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3. The self - control and received information could predicted self – health care behavior
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
      การตัง้ครรภในวยัรุนเปนปญหาสําคญัทางดานสขุภาพอนามยัของมารดาและทารก อีกทัง้

ยงัเปนปญหาทางดานเศรษฐกจิและสงัคมทีห่ลายประเทศใหความสนใจเปนอยางมาก เมือ่เปรยีบเทยีบ
อัตราการตั้งครรภของวัยรุนในประเทศทางตะวันตกพบวา ในสหรัฐอเมริกามีอัตราของการตั้งครรภ
ในวัยรุนสูงที่สุด และคาดวาในแตละปจะมีหญิงวัยรุนตั้งครรภประมาณ 1 ลานคนซึ่งในจํานวนนี้
มีเพียง 5 แสนคน หรือเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้นที่ดูแลครรภจนถึงกําหนดใหกําเนิดบุตรได สวนที่เหลือ
จะมีปญหาตางๆ จนถึงขั้นแทงบุตรไปกอน  (May 1994 : 197)  การตั้งครรภสวนใหญเกิดในวัยรุน
ตอนปลาย นอกจากนีใ้นแตละปจะมหีญิงวยัรุนทีม่อีายตุ่าํกวา 15 ป มกีารตัง้ครรภมากกวา 10,000 ราย
และประมาณวามีวยัรุนที่อายุนอยกวา 20 ป ถึงรอยละ 43 เคยตั้งครรภอยางนอย 1 คร้ัง (Nielsen
1991, อางถึงใน  วิไล  รัตนพงษ 2544 : 2) สําหรับในประเทศไทยไมมีสถิติที่แนนอนวามีหญิงวัยรุน
ตั้งครรภเปนจํานวนเทาใดในแตละป เนื่องจากการตั้งครรภของวัยรุนสวนหนึ่งจะสิ้นสุดลงดวย
การทําแทง จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2539 พบวา ในกลุมหญงิวยัรุนตัง้ครรภทีม่อีายุ
ระหวาง 15 – 19 ป มอัีตราการเกดิทารกแรกคลอดมชีีวติ คดิเปนรอยละ 11.7 ของการเกิดทารกแรกคลอด
มีชีวิตในทุกกลุมอายุ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2539 : 33) แตเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการตั้งครรภและ
การมบีตุร พบวา หญิงวยัรุนตัง้ครรภมบีตุรกอนอาย ุ 15 ป มอียูไมถึงรอยละ 1 อยูในชวงอาย ุ 15-17 ป
รอยละ8.5 และอยูในชวงอายุ 18-19 ป รอยละ 14 ทั้งนี้นับเฉพาะการตั้งครรภที่มีการคลอดเทานั้น
ไมรวมถึงการตัง้ครรภทีย่ตุดิวยการทาํแทง ซ่ึงคาดประมาณวามอียูระหวาง 200,000-300,000 รายตอป
(นภาภรณ  หะวานนท 2539 : 1) การตัง้ครรภในหญิงวยัรุนไมวาจะเปนการตัง้ครรภทีพ่งึปรารถนาหรอื
ไมพงึปรารถนากต็าม จะมอัีตราเสีย่งตอการเกดิภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตอหญงิวยัรุนตัง้ครรภและทารกที่
อยูในครรภ ทัง้ในระยะตัง้ครรภ ระยะคลอด และหลงัคลอดมากกวาการตัง้ครรภในวยัผูใหญ
(สุวชัย อินทรประเสรฐิ และ สุรศกัดิ ์ฐานพีานชิสกลุ 2539 : 83) เนื่องจากหญิงวัยรุนตั้งครรภสวนใหญ
มักขาดความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ แมวาจะเปนการตั้งครรภที่มีการเตรียมความพรอม
และเปนครรภที่ตองการก็ยังมีภาวะเสี่ยงสูง โดยพบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอายุ 15-19 ป
มภีาวะเสีย่งตอการเสยีชีวติดวยสาเหตเุกีย่วกบัการตัง้ครรภและการคลอดสงูถึง 2 เทาของหญงิตัง้ครรภ
ที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีการดูแลรักษาสุขภาพรางกายและภาวะโภชนาการ
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ไมดี มีฐานะยากจน ไมไดฝากครรภ และหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอายุนอยกวา 17 ป จะมีความเสี่ยง
ตอการเจบ็ปวยและการเสยีชีวติสูง สวนทารกทีเ่กดิจากหญงิวยัรุนตัง้ครรภทีม่อีายนุอยกวา 20 ป จะ
เสียชีวติกอนอาย ุ 1 ป  เปนสดัสวนสงูถึง 1-1.5 เทาของทารกทีเ่กดิจากหญงิวยัรุนตัง้ครรภทีม่อีาย ุ 20-29 ป
(มยรีุ  นกยงูทอง 2540 : 7-9) ซ่ึงอรัญญา  พวงผกา (2540 : ง) พบวา ผลกระทบทีเ่กดิกบับตุรของหญงิ
วยัรุนตัง้ครรภนัน้ ไดแก การทีท่ารก มคีะแนนสภาพแรกเกดิต่าํ ทารกแรกเกดิมนี้าํหนกัตวันอย เจบ็ปวย
บอย  เกิดความพิการ  ทารกแรกเกิดเสียชีวิต และทารกแรกเกิดมีสภาพผิดปกติได ซ่ึงผลกระทบ
ดังกลาวนี้พบในหญิงวัยรุนตั้งครรภสูงกวาหญิงตั้งครรภที่มีอายุระหวาง 20 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากผลกระทบดงักลาวแลว ยงัพบวาทารกมกีารเสยีชีวติตัง้แตอายยุงันอย
มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการลาชา มีความพิการแตกาํเนดิ อันมผีลมาจากหญงิวยัรุนตัง้ครรภมี
การใชสารเสพตดิในขณะตัง้ครรภ มกีารตดิเชือ้โรคทีต่ดิตอทางเพศสมัพนัธ ภาวะแทรกซอนเหลานี้
รุนแรงขึน้ จากการมพีฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพทีไ่มถูกตอง (Pilllitteri 1992 : 432) ซ่ึงสอดคลอง
กบัผลการศกึษาของบารเทล (Bratel 1981 : 44 – 45, อางถึงใน วไิล รัตนพงษ 2544 : 15-16)  พบวา
หญิงวยัรุนตัง้ครรภมภีาวะโลหติจาง ถึงรอยละ 14 และการคลอดกอนกาํหนดมากเปนสองเทาของหญงิ
ตั้งครรภที่อายุระหวาง 20 – 30 ป นอกจากภาวะดังกลาวแลว ยังพบวาหญิงวัยรุนตั้งครรภจะมี
การคลอดทีล่าชา (prolong labour) เนือ่งจากการผดิสดัสวนระหวางศรีษะของทารกกบัชองเชงิกราน
หากไมสามารถใหการชวยเหลือในการคลอดอยางถูกตองทันทวงทีแลว อาจทําใหเกดิอนัตรายตอ
หญิงวยัรุนตัง้ครรภและทารกได (สุวชัย อินทรประเสรฐิ และ สุรศกัดิ ์ ฐานพีานชิสกลุ 2539 : 83) การ
ตั้งครรภของหญิงวัย รุนนั้น ยัง เปนภาวะวิกฤตที่หญิงวัยรุนตั้งครรภตองเผชิญ โดยตองเผชิญ
กับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในชวงพัฒนาการของวัยรุนเอง ซ่ึงเปนภาวะวิกฤตเกี่ยวกับพฒันาการ
ทางดานจิตใจที่เกี่ยวของกับตนเอง  (Lewis 1994, อางถึงใน เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2543 : 1)
ในขณะเดยีวกนักต็องเผชญิกบัภาวะวกิฤตจากการตัง้ครรภ ซ่ึงถือไดวาเปนวกิฤตของวฒุภิาวะทีก่อใหเกดิ
ความเครยีดแกหญิงวยัรุนตัง้ครรภ เนือ่งจากตองเตรยีมตวัรับบทบาทใหมซ่ึงเปนภาระทีต่องผูกพนั
ในการรบัผิดชอบอกีชวีติหนึง่ ทีก่าํลังจะเกดิมาไปตลอดชวีติของตน (Williams 1995 : 110) และเนือ่งจาก
วยัรุนเปนชวงหวัเล้ียวหวัตอ ทีจ่ะตองมกีารเปลีย่นผานจากวยัเดก็เขาสูวยัผูใหญ การมวีฒุภิาวะทางรางกาย
อาจไมสอดคลองกบัวฒุภิาวะทางดานอารมณและจติใจ แมเมือ่มกีารตัง้ครรภเกิดขึ้นหญิงวัยรุน
ตั้งครรภจะยังมีความตองการและมีพฤติกรรมเชนเดียวกับวัยรุนทั่วไป (Cram-Elsberry and Mally-
Corrinet 1986 : 245) จงึทาํใหหญิงวยัรุนตัง้ครรภ  อยูในภาวะทีต่องปรบัตวัเปนอยางมาก และนาจะ
มากกวาหญงิตัง้ครรภวยัอ่ืน  นอกจากนีย้งัสงผลถงึทารกทีอ่ยูในครรภดวย ผลกระทบทีเ่กดิกบัหญงิวยัรุน
ตัง้ครรภ มทีัง้ทางดานรางกาย และดานจติใจ ผลกระทบทางดานรางกาย ไดแก การเกิดภาวะความ
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ดันโลหิตสูง เนื่องจากการตั้งครรภ (pregnancy – induced hypertension) ภาวะโลหติจาง ภาวะ
ทพุโภชนาการ การแทงบุตร และการคลอดกอนกําหนด ทัง้นีเ้นือ่งจากหญงิวยัรุนตัง้ครรภขาดความ
สนใจในการดแูลตนเองและทารกในครรภ มกีารฝากครรภลาชา ไปฝากครรภไมครบตามเกณฑ หรือไม
ไปฝากครรภ โดยเหตุผลสวนหนึ่งเนื่องจากยังไมยอมรับการตั้งครรภ ซ่ึงจากการศึกษาของ
สุจิตรา ลอทวีสวัสดิ์ (2532 : ง)  พบวา อัตราการไมไดไปฝากครรภ การไปฝากครรภลาชา และไป
ฝากครรภเพยีงหนึง่ครัง้ ในกลุมหญงิวยัรุนตัง้ครรภ จะพบมากกวากลุมหญงิตัง้ครรภอายรุะหวาง  20 – 30 ป
สําหรับภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น พบวา ในกลุมหญิงวัยรุนตั้งครรภมีอัตราภาวะแทรกซอน คือ
ภาวะความดันโลหิตสูงในระยะตั้งครรภและระยะที่สองของการคลอดยาวนานสูงกวากลุม
เปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังพบภาวะเลือดออกทางชองคลอด และมนี้าํเดนิกอนกาํหนด ภาวะเหลานีท้าํให
อัตราการตายของหญงิวยัรุนตัง้ครรภสูงขึน้ (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2539 : 33) นอกจากผลกระทบ
ทางดานรางกายแลว ยงัมผีลกระทบทางดานจติใจทีอ่าจเกดิขึน้กบัหญงิวยัรุนตัง้ครรภ ไดแก ความรูสึกวติก
กงัวล รูสึกผิด รูสึกเสยีใจ โกรธ และรูสึกไรคณุคา โดยเฉพาะหากการตัง้ครรภนัน้ เปนการตั้งครรภ
กอนสมรส

จะเห็นไดวาการตั้งครรภของหญิงวัยรุนนั้น มีผลกระทบทั้งตอตัวหญิงวัยรุนตั้งครรภ
และทารกในครรภ เนื่องจากหญิงวัยรุนตั้งครรภตองรับบทบาทการเปนมารดาอยางกะทันหัน เกดิ
ความคบัของใจ รูสึกวาการตัง้ครรภ เปนการรบกวนชวีติและบางรายอาจรูสึกวาทารกในครรภทาํให
ตนเองพบกับความลําบาก จึงไมสนใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ทําใหเกิดการปฏิบัติตัว
ไมถูกตองเกี่ยวกับ โภชนาการ การรักษาสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย และภาวะสุขภาพจิต
ของตนเองขณะตัง้ครรภ หญิงวยัรุนตัง้ครรภและทารกในครรภจงึเสีย่งตอการเกดิอนัตรายเพิม่มากขึน้
(Steinberg 1993, อางถงึใน  วไิล  รัตนพงษ 2544 : 5-6) ดงันัน้ การดแูลรักษาสขุภาพในระยะตัง้ครรภหรือ
กอนคลอดทีเ่หมาะสม จะสามารถปองกนัภาวะเสีย่งตาง  ๆ และชวยสงเสรมิสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ
อีกทัง้ชวยใหทารกทีเ่กดิมชีีวติรอด มพีฒันาการและการเจรญิเตบิโตทีด่ไีปดวย

จากการศึกษาขอมูลผลสรุปการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ  กลุมงานอนามัยแมและเด็ก
ของโรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดักาญจนบรีุประจาํป 2546 เกีย่วกบัภาวะสขุภาพและภาวะแทรกซอน
จากการตัง้ครรภ พบวา มอัีตราการเกดิภาวะแทรกซอนจากโรคโลหติจาง รอยละ 11.41 การใหกาํเนดิ
บตุรต่ํากวาเกณฑ รอยละ 8.87 และมีแนวโนมสูงขึ้นในแตละป อีกทั้งยังพบภาวะหญิงตั้งครรภ
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑ มารดาตายหลังคลอดบุตร การแทงบุตร และการเกิดไรชีพของทารก อยูใน
อัตราสูงเมื่อเปรียบเทยีบกับเปาหมายการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร (แผนพัฒนาสาธารณสุข
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ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 - 2549) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุมหญิงตั้งครรภที่เปนกลุมเสี่ยงนี้ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี พบวา สวนใหญเปนหญิงตั้งครรภที่เปนวัยรุนถึงรอยละ 68.52

จากขอมลูดงักลาวนี ้จะเหน็ไดวาปญหาสขุภาพทีเ่กดิขึน้กบัหญงิวยัรุนตัง้ครรภนี ้มผีลตอ
การดําเนินงานดานการเฝาระวัง และงานสงเสริมสุขภาพของหนวยงานทางดานสาธารณสุข ที่
จาํเปนตองได รับการปองกนัและแกไขอยางจริงจงั เพือ่ปองกนัภาวะทีจ่ะแทรกซอนทีจ่ะเกดิขึน้กบัหญงิ
วยัรุนตัง้ครรภและทารกในครรภ การสงเสรมิใหหญิงวยัรุนตัง้ครรภมพีฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพ
อนามยัของตนเองในระหวางตัง้ครรภไดอยางเหมาะสม จะชวยปองกนัปญหาและผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้น ทั้งตัว หญิงวัยรุนตั้งครรภและทารกในครรภที่จะเกิดมา แนวทางในการปองกันเบื้องตนสําหรับ
หญิงวัยรุนตั้งครรภ ไดแก การเตรียมความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ การดูแลภาวะโภชนาการ
การรักษาสุขภาพรางกาย การปองกันการเจ็บปวย และการควบคุมอารมณใหแจมใส มีสุขภาพจิตดี
ซ่ึงการที่หญิงวัยรุนตั้งครรภจะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพเปนไปในทางที่ดีไดนั้น ขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง ทัง้ตวัหญิงวยัรุนตัง้ครรภเอง และบคุคลอืน่ ๆ ทีอ่ยูแวดลอมรอบตวัของหญงิวยัรุน
ตัง้ครรภ ไมวาจะเปน สาม ีบดิามารดา ญาตพิีน่อง บคุคลในครอบครวั เพือ่นรวมวยั รวมไปถึง การไดรับ
ขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพจากสื่อแหลงตาง ๆ ดวย การศึกษาพฤติกรรม
การดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จะเปนประโยชนในการดูแลรักษาสุขภาพ
หญิงวัยรุนตั้งครรภ ทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมไปถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขเกี่ยวกบัหญงิวยัรุนตัง้ครรภ การจดัทาํโครงการแทรกแซงเพือ่ชวยใหหญิงวยัรุนตัง้ครรภ
มกีารดแูลรกัษาสขุภาพของตนเองไดดียิ่งขึ้น

ในการวจิยัครัง้นี ้ ผูวจิยัมคีวามสนใจศกึษาพฤตกิรรมการดแูลรกัษาสขุภาพของหญงิวยัรุน
ตัง้ครรภในจงัหวดักาญจนบรีุ โดยศกึษาวาหญงิวยัรุนตัง้ครรภทีม่ขีอมลูสวนบคุคล ไดแก อาย ุ ระดบั
การศกึษา อาชีพ รายไดของครอบครัว ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
แตกตางกันหรือไม และการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอยตาม
เพื่อน และการไดรับขอมูลขาวสารของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ เปนปจจยัท่ีสงผลตอพฤตกิรรมการดแูล
รักษาสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภในจังหวัดกาญจนบุรี หรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาระดบัการควบคมุตนเอง สัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั การคลอยตาม

เพื่อน การไดรับขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
ในจังหวัดกาญจนบุรี
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2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภใน
จังหวัดกาญจนบรีุทีม่ ี อาย ุ ระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดของครอบครวั แตกตางกนั

3.   เพื่อศึกษา การควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอยตาม
เพื่อน และการไดรับขอมูลขาวสาร เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภในจังหวัดกาญจนบุรี

ปญหาการวิจัย
1.   การควบคมุตนเอง สัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั การคลอยตามเพือ่น การไดรับ

ขอมลูขาวสาร และพฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภในจงัหวดักาญจนบรีุ อยู
ในระดบัใด

2.  หญงิวยัรุนตัง้ครรภในจงัหวดักาญจนบรีุ ทีม่ ี  อาย ุ  ระดบัการศกึษา  อาชีพ  รายไดของ
ครอบครัว แตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ แตกตางกัน หรือไม อยางไร

3.  การควบคมุตนเอง สัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั การคลอยตามเพือ่น  และ
การไดรับขอมลูขาวสาร เปนปจจยัทีส่งผลตอพฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ
ในจังหวัดกาญจนบุรี หรือไม อยางไร

สมมติฐานในการวิจัย
1. หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพแตกตางกัน
2. หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ

แตกตางกัน
3. หญิงวัยรุนตัง้ครรภทีม่อีาชพีแตกตางกนั มพีฤติกรรมการดแูลรักษาสขุภาพแตกตางกนั  
4. หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลรักษา

สุขภาพแตกตางกัน
5. การควบคมุตนเอง สัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั การคลอยตามเพือ่น และการไดรับ

ขอมูลขาวสารเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภใน
จังหวัดกาญจนบุรี
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุน

ตั้งครรภในจังหวัดกาญจนบุรี จึงไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
1.  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
     ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ไดแก หญิงวยัรุนตัง้ครรภแรกทีม่อีายไุมเกนิ 20 ปบริบรูณ

และมาฝากครรภในหนวยฝากครรภของโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 แหง ของจังหวัดกาญจนบุรี
เดือนพฤษภาคม 2547 ซ่ึงมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 746 คน (ขอมูลจากทะเบียนผูรับบริการอนามัย
มารดา (รบ. 1 ก 01/2) ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547)

   กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ไดแก หญงิวยัรุนตัง้ครรภแรกทีม่อีายไุมเกนิ 20 ปบริบรูณ
และมาฝากครรภในหนวยฝากครรภของโรงพยาบาลชุมชน 12 แหง จํานวน 260 คน กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) ที่
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหมีความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้น
ตอน (Multi-stage Random Sampling)  ตามสัดสวนประชากรของแตละโรงพยาบาล 

2.  ขอบเขตดานตัวแปร
      ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  มีดังนี้
                        2.1  ตัวแปรอิสระ
                             2.1.1  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดของครอบครัว

  2.1.2   การควบคุมตนเอง
  2.1.3   สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
  2.1.4   การคลอยตามเพื่อน
  2.1.5   การไดรับขอมูลขาวสาร

     2.2 ตัวแปรตาม ไดแก  พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ  4  ดาน ดังนี้
  2.2.1  ดานโภชนาการ
  2.2.2  ดานการรักษาสุขภาพรางกาย
  2.2.3  ดานการปองกันการเจ็บปวย
  2.2.4  ดานสุขภาพจิต
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. หญิงวัยรุนตั้งครรภ หมายถึง หญิงวัยรุนที่ตั้งครรภเปนครั้งแรก มีอายุไมเกิน 20 ป

บริบูรณ แบงอายุเปนจํานวนปเต็ม  คือตั้งแต  6 เดือนลงมาใหปดลง    และมากกวา 6  เดือนขึ้นไป
ใหปดขึ้น  จนถึงวันที่มาฝากครรภ ไมจํากัดอายุครรภ โดยแบงเปน 3 ชวงวัย ดังนี้

1.1 วัยรุนตอนตน อายุ 12 - 15 ป
1.2 วัยรุนตอนกลาง อายุ 16 - 17 ป
1.3 วัยรุนตอนปลาย อายุ 18 - 20 ป

2. อาชีพ  หมายถึง  งานที่หญิงวัยรุนตั้งครรภทําแลวมีรายได  แบงเปน
2.1   รับจาง หมายถึง อาชีพที่ใชแรงงานโดยไดคาตอบแทนเปนรายวัน  หรือ

รายเดือน หรือรายไดไมแนนอน
2.2  ประกอบอาชีพสวนตัว หมายถึง การประกอบกิจการของตนเอง หรือชวย

ทําธุรกิจตาง ๆ ของครอบครัว รวมไปถึงการเปดรานคา หรือการคาขายไปตามที่ตาง ๆ
2.3   วางงาน หมายถึง บุคคลที่ไมไดทํางานที่มีรายได

3. พฤตกิรรมการดแูลรกัษาสขุภาพ หมายถึง การดแูลรักษาสขุภาพตนเองของหญงิวยัรุน
ตัง้ครรภ ในดานตาง ๆ  4  ดาน ดังนี้

3.1   ดานโภชนาการ หมายถึง การปฏิบัติตัวของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ในการเลอืก
รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชนเพือ่ชวยบาํรงุสขุภาพรางกายตนเอง โดยการรบัประทานอาหารครบ
ทัง้ 5 หมู  และเพิ่มการรับประทานอาหารประเภทผักและผลไมใหมากขึ้น รวมถึงวิตามินเสริม
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

3.2  ดานการรักษาสุขภาพรางกาย หมายถึง การปฏิบัติตัวของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
เกี่ยวกับสุขอนามัยตนเอง ไดแก การรักษาความสะอาดรางกาย การออกกําลังกาย และการพักผอน
อยางเหมาะสมของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

3.3   ดานการปองกันการเจ็บปวย หมายถึง การปฏิบัติตัวของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
เพือ่ปองกนัการเจบ็ปวยหรืออุบตัเิหต ุ อันจะสงผลกระทบตอทารกในครรภ ไดแก การฝากครรภตามกาํหนด
การรบัวคัซีนปองกนัโรค การรกัษาการเจบ็ปวยและการหลกีเล่ียงปจจยัเสีย่งทีจ่ะกอใหเกดิอุบัติเหตุ

3.4   ดานสุขภาพจิต หมายถึง การปฏิบัติตัวของหญิงวัยรุนตั้งครรภเพื่อใหตนเอง
มคีวามสขุด ี ดวยการควบคมุอารมณตนเอง การผอนคลายความเครยีด การยอมรบัการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับรางกายตนเอง
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4.  การควบคุมตนเอง หมายถึง ความคิดเห็นของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ในการประเมนิ
ระดบัการแสดงความสามารถทีจ่ะควบคมุพฤตกิรรมการของตนเองได โดยหญงิวยัรุนตัง้ครรภมคีวามมัน่ใจ
ตัง้ใจและมุงมัน่ทีจ่ะไปใหถึงจดุหมาย ในการทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม หรือกระทาํพฤตกิรรมการดแูล
รักษาสขุภาพดวยตนเอง

5. สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว หมายถึง ความคิดเห็นของหญิงวัยรุน
ตั้งครรภที่มีตอสมาชิกที่อาศัยอยูในบานเดียวกัน ไมวาจะเปน สามี บิดามารดา  หรือญาติ
พี่นอง รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่อยูรวมบานเดียวกันกับหญิงวัยรุนตั้งครรภ เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ
ตอกัน การแสดงความผูกพันรักใคร ความเอื้ออาทร การชวยเหลือซ่ึงกันและกันจากสมาชิกที่อยู
ดวยกัน

6. การคลอยตามเพื่อน หมายถึง ความคิดเห็นของหญิงวัยรุนตั้งครรภเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากอิทธิพลของเพื่อน ซ่ึงทาํใหมพีฤตกิรรมการแสดงออกในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองขณะตั้งครรภ ตามตัวอยางหรือคําแนะนําของเพื่อนที่มีปฏิสัมพันธใน
ระหวางนั้น

7.   การไดรับขอมูลขาวสาร หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสาร คาํแนะนาํ คาํชีแ้จง หรือ
ไดรับความรูจากแหลงขอมลู ไดแก เครอืญาต ิ เพือ่นบาน เจาหนาทีส่าธารณสขุ และสือ่มวลชน เกีย่วกบั
การดูแล รักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภในขณะตั้งครรภ เชน การสงเสริมสุขภาพ
การสงเสริมโภชนาการ  การปองกนัภาวะความเสีย่ง  เปนตน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุน 

ตัง้ครรภในจังหวัดกาญจนบุรี
2. ทําใหทราบถึงระดับการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว

การคลอยตามเพือ่น การไดรับขอมลูขาวสาร และพฤตกิรรมการดแูลรกัษาสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ
ในจังหวัดกาญจนบุรี

3.   ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชในการวางแผนการดําเนินงานทางดานสาธารณสุข
ในสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภในอนาคต

4.  เพื่อกระตุนใหหญิงวัยรุนตั้งครรภเห็นความสําคัญในการดูแลและสงเสริมสุขภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภและคนในครอบครัว โดยเนนการดูแลรักษาสุขภาพดวยตนเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมการดแูลรกัษาสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภในจงัหวดักาญจนบรีุ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสราง
กรอบแนวคิดในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ
1.1 ความหมายของวัยรุน
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
1.3  การตั้งครรภในวัยรุน
1.4  การดูแลรักษาสุขภาพในระยะตั้งครรภของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ
1.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดแูลรกัษาสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ

2.    แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนเอง
3.    แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว

       4.    แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคลอยตามเพื่อน
         5.    แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการไดรับขอมูลขาวสาร

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดของ
ครอบครัว กับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

1.1 ความหมายของวัยรุน
องคการอนามัยโลก (อางถึงใน พรศรี วรรธนะวลัญธ 2541 : 15) ไดใหคําจํากัดความ

ของวัยรุนวา เปนบุคคลมีลักษณะ ดังนี้
                1.    เปนชวงอายทุีม่กีารเปลีย่นแปลงทางรางกายในลกัษณะทีพ่รอมจะมเีพศสมัพนัธได

2. เปนระยะที่มีการพัฒนาทางดานจิตใจ จากเด็กไปสูความเปนผูใหญ
3. เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู

สภาวะที่ตองรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง
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กรมอนามัย ( 2532 : 43) ไดสรุปวา วัยรุน คือ ผูมีอายุระหวาง 13 -20 ป เปนวัยที่กําลัง
เจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะหรือเปนวัยยางเขาสูความเปนผูใหญ ซ่ึงในระยะนี้เปนระยะที่รางกาย
จะมีการเจริญเติบโตของระบบอวัยวะเพศและสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ คือในเพศหญิงเมื่อมี
ประจําเดือนเปนครั้งแรก และเพศชายมีการผลิตเซลลสืบพันธุ

แจนเซนและโบเบค (Jansen and Bobak 1985 : 1,150, อางถึงใน ยุภาวดี  คําหอมกุล
2544 : 35) ไดแบงพัฒนาการของวัยรุนเปน 3 ระยะ คือ วัยรุนตอนตน อายุ 12-14 ป วัยรุนตอนกลาง
อายุ 15-17 ป และวัยรุนตอนปลาย อายุ 18-20 ป

กลาวไดวาวัยรุน เปนวัยที่ชีวิตกําลังพัฒนาตนเอง เพื่อความเปนผูใหญที่สมบรูณมี
การเจรญิเตบิโตและพฒันาการเขาสูวฒุภิาวะทัง้ทางรางกาย จติใจ อารมณและสังคม โดยถือเอาเกณฑ
ความพรอมของวุฒิภาวะทางเพศเปนจุดเริ่มตน และความพรอมทางดานสังคม เปนจุดสิ้นสุด

สุชา  จนัทรเอม  และสุรางค  จนัทรเอม  (2521 : 18-19) ไดใหความหมายไววา  วยัรุนคอื
วัยที่ส้ินสุดความเปนเด็ก  เปนวัยที่เปนสะพานไปหาวัยผูใหญไมมีเสนขีดขั้นแนนอนวาเริ่มเมื่อใด
และส้ินสุดลงเมื่อใด  แตเรากําหนดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและรูปรางเปนสําคัญ  และถา
กาํหนดลงไปวาเริม่ตนเมือ่ใดกถื็อเอาตอนทีเ่ดก็หญงิเริม่มปีระจาํเดอืนและมขีนขึน้ในทีลั่บ สวนเดก็ชาย
ก็ถือเอาตอนที่มีน้ํากาม

สุพตัรา  สุภาพ  (2525 : 2)ไดใหความหมายไววา  วยัรุนเปนวยัท่ีมคีวามเจรญิทางรางกาย
และจิตใจ “รางกาย”  คือ การไมเปนเด็กตอไป “จิตใจ” หมายถึง การรูจักใชเหตุผล รูจักควบคุม
อารมณ  รวมทั้งสามารถเขารวมกลุมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ  ในสังคมได

จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา วัยรุน หมายถึง สภาวะของบุคคลที่อยูในชวง
ของความเจริญเติบโตจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ดาน  ทั้งในดาน
รางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  เริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ  และเริ่มเขาสู
การวุฒิภาวะทางเพศ คือสามารถมีเพศสัมพันธและใหกําเนิดบุตรเมื่ออายุ 12 – 20 ป ซ่ึงแบงตาม
พฒันาการได 3 ชวงวยั ไดแก วยัรุนตอนตน อาย ุ12 - 15 ป วยัรุนตอนกลาง อาย ุ16 – 17 ป และวัยรุน
ตอนปลาย อายุ 18 - 20 ป ชวงวัยรุนนี้จัดเปนระยะสําคัญที่สุดของการพัฒนาทางดานรางกาย  และ
จติใจ  เปนวยัแหงความอยากรูอยากเหน็ การรูจกัใชเหตผุล รูจกัควบคมุอารมณ  รวมทัง้ สามารถเขา
รวมกลุมหรือทํากิจกรรมตาง ๆ ในสังคมได ตองการแสวงหาประสบการณแปลกใหม ใหกับ
ชีวติโดยเฉพาะประสบการณทางเพศ เพราะเมือ่รางกายของวยัรุนเจรญิเตบิโตอยางรวดเรว็จนใกลเคยีง
กับผูใหญ  และเขาสูวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ  แลวตอมาไมชาความรูสึกทางเพศก็จะเกิดขึ้น
โดยแทรกอยูในความคิดฝนและพฤติกรรมของวัยรุนเอง ซ่ึงจะทําใหความคิดตอตนเอง  ภาพพจน
เกี่ยวกับตนเอง (Self  immage)  ความคิดเห็นตอคนอื่นและการมองโลกภายนอกเปลี่ยนไป
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1.2  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งสังเกตได โดยบุคคลอื่น หรือ

ดวยเครื่องมือของผูทําการทดลอง (Hilgard 1996 : 6, อางถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ 2544 : 21) ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของสมจิตต สุพรรณทัสน (2534 : 32) โดยกลาววาพฤติกรรม หมายถึง 
ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิตจะสังเกตไดหรือสังเกตไมไดก็ตาม ซ่ึงเปนพฤติกรรม
ภายในและพฤติกรรมภายนอก สําหรับพฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล รวมทั้งความคิด ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ  และพฤติกรรมภายนอก หมายถึง 
ปฏิกิริยา หรือการกระทําของบุคคลที่แสดงออกมาใหผูอ่ืนเห็นไดทั้ง ดวยการพูด การกระทํา กิริยา
ทาทางของบุคคล

นอกจากนี้ สุรพล พยอมแยม (2545 : 18-19) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา 
หมายถึง การกระทําอันเกิดจากการกระตุนหรือถูกจูงใจจากสิ่งเราตาง ๆ การกระทําหรือพฤติกรรม
เหลานี้เกิดขึ้นหลังจากบุคคลไดใช กระบวนการ กล่ันกรอง ตกแตงและตั้งใจที่จะทําใหเกิดขึ้นเพื่อ
ใหผูอ่ืนไดสัมผัสรับรู  ทั้งนี้เราจะเห็นไดวา มีพฤติกรรมจํานวนมาก แมจะกระทําดวยสาเหตุหรือจุด
มุงหมายเดียวกัน แตลักษณะทาทางกิริยาอาการอาจแตกตางกันไป เมื่อบุคคล เวลา สถานที่ หรือ
สถานการณเปล่ียนไป ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้เปนเพราะการกระทําในแตละครั้งของบุคคลที่มี
สภาพรางกายปกติ ลวนแลวแตตองผานกระบวนการการคิดและตัดสินใจ อันประกอบดวย อารมณ
และความรูสึกของผูกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ จึงทําใหพฤติกรรมของแตละคน และพฤติกรรมแตละ
คราวเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องที่เกี่ยวของเสมอ ดวยเหตุผลที่วาพฤติกรรมแตละ
คร้ังเกิดจากกระบวนการ ดังนั้น หากพิจารณาแยกกระบวนการนั้นออกเปนสวน ๆ แลว จะพบวา 
ประกอบดวย   3   สวน คือ

1. สวนการแสดงออกหรือกริยาทาทาง (acting)
2. สวนการคิดเกี่ยวกับกริยานั้น (thinking)
3. สวนความรูสึกที่มีอยูในขณะนั้น (feeling)
เมื่อบุคคลกระทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา การกระทํานั้นจะเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน

เปนกระบวนการมากอนทั้งส้ิน กระบวนการการเกิดพฤติกรรมแตละครั้งนั้น อาจแยกเปนกระบวน
การยอยไดอีก 3 กระบวนการ คือ

1. กระบวนการรับรู (Perception process) เปนกระบวนการเบื้องตนที่เร่ิมจากบุคคล
ไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตาง ๆ โดยผานระบบประสาทสัมผัส ซ่ึงรวมถึงความรูสึก 
(Sensation) กับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้น ๆ ดวย
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2. กระบวนการการคิดและเขาใจ (Cognition process)  กระบวนการนี้ อาจเรียกวา         
"กระบวนการทางปญญา" ซ่ึงเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการเรียนรู การคิด การจํา ตลอดจน
การนําไปใช หรือเกิดการเรียนรูนั้น ๆ ดวย  การสัมผัส และการรูสึกที่นํามาสูการคิดและการเขาใจนี้ 
เปนกระบวนการที่มีความละเอียดซับซอนมาก และเปนกระบวนการภายในทางจิตใจที่ยังมิอาจ
ศึกษา และสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักหารที่ชัดเจนได

3. กระบวนการแสดงออก (Spatial behavior process) หลังจากผานขั้นตอนของ  
การรับรู การคิด และเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงที่ไดรับรูนั้น ๆ แตยังมิได 
แสดงออกใหผูอ่ืนรับรู ยังเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (Covert behavior) แตเมื่อไดคิดและเลือกที่จะ
แสดงการตอบสนองใหบุคคลอื่นไดสังเกตจะเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ซ่ึง 
พฤติกรรมภายนอกนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมี 
ปฏิกริยาตอบสนองตอส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริง เชนนี้ 
เรียกวา Spatial behavior

โดยแทจริงแลว กระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ไมสามารถแยกเปนขั้นตอนตางหากหรือ
เปน อิสระจากกนั เพราะการเกดิพฤตกิรรมในแตละครัง้นัน้ จะมคีวามตอเนือ่งสมัพนัธกนัอยางมาก 
การแยกวิเคราะหเปน 3 สวนก็เพียงเพื่อใหเกิดความเขาใจตามขั้นตอนไดมากขึ้น

สรุปไดวาพฤติกรรมเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพของมนุษยทั้งสิ้น โดยมนุษยก็เปนผูได
รับผลประโยชนและผลกระทบจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยตั้งใจและไมตั้งใจก็ตาม

การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนั้น ไดรับความสนใจและมองเห็นความ

สําคัญที่มีตอภาวะสุขภาพของบุคคลมานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริการทางการแพทยและ 
การพยาบาล ไดมกีารนาํแนวความคดิเกีย่วกบัการดแูลตนเองมาใชอยางแพรหลาย เนือ่งจากการดแูล
ตนเองเปนการปฏิบัติกิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย บุคคลแตละคนเริ่มตนและยึดเปนแบบแผนในการ
ปฏิบัติ เพื่อรักษาและดํารงไวซ่ึงภาวะสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตน (สมจิต หนุเจริญกุล 
2543 : 22) มีนักวิชาการหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองและใหความหมายของการดูแล
ตนเองไวตาง ๆ กัน เชน

นอริส  (Noris 1982  : 34, อางถึงใน ยุภาวดี  คําหอมกุล 2544 : 15)  กลาววา การดูแล
ตนเองเปนกระบวนการที่ริเร่ิมกระทําโดยบุคคลและครอบครัวเพื่อคงไวซ่ึงสภาพที่ดีของตน
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เพนเดอร (Pender 1986 : 150, อางถึงใน ยุภาวดี  คําหอมกุล 2544 : 15) การดูแล 
ตนเองหมายถึงการปฏิบัติที่บุคคลริเร่ิมและกระทําในวิถีทางของตนเอง เพื่อดํารงรักษาชีวิต สงเสริม 
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตน

จินตนา ยูนิพันธ (2532 : 68) ใหความหมายการดูแลตนเองไววาเปนการปฏิบัติ 
กิจกรรมโดยบุคคลซึ่งริเร่ิมโดยบุคคลเพื่อดํารงรักษาความมีสุขภาพของตนเองไวเปนกิจกรรมสวน
บุคคลที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง บุคคลจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง เฉพาะสิ่งที่มี 
ความหมายสําหรับตัวเองหรือเฉพาะสิ่งที่เขาคาดวาจะเกิดผลดีตอตนเอง

สมจิต หนุเจริญกุล (2534 : 22-23) ใหความหมายการดูแลตนเอง เปนการปฏิบัติ 
กิจกรรมที่บุคคลเริ่มและกระทําเพื่อรักษาไวซ่ึงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของตน การดูแลสุขภาพ
ตนเองเปนการกระทําที่จงใจและมีเปาหมาย (deliberate action) และเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพ
จะมีสวนชวยใหโครงสรางหนาที่และพัฒนาการของแตละบุคคลดําเนินไปจนถึงขีดสุด   
กิจกรรมการดูแลตนเองรวมถึงการมุงจัดการหรือแกไขปญหาซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยภายนอก ซ่ึงเปน
การกระทําที่ผูอ่ืนสังเกตเห็นไดและการปรับความรูสึกนึกคิดและอารมณของตนเอง การดูแลตนเอง
เปนพฤติกรรมที่เรียนรูภายใตขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชนแตละกลุม

จะเห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเองดังกลาวขางตน มีความคลายคลึงกันในแงที่
วาการดูแลตนเองนั้นเปนความรับผิดชอบของบุคคลตอตนเอง สนใจสุขภาพของตนเอง สามารถ
ชวยเหลือตนเองในการปองกันและควบคุมโรคได  ซ่ึงสอดคลองกับ โอเรม  (Orem 1991, อางถึงใน 
ยุภาวดี  คําหอมกุล 2544 : 17-18) นักทฤษฎีการพยาบาลที่สรางทฤษฎีการดูแลตนเอง (Dorothy E. 
Orem's theory of Self-Care) ซ่ึงโอเรมไดใหความหมายของการดูแลตนเองวา เปนการปฏิบัติ 
กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลริเร่ิมกระทําดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีเปาหมายและมีการกระทําที่จงใจ เพื่อ
ดํารงรักษาชีวิตภาวะสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของตนเองไวตลอดจนหลีกเลี่ยงจากโรคภัย
ภยันตรายที่คุกคามตอชีวิตและเมื่อการกระทําอยางมีประสิทธิภาพจะมีสวนสวนใหโครงสราง 
หนาที่พัฒนาการดําเนินไปไดถึงขีดสูงสุดของแตละบุคคล ในทฤษฎีการดูแลตนเองไดอธิบาย 
การดูแลตนเองในลักษณะของการปรับปรุงหนาที่โดยการดูแลตนเองเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรูภายใต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของชนแตละกลุมและมีการปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่น ๆ เพื่อที่จะจัดการกับตนเองหรือส่ิงแวดลอมของตนเองโดยมีจุดมุงหมายของการดูแล 
ตนเอง คือ

1. สงเสริมการทําหนาที่ของรางกายใหเปนไปตามปกติ รวมทั้งพัฒนาการของบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพตามกําหนด

2. ดํารงไวซ่ึงโครงสราง หนาที่ และพัฒนาการรางกายเพื่อการดําเนินชีวิตตามปกติ
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3. ปองกัน ควบคุม หรือบรรเทาอาการตามกระบวนการเกิดโรค
4. ปองกันความพิการหรือทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปแลว
5. สงเสริมความเปนอยูที่ดี
สรุปไดวา พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  หมายถึง  การกําหนดบุคคลิกภาพ

การปฏบิตัตินเองในกจิกรรมทีบ่คุคลกระทาํอยางจงใจ (deliberate action) มเีปาหมาย (goal oriented)
มีแบบแผนเพื่อดํารงชีวิต ซ่ึงบุคคลเปนผูไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาโดยตั้งใจและไมตั้งใจก็ตาม ถาบุคคลกระทําการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จะมี
สวนชวยทําใหโครงสราง หนาที่ และพัฒนาการดําเนินการไปถึงขั้นสูงสุดของแตละบุคคล ซ่ึง
จุดประสงคของการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนั้นก็เพื่อสนองตอบตอความตองการของตนเอง

1.3   การตั้งครรภในวัยรุน (Teenage Pregnancy)
เมื่อวัย รุนมีพัฒนาการทางดานรางกายและมีวุฒิภาวะทางเพศเจริญเต็มที่จะมี

โอกาสตั้งครรภไดเมื่อมีเพศสัมพันธ ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการตั้งครรภในวัยรุน มีดังนี้
1.  ปจจัยทางดานสังคมประชากร ความยากจนและความดอยโอกาสของประชากร

บางกลุมทาํใหมอัีตราการตัง้ครรภและอัตราการเกดิในกลุมวยัรุนมมีากขึน้ ในสหรฐัอเมรกิาพบวาวยัรุน
กลุมอาฟรกิา - อเมรกินั มอัีตราการตัง้ครรภสูงกวาวยัรุน กลุมยโุรป-อเมรกินั (Hall 1994 : 199) สําหรับ
ในประเทศไทย กาญจน ีสีหโสภณ และคณะ (2533 : บทคดัยอ) ไดศกึษาภมูหิลังและอตัมโนทศันของ
หญิงวยัรุนตัง้ครรภพบวา หญิงวยัรุนตัง้ครรภสวนใหญจบการศกึษาระดบัประถมศกึษาปที ่4 รอยละ 74 และ
รายไดต่าํกวา 2,000 บาทตอเดือน รอยละ 73.7 ซึ่งชี้ใหเห็นวาความจนทําใหหญิงวยัรุนตัง้ครรภกลุมนี้
ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดโอกาสในการเลือกงานเปนแรงงานระดับไรฝมือ มีรายไดต่ํา มี
การสังคมกับเพื่อนรวมงานหรือเพื่อนชายเร็วข้ึน ทําใหมีเพศสัมพันธหรือมีการสมรสในขณะที่อายุ
ยังนอย ซ่ึงนําไปสูการตั้งครรภเร็วขึ้นดวย

2. การมีเพศสัมพันธและการคุมกําเนิด วัยรุนทั้งหญิงและชายในปจจุบันจะเริ่มมี
เพศสัมพันธเร็วขึ้น พบวา รอยละ 42 ของวัยรุนหญิงที่มีอายุอยูระหวาง 15 - 19 ป เร่ิมมีเพศสัมพันธ
คร้ังแรกแลว ในขณะทีว่ยัรุนชายในกลุมอายเุดยีวกนั รอยละ 60 เร่ิมมเีพศสัมพนัธ (Hall 1994 : 200)
วัยรุนสวนใหญจะไมใชวิธีคุมกําเนิดที่ถูกตอง บางรายมีรายไดไมเพียงพอที่จะใชบริการคุมกําเนิด
ซ่ึงมีผลทําใหมีการตั้งครรภเร็วขึ้น

3. ความสัมพันธภายในครอบครัว ครอบครัวที่มีความสัมพันธระหวางบิดาและ
มารดาหรือระหวางบุตรสาวกับมารดาหรือระหวางบุตรสาวกับบิดาที่ไมดี จะเปนสาเหตุหนึ่งที่
เกี่ยวของกับการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภของหญิงวัยรุน (Hall 1994 : 200) จากการศึกษา
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เกี่ยวกับภูมิหลังของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ ของกาญจน ี สีหโสภณ และคณะ (2533 : 69) พบวาสมัพนัธภาพ
ในครอบครัวเดิมของหญิงวัยรุนตั้งครรภอยูในระดับปานกลางกับไมดี รอยละ 58.5 และ 25.1
ตามลําดับ และพบวาบิดามารดาของหญิงวัยรุนตั้งครรภแยกกันอยูถึงรอยละ 60.2 ยิ่งมีความขัดแยง
ในครอบครัวและการไมไดรับความสนใจจากครอบครัว ทําใหหญิงวยัรุนตัง้ครรภแสวงหาความรัก
จากบุคคลอื่นและอาจใชการตั้งครรภเปนหนทางที่ทําใหหนีจากสถานการณที่ไมพึงประสงค และ
เพื่อเปนอิสระจากครอบครัวเดิม

จากสภาพสงัคมปจจบุนัทีเ่อ้ืออํานวยใหวยัรุนมเีพศสัมพนัธอยางอสิระมากขึน้ อัตราการ
มีเพศสัมพันธในวัยรุนจึงเพิ่มขึ้น มีการคุมกําเนิดนอย เพราะขาดความรูทางเพศศึกษา ชีววิทยา
การเจริญพันธและการคุมกําเนิด ทําใหสามารถตั้งครรภไดตั้งแตอายุยังนอย การตั้งครรภในวัยรุน
นั้น ไมวาจะเปนการตั้งครรภที่พึ่งประสงคหรือไมก็ตาม จัดวาเปนปญหาที่สําคัญ เปนกาวกระโดด
จากพัฒนาการตามปกติของชีวิตมนุษย หญิงวยัรุนตัง้ครรภตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท จากเด็กไป
สูการเปนมารดาทําใหเกิดปญหา และผลกระทบอยางมากตอหญิงวัยรุนตั้งครรภทั้งดานรางกาย
จิตใจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ ทําใหพัฒนาการของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ
ชะงักไป จนอาจเกิดความลมเหลวในการพัฒนาการของบุคคล ในการเจริญไปสูวุฒิภาวะความเปน
ผูใหญ (สุวชัย อินทรประเสรฐิ และ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 2539 : 384) ซ่ึงการตั้งครรภในวัยรุนกอให
เกิดปญหา และผลกระทบในแตละดานดังนี้

1. ดานสุขภาพทางกาย เกิดขึ้นจากสภาพรางกายของวัยรุนยังไมพรอมสําหรับ
การตัง้ครรภเพราะอวยัวะทีเ่กีย่วของกบัการตัง้ครรภและการคลอดยงัเจริญเตบิโตไมเตม็ที ่ มดลูกและ
รังไขมขีนาดเลก็ ผนงัมดลกูและตอมตาง ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการทาํงานของมดลกูยงัเจริญเตบิโตไมเตม็ที่
มีผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภของวัยรุน ท่ีพบไดแก ภาวะความดันโลหิตสูง
ระหวางตั้งครรภและภาวะเลือดจางในระหวางตั้งครรภสูงขึ้น ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ
มอัีตราชกัสงูกวาและอตัราตายจากภาวะนีม้ากเปน 3.5 เทาของการตัง้ครรภปกต ิ ทารกมนี้าํหนกันอยกวา
1,500 กรัมสูงเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ในหญิงวัยรุนตั้งครรภอายุต่ํากวา 18 ป และทารกคลอดกอนกําหนด
สูงขึน้ 2 เทาของหญงิตัง้ครรภทีอ่ายมุากกวา 20 ป ซ่ึงโอกาสทีท่ารกแรกคลอดน้าํหนกันอยจะเสยีชีวติ
ภายในขวบปแรกหลังคลอดจะสงูเปน 3 เทาของทารกน้าํหนกัปกต ิ และทารกน้าํหนกันอยจะมปีญหา
ในเรือ่งความผดิปกตขิองระบบประสาท อาการชกั หหูนวก ตาบอด และพกิารสงูกวาทารกทีม่นี้าํหนกั
มากกวา 2,500 กรมั อัตราตายของหญงิตัง้ครรภทีสู่งขึน้จากสาเหตทุีสํ่าคญัคอืการอดุตนัในเสนโลหติ
(embolism) ภาวะความดนัสงู (hypertentive disease of pregnancy) และการตัง้ครรภนอกมดลูก (ectopic
pregnancy) โดยทั่วไปอัตราตายของหญิงตั้งครรภที่อายุ 15 - 19 ป จะสูงขึ้นเปน 3 เทาของหญิงตัง้
ครรภที่อายุ 20 - 24 ป ถาเปนการตั้งครรภที่ไมพึ่งประสงค วัยรุนเหลานี้ก็จะหาทางออกโดยการ
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ลักลอบทําแทงโดยหมอเถื่อน ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่เกิดปญหาแทรกซอน
จากการทําแทง เปนสาเหตุการตายที่เกิดจากการติดเชื้อและตกเลือด เนื่องจากในประเทศไทย
การทําแทงยังผิดกฎหมาย

2. ดานสุขภาพจิต หญิงวัยรุนตั้งครรภมักจะปรับตัวไมได ทําใหหงุดหงิดอารมณ
เสีย โกรธงาย มักทํารายตนเอง และบางรายถึงกับฆาตัวตาย เนื่องจากหญิงวัยรุนตั้งครรภยังไมเปน
ผูใหญเพียงพอ ไมมีวุฒิทางอารมณ ขาดความพรอมในการรับบทบาทเปนมารดา จึงมีทัศนคติ
ที่ไมเหมาะสมตอบุตร ทารกที่เกิดจากหญิงวัยรุนตั้งครรภจึงมีอัตราเสี่ยงสูงตอการถูกทารุณกรรม
และถูกทอดทิ้งมากกวาหญงิตัง้ครรภในกลุมอายุอ่ืน แมจะเติบโตขึ้นมาก็จะมีอารมณที่แปรปรวน
สุขภาพจิตเสื่อม จึงกลาวไดวาอารมณและจิตใจของมารดามีอิทธิพลตอทารกที่เกิดมาไมนอยกวา
สุขภาพกาย

3. ดานเศรษฐกจิและสงัคม จะทาํใหเกดิปญหาในหลาย ๆ เร่ือง ในดานการศกึษา
สวนใหญไมมีโอกาสไปเรียนหนังสือตองออกจากโรงเรียน หรือบางครั้งตองออกจากงาน ทําให
ดอยโอกาสในการดํารงชีวิตในอนาคต ไมมีอาชีพ ขาดรายได หรือตองทํางานอาชีพที่มีรายไดต่ํา
ทําใหเศรษฐกิจของครอบครัวและสวนรวมไมดี ชีวิตครอบครัวไมราบรื่น เกิดอัตราหยารางสูง ซ่ึง
สถิติพบวา แมหญิงวัยรุนตั้งครรภนั้น จะเปนการสมรสอยางถูกกฎหมายแตก็จะจบชีวิตสมรสดวย
การหยารางถึงประมาณ 2 ใน 3 (สายฤดี  วรกิจโภคาทร 2529 : 1-7) และถาไมไดสมรสก็จะเกิดบุตร
ไมมีบิดาหรือบุตรนอกสมรส ดังนั้นบุตรจะถูกเลี้ยงดูโดยไมมีบิดามารดาคอยชวยเหลือ ซ่ึงจะเห็น
ไดจากครัวเรือนที่มีเฉพาะบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวมากขึ้นในสังคมปจจุบัน หรือถาหญิงวัยรุน
ตั้งครรภและครอบครัวเกิดมีความอับอายในการที่ตองรับภาระเลี้ยงดู ดังนั้นทางออกของหญิงวัยรุน
ตั้งครรภในขณะที่ยังไมพรอมก็คือ การทําแทง ทําใหรัฐบาลตองสูญเสียคาใชจายในการบริการ
สาธารณสุขใหแกหญิงตัง้ครรภวยัรุนปละมาก  ๆ ในการรกัษาภาวะแทรกซอนจากการทาํแทงและการคลอดบตุร
(สุวชัย อินทรประเสรฐิ และ สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล 2539 : 384) หรือถาหากไมสามารถทําแทงไดก็
มักจะรอจนคลอด แลวทอดทิ้งบุตรไวในโรงพยาบาลเปนภาระของสังคม รัฐบาลตองอุปการะเด็กที่
เติบโตขึ้นมาภายใตการดูแลของรัฐทั้งในโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห เปนปญหาสืบ
เนื่องอีกประการหนึ่งทําใหเด็กเปนคนขาดความรัก และการที่หญิงวยัรุนมบีตุรโดยไมไดตั้งใจ
กอ็าจทาํใหเกดิปญหาการทารณุทบุตบีตุรได ปญหาการเพิม่ขึน้ของเดก็ถูกทอดทิง้ในสถานสงเคราะห
การไมไดรับความรักความอบอุนอยางเพียงพอ และผลสุดทายก็จะมีประชากรที่ขาดคุณภาพ จาก
การศึกษาพบวา เด็กกลุมนี้จะมีพัฒนาการเรียนรูที่ชา มีโอกาสที่จะแตงงานและมีบุตรตั้งแตอายุ
ยงันอยเชนเดยีวกนั กจ็ะเกดิปญหาวงจรกลบัมาอกี ครอบครวัของหญงิวยัรุนตั้งครรภ จึงเปนหนวยของ
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สังคมทีม่คีวามสาํคญัทีสุ่ด ในการพฒันาเดก็ใหเตบิโตเปนประชากรทีม่คีณุภาพซ่ึงจะเปนพลังสาํคญัใน
การพัฒนาประเทศในอนาคต

การเปล่ียนแปลงทางกายวิภาคและสรีรวิทยาในระยะตั้งครรภ
การตั้งครรภมีผลทําใหอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรูปราง

ขนาดและหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอวัยวะสืบพันธุซ่ึงเปนสวนที่เกี่ยวของโดยตรง ทั้งนี้เพื่อ
ตอบสนองตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ เตรียมสําหรับการคลอดและการใหนมบุตร
ภายหลังคลอด การเรียนรูและการทําความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จึงมีความจําเปนใน
หญิงวยัรุนตัง้ครรภ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงจากภาวะปกตมิาอยูในภาวะทีต่องเตรยีมตวัเปนมารดา
ตองเผชิญกับภาวะเครียดสูงขึ้นจากภาวะวิกฤติซอนภาวะวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเขาสู
วยัรุน และจากการเปลี่ยนบทบาทใหม จึงทําใหหญิงวัยรุนตั้งครรภประสบปญหา ภาวะซอนและ
เกิดผลไมพึงประสงคจากการตั้งครรภไดมากกวาหญิงตั้งครรภทั่วไป  โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวและคอย ๆ กลับคืนสูปกติในระยะหลังคลอด ดังนั้น การชวยใหหญิงวัยรุน
ตัง้ครรภมคีวามรูเขาถึงอาการ และอาการแสดงทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทางกายวภิาคและสรรีวทิยา
ในระยะตั้งครรภ จะชวยใหมีการปฏิบัติตนไดถูกตอง บรรเทาความกลัว ความวิตกกังวล และ
ความเครียดของหญิงวัยรุนตั้งครรภ (คณาจารยวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2540 : 52-
59) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายมีดังนี้

ระบบอวัยวะสืบพันธุ  เปนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสรางทั้งอวัยวะสืบพันธภายในและภายนอก

อวยัวะสืบพนัธุภายนอกและชองคลอด  ผิวหนงัและกลามเนือ้ฝเยบ็จะขยายใหญขึน้ทาํให
มีเลือดมาหลอเล้ียงและเกิดการคั่งของเลือดในอุงเชิงกรานมากขึ้น ผิวของเยื่อบุผนังชองคลอด
เปลี่ยนสีจากสีชมพูเปนสีมวง มีความหนาตัวมากขึ้น ขอตอบริเวณกระดูกเชิงกรานจะหลวมและ
สามารถยืดขยายออกไดมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมชองคลอดใหขยายไดมากขึ้นในระหวาง
การคลอด และมกีารขบัสารคดัหล่ังของชองคลอดและปากมดลกูเพิม่ขึน้ มฤีทธิเ์ปนกรด ชวยปองกนั
การแบงตวัของแบคทีเรียที่เปนเชื้อโรค

ปากมดลูก หนานุม และเปลี่ยนเปนสีคลํ้า เกิดจากการบวมน้ําและมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น
ตอมของปากมดลูกมีการขยายขนาด และเพิ่มจํานวนเซลลมากขึ้น รวมทั้งมีการผลิตมูกเหนียว
จํานวนมากออกมาครอบคลุมเต็มปากมดลูก เพื่ออุดกั้นไมใหโพรงมดลูกติดตอกับภายนอก เมื่อ
ครรภใกลครบกําหนดและระหวางเจบ็ครรภ ปากมดลูกจะสั้นและบางลง รวมทั้งมีการขยายของ
ปากมดลูก
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มดลูก  มกีารเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยา ดานขนาด รูปราง น้าํหนกั และความจ ุจากอทิธิ
พลของฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) และ โปรเจสเตอโรน (progesterone) และแรงดันจากผล
ผลิตของการตั้งครรภ (conceptive products) ซ่ึงขยายอยางรวดเร็ว โดยเพิ่มความจุจาก 10 มิลลิลิตร
เปน 5 - 10 ลิตร หรือมากกวา และน้ําหนักจาก 70 กรัม เปน 1,100 กรัม โดยมีความหนาตัวของ
กลามเนื้อและเพิ่มจํานวนของเนื้อเยื่อไฟบรัสของหลอดเลือด หลอดน้ําเหลือง และเสนประสาทที่มา
เล้ียงมดลูก เพิ่มมากขึ้น สวนยอดมดลูกจะขยายออกไดมากเชนเดียวกับสวนที่มีรกเกาะรวมกับแกน
ของมดลูก ทําใหรูปรางมดลูกไมสมมาตรกัน มีการหดรัดตัวของมดลูกเปนครั้งคราว ไมสม่ําเสมอ
ไมเจ็บ และเมื่อเขาระยะสัปดาหที่ 24  ถึง สัปดาหที่ 28 ของการตั้งครรภ จะมีการหดรัดตัวของ
มดลูก ซ่ึงจะเกิดขึ้นนาน ๆ คร้ัง เมื่ออายุครรภมากขึ้น การหดรัดตัวแบบนี้จะถี่ขึ้นประมาณ 1 - 2
สัปดาหสุดทายของการตั้งครรภ อาจเกิดบอยทุก 10 - 20 นาที มีการหดรัดตัวเปนจังหวะทําใหรูสึก
ไมสบายและเจ็บ สวนการไหลเวียนของเลือดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย  ตามอายุครรภ ซ่ึงในระยะหลังของ
การตั้งครรภ ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกประมาณ 500 - 750 มิลลิลิตรตอนาที ซ่ึงความ
มากนอยขึ้นอยูกับความรุนแรงของการหดตัวของมดลูก อิริยาบถ การออกกําลังกาย และอารมณ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภรวมถึงโรคบางอยางดวย

รังไขและทอรังไข  จะหยุดการเติบโต เปนการหยุดหนาที่เจริญพันธุช่ัวคราวในระหวาง
การตั้งครรภ บริเวณปากมดลูกและขอตอกระดูกเชิงกรานจะเพิ่มความหนานุมมากขึ้น

เตานม  ฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) และ โปรเจสเตอโรน (progesterone) รวมทั้ง
ฮอรโมนจากตอมไรทออ่ืน ๆ  ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นระหวางการตั้งครรภ เซลลขับน้ํานมเจริญเต็มขึ้น
นอก เมื่อครรภครบกําหนดจะกระตุนใหมีการสรางน้ํานม แตจะไมมีน้ํานมไหลออกมากอนคลอด
เนือ่งจากมเีอสโตรเจน (estrogen) ขัดขวางฤทธิ์ของ โปรเลคตนิ (prolactin) ที่มีตอเตานม ระหวาง
การตั้งครรภ เตานมจะมีขนาดใหญขึ้น หัวนมจะขยายใหญ ตั้งชันขึ้น สีคลํ้ามากขึ้น บริเวณลานนม
จะมี ไฮเปอรโทรฟ (hypertrophy) ของตอมไขมัน ซ่ึงอาจทําใหมีน้ํานมเหลืองเมื่อตั้งครรภได 2 - 3
เดือน

ระบบหัวใจและหลอดเลือด  รูปรางและตําแหนงของหัวใจเปลี่ยนแปลงไป ขยายขนาด
ใหญขึ้น และตําแหนงเปลี่ยนไป หัวใจจะตองรับภาระในการสูบฉีดเลือดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
ปริมาตรของหัวใจจึงเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 75 มิลลิลิตร หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 10 - 12 ทําให
หัวใจโตไดเล็กนอย อัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 15 คร้ังตอนาทีและอาจจะฟงได
เสียงการเตนหัวใจที่เปลี่ยนไป แตถือเปนปกติ ความดันหลอดเลือดแดงและแรงเสียดทานของ
หลอดเลือดลดลง ในขณะที่ปริมาณเลือดและน้ําหนักเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหลานี้
มผีลใหปริมาณเลอืดทีสู่บฉดีออกจากหวัใจใน 1 นาท ี (cardiac output) เพิม่ขึน้ปรมิาณ 40 เปอรเซน็ต
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ซ่ึงทาของหญิงมีครรภมีผลปริมาณเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจใน 1 นาที พบวา ทาที่ดีที่สุดเปน
ทานอนตะแคงซาย ความดนัโลหติของโลหติ จะมคีาเพิม่ขึน้อยางนอย 15 มลิลิลิตรปรอทถอืเปนขอบงชี้
ถึงโรคพิษแหงครรภ การไหลเวียนของเลือดที่ผิวหนังจะมากขึ้นกวากอนการตั้งครรภ ทั้งนี้เพื่อ
กระจายความรอนจากเมตาบอลิซึมที่เพิ่มขึ้น

ระบบเลือด  ปริมาณเลือดในรางกายจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 45 เพิ่มทั้งพลาสมาและ
เม็ดเลือดแดง  แตการเพิ่มของปริมาณพลาสมามากกวาการเพิ่มของเม็ดเลือดแดง (เม็ดเลือดเพิ่มขึ้น
450 มิลลิลิตรหรือปริมาณ 33 เปอรเซ็นต) ความเขมขนของเม็ดเลือดแดงจะเจือจางลง จึงทําใหเกิด
ภาวะซีดไดเล็กนอย (physiogic anemia) ปกติรางกายของสตรีมีปริมาณธาตุเหล็กทั้งหมด 2 - 2.5
กรัมและธาตุเหล็กที่สะสมเอาไวเพียง 0.3 กรัม เมื่อในการผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น จึงจําเปน
ตองใชธาตุเหล็กโดย เฉพาะครึ่งหลังของการตั้งครรภ รางกายตองการธาตุเหล็กวันละ 6 - 7
มิลลิลิตร ซ่ึงปริมาณขนาดนี้มากเกินกวาที่จะไดรับเพียงพอจากการรับประทานอาหาร ดังนั้นจึงจํา
เปนตองใหธาตุเหล็กเสริม อยางไรก็ตามทารกในครรภมักจะไมขาดธาตุเหล็ก

ระบบทางเดินหายใจ  ระหวางการตั้งครรภ มดลูกก็มีขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหระดับ
กระบังเลื่อนสูงขึ้นทรวงอกขยายออกทางดานขาง ความจุของปอดเพิ่มมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนที่ปอดเพิ่มขึ้น ปริมาณของฮีโมโกลบิลที่ไหลเวียนมาแลกเปลี่ยนแกสเพิ่มขึ้น โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณอากาศหายใจเขา-ออกตอคร้ัง (tidal volume) และปริมาณหายใจตอนาที
(minute volume) เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดการตั้งครรภโดยเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณรอยละ 30 - 40 แต
อัตราการหายใจยังคงปกติเทาเดิมและปริมาตรอากาศที่หายใจออกเต็มที่หลังจากหายใจเขาเต็มที่
แลว (vita : capacity) ก็ไมเปลี่ยนแปลงยังผลใหปริมาตรการหายใจตอนาทีเพิ่มขึ้น ซ่ึงมีผลทําให
ความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในถุงลมและในเลือดลดลง สวนปริมาตรอากาศที่เหลืออยูใน
ปอดหลังจากหายใจออกธรรมดา (functional residual capacity) ก็ลดลงเรื่อย ๆ จนครรภครบ
กําหนด หญิงวยัรุนตัง้ครรภตองหายใจเรว็และแรงขึน้ เพือ่ใหไดออกซิเจนเพยีงพอแกความตองการ
ของตนเองและทารกในครรภ ซ่ึงการปรบัตวันีจ้ะทาํใหเกดิการหายใจลาํบากไดในเดอืนทาย ๆ ของ
การตัง้ครรภ แตการหายใจลําบากจะลดลงเมื่อทองลด  (lightening) ในชวง 2 สัปดาหกอนคลอด

ตอมใตสมอง  ในระหวางการตั้งครรภ ขนาดของตอมใตสมองเพิ่มขึ้นและเกี่ยวกับหนา
ที่ของตอมจะมีการหลั่งฮอรโมน FSH และ LH นอยลง ขณะครรภใกลครบกําหนด ซ่ึงในระหวาง
ตั้งครรภ โปรเลคติน (prolactin) ไมสามารถออกฤทธิ์ในการสรางน้ํานมได เพราะถูกขัดขวางโดย
ฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) และ โปรเจสเตอโรน (progesterone) แตพอหลังคลอดฮอรโมนจากรก
หมดไป โปรเลคติน (prolactin) สามารถสรางน้ํานมขึ้นได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

ตอมธัยรอยด การตั้งครรภทําใหตอมธัยรอยดโตเล็กนอย จากการเพิ่มขนาดของเซลล
และเลอืดทีม่าเล้ียงมากขึน้ มกีารสราง ฮอรโมนธยัรอยดมากขึน้ แตไมเพิม่ระดบัของฮอรโมนธยัรอยด
ชนิดที่ไมจับกับโปรตีนในกระแสเลือด เมื่อครบกําหนดคลอด เนื่องจากการใชออกซิเจนเพิ่มขึ้นจาก
การทํางานของหัวใจและจะกลับสูภาวะปกติภายใน 1 สัปดาหหลังคลอด

ตอมพาราธัยรอยด มีการหลั่งฮอรโมน แคซิโทนนิ (calcitonin) มากขึ้น 2 เทา เนื่องจากมี
ระบบการเผาผลาญของแคลเซยีมสงูขึน้ เพือ่นาํไปใชในการเจรญิเตบิโตของทารกในครรภโดยเฉพาะ
ในระยะครึ่งหลังของการตั้งครรภจะพบวา ระดับของฮอรโมนนี้เพิ่มขึ้นสูงมาก

ตอมหมวกไต มีการขยายโตขึ้นเล็กนอย เนื่องจากการเพิ่มระดับของฮอรโมนเอสโตร
เจน (estrogen) ทําใหการผลิตของฮอรโมนคอรติคอสเตอรอยด (coticosterone) สูงขึ้นเพื่อควบ
คุมการเผาผลาญสารอาหารประเภทโปรตีนและคารโบไฮเดรตภายในรางกายเกี่ยวของกับการเพิ่ม
ระดับของฮอรโมน โปเจสเตอโรน (progesterone)

ระบบการเผาผลาญของรางกายหญิงตั้งครรภนั้นมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเผาผลาญ
มากมาย เพื่อตอบสนองตอความตองการของทารกในครรภที่กําลังเจริญเติบโต

น้าํและน้าํหนกั น้าํหนกัทีเ่พิม่ขึน้ในระหวางการตัง้ครรภจะเปลีย่นแปลงไปตามความตองการ
ทางดานสรีรวิทยาและเมตาบอลิซึมของหญิงวัยรุนตั้งครรภ รวมทั้งการเจริญเติบโตของทารกใน
ครรภ น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดตลอดระยะตั้งครรภประมาณ 11 กิโลกรัม ในไตรมาสแรก (ระยะ
เมื่อรูตัววาตั้งครรภจนถึงอายุครรภ 24 สัปดาห) 1 กิโลกรัม ไตรมาสที่สอง (ระยะอายุครรภ 24
สัปดาหขึ้นไปจนถึง 28 สัปดาห) และไตรมาสที่สาม (ระยะอายุครรภ 28 สัปดาหขึ้นไปจนถึง 32
สัปดาห) เพิ่มไตรมาสละ 5 กิโลกรัม ในครรภปกติเมื่อครบกําหนดจะมีการคั่งของน้ําเพิ่มขึ้น
ในรางกายทั้งหมด 6.5 ลิตร โดยปริมาณน้ําที่ประกอบเปนสวนของทารก และน้ําคร่ํา 3.5 ลิตร สวน
ปริมาณน้ําที่คั่งในมดลูก เตานม และปริมาณเลือดมารดาที่เพิ่มขึ้น 3 ลิตร

โปรตีน  ในครรภครบกําหนดจะมีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 กรัม โดยใช
ในสวนของทารกและรกประมาณ 500 กรัม สวนการขยายขนาดของเตานม ตัวมดลูกและปริมาณ
เลือดมารดาอีก 500 กรัม

คารโบไฮเดรต  การตั้งครรภเปนภาวะเปนเบาหวาน ซ่ึงเปนการเตรียมน้ําตาลกลูโคสไว
ในกระแสเลือดของหญิงวัยรุนตั้งครรภใหมีผานไปเลี้ยงทารกไดตลอดเวลา แตในหญิงวัยรุนตั้ง
ครรภที่เปนเบาหวาน ภาวะเชนนี้จะทําใหการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของมารดาไดยากขึ้น

ไขมัน ระดับไขมันในโลหิตจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะครึ่งหลังของการตั้งครรภ พบวามี
การสะสมไขมันเปนพลังงานสํารอง ขณะที่หญิงวัยรุนตั้งครรภอดอาหาร หรือออกกําลังกายมาก ๆ
และเพื่อการผลิตน้ํานม และการใชพลังงานระหวางคลอด
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เกลือแร รางกายตองการธาตุเหล็กเพิ่มมากขึ้นและมีความจําเปนตองใชธาตุเหล็กเปน
อาหารเสริมดวย ในขณะธาตุอ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ระดับแคลเซี่ยมและแมกนีเซี่ยม
ในระหวางการตั้งครรภจะลดลงเล็กนอย ซ่ึงจะสัมพันธกับการลดลงของโปรตีนใน พลาสมา
(plasma)

ระบบทางเดินปสสาวะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพและสรีรวิทยาจากอิทธิพล
ของฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) และ โปรเจสเตอโรน (progesterone) และการถูกกดจากมดลูก
ที่ขยายใหญขึ้น อาจพบกลูโคสหรือน้ําตาลในปสสาวะของหญิงวัยรุนตั้งครรภเปนปกติได สวน
โปรตีนในปสสาวะมีปริมาณเล็กนอย กระเพาะปสสาวะจะหนาและ กวางขึ้น กลามเนื้อเรียบของ
กระเพาะปสสาวะมคีวามตงึตวันอยลง ปสสาวะคางในกระเพาะปสสาวะมากขึน้ หญิงวยัรุนตัง้ครรภ
ในระยะแรก ๆ รูสึกปสสาวะบอยขึ้น เนื่องจากมดลูกถูกกดเบียดกระเพาะปสสาวะแตในระยะ
ทาย ๆ ของการตั้งครรภ สวนนําของทารกจะกดเบียดกระเพาะปสสาวะ ทําใหมีการคั่งของเลือดและ
น้ําเหลืองบริเวณกระเพาะปสสาวะมากขึ้น ฐานของกระเพาะปสสาวะยืดยาวออก บอบช้ํา บวม
ติดเชื้ออักเสบไดงาย

ระบบทางเดินอาหาร  จากผลของฮอรโมน โปเจสเตอโรน (progesterone) และขนาด
มดลูกที่โตขึ้น ทําใหกระเพาะอาหาร ลําไสเคล่ือนไหวนอยลง เกิดการยอนกลับของกรดใน
กระเพาะอาหาร และกรดในกระเพาะก็ลดลง ทําใหมีอาการของ อาหารไมยอย ทองอืด ทองเฟอ
และทองผูกบอย จากความดันในหลอดเลือดดําใหญใตมดลูกเพิ่มขึ้นเพราะมดลูกกดทับ อัตราเสี่ยง
ตอการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีไดบอยขึ้นเนื่องจากถุงน้ําดีโปงขึ้นความตึงตัว (tone) ลดลง

ระบบกระดูกและโครงราง  หญิงวัยรุนตั้งครรภจะเดินหลังแอนมากขึ้น ตามอายุครรภ
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมดลูกที่โตขึ้นทําใหจุดศูนยถวงของรางกายเลื่อนมาขางหนา แกนกระดูกสัน
หลังจึงโคงลง รางกายจึงพยายามแอนหลังเพื่อรักษาสมดุลยจึงเกิดอาการปวดหลัง สวนขอตอของ
กระดกูในอุงเชิงกราน (sacroiliac) และกระดูกหัวหนาว (symphysis pubis) จะยืดออก เปนผลจาก
อิทธิพลของฮอรโมนทาํใหปวดหลังชวงลางและกนกบ โดยเฉพาะในไตรมาสทีส่าม อาจชาตามปลายมอื
จากการกดทบัประสาทของกระดกูสะบกั ซ่ึงอาการเหลานีจ้ะมากขึน้ในหญงิวยัรุนตั้งครรภ เนื่องจาก
การเจริญเติบโตของกระดูกยังไมสมบูรณ และกลามเนื้อรองรับยังไมแข็งแรงพอที่จะรักษาสภาพ
รางกายใหอยูที่สมดุลและถูกตองได

ระบบผิวหนัง  ผิวหนังจะหนาขึ้น เนื่องจากมีไขมันสะสมเพิ่ม ผมและเล็บจะเพิ่มขึ้น
เหงื่อออกมากขึ้น โดยเฉพาะผิวหนังดูคลํ้าขึ้นที่บริเวณตาง ๆ ของรางกาย เชน ใบหนา (chloasma)
แนวกลางทองต่ํากวาระดับสะดือลงมา (linea nigra) และผิวหนังลาย (stria gravidarum) บริเวณหนา
ทอง เตานมหรือตนขา ลักษณะเปนเสนกดลงในผิวหนังเล็กนอย สีคอนขางแดง ๆ ซ่ึงภายหลังคลอด
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อาการนี้จะหายไมหมดแตจะจางลงไป นอกจากนี้ยังพบการเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนเอสโตรเจน
(estrogen) ที่เพิ่มขึ้นทําใหเสนโลหิตบริเวณผิวหนังจะนูนแดงเล็ก ๆ (vascular spiders) คลายแมงมุม
มักพบที่คอ ทรวงอก หรือแขน ซ่ึงอาการเหลานี้จะหายไดเองภายหลังคลอด

ระบบประสาทและจิตใจ  เมื่อมีการตั้งครรภเกิดขึ้น หญิงวัยรุนตั้งครรภจะมีความเครียด
เกิดความรูสึกกลัว ความรูสึกผิดและสับสนตอเหตุการณที่เกิดขึ้น ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลง
ของฮอรโมนจากการเผาผลาญภายในรางกาย ซ่ึงเชื่อวามีผลตอการเกิดอารมณแปรปรวนของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภและเนื่องจากพัฒนาการดานจิตใจและอารมณของหญิงวัยรุนตั้งครรภนั้นยังไมดี
พอ เมื่อมีปญหาการตั้งครรภเกิดขึ้น การแกไขปญหาหรือหาทางออกที่ถูกตองนั้นยังไมดีเทา
วัยผูใหญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายในขณะตั้งครรภ มีผลตอสุขภาพทําใหเกิดความ
ไมสุขสบายตาง ๆ ก็ยิ่งเพิ่มความกดดันทางจิตใจในหญิงวัยรุนตั้งครรภเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหวัยรุน
มีการปรับตัวตอบทบาทใหมไมดีพอ เกิดอารมณตาง ๆ เชน หงุดหงิด โกรธงาย ทํารายตนเอง หรือ
บางรายกพ็ยายามหาทางออกโดยการฆาตวัตาย จากการศกึษาพบวา ความวติกกงัวลและความเครยีด
จะกระตุนระบบประสาทที่บังคับการเคลื่อนไหวของรางภายนอกอํานาจจิตใจ (Sympathetic) ให
ทํางานมากขึ้น ทําใหหญิงวัยรุนตั้งครรภมีอาการกระสับกระสาย อยูไมเปนสุข หายใจเรว็ เหงือ่ออก
หนาแดง การเคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารและลาํไสลดลง และความวติกกงัวลในระดบัสูงซึง่
มผีลตอทารกในครรภดวยและถามคีวามวติกกงัวลสะสมอยูนาน จะทาํใหทารกในครรภเคล่ือนไหว
มากขึ้นหัวใจเตนเร็วกวาปกติตอการทํางานของหัวใจทารกมีผลตอพัฒนาการของทารกในครรภ
และทําใหเกิดภาวะแทรกซอนทางสูติกรรม

สรุป การเปลีย่นแปลงทางดานรางกายและจติใจในหญงิวยัรุนตัง้ครรภ เปนการเปลีย่น
แปลงทีเ่กดิขึน้อยางสลบัซับซอนและเปนไปอยางอตัโนมตั ิ ทาํใหมแีนวโนมทีจ่ะกอใหเกดิการเปลีย่น
แปลงที่เปนกระบวนการของการเกิดโรคได ทั้งดานภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภและผลการ
คลอดตอหญิงวัยรุนตั้งครรภและทารกในครรภ

  อาการแทรกซอนในระยะตั้งครรภ
1. คล่ืนไส อาเจยีน  เปนอาการทีเ่กดิในระยะแรก ๆ ของการตัง้ครรภ ประมาณสปัดาหที่

6-8 ของการตัง้ครรภ จะหายไปประมาณสปัดาหที ่ 12-16 มอีาการคลืน่ไส อาเจยีน เบือ่อาหาร ออน
เพลีย วิงเวียนศีรษะ บางรายอยากกินอาหารรสจัด ของผิดธรรมชาติที่มิใชอาหาร ถาเปนมากจะ
คล่ืนไส อาเจียนตลอดเวลา (hyperemesis gravidarum) ทําใหรางกายขาดน้ํา อาหาร เสียสมดุลของ
แรธาตุ สาเหตุแทจริงไมทราบแตอาจสัมพันธกับฮอรโมนโปเจสเตอโรน (progesterone) ทําให
อาหารผานกระเพาะชา โดยท่ัว ๆ ไปการใหคําแนะนํา ความมั่นใจ และการบรรเทาอาการก็เพียงพอ
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การเปลี่ยนแปลงอาหารจะชวยไดมาก ไมรับประทานอาหารที่มันมาก ยอยยาก อาหารที่กล่ินและ
รสจัด การรับประทานอาหารครั้งละ นอย ๆ แตบอยครั้งและดื่มน้ําระหวางมื้ออาหาร เพื่อปองกัน
ภาวะสูญเสียน้ําและความเปนกรด

2.  ปวดหลัง  สาเหตุเกิดจากกลามเนื้อถูกดึงร้ังจากน้ําหนักของมดลูกที่เพิ่มขึ้น รูปทรง
ของรางกายเปลีย่นแปลงไป หลังแอนมากขึน้ น้าํหนกัทีเ่พิม่ขึน้ไปดงึถวงกลามเนือ้บริเวณหลังและ
เอ็นยดึขอตอตาง ๆ ของกระดูกเชิงกรานยืดออก จึงทําใหมีอาการปวด อาการปวดหลังอาจบรรเทา
ไดโดยการปรับปรุงเทายืน เดิน นั่ง ในทาที่เหมาะสม ใสรองเทาสนเตี้ย หลีกเลี่ยงการทํางานหนัก
การนั่งพบัเขา พกัผอนในทานอนตะแคงและออกกาํลังกายใหกลามเนือ้แขง็แรง ประคบน้าํอุนและนวด
เบา ๆ เพื่อผอนคลายกลามเนื้อบริเวณหลัง ปรึกษาแพทยถาปวดมาก

3.  รอนในอก  เปนผลจากการไหลยอนของกรดจากกระเพาะอาหารขึ้นมาในหลอด
อาหาร ทําใหมีการแสบบริเวณยอดอกและรอนบริเวณลําคอ มักเกิดขึ้นขณะที่นอนลงหรืองอตัว
การดื่มชารอนและเปลี่ยนทาจะชวยไดมาก จํากัดหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหเกิดแกสในกระเพาะ
อาหาร
 4.  เสนเลือดขอด  อาจพบไดที่ขาหรือที่ปากชองคลอด เกิดจากปริมาณของเลือดเพิ่มขึ้น
มากขึ้นและมีการคั่งของเลือดมากหรือเกิดจากมดลูกขนาดใหญกดกระแสเลือดดําใหญ ลดการไหล
กลับของเลือดดํา จากการยืนนาน ๆ หรือเกิดจากผนังหลอดเลือดดําออนแอมาโดยกําเนิด พอมีเลือด
คั่งจากการตั้งครรภก็กลายเปนเสนเลือดของพอง ถาเปนมากอาจมีอาการปวด บวม เปนแผล และ
มีกอนเลือด (emboli) ได ควรหลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งนาน ๆ มีการเคลื่อนไหวขาและขอเทา เพื่อให
กลามเนื้อทํางาน นอนพักยกขาสูง และควบคุมการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักไมใหเพิ่มมากเกินไป

5.  ตะคริว  สาเหตุไมทราบแนนอน อาจเปนผลมาจากกระดับแคลเซียมในเลือดต่ําลง
หรือเสยีความสมดลุระหวางแคลเซยีมกบัฟอสฟอรสัหรอือาจเกดิจากการไหลเวยีนของเลอืดทีข่าชาลง
แกไขโดย นวดขา ดัดปลายเทาใหงอขึ้นและรับประทานอาหารที่มีคุณคาใหครบถวนและ
รับประทานยาเม็ดแคลเซียมจะมีสวนชวยใหดีขึ้น

6. ตกขาว  ในขณะตั้งครรภจะมีปริมาณสารคัดหล่ังมากขึ้น จากการที่ฮอรโมนเอสโตร
เจน (estrogen) กระตุนการสรางมูกที่ปากมดลูก การลางดวยน้ําสะอาดและเช็ดใหแหง หลังอาบน้ํา
หรือขับถายทุกครั้ง จะเปนการรักษาความสะอาดที่เพียงพอ โดยปกติตกขาวจะมีสีขาวขุน ไมขน
มาก และไมระคายเคือง แตถามีตกขาวมากผิดปกติ มีสีเหลืองคลายหนอง มีกล่ินเหม็นหรือมีอาการ
คัน แสดงวามีการติดเชื้อ ตองปรึกษาแพทยเพื่อใหการรักษา

7.  ทองผูก  เปนผลการเพิ่มฮอรโมนโปเจสเตอโรน (progesterone) และขนาดของมดลูก
ที่โตขึ้นไปกดเบียดลําไส ทําใหการเคลื่อนไหวของลําไสลดลง ควรดื่มน้ํามาก ๆ รับประทานอาหาร
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ที่มีกาก เชน ผัก ผลไม ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เพื่อใหการเคลื่อนไหวของลําไสดีขึ้น และถาย
อุจจาระใหเปนเวลาจะชวยได ปรึกษาแพทยเพื่อไดรับยาระบายออน ๆ หรือ ยาที่ทําใหอุจจาระออน
ตัวลง

8.  ริดสีดวงทวาร พบบอยในครรภที่มีการเบงถายอุจจาระ ซ่ึงจะสงเสริมอาการใหเกิด
มากขึ้น โดยเฉพาะในรายที่มีหลอดเลือดขอดไดงายอยูแลว ตองระวังมิใหทองผูกและควรรักษา
อาการทองผูกตั้งแตแรกเริ่มโดยทั่วไปแลวเปนไมรุนแรงนักภายหลังคลอดจะยุบหายไปเอง

9.  อาการระบบทางเดนิปสสาวะ พบไดบอยในหญงิวยัรุนตัง้ครรภเมือ่อายคุรรภมาก ทาํ
ใหการถายปสสาวะบอย กล้ันปสสาวะไมคอยอยู สาเหตุมักเกิดจากการเพิ่มความดันในชองทอง
และ ความจขุองกระเพาะปสสาวะลดลง กอใหเกดิความราํคาญแกหญิงวยัรุนตัง้ครรภ จงึควรงด
เครือ่งดืม่ที่มีคาเฟอีน ใหดื่มน้ํามากในตอนกลางวันและดื่มน้ํานอยลงกอนนอน ไมกล้ันปสสาวะไว
หากมีอาการถายปสสาวะลําบากหรือปสสาวะเปนเลือด ควรมาพบแพทยเพื่อตรวจดูวามีโรคของ
ระบบทางเดินปสสาวะหรือไม

10. บวม มักพบบริเวณสวนปลายของรางกาย เชน ปลายมือ ปลายเทา อาการจะหายไป
ไดเอง เนื่องจากมีการสะสมของน้ําและการเพิ่มขึ้นของความดันในหลอดเลือดดําที่ขา แตถาบวมทั้ง
ตัวมภีาวะความดนัสงูและมไีขขาวในปสสาวะรวมดวย ใหคาํนงึถึงภาวะความดนัโลหติสงูในระยะตั้ง
ครรภหรือโรคไต แนะนําใหยกปลายเทาใหสูงขึ้นเล็กนอยขณะพัก หลีกเลี่ยงการยืนหรือ
เดินนาน ๆ ลดอาหารเค็มลงบาง

1.4  การดูแลรักษาสุขภาพในระยะตั้งครรภของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
การตัง้ครรภเปนพฒันาการอยางหนึง่ของสตร ี ทัง้นีห้ญิงวยัรุนตัง้ครรภตองมกีารเปลีย่น

แปลงทั้งรางกาย และจิตใจ ความตองการการดูแลรักษาสุขภาพในระยะตั้งครรภจึงแตกตางไปจาก
ภาวะปกติ จัดเปนความตองการดูแลตนเองตามพัฒนาการ (Orem 1985, อางถึงใน ยุภาวดี
คําหอมกุล 2544 : 17-18) จึงจําเปนตองพัฒนาความสามารถเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้น ซ่ึงการตัง้ครรภของหญงิวยัรุนไมใชสภาวะของการเจบ็ปวย แมวาหญงิวยัรุนตัง้ครรภจะมกีาร
เปลีย่นแปลงทุก ๆ ดานในขณะตั้งครรภและจากความไมพรอมของวุฒิภาวะก็ตาม แตหญิงวัยรุนตั้ง
ครรภก็ควรมีการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม ใหสอดคลองกับการตั้งครรภ ทั้งนี้เพื่อเปน
การสงเสริมสุขภาพของมารดาและทารกในครรภใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งรางกายและ
จิตใจปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนในระหวางการตั้งครรภ และดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุข ดังนั้น หญิงวัยรุนตั้งครรภจึงควรมีการปฏิบัติตนในขณะตั้งครรภ ในดานตาง ๆ 4 ดาน
ดังนี้
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1. การดูแลรักษาสุขภาพดานโภชนาการ
โภชนาการที่ดีมีความจําเปนตอหญิงวัยรุนตั้งครรภอยางยิ่ง ทั้งนี้อาหารที่มี

คุณคาทางดานโภชนาการ นอกจากจะใหประโยชนตอหญิงวัยรุนตั้งครรภแลว ยังชวยใหทารกใน
ครรภมีการเจริญเติบโตแข็งแรงและมีผลตอเนื่องถึงภายหลังคลอดในระยะใหนมบุตร (อุดมศักดิ์
สังฆคุม 2526 : 25-32)  ดังนั้น โภชนาการในระยะตั้งครรภจึงมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะในหญิง
วัยรุนตั้งครรภ ซ่ึงจดัเปนกลุมเสีย่งทีจ่ะเกดิความรนุแรงของการขาดสารอาหารได (nutritional risk)
เนือ่งจากสภาพรางกายที่ยังไมมีพัฒนาการอยางสมบูรณเต็มที่ ประกอบกับการขาดความรู เกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารที่มีคุณคา การควบคุมน้ําหนักตัวเพื่อรักษารูปราง หรือบางรายที่ไมยอมรับ
การตั้งครรภ พยายามปกปดไมใหผูอ่ืนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของรางกายจากการตั้งครรภ
โดยจํากัดเรื่องการรับประทานอาหารใหเส่ียงตอการเกิดภาวะทุพโภชนาการ และเกิดผลรายตอ
สุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภและพัฒนาการของทารก เชน เกิดภาวะความดันโลหิตสูงในขณะ
ตัง้ครรภ ภาวะโลหติจาง คลอดกอนกาํหนดและทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย

การสงเสริมใหหญิงวัยรุนตั้งครรภรับประทานอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่
เพียงพอกับความตองการของรางกายที่เพิ่มขึ้น มีสวนชวยใหการตั้งครรภดําเนินไปอยางราบรื่น
และลดอันตรายจากภาวะแทรกซอนในการตั้งครรภที่มีตอหญิงวัยรุนตั้งครรภและทารกในครรภให
นอยลง ดังนั้นหญิงวัยรุนตั้งครรภควรรับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู แตเพิ่มปริมาณสําหรับ
บางหมูใหมากขึน้เปนพเิศษ เพือ่ใหไดรับพลังงานจากสารอาหารเพิม่ขึน้วนัละ 250 - 300 แคลอรี ่ใน
หญิงวยัรุนตั้งครรภอายุ 15 - 18 ป ตองการวันละ 2,700 แคลอรี่ ซ่ึงรางกายตองการพลังงานเพิ่มขึ้น
เมื่อเขาสูระยะที่ 2 เปนตนไป ในระยะที่ 1 น้ําหนักจะเพิ่มนอย ประมาณ 0.7 - 1.3 กิโลกรัม หลัง
จากนั้นน้ําหนักจะเพิ่มสัปดาหละ 0.3 - 0.4 กิโลกรัม เร่ือยไปจนถึงคลอด  สวนปริมาณสารอาหาร
ตาง ๆ ที่หญิงวัยรุนตั้งครรภควรไดรับ มีดังนี้

โปรตนี เปนสารอาหารทีม่คีวามจาํเปนตอการเจรญิเตบิโตของทารกในครรภและการสราง
สวนของเนือ้เยือ่ของมารดา รวมทัง้พฒันาการของทารก การเจรญิเตบิโตของมดลกู เตานม และการเพิม่
ขึน้ของปริมาณเลือด หญิงตั้งครรภโดยท่ัวไปควรไดรับโปรตีนเพิ่มขึ้น 76 กรัมตอวัน แตในหญิงวัย
รุนตัง้ครรภ อาย ุ15-18 ป ควรไดโปรตนีวนัละ 1.5 กรัมตอวนัตอน้าํหนกัตวั 1 กโิลกรัม และหญงิวยั
รุนตัง้ครรภอายนุอยกวา 15 ป ควรไดโปรตนีวนัละ 1.7 กรมัตอน้าํหนกัตวั 1 กโิลกรัม (อภชิาต  จติต
เจรญิ และ สมพล พงศไทย 2540 : 19-38) ดังนั้นหญิงวัยรุนตั้งครรภควรรับประทานอาหารประเภท
เนื้อ ปลา ไข ถ่ัวตาง ๆ นม ในอัตราเพิ่มขึ้นเทาตัวของคนปกติ

คารโบไฮเดรต  ในระยะตั้งครรภนั้นระบบเผาผลาญคารโบไฮเดรตลดนอยลงกวา
ปกติจะทําใหมีการทองอืดทองเฟอมาก ดังนั้น หญิงวัยรุนตั้งครรภจึงควรรับประทานเพิ่มแตนอย
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หรือรับประทานเทาคนปกติ ยกเวนในระยะที่สามของการตั้งครรภเพื่อเพิ่มน้ําหนักของทารกเพราะ
ชวยสรางไขมันใหแกทารกในเดือนสุดทาย สําหรับอาหารประเภทนี้ ผลไมและผักเปนสิ่งจําเปน แต
แปงและน้ําตาลไมจําเปนนัก จึงควรทานผัก สลัด ถ่ัว ผักใบเขียวตาง ๆ ซ่ึงมีวิตามินและใหพลังงาน
สูง หลีกเลี่ยงขนมหรือน้ําอัดลม และเลือกทานขาวซอมมือ หรือขาวกลองจะใหประโยชนมากกวา

ไขมัน  ควรรับประทานเทาคนปกติ (วันละ 2.5 - 3 ชอนโตะ) และใชน้ํามันพืชแทน
ไขมันจากสัตว การเพิ่มอาหารโปรตีน เชน เนื้อสัตว ไข นม จะชวยใหไดรับไขมันเพียงพอสําหรับ
ดูดซึมและการใชวิตามินที่ละลายในไขมัน (เสาวนีย  จักรพิทักษ 2534 : 10)

แคลเซียมและฟอสฟอรัส  หญิงวัยรุนตั้งครรภมีความตองการแคลเซียมเพิ่มมากกวา
หญิงตั้งครรภวัยอ่ืน เนื่องจากในหญิงวัยรุนตั้งครรภรางกายจะมีการเจริญอยางรวดเร็ว ระดับ
แคลเซียมที่เก็บสะสมไวจะสูงถึงประมาณ 40 มิลลิกรัมตอวัน ถาเพิ่มความตองการสําหรับ
พัฒนาการของทารกในครรภจะมคีวามตองการแคลเซยีมถึง 1,200 - 1,600 มลิลิกรัมตอวนั ดงันัน้เพือ่ให
หญิงวยัรุนตัง้ครรภไดรับแคลเซียมอยางเพียงพอ จึงควรดื่มนมประมาณ 2-3 แกวตอวัน เพราะใน
อาหารแตละวันจะใหแคลเซียมประมาณ 200 - 300 มิลลิกรัมเทานั้น (จุฬาภรณ  รุงพิสุทธิพงษ อาง
ถึงใน วิไล  รัตนพงษ 2544 : 28-31) แตถามีปญหาดื่มนมไมได ดื่มนมแลวทองเสีย จําเปนตองให
แคลเซียม สวนฟอสฟอรัสอาจมีความตองการเพิ่มมากกวาแคลเซียม แตถาไดรับแคลเซียมเพียงพอก็
จะไดฟอสฟอรสัเพยีงพอไปดวยแหลงอาหารทีม่แีคลเซยีมและฟอสฟอรสัมากทีสุ่ด ไดแก นมและผลติ
ภณัฑจากนม เชน ไอศกรีม โยเกริต นอกจากนี้ยังพบใน  ผักใบเขียว ปลาเล็กปลานอย
ที่กินพรอมกระดูก

ธาตเุหล็ก ตลอดระยะเวลาของการตัง้ครรภตองการธาตเุหล็กเพิม่ขึน้ประมาณ 1,000
มลิลิกรมั เพือ่นาํไปสรางฮโีมโกลบนิและเกบ็สะสมไวในรางกายหญงิวยัรุนตัง้ครรภและทารกในครรภ
สวนใหญมีความจําเปนในชวง 20 สัปดาหกอนคลอด การดูดซึมของธาตุเหล็กขึ้นกับชนิดของ
อาหารและการรับประทานของแตละคน ถาคิดตาม RDA (Recommended Daily Allowance) ตอง
ไดธาตุเหล็กในอาหารถึง 10 เทา และหญิงวัยรุนตั้งครรภยังตองการมากกวาปกติ 1 - 2 เทา อาหารที่
ธาตุเหล็กมากไดแก ตับ เครื่องใน ไข ผักใบเขียว ผลไม เปนตน

กรดโฟลิก  รางกายตองการเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําไปสรางเม็ดเลือดแดง และทําใหการ
ดูดซึมของเหล็กเปนไปไดดียิ่งขึ้น ในระยะปกติรางกายตองการวันละ 400 ไมโครกรัม เมื่อการตั้ง
ครรภตองการเพิ่มขึ้นเปนวันละ 800 ไมโครกรัม ปกติจะเก็บสะสมไวในรางกายเพียงพอกับความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นในระยะตั้งครรภ มีรายงานการขาดกรดโฟลิกมีความสัมพันธกับการใหกําเนิด
ทารกที่มีน้ําหนักแรกคลอดต่ํา กรดโฟลิกมีทั้งในอาหารประเภทเนื้อสัตวและผัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พวกเครื่องในและผักใบเขียว
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ไอโอดีน  ในระยะตั้งครรภ ตองการเพิ่มขึ้น เพราะไอโอดีนมีความจําเปนในการ
ทํางานของตอมธัยรอยด ชวยในระบบเผาผลาญของทั้งหญิงวัยรุนตั้งครรภและทารกในครรภ
ทําใหการคลอดเปนไปอยางปกติ ถามีไอโอดีนต่ําจะเปนโรคคอพอกไดงาย ในการรับประทาน
อาหารทะเลบอยครั้งและการใชเกลือเติมไอโอดีนจะชวยแกปญหาเกี่ยวกับเรื่องไอโอดีนได

วิตามิน ความตองการวิตามินจะเพิ่มมากขึ้นทั้งละลายในน้ํา (water soluble) และ
ละลายในไขมัน (fat soluble) ชวยในการเจริญเติบโต บํารุงผิวพรรณ เหงือก ผม นัยนตา และ
เรือนราง รวมทั้งชวยในการตานโรค การไดรับสารอาหารนี้ในจํานวนเพียงพอจะชวยใหหญิงวัยรุน
ตั้งครรภและทารกมีสุขภาพสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ วิตามินที่จําเปนในหญิงวัยรุนตั้ง
ครรภ คือ

วิตามินเอ มีความจําเปนสําหรบการเจริญอยางรวดเร็วของทารกในครรภ ชวย
ใหรางกายของหญิงวัยรุนตั้งครรภ มีความตานทานตอการติดเชื้อไดดีขึ้น ถาขาดจะทําใหทารกตาย
ในครรภ เกิดการแทง วิตามินเอมีในผักใบเขียว ผักที่มีสีเหลือง ผลไมและตับ

วิตามินดี เปนตัวควบคุมระบบการเผาผลาญของแคลเซียมและฟอสฟอรัส มีอยู
นอยในอาหารธรรมชาติ พบในน้ํามันตับปลา นม ไขแดง

วิตามินซี  ความตองการของวิตามินซีจะสูงมากขึ้น ในระยะตั้งครรภ จึงแนะนํา
ใหรับประทานวิตามินซีวันละ 50 มิลลิกรัม วิตามินซีจะมีในผลไมสด โดยเฉพาะผลไมที่รสเปรี้ยว
เชน สม สับปะรด สตรอเบอรี ผักสดประเภทที่มีใบเขียว มะนาว มะกรูด

วิตามินบีรวม โดยเฉพาะบีหนึ่ง บีสองและไนอะซิน จะมีความตองการเพิ่มขึ้น
สําหรับไนอะซนินัน้ ถารับประทานโปรตนีคณุภาพสมบรูณเพยีงพอกจ็ะไมมปีญหา สวนความตองการ
บหีนึง่ และบีสองมีมากที่สุดในระยะสามเดือนกอนคลอด คือมากกวาวันละ 1 มิลลิกรัม สําหรับ
วิตามินอื่น ๆ นั้นมักไมมีปญหา แมวาความตองการ บีหกจะสูงกวาปกติระหวางตั้งครรภ ก็ไมมี
ปญหาการขาดบีหก เพราะการกินอาหารพวกเนื้อสัตว ส่ิงแทนเนื้อและขาวอนามัยเพิ่มขึ้น เพื่อใหได
สารอาหารอื่นนั้นก็มักไดรับ บีหกเพิ่มขึ้นเพียงพอ วิตามินบีรวมไดจากเนื้อแดง ผัก ผลไม และขนม
ปงที่ทําจากขาวทั้งเมล็ด (whole grain)

   น้ํา ขึ้นกับภาวะความตองการของรางกายตามปกติ หญิงวัยรุนตั้งครรภควรดื่มน้ํา
อยางนอยวันละ 8 - 10  แกว

จะเห็นวาถาหญิงวัยรุนตั้งครรภเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง
ใหไดครบ 5 หมู ตามปริมาณแคลอรี่และโปรตีนที่กําหนด จะไดปริมาณวิตามินทั้งละลายในน้ําและ
ละลายในไขมันไดตาม RDA กําหนดทําใหภาวะขาดวิตามินเหลานี้ ชวยใหหญิงวัยรุนตั้งครรภและ
ทารกในครรภที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ดังนั้นจึงควรทําใหหญิงวัยรุนตั้งครรภเขาใจความสําคัญ
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ในเรื่องโภชนาการและสงเสริมใหหญิงวัยรุนตั้งครรภมีโภชนาการที่ดี โดยปรับเปลี่ยนบริโภคนิสัย
ที่ไมดี ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการอดหรืองดรับประทานอาหารบางชนิดที่มีประโยชนตอรางกาย
ในระยะตั้งครรภ หญิงวัยรุนตั้งครรภบางรายอาจดื่มสุรา เบียร ไวน ฯลฯ ตามความนิยมของวัยรุน
แอลกอฮอลจะมีผลตอสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภและทารกในครรภ ทําใหสุขภาพทรุดโทรม
ขาดอาหาร เนื่องจาก เอธานอล (ethanol) ในสุรา จะรบกวนการดูดซึมของน้ําและเกลือแรในลําไส
หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีด่ืม่สุราจงึเสีย่งตอการแทง ทารกพกิาร ทารกจะมนี้าํหนกันอยเตบิโตชา ปญญาออน
และเกิดความพิการของหัวใจและระบบทางเดินปสสาวะ

2.    การดูแลรักษาสุขภาพดานการรักษาสุขภาพรางกาย
2.1   การพักผอน  หญิงวัยรุนตั้งครรภควรไดรับการพักผอนเพิ่มมากขึ้น  แมวาจะ

อยูในวัยที่มีความกระฉับกระเฉงอยางเต็มที่ ควรไดรับการพักผอนทั้งในเวลากลางวันกลางคืน
เพราะการนอนพกัชวยใหการไหลเวยีนของเลอืดกลับเขาสูหวัใจไดดขีึน้ และเพิม่อตัราการไหลเวยีน
โลหติ ทําใหโลหติไหลเวยีนไปสูไตและรกเพิม่ขึน้ โดยพกัผอนนอนหลบัอยางเตม็ทีใ่นเวลากลางคนื
อยานอย 8 - 10 ชัว่โมง และในเวลากลางวันอยางนอยครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง รวมกับการยกขาใหสูง
เอาหมอนซอนกันหนุนรองปลายเทาไว ในระยะทายของการตั้งครรภอาจแนะนําใหนอนตะแคง
และใชหมอน เล็ก ๆ หนนุทองเพือ่ผอนคลายความอดึอัดและความไมสบาย (Clark 1979, อางถึงใน
วไิล รัตนพงษ 2544 : 25-26) นอกจากการพักผอนทางรางกายแลว การพักผอนจิตใจยังเปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่ง การลดความเครียดเร่ืองความวิตกกังวล สามารถทําไดโดยการทําจิตใจใหราเริง
แจมใส ทํางานอดิเรกหรืองานที่ชอบ มีการพักผอนหยอนใจเพื่อคลายเครียดโดยการฟงเพลง
อานหนังสือ

2.2  การออกกําลังกาย    การออกกําลังกายในระหวางตั้งครรภมีผลดีตอสุขภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภและภายหลังคลอด เพราะชวยคลายความตึงเครียดทําใหรางกายสดชื่น
กระฉับกระเฉง ควบคมุน้ําหนักรางกาย ทําใหกระบวนการคลอดงายข้ึน ลดความรุนแรงจากการเจ็บ
ปวดในขณะคลอดการฟนตัวหลังคลอดไดเร็วขึ้นและทารกแข็งแรง ปจจุบันการออกกําลังกาย
ที่สมบูรณแบบและไดรับความนิยมคือการออกกําลังกายแบบ แอโรบิก (aerobic) ซ่ึงเปนการ
ออกกําลังที่กระตุนการทํางานของหัวใจและปอด (ฉวีวรรณ  อยูสําราญ 2538 : 29-39) จากการ
ศึกษาของ Griffin (อางถึงใน วิไล  รัตนพงษ 2540 : 25-35) พบวาหญิงตั้งครรภวัยรุนที่มี
การออกกําลังกายแบบแอโรบิก จะ มีภาวะซึมเศราลดลงและชวยใหความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง
เพิม่มากขึน้ดวย การออกกาํลังกายทีเ่หมาะสมสาํหรับหญงิวยัรุนตัง้ครรภ ไดแก การเดนิ การบรหิาร
รางกายสําหรับหญิงตั้งครรภ และภายหลังการวิ่ง หรือการเดิน ควรจะนั่งหรือนอน เพราะการยืน
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อาจทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของปริมาณ เลือดดําที่ขา ทําใหเกิดเสนเลือดขอดได ขอควรคํานึงและคํา
แนะนําสําหรับการออกกําลังกายภายในหญิงวัยรุนตั้งครรภ มีดังนี้

2.2.1  เลือกเฉพาะทาทีไ่มหนกัเกนิไป ไมทาํใหหวัใจตองเตนเกนิกวา 120 คร้ังตอ
นาที

2.2.2  ฝกจากงายไปหายาก คร้ังละ 4 - 6 ทาและคอย ๆ เพิ่มจํานวนครั้งมากขึ้น
2.2.3  ควรฝกทุกวัน ๆ ละ 15 - 20 นาที ในที่ซ่ึงมีอากาศถายเท และที่เหมาะสม

คือหลังตื่นนอนในตอนเชาหรือกอนนอนในตอนค่ํา
2.2.4 ไมฝกหลังรับประทานอาหารอิ่มใหม ๆ ควรรออยางนอย 1 - 2 ช่ังโมง

และหลังฝกรอใหหายเหนื่อยอยางนอย 15 นาที ดื่มน้ําและอาบน้ําใหรางกายสดชื่น
2.2.5 ในระหวางการออกกําลังกาย ถาอุณหภูมิสูงกวา 39 องศาเซลเซียส

ควรหยุดออกกําลังกายอาจจะเกิดอันตรายตอทารกไดและทําใหทารกอาจเกิดความพิการได ดังนั้น
จึงตองรักษาอุณหภูมิแกนกลางของรางกาย (core temperature) ที่ระดับปกติซ่ึงที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส  (ฉวีวรรณ  อยูสําราญ 2538 : 29-39)

2.2.6 ทาที่ใชในการบริหารรางกายระยะตั้งครรภนี้ จะตองพิจารณาใหเหมาะ
สมกับกายวิภาค และสรีรวิทยาของรางกายดวย เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายขึ้นได หากไมคํานึงถึง
ความเหมาะสมของรางกาย

2.3 การทํางาน หญิงวัยรุนตั้งครรภสามารถทํางานไดตามปกติจนกระทั่งเขาสูระยะ
คลอด ขอบเขตของการทํางานขึ้นอยู ภาวะการตั้งครรภของแตละคน สภาพงาน และหาเวลาพัก
ผอนในชวงเวลาการทํางานแตละวัน แตควรหลีกเลี่ยงการทํางานที่ใชกําลังกายมากเกินไป ไมควร
ทํางานจนเกิดความเมื่อยลา รูจักวิธียกและเคลื่อนยายของอยางถูกตอง เนื่องจากการทํางานหนักจะ
ลดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูกและรก ทําใหเลือดถูกแบงไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังและกลามเนื้อที่
ทํางานมากขึ้น เปนผลใหหลอดเลือดแดงหดตัว นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยงงานอาชีพที่เสี่ยงตอ
อันตรายตอสารพิษ หรือที่ทําใหหกลมไดงาย เพราะอาจเปนอันตราย

2.4 การรักษาความสะอาดในดานอนามัยสวนบุคคล  การทําความสะอาดรางกาย
ในระยะตั้งครรภตอมเหงื่อและผิวหนังจะทํางานมากขึ้น การอาบน้ําจึงมีความจําเปนมากขึ้น หญิง
วัยรุนตั้งครรภจึงควรอาบน้ําอยางนอยวันละ 2 คร้ัง ไมควรแชตัวลงในอางอาบน้ําหรือลงอาบใน
สระ แมน้ํา ลําคลอง เพราะอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุล่ืนหกลมและเสี่ยงตอการเกิดการติดเชื้อ
ในชองคลอดหรือโพรงมดลูกไดงาย วิธีอาบน้ําที่เหมาะสมคือ การตักอาบ หรือการอาบโดยใช
ฝกบัวถูตัวดวยสบู เพื่อความสะอาดของรางกาย และชําระลางบริเวณอวัยวะสืบพันธภายนอกให
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สะอาดดวย งดการสวนชองคลอด เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายตอมดลูกและถุงน้ําได ควรสระผม
อยางนอยสัปดาหละ 1 - 2 คร้ัง

การดูแลรักษาความสะอาดของเตานมในระยะตั้งครรภเปนเรื่องสําคัญ 
(คณาจารยวทิยาลยัสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2540 : 52-59) ทั้งนี้เพื่อเตรียมสําหรับเลี้ยงทารก
ดวยนมมารดาหลังคลอดดวย เตานมจะขยายใหญขึ้น น้ําหนักเพิ่มมากขึ้น ทําใหรูสึกหนักและถวง
เนื่องจากทั้งตอมและทอน้าํนมจะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นจากการกระตุนดวยฮอรโมนเอสโตรเจน 
(estrogen) โปเจสเตอโรน (peogesterone) และ โปรเลคตนิ (prolactin) จงึสมควรสวมยกทรงที่มีขนาด
พอดีกับขนาดของเตานมที่ใหญขึ้น ไมควรสวมยกทรงที่รัดเตานมและทรวงอกแนนเกินไป เพราะ
จะทาํใหการไหลเวยีนของเลอืดทีไ่ปเล้ียงเตานมไมด ี การเจรญิเตบิโตและการขยายตวัของเตานมเปน
ไปไดไมเต็มที่และยังทําใหรูสึกอึดอัดหายใจไมสะดวก ทําความสะอาดเตานมและหัวนมดวยน้ําทุก
วัน ซ่ึงในระยะแรกของการตั้งครรภจะมีน้ําใส ๆ ซึมออกมาที่หัวนม ถาปลอย ทิ้งไวใหแหงจะเปน
คราบติด เปนสาเหตุใหหัวนมถลอกหรือเปนแผลไดงายจากการแกะหรือการเสียดสี ซ่ึงอาจมี
เช้ือโรคเขาไปเกดิอาการอกัเสบได จงึควรทาํความสะอาดทกุครัง้ทีอ่าบน้าํ โดยเร่ิมจากบรเิวณหวันม
กอน ใชผาขนหนูหรือฟองน้ําชุบน้ําหมาด ๆ ถูแรง ๆ เปนวงกลมจากภายใน ออกมาขางนอก ให
คราบน้าํนมทีแ่หงตดิอยูหลุดออกมาแลวลางดวยน้าํสะอาด หวันมมคีวามยดืหยุน ดีขึ้นและมีความ
ตานทาน ถาหากหัวนมบอด บุมหรือส้ัน ควรปรึกษาเจาหนาที่ และแกไขตามที่เจาหนาที่แนะนํา
อยางสม่ําเสมอ

การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟน ในหญิงวัยรุนตั้งครรภมักจะมีปญหา
เกี่ยวกับฟนผุและเหงือกอักเสบมากกวาปกติ สาเหตุเพราะรับประทานอาหารบอยและไมไดแปรง
ฟนหรือบางคนแพทองมีอาการคลื่นไสอาเจียน การแปรงฟนอาจทําใหเกิดอาการมากขึ้นจึงเปน
สาเหตุใหเกิดฟนผุไดงาย สวนปญหาเกี่ยวกับเหงือกอักเสบบวมแดงและมีเลือดออกงายในขณะ
แปรงฟนที่บริเวณยอดและขอบเหงือก พบตั้งแตเดือนที่ 2 และมีอาการมากที่สุดในเดือนที่ 8 ของ
การตั้งครรภ ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับ เอสโตรเจน (estrogen) ทําใหเนื้อเยื่อตาง ๆ มี
แนวโนมจะขยายใหญ โดยเฉพาะที่เหงือกจะบวมแดงเปนกระเปาะ น้ําลายมีความเปนกรดมากขึ้น
ประกอบกับความสะอาดในชองปากไมดีพอ ทําใหเหงือกอักเสบไดงาย อาการนี้จะบรรเทาภายหลัง
คลอด ดังนั้น หญิงวัยรุนตั้งครรภควรรักษาความสะอาดปากและฟน โดยการแปรงฟนอยางถูกวิธี
หลังอาหารทุกมื้อและกอนนอน ไดรับการตรวจสุขภาพฟนจากทันตแพทยเมื่อเร่ิมตั้งครรภและ
เลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเพื่อสรางกระดูกและฟนของทารกในครรภ
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3.   การดูแลสุขภาพรางกายดานการปองกันการเจ็บปวย
3.1 การฝากครรภตามนดั เปนการดแูลตนเองทีสํ่าคญัอยางหนึง่ของหญงิวยัรุนตั้ง

ครรภ  (พรนภา  วุฒิเศถกฤต 2540 : 20-21) เปนการดูแลอยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตั้งครรภ
จนถึงระยะคลอด โดยมีเปาหมายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของมารดาและทารกและวินิจฉัยปองกัน
ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ตลอดจนใหความรูความเขาใจเกีย่วกบัการปฏบิตัติวัขณะตัง้ครรภ
ระหวางคลอด และหลังคลอด ชวยลดความวิตกกังวลตางๆ ดังนั้นหญิงวัยรุนตั้งครรภจึงควรมาฝาก
ครรภทันทีเมื่อรูวาตั้งครรภ คือไมควรชากวาสัปดาหที่ 8 ของการตั้งครรภ ควรไปฝากครรภอยาง
นอย 4 คร้ัง โดยไดรับการตรวจครรภเมื่อเร่ิมอายุครรภ 24 สัปดาหอยางนอย 1 คร้ัง หลังจากนั้นมา
รับการตรวจอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง จนครบกําหนดคลอด โดยทั่วไปโรงพยาบาลไดกําหนดการ
ใหบริการฝากครรภดงันี ้ตรวจครรภทกุ 4 สัปดาห ในอายคุรรภ 1-32 สัปดาห ทกุ 2 สัปดาห ในอายคุรรภ
32-36 สัปดาห และทุกสัปดาหตั้งแตอายุครรภ 36 สัปดาหจนกวาจะคลอด (ศิริวิทย
หล่ิมโตประเสริฐ 2534 : 21)

3.2   การขับถายและการระบาย  หญิงตั้งครรภมีแนวโนมที่จะทองผูกงาย เนื่องจาก
ฮอรโมน ที่หล่ังออกมา ทําใหลําไสทํางานนอยลงและมดลูกที่โตกดทับลําไสใหทํางานนอยดวย
อาการทองผูกทําใหหญิงตั้งครรภตองเบงถายมาก รวมกับความดันในทองที่สูงขึ้นจาการตั้งครรภ
และเลือดที่คั่งคางในชองทองทําใหเกิดริดสีดวงทวารไดงาย จึงควรปองกันโดยพยายามถายอุจจาระ
ทุกวัน ดื่มน้ํามาก ๆ และรับประทานอาหารที่เปนกาก หรือมีเสนใยมาก ๆ นอกจากนี้ไมควรกลั้น
ปสสาวะ ถาไมมีความจําเปนจริง ๆ เพราะการกลั้นปสสาวะครั้งละนาน ๆ มากกวา 3-4 ช่ัวโมงขึ้น
ไปทําใหเกิดการอักเสบของกระเพาะปสสาวะได ปรึกษาแพทย เมื่อมีอาการปสสาวะแสบขัด มีไข
คล่ืนไสอาเจียน และปวดหลัง

3.3 พฤติกรรมทางเพศระหวางตั้งครรภ  โดยทั่วไปแลวในระยะตั้งครรภไมมีขอ
หามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ เนื่องจากเรื่องเพศเปนธรรมชาติอยางหนึ่ง และเปนความตองการที่
เกิดขึ้นติดตอกันไปเรื่อย ๆ พฤติกรรมทางเพศในหญิงตั้งครรภจึงมีไดรูปแบบตาง ๆ กัน ในสวนที่
เกี่ยวกับความตองการทางเพศนัน้ พบวามคีวามแตกตางกนั อาจจะเพิม่ขึน้ ลดลงหรอืคงเดมิ โดยใน
เพศหญงิที่เคยตั้งครรภมากอน พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลง แตในกลุมที่มีความตองการทางเพศนอย
ลงนั้น มักจะเปนในระยะไตรมาสแรกของการตั้งครรภ อาจเนื่องจากมีอาการคลื่นไส อาเจียน และมี
ความรูสึกเหนื่อย ออนเพลีย หรือมีความกลัววาการรวมเพศอาจกอใหเกิดอันตรายตอทารกในครรภ
แตก็อาจจําใจตองรวมเพศจากแรงกดดันของสามีหรือเกรงวาสามีจะนอกใจ พอเขาสูไตรมาสที่สาม
และ 0ไตรมาสที่ส่ี ของการตั้งครรภ ความตองการทางเพศของหญิงวัยรุนตั้งครรภมีแนวโนมลดลง
เนื่องจากความรูสึกอึดอัดอุยอายจากมดลูกที่มีขนาดใหญมากขึ้นทําใหขาดความคลองตัวในการรวม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



32

เพศ  ดงันัน้ การปฏบิตัติวัเร่ืองเพศทีถู่กตองและเหมาะสม ตลอดจนคาํแนะนาํและขอหาม สําหรับหญิง
วัยรุนตั้งครรภ จึงเปนเรื่องที่สําคัญ (ประทักษ  โอประเสริฐสวัสดิ์ 2537 : 9-11)  ซ่ึงมีดังนี้

3.3.1 ความตองการทางเพศและความสัมพันธทางเพศ สวนมากจะคอย ๆ ลดลง
เมื่อครรภเจริญขึ้น ส่ิงเหลานี้เปนตามธรรมชาติและไมควรวิตกกังวลแตเพียงอยางใด

3.3.2 ถาการตั้งครรภคร้ังนี้และครั้งกอนปกติ ก็ไมมีขอหามในการมีเพศ
สัมพันธ มีไดจนถึงระยะใกลคลอด ยกเวนในกรณีตอไปนี้

- ในรายที่มีประวัติการแทงบุตรหรือคลอดบุตรกอนกําหนด ควรหามรวม
เพศใน ระยะ 3 เดือนแรกและในระยะ 3 เดือนกอนกําหนดนัดคลอด เพราะมดลูกจะหดรัดตัวรุนแรง
มากกวาปกติ

-  น้ําเดินกอนกําหนด ควรงดการรวมเพศเพื่อลดอัตราการอักเสบติดเชื้อ
-  ถามีอาการเลือดออกขณะรวมเพศหรือหลังรวมเพศ ตองงดรวมเพศ และ

ไปรับการตรวจวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุ
- รายที่ปวดทองคลายกับปวดทองคลอดในระยะที่ยังไมถึงกําหนด ควรงด

รวมเพศ เพราะอาจสงเสริมใหเกิดการคลอดกอนกําหนดได
3.3.3 ทารวมเพศที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ ในระยะไตรมาสแรกอาจจะใชทา

รวมเพศทาไหนก็ได ตามความพอใจของทั้งคู แตควรเปนทาธรรมดาไมรุนแรง เพราะชองคลอดใน
ชวงที่กําลังตั้งครรภจะมีเลือดมาหลอหลอเล้ียงมาก ฉีกขาดไดงาย และเมื่ออายุครรภมากขึ้นขนาด
หนา ทองโตขึน้เรือ่ย ๆ ควรหลีกเลีย่งทาทีฝ่ายชายจะกดทบัหนาทองของฝายหญงิ เพราะจะทาํใหฝาย
หญิง อึดอัด หรือหนามืดและเปนลมได อันเปนผลมาจากการที่มดลูกขนาดใหญกดทับเสนเลือดดํา
ใหญในชองทอง (inferior vena cava) ดังนั้นการปรับทาใหเหมาะสมแตละไตรมาสเปนสิ่งจําเปน ที่
จะชวยใหทั้งสามีและภรรยามีความสุขไดตามสมควร ทารวมเพศที่แนะนําคือทานอนตะแคง สามี
ภรรยาหันหนาเขาหากนั เปนทาทีใ่หความสะดวกสบายทัง้สองฝาย  หรือสามภีรรยาหนัหนาไปทางเดยีวกนั
สามสีอดองคชาตเขาชองคลอดทางดานหลัง

3.3.4 แนะนําใหงดการรวมเพศ ถาสามีเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หรือ
สงสัยวาเปนเนื่องจากเสี่ยงตอการติดโรคสูงและโรคติดตอทางเพศสัมพันธบางโรคมีผลกระทบตอ
ทารกในครรภอาจถึงขั้นพิการได หรือเสียชีวิตไดเชนกัน

3.3.5  การใหคูสามีภรรยา งดรวมเพศ โดยทั่วไปที่แนะนํา คือ 6 สัปดาหกอน
คลอด และ 6 สัปดาหหลังคลอดแลว

3.4  การใชยาในหญิงวัยรุนตั้งครรภ  เปนการยากที่จะแนใจวายาตัวใดตัวหนึ่งที่
หญิงวัยรุนตั้งครรภไดรับแลว จะไมมีอันตรายตอทารกในครรภ ทั้งนี้เนื่องจากยาเกือบจะทุกชนิด
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สามารถผานไปสูทารกในครรภได ทารกในครรภจงึตองไดรับยานัน้  ๆดวย (Wilson 1973, อางถงึใน วไิล
รัตนพงษ 2544 : 33-34) ไดคาดคะเนวารอยละ 2 - 3 ของความผิดปกติของทารกนั้นเนื่องจากยา ซ่ึง
อัตราการเสีย่งนีไ้มเฉพาะแตทารกในครรภเทานัน้ แตมสีวนทาํใหหญิงวยัรุนตัง้ครรภมภีาวะแทรกซอนของ
การตั้งครรภซ่ึงเปนสาเหตุการตายได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญที่มีบทบาทในการเกิดความผิด
ปกติของทารกในครรภ  คือ

3.4.1 ระยะเวลาของการตัง้ครรภ เริม่ตัง้แตมกีารผสมพนัธุจนถงึคลอดโดยเฉพาะ
ในชวงระยะประมาณ 18 - 55 วัน หลังการปฏิสนธินับวาเปนระยะอันตราย (Critical Period) ทําให
เกิดความพิการไดสูงเนื่องจากเปนระยะที่ตัวออนกําลังสรางอวัยวะตางๆ ชนิดและขนาดของยาหรือ
สารยาสามารถทําอันตรายตอตัวออนหรือทารกในครรภไดโดยตรงจากยาหรือสารเอง หรือโดยทาง
ออมจากระบบการเผาผลาญของรางกาย

3.4.2 สภาพของมารดา ทั้งที่เปนสภาพปกติของสรีรวิทยา เชน อายุ อาหาร
สภาพของมดลูก ความสมดุลยของฮอรโมนและสภาพสิ่งแวดลอม และมีพยาธิสภาพ เชน โรคเร้ือ
รังตาง ๆ ความดันโลหิตสูง โรคอวนและเบาหวาน เปนตน

 3.4.3 กรรมพันธุ การที่ทารกจะเกิดความผิดปกติพิการแตกําเนิดหรือไม เมื่อได
รับยาเขาไป ยังขึ้นอยูกับกรรมพันธุดวย เชนยา thlidomide ทําใหทารกที่เกิดมามีแขนขากุด
ประมาณรอยละ 25 เทานั้น ที่เหลืออีกรอยละ 75 ก็ไมเกิดการแทงบุตร ทั้งนี้เชื่อกันวามีความแตก
ตางกันไปเรื่องของ พันธุกรรมของแตละคน

จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาความผิดปกติของทารกในครรภที่มีสาเหตุจากยานั้น
เปนสิ่งที่ปองกันได นอกจากการลดการใชยาฟุมเฟอยแลว หญิงวัยรุนตั้งครรภจึงไมควรซื้อยารับ
ประทานเอง การใหคําแนะนําปรึกษาที่มีประโยชนเร่ืองการใชยาสําหรับหญิงวัยรุนตั้งครรภ
เปนสิ่งจําเปนที่แพทย เภสัชกร พยาบาล หรือผูที่ใหความรูแกหญิงวัยรุนตั้งครรภถึงวิธีปฏิบัติของ
ยาที่ควรใชและไมควรใช ไดถูกตองและเหมาะสม คือ ใชยาเมื่อมีความจําเปนจริง ๆ เทานั้น
พยายามใชการรักษาอยางอื่นที่ไมใชยากอน เชน การปฏิบัติตัวงาย ๆ การหลีกเลี่ยงส่ิงที่จะไมทําให
ไมสบาย เปนตน และในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ พยายามหลีกเล่ียงการใชยาทุกชนิด
เนื่องจากโอกาสที่ยาจะมีผลตอการสรางอวัยวะตาง ๆ มีมาก ทําใหเกิดความพิการผิดปกติของทารก
ไดสูง

4.    การดูแลตนเองดานสุขภาพจิต
การตั้งครรภนอกจากจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายแลว ยังกอให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจดวย การดูแลตนเองที่ศึกษาในครั้งนี้ไดแก การผอนคลาย
ความเครียด โดยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรางกายตนเอง ซ่ึงจัดเปนการดูแลที่จําเปน
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ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ (สมจิต หนุเจริญกุล 2543 : 28) เนื่องจากโดยทั่วไปถือวาการตั้งครรภเปน
ความตึงเครียดของพัฒนาการทางดานวุฒิภาวะของหญิงวัยรุนตั้งครรภ (Maturational stess) และยัง
พบวา ไมวาจะมีการวางแผนการตั้งครรภหรือไมก็ตาม หญิงวัยรุนตั้งครรภจะมีความเครียดเกิดขึ้น
ทําให หงดุหงดิ อารมณเสยี โกรธงาย มกัทาํรายตนเอง เนือ่งจากหญงิวยัรุนตัง้ครรภยงัไมเปนผูใหญ
เพยีงพอ ขาดวฒุภิาวะทางอารมณ จงึมกัมทีศันคตทิีไ่มเหมาะสมในการดแูลรักษาสขุภาพตนเองขณะ
ตัง้ครรภ ดังนั้น หญิงวัยรุนตั้งครรภควรยอมรับ และปรับตัวในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
โดยใชวิธีที่เหมาะสม จากการศึกษาของนงเยาว  อุดมวงค (2533 : 18) พบวา ปจจัยดานอารมณจะมี
อิทธิพลตอภาวะแทรกซอนในการตั้งครรภได และความเครียดมีความสัมพันธทางลบกับการดูแล
ตนเอง ซ่ึงหมายความวา ถามีความเครียดสูงความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองจะลดลง
เชนกัน

1.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
กาญจนี  สีหโสภณ และคณะ (2533 : 69) ศึกษาภูมิหลังและอัตมโนทัศนของหญิงวัยรุน

ตั้งครรภ การดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ และแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอภาวะสุขภาพของ
บุตรแรกเกิดจากหญิงวัยรุนตั้งครรภหลังคลอด พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภสวนใหญมีสัมพันธภาพ
กับครอบครัวเดิมอยูในระดับปานกลางถึงไมดี รอยละ 58.5 และ 25.1 ตามลําดับ

มยุรี นิรัตธราดร (2539 : 72) ศึกษาการรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรคของการสงเสริม
สุขภาพและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ พบวา รายไดสามารถทํานาย
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภได รอยละ 34.4 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001

ฤดี  ปุงบางกะดี่ (2540 : 73) ศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภ พบวามีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมอยูในระดับดี รอยละ 77.2 พบวา
หญิงวัยรุนตั้งครรภมีการรับรูภาวะสุขภาพโดยรวมอยูในระดับถูกตองมากรอยละ 56.8 และระดับ
ถูกตองปานกลางรอยละ 43.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดูแลตนเอง ไดแก ระดับการศึกษา

อุนจิตต บุญสม (2540 : 74) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
พบวา หญิงตั้งครรภมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี และอายุมีผลตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ โดยหญิงตั้งครรภที่มีอายุมากจะปฏิบัติตนไดดีกวาหญิงตั้งครรภที่มี
อายุนอยกวา

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวาพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภมีความจําเปนและมีความสําคัญ ในการชวยลดพฤติกรรมเสี่ยงอันจะเกิดกับ
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หญิงวัยรุนตั้งครรภ และยังเปนการปองกันเบื้องตน ตั้งแตแรกเริ่มในการสรางเด็กใหเติบโตมาเปน
ประชากรที่ดีของประเทศชาติ ซ่ึงในที่นี้ผูวิจัยไดใหความหมายของพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภไววาหมายถงึ การดแูลรักษาสขุภาพตนเองของหญงิตัง้ครรภวัยรุน ใน 4 ดาน
ไดแก ดานโภชนาการ หมายถึง การปฏิบัติตัวของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ในการเลอืกรบัประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชนเพือ่ชวยบาํรงุสขุภาพรางกายตนเอง โดยการรบัประทานอาหารครบ  ทัง้ 5 หมู  และเพิ่ม
การรบัประทานอาหารประเภทผกัและผลไมใหมากขึน้ รวมถึงวติามนิเสรมิของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ
ดานการรักษาสุขภาพรางกาย หมายถึง การปฏิบัติตัวของหญิงวัยรุนตั้งครรภ เกี่ยวกับ
สุขอนามัยตนเอง ไดแก การรักษาความสะอาดรางกาย การออกกําลังกาย และการพักผอนอยาง
เหมาะสมของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ดานการปองกันการเจ็บปวย หมายถึง การปฏิบัติตัวของหญิง
วัยรุนตั้งครรภเพือ่ปองกนัการเจบ็ปวยหรืออุบตัเิหตขุณะตัง้ครรภ อันจะสงผลกระทบตอทารกในครรภ ได
แก การฝากครรภตามกาํหนด การรบัวคัซีนปองกนัโรค การรกัษาการเจบ็ปวยและการหลกีเล่ียงปจจยัเสีย่ง
ที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ และดานสุขภาพจิต หมายถึง การปฏิบัติตัวของหญิงวัยรุนตั้งครรภเพื่อให
ตนเองมีสุขภาพจิตดี ดวยการควบคุมอารมณตนเอง การผอนคลายความเครียดอยางเหมาะสมการ
ยอมรบัตอการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกับรางกายตนเอง

2.   แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตนเอง

ความหมายของการควบคุมตนเอง
คอรมิเออร  (Cormiro 1979 : 476, อางถึงใน วิมล  อินแหยม 2542 : 14) กลาวอธิบาย

ความหมายของการควบคุมตนเองมีใจความสรุปวาเปนกระบวนการที่บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของตนเองโดยใชวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธีในการจัดการกับตัวแปรตาง ๆ ไมวาจะเปน
ภายในหรือภายนอก ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิการเปลีย่นแปลงทีเ่ปนไปตามความตองการของตนเอง สวน
ผูบาํบดัจะเปนแตเพียงผูใหความชวยเหลือใหการฝกหัดเทานั้น

แคนเฟอร และโกลดสเตียน (Kanfer and Goldstein 1975 : 315-316, อางถึงใน วิมล
อินแหยม 2542 : 14) ใหความหมาย มีใจความสรุปวา การควบคุมตนเองวาเปนการควบคุมการตอบ
สนองโดยพฤติกรรมที่ควบคุมนั้น จะมีความสัมพันธกับผลการกระทําที่ไดรับไมวาผลการกระทํา
ในทางบวกหรือผลการกระทําที่ไมพึงพอใจ นอกจากนั้น ระยะเวลาของการเกิดพฤติกรรม
ยังนําไปสูการควบคุมการตอบสนองดวย

สกินเนอร (Skinner 1953 : 230, อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2536 : 328-329) ได
อธิบายสรุปใจความไดวา การควบคุมตนเองมักเกิดขึ้นบอยครั้ง ซ่ึงบุคคลจะทําการควบคุม
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พฤติกรรมของตนเอง เมื่อการตองสนองนั้นใหผลการกระทําที่ขัดแยงกัน คือผลการกระทําที่เปน
การเสริมแรงทางบวกและผลการกระทําที่เปนการลงโทษ

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2536 : 329-355) กลาวถึงการควบคุมตนเองสรุปไดวาเปนความ
สามารถของบุคคลที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยเลือกพฤติกรรมเปาหมายและ
กระบวนการที่จะนําไปสูเปาหมายไดดวยตนเอง

ความหมายของอํานาจในการควบคุมตนเองภายในภายนอกตน
รอตเตอร (Rotter  1971 : 28, อางถึงใน รัชดา   ไชยโยธา  2543 : 15) ไดอธิบายความ

หมายของอํานาจในการควบคุมตนเองภายในภายนอกตน  หมายถึง  การที่บุคคลอธิบายถึงสาเหตุ
ของการแสดงพฤติกรรมของตนวา  มีสาเหตุมาจากตนเองหรือมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกตน
การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปนั้น ก็เนื่องจากความคิด  ประสบการณ  และความเชื่อของ
แตละบุคคล   ซ่ึงมีอํานาจในการควบคุมตนเอง  และตนเองสามารถควบคุม  กําหนดหรือแกไข
สถานการณไดจะมีพฤติกรรมไปลักษณะหนึ่งในขณะที่ผูที่เชื่อโชคชะตา  เคราะหกรรม  หรือ
อํานาจของผูอ่ืนจะคิดวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากอํานาจภายนอกตน  และคิดวาตนเองไม
สามารถบังคับ  ควบคุม หรือแกไขสถานการณได  ก็ยอมมีพฤติกรรมเปนอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึง
แตกตางกัน

จากแนวคิดของรอตเตอร ไดสรุปความถึงอํานาจในการควบคุมตนเองเชิงการรับรูตอ
ผลตอบแทนของการกระทําของบุคคล  ซ่ึงแบงออกเปน   2  ลักษณะดังนี้  คือ

1.   การรับรูศูนยการควบคุมภายใน   (Internal  locus  of  control) คือ การที่บุคคลมี
ความเชื่อหรือรับรูวา  เหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นเปนผลมาจากการที่กระทําหรือ
ความสามารถของตน

2.  การรับรูศูนยการควบคุมภายนอก  (External locus  of  control)  คือการที่บุคคลมี
ความเชื่อหรือการรับรูวา  เหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นขึ้นอยูกับอิทธิพลของอํานาจ
ภายนอกตนที่ไมสามารถควบคุมได เชน โชค   เคราะห  ความบังเอิญ  หรืออิทธิพลของผูอ่ืน

การรับรูศูนยการควบคุมภายในและภายนอก  เปนความเชื่อหรือการรับรูที่มีในบุคคล
ผสมกันโดยอาจจะมีการรับรูศูนยการควบคุมภายใน มากกวาการรับรูศูนยการควบคุมภายนอก
หรือในทางกลับกัน  นอกจากนี้การรับรูศูนยการควบคุมภายในและภายนอกในคนเดียวกันจะมีไม
เทากันในสถานการณที่ตาง ๆ กัน

จากแนวคิด ทฤษฎีที่ไดกลาวมาขางตน  สรุปไดวาอํานาจในการควบคุมตนเองภายใน
ภายนอกตน มีผลตอการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคของบุคคล  เพราะการที่บุคคลมีความคิด
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ความเชือ่อยางไรกย็อมมผีลตอการกระทาํทีแ่สดงออก ในลกัษณะเดยีวกนักบัเรือ่งดแูลรักษาสขุภาพ
อํานาจในการควบคุมตนเองภายในภายนอกตนเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลและสามารถทํานาย
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภไดเชนกัน

วิธีการในการควบคุมตนเองนั้น เปนวิธีการที่คนสวนใหญไดเคยกระทํามาแลวใน
การดําเนินชีวิตประจําวันจึงมิใชเปนเรื่องใหมแตอยางใด โดยสกินเนอร (Skinner 1953, อางถึงใน
สมโภชน  เอ่ียมสภุาษติ 2536 : 328-329) ไดกลาวถึงวธีิการทีบ่คุคลใชในการควบคมุตนเอง ซ่ึงมวีธีิ
การดังตอไปนี้

1. ใชวธีิการยบัยัง้ทางรางกาย เชน การกดัริมฝปากตนเองเพือ่ไมใหหวัเราะหรอืการปด
ตาตนเองเมือ่ไมตองการเหน็สิง่ทีไ่มอยากจะเหน็ เปนตน ซ่ึงการกระทาํดงักลาวจะทาํใหบคุคลหลีก
เล่ียงจากพฤติกรรมที่ไมพึงพอใจได

2. การเปล่ียนเงือ่นไขสิง่เราหรือสัญญาณตาง ๆ ทีค่วบคมุพฤตกิรรมทีต่องการจะหลกีหนี
เชน การเลือกพักผอนโดยไปยังสถานที่ตากอากาศ เพื่อหลีกหนีสัญญาณที่เกี่ยวของกับการทํางาน
การจดรายการนัดหมายสาํคัญในปฏิทินซึ่งจะเปนสิ่งเรา ใหแสดงพฤติกรรมการไมลืมและจดจําการ
นัดหมายสําคัญนั้นไดในเวลาตอมา ดังนั้นจะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิ่งเราหรือสัญญาณ
ตาง ๆ จะชวยใหบุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาไดมากยิ่งขึ้น

3.     การยุติการกระทําบางอยาง เชน การที่บุคคลงดการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อ
ที่จะสามารถรับประทานอาหารเย็นที่ตนเองชื่นชอบไดมากขึ้น

4.   การเปลีย่นแปลงการสนองตอบทางอารมณ  จะเหน็ไดวาบางครัง้การทีเ่ราแสดงพฤติ
กรรมตามอารมณตนเองนั้นภายหลังพบวาไดผลลัพธที่ไมนาพึงพอใจ จึงตองการเปลี่ยนแปลงการ
สนองตอบทางอารมณนั้นเสียใหม โดยการแสดงพฤติกรรมที่ขัดกันกับพฤติกรรมที่เคยแสดงออก
เมื่อมีอารมณดังกลาว เชน เมื่อเห็นหัวหนางานของตนเดินตกบันได แลวรูสึกขบขันจนจะแสดง
อาการหัวเราะออกมา แตรูวาหากหัวเราะออกมาอาจถูกหัวหนางานลงโทษได จึงตองเปลี่ยนการ
ตอบสนองใหม โดยการเอาฟนกัดล้ินของตนเอง หรือหยิกขาตนเองเพื่อไมแสดงพฤติกรรมการ
หัวเราะออกมา เปนตน

5. การใชเหตกุารณทีไ่มพงึพอใจในสภาพแวดลอม เพือ่ควบคมุการแสดงพฤตกิรรมของ
ตนเอง เชน การตั้งนาฬิกาปลุก ซ่ึงเสียงของนาฬิกาปลุกจะเปนเหตุการณที่ไมพึงพอใจ ทําให
สามารถไปทํางานไดตรงเวลา

6. การใชยา แอลกอฮอล หรือส่ิงกระตุนตาง ๆ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เชน
การดื่มสุราเพื่อใหลืมความทุกขโศก หรือการดื่มกาแฟเพื่อที่จะไมใหเกิดอาการงวงนอนขณะขับรถ
เปนตน
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7. การใหการเสริมแรงหรือการลงโทษตนเอง ซ่ึงในการเสริมแรงนั้นบุคคลอาจจะ
สัญญากับตนเองไววาหากอานหนังสือจิตวิทยาเลมนี้จบแลวถึงจะไปดูโทรทัศนได หรือ หากผล
คะแนนสอบไมดีขึ้น ก็อาจลงโทษตนเองโดยการไมดูภาพยนตรเปนเวลา 1 เดือน เปนตน

8.  การทําส่ิงอ่ืนแทนสิ่งที่กําลังทําอยู โดยที่บุคคลจะเปลี่ยนการแสดงพฤติกรรมอื่น
แทนที่ พฤติกรรมที่จะนําไปสูการไดผลของการกระทําที่ไมพึงปรารถนา เชน การเปลี่ยนหัวขอ
สนทนาเพื่อหลีกเลี่ยงการโตเถียงกัน เปนตน

จากวิธีการในการควบคุมตนเองของบุคคลดังกลาว จะพบองคประกอบของการตอบ
สนองอยู 2 ประการ ไดแก การสนองที่ทําการควบคุม (Controlling Respone) กับ การสนองตอบ
ที่ถูกควบคมุ (Controlled Response) เชน การเคีย้วหมากฝรัง่ (การสนองทีท่าํการควบคมุ)  เพือ่จะลดพฤตกิรรม
การสูบบุหร่ี (การสนองตอบที่ถูกควบคุม) เปนตน

ดงันัน้ หากบคุคลทีม่คีวามสามารถในการควบคมุตนเองสงู กน็าจะตองมพีฤตกิรรมการ
ควบคมุ ตนเองสงูซึง่จะมคีวามสามารถทีจ่ะทนตอส่ิงรบกวนหรอืส่ิงเยายวนมากเชนกนั และจะทาํให
บุคคลสามารถบรรลุเปาหมายที่ตนเองตั้งไวหรือตองการตอไปในอนาคต
 เทคนิคการควบคุมที่สําคัญที่สามารถนํามาใชในการควบคุมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภได มีดังตอไปนี้ (สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2536 : 332-353)

1. การควบคุมส่ิงเรา (Stimulus Control) การควบคุมส่ิงเราเปนกระบวนการการจัดเงือ่น
ไขสภาพแวดลอม เพือ่ทีจ่ะทาํใหพฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงคนัน้ไมสามารถเกดิขึน้ไดพฤตกิรรม
ที่ไมพึงประสงคนั้นมักจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขของสิ่งเรา 3 ลักษณะดังตอไปนี้

1.1 เปนพฤติกรรมที่ถูกควบคุมดวยส่ิงเราหลายประเภทดวยกัน เชน การสูบ
บุหร่ีอาจเกิดขึ้นเมื่อตื่นเชา หลังจากการดื่มกาแฟ คุยกับเพื่อน อยูคนเดียว และหลังจากการรับ
ประทานอาหาร เปนตน ซ่ึงสภาพการณเหลานั้นสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีบอยคร้ัง จน
ทําใหบุคคล นั้นสูบบุหร่ีทุกครั้งเมื่ออยูในสภาพการณดังกลาว หนทางแกไขคือหาทางกําจัดสิ่ง
เราที่ควบคุมพฤติกรรมสูบบุหร่ีนั้นเสีย

1.2 เปนพฤติกรรมที่ไมไดถูกควบคุมโดยสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่งอยางเดนชัด
อยางเชน ในกรณีของวัยรุนที่มีปญหาในการอานหนังสือ บอยครั้งพบวาไมมีส่ิงเราไมวาจะเปน
สภาพการณ เวลา หรือสถานที่ที่จะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการอานหนังสือ นั่นเลย เนื่องจาก
พฤติกรรมการอานหนังสือไมไดเกิดขึ้น อยางสม่ําเสมอในสภาพสิ่งเรา ดังกลาว ดังนั้นวัยรุนก็มัก
จะเกิดปญหาไดงาย เมื่อตองอานหนังสือที่โตะหรืออาจจะถูกรบกวนดวยส่ิงเราอ่ืน ๆ ไดงาย ดังนั้น
หนทางแกไขก็คือการพัฒนาสิ่งเราที่เฉพาะเจาะจงเพื่อควบคุมพฤติกรรมนั้น
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1.3 เปนพฤติกรรมที่ถูกควบคุมดวยส่ิงเราที่ไมเหมาะสมตาง ๆ เชน พวกที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศโดยเฉพาะพวกที่ชอบโชวอวัยวะเพศของตนเอง พฤติกรรมเหลานี้มักจะ
ถูกควบคุมดวยส่ิงเราที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งเราที่เหมาะสมในสังคม ดังนั้น ทางแกไขก็คือการเปลี่ยน
แปลงสิ่งเราที่มีควบคุมพฤติกรรมดังกลาวนั้นเสีย

2.    การเตือนตนเอง (Self - Monitoring) การเตือนตนเอง จัดไดวาเปนเทคนิคที่มีความ
สําคัญมากในการควบคุมตนเอง เนื่องจาก วาการเตือนตนเองนั้นสามารถที่จะใชเปนเทคนิคหนึ่ง
ของการควบคุมตนเอง หรืออาจจะเปนสวนหนึ่งของกระบวนการควบคุมตนเองทั้งหมด ที่เรียกวา
การจัดการตนเอง (Self - Management) การเตือนตนเองนั้นจะประกอบดวยกิจกรรม 2 สวนคือ การ
สังเกตตนเอง (Self - Observation)  และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self - Recording)  ซ่ึง
สามารถใชไดกับพฤติกรรมทุกประเภท ไมวาจะเปนพฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมภายใน
อีกทั้งสามารถใชในการเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงคและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอีกดวย

3.  การเสรมิแรงตนเองและการลงโทษตนเอง (Self - Reinforcement and Self -
Punishment) การเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเอง จัดไดวาเปนอีกเทคนิคหนึ่งของการควบคุม
ตนเองโดยที่บุคคลจะเปนผูใหผลกรรมดวยตนเอง ตอพฤติกรรมที่เกิดขึ้น หลักในการดําเนินการนั้น
มีอยูดวยกัน 2 ขั้นตอน คือ

3.1 บคุคลจะตองพจิารณาถงึการสนองตอบ ทีจ่ะไดรับการเสรมิแรงหรอืการลงโทษ
โดยจะตองพิจารณาถึงเกณฑในการเสริมแรงหรือการลงโทษดวยตนเอง ซ่ึงเรียกวา เปนการกําหนด
ตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษดวยตนเอง

3.2 บุคคลจะตองใหการเสริมแรงเมื่อการสนองตอบเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว
หรือใหการลงโทษ เมื่อการสนองตอบไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงเรียกวาเปนการเสริมแรง
และลงโทษดวยตนเอง ในดานของการเสริมแรงนั้น ตัวเสริมแรงที่นํามาใชอาจจะเปนตัวเสริมแรงที่
บุคคลนั้นหามาเองหรือบุคคลอื่นหามาใหก็ได เนื่องจากไมใชประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญอยูที่วา
บุคคลนั้นจะตองเปนผูพิจารณาวาเมื่อไหรจะไดรับการเสริมแรง และตอพฤติกรรมอะไรมากกวา
การลงโทษดวยตนเอง การเสรมิแรงและการลงโทษตนเองนัน้จาํเปนตองอาศยัการสงัเกตและบนัทกึ
พฤติกรรมตนเอง  พรอมทั้งประเมินตนเองวาพฤติกรรมที่แสดงออกนั้น ตรงตามเกณฑที่กําหนดไว
หรือไม  ดังนั้นการเตือนตนเองจึงจัดไดวามีสวนสําคัญอยางมากตอการเสริมแรงตนเองและลงโทษ
ตนเอง

4.  การทําสัญญากับตนเอง (Self - Contracting) เปนวิธีที่บุคคลสัญญากับตนเองวาจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเชนใดบาง แตแทนที่จะเก็บสัญญากับตนเองเอาไวในใจ การทํา
สัญญากับตนเองในการควบคุมตนเองจะเปนแบบรูปธรรมมากขึ้น ควรมีการทําเปนลายลักษณ
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อักษร ทั้งนี้เพื่อปองกันการกระทําที่ไมสม่ําเสมอ แตทั้งนี้ก็ไมไดหมายความวาจําเปนตองทําเปน
ลายลักษณอักษร ถาคูสัญญานั้นแนใจวาสามารถรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวตอกันได

5. การฝกการเปลี่ยนการสนองตอบ (Alternative Response Training) เปนวิธีการที่
ควบคุมตนเองโดยบุคคลสามารถแสดงการสนองตอบที่สามารถระงับหรือเขามาแทนที่การตอบ
สนองที่ไมเหมาะสม เชน การคิดถึงเรื่องที่สนุกสนาน เพื่อไมใหเกิดความวิตกกังวล หรือการผอน
คลายที่จะควบคุมความเครียดได เปนตน

6. คูมือชวยตนเอง (Self - Help Manual) หรือที่รูจักกันในชื่อของการบําบัดโดย
หนังสือ (Bibliotherapy) จัดไดวาเปนวิธีการควบคุมตนเองอีกวิธีหนึ่ง โดยชวยใหบุคคลสามารถแก
ไขปญหาทางอารมณของตนเองได จากการอานหนังสือที่เกี่ยวของกับเรื่องราวของปญหา
ทางอารมณนั้น เร่ืองราวในหนังสือสามารถนํามาเปนทางออกที่เปนไปไดของปญหาที่เผชิญอยูได

ขอพิจารณาในการควบคุมตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2542 : 21)
การควบคมุตนเองมปีระโยชนมากในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม แตในการดาํเนนิการฝกการควบคมุ
ตนเองนั้นจําเปนตองพิจารณาเงื่อนไข ดังตอไปนี้

1.  การกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย และเกณฑการแสดงพฤติกรรมเปาหมายนั้นควร
สะทอนถึงปญหาของพฤติกรรมที่แทจริง

2. วิธีการบันทึกพฤติกรรมควรทําไดงาย และไมเสียคาใชจายสูง เพราะถาวิธีการ
บันทึกพฤติกรรมนั้นซับซอนเกินไป และไมสะดวกตอการบันทึกแลว อาจจะหยุดการบันทึกดัง
กลาวได

3. ตัวเสริมแรงหรือตัวลงโทษ ควรจะสามารถใชไดในทันทีที่ตองการในกรณีที่
พฤติกรรมบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเปาหมาย เพราะถากระทําพฤติกรรมเปาหมายตามเกณฑ
ที่กําหนดแลวไมไดรับการเสริมแรง แนวโนมที่พฤติกรรมเปาหมายนั้นจะยุติลงก็จะมีโอกาส
เกิดสูงขึ้น

4. ในการใชการลงโทษตนเองนั้น ควรตองระวังผลกระทบขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นได
5. การควบคมุตนเองนัน้ จะเปนเทคนคิทีไ่ดผลดมีากกบัผูมรีะดบัสตปิญญาพอสมควร

อีกทั้งเปนผูมีความสามารถในตนเอง

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการควบคุมตนเอง
อุบล  วฒุญิาสทิธ์ิ (2527 : 54) ศกึษาผลของการควบคมุตนเองทีม่ตีอการลดความวติกกงัวล

ของวัยรุน ในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในปการศึกษา
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2527   พบวา วัยรุนกลุมทดลองซึ่งไดรับการฝกวิธีการควบคุมตนเอง  สามารถลดความวิตกกังวล
ในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเขาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ไดมากกวาวัยรุนกลุมควบคุม

ปภาวดี   แจงศิริ (2527 : 3-7) ไดศึกษาผลของการควบคุมตนเองตอพฤติกรรมกอกวน
ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร พบวา การควบคุม
ตนเองสามารถลดพฤติกรรมกอกวนในหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ได
         นิตยาภรณ ดวงเรือง (2540 : ง) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการใชการควบคุมตนเองกับ
การใช สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรง
เรียนพิบูลสังฆรักษประชาอุทิศ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 16 คน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม
ที่ 1 ใชการควบคุมตนเอง กลุมที่ 2 ใชสัญญาเงื่อนไข ไดผลจากการทดลอง โดยพบวา นักเรียนทั้ง 2
กลุมมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีลดนอยลง

ณัฐวัตร  ลุณหงส (2544 : ง) ไดศึกษาความสัมพันธการควบคุมตนเองกับการมีพฤติ
กรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดสมุทรปราการผลการศึกษา พบ
วานักเรียนมีระดับการควบคุมตนเองเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา ในการควบคุมตนเองของหญิงวัย
รุนตั้งครรภ เพื่อที่จะใหมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภที่พึงประสงคไดนั้น หญิงวยัรุน
ตัง้ครรภมคีวามมัน่ใจ ตัง้ใจและมุงมัน่ทีจ่ะไปใหถึงจดุหมาย ในการทีจ่ะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม หรือกระทาํ
พฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพดวยตนเอง

3.   แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว

สัมพันธภาพ หมายถึง ความผูกพัน ความเกี่ยวของ (ราชบัณฑิตยสถาน 2530 :168)
กุลวรรณ  วิทยาวงศรุจิ (2526 : 5-7)  ไดใหความหมายของความสัมพันธภาพระหวาง

สมาชิกในครอบครัวหมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่บิดามารดาปฏิบัติตอบุตร พฤติกรรมที่บุตร
ปฏิบัติตอบิดามารดา และพฤติกรรมที่บิดามารดาปฏิบัติตอกัน

อัจฉรา  พุมมณีกร (2537 : 45) ไดกลาววา ความสัมพันธภายในครอบครัวเปนปจจัยที่
สําคัญที่ชวยสรางบุคลิกภาพที่สมบูรณและสุขภาพจิตที่ดีใหกับวัยรุน โดยบิดามารดาเปนหลัก
สําคัญ ถาบิดามารดารักใครกันดียกยองนับถือกัน ทั้งบิดามารดาตางก็รักบุตร วัยรุนก็จะเจริญเติบโต
เปนผูใหญที่ดีมีความสุข  แตถาความสัมพันธระหวางสมาชิกไมเปนไปอยางราบรื่น บิดามารดา
ไมปรองดองกัน ทําใหบุตรขาดความมั่นคงทางจิตใจ มีความยากลําบากในการปรับตัวเองเขากับ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนอาจเปนวัยรุนที่มองโลกในแงราย
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โสภาพรรณ  เวียงเพิ่ม (2541 : 37) ใหความหมายไววา สัมพันธภาพกับสมาชิกใน
ครอบครัว คือ ลักษณะพฤติกรรมในครอบครัว ประกอบดวยสมาชิกในครอบครัวมีความรัก ความ
หวงใย มีการดูแลเอาใจใสกัน มีปฏิสัมพันธตอกันของสมาชิกในครอบครัว

ฝน  แสงสิงแกว (อางถึงใน วันเพ็ญ  บุญประกอบ 2543 : 11) กลาววา ความผูกพันรัก
ใครภายในครอบครัว เปนรากฐานของความสุขแหงชีวิต เปนรากฐานของความเปนปกแผนของ
สังคม  ของประเทศชาติบานเมือง และของโลกในที่สุด

สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว หมายถึง การแสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันของสมาชิกในครอบครัว เปนลักษณะที่เกี่ยวของผูกพันกัน เปนความใกลชิดสนิทสนม
กัน (ดวงรัตน มีประเสริฐ 2546 : 18)

ยูดราย (Udry 1983 : 155, อางถึงใน นงเยาว อุดมวงค 2533 : 20) เสนอปจจัยที่ทําให
หญิงตั้งครรภกับสามีมีสัมพันธภาพที่ดีนั้นประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 1) อายุแรกสมรส 2) อายุ
ของคูสมรส 3) ความสอดคลองกัน (propinquity) 4) การศึกษาของคูสมรส 5) ศาสนาของคูสมรส
 6) เชื้อชาติของคูสมรส

สรุปไดวา ปจจัยที่มีตอสัมพันธภาพระหวางหญิงวัยรุนตั้งครรภกับสามีนั้น มีไดทั้ง
ปจจัย ดานบคุคล ปจจยัดานจติใจและความรูคดิ ปจจยัดานครอบครวั รวมถึงปจจยัดานสงัคมและสิง่
แวดลอม ของคูสมรส ซ่ึงมีผลตอสัมพันธภาพระหวางหญิงวัยรุนตั้งครรภกับสามีทั้งส้ิน จึงมีความ
สําคัญในการที่หญิงวัยรุนตั้งครรภกับสามีหรือผูใหคําปรึกษาดานครอบครัว ควรคํานึง เพื่อชวยเปน
แนวทาง ในการตัดสินใจเลือกคูสมรสที่เหมาะสมกับตน ในขณะเดียวกันการเขาใจถึงปจจัยท่ี
สัมพันธกับสัมพันธภาพระหวางหญิงวัยรุนตั้งครรภกับสามีอยางชัดเจน จะชวยใหหญิงวัยรุนตั้ง
ครรภกับสามีสามารถปรับตัวเขาหากัน และใชชีวิตครอบครัวไดอยางราบรื่นมากขึ้น ลอคเกและวิล
เลียมสัน (Locke & Williamson  1958 : 569, อางถึงใน เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 2543 : 43) กลาววา
หญิงวัยรุนตั้งครรภกับสามีที่มีการปรับตัวในชีวิตสมรสดี หรือมีสัมพันธภาพที่ดีอาจพิจารณา
ไดจากการที่หญิงตั้งครรภกับสามีมีการแสดงความสนิทสนมรักใครซ่ึงกันและกัน มีความยืดหยุน
ใหอภัยซ่ึงกัน และมีความเสนหาซึ่งกันและกัน

บุคคลในสังคมที่มีอิทธิพลตอวัยรุนอีกกลุมหนึ่งนอกจากสามี ไดแก บิดามารดา ผูปก
ครอง  ญาติผูใหญ  หรือพี่นองที่หญิงวัยรุนตั้งครรภเกี่ยวของดวยในลักษณะใกลชิดคือระดับครอบ
ครัวที่เปนสิ่งแวดลอมเบื้องตน (โสภัณฑ  นุชนาถ 2542 : 216)

ริชารด ซี แกรนดาน (Richard C. Grandall, อางถึงใน พรพจน กิ่งแกว 2538 : 30)
กลาววา ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวเปนสัมพันธแบบปฐมภูมิ (Primary relationship) ซ่ึง
มีองคประกอบดังนี้
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1)  บทบาทที่หลากหลาย (Number of  Role) ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว
มีความสัมพันธกันหลายบทบาท เชน เปนบิดามารดา เปนผูส่ังสอน เปนผูเล้ียงดู เปนผูชวยเหลือ
สมาชิกในครอบครัวมีการปฏิสังสรรคกันในหลาย ๆ ดาน ทําใหเกิดความสนใจ ไดรูจักคานิยม
ความเชื่อถือตลอดจนบุคลิกที่เปนจริงของกันและกัน

2)  การสื่อสาร (Communication) เปนความสัมพันธในกลุมปฐมภูมิ เปนการสื่อสาร
แบบเปด มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางอิสระและกวางขวาง

3) อารมณ (Emotion) ความสัมพันธในกลุมปฐมภูมิหรือในครอบครัวกอรูปขึ้นจาก
อารมณตาง ๆ ระหวางสมาชิก กอใหเกิดความรัก ความเขาใจ ความผูกพันรักใคร ความคิดถึง หรือ
ความขัดแยง ความโกรธก็ได

4)  ความสามารถในการถายทอดความรูสึก (Transferability) ความสมัพนัธแบบปฐมภมูิ
เกดิขึน้กบับคุคลใดบคุคลหนึง่แนนอน ไมสามารถทีจ่ะถายทอดไปสูคนอืน่ไดงาย ๆ เปนการปฏสัิมพนัธ
กับบุคคลเปนคน ๆ ไป มีความรูสึกผูกพันเฉพาะเจาะจง ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได

อัมเบอรสัน ดี (Umberson D. 1992 : 664, อางถึงใน อมราวดี  ณ อุบล 2544 : 70) ให
ความเห็นวาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวเปนสวนหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัตอสังคมสมัพนัธภาพ
กับสมาชิกในครอบครัวที่อบอุนใกลชิด จะสรางความอบอุน และมั่นคงใหกับสมาชิกในครอบครัว
ได จะประกอบไปดวยองคประกอบดังนี้

1)   สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวจะตองยั่งยืนและขยายใหญ
2)   บุตรควรมีความสัมพันธตอบิดามารดา
3)   สังคมจะยกยองครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดี
ครอบครัวครัวที่มีสัมพันธภาพดี สมาชิกในครอบครัวจะเกิดความรูสึกมีคุณคาและเจต

คติที่ดีตอสังคม  ความผูกพันระหวางบิดามารดาและบุตรตองมีความเกี่ยวของกันตลอดเวลา
มอรโร และ วิลสัน (Morrow and Wilson, อางถึงใน พรพจน กิ่งแกว 2538 : 32) ได

อธิบายถึงลักษณะของสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว (Family Relation) วาประกอบดวยการ
สนับสนุนดานอารมณ และส่ิงแวดลอมในครอบครัว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี
การพักผอนหยอนใจรวมกันในครอบครัว มีความรักใครผูกพันซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเหน็
ใจตอกันและไมคาดหวังในความสําเร็จของอีกฝายมากเกินไป และยังตองมีความกลมเกลียวสามัคคี
ปรองดองระหวางสมาชิกในครอบครัวอีกดวย

จันทิรา  มีริยะเกิด และอมรกุล  อินโอชานนท (2537 : 37) กลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลที่
สําคัญที่สุดตอครอบครัว คือ สายสัมพันธอันดีระหวางบิดา มารดาและบุตร มีความรักความอบอุน
ตอกันและกันภายในครอบครัว การที่จะสรางความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวใหดีไดนั้น บิดา
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มารดาและบุตรจะตองมีความสัมพันธที่ดีตอกันที่จะตองปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนเองให
เหมาะสม ควรยึดหลักการปฏิบัติหนาที่ตอกัน และยึดคุณธรรมเปนสําคัญ

1) การสรางความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร หมายถึง การที่บิดามารดา
ปฏิบัติตอบุตร ดังนี้ ทําหนาที่ของบิดามารดาใหสมบูรณ เชน เล้ียงดูบุตรใหเจริญเติบโตแข็งแรง
สมบูรณ ใหการศึกษาตามกําลังของบิดามารดาและกําลังสติปญญาของบุตร แบงทรัพยสินมรดกแก
บุตรดวยความยุติธรรม สนองความตองการใหสอดคลองกับหลักการพัฒนาเด็ก เชน ถาบุตร
ยังเล็กอยูตองดูแลใกลชิด สวนวัยรุนนั้นบุตรตองการอิสระมากขึ้นในการตัดสินใจทําส่ิงตาง ๆ
ดวยตนเอง  ใหความรัก ความเมตตา ดวยการพูดจาสุภาพออนโยน  และควรใหอภัยถาหากความผิด
ไมรุนแรงใหความยุติธรรมในการดูแลบุตร ไมเลือกที่รักมักที่ชัง ไมวาในเรื่องเพศ ผิว หรือลําดับ
การเกิด เชน ไมรังเกียจวาเปนบุตรชายหรือหญิง ผิวขาว หรือดํา เปนบุตรคนโต หรือคนเล็ก ก็ตอง
ใหความรกัเทาเทยีมกนัใชวธีิประชาธิปไตยในการอบรมเลีย้งบตุร

2)   การสรางความสัมพันธระหวางบุตรกับบิดามารดา หมายถึง การที่บุตรกระทํา
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติของตนเองกับบิดามารดา โดยแสดงความเคารพเชื่อฟง ทั้งนี้บิดา
มารดายอมรักและหวังดีตอบุตรของตน ปรารถนาใหบุตรมีความสุข ความเจริญ บิดามารดาจึงให
คําแนะนําในเรื่องตาง ๆ เสมอ บุตรควรจะเชื่อฟง แมวาบางครั้งบิดามารดาจะหามทําใน
ส่ิงที่บุตรตองการ บุตรที่ดีควรจะเชื่อฟง ไมควรโตเถียง หรือพูดจาใหบิดามารดาสะเทือนใจ
แสดงความกตัญกูตเวที คือ สํานึกในบุญคุณและตอบแทนพระคุณบิดามารดา ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เพื่อใหความปรารถนาของบิดามารดาสัมฤทธิ์ผล รูจักประหยัดและเก็บออมเงินของบิดามารดาและ
เงินที่หามาไดดวยตนเอง  ไมประพฤติตนพาลเกเร จนทําใหบิดามารดาเสียใจ  ชวยเหลืองานบาน
เทาที่จะทําได เพื่อเปนการแบงเบาภาระของบิดามารดา

สายสุรี  จุติกุล (2540 : 13-24) ก็ไดรวบรวมแนวความคิดของนักจิตวิทยาชาว
ตางประเทศ ในเรื่องสัมพันธภาพและความรักในครอบครัวไววา คนเราจะตองมีความรักและความ
อบอุนระหวางกันและกัน ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดี จะตองมีพฤติกรรมที่แสดงความรัก และ
ความผูกพันกันในลักษณะดังตอไปนี้

3)  ตองเอาใจใสดูแลและเอื้ออาทรตอกัน การเอาใจใสในที่นี้หมายถึงการดูแลสุขภาพ
ของกันและกัน อาหารการกิน การเลาเรียนของบุตร ความสะอาด การใชจายเงินทองการเดินทางไป
ทํางานหรือไปโรงเรียน ความทุกขและความสุขที่ตองการระบาย เปนตน

4)  ตองรูจักคนที่รักเรา สามีภรรยาตองรูจักและเขาใจใหดี สําหรับบุตร บิดามารดา ก็
ตองเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับบุตร อุปนิสัยบุตร รูวาบุตรชอบหรือไม ชอบอะไร จุดเดนจุดดอย
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เปนอยางไร ทุกคนในครอบครัวจะตองปรับความรูจักซึ่งกันและกัน เพื่อชวยใหมีการตอบสนองที่ดี
ตอกันและกัน

5)   ตองเคารพซึง่กนัและกนั การเคารพในทีน่ีห้มายถงึ การเคารพทีม่าจากใจ การเคารพ
ในลักษณะนี้มีพฤติกรรมแสดงออกไดหลายอยาง เชน การฟงกัน การเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตางกนั การเกรงใจกนั เชน บตุรเกรงใจบดิามารดา บดิามารดากต็องรูจกัเกรงใจบตุร ความเกรงใจนี้
รูสึกวามีคุณคาและจะชวยใหความสัมพันธระหวางสมาชิกดีขึ้น

6) ตองมีความรับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบหมายถึง การยอมรับความผิด หรือ
ความชอบ การไมรับผิดชอบของบิดามารดาและความไมถูกตอง การเปนตนแบบที่ไมดีก็เปน
การแสดงความไมรับผิดชอบ การละเลยหรือละเมิดสิทธิของเด็ก สิทธิของบิดามารดา สิทธิของ
ผูสูงอายุหรือผูพิการก็เปนการไมรับผิดชอบ มีบิดามารดาสูงอายุแลวไมเล้ียงเปนตน

7) ตองมีความไววางใจกันความไววางใจเปนรากฐานที่ทําใหเกิดสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ความไววางใจควรมีตอกันทั้งทางกายและทางใจ จะชวยใหคนในครอบครัวมีความสบาย
ไรกังวลหรือความกลัว เปนที่พึ่งพาได ครอบครัวใดที่ไมไดสรางรากฐานที่ดีในเรื่องของความไว
วางใจบุคลิกภาพของผูเยาวในครอบครัวอยูในสภาพของการขาดความไววางใจ อาจนําไปสูภาวะ
ของการเปนคนกาวราว เก็บกดหรือมีปมดอย

8) ตองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน การใหกําลังใจก็คือ การใหพลังแกสมาชิกในครอบ
ครัว ใหดาํเนนิชวีติไปอยางมคีวามสขุ การใหกาํลังใจอาจเปนคาํพดูและทาทางทีใ่หการสนบัสนนุ ชม
เชยเมื่อทําส่ิงที่ถูกตอง แนะแนวทางในการหาทางออกเมื่อมีปญหา ไมกลาวโทษวาเปนความผิด

9) ตองใหอภัยกันและกัน สมาชิกในครอบครัวอยูดวยกันหลายคนตองมีการกระทบ
กระทั่งกันบางไมมากก็นอย ถามีความรักอยูก็อภัยกันไดยกโทษให ในครอบครัวที่มีบุตรประพฤติ
ผิด บิดามารดาก็ไมควรจดจําความผิดนั้นแลวนําไปตอวาบุตรในโอกาสตอ ๆ ไป เพราะเมื่อบุตรได
รับฟงความผิดของตนอยูเสมอ ก็จะเกิดความโกรธ ความไมสบายใจและอาจนึกไปวาบิดามารดา
ไมรักตน

10) ตองรูจักส่ือสารในครอบครัว การสื่อสารในครอบครัวควรจะใชปยวาจาระหวาง
สามีภรรยา บิดามารดากับบุตร การสื่อสารอาจจะมีทั้งรูปแบบที่ใชภาษาและภาษาทาทางภาษาพูด
การเขียน ฯลฯ การตําหนิกันก็ทําไดแตควรเปนคําตําหนิที่ใชถอยคําที่นาฟง

11) ตองใชเวลาดวยกันอยางมีคุณคาและคุณภาพ สมาชิกในครอบครัวควรหาเวลาอยู
ดวยกัน ถามไถสารทุกขสุกดิบระหวางกัน ชวยกันแกปญหาตาง ๆ ที่มี มีกิจกรรมรวมกัน เชน ไป
เที่ยวทางไกล ไปเที่ยวสวนสาธารณะ รับประทานอาหารพิเศษรวมกัน ไปเยี่ยมญาติ เปนตน
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12) ตองมีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของสมาชิกในครอบครัว สภาวะของ
ครอบครัวและสภาวะของสมาชิกมิไดอยูนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตัวอยางเชน ครอบครัวมี
สมาชิกเปนบุตรที่เกิดใหมเปนทารก ก็จะเติบโตและมีพัฒนาการตามวัยอันเหมาะสมบิดามารดา
จะตองปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของบุตร ตัวของบิดามารดาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
วัย ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจะตองตระหนักในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนี้ และปรับตัวตามความ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ในฐานะที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวในฐานะที่จะตองสัมพันธกับความ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัยดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจะตองตระหนักในเรื่องความเปลี่ยนแปลงไปและ
ปรับตัวในฐานะที่จะตองสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของคนอื่น

13) ตองรูจักภาระหนาที่ในครอบครัว และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การอยูรวมกัน
ในครอบครวัตางคนตางมบีทบาทและหนาที ่ ทัง้บทบาทหนาทีต่อตนเองและตอสมาชกิในครอบครวั ซ่ึง
บทบาทและหนาทีเ่หลานีเ้กดิจากความคาดหวงัของตนเอง และความคาดหวงัของแตละคนในครอบครวั
ดงันัน้สมาชิกในครอบครัวจะตองตกลงกันใหดีวาเรื่องตาง ๆ ที่จะบริหารครอบครัวใหเปนปกติสุข
นั้นเปนเรื่องของใครในสัดสวนอยางใด รวมกันอยางไร

14)   มคีวามใกลชิดทางการสมัผัส เชน การกอดกนั โอบกนั เกีย่วแขนหรอืหอมแกมกัน
ในครอบครัวเปนการแสดงความรักความอบอุนธรรมชาติของคน แตการแสดงออกควรกระทํากัน
ในครอบครัวระหวางคนใกลชิดและแสดงความใกลชิดจริง ๆ เชน เมื่อมีบุตรเล็ก ๆ เปนทารก บิดา
มารดาก็ควรเอาเขามากอด มาจูบ เพื่อแสดงความรักและใหความอบอุน เละเพิ่มความมั่นใจใหแก
บุตร แตเมื่อบุตรโตขึ้นก็อาจจะหางไป

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
ยิ่งยง    ยุทธศักดิ์  ( 2539 : ง) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมทางสังคมของเด็กที่มีลักษณะ

ครอบครัวและสัมพันธภาพในครอบครัวตางกัน พบวา เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพ
ในครอบครัวมีพฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงค มากกวาเด็กในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไมดี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

โสภาพรรณ   เวียงเพิ่ม (2541 : ง) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางอัตมโนทัศน
เจตคติตอบทบาททางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัวกับบทบาททางเพศของนักเรียนวัยรุนใน
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวาอัตมโนทัศนเจตคติตอบทบาททางเพศ และสัมพันธภาพ
ในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับบทบาททางเพศ
         โบวเกอร (Bougers 1993 : 40, อางถึงใน อมราวดี ณ อุบล 2544 : 87) ไดศึกษาความ
สัมพันธในครอบครัวกับความซึมเศราของวัยรุนและปญหาในดานอารมณของวัยรุน พบวาความ
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สัมพันธในครอบครัวมีความสําคัญตอระดับอารมณของวัยรุนและครอบครัวที่มีลักษณแยกกันอยู
หรืออยูดวยกันและยังมีผลตอการปรับตัวของวัยรุนในระยะเติบโตตอไปดวย

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยใหความหมายของสัมพันธภาพกับ
สมาชิกในครอบครัว ไววาเปนความคิดเห็นหรือความรูสึกของหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีตอสมาชิก
ที่อาศัยอยูในบานเดียวกัน ไมวาจะเปน สามี บิดา มารดา หรือญาติพี่นอง รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่
อยูรวมบานเดียวกันกับหญิงวัยรุนตั้งครรภ เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธตอกัน การแสดงความผูกพัน
รักใคร ความเอื้ออาทร  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันจากสมาชิกที่อยูดวยกัน

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคลอยตามเพื่อน

กิติกร  มีทรัพย (2538 : 370) กลาววา เพื่อน คือ ใครสักคนที่สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิด ความหวัง และรับรู (ระบาย) ความอึดอัด ความขัดของใจ และปญหาตาง ๆ ของเขา

พรพิมล  เจียมนาครินทร (2539 : 77) กลาววา เพื่อน มักเปนเพื่อนที่สนิท 1 - 2 คน ที่
สามารถพูดคุยและระบายสิ่งตางๆใหกันและกันฟงได แตบางครั้งอาจมีเพื่อนจากกลุมยอยหลาย
กลุมมารวมกันก็ได

ณัฐวัตร  ลุณหงส (2544 : 14) กลาวไวพอสรุปไดวา เพื่อน (Peer group) ในชวงระยะวัย
รุน คือ บุคคลที่วัยรุนรูสึกเปนสุขปลอดโปรงและสบายในการเลน เที่ยว กิน นอน ทํางาน กับบุคคล
นั้นมากกวาการปฏิบัติกิจดังกลาวรวมกับบุคคลตางวัย วัยรุนจะจงรักภักดี ยอมรับคานิยม ความเชื่อ
ความสนใจของเพื่อนดวยความเต็มใจและสนิทสนมอยางแนนแฟน
             กิติกร  มีทรัพย (2538 : 370) ไดกลาวถึงลักษณะการเขาถึงกลุมเพื่อนของวัยรุน สรุปได
ดังนี้

1. การสมยอมตอกลุม กฎเกณฑ ของกลุมเปนสิ่งสําคัญมากที่ทุกคนตองถือปฏิบัติ
ผูใดไมเหน็ดวยกบักฎเกณฑจะแยกตวัออกไป ทีร่วมกลุมกนัไดนัน้จะตองมคีวามคดิความรูสึกและ
รสนยิมอยางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน

2. เขากลุมโดยถือตนเองวาเดนกวาคนอื่น หมายถึง ความพยายามที่จะใหกลุมรับตน
โดยจะปฏิบัติตนใหเปนที่สนใจของกลุม เพื่อจะไดยอมรับตอไป

3.   เขากลุมโดยความเขาใจกลุม หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเขากับกลุมให
ได
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   4. เขากลุมเพื่อนเพื่อเอาชนะกลุมโดยลักษณะขวางโลก เปนลักษณะการเอาชนะกลุม
หรือตองการนํากลุมไปตามความคิดของตนเอง วัยรุนตอนตนจะมีลักษณะขวางกลุมมากกวาวัยรุน
ตอนปลาย

5.  เขากลุมเพื่อตอตานอํานาจผูใหญ การตอตานอํานาจผูใหญถือไดวาเปนธรรมชาติ
เพื่อแสดงความรูสึกอิสระ เปนตัวของตัวเอง หรือเพื่อความสนุกสนาน บางครั้งนําไปสูความวุนวาย
โดยเฉพาะกลุมวัยรุนตอนตนจะไมฟงเหตุผล ในดานหนึ่งของการตอตานผูใหญของกลุมวัยรุน
ถือวาเปนศักยภาพเพื่อการปรับตัวท่ีดีในสังคม  ถาหากการตอตานนั้นๆ อยูในกรอบของเหตุผล

วยัรุนใหความสาํคญักบัเพือ่นมากโดยเฉพาะในชวงวยัรุนตอนกลาง วยัรุนจะจบักลุมกนั
ไดนานแนนแฟน และผูกพันกับเพื่อนในกลุมมากขึ้น (ศรีเรือน แกวกังวาล  2545  : 335-336) กลุม
ของวัยรุนไมมีเฉพาะเพื่อเพศเดียวกันเทานั้น แตมีเพื่อนตางเพศเขามาสมทบดวย วัยรุนสามารถเขา
กลุมในระยะวัยรุนตอนกลาง จะเขากับกลุมและมีชีวิตทางสังคมที่สนุกสนานไดดีกวาวัยรุนที่ไมมี
พัฒนาการดังกลาวในชวงวัยที่ผานมา วัยรุนเริ่มลดความเอาใจใสกับบุคคลตางวัยไมวาเปนผูใหญ
หรือวัยรุนกวา ระยะนี้จึงเริ่มตนชีวิตกลุมที่แทจริง (gang age) การเปลี่ยนแปลงทางกายอยางรวดเร็ว
และมากมายเปนแรงกระตุนใหวัยรุนรวมกลุม เพราะสามารถรวมสุขรวมทุกขแกไขและเขาใจ
ปญหาของกันและกันไดดีกวาคนตางวัยซ่ึงมีความคับอกคับใจตางกัน กลุมยังสนองความตองการ
ทางสังคมดานตาง ๆ ซ่ึงวัยรุนตองการมากในระยะนี้ เชน การเปนบุคคลสําคัญ การตอตานผูมี
อํานาจ การหนีสภาพนาเบื่อของบาน ฯลฯ เมื่อวัยรุนรวมกลุมวัยรุนจะสรางกฎระเบียบ ภาษา
ประเพณีประจํากลุม เพื่อใชเฉพาะสมาชิกของกลุมเทานั้นและสมาชิกในกลุมทุกคนจําตองประพฤติ
ปฏิบัติตาม มิฉะนั้นแลวอาจหมดสภาพเปนสมาชิก และตองหากลุมใหมตอไปอีก การคบเพื่อนของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภเปนพฤติกรรมสังคมที่สําคัญยิ่งตอจิตใจของวัยรุน แตการคบเพื่อนก็ยอมมีทั้ง
คุณและโทษ เพื่อนอาจเปนผูประคับประคองจิตใจของหญิงวัยรุนตั้งครรภในยามทุกขรอน
ช้ีแนะสิ่งมีประโยชนรวมทั้งการดูแลรักษาครรภของตนเอง เพื่อนทําใหวัยรุนรูสึกวาตางคนตางเปน
เจาชีวิตของกันและกัน แตมุมกลับกัน เพื่อนก็อาจชักนําวัยรุนไปในทางที่ไมเหมาะสม ผูเปนอาชญา
กรรมวัยรุนมากมายในแทบทุกประเทศนั้น เมื่อคนหาสาเหตุก็มักจะพบวาปจจัยหนึ่งเกิดจากเพื่อน
ชักจูง ประวัติวัยรุนตามสถานศึกษาที่เสียคนไปโดยประการตาง ๆ เชน เกเร ติดยาเสพติดนั้น ลวนมี
สาเหตุสําคัญจากการถูกเพื่อนชักจูง เพราะจิตใจวัยรุนนั้นละเอียดออนเปราะบางกับ "การมีเพื่อน
และการไมมีเพื่อน"  ฉะนั้นการรูจักคบเพื่อนที่ดี ที่จะชักจูงเขาไปในทางดี จึงเปนพฤติกรรมที่สําคัญ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

หญิงวัยรุนตั้งครรภที่เขากลุมมีความจงรักภักดีตอกลุม ยอมรับเอาคานิยม ความเชื่อ
ความสนใจของกลุมดวยความเตม็ใจ และสนทิสนมกบัเพือ่นทีร่วมกลุมกนัอยางแนนแฟน การรวมกลุม
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ทําใหหญิงวัยรุนตั้งครรภมีความรูสึกอบอุนใจ กลาแสดงความขัดขืนผูใหญ  ผูทรงอํานาจ ตอตาน
กรณีที่เขาเห็นวาไมถูกตอง การชักนําใหหญิงวัยรุนตั้งครรภรวมกลุมกันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่วัยรุน
ชอบ เปนอุดมคตินั้น ทําไดงายมากกวาวัยอ่ืน ๆ ทั้งหมด การเคลื่อนไหวเรียกรองรัฐธรรมนูญใน
ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 เปนตัวอยางสนับสนุนขอเท็จจริงเหลานี้ ระยะนี้หญิงวัยรุน
ตั้งครรภ ไมตองการแตเพียงรวมกลุมกันเทานั้น แตตองการสรางความผูกพันระหวางสมาชิก
ในกลุมแบบ ผูใหญอีกดวย เพราะหญิงวัยรุนตั้งครรภสํานึกวาตนเริ่มเปนผูใหญแลว ถาหญิงวัยรุน
ตั้งครรภสามารถเขากับเพื่อนรวมกลุมไดดี หญิงวัยรุนตั้งครรภยอมมีความรูสึกวา ผูปกครองและ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเขามีความสําคัญตอตัวเขานอยกวาเพื่อน ถาเปรียบเทียบกับวัยตาง ๆ แลว
วยัรุนเปนระยะทีค่นมคีวามรูสึกตองการผูกพนักบัเพือ่นและกลุมเพือ่นมากกวาวยัอ่ืน (ศรีเรอืน แกวกงัวาล
2545  : 335-336)สอดคลองกับการศึกษาของนุชรดา  โรจนประภาพรรณ (2541 : ง)  พบวาหญงิวยั
รุนตัง้ครรภทีไ่ดรับการยอมรบัจากเพือ่น มีความสัมพันธทางบวกกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การรวมเปนกลุมของหญิงวัยรุนตั้งครรภกับเพื่อนเปนไปโดยธรรมชาติ หญิงวัยรุน
ตั้งครรภเลือกเปนสมาชิกของกลุมใดกลุมหนึ่งโดยไมมีใครตั้งกฎเกณฑไวใหตองทํา เชนเปนกลุมที่
เขาไดกับแนวนิยม แบบบุคลิกภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวตน ทั้งความสนใจ คา
นิยม สติปญญา ความมุงหวังในชีวิต และอ่ืน ๆ บุคคลตางวัยมีอิทธิพลในการเลือกกลุมและจับกลุม
ของหญิงวัยรุนตัง้ครรภไมสูมากนกั จงึกลาวไดวากลุมเพือ่นมคีวามสาํคญัตอชีวติจติใจและอนาคตของ
หญิงวยัรุนตัง้ครรภอยางมากที่สุด ครอบครัวเร่ิมมีอิทธิพลนอยลง ฉะนั้นลักษณะชั่วดีของกลุมจึง
เปนเครื่องชี้ชะตาชีวิตของหญิงวัยรุนตั้งครรภในระยะวัยรุนและระยะผูใหญ ประดุจเดียวกับ
ครอบครัวมีความสําคัญตอการสรางฐานชีวิตของบุคคลในระยะวัยทารกและวัยรุนตอนตน ดังนั้น
ในชวงวัยรุนเปนวัยที่มีพัฒนาการพฤติกรรมทางสังคมอยางเดนชัด  คําวาเพื่อนเริ่มเขามามีบทบาทมี
ความสําคัญตอชีวิตของหญิงวัยรุนตั้งครรภเปนอยางมาก  หญิงวัยรุนตั้งครรภตองการ
การยอมรับจากกลุมเพื่อน  หญิงวัยรุนตั้งครรภจะสนใจพัฒนาตนเองใหเปนที่ดึงดูดใจในหมูเพื่อน
วัยรุนจะไดเรียนรูการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนชวยใหมีความมั่นใจ และฝกความสามารถปรับตัว
ใหเขากับเพื่อนได (โสภัณฑ  นุชนาถ 2542 : 83) ซ่ึงเพื่อนจะมีอิทธิพลตอหญิงวัยรุนตั้งครรภ
มากในดานทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมโดยทั่วไป  หญิงวัยรุนตั้งครรภจะมีพัฒนาการเรียนรู
ในการอยูรวมกับบุคคลที่อยูในวัยใกลเคียงกัน  มีโอกาสแลกเปลี่ยนปญหาเนื่องจากมีประสบการณ
ตาง ๆ รวมกนั  มกีารใหและการรบัและเรยีนรูความแตกตางในเรือ่งบทบาททางเพศ (โยธิน ศนัสนยทุธ
และคณะ 2536, อางถึงใน ระวีวรรณ  คําสม 2542  : 42)
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ณัฐวัตร  ลุณหงส (2544 : 33) กลาววา การคบเพื่อนมีความหมายตอหญิงวัยรุนมาก
วัยรุนจะเห็นวาเพื่อนเปนสิ่งจําเปนจะขาดเสียไมได ทําอะไรทุกอยางตองอาศัยเพื่อน มีเรื่องอะไรมัก
จะเลาใหเพื่อนฟง หรือขอความเห็นคําปรึกษา จะปรับทุกขรอนของตนกับเพื่อนมากกวาบิดามารดา
หรือผูปกครอง ทั้งนี้วัยรุนคิดวาผูใหญไมเขาใจตนเองหรือพูดกันไมรูเร่ือง วัยรุนทั่วไปจะผูกพันกับ
กลุมเพื่อน และปรากฏอยูเสมอวาการรวมกลุมมคีวามสาํคญัตอการแสดงออกทางพฤตกิรรมของหญงิวยั
รุนนี้ ดังนั้นก็เชนเดียวกัน หากหญิงวัยรุนตั้งครรภไปรวมกับเพื่อนกลุมที่ไมดี อาจนําไปในทางที่
เสื่อมเสีย แมหญิงวัยรุนตั้งครรภบางคนจะไมอยากทําส่ิงที่ไมดีเลย แตเมื่อไดฟงคําสบประมาทจาก
เพื่อน หรือกลัวเพื่อนจะโกรธหรือไมยอมรับเขากลุมก็อาจทําส่ิงที่ไมดีนั้นได

จะเห็นไดวาหญิงวัยรุนตั้งครรภ ซ่ึงก็อยูในชวงวัยรุนที่กลาวขางตนก็จะใหความสําคัญ
กับสัมพันธภาพกับเพื่อนมากเชนกัน จึงมีความไมเขาใจกันในเรื่องวัฒนธรรม  คานิยม  พฤติกรรม
และประสบการณหลายๆ  อยางในการดําเนินชีวิตของหญิงวัยรุนตั้งครรภ  ทําใหสัมพันธภาพของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภกับบิดามารดาลดลง ไมแนนแฟนเทากับวัยเด็ก จากการแยกตัวออกมา จากความ
ผูกพันในครอบครัว  เพื่อนไมเพียงแตจะชวยชดเชยการปรับตัวทางดานรางกายและจิตใจ  แตยังเปน
แหลงของความเขาใจและใหกาํลังใจทีด่ตีอเขา  เปนเสมอืนตวัแบบซึง่กนัและกนัในการทีจ่ะประสบ
ความสําเร็จในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (สุชา จันทรเอม 2542 : 238)

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการคลอยตามเพื่อน
        สุพจน จักขุทิพย (2521 : ง) ศึกษาปจจัยบางประการที่มีผลตอการประพฤติตนไม
เหมาะสม แกสภาพนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา สาเหตแุหงการ
คบเพือ่น คือ การยอมรับเพื่อนในทางเสื่อมเสียมีสวนอยางมากตอการที่นักเรียนประพฤติตนไม
เหมาะสมแกสภาพความเขาใจในเรื่องกฎหมายควบคุมความประพฤติ สวนมากจะมาจากครอบครัว
ที่มีปญหา

วาสนา วราภักต (2524 : ง) ศึกษาจริยธรรมทางสิ่งแวดลอมของนักเรียนใน
กรุงเทพมหานคร พบวา เมื่อเด็กยางเขาสูวัยเรียน  อิทธิพลทางบานที่เคยไดรับจากบิดามารดาหรือผู
ปกครองจะลดลง วัยรุนจะเรียนรูจากสังคมและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน และประสบการณจากเพื่อน
มากกวา วัยรุน จงึมโีอกาสเรยีนรูและไดรับการปลกูฝงจรยิธรรมทางสิง่แวดลอมโดยตรงจากสงัคม  กา
รอบรมสัง่สอนระเบียบขอบังคับจากทางโรงเรียนและจากการคบหากับเพื่อน ๆ ซ่ึงมีประสบการณ
และมาจากสิ่งแวดลอมที่ตางกัน

นชุรดา โรจนประภาพรรณ (2541 : ง)  ศกึษาวจิยัเร่ืองความสมัพนัธระหวางสมัพนัธภาพ
ในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา กับการรูสึกมคีุณคาในตนเองของวัยรุนตอนตนศึกษา
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ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ผลการวิจัย
พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวและการไดรับการยอมรับจากเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ณิฐินันท  วิชัยรัมย (2545 : ง) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศ
สัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พบวา การคลอยตามกลุมเพื่อนอยูในระดับนอย
อีกทั้ง การคลอยตามกลุมเพื่อนและความสัมพันธภายในครอบครัว สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 54.0

จากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ สามารถสรปุไดวาการคลอยตามเพือ่น  ไดแก การ
ความคดิเหน็ของหญงิวยัรุนตัง้ครรภเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอนัเกดิจากอทิธิพลของเพือ่น ซ่ึง
ทาํใหมพีฤตกิรรมการแสดงออกในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองขณะตั้งครรภเหมอืนหรอืคลายกบั
เพือ่นทีต่นเองคบอยูดวยในขณะนัน้

5.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการไดรับขอมูลขาวสาร

ขอมูลขาวสารถือไดวาเปนสิ่งที่สําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจ ในการกระทํากิจกรรม
ตาง ๆ ของมนุษย ความตองการขอมูลขาวสารจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นตองการขอมูลที่ใชในการ
ตัดสินใจหรือไมแนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บุคคลจะไมรับขอมูลขาวสารทุกอยางที่ผานเขามาสูตน
ทั้งหมด แตจะเลือกรับรูเพียงบางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตนเอง แรงผลักดันที่ทําใหบุคคลหนึ่ง
ไดมีการเลือกรับขอมูลขาวสารนั้นเกิดจากคุณสมบัติพื้นฐานของผูรับสารในดานตาง ๆ ไดแก

1. องคประกอบทางดานจิตใจ เชน กระบวนการเลือกรับขอมูลขาวสาร การเลือกรับรู
ตามทัศนคติ และประสบการณเดิมของตน

2. องคประกอบทางดานสังคม สภาพแวดลอม เชน ครอบครัว วัฒนธรรม ประเพณี
ลักษณะทางประชากร ไดแก อายุ เพศ ภูมิลําเนา การศึกษาตลอดจนสภาพทางสังคม

แม็คคอมบส และ เบ็คเคอร (Mccombs and Becker 1979, อางถึงใน สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, กองสุขศึกษา 2542 : 5-6) ไดใหความเห็นวา บุคคลจะเปดรับขอมูลขาวสาร
เพื่อตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ

1. เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและการ
สังเกตสิ่งตาง ๆ รอบตัวจากสื่อ  เพื่อจะไดรูทันเหตุการณทันสมัย และรูวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่ควรรู
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2. เพื่อตองการชวยในการตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การรับขอมูลขาวสารทําใหบุคคลสามารถกําหนดความเห็นของตนตอ
สภาวะหรือเหตุการณตาง ๆ รอบตัวได

3.    เพื่อการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน ทําให
บุคคลมีขอมูลที่จะนําไปใชในการพูดคุยกับผูอ่ืนได

4.  เพื่อความตองการการมีสวนรวม (Participation) เพื่อรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณ
ความเปนไปตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและรอบ ๆ ตัว

ในการเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน ผูรับสารอาจเปดรับสารโดยผานกระบวน
การในการเลือกรับขอมูลขาวสารโดยผานกระบวนการในการเลือกรับขาว ซ่ึงมีขั้นตอนตางๆ
ประกอบดวย (Klapper 1960, อางถึงใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองสุขศึกษา 2542 :
7-8)

1. การเลือกรับหรือการเลือกใช (Selective Exposure) ซ่ึงบุคคลจะเลือกเปดรับขอมูล
ขาวสารจากแหลงตาง ๆ ตามความสนใจ และความตองการของตนเพื่อนํามาแกไขปญหาและ
เปนขอมูล เพื่อสนองความตองการของตนเอง

2. การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปดรับขอมูล
ขาวสารที่สอดคลองและเขากันไดกับทัศนคติ และความเชื่อที่มีอยูเดิมของบุคคลนั้น ๆ แลวในขณะ
เดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับขอมูลขาวสารที่ขัดตอทัศนคติ หรือความคิดดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะ
การไดรับขอมูลขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูสึกของเขา จะทําใหบุคคลเกิดความไมพึงพอใจ
และสับสนได

3. การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Selective Interpretation)
เมื่อบุคคลเปดรับขอมูลขาวสารจากแหลงใดแหลงหนึ่งของแตละคน ผูรับสารจะมีการตีความหมาย
ของขอมูลขาวสารที่ไดรับตามความเขาใจของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ
ความตองการ และแรงจูงใจของตนในขณะนั้นดวย

4. การเลือกจํา (Selective Retention) หลังจากบุคคลเลือกใหความสนใจ เลือกรับรู และ
ตีความขอมูลขาวสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อของตนแลว บุคคลยังเลือก
จดจําเนื้อหาสารระของสารในสวนที่ตองการจําเขาไวเปนประสบการณ ในขณะเดียวกันก็มักจะลืม
ขาวสารที่ไมตรงกับความสนใจของตนเอง

การเผยแพรขอมูลขาวสารเปนกระบวนการถายทอดความรู ขอมูลขาวสารไปยังกลุม
เปาหมายตาง ๆ ผาน “ส่ือ” ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการถายทอดขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ ให
ถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ส่ือจะทําใหกลุมเปาหมายมีความรูสึกวา ตนเองมีสวนรวม
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(Perception) หรือสรางประสบการณใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย การมีสวนรวมและการสราง
ประสบการณใหกับกลุมเปาหมายหรือกลุมผูรับขอมูลขาวสาร ซ่ึงผูรับจะไดรับขอมูลขาวสารมาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับ การจัดส่ือประเภทตางๆใหกับผูรับขอมูลขาวสาร ในกระบวนการการจัด
ประสบการณเรียนรูตาง ๆ

เบอรโล (Berlo’s model 1993, อางถึงใน ณรงค สมพงษ 2535 : 20-24) ไดเสนอรูปแบบ
ของการสื่อสารวาประกอบไปดวย แหลงขาวสาร (Source) ขอมูลขาวสาร (Massage) ชองทางของ
ขาวสาร (Channel) และผูรับขอมูลขาวสาร (Receiver) ซ่ึงนิยมเรียกวา แบบจําลอง SMCR พอสรุป
ไดองคประกอบ 5 องคประกอบ ดังนี้

1. แหลงขาวสาร (Source) คือ บุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลขาวสาร ซ่ึงอาจเปน
เพียงบุคคลเพียงคนเดียว หรือคณะบุคคล หรือองคการ เชน สถานีวิทยุ โทรทัศน สํานักงานหนังส่ือ
พิมพ หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่สาธารณสุข โดยแหลงขาวสารจะตองเขารหัส (Encode) เสียกอน
เชน การเขียนขอความลงบนกระดาษ หรือแปลงออกมาเปนภาพ ผูรับขอมูลขาวสารที่ปลายทาง
จะถอดรหัส (Decode) ออกมา โดยผูสงสารกับผูรับสารตองมีการปรับเขาหากัน หรือมีความรวมมือ
กันอยู ยิ่งมีความรวมมือมาก การสื่อสารก็จะยิ่งไดผลดียิ่งขึ้น

2. ขอมูลขาวสาร (Message) เปนเนื้อหาสาระที่สงออกไปจากผูสง ซ่ึงอาจเปนความ
คิดหรือเร่ืองราวของเรื่องที่จะสงไปตามสื่อ เชน คําพูด หรือขอเขียน รูปภาพที่วาดขึ้น ซ่ึงเนื้อหา
สาระแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 1) สัญลักษณของสาร เชน คํา วลี หรือประโยค 2) เนื้อหาของสาร
เชน ขอมูลตาง ๆ บทสรุป ความคิดเห็นตาง ๆ การเลือก 3) การจัดลําดับขอมูลขาวสารและการ
วิเคราะหเนื้อหาขาวสาร

3. ชองทาง (Channel) คือ ตัวกลางหรือพาหะที่จะนําสารไปยังผูรับไมวาจะเปนการ
ส่ือสารประเภทใด ขอมูลขาวสารจะตองถูกผานไปตามชองทางสื่อ ในการสื่อสาร แบงเปน 3
ลักษณะ คือ

3.1 วิธีการลงรหัสและถอดรหัสขอมูลขาวสาร (Encoding and Decoding) เชน
การถายทอดขอมูลขาวสารเปนภาพหรือเสียง เปนตน

3.2 พาหะทีน่าํขอมลูขาวสาร เชน แผนกระดาษทีม่ภีาพหรอืมวนเทปทีบ่นัทกึเสยีงไว
เปนตน

3.3 ตัวที่นําพาหะนั้นไป เชนอากาศที่พาคล่ืนเสียงเขาไปกระทบกับหูผูฟง หรือ
แสงที่สะทอนภาพมาเขาตาคนดู เปนตน

การสงผานขอมูลขาวสารไปตามชองทางหรือส่ือนั้น ไมจําเปนตองผานเพียงชอง
ทางเดียว แตอาจสงไปมากกวา 2 ชองทางพรอม ๆ กันไปก็ได
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4. ผูรับสาร (Receiver or Destination) เปนบุคคลที่เปนจุดหมายปลายทางของขอมูล
ขาวสารที่สงออกไป โดยผูรับสารจะรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อท่ีสงไปดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ
การไดเห็น ไดยิน ไดกล่ิน ล้ิมรส และการสัมผัส แลวถอดรหัสไปตีความ แตมีขอยกเวนในบางกรณี
ผูรับขอมูลขาวสารอาจไมไดถอดรหัสสารเอง แตอาศัยคนอื่นถอดรหัสให เชน ใหคนอานหนังส่ือ
ใหฟง

ในกระบวนการสื่อสารนั้น ตองกระทําโดยมีจุดมุงหมายวา จะสื่อสารใหผูรับสาร
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพราะหากการทําไปโดยขาดจุดมุงหมาย การสื่อสารนั้นก็จะไม
สมบูรณ

5. ผลของการสื่อสาร (Effect) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือขอแตกตางซึ่งเกิดขึ้นกับ
บุคคลหรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากขอมูลขาวสาร (Message) ที่ไดรับผลของการสื่อสารนี้ แบงได
หลายระดับ คือ

5.1 ระดับจุลภาค (Micro Individual Level) เปนการศึกษาเฉพาะตัวบุคคลเกี่ยวกับ
ความรู ทัศนคติ และทักษะความชํานาญ

5.2 ระดับมหภาค (Macro-Societal Level) เปนการศึกษาผลของการสื่อสารที่มีตอ
สังคม สวนรวมและการพัฒนาประเทศ

5.3 ระดับระหวางบุคคล (Interpersonal Level) เปนการศึกษาผลของการสื่อสาร
ระหวางคน 2 คน หรือ 2 กลุม

การทีผ่ลของการสือ่สารจะไดรับความสาํเรจ็เพยีงใด ขึน้อยูกบัหลายองคประกอบใน
กระบวนการสื่อสารจะเปนตัวกําหนด และเพื่อใหทราบผลของการสื่อสารดังกลาว ผูสงสารจําเปน
ตองวัดและประเมินปฏิกิริยาสนองตอบจากผูรับสารในระดับจุลภาค การวัดและประเมินผล
สามารถสงัเกตได ชัดเจนจากทาทาง ภาษาและการสอนแบบใกลชิด แตในระดับมหภาคจะสังเกต
ไดยาก เพราะมีความซับซอนมากกวาการศึกษา ปฏิกิริยาตอบสนอง นับวามีความสําคัญอยางมาก
ในการสื่อสาร

ความสําคัญของการสื่อสารเพื่อการสาธารณสุข (เฉลิม วรวิทย 2542 : 545-546) ทั้งนี้
ประกอบดวย

1) การสือ่สารทีต่องการใหไปถงึประชาชนจาํนวนมากไดโดยรวดเรว็ ซ่ึงเปนประโยชน
แกการปองกันโรค การแกปญหาเฉพาะหนา การสรางแนวคิดหรือคานิยมทางสุขภาพ และ
การพัฒนาสุขภาพทางอนามัยของประชาชนเพื่อใหทันความตองการทั้งในยามฉุกเฉิน เรงรีบ และ
ภาวะปกติ
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2) การสื่อสารที่ไปถึงประชาชนจํานวนมาก ที่มีความตองการตางกันไดในระยะเวลา
เดียวกันเพื่อใหไดความรู และขอมูลขาวสารที่บุคคลอาจเลือกใชประโยชนตามความตองการหรือ
เลือกใชไดทันทีเมื่อตองการ

3) การควบคุมคุณภาพของสาร และควบคุมเนื้อหาของสารใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ โดยการใชบุคคลที่มีความรูความชํานาญการใกลเคียงกันเปนผู
ผลิตสาร และการเผยแพรใหบุคลากรสาธารณสุขติดตามการสื่อสารกับมวลชนของกันและกันได

4) การสรางความสัมพันธระหวางผูรับผิดชอบงานสาธารณสุขกับประชาชนทั่วไป
และชวยใหประชาชนไดรับสารทางวิชาการ และขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขจากบุคคลที่มี
ความรูความชํานาญการ ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนนอยหรืออยูหางไกลไดอยางเทาเทียมกัน

5) การชวยใหประชาชนมีโอกาสตอความรูโดยทั่วถึงกัน ทั้งทางวิชาการและขอมูล
ขาวสารสาธารณสุขเชนที่เกี่ยวกับปญหา และพัฒนาการของสังคมทั่วไปไดอยางทันสมัย และ
กวางขวางทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และระหวางประเทศ ดวยขอมูลขาวสารที่เราประสาท
รับไดหลายทางที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งสามารถถายทอดภาพที่มีเสียงและการเคลื่อนไหวเหมือน
ธรรมชาติหรือความเปนจริงได

6) การใหหลักฐานถาวรของสารที่จะเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา การทบทวน
เพื่อความจําหรือความเขาใจ การตรวจสอบความถูกตองหรือพิจารณาใหม การวิเคราะหเปรียบ
เทียบ ตลอดจนการนําสารเดิมมาใชซํ้าในการสื่อสารกับกลุมตอๆไป หรือใชซํ้าเพื่อสรางความคุน
เคยและความยอมรับขึ้นในผูรับสาร

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 29-21) ไดแยก
ประเภทของสื่อที่ใชซ่ึงมีอยูไว พอสรุปได 5 ประเภท ดังนี้

1. ส่ือบุคคล โดยส่ือบุคคลมีความสําคัญอยางยิ่ง และเปนแกนหลักที่จะนํานวกรรม
ตาง ๆ ไปสื่อยังกลุมเปาหมาย จากผลการวิจัยหลายเรื่องระบุวา ส่ือบุคคลจะมีอิทธิพลที่จะทําให
กลุมเปาหมายยอมรับความคิดและแนวทางการปฏิบัติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกวา
ส่ืออ่ืน  โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือบุคคลในงานสาธารณสุข

2. ส่ือมวลชน ซ่ึงมีผลตอความคิดและพฤติกรรมมนุษยในสังคมทุกแหง สามารถสง
ขอมูลขาวสารถึงกันโดยผานสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร เปนตน

3. ส่ือเฉพาะกิจ การสื่อสารกลุมนี้จะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของแตละโครงการวา
ตองกระตุนความคิด หรือตองการใหความรูความเขาใจ หรือถึงขั้นใหผูรับสารยอมรับส่ิงใหม
เมื่อทราบจุดมุงหมายแลวจึงสามารถนํากลยุทธวิธีการของการสื่อสารได ซ่ึงจะตองเกี่ยวของกับ
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ตวัแปรในเนือ้หาของสาร ผูรับสาร และงบประมาณ เชน หอกระจายขาวประจาํหมูบาน เสียงตามสาย
หนวยเคล่ือนที่ และ การจัดนิทรรศการ เปนตน

4. ส่ือส่ิงพิมพ เปนสื่อในการเผยแพรประชาสัมพันธที่หนวยงานผูผลิตและผูเผยแพร
ไปสูกลุมเปาหมาย ดวยวตัถุประสงคในการผลติรูปแบบของสิง่ตพีมิพทีแ่ตกตางกนัออกไป มุงสราง
ความเลื่อมใสศรัทธาหรือความเขาใจอันดีในหนวยงานผูผลิต โดยสามารถใหเนื้อหาสาระ ความรู
ขอมลูขาวสารอยางตอเนือ่ง เนือ้หาทีม่คีวามหลากหลายเพยีงพอทีจ่ะใชบรรจเุนือ้หาสาระของขอความ
หรือภาพตาง ๆ ไดตามความมุงหมายของการเผยแพรประชาสัมพันธ แตมีขอจํากัด คือ ใชไดเฉพาะ
กลุมที่อานออกเขียนไดเทานั้น ตัวอยางสื่อส่ิงพิมพ ไดแก โปสเตอร เอกสารแผนพับ แผนปลิว

5. ส่ือโสตทัศน เปนสื่อที่สามารถรับไดทั้งภาพและเสียง โดยปกติแบงออกเปน 2
ประเภท คือ ส่ือวัสดุ และส่ืออุปกรณ ส่ือโสตทัศนที่นิยมใชเปนสื่อในการเผยแพรประชาสัมพันธ
ไดแก สไลด หุนจาํลอง เทปบนัทกึเสยีง เทปบนัทกึภาพ เปนตน ทัง้นี ้ ศริิวทิย หล่ิมโตประเสรฐิ
(2534 : 8) พบวา การไดรับขอมูลขาวสารและคําแนะนําจากแหลงตาง ๆ หมายถึง ผลคูณของ
คะแนนรวมของ เนื้อหาของขอมูล กับจํานวนแหลงของขอมูลขาวสารที่ไดรับ และจําแนกแหลง
ขอมูลขาวสารออกเปน เครือญาติ เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข และส่ือ
มวลชน

การไดรับขาวสารขอมูลของหญิงวัยรุนตั้งครรภ มีกระบวนการเลือกรับรูขอมูลขาวสาร
ที่แตกตางกันไปตามประสบการณ ตามความตองการ ความเชื่อและทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด
ที่ไมเหมือนกัน ฯลฯ แตโดยท่ัวไปในการไดรับขอมูลขาวสารของหญิงวัยรุนตั้งครรภ มักจะเลือก
สนับสนุนความคิดเดิมของตนเอง การแสวงหาขอมูลขาวสารหรือการเลือกรับขอมูลขาวสารนั้น
นอกจากจะสนับสนุนทัศนคติหรือความคิด ความเขาใจที่มีอยูเดิมแลว ยังเปนการแสวงหาเพื่อนํามา
ใชประโยชนในทางอื่นๆ เชน เพื่อใหมีความรูในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเมื่อตั้งครรภ  ใชเปน
แนวทางในการตัดสินใจเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นทั้งนี้รวมถึงการตอบสนองความสนใจสวนบุคคล
และเพื่อความบันเทิงใจดวย (โชคชัย  ดลเสมอ 2532 : 40)

เฉลิม  วรวิทย  (2542 : 545-546) กลาววา การสื่อสารตัวตอตัวมีผลกระทบตอเจตคติเห็น
ไดชัดเจนกวาการสื่อสารมวลชน  ทั้งนี้อาจกลาวไดวา การรับขอมูลขาวสารออกเปน เครือญาติ
เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข เปนการสื่อสารแบบตัวตอตัว มีผลตอเจตคต ิ ซ่ึงจะทําใหมี
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ไดดีกวาจากสื่อมวลชน ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพในของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ที่อยูในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจิตใจ
นั้น (สมบัติ  พึ่งเกษม 2544 : 16) หากตองการที่จะสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุนใหอยูในภาวะสุขภาพที่เปนในทางบวก กลาวคือ มุงหวังที่จะ
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พัฒนาหญิงวัยรุนตั้งครรภใหมีระดับการดูแลรักษาสุขภาพใหดียิ่งขึ้นตอเนื่องและยั่งยืน จําเปนตอง
เร่ิมที่การไดรับขอมูลขาวสารในดานสุขภาพที่ถูกตอง เนื่องจากขอมูลขาวสารจะเปนตัวกระตุนให
หญิงตั้งครรภไดคิดดวยเหตุผลมีแนวทางในการปฏิบัติและพิสูจนขอเท็จจริงได สามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตนเองและนําไปทดลองปฏิบัติในการดูแลรักษาครรภ

การใหขอมูลขาวสารผานทางสื่อมวลชนหรือการเตือนจากบุคคลที่รักหรือนับถือ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ เชน สามี บิดา มารดา ถือไดวาเปนสิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติ (Cues to
Action) ภายนอกหรือเปนสิ่งกระตุนภายนอก (External cues) อันไดแก การรณรงคใหคําแนะนํา
ดานสุขภาพทางสื่อ คําแนะนําจากบุคคลอื่น การไดรับเอกสารใบปลิวแนะนําจากเจาหนาที่ การนัด
ตรวจของแพทยหรือทันตแพทย การเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน การอานบทความ
ในหนังสือพิมพหรือวารสาร (สมบัติ  พึ่งเกษม 2544 : 22-23) ซ่ึงจะเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติไดในการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ นอกจากนี้ ศิริวิทย  หล่ิมโต
ประเสริฐ (2534 : 8) พบวา การไดรับขอมูลขาวสารและคําแนะนําตางๆ มีความสัมพันธในทิศทาง
บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสํานักงานสถิติแหงชาติ (2539 : 41-42) พบวา หญิงตั้งครรภสวน
ใหญตองการขอมูลขาวสารจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะขาวสารของทางราชการ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการไดรับขอมูลขาวสาร
ศิริวิทย  หล่ิมโตประเสริฐ (2534 : 82) พบวาการไดรับขอมูลขาวสารและคําแนะนําของ

หญิงวัยรุนตั้งครรภสวนใหญ ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่สาธารณสุข และญาติรองลงมาไดรับ
จากเพื่อนบาน และสื่อมวลชนตาง ๆ ตามลําดับ โดยจะไดรับขอมูลดานโภชนาการมากที่สุด ถึง
รอยละ 90.7

สุทธินิจ  หุณฑสาร (2539) พบวา ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และ
การไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด  เปนปจจัยรวมดานสังคมจิตวิทยา และเปนปจจัยดานชักนํา
ใหเกิดการปฏิบัติดูแลสุขภาพได รอยละ 48.40 และ 17.20 ตามลําดับ
 จินตนา  พรมลาย (2541) พบวา  ปจจัยดานขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ มีสวนชวยใน
การชักนําใหปฏิบัติการดูแลสุขภาพรวมกับปจจัยดานความรูและการรับรู  ในการทํานายพฤติกรรม
ดานการรับประทานอาหารไดดีที่สุด รอยละ 40.7 รองลงมาเปนการออกกําลังกาย รอยละ 33

จากการศึกษางานวิจัย พบวา ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ และ
การไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด  เปนปจจัยรวมดานสังคมจิตวิทยา และเปนปจจัยดานชักนํา
ใหเกิดการปฏิบัติดูแลสุขภาพได รอยละ 48.40 และ 17.20 ตามลําดับ (สุทธินิจ  หุณฑสาร 2539 :
บทคัดยอ) เชนเดียวกับ จินตนา  พรมลาย (2541 : บทคัดยอ) พบวา  ปจจัยดานขอมูลขาวสารจาก
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ส่ือตาง ๆ มีสวนชวยในการชักนําใหปฏิบัติการดูแลสุขภาพรวมกับปจจัยดานความรูและการรับรู
ในการทํานายพฤติกรรมดานการรับประทานอาหารไดดีที่สุด  รองลงมาเปนการออกกําลังกาย
การไดรับขอมูลขาวสารทางดานการอนามัยเจริญพันธุ เพราะมีสวนชวยกระตุน สงเสริมชวยเหลือ
ใหเกิดการปฏิบัติ หรือเกิดพฤติกรรมในทางที่ดีหรือไมดีได จากการศึกษาความรักใครผูกพัน
ระหวางมารดาและทารก กับความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเอง ในมารดาครรภแรก
หลังคลอดปกติ และการไดรับการชวยเหลือจากสามี และบุคคลในครอบครัวที่ดี จะสงผลใหมารดา
หลังคลอด มีความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเองไดดี ทําใหมีความมั่นคงในอารมณ
ลดความเครียดอันจะนําไปสูภาวะสงผลใหมีการปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลตนเองไดดี และนําไปสู
การดูแลรักษาสุภาพรูสึกวาตนสามารถที่จะควบคุมสถานการณและสิ่งแวดลอมตาง ๆ

สรุปไดวา หากหญิงวัยรุนตั้งครรภไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ที่เหมาะสมถูกตอง
จะชวยเพิ่มแนวทางหรือวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพขณะตั้งครรภของตนเอง ไดอยางถูก
ตอง เหมาะสมเชนกนั อีกทัง้ยงัเปนแนวทางทีช่วยในการตดัสินใจทีจ่ะเลือกปฏิบตักิารดแูลครรภและ
เปนตวักระตุน ในการปฏิบัติดูแลรักษาครรภและสุขภาพของตนเอง ดังนั้น หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มี
การไดรับขอมูลขาวสารตางกัน จึงนาจะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตางกัน ทั้งนี้การไดรับ
คําแนะนํา คําชี้แจง หรือไดรับความรูจากสื่อตาง ๆ โดยจะจําแนกตามแหลงขอมูลขาวสารออกเปน
เครอืญาต ิ เพือ่นบาน เจาหนาทีส่าธารณสขุ และส่ือมวลชน ทีเ่กีย่วกบัการดแูลสุขภาพของตนเอง
ในขณะตัง้ครรภ เชน การสงเสริมโภชนาการ การปองกันภาวะเสี่ยง เปนตน

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัว
กับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

อายุ
การตั้งครรภที่เหมาะสมตองมีภาวะรางกายสมบูรณ โดยเฉพาะอายุที่พรอมกับตอการ มี

บุตรที่เหมาะสม คือชวงอายุ 20-30 ป ทั้งนี้นอกจากจะมีความพรอมทางดานรางกายแลวดาน
วุฒิทางอารมณก็จะมีอยางเพียงพอเหมาะสม ในการรับภาระการเปนครอบครัวตอการดูแลรักษา 
สุขภาพตนเองขณะตัง้ครรภ ไดด ี  ทัง้นีพ้บวาทารกทีเ่กดิจากหญงิวยัรุนตัง้ครรภทีม่อีายนุอยกวา 20 ป
จะเสียชีวิตกอนอายุ 1 ป เปนสัดสวนสูงถึง 1-105 เทา (มยุรี  นกยูงทอง 2540 : 7-9) ซ่ึงมีผูศึกษาไว
ดังนี้

ดวงรัตน มีประเสริฐ (2546 : ง) พบวา จากการทดสอบสมมติฐานพบวานักเรียนที่มี
อายุตางกัน มีสุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับความสัมพันธ
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ระหวางสมาชิกในครอบครัว พบวาความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวทั้ง 4 ดาน มีความ
แตกตางกัน เมื่อทดสอบเปนรายดานระหวางกลุมยอยพบดังนี้ ความสัมพันธระหวางบิดากับมารดา
ที่ดีจะทําใหนักเรียนมีสุขภาพจิตดีกวาครอบครัวของนักเรียนที่บิดามารดามีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง และพบวาในความสัมพันธระหวางพี่นองหรือสมาชิกคนอื่นกับนักเรียนที่มี 
ความสัมพันธที่ดี จะมีสุขภาพจิตดีกวานักเรียนที่มีความสัมพันธกับพี่นองหรือสมาชิกคนอื่น
ในครอบครัวอยูในระดับปานกลางและระดับไมดี

สําหรับในตางประเทศนั้น ซัคเกอรแมนและวินสมอร (Suckemann & Winsmore 
1979 : 74, อางถึงใน ยุภาวดี  คําหอมกุล 2544 : 41) ไดศึกษาทัศนคติของมารดาวัยรุนตอบทบาท
การเปนมารดา ไดศึกษาในมารดาวัยรุนจํานวน 55 คน พบวามารดาวัยรุนจะมีความรูสึกไมมั่นคง
ตอบทบาทการเปนมารดา รูสึกเบือ่หนายในการเลีย้งด ู เพราะไมทราบวาทารกตองการอะไร มคีวามคดิ
ที่จะเลี้ยงบุตรดวยนมตนเองนอย ทั้งนี้ เพราะคิดวาตนเองไดอาหารไมถูกสวน นอกจากนี้
ยังคิดวาการเลี้ยงบุตรดวยนมตนเองเปนการยุงยากและไมสะดวก

โจนสและคณะ (Jones et al. 1982 : 59, อางถงึใน ยภุาวด ี คาํหอมกลุ 2544  :  41) พบวา
มารดาวัยรุนมักขาดความพรอมสําหรับบทบาทการเปนมารดา โดยจากการสังเกตพบวามารดาที่มี
อายุนอยกวา 19 ป มีพฤติกรรมการอุมทารก  และการตอบสนองนอยกวามารดาทีม่อีายมุากกวา 19 ป

จากงานวิจัยขางตน จึงสรุปไดวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่อายุนอยกวา 20 ป ซ่ึงเปน 
การตั้งครรภในชวงวัยรุนมักขาดความพรอมสําหรับบทบาทการเปนมารดา ทั้งนี้นาจะรวมถึง
การดแูลรักษาสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภดวย แตหากหญิงวัยรุนตั้งครรภนั้นมีอายุใกลเคียง 20 ป
กลาวคืออยูในระยะวัยรุนตอนปลายนาจะมีแนวโนมในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองไดดี กวากลุม
หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอายุนอยกวา ดังนั้นผูวิจัย จึงสนใจที่จะนําปจจัยสวนบุคคลดานนี้ มาศึกษาวา
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภที่แตกตาง
กันหรือไม

การศึกษา
การศึกษาเปนสิ่งชวยทําใหบุคคลมีการพัฒนาทางสติปญญาเปนสิ่งที่สําคัญในการ 

ปรับตัว ดังนั้น ในมารดาที่มีการศึกษาต่ํามักขาดความรูดานสุขอนามัย และไมทราบสาเหตุของ 
การเจ็บปวยที่แทจริงรวมทั้งไมกลาซักถามแพทยหรือพยาบาล สวนมารดาที่มีการศึกษาระดับสูง
เมื่อมีความสงสัยไมเขาใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภก็อาจจะหาขอมูล 
โดยการซักถามหรืออานหนังสือ ทําใหสามารถรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดงายข้ึนรวมทั้งสามารถ
ปฏิบัติกับบุตรไดอยางเหมาะสม ซ่ึงมีผูศึกษาไวดังนี้
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สุวรรณี ศรีจันทราอาภา (2535 : 49) พบวากลุมบิดามารดาที่มีระดับการศึกษา 
ในระดับสู ง  มีความพรอมในการ เปนบิดามารดามากกว าบิ ด ามารดาที่ มี ก ารศึ กษา
ในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบวาบิดามารดาที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จะมีความพรอมในการเปนบิดามารดาสูงสุด รองลงมาไดแกบิดามารดาที่สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมและประถมศึกษาตามลําดับ

จินตนา วัชรสินธุ (2536 : 43) พบวาหญิงตั้งครรภแรกที่มีการศึกษาแตกตางกัน
มีการปรับตัวตอบทบาทการเปนมารดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา
หญิงตั้งครรภแรกที่มีการศึกษาระดับปานกลาง (มัธยมศึกษา) และสูง (อุดมศึกษา) มีการปรับตัว
ตอบทบาทการเปนมารดาดีกวาหญิงตั้งครรภแรกที่มีการศึกษาระดับต่ํา (ประถมศึกษา)  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สุพัตรา โตวัน (2531 : 52) ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูทารกของมารดาที่มีบุตรอายุ
ต่ํากวา 1 ป พบวามารดาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมเลี้ยงดูบุตรแตกตางกันและศึกษา 
พบวา ระดับการศึกษาของมารดามีความสําคัญทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยทารกของ
มารดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ศิริยุพา  สนั่นเรืองศักดิ์ (2536 : 47) ศึกษาการมีอิทธิพล การรับรูของมารดาที่มีผลตอ
พฤติกรรม การดูแลบุตรอายุต่ํากวา 5 ป ที่ปวยดวยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ พบวา 
ระดับการศึกษาของมารดามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมในการดูแลบุตรที่ปวย
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากงานวิจัยขางตน จึงสรุปไดวาพบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนว
โนมในการมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองไดดีกวาหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีระดับ 
การศึกษาต่ํา

อาชีพ
อาชีพเปนปจจัยที่มีผลตอการเอื้ออํานวยใหสามารถปฏิบัติทั้งดานสุขภาพอนามัยไดแตก

ตางกัน เนื่องจากอาชีพของสตรีจะมีสวนกําหนดเวลา สถานที่การไปรับบริการสุขภาพและความ
สามารถในการมีพฤติกรรมการอนามัยเจริญพันธุของมารดาขณะตั้งครรภได ซ่ึงมีผูศึกษาไว 
ดังนี้

ดวงพร จินตโนทัย (2536 : 79) พบวา อาชีพงานบานไปฝากครรภมากที่สุด รอยละ 8 
รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรับจางประเภทใชแรงงาน คิดเปนรอยละ 6 และ 5 ตาม
ลําดับ  สําหรับการฝากครรภ  จํานวน  1-3 คร้ัง สตรีที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 
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งานบริษัทหรือคาขาย มีการฝากครรภมากกวากลุมอ่ืน ๆ คือ รอยละ 41 รองลงมาคือ รับจาง 
ประเภทใชแรงงานรอยละ 39 และการฝากครรภจํานวนตั้งแต 4 คร้ังขึ้นไป มากที่สุด รอยละ 59 คือ 
รับจางประเภทฝมือ หรือกึ่งฝมือ รองลงมารับจางประเภทใชแรงงาน รอยละ 57 สวนรับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ/งานบริษัท หรือคาขาย นอยที่สุด รอยละ 53

น้ําเพ็ชร อาภากร ณ อยุธยา และคนอื่น ๆ (2520 : 29) ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา  
ทุกกลุมอาชีพไปฝากครรภในเกณฑสูง อาชีพไมมีผลตอความสามารถในการไปรับบริการ 
ฝากครรภ

จากงานวิจัยขางตน จึงสรุปไดวาพบวา การมีอาชีพที่แตกตางกัน อาจทําใหมีสวน
กําหนดเวลาเพื่อไปรับบริการฝากครรภของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จึงเปนส่ิงที่บงบอกถึงการเอื้อ
อํานวยใหมีความสามารถแสดงพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองไดตางกันดวย

รายไดของครอบครัว
รายไดเปนสิ่งสําคัญมากประการหนึ่งที่จะเอื้ออํานวยใหสามารถดูแลรักษาสุขภาพ

อนามัยของตนเองและครอบครัว ถาหากรายไดต่ําก็จะทําใหไมสามารถปฏิบัติไดอยางสม่ําเสมอ 
และถูกตองได จากผลการศึกษาพฤติกรรม การฝากครรภของสตรีในชนบทไทย ซ่ึงมีผูศึกษาไวดังนี้

สุพรรณี จันพิทัศ (2534 : 55 ) พบวา สตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัวสูง ปาน
กลาง และต่ํา ฝากครรภ 1-3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 35, 33 และ 25 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
การฝากครรภ 4 คร้ังขึ้นไป ตามกลุมสตรีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 3 กลุมดังกลาวคิดเปนรอยละ 56,53 
และ 51 ตามลําดับ

สุวรรณี   ศรีจันทราอาภา ( 2535 : 52 ) พบวาผูที่มีรายไดสูง ( > 6,000 บาทตอเดือน ) จะ
มีความพรอมในการเปนบิดามารดามากกวาผูที่มีรายไดต่ํา (< 2,000 บาทตอเดือน) อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จินตนา วัชรสินธุ (2536 : 46) ศึกษาพบวาหญิงครรภแรกที่มีรายไดครอบครัว 
แตกตางกัน มีการรับรูตอบทบาทการเปนมารดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยหญิงครรภแรกที่มีรายไดครอบครัวมากกวา 9,000 บาทตอเดือน มีการรับรูตอบทบาท
การเปนมารดาดีกวาหญิงครรภแรกที่มีรายไดครอบครัวนอยกวาและเทากับ 3,001 - 6,000 บาท

จากงานวิจัยขางตน จึงสรุปไดวา รายไดของครอบครัวในหญิงวัยรุนตั้งครรภนั้น เปน 
การแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การมีอํานาจในการซื้อของเพื่อบริโภคและสิ่งอํานวยความสะดวก
การไดรับบริการที่ดี และนาจะรวมถึงความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองได เชนกัน
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ดงันัน้ ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะนาํปจจยัสวนบคุคลดานนี ้มาศกึษาถงึความแตกตางของพฤตกิรรมการดแูล
รักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภวาตางกันหรือไม

จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และรายงานการวิจัยตาง ๆ พบวา มีปจจัยที่มี
ความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ประกอบดวยปจจัยตางๆ 
มากมาย ไมวาจะเปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัว การควบ
คุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอยตามเพื่อน และการไดรับขอมูล 
ขาวสาร ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

         ตัวแปรอิสระ
 

พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ

ขอมูลสวนบุคคล
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายไดของครอบครัว

          ตัวแปรตาม

การควบคุมตนเอง
สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
การคลอยตามเพื่อน
การไดรับขอมูลขาวสาร
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บทท่ี  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) เพื่อศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให
การวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย  ดังนี้

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

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ ไดแก หญิงวยัรุนตัง้ครรภแรกทีม่อีายไุมเกนิ 20 ปบริบรูณ

และมาฝากครรภในหนวยฝากครรภของโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 แหง ในจังหวัดกาญจนบุรี
เดือนพฤษภาคม 2547 ซ่ึงมีจํานวนประชากรทั้งส้ิน 746 คน (ขอมูลจากทะเบียนผูรับบริการอนามัย
มารดา (รบ. 1 ก 01/2) ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547)

กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ ไดแก หญงิวยัรุนตัง้ครรภแรกทีม่อีายไุมเกนิ 20 ปบริบรูณ
และมาฝากครรภในหนวยฝากครรภของโรงพยาบาลชุมชน 12 แหง จํานวน 260 คน กาํหนดขนาด
ของกลุมตวัอยางจากการคาํนวณขนาดของกลุมตวัอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, อางถึงใน
พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 284) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อน รอยละ 5
มีสูตรการคํานวณ ดังนี้

      สูตร n       = N
       1 + N (e)²

n    = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N   = ขนาดของกลุมประชากร
e    = คาความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได
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สุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling)
ตามสัดสวนของประชากรในแตละโรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
1.  สุมโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple

Random Sampling) โดยใชวิธีจับฉลากชื่อโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงมีจํานวน 12 แหง มารอยละ 50
ไดโรงพยาบาล จํานวน 6 แหง

2. จากจํานวนโรงพยาบาลชุมชนที่สุมมาได 6 แหง ทําการคํานวณหาสัดสวนของ
กลุมตัวอยางจากจํานวนหญิงตั้งครรภวัยรุนที่มาฝากครรภทั้งหมดกับจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
และทําการจับสลากให ไดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน  260  คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่   1   แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลของหญิงตั้งครรภวัยรุนที่ฝากครรภ
       โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลชุมชน จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
1. โรงพยาบาลดานมะขามเตี้ย 49 26
2. โรงพยาบาลเจาคุณไพบูลย 98 53
3. โรงพยาบาลทามวง 134 72
4. โรงพยาบาลทองผาภูมิ 48 26
5. โรงพยาบาลบอพลอย 91 49
6. โรงพยาบาลไทรโยค 63 34

รวม 483 260

2.  ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  มีดังนี้
ตัวแปรอิสระ

     1. ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะดานประชากรของหญิงวัยรุนตั้งครรภ  ไดแก
         1.1  อายุ หมายถึง อายุของหญงิวยัรุนทีม่อีายไุมเกนิ 20 ปบริบรูณในขณะตัง้ครรภแรก

แบงเปน 3 ชวงวัย ดังนี้
1.1.1 ชวงวัยรุนตอนตน อายุ 12 - 15 ป
1.1.2 ชวงวัยรุนตอนกลาง อายุ 16 - 17 ป
1.1.3 ชวงวัยรุนตอนปลาย อายุ 18 - 20 ป
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         1.2  การศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาสูงสุดของหญิงวัยรุนตั้งครรภ แบงเปน
1.2.1  ไมไดรับการศึกษา
1.2.2   ระดับประถมศึกษา
1.2.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.2.4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช.หรือเทียบเทา หรือสูงกวา

1.3  อาชีพ  หมายถึง  งานที่หญิงวัยรุนตั้งครรภทําแลวมีรายได  แบงเปน
1.3.1  รับจาง
1.3.2  ประกอบอาชีพสวนตัว
1.3.3  วางงาน

1.4 รายไดของครอบครัว หมายถึง ความเพียงพอของรายไดในครอบครัวของหญิง
วัยรุนตั้งครรภที่ไดรับในแตละเดือน แบงเปน

1.4.1  ไมเพียงพอ
1.4.2  เพียงพอแตไมเหลือเก็บ
1.4.3  เพียงพอและมีเหลือเก็บ

2.  การควบคุมตนเอง
3.  สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว

             4.  การคลอยตามเพื่อน
 5. การไดรับขอมูลขาวสาร

ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ   4  ดาน ไดแก
1.  ดานโภชนาการ
2.  ดานการรักษาสุขภาพรางกาย
3.  ดานการปองกันการเจ็บปวย
4.  ดานสุขภาพจิต

3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบงออกเปน 6 สวนดังนี้
สวนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ไดแก อายุ

การศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัว จํานวน  4  ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบใหเลือก
ตอบและเติมคําในชองวาง
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สวนที่ 2 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง เปนการวัดระดับการควบคุมตนเองของหญิง
วัยรุนตั้งครรภ ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม เปนขอคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวยตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้

เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
เห็นดวยมาก              หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
เห็นดวยปานกลาง   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงปานกลาง
เห็นดวยนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงนอย
ไมเห็นดวยเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความจริงเลย

ใหหญิงวัยรุนตั้งครรภ เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ลักษณะขอความ
ที่แสดงวามีการควบคุมตนเอง หากตอบเห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนน 5 ,4 ,3 ,2
และ1 ตามลาํดบั สวนลักษณะขอความทีต่รงขาม จะใหคะแนนกลบักนั ผูทีไ่ดคะแนนมากจะมรีะดบั
การควบคมุตนเองมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับการควบคุมตนเอง ผูวิจัยใชสูตรการหาอันตรภาคชั้น  ดังนี้

อันตรภาคชั้น   =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตองการ

การศกึษาครัง้นีแ้บงจาํนวนชัน้ระดบัการควบคมุตนเองออกเปน 3 ระดบั คอื นอย
ปานกลาง  มาก  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 5 คะแนน ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน

อันตรภาคชั้น   =      5 – 1     =   1.33
        3

คาเฉลี่ย  1.00 – 2.33 หมายถึง มีการควบคุมตนเองอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย  2.34 – 3.66 หมายถึง มีการควบคุมตนเองอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย  3.67 – 5.00 หมายถึง มีการควบคุมตนเองอยูในระดับมาก
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สวนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว เปนการวัดสัมพันธภาพ
กับสมาชิกในครอบครัวของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองจากการทบทวน
วรรณกรรม เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวยตัวเลือก 5
ระดับ ดังนี้

เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
เห็นดวยมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
เห็นดวยปานกลาง   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงปานกลาง
เห็นดวยนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงนอย
ไมเห็นดวยเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความจริงเลย

ใหหญิงวัยรุนตั้งครรภ เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ลักษณะขอความ
ทีแ่สดงวามสัีมพนัธภาพทีด่กีบัสมาชกิในครอบครวั หากตอบเหน็ดวยมากทีสุ่ดถึงเหน็ดวยนอยทีสุ่ด
ใหคะแนน 5 ,4 ,3 ,2 และ1 ตามลําดับ สวนลักษณะขอความที่ตรงขาม จะใหคะแนนกลับกัน ผูที่ได
คะแนนมากจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ผูวิจัยใชสูตรการหา
อันตรภาคชั้น ดังนี้

อันตรภาคชั้น   =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตองการ

การศกึษาครัง้นีแ้บงจาํนวนชัน้ระดบัสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ออกเปน 3
ระดบั คอื นอย ปานกลาง มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5 คะแนน ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน

อันตรภาคชั้น   =      5 – 1     =   1.33
        3

การแปลความหมายคะแนนของระดับการควบคุมตนเอง จะใชเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 2.33 หมายถึง มีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวคอนขางไมดี
คาเฉลี่ย    2.34 – 3.66 หมายถึง มีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวพอใชได
คาเฉลี่ย 3.67 – 5.00 หมายถึง มีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวดี
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สวนที่ 4 แบบสอบถามการคลอยตามเพื่อน เปนการวัดระดับการคลอยตามเพื่อนของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภ ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม เปนขอคําถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวยตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้

เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
เห็นดวยมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
เห็นดวยปานกลาง   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงปานกลาง
เห็นดวยนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงนอย
ไมเห็นดวยเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความจริงเลย

ใหหญิงวัยรุนตั้งครรภ เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ลักษณะขอความ
ที่แสดงวามีการคลอยตามเพื่อน หากตอบเห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนน 5 ,4 ,3
,2 และ1 ตามลาํดบั สวนลักษณะขอความทีต่รงขาม จะใหคะแนนกลบักนั ผูทีไ่ดคะแนนมากจะมี
ระดบัการคลอยตามเพื่อนมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับการคลอยตามเพื่อน ผูวิจัยใชสูตรการหาอันตรภาคชั้น ดังนี้

อันตรภาคชั้น   =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตองการ

การศกึษาครัง้นีแ้บงจาํนวนชัน้ระดบัการคลอยตามเพื่อนออกเปน 3 ระดบั คอื นอย ปานกลาง
มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5 คะแนน ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน

อันตรภาคชั้น   =      5 – 1     =   1.33
        3

คาเฉลี่ย     1.00 – 2.33 หมายถึง มีการคลอยตามเพื่อนนอย
คาเฉลี่ย  2.34 – 3.66หมายถึง มีการคลอยตามเพื่อนปานกลาง
คาเฉลี่ย  3.67  – 5.00 หมายถึง มีการคลอยตามเพื่อนดี
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สวนที่ 5 แบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสาร เปนการวัดระดับการไดรับขอมูล
ขาวสารของหญิงวัยรุนตั้งครรภ แยกเปนการไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูล 4 แหลง ไดแก
เครือญาติ เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข และส่ือมวลชน ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองจาก
การทบทวนวรรณกรรม เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวย
ตัวเลือก 5 ระดับ ดังนี้

เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
เห็นดวยมาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงมาก
เห็นดวยปานกลาง   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงปานกลาง
เห็นดวยนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความจริงนอย
ไมเห็นดวยเลย หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความจริงเลย

ใหหญิงวัยรุนตั้งครรภ เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ลักษณะขอความ
ที่แสดงวามีการไดรับขอมูลขาวสาร หากตอบเห็นดวยมากที่สุดถึงเห็นดวยนอยที่สุด ใหคะแนน 5,
4 ,3 ,2 และ1 ตามลําดบั สวนลักษณะขอความทีต่รงขามใหคะแนนกลบักนั ผูทีไ่ดคะแนนมาก
จะมรีะดบัการไดรับขอมูลขาวสารมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับการไดรับขอมูลขาวสาร ผูวิจัยใชสูตรการหาอันตรภาคชั้น
ดังนี้

อันตรภาคชั้น   =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตองการ

การศกึษาครัง้นีแ้บงจาํนวนชัน้ระดบัการไดรับขอมูลขาวสารออกเปน 3 ระดบั คอื นอย
ปานกลาง มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5 คะแนน ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน

อันตรภาคชั้น   =      5 – 1     =   1.33
        3

คาเฉลี่ย     1.00 – 2.33 หมายถึง มีการไดรับขอมูลขาวสารนอย
คาเฉลี่ย  2.34 – 3.66 หมายถึง มีการไดรับขอมูลขาวสารปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.67  – 5.00 หมายถึง มีการไดรับขอมูลขาวสารดี
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สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ เปน
คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถาม
ขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม  แบงเปน

1.  ดานสุขภาพและสุขอนามัยทั่ว ๆ ไป
2.  ดานอนามัยสวนบุคคล
3.  ดานโภชนาการ
4.  ดานสุขภาพจิต
ลักษณะขอคาํถามแบบวดัมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ม ีตวัเลือก 5 ระดบั ดงันี้
ปฏิบัติเปนประจําทุกครั้ง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการกระทําสม่ําเสมอทุกครั้ง
ปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการกระทําสม่ําเสมอ แตไมทุกครั้ง
ปฏิบัติบอยครั้ง      หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการกระทําเปนบางครั้งแตไมสม่ําเสมอ
ปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการกระทําที่นอยครั้งที่จะทํา
ไมเคยปฏิบัติ          หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการไมเคยกระทําเลย

ใหหญิงวัยรุนตั้งครรภ เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก เกณฑการใหคะแนน ลักษณะขอความ
ที่แสดงวามีพฤติกรรมดูแลรักษาสุขภาพที่ดี หากตอบปฏิบัติมากที่สุดถึงไมเคยปฏิบัตินอยที่สุด ให
คะแนน 5 ,4 ,3 ,2 และ1 ตามลําดับ สวนลักษณะขอความที่ตรงขาม จะใหคะแนนกลับกัน ผูที่ได
คะแนนมากจะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีมากกวาผูที่ไดคะแนนนอย

เกณฑในการประเมินระดับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ผูวิจัยใชสูตรการหา
อันตรภาคชั้น ดังนี้

อันตรภาคชั้น   =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้นที่ตองการ

การศกึษาครัง้นีแ้บงจาํนวนชัน้ระดบัพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพเพือ่นออกเปน 3
ระดบั คอื นอย ปานกลาง มาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 5 คะแนน ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน

อันตรภาคชั้น   =      5 – 1     =   1.33
        3
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คาเฉลี่ย     1.00– 2.33 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ นอย
คาเฉลี่ย  2.34 – 3.66หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ปานกลาง
คาเฉลี่ย  3.37  – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ดี

4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
1.  ศึกษารายละเอียดขอมูลพื้นฐานจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ตลอดจนเอกสารตาง

ๆ ที่เกี่ยวของ และขอคําแนะนําจากอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ
2.  กําหนดขอบเขตและโครงสรางของเนื้อหาของแบบสอบถาม
3.  สรางขอคําถามและกําหนดเกณฑในการใหคะแนนสําหรบัคําตอบแตละขอ
4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ

ทางดานสาธารณสุข รวมทั้งส้ินจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของการใช
ภาษาแลว นํามาปรับปรุงแกไข กอนนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางในโรง
พยาบาลชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 คน

   5. นําแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์อัล
ฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ใชการวิเคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร
โปรแกรมคอมพวิเตอรสําเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for Social Science)  โดยไดคาความเชือ่มัน่
ของแบบสอบถาม ดังนี้

แบบสอบถามการควบคุมตนเอง ไดคาความเชื่อมั่น .8931
แบบสอบถามสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ไดคาความเชื่อมั่น .9330
แบบสอบถามการคลอยตามเพื่อน ไดคาความเชื่อมั่น .8919
แบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสาร ไดคาความเชื่อมั่น .9009
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพหญิงวัยรุนตั้งครรภ ไดคาความเชื่อมั่น

.9226

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือ

ขอความรวมมือไปยัง ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตและขอความ
รวมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
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2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงแลวไปดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยนําไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 260 คน ที่มีนัดตรวจครรภ
ในแตละสัปดาหของแตละแหงของโรงพยาบาลชุมชน

3. ผูวิจัยรอรับแบบสอบถามคืนทันทีพรอมทั้งตรวจดูความถูกตองสมบูรณของ 
แบบสอบถามไปพรอมกัน ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 100 %

6.  การวิเคราะหขอมูล
การวจิยัคร้ังนี ้ ผูวจิยัวเิคราะหขอมลูโดยใชการวเิคราะหขอมลูทางพฤตกิรรมศาสตร

โปรแกรม คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) ดังนี้
1.  วเิคราะหขอมลูปจจยัสวนบคุคล อันประกอบดวย อาย ุการศกึษา อาชพี และรายไดของ

ครอบครวั โดยใชการแจกแจงความถี่  และคารอยละ
2. วิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอย

ตามเพื่อน การไดรับขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
โดยใชคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง ของพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวยั
รุนตัง้ครรภทีม่ ี อาย ุ การศกึษา อาชพี และรายไดของครอบครวั แตกตางกนั โดยใชสถิต ิ One-way
ANOVA ซ่ึงหากพบความแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติ ิ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่
เปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe )

4. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
โดย ใชการวเิคราะหการถดถอยพหคุณูตามลาํดบัขัน้ของตวัแปรทีน่าํเขาสมการ (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
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บทท่ี  4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี นําเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบ
คําบรรยาย จําแนกเปน 4  ตอน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่   1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของหญิงวัยรุนตั้งครรภที่ตอบแบบสอบถาม
โดยใชการแจกแจงความถี่  (Frequency)  และคารอยละ  (Percentage)

ตอนที่  2  การวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
การคลอยตามเพื่อน การไดรับขอมูลขาวสารและพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุน
ตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชคาเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับ

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ หญิงวัยรุน
ตั้งครรภ จําแนกตาม อายุ และ การศึกษา  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการ
ดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ โดยใชการทดสอบคาที  (t-test) และ อาชีพ และรายได
ของครอบครัว โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-way  ANOVA)  และทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe )

ตอนที่ 4 การวิเคราะห การควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
การคลอยตามเพื่อน การไดรับขอมูลขาวสารที่สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ
หญิงวยัรุนตัง้ครรภ โดยวเิคราะหการถดถอยพหคูณูตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรทีน่าํเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

X1 แทน การควบคุมตนเอง
X2 แทน สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว
X3 แทน การคลอยตามเพื่อน
X4 แทน การไดรับขอมูลขาวสาร
Ytot แทน พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
n แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง
X แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน คาสถิติทดสอบที่ใชพิจารณาใน t - distribution
F แทน คาสถิติทดสอบที่ใชพิจารณาใน F - distribution
df แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)
SS แทน ผลรวมกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares)
MS แทน คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean of Square)
r แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหูคูณ (Multiple R)
R2 แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2     แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square)
R2  Change    แทน       ประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระใน

             สมการถดถอย
S.E.       แทน คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย (Standard Error

                           of the Estimate)
b แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coeffcients)
Beta               แทน     คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนน

                                                      มาตรฐาน (Standardized Regression Coeffcients)
Constant (a) แทน คาคงที่
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของหญิงวัยรุนตั้งครรภท่ีตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี

จาํนวน  260  คน โดยจาํแนกตาม อาย ุการศกึษา อาชพี และรายไดของครอบครวั โดยใชการแจกแจง
ความถี่  (Frequency)  และคารอยละ  (Percentage)  ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่  2  จํานวนและรอยละของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรีจําแนกตาม อายุ การศึกษา
     อาชีพ และรายได ของครอบครัว

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ
อายุ
     1. ต่ํากวา 15 ป 20 7.7
     2. อายุ 16 - 17 ป 105 40.4
     3. อายุ 18 - 20 ป 135 51.9
                    รวม 260 100
การศึกษา
     1.ไมไดรับการศึกษา 2 0.8
     2. ระดับประถมศึกษา 110 42.3
     3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 97 37.3
     4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 51 19.6
         เทียบเทาหรือสูงกวา
                    รวม 260 100
อาชีพ
     1. รับจาง 111 42.7

2. ประกอบอาชีพสวนตัว 70 26.9
     3. ไมมีอาชีพ 79 30.4
                    รวม 260 100
รายไดของครอบครัว

1. ไมเพียงพอ 20 7.7
     2. เพียงพอแตไมเหลือเก็บ 158 60.8
     3. เพียงพอและเหลือเก็บ 82 31.5
                    รวม 260 100
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้เปนหญิงวัยรุนตั้งครรภ ซ่ึง
เปนกลุมตัวอยาง มีจํานวน 260 คน สวนใหญมีอายุ 18 - 20 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 51.9 ป
มากที่สุด รองลงมามีอายุ 16 - 17 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 40.4 อายุ และมีอายุ ต่ํากวา 15 ป
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 110 คน คิด
เปนรอยละ 42.3 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 37.3 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือสูงกวา จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 19.6 และไมไดรับ
การศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.8 มีอาชีพรับจาง จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 42.7
ไมมีอาชีพ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 30.4 ประกอบอาชีพสวนตัว จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 26.9 มีรายไดเพียงพอแตไมเหลือเก็บ จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 60.8
มีรายไดเพียงพอและเหลือเก็บ จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 31.5 และมีรายไดไมเพียงพอ จํานวน
20 คน คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ

ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอย
ตามเพื่อน การไดรับขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัย
รุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี

การวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวการคลอย
ตามเพื่อน การไดรับขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับ ดังมี
รายละเอียดในตารางที่   3
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ตารางที่  3  แสดงคาเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับ ของการควบคุมตนเอง
                   สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอยตามเพื่อน การไดรับขอมูลขาวสาร และ

     ระดับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา    X S.D คาระดับ

การควบคุมตนเอง 3.76 .71 มาก
สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว 3.79 .64 มาก
การคลอยตามเพื่อน 3.43 .60 ปานกลาง
การไดรับขอมูลขาวสารโดยรวม 3.68 .48 มาก
     - การไดรับขอมูลขาวสารจากเครือญาติ 3.67 .74 ปานกลาง
     -  การไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบาน 3.63 .75 ปานกลาง
     -  การไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่สาธารณสุข 3.87 .70 มาก
     -  การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน 3.72 .76 มาก
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภโดยรวม 3.68 .48 มาก
     - พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพดานโภชนาการ 3.77 .53 มาก
     - พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพดานการรักษาสุขภาพรางกาย 3.79 .61 มาก
     - พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพดานการปองกันการเจ็บปวย 3.61 .54 ปานกลาง
     - พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพดานสุขภาพจิต 3.67 .73 ปานกลาง

 จากตารางที่ 3 พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภสวนใหญมีการควบคุมตนเอง สัมพันธกับ
สมาชิกในครอบครัว การไดรับขอมูลขาวสารโดยรวม อยูในระดับมาก (X = 3.76 , 3.79 , 3.68 ตาม
ลําดับ) สวนการคลอยตามเพื่อน อยูในระดับปานกลาง (X = 3.43) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
การไดรับขอมูลขาวสารจาก เจาหนาที่สาธารณสุข และสื่อมวลชน อยูในระดับมาก
(X = 3.87 , 3.72 ตามลําดับ) สวนการไดรับขอมูลขาวสารจากเครือญาติ และเพื่อนบาน อยูใน
ระดับปานกลาง (X = 3.67 , 3.63 ตามลําดับ) มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวม อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพโดยรวมเทากับ (X = 3.68) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ดานการรักษาสุขภาพรางกาย ดานโภชนาการ
อยูในระดับมาก (X = 3.77 , 3.79 ตามลําดับ) สวนดานสุขภาพจิต และดานการปองกันการเจ็บปวย
อยูในระดับปานกลาง (X = 3.61 , 3.67 ตามลําดับ)
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ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ 
จําแนกตาม อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดของครอบครัว
3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

เมื่อจําแนกตามอายุ และการศึกษา ดวยการทดสอบคาที  (t-test) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4  ถึง   
ตารางที่   5

 ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลรักษาสุขภาพ ของหญิงวัยรุนตั้งครรภจังหวัด
กาญจนบุรี ที่มีอายุแตกตางกัน เนื่องจากขอมูลอายุของหญิงวัยรุนตั้งครรภเมื่อแยกกลุมยอย เปน
3 กลุม ไดแก อายตุ่าํกวา 15 ป อาย ุ 16 – 17 ป และอาย ุ 18 – 20 ป เมือ่ทาํการตรวจสอบ ความเปน
เอกพนัธของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variance) ปรากฏวาไมสามารถวิเคราะหโดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way  ANOVA) ได ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหม โดยใหหญิง
วยัรุนตัง้ครรภทีม่อีายตุ่าํกวา 15 ปกบัอาย ุ16 – 17 ป รวมเขาดวยกนัแลวใชช่ือกลุมวา อายไุมเกนิ 17 ป
และ อายุ 18 – 20 ป และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยการทดสอบคาที  (t-test) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4

ตารางที่  4   แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัด
                    กาญจนบุรี  จําแนกตามอายุ

อายุ n  X S.D.            t
อายุไมเกิน 17 ป 125 3.6080 .4902

 18  – 20 ป 135 3.7481 .4687
2.352*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่  4  พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอายุไมเกิน 17 ป และอายุ 18 – 20
ป มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยหญิงวัย
รุนตั้งครรภที่มีอายุ 18 – 20 ป มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพหญิงวัยรุนตั้งครรภมากกวาหญิงวัย
รุนตั้งครรภที่มีอายุไมเกิน 17 ป
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ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมดูแลรักษาสุขภาพ ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัด
กาญจนบรีุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน เนื่องจากขอมูลระดับการศึกษา ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อแยกกลุมยอย เปน 4 กลุม ไดแก ไมไดรับการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยม
ศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย แลวทําการตรวจสอบความเปนเอกพันธของความแปรป
รวน (Test of Homogeneity of Variance) ปรากฎวา ไมสามารถวเิคราะหโดยใชการวเิคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way  ANOVA) ได ผูวิจัยจึงจัดกลุมใหม โดยใหหญิงวัยรุนตั้งครรภที่ไม
ไดรับการศึกษากับการศึกษาระดับประถมศึกษารวมเขาดวยกัน แลวใชช่ือกลุมวา ต่ํากวาหรือ
เทากับประถมศึกษา และ หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนกับมัธยมศึกษาตอน
ปลายรวมเขาดวยกันแลวใชช่ือกลุมวา มัธยมศึกษา และวิเคราะหเปรียบเทียบดวยการทดสอบ
คาที  (t-test) ดังรายละเอียดในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ   จังหวัด
                กาญจนบุรี   จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา n  X S.D.            t
ต่ํากวาหรือเทากับ
ประถมศึกษา

112 3.6339 .5198

มัธยมศึกษา 148 3.7162 .4524

1.336

จากตารางที่ 5 พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพไมแตกตางกัน

3.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภ เมื่อ
จําแนกตามอาชีพ และรายไดของครอบครัวดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-way
ANOVA)  และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe )  ดังมีรายละเอียดใน
ตารางที่ 6  ถึง ตารางที่ 11
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ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ของ
               หญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อจําแนกตามอาชีพ

อาชีพ n  X S.D. คาระดับ
รับจาง 111 3.5766 .4963 ปานกลาง
ไมมีอาชีพ 79 3.7595 .4861 มาก
อาชีพสวนตัว 70 3.7571 .4319 มาก

จากตารางที่ 6 พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอาชีพรับจาง มีพฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพตนเองในระดับปานกลาง (X = 3.5766)  สวนหญิงวัยรุนตั้งครรภที่ไมมีอาชีพ และประกอบ
อาชีพสวนตัว  มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองอยูในระดับมาก (X = 3.7595 , 3.7571
ตามลําดับ)

ตารางที่  7  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
     จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามอาชีพ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม 2 2.103 1.051 4.627*
ภายในกลุม 257 58.401 .227
รวม 259 60.504

จากตารางที่ 7 พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแล
รักษาสขุภาพตนเองแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  จงึทาํการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 8

หมายเหตุ เนื่องจากการตรวจสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Test of
Homogeneity of Variance) ปรากฏวา ไมเปนไปตามขอตกลงเบือ้งตนของการวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way  ANOVA) แตไมสามารถจัดกลุมอาชีพเปนอยางอื่นได ผลของการวิเคราะหนี้
จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได
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ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
                 เปนรายคูของหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอาชีพแตกตางกัน 

พฤติกรรมการการดูแลรักษา
สุขภาพตนเองของแตละกลุม

รับจาง
(X=3.5766)

อาชีพสวนตัว
(X=3.7571)

ไมมีอาชีพ
(X=3.7595)

       รับจาง            (X=3.5766) -
       อาชีพสวนตัว (X=3.7571)  .1806* -
       ไมมีอาชีพ      (X=3.7595)  .1829* 0.002 -
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่ไมมีอาชีพมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองดีกวา
หญิงวัยรุนตั้งครรภที่ประกอบอาชีพรับจาง และหญิงวัยรุนตั้งครรภที่ประกอบอาชีพสวนตัว
มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองดีกวาหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอาชีพรับจาง โดยไมพบความ
แตกตางในหญิงตั้งครรภที่มีอาชีพสวนตัวกับไมมีอาชีพ

ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ของ
                 หญิงวัยรุนตั้งครรภ เมื่อจําแนกตามรายไดของครอบครัว

รายไดของครอบครัว n  X S.D. คาระดับ
เพียงพอไมเหลือเก็บ 158 3.6266 .4852 ปานกลาง
เพียงพอและเหลือเก็บ 82 3.8171 .4480 มาก
ไมเพียงพอ 20 3.5500 .5104 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดของครอบครัวเพียงพอไมเหลือเก็บ
และไมเพียงพอ มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในระดับปานกลาง (X = 3.6266 , 3.5500
ตามลําดับ) สวนหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดของครอบครัวเพียงพอและเหลือเก็บมีคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองอยูในระดับมาก (X=3.8171)
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
                  จําแนกตามรายไดของครอบครัว

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม 2 2.329 1.165 5.145*
ภายในกลุม 257 58.174 .226
รวม 259 60.504

จากตารางที ่10 พบวา หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีม่รีายไดของครอบครวัแตกตางกนั มพีฤตกิรรม
การดูแลรักษาสุขภาพตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ดังรายละเอียดในตารางที่ 11

หมายเหตุ เนื่องจากการตรวจสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Test of
Homogeneity of Variance) ปรากฎวา ไมเปนไปตามขอตกลงเบือ้งตนของการวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way  ANOVA) แตไมสามารถจัดกลุมรายไดเปนอยางอื่นได ผลของการวิเคราะหนี้
จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได

ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
                   เปนรายคูของหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกัน

พฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพตนเองของแตละกลุม

ไมเพียงพอ
(X=3.5500)

เพียงพอแตเหลือเก็บ
(X=3.6266)

เพยีงพอและเหลอืเกบ็
(X=3.8171)

ไมเพียงพอ
(X=3.5500)

-

เพียงพอไมเหลือเก็บ
(X=3.6266)

.0765 -

เพยีงพอและเหลือเกบ็
(X=3.8171)

.2671 .1905* -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบความแตกตางเปนรายคูที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดของครอบครัวเพียงพอและเหลือเก็บมีพฤติกรรม
การดูแลรักษาสุขภาพตนเองดีกวาหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดของครอบครัวเพียงพอไมเหลือเก็บ
นอกนั้นไมพบความแตกตาง

ตอนที่ 4 การวิเคราะห การควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอยตาม
เพือ่นและการไดรับขอมูลขาวสาร เปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤตกิรรมการดแูลรกัษาสขุภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

ในการวิเคราะห การควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอยตาม
เพื่อนและการไดรับขอมูลขาวสาร เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิง
วัยรุนตั้งครรภ ผูวิจัยวิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise Multiple Regression Analysis)   ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ตารางที่ 12 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการควบคุมตนเอง (X1) สัมพันธภาพกับสมาชิกใน
                   ครอบครัว (X2) การคลอยตามเพื่อน (X3) การไดรับขอมูลขาวสาร (X4) และ
                  พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ (Ytot)

ตัวแปร การควบคุม
ตนเอง
(X1)

สัมพันธภาพ
กับสมาชิกใน
ครอบครัว

(X2)

การคลอยตาม
เพื่อน
(X3)

การไดรับ
ขอมูลขาวสาร

(X4)

พฤติกรรมการดแูล
รกัษาสขุภาพของ
หญงิวัยรุนตัง้ครรภ

(Ytot)
การควบคุมตนเอง (X1) 1.00
สัมพันธภาพกับสมาชิก
ในครอบครัว (X2)

      .584** 1.00

การคลอยตามเพือ่น(X3) -.026 -.078 1.00
การไดรบัขอมลูขาวสาร (X4)      .606**       .687** -.002     1.00
พฤ ติกร รมก า รดู แ ล
รักษาสุขภาพของหญิง
วัยรุนต้ังครรภ (Ytot)

     .527**       .482** .063       .579** 1.00

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 12 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง ไดแก การควบคุม
ตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว และการไดรับขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกันทาง
บวก มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง .584 ถึง .687 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวและการไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกันมากที่สุด  
(r = .687) สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวและการควบคุมตนเองมีความสัมพันธกันนอยที่สุด
(r =  .584) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา การควบคุม
ตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอยตามเพื่อน การไดรับขอมูลขาวสาร และ
พฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ โดยมคีาสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธ อยูระหวาง
.482 ถึง .579 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการไดรับขอมูลขาวสารและพฤติกรรมการ
ดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ มีความสัมพันธกันมากที่สุด (r =.579) สัมพันธภาพกับ
สมาชิกในครอบครัวและพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภมีความสัมพันธกัน
นอยที่สุด (r =.482) สวน การคลอยตามเพื่อนไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

ตารางที่  13  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของ การควบคุมตนเอง (X1) สัมพันธภาพกับสมาชิก
                     ในครอบครัว  (X2)  การคลอยตามเพื่อน  (X3)  การไดรับขอมูลขาวสาร  (X4)  และ
                   พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ (Ytot)

ตัวทํานาย R R2 Adj R2 R2

Change
  b Beta t

การไดรับขอมูลขาวสาร (X4) .579 .335 .333 .335 .249 .411 6.681***
การควบคุมตนเอง (X1) .620 .384 .379 .049 .154 .278 4.516***
Constant (a) = 2.171 S.E.    =   .2821 F   = 80.201***
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหูคูณตามลําดับความสําคัญ ของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ (Ytot) ไดแก การไดรับขอมลูขาวสาร (X4) และการควบคมุตนเอง (X1)
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โดยการไดรับขอมูลขาวสาร (X4) เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ไดรอยละ 33.5

การควบคุมตนเอง (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 โดยการควบคุม
ตนเองและการไดรับขอมูลขาวสารสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิง
วัยรุนตั้งครรภ ไดรอยละ  38.4

สมการทีไ่ดจากการวเิคราะหการถดถอยพหคุณูตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรทีน่าํเขา
สมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
ดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Ytot  =  2.171 + .249 (X4) + .154 (X1)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
Ztot  =  .411 (X4) + .278 (X1)
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บทท่ี  5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัย เร่ือง “พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัด
กาญจนบุรี” คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุน
ตั้งครรภที่มีปจจัยสวนบุคคล อันประกอบดวย อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดของครอบครัว
แตกตางกัน และเพื่อศึกษาการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอยตาม
เพื่อน และการไดรับขอมูลขาวสา ที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพโดยองครวมของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภ

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิด
ในการวจิยั โดยกาํหนดสมมตฐิานในการวจิยัไว ดงันี ้ 1) หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีม่อีายแุตกตางกนั มพีฤตกิรรม
การดูแลรักษาสุขภาพแตกตางกัน 2) หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การดแูลรกัษาสขุภาพแตกตางกนั 3) หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีม่อีาชพีแตกตางกนั มพีฤตกิรรมการดแูลรกัษา
สุขภาพแตกตางกนั 4)  หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีม่รีายไดของครอบครวัแตกตางกนั มพีฤตกิรรม การดแูล
รักษาสขุภาพแตกตางกนั 5) การควบคมุตนเอง  สัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั  การคลอยตาม
เพื่อน และการไดรับขอมูลขาวสารเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภในจังหวัดกาญจนบุรี

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ หญิงวยัรุนตัง้ครรภแรกทีม่อีายไุมเกนิ 20 ปบรบิรูณ
และมาฝากครรภในหนวยฝากครรภของโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 แหง ในจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 746 คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-
stage Random Sampling) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการคํานวณโดยสูตรของยามาเน
(Yamane, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 284) โดยใชขนาดตัวอยางที่มีความเชื่อมั่นรอยละ  95
ไดกลุมตัวอยางเปนหญงิวยัรุนตัง้ครรภจํานวน 260 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  จํานวน 1 ฉบับ
แบงเปน 6 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 แบบสอบถามการ
ควบคุมตนเอง ไดคาความเชื่อมั่น .8931 สวนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบ
ครัว ไดคาความเชื่อมั่น .9330 สวนที่ 4 แบบสอบถามการคลอยตามเพื่อน ไดคาความเชื่อมั่น .8919
สวนที ่ 5 แบบสอบถามการไดรับขอมลูขาวสาร ไดคาความเชือ่มัน่ .9009 และสวนที ่ 6 แบบสอบถาม
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพหญิงวัยรุนตั้งครรภ ไดคาความเชื่อมั่น .9226 ซ่ึงผานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและคณะอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

การรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามหญิงวัยรุนตั้งครรภเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยนําแบบ
สอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางในวันที่มีนัดตรวจครรภในโรงพยาบาลชุมชนแตละแหง แลวนํา
ขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ พรอมลงรหัส และทําการวเิคราะหขอมูลโดย
ใชการวิเคราะหขอมูลทางพฤติกรรมศาสตรโปรแกรม คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for Social Science) ไดแก รอยละ (%) คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชการทดสอบคาที
(t-test) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับขั้นของ
การเขาสมการ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) เพื่อหาตัวแปรอิสระ ที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ตอบแบบ

สอบถามจํานวน 260 คน สวนใหญมีอายุ 18 – 20 ป คิดเปนรอยละ 51.9 สวนมากมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 42.3 มีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 42.7 มีรายไดเพียงพอแต
ไมเหลือเก็บมากกวาเพียงพอและเหลือเก็บ และไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 60.8

2. การวิเคราะหระดับการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว การคลอยตามเพื่อน
การไดรับขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัด
กาญจนบุรี พบวา

2.1  หญิงวยัรุนตัง้ครรภระดบัการควบคมุตนเอง อยูในระดบัมาก (X = 3.76)
2.2  หญิงวยัรุนตัง้ครรภมสัีมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวัอยูในระดบัมาก

(X = 3.79)
2.3 หญิงวัยรุนตั้งครรภมีการคลอยตามเพื่อน อยูในระดับปานกลาง (X = 3.43)
2.4 หญิงวัยรุนตั้งครรภมีการไดรับขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก  (X = 3.68)
2 .5 หญิงวยัรุนตัง้ครรภมพีฤตกิรรมการดแูลรกัษาสขุภาพตนเองอยูในระดบัมาก

(X = 3.68)
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3. การวเิคราะหเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพตนเอง ของหญงิ วัยรุนตั้ง
ครรภ จังหวัดกาญจนบุรี ที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน พบวา

3.1  หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอายุ 18 – 20 ป และอายุไมเกิน 17 ป มีพฤติกรรมการดู
แลรักษาสุขภาพตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหญิงวัยรุนตั้ง
ครรภที่มีอายุ 18 – 20 ป มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากกวาหญิงวัยรุนตั้งครรภอายุไม
เกิน 17 ป (X =3.7481 , 3.6080 ตามลําดับ)

3.2 หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และหญิงวัยรุนตั้งครรภ
ที่มีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาหรือเทากับระดับประถมศึกษา มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองไมแตกตางกนั

3.3 หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีม่อีาชพีแตกตางกนั  มพีฤตกิรรมการการดแูลรักษาสขุภาพ
ตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหญิงวัยรุนตั้งครรภที่ไมมีอาชีพ มีพฤติ
กรรมการการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากกวาหญิงวัยรุนตั้งครรภที่ประกอบอาชีพสวนตัว  
(X = 3.7595 , 3.7571 ตามลาํดบั)

3.4 หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มี
รายไดของครอบครัวเพียงพอและเหลือเก็บ มีพฤติกรรมการการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากกวา
หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีม่รีายไดของครอบครวัเพยีงพอไมเหลือเกบ็ (X = 3.8171 , 3.6266 ตามลาํดบั)

4. การวเิคราะหการควบคมุตนเอง สัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั การคลอยตามเพื่อน
และการไดรับขอมูลขาวสาร ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการการดูแลรักษาสุขภาพตนเองโดยรวม
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ พบวา การไดรับขอมูลขาวสาร และการควบคุมตนเอง สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ไดรอยละ 38.4 และสม
การที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับของตัวแปรที่นําเขาสมการ มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1.    ผลการวเิคราะหการควบคมุตนเอง สัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั การคลอยตามเพื่อน

และการไดรับขอมูลขาวสาร เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียด ดังนี้
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1.1 ผลการวิเคราะหการควบคุมตนเอง ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ พบวา หญิงวัยรุน
ตั้งครรภ มีการควบคุมตนเอง อยูในระดับมากโดยเฉลี่ย (X = 3.76 ) ทั้งนี้อธิบายไดวา เนื่องมาจาก
หญิงวัยรุนตั้งครรภที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย เปนระยะที่พัฒนาการ
ตาง ๆ เขาสู วฒุภิาวะอยางสมบรูณ การพฒันาดานรางกายของหญงิวยัรุนตัง้ครรภจะเริม่คงที ่ในขณะ
ที่การพัฒนา ทางสติปญญาโดยเฉพาะดานการคิด ยังคงดําเนินไปในแนวทางที่จะสามารถ
พฒันาการควบคมุตนเองเพือ่ทีจ่ะปรบัตวั ใหเขากบัสภาวะแวดลอมทัง้ดานรางกายและดานจติใจของ
ตนเองตามระยะการตัง้ครรภสามารถควบคมุพฤตกิรรมของตนเองได อีกทัง้การดแูลรักษาครรภ ตาม
คําแนะนําของแพทยได ดังขอคําถามที่วา “หากสิ่งที่แพทยแนะนําใหปฏิบัติขณะตั้งครรภตรงกัน
ขามกับสิ่งที่ทานพอใจปฏิบัติมากอน ทานยินยอมที่จะปฏิบัติตามแพทยส่ังอยางเต็มใจ” และ “ทาน
สามารถรับประทานยาทุกประเภท ตามกําหนดเวลาและเงื่อนไขที่แพทยส่ัง” ซ่ึงขอคําถามอยูใน
ระดบัมาก (X = 3.68 , 3.58 ตามลาํดบั) (ภาคผนวก ข หนา 123 - 124) อีกทัง้ยงัสามารถทนตอส่ิงรบกวน
ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงตามอายขุองครรภทีเ่พิม่มากขึน้ ควบคมุการปฏบิตัตินเองใหแสดงพฤตกิรรมที่
เหมาะสมในการดูแลรักษาครรภของตนเองได ทั้งเรื่องการ รับประทานอาหาร โดยเลือก
รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชนเหมาะสมกบัครรภ ทีม่กีารเจรญิเตบิโตขึ้น ไมใชเพียงรับประทาน
เฉพาะทีต่นเองชอบและหญงิวยัรุนตัง้ครรภยงัตองงด หรือควบคมุตนเองไมใหรับประทาน อาหารที่เปน
อันตราย หรือมีผลกระทบตอทารกในครรภได อีกทั้งตองแสวงหาสารอาหารที่ตองรับประทาน
เพิ่มเติมในระยะตั้งครรภ ดังขอคําถามที่วา “ทานเปลี่ยนไปรับประทานอาหารที่ไมเคยชอบมากอน
ไดเพื่อประโยชนกับทารกในครรภ” และ “ทานสามารถงดอาหารและเครื่องดื่มที่คิดวาอาจเปน
อันตรายกับทารกในครรภ” ซ่ึงขอคําถามอยูในระดับมาก (X = 4.03 , 3.30 ตามลําดับ) (ภาคผนวก ข
หนา 123) การมีสุขภาพที่แข็งแรงไมเจ็บปวยดวยโรคตางๆของตนเองและทารกในครรภ เปน
เปาหมายที่หญิงวัยรุนตั้งครรภตองการ ดังนั้น หญิงวัยรุนตั้งครรภจึงตองควบคุมการดูแลรักษา
สุขภาพดานรางกาย นอกจากนี้ การควบคุมดานจิตใจที่เกี่ยวของกับอารมณ หญิงวัยรุนตั้งครรภ
สามารถทําจิตใจใหเบิกบาน ไมฉุนเฉียวมีอารมณโกรธงาย เนื่องจากจะมีผลกระทบตอทารก
ในครรภได ดังขอคําถามที่วา “เมื่อตองการสิ่งใดแลวมีปญหาทําไมไดตามความตองการ ทานจะหา
สาเหตุและแนวทางแกไขมากกวาโทษผูอ่ืน” และ “ทานสามารถหลีกเลี่ยงส่ิงที่ทําใหทานอารมณเสยี
หรือหงดุหงดิไดด”ี ซ่ึงขอคาํถามอยูในระดบัมาก (X = 3.96 , 3.46 ตามลาํดบั) (ภาคผนวก ข หนา 123)
ในระยะตั้งครรภ ทารกสามารถรับรูความรูสึกของแมได การที่หญิงวัยรุนตั้งครรภมีภาวะเครียด
ทารกที่อยูในครรภก็จะมีภาวะเครียดไปดวย หญิงวัยรุนที่ตั้งครรภจึงตองดูแล และสามารถ
ควบคมุตนเองทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจติไดด ี เพือ่ตนเองและทารกทีอ่ยูในครรภมสุีขภาพทีแ่ขง็แรง
มีพัฒนาการที่ดีทุกระยะของการตั้งครรภ ซ่ึงสอดคลองกับ อุบล  วุฒิญาสิทธิ์ (2527 : 54) ศึกษา
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ผลของการควบคุมตนเองที่มีตอการลดความวิตกกังวลของวัยรุน พบวา วัยรุนกลุมทดลองซึ่งไดรับ
การฝกวิธีการควบคุมตนเอง สามารถลดความวิตกกังวลในการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเขาใน
สถาบนัการศึกษาของรัฐบาลไดมากกวาวัยรุนกลุมควบคุม

1.2 ผลการวิเคราะหระดับสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวของหญิงวัยรุน
ตั้งครรภ พบวา อยูในระดับมาก  (X = 3.79)  ทั้งนี้อธิบายไดวา หญิงวัยรุนตั้งครรภ มีสัมพันธภาพ
กับสมาชิกที่อยูอาศัยในบานเดียวกันเปนอยางดี ไมวาจะเปน สามี บิดา มารดา ญาติพี่นอง รวมทั้ง
บุคคลอื่นๆ มีการแสดงความรัก ความเอื้ออาทร มีการชวยเหลือทํางานบานและการมีเวลาทํา
กิจกรรมรวมกัน ยอมสงผลใหสมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีตอหญิงวัยรุนตั้งครรภเชนกัน
ดังขอคําถามที่วา “สมาชิกในครอบครัวเอาใจใสทานในระหวางตั้งครรภ เชน พาไปตรวจครรภ
ตามนัดของแพทย เปนตน”  และ “ทานรูสึกวาตนเองโชคดี ที่มีสมาชิกในครอบครัวดูแลและ
ชวยเหลือ เอื้ออาทรขณะตั้งครรภ” ซ่ึงขอคําถามอยูในระดับมาก (X = 4.05 , 3.96 ตามลําดับ)
(ภาคผนวก ข หนา 125 - 126) ดังที่กลาวไปแลวขางตนวา การตั้งครรภเปนการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญอยางยิ่ง ของหญิงวัยรุนที่ตั้งครรภอยู การไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี จะชวยใหหญิง
วัยรุนตั้งครรภมีกําลังใจ และสามารถดูแลครรภตนเองใหดีขึ้นได การที่สมาชิกในครอบครัวดูแล
เอาใจใสหญิงวัยรุนตั้งครรภเปนอยางดี ใหความหวงใยสขุภาพของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ ทัง้นีอ้าจ
เนือ่งจากยงัมอีายนุอย อีกทัง้เปนการตัง้ครรภแรกดวย ไมมีประสบการณในการดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเองเมื่อตั้งครรภมากอน ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวจึงชวยดแูลเอาใจใสเปนพิเศษ เพื่อใหหญิง
วยัรุนตัง้ครรภมรีางกายทีส่มบรูณแขง็แรงจนกวาจะผานพนการคลอด ทาํใหมสัีมพนัธภาพอยูในระดบัดี
สอดคลองกับ ยิ่งยง  ยุทธศักดิ์  ( 2539 : ง) พบวา วัยรุนที่อยูในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวดีมพีฤตกิรรมทางสงัคมทีพ่งึประสงคมากกวาวยัรุนในครอบครวัทีม่สัีมพนัธภาพไมดอียาง
มนียัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05

1.3 ผลการวิเคราะหระดับการคลอยตามเพื่อนของหญิงวัยรุนตั้งครรภ พบวา อยูใน
ระดับปานกลาง  (X = 3.43)  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หญิงวัยรุนตั้งครรภสวนใหญมีเพื่อนที่สนิทสนม
กัน สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือประสบการณตางๆ ซ่ึงกันและกันได ซ่ึงเพื่อนอาจ
ชวยเปนที่ปรึกษาทางดานจิตใจของ หญิงวัยรุนตั้งครรภในยามมีปญหา ชวยช้ีแนะแนวทางใน
การแกไขปญหาทีเ่กดิขึน้กบัหญงิวยัรุนตัง้ครรภ ซ่ึงเปนสิง่มปีระโยชนรวมทัง้การแนะนาํการดแูล
รักษาสขุภาพตนเองขณะตั้งครรภดวย ดังขอคําถามที่วา “ควรออกกําลังกายปกติเชนเดียวกับ
กอนตั้งครรภ” ซ่ึงขอคําถามอยูในระดบัปานกลาง (X = 3.64) (ภาคผนวก ข หนา 127) ทัง้นีเ้พือ่รักษา
สัมพนัธภาพทีด่รีะหวางเพือ่น เหมอืนเดมิกอนตัง้ครรภ ซ่ึงไมสอดคลองกบั ณฐินินัท วชัิยรัมย
(2545 : ง) ทีศ่กึษาปจจยัท่ีมอิีทธพิลตอพฤตกิรรมเสีย่งตอการมเีพศสัมพนัธของนกัเรยีนมธัยมศึกษา
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ตอนปลาย ที่พบวา การคลอยตามกลุมเพื่อนอยูในระดับนอย อีกทั้ง การคลอยตามกลุมเพือ่นและ
ความสมัพนัธภายในครอบครวั สามารถรวมกนัทาํนายพฤตกิรรมเส่ียงตอการมเีพศสมัพนัธไดรอยละ
54.0

1.4 ผลการวิเคราะหระดับการไดรับขอมูลขาวสารของหญิงวัยรุนตั้งครรภ พบวา
อยูในระดบัมาก  (X = 3.68)  ทัง้นี ้แสดงวาหญงิวยัรุนตัง้ครรภในจงัหวดักาญจนบรีุไดรับขอมลูขาวสาร
คําแนะนํา คําชี้แจง หรือไดรับความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตนเองเปนอยางดี ในการรับ
บริการฝากครรภทีส่ถานบรกิารสาธารณสขุ โดยทกุครัง้ทีม่าฝากครรภกจ็ะไดรับคาํแนะนาํในการปฏิบัติ
ดูแลรักษาสุขภาพครรภของตนเอง ตามชวงระยะของครรภ และญาติพี่นองที่มีประสบการณ
ในการตั้งครรภมากอน อาจใหขอมูลขอปฏิบัติที่เคยทํามา แนะนําถายทอดใหหญิงวัยรุนตั้งครรภได
ปฏิบัติตาม ขอมูลขาวสารที่เปนแนวทางในการดูแลครรภไดรับคือสมุดฝากครรภที่ไดรับจากสถาน
บริการสาธารณสุขเมื่อไปฝากครรภซ่ึงจะมีขอแนะนํา ขอควรปฏิบัติ ขอพึงละเวนหรืองดเวน ไวให
ศึกษาไดอยางละเอียด ทําใหหญิงวัยรุนตั้งครรภสามารถไดรับขอมูลขาวสารเพิ่มเติมไดอีกทางหนึ่ง
สวน สอดคลองกับการศึกษาของ สุทธินิจ  หุณฑสาร (2539) พบวา ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาว
สารจากสื่อตางๆ และการไดรับคําแนะนําจากบุคคลใกลชิด  เปนปจจัยรวมดานสังคมจิตวิทยา และ
เปนปจจัยดานชักนําใหเกิดการปฏิบัติดูแลสุขภาพได รอยละ 48.40 และ 17.20 ตามลําดับ
 1.5 ผลการวเิคราะหระดบัพฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพตนเองของหญงิวยัรุนตั้ง
ครรภ พบวา อยูในระดับมาก (X = 3.68) ทั้งนี้อธิบายไดวา หญิงวัยรุนตั้งครรภในจังหวัดกาญจนบุรี
มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนการดูแลดานโภชนาการ
เร่ืองการรับประทานอาหาร มีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนและครบ 5 หมู พรอมทั้งรับ
ประทานอาหารประเภทผัก ผลไมเพิ่มมากขึ้น และรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กตามคําแนะนํา
ของแพทย ดานการรักษาสุขภาพรางกาย มีการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขอนามัยตนเอง ไดอยางถูกตอง อาทิ
เชน การรักษาความสะอาดของรางกาย มีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและเหมาะสมกับระยะตั้ง
ครรภ มีการพักผอนอยางเพียงพอ ดานการปองกันการเจ็บปวยมีการฝากครรภตามกําหนดนัด
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย เชน การรับวัคซีนปองกันโรค การไมซ้ือยารับประทานเองเมื่อ
เจ็บปวย ดังขอคําถามที่วา “ขณะตั้งครรภทานทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธภายนอกหลังขับถาย
อุจจาระหรือปสสาวะ” “ทานรับประทานยาบํารุงตามคําแนะนําของแพทย” และ“ขณะตั้งครรภ
ทานนอนหลับอยางนอยคืนละ 6 – 8 ช่ัวโมง” ซ่ึงอยูในระดับมาก (X = 4.14 , 3.87 , 3.81 ตามลําดับ)
(ภาคผนวก ข หนา 131-132) สวนการดูแลตนเองดานสุขภาพจิต หญิงวัยรุนตั้งครรภมีการควบคุม
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อารมณไดเปนอยางดี มีการผอนคลายความเครียดอยางเหมาะสม สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของรางกาย ยอมรับอารมณที่เปลี่ยนแปลงขณะตั้งครรภได ดังขอคําถามทีว่า “ขณะตัง้ครรภทานทาํ
กจิกรรมเพือ่ความเพลดิเพลินและผอนคลายจติใจ เชน ฟงเพลง ดโูทรทศัน อานหนังสือขบขัน” และ
“ขณะตั้งครรภทานทําจิตใจใหรางเริงแจมใสอยูเสมอ” ซ่ึงขอคําถามอยูใน ระดบัมาก (X = 3.73 ,
3.49 ตามลาํดบั) (ภาคผนวก ข หนา 132 - 133) ตามทีไ่ดกลาวมาแลวขางตนวา การตัง้ครรภถือเปน
การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัอยางหนึง่ รางกายของหญงิตัง้ครรภจะมกีารเปลีย่นแปลงรวมทั้งระดับของ
ฮอรโมนตาง ๆ ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจจึงเปนเรื่องที่สําคัญ พฤติกรรมที่เคย
ปฏิบัติอยูชวงกอนตั้งครรภ ที่เสี่ยงตอตนเองและทารกในครรภบางอยางตองละเวน เชน การชอบรับ
ประทานอาหารรสจัด การดื่มน้ําอัดลม รวมถึงการลุกนั่ง การวิ่งตองระมัดระวังเปนพิเศษ ซ่ึงหญิงวัย
รุนตั้งครรภก็สามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองไดเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษาของ ฤดี
ปุงบางกะดี่ (2540 : 73) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลของหญิงวัยรุนตั้งครรภ พบวา มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองโดยรวมอยูในระดับดี รอยละ 77.2

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิง
วัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี ที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดของครอบครัว

2.1   อาย ุผลการวเิคราะห พบวา หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีม่อีายแุตกตางกนั มพีฤตกิรรม
การดูแลรักษาสุขภาพตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมตฐิานขอที่ 1 โดยหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอายุ 18–20 ป มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
มากกวาหญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอายุไมเกิน 17 ป ทั้งนี้ เพราะหญิงวัยรุนตั้งครรภที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนกลุมวัยรุนตอนปลายที่มีอายุ 18 – 20 ป (รอยละ 51.9) และเปนหญิงวัยรุนตั้งครรภที่
เปนกลุมวัยรุนตอนกลาง  และมีอายุ 16 – 17 ป (รอยละ40.4) ซ่ึงจะมีการคิดและสติปญญาใกลเคียง
ผูใหญ ทําใหสามารถมีพฤติกรรมที่เหมาะสมได และเปนขอมูลที่นาสนใจที่พบวา หญิงวัยรุนใน
ปจจุบันมีเพศสัมพันธจนถึงตั้งครรภเร็วข้ึน ซ่ึงนาจะมีผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
เนื่องจากยังอยูในวัยเรียนเปนวัยที่ตองอยูในสภาวะ พึ่งพาทางเศรษฐกิจผูอ่ืน อีกทั้งยังตองเผชิญกับ
ระยะพัฒนาการของตนเองจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญที่ตองรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง จากการศึกษา
กลุมตัวอยางนี้ สอดคลองกับอุนจิตต บุญสม (2540 : 74) ที่พบวา หญิงตั้งครรภมีพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี และอายุมีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ โดย
หญิงตั้งครรภที่มีอายุมากจะปฏิบัติตนไดดีกวาหญิงตั้งครรภที่มีอายุนอยกวา

2.2 การศึกษา ผลการวิเคราะห พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีการศึกษาแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ทั้ง
นี้อาจเนื่องมาจากหญิงวัยรุนตั้งครรภสวนใหญ มีระดับการศึกษาใกลเคียงกันคือ อยูในระดับ
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ประถมศึกษา (รอยละ 42.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 37.3) ดังนั้น จึงอาจมีพฤติกรรม
การดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่คลายคลึงกันไดในเรื่องการทํากิจวัตรประจําวัน และจากการศึกษา
คร้ังนี้พบวา การไดรับขอมูลขาวสารจากเครือญาติ เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข และส่ือมวลชน
ซ่ึงอยูในระดบัสงู (X = 3.68) โดยไมเกีย่วของกบัระดบัการศกึษา ซ่ึงสอดคลองกบั กมลรตัน  ศภุวฑิติพฒันา
(2533 : ง) พบวา ระดับการศึกษาไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพหญิงวัยรุนตั้ง
ครรภได สอดคลองกับการศึกษาของ ศุภาวดี วายุเหือด (2536 : ง) พบวาระดับการศึกษา
ไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภได  ดังนั้นผลการวิจัยคร้ังนี้
จึงสรุปไดวา หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีม่กีารศกึษาแตกตางกนั มพีฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพตนเอง
ไมแตกตางกนั

2.3 อาชีพ ผลการวิเคราะหพบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอาชีพแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 3 ที่วา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพแตกตางกัน โดยหญิงวัยรุนตั้งครรภที่ไมมีอาชีพหรืออาชีพแมบาน มีพฤติกรรมการดูแล
รักษาสขุภาพตนเองมากกวาหญงิวยัรุนตัง้ครรภทีป่ระกอบอาชพีสวนตวัและอาชพีรับจาง ทัง้นีเ้นือ่งจาก
หญิงวัยรุนตั้งครรภที่ไมมีอาชีพสวนใหญจะทํางานในบานเพียงอยางเดียว ไมกําหนดเวลาแนนอน
ทําใหสามารถจัดเวลาในการทํางานบาน การปฏิบัติกิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพตนเอง และการพัก
ผอนไดโดยไมเรงรีบ อีกทั้งไมมีอาชีพจึงไมมีภาวะเสี่ยงตางๆจากการประกอบอาชีพ เชน การตอง
ยกของหนัก การอยูในสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการตั้งครรภตางๆ ไมตองเดินทางไกล และหญิง
วัยรุนตั้งครรภที่ไมมีอาชีพหรือประกอบอาชีพแมบานนั้น ทําใหไมไดเปนผูสรางรายไดใหกับครอบ
ครัว ดังนั้น เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายในครอบครัว จึงจําเปนตองดูแลครรภตนเองเปนพิเศษ ซ่ึง
แตกตางจากผูที่ประกอบอาชพีสวนตวัและอาชพีรับจางทีจ่ะมขีอจาํกดัดานเวลามากกวาเพราะตองใช
เวลาสวนหนึ่งในการประกอบอาชีพ จึงทําใหมีเวลาดูแลรักษาสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภไดนอย
กวา

2.4  รายได ผลการวิเคราะห พบวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 4 ที่วา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การดแูลรกัษาสขุภาพแตกตางกนั โดยหญงิวยัรุนตัง้ครรภทีม่รีายไดเพยีงพอและเหลอืเกบ็ มพีฤตกิรรม
การดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากกวาหญงิวยัรุนตัง้ครรภทีม่รีายไดเพยีงพอแตไมเหลือเกบ็และรายได
ไมเพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจากรายไดเปนปจจัยพื้นฐานในการดาํรงชีวิต เปนสิ่งที่สามารถตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของหญิงวัยรุนตั้งครรภได ทั้งที่พักอาศัยที่มั่นคงปลอดภัย  อาหารที่มีคุณคา
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การรกัษาพยาบาลทีม่คีณุภาพ รายไดจงึเปนสิง่สาํคญัประการหนึง่ทีจ่ะเอือ้อํานวยใหสามารถสงเสรมิ
ใหสามารถมพีฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพตนเองสม่าํเสมอและถกูตองไดด ี และเปนองคประกอบ
ที่สําคัญตอการมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและทารกในครรภ ซ่ึงสอดคลองกับ
เพ็ญศรี  พชัิยสนฐิ (2536 : 38) พบวา  ผูทีม่รีายไดสูงจะมคีวามพรอมในการเปนมารดามากกวาผูที่มี
รายไดต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ผลการวิเคราะหการควบคุมตนเอง สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว การคลอย
ตามเพื่อน และการไดรับขอมูลขาวสาร ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จังหวัดกาญจนบุรี สรุปผลไดดังนี้

3.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
การควบคมุตนเองกบัพฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพตนเองของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =  .527) ซ่ึงอยูในระดับมาก แสดงวา หญิงวัยรุนตั้ง
ครรภมีการควบคุมตนเองมากขึ้น มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมาก
ขึน้ เนือ่งจากการควบคมุตนเอง เปนความสามารถทีจ่ะทนตอส่ิงรบกวนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ตามอายขุองครรภทีเ่พิม่มากขึน้ หญิงวยัรุนตัง้ครรภสามารถควบคมุพฤตกิรรมไดถูกตองและเหมาะสม
ตามทีต่นเองมุงหวงัไวเปนอยางด ี การตัง้ใจ มุงมัน่ทีจ่ะทาํใหทารกทีอ่ยูในครรภเกดิมามคีวามสมบรูณ
กลาวคือ มีอวัยวะครบ มีน้ําหนักแรกคลอดดแีละเหมาะสม มีสุขภาพที่แข็งแรงไมเจ็บปวยดวย
โรคตาง ๆ เปนเปาหมายที่หญิงวัยรุนตั้งครรภตองการ ดังนั้น หญิงวัยรุนตั้งครรภจึงตองควบคุม
ตนเอง ทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร หญิงวัยรุนตั้งครรภตองงดหรือควบคุมตนเองไมให
รับประทานอาหารทีเ่ปนอันตรายหรอืมผีลกระทบตอทารกในครรภได อีกทัง้ตองแสวงหาสารอาหาร
ทีต่องรับประทานเพิม่เตมิ ในระยะตัง้ครรภ เชน การรบัประทานยาเมด็เสรมิธาตเุหล็กทกุวนัตามคาํส่ัง
แพทย การออกกาํลังกายเปนสิ่งที่จําเปน สําหรับหญิงตั้งครรภเชนกัน เพือ่ทาํใหรางกายแขง็แรง ชวย
ใหการคลอดเปนปกต ิหญิงตัง้ครรภตองควบคมุตนเองใหออกกาํลังกายอยางเหมาะสม รวมทัง้การไป
ฝากครรภตามกาํหนดนดัทกุครัง้ของแพทย การพกัผอนอยางเพยีงพอ และทีสํ่าคญัตองควบคมุอารมณ
ทาํจติใจใหเบกิบาน เปนตน สงผลใหหญิงวยัรุนตัง้ครรภมพีฤตกิรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมาก
ขึ้นได

สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวกับพฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 (r =  .482) ซ่ึงอยูในระดับมาก แสดงวา หญิงวัยรุนตั้งครรภมีสัมพันธภาพกับสมาชิกใน
ครอบครัวสูงขึ้น มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น เนื่องจาก
การที่สมาชิกในครอบครัวที่อยูอาศัยในบานเดียวกัน ไมวาจะเปน สามี บิดา มารดา ญาติพี่นอง
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รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ มีการแสดงความรัก ผูกพัน รักใคร มีความเอื้ออาทร มีการชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน จะชวยใหหญิงตั้งครรภมีกําลังใจ และสามารถดูแลครรภตนเองใหดีขึ้นได การที่สมาชิกใน
ครอบครัวดูแลเอาใจใสหญิงวัยรุนตั้งครรภเปนอยางดี ยอมเปนการแสดงความรูสึกหวงใยสุขภาพ
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ทั้งนี้อาจเนื่องจากหญิงวัยรุนตั้งครรภมีอายุนอยอีกทั้งเปนการตั้งครรภ
แรกดวย เกรงวาจะไมระมดัระวงัอบุตัเิหตตุางๆ หรือใสใจกบัครรภเทาทีค่วร สอดคลองกบัยิง่ยง
ยทุธศกัดิ ์ ( 2539 : ง) พบวา วัยรุนที่อยูในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวมีพฤติกรรมทาง
สังคมที่พึงประสงคมากกวาวัยรุนในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไมดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้น หญิงวัยรุนตัง้ครรภทีม่สีมาชกิในครอบครวัชวยดแูลเอาใจใสเปนพเิศษ นาจะชวยสง
เสรมิใหหญิงวยัรุนตัง้ครรภ มพีฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพตนเองสงูได เชนกนั

การคลอยตามเพื่อนกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของ
หญิงวัยรุนตั้งครรภ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .063) ซ่ึง
อยูในระดับปานกลาง แสดงวา  หากหญิงวัยรุนตั้งครรภมีพฤติกรรมการคลอยตามเพื่อนมากขึ้น มี
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น เนื่องจากเพื่อนสามารถชวยแกไข
และเขาใจปญหาของกันและกันได ซ่ึงหากมคีวามคบัอกคบัใจยามมปีญหาตาง ๆ เพือ่นอาจเปน
ผูประคบัประคองจติใจ ช้ีแนะสิ่งมีประโยชนรวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพครรภตนเองของหญิงวัย
รุนตั้งครรภ ดังนั้น เพื่อนอาจชวยชักนําวัยรุนไปในทางที่ถูกตองและเหมาะสมในการปฏิบัติดูแล
รักษาสุขภาพครรภใหมากขึ้นได

การไดรับขอมูลขาวสารกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =
.579) ซ่ึงอยูในระดับมาก แสดงวา หญิงวัยรุนตั้งครรภมีการไดรับขอมูลขาวสารอยูในระดับมาก มี
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เนื่องจากการไดรับขอมูลขาวสารทําให
ทราบแนวทางในการปฏิบัติดูแลครรภของตนเอง ตั้งแตรูตัววาตั้งครรภจนถึงการคลอดบุตร เชน
การไดรับขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานหรือควรงดเวนขณะตั้งครรภ  วิธีการออกกําลัง
กายที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ วิธีการผอนคลายความเครียด เปนตน หญิงวัยรุนตั้งครรภที่ไดรับขอ
มูลขาวสารจึงสามารถประเมินภาวะเสี่ยงและปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับครรภและนําไปปฏิบัติ
อยางเหมาะสมได ยอมสงผลใหหญิงวัยรุนตั้งครรภมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากได

3.2 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
พบวา การไดรับขอมูลขาวสาร เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาสมการเปนตัวท่ี 1 มีอํานาจ
ในการทํานายมากที่สุด รองลงมา คือ การควบคุมตนเอง เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขา
สมการเปนตัวที่ 2 โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุน
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ตั้งครรภไดรอยละ 38.4 ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐาน ขอที่ 5 ที่วา การควบคมุตนเอง
สัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวั การคลอยตามเพือ่น และการไดรับขอมูลขาวสาร เปนปจจัย
ที่สงผลตอพฤติกรรม การดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ ซ่ึงแสดงผลดังนี้

ผลการวิเคราะหพบวา การไดรับขอมูลขาวสาร สามารถทํานายพฤติกรรม
การดูแลรักษา สุขภาพตนเองของหญงิวยัรุนตัง้ครรภไดรอยละ 33.5 ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิาน โดย
พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ พบวา การไดรับขอมูลขาวสารมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .579) แสดงวา เมื่อกลุม
ตัวอยางมีการไดรับขอมูลขาวสารมากขึ้น จะมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น ทั้งนี้
การไดรับขอมูลขาวสารของหญิงวัยรุนตั้งครรภ เปนการแสวงหาขอมูลขาวสาร เพื่อหาแนวทางที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการปฎิบัติดูแลครรภของตนเอง  ไมวาจะเปนการไดรับขอมูลขาวสารจากเครือ
ญาติ เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข และสื่อมวลชนตาง ๆ นอกจากจะสนับสนุนทัศนคติหรือ
ความคิด ความเขาใจที่มีอยูเดิมเกี่ยวกับการตั้งครรภแลว ยังเปนการแสวงหาในสิ่งที่เปนแนวทางเพื่อ
นํามาใช ประโยชนในการเพิม่ความรูและทักษะในการดแูลตนเองขณะตัง้ครรภ ใชเปนแนวทางในการ
ตดัสนิใจเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางตั้งครรภ ดังนั้น หากหญิงวัยรุนตั้งครรภมีการได
รับขอมูลขาวสารมากขึ้น จะสงผลใหหญิงวัยรุนตั้งครรภมีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
มากขึ้นดวย

การควบคุมตนเอง สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตน
เองของหญิงวัยรุนตั้งครรภเพิ่มขึ้นรอยละ 4.9 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน โดยพบวา การไดการควบ
คุมตนเองเปนตวัแปรทีไ่ดรับคดัเลือกเขาสมการเปนลําดบัที ่ 2 เมือ่พจิารณาความสมัพนัธ พบวา การ
ควบคมุตนเองมีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .527) โดยการควบคุมตนเองกับการไดรับขอมูล
ขาวสาร โดยสามารถรวมกันทํานาย พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้ง
ครรภ ไดรอยละ 38.4  แสดงใหเห็นวา หญิงวัยรุนตั้งครรภมีความตั้งใจมุงมั่น ที่จะกระทํา
พฤติกรรมตามที่ตนเองตั้งเปาหมายไว เชน การดูแลเร่ืองรับประทานอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ พรอมทั้งงดอาหารที่อาจสงผลไมดีตอครรภ การออกกําลังกายอยางเหมาะสม การพัก
ผอนอยางเพียงพอ การไปฝากครรภตามนัด และมีวิธีการผอนคลายความเครียดอยางถูกตอง
เหมาะสม การควบคุมตนเองใหสามารถมีพฤติกรรมการควบคุมตนเองเชนนี้ ยอมสงผลดีตอสุขภาพ
ตนเองและทารกทีอ่ยูในครรภดวย ซ่ึงการควบคมุตนเองมคีวามสมัพนัธกบัการไดรับขอมลูขาวสารสงู
(r = .606) จึงทําใหทั้ง 2 ตัวแปรไดรับการคัดเลือกเขาสมการ ขอที่ควรปฏิบัติหรืองดเวน นั้นเปนสิ่ง
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สําคัญที่หญิงวัยรุนตั้งครรภควรทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนั้น ความสามารถในการควบ
คุมตนเองใหกระทําพฤติกรรมดังกลาว จึงสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองได

สวนสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว แมวาจะมีความสัมพันธทาง
บวกกับพฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพตนเองของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ แตมคีวามสมัพนัธอยูในระดบั
ไมสูงนัก (r = .482) ในขณะที่สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวกับการไดรับขอมูลขาวสาร
มีความสมัพนัธทางบวกและอยูในระดบัทีสู่งกวา (r = .687) และการไดรับขอมลูขาวสารไดรับ
คดัเลอืกเขาสมการเปน ลําดบัที ่ 1  จงึทาํใหสัมพนัธภาพกบัสมาชกิในครอบครวัไมไดรับการคดัเลือก
เขาสมการ ประกอบกบักลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัยรุนตอนปลาย เร่ิมมีความคิดและสติ
ปญญาใกลเคียงกับผูใหญ มพีฒันาการพฤตกิรรมทางสงัคมอยางเดนชดั  ทาํใหบคุคลในสงัคมอืน่ ๆ ที่
ไมใชสมาชกิในครอบครวั เชน เครือญาติ เพื่อน เจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน เร่ิมเขามามีบทบาทตอ
ชีวิตของหญิงวัยรุนตั้งครรภ เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภอยางเหมาะสม ในการให
คาํแนะนาํปรกึษา และแนวทางการปฏบิตัดิแูลครรภ ทําใหไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองได

การคลอยตามเพื่อน พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพ ตนเองของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ โดยคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอยูในระดบัต่าํ (r = .063) จึงไมได
รับการคัดเลือกเขาสมการ ทั้งนี้อธิบายไดวา ถึงแมวาเพื่อนมีความสําคัญอยางมากกับหญิง
วัยรุนตั้งครรภเนื่องจากอยูในวัยเดียวกัน แตหญงิวยัรุนตัง้ครรภนัน้ตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาท
จาก เดก็ไปสูการเปนมารดาทาํใหเกดิปญหา และผลกระทบอยางมากตอหญิงวยัรุนตัง้ครรภทัง้ดาน
รางกายและจิตใจ อีกทั้งเมื่อตั้งครรภจะมีการไดรับคําแนะนําในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและ
ทารกในครรภ จากแหลงอ่ืนๆดวย ไมวาจะเปน มารดาหรือญาติ พี่นองซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัว
เครือญาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่สาธารณสุขที่ใหบริการฝากครรภ เพราะกลุมตวัอยางทกุคนไดรับ
บรกิารฝากครรภในโรงพยาบาลชมุชน ซ่ึงจะใหคาํแนะนาํและคาํปรกึษาถงึการปฏบิตั ิ ในการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภที่ถูกตองเหมาะสมอยูแลว นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญอยู
ในชวงวัยรุนตอนปลาย เร่ิมมีความคิดและสติปญญาเทาเทียมผูใหญ มีอิสระทางความคิดมากขึ้น จึง
ทําใหเพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองนอยลง

ขอเสนอแนะของการวิจัย
จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย

และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.     ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
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1.1 จากผลการวจิยั พบวา หญิงวยัรุนตัง้ครรภทีเ่ปนกลุมตวัอยาง มพีฤตกิรรมการ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองดานสุขภาพจิต และดานการปองกันการเจ็บปวย อยูในระดับปานกลาง
(X = 3.67 , 3.61 ตามลําดับ) ควรสงเสริมสนับสนุนใหหญิงวัยรุนตั้งครรภ มีการดูแลสุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น เพื่อจะไดรับรูวาตนเองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณดวยตนเองและสามารถดําเนินชีวิต
ไดอยางปกตกิบัสมาชกิในครอบครวั ยอมรับการตัง้ครรภทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางเหมาะสมได เนือ่งจาก
ภาวะสุขภาพดานรางกายและจิตใจของหญิงวัยรุนตั้งครรภ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เพราะอยู
ในชวงกาวผานจากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ อีกทั้งตองปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตามระยะของการ
ตัง้ครรภ จงึควรมกีารสงเสรมิใหมกีารเตรยีมตนเองเพือ่ยอมรับในการเปลีย่นแปลงดังกลาว หญิง
วัยรุนตั้งครรภมีสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวอยูในระดับดีนั้น บุคคลรอบขางของหญิงวัย
รุนตั้งครรภจึงควรใหการดูแลเอาใจใส เชน การพาหญิงวัยรุนตั้งครรภไปตรวจสุขภาพ หรือการให
ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย การออกกําลังกาย และการพักผอนอยางเพียงพอเหมาะสม
ใหแกหญิงวัยรุนตั้งครรภ เพื่อใหหญิงวัยรุนตั้งครรภมีภาวะสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากผลการวิจัย พบวา
สัมพันธภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุน
ตั้งครรภ

1.2 จากผลการวจิยั พบวา การไดรับขอมลูขาวสาร เปนตวัแปรทีส่ามารถทาํนายที่
ไดรับคดัเลือกเขาสมการเปนลําดบัที ่ 1 กลาวไดวา หญิงวัยรุนตั้งครรภที่มีการไดรับขอมูลขาวสาร
มากจะมพีฤตกิรรมการดแูลรกัษาสขุภาพตนเองมากดวย ดงันัน้ในฐานะบทบาทของนกัจติวทิยาชมุชน
สามารถกระทาํไดโดยนาํขอมลูทีไ่ดจากการวจิยั เขาไปมสีวนรวมและใหการชวยเหลือ ใหความคดิเหน็
ประสานงานและรวมกิจกรรมกับองคกรตางๆ หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ครอบครัว สาธารณสุข
แกนนําในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมที่เหมาะสมในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง อีกทั้งใหความรูและ
กระตุนใหหญิงวัยรุนตั้งครรภ เครือญาติ และผูที่เกี่ยวของกับหญิงวัยรุนตั้งครรภ ใหมีความเขาใจ
และเห็นความสําคัญของการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองเหมาะสม

1.3 จากผลการวจิยั พบวา การควบคมุตนเอง เปนตวัแปรทีส่ามารถทาํนาย
พฤตกิรรมการดแูลรักษาสุขภาพตนเองไดเปนอันดับที่ 2 กลาวไดวา ผูที่เกี่ยวของควรไดตระหนัก
และเนนย้ํา ตลอดจนเปดโอกาสใหหญิงวัยรุนตั้งครรภไดมีการฝกทักษะการควบคุมตนเองใหมาก
ขึ้น ซ่ึงเทากบัเปนการสนบัสนนุใหมพีฤตกิรรมการดแูลรักษาสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภเพิ่มมากขึ้น
ดวย เนื่องจากผลการวิจัยพบวา  การควบคุมตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภมีความสัมพันธ
ในทางบวก และการควบคุมตนเองกับการไดรับขอมูลขาวสารสามารถรวมกันทํานายพฤติ
กรรมการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของหญิงวัยรุนตั้งครรภได
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1.4 จากผลการวิจัย พบวา มีการตั้งครรภในหญิงวัยรุนที่อายุนอย กลาวคือ มีอายุ
ต่ํากวา 15 รอยละ 7.7 และอายุ 16-17 ป ถึงรอยละ 40.4 ดังนั้นจึงควรกระตุน สงเสริมใหมีการปอง
กันการมีเพศสัมพันธในวัยรุน เนื่องจากพบวา มีการตั้งครรภในหญิงวัยรุนที่มีอายุนอยแสดงวาวัย
รุนมีเพศสัมพันธจนถึงตั้งครรภเร็วข้ึน ซ่ึงนาจะมีผลตอพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ตนเองเมือ่
ตัง้ครรภ เนือ่งจากยงัอยูในวยัเรียนทัง้นีค้วรจดัทาํโครงการแทรกแซงในโรงเรยีนและชุมชน โดยจัด
กิจกรรมใหวัยรุนไดมีโอกาสมารวมตัวกันเพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูเพื่อปองกันปญหาตาง ๆ
เกี่ยวกับเพศสัมพันธในวยัรุน และไดพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารรวมแสดงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ควรจัดตั้งกลุมเพื่อฝกทักษะเสริมในโรงเรียนในลักษณะชมรม หรือกลุมตามความสนใจ
ตาง ๆ ในการฝกทักษะเสริมการควบคุมตนเองในวัยรุน เชน จัดการฝกทักษะการควบคุมส่ิงเรา
(Stimulus Control) การเตือนตนเอง (Self - Monitoring) การเสรมิแรงตนเองและการลงโทษตนเอง
(Self - Reinforcement and Self - Punishment) เปนตน เนื่องจาก ผลการวจิยัพบวา การควบคมุ
ตนเองกบัการไดรับขอมลูขาวสารสามารถรวมกนัทาํนายพฤตกิรรม การดแูลรักษาสุขภาพตนเองของหญิง
วัยรุนตั้งครรภ

2.    ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากผลการวจิยัพบวา ปจจยัท่ีสามารถรวมกนัทาํนาย พฤตกิรรมการดแูลรักษา

สุขภาพตนเองได มีการไดรับขอมูลขาวสารกับการควบคุมตนเอง สามารถอธิบายได รอยละ 38.4
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ปจจัย อ่ืน ๆ ทีม่ผีลตอพฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพตน
เองของหญงิวยัรุนตัง้ครรภ เชน อายคุรรภ สถานภาพสมรส บคุคลทีใ่กลชิด การอยูอาศยักบัครอบครวั
ของตนเองและครอบครวัของสาม ีการฝกทักษะการควบคุมในกลุมหญิงวัยรุนตั้งครรภ และปจจัย
ที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติไดในการดูแลรักษาสุขภาพ  ของหญิงวัยรุนตั้งครรภ เปนตน
เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ถูกตองและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

2.2    ควรมีการศึกษาเชิงลึกมากขึ้น เชน การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะทําใหไดรับ
ขอมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้น
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แบบสอบถาม
เร่ือง  พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

 จังหวัดกาญจนบุรี

คําชี้แจง

1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามชุดนี้ จะเก็บเปนความลับ ทานไมตองเขียนชื่อและที่อยู
ดังนั้น ขอใหทานตอบดวยความสบายใจ ตามความเปนจริงที่สุด และครบทุกขอ

2. คําตอบไมมีถูกหรือผิด จึงไมมีผลตอตัวทาน ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการนําเปน
แนวทางในการดูแลสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ เพื่อสงเสริมการปองกันปญหาตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นตอไป

3. แบบสอบถามนี้ แบงออกเปน 6 สวน
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 4 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการควบคุมตนเอง 15 ขอ
สวนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว 20 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นในการคลอยตามเพื่อน 17 ขอ
สวนที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นการไดรับขอมูลขาวสาร 24 ขอ
สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ 30 ขอ

ผูวิจัยขอขอบพระคุณหญิงตั้งครรภวัยรุนทุกทานที่ใหความรวมมือและตอบแบบสอบถาม 
ดวยความตั้งใจ

     จิราภรณ  เพิ่มพูล
นักศึกษาปริญญาโท   สาขาจิตวิทยาชุมชน
          ภาคจิตวิทยาและการแนะแนว
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถาม
เร่ือง  พฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ

                                                    จังหวัดกาญจนบุรี

สวนที่   1   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงใน   (   )   หนาขอความเปนจริงในปจจุบันมากที่สุดหรือเติม
คําลงในชองวางใหสมบูรณ

1. ปจจุบันทานอายุ…………..ป………..เดือน       

2. ระดับการศึกษาของทาน      
(     )   1.ไมไดรับการศึกษา

                                         (     )    2.ระดับประถมศึกษา
(     )    3.ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(     )    4.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือสูงกวา

3.    อาชีพของทาน
(     )   1.รับจาง
(     )   2.ประกอบอาชีพสวนตัว

              (     )   3.ไมมีอาชีพ

4.  รายไดตอเดือนของทานและครอบครัว
(     )   1.ไมเพียงพอ
(     )   2. เพียงพอ แตไมเหลือเก็บ

              (     )   3. เพียงพอ และเหลือเก็บ

สวนที่ 2   แบบสอบถามการควบคุมตนเอง
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คําชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ทานคิดวาตรงกับความสามารถในการควบคุม
ตนเองใหปฏิบัติไดจริง  และตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
1. ทานเปลี่ยนไปรับประทานอาหารที่ไมเคยชอบ

มากอนไดเพื่อประโยชนกับทารกในครรภ
2. ทานสามารถรับประทานยาทุกประเภทตามกําหนด

เวลาและเงื่อนไข ที่แพทยส่ัง
3. ทานสามารถงดอาหารและเครื่องดื่มที่คิดวาอาจ

เปนอันตรายกับทารกในครรภ
4. ทานสามารถเตือนตนเองใหระมัดระวัง

การเคลื่อนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงอริยาบท
ใหเหมาะสมกับระยะการตั้งครรภได

5. ทานสามารถหลกีเลีย่งสิง่ทีท่าํใหทานอารมณเสยีหรือ
หงดุหงดิไดดี

6. เมือ่ตัง้ใจทีจ่ะสิง่ใดแลวทานจะปฏบิตัติามความตัง้ใจ
จนกวาจะบรรลผุลสําเรจ็  แมอุปสรรคกต็าม

7. เมื่อตองการสิ่งใดแลวมีปญหาทําใหไมได
ตามความตองการทานจะหาสาเหตุและแนวทางแก
ไขมากกวาโทษผูอ่ืน

8. หากสามีหรือสมาชิกในครอบครัวขัดใจทานจะ
โกรธและแสดงความไมพอใจออกมาทันที

9. ทานอดทนและพยายามที่จะปฏิบัติตามคาํแนะนาํที่
เปนประโยชนตอการตัง้ครรภแมทานไมชอบมากอน

10. เมื่อทานสัญญาหรือตกลงที่จะปฏิบัติตนเองอยาง
หนึง่อยางใดไวแลว ทานจะรกัษาสญัญานัน้ตลอดไป
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ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย  นอย

ที่สุด
11. หากทานพอใจสินคาชนิดหนึ่งเปนอยางมาก

แตตอมามีขอสรุปวาสินคานั้นเปนสิ่งไมจําเปน
และส้ินเปลือง ทานยังคงตัดสินใจซื้ออยูดี

12. หากทานไดทราบวามผูีอ่ืนกลาวรายปายส ี ทานจะ
โกรธและตองการกลาวรายกลบัคนืทนัที

13. หากสิ่งที่แพทยแนะนําใหปฏิบัติขณะตั้งครรภ
ตรงกันขามกับสิ่งที่ทานพอใจปฏิบัติมากอน ทาน
ยินยอมที่จะปฏิบัติตามแพทยส่ังอยางเต็มใจ

14. หากรูสึกอึดอัดหรือปวดเมื่อยขณะตั้งครรภ ทานจะ
บน ทัง้ๆทีท่ราบวาเปนส่ิงปกตสํิาหรับผูตัง้ครรภ

15. ทานเลือกทีจ่ะปฏบิตัติวัอยางสบาย เๆหมอืนเดมิมากกวา
การเปลีย่นไปทาํในสิง่ทีย่ากลําบาก ตามคาํแนะนาํของผู
อ่ืน แมรูวาเปนประโยชนกบัทารกในครรภกต็าม
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สวนที่  3    แบบสอบถามสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว

คําชี้แจง    จากขอความที่แสดงถึงการปฏิบัติระหวางสมาชิกในครอบครัวกับตัวทานนี้
โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
 มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
1. สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใสทานเกี่ยวกับอาหาร

ที่รับประทานขณะตั้งครรภ
2. สมาชิกในครอบครัวสนใจชวยแบงเบาภาระ

การทํางานบานของทานในขณะตั้งครรภ
3. สมาชิกในครอบครัวสนใจสอบถามเกี่ยวกับ

การเจริญเติบโตของครรภ
4. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาวางที่ใชดวยกัน เชน

การไปเที่ยวพักผอน
5. สมาชิกในครอบครัวเอาใจใสทานในระหวางตั้งครรภ 

เชน พาไปตรวจครรภตามนัดของแพทย  เปนตน
6. สมาชิกในครอบครัวหวงใยเอื้ออาทรทานมากขึ้น 

ขณะตั้งครรภ
7. สมาชกิในครอบครวัเอาใจใสดแูลความรูสึกและอารมณ

ทานระหวางตัง้ครรภ เชน ใหกาํลังใจ  เขาใจความรูสึกทาน
8. ทานสามารถพูดคุยหรือปรับทุกขและขอคําปรึกษา

เกี่ยวกับปญหาสวนตัวกับสมาชิกในครอบครัวได
9. ในระยะตั้งครรภทานไดรับความรัก การดูแลเอาใจใส

จากสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น
10. เมื่อทานมีปญหาหรือมีเร่ืองกลุมใจ สมาชิกในครอบ

ครวัจะมสีวนชวยแกไขปญหานัน้ดวยเสมอ
11. ขณะตั้งครรภทานรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและ

เปนสวนหนึ่งของครอบครัว
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ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
 มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
12. ทานรูสึกดีใจ เมื่อสมาชิกในครอบครัวประสบความ

สําเร็จอยางใดอยางหนึ่ง
13. ทานรูสึกวาตนเองโชคดี ที่มีสมาชิกในครอบครัวดูแล

และชวยเหลือเอ้ืออาทรขณะตั้งครรภ
14. ทานรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และเปนสวนหนึ่ง

ของครอบครัว
15. สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะหวงใยกันเสมอ เชน

หากมีสมาชิกในครอบครัวคนใดกลับบานผิดเวลา
16. สมาชกิทกุคนในครอบครวั มกัจะมกีารพดูคยุหยอกลอกนั
17. สมาชิกทุกคนในครอบครัว จะชวยดูแลเอาใจใสกัน

ทุกครั้ง หากมีคนใดเจ็บปวย
18. สมาชิกในครอบครัวคนใดมีปญหาหรือไมสบายใจ 

มักไดรับความเขาใจและชวยเหลือ
19. สมาชิกในครอบครัวทํางานบานที่ไดรับมอบหมาย

เปนอยางดีและพรอมที่จะชวยเหลือกันและกันเสมอ
20. สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน เชน รับ

ประทานอาหารหรือรวมกัน
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สวนที่   4   แบบสอบถามความคิดเห็นการคลอยตามเพื่อน

คําชี้แจง    หากคําแนะนําของเพื่อนมีดังขอความตอไปนี้ แตปรากฎวาแตกตางหรือตรงกันขามกับ
คําแนะนําของผูอ่ืน ทานจะเห็นดวยกับคําแนะนําของเพื่อนมากนอยเพียงไร

โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
1. ขณะตั้งครรภไมควรกินอาหารนิ่มๆเหลวๆเพราะจะ

ทําใหทองเสียงาย
2. ขณะตั้งครรภไมควรกินยาสมุนไพร เชน น้ําขิง เพราะ

จะไปทําลายประสิทธิภาพของยาที่แพทยส่ัง
3. ควรลดปรมิาณอาหารขณะตัง้ครรภเพือ่จะทาํใหคลอดงาย
4. ขณะตั้งครรภควรแตงกายใหรัดรูปเพื่อรักษาขนาด

ของรางกาย
5. ควรสวมรองเทาที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ
6. ขณะตั้งไมจําเปนตองไปพบแพทยตามนัดครรภถาไม

มีอาการผิดปกติ
7. ควรออกกาํลังกายตามปกตเิชนเดยีวกบักอนตัง้ครรภ
8. ควรเปล่ียนอริยาบท เชน ลุก นัง่ ยนื ใหกระฉับกระเฉง

เพือ่จะทาํใหคลอดบตุรงายขึน้
9. ขณะตั้งครรภสมารถทํากิจกรรมทุกอยางได ไมควร

วิตกกังวลเพราะจะทําใหไมสบายใจ
10. หากมีอาการผิดปกติของครรภเล็กๆนอยๆ ไมจําเปน

ตองไปพบแพทยเพื่อตรวจ
11. ยาที่เคยรับประทานมากอนการตั้งครรภสามารถรับ

ประทานตอเนื่องไดตามปกติ
12. ขณะตั้งครรภตองรักษาความสะอาดรางกายใหมาก

กวาเดิม
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ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
13. ใหพูดคุยกับสามีวาขณะตั้งครรภหามขัดใจในทุก

เร่ือง เพราะจะมีผลเสียตอทารกในครรภ
14. เมื่อตองการสิ่งใดตองรีบบอกสามีหรือผูอ่ืน จัดหาให

ทันที ไมจําเปนตองพิจารณาวาเหมาะสมหรือไม
15. ควรแตงกายและเสริมสวยอยางที่เคยทํากอนตั้งครรภ 

แมอยูในชวงที่ใกลคลอดก็ตาม
16. ควรรับประทานอาหารตามความชอบแมมีรสจัด เพื่อ

จะไดมีอาหารบํารุงรางกายอยางเพียงพอ
17. ควรใหสามีหรือคนในครอบครัวทํางานบานแทนให

มากที่สุดจนกวาจะคลอดบุตร

สวนที่  5  แบบสอบถามความคิดเห็นการไดรับขอมูลขาวสาร

คําชี้แจง     ทานไดรับขอมูลขาวสาร คําแนะนํา คําชี้แจง หรือไดรับขอมูลขาวสารจาก
 เครือญาติ เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข และส่ือมวลชน มากนอยเพียงใด

โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ตรงกับความความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
การรบัไดรับขอมูลขาวสารจากเครอืญาติ

1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ
2. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับระยะการตั้งครรภ
3. การแตงกายขณะตั้งครรภ เชนไมใสเสื้อผาที่รัดแนน

จนเกินไป สวมรองเทาพื้นราบ
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ระดับความคิดเห็น
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
4. อาการที่ผิดปกติที่ตองไปพบแพทย เชน หากทารกดิ้น

นอยลง
5. การเปลี่ยนอริยาบท เชน ลุกยืน นั่ง นอน ที่เหมาะสม

กับระยะของการตั้งครรภ
6. วิธีการผอนคลายความเครียดขณะตั้งครรภ

การรบัไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบาน
1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ
2. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับระยะการตั้งครรภ
3. การแตงกายขณะตั้งครรภ เชนไมใสเสื้อผาที่รัดแนน

จนเกินไป สวมรองเทาพื้นราบ
4. อาการที่ผิดปกติที่ตองไปพบแพทย เชน หากทารกดิ้น

นอยลง
5. การเปลี่ยนอริยาบท เชน ลุกยืน นั่ง นอน ที่เหมาะสม

กับระยะของการตั้งครรภ
6. วิธีการผอนคลายความเครียดขณะตั้งครรภ

การรบัไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข
1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ
2. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับระยะการตั้งครรภ
3. การแตงกายขณะตั้งครรภ เชนไมใสเสื้อผาที่รัดแนน

จนเกินไป สวมรองเทาพื้นราบ
4. อาการที่ผิดปกติที่ตองไปพบแพทย เชน หากทารกดิ้น

นอยลง
5. การเปลี่ยนอริยาบท เชน ลุกยืน นั่ง นอน ที่เหมาะสม

กับระยะของการตั้งครรภ
6. วิธีการผอนคลายความเครียดขณะตั้งครรภ

การรบัไดรับขอมลูขาวสารจากสือ่สารมวลชน เชน ทวี ีวทิยุ
หนงัสอืพมิพ วารสาร แผนพบั หอกระจายขาวฯลฯ
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ขอที่
ขอที่ ขอความ มาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอย

ที่สุด
1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ
2. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับระยะการตั้งครรภ
3. การแตงกายขณะตั้งครรภ เชนไมใสเสื้อผาที่รัดแนน

จนเกินไป สวมรองเทาพื้นราบ
4. อาการที่ผิดปกติที่ตองไปพบแพทย เชน หากทารกดิ้น

นอยลง
5. การเปลี่ยนอริยาบท เชน ลุกยืน นั่ง นอน ที่เหมาะสม

กับระยะของการตั้งครรภ
6. วิธีการผอนคลายความเครียดขณะตั้งครรภ

สวนที่  6   แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
คําชี้แจง    ในขณะที่ทานตั้งครรภ ทานทําพฤติกรรมดังตอไปนี้มากนอยเพียงใด
โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุด

ระดับการปฏิบัติ

ขอที่ ขอความ ทุก
คร้ัง

เปน
ประจาํ

บอย
คร้ัง

นานๆ
คร้ัง

ไม
เคย

1. ทานรับประทานอาหารนอยลงเพื่อใหบุตรตัวเล็ก
และคลอดงาย

2. ทานรับประทานอาหารที่รสจัด เชน รสเค็มหรือ
เผ็ดมากขณะตั้งครรภ

3. ขณะตั้งครรภทานรับประทานอาหารครบทุก
ประเภททั้งขาว เนื้อสัตว ถ่ัวไข และผักตางๆ

4. ขณะตั้งครรภทานดื่มนมสดหรือนมถั่วเหลืองวัน
ละ1 แกว
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ระดับการปฏิบัติ

ขอที่ ขอความ ทุก
คร้ัง

เปน
ประจาํ

บอย
คร้ัง

นานๆ
คร้ัง

ไม
เคย

5. ขณะตั้งครรภทานดื่มน้ําประมาณวันละ 6-8 แกว
6. ขณะตั้งครรภทานดื่มน้ําอัดลม น้ําชา กาแฟ

อยางนอยวันละ 1 แกว
7. ทานรับประทานยาบํารุงตามแพทยแนะนํา
8. ขณะตั้งครรภทานนอนหลับอยางนอยคืนละ

6-8 ช่ัวโมง
9. ทานนั่งหรือนอนพักในตอนกลางวันอยางนอย

วันละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ขณะตั้งครรภ
10. ขณะตั้งครรภทานออกกําลังกายดวยการเดินใน

เวลาเชาและเย็นนานครั้งละ 10 - 15 นาที
11. ในขณะตัง้ครรภ ทานออกกาํลังกายโดยการทาํงานบาน

ตามปกติทุกวัน เชนหุงอาหาร ซักผา
ทําความสะอาดบาน

12. ขณะตั้งครรภทานอาบน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
หรือมากกวา

13. ขณะตั้งครรภทานทําความสะอาดเตานมและหัวนม
ขณะอาบน้ําทุกวัน

14. ขณะตั้งครรภทานทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ
ภายนอกหลังขับถายอุจจาระหรือปสสาวะ

15. ทานแปรงฟนหลังอาหารตอนเชา กอนนอน
และหลังอาเจียน ทุกครั้ง

16. ทานหลีกเลี่ยงการเดินทางที่สมบุกสมบัน
เนื่องจากตั้งครรภ

17. ทานไปพบทันตแพทยในระหวางตั้งครรภ
18. ทานกลั้นปสสาวะในขณะทํางานหรือเดินทาง

ในระยะตั้งครรภ
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ระดับการปฏิบัติ

ขอที่ ขอความ ทุก
คร้ัง

เปน
ประ
จาํ

บอย
คร้ัง

นานๆ
คร้ัง

ไม
เคย

19. ขณะตัง้ครรภทานดแูลระบบขบัถายอจุจาระใหเปนปกติ
20. ทานซื้อยามากินเองในระยะตั้งครรภ
21. เมื่อทองผูกขณะตั้งครรภทานจะซื้อยาระบาย

มารับประทาน
22. ในระยะตั้งครรภทานหลีกเลี่ยงการเขาใกลหรือ

คลุกคลกีบัผูทีเ่ปนโรคตดิตอ เชน หวดั สุกใส
เปนตน

23. ทานสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรางกายและอาการ
ผิดปกติในขณะตั้งครรภ

24. ทานเปลีย่นอริิยาบถ เชน ลุกยนื นัง่ หรือนอนอยางรวด
เร็ว

25. ทานหลีกเลีย่งการเทีย่วหรือทาํกจิกรรมจนดกึ
เพือ่ปองกนัปญหาทีอ่าจเกดิกบัทารกในครรภ

26. ขณะตั้งครรภทานแตงกายดวยเสื้อผารัดรูป
27. ขณะตั้งครรภทานทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
28. ทานไมคดิมากหรอืกงัวลใจกบัเรือ่งเลก็ๆนอยขณะ

ตัง้ครรภ เชน เมือ่ทานตองไปตรวจครรภตามแพทยนดั
โดยไมมีสามีหรือคนอื่นไปดวยเพราะมีธุระสําคัญ
ไมสามารถมากับทานได เปนตน

29. ขณะตั้งครรภทานทํากิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน
และผอนคลายจิตใจ เชน ฟงเพลง ดูโทรทัศน
อานหนังสือขบขัน

30. ขณะตั้งครรภทานหลีกเลี่ยงสถานการณ
ที่ทําใหทานไมสบายใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123

สวนที่ 2   แบบสอบถามการควบคุมตนเอง

คําชี้แจง    โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ทานคิดวาตรงกับความสามารถในการควบคุม
ตนเองใหปฏิบัติไดจริง  และตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ

1. ทานเปลี่ยนไปรับประทานอาหารที่ไมเคยชอบมากอนได
เพื่อประโยชนกับทารกในครรภ

4.03 .86 มาก

2. ทานสามารถรับประทานยาทุกประเภท ตามกําหนดเวลา
และเงื่อนไข ที่แพทยส่ัง

3.58 1.12 ปานกลาง

3. ทานสามารถงดอาหารและเครื่องดื่มที่คิดวาอาจเปนอันตราย
กับทารกในครรภ

3.30 1.22 ปานกลาง

4. ทานสามารถเตือนตนเองใหระมัดระวังการเคลื่อนไหว 
หรือการเปลี่ ยนแปลงอริยาบทให เหมาะสมกับระยะ  
การตั้งครรภได

3.78 1.41 มาก

5. ทานสามารถหลกีเลีย่งสิง่ทีท่าํใหทานอารมณเสียหรือหงดุหงดิ
ไดดี

3.46 1.11 ปานกลาง

6. เมือ่ตัง้ใจทีจ่ะสิง่ใดแลว ทานจะปฏบิตัติามความตัง้ใจจนกวาจะ
บรรลุผลสําเรจ็  แมอุปสรรคกต็าม

3.74 1.26 มาก

7. เมื่อตองการสิ่งใดแลวมีปญหาทําใหไมไดตามความตองการ
ท านจะหาสา เหตุ และแนวทางแก ไขมากกว า โทษ  
ผูอ่ืน

3.96 0.93 มาก

8. หากสามีหรือสมาชิกในครอบครัวขัดใจทานจะโกรธและ
แสดงความไมพอใจออกมาทันที

3.34 0.92 ปานกลาง

9. ทานอดทนและพยายามที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําที่ เปน
ประโยชนตอการตัง้ครรภ แมทานไมชอบมากอน

3.25 1.10 ปานกลาง

10. เมื่อทานสัญญาหรือตกลงที่จะปฏิบัติตนเองอยางหนึ่งอยาง
ใดไวแลว ทานจะรักษาสัญญานั้นตลอดไป

3.83 1.32 มาก
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ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ
11. หากทานพอใจสินคาชนิดหนึ่งเปนอยางมาก แตตอมามี

ขอสรุปวาสินคานั้นเปนสิ่งไมจําเปนและสิ้นเปลือง ทานยัง
คงตัดสินใจซื้ออยูดี

4.50 0.77 มาก

12. หากทานไดทราบวามผูีอ่ืนกลาวรายปายส ี ทานจะโกรธและ
ตองการกลาวรายกลับคนืทนัที

4.27 0.98 มาก

13. หากสิ่งที่แพทยแนะนําใหปฏิบัติขณะตั้งครรภ ตรงกันขาม
กับสิ่งที่ทานพอใจปฏิบัติมากอน ทานยินยอมที่จะปฏิบัติ
ตามแพทยส่ังอยางเต็มใจ

3.68 1.22 มาก

14. หากรูสึกอึดอัดหรือปวดเมื่อยขณะตั้งครรภ ทานจะบน ทั้งๆ
ที่ทราบวาเปนสิ่งปกติสําหรับผูตั้งครรภ

3.57 1.08 ปานกลาง

15. ทานเลือกที่จะปฏิบัติตัวอยางสบายๆเหมือนเดิมมากกวาการ
เปลี่ยนไปทําในสิ่งที่ยากลําบาก ตามคําแนะนําของผูอ่ืน แม
รูวาเปนประโยชนกับทารกในครรภก็ตาม

4.11 1.07 มาก
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สวนที่  3    แบบสอบถามสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว

คําชี้แจง    จากขอความท่ีแสดงถึงการปฏิบัติระหวางสมาชิกในครอบครัวกับตัวทานนี้
โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ

1. สมาชิกในครอบครัวดูแลเอาใจใสทานเกี่ยวกับอาหารที่ 
รับประทานขณะตั้งครรภ

4.06 0.86 มาก

2. สมาชิกในครอบครัวสนใจชวยแบงเบาภาระการทํางานบาน
ของทานในขณะตั้งครรภ

3.39 0.88 ปานกลาง

3. สมาชิกในครอบครัวสนใจสอบถามเกี่ยวกับการเจริญเติบโต
ของครรภ

3.90 0.92 มาก

4. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาวางที่ใชดวยกัน เชน การไปเที่ยว
พักผอน

3.15 1.01 ปานกลาง

5. สมาชิกในครอบครัวเอาใจใสทานในระหวางตั้งครรภ เชน
พาไปตรวจครรภตามนัดของแพทย  เปนตน

4.05 0.87 มาก

6. สมาชิกในครอบครัวหวงใยเอื้ออาทรทานมากขึ้น ขณะ
ตั้งครรภ

3.95 0.77 มาก

7. สมาชิกในครอบครัวเอาใจใสดูแลความรูสึกและอารมณ
ทานระหวางตั้งครรภ เชน ใหกําลังใจ  เขาใจความรูสึกทาน

3.76 0.81 มาก

8. ทานสามารถพูดคุยหรือปรับทุกขและขอคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ปญหาสวนตัวกับสมาชิกในครอบครัวได

3.73 0.85 มาก

9. ในระยะตั้งครรภทานไดรับความรัก การดูแลเอาใจใส
จากสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น

3.98 0.72 มาก

10. เมื่อทานมีปญหาหรือมีเร่ืองกลุมใจ สมาชิกในครอบครัว
จะมีสวนชวยแกไขปญหานั้นดวยเสมอ

3.57 0.81 ปานกลาง

11. ขณะตั้งครรภทานรู สึกวาตนเองมีความสําคัญและเปน  
สวนหนึ่งของครอบครัว

3.72 0.79 มาก
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ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ
12. ทานรูสึกดีใจ เมื่อสมาชิกในครอบครัวประสบ

ความสําเร็จอยางใดอยางหนึ่ง
3.97 0.88 มาก

13. ทานรูสึกวาตนเองโชคดี ที่มีสมาชิกในครอบครัวดูแล
และชวยเหลือเอ้ืออาทรขณะตั้งครรภ

3.96 0.81 มาก

14. ทานรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ และเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัว

3.76 0.83 มาก

15. สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะหวงใยกันเสมอ เชน หากมี
สมาชิกในครอบครัวคนใดกลับบานผิดเวลา

3.82 0.92 มาก

16. สมาชิกทุกคนในครอบครัว มักจะมีการพูดคุย
หยอกลอกัน

4.00 0.90 มาก

17. สมาชิกทุกคนในครอบครัว จะชวยดูแลเอาใจใสกันทุก
คร้ัง หากมีคนใดเจ็บปวย

3.98 0.76 มาก

18. สมาชิกในครอบครัวคนใดมีปญหาหรือไมสบายใจ
มักไดรับความเขาใจและชวยเหลือ

3.29 0.92 ปานกลาง

19. สมาชิกในครอบครัวทํางานบานที่ไดรับมอบหมายเปน
อยางดีและพรอมที่จะชวยเหลือกันและกันเสมอ

3.59 0.79 ปานกลาง

20. สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกัน เชน รับประทาน
อาหารหรือรวมกัน

3.18 1.01 ปานกลาง
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สวนที่   4   แบบสอบถามความคิดเห็นการคลอยตามเพื่อน

คําชี้แจง    หากคําแนะนําของเพื่อนมีดังขอความตอไปนี้ แตปรากฏวาแตกตางหรือตรงกันขามกับคํา
แนะนําของผูอ่ืน ทานจะเห็นดวยกับคําแนะนําของเพื่อนมากนอยเพียงไร

โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ

1. ขณะตั้งครรภไมควรกินอาหารนิ่มๆเหลวๆเพราะจะทํา
ใหทองเสียงาย

3.03 0.88 ปานกลาง

2. ขณะตั้งครรภไมควรกินยาสมุนไพร เชน น้ําขิง เพราะ
จะไปทําลายประสิทธิภาพของยาที่แพทยส่ัง

3.08 1.24 ปานกลาง

3. ควรลดปริมาณอาหารขณะตั้งครรภเพื่อจะทําใหคลอด
งาย

3.31 1.10 ปานกลาง

4. ขณะตั้งครรภควรแตงกายใหรัดรูปเพื่อรักษาขนาดของ
รางกาย

3.78 1.36 มาก

5. ควรสวมรองเทาที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ 3.90 1.04 มาก
6. ขณะตั้งครรภถาไมมีอาการผิดปกติไมจําเปนตองไปพบ

แพทยตามนัด
3.60 1.23 ปานกลาง

7. ควรออกกาํลังกายตามปกตเิชนเดยีวกบักอนตัง้ครรภ 3.64 1.14 ปานกลาง
8. ควรเปล่ียนอริยาบท เชน ลุก นัง่ ยนื ใหกระฉับกระเฉง

เพือ่จะทาํใหคลอดบตุรงายขึน้
3.07 1.07 ปานกลาง

9. ขณะตั้งครรภสมารถทํากิจกรรมทุกอยางได ไมควร
วิตกกังวลเพราะจะทําใหไมสบายใจ

2.95 1.07 ปานกลาง

10. หากมีอาการผิดปกติของครรภเล็กๆนอยๆ ไมจําเปนตอง
ไปพบแพทยเพื่อตรวจ

3.59 1.16 ปานกลาง

11. ยาที่ เคยรับประทานมากอนการตั้งครรภสามารถรับ
ประทานตอเนื่องไดตามปกติ

3.82 1.21 มาก
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ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ
12. ขณะตั้งครรภตองรักษาความสะอาดรางกายใหมากกวา

เดิม
3.81 1.06 มาก

13. ใหพูดคุยกับสามีวาขณะตั้งครรภหามขัดใจในทุกเรื่อง 
เพราะจะมีผลเสียตอทารกในครรภ

2.81 1.10 ปานกลาง

14. เมื่อตองการสิ่งใดตองรีบบอกสามีหรือผูอ่ืน จัดหาใหทัน
ที ไมจําเปนตองพิจารณาวาเหมาะสมหรือไม

3.30 0.91 ปานกลาง

15. ควรแตงกายและเสริมสวยอยางที่เคยทํากอนตั้งครรภ แม
อยูในชวงที่ใกลคลอดก็ตาม

3.76 1.01 มาก

16. ควรรับประทานอาหารตามความชอบแมมีรสจัด เพื่อจะ
ไดมีอาหารบํารุงรางกายอยางเพียงพอ

3.93 0.88 มาก

17. ควรใหสามีหรือคนในครอบครัวทํางานบานแทนใหมาก
ที่สุดจนกวาจะคลอดบุตร

3.50 1.04 ปานกลาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



129

สวนที่  5  แบบสอบถามความคิดเห็นการไดรับขอมูลขาวสาร

คําชี้แจง     ทานไดรับขอมูลขาวสาร คําแนะนํา คําชี้แจง หรือไดรับขอมูลขาวสารจาก
 เครือญาติ เพื่อนบาน เจาหนาที่สาธารณสุข และส่ือมวลชน มากนอยเพียงใด

โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ตรงกับความความคิดเห็นของทานมากที่สุด
ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ

การรบัไดรับขอมูลขาวสารจากเครอืญาติ
1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ 3.91 0.89 มาก
2. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับระยะการตั้งครรภ 3.36 0.96 ปานกลาง
3. การแตงกายขณะตั้งครรภ เชนไมใสเสื้อผาที่รัดแนนจน

เกินไป สวมรองเทาพื้นราบ
3.68 1.21 มาก

4. อาการทีผิ่ดปกตทิีต่องไปพบแพทย เชน หากทารกดิน้นอย
ลง

3.73 0.82 มาก

5. การเปลี่ยนอริยาบท เชน ลุกยืน นั่ง นอน ที่เหมาะสมกับ
ระยะของการตั้งครรภ

3.49 0.82 ปานกลาง

6. วิธีการผอนคลายความเครียดขณะตั้งครรภ 3.51 1.16 ปานกลาง
การรบัไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบาน

1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ 3.76 0.92 มาก
2. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับระยะการตั้งครรภ 3.30 0.95 ปานกลาง
3. การแตงกายขณะตั้งครรภ เชนไมใสเสื้อผาที่รัดแนนจน

เกินไป สวมรองเทาพื้นราบ
3.63 1.16 ปานกลาง

4. อาการทีผิ่ดปกตทิีต่องไปพบแพทย เชน หากทารกดิน้นอย
ลง

3.71 0.84 มาก

5. การเปลี่ยนอริยาบท เชน ลุกยืน นั่ง นอน ที่เหมาะสมกับ
ระยะของการตั้งครรภ

3.29 0.97 ปานกลาง

6. วิธีการผอนคลายความเครียดขณะตั้งครรภ 3.60 1.13 ปานกลาง
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ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ
การรบัไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข

1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ 4.04 0.85 มาก
2. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับระยะการตั้งครรภ 3.63 0.97 ปานกลาง
3. การแตงกายขณะตั้งครรภ เชนไมใสเสื้อผาที่รัดแนนจน

เกินไป สวมรองเทาพื้นราบ
3.85 0.97 มาก

4. อาการทีผิ่ดปกตทิีต่องไปพบแพทย เชน หากทารกดิน้นอย
ลง

3.67 0.92 มาก

5. การเปลี่ยนอริยาบท เชน ลุกยืน นั่ง นอน ที่เหมาะสมกับ
ระยะของการตั้งครรภ

3.68 0.88 มาก

6. วิธีการผอนคลายความเครียดขณะตั้งครรภ 3.75 1.11 มาก
การรับไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อสารมวลชน เชน ทีวี
วิทยุ หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ หอกระจายขาวฯลฯ

1. การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ 3.85 0.82 มาก
2. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับระยะการตั้งครรภ 3.60 0.98 ปานกลาง
3. การแตงกายขณะตั้งครรภ เชนไมใสเสื้อผาที่รัดแนนจน

เกินไป สวมรองเทาพื้นราบ
3.82 1.02 มาก

4. อาการทีผิ่ดปกตทิีต่องไปพบแพทย เชน หากทารกดิน้นอย
ลง

3.56 0.95 ปานกลาง

5. การเปลี่ยนอริยาบท เชน ลุกยืน นั่ง นอน ที่เหมาะสมกับ
ระยะของการตั้งครรภ

3.50 0.94 ปานกลาง

6. วิธีการผอนคลายความเครียดขณะตั้งครรภ 3.56 1.14 ปานกลาง
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สวนที่  6   แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของหญิงวัยรุนตั้งครรภ
คําชี้แจง    ในขณะที่ทานตั้งครรภ ทานทําพฤติกรรมดังตอไปนี้มากนอยเพียงใด
โปรดกาเครื่องหมาย  √   ลงในชอง  ที่ตรงกับการปฏิบัติของทานมากที่สุด

ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ
1. ทานรับประทานอาหารนอยลงเพื่อใหบุตรตัวเล็กและ

คลอดงาย
4.56 0.96 มาก

2. ทานรับประทานอาหารที่รสจัด เชนรสเค็มหรือเผ็ดมาก
ขณะตั้งครรภ

3.82 0.82 มาก

3. ขณะตั้งครรภทานรับประทานอาหารครบทุกประเภท 
ทั้งขาว เนื้อสัตว ถ่ัวไข และผักตางๆ

3.65 0.96 ปานกลาง

4. ขณะตั้งครรภทานดื่มนมสดหรือนมถั่วเหลืองวันละ1 
แกว

3.47 1.08 ปานกลาง

5. ขณะตั้งครรภทานดื่มน้ําประมาณวันละ 6-8 แกว 3.21 1.04 ปานกลาง
6. ขณะตั้งครรภทานดื่มน้ําอัดลม น้ําชา กาแฟ อยางนอย

วันละ 1 แกว
4.13 0.87 มาก

7. ทานรับประทานยาบํารุงตามแพทยแนะนํา 3.87 1.05 มาก
8. ขณะตั้งครรภทานนอนหลับอยางนอยคืนละ 6-8 ช่ัวโมง 3.81 0.96 มาก
9. ทานนั่งหรือนอนพักในตอนกลางวันอยางนอย  วันละ

คร่ึงถึงหนึ่งชั่วโมง ขณะตั้งครรภ
3.50 1.02 ปานกลาง

10. ขณะตั้งครรภทานออกกําลังกายดวยการเดินในเวลาเชา
และเย็นนานครั้งละ 10 - 15 นาที

2.99 1.10 ปานกลาง

11. ในขณะตั้งครรภ ทานออกกําลังกายโดยการทํางานบาน
ตามปกติทุกวัน เชนหุงอาหาร ซักผา ทําความสะอาดบาน

3.92 0.89 มาก

12. ขณะตัง้ครรภทานอาบน้าํอยางนอยวนัละ 2 คร้ัง หรือมากกวา 3.78 1.07 มาก
13. ขณะตั้งครรภทานทําความสะอาดเตานมและหัวนมขณะ

อาบน้ําทุกวัน
3.82 0.96 มาก
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ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ
14. ขณะตั้งครรภทานทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุภาย

นอกหลังขับถายอุจจาระหรือปสสาวะ
4.14 0.84 มาก

15. ทานแปรงฟนหลังอาหารตอนเชา กอนนอนและหลัง
อาเจียน ทุกครั้ง

3.50 1.06 ปานกลาง

16. ทานหลีกเลีย่งการเดนิทางทีส่มบกุสมบนัเนือ่งจาก
ตัง้ครรภ

2.94 1.20 ปานกลาง

17. ทานไปพบทันตแพทยในระหวางตั้งครรภ 3.14 1.45 ปานกลาง
18. ทานกลั้นปสสาวะในขณะทํางานหรือเดินทางในระยะ

ตั้งครรภ
3.66 0.96 ปานกลาง

19. ขณะตั้งครรภทานดูแลระบบขับถายอุจจาระใหเปนปกติ 3.56 0.99 ปานกลาง
20. ทานซื้อยามากินเองในระยะตั้งครรภ 4.57 0.95 มาก
21. เมื่อทองผูกขณะตั้งครรภทานจะซื้อยาระบาย

มารับประทาน
4.63 0.81 มาก

22. ในระยะตั้งครรภทานหลีกเล่ียงการเขาใกลหรือคลุกคลี
กับผูที่เปนโรคติดตอ เชน หวัด สุกใส เปนตน

2.88 1.56 ปานกลาง

23. ทานสังเกตการเปลี่ยนแปลงของรางกายและอาการ
ผิดปกติในขณะตั้งครรภ

3.68 1.14 มาก

24. ทานเปลีย่นอรยิาบท เชน ลุกยนื นัง่ หรือนอนอยางรวดเรว็ 3.63 1.04 ปานกลาง
25. ทานหลีกเล่ียงการเที่ยวหรือทํากิจกรรมจนดึกเพื่อปองกัน

ปญหาทีอ่าจเกดิกบัทารกในครรภ
2.95 1.16 ปานกลาง

26. ขณะตั้งครรภทานแตงกายดวยเสื้อผารัดรูป 4.28 1.07 มาก
27. ขณะตั้งครรภทานทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ 3.49 1.05 ปานกลาง
28. ทานไมคิดมากหรือกังวลใจกับเรื่องเล็กๆนอยขณะ

ตั้งครรภ เชน เมื่อทานตองไปตรวจครรภตามแพทยนัด
โดยไมมีสามีหรือคนอื่นไปดวยเพราะมีธุระสําคัญไม
สามารถมากับทานได เปนตน

3.47 1.13 ปานกลาง
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ขอที่ ขอความ X S.D. คาระดับ
29. ขณะตั้งครรภทานทํากิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินและ

ผอนคลายจิตใจ เชน ฟงเพลง ดูโทรทัศน อานหนังสือ
ขบขัน

3.73 0.93 มาก

30. ขณะตั้งครรภทานหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหทาน  
ไมสบายใจ

3.33 1.04 ปานกลาง
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