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สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
กลุ่มตัวอย่าง 
 สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก  
ผลการศึกษา : พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีระดับความเครียดระดับต่ำ 266 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 คะแนนเฉลี่ย     
คือ 9.530 ± 5.876 คะแนน ระดับความเครียดระดับปานกลาง 150 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 คะแนนเฉลี่ย     
คือ 22.607 ± 2.222 คะแนน และระดับความเครียดระดับสูง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย             
คือ 33.750 ± 0.500 คะแนน ตามลำดับ ความชุกของความรู้สึกเครียดระดับสูงในสตรีตั้งครรภ์ ร้อยละ 1.80      
ใน ไตรมาส 3 และร้อยละ 25.00 ในไตรมาส 1 ความชุกของความรู้สึกเครียดระดับปานกลางในสตรีตั้งครรภ์     
ร้อยละ 40.60 ใน ไตรมาส 3 และร้อยละ 32.70 ในไตรมาส 1 

 แสดงผลการศึกษาในสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมด 420 คน พบว่า ไม่มีความเครียด 266 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.30 มีความเครียดระดับปานกลางขึ้นไป  จำนวน  154  คน  คิดเป็นร้อยละ 36.70   และด้านปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่าส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย คือ 27.20 ± 6.38 ปี โดยมีช่วงอายุระหว่าง 14 ถึง 40 ปี  เป็นการตั้งครรภ์ในวัยผู้ใหญ่   
คิดเป็นร้อยละ 88.10 ซึ่งจะพบว่าวัยผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 19 ปีขึ้นไปจะมีความรู้สึกเครียด คิดเป็นร้อยละ 37.03  
โดยที ่ มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย  25.75 ± 5.84  โดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายผิดปกติ  คิดเป็นร้อยละ 85.20  และมี
อายุครรภ์เฉลี่ย 22.55 ± 11.95 สัปดาห์ อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 39.30 มีความรู้สึกเครียดตั้งแต่
ระดับปานกลางถึงสูง  คิดเป็นร้อยละ 42.40  มีสถานภาพการสมรสแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 79.80  มีการศึกษา
ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 78.10 มีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 74.00  นับถือศาสนาพุทธ  
คิดเป็นร้อยละ 99.80 สามีมีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 95.50 มีรายได้ของครอบครัว < 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
44.50 ระยะทางของบ้านห่างจากโรงพยาบาล > 5 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.80 ไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์   
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คิดเป็นร้อยละ 98.60 ไม่ดื่มสุราขณะตั้งครรภ์  คิดเป็นร้อยละ 99.00 ความพร้อมของการตั้งครรภ์ พบว่า           
การตั้งครรภ์ครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ คิดเป็นร้อยละ 53.80 เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่สอง คิดเป็นร้อยละ  
39.50 เคยผ่านการคลอดบุตรมาก่อน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.50 ไม่เคยแท้ง คิดเป็นร้อยละ 97.60 ไม่มีโรค
ประจำตัว คิดเป็นร้อยละ 89.00 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 87.90 และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน คิดเป็นร้อยละ 93.30 
 นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ์ คือ ส่วนใหญ่ไม่มี
การเสียชีวิตของญาติสายตรง (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพ่ีน้อง) คิดเป็นร้อยละ 90.70 ไม่มีการหย่าร้างหรือ
แยกทางกับคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 94.30 ไม่มีการลาออกหรือโดนให้ออกจากงานประจำ คิดเป็นร้อยละ 93.30  
ไม่มีการโดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 84.50 ไม่มีความคิดหรือเคยพยายาม
ฆ่าตัวตาย คิดเป็นร้อยละ 95.50 ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับสามีในช่วงที่ผ่านมา  คิดเป็น    
ร้อยละ 88.80 ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา  คิดเป็นร้อยละ 
91.40 ปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ  
90.50 และการมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน คิดเป็นร้อยละ 78.30 ปัจจัยด้านความพร้อมของการ
ตั้งครรภ์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 53.80 
 เมื่อนำตัวแปรด้านต่างๆมาหาความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
มีเพียงปัจจัยด้านรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะ
ตั้งครรภ์ ได้แก่ การเสียชีวิตของญาติสายตรง (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพ่ีน้อง) และการหย่าร้างหรือแยก   
ทางกับคู่สมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
สำหรับการลาออกหรือโดนให้ออกจากงานประจำ,การโดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากสมาชิกในครอบครัวและมี
ความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญ    
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ พบว่าการมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้ง
ก่อนและครั้งนี้มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ปัจจัยความพร้อมของการตั้งครรภ์พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมี
นยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

แสดงผลการวิเคราะห์ Multiple logistic regression analysis เพ่ือพิจารณาว่าเมื่อทำการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุโลจิสติก สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละเท่าใด และมีตัวแปรใดบ้างที่ส่งผลต่อตัว
แปรตามอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลไม่มี
ความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยความพร้อม    
ของการตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ พบว่าการมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนมีความสัมพันธ์กัน
กับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Crude OR  0.506, 95%CI  
0.262-0.976, p-value 0.042 แ ล ะ Adjusted OR 0.479, 95%CI 0.243-0.944, p -value 0.033 ก า ร มี
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ  0.05 โดยมีค่ า Crude OR 0.510, 95%CI 0.290-0.897, p-value 0.019 และ  Adjusted OR 
0.489, 95%CI 0.202-0.864, p -value 0.037 ปัจจัยสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะ
ตั้งครรภ์ คือ การมีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์  
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โดยมีค่าCrude OR 0.173, 95%CI  0.035-0.850, p-value 0.031 และ Adjusted OR 0.167, 95%CI 0.028-
0.823, p -value 0.040 และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ได้แก่ การมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
หรือไม่เข้าใจกันกับสามีในช่วงที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์  อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ  0.05 โดยมีค่ า  Crude OR 0.261, 95%CI 0.097-0.701, p-value 0.008 และ  Adjusted OR 
0.239, 95%CI 0.088-0.648,  p -value 0.005 และการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับคนใน
ครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Crude OR  0.429, 
95%CI 0.201-0.917, p-value  0.029 และ  Adjusted OR 0.402, 95%CI 0.185-0.873, p -value 0.021 

คำสำคัญ : อุบัติการณ์,ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง,ความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ 
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Abstract 
 
Main objective 
 To study the prevalence of feelings of stress among pregnant women attending 
antenatal care at Chao Phraya Yommarat Hospital. 
Secondary objective 
 To study the factors associated with stressful feelings among pregnant women attending 
antenatal care at Chao Phraya Yommarat Hospital. 
Research model 
 Forward analytical study From cause to effect (Prospective analytic study) 
Target population 
 Pregnant women attending antenatal services at the Antenatal Department Chaopraya 
Yommarat Hospital 
Sample group 
 Pregnant women attending antenatal services at the Antenatal Department Chaopraya 
Yommarat Hospital With qualifications according to the criteria for in and out 
Results: It was found that pregnant women had a low stress level of 266 people, representing 
63.30 percent, the mean score was 9.530 ± 5.876, the average stress level was 150 people, 
representing 35.70 percent, the mean score was 22.607 ± 2.222 points and the stress level. The 
4 subjects were 1.00%, the mean score was 33.750 ± 0.500 points, respectively, the prevalence 
of high-stress feeling among pregnant women, 1.80% in the third trimester and 25.00% in the 
1st trimester, the prevalence of moderate stress. Among pregnant women 40.60% in the third 
trimester and 32.70% in the 1st trimester. 
 A study of 420 pregnant women found that there were no stress, 266 people, 63.30 
percent, had moderate stress, 154 people, representing 36.70 percent, and personal factors 
showed that most of them had a mean age of 27.20 ±. 6.38 years with a range between 14 and 
40 years of age, it is an adult pregnancy. Accounted for 88.10 percent, which will find that 
adults over 19 years old will feel stressed It was 37.03% with an average body mass index of 
25.75 ± 5.84 and most of them had an abnormal BMI. Accounted for 85.20% and the average 
gestational age of 22.55 ± 11.95 weeks was in the third trimester, 39.30% had a moderate to 
high level of stress. Accounted for 42.40 percent having a marital status marrying Accounted for 
79.80% have primary and high school education. 78.10 percent employed 74.00 percent of 
Buddhism. 99.80% of the husband employed 95.50% had a family income <10,000 baht or 
44.50% distance of the home away from the hospital> 5 km or 79.80% did not smoke while 
pregnant. 98.60 percent did not drink alcohol while pregnant. This accounted for 99.00 percent 
of the readiness of the pregnancy. It was found that most of these pregnancies were not 
planned. Or 53.80 percent is the second pregnancy. 39.50 percent had had one previous 
maternity, 39.50 percent had never had a miscarriage, or 97.60 percent had no underlying 
disease. Accounted for 89.00 percent. There were no complications in this pregnancy. This  
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accounted for 87.90% and there were no complications in the previous pregnancy. Accounted 
for 93.30 percent 
 In addition, it was found that there were serious psychological situations in life while 
pregnant, most of which there were no deaths of direct relatives (parent, child, spouse or 
sibling), accounting for 90.70%. Separated from spouse Accounted for 94.30 percent. There was 
no resignation or being dismissed from the job. Accounting for 93.30 percent, there was no 
physical or psychological harm from family members. 84.50 percent had no thoughts or 
attempted suicide. This accounted for 95.50%. There were no quarrel or not understood 
problems with their husbands in the past, accounting for 88.80%. There were no problems, 
quarrels or not understand each other with family members in the past. Accounted for 91.40 
percent. Factors of complications of pregnancy. Is there a complication in this pregnancy? This 
accounted for 90.50% and had complications in a previous pregnancy. Accounted for 78.30 
percent. Factors of pregnancy readiness found that most of them did not prepare for 
pregnancy. Or 53.80 percent 
 When various parameters were found to correlate with the perception of stress of 
pregnant women, it was found that personal factors Only income factors less than 10,000 baht 
per month were correlated with pregnant women perceptions of stress. At a level of 0.05, the 
situation with serious psychological impact in life during pregnancy was the death of a direct 
relative (father, mother, child, spouse, or sibling) and divorce or separation. There was no 
correlation with the spouse perceptions of stress among pregnant women. This was statistically 
significant at 0.05 for resignation or dismissal from work, physical or psychological harm by 
family members, and thoughts or attempted suicide. It correlates with the perception of stress 
of pregnant women. Significantly Statistically at a level of 0.05 pregnancy complications factor. 
It was found that having complications in previous pregnancies and this was associated with 
stress perceptions of pregnant women. At a statistically significant level of 0.05, the pregnancy 
readiness factor was found to be non-correlated with the perceived stress of pregnant women. 
Statistically significant at a level of 0.05. 
 The results of Multiple logistic regression analysis were shown to determine that when 
performing a multiple logistic regression analysis. What percentage of the variance can be 
explained by the variables? And are there any variables that significantly affect the dependent 
variable? Various factors affecting the feeling of stress in pregnant women. It was found that 
personal factors were not significantly associated with feelings of stress in pregnant women at 
0.05 readiness factor. Of pregnancy were not associated with feelings of stress in pregnant 
women. This was statistically significant at a level of 0.05. Pregnancy complication factor. The 
pre-pregnancy complications were found to be significantly associated with stress in pregnant 
women at 0.05 with Crude OR 0.506, 95% CI 0.262-0.976, p-value. 0.042 and Adjusted OR 0.479, 
95% CI 0.243-0.944, p -value 0.033. The occurrence of this pregnancy complication was 
statistically significantly associated with the feeling of stress in pregnant women at the level of 
0.05. Crude OR 0.510, 95% CI 0.290-0.897, p-value 0.019 and Adjusted OR 0.489, 95% CI 0.202- 
 



-6- 
 

0.864, p -value 0.037. Thoughts of or ever trying to kill yourself It is associated with feelings of 
stress in pregnant women. 
 Crude OR 0.173, 95% CI 0.035-0.850, p-value 0.031 and Adjusted OR 0.167, 95% CI 0.028-
0.823, p -value 0.040 and family relational factors were whether there was a conflict or not. 
Understanding with husbands in the past was associated with feelings of stress in pregnant 
women. Are statistically significant at 0.05 with Crude OR 0.261, 95% CI 0.097-0.701, p-value 
0.008 and Adjusted OR 0.239, 95% CI 0.088-0.648, p -value 0.005, and whether there was a 
conflict? Understand each other with the family in the past. There were statistically significant 
correlations at 0.05 with Crude OR 0.429, 95% CI 0.201-0.917, p-value 0.029 and Adjusted OR 
0.402, 95% CI 0.185-0.873, p-value 0.021. 

Keywords: Incidence, Related Factors, Feeling of Stress in Pregnant Women 
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หลักการและเหตุผล 
 

 ความรู้สึกเครียด เป็นเรื่องของระบบร่างกายและจิตใจ ที่เกิดจากการตื่นตัว เตรียมรับกับสถานการณ์       
ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเกินกำลังหรือทรัพยากรที่มีอยู่      
หรือเกินความสามารถที่จะแก้ไข้ได้ ทำให้รู้สึกหนักใจ เป็นทุกข์ จนทำให้เกิดความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจ
ตามมา 1 

ปัจจุบันความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์เป็นปัญหาที่พบบ่อยและมีความสำคัญ โดยรายงานการศึกษา     
ผลของความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ พบว่าความรู้สึกเครียดในระหว่างตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงต่อการคลอด
ทารกก่อนกำหนด (Preterm birth), ภาวะครรภ์ เป็น พิษ (Preeclampsia), เบาหวานจากการตั้ งครรภ์  
(gestational diabetes), ทารกน้ำหนักตัวน้อย (small for gestational age) เพ่ิมขึ้น 2-6 สาเหตุของความเครียด
ในสตรีตั้งครรภ์เกิดได้จากหลายปัจจัย ปัจจัยที่สำคัญคือการเพิ่มข้ึนระดับฮอร์โมนในช่วงตั้งครรภ์ เช่น ฮอร์โมนเอซี
ทีเอช (ACTH) และ คอร์ติซอล (Cortisol) ที่เพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับความเครียดสูงขึ้น7  ซึ่งรายงานของ Alice 
A. Han และคณะ ในปี พ.ศ.25588 ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับฮอร์โมน เอซีทีเอช  (ACTH) และ คอร์ติซอล 
(Cortisol) ต่อความรู้สึกเครียด (Perceived stress) โดยใช้เครื่องมือ 10 - item Perceived Stress Scale (PSS-
10) พบว่าระดับฮอร์โมนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดอย่างมีนัยสำคัญ 8 นอกจากปัจจัยภายในจาก
กลไกการเพ่ิมขึ้นของระดับฮอร์โมนแล้ว ความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก             
เช่น การตั้งครรภ์แรก การตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน สถานะทางอาชีพของสามี รายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ ,        
โรคเรื้อรัง, ปัญหาด้านการนอนหลับ, การรับประทานอาหารที่ผิดปกติ, เบาหวานขณะตั้งครรภ์ และ ขาดการ
สนับสนุนจากครอบครัว9,10 เป็นต้น โดยรายงานที่ผ่านมาเป็นการศึกษาในต่างประเทศที่ ให้ความสำคัญกับภาวะ
เครียดในสตรีตั้งครรภ์ แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษาความรู้สึก
เครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในสตรีตั้งครรภ์ 
 รายงานการศึกษาของ Reeta Vijayaselvi และคณะ9 ในปี พ.ศ. 2558 ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยง          
ต่อความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ประเทศ India โดยศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-
sectional study) ในมารดาที่มาฝากครรภ์โดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงระหว่างฝากครรภ์ ช่วงอายุครรภ์ 28 -34 สัปดาห์ 
รวมทั้งสิ้น 156 ราย โดยใช้แบบประเมินภาวะเครียด Perceived stress score (PSS) พบว่าสตรีตั้งครรภ์         
ร้อยละ 65.4 มีผลรวมคะแนน PSS เกินค่าเฉลี่ย (13.5 ± 5.02)  โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียด 
ได้แก่ การตั้งครรภ์ครั้งแรก (57.7%), การตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน และสถานะทางอาชีพของสามี มีความสัมพันธ์
กับผลรวมคะแนน PSS ที่สูง 
           รายงานการศึกษาของ Anwar E. Ahmed และคณะ10  ในปี พ.ศ. 2560 โดยศึกษา ความเครียดในสตรี
ตั้งครรภ์ในโรงพยาบาล King Abdulaziz Medical City ประเทศ Saudi Arabia รูปแบบการศึกษาแบบตัดขวาง 
(Cross-sectional study) ในสตรีที่มาฝากครรภ์ รวมทั้งสิ้น 438 ราย โดยใช้แบบประเมินภาวะเครียดโดย PSS  
พบว่าสตรีตั้งครรภ์ร้อยละ 33.4 มีผลรวมคะแนน PSS สูง (PSS≥20) ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียด 
ได้แก่ รายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ , มีโรคเรื้อรัง, มีปัญหาด้านการนอนหลับ, การรับประทานอาหารที่ผิดปกติ , 
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ และ ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดอย่างมีนัยสําคัญ    
ทางสถิต ิ
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            การศึกษาของ Nigus Alemnew Engidaw และคณะ11 ในปี พ.ศ. 2562 โดยศึกษา ความรู้สึกเครียด
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในสตรีตั้งครรภ์ ที่ Bale zone Hospitals ประเทศ Ethiopia เป็นการศึกษาแบบ
ตัดขวาง (Cross-sectional study) ในสตรีตั้งครรภ์ 396 ราย โดยใช้แบบประเมิน Perceived stress score 
พบว่า ความชุกของความรู้สึกเครียดร้อยละ 11.6% ซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเครียด ได้แก่ ตั้งครรภ์ที่ 2-5 
และอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
 การศึกษาของ Maryam Kashanian และคณะ12 ในปี พ.ศ. 2562 ทำการศึกษา สิ่งกระตุ้นความเครียด   
ในสตรีตั้ งครรภ์  และผลกระทบต่อภาวะการตั้ งครรภ์  ที่  Akbarabadi women hospital ประเทศ Iran           
เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) ในสตรีหลังคลอด 200 ราย ครรภ์แรก อายุระหว่าง 18-35 ปี 
ประเมินภาวะเครียดด้วย PSS เพ่ือหาตัวกระตุ้นความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ เช่น บทบาทหน้าที่ของคู่สมรส     
การใช้ความรุนแรง รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) 
ของ PSS เท่ากับ 25.5 ± 8.6 และ ความรู้สึกเครียดของสตรีตั้งครรภ์ในกลุ่มที่คู่สมรสใช้ถ้อยคำที่รุนแรงและใช้
ความรุนแรง คะแนน PSS สูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ นอกจากนั้น ระดับ PSS 
ยังมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ของคู่สมรสและสถานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

การศึกษาของ Ying Lau และคณะ13 ในปี พ.ศ. 2554 โดยศึกษาความเครียดและคุณภาพชีวิตในสตรี
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ อายุครรภ์ช่วงไตรมาส 2 ที่โรงพยาบาล S. Januario Hospital ใน Macaoประเทศจีน 
เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยใช้แบบประเมิน PSS และประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้ 
Standard Short Form-12 Health Survey) พบว่า ในสตรีตั้งครรภ์รวมทั้งสิ้น 1151 ราย  ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครียดในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ อายุน้อย, หย่าร้าง, ระดับการศึกษาต่ำ, ทำงานหลายชั่วโมง, การตั้งครรภ์โดย
ไม่ได้วางแผน, มาฝากครรภ์ช้า, สภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจที่ไม่ดี มีความสัมพันธ์กับระดับคะแนน PSS สูงอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิต ิ

 รายงานของ Sandesh Pantha และคณะ14 ในปี พ.ศ. 2558 ทำการศึกษาความชุกของความรู้สึกเครียด
ในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาล Patan Hospital ประเทศเนปาล เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง 
(Cross-sectional study) โดยใช้แบบสอบถาม General Health Questionnaire (GHQ-12) ในสตรีตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ ความชุกของความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ ร้อยละ 35 ใน ไตรมาส 1 และร้อยละ 34.2 ในไตรมาส 3 

การศึกษาของ Sara Shishehgar และคณะ15 ในปี พ.ศ.2558 ศึกษาความรู้สึกเครียดและคุณภาพชีวิตใน
สตรีตั้งครรภ์ ที่โรงพยาบาล Shahryar hospital ประเทศ Iran เป็นการศึกษาแบบตัดขวาง (Cross-sectional 
study) โดยใช้แบบสอบถาม WHO QOL–BREF และ Specific Pregnancy Stress พบว่าคุณภาพชีวิตในสตรี
ตั้งครรภ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม และการเงิน มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
เหตุผลและความจำเป็นในการทำวิจัย 
 ความรู้สึกเครียดและปัจจัยที่สัมพันธ์ในสตรีตั้งครรภ์ มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ แต่ยังไม่
มีการศึกษาเรื่องความชุกรวมถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดของสตรีตั้งครรภ์ในประเทศไทย ซึ่งความรู้สึก
เครียดมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษา เพ่ือเป็นองค์ความรู้ใหม่และนำไปสู่การรักษา
หรือป้องกันในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ต่อไป 
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วัตถุประสงค์หลัก   
 เพ่ือศึกษาความชุกของความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

วัตถุประสงค์รอง 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับของความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาล

เจ้าพระยายมราช 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
อายุ, อาชีพ, สถานะสมรส, ศาสนา, ระดับการศึกษา, อาชีพของ
สามี, รายได้ต่อเดือนของครอบครัว, ระยะทางห่างจากโรงพยาบาล, 
BMI,จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์,จำนวนครั้งที่เคยคลอด,  จำนวนที่
เคยแท้ง, โรคประจำตัวก่อนการตั้งครรภ์, การสูบบุหรี่, การดื่มสุรา 
 

 

ความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ 
  
 

สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะ
ตั้งครรภ์ 
การเสียชีวิตของญาติสายตรง (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพ่ี
น้อง), การหย่าร้างหรือแยกทางกับคู่สมรส,  การลาออกหรือโดนให้
ออกจากงานประจำ, โดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากสมาชิกใน
ครอบครัว,  มีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย 

 

ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ 

ความพร้อมของการตั้งครรภ์ 

ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว 
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รูปแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาแบบวิเคราะห์ไปข้างหน้า จากเหตุไปหาผล (Prospective analytic study) 

การคำนวณขนาดตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย  
สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
กลุ่มตัวอย่าง 

 สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โดยมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก  
เกณฑ์การคัดเข้า เกณฑ์การคัดออก และเกณฑ์การหยุดการวิจัย 

เกณฑ์การคัดเข้า (กลุ่มศึกษา) 
1.  สตรีตั้งครรภ์สัญชาติไทย 
2.  สามารถสื่อสารภาษาไทยเข้าใจทั้งพูดและเขียน 
3.  ยินยอมเข้าร่วมวิจัย 

เกณฑ์การคัดออก (ทั้งสองกลุ่ม) 
  1.  มีโรคทางจิตเวช  เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรควิตกกังวล เป็นต้น 

2.  มีสติปัญญาบกพร่อง 
เกณฑ์การหยุดการวิจัย – ไม่ม ี

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง  
การวิจัยดำเนินการภายหลังได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช    

และหอผู้ป่วยที่ดำเนินการทดลอง โดยการขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเข้าร่วมการวิจัย ชี้แจงการ
ดำเนินการทดลอง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างและการตอบ แบบสอบถาม และสามารถยุติการเข้าร่วมการ
วิจัยได้มีการรักษาความลับของข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย วิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลในลักษณะภาพรวมเชิงวิชาการ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 จำนวนอาสาสมัคร หรือขนาดตัวอย่าง 
 ขนาดตัวอย่าง (Sample size) 

การศึกษาแบบวิเคราะห์ไปข้างหน้า จากเหตุไปหาผล (Prospective analytic study)  นี้มีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือค้นหาความชุกของความรู้สึกเครียดและศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับ
การ     ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช การกำหนดขนาดตัวอย่างในการศึกษานี้จึงใช้การประมาณค่า
ขนาดตัวอย่างจากสูตรคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับการประมาณค่าสัดส่วนดังนี้16  

 𝑛 = 𝑍𝛼/22 𝑝(1 − 𝑝)𝑑2  
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โดย n หมายถึง ขนาดตัวอย่าง 
 Zα/2 หมายถึง ค่าสถิติมาตรฐานใต้โค้งปกติที่สอดคล้องกับระดับนัยสำคัญ 

    โดยกำหนดระดับนัยสำคัญ α = 0.05 ดังนั้น Zα/2 = 1.96 
 d หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ 
    โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ดังนั้น d = 0.05 
 p  หมายถึง ค่าสัดส่วนประชากรหรือค่าความชุก   

 โดยค่าสถิติอ้างอิงจากการศึกษา Stress and its predictors in 
pregnant women: a study in Saudi Arabia ของ Anwar E 
Ahmed และคณะ10 ผลการศึกษาพบความชุกของความรู้สึกเครียดใน
สตรีตั้งครรภ์ ร้อยละ 33.4 ดังนั้น  p = 0.334 

สามารถแทนค่าในสูตรคำนวณขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ 
n = 1.962 x 0.334 (1 - 0.334) 

0.052 
n = 342 

          ขนาดตัวอย่างที่คำนวณจากสูตรคำนวณขนาดตัวอย่างได้จำนวนตัวอย่างที่จะต้องใช้มีจำนวนไม่น้อยกว่า  
342 คน ทั้งนี้ได้ปรับเพ่ิมขนาดตัวอย่างเพ่ือป้องกันการตอบข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (Non-response rate) ร้อย
ละ 15 จากการคำนวณโดยใช้สูตรปรับขนาดตัวอย่าง17 (nnew = 342 / (1-0.15)  ได้จำนวนตัวอย่าง 403 คน 
ดังนั้นจึงกำหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จำนวน 420 คน 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์และอำนาจในการ
ทำนายจึงต้องคำนวณกลุ่มตัวอย่างให้เพียงพอกับการเป็นตัวแทนในการทำนาย  โดยใช้สูตรของ Green SB. 18 

n > 104+m  
โดย n= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และm=จำนวนตัวแปรต้นที่ศึกษา   
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง = 104+23 = 127 คน 

สรุปขนาดตัวอย่างท่ีจะใช้ 
การสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคัดเลือกในรายที่เข้าได้กับเกณฑ์การคัดเข้าทุกรายโดยเป็นรายใหม่เรียง
ตามลำดับไปจนครบ (Quota sampling) 
ตัวแปร 
 ระบุตัวแปรหลัก 
 -  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ, อาชีพ, สถานะสมรส, ศาสนา, ระดับการศึกษา, อาชีพของสามี, รายได้ต่อ
เดือนของครอบครัว, ระยะทางห่างจากโรงพยาบาล, BMI, จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์, จำนวนครั้งที่เคยคลอด,  
จำนวนที่เคยแท้ง, โรคประจำตัวก่อนการตั้งครรภ์,  การสูบบุหรี่, การดื่มสุรา, ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ครั้ง
ก่อน,     ความพร้อมของการตั้งครรภ์, การวางแผนการตั้งครรภ์ครั้งนี้, สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่าง
รุนแรง, ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว 

-  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์โดยใช้แบบวัดความรู้สึกเครียดฉบับภาษาไทย           
(Thai version of 10-item Perceived Stress Scale, T-PSS-10)  
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ตัวแปรกวน ความลำเอียง 
-  ตัวแปรกวน ไม่มี 
-  ความลำเอียงหรืออคติ อาจเกิดได้จากกระบวนการคัดเลือกประชากรตัวอย่าง และในขั้นตอนการ

ดำเนินงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ป้องกันโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเรียงตามลำดับ
ไปเรื่อยๆ จนครบตามขนาดตัวอย่างที่คำนวณไว้  
นิยามตัวแปร 

1. สตรีตั้งครรภ์ (pregnancy) คือภาวะที่มีการเจริญของตัวอ่อนและรก ภายในร่างกายของสตรี แบ่งเป็น 
สามไตรมาส19   

- ไตรมาสแรก คือ 1 ถึง 14 สัปดาห์ 
- ไตรมาสที่สอง คือ 15 ถึง 28 สัปดาห์ 
- ไตรมาสที่สาม คือ 29 ถึง 42 สัปดาห์ 
2. ความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ หมายถึง  ภาวะความเครียดที่เกิดจากปัจจัยทางด้านจิตใจและสังคม               

ในงานวิจัยนี้ใช้ตัวชี้วัดระดับความรู้สึกเครียดด้วยแบบทดสอบ T-PSS-10   
3. สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ์ (Serious life event)  

คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ที่ส่งผลด้านลบต่อจิตใจของสตรีตั้งครรภ์ เป็นสาเหตุที่ให้เกิดภาวะเครียด 
ซึมเศร้าหรือวิตกกังวล20 โดยรายละเอียดของเหตุการณ์อ้างอิงจากการศึกษาก่อนหน้านี้ อันได้แก่  

-  การเสียชีวิตของญาติสายตรง (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพ่ีน้อง)  
-  การหย่าร้างหรือแยกทางกับคู่สมรส 
-  การลาออกหรือโดนให้ออกจากงานประจำ 
-  โดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากสมาชิกในครอบครัว 
-  มีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย 
4. ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ คือ ภาวะและอาการต่าง ๆ ที่พบร่วมกับการตั้งครรภ์ และอาจมี

ผลเสียต่อร่างกายหรือจิตใจต่อมารดาหรือทารก มีตั้งแต่ภาวะที่พบเป็นปกติไม่มีอันตรายไปจนถึงภาวะที่อาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต20 เช่น เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะครรภ์เป็นพิษ ครรภ์แฝด ภาวะรกเกาะต่ำ ภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกำหนด อาการแพ้ท้องรุนแรง  

5. ความพร้อมของการตั้งครรภ์ คือ ความพร้อมของมารดาและสามีในการเตรียมพร้อมที่จะมีบุตร และมี
ความประสงค์ให้มีการตั้งครรภ์เกิดข้ึน20 
 6. ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว คือ ภาวะที่สามีและภรรยา หรือคนในครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี   
มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง หรือการใช้คำพูดที่รุนแรง รวมถึงการใช้กำลังกันระหว่างสามีภรรยา หรือกับคนในครอบครัว20 
กระบวนการขอคำยินยอมแก่อาสาสมัครให้เข้าร่วมการวิจัยและการได้มาซึ่งอาสาสมัคร ( inform consent 
process and recruitment process) 

ผู้ช่วยผู้วิจัยจะอธิบายให้สตรีตั้งครรภ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการวิจัยที่คลินิกฝากครรภ์ (Antenatal care 
clinic) โดยใช้วิธีการคัดเลือกในรายที่เข้าได้กับเกณฑ์การคัดเข้าทุกรายโดยเป็นรายใหม่ เรียงตามลำดับไปจนครบ
เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ชี้แจงเรื่องประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับจากโครงการวิจัยครั้งนี้    
คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับความเครียด และได้รับการประเมินความเครียดที่เกิดขึ้นกับตนเอง และข้อมูลที่ผู้เข้าร่วม
วิจัยให้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษาและป้องกันต่อไป การเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสมัครใจของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะไม่สูญเสียประโยชน์หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หากผู้เข้าร่วมวิจัย        
ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ หรือต้องการบอกเลิกหรือยุติการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถแจ้งกับผู้วิจัย
ได้ตลอดเวลา และจะไม่มีผลกระทบต่อการดูแลที่ผู้เข้าร่วมวิจัยพึงจะได้รับ นอกจากนี้กรณีผู้เข้าร่วมวิจัยมีปัญหา 
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ด้านสุขภาพหรือมีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ตกเลือดก่อนคลอด เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ผู้วิจัยจะขอ

ยกเลิกโครงการวิจัยและยินดีให้การดูแลและช่วยเหลือ โดยส่งต่อผู้เชี่ยวชาญทันที ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วม
วิจัยเป็นความลับ และจะใช้รหัสแทนชื่อของผู้เข้าร่วมวิจัย การนำข้อมูลไปอภิปรายหรือพิมพ์เผยแพร่จะนำเสนอ  
ในภาพรวมของการวิจัยเท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยเข้าใจเรียบร้อยแล้ว และตกลงเข้าร่วมวิจัย ให้ลงชื่อเข้าร่วม        
การวิจัย (Informed consent) แล้วจึงให้กรอกแบบบันทึกข้อมูล  

สำหรับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น (อายุ ≤ 18 ปี) ผู้ช่วยวิจัยจะอธิบายให้สตรีตั้งครรภ์และบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองเพ่ือเข้าร่วมโครงการวิจัยที่คลินิกฝากครรภ์ (Antenatal care clinic) เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยและบิดามารดา
หรือผู้ปกครองได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเข้าใจเรียบร้อยแล้วและตกลงเข้าร่วมวิจัย ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยและบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองลงชื่อเข้าร่วมการวิจัย (Informed consent) แล้วจึงให้กรอกแบบบันทึกข้อมูล 
วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) 
 1.ขออนุญาตดำเนินการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
จังหวัดสุพรรณบุรี และขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
          2.จัดเตรียมแบบบันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วยส่วนข้อมูลพื้นฐาน และแบบวัดความรู้สึกเครียด T-PSS-10 
          3.ผู้ช่วยวิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก ตามลำดับที่แผนกฝากครรภ์ (ANC Clinic) 
หน่วยงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี  
 4.อธิบายให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครที่แผนกฝากครรภ์ (ANC Clinic) ในช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 9.00 น – 12.00 
น.ระหว่างเข้ารอรับการตรวจบริการ โดยอธิบายเกี่ยวกับโครงการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย หากอาสาสมัครเข้าใจ
และยินยอมเข้าร่วมวิจัย ให้อาสาสมัครลงชื่อยินยอมเข้าร่วมวิจัยในแบบยินยอมเข้าร่วมวิจัย (Informed consent)   
 5.ผู้ช่วยวิจัยแจกแบบบันทึกข้อมูลให้อาสาสมัครอ่านและกรอกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลด้วยตนเองหาก      
ไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ จะใช้เวลาประมาณคนละ 20 นาที 
 6.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครทั้งหมดมาบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
ทางสถิต ิ
เครื่องมือวัดตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือวัดตัวแปรโดยใช้แบบเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
แบบบันทึกข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการวิจัย 
ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้สึกเครียด (Perceived Stress Scale-10, PSS-10) ของโคเฮนและคณะพัฒนา16

และแปลเป็นภาษาไทยโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงณหทัย วงศ์ปการันย์ และศาสตราจารย์นายแพทย์ทินกร         
วงศ์ปการันย์ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของฉบับภาษาไทย (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 
0.8517 ลักษณะเครื่องมือประกอบด้วยข้อคำถามเกี่ยวกับ ความรู้สึกและความคิดของผู้ทำแบบทดสอบในรอบ 1 
เดือนที่ผ่านมา มี 10 ข้อ คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) มี 5 อันดับ (0-4) ตามคะแนนความถ่ี       
ของความรู้สึกโดย  

 0 หมายถึง ไม่เลย  
 1 หมายถึง แทบจะไม่มี  
 2 หมายถึง มีบางครั้ง  
 3 หมายถึง ค่อนข้างบ่อย  
 4 หมายถึง บ่อยมาก  
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คะแนนรวมของแบบสอบถามการรับรู้ความเครียดทั้งชุดมีค่าระหว่าง 10 -40 คะแนนแบ่งระดับ
ความเครียดเป็น 3 ระดับตามช่วงคะแนน  

 ช่วงคะแนน 10-20 หมายถึงมีความเครียดระดับต่ำ 
 ช่วงคะแนน 21-31 หมายถึง มีความเครียดระดับปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 32-40 หมายถึง มีความเครียดระดับสูง 

ในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ระดับความเครียดตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับสูง (ช่วงคะแนน  21 - 40) ในการหาปัจจัย   
ที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          1.เก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ อายุ, อาชีพ, สถานะสมรส, ศาสนา, ระดับการศึกษา, อาชีพ
ของสามี, รายได้ต่อเดือนของครอบครัว, ระยะทางห่างจากโรงพยาบาล, ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์, จำนวน
ครั้งของการตั้งครรภ์, ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ครั้งก่อน, โรคประจำตัวก่อนการตั้งครรภ์, ความพร้อมของ
การตั้งครรภ์, การสูบบุหรี่, การดื่มสุรา, การวางแผนการตั้งครรภ์ครั้งนี้, สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่าง
รุนแรง, ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว 
          2.เก็บข้อมูลระดับความรู้สึกเครียดด้วยแบบทดสอบ T-PSS-10 
          3.บันทึกข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์โดยผู้ช่วยวิจัย ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของการ
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล               

1.ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและความชุกของความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ การวิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนตามประเภทของข้อมูล ดังนี้ 
 -  ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง รายได้ จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ จำนวนครั้งที่เคย
คลอดอายุครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก จำนวนครั้งการฝากครรภ์ นำเสนอโดยใช้เป็นค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือค่ามัธยฐาน (median) และพิสัยควอไทล์ (interquartile range) 
ตามความเหมาะสมของข้อมูล 
 -  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ระดับความรู้สึกเครียดในตรีตั้งครรภ์ ระดับความเครียดประเมินตาม  T-PSS-
10 นำเสนอโดยการแจกแจงค่าความถ่ี, อาชีพ, สถานะสมรส, เชื้อชาติ, ศาสนา, ระดับการศึกษา, ภาวะแทรกซ้อน
ของการตั้งครรภ์, เคยมีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ครั้งก่อน, โรคประจำตัวก่อนการตั้งครรภ์, ความพร้อมของ
การตั้งครรภ์, ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว , การสูบบุหรี่, การดื่มสุรา, นำเสนอโดยการแจกแจง
ค่าความถ่ี(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุโลจิสติก (Multiple logistic regression analysis) นำเสนอค่า Odds Ratio (OR)    
และช่วงแห่งความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for 
window version 22.0 โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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dummy  table 
ตารางท่ี 1  แสดงจำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=420)  

ตัวแปร 
ทั้งหมด 
n=420 

เครียด 
n= 

ไม่เครียด 
n= 

p -value 

 mean (S.D.) mean (S.D.) mean (S.D.)  
อายุ (ปี)            
น้ำหนัก (ก.ก.)     
ส่วนสูง (ซ.ม.)     
BMI     
อายุครรภ์ (สัปดาห์)     

a=unpaired t-test; b=Chi square test 
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ตารางท่ี 2  แสดงจำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=420) 
 

ตัวแปร ทั้งหมด n = 420 เครียด n = ไม่เครียด n = p -value 
 n (%) n (%) n (%)  

สถานภาพการสมรส 
     โสด 
     แต่งงาน 
     หย่า/แยก 

    

การศึกษา 
     ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
     ปริญญาตรี 
      สูงกว่าปริญญาตรี 

    

อาชีพ 
     เรียน/ว่างงาน   
     ทำงาน 

    

ศาสนา 
     ศาสนาพุทธ 
     ศาสนาคริสต์ 
     ศาสนาอิสลาม 

    

รายได ้ (บาท)   
     < 10,000  
     10,000 – 20,000 
     >  20,000 

    

จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ 
     1  ครั้ง 
     2  ครั้ง 
     >   2 ครั้ง    

    

สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ 
     ไม่ใช่ 
     ใช ่

    

ดื่มสุราขณะตั้งครรภ์ 
     ไม่ใช่ 
     ใช ่

    

สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
จิตใจ 

การเสียชีวิตของญาติสายตรง 
     มี 
     ไม่มี 
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ตารางท่ี 2  แสดงจำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=420) (ต่อ) 
 

ตัวแปร ทั้งหมด n = 420 เครียด n = ไม่เครียด 
n = 

p -value 

 n (%) n (%) n (%)  
การหย่าร้างหรือแยกทางกับคู่สมรส 
     มี 
     ไม่มี 

    

การลาออกหรือโดนให้ออกจากงานประจำ 
     มี 
     ไม่มี 

    

โดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากสมาชิกใน
ครอบครัว 
     มี 
     ไม่มี 

    

มีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย 
     มี 
     ไม่มี 

    

มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับ
สามี 
     มี 
     ไม่มี 

    

BMI   
      ปกต ิ
      อ้วน 

    

จำนวนครั้งที่เคยคลอด 
     1  ครั้ง 
     2  ครั้ง 
     >   2 ครั้ง 

    

จำนวนครั้งที่เคยแท้ง 
     1  ครั้ง 
     2  ครั้ง 
     >   2 ครั้ง 

    

โรคประจำตัวก่อนตั้งครรภ์ 
     มี 
     ไม่มี 
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ตารางท่ี 2  แสดงจำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=420) (ต่อ) 
 

ตัวแปร ทั้งหมด n = 420 เครียด n = ไม่เครียด n = p -value 
 n (%) n (%) n (%)  

ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ 
     มี 
     ไม่มี 

    

ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน 
     มี 
     ไม่มี 

    

 
ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุโลจิสติก (Multiple logistic regression analysis) 
 

Variables Crude OR 95%CI p -value  Adjusted 
OR 

95%CI p -value 

- การเสียชีวิตของญาติ
สายตรง (บิดา มารดา 
บุตร คู่สมรส หรือพ่ี
น้อง) 

      

- การหย่าร้างหรือแยก
ทางกับคู่สมรส 

      

- การลาออกหรือโดนให้
ออกจากงานประจำ 

      

- โดนทำร้ายร่างกาย
หรือจิตใจจากสมาชิกใน
ครอบครัว 

      

- มีความคิดหรือเคย
พยายามฆ่าตัวตาย 

      

ภาวะแทรกซ้อนของ
การตั้งครรภ์ 

      

ความพร้อมของการ
ตั้งครรภ์ 

      

ความสัมพันธ์กับคนใน
ครอบครัว 

      

ความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิด 
         เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม ไม่มีการทำหัตถการใด ๆ ที่เป็น
อันตรายแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยและทารก จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำ ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมวิจัยน้อยมากและไม่มี
อันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัยแต่อย่างใด 
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ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม  
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามหลักจริยธรรมการวิจัยตามคำประกาศเฮลซิงกิ เนื่องจากรูปแบบ
การศึกษาเป็นการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยมีการลงชื่อยินยอมอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ที่กรอกแบบบันทึกข้อมูลคือผู้เข้าร่วมวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยเก็บข้อมูลเบื้องต้น     
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบบันทึกข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย จะถูกเก็บไว้กับผู้วิจัยเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลผู้เข้าร่วม
วิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับ จึงมีผลกระทบด้านจริยธรรมน้อย และหากทำการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จพร้อมเผยแพร่   
ก็จะมีการทำลายข้อมูลที่เก็บรวมรวมไว้ทั้งหมดโดยการเผาทำลายโดยตัวผู้วิจัยเอง การเผยแพร่ข้อมูลจะทำได้
เฉพาะการสรุปผลการวิจัยเท่านั้น 
ข้อจำกัดของการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ ในโรงพยาบาลเจ้าพ ระยายมราช            
จังหวัดสุพรรณบุรี เท่านั้น ซึ่งอาจมีปัจจัยต่างๆ ทางกายภาพและทางสังคมที่ต่างออกไปจากกลุ่มประชากรอ่ืน ๆ 
และอาจมีผลต่อการนำผลการวิจัยไปใช้เพ่ืออ้างอิงกับกลุ่มประชากรอ่ืนๆ 
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น  
 หากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ก็ไม่สามารถนำไปแปลผลและวิเคราะห์ในงานวิจัยได้ 
ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงความชุกของการรับรู้ความรู้สึกเครียดของกลุ่มตัวอย่าง (n=420) 
 

ระดับความ 
รู้สึกเครียด 

คะแนน
ความรู้สึก

เครียด 

ระยะตั้งครรภ์
ไตรมาส 1 

ระยะตั้งครรภ์ 
ไตรมาส  2 

ระยะตั้งครรภ์ 
ไตรมาส  3 

รวม 

n (%) n (%) n (%) n (%) 
(mean±S.D.) 

ระดับต่ำ 0-20 96 (65.75) 75 (68.80) 95 (57.60) 266 (63.30) 
9.530±5.876 

ระดับปาน
กลาง 

21-30 49 (32.70) 34 (31.20) 67 (40.60) 150 (35.70) 
22.607±2.222 

ระดับสูง 31-40 1 (25.00) 0 3 (1.80) 4 (1.00) 
33.750±0.500 

โดยรวม 
 

146 (34.80) 109 (26.00) 165 (39.30) 420 (100.00) 
14.431±8.144 

จากตารางที่ 1 พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีระดับความเครียดระดับต่ำ 266 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 คะแนนเฉลี่ย     
คือ 9.530 ± 5.876 คะแนน ระดับความเครียดระดับปานกลาง 150 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 คะแนนเฉลี่ย     
คือ 22.607 ± 2.222 คะแนน และระดับความเครียดระดับสูง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 คะแนนเฉลี่ย            
คือ 33.750 ± 0.500 คะแนน ตามลำดับ ความชุกของความรู้สึกเครียดระดับสูงในสตรีตั้งครรภ์ ร้อยละ 1.80     
ในไตรมาส 3 และร้อยละ 25.00 ในไตรมาส 1 ความชุกของความรู้สึกเครียดระดับปานกลางในสตรีตั้งครรภ์       
ร้อยละ 40.60 ในไตรมาส 3 และร้อยละ 32.70 ในไตรมาส 1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี  2 แสดงจำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=420)  

ตัวแปร ทั้งหมด 
n=420 

ไม่เครียด 
n=266 

เครียด 
n=154 p -value 

 n (%) n (%) n (%)  

ปัจจัยส่วนบุคคล     

อาย ุ(ปี)  (mean±S.D.) 27.20 ± 6.38 27.04 ± 6.48 27.47 ± 6.22  

     วัยรุ่น (12-19  ปี) 50 (11.90) 33 (66.00) 17 (34.00) 0.510a 

     วัยผู้ใหญ่ (19 ปีขึ้นไป) 370 (88.10) 233 (62.97) 137 (37.03) 0.677b 

BMI  (mean±S.D.) 25.75 ± 5.84 25.53 ± 6.01 26.13 ± 5.53  

     ปกต ิ 62 (14.80)   46 (74.19) 16 (25.81) 0.311a 

     อ้วน 358 (85.20) 220 (61.45) 138 (38.55) 0.055b 

อายุครรภ์ (สัปดาห์)  (mean±S.D.) 22.55 ± 11.95 22.05 ± 11.77 23.42 ± 12.24  

     ไตรมาสที่ 1 146 (34.80) 96 (65.75) 50 (34.25) 0.257a 

     ไตรมาสที่ 2 109 (26.00) 75 (68.80) 34 (31.20) 0.127b 

     ไตรมาสที่ 3 165 (39.30) 95 (57.60) 70 (42.40)  

- สถานภาพการสมรส         

     โสด 78 (18.60) 50 (64.10) 28 (35.90) 0.452a 

     แต่งงาน 335 (79.80) 210 (62.70) 125 (37.30)  

     หย่า/แยก 7 (1.70) 6 (85.70) 1 (14.30)  

- ระดับการศึกษา     

     ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 328 (78.10) 217 (66.20) 111 (33.80) 0.061a 

     ปริญญาตรี 79 (18.80) 41 (51.90) 38 (48.10)  

      สูงกว่าปริญญาตรี 13 (3.10) 8 (61.50) 5 (38.50)  

- อาชีพ     

     เรียน/ว่างงาน  109 (26.00) 72 (66.10) 37 (33.90) 0.493a 

     ทำงาน 311 (74.00) 194 (62.40) 117 (37.60)  

- ศาสนา     

     ศาสนาพุทธ 419 (99.80) 265 (63.20) 154 (36.80) 0.446a 

     ศาสนาอิสลาม 1 (0.20) 1 (0.40) 0  

p-value  <0.05  a= unpaired t-test ; b=Chi square test 
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ตารางท่ี  2 แสดงจำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=420) (ต่อ) 
ตัวแปร ทั้งหมด 

n=420 
ไม่เครียด 
n=266 

เครียด 
n=154 

p -value 

 n (%) n (%) n (%)  

- อาชีพของสามี     

     เรียน/ว่างงาน  19 (4.50) 15 (78.90) 4 (21.10) 0.148a 

     ทำงาน 401 (95.50) 250 (62.70) 149 (37.30)  

- รายได้ของครอบครัว  (บาท)       

     < 10,000  187 (44.50) 129 (48.50) 58 (31.00) 0.031a** 

     10,000 – 20,000 154 (36.70) 93 (60.40) 61 (39.60)  

     >  20,000 79 (18.80) 44 (16.50) 35 (44.30)  

- ระยะทางห่างจากโรงพยาบาล     
     <  5  กิโลเมตร 335 (79.80) 208 (62.10) 127 (37.90) 0.294a 
     >  5  กิโลเมตร 85 (20.20) 58 (68.20) 27 (31.80)  
- โรคประจำตัว     
     มีโรคประจำตัว 46 (11.00) 18 (39.10) 28 (60.90) 0.713a 
     ไม่มีโรคประจำตัว 374 (89.00) 136 (36.40) 238 (63.60)  
- สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์     
     สูบบุหรี ่ 6 (1.40) 5 (83.30) 1 (16.70) 0.306a 
     ไม่สูบบุหรี่ 414 (98.60) 261 (63.00) 153 (37.00)  
- ดื่มสุราขณะตั้งครรภ์     
     ดื่มสุรา 4 (1.00) 3 (75.00) 1 (25.00) 0.627a 
     ไม่ดื่มสุรา 416 (99.00) 263 (63.20) 153 (36.80)  
- จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์     
     ครรภ์แรก 156 (37.10) 92 (59.00) 64 (41.00) 0.332a 
     ครรภ์ที่ 2 166 (39.50) 111 (66.90) 55 (33.10)  
     ตั้งแต่ครรภ์ที่สองขึ้นไป 98 (23.30) 63 (64.30) 35 (35.70)  

p-value  <0.05  a= unpaired t-test ; b=Chi square test 
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ตารางท่ี  2 แสดงจำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=420) (ต่อ) 

ตัวแปร ทั้งหมด 
n=420 

ไม่เครียด 
n=266 

เครียด 
n=154 

p -value 

 n (%) n (%) n (%)  
- จำนวนครั้งของการคลอด     
     ไม่เคยคลอด 156 (37.10) 92 (59.00) 64 (41.00) 0.710a 
     เคยคลอด  1  ครั้ง 166 (39.50) 111 (66.90) 55 (33.10)  
     เคยคลอด > 1  ครั้ง 98 (23.30) 63 (64.30) 35 (35.70)  
- จำนวนครั้งของการแท้ง     
     ไม่เคยแท้ง 410 (97.60) 261 (63.70) 149 (36.30) 0.170a 
     เคยแท้ง  1  ครั้ง 8 (1.90) 3 (37.50) 5 (62.50)  
     เคยแท้ง > 1  ครั้ง 2 (0.50) 2 (100.00) 0  
ปัจจัยสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
จิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ์ 

    

- การเสียชีวิตของญาติสายตรง (บิดา 
มารดา บุตร คู่สมรส หรือพี่น้อง) 

    

     ไม่มีปัญหา 381 (90.70) 246 (64.60) 135 (35.40) 0.101a 
     มีปัญหา 39 (9.30) 20 (51.30) 19 (48.70)  
- การหย่าร้างหรือแยกทางกับคู่สมรส     
     ไม่มีปัญหา 396 (94.30) 255 (64.40) 141 (35.60) 0.067a 
     มีปัญหา 24 (5.70) 11 (45.80) 13 (54.20)  
- การลาออกหรือโดนให้ออกจากงาน
ประจำ 

    

     ไม่มีปัญหา 392 (93.30) 254 (64.80) 138 (35.20) 0.020a** 
     มีปัญหา 28 (6.70) 12 (42.90) 16 (57.10)  
- โดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจาก
สมาชิกในครอบครัว 

    

     ไม่มีปัญหา 355 (84.50) 208 (58.60) 147 (41.40) 0.000a** 
     มีปัญหา 65 (15.50) 58 (89.20) 7 (10.80)  

p-value  <0.05  a= unpaired t-test ; b=Chi square test 
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ตารางท่ี  2  แสดงจำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=420) (ต่อ) 

ตัวแปร ทั้งหมด 
n=420 

ไม่เครียด 
n=266 

เครียด 
n=154 

p -value 

 n (%) n (%) n (%)  

- มีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย     

     ไม่มีปัญหา 401 (95.50) 249 (62.10) 152 (37.90) 0.016a** 

     มีปัญหา 19 (4.50) 17 (89.50) 2 (10.50)  

ปัจจัยความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว     

- มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจ
กันกับสามีในช่วงที่ผ่านมา 

    

     ไม่มีปัญหา 373 (88.80) 225 (60.30) 148 (39.70) 0.000a** 

     มีปัญหา 47 (11.20) 41 (87.20) 6 (12.80)  

- มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจ
กันกับคนในครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา 

    

     ไม่มีปัญหา 384 (91.40) 249 (64.80) 135 (35.20) 0.036a** 
     มีปัญหา 36 (8.60) 17 (47.20) 19 (52.80)  
ปัจจัยภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์       
- มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้     
     ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 355 (84.50) 200 (60.80) 129 (39.20) 0.040a** 
     มีภาวะแทรกซ้อน 65 (15.50) 66 (72.50) 25 (27.50)  
- มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้ง
ก่อน 

    

     ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 355 (84.50) 217 (61.10) 138 (38.90) 0.011a** 
     มีภาวะแทรกซ้อน 65 (15.50) 49 (75.40) 16 (24.60)  
ปัจจัยความพร้อมของการตั้งครรภ์     
- ความพร้อมของการตั้งครรภ์ 
     มีการเตรียมความพร้อม 
     ไม่มีการเตรียมความพร้อม 

 
194 (46.20) 
226 (53.80) 

 
125 (64.40) 
141 (62.40) 

 
69 (35.60) 
85 (37.60) 

 
0.665a 

p-value  <0.05  a= unpaired t-test ; b=Chi square test 
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 จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาในสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมด 420 คน พบว่า ไม่มีความเครียด 266 คน      
คิดเป็นร้อยละ 63.30 มีความเครียดระดับปานกลางขึ้นไป จำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 และด้านปัจจัย
ส่วนบุคคลพบว่าส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย คือ 27.20 ± 6.38 ปี โดยมีช่วงอายุระหว่าง 14 ถึง 40 ปี เป็นการตั้งครรภ์   
ในวัยผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 88.10 ซึ่งจะพบว่าวัยผู้ใหญ่ อายุมากกว่า 19 ปีขึ้นไปจะมีความรู้สึกเครียด คิดเป็น     
ร้อยละ 37.03 โดยที่ มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 25.75 ± 5.84 โดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายผิดปกติ คิดเป็นร้อยละ 
85.20 และมีอายุครรภ์เฉลี่ย 22.55 ± 11.95 สัปดาห์ อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 39.30 มีความรู้สึก
เครียดตั้งแต่ระดับปานกลางถึงสูง คิดเป็นร้อยละ 42.40 มีสถานภาพการสมรสแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 79.80                
มีการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 78.10 มีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 74.00        
นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.80 สามีมีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 95.50 มีรายได้ของครอบครัว < 10,000 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 44.50 ระยะทางของบ้านห่างจากโรงพยาบาล > 5  กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 79.80 ไม่สูบบุหรี่
ขณะตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 98.60 ไม่ดื่มสุราขณะตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 99.00  ความพร้อมของการตั้งครรภ์  
พบว่า การตั้งครรภ์ครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ คิดเป็นร้อยละ 53.80 เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่สอง คิดเป็น
ร้อยละ 39.50 เคยผ่านการคลอดบุตรมาก่อน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.50 ไม่เคยแท้ง คิดเป็นร้อยละ 97.60 ไม่มี
โรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละ  89.00 ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 87.90 และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน คิดเป็นร้อยละ  93.30 

   นอกจากนี้ยังพบว่ามีสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ์ คือ ส่วนใหญ่   
ไม่มีการเสียชีวิตของญาติสายตรง (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพ่ีน้อง) คิดเป็นร้อยละ 90.70 ไม่มีการหย่าร้าง
หรือแยกทางกับคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 94.30 ไม่มีการลาออกหรือโดนให้ออกจากงานประจำ คิดเป็นร้อยละ 
93.30 ไม่มีการโดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 84.50 ไม่มีความคิดหรือเคย
พยายามฆ่าตัวตาย คิดเป็นร้อยละ 95.50 ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับสามีในช่วงที่ผ่านมา      
คิดเป็น ร้อยละ 88.80 ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา  คิดเป็น    
ร้อยละ 91.40 ปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ การมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ คิดเป็น    
ร้อยละ 90.50 และการมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน คิดเป็นร้อยละ 78.30 ปัจจัยด้านความพร้อม   
ของการตั้งครรภ์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 53.80 

   เมื่อนำตัวแปรด้านต่างๆมาหาความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า ปัจจัย      
ส่วนบุคคล มีเพียงปัจจัยด้านรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของ
หญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรง     
ในชีวิตขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ การเสียชีวิตของญาติสายตรง (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือพ่ีน้อง) และการหย่าร้าง
หรือแยกทางกับคู่สมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ 0.05  สำหรับการลาออกหรือโดนให้ออกจากงานประจำ , การโดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจจากสมาชิก    
ในครอบครัวและมีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ พบว่าการมีภาวะแทรกซ้อนใน
การตั้งครรภ์ครั้งก่อนและครั้งนี้มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ 0.05 ปัจจัยความพร้อมของการตั้งครรภ์พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุโลจิสติกปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ 
 
 Univariable  Analysis Multivariable  Analysis 

 
OR 95% CI p -value AOR 95% CI p -

value 
ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์         
- มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้ง
ก่อน      

      

    ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 1.000 reference  1.000 reference  

    มีภาวะแทรกซ้อน 
0.506 0.262-

0.976 
0.042** 0.479 0.243-

0.944 

0.033** 

- มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้     
    ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

 
1.000 

 
reference 

  
1.000 

 
reference 

 

    มีภาวะแทรกซ้อน 
0.510 0.290-

0.897 
0.019** 0.489 0.202-

0.864 
0.037** 

ปัจจัยความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว         

- มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจ
กันกับสามีในช่วงที่ผ่านมา 

  
 

      

     ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง 1.000 reference  1.000 reference  

     มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง 0.261 0.097-
0.701 

0.008** 0.239 0.088-
0.648 

0.005** 

- มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจ
กันกับคนในครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา 

      

     ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง 1.000 reference  1.000 reference  

     มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง 0.429 0.201-
0.917 

0.029** 0.402 0.185-
0.873 

0.021** 

ปัจจัยสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจ
อย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ ์

        

- มีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย         

     ไม่มีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัว
ตาย 

1.000 reference  1.000 reference  

     มีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย 
0.173 0.035-

0.850 

0.031** 0.167 0.028-
0.823 

0.040** 

p-value <0.05,  -2 Log likelihood = 491.059, Cox & Snell R Square = 0.135 และ Nagelkerke R 
Square = 0. 185 
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จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ Multiple logistic regression analysis เพ่ือพิจารณาว่าเมื่อทำ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละเท่าใด และมีตัวแปร
ใดบ้างที่ส่งผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ปัจจัยความพร้อมของการตั้งครรภ์ไม่มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ พบว่าการมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน
มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Crude OR  
0.506, 95%CI 0.262-0.976, p-value 0.042 แล ะ  Adjusted OR 0.479, 95%CI 0.243-0.944, p -value  
0.033 การมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์อย่างมี
นั ย ส ำ คั ญ ท า งส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ 0.05 โด ย มี ค่ า  Crude OR 0.510, 95%CI 0.290-0.897, p-value 0.019              
และ Adjusted OR 0.489, 95%CI 0.202-0.864, p -value 0.037 ปัจจัยสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจ
อย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ์ คือ การมีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึก
เครียดในสตรีตั้งครรภ์ โดยมีค่า Crude OR 0.173, 95%CI 0.035-0.850, p-value 0.031 และ Adjusted OR 
0.167,  95%CI 0.028-0.823, p -value  0.040 และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ได้แก่ การมี
ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับสามีในช่วงที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรี
ตั้งครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Crude OR  0.261, 95%CI 0.097-0.701, p-value 
0.008 และ Adjusted OR 0.239, 95%CI 0.088-0.648, p -value 0.005 และการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
หรือไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
โดยมีค่า Crude OR 0.429, 95%CI 0.201-0.917,  p-value 0.029 และ Adjusted OR  0.402, 95%CI 0.185-
0.873,  p -value 0.021 

วิจารณ์ 
  อุบัติการณ์และปัจจัยที่ เกี่ยวข้องความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาล             

เจ้าพระยายมราช เป็นการศึกษาแบบวิเคราะห์ไปข้างหน้า จากเหตุไปหาผล (Prospective analytic study)      
เพ่ือศึกษาความชุกของความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับของความรู้สึกเครียดใน
สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการ
ฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 420 คน พบว่า ความชุกของสตรีตั้งครรภ์ที่มี
ความรู้สึกเครียดในระดับสูง ร้อยละ 1.80 ในระยะการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 และร้อยละ 25.00 ในระยะการ
ตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 ความชุกของสตรีตั้งครรภ์ที่มีความรู้สึกเครียดในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.60 ในระยะการ
ตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 และร้อยละ 32.70 ในระยะการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ 
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   เมื่อทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบโลจิสติก พบว่า ปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์  
พบว่าการมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนมีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์              
(Adjusted OR 0.479, 95%CI 0.243-0.944, p -value 0.033) การมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้มี
ความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์  (Adjusted OR 0.489, 95%CI 0.202-0.864, p -value  
0.037) ปัจจัยสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ์ คือ การมีความคิดหรือเคย
พยายามฆ่าตัวตาย มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ (Adjusted OR 0.167, 95%CI 0.028-
0.823, p -value 0.040) และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ได้แก่ การมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
หรือไม่เข้าใจกันกับสามีในช่วงที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ (Adjusted OR 
0.239, 95% CI 0.088-0.648, p -value 0.005) และการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับคนใน
ครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา (Adjusted OR 0.402, 95% CI 0.185-0.873, p -value 0.021) โดยมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

    ผลการวิจัย พบว่าในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่มีความเครียด เมื่อพบว่ามีปัจจัยสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ์เกิดขึ้น คือ การมีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้นจะทำให้
ความรู้สึกไม่เครียด ลดลงร้อยละ 83.30 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ได้แก่ การมีปัญหาทะเลาะ
เบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับสามีในช่วงที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นจะทำให้ความรู้สึกไม่เครียด ลดลงร้อยละ 76.10 และการมี
ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวในช่วงที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นจะทำให้ความรู้สึกไม่เครียด
ลดลงร้อยละ 59.80 ปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ คือ การมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน
เพ่ิมขึ้นจะทำให้ความรู้สึกไม่เครียด ลดลงร้อยละ 52.10 และการมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งนี้เพ่ิมขึ้นจะ
ทำให้ความรู้สึกไม่เครียด ลดลงร้อยละ 51.10 ตามลำดับ ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Maryam Kashanian และคณะ12 ที่พบว่ามีความรู้สึกเครียดของสตรีตั้งครรภ์ในกลุ่มที่คู่สมรสใช้ถ้อยคำที่รุนแรง
และใช้ความรุนแรง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ Anwar E. Ahmed และคณะ10     
ที่พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดในเรื่องภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ คือ การเป็นเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ และขาดการสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ    
สอดคล้องกับการศึกษาของ Ying Lau และคณะ13 ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ 
สภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจที่ไม่ดีขณะตั้งครรภ์ มีความสัมพันธ์กับระดับคะแนน  PSS สูงอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิ ติ ร วม ทั้ งก ารศึ ก ษ าขอ ง  Wassapol Thongsomboon, Kasemsis Kaewkiattikun แ ล ะ  Nitchawan 
Kerdcharoen 18  ที่พบว่ามีความรู้สึกเครียดของสตรีตั้งครรภ์ในกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับคู่สมรสและขัดแย้งกับ
สมาชิกในครอบครัวสูงเป็น 3 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีความขัดแย้งดังกล่าว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
เช่นเดียวกัน   
 ดังนั้นในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ นอกเหนือจากการดูแลทางด้านร่างกายแล้ว ยั งมีความจำเป็นต้องดูแล
ทางด้านจิตใจด้วย เพ่ือให้สตรีตั้งครรภ์ลดความรู้สึกเครียดและลดผลกระทบอันเกิดจากความรู้สึกเครียด           
การค้นหาสาเหตุการเกิดความรู้สึกเครียด เมื่อรู้สาเหตุของความรู้สึกเครียดเกิดจากปัญหาใดแล้วจึงร่วมวางแผนกับ
สตรีตั้งครรภ์ในการพยายามแก้ปัญหานั้นให้ได้โดยเร็ว เพราะความรู้สึกเครียดถ้าเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ       
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และพฤติกรรมต่างๆตลอดระยะการตั้งครรภ์และส่งผลรวมถึงทารกในครรภ์และนำไปสู่
ภาวะแทรกซ้อนได ้
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ผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณ 
            สตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวนทั้งหมด 420 คน 
พบว่า ความชุกของสตรีตั้งครรภ์ที่มีความรู้สึกเครียดในระดับสูง ร้อยละ 1.80 ในระยะการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3  
และร้อยละ 25.00 ในระยะการตั้งครรภ์ ไตรมาสที่ 1 ความชุกของสตรีตั้งครรภ์ที่มีความรู้สึกเครียดในระดับ      
ปานกลาง ร้อยละ 40.60 ในระยะการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 และร้อยละ 32.70 ในระยะการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1  
และความรู้สึกเครียดของสตรีตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ได้แก่ การมีปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวในช่วงที่ผ่านมา และการมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่
เข้าใจกันกับสามีในช่วงที่ผ่านมาและปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตขณะตั้งครรภ์ 
ได้แก่  การมีความคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย รวมทั้งปัจจัยด้านภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ พบว่าการมี
ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ครั้งก่อนและภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ พบว่าการมีภาวะแทรกซ้อนในการ
ตั้งครรภ์ครั้งนี้มีความสัมพันธ์กันกับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ 
ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ 
            1. ผลจากการศึกษาทำให้ทราบความชุกของความรู้สึกเครียดของสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน     
ในการประเมินความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์เพ่ือการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์  
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชต่อไป   
  2. ผลจากการศึกษาสามารถนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดูแลสตรีตั้ งครรภ์ที่ตรวจพบระดับความรู้สึก
เครียด หากพบว่ามีระดับความเครียดสูงสามารถให้คำแนะนำ หรือส่งต่อเพ่ือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง      
และดูแลด้านจิตบำบัดต่อไป 
8. การนำไปใช้ประโยชน์    
ประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมวิจัย เนื่องจากเป็นการประเมินในสตรีตั้งครรภ์เกี่ยวกับความรู้สึกเครียด จะทำ
ให้สามารถตรวจพบระดับความรู้สึกเครียด หากระดับความเครียดสูงสามารถให้คำแนะนำ หรือส่งต่อเพ่ือพบแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และดูแลด้านจิตบำบัดต่อไป 
 2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของ 
ความรู้สึกเครียดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ ทำให้ทราบถึงความชุกของ
ความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการค้นหา
ภาวะความเครียดของมารดาขณะตั้งครรภ์ มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงการให้คำแนะนำ กระตุ้น และส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจถึงผลกระทบของการมีภาวะเครียดในขณะ
ตั้งครรภ์ ส่งผลทำให้สามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
          3. ประโยชน์ต่อสถาบัน ชุมชน สังคม และประเทศ   งานวิจัยนี้จะทำให้ทราบถึงความชุกและปัจจัย      
ที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งสถาบันสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับสถาบันอ่ืน 
รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนๆ ได้ทราบถึงปัญหาและวางแผนป้องกันและแก้ไขความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ รวมทั้ง
ปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์กับความรู้สึกเครียด และส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา     
ที่สัมพันธ์กับการเกิดความรู้สึกเครียด เพ่ือช่วยดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ และลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ที่อาจ
เกิดข้ึนได ้
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9. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

          การวิจัยครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่มตัวอย่างสตรีตั้งครรภ์ แต่การนำข้อมูลไปสู่การดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความรู้สึกเครียด ยังพบว่ามีอุปสรรคอยู่มาก เนื่องจากกระบวนการดูแลสตรีตั้งครรภ์ การวางแผน
ป้องกันและแก้ไขความรู้สึกเครียดในสตรีตั้งครรภ์ต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย     
จากภาระงานที่มาก ทำให้ไม่เอ้ือต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงไม่มีข้อมูลความรู้สึกเครียดที่เกิดขึ้นจากสมาชิกครอบครัว  
เพ่ือหาปัจจัยสาเหตุการเกิดความเครียดได้มากขึ้น และเป็นประโยชน์ในการรักษาได้ถูกวิธี ไม่ให้ความรู้สึกเครียด
เรื้อรังจนเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งอาจจะส่งผลถึงการฆ่าตัวตายได้ 
10. ข้อเสนอแนะ 
1.  สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 

1.1 ควรมีการวางแผนในการตั้งครรภ์ โดยการตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่เหมาะสม เพ่ือให้ร่างกายมีความ
สมบูรณ์และด้านจิตใจมีความพร้อมในการตั้งครรภ์ 
 1.2 ควรดูแลและรักษาสภาวะสุขภาพจิตของตนเองให้ดี  หากมีอาการของความเครียด (ความวิตกกังวล  
กลัวนอนไม่หลับ ฯลฯ) ควรรีบหาทางแก้ไข/หาวิธีการผ่อนคลายความเครียดนั้นหรือขอคำปรึกษา/ความช่วยเหลือ
จากบคุลากรทางการแพทย์ 
 1.3  เมื่อทราบว่าเริ่มตั้งครรภ์ ควรมาฝากครรภ์ทันที ซึ่งสตรีตั้งครรภ์จะได้รับคำแนะนำและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์และหากพบความผิดปกติของมารดาหรือทารกในครรภ์จะได้รับการแก้ไขแต่เริ่มแรกเพ่ือหลีกเลี่ยง     
ความพิการ/การเกิดโรคทางกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียดด้วย 
2. สำหรับบุคคลในครอบครัว 
 2.1 สามีควรให้ความสำคัญของการตั้งครรภ์ โดยให้ความรัก เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือและให้การสนับสนุน
ในการตั้งครรภ์ เห็นอกเห็นใจสตรีตั้งครรภ์ 
          2.2 ญาติควรให้ความเข้าใจและเห็นใจสตรีตั้งครรภ์โดยยินดีที่จะรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ให้การ
ช่วยเหลือทำให้สตรีตั้งครรภ์ลดความเครียดลงได้ 
3. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
 3.1 ควรตรวจสอบอายุที่เหมาะสมสำหรับตั้งครรภ์  หากพบว่าอายุของสตรีตั้งครรภ์น้อยหรือมาก ควรให้
ความสนใจด้านความเครียดให้มากขึ้น 
 3.2 ควรให้ความรู้เรื่องความเครียดกับการตั้งครรภ์ถึงความเครียดที่ส่งผลต่อมารดาและทารก อาการของ
ความเครียด วิธีการลดหรือผ่อนคลายความเคลียด และควรมีการวัดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ฝากครรภ์ และค้นหาสาเหตุของความเครียดพร้อมทั้งให้การดูแลรักษา ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการตั้งครรภ์ 
ตลอดจนให้คำปรึกษารายบุคคล/การให้คำปรึกษาครอบครัวในรายที่พบว่ามีปัญหาความเครียดนั้นเพ่ือป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตของมารดาและทารก 
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