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Abstract
 Purpose: To determine the predictive power of age, body mass index, weight gain 
during pregnancy, disease/complications during pregnancy, stress, and social support 
on low birth weight infants. 
 Design: Predictive correlational design.
 Methods: The subjects were 198 pregnant women with a gestational age of 28-32 
weeks at the beginning of the study, who have attended an antenatal clinic and delivery 
at Siriraj Hospital. Instruments for collecting data included the Personal Data Interview 
Form, the Perceived Stress Scale, and the Personal Resource Questionnaire. Data were 
analyzed by percentage, mean, standard deviation, and multiple logistic regression.
 Main findings: The findings indicated that age, body mass index, weight gain  
during pregnancy, disease/complications during pregnancy, stress, and social support 
could explain 42.8% (Nagelkerke R2 = .428 p < .05) of the variance in low birth weight 
infants. Body mass index and disease/complications during pregnancy are significant 
predictors of low birth weight infants.
 Conclusion and recommendations: The results suggested that nurses should  
promote women’s health before they become pregnant by providing knowledge in groups 
such as in high schools or factories to prevent low birth weight babies.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจทำานายของอายุ	 ดัชนีมวลกาย	 นำ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์	 

โรคประจำาตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์	ความเครียด	และการสนับสนุนทางสังคม	ต่อการคลอด

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย

 รูปแบบการวิจัย:	ความสัมพันธ์เชิงทำานาย	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีต้ังครรภ์	 อายุครรภ์	 28-32	 สัปดาห์	 เม่ือเร่ิมการศึกษา	 

ฝากครรภ์และคลอดท่ีโรงพยาบาลศิริราช	จำานวน	198	ราย	เคร่ืองมือท่ีใช้	ประกอบด้วย	แบบสัมภาษณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล	แบบวัดการรับรู้ความเครียด	และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และสถิติถดถอยพหุโลจิสติก

 ผลการวิจัย: อายุ	ดัชนีมวลกาย	นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์	โรคประจำาตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง

ต้ังครรภ์	ความเครียด	และการสนับสนุนทางสังคม	ร่วมกันอธิบายความผันแปรของการคลอดทารกแรก

เกิดนำา้หนักน้อยได้ร้อยละ	42.8	โดยดัชนีมวลกาย	และโรคประจำาตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์	

เป็นปัจจัยท่ีสามารถทำานายการคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ		(p	<	.05)		

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 พยาบาลควรให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีก่อนการต้ังครรภ์	 

โดยการให้ความรู้เป็นกลุ่ม	 เช่น	 ในโรงเรียนหรือโรงงาน	 โดยเฉพาะสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีดัชนีมวลกายตำ่า	 

มีโรคประจำาตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์เพ่ือลดโอกาสในการคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	

คำาสำาคัญ:	ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	ดัชนีมวลกาย	โรคประจำาตัว	ภาวะแทรกซ้อนระหว่างต้ังครรภ์	 

	 	 	 ความเครียด
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