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ผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในสตรีหลังแท้งบุตร
MENTAL HEALTH OUTCOMES AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN AFTER ABORTION
พว. กฤตพรเมืองพร้อม, พย.บ.
บทคัดย่อ
การแท้งบุตรเป็นเหตุการณ์ชีวิตที่สามารถก่อให้เกิดภาวะบีบคั้นทางจิตใจได้ การวิจัยเชิงพรรณา
แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์
ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตระหว่างสตรีที่แท้งเองครั้งแรกและสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ เลือกกลุ่มตัวอย่างสตรี
จำนวน 114 คน จากผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลรักษาที่หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในช่วงเดือน
มิถุนายน–พฤศจิกายน 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกคนโดยใช้ 1) แบบประเมินอาการวิตก
กังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย (THAI-HADS) และ 2) ประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบวัดคุณภาพ
ชีวิตชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (THAI SF-26) วิเคราะห์ข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต โดยใช้สถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง 2กลุ่ม
โดยใช้สถิติ independent samples t-test และ Chi-square
ผลการวิจัย พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างสตรีหลังแท้งบุตร จำนวน 114 คน เป็นสตรีที่แท้งเองครั้งแรก
จำนวน 83 คน และสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ จำนวน 31 คน ทั้งสองกลุ่มมีลักษณะภูมิหลังทางสังคมคล้ายคลึง กัน
อย่างไรก็ตามสตรีที่แท้งเองครั้งแรกมีภาวะบีบคั้นทางจิตใจสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
สตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำสตรีที่แท้งเองครั้งแรก [ค่าเฉลี่ย (SD)]คะแนนอาการวิตกกังวล เท่ากับ 5.00 (3.67) เทียบ
กั บ 4.62 (3.19), P < .001; และค่ า เฉลี่ ย (SD) คะแนนอาการซึ ม เศร้ า เท่ า กั บ 5.06 (4.46) เที ย บกั บ 4.92
(3.48), P =.002] นอกจากนี้ สตรีที่แท้งเองครั้งแรกมีระดับคะแนนคุณภาพชีวิตต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติในด้านสุขภาพกาย (p < .001) ด้านจิตใจ (p < .001) ด้านสิ่งแวดล้ อม (p < .001) และด้านสุขภาพ
โดยรวม (p < .001) ยกเว้นด้านสัมพันธภาพทางสังคมที่มีคะแนนสูงกว่าเล็กน้อย (P = .044)
โดยสรุป แล้ ว ผลการศึกษาแสดงให้ เห็ นว่า สตรีที่แท้งเองครั้งแรกด้อยความสามารถในการทำ
หน้าที่ต่างๆ อย่างมาก เช่น การใช้ชีวิตประจำวัน หน้าที่ทางสังคม และทำให้มีระดับคุณภาพชีวิตลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสำคัญสำหรับการดูแลรักษาสตรีหลังแท้ง
บุตรและให้ข้อเสนอแนะว่าจำเป็นต้องให้การดูแลรักษา และการปรึกษาที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์ครั้ง
ต่อไปแก่สตรีที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแท้งทุกราย
คำสำคัญ: การแท้งเอง, ภาวะแท้งซ้ำ, คุณภาพชีวิต, อาการวิตกกังวลและซึมเศร้า, ภาวะบีบคั้นทางจิตใจ

2
ABSTRACT
Spontaneous abortion are life events that can potentially cause mental distress.
This cross-sectional descriptive research was aimed to compare mental health outcomes
and quality of life between women with first spontaneous and with recurrent miscarrage. All
114 women with spontaneous abortion were selected from patients who admitted for care
at gynecological ward, Vachira Phuket Hospital during June–November 2020. The THAI
Hospital Anxiety and Depression Scale (THAI HADS) were used to measure anxiety and
depression. In addition, Quality of life (QOL) was measured using the THAI 26-Item Short
Form Survey (SF-26). The sample’ socio-demographic and factor affecting mental health
outcomes and quality of life were analyzed using descriptive statistics and comparison was
made between two groups using the independent samples t-test and Chi-square.
The results showed that in all 114 women with spontaneous abortion, 83 were
women with first abortion and 31 with recurrent miscarriage. The socio-demographic status
for both groups was similar. women with first abortion showed a significant higher degree of
mental distress [mean (SD) anxiety score was: 5.00 (3.67) vs. 4.62 (3.19), P < .0001; and mean
(SD) depression score was: 5.06 (4.46) vs. 4.92 (3.48), P = .002]. They also reported
significantly lower level of quality of life in all domains Physical domain (p < .001) Psychological
domain (p < .001)Social relationship domain (p < .001) and Environment domain (p < .044)
In conclusion, the findings demonstrated that women with first spontaneous
abortion reported extensive functional disability, and lower level of quality of life when
compared to women with recurrent miscarriage. These findings have some implications for
post-abortion care and suggest that appropriate treatment and counselling for prenatal in
next pregnancy among women with recurrent miscarriage is more important.
Keywords: Spontaneous abortion, Recurrent miscarriage, Quality of life, Anxiety and
depression, Mental distress
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
องค์การอนามัยโลกให้นิยามว่าการแท้ง (miscarriage) หมายถึง การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อน 22
สัปดาห์ สำหรับประเทศไทยใช้เกณฑ์วินิจฉัย การแท้งคือการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อน 28 สัปดาห์หรือน้ำหนัก
ทารกต่ำกว่า 1,000 กรัม(World Health Organization; WHO, 2015) ปัจจุบัน โรงพยาบาลที่มีความพร้อม
ของทรัพยากรในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด นิยมใช้เกณฑ์วินิจฉัยการแท้งที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถเลี้ยงดูทารกที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 25 สัปดาห์ หรือมีน้ำหนัก
ตั้งแต่600 กรัมขึ้นไปได้ จึงวินิจฉัยการแท้งที่อายุครรภ์<25 สัปดาห์ หรือน้ำหนักทารก <600 กรัม (ทีมนำทาง
คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, 2560) การแท้งบุตรเป็นภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์
แต่ละปี พบอุบั ติการณ์ ป ระมาณร้อยละ 10–15 ซึ่งส่ว นใหญ่ เป็นการแท้งเองช่วงอายุครรภ์ 4–20 สั ปดาห์
(WHO, 2015)สำหรับในประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวังการแท้ง พ.ศ. 2560 มีสตรีที่แท้งบุตรเข้ารับ
การดูแลรักษาในสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 2,564 ราย เป็นผู้ป่วยแท้งเองร้อยละ 51.4 โดย ส่วนใหญ่
เป็นการแท้งช่วงอายุครรภ์ 9–12 สัปดาห์ (ร้อยละ 37.4)และร้อยละ 60 ของการแท้งเองโดยไม่ทราบสาเหตุ
รวมทั้งร้อยละ 38 .6 เป็ น สตรีที่มีภ าวะแท้งซ้ำ (ปิยรัตน์ เอี่ยมคง, ธัช ณั ท พันตรา, และพิมลพร ธิช ากรณ์ ,
2563)ซึง่ ในปีงบประมาณ 2560 – 2563 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีสถิตผู้เข้ารับการดูแลรักษาเกี่ยวกับแท้งบุตร
แบบผู้ป่วยใน จำนวน 1,019 , 892 ราย, 882 ราย และ 718 ราย ตามลำดับ(กฤตพร เมืองพร้อม, 2563)
การแท้งบุตร ทั้งการแท้งเองครั้งแรกและการแท้งซ้ำเป็นเหตุการณ์ชีวิตที่สามารถก่อให้เกิดภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจของสตรีได้ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียบุตรอันเป็นที่รักหลังจากมีการตั้งครรภ์ใน
ระยะเวลาสั้นๆ รวมทั้งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดในสตรีที่คาดหวังว่าจะให้กำเนิดบุตรที่สมบูรณ์ใน
อี ก ไม่ กี่ เ ดื อ นข้ า งหน้ า ส่ ง ผลให้ ส ตรี รู้ สึ ก ทุ ก ข์ ใ จ (Bicking, Baptiste-Roberts, Zhu, &Kjerulff, 2015;
Adolfsson, Johansson, &Nilsson, 2012; Mevorach-Zussman, Bolotin, Shalev, Bilenko, Mazor,
&Bashiri, 2012) มีความวิตกกังวล (Gong, Hao, Tao, Zhang, Wang, &Xu, 2013; Woods-Giscombe,
Lobel, Crandell, 2010) รู้สึกเศร้าใจและเกิดอาการซึมเศร้า (Lok, Yip, Lee, Sahote, &Chung, 2010) มี
การศึกษาพบความชุกของอาการซึมเศร้าในสตรี ที่ แท้งเองร้อยละ 15–33 (Sugiura-Ogasawara, Suzuki,
Ozaki, Katano, Suzumori, &Kitaori, 2013; Craig, Tata, &Regan, 2002) และสตรีร้อยละ 50 มีอาการ
วิตกกังวลและอาการซึมเศร้าเป็นเวลานานหลายเดือนหลังแท้งบุตร(Lok &Neugebauer, 2007) โดยสตรีจะ
เริ่มมีอาการวิตกกังวลทันที หลังการแท้งและต่อเนื่องไปจนถึง 4–6 เดือนหลังแท้ง (Geller, Kerns, &Klier,
2004)นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบว่า ร้อยละ 50–80 ของสตรีมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด อาการ วิตกกังวล
และอาการซึมเศร้าในการตั้งครรภ์ครั้งใหม่ โดยเฉพาะในสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ (เขมจิรา ท้าวน้อย, 2561;
Nynas, Narang, Kolikonda, &Lippmann, 2015; Bergner, Beyer, Klapp, &Rauchfuss, 2008)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตใน
สตรีหลังแท้งบุตร ซึ่งแต่ละปี มีผู้ป่วยแท้งบุตรเข้ารับการดูแลรักษาที่หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาล วชิระ
ภูเก็ต เป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคทางนรีเวชทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นสตรีที่แท้งเอง(กฤตพร
เมืองพร้อม, 2563) แต่ยังไม่มีการศึกษาผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยกลุ่ม ดังกล่าว จากการ
วิจั ย ในครั้ งนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ างยิ่ งต่อ การนำไปใช้ในการวางแผนพั ฒ นา รูป แบบหรือ แนวปฏิ บั ติก าร
พยาบาลทางคลินิกที่สามารถตอบสนองความต้องการการดูแลรักษา และเป็นแนวทาง สำหรับให้การปรึกษา
แก่สตรีหลังแท้งบุตรได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังสามารถนำผลการวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
และการส่งต่อสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือความผิดปกติทางจิตเวชหลังแท้งบุตรเพื่อได้รับการดูแล
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รักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่ อง ซึ่งเป็ น การเพิ่ มคุณ ภาพของการปฏิบัติพยาบาลที่ส่ งผลโดยตรงต่อการเพิ่ ม
คุณภาพการบริการสุขภาพโดยรวมขององค์กร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อจำแนกผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ อาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า และระดับ
คุณภาพชีวิตของสตรีหลังแท้งบุตร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของสตรีหลังแท้งบุตร
ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ จำนวนบุตรที่มีชีวิต
3. เพื่อหาความสัมพั น ธ์ระหว่างผลลั พ ธ์ด้านสุ ขภาพจิต ได้แก่ อาการวิตกกังวล และอาการ
ซึมเศร้า กับคุณภาพชีวิตของสตรีหลังแท้งบุตร
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตหลังแท้งบุตร
ระหว่างสตรีที่แท้งเองครั้งแรกและสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ลักษณะส่วนบุคคล
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

- จำนวนบุตรมีชีวิต
- ประสบการณ์แท้งบุตร

ผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิต
- อาการวิตกกังวล

- อาการซึมเศร้า
จำนวนครั้งการตั้งครรภ์และ
จำนวนบุตรมีชีวิต
คุณภาพชีวิตหลังแท้งบุตร

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น การวิจั ย เชิ งพรรณาแบบภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional descriptive
research)ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึง่ มีวิธีการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นสตรีห ลังแท้งบุตรที่รับการดูแลรักษา ณ หอผู้ ป่วยนรีเวชกรรม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ช่วงเดือนมิถุนายน 2563–พฤศจิกายน 2563 เลือกกลุ่มตัวอย่างสตรีที่แท้งเองครั้งแรก
และสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ (มีประวัติการแท้งเองตั้ง แต่ 2 ครั้งขึ้นไป) ซึ่งมีอายุครรภ์น้อยกว่า 25 สัปดาห์ เกณฑ์
การคัดออกจากการศึกษา ประกอบด้วย สตรีที่มีประวัติการตรวจรักษาโรคซึมเศร้า หรือมีประวัติความผิดปกติ
ทางจิตเวช มีประวัติการใช้ยาเสพติด ได้รับการรักษาด้วยยาลดความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า มีความทุกข์
ทรมานจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีภาวะแท้งติดเชื้อ คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางการวิจัย
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เชิ งพรรณาในงานสาธารณสุ ข โดยใช้ สู ต รการประมาณค่ า เฉลี่ ย กรณี ไม่ ท ราบขนาดจำนวน ประชากร
(ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2556)ได้กลุ่มตัวอย่างสตรีหลังแท้งบุตร จำนวน 114 คน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (เลขที่ VPH REC 011/2020) และพิทักษ์สิทธิผู้ร่วมวิจัยโดยการอธิบายให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์การวิจัยและขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและรับประกันว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ
การตอบแบบสอบถามจะเป็นไปตามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยการลงนามในแบบแสดงความยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย ทั้งนีก้ ลุ่มตัวอย่างมีสิทธิถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล นอกจากนี้ หาก
มีอาการผิดปกติใดๆที่อาจเป็นอันตรายเกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยขณะตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะให้ หยุดทันทีและ
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจนอยู่ในระยะที่ปลอดภัย ข้อมูลที่ได้รับจะนำมาใช้ตามวัตถุประสงค์การศึกษาใน
ครั้งนี้เท่านั้นการเผยแพร่ผลการวิจัยจะนำเสนอผลการศึกษาในภาพรวมโดยไม่ระบุข้อมูลที่สามารถอ้างอิงถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ กลุ่มตัวอย่างได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัย และผลงานวิจัย โดย
ผู้วิจัยยินดีที่จะตอบข้อสงสัยและอธิบายรายละเอียดตามที่กลุ่มตัวอย่างต้องการอย่างชัดเจน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเรื่อง ผลลัพธ์การดูแล
สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของสตรีหลังแท้งบุตร จำนวน 1 ชุดแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ผู้ วิ จั ยสร้ างจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง
ประกอบด้วยคำถามจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ จำนวนบุตรมีชีวิต และประสบการณ์การแท้งบุตร
ส่วนที่ 2 แบบประเมินอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย (THAI HADs) ผู้วิจัย
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามฉบับภาษาไทย ซึ่ง ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ (2557) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้คัดแยก
ผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าเป็นแบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย คำถาม
จำนวน 14 ข้อ โดย 7 ข้อแรกเป็น คำถามที่ใช้ประเมินอาการวิตกกังวล และ 7 ข้อที่เหลือเป็นคำถามที่ใช้
ประเมิน อาการซึมเศร้า แต่ล ะข้อ มี คะแนน0–3 คะแนน คิดคะแนนแยกเป็น 2 ส่ วนแต่ล ะส่ วนมีพิ สั ยของ
คะแนนรวมระหว่าง 0–21 คะแนน แปลผลโดยการจำแนกคะแนนรวมของแต่ละส่วนเป็น 3ช่วง คือ คะแนน
0–7คะแนน หมายถึงไม่มีอาการวิตกกังวลหรืออาการซึมเศร้า คะแนน8–10 คะแนนหมายถึงมีความวิตกกังวล
หรืออาการซึมเศร้า จัดอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสเกิดความผิดปกติทางจิตเวชและคะแนน 11–21 คะแนน หมายถึง
มีความวิตกกังวลหรือมีอาการซึมเศร้าที่จัดเป็นความผิดปกติทางจิตเวช
ส่วนที่ 3แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREFTHAI) ผู้วิจัยใช้แบบวัดคุณ ภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ประกอบด้วยคำถาม 26 ข้อ ที่มีความหมาย
ทางบวก 23 ข้อ และข้อคำถามที่มีความหมายทางลบ 3 ข้อ คือ ข้อ 2, 9 และ 11 แต่ละข้อเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ตอบเลือกตอบ
กลุ่มที่ 1 ข้อความทางลบ 3 ข้อ กลุ่มที่ 2 ข้อความทางบวก 23 ข้อ
กลุ่มที่ 1 แต่ละข้อให้คะแนน ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 2 แต่ละข้อให้คะแนน ดังต่อไปนี้
ตอบ ไม่เลย
ให้ 5 คะแนน
ตอบ ไม่เลย
ให้ 1 คะแนน
ตอบ เล็กน้อย
ให้ 4 คะแนน
ตอบ เล็กน้อย
ให้ 2 คะแนน
ตอบ ปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ตอบ ปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ตอบ มาก
ให้ 2 คะแนน
ตอบ มาก
ให้ 4 คะแนน
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ตอบ มากที่สุด
ให้ 1 คะแนน
ตอบ มากที่สุด
ให้ 5 คะแนน
แยกออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ได้ดังนี้
องค์ประกอบด้านสุขภาพกาย ได้แก่ ข้อ 2, 3,4,10,11,12,24
องค์ประกอบด้านจิตใจ ได้แก่ ข้อ 5,6,7,8,9,23
องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคม ได้แก่ ข้อ 13,14,25
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ข้อ 15,16,17,18,19,20,21,22
ส่วนข้อ 1 ข้อ 26 เป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม จะไม่รวมอยู่ในองค์ประกอบทั้ง 4
ด้านนี้
การแปลผลคะแนนคุณภาพชีวิต
การเปลี่ยนค่าคะแนนคุณภาพชีวิตทุกด้านเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยนำคะแนนที่ได้แต่
ละด้าน มาเทียบกับตาราง Method for converting law scores to transformed scores เพื่อให้คะแนน
เต็ม 100 ในแต่ละด้านและการคิดคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม คิดจากคะแนนคุณภาพชีวิตแต่ละด้านที่ ถูก
แปลงให้เป็นคะแนนเต็ม 100 ทั้ง 4 ด้าน
QOL = (PHYS 100 + PSYCH 100 + SOCIAL 100 + ENVIR 100) / 4 (คะแนนเต็ม 100)
คะแนนคุ ณ ภาพชีวิต มี คะแนน ตั้งแต่ 0 – 100 คะแนน โดยเมื่ อผู้ ตอบรวมคะแนนทุ กข้ อได้
คะแนนเท่าไหร่ สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำหนด ดังนี้
คะแนน 0 – 20 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตระดับต่ำมาก
คะแนน 21 – 40 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตระดับต่ำ
คะแนน 41 – 60 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง
คะแนน 61 – 80 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตระดับดี
คะแนน 81 – 100 คะแนน
แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตระดับดีมาก
การแปลงคะแนนในแต่ละหมวดให้เป็นคะแนนที่เปรียบเทียบกันได้
Physical domain
Raw
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Transformed
score
4-20 0-100
4
0
5
6
5
6
6
13
6
13
7
19
7
19
8
25
9
31
9
31

Psychological
domain
Raw Transformed
score
4-20 0-100
6
4
0
7
5
6
8
5
6
9
6
13
10
7
19
11
7
19
12
8
25
13
9
31
14
9
31
15
10
38

Social relationship
domain
Raw Transformed
score
4-20 0-100
3
4
0
4
5
6
5
7
19
6
8
25
7
9
31
8
11
44
9
12
50
10
13
56
11
15
69
12
16
75

Environment
domain
Raw Transformed
score
4-20 0-100
8
4
0
9
5
6
10
5
6
11
6
13
12
6
13
13
7
19
14
7
19
15
8
25
16
8
25
17
9
31
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Physical domain
Raw
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Transformed
score
10
38
10
38
11
44
11
44
12
50
13
56
13
56
14
63
14
63
15
69
15
69
16
75
17
81
17
81
18
88
18
88
19
94
19
94
20
100

Psychological
domain
Raw Transformed
score
16
11
44
17
11
44
18
12
50
19
13
56
20
13
56
21
14
63
22
15
69
23
15
69
24
16
75
25
17
81
26
17
81
27
18
88
28
19
94
29
19
94
30
20
100

Social relationship
domain
Raw Transformed
score
13
17
81
14
19
94
15
20
100

Environment
domain
Raw Transformed
score
18
9
31
19
10
38
20
10
38
21
11
44
22
11
44
23
12
50
24
12
50
25
13
56
26
13
56
27
14
63
28
14
63
29
15
69
30
15
69
31
16
75
32
16
75
33
17
81
34
17
81
35
18
88
36
18
88
37
19
94
38
19
94
39
20
100
40
20
100

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข แบบวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL-BREF) สำหรับภาคสนาม (กรุงเทพ: กระทรวง
สาธารณสุข, 2539)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)กับกลุ่มสตรีหลังแท้งบุตร ที่มีลักษณะเหมือนกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 32 คน คำนวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน
ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ โดยแบบประเมิน อาการ
วิ ต กกั ง วลมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค เท่ า กั บ 0.86 และแบบประเมิ น อาการซึ ม เศร้ า มี ค่ า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.83 ส่วนแบบวัดคุณภาพชีวิตชุดย่อ ฉบับภาษาไทย คำนวณค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้ เท่ากับ .84 และค่าความเที่ยงตรง เท่ากับ .65
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากโครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ และได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากผู้อำนวยการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งให้การพิทักษ์สิทธิ์แก่กลุ่มตังอย่าง ดังนี้
1.ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้าศึกษา และอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทำ
วิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาการเข้าร่วมวิจัย และการพิทักษ์สิทธิ์ในการเข้าร่วมวิจัย จากนั้น
เปิดโอกาสให้ซักถามสิ่งที่สงสัย และผู้วิจัยตอบข้อสงสัยจนกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจชัดเจน และ ตัดสินใจลง
นามในเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบ ก่อนให้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้เวลาในการตอบประมาณ 30 – 45 นาที
3. ผู้ วิจั ยตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของคำตอบในแบบสอบถาม และให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมในข้อที่ไม่สมบูรณ์
4. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามชุดที่ 2 ให้กลุ่มตัวอย่างนำกลับไปตอบที่บ้าน เมื่อครบ 2 สัปดาห์ และ
ส่งกลับแบบสอบถามที่ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์
5. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามชุดที่ 2 ก่อนนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด
ไปบันทึกและวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ วิเคราะห์
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล อาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้า และคุณภาพชีวิต
2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ independent samples t-test และ Chi-squareเพื่อการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล อาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้า และคุณภาพชีวิต ระหว่าง
สตรีที่แท้งเองครั้งแรกและสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ (P value) < 0.05
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1จำนวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับอายุ การศึกษา อาชีพ และการมีบุตรของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัย
อายุ
ค่าเฉลี่ย (SD)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ
(n =31)
จำนวน (ร้อยละ)

สตรีที่แท้งเองครั้งแรก
(n = 83)
จำนวน (ร้อยละ)

p-values*
0.82

30.21 (6.66)

30.03 (6.67)
0.25

3 (9.68)
13 (41.94)

9 (10.84)
51 (61.45)
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ปัจจัย

สตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ
(n =31)
จำนวน (ร้อยละ)
15 (48.38)

สตรีที่แท้งเองครั้งแรก
(n = 83)
จำนวน (ร้อยละ)
23 (27.71)

p-values*

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อาชีพ
0.02
แม่บ้าน
2 (6.45)
24 (28.92)
ลูกจ้าง/พนักงาน
17 (54.84)
41 (49.39)
ธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ
12 (38.71)
18 (21.69)
มีบุตรที่มีชีวิตอย่างน้อย 1 คน
0.78
มี
17 (54.84)
48 (57.83)
ไม่มี
14 (45.16)
35 (42.17)
*ค่านัยสำคัญทางสถิติ (P-values) ทุกค่า ได้มาจากการทดสอบไคสแควร์(chi-square test)ยกเว้นอายุ ซึ่ง
ได้มาจาก independent samples t-test
การศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างสตรีหลังแท้งบุตร จำนวน 114 คน เป็นสตรีที่แท้งเองครั้งแรก 83
คน และสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ จำนวน 31 คน ทั้งสองกลุ่มมีลักษณะส่วนบุคคลที่คล้ายคลึงกัน โดยมีอายุเฉลี่ย
เท่ากับ 30.03 (SD=6.67) 30.20 (SD=6.66) ปี ตามลำดับ (P=0.82) ส่วนใหญ่ร้อยละ50.88 ของกลุ่มตัวอย่าง
เป็ น ลูกจ้าง/พนั กงานและร้อยละ26.32 เป็ น ธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ ในด้านการศึกษา สตรีส่ วนใหญ่จบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 56.14กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.02 มีประสบการณ์การคลอดบุตรอย่างน้อย 1
ครั้ง และร้อยละ42.98 ไม่ประสบความสำเร็จในการคลอดบุตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในด้านอาชีพ (P< 0.05)
ดังผลการศึกษาที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่2 คุณภาพชีวิตรายด้านและโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง
สตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ สตรีที่แท้งเองครั้งแรก
คุณภาพชีวิตรายด้าน
(n = 31)
(n = 83)
ค่าเฉลี่ย (SD)
ค่าเฉลี่ย (SD)
1. ด้านสุขภาพกาย
61.64 (10.55)
60.47 (9.99)
2. ด้านจิตใจ
59.32 (8.59)
58.53 (9.28)
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
40.58 (8.02)
40.74 (8.94)
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
65.09 (10.72)
62.42 (10.68)
5. ด้านสุขภาพโดยรวม
56.66 (7.67)
55.54 (7.74)
*ได้จากการวิเคราะห์ด้วย two independent samples t-test (p-value < .05)

p-values
<.001
< .001
.044
< .001
< .001

จากการวิเคราะห์ คะแนนคุณ ภาพชีวิต ของกลุ่ มตัว อย่าง พบว่า กลุ่ ม สตรีที่ แท้งเองครั้งแรกมี
คะแนนคุณภาพชีวิตต่ำกว่า กลุ่ม สตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ เกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านสัมพันธภาพทางสังคมที่กลุ่ม
สตรี งที่แท้ งเองครั้งแรกมีคะแนนเฉลี่ ย สูงกว่าเล็ กน้ อย ซึ่งเมื่อเปรียบเปรียบเที ยบความแตกต่าง พบว่า มี
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นัยสำคัญทางสถิติ(P <.05) เกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านระหว่างกลุ่มสตรีที่แท้ง
เองครั้งแรกกับกลุ่มสตรีที่มภี าวะแท้งซ้ำ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอาการวิตกกังวล และอาการซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่าง
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิต
1. อาการวิตกกังวล
2. อาการซึมเศร้า

สตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ
(n = 31)
ค่าเฉลี่ย (SD)
4.62 (3.19)
4.92 (3.48)

สตรีที่แท้งเองครั้งแรก
(n = 83)
ค่าเฉลี่ย (SD)
5.00 (3.67)
5.06 (4.46)

p-values
<.0001
.002

* ได้จากการวิเคราะห์ด้วย two independent samples t-test (p-value < .05)
จากการวิเคราะห์ คะแนนของอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <.05) ระหว่างสตรีที่แท้งเองครั้งแรกกับสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ ซึ่ง
สตรีที่ แท้งเองครั้งแรกมีคะแนนอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าสูงกว่า สตรีที่ มีภาวะแท้งซ้ำ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์ด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต ในสตรีหลังแท้ง
บุตรเปรียบเทียบระหว่างสตรีที่แท้งเองครั้งแรกกับสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสตรีที่ แท้ง
เองครั้งแรกส่วนมากมีคุณภาพชีวิตลดลงด้านสุขภาพคะแนนคุณภาพของชีวิตที่ได้จากการประเมินด้วยแบบวัด
คุณภาพชีวิตชุดย่อฉบับภาษาไทย (THAISF-26) บ่งชี้ว่าการรับรู้สุขภาพทั่วไป สุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ
ความมีชีวิตชีวา บทบาทการทำหน้าที่ทางสังคม และคุณภาพชีวิตโดยรวม ในสตรีที่แท้งครั้งแรกมีระดับต่ำกว่า
คะแนนในกลุ่มสตรีที่ มีภาวะแท้งซ้ำอย่างไรก็ตามพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกด้าน
ระหว่างสตรีที่แท้งเองครั้งแรกและสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ
ผลการศึ ก ษาบ่ งชี้ ว่ าในการส่ งเสริม คุ ณ ภาพชี วิต ในสตรี ที่ แ ท้ งเองครั้งแรกจำเป็ น ต้ อ งให้ แ รง
สนั บสนุ นทางสั งคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิ ต ซึ่งมีผ ลต่อการลดการเจ็บป่วยทางกาย คูโตและคณะ (Couto,
Vian, Gregorio, Nomura, Zaccaria, and Passini Junior, 2009) ศึ ก ษาพบว่ าสตรีที่ แ ท้ งเองครั้ งแรกมี
คุณภาพชีวิตแย่ลงทั้งในด้านสุขภาพทางกาย ด้านจิตใจ การทำหน้าที่ทางสังคม ความเจ็บปวดทางกาย สุขภาพ
ทั่วไปและความมีชีวิตชีวา อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่าง
สตรี 2 กลุ่ม ด้านการทำหน้าที่ทางกายและด้านความเจ็บปวดตามร่างกาย ความแตกต่างดังกล่าวอาจเป็นผล
จากความต่างทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับตัวอย่างทั้งสองกลุ่มในการศึกษาของคู
โตและคณะ (Couto et al., 2009) เป็นสตรีตั้งครรภ์ที่มีความกลัวว่าจะเกิดการแท้งบุตร ดังนั้นจึงลดการทำ
หน้าที่ทางกาย ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายได้ เช่น ปวดศีรษะ ซึ่งเป็นอาการแสดงของความวิตก
กังวล
ผลการศึกษาครั้งนี้ยังบ่งชี้ว่าสตรีที่แท้งเองครั้งแรกมีความวิตกกังวลมากกว่าสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำ
ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของคูโต และคณะ (Couto et al., 2009) โดยใช้แบบสอบถามอาการวิตกกังวลและ
อาการซึมเศร้า (HADS)ซึ่งพบว่าระดับความวิตกกังวลในสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม และ
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สตรีที่ภาวะแท้งซ้ำ มักมีระดับความวิตกกังวลเพิ่มสูงขึ้นในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ไร และ รีแกน (Rai and Regan, 2006)
นอกจากนี้ มี ร ายงานผลการวิจั ยพบว่าสตรีที่ แท้ งเองครั้งแรกมีค วามวิต กกั งวลเกี่ ย วกั บ การ
ตั้งครรภ์เพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าอาการผิดปกติทางจิตใจเหล่านี้ยังมีอยู่หรือไม่หลังแท้งบุตร
และในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป (Bicking, Baptiste-Roberts, Zhu, and Kjerulff, 2015; Woods-Giscombe,
Lobel, Crandell, 2010; Hamama, Rauch, Sperlich, Defever, Seng, 2010) เมโวแรค-ซู ส แมน และ
คณะ (Mevorach-Zussman, etal., 2012)ศึกษาพบว่าสตรีที่มีภาวะแท้งซ้ำทุกรายมีอาการวิตกกังวลตั้งแต่
ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และสตรีที่ประสบปัญหาการแท้งซ้ำอาจมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจสูงเนื่องจากมี
ระดับความวิตกกังวลมากกว่า เมื่อเทียบกับสตรีที่ไม่มีประสบการณ์การแท้ง โดยเฉพาะสตรีที่ไม่สามารถก้าว
ผ่านการตั้งครรภ์ครั้งใหม่ได้หรือมีภาวะแท้งซ้ำในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป นอกจากนี้ระดับความวิตกกังวลที่
เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิตของสตรีลดลง รวมทั้งอาจส่งผลให้เกิดการแท้งในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
หรือเกิดการคลอดก่อนกำหนดได้
ในการศึกษาครั้งนี้อัตราการเกิดอาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในกลุ่มสตรี ที่แท้งเองครั้งแรก
ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของคู โต และคณะ (Couto et al., 2009) ซึ่งรายงานว่าพบอัตราการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์ที่เคยมีประสบการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่ดีมาก่อนมากกว่าสตรีกลุ่มควบคุม เช่นเดียวกับ
แบลคมอร์ และคณะ (Blackmore, Côté-Arsenault, Tang, Glover, Evans, Golding, O’Connor, 2011)
ซึ่งศึกษาพบว่าประวัติการแท้งซ้ำๆ ที่ผ่านมาอาจเป็นปัจจัยทำนายการเกิดภาวะซึมเศร้าในสตรีระยะตั้งครรภ์ได้
นอกจากนี้ยังให้ความเห็นว่าอาการซึมเศร้าหลังแท้งบุตรไม่ได้เป็นเพียงเงื่อนไขที่ทำให้การดำเนินชีวิตของสตรีมี
ความยุ่งยากมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงในด้านความมีชีวิตชีวา ด้านสุ ขภาพจิต การรับรู้
สุขภาพทั่วไป และบทบาททางสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาอาการซึมเศร้าอย่างเหมาะสม เพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของสตรีเหล่านี้
ผลการวิจัยครั้งนี้ บ่งชี้ว่า อาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในสตรีที่ไม่มีบุตรจะเพิ่มความทุกข์
ทรมานทางจิตใจของสตรีที่แท้งเองครั้งแรกอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับสตรีที่ มีภาวะแท้งซ้ำ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกลัวว่าตนเองอาจจะไม่สามารถมีบุตรได้อีก ซึ่งบ่งชี้ถึงผลกระทบของอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า
ต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต ส่วนสตรีมีการแท้งซ้ำตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปจะทำให้คุณ ภาพชีวิตของสตรีเหล่านี้
ลดลงอย่างมาก ขณะที่การมีบุตรอาจช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตและการรับรู้สุขภาพทั่วไปมากกว่า
สตรีที่ไม่มีบุตร โดยสัดส่วนของจำนวนบุตรต่อการตั้งครรภ์ (children-to-pregnancies ratio) มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสำคัญกับสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต (Mevorach-Zussmanetal., 2012)
ข้อจำกัดของการศึกษา
โดยทั่วไป ลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวางนับเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของการ
ศึกษาในครั้งนี้ เนื่ องจากมีข้อจำกัดของระยะเวลาและจำนวนกลุ่มตัวอย่างในช่วงเวลาที่ศึกษา นอกจากนี้
ในช่วงที่ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีการระบาดของโรคโควิด -19อาจส่งผลให้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ลดลง รวมทั้งการเกิดโรคระบาดยังส่งผลกระทบต่อภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจของสตรี ซึ่งอาจเป็นปัจจัย
แทรกซ้อนที่มีอิทธิพลต่อผลการศึกษา อีกทั้งผู้วิจัยไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของ
สตรีและครอบครัว รวมถึงข้อมูลประวัติทางสูติกรรมอย่างครอบคลุม เช่น อายุครรภ์ที่แท้งบุตร ประวัติการมี
บุตรยากเป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการออกแบบการวิจัยและมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุม
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาในครั้งนี้บ่งชี้ว่าสตรีที่ แท้งเองครั้งแรกมีคุณภาพชีวิตลดลงทุกด้าน ทั้งด้านสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ บทบาททางสังคม และมีระดับความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่ ม สตรี ที่ มี ภ าวะแท้ งซ้ ำ ซึ่งทำให้ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ารจัด การดู แ ลสุ ข ภาพสตรีระหว่ างการตั้ งครรภ์ แ ละให้
คำปรึกษาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
อักษรย่อที่ใช้ในการวิจัย
HADS คือ Hospital Anxiety and Depression Scale; QOL คือ Quality of life; SD คือ
Standard Deviation; SF-26 คือ Short Form Health Survey in Thai version.
กิตติกรรมประกาศ
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