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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: เพื่อศึกษาอำ�นาจทำ�นายของอายุ ดัชนีมวลกาย นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์
โรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ ความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม ต่อการคลอด
ทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อย
รูปแบบการวิจยั : ความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นสตรีตง้ั ครรภ์ อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์ เมือ่ เริม่ การศึกษา
ฝากครรภ์และคลอดทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช จำ�นวน 198 ราย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการรับรูค้ วามเครียด และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตถิ ดถอยพหุโลจิสติก
ผลการวิจยั : อายุ ดัชนีมวลกาย นา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ โรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตัง้ ครรภ์ ความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม ร่วมกันอธิบายความผันแปรของการคลอดทารกแรก
เกิดนา้ํ หนักน้อยได้รอ้ ยละ 42.8 โดยดัชนีมวลกาย และโรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์
เป็นปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อยได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิต  ิ (p < .05)  
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีกอ่ นการตัง้ ครรภ์
โดยการให้ความรู้เป็นกลุ่ม เช่น ในโรงเรียนหรือโรงงาน โดยเฉพาะสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีดัชนีมวลกายต่าํ
มีโรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์เพือ่ ลดโอกาสในการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย
คำ�สำ�คัญ: ทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อย ดัชนีมวลกาย โรคประจำ�ตัว ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์
ความเครียด

J Nurs Sci. 2015;33(3):18-29
Corresponding Author: รองศาสตราจารย์นติ ยา สินสุกใส, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
e-mail: nittaya.sin@mahidol.ac.th
* นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ขน้ั สูง คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Journal of Nursing Science

19

J Nurs Sci Vol 33 No3 July - September 2015

ความสำ�คัญของปัญหา
ทารกแรกเกิ ด นํ้า หนั ก น้ อ ย (Low Birth
Weight: LBW) หมายถึง ทารกทีม่ นี า้ํ หนักแรกเกิด
น้อยกว่า 2,500 กรัม1 ทารกกลุม่ นีเ้ สีย่ งต่อการเจ็บ
ป่วยและการเสียชีวิตในระยะขวบปีแรกมากกว่า
ทารกแรกเกิดนา้ํ หนักปกติ ซึง่ องค์การอนามัยโลก
กำ�หนดเป้าหมายให้มีอัตราทารกแรกเกิดน้าํ หนัก
น้อยทัว่ โลกได้ไม่เกินร้อยละ 10 แต่จากการสำ�รวจ
พบว่า อัตราทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อยทัว่ โลกอยูท่ ่ี
ร้อยละ 15 สูงกว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้1 สำ�หรับ
ประเทศไทย พบอัตราทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 8.5 และร้อยละ 9 ในปี พ.ศ. 25552556 ถึงแม้ว่าจะตํ่ากว่าเป้าหมายขององค์การ
อนามัยโลก แต่ยงั คงสูงกว่าเป้าหมายของกระทรวง
สาธารณสุขทีก่ �ำ หนดไว้ไม่เกินร้อยละ 72
ทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อยก่อให้เกิดผลกระทบ
ทัง้ ต่อทารก มารดา ครอบครัว และประเทศชาติ
ทารกมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าทารก
แรกเกิดนา้ํ หนักปกติ เช่น หายใจลำ�บาก ติดเชือ้
ลำ�ไส้เน่า และเลือดออกในสมอง เป็นต้น ต้องอยู่
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดา-ทารก การเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ และค่าใช้จา่ ยในการรักษา2 นอกจาก
นี้ ท ารกแรกเกิ ด น้ํ า หนั ก น้ อ ยอาจมี ปั ญ หาทุ พ
โภชนาการ พัฒนาการล่าช้าทัง้ ด้านการเจริญเติบโต
และการเรียนรู้ และมีโอกาสเป็นโรคเรื้อรังเมื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เช่น ความดันโลหิตสูง หัวใจ
เบาหวาน และหลอดเลือดสมองอุดตัน3 เป็นต้น
ทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อยจึงเป็นปัญหาสาธารณสุข
ทีส่ �ำ คัญ
สุ ข ภาพมารดาส่ ง ผลกระทบโดยตรงกั บ
สุขภาพทารกในครรภ์ ความผิดปกติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ของมารดาอาจส่ ง ผลทำ � ให้ ท ารกแรกเกิ ด
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นํา้ หนักน้อยได้ การพิจารณาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สุขภาพของมารดาจำ�เป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ ดังที่ Engel4 ได้กล่าวถึงแบบจำ�ลอง
ชีวจิตสังคม (biopsychosocial model) ว่าบุคคล
มีความเป็นองค์รวม ประกอบไปด้วยร่างกาย
(biological factors)   จิตใจ (psychological
factors)   และสังคม (social factors) หากเกิด
ความผิดปกติขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่
จะทำ�ให้เกิดความไม่สมดุล บุคคลจึงเกิดโรคหรือ
ความผิดปกติตา่ งๆ ได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ส่วน
ใหญ่ ศึกษาปัจจัยด้านร่างกาย มากกว่าปัจจัยด้าน
จิตใจและสังคม และการศึกษาปัจจัยทัง้ หมดร่วม
กันยังมีอยูจ่ �ำ นวนจำ�กัด5 ทัง้ ทีบ่ คุ คลมีความเป็นองค์
รวมดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปัจจัย
ทำ�นายทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อย โดยใช้แบบ
จำ�ลองชีวจิตสังคม เป็นกรอบแนวคิด โดยนำ�ปัจจัย
ด้านร่างกาย (อายุ ดัชนีมวลกาย นํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้
ขณะตั้งครรภ์ โรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างตัง้ ครรภ์) ด้านจิตใจ (ความเครียด) และด้าน
สังคม (การสนับสนุนทางสังคม) มาร่วมกันทำ�นาย
ในครัง้ นี้
สำ�หรับปัจจัยด้านร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อยนัน้ จากการศึกษา
พบว่า อายุมารดา มีความสัมพันธ์กบั ความสมบูรณ์
ทางสรีระวิทยาของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ โดย
มารดาอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี มีความเสีย่ งต่อการคลอด
ทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อยมากกว่ามารดาอายุ
20-34 ปี 2.4 เท่า6 ส่วนมารดาทีม่ อี ายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ 35 ปี มีความเสีย่ งต่อการคลอดทารกแรก
เกิดนํา้ หนักน้อยมากกว่ามารดาอายุ 20-34 ปี 1.7
เท่า7
ดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ เป็นปัจจัยที่
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บ่งชีภ้ าวะโภชนาการของมารดา หากมารดามีดชั นี
มวลกายตา่ํ กว่าปกติจะมีโอกาสเสีย่ งต่อการคลอด
ทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อยได้3 การศึกษาในประเทศ
สวีเดน พบว่ามารดาทีม่ ดี ชั นีมวลกายตํา่ กว่าปกติ
มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกแรกเกิดนํ้าหนัก
น้อยมากกว่ามารดาที่มีดัชนีมวลกายปกติ 1.51
เท่า8 ส่วนการศึกษาในประเทศไทยพบว่า มารดาที่
มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ มีความเสี่ยงต่อการ
คลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อยมากกว่ามารดาที่
ดัชนีมวลกายปกติ 2.1 เท่า9
นํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ มีความสัมพันธ์
กับการเพิม่ นา้ํ หนักของทารกแรกเกิด มารดาควรมี
นํา้ หนักเพิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ตามเกณฑ์ โดยมารดา
ที่ดัชนีมวลกายต่าํ กว่าปกติ ควรมีน้าํ หนักเพิ่มขึ้น
ขณะตัง้ ครรภ์ 12.5-18 กิโลกรัม และมารดาทีม่ ดี ชั นี
มวลกายปกติ ควรมีน้าํ หนักเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์
11.5-16 กิโลกรัม เป็นต้น10 มารดาทีน่ า้ํ หนักเพิม่
ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์นอ้ ยกว่าเกณฑ์จะมีความเสีย่ งต่อ
การคลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อยเพิม่ ขึน้ 1.88
เท่า11
มารดาทีม่ โี รคประจำ�ตัว อาจมีความเสีย่ งต่อ
การคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย โรคประจำ�ตัว
ที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
โรคไต ธาลัสซีเมีย และไทรอยด์ ซึง่ การตัง้ ครรภ์อาจ
ทำ�ให้ระดับความรุนแรงของโรคเพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพมารดาและอาจทำ�ให้ทารกเจริญ
เติบโตช้าหรือเสียชีวติ ในครรภ์ได้12 มารดาทีม่ โี รค
ประจำ�ตัวอย่างใดอย่างหนึง่ เสีย่ งต่อการคลอดทารก
แรกเกิดนํ้าหนักน้อยมากกว่ามารดาที่ไม่มีโรค
ประจำ�ตัว 2.4 เท่า9 นอกจากนี้มารดาที่มีภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ เช่น โลหิตจาง ความ
ดันโลหิตสูง มีความเสีย่ งต่อการคลอดทารกแรกเกิด
นา้ํ หนักน้อยมากกว่ามารดาทีไ่ ม่มภี าวะแทรกซ้อน

ระหว่างตัง้ ครรภ์ 2.2 เท่า9
ปัจจัยด้านจิตใจ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคลอดทารก
แรกเกิดนํ้าหนักน้อยนั้น พบว่าความเครียด เป็น
ปัจจัยด้านจิตใจที่มีความสัมพันธ์กับการคลอด
ทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อย โดยเฉพาะมารดาที่มี
ความเครียดเรื้อรัง ร่างกายจะถูกกระตุ้นด้วย
ฮอร์โมน Glucocorticoid เป็นเวลานาน ทำ�ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงด้านพยาธิสภาพของหลอดเลือด
และระบบต่อมไร้ทอ่ ในร่างกาย จนอาจทำ�ให้รกเกิด
ความผิดปกติ จึงมีการส่งผ่านออกซิเจนและสาร
อาหารไปสูท่ ารกได้ไม่ดี ทารกจึงมีรปู ร่างเล็กและ
มีนา้ํ หนักน้อย นอกจากนีค้ วามเครียดยังส่งผลทาง
อ้อมโดยทำ�ให้มารดามีพฤติกรรมสุขภาพเสีย่ ง เช่น
สูบบุหรี่ ดืม่ สุรา ใช้สารเสพติด หรือมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองทีไ่ ม่ดี ทำ�ให้มโี อกาสคลอดทารกแรกเกิด
นํา้ หนักน้อยสูงขึน้ 13 ซึง่ จากการศึกษาของ Torche14
พบว่า ความเครียดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
คลอดทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อยอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p < .05)
การสนับสนุนทางสังคม มารดาที่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมดีจะสามารถเผชิญความเครียด
ขณะตั้งครรภ์และรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุม
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้ดขี น้ึ ในขณะทีม่ ารดาทีไ่ ด้รบั
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมต่ํา จะมี ผ ลในทางตรง
กันข้าม มารดาทีม่ คี วามเครียดสูงขณะตัง้ ครรภ์อาจ
มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใช้สาร
เสพติด และไม่สนใจดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์จะ
ทำ�ให้มโี อกาสคลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อยได้13
และมารดาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมไม่ดมี คี วาม
เสีย่ งต่อการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อยมากกว่า
มารดาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทางสังคมดี 1.47 เท่า15
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาปัจจัยทำ�นาย
การคลอดทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อย ได้แก่ อายุ
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ดั ช นี ม วลกาย นํ้า หนั ก ที่เ พิ่ม ขึ้น ขณะตั้ง ครรภ์
โรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
ความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม ซึง่ เป็นการ
ศึกษาปัจจัยด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมร่วมกัน
โดยคาดหวังว่าผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะสามารถอธิบาย
ปัจจัยทีร่ ว่ มทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนัก
น้อยได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
อายุ ดัชนีมวลกาย นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะ
ตั้งครรภ์ โรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตัง้ ครรภ์ ความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม
สามารถทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนัก
น้อย
สมมติฐานการวิจยั
เพื่อศึกษาอำ�นาจทำ�นายของอายุ ดัชนีมวล
กาย นา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ โรคประจำ�ตัว/
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ ความเครียด และ
การสนับสนุนทางสังคม ต่อการคลอดทารกแรกเกิด
นา้ํ หนักน้อย
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร เป็นสตรีตง้ั ครรภ์อายุครรภ์ 28-32
สัปดาห์ ที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาล
ศิรริ าช กลุม่ ตัวอย่าง คือ ประชากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี้
1) ตัง้ ครรภ์บตุ รคนเดียวและตัง้ ครรภ์ตามธรรมชาติ
2) อายุครรภ์เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรกไม่เกิน 20
สัปดาห์ 3) ไม่มปี ระวัตเิ ป็นโรคเบาหวานก่อนการ
ตัง้ ครรภ์ หรือขณะตัง้ ครรภ์ 4) ทารกในครรภ์ไม่มี
ความพิ ก ารแต่ กำ� เนิ ด 5) คลอดครบกำ � หนด
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เมือ่ อายุครรภ์ ≥ 37 สัปดาห์ 6) สามารถสือ่ สาร
ภาษาไทยได้ คำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างสำ�หรับการ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกของ กัลยา วานิชย์บญั ชา16
โดยใช้สตู ร
N   ≥ 30p
N   = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
p   = จำ�นวนตัวแปรอิสระ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ตี วั แปรอิสระ 6 ตัวแปร จาก
การแทนค่าในสูตร จะได้กลุม่ ตัวอย่าง N ≥ 30(6)
= 180 คน ผู้ วิ จั ย เก็ บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพิ่ ม อี ก
ร้ อ ยละ 10 เพื่อ ป้ อ งกั น การสู ญ หายของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในกรณีทค่ี ลอดก่อนกำ�หนด ทารกพิการ
ทารกตายในครรภ์ ทารกแรกเกิดไร้ชพี หรือไม่ได้
มาคลอดที่โรงพยาบาลศิริราช รวมจำ�นวนกลุ่ม
ตัวอย่างทีค่ �ำ นวณได้อย่างน้อย 198 คน การวิจยั
ครัง้ นีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และให้
กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามทีห่ น่วยฝากครรภ์
หลังจากนั้น ติดตามข้อมูลของมารดาและทารก
จากรายงานประวัติหลังคลอด เก็บข้อมูลตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2557 ถึงเมษายน 2558
เครือ่ งมือการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลมีทง้ั หมด 3 ชุด
ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลได้
จากการสัมภาษณ์และจากรายงานประวัติ แบ่งเป็น
3 ส่วน ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของมารดา
2) ข้อมูลการตัง้ ครรภ์และการคลอด 3) ข้อมูลของ
ทารก (ข้อมูลนีไ้ ด้จากการติดตามดูแฟ้มประวัตขิ อง
มารดาภายหลังคลอด)
2. แบบวัดการรับรูค้ วามเครียด (Perceived
Stress Scale: PSS) ของ Cohen & Williamson17
แปลเป็ น ภาษาไทยโดย ณหทั ย และทิ น กร
วงศ์ปการันย์18 ประกอบด้วยคำ�ถามจำ�นวน 10 ข้อ
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เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คะแนนอยูใ่ น
ช่วงระหว่าง 0-40 คะแนน คะแนนสูง หมายถึง
ระดับความเครียดสูง
3. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม
(Personal Resource Questionnaire Part II:
PRQ 85 Part II) ของ Weinert19 แปลเป็นภาษา
ไทยโดย นิตยา สินสุกใส20 มีค�ำ ถามจำ�นวน 25 ข้อ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ ค่าคะแนนอยู่
ในช่วง 25-175 คะแนน คะแนนสูง หมายถึง มารดา
ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูง
ผู้วิจัยนำ�แบบวัดการรับรู้ความเครียด และ
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 30 คน ได้ค่าความเที่ยง
(Cronbach’s alpha) เท่ากับ .83 และ .92 ตาม
ลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จัย ครั้ง นี้ผ่า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์    
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข
Si 490/2014 รหัสโครงการ 492/2557 (EC3)
ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารคำ�นึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของนักวิจยั โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูต้ ดั สินใจเข้าร่วม
การวิจยั ด้วยตนเองโดยไม่มกี ารบังคับ และมีสทิ ธิ์
ถอนตัวออกจากการวิจยั เมือ่ ใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการ
ได้รบั บริการสุขภาพจากโรงพยาบาล กรณีทก่ี ลุม่
ตัวอย่างอายุตา่ํ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์ ต้องได้รบั ความ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจยั จากผูป้ กครอง/ผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรม โดยให้ลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐานใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หน่วย
ฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิรริ าชเมือ่ กลุม่ ตัวอย่างมา

ฝากครรภ์โดยขอให้พยาบาลประจำ�การสอบถาม
ความสมัครใจทีจ่ ะให้ผวู้ จิ ยั เข้าพบสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทก่ี �ำ หนด หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั เข้า
พบสตรีตง้ั ครรภ์ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ ประโยชน์และ
ความเสี่ยงของการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง และเชิญให้เข้าร่วมโครงการวิจยั หลังจาก
นั้ น ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างนานประมาณ 5-10 นาที
และชี้แจงการตอบแบบสอบถาม 2 ฉบับ ได้แก่
แบบวัดการรับรูค้ วามเครียด และแบบสอบถามการ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามในสถานที่เฉพาะ ซึ่งผู้วิจัยจัดไว้ให้
ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 นาที โดยสามารถ
ซักถามหัวข้อที่ไม่เข้าใจกับผู้วิจัยได้ตลอดเวลา
เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างครบกำ�หนดคลอด ผูว้ จิ ยั ติดตาม
ไปเก็บข้อมูลการคลอดและข้อมูลทารกจากรายงาน
การคลอดทีห่ น่วยหลังคลอด หากข้อมูลถูกส่งไปยัง
หน่วยเวชสถิติ ผูว้ จิ ยั ติดตามไปเก็บข้อมูลดังกล่าวที่
หน่วยเวชสถิติ โรงพยาบาลศิรริ าช  
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้สถิตแิ จกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ โ ลจิ ส ติ ก (multiple logistic
regression)
ผลการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 198 คน มีอายุอยูร่ ะหว่าง
15-42 ปี อายุเฉลีย่ 27.9 ปี (SD = 6.0 ปี) ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 63.1) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง รองลงมา ร้อยละ 24.2 จบปริญญาตรี
ร้ อ ยละ 28.3 เป็ น พนั ก งานบริ ษัท รองลงมา
Journal of Nursing Science

23

J Nurs Sci Vol 33 No3 July - September 2015

ร้อยละ 28.8 เป็นแม่บา้ น กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
(ร้อยละ 95.5) มีสถานภาพสมรสคู่ รายได้ครอบครัว
อยูร่ ะหว่าง 4,000-100,000 บาทต่อเดือน เฉลีย่
27,730 บาท (SD = 15,862 บาท)
กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 42.4 คลอดบุตรคนแรก
ร้อยละ 19.2 เคยแท้งบุตร ร้อยละ 3.5 เคยคลอด
บุตรก่อนกำ�หนด และร้อยละ 4 เคยคลอดทารก
แรกเกิดนา้ํ หนักน้อย ร้อยละ 1 เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ
20.2 มีดชั นีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ตา่ํ กว่าเกณฑ์
ปกติ และร้อยละ 20.2 มีโรคประจำ�ตัว/ภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ ได้แก่ โรคหัวใจ ความ
ดันโลหิตสูงเรือ้ รัง ความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์
ธาลัสซีเมีย โลหิตจาง และไทรอยด์ กลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 63.6 คลอดปกติ และร้อยละ 32.3 คลอด
โดยการผ่าตัด ร้อยละ 7.6 คลอดทารกแรกเกิด
นา้ํ หนักน้อย (< 2,500 กรัม) นา้ํ หนักทารกแรกเกิด
อยูร่ ะหว่าง 2,230-3,970 กรัม เฉลีย่ 3073.79 กรัม
(SD = 361.62 กรัม) ร้อยละ 53 เป็นเพศชาย
ร้อยละ 95.9 มีคะแนน APGAR นาทีท่ี 1 ปกติ
(7-10 คะแนน) และทารกทัง้ หมด มีคะแนน AP-

GAR นาที ท่ี 5 ปกติ กลุ่ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนน
ความเครียดอยู่ระหว่าง 2-34 คะแนน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 15.74 คะแนน (SD = 5.50 คะแนน) และ
มีคะแนนการสนับสนุนทางสังคมอยูร่ ะหว่าง 75175 คะแนน ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 141.16 คะแนน (SD
= 20.12 คะแนน)
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติกพบว่า อายุ
ดั ช นี ม วลกาย นํ้า หนั ก ที่เ พิ่ม ขึ้น ขณะตั้ง ครรภ์
โรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
ความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม สามารถ
ร่วมกันอธิบายความผันแปรของการคลอดทารก
แรกเกิดนํา้ หนักน้อยได้รอ้ ยละ 42.8 และสามารถ
ทำ � นายได้ ถูก ต้ อ งร้ อ ยละ 92.4 โดยตั ว แปรที่
สามารถทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดน้าํ หนัก
น้อยได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) คือ ดัชนี
มวลกายตา่ํ กว่าปกติ (OR = 6.69, 95% CI = 1.6926.39) และโรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตัง้ ครรภ์ (OR = 5.34, 95% CI = 1.46-19.48)
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ปัจจัยทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย (n = 198)
B
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
SE
อายุ
อายุ (20-34 ปี)*
-1.280 1.184
อายุ (< 20 ปี)
- .128 .923
อายุ ( ≥ 35 ปี)
ดัชนีมวลกาย (BMI)
BMI (18.5-24.9)*
BMI (< 18.5 กก./ม2)    1.901 .700
BMI ( ≥ 25 กก./ม2) -17.635 6179.6
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Wald

df

Sig.

1.169
1.169
  .019

2
1
1

.557
.280     .278
.890     .880

7.377
7.377
  .000

2
1
1

.025
.007    6.695 1.698-26.399
.998     .000 .000 - .000

OR

95%CI
.027-2.830
.144-5.371

J Nurs Sci Vol 33 No3 July - September 2015

ตารางที่ 1 (ต่อ)  ปัจจัยทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย (n = 198)
B
95%CI
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
SE Wald df Sig. OR
นา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขณะตัง้ ครรภ์
ปกติ*
   .329 2 .848
    .386 .673    .329 1 .566    1.471 .393-5.503
น้อยกว่าเกณฑ์
-18.702 3968.8    .000 1 .996     .000 .000 - .000
มากกว่าเกณฑ์
โรคและภาวะแทรกซ้อน    1.675 .660   6.437 1 .011    5.340 1.464-19.476
  - .108 .079   1.885 1 .170     .897 .769-1.047
ความเครียด
การสนับสนุนทางสังคม   - .010 .020    .237 1 .626     .990 .952-1.030
  - .060 3.707    .000 1 .987     .942
ค่าคงที่
* หมายถึง กลุม่ อ้างอิง (reference group), p < .05, Nagelkerke R2 = .428, Overall Percentage
= 92.4
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า อายุ ดัชนีมวลกาย นํา้ หนัก
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้ ง ครรภ์ โรคประจำ � ตั ว /ภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ ความเครียด และการ
สนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันอธิบายความ
ผันแปรของการคลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อยได้
ร้อยละ 42.8 แต่มีเพียง ดัชนีมวลกาย และโรค
ประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ที่
สามารถทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนัก
น้อยได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) โดยพบ
ว่ามารดาที่มีดัชนีมวลกายตํ่ากว่าปกติ (< 18.5
กิโลกรัม/เมตร2) มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารก
แรกเกิดนํ้าหนักน้อยมากกว่ามารดาที่มีดัชนีมวล
กายปกติ (18.5-24.9 กิโลกรัม/เมตร2) 6.69 เท่า
และมารดาที่มีโรคประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงต่อการคลอดทารก
แรกเกิ ด นํ้า หนั ก น้ อ ยมากกว่ า มารดาที่ไ ม่ มีโรค
ประจำ�ตัว/ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ 5.34
เท่า อาจอธิบายได้ว่า ทั้งดัชนีมวลกายก่อนการ
ตั้ ง ครรภ์ แ ละโรคประจำ � ตั ว /ภาวะแทรกซ้ อ น

ระหว่างตั้งครรภ์ต่างมีผลต่อการคลอดทารกแรก
เกิดน้าํ หนักน้อย เนื่องจากภาวะดัชนีมวลกายต่าํ
บ่งบอกถึงโภชนาการทีไ่ ม่ดี มีการสะสมสารอาหาร
ไว้นอ้ ย ซึง่ สารอาหารจะสะสมอยูต่ ามอวัยวะต่างๆ
โดยร่างกายจะมีการย่อยสลายสารอาหารเหล่านี้
ตลอดเวลา และบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือด
เพือ่ นำ�กลับไปใช้ใหม่ กระบวนการนีเ้ กิดมากขึน้ ใน
ขณะตัง้ ครรภ์ เพือ่ ส่งผ่านสารอาหารไปสูท่ ารกใน
ครรภ์ และในไตรมาสแรกเป็นช่วงสำ�คัญของทารก
ที่ต้องการใช้สารอาหารที่มารดาสะสมไว้ในการ
เจริญเติบโตและสร้างอวัยวะต่างๆ หากทารกได้รบั
สารอาหารไม่เพียงพอ จะมีภาวะขาดสารอาหาร
ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์ โครงสร้างร่างกายและระบบเผา
ผลาญสารอาหารของทารกมีการเปลีย่ นแปลงอย่าง
ถาวร ทารกจึงมีการเจริญเติบโตช้า รูปร่างเล็ก และ
มี น้ํา หนั ก แรกเกิ ด น้ อ ย 3 นอกจากนี้เ มื่อ ภาวะ
โภชนาการไม่ดแี ละมีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนขณะ
ตัง้ ครรภ์รว่ มด้วย ยิง่ มีโอกาสส่งผลต่อสุขภาพของ
ทารกในครรภ์เพิม่ ขึน้    สอดคล้องกับแนวคิดของ
เอนเจล4 ที่กล่าวว่า บุคคลประกอบด้วยร่างกาย
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จิตใจ และสังคม ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั อย่างซับซ้อน
และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ภาวะสุขภาพ
หรือการเจ็บป่วยของบุคคล เกิดจากหลายปัจจัย
ส่งผลร่วมกัน
ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Frederick และคณะ8 ทีศ่ กึ ษาในประเทศสวีเดน
พบว่า มารดาทีม่ ดี ชั นีมวลกายตา่ํ กว่าปกติ มีความ
เสีย่ งต่อการคลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อยมากกว่า
มารดาที่มีดัชนีมวลกายปกติ 1.51 เท่า และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปิน่ มณี แซ่เตีย9 ทีพ่ บ
ว่ามารดาทีด่ ชั นีมวลกายตํา่ กว่าปกติ มีความเสีย่ ง
ต่อการคลอดทารกแรกเกิดน้าํ หนักน้อยมากกว่า
มารดาทีม่ ดี ชั นีมวลกายปกติ 2.1 เท่า และการที่
มารดามีโรคประจำ�ตัว โรคใดโรคหนึง่ ก่อนการตัง้
ครรภ์ มีโอกาสคลอดทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อย
มากกว่ามารดาทีไ่ ม่มโี รคประจำ�ตัว 2.4 เท่า ส่วน
มารดาทีม่ ภี าวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ มีโอกาส
คลอดทารกแรกเกิดนา้ ํ หนักน้อยมากกว่ามารดาทีไ่ ม่มี
ภาวะแทรกซ้ อ น 2.2 เท่ า แต่ ผ ลการศึกษานี้
แตกต่างจากการศึกษาของ พรดี จิตธรรมมา11
ที่พบว่า ดัชนีมวลกายไม่มีความสัมพันธ์กับการ
คลอดทารกแรกเกิดน้ําหนัก และแตกต่างจาก
การศึกษาของ Nobile และคณะ21 ทีพ่ บว่า ภาวะ
แทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การคลอด ทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อย
ส่วนปัจจัยทีไ่ ม่สามารถทำ�นายการคลอดทารก
แรกเกิดนา้ํ หนักน้อยได้ ได้แก่ อายุ นา้ํ หนักทีเ่ พิม่
ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ ความเครียด และการสนับสนุน
ทางสังคม สามารถอธิบายได้ดังนี้ อายุมารดา
ไม่สามารถทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนัก
น้อยได้ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 75.8 มีอายุระหว่าง 20-34 ปี ซึง่ เป็นช่วง
อายุท่เี หมาะสมต่อการตั้งครรภ์ ร่างกายมีความ
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สมบูรณ์พร้อม และกลุม่ ตัวอย่างวัยรุน่ อายุนอ้ ยกว่า
20 ปี มีเพียง ร้อยละ 10.6 ส่วนใหญ่อายุ 17-19 ปี
ซึ่งจากการศึกษาของ จุฑาทิป ตันตยาคม และ
จปรัฐ ปรีชาพาณิชย์22 พบว่า มารดาทีอ่ ายุ 17-19 ปี
จะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การคลอดทารกแรกเกิ ด
นา้ํ หนักน้อย มากกว่ามารดาวัยผูใ้ หญ่ 1.86 เท่า
ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี
มีรอ้ ยละ 13.6 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) มีสขุ ภาพดี
จึงอาจทำ�ให้ความเสีย่ งต่อการคลอดทารกแรกเกิด
นํ้าหนักน้อยไม่ได้แตกต่างจากมารดาวัยผู้ใหญ่
ผลการศึกษานีส้ อดคล้องกับการศึกษาของ ปิน่ มณี
แซ่เตีย9 ที่พบว่าอายุมารดาไม่มีความสัมพันธ์กับ
การคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย แตกต่างจาก
การศึกษาของ Shrim และคณะ6 ทีพ่ บว่า มารดา
อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี เสีย่ งต่อการคลอดทารกแรก
เกิดนํา้ หนักน้อยมากกว่ามารดาอายุ 20-34 ปี 2.4
เท่า และการศึกษาของ บรรพจน์ สุวรรณชาติ และ
ประภัสสร เอือ้ ลลิตชูวงศ์7 ทีพ่ บว่ามารดาทีม่ อี ายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปีเสีย่ งต่อการคลอดทารก
แรกเกิดนํา้ หนักน้อยมากกว่ามารดาอายุ 20-34 ปี
1.7 เท่า
นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ไม่สามารถ
ทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดนํ้าหนักน้อยได้
อาจอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 41.9 มี
นํา้ หนักเพิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์มากกว่าเกณฑ์ จึงอาจ
ส่งผลให้ทารกได้รบั สารอาหารมาก ลดโอกาสเสีย่ ง
ต่อการคลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อย นอกจาก
นี้จากการศึกษา พบว่า มารดาที่มีดัชนีมวลกาย
มากกว่าปกติ ถึงแม้มารดามีนา้ํ หนักเพิม่ ขึน้ ตลอด
การตั้งครรภ์ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกำ�หนด ก็ไม่ได้เพิ่ม
โอกาสเสีย่ งต่อการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย
แต่อย่างใด10 เนือ่ งจากทารกในครรภ์มกั ดึงสารอาหาร
ทีร่ า่ งกายมารดาสะสมไว้กอ่ นการตัง้ ครรภ์ การที่
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มารดามีดชั นีมวลกายปกติ หรือภาวะโภชนาการดี
ตัง้ แต่กอ่ นตัง้ ครรภ์ จะเป็นต้นทุนสำ�รองสารอาหาร
สำ�หรับใช้ในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์3
แสดงให้เห็นว่า ดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ อาจ
มี บ ทบาทสำ � คั ญ ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของทารก
มากกว่าน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ ผลการ
ศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ อั จ ฉรา
ตั้งสถาพรพงษ์23 ที่พบว่านํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะ
ตัง้ ครรภ์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การคลอดทารกแรก
เกิดนา้ํ หนักน้อย แตกต่างจากการศึกษาของ พรดี
จิตธรรมมา11 ทีพ่ บว่านา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์
มีความสัมพันธ์กบั การคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนัก
น้อยอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ความเครียดไม่สามารถทำ�นายการคลอดทารก
แรกเกิดน้ําหนักน้อยได้ อาจอธิบายได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเครียดในระดับเล็กน้อยถึงปาน
กลาง ซึง่ ความเครียดเล็กน้อยถึงปานกลางยังมีสว่ น
ช่วยให้เกิดแรงกระตุน้ ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดูแลตนเอง และทำ�ให้มที กั ษะในการแก้ปญ
ั หา
ในชีวติ ประจำ�วันได้ดขี น้ึ 5 จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของทารก สอดคล้องกับการศึกษาของ
Neggers และคณะ24 ที่พบว่า ความเครียดไม่มี
ความสัมพันธ์กับการคลอดทารกแรกเกิดนํ้าหนัก
น้อย แตกต่างจากการศึกษาของของ Torche14 ที่
พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์กับการคลอด
ทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อยอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
การสนับสนุนทางสังคมไม่สามารถทำ�นายการ
คลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อย อาจอธิบายได้วา่
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ส่วนใหญ่ได้รบั การ
สนั บ สนุ น ทางสัง คมในระดับ ปานกลางถึง มาก
ซึ่งการสนับสนุนทางสังคม สามารถช่วยบรรเทา
และลดผลกระทบทีเ่ กิดจากความเครียดได้ โดยจะ
ช่วยเพิม่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ความสามารถ

ในการเผชิญความเครียด มีทัศนคติในแง่บวก
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นี้ มีระดับความเครียดเพียง
เล็ ก น้ อ ยถึ ง ปานกลาง จึ ง อาจเป็ น ไปได้ ว่ า
กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับผลกระทบจากความเครียด
ดังนัน้ การสนับสนุนทางสังคมจึงไม่มผี ลกระทบต่อ
การคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของ Nobile และคณะ21 ที่
พบว่าการสนับสนุนทางสังคมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
การคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนักน้อย แตกต่างจาก
การศึกษาของ Nakanshah-Amankra และคณะ15
ทีพ่ บว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ใน
เชิงลบกับการคลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนักน้อยอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ
สรุป ปัจจัยทีส่ ามารถทำ�นายการคลอดทารก
แรกเกิดนํ้าหนักน้อยได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p < .05) คือ ดัชนีมวลกาย และโรคประจำ�ตัว/
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตัง้ ครรภ์ ซึง่ เป็นปัจจัยด้าน
ร่างกาย ส่วนปัจจัยด้านจิตใจ ได้แก่ ความเครียด
และปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม
ไม่สามารถทำ�นายการคลอดทารกแรกเกิดนํา้ หนัก
น้อยได้ แตกต่างจากผลการศึกษาของ St-Laurent
และคณะ25 ที่พบว่าปัจจัยด้านจิตใจและสังคม
มีความสัมพันธ์ตอ่ การคลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนัก
น้อย อย่างไรก็ตามผลการศึกษานีอ้ าจยังไม่สามารถ
สรุปได้ชดั เจนว่า ปัจจัยด้านจิตใจและสังคม ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการคลอดทารกแรกเกิดนํ้าหนัก
น้อย อาจเนือ่ งมาจากกลุม่ ตัวอย่างนีไ้ ม่ได้มปี ญ
ั หา
ทางด้านจิตใจและสังคมที่รุนแรง จึงไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อร่างกาย จนทำ�ให้เกิดพยาธิสภาพทีจ่ ะ
ส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของทารกในครรภ์
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านจิตใจและสังคม ยังมีความ
สัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึง่ การ
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ศึกษาวิจยั ในอนาคตอาจพิจารณานำ�ปัจจัยเหล่านี้ 3. Barker DJP. Nutrition in the womb.
Oregon: The Barker Foundation; 2008.
เข้ามาศึกษาร่วมกับปัจจัยด้านจิตใจและสังคมด้วย
ข้อเสนอแนะ
ดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ และโรคประจำ�
ตัว/ภาวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์ สามารถทำ�นาย
การคลอดทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยได้ ดังนั้น
พยาบาลจึ ง ควรส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพสตรี ก่อ นการ
ตัง้ ครรภ์ โดยให้ความรู้ การรักษาและป้องกันโรค
ก่อนการตัง้ ครรภ์แก่ประชาชนและกลุม่ เป้าหมาย
เช่น สตรีวยั เจริญพันธุ์ ในโรงเรียนมัธยมหรือโรงงาน
เพือ่ ลดโอกาสของการคลอดทารกแรกเกิดนา้ํ หนัก
น้อยได้ ข้อเสนอแนะในการวิจยั ควรศึกษาเกีย่ วกับ
ปัจจัยด้านสังคมเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านจิตใจ สังคม
และพฤติกรรมสุขภาพอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น ภาวะซึม
เศร้าขณะตั้งครรภ์ การสูบบุหรี่ การดูแลตนเอง
ขณะครรภ์ ความรู้ในการดูแลตนเองขณะครรภ์
และควรศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีข่ าดแหล่งสนับสนุน
ทางสังคม เช่น มารดาทีไ่ ม่มคี สู่ มรส หรือมารดา
เลีย้ งเดีย่ ว และมารดาทีม่ รี ายได้นอ้ ย
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