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พลังงานและสารอาหารที่ได้รับระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงไทย
กรณีศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณัฐนรี แสงเขตต์, คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)1
สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์, ปร.ด. (มนุษย์โภชนาการ)2

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการได้รับพลังงานและสารอาหารของหญิงตั้งครรภ์ใน
แต่ละไตรมาส และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา อาชีพ รายได้ ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ ต่อ
ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับในแต่ละไตรมาส โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป สัมภาษณ์การ
บริโภคอาหารย้อนหลัง 24 ชัว่ โมง เป็นเวลา 1 วัน ในแต่ละไตรมาส ค�ำนวณพลังงานและสารอาหารต่างๆ
เปรียบเทียบกับปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย พ.ศ. 2546
ผลการศึกษาหญิงตัง้ ครรภ์จำ� นวน 514 คน ได้รบั พลังงานจากอาหารในไตรมาสแรก ไตรมาสทีส่ อง
และสาม เท่ากับ 1,469.2, 1,800.4 และ 1,847.2 กิโลแคลอรีตอ่ วัน (ร้อยละ 81.6, 87.8 และ 90.1 ของเกณฑ์
อ้างอิง) สัดส่วนการกระจายของพลังงานแต่ละไตรมาสอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (คาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:
ไขมัน คิดเป็น 56:17:27, 54:17:29 และ 54:17:29 ตามล�ำดับ) การได้รบั แร่ธาตุและวิตามิน ได้แก่ แคลเซียม
ไธอะมิน ไรโบฟลาวิน และวิตามินซี อยู่ในช่วงร้อยละ 62-91, 73-99, 88-116 และ 89-110 ตามล�ำดับ ใน
ขณะทีธ่ าตุเหล็กและวิตามินเอได้รบั เพียง ร้อยละ 11-14 และ 45-62 ของเกณฑ์อา้ งอิง จะเห็นได้วา่ ปริมาณ
พลังงานและสารอาหารที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งสามไตรมาส (มากกว่าร้อยละ
70 ของเกณฑ์อ้างอิง) ยกเว้นธาตุเหล็กและวิตามินเอได้รับต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ในทุกไตรมาส เมื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ย Spearman correlation พบว่า ระดับการศึกษาของหญิงตัง้ ครรภ์มคี วามสัมพันธ์
เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับปริมาณไขมันที่ได้รับในทุกไตรมาส (p<0.05)ในไตรมาสที่สามพบ
ว่า การศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการได้รับพลังงาน โปรตีน และธาตุเหล็กจากพืช (p<0.05) ใน
ขณะที่ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ อาชีพ และรายได้ของหญิงตั้งครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการได้รับ
พลังงานและสารอาหารต่างๆ (p>0.05)
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Energy and Nutrients Intake of Pregnant Thai Women:
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Abstract

This study aimed to assess energy and nutrients intake of pregnant women in each trimester
and investigate the association between education, occupation, income and pre-pregnancy body mass
index (BMI) and energy and nutrients intake of pregnant women. Demographic data of pregnant women
was obtained using questionnaire. One day of 24-hour diet recall was conducted in each trimester.
Energy and nutrients intake were calculated and compared to the Dietary Reference Intake (DRI) for
Thais 2003.
Five hundred and fourteen pregnant women received energy 1,469.2, 1,800.4 and 1,847.2
kcal/day in 1st, 2nd and 3rd trimester, respectively. Appropriate energy distribution in each trimester
was observed, 56:17:27, 54:17:29 and 54:17:29, respectively. Minerals and vitamins intake including
calcium, thiamine, riboflavin, vitamin C were 62-91%, 73-99%, 88-116% and 89-110% DRI,
respectively. For iron and vitamin A, intakes of 11-14% and 45-62% DRI were reported. Pregnant
women in the present study received energy and nutrients adequately (>70% DRI), while insufficient
intakes of iron and vitamin A were investigated. Spearman correlation test showed a significant association between education and fat intake in all trimesters (p<0.05). In 3rd trimester, education associated
with energy, protein and iron intake significantly (p<0.05). There were not statistically significant
relationships between pre-pregnancy BMI, occupation and income with energy and nutrients intake
(p>0.05).
Keywords: Energy and nutrients, Pregnant women, Pre-pregnancy body mass index
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บทน�ำ

การตั้งครรภ์ เป็นระยะที่ร่างกายมีการ
เปลีย่ นแปลงหลายอย่าง เช่น การเปลีย่ นแปลงของ
ฮอร์โมนในร่างกาย ระบบทางเดินปัสสาวะ กล้าม
เนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง รวมถึงระบบ
ไหลเวียนเลือดและหัวใจ มีการสร้างเนื้อเยื่อต่างๆ
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีความต้องการ
พลังงานและสารอาหารเพิม่ ขึน้ ต่างจากภาวะปกติ
(อบเชย วงศ์ทอง, 2553) หญิงตั้งครรภ์ที่บริโภค
อาหารไม่มีคุณภาพหรือได้รับสารอาหารต่างๆ
ไม่เพียงพอในระหว่างตัง้ ครรภ์จะส่งผลต่อสุขภาพ
ทั้งของมารดาและทารกได้ เช่น หญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับโปรตีนและพลังงานเพียงพอจะคลอดทารก
ที่มีน�้ำหนักมากกว่า ตัวยาวกว่า และสุขภาพแข็ง
แรงกว่าทารกที่เกิดจากมารดาที่ได้รับโปรตีนและ
พลังงานไม่เพียงพอ (วลัย อินทรัมพรรย์, 2551)
หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะมี
ความสัมพันธ์ต่อการคลอดก่อนก�ำหนดและการ
คลอดทารกน�้ำหนักน้อย (อบเชย วงศ์ทอง, 2553)
ภาวะขาดไอโอดีนท�ำให้เสีย่ งต่อการแท้งบุตร ทารก
ตายขณะคลอด หรือทารกที่คลอดมีความผิดปกติ
ของสมองและระบบประสาท มีพัฒนาการทาง
สติปัญญาต�่ำ(อบเชย วงศ์ทอง, 2553) ในทางตรง
กันข้าม หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับพลังงานมากเกิน
ความต้องการของร่างกายจะมีอาการครรภ์เป็น
พิษ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง เป็นต้น(อบเชย วงศ์ทอง, 2553)
นอกจากนั้น ยังท�ำให้คลอดยากเพราะทารกที่เกิด
มามีแนวโน้มจะมีภาวะทารกตัวโต (macrosomia)
(Liu, Dai, Dai, & Li, 2012)ดังนั้น การบริโภค
อาหารในช่วงตั้งครรภ์ที่เพียงพอจึงมีความจ�ำเป็น

24

2.indd 20

เพื่อรักษาสมดุลภาวะโภชนาการทั้งของมารดา
และทารกในครรภ์
จากผลการส� ำ รวจภาวะอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 พบว่า
หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั พลังงานจากการบริโภค ร้อยละ
103.2 ของเกณฑ์อ้างอิง และได้รับโปรตีนมากกว่า
ร้อยละ 100 ส่วนแร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม ธาตุเหล็ก
ได้ รั บ เพี ย งร้ อ ยละ 53.8 และ 47.8 ส� ำ หรั บ
ฟอสฟอรัสได้รับร้อยละ 98.5 วิตามินเอ ไธอะมิน
ไรโบฟลาวิน ไนอะซิน และวิตามินซีได้รบั มากกว่า
ร้อยละ 50 ขึน้ ไป (54.2, 76.4, 107.2, 95.7, 83.0ตาม
ล�ำดับ) จะเห็นได้ว่าหญิงตั้งครรภ์ได้พลังงานจาก
การบริ โ ภคอาหารที่ เ พี ย งพอตามเกณฑ์ อ ้ า งอิ ง
แต่ยังมีปัญหาเรื่องแคลเซียม เหล็ก และวิตามิน
เอ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549)
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ท�ำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง
ไป อาจส่งผลให้ได้รับสารอาหารที่มีความจ�ำเป็น
ต่อความต้องการของร่างกายไม่เพียงพอ เช่น การ
รับประทานอาหารปรุงส�ำเร็จ หรืออาหารจานด่วน
ที่มีปริมาณแป้ง น�้ำตาล และน�้ำมันสูง จึงเสี่ยงต่อ
การมีภาวะโภชนาการเกินได้ (วิชัย เอกพลากร,
2553)
เศรษฐานะของหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งรวมถึง
เรื่องของระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของ
หญิงตัง้ ครรภ์มผี ลต่อการได้รบั สารอาหารระหว่าง
ตั้งครรภ์ จากการศึกษาข้อมูลความสัมพันธ์ระ
หว่างเศรษฐานะและการได้รับสารอาหาร รวม
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ที่ได้
จากหญิงตั้งครรภ์ชาวออสเตรียจ�ำนวน 261 คน
(Freisling, Elmadfa, & Gall, 2006) พบว่า หญิง
ตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง กว่ า จะได้
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รั บ ปริ ม าณสารอาหารที่ ม ากกว ่ า อ ย ่ า ง
มี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ โดยเฉพาะปริ ม าณ
ข อ ง ใ ย อ า ห า ร โ ฟ เ ล ท เ บ ต ้ า แ ค โ ร ที น
และแคลเซียม นอกจากนั้น จากผลการศึกษาของ
Olafsdottir และคณะ (Olafsdottir, Skuladottier,
Thorsdottir, Hauksson, & Steingrimsdottir,
2006) พบว่าอัตราส่วนของพลังงานที่ได้จากสาร
อาหารหลัก เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของ
น�้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในรายที่มีน�้ำ
หนักเกินและในช่วงท้ายของการตัง้ ครรภ์ ส�ำหรับ
มารดาทีม่ กี ารเพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ หนักตัวน้อยเกินขณะ
ตั้งครรภ์ก็พบว่ามีการกินอาหารประเภทไขมัน
น้อยกว่าและคาร์โบไฮเดรตมากกว่ากลุ่มมารดา
ที่มีการเพิ่มขึ้นของน�้ำหนักตัวปกติหรือมากกว่า
ปกติ และพบว่ามารดาที่มีอาการเบื่ออาหารหรือ
ไม่อยากอาหาร (anorexia nervosa) มีการเพิ่มขึ้น
ของน�้ำหนักตัวขณะตั้งครรภ์น้อยกว่าเกณฑ์ปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญ (Kouba, Hallstrom, Lindholm,
& Hirschberg, 2005) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการได้
รับพลังงานและสารอาหารในระหว่างตั้งครรภ์
ของหญิงไทยยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ำกัด ดังนั้นจึงได้
ท�ำการศึกษานี้เพื่อศึกษาปริมาณพลังงานและสาร
อาหารที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับจากการบริโภคใน
แต่ละไตรมาสและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การศึกษา อาชีพ รายได้ และดัชนีมวลกายก่อน
ตั้งครรภ์ (pre-pregnancy body mass index) กับ
ปริมาณพลังงานและสารอาหารทีห่ ญิงตัง้ ครรภ์ได้
รับในแต่ละไตรมาสทัง้ นีผ้ ลทีไ่ ด้จากการศึกษานีจ้ ะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับหน่วยงานหรือ
ผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวกับหญิงตั้งครรภ์เพื่อน�ำไปศึกษา
ต่อยอดหรือปรับปรุงแนวทางการดูแลหญิงตั้ง
ครรภ์ โดยเฉพาะการปรับปรุงค�ำแนะน�ำเรื่องการ
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บริ โ ภคอาหารของหญิ งตั้งครรภ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ สาร
อาหารครบตามทีต่ อ้ งการ ด้วยการน�ำผลการศึกษา
นี้ไปเป็นค่าอ้างอิงในการปรับปรุงต่อไป

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาการได้รับพลังงานและสาร
อาหารจากการบริโภคในแต่ละไตรมาสของหญิง
ตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ศึกษา อาชีพ รายได้ และดัชนีมวลกายก่อนตัง้ ครรภ์
กับปริมาณพลังงานและสารอาหารทีห่ ญิงตัง้ ครรภ์
ได้รับในแต่ละไตรมาส

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการ
รับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วม
โครงการ “ผลของการให้เสริมธาตุไอโอดีนใน
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะขาดธาตุไอโอดีนในระดับ
ไม่รุนแรงและปานกลางต่อผลการตั้งครรภ์และ
พั ฒ นาการของบุ ต รในประเทศไทย (Pongcharoen, Gowachirapant, Wecharak, Sangket, &
Winichagoon, 2016) โดยเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ภาควิชา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี”ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551-2554
โดยมีเกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังนี้ 1) หญิงตั้งครรภ์อายุระหว่าง 18-40 ปี 2)
ตั้งครรภ์เดี่ยว 3) อายุครรภ์ไม่เกิน 14 สัปดาห์ 4)
สุขภาพแข็งแรง และ 5) สมัครใจเข้าร่วมการศึกษา
โดยมีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค�ำนวนได้ เมื่อพิจารณาเพิ่ม
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จ�ำนวนเพื่อชดเชยการสูญเสียระหว่างการติดตาม
(loss to follow-up) แล้ว ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ
400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือนของหญิงตัง้ ครรภ์
น�ำ้ หนักก่อนตัง้ ครรภ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และวัด
ส่วนสูงเมื่อเริ่มโครงการประเมินภาวะโภชนาการ
โดยใช้เกณฑ์ดัชนีมวลกายของคนเอเชีย ได้แก่
ดัชนีมวลกายปกติ มีคา่ ระหว่าง 18.5-22.9 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร(WHO, 2004)
2. ชั่ ง น�้ ำ หนั ก หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ นแต่ ล ะ
ไตรมาสโดยใช้ เ ครื่ อ งชั่ ง น�้ ำ หนั ก บุ ค คลระบบ
ดิจิตอล
3. สัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง
24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 วันในแต่ละไตรมาสโดยใช้
แบบสัมภาษณ์การบริโภคย้อนหลัง 24 ชัว่ โมง โดย
ให้หญิงตัง้ ครรภ์ประมาณส่วน ขนาดและชนิดของ
อาหารที่บริโภค โดยใช้อุปกรณ์ประกอบการเก็บ
ข้อมูล เช่น ถ้วยตวง ช้อนตวง สายวัด สมุดรูปภาพ
อาหารทีบ่ อกน�ำ้ หนักตามจริง เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลการ
บริโภคที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด
4. วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสารอาหารที่
หญิงตั้งครรภ์ได้รับโดยใช้โปรแกรม INMUCALNutrients V.3 (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2556)ได้แก่ ปริมาณพลังงาน และสัดส่วน
การกระจายของพลังงานที่ได้จากคาร์โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน รวมทัง้ ปริมาณสารอาหารอืน่ ๆ
ได้แก่ แคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ ไธอะมิน
ไรโบฟลาวิน และวิตามินซี เปรียบเทียบกับปริมาณ
สารอาหารอ้างอิงทีค่ วรได้รบั ประจ�ำวันส�ำหรับคน
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ไทย พ.ศ. 2546(Dietary Reference Intake for Thais
2003) (คณะกรรมการจัดท�ำข้อก�ำหนดสารอาหาร
ที่ควรได้รับประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย, 2546)
5. เนื่ อ งจากไม่ มี ร ายการอาหารบาง
ชนิดในฐานข้อมูลอาหารของโปรแกรม INMUCAL-N จึงจ�ำเป็นต้องยืมค่าจากอาหารบางชนิดที่
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน มีลักษณะรูปร่างหรือสี
คล้ายกัน มีปริมาณไขมันใกล้เคียงกันมาทดแทน
เช่น ใช้เห็ดโคนแทนเห็ดออรินจิ ใช้ปลาโอแถบ
แทนปลาซาบะ (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล, 2553)เป็นต้นนอกจากนัน้ แล้ว อาจมีความ
จ�ำเป็นต้องพิจารณายืมค่าสารอาหารอื่นจากฐาน
ข้อมูลสารอาหารของต่างประเทศ เช่น วิตามินบี
6 วิตามินบี 12 สังกะสีโฟเลท และไอโอดีนเป็นต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

บันทึกข้อมูลจ�ำนวน 2 ครั้ง (double entry) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป Microsoft Excel
2007 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป SPSS for Windows version 19 (IBM,
USA) ทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลด้วยสถิติ
Kolmokorov-Smirnov test of normalityน�ำเสนอ
ข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย ± ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน น�ำเสนอข้อมูลทีม่ กี ารกระจาย
แบบไม่ปกติด้วยค่ามัธยฐาน (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25
และ 75) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษา
อาชีพ รายได้ และดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์กับ
ปริมาณพลังงานและสารอาหารทีไ่ ด้รบั โดยใช้สถิติ
Spearman correlation พิจารณาระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ค่า p<0.05
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หมายเลข
MURA2008/651 และได้ ล งทะเบี ย นในฐาน
ข้ อ มู ล นานาชาติ Criticaltrial.gov หมายเลข
NCT00791466

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์
หญิงตั้งครรภ์ที่เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
514 คนในไตรมาสแรก อายุเฉลี่ย 30 ปี (SD=5)
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ค่ามัธยฐานดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เท่ากับ 21
กิโลกรัมต่อตารางเมตร หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ดี ชั นีมวล
กายปกติ ร้อยละ 54.7 น�ำ้ หนักเกินและอ้วน ร้อยละ
23.5 และผอมหรือน�้ำหนักน้อยกว่าปกติ ร้อยละ
16.3 ค่ามัธยฐานอายุครรภ์ไตรมาสแรก ไตรมาส
ที่สอง และสาม เท่ากับ 11, 21 และ 32 สัปดาห์
ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54 จบการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงหรือปริญญาตรีรอ้ ย
ละ 42 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือรับจ้าง
ทั่วไป รองลงมาคือรับราชการหรือเป็นพนักงาน
ของรัฐ (ร้อยละ 23) รายได้ตอ่ เดือนอยูใ่ นช่วง 5,000
-15,000บาท (ร้อยละ 63) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ (514 คน)
หญิงตั้งครรภ์
a

อายุ (ปี )
นํ้าหนักก่อนตั้งครรภ์ (กิโลกรัม)b
ส่ วนสูง (เซนติเมตร) b
ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) b
นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ (BMI < 18.5 กก/ม2)
นํ้าหนักปกติ (BMI = 18.5 – 22.9 กก/ม2)
นํ้าหนักเกิน (BMI = 23.0 – 24.9 กก/ม2)
อ้วน (BMI ≥ 25.0 กก/ม2)
อายุครรภ์ (สัปดาห์) b
ไตรมาสแรก
ไตรมาสที่สอง
ไตรมาสที่สาม
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
อาชีพ
แม่บา้ น/ไม่ได้ทาํ งาน
ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ
พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้างทัว่ ไป
ธุรกิจส่ วนตัว
รายได้ต่อเดือน (บาท)
< 5,000
5,000-15,000
15,001-30,000
> 30,000
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จํานวนคน (ร้ อยละ)
30 ± 5
52.0 (47.0, 57.9)
157.8 (155.0, 161.0)
20.9 (19.1, 23.1)
84 (16.3)
281 (54.7)
49 (9.5)
72 (14.0)
11.0 (9.0, 13.0)
21.0 (20.0, 23.0)
32.0 (31.0, 34.0)
6 (1.2)
40 (7.8)
173 (33.7)
277 (53.9)
16 (3.1)
95 (18.5)
120 (23.3)
215 (41.8)
78 (15.2)
84 (16.3)
324 (63.0)
91 (17.7)
13 (2.5)
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พลั ง งานและสารอาหารที่ ไ ด้ รั บ จากการ ได้รับน้อยมากในทุกไตรมาส เพียงร้อยละ 11.2,
13.6 และ 14.0 ตามล�ำดับ และธาตุเหล็กที่ได้รับ
บริโภค

พลังงานและสารอาหารหลัก
หญิงตั้งครรภ์ได้รับพลังงานจากอาหาร
ในไตรมาสแรกไตรมาสที่สอง และสาม เท่ากับ
1,469.2, 1,800.4 และ 1847.2 กิโลแคลอรีตอ่ วัน คิด
เป็นร้อยละ 81.6, 87.8 และ 90.1 ของเกณฑ์อ้างอิง
ตามล�ำดับ มีสัดส่วนการกระจายของพลังงาน
จากคาร์โบไฮเดรต:โปรตีน:ไขมัน เป็น 56:17:27,
54:17:29 และ 54:17:29 ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่า
หญิงตัง้ ครรภ์กลุม่ นีม้ สี ดั ส่วนการกระจายพลังงาน
ทีใ่ กล้เคียงกันตลอดการตัง้ ครรภ์และอยูใ่ นเกณฑ์ที่
เหมาะสม ส�ำหรับปริมาณโปรตีน หญิงตัง้ ครรภ์ได้
รับร้อยละ 83.0, 97.2 และ 97.7 ของเกณฑ์อ้างอิง
ในไตรมาสแรก ไตรมาสทีส่ อง และสาม ตามล�ำดับ
และเป็นโปรตีนจากสัตว์มากกว่าครึ่งหนึ่งของ
โปรตีนทั้งหมด
แร่ธาตุและวิตามิน
แร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม ในไตรมาสแรก
หญิงตั้งครรภ์ได้รับแคลเซียมจากอาหารเพียงร้อย
ละ 61.9 ของเกณฑ์อ้างอิง แต่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 90.7 ในไตรมาสที่สอง และกลับได้รับลด
ลง เป็นร้อยละ 86.8 ในไตรมาสที่สาม ธาตุเหล็ก
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เป็นธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์ครึ่งหนึ่งของธาตุเหล็ก
ที่ได้รับทั้งหมด
วิ ต ามิ น ได้ แ ก่ ไธอะมิ น ไรโบฟลาวิ น
วิตามินซี ในไตรมาสแรก ได้รับมากกว่าร้อยละ
70 ของเกณฑ์อา้ งอิง และเพิม่ ขึน้ ในไตรมาสทีส่ อง
และสาม มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 73.3-99.2, 87.7116.4 และ 88.8-110.0ตามล�ำดับยกเว้นวิตามินเอที่
ได้รับเพียงร้อยละ 45.2, 65.5 และ 61.8 ของเกณฑ์
อ้างอิง ในไตรมาสแรก ไตรมาสทีส่ อง และสามตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 2)
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของดัชนีมวล
กายก่อนตั้งครรภ์ การศึกษา อาชีพ และรายได้
กับการได้รับพลังงานและสารอาหารของหญิงตั้ง
ครรภ์พบว่า ดัชนีมวลกายก่อนตัง้ ครรภ์ อาชีพ และ
รายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั พลังงานและ
สารอาหารต่างๆ (p>0.05) อย่างไรก็ตามพบว่าการ
ศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติกับปริมาณไขมันที่ได้รับในทุกไตรมาส
(p<0.05) ส่วนไตรมาสที่สามพบว่าการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการได้รับพลังงาน โปรตีน และ
ธาตุเหล็กจากพืช (p<0.05) (ตารางที่ 3)
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44.5 (28.7, 59.2)

494.9 (261.7, 811.5)

โปรตีนจากสัตว์ (กรัม)

แคลเซี ยม (มิลลิกรัม)

1.2 (0.8, 1.9)

ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม)

87.7 (56.4, 132.4)

73.3 (41.2, 121.8)

45.2 (24.9, 83.0)

-

11.2 (7.4, 16.7)

61.9 (32.5, 101.2)

-

83.0 (56.9, 108.6)

-

-

81.6 (61.2, 101.2)

56:17:27

วิตามินซี (มิลลิกรัม)
75.5 (40.7, 136.3)
88.8 (47.9, 160.4)
*เปรี ยบเทียบกับปริ มาณสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับประจําวันสําหรั บคนไทย พ.ศ. 2546

1.0 (0.6, 1.7)

361.7 (199.6, 664.1)

ไธอะมิน (มิลลิกรัม)

วิตามินเอ(RAE)

4.1 (2.3, 8.4)

63.9 (43.8, 83.6)

โปรตีน (กรัม)

เหล็กจากสัตว์ (มิลลิกรัม)

42.7 (29.8, 59.3)

ไขมัน (กรัม)

9.5 (6.3, 14.1)

198.9 (151.3, 255.0)

คาร์ โบไฮเดรต (กรัม)

เหล็ก (มิลลิกรัม)

1,469.2 (1136.1, 1836.2)

พลังงาน (กิโลแคลอรี )

คาร์ โบไฮเดรต:โปรตีน:ไขมัน

พลังงานและสารอาหาร

ไตรมาสแรก (514 คน)
มัธยฐาน (เปอร์ เซ็นไทล์ ที่ 25, 75)
ปริมาณสารอาหาร
% DRI*

91.4 (52.1, 158.7)

1.6 (1.1, 2.3)

1.3 (0.8, 1.8)

523.8 (299.7, 918.9)

5.2 (3.1, 11.5)

11.5 (8.1, 18.0)

729.5 (426.4, 1118.4)

50.8 (37.7, 69.0)

74.9 (58.7, 93.3)

57.3 (39.8, 75.0)

232.4 (189.9, 294.1)

1,800.4 (1402.5, 2208.3)

107.5 (61.3, 186.7)

114.3 (79.2, 164.2)

92.2 (57.0, 129.7)

65.5 (37.5, 114.9)

-

13.6 (9.6, 21.3)

90.7 (53.1, 139.0)

-

97.2 (76.2, 121.2)

-

-

87.8 (68.3, 107.7)

54:17:29

ไตรมาสทีส่ อง (356 คน)
มัธยฐาน (เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25, 75)
ปริมาณสารอาหาร
% DRI*

ตารางที
มาณพลั
งงานและสารอาหารที
ญิงไตัด้้งรครรภ์
ได้รับ แยกตามไตรมาส
ตารางที่ 2่ 2ปริปริ
มาณพลั
งงานและสารอาหารที
ห่ ญิงตั้ง่ห
ครรภ์
ับ แยกตามไตรมาส

93.5 (42.4, 165.9)

1.6 (1.2, 2.3)

1.4 (0.8, 2.1)

494.6 (270.8, 919.6)

5.5 (3.2, 9.9)

11.8 (8.0, 17.3)

696.2 (443.6, 1034.3)

53.7 (39.8, 70.7)

75.3 (59.7, 95.5)

57.5 (43.1, 76.3)

243.0 (189.2, 310.7)

1,847.2 (1454.8, 2259.1)

110.0 (49.9, 195.2)

116.4 (84.5, 162.4)

99.2 (56.0, 153.2)

61.8 (33.9, 114.0)

-

14.0 (9.5, 20.4)

86.8 (55.1, 129.3)

-

97.7 (77.6, 124.0)

-

-

90.1 (71.0, 110.2)

54:17:29

ไตรมาสทีส่ าม (368 คน)
มัธยฐาน (เปอร์ เซ็นไทล์ ที่ 25, 75)
ปริมาณสารอาหาร
% DRI*
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0.048
0.042
0.022

0.018

0.087

0.068

0.069

-0.009

0.068

0.065

0.078

0.076

-0.030

0.039

0.038

ไขมัน

โปรตีน

โปรตีนจากสัตว์

โปรตีนจากพืช

แคลเซี ยม

เหล็ก

เหล็กจากสัตว์

เหล็กจากพืช

วิตามินเอ

ไธอะมิน

ไรโบฟลาวิน

วิตามินซี
0.001

0.069

-0.070

0.067

0.016

0.049

0.053

0.060

0.037

0.031

0.053

0.027

0.025

0.047

อาชีพ

0.012

0.027

-0.015

-0.002

-0.022

0.015

0.005

0.024

0.017

0.018

0.024

0.003

0.018

0.022

รายได้

-0.095

-0.093

-0.066

-0.060

-0.032

-0.065

-0.066

-0.015

0.007

-0.068

-0.071

-0.040

-0.056

-0.058

ก่อนตั้งครรภ์

ดัชนีมวลกาย

0.119*

0.064

-0.022

0.032

0.099

-0.005

0.064

-0.006

0.060

0.036

0.078

0.138**

0.035

0.093

การศึกษา

-0.018

-0.058

-0.060

-0.067

-0.053

0.003

-0.019

-0.007

-0.048

-0.054

-0.066

-0.066

-0.050

-0.066

อาชีพ

ไตรมาสทีส่ อง(356 คน)

*มีความสั มพันธ์ อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05 (p<0.05), **มีความสั มพันธ์ อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .01 (p<0.01)

-0.016

0.014

0.032

0.026

0.012

0.023

0.020

0.041

0.089*

-0.003

0.059

คาร์โบไฮเดรต

0.038

การศึกษา

0.064

ก่ อนตั้งครรภ์

ดัชนีมวลกาย

ไตรมาสแรก(514 คน)

พลังงาน

พลังงานและสารอาหาร

0.026

-0.037

-0.057

-0.063

0.035

-0.027

-0.008

-0.028

-0.039

-0.084

-0.086

-0.097

-0.053

-0.079

รายได้

-0.037

-0.006

0.047

-0.044

-0.063

-0.068

-0.091

-0.070

-0.040

0.031

0.008

0.036

-0.069

-0.030

ก่อนตั้งครรภ์

ดัชนีมวลกาย

0.061

0.087

0.107

0.076

0.171*

0.052

0.128*

0.047

0.104*

0.106*

0.137**

0.165**

0.089

0.147**

การศึกษา

0.053

-0.024

-0.008

0.080

0.062

-0.004

0.043

0.039

0.082

-0.051

-0.023

-0.084

0.010

-0.036

อาชีพ

ไตรมาสทีส่ าม(368 คน)

ตารางที
ความสั
ธ์ระหว่
ชนีมวลกายก่
อนตัการศึ
้งครรภ์
ษา อาชีพกับและรายได้
การได้รับพลังงานและสารอาหารต่
างๆ
ตารางที่ 3่ 3ความสั
มพัมนพัธ์ รนะหว่
างดัชานีงดั
มวลกายก่
อนตั้งครรภ์
กษา การศึ
อาชีพ กและรายได้
การได้ รับพลักังบงานและสารอาหารต่
างๆ

10

0.109*

0.013

0.068

0.072

0.064

0.032

0.057

0.022

0.034

-0.025

0

-0.015

0.024

0.009

รายได้
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การอภิปรายผลการวิจัย

จากการสั ม ภาษณ์ ก ารรั บ ประทาน
อาหารหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ โดย
ใช้แบบสอบถามการบริโภคอาหารย้อนหลัง 24
ชั่วโมง เป็นเวลา 1 วัน ในแต่ละไตรมาส พบว่า
ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่หญิงตั้งครรภ์
ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้งสามไตรมาส คือ
มากกว่าร้อยละ 70 ของเกณฑ์อา้ งอิง และมีสดั ส่วน
การกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไข
มัน เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดทุกไตรมาส อีก
ทั้งยังได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอโดยเป็น
โปรตี น จากสั ต ว์ ม ากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของปริ ม าณ
โปรตี น ทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ โ ปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว์ เ ป็ น
โปรตีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี มีกรดอะมิโนจ�ำเป็นครบถ้วน
ในขณะทีโ่ ปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพต�ำ่
กว่า เนื่องจากมีปริมาณกรดอะมิโนจ�ำเป็นไม่ครบ
ถ้วน หรือมีสัดส่วนของกรดอะมิโนไม่เหมาะสม
ดังนัน้ ในอาหารควรประกอบด้วยโปรตีนจากสัตว์
และจากพืชในสัดส่วนประมาณ 50:50 (ประไพศรี
ศิริจักรวาล, 2546)
ส� ำ หรั บ แร่ ธ าตุ แ ละวิ ต ามิ น ก็ ไ ด้ รั บ ใน
ปริมาณที่เพียงพอเช่นกัน แคลเซียมถึงแม้ได้รับ
ไม่เพียงพอในไตรมาสแรก แต่ได้รับเพียงพอไน
ไตรมาสที่สองและสาม ยกเว้น ธาตุเหล็กและ
วิตามินเอที่ยังได้รับต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ใน
ทุกไตรมาส ซึง่ สอดคล้องกับรายงานผลการส�ำรวจ
อาหารและโภชนาการของหญิงตัง้ ครรภ์ในปี พ.ศ.
2546 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549) ที่
สะท้อนภาพการได้รบั พลังงานและสารอาหารใกล้
เคียงในทางบวกกับการศึกษานี้
ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของฮี
โมโกลบินทีท่ ำ� หน้าทีน่ ำ� ออกซิเจนไปยังเซลล์ และ
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มีความส�ำคัญต่อพัฒนาการการเรียนรู้ สมรรถภาพ
ในการท�ำงาน และภูมิต้านทานโรค(Beard, 2001)
ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีความต้องการธาตุเหล็ก
สูงในขณะทีร่ า่ งกายจะได้รบั จากอาหารไม่เพียงพอ
เนือ่ งจากมีการเพิม่ ของการสร้างเม็ดเลือดแดง เพือ่
ให้เพียงพอส�ำหรับระบบการหมุนเวียนเลือดของ
มารดาและการส่งสูท่ ารกในครรภ์ จึงจ�ำเป็นต้องให้
เสริมธาตุเหล็ก โดยองค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้มี
การเสริมธาตุเหล็กในรูปยาเม็ด วันละ 60 มิลลิกรัม
ตลอดระยะการตัง้ ครรภ์ (พัตธนี วินจิ จะกุล, นัยนา
บุญทวียุวัฒน์, มลุลี ตัณฑวิรุฬท์, และนภมน ศรี
ตงกุล, 2546) อย่างไรก็ตาม หญิงตั้งครรภ์ ก็ควร
บริโภคอาหารที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงด้วย เช่น
เลือด ตับ เนื้อสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อแดง ทั้งนี้
เหล็กที่อยู่ในรูปฮีมซึ่งอยู่ในเนื้อสัตว์จะถูกดูดซึม
ได้ดีกว่าธาตุเหล็กที่อยู่ในรูปไม่ใช่ฮีมซึ่งพบในพืช
(พัตธนี วินิจจะกุล และคณะ, 2546)
วิ ต ามิ น เอมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การมอง
เห็น การเจริญเติบโตของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน
การสร้างเม็ดเลือด และการเจริญพันธุ์ (Blomhoff, 1994) หญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้ได้รับวิตามินเอ
ในปริมาณที่ต�่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิงเพียงเล็กน้อย คือ
มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 45.2-65.5 ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการส�ำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2546 ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้
รับวิตามินเอเพียงร้อยละ 54.2 ทั้งนี้หากมีการรับ
ประทานอาหารที่วิตามินเอสูงเพิ่มมากขึ้นได้แก่
ตับ ไข่แดง นม ผักที่มีสีเขียวเข้ม และผลไม้ที่มีสี
เหลืองส้ม จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามินเอ
ในปริมาณที่เพียงพอ
แคลเซียมเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ
กระดูกและป้องกันโรคกระดูกพรุน (Heaney RP,
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1999)ผลการศึกษานี้ พบว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
ปริมาณแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น และมากกว่าเกณฑ์
อ้างอิงในไตรมาสทีส่ องและสาม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมา
จากหญิงตั้งครรภ์มีการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์
นมเพิ่มขึ้น จาก 326 ซีซีต่อวันในไตรมาสแรก
เป็น370 และ 359 ซีซีต่อวันในไตรมาสที่สองและ
สาม ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ำรวจ
ภาวะอาหารและโภชนาการในปี พ.ศ. 2546 พบว่า
หญิงตัง้ ครรภ์สว่ นใหญ่เมือ่ อายุครรภ์เพิม่ ขึน้ มีการ
บริโภคอาหารเพิ่มขึ้น ดื่มนมเพิ่มขึ้น และเลือกกิน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์เพือ่ บ�ำรุงหญิงตัง้ ครรภ์และลูก
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549)
ในส่วนของวิตามินซี และไรโบฟลาวิน
พบว่าในไตรมาสที่สองและสาม หญิงตั้งครรภ์ได้
รับมากกว่าร้อยละ 100 ของเกณฑ์อ้างอิง วิตามิน
ซีเป็นวิตามินทีม่ คี วามส�ำคัญต่อเมตาบอลิสมต่างๆ
ของร่างกายในหญิงตั้งครรภ์ระดับวิตามินซีจะลด
ลง เนื่องจากทารกมีการดึงวิตามินซีจากมารดาไป
ใช้โดยปกติคนเราไม่สามารถสร้างวิตามินซีได้เอง
ในร่างกาย ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องได้รับวิตามินซีจาก
อาหาร ซึง่ ส่วนใหญ่พบในพืชมากกว่าสัตว์ อย่างไร
ก็ตาม การหุงต้ม การได้รบั แสงและการเก็บอาหาร
เป็นเวลานานอาจท�ำให้วิตามินซีสูญเสียไปได้มาก
(สมชาย ดุรงค์เดช, อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์,
และจุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิ์พงษ์, 2546)นอกจากนั้น
วิตามินซีเป็นวิตามินทีค่ อ่ นข้างมีความเป็นพิษน้อย
แต่ก็อาจเกิดผลข้างเคียงได้จากการได้รับวิตามินซี
ในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะวิตามินซีในรูป
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น หากได้รับวิตามิน
ซีในปริมาณครั้งละมากกว่า 2 กรัมในครั้งเดียว จะ
พบอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง ท้องเสีย
หรือเกิดนิ่วในไต เป็นต้น(สมชาย ดุรงค์เดช และ
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คณะ, 2546) ในขณะที่ไรโบฟลาวินยังไม่มีรายงาน
ว่ามีผลข้างเคียงเมื่อได้รับมากเกินความต้องการ
ของร่างกาย(คณะกรรมการจัดท�ำข้อก�ำหนดสาร
อาหารทีค่ วรได้รบั ประจ�ำวันส�ำหรับคนไทย, 2546)
การศึกษานีพ้ บว่า หญิงตัง้ ครรภ์ได้รบั พลังงานและ
สารอาหารในไตรมาสแรกน้อยกว่าไตรมาสทีส่ อง
และสาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะยังมีอาการแพ้ท้อง มี
การเปลีย่ นแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและระบบ
ทางเดินอาหารจึงท�ำให้มอี าการคลืน่ ไส้อาเจียน รับ
ประทานได้น้อย (ยูนิชาร์ม, 2558) อย่างไรก็ตาม
เมื่อผ่านช่วงอาการแพ้ท้องไปแล้ว โดยส่วนใหญ่
หญิงตั้งครรภ์จะรับประทานอาหารได้มากขึ้น
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับ
การได้ รั บ พลั งงานและสารอาหารของหญิ งตั้ ง
ครรภ์ พบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการได้รับไขมันของหญิงตั้งครรภ์ทุกไตรมาส
(p<0.05)และพบความสัมพันธ์เชิงบวกของการ
ศึกษากับการได้รบั พลังงาน โปรตีน และธาตุเหล็ก
ของหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สาม (p<0.05)ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของสุ พั ต ราและคณะ
ที่ท�ำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของ
มารดา ทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอดปกติพบว่า มารดาที่มีการศึกษา
สู ง จะตระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ถูกต้องเหมาะ
สม เนื่องจากการศึกษาช่วยให้บุคคลมีโอกาสรับ
รู้ข่าวสารความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพและการ
ดูแลตนเองตลอดการตัง้ ครรภ์ซงึ่ ส่งผลถึงเรือ่ งการ
เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ
ด้วย (สุพัตรา หน่ายสังขาร และสุธาลินี สามัคคี,
2558)
การศึกษานีไ้ ม่พบความสัมพันธ์ของปัจจัย
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ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านอืน่ ๆ ได้แก่ อาชีพ
รายได้ตอ่ ปริมาณการได้รบั พลังงานและสารอาหาร
ของหญิงตั้งครรภ์ในทุกไตรมาส อาจเนื่องจาก
หญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในสังคมเมืองที่มี
บริบทใกล้เคียงกันซึ่งมีโอกาสเข้าถึงอาหารได้เท่า
เทียมกัน จึงได้รบั พลังงานและสารอาหารใกล้เคียง
กัน ขัดแย้งกับการศึกษาของสุพตั ราและคณะทีพ่ บ
ว่าอาชีพเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องพฤติกรรม
การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ บางอาชีพมีส่วน
สนับสนุนให้บคุ คลเกิดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ
อนามัย และการดูแลตนเองเพิม่ ขึน้ (สุพตั รา หน่าย
สังขาร และสุธาลินี สามัคคี, 2558) นอกจากนี้ การ
ศึกษาของ Pender ในปี 1996 พบว่ารายได้หรือ
ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ด�ำเนินชีวิตขณะตั้งครรภ์ผู้มีรายได้ต�่ำจะมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดอาหารส่งผลให้ทารกมี
น�้ำหนักน้อย หรือเจริญเติบโตช้าในครรภ์ (IOM,
1990)
การศึกษานี้พบว่าดัชนีมวลกายก่อนตั้ง
ครรภ์ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การได้รบั พลังงานและ
สารอาหารต่างๆ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมายังไม่พบการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายก่อนตั้ง
ครรภ์กบั การได้รบั พลังงานและสารอาหารขณะตัง้
ครรภ์ อย่างไรก็ตาม Institute of Medicine (IOM)
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการ
เพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ หนักตัวขณะตัง้ ครรภ์โดยอ้างอิงจาก
ดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ (สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของน�้ำ
หนักตัวขณะตั้งครรภ์อาจเป็นผลจากการได้รับ
พลังงานและสารอาหารดังกล่าว
หญิงตั้งครรภ์จ�ำเป็นต้องบริโภคอาหาร
ให้หลากหลายเพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหาร
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ที่ ส� ำ คั ญ เพี ย งพอตามที่ ร ่ า งกายต้ อ งการได้ แ ก่
คาร์ โ บไฮเดรต ไขมั น โปรตี น ไอโอดี น เหล็ ก
แคลเซียม สังกะสี โฟเลท วิตามินเอ วิตามินซี วิตา
มินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 และ วิตามินบี 12
จะส่งผลให้ทารกเจริญเติบโตดี จากการศึกษานี้ได้
ทราบถึงชนิดอาหารและปริมาณพลังงานและสาร
อาหารที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับในแต่ละไตรมาสซึ่ง
จะเห็นได้ว่าหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้ได้รับพลังงาน
และสารอาหารต่างๆเพียงพอ อาจเป็นเพราะหญิง
ตัง้ ครรภ์กลุม่ นีอ้ ยูใ่ นบริบทแบบสังคมเมืองซึง่ เป็น
พื้นที่ที่เข้าถึงอาหารได้ง่ายและหลากหลายกว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรือห่างไกล
ความเจริญ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าหญิงตัง้ ครรภ์ได้
รับธาตุเหล็กจากอาหารที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้น จึง
มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการได้รับยาเม็ดเหล็กเสริม
และบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กร่วม
ด้วยรวมไปถึงการบริโภคอาหารที่มีวิตามินซีสูง
เช่น ฝรั่ง มะขามป้อม ส้ม มะปรางสุก เพื่อช่วยใน
การดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสูร่ า่ งกายการศึกษานีน้ า่ จะ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยสนับสนุนข้อปฏิบัติ
เกี่ยวกับโภชนาการและบริโภคนิสัยเพื่อสุขภาพที่
ดีของคุณแม่และทารกเพือ่ ลดภาวะแทรกซ้อนอัน
น�ำมาซึ่งการสูญเสียทรัพยากร เศรษฐกิจ โอกาส
ในชีวิตทั้งนี้ การเฝ้าระวังและวางแผนส่งเสริมสุข
ภาพของหญิงตั้งครรภ์ให้มีโภชนาการที่ดีควรเริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนจะมีบุตร เพื่อสุขภาพของทั้ง
มารดาและทารกในครรภ์ด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. การศึกษาครั้งต่อไปหากมีการขยาย
พื้นที่การศึกษาและเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ทั่ ว ประเทศที่ มี ทั้ ง เขตเมื อ งและ
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ชนบท จะสามารถท�ำให้ทราบสถานการณ์ภาวะ
โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์จริง และยังสามารถ
น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ เ ป็ น แนวทางในการให้ ค� ำ
แนะน�ำการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ต่อไป
ได้
2. เนื่องด้วยการบริโภคอาหารในแต่ละ
วันมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ เพือ่ ให้ทราบข้อมูลที่
ชัดเจนและเป็นประโยชน์มากขึน้ ควรพิจารณาเพิม่
จ�ำนวนวันในการสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อน
หลัง 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน โดยเป็นวันธรรมดา
2 วัน และวันหยุด 1 วัน
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