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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะแรกเกิดของทารกในประเทศไทย เป็นการศึกษาข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยมา
ท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กและแบบสัมภาษณ์พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตกับเด็ก ในเด็กอายุ 8 เดือน 16 วัน - 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย จ านวน 9,986 คน เก็บ
ข้อมูลเดือนเมษายน 57-มกราคม 58 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก    

ผลการศึกษา พบว่า แม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-35 ปี (70.1%) ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุ
ครรภ์ 12 สัปดาห์ร้อยละ 60 ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งร้อยละ 49.7 โดยใช้บริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลชุมชน 
(29.8%) ส่วนใหญ่คลอดครบก าหนด (88.9%) ด้วยวิธีคลอดปกติ (67.0%) ขณะตั้งครรภ์พบแม่มีโรคประจ าตัว 
(9%) มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ (4.8%) และติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ (0.8%) โดยขณะตั้งครรภ์ได้รับยาบ ารุง
ร้อยละ 70.1 และแม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 1.7 เมื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะแรกเกิดของทารก พบว่า การคลอด โรคประจ าตัวและ
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารก* อายุเมื่อตั้งครรภ์ของแม่มีความสัมพันธ์
กับน้ าหนักแรกเกิดและโรคประจ าตัวของเด็ก* สถานบริการที่ฝากครรภ์และการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์มี
ความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของเด็ก* การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ วิธีการ
คลอดและการได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลัง
คลอดและโรคประจ าตัวของทารก* การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามมีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดและ
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด* และการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับ
น้ าหนักแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารก* (*=p<0.05)  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นประโยคที่กล่าวถึงเด็ก ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของ
ประเทศเพราะเด็กเป็นก าลังส าคัญท่ีต้องเติบโตเป็นผู้ท าหน้าที่พัฒนาประเทศชาติและบริหารบ้านเมืองต่อไปใน
อนาคต1 แต่เมื่อพิจารณาคุณภาพของเด็กไทยในปัจจุบัน พบว่า มีเหตุปัจจัยและกิจกรรมแวดล้อมหลายประการที่
ส่งผลให้คุณภาพเด็กจ านวนหนึ่งลดลงหรือถูกท าลายไปอย่างน่าเสียดาย เช่น เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ในชนบท
และครอบครัวที่มีฐานะยากจนพบเป็นเด็กที่มีภาวะโภชนาการไม่ถูกต้อง ขาดสารอาหารที่จ าเป็นต่อพัฒนาการ
ของร่างกายและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยอยู่ถึงร้อยละ 3 ท าให้เด็กมีร่างกายและสมองพัฒนาได้ช้ากว่าวัย2 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า สุขภาพของเด็กเป็นผลกระทบโดยตรงจากสุขภาพของมารดาขณะตั้งครรภ์และโรคทาง
พันธุกรรมหลายโรค มีรายงานว่าผู้ป่วยโรคธาลัธซีเมียมีแนวโน้มสูงขึ้นมีเด็กและผู้ป่วยด้วยโรคนี้ถึงร้อยละ 33.63 
โรคฮีโมพีเลีย โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ก็ยังมีเด็กเป็นโรคนี้อยู่อีกมากถึงร้อยละ 5 จึงเป็นปัญหาสุขภาพที่ต้อง
ได้รับความเอาใจใส่ดูแลและแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพดีและเป็นก าลังของชาติที่สมบูรณ์ต่อไป รวมทั้ง
การให้ความรู้แก่มารดาขณะตั้งครรภ์ให้ระวังสุขภาพของตนเองและสุขภาพของลูกในครรภ์พร้อมกันเพ่ือให้
สุขภาพทั้งของมารดาและทารกพัฒนาไปอย่างสมบูรณ์พร้อมกันทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคุณภาพของ
เด็กและเยาวชนเกิดข้ึนได้จากการเห็นความส าคัญของเด็กโดยให้ความส าคัญอย่างจริงจังตั้งแต่การตั้งครรภ์ของแม่
และการดูแลครรภ์ที่ถูกต้อง5      

การดูแลครรภ์ที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ถือเป็นการใส่ใจดูแลสุขภาพของแม่ท้องในช่วงตั้งครรภ์ ที่บ่ง
บอกถึงความก้าวหน้าของการตั้งครรภ์ พัฒนาการที่ดีของลูกในครรภ์ รวมไปถึงสุขภาพที่ดีของแม่และลูกนับตั้งแต่
ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด6  และเพ่ือให้การตั้งครรภ์ด าเนินไปอย่างมีพัฒนาการที่ดีแม่ตั้งครรภ์ควรใส่ใจดูแลตัวเอง
ในเรื่องหลัก ๆ ดังนี้คือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนที่เพียงพอ การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์ และที่ขาดไม่ได้คือการใส่ใจกับการฝากครรภ์ เพราะจะได้รับการตรวจร่างกาย
และค าแนะน าในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง การติดตามการเจริญเติบโตและความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็กใน
ครรภ์ และเพ่ือให้เด็กคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัย7  
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นอกจากการใส่ใจกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์และการได้รับการฝากครรภ์ ยังพบว่าอายุของแม่
ขณะตั้งครรภ์ การได้รับยาบ ารุงครรภ์ การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์  โรคประจ าตัว ภาวะแทรกซ้อนและ การ
ติดเชื้อของแม่ขณะตั้งครรภ์ก็มีผลต่อภาวะแรกเกิดของทารกอันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อไป เช่น แม่ท่ีมีอายุ
น้อยกว่า 18 ปี และยังไม่เคยมีบุตรมีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกท่ีมีน้ าหนักตัวน้อย8  การได้รับยาบ ารุงขณะ
ตั้งครรภ์โดยเฉพาะไอโอดีนที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทถ้าระหว่างตั้งครรภ์แม่ไม่ได้รับ
หรือได้รับไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ทารกมีสติปัญญาลดลงก่อให้เกิดภาวะสมองพิการและหูหนวกได้9 จากการวิจัย
พบว่าเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่ขาดไอโอดีนจะมีระดับสติปัญญาต่ ากว่าเด็กท่ีไม่ขาดสารไอโอดีน 6.9-10.2 จุด10  
และจากการส ารวจสถานการณ์ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2552 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน ร้อยละ 
52.511     
 ส่วนพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์กับการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ พบว่า จะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อทารกในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติบริเวณใบหน้า แขน ขา และการเจริญเติบโต  รวมทั้งปัญหา
ทางด้านพฤติกรรมและความสามารถทางสติปัญญา ซึ่งการศึกษาในต่างประเทศพบว่าจะเกิดกลุ่มอาการผิดปกติ
ของทารกในครรภ์ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์ทั่วโลก ประมาณ 9 รายต่อทารก
แรกเกิด 1,000 คน12 และระหว่างตั้งครรภ์แม่มีโรคประจ าตัว ได้รับเชื้อหรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ 
เช่น เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น ย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ทารกท่ีอยู่ในครรภ์ เช่น การคลอดก่อนก าหนด ภาวะน้ าหนักตัวมากหรือน้อยกว่าปกติ  และการขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิด เป็นต้น ซึ่งการติดเชื้อของทารกในช่วงปริก าเนิดที่ส าคัญ ได้แก่ เอช ไอ วี หัดเยอรมัน เชื้อสุกใส 
Cytomegalovirus (CMV) และ Toxoplasmosis     เป็นต้น ซึ่งเชื้อบางชนิดก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบประสาท
และก่อให้เกิดความพิการต่อทารกได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้พบว่าการฝากครรภ์ ภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อและพฤติกรรมของแม่
ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ต่อภาวะแรกเกิดของทารก สามารถท าให้ทารกมีน้ าหนักแรกเกิดน้อย  คลอดก่อน
ก าหนด  ขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  และมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดซึ่งสิ่งดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของเด็กตามมา โดยเฉพาะในทารกที่คลอดก่อนก าหนดหรือมีน้ าหนักแรกเกิดน้อย13,14,15,16,17  จึงท า
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีผลต่อภาวะแรกเกิดของทารก เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือท าให้เด็กไทยเป็นทรัพยากรที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต      

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 
2. เพ่ือศึกษาการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกใน
ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์
ของแม่ในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในประเทศไทย โดยก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1. ประเด็นการวิจัย ประกอบด้วย 
1.1 การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ ได้แก่ อายุแม่ขณะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด 

โรคประจ าตัว ภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ และการดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ 

1.2 ภาวะแรกเกิดของทารก ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด 
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด และโรคประจ าตัว 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไทย พ.ศ. 255718 (Secondary Data) มาท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะ
ตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แบบ

การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 

 อายุขณะตั้งครรภ ์

 การฝากครรภ ์
- สถานท่ีฝากครรภ ์
- ฝากครรภ์เร็ว 
- ฝากครรภ์ครบ 

 การคลอด 
- อายุครรภเ์มื่อคลอด   
- วิธีการคลอด 

 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ ์

 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ ์

 การติดเชื้อขณะตั้งครรภ ์

 การไดร้ับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ ์

 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ์

ภาวะแรกเกิดของทารก 

 น้ าหนักแรกเกิด 

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกดิ 

 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 

 โรคประจ าตัว 
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สัมภาษณ์พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็ก ในเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 
เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

 อายุขณะตั้งครรภ์  หมายถึง  อายุครรภ์ของแม่ขณะเริ่มตั้งครรภ์นั้น ๆ แบ่งเป็น อายุต่ ากว่า 20 ปี  
20-35 ปี และ มากกว่า 35 ขึ้นไป 

 การฝากครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์รับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทั้งในและนอก
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข  ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ คือ ครั้งที่ 1 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 1-12 สัปดาห์ ครั้งที่ 2 
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ครั้งที่ 3 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ ครั้งที่ 4 ฝากครรภ์เมื่อ
อายุครรภ์ 30-34 สัปดาห์ และครั้งที่ 5 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป 

 การคลอด หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาเจริญเติบโตภายนอกร่างกายโดย
วิธีธรรมชาติหรือวิธีผ่าคลอด แบ่งเป็นคลอดก่อนก าหนด ครบก าหนดและเกินก าหนด 

 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์  หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ของแม่ ที่เป็นตั้งแต่ก่อน
ตั้งครรภ์ 

 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  หมายถึง ภาวะและอาการต่างๆ ที่พบร่วมกับการตั้งครรภ์ และมี
ผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจของแม่ตั้งครรภ์และหรือทารก โดยภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นภาวะที่พบ
เป็นปกติที่ไม่มีอันตรายไปจนถึงภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

 การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อหรือต่อพิษของ
เชื้อโรคขณะตั้งครรภ์ ซึ่งการติดเชื้ออาจส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ 

 การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ หมายถึง การได้รับยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ ที่มี
ความจ าต่อการตั้งครรภ์ โดยมีส่วนผสมของธาตุเหล็กและไอโอดีนเป็นหลัก 

 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ หมายถึง การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ 
เบียร์ เหล้า ขณะตั้งครรภ์ 

 น้ าหนักแรกเกิด  หมายถึง น้ าหนักของทารกเม่ือแรกเกิด แบ่งเป็น น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  และ
น้ าหนัก 2,500 กรัมข้ึนไป 

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  หมายถึง การประเมินสภาพทารกแรกเกิด โดยการให้คะแนน APGAR  
ด้วยการสังเกต สีผิวของเด็ก ชีพจร หรือ อัตราการเต้นของหัวใจ ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น การ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ  หรือความตึงตัวของกล้ามเนื้อและการหายใจของทารกที่ 1 และ 5 นาที         หลังคลอด  โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง (APGAR Score 0-3)  ภาวะขาดออกซิเจน (APGAR Score 
4-7)  และภาวะปกติ (APGAR Score  ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป)19 

 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด หมายถึง ผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการคลอด 
 โรคประจ าตัว หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ของทารกท่ีเป็นมาตั้งแต่แรกเกิด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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ข้อจ ากัดการวิจัย 
เป็นการศึกษาข้อมูลจาก Secondary Data โดยข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลเด็กที่ให้เก่ียวกับแม่และทารก

อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง และข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กไม่สมบูรณ์  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ในปัจจุบัน เพ่ือน ามาวางแนวทางในการ
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กที่เหมาะสมต่อไป 

2. หญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์และคนในครอบครัว ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์  

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญช่วยผลักดัน สนับสนุนและ
ส่งเสริมการฝากครรภ์และการให้บริการต่างๆ ในงานอนามัยแม่และเด็ก 
วิธีการศึกษาผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้     
 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็ก 
และเด็กที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน อาศัยในประเทศไทย 

2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 2.1 กลุ่ม พ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 

16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 2.2 กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยมีสัญชาติไทยและ ได้รับ

การยินยอมจาก พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กในการให้ข้อมูลและประเมินพัฒนาการ 
 การค านวณขนาดตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนระดับประเทศและเขตสุขภาพ ด้วยความเชื่อมั่น 

95% และความผิดพลาดสูงสุดในการประมาณค่าความชุกของสงสัยพัฒนาการล่าช้าไม่เกินร้อยละ 2.8 ของความ
ชุกดังกล่าว  โดยใช้สูตรดังนี้  

                           

                                                  𝑛 =  
𝑍𝛼

2

2𝑃(1−P)

𝑑2          
  

                                                
                                                        = 9,780 ราย/12 เขตสุขภาพ 
                                                        = 815 ราย/เขตสุขภาพ 
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เมื่อ          alpha = ระดับนัยส าคัญ (0.05) 
       Z (alpha/2) = Standard  normal  (-1.95996) 
              P = สัดส่วนของเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
   (ในการประมาณค่า ปี 2550 ส ารวจโดยกรมอนามัย (0.33) 
 d = ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมรับให้เกิดข้ึนจากการศึกษาครัง้นี้ = 2.8% 
 
  การสุ่มตัวอย่าง   ใช้แบบ Three-stage Cluster Sampling โดยมีเขตสุขภาพเป็นชั้นภูมิ และมี

จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพเป็นหน่วยตัวอย่างข้ันที่หนึ่ง เขตแจงนับ/ต าบล (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วย
ตัวอย่างขั้นที่สอง และเด็กอายุ 0-5 ปี เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม 

  หน่วยตัวอย่างข้ันที่ 1 : ศูนย์อนามัยในความรับผิดชอบของกรมอนามัยในแต่ละเขตสุขภาพ ท า
การเลือกจังหวัดตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบได้จังหวัดตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 31 จังหวัด ดังนี้ 

-  เขตสุขภาพที่ 2, 3, 7, 9 และ 10 เลือกจังหวัดตัวอย่าง จ านวน 2 จังหวัด 
-  เขตสุขภาพที่ 1, 4, 5, 6, 8, 11 และ 12 เลือกจังหวัดตัวอย่าง จ านวน 3 จังหวัด 

            หน่วยตัวอย่างข้ัน 2 : ในแต่ละจังหวัดตัวอย่าง ท าการเลือกต าบลตัวอย่าง (EA) ด้วยวิธกีารสุ่ม
แบบมีระบบตามขนาดตัวอย่างที่ก าหนด  โดยก าหนดจ านวนต าบลตัวอย่าง ในแต่ละศูนย์อนามัย จ านวน 40 
ต าบล ดังนั้น ได้จ านวนต าบลตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศ 480 ต าบล 

หน่วยตัวอย่างข้ัน 3 : ในแต่ละต าบลตัวอย่างคัดเลือกเด็กที่มีอายุ 8 เดือน 16 วัน – 5 ปี 11 
เดือน 29 วัน อย่างน้อย 20 คน โดยข้อมูลที่เก็บรวมรวมสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ทั้ง 12 เขตสุขภาพ 
รวมทั้งสิ้น 9,986 ราย  ซึ่งมากกว่าจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 206 ราย ดังนี้ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เป็นสมุดที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้บันทึกสุขภาพแม่ตั้งแต่มารับ

บริการฝากครรภ์ และใช้บันทึกประวัติของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งสถานบริการของรัฐและเอกชนต้องให้หญิง
ตั้งครรภ์เก็บรักษาไว้และน ามาทุกครั้งที่มารับบริการ ภายในเล่มต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแม่และเด็ก ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลแม่ : ประวัติสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์และครอบครัว ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติ
เจ็บป่วย การได้รับยาระหว่างตั้งครรภ์ ประวัติการคลอด  

1.2 ข้อมูลเด็ก : บันทึกการคลอด ข้อมูลทารกแรกเกิด ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจน
เมื่อแรกเกิด 

2. แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น ตามข้ันตอนดังนี้ 
2.1 ผู้วิจัยศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลและมี

ความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กในประเทศและต่างประเทศ 
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2.2 คัดเลือกตัวแปรที่มีผลและมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กและน ามาจัดกลุ่ม ดังนี้ ปัจจัย
ด้านแม่ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของพ่อ แม่ ประวัติการฝากครรภ์ การคลอด การได้รับยาขณะตั้งครรภ์ การติดเชื้อ โรค
ประจ าตัวและการเจ็บป่วยของแม่ขณะตั้งครรภ์ พฤติกรรมเสี่ยงขณะตั้งครรภ์  ปัจจัยแวดล้อม  ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ดูแลเด็ก รายได้ครอบครัว ลักษณะครอบครัว กิจกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยด้านเด็ก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
เด็ก ประวัติการคลอด การติดเชื้อ โรคประจ าตัว และการเจ็บป่วยของเด็ก ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ภาวะ
โภชนาการ  

2.3 เมื่อสร้างแบบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก จ านวน 3 ท่าน 
คือ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชรา เรืองดารกานนท์  (คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล)  
นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ (กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก         ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย) 
และนางจินตนา พัฒนพงศ์ธร (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ในด้านความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความครอบคลุม ครบถ้วน และความ
เหมาะสมของเนื้อหาข้อค าถาม-ค าตอบ 

2.4 น าผลการพิจารณา ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มประเด็นเนื้อหาให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้นในแต่ละกลุ่มปัจจัย  ปรับข้อค าถาม-
ค าตอบ ให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการตอบและเก็บข้อมูล ปรับรูปแบบของแบบสัมภาษณ์ให้
กระชับและน่าใช้ 

2.5 น าแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กท่ีผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุ่ม พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง5 ปี 11 เดือน 29 วัน จ านวน 30 ตัวอย่าง พร้อม
ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 
ชลบุรี น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ยิ่งขึ้น  

2.6 ชี้แจงและท าความเข้าใจทีมวิจัยของศูนย์อนามัยทั้ง 12 ศูนย์เขตให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา ข้อมูลที่ต้องการจากแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก  ข้อค าถามแนวทางการถามค าถาม  เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันและได้มาตรฐานในการได้มาของข้อมูลมากที่สุด 
 การเก็บและรวบรวมข้อมูล หลังจากที่ผู้วิจัยได้สร้างและเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินพัฒนาการเด็ก  แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก  เรียบร้อยแล้วจึงด าเนินการเก็บ
และรวบรวมตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ  
1.1 ประสานคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย เพื่อเสนอความเห็นชอบและพิจารณา

จริยธรรมการวิจัย การวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย ตามรหัสโครงการวิจัย
ที่ 047 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 
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1.2 ประชุมทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง จ านวน 4 ครั้ง เพื่อ
ร่วมพิจารณาโครงร่างการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ปรับมาตรฐานทีมวิจัยก่อนการเก็บข้อมูล  และ
วางแผนการด าเนินงานร่วมกัน รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กับศูนย์อนามัยที่ 3  ท าหน้าที่เป็นผู้
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ 

1.3 แต่ละศูนย์อนามัยเตรียมทีมเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
- ทีมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค านวณอายุเด็ก ที่ผ่านการปฏิบัติและฝึกทักษะ ความช านาญใน

การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การลงบันทึก และค านวณอายุเด็กในวันที่เก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
- ทีมสัมภาษณ์ ที่ผ่านการทดลองใช้แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กและสัมภาษณ์พ่อ แม่หรือ

ผู้ดูแลเด็กมาก่อน รวมทั้งมีความรู้ ศึกษารายละเอียดและความช านาญ   ในการหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

   1.4 ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดท าโปรแกรมส าหรับบันทึกข้อมูล พร้อมคู่มือการลงรหัสแต่ละตัวแปร 
เพ่ือให้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลและรหัสเดียวกันทั้ง 12 ศูนย์อนามัย   

2. การเก็บข้อมูล 
    2.1 ด าเนินการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนเมษายน 2557 – มกราคม 2558 ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 - คัดกรองเด็กโดยต้องเป็นเด็กท่ีมีสัญชาติไทย ไม่มีความพิการหรือภาวะทางสมองมีผลต่อ

พัฒนาการ เช่น Down syndrome, Cerebral Palsy, Autistic ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ ไม่มีประวัติได้รับยา
กันชัก และไม่มีโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อพัฒนาการ 

 - ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค านวณอายุเด็กจริงในวันนั้น ๆ ต้องเป็นเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 8 เดือน 16 
วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
  - สัมภาษณ์ พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็ก ด้วยแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กพร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จาก
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

    2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละชุดหลังเสร็จสิ้นการ
สัมภาษณ์ทันที หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนให้สัมภาษณ์ซ้ าอีกครั้ง 
  2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินทุกชุดโดยหัวหน้าทีมเก็บข้อมูล และสุ่มตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยผู้วิจัยอีกครั้ง   

3 การรวบรวมข้อมูล  เมื่อแต่ละศูนย์อนามัยบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล จากนั้นส่งข้อมูลให้ศูนย์อนามัยที่ 3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นระดับประเทศ และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์ต่อไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)  เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเอง
ขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก ที่ความเชื่อมั่น 95%   
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ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป  เด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 9,986 ราย พบว่า เป็นเด็กหญิง (51.5%) มากกว่าเด็กชาย

เล็กน้อย มีน้ าหนักแรกคลอดส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2,500-3,999 กรัม (88.5%) ต่ ากว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.5 
และมีน้ าหนักแรกคลอดตั้งแต่ 4,000 กรัมข้ึนไปร้อยละ 2 เด็กส่วนใหญ่มีภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 
นาที เป็นปกต ิ(97.5% และ 99.3%) และพบเด็กมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 2.1 
และ 0.5 ตามล าดับ และขาดออกซิเจนรนุแรงเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาท ีร้อยละ 0.4 และ 0.2 เด็กส่วนใหญ่ไม่
มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด (81.8%) แต่ก็พบว่ามีเด็กเพียงร้อยละ 18.2 ที่มภีาวะแทรกซ้อนหลังคลอด คือมี
ภาวะตัวเหลืองต้องส่องไฟ (15.9%) ได้รับออกซิเจน (2.5%) และใส่ท่อช่วยหายใจ (0.5%)  และเด็กส่วนใหญ่ไม่มี
โรคประจ าตัว (95.1%) มีเพียงร้อยละ 4.9 ทีม่ีโรคประจ าตัว โดยพบเป็นหอบหืดและ G6PD ร้อยละ 2.1 และ 1.1 
ตามล าดับ ซึ่งเด็กท่ีศึกษาจะพบว่ามีแม่ พ่อ หรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติของแม่ พบว่า แม่มีอายุเฉลี่ยที่ 29 ปี อายุมากทีสุ่ด 53 ปี และแม่อายุน้อยที่สุด 13 ปี แม่ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี (23.9%) รองลงมาช่วงอายุ 20-24 ปี (23.4%) และมีแม่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ถึงร้อย
ละ 5.9  แม่ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือปวช (58%) รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษาและปริญญา
ตรี (21%, 11%)  แม่มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด (37.7%) รองลงมาเป็นแม่บ้าน เกษตรกรรมและค้าขาย (25.8%, 
18.4%, 10.1%) มีเพียงร้อยละ 4.0 ที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

คุณสมบัติของพ่อ พบว่า อยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปีมากที่สุด (25.6%) รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-29 ปี ร้อย
ละ 21.0 พ่อส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือ ปวช. (53.3%) รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา
และอนุปริญญา ร้อยละ 27.1 และ 9.8 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (53.8%) รองลงมาเป็น
เกษตรกรรม (21.6%) มีอาชีพค้าขายและรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจพอ ๆ กันคือร้อยละ 6.6 และ 6.2   

คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็ก พบว่า ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นแม่ (62.0%) รองลงมาเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย 
(31.6%) มีอายุเฉลี่ย 38 ปี อายุมากที่สุด 89 ปี อายุน้อยท่ีสุด 12 ปี ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 25-29 ปี (15.2%)   
ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและระดบัมัธยมหรือ ปวช. พอ ๆ กัน (43.1%, 42.3%) 
และส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานหรือเป็นแม่บ้านร้อยละ 37.3 รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ร้อยละ 29.0 
และ 18.7 

สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ พบว่า ขณะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่แม่มีอายุอยู่ในช่วง 20-35 ปี 
(70.1%) มีแม่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปีและมากกว่า 35 ปี ร้อยละ 20 และ 9.9 ตามล าดับ มีแม่เพียงร้อยละ 
60 ทีฝ่ากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์เพียง ร้อยละ 49.7 
โดยส่วนใหญ่ใช้บริการฝากครรภ์ที่เป็นโรงพยาบาลชุมชน (29.8%) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (25%) 
รองลงมาฝากครรภ์ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 22.1 และ
ร้อยละ 20.2 ตามล าดับ แม่ส่วนใหญ่คลอดครบก าหนด (88.9%) ด้วยวิธีคลอดปกติ (67.0%) มีเพียงร้อยละ 33 ที่
คลอดผิดปกติด้วยวิธีผ่าคลอด (29.2%) ใช้เครื่องดดูสุญญากาศ (3.2%) และใช้คีมท าคลอด (0.6%) ขณะตั้งครรภ์
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พบแม่มีโรคประจ าตัวเพียงร้อยละ 9.0 โรคประจ าตัวที่พบ คือ ธาลัสซีเมีย (1.9%) ภาวะโลหิตจาง (1.7%) ภูมิแพ้ 
(1.7%) และความดันโลหิตสูง (1.4%) ขณะตั้งครรภ์พบว่ามีแม่ส่วนน้อย (4.8%) ทีม่ีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์
ทีเ่ป็นความดันโลหิตสูง (2.3%) และเบาหวาน (1.4%)  มีแม่ติดเชื้อขณะตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 0.8 ทีต่ิดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี (0.3%) และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (0.2%) ส่วนการติดเชื้อด้วยโรคทางเพศสัมพันธ์ (0.1%) เอช ไอ 
วี (0.1%) และเชื้อไวรัส (เริม สุกใส) (0.1%) มีจ านวนน้อย มีแม่ส่วนใหญ่ได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ (70.1%) 
และทานยาบ ารุงทุกวันถึงร้อยละ 59.6 ทานยาบ ารุงเพียงบางวันร้อยละ 10.5 โดยขณะตั้งครรภ์มีแม่ที่ดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพียงร้อยละ 1.7 โดยดื่ม 1-2 ครั้งระหว่างตั้งครรภ์ (0.7%) 

ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก พบว่า อายุเมื่อ
ตั้งครรภ์ของแม่มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาที และโรคประจ าตัวของเด็ก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) สถานบริการที่ฝากครรภ์และการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) การฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาที (p=0.010) ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรค
ประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์มี
ความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) 
วิธีการคลอดและการได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที 
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) การดื่มเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรค
ประจ าตัวของเด็กทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) และการคลอด โรคประจ าตัวของแม่และ
ภาวะแทรกซ้อนของแม่ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกทั้ง 4 ด้าน คือ น้ าหนักแรกเกิด 
ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) ดังสรุปเป็นภาพรวมดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะแรกเกิดของทารก (p-value) 

 ภาวะแรกเกิดของทารก 
การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ น้ าหนัก 

แรกเกิด 
ภาวะออกซิเจนเม่ือแรกเกิด ภาวะแทรก 

ซ้อนหลังคลอด 
โรค 

ประจ าตัว  1 นาท ี 5 นาท ี

1. อายุเมื่อตั้งครรภ์ 0.000 0.000 0.381 0.764 0.000 
2. สถานบริการที่ไปฝากครรภ์ 0.561 0.965 0.149 0.000 0.000 
3. การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 0.172 0.345 0.010 0.000 0.004 
4. การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง 0.000 0.228 0.380 0.000 0.194 
5. การคลอด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
6. วิธีการคลอด 0.262 0.000 0.011 0.000 0.000 
7. โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
8. ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
9. การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ 0.346 0.911 0.506 0.013 0.025 
10. การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ 0.267 0.002 0.000 0.000 0.000 
11. การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 0.006 0.198 0.963 0.000 0.000 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาที่ได้ท าให้ทราบว่าการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรก
เกิดของทารกท้ัง 4 ด้าน (น้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โรคประจ าตัว) 
คือ การคลอด การมีโรคประจ าตัวและภาวะแทรกซ้อนของแม่ขณะตั้งครรภ์ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้ตั้งครรภ์เมื่อ
พร้อมและได้รับการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์และฝากครรภ์ให้ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนและการเกิดอุบัติการณ์ต่าง ๆ จากโรคประจ าตัวของแม่เอง รวมทั้งการได้รับยาบ ารุงตั้งแต่
เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมให้ภาวะแรกเกิดของทารกมีคุณภาพ จึงมีข้อเสนอแนะในแต่ละภาคส่วนดังนี้ 
 ระดับกระทรวง :  

1. กระทรวงสาธารณสุขควรท าข้อตกลงกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือวางมาตรการให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้เด็กลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

2. ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ครบ (การฝาก
ครรภ์คุณภาพ) 
  ระดับเขตสุขภาพ :  

1. ก าหนดมาตรการติดตาม เฝ้าระวังและสะท้อนปัญหาที่เป็นความเสี่ยงของอนามัยแม่และเด็ก
ระดับเขต 



17 

 

2. วางมาตรการ แนวทางการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็กร่วมกับคณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต 

ระดับจังหวัด :  
1. ขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กร่วมกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) 

ระดับจังหวัด 
2. สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนผ่านโครงการต าบลนมแม่ โดยเน้นการด าเนินงานอนามัยแม่

และเด็กในเรื่องการฝากครรภ์คุณภาพ 
ระดับสถานบริการ  
1. สร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และฝากครรภ์ครบตาม

เกณฑ์ รวมถึงเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์ 
2. ก าหนดมาตรฐานการฝากครรภ์ในสถานบริการทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการให้

ความรู้และการรับประทานยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ 
3. เฝ้าระวังคุณภาพและระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การฝากครรภ์และการคลอดที่มี

คุณภาพ 
ระดับชุมชนและบุคคล 
1. สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ของการดูแลแม่และเด็ก 
2. พัฒนาศักยภาพแกนน า อสม. เพ่ือค้นหา ติดตามหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้ได้รับการฝากครรภ์

คุณภาพ/ฝากครรภ์เร็ว 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นประโยคที่กล่าวถึงเด็ก ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของ
ประเทศเพราะเด็กเป็นก าลังส าคัญท่ีต้องเติบโตเป็นผู้ท าหน้าที่พัฒนาประเทศชาติและบริหารบ้านเมืองต่อไปใน
อนาคต1 แต่เมื่อพิจารณาคุณภาพของเด็กไทยในปัจจุบัน พบว่า มีเหตุปัจจัยและกิจกรรมแวดล้อมหลายประการที่
ส่งผลให้คุณภาพเด็กจ านวนหนึ่งลดลงหรือถูกท าลายไปอย่างน่าเสียดาย เช่น เด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ในชนบทและ
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนพบเป็นเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการไม่ถูกต้อง ขาดสารอาหารที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของ
ร่างกายและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยอยู่ถึงร้อยละ 3 ท าให้เด็กมีร่างกายและสมองพัฒนาได้ช้ากว่าวัย2 
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า สุขภาพของเด็กเป็นผลกระทบโดยตรงจากสุขภาพของมารดาขณะตั้งครรภ์และโรคทาง
พันธุกรรมหลายโรค มีรายงานว่าผู้ป่วยโรคทาลัธซีเมียมีแนวโน้มสูงขึ้นมีเด็กและผู้ป่วยด้วยโรคนี้ถึงร้อยละ 33.63 
โรคฮีโมพีเลีย โรคปากแหว่งเพดานโหว่ ก็ยังมีเด็กเป็นโรคนี้อยู่อีกมากถึงร้อยละ 5 และโรคที่มาจากการบริโภค
อาหารจานด่วนในปัจจุบันท าให้เด็กเป็นกันมากคือ โรคอ้วน มีมากถึงร้อยละ 20 ในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 10 ปี4 จึง
เป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับความเอาใจใส่ดูแลและแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพดีและเป็นก าลังของชาติที่
สมบูรณ์ต่อไป รวมทั้งการให้ความรู้แก่มารดาขณะตั้งครรภ์ให้ระวังสุขภาพของตนเองและสุขภาพของลูกในครรภ์
พร้อมกันเพ่ือให้สุขภาพท้ังของมารดาและทารกพัฒนาไปอย่างสมบูรณ์พร้อมกันทั้งร่างกายและจติใจไดอ้ย่างเต็มที่ 
ซึ่งคุณภาพของเด็กและเยาวชนเกิดข้ึนได้จากการเห็นความส าคัญของเด็กโดยให้ความส าคัญอย่างจริงจังตั้งแต่การ
ตั้งครรภ์ของแมแ่ละการดูแลครรภ์ทีถู่กต้อง5      

การดูแลครรภ์ที่ถูกต้องระหว่างตั้งครรภ์ถือเป็นการใส่ใจดูแลสุขภาพของแม่ท้องในช่วงตั้งครรภ์ ที่บ่ง
บอกถึงความก้าวหน้าของการตั้งครรภ์ พัฒนาการที่ดีของลูกในครรภ์ รวมไปถึงสุขภาพที่ดีของแม่และลูกนับตั้งแต่
ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด6  และเพ่ือให้การตั้งครรภ์ด าเนินไปอย่างมีพัฒนาการที่ดีแม่ตั้งครรภ์ควรใส่ใจดูแลตัวเอง
ในเรื่องหลัก ๆ ดังนี้คือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนที่เพียงพอ การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์ และที่ขาดไม่ได้คือการใส่ใจกับการฝากครรภ์ เพราะจะได้รับการตรวจร่างกาย
และค าแนะน าในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง การติดตามการเจริญเติบโตและความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็กใน
ครรภ์ และเพ่ือให้เด็กคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัย7  

นอกจากการใส่ใจกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์และการได้รับการฝากครรภ์ ยังพบว่าอายุของแม่
ขณะตั้งครรภ์ การได้รับยาบ ารุงครรภ์ การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์  โรคประจ าตัว ภาวะแทรกซ้อนและ การ
ติดเชื้อของแม่ขณะตั้งครรภ์ก็มีผลต่อภาวะแรกเกิดของทารกอันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อไป เช่น แม่ท่ีมีอายุ
น้อยกว่า 18 ปี และยังไม่เคยมีบุตรมีความเสี่ยงต่อการคลอดทารกท่ีมนี้ าหนักตัวน้อย8  การได้รับยาบ ารุงขณะ
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ตั้งครรภ์โดยเฉพาะไอโอดีนที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทถ้าระหว่างตั้งครรภ์แม่ไม่ได้รับ
หรือได้รับไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ทารกมีสติปัญญาลดลงก่อให้เกิดภาวะสมองพิการและหูหนวกได้9 จากการวิจัย
พบว่าเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ที่ขาดไอโอดีนจะมีระดับสติปัญญาต่ ากว่าเด็กท่ีไม่ขาดสารไอโอดีน 6.9-10.2 จุด10  
และจากการส ารวจสถานการณ์ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2552 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีน ร้อยละ 
52.511     
 ส่วนพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์กับการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ พบว่า จะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อทารกในครรภ์ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติบริเวณใบหน้า แขน ขา และการเจริญเติบโต  รวมทัง้ปัญหา
ทางด้านพฤติกรรมและความสามารถทางสติปัญญา ซ่ึงการศึกษาในต่างประเทศพบว่าจะเกิดกลุ่มอาการผิดปกติ
ของทารกในครรภ์ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ของหญิงตั้งครรภ์ทั่วโลก ประมาณ 9 รายต่อทารก
แรกเกิด 1,000 คน12 และระหว่างตั้งครรภ์แม่มีโรคประจ าตัว ได้รับเชื้อหรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ 
เช่น เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น ย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ทารกท่ีอยู่ในครรภ์ เช่น การคลอดก่อนก าหนด ภาวะน้ าหนักตัวมากหรือน้อยกว่าปกติ  และการขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิด เป็นต้น ซึ่งการติดเชื้อของทารกในช่วงปริก าเนิดที่ส าคัญ ได้แก่ เอช ไอ วี หัดเยอรมัน เชื้อสุกใส 
Cytomegalovirus (CMV) และ Toxoplasmosis เป็นต้น ซ่ึงเชื้อบางชนิดก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบประสาทและ
ก่อให้เกิดความพิการต่อทารกได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้พบว่าการฝากครรภ์ การดูแลเอาใจใส่ ภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อและ
พฤติกรรมของแม่ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ต่อภาวะแรกเกิดของทารก สามารถท าให้ทารกมีน้ าหนักแรกเกิด
น้อย  คลอดก่อนก าหนด  ขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  และมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดซึ่งสิ่งดังกล่าวก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็กตามมา โดยเฉพาะในทารกที่คลอดก่อนก าหนดหรือมีน้ าหนักแรกเกิดน้อย
13,14,15,16,17  จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีผลต่อภาวะแรกเกิดของ
ทารก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือท าให้เด็กไทยเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต      

วัตถุประสงค์ 

3. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 
4. เพ่ือศึกษาการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกใน
ประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์
ของแม่ในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในประเทศไทย โดยก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

3. ประเด็นการวิจัย ประกอบด้วย 
3.1 การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ ได้แก่ อายุแม่ขณะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ การคลอด 

โรคประจ าตัว ภาวะแทรกซ้อน การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ และการดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์ 

3.2 ภาวะแรกเกิดของทารก ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด 
ภาวะแทรกซ้อนหลักคลอด และโรคประจ าตัว 

4. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไทย พ.ศ. 255718 (Secondary Data) มาท าการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะ
ตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แบบ

การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 

 อายุขณะตั้งครรภ ์

 การฝากครรภ ์
- สถานท่ีฝากครรภ ์
- ฝากครรภ์เร็ว 
- ฝากครรภ์ครบ 

 การคลอด 
- อายุครรภเ์มื่อคลอด   
- วิธีการคลอด 

 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ ์

 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ ์

 การติดเชื้อขณะตั้งครรภ ์

 การไดร้ับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ ์

 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ์

ภาวะแรกเกิดของทารก 

 น้ าหนักแรกเกิด 

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกดิ 

 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 

 โรคประจ าตัว 
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สัมภาษณ์พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็ก ในเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 
เดือน 29 วัน ที่มีสัญชาติไทย 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

 อายขุณะตั้งครรภ์  หมายถึง  อายุครรภ์ของแม่ขณะเริ่มตั้งครรภ์นั้น ๆ แบ่งเป็น อายุต่ ากว่า 20 ปี  
20-35 ปี และ มากกว่า 35 ขึ้นไป 

 การฝากครรภ์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์รับบริการฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุขทั้งในและนอก
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข  ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ คือ ครั้งที่ 1 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 1-12 สัปดาห์ ครั้งที่ 2 
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 16-20 สัปดาห์ ครั้งที่ 3 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ ครั้งที่ 4 ฝากครรภ์เมื่อ
อายุครรภ์ 30-34 สัปดาห์ และครั้งที่ 5 ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป 

 การคลอด หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาเจริญเติบโตภายนอกร่างกายโดย
วิธีธรรมชาติหรือวิธีผ่าคลอด แบ่งเป็นคลอดก่อนก าหนด ครบก าหนดและเกินก าหนด 

 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์  หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ของแม่ ที่เป็นตั้งแต่ก่อน
ตั้งครรภ์ 

 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  หมายถึง ภาวะและอาการต่างๆ ที่พบร่วมกับการตั้งครรภ์ และมี
ผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจของแม่ตั้งครรภ์และหรือทารก โดยภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์อาจเป็นภาวะที่พบ
เป็นปกตทิี่ไม่มีอันตรายไปจนถึงภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 

 การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อหรือต่อพิษของ
เชื้อโรคขณะตั้งครรภ์ ซึ่งการติดเชื้ออาจส่งผลหรือไม่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ 

 การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ หมายถึง การได้รับยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน แร่ธาตุต่าง ๆ ที่มี
ความจ าต่อการตั้งครรภ์ โดยมีส่วนผสมของธาตุเหล็กและไอโอดีนเป็นหลัก 

 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ หมายถึง การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ 
เบียร์ เหล้า ขณะตั้งครรภ์ 

 น้ าหนักแรกเกิด  หมายถึง น้ าหนักของทารกเมื่อแรกเกิด แบ่งเป็น น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  และ
น้ าหนัก 2,500 กรัมข้ึนไป 

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  หมายถึง การประเมินสภาพทารกแรกเกิด โดยการให้คะแนน APGAR  
ด้วยการสังเกต สีผิวของเด็ก ชีพจร หรือ อัตราการเต้นของหัวใจ ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น การ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ  หรือความตึงตัวของกล้ามเนื้อและการหายใจของทารกที่ 1 และ 5 นาที         หลังคลอด  โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ภาวะขาดออกซิเจนรุนแรง (APGAR Score 0-3)  ภาวะขาดออกซิเจน (APGAR Score 
4-7)  และภาวะปกติ (APGAR Score  ตั้งแต่ 8 ขึ้นไป)19 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด หมายถึง ผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการคลอด 
 โรคประจ าตัว หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ของทารกท่ีเป็นมาตั้งแต่แรกเกิด 

ข้อจ ากัดการวิจัย 

เป็นการศึกษาข้อมูลจาก Secondary Data โดยข้อมูลที่ได้จากผู้ดูแลเด็กที่ให้เก่ียวกับแม่และทารก
อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง และข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กไม่สมบูรณ์  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4. ได้ทราบพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน ของประเทศไทย เพ่ือน ามาวางแนวทางในการให้บริการ
ในงานอนามัยแม่และเด็กที่เหมาะสมต่อไป 

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อ แม่และผู้ดูแล ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญช่วย
ผลักดัน แก้ไข สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยเพิ่มมากขึ้น 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ในปัจจุบันที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงไปสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาโดยแบ่งเป็นแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. ความหมายและความส าคัญของเด็ก  
2. อายุกับการตั้งครรภ์ 
3. การฝากครรภ์ 
4. การคลอด 
5. โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ 
6. ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 
7. การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ 
8. การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ 
9. การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ 

ความหมายและความส าคัญของเด็ก 

ค าว่า “เด็ก” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (หน้า 413)20  ได้ให้
นิยามว่า เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ผู้ซึ่งอายุไม่ครบ 18 ปี
บริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสหรือบุคคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ 
เด็กชาย คือ ค าน าหน้าชื่อเรียกเด็กผู้ชาย และเด็กหญิง คือ ค าน าหน้าชื่อเรียกเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี
บริบูรณ์ ในพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 255021  ได้ก าหนดนิยามใหม่ว่า เด็ก หมายถึง 
บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ 

ในทางการแพทย์22 เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ หรือเม่ือใช้ค าน าหน้าชื่อ เด็กหญิง หรือ
เด็กชาย นอกจากนี้ยังมีนิยามที่เก่ียวข้องกับค าว่าเด็กอีกได้แก่  

เด็กแรกเกิด หรือทารกแรกเกิด หรือเด็กแดง (New born หรือ Neonate) ซึ่งหมายถึง เด็ก ตั้งแต่เกิด
จนอายุ 28 วัน หรือ 1 เดือน 

เด็กอ่อนหรือเด็กทารก (Infant) หมายถึง เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี 
เด็กวัยเตาะแตะ (Toddler) คือ เด็กช่วงอายุ 1-3 ป ี
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เด็กก่อนวัยเรียน (Preschool age) คือ เด็กช่วงอายุ 3-5 ปี 
เด็กวัยเรียน (School age) คือ เด็กช่วง 6-12 ปี 
ทั้งนี้ในบ้านเรายังแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโต กล่าวคือ เด็กเล็ก ได้แก่ เด็กช่วงอายุ 1-5 ปี เด็กโต 

คือ อายุช่วง 6-12 ปี การแบ่งเด็กเป็นวัยต่าง ๆ นั้น เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่ร่างกายและจิตใจยังเจริญเติบโตไม่
สมบูรณ์ ร่างกายและจิตใจจึงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยดังกล่าว 
และแตกต่างกับผู้ใหญ่ การแยกเด็กเป็นวัยต่าง ๆ จึงช่วยให้การดูแลเด็กทั้งด้านการศึกษาและด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

การให้ความส าคัญกับเด็กเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2498 เป็นปีที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิม
ฉลองวันเด็กขึ้นในประเทศของตนตามมติขององค์การสหประชาชาติที่น าปัญหาเรื่องเด็กมาอภิปรายและยกร่าง
เป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้ึน ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกตื่นตัวให้ความส าคัญกับเด็กและมีมติเห็นชอบ
ตรงกันว่าต้องให้ความส าคัญกับเด็กในประเทศของตนมากข้ึนกว่าเดิม23  เนื่องจากเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ย่อส่วนแต่เป็น
อีกวัยอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องมีพัฒนาการมีลักษณะเฉพาะที่ต้องศึกษา ต้องให้ความส าคัญในฐานะพลเมืองของ
ประเทศด้วย โดยแตกต่างไปจากวัยผู้ใหญ่ ดังความคิดเห็นของจอห์น ดิวอ้ี24 นักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา 
แต่เนื่องจากเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ต้องมีผู้ดูแลหรือมีผู้ปกครองตามกฎหมายให้การดูแลเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอนจนกว่าถึงวัยที่ดูแลตนเองไดแ้ละไม่ต้องมีผู้ปกครองและระหว่างที่ผู้ใหญ่ท าหน้าที่ดูแลเด็กนั้น ผู้ใหญ่
จ าเป็นต้องทราบเกี่ยวกับสิทธิของเด็กและต้องไม่ละเมิดสิทธิของเด็กอีกท้ังต้องเอาใจใส่ในการพิทักษ์รักษาสิทธิของ
เด็กในความดูแลด้วยอย่างเต็มที่ ดังนี้25   

ข้อ 1. เด็กและเยาวชน พึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกันไม่ว่าโดยวิธีใด
ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เผ่าพันธุ์สัญชาติหรือสังคมทรัพย์สิน ถิ่นก าเนิด 
สภาพร่างกายหรือสถานะอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม 
 ข้อ 2. เด็กและเยาวชน พึงไดร้ับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษอันจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทั้งทาง
กาย ทางสมองและจิตใจเพ่ือให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน 
   ข้อ 3. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้ชื่อและมีสัญชาติแต่ก าเนิด 
 ข้อ 4. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทั้งแม่และเด็กควร
ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นพิเศษ ทั้งเมื่ออยู่ในครรภ์และภายหลังเมื่อคลอดแล้ว โดยได้รับสิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัย 
ได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางการแพทย์ และโดยเฉพาะเด็กเล็กให้ได้รับการเล่นรื่นเริงเพลิดเพลินด้วย 
  ข้อ 5. เด็กและเยาวชนที่พิการทั้งร่างกายสมองและจิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพิเศษหมายถึง 
การดูแลรักษาและการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ 
   ข้อ 6. เด็กและเยาวชน พึงได้รับความรักและความเข้าใจ อันจะช่วยพัฒนาบุคลิกของตนโดยเติบโตอยู่
ในความรับผิดชอบของบิดา มารดาของเด็กเองและในทุกกรณีเด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก 
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ความอบอุ่นปลอดภัย และไม่พลัดพรากจากพ่อแม่ ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบครัวหรือมาจากครอบครัวที่ยากจนและ
มีลูกมากก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐหรือองค์การต่าง ๆ 
   ข้อ 7. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา ซึ่งควรจัดให้เปล่าอย่างน้อยในระดับชั้นประถมศึกษา 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กให้เหมาะกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นและให้เติบโตเป็นสมาชิกผู้ท าประโยชน์ต่อ
สังคมได้คนหนึ่ง การศึกษานี้ครอบคลุมให้ถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอ่ืน
  เด็กจะต้องมีโอกาสได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นและรื่นเริงพร้อมกันไป 
   ข้อ 8. เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี 
  ข้อ 9. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการปกป้องให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งจากความโหดร้ายทารุณและการ
ถูกข่มเหงรังแกทุกชนิด เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้าไม่ว่าในรูปแบบใด จะต้องไม่มีการรับเด็กเข้าท างานก่อนวัย
อันสมควร ไม่มีการกระท าใด ๆ อันจะเป็นการชักจูงหรืออนุญาตให้เด็กจ าต้องรับจ้างท างานซึ่งอาจจะเป็นผลร้าย
ต่อสุขภาพของเด็กหรือเป็นเหตุให้การพัฒนาทางกาย ทางสมองและทางจิตใจของเด็กต้องเสื่อมลง 
  ข้อ 10. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระท าที่แสดงถึงการกีดกันแบ่งแยกไม่ว่า
ทางเชื้อชาติ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะทางสังคม ด้วยวิธกีารใดเด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมาใน
ภาวะแห่งจิตที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ มีการหย่อนหนักหย่อนเบา มีมิตรภาพระหว่างชนชาติ สันติภาพและความ
เสมอภาคตลอดจนได้รับการดูแลด้วยส านึกท่ีว่าความสามารถในตัวเด็กเป็นพละก าลังที่จะน ามาใช้เพื่อนมนุษย์
ด้วยกันต่อไป 
 จากปฏิญญาสากลที่กล่าวมา 10 ข้อ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใหญ่ต้องมีจิตส านึก ต้องตระหนักใน 
คุณค่าของเด็ก โดยเฉพาะ “ข้อ 4. เด็กและเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น
ทั้งแม่และเด็กควรได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นพิเศษ ทั้งเม่ืออยู่ในครรภ์และภายหลังเม่ือคลอดแล้ว โดยได้รับ
สิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางการแพทย์ และโดยเฉพาะเด็กเล็กให้ได้รับการเล่นรื่นเริง
เพลิดเพลินด้วย” ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะแรกเกิดของทารกในประเทศไทย จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนของ
องค์การสหประชาชาติ ที่เด็กต้องได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นพิเศษตั้งแต่อยู่ในครรภ์และภายหลังคลอดจากแม่
ตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์และหลังคลอด 

อายุกับการตั้งครรภ์ 

 อายุเท่าไหร่ที่เหมาะกับการตั้งครรภ์ คงไม่ไม่มีใครก าหนดกฎเกณฑ์ได้ชัดเจนว่าควรตั้งท้องเมื่ออายุ
เท่าไรถึงจะดี แต่ควรจะตั้งท้องขณะอายุประมาณ 20 - 30 ปี ด้วยเหตุผลง่ายๆ คือ เป็นช่วงอายุที่มีความแข็งแรง
และสมบูรณ์ของร่างกายอยู่อย่างเต็มเปี่ยม เวลาตั้งท้องจึงมักมีปัญหาน้อยที่สุดทั้งต่อตัวแม่เองและต่อลูกในท้อง ใน
ปัจจุบันคุณแม่ที่อายุน้อย เช่น อายุแค่ 14 - 15 ปีพบมากข้ึนเรื่อยๆ เช่นเดียวกับคุณแม่ที่อายุมากกว่า 35 ปี ก็พบ
มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน26 
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 แม่อายุน้อย การตัง้ท้องขณะอายนุ้อยๆ หรือการตัง้ท้องในชว่งวยัรุ่น ในตา่งประเทศเรียกวา่ 
Teenage pregnancy ตามความเป็นจริงแล้ววยัรุ่นควรเป็นวยัท่ียงัศกึษาเลา่เรียน ไม่ใชว่ยัท่ีควรจะตัง้ท้อง เม่ือ
เกิดท้องขึน้มาปัญหาจะตามมาหลายประการ ตวัอยา่งเช่น  แมท่ี่เป็นเดก็หรือวยัรุ่นความสมบรูณ์ของร่างกาย
ยงัไมส่มบรูณ์ ร่างกายยงัมีการเจริญเตบิโตอยู่เม่ือตัง้ท้องก็ต้องแยง่อาหารกบัลกู ท าให้ลกูในท้องอาจ
เจริญเตบิโตได้ไม่ดี สรีระร่างกายของแมก็่เป็นอปุสรรคเพราะเชิงกรานของแมท่ี่เป็นเด็กมีขนาดเล็กและขยาย
ขนาดได้ไม่ดีพอท าให้เส่ียงตอ่การผ่าคลอดสงู     

 แม่อายุมาก โดยเฉพาะอายมุากกวา่ 35 ปีขึน้ไป การท างานของร่างกายเร่ิมไมเ่ตม็ประสิทธิภาพ
โอกาสตั้งท้องจะลดลงอย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงกับอายุของไข่ เพราะจ านวนไข่ท่ีสมบูรณ์ในรังไข่จะลดลงไปตามอายุ
ที่เพ่ิมขึ้น. คุณภาพของเยื่อบุมดลูกเปลี่ยนไปซ่ึงมกัจะเส่ียงตอ่ปัญหาแทรกซ้อนขณะตัง้ครรภ์ได้27  เชน่ เป็น
โรคเบาหวานหรือความดนัโลหิตสงูขณะตัง้ท้อง  หรือเวลาคลอดอาจตกเลือดหลงัคลอดเน่ืองจากมดลกูหดรัด
ตวัไมดี่  ส าหรับตวัลกูอาจเส่ียงเป็นเด็กปัญญาออ่นได้มากกวา่ลูกของแมท่ี่อายนุ้อยกวา่ ปัญหาการตัง้ท้องท่ี
อายมุากกวา่ 35 ปี28 ไมห่นกัหนาอะไรเกินกวา่ท่ีหมอจะดแูลได้ แตปั่ญหานา่จะเป็นเร่ืองของอาชีพการงานท่ี
คณุแมต้่องท ามากกวา่  คณุแมพ่วกนีม้กัจะหาเวลาวา่งยาก  การดแูลคณุแมพ่วกนีจ้งึนา่จะมากกว่าแคต่รวจ
ท้องหรือให้ยาบ ารุงคณุแมไ่ปรับประทานเทา่นัน้ แตค่วรมีกิจกรรมอ่ืนๆ ขณะตัง้ครรภ์เพ่ือชว่ยให้คณุแมไ่ด้มี
โอกาสออกก าลงักาย ร่วมกิจกรรมบนัเทิงเพ่ือคลายเครียด หรือได้รับความรู้เพ่ือให้การตัง้ท้องและการคลอด
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน สิ่งนีค้วรรณรงค์ให้หน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจดูแลคุณแม่ท้องในที่

ท างานมากข้ึน29 เปิดโอกาสให้คุณแม่มีช่วงพักผ่อนขณะท างานมากขึ้น  มีโอกาสเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอดมาก
ขึ้น เหมือนกับในประเทศทางตะวันตก   

การฝากครรภ ์  

 การฝากครรภ์มีความส าคัญมากส าหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน เพราะจุดมุ่งหมายในการฝากครรภ์นั้น
เพ่ือให้แน่ใจว่าหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ยังคงมีสุขภาพดีแข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ หากมีปัญหาหรือสิ่ง
ผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ จะได้รับการรักษาทีท่ันท่วงท ีการทราบล่วงหน้าว่าหญิงตั้งครรภ์หรือทารกมีความ
เสี่ยงด้านสุขภาพจะท าให้แพทย์สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เช่น การดูแลครรภ์อย่างใกล้ชิด ก าหนดวิธี
คลอด และระยะเวลาที่จะคลอด รวมทั้งการดูแลหลังคลอด ตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ที่อายุมากอาจมีโรคท่ีถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม หรือการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ก็อาจต้องตรวจหาความผิดปกติของ
ทารก ถ้าทารกมีขนาดใหญ่มากหรือแม่มีเชิงกรานแคบอาจต้องวางแผนท าการผ่าตัดคลอด ถ้าเลือดแม่กับลูกเข้า
กันไม่ได้ ก็ต้องเตรียมการถ่ายเลือดภายหลังคลอด เป็นต้น30 
         หญิงมีครรภ์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านโภชนาการ การใช้ยาต่างๆ เพศสัมพันธ์ การเตรียม
ตัวส าหรับการคลอด การให้นมบุตร การวางแผนครอบครัวหลังจากคลอดบุตรแล้ว นอกจากนั้นยังต้องรู้จักสังเกต
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ความผิดปกติของการตั้งครรภ์และอาการเจ็บครรภ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หญิงมีครรภ์จะได้รับค าแนะน าจากแพทย์หรือ
พยาบาลเมื่อมาฝากครรภ์ 
 การฝากครรภ์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาคุณภาพประชากรเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เพื่อการตั้งครรภ์
และการคลอดเป็นไปด้วยความราบรื่น มารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อนและมีสุขภาพแข็งแรง 
ซึ่งการที่มารดาและทารกจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอดนั้นไม่ได้อยู่ที่การบริการดูแลสุขภาพเท่านั้น
แต่ต้องค านึงถึงคุณภาพของบริการที่ได้รับ โดยองค์ประกอบคุณภาพบริการที่ส าคัญคือ ความเพียงพอของอุปกรณ์
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทักษะ ความรู้ ความสามารถและความเข้าใจของผู้ให้บริการ การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพในความจ ากัดของทรัพยากรและลักษณะบริการที่เป็นมิติ31 
 การดูแลครรภ์เริ่มด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ ค.ศ.1929 ในสหราชอาณาจักร โดยนัดให้หญิง
ตั้งครรภ์มาตรวจครรภ์ประมาณ 15 ครั้ง ซึ่งการนัดดังกล่าวเกิดจากความวิตกกังวลว่าการวินิจฉัยโรคหรือ
ภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญจะคลาดเคลื่อนไป แต่การติดตามผลของการดูแลครรภ์ในประเทศต่างๆ ของทวีปยุโรป 
พบว่า อัตราตายทารกปริก าเนิดไม่มีความแตกต่างกันถึงแม้จะนัดน้อยครั้งกว่า32 หลักการการดูแลครรภ์ที่ดีมี
ประสิทธิผล จึงไม่ได้อยู่ที่จ านวนครั้งของการนัดหมาย แต่อยู่ที่การให้บริการในกิจกรรมที่พิสูจน์ได้ว่ามี
ประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการ32,33 
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการขยายผลการดูแลหญิงตั้งครรภ์แนวใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2550 พร้อมทั้งปรับองค์ประกอบของระบบดูแลหญิงตั้งครรภ์แนวใหม่ ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงเป็นจ านวน 5 ครั้ง โดย
เพ่ิม 1 ครั้งเมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับบริการมาดูแลครรภ์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง
ก าหนดบริการที่พึงให้ไว้ในแต่ละครั้งที่สามารถบูรณาการกับการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งสามารถท าให้หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับบริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์มีคุณภาพตามกิจกรรมที่พึงได้รับ34,35 
 การฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ครบ (5 ครั้ง) หรือการฝากครรภ์คุณภาพ ถือเป็นระบบการดูแลหญิง
ตั้งครรภ์แนวใหม่ ตามข้อแนะน าองค์การอนามัยโลกท่ีมีความจ าเป็นส าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
(low risk pregnancy) ที่จะได้รับการดูแลตามระบบดูแลหญิงตั้งครรภ์แนวใหม่ (Basic component of ANC 
programme) ซึ่งจะนัดหมายการดูแลครรภ์ 5 ครั้ง คือ ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ (ฝากครรภ์เร็ว) 
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 20 สปัดาห์ ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์ ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์ และ
ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 36-38 สัปดาห์ โดยในแต่ละครั้งของการตรวจครรภ์จะได้รับการตรวจตามองค์ประกอบ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อหญิงตั้งครรภ์31 
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การคลอด 

 การคลอด เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพ่ือขับเอาทารก รก และน้ าคร่ าออกจากโพรง
มดลูกในครรภ์มารดาสู่ภายนอก ซึ่งค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายเดียวกัน คือ Labor Delivery, Parturition, 
Confinement, Travail, Childbirth เป็นต้น การคลอดอาจเกิดข้ึนในอายุครรภ์ต่างกัน จะประเมินจากอายุครรภ์
ขณะครรภ์จะเป็นได้ดังนี้36 

-   การคลอดครบก าหนด (Full term labor) คือ การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 37 
สัปดาห์ขึ้นไป ถึง 42 สัปดาห์  

-   การคลอดก่อนก าหนด (Pre term labor) คือ การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์อยู่ระหว่าง 
28-37 สัปดาห์ น้ าหนักทารกแรกเกิดอยู่ระหว่าง 1,000-2.499 กรัม 

-   การคลอดเกินก าหนด (Post term labor) คือ การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 42 
สัปดาห์ขึ้นไป 

 การคลอดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อมนุษย์มีการศึกษาถึงการคลอด และก าหนดลักษณะของการ
คลอดปกติขึ้น การวางแผนการคลอดให้ด าเนินไปตามปกติจึงตามมา ซึ่งแพทย์ผู้ดูแลการตั้งครรภ์และการคลอด
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์เพ่ือมาวางแผนการคลอดที่จ าเพาะส าหรับแต่ละราย ปัจจุบัน
สภาวะสังคมเปลี่ยนแปลง จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ทั้งสามีและภรรยาต้องท างาน การรู้ก าหนด
คลอดที่แน่นอนท าให้การวางแผนชีวิตและการงานได้ดีขึ้น 
          การคลอดที่มีการวางแผน (Planned delivery) หมายถึง การวางแผนการคลอดเมื่ออายุครรภ์ครบ
ก าหนดคลอด ซึ่งอยู่ในช่วงตั้งแต่ 37 ถึง 41 สัปดาห์ โดยที่มีการวางแผนวิธีการคลอดอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนการ
คลอด37,38  โดยทั่วไปการวางแผนการคลอดจะเริ่มในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ที่ห้องฝากครรภ์หลังการประเมิน
ความเสี่ยงของมารดาและทารก เมื่ออายุครรภ์ย่างเข้า 37 สัปดาห์เริ่มครบก าหนดคลอด (การยืนยันอายุครรภ์ใน
ปัจจุบันมีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพ่ือคัดกรองและตรวจยืนยันอายุครรภ์ในช่วง 18 ถึง 22 สัปดาห์มากขึ้น) 
แพทย์จะตรวจภายในเพื่อประเมินอุ้งเชิงกรานและตรวจประเมินปากมดลูก จากนั้นให้ค าปรึกษาและร่วมตัดสินใจ
แผนและวิธีการคลอดกับสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งแบ่งเป็นสองทางเลือก ได้แก่ การวางแผนคลอดทางช่องคลอด และ การ
วางแผนผ่าตัดคลอด 

 ชนิดหรือวิธีการคลอด  การคลอดมีความหมายทั้งทางการคลอดทางช่องคลอด และการคลอดโดย
การผ่าตัดเอาทารกออกทางหน้าท้อง ดังนั้น การคลอดจึงแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ39 

1.   การคลอดปกติ (Normal labour or Eutocia) คือ การคลอดได้เองทางช่องคลอด 
(Spontaneous labor) ต้องมีลักษณะดังนี้ 

1.1   อายุครรภ์ครบก าหนด (อายุครรภ์ระหว่าง 37-42 สัปดาห์) 
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1.2   ส่วนน าเป็นศีรษะคว่ าหน้า คางชิดอก (Vertex presentation) เมื่อศีรษะจะคลอด กระดูก 
Occiput ต้องหมุนมาอยู่ใต้กระดูกหัวหน่าว (Occiput anterior; OA) 

1.3   ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ ระหว่างการคลอด (ล้วงรก ตกเลือด เป็นต้น) 
1.4   ใช้เวลาในการคลอดท้ังระยะที่ 1-3 ของการคลอด รวมแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
1.5   ไม่มีการช่วยคลอดด้วยเครื่องมือใดๆ 

2.   การคลอดผิดปกติ (Abnormal labour or Dystocia) คือ การคลอดที่ไม่ได้ประกอบด้วยลักษณะ
ดังที่กล่าวในการคลอดปกติ ประกอบด้วย การผ่าท้องคลอด การใช้คีมท าคลอด และการใช้เครื่องดูดสูญญากาศ
ช่วยคลอด 

 ระยะของการคลอด (Stage of labour)  การคลอด เป็นกระบวนการี่มีความต่อเนื่อง ตั้งแต่การเริ่ม
เจ็บครรภ์ จนกระทั่งสิ้นสุดการคลอด สามารถ แบ่งระยะของการคลอดออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ (บางต าราแบ่งเป็น 
3 ระยะ) 

1.  ระยะที่ 1 ของการคลอด (First stage of labour) หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บครรภ์จริง 
(True labour pain) จนกระทั่งปากมดลูกเปิดหมด (Fully dilatation) ซึ่งในระยะนี้ปากมดลูกจะมีการบางตัวลง 
และเปิดขยายเพ่ิมข้ึน หรือาจเรียกว่า Stage of cervical effacement and dilatation แบ่งออกได้อีก 2 ระยะ  

1.1 ระยะที่การเปิดขยายของปากมดลูกด าเนินไปอย่างช้ามาก (Latent phase) นับตั้งแต่เจ็บ
ครรภ์จริงถึงปากมดลูกเปิด 2.5-3 เซนติเมตร ใช้เวลาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 30 นาที ในครรภ์แรก และ 5 ชั่วโมง 30 นาที 
ในครรภ์หลัง ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 20 ชั่วโมงในครรภ์แรก และ 14 ชั่วโมงในครรภ์หลัง 

1.2 ระยะที่มีการเปิดขยายของปากมดลูกจะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว (Active phase) เพราะ
มดลูกมีความบางตัวแล้วจึงเปิดอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเฉลี่ย 5 ชั่วโมงในครรภ์แรก และ 2 ชัว่โมง 30 นาที ในครรภ์
หลัง เริ่มจากปากมดลูกเปิด 3 ถึง 10 เซนติเมตร แบ่งย่อยได้อีกเป็น 

- ระยะที่ปากมดลูกเริ่มเปิดอย่างรวดเร็ว (Acceleration) เริ่มจากปากมดลูกเปิด 3-4 
เซนติเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในครรภ์แรก และ 1 ชั่วโมงในครรภ์หลัง 

- ระยะที่ปากมดลูกเปิดอย่างรวดเร็วมากที่สุด (Phase of maximum slope) เริ่มตั้งแต่
ปากมดลูกเปิด 4-9 เซนติเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในครรภ์แรก และ 1 ชั่วโมงในครรภ์หลัง 

- ระยะปากมดลูกเปิดช้าลง (Deceleration) เริ่มตั้งแต่ปากมดลูกเปิด 9-10 เซนติเมตร ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีในครรภ์แรก และ 1 ชั่วโมงในครรภ์หลัง 

ลักษณะการหดรักตัวของมดลูกในระยะ active ตอนต้น จะหดตัวนาน 30-60 วินาที หดรดัตัวทุก 3-5 
นาที ความรุนแรงระดับปานกลาง ส่วนในตอนท้ายมดลูกหดรักตัวนานประมาณ 40-90 วินาที ทุก 2-3 นาที ระดับ
ความรุนแรงปานกลางถึงมาก 

2.  ระยะที่ 2 ของการคลอด (Expulsive stage or Second stage of labour) หรืออาจเรียกว่า 
ระยะเบ่ง (หรือระยะการคลอดทารก) นับตั้งแต่ปากมดลูกเปิด 10 เซนติเมตร จนกระทั่งสิ้นสุดการคลอด ใช้เวลา
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ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ไม่เกิน 2 ชั่วโมงในครรภ์แรก และ 30 นาที – 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1 ชั่วโมงในครรภ์หลัง 
(ระยะเวลาที่ครรภ์หลังใช้น้อยกว่าครรภ์แรก เพราะ เคยผ่านการคลอดมาแล้ว ช่องคลอดจึงกว้างกว่า และแรงต้าน
จากพ้ืนเชิงกรานน้อยกว่า) 

ลักษณะการหดรัดตัวของมดลูกในระยะนี้จะนาน ถี่และรุนแรง หดรัดตัวนาน 60-90 วินาที ทุก 2-3 
นาที ความรุนแรงระดับมาก ผลจากการหดรัดตัวของมดลูกนานถี่และรุนแรงนี้จะท าให้ส่วนน า(ในการคลอดปกติ
คือ ส่วนน าคือศีรษะหรือเรียกว่าท่าศีรษะ) เคลื่อนต่ าลงอย่างรวดเร็วและถุงน้ าคร่ ามักแตกในช่วงต้นของระยะนี้ 

แรงดันของส่วนน ากดลงบนเส้นประสารทซาครัล (Sacral nerve) และ อ็อบทูราเตอร์ (Obturator 
nerve) ท าให้หญิงมีครรภ์รู้สึกอยากเบ่ง(คล้ายกับอยากเบ่งอุจจาระ เพราะการกดเส้นประสาทเดียวกัน) ฝีเย็บบาง
โป่งตึง ถ้ามดลูกหดรัดตัวดีและหญิงมีครรภ์มีแรงเบ่งดี ศีรษะทารก(ส่วนน า)จะเคลื่อนต่ าลงเรื่อยๆ จนมองเห็นส่วน
ที่กว้างที่สุดของศีรษะเรียก คราวนิง (crowing) ศีรษะทารกจะไม่หดกลับเข้าไปอีกแล้ว เมื่อมดลูกคลายตัว ช่วงนี้
ถ้าไม่ตัดฝีเย็บอาจท าให้ฝีเย็บฉีกขาดได้ 

3.  ระยะที่ 3 ของการคลอด (Placental stage) หรือเรียกว่า ระยะคลอดรก นับจากภายหลังทารก
คลอดออกมาแล้วจนกระทั่งรกและเยื้อหุ้มทารกคลอด ใช้เวลาประมาณ 5-30 นาที ทั้งครรภ์แรกและครรภ์หลัง 
แต่การใช้เวลายิ่งนานเท่าใดยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเลือดได้มากเท่านั้น 

4.  ระยะที่ 4 ของการคลอด (Recovery stage) นับตั้งแต่รกคลอดถึง 2 ชั่วโมงหลังคลอด เป็นช่วงที่
ร่างกายจะฟ้ืนคืนเป็นปกติ แต่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย โดยเฉพาะ
ตกเลือดหลังคลอด 

โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ 

 หญิงตั้งครรภ์ทีม่ีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคไต ธัยรอยด์เป็น
พิษ เลือดจาง SLE ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์เสมอ เพราะยาท่ีใช้รักษาบางตัวอาจมีผลต่อทารกในครรภ์ หรือ
อาจท าให้ตั้งครรภ์ได้ยาก หรือบางโรคต้องรอให้โรคสงบจึงจะปลอดภัยในการตั้งครรภ์ การดูแลรักษาอาจจะต้อง
ดูแลร่วมกันทั้งสูตินรีแพทย์ และอายุรแพทย์ ควรปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะได้มีลูกท่ี
สมบูรณ์และปลอดภัยกับมารดาด้วย40 

ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 

 ในแต่ละปีตามที่องค์การอนามัยโลก ได้ส ารวจว่ามีการป่วยที่มีผลมาจากตั้งครรภ์ (บางครั้งเป็นอย่าง
ถาวร) มากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ "มีชีวิตของผู้หญิง 8 ล้านคนมีอาการเจ็บป่วยและมีผู้หญิงมากกว่า 
500,000 คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตในปี 1995 เป็นผลมาจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร41 
 ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ คือ ภาวะและอาการต่างๆ ที่พบร่วมกับการตั้งครรภ์ และมีผลเสีย
อาจเป็นทางร่างกายหรือจิตใจต่อมารดาหรือทารก มีตั้งภาวะที่พบเป็นปกติไม่มีอันตรายไปจนถึงภาวะที่อาจเป็น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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อันตรายถึงชีวิต ภาวะที่พบเป็นปกตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นธรรมดา ไม่มีอันตรายต่อมารดาและทารก ส่วนภาวะ
อันตรายอาจท าให้มารดาหรือทารกเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา หรือบางภาวะไม่มีทางรักษาเลย ภาวะที่พบ
บ่อยๆ ได้แก่42   

 1. การคลื่นไส้อาเจียนอย่างมากระหว่างตั้งครรภ์  อาการแพ้ท้อง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ 
จะพบได้ 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด มักจะเกิดระหว่างอายุครรภ์ 6-12 สัปดาห์ และจะหายไปเองภายหลัง
อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ แต่บางรายอาจเป็นนานกว่านั้นก็ได้ ถ้าอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นมาก และเป็นตลอดทั้งวัน 
จนกระท่ังร่างกายได้รับอาหารและน้ าไม่เพียงพอ ท าให้มีผลร้ายอื่นๆ ตามมาจนอาจเป็นอันตรายได้ ถ้าได้รับการ
ช่วยเหลือและดูแลไม่ทัน การป้องกันภาวะการแทรกซ้อนชนิดนี้ ควรกระท าโดยรีบปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการ
ผิดปกติดังกล่าว เพ่ือหาสาเหตุ และรับการรักษาอย่างถูกวิธี รวมทั้งป้องกันอาการแทรกซ้อนอันตรายอื่นๆ ที่จะ
ตามมา 

 2. การแท้ง การแท้งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์ พบประมาณร้อยละ 
10-15 ของการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่อาการเมื่อเริ่มจะแท้งจะมีเลือดออกทางช่องคลอด ในระยะแรกมักจะออกไม่
มาก ต่อมาจะปวดท้องเป็นพักๆ คล้ายปวดประจ าเดือน แต่มากกว่า อันตรายส าคัญของการแท้ง คือ การตกเลือด 
เพราะอาจท าให้เสียชีวิตได้ ในรายที่ไปท าแท้งโดยผิดกฎหมายอาจพบอาการแทรกซ้อนได้มาก เนื่องจากมีการติด
เชื้อ เช่น มีไข้สูง เลือดเป็นพิษ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ มดลูกทะลุ เนื้อเน่าตาย และบาดทะยัก เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิตทั้งสิ้น บางรายอาจท าให้ท่อน าไข่ตันทั้งสองข้าง อันเป็นสาเหตุของการเป็นหมันในภายหลัง 
 3. การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก คือ ภาวะที่รกเปลี่ยนเป็นเม็ดใสๆ คล้ายเม็ดสาคู 
หรือไข่ปลาอุก รวมกันเป็นพวงคล้ายพวงองุ่นอยู่ภายในโพรงมดลูก ท าให้มดลูกมีขนาดโตอย่างรวดเร็ว ไม่ได้
สัดส่วนกับระยะท่ีขาดประจ าเดือน มักมีอาการแพ้ท้องมากกว่าธรรมดา และอาจมีอาการของพิษแห่งครรภ์ร่วม
ด้วย เช่น บวม ความดันเลือดสูง และมีไข่ขาวในปัสสาวะ อาการท่ีส าคัญ ได้แก่ เลือดออกทางช่องคลอดกะปริบกะ
ปรอย หรืออาจออกครั้งละมากๆ พร้อมกับมีเม็ดคล้ายเม็ดสาคูออกมาด้วย โรคนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่นอน แต่
ครรภ์ผิดปกติชนิดนี้จะต้องแท้งออกมาเสมอ อันตรายที่ส าคัญ คือ การตกเลือดขณะแท้ง ดังนั้น ถ้ามีอาการ
ดังกล่าวข้างต้น ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที  อันตรายที่ส าคัญมากอีกอย่างหนึ่ง คือ ครรภ์ไข่ปลาอุกอาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งได้ ดังนั้น ผู้ป่วยโรคนี้จ าเป็นต้องไปรับการตรวจ เพ่ือติดตามผลการรักษา และดูการ
เปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ อย่างสม่ าเสมอ ในบางรายที่มีบุตรเพียงพอแล้ว แพทย์อาจพิจารณาตัดมดลูกออก ใน
กรณีท่ีไม่ได้ตัดมดลูกออกผู้ป่วยไม่ควรตั้งครรภ์อีกในระยะหลังแท้งอย่างน้อย 1 ปี 
 4. การตั้งครรภ์นอกมดลูก  การตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากไข่ที่ผสมแล้วฝังตัว แลเจริญเติบโต
ภายนอกโพรงมดลูก พบได้ประมาณร้อยละ 0.5-1 ของการตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่เกิดที่ท่อน าไข่ สาเหตุเกิดจากเหตุ
ต่างๆ ที่ท าให้ไข่ผสมแล้วเดินทางเข้าไปถึงโพรงมดลูกไม่ได้ หรือไปช้ากว่าธรรมดา จึงต้องฝังตัวก่อน เช่น การตีบ
ของท่อน าไข่ การตั้งครรภ์นอกมดลูกมักจะด าเนินไปไม่ตลอดถึงครบก าหนด ส่วนมากจะพบว่า มีการแท้งหลุด
ออกมา หรือการแตกของท่อน าไข่เป็นสาเหตุให้มีเลือดออกในช่องท้อง ถ้าได้รับการรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ 
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อาการส าคัญน ามาพบแพทย์ คือ ปวดท้องน้อย ในระยะแรกอาจปวดข้างใดข้างหนึ่ง แต่ต่อมามักปวดทั้งสองข้าง 
มักมีประวัติขาดประจ าเดือน อาจมีเลือด ออกทางช่องคลอดกะปริบกะปรอย ถ้ามีเลือดออกในช่องท้องเนื่องจาก
การแท้งหรือ ท่อน าไข่แตก จะมีอาการเป็นลม ซีด เหงื่อแตก ใจสั่น และหมดสติในที่สุด  การรักษา คือ การผ่าตัด 
 5. ภาวะพิษแห่งครรภ์ เป็นกลุ่มอาการผิดปกติประกอบด้วยอาการบวม ความดันเลือดสูง และมีไข่
ขาวในปัสสาวะ มักเกิดในระยะท้ายของการตั้งครรภ์พบในครรภ์แรกมากกว่าในครรภ์หลังภาวะนี้เป็นสาเหตุของ
การตายของแม่และทารก ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง จะท าให้ผู้ตั้งครรภ์ชัก หลอดเลือดในสมองแตก และหัวใจ
วายได ้สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด เป็นภาวะที่ ไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าได้ฝากครรภ์ และ
ได้รับการตรวจครรภ์อย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้สามารถตรวจพบและให้การรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ ระยะเริ่มแรก 
ซึ่งสามารถลดอันตรายลงได้อย่างมาก ทั้งแก่แม่และทารกในท้องในบางรายการรักษาไม่ได้และผลมีอาการรุนแรง
ขึ้น แพทย์อาจพิจารณาช่วยให้ทารกคลอดก่อนก าหนด เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดต่อแม่ได้ 
 6. รกเกาะต่ า  หมายถึง การที่รกบางส่วนหรือทั้งหมดเกาะที่ตอนล่างของมดลูก ซึ่งในครรภ์ปกติแล้ว
รกจะเกาะที่ผนังตอนบนของมดลูก ความผิดปกติชนิดนี้พบบ่อยข้ึนในหญิงมีครรภ์ที่มีอายุมากและมีลูกแล้วหลาย
คน หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้มักจะมาพบแพทย์เนื่องจากมีเลือดออกในช่องคลอดในระยะหลังๆ ของ
ครรภ์ โดยไม่มีสาเหตุและไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย เลือดที่ออกอาจไม่มากแต่ออกบ่อยๆ หรืออาจออกมากจน
หมดสติเลยก็ได้  การรักษาถ้าทารกในท้องยังเล็กมากและเลือดออกไม่มาก แพทย์จะรักษาแบบประคับประคองไป
ก่อน จนกว่าทารกในท้องจะโตพอเลี้ยงรอด แต่ถ้าเลือดออกมากก็จ าเป็นต้องเอาทารกในท้องและรกออกให้เร็ว
ที่สุดเพ่ือให้เลือดหยุด การคลอดจะเป็นไปโดยวิธีใดนั้น ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป แต่ ส่วนใหญ่
มักจะเป็นการผ่าท้องคลอด 
 7. รกลอกตัวก่อนก าหนด ในภาวะปกติรกจะลอกตัวจากผนังมดลูกหลัง จากทารกคลอดออกมา
แล้วแต่ถ้ารกลอกตัวก่อนทารกคลอดออกมา โดยอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะเจ็บท้องจะคลอดก็ได้ 
จะท าให้มีเลือดออกในโพรงมดลูก ทารกในท้องขาดออกซิเจนไปเลี้ยง อาจ เสียชีวิตได้ 
ภาวะนี้มักพบร่วมกับผู้ที่มีภาวะพิษแห่งครรภ์ ซึ่งจะมีโอกาสพบได้มากกว่าปกติ 3 เท่า นอกจากนี้อาจเกิดในรายที่
ถูกกระทบกระแทกบริเวณหน้าท้องอย่างรุนแรง ภาวะแทรกซ้อนชนิดนี้ มักเกิดในระยะท้ายของการตั้งครรภ์ 
อาการขึน้อยู่กับชนิดและความรุนแรงของการลอกตัวของรก อาการที่ส าคัญ คือ เลือดออกทางช่องคลอด และ
ปวดท้อง ซึ่งอาจจะปวดเพียงเล็กน้อยหรือปวดมากจนหมดสติไป หน้าท้องจะแข็งตึง และกดเจ็บมดลูกมักโตขึ้น
อย่างรวดเร็วเพราะเลือดขังอยู่ภายใน ทารกอาจตายในท้องได้ถ้าได้รับการช่วยเหลือไม่ทัน การรักษาจ าเป็นต้องเร่ง
ให้การคลอดทารกและรกนั้นสิ้นสุดโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดตามมา 
 8. ครรภ์แฝด หมายถึง การตั้งครรภ์ที่มีทารกในครรภ์มากกว่า 1 คนข้ึนไป อาจท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อแม่และทารก เช่น โลหิตจาง ภาวะพิษแห่งครรภ์ คลอดก่อนก าหนด และคลอดผิดปกติ 
ครรภ์แฝดอาจเกิดจากการผสมของไข่ใบเดียว หรือหลายใบก็ได้ แฝดคู่อาจเกิดจากการผสมของไข่ 2 ใบ หรือ ใบ
เดียวก็ได้ แฝดคู่ที่เกิดจากไข่ 2 ใบ มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์เป็นจ านวนมาก กล่าวคือ ถ้าทั้งพ่อและแม่มี
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ประวัติทางกรรมพันธุ์ว่ามีครรภ์แฝด จะมีอัตราการเกิดครรภ์แฝดสูงขึ้นสองในสามของคู่แฝดที่คลอดจะเป็นเพศ
เดียวกัน  แพทย์สามารถวินิจฉัยการตั้งครรภ์แฝดได้จากการตรวจครรภ์ โดยคล าส่วนต่างๆ ของทารกในท้อง เช่น 
ศีรษะ ก้น แขนขา ได้มากกว่าปกติ และฟังเสียงหัวใจทารกในท้องได้ชัดเจนมากกว่า 1 ต าแหน่ง โดยมีอัตราการ
เต้นของหัวใจแตกต่างกันมากกว่า 10 ครั้ง ต่อนาที ในกรณีที่ตรวจแล้วไม่แน่ใจ อาจอาศัยการตรวจอย่างอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น การถ่ายภาพรังสี หรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ผู้ที่ตั้งครรภ์แฝด ควรพักผ่อนให้มากในระยะ 
2 เดือนสุดท้ายของครรภ์ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนก าหนด  

9. ครรภ์แฝดน้ า ในการตั้งครรภ์ปกติจะพบว่า มีน้ าหล่อทารกในครรภ์ หรือน้ าคร่ าประมาณ 1,000-
2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้ามีจ านวนน้ าคร่ ามากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ถือว่าเป็น ครรภ์แฝดน้ า 
ซึ่งมักพบร่วมกับความผิดปกติบางอย่างของทารกในท้อง เช่น ความพิการแต่ก าเนิดของระบบประสาท หรือการ
ตีบตันของระบบทางเดินอาหารของทารก ครรภ์แฝด การติดเชื้อซิฟิลิส (syphilis) ภาวะพิษแห่งครรภ์ และมารดา
เป็นเบาหวาน เป็นต้น อาการของครรภ์แฝดน้ า คือ แม่ท้องโตเร็วผิดธรรมดา ไม่ได้สัดส่วนกับระยะเวลาที่ขาด
ประจ าเดือน มักเป็นในระยะ ๗ เดือนขึ้นไป อาจเป็นอย่างทันทีทันใด หรือค่อยเป็นค่อยไปก็ได้การรักษาข้ึนอยู่กับ
อาการของแม่ บางครั้งถ้า แน่นท้องมากจนหายใจล าบาก อาจต้องเจาะน้ าคร่ า ออกเป็นครั้งคราว 
 10. ครรภ์เกินก าหนด โดยทั่วไป หมายถึง การตั้งครรภ์เกิน 42 สัปดาห์ (ต้องจ าวันที่มีประจ าเดือน
ครั้งสุดท้ายได้แม่นย า และประจ าเดือนต้องมาสม่ าเสมอด้วย) สาเหตุยังไม่ทราบแน่นอน ภาวะนี้มีผลเสีย คือ รก
ท างานเลวลง ปริมาณน้ าคร่ าลดลง ทารกจะผอมผิวหนังเหี่ยวย่น มีเล็บยาว กะโหลกศีรษะแข็งข้ึน ซึ่งอาจจะมีผล
ให้คลอดยาก และทารกมีภาวะขาดออกซิเจนได้ง่าย 

การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ 

 การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะหนึ่งที่พบได้เสมอในขณะตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นหวัด การมีตกขาว
ผิดปกติ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ติดเชื้อ HIV อีสุกอีใส หัดเยอรมัน ซิฟิลิส เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของการ
ติดเชื้อ ส่วนใหญ่การติดเชื้อไม่เป็นอันตรายต่อทั้งแม่และลูก แตจ่ะมกีารติดเชื้อบางอย่างเท่านั้นที่จะเป็นอันตราย
ต่อแม่และลูก และบางอย่างก็อาจจะรุนแรงมากจนท าให้แม่ถึงแก่ชีวิตได้ ในขณะที่เชื้อบางตัวไม่ค่อยมีผลต่อแม่ 
แต่อาจจะก่อให้เกิดผลต่อลูกได้มาก เช่น เชื้อหัดเยอรมัน 

 โดยทั่วไปในขณะที่ตั้งครรภ์จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติ เพราะขณะที่ตั้งครรภ์ภูมิต้านทานส่วนใหญ่จะลด
ต่ าลง ท าให้มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติ นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะอ่อนเพลีย โดยเฉพาะตั้งครรภ์
ในระยะต้นๆ ที่รวมถึงอาการแพ้ท้องด้วย ก็จะท าให้หญิงตั้งครรภ์อ่อนแอมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยด้านสรีระบางอย่าง
ที่เปลี่ยนแปลงในขณะตั้งครรภ์ยังอาจจะท าให้โอกาสการติดเชื้อง่ายขึ้นด้วย เช่น มดลูกท่ีโตและเส้นเลือดที่ขยาย
ใหญข่ึ้นในขณะตั้งครรภ์อาจกดท่อไตท าให้เกิดกรวยไตอักเสบได้ 
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ส่วนเด็กในครรภ์จะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อน้อยมาก โดยเฉพาะขณะที่ครรภ์อ่อนๆ มีการศึกษาพบว่าเด็กในครรภ์จะ
เริ่มสร้างภูมิต้านทานเองเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 9-15 สัปดาห์ แต่ภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นยังเป็นชนิดที่ไม่สามารถ
ก าจัดเชื้อได้ นอกจากนี้เด็กยังได้รับภูมิต้านทานเชื้อบางส่วนจากแม่ โดยจะผ่านมาทางรก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่อายุครรภ์
ประมาณ 16 สัปดาห์ และเม่ืออายุครรภ์ประมาณ 26 สัปดาห์ ระดับภูมิต้านทานในเลือดลูกก็จะใกล้เคียงกับใน
เลือดแม่ แต่ก็ยังคงเป็นชนิดที่ไม่สามารถก าจัดเชื้อได้อยู่ดี ดังนั้น ลูกจึงมีโอกาสติดเชื้อได้มาก และไม่สามารถ
ป้องกันตัวเองได้ดีเท่าที่ควร 

 ส าหรับเชื้อที่หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสติดสามารถเป็นได้ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อในกลุ่มราและพยาธิ 
โดยการติดเชื้อจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเชื้อชนิดใด เชื้อบางชนิดจะติดผ่านทางลม หายใจ เช่น เชื้อหวัด เชื้อหัดเยอรมัน 
เป็นต้น บางชนิดอาจติดต่อทางการสัมผัส เช่น เชื้อเริม และเมื่อหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อแล้วจะส่งผ่านไปยังลูกได้ 2 วิธี
ใหญ่ๆ (ไม่รวมการติดเชื้อในขณะคลอด) คือ 

1. ผ่านทางรก เช่น ไวรัส อีสุกอีใส หัดเยอรมัน เชื้อเอดส์ แบคทีเรีย เชื้อซิฟิลิส พยาธิ มาเลเรีย 
2. ผ่านขึ้นจากช่องคลอด เช่น แบคทีเรีย เชื้อสเตร็ป กลุ่มบี ไวรัส และเริม 

 การติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ที่พบได้บ่อยและเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีปัญหาต่อทั้งแม่และลูกได้ ภาวะ
แรก คือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบและกรวยไตอักเสบ ส่วนภาวะที่สองคือ หัดเยอรมัน กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
และกรวยไตอักเสบ43 

การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ 

 เมื่อทราบว่าตัวเองก าลังตั้งครรภ์ สิ่งแรกที่ต้องท าคือไปฝากครรภ์ ซึ่งหลังจากได้ตรวจเช็กสุขภาพครรภ์
ในเบื้องต้นแล้ว หญิงตั้งครรภ์ก็จะได้รับค าแนะน าในการดูแลสุขภาพร่างกาย รวมทั้งได้รับยาบ ารุงครรภ์มาทาน
ในช่วงการตั้งครรภ์ด้วย ยาหรือวิตามินที่จ าเป็นต้องให้แก่หญิงตั้งครรภ์ ประกอบด้วย44,45   
 1. ธาตุเหล็ก เนื่องจากขณะตั้งครรภ์ความต้องการธาตุเหล็กมีเพ่ิมมากข้ึน โดยทั่วไปจะมี การส่งธาตุ
เหล็กจากมารดาสู่ทารกและรกประมาณ 300 มก.ของธาตุเหล็ก และมารดาต้องการธาตุเหล็กอีกประมาณ 500 
มก. เพื่อช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงในขณะตั้งครรภ์ ดังนั้นมารดาจะต้องได้รับธาตุเหล็ก(iron element) ประมาณ 7 
มก./วัน. ซึ่งธาตุเหล็กท่ีจ าหน่ายในท้องตลาดจะเป็นธาตุเหล็กที่เป็นส่วนประกอบแตกต่างกันไป (iron 
compound) ขึ้นอยู่ กับแต่ละชนิดของยา. ยกตัวอย่างเช่น ferrous fumarate ซึ่งเป็นส่วนประกอบของธาตุเหล็ก
ที่แตกตัวให้ธาตุเหล็กได้ดีที่สุดคือ ประมาณร้อยละ 33 ในขณะที่เมื่อเรากินธาตุเหล็กผ่านเข้าไปในทางเดินอาหาร 
ร่างกายจะสามารถดูดซึมธาตุเหล็กเข้าไปได้ประมาณร้อยละ 10. ดังนั้นในแต่ละวันมารดาควรได้รับส่วนประกอบ
ของธาตุเหล็กชนิด ferrous fumarate อย่างน้อยวันละ 200 มก. เพื่อที่จะได้ธาตุเหล็กที่เพียงพอวันละ 7 มก. 
ตามทฤษฎีถ้าส่วนประกอบของธาตุเหล็กเป็นชนิดอ่ืนๆ ก็ควรให้เพียงพอ ตามความต้องการข้ึนอยู่กับการแตกตัวให้
ธาตุเหล็กของแต่ละส่วนประกอบของธาตุเหล็กไป ในขณะที่ 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ความต้องการธาตุเหล็ก
ยังมีน้อยอยู่ อาจไม่จ าเป็นต้องให้ธาตุเหล็กเสริมในระยะเวลา 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เพราะแทนที่จะมี
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ประโยชน์อาจเป็นผลท าให้มารดามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน รุนแรงขึ้นได้จากผลข้างเคียงของธาตุเหล็ก. ดังนั้นจึง
สรุปได้ว่าธาตุเหล็กจ าเป็นต้องให้ในมารดาที่ตั้งครรภ์ โดยให้ได้เป็นธาตุเหล็กอย่างน้อยวันละ 7 มก. โดยอาจไม่
จ าเป็นในระยะ 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์. 
 2. กรดโฟลิก เป็นสารที่มีความจ าเป็นส าหรับมารดาที่ตั้งครรภ์ และก่อนการตั้งครรภ์ ถ้ามารดาได้รับ
กรดโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์อย่างสม่ าเสมอ จะสามารถป้องกันการเกิด neural tube defect ได้.  โดยเฉพาะ
ประเทศในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาจะแนะน าให้หญิงที่จะตั้งครรภ์กินกรดโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์เป็นเวลานาน
เป็นเดือนๆ. ขณะเดียวกันกรดโฟลิกยังช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงของมารดาในขณะตั้งครรภ์ ดังนั้นจึงมี
ค าแนะน าให้จาก American College of Obstetrician and Gynecologist  ให้มารดาก่อนตั้งครรภ์และขณะ
ตั้งครรภ์ได้รับกรดโฟลิกเสริม โดยควรได้รับกรดโฟลิกอย่างน้อยวันละ 4 มก. เนื่องจากกรดโฟลิกที่ได้รับจาก
อาหารอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของมารดา. 
 3. แคลเซียม พบว่ามารดาต้องการแคลเซียมประมาณ 30 กรัม เพื่อให้แก่ทารกในครรภ์ ซึ่งในปริมาณ
นี้ของแคลเซียมคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของแคลเซียมทั้งหมดของมารดาโดยที่ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนประกอบในกระดูก
ของมารดา ซึ่งปริมาณแคลเซียมที่มารดาต้องการอาจได้รับจ านวนเพียงพอจากอาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวัน. 
ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องให้แคลเซียมทดแทนแก่มารดาในขณะตั้งครรภ์ แต่ในมารดาที่มีอาการตะคริวขณะตั้งครรภ์
อาจต้องให้แคลเซียมแก่มารดาเพ่ือช่วยลดการเกิดตะคริวขณะตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นการจะให้แคลเซียมเสริมในมารดา
ขณะตั้งครรภ์จึงควรดูเป็นรายๆ ไป 

4. วิตามินรวม โดยทั่วไปในมารดาที่ไม่มีปัญหาโรคเรื้อรัง ปัญหาการดูดซึมอาหารที่ผิดปกติ 
(malabsorption) หรือปัญหาการขาดอาหาร (malnutrition) จะได้รับวิตามินที่เพียงพอแล้วจากการกินอาหารที่
ครบหมู่ในแต่ละวัน จึงไม่จ าเป็นต้องให้วิตามินรวมเสริมให้แก่มารดาขณะตั้งครรภ์ แต่ถ้าแพทย์ท่านใดจะให้วิตามิน
รวมแก่มารดาขณะตั้งครรภ์ก็ไม่เป็นข้อห้ามในเวชปฏิบัติทั่วไป 

การดื่มเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ 

 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์หรือการได้รับเอทานอล (Ethanol คือ เป็นแอลกอฮอล์
ที่ได้จากธรรมชาติผ่านวิธีการหมัก) ในระหว่างตั้งครรภ์อาจท าให้ทารกเกิดภาวะทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์ 
(fetal alcohol syndrome) และความผิดปกติของทารกในครรภ์ที่มีผลกระทบมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(fetal alcohol spectrum disorder) จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดื่มระดับปานกลางในระหว่างการ
ตั้งครรภ์อาจจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกับทารกในครรภ์ แต่ไม่สามารถบอกเป็นจ านวนแน่นอนว่าการดื่ม
เท่าไหร่ในระหว่างตั้งครรภ์จึงจะรับประกันได้ว่าปลอดภัย46 
ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์และทารก ทันทีที่ทราบว่าก าลังตั้งครรภ์ก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทุกประเภท  และหากก าลังวางแผนว่าจะตั้งครรภ์ก็ย่อมเป็นการดีถ้าตัดสินใจเลิกดื่มอย่างเด็ดขาดก่อน
จะสายเกินไปเพื่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกกังวลใจในภายหลัง 
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 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างตั้งครรภ์ส่งผลระยะยาวต่อลูกน้อยในครรภ์อย่างไรจากการวิจัย
พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2 แก้วต่อวันจะท าให้ทารกในครรภ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะประสบปัญหา
ด้านการเรียนรู้ การพูด ภาษา และอาจเป็นโรคสมาธิสั้นได้ ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่า 6 แก้วต่อวันก็ยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดความผิดปกติแต่ก าเนิดซึ่งอาจท าให้ลูกมีพัฒนาการล่าช้าทั้ง
ทางร่างกายและสมอง มีปัญหาด้านพฤติกรรม เกิดความผิดปกติท่ีใบหน้า และความบกพร่องของระบบหัวใจ47 

 จากค าแนะน าที่ว่า “ตอนท้องหรือตั้งครรภ์ควรงดแอลกอฮอล์ทุกประเภท” เป็นค าแนะน าส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีมานานและเป็นที่รู้กันดี แต่มีงานวิจัยล่าสุดจากประเทศอังกฤษกลับสวนทางกับข้อแนะน าที่กล่าวมา 
โดยบอกว่าหญิงตั้งครรภ์จะดื่มแอลกอฮอล์บ้างก็ได้มันไม่ส่งผลอะไรมากมายกับทารกในครรภ์เลย เป็นผลการวิจัย
ระยะยาวของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริสตอล ที่ได้ท าการส ารวจศึกษาข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์ 7,000 ราย 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ทั้งก่อน ขณะ และหลังตั้งครรภ์ และเมื่อลูก ๆ ของพวกเธอโตจนกระทั่ง
อายุ 10 ขวบ ก็ให้มาท าการทดสอบความสามารถในการทรงตัว โดยการเดินบนแท่นทรงตัวและการยืนขาเดียว
นาน 20 วินาที เพื่อทดสอบข้อสงสัยที่ว่าแอลกอฮอล์ส่งผลดีหรือเสียอย่างไรต่อทารกในครรภ์ โดยเฉพาะด้าน
พัฒนาการด้านระบบประสาท (neurodevelopment) ที่ใช้ทักษะด้านการทรงตัวเป็นเครื่องชี้วัด 
            จากการสอบถามพบว่า แม่ส่วนใหญ่ (70%) ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยขณะตั้งครรภ์ แต่ก็มีอยู่ 25% ที่ดื่ม 
1-7 แก้ว ในหนึ่งสัปดาห์ (ซึ่งปริมาณ 1-2 แก้วจัดอยู่ในกลุ่มบริโภคแอลกอฮอล์ต่ า 3-7 แก้ว จัดอยู่ในกลุ่มบริโภค
แอลกอฮอล์ระดับปานกลาง) อีก 5% ที่เหลือดื่มมากกว่า 7 แก้วต่อสัปดาห์ ซ่ึงนับเป็นกลุ่มบริโภคแอลกอฮอล์จัด
ที่สุด และยังแยกย่อยอีกว่าบางรายในกลุ่มนี้จัดเป็นพวกติดแอลกอฮอล์ คือดื่มในแต่ละครั้งมากกว่า 4 แก้วขึ้น
ไป และยังพบว่าหลังจากตั้งครรภ์ไปแล้ว 4 ปี มีแม่ 28% ระบุว่า พวกเธอไม่ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์อีกเลย และ
อีกเกินครึ่งหันมาดื่มในระดับปานกลาง  
         เมื่อน าผลนี้มาประมวลรวมกับการทดสอบความสามารถในการทรงตัวของบรรดาลูก ๆ พบว่า ยิ่งเด็กท่ี
มีแม่ดื่มแอลกอฮอล์มากเท่าไหร่ ก็มีความสามารถในการทรงตัวที่ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กท่ีแม่ไม่บริโภค
แอลกอฮอล์เลย อันเป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ดีเมื่อได้ลองให้เด็กท่ีมาจากครอบครัวที่มียีนถ่ายทอด
ลักษณะแพ้แอลกอฮอล์มาทดสอบการทรงตัวดูบ้าง ด้วยคาดหวังว่าเด็กที่มาจากแม่ที่ไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้
เลยน่าจะทรงตัวได้แย่ เพื่อที่จะน าไปสู่ข้อสรุปว่าการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้ลูกมีความสามารถในการทรงตัวที่ดีขึ้น
ได้ อันจะค้านกับค าแนะน าที่มีมายาวนานว่าแอลกอฮอล์ไม่ดีกับหญิงตั้งครรภ์และเด็กไม่ว่าจะในปริมาณเท่าใด แต่
เมื่อทดลองดูแล้วก็กลับไม่พบว่าสิ่งที่สันนิษฐานเอาไว้จะเป็นจริง และเมื่อลองมาพิจารณาโดยดูปัจจัยอื่น ๆ อย่าง 
อายุของแม่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ภาวะความเป็นอยู่ ประสบการณ์ตั้งครรภ์ที่มีมาก่อนหน้า ก็ยิ่งได้พบว่าการดื่ม
แอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางของแม่  แทบจะไม่มีผลของเรื่องความสามารถในการทรงตัวของลูก
เลย48 

 แม้ไม่อาจหาข้อสรุปที่แน่นอนได้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก ณ จุดหนึ่ง จะส่งผลให้ทารกมี
ทักษะการทรงตัวที่ดีเมื่อโตขึ้นจริงหรือไม่ แต่ก็ได้ทราบว่า “ส าหรับการทดลองนี้ การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณ
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เพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง อย่างไวน์วันละ 1 แก้ว ไม่ได้ส่งผลเสียจนไปกระทบเรื่องพัฒนาการประสาทของทารก
ในครรภ์” หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใด ๆ ว่าท าให้เกิดความผิดปกติข้ึน หากไม่เน้นเรื่องพัฒนาการ
ทางระบบประสาท ก็พบว่าหลาย ๆ งานวิจัยที่ผ่านมาต่างชี้ตรงกันว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า 
และมีแอลกอฮอล์สะสมในร่างกายมาเรื่อย ๆ จะมีผลเสียต่อตัวอ่อนที่ก าลังพัฒนาขึ้นในครรภ์ได้ เพราะฉะนั้น 
ข้อแนะน าที่ดีที่สุดส าหรับหญิงตั้งครรภ์ก็ยังคงยืนยันตามเดิมว่า หากพยายามจะตั้งครรภ์หรือก าลังตั้งครรภ์อยู่ การ
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lshtm.ac.uk/aboutus/people/nicholls.james
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเอง

ขณะตั้งครรภ์ของแม่ในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในประเทศไทย เป็นการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (Secondary Data) มาวิเคราะห์ผลหา
ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุด
บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แบบสัมภาษณ์พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็ก ในเด็กท่ีมี
สัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดอืน 29 วัน โดยแบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็ก 
และเด็กที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน อาศัยในประเทศไทย 

4. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 2.1 กลุ่ม พ่อ แม่ หรือ ผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 

16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
 2.2 กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน โดยมีเกณฑ์คัดเลือก ดังนี้ 
  - มีสัญชาติไทย 
  - ไม่มีความพิการหรือภาวะทางสมองที่มีผลต่อพัฒนาการ เช่น Down syndrome, 
          Cerebral Palsy, Autistic โดยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ 
  - ไม่มีประวัติได้รับยากันชัก 
  - ยินยอมและให้ความร่วมมือในการประเมินพัฒนาการจนเสร็จสมบูรณ์ 
  - มีประวัติในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
  - ได้รับการยินยอมจาก พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กในการให้ข้อมูลและประเมินพัฒนาการ 
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การค านวณขนาดและการสุ่มตัวอย่าง   

การค านวณขนาดตัวอย่าง เพ่ือเป็นตัวแทนระดับประเทศและเขตสุขภาพ ด้วยความเชื่อมั่น 95% และ

ความผิดพลาดสูงสุดในการประมาณค่าความชุกของสงสัยพัฒนาการล่าช้าไม่เกินร้อยละ 2.8 ของความชุกดังกล่าว  

โดยใช้สูตรดังนี้  

 

                          𝑛 =  
𝑍𝛼

2

2𝑃(1−P)

𝑑2  
                                                                 
  

                                                   =  9770 ราย / 12 เขตสุขภาพ 
                                                   =  815  ราย / เขตสุขภาพ 

               
เมื่อ          alpha = ระดับนัยส าคัญ (0.05) 
       Z (alpha/2) = Standard  normal  (-1.95996) 
              P = สัดส่วนของเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
   (ในการประมาณค่า ปี 2550 ส ารวจโดยกรมอนามัย (0.33) 
 d = ความผิดพลาดสูงสุดทีย่อมรับให้เกิดข้ึนจากการศึกษาครัง้นี้ = 2.8% 
 

การสุ่มตัวอย่าง   ใช้แบบ Three-stage Cluster Sampling โดยมีเขตสุขภาพเป็นชั้นภูมิ และมีจังหวัด
ในแต่ละเขตสุขภาพเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง เขตแจงนับ/ต าบล (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วย
ตัวอย่างขั้นที่สอง และเด็กอายุ 0-5 ปี เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม 

หน่วยตัวอย่างข้ันที่ 1 : ศูนย์อนามัยในความรับผิดชอบของกรมอนามัยในแต่ละเขตสุขภาพ ท าการเลือก
จังหวัดตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบได้จังหวัดตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 31 จังหวัด ดังนี้ 

-  เขตสุขภาพที่ 2, 3, 7, 9 และ 10 เลือกจังหวัดตัวอย่าง จ านวน 2 จังหวัด 
-  เขตสุขภาพที่ 1, 4, 5, 6, 8, 11 และ 12 เลือกจังหวัดตัวอย่าง จ านวน 3 จังหวัด 

          หน่วยตัวอย่างข้ัน 2 : ในแต่ละจังหวัดตัวอย่าง ท าการเลือกต าบลตัวอย่าง (EA) ด้วยวิธีการสุ่มแบบมี
ระบบตามขนาดตัวอย่างที่ก าหนด  โดยก าหนดจ านวนต าบลตัวอย่าง ในแต่ละศูนย์อนามัย จ านวน 40 ต าบล 
ดังนั้น ได้จ านวนต าบลตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศ 480 ต าบล 

หน่วยตัวอย่างข้ัน 3 : ในแต่ละต าบลตัวอย่างคัดเลือกเด็กที่มีอายุ 8 เดือน 16 วัน – 5 ปี 11 เดือน 29 
วัน อย่างน้อย 20 คน โดยข้อมูลที่เก็บรวมรวมสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ทั้ง 12 เขตสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 9,986 ราย  
ซึ่งมากกว่าจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 206 ราย ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนตัวอย่างและจ านวนข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จริง 

เขตสุขภาพ จังหวัดตัวอย่าง 
จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวนข้อมูล 
ที่วิเคราะห์จริง 

1 เชียงใหม่  ล าปาง  แพร่ 815 834 

2 ตาก  พิษณุโลก 815 810 
3 นครสวรรค์  ก าแพงเพชร 815 836 
4 นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี 815 783 
5 ราชบุรี  กาญจนบุรี  สมุทรสาคร 815 841 

6 สมุทรปราการ  ชลบุร ี สระแก้ว 815 838 

7 กาฬสินธุ์  ขอนแก่น 815 865 

8 อุดรธานี   สกลนคร   นครพนม 815 905 
9 นครราชสีมา  บุรีรัมย์ 815 836 

10 ศรีษะเกษ  อุบลราชธานี 815 898 

11 ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต 815 760 

12 สงขลา  สตูล  ปัตตานี 815 780 

รวม 9,780 9,986 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
3. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เป็นสมุดที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้บันทึกสุขภาพแม่ตั้งแต่มารับ

บริการฝากครรภ์ และใช้บันทึกประวัติของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งสถานบริการของรัฐและเอกชนต้องให้หญิง
ตั้งครรภ์เก็บรักษาไว้และน ามาทุกครั้งที่มารับบริการ ภายในเล่มต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแม่และเด็ก ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลแม่ : ประวัติสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์และครอบครัว ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติ
เจ็บป่วย การได้รับยาระหว่างตั้งครรภ์ ประวัติการคลอด  

3.2 ข้อมูลเด็ก : บันทึกการคลอด ข้อมูลทารกแรกเกิด ได้แก่ น้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจน
เมื่อแรกเกิด 

4. แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น ตามข้ันตอนดังนี้ 
4.1 ผู้วิจัยศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ต ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลและมี

ความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กในประเทศและต่างประเทศ 
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4.2 คัดเลือกตัวแปรที่มีผลและมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กและน ามาจัดกลุ่ม ดังนี้ ปัจจัย
ด้านแม่ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของพ่อ แม่ ประวัติการฝากครรภ์ การคลอด การได้รับยาขณะตั้งครรภ์ การติดเชื้อ โรค
ประจ าตัวและการเจ็บป่วยของแม่ขณะตั้งครรภ์ พฤติกรรมเสี่ยงขณะตั้งครรภ์  ปัจจัยแวดล้อม  ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ดูแลเด็ก รายได้ครอบครัว ลักษณะครอบครัว กิจกรรมการเลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยด้านเด็ก ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของ
เด็ก ประวัติการคลอด การติดเชื้อ โรคประจ าตัว และการเจ็บป่วยของเด็ก ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ภาวะ
โภชนาการ  

4.3 เมื่อสร้างแบบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก จ านวน 3 ท่าน 
คือ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชรา เรืองดารกานนท์  (คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล)  
นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ (กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก         ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย) 
และนางจินตนา พัฒนพงศ์ธร (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) ในด้านความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความครอบคลุม ครบถ้วน และความ
เหมาะสมของเนื้อหาข้อค าถาม-ค าตอบ 

4.4 น าผลการพิจารณา ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กให้มี
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มประเด็นเนื้อหาให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้นในแต่ละกลุ่มปัจจัย  ปรับข้อค าถาม-
ค าตอบ ให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เพ่ือให้ง่ายต่อการตอบและเก็บข้อมูล ปรับรูปแบบของแบบสัมภาษณ์ให้
กระชับและน่าใช้ 

4.5 น าแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กท่ีผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุ่ม พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็กที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง5 ปี 11 เดือน 29 วันจ านวน 30 ตัวอย่าง พร้อม
ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 
ชลบุรี น าผลที่ได้จากการทดลองใช้มาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้ยิ่งขึ้น  

4.6 ชี้แจงและท าความเข้าใจทีมวิจัยของศูนย์อนามัยทั้ง 12 ศูนย์เขตให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา ข้อมูลที่ต้องการจากแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก  ข้อค าถามแนวทางการถามค าถาม  เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันและได้มาตรฐานในการได้มาของข้อมูลมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 



42 

 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้สร้างและเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบ
ประเมินพัฒนาการเด็ก  แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็ก  เรียบร้อยแล้วจึงด าเนินการเก็บและรวบรวมตามขั้นตอน
ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ  
1.1 ประสานคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย เพื่อเสนอความเห็นชอบและพิจารณา

จริยธรรมการวิจัย การวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย 
ตามรหัสโครงการวิจัยที่ 047 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 

1.2 ประชุมทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง จ านวน 4 ครั้ง เพื่อ
ร่วมพิจารณาโครงร่างการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ปรับมาตรฐานทีมวิจัยก่อน
การเก็บข้อมูล  และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล
ให้กับศูนย์อนามัยที่ 3  ท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลระดับประเทศ 

1.3 แต่ละศูนย์อนามัยเตรียมทีมเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
- ทีมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค านวณอายุเด็ก ที่ผ่านการปฏิบัติและฝึกทักษะ ความช านาญใน

การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การลงบันทึก และค านวณอายุเด็กในวันที่เก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
- ทีมสัมภาษณ์ ที่ผ่านการทดลองใช้แบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กและสัมภาษณ์พ่อ แม่หรือ

ผู้ดูแลเด็กมาก่อน รวมทั้งมีความรู้ ศึกษารายละเอียดและความช านาญ   ในการหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

   1.4 ศูนย์อนามัยที่ 3 จัดท าโปรแกรมส าหรับบันทึกข้อมูล พร้อมคู่มือการลงรหัสแต่ละตัวแปร 
เพ่ือให้ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลและรหัสเดียวกันทั้ง 12 ศูนย์อนามัย   

2 การเก็บข้อมูล 
    2.1 ด าเนินการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนเมษายน 2557 – มกราคม 2558 ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 - คัดกรองเด็กโดยต้องเป็นเด็กท่ีมีสัญชาติไทย ไม่มีความพิการหรือภาวะทางสมองมีผลต่อ

พัฒนาการ เช่น Down syndrome, Cerebral Palsy, Autistic ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ ไม่มีประวัติได้รับยา
กันชัก และไม่มีโรคทางพันธุกรรมที่มีผลต่อพัฒนาการ 

 - ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ค านวณอายุเด็กจริงในวันนั้น ๆ ต้องเป็นเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 8 เดือน 16 
วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
  - สัมภาษณ์ พ่อ แม่ หรือผู้ดูแลเด็ก ด้วยแบบสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กพร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้จาก
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
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    2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละชุดหลังเสร็จสิ้นการ
สัมภาษณ์ทันที หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนให้สัมภาษณ์ซ้ าอีกครั้ง 
  2.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินทุกชุดโดยหัวหน้าทีมเก็บข้อมูล และสุ่มตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยผู้วิจัยอีกครั้ง   

3  การรวบรวมข้อมูล  เมื่อแต่ละศูนย์อนามัยบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล จากนั้นส่งข้อมูลให้ศูนย์อนามัยที่ 3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเป็นระดับประเทศ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์ต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่   
ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis)  เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก ที่
ความเชื่อมั่น 95%   
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บทท่ี  4 
ผลการวิจยั 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ในปัจจุบันที่มี

ความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในประเทศไทย เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (Secondary Data) มาวิเคราะห์ผลหาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเอง
ขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก แบบ
สัมภาษณ์พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็ก ในเด็กท่ีมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 8 เดือน 16 
วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน จ านวน 9,986 ตัวอย่าง ผลการวิจัยน าเสนอเป็น  3 ตอน ดังนี้   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ แม่ พ่อ หรือผู้ดูแลเด็กและเด็ก 
ตอนที่ 2 สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 
ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแม่ พ่อ หรือผู้ดูแลเด็ก และเด็ก   

 1. ข้อมูลทั่วไปของแม่ 
       อายุของแม่ พบว่า แม่มีอายุเฉลี่ย 29 ปี อายมุากท่ีสุด 53 ปี และอายุน้อยที่สุด 13 ปี อายุอยู่ในช่วง 

25-29 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 23.9 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 20-24 ปี ร้อยละ 23.4 
                  การศึกษาของแม่ พบว่า แม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. มากท่ีสุดร้อยละ 58.0 
รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา ร้อยละ 21.0 และปริญญาตรี ร้อยละ  11.0  
 อาชีพของแม่ พบว่า แม่มีอาชีพรับจ้างมากท่ีสุดถึงร้อยละ 37.7 รองลงมา เป็นแม่บ้านหรือไม่ได้
ท างาน ร้อยละ 25.8  และมีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 18.4 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของแม่ 

ข้อมูลทั่วไปของแม่ จ านวน ร้อยละ 
อายุปัจจุบัน (N = 9,967) อายุเฉลี่ย 29 ปี มากที่สุด 53 ปี น้อยที่สุด 13 ปี    
     น้อยกว่า 20 ปี 589 5.9  
     20 - 24 2,334 23.4  
     25 - 29 2,376 23.9  
     30 - 34 2,292 23.0  
     35 - 39 1,606 16.1  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของแม่ จ านวน ร้อยละ 
อายุปัจจุบัน (ปี)     
     40 - 44 630 6.3  
     45 ปีขึ้นไป 140 1.4  
ระดับการศึกษาสูงสุด (N = 9,662)    
     ไม่ได้เรียนหนังสือ 209 2.1  
     ประถมศึกษา 2,029 21.0  
     มัธยมศึกษา/ ปวช. 5,600 58.0  
     อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 691 7.1  
     ปริญญาตรี 1,055 11.0  
     สูงกว่าปริญญาตรี 78 0.8  
อาชีพแม่ (N = 9,986)    
     ไม่ได้ท างาน/แม่บ้าน  2,580 25.8  
     รับจ้าง 3,759 37.7  
     เกษตรกรรม 1,839 18.4  
     ค้าขาย   1,005 10.1  
     รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ      400 4.0  
     อ่ืน ๆ 403 4.0  

 
 2. ข้อมูลทั่วไปของพ่อ 

       อายุของพ่อ พบว่า พ่อมีอายุอยู่ในช่วง 30-34 ปีมากที่สุด ร้อยละ 25.6 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 25-
29 ปี ร้อยละ 21.0 
                  การศึกษาของพ่อ พบว่า ร้อยละ 53.3 พ่อจบชั้นมัธยมศึกษาหรือ ปวช. รองลงมาเป็นระดับชั้น
ประถมศึกษา ร้อยละ 27.1  
 อาชีพของพ่อ พบว่า มากกว่าครึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาเป็นเกษตรกรรม ร้อยละ 21.6 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของพ่อ 

ข้อมูลทั่วไปของพ่อ จ านวน ร้อยละ 
อายุปัจจุบัน (N = 9,484) อายุเฉลี่ย 33 ปี มากที่สุด 79 ปี น้อยที่สุด 16 ปี    
     น้อยกว่า 20 ปี 155 1.6  
     20 - 24  1,242 13.1  
     25 - 29  1,987 21.0  
     30 - 34  2,430 25.6  
     35 - 39 1,860 19.6  
     40 - 44 1,146 12.1  
     45 - 49 432 4.6  
     50 - 54 152 1.6  
     55 - 59 58 0.6  
     60 ปีขึ้นไป 22 0.2  
ระดับการศึกษาสูงสุด (N = 8,927)    
     ไม่เรียนหนังสือ 88 1.0  
     ประถมศึกษา 2,423 27.1  
     มัธยมศึกษา/ ปวช. 4,754 53.3  
     อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 872 9.8  
     ปริญญาตรี 728 8.1  
     สูงกว่าปริญญาตรี 62 0.7  
อาชีพ (N= 9,986)    
     ไม่ได้ท างาน/พ่อบ้าน 288 2.8  
     รับจ้าง 5,367 53.8  
     เกษตรกรรม 2,149 21.6  
     ค้าขาย 660 6.6  
     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 620 6.2  
     อ่ืน ๆ 902 9.0  
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 3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดูแลเด็กเป็นแม่ ร้อยละ 62.0 รองลงมาเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 31.6  

ผู้ดูแลเด็กมีอายุเฉลี่ย 38 ปี อายุมากที่สุด 89 ปี อายุน้อยท่ีสุด 12 ปี โดยอยู่ในช่วง 25-29 ปี      มากที่สุด ร้อยละ 
15.2 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 30-34 ปี ร้อยละ 14.7 
                  การศึกษาของผู้ดูแลเด็ก พบว่า จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 43.1 รองลงมาเป็น
ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร้อยละ 42.3 
 อาชีพของผู้ดูแลเด็ก พบว่า ผู้ดูแลไม่ได้ท างานหรือเป็นแม่บ้าน มากที่สุดร้อยละ 37.3 รองลงมา
เป็นอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 29.0 ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก จ านวน ร้อยละ 

อายุปัจจุบัน (N = 9,986) อายุเฉลี่ย 38 ปี มากที่สุด 89 ปี น้อยที่สุด 12 ปี    
     น้อยกว่า 20 ปี 413 4.2  
     20 - 24 1,330 13.4  
     25 - 29 1,498 15.2  
     30 - 34 1,443 14.7  
     35 - 39 1,311 13.2  
     40 - 44 885 8.9  
     45 - 49 767 7.7  
     50 - 54 852 8.6  
     55 - 59 664 6.7  
     60 ปีขึ้นไป 737 7.4  
ระดับการศึกษาสูงสุด (N = 9,810)    
     ไมไ่ดเ้รียนหนังสือ 389 4.0  
     ประถมศึกษา 4,228 43.1  
     มัธยม/ปวช. 4,148 42.3  
     อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 432 4.4  
     ปริญญาตรี 575 5.8  
     สูงกว่าปริญญาตรี 38 0.4  
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ (N = 9,986)    
     ไม่ได้ท างาน/แม่บ้าน 3,727 37.3  
     เกษตรกรรม 2,893 29.0  
     รับจ้าง 1,867 18.7  
     ค้าขาย 920 9.2  
     รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 197 2.0  
     อ่ืน ๆ  382 3.8  

 

 3. ข้อมูลทั่วไปของผู้เด็ก 
 เด็กท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 9,986 ราย พบว่า เป็นเด็กหญิง มากกว่าเด็กชายเล็กน้อย คือ 

เด็กหญิงร้อยละ 51.5 น้ าหนักเม่ือแรกคลอด พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 2,500-3,999 กรัม และมี
เด็กน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ถึง ร้อยละ 9.5  

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด  พบว่า เด็กมีภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดเป็นปกติท่ี 1 และ 5 นาที  
ร้อยละ 97.5 และ 99.3 ตามล าดับ นอกจากนี้  ยังพบว่า  เด็กมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที 
ร้อยละ 2.1 และ 0.5 ตามล าดับ และขาดออกซิเจนรนุแรงเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาท ีร้อยละ 0.4 และ 0.2 
 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด พบว่า พบเด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ร้อยละ 18.2 โดย
ภาวะแทรกซ้อนที่พบมากท่ีสุด ได้แก่ อาการตัวเหลืองส่องไฟ ร้อยละ 15.9 รองลงมาเป็นการได้รับออกซิเจน ร้อย
ละ 2.5  
 โรคประจ าตัว พบว่า ร้อยละ 4.9 พบเด็กที่มีโรคประจ าตัว โดยพบเป็นโรคหอบหืดและ G6PD ร้อย
ละ 2.1 และ 1.1 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของเด็ก 

ข้อมูลทั่วไปของเด็ก จ านวน ร้อยละ 

น้ าหนักแรกเกิด (N = 9,873)    
     < 2,500 กรัม 936 9.5  
     2,500-3,999 กรัม 8,742 88.5  
     4,000 กรัมขึ้นไป 195 2.0  
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของเด็ก จ านวน ร้อยละ 
ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด (N = 9,188)    
     ที่ 1 นาที   ปกติ (คะแนน 8-10) 8,958        97.5  
                    ขาดออกซิเจน (คะแนน 4-7) 190         2.1  
                    ขาดออกซิเจนรุนแรง ( คะแนน 0-3) 40         0.4  
     ที่ 5 นาที   ปกต ิ(คะแนน 8-10) 9,125 99.3  
                    ขาดออกซิเจน (คะแนน 4-7) 42 0.5  
                    ขาดออกซิเจนรุนแรง ( คะแนน 0-3) 21 0.2  
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด (N = 9,617)    
     ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 7,865 81.8  
     มีภาวะแทรกซ้อน 1,752 18.2  
          ตัวเหลืองส่องไฟ 1,527 15.9  
          ได้รับออกซิเจน 241 2.5  
          ใส่ท่อช่วยหายใจ 54 0.5  
          ติดเชื้อ 21 0.2  
          อุณหภูมิต่ า 15 0.1  
          ตัวเหลืองเปลี่ยนถ่ายเลือด 14 0.1  
          ความผิดปกติของร่างกาย 8 0.1  
          ชัก 7 0.1  
          ส าลักน้ าคร่ า 5 0.1  
โรคประจ าตัวเด็ก (N = 9,608)    
     ไม่มีโรคประจ าตัว 9,133 95.1  
     มีโรคประจ าตัว 475 4.9  
          หอบหืด 201 2.1  
          G6PD 106 1.1  
          ธาลสัซีเมีย 63 0.7  
          ภูมิแพ้ 56 0.6  
          โรคหัวใจ 32 0.3  
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของเด็ก จ านวน ร้อยละ 

โรคประจ าตัวเด็ก (N = 9,608)    
          โลหิตจาง 10 0.1  
          ไทรอยด์ 4 0.0  
          โรคทางเดินอาหาร 3 0.0  

 

ตอนที่ 2 สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์    

      ขณะตั้งครรภ์ พบว่า แม่มีอายุอยู่ในช่วง 20-35 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 70.1 มีแม่ตั้งครรภ์อายุน้อย
กว่า 20 ปี ร้อยละ 20 และแม่ตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 9.9 แม่เกือบทั้งหมดได้รับการฝากครรภ์ 
โดยแม่ร้อยละ 60.0 ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ ์ร้อยละ 
49.7 โดยสถานบริการที่แม่ใช้บริการฝากครรภ์เป็นโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 29.8 รองลงมาเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 25.0 และ 22.1 ตามล าดับ  

 อายุครรภ์เมื่อคลอด พบว่า ส่วนใหญ่คลอดครบก าหนด ด้วยวิธีการคลอดปกติ ร้อยละ 67.0 และ
คลอดผิดปกติโดยวิธีการผ่าคลอดมากที่สุด ร้อยละ 29.2 

 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ พบว่า แม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 9.0 เป็นธาลัสซีเมีย ร้อยละ 2.0 
รองลงมาเป็นภูมิแพ้ และโลหิตจาง ร้อยละ 1.8 และร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 

 ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ พบว่า แม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 4.8 โดย
ภาวะแทรกซ้อนที่พบ คือความดันโลหิตสูง ร้อยละ 2.3 รองลงมาเป็นเบาหวาน ร้อยละ 1.4   

 การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ พบว่า แม่ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.8 โดยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บี และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ร้อยละ 0.3 และ 0.2 ตามล าดับ 

 การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ พบว่า แม่ได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 70.1 และ
รับประทานยาบ ารุงทุกวัน ร้อยละ 59.6 

 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ พบว่า มีแม่ทีด่ื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะ
ตั้งครรภ์ ร้อยละ 1.7 โดยแม่ร้อยละ 0.7 ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 1-2 ครั้ง ระหว่างตั้งครรภ์และ
ดื่มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 0.4 ดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 

การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละ 

อายุเมื่อตั้งครรภ์ (N = 9,967)    
     น้อยกว่า 15 ปี 55 0.6  
     15 - 19 1,938 19.4  
     20 - 35 6,988 70.1  
     36 - 44 972 9.8  
     45 ปีขึ้นไป 14 0.1  
สถานบริการที่ไปฝากครรภ์  (N = 9,803)    
     โรงพยาบาลชุมชน     2,919 29.8  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2,447 25.0  
     คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 2,167 22.1  
     โรงพยาบาล ทั่วไป/ศูนย์ 1,977 20.2  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (สังกัดกรมอนามัย)                                       185 1.9  
     ศูนย์เทศบาล    54 0.5  
     อ่ืนๆ 54 0.5  
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์  (N = 9,333)    
     ไม่ฝาก 3,729 40.0  
     ฝาก 5,604 60.0  
ฝากครรภ์คุณภาพ  (N = 9,986)    
     ไม่ฝาก 12 0.1  
     ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง 5,016 50.2  
     ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 4,958 49.7  
การคลอด  (N = 9,535)    
     ครบก าหนด 8,475 88.9  
     ก่อนก าหนด 999 10.5  
     เกินก าหนด 61 0.6  
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละ 
วิธีการคลอด (N = 9,986)     
     คลอดปกติ 6,692 67.0  
     คลอดผิดปกติ 3,294 33.0  
     ผ่าคลอด 2,917 29.2  
     ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ 321 3.2  
     ใช้คีมท าคลอด 56 0.6  
โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ (N = 9,506)    
     ไม่มี 8,649 91.0  
     มี 857 9.0  
          ธาลสัซีเมีย   194 1.9  
          โลหิตจาง     170 1.7  
          ภูมิแพ้  174 1.7  
          ความดันโลหิตสูง 140 1.4  
          ธัยรอยด์          91 0.9  
          เบาหวาน 81 0.8  
          หัวใจ 26 0.2  

        ความพิการทางสมอง/ลมชัก 15 0.1  
          การเจ็บป่วยอื่น ๆ 15 0.1  
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ ์(N = 9,440)    
     ไม่มี 8,990 95.2  
     มี 450 4.8  
          ความดันโลหิตสูง 223 2.3  
          เบาหวาน 135 1.4  
          ตั้งครรภ์แฝด       40 0.4  
          ความผิดปกติของเชิงกราน มดลูก ท่าคลอด รก      23 0.2  
          เจ็บครรภ์ก่อนก าหนด 22 0.2  
          ภาวะครรภ์เป็นพิษ 17 0.2  
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ จ านวน ร้อยละ 

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ ์(N = 9,440)    
          โรคหัวใจ 7 0.1  
          ตกเลือด 6 0.0  
          โรคไต 3 0.0  
การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์   (N = 9,484)    
     ไม่มี 9,405 99.2  
     มี 79 0.8  
           ไวรัสตับอักเสบบี 33 0.3  
           ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 19 0.2  
           โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 10 0.1  
           เอช ไอ วี 9 0.1  
           ติดเชื้อไวรัส (เริม สุกใส) 7 0.1  
           ซิฟิลิส 5 0.0  
           ถุงน้ าคร่ าอักเสบ 1 0.0  
การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ (N = 8,096)    
     ไม่ได้รับ 2,423 29.9  
     ได้รับ 5,673 70.1  
          กินทุกวัน 4,822 59.6  
          กินบางวัน 851 10.5  
การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์    
     ไม่ดื่ม 9,411 98.3  
     ด่ืม 163 1.7  
          ดื่ม 1-2 ครั้ง ระหว่างตั้งครรภ์ 62 0.7  
          ดื่มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน 39 0.4  
          ดื่มอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์   32 0.3  
          ดื่มทุกวัน 9 0.1  
          อ่ืนๆ 21 0.2  
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 ในภาพรวมของแม่  พบว่า ร้อยละ 70  แม่มีอายุระหว่าง 20-34 ปี อายุเฉลี่ย 29 ป ีแม่มากกว่า
ครึ่งจบการศึกษามัธยมศึกษา และ 1 ใน 3 มีอาชีพรับจ้าง  ส่วนอายุเม่ือตั้งครรภ์ พบว่า ร้อยละ 70 ตั้งครรภ์เมื่อ
อายุ 20-35 ปี เป็นแม่วัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 20 ปี)  ร้อยละ 20.0 โดยมีแม่ที่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 
0.6 การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า แม่ไปฝากครรภ์เกือบทั้งหมด โดยไปฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชุมชน และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อยละ  29.8 และ 25.0 ตามล าดับ แม่ได้ฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ ร้อยละ 60.0  มีเพียงร้อยละ 49.7 ทีฝ่ากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์  ในด้านภาวะสุขภาพของแม่ พบว่า 
แม่ร้อยละ 9.0  มีโรคประจ าตัว คือ ธาลัสซีเมีย โลหิตจาง และ ภูมิแพ้ ส่วนการติดเชื้อของแม่ระหว่างตั้งครรภ์ มี
ร้อยละ 0.8 ทีต่ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ  แม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 
4.8 ที่พบมาก คือ ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 2.3 และ เบาหวาน ร้อยละ 1.4  ส่วนการได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์  
มีแม่ได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์รับประทานทุกวัน ร้อยละ 70.1 และ 59.6 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า มีแม่ดื่ม
เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 1.7 โดยร้อยละ 0.7 ดื่ม 1-2 ครั้ง ระหว่างตั้งครรภ์     
 

ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก   

 ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับน้ าหนักแรกเกิดของทารก พบว่า อายุขณะ
ตั้งครรภ์ของแม ่มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยทารกท่ีมี
น้ าหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม จะมีแม่ท่ีมีอายุขณะตั้งครรภ์ระหว่าง 20-35 ปี ร้อยละ 91.3  
 การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดของทารกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p=0.000) โดยทารกที่มีน้ าหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม จะมีแม่ท่ีฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อย
ละ 92.2  
 การคลอดมีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยทารก
ที่มีน้ าหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม เป็นเด็กท่ีคลอดครบก าหนดถึงร้อยละ 93.9   
 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยทารกท่ีมีน้ าหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม จะพบว่าแม่ไม่มีโรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 
90.8 
 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยทารกท่ีมีน้ าหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม จะพบว่าแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
ร้อยละ 91.1 
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 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.006) โดยทารกท่ีมีน้ าหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม จะมีแม่ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะ
ตั้งครรภ์ร้อยละ 90.5 
 และพบว่า สถานบริการที่ไปฝากครรภ์ การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ วิธีการคลอด การติดเชื้อ
ระหว่างตั้งครรภ์และการได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดของทารก  ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับน้ าหนักแรกเกิด 

 จ านวน(%)  

 น้ าหนักแรกเกิด (กรัม) p-value 

 <2,500 ≥2,500  
อายุเมื่อตั้งครรภ์     
     น้อยกว่า 15 ปี 11(20.0%) 44(80.0%) 0.000 
     15 - 19 212(11.1%) 1,705(88.9%)  
     20 - 35 601(8.7%) 6,311(91.3%)  
     36 - 44 106(11.1%) 853(88.9%)  
     45 ปีขึ้นไป 4(30.8%) 9(69.2%)  
สถานบริการที่ไปฝากครรภ์     
     โรงพยาบาล ทั่วไป/ศูนย์ 188(9.6%) 1,764(90.4%) 0.561 
     โรงพยาบาลชุมชน     279(9.7%) 2,608(90.3%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                       15(8.2%) 167(91.8%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 239(9.9%) 2,186(90.1%)  
     คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 181(8.4%) 1,968(91.6%)  
     ศูนย์เทศบาล    3(5.6%) 51(94.4%)  
     อ่ืนๆ 6(11.5%) 46(88.5%)  
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์     0.172 
     ไม่ทราบ 66(10.7%) 552(89.3%)  
     ไม่ฝาก 369(10.0%) 3,328(90.0%)  
     ฝาก 501(9.0%) 5,057(91.0%)  
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

 จ านวน(%)  
 น้ าหนักแรกเกิด (กรัม) p-value 

 <2,500 ≥2,500  
ฝากครรภ์คุณภาพ      
     ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 383(7.8%) 4,544(92.2%) 0.000 
     ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง 553(11.2%) 4,393(88.8%)  
การคลอด      
     ไม่ทราบ 38(9.5%) 362(90.5%) 0.000 
     ก่อนก าหนด 382(38.7%) 606(61.3%)  
     ครบก าหนด 510(6.1%) 7,914(93.9%)  
     เกินก าหนด 6(9.8%) 55(90.2%)  
วิธีการคลอด       
     คลอดปกติ 635(9.6%) 5,973(90.4%) 0.262 
     ผ่าท้องคลอด 276(9.6%) 2,614(90.4%)  
     ใช้คีมท าคลอด 5(8.9%) 51(91.1%)  
     เครื่องดูดสุญญากาศ 20(6.3%) 299(93.7%)  
โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์     
     ไม่มี 790(9.2%) 7,778(90.8%) 0.000 
     มี 114(13.4%) 735(86.6%)  
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ ์    
     ไม่มี 790(8.9%) 8,114(91.1%) 0.000 
     มี 100(22.4%) 347(77.6%)  
การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์       
     ไม่มี 888(9.5%) 8,430(90.5%) 0.346 
     มี 10(12.7%) 69(87.3%)  
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 

 จ านวน(%)  

 น้ าหนักแรกเกิด (กรัม) p-value 
 <2,500 ≥2,500  

การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์     
     ไม่ทราบ 160(8.7%) 1,678(91.3%) 0.267 
     ไมไ่ด้รับ 242(10.1%) 2,161(89.9%)  
     ได้รับกินทุกวัน 444(9.3%) 4,346(90.7%)  
     ได้รับกินบางวัน 90(10.7%) 752(89.3%)  
การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์    
     ไมท่ราบ 23(5.9%) 365(94.1%) 0.006 
     ไมด่ื่ม 890(9.5%) 8,434(90.5%)  
     ด่ืม 23(14.3%) 138(85.7%)  

 
 ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีพบว่า 
อายุขณะตั้งครรภ์ของแม่ มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาที จะมีแม่ที่มีอายุขณะตั้งครรภ์ระหว่าง 20-
35 ปี ร้อยละ 97.4  
 การคลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาทีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) 
โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีเป็นเด็กที่คลอดครบก าหนดถึง   ร้อยละ 98.1   
 วิธีการคลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาทีเป็นเด็กที่คลอดปกติถึง ร้อยละ 98.2   
 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p=0.000) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีจะไม่พบว่าแม่มีโรคประจ าตัว
ขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 97.7 
 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาทีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีจะพบว่าแม่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ร้อยละ 98.0 
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 การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.002) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาทีจะพบว่าแม่ได้รับ
ประทานยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ทุกวัน ร้อยละ 97.7 
 และพบว่า สถานบริการที่ไปฝากครรภ์ การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง การ
ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์และการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจน
เมื่อแรกเกิดที่ 1 นาท ีดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาที 

 จ านวน(%)หรือMean±SD  
 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาที p-value 

 ปกต ิ ขาดออกซิเจน  

อายุเมื่อตั้งครรภ์     
     น้อยกว่า 15 ปี 47(95.9%) 2(4.1%) 0.000 
     15 - 19 1,759(97.9%) 37(2.1%)  
     20 - 35 6,281(97.4%) 37(2.1%)  
     36 - 44 849(97.0%) 26(3.0%)  
     45 ปีขึ้นไป 9(100%) 0(0%)  
สถานบริการที่ไปฝากครรภ์     
     โรงพยาบาล ทั่วไป/ศูนย ์ 1,739(97.5%) 45(2.5%) 0.965 
     โรงพยาบาลชุมชน     2,674(97.7%) 64(2.3%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                       173(97.7%) 4(2.3%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2,275(97.2%) 66(2.8%)  
     คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 1,857(97.5%) 47(2.5%)  
     ศูนย์เทศบาล    51(98.1%) 1(1.9%)  
     อ่ืนๆ 47(97.9%) 1(2.1%)  
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์      
     ไม่ทราบ 476(96.9%) 15(3.1%) 0.345 
     ไม่ฝาก 3,429(97.8%) 78(2.2%)  
     ฝาก 5,053(97.4%) 137(2.6%)  
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

 จ านวน(%)หรือMean±SD  
 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาที p-value 

 ปกต ิ ขาดออกซิเจน  
ฝากครรภ์คุณภาพ      
     ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 4,489(97.7%) 106(2.3%) 0.228 
     ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง 4,469(97.3%) 124(2.7%)  
การคลอด      
     ไม่ทราบ 270(96.8%) 9(3.2%) 0.000 
     ก่อนก าหนด 811(92.9%) 62(7.1%)  
     ครบก าหนด 7,827(98.1%) 154(1.9%)  
     เกินก าหนด 50(90.9%) 5(9.1%)  
วิธีการคลอด       
     คลอดปกติ 6,078(98.2%) 113(1.8%) 0.000 
     ผ่าท้องคลอด 2,543(96.3%) 97(3.7%)  
     ใช้คีมท าคลอด 49(94.2%) 3(5.8%)  
     เครื่องดูดสุญญากาศ 288(94.4%) 17(5.6%)  
โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์     
     ไม่มี 7,809(97.7%) 180(2.3%) 0.000 
     มี 736(94.2%) 45(5.8%)  
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ ์    
     ไม่มี 8,127(98.0%) 168(2.0%) 0.000 
     มี 371(87.9%) 51(12.1%)  
การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์       
     ไม่มี 8,468(97.5%) 214(2.5%) 0.911 
     มี 73(97.3%) 2(2.7%)  
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

 จ านวน(%)  

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาที p-value 
 ปกต ิ ขาดออกซิเจน  

การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์     
     ไม่ทราบ 1,558(96.2%) 61(3.8%) 0.002 
     ไมไ่ด้รับ 2,231(97.6%) 54(2.4%)  
     ได้รับกินทุกวัน 4,374(97.7%) 103(2.3%)  
     ได้รับกินบางวัน 795(98.5%) 12(1.5%)  
การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์    
     ไมท่ราบ 348(98.9%) 4(1.1%) 0.198 
     ไมด่ื่ม 8,468(97.5%) 221(2.5%)  
     ด่ืม 142(96.6%) 5(3.4%)  

 
 ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีพบว่า 
การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 5 นาทีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.012) โดย
ทารกท่ีมภีาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีเป็นเด็กที่แม่ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ถึงร้อยละ 99.2   
 การคลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 5 นาทีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) 
โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีเป็นเด็กที่คลอดครบก าหนดถึง   ร้อยละ 99.5   
 วิธีการคลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.011) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 5 นาทีเป็นเด็กที่คลอดปกติถึง ร้อยละ 99.5   
 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p=0.000) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีจะไม่พบว่าแม่มีโรคประจ าตัว
ขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 99.5 
 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 5 นาทีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีจะพบว่าแม่ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ร้อยละ 99.6 
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 การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยทารกท่ีมีภาวะปกติของออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาทีจะพบว่าแม่ได้รับ
ประทานยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ทุกวัน ร้อยละ 99.6 
 และพบว่า อายุเมื่อตั้งครรภ์ของแม่ สถานบริการที่ไปฝากครรภ์ การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง การติดเชื้อ
ระหว่างตั้งครรภ์และการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรก
เกิดท่ี 5 นาท ีดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 5 นาที 

 จ านวน(%)  

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาที p-value 

 ปกต ิ ขาดออกซิเจน  
อายุเมื่อตั้งครรภ์     
     น้อยกว่า 15 ปี 48(98.0%) 1(2.0%) 0.381 
     15 - 19 1,789(99.6%) 7(0.4%)  
     20 - 35 6,399(99.3%) 48(0.7%)  
     36 - 44 887(99.2%) 7(0.8%)  
     45 ปีขึ้นไป 9(100.0%) 0(0%)  
สถานบริการที่ไปฝากครรภ์     
     โรงพยาบาล ทั่วไป/ศูนย์ 1,770(99.3%) 12(0.7%) 0.149 
     โรงพยาบาลชุมชน     2,727(99.5%) 13(0.5%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                       176(99.4%) 1(0.6%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2,315(98.9%) 26(1.1%)  
     คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 1,894(99.5%) 10(0.5%)  
     ศูนย์เทศบาล    52(100.0%) 0(0%)  
     อ่ืนๆ 48(100.0%) 0(0%)  
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์      
     ไม่ทราบ 486(98.8%) 6(1.2%) 0.010 
     ไม่ฝาก 3,490(99.6%) 13(0.4%)  
     ฝาก 5,149(99.2%) 44(0.8%)  
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

 จ านวน(%)  
 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาที p-value 

 ปกต ิ ขาดออกซิเจน  
ฝากครรภ์คุณภาพ      
     ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 4,563(99.2%) 35(0.8%) 0.380 
     ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง 4,562(99.4%) 28(0.6%)  
การคลอด      
     ไม่ทราบ 276(98.9%) 3(1.1%) 0.000 
     ก่อนก าหนด 855(97.9%) 18(2.1%)  
     ครบก าหนด 7,939(99.5%) 42(0.5%)  
     เกินก าหนด 55(100.0%) 0(0%)  
วิธีการคลอด       
     คลอดปกติ 6,158(99.5%) 34(0.5%) 0.011 
     ผ่าท้องคลอด 2,617(99.2%) 22(0.8%)  
     ใช้คีมท าคลอด 51(98.1%) 1(1.9%)  
     เครื่องดูดสุญญากาศ 299(98.0%) 6(2.0%)  
โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์     
     ไม่มี 7,952(99.5%) 38(0.5%) 0.000 
     มี 758(97.1%) 23(2.9%)  
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ ์    
     ไม่มี 8,266(99.6%) 30(0.4%) 0.000 
     มี 394(93.4%) 28(6.6%)  
การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์       
     ไม่มี 8,632(99.4%) 51(0.6%) 0.506 
     มี 75(100.0%) 0(0%)  
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

 จ านวน(%)หรือMean±SD  

 ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาที p-value 
 ปกต ิ ขาดออกซิเจน  

การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์     
     ไม่ทราบ 1,592(98.3%) 28(1.7%) 0.000 
     ไมไ่ด้รับ 2,271(99.4%) 13(0.6%)  
     ได้รับกินทุกวัน 4,459(99.6%) 19(0.4%)  
     ได้รับกินบางวัน 803(99.6%) 3(0.4%)  
การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์    
     ไมท่ราบ 350(99.4%) 2(0.6%) 0.963 
     ไมด่ื่ม 8,629(99.3%) 60(0.7%)  
     ด่ืม 146(99.3%) 1(0.7%)  

 
 ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด พบว่า สถาน
บริการที่ไปฝากครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยแม่ท่ี
ไปฝากครรภ์กับโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ถึงร้อยละ 79.7  
 การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยทารกท่ีแม่ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ถึงร้อยละ 78.9   
 การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p=0.000) โดยทารกที่แม่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ถึงร้อยละ 
79.8   
 การคลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดย
ทารกท่ีคลอดครบก าหนดจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดถึงร้อยละ 80.6   
 วิธีการคลอดมีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดย
ทารกท่ีคลอดปกติจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดถึงร้อยละ 78.9   
 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยแม่ท่ีไม่มีโรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์จะพบทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดด้วย ถึง   
ร้อยละ 80.2 
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 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p=0.000) โดยแม่ท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์จะพบทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดด้วย 
ร้อยละ 80.7 
 การติดเช ื้อระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.013) โดยแม่ท่ีไม่ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์จะพบทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดด้วย ถึงร้อยละ 79.9 
 การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยแม่ท่ีได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์และทานทุกวันจะพบว่าทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ร้อย
ละ 78.2 
 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยแม่ท่ีไม่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะพบว่าทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลัง
คลอด ร้อยละ 79.6 
 และพบว่า อายุเมื่อตั้งครรภ์ของแม่ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ดังรายละเอียด
แสดงในตารางที่ 10 

ตารางท่ี 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด 

 จ านวน(%)  
 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด p-value 

 ไม่ทราบ ไม่มี มี  

อายุเมื่อตั้งครรภ์      
     น้อยกว่า 15 ปี 2(3.6%) 45(81.8%) 8(14.5%) 0.764 
     15 - 19 68(3.5%) 1,513(78.1%) 357(18.4%)  
     20 - 35 264(3.8%) 5,511(78.9%) 1,213(17.4%)  
     36 - 44 28(2.9%) 772(79.4%0 172(17.7%)  
     45 ปีขึ้นไป 1(7.1%) 12(85.7%) 1(7.1%)  
สถานบริการที่ไปฝากครรภ์      
     โรงพยาบาล ทั่วไป/ศูนย์ 98(5.0%) 1,576(79.7%) 303(15.3%) 0.000 
     โรงพยาบาลชุมชน     101(3.5%) 2,307(79.0%) 511(17.5%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                       4(2.2%) 128(69.2%) 53(28.6%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 51(2.1%) 1,910(79.1%) 486(19.9%)  
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ตารางที่ 10 (ตอ่) 

 จ านวน(%)  
 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด p-value 

 ไม่ทราบ ไม่มี มี  
สถานบริการที่ไปฝากครรภ์     
     คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 64(3.0%) 1,752(80.8%) 351(16.2%)  
     ศูนย์เทศบาล    6(11.1%) 34(63.0%) 14(25.9%)  
     อ่ืนๆ 10(18.5%) 39(72.2%) 5(9.3%)  
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์       
     ไม่ทราบ 86(13.2%) 493(75.5%) 74(11.3%) 0.000 
     ไม่ฝาก 141(3.8%) 2,951(79.1%) 637(17.1%)  
     ฝาก 142(2.5%) 4,421(78.9%) 1,041(18.6%)  
ฝากครรภ์คุณภาพ       
     ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 123(2.5%) 3,956(79.8%) 879(17.7%) 0.000 
     ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง 246(4.9%) 3,909(77.7%) 873(17.4%)  
การคลอด       
     ไม่ทราบ 71(15.7%) 327(72.5%) 53(11.8%) 0.000 
     ก่อนก าหนด 39(3.9%) 661(66.2%) 299(29.9%)  
     ครบก าหนด 252(3.0%) 6,832(80.6%) 1,391(16.4%)  
     เกินก าหนด 7(11.5%) 45(73.8%) 9(14.8%)  
วิธีการคลอด        
     คลอดปกติ 233(3.5%) 5,277(78.9%) 1,182(17.7%) 0.000 
     ผ่าท้องคลอด 119(4.1%) 2,325(79.7%) 473(16.2%)  
     ใช้คีมท าคลอด 4(7.1%) 40(71.4%) 12(21.4%)  
     เครื่องดูดสุญญากาศ 13(4.0%) 223(69.5%) 85(26.5%)  
โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์      
     ไม่มี 221(2.6%) 6,934(80.2%) 1,494(17.3%) 0.000 
     มี 17(2.0%) 634(74.0%) 206(24.0%)  
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

 จ านวน(%)  
 ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด p-value 

 ไม่ทราบ ไม่มี มี  
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ ์     
     ไม่มี 213(2.4%) 7,257(80.7%) 1,520(16.9%) 0.000 
     มี 13(2.9%) 273(60.7%) 164(36.4%)  
การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์        
     ไม่มี 227(2.4%) 7,510(79.9%) 1,668(17.7%) 0.013 
     มี 2(2.5%) 53(67.1%) 24(30.4%)  
การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์      
     ไม่ทราบ 186(9.8%) 1,436(76.0%) 268(14.2%) 0.000 
     ไมไ่ด้รับ 61(2.5%) 1,978(81.6%) 384(15.8%)  
     ได้รับกินทุกวัน 96(2.0%) 3,771(78.2%) 955(19.8%)  
     ได้รับกินบางวัน 26(3.1%) 680(79.9%) 145(17.0%)  
การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์     
     ไมท่ราบ 129(31.3%) 250(60.7%) 33(8.0%) 0.000 
     ไมด่ื่ม 236(2.5%) 7,493(79.6%) 1,682(17.9%)  
     ด่ืม 4(2.5%) 122(74.8%) 37(22.7%)  

 
 ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับโรคประจ าตัวของทารก พบว่า อายุเมื่อ
ตั้งครรภ์ของแม่มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยแม่ท่ีมีอายุขณะ
ตั้งครรภ์ในช่วง 20-35 ปี จะไม่พบทารกมีโรคประจ าตัว ถึงร้อยละ 92.2 
 สถานบริการที่ไปฝากครรภ์มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยแม่ท่ีไปฝากครรภ์กับคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนจะไม่พบทารกมีโรคประจ าตัว ถึงร้อยละ 93.3  
 การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.004) โดยแม่ท่ีฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์จะไม่พบทารกมีโรคประจ าตัว ถึงร้อยละ 91.6   
 การคลอดมีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยทารกท่ี
คลอดครบก าหนดจะไม่พบว่าทารกมีโรคประจ าตัว ถึงร้อยละ 92.4   
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 วิธีการคลอดมีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยทารก
ที่คลอดปกติจะไม่พบว่าทารกมีโรคประจ าตัว ถึงร้อยละ 92.2   
 โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยแม่ท่ีไม่มีโรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์จะพบว่าทารกไม่มีโรคประจ าตัวด้วย ถึงร้อยละ 92.4 
 ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยแม่ท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์จะไม่พบทารกมีโรคประจ าตัวด้วย ถึงร้อยละ 92.7 
 การติดเช ื้อระหว่างตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.025) โดยแม่ท่ีไม่ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์จะพบว่าทารกไม่มีโรคประจ าตัวด้วย ถึงร้อยละ 79.9 
 การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.000) โดยแม่ท่ีได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์และทานทุกวันจะไม่พบทารกมีโรคประจ าตัว ร้อยละ 93.2 
 การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวของทารกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) โดยแม่ท่ีไม่ดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์จะพบว่าทารกไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 
79.6 
 และพบว่า การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับโรคประจ าตัว 

 จ านวน(%)  
 โรคประจ าตัว p-value 

 ไม่ทราบ ไม่มี มี  
อายุเมื่อตั้งครรภ์      
     น้อยกว่า 15 ปี 0(0%) 53(96.4%) 2(3.6%) 0.000 
     15 - 19 127(6.6%) 1,717(88.6%) 94(4.9%)  
     20 - 35 210(3.0%) 6,443(92.2%) 335(4.8%)  
     36 - 44 38(3.9%) 891(91.7%) 43(4.4%)  
     45 ปีขึ้นไป 0(0%) 14(100.0%) 0(0%)  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

 จ านวน(%)  
 โรคประจ าตัว p-value 

 ไม่ทราบ ไม่มี มี  
สถานบริการที่ไปฝากครรภ์      
     โรงพยาบาล ทั่วไป/ศูนย์ 79(4.0%) 1,788(90.4%) 110(5.6%) 0.000 
     โรงพยาบาลชุมชน     71(2.4%) 2,717(93.1%) 131(4.5%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                                       26(14.1%) 150(81.1%) 9(4.9%)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 137(5.6%) 2,197(89.8%) 113(4.6%)  
     คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน 47(2.2%) 2,021(93.3%) 99(4.6%)  
     ศูนย์เทศบาล    2(3.7%) 49(90.7%) 3(5.6%)  
     อ่ืนๆ 2(3.7%) 49(90.7%) 3(5.6%)  
ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์       
     ไม่ทราบ 37(5.7%) 585(89.6%) 31(4.7%) 0.004 
     ไม่ฝาก 118(3.2%) 3,412(91.5%) 199(5.3%)  
     ฝาก 223(4.0%) 5,136(91.6%) 245(4.4%)  
ฝากครรภ์คุณภาพ       
     ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง 192(3.9%) 4,549(91.8%) 217(4.4%) 0.194 
     ฝากครรภ์ไม่ครบ 5 ครั้ง 186(3.7%) 4,584(91.2%) 258(5.1%)  
การคลอด       
     ไม่ทราบ 60(13.3%) 367(81.4%) 24(5.3%) 0.000 
     ก่อนก าหนด 55(5.5%) 874(87.5%) 70(7.0%)  
     ครบก าหนด 263(3.1%) 7,834(92.4%) 378(4.5%)  
     เกินก าหนด 0(0%) 58(95.1%) 3(4.9%)  
วิธีการคลอด        
     คลอดปกติ 213(3.2%) 6,173(92.2%) 306(4.6%) 0.000 
     ผ่าท้องคลอด 158(5.4%) 2,614(89.6%) 145(5.0%)  
     ใช้คีมท าคลอด 1(1.8%) 49(87.5%) 6(10.7%)  
     เครื่องดูดสุญญากาศ 6(1.9%) 297(92.5%) 18(5.6%)  
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

 จ านวน(%)  
 โรคประจ าตัว p-value 

 ไม่ทราบ ไม่มี มี  
โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์      
     ไม่มี 281(3.2%) 7,994(92.4%) 374(4.3%) 0.000 
     มี 21(2.5%) 753(87.9%) 83(9.7%)  
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ ์     
     ไม่มี 286(3.2%) 8,305(92.4%) 399(4.4%) 0.000 
     มี 6(1.3%) 395(97.8%) 49(10.9%)  
การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์        
     ไม่มี 298(3.2%) 8,663(92.1%) 444(4.7%) 0.025 
     มี 0(0%) 71(89.9%) 8(10.1%)  
การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์      
     ไม่ทราบ 80(4.2%) 1,720(91.0%) 90(4.8%) 0.000 
     ไมไ่ด้รับ 122(5.0%) 2,178(89.9%) 123(5.1%)  
     ได้รับกินทุกวัน 106(2.2%) 4,495(93.2%) 221(4.6%)  
     ได้รับกินบางวัน 70(8.2%) 740(87.0%) 41(4.8%)  
การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์     
     ไมท่ราบ 74(18.0%) 320(77.7%) 18(4.4%) 0.000 
     ไมด่ื่ม 298(3.2%) 8,661(92.0%) 452(4.0%)  
     ด่ืม 6(3.7%) 152(93.3%) 475(4.8%)  

 
 โดยสรุปการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ท่ีมีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดของทารก คือ อายุ
เมื่อตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ การคลอด โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 
และการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์  
 การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาทีของ
ทารก คือ อายุเมื่อตั้งครรภ์ การคลอด วิธีการคลอด โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ 
และการได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ 
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 การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 5 นาทีของ
ทารก คือ การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การคลอด วิธีการคลอด โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อน
ระหว่างตั้งครรภ์ และการได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ 
 การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด คือ สถานบริการที่
ไปฝากครรภ์ การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ การคลอด วิธีการคลอด โรค
ประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ การได้รับยาบ ารุงขณะ
ตั้งครรภ์ และการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 
 การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับโรคประจ าตัวทารก คือ อายุเมื่อตั้งครรภ์ 
สถานบริการที่ไปฝากครรภ์ การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การคลอด วิธีการคลอด โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ 
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ และการดื่มเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 11 

ตารางท่ี 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะแรกเกิดของทารก (p-value) 

 ภาวะแรกเกิดของทารก 
การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ น้ าหนัก 

แรกเกิด 
ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด ภาวะแทรก 

ซ้อนหลังคลอด 

โรค 
ประจ าตัว  1 นาที 5 นาที 

1. อายุเมื่อตั้งครรภ์ 0.000 0.000 0.381 0.764 0.000 
2. สถานบริการที่ไปฝากครรภ์ 0.561 0.965 0.149 0.000 0.000 
3. การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 0.172 0.345 0.010 0.000 0.004 
4. การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง 0.000 0.228 0.380 0.000 0.194 
5. การคลอด 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
6. วิธีการคลอด 0.262 0.000 0.011 0.000 0.000 
7. โรคประจ าตัวขณะตั้งครรภ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
8. ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
9. การติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ 0.346 0.911 0.506 0.013 0.025 
10. การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ 0.267 0.002 0.000 0.000 0.000 
11. การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 0.006 0.198 0.963 0.000 0.000 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 การศึกษาสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรก

เกิดของทารกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยสถานการณ์พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไทย (Secondary Data) มาวิเคราะห์ผลหาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะ
แรกเกิดของทารก เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study)  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก แบบสัมภาษณ์พ่อ แม่หรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเด็ก ในเด็กที่มีสัญชาติไทยอายุ
ตั้งแต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ให้ความยินยอม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้เก็บข้อมูล  ซึ่ง
การวิจัยนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม กรมอนามัย ตามรหัสโครงการวิจัยที่ 047  เมื่อวันที่ 
10 มีนาคม 2557 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบล าดับขั้น (Three-Stages Custer Sampling) โดยมีจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 1-12 เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง สุ่มได้ทั้งสิ้น 31 จังหวัด จากนั้นสุ่มเลือกต าบลให้เป็นหน่วยตัวอย่าง
ขั้นที่สอง และสุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนเมษายน 2557 – มกราคม 
2558 ได้จ านวนตัวอย่างที่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 9,986 ราย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก  วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  
ความถี่ ร้อยละ ค่าสูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression 
Analysis)  เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก ที่
ความเชื่อมั่น 95%  โดยแบ่งการศึกษา 3 ตอนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปของ แม่ พ่อ หรือผู้ดูแลเด็กและเด็ก 2) 
สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ และ 3) ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์กับภาวะแรกเกิด
ของทารก 

สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไป  ในภาพรวมของเด็ก พบว่า เป็นเด็กหญิง (51.5%) มากกว่าเด็กชายเล็กน้อย มีน้ าหนักแรก
คลอดอยู่ระหว่าง 2,500-3,999 กรัม (88.5%) เป็นเด็กที่มีภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดเป็นปกติท่ี 1 และ 5 นาที 
ร้อยละ 97.5 และ 99.3 ตามล าดับ พบมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด (18.2%) คือตัวเหลืองต้องส่องไฟร้อยละ 15.9 
และพบว่าเด็กมีโรคประจ าตัว (4.9%) โดยพบเป็นหอบหืดและ G6PD ร้อยละ 2.1 และ 1.1 ตามล าดับ ซึ่งเด็กที่
ศึกษาจะพบว่ามีแม่ พ่อ หรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 

แม่: อายุของแม่ พบว่า แม่มีอายุเฉลี่ยที่ 29 ปี (ช่วงอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 23.9) อายุมากที่สุด 53 ปี 
(อายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 1.4) และแม่อายุน้อยที่สุด 13 ปี (อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 5.9) แม่ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร้อยละ 58.0 มีอาชีพรับจ้างมากท่ีสุด (37.7%)  
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พ่อ: อายุของพ่อ พบว่า อยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปีมากที่สุด (25.6%) มีการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรือ ปวช. ร้อยละ 53.3 และประกอบอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ (53.8%) 

ผู้ดูแลเด็ก: พบว่าผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นแม่ (62.0%) รองลงมาเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย (31.6%) มีอายุเฉลี่ย 
38 ปี อายุมากที่สุด 89 ปี อายุน้อยท่ีสุด 12 ปี ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (42.3%) 
และส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานหรือเป็นแม่บ้านร้อยละ 37.3 

สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ พบว่า ขณะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่แม่มีอายุอยู่ในช่วง 20-35 ปี 
(70.1%)  แม่ทั้งหมดได้รับการฝากครรภ์โดยฝากครรภ์ครั้งแรกเม่ืออายุครรภ์ก่อน 12 สปัดาห์ ร้อยละ 60.0 และ
ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 49.7 โดยใช้บริการฝากครรภ์ที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนถึงร้อยละ 29.8 การ
คลอดส่วนใหญ่คลอดครบก าหนด (88.9%) ด้วยวิธีคลอดปกติ (67.0%) ขณะตั้งครรภ์พบแม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 
9.0 พบว่าเป็นธาลัสซีเมีย (2.0%) มีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ (4.8%) คือความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ร้อย
ละ 1.8 และ 1.7 ตามล าดับ มีการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ (0.8%) โดยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ ร้อยละ  0.3 และ 0.2 ตามล าดับ ขณะตั้งครรภ์แม่ได้รับยาบ ารุง (70.1%) และทานยาบ ารุงทุกวันร้อยละ 
59.6 และมีแม่ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 1.7  

ความสัมพันธ์ของการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่กับภาวะแรกเกิดของทารก พบว่า อายุเมื่อ
ตั้งครรภ์ของแม่มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 นาที และโรคประจ าตัวของเด็ก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) สถานบริการที่ฝากครรภ์และการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) การฝากครรภ์ก่อน 12 
สัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 5 นาที (p=0.010) ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรค
ประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) การฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์มี
ความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) 
วิธีการคลอดและการได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที 
ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) การดื่มเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรค
ประจ าตัวของเด็กทารกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) และการคลอด โรคประจ าตัวของแม่และ
ภาวะแทรกซ้อนของแม่ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกทั้ง 4 ด้าน คือ น้ าหนักแรกเกิด 
ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

สถานการณ์การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ท่ีเกี่ยวกับการคลอด โรคประจ าตัวของแม่และ
ภาวะแทรกซ้อนของแม่ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกทั้ง 4 ด้าน คือ น้ าหนักแรกเกิด 
ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 และ 5 นาที ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p=0.000) ซึ่งเป็นได้ว่าการคลอดที่ครบก าหนด (Full term labor) หรือการสิ้นสุดของการ
ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ขึ้นไป ถึง 42 สัปดาห์ เป็นการบ่งบอกถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ของภาวะ
ร่างกายทารก36 ท าให้น้ าหนักของทารกอยู่ในเกณฑ์ที่พร้อมคลอด คือตั้งแต่ 2,500 กรัมข้ึนไป (93.9%) เมื่อภาวะ
ร่างกายของทารกมีความพร้อมและสมบูรณ์ก็ท าให้ไม่พบภาวะการขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 และ 5 นาที 
หรอืทารกมีภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 และ 5 นาทีเป็นปกติ ร้อยละ 98.1% และ 99.5% ตามล าดับ เมื่อ
ทารกมีความพร้อมในการคลอดจึงท าให้ทารกไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด (80.6%) เช่น ตัวเหลือส่องไฟ ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ ติดเชื้อ อุณหภูมิร่างกายต่ า และไม่มีโรคประจ าตัว (92.4%) เช่น หอบหืด G6PD ภูมิแพ้ โรคหัวใจ เป็น
ต้น แต่ทารกที่คลอดก่อนก าหนดพบว่าจะมีปัญหาต่างๆ ทีส่่งผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกายทารกที่พบบ่อยมีดังนี้49 
1) น้ าหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 2,500 กรัม) 2) มีพัฒนาการช้า ทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนก าหนดจะมี
พัฒนาการที่ล่าช้ากว่าเด็กที่คลอดครบก าหนด แต่จะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้น หลังจากนั้นพัฒนาการของทารกจะ
กลับเข้าสู่ปกติ การนั่ง การคลานก็เหมือนทารกทั่วไป แต่ทารกที่คลอดก่อนก าหนดจะเดินได้ช้ากว่าเด็กทั่วไป
ประมาณ 2 เดือน และ 80% ของทารกท่ีคลอดก่อนก าหนดจะมีพัฒนาการท่ีเป็นปกติเมื่ออายุครบ 2 ปี 3) การติด
เชื้อ เด็กคลอดก่อนก าหนดเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายในช่วงขวบปีแรกทั้งนี้เนื่องจากกลไกการป้องกันการติดเชื้อยัง
ไม่สามารถท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ รวมทั้งได้รับภูมิคุ้มกันในการต่อต้านเชื้อจากแม่ในระดับต่ ากว่าทารกคลอดครบ
ก าหนดดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ 4) โลหิตจาง เนื่องจากมีเหล็กสะสมไว้น้อยและจะถูก
น าออกมาทดแทน ระดับฮีโมโกลบินที่ลดลงจากการเจริญเติบโต ท าให้ทารกคลอดก่อนก าหนดมีภาวะโลหิตจาง
โดยธรรมชาติที่รุนแรงและยาวนานกว่าทารกคลอดครบก าหนด 5) ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ
ในช่วง 6 เดือนแรกเนื่องจากระบบทางเดินหายใจและปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ท าให้ทารกคลอดก่อนก าหนดหายใจมี
เสียงดัง โดยเฉพาะในขณะที่นอนหลับหรืออยู่ในห้องที่เงียบสงบ และมีการหายใจไม่สม่ าเสมอและอัตราการหายใจ
มีการเปลี่ยนแปลงมากในขณะตื่นและนอนหลับ 6) การมองเห็น เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของเส้นเลือดจอ
ประสาทตาท าให้มีความเปราะบางแตกง่าย ท าให้มีเลือดออกและเกิดแผลเป็นในจอประสาทตา เกิดการดึงรั้งหรือ
จอประสาทตาหลุดออกเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดความบกพร่องในการมองเห็น ทารกคลอดก่อนก าหนดที่อายุ
ครรภ์น้อยกว่า 35-36 สัปดาห์หรือน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมทุกคนจะต้องได้รับการตรวจตาก่อนออกจาก
โรงพยาบาลและจะตรวจช้ าในสัปดาห์ที่ 7-9  7) การได้ยิน ทารกคลอดก่อนก าหนดมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการ
ได้ยินสูงกว่าทารกคลอดครบก าหนดจึงต้องได้รับการตรวจสอบการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนออกจาก
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โรงพยาบาลและควรได้รับการตรวจซ้ าเมื่ออายุได้ 3-6 เดือนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเพราะการสูญเสียการได้ยินจะส่งผล
ต่อพัฒนาการด้านการพูดและภาษาได้ 

นอกจากการคลอดที่มีผลต่อภาวะแรกเกิดของทารกท้ัง 4 ด้านแล้วยังพบว่า ภาวะสุขภาพระหว่าง
ตั้งครรภ์ของแม่มีความส าคัญอย่างยิ่ง หากแม่มีโรคประจ าตัวหรือมีภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์จะท าให้เกิดผล
กระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ เช่น ทั้ง 4 ด้านอีกด้วย กล่าวคือ ความผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ 
เช่น แท้งคุกคาม รกเกาะต่ า รกลอกตัวก่อนก าหนด ครรภ์เป็นพิษ  เป็นต้น และความเจ็บป่วยหรือโรคประจ าตัว
ของแมข่ณะตั้งครรภ์ เช่น แม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด ลมชัก ธัยรอยด์เป็นพิษ เลือดจาง SLE 
เป็นต้น จะส่งผลให้ทารกมีน้ าหนักแรกเกิดน้อย50  ซึ่งภาวะน้ าหนักทารกแรกเกิดน้อย บ่งบอกถึงความไม่พร้อม
และความไม่สมบูรณ์ของภาวะร่างกายของทารกอันส่งผลให้มีปัญหาตามมาคือ ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 
และ 5 นาที ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารก ในการวิจัยนี้พบว่าแม่ที่มีโรคประจ าตัวหรือมี
ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ท าให้เด็กคลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 17.6 น้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 
ร้อยละ 13.4 และมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 5.7 และ 2.9 ตามล าดับ ในขณะที่
แม่ท่ีไม่มีโรคประจ าตัว มีเด็กคลอดก่อนก าหนด เพียงร้อยละ 9.6  เด็กมีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อย
ละ 9.2  และมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 2.3 และ 0.5 ตามล าดับ  นอกจากนี้ยัง
พบว่า แม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ จะพบเด็กคลอดก่อนก าหนด ถึงร้อยละ 26.6 น้ าหนักแรกเกิดน้อย
กว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 22.4 และมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 12.1 และ 6.1 
ตามล าดับ  ในขณะที่แม่ท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ มีเด็กคลอดก่อนก าหนด เพียงร้อยละ 9.6 น้ าหนัก
แรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8.9 และมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกคลอดที่ 1 และ 5 นาที ร้อยละ 2.0 
และ 0.4 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเทียบความรุนแรงของปัญหาจะเห็นได้ว่า แม่ท่ีมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์มี
ความรุนแรงของปัญหามากกว่าแม่ท่ีมีโรคประจ าตัว  ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับระบบการเฝ้าระวังขณะ
ตั้งครรภ์ และการประเมินภาวะเสี่ยงของแม่ตั้งครรภ์อย่างจริงจัง รวมทั้งให้หญิงตั้งครรภ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการฝากครรภ์   

อายุเมื่อตั้งครรภ์ จากการศึกษาพบว่าแม่ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สูง  โดยแม่ท่ีตั้งครรภ์มีอายุตั้งแต่ 36 ปีขึ้นไป พบว่ามีโรคประจ าตัว ร้อยละ 11.5 
และมีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ  8.8  ท าให้เด็กที่เกิดมามีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดที่ 1 นาที ร้อยละ 3  เด็ก
มีน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 41.9 และเด็กมีโรคประจ าตัวร้อยละ 4.4 

การฝากครรภ์ที่จะเกิดประโยชน์มากต่อการตั้งครรภ์คือ การฝากครรภ์ทันทีเม่ือทราบว่าตั้งครรภ์  จะ
ช่วยให้สามารถค้นพบความผิดปกติของภาวะสุขภาพแม่ระหว่างการตั้งครรภ์  รวมทั้งได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
และเตรยีมความพร้อมของแม่ก่อนคลอด  จากการวิจัยพบว่า  แม่ท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า จะฝาก
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ถึงร้อยละ 65.7 และฝากครรภ์ครบ  5 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 61.9 ซึ่งเมื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ จะท าให้ทราบว่ามีผลต่อภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรค
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ประจ าตัวของทารก โดยแม่ท่ีฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ เด็กจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดถึงร้อยละ 78.9 
และไม่พบว่าเด็กมีโรคประจ าตัวถึงร้อยละ 91.6  ในแม่ท่ีฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์จะมีความสัมพันธ์กับ
น้ าหนักแรกเกิดและภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โดยพบว่าแม่ที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ เด็กจะมีน้ าหนัก
แรกเกิดมากกว่า 2,500 ถึงร้อยละ 92.2 และเด็กไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดถึงร้อยละ 77.7 ดังนั้นจาก
การศึกษานี้ท าให้ทราบว่าการได้รับการฝากครรภ์เร็วและมีคุณภาพมีความส าคัญต่อการตั้งครรภ์และภาวะแรกเกิด
ของทารกเป็นอย่างมาก จึงควรให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเมื่อพบว่าตั้งครรภ์ต้องให้
ความส าคัญต่อการมาฝากครรภ์ รวมถึงการจัดการให้บริการการฝากครรภ์ที่ควรมีกิจกรรมที่มีคุณภาพร่วมด้วย 

การได้รับยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะยาบ ารุงเสริมไอโอดีน ซ่ึงเป็นสารอาหารที่มีความจ าเป็นต่อ
การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ และมีความสัมพันธ์กับภาวะแรกเกิดของทารกในเรื่องของภาวะออกซิเจนเมื่อแรก
เกิดท่ี 1 และ 5 นาที ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัว จากการศึกษานี้พบว่า    มีแม่เพียงร้อยละ 
56.8 ที่ได้รับยาบ ารุงเสริมไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ โดยพบว่าเด็กจะมีภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดท่ี 1 และ 5 
นาที เพียงร้อยละ 2.3 และ 0.4 ตามล าดับ และพบว่าเด็กมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและมีโรคประจ าตัว เพียง
ร้อยละ 19.8 และ 4.6 ตามล าดับ และจากข้อมูลปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์  พ.ศ. 2556 ของส านัก
โภชนาการ กรมอนามัย11 พบว่า ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร ถึงร้อย
ละ 51.3  ดังนั้นในกระบวนการของการฝากครรภ์ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จึงควรให้ความส าคัญกับการ
จ่ายยาบ ารุงครรภ์เสริมไอโอดีน รวมทั้งให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ในการรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอ  ผลจากการ
วิจัย  พบว่า  สถานบริการที่แม่ไปใช้บริการฝากครรภ์มากท่ีสุด  ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 29.2 รองลงมา
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 24.5 และ 21.7 ตามล าดับ โดย
สถานบริการที่แม่ไปฝากครรภ์  และได้รับยาบ ารุงเสริมไอโอดีนมากท่ีสุด  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
(สังกัดกรมอนามัย) ร้อยละ 77.8  รองลงมาเป็นโรงพยาบาลชุมชน  และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ร้อย
ละ  63.8  และ  61.5 ตามล าดับ  ในขณะที่ แม่ที่ไปฝากครรภ์คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน ได้รับยาเสริม
ไอโอดีน ร้อยละ 46.1  

การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ของแม่ขณะตั้งครรภ์ จะท าให้เกิดความผิดปกติกับทารกตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์ บริเวณ ใบหน้า แขน ขา และการเจริญเติบโต รวมทั้งพบปัญหาทางด้านพฤติกรรม  และความสามารถทาง
สติปัญญา ในต่างประเทศ พบว่า กลุ่มอาการผิดปกติของทารกในครรภ์จากการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดาทั่วโลก 
พบประมาณ 9 รายต่อเด็กเกิด 1,000 คน12 และจากการวิจัยนี้มีแม่ท่ีดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ระหว่าง
ตั้งครรภ์ร้อยละ 1.7 แม้จะมีจ านวนเล็กน้อยแต่เป็นความเสี่ยง ซึ่งผลการวิจัย พบว่า แม่ที่ดื่มเครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอล์จะมีความสัมพันธ์กับน้ าหนักแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดและโรคประจ าตัวของทารกแรกเกิด 
โดยพบแม่ดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ในแม่ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และแม่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ  
ร้อยละ 2.6 และ 1.9 ตามล าดับ ในขณะที่แม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ ร้อยละ 0.2 แม่ท่ีอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท ดื่มเครื่องดื่มที่มี
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แอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ มากท่ีสุดร้อยละ 2.1  ดังนั้นการฝากครรภ์จึงควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้แก่
หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับโทษของแอลกอฮอล์ต่อทารกในครรภ์เพ่ิมข้ึนด้วย   

 

ข้อเสนอแนะจากกการวิจัย 

 จากผลการศึกษาที่ได้ท าให้ทราบว่าการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ของแม่ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแรก
เกิดของทารกท้ัง 4 ด้าน (น้ าหนักแรกเกิด ภาวะออกซิเจนเมื่อแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด โรคประจ าตัว) 
คือ การคลอด การมีโรคประจ าตัวและภาวะแทรกซ้อนของแม่ขณะตั้งครรภ์ ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้ตั้งครรภ์เมื่อ
พร้อมและได้รับการฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์และฝากครรภ์ให้ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวังภาวะแทรกซ้อนและการเกิดอุบัติการณ์ต่าง ๆ จากโรคประจ าตัวของแม่เอง รวมทั้งการได้รับยาบ ารุงตั้งแต่
เริ่มตั้งครรภ์ เพื่อส่งเสริมให้ภาวะแรกเกิดของทารกมีคุณภาพ จึงมีข้อเสนอแนะในแต่ละภาคส่วนดังนี้ 
 ระดับกระทรวง :  

3. กระทรวงสาธารณสุขควรท าข้อตกลงกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือวางมาตรการให้ความรู้ สร้างความตระหนักให้เด็กลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

4. ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสการฝากครรภ์เร็ว ฝากครรภ์ครบ (การฝาก
ครรภ์คุณภาพ) 
 ระดับเขตสุขภาพ :  

3. ก าหนดมาตรการติดตาม เฝ้าระวังและสะท้อนปัญหาที่เป็นความเสี่ยงของอนามัยแม่และเด็ก
ระดับเขต 

4. วางมาตรการ แนวทางการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็กร่วมกับคณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต 

ระดับจังหวัด :  
3. ขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และเด็กร่วมกับคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) 

ระดับจังหวัด 
4. สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนผ่านโครงการต าบลนมแม่ โดยเน้นการด าเนินงานอนามัยแม่

และเด็กในเรื่องการฝากครรภ์คุณภาพ 
ระดับสถานบริการ  
4. สร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และฝากครรภ์ครบตาม

เกณฑ์ รวมถึงเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในคลินิกฝากครรภ์ 
5. ก าหนดมาตรฐานการฝากครรภ์ในสถานบริการทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน เน้นการให้

ความรู้และการรับประทานยาบ ารุงขณะตั้งครรภ์ 
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6. เฝ้าระวังคุณภาพและระบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การฝากครรภ์และการคลอดที่มี
คุณภาพ 

ระดับชุมชนและบุคคล 
3. สร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ของการดูแลแม่และเด็ก 
4. พัฒนาศักยภาพแกนน า อสม. เพื่อค้นหา ติดตามหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้ได้รับการฝากครรภ์

คุณภาพ/ฝากครรภ์เร็ว 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
1. การสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนหนึ่งในการเก็บข้อมูลของการวิจัยนี้ โดยการสัมภาษณ์ พ่อ แม่หรือ

ผู้ดูแลเด็ก เก่ียวกับประวัติการฝากครรภ์ การเจ็บป่วย โรคประจ าตัว ฯลฯ ของแม่และเด็ก จึงท าให้ผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นพ่อ หรือผู้ดูแลไม่สามารถให้ข้อมูลบางประเด็นได้ครบถ้วนและถูกต้อง ท าให้ผู้วิจัยได้ค าตอบที่ไม่ทราบจ านวน
หนึ่งซึ่งมีผลต่อการแปลผลข้อมูล ดังนั้น การท าวิจัยครั้งต่อไปควรหาวิธีการเก็บข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมาก
ที่สุด 

2. การเก็บข้อมูลของแม่ที่ท างานในสถานประกอบการผู้วิจัยควรประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ าท้องถิ่นนั้นๆ ในการขอข้อมูลเฉพาะของแม่บางส่วนล่วงหน้า เพ่ือผู้วิจัยจะได้ใช้ประกอบการสัมภาษณ์พ่อ
หรือผู้ดูแลในวันเก็บข้อมูลจริงจะท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น     
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