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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research)  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาแรง

สนับสนุนจากคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวและพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภของกลุมหญิงตั้งครรภวัยรุน
และกลุมหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ เพ่ือเปรียบเทียบแรงสนับสนุนจากคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวระหวางกลุมหญิง
ตั้งครรภวัยรุนกับกลุมหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ และพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ  กลุมตัวอยาง เปนหญิง
ตั้งครรภ ท่ีมารับบริการฝากครรภท่ีโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส ท่ีมีอายุครรภ 12 สัปดาห ถึง กอนคลอด ซึ่งเปนหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ จํานวน 231 คน  และหญิง
ตั้งครรภวัยรุน จํานวน 45 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย ลักษณะพ้ืนฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม  แบบสอบถามแรงสนับสนุนจากคูสมรส และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิง
ตั้งครรภ วิเคราะหขอมูลโดยใชคา  ความถี่ รอยละ คาเบ่ียงแบนมาตรฐาน เปรียบเทียบแรงสนับสนุนจากคูสมรส
หรือบุคคลในครอบครัวและการดูแลตนเองขณะตั้งครรภโดยใช Independent t-test 

ผลการวิจัย พบวา  คาเฉลี่ยคะแนนแรงสนับสนุนจากคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภท้ัง
กลุมวัยรุนและวัยผูใหญ และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับดี  เมื่อเปรียบเทียบแรงสนับสนุนจากคูสมรส
หรือบุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภวัยรุนและหญิงตั้งครรภวัยผูใหญพบวาไมแตกตางกัน และ เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนและหญิงตั้งครรภวัยผูใหญพบวาไมแตกตางกัน 
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Abstract  
The study was  a descriptive  research. The objectives of this research were  to 

investigate the support of spouse and self-care behaviors during pregnancy among pregnant 
adolescents and adults and to compare the support of spouse or family member and self-care 
behaviors during pregnancy between pregnant adolescents and pregnant adults. The sample 
consisted of 231 pregnant adults and 45 pregnant adolescents with 12 weeks of gestational age 
left before labor who received prenatal care at the community hospital and health promoting 
hospital, in Rue Sao district, in Narathiwat Province. The Data were collected through 
questionnaires, consisting of  general information of the respondents,  support of spouses, and  
self-care behaviors of pregnant women. Data were analyzed by mean, frequency, percentage, 
standard deviation, and independent t-test. 

The results showed that the average score of support and self-care behaviors for both 
pregnant adolescents and adults were at a good level. When comparing the average score of 
support of spouses or family members, both pregnant adolescents and adults received 
indifferent support from their spouses or family members. In addition, the average score of self-
care behaviors  for both groups were not different. 

บทนํา 
ปจจุบันการตั้งครรภในวัยรุนมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นท้ังในประเทศไทยและตางประเทศท่ัวโลก ในแตละปพบ

เด็กเกิดใหมจากมารดาวัยรุนมากกวา 15 ลานคน (Moore, 2000: 355 อางถึงใน อรทัย  ทรงผาสุข, 2551: 1) 
สําหรับประเทศไทยพบอัตราการคลอดบุตรในมารดาวัยรุนตั้งแตป พ.ศ. 2550-2552 ถึงรอยละ 13.37, 12.01 และ 
13.55 ตามลําดับ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดใหอัตราการคลอดบุตรใน
มารดาวัยรุน ไมเกิน รอยละ 10 จะเห็นไดวาการตั้งครรภในวัยรุนยังคงเปนปญหาทางสาธารณสุขท่ีสําคัญของ
ประเทศ การตั้งครรภในวัยรุนกอใหเกิดปญหาหลายประการท่ีสงผลกระทบตอครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะ
ปญหาสําคัญทางดานสุขภาพอนามัยของมารดาและทารก  และทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ 
ท้ังในระยะตั้งครรภ  ระยะคลอด และระยะหลังคลอดไดมากกวาหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ เน่ืองจากหญิงตั้งครรภวัยรุน
ยังขาดความพรอมตอการตั้งครรภท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณ และสังคม (สุคนธ  ไขแกว, 2547: 20) จาก
การศึกษา พบวา มารดาวัยรุนเสี่ยงตอการเสียชีวิตดวยสาเหตุเก่ียวกับการตั้งครรภและการคลอดสูงเปน 2 เทาของ
มารดาวัยผูใหญ  (ประไพวรรณ  ดานประดิษฐ และบุญศรี  กิตติโชติพานิชย, 2546: 60 ; สุวนิตย  สรางศรีวงศ, 
2549: 108-109) โดยภาวะแทรกซอนท่ีพบบอยในหญิงตั้งครรภวัยรุน ไดแก ภาวะโลหิตจาง การคลอดกอนกําหนด  
ทารกมีการเจริญเติบโตชาในครรภ  และภาวะความดันโลหิตสูงระหวางตั้งครรภ (วรพงศ  ภูพงศ, 2549: 382) 
 การตั้งครรภในวัยรุนถือวาเปนภาวะวิกฤติซ้ําซอนในเวลาเดียวกันคือ ภาวะวิกฤติตามพัฒนาการของชีวิต
เพ่ือเขาสูวัยผูใหญ ในขณะเดียวกันก็ตองเผชิญกับภาวะวิกฤติจากการตั้งครรภท่ีตองปรับบทบาทของตนเองมาเปน
มารดา ซึ่งถือวาเปนภาวะวิกฤติตามสถานการณท่ีกอใหเกิดความเครียดแกหญิงตั้งครรภวัยรุน เน่ืองจากตองเตรียม
ตัวรับบทบาทใหมซ่ึงเปนภาระผูกพันในการดูแลรับผิดชอบอีกชีวิตหน่ึงท่ีกําลังจะเกิดมาไปตลอดชีวิต สงผลใหหญิง
ตั้งครรภวัยรุนรูสึกวาทารกในครรภทําใหตนเองตองพบกับความยากลําบาก จึงไมสนใจดูแลสุขภาพตนเองและทารก
ในครรภ จากรายงานการศึกษาของ มะลิวรรณ  หมื่นแกลวกลาวิชิต (2551: 57) พบวา หญิงตั้งครรภวัยรุนสวนใหญ
มาฝากครรภลาชา และฝากครรภไมครบตามเกณฑ โดยเร่ิมมาฝากครรภคร้ังแรกเมื่อเขาสูไตรมาสท่ีสองของการ
ตั้งครรภ เน่ืองจากยังไมยอมรับการตั้งครรภและตองการปดบังการตั้งครรภของตน รวมท้ังการขาดความรูและ
ประสบการณ จึงทําใหหญิงตั้งครรภวัยรุนไมสามารถปฏิบัติภารกิจของการตั้งครรภไดอยางเหมาะสม เชน การฝาก
ครรภกอนอายุครรภ 12 สัปดาห เพ่ือใหสามารถใหการดูแลหญิงตั้งครรภไดตั้งแตเร่ิมตั้งครรภในไตรมาสแรก ชวยใน
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การคนหาหญิง ตั้งครรภท่ีมีภาวะเสี่ยงหรือมีภาวะแทรกซอนตางๆใหไดรับการดูแลอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ 
เกิดความ ปลอดภัยตอท้ังมารดาและทารกในครรภ 
 การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภเปนภารกิจท่ีหญิงตั้งครรภตองปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ 
เปนภารกิจท่ีลึกซ้ึง มีลักษณะเฉพาะ และเปนภารกิจท่ีสอดคลองตอเน่ืองกันจะขาดดานใดดานหน่ึงไมได หญิง
ตั้งครรภท่ีสามารถบรรลุถึงเปาหมายการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ จะมีความสุข รูสึกมีคาในตนเอง และมีความมั่นใจ
ในการดํารงบทบาทการเปนมารดาท่ีดีในระยะตอไป การแสดงบทบาทมารดาเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง
ตั้งแตระยะตั้งครรภจนถึงหลังคลอด เก่ียวของกับการมีปฏิสัมพันธระหวางมารดากับทารก และมีความสําคัญตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกโดยเฉพาะในขวบปแรกหลังคลอด สงผลใหทารกมีพัฒนาการท่ีดีดานสติปญญา
และภาษา การท่ีหญิงตั้งครรภจะประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภแตละดานไดหรือไมน้ันขึ้นอยูกับ
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานสถานการณ (May & Mahlmeister, 1994: 163 อางถึงในอรทัย  ทรงผาสุข, 2551: 
4) สําหรับปจจัยดานสถานการณ ไดแก แรงสนับสนุนจากคูสมรส ซ่ึงเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมท่ีสําคัญสําหรับ
หญิงตั้งครรภ (รุงทิพย  ชางศิลา, 2544: 5) สงผลใหหญิงตั้งครรภเกิดความรูสึกมีคุณคา มีความมั่นใจในตนเอง และ
กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติการดูแลตนเองขณะตั้งครรภไดอยางเหมาะสม  ความสําเร็จในการปฏิบัติปฏิบัติการ
ดูแลตนเองขณะตั้งครรภเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการเลี้ยงดูบุตร หากหญิงตั้งครรภสามารถปฏิบัติภารกิจของการ
ตั้งครรภไดอยางเหมาะสม จะสงผลใหทารกในครรภมีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

สภาพปญหาและสถานการณดานอนามัยแมและเด็ก  จังหวัดนราธิวาส พบอัตราการคลอดบุตรของมารดา
ต่ํากวา 20 ป ใน ป พ.ศ.2552-2557 รอยละ 11.29, 7.64, 9.13, 11.28, 9.64 และ10.7 ตามลําดับ (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, 2557:14) สะทอนใหเห็นถึง สถานการณการตั้งครรภในวัยรุนของจังหวัดนราธิวาส 
ยังคงเปนปญหาดานสาธารณสุขซึ่งตองแกไขอยางเรงดวน ถึงแมวามีการผานเกณฑท่ีกําหนดแตยังมีอัตราท่ีขึ้นๆลงๆ  
ป 2557 พบวา ภาพรวมท้ังจังหวัดนราธิวาส มีอัตราการคลอดบุตรของมารดาต่ํากวา 20 ป ครอบคลุมท้ังจังหวัด คิด
เปนรอยละ 10.7 ซ่ึงไมผานเกณฑ (เปาหมายไมเกินรอยละ 10) เมื่อจําแนกรายอําเภอ พบวา มี 10 อําเภอท่ีไมผาน
เกณฑเปาหมาย ไดแก อําเภอเมือง, ตากใบ, บาเจาะ, ยี่งอ, ระแงะ, รือเสาะ, แวง, สุคิริน, สุไหงปาดี และเจาะไอรอง
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, 2557: 14) อําเภอรือเสาะซ่ึงเปนหน่ึงในอําเภอท่ีมีอัตราการคลอดบุตรของ
มารดาอายุต่ํากวา 20 ป ท่ียังไมผานเกณฑเปาหมาย โดยในป 2553-2557 พบวา มีอัตรา รอยละ10.57, 10.53, 
10.84, 10.11 และ 12.0 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรือเสาะ, 2557)  

จากการทบทวนเอกสารและรายงานการศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุน
กับวัยผูใหญ  พบวา อําเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  ยังไมมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองดังกลาว  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนกับวัยผูใหญ เน่ืองจากพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของหญิงตั้งครรภเปนปจจัยท่ีสําคัญในการปองกันและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภและการคลอด 
ท่ีเหมาะสมอันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอหญิงตั้งครรภในอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในอนาคต 
 
วตัถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาแรงสนับสนุนจากคูสมรสและพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภระหวางกลุมหญิง
ตั้งครรภวัยรุนกับกลุมหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงสนับสนุนจากคูสมรส และพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภระหวางกลุมหญิง
ตั้งครรภวัยรุนกับกลุมหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ 

 
สมมติฐานการวิจัย  

1. แรงสนับสนุนจากคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภวัยผูใหญแตกตางกับคูสมรสของหญิง
ตั้งครรภวัยรุน 
 2. พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภของหญิงตั้งครรภวัยผูใหญแตกตางกับหญิงตั้งครรภวัยรุน 
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แนวคิด ทฤษฎ ีท่ีเกี่ยวของ  
ทฤษฎีการดูแลตัวเอง  
เปนแนวคิดท่ีอธิบายการดูแลตนเองของบุคคลและการดูแลบุคคล กลาวคือ บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะเปนผูใหญ

และกําลังเขาสูวัยผูใหญ มีการเรียนรูในการกระทําและผลของการกระทําเพ่ือสนองตอบความตองการดูแลตนเองท่ี
จําเปน โดยการควบคุมปจจัยท่ีมีผลตอหนาท่ี หรือพัฒนาการของบุคคลเพ่ือคงไวซ่ึงชีวิต สุขภาพ และความผาสุก 
การกระทําดังกลาวรวมไปถึงการกระทําเพ่ือบุคคลท่ีตองพ่ึงพาซึ่งสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่น  

โอเร็ม เรียกวา การดูแลตนเองท่ีจําเปน (self-care requisites) ซึ่งเปนความตั้งใจหรือเปนผลท่ีเกิดได
ทันทีหลังการกระทํา การดูแลตนเองท่ีจําเปนมี 3 อยาง คือ การดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไป การดูแลตนเองตาม
ระยะพัฒนาการ และการดูแลตนเองเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบนทางดานสุขภาพ (Orem, 2001 : 47-49) ดังน้ี  

1. การดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไป (universal self-care requisites) เปนการดูแลตนเองท่ีเกี่ยวของกับ
การสงเสริม และรักษาไวซึ่งสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล และการดูแลตนเอง เหลาน้ีจําเปนสําหรับบุคคลทุกคน 
ทุกวัย แตจะตองปรับใหเหมาะสมกับระยะพัฒนาการ จุดประสงค และกิจกรรมการดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไปมี
ดังน้ี 1) คงไวซึ่งอากาศ นํ้า และอาหารท่ีเพียงพอ 2) คงไวซึ่งการขับถายและการระบายใหเปนไปตามปกติ 3) คงไว
ซ่ึงความสมดุลระหวางการมีกิจกรรมและการพักผอน 4) คงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการอยูคนเดียวกับการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น 5) ปองกันอันตรายตางๆ ตอชีวิต หนาท่ี และสวัสดิภาพ และ 6) สงเสริมการทําหนาท่ีและ
พัฒนาการใหถึงขีดสูงสุด ภายใตระบบสังคมและความสามารถของตนเอง (Promotion of normalcy)  

2. การดูแลตนเองท่ีจําเปนตามระยะพัฒนาการ (Developmental self-care requisites) เปนการดูแล
ตนเองท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาการของชีวิตมนุษยในระยะตางๆ เชน การตั้งครรภ การคลอดบุตร การ
เจริญเติบโต เขาสูวัยตางๆ ของชีวิต และเหตุการณท่ีมีผลเสียหรือเปนอุปสรรค ตอพัฒนาการ เชน การสูญเสียคูชีวิต 
หรือบิดามารดา หรืออาจเปนการดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไปท่ีปรับใหสอดคลอง เพ่ือการสงเสริมพัฒนาการ การ
ดูแลตนเองท่ีจําเปนสําหรับกระบวนการพัฒนาการแบงออกเปน 2 อยางคือ  

2.1 พัฒนาและคงไวซึ่งภาวะความเปนอยูท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการของชีวิตและพัฒนาการของ
ชีวิตและพัฒนาการท่ีชวยใหบุคคลเจริญเขาสูวุฒิภาวะในระหวางท่ี  

 2.1.1 อยูในครรภมารดา และการคลอด  
 2.1.2 ในวัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ วัยชรา และในระยะตั้งครรภ  
2.2 ดูแลเพ่ือปองกันการเกิดผลเสียตอพัฒนาการโดยจัดการเพ่ือบรรเทาเบาบางอารมณ เครียดหรือ

เอาชนะตอผลท่ีเกิดจาก การขาดการศึกษา ปญหาการปรับตัวทางสังคม การสูญเสียญาติมิตร ความเจ็บปวย การ
บาดเจ็บ และการพิการ การเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากเหตุการณตางๆ ในชีวิต ความเจ็บปวยในขั้นสุดทายและการท่ี
จะตองตาย  

3. การดูแลตนเองท่ีจําเปนในภาวะเบ่ียงเบนทางดานสุขภาพ (Health deviation self-care requisites) 
เปนการดูแลตนเองท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากความพิการตั้งแตกําเนิด โครงสรางหรือหนาท่ีของรางกายผิดปกติ เชน เกิดโรค
หรือความเจ็บปวย และจากการวินิจฉัย และการรักษาของแพทย การดูแลตนเองท่ีจําเปนในภาวะน้ีมี 6 อยางคือ  

3.1 แสวงหาและคงไวซ่ึงความชวยเหลือจากบุคคลท่ีเชื่อถือได เชนพยาบาล  
3.2  รับรู สนใจ ซ่ึงรวมถึงผลท่ีกระทบตอพัฒนาการของตนเอง  
3.3  ปฏิบัติตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟนฟู และการปองกันอยางมีประสิทธิภาพ  
3.4  รับรูและสนใจท่ีจะคอยปรับและปองกันความไมสุขสบายจากผลขางเคียงของการรักษาหรือจากโรค  
3.5  ดัดแปลงอัตมโนทัศนและภาพลักษณในการท่ีจะยอมรับภาวะสุขภาพของตนเอง รวมท้ังการปรับ

บทบาทหนาท่ีและการพ่ึงพาบุคคลอื่น การพัฒนาและคงไวซ่ึงความมีคุณคาของตนเอง  
3.6  เรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูกับผลของพยาธิสภาพหรือภาวะท่ีเปนอยูรวมท้ังผลของ การวินิจฉัย และการ

รักษาในรูปแบบแผนการดําเนินชีวิต ท่ีสงเสริมพัฒนาการของตนเองใหดีท่ีสุดตามความสามารถท่ีเหลืออยู  
ความสามารถในการดูแลตนเอง (self-care agency) ความสามารถในการดูแลตนเองเปนมโนมติท่ี
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กลาวถึงคุณภาพอันสลับซับซอนของมนุษย ซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณภาพดังกลาวจะสรางหรือพัฒนาการดูแลตนเองได 
โครงสรางของความสามารถในการดูแลตนเองมี 3 ระดับ คือ (Orem, 2001 : 258-265) 1. ความสามารถในการ
ปฏิบัติการเพ่ือดูแลตนเอง (capabilities for self-care operations) 2. พลังความสามารถในการดูแลตนเอง 
(power components: enabling capabilities for self-care) 3. ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน 
(foundational capabilities and disposition)  

จากท่ีกลาวมาอาจสรุปไดวา การดูแลตนเอง เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงตอบุคคลในการท่ีจะดํารงไวซ่ึง
ชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพ การท่ีบุคคลจะดูแลตนเองได ก็จะตองมีความสามารถในการดูแลตนเอง ซ่ึงมีโครงสราง
อันประกอบดวย ความสามารถ และคณุสมบัติขั้นพ้ืนฐาน พลังความสามารถ 10 ประการ และความสามารถในการ
ปฏิบัติการเพ่ือดูแลตนเอง เปนคุณลักษณะในการดูแลตนเอง มีผลใหความสามารถในการดูแลตนเอง ซ่ึงแสดงออก
ในรูปของพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกันไปตามอิทธิพลของปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ  

แนวคิดเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีท่ีเปนผลมาจากการศึกษาทางสังคม
จิตวิทยา เพราะการสนับสนุนทางสังคมท่ีไดรับน้ัน จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง มีอารมณมั่นคง 
เกิดความรูสึกมั่นใจ รูสึกปลอดภัยกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น สามารถเลือกแนวทางในการแกปญหาท่ีเหมาะสม
กับตนเอง  

จากการศึกษาความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมจากนักวิชาการหลายๆทาน สรุปไดวาแรงสนับสนุน
ทางสังคมหมายถึงการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีพึงมีตอกันดวยความรักใคร ความหวงใยความ
ผูกพันเอื้ออาทร ความไววางใจ ความชวยเหลือเก้ือกูล เชน การใหคําแนะนํา การชวยเหลือดานการเงิน สิ่งของ
แรงงาน การใหขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนความผูกพันในเชิงบวก ผูใหแรงสนับสนุนทางสังคมอาจเปนบุคคลในครอบครัว 
เชน พอ แม ปู ยา ตา ยาย สามี ภรรยา ญาติ เพ่ือน หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข และเมื่อพิจารณาแรงสนับสนุนจากคู
สมรสตามมโนทัศนของเฮาส (House , 1981) ท่ีแบงออกเปน 4 ดานนั้น  ครอบคลุมความจําเปนขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษย
ตองการมากท่ีสุด  ดังน้ันจึงสามารถนํามาใชในการศึกษากับหญิงตั้งครรภไดดี แรงสนับสนุนจากคูสมรส ไดแก ดาน
อารมณ ดานการประเมินเปรียบเทียบ ดานขอมูลขาวสาร และดานทรัพยากรเพ่ือใหมีจิตใจ อารมณท่ีมั่นคง และ
สามารถเผชิญกับปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภไดดี นําไปสูการปฏิบัติการดูแล
ตนเองของการตั้งครรภไดอยางเหมาะสมตอไป 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภมีปจจัยท่ีเก่ียวของ
หลายประการ เชน การสนับสนุนจากครอบครัว/คูสมสมรส การสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับบทบาท/
หนาท่ีของหญิงตั้งครรภและมารดาหลังคลอดเพ่ือลดความวิตกกังวลหรือเพ่ิมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตไปพรอม
กับสุขภาพกาย การรับรูเกี่ยวกับการตั้งครรภในดานตางๆท่ีถูกตอง รวมถึงความพรอมมีการวางแผนการตั้งครรภ/
การมีบุตร ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเปรียบเทียบแรงสนับสนุนจากคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัว 
และพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภระหวางกลุมหญิงตั้งครรภวัยรุนกับกลุมหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ โดยมี
กรอบแนวคิด ดังน้ี  

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การศึกษาคร้ังน้ี มีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนกับวัยผูใหญโดย
อยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem 's self care Theory) แรงสนับสนุนจากคูสมรสหรือ
บุคคลในครอบครัวโดยใชแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส (House , 1981) ไดดังน้ี 
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ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนกับวัยผูใหญ: กรณีศึกษาอําเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส เปนการวิจัยเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง แบบตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive 
Study) โดยการศึกษาเปรียบเทียบแรงสนับสนุนจากคูสมรส และพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภระหวาง
กลุมหญิงตั้งครรภวัยรุนกับกลุมหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

ประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภท่ีโรงพยาบาลชุมชนและ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 592 คน โดยแยกเปนหญิงตั้งครรภวัย
ผูใหญ จํานวน 547 คน และหญิงตั้งครรภวัยรุน จํานวน 45 คน  

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง เปนหญิงตั้งครรภตามคุณสมบัติท่ีกําหนด และมารับบริการฝากครรภท่ีโรงพยาบาลชุมชน

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 
2559 ซ่ึงผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ โดยใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร 
ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 230 คน ในสวนของหญิงตั้งครรภวัยรุนใชท้ังหมด จํานวน 
66 คน หลังจากน้ันเทียบสัดสวนกลุมตัวอยางในระดับหนวยบริการ โดยหญิงตั้งครรภตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. มีอายุครรภ 12 สัปดาห ถึง กอนคลอด 
2. ไมมีภาวะเสี่ยงระหวางตั้งครรภ 
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยไดเขาใจ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 
1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะเปนขอคําถามท้ังแบบเติม

คําและแบบเลือกตอบ เพ่ือเก็บขอมูลสวนบุคคลของหญิงตั้งครรภเก่ียวกับ อายุ  ระดับการศึกษา  รายได  
สถานภาพสมรส  อาชีพ ศาสนา  การวางแผนการมีบุตร  จํานวนคร้ังของการตั้งครรภ  และจํานวนบุตรท่ีคลอดและ
มีชีวิต 

2. แบบสอบถามแรงสนับสนุนจากคูสมรส เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เพ่ือใชประเมินหญิงตั้งครรภ
เก่ียวกับการไดรับความรัก ความเอาใจใส การชวยเหลือ การไดรับคําแนะนํา ประคับประคอง ตลอดจนความ
ชวยเหลือดานการเงิน อุปกรณ  สิ่งของ การแบงเบาภาระงาน และการสนับสนุนจากคูสมรส ซึ่งประกอบดวย แรง
สนับสนุนจากคูสมรส 4 ดาน ไดแก ดานอารมณ  ดานขอมูลขาวสาร  ดานการประเมินเปรียบเทียบ และดาน
ทรัพยากร ซึ่งเปนขอความท่ีมีความหมายดานบวกท้ังหมด โดยมีลักษณะของคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ 

แรงสนับสนนุจากคูสมรสหรือบุคคลใน
ครอบครัว 
1. ดานอารมณ   
2. ดานขอมลูขาวสาร   
3. ดานการประเมินเปรียบเทียบ  
4. ดานทรัพยากร 
 (House , 1981) 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ 
1. การดูแลตนเองโดยท่ัวไป 
2. การดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ 
3. การดูแลตนเองท่ีจําเปนในภาวะเบ่ียงเบนทาง
สุขภาพ 
(Orem, 2001) 
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3. แบบสอบพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย
ภารกิจ 6 ดาน ไดแก  ดานการยอมรับการตั้งครรภ  ดานการสรางสัมพันธภาพกับทารกในครรภ  ดานการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงในตนเอง  ดานการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในสัมพันธภาพระหวางคูสมรส  ดานการเตรียม
ตัวเพ่ือการคลอดและการเปนมารดา  และดานการยอมรับบทบาทการเปนมารดา โดยมีลักษณะของตําตอบเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ลักษณะของคําตอบแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เปนความจริงมากท่ีสุด เปนความจริงมาก 
เปนความจริงปานกลาง เปนความจริงบาง และไมเปนความจริงเลย และมีเกณฑการแปลผลคะแนนระดับแรง
สนับสนุนจากคูสมรสของหญิงตั้งครรภเปน 4 ชวง ไดแก ไมดี คอนขางไมดี คอนขางดี และดี 

การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือและทดสอบคุณภาพเคร่ืองมอืตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนโดยศึกษารายละเอียดขอมูลจากตํารา ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับแรงสนับสนุนจากคูสมรส และพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ ตลอดจนขอคําแนะนําจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

2. กําหนดขอบเขต และโครงสรางของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีจะใชในการศึกษาวิจัยเพ่ือใหมีความ
ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด 

3. สรางแบบสอบถาม กําหนดเกณฑในการใหคะแนน สําหรับคําตอบในแตละขอ 
4. นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของ

การใชภาษา ความชัดเจนของภาษา และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการแนะนํา 

5. นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไข ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

6. นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม รวมกับคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ 

7. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบอีกคร้ัง 
8. นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาและไดทําการปรับปรุงแกไขแลว มาจัดพิมพและนําไปทดลองใช 

(Try-Out) เพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
9. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคตามวิธีการของ 

Cronbach’s Alpha Coeffcient แบบสอบถามแรงสนับสนุนของคูสมรสและบุคคลในครอบครัว ไดเทากับ 0.81 
และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ ไดเทากับ 0.88 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมขีั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 1. ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย เสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลรือเสาะและ
สาธารณสุขอําเภอรือเสาะ เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีมารับบริการในคลินิก
ฝากครรภ  
 2. หลังจากไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูวิจัยเขาพบหัวหนาฝายการพยาบาลเพ่ือขอความ
รวมมือจากฝายการพยาบาล และเขาพบหัวหนาคลินิกฝากครรภ เพ่ือแนะนําตัวชี้แจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม
ขอมูลพรอมท้ังขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 
 3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการในชวงเวลา 08.00-12.00น. ท่ีคลินิกฝากครรภ โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังน้ี 
 3.1 ผูวิจัยทําการคัดเลือกหญิงตั้งครรภท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดจากเวชระเบียน 
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 3.2 ผูวิจัยแนะนําตัวกับกลุมตัวอยาง บอกวัตถุประสงคในการทําวิจัยเพ่ือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
 3.3 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหหญิงตั้งครรภเขาใจ 
 3.4 เมื่อกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนในการตอบ
แบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะหตามลําดับ ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลลักษณะพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 2. วิเคราะหคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแรงสนับสนุนจากคูสมรส และพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเอง  
 3. วิเคราะหการเปรียบเทียบแรงสนับสนุนจากคูสมรส และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยใช 
Independent t-test 

สรุปผลการวิจัย 
1. หญิงตั้งครรภวัยรุน อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับ

คอนขางดี ( X = 3.95, SD= 0.44) โดยมีแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ อยูในระดับดี ( X = 4.24, SD= 0.49)  
ดานการประเมินเปรียบเทียบอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.70, SD= 0.57)  ดานขอมูลขาวสารอยูในระดับคอนขาง
ดี ( X = 3.71, SD= 0.79) และดานทรัพยากรอยูในระดับคอนขางดี ( X =3.95, SD= 0.77) ในสวนหญิงตั้งครรภวัย
ผูใหญ มีแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.85, SD= 0.46) โดยมีแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานอารมณอยูในระดับดี ( X = 4.11, SD= 0.50)  ดานการประเมินเปรียบเทียบอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.61, 

SD= 0.60)  ดานขอมูลขาวสารอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.70, SD= 0.70) และดานทรัพยากรอยูในระดับ
คอนขางดี ( X =3.85, SD= 0.46) 

2. หญิงตั้งครรภวัยรุน อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางดี ( X = 3.81, SD= 0.47) โดยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยท่ัวไปอยูในระดับคอนขางดี 

( X = 3.80, SD= 0.45)  การดูแลสุขภาพตนเองตามระยะพัฒนาการอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.96, SD= 0.50)  
และการดูแลสุขภาพตนเองตามภาวะสุขภาพท่ีเบ่ียงเบนอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.65, SD= 0.77) ในสวนหญิง
ตั้งครรภวัยผูใหญ มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.73, SD= 0.44) โดยมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยท่ัวไปอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.66, SD= 0.44)  การดูแลสุขภาพตนเอง
ตามระยะพัฒนาการอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.91, SD= 0.51)  และการดูแลสุขภาพตนเองตามภาวะสุขภาพท่ี
เบ่ียงเบนอยูในระดับคอนขางดี ( X = 3.66, SD= 0.64) 

3. แรงสนับสนุนจากคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภวัยรุนและหญิงตั้งครรภวัยผูใหญไม
แตกตางกัน 

4. พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนและหญิงตั้งครรภวัยผูใหญไมแตกตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนกับวัยผูใหญ: กรณีศึกษา
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 แรงสนับสนุนจากคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวของหญิงตั้งครรภวัยผูใหญแตกตางกับคู
สมรสของหญิงตั้งครรภวัยรุน 
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ผลการวิจัย พบวาแรงสนับสนุนจากคูสมรสหรือบุคคลในครอบครัวระหวางหญิงตั้งครรภวัยรุนและหญิง
ตั้งครรภวัยผูใหญ ไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังน้ีเนื่องจากท้ังหญิงตั้งครรภวัยรุนและ
หญิงตั้งครรภวัยผูใหญสวนใหญจะมีสถานภาพสมรสคูอยูดวยกันกับสามี และมีการวางแผนการมีบุตรและเมื่อมีการ
ตั้งครรภเกิดขึ้นสมตามปรารถนา ทําใหคูสมรสรูสึกสมหวัง ดีใจ มีความเต็มใจ และตองการมีสวนรวมในการดูแลการ
ตั้งครรภในคร้ังน้ี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของโสภาสินี  เอี่ยมสะอาด (2553: 53) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ปรับตัวดานบทบาทหนาท่ีของสตรีวัยรุนตั้งครรภ พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับการปรับตัวดาน
บทบาทหนาท่ีของสตรีวัยรุนตั้งครรภอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองการศึกษาของ อรทัย  ทรง
ผาสุข (2551: 107) ซ่ึงการศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล อัตมโนทัศน และแรงสนับสนุนจากคูสมรสตอพัฒน
กิจของการตั้งครรภในหญิงตั้งครรภวัยรุนตอนปลาย พบวา หญิงตั้งครรภวัยรุนตอนปลายสวนใหญมีอัตมโนทัศนและ
แรงสนับสนุนคูสมรสอยูในระดับคอนขางดี โดยตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทางบวกกับพัฒนกิจของการตั้งครรภ
วัยรุนตอนปลาย และสามารถทํานายพัฒนกิจของการตั้งครรภในหญิงตั้งครรภวัยรุนไดรอยละ 73.60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการดูแลตนเองขณะตั้งครรภของหญิงตั้งครรภวัยผูใหญแตกตางกับหญิงตั้งครรภ
วัยรุน 

ผลการวิจัย พบวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระหวางหญิงตั้งครรภวัยรุนและหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ 
ไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ท้ังน้ีเน่ืองจากวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในสามจังหวัด
ภาคใตนิยมแตงงานตั้งแตอายุยังนอย จึงทําใหมีจํานวนหญิงตั้งครรภวันรุนท่ีคอนขางมาก แตเปนการตั้งครรภท่ี
พรอมและไดรับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมไมแตกตางจากหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ จึงทําใหหญิงตั้งครรภ
วัยรุนมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกับหญิงตั้งครรภวัยผูใหญ ( เพียงกานต  เดนดารา, (2557: 59))  จาก
การวิจัยพบวา หญิงตั้งครรภวัยรุนและหญิงตั้งครรภวัยผูใหญมีระดับการศึกษาท่ีใกลเคียงกัน สวนใหญจบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงเปนการบงบอกถึงระดับความรูท่ีพอสมควรท่ีจะสามารถดูแลตนเองในขณะ
ตั้งครรภได สอดคลองกับการศึกษาของ ฤดี  ปุงบางกะดี่ (2540) ศึกษาการรับรูภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุน พบวา การรับรูภาวะสุขภาพและระดับการศึกษาเปนกลุมทํานายท่ีดีท่ีสุด 
สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวจิัยไปใชประโยชน 

1. หนวยงานไดขอมูลพ้ืนฐานของพฤติกรรมการดูแลหญิงตั้งครรภ สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปน
แนวทางในการวางแผนสงเสริมและสนับสนุนใหหญิงตั้งครรภมีการปฏิบัติการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ ท่ีเหมาะสม 
เพ่ือปองกันและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซอนระหวางการตั้งครรภและการคลอด 

2. หนวยงานดานสาธารณสุข สามารถมาใชในการวางแผนกลยุทธและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานงาน
อนามัยแมและเด็ก  รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพงานอนามัยแมและเด็ก 
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