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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจั ยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยแบบ
ประยุกต์ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อค้นหา
ปัจจัยที่ส่งผลให้ทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 
กรัม  เขตพื้นที่อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ    ปี 
พ.ศ. 2551  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่        1 ตุลาคม 2550 
ถึง 30 มิถุนายน 2551  ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอด
ในโรงพยาบาลค าม่วง และมีที่อยู่อาศัยจริงในเขต
อ าเภอค าม่วง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะ
เจาะจง จ านวน  82  ราย   ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม   มี
อายุอยู่ในช่วง 18 – 25 ปี ร้อยละ 47.4  ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ท านา) ร้อยละ 73.7  
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 57.9 
รายได้ของครอบครัวต่ ากว่า  5,000  บาทต่อเดือนร้อย
ละ 89.5  พบการเกิดในครรภ์แรกร้อยละ 13.1 มารดา
มีอายุเมื่อตั้งครรภ์ครั้งแรก น้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 
52.6 และน้ าหนักขณะตั้งครรภ์จนถึงคลอดบุตรเพิ่ม
ขึ้นอยู่ในช่วง  5 - 10 กิโลกรัม ร้อยละ 63.2  ส่วนโรค
ประจ าตัว เช่น โรคโลหิตจาง ไม่พบว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อน้ าหนักของทารกแรกเกิดเนื่องจาก มีเพียง  
3 รายเท่านั้นจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

30.0 ในส่วนของการศึกษาเรื่องความวิตกกังวลของ
มารดา พบว่า ไม่มีความวิตกกังวลร้อยละ 42.1 มี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของทารกในครรภ์ 
ร้อยละ 31.6  และด้านภาวะโภชนาการของมารดา
ระหว่างการตั้งครรภ์ พบว่า รับประทานอาหารตาม
สภาพที่หาได้โดยไม่เลือกชนิดของอาหาร ร้อยละ 
57.9  ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ร้อยละ 42.1  

จากผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกิดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ส่วนใหญ่พบ
ในหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี  และเป็นการ
ตั้งครรภ์ครั้งแรก  มีระดับการศึกษาต่ า  สถานภาพ
ทางสังคมของครอบครัวโดยเฉพาะรายได้ค่อนข้าง
น้อย ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องใช้
แรงงาน   
 ดังนั้นหน่วยงานด้านสาธารณสุข จึงควรให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากในการดูแลหญิงที่อายุน้อย
กว่า 20 ปี และตั้งครรภ์ครั้งแรก โดยเริ่มตั้งแต่การ
เตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์  ระหว่างตั้งครรภ์
จนกระทั่งคลอด ตลอดจนการดูแลสนับสนุนให้หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับอาหารเสริม เช่น นม อย่างพอเพียง 
เพื่อลดอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม 
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 



Abstract 
This is quantity and quality applied 

research. To study the factors which affect to 
newborn baby’s weight less than 2,500 g. at 
Amphur Khummaung, Kalasin in 2008.  By 
purposive sampling of pregnant women who 
delivery in Khummaung Hospital and especially 
live in Amphur Khummaung from October 1, 2007 
to June 30, 2008. Analysis result of the mother who 
have baby’s weight less than 2,500 g. as follow; 
 47.4% Age range of mother is 18-25 
years, 73.7% most of occupation is agriculture 
(farmer), 57.9% Education level is primary school, 
89.5% Total income less than 5,000 Baht/month, 
13.1% Birth rate of the  first belly, 52.6% Mother’s 
age less than 20 years and 63.2% Increasing rate of  
weight during pregnant estimate 5-10 kg, 30% 
Mother have personal disease such as Pernicious 
Anemia but it is not the main for Khummaung area. 
 In case, anxiety of mother shown as, 
42.1% Mother do not to be anxious for pregnancy, 

31.6% To be anxious with baby’s health. In case, 
nutrition of mother shown as; 57.9% Eat the 
favorite foods or do not strict for the kind of foods, 
42.1% Completely get the nutrient (5 group of 
nutrient). 
 From the research, Risk factor to affect 
with the newborn weight less than 2,500 g. most is 
the age of mother less than 20 years and first time 
pregnancy. And another factors are education level 
and socially family especially low income and hard 
work as labour. 

So, for the best direction of reduce this 
matter as mention above in the future of the area. 
The Public Health Office should have more take 
care of women’s age less than 20 years and they’re 
first pregnant by to suggest them to be on the alert 
before pregnant, during pregnancy until delivery 
and action to support for they’re get the enough of 
sub- nutrition such as milk.   

 
  บทน้า 

 
 ปั จ จุ บั นกระทรวงสาธ ารณสุขได้
ก าหนดให้มีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
ส าหรับประชาชนชาวไทย ตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติฉบับที่  10 (  พ.ศ.2550 -2554 )  โดยมี
องค์ประกอบด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวน า จะ
เห็นได้จากนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพที่ว่า “30 
บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค”  โดยมุ่งเน้นการดูแล
สุขภาพในเชิงส่งเสริมและป้องกันโรค น าการ
ซ่อมแซมสุขภาพ   ซ่ึงได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการ
แล้วว่า  มีอรรถประโยชน์และประสิทธิผลคุ้มค่า  คือ
ส่งผลให้ประชาชนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น และ
ลดอัตราการป่วยและการไร้ความสามารถได้เป็น

อย่างดี  19 จากแนวทางดังกล่าวได้มีการก าหนด
ตัวช้ีวัดที่บ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีของประชาชนตั้งแรก
เกิด โดยเฉพาะเป้าหมายของทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยไว้ไม่เกินร้อยละ 7 เนื่องจากทารกกลุ่มนี้เป็น
ประชากรกลุ่มเ ส่ียงที่มีโอกาสเจ็บป่วยและตาย
มากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ โดยพบว่าทารกน้ าหนัก
ตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม มีอัตราตายในระยะแรกเกิด
มากกว่าทารกที่ มีน้ าหนักปกติถึ ง  40 เท่ า  
ขณะเดียวกันอัตราการตายของทารกอายุต่ ากว่า 28 
วัน พบว่า 2 ใน 3 ของทารกที่ตาย  เป็นทารกที่คลอด
น้ าหนักตัวน้อย และโอกาสที่ทารกน้ าหนักตัวน้อย
จะเสียชีวิตภายใน 1 ปี สูงเป็น 5 เท่า ของทารก



น้ าหนักตัวปกติ  ยังพบความผิดปกติทางสมองและ
พัฒนาการของทารกน้ าหนักตัวน้อยสูงกว่าทารก
น้ าหนักตัวปกติประมาณ 3 เท่า นั่นคือ ทารกแรกเกิด
น้ าหนักยิ่งน้อย อัตราตายยิ่งสูง และโอกาสที่สมอง
จะพิการหรือผิดปกติสูงขึ้นเช่นกัน  ดังนั้นน้ าหนัก
ของทารก เ มื่ อแ รก เ กิ ด จึ งถื อ เป็ นตั ว ช้ี วั ดที่ มี
ประสิทธิภาพของมารดาต่อการดูแลทารกในครรภ์ 10 

จ ากข้ อมู ลสถิ ติ ส า ธ า รณ สุขจั งห วั ด
กาฬสินธ์ุประจ าปีงบประมาณ 2549-2550 ปัญหา
ด้านอนามัยแม่และเด็ก ยังพบว่าเป็น 1 ใน 6 โรคและ
ภัยด้านสุขภาพที่ส าคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่อ าเภอค า
ม่วง ปัญหาด้านอนามัยแม่และเด็กยังเป็นปัญหาที่ที่
ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

จากการศึกษาข้อมูลที่ เป็นตัวช้ี วัดงาน
อนามัยแม่และเด็ก  ตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ คือ อัตรา
ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกิน
ร้อยละ 7 หรือลดลงจากฐานข้อมูลเดิมร้อยละ 0.5 ต่อ
ปี พบว่า ปี 2548 , 2549 และ 2550 โรงพยาบาลค า
ม่วงมีข้อมูลอัตราทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 
2,500 กรัม  คิดเป็นร้อยละ 7.63 ,  6.25 ,  7.30  
ตามล าดับ  อัตราตายปริก าเนิด คิดเป็นร้อยละ 7.20 , 
3.19 , 2.0  ตามล าดับ ซ่ึงตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ คือ 
อัตราทารกตายปริก าเนิด ไม่เกิน 10 ต่อการเกิด 1,000   
และพบข้อมูลการคลอดก่อนก าหนด คิดเป็นร้อยละ 

3.49 , 2.72 , 3.05  ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีข้อมูล
คุณภาพการมารับบริการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ง
คุณภาพตามเกณฑ์ เป้าหมายก าหนดไว้ ต้องมากกว่า
ร้อยละ 90 แต่พบเพียงร้อยละ 85.3 , 84.3 และ 87.3 
ตามล าดับ และยังพบว่าข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์ฝาก
ครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ตั้งแต่ปี 2548 , 2549 
และ 2550 มีเพียงร้อยละ 32.7 , 40.2 และ 48.0     แต่
จากตัวช้ีวัดคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กก าหนดไว้
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ข้อมูลดังกล่าว   บ่งบอก
ถึงความตระหนักในการมีส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์
ในการดูแลสุขภาพตนเองและทารกในครรภ์ หรือ
อาจจะช้ีให้เห็นถึงคุณภาพในการดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ของเจ้าหน้าที่ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 

จากข้อมูลดังกล่าวทีมผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาว่า มีเหตุปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบให้งาน
ด้านอนามัยแม่และเด็กในเขตพื้นที่อ าเภอค าม่วง ไม่
ประสบความส าเร็จตามมาตรฐานตัวช้ีวัด และยังคง
เป็นปัญหาที่ส าคัญอันดับ 2 ของพื้นที่  ซ่ึงปัญหา
ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลกระทบ
ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้มากมาย ทั้งในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นทั้งระดับ
ครัวเรือนและในภาพรวมของระดับประเทศ 

วิธีการศึกษา 
รูปแบบการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์       
( เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ) เพื่อการศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลให้ทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม 
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี 2551   

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาล
ค าม่วง  ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. 2550  ถึง         
30 มิ.ย. 2551 และมีที่อยู่อาศัยจรงิอยู่ในพื้นที่

รับผิดชอบของอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน  216  ราย 
 
 

  
 
 
 



เกณฑ์น้าเข้า คือ 
 1. เป็นหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มาคลอดที่
โรงพยาบาลค าม่วงในช่วงเวลา 1 ต.ค.50– 30 
มิ.ย.51 
 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่อ าเภอค าม่วง  
 3. ยินยอมให้ข้อมูลในการวิจัย 

เกณฑ์คัดออก คือ 
 1. หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาล

ค าม่วงในช่วงเวลา 1 ต.ค.50– 30 มิ.ย.51 แต่ไม่ได้มี
ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่อ าเภอค าม่วง  

 2. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่อ าเภอค าม่วง แต่
ปัจจุบันไม่อยู่ในพื้นที่แล้ว 
 3.ไม่ยินยอมให้ข้อมูลในการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอด
ที่โรงพยาบาลค าม่วง  ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่  1 
ตุลาคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2551 และมีที่อยู่อาศัย
จริงอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจ าเพาะ
เจาะจง  จ านวน  82  ราย 

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น  คือ ข้อมูลคุณลักษณะส่วน

บุคคล เช่น อายุ ค่าดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา 
ภาวะเศรษฐกิจ โรคประจ าตัว  พฤติกรรมสุขภาพ  
ภาวะสุขภาพจิต 
 ตัวแปรตาม คือ น้ าหนักเด็กแรกเกิด 
การสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเนื้อวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดขอบเขต โครงสร้างเนื้อหาของ
แบบสัมภาษณ์ ให้ครอบคลุมและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 3. สร้างแบบสัมภาษณ์ และข้อค าถามที่เช่ือ
ว่าเป็นปัจจัยจะส่งผลกระทบให้มารดาตั้งครรภ์คลอด
ทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม 

 4. ส่งเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นให้ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง   ความ
ชัดเจน  ความครอบคลุม และความตรงในเนื้อหา
ของการวิจัย เพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไข ก่อนการ
น าไปใช้ 

 5. น าเครื่องมือที่ได้ไปใช้ในการลงเก็บ
ข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบ
สัมภาษณ์ที่คณะทีมวิจัยสร้างขึ้นเองซ่ึงมีทั้งหมด 3 
ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1   ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล มี
ทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ค่า
ดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา ภาวะเศรษฐกิจ โรค
ประจ าตัว  พฤติกรรมสุขภาพ  ภาวะสุขภาพจิต  เป็น
แบบลักษณะเลือกค าตอบ 
 ส่วนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผล
ต่อน้ าหนักทารกแรกเกิด มีทั้งหมด 8 ข้อ เป็นแบบ
ประเมินหาปัจจยัที่อาจส่งผลต่อการเกิดทารกแรกเกิด
น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ซ่ึงประกอบไปด้วยภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิด  ลักษณะค าถามให้เลือกค าตอบ และ
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ส่วนที่ 3   สัมภาษณ์สาเหตุและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า2,500 
กรัม   จ านวน  4  ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบขอ
ความคิดเห็นสัมภาษณ์  ผู้วิจัยท าหน้าที่ในการจด
บันทึกข้อมูล 

การทดสอบเครื่องมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  หา
คุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความตรงของ
เนื้อหา (Content validity)  จากผู้เช่ียวชาญทางด้าน
สาธารณสุข จ านวน 4 ท่าน หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิได้
ตรวจสอบความตรงเนื้อหา ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อ
ค าถามให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาตาม
ค าแนะน า ก่อนการน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง 

 



วิธีการด้าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย 

 1. ระยะเตรียมการ (Pre-research Phase) 

 - ประชุมทีมงานผู้ร่วมด าเนินการวิจัย
ค้นหาปัญหาส าคัญในพื้นที่ เพื่อเลือกหัวข้อท าการ
วิจัย 

 - ส่งหัวข้องานวิจัยปรึกษาอาจารย์ เพื่อ
ขอค าแนะน าและความถูกต้องเหมาะสมในการ
ท างานวิจัย 

 - น าเสนอหัวข้องานวิจัยที่เลือกท าวิจัย
ต่อประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ าเภอ อ าเภอค าม่วง และอ าเภอสามชัย เพื่อ
ช้ีแจงรายละเอียด เนื้อหา งบประมาณ และระยะเวลา
ของการวิจัย 

 - ท าค าส่ังแต่งตั้งทีมงานผู้วิจัย 

 2. ระยะด้าเนินการวิจัย (Research Phase) 

 - เลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการ
วิจัย คือ หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดในโรงพยาบาลค าม่วง 
ตั้งแต่ช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2551 

 - การจัดเตรียมข้อมูลประชากรที่ต้องการ
ศึกษาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล และจัดแยก
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า คัดออก 

 - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานอนามัยแม่และเด็กในอ าเภอค าม่วง กลุ่มหญิง
หลังคลอด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

 - ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 - สรุปผลการวิจัยเพื่อน าข้อมูลที่ไดไ้ปใช ้

ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ
งานอนามัยแม่และเด็กในอ าเภอค าม่วง กลุ่มหญิง
หลังคลอด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น 
 3. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
เครื่องมือในแบบสัมภาษณ์หลังการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกวัน ก่อนออกจากพื้นที่ในการเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
สถิติที่ใช้  จ านวน ร้อยละ และChi-Square Tests   
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการศึกษา 
ส่วนท่ี 1   ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 1    จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ  อาชีพ  การศึกษา  และรายได้ 

          ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
(n = 82) 

ทารกน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม   
(19 ราย) 

ทารกน้้าหนักปกต ิ
(63 ราย) 

จ้านวน  ร้อยละ จ้านวน  ร้อยละ 

อายุ (ปี) 
         ต่ ากว่า 18 ป ี
         18 – 25 ปี 
         26 – 30 ป ี
         31 – 35 ป ี
         36 – 40 ป ี
         มากกว่า  40 ปี ขึ้นไป 
อาชีพ 
        เกษตรกรรม(ท านา) 
        แม่บ้าน 
       รับจ้าง 
       ครูศูนย ์
       รับราชการ 
       ค้าขาย 
ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา 
        มัธยมศึกษา 
        อนุปริญญา 
        ปริญญาตรี 
        ไม่ได้เรียน 
รายได้ครอบครัวตอ่เดือน 
         ต่ ากว่า 5,000 บาท 
         มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท   
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26 
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49 
14   

 
  1.6 
41.3 
33.3 
17.5 
  4.8 
  1.6 

 
79.4 
  6.3 
  9.5 
  3.2 
  1.6 
  0.0 

 
38.1 
41.3 
11.1 
  6.3 
  3.2 

 
77.8 
22.2   

 
จากตารางที่  1   กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ

ในช่วง  18 – 25 ปี คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 
กรัม พบร้อยละ 47.4 และคลอดทารกน้ าหนักปกติ 
พบร้อยละ 41.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม                
(ท านา) พบในกลุ่มตัวอย่างที่คลอดทารกน้ าหนักต่ า
กว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 73.7 และคลอดทารกน้ าหนัก
ปกติ ร้อยละ 79.4  ส่วนระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ที่คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ส่วนใหญ่

การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 57.9 และ
ไม่พบในกลุ่มที่จบปริญญาตรี ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่
คลอดทารกน้ าหนักปกติพบมากในระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 41.3 และจบ ปริญญาตรีร้อยละ 6.3 รายได้
ครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 
บาท พบในกลุ่มตัวอย่างที่คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 
2,500 กรัม ร้อยละ 89.5  และกลุ่มตัวอย่างที่คลอด
ทารกน้ าหนักปกติ ร้อยละ 77.8  



ตารางท่ี  2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามค่าดัชนมีวลกาย (ค่า BMI) 

          ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
(n = 82) 

ทารกน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม                
(19 ราย) 

ทารกน้้าหนักปกต ิ
(63 ราย) 

จ้านวน  ร้อยละ จ้านวน  ร้อยละ 
   น้อยกว่า 18.5 กิโลกรัม/เมตร2     
   18.5 – 24.9 กิโลกรัม/เมตร2     
 

    2 
  17 

10.5 
89.5 

14 
49 

22.2 
77.8 

จากตารางที่  2     พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่
คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม มีค่าดัชนีมวล

การระหว่าง 18.5 – 24.9กิโลกรัม/เมตร2  ร้อยละ 89.5 
และกลุม่ที่คลอดทารกน้ าหนักปกต ิพบร้อยละ 77.8 

 
ตารางท่ี   3  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุของการตั้งครรภ์ครั้งแรก 

          อายุเมื่อตั้งครรภ์ครั้งแรก 
(n = 82) 

ทารกน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม                
(19 ราย) 

ทารกน้้าหนักปกต ิ
(63 ราย) 

จ้านวน  ร้อยละ จ้านวน  ร้อยละ 
   น้อยกว่า 20 ปี     
   มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ป ี    
 

10 
9 

52.6 
47.4 

34 
29 

54.0 
46.0 

 
จากตารางที่  3     พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่

คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม มีอายุเมื่อ
ตั้งครรภ์ครั้งแรก น้อยกว่า 20 ปี  ร้อยละ 52.6        

และกลุ่มตัวอย่างที่คลอดทารกน้ าหนักปกติ พบ   
ร้อยละ 54.0 

 
ตารางท่ี 4     จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการตั้งครรภ์ที่ทารกแรกคลอดน้ าหนัก 
                      ต่ ากว่า  2,500 กรัม  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ครรภ์ที่คลอด 
จ้านวน 
(n = 82) 

ร้อยละ 

ครรภ์แรก 
ครรภ์ที่ 2 
ครรภ์ที่ 3 

           ไม่เคยคลอดลูกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม 

11 
 6 
 4 
63 

13.1 
  7.1 
  4.8 
75.0 

 
จากตารางที่  4   กลุ่มตัวอย่างที่คลอดทารก

แรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม พบในครรภ์แรก 
ร้อยละ 13.1 รองลงมาครรภ์ที่ 2 ร้อยละ 7.1

  



ตารางท่ี  5    จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุครรภ์เมื่อคลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 
                        2,500 กรัม  
 

อายุครรภ์เมื่อคลอด 
จ้านวน 
(n = 82) 

ร้อยละ 

28 – 31 สัปดาห์ 
32 -  35 สัปดาห ์
36 – 40 สัปดาห์ 

มากกว่า 40 สัปดาห ์
ไม่เคยคลอดลูกที่น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม 

 

3 
4 
11 
1 
63 

3.7 
4.9 

13.4 
1.2 

76.8 

 
จากตารางที่   5   กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.4  

คลอดทารกเมื่อ อายุครรภ์ 36 – 40 สัปดาห์  
 รองลงมาอายุครรภ์ 32 – 35 สัปดาห์ ร้อยละ 4.9 

 

ส่วนท่ี 2    ข้อมูลปัจจัยท่ีอาจส่งผลต่อน้้าหนักทารกแรกเกิด  

ตารางท่ี  6    จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างมีโรคประจ าตัวระหว่างตั้งครรภ์ 
 

โรคประจ้าตัวระหว่างตั้งครรภ ์
จ้านวน 
(n = 82) 

ร้อยละ 

           ไม่ม ี
            มี   (ระบุโรคประจ าตัว) 

- โรคโลหิตจาง 
- ธาลัสซีเมีย 
- ความดันโลหิตสูง 
- คอพอกเปน็พิษ 
- คอพอก 
- โรคจติ 

72 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

87.8 
12.2 
30.0 
20.0 
20.0 
10.0 
10.0 
10.0 

        
 จากตารางที่   6  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 87.8 และมีโรค
ประจ าตัวร้อยละ 12.2  พบโรคประจ าตัว โรคโลหิต

จาง ร้อยละ 30.0 รองลงมา โรคธาลัสซีเมีย และ 
คว ามดัน โลหิ ต สู ง ร้ อ ยละ  20.0 เ ท่ า กั น

 
 
 
 



ตารางท่ี   7   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามน้ าหนักขณะตั้งครรภ์จนถึงคลอดเพิ่มขึ้น  

น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น 
(n = 82) 

ทารกน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม 
(19 ราย) 

ทารกน้้าหนักปกต ิ
(63  ราย) 

จ้านวน  ร้อยละ จ้านวน  ร้อยละ 
          4  กิโลกรัม 
          5 – 10 กิโลกรัม 
         11 – 19 กิโลกรัม 
         20  กิโลกรัม 
         มากกว่า 20  กิโลกรัม 

  2 
12 
  5 
  0 
  0 

10.5 
63.2 
26.3 
  0.0 
  0.0 

  1 
31 
26 
  3 
  2 

  1.6 
49.2 
41.3 
  4.8 
  3.2 

 
 จากตารางที่  7   พบว่า   กลุ่มตัวอย่างที่
คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม มีน้ าหนัก 
ขณะตั้งครรภ์จนถงึคลอดเพิ่มขึน้ อยู่ในช่วง                 

5 - 10 กิโลกรัม ร้อยละ 63.2  รองลงมาเพิ่มขึ้น         
11 – 19 กิโลกรัมร้อยละ 26.3 

 
ตารางท่ี   8   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างระหว่างตั้งครรภ์จ าแนกตามปัญหาความวิตกกังวล 
                     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความวิตกกังวล 
 

ทารกน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม ทารกน้้าหนักปกต ิ

จ้านวน  ร้อยละ จ้านวน  ร้อยละ 
           ค่าใช้จ่ายในการตั้งครรภ์และการคลอด 
           ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
           สุขภาพของทารกในครรภ์ 
           การท างาน 
           การคลอดบุตรยาก 
          ไม่มีความวิตกกังวล 

2 
3 
6 
0 
0 
8 

10.5 
15.8 
31.6 
  0.0 
  0.0 
42.1 

12 
  7 
26 
  1 
  1 
26 

16.4 
  9.6 
35.6 
  1.4 
  1.4 
35.6 

  
 จากตารางที่  8   พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่
มารดาคลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ไม่มี
ความวิตกกังวลร้อยละ 42.1 รองลงมา มีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของทารกในครรภ์ร้อยละ 31.6 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คลอดทารกน้ าหนักปกติ พบว่า 
ไม่มีความวิตกกังวล และกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของ
ทารกในครรภ์ ร้อยละ 35.6 เท่ากัน

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี   9   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเลือกรับประทานอาหารของ 
                      หญิงตั้งครรภ์  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การเลือกรบัประทานอาหาร 
 

ทารกน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม ทารกน้้าหนักปกต ิ

จ้านวน  ร้อยละ จ้านวน  ร้อยละ 
        - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู ่
        - รับประทานอาหารตามสภาพที่หาได้ และไม่เลือก 
          ชนิดอาหาร 

  8 
11 

42.1 
57.9 

8 
55 

12.7 
87.3 

  
 จากตารางที่  9   พบว่า มารดาที่คลอดทารก
น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม รับประทานอาหารตาม
สภาพที่หาได้ และไม่เลือกชนิดอาหาร ร้อยละ 57.9  

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คลอดทารกน้ าหนักปกติ พบว่า 
ส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามสภาพที่หาได้          
และไม่เลือกชนิดอาหาร ร้อยละ 87.3 น้ าหนัก

 
 
ตารางท่ี   10   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประวัติการตั้งครรภ์ผิดปกติ          
                         (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

                     ประวัติการตั้งครรภผิ์ดปกติ 
ทารกน้้าหนักต่้ากว่า 

2,500  กรัม  
ทารกน้้าหนักปกต ิ

จ้านวน  ร้อยละ จ้านวน  ร้อยละ 
             เคยคลอดทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม 
             เคยแท้ง 
             เคยคลอดก่อนก าหนด  
             ครรภ์แฝด 
             ครรภ์เป็นพิษ 
             ทารกตายตอนคลอดคิดไหล่ 
             ไม่เคยมีประวัติการตั้งครรภ์และการคลอดผิดปกต ิ

12 
  5 
  4 
  1 
  1 
  0 
  5 

42.9 
17.9 
14.2 
  3.6 
  3.6 
  0.0 
17.9 

  0 
  9 
  1 
  0 
  1 
  1 
51 

  0.0 
14.3 
  1.6 
  0.0 
  1.6 
  1.6 
80.9 

  
 จากตารางที่    10  พบว่า  มารดาที่คลอด
ทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม  เคยมีประวัตคิลอด
ทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 

42.9 รองลงมา เคยแทง้ร้อยละ 17.9 และเคยคลอด
ก่อนก าหนดร้อยละ 14.2

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี  11   จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมที่ท าขณะตั้งครรภ์          
                        (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 

พฤติกรรมที่ท้าขณะตั้งครรภ ์
ทารกน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ ์ ทารกน้้าหนักปกต ิ

จ้านวน  ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
             ท างานหนัก 
             พักผ่อนน้อย 
             เดินทางบ่อยครัง้ 
             รับประทานยาขับเลือด 
             ไม่รับประทานอาหาร เพราะเบื่ออาหาร 
              ดื่มสุรา 
            ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

10 
13 
  9 
  1 
  0 
  1 
  0 

29.4 
38.2 
26.5 
 2.9  
  0.0 
  2.9 
  0.0 

23 
12 
18 
  0 
  1 
  0 
22 

30.3 
15.8 
23.7 
  0.0 
  1.3 
  0.0 
28.9 

  
 จากตารางที่  11    มารดาที่คลอดทารก
น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม  พบว่า มีการพักผ่อนน้อย

ร้อยละ 38.2 รองลงมาท างานหนักร้อยละ 29.4 และ
เดินทางบ่อยครั้งร้อยละ 26.5 

 
ตารางท่ี  12  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะส่วนบคุคลทีส่่งผลกระทบต่อน้ าหนักทารกแรกเกิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล Value df 
Exact Sig. 
(1-sided) 

อายุเมื่อตั้งครรภ์ครั้งแรก 0.010 1 0.560 
ค่าดัชนีมวลกาย 1.271 1 0.218 
ระดับการศึกษา 1.268 1 0.341 
รายได้ครัวเรือน 1.271 1 0.218 
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 8.038 1 0.008 
 
 จากตารางที่  12   พบว่า  ปัจจัยคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับอายุเมื่อตั้งครรภ์
ครั้งแรก  ค่าดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา รายได้
ครัว เรือน ไม่มีความสัมพัน ธ์ต่อน้ าหนักทารก          

แรกเกิด ส่วนพฤติกรรมการรับประทานอาหารมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ น้ า ห นั ก ท า ร ก แ ร ก เ กิ ด                   
หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ  Chi-Square Tests 

 
   
 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 3   สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์  

1. การฝากครรภ์ 

กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบว่าการฝากครรภ์มี
ความจ าเป็น   เพราะ  ต้องการให้บุตรมีร่างกาย
แข็งแรง ได้รับวัคซีนและยาบ ารุงได้ดูแลสุขภาพของ
ตนเองและบุตรในครรภ์ กลัวลูกไม่สมบูรณ์ ไม่
แข็งแรง ถ้าไม่ฝากครรภ์กลัวลูกจะพิการ เด็กใน
ครรภ์ต้องได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่จะได้ทราบ
ประวัติของบุตร การตรวจร่างกายและสุขภาพ
ร่างกายของบุตร ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเอง ถ้าไม่ฝาก

ครรภ์ท าให้ไม่ทราบถึงพัฒนาการของเด็กในครรภ์
และอาจเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กได้ การที่ตั้งครรภ์เราไม่
สามารถรู้ว่าเด็กในท้องจะมีความผิดปกติหรือไม่ 
เช่น การตรวจโรคของพ่อแม่ ถ้าเป็นเลือดจางธาลัสซี
เมียเจ้าหน้าที่ก็จะให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าขณะ
ตั้งครรภ์ การดูแลครรภ์จะต้องท าอย่างไร ต้องเลือก
รับประทานอาหารประเภทไหนบ้าง และให้ยาบ ารุง
เลือดมารับประทาน เป็นต้น 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการมารับบริการฝากครรภ์ 

กลุ่มตัวอย่างทุกคนตอบว่าไม่มีปัญหาใน
การมารับบริการฝากครรภ์  แต่อยากให้สถานีอนามัย

มีการสนับสนุนนมให้กับหญิงตั้งครรภ์ เพราะไม่มี
เงินซื้อนมมารับประทานเอง เนื่องจากรายได้น้อย 

3. สาเหตุที่ท้าให้เกิดภาวะทารกน้้าหนักแรกเกิดต่้ากว่า 2,500 กรัม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มารดา
คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 รับ พบว่าสาเหตุที่ท า
ให้คลอดทารกน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2,500 กรัม มี
สาเหตุดังนี้ ท างานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ  เดินทาง
บ่อย เนื่องจากตั้งครรภ์ในช่วงฤดูการท านา หญิง
ตั้งครรภ์รับประทานอาหารได้น้อย ไม่บ ารุงร่างกาย 
รับประทานอาหารไม่ครบ  5  หมู่ เนื่องจากรายได้น้อย
ไม่เพียงพอในการจัดหาอาหาร  ส่วนใหญ่รับประทาน
อาหารตามสภาพของพื้นที่เท่าที่หาได้  ไม่ค่อยได้ดื่ม
นม เพราะไม่มีเงินซ้ือไม่ได้รับประทานนมเสริมเลย
ตลอดการตั้งครรภ์  ครรภ์คลอดก่อนก าหนด   การ
ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก ได้รับยาบ ารุงไม่ครบจนคลอด 
และไม่กินยาบ ารุงตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ มีความ
วิตกกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัว และมี
ความเครียดในขณะตั้งครรภ์  กินยาขับเลือด เนื่องจาก
ไม่พร้อมที่จะมีบุตร แพ้ท้องนานหลายเดือน ท าให้
รับประทานอาหาร และอาหารเสริม(นม)  ไม่ค่อยได้  มี
โรคประจ าตัว  เช่น โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ความดัน
โลหิตสูง  เป็นต้น และมีกลุ่มตัวอย่างบางคนที่ไม่ทราบ
สาเหตุ เพราะกินได้ทุกอย่าง ท าตามค าแนะน าของ

แพทย์ ไม่มีโรคประจ าตัว แต่บุตรคลอดออกมาน้ าหนัก
ต่ ากว่า 2,500 กรัม  อาจจะเป็นเพราะสายรกของแม่ไม่
เหมือนกันจึงท าให้น้ าหนักของเด็กที่คลอดออกมา
แตกต่างกัน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนกลุ่ม
หญิงตั้งครรภ์  พบว่าส่วนใหญ่การให้ความรู้ขณะมา
รับบริการฝากครรภ์เจ้าหน้าที่มักจะใช้ส่ือโดยการ
เปิดวีซีดีให้ดู  บางครั้งไม่เข้าใจและไม่มีโอกาสที่จะ
สอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง 

จ ากการประ ชุมกลุ่ ม ขอ งตั ว แทน
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม .)  พบว่า  สาเหตุที่
ท าให้ทารกแรกเกิดคลอดออกมาน้ าหนักต่ ากว่า 
2,500 กรัม  เกิดจากการการปฏิบัติตัวของหญิง
ตั้งครรภ์  ในการกินอาหารไม่ถูกหลัก เช่น ชอบ
รับประทานอาหารที่มีรสหวาน อาหารส าเร็จรูปซ่ึงมี
ผงชูรสมาก และชอบอมลูกอม  การแต่งกายของ
หญิงตั้งครรภ์ชอบแต่งตัวรัดหน้าท้อง การพักผ่อนไม่
เพียงพอเนื่ องจากการไปเล่นการพนัน  การมี
เพศสัมพันธ์ในระหว่างการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสม 
และการเสพยาบ้า  

 

 



4. แนวทางในการแก้ไขเพื่อไม่ให้ทารกแรกเกิดน้้าหนักต่้ากว่า 2,500 กรัม 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มารดา
คลอดทารกน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม พบว่าแนวทาง
แก้ไขสาเหตุในการป้องกันการคลอดทารกแรกเกิด
น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม คือการพักผ่อนให้เพียงพอ 
ไม่ท างานหนัก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์บ ารุง
ร่างกายโดยรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย และเหมาะสมกินอาหารให้ครบทั้ง 

5 หมู่ รับประทานผักสีเขียว  กินนมบ ารุงครรภ์มากๆ 
กินอาหารที่มีแคลเซียมมากๆ เช่น การดื่มนม  บ ารุง
สุขภาพไม่ให้เลือกอาหารตามใจที่ตัวเองชอบ  ไม่
เดินทางบ่อยในขณะตั้งครรภ์ การออกก าลังกาย กินยา
ตามค าแนะน าของแพทย์ ได้รับยาบ ารุงครรภ์ที่ครบ 
และรับประทานยาจนคลอด  ไม่ให้มีความกังวลใจ
ในขณะตั้งครรภ์ วางแผนความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ 

 

สรุป วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลผลการวิจัยพบว่าหญิงตั้งครรภ์

ในพื้นที่อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ที่คลอด
ทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม มีอายุอยู่
ในช่วง 18 – 25 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม(ท า
นา) มีรายได้ครัวเรือนต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน 
ระดับการศึกษาค่อนข้างต่ าอยู่ในระดับประถมศึกษา 
ทีมผู้วิจัยพบว่าในกลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีไม่เคยคลอดทารกแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 
กรัม สอดคล้องกับการศึกษาของ Luke,B.และคณะ 
(1993) เกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดทารกน้ าหนัก
แรกเกิดน้อยด้านหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ มีการศึกษา
น้อย สถานภาพทางสังคมของครอบครัวต่ า รายได้
น้อย ลักษณะอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน มีผลต่อการเกิด
ทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อย และอัตราการเกิดทารก
น้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม พบในหญิงที่ตั้งครรภ์แรก
มากที่สุด สอดคล้องกับ ทัสสนี นุชประยูรและคณะ
(2530) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดทารกแรกเกิด
น้อยที่ครบก าหนดและเปน็ครรภ์เดี่ยวในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลพนัสนิคม พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเกิดทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อยเกิดจาก
การตั้งครรภ์แรก และสอดคล้องกับการศึกษาของ   สิ
นาท พรหมมาศ (2533) เกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงต่อการ
เ กิ ด ท า ร กแ รก เ กิ ด น้ า หนั ก แ รก เ กิ ด น้ อ ย ใ น
โรงพยาบาลภูมิพล พบในครรภ์แรก เช่นเดียวกัน 
ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย
ส่วนใหญ่มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปีตั้งครรภ์แรก อาจ
เป็นเพราะวัยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะท าให้มารดาขาด

ความพร้อมในการตั้งครรภ์ สอดคล้องกับ สมศักดิ์ 
สุทัศน์วรวุฒิและก าแหง จาตรุจินดา(1988) ศึกษาพบ
ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อย คือ 
มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปีตั้งครรภ์แรก และมีค่าดัชนี
มวลกายก่อนการตั้งครรภ์อยู่ในช่วง 18.5 – 24.9  
กิโลกรัม/เมตร2 น้ าหนักเพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์
จนถึงคลอดอยู่ในช่วง 5 - 10 กิโลกรัม  ร้อยละ 63.2 
ส่วนโรคประจ าตัวเช่น โรคโลหิตจาง ไม่พบว่าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญของพื้นที่เพราะมีเพียง 3 รายเท่านั้น
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ส่วนประวัติการตั้งครรภ์
ผ่านมาที่ผิดปกติพบมาก คือ มีประวัติการคลอด
ทารกน้ าหนักแรกเกิดต่ ากว่า 2,500 กรัม เคยแท้ง 
และคลอดก่อนก าหนด สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Luke,B.และคณะ(1993) ที่พบว่าประวัติการตั้งครรภ์
ที่ผ่านมาผิดปกติ เช่น ทารกตายคลอด เคยคลอด
ทารกน้ าหนักแรกเกิดน้อย  เคยคลอดก่อนก าหนด 
เป็นปัจจัยด้านหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลต่อการเกิดทารก
น้ าหนักแรกเกิดน้อย    

จากข้อมูลพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทารก
แรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม ตอบแบบ
สัมภาษณ์ว่าระหว่างการตั้งครรภ์ไม่มีความวิตกกังวล 
แตกต่างจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดทารกน้ าหนัก
ปกติจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของทารก
ในครรภ์อยู่ในระดับที่สูง ข้อมูลดังกล่าวอาจจะบ่ง
บอกถึงความเอาใจใส่ต่อสุขภาพของทารกที่แตกต่าง
กันของกลุ่มตัวอย่างว่า  กลุ่มที่คลอดทารกน้ าหนักต่ า
กว่า 2,500 กรัม พบว่าไม่มีความวิตกกังวลนั้นอาจ



เนื่องจากไม่มีเวลาในการใส่ใจต่อสุขภาพของทารก
และตนเองขณะตั้งครรภ์จากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นฐานะที่ค่อนข้างยากจน ต้องท ามาหากิน
ท านา รับจ้างตัดอ้อยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ทั้งยัง
รับประทานอาหารตามสภาพที่หาได้เท่านั้นโดยไม่
เลือกชนิดของอาหารว่ามีคุณประโยชน์มากพอ
ส าหรับหญิงตั้งครรภ์หรือไม่ พฤติกรรมการพักผ่อน
ระห ว่ า งตั้ ง ค รร ภ์  พบ ว่ า  มี ก า รพั กผ่ อนน้ อ ย                 

ไม่สามารถที่จะพักผ่อนในช่วงกลางวันได้ จากการ
ท างานที่หนักในช่วงฤดูท านา 
 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
เกี่ยวกับอายุเมื่อตั้งครรภ์ครั้งแรก  ค่าดัชนีมวลกาย 
ระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือน ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อน้ าหนักทารกแรกเกิด  ส่วนพฤติก รรมการ
รับประทานอาหารมีความสัมพันธ์ต่อน้ าหนักทารก
แรกเกิด  

 
ข้อเสนอแนะ 
 
1.  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้ 
  1.1  การดูแลหญิงที่ตั้งครรภ์แรกและ
อายุน้อยกว่า 20 ปี หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแล
สุขภาพโดยตรงเช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัยควร
ให้ความส าคัญในการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
                         1.2  ในด้านบริการฝากครรภ์ของ
สถานพยาบาล ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะด้านการให้สุขศึกษาทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม เปิดโอกาสให้หญิงตั้งครรภ์ได้ซักถาม
ปัญหาของตนเอง นอกเหนือจากการเปิดส่ือการสอน 
เช่น วีดีโอ ให้ดูเท่านั้น  
  1.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ตั้งครรภ์อย่างเหมาะสม ลดอัตราการตั้งครรภ์ในหญิง
อายุน้อยกว่า 20 ปี 
  1.4  การวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยหลาย
อย่างเช่น ระดับการศึกษาที่ต่ า การแต่งงานตั้งแต่อายุ
น้อย ความยากจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงาน
ด้านสุขภาพเพียงหน่วยงานเดียว ต้องได้รับความ
ร่วมมือในระดับภาคีเครือข่าย เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง 

  1.5 ระดับการศึกษาที่เหมาะสมมีผล
ต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และทารก ฉะนั้นควร
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาของประชากรใน
พื้นที่  เน้นให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษา 
  1.6 ส่งเสริมการสร้างอาชีพในชุมชน
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ แทนการต้องเดินทางไป
ท างานรับจ้างในพื้นที่อื่น 
  1.7 ส่งเสริมการปลูกพืชผัก สวนครัว 
และเลี้ยงสัตว์ ไว้เป็นอาหารรับประทานเองใน
ครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ
ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี และเพื่อลดภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายในทางอ้อม 
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                         -  การให้อาหารเสริมโดยเฉพาะนม
ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์จนคลอด
เปรียบเทียบกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ดื่มนม หรือ
ดื่มแต่ไม่ได้รับจนครบก าหนดคลอด เพื่อยืนยันว่า
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร มีความสัมพันธ์ต่อ
น้ าหนักทารกแรกเกิดอย่างมีนัยส าคัญ 

  
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 

 
1.     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.     คู่มือวิทยากรโรงเรียนพ่อแม่ส้าหรับเจ้าหน้าที่สารณสุข .   (ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่1).    กรุงเทพมหานคร,    2549. 
2.     ชูชาติ นันทโนภาส.    Risk factors of low birth weight infant in Khonburi hospital.    เวชสารโรงพยาบาล

นครราชสีมา.    16(2) :199-207,    2535. 
3.     ทัสสนี นุชประยูร และคณะ.    Maternal risk factors for low birth weight at term.    จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 

31(10) :  775-83,    2530. 
4.     ธาดา ศรีสงคราม.    Socio-economic risk factors for low birth weight.   วารสารแพทย์เขต 7. 16(1) : 9-15, 

2540. 
5.     นฤทธิ์ อ้นพร้อม.    Risk factors of low birth weight infants.    วารสารกรมการแพทย์.  21(4) : 136-45,    2539. 
6.     ประภาพ ยุทธิวิสุทธิ และคณะ.     Low birth weight at Prapokklao Hospital.    วารสารศูนย์การศึกษาแพทย์

ศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเก้า.    1(1-2) : 22-8,    2527. 
7.     พรพจน์ หอสุวรรณศักดิ์.    การศึกษาการฝากครรภ์น้อยกว่า 4 ครั้ง และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆต่อการเกิดทารกน้้าหนัก
 น้อยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช.   แพทยสารทหารอากาศ.    36(3): 177-29,    2533. 
8.    ศิริกุล  อิศรานุรักษ์.    ทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อยปัญหาสุขภาพคนไทยที่ยังแก้ไม่ตก.    วารสารสาธารณสุขและ  

การพัฒนา.    4(1) : 73-67,    2549.   
9.    เรณู ศรีสมิต และคณะ.    แนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงของน้้าหนักเด็กแรกเกิดคลอดต้าในโรงพยาบาลเชียงราย                

ประชานุเคราะห์ พ.ศ. 2533 – เดือน มิถุนายน 2540.    วารสารวิชาการวิชาการสาธารณสุข.  7(1) : 32-8,    
2541. 

10.    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.     ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อย.     
ขอนแก่นเวชสาร.    31(1),     2550. 

11.     สมพล พงศ์ไทย และ วินิต พัวประดิษฐ์.    การเจ็บครรภ์คลอดก่อนก้าหนด.   ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาพยาบาล 
 แม่และเด็ก.   บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,    2531.  
12.     สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ และก าแหง จาตุรจินดา.    ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดทารกน้้าหนักแรกเกิดน้อย.   วารสาร

สาธารณสุขและการพัฒนา.    4(1) : 71,    1988. 
13.     สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.    การพยาบาลสูติศาสตร์. สถาบันพระบรม

ราชชนก.    กรุงเทพมหานคร,    2540. 
14.     สินาท พรหมมาศ.    ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดทารกน้้าหนักแรกเกิดน้อยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช.                    

แพทยสารทหารอากาศ.    36(4) : 145-56,    2533. 
15.     สุดารัตน์ วัฒนโยธิน.    การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ท้าให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ระยะคลอด และภาวะแรกเกิด

น้้าหนักน้อย .     วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม.  กรมอนามัย.  กระทรวง
สาธารณสุข.   27(1),     2547. 

 
 



16.     สุบิน ศิริสังข์ไชย.    เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อน้้าหนักแรกคลอด ระหว่างมารดาที่ฝากครรภ์           
แ ล ะ ไ ม่ ฝา ก คร ร ภ์ โร ง พ ย า บ า ล .   กลุ่ ม ง าน สูติ -นรี เ วชกรรมและวารสารแผนครอบครั ว                    
โรงพยาบาลสกลนคร.    วารสารการแพทย์เครือข่าย 4/2 ; 4(2) : 38-47,    2535. 

17.     สันสนีย์  หาญพินิจศักดิ์.    ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดทารกแรกเกิดน้้าหนักน้อย.    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น,    2548. 

18.     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ.    รายงานความครอบคลุมการลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพจังหวัด
กาฬสินธุ์เดือนกุมภาพันธ์.    (อัดส าเนา),    2551. 

19.     ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.     คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ ปี 2550.   ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ    นนทบุรี,    2550. 

20.     ส าเภา  นภีวงศ์.    ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดทารกน้้าหนักแรกเกิดน้อย ในโรงพยาบาลหนองจอก.  วารสาร
โรงพยาบาลกลาง.    35(1) : 67-75,    2541. 

21.    Luke B, Williams C, Minogue J, Keith L.   The changing pattern of infant mortality in the US : the role of 
prenatal factors and their obstetrical implications.  Intermal Journal of  Gynecol ogy & Obstetrics; 
40:199-212,    1993. 

22.  Powles A, Botting N, Cooke RN, Pilling D, Marlow N. Growth impairment in very low birthweight   
children at 12 years : correlation with periratal and outcome variables.  Arch Dis Child Fetal 
Neonatal Ed ; 73(3) : 152-7,    1996. 

 
 

 
 

 
 
 

                             


