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Original article 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์คุณภาพครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ 

ของหญิงตั้งครรภ์ เขตต�าบลธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ศิริกาญจน์ ชีวเรืองโรจน์, ส.ม.     

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี 

ความสมัพันธ์กบัการฝากครรภ์คุณภาพครบหรอืไม่ครบตามเกณฑ์ของหญงิตัง้ครรภ์เขตต�าบลธาตพุนม อ�าเภอธาตพุนม จงัหวัด

นครพนม กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในครั้งน้ี เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ในระหว่าง 

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยคลอดเด็กเกิด   มีชีพและมีอายุครรภ์ที่คลอดมากกว่า 36 สัปดาห์ 

จ�านวนทั้งหมด 42 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงวิเคราะห์ Chi-square 

test และ Fisher’s exact test

ผลการศึกษาพบว่าทั้งกลุ่มที่ฝากครรภ์คุณภาพครบตามเกณฑ์และกลุ่มที่ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์  มีความรู้ใน

การตั้งครรภ์และการมาฝากครรภ์อยู่ในระดับสูง เท่ากับ ร้อยละ 76.9 และ ร้อยละ 68.8 ตามล�าดับ แต่พบว่าทั้ง 2 กลุ่มมี

ทัศนคติอยู่ในระดับต�่า คือร้อยละ 84.6 และ ร้อยละ 62.5 ตามล�าดับ กลุ่มฝากครรภ์คุณภาพครบตามเกณฑ์มีความสะดวก

สบายในการมาฝากครรภ์ในระดับมาก ร้อยละ 73.1 ส่วนกลุ่มฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตามเกณฑ์มีความสะดวกสบายใน

การมาฝากครรภ์ในระดบัน้อย ร้อยละ 62.5 กลุม่ฝากครรภ์คณุภาพครบตามเกณฑ์ได้รบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากสามแีละ

ญาติในการมาฝากครรภ์ในระดับสูง ร้อยละ 80.8 กลุ่มฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตามเกณฑ์ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก

สามีและญาติในการมาฝากครรภ์ในระดับปานกลางร้อยละ 75 และพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์คุณภาพ

ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ คือ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  การย้ายที่อยู่ขณะตั้งครรภ์ ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์

และการมาฝากครรภ์ และความสะดวกสบายในการมาฝากครรภ์ (p < 0.05)

จากผลการศึกษาครัง้น้ีสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการฝากครรภ์ของคลินกิฝากครรภ์โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  เพื่อให้หญิงมีครรภ์ได้รับประโยชน์สูงสุด

..................................................................................................................................................................................................................................
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Factors Associated with the Adequate and Inadequate Qualitative 

Antenatal Care of Pregnant Women in Thatphanom Sub-District,  

Thatphanom District, Nakhonphanom Province.

SIRIGARN CHEEWARUANGROJ, M.P.H.

Thatphanom Crown Prince Hospital, Nakhonphanom Province 

Abstract
This descriptive study aimed to study factors associated with the adequate and inadequate 

qualitative antenatal care in Thatphanom sub-district, Thatphanom district, Nakhonphanom province. 

We reviewed and interviewed 42 pregnant women who have gestation aged ≥36 weeks and delivered 

live newborn at Thatphanom Crown Prince Hospital during October 1st, 2012 - September 30th, 2013. 

The data had been collected by questionnaire and analyzed by descriptive statistics and analytic 

statistics; both of Chi-square test and Fisher’s exact test were performed by SPSS program version 

17.0.

The study found that both groups of adequate qualitative antenatal care and inadequate 

qualitative antenatal care had high level of pregnant knowledge about 76.9% and 68.8%, respectively. 

However, both groups had low level of attitude toward pregnancy and antenatal care at 84.6% and 

62.5%, respectively. The adequate qualitative antenatal care group had high level of the convenience 

of antenatal care at 73.1 % whereas the inadequate qualitative antenatal care group had low level 

at 62.5 %. The adequate qualitative antenatal care group also had high level of social support from 

their husband and relatives at 80.8%. In the contrast, the inadequate qualitative antenatal care group 

had medium level of social support from husband and relatives at 75%. Factors associated with the 

adequate and inadequate qualitative antenatal care were marriage status, education background,  

occupation, migration during pregnant, attitude toward pregnancy and antenatal care and convenience 

of antenatal care (p <0.05)

These study findings are useful to improve antenatal care system of antenatal care clinic in 

Thatphanom Crown Prince Hospital for the most benefit to pregnant women.

..................................................................................................................................................................................................................................
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บทน�า
งานอนามัยแม่และเด็กเป็นงานด้านสาธารณสุข

มลูฐานทีม่คีวามส�าคญัมากเปรยีบเสมอืนหวัใจของการบรกิาร

สาธารณสขุของประเทศไทย ด้วยเหตนุีป้ระชากรกลุม่มารดา

และเด็ก จึงได้กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญของประเทศ 

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เพื่อลด

อัตราการเกิดพยาธิสภาพต่างๆ นับตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ 

ระยะตัง้ครรภ์ การคลอด และระยะหลงัคลอด1 การฝากครรภ์

ของหญงิตัง้ครรภ์ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่เพราะหากฝากครรภ์

ไม่ครบตามเกณฑ์จะท�าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือ

ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ ได้แก่ ทารกคลอดเสียชีวิต 

การคลอดก่อนก�าหนด น�้าหนักทารกแรกเกิดต�่ากว่า 2,500 

กรัม2-4 

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัด

นครพนม จากปีงบประมาณ 2553-2555 อัตราฝากครรภ์

ก่อน 12 สัปดาห์ พบร้อยละ 44.23, 49.25 และ 49.67 

ตามล�าดับ ซึ่งยังต�่ากว่าเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

(ร้อยละ 50) อัตราการฝากครรภ์คุณภาพ พบร้อยละ 76.10, 

74.84 และ 68.70 ตามล�าดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็น

ได้ชัด (ต�่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละ 90) อัตราทารกแรกเกิดน�้าหนัก

ต�่ากว่า 2,500 กรัม พบร้อยละ 8.99, 9.58 และ 9.73  

ตามล�าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ (ไม่เกินร้อยละ7)5 สถานการณ์

งานอนามัยแม่และเด็กในอ�าเภอธาตุพนม จากปีงบประมาณ 

2553-2555 อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์พบร้อยละ 

39.62, 42.50 และ 45.61 ตามล�าดับ อัตราการฝากครรภ์ 

4 ครั้ง คุณภาพพบร้อยละ 73.66, 75.64 และ 78.70 ตาม

ล�าดับ อัตราทารกแรกเกิดน�้าหนักต�่ากว่า 2,500 กรัม  

ร้อยละ 6.57, 6.36 และ 6.85 ตามล�าดับ ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์

ทั้ง 3 ตัวชี้วัด6  

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กในต�าบล

ธาตุพนม จากปี 2553-2555 อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 

สัปดาห์พบร้อยละ 36.21, 58.73 และ 43.59 ตามล�าดับ 

อัตราการฝากครรภ์ 4 ครั้งคุณภาพพบร้อยละ 87.50, 86.65 

และ 88.27 ตามล�าดับ อัตราทารกแรกเกิดน�้าหนักต�่ากว่า 

2,500 กรัม พบร้อยละ 6.78, 4.76 และ 6.50 ตามล�าดับ  

จะเห็นได้ว่าในต�าบลธาตุพนม อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 

สปัดาห์ และอตัราการฝากครรภ์ 4 ครัง้คณุภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์

ทั้ง 3 ปี ส่งผลให้ยังมีทารกแรกเกิดน�้าหนักต�่ากว่า 2,500 

กรัม ซึ่งถึงแม้จะผ่านเกณฑ์แต่มีผลกระทบถึงปัญหาการดูแล

ทารกกลุ่มนี ้ทีส่่งผลในการดแูลรกัษา และในระยะยาวถงึการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน

อนาคต

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องพบว่าปัจจยั

ที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์คุณภาพครบหรือไม่ครบ

ตามเกณฑ์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ�านวนบุตร 

การไม่มีคู่สมรส การมีถิ่นฐานอยู่กับที่ ความรู้และทัศนคติต่อ

การตัง้ครรภ์และการฝากครรภ์ ความสะดวกสบายในการฝาก

ครรภ์และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม7-11, 12, 16  ส�าหรับ

อ�าเภอธาตุพนม ยังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับการฝากครรภ์คุณภาพหรือ ไม่ครบตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับ

การฝากครรภ์คณุภาพครบหรอืไม่ครบตามเกณฑ์ของหญงิตัง้

ครรภ์ ในเขตรับผิดชอบ คือ ต�าบลธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม            

จังหวัดนครพนม เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

วางแผน แก้ไขปัญหาในการจัดระบบการด�าเนินงานการให้

บรกิารในคลินกิฝากครรภ์ของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช

ธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการฝากครรภ์

คุณภาพครบหรือไม ่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์  

เขตต�าบลธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เก็บข้อมูลย้อนหลังกับหญิงตั้ง

ครรภ์ ที่มาคลอดที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 

อ�าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม ตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม 2555 

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยเก็บข้อมูลเฉพาะหญิง 

ตั้งครรภ์ ที่อาศัยอยู่ในเขตต�าบลธาตุพนม อ�าเภอธาตุพนม 

จังหวัดนครพนม
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
การวิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป ็ นก า ร วิ จั ย เ ชิ งพร รณนา 

 (Descriptive Study) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ใน

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ 1)หญิงต้ังครรภ์อาศัยอยู่ใน

ต�าบลธาตุพนม 2) คลอดท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ธาตุพนม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 

2556 3) คลอดเด็กเกิดมีชีพ และ 4) อายุครรภ์มากกว่า 36 

สัปดาห์ จ�านวนทั้งสิ้น 42 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม

ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยน�า ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยเอื้อ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านปัจจัยเสริม

1) แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล

ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ราย

ได้ ล�าดับการตั้งครรภ์ การย้ายที่อยู่ 

2) แบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยน�า

ประกอบไปด้วยความรูแ้ละทัศนคตขิองการตัง้ครรภ์และการ

มาฝากครรภ์ มีทั้งหมด 11 ข้อ  ส�าหรับเกณฑ์การให้คะแนน

ความรู้ ถ้าตอบใช่ ให้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ ให้ 0 คะแนน 

ค�าถามเชิงลบ ตอบใช่ ให้ 0 คะแนน ตอบไม่ใช่ ให้ 1 คะแนน 

จากนัน้ท�าการแปลผลความรูต้ามหลกัการของเบสท์ (Best)13 

คือ การค�านวณหาพิสัยช่วงคะแนน โดยใช้คะแนนสูงสุด ลบ

ด้วยคะแนนต�่าสุดหารด้วย ระดับที่ต้องการ ในการศึกษาครั้ง

นี้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ความรู้ระดับสูง 6 – 11 คะแนน 

ระดับต�่า 0 – 5 คะแนน ส�าหรับการเกณฑ์การให้คะแนน

ทัศนคติ ผู้วิจัยประยุกต์แบบวัดทัศนคติมาตราส่วนประเมิน

ค่าของลิเกิร์ต (Likert scale) ชนิด 5 อันดับตัวเลือก โดย

ดัดแปลงแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) เป็น 3  

อนัดบัตวัเลอืก โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงข้อ

เดยีวทีค่ดิว่าตรงกบัความคดิเหน็ โดยค�าถามเชงิบวก เหน็ด้วย 

ให้ 3 คะแนน ไม่แน่ใจ ให้ 2 คะแนน ไม่เห็นด้วย ให้ 1 

คะแนน ค�าถามเชิงลบ เห็นด้วยให้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจ ให้ 

2 คะแนน ไม่เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน ส�าหรับเกณฑ์การ

ประเมินผลประยุกต์ใช้แนวคิดการแบ่งระดับคะแนนแบบอิง

เกณฑ์ (Criterius reference) ของบลูม (Bloom)15 ซึ่งมี  

5 ระดับ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ปรับให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัด โดยปรับเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คือ 

ระดับสูง คะแนนเท่ากับ 80-100%, ระดับปานกลาง  

ค่าคะแนนเท่ากับ 60-79%, และระดับต�่า ค่าคะแนนเท่ากับ 

1-59% ดังนั้นการแปรผลระดับค่าคะแนนของทัศนต ิ

เกีย่วการตัง้ครรภ์และฝากครรภ์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดบั 

จากค่าคะแนน 11-33 คะแนน คือ ระดับสูง  26-33 คะแนน 

ระดบัปานกลาง 19-25 คะแนน และระดบัต�า่  11-18 คะแนน 

3) แบบสอบถามส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยเอื้อ คือ

ความสะดวกสบายในการมาฝากครรภ์ มคี�าถาม 9 ข้อ ส�าหรบั

เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบใช่ ให้ 1 คะแนน ตอบไม่ใช่ ให้ 

0 คะแนน ค�าถามเชิงลบ ตอบใช่ ให้ 0 คะแนน ตอบไม่ใช่ 

ให้ 1 คะแนน จากนั้นท�าการแปลผลความรู้ตามหลักการของ

เบสท์ (Best)13 คือ การค�านวณหาพิสัยช่วงคะแนน โดยใช้

คะแนนสูงสุด ลบด้วยคะแนนต�า่สุดหารด้วย ระดับที่ต้องการ 

ในการศึกษาครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ สะดวกมาก 

5-9 คะแนน และสะดวกน้อย 0 – 4 คะแนน  

4) แบบสอบถามส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านปัจจัยเสริม

ได้แก่ แรงสนับสนุนทางสังคม ค�าถาม 12 ข้อ ได้ประยุกต์

แบบวดัตามมาตราส่วนประเมนิค่าของลิเกร์ิต (Likert scale) 

ชนดิ 5 อนัดบัตวัเลอืก และดดัแปลงแบบมาตราส่วนประเมนิ

ค่า (Rating scale) เป็น 3  อันดับตัวเลือก เช่นเดียวกับ

ทัศนคติ รวมทั้งการแปลผลประยุกต์แนวคิดการแบ่งระดับ

คะแนนแบบอิงเกณฑ์ (Criterion reference) ของบลูม 

(Bloom)15 และปรับลดระดับค่าคะแนนให้เป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับมาก 29-36 คะแนน ระดับปานกลาง 21-28 คะแนน 

และระดับต�่า 12-20 คะแนน

การสร้างเคร่ืองมือ แบบสอบถามดัดแปลงมาจาก 

อรณุ ีพึง่แพง ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัการฝากครรภ์ครบ

หรือไม่ครบตามเกณฑ์ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดบุตร ใน 

โรงพยาบาลศิริราช ปี 2554 มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 ส่วน7 

การหาคุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยประยุกต์ใช้การ

ค�านวณหาความเที่ยงด้วยสูตร KR 20 (Kuder-Richardson) 
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และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาซ (Cronbach’s  

Reliability Coefficient Alpha) และพบว่าแบบสอบถาม 

ด้านความรูม้คีวามเทีย่ง (KR 20) เท่ากบั 0.78, แบบสอบถาม

ทศันคต ิมคีวามเทีย่งสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของคอนบาซ เท่ากบั 

0.82 แบบสอบถามด้านปัจจัยเอื้อมีความเท่ียง (KR 20) 

เท่ากับ 0.75 และแบบสอบถามด้านปัจจัยเสริมมีค่าความ

เที่ยงค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบาซเท่ากับ 0.63  ตาม

ล�าดับ

การเก็บรวมรวบข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมลูโดยเจ้าหน้าทีง่านส่งเสรมิสุขภาพ

ที่ได้รับการอบรม ขณะออกเยี่ยมบ้านหลังคลอดในกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 42 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยน�าเสนอข้อมูลเป็น

จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ส�าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การฝากครรภ์ครบและไม่ครบตามเกณฑ์ใช้สถติิเชงิวเิคราะห์ 

Chi - square test และเลือกใช้สถิติ Fisher’s exact test 

ในกรณีที่ค่าใดค่าหนึ่งในตารางมีค่าน้อยกว่า 5 หรือน้อยกว่า

ร้อยละ 20

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลลักษณะประชากร

กลุ่มฝากครรภ์คุณภาพครบตามเกณฑ์

กลุ่มฝากครรภ์คุณภาพครบตามเกณฑ์ท้ังหมด 26 

คน ส่วนใหญ่อายุอยู ่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 84.6  

รองลงมาอายุมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 15.4  สถานภาพสมรส

คู่ ร้อยละ 96.2 รองลงมาโสด ร้อยละ 3.8 ระดับการศึกษา 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยม/ปวช. ร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ 

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 7.7  อาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพ

รายได้ไม่แน่นอน ร้อยละ 42.3  รายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 

5,000-10,000 บาท ร้อยละ 61.5 รองลงมา รายได้มากกว่า 

10,000 บาท ร้อยละ 23.1 ล�าดับการตั้งครรภ์  ส่วนใหญ่

เป็นครรภ์ที่ 2 ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือครรภ์ที่ 1 ร้อยละ 

38.5  การย้ายที่อยู่ พบว่าไม่ย้ายที่อยู่ ร้อยละ 73.10

กลุ่มฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตามเกณฑ์

กลุ่มฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตามเกณฑ์ทั้งหมด 

16 คน ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 75   

ส่วนใหญ่โสด ร้อยละ 50 รองลงมาสถานภาพสมรสคู ่  

ร้อยละ 37.5  หม้าย หย่า แยกทาง ร้อยละ 12.5 ระดับการ

ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ 

ระดับประถมศึกษาร้อยละ 12.5  อาชีพที่รายได้ไม่แน่นอน 

ร้อยละ 87.5 รายได้ต�่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 50  

รองลงมาอยู่ระหว่าง 5,000 -10,000 บาท ร้อยละ 37.5 

ล�าดับการตั้งครรภ์พบครรภ์ที่ 2 ร้อยละ 75 รองลงมาคือ 

ครรภ์ที่ 1 ร้อยละ 25 การย้ายที่อยู่ พบไม่มีการย้ายที่อยู่ 

ร้อยละ 100 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์

2.1 ปัจจัยน�า

ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ กลุ่ม

ฝากครรภ์คณุภาพครบตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่มคีวามรูใ้นระดบั

สูงร้อยละ 76.9 และในกลุ่มฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตาม

เกณฑ์ส่วนใหญ่ มีความรู้ในระดับสูงร้อยละ 68.8  ส�าหรับ

ทัศนคติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ ทั้งสองกลุ่ม

มีทัศนติในระดับต�่า กลุ่มที่ฝากครรภ์คุณภาพครบตามเกณฑ์  

ส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับต�่าร้อยละ 84.6 ในขณะที่กลุ่ม

ฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตามเกณฑ์ส่วนมากมีทัศนคติใน

ระดับต�่าร้อยละ 62.5 

2.2 ปัจจัยเอื้อ  

กลุ่มฝากครรภ์คุณภาพครบตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่มี

ความสะดวกสบายในการมาฝากครรภ์ในระดับมากร้อยละ 

73.1 ระดบัน้อย ร้อยละ 26.9 และในกลุ่มทีฝ่ากครรภ์คณุภาพ

ไม่ครบตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่มคีวามสะดวกสบายในการมาฝาก

ครรภ์ในระดับน้อย ร้อยละ 62.5 ระดับมาก ร้อยละ 37.5 

2.3 ปัจจัยเสริม 

กลุม่ฝากครรภ์คณุภาพครบตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่ได้

รับแรงสนับสนุนจากสามีและญาติในการมาฝากครรภ์ใน

ระดับสูง ร้อยละ 80.8 รองลงมาระดับต�่า ร้อยละ 11.5  กลุ่ม

ฝากครรภ์คุณภาพไม่ครบตามเกณฑ์  ส่วนใหญ่ได้รับแรง

สนับสนุนจากสามีและญาติในการมาฝากครรภ์ในระดับ 

ปานกลาง ร้อยละ 75 รองลงมาระดับสูง ร้อยละ 25 
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 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมาฝากครรภ์

ลักษณะทางประชากร

การฝากครรภ์คุณภาพ

F p-valueครบตามเกณฑ์ ไม่ครบตามเกณฑ์

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  อายุ

       ต�า่กว่า 20 ปี 0 0.0 2 12.5 3.421 0.245

       20-30 ปี 22 84.6 12 75.0

       มากกว่า 30 ปี 4 15.4 2 12.5

  สถานภาพสมรส

      โสด 1 3.8 8 50.0 14.229 < 0.001*

      คู่ 25 96.2 6 37.5

       หม้าย  หย่า แยกทาง 0 0.0 2 12.5

  ระดับการศึกษา

       ประถมศึกษา 2 7.7 2 12.5 11.639 0.001*

       ประถมศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. 11 42.3 14 87.5

       สูงกว่ามัธยม 13 50.0 0 0.0

 อาชีพ

       รายได้แน่นอน 4 15.4 0 0.0 8.703 0.016*

        รายได้ไม่แน่นอน 11 42.3 14 87.5

        อื่นๆ 11 42.3 2 12.5

   รายได้

        ต�า่กว่า 5,000 บาท 4 15.4 8 50.0 5.828 0.065

        5,000 – 10,000 บาท 16 61.5 6 37.5

       มากกว่า 10,000  บาท 6 23.1 2 12.5

   ล�าดับการตั้งครรภ์

       ครรภ์ที่ 1 10 38.5 4 25.0 0.808 0.369¥

       ครรภ์ที่ 2 หรือมากกว่า 16 61.5 12 75.0

    การย้ายที่อยู่

       ย้าย 7 26.9 0 0.0 5.169 0.033*

       ไม่ย้าย 19 73.1 16 100
¥ทดสอบโดยสถิติ Chi square test, *p < 0.05 
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จากตารางที่ 1 เมื่อทดสอบทางสถิติ ลักษณะ

ประชากร พบว่า  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพของหญิงตั้งครรภ์และการย้ายท่ีอยู่ขณะตั้งครรภ์มี 

ความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์คุณภาพครบหรือไม่ครบ

ตามเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <0.05)

ลักษณะทางประชากร

การฝากครรภ์คุณภาพ

X2 p-valueครบตามเกณฑ์ ไม่ครบตามเกณฑ์

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  ความรู้ในการตั้งครรภ์และฝากครรภ์

       ระดับสูง 20 76.9 11 68.8 0.342 0.559¥

       ระดับต�า่ 6 23.1 5 31.2

   ทัศนคติ

       ระดับดี 3 11.6 6 37.5 5.815 0.043*

       ระดับปานกลาง 1 3.8 2 12.5

       ระดับต�า่ 22 84.6 8 62.5
¥ทดสอบโดยสถิติ Chi square test, *p < 0.05 จาการทดสอบ Fisher’s exact test

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ากับการฝากครรภ์คุณภาพครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์

จากตารางที่ 2 เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า 

ทัศนคติในการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ของหญิงต้ัง

ครรภ์มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์คุณภาพครบหรือ 

ไม่ครบตามเกณฑ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วน 

ความรู้ในการฝากครรภ์และการตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์

กับการฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์

ลักษณะทางประชากร

การฝากครรภ์คุณภาพ

X2 p-valueครบตามเกณฑ์ ไม่ครบตามเกณฑ์

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

    ความสะดวกสบาย

       สะดวกมาก 19 73.1 6 37.5 5.203 0.023*

       สะดวกน้อย 7 26.9 10 62.5

*p < 0.05

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับการฝากครรภ์คุณภาพครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์

จากตารางที่ 3 เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า ความ

สะดวกสบายในการมารับบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้ง

ครรภ์มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์คุณภาพครบหรือไม่

ครบตามเกณฑ์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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ลักษณะทางประชากร

การฝากครรภ์คุณภาพ

X2 p-valueครบตามเกณฑ์ ไม่ครบตามเกณฑ์

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

  แรงสนับสนุนจากสามีและญาติ

           ระดับสูง 21 80.8 12 25.0 3.965 0.196

           ระดับปานกลาง 2 7.7 4 75.0

           ระดับต�า่ 3 11.5 0 0.0

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับการฝากครรภ์คุณภาพครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์

จากตารางที่ 4  เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า การ

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติของหญิง 

ตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์คุณภาพครบ

หรือไม่ครบตามเกณฑ์ 

อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กบัการฝากครรภ์คณุภาพครบหรอืไม่ครบตามเกณฑ์ของหญงิ

ตัง้ครรภ์ คอื สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ ทศันคติ

ต่อการตั้งครรภ์และการมาฝากครรภ์ ความสะดวกสบายใน

การมาฝากครรภ์ และการย้ายที่อยู่ขณะตั้งครรภ์ สอดคล้อง

กบัการศกึษาของ อรณุ ีพึง่แพง7 ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์

กบัการฝากครรภ์ครบหรอืไม่ครบตามเกณฑ์ ในหญงิตัง้ครรภ์ 

ทีม่าคลอดในโรงพยาบาลศริริาช พบว่าอาชพีของหญงิตัง้ครรภ์

และสาม ีรายได้ จ�านวนบุตร ความรู้และทศันคตเิกีย่วกบัการ

ตัง้ครรภ์และการฝากครรภ์ การมถีิน่ฐานอยูก่บัที ่ความสะดวก

สบายในการมาฝากครรภ์ มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์

ครบหรอืไม่ครบตามเกณฑ์อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิและการ

ศึกษาของริไบโรและคณะ11 ท่ีท�าการศึกษาในเมืองอราคาจู 

(Aracaju) ประเทศบราซิลพบว่าหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีการศึกษา

ระดบัต�า่ ครอบครวัรายได้น้อย การฝากครรภ์นอกเขตเทศบาล

เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพันธ์กับการฝากครรภ์ครบหรอืไม่ครบ 

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัการศกึษาของเพราดีส และคณะ10 

ทีพ่บว่าเหตผุลส�าคญัอนัดบัแรกทีท่�าให้หญงิตัง้ครรภ์ฝากครรภ์

ไม่ครบตามเกณฑ์คอื การมฐีานะด้านเศรษฐกิจทีไ่ม่ดขีองหญงิ

ตัง้ครรภ์ในขณะดแูลบตุรและความยากล�าบากในการเดินทาง

มาฝากครรภ์ และการอยูอ่าศยัในพืน้ทีช่นบท หรอือยูห่่างไกล

จากสถานบริการและสอดคล้องกับการศึกษาของเอ้ือมพร  

ราชภูติและคณะ8 ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาชีพแม่บ้าน มี

ปัญหาทางเศรษฐกจิ ปัญหาทางภาระงานในการหารายได้และ

ต้องหารายได้ช่วยสามี การดูแลบุตรและการคมนาคมที่ไม่

สะดวกสบายมคีวามสมัพนัธ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญงิตัง้ครรภ์

ในจงัหวดัระยอง และการศึกษาของสกุจิ พรหมรบั12 พบว่าการ

ฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ยังมีภาระ

ในการท�างานช่วยสามเีพือ่หารายได้ จากการศกึษาของโคอมิ

บราและคณะ16  ในผูห้ญงิ 2,381 คนทีค่ลอดบตุรในโรงพยาบาล

ของรัฐและเอกชนในเขตเทศบาลเมืองเซาหลุยส์ (Sao Luis) 

ของประเทศบราซิล พบว่ามารดามีระดับการศึกษาต�า่ การมี

รายได้น้อย การไม่มคีูส่มรส และการไม่มกีารเจบ็ป่วยในขณะ

ตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์

จากผลการวิจยัพบว่าในกลุม่ฝากครรภ์ไม่ครบตาม

เกณฑ์มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยม/ปวช.  ร้อยละ 87.50 

ระดับประถมศึกษาร้อยละ 12.50 ในเรื่องการศึกษานั้นหญิง

ตั้งครรภ์แต่ละคนมีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ 

ผู ้ให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ควรมีการประเมินความรู ้  

ความเข้าใจ และทักษะของหญิงตั้งครรภ์แต่ละคน เพื่อให้

บริการที่เหมาะสมในบริบทของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อให้ได้รับ

ประโยชน์ จากการ  ฝากครรภ์ให้ได้มากที่สุด ในเรื่องทัศนคติ

นั้นเป็นส่ิงที่เปล่ียนแปลงได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลย หากมีหลักฐานหรือข้อมูลที่บ่งชี้

ได ้ ว ่ าการมาฝากครรภ ์ครบหรือไม ่ครบตามเกณฑ ์
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มีผลต่อ  ตัวมารดาและทารกในครรภ์ อาจท�าให้ทัศนคตินั้น

เปลี่ยนแปลงได้ ในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระยพุราชธาตุพนมได้จดักจิกรรมโรงเรยีนพ่อแม่ให้ค�าแนะน�า

แต่ละระยะของการตัง้ครรภ์ การทีห่ญงิตัง้ครรภ์ได้รบัความรู้

เป็นประโยชน์ สามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จริง อาจท�าให้มีทศันคติ

ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

จากผลการวิจัยพบว่าความสะดวกสบายในการมา

ฝากครรภ์มีความสัมพันธ์กับการฝากครรภ์คุณภาพครบหรือ

ไม่ครบตามเกณฑ์ ความสะดวกสบายหมายถึง  ระยะทางใน

การมาฝากครรภ์ ข้ันตอนการฝากครรภ์ การให้บรกิารของเจ้า

หน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเอื้อมพร ราชภูติและ

คณะ8 ทีพ่บว่าการคมนาคมทีไ่ม่สะดวกเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้

หญงิฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ และสอดคล้องกับการศกึษา

ของแกงค์9 ท่ีพบว่าในประเทศมาลีท่ีภูมิประเทศเต็มไปด้วย

ภเูขาและถนนท่ีไม่สะดวกท�าให้หญงิมคีรรภ์ฝากครรภ์ไม่ครบ

ตามเกณฑ์  

ขั้นตอนการฝากครรภ์ ในคลินิกฝากครรภ์ได้มีการ

ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ข้ันตอนในการรบับรกิาร และมกีารชีแ้จง 

แนะน�า อ�านวยความสะดวก เช่นการบอกทางไปยงัห้องต่างๆ 

การใช้สิทธิการรักษา 

การให้บรกิารของเจ้าหน้าทีบ่างกจิกรรมใช้เวลานาน 

เช่นการซักประวัติ ให้ค�าปรึกษา จึงได้จัดบริการแบ่งเป็น 2 

ช่วงคือ ซักประวัติแล้วเสร็จ แนะน�าให้ไปตรวจสุขภาพช่อง

ปากก่อน และจึงกลับมาให้ค�าปรึกษา ตรวจครรภ์ แล้วไป

ตรวจเลือด  รับยา กลับบ้าน เพื่อให้ระบบกระชับ ลดขั้นตอน 

ลดระยะเวลารอคอยลง 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรมีการปรับรูปแบบการบริการฝากครรภ์ที่

เหมาะสมกับระดับการศึกษาและรายได้ของหญิงตั้งครรภ์

2. ควรมกีารจดับรกิารฝากครรภ์เชงิรุกส�าหรบัหญงิ

ตัง้ครรภ์ทีไ่ม่มคีวามสะดวกในการมารบับรกิารฝากครรภ์ และ

ให้อาสาสมคัรสาธารณสขุมส่ีวนร่วมในการส�ารวจ ค้นหาหญงิ

ตั้งครรภ์ให้ค�าแนะน�าการมาฝากครรภ์

3. กรณหีญงิตัง้ครรภ์ทีม่กีารย้ายทีอ่ยูข่ณะตัง้ครรภ์

ควรมีระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ไปยังหน่วยบริการท่ีใกล้ที่อยู่

อาศัยใหม่ของหญิงตั้งครรภ์

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ซึง่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลกึ อาจท�าให้ได้ประเดน็ต่างๆทีล่ะเอยีด

มากขึน้เพือ่น�ามาพฒันาการจดัระบบบรกิารในคลนิกิฝากครรภ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 

2. ในการวจิยัครัง้ต่อไปประเดน็ทศันคต ิเป็นประเดน็

ที่ควรศึกษาวิจัยรายละเอียดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพ่ือหาค�าตอบให้
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