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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบคัดกรองปจจัยเสีย่งตอการคลอดกอนกําหนด  โดยใชกระบวนการและ

ระเบียบวิธีการพัฒนา 5 ข้ันตอนคือ 1) การศึกษาสภาพปญหา 2) การทบทวนวรรณกรรม 3) สรุปประเด็นปจจัยคัดสรร 4) 

สรางโครงรางแบบคัดกรอง และ 5) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมดานภาษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเสี่ยงท่ี

มีความสัมพันธกับการคลอดกอนกําหนด มีจํานวน 22 ประเด็น พัฒนาเปนแบบคัดกรองท้ังหมด 38 ขอ ประกอบดวยปจจัย

ดานอายุกรรม ดานสูติกรรม จิตสังคมและพฤติกรรมของสตรีตั้งครรภ ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 5 คน ไดคา I-CVI = 1.00, S-CVI = 1.00  ซึ่งเครื่องมือควรนําไปทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือในลําดับตอไป 

 

ABSTRACT 

The study aimed to develop a high risk screening tool for preterm birth.  The process of 

development composed of 1)  Problem focus 2)  An integrative reviews of literature 3)  Summary of 

selected factors 4) Questionnaire outline and 5) Content validity evaluation. The evidence based showed 

that there were 22 risk factors related to preterm birth. These factors were viewed as an input data for 

this high risk screening tool development. The high risk screening tool composed of 38 items including 

medical, obstetrical, psychosocial and behavioral factors.  The screening tool was verified by 5 experts 

and content validity was 1. 00 for both I- CVI and S- CVI.  This screening tool is required to be diagnostic 

tested for a new screening tool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คําสําคัญ: กระบวนการพัฒนาแบบคดักรอง ปจจัยเสี่ยง การคลอดกอนกําหนด  
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บทนํา  

 การคลอดกอนกําหนด คือการคลอดทารกเมื่ออายุครรภ 24 สัปดาหข้ึนไป จนถึงอายุครรภ 366/7 สัปดาห    

(ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย, 2558) ซึ่งเปนปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญ และสงผลกระทบอยางมากตอ

ทารก เชน เกิดภาวะหายใจลําบาก หยุดหายใจและเสียชีวิต (ศรีเกียรติ, 2558) หรือทารกจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจ

เปนเวลานาน (Bond et al., 2017) ถือเปนภาระความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะทารกท่ีคลอดอายุ

ครรภนอยกวา 28 สัปดาห รัฐบาลจะเสียคาใชจายเพ่ือดูแลทารกกลุมน้ีสูงกวาทารกท่ีคลอดเมื่ออายุครรภ 28-32 สัปดาห 

ประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป (Soilly et al., 2014) นอกจากน้ี ครอบครัวตองเสียคาใชจายและสูญเสียรายได 

หากมารดาตองหยุดงานเพ่ือมาเลี้ยงดูทารกคลอดกอนกําหนดดังกลาว (Frey, Klebanoff, 2016)  

 อุบัติการณการคลอดกอนกําหนดท่ัวโลกพบ รอยละ 5-18 ขณะท่ีประเทศไทยพบ รอยละ 12 (Althabe et al., 

2012; Blencowe et al., 2013) ทํานองเดียวกันจังหวัดขอนแกน ซึ่งมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบการคลอดกอนกําหนดรอยละ 9.27 และ 7.82 ของการคลอดท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2561 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน [สสจ.ขอนแกน], 2561) โดยพบการคลอดกอนกําหนดใน โรงพยาบาล

ขอนแกนรอยละ 11.99, 13.04 และ 11.02 ของการคลอดท้ังหมดในปงบประมาณเดียวกัน (หองคลอด รพ.ขอนแกน, 2561)  

 การคัดกรองความเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด เปนแนวทางหนึ่งในการปองกันการคลอดกอนกําหนด 

แตปจจุบันยังไมสามารถคัดกรองความเสี่ยงบางประการท่ีพบบอยในทางปฏิบัติได กลาวคือ การสังเกตหรือการรายงาน

ในทางปฏิบัติพบวา สตรีท่ีคลอดบุตรกอนกําหนดมักมีลักษณะพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกันเก่ียวกับการทํางาน การใช

ชีวิตประจําวัน แตพฤติกรรมบางอยางไมสามารถระบุหรือไมทราบแนชัดวาตองปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมดังกลาวมากนอย

เพียงใด ในขณะท่ีแบบคัดกรองสวนใหญยังมุงเนนปจจัยท่ีมีหลักฐานบงช้ีชัดเจนวากอใหเกิดการคลอดกอนกําหนดสูง

เทาน้ัน เชน ครรภแฝด ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ เบาหวานขณะตั้งครรภ รกเกาะต่ํา เคยคลอดกอนกําหนด และปาก

มดลูกไมแข็งแรง (Kiely et al., 2011; Tucker et al., 2015; Halimi et al., 2017; สุผล, 2554; ชลทิศน, 2560) รวมถึง

เคยคลอดกอนกําหนด อายุมากกวา 35 ป และมีภาวะซีด เปนตน (สายฝน, 2555) นอกจากน้ี การศึกษาท่ีผานมา ได

ทดสอบปจจัยเสี่ยงสูง 6 ขอ ไดแก ประวัติเคยคลอดกอนกําหนด ความผิดปกติของมดลูก ความดันโลหิตสูง ตั้งครรภเมื่อ

อายุนอยกวา 20 ป ครรภแฝด และตกเลือดกอนคลอด โดยการวิเคราะห diagnostic test ในสตรีตั้งครรภ จํานวน 7,435 

คน พบวา สัดสวนของสตรีตัง้ครรภท่ีคลอดกอนกําหนด และผลการคัดกรองระบุวาจะมีโอกาสเกิดคลอดกอนกําหนดจริง 

(Sensitivity) รอยละ 30.7 และสัดสวนของสตรีตั้งครรภท่ีคลอดครบกําหนด และผลการคัดกรองระบุวา จะไมมีโอกาสเกิด

การคลอดกอนกําหนดจริง (specificity) รอยละ 84.4 สําหรับสัดสวนของสตรีตั้งครรภกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการคัดกรองแลวมี

โอกาสคลอดกอนกําหนดและเกิดการคลอดกอนกําหนดจริง (Positive predictive value[PPV]) รอยละ 12.5 ในขณะท่ี

สัดสวนของสตรีตั้งครรภกลุมเสี่ยงท่ีไดรับการคัดกรองแลวไมมีโอกาสคลอดกอนกําหนดและพบวาคลอดครบกําหนดจริง 

(Negative predictive value[NPV]) รอยละ 94.4  (Liampongsabudhi, Arora, 2011) จะเห็นไดวา ปจจัยเสี่ยงท้ัง 6 

ขอดังกลาวเปนแบบคดักรองเบ้ืองตนไดดี แตจําเปนตองพัฒนาตอไปเพ่ือใหสามารถคัดกรองกลุมเสี่ยงไดมากข้ึนหรือมีคา 

PPV สูงข้ึน  โดยเฉพาะควรนําปจจัยดานพฤติกรรมอ่ืน ๆ มารวมศึกษาดวย 

 การคลอดกอนกําหนดมีความเก่ียวของกับปจจัยสงเสริมหลายประการ แตยังขาดความชัดเจนท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ เพ่ือนํามาใชเปนปจจัยคัดกรองการคลอดกอนกําหนด กลาวคือ ปจจัยดานพฤติกรรมบางประการยังไมทราบแน

ชัดวาตองสังเกตการกระทําหรือปฏิบัติมากนอยเพียงใด จึงจะสามารถนํามาประเมินหรือคัดกรองไดวามีความเสี่ยงตอการ

คลอดกอนกําหนด เชน ลักษณะ/ประเภทของงาน จํานวนช่ัวโมงการทํางาน ระยะเวลาหรือปริมาณการสูบบุหรี่หรือสัมผัส

กับบุหรี่ หรือปริมาณและความถ่ีของการดื่มสุรา เปนตน  ซึ่งปจจัยเหลาน้ียังไมมีความชัดเจนหรือทํานายโอกาสเสี่ยงใน
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ระดับต่ํา แตพบไดบอยในหลายงานวิจัยและในทางปฏิบัติ รวมถึงโรคปริทันต เคยถูกทําราย และจํานวนครั้งของการฝาก

ครรภ เปนตน นอกจากน้ีในบริบทของจังหวัดขอนแกน โดยการศึกษานํารองในสตรีตั้งครรภท่ีนอนในโรงพยาบาล  ดวย

อาการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนดจํานวน 21 ราย โดยใชแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงท่ีพัฒนาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม

รวมกับแบบคัดกรองตามมาตรฐานของโรงพยาบาล พบปจจัยท่ีมีผลตอการคลอดกอนกําหนดไดแก การยืนและเดิน

ตอเน่ืองกันมากกวา 3 ช่ัวโมงตอวัน พบมากท่ีสุดถึงรอยละ 52.38 รองลงมา คือการทํางานติดตอกันเปนเวลาตั้งแต 5 วัน

ข้ึนไปตอสัปดาห พบรอยละ 47.62 การตั้งครรภครั้งแรก พบรอยละ 42.86  และมีดัชนีมวลกายกอนตั้งครรภนอยกวา 

18.5  kg/m2 พบรอยละ 28.57 หรือมีดัชนีมวลกายกอนตั้งครรภมากกวา 25 kg/m2  เปนตน 

 จะเห็นไดวา ปจจัยดานพฤติกรรมเปนปจจัยเสี่ยงท่ีพบในสตรีท่ีมีอาการเจบ็ครรภคลอดกอนกําหนดได และแบบ

คัดกรองท่ีผานมายังไมสามารถชวยในการคัดกรองสตรีตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยง และไดผลการตรวจเปนบวกไดจริงคอนขาง

ต่ํา หรือการตรวจคัดกรองแลวพบวาไมมีความเสี่ยงท้ังท่ีปจจัยดังกลาวมีสวนเก่ียวของ สงผลใหสตรีตั้งครรภสวนหน่ึงขาด

โอกาสในการเฝาระวังความเสี่ยงหรือไดรับการดูแลสงตอท่ีเหมาะสม  ดังน้ัน ผูนิพนธจึงสนใจพัฒนาแบบคัดกรองปจจัย

เสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด ท่ีสามารถคัดกรองความเสี่ยงไดใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด  เพ่ือใหสามารถนําไปใช

ประโยชนในทางคลินิกตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด 

 

วิธีการดําเนินการศึกษา  

การสรางแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนดครั้งน้ี ใชกระบวนการและระเบียบวิธีการพัฒนา

แบบสอบถาม หรือเครื่องมือวิจัย 5 ข้ันตอน (Radhakrishna, 2007) ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดขอมูลพ้ืนฐานของแบบสอบถาม และการศึกษาสภาพปญหา (Background) เริ่มตน

ดวยการพิจารณาวัตถุประสงค คําถามการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตการศึกษาซึ่งจะนํามาสูการพิจารณา

สรางแบบสอบถาม  เพ่ือใหสอดคลองกับระดับการศึกษา/ความสามารถในการอาน หรือการกําหนดกลุมตัวอยางในการ

ตอบแบบสอบถาม ตัวอยางเชน การศึกษาครั้งน้ีเปน “การพัฒนาแบบคัดกรองตอการคลอดกอนกําหนด” ซึ่งกลุมตัวอยาง

ท่ีจะตอบคําถาม เปนสตรีตั้งครรภทุกคนซึ่งอาจมีความแตกตางกันท้ังระดับการศึกษา อาชีพ ดังน้ันควรพิจารณาเลือกใช

ภาษาหรือขอความเพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคและเพ่ือใหกลุมตัวอยางเขาใจขอความในแบบสอบถามตรงกัน โดย

การศึกษาครั้งน้ีไดปรับขอความเปน “แบบสอบถามหรือประเมินปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลทําใหเกิดการคลอดกอนกําหนด”  

ขั้นตอนท่ี 2 กรอบแนวคิดการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire Conceptualization) กรอบแนวคิด

เปนการกําหนดทิศทางในการกําหนดการเขียนขอคําถาม เพ่ือใหแบบสอบถามครอบคลุมประเด็นการทดสอบหรือ

การศึกษา โดยเช่ือมโยงระหวางวัตถุประสงคของการศึกษาและเน้ือหา รวมถึงตองระบุสิ่งท่ีตองการศึกษา เชน ตัวแปรตน

และตัวแปรตามไวในข้ันตอนน้ี ในการศึกษาครั้งน้ีใชองคความรูเก่ียวกับ “กระบวนการ/กลไกการเจ็บครรภคลอด/คลอด

กอนกําหนด” เปนกรอบแนวคิดในการพัฒนาแบบสอบถามหรือแบบประเมินปจจัยเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการคลอดกอนกําหนด 

ขั้นตอนท่ี 3 การกําหนดมาตรวัดของแบบสอบถามและการวิเคราะหขอมูล (Format and Data Analysis) 

สรางแบบสอบถาม โดยเลือกมาตราสวนในการวัดท่ีเหมาะสมกับเคาโครงของแบบสอบถาม ท้ังรูปแบบ การเรียงลําดับ 

ขนาดตัวอักษร และการวิเคราะหขอมูล ซึ่งระดับการวัดจะเปนการหาคําตอบเชิงปริมาณของตัวแปรตน ความเขาใจ

ระหวางระดับการวัด และความเหมาะสมของการวิเคราะหขอมูลเปนสิ่งสําคัญ  
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ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตอง (Establishing Validity) เคาโครงแบบสอบถาม ไดรับการตรวจสอบ

ความถูกตอง เพ่ือหาขอผิดพลาดของเครื่องมือ โดยผูเช่ียวชาญและการทดลองใช ความถูกตองน้ีมีท้ังความถูกตองเชิง

เน้ือหา ความถูกตองเชิงโครงสราง และความถูกตองเชิงขอกําหนด ท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษา จากการ

ตอบคําถามตอไปน้ี 

1. แบบสอบถามน้ีถูกตองหรือไม แตละขอคําถามตรงกับสิ่งท่ีตั้งใจจะวัดหรือไม 

2.  ขอคําถามเปนตัวแทนของเน้ือหาหรือไม 

3.  เครื่องมือเหมาะสมสําหรับการนําไปใชกับกลุมตัวอยาง/ประชากรหรือไม 

4.  แบบสอบถามครอบคลุมเพียงพอท่ีจะรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา

หรือไม 

5. เคาโครงน้ีเปนแบบสอบถามแลวหรือยัง 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบความนาเชื่อถือ (Establishing Reliability) ทดสอบหาความนาเช่ือถือของ

แบบสอบถาม โดยการไปใชนํารอง ความนาเช่ือถือน้ีแสดงถึงความแมนยําของเครื่องมือวาตอบคําถามและวัดไดอยาง

สม่ําเสมอหรือไม ซึ่งการหาคาความนาเ ช่ือถือ มี ท้ังแบบ test-retest, split half, alternate form และ internal 

consistency ข้ึนอยูกับระดับของขอมูล nominal, ordinal, interval และratio โดยหาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม

จากกลุมตัวอยางท่ีคลายกันอยางนอย 20-30 คนและทดสอบคาสถิติดวย SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) หรือระบบอ่ืนๆ แลวหาสัมประสิทธ์ิความนาเช่ือถือ (อัลฟา) ท่ีเทากับ.80 หรือเกณฑสูงกวาท่ียอมรับความ

นาเช่ือถือได  

การพัฒนาแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนดน้ี ผูนิพนธไดดําเนินการผานกระบวนการทบทวน

วรรณกรรม การศึกษานํารอง และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาสุขภาพในสตรีต้ังครรภ โดยการศึกษาบริบท และสถานการณการคลอดกอน

กําหนดของประเทศไทย และโรงพยาบาลขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) ในรายวิชา

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการผดุงครรภ ปการศึกษา 2561 โดยจําแนกขอมูลตางๆออกเปน อายุครรภ 

ภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภและคลอด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับปจจัยเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธตอการ

คลอดกอนกําหนดตามขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก  

ขั้นตอนท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ กําหนดกรอบในการสืบคน และทบทวนวรรณกรรม (PICOT 

Framework) เมื่อกําหนดให P (Participant) หมายถึงสตรีตั้งครรภ, I (Phenomenal of Interest) หมายถึงปจจัยเสี่ยง 

การคลอดกอนกําหนด และการเจ็บครรภคลอดกอนกําหนด, C (Context) หมายถึงประเทศไทย และตางประเทศ และ   

T (Time) หมายถึง ค.ศ.2008-2018 หรือ พ.ศ.2551-2561 

กําหนดคําสําคัญสําหรับการสืบคนขอมูลจากผลการศึกษาวิจัย (Searching terms) ท่ีผานมา ดวยคําชนิด

เดียวกัน (Synonyms) คือ “Preterm birth” “Preterm labor” “Risk factors of preterm” “คลอดกอนกําหนด” 

“เจ็บครรภคลอดกอนกําหนด”และ“ปจจัยเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด” โดยใชสัญลักษณ (Truncation Symbol) คือ 

เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมายอัญประกาศ (“”) เพ่ือคัดเฉพาะขอความท่ีตองการเนน พรอมท้ังเช่ือมคําสําคัญ 

(Boolean operators) ดวยคําวา และ and, or, for โดยสืบคนจากหลักฐานเชิงประจักษในฐานขอมูลออนไลน

(Database) ไดแก Pubmed, Google Scholar, Cochrane reviews, ThaiJO และ ThaiLIS ซึ่งตีพิมพท้ังในประเทศไทย

และตางประเทศ ไดผลการศึกษาวิจัยท้ังสิ้นจํานวน 35,683 เรื่อง คัดแยกผลงานจากการอานบทคัดยอ (Exclusion 

criteria) ท่ีมีหัวขอเรื่อง คําสําคัญ และผลการศึกษาท่ีสนใจและเก่ียวของกับ “ปจจัยเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด”     ได
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จํานวน 90 เรื่อง  และคัดเลือกผลงานวิจัย (Data Extraction) จากตนฉบับท่ีมีความเหมาะสมจนสามารถนําไปวิเคราะห

ไดจํานวนท้ังสิ้น 41 เรื่อง ดังแสดงตามภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานวิจัยท้ังหมดจํานวน 41 เรื่อง ถูกนํามาประเมินคาและจําแนกระดับความนาเช่ือถือของผลงานวิจัย (Critical 

appraisal) โดยใชเกณฑการประเมินระดับหลักฐานเชิงประจักษของ Joanna Briggs Institute (2014) ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ระดับความนาเช่ือถือของหลักฐาน 

ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐาน 

Level 1  

Experimental designs 

Level 1.a – Systematic review of Randomized Controlled Trials (RCTs) 

Level 1.b – Systematic review of RCTs and other study designs 

Level 1.c – RCT 

Level 1.d – Pseudo-RCTs 

Level 2  

Quasi-experimental 

designs 

Level 2.a – Systematic review of quasi-experimental studies 

Level 2.b – Systematic review of quasi-experimental studies and  

                other lower study designs 

 Level 2.c – Quasi-experimental prospectively controlled study 

Level 2.d – Pretest – Posttest or historic/retrospective control group study                  

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการสืบคนงานวิจัย 

Records indentified through database searching (n=35,683)  

Records screened (n=90) 

Full text article assessed for eligibility (n=41) 

Studies included in qualitative synthesis (n=41) 

Studies included in quantitative synthesis (n=41) 

Records excluded: 

Excluded by reading 

abstract/title 

 

Joanna Briggs Institute (2014) 

:  

12 studies were as level one,  

16 studies  were  level 2,  

  8 studies were level 3, 

  1 studies was level 4 and  In
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ตารางท่ี 1 ระดับความนาเช่ือถือของหลักฐาน (ตอ) 

ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐาน 

Level 3 

Observational – 

Analytic designs 

Level 3.a – Systematic review of comparable cohort studies 

Level 3.b – Systematic review of comparable cohort and 

other lower study designs 

Level 3.c – Cohort study with control group 

Level 3.d – Case-controlled study 

Level 3.e – Observational study without control group 

Level 4 

Observational – 

Descriptive studies 

Level 4.a – Systematic review of descriptive studies 

Level 4.b – Cross-sectional study 

Level 4.c – Case series 

Level 4.d – Case study 

Level 5 

Expert opinion and 

Bench research 

Level 5.a – Systematic review of expert opinion 

Level 5.b – Expert consensus 

Level 5.c – Bench research/single expert opinion 

 

หลักฐานเชิงประจักษท้ังหมดท่ีผานการประเมินคา ประกอบดวยผลงานวิจัยระดับ 1 จํานวน 12 เรื่อง, ระดับ 2 

จํานวน 16 เรื่อง, ระดับ 3 จํานวน 8 เรื่อง, ระดับ 4 จํานวน 1 เรื่อง และระดับ 5 จํานวน 4 เรื่อง  

ขั้นตอนท่ี 3 สรุปประเด็นปจจัยคัดสรรท่ีได ปจจัยคัดสรรท่ีมีความสัมพันธกับการคลอดกอนกําหนด สามารถ

จําแนกออกเปน 2 กลุมคือ 1) ปจจัยเสี่ยงท่ีมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจน มีคา OR อยูระหวาง 1.7-2.6 ซึ่งมีระดับความเสี่ยง

ปานกลางจนถึงมาก ประกอบดวยปจจัยเสี่ยงจํานวน 11 ประเด็น และ 2) ปจจัยเสี่ยงท่ีมีความคลุมเครือ มีคา OR        อยู

ระหวาง 1.2-1.6 มีระดับความเสี่ยงนอย ประกอบดวยปจจัยเสี่ยงจํานวน 11 ประเด็น ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นคัดสรรท่ีใชพัฒนาแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยง 

ปจจัยเสี่ยงท่ีมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจน ปจจัยเสี่ยงท่ีมีความคลุมเครือ  

1. เคยคลอดกอนกําหนด  

(History of previous preterm birth) 

1. เคยแทง (Abortion) 

2. ตั้งครรภแฝด และนํ้าคร่ํามากผดิปกติ  

(Multiple births and Polyhydramnios) 

2. การมีเลือดออกระหวางตั้งครรภ  

(Bleeding of pregnancy) 

3. รกลอกตัวกอนกําหนด และรกเกาะต่ํา (Abruption 

placenta and Placental previa) 

3. ลักษณะสวนบุคคลและสังคม  

(Socio-Demographics characteristics) ประกอบดวย 

3.1 อายุของสตรีตั้งครรภ (Maternal age) 

3.2 การศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา 

3.3 จํานวนครั้งของการตั้งครรภ 

3.4 จํานวนครั้งของการมาฝากครรภ 
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ตารางท่ี 2 สรุปประเด็นคัดสรรท่ีใชพัฒนาแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยง (ตอ) 

ปจจัยเสี่ยงท่ีมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจน ปจจัยเสี่ยงท่ีมีความคลุมเครือ  

4. การอักเสบ และการตดิเช้ือ  

(Inflammation and Infection) ประกอบดวย 

4.1 การติดเช้ือในระบบทางเดินปสสาวะ และการติดเช้ือใน 

ระบบอวัยวะสืบพันธุ  

4.2 โรคปริทันต (เหงือกบวมอักเสบ) และฟนผ ุ

4. ภาวะพรองวิตามินดี (Vitamin D insufficiency) 

5. ปากมดลูกไมแข็งแรง (Cervical insufficiency) 5. ดัชนีมวลกายกอนตั้งครรภ  

(Maternal body mass index: BMI) 

6. โลหิตจางขณะตั้งครรภ (Anemia) 6. การสูบบุหรี่ (Smoking) 

7. ภาวะสุขภาพจติ (Psychological characteristics)  

7.1 ซึมเศรา (Depression)  

7.2 วิตกกังวล (Anxiety)  

7.3 ความเครียด (High perceived stress) 

7. การใชสารเสพติดและดืม่แอลกอฮอล  

(Substance abuse and alcohol use) 

8. การถูกทํารายจากบุคคลภายในครอบครัว (Domestic 

violence) 

8. การทํางาน และทํากิจกรรม  

(Physically demanding working) 

9. การเจ็บปวยเรื้อรัง (Chronic condition which may 

complicate pregnancy) ประกอบดวย 

9.1 ความดันโลหติสูงกอน และขณะตั้งครรภ 

(Hypertension disorders in Pregnancy) 

9.2 โรคเบาหวานกอน และขณะตัง้ครรภ (Pregestational 

and gestational diabetes mellitus)  

9.3 ไทรอยดเปนพิษ (Hyperthyroid) 

9. การมีเพศสมัพันธขณะตั้งครรภ  

(Sexual Intercourse During Pregnancy) 

10. นํ้าคร่ํานอย (Oligohydramnios) 10. การเวนระยะในการมีบุตรครั้งตอไป (Birth Spacing) 

11. เคย/มีถุงนํ้าคร่ําแตกกอนเจ็บครรภ (Premature 

rupture of membranes)  

11. ปจจัยดานทารก (Fetal characteristics)  

 

ขั้นตอนท่ี 4 สรางโครงรางแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยง ประเด็นคัดสรรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม ถูกนํามา

สรางเปนรางแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยง โดยมี 1 ประเด็นท่ีถูกคัดออกคือ ภาวะพรองวิตามินดี เน่ืองจาก ประเทศไทยยังไมมี

แนวปฏิบัติในการตรวจหาระดับวิตามินดีในขณะตั้งครรภ ไดขอคําถามฉบับราง จํานวน 38 ขอ ประกอบดวยขอคําถาม    

4 สวน ซึ่งจะนําเสนอในผลการศึกษาในลําดับถัดไป 

ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา แบบคัดกรอง

ปจจัยเสี่ยงท่ีพัฒนาข้ึนใหมในสวนท่ี 1 และสวนท่ี 2 ไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมดานภาษา

จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซึ่งเช่ียวชาญดานการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ ไดแก อาจารยพยาบาล

ดานการผดุงครรภ 2 ทาน พยาบาลวิชาชีพดานการผดุงครรภ 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญในการสรางแบบคัดกรอง 1 ทานและ
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สูติแพทย 1 ทาน คํานวณโดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเก่ียวของของขอคําถามท่ีสอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรม 

โดยใชตัวเลือก 4 ระดับ แลวนํามาหาสัดสวนระหวางจํานวนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความคิดเห็นระดับ 3 และ 4 ตรงกัน ในแตละ

ขอ ซึ่งมีคะแนนเทากับ 1 หารดวยจํานวนผูทรงคุณวุฒิท้ังหมด โดยเกณฑการพิจารณาระดับท่ียอมรับไดของคา I-CVI  

เทากับ 1.00 และคา S-CVI เทากับ 0.90 (Lynn, 1986 cited in Polit, Beck, 2006) 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาครั้งน้ี ไดแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย

ขอคําถาม จํานวน 38 ขอ ดังน้ี  

            1) ขอมูลเก่ียวกับโรคทางอายุรกรรม จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 7, 8, 16, 17, 18 และ 19 

            2) ภาวะท่ีเก่ียวของกับการตั้งครรภท้ังอดีตและปจจุบัน จาํนวน 21 ขอ ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,  

   12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33 และ 38 

            3) ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพจิตสังคม  จํานวน 2 ขอ ไดแก ขอ 36 และ 37 

            4) ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรม      จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34 และ 35 

อยางไรก็ตาม ปจจัยดานจิตสังคม เชน อาการซึมเศรา และ ความเครียด ในขอ 36 และ 37 ไมสามารถวัดได

โดยตรงจากการซักถาม ผูนิพนธจงึนําเครื่องมือมาตรฐานคือ แบบวัดความเครียดฉบับศรีธัญญา (Srithanya Test 5; ST5) 

จํานวน 5 ขอ และแบบคัดกรองโรคซึมเศราดวย 2 คําถาม (2Q) จํานวน 2 ขอ มาใชประเมิน โดยเกณฑการใหคะแนน

ความเสีย่ง กําหนดคาคําตอบใหเลอืกตอบแบบ 2 ตัวเลือก คือ “มี” และ “ไมม”ี และนิยามความหมายไว คือ 

มี        หมายถึง    สตรีตั้งครรภมีปจจัยเสี่ยงในขอความน้ัน 

ไมมี   หมายถึง    สตรีตั้งครรภไมมปีจจัยเสี่ยงในขอความน้ัน 

รายละเอียดปจจัยเสี่ยงท่ีมีความสมัพันธตอการคลอดกอนกําหนด ดงัแสดงในตารางท่ี 3   

 

ตารางท่ี 3 แบบคัดกรองปจจัยเสีย่งตอการคลอดกอนกําหนด  

รายการประเมิน ม ี ไมม ี

1. เคยคลอดกอนกําหนด   

2. เคยแทงเองตั้งแต 2 ครั้งข้ึนไป    

3. เคยขูดมดลูก   

4. เคยปากมดลูกไมแข็งแรง หรือเคยเย็บผูกมัดปากมดลูก   

5. เคยผาตดัปากมดลูกดวยหวงไฟฟา   

6. เคยคลอดทารกเสียชีวิตโดยไมทราบสาเหต ุ   

7. เปนโรคความดันโลหิตสูง   

8. เปนโรคเบาหวาน   

9. ตั้งครรภแฝด    

10. นํ้าคร่ํามาก   

11. นํ้าคร่ํานอย   

12. ถุงนํ้าคร่ําแตก หรือรั่วกอนครบกําหนดคลอด   
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ตารางท่ี 3 แบบคัดกรองปจจัยเสีย่งตอการคลอดกอนกําหนด (ตอ) 

รายการประเมิน ม ี ไมม ี

13. เลือดออกระหวางตั้งครรภ   

14. รกลอกตัวกอนกําหนด   

15. รกเกาะต่ํา     

16. ติดเช้ือในทอปสสาวะ   

17. ติดเช้ือแบคทีเรียในชองคลอด     

18. เหงือกบวมอักเสบ (โรคปริทันต)   

19. มีฟนผ ุ   

20. ปากมดลูกไมแข็งแรง   

21. ไดผาตดัปากมดลูกดวยหวงไฟฟา   

22. ซีดขณะตั้งครรภ (ความเขมขนเลือด.....................................)    

23. สูบบุหรี่ 10 มวนตอวัน   

24. ใชสารเสพติด (โปรดระบุ.......................................................)   

25. ดื่มแอลกอฮอล   

26. ทํางานมากกวา  หรือเทากับ 5 วันตอสัปดาห    

27. ยืนและเดินตอเน่ืองกัน มากกวา 3 ช่ัวโมงตอวัน   

28. มีเพศสัมพันธ 7 วันกอน ท่ีจะมาฝากครรภวันน้ี   

29. ตั้งครรภซ้ําอีกครั้งภายใน 1 ปหลังคลอดบุตรคนลาสุด   

30. ถูกทํารายรางกาย และจิตใจจากคนในครอบครัว 1 ปกอนท่ีจะมาฝากครรภวันน้ี   

31. เปนความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภน้ี   

32. เปนเบาหวานขณะตั้งครรภน้ี   

33. ไทรอยดเปนพิษ   

34. นํ้าหนักนอย (BMI < 18.5 kg/m2)   

35. นํ้าหนักมาก  (BMI > 25 kg/m2)   

36. มีอาการซึมเศรา (ผลจากแบบคัดกรอง 2Q)   

37. มีความเครียด    (ผลจากแบบคัดกรอง ST-5)   

38.หากทานมีความผดิปกติ มภีาวะแทรกซอนอ่ืนๆขณะตั้งครรภ หรอืคลอด เชน ปากมดลูกสั้นกวา 25 มิลลิเมตร เปน

โรคหัวใจ เปนโรคหอบหดื ทารกขาดออกซิเจนในครรภ ทารกเจรญิเติบโตชาในครรภ ทารกเสียชีวิตในครรภ อัลตราซาวน

พบทารกมีความผิดปกติแตกําเนิด โปรดระบุดานลาง……………………………………………………………………………………………… 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน มีดังน้ี   

ผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอในการปรับปรุงขอคําถาม ไดแก คําถามขอ 13 เก่ียวกับ “เลือดออกระหวางตั้งครรภ” น้ัน 

มีขอสังเกตจากผูทรงคุณวุฒิวา อาจจะเปนอาการแสดงของภาวะรกลอกตัวกอนกําหนด และอาจมีความซ้ําซอนของขอ

คําถามอ่ืน ๆ แตการศึกษาน้ียังคงขอคําถามน้ีไว เน่ืองจากแบบประเมินน้ีใชสอบถามสตรีตั้งครรภโดยตรง และภาวะ
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เลือดออกทางชองคลอดเปนอาการเริ่มตนของการคลอดท่ีสตรตีั้งครรภสามารถสังเกตเห็นไดดวยตนเอง แตอาจไดรับการ

วินิจฉัยวาเปนภาวะลอกตัวกอนกําหนด หรืออ่ืนๆภายหลังได นอกจากน้ี ขอคําถามอ่ืนๆมีการปรับปรุงตามขอคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ ดังแสดงในตารางท่ี 4   

 

ตารางท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ โดยผูทรงคุณวุฒิ 

ขอ รายการประเมินเดิม รายการประเมินท่ีปรับปรุง 

ขอ 23 สูบบุหรี่ 10 มวนตอวัน “คุณสูบบุหรี่หรือไม 

 สูบ   สูบก่ีมวนตอวัน โปรดระบุ....มวน/วัน ”    ไมสูบ (ขามไปขอตอไป) 

ขอ 24 ใชสารเสพติด “คุณดื่มสุราหรือไม 

 ดื่ม (เดือนละครั้งหรือนอยกวา 2-4 ครั้ง/เดือน)”      

 ไมดื่ม (ขามไปขอตอไป) 

ขอ 25 ดื่มแอลกอฮอล   “ตั้งแตตั้งครรภน้ีคุณใชสารเสพติดหรือไม  ใช    ไมใช (ขามไปขอตอไป)” 

 

ภายหลังพัฒนาและปรับปรุงขอคําถามของแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงตามขอเสนอแนะ และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาอีกครั้ง ขอคําถามทุกขอมีขอคิดเห็นอยูในระดับ 3 และ 4 

จากน้ัน ผูนิพนธไดนําไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบคัดกรอง ซึ่งมีคา I-CVI (Item content validity index) 

เทากับ 1.00 และคา S-CVI (Scale-level index of an instrument) เทากับ 1.00  

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี ไดพัฒนาแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนดท่ีมีคาความตรงเชิงเน้ือหา และ 

ความเหมาะสมดานภาษาท่ีมีความสอดคลองและผานเกณฑคุณภาพ โดยมีปจจัยคัดสรรท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม

จํานวน 22 ประเด็น จําแนกออกเปนปจจัยเสี่ยงท่ีมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจน จํานวน 11 ประเด็น และปจจัยเสี่ยงท่ีมี

ความคลุมเครือ จํานวน 11 ประเด็นท่ีครอบคลุมปจจัยดานตางๆและรายละเอียด ซึ่งงายตอการประเมินมากยิ่งข้ึน และ

แบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงท่ีสรางข้ึนใหมจํานวน 38 รายการประเมินน้ี สามารถใชเพ่ือประเมินปจจัยเสี่ยง และติดตาม

ผลลัพธของการตั้งครรภ เพ่ือการปองกันการคลอดกอนกําหนดในการตั้งครรภครั้งน้ีและตั้งครรภครั้งตอไปได 

อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรมบางประการ เชน ภาวะสุขภาพจิต การใชสารเสพติดและดืม่แอลกอฮอล 

เปนประเด็นขอคําถามท่ีเปราะบางในการซักถาม และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการใหขอมูล ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องมือท่ี

มีความจําเพาะในการประเมิน จึงทําใหขอคําถามในแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 38 ขอเปน 45 ขอ 

นอกจากน้ี แมแบบคัดกรองน้ีจะมุงเนนใหสตรีตั้งครรภใหขอมูลดวยตนเอง แตพบวาขอคําถามบางสวนท่ีเก่ียวของกับภาวะ

สุขภาพ จําเปนตองไดรับการตรวจหรือวินิจฉัยจากแพทยหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ซึ่งสิ่งเหลาอาจทําใหข้ันตอนในการ

ประเมินปจจัยเสี่ยงมีความยุงยาก อยางไรก็ตามแบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงน้ีเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาแบบคัดกรองท่ีดี 

ในอนาคต และจากกระบวนการพัฒนาและขอจํากัดตางๆท่ีพบ ผูนิพนธมีขอเสนอแนะดังน้ี   

1. จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีปจจัยเสี่ยงบางประการท่ีเปนการศึกษาจากตางประเทศ เชน การมี

เพศสัมพันธขณะตั้งครรภ และการถูกทํารายจากบุคคลภายในครอบครัว เปนตน ซึ่งไมพบการศึกษาท่ียืนยันแนชัด        

ในประเทศไทย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากประเด็นดังกลาวมีความละเอียดออนตองอาศัยทักษะและเครื่องมือท่ีมีความ

ละเอียดออนในการประเมิน ดังน้ันควรพิจารณานําปจจัยดังกลาวมาศึกษาเพ่ิมเติมในบริบทของสังคมไทย 
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2.  ดานการวิจัย แบบคัดกรองปจจัยเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนดน้ีสามารถนําไปใชในการคนหาปจจัยเสี่ยงใน 

สตรีตั้งครรภไดในทุกระยะของการตั้งครรภ แตควรไดรับการทดลองใช (Try out) กับอาสาสมัคร และทดสอบประสิทธิผล

ของเครื่องมือในการทํานายโอกาสตอการคลอดกอนกําหนด เพ่ือใหสามารถจําแนกสตรีตั้งครรภท่ีมีภาวะปกติ จากกลุม

เสี่ยงไดอยางแมนยําในบริบทท่ีแตกตางกันออกไปแตละพ้ืนท่ี 
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จนดําเนินการวิจัยสําเร็จ ขอกราบขอบพระคุณอาจารยฉวีวรรณ ดียิ่ง, ดร.สุปยา วิริไฟ, ดร.สุทิน ชนะบุญ, ผศ.อุสาห ศุภร

พันธ และ พญ.ศุภศิริ หะยะกังฉัตร ท่ีใหความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีสรางข้ึน
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