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับการคลอด  และมีการวางแผน
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เตรียมพรอม   เมื่อภรรยามีอาการเจ็บครรภ  เชน   พิจารณาเกี่ยวกับเสนทางที่จะไปโรงพยาบาลหรือ
เตรียมติดตอรถที่จะไปสงภรรยา   จัดเตรียมสถานที่สําหรับบุตรที่จะเกิดมาหรือชวยภรรยาจัดเตรียม
ของใชสําหรับการไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลรวมถึงของใชบุตรดวย

นอกจากนี้   สามียังตองมีบทบาทในการประคับประคองทางดานจิตใจของภรรยา   เนื่อง
จากทุกระยะของการตั้งครรภ  ภรรยาจะมีการเปลี่ยนแปลงดานอารมณไปจากเดิม  ควรมีการถามถึง
สุขภาพของภรรยา  การดิ้นของบุตร  มีการสัมผัสบุตรขณะดิ้น  มีการตั้งชื่อบุตร  เปนตน เพราะนอก
จากเปนการสงเสริมสุขภาพจิตของภรรยาแลวยังเปนการสรางสัมพันธภาพกับบุตรในครรภดวย

รัตนา   ศิริพูล   (2546)   กลาวถึงบทบาทของสามีในการสรางความสุขกายสบายใจใหแก
ภรรยาในขณะตั้งครรภไวดังนี้  คือ

1. ดูแลเอาใจใสและแสดงความหวงใย      ดวยการไตถามถึงความรูสึกและอาการตางๆ
ทั้งดานรางกายและจิตใจของภรรยา  ใหกําลังใจวาจะอยูเคียงขางเสมอ ใหเวลา  และใหของขวัญใน
วาระพิเศษ

2. ผอนคลายความวิตกกังวลใหแกภรรยา   ดวยการแนะนําใหทํางานอดิเรก  เชน   อาน
หนงัสือ  ฟงเพลง  หรือพาไปพักผอนหยอนใจ

3. ผอนคลายความไมสบายกายให  เชน  การนวดรางกายใหภรรยา   ออกกําลังกายดวย
การฝกบริหารรางกาย  และเมื่อภรรยาเจ็บปวยควรรีบพาไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา

4. จัดหาอาหารที่มีประโยชนและคุณคาแกภรรยา
5. ชวยดูแลงานบานและแบงเบาภาระตาง ๆ ของภรรยา
6. ชวยจัดเตรียมสิ่งของที่จําเปนแกภรรยาและบุตรกอนถึงระยะคลอด
ดูวอลล   (Duvall 1971, อางถึงใน กอบกุล   พันธเจริญวรกุล และเยาวลักษณ   เสรีเสถียร

2535: 11-12) ไดกลาวถึงบทบาทของผูเปนสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ  ดังนี้คือ
1. ในระยะตั้งครรภของภรรยา       สามีจะตองมีการปรับความรับผิดชอบในครอบครัว

ใหมเพื่อลดภาระของภรรยาขณะตั้งครรภ  เนื่องจากขนาดของครรภที่โตขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหภรรยา
ทํางานไมสะดวก  เหนื่อยงาย  จึงควรมีเวลาพักผอนเพิ่มขึ้น

2. เปล่ียนแปลงการมีเพศสัมพันธใหเหมาะสมกับการตั้งครรภของภรรยา
3. มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารระหวางสามีภรรยาใหเหมาะสม เพราะขณะตั้งครรภ

ภรรยาจะมีการเปลี่ยนแปลงดานอารมณไปจากเดิม
4. มีการพัฒนาแบบแผนการใชจายภายในครอบครัว        เพื่อแบงเงินบางสวนไวใชใน

ขณะตั้งครรภ  การคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
5. จะตองหาความรูเกี่ยวกับการเกิด    การดูแลทารกและศึกษาบทบาทของการเปนบิดา
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ดวย
6. จัดสถานที่และของใชที่จําเปนสําหรับบุตรที่จะเกิดมา
7. ปรับปรุงการคบหาสมาคมกับเพื่อน  การเขาสังคมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการตัง้ครรภ

ของภรรยา
8. ปรับปรุงดานความสัมพันธกับญาติพี่นองใหพอเหมาะ  เชน  มีการแบงเวลาที่เหมาะ

สมสําหรับภรรยาและญาติพี่นอง
ไอเซนเบอรก, เมอรคอฟ และฮาทอะเวย   (2544: 565-566)  ไดกลาวถึงความสําคัญของ

สามีในการชวยดูแลใหภรรยาปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางสม่ําเสมอและถูกตอง    รวมถึงให
การชวยเหลือดานตาง ๆ ในการสงเสริมสุขภาพเพื่อใหการตั้งครรภ   การคลอด   และบุตรในครรภมี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณและปลอดภัยสูงสุด  ดังนี้

1. ดูแลใหภรรยาไดฝากครรภทันทีที่รูวาตั้งครรภ      และสนับสนุนชวยเหลือใหภรรยา
ไดตรวจครรภตามนัดทุกครั้ง

2. ชวยเหลือและสงเสริมใหภรรยาไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา
3. ดูแลและควบคุมการบริโภคสิ่งที่ไรประโยชน   เชน   บุหร่ี    เหลา    ยา   และถาสามี

เปนผูบริโภคเองควรจะเลิกหรือลดปริมาณลง  โดยเฉพาะการสูบบุหร่ี  ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอ
บุตรในครรภ

4. พยายามไมทําใหเกิดภาวะเครียดภายในบาน      ประคับประคองภรรยาไมใหมีความ
เครียด  ความกังวลมากเกินไป  สรางบรรยากาศที่ผอนคลายหรืออารมณที่ร่ืนรมย  เชน  พาไปเดิน
เลน  หาเวลาพักผอนรวมกัน  สละเวลางานมาเอาใจใสภรรยาเพิ่มขึ้น

5. เ รียนรูแ ละทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจของหญิง
ตั้งครรภ  เพื่อที่จะสรางอารมณยอมรับ  และใหการดูแลตอบสนองไดอยางเหมาะสม  เชน  อาการ
เจ็บปวยที่ตองพบแพทยทันที  อารมณแปรปรวนที่ไมคงที่

6. ยอมรับและแบงปนความรูสึกรวมกัน  เชน   สามีบอกเลาความวิตกกังวลของตนเอง
ใหภรรยาฟงและรับฟงความวิตกกังวล  หรือความกลัวของภรรยาอยางเขาใจ

3.   แนวทางสําหรับสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
จากปญหาและความตองการของหญิงตั้งครรภ  รวมถึงบทบาทของสามีในระยะที่ภรรยา

ตั้งครรภดังกลาว   สามารถนํามาสรุปเปนแนวทางสําหรับสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภเปน  2  ดาน  ดังนี้

การสงเสริมสุขภาพรางกายของภรรยาขณะตั้งครรภ
1. การฝากครรภ     สามีควรดูแลใหภรรยาไดฝากครรภทันทีที่รูวาตั้งครรภ    รวมถึงให
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ความสนใจในการเลือกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสําหรับการฝากครรภ  การคลอด  และการ
เลือกสูติแพทยหรือผดุงครรภที่มีความสามารถ      เพื่อชวยดูแลสุขภาพของภรรยาและทารกในครรภ
ตลอดจนเพื่อขอคําปรึกษาแนะนําในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภ นอกจากนั้นควรเปนผูเตือนภรรยา
กอนถึงวันนัดและควรเปนผูพาภรรยาไปฝากครรภตามนัดทุกครั้ง

2. โภชนาการ      ในระหวางตั้งครรภ     หญิงตั้งครรภมีความตองการอาหารเพิ่มขึ้นทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ   เพื่อความแข็งแรงสมบูรณของตนเอง   และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ
สามีจึงควรมีก ารไตถามถึงอาหารที่ภรรยาชอบและตองการรับประทาน   ซ้ือหาห รือ ปรุงอาหาร
ดงักลาวใหภรรยารับประทาน  ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงประโยชนและคุณคาของอาหารดวย  อาหารที่
หญิงตั้งครรภตองการเพิ่มขึ้น  ไดแก  โปรตีน (เนื้อสัตวตาง ๆ  ไข  นม)  แคลเซียมและฟอสฟอรัส
(นม  ปลาไสตัน) ไอโอดีน (อาหารทะเล) เหล็ก (ไขแดง เครื่องในสัตว ยาบํารุงที่ไดรับเมื่อฝาก
ครรภ) กรดโฟลิกและวิตามินตาง ๆ (ผัก ผลไม เมล็ดพืช) สวนคารโบไฮเดรต(ขาว แปง น้ําตาล) ควร
ไดรับในปริมาณเทาเดิมและอาจเพิ่มปริมาณในระยะใกลคลอด  สําหรับไขมัน (ไขมัน น้ํามันจากพืช
และสัตว) ควรรับประทานลดลง  นอกจากนี้สามีควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชนตอ
การบํารุงครรภ  หามปรามและตักเตือนเมื่อภรรยารับประทานอาหารที่ไมมีประโยชนและเปน
อันตรายตอสุขภาพของมารดาทารก  เชน  ของหมักดอง  ยาดองเหลา  ชา  กาแฟ  เปนตน  ตลอดจน
ควรรับประทานอาหารแบบเดียวกันกับภรรยาเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกภรรยาและไมทําใหภรรยาเกิด
ความรู สึก แปลกแยก   นอกจากนี้ในระยะตาง ๆ ของการตั้งครรภ  ภรรยาจะมีความตองการ
รับประทานอาหารที่แตกตางกัน  เชน  ในระยะแรกของการตั้งครรภ  ภรรยาอาจมีอาการแพทอง
คล่ืนไส  อาเจียน  ทําใหรับประทานอาหารไดนอย  สามีควรชวยเตรียมอาหารที่เหมาะสมแกภรรยา
เปนอาหารที่ยอยงาย  ไมมัน  รสไมจัด  ใหรับประทานครั้งละนอย ๆ แตเพิ่มจํานวนมื้อ  สวนใน
ระยะตอมาเมื่อภรรยาไมมีอาการแพทองแลว  จะรับประทานอาหารไดมากขึ้น  สามีตองชวยดูแล
ควบคุมใหรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสม  และเลือกอาหารที่ไมทําใหเกิดการสะสมของ
ไขมัน  เพราะจะทําใหภรรยามีน้ําหนักมากเกินไป  อาจเกิดภาวะแทรกซอนในขณะตั้งครรภไดงาย
และทําใหเปนโรคอวนภายหลังคลอด

3. การออกกําลังกาย    การออกกําลังกายเปนสิ่งจําเปนตอหญิงตั้งครรภ    เพราะจะชวย
ใหระบบตาง ๆ ในรางกายทํางานไดดี  สงเสริมความแข็งแรงและความตึงตัวของกลามเนื้อ  ชวยให
นอนหลับพักผอนไดเต็มที่   นอกจากสามีจะใหคําแนะนํา   และกระตุน เตือนแกภรรยาในการ
ออกกําลังกายเปนประจําทุกวันแลว  ยังควรออกกําลังกายรวมกันกับภรรยาดวย  เชน  การเดินเลน
การออกกายบริหารที่ไมหักโหมจนเกินไป

4. การพักผอน  หญิงตั้งครรภมีความตองการนอนหลับและพักผอนมากกวาปกติ   สามี
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ควรแนะนําใหภรรยานอนหลับและพักผอนใหเพียงพอ  ดูแลใหภรรยาพักผอนอยางเต็มที่  โดยใน
เวลากลางคืนภรรยาควรไดนอนหลับไมนอยกวา  8  ช่ัวโมง     และในเวลากลางวันควรไดนอนหลับ
หรือพักผอนบาง    สามีควรปรับปรุงงานที่รับผิดชอบในครอบครัว    ดวยการแบงเบางานบานตาง ๆ
เพื่อลดภาระของภรรยา  ทําใหภรรยาไดรับการพักผอนมากขึ้น

5. การดูแลอนามัยสวนบุคคล    ความสะอาดของรางกายในขณะตั้งครรภ     เปนเรื่องที่
สําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ  แตโดยปกติ  การดูแลอนามยัสวนบุคคลนี้
หญิงตั้งครรภจะตองเปนผูปฏิบัติดวยตนเองยกเวนในรายที่มีภาวะแทรกซอนหรือเจ็บปวยจนไม
สามารถใหการชวยเหลือตนเองได  บทบาทตอการดูแลอนามัยสวนบุคคลของสามีจึงเนนหนักไปใน
เร่ืองของการกระตุนเตอืนใหปฏิบัติหรือการใหคําแนะนําตามที่ไดรับการสอนจากบุคลากรดานสุขภาพ  
การใหเงินเพื่อซ้ือหรือจัดหาสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนตอการดูแลอนามัยสวนบุคคล  เชน  จัดหา  จัด
ซ้ือหรือใหเงินแกภรรยาเพื่อซ้ือเสื้อผาและชุดชั้นในใหเหมาะสมกับขนาดของครรภและขนาดของ
เตานม  ครีมหรือน้ํามันมะกอกสําหรับทาผิวและหัวนมเพื่อปองกันการแหงแตก  เปนตน  นอกจากนี้
อวัยวะที่ตองใหการดูแลเปนพิเศษอีกอยางหนึ่งคือชองปากและฟน  เพราะหากเกิดฟนผุหรือเหงือก
อักเสบ  อาจเกิดการอักเสบกระจายไปยังอวัยวะอ่ืนได  นอกจากการชวยเหลือหรือเตือนใหทําความ
สะอาดภายหลังการรับประทานอาหารหรือภายหลังการอาเจียนจากการแพทองแลว  สามียังตองดูแล
ใหไปรับการตรวจสุขภาพชองปากและฟนจากทันตแพทยดวย

6. การปองกันอันตราย   เนื่องจากขณะตั้งครรภ   น้ําหนักของมดลูกจะถวงลงดานหนา
ทําใหหลังแอนมากกวาปกติ  การทรงตัวจึงไมดี อาจทําใหเกิดการหกลม  การไดรับการกระทบ
กระเทือนหนาทองไดงาย  ซ่ึงอาจทําใหเกิดการแทง  การคลอดกอนกําหนด  การตายของทารกใน
ครรภ  ตลอดจนอันตรายตาง ๆ แกตัวหญิงตั้งครรภ  สามีควรปองกันการเกิดอุบัติเหตุดังกลาวแก
ภรรยาดวยการดูแลจัดขาวของเครื่องใชภายในบานและจัดสิ่งแวดลอมภายในบริเวณบานใหเปน
ระเบียบ  ไมระเกะระกะ  ไมมีน้ําทวมขัง  เพื่อปองกันการสะดุดหรือล่ืนหกลม  คอยหามปรามมิให
ภรรยาทํางานหนักเกินไป  เชน  การยกของหนัก  แบกหาม  เอื้อมหยิบของในที่สูง  และใหการชวย
เหลือในกิจกรรมดังกลาวแทนภรรยา  นอกจากนี้ควรแนะนําและดูแลใหภรรยาสวมรองเทาสนเตี้ย
เพื่อการทรงตัวที่ดี  ปองกันการหกลม  ดูแลและควบคุมการบริโภคสิ่งที่เปนอันตรายแกภรรยาและ
บุตรในครรภ  ไดแก  ยา  แอลกอฮอร  บุหร่ี  สําหรับยานั้นเปนเรื่องที่ควรระมัดระวังมาก  หาก
ภรรยาเจ็บปวยควรพาไปรับการตรวจรักษาจากแพทยและรับประทานยาตามแพทยส่ัง  ไมควรซื้อยา
มารับประทานเอง  ไมควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร  ไมควรสูบบุหร่ี  หรือหากสามีเปนผูที่สูบ
บุหร่ีเองก็ควรงดหรือลดปริมาณลง  และไมสูบบุหร่ีขณะอยูกับภรรยา  เพราะจะเปนอันตรายตอ
ทารกในครรภ
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7. การชวยเหลือยามเจ็บปวยหรือไมสุขสบาย    หญิงตั้งครรภอาจเกิดความไมสุขสบาย
ขึ้นกับรางกายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ ในรางกาย  สามีควรมีการศึกษาถึงการให
ความชวยเหลือหญิงตั้งครรภจากตํารา  คูมือ  ส่ือตาง ๆ จากญาติผูใหญ  หรือบุคลากรดานสุขภาพ
ความไมสุขสบายที่พบโดยสวนใหญและสามีสามารถใหการชวยเหลือได  อาทิ  เมื่อภรรยามีอาการ
แพทอง คล่ืนไสอาเจียน  สามีดูแลใหรับประทานอาหารยอยงาย หลีกเลี่ยงอาหารมัน  รสจัด   ดื่มน้ํา
อุน  และพักผอน  เมื่อภรรยาเปนตะคริว  สามีชวยนวดขาใหภรรยา  ดัดปลายเทาขึ้นเพื่อใหกลามเนื้อ
นองยืดตัว  ดูแลใหดื่มนมมาก ๆ และรับประทานอาหารที่มีคุณคาครบถวน  ชวยเหลือการทํางาน
บานของภรรยาเพื่อภรรยาจะไดไมตองใชกํา ลังขามากเกินไป  เมื่อภรรยาปวดหลังและปวดเมื่อย
รางกาย  สามีชวยนวดบริเวณหลังและบริเวณที่ปวดเมื่อย  ชักชวนใหออกกําลังกายสม่ําเสมอ  ชวย
ภรรยาทํางานบานเพื่อภรรยาจะไดไมตองทํางานหนักเกินไป  รวมถึงแนะนําใหสวมรองเทาสนเตี้ย
เมื่อภรรยามีอาการคันบริเวณผิวหนัง  สามีกระตุนใหภรรยารักษาความสะอาดรางกายสม่ําเสมอและ
สวมใสเสื้อผาที่สะอาด  ซ้ือครีมหรือน้ํามันมะกอกมาใหภรรยาใชทาบริเวณที่มีอาการคัน  เปนตน
สวนความไมสุขสบายอื่น ๆ ที่สามีอาจใหความชวยเหลือไมได  ควรขอคําปรึกษาจากบุคลากรดาน
สุขภาพ  และเมื่อเกิดการเจ็บปวย  เชน  เปนหวัด  ทองเสีย  ฯลฯ  หรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับ
ภรรยา  เชน  มีอาการเลือดออกทางชองคลอด  ปวดทองนอย, ปวดศีรษะ  ตาพราลาย  เปนตน  ควร
รีบพาภรรยาไปพบแพทยทันที

การสงเสริมสุขภาพจิตของภรรยาขณะตั้งครรภ
1. รวมกันวางแผนคาใชจายกับภรรยาสําหรับการตั้งครรภ   การคลอด   และเลี้ยงดูบุตร

ปรับแบบแผนคาใชจายในครอบครัวใหเหมาะสม  ลดคาใชจายที่เคยฟุมเฟอยลง  หารายไดพิเศษเพิ่ม
เก็บสะสมเงินมากขึ้น  เพื่อลดความวิตกกังวลในเรื่องเศรษฐกิจแกภรรยา

2. พัฒนารูปแบบการสื่อสาร      เนื่องจากในขณะตั้งครรภหญิงตั้งครรภจะมีการเปลี่ยน
แปลงทางอารมณไดงาย  สามีจึงตองเขาใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  ใชคําพูดกับ
ภรรยาดวยถอยคําไพเราะ  ไตถามถึงสุขภาพของภรรยา  การดิ้นของบุตร  รับฟงปญหาของภรรยา
อยางเอาใจใส  เห็นอกเห็นใจ  ใหความชวยเหลือและแกไขปญหาเหลานั้น  ปลอบใจและใหกําลังใจ
เพื่อลดความเครียดและคลายความวิตกกังวลตาง ๆ ของภรรยา

3. ใหเวลากับภรรยามากขึ้น   สละเวลาทํางานมาดูแลเอาใจใสภรรยามากขึ้น  กลับบาน
ตรงเวลา  หาเวลาพาภรรยาไปพักผอนหยอนใจนอกบานหรือพบปะญาติพี่นอง  ปรับปรุงการคบหา
สมาคมกับเพื่อนใหเหมาะสม

4. มอบเงินและสิ่งของแกภรรยาตามสมควรและเหมาะสมกับโอกาส
5. ชวยภรรยาจัดเตรียมสถานที่สําหรับเล้ียงดูบุตร  และจัดเตรียมสิ่งของเครือ่งใชที่จําเปน
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สําหรับภรรยาและบุตรกอนถึงระยะคลอด
6. เรียนรูและทําความเขาใจ      ในการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจของภรรยา

ตลอดจนการใหการดูแลชวยเหลือดานตาง ๆ แกภรรยาจากบุคลากรดานสุขภาพ  ญาติผูใหญ  เพื่อน
หนังสือ  คูมือ  ตําราและสื่อตาง ๆ

จะเห็นไดวา  สามีเปนผูมีบทบาทสําคัญมากตอการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ โดยที่สามีสามารถเปนผูที่ปฏิบัติกิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาและทารกใน
ครรภไดดวยตนเอง  หรือเปนการชวยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพเหลานั้น
ตลอดจนเปนผูกระตุนเตือนใหภรรยาปฏิบัติตนในขณะตั้งครรภใหถูกตองเหมาะสมดวย

4.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
สําหรับงานวิจัย  เกี่ยวกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภนั้น

จากการศึกษาของผูวิจัยพบงานวิจัยที่ใกลเคียงโดยเปนการศึกษาเกี่ยวกับ  การสนับสนุนทางสังคม
ของสามีที่มีความสัมพันธหรือมีผลตอการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ    การปฏิบัติตัวของหญิงตั้ง
ครรภ  และการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ  ดังนี้

นงเยาว  อุดมวงศ   (2533: 71)   ทําการวิจัยแบบกึ่งทดลอง   เกี่ยวกับประสิทธิผลของแรง
สนับสนุนจากสามีตอการปฏิบัติตัวของภรรยาครรภแรก  ในกลุมตัวอยางหญิงตั้งครรภแรกพรอม
สามีจํานวน  80  คู  ที่มาฝากครรภ ณ แผนกฝากครรภของโรงพยาบาลลําปาง  การวิจัยพบวา  ผลการ
ใหแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามี  มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ

ศรีสมร  ภูมนสกุล (2535: 66)  ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม   ความสามารถในการดูแล
ตนเอง   และผลลัพธของการตั้งครรภ   ในกลุมตัวอยางหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภและคลอด ณ
โรงพยาบาลรามาธิบดี  จํานวน 299 ราย  ผลการศึกษาพบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จริยาวัตร  คมพยัคฆ, เนตรทราย  รุงเรืองธรรม  และพาณี  ยงใจยุธ  (2535: 32-33)  ศึกษา
วิจัยเชิงทดลอง  เร่ืองผลของการใหความรูดานสุขภาพแกบิดาตอการปฏิบัติดานสุขภาพของมารดา
และทารก  พบวา  การสนับสนุนทางสังคมจากสามีมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตนดานสุขภาพของ
มารดาและทารกและการสนับสนุนทางสังคมจากสามียังเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปฏิบัติตน
ดานสุขภาพของมารดาและทารกไดรอยละ  15.7

สุกัญญา   ปริสัญญกุล  (2536: 110, 115)  ทําการศึกษาถึง ความสัมพันธเชิงเหตุและผล
ระหวางสิ่งรบกวนในชีวิตประจําวัน   การสนับสนุนทางสังคม   ความพรองในการดูแลตนเอง   กับ
ผลลัพธทางสุขภาพของหญิงมีครรภ  โดยศึกษาในหญิงมีครรภที่ตั้งครรภคร้ังแรก  จํานวน 284 คน
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ณ โรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 10  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  หญิงมีครรภที่ได
รับการสนับสนุนทางสังคมจากสามีและมารดามาก  จะทําใหมีความพรองในการดูแลตนเองนอย
เปนเหตุใหเกิดภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภนอย  สงผลใหทารกแรกเกิดมีน้ําหนักมากขึ้น

พิมพใจ  จารุวัชรีวงศ   (2537: บทคัดยอ)  ทําการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานความรูและ
การรับรู  ปจจัยสงเสริมตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภในชนบท  จังหวัด
อุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยสงเสริมซึ่งไดแก  การสนับสนุนของคูสมรสมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ  นอกจากนี้ยังเปนปจจัยที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ   รวมกับการรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ  การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  และการรับรูภาวะสุขภาพ  ไดรอยละ
70.29

อรทัย  ธรรมกันมา (2540: 102-103)  ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนจากคูสมรส
และพฤติกรรมสงเสรมิสุขภาพในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง  พบวากลุมตัว อ ยา งสวนใหญมี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี  การสนับสนุนโดยรวมจากคูสมรสมีความ
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยง และการสนับสนุน
โดยรวมจากคูสมรส  สามารถทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กิตินันท   สิทธิชัย   (2540)   ศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพ   การสนับสนุนจากคูสมรสและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี  ผลการศึกษาพบวา  การรับรูภาวะสุขภาพ
และการสนับสนุนจากคูสมรส  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของมารดาที่ติดเชื้อเอช
ไอวีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสามารถรวมอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีไดรอยละ  30.78

รภีพร   ประกอบทรัพย  (2541)  ไดทําการศึกษา   การสนับสนุนทางสังคมจากสามี  การ
สนับสนุนทางสังคมจากมารดา  และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน  ในกลุมตัว
อยางหญิงตั้งครรภวัยรุนที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลศิริราชจํานวน  220  ราย  พบวา  หญิงตั้งครรภ
วัยรุนมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดี  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากสามีโดยรวม
อยูในระดับดี    และพบวาการสนับสนุนทางสังคมจากสามี     สามารถทํานายพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุนไดรอยละ 19.67

สุมาศ   สงาเนตรเพชร (2541) ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตนดานสุขภาพในขณะ
ตั้งครรภของมารดา     ในกลุมตัวอยางผูมาฝากครรภในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร     พบวา
จํานวนครั้งของการตั้งครรภ   อาชีพ   รายไดของครอบครัว   ระดับการศึกษา   เขตที่เกิด   การเปดรับ
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ส่ือเกี่ยวกับสุขภาพ   และสัมพันธภาพระหวางคูสมรสมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตนในดานการ
สงเสริมสุขภาพของมารดา

นิภา   ทองรักชาติ   (2543: 222-226)    ทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในโรงพยาบาลของรัฐ   จังหวัดสุพรรณบุรี   กลุมตัวอยางเปน
หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลของรัฐในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน  600  คน  ผล
การวิจัยพบวา   ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม   ไดแก   การเขาถึงบริการและการไดรับการสนับ
สนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐ   การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว   การไดรับขอมูลขาว
สารจากแหลงตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ

จากการศึกษาทบทวนแนวคิด  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ  พบวา  การสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภนั้น  หญิงตั้งครรภจะไมสามารถ
กระทําไดสําเร็จดวยตนเองเพียงลําพัง  แตตองไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมจากบุคคลอื่นดวย
อาทิ  บุคคลในครอบครัว  บุคลากรดานสุขภาพ  เปนตน  เพื่อเปนการคงไวซ่ึงภาวะสุขภาพหรือเกิด
ภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของหญิงตั้งครรภและทารกในครรภอยางมีประสิทธิภาพ  โดยบุคคลสําคัญที่
สุดที่ไมควรมองขามคือ  สามีของหญิงตั้งครรภ  เพราะแนวคิดหรือมุมมองใหมเกี่ยวกับการพัฒนา
ครอบครัวในปจจุบัน  ไดมุงเนนใหมองที่หัวหนาครอบครัว  หรือผูชายที่เปนสามีของภรรยา  เปน
พอของลูก  แทนการมุงมองเฉพาะที่ผูหญิงแตเพียงฝายเดียว  ทั้งนี้เพื่อการสรางความอยูดีมีสุขใหแก
ครอบครัว  โดยครอบครัวที่มีพอใหความรัก  ความอบอุน  ใหการดูแลรับผิดชอบสุขภาพอนามัย
เจริญพันธุในครอบครัวนับตั้งแตระยะที่ภรรยาตั้งครรภ  และใหการตอบสนองที่จําเปนแกสมาชิกแต
ละคนในครอบครัว  จะทําใหสมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปองกันปญหาครอบครัวอันจะเปนผล
กระทบไปสูปญหาสังคมที่จะตามมา

นอกจากนี้     การที่สามีหญิงตั้งครรภ    จะมีพฤติกรรมการสง เสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  และตอเนื่องนั้น  ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  ทั้งปจจัย
สนับสนุนจากภายในตนของสามี  รวมถึงจากครอบครัวและสิ่งแวดลอม  อันไดแก  ขอมูลพื้นฐาน
ของสามี  ซ่ึงประกอบดวยรายไดของครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับ
ที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย   ตลอดจนปจจัย ทางดานความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  ซ่ึง
ปจจัยตาง ๆ ดังกลาว  นาจะเปนปจจัยที่สนับสนุนใหสามีมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภมากนอยตางกัน
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ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ

1. การเปล่ียนแปลงของหญิงตั้งครรภ
ในระหวางที่ตั้งครรภอยูประมาณ 280 วัน (40   สัปดาห) นับจากวันแรกของประจําเดือน

คร้ังสุดทาย  อวัยวะตาง ๆ ของหญงิตั้งครรภจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับเปลี่ยนการทํางานให
มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น  เพื่อทะนุบํารุงทารกในครรภใหเจริญเติบโตเปนปกติ  และเพื่อใหรางกาย
ของมารดาแข็งแรงสมบูรณพรอมที่จะเขาสูระยะคลอด  และฟนตัวในระยะหลังคลอดไดโดยเร็ว  ไม
มีอันตรายจากโรคแทรกซอน  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจในระยะตั้งครรภ  สามารถ
สรุปโดยสังเขปไดดังตอไปนี้ (ศิริพันธุ  ศิริพันธุ, ใน วรรณรัตน  จงเจริญยานนท, บรรณาธิการ
2543: 157-206)

1.1 การเปล่ียนแปลงดานรางกายของหญิงตั้งครรภ
1.1.1 ระบบสืบพันธุ   (reproductive  system)   ระบบสืบพันธุ   เปนระบบที่มีการ

เปล่ียนแปลงมากที่สุดในขณะตั้งครรภ  ทั้งนี้เพื่อรองรับการฝงตัวของรกและการเจริญเติบโตของ
ทารก  แบงเปนอวัยวะในระบบสืบพันธุไดดังนี้

1.1.1.1 อวัยวะสืบพันธุภายนอกและชองคลอด  (Valva and vagina) อวัยวะ
สืบพันธุภายนอก  กลามเนื้อฝเยบ็และผนังชองคลอด  จะขยายใหญขึ้นและมีเลือดมาหลอเล้ียงในอุง
เชิงกรานมากขึ้น  ซ่ึงมีผลทําใหเนื้อเยื่อบริเวณนี้ออนนุมลง  เพื่อเปนการเตรียมชองคลอดใหขยายได
มากขึ้นในระหวางการคลอด  นอกจากนี้สารคัดหล่ังจากชองคลอดและปากมดลูกในระยะนี้จะมี
ฤทธิ์เปนกรดซึ่งสามารถปองกันการติดเชื้อได

1.1.1.2 ปากมดลูก  (Cervix)  ปากมดลูกในระยะตั้งครรภ จะมีความนุมและ
มีเลือดไปเลี้ยงเพิ่มขึ้น  รวมถึงมีการกระตุนตอมบริเวณปากมดลูกใหเพิ่มขนาดและจํานวนมากขึ้น
ในการสรางเมือกที่มีลักษณะขุนขนมาปดบริเวณปากมดลูกเพื่อทําหนาที่ปองกันการติดเชื้อเขาสู
โพรงมดลูก

1.1.1.3 มดลูก   (Uterus)   มดลูกเปนอวัยวะหนึ่ง    ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระวิทยามากในระหวางการตั้งครรภ  โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาด  รูปราง  น้ําหนัก  และความ
จุ  เสนใยกลามเนื้อมดลูกอันหนึ่ง ๆ  จะเพิ่มความยาวออกไป  7-10  เทา  และเพิ่มความหนาออกไป
2-7  เทาของกอนการตั้งครรภ  การขยายของกลามเนือ้นี้  ทําใหผนงัของมดลูกมีความหนาและแข็งแรง
มากขึ้น  นอกจากนี้รูปรางของมดลูกจะเปลี่ยนแปลงไป  โดยในระยะเดือนแรกของการตั้งครรภ
มดลูกจะมีลักษณะคลายลูกชมพูหรือลูกแพร  ตอมาประมาณเดือนที่สาม  จะเปลี่ยนเปนรูปลักษณะ
กลม  หลังจากนั้นจะเจริญเติบโตตามแนวยาวมากกวาแนวกวางจนกลายเปนรูปรี  ลอยพนขอบเชิง
กรานและหมุนไปทางขวาเนื่องจากถูกเบียดดวยลําไสสวนกลางและแนวนอนของกระดูกสันหลัง  
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ซ่ึงอาจทําใหหญิงตั้งครรภเกิดอาการปวดหลังเนื่องจากการยืดของกลามเนื้อมดลูก  สวนน้ําหนักและ
ความจุพบวา  มดลูกจะมีน้ําหนักเพิ่มประมาณ 30 เทาและมีความจุเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 เทา เมื่อ
ครรภครบกําหนด  และในระยะไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ  มดลูกจะมีการหดรัดตัวเปนระยะ  ไม
สม่ําเสมอและไมรูสึกเจ็บ  สามารถใชมือคลําไดจากหนาทอง  การหดรัดตัวของมดลูกนี้เปนการเพิ่ม
การไหลเวียนกลับของหลอดเลือดไปยังรกไดสะดวกขึ้น  และชวยในการไหลเวียนเลือดของทารก
ทําใหไดรับออกซเิจนมากขึ้น  ในระยะกอนคลอดประมาณ  1-2  สัปดาห  มดลูกจะมีการหดรัดตัว
มากขึ้น  จนกระทั่งรูสึกเจ็บ  แตการหดรัดตัวนี้ไมสม่ําเสมอและไมมีการเปดขยายของปากมดลูก
เรียกการหดรัดตัวนี้วา  การเจ็บเตือน  (false  labour  pain)  แตหากมีอาการเจ็บเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และ
ความรุนแรง  รวมกับการเปดขยายของปากมดลูก  เรียกการหดรัดตัวนี้วา  การเจ็บจริง (true labour
pain)

1.1.1.4 ทอนําไข  (fallopian   tube)  ทอนําไขจะมีการขยายตัวใหญและยาว
ขึ้น  เพื่อใหไดสัดสวนกับมดลูกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น  กลามเนื้อของทอนําไขจะไมใหญแตมีเลือดมา
เล้ียงมากขึ้น

1.1.1.5   รังไข   (ovaries)   ในระหวางการตั้งครรภจะไมเกิดการตกไข     แต
ในระยะ  2-3  เดือนแรกของการตั้งครรภ  คอรปสลูเตียม (corpus luteum) จะทําหนาที่หล่ังฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจน     หลังจากนั้นเมื่อรกเจริญเต็มที่แลว   จะทําหนาที่ผลิตฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนแทน  คอรปสลูเตียมก็จะทําหนาที่ลดลง  แตอยางไรก็ตาม  ในระยะ
ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ  หากมีการทําลายคอรปสลูเตียมจะทําใหระดับโปรเจสเตอโรนลดลง
ทําใหเกิดการแทงได

1.1.1.6 เอ็นยึดขอตอของกระดูกและอวัยวะในอุงเชิงกราน   (ligament  and
joints  of   pelvic  organs) เอ็นยึดขอตอตาง ๆ จะยืดหยุนและนุมขึ้นกวาเดิม  เพื่อจะไดขยายใหญใน
ขณะคลอด  ซ่ึงอาจมีผลทําใหหญิงตั้งครรภรูสึกปวดเมื่อยและเดินไมถนัด

1.1.1.7 เตานม   (breasts)   ในระยะตั้งครรภ     เตานมจะเปนอวัยวะที่มีการ
เปลีย่นแปลงกอน โดยตลอดระยะของการตั้งครรภ  เตานมจะเจริญและมนี้าํหนกัเพิ่มขึ้น 1-1½ ปอนด
สําหรับเตานมแตละขาง  ในระยะแรกหญิงตั้งครรภจะรูสึกตึงและเจ็บ  คลายมีของแหลม ๆ เล็ก ๆ
มาแทง  บางครั้งคลายมีกอนอยูโดยทั่ว ๆ ไปบริเวณเตานม  บริเวณรอบ ๆ หัวนมจะมีสีคลํ้า  หัวนม
จะออนนุมและยืดหยุน  อาจมีน้ําใส ๆ ออกมาจากหัวนม  ในระยะใกลคลอดเตานมจะเจริญเต็มที่
การไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้น  ทอน้ํานมจะขยายพรอมที่จะขับน้ํานม  อาจมีน้ํานมเหลืองซึมออกมา

1.1.2 ระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular system)ในระยะตั้งครรภ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด  จะมีการทํางานเพิ่มขึ้น   เพื่อปรับระดับการไหลเวียนของเลือดใหมากขึ้นตาม
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ความตองการของหญิงตั้งครรภและทารก  แบงเปน
1.1.2.1 หัวใจ (heart) และเสียงหัวใจ (heart sound)  ตําแหนงที่ตั้งของหัวใจ

จะถูกดันไปดานซายและสูงกวาปกติ  เนื่องจากมดลูกมีขนาดใหญ  ดันกระบังลมใหยกขึ้น  การ
เปล่ียนตําแหนงของหัวใจและปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ  มีผลทําใหเสียงที่ไดยินจากการเตนของ
หัวใจเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงจัดวาเปนภาวะปกติที่พบไดในหญิงตั้งครรภ

1.1.2.2 ปริมาณเลือดที่ไหลจากหัวใจ  (cardiac output)  ในระหวางตั้งครรภ
หัวใจจะทําหนาที่สงเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออายุครรภ
มากขึ้น  น้ําหนักจะเพิ่มขึ้นดวย  ในหญิงตั้งครรภที่แข็งแรง  มีหัวใจปกติ  การเพิ่มปริมาณการทํางาน
ของหัวใจนี้จะไมมีผลกระทบกระเทือน  แตถาหญิงตั้งครรภเปนโรคหัวใจอาจเกิดภาวะแทรกซอน
ของหัวใจได

1.1.2.3 ความดันโลหิต   (blood pressure)   ความดันโลหิตจะลดลงเล็กนอย
ในระยะแรกของการตั้งครรภ  แตในระยะไตรมาสที่ 3  คาความดันโลหิตจะสูงขึ้นเทากับหญิงที่ไม
ตั้งครรภ  และความดันโลหิตในเสนเลือดดําจะสูงสุดบริเวณสวนลางของรางกาย  เนื่องจากมดลูกกด
ทับเสนเลือดดําในอุงเชิงกราน  ทําใหเทาบวม  เกิดริดสีดวงทวาร  และเสนเลือดขอดไดงาย

1.1.2.4 การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิต (circulatory  changes) อวัยวะ
ตางๆในรางกายจะไดรับเลือดไปเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นในระหวางการตั้งครรภ  เชน  ที่มดลูกจะมีเลือด
ไหลเวียนเพิ่มมากขึ้น 20-40 เทากอนการตั้งครรภ

1.1.2.5 ปริมาตรของเลือด (blood volum) ในระหวางการตั้งครรภ  ปริมาตร
เลือดเพิ่มขึ้นประมาณ 30-40 % หรือประมาณ 1,500 มิลลิลิตร  จํานวนเม็ดเลือดแดงจะเพิ่มขึ้นชา
และจะเพิ่มดวยอัตราคงที่ประมาณ 33 % หรือ 450 มิลลิลิตร  ตลอดระยะตั้งครรภ  สวนน้ําโลหิต
(plasma) จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในไตรมาสที่ 1 และที่ 2 และจะเพิ่มสูงสุดเมื่อตั้งครรภได 34
สัปดาห  คือเพิ่มขึ้นมากกวากอนการตั้งครรภ 40-50 %

1.1.2.6 เม็ดเลือดแดง (red blood cell) ในระหวางการตั้งครรภ คาฮโีมโกลบนิ
และฮีมาโตคริตลดลง  อาจทําใหหญิงตั้งครรภเกิดภาวะโลหิตจาง  จากการขาดธาตุเหล็กได

1.1.2.7 เม็ดเลือดขาว  (white blood cell)  ในระหวางการตั้งครรภ   จะมีการ
เพิ่มการผลิตเม็ดเลือดขาว (leukocyte) จํานวนของเม็ดเลือดขาวจะเพิ่มขึ้นจาก 5,000 ถึง 12,000 เซลล
ตอมิลลิลิตร

1.1.2.8 ปจจัยในการแข็งตัวของเลือด (coagulation  factors) ในระหวางการ
ตั้งครรภ  ระยะเวลาในการแข็งตัวของเลือดลดลง  แตการแข็งตัวของเลือดจะเพิ่มขึ้น  ซ่ึงเสี่ยงตอ
ภาวะหลอดเลือดดําอุดตัน
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1.1.3 ระบบทางเดินหายใจ   (respiratory   system)   ระบบทางเดินหายใจจะมีการ
ทํางานมากขึ้นเพื่อใหไดปริมาณออกซิเจนเพียงพอกับความตองการของมารดาและทารกในครรภ  
โดยในระยะนี้  รางกายมีความตองการออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นประมาณรอยละ 15 หรือประมาณ 30
มิลลิลิตรตอนาที  ดังนั้นระบบหายใจจึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยหลอดเลือดฝอยบริเวณทางเดินหายใจ
จะขยายตัวใหญขึ้น  อาจเกิดอาการเลือดกําเดาไหลไดงายเมื่ออายุครรภมากขึ้น  มดลูกที่มีขนาดใหญ
ดันเบียดกระบังลมใหสูงขึ้น  ทําใหทรวงอกขยายออกทางดานขาง  ความจุของปอดเพิ่มขึ้น  หลอด
ลมมีการคลายตัว  หญิงตั้งครรภจึงตองหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อใหไดออกซิเจนเพียงพอ  หลังจาก
ตั้งครรภได 6 เดือนแลว  การหายใจมักจะเปลี่ยนจากหายใจดวยหนาทองมาเปนหนาอกแทน  การ
ปรับตัวนี้จะทําใหเกิดการหายใจลําบากไดในเดือนทาย ๆ ของการตั้งครรภ  แตอาการหายใจลําบาก
จะลดลงเมื่อทองลดในชวง 2 สัปดาหกอนคลอด

1.1.4 ระบบตอมไรทอ (endocrine system) ตอมไรทอนี้สําคัญที่สุดตอการตัง้ครรภ
มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบตาง ๆ ของรางกายตามมา  ทําใหทารกในครรภสามารถเจริญ
เติบโต  ไดรับสารอาหาร  ขับถายของเสีย  รักษาอุณหภูมิและความปลอดภัย  ซ่ึงเปนความตองการ
ของทารกในครรภได  รวมทั้งชวยฟนฟูสภาพในระยะหลังคลอด  ตอมไรทอจะเพิ่มการผลิต
ฮอรโมนตาง ๆ ในระหวางการตั้งครรภ  อวัยวะสําคัญที่ทําหนาที่เปนตอมไรทอ  และชวยในการ
รักษาสมดุลของฮอรโมนในรางกายขณะตั้งครรภ ไดแก  รก  ตอมพิทูอิตารี  รังไข  ตับออน  ธัยรอยด
พาราธัยรอยด  และตอมหมวกไต

1.1.5 การเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึม (metabolism  adaptation) ในระหวางการ
ตั้งครรภจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นมากมาย  ทั้งเมตาบอลิสมของคารโบไฮเดรต
โปรตีน  ไขมัน  และแรธาตุตาง ๆ  เพื่อที่จะปรับตัวตอบสนองตอความตองการของทารกที่กําลัง
เจริญเติบโต  นอกจากนี้การเพิ่มของน้ําหนักตัวในระหวางการตั้งครรภ  จะเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตองการทางดานสรีรวิทยาและเมตาบอลิซึมของหญิงตั้งครรภ  รวมทั้งการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ  น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดตลอดระยะตั้งครรภประมาณ 22-30 ปอนด (โดยเฉลี่ยประมาณ 10-
12 กิโลกรัม) ในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 ปอนด (1 กิโลกรัม) ไตรมาสที่สองและสามเพิ่ม
ประมาณ 10-12 ปอนด (5 กิโลกรัม) ในระยะตั้งครรภไมจําเปนตองจํากัดน้ําหนักตัว  ยกเวนในรายที่
มีพยาธิสภาพ  สวนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําในระหวางการตั้งครรภ  จะมีการคั่งของน้ําเพิ่ม
ขึ้นไมเทากัน  ทั้งปริมาณน้ําในเซลลและน้ํานอกเซลล  การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําในรางกายนี้อาจ
ทําใหหญิงตั้งครรภมีอาการบวมกดบุมที่บริเวณเทาและขอเทาได

1.1.6 ระบบทางเดินปสสาวะ  (renal  system)  ในระหวางการตั้งครรภ   ระบบขับ
ถายปสสาวะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพและสรีระภาพ    เนื่องจากอิทธิพลของฮอรโมนที่
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เปล่ียนแปลงในระหวางการตั้งครรภ  และการถูกกดจากมดลูกที่ขยายใหญขึ้น  รวมทั้งปริมาณเลือด
ในรางกาย  ในระยะแรก ๆ ของการตั้งครรภจะมีอาการปวดปสสาวะบอย  เนื่องจากมดลูกเบียด
กระเพาะปสสาวะ  แตเมื่อผานไตรมาสแรกไปแลว  อาการปสสาวะบอยจะลดลง  เพราะมดลูกขยาย
ใหญพนเชิงกรานออกไป  ทําใหกดเบียดนอยลง  แตจะเกิดอาการปสสาวะบอยอีกครั้งในระยะใกล
คลอด  เพราะสวนนําของทารกจะกดกระเพาะปสสาวะ  และทําใหโลหิตและน้ําเหลืองคั่งบริเวณ
กระเพาะปสสาวะมากขึ้น  ทําใหเกิดการติดเชื้อไดงาย

1.1.7 ระบบทางเดินอาหาร  (gastrointestinal   system)  การเปลี่ยนแปลงในระบบ
ทางเดินอาหาร  สวนมากเกิดจากการเบียดและกดทับของมดลูกที่โตขึ้น  และการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอรโมนตาง ๆ ในระหวางตั้งครรภ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนี้มักจะเปนอาการแสดงที่พบใน
ระยะแรก ๆ ของการตั้งครรภ  เชน  อาการคลื่นไสอาเจียน  และเมื่ออายุครรภเพิ่มขึ้นจะเกิดอาการไม
สุขสบายตาง ๆ เพิ่มขึ้นดวย  เชน  อาการเหงือกบวม  มีเลือดออกงายเวลาแปรงฟนเนื่องจากมีโลหิต
มาคั่งมาก  อาการเรอเปรี้ยว  แสบรอนในอกและลําคอ  นอกจากนี้อาจมีอาการทองอืด  ทองเฟอ
และทองผูก  มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะอาหารและโรคริดสีดวงทวารไดงาย

1.1.8 ระบบกลามเนื้อและกระดูก (musculoskeletal system) การเปลี่ยนแปลงของ
รูปรางและการเพิ่มของน้ําหนักในระหวางการตั้งครรภ  ทําใหทาทางเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  หญิง
ตั้งครรภจะเดินหลังแอนมากขึ้น  ตามอายุครรภที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจากมดลูกโต  ทําใหจุดศูนยถวงของ
รางกายเลื่อนมาขางหนา  เปนการถวงน้ําหนักของมดลูกที่คอนไปขางหนา  รางกายจึงพยายามแอน
หลังเพื่อรักษาความสมดุล  จึงทําใหเกิดอาการปวดหลังซึ่งพบไดบอยมากในระหวางการตั้งครรภ
นอกจากนี้ขอตอของกระดูกในอุงเชิงกรานและกระดูกหัวเหนาจะยืดออก  เปนผลใหเกิดอาการปวด
หลังชวงลางและกนกบ  โดยเฉพาะในไตรมาสที่สาม  นอกจากนี้หญิงตั้งครรภอาจรูสึกชา  ปวด
บริเวณแขนขา  และออนเพลียจากการที่หลังแอนมาก

1.1.9 ระบบผิวหนัง  (integumentary system)  การเปลี่ยนของฮอรโมนในระหวาง
ตั้งครรภ  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในระบบผิวหนัง  ดังนี้

1.1.9.1 Striae  gravidarum  ลักษณะเปนเสนกดลงไปในผิวหนังเล็กนอย  สี
คอนขางแดง  พบประมาณครึ่งหนึ่งของหญิงตั้งครรภ  อาจเปนที่บริเวณเตานม  กน  และตนขา  พบ
บอยบริเวณหนาทอง  และมักเกิดในชวงเดือนทาย ๆ ของการตั้งครรภ  หลังคลอดสีจะจางลงเปน
เสนคลายรอยแผลเปน  ทําใหหนาทองลาย

1.1.9.2 Diastasis  Recti     เปนภาวะที่กลามเนื้อแยกออกในแนวกลางลําตัว
ถาเปนมาก ๆ ผนังหนาทองบริเวณนั้นจะบางเหลือแตช้ันผิวหนัง

1.1.9.3 Pigmentation  ในขณะตั้งครรภมีการสะสมของเม็ดสีน้ําตาลดําตาม
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ผิวหนังบางสวนของรางกาย  ถาเปนแนวกลางลําตัว  หนาทอง  เรียกวา linea nigra  ถาเปนบริเวณใบ
หนา  เรียกวา cholosma  หรือ  mask of pregnancy  ในระยะหลังคลอด  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ
จางลงหรือหายไป

1.2   การเปล่ียนแปลงดานจิตใจของหญิงตั้งครรภ
        การตั้งครรภมิไดกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงแตทางดานรางกายของผูหญิงเทานั้น   แต

มีผลกระทบตอภาวะจิตใจ  อารมณ  ตลอดจนสถานภาพและบทบาท  กอใหเกิดความเครียดแกหญิง
ตั้งครรภ  สามี  บุตร  ตลอดจนผูใกลชิดดวย  จึงนับเปนภาวะวิกฤติทางวุฒิภาวะ (maturational crisis)
ของครอบครัวชวงหนึ่ง  การปรับตัวของหญิงตั้งครรภจะดีหรือไมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
อาทิ  สภาพอารมณ  ประสบการณ  กลไกการแกปญหา  วัฒนธรรมประเพณี  ความเชื่อ  การยอมรับ
การตั้งครรภ  และที่สําคัญคือการไดรับการดูแลขณะตั้งครรภ  ซ่ึงนอกจากผูดูแลจะตองมีพื้นฐาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายแลว  ยังตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและสังคมของหญิงตั้งครรภดวย  เพื่อที่จะสามารถประเมนิปญหา
และสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ การเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอจิตใจของหญิง
ตั้งครรภมีดังนี้ (ศิริพันธ  ศิริพันธ, ใน วรรณรัตน  จงเจริญยานนท, บรรณาธิการ 2543: 197-206)

1.2.1   การเปลี่ยนแปลงดานอารมณ   เปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกอยางหนึ่งโดย
จะเกิดขึ้นเปนลําดับ นับแตเร่ิมตั้งครรภไปจนทุกระยะของการตั้งครรภ ความมากหรือนอยของการ
เปลี่ยนแปลงดานอารมณนี้ขึ้นอยูกับสภาพจิตใจของหญิงตั้งครรภแตละคนที่จะสามารถปรับตัวตอ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณของหญิงตั้งครรภนั้นสามารถแบง
ตามระยะของการตั้งครรภเปน 3 ระยะคือ

ระยะไตรมาสแรก    จะมีความรูสึกสองฝกสองฝาย (ambivalence) เปนความ
รูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกาย     ไมแนใจวาตนตั้งครรภหรือไม     แมวาจะมีการวางแผนการ
ตั้งครรภเปนอยางดี ก็จะมีความรูสึกแปลกใจเมื่อตนเองตั้งครรภ บางก็มีความรูสึกเหลือเชื่อกับสิ่งที่
เกิดขึ้น หญิงตั้งครรภจะมีความรูสึกวาตนไมพรอมที่จะมีบุตรดวยเหตุผลในดานความสัมพันธสวน
ตัว การวางแผน อาชีพ เศรษฐกิจ การหาคนชวยเหลือ กลัวและตื่นเตนกับการรับบทบาทใหมตลอด
จนกลัวการตั้งครรภ   การเจ็บครรภและการคลอด   ความรูสึกนี้เปนผลใหหญิงตั้งครรภปฏิเสธการ
ตั้งครรภ ถาหญงินัน้ไมตองการบุตรดวยแลวจะมีแนวโนมในการทําแทงหรือหวังใหบุตรแทงเอง การ
แสดงออกถึงความรูสึกนี้บางครั้ง ก็อาจระบายความรูสึกออกมาโดยตรง แตบางครั้งก็แสดงออกใน
รูปแบบอื่น ๆ เชน ซึมเศรา เงียบเฉย คล่ืนไสอาเจียนหรือบนถึงความไมสุขสบายดานตาง ๆ ในระยะ
นี้หญิงตั้งครรภตองการกําลังใจ ปลอบโยน และยืนยันความรูสึกไมแนใจ ลังเลใจนั้นวาไมใชส่ิงผิด
ปกติ เมื่อหญิงตั้งครรภทราบวาตนตั้งครรภก็จะเกิดการยอมรับและเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
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รางกายเพื่อยืนยันวาตนนั้นตั้งครรภจริง เชน รอบเอวเพิ่มขึ้น เตานมขยาย หรือน้ําหนักเพิ่มขึ้น แม
กระทั่งอาการแพทองที่กอใหเกิดความไมสุขสบายก็เปนเสมือนเครื่องยืนยันไดเชนกัน โดยมากใน
ระยะไตรมาสแรก  มักจะนึกถึงตนเองและการตั้งครรภเทานั้น  ไมไดนึกถึงทารกในครรภ

ระยะไตรมาสที่สอง   เมื่อเร่ิมเขาระยะไตรมาสที่สอง   อาการแพทองทุเลาลง
ไป  และหายไปในที่สุด การแทงมีแนวโนมลดลง หญิงตั้งครรภจะเริ่มยอมรับการตั้งครรภที่เกิดได
มากขึ้น โดยเริ่มใสชุดคลุมทองแมวารูปรางยังไมเปล่ียนแปลงนัก แตชุดคลุมทองก็เปนเครื่องยืนยัน
ถึงภาวะตั้งครรภ นอกจากนี้หญิงตั้งครรภบางคนเริ่มจัดหาของใชสําหรับบุตรแลว การดิ้นของทารก
ในครรภคร้ังแรกเกิดขึ้นในชวงไตรมาสที่สองมีผลอยางมากตอความรูสึกของหญิงตั้งครรภ เกิดการ
ยอมรับในความเปนบุคคลของทารกในครรภ  ทําใหหญิงตั้งครรภตื่นเตนและมีความสุขกับการ
ตั้งครรภ นับเปนจุดเริ่มของหญิงตั้งครรภในการปรับความคิดและเตรียมรับบทบาทใหม ความ
สัมพันธใหมที่จะเกิดขึ้นกับสามี ครอบครัวและเพื่อน ๆ หญิงตั้งครรภจะเริ่มจินตนาการถึงลักษณะ
ของทารกในครรภ  เชน  รูปราง หนาตา เพศ มีความตองการที่จะเห็นหนาบุตรในขณะเดียวกันก็
เสาะแสวงหาขอมูลในเรื่องการตั้งครรภจากคนรอบขาง และสังเกตขนาดของครรภที่ขยายเพิ่มขึ้น

ระยะไตรมาสที่สาม   หญิงตั้งครรภจะเริ่มกลัวและวิตกเกี่ยวกับการคลอดมาก
ขึ้น  เชน  กลัวความเจ็บปวด  กลัวการตองมาอยูในโรงพยาบาล  กลัวการผาตัด  กลัวอันตรายที่เกดิ
ขึ้นในระยะคลอด กลัวจะไมไดบุตรตามที่หวังไว เปนตน แตในบางครั้งอาจมีความรูสึกภาคภูมิใจที่
ไดรับสิทธิพิเศษจากสังคม เชนมีคนลุกใหนั่งเมื่อขึ้นรถประจําทางหรือมีคนคอยชวยเหลือ ชวยถือ
ของให เปนตน เมื่อครรภใกลครบกําหนด หญิงตั้งครรภจะมีความไมสุขสบายตาง ๆ เพิ่มขึ้น ทําให
พักผอนไมเพียงพอจนเกิดความตองการคลอดกอนกําหนด  ในระยะนี้หญิงตั้งครรภจะมีความรูสึก
ไมยอมรับบุตรนอยมาก หรือไมมีความรูสึกเชนนี้อยูเลย  ในทางตรงกันขามหญิงตั้งครรภจะวิตก
กังวลวาบุตรจะไดรับอันตราย  ทําใหหญิงตั้งครรภไมคอยออกไปนอกบานหากไมจําเปน  และจะใช
เวลากับการเตรียมหอง  ที่นอน  ทําความสะอาดบานและการตั้งชื่อบุตร

การหมกมุนคิดถึงแตตนเอง  (introversion)  หญิงตั้งครรภมีความสนใจเฉพาะ
ตนเอง ไมสนใจสิ่งแวดลอม ตองการพักผอนและอยูตามลําพัง ทั้งนี้เพื่อใชเวลาในการวางแผนปรับ
ตัวเพื่อเตรียมคลอด ในขณะเดียวกันสามีจะมีความรูสึกวาไดรับความสนใจจากหญิงตั้งครรภลดลง
กอใหเกิดความเครียดได การพูดคุยระหวางสามีและภรรยาจะชวยปรับความเขาใจซึ่งกันและกัน
ชวยลดความเครียดที่เกิดขึ้นได

อารมณแปรปรวน   (emotional   lability)   อารมณของหญิงตั้งครรภนั้นแปร
ปรวนไดงาย   บางขณะก็สนุกสนานราเริง   บางขณะก็ซึมเศรา   รองไหโดยไมมีเหตุผลหรือมีสาเหตุ
เพียงเล็กนอย      ทําใหสามีเกิดความงุนงง      ไมเขาใจจนไมสามารถประคับประคองภาวะจิตใจของ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



39

ภรรยาได เปนเหตุใหสามีเกิดความทอถอย หรือไมใหความสนใจภรรยาเลยก็มี หญิงตั้งครรภ
ตองการความเอาใจใสโดยเฉพาะจากสามี การแสดงออกของสามีเสมือนไมรักภรรยานั้นจึงสงผล
กระทบตอจิตใจของหญิงตั้งครรภอยางยิ่ง   แตถาสามีมีความเขาใจสภาวะอารมณที่เกิดขึ้นในขณะ
ตั้งครรภของภรรยาแลว   ก็สามารถชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดงาย    เปนผลใหภาวะเครียดใน
ครอบครัวลดลง

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงดานภาพลักษณ   ภาพลักษณ   (body   image)    คือภาพใน
จิตใจของบุคคลที่มีตอรางกายของตนเองเกิดจากการรับรูเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะการทําหนาที่และ
ศักยภาพของรางกาย ภาพลักษณจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การเรียนรูและ
ประสบการณใหมที่ไดรับ ตลอดจนปฏิกิริยาจากบุคคลในสังคม และสิ่งแวดลอมของบุคคลนั้น ผล
ของภาพลักษณที่ดีจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ การยอมรับความมีคุณคาของตนที่มีความมั่นใจและ
ลดความวิตกกังวลในการติดตอกับบุคคลอื่น ภาพลักษณเปนปรากฏการณทางจิตใจที่มีองคประกอบ
ทั้งดานสรีระวิทยาและสังคมวิทยา การตั้งครรภทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย จติใจ
และสงัคมแกหญิงตั้งครรภ  เมื่อการตั้งครรภดําเนินไปอยางตอเนื่อง หญิงตั้งครรภพบวารูปรางของ
ตนเปลี่ยนไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานภาพลักษณ     ซ่ึงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ
เชน แนวความคิดที่มีตอการตั้งครรภ อิทธิพลของเครือขายทางสังคม (social network) การมองดู
บุคลิกของคนที่ใกลชิด  ขนบธรรมเนียมประเพณี และคานิยมในสังคม ในทุกระยะของการตั้งครรภ
หญิงตั้งครรภสวนใหญจะมีความรูสึกดานลบตอภาพลักษณของตนเอง     รูสึกอับอายและไมชอบ
รูปรางหนาตาของตนเอง เพราะรางกายของตนมีความสวยงามลดลง  เชน  มีฝาบนใบหนา  ผิวหนัง
บริเวณเตานมและหนาทองแตก  รูปรางอวนขึ้น  รูสึกสูญเสียความสนใจจากเพศตรงขาม  โดย
เฉพาะจากสามี  จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณในระยะตั้งครรภ  แมวาจะเปนเรื่อง
ธรรมชาติ  แตอาจมีผลทําใหหญิงตั้งครรภอยูในภาวะเครียดได  โดยเฉพาะเมื่อเกิดในหญิงตั้งครรภที่
ไมยอมรับการตั้งครรภ  สวนหญิงตั้งครรภที่ยอมรับการตั้งครรภ  มีความตองการบุตร  จะรูสึกวาการ
เปล่ียนแปลงเหลานี้เปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ  ทําใหมองภาพลักษณไปในทางบวก  และมีการปรับตัว
ตอการเปนมารดาในทางที่ดี  ดังนั้น  ความรูสึกของบุคคลใกลชิด จึงมีอิทธิพลตอความรูสึกที่มีตอ
ภาพลักษณของหญิงตั้งครรภ  ถาบุคคลใกลชิดและรอบขางเห็นวา  รูปรางที่เปล่ียนแปลง  เปนไป
ตามสภาวะธรรมชาติของการตั้งครรภ  ไมไดเปนสิ่งที่นาเกลียด  ก็จะทําใหหญิงตั้งครรภยอมรับการ
เปล่ียนแปลงภาพลักษณที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ

1.2.3 การเปลี่ยนแปลงดานเพศสัมพันธ   การแสดงออกดานเพศสัมพันธ   เปนผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  อารมณ  และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  รวมทั้งความ
เชื่อและสิ่งที่บอกเลาสืบทอดกันมา    ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการมีเพศสัมพันธของคูสมรสแตกตางกันไป
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ในแตละครอบครัว  และระยะการตั้งครรภ  ดังนี้
ระยะไตรมาสแรก    หญิงตั้งครรภอาจมีความรูสึกทางเพศลดลง    เนื่องจาก

ความไมสุขสบายทางดานรางกาย  เชน  คล่ืนไส  อาเจียน  ออนเพลีย  อาการเหลานี้อาจเกิดขึ้นเพียง
ไมกี่สัปดาหหรือนานถึง 3-4 เดือน  อยางไรก็ตามหญิงตั้งครรภบางคน  อาจมีความรูสึกทางเพศมาก
ขึ้น  เนื่องจากไมตองกังวลหรือกลัววาตนเองจะตั้งครรภขณะมีเพศสัมพันธ  และผลจากฮอรโมน
โปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึ้นจะกระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศเพิ่มขึ้นได  นอกจากนี้ความเชื่อ  เจตคติ
และคานิยมในสังคมมีสวนปลูกฝงความรูสึกตาง ๆ เกี่ยวกับเพศสัมพันธในระหวางการตั้งครรภ  ถา
เชื่อวา  การมีเพศสัมพันธขณะตั้งครรภจะเกิดอันตรายตอทารกในครรภและถามีความตองการบุตร
ก็จะระมัดระวังไมใหมีการกระทบกระเทือนตอทารกในครรภ  โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรืองดการมี
เพศสัมพันธ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอสัมพันธภาพระหวางสามีและภรรยาได

ระยะไตรมาสที่สอง   หญิงตั้งครรภจะมีความรูสึกทางเพศเพิ่มขึ้น  และรางกาย
มีการตอบสนองทางเพศดีขึ้น  เนื่องจากรางกายมีสุขภาพดีขึ้น  อาการไมสุขสบายจากการแพทอง
หายไป  มีการยอมรับการตั้งครรภมากขึ้น  มีความภาคภูมิใจที่จะไดเปนมารดา  รวมทั้งการเปลี่ยน
แปลงทางสรีระวิทยาจากการตั้งครรภ  ทําใหอวัยวะบริเวณอุงเชิงกรานไดรับโลหิตมาเลี้ยงมากขึ้น
อาจกระตุนใหมีความรูสึกทางเพศมากขึ้นได

ระยะไตรมาสที่สาม   ในระยะนี้รูปรางของหญิงตั้งครรภจะเปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้น  ขนาดของมดลูกขยายใหญขึ้น  ทําใหอึดอัดไมสะดวกในการมีเพศสัมพันธ  และความรูสึกใน
เร่ืองภาพลักษณเปลี่ยนแปลงไป  อาจรูสึกวารูปรางของตนนาเกลียด  มีความอับอายในรูปรางของ
ตนเอง  ส่ิงเหลานี้ทําใหหญิงตั้งครรภมีความรูสึกทางเพศลดลงได  นอกจากนี้ยังกลัววาการมีเพศ
สัมพันธจะเปนอันตรายตอทารกในครรภ  เชน  พิการ  หรือคลอดกอนกําหนด  แตเมื่อละเวนการมี
เพศสัมพันธ    อาจทําใหคิดวา  สามีหมดรัก  รังเกียจตนเอง  สวนสามีอาจรูสึกวาถูกทอดทิ้งและมี
ความรูสึกอิจฉาทารกในครรภ  ความเชื่อตาง ๆ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่คิดวา
เร่ืองเพศเปนเรื่องนาอาย  ไมควรเปดเผย  ไมแนใจวาความคิดเรื่องเพศสัมพันธของตนผิดหรือถูก
สมควรที่จะพูดกับผูอ่ืนหรือไม   ทําใหคูสมรสไมกลาที่จะขอคําปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจาก
บุคลากรดานสุขภาพ  ซ่ึงอาจทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพจิตของคูสมรสและอาจเกิดปญหาดานเพศ
สัมพันธได

1.2.4 การปรับตัวเขาสูบทบาทการเปนมารดา  การตั้งครรภเปนเหตุการณที่ผูหญิง
จะมีการพัฒนาเขาสูวุฒิภาวะของการเปนผูใหญ   ซ่ึงเปนภาวะที่ตองเผชิญกับความเครียด    เนื่องจาก
การปรับตัวเขาสูบทบาทการเปนมารดาตลอดระยะของการตั้งครรภ  การที่จะเปนมารดาที่สมบูรณ
นั้น  หญิงตั้งครรภจะตองทําภาระไปตามขั้นตอนพัฒนกิจของการตั้งครรภ  ถาประสบความสําเร็จ
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สามารถบรรลุถึงเปาหมายของพัฒนกิจแลว  ก็จะทําใหเกิดความสุข  และมีวุฒิภาวะในพัฒนกิจขั้น
ตอไป  แตถาเกิดความลมเหลว  หญิงตั้งครรภไมสามารถปรับตัวได  ก็จะทําใหไมมีความสุข  และ
กอใหเกิดความลําบากในพัฒนกิจขั้นตอไป  นอกจากนี้จะเปนปญหากระทบตอสัมพันธภาพระหวาง
มารดาทารกดวย

1.2.5 การสรางสัมพันธภาพระหวางมารดาและทารกในครรภ    สัมพันธภาพหรือ
ความรักใครผูกพันระหวางมารดาที่มีตอบุตรนั้น  เปนความรูสึกที่ลึกซึ้ง  และสําคัญยิ่งตอการเจริญ
เติบโต  และพัฒนาการทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของทารก  สัมพันธภาพที่มารดามี
ตอทารกในครรภนี้จะคอย ๆ พัฒนาขึ้นทีละนอย  ตั้งแตเร่ิมตั้งครรภ  คลอด  และหลังคลอด  แมวา
ความผูกพันระหวางหญิงตั้งครรภและทารกในครรภจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพัฒนา
ไปตามลําดับขั้นตอน  แตก็มีปจจัยหลายประการที่สงผลกระทบตอกระบวนการสรางสัมพันธภาพ
ในขณะตั้งครรภ  ไดแก  ปจจัยดานหญิงตั้งครรภและปจจัยดานการสนับสนุนจากคูสมรส

1.2.5.1 ปจจัยดานหญิงตั้งครรภ   ไดแก   วุฒิภาวะทางอารมณ    เจตคติและ
ความตองการตั้งครรภ  ความคาดหวังในเพศของบุตร  ฐานะเศรษฐกิจและสังคม  การมีปฏิสัมพันธ
กับคนใกลชิดคุนเคย

1.2.5.2 ปจจัยดานการสนับสนุนจากคูสมรส  หญิงตั้งครรภที่ไดรับการชวย
เหลือ  สนับสนุน  และไดรับการยอมรับจากคูสมรส  จะเกิดความสุขสบายใจ  มีความเครียดลดลง
โอกาสที่จะใหความรักแกทารกในครรภจึงมีมากขึ้น

จากที่กลาวมา     จะเห็นไดวา    การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมจิตวิทยาในระยะตั้งครรภ
อาจกอใหเกิดภาวะวิกฤติตอรางกาย  จิตใจ  และชีวิตครอบครัวของหญิงตั้งครรภได  ปจจัยที่มีผล
กระทบตอการตั้งครรภนั้นมิใชเพียงปจจัยภายในรางกายเทานั้น  ยังรวมถึงปจจัยภายนอก  ซ่ึงไดแก
ความรัก  ความเอาใจใส  ความชวยเหลือประคับประคองจากบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวและในสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสามี   ซ่ึงจะสงผลใหหญิงตั้งครรภมีความพรอมทั้งรางกาย  จิตใจและสามารถ
ปรับตัวไดเหมาะสมกับการตั้งครรภ  การคลอด  และการดําเนินบทบาทการเปนมารดาตอไปดวย

2. พัฒนาการของทารกในครรภ
พัฒนาการของทารกในครรภจะเริ่มตั้งแตการปฏิสนธิจนกระทั่งคลอด   มีการเปลีย่นแปลง

สรุปไดดังนี้ (ไอนเซนเบอรก, เมอรคอฟ และฮาทอะเวย  2544: 131-351)
เดือนท่ี 1
ในชวงปลายเดือนแรกของการตั้งครรภ  ตัวออนมีขนาดเทาเมล็ดขาว  รูปรางคลายลูกออด

อีก  2  สัปดาหตอมา  เนื้อเยื่อระบบประสาท  (ซ่ึงจะกลายเปนสมองและไขสันหลัง)  หัวใจ  ทางเดิน
อาหาร  อวัยวะรับสัมผัส  แขนและขาก็จะเริ่มกอราง
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เดือนท่ี 2
ในชวงปลายเดือนที่ 2   ของการตั้งครรภ   ตัวออนจะมีรูปรางคลายมนุษยมากขึ้น   ความ

ยาวจากศีรษะถึงกนขนาด 1 ¼ นิ้ว (เปนสวนของศีรษะประมาณ 1 ใน 3) หนักประมาณ 10 กรัม  ตัว
ออนเริ่มมีการเตนของหัวใจ  มีแขน  ขา  สวนนิ้วมือนิ้วเทาเริ่มกอตัว  และเริ่มมีการสรางกระดูก

เดือนท่ี 3
ในชวงปลายเดือนที่ 3 ของการตั้งครรภ   ทารกจะมีขนาด 1 ½ - 3 นิ้ว   และหนัก 15 กรัม

เร่ิมมีการพัฒนาของอวัยวะ  เชน  ระบบไหลเวียนเลือดและระบบการขับถายปสสาวะเริ่มทําหนาที่
ตับเริ่มสรางน้ําดี  อวัยวะสืบพันธุเร่ิมกอเปนรูปราง  แตในระยะนี้ยังยากที่จะสังเกตชัดวาเปนเพศใด

เดือนท่ี 4
ในชวงปลายเดือนที่ 4 ของการตั้งครรภ  ทารกมีขนาด 4 นิ้ว ไดรับสารอาหารผานทางรก

เร่ิมมีปฏิกิริยาของรางกาย  เชน  การดูด  และการกลืน  ลําตัวเจริญมากขึ้น  เนื้อเยื่อฟนเริ่มกอตัว  นิ้ว
มือนิ้วเทาเริ่มปรากฏชัดเจน  สามารถแยกเพศไดชัดเจน    ลําไสเร่ิมมีขี้เทา   ถึงแมระยะนี้จะเห็นเปน
รูปรางมนุษยสมสวน  แตก็ยังไมอาจจะอยูรอดภายนอกมดลูก

เดือนท่ี 5
ในชวงปลายเดือนที่ 5   การเคลื่อนไหวของทารกขนาด 8 – 10 นิ้ว   จะแรงพอที่จะทําให

หญิงตั้งครรภรูสึกได  สามารถฟงเสียงหัวใจผานทางหนาทองมารดาไดดวยหูฟง  ลําตัวทารกเริ่มมี
ขนออนปกคลุม  เร่ิมมีผมที่ศีรษะและขนคิ้ว  และเริ่มมีไขปกคลมุตามตัว

เดือนท่ี 6
ในชวงปลายเดือนที่ 6  ทารกจะมีขนาดยาว 13 นิ้ว  และหนักประมาณ 800 กรัม  ผิวหนัง

บางและมันวาว  ยังไมมีไขมันใตช้ันผิวหนัง  เร่ิมมองเห็นนิ้วมือนิ้วเทาชัดเจน  เร่ิมปดเปดตาได  หาก
ทารกคลอดในเดือนนี้  อาจอยูรอดได  ถาไดรับการดูแลเปนพิเศษ

เดือนท่ี 7
ทารกในครรภเร่ิมมีไขมันตามใตผิวหนัง   เร่ิมดูดนิ้วหัวแมมือตนเอง  รองไหได  รับรูรส

เปรี้ยวหวานได   ตอบรับการกระตุนไดดี   โดยเฉพาะความเจ็บปวด   แสงสวาง   และเสียงดัง   รกจะ
เร่ิมลดการทําหนาที่ลง  ปริมาณของน้ําคร่ําจะคงที่  น้ําหนักตัวทารกในเดือนนี้ประมาณ 1,200 กรัม
ถามีการคลอดจะมีโอกาสรอดชีวิตสูง

เดือนท่ี 8
ในเดือนนี้ทารกจะมีตัวยาวประมาณ 18 นิ้ว  น้ําหนักตัว 2,000 – 2,500 กรัม   หัวโตเต็มที่

ทารกจะไดยินเสียงและมองเห็นได    อวัยวะภายในรางกายจะสมบูรณและเริ่มทํางาน   ยกเวนปอดที่
ยังไมสมบูรณเต็มที่    กระดูกเจริญเต็มที่แตยังคอนขางออนและงอ    ถามีการคลอดในระยะนี้    จะมี
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โอกาสรอดชีวิตสูงมาก
เดือนท่ี 9
รางกายและแขนขาของทารกเจริญเต็มที่   ผิวหนังจะตึงมากขึ้น  ขนออนเริ่มหายไป  เล็บ

ยาวถึงปลายนิ้ว  อวัยวะทุกสวนรวมทั้งปอดสมบูรณเต็มที่พรอมที่จะคลอด  ทารกจะมีตัวยาวประมาณ
20  นิ้ว  น้ําหนักตัวประมาณ  2,500 – 2,750  กรัม   สวนนํา (ศีรษะ) จะเคลื่อนลงต่ําสูอุงเชิงกราน
และทารกอาจมีอาการเคลื่อนไหวรางกายนอยลง

เดือนท่ี 10
เมื่อทารกอายุไดราว  10  เดือน  (ประมาณ 38 สัปดาหหรือมากกวา)  จะพิจารณาวาเปน

ทารกครบกาํหนด  โดยมีลักษณะดังนี้  ตัวยาวประมาณ  20 นิ้ว  น้ําหนักประมาณ 3,000 – 3,500
กรัม  ผิวหนังเปนสีชมพูและตึง  มีขนออนบริเวณไหลและแขน  เล็บยาวพนปลายมือ  เสนผมที่ศีรษะ
ยาวประมาณ 3 – 4 เซนติเมตร  กะโหลกศีรษะเจริญเติบโต  เสนรอบวงศีรษะจะโตกวารอบอก
ทารกเพศชาย  ลูกอัณฑะจะลงมาอยูในถุงอัณฑะ  ทารกเพศหญิง  แคมใหญจะแนบชิดกันทั้งสองขาง
ทารกจะรองทันทีเมื่อคลอด  ลืมตา และมีการเคลื่อนไหวของแขนขา

3. ความไมสุขสบายในหญิงตั้งครรภและการใหความชวยเหลือ
ความไมสุขสบายในหญิงตั้งครรภ  เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและกาย

วิภาค  ความไมสุขสบายที่พบไดบอยในหญิงตั้งครรภและการใหความชวยเหลือ  สามารถสรุปโดย
สังเขปไดดังนี้ (สถาบันพระบรมราชชนก 2540 ; ไอนเซนเบอรก, เมอรคอฟ และฮาทอะเวย 2544)

3.1   ระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract)
3.1.1 คล่ืนไสอาเจียน  (Morning  sickness)  หรืออาการแพทอง  เปนอาการที่เกิด

ในระยะแรก ๆ ของการตั้งครรภ  ประมาณสัปดาหที่ 6-8 ของการตั้งครรภ  และจะหายไปประมาณ
สัปดาหที่ 12-16  หญิงตั้งครรภจะมีอาการคลื่นไสอาเจียน  เบื่ออาหาร  ออนเพลีย  เวยีนศีรษะ  บาง
รายอยากกินอาหารรสจัด  อยากกินของแปลก ๆ เชน  ดินเหนียว  เปนตน  บางรายมีอาการมาก
คล่ืนไสอาเจียนตลอดเวลา  ทําใหรางกายขาดน้ํา  อาหาร  เสียความสมดุลของแรธาตุ

  สาเหตุ    สาเหตุที่แนนอนยังไมทราบ  แตเชื่อวาเกิดจากการเพิ่มระดับของ
ฮอรโมนบางตัวในขณะตั้งครรภและความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ  เชน  ไมพรอมที่จะตั้งครรภ
กลัวการคลอดบุตร  หรือมีปญหาครอบครัว  เปนตน

  การปองกัน   หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุนอาการคลื่นไสอาเจียน ไดแก อาหาร
มัน  อาหารรสจัด  อาหารมีกล่ินเหม็น  และรับประทานอาหารที่ไมมากนักในแตละมื้อ  รวมถึงการ
ปองกันไมใหทองผูก
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  การชวยเหลือ   รับประทานอาหารแข็งที่ยอยงาย   เชน   ขนมปงปง  ใหดื่ม
ของอุน ๆ ทันทีที่ตื่นนอน  ควรดื่มชา ๆ  แลวนอนตอประมาณ 15 นาทีกอนที่จะลุกขึ้นปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน  อธิบายใหหญิงตั้งครรภเขาใจวาเปนอาการปกติของการตั้งครรภ  สามีและผูใกลชิดควร
เอาใจใสจะทําใหหญิงตั้งครรภลดความวิตกกังวล  ปรึกษาแพทยหากมีอาการคลื่นไสอาเจียนมาก

3.1.2 มีน้ําลายมาก  (Ptylism   salivation)  ภาวะน้ําลายสอในปากเปนอาการปกติ
ที่พบไดมากในหญิงตั้งครรภและมักพบรวมกับอาการแพทอง  อาการนี้ไมมีอันตรายแตอยางใด
นอกจากกอใหเกิดความรําคาญ  ซ่ึงอาการนี้จะหายไปเองภายใน 2-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ

  สาเหตุ    เกิดจากการเพิ่มระดับของฮอรโมนเอสโตรเจน       หรือเนื่องจาก
สาเหตุทางจิตใจของมารดา  ทําใหไมสามารถกลืนลงไปหรือบวนทิ้ง

  การปองกัน  ไมมีวิธีปองกัน
  การชวยเหลือ ใหลดอาหารจําพวกแปง  ดูแลความสะอาดปากและฟนดวย

การบวนปากดวยน้ําอุนบอย ๆ ปรึกษาแพทย  แพทยอาจใหยานอนหลับอยางออนชวย
3.1.3 เหงือกอักเสบ (Gingivitis)

  สาเหตุ  เกิดจากการกระตุนของฮอรโมนเอสโตรเจนทําใหเหงือกบวมพอง
จากการที่มีโลหิตมาคั่งมากขึ้น  อาจมีเลือดออกไดงาย

  การปองกัน  รับประทานอาหารไดสัดสวน  เพิ่มอาหารโปรตีน  ผัก  ผลไม
หลีกเลี่ยงอาหารหวาน  หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน  และมีการดูแลฟนที่ดีโดยการพบทันตแพทย
อยางนอย 1 คร้ังในระยะการตั้งครรภ

  การชวยเหลือ ใชแปรงสีฟนที่มีขนออนนุมและแปรงฟนดวยความนุมนวล
ดูแลสุขภาพฟน  โดยปรึกษาทันตแพทย

3.1.4 รอนในอก (Heart burn)
  สาเหตุ   เปนผลจากฮอรโมนโปรเจสเตอโรนไปลดการทํางานและการยอย

ของระบบทางเดินอาหาร  ทําใหกลามเนื้อหูรูดของกระเพาะอาหารคลายตัว  น้ํายอยในกระเพาะ
อาหารจึงไหลยอนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารสวนปลาย  ทําใหเกิดการระคายเคืองของเยื่อบุทางเดิน
อาหารจากกรดในน้ํายอย  มีอาการปวดแสบบริเวณยอดอกและรอนบริเวณลําคอ

  การปองกัน   จํากัดหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ยอยยาก    และทําใหเกิดแกสใน
กระเพาะอาหาร  เชน  อาหารทอด  อาหารที่มีเครื่องเทศ  รับประทานอาหารชา ๆ  คําเล็ก ๆ และเคี้ยว
ใหละเอียด

  การชวยเหลือ  ดูแลใหรับประทานอาหารออนยอยงาย   คร้ังละนอย ๆ  แต
เพิ่มจํานวนมื้อใหมากขึ้น    ขณะนอนพักผอนควรนอนยกศีรษะสูงเล็กนอย    ไมควรนอนราบ    โดย
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เฉพาะภายหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม ๆ  และปรึกษาแพทย  แพทยอาจใหยาลดกรดรวมดวย
3.1.5 ทองผูก  (Constipation)  อาการทองผูกเปนเรื่องปกติที่คูกับการตั้งครรภแต

ควรไดรับการปองกัน  เพราะหากมีอาการทองผูกบอย ๆ และปลอยทิ้งไว  จะเปนสาเหตุของการเกิด
ริดสีดวงทวาร

  สาเหตุ    เนื่องจากขนาดมดลูกโตขึ้น    และไปกดลําไส   ทําใหกากอาหาร
เคลื่อนที่ลําบาก  การเพิ่มของระดับฮอรโมนบางตัวทําใหกระเพาะอาหารและลําไสเคลื่อนไหวชาลง

  การปองกัน   ดื่มน้ําอยางนอย 6 แกวตอวัน    รับประทานอาหารที่มีกากใย
เชน ผัก ผลไม  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  ทําใหการเคลื่อนไหวของลําไสดีขึ้น  ฝกนิสัยการขับถายให
เปนเวลา  พยายามไมใหทองผูก

  การชวยเหลือ ใหดื่มน้ําอยางนอย 6 แกวตอวัน ควรปรึกษาแพทยเพื่อใหยา
ระบายหรือยาที่ทําใหอุจจาระนุมลง

3.1.6 ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids)
  สาเหตุ   เปนผลจากการเพิ่มระดับของฮอรโมนโปรเจสเตอโรน    และจาก

การที่มดลูกขยายใหญขึ้นไปกดเสนโลหิตดํา  ทาํใหการไหลเวียนไมดี  ความดันในเสนโลหิตสูง
เสนโลหิตจึงโปงพอง  เมื่อทองผูก  อุจจาระจะเปนกอนแข็ง  ทําใหเสนโลหิตที่โปงพองนั้นฉีกขาด
มีโลหิตสด ๆ ออกมากับอุจจาระ

  การปองกัน   ถายอุจจาระเปนเวลาทุกวัน   ไมใหเบงอุจจาระขณะถาย   รับ
ประทานอาหารที่มีกากใย  เชน  ผัก  ผลไม  ดื่มน้ําอยางนอย 6 แกวตอวัน  นอนพักผอนใหเพียงพอ
และควรนอนพักในทาตะแคงขาง

  การชวยเหลือ  การชวยเหลือเหมือนการปองกัน  รวมกับปรึกษาแพทยเพื่อ
ไดรับยาทาหรือยาเหน็บทวาร

3.2 ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular  system)
3.2.1 ใจสั่น  เปนลม

  สาเหตุ  เนื่องจากหลอดโลหิตขยายตัว ทําใหการไหลเวียนของโลหิตไปยัง
สมองไมดี  หรือมีน้ําตาลในโลหิตนอย  หรือจากการเปลี่ยนอิริยาบถเร็วเกินไป  เชน  จากทานอน
เปนทานั่ง  หรืออาจเกิดจากการมีพยาธิสภาพของโรค  เชน  โรคโลหิตจาง  โรคหัวใจ  เปนตน

  การปองกัน   หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอิริยาบถทันทีทันใด    หลีกเลี่ยงสถานที่
แออัด  รับประทานอาหารบอยครั้งขึ้น  เพื่อปองกันระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา

  การชวยเหลือ    ใหเปลี่ยนอิริยาบถชา ๆ     ชวยเหลือประคับประคองเวลา
เปล่ียนอิริยาบถ  และปรึกษาแพทยเพื่อตรวจดูความเขมขนของเลือดคนหาสาเหตุ
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3.2.2 เปนลมเนื่องจากนอนหงาย (Supine hypotension)
  สาเหตุ    การนอนหงายทําใหมดลูกไปกดเสนโลหิตที่เขาสูหัวใจ      ทําให

โลหิตกลับเขาสูหัวใจไมดี
  การปองกัน  นอนตะแคงหรือกึ่งนั่งกึ่งนอน
  การชวยเหลือ  เหมือนการปองกัน

3.2.3 เสนเลือดขอด (Vericose Veines)
  สาเหตุ  เนื่องจากมดลูกมีการขยายใหญขึ้นไปกดทับเสนโลหิตดําที่ผานจาก

อุงเชิงกรานมาสูชองทอง  เมื่อถูกกดนาน ๆ ความดันในเสนโลหิตสูงขึ้น  จะดันใหเสนเลือดเล็ก ๆ
โปงพอง  หรือมีความออนแอของผนังหลอดโลหิตซึ่งเปนมาแตกําเนิด  หรือเกิดจากการยืนนาน ๆ
ทําใหมีโลหิตคั่งบริเวณขา

 การปองกัน กลุมที่มีประวัติครอบครัวเปนเสนเลือดขอดหรือมีอาชีพที่ตอง
ยืนนาน ๆ ควรยกเทาใหสูงขึ้นขณะพักผอน  เพื่อใหโลหิตไหลยอนกลับไดดีขึ้น  และหลีกเลี่ยงการ
ยืนหรือนั่งหอยเทานาน ๆ

  การชวยเหลือ ใชผาพันแผลชนิดยืด (elastic  bandage) พันจากเทาขึ้นมาถึง
หวัเขาหรือใตโคนขา  เคลื่อนไหวขาและขอเทาเพื่อใหกลามเนื้อทํางาน     เปนการชวยลดการคั่งของ
โลหิตได  และควรปรึกษาแพทย  ถาเปนมากอาจตองรักษาโดยการฉีดยา

3.3 ระบบหายใจ (Respiratory  system)
3.3.1 หายใจตื้นและลําบาก

  สาเหตุ  เกิดจากการที่มดลูกมีขนาดใหญขึ้น  เบียดบังพื้นที่ในชองทอง  ทํา
ใหการเคลื่อนไหวของปอดและกระบังลมขยายตัวไดไมเต็มที่  และเกิดจากฮอรโมนที่สรางในขณะ
ตั้งครรภ  ทําใหหลอดเลือดฝอยในระบบทางเดินหายใจบวม

  การปองกัน  ไมมีวิธีปองกัน
  การชวยเหลือ  ใหนอนในทาศีรษะสูงและปรึกษาแพทยเพื่อคนหาสาเหตุ

3.4 ระบบโครงสรางและกลามเนื้อ  (Musculoskeletal  system)
3.4.1 ตะคริว (Leg cramp)

  สาเหตุ     เปนผลจากการเสียความสมดุลระหวางแคลเซียมและฟอสฟอรัส
ทําใหแคลเซียมในกระแสเลือดนอย  หรือเกิดจากเสนโลหิตบริเวณขาตีบ

  การปองกัน    ดื่มนมใหมากขึ้น    และรับประทานอาหารที่มีคุณคาใหครบ
ถวน  หลีกเลี่ยงการใชกําลังขาที่มากเกินไป  และหลีกเลี่ยงการอยูในที่เย็นจัด

 การชวยเหลือ  เมื่อมีอาการ เหยียดเทาใหตรง  ดัดปลายเทาใหงอขึ้นเพื่อให
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กลามเนื้อนองยืดตัว  การไหลเวียนโลหิตจะดีขึ้น  และปรึกษาแพทยเพื่อไดรับยาที่มีแคลเซียม
3.4.2 ปวดหลัง   ปวดถวงและปวดบริเวณขอตาง ๆ  (Backache,  Pelvic pressure

and joint pain)
  สาเหตุ   เนื่องจากมดลูกมีขนาดใหญขึ้น  ทําใหน้ําหนักถวงมาขางหนา  จุด

ศูนยถวงของรางกายเลื่อนมาขางหนา  ทําใหหญิงตั้งครรภตองแอนหลัง  หรือเกร็งกลามเนื้อหลังมาก
กวาปกติและเอ็นที่ยึดขอตาง ๆ ของกระดูกเชิงกรานยืดออก  เพื่อเตรียมสําหรับการคลอด  จึงทําใหมี
อาการปวด

  การปองกัน  หลีกเลี่ยงการทํางานหนัก  การนั่งพับเขา  การยืนนาน ๆ  ควร
ออกกําลังกายใหกลามเนื้อแข็งแรง  ยืน  เดิน  และนั่งในทาที่เหมาะสม  ใสรองเทาสนเตี้ย

  การชวยเหลือ   ใหผูใกลชิดโดยเฉพาะสามีชวยนวดบริเวณหลัง    นอกจาก
ชวยผอนคลายอาการปวดแลวยังเปนการสงเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว  และปรึกษาแพทยหากมี
อาการปวดมาก

3.5 ระบบขับถายปสสาวะ (Renal  system) อาการถายปสสาวะบอยคร้ังขึ้นจากเดิมเปน
ส่ิงที่พบไดในหญิงตั้งครรภทุกคน  โดยเฉพาะในระยะแรกของการตั้งครรภและ 2 เดือนสุดทายกอน
คลอด

3.5.1 ปสสาวะบอย (Urinary  Frequency)
  สาเหตุ   เกิดจากการเพิ่มปริมาณน้ําไหลเวียนในรางกายขณะตั้งครรภ  เพื่อ

ชวยในการไหลเวียนของเลือดและขับถายของเสียออกจากรางกาย  และการที่มดลูกมีขนาดใหญขึ้น
กดทับกระเพาะปสสาวะ  ทําใหความจุของกระเพาะปสสาวะลดลง  หรือเกิดจากการกลั้นปสสาวะ
บอย ๆ เชน  ในเวลากลางคืน  ทําใหทางเดินปสสาวะอักเสบได

  การปองกัน  ใหดื่มน้ํามาก ๆ ในตอนกลางวัน  และดื่มนอยลงหรืองดดื่มน้ํา
ในระยะกอนนอน  ควรงดดื่มชา  กาแฟ  และอยากลั้นปสสาวะบอย ๆ หรือกล้ันปสสาวะนาน ๆ

  การชวยเหลือ เหมือนการปองกัน  ปรึกษาแพทยเมื่อมีอาการปสสาวะแสบ
ขัด  มีไข  คล่ืนไสอาเจียน  และปวดหลัง

3.6 ระบบผิวหนัง (Integumentary system)
3.6.1 อาการคัน (Pruritus)

  สาเหตุ   อาจมีอาการคันบริเวณผิวหนังทั่วไป  ซ่ึงยังไมทราบสาเหตุ   สวน
การคันบริเวณหนาทองเกดิจากการยืดขยายของกลามเนื้อและผิวหนัง  ทําใหเกิดการคันได

  การปองกัน   แนะนําการทําความสะอาดรางกาย   ใชสบูชนิดออนฟอกตัว
หรือใชสบูเฉพาะบริเวณที่จําเปน  รับประทานอาหารครบสวนและดื่มน้ําใหมาก
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  การชวยเหลือ  ใชครีมหรือน้ํามันมะกอกทาผิวหนังทั่วไป และบริเวณหนา
ทองเพื่อรักษาความชุมชื้นของผิวหนัง  ไมควรเกาบริเวณที่คัน  เพราะจะทําใหผิวหนังถลอกและ
อักเสบ   และปรึกษาแพทยหากมีอาการคันมาก

3.6.2 ผิวมีสีเขมขึ้น (Deepened  pigmentation) ไดแก   หนาทองลายเปนสีน้ําตาล
เขม (Striae gravidarum) และเสนสีดําที่แนวกลางทอง (Linea nigra)

  สาเหตุ   เกิดจากฮอรโมนเอสโตรเจนที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น   กระตุนใหมี
การสรางเมลานิน (melanin) เพิ่มขึ้น  ทําใหสีผิวบริเวณตาง ๆ คลํ้าขึ้น

  การปองกัน  ไมมีวิธีปองกัน
  การชวยเหลือ   อธิบายใหหญิงตั้งครรภทราบวา   เปนอาการปกติของหญิง

ตั้งครรภและจะหายหรือจางไปในระยะหลังคลอด
3.7 ระบบประสาท (Neurologic  system)

3.7.1 ปวดศีรษะ (Headache)
  สาเหตุ  อาการปวดศีรษะในระยะไตรมาสแรกมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ของระดับฮอรโมนบางตัวในรางกายรวมกับอาการเหนื่อยลาทางกายและจากความตึงเครียด  แตถา
ปวดติดตอกันนานเกินกวา 2 สัปดาห  ควรปรึกษาแพทยเพื่อวินิจฉัยแยกโรค  เชน  โรคโพรงจมกู
อักเสบ  สายตาสั้น  เปนตน  สวนการปวดศีรษะในระยะไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ  อาจมีภาวะ
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภได

  การปองกัน   หาความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภ  การปฏิบัติตัวในระหวางการ
ตั้งครรภ  การเตรียมตัวเพื่อคลอด  เพื่อคลายความตึงเครียด

  การชวยเหลือ   พักผอนใหเพียงพอ   ผอนคลายตนเองดวยการอยูในที่สงบ
และเงียบ  หลีกเลี่ยงที่ชุมชนแออัด  ปรึกษาแพทยเพื่อคนหาสาเหตุ

3.7.2 ความรูสึกหงุดหงิด  อารมณเปลี่ยนแปลงงาย  วิตกกังวล
  สาเหตุ  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายในขณะตั้งครรภ   ความกังวล

เกี่ยวกับความสมบูรณของทารกในครรภ      ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอดหรือการไดรับคําบอก
เลาตามความเชื่อผิด ๆ จากญาติหรือผูอ่ืน   และบทบาทที่เปลีย่นแปลงไป  ทําใหหญิงตั้งครรภรูสึกวิตก
กังวลและหงุดหงิดงาย

  การปองกัน   สามีและสมาชิกในครอบครัวควรใหกําลังใจและรับฟงปญหา
  การชวยเหลือ  เหมือนการปองกัน

3.7.3 ปวด  เจ็บ  และชาที่ขอมือ (Periodic  numbness, Tingling of finger)
  สาเหตุ    เนื่องจากเสนประสาทที่รักแรถูกกด     เพราะการตั้งครรภทําใหมี
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น้ําหนักดึงร้ังเอารักแรหรือไหลตกลง หรืออาจเกิดจากเอ็นที่มือบวม และไปกดเสนประสาทใกลเคยีง
บางรายอาจมีอาการแสบรอนรวมดวย

  การปองกัน    พยายามยกไหลใหอยูในลักษณะปกติ    สวมเสื้อยกทรงที่
เหมาะสม  ไมดึงร้ังจนเกินไป

  การชวยเหลือ  เหมือนการปองกัน  และปรึกษาแพทย   ถาเปนมากอาจตอง
ใสเฝอกชั่วคราว

3.8 อาการอื่นๆ (Miscellaneous condition)
3.8.1 ออนเพลีย (Fatigue)

  สาเหตุ   พบในระยะแรก ๆ ของการตั้งครรภ   อาจเปนผลสืบเนื่องจากการ
ขาดสารอาหาร  เนื่องจากมีอาการคลื่นไสอาเจียน  หรือเกิดจากฮอรโมนในขณะตั้งครรภ  ไดแก
ฮอรโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนที่เพิ่มขึ้นในระยะตั้งครรภ

  การปองกัน  ไมมีวิธีปองกัน
  การชวยเหลือ   ดูแลใหพักผอนใหมากขึ้น  รับประทานอาหารที่มีประโยชน

ตอรางกาย  ใหความมั่นใจและอธิบายใหหญิงตั้งครรภเขาใจวาเปนอาการปกติของการตั้งครรภ
3.8.2 บวม (Edema)

  สาเหตุ  เนื่องจากมีน้ําคั่งอยูในเนื้อเยื่อของรางกาย มักพบบริเวณสวนปลาย
ของรางกาย  เชน  ปลายมือ  ปลายเทา  อาการจะหายไปไดเอง  แตถามีภาวะความดันโลหิตสูง  และ
มีไขขาวในปสสาวะรวมดวย  ใหคํานึงถึงภาวะความดันโลหิตสูงหรือโรคไต

  การปองกัน  หลีกเลี่ยงการเดินหรือยืนนาน ๆ
  การชวยเหลือ   ขณะพักใหยกปลายเทาสูงขึ้นเล็กนอย   สวมรองเทาที่พอดี

และสวมสบาย  ถามีอาการบวมเปนเวลานานหรือบวมที่หนา   นิ้วมือ   หนาทอง  ควรปรึกษาแพทย
เพื่อตรวจและวินิจฉัยอาการ

3.8.3 ตกขาว (Leukorrhea)
  สาเหตุ   ในหญิงตั้งครรภจะมีตกขาวมากกวาระยะไมไดตั้งครรภ    ซ่ึงเปน

ผลจากฮอรโมนเอสโตรเจนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น  ตกขาวที่ออกมาจะมีลักษณะเปนมูกใส  ขุนเล็กนอย
มีกล่ินเหม็นออน ๆ

  การปองกัน  ไมมีวิธีปองกัน
  การชวยเหลือ  รักษาความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุภายนอก และควร

ปรึกษาแพทยเมื่อมีตกขาวมากผิดปกติ   ตกขาวมีสีเหลืองคลายหนอง   มีกล่ินเหม็น  หรือมีอาการคัน
รวมทั้งรักษาความสะอาดกางเกงชั้นใน
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3.8.4 Round ligament syndrome
สาเหตุ  อาการปวดทองนอยเปนพัก ๆ เนื่องจากมดลูกลอยตัวพนอุงเชิงกราน

และมีการหดรัดตัว  มักจะเกิดขึ้นในเดือนที่ 3 หรือ 4 ของการตั้งครรภ
  การปองกัน  ไมมีวิธีปองกัน
  การชวยเหลือ  นอนพักผอน   หลีกเลี่ยงการทําใหเกิดความตึงตัวเพิ่มขึ้น

เชน  การเปลี่ยนทาจากนอนเปนลุกนั่ง  ใหนอนตะแคงกอนแลวยันตัวลุกนั่งโดยใชแขนชวย
3.8.5 Braxton-Hicks contraction

  สาเหตุ เปนอาการที่เกิดจากการหดรัดตัวของกลามเนื้อมดลูกเพื่อเตรียมตัว
สําหรับการคลอด

  การปองกัน  ไมมีวิธีปองกัน
  การชวยเหลือ  ดูแลใหพักผอนและใหความมั่นใจในการคลอด  ฝกเทคนิค

การหายใจ (Breathing Exercise)

ถึงแมวาความไมสุขสบายจะไมทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของหญิงตั้งครรภ   แตหาก
ละเลยอาจทําใหเกิดพยาธิสภาพขึ้นได  ดังนั้น  ผูใกลชิดหรือผูดูแลหญิงตั้งครรภจึงควรสนใจ  สังเกต
และซักถามถึงอาการตาง ๆ ของหญิงตั้งครรภอยูเสมอ  เพื่อปองกันมิใหเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นก็ควร
รีบใหความชวยเหลือ  เพื่อบรรเทาความไมสุขสบายแกหญิงตั้งครรภและปองกันการเกิดภาวะแทรก
ซอนในขณะตั้งครรภตอไป

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค  (2534)  ศึกษาการรับรูบทบาทการเปนบิดาของสามีที่พาภรรยามา

ฝากครรภ  ศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ผลการศึกษาพบวา  การมีความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภมี
ความสัมพันธทางบวกกับการรับรูบทบาทการเปนบิดา

จริยาวัตร  คมพยัคฆ, เนตรทราย  รุงเรืองธรรม  และพาณี  ยงใจยุธ (2535: 32-40) ทําการ
ศึกษาวิจัยเชิงทดลอง  ระหวางกลุมภรรยาขณะตั้งครรภและสามีที่ไดรับความรูดานสุขภาพพรอมกัน
กับกลุมภรรยาขณะตั้งครรภที่ไดรับความรูดานสุขภาพคนเดียว  ผลการศึกษาพบวา  คะแนนการ
ปฏิบัติดานสุขภาพของมารดาและทารกในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน

สุกิจ  ภูรัก (2539) ทําการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูและการ
ปฏิบัติตัวระยะหลังคลอดของสตรีหลังคลอดครรภแรก  ระหวางกลุมที่สามีไดรับและไมไดรับแผน
การใหแรงสนับสนุนแกภรรยา  โดยกลุมตัวอยางเปนสามีและสตรีหลังคลอดครรภแรกที่คลอดบุตร
ปกติที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  จํานวนกลุมละ  40  คู  พบวา  หลังการทดลอง
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คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระยะหลังคลอดของสตรีหลังคลอดครรภแรกในกลุม
ทดลอง  ที่ส ามีไดรับแผนการใหแรงสนับสนุนแกภรรยาสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

กนกพร    สุทธิรักษ  (2543)  ทําการศึกษาวิจัยแบบทดลองเพื่อเปรียบเทียบการรับรูความ
สามารถของตนเองและความคาดหวังผลลัพธที่จะเกิดขึ้นในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภ  ระหวาง
สามีหญิงตั้งครรภที่ไดรับความรูตามโปรแกรมการใหความรูและสามีหญิงตั้งครรภที่ไมไดรับความ
รูตามโปรแกรมการใหความรู  กลุมตัวอยางคือ  สามีหญิงตั้งครรภแรกที่มีอายุครรภไมเกิน  20
สัปดาห  ที่มารับบริการที่แผนกฝากครรภ  โรงพยาบาลหาดใหญ  แบงเปนกลุมควบคุม  30  คน
และกลุมทดลอง  30  คน  พบวา  สามีหญิงตั้งครรภที่ไดรับความรู  มีการรับรูความสามารถของตน
เองและความคาดหวังผลลัพธที่จะเกิดขึ้นในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภสูงกวาสามีที่ไมไดรับความ
รูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สุวลักษณ   มีชูทรัพย  (2544)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของบิดาในการเลี้ยงดูบุตร
คนแรก  พบวา  ความรูเร่ืองการเลี้ยงดูบุตรมีความสัมพันธกับบิดาในการเลี้ยงดูบุตรคนแรก

ในฐานะที่สามีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดูแลสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภใหมีสุขภาพ
ที่ดี   และมีการปรับตัวอยางเหมาะสม  จึงมีความจําเปนที่สามีจ ะ ตอ งมีความรูในเรื่องของการ
เปล่ียนแปลงดานสรีระภาพและกายภาพ  การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจและอารมณที่เกิดขึ้นในระหวาง
การตั้งครรภของภรรยา  รวมถึงพัฒนาการของทารกในครรภ  ตลอดจนการใหความชวยเหลือแก
หญิงตั้งครรภยามไมสุขสบายและเจ็บปวย  เพราะความรูเปนขอเท็จจริง  ความจริง  กฎเกณฑ  รวม
ถึงขอมูลตาง ๆ ที่บุคคลไดรับ  และรวบรวมสะสมไวเปนประสบการณ  เพื่อนําไปใชประโยชน
(Good 1973: 325, อางถึงใน นิรมล  ธรรมเจริญ 2545: 17) ซ่ึงความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภนี้สามี
หญิงตั้ ง ครรภจะไดรับโดยการแสวงหาและการเรียนรูจากสังคม  ส่ิงแวดลอม  จากบิดาหรือญาติ
ผูใหญของตน  รวมถึงบุคลากรทางสุขภาพ  ตลอดจนสื่อมวลชนตาง ๆ (กนกพร  สุทธิรักษ 2543: 2)
เมื่อไดรับความรูแลวก็จะเก็บสะสมไวและแสดงออกในรูปของความจํา  ความเขาใจ  และการปฏิบัติ
(กมลรัตน  ศุภวิทิตพัฒนา 2533: 66) สามีที่มีควา มรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภยอมสามารถใหการ
ดูแลชวยเหลือหญิงตั้งครรภไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งชวยกระตุนเตือนใหหญิงตั้งครรภปฏิบัติ
ตนในการสงเสริมสุขภาพไดอยางถูกตองเหมาะสมในระยะตั้งครรภดวย  (กอบกุล  พันธเจริญวรกุล
และเยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2535: 13)  ดังนั้น  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภจึงเปนปจจัยที่นาจะ
สนับสนุนใหสามีมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภดวยปจจัยหนึ่ง
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สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา

บุคคลทุกคนตองการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เพื่อสนองความตองการพื้นฐานของตน
ในเรื่องความตองการความรักและการยอมรับนับถือของผูอ่ืน  ซ่ึงเปนความตองการดานจิตใจที่นอก
เหนือจากความตองการดานวัตถุ  ที่นับวามีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของบุคคลเปนอยางมาก
(เอมอร  มณีวัฒนา 2538: 8) โดยเฉพาะอยางยิ่งสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาซ่ึงเปนรากฐานของ
การสรางครอบครัวที่มีคุณภาพและความเปนปกแผนของสังคม

1. ความหมายของสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
สัมพันธภาพ   ตามความหมายของราชบัณฑิตยสถาน (2539: 824) หมายถึง  ความเกีย่วของ

ความผูกพัน  สัมพันธภาพจึงเปนรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  โดยผลที่ไดไมใชส่ิง
ของแตเปนความรูสึกที่มีตอกัน  (กรุณาภรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 2538: 48)  นอกจากนี้สัมพันธภาพ
ยังเปนเรื่องที่สามารถกอใหเกิดผลทั้งในดานบวกและดานลบได  ซ่ึงหากเปนสัมพันธภาพในดาน
บวกจะกอใหเกิดผลดี  เกิดความสุข  ความราบรื่น  แตหากเปนสัมพันธภาพในดานลบจะเปนความ
ขัดแยงที่กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาได  (ทัดดาว  ลิมพะสุต 2543: 14)  แตโดยสวนใหญแลวเมื่อ
กลาวถึงสัมพันธภาพเรามักนึกถึงหรือแปลความไปในดานดีมากกวา (สุรพล  พยอมแยม 2545: 65)

สําหรับสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา   กรุณาภรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2538: 49) ให
ความหมายวา  หมายถึง  ปฏิสัมพันธระหวางสามีภรรยาที่มีตอการดําเนินชีวิตครอบครัว  เปนความ
สัมพันธที่มีความผูกพันและสนิทสนมคุนเคยกันอยางเปนพิเศษ  และเปนความผูกพันที่เกิดขึ้นโดย
ความสมัครใจของทั้งสองฝาย

เอมอร  มณีวัฒนา  (2538: 11)   ใหความหมายวา   เปนปริมาณการรับรูถึงความเกี่ยวของ
ผูกพันที่สามีและภรรยามีตอกันในดานการสนับสนุนทางดานอารมณ  ไดแก  การใหความรัก  ให
ความหวงใย  ยกยองไววางใจ  และการสนับสนุนที่เปนรูปธรรม  ไดแก  การใหของขวัญหรือทรัพย
สินในโอกาสตาง ๆ รวมถึงการใชเวลาและแรงงานรวมกัน  และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ศรันยา  เผือกผอง (2542: 24) ใหความหมายสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาวา  เปนความ
สัมพันธหรือความผูกพันระหวางบุคคลสองคนในฐานะสามีและภรรยา  ซ่ึงทั้งคูรับรูจากการแสดง
ออกถึงความสัมพันธหรือความผูกพันที่มีตอกันในดานตาง ๆ ทั้งดานกายและใจ  ซ่ึงสัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยานี้ยังผลตอคุณภาพชีวิตสมรสดวย

จินตนา  วัชรสินธุ (2535, อางถึงใน บุศรินทร  คลองพยาบาล  2542: 28-29) ใหความหมาย
ของสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาวา  เปนความผูกพันหรือความสัมพันธ   ซ่ึงประกอบดวยความ
พึงพอใจและการปฏิบัตติอกันระหวางสามีภรรยา   คูสมรสที่มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน   จะมีความรัก
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ความเขาใจ  สนใจ  เห็นใจกันและกัน  อดทน  เสียสละ  รับผิดชอบ  ชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน   มีการสื่อความหมายกันอยางชัดเจน   ตลอดจนสามารถปรับสภาพจิตใจและทางเพศใหเขากัน
ไดดี

จึงสรุปไดวา   สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา   หมายถึง   ความเกี่ยวของผูกพันระหวาง
บุคคลสองคนในฐานะของสามีภรรยา  ซ่ึงทั้งคูสามารถรับรูไดจากการแสดงออกที่มีตอกันในดาน
ตาง ๆ ทั้งทางกายและใจ

2. ความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา     ถือเปนจุดเริ่มตนของสัมพันธภาพที่ สําคัญที่สุดใน

ครอบครัว  เพราะหากคูสามีภรรยามีความรักใครเขาใจซึ่งกันและกัน  พยายามปรับตัวเขาหากัน
รวมมือรวมใจชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ตลอดจนรับผิดชอบ  และแกปญหาตาง ๆ ภายในครอบครัวรวม
กัน  ยอมทําใหครอบครัวนั้นมีความราบรื่นมั่นคง  สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวก็จะมีความสุขไป
ดวย  แตในทางตรงกันขาม  หากสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ไมดีตอกัน  ขาดความรักใครปรองดอง
ตอกัน  ไมมีความเห็นอกเห็นใจและรับผิดชอบรวมกันแลวยอมมีความขัดแยง  กอใหเกิดปญหา
ครอบครัว  ทําใหครอบครัวขาดความสงบสุขและตองแตกสลายลงในที่สุด  (ศรีทับทิม  พานิชพันธ
2545: 139) เชนเดียวกับที่ฝน  แสงสิงแกว (2543: 5-10) ไดกลาววา  ความผูกพันรักใครในครอบครัว
เปนรากฐานของความสุขในชีวิต  เปนรากฐานของความเปนปกแผนในสังคม  ของประเทศชาติบาน
เมือง  และของโลกในที่สุด  โดยที่องคประกอบของความผูกพันรักใครในครอบครัวมี 3 ประการ
คือ  ความผูกพันกันของสามีและภรรยา  ความรักกันของสามีและภรรยา  และความสุขทางเพศของ
สามีและภรรยา

ครอนเนนเวท และคาน  วิลสัน (Cronenwett  and Kunst-wilson 1981: 196-201,อางถึงใน
กรุณาภรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  2538: 50) กลาววา  สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาเปนสัมพันธภาพ
แหงการสนับสนุนดานอารมณ  และเปนสัมพันธภาพที่มีการยึดเหนี่ยวกันอยางเหนียวแนน  คูสมรส
จึงเปนแหลงของการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและมีความสําคัญมาก  โดยเฉพาะทางดานจิตใจ
และถือไดวาเปนแหลงการชวยเหลือแหลงแรกที่มีประสิทธิภาพที่สุด

ครอวฟอรด  (Crowford 1987: 39, อางถึงใน บุศรินทร   คลองพยาบาล 2542: 29)  สรุป
ความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางสามีและภรรยาวา  ตามหลักทฤษฎีการดูดซับความเครียด
(buffering hypothesis)  การที่คูสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ดี  จะทําใหบุคคลเผชิญกับภาวะวิกฤติได
งายขึ้น  อีกทั้งยังทําใหภาวะวิกฤตินี้ลดความรุนแรงลง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับการสนับสนุน
ขอมูลขาวสาร  การประเมินพฤติกรรมและอารมณ  ทําใหตนเองรูสึกวามีคุณคา  ยังเปนที่รักและ
ตองการ  และมีความหวัง  ซ่ึงเปนแรงสนับสนุนทางสังคมใหบุคคลเผชิญกับภาวะวิกฤติ  โดย
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พยายามที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้  สัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีและภรรยาจะชวยใหบุคคล
พรอมที่จะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม

ดังนั้น   จึงสรุปไดวา    ความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาถือเปนปจจัยพื้น
ฐานของความสัมพันธในครอบครัวและความเปนปกแผนของสังคมตลอดจนเปนสิ่งบงชี้ถึงคุณภาพ
ของชีวิตสมรส

3. องคประกอบของสัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีภรรยา
องคประกอบในการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีภรรยานั้นไดมีผูทําการศึกษา

ไวหลายทาน   สามารถสรุปถึงองคประกอบที่สําคัญได  4  ประการ ดังนี้คือ   (มาลี  เกื้อนพกุล 2535:
39-40 ; กรุณาภรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 2538: 50 ; กมล  อาจดี 2544: 21-22)

1. ความพึงพอใจซึ่งกันและกัน   เปนสิ่งที่บงบอกถึงความสุข   ความสบายใจ   จากการ
ไดรับความพึงพอใจในชีวิตสมรส  เนื่องจากสิ่งที่คาดหวังไวเปนความจริง  ความพึงพอใจระหวางคู
สามีภรรยา  ไดแก  ความพึงพอใจในรูปรางหนาตา   บุคลิกภาพ   ระดับสติปญญา   แบบแผนของ
พฤติกรรม  ทัศนคติ  ความรู  ความสามารถ

2. ความรักใครผูกพันซึ่งกันและกัน    ความรัก ใคร ผูกพันเปนพื้นฐานที่สําคัญในการ
สงเสริมใหสามีภรรยาสามารถปรับตัวและหันหนาเขาหากัน  พยายามทําในสิ่งที่คิดวาเปนความ
ตองการของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง  เปนทั้งเกราะปองกนัและเปนทั้งเครื่องมือในการแกไขปญหาตาง ๆ
ในชีวิตคู  โดยสวนใหญการแตงงานของหญิงและชายจะเกิดจากการมีความรักตอกัน  และเมื่ออยู
รวมกันก็จะเกิดมีความผูกพันตามมา  คูสมรสที่มีความรักใครผูกพันตอกัน  จะแสดงออกถึงความ
หวงใยเอาใจใสตอกัน  มีความอดทน  เสียสละ  ใหอภัย  รูจักผอนหนักผอนเบา  เปนทั้งผูใหและผูรับ
ซ่ึงการแสดงออกซึ่งความรักใครผูกพันตอกันนี้จะทําใหคูสามีภรรยาตางรูสึกวาตนเองมีคุณคา

3. ความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน  ในการใชชีวิตรวมกัน  สามีและภรรยาตองมีการแบง
ความรับผิดชอบภาระในครอบครัว  ตางฝายตางตองปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนใหสมบูรณ
ครบถวน  และหากฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่นั้น ๆ ไดอยางเต็มที่  เชน
เมื่อเกิดการเจ็บปวย  เมื่อติดภาระงานอื่น  อีกฝายตองมีความเสียสละรับผิดชอบหนาที่นั้นแทนหรือ
ใหความชวย เหลือแบงเบาภาระซึ่งกันและกัน   นอกจากนี้   ควรมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องใน
ครอบครัวและพูดคุยปรึกษาหารือกัน  มีการใชเวลารวมกันในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ส่ิงเหลานี้
จะทําใหสามีและภรรยามีความตองการที่จะใชชีวิตอยูรวมกัน

4. การปรับตัวในเรื่องเพศสัมพันธ   เพศสัมพันธ เปนสิ่ งที่มีคว ามจําเปนสําหรับชีวิต
สมรส   หากมีการตอบสนองอยางเหมาะสมและเพียงพอแลว   ยอมทําใหเกิดความสุข   และความ
พึงพอใจตอกัน  นอกจากนี้สามีและภรรยาจะตองมีความรู   ความเขาใจเรื่องเพศสัมพันธ   และกลาที่
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จะพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องเพศตอกันอยางเปดเผย  เพื่อจะไดมีการปรับตัวในเรื่องเ พศและมี
พฤติกรรมทางเพศที่สอดคลองตรงกับความตองการของแตละฝาย

องคประกอบดังกลาวนี้   ถือเปนพื้นฐานที่สําคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันในชีวิต
สมรสของสามีภรรยา  นอกเหนือจากองคประกอบเหลานี้อาจมีปจจัยอ่ืนอีกมากมายที่มีผลตอการ
เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีภรรยา  ทั้งนี้เนื่องจากสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาเปน
เร่ืองที่ละเอียดออน  ยากที่จะระบุไดชัดเจนเปนรูปธรรม

4.    แนวทางในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีภรรยา
จากความสําคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีภรรยาดังกลาวขางตน     สามีและ

ภรรยาจึงควรมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน   ศรันยา  เผือกผอง  (2542: 25-29)  ไดกลาวถึง แนวทางการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีภรรยาวาควรปฏิบัติตอกันดังนี้

1. การมีความรักและความเขาใจซึ่งกันและกัน    ความรักเปนพื้นฐานที่ดีอยางหนึ่งของ
การมีชีวิตคู  คูสมรสที่อยูดวยกันโดยมีพื้นฐานของความรักใหกันและกัน  รวมถึงมีความเขาใจใน
ความเปนไปของคูของตนดวยแลว  ยอมทําใหชีวิตคูมีความสุขมากกวา  เพราะความรักความเขาใจ
ในคูของตนนี้  จะเปนทั้งเกราะปองกันและเปนทั้งเครื่องมือในการแกไขปญหาตาง ๆ ของชีวิตคูได
เปนอยางดี

2. การแสดงความจริงใจตอกัน    มีความเลื่อมใสศรัทธา     คูชีวิตที่มีความรูสึกเลื่อมใส
ศรัทธาชื่นชม  ช่ืนชอบคูของตนอยางจริงใจ  ยอมทําใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจเมื่อมีชีวิตอยูรวมกัน
ความจริงใจที่มตีอกันสงเสริมใหคูครองมีการพัฒนาไปสูเปาหมายชีวิตที่ดี

3. การมีความอดทนและการใหอภัยตอกัน     การอยูรวมกันของคนสองคน    ยอมเปน
ธรรมดาที่จะตองมีขอขัดแยงหรือความไมสอดคลองกันในความคิดเห็น  มีพฤติกรรมหรือการ
กระทําที่ไมเปนที่ถูกใจของกันและกัน  เพราะคนแตละคนยอมมีความแตกตางกันไป  แมวาคนสอง
คนนั้นจะไดรับการพิจารณาเลือกสรรวามีความสอดคลองเขาใจกันไดดีที่สุดแลวก็ตาม  ดังนั้นคู
สมรสจึงตองอยูดวยกันดวยความอดทน  ปรับตัวใหเขากัน  พยายามไมทําผิดตอกันหรือพยายามที่จะ
ไมมีพฤติกรรมที่คูครองของตนไมพึงใจ  และพยายามไมใหเกิดความผิดพลาดเชนนั้นซ้ําซากอยู
ตลอดไป

4. การมีอารมณที่มั่นคงและมีความใครครวญ      คูสามีภรรยาควรมีอารมณที่มั่นคงตอ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  การมีสติคิดใครครวญในเหตุการณตาง ๆ กอนเกิดความขัดแยง  จะปองกนั
มิใหเหตุที่เปนเรื่องเล็กกลายเปนเรื่องใหญบั่นทอนความสุขของทั้งสองฝาย  ซ่ึงแมวาจะรูขอเท็จจริง
ภายหลังก็อาจทําใหเกิดความบาดหมางใจที่แกไขไมไดขึ้นระหวางคูสมรส    ดังนั้นทั้งสองฝายควร
ดํารงชีวิตอยูรวมกันดวยการใชเหตุผลในการพิจารณาเหตุการณตาง ๆ ใครครวญถึงความรูสึกของกัน
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และกัน  ไมเอาแตใจตัวเองเปนที่ตั้ง  หากทําไดเชนนี้แลวก็จะทําใหชีวิตสมรสมีความสุข
5. การมีความเอื้ออาทรตอกัน  โดยมีการแสดงความมีน้ําใจ  ความหวงใย และใหความ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  ทั้งในยามปกติและยามมีปญหา  เพราะสิ่งดังกลาวทําใหไมมีความโดดเดี่ยวใน
ชีวิตคู  ไมตองเผชิญตอความยากลําบากกายใจเพียงลําพัง  เหมือนยังมีชีวิตโสด  กอใหเกิดคุณคาทั้ง
กายใจตอกันจากการที่ชวยแบงเบาความเหนื่อยกายทุกขใจที่คูสมรสประสบอยู

6. การมีความซื่อสัตยและความไววางใจตอกัน   ความซื่อสัตยเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
ตอการมีชีวิตคูอยางยิ่ง  คูสมรสตางก็ปรารถนาจะไดรับความซื่อสัตยตอกัน  เมื่อทั้งคูตางปรารถนา
ความซื่อสัตยและมีใหตอกันแลว  ทั้งคูก็ควรมีความเชื่อมั่นไววางใจตอกัน  เนื่องจากความเชื่อมั่นไว
วางใจตอกันนี้  จะทําใหคูสมรสมีการดําเนินชีวิตอยางสบายใจ  เพราะไมถูกจํากัดในความคิดและ
การกระทาํหรือวิตกกังวลวาคูจะหวาดระแวงในการกระทําของตน  ซ่ึงความระแวงกัน  ความไมเชื่อ
ใจกันนี้เปนสาเหตุของความแตกราวในชีวิตสมรสได

7. การใหความเคารพ   ใหเกียรติ   และใหความสําคัญตอกันตามสมควร    หากคูสมรส
ปฏิบัติตอกันดวยความดูถูกเหยียดหยามไมใหเกียรติกันแมเพียงฝายใดฝายหนึ่ง  ทั้งตอหนาและลับ
หลังผูอ่ืน  อาจเปนเหตุนํามาซึ่งความคับแคนใจ  บาดหมางใจตอกัน  การใหความเคารพ  ใหเกียรติ
และใหความสําคัญตอกัน  เปนสิ่งที่เมื่อแสดงตอกันก็สุขใจ  อ่ิมเอมใจ  แมไมมีบุคคลภายนอกรับรู
และหากเปนที่ประจักษแกบุคคลรอบขางก็เปนที่ช่ืนชม  ยินดีตอชีวิตคูของคูสามีภรรยานั้น ๆ

8. การเปนคูใจตอกันและเปนพวกพองเดียวกัน        เปนธรรมดาที่มนุษยทุกคนมีความ
ตองการที่จะเปนที่ยอมรับของกลุม ของคนใกลชิด  และเมื่อเปนเชนนี้แลว  คูสมรสนั้นเปนบุคคลที่
มีความใกลชิด  เปนบุคคลที่มีความรักความเขาใจเปนพื้นฐานตอกัน  คูสมรสยอมปรารถนาใหคูของ
ตน  เปนคูใจ  คูคิด  เปนพวกพองเดียวกันกับตนในการดําเนินชีวิต  ในการฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น  แตหากคูสมรสไมทําตัวเปนคูใจ  ไมเปนพวกพองเดียวกันแลว  คูสมรสอีกฝายหนึ่งจะรูสึก
วา  เมื่อเกิดปญหาแทนที่จะมีบุคคลอยางนอยหนึ่งคนที่เปนพวกเดียวกันกับตนใหกําลังใจตน  ก็กลับ
กลายเปนแมกระทั่งคูสมรสของตนก็จะตองตําหนิหรือกลาวหาวาตนเองผิดเชนเดียวกับคนอื่น ๆ

9. การมีเวลาทํากิจกรรมรวมกัน     คูส มรสควรมีเวลาทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันและมี
เวลาใหแกกันในการพบปะสนทนาปรึกษาหารืออยางเพียงพอเหมาะสม  เพราะการมีโอกาสใชเวลา
รวมกันนั้นเปนการสรางความผูกพันอันดีตอกันอยูเสมอ  ทําใหความสัมพันธฉันสามีภรรยาแนบ
แนนยิ่งขึ้น  ประสบการณตาง ๆ ในการที่คูสมรสใชเวลารวมกันทําใหเปนเครื่องเตือนใจในความสุข
อันเกิดจากความรักความเขาใจ  ความเอื้ออาทรที่มีใหตอกัน

10. การมีจุดมุงหมายเดียวกันที่จะสรางครอบครัวใหมีความอบอุน  การที่คูสมรสมีความ
สอดคลองกันในจุดมุงหมายที่มีตอครอบครัว   จะสงผลตอแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ใกลเคียงกัน
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เกื้อกูลกัน  พึงพอใจในสิ่งที่คูของตนกระทํากับครอบครัว  ไมเกิดความรูสึกขัดแยงตอกัน  แตกลับ
เปนกําลังใจใหกันและกันที่จะผลักดันใหชวยสรางความสุข  ความอบอุนใหกับสมาชิกในครอบครัว

11. การปรับตัวในเรื่องเพศ    ความตองการทางเพศเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย
ทุกคน  ซ่ึงหากมีการตอบสนองอยางเหมาะสมเพียงพอแลว  ยอมทําใหเกิดความสุขความพึงพอใจ
ของบุคคลนั้น ๆ  การตอบสนองความตองการทางเพศเปนหนาที่หนึ่งของคูสามีภรรยาพึงปฏิบัติตอ
กนั  โดยควรคํานึงถึงความพึงพอใจของทั้งสองฝาย  คํานึงถึงบทบาทของการเปนผูใหและผูรับและ
มีความเขาใจในสภาพกายสภาพใจของกันและกัน  การปรับตัวในเรื่องเพศ  เปนสิ่งที่คูสมรสพึง
ปฏิบัติอยูเสมอเพื่อใหเกิดความสอดคลองลงตัว

12. การมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง       นอกเหนือจากบทบาทหนาที่
ของสามีภรรยาแลว  คูสมรสยังมีบทบาทหนาที่ตาง ๆ มากมาย  เชน  บทบาทของการเปนบิดามารดา
ลูกเขย  ลูกสะใภ  ลุงปานาอา  พี่นอง  นายจางลูกจาง  ผูประกอบสัมมาชีพตาง ๆ เปนตน  ซ่ึงบทบาท
หนาที่ตาง ๆ เหลานี้  สามีภรรยาจําเปนตองมีความรับผิดชอบและปฏิบัติอยางดี  การรับผิดชอบใน
ทุกบทบาทหนาที่ใหดี  ยอมสงผลใหเกิดความสุขในชีวิตคู  ความสัมพันธระหวางเครือญาติ  บุตรที่มี
คุณภาพ  มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน  ส่ิงทั้งหลายเหลานี้ยอมเปนสิ่งสงเสริมใหครอบครัว
ของคูสมรสนั้น ๆ มีความสุข

5.    สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยากับการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
หลังจากที่หญิงและชายเริ่มตนชีวิตครอบครัวดวยกันแลว   ทั้งคูจะพบวามีหลายสิ่งหลาย

อยางเปลี่ยนแปลงในชีวิต  ซ่ึงเปนผลมาจากการแตงงานหรือการอยูรวมกัน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น  ไดแก  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตครอบครัว    และการ
เปล่ียนแปลงดานจิตใจและการปรับตัว  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อทั้งคูตัดสินใจเกี่ยวกับการมีบุตร  ซ่ึง
นับเปนเรื่องที่สําคัญของชีวิตครอบครัว  เพราะอาจสงผลตอความสัมพันธในชีวิตสมรสขึ้นได
(ประกายรัตน  ภัทรธิติ และกมลา  แสงสีทอง 2545: 222, 231)

ในระหวางตั้งครรภ      ผูหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย     ทั้งทางดานรางกาย
จิตใจและสังคม (สุกัญญา  ปริสัญญกุล 2536: 19 ; เกสรา  ศรีพิชญาการ และยุพิน  เพียรมงคล 2538:
1 ; กัลยา  ปนสันเทียะ 2542: 1) การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เหลานี้   จะมีผลกระทบโดยตรงตอ
สัมพนัธภาพระหวางสามีภรรยา สถาบันพระบรมราชชนก (2540: 127-138) ไดกลาวถึงสมัพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยาในขณะภรรยาตั้งครรภ  สรุปไดโดยสังเขปดังนี้

ในระยะแรกของการตั้งครรภ  ภรรยามักมีอาการคลื่นไสอาเจียน  ออนเพลีย ไมสุขสบาย
ปฏิบัติกิจวัตรตาง ๆ ไดไมคลองตัวเหมือนดังปกติ    มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตนเองในเรื่องของการ
ตั้งครรภ   การคลอด   การดําเนินบทบาทการเปนมารดาในอนาคต   วิตกกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรง
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สมบูรณของบุตรในครรภ   วิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตนกับสามี   รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของฮอรโมนจากการตั้งครรภ   ทําใหหญิงตั้งครรภมีอารมณเปลี่ยน แปลงงายและ
รวดเร็ว  หงุดหงิด  ใจนอย  รองไหโดยไมมีสาเหตุหรือมีสาเหตุเพียงเล็กนอย  แตบางครั้งกับมี
อารมณสนุกสนาน  ดีใจ  มีความสุข  ทําใหสามีรูสึกสับสน  ไมเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ
ของภรรยาและไมทราบวาควรจะปฏิบัติอยางไร  สามีอาจแสดงออกโดยการแยกตัวออกไป  ทําให
ภรรยาเขาใจวาสามีไมรัก  ไมสนใจตนเอง  นอกจากนี้  การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการตั้งครรภ  ทํา
ใหหญิงตั้งครรภตองการพึ่งพาผูอ่ืนมากขึ้น  เนื่องจากความสามารถในการดูแลตนเองลดลง  อีกทั้ง
ยังรูสึกวาตนเองไมไดอยูตามลําพัง  แตมีทารกอยูในครรภและเปนสวนหนึ่งของรางกายดวย  ทําให
ภรรยาตองการเปนฝายรับมากกวาฝายให  ตองการการเอาใจใส  ความชวยเหลือ  และ
ประคับประคองจากบุคคลใกลชิด  โดยเฉพาะจากสามีมากขึ้นกวาปกติในตลอดระยะเวลาของการ
ตั้งครรภ  เมื่อภรรยาเรียกรองความตองการตาง ๆ มากขึ้น  สามีอาจเกิดความรูสึกเบื่อหนายรําคาญได

ตอมาเมื่ออายุครรภมากขึ้น   ทารกในครรภเร่ิมดิ้น   ภรรยาจะรูสึกตื่นเตนตอการตั้งครรภ
ของตน  จะนึกถึงและหมกมุนอยูแตตนเองและทารกในครรภ  รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อการคลอด
และการเตรียมของใชสําหรับบุตร  เอาแตใจตนเองเปนใหญโดยไมสนใจผูอ่ืน  ทําใหมีเวลาเอาใจใส
สามีนอยลงกวาปกติ  มีปฏิสัมพันธตอกันลดลง  ซ่ึงกอใหเกิดปญหาในการติดตอส่ือสารระหวาง
สามีภรรยา  ทาํใหไมทราบปญหาและความตองการของกันและกัน  ไมสามารถแสดงความรัก
ความหวงใย  และการใหการชวยเหลือตอกัน  ยอมเกิดความไมพอใจกัน  โดยเฉพาะสามีอาจเกิด
ความรูสึกอิจฉาบุตรในครรภได  ทําใหไมสนใจใสใจในการตั้งครรภของภรรยา

เกี่ยวกับภาพลักษณของหญิงตั้งครรภที่เปลี่ยนแปลงไป     ทําใหภรรยารูสึกวารูปรางของ
ตนมีความสวยงามลดลงกวาเดิม  สูญเสียความสนใจจากเพศตรงขาม  โดยเฉพาะสามี  และอาจมี
อิทธิพลตอความสัมพันธทางเพศของสามีภรรยา  ซ่ึงกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธไดอีก
ประการหนึ่ง

นอกจากนี้  การตั้งครรภมิไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกหญิงตั้งครรภฝายเดียว   สามีก็
อาจประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงไดเชนกัน  โดยเฉพาะการเกิดภาวะเครียด  เนื่องจากการที่ตอง
เปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนสามีอยางเดียวไปสูการเปนบิดา  หรือการเปลี่ยนแปลงจากการเปน
บิดาของบุตรคนเดียวไปสูการเปนบิดาของบุตรสองคนหรือมากกวา  รวมถึงภาระรับผิดชอบที่เพิ่ม
มากขึ้น  สามีอาจตองหารายไดพิเศษเพิ่มใหแกครอบครัว  ทําใหมีเวลาวางใหแกภรรยานอยลง    ขาด
การดูแลเอาใจใสภรรยา   ซ่ึงมีภาวะการเปลีย่นแปลงตาง ๆ จากการตั้งครรภ   โดยเฉพาะดานจิตใจและ
อารมณยอมรูสึกนอยใจเพราะคิดวาตนไมเปนที่รักของสามี

จากการสรุปตัวอยางสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา   ในระยะที่ภรรยาตั้งครรภดังกลาว
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จะพบวาสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาในระยะที่ภรรยาตั้งครรภจะไมเปนปญหา  หากสามีภรรยา
มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  เมื่อถึงระยะตั้งครรภ  สามีภรรยาจะยังคงรูสึกพอใจซึ่งกันและกัน  เขาใจ
กัน  มีการชวยเหลือและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  ตลอดจนมีความยินดีตอการมีสมาชิกใหมและมี
การเตรียมความพรอมสําหรับบุตรที่จะเกิดมา  ทําใหภรรยามีความมั่นใจในบทบาทการเปนมารดา
ของตน  เกิดความมั่นคงทางอารมณและชีวิตสมรส  แตหากคูสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ไมดีตอกัน
มักจะไมไดตระหนักถึงปญหาทางรางกายและจิตใจที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ  ทําใหเกิดความขัดแยง
กัน  ชีวิตสมรสไมราบรื่น  ลมเหลว  และอาจทําใหไมตองการบุตร

สําหรับสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา    กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภนั้น  อธิบายตามองคประกอบในการเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาไดดังนี้

1. ความพึงพอใจซึ่งกันและกัน  ความพึงพอใจซึ่งกันและกันระหวางสามีภรรยา    เปน
ส่ิงที่บงบอกถึงความสุข  ความสบายใจ  ความเพลิดเพลินใจ  เนื่องจากสิ่งที่คาดหวังไวเปนความจริง
ความพึงพอใจซึ่งกันและกัน  เร่ิมตั้งแตการแสวงหาคูครองที่มีความสอดคลองกันในเรื่องรสนิยม
คานิยม  ระดับการศึกษา  ความสนใจ  การใชเวลาวาง  ศาสนา  ความเชื่อ  รากฐานทางวัฒนธรรม
ลักษณะของครอบครัว  บุคลิกภาพ  แบบแผนของความประพฤติ  เปนตน (อดุลย  ตันประยูร 2524,
อางถึงใน บุศรินทร  คลองพยาบาล 2542: 31) คูสามีภรรยาที่มีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน  แมเมื่อ
ภรรยาตั้งครรภ  จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมาย  ไมวาจะเปนภาพลักษณของหญิงตั้งครรภ
ซ่ึงไมสวยงามเชนแตกอน  การมีอารมณที่หงุดหงิดแปรปรวนงาย  สามีก็สามารถยอมรับและปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได  ยังคงพึงพอใจที่จะใหการเอาใจใสดูแลในสุขภาพของภรรยาอยาง
สม่ําเสมอ  ภรรยาก็จะรูสึกวาการกระทําของสามีเปนไปตามที่ตนคาดหวัง  ความขัดแยงหรือความ
ไมพึงพอใจตอกันที่อาจเกิดขึ้นก็จะลดลงหรือไมเกิดขึ้นเลย  ทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ภรรยาและทารกในครรภมีภาวะสมดุล  เกิดความแข็งแรงสมบูรณ  ปราศจากภาวะแทรกซอน

2. ความรกัใครผูกพัน  เมื่อภรรยาตั้งครรภกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มากมายทั้ง
ดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม  ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหภรรยาเกิดความไมสุขสบายของ
รางกาย  เชน  เวียนศีรษะ  คล่ืนไส  อาเจียน  ออนเพลีย  มีความอึดอัดอุยอาย  เคลื่อนไหวไมสะดวก
ทั้งยังมีภาพลักษณที่เปล่ียนแปลงไปไมสวยงามเชนเดิม  สวนการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและ
อารมณ  ไดแก  ความกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอด  กังวลในรูปรางที่เปล่ียนไปของตน
เองกลัวสามีเกิดความเบื่อหนาย  กลัวบุตรในครรภไมสมบูรณ  การตองจํากัดกิจกรรมทางสังคมลง
หรือการไมสามารถไปทํางานไดตามปกติ  ส่ิงเหลานี้ยอมกอใหเกิดความเครียดและวิตกกังวลแก
หญิงตั้งครรภไดมาก  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนในระหวางตั้งครรภยังมีผลใหหญิง
ตั้งครรภมีอารมณหงุดหงิดเปลี่ยนแปลงงาย  ดังนั้น  หากสามีมีความรักใครผูกพันตอภรรยาอยางเต็ม
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เปยมยอมเขาใจในธรรมชาติและสามารถใชความอดทนควบคูกันตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของ
ภรรยา  อีกทั้งยังสนใจที่จะสงเสริมสุขภาพของภรรยาขณะตั้งครรภ  ใหภรรยาเกิดความสุขกายสบาย
ใจไดดวยการแสดงออกในหลายรูปแบบ  ฝายภรรยาเมื่อรับรูวา  ตนไดรับความรัก  ความหวงใย
ความชวยเหลือและการดูแลเอาใจใสจากสามี  ยอมรูสึกผอนคลายจากความเครียดและความวิตก
กังวล  สามารถดําเนินชีวิตประจําวัน  และปรับเปลี่ยนบทบาทของตนไดอยางเหมาะสม  สงผลดีตอ
สุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ  และมีอิทธิพลตอการปฏิบัติตัวอยางถูกตองเหมาะสมในขณะตั้งครรภ
ทําใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  ไมมีภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภทั้งตอตนเองและทารกใน
ครรภ

3. ความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน    โดยปกติสามีภรรยาจะมีการแบงภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบในครอบครัวซ่ึงกันและกัน  เมื่อภรรยาตั้งครรภ  แมจะไมถือวาเปนการเจ็บปวย  แตการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  จะสงผลตอความสามารถที่ลดลงในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน  มีความตองการพักผอนเพิ่มขึ้น  และตองการไดรับการดูแลเอาใจใสที่มากขึ้นกวา
เดิม    สามีจึงตองมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นดวยความเต็มใจและเสียสละ    ในการที่จะชวยเหลือ
แบงเบาภาระงานบานที่ภรรยาเคยปฏิบัติ  หรือตองเพิ่มภาระรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ตนไมเคยปฏิบัติขึ้น
อีก  เชน  การพาภรรยาไปฝากครรภ  เพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหภรรยาไดรับการอํานวยความสะดวก
เกิดความสุขสบายขึ้น  ทั้งยังทําใหสามีภรรยาไดใชเวลาอยูรวมกัน  เห็นอกเห็นใจกัน  พึ่งพากันและ
กัน  และเปนที่ตองการของกนัและกัน (บุศรินทร  คลองพยาบาล 2542: 32) เปนการชวยใหภรรยา
ลดความตึงเครียดและคลายความวิตกกังวลตอภาระรับผิดชอบที่ตนเคยปฏิบัติ  ชวยใหภรรยาไดรับ
การพักผอนมากขึ้นและมีการหยอนใจจากการไดทํางานอดิเรก  มีเวลาในการออกกําลังกาย  หา
ความรูและเตรียมตัวในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินบทบาทการเปนมารดารวมถึงการจัดเตรียม
ของใชสําหรับทารก   ทําใหหญิงตั้งครรภและทารกในครรภมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ

4. การปรับตัวในเรื่องเพศสัมพันธ   การตั้งครรภเปนผลลัพธที่เกิดจากการมีเพศสมัพนัธ
ในขณะเดียวกันการมีเพศสัมพันธในระหวางตั้งครรภกลับเปนปญหาที่ตองมีการเรียนรูและปรับตัว
อยางมากสําหรับคูสามีภรรยา  ทั้งนี้นอกจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและอารมณ
ของหญิงตั้งครรภแลว  ความเชื่อ  เจตคติ  และคานิยมในสังคม  ก็มีสวนปลูกฝงความรูสึกตาง ๆ
เกี่ยวกับเพศสัมพันธในระหวางตั้งครรภ

ไอเซนเบรก,  เมอรคอฟ  และฮาทอะเวย  (2544: 226-234)  ไดกลาวถึงการมีเพศสัมพันธ
ในขณะตั้งครรภไววา  หญิงตั้งครรภจะไมรูสึกสุขสบายในการมีเพศสัมพันธและสามีอาจจะพบวามี
การเปลี่ยนแปลงความรูสึกตอการมีเพศสัมพันธไปบางตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ  บางคูจะรูสึกดี
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ขึ้น  แตบางคูจะรูสึกลดลง  โดยในระยะไตรมาสแรกของการตั้งครรภหญิงตั้งครรภจะมีความ
ตองการทางเพศลดลง  เนื่องจากความออนเพลียของรางกาย  ภาวะคลื่นไสอาเจียน  และอาการคัดตึง
เตานม  ในระยะไตรมาสที่สองความรูสึกทางเพศจะดีขึ้น  คูสมรสมีความสนใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
มีการปรับความรูสึกที่ดีและเขาใจกันเพิ่มขึ้น  แตความรูสึกนี้จะลดลงในระยะใกลคลอด  เนื่องจาก
ขนาดหนาทองที่ใหญขึ้นมาก  การเคลื่อนไหวลําบาก  และความสนใจกับอาการไมสุขสบายหลาย
อยาง  รวมกับความกระวนกระวายในการรอคลอด  ทําใหคูสมรสหมดความสนใจในเรื่องเพศ
สัมพันธ  การมีเพศสัมพันธในขณะตั้งครรภไมใชเร่ืองตองหามและไมมีอันตรายใด ๆ กับทารกใน
ครรภ  แตจะมีขอหามในหญิงตั้งครรภบางกลุม เชน  มีเลือดออกทางชองคลอดไมทราบสาเหตุ  มี
ประวัติการแทงคุกคามในครรภกอน  เปนตน  ดังนั้น  การมีเพศสัมพันธในระหวางตั้งครรภนี้หญิง
ตั้งครรภและสามีจะตองมีการเรียนรูวาควรจะทําอยา งไร      และเมื่อใดจะมีเพศสัมพันธไดอยาง
ปลอดภัยดวยการขอคําแนะนําและรายละเอียดจากบคุลากรดานสุขภาพซึ่งเปนผูดูแล  รวมถึงทั้งสอง
ฝายจะตองเปดเผยความรู สึก ที่แ ทจ ริง ตอกันและใชเวลาปรึกษาหารือกันมากขึ้น  เพื่อสรางความ
เขาใจและยอมรับซึ่งกันและกัน  ไมทําใหเกิดความหางเหินในสัมพันธภาพของคูสมรส  ตลอดจน
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ

ดังนั้น จึงเห็นไดวา  เมื่อภรรยาตั้งครรภ  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  ยอมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาไดทั้งในดานบวกและดานลบ  สําหรับสามีภรรยาที่มี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  เมื่อภรรยาตั้งครรภสามียอมจะแสดงความเขาใจ  เห็นอกเห็นใจ  เปนกําลังใจ
และใหการชวยเหลือแกภรรยามากขึ้น  ฝายภรรยาเมื่อรับรูวาตนมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะแสดง
พฤติกรรมไปในทางที่มีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  ก็ยอมรูจักควบคุมอารมณ
ของตน  พยายามไมแสดงการกระทําที่จะทําใหสามีรูสึกเบื่อหนายรําคาญ  ไมพอใจ  และยังคงให
เวลาและความสําคัญแกสามีเชนเดียวกับระยะกอนตั้งครรภ   ในทางตรงกันขาม   สามีภรรยาที่มี
สัมพันธภาพไมดีตอกัน  ยอมเกิดความไมเขาใจกัน  ไมยอมรับในการกระทําของแตละฝาย  เกิด
ความขัดแยงกัน  ขาดความเห็นอกเห็นใจชวยเหลือกัน  ซ่ึงหากสัมพันธภาพเปนไปในดานลบเชนนี้
เร่ือย ๆ ยอมนําไปสูการมีชีวิต สมรสที่ไมราบรื่น  เกิดความแตกราวของครอบครัวขึ้นในที่สุด
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาจึงมีความสําคัญมากตอการปรับตัวในชีวิตคูของสามีภรรยา  โดย
เฉพาะในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ  และจะมีผลตอการมีสวนรวมของสามีในการดูแลสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภอีกดวย

6.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
ปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค  (2534)  ศึกษาการรับรูบทบาทการเปนบิดาของสามีที่พาภรรยามา

ฝากครรภ  ศึกษา  ณ    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ผลการศึกษาพบวา  สัมพันธภาพของคูสมรสมีความ
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สัมพันธทางบวกกับการรับรูบทบาทการเปนบิดาของสามีในขณะภรรยาตั้งครรภ
สมจิตร   สิทธิวงศ   (2541)   ศึกษาถึงพัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ    พบวา

กลุมตัวอยางที่รูสึกรักภรรยา  จะรูสึกเห็นใจภรรยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายและ
อารมณขณะตั้งครรภ  ยอมรับวา  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนภาวะปกติของหญิงตั้งครรภ  และจะ
คอยดูแลเอาใจใสประคับประคองภรรยา

จารุวรรณ   ชุปวา  (2541)   ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางของคูสมรสมารดาวัยรุนถึงความ
รูสึกมีคุณคาในตนเอง  สัมพันธภาพระหวางคูสมรส  และการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรส
มารดาวัยรุน  พบวา  สัมพันธภาพของคูสมรสสามารถทํานายการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคู
สมรสมารดาวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สุภาพ  สงาวงษ (2545) ทําการศึกษาถึงการรับรูภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ  สัมพันธภาพ
ระหวางคูสมรส  และพัฒนกิจการเปนบิดาของสามีหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้ง
ครรภ  ผลการศึกษาพบวา  สัมพันธภาพระหวางคูสมรสเปนปจจัยที่สามารถทํานายพัฒนกิจการเปน
บิดาของสามีหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภไดรอยละ 34.4

จากการทบทวนแนวคิด วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จะเห็นไดวา  สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยานั้นเปนปจจัยที่นาจะสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภดวยปจจัยหนึ่ง  เพราะเมื่อสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  นอกจากจะมีความรัก
ความเขาใจกันเปนพื้นฐานแลว  ที่สําคัญยังตองมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ทั้งในยามปกติและปวย
ไข  แมการตั้งครรภจะไมถือเปนการเจ็บปวยแตจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ  ทําใหตองการการดูแลเอาใจใสในสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเชนกัน

ความเชื่อในบทบาทชายหญิง

1. ความหมายของความเชื่อในบทบาทชายหญิง
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น    เกิดจากอิทธิพลของความเชื่อ     ทัศนคติ     คานิยม

บุคลิกภาพ  และประสบการณของแตละบุคคล  (สุชา  จันทนเอม 2542: 248 – 250)  ส่ิงเหลานี้มี
อํานาจในการควบคุมใหบุคคลแตละบุคคลมีการปฏิบัติไปในลักษณะที่แตกตางกันออกไป  กลาวอีก
นัยหนึ่งไดวา  ความเชื่อเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดการกระทําตาง ๆ ของบุคคล  (รุงทิพย  กลาหาญ
2539: 18)  ซ่ึงไดมีผูใหความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ (Belief)  ไวหลายทาน  ดังนี้คือ

วันวิสาข  โกมลกระหนก  (2539: 7)  ใหความหมายของความเชื่อวา   หมายถึง   การยอม
รับในวัตถุ   ปรากฏการณบางอยางของบุคคลหรือกลุมคน   ซ่ึงการคิดหรือการยอมรับนั้น    อาจเปน
เพราะสาเหตุการพบเห็นแบบอยางดวยตนเอง  การบอกเลา การนึกคิด  ความเคยชินหรือการขัดเกลา
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ทางสังคม
สุชา  จันทนเอม  (2542: 248)  กลาววา  ความเชื่อคือการที่บุคคลยอมรับขอเท็จจริงตาง ๆ

ซ่ึงความคิดของเขาอาจจะถูกตองหรือไมถูกตองตามความเปนจริงก็ได  คนแตละคนจะมีความเชื่อที่
แตกตางกันออกไป  ความเชื่อเปนสิ่งที่หักหามไดยากและเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอบุคคลมาก  บุคคลมี
ความเชื่ออยางใดก็จะมีพฤติกรรมไปตามความเชื่อของเขา

สุภัทรา  ชูเกียรติ  (2543: 32)  กลาววา    ความเชื่อหมายถึง    ความนึกคิด    ความคิดเห็น
ความเขาใจตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ฝงอยูในจิตใจของบุคคล  อันเกิดจากการเรียนรู  คําบอกเลาของคนอื่น
ซ่ึงอาจมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผล  และอาจถูกตองหรือไมถูกตองก็ตาม  ผลของความเชื่ออาจเปน
ปจจัยที่ทําใหเกิดพฤติกรรม

สุวลักษณ  มีชูทรัพย  (2544: 53)  ใหความหมายวา   ความเชื่อ  หมายถึงความนึกคิดหรือ
ความเขาใจของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงอาจมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได  และจะทําใหเกิดการ
โนมเอียงที่มนุษยจะประพฤติปฏิบัตติามแนวคิดและความเขาใจนั้น  โดยแหลงที่มาของความเชื่อที่
สําคัญเกิดจากความกลัวในอํานาจของสิ่งตาง ๆ ที่ตนไมอาจควบคุมไดหรืออาจเกิดจากการขาดความ
รูในสิ่งนั้น ๆ เปนเบื้องตน

โรคีช    (Rokeach 1970: 112, อางถึงใน สุภัทรา  ชูเกียรติ 2543: 31)    ใหความหมายของ
ความเชื่อวา  เปนสิ่งประกอบในตัวบุคคล  ซ่ึงอาจจะรูตัวหรือไมรูตัวก็ได  แตสามารถรูไดวาบุคคลมี
ความเชื่อจากการที่บุคคลนั้นพูดหรือกระทํา  ความเชื่อมีสวนกําหนดแนวโนมของบุคคล  หรือเปน
ส่ิงกอใหบุคคลกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อไดรับการกระตุน

จากความหมายของความเชื่อดังกลาวขางตน    สามารถสรุปไดวา   ความเชื่อ   หมายถึง
ความคิด  ความเขาใจ  และการยอมรับเชื่อถือของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  อาจจะถูกตองหรือไม
ถูกตองตามความเปนจริง  อาจจะมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได  โดยความเชื่อนี้อาจไดรับการสัง่สอน
ถายทอดตอ ๆ กันมาจากครอบครัว  และทองถ่ิน  เมื่อบุคคลมีความเชื่อในสิ่งใดแลว  เขากจ็ะแสดง
พฤติกรรมที่สอดคลองกับความเชื่อนั้น ๆ

สวนบทบาท    หมายถึง     การแสดงพฤติกรรมตามสิทธิและหนาที่ตามสถานภาพนั้น ๆ
บทบาทมีผลกระทบเมื่อตองสื่อสัมพันธกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (วันวิสาข  โกมลกระหนก 2539: 9)
ดังนั้นบทบาทจึงเปนบรรทัดฐานที่สมาชิกจะตองยึดถือรวมกันและบุคคลจะตองแสดงบทบาทตาม
ความคาดหวังที่สังคมกําหนด  สําหรับบทบาทชายหญิงนั้น  วันวิสาข  โกมลกระหนก  (2539: 7)
กลาววา  หมายถึง  การประพฤตปิฏิบัติตนของชายหญิง  ในการดําเนินชีวิตประจําวันตามบรรทัดฐาน
ของสังคมที่ไดกําหนดบทบาทและหนาที่ตามสถานภาพ  ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีที่ใชกันอยูใน
ชุมชน  สอดคลองกับ  วรรณภา  ลีพิทักษวัฒนา  (2542: 20)  ไดใหความหมายวา   เปนรูปแบบ
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พฤติกรรมของชายและหญิงตามมาตรฐานของสังคมที่บุคคลนัน้เปนสมาชิก  สวนจรรยา  เศรษฐบุตร
และบุปผา  ศิริรัศมี  (2544: 78)  ใหความหมายวา  หมายถึง  บทบาททางสังคมวัฒนธรรมของผูชาย
และผูหญิงที่ไดรับการเรียนรูมาตั้งแตเกิด  รวมถึงภาระหนาที่  ความคาดหมายจากผูอ่ืนและความ
คาดหวังที่บุคคลนั้นมีตอผูอ่ืน  ทั้งนี้มีความหมายแตกตางกับคําวา  เพศชาย (Male)  และเพศหญิง
(Female)  ซ่ึงหมายถึงความแตกตางกันทางสรีระ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ม.ป.ป.: 1)  กลาววา   บทบาทชาย
หญิง  หมายถึง  บทบาททางสังคมวัฒนธรรมของผูชายและผูหญิง  ที่ไดรับการเรียนรูมาตั้งแตเกิด

เฮอรล็อค   (Hurlock 1978: 456, อางถึงใน วรรณภา   ลีพิทักษวัฒนา 2541: 19)   กลาววา
บทบาทชายหญิง  หมายถึง  รูปแบบของพฤติกรรมที่สมาชิกในแตละเพศไดประพฤติปฏิบัติ   และ
ไดรับการยอมรับจากกลุมสังคมที่ตนอยู

สรุปไดวา  บทบาทชายหญิง หมายถึง  รูปแบบพฤติกรรมของผูชายและผูหญิง  ตามที่ได
สืบทอดมาจากสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู

ดังนั้นความเชื่อในบทบาทชายหญิง   จึงหมายถึง  ความคิด  ความเขาใจ  และการยอมรับ
เชื่อถือของบุคคลที่มีตอรูปแบบพฤติกรรมของผูชายและผูหญิงตามที่ไดสืบทอดมาจากสังคมและ
วัฒนธรรมที่ตนเปนสมาชิกอยู

2. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในบทบาทชายหญิง
สืบเนื่องจากกระบวนการหลอหลอมทางสังคม   วัฒนธรรม   และประเพณีที่ไดถายทอด

และปลูกฝงกันมาชานานในแทบทุกสังคมทั่วโลกรวมถึงสังคมไทย  กอใหเกิดบรรทัดฐานของความ
เชื่อในความไมเทาเทียมกันทางเพศของผูชายและผูหญิง  โดยผูชายมีฐานะที่มีความสําคัญกวาผูหญิง
มีอํานาจทางเพศ  และอํานาจในการตัดสินใจมากกวาผูหญิง  (สุธีรา  ทอมปสัน 2540: 70)  ทั้งนี้เกิด
จากการถูกกําหนดขึ้นโดยสภาพขอเท็จจริงทางธรรมชาติดานสรีระหรือชีวภาพ  เพศชายมีรูปราง
ใหญโตและมีพละกําลังที่แข็งแรงกวา  จึงมีหนาที่ในการออกศึกสงคราม  ลาสัตว  ปกปองคุมครอง
สมาชิกในครอบครัวจากภัยพิบัติตาง ๆ และทํากิจกรรมนอกบานอื่น ๆ ที่ตองใชกําลังกายและความ
แข็งแกรง   ในขณะที่ ผูหญิงมีสภาพรางกายที่ออนแอกวา   มีความผูกพันใกลชิดกับภาระทาง
ธรรมชาติมากกวา  เชน  การมีประจําเดือน  การตั้งครรภ  การคลอดบุตร  บทบาทของผูหญิงจึงจํากัด
อยูเฉพาะแตในครัวเรือน  มีหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร  ปรนนิบัติสามี  เตรียมอาหาร  และดูแล
ความเรียบรอยภายในบาน  ดังนั้น  เมื่อผูชายมีฐานะเปนผูผลิต  เปนผูหาเลี้ยงครอบครัว  ซ่ึงถือเปน
บทบาทที่มีความสําคัญ  สวนผูหญิงกลายเปนผูพึ่งพาอาศัย  ผูชายจึงไดรับการยกยองใหเปนผูนํา  มี
ความสําคัญเหนือกวาผูหญิง  (วรรณภา  ลีพิทักษวัฒนา 2541: 20)   ดังคํากลาวที่แสดงถึงความมี
อํานาจเหนือกวาของผูชายที่มีมาแตอดีต  อาทิ  ชายเปนชางเทาหนา  หญิงเปนชางเทาหลัง ,  ถาแมน
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วาภัสดาเขาไสยาสน  จงกราบบาททุกครั้งอยาพล้ังหลง  และจงรีบฟนตื่นกอนภัสดา  น้ําลางหนาหา
ไวใหเสร็จสรรพ  เปนตน  (ภัสสร  ลิมานนท 2541: 259)

จุดเริ่มตนสําคัญที่เปนการถายทอดทางสังคมและสรางบรรทัดฐานความเชื่อที่วาชายเปน
ใหญจึงเกิดขึ้นภายหลังจากการที่หญิงชายไดเรียนรูบทบาททางเพศของตน  จากการอบรมเลี้ยงดูและ
การขัดเกลาทางสังคมมาแตเยาววัย  จากสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา  สถาบันทางศาสนา
จากกลุมเพื่อนและจากบุคคลทั่วไป  มีผลทําให ชาย-หญิง  ไดซึมซับเอาความเชื่อดังกลาวมา
ประพฤติปฏิบัติตามในเวลาตอมา  ในสังคมไทย  เพศชายและเพศหญิงจะไดรับการอบรมขัดเกลามา
ในลักษณะที่แตกตางกัน  ผูชายมักถูกสอนใหมีความเขมแข็ง  อดทน  กลาหาญ  มีความเปนผูนํา
สวนผูหญิงมักถูกสอนใหเรียบรอย  ออนหวาน  นุมนวล  มีความเปนกุลสตรี  แมบานแมเรือน  ใน
ขณะเดียวกับที่บรรทัดฐานทางสังคมกําหนดไววา   ผูชายจะตองมีบทบาทเปนสามี  พอ  พอบาน
ปกปองสมาชิกในครอบครวั  เปนผูนําและผูหาเลี้ยงครอบครัว  สวนผูหญิงจะตองมีบทบาทเปน
ภรรยา  แม  แมบาน  ปรนนิบัติสามี  เล้ียงดูบุตร  ดูแลความเรียบรอยภายในบาน  จึงกลาวไดวาความ
แตกตางระหวางเพศและบทบาททางเพศเปนผลมาจากสังคมและวัฒนธรรม  ซ่ึงถายทอดมาเปน
ระบบความเชื่อจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งจนเปนแบบอยางของการกระทําของคนในสังคม  
(วันวิสาข  โกมลกระหนก 2539: 12-15)

ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม     ประกอบกับความเจริญกาวหนาทาง
วิชาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคม
อุตสาหกรรม  จากสังคมชนบทมาเปนสังคมเมือง  ระบบครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมา
เปนครอบครัวเดี่ยว  ส่ิงเหลานี้เปดโอกาสใหผูหญิงไดมีบทบาทนอกบาน  และมีสวนรวมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น  (ภัสสร  ลิมานนท 2527, อางถึงใน วรรณภา  ลีพิทักษวัฒนา
2541: 21)  สงผลใหแนวคิดตอบทบาทชายหญิงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเดนชัดขึ้น  และสังคมเริ่ม
ตระหนักถึงความเสมอภาคของบุคคลทั้งสองเพศมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เฮอรล็อค (Hurlock 1978: 460-461,
อางถึงใน จันทรรัตน  เจริญสันติ 2533: 18-19)  ไดสรุปเหตุผลตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อตอบทบาทชายหญิงไวดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดําเนินชีวิต (Changes in life styles)  เมื่อสังคมมีการ
เปล่ียนแปลงจากสังคมชนบท  เปนสังคมในเมืองหรือสังคมชานเมือง  ทําใหการใชทักษะมีความ
สําคัญมากกวาการใชความแข็งแกรง  และพบวาในดานทักษะแลวทั้งสองเพศมีความสามารถที่ไม
แตกตางกันเทากับดานความแข็งแกรงหรือพละกําลัง

2. การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการทดสอบดานสติปญญา    (The intelligence testing
movement)  เร่ิมจากงานวิจัยของบิเนท  (Binet)  ในการทดสอบสติปญญ าของมนุษย  ทําใหมีการ
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เปล่ียนแปลงความเชื่อที่เคยคิดวา  ผูชายมีระดับสติปญญาเหนือกวามาสูความเทาเทียมกันทางสติ
ปญญาระหวางสองเพศ

3. ขอโตแยงระหวางเหตุผลทางพันธุกรรมกับเหตุผลทางสิ่งแวดลอม    (The heridity
versus environment controversy)  ถึงแมวาขอโตแยงนี้ยังหาขอยุติไมไดแนนอน  แตจากการศึกษา
ถึงความแตกตางระหวางสังคมก็พบวา   อิทธิพลของสิ่งแวดลอมมีผลตอบทบาททางเพศมากกวา
อิทธิพลทางพันธุกรรม

4. ความคลายคลึงทางการศึกษา  (Similar   education)  ปจจุบันนี้การศึกษาของทั้งสอง
เพศมีความคลายคลึงกันตั้งแตช้ันอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาและโอกาสที่เทาเทียมกันในการ
ศึกษานี้  มีผลใหผูหญิงสามารถทํางานตาง ๆ ไดผลสําเร็จเชนเดียวกับผูชาย

5. ความเคลื่อนไหวทางสังคม    (Mobility)     การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบันทํา
ใหครอบครัวหางเหินจากวงศาคณาญาติ  ผูหญิงจําเปนตองพึ่งพาอาศัยตัวเองมากขึ้น   เชนเดียวกับ
ผูชายที่ตองทํางานตาง ๆ ที่เคยเชื่อวาเปนงานของผูหญิงมากยิ่งขึ้น   ส่ิงเหลานี้สงผลใหความแตกตาง
ระหวางบทบาทหนาที่ของผูหญิงกับผูชายลดนอยลง

6. แนวโนมของการมีครอบครัวขนาดเล็ก   (Trend toward smaller families)  แนวโนม
ที่ผูชายและผูหญิงในปจจุบันสมรสเร็วขึ้น  มีขนาดของครอบครัวเล็กกวาในอดีต  รวมทั้งการมีชีวิต
ที่ยืนยาวมากขึ้นของทั้งสองเพศ  เปนเหตุสนับสนุนใหผูหญิงที่มีบุตรอยูในวัยที่สามารถชวยเหลือตัว
เองไดแลว  มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนแมบานสูการมีบทบาทของสังคมนอกบานมากยิ่ง
ขึ้น

7. ความสําคัญของคานิยมทางสังคม  (Importance of status symbols) สังคมในปจจุบัน
นิยมใชเงินเปนสิ่งแสดงถึงฐานะการดํารงชีวิต  และมีการแขงขันทางการศึกษาในระดับสูงของบุตร
ทําใหผูชายไมสามารถแบกภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวไดโดยลําพังอีกตอไป  และผูหญิงจําเปน
ตองรวมชวยแกปญหา  โดยการมีสวนรวมในการทํางานนอกบานเพื่อหารายไดเพิ่มขึ้น

8. การศึกษาที่สูงขึ้นกวาเดิมของผูหญิง  (Higher education for women) การเปดโอกาส
ทางการศึกษาในระดับสูงแกผูหญิง  มีผลถึงแนวคิดตอบทบาทที่เปนอยูของผูหญิง  โดยผูหญิงใน
ปจจุบนั  ตองการประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและการมีสวนรวมในสังคมมากกวาการเปน
แมบานที่ตองทํางานบาน  เล้ียงดูบุตรหรือปรนนิบัติสมาชิกในครอบครัวเทานั้น

9. โอกาสที่เทาเทียมกันในดานอาชีพ (Equal  vocational  opportunities) การเปลีย่นแปลง
ในดานกฎหมาย  และการผลักดันของรัฐบาลในการเปดโอกาสใหผูหญิงมีสิทธิในการทํางานนอก
บาน  ทําใหผูหญิงมีบทบาทในสังคมภายนอกครอบครัวมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงของสายงาน  ทั้งในดานธุรกิจ  อุตสาหกรรมและวิชาชีพตาง ๆ
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10. สถิติอัตราตายและภาวะสุขภาพ  (Healthy and mortality statistics)  จากสถิติที่พบวา
ในบรรดาบุคคลที่มีอายุตั้งแต  50  ปขึ้นไปนั้น  ผูหญิงมีภาวะสุขภาพดีกวา  และมีอัตราการตายนอย
กวาผูชาย  ทําใหความเชื่อที่วาผูหญิงเปนเพศที่ออนแอและอายุส้ันกวาผูชายถูกลบลางไป

11. สัมฤทธิผลของผูหญิง  (Female achievements)  ปจจุบันนี้เชื่อวา  ถาผูหญิงและผูชาย
ไดมีโอกาสในการฝกฝน    และไดรับการสนับสนุนในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ    อยางเทาเทียมกนั
แลว    จะพบวาทั้งสองเพศ  มีความสามารถเทาเทียมกัน    ในการประสบความสําเร็จทั้งทางดานการ
ศึกษา  การทํางาน  ไมวาจะเปนงานในโรงงานอุตสาหกรรม  หรืองานในระดับวิชาชีพ

นอกเหนือจากแนวคิดดังกลาวนี้    ยังมีแนวคิด เกี่ยวกับการจําแนกบทบาทระหวางเพศ
และแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทระหวางคูสมรสแบบเสมอภาคที่เกี่ยวของกับการมีสวน
รวมในครอบครัวของผูชาย  ดังนี้

การจําแนกบทบาทระหวางเพศตามทฤษฎีสิท ธิสตรีสังคมนิยม   (Socialist  Feminist
Theory)  ซ่ึงแนวคิดนี้เกิดจาก  การผสมผสานแนวคดิสิทธิสตรีแบบสุดขั้ว (Radical Feminist) และ
แนวคิดของ Karls Marx เขาดวยกัน  เพื่ออธิบายการกดขี่แรงงานสตรีและการแบงงานระหวางเพศ
ทั้งภายในและนอกครอบครัวซ่ึงเปนกลไกที่แสดงใหเห็นถึง  ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชาย
หญิงในระบบทุนนิยม  แนวคิดนี้มองวา  โครงสรางบทบาทที่แตกตางกันระหวางชายและหญิง  ไม
ไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  แตเกิดจากความสัมพันธในครอบครัวและสังคม  เนื่องจากงานที่ผูหญิงทํา
ที่บาน  คือ  งานบาน  การใหกําเนิดบุตร  และการเลี้ยงดูบุตรนั้น  เปนงานที่ไมมีมูลคาทางเศรษฐกิจ
ผูหญิงจึงขาดโอกาสในการควบคุมทรัพยากรภายนอก  เปนผลใหสถานภาพดอยกวาสามี (Lindsey
1990: 11, อางถึงใน ระพีพรรณ  พันธุรัตน 2542: 6)

ปจจุบัน  นักสิทธิสตรีแนวสังคมนิยม   ไดเสนอวา   ควรมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูใน
สังคมเรื่องการแบงงานระหวางเพศในครัวเรือน  เนื่องจากสตรีเขารวมแรงงานเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น
และสตรีตองรับบทบาททั้งในครัวเรือนและการทํางานหารายได  แนวคิดนี้จึงเสนอวา  สตรีควรมี
ความเสมอภาคทั้งในสถาบันครอบครัวและสังคม

แนวคิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของคูสมรสแบบเสมอภาค   พงษสวัสดิ์   สวัสดิพ งษ
(2525, อางถึงใน ระพีพรรณ  พันธุรัตน 2542: 6) ไดวิเคราะหแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
บทบาทระหวางคูสมรสไววา  การที่ผูหญิงมีบทบาทมากขึ้นทําใหผูชายตองเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตนเองเชนกัน  เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงดานบทบาทและเพื่อความเสมอภาคในครอบครัว  การ
เปล่ียนแปลงบทบาทของคูสมรสนี้  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  โดยมีสาเหตุทั้งจากภาย
นอกและภายในครอบครัว  สาเหตุจากภายนอกครอบครัว  คือ  การมีลักษณะแบบเมอืงและการกลาย
เปนอุตสาหกรรม  ทั้งสองประการนี้  มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการทางเศรษฐกิจของ
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ครัวเรือน  การเปลี่ยนแปลงคานิยมและความคาดหวังดานบทบาทของสมาชิก  โดยผูหญิงจะตองมี
บทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้น  สวนสาเหตุภายในครอบครัวนั้นเกิดจากความตึงเครียดใน
ครอบครัว  เนื่องจากบทบาทที่ขัดแยงกันของสมาชิกแตละคน  ซ่ึงไดรับคานิยมจากภายนอก  ทําให
การยอมรับบรรทัดฐานการขัดเกลาดานบทบาทแตกตางกัน  การที่ผูหญิงมีโอกาสออกไปรับคานิยม
ของสังคมภายนอก  นําไปสูการเรียกรองใหเกิดความเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูหญิง  ความสัมพันธ
ทางบทบาทคูสมรสจึงมีความเสมอภาคขึ้น  โดยทั้งสามีและภรรยาจะเขามามีสวนรวมในการรับผิด
ชอบครอบครัวรวมกัน  ทั้งการหารายได  การดูแลสมาชิกในครอบครัว  และการทํากิจกรรมในครัว
เรือน

แมวาพัฒนาการของความเชื่อตอบทบาททางเพศ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ทําใหผูหญิงมีโอกาสในการไดรับการศึกษามากขึ้น  มีบทบาทใน
การหาเลี้ยงครอบครัวมากขึ้น  สังคมเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของผูหญิงในฐานะประชากรสวนหนึ่ง
ของสังคมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาไมดอยไปกวาผูชาย  นําไปสูการเรียกรองใหเกิดความเปลี่ยน
แปลงบทบาทชายหญิงใหมีความเสมอภาคยิ่งขึ้น  (ระพีพรรณ  พันธุรัตน 2543: 63)  แตอยางไรก็
ตาม  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงตามหลักการ  สวนในการปฏิบัติจริงนั้น  สิทธิ
อํานาจตาง ๆ การตัดสินใจ  และการกระทําบางประการยังคงอยูที่ผูชาย  ซ่ึงในบางสิ่งเปนการใหการ
ยอมรับจากสังคม  และแมแตบางสิ่งผูหญิงเองก็ใหการยอมรับเชนนั้น  ทั้งนี้เนื่องจาก  ความเชื่อใน
เร่ืองบทบาทชายหญิงที่ผูชายมีความสําคัญและมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงเปนสิ่งที่ฝงรากลึกมาเปน
เวลาชานาน  จึงเปนเรื่องยากตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เพราะเมื่อบุคคลมีความเชื่ออยางใดก็จะ
ปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนเชื่อนั้น  หากความเชื่อยังไมเปล่ียนพฤติกรรมก็ยอมจะไมเปล่ียนดวย  ดวยเหตุ
นี้แนวคิดและความเชื่อของบุคคลที่มีตอบทบาททางเพศจึงจําแนกไดเปน  รูปแบบดั้งเดิมหรือแบบ
แบงแยกบทบาทชายหญิงและรูปแบบสมัยใหมหรือแบบบทบาทเทา เทีย มกันของชายหญิง  ซ่ึง
เฮอรล็อค (Hurlock 1978, อางถึงใน จันทรรัตน  เจริญสันติ 2531: 20-22) ไดจําแนกบทบาททั้งสอง
รูปแบบไวเชนกัน  ดังนี้

1. รูปแบบดั้งเดิม   (Traditional sex-role stereotype)  หรือรูปแบบการแบงแยกบทบาท
ชายหญิง  อธิบายถึงบทบาทนี้ไดดังนี้

                 ผูชาย ผูหญิง
1. เปนผูนําในทุกสถานการณ  โดยแสดงออก
ทางพฤติกรรมกาวราว

1. เปนผูใหบริการในทุกสถานการณ  และตาม
ความประสงคของผูชาย

2.    ชีวิตสมบูรณไดดวยความสําเร็จของตนเอง 2. ความพึงพอใจในชีวิตจะเกิดตามความสําเร็จ
ของสมาชิกผูชายในครอบครัว
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               ผูชาย ผูหญิง
3. ควบคุมอารมณตลอดเวลา  เพื่อแสดงถึง
ความเขมแข็ง

3.    แสดงอารมณ  ความรูสึกที่กอใหเกิดความ
อบอุน     และเปนการสรางสัมพันธภาพใน
ครอบครัว

4. เนื่องจากเปนเพศที่เหนือกวา  ดังนั้นจึงใหผู
หญิงเปนฝายรอคอย

4.    เสียสละเพื่อผูอ่ืนกอนเสมอ

5. ในฐานะที่เปนผูหารายได  จึงมีอํานาจใน
การตัดสินใจเรื่องที่สําคัญในครอบครัว

5.    ใหผูชายเปนคนตัดสินในเรื่องสําคัญเสมอ

6. บทบาทในครอบครัวคือการเปนแบบอยางที่
ดีสําหรับบุตรชาย

6.    บทบาทที่สําคัญคือการดูแลครอบครัว

7. เลือกทํางานที่เสี่ยงอันตราย  ตองใชความ
รอบคอบ  รวมทั้งงานที่มีเกียรติ

7. ทํางานนอกบานในกรณีที่จําเปนเทานั้นและ
เลือกงานที่คิดวาเหมาะสมกับผูหญิง  เปนงานที่
ไมยุงยาก  แมวาจะไดคาแรงต่ําหรือไมมีเกียรติก็
ตาม

8.    รับผิดชอบตอการหารายไดของครอบครัว 8.    ยกภาระรับผิดชอบการหารายไดใหกับผูชาย
9.    ไมยอมรับความสําเร็จของผูหญิง 9.    บริการชุมชนโดยทํางานที่ต่ําตอยกวาผูชาย
10. ยกฐานะทางสังคมดวยความสําเร็จของตน
เอง

10.   ยกฐานะทางสังคมของตนเองไดดวยการ
แตงงานกับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน
11. จะรูสึกวาตนผิด  หากมีความคิดแตกตางจาก
ขอตาง ๆ ขางตน

2. รูปแบบสมัยใหม  (Developmental or Equalitation or Egalitarian sex-role)  หรือรูป
แบบบทบาทเทาเทียมกันของชายหญิง  อธิบายถึงบทบาทนี้ ไดดังนี้

ผูชาย ผูหญิง
1. รูสึกภาคภูมิใจในตวัเองไดดวยความสามารถ
ในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไมใชเพราะเปน
เพศชาย

1. รูระดับศักยภาพที่แทจริงของตนเองในการ
ประกอบกิจกรรมตาง ๆ

2.    มี อิส ระที่จะเลือกกระทํากิจกรรมตาง ๆ
ที่สนใจโดยไมจํากัดวาสิ่งที่กระทํานัน้เปนบทบาท
ของเพศหญิงหรือชาย

2. ใหความสําคัญแกตนเองมากขึ้น
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ผูชาย ผูหญิง
3. เห็นความสําคัญของผูอ่ืน 3. สามารถขอรองใหผูอ่ืนชวยเหลือแทนการรอ

คอยความชวยเหลือ
4. รวมงานกับผูหญิงไดและไมรูสึกอึดอัดใจที่
มีหัวหนางานเปนผูหญิง

4.    ไมรูสึกวาตนเองผิด  ที่แสวงหาความพึงพอ
ใจจากความสามารถของตนเอง

5. ชวยเหลือรับผิดชอบในงานบานและเลี้ย ง
บุตร

5.  แสวงหาโอกาสที่เทาเทียมกัน  การปฏิบัติที่
เสมอภาครวมทั้งการรับคาจางที่เทากับผูชายใน
งานชนิดเดียวกัน

6. ใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสวนรวมใน
การตัดสินใจที่สําคัญ

6. ไมรูสึกวาตนเองขาดความเปนผูหญิง  หาก
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานสูงกวาผู
ชาย

7. ภาคภูมิใจในความสําเร็จของสมาชิกผูหญิง
ในครอบครัว  แมวาความสําเร็จนั้นมีมากกวาที่
ตนเองประสบ

7.    แสวงหาโอกาสในการกาวหนาทางการงาน
ในตําแหนงผูบริหาร

8. ไมคิดวาการเปนผูชายตองแสดงความกลา
หาญและเสี่ยงภัยเสมอ

8.    ไมรู สึก วา ก ารเปนผูหญิงเปนอุปสรรคตอ
การทํางานในสายงานที่เคยเปนงานของผูชายมา
กอน

9. ไมรูสึกกระดากอายหรืออึดอัดที่จะทํางานที่
เคยเชื่อวาเปนงานของผูหญิง

9.    ไมรูสึกวาตนเองผิดที่เ ลือกประกอบอาชีพ
หรือทํางานที่พ อใจมากกวาการทํางานบานหรือ
เล้ียงดูบุตร
10. สามารถตัดสินใจเลือกดําเนินชีวิตของตน
เองได

จากการทบทวนแนวคิดตาง ๆ ขางตน    พอสรุปไดวา   การแบงบทบาททางเพศระหวาง
ชายหญิงในครอบครัวอยางชัดเจน  เปนสิ่งที่ฝงรากลึก ในสังคมมาเปนเวลาชานาน   และเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหหญิงมีสถานภาพดอยกวาชาย  แมวาตอมาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดความเทา
เทียมระหวางเพศมากขึ้นแตความเชื่อในบทบาททางเพศของบุคคลยังมีความแตกตางกันอยู  โดย
สามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบ  คือ  รูปแบบดั้งเดิมหรือรูปแบบการแบงแยกบทบาทชายหญิงและ
รูปแบบสมัยใหมหรือรูปแบบเทาเทียมกันของชายหญิง  ซ่ึงความเชื่อในบทบาทชายหญิงทั้งสองรูป
แบบนี้ยอมมีผลผลักดันใหบุคคลเกิดพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป
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3.   ความเชื่อในบทบาทชายหญิงกับการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
เมื่อภรรยาตั้งครรภถือไดวาเปนระยะของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับภรรยา   เพราะ

จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย  จิตใจและอารมณเกิดขึ้น  อาทิ  การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณที่
ทําใหหญิงตั้งครรภรูสึกอึดอัด  อุยอาย  ไมสุขสบาย  และขาดความคลองตัวในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนตาง ๆ ในรางกายจึงเปนผลใหอารมณ
ของหญิงตั้งครรภเปล่ียนแปลงไดงาย (จันทรรัตน เจริญสันติ 2533: 1-2)  ในระยะนี้จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่สามีของหญิงตั้งครรภจะตองมีสวนรวมในการชวยเหลือประคับประคองจิตใจของภรรยา
เพื่อลดความเครียดและคลายความวิตกกังวลใหแกภรรยา  ตลอดจนดูแลชวยเหลือในดานอื่น ๆ เพื่อ
ใหภรรยามีความสุขสบาย  เชน  การแบงเบาภาระงาน  การดูแลใหภรรยามีการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
เหมาะสมในขณะตั้งครรภ  ซ่ึงสามีจะมีการแสดงพฤติกรรมดังกลาวตอภรรยาหรือไม  สวนหนึ่งยอม
ขึ้นอยูกับความเชื่อที่มีตอบทบาททางเพศ  เพราะความเชื่อนั้นเปนตัวกําหนดทิศทางการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล  ดังที่ไดกลาวแลววา  ความเชื่อของบุคคลในเรื่องบทบาททางเพศ  จําแนกได
เปนบทบาทในรูปแบบดั้งเดิมและบทบาทในรูปแบบสมัยใหม  (Hurlock 1978, อางถึงใน จันทรรัตน
เจริญสันติ 2533: 20)  สามีที่มีความเชื่อในบทบาทสมัยใหมหรือบทบาทที่เทาเทียมกันของชายหญิง
ยอมถือ เปนความรับผิดชอบของตน  ในการมีสวนรวมตอการดูแลสงเสริม สุข ภ าพภรรยา
ขณะตั้งครรภ  เชน  อาจจะชวยแบงเบาภาระงานบาน  ชวยเตรียมอาหาร  ชวยบีบนวดคลายความ
ปวดเมื่อยจากการตั้งครรภใหแกภรรยา   เปนตน   การกระทําดังกลาวเปนการกระทําดวยความเต็ม
ใจ   ไมรังเกียจวาเปนงานของผูหญิง  หรือไมใชหนาที่ของผูชาย  พฤติกรรมเชนนี้ของสามียอมสง
ผลใหห ญิง ตั้ ง ค รรภ รู สึก วา ตนเองมิไดเผชิญปญหาและความทุกขแตเพียงผูเดียว  (ประภัสสร
อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 16)  สงผลใหหญิงตั้งครรภมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  รวมถึงมีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติตัวของภรรยาในระยะตั้งครรภไดอยางถูกตองเหมาะสม (ปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค 2534:
12 ; Brown 1986, อางถึงใน วีรวรรณ  ภาษาประเทศ 2541: 32)  เปนการลดความเสี่ยงและปองกัน
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ  ตรงกันขามหากสามียังมีความเชื่อ
ในบทบาทดั้งเดิมหรือการแบงแยกบทบาททางเพศ  ยอมไมใหการชวยเหลือดูแลภรรยาขณะตั้งครรภ
หรือเมื่อไดรับการรองขอก็ยอมรูสึกกระดากอาย  อึดอัด  หงุดหงิด  มีความวติกกังวล  คับของใจและ
ขาดความมั่นใจในการที่จะกระทํา  เมื่อสามีไมแสดงพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้ง
ครรภ  ยอมเปนผลเสียตอทั้งสุขภาพของภรรยาและทารกในครรภ  โดยหญิงตั้งครรภจะเกิด
ความเครียดและวาเหว (เกียรติกําจร  กุศล 2536: 3, อางถึงใน กนกพร  สุทธิรักษ 2543: 1) มีความ
วิตกกังวลสูง  เกิดภาวะซึมเศรา  มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนในระยะตั้งครรภ  และอาจมี
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ผลตอการเจริญเติบโตรวมถึงพัฒนาการของทารกในครรภ  ตลอดจนอาจทําใหทารกแรกเกิดน้ําหนัก
นอย  (สุกัญญา  ปริสัญญกุล 2536: 60-61 ; สถาบันพระบรมราชชนก 2540: 126)

4.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อในบทบาทชายหญิง
จันทรรัตน  เจริญสันติ   (2533)   ทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเจตคติตอบทบาท

ทางเพศ   ความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับการปรับตัวของบิดาและมารดาที่มีบุตรคนแรก   พบวา
เจตคติตอบทบาททางเพศ  มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของบิดาที่มีบุตรคนแรกอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ  แสดงถึง  บิดาที่มีบทบาททางเพศแบบยอมรับความเสมอภาคของบทบาทชายหญิง
มีการปรับตัวภายหลังบุตรคนแรกเกิด ไดดีกวาบิดาที่มี เจ ต คติตอ บทบาททางเพศแบบแบงแยก
บทบาทชายหญิงอยางชัดเจน

อรามศรี   กฤษณะเศรณี  และนงจรส   ศุภกิจ  (2543)  ทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูชายในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุของตนเองและครอบครัว   พบวา   ผูชายสวนใหญคิดวาการ
ดูแลการอนามัย เจริญพันธุเปนเรื่องของผูหญิง  จึงไมคอยมีบทบาทในการดูแลสงเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ชัดเจน

จรรยา  เศรษฐบุตร  และบุปผา  ศิริรัศมี  (2544)  ทําการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลองเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการจัดโปรแกรมสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุ  โดยเนนบทบาทชายหญิงในคูสมรสที่มี
บุตรคนแรก จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการจัดโปรแกรมสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุ
โดยเนนบทบาทชายหญิงในคูสมรสที่มีบุตรคนแรก  กลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในดาน
ความรูและการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมอนามัยการเจริญพันธุตามบทบาทชายหญิงดีขึ้นมากกวากอน
การทดลองและมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      แสดงใหเห็นวาการจัดโปรแกรม
สงเสริมอนามัยการเจริญพันธุโดยเนนบทบาทชายหญิงในคูสมรสที่มีบุตรคนแรก  มีผลทําใหทั้งสามี
และภรรยาเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในดานความรูและการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมอนามัยการ
เจริญพันธุตามบทบาทชายหญิงดีขึ้น

จากการทบทวนแนวคิด วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  ความเชื่อในบทบาท
ชายหญิงนาจะมีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  เพราะความเชื่อของบุคคล
ตอเหตกุารณหรือส่ิงตาง ๆ จะมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกใหโนมเอียงไปใน
ทางที่ตนเองเชื่อ  โดยสามีที่ความเชื่อในบทบาทชายหญิงรูปแบบสมัยใหมหรือแบบเทาเทียมกันของ
ชายหญิงยอมแสดงพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากกวาสามีที่มีความเชื่อ
ในบทบาทชายหญิงรูปแบบดั้งเดิมหรือแบบการแบงแยกบทบาทชายหญิง  ดังนั้น  ความเชื่อในบท
บาทชายหญิงจึงนาจะเปนปจจัยสนับสนุนใหสามีมีสวนรวมในการดูแลสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภที่นาสนใจอีกปจจัยหนึ่ง
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ความพรอมในการมีบุตร

1. ความหมาย
ความพรอม   เปนปจจัยพื้นฐานที่ทําใหบุคคลสามารถกระทํากิจกรรมบางสิ่งบางอยางได

อยางมีประสิทธิภาพ  และความพรอมยังเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งในการทํานายผลที่จะเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ  (นิรมล  ธรรมเจริญ 2545: 12)  ซ่ึงแนวความคิดเกี่ยวกับความพรอมนี้
ไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมายดวยกัน  ดังนี้

วนิดา  วิระกุล  (2534: 17)  กลาววาความพรอม   หมายถึง   สภาพความสมบูรณทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจ  เชาวนปญญาและอารมณ  ที่พรอมจะตอบสนองตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด  หรือ
ลักษณะทั้งหมดของบุคคลที่สามารถรวบรวมขึ้นเปนเครื่องมือที่ใชประกอบการตอบสนองสิ่งหนึ่ง
ส่ิงใดดวยวิธีการหนึ่ง  เพื่อกอใหเกิดการกระทําที่มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ

ศิริวรรณ  วชิรวงศ  (2536: 43)  ใหความหมายของความพรอมวา  หมายถึง  สภาพหรือ
ความเหมาะสมกับการทํางานหรือกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามวัยที่สอดคลองกับทักษะ  
ประสบการณ   และสภาพทุกอยางที่บุคคลไดรับในชวงนั้น ๆ ซ่ึงทําใหมีแนวโนมที่จะกระทํา
กิจกรรมนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กฤษดา   ทองสังวรณ   (2540:  9)   ใหความหมายวา     ความพรอมหมายถึง    คุณสมบัติ
หรือสภาวะของบุคคลที่พรอมจะทํางานหรือกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  อยางมีแนวโนมจะ
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  ขึ้นอยูกับการเตรียมตัวสําหรับการทํากิจกรรมนั้น ๆ อยาง
พรอมมูล  ทั้งทางรางกาย จิตใจ  ความสนใจหรือแรงจูงใจ  ประสบการณและการไดรับการฝกอบรม

นฤตพงษ  ไชยวงศ  (2540:  16)  กลาวถึงความพรอมวาหมายถึง  สภาพการณของบุคคล
ทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญาและสังคมที่พรอมจะรับการเรียนรูหรือกระทําการใด ๆ ซ่ึงเปนผล
มาจากการรับรู  และความพึงพอใจในสิ่งนั้น ๆ โดยมีการเตรียมการไวลวงหนา

สมเกียรติ  ยุติธรรม   (2541: 43)   กลาววา   ความพรอมเปนสภาพหรือสมรรถภาพของ
บุคคลที่เต็มใจปฏิบัติ   หรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ   ความพรอมจึงเปนปจจัย
สําคัญในการทํานายผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ  วาจะสามารถปฏิบัติหรือดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  หรือสําเร็จผลที่มุงหมาย

อัญชลี  มุละดา  (2541: 6)  ใหความหมายของความพรอมวา    การที่บุคคลเตรียมตัว
หรือมีความกระตือรือรนในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

อนุชิต  นิติธรรมยง  และคณะ   (2542: 12)  กลาววา   ความพรอมเปนสภาพที่บุคคล
พรอมหรือเต็มใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนปจจัยสําคัญในการ
ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
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นิรมล  ธรรมเจริญ  (2545: 14)  กลาววา  ความพรอม    หมายถึง   คุณสมบัติหรือสภาวะ
ของบุคคลที่ไดพัฒนาใหสมบูรณขึ้น  เพื่อพรอมที่จะปฏิบัติงานหรือกระทํากิจกรรมอยางใดอยาง
หนึ่งใหสามารถสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนผลมาจากการเตรียมการไวกอนแลว
อยางพรอมมูล

แมคเคซีน  (Mckechine 1966: 1500, อา งถึง ใน   นิรมล  ธรรมเจริญ 2545: 12)  ไดให
หมายของความพรอมวา  หมายถึง  ลักษณะที่ผูกระทํามีความคลองตัว  กระตือรือรน  ความตั้งใจใน
การทําพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อใหกิจกรรมที่กระทํานั้นบรรลุถึงผลสําเร็จ

จากความหมายของความพรอมขางตนจึงสรุปไดวา     ความพรอมหมายถึงการที่บุคคลมี
การเตรียมตัวเพื่อตอบสนองตอการกระทําหรือการดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จลุลวง
ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

สวนความหมายของความพรอมในการมีบุตร  ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้
ประภัสสร   อินทรศักดิ์สิทธิ์  (2540: 40)  ไดใหความหมายของความพรอมในการมีบุตร

วาเปนความพรอมดานรางกาย  จิตใจ  และเศรษฐกิจ  ของคูสมรส
เยาวลักษณ  เสรีเสถียร  (2543: 63)  กลาวถึงความพรอมในการมีบุตรวาหมายถึง    การที่

บุคคลประเมินวา   ตนอยูในสภาพที่มีความสมบูรณทั้งดานรางกาย   จิตใจ   และสังคม  มีความ
เหมาะสมที่จะมีบุตร

กนกพร  สุทธิรักษ  (2543: 19)  ไดกลาวถึงความพรอมในการมีบุต รวา  หมายถึงการที่
สามีภรรยาพรอมที่จะเปนบิดามารดา  ภรรยามีการตั้งครรภในเวลาที่เหมาะสม  เปนไปตามที่ทั้งสอง
ฝายไดวางแผนไว

เมย (May 1990, quoted in May and Mahlmeister 1994: 174-175) กลาววา   ความพรอม
ในการมีบุตร  เปนความสามารถของบุคคลในการที่จะปรับตัวเพื่อการทําหนาที่การเปนบิดามารดา
ไดอยางสมบูรณ  ซ่ึงควรจะมีความพรอมทั้งดานรางกายและสังคม  นอกจากนี้  บุคคลแตละบุคคล
จะมีเกณฑในการประเมินความพรอมในการมีบุตรตามบริบทของตน

ดูวอลล  (Duvall 1985, quoted in May and Mahlmeister, 1994: 51-57)  กลาววาครอบครวั
ในระยะเริ่มตนสามีและภรรยาควรเตรียมตัวสําหรับการเปนบิดา  มารดา  ทั้งในดานการเงิน  การหา
ความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภ  การคลอด  และการเลี้ยงดูเด็กรวมถึงการเตรียมตัวในดานรางกายและ
จิตใจ

สรุปไดวา  ความพรอมในการมีบุตร   หมายถึง  การที่สามีและภรรยามีการวางแผนการมี
บุตร  และมีการเตรียมตัวหรือเตรียมความพรอมสําหรับการเปนบิดามารดา  ในดานตาง ๆ  อาทิ
ดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานเศรษฐกิจ
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2. คุณลักษณะของผูท่ีมีความพรอมในการมีบุตร
จุดเริ่มตนของความเปนบิดามารดา     เร่ิมตั้งแตการตัดสิน ใจมีบุตร    กระบวนการชีวิต

ระหวางตั้งครรภจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลสรางจิตสํานึกของความเปนบิดามารดาเกิดขึ้น  เปน
ความรูสึกอยากเลี้ยงดูและทะนุถนอม  ทุมเทความรักและถายทอดทุกสิ่งทุกอยางที่เชื่อวาดีแกบุตร
นับตั้งแตเร่ิมกําเนิดในครรภ  (ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 28)  อันเปนหนาที่ของทั้งบิดาและ
มารดาที่จะชวยใหชีวิตใหมนี้เติบโตอยางมีคุณภาพตอไป  แมวาการมีบุตรจะเปนหนาที่ของสรรพสิ่ง
ที่มีชีวิตเพื่อการรักษาเผาพันธุ  แตการมีบุตรโดยมิไดวางแผน  จะทําใหมีปญหาตอการดํารงชีวิตได
เพราะมนุษยเปนสัตวที่มีพัฒนาการชา  ตองใชเวลาในการดูแลนาน (เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา
ตันติผลาชีวะ, ใน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, บรรณาธิการ
2540: 225)  ดังนั้น  บิดามารดาจึงควรมีการพิจารณาความพรอมของตนเองและมีการวางแผนในการ
มีบุตรรวมกันเสียกอน

การพิจารณาความพรอมในการมีบุตรของคูสมรสในฐานะที่จะเปนบิดามารดาในอนาคต
คูสมรสจึงตองมีการตรวจสอบความพรอมที่สําคัญของตนเอง  ซ่ึงผูที่มีความพรอมในการมีบุตรจะ
ประกอบไปดวยคุณลักษณะตอไปนี้   (Hildebrand 1990: 40)

1. คูสมรสตองมีความเห็นพองตองกันวาเขาพรอมที่จะมีบุตร
2. มีบุตรในเวลาที่เหมาะสมกับที่ไดวางแผนชีวิตไว
3. มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีพอในการที่จะเลี้ยงดูบุตร
4. มีที่อยูอาศัยสําหรับบุตร
5. คูสมรสมีวุฒิภาวะ
6. ผูที่จะเปนมารดามีพัฒนาการของรางกายเจริญเติบโตเต็มที่และมีสุขภาพสมบูรณ
7. ผูที่จะเปนบิดามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ
8. ผูที่จะเปนมารดาตองเลิกพฤติกรรมเสี่ยง        เพื่อปองกันการเกิดอันตรายแกบุตรใน

ครรภ   อาทิ  การสูบบุหร่ี  การเสพยยาเสพติด  การรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม
9. คูสมรสตองตรวจสอบประวัติการเจ็บปวยและการไดรับการรักษาพยาบาล      อันจะ

สงผลตอการเกิดปญหาในการมีบุตร
ซ่ึงการตรวจสอบความพรอมของคูสมรส กอนการมีบุตรดังกลาวไดสอดคลองกับคอกซ

และแคนาดา   (Cox and Canada 1994: 290)   ที่ไดกลาวไวเชนกันวา   ส่ิงหนึ่งของการเปนแบบอยาง
ของครอบครัวที่ดี    คือการที่บุตรสามารถเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ   และมีภาวะสุขภาพที่สมบูรณ
ทั้งนี้จะมีความเปนไปไดตองประกอบดวยส่ิงเหลานี้กอนคือ

1. คูสมรสมีความตองการที่จะมีบุตร
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2. คูสมรสตางมีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ       นําไปสูการใหความรักและความ
ปลอดภัยแกบุตร

3. คูสมรสจะตองมีการจัดการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงดูบุตร
4. คูสมรสสามารถใหโอกาสในการศึกษาที่พอเพียง    สําหรับการเรียนรูทักษะที่จําเปน

ในการใชชีวิตในสังคมไดอยางประสบความสําเร็จแกบุตร
นอกจากนี้เยาวลักษณ  เสรีเสถียร (2543: 63) ไดศึกษาพบวา   คุณลักษณะของผูที่มีความ

พรอมในการมีบุตรนั้นประกอบดวย
1. ความพรอมทางดานรางกาย    คือ    การมีรางกายแข็งแรง   และมารดามีอายุมากกวา

20 ปขึ้นไป
2. ความพรอมทางดานจิตใจและสติปญญา    คือ   มีความตองการที่จะมีบุตร   สามารถ

ใหความรักความอบอุน  มีความเขาใจความตองการของเด็ก  และใสใจใฝรูเร่ืองการเลี้ยงดูบุตร
3. ความพรอมดานสังคม   คือ   การมีฐานะการเงินและมีอาชีพมั่นคง   มีบุคคลที่จะให

การชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร  รวมถึงการไดรับการยอมรับจากบิดามารดาของทั้งสองฝาย
สําหรับความพรอมในการมีบุตรในที่นี้หมายถึง        ความพรอมดานสุขภาพรางกายและ

ความพรอมดานจิตใจของสามีและภรรยา  รวมถึงความพรอมดานฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้  คือ

ความพรอมดานรางกาย        การเตรียมพรอมดานรางกายสําหรับผูเปนมารดานั้นเปนสิ่ง
สําคัญ  ระบบสืบพันธุของผูหญิงตลอดจนโครงสรางของกระดูกจะตองมีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่
เพื่อการเตรียมพรอมสําหรับการตั้งครรภและการเจริญเติบโตของทารกในครรภอยางปลอดภัย  อายุ
เปนสิ่งที่สามารถบอกไดถึงความพรอมดังกลาว  และอายุที่เหมาะสมของผูหญิงในการตั้งครรภควร
จะอยูในชวง  20 – 34  ป (ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2541: 28 ; Hildebrand 1990: 45) เพราะใน
ทางการแพทยกลาวไววา  หากผูหญิงตั้งครรภเมื่ออายุต่ํากวา  20  ปหรือมากกวา  34  ปจะตองไดรับ
การดูแลและระมัดระวังเปนกรณีพิเศษ  เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนแกมารดา
และทารกมากกวาการตั้งครรภในชวงอายุที่เหมาะสม  การเปนอยูที่ดีและการมีสุขภาพดี  จึงเปนสิ่งที่
สําคัญสําหรับผูที่จะเปนมารดา  มารดาตองไมปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเอดส  รวมทั้ง
โรคติดตอสําคัญบางโรคที่จะมีผลกระทบตอมารดาและทารกในครรภ  โดยเฉพาะโรคหัดเยอรมัน
นอกจากนี้บุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสําคัญเทาเทียมกันกับมารดาก็คือผูเปนบิดา  สุขภาพของบิดา
ก็เปนสิ่งจําเปนตอความพรอมในการมีบุตรเชนกัน  เพราะหากรางกายของบิดามีความแข็งแรง
สมบูรณ  เชื้ออสุจิที่จะผสมกับไขของมารดาก็จะแข็งแรงสมบูรณเต็มที่  บุตรที่เกิดจากการปฏิสนธินี้
ก็จะแข็งแรงสมบูรณดวย (พรรณี  แสงชูโต 2545) และนอกจากนี้  บิดาจะตองไมปวยเปนโรคติดตอ
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ทางเพศสัมพันธและเอดส  รวมทั้งไมเปนโรคที่สามารถถายทอดทางพันธุกรรมแกลูก  (ประภัสสร
อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2541: 28 ; Hildebrand 1990: 45)

ความพรอมดานจิตใจ     ปจจัยสําคัญที่สุดของการเปนบิดามารดาที่ดีคือ     บิดามารดาจะ
ตองมีความตองการที่จะมีบุตรอยางแทจริง  การใหกําเนิดทารกไมใชเร่ืองยาก  แตการเปนบิดา
มารดาที่ดี  สามารถเลี้ยงดูบุตรใหมีคุณภาพนั้นเปนสิ่งที่ยากกวา  ดังนั้นบิดามารดาจึงตองมีความ
พรอมดานจิตใจ  เพราะความพรอมดานจิตใจนี้จะทําใหบิดามารดาสามารถเผชิญปญหาและมีความ
อดทนตอการเลี้ยงดูบุตรซึ่งตองใชเวลานานนับสิบป  ความออนแอทั้งรางกายและจิตใจของบุตร  ทํา
ใหบุตรตองการความชวยเหลือประคับประคองจากบิดามารดา  ไมวาจะเปนการดูแลปอนขาวปอน
น้ํา  อาบน้ําแตงตัว  ตองอดหลับอดนอนดูแลบุตรยามที่ตื่นเวลากลางคืนหรือยามเจ็บปวย  บิดา
มารดาจึงตองเสียสละความสุขและผลประโยชนสวนตัวเพื่อดูแลชวยเหลือ  ปกปองคุมครอง  อบรม
ดูแลบุตรใหเติบโตอยางมีคุณภาพ  เพราะฉะนั้นหากบิดามารดาไมมีความพรอมดานจิตใจ  ก็จะทํา
ใหขาดความอดทน  กลัวความลําบาก  ควบคุมอารมณไมไดและไมสามารถเลี้ยงดูบุตรใหดี (พิกุล
เทพพิพิธ 2545)

ความพรอมดานเศรษฐกิจ       จํานวนบุตรที่เพิ่มขึ้นในครอบครัวยอมหมายถึงภาระคาใช
จายที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวดวยเชนกัน  ทั้งนี้คาใชจายที่เพิ่มขึ้นก็เพื่อตอบสนองความตองการของ
สมาชิกในครอบครัวทั้งทางดานอาหาร  เครื่องนุงหม  ส่ิงปกปองอันตราย  การดูแลรักษาพยาบาล
และการศึกษา (Hildebrand 1990: 46)  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  อยางนอยบิดามารดาตองตอบ
สนองความตองการพื้นฐานคือปจจัยส่ีใหแกบุตรได  เด็กที่เกิดมาทามกลางความยากจนยอมเสีย
เปรียบในโอกาสของความมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณมาตั้งแตตน (เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา
ตันติผลาชีวะ, ใน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, บรรณาธิการ
2540: 226) ดังนั้นสามีภรรยาจึงตองคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจใหดีกอนการมีบุตร  เพราะหาก
ฐานะทางเศรษฐกิจไมดีจะสงผลใหมีขอจํากัดตามมาอีกมากมายในการอบรมเลี้ยงดูบุตร  อีกทั้ง
ปญหาดานการเงินยังสงผลกระทบตอรางกายและจิตใจของบิดามารดารวมถึงบุตรตามมาอีกดวย

ดังนั้น    คุณลักษณะที่ดีของผูที่มีความพรอมในการมีบุตร   จึงตองเปนผูที่มีการวางแผน
และเตรียมความพรอมกอนลวงหนา  ทั้งดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  รวมถึงดานเศรษฐกิจ  เพราะ
จะเปนพื้นฐานของการสรางครอบครัวที่ดีและมีความสุขสมบูรณตอไป

3.     ความสําคัญของความพรอมในการมีบุตร
กลาวไดวา  การมีบุตรยอมขึ้นอยูกับความพรอมของคูส มรส    และคูสมรสเทานั้นที่จะ

เปนผูพิจารณาถึงความพรอมของตนและตระหนักวาตนจะมีความพรอมหรือไมอยางไร โดยคูสมรส
ตองมีการวางแผนไวลวงหนาวา  ตนควรจะมีบุตรในชวงเวลาใดของชีวิต  เมื่อมีก า รวางแผนการมี
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บุตร  ส่ิงที่คูสมรสตองพิจารณาเปนขอแรกคือ  เขาตองการที่จะมีบุตรจริงหรือไม  แลวส่ิงที่จะตอง
พิจารณาถึงความพรอมในการมีบุตรอันเกี่ยวเนื่องกันอื่น ๆ ก็จะตามมา  อาทิ  คูสมรสตองการเวลา
สําหรับการใชชีวิตคูกันตามลําพังนานเทาใด  และตองการเวลาเทาใดในการสรางหลักฐานอันมั่นคง
ใหกับครอบครัว  คูสมรสยังตองการศึกษาเพิ่มเติมหรือตองการที่จะหารายไดเพิ่มเติมอีกหรือไม  คู
สมรสพรอมที่จะใหการดูแลเอาใจใสและใหความรักแกบตุรตามที่เขาตองการหรือไม  คูสมรส
สามารถที่จะจัดซื้อ  จัดหาอาหาร  เสื้อผาเครื่องนุงหม  และใหการศึกษาแกบุตรไดอยางเพียงพอหรือ
ไม  และคูสมรสสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตไปสูการเปนบิดามารดาที่ดีไดหรือไม การที่
ตองพิจารณาถึงสิ่งเหลานี้เพราะ  การเลี้ยงดูบุตรหมายถึงภาระรับผิดชอบที่ยาวนานของบิดามารดา
ซ่ึงสวนใหญจะใชเวลาในราว  18-20  ปหรือมากกวา  การเปนบิดามารดาไมใชเปนโอกาสเพียงครั้ง
เดียวแตหมายถึงจะตองเปนไปตลอดชีวิต  สามีภรรยาสามารถหยาขาดจากกันไดแตความเปนบิดา
มารดาและบุตรไมสามารถตัดขาดจากกันได  อีกทั้งบุตรยังสามารถเรียกรองสิ่งตาง ๆ ที่ตองการจาก
บิดามารดาไดตลอดเวลาจนแมเมื่อเติบโตเปนผูใหญแลวก็ตาม  ส่ิงที่บิดามารดาตองตระหนักก็คือ
การมีบุตรนั้นบิดามารดาจะตองเปนผูใหมิใชเปนผูรับ  และบิดามารดาจะตองสามารถเลี้ยงดูบุตรได
อยางมีคุณภาพโดยไมคิดวาเปนการยากลําบาก  กอใหเกิดความวิตกกังวลหรือเปนการทําลายการ
ดําเนินชีวิตคูของตนแตอยางใด  ดังนั้น  การวางแผนการมีบุตรและการเตรียมความพรอมในการมี
บุตร  จึงเปนสิ่งสําคัญในการที่จะนําไปสูการสรางครอบครัวที่มีคุณภาพตอไป (Cox and Canada
1994: 291-292)

ภารดี  ชาญสมร (2544: 8) กลาววา   การวางแผนการตั้งครรภอยางมีคุณภาพ  จะเปนการ
ปองกันปญหาการตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคและไมพรอมที่จะมีบุตร  โดยสามารถปองกันโรค
ติดตอและโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม  ลดความวิตกกังวลและภาระคาใชจายของผูเปนบิดามารดา
ตอความไมแข็งแรงของทารกภายหลังคลอด  ตลอดจนปองกันปญหาการยุติการตั้งครรภดวยการทํา
แทงจากสาเหตุของการเจ็บปวยหรือความไมตองการบุตร

นอกจากนี้  การวางแผนในการมีบุตร   ยังมีประโยชนสําหรับคูสมรสที่เพิ่งแตงงาน  ไดมี
การปรับตัวเพื่ออยูรวมกันกอน   หรือคูส มรสที่มีบุตรแลวไดเวนระยะการมีบุตร   ทําใหมารดามี
สุขภาพดี  คูสมรสสามารถดูแลครอบครัวไดเต็มที่  มีโอกาสสรางฐานะที่มั่นคง  มีความเปนอยูที่ดี
บุตรก็จะไดรับการเลี้ยงดูที่ดี  ไดรับความรักความอบอุนอยางเพียงพอ  และมีโอกาสไดรับการศึกษา
ที่สูง (กรมสุขภาพจิต 2546)  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือเปนพื้นฐานที่ดีในการปองกันการเกิดปญหาครอบครัว
ในอนาคต

ดังนั้นความพรอมในการมีบุตร    จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง    ตอการผลิตสมาชิกใหมของ
ครอบครัวใหเปนผูมีสุขภาพดี  และเปนการวางรากฐานในการสรางครอบครัวที่มีคุณภาพตอไป
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4.     การเตรียมความพรอมในการมีบุตร
การเตรียมความพรอมในการมีบุตร  ในที่นี้หมายรวมถึง   การวางแผนการมีบุตรและการ

เตรียมการในการมีบุตร  ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมอันครอบคลุมในเรื่องสุขภาพรางกาย จิตใจ  และ
เศรษฐกิจ

การวางแผนการมีบุตร  หมายถึง  การวางแผนเกี่ยวกับชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มมีบุตร
คนแรก  หรือระยะหางของการมีบุตร  รวมถึงจํานวนบุตรที่ตองการ (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 2526:
249, อางถึงใน เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2543: 60)  การวางแผนการมีบุตรจึงจัดไดวาเปนสวนหนึ่ง
ของการวางแผนครอบครัว  ซ่ึงการวางแผนครอบครัว  หมายถึง  การที่คูสมรสวางแผนไวลวงหนา
วาพรอมที่จะมีบุตรเมื่อใด  มีบุตรกี่คน  หางกันกี่ป  โดยที่ใหมารดาและบุตรที่เกิดมานั้นมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรงสมบูรณ   สุขภาพจิตดี   และอยูในภาวะซึ่ ง ผูเปนบิดามารดาสามารถใหการศึกษา
อบรมและเลี้ยงดูจนเติบโต  มีอาชีพ  การงานมั่นคง  และเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตอไป
(กรมสุขภาพจิต 2546)

โครงการวางแผนครอบครัวแหงชาติ   ไดกําหนดแบบแผนการมีบุต รที่เหมาะสมของ
ครอบครัวไทย  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดในสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปจจุบัน  ตลอดจนเกิดผลดีตอสุขภาพอนามัยของมารดาและทารก  ดังนี้คือ แตละครอบครัวมีบุตร
ไมเกินสองคน  บุตรคนแรกและคนที่สองควรหางกันอยางนอย 3 ป และมารดามีบุตรคนแรกเมื่อ
อายุมากกวา 20 ป (เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2543: 60)

ดังนั้น     การวางแผนการมีบุตรจึงถือเปนสวนหนึ่งของการวางแผนครอบครัว    ซ่ึงสามี
ภรรยาวางแผนรวมกันไวลวงหนา  วาจะมีบุตรคนแรกเมื่อใดหรือจะเวนระยะหางการมีบุตรเทาใด
และจะมีจํานวนบุตรเทาใด  เพื่อใหเหมาะสมกับการดํารงอยูของครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจ
ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร  และสุขภาพของมารดาและทารก  การวางแผนการมีบุตรจึงเปนสิ่ง
ที่คูสมรสควรปฏิบัติทุกครั้งที่ตองการมีบุตร  ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดตอสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
และทารกในครรภ และเปนการปองกันปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมาอีกดวย

สําหรับการเตรียมความพรอมในการมีบุตรนั้น   จะกลาวถึงการเตรียมความพรอมที่เกี่ยว
กับดานสุขภาพรางกายและจิตใจ  รวมถึงดานเศรษฐกิจเปนสําคัญ   ดังนี้

การเตรียมความพรอมดานรางกาย  เปนสิ่งจําเปนมากสําหรับผูที่จะเปนบิดามารดา  กอน
ที่จะมีบุตร    บิดามารดาควรตรวจสุขภาพเสียกอนวารางกายพรอมหรือยังสําหรับการใหกําเนิดทารก
รางกายมีความแข็งแรงสมบูรณหรือไม    มีโรคประจําตัว   โรคทางกรรมพันธุ   โรคติดตอที่สามารถ
ถา ยทอดติดตอไปยังบุตรไดหรือไม   เพราะบิดามารดาทุกคนยอมไมตองการใหบุตรของตนเกิดมา
ไมสมประกอบ  พิการ  หรือมีโรคทางกรรมพันธุ  (กรมสุขภาพจิต  2546)  โดยในที่นี้จะกลาวถึงการ
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เตรียมพรอมของบิดา  ซ่ึงตองปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสุขภาพรางกายทุกระบบอยางละเอียด    ถาเปนไปไดควรใชเวลาตรวจอยางไม

รีบรอน  คอย ๆ ตรวจไปทีละอยาง (ไอเซนเบอรก, เมอรคอฟ และฮาทอะเวย 2544: 575) เพื่อดูความ
แข็งแรงสมบูรณทั่วไปของรางกาย  และตรวจหาวามีโรคอันตราย  โรคติดตอ  โรคทางกรรมพันธุ
หรือไม  หากเปนโรคใดโรคหนึ่ง  แพทยตองพิจารณาวาสมควรจะมีบุตรหรือไม  ตองไดรับการ
รักษากอนหรือไม  (กรมสุขภาพจติ 2546)

2. ดูแลสุขภาพของตนเอง  ภาวะสุขภาพของสามีจะมีผลกระทบตอตัวเชื้ออสุจิ  ถาสามี
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  เชื้ออสุจิจะเปนเชื้อที่แข็งแรงและใหการปฏิสนธิตามตองการได  สามี
ควรดูแลสุขภาพตนเองใหสมบูรณแข็งแรง  ดวยการปรับเปลี่ยนนิสัยการบริโภคที่ไมเหมาะสม  และ
เลือกรับประทานอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย  ออกกําลังกายโดยสม่ําเสมอ  หลีกเลี่ยงการใช
สารเสพติดทุกชนิด  เชน  บุหร่ี  เหลา  ยาเสพติด  กาแฟ  และพักผอนใหเพียงพอ  (ไอเซนเบอรก,
เมอรคอฟ และฮาทอะเวย 2544: 577)

3. ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวแกภรรยากอนการตั้งครรภ   และหรือพาภรรยาไปรับการ
ตรวจรางกายเชนเดียวกัน  รวมถึงการเลือกสูติแพทยและสถานพยาบาลที่จะดูแลขณะตั้งครรภและ
คลอดบุตร

การเตรียมความพรอมดานจิตใจ   ผูที่เปนสามีจะตองมีการตระเตรียมดานสุขภาพจิตเชน
เดียวกับหญิงตั้งครรภ  เพราะจะตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง  ตลอดจนเปนผูใกลชิดที่จะ
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ของภรรยาขณะตั้งครรภ  และจะตองมีสวนรวมใน
การดแูลภรรยาขณะตั้งครรภและเลี้ยงดูบุตรที่จะเกิดมาในอนาคต  ดังนั้นการเตรียมสุขภาพจิตของ
สามี  (กรมสุขภาพจิต 2546)  ไดแก

1. ตองการที่จะมีบุตรอยางแทจริง  เต็มใจที่จะเล้ียงดูบุตรและชื่นชมบุตร
2. มีความรักใหทั้งภรรยาและบุตรในครรภ
3. มีจิตใจและอารมณมั่นคง  อดทน  มีเหตุผล  และรูจักผอนหนักผอนเบา
การเตรียมความพรอมดานเศรษฐกิจ      สามีเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดและเปนบุคคลที่ชวย

เหลือครอบครัวทางดานเศรษฐกิจ  เปนกําลังสําคัญในการหาเลี้ยงครอบครัว  แมสังคมจะเปลี่ยนไป
จากอดีตแลวก็ตาม  แตบทบาทการเปนผูหาเลี้ยงครอบครัวของสามีก็มิไดลดนอยลงกวาเดิม ในระยะ
ที่จะเริ่มมีบุตรนั้น  การใชจายภายในครอบครัวจะเพิ่มขึ้น  นับตั้งแตเร่ิมตั้งครรภ  ไดแก  คาใชจาย
สําหรับการฝากครรภ  การบํารุงครรภ  การคลอด  การจัดเตรียมสถานที่อยูสําหรับบุตรและสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ สําหรับบุตร  เปนตน  ดังนั้นสามีจึงตองมีการเตรียมพรอมดานเศรษฐกิจ (เยาวลักษณ
แฉขุนทด 2539: 23-24)  ดังนี้
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1. เก็บออมเงินไวเปนเงินสํารองสําหรับเปนคาใชจายในการตั้งครรภ      การคลอดบุตร
และการเลี้ยงดูบุตร  ดวยการเก็บจากรายไดประจําหรือการทํางานพิเศษเพื่อหารายไดเพิ่ม

2. ลดรายจายที่ฟุมเฟอยลง  เชน  การใชจายในการเที่ยวเตรคบหาสมาคมกับเพื่อน
3. จัดเตรียมจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชที่จําเปนและเพื่ออํานวยความสะดวก  แกภรรยาขณะ

ตั้งครรภ  คลอด  และสําหรับบุตร

5.     ความพรอมในการมีบุตรกับการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
การตั้งครรภ   มิไดกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณแกหญิงตั้งครรภเพียง

ฝายเดียว  ผูที่กําลังจะเปนบิดาหรือสามีก็อาจประสบภาวะเครียดทางจิตใจดวย  เพราะตองเปลี่ยน
แปลงบทบาทจากสามีไปเปนบิดาหรือจากบิดาของบุตรคนเดียวไปเปนบิดาของบุตรสองคนหรือ
มากกวา  ตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น  ทั้งยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยาและทารก
ในครรภ  ส่ิงเหลานี้จะกอใหเกิดความเครียดและความวิตกกังวลมากขึ้น  หากคูสมรสยังไมพรอมจะ
มีบุตรหรือไมไดวางแผนการมีบุตร  (สถาบันพระบรมราชชนก 2540:  126)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ใน
สภาพสังคมไทยปจจุบันที่ลักษณะครอบครัวไดเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้น  สมาชิกในครอบครัวที่เคยประกอบไปดวย  ปู  ยา  ตา  ยาย  และญาติพี่นองที่คอยใหความชวย
เหลือเกื้อกูลก็ไมมีเชนเดิม  สามีจึงมีความสําคัญตอหญิงตั้งครรภมาก  เพราะจะตองเปนผูดูแลหญิง
ตั้งครรภและจะตองรวมกันรับผิดชอบอบรมเลี้ยงดูบุตรเมื่อคลอดตอไป  ดังนั้น  อาจสรุปไดวาความ
พรอมที่จะมีบุตรคือการวางแผนที่จะมีบุตร  การเตรียมการดานตาง ๆ กอนมีบุตรทั้งดานสุขภาพและ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการที่จะมีบุตร เนื่องจากสามีเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยาง
มากในการใหความชวยเหลือประคับประคองหญิงตั้งครรภทั้งในดานสุขภาพรางกาย  จิตใจและ
เศรษฐกิจ  ถาสามีมีความตองการบุตรจะทําใหมีความสนใจเอาใจใสดูแลหญิงตั้งครรภมากกวาสามี
ที่รูสึกเฉย ๆ หรือไมตองการที่จะมีบุตร  (เกสรา  ศรีพิชญาการ  และยุพิน  เพียรมงคล 2538: 43)
เพราะนอกจากจะสงผลดีตอสุขภาพทั้งกายและใจของภรรยาแลวยังสงผลดีตอทารกในครรภซ่ึงเปน
บุตรที่ตองการอีกดวย  ในทางตรงกันขามหากสามีไมตองการมีบุตร  ไมพรอมที่จะมีบุตร  รวมถึงไม
มีการวางแผนที่จะมีบุตร  ยอมไมสนใจหรือใสใจตอสุขภาพในขณะตั้งครรภของภรรยา

6.     งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพรอมในการมีบุตร
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพรอมในการมีบุตรที่ศึกษาโดยตรงในสามีของหญิงตั้งครรภ

นั้นพบนอยมาก   สวนใหญพบวาเปนการศึกษาในหญิงตั้งครรภ   แตทั้งนี้   ความพรอมในการมีบุตร
ไมวาจะเปนการวางแผนในการมีบุตร  การเตรียมความพรอมดานสุขภาพและดานเศรษฐกิจ  มักเกิด
ขึ้นจากทั้งสามีและภรรยาวางแผนและเตรียมความพรอมรวมกัน     เนื่องจากเปนสิ่งที่ตองรับผิดชอบ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



82

รวมกัน  จึงนํางานวิจัยที่ศึกษาในหญิงตั้งครรภมาพิจารณาเปนแนวทางรวมดวย  ดังนี้
ปรียารัตน   ศักดิ์ณรงค (2534) ไดทําการศึกษาการรับรูบทบาทการเปนบิดาของสามีที่พา

ภรรยาครรภแรกมาฝากครรภ  ศึกษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ผลการศึกษาพบวา  การมีบุตรเมื่อ
บิดามารดามีความตองการและความพรอม  จะเปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหสามีสนใจในเรื่องการปรับ
ตัวตอการเปนบิดาในขณะภรรยาตั้งครรภ

เกสรา  ศรีพิชญาการ และยุพิน  เพียรมงคล (2538: 43) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยบางประการที่
มีผลตอพัฒนกิจของหญิงตั้งครรภ  ในกลุมตัวอยางหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภ  32  สัปดาหขึ้นไป
และมารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  จํานวน  250  ราย  พบวา  กลุมตัวอยางที่คู
สมรสมีความตองการมีบุตร  มีคะแนนพัฒนกิจโดยรวมมากกวากลุมตัวอยางที่คูสมรสมีความรูสึก
เฉย ๆ ตอการมีบุตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

มยุรี  นิรัตธราดร  (2539: 88)  ศึกษาถึง การรับรูประโยชน     การรับรูอุปสรรคของการ
สงเสริมสุขภาพ  และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน  พบวา  การวางแผนการมี
บุตรมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน  แตไม
สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุนได

ฤดี  ปุงบางกระดี่  (2540: 86)  ไดศึกษาถึง   การรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุน  พบวา  ความตั้งใจในการมีบุตรมีความสัมพันธกับการดูแลตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

อุนจิตต   บุญสม  (2540: 56)  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
พบวา  กลุมตัวอยางที่มีการวางแผนการตั้งครรภและไมมีการวางแผนการตั้งครรภมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพโดยรวมไมแตกตางกัน

ประภัสสร   อินทรศักดิ์สิทธิ์   (2540)   ทําการศึกษาการมีสวนรวมของสามีในการดูแล
ภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอด  พบวา  คูสมรสที่มีความพรอมในการมีบุตรมาก  สามีจะมีสวน
รวมในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอดมากกวาคูสมรสที่มีความพรอมในการมีบุตรนอย
กวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

นิศารัตน  โหโก (2540: บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคม
ความผูกพันระหวางบิดาและบุตร  และปจจัยสวนบุคคลกับการปรับบทบาทการเปนบิดาของผูที่เปน
บิดาครั้งแรก  พบวา  ความพรอมในการมีบุตรมีความสัมพันธกับการปรับบทบาทการเปนบิดาของผู
ที่เปนบิดาครั้งแรก

รภีพร   ประกอบทรัพย   (2541: 81)   ศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมจากสามี    การ
สนับสนุนทางสังคมจากมารดา   และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน  พบวา  การ
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วางแผนการตั้งครรภมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน  
แตไมสามารถทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุนได

สมจิตร  สิทธิวงศ (2541) ศึกษาถึงพัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ พบวา สามี
ที่ตองการมีบุตร  จะมีสวนรวมในการตั้งครรภของภรรยา  โดยใหความสนใจคอยดูแลเอาใจใส
ภรรยาและทารกในครรภ   แตถาสามีไมตองการที่จะมีบุตร   จะรูสึกไมสบายใจ   กังวลใจ    เมื่อรูวา
ภรรยาตั้งครรภ  และไมยอมรับการตั้งครรภของภรรยาและทารกในครรภ

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนชี้ใหเห็นวา        สามีที่มีความ
พรอมในการมีบุตร  จะมีการปรับตัวตอการเปนบิดาที่ดี  ยอมรับการตั้งครรภของภรรยา  สนใจและ
เอาใจใสในการดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภรวมถึงทารกในครรภ  ดังนั้น  ความพรอมในการมี
บุตร  จึงเปนปจจัยสนับสนุนที่ สําคัญ ตอการมีสวนรวมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ      เมื่อจําแนกตามขอ

มูลพื้นฐานของสามี  ไดแก  รายไดของครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส
ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย  ซ่ึงขอมูล พื้น ฐานเหลานี้นาจะเปนปจจัยที่ทําใหสามีมี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภแตกตางกัน  ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. รายไดของครอบครัว
ในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ       ครอบครัวมีความจําเปนตองใชจายเงินมากขึ้นกวาเดิมเพื่อ

การสงเสริมสุขภาพภรรยาและทารกในครรภ  ตลอดจนเพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ  ไดแก  คาใช
จายในการขอรับบริการทางการแพทย  เชน  การฝากครรภเพื่อความปลอดภัยทั้งในระยะตั้งครรภ
และระยะคลอดของภรรยาและทารกในครรภ  คาใชจายในการบํารุงครรภ  เชน  การจัดหาอาหารที่
เปนประโยชน  คาใชจายในการจัด เตรียมของใชสําหรับบุตรที่จะเกิดมา  เปนตน  (เยาวลักษณ
เสรีเสถียร 2543: 68)  ดังนั้น  รายไดจึงเปนแหลงประโยชนอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของบุคคล  และทําใหชีวิตความเปนอยูของบุคคลดีขึ้น  (กิตินันท  สิทธิชัย
2540: 68)  ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง  มีรายไดเพียงพอสําหรับการใชจาย  ก็จะเอื้อ
อํานวยใหสามีมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไดมากขึ้น  เพราะจะทําให
ภรรยาไดรับการดูแลเรื่องโภชนาการอยางเพียงพอ  เขาถึงบริการทางการแพทยอยางเหมาะสม  รวม
ถึงสามารถจัดหาสิ่งของเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ ในระหวางตั้งครรภไดมาก  นอก
จากนี้สามียังมีเวลาวางใหแกภรรยา  เพราะไมตองใชเวลาและมุงความสนใจไปในการประกอบ
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อาชีพเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว  สวนสามีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา  สามียอมมองขามและ
ไมคํานึงถึงการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภเทาใดนัก  ทั้งนี้เพราะจะมุงความสนใจไปในการ
หาเลี้ยงชีพเพื่อความอยูรอดของตนและครอบครัวมากกวา  ประกอบกับรายไดที่มีอยูหรือที่หามาได
อาจจะไมเพียงพอตอการแสวงหาสิ่งของและบรกิารเพือ่บาํบดัหรือบํารุงสุขภาพได (สุมิตตา  สวางทุกข
2539: 31) สําหรับงานวจิยัที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของรายไดของครอบครัวกับการสงเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ  สวนใหญพบในกรณีหญิงตั้งครรภเปนผูปฏิบัติเอง  มีสวนนอยที่สามีเปนผูมี
สวนรวมในการสงเสริมสุขภาพของภรรยาขณะตั้งครรภ  ดังนี้

ปรียารัตน   ศักดิ์ณรงค    (2534: 72)     ศึกษาถึงการรับรูบทบาทบิดาของสามีที่พาภรรยา
ครรภแรกมาฝากครรภ  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  พบวา  รายไดของครอบครัวที่แตกตางกันมิได
ทําใหการรับรูบทบาทการเปนบิดาแตกตางกัน

นิศารัตน   โหโก    (2540: 52)     ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสงัคม
ความสัมพันธระหวางบิดาและบุตร  และปจจัยสวนบุคคลกับการปรับบทบาทการเปนบิดาของผูที่
เปนบิดาครั้งแรก  พบวารายไดเฉลี่ยของครอบครัวมีความสัมพันธกับการปรับบทบาทการเปนบิดา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์  (2540: 88)  ศึกษาการมีสวนรวมของสามีในการดูแลภรรยา
ระหวางตั้งครรภและคลอด  ผลการศึกษาพบวารายไดสามีมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวม
ของสามีในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอด

จารุวรรณ   ชุปวา   (2541: 68)   ศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   สัมพันธภาพ
ระหวางคูสมรส  และการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรสมารดาวัยรุน  พบวา  รายไดเฉลี่ย
ของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรสมารดาวัยรุน

แมวาการศึกษาวิจัยดังกลาว  จะยังมีผลการศึกษาที่ขัดแยงกัน   แตรายไดของครอบครัวก็
ยังคงเปนปจจัยที่นาสนใจ  ซ่ึง อ าจจะทําใหสามีมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภแตกตางกัน

2. ลักษณะของครอบครัว
ครอบครัวเปนกลุมสังคมที่กําหนดโดยลักษณะของการอยูรวมชายคาเดยีวกัน    มีความ

รับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจและสืบตอเผาพันธุรวมกัน (เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2543: 69) ลักษณะ
ครอบครัวสามารถแบงออกตามโครงสรางได 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ  ครอบครัวเดี่ยว (nuclear family)
ซ่ึงหมายถึง  ครอบครัวที่ประกอบดวยชายและหญิงอาศัยอยูรวมกันและรวมถึงบุตรของเขาทั้งสอง
ดวยและครอบครัวขยาย (extened family) ซ่ึงหมายถึงครอบครัวที่ประกอบดวยสมาชิกอยางนอย
สามรุนอาศัยอยูรวมกัน  ไดแก  ปูยาตายาย  พอแม  ลูก ๆ  และญาติพี่นอ ง คนอื่น ๆ อีก  (ชุษณะ
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รุงปจฉิม 2545: 73) โดยครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายนี้  จะชี้ใหเห็นถึงจํานวนสมาชิกโดย
ประมาณของครอบครัวแตละแบบ  ครอบครัวเดี่ยวจะมีสมาชิกในครัวเรือนนอยกวาครอบครัวขยาย
และจํานวนสมาชิกของครอบครัวแตละแบบมักจะแสดงถึงขนาดของเครือขายทางสังคม  ซ่ึงจะ
ครอบคลุมความกวางขวางของความสัมพันธระหวางบุคคลที่จ ะพึ่งพาอาศัยกันได (ประภัสสร
อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 27)    คูสมรสที่แยกครอบครัวไปอยูตามลําพังเปนครอบครัวเดี่ยว   จะมีการ
พึ่งพาตนเองสูงและมีอิสระเสรีในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ แตจะมีความเหินหางจากบดิามารดาและ
ญาติพี่นองของทั้งสองฝาย   ดังนั้นบทบาทของสามีจึงตองมีเพิ่มมากขึ้น   ในการที่จะเปนผูสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ทั้งดานการดูแลเอาใจใสชวยเหลือในเรื่องอาหาร  การพักผอน  การ
ออกกําลังกาย  การแบงเบาภาระงานบาน  การใหกําลังใจ  การเปนที่ปรึกษาและรวมตัดสินใจใน
เร่ืองตาง ๆ กับภรรยา  ตางจากคูสมรสที่อาศัยอยูในครอบครัวขยายซ่ึงเปนรูปแบบเครือขายทาง
สังคมที่มีความเกี่ยวพันสูง  โดยจะทําใหสามีและภรรยามีชองทางในการไดรับความชวยเหลือดาน
ตาง ๆ ทั้งดานสิ่งของ  การเงิน  แรงงาน  การเปนกําลังใจ  การใหขอมูลขาวสาร ตลอดจนคําแนะนํา
ตาง ๆ (สุมิตตา  สวางทุกข 2539: 32 ; ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธ 2540: 28) มากกวาคูสมรสใน
ครอบครัวเดี่ยว  โดยเฉพาะจากบิดามารดาของฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายที่เคยมีประสบการณ
ในดานนี้มากอน  เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวขยายมีชวงเวลาในการพบปะสัมพันธกันไดงายและ
บอยครั้งกวา  นั่นหมายถึงวา  โอกาสในการใหความชวยเหลือดูแลภรรยาขณะตั้งครรภจากสามีใน
ครอบครัวขยายยอมนอยกวาสามีในครอบครัวเดี่ยว  แตหากมองในอีกแงหนึ่งจะพบวา  สามีใน
ครอบครัวขยายอาจไดรับการสนับสนุนในดานตาง ๆ จากบิดามารดา  และญาติพี่นองของตนเอง
ของภรรยา  หรือทั้งสองฝาย  จนทําใหเกิดความมั่นใจและสามารถดูแลภรรยาขณะตั้งครรภไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมและตอเนื่องมากกวาสามีที่เปนสมาชิกของครอบครัวเดี่ยวก็ยอมเปนได  ดังนั้น
ลักษณะของครอบครัวจึงเปนปจจัยที่บงชี้ถึงพฤติกรรมของสามีในการมีสวนรวมสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง  สําหรับการศึกษาวิจัยที่สะทอนใหเห็นถึงความ
สัมพันธของลักษณะครอบครัวกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภนั้น  
พบนอยมากแตพบที่ใกลเคียงกันดังนี้

ปรียารัตน    ศักดิ์ณรงค    (2534: 72)    ศึกษาถึงการรับรูบทบาทบิดาของสามีที่พาภรรยา
ครรภแรกมาฝากครรภ  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  พบวา  ลักษณะของครอบครัวที่แตกตางกันการ
รับรูบทบาทบิดาในการตั้งครรภแรกของภรรยาไมแตกตางกัน

ประภัสสร   อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540: 80) ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสามใีนการดูแล
ภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอด  พบวา  ความสัมพันธระหวางรูปแบบครัวเรือนกับการมีสวนรวม
ของสามีในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภและคลอดไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว   โดยคูสมรสที่มี
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ลักษณะครัวเรือนเดี่ยวและครัวเรือนขยาย  สามีมีสวนรวมในการดูแลภรรยาไมแตกตางกัน
จารุวรรณ   ชุปวา   (2541: 69)   ศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   สัมพันธภาพ

ระหวางคูสมรส  และการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรสมารดาวัยรุน  พบวา  ลักษณะของ
ครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรสมารดาวัยรุน

ระพีพรรณ   พันธุรัตน   (2542: 87)   ศึกษาการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในครัวเรือน
ของชายไทย  พบวา  จํานวนสมาชิกในบานมีความสัมพันธกับระดับการทํากิจกรรมในครัวเรือนของ
สามีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ลักษณะของครอบครัว    จึงเปนขอมูลพื้นฐานที่นาศึกษาวา    มีผลตอพฤติกรรมของสามี
ในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภดวยอีกปจจัยหนึ่งหรือไม

3. ระยะเวลาการสมรส
ระยะเวลาการสมรส  เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ทั้งนี้เพราะสภาวะของครอบครัวและของสมาชิกในครอบครัวเปนสภาวะที่มิไดอยูนิ่ง (static)  แต
เปนภาวะพลวัต (Dynamic) ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และการเปลี่ยนแปลงนี้มิใชเฉพาะแตเร่ืองของ
ความเปลี่ยนแปลงในดานจํานวนสมาชิกในครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงตามวัยของสมาชิกใน
ครอบครัวเทานั้น  แตหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงคานิยม  เจตคติ  แนวคิด  ความสามารถ ทักษะ
ความรู  ที่เกิดจากการมีประสบการณเพิ่มขึ้นของสมาชิกแตละคนในครอบครัว (สายสุรี จุติกุล, ใน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, บรรณาธิการ 2540: 21-22) รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางคูสมรสดวย  (พนมวรรณ แสนสุข 2542: 10)  เพราะเมื่อ
ครอบครัวมีการพัฒนารูปแบบไปตามขั้นตอนตาง ๆ ของวัฏจักรครอบครัว  แตละขั้นตอนจะตอง
อาศัยการปรับตัวเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก  ทั้งความสัมพันธระหวางสามีภรรยา
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร  ซ่ึงรูปแบบความสัมพันธดังกลาวจะแปรผันไปตาม
สถานะของครอบครัวและระยะเวลา    รวมถึงวุฒิภ าวะของคนในครอบครัวดวย    (พรรณทิพย
ศิริวรรณบุศย 2538: 5, อางถึงใน ระพีพรรณ พันธุรัตน 2542: 13)

ระยะเวลาที่คูสมรสอยูรวมกันฉันสามีภรรยา มีความสัมพันธกับสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตสมรส  ซ่ึงสมัพันธภาพอาจเกิดขึ้นไดทั้งดานบวกและดานลบ  โดยที่ระยะเวลาการสมรสนาจะมี
ความสัมพันธเชิงลบกับความไมมั่นคงในชีวิตสมรส (ศรีทับทิม  พานิชพันธ 2545: 172) จากผลการ
ศึกษาของม็อตและมัวร (Mott and Moore 1979: 172, อางถึงใน ศรีทับทิม  พานิชพันธ 2545: 173)
พบวา  ระยะเวลาสมรสปานกลางมีความสัมพันธสูงสุดกับความนาจะเปนของการสิ้นสุดชีวิตสมรส
กลาวคือในชวง  2  ปแรกของการสมรส  การหยารางและแยกกันอยูจะไมมากนักเชนเดียวกับระยะ
เวลาการสมรสที่เขาสูปที่ 5 และปที่ 6  แตในชวงปที่ 3 และปที่ 4  ความนาจะเปนของการหยาราง
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หรือแยกกันอยูจะมีสูงสุด  สอดคลองกับโชเอน (Schoen 1975: 548, อางถึงใน ศรีทับทิม  พานิชพันธ
2545: 173) ที่พบวาอัตราการหยารางสูงสุดในเพศชายจะอยูที่ระยะเวลาสมรส  3  ป  และเพศหญิงอยู
ที่  4  ป  เมื่อระยะเวลาสมรสเพิ่มขึ้น  อัตราการหยารางจะลดลงตามลําดับ  รวมถึงการศึกษาของ
นิตยา  พิริยะธรรมวงศ (2533: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางประชากร  เศรษฐกิจและ
สังคมระหวางผูหยารางและผูไมหยาราง  พบวา  ผูหยารางมีจํานวนปสมรสมัธยฐานเฉลี่ยต่ํากวาผูไม
หยารางและครึ่งหนึ่งของผูที่หยารางมีจํานวนปสมรสต่ํากวา  5  ป   นอกจากนี้  ณัฐไชย  ตันติสุข
(ม.ป.ป., อางถึงใน บุศรินทร  คลองพยาบาล 2542: 57)  ไดกลาววา  คูสามีภรรยาที่มีระยะเวลาการ
อยูดวยกันนาน  จะเปนผูที่มีการปรับตัวไดดี  โดยเฉพาะผูที่ผานชวงระยะเวลา  7  ปแรกของการอยู
ดวยกันฉันสามีภรรยา  ดังนั้นชวงระยะเวลาการสมรสจึงนาจะมีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของภรรยาขณะตั้งครรภ

ในระยะแรกของการสมรส  เปนระยะที่คูสมรสมีการปรับตัวเขาหากัน     ตองมีการสราง
ความพึงพอใจในสัมพันธภาพระหวางบุคคลสองคนที่ใชชีวิตอยูรวมกัน  ใหความรักความเอาใจใส
ตอกัน  เมื่อภรรยาตั้งครรภ  สามียอมมีความกระตือรือรน  ใหความสนใจเอาใจใสดูแลในสุขภาพทั้ง
กายและใจของภรรยามากกวาสามีที่ระยะเวลาการสมรสยาวนานกวา  หรือมองในอีกแงมุมหนึ่ง  คู
สมรสที่มีระยะเวลาการสมรสสั้นก็จะตองมีภาระหนาที่ในการสรางครอบครัวใหเปนปกแผน 
(พิทักษ  คูเจริญถาวร 2539: 28) ดังนั้น  การใหการดูแลสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภยอมมี
ความเปนไปไดนอยกวาสามีที่มีระยะเวลาการสมรสยาวนานกวาซึ่งมีฐานะของครอบครัวเปนปก
แผนแลวอีกทั้งมีการปรับตัวระหวางสามีภรรยาไดดี  และมีอัตราการหยารางนอยกวา  สวนงานวิจัย
ที่สะทอนถึงระยะเวลาสมรสกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภโดยตรงนั้น  เทาที่ผูวจิัยทํา
การศึกษาทบทวน  พบงานวิจัยที่ใกลเคียงดังนี้

ประภัสสร    อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540: 87) ทําการศึกษาการมีสวนรวมของสามีในการดูแล
ภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอด  พบวาการมีสวนรวมของสามีในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภและ
คลอดไมไดขึ้นอยูกับระยะเวลาการสมรส  สอดคลองกับผลการศึกษาของพนมวรรณ  แสนสุข
(2542: 89)  ที่ทําการศึกษาการมีสวนรวมในการเลี้ยงดูบุตรของชายไทย  พบวา  ระยะเวลาการสมรส
ไมมีความสัมพันธกับการเลี้ยงดูบุตรของชายไทย  แตแตกตางจากการศึกษาของพิทักษ  คูเจริญถาวร
(2539) ที่ทําการศึกษาการมีสว นรวมในการเลี้ยงดูบุตรของชายที่เปนบิดาของนักเรียนอนุบาลใน
กรุงเทพมหานคร  โดยพบวา  ชายที่มีระยะเวลาการสมรสยาวนานกวาจะมีสวนรวมในการเลี้ยงดู
บุตรมากกวาชายที่มีระยะเวลาสมรสสั้นกวา  และจากการศึกษาของระพีพรรณ  พันธุรัตน (2542: 87)
ที่ศึกษาการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในครัวเรือนของชายไทย  พบวา  ระยะเวลาสมรสมีความ
สัมพันธกับระดับการทํากิจกรรมในครัวเรือนของสามีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



88

เนื่องจากยังมีผูศึกษาถึง   ระยะเวลาการสมรสกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสรมิสขุภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภอยูนอย  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําขอมูลพื้นฐานนี้มาศึกษา  ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลา
การสมรส  มีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงหลายประการในครอบครัว  จึงนาจะเปนปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภแตกตางกัน

4. ลําดับท่ีของบุตร
ลําดับที่ของบุตร      อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ

ภรรยาขณะตั้งครรภแตกตางกัน  เพราะการมีบุตรถือวาเปนประสบการณอยางหนึ่งในชีวิต  สามีที่
เพิ่งมีบุตรคนแรกยอมไมเคยผานประสบการณการมีบุตรมากอน  ขณะที่สามีที่มีบุตรเปนคนที่สอง
หรือมากกวายอมมีประสบการณนี้มาแลว ซ่ึงประสบการณในการมีบุตรยอมหมายถึง ประสบการณ
ที่สามีไดเห็น  ไดดูแลเอาใจใสตอสุขภาพของภรรยาขณะตั้งครรภมากอนนั่นเอง  ประสบการณจะ
ชวยใหคนเกิดการเรียนรู  ดังนั้นสามีที่มีบุตรเปนคนที่สองหรือมากกวาจะสามารถปรับตัวไดดีขึ้น
เขาใจบทบาทของตนเองมากขึ้น  เกิดทักษะและการปฏิบัติเพื่อชวยประคับประคองดูแลสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภไดอยางถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น (ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 2540: 26) ทั้งนี้
เนื่องจากทราบและเขาใจถึงปญหาและความตองการของหญิงตั้งครรภมากอน  สวนสามีที่เพิ่งมีบุตร
คนแรกจะไมมีประสบการณในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ  เมื่อภรรยาตั้งครรภ  จะทําใหเกิด
ความวิตกกังวล  ไมมั่นใจในตนเองวา  จะสามารถใหการดูแลภรรยาไดอยางถูกตองเหมาะสมหรือ
ไม  ดังนั้นสามีที่มีลําดับที่ของบุตรมากกวายอมมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
มากกวาสามีที่เพิ่งมีบุตรคนแรก  แตหากพิจารณาในทางตรงกันขาม  สามีที่เพิ่งมีบุตรคนแรกยอมมี
ความภาคภูมิใจและมีความสุขเมื่อทราบวาภรรยาตั้งครรภ  ทั้งนี้เพราะ  การมีบุตรจะชวยยืนยันความ
เปนลูกผูชายของตน (เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2543: 138) ดังนั้นจึงมีความตื่นเตน  กระตือรือรนที่จะ
มีสวนรวมในการชวยเหลือดูแลภรรยาขณะตั้งครรภ  ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของภรรยาและบุตรคนแรกที่
กําลังจะเกิดมา  สวนสามีซ่ึงมีบุตรคนที่สองหรือมากกวา เมื่อภรรยาตั้งครรภอีกครั้งหนึ่ง  นั่นยอม
หมายถึงวาจะตองมีคาใชจายตาง ๆ ในครอบครัวมากขึ้น  จึงจําเปนตองหารายไดเพิ่มขึ้นเพื่อเล้ียงดู
สมาชิกที่มีอยูเดิมและที่กําลังจะเกิดมาเปนสมาชิกใหมของครอบครัว  (พนมวรรณ  แสนสุข 2542:
10) รวมทั้งในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ  เกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขึ้นมากมาย  ทั้งทางดานสรีรภาพ
และกายภาพ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ  ทําใหภรรยามีรูปรางขยายใหญขึ้น  เกิดความอึดอัด
อุยอาย  ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรตาง ๆ ไดเชนปกติ  นอกจากนี้ยังมีอารมณที่เปลี่ยนแปลงงาย  สามี
จึงตองเขามามีสวนรวมในการแบงเบาภาระงานบานรวมถึงการเลี้ยงดูหรือดูแลบุตรคนกอนมากขึ้น  
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ยอมทําใหไมสามารถใหเวลาและการเอาใจใสดูแลสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไดอยางเต็มที่เทากับ
สามีที่เพิ่งมีบุตรคนแรกซึ่งไมตองรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวเหลานี้

จากการศึกษาของผูวิจัย      พบงานวิจัยที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางลําดับที่
ของบุตรกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภและงานวิจัยใกลเคียงดังนี้

ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540: 87) ศึกษาเกี่ยวกับการมสีวนรวมของสามีในการดูแล
ภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอด  พบวา  ภรรยาที่ตั้งครรภแรกสามีจะมีสวนรวมในการดูแลภรรยา
ระหวางตั้งครรภและคลอดมากกวาภรรยาที่ตั้งครรภหลัง  สวนการศึกษาของ  พิทักษ  คูเจริญถาวร
(2539) เกี่ยวกับการมีสว นรว มในการเลี้ ย งดูบุตรของชายที่เปนบิดาของนักเรียนอนุบาลใน
กรุงเทพมหานคร  พบวาชายที่มีบุตรนอยจะมีสวนรวมในการเลี้ยงดูบุตรมากกวาชายที่มีบุตรมาก
แตกตางจากการศึกษาของพนมวรรณ  แสนสุข (2542: 90) ที่ทําการศึกษาถึงการมีสวนรวมในการ
เล้ียงดูบุตรของชายไทยที่พบวา  ชายที่มีจํานวนบุตรมากกวามีแนวโนมจะมีสวนรวมในการเลี้ยงดู
บุตรมากกวาชายที่มีจํานวนบุตรนอยกวา

ลําดับที่ของบุตร       เปนสิ่งที่สามารถบงชี้ถึงประสบการณในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ  ในขณะเดียวกันก็บงบอกถึงภาระรับผิดชอบที่มากนอยตางกันของสามี  จึงเปนขอมูล
พื้นฐานของสามีที่นาสนใจในการแสดงถึงความแตกตางในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

5. ภาวะการพักอาศัย
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน    ทําใหทั้งสามีและภรรยาตองทุมเทใหกับงาน

ซ่ึงลักษณะงานหรือการประกอบอาชีพของแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันไป  กลาวคือ  ลักษณะ
การประกอบอาชีพบางอาชีพจะมีช่ัวโมงการทํางานที่แนนอน  บางอาชีพมีช่ัวโมงการทํางานที่ไมแน
นอน  ลักษณะการประกอบอาชีพบางอาชีพจะสามารถทําไดอยูที่บานของตน  ภายในทองถ่ินของ
ตนหรือใกลเคียงโดยไมตองใชเวลาในการเดินทางมากนัก  แตอาชีพบางอาชีพอาจมีสวนผลักดันให
คูสมรสตองจากไปไกล ๆ และนาน ๆ  อาทิ  อาชีพประมง  อาชีพรับราชการบางประเภท  เปนตน
ดังนั้น  สามีภรรยาจึงตองแยกกันอยู  หรือบางรายอาจตองเสียเวลาในการเดินทางไปกลับระหวางบาน
และแหลงงานคอนขางมาก  จึงทําใหเวลาที่สามีภรรยาควรจะมีใหแกกันลดนอยลงไป (ประกายรัตน
ภัทรธิติและกมลา  แสงสีทอง 2545: 228)  กลาวไดวา  สามีซ่ึงมีช่ัวโมงการทํางานที่แนนอน  มีการ
ประกอบอาชีพที่บานของตน  ในทองถ่ินของตนหรือใกลเคียง  ยอมมีความยืดหยุนเรื่องเวลาไดมาก
กวาทําใหใกลชิดและมีเวลาวางใหแกภรรยา  สามารถใหการดูแลเอาใจใสสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภไดมากกวาสามีที่มีช่ัวโมงการทํางานไมแนนอนหรือตองจากไปประกอบอาชีพที่อ่ืน  
นอกจากนี้สถานภาพสมรสเปนสิ่งที่บงชี้ถึงการอยูรวมกันหรือแยกกันอยูของสามีและภรรยา  สามีที่
อยูรวมกับหญิงตั้งครรภตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ  ยอมมีโอกาสดูแลเอาใจใสและใหคําปรึกษา
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ตาง ๆ แกหญิงตั้งครรภ  ทําใหหญิงตั้งครรภไดรับความสุข  ความอบอุน  และมีสุขภาพดี  ในทาง
ตรงกันขามหากหญิงตั้งครรภที่หยารางหรือแยกกันอยูกับสามี  สามียอมไมมีโอกาสดูแลเอใจใส  ให
กําลังใจ  ใหคําปรึกษา  ตลอดจนใหการสนับสนุนและตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานแกหญิง
ตั้งครรภได

งานวิจัยซ่ึงเกี่ยวของกับภาวะการพักอาศัยนั้น        จึงนาจะเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะ
การประกอบอาชีพ  และสถานภาพสมรส  อันแสดงถึงการมีโอกาสและเวลาในการที่สามีภรรยาจะ
ไดใชเวลาอยูรวมกัน  ซ่ึงมีผลตอการมีสวนรวมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
จากการศึกษาทบทวน  ผูวิจัยพบงานวิจัยที่ใกลเคียงกัน  ดังนี้

ปรียารัตน    ศักดิ์ณรงค   (2534:  71)    ศึกษาถึงการรับรูบทบาทบิดาของสามีที่พาภรรยา
ครรภแรกมาฝากครรภ  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  พบวา  อาชีพที่แตกตางกันมิไดทําใหการรับรู
บทบาทการเปนบิดาแตกตางกัน

โสพิน  สุวรกุล (2535: 80) ศึกษาบทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัยขวบปแรก   พบวา
บิดาที่มีระยะเวลาใหกับบุตรในแตละวันแตกตางกันจะมีบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรแตกตางกัน

มยุรี  นิรัตธราดร  (2539: 88)  ไดศึกษาถึงการรับรูประโยชน    การรับรูอุปสรรคของการ
สงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน  พบวา  สถานภาพสมรส  มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน  แตไมสามารถรวม
ทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได

ฤดี   ปุงบางกระดี่  (2540: 86)  ศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของหญิงตั้งครรภวยัรุน    ผลการศึกษาพบวา    สถานภาพสมรส    มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองได

จารุวรรณ  ชุปวา   (2541: 69)   ศึกษาเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    สัมพันธภาพ
ระหวางคูสมรส  และการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรสมารดาวัยรุน  พบวา  ลักษณะการ
ประกอบอาชีพซ่ึงแบงเปนมีช่ัวโมงการทํางานแนนอนและมีช่ัวโมงการทํางานไมแนนอน  ไมมี
ความสัมพันธกับการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรสมารดาวัยรุน

พีก  (Peek 1975: 17-25 , อางถึงใน  พิทักษ  คูเจริญถาวร 2539: 23)  ศึกษาพบวา   ชายที่
ประกอบอาชีพที่อยูกับบาน  ซ่ึงไดแก  เกษตรกรรม  และธุรกิจตาง ๆ ที่สามารถกระทํากิจกรรมไดที่
บาน  จะมีเวลาในการดูแลบุตรมากกวาชายที่ประกอบอาชีพตาง ๆ นอกบาน  เชน  อุตสาหกรรม

ดังนั้น      ภาวะการพักอาศัยซ่ึงอาจเกี่ยวเนื่องกับอาชีพและสถานภาพสมรสจึงเปนขอมูล
พื้นฐานของสามีประการหนึ่ง ที่แสดงถึงการมีโอกาสและเวลาของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ
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จากการศึกษาทบทวนแนวคิด  วรรณกรรม  และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา   ขอมูลพืน้ฐาน
เหลานี้  ไดแก  รายไดของครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร
และภาวะการพักอาศัย  นาจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสามีมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภแตกตางกัน  โดยผลการศึกษาที่ได  ยอมเกิดประโยชนตอการนําไปดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพมารดาทารก  นอกเหนือจากปจจัยสนับสนุนที่ไดกลาวแลวขางตน

สําหรับการวิจัยคร้ังนี้     ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชนมาประยุกตใชรวมกับ
แนวคิดในการสงเสริมสุขภาพ  ซ่ึงจิตวิทยาชุมชนเปนสาขาที่ใหความสนใจภาวะความเปนอยูที่ดี
ของคนในสังคมทั้งดานรางกายและจิตใจ  เนนการคนหาปญหาและพยายามใหความชวยเหลือ  โดย
มีหลักการที่สําคัญคือ หลักการปองกัน (Prevention) ซ่ึงเนนการปองกันไมใหเกิดปญหาหรือปองกัน
มิใหปญหาลุกลามมากขึ้น  และหลักการพัฒนาสมรรถภาพดานตาง ๆ ดวยการสรางพลังอํานาจใน
ตัวบุคคลและสังคม (Empowerment) ซ่ึงในการจัดการปญหาใด ๆ นั้นตองพิจารณาจากสาเหตุการ
เกิดปญหาและดําเนินการพรอม ๆ กันในหลายระดับ  ตั้งแตระดับบุคคล  ครอบครัว  และสังคม
(กานดา  พูพุฒ, ใน สุรพล  พยอมแยม, ผูรวบรวม 2541: 29-30) ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางเหมาะสมในสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (สุรพล  พยอมแยม, ใน สุรพล
พยอมแยม, ผูรวบรวม 2541: 1-2) ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชนดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดใน
การสงเสริมสุขภาพที่ไดใหความสําคัญตอภาวะความสมบูรณทั้งทางกาย  จิต  จิตวิญญาณ  และ
สังคมของประชาชน  โดยหลักในการสงเสริมสุขภาพคือการใชกระบวนการที่จะทําใหคนและชุมชน
มีขีดความรูความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อไมใหโรคภัยมาเบียดเบียนและสามารถพัฒนาดูแล
สุขภาพของตนเองใหดีพรอมตลอดเวลา  โดยตองสงเสริมสุขภาพแบบองครวม  คือสงเสริมทั้งดาน
กาย  จิต  จิตวิญญาณ  และสังคมไปดวยกัน  และตองทําในลักษณะเชิงบุคคล  และเชิงสังคมไป
พรอม ๆ กัน    โดยมีกลวิธีหลักคือ    การคนหาปญหาอันเปนปจจัยที่กอใหเกิดโรค    หรือภาวะไม
สุขสบายเพื่อหาทางปองกันและลดปญหา  การสรางความรูความเขาใจและทักษะในการดูแลสุขภาพ
ใหแกบุคคล  รวมถึงการสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ  ตลอดจนการสรางนโยบายสาธารณสุข
เพื่อสุขภาพ  ที่สําคัญคือการสรางการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการสงเสรมิสขุภาพ
เพราะแมวาบุคลากรดานสุขภาพจะปรับเปลี่ยนการใหบริการจากตั้งรับมาเปนการปองกันเชิงรุกแลว
ก็ตาม  แตการสงเสริมสุขภาพจะไมสามารถทําใหสําเร็จไดโดยบุคลากรดานสุขภาพเทานั้น  กลวิธี
เหลานี้ยอมทําใหประชาชนบรรลุถึงภาวะสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย  จิต  จิตวิญญาณ  และสามารถดํารง
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (บวร  งามศิริอุดม 2546)

จากแนวคิดดังกลาวขางตน    ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญของสามีตอการมีสวนรวม
ในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  เพราะนอกจากสามีจะเปนบุคคลที่ภรรยาตองการใหเปน
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ผูดูแลเอาใจใสชวยเหลือมากที่สุดในขณะตั้งครรภแลว  พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของสามีที่มี
ตอภรรยาในขณะตั้งครรภ  จะทําใหภรรยามีสุขภาพดี  มีความสมบูรณพรอมทั้งรางกาย  จิตใจ  และ
สังคม  รวมถึงทารกในครรภมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามปกติ  ปองกันการเกิดภาวะแทรก
ซอนของมารดาทารก  เปนผลใหสามารถลดอัตราปวยและอัตราตายของมารดาทารก  ทั้งยังเปนพื้น
ฐานของการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางสามี  ภรรยา  และบุตร  พัฒนาความรับผิดชอบของสามี
ตอครอบครัว  นําไปสูการปองกันปญหาครอบครัว  อาทิ  การทอดทิ้งบุตร  การใชความรุนแรงใน
ครอบครัว  การหยาราง  เปนตน  อันเปนประเด็นนําไปสูปญหาสังคมอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

การที่สามีจะมีพฤติกรรมการสง เสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้ ง ครรภนั้น   ยอมขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ  การศึกษาครั้งนี้จึงเปนการคนหาปจจัยสนับสนุน  (Protective  Factors) ทั้งจาก
ภายในและภายนอกตนของสามี  ในการที่จะสนับสนุนใหสามีมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจากการศกึษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวา  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชาย
หญิง  และความพรอมในการมีบุตร  เปนปจจัยสนับสนุนที่นาสนใจตอการมีพฤติกรรมของสามีใน
การสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภดังกลาว  จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 1

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



93

                           ตัวแปรตน                                                                 ตัวแปรตาม

แผนภูมิที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual  Framework)

ขอมูลพื้นฐานของสามี
- รายไดของครอบครัว
- ลักษณะของครอบครัว
- ระยะเวลาการสมรส
- ลําดับที่ของบุตร
- ภาวะการพักอาศัย

ปจจัยสนับสนุน
- ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
- สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
- ความเชื่อในบทบาทชายหญิง
- ความพรอมในการมีบุตร

พฤติกรรมของสามี
ในการสงเสริมสุขภาพภรรยา

ขณะตั้งครรภ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา    (Descriptive  Research)    เพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีการวิจัย  ดังนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ไดแก สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร
ณ โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปงบประมาณ 2546

2.   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ไดแก   สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอด
บุตร ณ โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  คํานวณโดยใช
สูตร Yamane ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95  ยอมใหคลาดเคลื่อนรอยละ 5  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์
2540: 71)  จากฐานขอมูล จํานวนหญิงที่มา คลอดบุตร ณ  โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ปงบประมาณ 2545  จํานวน 4,848 คน (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ, งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 2545) รายละเอียดดังนี้

n = N
          1 + N (e)2
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n = ขนาดตัวอยาง
N = จํานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ในที่นี้กําหนดให e = 5%)

แทนคาในสูตร n = 4,848
    1+[4,848 (0.05)2]

= 4,848
13.12

= 369.5
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงไดกลุมตัวอยางจํานวน  370  คน

1. การสุมตัวอยาง  ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ  (Stratified  Random  Sampling)
โดยเริ่มตนจากการจําแนกหญิงที่มาคลอดบุตร  ณ  โรงพยาบาลของรัฐ   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงมีจํานวน  8  โรงพยาบาล  จากนั้นแบงกลุมตัวอยางโดยเทียบสัดสวน
ตามจํานวนหญิงที่มาคลอดบุตรในแตละโรงพยาบาล  กําหนดชวงเวลาการเก็บขอมูล  ระหวางเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน  พ.ศ.2546  แลวดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง  ซ่ึงไดแกสามีของ
หญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในชวงระยะ
เวลาที่กําหนดจนไดจํานวนตามที่เทียบสัดสวนไว  ดังตารางที่  2

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย

ลําดับ โรงพยาบาล ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง
จากการคํานวณ (คน)

1 โรงพยาบาลหัวหิน 650 50
2 โรงพยาบาลปราณบุรี 304 23
3 โรงพยาบาลสามรอยยอด 485 37
4 โรงพยาบาลกุยบุรี 238 18
5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ 1,532 117
6 โรงพยาบาลทับสะแก 361 27
7 โรงพยาบาลบางสะพาน 1,008 77
8 โรงพยาบาลบางสะพานนอย 270 21

รวม 4,848 370
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ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ประกอบดวย   ตัวแปรตนและตัวแปรตาม   ซ่ึงมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้

1. ตัวแปรตน
1.1 ขอมูลพื้นฐานของสามี
     1.1.1 รายไดของครอบครัว

- พอใช
- พอใช - เหลือเก็บ
- ไมพอใช
- ไมพอใช - เปนหนี้

     1.1.2 ลักษณะของครอบครัว
- ครอบครัวเดี่ยว
- ครอบครัวขยาย

     1.1.3 ระยะเวลาการสมรส
- 1 - 2  ป
- 3 - 4  ป
- 5 - 6  ป
- 7  ปขึ้นไป

     1.1.4 ลําดับที่ของบุตร
- บุตรคนแรก
- บุตรคนที่สองหรือมากกวา

     1.1.5 ภาวะการพักอาศัย
- อยูดวยกันเปนประจํา
- อยูดวยกันเปนบางชวงเวลา

1.2 ปจจัยสนับสนุน
     1.2.1 ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
     1.2.2 สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
     1.2.3 ความเชื่อในบทบาทชายหญิง
     1.2.4 ความพรอมในการมีบุตร
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2. ตัวแปรตาม   ไดแก    พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังนี้      เปนแบบสอบถามที่ผู

วิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  รวมถึงขอมูลจาก
การสัมภาษณสามีหญิงตั้งครรภ  หญิงตั้งครรภ  และบุคลากรดานสุขภาพ  โดยแบบสอบถามดังกลาว
แบงเปน  6  สวน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของสามี ไดแก  รายไดของครอบครัว ลักษณะ
ของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย  ลักษณะคําถามเปน
คําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน  5  ขอ

สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับภาวะการตั้งครรภ      ประกอบดวยขอคําถาม
ทั้งหมดจํานวน 21 ขอ  ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบเลือกตอบถูกผิด  ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้

ตอบถูก ได 1 คะแนน
ตอบผิด ได 0 คะแนน

สวนท่ี 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา   ประกอบดวยขอคาํถามทั้ง
หมดจํานวน 22 ขอ  ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
3  ระดับ ดังนี้

เปนความจริงมาก หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการ
กระทําที่แสดงถึงสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาของผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก

เปนความจริงปานกลาง หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการ
กระทําที่แสดงถึงสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาของผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง

เปนความจริงนอย หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือการ
กระทําที่แสดงถึงสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาของผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย

ใหผูตอบเลือกตอบเพีย ง   1  ตัวเลือก   เกณฑการใหคะแนน  ขอความที่แสดงถึงการมี
สัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีภรรยา  จะไดคะแนน  1 ถึง 3  สําหรับคําตอบนอยถึงมากตามลําดับ
สวนขอความตรงขามจะไดคะแนนกลับกัน  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางสามีภรรยามากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามความเชื่อในบทบาทชายหญิง  ประกอบดวยขอคาํถามทั้งหมด
จํานวน 14 ขอ   ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา   (Rating Scale)    
3  ระดับ  ดังนี้

เห็นดวยมาก หมายถึง      ขอความนั้นตรงกับความเชื่อในบทบาทชายหญิงของ
ผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก

เห็นดวยปานกลาง หมายถึง      ขอความนั้นตรงกับความเชื่อในบทบาทชายหญิงของ
ผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง

เห็นดวยนอย หมายถึง      ขอความนั้นตรงกับความเชื่อในบทบาทชายหญิงของ
ผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย

ใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนน  ขอความที่แสดงถึงความเชื่อ
ในบทบาทชายหญงิแบบสมัยใหมจะไดคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3  สําหรับคําตอบนอยถึงมากตามลําดับ
สวนขอความตรงขามจะไดคะแนนกลับกัน  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีความเชื่อใน
บทบาทชายหญิงแบบสมัยใหมมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย

สวนท่ี 5 แบบสอบถามความพรอมในการมีบุตร    ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด
จํานวน 11 ขอ  ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3
ระดับ  ดังนี้

เปนความจริงมาก หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความรูสึกและการ
กระทําที่แสดงถึงการเตรียมความพรอมในการมีบุตรของผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก

เปนความจริงปานกลาง หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความรูสึกและการ
กระทําที่แสดงถึงการเตรียมความพรอมในการมีบุตรของผูตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง

เปนความจริงนอย หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความรูสึกและการ
กระทําที่แสดงถึงการเตรียมความพรอมในการมีบุตรของผูตอบแบบสอบถามในระดับนอย

ใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1  ตวัเลือก   เกณฑการใหคะแนน   ขอความที่แสดงถึงการมี
ความพรอมในการมีบุตร  จะไดคะแนนตั้งแต  1 ถึง 3  สําหรับคําตอบนอยถึงมากตามลําดับ  สวนขอ
ความตรงขามจะไดคะแนนกลับกัน  ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีความพรอมในการมี
บุตรมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย

สวนท่ี 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ประกอบ
ดวยขอคําถามทั้งหมดจํานวน 35 ขอ  ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณ
คา  (Rating Scale)  3  ระดับ  ดังนี้
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ปฏิบัติมาก หมายถึง       ผูตอบแบบสอบถามมีการกระทําหรือปฏิบัติ
กิจกรรมตามขอความนั้นเปนประจําสม่ําเสมอทุกครั้ง  เกือบทุกครั้งหรือทุกวัน  เกือบทุกวัน

ปฏิบัติปานกลาง หมายถึง       ผูตอบแบบสอบถามมีการกระทําหรือปฏิบัติ
กิจกรรมตามขอความนั้นบอยครั้งแตไมสม่ําเสมอ

ปฏิบัตินอย หมายถึง       ผูตอบแบบสอบถามมีการกระทําหรือปฏิบัติ
กิจกรรมตามขอความนั้นนาน ๆ คร้ังหรือแทบไมเคยปฏิบัติเลย

ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  เกณฑการใหคะแนน  ขอความที่แสดงถึงพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภจะไดคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3  สําหรับคําตอบนอยถึงมากตาม
ลําดับ  สวนขอความตรงขามจะไดคะแนนกลับกัน   ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนนอย

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ค ร้ัง นี้เปนแบบสอบถาม  ที่ ผูวิจัยไ ดสรางและพัฒนา

เครื่องมือขึ้นเอง  โดยมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี   แนวคิด   หลักการ  จากหนังสือ   ตํารา  เอกสาร  วรรณกรรมและงาน

วิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  รวมถึงทําการสัมภาษณสามีหญิงตั้งครรภและผูมีสวนเกี่ยวของ  เพื่อเปนแนว
ทางในการสรางแบบสอบถาม

2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตของเนื้อหา

3. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา       ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย  และตามรายละเอียดของนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปร

4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื
4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา    (Content  Validity)    นําแบบสอบถามที่ผู

วิจัยสรางขึ้น   เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้นจํานวน  5  ทาน   ตรวจ
สอบความครอบคลุมครบถวนของเนื้อหาในประเด็นและสาระสําคัญ  ตรงตามพฤติกรรมที่ตองการ
วัด  รวมถึงความเหมาะสมของสํานวนภาษา  และพิจารณาปรับปรุงแกไข

4.2 หาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใช (try  out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางใน
การวิจัย  ไดแก  สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ  จํานวน  30
คน  และหาคาความเชื่อมั่น  ดังนี้

    4.2.1   หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภโดย
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ใชสูตร KR 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder–Richardson’s Method) ดังนี้   (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543:
123)

สูตร KR 20 rtt  =  n / n-1 (1-∑ pq / st
2) เมื่อ

rtt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
n แทน จํานวนขอ
p แทน สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ
q แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ   =  1 – p
st

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
         แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  มีขอคําถาม จํานวน 21ขอ

วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .68
     4.2.2   หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม       สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา

ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  ความพรอมในการมีบุตร  และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ    โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha - Coefficient)  โดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical  Package for the Social Sciences
:SPSS  for Windows)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ดังนี้

     4.2.2.1  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  มีขอคําถามจํานวน
22  ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8247

4.2.2.2  แบบสอบถามความเชื่อในบทบาทชายหญิง      มีขอคําถามจํานวน
14  ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .7657

4.2.2.3  แบบสอบถามความพรอมในการมีบุตร  มีขอคําถามจํานวน 11 ขอ
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .7908

4.2.2.4  แบบสอบถามพฤติกรรมการสง เสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
มีขอคําถามจํานวน  35  ขอ  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .9273

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัย ดํา เนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล     ตามขั้นตอนที่บณัฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดไว
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการพัฒนาและปรับปรุง จนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับ

ได   ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและโดยผูชวยผูวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยขอความรวมมือจาก
บุคลากรดานสุขภาพผูรับผิดชอบงานหองคลอดหรืองานสูตินรีเวชของโรงพยาบาลของรัฐ      สังกัด
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กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  8  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลละ  1  คน
รวม  8  คน  โดยกอนทําการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยทําการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค
การวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหได
ขอมูลที่ถูกตองครบถวนแกผูชวยผูวิจัย

3. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง  ไดแก  สามีของ
หญิงหลังคลอด  ที่มาคลอดบุตร ณ  โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  ตามจํานวนที่เทียบสัดสวนไวในแตละโรงพยาบาล  รวมทั้งสิ้นจํานวน  370  คน
โดยการใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง

4. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง    ตรวจ
สอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  โดยขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามครบถวนสมบูรณ
สามารถนํามาใชในการวิเคราะหไดทั้ง  370  ฉบับ

5. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาจัดระเบียบขอมูลและลงรหัสในคูมือลงรหัส

การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล   โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social  Sciences : SPSS for Windows)   
และใชสถิติในการวิจัย  ดังนี้

1. การวิ เ คราะหขอมูลพื้นฐานของสามี  ไดแก   รายไดของครอบครัว   ลักษณะของ
ครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย  ใชสถิติการแจกแจง
ความถี่และรอยละ (%)

2. การวิ เ คราะหระดับปจจัยสนับสนุน    ไดแก   ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  ความพรอมในการมีบุตร  และ
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ใชสถิติค า เฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   (S.D.)   การกําหนดเกณฑการประเมินและแปลความหมายคะแนนของตัวแปร
ตาง ๆ มดีังนี้

2.1   การกําหนดเกณฑในการประเมินระดับความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  ผูวิจัย
ใชเกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ  โดยแบงคะแนนเปน 3 ระดับ  ตามแนวความคิดของทรอนไดค
(Thorndike 1977: 573-574) ดังนี้

คะแนนต่ํากวารอยละ 50      มีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภในระดับนอย
คะแนนตั้งแตรอยละ 50-75     มีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภในระดับปานกลาง
คะแนนสูงกวารอยละ 75      มีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภในระดับมาก
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2.2   การแปลความหมายคะแนนสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา     ใชเกณฑในการ
วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณจากสูตร  ดังนี้

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

= 3-1
  3

= 0.66
คาเฉลี่ย 1.00–1.66  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.67–2.33  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.34–3.00  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาในระดับมาก
2.3   การแปลความหมายคะแนน ความเชื่อในบทบาทชายหญิง      ใชเกณฑในการ

วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณจากสูตร  ดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด

จํานวนชั้น
= 3-1

  3
= 0.66

คาเฉลี่ย 1.00–1.66  หมายถึง  มีความเชื่อในบทบาทชายหญิงในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.67–2.33  หมายถึง  มีความเชื่อในบทบาทชายหญิงในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.34–3.00  หมายถึง  มีความเชื่อในบทบาทชายหญิงในระดับมาก

2.4 การแปลความหมายคะแนนความพรอมในการมีบุตร  ใชเกณฑในการวิเคราะห
ขอมูลโดยคํานวณจากสูตร  ดังนี้

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

= 3-1
  3

= 0.66
คาเฉลี่ย 1.00–1.66 หมายถึง    มีความพรอมในการมีบุตรในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.67–2.33 หมายถึง    มีความพรอมในการมีบุตรในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.34–3.00 หมายถึง    มีความพรอมในการมีบุตรในระดับมาก
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2.5 การแปลความหมายคะแนนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ   ใชเกณฑในการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณจากสูตร  ดังนี้

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น

= 3-1
  3

= 0.66
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง  มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา

ขณะตั้งครรภอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง  มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา

ขณะตั้งครรภอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา

ขณะตั้งครรภอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา

ขณะตั้งครรภ  จําแนกตามขอมูลพื้นฐานของสามี   ไดแก    ลักษณะของครอบครัว   ลําดับที่ของบุตร
และภาวะการพักอาศัย  ใชการทดสอบคาที (t-test) สวนรายไดของครอบครัว  และระยะเวลาการ
สมรส  ใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe  

4. การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน  ไดแก ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา   ความเชื่อในบทบาทชายหญิง   และความพรอมในการมบีุตร  ที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตาม
ลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล

การศึกษาวิจัยเร่ือง    “ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ” คร้ังนี้  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุม
ตัวอยางคือ  สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน 370  คน  มาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย  จําแนกเปน 4 ตอน  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่ 1  การวิ เ คราะหขอ มูล พื้น ฐ านของสามีของหญิงหลังคลอด   ที่มาคลอดบุตร    ณ
โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตอนที่ 2  การวิ เ คราะหระดับปจ จัย สนับสนุน  ไดแก   ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา    ความเชื่อ ในบทบาทชายหญิง   และความพรอมในการมีบุตร    และ
ระดับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง  พฤติกรรมของสามใีนการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามขอมูลพื้นฐานของสามี  ไดแก  รายได
ของครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย

ตอนที่ 4  การวิเคราะหปจจัยสนบัสนนุ  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  ที่สามาร ถทํานาย
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

สญัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล   และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดทําการกําหนด

สัญญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้
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n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
x แทน คาเฉลี่ย (mean)
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
df แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)
SS แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares)
MS แทน คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square)
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj. R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
b แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients)
Beta แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน

(Standardized Regression Coefficients)
S.E. แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย

(Standard Error of the Estimate)
Sig. แทน คาระดับนัยสําคัญทางสถิติทดสอบ (Significance)
Y แทน พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
X1 แทน ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
X2 แทน สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
X3 แทน ความเชื่อในบทบาทชายหญิง
X4 แทน ความพรอมในการมีบุตร

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลของ
รัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ลักษณะขอมูลพื้นฐานของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร   ณ   โรงพยาบาลของ
รัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  370  คน  จําแนกตามรายไดของ
ครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่  คารอยละ  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของสามีของหญิงหลังคลอด    ที่มาคลอดบุตร   ณ
                  โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวนขอมูลพื้นฐาน คน รอยละ

รายไดของครอบครัว
     พอใช
     พอใช-เหลือเก็บ
     ไมพอใช
     ไมพอใช-เปนหนี้
                                   รวม

239
56
43
32
370

64.6
15.1
11.6
8.7
100

ลักษณะของครอบครัว
     ครอบครัวเดี่ยว
     ครอบครัวขยาย
                                   รวม

165
205
370

44.6
55.4
100

ระยะเวลาการสมรส
     1 – 2  ป
     3 – 4  ป
     5 – 6  ป

7 ปขึ้นไป
                                   รวม

173
76
49
72
370

46.8
20.5
13.2
19.5
100

ลําดับที่ของบุตร
     บุตรคนแรก
     บุตรคนที่สองหรือมากกวา
                                   รวม

234
136
370

63.2
36.8
100

ภาวะการพักอาศัย
     อยูดวยกันเปนประจํา
     อยูดวยกันเปนบางชวงเวลา
                                   รวม

299
71
370

80.8
19.2
100
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จากตารางที่ 3   พบวา    สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ   โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สวนใหญมีรายไดพอใช  จํานวน  239  คน
คิดเปนรอยละ  64.6  สําหรับลักษณะครอบครัวพบวา  สามีของหญิงหลังคลอดสวนใหญมีลักษณะ
ครอบครัวแบบครอบครัวขยาย  จํานวน  205  คน  คิดเปนรอยละ  55.4  ในดานระยะเวลาการสมรส
พบวา  สามีของหญิงหลังคลอดจํานวนมาก  มีระยะเวลาการสมรส  1-2  ป  จํานวน  173  คน  คิด
เปนรอยละ  46.8  สวนลําดับที่ของบุตรพบวา  สามีของหญิงหลังคลอดสวนใหญมีบุตรคนแรก
จํานวน  234  คน  คิดเปนรอยละ  63.2  ทางดานภาวะการพักอาศัยนั้นพบวาสามีของหญิงหลังคลอด
สวนใหญมีภาวะการพักอาศัยกับภรรยาในขณะภรรยาตั้งครรภโดยอยูดวยกันเปนประจําจํานวน  299
คน  คิดเปนรอยละ  80.8

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับปจจัยสนับสนุน  ไดแก  ความรูเก่ียวกับภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพ
ระหวางสามภีรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  และระดับพฤติกรรม
ของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

การวิเคราะหระดับปจจัยสนับสนุนไดแก ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา    ความเชื่อในบทบาทชายหญิง    และความพรอมในการมีบุตร    และระดับ
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ
วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่  คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4   แสดงจํานวน    รอยละ    และคาระดับของความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภของสามีของ
หญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวนระดับความรูเก่ียวกับ
ภาวะการตั้งครรภ คะแนน คน รอยละ

นอย ต่ํากวารอยละ  50 13 3.5
ปานกลาง รอยละ  50-75 232 62.7
มาก มากกวารอยละ  75  ขึ้นไป 125 33.8

                                    รวม 370 100
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จากตารางที่  4   พบวา    สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ  โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
ในระดับปานกลาง  232  คน  คิดเปนรอยละ  62.7  รองลงมามีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภใน
ระดับมากจํานวน  125  คน  คิดเปนรอยละ  33.8  และมีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภในระดับ
นอยจํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  3.5

ตารางที่ 5  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
                  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง   ความพรอมในการมีบุตร   และพฤติกรรมของสามีในการ
                  สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ    ของสามีของหญิงหลังคลอด    ที่มาคลอดบุตร   ณ
                  โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา x S.D. ระดับ

1. สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
2. ความเชื่อในบทบาทชายหญิง
3. ความพรอมในการมีบุตร
4. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภ

2.4340
2.4730
2.4914
2.4243

.33757

.29526

.33735

.31762

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่  5    พบวาสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร   ณ    โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อ
ในบทบาทชายหญิง      ความพรอมในการมีบุตร      และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภอยูในระดับมาก  ( x  = 2.4340, x  =2.4730, x  = 2.4914  และ x  = 2.4243  ตามลําดับ)

ตอนที่ 3     การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามขอมูลพื้นฐานของสามี  ไดแก  รายไดของ
ครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับท่ีของบุตร  และภาวะการพักอาศัย

3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง     พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามลักษณะของครอบครัว  ลําดับที่ของ
บุตร  และภาวะการพักอาศัย  โดยใชการทดสอบ t –test  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 6-8
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ตารางที่ 6  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของสามีในการสง เสริมสุขภาพภรรยาขณะ
                  ตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามลักษณะของครอบครัว

ลักษณะของครอบครัว n x S.D. t

ครอบครัวเดี่ยว
ครอบครัวขยาย

165
205

2.4594
2.3961

.3203

.3133
1.912

จากตารางที่  6   พบวา    สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ  โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดประจวบคีรีขันธ   ที่มีลักษณะของครอบครัวแตกตางกัน  มี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน

ตารางที่ 7  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของสามีในการสง เสริมสุขภาพภรรยาขณะ
                  ตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามลําดับที่ของบุตร

ลําดับท่ีของบุตร n x S.D. t

บุตรคนแรก
บุตรคนที่สองหรือมากกวา

234
136

2.4487
2.3824

.3212

.3078
1.945

     จากตารางที่  7   พบวา   สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ   โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ที่มีลําดับที่ของบุตรแตกตางกัน  มีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของสามีในการสง เสริมสุขภาพภรรยาขณะ
                 ตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามภาวะการพักอาศัย

ภาวะการพักอาศัย n x S.D. t

อยูดวยกันเปนประจํา
อยูดวยกันเปนบางชวงเวลา

299
71

2.4499
2.3167

.2991

.3692
2.827

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่  8   พบวา   สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ   โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ที่มีภาวะการพักอาศัยแตกตางกัน  มีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยสามีที่มี
ภาวะการพักอาศัยอยูดวยกันเปนประจํากับภรรยาขณะภรรยาตั้งครรภ   มีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากกวาสามีที่มีภาวะการพักอาศัยอยูดวยกันเปนบางชวงเวลา  ( x  =
2.4499 และ x  = 2.3167 ตามลําดับ)

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง     พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามรายไดของครอบครัวและระยะเวลา
การสมรส   โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way  ANOVA)  ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 9-12

ตารางที่ 9    แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ
                  ภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามรายไดของครอบครัว

รายไดของครอบครัว n x S.D. ระดับ

พอใช
พอใช – เหลือเก็บ
ไมพอใช
ไมพอใช - เปนหนี้

239
56
43
32

2.4256
2.4918
2.3561
2.3884

.3174

.2669

.3629

.3257

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9   พบวา    สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร   ณ  โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    จังหวัดประจวบคีรีขันธ    มีพฤติก รรมสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภอยูในระดับมาก  โดยสามีที่มีรายไดของครอบครัวพอใช – เหลือเก็บ  มีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากที่สุด ( x  = 2.4918)  รองลงมาคือสามีที่มีรายไดของครอบครัวพอใช
( x  = 2.4256)   สามีที่มีรายไดของครอบครัวไมพอใช – เปนหนี้ ( x  = 2.3884) และสามีที่มีรายได
ของครอบครัวไมพอใช ( x  = 2.3561) ตามลําดับ
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ตารางที่ 10  แสดงการวิ เ คราะห เปรียบเทียบพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
                    ตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามรายไดของครอบครัว

แหลงความแปรปรวน df SS MS F

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
            รวม

3
366
369

.497
36.730
37.227

.166

.100
1.650

จากตารางที่ 10   พบวา   สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ  โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ที่มีรายไดแตกตางกัน  มีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน

ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ
                   ภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามระยะเวลาการสมรส

ระยะเวลาการสมรส n x S.D. ระดับ

1 – 2  ป
3 – 4  ป
5 – 6  ป
7  ปขึ้นไป

173
76
49
72

2.4481
2.4034
2.3883
2.4139

.2927

.3039

.3567

.3609

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 11  พบวา   สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร   ณ  โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     จังหวัดประจวบคีรีขันธ     มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภอยูในระดับมาก  โดยสามีที่มีระยะเวลาการสมรส  1 – 2  ป  มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภมากที่สุด ( x  = 2.4481) รองลงมาคือสามีที่มีระยะเวลาการสมรส  7  ปขึ้นไป
( x  = 2.4139)  สามีที่มีระยะเวลาการสมรส  3 – 4  ป ( x  = 2.4034) และสามีที่มีระยะเวลาการสมรส
5 – 6  ป ( x  = 2.3883) ตามลําดับ
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ตารางที่ 12  แสดงการวิ เ คราะห เปรียบเทียบพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
                    ตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามระยะเวลาการสมรส

แหลงความแปรปรวน df SS MS F

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
            รวม

3
366
369

.202
37.025
37.227

.067

.101
.666

จากตารางที่ 12   พบวา   สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ  โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    จังหวัดประจวบคีรีขันธ    ที่มีระยะเวลาการสมรสแตกตางกัน    มี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน

ตอนที่  4   การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน    ไดแก    ความรูเก่ียวกับภาวะการตั้งครรภ    สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  ท่ีสามารถทํานาย
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

ในการวิเคราะหตัวแปร     ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ     สัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  เปนปจจัยสนับสนุนที่สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

4.1 การวิ เ คราะห สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ    ระหวางความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา   ความเชื่อในบทบาทชายหญิง   ความพรอมในการมีบุตร   และ
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ดัง
รายละเอียดในตารางที่  13
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้ ง ครรภ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง   ความพรอมในการมี
บุตร  และพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ

ตัวแปร

พฤติกรรม
ของสามีในการ

สงเสริม
สุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ

(Y)

ความรู
เก่ียวกับภาวะ
การตั้งครรภ

(X1)

สัมพันธภาพ
ระหวาง

สามีภรรยา

(X2)

ความเชื่อ
ในบทบาท
ชายหญิง

(X3)

ความพรอม
ในการมีบุตร

(X4)

Y
X1

X2

X3

X4

1
      .118

.603

.214

.566

1
    .169
    .203

.045

1
.252
.475

1
.156 1

   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01                  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่  13   เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง   ตัวแปรตนกับตัวแปรตาม    พบวา
ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  และพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (r = .118)  สวนสัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยา   ความเชื่อในบทบาทชายหญิง   ความพรอมในการมีบุตร   และพฤติกรรมของสามีในการ
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r =
.603, r = .214 และ r = .566 ตามลําดับ)

และเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนดวยกันเองนั้น     พบวา     ทุกคูมีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r = .169, r= .203, r= .252, r= .475 และ
r= .156 ตามลําดับ) ยกเวนความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภที่ไมมีความสัมพันธกับความพรอมใน
การมีบุตร
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ตารางที่ 14  แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการการทํานาย     พฤติกรรมของสามี
                    ในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ   ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยวิธีการ
                    วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise
                    Multiple Regression  Analysis)

ตัวแปร
ท่ีไดรับคัดเลือก R R2 Adj R2 R Square

change b Beta t

1. สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา (X2)
2. ความพรอม
ในการมีบุตร (X4)

.603

.682

.364

.465

.362

.462

.364

.101

.406

.340

.432

.361

9.945

8.319

Constant (a) = .589                                          S.E. = .104                                        F = 159.310

   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่  14   พบวา   ปจจัยสนับสนุน   ไดแก  สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  (X2)
และความพรอมในการมีบุตร  (X4)  เปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของสามี
ในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยสัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา  (X2)  ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรม
ของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไดรอยละ  36.4  สวนความพรอมในการมีบุตร
(X4)    ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2    สามารถทํานายพฤติกรรมของสามีในการ
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1  โดยตัวแปรทั้งสองตัวแปร  สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไดรอยละ  46.5  และสมการที่
ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y =     .589 + .406  (X2)  + .340  (X4)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z =     .432  (X2)  + .361  (X4)
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บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยเร่ือง     “ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูเกี่ยวกับ
ภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  ความพรอมใน
การมีบุตร  และพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ 2) เปรียบเทียบความ
แตกตางของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  เมื่อจําแนกตามขอมูล
พื้นฐานของสามี  ไดแก  รายไดของครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่
ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย 3) ปจจัยสนับสนุน  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  ที่
สามารถทํานายพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ  โรงพยาบาล
ของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน  370  คน  โดยการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling)

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล    เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น    ประกอบดวย
6 สวน  ไดแก  แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของสามี  แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  แบบสอบถามความเชื่อในบทบาทชายหญิง  แบบ
สอบถามความพรอมในการมีบุตร  และแบบสอบถามพฤติกรรมการสงเสริม สุข ภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภ

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ   วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง   ใชความถี่
และรอยละ (%) วิเคราะหระดับตัวแปรตนและตัวแปรตามใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  วิ เ คราะหความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) วิเคราะหตัวแปรตนที่สามารถทํานายตัวแปรตามใชการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression
Analysis)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตวัอยาง   พบวา   สวนใหญมีรายไดของครอบครัว

พอใช  คิดเปนรอยละ  64.6  และมีลักษณะครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยายคิดเปนรอยละ  55.4  มี
ระยะเวลาการสมรส  1-2  ปมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  46.8  สวนลําดับที่ของบุตรพบวา  สวนใหญ
รอยละ  63.2  มีบุตรเปนบุตรคนแรก  และมีการพักอาศัยโดยอยูรวมกันกับภรรยาเปนประจําในขณะ
ภรรยาตั้งครรภเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ  80.8

2. การวิเคราะหระดับปจ จัย สนับสนุน   ไดแก   ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้ งครร ภ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  และ
ระดับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภของกลุมตัวอยาง  มีรายละเอียด
ดังนี้

2.1 ปจจัยสนับสนุน  ไดแก  ความรู เ กี่ ย ว กับภาวะการตั้งครรภ  พบวา  สามีสวน
ใหญรอยละ  62.7    มีความรู เ กี่ ย ว กับภาวะการตั้งครรภอยูในระดับปานกลาง    สวนสัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  อยูในระดับมาก
( x =2.4340, x =2.4730 และ x =2.4914 ตามลําดับ)

2.2 พฤติกรรมการสง เสริมสุข ภาพภรรยาขณะตั้งครรภ   พบวา   อยูในระดับมาก
( x =2.4243)

3. การวิเคราะหเปรยีบเทยีบพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
จําแนกตามขอมูลพื้นฐานของสามี  ไดแก  รายไดของครอบครัว  ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลา
การสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย  พบวา

3.1 สามีที่มีรายไดของครอบครัวแตกตา งกัน   มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน

3.2 สามีที่มี ลัก ษณะครอบครัวแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน

3.3 สามีที่มีระยะเวลาการสมรสแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน

3.4 สามีที่มี ลําดับ ที่ของบุตรแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน

3.5 สามีที่มีภ าวะการพักอาศัยแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภแตกตางกัน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ร ะ ดับ  .01   โดยสามีที่มีภาวะการพักอาศัย
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อยูดวยกันเปนประจํากับภรรยาในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ   ( x =2.4499)   มีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากกวาสามีที่มีภาวะการพักอาศัยอยูดวยกันเปนบางชวงเวลากับภรรยา
ในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ ( x =2.3167)

4. การวิเคราะหปจจัยสนับสนุน ไดแก  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  ที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  พบวา  สัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยาและความพรอมในการมีบุตร  เปนตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของสามีในการ
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไดรอยละ 46.5  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการ

วิจัยไดดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการวิ เ คราะหระดับปจจัยสนับสนุน   ไดแก   ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ

สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความพรอมในการมีบุตร  และ
ระดับพฤติก รรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  สามารถอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคไดดังนี้

1.1 ระดับความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภของกลุมตัวอยาง    พบวาสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง  ทั้ง นี้อ ธิบ า ยไดวา  จังหวัดประจวบคี รีขัน ธ เปนจังหวัด ที่ เขารว มโครงการ
โรงพยาบาลลูก เกิด รอดแมปลอดภัย   ตามนโยบายสง เสริมสุขภาพมารดาทารกของกระทรวง
สาธารณสุขมาตั้งแตป พ.ศ.2541  จนปจจุบันโรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธผานการประเมินเปนโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมปลอดภัยครบทุกแหงแลว      
(สํานัก งานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ, งานสงเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล 2545)
ซ่ึงคุณสมบัติประการหนึ่ ง ในการนําไปสูการเปนโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมปลอดภัย  คือการให
หญิงตั้งครรภไดรับการสอนเปนกลุมอยางนอย 1 คร้ัง  และมีการสงเสริมใหญาติหรือสามีเขาฟงดวย
(กรมอนามัย, สํานักสงเสริมสุขภาพ 2543: 26)  ดังนั้น เมื่อกลุมตัวอยางพาภรรยาไปฝากครรภยอมมี
โอกาสไดรับการสอนจากบุคลากรดานสุขภาพ  ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรมของสามีในการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในขอ “ทานพาภรรยาไปฝากครรภตามนัด” พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก  แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญพาภรรยาไปฝากครรภและยอมไดรับการสอนจากบุคลากรดาน
สุขภาพอยางนอย 1 คร้ัง  ทําใหกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภมากขึ้นกวาในอดีต
ซ่ึงบุคลากรดานสุขภาพมักใหความสําคัญเฉพาะแตตัวหญิงตั้งครรภ  ทําใหละเลยการใหความรูแก
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สามี  แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงจํานวนครั้งของการไดรับการสอน  ซ่ึงกําหนดไวขั้นต่ํา 1 คร้ัง
การไดรับการสอนเพียงครั้งเดียว  ยอมไมสามารถทําใหกลุมตัวอยางเกิดความรูความเขาใจอยาง
ถองแทและกลุมตัวอยางอาจจําไดไมหมด  เนื่องจากความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภนั้นเปนเรื่องที่
มีความสลับซับซอนและมีรายละเอียดคอนขางมาก  และนอกจากการไดรับการสอนจากบุคลากร
ดานสุขภาพ  กลุมตัวอยางจะตองมีการแสวงหาความรูดวยตนเองจากสังคมและสิ่ ง แวดลอม  ซ่ึง
ไดแก  บุคคลในครอบครัว  เพื่อน  หรือส่ือตาง ๆ รวมดวย  เพื่อจะทําใหมีความรูเกี่ยวกับภาวะการ
ตั้งครรภมากยิ่งขึ้น  แตจากการศึกษาถึงความพรอมในการมีบุตร  ขอ “ทานหาความรูเกี่ยวกับอนามัย
แมและเด็กกอนมีบุตร”  พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  แสดงวากลุมตัวอยางมีการแสวงหา
ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภดวยตนเองไมมากนัก  ประกอบกับกลุมตัวอยางสวนใหญเพิ่งมีบุตร
คนแรกถึงรอยละ 63.2  การมีบุตรคนแรก  อาจทําใหกลุมตัวอยางไมมีประสบการณจากการเรียนรู
ดวยตนเอง  จึงทําใหกลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภอยูในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภเปนรายขอ    พบวา   กลุมตัวอยาง
ตอบขอคําถาม  “หญิงตั้งครรภมีอาการปวดทองนอยและเลือดออกทางชองคลอดควรรีบพาไปพบ
แพทยทันที”  ไดถูกตองมากที่สุดถึงรอยละ 98.4  รองลงมาตอบขอคําถาม  “หญิงตั้งครรภควรไป
ฝากครรภทันทีที่ตรวจพบวาตั้งครรภ”  ถูกตองรอยละ 97.3  ทั้งนี้เพราะ  ขอความจากขอคําถามทั้ง
สองขอนี้ตรงกับการเรียนรูจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก    (สมุดสีช มพู)     ซ่ึงจากการศึกษา
พฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ  “อานผล
การตรวจครรภจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพู) ภายหลังการฝากครรภ”  จึงมีความ
เปนไปไดวากลุมตัวอยางไดเห็นขอความทั้งสองดังกลาวอยูเสมอ  อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผานมา
หนวยงานสาธารณสุขไดทําการรณรงค เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวอยางตอเนื่อ ง      ผานทางหนวยงาน
สาธารณสุขและผานสื่อตาง ๆ  จึงทําใหกลุมตัวอยางสามารถจําไดและตอบขอคําถามไดอยางถูกตอง
สวนขอคําถามที่กลุมตัวอยางตอบถูกตองนอยที่สุดคือ  “หญิงตั้งครรภจะครบกําหนดคลอดเมื่ออายุ
ครรภ 9 เดือน”  โดยความจริงแลวเปนความรูที่ผิด  แตกลุมตัวอยางสวนใหญกลับตอบวาถูก  จึงทํา
ใหมีผูตอบถูกตองเพียงรอยละ 10.3  ทั้งนี้เพราะการนับอายุครรภของบุคลากรดานสุขภาพและของ
ประชาชนทั่วไปซึ่งเรียกวานับแบบชาวบานนั้นมคีวามแตกตางกัน  โดยการนับอายุครรภของ
บุคลากรดานสุขภาพจะเริ่มนับจากการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย  ดังนั้นหญิงตั้งครรภจะครบกําหนด
คลอดเมื่ออายุครรภ 10 เดือน  สวนการนับแบบชาวบานมักจะเริ่มนับอายุครรภจากการขาดประจํา
เดือนเดือนแรก  จึงครบกําหนดคลอดเมื่ออายุครรภ 9 เดือน  การมีความเขาใจในเรื่องการนับอายุ
ครรภที่ไมตรงกันนี้  อาจเกิดผลเสียตอการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ   รวมถึงผูใหการดูแลหญิง
ตั้งครรภที่ไมใชบุคลากรดานสุขภาพ  เชน  การใหความระมัดระวังการแทงบุตรในชวง 3 เดือนแรก
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ของการตั้งครรภ  การดิ้นของบุตร  การเพิ่มน้ําหนักของหญิงตั้งครรภ  การสังเกตอาการกอนคลอด
เปนตน  ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภไขวเขวนี้  นาจะมี
อิทธิพลมาจากความเชื่อและสิ่งที่บอกเลาตอ ๆ กันมาจากญาติผูใหญในครอบครัว  หรือเพื่อน  ดังจะ
เห็นไดจากขออ่ืน ๆ ที่มาจากความเชื่อเดิมเชนกันโดยกลุมตัวอยางเห็นวาถูกตอง  ทั้งที่ตามหลักวิชา
การทางการแพทยแลวเปนขอความที่ผิด  ไดแก  “การเดินและทํางานมาก ๆ ขณะตั้งครรภจะชวยให
คลอดงาย” และ “การมีเพศสัมพันธขณะตั้งครรภจะเปนอันตรายตอทารกในครรภ” ซ่ึงทั้งสองขอนี้มี
ผูตอบวาถูกถึงรอยละ 64.9  และรอยละ 60  ตามลําดับ  ส่ิงเหลานี้บุคลากรดานสุขภาพจึงควรมีการ
เนนในการปรับเปลี่ยนความเขาใจแกหญิงตั้งครรภ  สามีและญาติตอไป

1.2 ระดับสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาของกลุมตัวอยาง  พบวา  อยูในระดับมาก
( x = 2.4340)  ทั้งนี้อธิบายไดวา  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนสามีของหญิงหลัง
คลอด  ที่เมื่อตั้งครรภเปนการตั้งครรภในรายปกติทั่วไป  โดยมิไดมีการระบุวาเมื่อตั้งครรภเปนการ
ตั้งครรภนอกสมรส  หรือการตั้งครรภไมพึงประสงค  ดังนั้นกลุมตัวอยางและภรรยายอมไมมีปญหา
ในเรื่องของสัมพันธภาพ  อีกประการหนึ่งคือ  การเก็บรวบรวมขอมูลนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ในกลุมตัวอยางที่พาภรรยามาคลอดบุตร  มาเฝาดูแลภรรยาที่โรงพยาบาลหรือมาเยี่ยมภรรยาหลัง
คลอดขณะอยูที่โรงพยาบาล  ยอมเปนการแสดงใหเห็นวาสามีมีความรักใคร  หวงใยในตัวภรรยา
ซ่ึงการใหการดูแลอยางใกลชิด  การมีความรักใครหวงใยนี้เปนสวนหนึ่งของการมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกันระหวางสามีภรรยา  ดังนั้นสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาของกลุมตัวอยางนี้จึงอยูในระดับ
มาก  นอกจากนี้จะเห็นไดวากลุมตัวอยางมีระยะเวลาการสมรส 1-2 ปเปนจํานวนมากรอยละ 46.8
ระยะเวลาการสมรส 1-2 ปนี้เปนระยะเวลาที่สามีภรรยาจะปรับตัวเขาหากัน  เอาอกเอาใจกันและกัน
เพื่อใหชีวิตสมรสมีความมั่นคงและมีความสุข  เปนระยะที่โบราณเรียกวาขาวใหมปลามัน (เชาวลิต
สดากร 2544: 139) ทั้งยังถือเปนระยะแรกของวงจรครอบครัว (Family Cycle) ซ่ึงมีลักษณะเปนรูป
ตัวยู (U-Shape) โดยเมื่อเร่ิมสรางครอบครัวใหมสามีภรรยาจะมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสมากที่
สุด (มาลี  เกื้อนพกุล 2535: 118) ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงรายไดของครอบครัว  พบวา  กลุมตัว
อยางสวนใหญมีรายไดพอใชรอยละ 64.6  รองลงมามีรายไดพอใช-เหลือเก็บรอยละ 15.1  ซ่ึงรายได
ของครอบครัวถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอชีวิตสมรส  เพราะความลําบากทางเศรษฐกิจมีสวน
ทําใหเกิดความเครียดในชีวิตสมรสได (Bahr 1989, อางถึงใน ไชยยันต  สุขบาล 2538: 92) ดังนั้นเมื่อ
กลุมตัวอยางมีเศรษฐกิจที่ดียอมสงผลใหมีสัมพันธภาพที่ดีตามไปดวย  ส่ิงที่พิจารณาอีกประการหนึ่ง
คือลําดับที่ของบุตร  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีบุตรคนแรกรอยละ 63.2  ซ่ึงการมีบุตรคนแรกนี้
ถือเปนการพัฒนาความสัมพันธในครอบครัวขึ้นใหมจากสมาชิก 2 คนเปน 3 คน  โดยมีบุตรเปนศูนย
กลางเชื่อมความสัมพันธของสามีภรรยา  ทําใหระดับสัมพันธภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก
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(Broom 1984: 223-228, อางถึงใน เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2543: 138) นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวน
ใหญถึงรอยละ 80.8  มีภาวะการพักอาศัยอยูดวยกันเปนประจํากับภรรยาในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ
การอยูรวมกัน  ทําใหสามีภรรยามีความใกลชิดสนิทสนมกัน  ใชเวลาสวนใหญทํากิจกรรมตาง ๆ
รวมกัน   โดยเฉพาะในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ   สามีไดมีโอกาสเห็นภรรยาไดรับความไมสุขสบาย
ตาง ๆ จากการตั้งครรภทั้งทางรางกายและจิตใจตลอดระยะเวลาการตั้งครรภของภรรยา  ยอมเกิด
ความเห็นอกเห็นใจ  ดูแลเอาใจใสชวยเหลืออยูเสมอ  สวนภรรยาเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ดีของสามี  เชน  การดูแลเอาใจใสชวยเหลือเพิ่มมากขึ้น  ก็ยอมเกิดความพึงพอใจ  มีการแสดงออก
ที่ดีตอบกลับไป  จึงทําใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหสัมพันธภาพระหวาง
สามีภรรยาของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมอยูในระดับมาก

1.3 ระดับความเชื่อในบทบาทชายหญิงของกลุมตัวอยาง    พบวาอยูในระดับมาก
( x =2.4730)  ซ่ึงหมายถึง  กลุมตัวอยางมีความเชื่อในบทบาทชายหญิงแบบสมัยใหม  คือ  มีความ
เสมอภาคเทาเทียมกันในความสามารถและการมีสวนรวมในกิจกรรมภายในครอบครัวและสังคม  
อธิบายไดโดยการพิจารณาจากอายุของกลุมตัวอยาง  ที่พบวาสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-29 ป  รอย
ละ 57.3  รองลงมามีอายุอยูในชวง 30-39 ป  รอยละ 27.3  บุคคลที่มีอายุในชวงดังกลาว  จัดวาเปน
ชวงวัยรุนตอนปลายหรือวัยผูใหญตอนตนซึ่งถือเปนคนรุนใหม  ที่อยูในชวงของการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  ที่ทําใหผูชายและผูหญิงมีโอกาสทัดเทียมกันมากขึ้น  ทั้งใน
ดานการศึกษา  การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการมีสวนรวมในครอบครัว  โดยเฉพาะการมีบทบาท
เปนผูหารายไดมาจุนเจือครอบครัว  รวมถึงการมีสวนรวมในสังคม  สงผลใหแนวคิดในบทบาทชาย
หญิงมีการเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด  ผูชายจึงยอมรับในความสามารถและบทบาทของผูหญิงเพิ่ม
มากขึ้น  เปนผลใหการอบรมเลี้ยงดูและขัดเกลาทางสังคมเกี่ยวกับบทบาทชายหญิงจากสถาบัน
ครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยเห็นไดจากขอคําถามความเชื่อในบทบาทชายหญิง
“การที่ ผูช า ยชวยทํางานบานไมใชเร่ืองนาอาย” พบวามีค า เ ฉลี่ย อยูในระดับมาก  แสดงวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความเห็นดวยในขอนี้  และขอคําถาม “ลูกชายสําคัญกวาลูกสาวเพราะบวชเรียน
ทดแทนบุญคุณพอแมได” มีคาเฉลี่ยในระดับนอย  แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยกับขอ
นี้  ทั้งนี้นาจะแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีประสบการณเดิมจากครอบครัวที่มีการอบรมสั่งสอน
และการปฏบิัติระหวางเพศชายและเพศหญิงเทาเทียมกัน  นอกจากนี้ในชวง 5 ทศวรรษที่ผานมา  ได
มีการประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน  หลายหนวยงานในระดับนานาชาติรวมถึงประเทศไทย
ไดใหการสนับสนุนสงเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่
เกี่ยวกับสิทธิสตรี    มีความพยายามปรับปรุงสถานภาพสตรีใหดีขึ้นกวาเดิม    รวมทั้งหามาตรการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ  ลดชองวางระหวางชายหญิง (ภัสสร  ลิมานนท 2542: 1) ส่ิง
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เหลานี้ทําใหมีการรณรงค  มีการเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  มีการแทรกในเนื้อหาการ
เรียนการสอน  ยอมทําใหคนรุนใหมมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในบทบาทชายหญิงไปตามกระแส
ดังกลาวไมมากก็นอย  จากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาทชายหญิงทั้งในสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา  และสถาบันสังคมอื่น ๆ ดังกลาว  จึงนาจะมีผลทําใหความเชื่อในบทบาทชาย
หญิงของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก

1.4 ระดับความพรอมในการมีบุต รของกลุม ตัว อยา ง   พบวาอยูในระดบัมาก
( x =2.4914)  ทั้งนี้อธิบายไดวา  เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนกลุมของสามีหญิงหลังคลอดที่มี
การตั้งครรภในภาวะปกติ  ไมไดมีการระบุวาเปนสามีของหญิงหลังคลอดที่มีการตั้งครรภนอกสมรส
การตั้งครรภไมพึงประสงค    หรือเปนการตั้ ง ครรภในวัยรุน    ซ่ึงการตั้งครรภดังกลาวมักเปนการ
ตั้งครรภที่มีปญหา อาทิ ไมไดมีการวางแผนการมีบุตร  ไมตองการบุตร  ไมตั้งใจใหกาํเนดิและเลี้ยงดู
บุตร  ยังมีวุฒิภาวะไมเพียงพอ  การเจริญเติบโตของรางกายยังไมเหมาะสมตอการตั้งครรภ ไมมีการ
ตรวจรางกายกอนตั้งครรภอาจทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือโรคทางกรรมพันธุ  รวมถึง
ปญหาเศรษฐกิจและสังคม เชน  ยังไมมีรายได  ไมเปนที่ยอมรับของครอบครัว  เปนตน  เมื่อไมมี
ปญหาเหลานี้ยอมทําใหกลุมตัวอยางมีความพรอมในการมีบุตรอยูในระดับมาก  นอกจากนี้  เมื่อ
พิจารณาถึงรายไดของกลุมตัวอยางพบวา  สวนใหญมีรายไดพอใชรอยละ 64.6  รายไดถือเปนสิ่งที่
บงบอกถึงการมีความพรอมดานเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง  เนื่องจากเมื่อจํานวนสมาชิกในครอบครัว
เพิ่มขึ้นยอมหมายถึงภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตามไปดวย  เมื่อมีรายไดเพียงพอสําหรับการใชจายก็จะ
เอื้อใหทั้งภรรยาและบตุรในครรภไดรับการดูแลสุขภาพที่ดี  สามารถจัดหาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
สําหรับภรรยาและบุตรไดอยางเพียงพอ  นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 55.4 มีลักษณะ
ครอบครัวเปนแบบครอบครัวขยาย  ซ่ึงถือเปนรูปแบบเครือขายที่มีความเกี่ยวพันกันสูง  โดยทําให
กลุมตัวอยางและภรรยามีชองทางในการไดรับความชวยเหลือหลายดาน  ที่สําคัญคือดานของ
เศรษฐกิจ  และดานการใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็ก  จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความ
พรอมในการมีบุตรระดับมาก

1.5 ระดับพฤติกรรมของสามีในการสง เสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภของกลุม
ตัวอยาง  พบวาอยูในระดับมาก ( x =2.4243) ที่เปนเชนนี้สามารถอธิบายไดวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีภาวะการพักอาศัยอยูดวยกันเปนประจํากับภรรยาในขณะที่ภรรยาตั้งครรภถึงรอยละ   80.8  การที่
สามีมีชวงเวลาอยูกับภรรยาในขณะตั้งครรภมาก  ยอมมีโอกาสที่จะสงเสริมสุขภาพภรรยาทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจเปนประจําสม่ําเสมอ  ทั้งยังพบวากลุมตัวอยางมีสัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยาอยูในระดับมาก  แมการตั้งครรภจะทําใหผูหญิงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งทางดาน
รางกาย  จิตใจ  และสังคม  และการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจมีผลตอสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
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ทั้งในดานบวกและลบ  แตเนื่องจากกลุมตัวอยางและภรรยามีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  ดังจะเห็นได
จากขอคําถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนสวนใหญ  
เชน “การใชชีวิตสมรสระหวางทานและภรรยาเปนไปอยางราบรื่นและมีความสุขตามที่คาดหวัง” 
“ทานและภรรยาใหกําลังใจกันและกันเมื่อมีปญหา” “ทานและภรรยาชวยกันทํางานทุกอยางภายใน
บาน” และ “ทานและภรรยายอมรับในบทบาทการตอบสนองความตองการทางเพศที่พึงปฏิบัติตอ
กัน” ตัวอยางของขอคําถามเหลานี้เปนสวนหนึ่งขององคประกอบสําคัญของสัมพันธภาพระหวาง
สามีภรรยาซึ่งประกอบดวยความพึงพอใจซึ่งกันและกัน  ความรักใครผูกพันกัน  ความรับผิดชอบซึ่ง
กันและกัน  และการปรบัตวัในเรื่องเพศสัมพันธตอกัน  ดังนั้นเมื่อสามีภรรยามีพื้นฐานของสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกันมากอนเชนนี้  เมื่อถึงระยะตั้งครรภ  แมภรรยาจะเกิดความไมสุขสบายตาง ๆ ขึ้นกับรางกาย  
ทั้งยังมีอารมณที่หงุดหงิดแปรปรวนงาย  กลุมตัวอยางยอมมีความเขาใจ  เห็นอกเห็นใจ  เอื้ออาทร
หวงใย  ยินดีที่จะชวยเหลือแบงเบาภาระรับผิดชอบตาง ๆ และใหกําลังใจแกภรรยา  ซ่ึงถือเปนการ
สงเสริมสุขภาพแกภรรยาขณะตั้งครรภเปนอยางดี  เกี่ยวกับความเชื่อในบทบาทชายหญงิ  พบวากลุม
ตัวอยางมีความเชื่อในบทบาทชายหญิงอยูในระดับมาก  นั่นหมายถึงกลุมตัวอยางมีความเชื่อในบท
บาทชายหญิงแบบสมัยใหม  มีการยอมรับในความเสมอภาคระหวางเพศชายและเพศหญิง  ทั้งใน
ดานความสามารถ  และการมีสว นรวมในครอบครัวและสังคม  โดยเฉพาะเมื่อภรรยาอยูในระยะ
ตั้งครรภ  กลุมตัวอยางยอมไมแบงแยกบทบาทหนาที่รับผิดชอบระหวางชายหญิง  แตจะแบงเบา
ภาระรับผิดชอบตาง ๆ แทนภรรยา  มีการปฏิบัติเพื่อชวยเหลือและใหบริการแกภรรยาเพิ่มมากขึ้น  
ดังจะเห็นไดจากการพิจารณารายขอในการศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ 
“ทานชวยทํางานบานเพื่อใหภรรยามีเวลาพักผอนมากขึ้น” พบวากลุมตัวอยางปฏิบัติอยูในระดับมาก  
นอกจากนี้ยังพบวา  กลุมตัวอยางมีความพรอมในการมีบุตรอยูในระดับมาก  โดยเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา “ทานวางแผนเกี่ยวกับชวงเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรรวมกับภรรยา” และ “ทานและภรรยา
มีความตั้งใจที่จะใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร” เปนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  แสดงวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีการมีการวางแผนการมีบุตรกอนภรรยาตั้งครรภ  หรือเมื่อทราบวาภรรยาตั้งครรภก็มี
ความตั้งใจที่จะเล้ียงดูบุตร  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ยอมมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับความตองการบุตรของกลุม
ตัวอยาง  กลุมตัวอยางจึงมีแรงจูงใจที่จะสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภดวยการกระทํา  ตลอด
จนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  รวมถึงใหคําปรึกษาแนะนําแกภรรยา  เพื่อใหบุตรในครรภเจรญิเติบโต
และมีพัฒนาการดานรางกาย  จิตใจ  และสติปญญาที่สมบูรณ  และเมื่อพิจารณาในขอคําถาม “ทาน
หารายไดเพิ่มหรือเก็บออมเงิน  เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการตั้งครรภและคลอดบุตรไวกอนภรรยา
ตั้งครรภ” และ “ทานจัดสรรเงินใหเพียงพอกับคาใชจายในการตั้งครรภ  การคลอด  และการเลี้ยงดู
บุตร” พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  แสดงวากลุมตัวอยางไมมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจาย  ซ่ึงใชเปน
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แหลงสนับสนุนที่สําคัญในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ไดแก  การไปรับบริการทาง
การแพทย  การซื้ออาหาร  การซื้อของใชที่จําเปนของหญิงตั้งครรภ  การเตรียมสิ่งของสําหรับบุตร  
เปนตน  และเมื่อพิจารณาในขอคําถาม “ทานและภรรยาดูแลสุขภาพสม่ําเสมอกอนมีบุตร” พบวามี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน  การเตรียมพรอมดานสุขภาพรางกายที่ดีของบิดามารดาเปนการ
ปองกันโรคติดตอและโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรมไปยังบุตร ดังนั้นเมื่อกลุมตัวอยางมีการวางแผน
การมีบุตรและการมีการเตรียมความพรอมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  และเศรษฐกิจ   จึงเปนอีกเหตุผล
หนึ่งของการที่ ก ลุมตัวอยางมีพ ฤติก ร รมส ง เ สริม สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภในระดับมาก   
สอดคลองกับการศึกษาของประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์  (2540)  ที่พบวา  คูสมรสที่มีความพรอม
ในการมีบุตรมากทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  เศรษฐกิจสังคม  สามีจะมีสวนรวมในการดูแลภรรยา
ระหวางตั้งครรภและคลอดมากกวาคูสมรสที่มีความพรอมในการมีบุตรนอยกวา

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตา งของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  จําแนกตามรายไดของครอบครัว
ลักษณะของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส  ลําดับที่ของบุตร  และภาวะการพักอาศัย  สามารถ
อภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัยไดดังนี้

2.1 กลุมตัวอยางที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้ ง ครรภไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐาน  อธิบายไดวา  การสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภทั้งทางดานรางกายและจิตใจนั้น  บางสวนอาจกระทําโดยตองใชรายได
หรือเงินเปนปจจัยสําคัญ  ไดแก  การซื้ออาหาร  การซื้อของใชที่จําเปนสําหรับหญิงตั้งครรภ  เชน
ชุดคลุมทอง  ครีมทาผิว  คูมืออนามัยแมและเด็ก  การรับบริการทางการแพทย  เปนตน  แตบางสวน
สามารถกระทําไดโดยไมตองใชเงินหรือทรัพยส่ิงของ  ไดแก  การออกกําลังกาย  การแบงเบาภาระ
งานบาน  การใหคําปรึกษาแนะนําและดูแลชวยเหลือเมื่อมีอาการไมสุขสบายหรือเจ็บปวย  การให
กําลังใจ  ปลอบโยน  ไตถามถึงอาการผิดปกติตาง ๆ ของภรรยาและบุตรในครรภ  เปนตน  ดังนั้น
รายไดของครอบครัวที่มากหรือนอยจึงไมทําใหพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภแตกตางกัน  และเมื่อพิจารณาถึงคาบริการทางการแพทยที่ใชในการฝากครรภ  การ
คลอดบุตร   รวมถึงการรักษาเมื่อเจ็บปวยหรือเกิดภาวะแทรกซอนในขณะตั้งครรภนั้น   ปจจุบัน
รัฐบาลมีโครงการประกนัสุขภาพถวนหนา  โดยเฉพาะนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค  ซ่ึงหญิงตั้งครรภ
ทุกคนไดรับสิทธินี้โดยเทาเทียมกัน  ทําใหสามารถลดภาระคาใชจายในสวนนี้ลงไดมาก  อีกทั้งเมื่อ
พิจารณาถึงลักษณะครอบครัว  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 55.4 มีลักษณะครอบครัวแบบ
ครอบครัวขยาย  ซ่ึงยอมประกอบไปดวยบิดามารดาและญาติพี่นองของสามี  ของภรรยาหรือของทั้ง
สองฝาย  โดยถือวาเปนเครือขายทางสังคมที่จะใหการสนับสนุนดานตาง ๆ แกกลุมตัวอยาง  ซ่ึงอาจ
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หมายรวมถึงเงินทอง  ส่ิงของ  เครื่องใช  โดยที่กลุมตัวอยางมิไดนับรวมเปนรายไดของครอบครัว
ซ่ึงอาจทําใหกลุมตัวอยางที่มีรายไดไมพอใช, ไมพอใช-เปนหนี้มีรายไดไมแตกตางกับกลุมตัวอยางที่
มีรายไดพอใช, พอใช-เหลือเก็บ  จึงทําใหรายไดที่แตกตางกันไมทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพที่แตกตางกัน  สอดคลองกับผลการศึกษาของปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค  (2534: 72)  ที่
พบวา  รายไดของครอบครัวที่แตกตางกันมิไดทําใหการรับรูบทบาทการเปนบิดาแตกตางกัน  แต
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกัน  พบวา  กลุมตัวอยางที่มีรายได
พอใช-เหลือเก็บมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภสูงสุด 
( x =2.4918) รองลงไปคือกลุมตัวอยางที่มีรายไดพอใช ( x =2.4256) สวนกลุมตัวอยางที่มีรายไดไม
พอใชมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภต่ําสุด  
( x =2.3561)  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสามีที่มีราย ไดของครอบครัวสูงมีแนวโนมจะมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพภรรยามากกวาสามีที่มีรายไดของครอบครัวต่ํา  สอดคลองกับการศึกษาของ
ประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540: 88) ที่พบวา  รายไดมีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวม
ของสามีในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอด  รวมถึงการศึกษาของนิศารัตน  โหโก (2540:
52) ศึกษาพบวา  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวมีความสัมพันธกับการปรับบทบาทการเปนบิดาของผูที่
เปนบิดาครั้งแรก

2.2 กลุม ตัว อยา งที่มี ลักษณะของครอบครัวแตกตา งกัน      มีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน  ทั้งนี้อธิบายไดวา
แมครอบครัวจะเปนแหลงประโยชนที่สําคัญสําหรับสามีในการใหการสนับสนุนดานตาง ๆ  ทั้งดาน
การเงิน  ส่ิงของ  แรงงาน  การใหขอมูลขาวสารตลอดจนคําแนะนําตาง ๆ อันมีผล ตอ การสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ   โดยครอบครัวเดี่ยวยอมมีโอกาสไดรับการสนับสนุนดังกลาวนอยกวา
ครอบครัวขยาย    (สุมิตตา  สวางทุกข 2539: 32) แตลักษณะครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายของ
สังคมไทย  ไมแยกกันอยางชัดเจนเหมือนสังคมตะวันตก  เพราะแมวาสมาชิกจะแยกครอบครัวออก
ไปแลวแตก็ยังใหการชวยเหลือผูกพันในดานตาง ๆ กันอยู  (สุพัตรา  สุภาพ 2520: 85-86, อางถึงใน
อุนจิตต  บุญสม 2540: 56) นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 63.2 เพิ่งมีบุตรคนแรก
ยอมทําใหบุคคลในครอบครัวเดิมโดยเฉพาะบิดามารดาของสามีหรือของภรรยาหรือของทั้งสองฝาย
ตลอดจนญาติพี่นองมีความหวงใย  คอยติดตามเยี่ยมเยียนชวยเหลือ  และใหคําแนะนํา  ทั้งยัง
สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดวา  การสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภนั้น  ยังมีแหลงสนับสนุนอีก
มากมายนอกเหนือจากสมาชิกในครอบครัว  โดยหนวยงาน  องคกรและสถาบันตาง ๆ ทั้งการ
สนับสนุนดานการเงินและความรู   เชน   การประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงการใหบริการแกหญิง
ตั้งครรภ  การเผยแพรความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภผานสื่อตาง ๆ  เปนตน  ดังนั้น  ครอบครัว
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เดี่ยวจึงนาจะไดรับการสนับสนุนตาง ๆ ไมแตกตางจากครอบครัวขยาย  ทําใหพฤติกรรมของสามีใน
การสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตา งกัน   สอดคลอ งกับการศึกษาของประภัสสร
อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540: 80) ที่ศึก ษ า เกี่ยวกับการมีสวนรวมของสามีในการดูแลภรรยาระหวาง
ตั้งครรภและคลอด  พบวา  คูสมรสที่มีลักษณะครัวเรือนเดี่ยวและครัวเรือนขยาย  สามีมีสวนรวมใน
การดูแลภรรยาไมแตกตางกัน  รวมถึงผลการศึกษาของปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค (2534: 72) ที่พบวา
ลักษณะของครอบครัวที่แตกตางกัน  การรับรูบทบาทบิดาในขณะภรรยาตั้งครรภแรกไมแตกตางกัน
แตทั้งนี้เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของลักษณะครอบครัวแตละกลุม  พบวากลุมตัวอยางที่มี ลักษณ ะ
ครอบครัวแบบครอบครัวเดี่ยวมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาในขณะตั้งครรภสูง
กวากลุมตัวอยางที่มี ลักษณะครอบครัวแบบครอบครัวขยาย ( x =2.4594 และ x =2.3961 ตาม
ลําดับ)  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่อยูในครอบครัวเดี่ยว  ไมมีบิดามารดาญาติผูใหญของฝายใด
ฝายหนึ่งหรือของทั้งสองฝายใหการชวยเหลือดูแลตลอดจนใหคําแนะนําในดานตาง ๆ จึงตองมีการ
พึ่งพาตนเองสูงโดยเฉพาะเมื่อภรรยาตั้งครรภ  สามีจะตองเพิ่มบทบาทหนาที่รับผิดชอบมากขึ้นกวา
เดิม  เพื่อสงเสริมใหภรรยาและทารกในครรภมีสุขภาพดี  ตางจากสามีที่มีลักษณะของครอบครัว
แบบขยายยอมมีบิดามารดาและญาติใหการดูแลชวยเหลือและมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ  ทําใหสามีลดบทบาทและการมีสวนรวมลง  ดังผลการศึกษาของระพีพรรณ  พันธุรัตน
(2542: 87) พบวา  จาํนวนสมาชกิในบานมีความสัมพันธกับระดับการทํากิจกรรมในครัวเรือนของสามี

2.3 กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการสมรสแตกตา งกัน   มีพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐ าน   ทั้งนี้อธิบายไดจากการ
ศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพและความมั่นคงในชีวิตสมรสของม็อตและมัวร (Mott and Moore 1979:
172, อางถึงใน ศรีทับทิม  พานิชพันธ 2545: 173) ที่พบวา  ระยะ 2 ปแรกของการสมรส  การหยาราง
และการแยกกันอยูจะมีไมมากนักเชนเดียวกับระยะเวลาการสมรสที่เขาสูปที่ 5 และปที่ 6  แตในชวง
ปที่ 3 และปที่ 4  การหยารางและแยกกันอยูจะมีสูงสุด  สอดคลองกับการศึกษาของโชเอน (Shoen
1975: 172, อางถึงใน ศรีทับทิม  พานิชพันธ 2545:173) ที่พบวาอัตราการหยารางสูงสุดของเพศชาย
จะอยูที่ระยะเวลาสมรส 3 ป สวนเพศหญิงอยูที่ 4 ป  แตเมื่อระยะเวลาการสมรสเพิ่มขึ้น  อัตราการ
หยารางจะลดลงตามลําดับ  เชนเดียวกับณัฐไชย  ตันติสุข (ม.ป.ป., อางถึงใน บุศรินทร  คลองพยาบาล
2542: 57)  ที่กลาววา คูสมรสที่ผานชวงระยะเวลา 7 ปแรกของการอยูดวยกันฉันสามีภรรยาจะมีการ
ปรับตัวเขาหากันไดดี  ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการสมรส 1-2 ป, 5-6 ป
และ 7 ปขึ้นไป  รอยละ 46.8, 19.5 และ 13.2 ตามลําดับ  มีเพียงรอยละ 20.5 ที่มีระยะเวลาการสมรส
3-4 ป  จากการที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาการสมรสอยูในชวงที่มีการหยารางและแยกกัน
อยูไมมาก  และสวนใหญอยูในชวงที่สามีภรรยาปรับตัวเขาหากัน  เอาอกเอาใจกัน  เพื่อใหชีวิต
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สมรสมั่นคงและมีความสุขคลา ยคลึงกัน       จึงมีความเปนไปไดที่กลุมตัวอยางจะมีพฤติกรรมการ
สง เสริมสุข ภาพภรรยาในขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน  สอดคลองกับการศึกษาของประภัสสร
อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540: 87) ที่พบวาการมีสวนรวมของสามีในการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภและ
คลอดไมไดขึ้นอยูกับระยะเวลาการสมรส  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของระยะเวลาการสมรสในแตละ
ชวงพบวากลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการสมรส 1-2 ป มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภสูงสุด ( x =2.4481) รองลงมาไดแกกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการสมรส 7 ปขึ้นไป
( x =2.4139) กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการสมรส 3-4 ปและ 5-6 ป มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภนอยลงมาตามลําดับ ( x =2.4034 และ x =2.3883) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา
ระยะเวลาการสมรสในชวง 1-2 ปและ 7 ปขึ้นไปมีแนวโนมที่สามีจะใหการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภมากกวาในชวง 3-5 ปดังการศึกษาที่กลาวขางตน

2.4 กลุมตัวอยางที่มีลําดับที่ของบุตรแตกตางกัน     มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐาน  สามารถอธิบายไดวา  จากการ
ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในขอคําถามที่วา “ทานพาภรรยาไปฝาก
ครรภตามนัด” มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญพาภรรยาไปฝากครรภดวย
ตนเอง  ดังนั้นไมวากลุมตัวอยางจะเพิ่งมีบุตรคนแรกหรือมีบุตรคนที่สองขึ้นไป  ตางก็ไดรับการ
แนะนําเกี่ยวกับการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภดวยกันทั้งสิ้น  นอกจากนี้ในคลินิกฝากครรภของแตละ
โรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมตอไปนี้ตั้งแตหนึ่งประเภทขึ้นไป  ไดแก  การจัดบอรดใหความรู
เกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  การใหความรูผานเสียงตามสายหรือวิดิทัศน  การแจกคูมือและเอกสาร
แผนพับเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ  ประกอบกับการพาภรรยาไปฝากครรภนั้น  ทําให
กลุมตัวอยางไดมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู  ความคิดเห็น  และประสบการณเกี่ยวกับ
การดูแลภรรยาขณะตั้งครรภซ่ึงกันและกัน  อีกทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน  ทําให
การเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภทางสื่อตาง ๆ เปนไปอยางแพร
หลาย  ทั้งทางหนังสือพิมพ  นิตยสาร  โทรทัศน  วิทยุ  จึงทําใหสามีไมวาจะเพิ่งมีบุตรคนแรกหรือ
บุตรคนที่สองขึ้นไปตางก็มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาในขณะตั้งครรภไมแตกตางกัน  
และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภในแตละกลุม  พบวา
กลุมตัวอยางที่มีลําดับที่ของบุตรเปนบุตรคนแรก  มีคาเฉลี่ยพฤตกิรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะ
ตั้งครรภสูงกวากลุมตัวอยางที่มีลําดับที่ของบุตรเปนบุตรคนที่สองหรือมากกวา ( x =2.4487 และ
x =2.3824 ตามลําดับ) สะทอนใหเห็นวากลุมตัวอยางที่จะไดเปนบิดาครั้งแรก  มีความรูสึกภาคภูมิ
ใจและมีความสุขเมื่อทราบวาภรรยาตั้งครรภ  ทั้งนี้เพราะการมีบุตรจะชวยยืนยันความเปนลูกผูชาย
ของตน (เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2543: 138-139)  ดังนั้นจึงมีความตื่นเตนยินดีและกระตือรือรนที่จะ
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มีสวนรวมในการดูแลภรรยาและบุตรในครรภ  รวมถึงกลุมตัวอยางที่มีบุตรคนแรกยอมมีภาระคาใช
จายนอยกวาและไมมีภาระในการเลี้ยงดูบุตรคนกอนเชนกลุมตัวอยางที่มีบุตรคนที่สองหรือมากกวา  
เชนเดียวกับการศึกษาของประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540: 87) ที่พบวา  ภรรยาที่ตั้งครรภแรกสามี
จะมีสวนรวมในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอดมากกวาภรรยาที่ตั้งครรภหลัง

2.5 กลุมตัวอยางที่มีภาวะการพักอาศัยแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาในขณะตั้งครรภแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  เปนไปตามสมมุติฐาน  โดย
สามีที่มีภ าวะการพักอาศัยอยูดว ย กันเปนประจํากับภรรยาขณะภรรยาตั้งครรภ ( x =2.4499) มี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากกวาสามีที่มีภาวะการพักอาศัยอยูดวยกันเปน
บางชวงเวลาในขณะภรรยาตั้งครรภ ( x =2.3167) สามารถอธิบายไดวา  สามีที่มีการพักอาศัยรวมกับ
ภรรยาตลอดระยะตั้งครรภ  ยอมมีเวลาใหกับภรรยา  มีความใกลชิด  และมีโอกาสใหการชวยเหลือ
ดูแลเอาใจใส  ใหกําลังใจ  ใหคําปรึกษาแนะนําตาง ๆ  ตลอดจนใหการสนับสนุนและตอบสนอง
ความตองการแกภรรยาไดมากกวาสามีที่มิไดพักอาศัยอยูกับภรรยาตลอดเวลาในขณะภรรยาตั้งครรภ  
ดวยเหตุผลที่สามีอาจไปประกอบอาชีพตา งจังหวัด   หรืออาจมีช่ัวโมงการทํางานที่ไมแนนอน
รวมถึงการมีสถานภาพสมรสหยา  หรือแยกกันอยู  นอกจากนี้สามีที่พักอาศัยอยูกับภรรยาตลอด
ระยะเวลาที่ภรรยาตั้งครรภนั้น  ทําใหมีโอกาสไดเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
ของภรรยาในชวงตาง ๆ ของการตั้งครรภ  เชน  การมีอาการแพทอง  การมีหนาทองที่ขยายขนาด
ใหญขึ้นทําใหอึดอัดอุยอายปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดไมสะดวก  รวมถึงความไมสุขสบายและภาวะ
แทรกซอนตาง ๆ เปนตน  สามียอมเกิดความเห็นอกเห็นใจในภาวะดังกลาวของภรรยา  ยิ่งเกิดความ
ตองการจะใหการดูแลชวยเหลือสงเสริมสุขภาพแกภรรยามากขึ้น  ทําใหภรรยาและบุตรในครรภมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ  สอดคลองกับการศึกษาในเรื่องที่ใกลเคียงกันของ
พีก (Peek 1975, อางถึงใน พิทักษ  คูเจริญถาวร 2539: 23)  ซ่ึงพบวา  ชายท่ีประกอบอาชีพอยูกับบาน
อันไดแก  อาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม  และธุรกิจตาง ๆ ที่สามารถกระทํากิจกรรมไดที่บาน  จะมีเวลา
ในการดูแลบุตรมากกวาชายที่ตองออกไปประกอบอาชีพตาง ๆ นอกบาน  รวมถึงการศึกษาวิจัยของ
มยุรี  นิรัตธราดร (2539) และ ฤดี  ปุงบางกระดี่ (2540) ที่ศึกษาพบวา  สถานภาพสมรส  มีความ
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสงเสริมสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ โดยหญิงตั้งครรภที่
มีสถานภาพสมรสคู  อยูกับสามี  มีแนวโนมจะดูแลสงเสริมสุขภาพตัวเองดีกวาผูที่ไมไดอยูกับสามี

3. ผลการวิ เ คราะหปจ จัย สนับสนุน    ไดแก    ความรู เ กี่ ย ว กับภาวะการตั้งครรภ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญงิ  และความพรอมในการมีบุตร  ที่
สามารถทํานายพฤติกรรมของสามีในการสง เสริมสุข ภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  สามารถอภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัยดังนี้
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3.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
3.1.1 ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ    พบวา   ความรู เ กี่ ย ว กับภาวะการ

ตั้งครรภและพฤตกิรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ   มีความสมัพนัธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (r=.118)    แสดงวา    กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับภาวะการ
ตั้งครรภมาก  มีแนวโนมจะมีพฤติกรรมในการสงเสรมิสขุภาพมากดวย  ทั้งนี้อธิบายไดวา  พฤติกรรม
สง เสริมสุข ภาพภรรยาขณะตั้งครรภของกลุมตัวอยางนั้น    มีผลมาจากความรูเกี่ยวกับภาวะการ
ตั้งครรภที่กลุมตัวอยางไดรับจากการสอนและแนะนําของบุคลากรดานสุขภาพเมื่อพาภรรยาไปฝาก
ครรภ  รวมถึงการแสวงหาความรูดวยตนเองจากบุคคลหรือส่ือตาง ๆ  ความรูที่ไดรับนี้  กลุมตัวอยาง
จะเก็บสะสมไว   แลวแสดงออกในรูปของความจํา    ความเขาใจ   และการปฏิบัติ    (กมลรัตน
ศุภวิทิตพัฒนา 2533: 66)  ดังนั้น  เมื่อกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภถูกตองมากขึ้น
ก็จะสามารถแสดงพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาในขณะตั้งครรภไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวย  ดังเชนการศึกษาของปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค (2534) ที่พบวา  ความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภ
มีความสัมพันธทางบวกกับการรับ รูบ ทบาทการบิดาในขณะภรรยาตั้งครรภ   และการศึกษาของ
สุวลักษณ  มีชูทรัพย (2544) พบวาความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรมีความสัมพันธกับการเลี้ยงดูบุตร
คนแรกของบิดา

แมวาความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของสามี
ในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  แตเมื่อพิจารณาถึงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร
ทั้งสองดังกลาว  พบวามีความสัมพันธกันทางบวกในระดับนอย  อธิบายไดวา  ในทางปฏิบัติ  การ
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภนั้น  สามีอาจไมมีความจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับภาวะการ
ตั้งครรภในเชิงวิชาการทางการแพทยมากนัก  เพราะความรูในลักษณะดังกลาวเปนความรูเฉพาะทาง
ที่มีรายละเอียดมากและซับซอน  ยากตอการเขาใจ  จดจํา  และนําไปปฏิบัติ  สามีอาจสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาในขณะตั้งครรภไดโดยการใหการดูแลชวยเหลือตามอาการที่พบเห็น  สังเกตและสัมผัสได
หรือปฏิบัติตามคําบอกและรองขอของภรรยา  นอกจากนี้การใหความรักความเขาใจ  ใหความเห็น
อกเห็นใจ  ตลอดจนใหกําลังใจ  รวมถึงการใหเวลา  การใหส่ิงของเงินทอง  ส่ิงเหลานี้สามีอาจ
กระทําไปตามสามัญสํานึก  ตามความถูกตองเหมาะสม  แตเมื่อทําแลวถือเปนการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภโดยไมตองใชความรูตามหลักวิชาการ  ดังจะเห็นไดจากการพิจารณาขอคําถาม
ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ  หากเปนขอคําถามที่อิงหลักวิชาการทางการแพทย  กลุมตัวอยาง
จะตอบถูกเปนจํานวนไมมาก  เชนคําถาม “อาการปสสาวะบอยในชวงใกลคลอดเกิดจากความผิด
ปกติของระบบทางเดินปสสาวะ” กลุมตัวอยางตอบถูกตองวาขอนี้เปนความรูที่ผิดเพียงรอยละ 50
และ “สามารถตรวจดูเพศทารกไดเมื่ออายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป” กลุมตัวอยางตอบถูกตองรอยละ
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61.9  สวนขอคําถามในลักษณะที่ไมอิงวิชาการมากนักแตเปนสิ่งที่สามารถสังเกตหรือสัมผัสไดดวย
ตนเอง  กลุมตัวอยางจะตอบไดถูกตองมากกวา  ดังเชน “จะสังเกตเห็นครรภไดชัดเจนเมื่อตั้งครรภ
ประมาณ 4 เดือน” กลุมตัวอยางตอบถูกถึงรอยละ 92.2  “อาการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อตั้งครรภ” ตอบถูกรอยละ 91.4  ดวยเหตุนี้  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภจึงมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภในระดับนอย

3.1.2 สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาและพฤติกรรมของสามีในการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับมาก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r=.603) นั่นหมายถึงวา  กลุมตัวอยางมีสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยามาก  มีแนวโนมที่
จะมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากดวย  ทั้งนี้เพราะเมื่อภรรยาตั้งครรภ
จะมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  เกิดขึ้น ทั้ ง ท างดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม   หากสามีภรรยามี
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  เมื่อภรรยาอยูในภาวะวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาว  สามียอม
เกิดความเห็นอกเห็นใจ  หวงใย  เอื้ออาทร  และตองการใหความเอาใจใสดูแลชวยเหลือภรรยามาก
ขึ้น  ทําใหมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากขึ้นตามไปดวย  ทั้งนี้เพื่อให
ภรรยาไดรับความสุขกาย  สบายใจ  สอดคลองกับการศึกษาของปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค (2534) ที่พบ
วา  สัมพันธภาพของคูสมรสมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูการเปนบิดาของสามีในขณะภรรยา
ตั้งครรภ  และการศึกษาของสมจิตร  สิทธิวงศ (2541) ที่พบวา  สามีที่รูสึกรักภรรยา  จะรูสึกเห็นใจ
ภรรยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและอารมณในขณะตั้งครรภ  รวมถึงสามารถยอมรับวาการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวเปนภาวะปกติของหญิงตั้งครรภ  และจะคอยดูแลเอาใจใสภรรยา

3.1.3 ความเชื่อในบทบาทชายหญิง    พบวา    ความเชื่อในบทบาทชายหญิงมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ (r=.214)
ทั้งนี้อธิบายไดวา  กลุมตัวอยางมีความเชื่อในบทบาทชายหญิงมาก  มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากดวย   เนื่องจาก   ความเชื่อของบุคคลตอเหตุการณหรือส่ิง
ตาง ๆ จะมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกใหโนมเอียงไปในทางที่ตนเชื่อ  กลุม
ตัวอยางที่มีความเชื่อในบทบาทชายหญิงแบบสมัยใหมซ่ึงยอมรับความเสมอภาคของชายและหญิง  
จะไมแบงแยกบทบาทหนาที่รับผิดชอบของชายและหญิงชัดเจนเชนผูมีความเชื่อในบทบาทชายหญิง
แบบดั้งเดิม  กลุมตัวอยางจึงยินดีที่จะใหการชวยเหลือแบงเบาภาระงานบาน  บริการใหภรรยาไดรับ
ความสะดวกสบาย  และดูแลสุขภาพของภรรยาขณะตั้งครรภไดเปนอยางดี  โดยไมถือวาเปนงาน
เฉพาะผูหญิง  เชนเดียวกับการศึกษาของจันทรรัตน  เจริญสันติ (2533)  ที่พบวา  เจตคติตอบทบาท
ทางเพศ  มีความสัมพันธทางบวกกับบทบาทของบิดาที่มีบุตรคนแรกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แสดงถึง  บิดาที่มีบทบาททางเพศแบบยอมรับความเสมอภาคของบทบาทชายหญิงมีการปรับตัวภาย
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หลังบุตรคนแรกเกิดไดดีกวาบิดาที่มีเจตคติตอบทบาททางเพศแบบแบงแยกบทบาทชายหญิงอยาง
ชัดเจน

แมวาความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทชายหญิง   จะมีความสัมพันธทางบวกกบัพฤตกิรรม
ของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  แตพบวามีความสัมพันธกันในระดับนอย  ทั้งนี้
อาจอธิบายไดจากการพิจารณาขอคําถามเกี่ยวกับความเชื่อในบทบาทชายหญิงที่พบวา  กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความเชื่อในบทบาทชายหญิงแบบเสมอภาคในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา  การประกอบ
อาชีพ  และการเมือง  ดังเชนขอคําถาม “ผูหญิงและผูชายสามารถเรียนวิชาตาง ๆ ไดไมแตกตางกัน”
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ “หัวหนางานผูหญิงสามารถปฏิบัติงานไดไมตางจากหัวหนางานผู
ชาย” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  สวน “การเมืองเปนเรื่องของผูชาย” มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในบทบาทชายหญิงบางเรื่อง  แตสําหรับ
เร่ืองเกี่ยวกับครอบครัวนั้น  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อในเรื่องนี้ไม
มากนัก  ดังเชนขอคําถาม “ในครอบครัวสามีถือเปนชางเทาหนาสวนภรรยาเปนชางเทาหลัง”  พบวา
มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง  และ “การทํางานบานเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูหญิงเทา
นั้น”  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเชนกัน     ทั้งนี้อาจเปน เพราะเรื่องของการปฏิบัติตอกันใน
ครอบครัวนั้น  สามีอาจยังตองการความรูสึกวาตนเปนผูที่เหนือกวาภรรยาและสมาชิกในครอบครัว
ในดานความสามารถ  พละกําลัง  โดยไมใชในลักษณะของความสัมพันธเชิงอํานาจแตเปนใน
ลักษณะของผูนํา  ผูใหการปกปองคุมครอง  และดูแลชวยเหลือ  เพราะเมื่อพิจารณาในอีกมุมมอง
หนึ่ง  หากสามีภรรยามีความเสมอภาคเทาเทียมกันในทุกเรื่อง  เมื่อภรรยาตั้งครรภ  สามีก็อาจไม
จําเปนตองใหการดูแลชวยเหลือมากนัก  เนื่องจากภรรยายอมสามารถดูแลตนเองได  แตหากสามีมี
ความรูสึกเปนผูนําเหนือกวา  ยอมแสดงการปกปองคุมครอง  และดูแลชวยเหลือภรรยาและทารกใน
ครรภใหไดรับความปลอดภัยและสุขสบายอยางเต็มความสามารถ  ดังนั้น  เมื่อกลุมตัวอยางมีการ
เปล่ียนแปลงความเชื่อในบทบาทชายหญิงเกี่ยวกับการปฏิบัติตอกันในครอบครัวไมมากนัก  จึงเปน
ผลใหความเชื่อในบทบาทชายหญิงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภในระดับนอย  สอดคลองกับการศึกษาของอรามศรี  กฤษณะเศรณี และนงจรส
ศุภกิจ (2543) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผูชายในการดูแลอนามัยเจริญพันธุของตนเองและ
ครอบครัว  พบวา  ผูชายสวนใหญคิดวาการดูแลการอนามัยเจริญพันธุเปนเรื่องของผูหญิง  จึงไมคอย
มีบทบาทในการดูแลสงเสริมสุขภาพอนามัยที่ชัดเจน

3.1.4 ความพรอมในการมีบุตร    พบวา    ความพรอมในการมีบุตรมีความ
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภในระดับปาน
กลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.566) อธิบายไดวา  กลุมตัวอยางมีความพรอมในการ
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มีบุตรมาก  มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภมากดวย  ทั้งนี้
เนื่องจาก   ความพรอมในการมีบุตร   หมายรวมถึง   การวางแผนที่จะมีบุตรและการเตรียมการดาน
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รวมถึงดานเศรษฐกิจ  หากกลุมตัวอยางมีส่ิงเหลานี้ครบถวน  ยอมทําใหมี
พฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไดมาก  เพราะมีความตองการบุตรในครรภ
และไมมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือภาระคาใชจายสําหรับการตั้งครรภ  การคลอด  และการเลี้ยงดู
บุตร  ดังเชนผลการศึกษาของประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540) ที่พบวาคูสมรสที่มีความพรอมใน
การมีบุตรมาก  สามีจะมีสวนรวมในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภและคลอดมากกวาคูสมรสที่มี
ความพรอมในการมีบุตรนอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคลองกับการศึกษาของนิศารัตน
โหโก (2540) ที่พบวาความพรอมในการมีบุตรมีความสัมพันธกับการปรับบทบาทการเปนบิดาของผู
ที่เปนบิดาครั้งแรก

3.2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ผลการศึกษาเกี่ยวกับ     ปจจัยสนับสนุนที่สามารถทํานายพฤติกรรมของสามีใน

การสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภประกอบดวยปจจัยสนับสนุน  4  ปจจัย  ไดแก   ความรูเกี่ยว
กับภาวะการตั้งครรภ  สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  ความเชื่อในบทบาทชายหญิง  และความ
พรอมในการมีบุตร พบวา สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา  และความพรอมในการมีบุตรเปนตัว
แปรที่เขาสมการทํานาย  โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภ  ไดรอยละ 46.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคลองกับสมมุติฐานโดยสามารถอภิปรายไดดังนี้

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  พบวา   สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาเปน
ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมของสามีในการสงเสริม
สุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภไดรอยละ 36.4  ทั้งนี้อธิบายไดวา  สัมพันธภาพของคูสมรสเปนแหลง
การสนับสนุนที่มีความสําคัญมาก  เพราะเปนแหลงการชวยเหลือแหลงแรกที่มีประสิทธิภาพที่สุด
สําหรับสามีห รือภรรยา  (Cronenwett  and  Kunst-Wilson  1981: 196-201, อางถึงใน กรุณาภรณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา 2538: 50) เชนเดียวกับที่ครอฟอรด  (Crowford 1987: 39, อางถึงใน บุศรินทร
คลองพยาบาล 2542: 29) ไดกลาววาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสามีภรรยา  จะทําใหฝายใดฝายหนึ่งที่มี
ภาวะวิกฤติ  สามารถเผชิญภาวะวิกฤติไดงายขึ้น  ทั้งยังทําใหภาวะวิกฤติลดความรุนแรงลงได
รวมถึงสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม  สัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยาประกอบดวย  ความรักใครผูกพันกัน   ความพึงพอใจซึ่งกันและกัน  ความรับผิดชอบตอ
กัน   รวมถึงการปรับตัวที่ดีใ น เรื่องเพศสัมพัน ธ   (มาลี  เกื้อนพกุล 2535: 39-40 ; กรุณาภรณ
อิศรางกูร ณ อยุธยา 2538: 50 ; กมล  อาจดี 2544: 21-22) ดังนั้นเมื่อภรรยาตั้งครรภจึงถือเปนชวง
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เวลาสําคัญของการพัฒนาความสัมพันธระหวางสามีภรรยาโดยมีบุตรเปนศูนยกลาง  แตทั้งนี้ยอมขึ้น
อยูกับพื้นฐานของสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาดวย  เพราะในขณะตั้งครรภ  หญิงตั้งครรภจะมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม  สงผลกระทบตอ สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตแกหญิงตั้งครรภเปนอยางมาก  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาวนี้  อาจทําใหสัมพันธภาพ
ระหวางสามีภรรยาเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางบวกและทางลบ  แตหากสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน  เมื่อภรรยาอยูในภาวะวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  สามียอมเกิดความเห็นอกเห็นใจ
หวงใย  ใหกําลังใจ  และตองการที่จะใหการดูแลเอาใจใสชวยเหลือภรรยาโดยไมทอดทิ้งใหภรรยา
ตองเผชิญปญหาและความทุกขแตเพียงผูเดียว  เปนการสงเสริมสุขภาพแกภรรยาและทารกในครรภ
สอดคลองกับการศึกษาของจารุวรรณ  ชุปวา (2541) ที่พบวาสัมพันธภาพของคูสมรสสามารถ
ทํานายการแสดงบทบาทการเปนบิดาของคูสมรสมารดาวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และการ
ศึกษาของสุภาพ  สงาวงษ (2545) ซ่ึงพบวา  สัมพันธภาพระหวางคูสมรสเปนปจจัยที่สามารถทํานาย
พัฒนกิจการเปนบิดาของสามีหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ    พบวา   ความพรอมในการมีบุตรไดรับการ
คัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2  สามารถทํานายพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1  จากผลการศึกษาอธิบายไดวา  ความพรอมในการมีบุตร  เปน
สภาวะที่กลุมตัวอยางมีการวางแผนการมีบุตร  มีการเตรียมการทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  รวมถึง
ดานเศรษฐกิจ  อันเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามีมีพฤติกรรมในการสงเสรมิสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
โดยพิจารณาจากขอคําถาม “ทานวางแผนเกี่ยวกับชวงเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรรวมกับภรรยา”
และ “ทานและภรรยามีความตั้งใจที่จะใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร” รวมถึง “ทานรูสึกสมหวังและดีใจ
เมื่อทราบวาภรรยาตั้งครรภ” ทั้งหมดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ดังนั้น  การตั้งครรภของภรรยาที่เกิด
จากการวางแผนการมีบุตรไวลวงหนารวมทั้งบุตรในครรภเปนบุตรที่ตนตองการ  กลุมตัวอยางจึงมี
การสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภเปนอยางดี    เพื่อใหบุตรในครรภมีการเจริญเติบโตและมี
พัฒนาการตามปกติ  และเมื่อพิจารณาในขอคําถาม “ทานหารายไดเพิ่มหรือเก็บออมเงินเพื่อเปนคา
ใชจายสําหรับการตั้งครรภและคลอดบุตรไวกอนภรรยาตั้งครรภ” และ “ทานจัดสรรเงินใหเพียงพอ
กับคาใชจายในการตั้งครรภ  การคลอด  และการเลี้ยงดูบุตร” พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  แสดง
วากลุมตัวอยางไมมีปญหาเรื่องเศรษฐกิจ  อันถือเปนแหลงสนับสนุนที่สําคัญในการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภในสวนที่ตองมีคาใชจาย  ไดแก  เกี่ยวกับโภชนาการ  การซื้อของใชที่จําเปนของ
หญิงตั้งครรภ  การเตรียมส่ิงของสําหรับบุตร  เปนตน  รวมถึงเมื่อพิจารณาในขอคําถาม  “ทานและ
ภรรยาดูแลสุขภาพสม่ําเสมอกอนมีบุตร”  พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน  การมีสุขภาพกาย
ที่ดี เ ปน การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ     และโรคที่ถายทอดทางพันธุก รรมไปยัง
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บุตร (ภารดี  ชาญสมร 2544 : 8) การมีการวางแผนการมีบุตรและการมีการเตรียมความพรอมทั้งดาน
รางกาย  จิตใจ  และเศรษฐกิจเชนนี้  ยอมทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพ
ภรรยาขณะตั้งครรภไดมาก  สอดคลองกับการศึกษาของประภัสสร  อินทรศักดิ์สิทธิ์ (2540)  ที่พบวา
คูสมรสที่มีความพรอมในการมีบุตรมาก  สามีจะมีสวนรวมในการดูแลภรรยาระหวางตั้งครรภและ
คลอดมากกวาคูสมรสที่มีความพรอมในการมีบุตรนอย  และการศึกษาของปรียารัตน  ศักดิ์ณรงค
(2533) ที่พบวาการมีบุตรเมื่อบิดามารดามีความตองการและพรอม  เปนปจจัยที่ชวยสงเสริมใหสามี
สนใจในเรื่องการปรับตัวตอการเปนบิดาในขณะภรรยาตั้งครรภ  เชนเดียวกับที่สมจิตร  สิทธิวงศ
(2541)  ศึกษาพบวา   สามีที่ตองการมีบุตร  จะมีสวนรวมในการตั้งครรภของภรรยา  โดยใหความ
สนใจคอยดูแลเอาใจใสภรรยาและทารกในครรภมากกวาสามีที่ไมตองการบุตร

สวนความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภและความเชื่อในบทบาทชายหญิง    แมจะ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  แตพบวามีความ
สัมพันธกันในระดับนอย  จึงไมไดรับคัดเลือกเขาสูสมการ  อีกทั้งอาจอธิบายไดจากการพิจารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนดวยกันเอง  ความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภเปนตัวแปรที่มีความ
สัมพันธกับสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา (r=.169) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ . 01 ซ่ึงเมื่อ
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาเปนตัวทํานายที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการแลว  จึงอาจมีผลทําให
สัมประสิทธิ์ถดถอยของความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภต่ําลง  จึงไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรม
ของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

เชนเดียวกับความเชื่อในบทบาทชายหญิง  เมื่อพิจารณาความสัมพันธกับตัวแปร
ตนอื่น ๆ  พบวา  มีความสัมพันธกับสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา (r=.252) และสัมพันธกับความ
พรอมในการมีบุตร (r=.156) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเมื่อสัมพันธภาพระหวางสามี
ภรรยาและความพรอมในการมีบุตรเปนตัวทํานายที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการแลว  จึงอาจมีผลทํา
ใหสัมประสิทธิ์ถดถอยของความเชื่อในบทบาทชายหญิงต่ําลง  จึงไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรม
ของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. บุคลากรดานสุขภาพ    ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหความรูเกี่ยวกับภาวะการ

ตั้งครรภแกสามีหญิงตั้งครรภ  โดยเนนใหมีการสื่อสารสองทาง  เชน  การใชกระบวนการกลุม  รวม
ถึงการเพิ่มจํานวนครั้งในการใหความรูใหครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสของระยะตั้งครรภ  
และเนนในประเด็นที่สามีเกิดความเชื่อที่ผิด  เชน  การนับอายุครรภ  การมีเพศสัมพันธขณะตั้งครรภ
การทํางานขณะตั้งครรภ  รวมถึงการใหความรูที่ถูกตองในการปองกันปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดกับมารดา
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ทารกดวย  เพื่อใหสามีมีความเขาใจอยางถูกตองชัดเจนสามารถนําไปสูการสงเสริมสุขภาพภรรยาใน
ขณะตั้งครรภไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรดานสุขภาพ   ควรใหความสนใจตอหญิงตั้งครรภที่ไมไดอยูรวมกันกับสามี
ในขณะตั้งครรภ  อาจจะโดยการประกอบอาชีพ  หรือสถานภาพสมรส  เพราะหญิงตั้งครรภกลุมนี้
ถือเปนกลุมเสี่ยงตอการมีภาวะแทรกซอนในขณะตั้งครรภ  ซ่ึงอาจสงผลใหมีอัตราปวยและอัตราตาย
มารดาทารก  รวมถึงอัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยเพิ่มขึ้น  โดยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาเปน
กรณีพิเศษ  มีการจัดตั้งกลุม Self health group ขึ้นในกลุมหญิงตั้งครรภที่ไมไดอยูรวมกันกับสามี  มี
การติดตามเยี่ยมบาน  มีการมอบหมายใหอาสาสมัครสาธารณสุขเปนผูใหการดูแลสงเสริมสุขภาพ
รวมดวย  นอกจากนี้  ควรมีการใหคําแนะนําแกสามีของหญิงตั้งครรภ  ที่ไมไดอยูรวมกันกับหญิง
ตั้งครรภในระยะตั้งครรภผานทางหญิงตั้งครรภ  โดยการแจกคูมือหรือเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ  รวมถึงเผยแพรและนําเสนอผานทางสื่อตาง ๆ ในทองถ่ินอยางตอเนื่อง  เชน  หอ
กระจายขาว  เสียงตามสาย  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โดยเนนการสงเสริมสุขภาพดานจิตใจแก
หญิงตั้งครรภ  เพราะเปนสวนที่สามารถกระทําได  แมมิไดอยูรวมกันกับภรรยาในระยะตั้งครรภ
อาทิ  การใหกําลังใจ  การแสดงความหวงใย  เห็นอกเห็นใจ

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ   ควรนําขอมูลที่ไดจากผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสําคัญของสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาและความพรอมในการมีบุตรที่สนับสนุนใหสามีมี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  อันเปนพื้นฐา นของการปองกัน การเกิด
ปญหาสุขภาพ  ปญหาครอบครัว  และปญหาสังคม  เชน  โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส
การทําแทง  การทอดทิ้งบุตร  การกระทํารุนแรงในครอบครัว  การหยาราง  เปนตน  ไปเปนแนวทาง
ในการจดัทําแผนและกําหนดกิจกรรมที่ปลูกฝงและสรางความตระหนักในเรื่องดังกลาวแกประชาชน  
อาทิ  หนวยงานดานสาธารณสุขมีการรณรงคใหหญิงชายกอนสมรสและกอนมีบุตรเขารับคําปรึกษา
และขอคําแนะนําในคลินิกคูรัก  หนวยงานทางการศึกษามีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
ของครอบครัว  และสุขภาพอนามัยเจริญพันธุในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับชั้นตามความ
เหมาะสม  หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับแรงงานและสวัสดิการสังคม  มีการจัดอบรมเรื่องความสําคัญของ
สัมพันธภาพในครอบครัวและความพรอมในการมีบุตรแกพนักงานที่อยูในชวงวัยเจริญพันธุ  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดกิจกรรมในชมุชนที่มุงเนนการมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัว  เพื่อสราง
สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยาและสมาชิกในครอบครัว  เปนตน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรทําการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของสามีในการสง เสริมสุขภาพ

ภรรยาขณะตั้งครรภ   โดยใหความสนใจปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ นอกเหนือจากปจจัยสนับสนุนที่ใช
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ในการศึกษาครั้งนี้  เชน  การรับรูบทบาทการเปนบิดา  ความคาดหวังในเพศของบุตร
2. ควรศึกษาในกลุมที่แตกตางจากการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  สามีที่ไมไดพาภรรยาไปรับ

บริการที่สถานพยาบาล  สามีวัยรุน
3. ควรศึกษาในกลุม ที่มีขนาดใหญขึ้น   เชน   ศึกษาในระดับเขต   ระดับภาค   เพื่อให

ไดผลการวิจัยที่สามารถนําไปใชอางอิงไดชัดเจนขึ้น
4. ควรศึกษาเชิงทดลองโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธภาพของคูสมรส   การ

เตรียมความพรอมในการมีบุตร     การเพิ่มทักษะและความรู เ กี่ ย ว กับ การดูแลหญิงตั้งครรภ
แกสามีของหญิงตั้งครรภ  เพื่อดูผลที่มีตอพฤตกิรรมของสามใีนการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
หรือที่มีผลตอผลลัพธทางสุขภาพของหญิงตั้งครรภ

5. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสามีในการสง เสริมสุขภาพภรรยา
ขณะตั้งครรภรวมดวย
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แบบสอบถาม
ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ

คําชี้แจง
แบบสอบถามปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

จัดทําขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย  เร่ือง “ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสง
เสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ  ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ”  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน  6
สวน  ประกอบดวย

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของสามี
สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ
สวนท่ี 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา
สวนท่ี 4 แบบสอบถามความเชื่อในบทบาทชายหญิง
สวนท่ี 5 แบบสอบถามความพรอมในการมีบุตร
สวนท่ี 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ
ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามนี้   ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและจะนํามาประมวลผลในภาพ

รวม  ทานไมตองเขียนชื่อ  นามสกุล  และที่อยูของทาน  ดังนั้นขอใหทานตอบแบบสอบถามดวยความ
สบายใจตามความเปนจริงและครบถวนทุกขอ  โดยขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยว
ของในการนําไปพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพมารดาและทารกโดยมุงเนนใหสามีมีสวนรวม

หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับคําถามในแบบสอบถามนี้     ทานสามารถสอบถามได
จากเจาหนาที่ผูมอบแบบสอบถามนี้แกทานและเม่ือทานตอบแบบสอบถามครบถวนทุกขอแลว  โปรดนํา
แบบสอบถามนี้สงคืนแกเจาหนาท่ีผูมอบแบบสอบถามนี้แกทานเชนเดียวกัน

ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ดวยความตั้งใจและครบถวน

นางเพ็ชรัตน  ตั้งตระกูลพงศ
  นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน
                      ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
                   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ขอมูลพื้นฐานของสามี

โปรดเติมขอความลงในชองวางและทําเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน

1. ขณะนี้ทานอายุ                      ป

2. ทานจบการศึกษาสูงสุดชั้น/ระดับ                                     

3. รายไดของครอบครัวเมื่อหักคาใชจายแลว
  พอใช
  พอใช – เหลือเก็บ
  ไมพอใช
 ไมพอใช - เปนหนี้

4. ลักษณะของครอบครัว
  ครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวยตัวทาน  ภรรยา  และบุตร
  ครอบครัวขยาย ประกอบดวยตัวทาน  ภรรยา  บุตร  และบิดามารดาญาติผูใหญของ

ทานหรือของภรรยา  หรือของทั้งสองฝาย

5. ระยะเวลาการสมรส  นับถึงปที่ภรรยาตั้งครรภบุตรคนที่คลอดปจจุบัน
  1 – 2  ป
  3 – 4  ป
  5 – 6  ป
 7  ปขึ้นไป

6. ลําดับที่ของบุตรคนที่คลอดปจจุบัน
  บุตรคนแรก
 บุตรคนที่สองหรือมากกวา

7. ภาวะการพักอาศัยของทานกับภรรยาในระหวางที่ภรรยาตั้งครรภ
  อยูดวยกันเปนประจํา
 อยูดวยกันเปนบางชวงเวลา
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แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับภาวะการตั้งครรภ

โปรดทําเครื่องหมาย หนาขอท่ีทานเห็นวาถูก  และทําเครื่องหมาย หนาขอท่ีทานเห็นวาผิด

คําตอบ ความรูเก่ียวกับภาวะการตั้งครรภ

_______ 1. หญิงตั้งครรภควรไปฝากครรภทันทีที่ตรวจพบวาตั้งครรภ
_______ 2. ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภควรไปฝากครรภอยางนอย 1 คร้ัง
_______ 3. อาการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจจะเกิดขึ้นเมื่อตั้งครรภ
_______ 4. การนับอายุครรภเร่ิมตนนับจากการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย
_______ 5. หญิงตั้งครรภจะครบกําหนดคลอดเมื่ออายุครรภประมาณ 9 เดือน
_______ 6. การแทงบุตรมักเกิดขึ้นในชวงเวลา 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ
_______ 7. ควรดูแลใหหญิงตั้งครรภกินอาหารออน ยอยงาย คร้ังละนอยๆแตบอยคร้ัง เมื่อมีอาการแพทอง
_______ 8. จะสังเกตเห็นครรภไดชัดเจนเมื่อตั้งครรภประมาณ 4 เดือน
_______ 9. อาการปสสาวะบอยในชวงใกลคลอดเกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินปสสาวะ
_______ 10. การกินอาหารที่มีกากใยชวยปองกันทองผูกในหญิงตั้งครรภ
_______ 11. หญิงตั้งครรภจะรูสึกวาทารกในครรภเร่ิมดิ้นเมื่อตั้งครรภประมาณ 4-5 เดือน
_______ 12. สามารถตรวจดูเพศทารกไดเมื่ออายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป
_______ 13. ตลอดระยะการตั้งครรภน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10-12 กิโลกรัม
_______ 14. หญิงตั้งครรภควรรับประทานไขแดง ตับ ผักและผลไมสด เพื่อปองกันภาวะโลหิตจาง
_______ 15. หากหญิงตั้งครรภมอีาการปวดทองนอยและเลอืดออกทางชองคลอดควรรบีพาไปพบแพทยทันที
_______ 16. การมีเพศสัมพันธขณะตั้งครรภจะเปนอันตรายตอทารกในครรภ
_______ 17. การกินอาหารที่มีแคลเซยีม เชน ปลาเลก็ปลานอย นม ชวยปองกนัการเกิดตะครวิในหญงิตัง้ครรภ
_______ 18. การเดินและทํางานมาก ๆ ในขณะตั้งครรภจะชวยใหคลอดงาย
_______ 19. การนั่งหรือนอนยกปลายเทาสูงขึ้นเล็กนอยชวยลดอาการบวมที่ขาและเทาของหญิงตั้งครรภ
_______ 20. อารมณหงุดหงิดแปรปรวนงายของหญิงตั้งครรภเปนผลมาจากอิทธิพลของฮอรโมน

ขณะตั้งครรภ
_______ 21. อาการเจ็บครรภจริงที่แสดงวาเขาสูระยะคลอดคือ การเจ็บหลังราวมาที่ทองนอย

หนาทองแข็งพรอมทั้งมีมูกเลือดออกทางชองคลอด
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แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา

ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจความรูสึกและการกระทําในการใชชีวิตสมรสระหวางทานและ
ภรรยา  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด

ระดับความรูสึกหรือการกระทํา
ขอ สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา เปน

ความจริง
มาก

เปน
ความจริง
ปานกลาง

เปน
ความจริง
นอย

1 การใชชีวิตสมรสระหวางทานและภรรยาเปนไปอยางราบ
ร่ืนและมีความสุขตามที่คาดหวัง

2 ทานและภรรยาตางพอใจในการปฏิบัติหนาที่ในครอบครัว
ของกันและกัน

3 ทานและภรรยาหมั่นดูแลตนเองเพื่อใหอีกฝายหนึ่งพึงพอใจ
4 ทานและภรรยาไมกาวกายกันในเรื่องงาน
5 ทานและภรรยาชื่นชมในความสามารถของกันและกันทั้งตอ

หนาและลับหลัง
6 ทานและภรรยามีความหวงใยกันเมื่อตองแยกกันอยู เชน

ไปทํางานที่อ่ืน, เดินทางไปธุระไกลๆ
7 ทานและภรรยาใหกําลังใจกันและกันเมื่อมีปญหา
8 ทานและภรรยาเขาใจและยอมรับในอุปนิสัยสวนตัวของ

แตละฝาย
9 ทานและภรรยาใหความไววางใจซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง
10 ทานและภรรยาใหอภัยแกกันเมื่อฝายใดฝายหนึ่งกระทําผิด
11 เมื่อออกงานสังคม ทานแนะนําใหผูอ่ืนรูจักภรรยาของทาน
12 ทานและภรรยาใหของขวัญแกกันในโอกาสพิเศษตางๆ เชน

วันเกิด, วันครบรอบแตงงาน
13 ทานพาภรรยาไปรวมกิจกรรมทางศาสนาหรืองานสังคมกับ

ทาน เชน ทําบุญ, งานแตงงาน
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ระดับความรูสึกหรือการกระทํา

ขอ สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา เปน
ความจริง
มาก

เปน
ความจริง
ปานกลาง

เปน
ความจริง
นอย

14 ทานและภรรยาใชเวลาพักผอนหยอนใจรวมกัน เชน รับ
ประทานอาหารนอกบาน, เดินเที่ยวซ้ือของ, ไปตางจังหวัด

15 ทานและภรรยาใหความเคารพนับถือญาติของอีกฝายประดุจ
ญาติของตนเอง

16 ทานและภรรยาชวยกันทํางานทุกอยางภายในบาน
17 ทานและภรรยาวางแผนการใชจายเงินในครอบครัวรวมกัน
18 เมื่อมีเร่ืองสําคัญในครอบครัวตองตัดสินใจ ทานจะปรึกษา

ภรรยา
19 ทานและภรรยายอมรับในบทบาทการตอบสนองความ

ตองการทางเพศที่พึงปฏิบัติตอกัน
20 เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธทานและภรรยาจะพูดคุย

ปรึกษากัน
21 ทานและภรรยามีการปรับตัวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธให

เปนไปตามที่อีกฝายหนึ่งตองการ
22 ทานไมมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นซึ่งไมใชภรรยา
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แบบสอบถามความเชื่อในบทบาทชายหญิง

ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับความเชื่อในบทบาทชายหญิง 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ขอ ความเชื่อในบทบาทชายหญิง เห็นดวย

มาก
เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

1 หัวหนางานผูหญิงสามารถปฏิบัติงานไดไมแตกตางจากหัวหนา
งานผูชาย

2 การใหคาตอบแทนในการทํางานควรขึ้นอยูกับความสามารถ
มากกวาเพศ

3 ผูหญิงและผูชายมีสติปญญาเฉลียวฉลาดไมแตกตางกัน
4 ผูหญิงมีความสามารถดานกีฬาเชนเดียวกับผูชายหากไดรับการ

ฝกฝน
5 ผูหญิงและผูชายสามารถเรียนวิชาตางๆไดไมแตกตางกัน
6 ผูหญิงสามารถประกอบอาชีพทุกอาชีพไดเชนเดียวกับผูชาย
7 ในครอบครัวสามีถือเปนชางเทาหนาสวนภรรยาเปนชางเทาหลัง
8 การทํางานบานเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูหญิงเทานั้น
9 ลูกชายสําคัญกวาลูกสาวเพราะบวชเรียนทดแทนบุญคุณพอแมได
10 การที่ผูชายชวยทํางานบานไมใชเร่ืองนาอาย
11 ผูหญิงและผูชายมีสิทธิตัดสินใจเรื่องตางๆในครอบครัว

เทาเทียมกัน
12 ผูหญิงควรไดรับสิทธิเขาศึกษาในสาขาวิชาชีพตางๆเทาเทียมกับ

ผูชาย
13 ผูหญิงและผูชายควรไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาทํางานเทา

เทียมกัน
14 การเมืองเปนเรื่องของผูชาย
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แบบสอบถามความพรอมในการมีบุตร

ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจความรูสึกหรือการกระทําท่ีแสดงถึงการวางแผนการมีบุตรและ
การเตรียมความพรอมในการมีบุตรคนปจจุบันของทาน โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับ
ความเปนจริงมากท่ีสุด

ระดับความรูสึกหรือการ
กระทํา

ขอ ความพรอมในการมีบุตร เปน
ความจริง
มาก

เปน
ความจริง
ปานกลาง

เปน
ความจริง
นอย

1 ทานวางแผนเกี่ยวกับชวงเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรรวมกับ
ภรรยา

2 ทานและภรรยามีความตั้งใจที่จะใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร
3 ทานขอคําแนะนําจากบุคลากรสุขภาพถึงการปฏิบัติตนของทาน

และภรรยากอนมีบุตร
4 ทานและภรรยาดูแลสุขภาพสม่ําเสมอกอนมีบุตร
5 เมื่อทราบวาภรรยาตั้งครรภทานรูสึกไมสบายใจ
6 ทานหารายไดเพิ่มหรือเก็บออมเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ

ตั้งครรภและคลอดบุตรไวกอนภรรยาตั้งครรภ
7 ทานจัดสรรเงินใหเพียงพอกับคาใชจายในการตั้งครรภ การคลอด

และการเลี้ยงดูบุตร
8 ทานจัดเตรียมที่อยูอาศัยสําหรับบุตรกอนภรรยาคลอด
9 ทานหาความรูเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็กกอนมีบุตร
10 ทานรูสึกสมหวังและดีใจเมื่อทราบวาภรรยาตั้งครรภ
11 ทานรอคอยการเกิดมาของบุตร
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แบบสอบถามพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

ขอความตอไปนี้เปนการสํารวจการปฏิบัติของทานในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ ปฏิบัติ

มาก
ปฏิบัติ

ปานกลาง
ปฏิบัติ
นอย

1 ทานซื้อหรือทําอาหารที่มีประโยชนตอการบํารุงครรภใหภรรยา
รับประทาน

2 ทานชวยเลือกประเภทและควบคุมปริมาณอาหารที่เหมาะสม
แกภรรยา

3 ทานเตือนใหภรรยารับประทานยาบํารุงครรภตามแพทยส่ัง
4 ทานชักชวนใหภรรยาไปออกกําลังกายรวมกับทาน
5 ทานชวยทํางานบานเพื่อใหภรรยามีเวลาพักผอนมากขึ้น
6 ทานทาครีมบริเวณหนาทองใหภรรยาเพื่อปองกันผิวแหงแตก
7 ทานจัดบริเวณบานใหสะอาดเปนระเบียบเพื่อความปลอดภัยของ

ภรรยา
8 ทานคอยหามมิใหภรรยายกของหนัก
9 ทานไปจายตลาดและซื้อของใชในครัวเรือนแทนภรรยา
10 ทานไมสูบบุหร่ีขณะอยูกับภรรยาหรือหลีกเลี่ยงการพาภรรยา

ไปในที่ที่มีควันบุหร่ี
11 ทานประคับประคองภรรยาขณะเดินหรือเปลี่ยนอิริยาบถ
12 ทานปรับการมีเพศสัมพันธใหเหมาะสมกับการตั้งครรภของ

ภรรยา
13 ทานสังเกตอาการผิดปกติขณะตั้งครรภของภรรยา
14 ทานบีบนวดใหภรรยาเมื่อมีอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อยรางกาย
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ ปฏิบัติ

มาก
ปฏิบัติ

ปานกลาง
ปฏิบัติ
นอย

15 เมื่อภรรยามีอาการไมสุขสบายจากการตั้งครรภ เชน เปนตะคริว
แนนอึดอัดหายใจไมสะดวก ทานใหการชวยเหลือเพื่อลดอาการ
เหลานั้น

16 ทานพาภรรยาไปพบทันตแพทยเพื่อตรวจและดูแลฟนขณะ
ตั้งครรภ

17 ทานพาภรรยาไปพบแพทยทันทีที่มีอาการผิดปกติระหวาง
ตั้งครรภ

18 ทานชวยภรรยาเลือกสูติแพทยและสถานพยาบาลสําหรับฝาก
ครรภและคลอดบุตร

19 ทานขอคําแนะนําการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภจากบุคลากร
สุขภาพ

20 ทานพาภรรยาไปฝากครรภตามนัด
21 ทานสอบถามผลการตรวจครรภจากภรรยาภายหลังการฝากครรภ
22 ทานอานผลการตรวจครรภจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก

(สมุดสีชมพู) ภายหลังการฝากครรภ
23 ทานเปดโอกาสใหภรรยาพูดคุยถึงความวิตกกังวลตางๆขณะตั้ง

ครรภ
24 ทานคอยปลอบโยนใหกําลังใจภรรยาเพื่อใหสามารถผานการตั้ง

ครรภ การคลอด และการเปนมารดาไดดวยดี
25 ทานซักถามภรรยาถึงการดิ้นของบุตรในครรภ
26 ทานสัมผัสหนาทองและพูดคุยกับบุตรในครรภ
27 ขณะภรรยาตั้งครรภ ทานใชเวลาหลังเลิกงานและวันหยุดอยูกับ

ภรรยา
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ระดับการปฏิบัติ
ขอ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ ปฏิบัติ

มาก
ปฏิบัติ

ปานกลาง
ปฏิบัติ
นอย

28 ทานพาภรรยาไปพักผอนและพบปะสังสรรคกับญาติพี่นองเพื่อน
ฝูงเชนเดียวกับกอนตั้งครรภ

29 ทานซื้อหรือใหเงินแกภรรยาเพื่อซ้ือของใชที่จําเปนสําหรับหญิง
ตั้งครรภ เชน เสื้อผา, รองเทา, ครีมทาผิว

30 ทานซื้อหรือจัดหาหนังสือเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็กใหภรรยา
อาน

31 ทานชวยภรรยาจัดเตรียมของใชสําหรับบุตร
32 เมื่อภรรยาเจ็บปวยขณะตั้งครรภทานแสดงความหวงใยและดูแล

เอาใจใสใกลชิด
33 ทานรับฟงคําบอกเลาของภรรยาถึงอาการตางๆขณะตั้งครรภ

อยางสนใจ
34 ขณะตั้งครรภ เมื่อภรรยาหงุดหงิดเอาแตใจทานควบคุมอารมณไม

โตตอบในทางไมดี
35 ทานไมนําเรื่องไมสบายใจมาเลาใหภรรยาฟงขณะตั้งครรภ

ขอขอบคุณท่ีทานตอบแบบสอบถามดวยความตั้งใจและครบถวน



ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะหตัวแปรที่ใชในการวิจัยรายขอ

และ
ขอมูลพื้นฐานของสามีของหญิงหลังคลอด

ท่ีไมไดนํามาใชในการวิเคราะห
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ผลการวิเคราะหตัวแปรที่ใชในการวิจัยรายขอ
เร่ือง  ปจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของสามีในการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ

ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ตารางที่ 15  แสดงจํานวนและรอยละของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร   ณ     โรงพยาบาล
                   ของรัฐ   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดประจวบคีรีขันธ    จําแนกตามความรูเกี่ยว
                   กับภาวะการตั้งครรภ

ตอบถูก ตอบผิดความรูเก่ียวกับภาวะการตั้งครรภ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. หญิงตั้งครรภควรไปฝากครรภทันทีที่ตรวจพบวา
ตั้งครรภ
2. ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภควรไปฝากครรภอยางนอย
1 คร้ัง
3. อาการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ตั้งครรภ
4. การนับอายุครรภเร่ิมตนนับจากการมีประจําเดือนครั้ง
สุดทาย
5. หญิงตั้งครรภจะครบกําหนดคลอดเมื่ออายุครรภ
ประมาณ 9 เดือน
6. การแทงบุตรมักเกิดขึ้นในชวงเวลา 3 เดือนแรกของการ
ตั้งครรภ
7. ควรดูแลใหหญิงตั้งครรภกินอาหารออน  ยอยงาย  คร้ัง
ละนอยๆแตบอยคร้ัง  เมื่อมีอาการแพทอง
8. จะสังเกตเห็นครรภไดชัดเจนเมื่อตั้งครรภประมาณ
4  เดือน
9. อาการปสสาวะบอยในชวงใกลคลอดเกิดจาก
ความผิดปกติของระบบทางเดินปสสาวะ
10. การกินอาหารที่มีกากใยชวยปองกันทองผูกในหญิง
ตั้งครรภ

360

200

338

292

38

283

282

341

185

269

97.3

54.1

91.4

78.9

10.3

76.5

76.2

92.2

50.0

72.7

10

170

32

78

332

87

88

29

185

101

2.7

45.9

8.6

21.1

89.7

23.5

23.8

7.8

50.0

27.3
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ตารางที่ 15 (ตอ)

ตอบถูก ตอบผิดความรูเก่ียวกับภาวะการตั้งครรภ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

11. หญิงตั้งครรภจะรูสึกวาทารกในครรภเร่ิมดิ้นเมื่อ
ตั้งครรภประมาณ  4-5  เดือน
12. สามารถตรวจดูเพศทารกไดเมื่ออายุครรภ 4 เดือน
ขึ้นไป
13. ตลอดระยะการตั้งครรภน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 10-12 กิโลกรัม
14. หญิงตั้งครรภควรรับประทานไขแดง  ตับ  ผัก  และ
ผลไมสด  เพื่อปองกันภาวะโลหิตจาง
15. หากหญิงตั้งครรภมีอาการปวดทองนอยและเลือด
ออกทางชองคลอดควรรีบพาไปพบแพทยทันที
16. การมีเพศสัมพันธขณะตั้งครรภจะเปนอันตรายตอ
ทารกในครรภ
17. การกินอาหารที่มีแคลเซียม เชน ปลาเล็กปลานอย
นม ชวยปองกันการเกิดตะคริวในหญิงตั้งครรภ
18. การเดินและทํางานมากๆในขณะตั้งครรภจะชวยให
คลอดงาย
19. การนั่งหรือนอนยกปลายเทาสูงขึ้นเล็กนอยชวยลด
อาการบวมที่ขาและเทาของหญิงตั้งครรภ
20. อารมณหงุดหงิดแปรปรวนงายของหญิงตั้งครรภ
เปนผลมาจากอิทธิพลของฮอรโมนขณะตั้งครรภ
21. อาการเจ็บครรภจริงที่แสดงวาเขาสูระยะคลอดคือ
การเจ็บหลังราวมาที่ทองนอย  หนาทองแข็ง  พรอมทั้งมี
เลือดออกทางชองคลอด

337

229

286

346

364

148

280

130

293

339

332

91.1

61.9

77.3

93.5

98.4

40.0

75.7

35.1

79.2

91.6

89.7

33

141

84

24

6

222

90

240

77

31

38

8.9

38.1

22.7

6.5

1.6

60.0

24.3

64.9

20.8

8.4

10.3

คะแนนเต็ม  21  คะแนน
คะแนนสูงสุด  20  คะแนน  คะแนนต่ําสุด  7  คะแนน  คะแนนเฉลี่ย  15.33  คะแนน
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ตารางที่ 16  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอของสัมพันธ
ภาพระหวางสามีภรรยา  ของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ  โรงพยาบาล
ของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา x S.D. คา
ระดับ

1. การใชชีวิตสมรสระหวางทานและภรรยาเปนไปอยางราบรื่นและ
มีความสุขตามที่คาดหวัง

2.36 .534 มาก

2. ทานและภรรยาตางพอใจในการปฏิบัติหนาที่ในครอบครัว
ของกันและกัน

2.55 .570 มาก

3. ทานและภรรยาหมั่นดูแลตนเองเพื่อใหอีกฝายหนึ่งพึงพอใจ 2.47 .566 มาก
4. ทานและภรรยาไมกาวกายกันในเรื่องงาน 2.38 .649 มาก
5. ทานและภรรยาชื่นชมในความสามารถของกันและกันทั้งตอหนา
และลับหลัง

2.36 .627 มาก

6. ทานและภรรยามีความหวงใยกันเมื่อตองแยกกันอยู เชน
ไปทํางานที่อ่ืน, เดินทางไปธุระไกลๆ

2.69 .547 มาก

7. ทานและภรรยาใหกําลังใจกันและกันเมื่อมีปญหา 2.71 .518 มาก
8. ทานและภรรยาเขาใจและยอมรับในอุปนิสัยสวนตัวของแตละฝาย 2.48 .594 มาก
9. ทานและภรรยาใหความไววางใจซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง 2.40 .613 มาก
10. ทานและภรรยาใหอภัยแกกันเมื่อฝายใดฝายหนึ่งกระทําผิด 2.50 .608 มาก
11. เมื่อออกงานสังคม ทานแนะนําใหผูอ่ืนรูจักภรรยาของทาน 2.39 .670 มาก
12. ทานและภรรยาใหของขวัญแกกันในโอกาสพิเศษตางๆ เชน วัน
เกิด, วันครบรอบแตงงาน

1.94 .769 ปาน
กลาง

13. ทานพาภรรยาไปรวมกิจกรรมทางศาสนาหรืองานสังคมกับทาน
เชน ทําบุญ, งานแตงงาน

2.35 .671 มาก

14. ทานและภรรยาใชเวลาพักผอนหยอนใจรวมกัน เชน รับประทาน
อาหารนอกบาน, เดินเที่ยวซ้ือของ, ไปตางจังหวัด

2.27 .727 ปาน
กลาง

15.ทานและภรรยาใหความเคารพนับถือญาติของอีกฝายประดุจญาติ
ของตนเอง

2.70 .504 มาก

16.ทานและภรรยาชวยกันทํางานทุกอยางภายในบาน 2.46 .620 มาก
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ตารางที่ 16 (ตอ)

สัมพันธภาพระหวางสามีภรรยา x S.D. คา
ระดับ

17. ทานและภรรยาวางแผนการใชจายเงินในครอบครัวรวมกัน 2.54 .584 มาก
18. เมื่อมีเร่ืองสําคัญในครอบครัวตองตัดสินใจ ทานจะปรึกษาภรรยา 2.51 .613 มาก
19. ทานและภรรยายอมรับในบทบาทการตอบสนองความตองการ
ทางเพศที่พึงปฏิบัติตอกัน

2.40 .567 มาก

20. เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธทานและภรรยาจะพูดคุยปรึกษา
กัน

2.35 .679 มาก

21. ทานและภรรยามีการปรับตัวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธใหเปนไป
ตามที่อีกฝายหนึ่งตองการ

2.26 .663 ปาน
กลาง

22. ทานไมมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่นซึ่งไมใชภรรยา 2.49 .783 มาก
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ตารางที่ 17  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และคาระดับรายขอของความ
เชื่อในบทบาทชายหญิง  ของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ  โรงพยาบาล
ของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความเชื่อในบทบาทชายหญิง x S.D. คา
ระดับ

1. หัวหนางานผูหญิงสามารถปฏิบัติงานไดไมตางจากหัวหนางาน
ผูชาย

2.36 .620 มาก

2. การใหคาตอบแทนในการทํางานควรขึ้นอยูกับความสามารถมาก
กวาเพศ

2.49 .741 มาก

3. ผูหญิงและผูชายมีสติปญญาเฉลียวฉลาดไมแตกตางกัน 2.73 .498 มาก
4. ผูหญิงมีความสามารถดานกีฬาเชนเดียวกับผูชายหากไดรับการ
ฝกฝน

2.50 .626 มาก

5. ผูหญิงและผูชายสามารถเรียนวิชาตางๆไดไมแตกตางกัน 2.69 .534 มาก
6. ผูหญิงสามารถประกอบอาชีพทุกอาชีพไดเชนเดียวกับผูชาย 2.27 .672 ปาน

กลาง
7. ในครอบครัวสามีถือเปนชางเทาหนาสวนภรรยาเปนชางเทาหลัง 2.13 .712 ปาน

กลาง
8. การทํางานบานเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูหญิงเทานั้น 1.78 .701 ปาน

กลาง
9. ลูกชายสําคัญกวาลูกสาวเพราะบวชเรียนทดแทนบุญคุณพอแมได 1.56 .712 นอย
10. การที่ผูชายชวยทํางานบานไมใชเร่ืองนาอาย 2.78 .472 มาก
11. ผูหญิงและผูชายมีสิทธิตัดสินใจเรื่องตางๆในครอบครัว
เทาเทียมกัน

2.66 .529 มาก

12. ผูหญิงควรไดรับสิทธิเขาศึกษาในสาขาวิชาชีพตางๆเทาเทียม
กับผูชาย

2.66 .522 มาก

13. ผูหญิงและผูชายควรไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขาทํางาน
เทาเทียมกัน

2.59 .583 มาก

14. การเมืองเปนเรื่องของผูชาย 1.64 .723 นอย
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ตารางที่ 18  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และคาระดับรายขอของความ
พรอมในการมีบุตร    ของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร   ณ    โรงพยาบาล
ของรัฐ   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ความพรอมในการมีบุตร x S.D. คา
ระดับ

1. ทานวางแผนเกี่ยวกับชวงเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรรวมกับ
ภรรยา

2.45 .649 มาก

2. ทานและภรรยามีความตั้งใจที่จะใหกําเนิดและเลี้ยงดูบุตร 2.85 .385 มาก
3. ทานขอคําแนะนําจากบุคลากรสุขภาพถึงการปฏิบัติตนของทาน
และภรรยากอนมีบุตร

1.98 .772 ปาน
กลาง

4. ทานและภรรยาดูแลสุขภาพสม่ําเสมอกอนมีบุตร 2.45 .624 มาก
5. เมื่อทราบวาภรรยาตั้งครรภทานรูสึกไมสบายใจ 1.35 .630 นอย
6. ทานหารายไดเพิ่มหรือเก็บออมเงินเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ
ตั้งครรภและคลอดบุตรไวกอนภรรยาตั้งครรภ

2.35 .658 มาก

7. ทานจัดสรรเงินใหเพียงพอกับคาใชจายในการตั้งครรภ การคลอด
และการเลี้ยงดูบุตร

2.46 .616 มาก

8. ทานจัดเตรียมที่อยูอาศัยสําหรับบุตรกอนภรรยาคลอด 2.45 .658 มาก
9. ทานหาความรูเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็กกอนมีบุตร 2.19 .695 ปาน

กลาง
10. ทานรูสึกสมหวังและดีใจเมื่อทราบวาภรรยาตั้งครรภ 2.71 .498 มาก
11. ทานรอคอยการเกิดมาของบุตร 2.86 .380 มาก
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ตารางที่ 19  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และคาระดับรายขอของพฤติ
กรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ    ของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอด
บุตร  ณ โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ x S.D. คา
ระดับ

1. ทานซื้อหรือทําอาหารที่มีประโยชนตอการบํารุงครรภใหภรรยา
รับประทาน

2.44 .619 มาก

2. ทานชวยเลือกประเภทและควบคุมปริมาณอาหารที่เหมาะสมแก
ภรรยา

2.22 .641 ปาน
กลาง

3. ทานเตือนใหภรรยารับประทานยาบํารุงครรภตามแพทยส่ัง 2.68 .552 มาก
4. ทานชักชวนใหภรรยาไปออกกําลังกายรวมกับทาน 1.76 .703 ปาน

กลาง
5. ทานชวยทํางานบานเพื่อใหภรรยามีเวลาพักผอนมากขึ้น 2.37 .642 มาก
6. ทานทาครีมบริเวณหนาทองใหภรรยาเพื่อปองกันผิวแหงแตก 1.62 .717 นอย
7. ทานจัดบริเวณบานใหสะอาดเปนระเบียบเพื่อความปลอดภัยของ
ภรรยา

2.30 .634 ปาน
กลาง

8. ทานคอยหามมิใหภรรยายกของหนัก 2.74 .502 มาก
9. ทานไปจายตลาดและซื้อของใชในครัวเรือนแทนภรรยา 1.96 .735 ปาน

กลาง
10. ทานไมสูบบุหร่ีขณะอยูกับภรรยาหรือหลีกเลี่ยงการพาภรรยาไป
ในที่ที่มีควันบุหร่ี

2.39 .772 มาก

11. ทานประคับประคองภรรยาขณะเดินหรือเปลี่ยนอิริยาบถ 2.01 .698 ปาน
กลาง

12. ทานปรับการมีเพศสัมพันธใหเหมาะสมกับการตั้งครรภของ
ภรรยา

2.46 .670 มาก

13. ทานสังเกตอาการผิดปกติขณะตั้งครรภของภรรยา 2.52 .594 มาก
14. ทานบีบนวดใหภรรยาเมื่อมีอาการปวดหลังหรือปวดเมื่อย
รางกาย

2.40 .672 มาก
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ตารางที่ 19  (ตอ)

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ x S.D. คา
ระดับ

15. เมื่อภรรยามีอาการไมสุขสบายจากการตั้งครรภ เชน เปนตะคริว
แนนอึดอัดหายใจไมสะดวก ทานใหการชวยเหลือเพื่อลดอาการ
เหลานั้น

2.57 .591 มาก

16. ทานพาภรรยาไปพบทันตแพทยเพื่อตรวจและดูแลฟนขณะ
ตั้งครรภ

2.32 1.775 ปาน
กลาง

17. ทานพาภรรยาไปพบแพทยทันทีที่มีอาการผิดปกติระหวาง
ตั้งครรภ

2.72 .516 มาก

18. ทานชวยภรรยาเลือกสูติแพทยและสถานพยาบาลสําหรับ
ฝากครรภและคลอดบุตร

2.36 .713 มาก

19. ทานขอคําแนะนําการดูแลภรรยาขณะตั้งครรภจากบุคลากร
สุขภาพ

2.07 .723 ปาน
กลาง

20. ทานพาภรรยาไปฝากครรภตามนัด 2.76 .505 มาก
21. ทานสอบถามผลการตรวจครรภจากภรรยาภายหลังการ
ฝากครรภ

2.69 .537 มาก

22. ทานอานผลการตรวจครรภจากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
(สมุดสีชมพู) ภายหลังการฝากครรภ

2.65 .565 มาก

23. ทานเปดโอกาสใหภรรยาพูดคุยถึงความวิตกกังวลตางๆขณะ
ตั้งครรภ

2.66 .547 มาก

24. ทานคอยปลอบโยนใหกําลังใจภรรยาเพื่อใหสามารถผานการตั้ง
ครรภ การคลอด และการเปนมารดาไดดวยดี

2.64 .559 มาก

25. ทานซักถามภรรยาถึงการดิ้นของบุตรในครรภ 2.76 .479 มาก
26. ทานสัมผัสหนาทองและพูดคุยกับบุตรในครรภ 2.52 .642 มาก
27. ขณะภรรยาตั้งครรภ ทานใชเวลาหลังเลิกงานและวันหยุดอยูกับ
ภรรยา

2.63 .571 มาก

28. ทานพาภรรยาไปพักผอนและพบปะสังสรรคกับญาติพี่นอง
เพื่อนฝูงเชนเดียวกับกอนตั้งครรภ

2.29 .702 ปาน
กลาง
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ตารางที่ 19  (ตอ)

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพภรรยาขณะตั้งครรภ x S.D. คา
ระดับ

29. ทานซื้อหรือใหเงินแกภรรยาเพื่อซ้ือของใชที่จําเปนสําหรับหญิง
ตั้งครรภ เชน เสื้อผา, รองเทา, ครีมทาผิว

2.59 .597 มาก

30. ทานซื้อหรือจัดหาหนังสือเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็กใหภรรยา
อาน

1.96 .715 ปาน
กลาง

31. ทานชวยภรรยาจัดเตรียมของใชสําหรับบุตร 2.39 .683 มาก
32. เมื่อภรรยาเจ็บปวยขณะตั้งครรภทานแสดงความหวงใยและดูแล
เอาใจใสใกลชิด

2.83 .393 มาก

33. ทานรับฟงคําบอกเลาของภรรยาถึงอาการตางๆขณะตั้งครรภ
อยางสนใจ

2.74 .473 มาก

34. ขณะตั้งครรภ เมื่อภรรยาหงุดหงิดเอาแตใจทานควบคุมอารมณ
ไมโตตอบในทางไมดี

2.41 .677 มาก

35. ทานไมนําเรื่องไมสบายใจมาเลาใหภรรยาฟงขณะตั้งครรภ 2.41 .682 มาก
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ขอมูลพื้นฐานของสามีของหญิงหลังคลอด
ท่ีมาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ท่ีไมไดนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล

ขอมูลพื้นฐานของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร ณ  โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ซ่ึงไมไดนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  อายุ
และระดับการศึกษา  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานของสามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร   ณ

โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จํานวนขอมูลพื้นฐาน คน รอยละ

อายุ
     ต่ํากวา 20 ป
     20 – 29  ป
     30 – 39  ป
     40 ปขึ้นไป
                              รวม

28
212
101
29
370

7.6
57.3
27.3
7.8
100

การศึกษา
     ประถมศึกษาปที่ 6  และต่ํากวา
     มัธยมศึกษาปที่ 3
     มัธยมศึกษาปที่ 6, ปวช.
     อนุปญญา, ปวส.  และสูงกวา
                             รวม

141
89
85
55
370

38.1
24.1
23.0
14.9
100

จากตารางที่ 20   พบวา   สามีของหญิงหลังคลอดที่มาคลอดบุตร  ณ  โรงพยาบาลของรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  สวนใหญมีอายุอยูในชวง 20 – 29  ป  คิดเปน
รอยละ  57.3  สวนระดับการศึกษาพบวาสวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และต่ํากวา
จํานวน 141  คน  คิดเปนรอยละ 38.1
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ชื่อ นางเพ็ชรัตน  ตั้งตระกูลพงศ
ท่ีอยู 176/1  ถนนสุขจิต  ตําบลเกาะหลัก  อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77000
ท่ีทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ถนนกองเกียรติ

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  77000
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2532 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ

พ.ศ.2534 สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาเอกสาธารณสุขศาสตร  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.2544 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2532 พยาบาลวิชาชีพ 3  งานหองผาตัด  กลุมงานการพยาบาล

โรงพยาบาลปราณบุรี  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ.2534 พยาบาลวิชาชีพ 4  งานหองผาตัด  กลุมงานการพยาบาล

โรงพยาบาลปราณบุรี  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ.2536 พยาบาลวิชาชีพ 5  งานหองผาตัด  กลุมงานการพยาบาล

โรงพยาบาลปราณบุรี  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ.2539 พยาบาลวิชาชีพ 6  งานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ  กลุมงานการพยาบาล

โรงพยาบาลปราณบุรี  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ.2541 พยาบาลวิชาชีพ 7  งานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ  กลุมงานการพยาบาล

โรงพยาบาลปราณบุรี  อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ.2543 นักวิชาการสุขศึกษา 7  งานสุขศกึษา

กลุมสนบัสนนุงานสาธารณสขุ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
พ.ศ.2545-ปจจุบัน

นักวิชาการสาธารณสุข 7  งานพัฒนาสาธารณสุข
กลุมงานสนบัสนนุงานวชิาการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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