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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์
โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ

Factors Related to Self-Care Behaviors of Pregnant
Womenat Bangna 5 Hospital, Samutprakarn Province

กวินฑรา ปรีสงค์ 1
Kawinthra Preesong

บทคัดย่อ

การศึกษาการวิจัยเชิงส�ำรวจเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์
โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ จ�ำนวน
205 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก
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Abstract

The objective of this study was to examine factors related to
the self-care behavior of pregnant women at Bangna 5 Hospital,
Samutprakarn Province. Two hundred and five pregnant women
at Bangna 5 Hospital, Samutprakarn Province were selected by
accidental sampling method. The questionnaire was used
constructed by the researcher and was tested for its quality of
which the result were accepted. The data received were analyzed for
percentage, mean, standard deviation, Chi-square, and Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient.
The major findings were as follows: the self-care behaviors of the

บทที่ 6

เบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า หญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยูใ่ นระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 38.0 ปัจจัยชีวสังคม
ได้แก่ อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยน�ำ ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการรับรู้อุปสรรค
ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ นโยบายส่ง
เสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมและการได้
รับข้อมูลข่าวสารต่างๆมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้ง
ครรภ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง หญิงตั้งครรภ์
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majority of the respondents were at need improvement level at 38.0%.
The personal factor which was the occupation of the respondents was
significantly related to their self-care at the statistical significance
of 0.05. The predisposing factors or the respondents’ attitude
toward self-care behaviors, perceiving benefits and obstacles of
self-care were significantly related at the statistical significance of
0.05. In addition, the enabling factors which included the policies for
supporting self-care behavior of the pregnant and the access to the
public health care service were related at the statistical significance
of 0.05. Finally, the reinforcing factors which included social support
from their intimate persons and the access to the information from
different sources of media were related to their self-care behaviors
at the statistical significance of 0.05.
Keywords : Factors Related to Self-Care Behaviors ;
		
Pregnant Women

บทน�ำ

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559 ) ได้เน้นการจัดท�ำแผนเพื่อสุขภาพของประชาชน
โดยมีวสิ ยั ทัศน์ประชาชนทุกคนมีสขุ ภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพและธรรมาภิบาล
ในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม
เป็นธรรม เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
เป็นแผนทีเ่ น้นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยมุง่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
การควบคุมโรคและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ เพือ่ ให้คนไทยแข็งแรง ทัง้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา และตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในฉบับที่
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11 กระทรวงสาธารณสุขได้ก�ำหนดเป้าหมายแผนงานด้านอนามัยแม่และเด็ก คือ
การลดอัตราการตายของมารดา และทารก โดยอัตราการคลอดก่อนก�ำหนดให้อยู่
ในระดับไม่เกินร้อยละ 10 อัตราทารกแรกคลอดน�้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม
ให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 8 อัตราทารกเสียชีวิตในครรภ์ไม่เกินร้อยละ 9 และ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีระดับความเข้มข้นของโลหิตขณะตั้งครรภ์น้อยกว่าร้อยละ 33%
ไม่เกินร้อยละ 10 (คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดท�ำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 11)
จากสถิติโรงพยาบาลบางนา 5 (เวชระเบียนปี 2555-2557) 3 ปีย้อนหลัง
พบว่าอัตราทารกแรกคลอดน�้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมยังสูงกว่าเกณฑ์ ปี
(2555 = ร้อยละ8.25, ปี 2556 = ร้อยละ8.25, ปี 2557 = ร้อยละ8.50) อัตรา
การคลอดก่อนก�ำหนด ปี 2555 = ร้อยละ6.20 ,ปี 2556 = ร้อยละ6.25, ปี 2557 =
ร้อยละ6.25) ยังพบอัตราทารกเสียชีวิตในครรภ์ (ปี2555 = 0.59 ต่อ1,000
การเกิดมีชีพ, ปี2555 = 0.6 ต่อ1,000 การเกิดมีชีพ,ปี2555 = 00.5ต่อ1,000
การเกิดมีชีพ และความเข้มข้นของโลหิตขณะตั้งครรภ์น้อยกว่า 33 % ยังสูงเกิน
ร้อยละ 10( ปี 2555 = ร้อยละ 20 ปี 2556 = ร้อยละ20.3, ปี 2557 = ร้อยละ 20.5
การดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็น ตามกรอบแนวคิดของ
Lowenstein and Rineheart (อ้างถึงในศรีสดุ า แสงไสยาศน์ 2556:1-2) โดย
แบ่งพฤติกรรมพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
ด้านโภชนาการ ด้านการป้องกันสุขภาพตนเอง ด้านกิจกรรมประจ�ำวัน และด้าน
สุขภาพจิต แม้หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่มีภาวะสุขภาพปกติ สามารถท�ำงานและ
ด�ำรงชีวติ ในสังคมทัว่ ไปได้แต่การมีทารกในครรภ์และการเปลีย่ นแปลงในร่างกาย
ที่เกิดขึ้นต้องการ การดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ถ้าหญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ครบถ้วน ถูกต้องก็จะช่วยยกระดับภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
ทารกในครรภ์ให้สมบูรณ์และแข็งแรง การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ นอกจาก
ภาครัฐโดยสถานบริการสาธารณสุขแล้ว การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ก็มี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ และหากการดูแลนัน้ มีครอบครัวเข้ามามีสว่ นส่งเสริมทีส่ ำ� คัญ
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ก็จะท�ำให้มีความสมบูรณ์และเกิดผลดีต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ทั้งทาง
ด้านร่างกายและจิตใจ (อารีย์ อ่องสว่าง 2549:1-2) การเฝ้าดูแลและความสนใจ
ในระหว่างตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด จึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่งที่ต้องป้องกันโอกาส
ที่จะท�ำให้เกิดอันตรายในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดในระดับหนึ่ง โดย
นักจิตวิทยาได้กล่าวไว้วา่ ถ้าในระยะตัง้ ครรภ์ผเู้ ป็นมารดาได้รบั ค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้อง
เพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว การคลอดก็ด�ำเนินไปอย่างสะดวก
ปราศจากความวิตกกังวล ดังนั้น การให้ค�ำแนะน�ำแก่สตรีที่ตั้งครรภ์จึงมีความ
จ�ำเป็นและมีผลต่อการคลอดทีป่ ลอดภัยของการทีส่ ตรีได้รบั โอกาสได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ทีถ่ กู ต้องได้นนั้ อย่างน้อยต้องไปฝากครรภ์ทโี่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรง
พยาบาล หรือสถานบริการอื่น ๆ ที่รับบริการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด
และไปตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฝากครรภ์มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
อันจะมีผลต่อการคลอดอย่างปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งกระบวนการพัฒนา
ทางสาธารณสุขนับเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับประชาชน เนื่องจากสาธารณสุข
จะต้องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนทั่วไป เป็นวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพอนามัย
ตนเองในด้านสาธารณสุขประเทศไทยได้เน้นใช้ยทุ ธศาสตร์ คือการบริการพืน้ ฐาน
ด้านสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูลฐาน และงานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส�ำคัญประการหนึ่งอันจะน�ำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าว
จังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่พยายามและเร่งด�ำเนินการแก้
ปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังมารดาและทารกปลอดภัย
จากการตั้งครรภ์ตามนโยบายลูกเกิดแม่รอดปลอดภัย ซึ่งจากผลการด�ำเนิน
งาน ตามตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็กของคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก
จังหวัดสมุทรปราการพบว่า ในปี 2557 อัตราทารกแรกเกิดมีน�้ำหนักตัวอย่างกว่า
2,500 กรัม ร้อยละ 11 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 8) อัตราการคลอดก่อนก�ำหนด
ร้อยละ 12 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) อัตราทารกเสียชีวิตในครรภ์ร้อยละ 12
(เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 9) และหญิงตัง้ ครรภ์มรี ะดับความเข้มข้นของโลหิตขณะ
ตัง้ ครรภ์นอ้ ยกว่า 33% ร้อยละ 20 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10) (สถิตติ วั ชีว้ ดั งาน
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วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบด้วย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ารับบริการฝาก
ครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพือ่ ศึกษา ปัจจัยน�ำ ปัจจัยเอือ้ ปัจจัยเสริม ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5
จังหวัดสมุทรปราการ

บทที่ 6

อนามัยแม่และเด็ก, 2557)
จากสถิตขิ า้ งต้นจะเห็นได้วา่ จากผลการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุม่ แม่
และเด็กและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ยังเป็นปัญหาที่
ส�ำคัญ ซึ่งผลการด�ำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กของโรงพยาบาล
บางนา 5 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราทารกแรกเกิดน�้ำหนักต�่ำกว่า2,500 กรัม อัตรา
การคลอดก่อนก�ำหนด อัตราทารกเสียชีวิตในครรภ์ และหญิงตั้งครรภ์มีระดับ
ความเข้มข้นของโลหิตขณะตั้งครรภ์น้อยกว่า 33% ยังมีอัตราที่สูงกว่าเป้าหมาย
อยู่ ซึ่งการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องของการเกิดปัญหา
ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์
ทีม่ ารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5 เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าใจพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันส่งเสริมและแก้ไข
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนวางแผนการจัดระบบด้าน
อนามัยแม่และเด็กในอนาคตต่อไป
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บทที่ 6

วิธีการวิจัย

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประเภทการส�ำรวจ ผู้วิจัย
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับหญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์
โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5
จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 420 คน โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 205 คน
โดยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ ที่ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง .05 โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลของหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ าฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา
5 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งข้อค�ำถามชนิดปลายเปิดและปลาย
ปิด โดยแบบสอบถามจะครอบคลุมแนวคิดต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อให้ตรงประเด็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในการวัดตัวแปร
ระยะเวลาการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ 2558 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน
พ.ศ 2558 ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามสามารถอ่านและเขียนภาษา
ไทยได้ ยินดีและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ให้นำ� กลับไปท�ำทีบ่ า้ นเพือ่ ป้องกัน
ข้อมูลคลาดเคลื่อน ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมดจ�ำนวน 205 ฉบับ

วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ตามกรอบแนวคิด ไปน�ำเสนออาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาความครบถ้วน ความถูกต้อง และ
ครอบคลุมเนื้อหาในการวิจัย
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความสอดคล้องภายใน
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Alpha Cronbach Coefficient) โดยน� ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ใช้ในการวิจัย พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามในการวิจยั ทัง้ ฉบับมีคา่ เท่ากับ 0.79 และค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.79-0.91 ซึ่งยอมรับได้

บทที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Related to Self-Care Behaviors of Pregnant Womenat Bangna 5 Hospital, Samutprakarn Province

ronbach’sAlpha
Coefficient

1. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรภ์
2. เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
3. การรับรู้ประโยชน์ของ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
4. การรับรู้อุปสรรคของ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

15

0.80

10

0.84

6

0.81

6

0.91

1. นโยบายส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
2. การเข้าถึงสถานบริการ
สาธารณสุข หรือสถานบริการ
สุขภาพที่สนับสนุนการดูแล
สุขภาพ

5

0.80

3

0.88

6

0.79

12

0.86

ตัวแปรที่สังเกตได้

ปัจจัยน�ำ

ปัจจัยเอื้อ

ปัจจัยเสริม

1. การได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลใกล้ชิด และ
บุคลากรสาธารณสุข
2. การได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
จากแหล่งต่าง ๆ

ตัวแปรตาม พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์

บทที่ 6

จ�ำนวน
ค�ำถาม

ตัวแปรอิสระ
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บทที่ 6

ผลการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5
จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ 2) ปัจจัยน�ำ
ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้ง
ครรภ์ทมี่ ารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ จากผล
การวิจัยสามารถได้ดังนี้
1. ปัจจัยทางชีวสังคม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี โดยมีอายุ
เฉลี่ย 25 ปี อายุน้อยที่สุด 18 ปี อายุมากที่สุด 42 ปี สถานภาพคู่ ร้อยละ 68.8
เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 41.5 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 68.3
รายได้ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน เมื่อน�ำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่า
ปัจจัยทางชีวสังคม อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์ (ตารางที่ 1)

บทที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
Factors Related to Self-Care Behaviors of Pregnant Womenat Bangna 5 Hospital, Samutprakarn Province
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคมกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
(n=250)
ปัจจัยทาง

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
น้อย
ปานกลาง
สูง
จ�ำนวน/ ร้อย
ละ

จ�ำนวน/
ร้อยละ

3(1.50)

3(1.50)

42
(20.50)
4(2.00)

1(0.50)

pvalue

9.517*

6

.147

4.062

4

.398

11.207¬

10

.34

บทที่ 6

หม้าย/หย่า/
แยก
3.ระดับ
การศึกษา
ประถมศึกษา

58(28.30)

df

จ�ำนวน/
ร้อยละ

ชีวสังคม
1. อายุ (ปี)
ต�่ำกว่า 20 ปี 2( 1.00)
2(1.00) 5 (2.40 )
ระหว่าง 20- 39(19.00) 37(18.00) 41(20.00)
29 ปี
ระหว่าง 30- 36(17.60) 24(11.70) 15(7.30)
39 ปี
ตั้งแต่ 40 ปี 1( 0.50)
1(0.50)
2(1.00)
ขึ้นไป
2.สถานภาพ
สมรสตามกฎ
หมาย
โสด
17(8.30) 18(8.80) 21(10.20)
คู่

X2

41(20.00)
1(0.50)

1(0.50)
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ปัจจัยทาง

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
น้อย
ปานกลาง
สูง

บทที่ 6

จ�ำนวน/ ร้อย
ละ
17( 8.30)

จ�ำนวน/
ร้อยละ
7(3.40)

5(2.40)

6(2.90)

df

pvalue

16.679*

8

.034

จ�ำนวน/
ร้อยละ
9(4.40)

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา 32 (15.60) 23(11.20) 30(14.60)
ตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ 11(5.40) 15(7.30) 12(5.90)
ปวส.
ปริญญาตรี
15(7.30) 18(8.80) 10(4.90)
หรือเทียบเท่า
สูงกว่า
0(0.00)
0(0.00)
1(0.50)
ปริญญา
ตรี(ปริญญา
โท)
4.อาชีพ
ค้าขาย
3(1.50)
4(2.00)
8(3.91)
ธุรกิจส่วนตัว 11(5.40)
2(1.00)
1(0.50)
รับจ้าง
49(23.90)
47(
44(21.10)
22.91)
รับราชการ/
10(4.90)
5(2.40)
4(2.00)
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ (แม่
บ้าน
นักศึกษา)
5.รายได้

X2

6( 2.90)

บทที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
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ปัจจัยทาง

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
น้อย
ปานกลาง
สูง

df

pvalue

จ�ำนวน/
ร้อยละ
4(2.00)
4(2.00)
12(5.90)
28(13.70)
11(5.40)
4(2.00)

*p<.05
		
2. ปัจจัยน�ำ ประกอบด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์ เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรม
การดูแลตนเอง การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า
2.1 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 45.9 รองลงมามีระดับความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 29.3 เมื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์

บทที่ 6

จ�ำนวน/ ร้อย จ�ำนวน/
ละ
ร้อยละ
ไม่มีรายได้
8(3.90)
6(2.90)
ต�่ำกว่า5,000 1(0.50)
2(1.00)
บาท
5,00128(13.70) 14(6.80)
10,000 บาท
10,00119(9.30) 27(3.20)
15,000 บาท
15,00111(5.40)
7(3.40)
20,000 บาท
รายได้
11(5.40)
8(3.90)
มากกว่า
20,000 บาท

X2
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2.2 เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับเจตคติตอ่ พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 44.4 รอง
ลงมามีระดับเจตคติอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 31.23 เมือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
2.3 การรับรูป้ ระโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 41.5 รองลงมามีระดับการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
29.8 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า การรับ
รู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของหญิงตั้งครรภ์
2.4 การรับรู้อปุ สรรคของพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 42.4 รองลงมาการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 33.7 เมื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า การรับรู้อุปสรรค
ของพฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์ (ตารางที่ 2)

บทที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน�ำกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยน�ำ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) P- value
.086

.222

.191**
.421**

.006
.000

.318**

.000

*p<.05 **p<.01
3. ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของหญิงตั้งครรภ์ การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข หรือสถานบริการสุขภาพที่
สนับสนุนการดูแลสุขภาพ พบว่า
3.1 นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารรับรูน้ โยบายส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.4 รองลงมามีการรับรู้นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 34.1 เมือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การดูแลตนเอง พบว่า นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
3.2 การเข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือสถานบริการสุขภาพทีส่ นับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 52.2 รอง
ลงมาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือสถานบริการสุขภาพที่สนับสนุนการดูแล
สุขภาพอยูใ่ นระดับน้อย ร้อยละ31.7 เมือ่ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม

บทที่ 6

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง
การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
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การดูแลตนเอง พบว่า การเข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือสถานบริการสุขภาพที่
สนับสนุนการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอือ้ กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 6

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ปัจจัยน�ำ

ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ (r)

P- value

1. นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
2. การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขหรือ
สถานบริการสุขภาพที่สนับสนุนการดูแล
สุขภาพ

.146*

.036

.190**

.006

*p<.05 **<.01
4. ปัจจัยเสริม ประกอบด้วย การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด
บุคลากรสาธารณสุขและการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ได้รบั แรงสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชดิ บุคลากรสาธารณสุขและการได้รบั
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 37 รองลงมาการได้รับ
แรงสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด บุคลากรสาธารณสุขและการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งต่าง ๆ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 31.7 เมื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด
บุคลากรสาธารณสุขและการได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ (ตารางที่ 4)

บทที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ปัจจัยเสริม
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลใกล้ชิดบุคลากรสาธารณสุขและ
การได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อจาก
แหล่งต่างๆ

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r)
.357**

P- value
.000

บทสรุป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยรวม อยู่ในระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 38.9 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 31.2 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ดลฤดี เพชรขว้าง และคณะ (2554) ศึกษาการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น พบว่า ด้านผล
การตั้งครรภ์วัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในขณะ
ตั้งครรภ์ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78.6 อธิบายได้ว่า ผลจากพฤติกรรม
การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา
5 จังหวัดสมุทรปราการ ยังขาดการให้ค�ำแนะการปฏิบัติที่ถูกต้องและมีความ
เจตคติการปฏิบัติที่เข้าใจผิด เช่น ด้านโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่นิยม
รับประทานข้าวกล้องเพราะแข็งและชอบรับประทานอาหารที่มีรสจัดเพราะเข้าใจ

บทที่ 6

*p<.05 **p<.01

บทที่ 6
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ว่าช่วยแก้อาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ จึงท�ำให้พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์ไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยน�ำ ประกอบด้วยประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของหญิงตั้งครรภ์ เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับรู้ประโยชน์
ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
1.1 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง
ตั้งครรภ์ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.9 และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ ซึง่ สอดคล้องกับ ศรีสดุ า แสงไสยศน์
(2556) ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์โรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า หญิงตัง้ ครรภ์มคี วามรูเ้ กีย่ ว
กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง
1.2 กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 44.4 และเจตคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสอดคล้องกับ ซาฟีน๊ะ คอเลาะ (2552) ศึกษา
พฤติ ก รรมการดู แ ลครรภ์ ต นเองของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ ม ารั บ บริ ก ารฝากครรภ์
ณ.สถานีอนามัยในเขตพื้นที่อ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พบว่า ความเชื่ออยู่
ในระดับปานกลาง
1.3 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยู่
ในระดับน้อย ร้อยละ 41.5 และการรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ กัลยาณี บุญสิน และโสเพ็ญ ชูนวล (2552) ศึกษาการรับรู้ภาวะ
สุขภาพและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์
แรกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่า การรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบตั ติ วั ในขณะ
ตั้งครรภ์ อยู่ในระดับสูงมาก อธิบายได้ว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์
โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ ยังขาดบุคคลในครอบครัวหรือบุคลากร

บทที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
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ทางการแพทย์คอยแนะน�ำและปรึกษา เรือ่ งประโยชน์ของพฤติกรรม เช่น ด้านการ
รับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การฝากครรภ์และการมาตามนัด การมีความ
สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวและคนใกล้ชิด ท�ำให้การรับรู้ประโยชน์ยัง
น้อยอยู่
1.4 กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูอ้ ปุ สรรคของพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.4 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ซึง่ สอดคล้องกับ สุวรรณี โสนุช และคณะ (2554) ศึกษา
ปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการของสตรีตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35
ปีที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตจังหวัด
นนทบุรี พบว่า การรับรู้อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ การรับรู้
ความสามารถของตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง
2. ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย นโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์และการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขหรือสถานบริการสุขภาพที่
สนับสนุนการดูแลสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีนโยบายส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 42.4 และเข้าถึงสถาน
บริการสาธารณสุขหรือสถานบริการสุขภาพทีส่ นับสนุนการดูแลสุขภาพ พบว่า กลุม่
ตัวอย่างมีเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขหรือสถานบริการสุขภาพที่สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.2 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ ซึง่ สอดคล้องกับ ศรีสดุ า แสงไสยศน์
(2556) ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์โรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงครามพบว่า ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ นโยบาย
ส่งเสริมสุขภาพ การเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขหรือสถานบริการสุขภาพที่
สนับสนุนการดูแลสุขภาพ อยู่ระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด
บุคลากรสาธารณสุขและการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อจากแหล่งต่าง ๆ พบ
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ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกล้ชิด บุคลากร
สาธารณสุขและการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อจากแหล่งต่าง ๆ อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 37.1และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตัง้ ครรภ์ ซึง่ สอดคล้องกับ ฐิตารีย์ จันทมาลา (2552) ศึกษาพฤติกรรมการส่ง
เสริมสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ารับบริการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิรริ าช พบ
ว่า ปัจจัยเสริมด้านการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามี ญาติ และบุคคลใน
ครอบครัว และการได้รับค�ำแนะน�ำจากบุคคลากรทางการแพทย์ อยู่ในระดับปาน
กลางและมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ารับบริการ
ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช
ข้อเสนอแนะ
(1) จั ด โปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาที่ เ น้ น เรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การรับรูป้ ระโยชน์และการรับรูอ้ ปุ สรรคของพฤติกรรม
การดูแลตนเอง เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สามารถน�ำเรื่องที่ได้รับเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการดูแลตนเองทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับภาวะสุขภาพ
และบริบทชุมชนนั้น ๆ ได้
(2) บุคลากรสาธารณสุข และบุคลาการทางการแพทย์ ด�ำเนินงานเชิงรุก
โดยมีการประสานกับภาคีเครือข่าย เพื่อความสะดวกผู้ใช้บริการ
(3) จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจตคติที่ดีต่อสุขภาพในขณะที่ตัวเองตั้ง
ครรภ์ให้ครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน ด้านโภชนาการ ด้านการป้องกันสุขภาพตนเอง ด้าน
กิจกรรมประจ�ำวัน และด้านสุขภาพจิต โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั การศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ป
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนด�ำเนินงาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิม่ ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเกีย่ วกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ารับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลบางนา 5
จังหวัดสมุทรปราการ และวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน
โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ในเครือโรงพยาบาลบางนา

บทที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลบางนา 5 จังหวัดสมุทรปราการ
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2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการค้นหาวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง และเน้นในเรือ่ งการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้หญิงตั้งครรภ์แสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น จะ
ได้ผลศึกษาเชิงลึก
3. การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในโรงพยาบาลรัฐกับเอกชน เพื่อให้ทราบสภาพแต่ละปัญหาแต่สถานที่ได้มาก
ยิ่งขึ้น
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