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บทคัดย่อ
ความกลัวการคลอดบุตรของผูจ้ ะเป็นบิดาเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดจากการคาดการณ์ทางลบเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์
และการคลอดของภรรยา และการเลี้ยงดูบุตรในอนาคต วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้ง
นี้เพื่อ ศึกษาความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดา และความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวล การสนับสนุนทาง
สังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รายได้ครอบครัวกับความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์
เสีย่ งสูง กลุม่ ตัวอย่างคือ ผูจ้ ะเป็นบิดาทีพ่ าภรรยาตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูงมารับบริการทีแ่ ผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2562 เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ จ�านวน 100 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดา ของ
นันทพร แสนศิรพิ นั ธ์ (Sansiriphun, 2017) แบบสอบถามความวิตกกังวลขณะเผชิญ ของสปิลเบอร์เกอร์ (Spielberger,
1976) ฉบับแปลเป็นภาษาไทยโดย ธาตรี นนทศักดิ์, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต, และดาราวรรณ ต๊ะปินตา (Nontasak,
Iamsupasit,&Tapinta, 1991) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
ของอารีรัตน์ แนวชาลี (Naechalee, 2007) และมาตรวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วยสายตา ของนวนันท์
ปิยะวัฒกุล และคณะ (Piyavhatkul et al., 2011) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความกลัวการคลอดบุตร 105.54 (S.D. = 37.77) โดยอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงระดับสูง ร้อยละ 42 เท่ากัน
2. ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความกลัวการคลอดบุตรในผูจ้ ะเป็นบิดาทีม่ ภี รรยาตัง้ ครรภ์เสีย่ ง
สูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .621, p < .01)
3. การสนับสนุนทางสังคมและความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับความกลัวการคลอดบุตรใน
ผูจ้ ะเป็นบิดาทีม่ ภี รรยาตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูง อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (r = -.218, p < .05; r = -.250, p < .05 ตามล�าดับ)
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4. รายได้ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
ผลการวิจยั นี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานส�าหรับการวางแผนการพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลเพื่อลดความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
ค�าส�าคัญ: ความกลัวการคลอดบุตร ผู้จะเป็นบิดา ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง รายได้ครอบครัว
Abstract
Fear of childbirth in expectant fathers can occur from negative predictions about pregnancy
and childbirth of their wives and caring for their babies in the future. The purpose of this descriptive
correlational research study was to explore paternal fear of childbirth and the correlation of this
fear with anxiety, social support, self-esteem, family income and fear of childbirth in expectant
fathers with high risk pregnant wives. The subjects were selected following the inclusion criteria and
consisted of 100 expectant fathers who brought their wives to the antenatal clinic at Maharaj NaKorn
Chiang Mai Hospital from March to June 2019. The research tools comprised demographic data,
the Paternal Fear of Childbirth Scale (P-FOCS) by Sansiriphun et al. (2017), the State-Trait Anxiety
Inventory [STAI] form Y-1 by Spielberger (1976) and the Thai version by Nontasak, Iamsupasit, and
Thapinta (1991), the Expectant Father Having High Risk Pregnant Wives Social Support Questionnaire
by Neawchalee (2007), and the Self-esteem Visual Analog Scale (SVAS) by Piyavhatkul et al. (2011).
Descriptive statistics such as Pearson’s product moment correlation were used to analyze the data.
The results of the study were as follows:
1. Subjects had a mean score for fear of childbirth of 105.54 (S.D. = 37.77), which had either
a moderate to severe of fear of childbirth, 42% equivalent.
2. Anxiety had a positively statistically significant correlated with fear of childbirth in expectant
fathers having high risk pregnant wives. (r = .621, p < .01).
3. Social support and self-esteem had negatively statistically significant correlated with fear
of childbirth in expectant fathers having high risk pregnant wives. (r = -.218, p < .05; r = -.250, p <
.05 respectively).
4. There was no correlation between family income and fear of childbirth in expectant
fathers with high-risk pregnant wives.
The result of this study can provide basic information to develop effective nursing care plans
in nursing practice that reduce the fear of childbirth in expectant fathers with high-risk pregnant
wives.
Keywords: Fear of childbirth, Expectant fathers, Anxiety, Social support, Self-esteem, Family income
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ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
การตั้งครรภ์เสี่ยงสูง เป็นการตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
อันตรายหรือเกิดผลเสียต่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์
และทารกในครรภ์ ซึ่งทารกอาจผิดปกติ หรือเสียชีวิต
ในครรภ์ได้ (Cunningham et al., 2018) ตามสถิติโรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปี 2560 พบจ�านวนสตรี
ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงจ�านวน 1,066 ราย จากจ�านวน
ผู้มารับบริการ 1,537 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.35 (Department of Obstetrics and Gynecology Faculty
of Medicine, 2017) การตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูงส่งผลกระทบ
ต่อทั้งสตรีตั้งครรภ์ ทารก ครอบครัว และผู้จะเป็นบิดา
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยผู้จะเป็นบิดาจ�าเป็นต้อง
มีการดูแลภรรยาและวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน
กับภรรยามากขึ้น อาจท�าให้ผู้จะเป็นบิดาเกิดความรู้สึก
กดดัน ไม่มั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจ และกลัวเกี่ยวกับการ
ตัง้ ครรภ์และการคลอดบุตรของภรรยา จากการทบทวน
วรรณกรรมถึงแม้ไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับความกลัวการ
คลอดบุตรในผูจ้ ะเป็นบิดาทีภ่ รรยาตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูง แต่มี
การศึกษาในผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยาตั้งครรภ์ปกติ ซึ่งพบ
ว่า ผู้จะเป็นบิดาชาวสวีเดนมีความกลัวการคลอดบุตร
ระดับรุนแรงร้อยละ 13 และระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
ร้อยละ 59 (Eriksson, Westman, & Hambreg, 2005)
ผูเ้ ป็นบิดาครัง้ แรกชาวสวีเดนมีความกลัวการคลอดบุตร
ร้อยละ 92 (Bergstrom, Rudman, Waldenstreom,
& Kieler, 2013) และผู้ที่จะเป็นบิดาชาวฮังการี มีความ
กลัวการคลอดบุตรร้อยละ 80.00 (Szeverenyi, Poka,
Hetey, & Torok, 1998) และพบว่า ขณะภรรยาตั้ง
ครรภ์ปกติผู้เป็นบิดาครั้งแรกชาวไทยมีความกลัวการ
คลอดบุตรเฉลี่ยร้อยละ 52.50 มีความกลัวการคลอด
บุตรอยู่ในระดับปานกลาง และระดับรุนแรงร้อยละ
60.00 และ 31.80 ตามล�าดับ (Kaewya, Sansiriphun,
& Baosoung, 2013) จะเห็นได้ว่า แม้แต่ภรรยามีการ
ตัง้ ครรภ์ปกติยงั พบว่าผูจ้ ะเป็นบิดามีความกลัวการคลอด
บุตร ดังนั้นในกลุ่มผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยง
สูงก็อาจมีความกลัวเกีย่ วกับการคลอดบุตรเช่นเดียวกัน
ความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดา เป็น
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ความกลัวที่เฉพาะเจาะจง เป็นความรู้สึกที่เกิดจากการ
ประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอด
ว่าจะเป็นอันตรายต่อภรรยาและบุตร ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ความ
กลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาตามแนวคิดของของ
อิรคิ สัน เวสแมน และแฮมเบรค (Eriksson, Westman,
& Hambreg, 2006) ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับการคลอด
บุตรในผู้จะเป็นบิดาชาวไทยของ นันทพร แสนศิริพันธ์
(Sansiriphun, 2018) ประกอบด้วย 1) ความกลัวเกี่ยว
กับการตัง้ ครรภ์และกระบวนการคลอด เช่น กลัวภรรยา
จะคลอดยาก กลัวการเจ็บครรภ์คลอดของภรรยา กลัว
ภรรยาจะบาดเจ็บขณะคลอดบุตร เป็นต้น 2) ความ
กลัวเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยา กลัวภรรยาได้รับภาวะ
แทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และระยะคลอด หรือได้รับ
อันตรายถึงชีวิต 3) ความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพของบุตร
กลัวว่าบุตรจะไม่สมบูรณ์ กลัวจะเสียบุตรในระยะคลอด
รวมทั้งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด 4) ความ
กลัวของผู้จะเป็นบิดาเอง ซึ่งผู้จะเป็นบิดาจะมีความ
รู้สึกกระวนกระวายกับการเจ็บครรภ์คลอดของภรรยา
มีความรู้สึกตึงเครียดขณะภรรยาเจ็บครรภ์คลอด และ
อาจสูญเสียการควบคุมตนเองหากภรรยาเจ็บครรภ์ใน
ระยะรุนแรง และ5) ความกลัวเกี่ยวกับการจะเป็นบิดา
ในอนาคต ผู้จะเป็นบิดาจะรู้สึกกลัวเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังภรรยาคลอดบุตร กลัวถึงความรับ
ผิดชอบทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในอนาคต รวมถึงเกิดความกลัวใน
ความสามารถของตนเองในการจะเป็นบิดาที่ดี
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ความ
กลัวการคลอดบุตร พบว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความกลัวการคลอดบุตรของผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยาตั้ง
ครรภ์ปกติ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุของบิดา
(Kaewya et al., 2013) รายได้ครอบครัว และการขาด
ประสบการณ์ในการเป็นบิดา (Sansiriphun, 2009)
ปัจจัยด้านจิตใจ ได้แก่ ความวิตกกังวล (Sansiriphun,
2009) และความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง (Finnbogadóttir et al., 2003) ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การเข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมในการคลอด (Premberg
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& Lundgren, 2006) และการสนับสนุนทางสังคม
(Sansiriphun, 2009) ส�าหรับผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยาตั้ง
ครรภ์เสี่ยงสูง ปัจจัยที่อาจมีความสัมพันธ์กับความกลัว
การคลอดของผู้จะเป็นบิดา ได้แก่ ความวิตกกังวล การ
สนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และ
รายได้ครอบครัว
ความวิตกกังวล เป็นภาวะทีบ่ คุ คลรูส้ กึ หวาดหวัน่
อึ ด อั ด ไม่ ส บายใจ เกิ ด จากการรั บ รู ้ แ ละประเมิ น
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาหนึง่ ว่าเป็นการคุกคาม
ร่างกายที่ไม่อาจเลี่ยงได้ ซึ่งอาจเป็นจริงหรือเป็นเพียง
การคาดการณ์ (Spielberger & Sydeman, 1994)
โดยความวิตกกังวลขณะเผชิญจะเป็นความวิตกกังวล
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์มากระตุ้นให้บุคคลเกิดความ
ไม่พึงพอใจหรือตกอยู่ในภาวะอันตราย ซึ่งความรุนแรง
และระยะเวลาที่เกิดขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นหรือเหตุการณ์
กระตุ ้ น เมื่ อ ภรรยาตั้ ง ครรภ์ ผู ้ จ ะเป็ น บิ ด าจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ตั้งแต่ภรรยาเริ่มตั้งครรภ์
จนถึงระยะคลอด และระยะหลังคลอด ซึ่งผู้จะเป็น
บิดาอาจเกิดความรู้สึกกดดัน ไม่มั่นใจ และวิตกกังวล
(Sansiriphun, 2009) มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ
ความวิตกกังวลของผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรกที่ภรรยาตั้ง
ครรภ์ปกติของ อัญทิตา กาญจนแก้ว (Karnjanakaew,
2017) พบว่า ผู้จะเป็นบิดามีคะแนนความวิตกกังวล
เฉลี่ย 40.02 และมีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง
ถึงร้อยละ 45.90 และการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของความวิตกกังวลและความกลัวการคลอดบุตรของผู้
ที่จะเป็นบิดาครั้งแรก ของพุทธชาด แก้วยา และคณะ
(Kaewya et al., 2013) พบว่า ความวิตกกังวลมีความ
สัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับความกลัวการคลอดบุตร
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.775, p < .01)
การสนับสนุนทางสังคม เป็นการปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างบุคคลที่ท�าให้เกิดความรัก ความห่วงใย ความ
ผูกพัน เป็นการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากญาติ
พี่น้อง เพื่อนบ้าน หรือบุคลากรทางสุขภาพ (House,
1981) มีการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นบิดา
ครั้งแรกในชายไทยของ นันทพร แสนศิริพันธ์ (Sansiri-

phun, 2009) พบว่า ผู้เป็นบิดาต้องการการสนับสนุน
จากญาติพนี่ อ้ งเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์และการคลอด เพือ่
จัดการความกลัวที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่เป็นบิดาที่ขาดการ
สนับสนุนทางสังคม อาจส่งผลให้เกิดความกลัวการคลอด
บุตรได้ (Hanson et al., 2009) แต่ยังมีการศึกษาของ
พุทธชาด แก้วยา และคณะ (Kaewya et al., 2013) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับความกลัวการคลอดบุตรของผู้ท่ีจะเป็น
บิดาครั้งแรกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับความกลัว
การคลอดบุตร
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นความรู้สึกที่
เกิดขึ้นภายในบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
และการยอมรับตนเอง มีการประเมินตนเองทั้งด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่งสามารถประเมินได้ 2 แบบ คือ
การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในสังคมโดยประเมินว่า
ตนเองดีกว่าหรือดีไม่เท่ากับบุคคลอื่น และการประเมิน
จากความส�าเร็จจากการกระท�าของตนเอง ท�าให้เกิด
ความพึงพอใจและภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
สามารถอธิบายความมีคุณค่าในตนเองระดับสูงและต�่า
ได้ (Rosenberg, 1989) มีการศึกษาของ อิริคสัน และ
คณะ (Eriksson et al., 2007) พบว่า ผู้จะเป็นบิดาที่มี
ภรรยาตั้งครรภ์ปกติที่เกิดความรู้สึกกลัวเกี่ยวกับการตั้ง
ครรภ์และการคลอดบุตรจะส่งผลให้ผู้จะเป็นบิดาขาด
ความมั่นใจ ขาดสมาธิ และส่งผลให้มีความสามารถใน
การท�างานต่างๆลดลง และการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย
ท�านายความกลัว การคลอดบุตรของผู้จะเป็นบิดาที่
ภรรยาตั้งครรภ์ปกติ พบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ไม่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอดบุตรของผู้จะ
เป็นบิดา (Sansiriphun, 2018)
รายได้ครอบครัว เป็นองค์ประกอบหลักและมี
ความจ�าเป็นส�าหรับใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันของ
บุคคลในครอบครัวและมีความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้นเมื่อ
บุคคลในครอบครัวมีปัจจัยแทรกซ้อน อย่างไรก็ตามถึง
แม้จะเป็นการตั้งครรภ์และการคลอดปกติก็มีค่าใช้จ่าย
ต่างๆเพิ่มมากขึ้น มีการศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบ
เรือ่ งความกลัวการคลอดบุตรของผูเ้ ป็นบิดาของ แฮนสัน
Nursing Journal Volume 48 No.3 July-September 2021

369

ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับความกลัวการคลอดบุ ตรในผู ้จะเป�นบิดาที่มีภรรยาตั�งครรภ์เสี่ยงสูง

และคณะ (Hanson et al., 2009) พบว่า บิดามีความ
กลัวเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดูแลภรรยา
และบุตร กลัวจะไม่เพียงพอ และการศึกษาของ นันทพร
แสนศิรพิ นั ธ์ (Sansiriphun, 2018) ศึกษาเกีย่ วกับความ
กลัวการบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยาตั้งครรภ์ปกติ พบ
ว่า ผู้จะเป็นบิดามีความรู้สึกกลัวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การคลอดบุตร สุขภาพของภรรยาและทารกในครรภ์
รวมถึงการจะเป็นบิดาในอนาคต ซึ่งกลัวว่าค่าใช้จ่ายจะ
ไม่เพียงพอต่อการดูแลภรรยาและการเลี้ยงบุตร ดังนั้น
หากการตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูง ทีจ่ า� เป็นต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้
อาจท�าให้ผจู้ ะเป็นบิดาเกิดความรูส้ กึ กลัวเกีย่ วกับการตัง้
ครรภ์และการคลอดบุตรของภรรยาเช่นกัน
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความกลัวการ
คลอดบุตรของผู้เป็นบิดา ทั้งในและต่างประเทศ พบ
ว่า มีการศึกษาในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนใน
ประเทศไทยจะเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มที่เป็นบิดาครั้งแรก ส�าหรับการ
ศึกษาเกีย่ วกับความกลัวการคลอดบุตรของผูจ้ ะเป็นบิดา
โดยตรงพบเพียงการศึกษาของ พุทธชาด แก้วยา และ
คณะ (Kaewya et al., 2013) ที่ศึกษาในผู้จะเป็นบิดา
ที่ภรรยาตั้งครรภ์ปกติ ยังไม่พบการศึกษาในผู้จะเป็น
บิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง ซึ่งการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
อาจส่งผลกระตุ้นให้บิดามีความกลัวการคลอดบุตรเพิ่ม
มากขึน้ และต่างจากบิดาทีม่ ภี รรยาตัง้ ครรภ์ปกติ ดังนัน้ ผู้
วิจยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็นบิดาที่มีภรรยาตั้ง
ครรภ์เสี่ยงสูง ได้แก่ ความวิตกกังวล การสนับสนุนทาง
สังคม ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และรายได้ครอบครัว
ซึ่งไม่พบการศึกษาในกลุ่มผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้ง
ครรภ์เสีย่ งสูง ดังนัน้ ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะท�าให้ได้ขอ้ มูล
และขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับความกลัวการคลอดบุตร
ในผู้จะเป็นบิดา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความกลัว
การคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่ภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยง
สูง และองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การประเมินความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่
ภรรยาตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูง และจัดการกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
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กับความกลัวการคลอดบุตรได้ตรงและเหมาะสม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความกลัวการคลอดบุตรในผูจ้ ะเป็น
บิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
2 .เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตก
กังวล การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง รายได้ของครอบครัวกับความกลัวการคลอดบุตร
ในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
ค�าถามการวิจัย
1. ความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มี
ภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเป็นอย่างไร
2. ความวิ ต กกั ง วล การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รายได้ของครอบครัว มี
ความสัมพันธ์กับความกลัวการคลอดในผู้จะเป็นบิดาที่
มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูงหรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับความกลัวการคลอดบุตรในผูจ้ ะเป็นบิดาทีม่ ี
ภรรยาตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูง โดยใช้แนวคิดเกีย่ วกับความกลัว
การคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาของ อิริคสัน และคณะ
(Eriksson et al., 2006) ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับความ
กลัวการคลอดบุตรในผูจ้ ะเป็นบิดาชาวไทยของ นันทพร
แสนศิริพันธ์ (Sansiriphun, 2018) ประกอบด้วย 1)
ความกลัวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และกระบวนการคลอด
2) ความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยา 3) ความกลัว
เกีย่ วกับสุขภาพของบุตร 4) ความกลัวของผูจ้ ะเป็นบิดา
เอง และ 5) ความกลัวเกีย่ วกับการจะเป็นบิดาในอนาคต
ในส่วนปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความกลัวการคลอดบุตรในผู้
จะเป็นบิดาได้จากการทบทวนวรรณกรรม ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ความวิตกกังวลตามแนวคิดของ สปิลเบอร์
เกอร์ (Spielberger, 1994) การสนับสนุนทางสังคมตาม
แนวคิดของ เฮาส์ (House, 1981) ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าใน
ตนเองตามแนวคิดของ โรเซนเบิรก์ (Rosenberg, 1989)
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และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ครอบครัว โดยคาด
ว่าความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง และรายได้ครอบครัวน่าจะมีความ
สัมพันธ์กับความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มี
ภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง พรรณนาหาความ
สัมพันธ์ (descriptive correlational study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือผู้จะเป็นบิดาที่พาภรรยาตั้งครรภ์
เสี่ยงสูงมารับการบริการที่โรงพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จะเป็นบิดาที่พาภรรยาตั้ง
ครรภ์เสี่ยงสูงมารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง มิถนุ ายน พ.ศ. 2562
โดยกลุม่ ตัวอย่างได้จากการใช้วธิ คี า� นวณหากลุม่ ตัวอย่าง
แบบแผนการวิจัยแบบไม่ทดลองจากสูตร Thorndike
(Srisathitnarakul, 2010) ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจ�านวน
100 ราย โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ กี่ า� หนด
คือ 1) ผู้จะเป็นบิดา อายุ 20 ปีขึ้นไป 2) ไม่มีปัญหาการ
ได้ยิน การพูด สามารถเขียน และอ่านภาษาไทยได้ 3)
ยินดีให้ความร่วมมือในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ประกอบด้วยอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ครอบครัว ความเพียงพอของรายได้ ลักษณะครอบครัว
จ�านวนบุตร อายุครรภ์ของภรรยา ภาวะแทรกซ้อนของ
ภรรยาขณะตั้งครรภ์
2. แบบวัดความกลัวการคลอดบุตรของผู้เป็น
บิดา (Paternal Fear of Childbirth Scale[P-FOCS])
ของ นันทพร แสนศิริพันธ์ และคณะ (Sansiriphun, et
al., 2017) มีข้อค�าถามทั้งหมด 36 ข้อ มีลักษณะเป็น
มาตรวัดประเมินค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ 0-5 โดยคะแนนอยู่
ในช่วง 0-180 คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามอันตรภาค
ชัน้ ดังนี้ ความกลัวการคลอดบุตรของภรรยาระดับน้อย
(0-60 คะแนน) ความกลัวการคลอดบุตรของภรรยา

ระดับปานกลาง (61-120 คะแนน) ความกลัวการคลอด
บุตรของภรรยาระดับมาก (121-180 คะแนน) ตรวจ
สอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .98
3. แบบสอบถามความวิ ต กกั ง วลขณะเผชิ ญ
(STAI form Y-1) ของ สปีลเบอร์เกอร์ (Spielberger,
1976) ฉบับแปลภาษาไทยโดยธาตรี นนทศักดิ,์ สมโภชน์
เอี่ยมสุภาษิต, และดาราวรรณ ต๊ะปินตา (Nontasak,
Iamsupasit, and Tapinta, 1991) มีจ�านวนข้อค�าถาม
ทั้งหมด 20 ข้อ แบ่งเป็นค�าถามด้านบวก 10 ข้อ และ
ข้อค�าถามด้านลบ 10 ข้อ แต่ละข้อให้คะแนนแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ มีคะแนนรวมทั้งหมด
ตั้งแต่ 20-80 คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามอันตรภาค
ชั้น ดังนี้ ความวิตกกังวลระดับน้อย (20-40 คะแนน)
ความวิ ต กกั ง วลระดั บ ปานกลาง (41-60 คะแนน)
ความวิตกกังวลระดับสูง (61-80 คะแนน) ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .96
4. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของผูจ้ ะ
เป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง ของ อารีรัตน์ แนว
ชาลี (Naechalee, 2007) มีข้อค�าถามทั้งหมด 20 ข้อ
โดยมีข้อค�าถามด้านบวก 19 ข้อ และข้อค�าถามด้านลบ
1 ข้อ แต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีคะแนนรวมทัง้ หมดตัง้ แต่ 20-100 คะแนน
แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามอันตรภาคชัน้ ดังนี้ มีการสนับสนุน
ทางสังคมน้อย (20-45 คะแนน) มีการสนับสนุนทาง
สังคมปานกลาง (46-70 คะแนน) มีการสนับสนุนทาง
สังคมสูง (71-100 คะแนน) ตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
มือโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90
5. มาตรวั ด ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองด้ ว ย
สายตา (Self-Esteem Visual Analog Scale [SVAS])
ของ นวนันท์ ปิยะวัฒกูล, และคณะ (Piyavhatkul
et al., 2011) มีข้อค�าถาม 1 ข้อ โดยให้บุคคลท�า
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เครื่ อ งหมายบนเส้ น ตรงแนวนอนที่ มี ค วามยาว 10
เซนติเมตร โดยต�าแหน่ง 0 อยูท่ างซ้ายมือเป็นต�าแหน่งที่
บอกว่าไม่รสู้ กึ ดีตอ่ ตนเองเลย จนถึงระดับ 10 เซนติเมตร
อยู่ทางขวามือสุด บอกถึงความรู้สึกดีต่อตนเองมาก
ที่สุด แปลผลการประเมินโดยใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว
จากต�าแหน่ง 0 ไปจนถึงต�าแหน่งที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ท�าเครื่องหมาย โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 0-10
คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามอันตรภาคชั้น ดังนี้ มี
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองน้อย (0-3 คะแนน) มีความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเองปานกลาง (4-7 คะแนน) มีความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง (8-10 คะแนน)
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยผ่านการพิจารณารับรอบจากคณะ
กรรมจริ ย ธรรมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เลขที่โครงการ 2562-021 รหัสโครงการ
2562-EXP11 และผ่านการพิจารณารับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ Research ID: 6097 Study Code NONE2562-06097 และด�าเนินการพิทักษ์กลุ่มตัวอย่างโดย
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง
อธิบายว่าการตัดสินใจเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ขึ้นกับ
ความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างสามารถ
ปฏิเสธหรือยุติการเข้าร่วมการศึกษาได้ตลอดเวลา โดย
ไม่ตอ้ งชีแ้ จงเหตุผลของการยกเลิกการเข้าร่วมการศึกษา
กรณีที่พบว่าผู้จะเป็นบิดามีความกลัวการคลอดบุตรใน
ระดับปานกลางถึงสูงพบจ�านวน 42 ราย ผู้วิจัยได้ส่งต่อ
ให้เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลเพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างได้รบั ค�าแนะน�า
และช่วยเหลือต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างสมัครใจให้ความร่วมมือในการท�าวิจัย ผู้วิจัยให้
กลุ่มตัวอย่างลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมโครงการ
วิจัย และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5
ฉบับ โดยใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์
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โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน ภายหลัง
จากทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วยสถิติโคลโมโก
รอฟ-สเมียร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov test) แล้ว
พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงปกติ
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุม่ ตัวอย่างจ�านวนทัง้ หมด
100 รายมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-56 ปี อายุเฉลี่ย
32.64 ปี (S.D. = 5.76) ร้อยละ 48 มีช่วงอายุ 31-40 ปี
ร้อยละ 41 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 61
มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 55 มีรายได้ครอบครัว 10,00120,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 89 มีความเพียงพอของ
รายได้ ร้อยละ 51 มีอายุครรภ์ 28-42 สัปดาห์ ร้อยละ
75 มีภาวะเสี่ยงเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
2. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความกลัวการคลอด
บุตรอยู่ระหว่าง 16-168 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
105.54 (S.D.= 37.77) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
3. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความวิตกกังวลขณะ
เผชิญ 21-69 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.12 (S.D.=
8.68) ซึ่งมีความวิตกกังวลขณะเผชิญระดับปานกลาง
4. กลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนการสนับสนุนทางสังคม
อยู่ระหว่าง 40-95 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.53
(S.D. = 11.71) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง
5. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยู่ระหว่าง 4.7-10
คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.20 (S.D. = 1.40) ซึ่งอยู่
ในระดับสูง
6. ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้ง
ครรภ์เสี่ยงสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .621, p
<.01) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยา
ตั้งครรภ์เสี่ยงสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = -.218, p
<.05) ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความกลัวการคลอดบุตรในผูจ้ ะเป็นบิดาทีม่ ภี รรยาตัง้
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ครรภ์เสี่ยงสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =
-.250, p <.05) ส่วนรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับความ

กลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์
เสี่ยงสูง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สนั ระหว่าง ความวิตกกังวล การสนับสนุนทางสังคม ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตนเอง รายได้ของครอบครัว กับความกลัวการคลอดบุตรของกลุ่มตัวอย่าง (n=100)
ตัวแปร
1
2
3
4
5
1. ความวิตกกังวล
1.00
-.314
-.114
-.114
.621**
2. การสนับสนุนทางสังคม
1.00
.301
.107
-.218*
3. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
1.00
.244
-.250*
4. รายได้ของครอบครัว
1.00
-.132
5. ความกลัวการคลอดบุตร
1.00
*p < .05
**p < .01
การอภิปรายผล
1.ความกลัวการคลอดบุตร
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความ
กลัวการคลอดอยู่ระหว่าง 16-168 คะแนน มีคะแนน
เฉลี่ย 105.54 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
37.77 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามกลัวการคลอดบุตร
อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42
เท่ากันทัง้ สองระดับ ทัง้ นีส้ ามารถอธิบายได้วา่ ความกลัว
การคลอดบุตรเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการตอบสนอง
ทางด้านอารมณ์จากการประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรของภรรยา รวมถึงการ
เป็นบิดาในอนาคต ตามแนวคิดของของ อิริคสัน และ
คณะ (Eriksson et al., 2006) ร่วมกับแนวคิดเกี่ยว
กับการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาชาวไทยของ นันทพร
แสนศิริพันธ์ (Sansiriphun, 2018) ประกอบด้วย 1)
ความกลัวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และกระบวนการคลอด
คือ กลัวภรรยาจะคลอดยาก กลัวการเจ็บครรภ์คลอด
ของภรรยา กลัวภรรยาจะบาดเจ็บขณะคลอดบุตร 2)
ความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพของภรรยา กลัวภรรยาได้รับ
ภาวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์และระยะคลอด หรือได้รบั
อันตรายถึงชีวิต 3) ความกลัวเกี่ยวกับสุขภาพของบุตร
กลัวว่าบุตรจะไม่สมบูรณ์ กลัวจะเสียบุตรในระยะคลอด

รวมทัง้ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะคลอด 4) ความกลัว
ของผู้จะเป็นบิดาเอง ซึ่งจะมีความรู้สึกกระวนกระวาย
กับการเจ็บครรภ์คลอดของภรรยา มีความรูส้ กึ ตึงเครียด
ขณะภรรยาเจ็บครรภ์คลอด และอาจสูญเสียการควบคุม
ตนเองหากภรรยาเจ็บครรภ์ในระยะรุนแรง และ5) ความ
กลัวเกี่ยวกับการจะเป็นบิดาในอนาคต กลัวถึงความรับ
ผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึงเกิดความกลัว
ในความสามารถของตนเองในการจะเป็นบิดาที่ดี ซึ่ง
จากสถานการณ์ที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูงจึงเป็นสิ่ง
กระตุน้ ให้ผจู้ ะเป็นบิดาเกิดการคาดคะเนว่าการตัง้ ครรภ์
และการคลอดบุตรจะส่งผลให้เกิดอันตรายกับภรรยา
และอาจท�าให้ทารกพิการหรือเสียชีวิตได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้
จะเป็นบิดาเกิดความรู้สึกกลัวการคลอด (Chalmer &
Meyer, 1996) ดังรายงานการศึกษาของ อิริคสัน และ
คณะ (Eriksson et al., 2007) ที่พบว่า ผู้จะเป็นบิดามี
ความกลัวเกี่ยวกับอันตรายและภาวะผิดปกติที่อาจเกิด
กับภรรยาและบุตรที่อาจส่งผลถึงชีวิต และในบิดาชาว
ไทย การศึกษาของพุทธชาด แก้วยา และคณะ (Kaewya
et al., 2013) พบว่า ผูจ้ ะเป็นบิดามีความกลัวการคลอด
เกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ของภรรยา กลัวว่าภรรยาและบุตร
จะได้รับอันตรายหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลให้เสีย
ชีวติ ขณะตัง้ ครรภ์ ซึง่ ส่วนใหญ่มคี วามกลัวการคลอดบุตร
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อยู่ในระดับปานกลาง
2.ความวิตกกังวลขณะเผชิญกับความกลัวการ
คลอดบุตร
ผลการศึกษาพบว่า ความวิตกกังวลขณะเผชิญ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความกลัวการคลอดบุตรใน
ผู้จะเป็นบิดาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .621, p <
.01) หมายความว่า ผู้จะเป็นบิดามีความรู้สึกวิตกกังวล
มากจะมีความกลัวการคลอดบุตรมาก ทั้งนี้อธิบายได้
ว่า เนื่องจากความรู้สึกวิตกกังวลเป็นความรู้สึกทาง
ด้ า นอารมณ์ ที่ เ กิ ด จากสิ่ ง กระตุ ้ น ท� า ให้ เ กิ ด ความไม่
สบายใจ กดดัน ไม่มนั่ ใจ ทีเ่ กิดจากการรับรูแ้ ละประเมิน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจริง
หรือเป็นการคาดการณ์ (Spielberger, 1994) ผลการ
ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวล คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 43.12 (S.D. = 8.68) ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อ
ผู้จะเป็นบิดาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง จึงเกิดการคาดการณ์ว่า
ภาวะเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ภรรยาอาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อนและทารกในครรภ์อาจมีภาวะผิดปกติหรือเสีย
ชีวิตในครรภ์ได้ จึงต้องมีการดูแลที่เหมาะสมกับความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวล
ส่วนความกลัวการคลอดบุตรซึ่งเกิดจากการคาดการณ์
และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนและเจาะจงเกีย่ วกับการ
ตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ในขณะที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่ามีการตั้งครรภ์เสี่ยงสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้จะเป็น
บิดาเกิดความรูส้ กึ กลัวเกีย่ วกับอันตรายทีอ่ าจจะเกิดกับ
สุขภาพของภรรยาและทารกในครรภ์รวมถึงการจะเป็น
บิดาในอนาคต จึงพบว่า ผูจ้ ะเป็นบิดาทีม่ คี วามวิตกกังวล
มาก จึงมีความกลัวการคลอดบุตรมากด้วย ผลการศึกษา
นี้คล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ พุทธชาด แก้วยา และ
คณะ (Kaewya et al., 2013) เกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของความวิตกกังวลกับความกลัวการคลอดบุตรของ
ผู้จะเป็นบิดาครั้งแรกในสตรีตั้งครรภ์ปกติ จ�านวน 85
ราย พบว่า ความวิตกกังวลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความกลัวการคลอดบุตรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r =
0.775, p < .01)
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3. การสนับสนุนทางสังคมกับความกลัวการ
คลอดบุตร
ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความกลัวการบุตรในผู้จะเป็น
บิดาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = -.218, p < .05)
หมายความว่า ผู้จะเป็นบิดาที่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมมากจะมีความกลัวการคลอดบุตรในระดับน้อย
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า เนื่องจากการสนับสนุนทางสังคม
เป็ น การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งบุ ค คล ซึ่ ง ประกอบ
ด้วยการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การ
สนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนด้านการประเมินค่า การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร ท�าให้บุคคลได้รับความรัก การดูแลเอาใจ
ใส่ ส่งผลให้มีภาวะสุขภาพที่ดี ช่วยลดความรุนแรงของ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ตั้งครรภ์ที่เป็นตัว
กระตุ้นให้บรรเทาลงหรือหมดไป (House, 1981) จาก
ผลการศึกษาครัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 67.53 (S.D = 11.71)
ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวส่งผลให้ผู้จะ
เป็นบิดามีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ที่เป็นสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดความกลัวการคลอดบุตรได้ มีประโยชน์
ในการช่ ว ยสนั บ สนุ น ความรู ้ สึ ก ของผู ้ จ ะเป็ น บิ ด าให้
สามารถลดความกลัวที่เกิดขึ้นได้ และสามารถดูแลช่วย
เหลือภรรยาที่ตั้งครรภ์เสี่ยงสูงได้อย่างเหมาะสมซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากจะช่วยให้มี
ความกลัวการคลอดบุตรน้อย ผลการศึกษานี้คล้ายคลึง
กับการศึกษาของ ซิแอสโต และคณะ (Siasto et al.,
2001) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมในผู้จะเป็นบิดา
มีความสัมพันธ์และสามารถท�านายความกลัวการคลอด
บุตรในระดับรุนแรงได้ และการศึกษาของนันทพร แสน
ศิริพันธ์ (Sansiriphun, 2009) ที่พบว่า ผู้จะเป็นบิดา
ต้องการการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับ
การตั้งครรภ์ของภรรยา เพื่อจัดการกับความกลัวการ
คลอดบุตรที่เกิดขึ้น
4. ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองกับความกลัวการ
คลอดบุตร
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ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (r = -.250, p < .05) หมายความ
ว่า ผู้จะเป็นบิดามีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมาก จะ
มีความกลัวการคลอดบุตรในระดับน้อย ทั้งนี้อธิบายได้
ว่า เนือ่ งจากความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองเป็นสิง่ ทีม่ ผี ลต่อ
การตัดสินใจในทุกสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เป็นการยอมรับ
และประเมินความรูส้ กึ และการกระท�าของตนเองทัง้ ด้าน
บวกและด้านลบ ท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อตนเอง หาก
มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะส่งผลให้มีการตัดสินใจ
และมีความรู้สึกในด้านบวก เกิดเป็นความรู้สึกพึงพอใจ
ในความสามารถของตนเอง ซึ่งอาจจะสามารถช่วยใน
การขจัดความรู้สึกด้านลบหรือความรู้สึกกลัวการคลอด
ให้ลดลงได้ (Rosenberg, 1989) จากผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง มีคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 8.20 (S.D. = 1.40) ซึง่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าใน
ตนเองมีผลต่อการประเมินและตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น หากมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงจะสามารถ
ช่วยให้ผู้จะเป็นบิดาสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จะ
เป็นบิดาในการดูแลภรรยาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ผู้
จะเป็นบิดามีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองมากจึงท�าให้มี
ความกลัวการคลอดบุตรน้อย ผลการศึกษานี้แตกต่าง
จากการศึกษาของ นันทพร แสนศิรพิ นั ธ์ (Sansiriphun,
2018) ที่พบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองไม่มีความ
สัมพันธ์กับความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดา
5. รายได้ครอบครัวกับความกลัวการคลอดบุตร
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า รายได้ครอบครัวไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดา
แสดงว่า รายได้ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาไม่มี
ผลต่อความกลัวการคลอดบุตร โดยพบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่
ศึกษามีรายได้ครอบครัวอยูใ่ นช่วง 10,001-20,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 55 และมีความเพียงพอของราย
ได้ คิดเป็นร้อยละ 89 ซึ่งผู้จะเป็นบิดามีรายได้เพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของภรรยาและบุตร
ส่งผลให้รายได้ไม่มีผลต่อความรู้สึกกลัวการคลอดที่เกิด
ขึ้นเมื่อภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูง อีกทั้งเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ที่อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ อายุเฉลี่ย 32.64 ปี (S.D. = 5.76)
และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 41 และส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 61 สามารถหาราย
ได้เพือ่ การดูแลครอบครัวได้ จึงไม่มผี ลต่อความรูส้ กึ กลัว
การคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาในกลุ่มนี้
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล พยาบาล
ผดุงครรภ์ควรประเมินความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะ
เป็นบิดาทีม่ ภี รรยาตัง้ ครรภ์เสีย่ งสูงเพือ่ ให้การช่วยเหลือ
ดูแล และส่งต่อผู้จะเป็นบิดาที่มีความกลัวการคลอดใน
ระดับมาก เพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม และมีการ
จัดกิจกรรม ให้ผจู้ ะเป็นบิดาในการดูแลสุขภาพของสตรี
ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง ซึ่งจะช่วยลดความกลัวเกี่ยวกับการ
คลอดบุตรของภรรยาได้
2. ด้านการศึกษาพยาบาล ควรน�าข้อมูลที่เกี่ยว
กับความกลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยา
ตั้งครรภ์เสี่ยงสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนด้านการผดุงครรภ์
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�าการศึกษาความกลัวการคลอดบุตรใน
ผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์เสี่ยงสูงให้ครอบคลุม
ทุกระยะ ได้แก่ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะ
หลังคลอด
2. ควรท�าการศึกษาปัจจัยท�านายเกี่ยวกับความ
กลัวการคลอดบุตรในผู้จะเป็นบิดาที่มีภรรยาตั้งครรภ์
เสี่ยงสูง
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