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บทคัดย่อ

การลดปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการคลอดก่อนกำ�หนดมีความสำ�คัญในการป้องกันการเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกำ�หนด การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการดำ�เนินชีวติ กับ
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดและ
ครบกำ�หนด ทีร่ บั ไว้ดแู ลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมใิ นกรุงเทพฯ และชลบุรี จำ�นวน 160 คน แบ่งเป็น
กลุม่ ละ 80 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลด้านประชากร ร่วมกับข้อมูลชัว่ โมงการทำ�งาน การยืนนาน การสัมผัสบุหรีม่ อื สอง 2) แบบประเมิน
คุณภาพการนอนหลับพิทส์เบิรก์ และ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-square test และ
สถิติ point biserial correlation coefficient

Received: June 12, 2020

Revised: July 16, 2020

Accepted: August 15, 2020

* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
* A Thesis in Master of Nursing Science Program in Midwifery, Faculty of Nursing, Burapha                  
University
** นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: jirat235548@gmail.com
** Student in Master of Nursing Science Program in Midwifery, Faculty of Nursing, Burapha University.
E-mail: jirat235548@gmail.com
*** Corresponding Author, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: supis@buu.ac.th
*** Corresponding Author, Assistant Professor, Faculty of Nursing, Burapha University.
E-mail: supis@buu.ac.th
**** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา E-mail: tatirat@buu.ac.th
**** Assistant Professor, Faculty of Nursing, Burapha University. E-mail: tatirat@buu.ac.th
226...

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำ�เนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดในหญิงตั้งครรภ์ /
Relationships between Lifestyle Factors and Premature Labor Among Pregnant Women

ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัยและผลกระทบต่อการทำ�กิจกรรมในเวลา            
กลางวัน มีความสัมพันธ์กบั การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดทีร่ ะดับ .05 (X2 = 9.014, df = 1, p = .001,
และ X2 = 7.241, df = 1, p = .006) มีขอ้ เสนอแนะให้พยาบาลผดุงครรภ์ จัดกิจกรรมการพยาบาลเพือ่            
ส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับของหญิงตัง้ ครรภ์ เพือ่ ลดปัญหาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
คำ�สำ�คัญ: การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด ชัว่ โมงการทำ�งาน การยืนนาน การสัมผัสบุหรีม่ อื สอง คุณภาพ
การนอนหลับ พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ

Abstract
Relief factors related to preterm labor are important in prevention of premature
contraction. The purpose of this research was to examine the relationships between              
lifestyle factors and premature labor in pregnant women. The subjects were 160 pregnant
women who were admitted to the labor rooms of tertiary hospitals in Bangkok and
Chonburi province. They were equally divided into two groups. The first consisted of 80
pregnant women with premature labor pains, and the other group comprised 80 pregnant
women with full term labor pain who were selected by a simple random sampling  
method. Data were collected by 1) demographic questionnaire, including data related to
working hours/week, longstanding, and secondhand smoke 2) the Pittsburgh sleep                 
quality index (PSQI), and 3) prevention of UTI during pregnancy questionnaire. Data were
analyzed by frequency, percent, mean, standard deviation, chi-square test and point           
biserial correlation coefficient statistics.
Result show sleep quality and daytime dysfunction to be significantly related to
premature labor pain at alpha level .05 (X2 = 9.014, df = 1, p = .001, X2 = 7.241, df = 1, p = .006)
These findings suggest that nurses and midwives should provide nursing intervention to
promote sleep quality during pregnancy for the purpose of decreasing premature labor
pain.
Keywords: premature labor pain, working hours, longstanding, secondhand smoke, sleep
quality, UTI prevention
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การคลอดก่อนกำ�หนดเป็นปัญหาสำ�คัญที่
ทำ�ให้เกิดการตายและเจ็บป่วยของทารกแรกเกิด
จากการสำ�รวจขององค์การอนามัยโลก พบอัตรา
การคลอดก่อนกำ�หนดเพิม่ ขึน้ ในปี ค.ศ. 2000 จาก
ร้อยละ 9.8 ในปี ค.ศ. 2000 เป็นร้อยละ 10.6
ในปี ค.ศ. 2014 สำ�หรับประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นสูงโดย ปี พ.ศ. 2543-2557 พบอัตราการ
คลอดก่อนกำ�หนดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 เป็น     
ร้อยละ 12.7 สูงกว่าอุบัติการณ์ทั่วโลก1 และสูง
กว่าที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยให้ไม่เกิน
ร้อยละ 112 ดังนั้นการคลอดก่อนกำ�หนดจึงยังคง
เป็นปัญหาสำ�คัญทางด้านสูติกรรมที่จะต้องได้รับ
การดูแลแก้ไข
การคลอดก่อนกำ�หนดส่งผลกระทบต่อหญิง
ตั้งครรภ์ ทารกและครอบครัว โดยผลกระทบที่   
เกิดขึ้นกับทารก เช่น อาการหายใจลำ�บาก ทำ�ให้
อัตราการเจ็บป่วยและการตายของทารกสูงขึ้น
นอกจากนีย้ งั ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ โดย
ครอบครัวของทารกอาจขาดรายได้ เนือ่ งจากต้อง
หยุดงานเป็นเวลานาน และภาครัฐต้องเสียค่าใช้
จ่ายในการดูแลทารกที่คลอดก่อนกำ�หนด ปีละไม่
ต่ำ�กว่าห้าพันล้านบาท3
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดเกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง
ด้านชีววิทยา ประชากร จิตสังคม การตั้งครรภ์
และปัจจัยด้านการดำ�เนินชีวิต เช่น ประวัติการ
คลอดก่อนกำ�หนด ความเครียดของมารดา4 การ
ติดเชือ้ ระบบอวัยวะสืบพันธุแ์ ละทางเดินปัสสาวะ
การทำ�งานเป็นเวลานาน5 การนอนหลับ การสูบ
บุหรี่ หรือการสัมผัสควันบุหรี่6 เป็นต้น การศึกษา
ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคลอดก่ อ นกำ � หนดใน
228...
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ประเทศไทยทีผ่ า่ นมา มักเป็นการศึกษาปัจจัยด้าน
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยด้านการ
ตัง้ ครรภ์7 เช่น อายุ การศึกษา รายได้ ประวัตกิ าร
ตั้งครรภ์ก่อนกำ�หนด8 ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัย
ส่วนบุคคล ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้ ขณะทีก่ ารศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการดำ�เนินชีวติ กับการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดยังมีน้อย ทั้ง ๆ ทีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งพยาบาล
ผดุงครรภ์สามารถให้การดูแล และให้คำ�แนะนำ�
แก่หญิงตัง้ ครรภ์เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นเพือ่ ป้องกัน
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดได้
ปัจจัยการดำ�เนินชีวิต เช่น การดูแลความ
สะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ออกกำ�ลังกาย
การทำ�งาน การนอน เป็นปัจจัยการดำ�เนินชีวิตที่
มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพและความผาสุ ก ของบุ ค คล 9
การศึกษาในต่างประเทศพบว่า ปัจจัยด้านการ
ดำ�เนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน
กำ�หนด ได้แก่ ชั่วโมงการทำ�งาน การยืนนาน
คุณภาพการนอนหลับ การสัมผัสบุหรีม่ อื สอง และ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ
ชั่วโมงการทำ�งาน เกี่ยวข้องกับการคลอด
ก่อนกำ�หนด การทำ�งานหนักทำ�ให้เกิดการอ่อนล้า
ของกล้ามเนื้อลายจากการที่เลือดไปเลี้ยงมากขึ้น
เลือดไปเลี้ยงมดลูกและรกลดลง กระตุ้นการหลั่ง
Catecholamine เส้นเลือดส่วนปลายตีบ เกิดการ
ขาดออกซิเจนที่เซลล์เนื้อเยื่อ มีการคั่งของกรด
แลคติค ทารกมีภาวะเครียด ทำ�ให้เกิดการคลอด
ก่อนกำ�หนดได้5 การทำ�งานทีม่ ากกว่า 40 ชัว่ โมง/
สัปดาห์ มีความสัมพันธ์กบั การคลอดทารกน้�ำ หนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม (p = .02) และเพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อการคลอดก่อนกำ�หนด 1.23 เท่า (RR = 1.23,
95% CI = 1.13-1.34)7

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำ�เนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดในหญิงตั้งครรภ์ /
Relationships between Lifestyle Factors and Premature Labor Among Pregnant Women

การยืนนาน ทำ�ให้เลือดไปเลีย้ งมดลูกได้นอ้ ย
ส่งผลให้ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนและอาหาร
ส่งผลให้ทารกมีน้ำ�หนักตัวน้อย มีโอกาสคลอด
ก่อนกำ�หนดได้ และการยืนนานมากกว่า 4 ชัว่ โมง
ต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำ�หนด
1.22 เท่า (RR = 1.22 (95% CI = 1.12-1.33)7
การได้รบั ควันบุหรีท่ งั้ จากการทีห่ ญิงตัง้ ครรภ์
สูบเองหรือการสัมผัสบุหรี่มือสอง ส่งผลให้ทารก
ในครรภ์มโี อกาสคลอดก่อนกำ�หนด6 โดยควันบุหรี่
มีสารนิโคติน คาร์บอนมอนนอกไซด์ และทาร์
ซึ่งมีผลทำ�ให้เส้นเลือดมีการหดรัดตัว เลือดผ่าน
ทางรกลดลงกว่าปกติ ทำ�ให้ทารกได้รับสารน้ำ� 
อาหาร และออกซิเจนลดลง เกิดภาวะแทรกซ้อน
ในระหว่างตัง้ ครรภ์ ส่วนการสัมผัสบุหรีม่ อื สองใน
ขณะตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดการ
คลอดก่อนกำ�หนด 1.6 เท่าเมือ่ เปรียบเทียบกับคน
ที่ไม่ได้สัมผัสบุหรี่มือสอง (OR = 1.61, 95% CI:
1.30,1.99)10
คุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี พบว่า หญิง
ตั้งครรภ์จะมีปัญหาการนอนหลับเนื่องจากภาวะ
ไม่สุขสบายจากการตั้งครรภ์ ทำ�ให้รู้สึกอ่อนเพลีย
ในเวลากลางวัน ส่งผลให้คณ
ุ ภาพการนอนหลับลด
ลง การนอนหลับไม่เพียงพอ ร่างกายจะมีการหลัง่
ไซโตคีนส์ (cytokines) ทำ�ให้เกิดการอักเสบใน
ร่างกายและคลอดก่อนกำ�หนดได้ หญิงตั้งครรภ์ที่
มีปญ
ั หานอนหลับในช่วงอายุครรภ์ 14-16 สัปดาห์
เพิ่มโอกาสการคลอดก่อนกำ�หนดถึงร้อยละ 25
และหากมีอาการในช่วงอายุครรภ์ 30-32 สัปดาห์
เพิ่มโอกาสการคลอดก่อนกำ�หนดร้อยละ 1810

ปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของ
หญิงตัง้ ครรภ์ จากการติดเชือ้ แบคทีเรียร่วมกับการ
เพิ่มขึ้นของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนขณะตั้งครรภ์
ทำ�ให้ทอ่ ไตขับปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะ
ได้น้อยลง เกิดปัสสาวะคั่ง ส่งเสริมการติดเชื้อ
ที่ ก รวยไตและกระเพาะปั ส สาวะได้ ง่ า ยขึ้ น 11
นอกจากนี้ เกิดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเรื่อง
การดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ดังนัน้
การมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะทีเ่ หมาะสมจะช่วยลดการเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกำ�หนดได้12
ประเทศไทยยังขาดการศึกษาเพื่อยืนยันว่า
ปัจจัยการดำ�เนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นการ
ดำ�เนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ� หนด
โดยศึกษาเปรียบเทียบในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดและเจ็บครรภ์คลอดปกติ
ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ
และชลบุ รี ซึ่ งโรงพยาบาลทั้ ง สองแห่ ง เป็ น
โรงพยาบาลในสังกัดเดียวกัน และมีอัตราการ
คลอดก่อนกำ�หนดสูงกว่าที่กระทรวงสาธารณสุข
กำ�หนด การวิจยั นีจ้ ะเป็นข้อมูลเบือ้ งต้น และเป็น
แนวทางเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำ�หนดต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่ศึกษาดังภาพที่ 1
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
การดำ�เนินชีวิต ได้แก่ ชั่วโมงการทำ�งาน การ
ยืนนาน การสัมผัสบุหรี่มือสอง คุณภาพของการ
นอนหลับ พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ในทาง
เดินปัสสาวะกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด

สมมติฐานการวิจัย
ชั่วโมงการทำ�งาน การยืนนาน การสัมผัส
บุหรีม่ อื สอง คุณภาพการนอนหลับ และพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ มีความ
สัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากร
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำ�หนดและครบกำ�หนดทีร่ บั ไว้ดแู ลในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิในกรุงเทพฯ และชลบุรี
กลุ่มตัวอย่าง
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำ�หนดและครบกำ�หนด ไม่มีโรคประจำ�ตัว หรือ
ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ไม่มีภาวะแทรก
ซ้อนทางสูติกรรมที่มีผลต่อการเจ็บครรภ์คลอด
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ก่อนกำ�หนด ที่รับไว้ดูแลในโรงพยาบาลระดับ        
ตติยภูมใิ นกรุงเทพฯ และชลบุรี ช่วงเดือนมีนาคม
ถึงพฤษภาคม 2563
การกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample
size)
การคำ�นวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้คำ�นวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรที่ใช้  
ในการสำ�รวจ เพื่อการประมาณสัดส่วน13 เพื่อ
คำ�นวณหาจำ�นวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด มีสูตรการคำ�นวณ ดังนี้
N Z2α p(1-p)
สูตร n = 2 2 /2
Nd +Z α/2 p(1-p)
โดย N = ขนาดของกลุ่มประชากร จำ�นวน
ทั้งสิ้น 4,930 ราย ในปี พ.ศ. 2561 กำ�หนดค่า
Zα/2 = 1.96, d = 5% และ p = .10 (อัตราการ
คลอดก่อนกำ�หนดของโรงพยาบาลที่ทำ�การศึกษา
ประมาณ ร้อยละ 10.17) ได้จ�ำ นวนตัวอย่าง 134 คน
บวกเพิ่มอีก 20% เพื่อป้องกันการสูญหายของ
ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด 160 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดและเจ็บครรภ์คลอด
ครบกำ�หนด กลุ่มละ 80 คน เพื่อให้ได้จำ�นวน
เพียงพอ สำ�หรับการทดสอบความสัมพันธ์ด้วย
สถิติ chi-square

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำ�เนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดในหญิงตั้งครรภ์ /
Relationships between Lifestyle Factors and Premature Labor Among Pregnant Women

การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง จำ�นวน 2 โรงพยาบาลในสังกัดเดียวกัน
มีแนวทางในการดูแลรักษาการเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกำ�หนดแบบเดียวกัน คัดเลือกหญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด จากหญิงตั้ง
ครรภ์ทุกรายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า
คือ มีการเจ็บครรภ์ระหว่างอายุครรภ์ 28-36+6
สัปดาห์ ได้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีภาวะเจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกำ�หนด ทั้งรายที่คลอดและไม่คลอด (ยับยั้ง
การเจ็บครรภ์ได้) ส่วนกลุ่มเจ็บครรภ์ครบกำ�หนด
คือ มีการเจ็บครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 37-42 สัปดาห์
โดยทั้ง 2 กลุ่มไม่มีโรคประจำ�ตัว หรือภาวะ
แทรกซ้ อ นทางอายุ ร กรรม และทางสู ติ ก รรม
คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับ
ฉลากจากเลขท้ายบัตรประจำ�ตัวโรงพยาบาล ซึ่ง
จั บ ได้ เ ป็ น เลขคี่ กำ � หนดสั ด ส่ ว นของจำ � นวน
ตัวอย่างของแต่ละโรงพยาบาลเป็น ร้อยละ 50
เนื่องจากทั้ง 2 โรงพยาบาลมีจำ�นวนผู้คลอดทาง
ช่องคลอดต่อปี ที่ไม่มีโรคประจำ�ตัว หรือภาวะ
แทรกซ้อนทางอายุรกรรม และทางสูตกิ รรมอืน่ ๆ
นอกจากการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด เป็น
จำ�นวนใกล้เคียงกัน
เครือ่ งมือการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน ข้อมูลการตั้งครรภ์
ได้แก่ จำ�นวนครั้งของการตั้งครรภ์ ประวัติการ
แท้งบุตร ประวัตกิ ารคลอดก่อนกำ�หนด ดัชนีมวล
กายก่อนการตัง้ ครรภ์ น้�ำ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างการตัง้
ครรภ์ ลักษณะการทำ�งาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
ชั่วโมงทำ�งาน > 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้รหัส เป็น

1 และชั่วโมงทำ�งาน ≤ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้
รหัส เป็น 0 การยืนนานต่อวัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ การยืนนาน > 4 ชม. ให้รหัส เป็น 1 และ
การยืนนาน ≤ 4 ชม. ให้รหัส เป็น 0 และการ
สัมผัสบุหรี่มือสอง ได้แก่ การเคยสัมผัสบุหรี่มือ
สอง (ให้เลือกตอบว่า “เคย” ให้รหัส เป็น 1 หรือ
“ไม่เคย” ให้รหัส เป็น 0) ความถี่ในการสัมผัส
บุหรี่มือสอง และการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว
2) แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของ
พิ ท ส์ เ บิ ร์ ก แปลเป็ น ภาษาไทยโดย ตะวั น ชั ย
จิรประมุขพิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ14์ มีค่า
ความตรงและความเทีย่ งทีด่ ี โดยค่า Cronbach’s
alpha coefficient เท่ากับ 0.83 เป็นการประเมิน
คุณภาพการนอนหลับทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย
7 องค์ประกอบ มีข้อคำ�ถามทั้งหมด 9 ข้อ (องค์
ประกอบที่ 2 และ 7 มี 2 ข้อคำ�ถาม) คะแนน
รวม 0-21 คะแนน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ คุณภาพ
การนอนหลับดี (0-5 คะแนน) ให้รหัส เป็น 0
และคุณภาพการนอนหลับไม่ดี (6-21 คะแนน)
ให้ ร หั ส เป็ น 1 รายละเอี ย ดของแต่ ล ะองค์
ประกอบมีดงั นี้ 1) คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย
2) ระยะเวลาตัง้ แต่เข้านอนจนกระทัง่ ตืน่ 3) ระยะ
เวลาของการนอนหลับในแต่ละคืน 4) ประสิทธิภาพ
การนอนโดยปกติวสิ ยั 5) การรบกวนการนอนหลับ
6) การใช้ยานอนหลับ 7) ผลกระทบต่อการทำ�
กิจกรรมในเวลากลางวัน คือ การมีอาการง่วงนอน
หรือเผลอหลับขณะทำ�กิจกรรมประจำ�วัน และ
ปัญหาเกีย่ วกับความกระตือรือร้นในการทำ�งานให้
สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 14 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 64

...231

จิรัชยา หนูสิงห์ สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี / Jiratchaya Noosing, Supit Siriarunrat, Tatirat Tachasuksri

3) แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันการ
ติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ เป็นแบบวัดการปฏิบตั ิ
ตัวในการดูแลตนเองและสุขอนามัยทั่วไป ได้แก่
การดื่ ม น้ำ �  การรั บ ประทานอาหาร การดู แ ล
ความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์ และการไม่กลั้น
ปัสสาวะของหญิงตัง้ ครรภ์ ของกรรณิการ์ แซ่ตง๊ั 15
มีค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha coefficient 0.80 และมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
0.88 มีจำ�นวน 13 ข้อ เป็นคำ�ถามเชิงบวก 7 ข้อ
และเป็นคำ�ถามเชิงลบ 6 ข้อ ให้ตอบแบบประเมิน
ค่า 5 ตัวเลือก ให้คะแนน 1-5 จากไม่ปฏิบัติ ถึง
ปฎิบัติเป็นประจำ�  ในข้อคำ�ถามทางบวก และให้
คะแนนในทางตรงกันข้ามในข้อคำ�ถามทางลบ
คะแนนรวมเท่ากับ 13-65 คะแนน คะแนนรวม
สูง หมายถึง มีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
ในทางเดินปัสสาวะดี โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
พฤติกรรมดี (คะแนน 41-65) ปานกลาง (28-40)
และต่ำ� (13-27)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบประเมิ น คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของ
พิ ท ส์ เ บิ ร์ ก และแบบสอบถามพฤติ ก รรมการ
ป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของหญิง
ตั้งครรภ์ ไม่ได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
เนื่องจากเป็นเครื่องที่ผ่านการใช้และมีการตรวจ
สอบค่าดัชนีความตรงของเครื่องมือแล้ว แต่นำ�
มาตรวจสอบความเที่ยง โดยทดลองใช้กับหญิง
ตัง้ ครรภ์ทม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ ดียวกับกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน
30 ราย จากนั้นนำ�มาคำ�นวณหาค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาคอัลฟา (Cronbach’s alpha) ได้เท่ากับ
.74 และ .70 ตามลำ�ดับ ส่วนเครื่องมือที่ใช้วัด
ตัวแปรชั่วโมงการทำ�งาน การยืนนาน การสัมผัส
บุหรี่มือสอง เป็นข้อคำ�ถามแบบเติมคำ�ในช่องว่าง
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และให้เลือกตอบเคยหรือไม่เคย ไม่มีลักษณะเป็น
Likert scale type จึงไม่ได้น�ำ มาตรวจสอบความ
ตรงและความเที่ยงของแบบสอบถาม
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นีไ้ ด้รบั การพิจารณาและรับรองจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ยใน
มนุษย์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา รหัส 04-11-2562
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม
โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำ�หนด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้ามีทั้ง
กลุ่มตัวอย่างที่คลอดและไม่คลอด (ยับยั้งการเจ็บ
ครรภ์ได้) กลุ่มที่คลอด ให้ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเองในระยะหลังคลอด ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
หรือเมือ่ กลุม่ ตัวอย่างมีสขุ ภาพร่างกายและจิตใจดี
และพร้อมที่จะตอบแบบสอบถาม ส่วนรายที่ไม่
คลอดให้ตอบแบบสอบถามในวันที่จำ�หน่ายออก
จากโรงพยาบาล สำ�หรับกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบ
กำ�หนด ให้ตอบแบบสอบถามในระยะหลังคลอด
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือเมื่อกลุ่มตัวอย่างมี
สุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี และพร้อมที่จะตอบแบบ
สอบถาม แล้วนำ�ข้อมูลมาบันทึกในคอมพิวเตอร์
และจึงดำ�เนินการวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปทางสถิติ
โดยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการตั้งครรภ์ ข้อมูล
ลักษณะการทำ�งาน ชั่วโมงการทำ�งานต่อสัปดาห์
การยืนนาน การสัมผัสบุหรี่มือสอง คุณภาพการ
นอนหลับ พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ในทาง
เดิ น ปั ส สาวะ ด้ ว ยสถิ ติ การแจกแจงความถี่
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ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชัว่ โมงการทำ�งานต่อสัปดาห์ การยืนนาน การสัมผัส
บุหรี่มือสอง คุณภาพการนอนหลับกับการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด ด้วยสถิติ Chi-square
test และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ป้องกันการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะกับการเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำ�หนด ด้วยสถิติ Point biserial
correlation coefficient โดยกำ�หนดรหัสให้กลุ่ม
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด เป็น 1 และกลุ่มเจ็บ
ครรภ์ครบกำ�หนดเป็น 0

ผลงานวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำ�หนดมีอายุเฉลีย่ 30.80 (SD = 5.90)
และกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบกำ�หนดมีอายุเฉลี่ย
26.42 (SD = 5.88) และมีร้อยละของหญิงตั้ง
ครรภ์ที่มีอายุ >35 ปี เป็นร้อยละที่มากกว่าหญิง
ตั้งครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดครบกำ�หนด (ร้อยละ
20.00, 13.75) ทั้งสองกลุ่มมีอายุ 20-35 ปี มาก
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 76.30, 77.50) กลุม่ เจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกำ�หนด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ร้อยละ 46.20 ซึ่งมากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์คลอด
ครบกำ�หนดที่มีเพียงร้อยละ 28.80 โดยกลุ่มเจ็บ
ครรภ์คลอดครบกำ�หนดจบการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 60.00
มากที่สุด กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด มีราย
ได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 30,681.25 บาท
(SD = 18,585.80) ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์
คลอดก่ อ นกำ � หนด ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
40,437.50 บาท (SD = 22,898.15)
ข้อมูลการตั้งครรภ์ พบว่า กลุ่มเจ็บครรภ์

คลอดก่อนกำ�หนด มีอายุครรภ์ 34-37 สัปดาห์
เป็นร้อยละมากที่สุด (ร้อยละ 52.50) ส่วนกลุ่ม
เจ็บครรภ์คลอดครบกำ�หนด มีอายุครรภ์ 38-39
สัปดาห์ ร้อยละ 71.30 ส่วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่ม
ไม่มีประวัติการแท้งบุตร ร้อยละ 92.50 และ
ร้อยละ 87.50 กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
มีประวัติการคลอดก่อนกำ�หนด เป็นร้อยละที่มาก
กว่ากลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบกำ�หนด คือ ร้อยละ
21.30 และร้อยละ 6.30 ทั้งสองกลุ่มมีดัชนี
มวลกายก่ อ นการตั้ ง ครรภ์ อยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ
(BMI = 18.50-22.90 Kg/m2) เป็นร้อยละใกล้เคียงกัน
คือ ร้อยละ 47.50 และ ร้อยละ 45.00 แต่กลุ่ม
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดมีน้ำ�หนักที่เพิ่มขึ้น
ขณะตั้งครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์ปกติและมากกว่า
เกณฑ์ปกติ เป็นร้อยละที่มากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์
คลอดครบกำ�หนด คือ ร้อยละ 15.00 และ 8.80
และร้อยละ 43.80 และ 40.00
ข้อมูลด้านการทำ�งาน พบว่า กลุม่ เจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำ�หนด มีการทำ�งานตลอดการตัง้ ครรภ์
ร้อยละ 51.20 ไม่ได้ทำ�งานร้อยละ 28.80 มี
จำ�นวนชัว่ โมงทำ�งานเฉลี่ย 33.36 ชัว่ โมง/สัปดาห์
(SD = 24.128) โดยทำ�งานมากกว่า 40 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ร้อยละ 40.00 มีการยืนติดต่อกันเป็น
เวลานานเป็นบางครั้ง ร้อยละ 55.00 มีส่วนน้อย
ที่ยืนติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นประจำ�  ร้อยละ
7.50 และมีระยะเวลาการยืนนานเฉลี่ย 1.61
ชัว่ โมง/วัน (SD = 1.490) ส่วนกลุม่ เจ็บครรภ์คลอด
ครบกำ�หนด คล้ายคลึงกัน คือ มีการทำ�งานตลอด
การตัง้ ครรภ์ ร้อยละ 43.75 จำ�นวนชัว่ โมงทำ�งาน
เฉลี่ย 31.61 ชั่วโมง/สัปดาห์ (SD = 24.557)
ทำ�งานมากกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละ  
42.50 มีการยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน เป็นบางครัง้
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ร้อยละ 55.00 และมีระยะเวลาในการยืนนาน
เฉลี่ย 1.60 ชั่วโมง/ วัน (SD = .359)
การสัมผัสบุหรี่มือสอง พบว่า ทั้งสองกลุ่ม
มีการสัมผัสบุหรีม่ อื สองคล้ายคลึงกัน คือ กลุม่ เจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่
ร้อยละ 38.75 และสามีสูบบุหรี่ ร้อยละ 33.75
ส่ ว นกลุ่ ม เจ็ บ ครรภ์ ค ลอดครบกำ � หนดมี ค นใน
ครอบครัวสูบบุหรี่ ร้อยละ 50.00 และมีสามีสูบ
บุหรี่ ร้อยละ 41.25 ส่วนใหญ่ของทั้งสองกกลุ่ม
ร้อยละ 87.5 และ 83.8 เคยสัมผัสกลิ่นบุหรี่
โดยกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดเคยสัมผัส
กลิ่นบุหรี่น้อยครั้ง ร้อยละ 43.75 ส่วนกลุ่มเจ็บ
ครรภ์คลอดครบกำ�หนดเคยสัมผัสบุหรี่น้อยครั้ง
ร้อยละ 42.50
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทาง
เดินปัสสาวะ ผลการศึกษา พบว่า ทั้งกลุ่มเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนและกลุ่มเจ็บครรภ์ครบกำ�หนดมี
ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อใน
ทางเดินปัสสาวะค่อนไปทางดี คือ 51.60 คะแนน
(SD = 6.227) และ 51.70 คะแนน (SD = 6.126)
(จากคะแนนรวม 13-65 คะแนน)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านการดำ�เนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำ�หนด
ผลการศึกษา พบว่า ชั่วโมงทำ�งาน การ
ยืนนาน และการสัมผัสบุหรี่มือสอง ไม่มีความ
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สัมพันธ์กบั การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดทีร่ ะดับ
นัยสำ�คัญ .05 (X2 = .103, df = 1, p = . 374,
X2 = .103, df = 1, p = .374 และ X2 = 0.457,
df = 1, p = .249 ตามลำ�ดับ) (ตารางที่ 1) นั่นคือ
กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ �หนดมีสัดส่วนของ
ชั่วโมงทำ�งานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การ
ยืนนานมากกว่า 4 ชัว่ โมง/วัน และการเคยสัมผัส
บุหรีม่ อื สองไม่แตกต่างกันกับกลุม่ เจ็บครรภ์คลอด
ครบกำ�หนด และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้
ในทางเดินปัสสาวะไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด (rpb = -.01, p = .459)
(ตารางที่ 2) ส่วนคุณภาพการนอนหลับโดยรวม
ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเจ็ บ ครรภ์ ค ลอดก่ อ น
กำ�หนดทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ .05 เช่นกัน (X2 = 2.093,
df = 1, p = .074) นัน่ คือ กลุม่ เจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำ�หนดมีสดั ส่วนของคุณภาพการนอนหลับไม่ดไี ม่
แตกต่างกันกับกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบกำ�หนด
อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบย่อย
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพการนอนหลับ
เชิงอัตนัย และองค์ประกอบที่ 7 ผลกระทบต่อ
การทำ�กิจกรรมในเวลากลางวัน มีความสัมพันธ์
กั บ การเจ็ บ ครรภ์ ค ลอดก่ อ นกำ � หนดอย่ า งมี นั ย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (X2 = 9.014, df = 1,
p = .001, และ X2 = 7.241, df = 1, p = .006)
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานต่อสัปดาห์ การยืนนาน
การสัมผัสบุหรี่มือสอง คุณภาพการนอนหลับ กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
กลุ่มเจ็บครรภ์คลอด
กลุ่มเจ็บครรภ์
ตัวแปร
ก่อนกำ�หนด (n = 80) คลอดครบกำ�หนด X2
			
(n = 80)
		
จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ		
ชั่วโมงในการทำ�งาน
≤ 40 ชั่วโมง
48
60.00
46
57.50 .103
     > 40 ชั่วโมง
32
40.00
34
42.50
การยืนนาน
≤ 4 ชั่วโมง
71
88.75
76
95.00 2.093
     > 4 ชั่วโมง
9
11.25
4
5.00
การสัมผัสบุหรี่มือสอง
     ไม่เคย
10
12.50
13
16.25 0.457
     เคย
70
87.50
67
83.75
คุณภาพการนอนหลับโดยรวม
     ดี
32
40.00
34
42.50
.10
ไม่ดี
48
60.00
46
57.50
คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย
     ดี
3
3.75
15
18.75 9.014
     ไม่ค่อยดี
77
96.25
65
81.25
ผลกระทบต่อการทำ�กิจกรรม
ในเวลากลางวัน
     ไม่มีผลกระทบหรือมีน้อย
38
47.50
55
68.75 7.421
     มีผลกระทบพอสมควรหรือมาก 42
52.50
25
31.25

p-value
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.374
.074
.249
.374
.001

.006
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ในทางเดินปัสสาวะ และการเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำ�หนด วิเคราะห์โดยสถิติ Point biserial correlation coefficient  
		 ตัวแปร
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
-.01 (rpb)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำ�หนดมีอายุเฉลีย่ สูงกว่ากลุม่ เจ็บครรภ์
คลอดครบกำ�หนด และมีร้อยละของกลุ่มอายุ              
> 35 ปี มากกว่ากลุม่ เจ็บครรภ์ครบกำ�หนด เนือ่ งจาก
อายุทสี่ งู ขึน้ โดยเฉพาะมากกว่า 35 ปี เสีย่ งต่อการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เสี่ยงต่อการ
คลอดก่อนกำ�หนด 1.20 เท่า (95% CI; 1.06-1.36)16
นอกจากนี้กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์คลอด
ครบกำ�หนด และมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้น
ไปเป็นร้อยละที่มากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์คลอดครบ
กำ�หนด ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำ�หนดเป็นกลุ่มคนเขตเมือง มีรายได้สูง มีการ
ศึกษาสูง มีอาชีพการงานดี ทำ�งานนั่งโต๊ะ ซึ่งคน
มีการศึกษาสูงมักจะทำ�งานในตำ�แหน่งทีต่ อ้ งใช้สมอง
และความคิด อาจทำ�ให้เกิดความเครียด ส่งผลให้
ร่างกายมีการหลั่งไซโตคีนส์ (cytokines) ทำ�ให้
เกิดการอักเสบในร่างกายและส่งผลต่อการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดได้ และผลการวิจัยพบว่า
กลุ่ ม เจ็ บ ครรภ์ ค ลอดก่ อ นกำ � หนดมี ป ระวั ติ ก าร
คลอดก่อนกำ�หนดเป็นร้อยละที่มากกว่ากลุ่มเจ็บ
ครรภ์คลอดครบกำ�หนด สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาทีว่ า่ ประวัตกิ ารเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
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p-value
.459

เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการคลอดก่อนกำ�หนด และกลุม่
เจ็ บ ครรภ์ ค ลอดก่ อ นกำ � หนดมี ร้ อ ยละของการ
เพิ่มขึ้นของน้ำ�หนักระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า
เกณฑ์และมากกว่าเกณฑ์มากกว่ากลุ่มเจ็บครรภ์
คลอดครบกำ�หนด ดังนั้นภาวะโภชนาการที่ไม่
เหมาะสมอาจเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำ�หนดได้4
2. ชัว่ โมงทำ�งาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด ไม่สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Palmer และคณะฯ7 ทั้งนี้เพราะกลุ่ม
ที่ศึกษาในครั้งนี้มีระดับการศึกษาค่อนข้างดีคือ
ทั้งสองกลุ่มจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป
ประมาณเกือบครึง่ ทำ�งานรัฐวิสาหกิจและงานบริษทั
มีส่วนน้อยที่ใช้แรงงาน ซึ่งการทำ�งานบริษัทมัก
เป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานที่ไม่ให้หญิงตั้งครรภ์ทำ�งาน
เกินกว่า 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมี
จำ�นวนชัว่ โมงทำ�งาน เฉลีย่ 33.36 ชัว่ โมง/สัปดาห์
และ 31.61 ชั่วโมง/สัปดาห์ นอกจากนี้บางส่วน
ไม่ได้ท�ำ งาน และหยุดงานเมือ่ ตัง้ ครรภ์โตขึน้ ทำ�ให้
ตัวแปรชัว่ โมงการทำ�งานไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
3. การยืนนาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เจ็ บ ครรภ์ ค ลอดก่ อ นกำ � หนด ผลการศึ ก ษาไม่

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำ�เนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดในหญิงตั้งครรภ์ /
Relationships between Lifestyle Factors and Premature Labor Among Pregnant Women

สอดคล้องกับ Palmer และคณะ7 อธิบายได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับสูง มีอาชีพทำ�งาน
ลักษณะงานนัง่ โต๊ะมากกว่างานใช้แรงงาน ทัง้ สอง
กลุ่มมีการทำ�งานที่ยืนเป็นประจำ�เป็นร้อยละที่ต่ำ� 
(ร้อยละ 7.50 และร้อยละ 16.30) และส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการยืนนาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 88.75 และร้อยละ 95.00
ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
การตัง้ ครรภ์ท�ำ ให้หญิงตัง้ ครรภ์มนี �ำ้ หนักเพิม่ มากขึน้
หน้ า ท้ อ งที่ โ ตขึ้ น ดึ ง รั้ งให้ มี อ าการปวดหลั งโดย
เฉพาะในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์17 จะยืน
ได้ไม่นานจากอาการปวดหลัง จะต้องนั่งหรือ
นอนพัก นอกจากนีก้ ฎหมายคุม้ ครองแรงงานหญิง
ตั้งครรภ์ มีข้อกำ�หนดให้หญิงตั้งครรภ์หลีกเลี่ยง
การทำ�งานทีต่ อ้ งยืนนาน ดังนัน้ นายจ้างจะเปลีย่ น
ให้หญิงตัง้ ครรภ์มาทำ�งานเบา ๆ ซึง่ มักเป็นการทีน่ งั่
ทำ�งาน จึงทำ�ในการศึกษาครัง้ นีห้ ญิงตัง้ ครรภ์สว่ น
ใหญ่ของทั้งสองกลุ่มยืนนานน้อยกว่า 4 ชั่วโมง
ให้ตัวแปรการยืนไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
4. การสัมผัสบุหรีม่ อื สอง ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด ที่ระดับ .05
(X2 = 0.457, p = .249) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
พบกลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดและกลุ่มเจ็บ
ครรภ์คลอดครบกำ�หนด สัมผัสบุหรี่น้อยครั้งหรือ
ไม่ได้สัมผัส ร้อยละ 42.50 และ 43.80 ส่วนน้อย
ที่มีการสัมผัสเป็นประจำ�  ร้อยละ 11.30 และ
6.30 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรณรงค์เรื่องการ
หยุดสูบบุหรี่และงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและที่
ทำ�งานได้ผล ประชากรจึงสูบบุหรีล่ ดลง ทำ�ให้การ
สัมผัสบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน
กำ�หนด

5. คุณภาพการนอนหลับไม่มีความสัมพันธ์
กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด ผลการวิจยั ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Okun และคณะ11 ซึ่ง
พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหานอนหลับ เพิ่ม
โอกาสการคลอดก่อนกำ�หนดถึงร้อยละ 18-25
(p = .02) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการศึกษาของ Okun และ
คณะ ทำ � การศึ ก ษาแบบไปข้ า งหน้ าโดยการ
ประเมินคุณภาพการนอนหลับตั้งแต่อายุครรภ์
14-16 สัปดาห์ 24-26 สัปดาห์ และ 30-32
สัปดาห์ แต่การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบ
ย้อนหลัง และหญิงตัง้ ครรภ์กลุม่ ตัวอย่างส่วนมาก
ได้รบั การประเมินคุณภาพการนอนในช่วงทีอ่ ายุครรภ์
มากกว่า 32 สัปดาห์ (กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำ�หนดอายุครรภ์ 32-36+6 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ
60 ส่วนกลุ่มเจ็บครรภ์ครบกำ�หนด มีอายุครรภ์
37-40 สัปดาห์) ซึ่งเป็นไตรมาสที่สามของการ
ตั้งครรภ์ ขนาดหน้าท้องมากขึ้น ทำ�ให้หญิงตั้ง
ครรภ์อดึ อัด มีอาการไม่สขุ สบายจากการปวดหลัง
นอนหงายไม่สะดวก และจะรบกวนคุณภาพการ
นอนหลับ ทำ�ให้หญิงตัง้ ครรภ์มปี ญ
ั หานอนไม่หลับ
17
เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 3 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่า
กว่าครึ่งของหญิงตั้งครรภ์ทั้งสองกลุ่มมีคุณภาพ
การนอนไม่ดีเป็นร้อยละที่ใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตามเมือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบย่อย
ของคุณภาพการนอนหลับ พบว่า คุณภาพการ
นอนหลับเชิงอัตนัย และผลกระทบของการนอน
ต่อการทำ�กิจกรรมในเวลากลางวัน กลับพบว่า มี
ความสัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (X2 = 9.014, df = 1,
p = .001 และ X2 = 7.241, df = 1, p = .006) กล่าว
คือ กลุม่ เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดมีสดั ส่วนการ
รับรู้คุณภาพการนอนหลับดีมากน้อยกว่ากลุ่มเจ็บ
ครรภ์ครบกำ�หนดอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ และ
มีสัดส่วนการรับรู้ผลกระทบของการนอนต่อการ
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ทำ�กิจกรรมในเวลากลางวันมากกว่ากลุม่ เจ็บครรภ์
คลอดครบกำ � หนดอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
อธิบายได้ว่า การรับรู้คุณภาพการนอนหลับไม่ดี
ทำ�ให้รา่ งกายมีความตึงเครียด มีการหลัง่ ไซโตคีนส์
ส่งผลให้เกิดการอักเสบในร่างกาย และทำ�ให้เกิด
คลอดก่อนกำ�หนดได้18 และผลจากการนอนไม่
หลับทำ�ให้กระทบต่อการทำ�กิจกรรมในเวลากลางวัน
ทำ�ให้หญิงตั้งครรภ์เกิดอารมณ์หงุดหงิด เครียด
ซึ่ ง ภาวะเครี ย ดจะกระตุ้ นให้ ร่ า งกายหลั่ ง สาร
แคททีโคลามีน ซึ่งมีผลทำ�ให้เลือดไปเลี้ยงมดลูก
ลดลง และทำ�ให้พรอสตาแกลนดินหลั่งออกมา             
มีผลทำ�ให้เกิดการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก
เกิดการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดได้
6. พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ ในทาง
เดินปัสสาวะไม่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน
กำ�หนด อธิบายได้วา่ การศึกษาครัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่าง
ที่เก็บข้อมูลมีการศึกษาค่อนข้างดีเป็นส่วนใหญ่
จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมในการดูแลสุขอนามัยของ
ตนเองเป็นอย่างดี โดยทั้งสองกลุ่มค่าคะแนน
พฤติ ก รรมปั ส สาวะค่ อ นไปทางดี คื อ 51.60
คะแนน (SD = 6.227) และ 51.70 คะแนน
(SD = 6.126) (จากคะแนนรวม 13-65 คะแนน)
ตัวแปรนี้จึงไม่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำ�หนด

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรที่ศึกษา
ทุกตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน
กำ�หนด แต่พบว่า คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย
และผลกระทบของการนอนต่อการทำ�กิจกรรมใน
เวลากลางวัน มีความสัมพันธ์กับการคลอดก่อน
กำ�หนด นอกจากนี้ยังพบผลการวิจัยที่น่าสนใจว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่มีการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด
เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงและมีรายได้ดีกว่าหญิง
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ตั้ งครรภ์ ที่เ จ็บครรภ์ คลอดครบกำ � หนด และมี
น้�ำ หนักเพิม่ ขึน้ ระหว่างการตัง้ ครรภ์นอ้ ยกว่าเกณฑ์
และมากกว่าเกณฑ์เป็นสัดส่วนทีม่ ากกว่ากลุม่ เจ็บ
ครรภ์คลอดครบกำ�หนด ดังนั้นควรมีการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดใน
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีการศึกษาสูง รายได้ดีและ   
มีภาวะโภชนาการไม่ดีต่อไป

ข้อจำ�กัดของการวิจัย
การกำ�หนดสัดส่วนของกลุม่ เจ็บครรภ์คลอด
ก่อนกำ�หนดและครบกำ�หนดไม่เป็นไปตามสัดส่วน
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากเป็นการศึกษา
กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดที่เกิดขึ้นเองโดย
ไม่ทราบสาเหตุ พบประมาณร้อยละ 10 เพื่อให้
กลุ่มเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดมีจำ�นวนมากพอ
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัย จึงเก็บกลุม่ เจ็บ
ครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดและเจ็บครรภ์คลอดครบ
กำ�หนดเป็นสัดส่วนเท่ากัน คือ 1:1

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์
จัดกิจกรรมการพยาบาลเพือ่ ส่งเสริมการนอนหลับ
และคลายความเครี ย ดแก่ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ เพื่ อ
ป้องกันการคลอดก่อนกำ�หนด
ด้านการวิจยั ศึกษาวิจยั อุบตั กิ ารณ์และปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือมีผลต่อการคลอดก่อนกำ�หนดของ
หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ กี ารศึกษาสูงและเศรษฐานะดีใน
เขตเมือง และศึกษาปัจจัยการดำ�เนินชีวิตอื่น ๆ
ที่อาจมีความสัมพันธ์กับการเจ็บครรภ์คลอดก่อน
กำ�หนด เช่น ความเครียด และพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร เนื่องจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า
การเพิ่มขึ้นของน้ำ�หนักตัวระหว่างการตั้งครรภ์ที่
น้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์อาจมีความเกี่ยวข้อง
กับการคลอดก่อนกำ�หนด

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำ�เนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนดในหญิงตั้งครรภ์ /
Relationships between Lifestyle Factors and Premature Labor Among Pregnant Women
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