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บทคัดย่อ
บริโภคนิสยั และภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับหญิงตั้งครรภ์ การวิจัยเชิงสารวจภาคตัดขวางนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริโภคนิสัย และคาดคะแนนา้ หนักตัวแรกเกิดของทารก กลุ่มตัวอย่ างเป็ นหญิงตั้งครรภ์ท่ีมารั บ
บริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จานวน 11
ราย เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามบริโภคนิสยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ จานวน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าหญิงตั้งครรภ์มบี ริโภคนิสยั ดี คิดเป็ นร้ อยละ 27.40 และเมื่อคาดคะเนนา้ หนักทารก
แรกเกิด พบว่าส่วนใหญ่นา้ หนักแรกเกิดอยู่ท่ชี ่วงนา้ หนักมากกว่า 3,000 กรัม คิดเป็ น ร้ อยละ 72.73 ข้ อมูลที่ได้ จาก
การวิ จั ย นี้ น าไปสู่การวางแผนกลยุ ทธ์ใ นการส่ ง เสริ มสุข ภาพในหญิ ง ตั้ง ครรภ์ ใ ห้ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ มสุข ภาพต าบล
โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ท่มี ารับบริการฝากครรภ์
คาสาคัญ: บริโภคนิสยั ภาวะโภชนาการ หญิงตั้งครรภ์

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

Abstract
Appropriate food habit and nutrition status are very important for pregnant women. This study was crosssectional survey research and aimed to examine the food habit and estimate of birth weight. The sample consisted 11
pregnant women attending the antenatal clinic at Nakhon Chum Tambon Health Promoting Hospital, Kamphaengphet
province during March 2015. The research instruments were food habit questionnaire vallop weigh log and vallop curve.
Data analysis was done by using number frequency mean and standard deviation. The result showed that 27.40
percent of pregnant women performed at good level of food habit and mostly of estimate birth weight showed more
than 3,000 gram was72.73 percent. Information from this research are recommend the Tambon Health Promoting
to strategic planning the health promotion for pregnant women especially who attend the first antenatal care visit.
Keywords: food habit, nutrition status, pregnant women
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บทนา
สัง คมไทยในปั จ จุ บั น มี ปั ญ หาเกี่ย วกับ โภชนาการของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ โภชนาการของหญิ ง ขณะตั้ง ครรภ์ มี
ความสาคัญต่อมารดาและทารก เพราะเป็ นปั จจัยที่สาคัญเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตของเด็กคนนั้น ปั จจัยบางอย่ างใน
สารอาหารสามารถลดอัตราตาย และภาวะทุพพลภาพโดยทารกในครรภ์ได้ รับจากสารอาหารที่มารดารับประทานขณะ
ตั้งครรภ์ มีการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ของโภชนาการและการตั้งครรภ์ โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ท่ไี ด้ รับ
อาหารไม่พอเพียงเป็ นระยะเวลามากกว่า 8 สัปดห์ จะทาให้ ทารกมีอตั ราการเสียชีวิตและภาวะผิดปกติสงู ขึ้นกว่าผู้ท่ไี ด้ รับ

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
รูปแบบการศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจภาคตัดขวาง มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย การรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

อาหารปกติ ไม่เพียงแค่ความผิดปกติทางกายภาพเท่านั้นแต่การที่มารดามีภาวะทุพโภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์ยังส่งผล
ถึงความผิดปกติทางสติปัญญา และความพิการทาให้ เด็กกลุ่มนี้เกิดปั ญหาสุขภาพตามมาได้ เมื่อโตขึ้น (The American
College of Obstetricians and Gynecologists, 2010) นอกจากนี้ การตั้งครรภ์ไม่ ใช่ การเจ็บป่ วย แต่ เป็ นเพียงการ
เปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกาย และจิตใจตามกลไกของธรรมชาติท่หี ญิงตั้งครรภ์ต้องเผชิญ รวมทั้งภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได้ จากการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมื่อเข้ าสู่ภาวะตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ จึงจาเป็ นต้ องได้ รับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การได้ รับสารอาหารที่ค รบถ้ วนเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญมากในกลุ่ มหญิงตั้ง ครรภ์ รวมทั้ง การปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะด้ านโภชนาการ (สุภาวดี เงินยิ่ง, พิริยา ศุภศรี และวรรณทนา ศุภสีมานนท์, 2556,
น. 14; UNICEF and WHO, 2006) เนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ทารกในครรภ์มารดากาาลังมีพัฒนาการ
และเจริญเติบโต ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึง จาเป็ นต้ องได้ รับสารอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหญิงที่ไม่ได้ ต้งั ครรภ์
(WHO, 2004)
การได้ รับการดูแลทางด้ านโภชนาการที่ดีสามารถประเมินได้ จากนา้ หนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานของหญิง
ตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส และตลอดการตั้งครรภ์ นา้ หนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ยังมีผลต่อนา้ หนักตัวแรกเกิดของ
ทารกที่ ซึ่ ง ผลเสีย ของน้า หนั ก ตัว แรกเกิด ของทารกที่น้ อ ยกว่ า 2,500 กรั ม มีผ ลทั้ง ในปั จ จุ บัน และอนาคต (กอง
โภชนาการ, 2552, น. 12) ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่ งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้ าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ ล่ะประเด็นยุ ทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นยุ ทธศาสตร์ท่ี 1
ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ในเรื่องการส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพเป้ าประสงค์ท่ี 1 ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิด แม่
ปลอดภัย เป้ าประสงค์ท่ี 2-3 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และสูงดีสมส่วน เป้ าประสงค์แต่ละข้ อ จะประสบ
ความสาเร็จหากหญิงตั้งครรภ์ได้ รับอาหาร และสารอาหารที่หลากหลายประโยชน์ท้งั ต่อตนเอง และทารกในครรภ์ การที่
นา้ หนักจะเพิ่มขึ้นได้ น้นั นอกจากมาจากความรู้ ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์เองแล้ ว การดูแลสุขภาพส่วน
หนึ่งมาจากหน่วยรับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิท่ไี ปฝากครรภ์ด้วย มีการวิจัยเกี่ยวกับบริโภค
นิสัยและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ท้ังในอดีตและปั จจุ บัน ซึ่งพบว่ าหญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่ไม่ พึง
ประสงค์ เช่น กินขนมหวาน กินอาหารหมักดอง กินอาหารไขมันสูง กินผงชูรส และงดอาหารโดยอาหารที่งดนั้นสามารถ
กินอาหารอื่นทดแทนได้ บางประเภทอันเนื่องมาจากความเชื่อ หรือได้ รับการสั่งสอนจากบรรพบุรุษ เช่น งดรับประทาน
มะละกอ ขนุน ทุดเรียน หน่อไม้ เผือก บอนชนิดต่างๆ เป็ นต้ น (ลัดดา เหมาะสุวรรณ และชะอ่อน จันจะนะ, 2531, น.
1-4) ในปี 2555 มีผลการวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ โดยพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
หญิงตั้งครรภ์ยังอยู่ในระดับปานกลาง และยังคงมีการปฏิบตั ติ วั ที่ไม่พึงประสงค์อยู่ (ฉุลีรัตน์ สกุลราษฎร, 2555, น. 188)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร มีการดาเนินการโครงการส่งเสริมโภชนาการใน
หญิงตั้งครรภ์ท่เี ป็ นส่วนสาคัญในการดูแลเรื่องการบริโภคอาหาร การปฏิบัติตัวตามหลักโภชนาการ โดยมีการดาเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนครชุม ทั้ง ดาเนินการในลักษณะ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ และการจัดทาโครงการส่งเสริมสุขภาพด้ านโภชนาการของหญิง
ตั้งครรภ์ การวิจัยครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริโภคนิสยั และประเมิน ภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ ข้ อมูลที่ได้ จะ
นาไปสู่การดาเนินการการส่งเสริมสุขภาพให้ กบั หญิงตั้งครรภ์ท่ตี รงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อการตั้งครรภ์คุณภาพต่อไป
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ หญิงตั้งครรภ์ท่มี ารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลนครชุม จังหวัดกาแพงเพชร ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จานวน 12 ราย แต่มหี ญิงตั้งครรภ์ 1 คนไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
การเข้ าของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้จึงมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิงตั้งครรภ์ จานวน 11 คน เกณฑ์การคัดเข้ า และคัดออก
ของกลุ่มตัวอย่างมีดงั นี้
1. เกณฑ์การคัดเข้ าของกลุ่มตัวอย่าง ต้ องเป็ นหญิงตั้งครรภ์ท่มี อี ายุระหว่าง 15-35 ปี เป็ นหญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ท่โี รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนครชุม และมีความยินดีท่จี ะให้ ข้อมูล
2. เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่ าง ในกรณีเป็ นหญิงตั้งครรภ์ท่เี พียงแค่มารับยาหรือมารับบริ การ
สุขภาพในกรณีเจ็บป่ วย หรืออุบตั เิ หตุ เป็ นต้ น

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ การวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ แบบสอบถามบริโภคนิสัยของหญิงตั้งครรภ์ ประกอบด้ วยข้ อมูล 3
ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ จานวน 4 ข้ อ ได้ แก่ อายุ อายุครรภ์ นา้ หนักและส่วนสูง ตอนที่ 2
บริโภคนิสัยของหญิงตั้งครรภ์เป็ นแบบสอบถามที่ดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิ ง
ตั้งครรภ์ของสานักโภชนาการ (สานักโภชนาการ, 2556) จานวน 15 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน 2 ค่า ได้ แก่ คะแนน
1 คะแนน เมื่อตอบปฏิบัตใิ นข้ อคาถามที่เป็ นการปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีของหญิงตั้งครรภ์ และคะแนน 0 คะแนน เมื่อตอบ
ไม่ปฏิบัติในข้ อคาถามที่เป็ นการปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีของหญิงตั้งครรภ์ การจัดกลุ่มคะแนนแบ่งออกเป็ น 3 ช่ วง ได้ แก่
บริโภคนิสยั ดี คือ คะแนนมากกว่า 12 คะแนนขึ้นไป คะแนนระหว่าง 9-12 คะแนน คือ บริโภคนิสยั ปานกลาง และน้ อย
กว่า 9 คะแนน คือ บริโภคนิสยั ไม่ดี
การรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้ อมูลกับหญิงตั้งครรภ์ท่มี ารับบริการสุขภาพในช่วงเดือนมีนาคม 2558 ณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ใช้ เครื่องชั่งนา้ หนักแบบสปริง ที่มีความ
ละเอียด 0.1 กิโลกรัม และวัดส่วนสูง ที่มีความละเอียด 0.1 เซนติเมตร เพื่อรวบรวมข้ อมูลนา้ หนักและส่วนสูงของหญิง
ตั้งครรภ์ การรวบรวมข้ อมูลบริโภคนิสยั ของหญิงตั้งครรภ์ ทาโดยการสัมภาษณ์กบั หญิงครรภ์โดยผู้ช่วยนักวิจัยที่ผ่านการ
อบรมการใช้ กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop Curve) และโมเดลอาหารในการกะปริมาณอาหารบริโภค โมเดล
อาหารหลัก 5 หมู่ ได้ แก่ กลุ่มข้ าว-แป้ ง ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และนม จะถูกใช้ ประกอบการสัมภาษณ์ในข้ อคาถามที่ 5-9
เป็ นต้ น เพื่อช่วยให้ หญิงตั้งครรภ์กะปริมาณที่หญิงตั้งครรภ์ ส่วนสูงและอายุครรภ์ท่หี ญิงตั้งครรภ์จะนามาเทียบกับตาราง
นา้ หนักขั้นต่าของหญิงตั้งครรภ์ท่จี ะให้ บุตรนา้ หนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม (Vallop weigh log) และใช้ นา้ หนักตัว
ของมารดาอายุ ครรภ์เทียบกับกราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop Curve) (กรมอนามัย , 2545) เพื่ อคาดคะแน
นา้ หนักตัวแรกเกิดของทารกต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและบริโภคนิสยั ของหญิงตั้งครรภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้ แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลคาดคะแนนา้ หนักตัวแรกเกิดของทารก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ความถี่ และค่าร้ อยละ
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ผลการศึกษา
ในช่วงเวลาที่ทาการวิจัยหญิงตั้งครรภ์ท่มี าบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 12 คน
แต่มหี ญิงตั้งครรภ์ 1 คน ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเข้ า จึงมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 11 คน ผลการศึกษาแสดงดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จานวน และร้ อยละของข้ อมูลทั่วไป
ข้อมูลทัว่ ไป

จานวน

ร้อยละ

1
4
3
3

9.09
36.36
27.27
2727

1
5
4

9.09
54.55
36.36

อายุ
< 20 ปี
20-25 ปี
26-31 ปี
>32 ปี
=26.64 ปี , S.D. = 6.74 ปี
อายุครรภ์
< 4 เดือน
4-6 เดือน
> 6 เดือน
=5.64 เดือน, S.D. 1.80= เดือน
นา้ หนัก (กิโลกรัม)
46-54 กิโลกรัม
55-63 กิโลกรัม
≥ 64 กิโลกรัม
= 58.45 กิโลกรัม, S.D.8.62 = กิโลกรัม

4
5
2

ส่วนสูง (เซนติเมตร)
≤ 155 เซนติเมตร
156-160 เซนติเมตร
≥ 161 เซนติเมตร
= 157.00 เซนติเมตร, S.D. 6.39=เซนติเมตร

36.36
45.45
18.18

5
4
2

45.45
36.36
18.18

จากตารางที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่อายุ 20-25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 36.36 ( =26.64 ปี ) อายุครรภ์ 4-6 เดือน
คิดเป็ นร้ อยละ 54.55 ( = 5.64 เดือน) นา้ หนักอยู่ในช่วงระหว่าง 55-63 กิโลกรัม คิดเป็ นร้ อยละ 45.45 ( = 58.45
กิโลกรัม) ส่วนสูงน้ อยกว่ากับ 155 เซนติเมตร ( = 157.00 เซนติเมตร) คิดเป็ นร้ อยละ 45.45
ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละของหญิงตั้งครรภ์นา้ หนักตามเกณฑ์
บริโภคนิสยั
ขึ้นตามเกณฑ์
ไม่ข้ นึ ตามเกณฑ์

จานวน
7
4

ร้อยละ
63.64
36.36

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

จากตารางที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์มนี า้ หนักครรภ์ข้ นึ ตามเกณฑ์ คิดเป็ นร้ อยละ 63.64
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ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละของบริโภคนิสยั ของหญิงตั้งครรภ์
บริโภคนิสยั
บริโภคนิสยั ดี (มากกว่าเท่ากับ 12 คะแนน)
บริโภคนิสยั ปานกลาง (9-12 คะแนน)
บริโภคนิสยั ไม่ดี (น้ อยกว่า 9 คะแนน)

จานวน
3
4
4

ร้อยละ
27.40
36.30
36.30

จากตารางที่ 3 พบว่าส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์มบี ริโภคนิสยั ปานกลาง เท่ากับไม่ดี คิดเป็ นร้ อยละ 36.30
ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของบริโภคนิสยั ของหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละข้ อ
บริโภคนิสยั
1. กินอาหารเช้ าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้ อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้ าว-แป้ ง
และเนื้อสัตว์ ทุกวัน
2. กินอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ (เช้ า กลางวัน เย็น) ทุกวัน
3. กินอาหารว่าง วันละ 2 ครั้ง (ช่วงสายและช่วงบ่าย) ทุกวัน
4. กินอาหารกลุ่มข้ าว-แป้ ง วันละ 9 ทัพพี
5. กินอาหารกลุ่มผักวันละ 6 ทัพพี ทุกวัน
6. กินอาหารกลุ่มผลไม้ วันละ 5 ส่วน ทุกวัน
7. กินอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ วันละ 12 ช้ อนกินข้ าว ทุกวัน
8. ดื่มนมจืด วันละ 3 แก้ วหรือกล่อง ทุกวัน
9. กินอาหารที่เป็ นแหล่งธาตุเหล็ก เช่น ตับ เลือด เนื้อสัตว์โดยเฉพาะ
เนื้อแดง สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
10. ใช้ เกลือเสริมไอโอดีนหรือนา้ ปลาเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหารทุก
ครั้ง
11. กินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและโฟเลท วันละ 1 เม็ด ทุกวัน
12. กินอาหารประเภทผัด ทอด และกะทิตามเกณฑ์ กรณีนา้ หนักครรภ์
ปกติกนิ ไม่เกิน 4 ช้ อนชา ถ้ านา้ หนักครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์กนิ มากกว่า 4
ช้ อนชา
13. กินขนมกรุบกรอบ ปลาเส้นปรุงรส เครื่องดื่มที่มีรสหวาน
นา้ อัดลม ไอติมหวานเย็น ลูกอม เยลลี่ หมากฝรั่ง ช็อคโกแล็ต ขนม
ปังเวเฟอร์ รวมกันไม่เกิน 2 ชนิดๆละ 1 ห่อเล็ก/แก้ ว/อัน /เม็ด/แท่ง
ต่อวัน
14. ไม่กนิ เนื้อสัตว์ติดมัน เช่น หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนัง
เป็ ด ทุกวัน

ปฏิบตั ิดี
จานวน
ร้อยละ
11
100.00

ปฏิบตั ิไม่ดี
จานวน ร้อยละ
0
0.00

11
10
6
5
6
10
10
10

100.00
90.91
54.55
45.45
54.55
90.91
90.91
90.91

0
1
5
6
5
1
1
1

0.00
9.09
45.45
54.55
45.45
9.09
9.09
9.09

11

100.00

0

0.00

8
7

72.73
63.64

3
4

27.27
36.36

9

81.82

2

18.18

4

36.36

7

63.64

ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของบริโภคนิสยั ของหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละข้ อ (ต่อ)
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บริโภคนิสยั
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15. ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็ม เช่ น นา้ ปลา ซี้อ๊วิ แม็กกี้ ในอาหารที่ปรุง
สุกแล้ ว ทุกครั้ง

ปฏิบตั ิดี
จานวน
ร้อยละ
4
36.36

ปฏิบตั ิไม่ดี
จานวน ร้อยละ
7
63.64

จากตารางที่ 4 พบว่าบริโภคนิสยั ในข้ อที่ 14-15 หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ปฏิบตั ไิ ม่ดี กล่าวคือ กินเนื้อสัตว์ตดิ มัน
เช่น หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ ด ทุกวัน เท่ากับเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น นา้ ปลา ซี้อ๊วิ แม็กกี้ ในอาหารที่
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ปรุงสุกแล้ วทุกครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 63.64 รองลงมา คือ บริโภคนิสยั ในข้ อที่ 5 กินอาหารกลุ่มผักวันละ 6 ทัพพี ทุกวัน มี
หญิงตั้งครรภ์ท่ปี ฏิบตั ไิ ม่ดี คิดเป็ นร้ อยละ 54.55
ตารางที่ 5 การคาดคะเนนา้ หนักทารกแรกเกิดจากนา้ หนักของหญิงตั้งครรภ์
น้ าหนักแรกเกิด
นา้ หนักแรกเกิดน้ อยกว่า 2,500 กรัม
นา้ หนักแรกเกิดระหว่าง 2,500-3,000 กรัม
นา้ หนักแรกเกิดมากกว่า 3,000 กรัม

จานวน
1
2
8

ร้อยละ
9.09
18.18
72.73

อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจัย พบหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ จะมีอายุมากกว่ า 20 ปี แต่ พบ 1 ราย ที่มีอายุ ต่ ากว่ า 20 ปี การ
ตั้งครรภ์ในช่วงอายุน้อยอาจทาให้ ขาดประสบการณ์ และความตระหนั กถึงความสาคัญของการบริโภคอาหาร และภาวะ
โภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ได้ ซึ่งในหญิงตั้งครรภ์รายได้ จาเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูลในการปฏิบัติตัวตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะการขาดสารอาหารของมารดา และทารกแรกเกิดนา้ หนักตัวต่ากว่าเกณฑ์ตามอายุครรภ์
นอกจากนี้การวิจัย พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ท่มี ีบริโภคนิสยั ปานกลาง (ร้ อยละ 36.30) ซึ่งเท่ากับบริโภคนิสยั ไม่ดี
(ร้ อยละ 36.30) ซึ่งสอดคล้ องกับการวิจัยของอัญชลี ทองเสน, พูลสุข หิ งคานนท์ และ พั ชรดา อมาตยกุล (2554,
บทคัดย่อ) ที่ทาการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดกาแพงเพชร โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.25) และสอดคล้ องกับข้ อมูลจากการวิจัยของ ฉุลี
รัตน์ สกุลราษฎร (2555, น. 186) ที่หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาใน
รายข้ อคาถามบริโภคนิสยั พบว่า หญิงตั้งครรภ์ทุกคนกินอาหารเช้ าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้ อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้ าว-แป้ ง
และเนื้อสัตว์ ทุกวัน กินอาหารเช้ าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้ อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้ าว-แป้ งและเนื้อสัตว์ ทุกวัน แต่บริโภค
นิสยั ของหญิงตั้งครรภ์บางอย่างที่ยังไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ กล่าวคือ ยังคงรับประทานกินเนื้อสัตว์ตดิ มัน เช่น หมูสามชั้น ขา
หมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ ด ทุกวัน และเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น นา้ ปลา ซี้อ๊วิ แม็กกี้ ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ ว ทุกครั้ง
และไม่สามารถกินอาหารกลุ่มผักวันละ 6 ทัพพี ทุกวัน ตามลาดับ ในประเด็นการรับประทานผัก ผลการวิจัยสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลของพนม สุขจันทร์ (2556, น. 32) ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่รับประทานผัก ดังนั้นปริมาณที่ได้ รับในแต่
ละมื้อจึงไม่ครบตามที่แนะนา หญิงตั้งครรภ์ท่เี ป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ถึงการได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับกับการปฏิบัติ
ตัวในระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะด้ านบริโภคนิสยั และโภชนาการจากเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเป็ นอย่างดี และสม่าเสมอ แต่
ไม่สามารถปฏิบัติได้ เองเพราะความเคยชิน และหากไม่ปรุงรสในอาหารจะกินได้ น้อย หรือกินไม่ได้ แต่หญิงตั้งครรภ์ให้
ข้ อมูลเพิ่มเติมถึงวิธกี ารให้ โภชนศึกษาตามสมุดสุขภาพแม่และเด็ก จะเป็ นกลุ่มซึ่งบางครั้งไม่ตรงกับปัญหาที่หญิงตั้งครรภ์
บางรายกาลังเผชิญ ข้ อมูลบริโภคนิสัยของในเรื่องการดื่มนมของหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้ไม่ พบว่ ามีปัญหาการดื่มนม
เหมือนกับข้ อมูลจากการวิจัยของพนม สุขจันทร์ (2556, น. 32) ที่หญิงตั้งครรภ์ไม่นิยมดื่มนมเนื่องจากไม่ค้ ุนเคยมา
ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ถึงแม้ ว่ะรู้ว่านมมีประโยชน์ต่อตนเองและทารกก็ตาม
โภชนาการที่ไม่ดีในหญิงตั้งครรภ์ไม่ว่า จะเป็ นการขาดอาหารอย่ างรุนแรงหรือนา้ หนักมากเกินหรือโรคอ้ วนมี
ผลเสียต่อทั้งมารดาและทารก (Cunningham et al. 2010, pp.189-214) การวิจัยครั้งนี้ พบว่านา้ หนักขึ้นตามอายุครรภ์
อยู่ในเกณฑ์ดี (อยู่ในพื้นที่สเี ขียว) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการดี แสดงให้ เห็นว่าหญิงตั้งครรภ์มี
นา้ หนักเพิ่มได้ ดี ได้ รับสารอาหารพอเพียง ซึ่งหากบริโภคนิสัยดีด้วยแล้ วจะทาให้ ทารกที่จะคลอดมีนา้ หนักเป็ นไปตาม
เกณฑ์ คือ 3,000 กรัม (กองโภชนาการ, 2552) ถึงแม้ ว่าการวิจัยครั้งนี้พบหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการดี
แต่ผลการวิจัยก็ยังพบหญิงตั้งครรภ์ท่มี ีนา้ หนักไม่เป็ นไปตามเกณฑ์อยู่ซ่ึงนา้ หนักของหญิงตั้งครรภ์ท่เี พิ่มขึ้นมีผลโดยตรง
ต่อนา้ หนักแรกคลอดของทารก กลุ่มที่มคี วามเสี่ยงสูง คือ กลุ่มที่มนี า้ หนักเพิ่มขึ้น 16 ปอนด์ (7.26 กิโลกรัม) พบว่าร้ อย
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ละ 14 ของหญิงกลุ่มนี้ คลอดทารกน้าหนัก น้ อยกว่ า 2,500 กรัม และเกือบร้ อยละ 19 คลอดก่อนกาหนด ในขณะที่
นา้ หนักเพิ่มขึ้นน้ อยกว่า 25 ปอนด์ จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะครรภ์เป็ นพิษ ทารกนา้ หนักมากกว่าอายุครรภ์ และการ
ผ่ าตดัคลอดทางหน้ าท้ องน้ อยกว่ า แต่ เพิ่ มโอกาสเกิดทารกนา้ หนักตัวน้ อยกว่ าอายุ ครรภ์ (Cunningham et al. 2010,
pp.189-214) การวิจัยดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่ าการติดตามข้ อมูลหญิงตั้ครรภ์ต้งั แต่ยังไม่คลอดจนคลอดจะทาให้ ทราบถึง
นา้ หนักตัวของเด็กแรกเกิดซึ่งสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงการมีบริโภคนิสยั ที่ดี และภาวะโภชนาการที่ดขี องหญิงตั้งครรภ์ได้
ข้ อจากัดในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ จานวนของหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีเพี ยง 11 คน และเก็บรวบรวมข้ อมูลเพี ยง
ช่ วงเวลา 1 เดือน ทาให้ ไม่สามารถเห็นแนวโน้ มของนา้ หนักที่เพิ่มขึ้น คงที่ หรือลดลง ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ได้
และการวิจัยนี้ไม่ ได้ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับน้าหนักตัวของหญิงตั้งครรภ์ก่อนตั้งครรภ์ หรือค่ าดัชนีมวลกายก่อนการ
ตั้งครรภ์ ทาให้ ไม่สามารถอธิบายได้ ถึงผลของการนา้ หนักทารกแรกเกิดว่ามาจากความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกายก่อนการ
ตั้งครรภ์และนา้ หนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยครั้งนี้อาจเหมาะสมแค่เพียงกลุ่มเป้ าหมาย
เฉพาะเวลาและพื้นที่น้ ีเท่านั้น ซึ่งเพื่อให้ เป็ นตัวแทนของข้ อมูลของพื้นที่ควรขยายเวลาการวิจัย รวมทั้งเพิ่มจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในการรวบรวมข้ อมูลมากยิ่งขึ้น ข้ อควรระวังในการคาดคะเนนา้ หนักแรกเกิดของทารกสาหรับนักวิจัยที่สนใจใน
การทาวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ และเจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ให้ บริการด้ านการฝากครรภ์ คือ ต้ องเฝ้ าระวัง
นา้ หนักหญิงตั้งครรภ์ต้งั แต่เริ่มมาฝากครรภ์ครั้งแรกถึง 38 สัปดาห์ โดยในวันที่หญิงตั้งครรภ์มารับบริการตามนัดหมาย
เจ้ าหน้ าที่ควรแนะนาให้ หญิงตั้งครรภ์เพิ่มนา้ หนักให้ มากกว่าที่มใี นสมุดคู่มอื การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์กาหนดไว้ เพื่อ
เป้ าหมายในการที่ทารกแรกจะมีนา้ หนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม รวมทั้งแนะนาการรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้ง
ในแง่ปริมาณและคุณภาพอาหาร
สรุปผลการศึกษา
ถึงแม้ ว่าการวิจัยจะพบว่าหญิงตั้งครรภ์ท่มี ีบริโภคนิสยั ไม่ดี และก็ยังพบว่าหญิงตั้งครรภ์มโี อกาสจะคลอดทารกที่
มีนา้ หนักแรกเกิดน้ อยกว่า 2,500 กรัม อยู่ ดังนั้นการให้ โภชนศึกษาในรายกรณีในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับบริโภคนิสยั ที่
หญิงตั้งครรภ์ควรปรับปรุง 3 ลาดับแรก ได้ แก่ กินเนื้อสัตว์ติดมัน เช่น หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ ด ทุกวัน
การเติมเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น นา้ ปลา ซี้อ๊วิ แม็กกี้ ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ ว ทุกครั้ง และกินอาหารกลุ่มผักวันละ 6 ทัพพี
ทุกวัน นอกจากนี้การเฝ้ าระวังทางโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ยังคงเป็ นวิธีการที่สาคัญ ที่หน่ วยงานผู้รับผิดชอบต้ อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีระบบเฝ้ าระวังทางโภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากความสาเร็จดังกล่าวจะ
สามารถลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่คุณภาพ และจานวนทารกแรกคลอดนา้ หนักน้ อยกว่าเกณฑ์ในจังหวัดกาแพงเพชรต่อไป
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