
ความรู  ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ  ท่ีมารับบริการ 
ท่ีโรงพยาบาลสงเสริม สขุภาพ อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดยอ 
          แมและทารกในครรภจะมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ ถามีทัศนคติ  ความรู และมพีฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ถูกตองจะสงผลใหเกิดภาวะสุขภาพที่ดี
ทั้งแมและทารกในครรภ   การศึกษาเชิงสํารวจนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ความรู ทัศนคติ  และการปฏิบัติ
ตัวของหญิงตัง้ครรภที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ อ.เมอืง  จ.นครราชสีมา โดยวิธีการสํารวจ
กลุมตัวอยางจากหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภรายใหมและเขารวมโครงการโรงเรียนพอแมที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ในระหวางเดอืนพฤษภาคม 2550 - กันยายน  2550 จํานวน 102 คน    เก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้น   โดยผานการพิจารณาทั้งดานโครงสรางและเนื้อหาจาก
ผูเชี่ยวชาญและผานการทดสอบความเชื่อมัน่ = 0.87 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS   สถิติที่ใช
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุ     25-29 ป   รอยละ  33.33    มีอาชีพรับจางรอยละ 
67.65  มีรายไดมากกวา 10,000  บาทตอเดือน รอยละ  25.49  ระดับการศึกษาจบชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา รอยละ 45.10  สามีคอยดูแลหวงใยใสใจ จัดหาอาหารบํารุงครรภ  รอยละ 80.39    เปนการ
ตั้งครรภคร้ังแรก รอยละ 59.80 และมาฝากครรภคร้ังแรกเมื่อมีอายุครรภ 3 เดือน รอยละ 31.37  จากการศึกษา
ความรูเร่ืองการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ  สวนใหญมีความรูระดับดี รอยละ 98.04 โดยขอคําถามที่ตอบถูก
มากที่สุดคือ ประโยชนของเสนทางลูกรักในสมุดบันทกึสุขภาพแมและเดก็ รอยละ 100  รองลงมาคือ ทราบ
อาการผิดปกตทิี่ควรมาพบแพทยรอยละ 99.02  และขอคําถามที่ตอบถูกนอยที่สุดคอืการรักษาอาการเหงือก
อักเสบหรือฟนผุในระหวางตั้งครรภ รอยละ 63.73  หญิงตั้งครรภมีทัศนคตเิชิงบวกตอการปฏิบัติตัว  รอยละ 
80.39   โดยขอที่มีคาคะแนนสูงสุด คือ   ความสําคัญและความจําเปนของการฝากครรภ  และการที่หญิง
ตั้งครรภสูบบุหร่ีจะสงผลตอลูกนอยในครรภ รอยละ 56.86  เทากัน หญิงตั้งครรภมีพฤติกรรมการปฏิบัติตวั
ขณะตั้งครรภที่ถูกตองโดยเฉพาะการมาฝากครรภตามนดัทุกครั้ง รอยละ 96.08 ในดานการออกกําลังกาย
ในขณะตั้งครรภตามคําแนะนําของเจาหนาที่ ยังมีสวนนอยที่ปฏิบัตไิดเปนประจํา รอยละ 33.35 จาก
การศึกษาพบวา ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภหญิง บางครั้งก็ไมไดเปนไปในแนวทางเดียวกนั
อยางเชนตั้งครรภสวนใหญมทีัศนคติเชิงบวกตอการรับประทานยาบํารุงเลือดในระหวางตั้งครรภ แตในแง
ของการปฏิบัติตัว ยังมีบางสวนที่ปฏิบัติตนไมถูกตองในการรับประทานยาบํารุงเลือด ผลการศึกษาที่ไดจะ
เปนประโยชนในการวางแผนเพื่อพัฒนางานคลินิกฝากครรภใหมีคณุภาพและมาตรฐานโดยการปรบัเปลี่ยน
รูปแบบการใหความรูในกิจกรรมโรงเรียนพอแมใหสอดคลองกับพื้นฐานความรูของผูรับบริการเนนการมี
สวนรวมของเจาหนาทีใ่นทกุขั้นตอนการบริการ และเนนการมีสวนรวมของสามี เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
สรางทัศนคติที่ดี  ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติตัวที่ถูกตองตอไป 



 
Knowledge, Attitude, and Behavior of the Pregnant Women  

who are service users of Health Promoting Hospital,  

Ampur Muaeng, NakhonRatchasima. 

 

The maternal and child health depends on pregnant woman responsibility to take care 

of themselves. Correct knowledge, attitude, and practice will result in the good health status 

of both mother and child. 

This survey research aimed to study knowledge, attitude, and behavior of the pregnant 

women who are service users of Health Promoting Hospital, Ampur Muaeng, 

NakhonRatchasima. Samples were 102 pregnant women, new participants in parenting school 

project conducted during May-September 2008. A researcher’s self-designed questionnaire, 

content and structurally qualified by experts with validity of Cronback’s Alpha = 0.87, was 

employed. Data analysis was performed with an instant program SPSS and collected statistics 

were percentage, mean, and standard deviation. 

The study indicated that 33.33% of samples were between 25 to 29 years old, 67.65% were 

employees, 25.49% earned more than 10,000 baht/month. 45.10% graduated high school or 

equivalent. 80.39% obtained good husband-support care and nutritional enrichment. 59.80% 

were first pregnant and 31.37% started their first antenatal care at gestational age of 3 

months.Regarding their knowledge, 98.04% were in good level with 100% correct answer 

about the benefit of pregnancy-to-delivery diagram in Maternal and Child Health Diary. 

99.02% knew the abnormal symptoms which required medical consultation. The least correct 

answer was a dental treatment for gingivitis and tooth decay during pregnancy, at 63.73%. 

Most of them, 80.39%, had a positive behavioral attitude. The maximum score was 56.80% 

correct answer in two topics: the importance and necessity of antenatal care, and smoking 

during pregnancy can affect child health.The majority women behaved properly during 

pregnancy, particularly a good compliance in follow-up appointment, 96.08%. While minority 

women exercised as guided, 33.35%. The study revealed that attitude and behavior of 

pregnant women are somehow irrelevant. For example, most of them showed a good attitude 

for iron-supplement tablet intake but some of them practiced incorrectly. 

These results will be an advantage in planning for antenatal care development. To 

reach the optimal quality and standard, service modification in parenting school must get 

along with user basic knowledge. More health provider participation, more action from 

husband, and better attitude can empower the pregnant women to practice well, consequently. 



 
  บทนํา 
 การที่มารดาและทารกในครรภจะมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงมากนอยเพียงใดนั้นขึน้อยูกับการดแูล
ตนเองของมารดาในขณะตั้งครรภ ถามารดามีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกตอง ทําใหสามารถคงไวซ่ึงภาวะ
สุขภาพที่ดี ไดตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภก็จะมีผลทําใหทารกในครรภเจริญเติบโต  และมีพัฒนาการ
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาไดอยางสมบูรณ 
 การตั้งครรภเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม ปญหาจากการเปลี่ยนแปลงของ
รางกาย  เชน  คล่ืนไส   อาเจียน  ปวดศีรษะ  ปวดหลัง  เปนตะคริว  ทองอืด  ทองผูก ปญหาจติใจ  เชน 
อารมณเสีย  หงุดหงดิงาย  นอนไมหลับ  ปญหาเศรษฐกิจและสังคม   นอกจากปญหาที่เกิดในระยะตั้งครรภ
แลวหญิงตั้งครรภ 
สวนใหญยังมคีวามวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณที่เปลีย่น(กลัววาการตั้งครรภจะทําใหสามีนอกใจ)ความ
คาดหวังเกีย่วกับทารกในครรภ(ความผิดปกติหรือพิการ) กลัวการคลอด  เปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาวจะลดลง
หรือหมดไป  หากไดมีการเตรียมความพรอมแกหญิงตั้งครรภตั้งแตในระยะแรกๆของการตั้งครรภ  การตาย
และภาวะทุพพลภาพที่เกดิขึน้ในสตรีจากการตั้งครรภและการคลอดยงัเปนปญหาสาํคัญอันดับตนของระบบ
สาธารณสุขในประเทศที่กําลังพัฒนา  ถึงแมจะมเีทคโนโลยีที่เจริญกาวหนา  และความรูใหม ๆที่เกิดขึ้น
มากมาย ถาหญิงตั้งครรภไมไดรับการดแูลหรือไมไดรับขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบตัิตัวในระหวาง
ตั้งครรภที่เหมาะสมอาจนําไปสูการเกิดโรคหรือภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภได เชน  ภาวะครรภเปนพษิ  
ความดันโลหติสูง โลหิตจางขณะตั้งครรภ  ทารกโตชาในครรภ แทง  คลอดกอนกําหนด  ทองแฝด น้ําเดิน
กอนเจ็บทอง เจ็บทองกอนกาํหนด  ทารกในครรภอยูในทาผิดปกติ เปนตน (1,3) การดูแลหญิงตั้งครรภ ควร
เร่ิมตั้งแตระยะแรก ๆ ของการตั้งครรภ  ดังนั้น คูสามีภรรยาเมื่อทราบวาตั้งครรภ  ควรรีบไปฝากครรภโดยเรว็  
และไปตรวจตามแพทย / เจาหนาที่สาธารณสุขตามนัดทกุครั้ง  เพราะจะไดรับการดแูลสุขภาพตั้งแตแรก ถา
พบอาการผิดปกติ หรือภาวะเสี่ยง ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอมารดาและทารกในครรภ  จะไดเฝาระวัง และ
หาทางชวยเหลือไดทันทวงที และลดอันตรายจากการตัง้ครรภและการคลอดได  (2)   ปญหาทีเ่กิดขึ้นใน
ปจจุบัน มีประเด็นหนึ่งที่สําคัญ  และเกีย่วของกับการเตรียมมารดา  ใหมีความพรอมก็คือ การที่มารดาไมมา
ฝากครรภ  หรือไมมารับบริการตรวจครรภตามนัด แตจะมารับบริการเมื่อใกลคลอด หรือเมื่อถึงเวลาคลอด
เทานั้น  จึงเปนปญหาไมสามารถเตรียมมารดาตั้งแตระยะเริ่มตนของการตั้งครรภได  มารดาจึงขาดความรู 
ความเขาใจ ในการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง เกดิความกลวั  ความเครียด  และความเจ็บปวดในการคลอดตามลําดบั  
ซ่ึงมีผลทําใหเกิดภาวะแทรกซอน หรือความผิดปกติในระยะตั้งครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด   ปจจยั
เสี่ยงที่สําคัญจะตองไดรับการแกไข  คือ หญิงตั้งครรภไมสามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม   เชน  การ
รับประทานอาหารไมเพยีงพอ    ทั้งปริมาณและคณุภาพ  การขาดสารอาหารของมารดาอาจทําใหมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภได รวมทั้งบางคนยังมีความเชื่อผิดๆ ถูกๆสืบทอดกันมา        
เชน   รับประทานเบียรหรือน้ํามะพราวจะทําใหเด็กตวัเกลี้ยงไมมีไข   



การอยูไฟหลังคลอด คือการนอนบนที่นอนที่มีไฟหรือถานรอนสุมอยูขางลาง นิยมมากในบางภาค เปน
ความเชื่อมาแตดั้งเดิม ซ่ึงมผีลเสียหลายอยาง คือ เสี่ยงตอการถูกไฟไหม การยางไฟทําใหเสียน้าํออกจาก
รางกายมาก อาจถึงช็อคไดหรือไมก็ทําใหน้ํานมนอยลงไมพอตอความตองการของลูกจะเห็นวาการตั้งครรภ
แมเปนเรื่องธรรมชาติ แตใชวาจะปลอยใหเปนไปตามบุญตามกรรม เราสามารถกําหนดใหการตั้งครรภมี
ความผิดปกตทิี่นอยที่สุดไดถาสามารถปฏิบัติใหถูกตอง (4)   ดังนั้นหญิงตั้งครรภทุกคน  ควรไดรับการดูแล
ระหวางตั้งครรภ  เพื่อสภาวะสุขภาพที่ดีของหญิงตั้งครรภและทารกในครรภ  
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นครราชสีมา เปนโรงพยาบาลที่มีการดูแลดานอนามยัแมและเด็ก มี
การจัดกจิกรรมโรงเรียนพอแมซ่ึงการจัดกจิกรรม  มีการใหความรูแกหญิงตั้งครรภในดานการปฏิบัติตัว
ระหวางตั้งครรภ โดยการบรรยาย ใหความรูหญิงตั้งครรภและสามีในรูปแบบโรงเรียนพอแม มีการ
ประเมินผลกอน-หลังใหความรู    พบวาผลการประเมินความรูในป  2548 ,2549 ได รอยละ 80,84.30 ซ่ึงไม
ผานเกณฑที่ตัง้ไว คือรอยละ 85 สาเหตุ  ที่สําคัญคือ  สามีเขารวมโครงการนอยไมเขาใจที่สอน แตไมกลาถาม 
ไมมีคูมือหรือหนังสือใหอานเพิ่มเติมหญิงตั้งครรภที่เปนวัยรุนรอย17.75 และมารดาครรภแรก  สอนแลวลืม   
ดังนั้นผูวจิัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความรู  ทัศนคติ  และการปฏิบตัิตัวของหญิงตั้งครรภรายใหมที่เขากลุม
โรงเรียนพอแม เพือ่เปนฐานขอมลูในการพัฒนางานคลินิกฝากครรภใหมีคณุภาพมาตรฐานโดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหความรูในกิจกรรมโรงเรียนพอแม ใหสอดคลองกับพื้นฐานความรูของผูรับบริการ
โดยเนนการมสีวนรวมของเจาหนาทีใ่นทกุขั้นตอนการบริการและกระตุนการมีสวนรวมของสามีและญาติ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภรวมทั้งการจัดหาสื่อ เอกสารความรู
ตางๆประกอบการใหความรูเพื่อใหผูรับบริการมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงนําไปสูการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง 
  
วัตถุประสงค 

1.   เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภของหญิงตั้งครรภที่มารับบริการที่ 
                            โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

2.  เพื่อศึกษาทศันคติเกีย่วกับการตั้งครรภของหญิงตั้งครรภที่มารับบริการที่ 
                            โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
                      3.เพื่อศึกษาการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 
 วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
ขอบเขตการศกึษา   
 เปนการศึกษาในหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภรายใหมที่เขารวมโครงการโรงเรียนพอแมที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในระหวางเดอืนพฤษภาคม 2550 - กันยายน  2550  ซ่ึงคัดเลือกมาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง 
 
 



นิยามศัพท 
 ความรูเกี่ยวกบัการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ  หมายถึง  ความเขาใจที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภที่ถูกตอง 
 ทัศนคติเกีย่วกบัการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ หมายถงึ  ความรูสึกหรือความคิดเห็นดานการดแูล
สุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ 
 การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ หมายถึง การกระทํากิจกรรมหรือการ
ดําเนินการตาง ๆที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองของหญงิตั้งครรภ 
 หญิงตั้งครรภ  หมายถึง  หญิงที่ประจําเดือนขาดและไดรับการวินจิฉัยโดยเจาหนาที่สาธารณสุขหรือ
แพทยวามีการตั้งครรภ 
 
วิธีการดําเนินงาน  
                     การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจ ( Survey  research) เพื่อศกึษาความรู ทัศนคติและการ
ปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี ้
ไดแก หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภรายใหมและเขารวมโครงการโรงเรียนพอแม ที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ ระหวางเดือน พฤษภาคม- กันยายน  2550 จํานวนทั้งสิ้น 102   คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา   
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม เร่ือง ความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของหญิง
ตั้งครรภที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  แบงออกเปน  2  ตอน  ไดแก 
 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ ประกอบดวยคําถามเกีย่วกับลักษณะทางปจจัยพืน้ฐาน  
ไดแก  อายุ  ระดับการศกึษา  อาชีพ  รายได  จํานวนครั้งของการตั้งครรภ ประสบการณการตั้งครรภ 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามดานความรู  ทศันคติและการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภประกอบดวย  3  
สวนไดแก                 สวนที่  1  แบบสอบถามความรูเกีย่วกับการตั้งครรภ  
  สวนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับทศันคติเกีย่วกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภของหญิง
ตั้งครรภ 
  สวนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ 
 โดยแบบสอบถามดังกลาวไดผานการพิจารณาจากผูเชีย่วชาญดานการสรางและเนื้อหาทั้งหมด 3 
ทานและผานการทดสอบความเชื่อถือไดจากหญิงตั้งครรภ  20 ราย (ที่ไมไดอยูในโครงการโรงเรียนพอแม) 
ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได Cronbach’s Alpha = 0.87 
 
การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเกี่ยวกับ ความรู ทัศนคติและ  การปฏิบัติตัว  ของหญิงตั้งครรภ วิเคราะห   ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS   สถิติที่ใช ไดแก  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   



การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามหญิงตั้งครรภที่มารับบริการและเขาโครงการโรงเรียนพอแมเดือน 
พ.ค.50-ก.ย.50 จํานวน 102 ราย   
 
ผลการศึกษา 
 
 1. ขอมูลทางลกัษณะประชากรทั่วไป 
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ ที่มาฝากครรภรายใหมที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
อําเภอเมือง  จงัหวัดนครราชสีมา  จํานวน  102  คน  พบวา   หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภเปนครั้งแรกและเขา
กลุมโรงเรียนพอแมที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดอืน เมษายน
ถึงเดือนกันยายน 2550 มีจํานวน 102  คน สวนใหญมีอายุ     25-29 ป   รอยละ  33.33     สวนใหญมีอาชีพ
รับจาง รอยละ 67.65  มีรายไดสวนใหญมากกวา 10,000  บาทตอเดือน รอยละ  25.49  ระดับการศกึษาสวน
ใหญจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 45.10  และสามีมีสวนชวยในการดูแลขณะตั้งครรภ 
คือ สูงสุดคอยดูแลหวงใยใสจัดหาอาหารบํารุงครรภ  รอยละ 80.39 สวนใหญเปนการตั้งครรภคร้ังแรก รอย
ละ 59.80    และผูที่มาฝากครรภสวนใหญมอีายุครรภ 3 เดือน รอยละ 31.37 

2. ความรูเก่ียวกับการปฏิบตัิตวัขณะตั้งครรภ 
ตาราง  1   จํานวนรอยละของหญิงตัง้ครรภ  จําแนกตามระดับความรู 
 
ระดับความรู     จํานวน(N=102)   รอยละ                                                            
 
ระดับดี (8 คะแนนขึ้นไป)                                100    98.04    
ระดับปานกลาง  (6-7 คะแนน)                            2       1.96 
                                                                                                                                                                                      

จากการศึกษาเมื่อพิจารณาความรูเร่ืองการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภซ่ึงประเมินคาคะแนนเตม็  พบวากลุม
ตัวอยาง  สวนใหญมีความรูระดับดีมาก(คะแนน  8  คะแนน ขึ้นไป) รอยละ 98.04 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  2  จํานวนรอยละของหญิงตั้งครรภจําแนกตามระดับความรูเก่ียวกับการดูแลตนเองในขณะตัง้ครรภ 
                                                                                                                                                                                                             
                              การตอบถูก (N=102)                                               
   ขอความ      จํานวน  รอยละ 
  

1. อาการใดที่ถือวาปกติในหญิงตั้งครรภ 12 สัปดาห         93  91.18 
2. หญิงตั้งครรภควรมาฝากครรภเมื่อใด          99  97.06 
3. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก           96  94.12 
4. ขอใดคือประโยชนของเสนทางลูกรักในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก   102  100 
5. หญิงตั้งครรภและครอบครัวควรปฏิบัติตนอยางไร           98  96.02 
       เพื่อใหลูกคลอดออกมาเปนคนเกง ดี และมีความสุข    
6. วัคซีนที่ไดรับในขณะตั้งครรภ คือวัคซีนชนิดใด         94  92.16 
7. อาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย       101  99.02 
8. หญิงตั้งครรภควรออกกําลังกายอยางไร       100  98.04 
9. ถาทานมีอาการเหงือกอักเสบหรือฟนผุ         65  63.73 
       ควรไดรับการรักษาระยะใดจึงจะเหมาะสม 
10. ถาทานมีอาการไมสบาย  ในขณะที่ต้ังครรภทานควรทําอยางไร      99  97.06 
      

จากการศึกษาถึงความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภทั้งหมด 102 ราย ซ่ึงประเมินคาคะแนนเฉลี่ย
เปนรายขอ พบวาขอคําถามที่ตอบถูกมากที่สุดคือ ประโยชนของเสนทางลูกรักในสมุดบันทึกสุขภาพแมและ
เด็ก รอยละ 100  รองลงมาคือ ทราบอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทยรอยละ 99.02  และขอคําถามที่ตอบถกู
นอยที่สุดคือเมื่อมีอาการเหงือกอักเสบหรอืฟนผุควรไดรับการรักษาในระยะใดจึงเหมาะสม รอยละ 63.73  

 

 3.    ทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัตติัวของหญิงตั้งครรภ 
ตาราง  3            จํานวน  รอยละ  ของหญิงตัง้ครรภ  จําแนกตามระดบัทัศนคต ิ
ระดับทัศนคติ จํานวน(N=102) รอยละ 
 
ดี     (3.50-5.00)  
ปานกลาง( 2.50-3.49) 

 
82 
20 

 
80.39 
19.61 

      จากการศึกษาพบวาหญิงตั้งครรภสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกตอการปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ  โดยมีคา
คะแนนอยูในระดับดี (เฉลี่ยอยูในชวง  3.50-5.00  คะแนน) รอยละ 80.39  รองลงมาคือ ทัศนคติอยูในระดับ
ปานกลาง (คาคะแนนเฉลี่ยอยูในชวง  2.50-3.49  คะแนน) รอยละ 19.6 
 
 
 



ตาราง   4      จํานวนรอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหญิงตั้งครรภ  จําแนกตามทศันคต ิ
 

ทัศนคติเก่ียวกับ 
การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ 

 

ระดับทัศนคติ (N=102)   

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

 
X 

 
S.D. 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

  

1.หญิงตั้งครรภที่สุขภาพแข็งแรงไม
จําเปนตองฝากครรภ 
2.หญิงตั้งครรภไมควรรับประทานยาบํารุง
เลือด เพราะจะทําใหเด็กตัวโต คลอดยาก 
3.การดื่มน้ํามะพราวมากๆ จะสงผลใหเด็กที่
เกิดมาไมมีไข 
4.หญิงตั้งครรภไมควรมีเพศสัมพันธกับสามี  
เพราะจะสงผลใหเด็กมีอันตราย 
5.แมที่เลี้ยงลูกดวยนมแม 
 ควรกินยาดองเพื่อชวยขับน้ําคาวปลา 
6.แมที่เลี้ยงลูกดวยนมแม ควรกินขาวกับ
เกลือ เพื่อปองกันเด็กทองเสีย 
7.การที่พอชวยนวดหลังเวลาเจ็บครรภคลอด  
ชวยใหแมรูสึกดีขึ้น 
8.การมีสติและการฝกผอนลมหายใจ ทําให
ลดความเจ็บปวดขณะเจ็บครรภคลอดได 
9.การที่หญิงต้ังครรภ สูบบุหรี่จะสงผลตอลูก
นอยในครรภ 
10.ทานมีความรูสึกวาการใหลูกกินนมแม    
จะทําใหเสียทรวดทรง 

3 
(2.94) 

- 
 

5 
(4.90) 

3 
(2.94) 

- 
 

1 
(0.98) 

18 
(17.65) 

27 
(26.47) 

58 
(56.86) 

1 
(0.98) 

- 
 

2 
(1.96) 

7 
(6.86.) 

13 
(12.74) 

4 
(3.92) 

8 
(7.84) 

50 
(49.02) 

50 
(49.02) 

28 
(27.45) 

3 
(2.94) 

7 
(6.86) 

17 
(16.67) 

65 
(63.73) 

65 
(63.73) 

17 
(16.67) 

34 
(33.34) 

28 
(27.45) 

20 
(19.61) 

1 
(0.98) 

10 
(9.81) 

34 
(33.34) 

39 
(38.24) 

21 
(20.59) 

17 
(16.67) 

40 
(39.21) 

37 
(36.27) 

6 
(5.88) 

5 
(4.90) 

10 
(9.81) 

47 
(46.07) 

 

58 
(56.86) 

44 
(43.13) 

4 
(3.92) 

4 
(3.92) 

41 
(40.20) 

22 
(21.57) 

- 
 

- 
 

5 
(4.90) 

41 
(40.20) 

4.41 
 

4.22 
2.88 

 
3.05 

 
 

4.15 
 

3.69 
 

3.78 
 

3.97 
 

4.21 
 

4.21 

0.860 
 

0.794
0.787 

 
0.755 

 
 

0.841 
 
0.931 
 
0.803 
 
0.813 
 
1.174 

 
0.816 

 
       คาคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติตอการปฏิบัติตัวขณะตัง้ครรภ  เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาคะแนนสูงสุด คือ 

“หญิงตั้งครรภที่มีสุขภาพแขง็แรงไมจําเปนตองฝากครรภ” ซ่ึงหญิงตั้งครรภไมเห็นดวยอยางยิ่งกับขอคําถามนี้(รอย
ละ 56.86)  และการที่หญิงตัง้ครรภ สูบบุหร่ีจะสงผลตอลูกนอยในครรภ คะแนนเห็นดวยอยางยิ่ง(รอยละ 56.86) 

 
 
 



4.   การปฏิบตัติัวของหญิงตัง้ครรภ 
ตาราง  5     จํานวนรอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหญิงตั้งครรภ  จําแนกตามการปฏิบัตติัว

ขณะตั้งครรภ   
 

การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ 
 

ระดับการปฏิบัติตัว (N=102) 

ปฏิบัติตัวเปน
ประจํา 

ปฏิบัติตัวเปน
บางครั้ง 

ไมเคย 
ปฏิบัติ 

 
   X 

 
S.D. 

จํานวน 
(รอยละ) 

จํานวน(รอย
ละ) 

จํานวน 
(รอยละ) 

  

1.ทานมาฝากครรภตามนัดทุกครั้ง 
 
2.ทานรับประทานยาบํารุงเลือดที่แพทยใหเปน
ประจําทุกวัน 
3.ขณะตั้งครรภทานรับประทานอาหารที่มี
ประโยชนครบ 5 หมู ไดแก เนื้อ นม ไข ผัก ผลไม 
4.ทานนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ  วันละ  8 -10 
ช่ัวโมง 
5.ทานทํางานหนักและยกของหนัก 
 
6.ทานและสามีสงเสริมพัฒนาการของลูกในครรภ 
โดยการลูบหนาทอง  พูดคุยกับลูกในครรภ 
7.เมื่อทานไมสบายทานจะซื้อยามารับประทานเอง 
 
8.ทานอานเนื้อหาเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตัวในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสี
ชมพู)  อยางละเอียด 
9.ทานออกกําลังกายตามที่เจาหนาที่แนะนํา  วันละ 
15 นาที  อยางนอยสัปดาหละ 3วัน 
10.เมื่อทานมีปญหา / ไมสบายใจ  ทานจะปรึกษา
สามี หรือสมาชิกในครอบครัว 
 

98 
(96.08) 

90 
(88.24) 

73 
(71.57) 

67 
(65.69) 

4 
(3.92) 

54 
(52.94) 

1 
(0.98) 

50 
(49.02) 

 
33 

(32.36) 
60 

(58.82) 

4 
(3.92) 

10 
(9.80) 

29 
(28.43) 

34 
(33.33) 

43 
(42.16) 

45 
(44.12) 

12 
(11.77) 

51 
(50.00) 

 
62 

(60.78) 
42 

(41.18) 

- 
 
2 

(1.96) 
 
- 
1 

(0.98) 
55 

(53.92) 
3 

(2.94) 
89 

(87.25) 
1 

(0.98) 
 
7 

(6.86) 
- 

2.94 
 

2.85 
 

2.70 
 

2.62 
 

2.50 
 

2.49 
 

2.85 
 

2.47 
 
 

2.24 
 

2.57 

0.236 
 

0.407 
 

0.457 
 

0.505 
 

0.575 
 

0.558 
 

0.382 
 

0.520 
 
 

0.570 
 

0.496 
 
 

 
จากตารางเมื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ  พบวาหญิงตั้งครรภสวนใหญปฏิบัติตัวได

ถูกตองเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่ไดคะแนนสูงสุดคือการมาฝากครรภตามนัดทุกครัง้เปนประจาํ 
รอยละ 96.08 รองลงมา คือ การรับประทานยาบํารุงเลือดที่แพทยใหเปนประจําทกุวัน และการรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชนครบ  5 หมู รอยละ 88.24 และ 71.57 ตามลําดับ สวนขอที่ไดคะแนนต่ําสดุคอืการออก
กําลังกายในขณะตั้งครรภ มหีญิงตั้งครรภที่ปฏิบัติเปนประจําเพยีงรอยละ  32.36 



 
ตาราง 6    ระดับการปฏิบัตติัวขณะตัง้ครรภ ของหญิงตัง้ครรภ  
 

ระดับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ   จํานวน(N=102) รอยละ 
 
ดี      (  2.34 - 3.00 ) 
ปานกลาง   ( 1.67 – 2.33 ) 

 
87 
15 

 
85.29 
14.71 

       
จากการศึกษาขอมูลของหญิงตั้งครรภ  พบวา หญิงตั้งครรภสวนใหญ  มีการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ  

อยูในระดับดี  โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในชวง  2.34 - 3.00  คะแนน    รอยละ  85.29  รองลงมา คือ อยูระดับ
ปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในชวง  1.67 - 2.33  คะแนน  รอยละ   14.71    

 
สรุปอภิปรายผล 
 จากการศึกษา  พบวา หญิงตัง้ครรภที่มาฝากครรภ มีความรูที่ถูกตองอยูในระดับดี รอยละ98   แตจาก
การสํารวจรายขอพบวาขอทีต่อบถูกนอยทีสุ่ดคือ คําถาม “ถาฟนผุหรือเหงือกอักเสบควรไดรับการรกัษา
ระยะใดจึงจะเหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ” (รอยละ 63.73) ซ่ึงระหวางตั้งครรภ การทําฟนโดยทัว่ไปไม
เปนอันตรายตอการตั้งครรภแตอยางใด หญิงตั้งครรภจึงควรไปพบทันตแพทยเพื่อขอคําแนะนําและตรวจ
รักษาแตเนิ่นๆ หรือถามีปญหาเกิดขึน้แลว และจําเปนตองทําการรักษาที่ซับซอนขึ้น จะนดัทําชวงอายุครรภ
ไตรมาสที่สอง คือ  ชวง 
 4-6 เดือน หรือนัดทําหลังจากคลอดลูกแลว ซ่ึงเปนชวงที่ปลอดภัยตอการทําฟน(4)   ดังนั้นในกจิกรรม
โรงเรียนพอแมควรมุงเนนการใหคําแนะนาํในเรื่องเกีย่วกับดานทนัตกรรม   การดูแลรักษาฟนในชวง
ตั้งครรภมากยิง่ขึ้นรวมทั้งการจัดทําเอกสารคูมือประกอบการใหความรู เพื่อใหผูรับบริการมีความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น 
 ในดานของทัศนคติตอการปฏิบัติตัว พบวา หญิงตั้งครรภสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกตอการปฏิบัติ
ตัว ในขณะตั้งครรภ (อยูในระดับดี  รอยละ 80.39)  แตจากการสํารวจรายขอพบวา หญิงตั้งครรภบางคนยังมี
ทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับเรื่อง การมาฝากครรภ  โดยเฉพาะขอคําถามที่วา “หญิงตั้งครรภที่สุขภาพแข็งแรงไม
จําเปนตองฝากครรภ”มีหญิงตั้งครรภ เห็นดวยอยางยิ่งรอยละ2.94 ถึงแมวาจะมีสวนนอยที่เหน็ดวยอยางยิ่งกับ
ขอคําถามนี้ แตถาละเลยปญหานี้มารดาและทารกอาจไมปลอดภัยได  ซ่ึงการฝากครรภมีความสําคัญมาก
สําหรับมารดา เพราะจุดมุงหมายในการฝากครรภนั้นเพือ่ใหแนใจวามารดาและทารกในครรภยังคงมีสุขภาพ
ดีแข็งแรงตลอดการตั้งครรภ หากมีปญหาหรือส่ิงผิดปกติเกดิขึ้นในระหวางนั้น จะไดเขารับการรักษาได
ทันทวงที (5)   
เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการฝากครรภ พบวา หญิงตั้งครรภสวนใหญปฏิบัติตัวไดถูกตอง โดยเฉพาะการมา
ฝากครรภตามนัดทุกครั้งเปนประจํา (รอยละ 96.08)สวนดานการออกกําลังกายในขณะตั้งครรภนั้น มีหญิง



ตั้งครรภที่ปฏิบัติ เปนประจําเพียงรอยละ 32.36 ดังนั้นกิจกรรมโรงเรียนพอแม จงึควรมุงเนน ใหเห็นถึง
ความสําคัญของการออกกําลังกาย ในระหวางตั้งครรภ ซ่ึงจะสงผลดีตอสุขภาพมารดาและทําใหคลอดงาย  
 นอกจากนี้ยังพบวาหญิงตั้งครรภสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกตอความเห็นเกี่ยวกับการรับประทานยา
บํารุงเลือดในระหวางตั้งครรภ (หญิงตั้งครรภไมควรรับประทานยาบํารุงเลือดเพราะจะทําใหเด็กตัวโตคลอด
ยาก มีคะแนนไมเหน็ดวยรอยละ 38.84 และไมเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 43.13)  แตจากการศึกษาถึงการ
ปฏิบัติตัวเกีย่วกับการรับประทานยาบํารุงเลอืด เพื่อปองกนัการขาดธาตุเหล็ก ในระหวางตั้งครรภ ยังมีผูที่ไม
เคยปฏิบัติเลยรอยละ 1.96 ปฏิบัติ บางครั้งรอยละ 9.80  จะเห็นไดวาถึงแมหญิงตั้งครรภจะมีทัศนคติในระดับ
ที่ดีก็ไมสงผล ตอการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติที่ถูกตองเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะการกนิยาบํารุงเลือดนั้น
จําเปนมากสําหรับหญิงตั้งครรภเพื่อใหมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง คลอดงาย  เพื่อไมใหเกิดอันตรายจากการ
ตกเลือดในระหวางคลอดไมมีภาวะโลหิตจางระหวางตั้งครรภ(3)  ดงันั้น ตองคนหาสาเหตุของการไม
รับประทานยาบํารุงเลือดเปนประจําในหญงิตั้งครรภและวางแผนในการใหความรูแกหญิงตั้งครรภตอไป  ใน
ดานพฤติกรรมการนอนหลบัผักผอนในขณะตั้งครรภ ยังมีหญิงตั้งครรภบางสวนทีป่ฏิบัติตัวไมถูกตองในขอ
คําถามที่วา “ทานนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอวันละ 8- 10 ช่ัวโมง” มีหญิงตั้งครรภไมเคยปฏิบัติและ
ปฏิบัติเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ  33.33 และรอยละ  0.98  ตามลําดับ ซ่ึงหญิงตั้งครรภควรพักผอนอยาง
เพียงพอ การนอนนอยจะมีผลตอทารกทําใหเด็กน้ําหนักนอยได  (6) 
และขอคําถามที่วา “ทานทํางานหนกัและยกของหนักในระหวางตั้งครรภ” มีหญิงตั้งครรภที่ปฏิบัติเปนบาง
คร้ังและปฏิบัติตัวประจํา คิดเปน  รอยละ 42.16  และรอยละ3.92   ตามลําดับ งานที่ตองยืนตลอดเวลา หรือ
ยกของหนัก จะทําใหเกิดอาการปวดหลัง และอาจทําใหเกิดเสนเลือดขอดที่ขา และริดสีดวงทวาร ซ่ึงจะมีผล
ตอสุขภาพรางกายของมารดาและทารกอาจทําใหคลอดกอนกําหนดได(8) 

       จากผลการศึกษาพบวาถึงแมวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยางหญิงตั้งครรภสวนใหญจะมีความรู ทัศนคต ิ
และการปฏิบตัิตัวที่ด ี แตถาดูเปนรายขอยังมีบางสวนที่ปฏิบัติตัวไมถูกตอง สอดคลองกับการศึกษาของ 
อัจฉรา  ศรีนภาสวัสดิ์(2546)(9)ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบใหโภชนศึกษาอยางมีสวนรวมของคลินิกฝากครรภ
เพื่อควบคุมและปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในเขตภาคตะวันออก และพบวา ถึงแมวาหญิง
ตั้งครรภจะมีความรูและทัศนคติในระดับทีด่ีก็ไมสงผลใหเกิดการปฏิบัติตนที่ถูกตองเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจ
เนื่องมาจากพืน้ฐานการศกึษาและอาชีพสวนใหญรับจาง(รอยละ67.65) จึงเปนขอจาํกัดในการเขาถึงสื่อและ
ขอมูลขาวสารความรูตางๆ 
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