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Abstract 
 Purpose: To explore experiences of antenatal care attendance and health information seeking 
among working pregnant women in the large industry plants.
 Design: Descriptive qualitative study.
 Methods: Twenty-one working pregnant women in the large industry plants located at  
Chachoengsao and Saraburi provinces were included via purposive sampling technique. An in-depth 
interview was used to elicit the participants’ experiences. The research instruments consisted of 
personal information form, in-depth interview guide, and field note. Personal information data 
were analyzed using descriptive statistics and applying content analysis for pregnant women’s  
experiences.
 Main findings: The results revealed that three core categories could be explained experiences 
of antenatal care attendance and health information seeking among working pregnant women in 
the large industry plants, including, the perception of vital antenatal visit, antenatal care attendance 
at after-hours clinic is an alternative choice responding to limited conditions, and the independence 
of health seeking information responding to needs.    
 Conclusion and recommendations: The limitation of working status might affect  
experiences of antenatal care attendance and health information seeking during pregnancy. Health 
care providers should promote pregnancy care, which recognized the working context. In addition, 
all types of social support including informational, emotional, tangible, and appraisal support should 
be provided for endorsing comprehensive dimensions of pregnancy care quality. 
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ความสำาคัญของปัญหา  
	 ปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาสู่ความเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมส่งผลให้มีการขยายตัวของแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมจำานวนเพ่ิมข้ึนจาก	 36,249,453	 คนในปี	 
พ.ศ.	2550	 เป็น	38,178,000	คนในปี	พ.ศ.	2562	และ 
ยังพบว่าในจำานวนแรงงานเหล่าน้ีเป็นแรงงานสตรีมากถึง
ร้อยละ	 45.531	 สตรีวัยแรงงานจำานวนมากทำางานอยู่ใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 จากรายงานของสำานักงานสถิติ
แห่งชาติ	 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม2  
ปี	 พ.ศ.	 2560	พบว่ามีจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่กว่า	455	แห่งท่ัวประเทศ	นอกจากน้ีผู้ประกันตนเป็น
แรงงานสตรีถึงร้อยละ	50.22	ของผู้ประกันตนท้ังหมด	และ
ใช้สิทธิเงินสงเคราะห์บุตรร้อยละ	 24.52	 ซ่ึงสะท้อนอัตรา
การต้ังครรภ์	และคลอดบุตรในขณะทำางานจำานวนมาก3

	 แม้การต้ังครรภ์จะถือเป็นภาวะปกติแต่จะก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงท้ังด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 
รวมท้ังการยอมรับและการปรับตัวต่อบทบาทในการเป็น
มารดา4	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 สตรีท่ีต้องทำางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม	 จากรายงานสถานการณ์แรงงานสตรี 
ในประเทศไทยพบการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องแก่แรงงานสตรี
และสตรีต้ังครรภ์ในหลายประการ	 ได้แก่	 เวลาทำางาน	 
การทำางานล่วงเวลา	 และการทำางานในวันหยุด5	 สภาพ
แวดล้อมท่ีทำางานไม่ปลอดภัย	เกิดความเครียด	อ่อนเพลีย	
เม่ือยล้า	และอาจเกิดอุบัติเหตุ6	นอกจากน้ี	สตรีต้ังครรภ์ท่ี
ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีการแจ้งการต้ังครรภ์
ต่อท่ีทำางานและไปรับบริการฝากครรภ์ล่าช้า	 รวมท้ังยังคง
ทำางานต่อในลักษณะเดิมท่ีต้องใช้แรงงานและสัมผัสปัจจัย
เส่ียงต่อสุขภาพ	 เน่ืองจากกลัวส่งผลกระทบต่อรายได้ 
ท่ีลดลง	 และการถูกย้ายตำาแหน่งไปยังลักษณะงานท่ี 
ไม่คุ้นเคย7	 การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 
ขณะต้ังครรภ์อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่าง 
ต้ังครรภ์และอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้	 สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาโดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบท่ีพบว่า	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานเพ่ิมโอกาสเกิดภาวะ
แท้งคุกคาม	1.47	เท่า	และการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำาหนด
คุกคาม	 1.63	 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกับสตรีต้ังครรภ์ท่ีไม่ได้
ทำางาน8	 ดังน้ันสตรีต้ังครรภ์กลุ่มน้ีจึงมีโอกาสเผชิญ 
ความเส่ียง	 รวมท้ังมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ 

การฝากครรภ์ท่ีไม่เหมาะสมท่ีอาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ 
ของการต้ังครรภ์ได้	
	 การฝากครรภ์นับเป็นกุญแจสำาคัญของการสร้าง
เสริมสุขภาพท่ีดีของสตรีต้ังครรภ์และทารกในครรภ์	 
รวมท้ังป้องกันปัญหาในระยะหลังคลอด	 จากนิยามของ
องค์การอนามัยโลก	การฝากครรภ์	คือ	การดูแลในช่วงก่อน
คลอด	อันประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ	การให้ความรู้
และคำาปรึกษาแก่หญิงต้ังครรภ์	 การตรวจคัดกรอง	 และ 
การให้การรักษาในขณะต้ังครรภ์9	นอกจากน้ี	กรมอนามัย	
กระทรวงสาธารณสุข10	 ได้กำาหนดคำานิยามของการ 
ฝากครรภ์คุณภาพ	 คือ	สตรีต้ังครรภ์ปกติท่ีไม่มีความเส่ียง
จะต้องผ่านการคัดกรองและประเมินความเส่ียง	พร้อมท้ัง
ได้รับความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่	 ซักประวัติ	 
ตรวจร่างกาย	ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ได้รับวิตามินตาม
สิทธิประโยชน์	ฝากครรภ์คร้ังแรกภายใน	12	สัปดาห์	และ
ฝากครรภ์ตามนัดจำานวนอย่างน้อย	 5	 คร้ังกรณีท่ีไม่มี 
ความเส่ียง	 ท้ังน้ีจากสถิติของสำานักอนามัยเจริญพันธ์ุ	 
กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข11	ปี	พ.ศ.	2563	พบว่า
ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ีประกอบด้วยแหล่งของโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ	 สตรีต้ังครรภ์ไป 
ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนหรือเท่ากับ	12	สัปดาห์ร้อยละ	84.3	
และรับการฝากครรภ์อย่างน้อย	5	 คร้ังตามเกณฑ์ร้อยละ	
77.33	 ซ่ึงเป็นจำานวนตำ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับเขต 
สุขภาพอ่ืนของประเทศ	จากสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อน
ความจำาเป็นในการส่งเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภ์ใน
ประชากรกลุ่มน้ี
	 การฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ์อย่าง
มีคุณภาพน้ันเก่ียวข้องกับผลลัพธ์เชิงบวกในการต้ังครรภ์	
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการรับบริการฝากครรภ์ 
ของสตรีต้ังครรภ์น้ันมีหลายปัจจัย	 การศึกษาของ	 สุวิมล	 
สุรินทรัพย์12	พบว่า	ทัศนคติ	และการรับรู้ประโยชน์	มีความ
สัมพันธ์กับการเร่ิมฝากครรภ์	(p	<	.05)	ขณะท่ีการศึกษา
ในประเทศเปรูพบว่า	ปัจจัยท่ีส่งเสริมการฝากครรภ์	ได้แก่	
ความตระหนักถึงผลลัพธ์สุขภาพเชิงบวก	ประสบการณ์ 
เชิงบวก	การสนับสนุนจากครอบครัว	 และแรงกดดันของ
สังคม13	 จากรายงานผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบพบว่า	 สตรีต้ังครรภ์ต้องการประสบการณ์เชิงบวก
เก่ียวกับการต้ังครรภ์	 ได้แก่	 การดูแลด้านร่างกายและ 
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จิตสังคม	 การดูแลด้านสุขภาพท่ีดีขณะต้ังครรภ์การ 
เปล่ียนผ่านสู่การคลอดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	
รวมท้ังความสำาเร็จด้านบทบาทของมารดา14	สะท้อนถึงการ
ให้บริการฝากครรภ์ควรดูแลครอบคลุมท้ังการตรวจคัด
กรองความเส่ียง	 ให้ข้อมูลสุขภาพ	และการสนับสนุนทาง
ด้านจิตสังคม	นอกจากน้ี	การมีประสบการณ์เชิงบวกและ
การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ์น้ันสตรี 
ต้ังครรภ์ต้องสามารถแสวงหาข้อมูลสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ	สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานมักมีเวลาในการดูแล
สุขภาพท่ีจำากัดส่งผลต่อการแสวงหาข้อมูลสุขภาพ	 
การแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพช่วยให้สตรีต้ังครรภ์มีข้อมูล
ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางสุขภาพ	ส่งผล
ให้สตรีต้ังครรภ์มีพฤติกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสม	และมี
ศักยภาพในการดูแลตนเองมากข้ึน	 อันนำาไปสู่ผลลัพธ์ทาง
สุขภาพท่ีดี15	อย่างไรก็ตามปัจจุบันพบว่าข้อมูลจากบุคลากร
น้ันมีข้อจำากัดเร่ืองเวลาในการเข้าถึง	 ในขณะท่ีระบบ
อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเข้าถึงง่าย	 แต่อาจคลาด
เคล่ือนจากความจริง16	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Wilson17 
ได้อธิบายพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพต้อง
ประกอบด้วยความต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ	 และ
อุปสรรคในการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ	อย่างไรก็ตาม
สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมมีลักษณะและ
บริบทเฉพาะท่ีเก่ียวข้องด้านการทำางานท่ีอาจส่งผลต่อการ
ดูแลตนเองขณะต้ังครรภ์	การรับบริการฝากครรภ์	และการ
แสวงหาข้อมูลทางสุขภาพท่ีจำากัด	จากการศึกษาท่ีผ่านมา
ในประเทศไทยยังไม่พบการอธิบายประสบการณ์เชิงลึก 
ดังกล่าวของสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในบริบทโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์และการแสวงหา
ข้อมูลทางสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 ผลการศึกษาท่ีได้บุคลากรทาง
สุขภาพและผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถนำาไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การจัดบริการทางสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทการทำางาน	
พฤติกรรมสุขภาพ	 และความต้องการของสตรีต้ังครรภ์ท่ี
ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 อันจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผลลัพธ์การต้ังครรภ์ท้ังมารดาและ
ทารก	รวมท้ังก่อให้เกิดประสบการณ์และทัศนคติท่ีดีต่อการ
ต้ังครรภ์ต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 เพ่ือศึกษาประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์และ
การแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางาน 
ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	

คำาถามการวิจัย 
	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่มีประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์และ 
การแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพอย่างไร?	

วิธีดำาเนินการวิจัย 
	 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบ
บรรยาย	 (descriptive	 qualitative	 study)	 ท่ีใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก	ซ่ึงเป็นรูปแบบการวิจัยท่ีมุ่งทำาความเข้าใจ
ธรรมชาติของประสบการณ์จากมุมมองของผู้ท่ีอยู่ใน
ประสบการณ์น้ัน18	การวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการวิจัย
หลักเร่ืองพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์ 
ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่:	 แนวคิด
ปรากฏการณ์วิทยา
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร	 คือ	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในจังหวัดฉะเชิงเทรา	และ
จังหวัดสระบุรี
 ผู้ให้ข้อมูล	 คือ	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำานวน	21	คน	ซ่ึงถูกคัดเลือกตาม
คุณสมบัติ	ดังน้ี	1)	สตรีต้ังครรภ์อายุ	20	ปีข้ึนไป	2)	สตรี 
ต้ังครรภ์ไตรมาสท่ี	2-3	(อายุครรภ์ระหว่าง	13-42	สัปดาห์)	
3)	สตรีต้ังครรภ์สัญชาติไทย	พูดและฟังภาษาไทยได้	และ	
4)	 สตรีต้ังครรภ์ปกติท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการ 
ต้ังครรภ์	 นอกจากน้ี	 ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
ลูกโซ่	(snowball	sampling)	เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลโดย
อาศัยการแนะนำาของผู้ให้ข้อมูลท่ีได้เก็บข้อมูลไปแล้ว	 
ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เช่นกัน	
 เคร่ืองมือการวิจัย 
	 เคร่ืองมือการวิจัยแบ่งออกเป็น	4	ชุด	ซ่ึงท้ังหมดสร้าง
ข้ึนโดยทีมผู้วิจัย	จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภ์	และสตรีต้ังครรภ์
ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม	ได้แก่	แบบสัมภาษณ์ข้อมูล
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ส่วนบุคคล	 และแบบบันทึกข้อมูลการต้ังครรภ์และ 
การคลอด	 เป็นข้อคำาถามปลายปิด	 ใช้เวลาในการตอบ
ประมาณ	10-15	นาที	 แนวการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภ์	เป็นข้อคำาถาม
ปลายเปิด	ใช้เวลาในการตอบประมาณ	45-60	นาที	และ
แบบบันทึกภาคสนาม	ใช้บันทึกเร่ืองราวจากการสังเกตและ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการสัมภาษณ์ในแต่ละคร้ัง	ช่วย
ให้ผู้วิจัยจดจำารายละเอียดสำาคัญท่ีไม่สามารถบันทึกเป็น
เสียงได้	ซ่ึงจะทำาการจดบันทึกทันทีท่ีสัมภาษณ์เสร็จส้ิน
	 สำาหรับการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยท้ัง	4	
ชุดน้ัน	มีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน	 3	 คน	 ได้แก่	 อาจารย์พยาบาลด้านสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยาจำานวน	 2	 คน	 และพยาบาลวิชาชีพประจำา
โรงงานจำานวน	1	คน	 เพ่ือพิจารณาด้านความถูกต้องของ
เน้ือหา	 และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้	 เม่ือผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วผู้วิจัยได้นำามาปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ		
 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
	 การวิจัยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน	คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
(COA	No.IRB-NS	2019/31.0108)	ผู้วิจัยเชิญผู้ให้ข้อมูลท่ี
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าโดยสมัครใจปราศจากการ
บังคับ	ไม่มีผลต่อการทำางานใดๆ	ท้ังส้ิน	ผู้ให้ข้อมูลได้รับการ
ช้ีแจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการวิจัยตาม
เอกสารช้ีแจงและเซ็นเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย	
นอกจากน้ีผู้ให้ข้อมูลได้รับการอธิบายเร่ืองการเก็บเป็น
ความลับของข้อมูล	 อิสระในการปฏิเสธหรือขอยกเลิก 
การเข้าร่วมซ่ึงไม่มีผลต่อการทำางานของผู้ให้ข้อมูล
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 หลังจากท่ีโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมในคนของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 ผู้วิจัยขออนุญาตต่อผู้บริหาร	 และหัวหน้าฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลของโรงงานเพ่ือติดโปสเตอร์เชิญชวนอาสา
สมัครท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์	 ท้ังน้ีสตรีต้ังครรภ์ท่ีสนใจ
จะแจ้งช่ือและเบอร์โทรท่ีพยาบาลประจำาโรงงาน	 หรือ
ติดต่อโดยตรงมายังคณะผู้วิจัย	จากน้ันผู้วิจัยทำาการติดต่อ
สตรีต้ังครรภ์ท่ีสนใจเข้าร่วมและอธิบายรายละเอียด
โครงการวิจัยและนัดสัมภาษณ์ในวัน	 เวลา	 และสถานท่ี 

ท่ีสตรีต้ังครรภ์สะดวกในการสัมภาษณ์ประมาณ	 60-75	 
นาที	 ก่อนการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียง 
การสัมภาษณ์เพ่ือนำาไปถอดเทปและวิเคราะห์ข้อมูล	 
การบันทึกเสียงจะไม่ระบุช่ือสตรีต้ังครรภ์	 ระหว่างการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยอาจขอให้สตรีต้ังครรภ์อธิบายความหมาย
เพ่ิมเติมบางประเด็นท่ีไม่ชัดเจน	 เพ่ือความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล	ก่อนจบการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสรุปประเด็นท่ีได้รับจาก
การสัมภาษณ์	ขอให้สตรีต้ังครรภ์ช่วยตรวจสอบว่าผู้วิจัยน้ัน
เข้าใจตรงประเด็น	 หรือแปลความหมายถูกต้องหรือไม่	 
เพ่ือให้การสัมภาษณ์เสร็จส้ินภายในคร้ังเดียว	 นอกจากน้ี
การสัมภาษณ์ส่วนหน่ึงถูกปรับเปล่ียนเป็นการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกผ่านวิดีโอไลน์แอปพลิเคชัน	 เน่ืองจากเป็นไปตาม 
หลักการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือจากการท่ีมี
สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	ในช่วง
ของการเก็บข้อมูล	 ท้ังน้ีการสัมภาษณ์โดยตรงมีจำานวน	 
9	 คน	 และการสัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอไลน์แอปพลิเคชัน	 
มีจำานวน	12	คน	ใช้เวลาสัมภาษณ์เฉล่ีย	1.6	ช่ัวโมงต่อคน	
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 ข้อมูลการทำางาน	 และข้อมูลการ 
ต้ังครรภ์และการคลอดวิเคราะห์ด้วยการใช้สถิติเชิง
พรรณนาประกอบด้วยความถ่ี	ร้อยละ	และค่าเฉล่ีย	สำาหรับ
ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ันผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์เน้ือหา19	 ไปพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
สกัดประเด็นเน้ือหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์	 และวางแผน 
ในการสัมภาษณ์คร้ังต่อไปเพ่ือความสมบูรณ์ของเน้ือหา	
เสียงบันทึกการสัมภาษณ์ได้รับการถอดเทปคำาต่อคำา	 
โดยแต่ละเทปได้ทำาการบันทึกวันท่ี	เวลา	สถานท่ี	และรหัส
ของแต่ละการสัมภาษณ์	 บันทึกการถอดเทปถูกแบ่งออก
เป็น	 2	 ส่วนโดยด้านซ้ายเป็นเน้ือหาและด้านขวาเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละบรรทัด	 นอกจากน้ันเน้ือหาแบบ
บันทึกภาคสนามของแต่ละรายได้ถูกนำามาประกอบการ
วิเคราะห์	 เพ่ือช่วยให้เข้าใจความหมายและวิเคราะห์ได้
อย่างครบถ้วนถูกต้องผ่านการบันทึกการแสดงสีหน้า	
ท่าทาง	ปฏิกริยาการโต้ตอบ	และลักษณะนำา้เสียงของผู้ให้
ข้อมูลในบันทึกภาคสนาม	 ทีมผู้วิจัยอ่านข้อมูลท้ังหมด 
ท่ีมีอยู่อย่างระมัดระวังเพ่ือให้เข้าใจในภาพรวมของ
ประสบการณ์	 จากน้ันบันทึกการถอดเทปได้ถูกอ่านอย่าง
ละเอียด	 และทำาการบันทึกความหมายของประโยคใน 
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แต่ละบรรทัด	 (coding)	 การวิเคราะห์อย่างละเอียดใน 
ทุกบรรทัดช่วยป้องกันอคติ	เน่ืองจากเป็นการวิเคราะห์จาก
คำาพูดของผู้ให้ข้อมูลเองท้ังหมด	 จากน้ันรวบรวมความ
หมายหรือประเด็นสำาคัญจากการวิเคราะห์แต่ละบรรทัด
ของผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดเข้าด้วยกันในส่วนท่ีคล้ายกันและ 
ต้ังช่ือกลุ่มน้ันๆ	 ท่ีมีความหมายกว้าง	 และลึกซ้ึงกว่าเดิม	
เรียกว่า	หัวข้อย่อย	(sub-categories)	จากน้ันรวบรวมและ
จัดหมวดหมู่หัวข้อย่อยท่ีคล้ายคลึงกันเข้าเป็น	 หัวข้อหลัก	
(core	 categories)	 ท่ีอธิบายความหมายได้กว้างและ
ครอบคลุมเน้ือหาจากประสบการณ์ท่ีมีความคล้ายกัน	โดย
หลักการรวบรวมของ	Berg20	ซ่ึงสามารถรวบรวมหัวข้อย่อย
อย่างน้อย	 3	 หัวข้อท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันเข้าเป็น
หัวข้อหลัก	 และต้ังช่ือหัวข้อหลักท่ีครอบคลุมความหมาย
ของหัวข้อย่อยน้ัน	
	 การกำาหนดคุณภาพงานวิจัยใช้แนวทางความน่า 
เช่ือถือ	(trustworthiness)19	โดยการทวนความหมายจาก
ผู้ให้ข้อมูลท่ีสัมภาษณ์ทุกราย	 เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้วิจัยเข้าใจ
ความหมายและประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลโดยปราศจาก
อคติ	นอกจากน้ันผู้วิจัยและทีมปฏิบัติตามแนวทางการวิจัย
ท่ีกำาหนด	มีการใช้บันทึกเสียง	บันทึกภาคสนาม	ท่ีสามารถ
รวบรวมเร่ืองราวประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูล	ทีมผู้วิจัยอ่าน
ทบทวนหลายคร้ังจนเข้าใจแก่นของความหมาย	และใช้วิธี

การสอบถามความหมายของผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นเจ้าของ
ประสบการณ์น้ันโดยตรง	เพ่ือความตรงของการแปลความ
หมาย	เพ่ือทำาให้เกิดความน่าเช่ือถือของข้อมูลมากข้ึน	

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ประกอบด้วย	ส่วนท่ี	
1	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 ข้อมูลการทำางาน	 และข้อมูลการต้ัง
ครรภ์	และส่วนท่ี	2	ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์
และการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพขณะต้ังครรภ์	ดังน้ี	
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทำางาน และ
ข้อมูลการต้ังครรภ์
	 ผู้ให้ข้อมูลเป็นสตรีต้ังครรภ์ทำางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	 อายุเฉล่ีย	 31.19±4.63	 ปี	 
โดยประมาณร้อยละ	80	จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายและอนุปริญญา/ปวส.	 ร้อยละ	 70	 มีรายได้ 
เพียงพอ	มีเพียงหน่ึงรายทำางานในสำานักงานนอกน้ันทุกคน
ทำางานฝ่ายการผลิต	 ร้อยละ	 38	 ด่ืมแอลกอฮอล์ขณะ 
ต้ังครรภ์ในไตรมาสแรก	และมีหน่ึงรายท่ียังคงสูบบุหร่ีขณะ
ต้ังครรภ์ไตรมาสสุดท้าย	 สตรีหน่ึงในห้าเป็นการต้ังครรภ์
แรก	และสตรีต้ังครรภ์ร้อยละ	10	ฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาล
รัฐบาล	โดยประมาณสามในห้าเร่ิมฝากครรภ์เม่ืออายุครรภ์
น้อยกว่า	12	สัปดาห์	รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี	1

ตารางท่ี 1	 จำานวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลจำาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล	 ข้อมูลการทำางาน	 และข้อมูลการต้ังครรภ์	 

	 (N	=	21)

                                      ข้อมูล จำานวน ร้อยละ
อายุ (ปี)  
	 25-29		 	 10	 47.61
	 30-34	 	 8	 38.09
	 ≥	35		 	 3	 11.90
				อายุน้อยท่ีสุด	25	ปี	อายุมากท่ีสุด	43	ปี	ค่าเฉล่ีย	31.19	(SD	=	4.63)
ระดับการศึกษาสูงสุด  
	 ประถมศึกษา	 	 1	 		4.76
	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 	 3	 14.29
	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 	 11	 52.38
	 อนุปริญญา/ปวส.	 	 6	 28.57
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                                      ข้อมูล จำานวน ร้อยละ
สถานภาพสมรส   
	 แต่งงาน		 	 21	 100.00
รายได้ (บาทต่อเดือน)  
	 ≤	10,000		 	 11	 		52.38
	 10,001-20,000		 	 9	 		42.85
	 ≥	20,001	 	 1	 			4.77
	 รายได้น้อยท่ีสุด	8,000	บาท	รายได้มากท่ีสุด	22,000	บาท	ค่าเฉล่ีย	11,690.48	บาท	(SD	=	3,574.48)
ความเพียงพอของรายได้   
	 เพียงพอ		 	 15	 		71.43
	 ไม่เพียงพอ		 	 6	 		28.57
ลักษณะการทำางาน  
	 การผลิต		 	 20	 		95.24
	 สำานักงาน	 	 1	 			4.76
ประสบการณ์การทำางาน (ปี)  
	 <	5		 	 8	 		38.09
	 5-10	 	 10	 		47.62
	 >	10	 	 3	 		14.29
				ประสบการณ์การทำางาน	น้อยท่ีสุด	1	ปี	มากท่ีสุด	16	ปี	ค่าเฉล่ีย	7.07	(SD	=	4.12) 
พฤติกรรมการสูบบุหร่ี   
	 ไม่เคยสูบบุหร่ี		 	 19	 		90.48
	 เคย	และหยุดสูบบุหร่ีก่อนต้ังครรภ์			 1	 			4.76
	 ปัจจุบันยังสูบบุหร่ี		 	 1	 			4.76
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์   
	 ไม่เคยด่ืม		 	 7	 		33.33
	 เคยด่ืม	และหยุดด่ืมก่อนต้ังครรภ์		 6	 		28.57
	 เคยด่ืม	และหยุดด่ืมหลังต้ังครรภ์		 8	 		38.10
จำานวนการต้ังครรภ์ (คร้ัง)  
	 1	 	 	 4	 		19.05
	 ≥	2		 	 17	 		80.95
				จำานวนการต้ังครรภ์น้อยท่ีสุด	1	คร้ัง	มากท่ีสุด	4	คร้ัง	ค่าเฉล่ีย	2.10	(SD	=	.82) 
อายุครรภ์ (สัปดาห์)  
	 13-28		 	 11	 		52.38
	 29-40		 	 10	 		47.62
				อายุครรภ์น้อยท่ีสุด	14	สัปดาห์	มากท่ีสุด	39	สัปดาห์	ค่าเฉล่ีย	27.95	(SD	=	7.70)

ตารางท่ี 1	(ต่อ)
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                                      ข้อมูล จำานวน ร้อยละ
สถานท่ีฝากครรภ์     
	 คลินิกเอกชน		 	 15	 71.43
	 โรงพยาบาลเอกชน		 	 4	 19.04
	 โรงพยาบาลรัฐบาล	 	 2	 		9.53
อายุครรภ์เม่ือฝากครรภ์คร้ังแรก (สัปดาห์)  
	 ≤	12		 	 14	 66.67
	 >	12	 	 	 7	33.33
			อายุครรภ์เม่ือฝากครรภ์คร้ังแรกน้อยท่ีสุด	5	สัปดาห์	มากท่ีสุด	17	สัปดาห์	ค่าเฉล่ีย	10.10	(SD	=	4.15)

ตารางท่ี 1	(ต่อ)

 ส่วนท่ี 2 ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์และ
การแสวงหาข้อมูลสุขภาพขณะต้ังครรภ์
	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่น้ันมีพฤติกรรมการรับบริการฝากครรภ์ส่วนใหญ่ท่ี
คลินิกเอกชนร้อยละ	71.43	ฝากครรภ์คร้ังแรกอายุครรภ์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 12	 สัปดาห์ร้อยละ	 66.67	 และ 
ฝากครรภ์ล่าช้าร้อยละ	33.33	สตรีต้ังครรภ์รับรู้ว่าสุขภาพ
ของตนเองแข็งแรงท้ังก่อนและหลังการต้ังครรภ์	สุขภาพท่ี
แข็งแรงขณะต้ังครรภ์เช่ือมโยงกับความสามารถในการทำา
กิจวัตรประจำาวันได้ตามปกติ	 ไม่มีอาการแพ้ท้องท่ีรุนแรง	
และไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์	เช่น	เบาหวานขณะ
ต้ังครรภ์	และความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์	เป็นต้น	สตรี
ต้ังครรภ์เกือบท้ังหมดตัดสินใจเข้ารับบริการฝากครรภ์ทันที
เม่ือทราบว่าตนเองต้ังครรภ์	 มีเพียง	 1	 รายเท่าน้ันท่ีไม่ได้
ฝากครรภ์ทันทีท่ีทราบว่าตนเองต้ังครรภ์	 แต่ฝากครรภ์ 
หลังจากทราบแล้วในอีก	 1	 เดือนต่อมา	 เน่ืองจากความ
จำาเป็นทางด้านการเงิน	และภาระค่าใช้จ่ายสำาหรับบุตรอีก	
2	คนก่อนหน้าจึงฝากครรภ์ล่าช้า	สำาหรับสตรีต้ังครรภ์ท่ีฝาก
ครรภ์ช้ากว่า	12	สัปดาห์ส่วนใหญ่น้ันเกิดจากการทราบว่า
ตนเองต้ังครรภ์ล่าช้าเน่ืองจากประจำาเดือนไม่สมำ่าเสมอ	
และการคุมกำาเนิดไม่มีประสิทธิภาพ	นอกจากน้ีการศึกษา
คร้ังน้ีพบว่า	ประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์ของสตรี
ต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานมีมุมมองการตัดสินใจเลือก
สถานบริการทางสุขภาพท่ีคล้ายคลึงกัน	คือ	การฝากครรภ์
นอกเวลามีความสะดวกและไม่กระทบต่อการทำางาน	 
การรับบริการฝากครรภ์น้ีสะท้อนความตระหนักเชิงสุขภาพ	

และการได้รับการดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ์	อย่างไรก็ตาม	
การรับบริการฝากครรภ์นอกเวลาเป็นข้อจำากัดของการได้
รับความรู้ขณะต้ังครรภ์	ประสบการณ์ดังกล่าวเก่ียวโยงกับ
การแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพเพ่ิมเติมตามความต้องการ	
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถสะท้อนประสบการณ์การ 
รับบริการสุขภาพขณะต้ังครรภ์และการแสวงหาข้อมูล
สุขภาพของสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่	 3	ประเด็นหลัก	ประกอบด้วย	 การรับรู้ความ
สำาคัญของการฝากครรภ์	 การฝากครรภ์นอกเวลา	 คือ	 
ทางเลือกท่ีตอบโจทย์เง่ือนไขท่ีจำากัด	และความอิสระในการ
แสวงหาข้อมูลทางสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการ	
 2.1 การรับรู้ความสำาคัญของการฝากครรภ์ 
	 สตรีต้ังครรภ์เกือบท้ังหมดรับรู้ความสำาคัญของการ
ฝากครรภ์ท่ีมีต่อสุขภาพของทารกในครรภ์	 มีสตรีต้ังครรภ์
เพียงส่วนน้อยท่ีรับรู้ความสำาคัญของการฝากครรภ์ท่ีมีต่อ
สตรีต้ังครรภ์เอง	 อาจเน่ืองจากสตรีต้ังครรภ์รับรู้ภาวะ
สุขภาพของตนเองท้ังก่อนและหลังการต้ังครรภ์มีภาวะ
สุขภาพท่ีแข็งแรง	 ไม่มีโรคประจำาตัว	 มีเพียงบางส่วน 
ให้ประวัติอาการป่วยก่อนต้ังครรภ์เก่ียวกับภาวะภูมิแพ้	 
ปวดศีรษะไมเกรน	 และกระเพาะอาหารอักเสบ	 อย่างไร
ก็ตามอาการท้ังหมดน้ันดีข้ึนในขณะต้ังครรภ์	 นอกจากน้ี
สตรีต้ังครรภ์ทุกรายไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์	ไม่มี
อาการแพ้ท้องผิดปกติ	มีเพียงอาการตามการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนขณะต้ังครรภ์	 เช่น	 อาการอ่อนเพลีย	ปวดเม่ือย	
ตะคริว	 เป็นต้น	 ซ่ึงสตรีต้ังครรภ์รับรู้ว่าเป็นภาวะปกติของ
การต้ังครรภ์	 สำาหรับสุขภาพของทารกในครรภ์ได้รับ 
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ความสำาคัญเป็นอันดับแรก	การฝากครรภ์จึงเป็นการมุ่งไป
ท่ีการดูแลสุขภาพของทารกในครรภ์	 ติดตามการเจริญ
เติบโตของทารกในครรภ์	และตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติ
ของทารกในครรภ์จากสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียงทาง
สุขภาพและพฤติกรรม	 เช่น	 สตรีต้ังครรภ์อายุมากกว่า	 
35	ปี	สตรีต้ังครรภ์ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์เม่ือต้ังครรภ์ระยะแรก	
สตรีต้ังครรภ์ท่ีสูบบุหร่ี	เป็นต้น	การรับรู้ความสำาคัญของการ
ฝากครรภ์	แบ่งออกเป็น	3	หัวข้อย่อย	ได้แก่	การฝากครรภ์
เป็นช่วงเวลาท่ีคุ้มค่าและให้ผลตอบแทนระยะยาว	 การ 
ฝากครรภ์เป็นการติดตามภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์	
และการฝากครรภ์สำาคัญในการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ของสตรีต้ังครรภ์	ซ่ึงอธิบายได้ดังน้ี	
 การฝากครรภ์เป็นช่วงเวลาท่ีคุ้มค่าและให้  
ผลตอบแทนระยะยาว  
	 สตรีต้ังครรภ์บางส่วนรับรู้ว่าการฝากครรภ์เป็นความ
รับผิดชอบของตนเองในฐานะแม่ท่ีต้องดูแลสุขภาพ 
ของทารกในครรภ์ด้วยการไปฝากครรภ์อย่างสมำ่าเสมอ	 
รับประทานยาบำารุงท่ีได้รับ	 รับวัคซีน	 และตรวจคัดกรอง
ภาวะผิดปกติต่างๆ	 ของทารกในครรภ์ตามคำาแนะนำาของ
แพทย์	 ทำาให้สตรีต้ังครรภ์ท้ังท่ีวางแผนและไม่ได้วางแผน
การต้ังครรภ์ตัดสินใจไปฝากครรภ์	และไปฝากครรภ์ตามนัด
อย่างสมำา่เสมอ	ตัวอย่างเช่น	สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	2	อายุ	37	
ปี	ฝากครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์	9	สัปดาห์	รับรู้ว่าการ
ฝากครรภ์สำาคัญต่อสุขภาพในครรภ์	จะทำาให้ทารกในครรภ์
แข็งแรง	และเป็นช่วงเวลาท่ีคุ้มค่าในระยะเพียง	9	เดือนใน
การดูแลฝากครรภ์อย่างสมำา่เสมอ	สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “สำาคัญต่อลูกเรา ก็คือเราท้องมาแล้วเราต้องดูแล
ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ เพ่ือท่ีเขาเกิดมาจะได้แข็งแรง เม่ือมัน 
เกิดข้ึนมาแล้วเราต้องเอาไว้ก่อน อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด 
แต่ลูกเรามันเกิดมันต้องสำาคัญไง มันแค่อีกไม่ก่ีเดือนเอง 
แป๊บเดียวเอง 9 เดือน มันสำาคัญมากเพราะเราบางคร้ังเรา
ต้องรับวัคซีน เราต้องตรวจเลือด เราต้องรับยาในส่วนท่ีเป็น
เสริมนะคะ สำาคัญต่อลูกเรา ก็คือเราท้องมาแล้วเราต้องดูแล
ต้ังแต่อยู่ในครรภ์ เพ่ือท่ีเขาเกิดมาจะได้แข็งแรง” (P1, 
L631-650)
	 สตรีต้ังครรภ์แรก	อายุ	25	 ปี	ฝากครรภ์คร้ังแรกเม่ือ
อายุครรภ์	9	สัปดาห์	รับรู้การฝากครรภ์สำาคัญต่อสุขภาพ
ทารกในครรภ์	 และการป้องกันความพิการของทารกใน

ครรภ์ด้วยการได้รับยารับประทาน	 การดูแลฝากครรภ์ใน
ขณะต้ังครรภ์จะส่งผลต่อความแข็งแรงของทารกหลังคลอด	
สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “มีความสำาคัญมากและจำาเป็นนะคะ ก็ต้องได้รับ 
โฟเลต ช่วงแรกๆ ถ้าไปฝากท้องช่วงแรกๆ ก็จะดี เหมือนเรา
ดูแลต้ังแต่แรก เด็กได้รับโฟเลตช่วงแรกแล้วก็ตลอดการ 
ต้ังครรภ์ของเราป้องกันความผิดปกติได้ ถ้าลูกเราดีต้ังแต่ 
ในท้องเราก็สบายหลังคลอด” (P20, L762-768)
 การฝากครรภ์เป็นการติดตามภาวะสุขภาพของ
ทารกในครรภ์
	 สตรีต้ังครรภ์ส่วนใหญ่รับรู้ว่าการฝากครรภ์มีความ
สำาคัญต่อการติดตามและประเมินภาวะสุขภาพของทารก
ในครรภ์	ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับสตรีต้ังครรภ์ท่ีรับรู้ว่าตนเอง
มีความเส่ียงทางสุขภาพและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะ
ต้ังครรภ์	เช่น	สตรีต้ังครรภ์อายุมากกว่า	35	ปี	สตรีต้ังครรภ์
ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ในขณะท่ีต้ังครรภ์ช่วงแรก	 สตรีต้ังครรภ์ 
ท่ีสูบบุหร่ี	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีประวัติแท้ง	 หรือบุตรมีภาวะ 
ผิดปกติในครรภ์ก่อน	เป็นต้น	โดยสตรีต้ังครรภ์ในกลุ่มน้ีจะ
ให้ความสำาคัญกับการได้รับการตรวจพิเศษ	เช่น	การเจาะ
นำา้ครำา่เพ่ือคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม	การอัลตราซาวด์
วินิจฉัยอาการผิดปกติและประเมินการเติบโตของทารก 
ในครรภ์	เป็นต้น	
	 ตัวอย่างเช่น	 สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	 3	 อายุ	 32	 ปี	 
ฝากครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์	10	สัปดาห์	 มีประวัติลูก
คนท่ี	 2	 มีภาวะผิดปกติมีถุงนำ้าในท้องและรักษาตัวใน 
โรงพยาบาลกว่า	8	เดือน	สตรีต้ังครรภ์จึงให้ความสำาคัญกับ
การฝากครรภ์เร็วและสม่ำาเสมอในครรภ์น้ีเพ่ือจะได้รับการ
ตรวจพิเศษอัลตราซาวด์ทุกคร้ัง	อย่างไรก็ตามสตรีต้ังครรภ์
รายน้ียังคงมีพฤติกรรมเส่ียงขณะต้ังครรภ์น้ีคือการสูบบุหร่ี
วันละประมาณ	5	มวน	การได้รับการอัลตราซาวด์ทุกคร้ัง
ทำาให้ม่ันใจในสุขภาพทารกในครรภ์มากข้ึนในขณะท่ียังคง
มีพฤติกรรมเส่ียงต่อไป	สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “ฝากท้อง สำาคัญดิ เราต้องดูลูกเราด้วยว่าลูกเราโต
แบบไหนยังไง เพราะว่าเขาซาวด์ทุกคร้ังท่ีเราไปตรวจ 
ไปตามนัดตลอดแล้วก็ไม่เสียดายตังค์ท่ีต้องโดนซาวด์ 
ทุกคร้ัง ซาวด์คร้ังก็เสีย 150 บาททุกคร้ังนะก็ไม่อะไรก็ยอม
เพราะว่าเราอยากรู้ เหมือนสมัยก่อนๆ ไม่มีซาวด์เนาะก็ไม่รู้
ว่าน้องเกิดมาจะเป็นยังไงเหมือนคนท่ี 2 คนน้ันมาดู 
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ตอนออกเพราะไม่เคยซาวด์เลย เสร็จแล้วมารู้ตอนออกว่า
ลูกอ่ะผิดปกตินะ หนูก็เลยตกใจ” (P3, L670-687)
	 สตรีต้ังครรภ์แรก	อายุ	28	ปี	ฝากครรภ์คร้ังแรก	15	
สัปดาห์	ฝากครรภ์ช้าเน่ืองจากทราบว่าต้ังครรภ์ช้า	จากการ
คุมกำาเนิดด้วยการรับประทานยาคุมฉุกเฉินท่ีอาจขาด
ประสิทธิภาพ	 สตรีต้ังครรภ์รายน้ียอมรับว่าในขณะท่ี 
ต้ังครรภ์ช่วงแรกท่ีไม่ทราบว่าต้ังครรภ์ได้สังสรรค์กับเพ่ือน
เป็นประจำาและมีการด่ืมแอลกอฮอล์	และการยกของหนัก	
จึงทำาให้กังวลเก่ียวกับสุขภาพของทารกในครรภ์	 และให้
ความสำาคัญกับการฝากครรภ์เพ่ือประเมินภาวะสุขภาพ
ทารกในครรภ์	สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “สำาคัญเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเด็กเป็นยังไง ก็ไม่รู้ว่าหนู
กินอะไรไปบ้าง คือเราก็ไม่รู้ไง แอลกอฮอล์ถึงจะเป็นเบียร์
ก็เถอะ หนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง ไหนจะต้องยกงานเองนู่นน่ี
น่ัน ก็ไม่รู้อีกว่าลูกหนูโอเคอยู่หรือเปล่า ฝากท้องได้ดูว่าลูก
เรายังโอเค เราก็ดีใจอ่ะพ่ี” (P7, 494-499)
 การฝากครรภ์สำา คัญในการคัดกรองภาวะ
แทรกซ้อนของสตรีต้ังครรภ์ 
	 การศึกษาน้ีพบว่ามีสตรีต้ังครรภ์เพียงส่วนน้อยรับรู้
และให้ความสำาคัญเร่ืองการฝากครรภ์ต่อสุขภาพของตนเอง	
สตรีต้ังครรภ์จะมุ่งไปท่ีการเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทารก
ในครรภ์มากกว่าตนเอง	 สำาหรับภาวะแทรกซ้อนขณะ 
ต้ังครรภ์ท่ีสตรีต้ังครรภ์รับรู้ประกอบด้วย	 2	ภาวะ	 ได้แก่	
ภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์	 และภาวะความดันโลหิตสูง
ขณะต้ังครรภ์	 ซ่ึงสตรีต้ังครรภ์รับรู้ภาวะเบาหวานขณะต้ัง
ครรภ์อาจจะทำาให้ตนเองได้รับการฉีดยาส่งผลต่อการรับรู้
ความรุนแรงของโรคชัดเจนกว่าภาวะความดันโลหิตสูง 
ขณะต้ังครรภ์	ตัวอย่างเช่น	สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	4	อายุ	27	ปี	
ฝากครรภ์แรกเม่ืออายุครรภ์	 13	 สัปดาห์	 รับรู้ว่าการฝาก
ครรภ์สำาคัญเพราะได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของ
สตรีต้ังครรภ์เอง	สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “ความรู้สึกของหนูนะ สมัยน้ีมีภาวะเส่ียงเยอะอย่าง
การเป็นเบาหวานอะไรอย่างน้ีด้วย ถ้าเราไม่ไปหาหมอ หมอ
ก็ไม่ตรวจให้เรา หรือมีข่าวว่าแบบครรภ์เป็นพิษอะไรอย่าง
น้ีใช่ป่ะก็ไปหาหมอถึงจะรู้ บางทีเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเง้ีย เรา
ก็แย่เหมือนกันนะจะไม่มีใครเล้ียงลูกเอา” (P2, L611-619)
 2.2 การฝากครรภ์นอกเวลาคือทางเลือกท่ีตอบโจทย์
เง่ือนไขท่ีจำากัด 

	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานอุสาหกรรมขนาดใหญ่
ส่วนมากรับบริการฝากครรภ์ท่ีคลินิกเอกชน	ร้อยละ	71.43	
ซ่ึงเป็นการฝากครรภ์นอกเวลางานวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์	
หรือหลังจากเลิกงานตอนเย็น	การฝากครรภ์รูปแบบน้ีจะ
ไม่กระทบเวลาในการทำางานและสิทธิประโยชน์ในอนาคต
ของการทำางาน	นอกจากน้ีการฝากครรภ์นอกเวลาในคลินิก
เอกชนสามารถร้องขอการตรวจพิเศษการอัลตราซาวด์ได้	
รับรู้ความมีอิสระในการขอปรับเปล่ียนตารางนัดหมายหรือ
ต่อรอง	เข้าถึงง่าย	รวดเร็ว	และไม่ต้องรอนานซ่ึงตอบโจทย์
ความต้องการของสตรีต้ังครรภ์	 ดังน้ันการฝากครรภ์นอก
เวลา	 คือ	ทางเลือกท่ีตอบโจทย์เง่ือนไขท่ีจำากัด	ประกอบ
ด้วย	3	หัวข้อย่อย	ได้แก่	ความคาดหวังผลลัพธ์ในอนาคต
การทำางาน	การรับรู้ความสามารถในการร้องขอการตรวจ
พิเศษ	และการตอบโจทย์ความต้องการของสตรีต้ังครรภ์	
 ความคาดหวังผลลัพธ์ในอนาคตการทำางาน
	 สตรีต้ังครรภ์สะท้อนมุมมองด้านการต้ังครรภ์และ 
การรับบริการฝากครรภ์อาจส่งผลกระทบด้านการทำางาน
ในแง่ของการได้รับรางวัลตอบแทนความขยันเม่ือส้ินปี	และ
การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้าต่อการ
ทำางานขณะต้ังครรภ์ท่ีมีความสามารถปกติ	 ดังน้ันการ 
ฝากครรภ์นอกเวลางานจึงสามารถตอบสนองต่อความ 
คาดหวังเหล่าน้ีได้	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการกำาหนดสิทธิการได้รับเงินค่า
ตอบแทนพิเศษ	 เช่น	 เบ้ียขยัน	 เงินโบนัส	 เป็นต้น	 สตรี 
ต้ังครรภ์ส่วนใหญ่คำานึงถึงผลกระทบของการลาหยุดต่อเงิน
พิเศษในอนาคตจึงตัดสินใจฝากครรภ์นอกเวลาหรือวันหยุด
ท่ีคลินิกเอกชน	 และส่วนน้อยฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาล
เอกชน	 ในขณะท่ีสตรีต้ังครรภ์ส่วนน้อยจะยอมรับเง่ือนไข
การเสียสิทธิด้านเงินพิเศษโดยเลือกฝากครรภ์ใน 
โรงพยาบาลรัฐบาลในเวลางานเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การฝากครรภ์ทดแทน	
	 ตัวอย่างเช่น	สตรีต้ังครรภ์แรก	อายุครรภ์	35	สัปดาห์	
ทำางานฝ่ายการผลิตประสบการณ์	 6	 ปี	 อธิบายเหตุผลท่ี
เลือกไปฝากครรภ์คลินิกเน่ืองจากสามารถไปรับบริการหลัง
เลิกงานหรือวันหยุด	 ซ่ึงไม่กระทบต่อการใช้วันลาพักผ่อน
เพ่ือฝากครรภ์จะสามารถนำามาใช้แทนลาป่วยเพ่ือการได้รับ
ค่าตอบแทนเพ่ิมได้	สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “เราไม่ต้องหยุด เราไปเลิกงานก็ได้ 5 โมง วันน้ันหนู
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ก็ไปวันอาทิตย์นะ…ต้ังแต่รู้ว่าท้องถึง 3 เดือนก็ต้องใช้วัน 
ลาป่วยไปเดือนละวัน เยอะแหละ…ท้องเน้ียค่าข้าวกับ 
ค่ากะพวกหนูจะไม่ได้ แล้วถ้าเดือนไหนหนูไม่มีลาป่วย  
หนูก็จะได้คืน 1.25 มันก็จะเป็นเหมือนเบ้ียขยันท่ีให้
พนักงานเพ่ิม ก็จะมาเพ่ิมหม่ืนหน่ึงของหนูไง เพ่ิมอัพข้ึน 
นิดหน่ึง” (P7, L535-548)
	 สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	2	อายุครรภ์	37	สัปดาห์	ทำางาน
ฝ่ายการผลิตประสบการณ์	 10	 ปี	 อธิบายเหตุผลของการ
เลือกฝากครรภ์ท่ีคลินิกเอกชนซ่ึงไปฝากครรภ์ในวันหยุด	
เน่ืองจากส่งผลทางอ้อมต่อการพิจารณาข้ึนเงินรางวัลปลาย
ปี	กล่าวว่า	
 “ถ้าลางานบ่อย ทุกเดือน แอททาแน้นเราก็จะย่ิงตก 
หนูเลยเลือกท่ีจะฝากท้องท่ีคลินิก…(อธิบายคำาว่า 
แอนทาแน้น)…ก็คือสมมุติว่าปีนึงเขาจะให้เราแอททาเน้น
ได้ 95% แต่ถ้าเราลาคลอดแอททาเน้นเราจะตกเหลือ
ประมาณ 85% หรือเท่าไหร่น่ีแหละท่ีหัวหน้าบอก ย่ิงลา
เยอะก็จะมีผลกับเงินโบนัส” (P10, L168-180)
 การรับรู้ความสามารถในการร้องขอการตรวจพิเศษ
	 สตรีต้ังครรภ์ท้ังหมดรับรู้ว่าตนเองมีสุขภาพแข็งแรง
ก่อนและระหว่างการต้ังครรภ์	 อย่างไรก็ตามสตรีต้ังครรภ์
ให้ประวัติท่ีเป็นความเส่ียงขณะต้ังครรภ์	ได้แก่	อายุมากกว่า	
35	ปี	มีประวัติเคยแท้งติดต่อกัน	2	คร้ังโดยไม่ทราบสาเหตุ	
ประวัติการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบในครรภ์ก่อนและ
ปัจจุบัน	ประวัติสูบบุหร่ีหรือด่ืมแอลกอฮอล์ระหว่างต้ังครรภ์
ปัจจุบัน	 สตรีต้ังครรภ์	 1-2	 คนยอมรับว่าพฤติกรรมเส่ียง 
ส่งผลต่อการตัดสินใจไปฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลเอกชน 
เพ่ือได้รับการตรวจอย่างละเอียด	 และฝากครรภ์ท่ีคลินิก
เพ่ือได้รับการทำาอัลตราซาวน์ทุกคร้ังเพ่ือยืนยันภาวะ
สุขภาพของทารกในครรภ์	หรือสตรีต้ังครรภ์สามารถร้องขอ
การตรวจอัลตราซาวด์ได้	
	 ตัวอย่างเช่น	สตรีต้ังครรภ์ท่ี	2	อายุ	43	ปี	อายุครรภ์	
20	 สัปดาห์	 ตัดสินใจฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือ
การตรวจคัดกรองท่ีละเอียดกว่าคลินิกเอกชน	 เน่ืองจาก 
รับรู้ภาวะเส่ียงของตนเองท่ีต้ังครรภ์ขณะท่ีมีอายุมาก	สตรี
ต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “…อายุเยอะแล้ว แล้วก็กลัวด้วย…หนูกลัวเร่ืองน้ี  
เร่ืองเดียวเลยก็เลยเลือกไปโรงบาล เขา (เพ่ือนท่ีทำางาน)  
ก็พูดกันว่าท้องอายุเยอะก็มีความเส่ียงกับโรคดาวน์  

โรคพันธุกรรมโรคอะไรอย่างน้ี ก็ฝากหมอท่ีดีๆ หมอท่ี 
โรงพยาบาล” (P4, L277-283)
	 นอกจากน้ี	สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	3	อายุ	32	ปี	อายุครรภ์	
39	 สัปดาห์	 เคยมีประวัติคลอดก่อนกำาหนดในครรภ์ก่อน	
และทารกต้องได้รับการรักษาในหน่วยวิกฤตเด็กนาน	 8	
เดือน	 ปัจจุบันยังคงสูบบุหร่ีแต่ลดลง	 การตัดสินใจเลือก
สถานท่ีฝากครรภ์คร้ังน้ีเน่ืองจากอยากได้รับการตรวจ
อัลตราซาวน์ยืนยันความปกติของทารกทุกคร้ัง	 สตรี 
ต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “ไม่เสียดายตังค์ท่ีต้องโดนซาวด์ทุกคร้ัง ยอมเพราะ
เราอยากรู้ เหมือนสมัยก่อนๆ ไม่มีซาวด์เนาะเหมือนคนท่ี 
2 มารู้ตอนออกว่าลูกอ่ะผิดปกตินะหนูก็เลยตกใจ…ท้องน้ี
หนูก็เลิกบุหร่ีไม่ได้ เราแอบดูแล้วเราค่อยถามหมอว่าลูกหนู
นำา้หนักเท่าไหร่แล้วอ่ะ คือเราไม่บอกความจริงเขาแต่เรา
เก็บไว้ในใจ…เสร็จแล้วเราก็มาหาในเน็ตว่าเราอายุครรภ์เท่า
น้ีลูกเท่าน้ีนำา้หนักโอเคไม่เกินมาตรฐานคิดอย่างน้ีลูกก็ด้ินดี
ไม่เป็นอะไรหรอกม้ัง” (P3, L681-698) 
 การตอบโจทย์ความต้องการของสตรีต้ังครรภ์
	 สตรีต้ังครรภ์ส่วนใหญ่ท่ีเข้ารับบริการฝากครรภ์ 
นอกเวลาท่ีคลินิกเอกชนเน่ืองจากรับรู้การให้บริการท่ีดี	
ประกอบด้วย	 การอธิบายและให้คำาแนะนำา	 ละเอียด	 
ให้เวลา	 คำาพูดสุภาพ	 และสามารถซักถามได้	 นอกจากน้ี
หลายคนรับรู้การได้รับการทำาอัลตราซาวน์ทุกคร้ังคือ 
การบริการท่ีดี	ทำาให้เห็นความสำาคัญของการไปฝากครรภ์	
ตัวอย่างเช่น	สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	4	อายุครรภ์	20	สัปดาห์	
อธิบายความรู้สึกต่อการให้บริการจากคลินิกเอกชนท่ี 
ฝากครรภ์ในเชิงบวก	 ประกอบด้วย	 การให้คำาแนะนำา
ละเอียด	เข้าใจง่าย	และสามารถสอบถามความสงสัยได้ใน
เร่ืองการเจาะนำา้ครำา่	สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “โรงบาลคนเยอะมันเสียเวลา เราเลือกไปท่ีแบบว่า  
ท่ีเราสะดวกดีกว่า แล้วแบบว่าดูแลท่ัวถึง คลินิกน่าจะดี
กว่า…โอโห้ อธิบายหลายรอบมาก อธิบายละเอียดมาก  
พูดให้เราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจ เราก็จะถามแล้วก็เขาก็ 
จะตอบ” (P8, L479-492)
	 นอกจากน้ี	 สตรีต้ังครรภ์อายุ	 31	 ปี	 อายุครรภ์	 19	
สัปดาห์	 รับรู้ว่าการตรวจอัตราซาวน์ช่วยทำาให้ม่ันใจใน
สุขภาพทารกในครรภ์จึงเลือกฝากครรภ์ท่ีคลินิก	เน่ืองจาก
สามารถบอกความต้องการของตนเองกับแพทย์ได้	 สตรี 
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ต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “เราใจรู้สึกดีอ่ะค่ะ เพราะว่าน้องคนแรกเคยฝากท่ี 
โรงบาล ไปถึงก็แค่จับดูแล้วก็ให้ยากลับ เราไม่ค่อยโอเค  
ก็เลยไปท่ีนู้น (คลินิก) อัลตราซาวน์ทุกคร้ังม่ันใจก็เลยไป
คลินิก” (P11, L144-148)
	 อย่างไรก็ตามสตรีต้ังครรภ์บางรายยอมรับว่าการตรวจ
คัดกรองท่ีคลินิกไม่ละเอียดเท่ากับโรงพยาบาล	 แต่การ 
รับรู้บริการท่ีดีด้านการให้บริการท่ีเป็นมิตรจึงทำาให้ 
ตัดสินใจเลือกฝากครรภ์ท่ีคลินิก	 สำาหรับสตรีต้ังครรภ์ท่ี 
รับบริการฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลเอกชนน้ันรับรู้ว่าได้ 
รับบริการท่ีละเอียด	 มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย	 และไม่ต้องรอ 
คิวนาน	 ขณะท่ีโรงพยาบาลรัฐบาลน้ันส่วนมากจะใช้สิทธิ
ประกันสังคม	 ซ่ึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์	แต่
จำานวนผู้มาใช้บริการจำานวนมาก	ต้องรอนาน	และไม่มีการ
เปิดบริการนอกเวลา	 ซ่ึงอาจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงาน	
 2.3 ความอิสระในการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพ
เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
	 สตรีต้ังครรภ์ส่วนมากฝากครรภ์นอกเวลาท่ีคลินิก
เอกชน	รวมท้ังบางแห่งของโรงพยาบาลรัฐบาล	พบว่าสตรี
ต้ังครรภ์รับรู้ความไม่เพียงพอของข้อมูลความรู้เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภ์และการดูแลส่งเสริมสุขภาพขณะ 
ต้ังครรภ์	เน่ืองจากเวลาท่ีจำากัดในการให้บริการ	มีการตรวจ
พิเศษอ่ืนๆ	 ท่ีมีความสำาคัญมากกว่าการพูดคุยเร่ืองข้อมูล
สุขภาพ	สตรีต้ังครรภ์จึงไม่ได้สอบถามข้อมูลทางสุขภาพท่ี
ตนเองกังวลหรือสงสัย	 รวมท้ังบางรายอาจกลัวการถูก
ตำาหนิจากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีปฏิบัติขณะต้ังครรภ์	
เช่น	 การสูบบุหร่ี	 การรับประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์	
เป็นต้น	 ดังน้ันเม่ือสตรีต้ังครรภ์ต้องการข้อมูลทางสุขภาพ
ขณะต้ังครรภ์จึงจะค้นหาด้วยตนเองทางส่ือออนไลน์	 และ
การซักถามจากเพ่ือนท่ีมีประสบการณ์เดียวกันท่ีทำางาน	
การแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพท่ีสตรีต้ังครรภ์จะเกิดข้ึนตาม
ความต้องการอย่างอิสระ	 อย่างไรก็ตาม	 สตรีต้ังครรภ์ 
บางรายท่ีมีประสบการณ์ใช้บริการแหล่งสุขภาพท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมรับรู้ความไม่เช่ียวชาญของผู้ให้การดูแล	 ซ่ึง 
ส่งผลให้ตัดสินใจค้นหาข้อมูลทางส่ือออนไลน์ด้วยตนเอง	
การแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการ
อย่างอิสระ	ประกอบด้วย	2	หัวข้อย่อย	ได้แก่	แหล่งข้อมูล

สุขภาพทางออนไลน์	 คือ	ทางเลือกและอิสระ	 และเพ่ือน
ร่วมงานเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพท่ีเข้าถึงและเข้าใจ		
 แหล่งข้อมูลสุขภาพทางออนไลน์คือทางเลือกและ
อิสระ 
	 สตรีต้ังครรภ์ทุกคนมีประสบการณ์การค้นหาข้อมูลท่ี
เก่ียวกับการต้ังครรภ์ผ่านส่ือออนไลน์	เกือบท้ังหมดนิยมใช้
ส่ือออนไลน์ท่ีมีท้ังภาพและเสียงหรือวิดีโอ	 รองลงมาคือ 
การค้นหาจากเว็บไซต์	 และมีจำานวนเพียงเล็กน้อยท่ีใช้ 
แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ	 การค้นหาข้อมูลในการ
ดูแลตนเองเป็นวิธีการท่ีสามารถคลายความสงสัย	 หรือ 
การลดถูกตำาหนิจากบุคลากรสุขภาพ	 นอกจากน้ี 
ส่ือออนไลน์เข้าถึงง่าย	มีอิสระในการค้นหาข้อมูลเพ่ือตอบ
สนองความต้องการของตนเอง	และค้นหาได้อย่างสะดวก	
ประเด็นท่ีค้นหา	 เช่น	 การรับประทานอาหาร	 การ
เปล่ียนแปลงในระยะต้ังครรภ์	อาการผิดปกติขณะต้ังครรภ์
และการแก้ไข	ภาวะเส่ียง/ฉุกเฉินขณะต้ังครรภ์	การเพ่ิมของ
นำา้หนักตัว	และพัฒนาการของทารกในครรภ์	โดยเร่ืองการ
รับประทานอาหารได้รับการค้นหามากท่ีสุด	ได้แก่	อาหาร
ท่ีควรรับประทาน	และควรหลีกเล่ียง	ตัวอย่างเช่น	
	 สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	2	อายุ	34	ปี	อายุครรภ์	26	สัปดาห์	
อธิบายส่ิงท่ีค้นหาผ่านส่ือออนไลน์เร่ืองอาหารบำารุงครรภ์	
อย่างไรก็ตามอาจปฏิบัติตามได้ยากเน่ืองจากไม่เข้ากับ
บริบทของสตรีต้ังครรภ์	 และแสดงความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง
เก่ียวกับการรับประทานอาหาร	เช่น	ควรลดการรับประทาน
เน้ือสัตว์ขณะต้ังครรภ์	เป็นต้น	สตรีต้ังครรภ์	กล่าวว่า	
 “ดู YouTube ว่าคนท้องจะกินอะไรบ้าง ส่วนมากเขา
ให้กินธัญพืช ผลไม้พวกเบอร์ร่ี พวกเม็ดอัลมอนด์ แต่หนู
หาไม่ได้ แล้วเขาก็ให้กินน้อยลงไอ้พวกไขมันเหรอ แต่หนู 
ไม่ค่อยกินพวกเน้ือสัตว์อยู่แล้วก็เลยดีไป” (P5, L544-558)
	 สำาหรับการหลีกเล่ียงการถูกตำาหนิจากบุคลากร
สุขภาพ	ตัวอย่างเช่น	สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	3	อายุ	32	ปี	อายุ
ครรภ์	 39	 สัปดาห์	 ดัชนีมวลกายก่อนต้ังครรภ์	 37.69	
กิโลกรัมต่อตารางเมตร	นำา้หนักข้ึนตลอดการต้ังครรภ์	19	
กิโลกรัม	 อธิบายการค้นหาข้อมูลเร่ืองการรับประทาน
อาหารเพ่ือคลายความสงสัย	 เน่ืองจากไม่กล้าถามจาก
พยาบาล	สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “…ข้อมูลท่ีได้จากโรงบาลตอนท่ีเราไปฝากท้องมันก็ได้
แค่คร่ึงนึงนะ อีกคร่ึงนึงเรามาหาในเน็ตแล้วก็น่ังอ่าน…
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พยาบาลชอบห้ามอย่ากินอันน้ีเยอะนะ อย่ากินอันน้ัน 
เยอะนะ ทำาไมอ่ะทำาไมต้องห้ามกินด้วยอ่ะ ไม่เข้าใจแต่ไม่กล้า
ถาม เราก็จะมาหาในเน็ตเอา ไม่กล้าถาม” (P3, L661-669)
	 อย่างไรก็ตาม	 สตรีต้ังครรภ์บางรายยอมรับว่าข้อมูล
จากส่ือออนไลน์บางเร่ืองทำาให้เพ่ิมความวิตกกังวลเก่ียวกับ
สุขภาพของทารกในครรภ์	สำาหรับการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือน้ันสตรีต้ังครรภ์มีหลักการเลือกท่ี
คล้ายคลึงกัน	คือ	การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีแพทย์เป็น
ผู้เขียนร่วม	 กับส่ือออนไลน์ท่ีไม่เป็นทางการจากผู้ท่ีมี
ประสบการณ์แล้วจึงนำาข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับความ
ต้องการของตนเอง	 โดยสตรีต้ังครรภ์ชอบข้อมูลจากการดู
วิดีโอคลิปมากกว่าอ่าน	
 เพ่ือนร่วมงานเป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพท่ีเข้าถึงและ
เข้าใจ   
	 สตรีต้ังครรภ์มีเครือข่ายทางสังคมท่ีจำากัด	 เน่ืองจาก
ระยะเวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับการทำางาน	 ดังน้ันเพ่ือน 
ร่วมงาน	โดยเฉพาะผู้ท่ีมีประสบการณ์เดียวกันจึงมีบทบาท
สำาคัญมากในการแลกเปล่ียนข้อมูลหรือให้คำาแนะนำาด้าน
สุขภาพขณะต้ังครรภ์	รวมท้ังสตรีต้ังครรภ์จะได้รับการย้าย
งานช่ัวคราวมาอยู่ในแผนกท่ีเหมาะสมสำาหรับสตรีต้ังครรภ์	
เพ่ือความปลอดภัยตามนโยบายของโรงงานจึงทำาให้สตรี 
ต้ังครรภ์มีความคุ้นเคยกันมากข้ึน	 เป็นโอกาสในการสร้าง
กลุ่มการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลทางสุขภาพขณะ 
ต้ังครรภ์และหลังคลอด	ตัวอย่างเช่น	สตรีต้ังครรภ์คร้ังท่ี	4	
อายุ	27	 ปี	อายุครรภ์	21	 สัปดาห์	อธิบายการรับรู้ความ
แตกต่างของข้อมูลจากเพ่ือนร่วมงาน	และบุคลากรสุขภาพ	
โดยเพ่ือนร่วมงานให้ข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย	ปฏิบัติได้	ตรงความ
ต้องการ	 และให้การสนับสนุนด้านส่ิงของหรืออาหาร	 
ในขณะท่ีการให้ข้อมูลของบุคลากรไม่ตรงตามความ
ต้องการ	 และบางคร้ังไม่สามารถปฏิบัติตามได้เน่ืองจาก 
ข้อจำากัดเร่ืองค่าใช้จ่าย	สตรีต้ังครรภ์กล่าวว่า	
 “เพ่ือนจะบอกว่าอันน้ีไม่ดี กินอันน้ีจะดี เขาเพ่ิงไปอ่าน
สาระความรู้มา ส่วนคุณหมอเขาก็จะแนะนำาให้กินน้ันกิน
นู่นน้ีใช่ไหมอ่ะแต่ว่าเราไปซ้ือหาไม่ได้ บางทีคุณหมอแนะนำา
หนูเลยอาจจะละเลยไม่สนใจ แต่ถ้าเพ่ือนคือบางทีจะซ้ือมา
แบ่งกินด้วยกันว่าอันน้ีดีนะ เขาให้เราไปลองกินก่อนอะไร
อย่างน้ีอะค่ะ” (P2, L601-608)
	 ลักษณะของข้อมูลท่ีส่ือสารระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

มักจะเป็นข้อมูลท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น	 
ความเช่ือ	 ข้อมูลจากประสบการณ์ตรง	 หรือค้นหาจาก 
ส่ือออนไลน์	 เช่น	 การหลีกเล่ียงอาหารสแลง	 อาหาร 
รับประทานอาหารบำารุงครรภ์	 การสังเกตอาหารผิดปกติ	
หรือการเตรียมคลอด	 เป็นต้น	 ซ่ึงพบว่าข้อมูลมีความ 
คลาดเคล่ือน	หรือเกิดจากความเช่ือท่ียังไม่ได้รับการยืนยัน
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์	 อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีสตรี 
ต้ังครรภ์ได้รับจากการสนทนาแลกเปล่ียนจากเพ่ือน 
ร่วมงานท่ีมีประสบการณ์เหมือนกันคือความเข้าใจ	 
ความเห็นใจ	 และให้กำาลังใจกัน	 ซ่ึงนับเป็นการสนับสนุน 
ทางอารมณ์	ซ่ึงสามารถลดความวิตกกังวลและความเครียด
ขณะต้ังครรภ์ได้	

การอภิปรายผล 
	 การวิจัยคร้ังน้ีพบว่า	 สตรีต้ังครรภ์รับรู้ประสบการณ์
การรับบริการการฝากครรภ์และการแสวงหาข้อมูลทาง
สุขภาพ	แบ่งออกเป็น	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่	การรับรู้ความ
สำาคัญของการฝากครรภ์	 การฝากครรภ์นอกเวลา	 คือ	 
ทางเลือกท่ีตอบโจทย์เง่ือนไขท่ีจำากัด	และความอิสระในการ
แสวงหาข้อมูลทางสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการ	
ประเด็นแรก	 สตรีต้ังครรภ์ส่วนใหญ่รับรู้ความสำาคัญของ 
การฝากครรภ์ท่ีมีต่อสุขภาพและความแข็งแรงต่อทารกใน
ระยะยาว	บางส่วนท่ีรับรู้พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพของ
ตนเองคิดว่าการฝากครรภ์ช่วยติดตามและประเมินภาวะ
สุขภาพของทารกในครรภ์ได้	 มีเพียงส่วนน้อยท่ีให้ความ
สำาคัญต่อสุขภาพของตนเอง	 ประเด็นท่ี	 2	 การฝากครรภ์
นอกเวลา	 คือ	ทางเลือกท่ีตอบโจทย์เง่ือนไขท่ีจำากัด	 สตรี 
ต้ังครรภ์ส่วนใหญ่รับบริการฝากท้องท่ีคลินิกเอกชนและ 
โรงพยาบาลเอกชนนอกเวลางาน	 เน่ืองจากการหยุดงาน 
มีผลต่อรางวัลหรือส่ิงตอบแทนท่ีจะได้รับเม่ือส้ินปี	 รวมท้ัง
อาจกระทบภาพลักษณ์ของการเป็นพนักงานท่ีดี	 การฝาก
ครรภ์ท่ีคลินิกสามารถร้องขอการตรวจอัลตราซาวด์ทุกคร้ัง
ของการฝากครรภ์เพ่ือติดตามภาวะสุขภาพของทารกใน
ครรภ์และช่วยลดความวิตกกังวล	และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสตรีต้ังครรภ์ด้านเวลาและความสะดวก	
ประเด็นสุดท้าย	 การแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพเพ่ือตอบ
สนองความต้องการอย่างอิสระ	ซ่ึงการฝากครรภ์นอกเวลา
น้ันจะพบว่ามีข้อจำากัดเร่ืองการได้รับข้อมูลความรู้และ 
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การอบรมการปฏิบัติตัวและการส่งเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม
ขณะต้ังครรภ์	ดังน้ันสตรีต้ังครรภ์จึงต้องพึงพาการแสวงหา
ข้อมูลทางสุขภาพด้วยตนเอง	ผ่านแหล่งข้อมูลสุขภาพทาง
ออนไลน์ท่ีมีจุดเด่นท่ีสามารถค้นหาอย่างอิสระ	และเพ่ือน
ร่วมงานท่ีมีประสบการณ์	 ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้จาก
ประสบการณ์และสนับสนุนทางด้านจิตใจอารมณ์ด้วย	
	 การฝากครรภ์นับเป็นการบริการทางด้านสุขภาพ 
ท่ีสำาคัญมากสำาหรับท้ังสตรีต้ังครรภ์และทารกในครรภ์	 
การดูแลการฝากครรภ์อย่างมึคุณภาพจะช่วยลดโอกาส 
การเกิดภาวะซีด	 ภาวะความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ์	 
การคลอดก่อนกำาหนด	และส่งเสริมผลลัพธ์ท่ีดีต่อการทารก
ในครรภ์	 เช่น	 ลดโอกาสการเกิดนำ้าหนักตัวแรกเกิดน้อย	 
เกิดก่อนกำาหนด	เป็นต้น9	อย่างไรก็ตามการศึกษาน้ีพบว่า
สตรีต้ังครรภ์มุ่งเน้นความสำาคัญของการฝากครรภ์ต่อ
สุขภาพของทารกในครรภ์เป็นส่วนใหญ่	 ดังน้ันจึงควร
สนับสนุนความสำาคัญต่อสุขภาพของสตรีต้ังครรภ์ในการ 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อน	การเตรียมตัว
คลอด	และปรับบทบาทหลังคลอด	นอกจากน้ีสตรีต้ังครรภ์
หลายรายในการศึกษาน้ีท่ีมีความเส่ียงในการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนขณะต้ังครรภ์ยังคงตัดสินใจเลือกใช้บริการฝาก
ครรภ์ของคลินิกเอกชน	เน่ืองจากหลีกเล่ียงการกระทบการ
ทำางานและค่าตอบท่ีจะได้รับ	 แม้ว่าสตรีต้ังครรภ์บางส่วน
ยอมรับว่าการฝากครรภ์ท่ีคลินิกจะมีการคัดกรองและ
เคร่ืองมือตรวจวินิจฉัยน้อยกว่าโรงพยาบาล	 แต่มีความพึง
พอใจในการใช้บริการ	สะดวก	และมีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพตนเอง	สอดคล้องกับแนวคิดการเข้าถึงบริการของ	
Penchasky	และ	Thomus21	อธิบายปัจจัยของการเข้าถึง
บริการ	ประกอบด้วย	ความเพียงพอของบริการท่ีมี	 การ 
เข้าถึงแหล่งบริการ	ความสะดวก	ความสามารถในการจ่าย
ค่าบริการ	 และการยอมรับคุณภาพบริการ	อย่างไรก็ตาม	
สตรีต้ังครรภ์ไม่ได้กล่าวถึงความสำาคัญของคุณภาพบริการ
และแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภ์	แม้ว่าองค์การ
อนามัยโลกกล่าวว่าการฝากครรภ์	คือ	ช่วงเวลาท่ีสำาคัญของ
การดูแลสุขภาพท้ังสตรีและทารกในครรภ์	 นับเป็นจุดเร่ิม
ต้นของการสร้างคุณภาพประชากรเกิดใหม่	ประกอบด้วย	
การส่งเสริมสุขภาพ	 การคัดกรอง	 การวินิจฉัย	 และการ
ป้องกันโรค9	จากการศึกษาท่ีผ่านมา	พบว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ี
ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมน้ันคำานึงเร่ืองภาระค่าใช้จ่าย

เป็นสำาคัญซ่ึงมีผลต่อการแจ้งการต้ังครรภ์ช้าอาจนำาไปสู่การ
ละเลยในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ์ได้7 

คล้ายคลึงกับผลของการศึกษาน้ีท่ีพบว่า	สตรีต้ังครรภ์มาก
ถึงร้อยละ	33.33	ฝากครรภ์ล่าช้า	นอกจากน้ีส่ิงท่ีทำาให้สตรี
ต้ังครรภ์อาจละเลยการส่งเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภ์อาจ
เน่ืองมากจากความเครียด	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 
ปณิตา	 ปรีชากรกนกกุล,	 สมพร	 วัฒนนุกูลเกียรติ	 และ 
วิลาวรรณ	 พันธ์ุพฤกษ์6	 พบว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมมีระดับความเครียดด้านสุขภาพกาย
ขณะต้ังครรภ์	 การขาดการสนับสนุนด้านสวัสดิการและ
สังคมในระดับปานกลางร้อยละ	54.5	และระดับสูงร้อยละ	
11.5	 นอกจากน้ี	 สตรีต้ังครรภ์มีภาวะเส่ียงของนำ้าหนัก 
เกินเกณฑ์ก่อนต้ังครรภ์	 และพฤติกรรมเส่ียงด้านการ 
รับประทานอาหารไม่เหมาะสม	 การศึกษาน้ีพบว่าสตรี 
ต้ังครรภ์มีภาวะอ้วนถึงร้อยละ	61.9	ซ่ึงมากกว่าการศึกษา
ท่ีผ่านมาพบว่าร้อยละ	 50	 ของแรงงานสตรีในชลบุรีมี 
นำ้าหนักเกินหรืออ้วนก่อนการต้ังครรภ์	 และมีพฤติกรรม 
การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม	สตรีต้ังครรภ์มีแนวโน้ม
ท่ีจะรับประทานอาหารมากกว่าปกติ	 เพราะคิดว่าควร 
รับประทานอาหารเพ่ิมเป็น	 2	 เท่าเพ่ือทารกในครรภ์22  
การรับประทานไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของ
สตรีต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ได้	 อย่างไรก็ตามจากผล 
การศึกษาพบว่าสตรีต้ังครรภ์สนใจและกังวลในเร่ืองการรับ
ประทานอาหารอย่างมากซ่ึงเป็นประเด็นท่ีถูกค้นหาข้อมูล
จากส่ือออนไลน์มากท่ีสุด	 นอกจากน้ีการรับรู้สิทธิในด้าน
การทำางานของสตรีต้ังครรภ์ยังจำากัดทำาให้ไม่กล้าต่อรอง
หรือเรียกร้องสิทธิในการดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ์ได้เต็มท่ี	
สอดคล้องกับการศึกษาสตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและฝากครรภ์ท่ีคลินิกจำานวน	400	คนพบว่า	
ยังขาดความรู้เร่ืองกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	 และมีการ
ทำางานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อสุขภาพการต้ังครรภ์ได้	 เช่น	
ช่ัวโมงการทำางานเกิน	40	ช่ัวโมงต่อสัปดาห์	ลักษณะงานท่ี
ต้องน่ังนานเกิน	2	ช่ัวโมง23

	 จากความเส่ียงทางด้านสุขภาพและขาดความ
ตระหนักในความเส่ียงดังกล่าว	 อาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์
ของการต้ังครรภ์ได้	 สตรีต้ังครรภ์กลุ่มน้ีควรได้รับ 
การประเมินและคัดกรองความเส่ียงด้านร่างกาย	 จิตใจ	 
การทำางาน	และการสนับสนุนทางสังคมอย่างรอบด้านจาก
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สถานพยาบาลทุกประเภท	 โดยเฉพาะคลินิกเอกชน	
ปัจจุบันการฝากครรภ์อย่างมีคุณภาพเน้นเร่ืองการมีส่งเสริม
ให้สตรีต้ังครรภ์มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างประสบการณ์เชิงบวก
ต่อการต้ังครรภ์	 ประกอบด้วยการให้สตรีต้ังครรภ์และ
ครอบครัวได้รับรู้ข้อมูลทางสุขภาพรอบด้าน	 เสริมพลังใน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	สร้างหรือแนะนำาแหล่งเคร่ือง
มือความรู้	 พร้อมท้ังมีการติดตามโดยใช้รูปแบบต่างๆ	 ท่ี
สะดวกและรวดเร็ว	 การให้บริการในหน่วยฝากครรภ์ควร
ประกอบไปด้วย	3	หลักสำาคัญ	ได้แก่	การดูแลทางคลินิก	
การให้ข้อมูลสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง	และการสนับสนุนทางด้าน
อารมณ์14	 นอกจากน้ี	 นโยบายของโรงงานควรเอ้ือให้สตรี
ต้ังครรภ์ได้รับการดูแลทางสุขภาพท่ีเหมาะสม	 เปิดโอกาส
ให้กลุ่มท่ีมีความเส่ียงได้เข้ารับบริการฝากครรภ์และ 
การตรวจคัดกรองท่ีครบถ้วนจากโรงพยาบาลเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนท้ังต่อสตรีต้ังครรภ์และทารกในครรภ์	 
รวมท้ังพิจารณาให้สามีท่ีทำางานในโรงงานเดียวกันได้มี
โอกาสช่วยเหลือภรรยาตามความเหมาะสม	
	 ผลของการรับรู้การขาดการสนับสนุนด้านข้อมูลความ
รู้จากแหล่งบริการสุขภาพ	ทำาให้มีการแสวงหาข้อมูลใน
หลายแหล่งทางสังคม	 โดยเฉพาะเพ่ือนร่วมงานและ 
ส่ือออนไลน์	 เพ่ือนร่วมงานท่ีมีประสบการณ์การต้ังครรภ์ 
ไม่เพียงแลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพ	 แต่ยังให้การสนับสนุน
ด้านส่ิงของและด้านจิตใจร่วมด้วย	 สอดคล้องกับแนวคิด
การสนับสนุนทางสังคมของ	 House24	 มีการสนับสนุน
ท้ังหมด	4	ด้าน	ได้แก่	การสนับสนุนด้านข้อมูล	ด้านส่ิงของ	
ด้านอารมณ์จิตใจ	 และด้านการประเมิน	 อย่างไรก็ตามยัง
ไม่พบด้านการประเมินและให้ข้อมูลย้อยกลับเพ่ือสร้าง
ความม่ันใจในกลุ่มน้ี	 สำาหรับการสนับสนุนจากเพ่ือนเป็น
เครือข่ายทางสังคมท่ีมีบทบาทชัดเจนท่ีสุด	เน่ืองจากเพ่ือน
เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์เหมือนกัน	 ให้ความเข้าใจ
มากกว่าบุคคลท่ีไม่มีประสบการณ์	อย่างไรก็ตามข้อมูลทาง
สุขภาพท่ีส่ือสารในกลุ่มเพ่ือนยังคงมีความคลาดเคล่ือนและ
ไม่ถูกต้องอาจส่งผลลบต่อสุขภาพขณะต้ังครรภ์ได้	บุคลากร
สุขภาพควรประเมินการรับรู้ข้อมูลและความเช่ือของสตรี
ต้ังครรภ์เพ่ิมเติม
	 นอกจากน้ี	สตรีต้ังครรภ์มีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลทาง
สุขภาพขณะต้ังครรภ์จากอินเทอร์เน็ตมากกว่าการปรึกษา
จากบุคลากรสุขภาพ	 เน่ืองจากบางคร้ังแพทย์และ 

ทีมสุขภาพ	อาจไม่มีเวลาในการตอบข้อซักถาม	ร่วมกับใน
ปัจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต	 อย่างไรก็ตามการแสวงหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตมีปัญหาในเร่ืองความถูกต้อง	และความน่าเช่ือ
ถือของข้อมูลทำาให้หญิงต้ังครรภ์เกิดความสับสน	หรือลังเล
สงสัยเก่ียวกับข้อมูลท่ีได้รับ	 ส่งผลให้เกิดความเกิดความ 
วิตกกังวล	 และอาจนำาข้อมูลไปใช้ในการดูแลสุขภาพ 
ไม่เหมาะสม25	โดยการศึกษาน้ีพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีสตรี
ต้ังครรภ์ค้นหา	ได้แก่	ด้านการรับประทานอาหาร	การเพ่ิม
ของนำา้หนัก	พัฒนาการของทารกในครรภ์	การเปล่ียนแปลง
ร่างกายในระยะต้ังครรภ์	 ปัญหาและวิธีการจัดการปัญหา
เบ้ืองต้น	 ดังน้ันบุคลากรสุขภาพควรให้ข้อมูลสุขภาพ 
อย่างครอบคลุม	 ตลอดจนแนะนำาแหล่งข้อมูลออนไลน์ท่ี 
น่าเช่ือถือ	หรือสร้างส่ือออนไลน์ท่ีเข้าใจง่ายให้สตรีต้ังครรภ์
ได้ศึกษา	และเปิดช่องทางการปรึกษาโดยตรงกับบุคลากร
สุขภาพผ่านระบบออนไลน์เพ่ือย่ืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลเป็นการสนับสนุนด้านการประเมินย้อนกลับ	 
เพ่ือยืนยันให้สตรีต้ังครรภ์เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องมากข้ึน	 และเพ่ิมการสนับสนุนด้านอารมณ์จิตใจ	 
ลดการตำาหนิ	เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง	
ควรประเมินและคัดกรองความเส่ียงจากการทำางานร่วม
ด้วย	และจัดการอบรมความรู้การปฏิบัติตัวในขณะต้ังครรภ์
ให้ครอบคลุมความต้องการของสตรีต้ังครรภ์	 ตลอดจน 
จัดอบรมบุคลากรสุขภาพประจำาโรงงานนให้มีความรู้ 
เบ้ืองต้นในการประเมินและส่งต่อสตรีต้ังครรภ์ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ	 สร้างส่ือความรู้และมุมการเรียนรู้เร่ือง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภ์ท่ีถูกต้องและ 
เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรม			

สรุปและข้อเสนอแนะ 
	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่น้ันมีประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์	 และการ
แสวงหาข้อมูลทางสุขภาพขณะต้ังครรภ์ท่ีมีความสอดคล้อง
กับบริบทการทำางาน	ประกอบด้วย	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่	
รับรู้ความสำาคัญของการฝากครรภ์	การฝากครรภ์นอกเวลา
คือทางเลือกท่ีตอบโจทย์เง่ือนไขท่ีจำากัด	 และความอิสระ 
ในการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ	สตรีต้ังครรภ์ส่วนใหญ่เข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน
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อายุครรภ์	12	สัปดาห์	และส่วนใหญ่รับบริการฝากครรภ์ท่ี
คลินิกเอกชนนอกเวลาด้วยความจำาเป็นด้านการทำางาน	
การได้รับบริการตรวจพิเศษตามการร้องขอ	และตอบสนอง
ด้านความสะดวกและรวดเร็ว	 ในขณะท่ีการฝากครรภ์มี 
ข้อจำากัดด้านการได้รับข้อมูลสุขภาพทำาให้สตรีต้ังครรภ์
แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลท่ีอิสระทางออนไลน์	 และ
ประสบการณ์จากเพ่ือนร่วมงาน	อย่างไรก็ตามคุณภาพและ
ความถูกต้องของข้อมูลสุขภาพควรเป็นส่ิงท่ีบุคลากรทาง
สุขภาพจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญ	ดังน้ันการวิจัยคร้ังต่อไป
อาจศึกษาประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์ในบริบท
โรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาลอย่างใดอย่างหน่ึง	 
ซ่ึงลักษณะของโรงพยาบาลแต่ละประเภทจะมีจุดเน้น 
ของบริการสุขภาพท่ีแตกต่างกัน	นอกจากน้ีสามารถพัฒนา
โปรแกรมความรู้เพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพขณะต้ังครรภ์
และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนผ่านส่ือออนไลน์	 
โดยเปิดช่องทางการให้คำาปรึกษาท่ีสะดวกและเข้าถึงง่าย	
รวมท้ังประสานการพัฒนาการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม 
สุขภาพขณะต้ังครรภ์ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป		
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