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Abstract
 Purpose: The present study was a retrospective study which aimed at investigating the  
predictive power of pre-pregnancy body mass index, gestational weight gain, gestational age at first 
prenatal care visit, anemia, second hand smoking, and continuity of care on low birth weight.
         Design: A Correlational predictive design by retrospective chart review was employed.  
 Methods: The study sample consisted of 490 pregnant adolescents who sought prenatal care 
services at the teenage pregnancy clinic of Siriraj Hospital between May 2012 and June 2016. Of the 
total subjects, 60 were having low birth weight newborns (case) and 430 were having normal birth 
weight newborns (control). Data were collected by using: 1) the demographic questionnaire, 2) the 
obstetrics record form, and 3) the continuity of care evaluation form. Chi-square test and multiple 
logistics regression analysis were used to analyze data.
 Main findings: The study findings revealed that pregnant adolescents who had under weight 
gain (OR 7.82, 95%CI [4.03 - 15.16]) and sought prenatal care services at >12 weeks gestational age 
(OR 2.86, 95%CI [1.11 - 7.35]) were 7.82 times and 2.86 times more likely to have low birth weight 
newborns, respectively. On the other hand, pregnant adolescents who received continuity of care 
had lower risks to have low birth weight newborns (OR .32, 95%CI [.17 - .61]).
 Conclusion and recommendations: Based on such findings, it is recommended that a  
continuity of care system by nurse midwives should be implemented in prenatal care services for 
pregnant adolescents. Nurse midwives should also assess and follow up gestational weight gain 
through out pregnancy, and closely monitor risks in pregnant adolescents who first seek prenatal 
care services at >12 weeks of gestational age.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจทำานายของดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์	

อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	 ภาวะซีด	 การสูบบุหร่ีมือสอง	 และการดูแลต่อเน่ือง	 ต่อการเกิดทารกแรกเกิด 

นำา้หนักน้อย

 รูปแบบการวิจัย: ความสัมพันธ์เชิงทำานายโดยศึกษาย้อนหลังจากแฟ้มข้อมูล

 วิธีดำาเนินการวิจัย: สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีมารับบริการในคลินิกต้ังครรภ์วัยรุ่น	 หน่วยฝากครรภ์	 และคลอดท่ี 

โรงพยาบาลศิริราช	ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนพฤษภาคม	2555	ถึงเดือนมิถุนายน	2559	จำานวน	490	ราย	โดยแบ่ง

เป็นกลุ่มท่ีคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยจำานวน	60	ราย	และกลุ่มท่ีคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักปกติจำานวน	430	ราย	

เก็บรวบรวมข้อมูล	โดยใช้	1)	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	2)	แบบบันทึกข้อมูลทางสูติกรรม	และ	3)	แบบประเมินความ

ต่อเน่ืองของการดูแล	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติไคสแคว์	และสถิติถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ

 ผลการวิจัย: สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีมีนำา้หนักเพ่ิมข้ึนน้อยกว่าเกณฑ์	 (OR	 7.82,	 95%CI	 [4.03	 -	 15.16])	 และมา 

ฝากครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์มากกว่า	12	สัปดาห์	(OR	2.86,	95%CI	[1.11	-	7.35])	มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยมากกว่า	7.82	และ	2.86	เท่าตามลำาดับ	ในขณะท่ีสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ือง

มีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยน้อยกว่า	(OR	.32,	95%CI	[.17	-	.61])

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรนำาระบบการดูแลต่อเน่ืองโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้มาใช้ในการดูแลสตรีต้ังครรภ์

วัยรุ่น	 โดยพยาบาลผดุงครรภ์ควรติดตามประเมินการเพ่ิมของนำา้หนักตัวตลอดการต้ังครรภ์ให้เหมาะสม	 และเฝ้าระวัง

ความเส่ียงในกลุ่มสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์มากกว่า	12	สัปดาห์

คำาสำาคัญ:	การดูแลต่อเน่ือง	นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์	ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	การต้ังครรภ์วัยรุ่น
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ความสำาคัญของปัญหา

	 ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยเป็นปัญหาสำาคัญทางด้าน

อนามัยแม่และเด็ก	 อุบัติการณ์ของทารกแรกเกิดนำา้หนัก

น้อยท่ัวโลกในแต่ละปีมีจำานวนมากกว่า	 20	 ล้านคน	 

โดยพบว่าร้อยละ	95.6	เกิดข้ึนในประเทศกำาลังพัฒนาและ

มีอัตราสูงเป็น	 2	 เท่าของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว1	 สำาหรับ

สถานการณ์ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยในประเทศไทยต้ังแต่

ปี	พ.ศ.	2548-2558	มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	9.3	เป็น

ร้อยละ	10.12	ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 7	 ถึง	 11	 (พ.ศ.	 2535-2559)	 

ท่ีกำาหนดไว้ไม่เกินร้อยละ	 72	 ในขณะท่ีข้อมูลสถิติของ 

โรงพยาบาลศิริราชพบอัตราทารกแรกเกิดนำ้าหนักน้อย 

เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	11.4	ในปี	พ.ศ.	2557	เป็นร้อยละ	13.9	 

ในปี	พ.ศ.	25593,4

	 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมาพบว่า	ปัจจัยด้าน

มารดาท้ังด้านร่างกาย	จิตใจ	และพฤติกรรมสุขภาพ	มีความ

สัมพันธ์ต่อการเกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	ด้านร่างกาย	

ได้แก่	 ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	 นำ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน

ระหว่างการต้ังครรภ์	 อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	

ภาวะซีด	โดยพบว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีดัชนีมวลกายก่อนการ

ต้ังครรรภ์ตำา่กว่าปกติ	(<18.5	kg/m2)	มีความเส่ียงต่อการ

คลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยมากกว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีมี

ระดับดัชนีมวลกายก่อนต้ังครรภ์ปกติ	(18.5-24.9	kg/m2)	

6.69	 เท่า5	 ในส่วนของการเพ่ิมข้ึนของนำ้าหนักตัวขณะ 

ต้ังครรภ์พบว่า	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำ้าหนักตัวตลอดการ 

ต้ังครรภ์เพ่ิมข้ึนน้อยกว่าเกณฑ์	 มีความเส่ียงต่อการคลอด

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยมากกว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำา้หนัก

ตัวตลอดการต้ังครรภ์เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์6	 นอกจากน้ีอายุ

ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรกยังมีความสัมพันธ์ต่อการเกิด

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	โดยสตรีต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์

คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์มากกว่า	12	สัปดาห์มีความเส่ียงต่อ

การเกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยถึง	1.18	เท่า7	และภาวะ

ซีดระหว่างต้ังครรภ์มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดทารกแรกเกิด

นำา้หนักน้อย8	ด้านจิตใจพบว่า	ความเครียด	ความวิตกกังวล

ระหว่างต้ังครรภ์มีความสัมพันธ์กับการเกิดทารกแรกเกิด

นำ้าหนักน้อย6,9	 โดยพบว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีความเครียด	 

ความวิตกกังวลระหว่างการต้ังครรภ์จะเส่ียงต่อการคลอด

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	 1.76	 เท่า6	 ในด้านพฤติกรรม

สุขภาพ	 พบว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ 

เหมาะสม	 เช่น	 รับประทานอาหารไม่เพียงพอ	 สูบบุหร่ี 

ด่ืมแอลกอฮอล์	และใช้สารเสพติดเส่ียงต่อการคลอดทารก

แรกเกิดนำา้หนักน้อย	ส่วนปัจจัยด้านทารก	เช่น	เพศ	ภาวะ

สุขภาพ	และความเจ็บป่วยของทารกในครรภ์	พบว่ามีความ

สัมพันธ์ต่อการเกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย10,11

	 นอกจากน้ี	 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดทารก

แรกเกิดนำา้หนักน้อยยังได้แก่	ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมท้ังทาง

กายภาพและทางสังคม	และปัจจัยด้านการบริการสุขภาพ		

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม	ได้แก่	การสัมผัสกับส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ	เช่น	การสูบบุหร่ีมือสองทำาให้เพ่ิมความ

เส่ียงต่อการเกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	1.16	เท่า12และ

สตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีโอกาสเส่ียง

ต่อการคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยตำา่กว่า	 0.56	 เท่า	

เม่ือเทียบกับสตรีต้ังครรภ์ไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคม13 

ในส่วนของปัจจัยด้านการบริการสุขภาพพบว่า	 สตรี 

ต้ังครรภ์ท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองโดยพยาบาลผดุงครรภ์

เจ้าของไข้มีความเส่ียงต่อการคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนัก

น้อยตำา่กว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับการดูแลตามปกติ	0.47	เท่า14

	 ในประเทศไทยพบอัตราการคลอดบุตรของมารดา 

วัยรุ่นท่ีมีอายุ	 15-19	 ปี	 มีแนวโน้มสูงข้ึนจาก	 39.2	 ต่อ

ประชากรหญิงวัยเดียวกัน	1,000	คน	ในปี	พ.ศ.	2546	เป็น	

44.8	 ต่อประชากรหญิงวัยเดียวกัน	 1,000	 คนในปี	 

พ.ศ.	25582	และพบว่าสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นมีอัตราการคลอด

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยสูงกว่าสตรีต้ังครรภ์วัยผู้ใหญ่ถึง	

1.4	เท่า2	เน่ืองจากสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นมักมีปัญหาในการดูแล

ตนเองในระยะต้ังครรภ์	มีนำา้หนักตัวไม่ข้ึนตามเกณฑ์	อยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม	และมีภาวะซีด	เส่ียงต่อการ

คลอดทารกแรกเกิดนำ้าหนักน้อย	 จากข้อมูลสถิติ 

โรงพยาบาลศิริราชพบอัตราการคลอดบุตรของสตรี 

ต้ังครรภ์วัยรุ่นคิดเป็นร้อยละ	 7.9	 ในปี	พ.ศ.	 2557	 และ 

ร้อยละ	7.3	ในปี	พ.ศ.	25593,4	หน่วยฝากครรภ์	โรงพยาบาล

ศิริราชจึงจัดต้ังคลินิกดูแลสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น	 ซ่ึงเปิดให้

บริการมาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยใช้หลัก 
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การดูแลต่อเน่ืองโดยพยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของไข้	 ซ่ึง	

1)	มีระบบการบันทึกข้อมูลของสตรีต้ังครรภ์แต่ละรายเพ่ือ

นำามาใช้วิเคราะห์ปัญหา	และติดตามผลการดูแล	2)	มีการ

วางแนวทางในการดูแล	 ให้คำาแนะนำาตามอายุครรภ์	 และ

ให้การดูแลเฉพาะบุคคล	 และ	 3)	 มีพยาบาลผดุงครรภ์

เจ้าของไข้ท่ีติดตามดูแลต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาฝากครรภ์		

ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในคลินิก

ต้ังครรภ์วัยรุ่น	ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาอำานาจทำานายของ

ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	 นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่าง

การต้ังครรภ์	 อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	 ภาวะซีด	

การสูบบุหร่ีมือสอง	และการดูแลต่อเน่ืองต่อการเกิดทารก

แรกเกิดนำ้าหนักน้อยในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น	 อย่างไรก็ตาม

เน่ืองจากสตรีต้ังครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่จะ

ไม่มีความผิดปกติของทารกในครรภ์	 ดังน้ันด้วยข้อจำากัด

ของข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมิได้ศึกษาถึงอิทธิพลของ

ปัจจัยด้านทารก	 ท้ังน้ีผลท่ีได้จากการศึกษาปัจจัยดังกล่าว

จะนำามาพัฒนาและวางระบบการดูแลสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือศึกษาอำานาจทำานายของดัชนีมวลกายก่อนการ

ต้ังครรภ์	 นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์อายุครรภ์

ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	ภาวะซีด	การสูบบุหร่ีมือสอง	และ

การดูแลต่อเน่ือง	 ต่อการเกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยใน

สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น

สมมติฐานการวิจัย

	 ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	 นำ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน

ระหว่างการต้ังครรภ์	 อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก

ภาวะซีด	การสูบบุหร่ีมือสอง	และการดูแลต่อเน่ือง	สามารถ

ทำานายการเกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยในสตรีต้ังครรภ์

วัยรุ่น

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานายโดย

ศึกษาย้อนหลังจากแฟ้มข้อมูล	(retrospective	chart	review)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรท่ีศึกษาเป็นสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีมารับ

บริการในคลินิกต้ังครรภ์วัยรุ่น	หน่วยฝากครรภ์	และคลอด

ท่ีโรงพยาบาลศิริราช	 ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือน

พฤษภาคม	พ.ศ.	2555	ถึงเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2559	โดย

มีเกณฑ์การคัดเข้า	ได้แก่	 มีประวัติการต้ังครรภ์เด่ียว	อายุ

ครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 32	 สัปดาห์เม่ือเข้ารับบริการท่ี

คลินิก	 และเกณฑ์การคัดออก	 ได้แก่	 มีโรคติดเช้ือทาง

เพศสัมพันธ์	มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุกรรมและสูติกรรม	

(high	 risk)	 ได้แก่	 โรคหัวใจ	 โรคไทรอยด์	 โรคเอสแอลอี	

โรคไต	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเลือด	โรคเบาหวานขณะ

ต้ังครรภ์ท่ีต้องฉีดอินสุลิน	คลอดบุตรท่ีมีอายุครรภ์น้อยกว่า	

28	สัปดาห์	โดยการศึกษาน้ีได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	2	

กลุ่ม	 คือ	กลุ่มศึกษา	 (case)	หมายถึง	กลุ่มท่ีคลอดทารก

แรกเกิดนำา้หนักน้อยกว่า	2,500	กรัม	 (กลุ่มท่ีคลอดทารก

แรกเกิดนำ้าหนักน้อย)	 และกลุ่มเปรียบเทียบ	 (control)	

หมายถึง	 กลุ่มท่ีคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักมากกว่าหรือ

เท่ากับ	2,500	กรัม	(กลุ่มท่ีคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักปกติ)		

ในการคำานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี

อ้างอิงจากงานวิจัยของ	สุรชัย	ว่องวิไลรัตน์15	โดยเลือกค่า	

Odd	Ratio	จากตัวแปรต้นดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	

เน่ืองจากมีค่า	Odd	Ratio	อยู่ในระดับกลางซ่ึงมีค่า	Odd	

Ratio	=	2.38	และมีค่าสัดส่วนใกล้เคียงสัดส่วนการคลอด

ทารกแรกเกิดนำ้าหนักน้อยในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีมีค่า

สัดส่วน	 1:6	 (13%)	 และแทนค่าในสูตรเพ่ือคำานวณกลุ่ม

ตัวอย่างจากค่าสัดส่วน	 2	 กลุ่ม	 โดยในการคำานวณขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเชิงพรรณาน้ีใช้สูตรทดสอบ

สมมติฐานความแตกต่างของสัดส่วน	 2	 กลุ่มท่ีเป็นอิสระ

ต่อกัน	(two	independent	proportions)16
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	 เม่ือ	n
1
	คือ	ขนาดกลุ่มตัวอย่าง,	p

1
	คือ	Proportion	

in group 1, p
2
	คือ	Proportion	in	group	2,	r	คือ	Ratio	

กำาหนดค่า	α	=	.05	และค่า	Power	of	test	=	.80	ดังน้ัน

จะได้กลุ่มตัวอย่าง	n
1
	=	347	ราย	และ	n

2
	=	59	ราย	เพ่ือ

ความสมบูรณ์ของงานวิจัย	 จึงคำานวณกลุ่มตัวอย่างเพ่ิม	

10%	ดังน้ันจะได้กลุ่มตัวอย่าง	n
1
	=	382	ราย	และ	n

2
 = 

65	อย่างไรก็ตาม	ในช่วงระยะเวลาการศึกษามีจำานวนสตรี

ต้ังครรภ์ในคลินิกคลอดบุตรทารกแรกเกิดนำ้าหนักน้อย	 

70	ราย	เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือก	พบว่ามีกลุ่ม

ท่ีคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยตามเกณฑ์การคัดเลือก	

60	ราย	และผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มเปรียบเทียบซ่ึงเป็นกลุ่ม

ท่ีคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักปกติเป็นจำานวน	 430	 ราย	

รวมจำานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	490	ราย

 เคร่ืองมือการวิจัย

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น	3	ส่วนดังน้ี	

	 1.		แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	เพ่ือบันทึก	อายุ	อาชีพ	

ระดับการศึกษา	 สัมพันธภาพคู่สมรส	 สิทธิการรักษา

พยาบาล	แหล่งท่ีพักอาศัย	และลักษณะครอบครัว

	 2.	แบบบันทึกข้อมูลทางสูติกรรม	 เพ่ือบันทึก	 

อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	นำา้หนักก่อนการต้ังครรภ์	

ส่วนสูง	 ดัชนีมวลกาย	นำา้หนักวันมาคลอดบุตร	นำา้หนักท่ี

เพ่ิมข้ึนตลอดการต้ังครรภ์	ภาวะโลหิตจาง	การสูบบุหร่ีมือ

สองขณะต้ังครรภ์	นำา้หนักทารกแรกเกิด	และอายุครรภ์	ณ	

วันท่ีคลอดบุตร

	 3.	แบบประเมินความต่อเน่ืองของการดูแล	ซ่ึงผู้วิจัย

สร้างข้ึนจากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมา	 เพ่ือใช้ในการ

ประเมินข้อมูลจากแฟ้มบันทึกข้อมูลของคลินิกฝากครรภ์

วัยรุ่น	แบ่งออกได้เป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	ความต่อเน่ืองของ

ข้อมูล	 หมายถึง	 มีการรวบรวมข้อมูลท่ีสมบูรณ์ครบถ้วน	 

มีการนำาข้อมูลจากการดูแลในคร้ังก่อนมาใช้ติดตามและ

วางแผนเพ่ือให้การดูแล	และในกรณีท่ีสตรีต้ังครรภ์มีปัญหา

ท่ีจำาเป็นต้องได้รับการรักษาเพ่ิมเติม	 มีการส่งต่อข้อมูล

ระหว่างผู้ดูแลไปยังผู้ดูแลคนอ่ืนหรือจุดบริการอ่ืน	2)	ความ

ต่อเน่ืองของการจัดการ	หมายถึง	 มีการให้การดูแลตามท่ี

ได้วางแผนไว้ต้ังแต่ระยะต้ังครรภ์ไปจนถึงระยะคลอด	และ

ให้การดูแลตามปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ	 ตามบริบท

ของแต่ละบุคคล	และ	 3)	 ความต่อเน่ืองของสัมพันธภาพ	

หมายถึง	สตรีต้ังครรภ์ได้พบพยาบาลผดุงครรภ์ท่ีทำาหน้าท่ี

ดูแลหลักหรือเจ้าของไข้อย่างสมำา่เสมอ	มากกว่าหรือเท่ากับ	

3	 คร้ัง	 และมีจำานวนผู้ดูแลหลัก/เจ้าของไข้น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ	 2	 คน	 ซ่ึงแบบประเมินน้ีผ่านการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา	(content	validity)	จากผู้ทรงคุณวุฒิ

จำานวน	3	ท่าน	ได้ค่า	CVI	=	.67	หลังจากน้ันผู้วิจัยได้นำา

แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	 ก่อนนำา

ไปใช้เก็บข้อมูลจริง

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยคร้ังน้ีได้รับการพิจารณาและได้รับการรับรอง

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	(COA.	

No.	Si631/2016)	รหัสโครงการ	576/2559	(EC3)	เพ่ือ

เป็นการป้องกันไม่ให้มีการระบุตัวตน	 และเป็นการรักษา

ความลับของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น	 ผู้วิจัยได้ทำาแบบบันทึก

ข้อมูล	(case	record	form)	เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล

จากแฟ้มบันทึกข้อมูล	โดยไม่มีการระบุช่ือนามสกุล

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	และได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวม

ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มบันทึก

ข้อมูลและระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์	 โรงพยาบาล

ศิริราช	และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง	

โดยเร่ิมเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม	 2560	 ถึง

มีนาคม	2561

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	

วิเคราะห์โดยการแจกแจงในรูปของความถ่ีร้อยละ	 และ

เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย

และกลุ่มทารกแรกเกิดนำา้หนักปกติ	โดยใช้สถิติเชิงพรรณา

	 2.	วิเคราะห์หาความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างปัจจัยท่ี

ศึกษาต่อการเกิดทารกแรกเกิดนำ้าหนักน้อยโดยใช้สถิติ 

ไคสแควร์

	 3.	วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำานายต่อการเกิดทารก

แรกเกิดน้ำาหนักน้อยโดยใช้สถิติถดถอยโลจิสติกเชิงพหุเพ่ือ
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ควบคุมอิทธิพลของแต่ละตัวแปร	 โดยผู้วิจัยได้มีการ	 

Recode	ตัวแปร	2	ตัว	คือ	ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	

และนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์เป็น	2	กลุ่มก่อน

วิเคราะห์	

ผลการวิจัย

	 1.	ลักษณะด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

พบว่า	มีอายุระหว่าง	12-18	ปี	มีอายุเฉล่ีย	16.45	ปี	(SD	

=	 1.16)	 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า	 15	 ปี	 (ร้อยละ	 79.4)	 

โดยมีอายุน้อยท่ีสุด	 12	 ปี	 อายุมากท่ีสุด	 18	 ปี	 ระดับ 

การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าคร่ึงจบการศึกษา

ระดับมัธยมต้น	 (ร้อยละ	 58.4)	 รองลงมาจบระดับ	ปวช.	

(ร้อยละ	17.1)	มารดาร้อยละ	44.7	ให้ประวัติว่าต้ังครรภ์

ขณะกำาลังศึกษา	 ในจำานวนน้ีพบว่าร้อยละ	 57.1	 ลาพัก 

การศึกษา	ร้อยละ	20.5	ลาออกจากการศึกษา	และร้อยละ	

22.4	 ยังคงศึกษาอยู่ขณะต้ังครรภ์	 กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ 

แม่บ้านร้อยละ	 40.6	 รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา 

ร้อยละ	 35.5	 และมีอาชีพรับจ้างร้อยละ	 19.4	 ในส่วน

สัมพันธภาพกับคู่สมรส	ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	70.4)	อยู่ด้วย

กันกับสามี	รองลงมาร้อยละ	23.1	แยกกันอยู่	และมีเพียง

ร้อยละ	6.5	 ท่ีแยกทางกันกับสามี		สำาหรับสิทธ์ิการรักษา

พยาบาลพบว่าส่วนใหญ่	(ร้อยละ	82.2)	ชำาระค่าใช้จ่ายเอง	

โดยท่ีมีสิทธ์ิประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีสถานบริการสุขภาพ

อ่ืน	 แต่เลือกชำาระค่าใช้จ่ายเองร้อยละ	 56.1	 แหล่งท่ี 

พักอาศัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองร้อยละ	71.2	รองลงมา

อาศัยอยู่บริเวณชานเมืองร้อยละ	26.5	และมีเพียงร้อยละ	

1.6	 อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย	 (ร้อยละ	 72.9)	 

โดยในจำานวนน้ีอยู่กับครอบครัวตนเองร้อยละ	 71.4	 และ

อยู่กับครอบครัวสามีร้อยละ	28.6	นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นการต้ังครรภ์แรก	 (ร้อยละ	89.4)	 เร่ิมมาฝาก

ครรภ์คร้ังแรกต้ังแต่อายุครรภ์	5-32	สัปดาห์		

	 เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของมารดาระหว่างกลุ่ม

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยและกลุ่มทารกแรกเกิดนำา้หนัก

ปกติ	 โดยใช้สถิติไคสแควร์พบว่า	 ไม่มีความแตกต่างกัน 

ท่ีนัยสำาคัญทางสถิติ	.05	ดังแสดงในตารางท่ี	1

ตารางท่ี 1	 เปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของมารดากลุ่มตัวอย่าง	(N	=	490)

ข้อมูล

อายุ (ปี)		(M+SD)

	 ≤15	ปี

	 >	15	ปี

ระดับการศึกษา

	 ป.1	-	ป.6

	 ม.1	–	ม.3

	 ม.4	–	ม.6

	 ปวช.

	 ปวส.

สถานภาพการศึกษา

ต้ังครรภ์ขณะกำาลังศึกษา

	 -	ลาออกจากการศึกษา

กลุ่มทารกแรกเกิด

นำา้หนักน้อย

(n	=	60)

จำานวน	(ร้อยละ)

(16.42+1.16)

14	(23.3)

46	(76.7)

6	(10.0)

37	(61.7)

7	(11.7)

10	(16.7)

-

24	(45.0)

7	(26.0)

กลุ่มทารกแรกเกิด

นำา้หนักปกติ

(n	=	430)

จำานวน	(ร้อยละ)

(16.45+1.15)

87	(20.7)

343	(79.3)

53	(12.3)

249	(57.9)

53	(12.3)

74	(17.2)

1	(0.2)

195	(45.3)

38	(19.5)

x2

.039

.531

.609

p-value*

.578

.970

.435
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ข้อมูล

	 -	ลาพักการศึกษา

	 -	กำาลังศึกษาอยู่

ไม่ได้ต้ังครรภ์ขณะกำาลังศึกษา

อาชีพ

	 แม่บ้าน

	 นักเรียน/นักศึกษา

	 รับจ้าง

	 ค้าขาย	ธุรกิจส่วนตัว

สัมพันธภาพกับคู่สมรส

	 อยู่ด้วยกันกับสามี

	 แยกกันอยู่

	 แยกทางกัน

สิทธ์ิการรักษาพยาบาล

	 ประกันสังคม

	 ต้นสังกัด/ข้าราชการ

	 ประกันสุขภาพถ้วนหน้า

	 ชำาระเงินเอง

แหล่งท่ีพักอาศัย

	 ในเมือง

	 ชานเมือง

	 ชนบท

	 ชุมชนแออัด

ลักษณะครอบครัว

	 เด่ียว

	 ขยาย

	 -	ครอบครัวตนเอง

	 -	ครอบครัวสามี

ลำาดับการต้ังครรภ์

	 ต้ังครรภ์แรก

	 ต้ังครรภ์หลัง

กลุ่มทารกแรกเกิด

นำา้หนักน้อย

(n	=	60)

จำานวน	(ร้อยละ)

11	(41.0)

6	(33.0)

36	(55.0)

29	(48.3)

17	(28.3)

13	(21.7)

1	(1.7)

40	(66.7)

15	(25.0)

5	(8.3)

5	(8.3)

8	(13.3)

37	(61.7)

10	(16.7)

49	(81.6)

9	(15.0)

1	(1.7)

1	(1.7)

14	(23.3)

46	(76.7)

34	(73.9)

12	(26.1)

57	(95.0)

3	(5)

กลุ่มทารกแรกเกิด

นำา้หนักปกติ

(n	=	430)

จำานวน	(ร้อยละ)

114	(58.5)

43	(22.0)

232	(54.7)

170	(39.5)

157	(36.5)

82	(19.1)

21	(4.9)

305	(70.9)

98	(22.8)

27	(6.3)

34(7.9)

40	(9.3)

238	(55.3)

118	(27.5)

300	(69.8)

121	(28.1)

2	(0.5)

7	(1.6)

119	(27.7)

311	(72.3)

221	(71.1)

90	(28.9)

381	(88.4)

50	(11.6)

x2

2.035

.588

3.600

5.715

.502

p-value*

.335

.745

.308

.126

.479

.178a

ตารางท่ี 1	 (ต่อ)	เปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของมารดากลุ่มตัวอย่าง	(N	=	490)

a Fisher’s exact test
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ข้อมูล

ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์

		<	18.5

		18.5	-	24.9

		25	-	29

		>	30

นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์

		น้อยกว่าเกณฑ์

		เท่ากับเกณฑ์

		น้อยกว่าเกณฑ์

อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก

		≤12	สัปดาห์

		>12	สัปดาห์

ภาวะซีด

		ซีด

		ไม่ซีด

การสูบบุหร่ีมือสอง

		ใช่

		ไม่ใช่

การดูแลต่อเน่ือง

		ได้รับ

		ไม่ได้รับ

กลุ่มทารกแรกเกิด

นำา้หนักน้อย

(n	=	60)

จำานวน	(ร้อยละ)

26	(43.3)

32	(53.3)

1	(1.7)

1	(1.7)

25	(41.7)

30	(50.0)

5	(8.3)

6	(10.0)

54	(90.0)

24	(40.0)

36	(60.0)

40	(66.7)

20	(33.3)

18	(30.0)

42	(70.0)

กลุ่มทารกแรกเกิด

นำา้หนักปกติ

(n	=	430)

จำานวน	(ร้อยละ)

173	(40.2)

231	(53.7)

23	(5.4)

3	(0.7)

44	(10.2)

291	(67.7)

95	(22.1)

85	(19.8)

345	(80.2)

151	(35.1)

279	(64.9)

243	(56.5)

187	(43.5)

221	(51.4)

209	(48.6)

x2

2.189

44.343

3.322

.547

2.225

9.467

p-value*

.534a

<.001

.068

.460

.136

.002

	 2.	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์รายคู่ระหว่างปัจจัย

ท่ีศึกษาต่อการเกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	 โดยใช้สถิติ 

ไคสแควร์พบว่ามีเพียง	2	ปัจจัย	ซ่ึงได้แก่	นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึน

ระหว่างการต้ังครรภ์	และการดูแลต่อเน่ือง	มีความสัมพันธ์

ต่อการเกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติดังแสดงในตารางท่ี	2

ตารางท่ี 2	ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	 นำ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์	 ภาวะซีด	 

	 การสูบบุหร่ีมือสอง	 อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	 และการดูแลต่อเน่ือง	 ต่อการเกิดทารกแรกเกิด 

	 นำา้หนักน้อย	วิเคราะห์โดยใช้สถิติไคสแควร์	(N	=	490)

a Fisher’s exact test
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	 3.	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีศึกษา	

โดยใช้สถิติถดถอยโลจิสติกเชิงพหุพบว่า	 มีเพียงนำา้หนักท่ี

เพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์	(OR	=	7.82,	95%CI	[4.03	

-	15.16])	อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	(OR	=	2.86,	

95%CI	[1.11	-	7.35])	และการดูแลต่อเน่ือง	(OR	=	.32,	

95%CI	[.17	-	.61])	ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงทำานายต่อการเกิด

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	โดยพบว่ากลุ่มสตรีต้ังครรภ์ท่ีมี 

นำ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์จะ

เส่ียงต่อการคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	7.82	เท่า	เม่ือ

เทียบกับกลุ่มสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการ

ต้ังครรภ์ตามเกณฑ์ปกติ	 ในส่วนของอายุครรภ์ท่ีมาฝาก

ครรภ์คร้ังแรกพบว่า	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก

เม่ืออายุครรภ์มากกว่า	 12	 สัปดาห์	 มีความเส่ียงต่อการ

คลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	 2.86	 เท่า	 เม่ือเทียบกับ

กลุ่มสตรีต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ	12	สัปดาห์	นอกจากน้ียังพบว่า	สตรี

ต้ังครรภ์ท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองมีความเส่ียงต่อการคลอด

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยน้อยกว่า	.32	เท่า	เม่ือเทียบกับ

กลุ่มสตรีต้ังครรภ์ท่ีไม่ได้รับการดูแลต่อเน่ืองดังแสดงใน

ตารางท่ี	3

ตารางท่ี 3	 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	 นำ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์	 ภาวะซีด	 

	 การสูบบุหร่ีมือสอง	 อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	 และการดูแลต่อเน่ือง	 ต่อการเกิดทารกแรกเกิด 

	 นำา้หนักน้อย	วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ	(N	=	490)

ตัวแปร

ดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	<	18.5

นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์

อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	>12	สัปดาห์

ภาวะซีด			

การสูบบุหร่ีมือสอง

การดูแลต่อเน่ือง													

B

			-.01

		2.06

		1.05

	-1.6

				.49

	-1.13

SE

.30

.34

.48

.32

.31

.32

OR

		.99

7.82

2.86

		.83

1.64

		.32

95%CI

Lower-Upper

.54	-	1.79

4.03	-	15.16

1.11	-	7.35

.44	-	1.54

.89	-	3.03

.17	-	.61

p-value

		.977

<.001

		.029

		.547

		.113

<.001

Nagelkerke R2 = .194, Hosmer and Lemeshow Test (p = .976), Overall Percentage = 88.4

การอภิปรายผล 

	 ผลการวิจัยพบว่ามีเพียง	3	ปัจจัย	ได้แก่	นำา้หนักท่ีเพ่ิม

ข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์	 อายุครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	

และการดูแลต่อเน่ืองท่ีมีสามารถทำานายการเกิดทารก 

แรกเกิดนำา้หนักน้อย	โดยสตรีในกลุ่มท่ีคลอดทารกแรกเกิด

นำา้หนักน้อยและกลุ่มท่ีคลอดทารกนำา้หนักปกติมีลักษณะ

ส่วนบุคคลไม่แตกต่างกัน	อาจอธิบายได้ว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีมี	

นำา้หนักตัวเพ่ิมข้ึนตลอดการต้ังครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์มีความ

เส่ียงต่อการคลอดทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อยมากกว่าสตรี

ท่ีมีนำ้าหนักเพ่ิมตามเกณฑ์เน่ืองจากนำ้าหนักท่ีเพ่ิมข้ึน

ระหว่างต้ังครรภ์	 แสดงถึงภาวะโภชนาการและพฤติกรรม

การรับประทานอาหารท่ีถูกต้องเหมาะสมระหว่างต้ังครรภ์	

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์สอดคล้องกับ

หลายการศึกษาท่ีพบว่า	 สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำ้าหนักเพ่ิมข้ึน

ระหว่างต้ังครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์เส่ียงต่อการคลอดทารก

แรกเกิดนำ้าหนักน้อย8,17	 ในส่วนของอายุครรภ์ท่ีมาฝาก

ครรภ์คร้ังแรกพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทารก	

นำา้หนักตัวน้อย	สอดคล้องกับการศึกษาของ	Dai	และคณะ7 

ท่ีพบว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์

มากกว่า	12	สัปดาห์มีความเส่ียงต่อการเกิดทารกแรกเกิด

นำา้หนักน้อยถึง	 1.18	 เท่าเน่ืองจากสตรีต้ังครรภ์ท่ีมาฝาก

ครรภ์คร้ังแรกเม่ืออายุครรภ์น้อยกว่า	 12	 สัปดาห์มีโอกาส

ได้รับการคัดกรองภาวะเส่ียง	 และการดูแลตามมาตรฐาน

ตลอดจนได้รับคำาแนะนำาการปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภ์ตาม



J NURS SCI   Vol 36 No 2 April - June 2018

Journal of Nursing Science 39

ระยะเวลาของการมาฝากครรภ์	 ซ่ึงส่งผลต่อผลลัพธ์ของ 

การต้ังครรภ์	

	 การดูแลต่อเน่ืองพบว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับการดูแล

ต่อเน่ืองโดยพยาบาลผดุงครรภ์มีความเส่ียงต่อการคลอด

ทารกแรกเกิดนำา้หนักน้อย	 ตำา่กว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการดูแล

ต่อเน่ืองสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมา14,18,19	ท้ังน้ีเน่ืองจาก

สตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับการดูแลต่อเน่ืองโดยผดุงครรภ์เจ้าของ

ไข้	จะได้รับการดูแลและคำาแนะนำาตามปัญหาท่ีประเมินได้

ในแต่ละบุคคล	(individualized	care)20	และมีการติดตาม	

นำา้หนักตัวท่ีควรเพ่ิมข้ึนตลอดการครรภ์	ในทางตรงกันข้าม

สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีไม่ได้รับการดูแลต่อเน่ืองอาจขาด

โอกาสท่ีจะได้รับการติดตามอาการเปล่ียนแปลงต่างๆ	

ทำาให้ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่อย่างต่อเนื่อง	

	 ในส่วนของระดับดัชนีมวลกายก่อนการต้ังครรภ์	ภาวะ

ซีด	และการสูบบุหร่ีมือสอง	พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการ

เกิดทารกแรกเกิดนำา้หนักตัวน้อย	 ซ่ึงแตกต่างจากงานวิจัย

ท่ีผ่านมา	 ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากสตรีต้ังครรภ์ในคลินิก

ทุกรายจะได้รับการประเมินระดับดัชนีมวลกายก่อนการ 

ต้ังครรภ์	 ภาวะซีด	 และการสูบบุหร่ีมือสอง	 ซ่ึงพยาบาล

ผดุงครรภ์เจ้าของไข้จะวางแผนการดูแลและให้คำาแนะนำา

ตามปัญหาท่ีพบ	เช่น	ด้านโภชนาการและนำา้หนักท่ีควรเพ่ิม

ข้ึนแต่ละสัปดาห์และตลอดการต้ังครรภ์	 และเม่ือติดตาม

พบว่ามีนำา้หนักไม่ข้ึนตามเกณฑ์	พยาบาลผดุงครรภ์เจ้าของ

ไข้จะให้คำาแนะนำาการปฏิบัติตัวเพ่ิมเติม	เฝ้าระวังความเส่ียง	

หรือส่งพบแพทย์	 ในกรณีท่ีพบว่าสตรีต้ังครรภ์มีภาวะซีด	

จะให้คำาแนะนำาเน้นยำ้าให้เห็นความสำาคัญของการ 

รับประทานอาหาร	 และยาบำารุงเลือดอย่างสมำ่าเสมอ	 

รวมท้ังติดตามการรับประทานยา	 ส่งผลให้สตรีต้ังครรภ์ 

วัยรุ่นท่ีมีภาวะซีดปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตัวเอง	

และในรายท่ีประเมินพบว่ามีประวัติการสูบบุหร่ีมือสองใน

ครอบครัวจะให้คำาแนะนำาการปฏิบัติตัวเพ่ิมเติม	 บอกถึง

ผลกระทบของการสูบบุหร่ีมือสองต่อการเกิดทารกแรกเกิด

นำา้หนักน้อย	ซ่ึงอาจมีผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

สตรีต้ังครรภ์ทำาให้ผลการวิจัยมีความแตกต่างจากการศึกษา

ท่ีผ่านมา	

 ข้อจำากัดของการทำาวิจัย 

	 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บข้อมูลจากแฟ้ม

บันทึกข้อมูลในการซักประวัติ	ทำาให้ขาดรายละเอียดข้อมูล

ของตัวแปรบางตัว	เช่น	ระยะเวลาการสูบบุหร่ีมือสอง	และ

ในประเด็นของความต่อเน่ืองของสัมพันธภาพท่ีได้รับ

สรุปและข้อเสนอแนะ

								จากผลการศึกษาพบว่ามี	3	ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับ

การเกิดทารกแรกเกิดนำ้าหนักน้อยในสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น	

ได้แก่	 นำา้หนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างการต้ังครรภ์	 อายุครรภ์

ท่ีมาฝากครรภ์คร้ังแรก	และการดูแลต่อเน่ือง	จึงมีข้อเสนอ

แนะท่ีได้จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี

 ด้านการปฏิบัติ

	 1.	ควรนำารูปแบบการดูแลต่อเน่ืองมาใช้พัฒนาระบบ

การดูแลสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น	 ต้ังแต่ช่วงระยะต้ังครรภ์จนถึง

ระยะหลังคลอด	โดยกำาหนดเป็นนโยบาย	รวมท้ังอาจต้อง

มีการปรับระบบการทำางานให้เอ้ือต่อการดูแลต่อเน่ือง

	 	 2.	 ควรติดตามและประเมินนำ้าหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนใน

แต่ละสัปดาห์	และตลอดการต้ังครรภ์ให้เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์	

และให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการรับประทานอาหารให้เหมาะ

สมเพ่ือให้สตรีต้ังครรภ์มีนำ้าหนักตัวเพ่ิมตามเกณฑ์	 

โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นท่ีมีระดับดัชนีมวลกาย

ตำา่กว่าเกณฑ์	และท่ีมาฝากครรภ์เม่ืออายุครรภ์มากกว่า	12	

สัปดาห์

 ด้านการวิจัย

	 ควรมีการศึกษาในรูปแบบของการติดตามไปข้างหน้า	

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดทารกแรกเกิด

นำา้หนักน้อย		
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