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ผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจ 
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 

นางสุรีย์  สร้อยทอง 
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มี
ผลต่อความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์  
2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การฝึกทักษะ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 6 ด้าน การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ออนไลน์ คู่มือการ
ดูแลตนเอง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม
การดูแลตนเองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมโดยใช้สถิติ Paired t-test ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพก่อนเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ 10.6 คะแนน (SD=2.01) อยู่ในระดับปานกลาง หลังเข้า
ร่วมโปรแกรมพบว่ามีค่าเท่ากับ 14.5 คะแนน (SD=0.68) อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความรู้
ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( t=10.80, p<.001) 
ส่วนด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองพบว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 คะแนน (SD=0.33) 
อยู่ในระดับปานกลางและหลังเข้าร่วมโปรแกรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คะแนน (SD=0.22) อยู่ในระดับสูง      
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (t=5.42, p<.001) 

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์  
มีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการดูแลตนเองในขณะตั้งครรภ์เพ่ิมขึ้นได้ จึงควรน าโปรแกรมมาใช้ในคลินิก
ฝากครรภ์ จะท าให้บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้ครบถ้วน และหญิงตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงกิจกรรม 
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้รับความสะดวกมากข้ึน  

ค าส าคัญ: โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ความรู้ความเข้าใจ, พฤติกรรมการดูแลตนเอง,  
หญิงตั้งครรภ์ 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
การตั้งครรภ์ถือว่าเป็นภาวะวิกฤติตามระยะพัฒนาการ (Maturation Crisis) ของวงจรชีวิตครอบครัว 

ในการด ารงชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ เพราะเป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในระบบต่างๆของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงของบทบาทการเป็นมารดาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงในระยะตั้งครรภ์ (1) ที่ส่งผลกระทบ

รายงานการวิจัย 
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อย่างมากต่อหญิงตั้งครรภ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสภาวะจิตสังคม ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปในขณะ
ตั้งครรภ์ และการปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาที่ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์เกิดความกดดันและความ เครียด
สะสมในการตั้งครรภ์(2) และผลกระทบต่อสภาวะร่างกาย โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์เกือบทุกรายมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ตั้งแต่ได้รับผลกระทบเล็กน้อย เช่น อาการไม่สุขสบายจากการตั้งครรภ์ 
จนถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคต่าง ๆ ขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงหรือครรภ์เป็น
พิษ การคลอดยาก การแท้ง การคลอดก่อนก าหนด การแท้ง ภาวะโลหิตจาง และภาวะตกเลือดหลังคลอด 
เป็นต้น ซึ่งบางรายภาวะแทรกช้อนอาจรุนแรงถึงข้ันท าให้หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เสียชีวิตตามมา(3)  

การดูแลครรภ์หรือการฝากครรภ์เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ส าคัญยิ่งของสตรีที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์จะมีผลโดยตรงกับสุขภาพของทารกในครรภ์ บทบาทของพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์
นอกจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจครรภ์ตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพแล้ว การให้ข้อมูล
ในการส่งเสริมสุขภาพระยะตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตนเองและปฏิบัติตนใน
ระยะตั้งครรภ์ได้ถูกต้องเหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องสอนแก่หญิงตั้งครรภ์ในช่วง
อายุครรภ์ก่อน 28 สัปดาห์ได้แก่การรับประทานอาหาร การรับประทานยาบ ารุง การดูและสุขภาพช่ องปาก 
และการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์(4) หากหญิงตั้งครรภ์ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ก็จะส่งผลให้ปฏิบัติตนได้
ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารไม่เหมาะสม ไม่ได้สัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการกล่าวคือรับประทาน
อาหารมากเกินไป จะท าให้มีภาวะอ้วนและน้ าหนักเกิน (5) และอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์จากการคลอดไม่ดีเช่น 
การคลอดก่อนก าหนด จ าเป็นต้องได้รับการชักน าในการคลอด ต้องผ่าตัดคลอดเนื่องจากทารกมีขนาดโตกว่า
ปกติ หรือทารกมีความพิการแต่ก าเนิด หรือเสียชีวิตในครรภ์ (6) และในทางตรงกันข้ามหากหญิงตั้งครรภ์
รับประทานอาหารน้อยเกินไป หรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการก็อาจส่งผลให้ทารกแรกเกิด 
มีน้ าหนักน้อย การขาดธาตุเหล็กอาจส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก การขาด
สารอาหารกลุ่มโฟลิก อาจจะท าให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทไขสันหลัง (7) นอกจากนี้ยังพบว่า 
การรับประทานกรดโฟลิกยังช่วยป้องกันหรือลดความพิการของอวัยวะระบบอ่ืน ๆ เช่น ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่  
และโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดด้วย ทั้งช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะรกลอกตัวก่อน
ก าหนด ภาวะการแท้งบุตร และภาวะครรภ์เป็นพิษด้วย(8) และการขาดไอโอดีนอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้เซลล์
สมองของทารกไม่พัฒนา ท าให้ทารกมีภาวะปัญญาอ่อนได้ (Cretinism) หญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับสารอาหาร
เหล่านี้อย่างเพียงพอ นอกจากจะได้รับจากอาหารที่รับประทานแล้วการรับประทานยาเม็ดบ ารุงครรภ์ไตรเฟอร์ดีน 
(Triferdine) ให้ถูกต้องจะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับสารอาหารครบถ้วน เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย  

จะเห็นได้ว่า การให้ความรู้ความเข้าใจแก่หญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอดมีความจ าเป็น เพ่ือให้หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถดูแลตนเองได้ หากหญิงตั้งครรภ์ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง
อย่างถูกต้องอาจส่งผลให้ปฏิบัติตัวทางด้านสุขภาพไม่เหมาะสม เช่นการรับประทานยาบ ารุง , การรับประทาน
อาหาร  การจัดการกับความเครียดไม่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ เช่นการคลอดก่อนก าหนด ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ไปจนถึง มีพัฒนาการทางสมองและ
สติปัญญาไม่ดี เมื่อทบทวนรูปแบบในการให้ความรู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะให้แบบรายกลุ่ม , รายบุคคล  
โดยผู้เรียนต้องมารับบริการที่โรงพยาบาล แต่จากการปฏิบัติงานพบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถมาเข้าร่วม
กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจได้ครบ 100% เนื่องจากบางส่วนมีภาระในการท างาน ไม่สามารถลางานได้บ่อย 
จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมการสอนในโรงเรียนพ่อแม่ได้ หญิงตั้งครรภ์เหล่านั้นจึงได้ข้อมูลในการปฏิบัติ
ตัว และการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน มีการศึกษา พบว่า กลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่เข้า
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ร่วมโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการในระยะตั้งครรภ์ มีน้ าหนักเฉลี่ยของทารกแรกเกิดสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้า
ร่วมอย่างมีนัยส าคัญ(9 ซึ่งมีผลลัพธ์สอดคล้องกับการศึกษาโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ือป้องกันภาวะโลหิตจาง ช่วยส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะโลหิตจาง มีพฤติกรรมที่ดูแลตนเองเพ่ือ
ป้องกันโลหิตจางดีขึ้น(10) จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจ จะช่วยให้
หญิงตั้งครรภ์แสดงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ได้ 

ผลลัพธ์สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ของประเทศ ดังนั้นการให้ความส าคัญโดยท าความเข้าใจต่อสาเหตุของปัญหาจึงมีความส าคัญอย่างมากในกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยพบว่าสาเหตุหลักของการมีผลลัพธ์สุขภาพของมารดาและทารก 
ในระหว่างตั้งครรภ์ที่ไม่ดีส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระหว่างตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกต้องของ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น(11,12) เช่น การไม่มาฝากครรภ์ในเวลาที่เหมาะสม ฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์มาก การไม่มา
ตรวจครรภ์ตามนัด หรือการไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผลเนื่องจากเป็นการ
ตั้งครรภ์ครั้งแรก ขาดความรู้และประสบการณ์ท าให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ที่ไม่ถูกต้อง 
เช่น วัยรุ่นมักมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม ไม่เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายในระหว่าง
ตั้งครรภ์ และบางรายก็ยังมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหรือมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
ในระหว่างตั้งครรภ์(13,14)  ดังนั้นการให้ความส าคัญในการส่งเสริมหญิงตั้งครรภ์ให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ ดี  
และถูกต้องในระหว่างตั้งครรภ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุด(12) โดยการกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์ เพ่ิมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และยอมรับว่าตนเองมีความสามารถ  ที่จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ส่งผลดีต่อตนเอง และทารก 
ในครรภ์ได้ เน้นพฤติกรรมการดูแลตนเองที่หญิงตั้งครรภ์ต้องปฏิบัติในระยะตั้งครรภ์ ได้แก่ ด้านโภชนาการ 
ด้านการใช้ยาและสารเสพติด ด้านการจัดการความเครียด ด้านการออกก าลังกาย และด้านความปลอดภัย   
ซึ่งหญิงตัง้ครรภ์จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพ่ือแสดงพฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ได้ประสบผลส าเร็จ
หรือกระท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ Nutbeam (2008)(15) เป็นแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพที่ให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพเพ่ือให้บุคคลมีการควบคุมและปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงและตัดสินใจเลือก
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ดี บุคคลที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจะมีความสามารถในการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง ไม่มีพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพของตนเองในทางลบ(16) และน าไปสู่การ
เกิดผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที่ดี ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับพฤติกรรมส่งเสริม 
สุขภาพ(17) จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพ มีอิทธิพลทางบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
หญิงตั้งครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ทางสุขภาพเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ จะท าให้สามารถจัดการตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้หญิงตั้งครรภ์มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านจิตสังคม และด้านสุขภาวะทางกายส่งผลให้มี
ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ(3)   

จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองใน
ระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ รูปแบบหรือกลวิธีต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ คือ ทักษะการเข้าถึงข้อมูลการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ 
ทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติและดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในการดูแล
ตนเองระหว่างตั้งครรภ์ ทักษะการจัดการตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง และทักษะการตัดสินใจเพ่ือ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในด้านโภชนาการ การใช้ยาและสารเสพติด การจัดการความเครียด การออกก าลังกาย 
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และความปลอดภัย  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจหาแนวทางให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองได้  โดยเชื่อว่า ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็ นพ้ืนฐาน
ให้หญิงตั้งครรภ์มีข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจและตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
ต้องการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนและ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และน าไปพัฒนาบริการในคลินิกฝากครรภ์ เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์สามารถ
ดูแลตนเองและทารกในครรภ์ที่เหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพของหญิงต้ังครรภ ์สูงกวา่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 2. พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้  
ด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของ Nutbeam (2008)(15) ประกอบด้วย  
6 ด้านดังนี้ 
 1) ทักษะการเข้าถึงข้อมูล (Access Skill) หมายถึง การใช้ความสามารถในการเลือกแหล่งข้อมูล รู้วิธี
ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง จนข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 
 2) ทักษะความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Skill) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติ 
 3) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) หมายถึงความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด  
อ่าน เขียนรวมทั้งสามารถสื่อสารและโน้มน้าวให้บุคคลอื่นเข้าใจและยอมรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
 4) ทักษะการจัดการตนเอง (Self-Management Skill) หมายถึง ความสามารถในการก าหนด
เป้าหมาย วางแผนและปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติตามเป้าหมาย เพ่ือน ามา
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 
 5) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy Skill) หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อน าเสนอ และสามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งมีการประเมินข้อความสื่อเพ่ือชี้แนะแนวทางให้กับ
ชุมชนและสังคม 
 6) ทักษะการตัดสินใจ โดยหากหญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในขณะตั้งครรภ์ ท าให้สามารถ
ที่จะประเมินและตัดสินในการดูแลตนเองที่เหมาะสม 
 ทักษะความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และทักษะการตัดสินใจ โดยหาก
หญิงตั้งครรภ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในขณะตั้งครรภ์ จะท าให้หญิงตั้งครรภ์สามารถที่จะประเมินและตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) มีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบ      
1 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (One-group Pre-Post Test Design)  

ประชากร ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กลุ่มตัวอย่าง  คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 1) ครรภ์ที่ 1 และครรภ์ที่  
2) อายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ 3) เข้าใจภาษาไทย สื่อสารได้และอ่านออกเขียนได้ 4) มีสมาร์ตโฟนสามารถใช้สมาร์ต
โฟนได้ และมีแอปพลิเคชั่นไลน์ในสมาร์ตโฟน 5) ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย โดยลงนามในเอกสารยินยอมด้วย
ความสมัครใจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเมื่อหากต้องการและหากพบว่าขณะท าการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนไม่สามารถร่วมการศึกษาและส่งต่อ คัดออกจากการศึกษาทันที  

การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) จ านวน 30 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ส่วนที่ 1 แบบบันทึก
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน  
ความเพียงพอของรายได้ โรคประจ าตัว อายุครรภ์ จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้
ความเข้าใจเรื่องการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ แบบทดสอบ จ านวน 15 ข้อ ค่าคะแนนแต่ละข้อ 0-1 คะแนน  
รวม 15 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  คะแนนรวม 0 -5 คะแนน แสดงว่ามีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านสุขภาพต่ า 6-10 คะแนน แสดงว่ามีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพปานกลาง 11-15 คะแนน แสดงว่ามี
ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสูง และส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์  
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม จ านวน 24 ข้อ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ 
ด้านโภชนาการ ด้านการใช้ยาและสารเสพติด ด้านการจัดการความเครียด ด้านการออกก าลังกาย ด้านความปลอดภัย  

ตัวแปรอิสระ 

โปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- การเข้าถึงข้อมูลการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
- ความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
- ทักษะการตัดสินใจในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
- การรู้เท่าทันสื่อในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
- ทักษะการสื่อสารในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
- การจัดการตนเองในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ ์
 

ตัวแปรตาม 
1. ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ 
2. พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
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เก็บข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ ค่าคะแนนแต่ละข้อ 1-5 คะแนน ซึ่งการ
แปลผลคะแนนแบ่งระดับคะแนนอิงเกณฑ์ 3 ระดับดังนี้ พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับต่ าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
1.00-1.99 คะแนน พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับปานกลางคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.00-3.99 คะแนน 
พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับสูงคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00-5.00 คะแนน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ
โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวคิด 
ของนัทบีม (Nutbeam, 2008) ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ การตัดสินใจ การรู้เท่าทันสื่อ 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเองในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ

ด้านสุขภาพ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง และโปรแกรมการสอน น ามาท าการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา(Content validity) และความเหมาะสมของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย สูติแพทย์
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์-นรีเวช 1 ท่าน พยาบาลเชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาสังคม และพยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติงานในหน่วยฝากครรภ์ 1 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยน ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน าไป
ทดลองใช้ (Try out) กับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 ชุด  
และวิเคราะห์หาค่าความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบครอนบาชแอลฟา 
(Cronbach’s alpha coefficient) ส าหรับแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง ได้เท่ากับ 0.83 และใช้ 
KR-20 ส าหรับแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ ไดค้่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.81 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล        
1. ผู้ศึกษาแนะน าตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็น

หัวข้อวิจัย ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งการเก็บรักษาความลับและการป้องกันสวัสดิภาพและ
เกียรติภูมิของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ผู้ศึกษาจะได้ชี้แจ้งถึงวิธีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบทดสอบและ
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ตามท่ีเขียนขอไว้ในจริยธรรมการวิจัย 

2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้ศึกษามีการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ด้านสุขภาพ และแบบประเมินพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง  

3. ผู้ศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค โดยการสแกน QR CODE เมื่อเข้าร่วมกลุ่ม
เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้อธิบายรายละเอียดการเข้าศึกษาเนื้อหาแต่ละเรื่อง 

4. ให้กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาความรู้ความเข้าใจจากกิจกรรมการสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์ ที่ผู้ศึกษาได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ  

1) สร้างเสริมการเข้าถึงข้อมูลการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
2) สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
3) สร้างทักษะการตัดสินใจในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
4) สร้างการรู้เท่าทันสื่อในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
5) สร้างทักษะการสื่อสารในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  
6) สร้างทักษะการจัดการตนเองในการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์  

โดยเนื้อหา ประกอบด้วย ด้านโภชนาการ การใช้ยาและสารเสพติด การจัดการความเครียด การออกก าลังกาย 
และความปลอดภัย  เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
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5. หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมครบ 1 เดือน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้วยแบบทดสอบ และแบบประเมินพฤติกรรมชุดเดียวที่ใช้เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง 

6. น าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 

การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ  

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง คะแนนการทดสอบความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คาเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. การเปรียบเทียบข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง

ตั้งครรภ์ ก่อนและหลังท าการทดลองโดยการทดสอบ Paired t-test  

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
โครงร่างวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา รหัสโครงการวิจัย PH_CCO_REC 036/2565 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผู้วิจัยได้ชี้แจงการเข้าร่วม
วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์และข้ันตอนการวิจัย พร้อมทั้งลงนามยินยอมและขอความร่วมมือในการ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ได้ ไม่มี
ผลต่อการบริการใดๆท่ีจะได้รับ ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่
กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการวิจัย การวิจัยน าเสนอภาพรวมและใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น  

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ ระหว่าง 16-19 ปี ร้อยละ 33.3  อายุน้อยสุด 16 ปี อายุมากสุด 37 ป ี
(  =23, S.D.=4.95) น้ าหนักต่ าสุด 46 กิโลกรัม น้ าหนักสูงสุด 103 กิโลกรัม(  =63, S.D.=15)  ส่วนใหญ่
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 53.4 รองลงมาอาชีพแม่บ้าน/ช่วยเหลืองานในครอบครัว ร้อยละ 20.0 ส่วนมากจบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 56.7 รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 20.0 
สถานภาพสมรส/คู่ ร้อยละ 96.7 รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 60 (  =20,100, 
S.D.=8825.316) ส่วนใหญ่รายได้มีความเพียงพอ ร้อยละ 70.0 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 90.0 
ส่วนมากอายุครรภ์ที่มาฝากครรภ์ระหว่าง 13-18 สัปดาห์ ร้อยละ 53.3 รองลงมาระหว่าง 6-12 สัปดาห์    
ร้อยละ 30 (  =15, S.D.=4.26) จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 60 รองลงมาจ านวนครั้งของ
การตั้งครรภ์ที่ 2 ร้อยละ 40  
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง(n=30) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. อาย ุ(ปี) 
   16-19 ปี 
   20-23 ปี                                                                  
   24-27 ปี 
   ≥ 28 ปี                                                                                                                                       
   Min=16, Max=37, Mean=23, S.D.=4.95 

        
10 
9 
7 
4 

       

      
33.3 
30.0 
23.3 
13.4 

2. น้ าหนัก (กิโลกรัม) 
   Min=46, Max= 103, Mean= 63, S.D. = 15 

  

3. อาชีพ   
   แม่บ้าน/ช่วยเหลืองานในครอบครัว 6 20.0 
   ค้าขาย 3 10.0 
   รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ 1 3.3 
   ธุรกิจส่วนตัว 1 3.3 
   รับจ้าง 16 53.4 
   นักเรียน/นักศึกษา 3 10.0 
4. การศึกษาสูงสุด   
   ประถมศึกษา 1 3.3 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 17 56.7 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 6 20.0 
   อนุปริญญา / ปวส . 4 13.3 
   ปริญญาตรีขึ้นไป 2 6.7 
5. สถานภาพสมรส   
    สมรส / คู่ 29 96.7 
    หม้าย/หย่า/แยก 1 3.3 
6. รายได้เฉลี่ยของครอบครัว (บาท/เดือน) 
   < 10,000 
   10,000-20,000 
   20,001-30,000 
   30,001-40,000 

 
1 
18 
8 
3 

      
3.3 
60.0 
26.7 
10.0 

   Min=9,000 , Max = 40,000 , Mean = 20,100 ,  
   S.D = 8,825.316  

  

7. ความเพียงพอของรายได้ของครอบครัว   
    รายได้ไม่พอใช้ 6 20.0 
    รายได้พอใช้ 21 70.0 
    มีรายได้เหลือเก็บ 3 10.0 
8. โรคประจ าตัว   
   ไม่มี 27 90.0 
   อื่นๆ ได้แก่ หอบ (2) , ไทรอยด์ (1) 3 10.0 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง(n=30) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
9. อายุครรภ์ที่มาฝากครรภ์ (สัปดาห์) 
   6-12   สัปดาห์ 
   13-18 สัปดาห์ 
   19-21 สัปดาห์ 
   Min = 6 , Max = 21 , Mean = 15 , S.D. = 4.26 

       
9 
16 
5 

       
30 

53.3 
16.7 

10. จ านวนคร้ังของการต้ังครรภ์ 
   ครรภ์ที่ 1 
   ครรภ์ที่ 2    

    
18 
12 

   
60.0 
40.0 

 
 2. ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
 ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน = 10.6) 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง (คะแนน = 14.5)  
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม
    การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ (n=30) 
 
ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเขา้ร่วมโปรแกรม 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 
คะแนน ระดับความรู ้ คะแนน ระดับความรู ้
10.6 ปานกลาง 14.5 สูง 

 
3. พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์  
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.08)  

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลางเรียงตามล าดับจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ด้านความปลอดภัย (  =3.75) ด้านการใช้ยาและสารเสพติด (  =3.25) ด้านโภชนาการ           
(  =2.75) ด้านการจัดการความเครียด (  =2.60) และด้านการออกก าลังกายกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในระดับต่ า (  =1.67) 

หลังเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับสูง (  =4.27) เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับสูง เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้       
ด้านการใช้ยาและสารเสพติด (  =4.91) ด้านการจัดการความเครียด (  =4.87) ด้านความปลอดภัย         
(  =4.65) ด้านโภชนาการ (  =4.22) และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านการออกก าลังกาย (  =3.87) ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเข้า 
             ร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
             (n=30) 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของหญิงต้ังครรภ์ 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังเข้าร่วมโปรแกรม 

 
S.D. แปลผล 

 
S.D. แปลผล 

ด้านโภชนาการ 2.75 0.44 ปานกลาง 4.22 0.31 สูง 
ด้านการใช้ยาและสารเสพติด 3.25 0.43 ปานกลาง 4.91 0.25 สูง 
ด้านการจัดการความเครียด 2.60 0.59 ปานกลาง 4.87 0.44 สูง 
ด้านการออกก าลังกาย 1.67 0.64 ต่ า 3.73 0.47 ปานกลาง 
ด้านความปลอดภัย 3.75 0.36 ปานกลาง 4.65 0.29 สูง 

รวม 3.08 0.33 ปานกลาง 4.27 0.22 สูง 
         

4. เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
 กลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (  = 10.6, S.D.= 2.01) กับกลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
(  = 14.5, S.D.= 0.68) มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยที่กลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรม มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพมากกว่ากลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ 
              สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ (n=30) 

ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ 
ของหญิงต้ังครรภ์ 

n 
 

S.D. df t p-value 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 10.6 2.01 29 10.80* < .001 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 14.5 0.68    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

        5. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้าง
เสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรม มากกว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ 
             สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ (n=30) 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง
ต้ังครรภ์ 

n 
 

S.D. df t p-value 

ด้านโภชนาการ       
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 3.80 0.44 29 6.56* < .001 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 4.22 0.31    

ด้านการใช้ยาและสารเสพติด       
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 4.74 0.43 29 2.81* < .001 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 4.91 0.24    

ด้านการจัดการความเครียด       
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 3.63 0.59 29 2.78* < .001 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 3.87 0.44    

ด้านการออกก าลังกาย       
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 3.01 0.64 29 4.85* < .001 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 3.73 0.47    

ด้านความปลอดภัย       
ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม 30 4.40 0.36 29 3.52* < .001 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 4.65 0.29    

รวม       
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 30 3.93 0.33 29 5.42* < .001 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 30 4.27 0.22    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 
1. ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์  ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้ความ
เข้าใจด้านสุขภาพอยู่ในระดับสูง โดยข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้มีอายุเฉลี่ย 23 ปี อายุน้อยสุด 16 ปี 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นถึงวัยรุ่นตอนกลาง ซึ่งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะพบสาเหตุมาจากหลายปัจจัย 
โดยส่วนใหญ่เกิดจากหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มักขาดความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง มีการฝากครรภ์ช้า
หรือไม่มีการฝากครรภ์ ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ได้แก่ ภาวะโลหิตจาง ภาวะโภชนาการ ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่าง  
การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร และการคลอดก่อนก าหนด อีกทั้งหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นบางรายขาดแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว โดยเฉพาะสามีและมารดา ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม 
ดังนั้นหากได้รับโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ 
เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์และการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดา 
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ทัศนคติและบทบาท 
การเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์ได้สอดคล้องกับการศึกษาพบว่าโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
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ในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (18) โดยหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความรู้ พฤติกรรมการดูแล
ตนเองและการสนับสนุนของครอบครัวในการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 2. พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างเสริม  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการวิจัยของการศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์ ที่พบว่า พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนสูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ(19) สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีส่งเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร์(20) ที่ว่าพฤติกรรมที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และพฤติกรรมต่างๆ ที่ได้รับมามีอิทธิพลต่อความเชื่อด้าน
สุขภาพ ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคล และการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่มากขึ้น เมื่อได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพและครอบครัว เพ่ือน และบุคลากรทางสุขภาพ เป็นแหล่งของอิทธิพลระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Influence) ที่ส าคัญมีผลต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งในทาง
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 กล่าวโดยสรุป การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้โปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพตามกรอบ
แนวคิดของนัทบีม (Nutbeam, 2008) ที่ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองมากข้ึน  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ควรจัดให้มีโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
หญิงตั้งครรภ์ กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ครรภ์แรกทุกคน เพ่ือส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภแรกทุกรายได้
รับความรู้ที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภได้อย่างถูกต้อง 
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