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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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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์:	 เพื่อศึกษาประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์	 และการแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพของสตรี 

ตั้งครรภ์ที่ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 สตรีตั้งครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทราและสระบุรี	 

ได้รับการคัดเข้าตามเกณฑ์แบบเฉพาะเจาะจงจำานวน	 21	 คน	 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 เครื่องมือที่ใช้ 

ประกอบดว้ย	แบบสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคล	แนวการสมัภาษณเ์ชงิลึก	และแบบบนัทกึภาคสนาม	ขอ้มลูสว่นบคุคล

วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และข้อมูลประสบการณ์ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

 ผลการวิจัย:	 ผลการศึกษาพบว่าสตรีตั้งครรภ์ท่ีทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีประสบการณ์การ 

รับบริการฝากครรภ์และการแสวงหาข้อมูลสุขภาพแบ่งออกเป็น	 3	 ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 รับรู้ความสำาคัญของการ 

ฝากครรภ์	 การฝากครรภ์นอกเวลา	 คือ	 ทางเลือกที่ตอบโจทย์เงื่อนไขที่จำากัด	 และความอิสระในการแสวงหาข้อมูล

ทางสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	การมีข้อจำากัดด้านการทำางานอาจส่งผลต่อประสบการณ์การรับบริการฝากครรภ์	และ

การแสวงหาข้อมูลทางสุขภาพขณะตั้งครรภ์	 บุคลากรทางสุขภาพควรส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ 

โดยคำานงึบริบทดา้นการทำางาน	และสนบัสนนุทางสงัคมทกุดา้นทัง้ขอ้มลูความรู	้อารมณจ์ติใจ	สิง่ของ	และการประเมนิ	

เพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ได้รับการบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติ	
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