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A Self-Regulation Program on Dietary Consumption,
Exercise, and Weight Gain for Overweight and Obese
Pregnant Women*
Orrawan Pinitlertsakun1, Piyanun Limruangrong, RN, PhD1, Nittaya Sinsuksai, RN, PhD1,
Dittakarn Boriboonhirunsarn, MD, PhD2
Abstract
Purpose: To determine the effects of a self-regulation program on dietary consumption,
exercise, and weight gain in overweight and obese pregnant women.
Design: Quasi-experimental research.
Methods: The participants were 70 overweight and obese pregnant women who visited the
antenatal care unit, at a university hospital. The participants were divided into the control and
experimental groups with 35 each. The control group received routine care and were taught
knowledge about overweight and obesity in pregnancy and weight gain control. The experimental
group were trained in self-regulation skill that included self-observation, judgment process, and
self-reaction. Data were collected using the personal data form, the diet and exercise record sheets,
and the weight gain record form at the fourth, and the eighth weeks after the initiation of the
intervention. Data analysis was performed with chi-square, Fisher’s exact test and relative risk.
Main findings: The experimental group had less likelihood of having uncontrolled dietary
consumption at fourth week and eighth week after the program (RR .36, 95%CI .20,.66 vs RR .19,
95%CI .07,.50, respectively), uncontrolled exercise (RR .25, 95%CI .11,.59 vs RR .20, 95%CI .09,.46,
respectively), and uncontrolled weight gain (RR .63, 95%CI .40,.97 vs RR .61, 95%CI .38,.97,
respectively), compared to the control group.
Conclusion and recommendations: The self-regulation program could alter diet and exercise
behaviors progressively and controlled weight gain better than the routine care. Midwives should
apply the self-regulation program to encourage the overweight and obese pregnant women control
their diet, exercise and weight gain.
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โปรแกรมการกำ�กับตนเองต่อการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย
และน้ำ�หนักตัวที่เพิ่มขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ที่มีน้ำ�หนักเกินและอ้วน*
อรวรรณ พินิจเลิศสกุล1 ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, PhD1 นิตยา สินสุกใส, PhD1
ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, พ.บ. PhD2
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการกำ�กับตนเอง ต่อการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย
และนา้ํ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกินและอ้วน
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธีดำ�เนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีน้าํ หนักเกินและอ้วน จำ�นวน 70 ราย ที่มาฝากครรภ์ท่ี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 35 ราย กลุ่มควบคุมได้รับ
การดูแลตามปกติ และได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะนํา้ หนักเกินและอ้วน และวิธกี ารควบคุมนํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์
ด้วย สำ�หรับกลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมการกำ�กับตนเอง ประกอบด้วย การเฝ้าสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินใจ และ
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ 4 ชุด คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึก
การรับประทานอาหารและการออกกำ�ลังกาย และแบบบันทึกนํา้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Chi-square, Fisher’s exact test และ Relative risk
ผลการวิจยั : ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการกำ�กับตนเอง กลุม่ ทดลองมีโอกาสรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
ตามเกณฑ์นอ้ ยกว่ากลุม่ ควบคุมในสัปดาห์ท่ี 4 (RR .36, 95%CI .20,.66) และ สัปดาห์ท่ี 8 (RR .19, 95%CI .07,.50)
ออกกำ�ลังกายไม่เหมาะสมตามเกณฑ์นอ้ ยกว่ากลุม่ ควบคุมในสัปดาห์ท่ี 4 (RR .25, 95%CI .11,.59) และ สัปดาห์ท่ี 8
(RR .20, 95%CI .09,.46) มีนา้ํ หนักเพิม่ ขึน้ ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์นอ้ ยกว่ากลุม่ ควบคุมในสัปดาห์ท่ี 4  (RR .63, 95%CI
.40,.97) และ สัปดาห์ท่ี 8 (RR .61, 95%CI .38,.97) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการกำ�กับตนเองส่งเสริมให้สตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีน้าํ หนักเกินและอ้วนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างต่อเนือ่ ง และควบคุมนํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้ดกี ว่าการดูแลตามปกติ ผดุงครรภ์สามารถนำ�โปรแกรมการ
กำ�กับตนเองนีไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ ส่งเสริมให้สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกินและอ้วน ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกกำ�ลังกาย และควบคุมนํา้ หนักให้เพิม่ ขึน้ อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
คำ�สำ�คัญ: อาหาร ออกกำ�ลังกาย อ้วน นํา้ หนักเกิน นํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้
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ความสำ�คัญของปัญหา
ปัจจุบันภาวะนํ้าหนักเกิน (overweight) และอ้วน
(obesity) ในสตรีตั้งครรภ์เป็นปัญหาสุขภาพที่สำ�คัญ
ทัง้ ระดับประเทศ และระดับโลก โดยพบสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี
นํ้าหนักเกินและอ้วนร้อยละ 24.3 และ 20.5 ตามลำ�ดับ
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราเฉลี่ย ร้อยละ 0.5
ต่อปี1 สำ�หรับประเทศไทย พบสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกิน
และอ้วนร้อยละ 11.5 และ 3.15 ตามลำ�ดับ2 ซึ่งสตรี
ตัง้ ครรภ์ทมี่ นี าํ้ หนักเกินและอ้วนจะมีนาํ้ หนักเพิม่ ขึน้ ขณะ
ตั้งครรภ์เกินเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 71.433 ภาวะ
นํ้าหนักเกินและอ้วนในสตรีตั้งครรภ์ ใช้เกณฑ์การแบ่ง
นํ้าหนักตามดัชนีมวลกายมาตรฐานสากลขององค์การ
อนามัยโลก โดยสตรีที่นํ้าหนักเกินและอ้วนจะมีค่าดัชนี
มวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์อยูใ่ นช่วง 25-29.9 กก./ม2 และ
≥ 30 กก./ม2 ตามลำ�ดับ นอกจากนีส้ ถาบันการแพทย์แห่ง
สหรัฐอเมริกา ได้กำ�หนดให้สตรีตั้งครรภ์ที่นํ้าหนักเกิน
และอ้วนมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นตลอดการตั้งครรภ์ 7-11.5
กิโลกรัม และ 5-9 กิโลกรัม ตามลำ�ดับ และมีนาํ้ หนักเพิม่
ขึน้ ในไตรมาสที่ 2 และ 3 สัปดาห์ละ 0.23-0.33 กิโลกรัม
และ 0.17-0.27 กิโลกรัม ตามลำ�ดับ4
ภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วนในสตรีตั้งครรภ์ส่งผลให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนทัง้ ในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด และ
หลังคลอด เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภ์5-6 ตกเลือด และติดเชื้อหลังคลอด5,7 สำ�หรับ
ทารก พบทารกมีขนาดโตกว่าอายุครรภ์ หรือมีนาํ้ หนัก ≥
4000 กรัม7-8 การที่ทารกตัวโตจะส่งผลกระทบให้เกิด
การคลอดล่าช้า การคลอดไหล่ยาก การผ่าตัดคลอดทาง
หน้าท้อง ภาวะขาดออกซิเจน นํ้าตาลในเลือดตํ่า และ
ภาวะตัวเหลือง5-8
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การดูแลสตรี
ตั้งครรภ์ที่มีนํ้าหนักเกินและอ้วนเพื่อควบคุมนํ้าหนักที่
เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่เป็นการให้คำ�ปรึกษา
เกีย่ วกับการรับประทานอาหารร่วมกับการออกกำ�ลังกาย
โดยด้านการรับประทานอาหาร เน้นในเรื่องการจำ�กัด
พลังงาน ชนิด และสัดส่วนของอาหารที่รับประทาน เพื่อ
ให้สตรีตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
หลากหลายตามหลั ก โภชนาการ สำ � หรั บ ด้ า นการ
ออกกำ�ลังกาย เน้นในเรื่องการส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์ที่
มีนาํ้ หนักเกินและอ้วนออกกำ�ลังกายระดับปานกลาง เช่น
เดินเร็ว ว่ายนํ้า ปั่นจักรยาน เป็นเวลา 30 นาทีต่อวัน
อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ โดยบุคลากรทีมสุขภาพจะ
เป็ น ผู้ต้ัง เป้ า หมาย และกำ � หนดวิ ธีก ารเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมทัง้ การรับประทานอาหารและการออกกำ�ลังกาย
ให้สตรีตั้งครรภ์ปฏิบัติตาม9-13 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสตรี
ตัง้ ครรภ์สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้เพียงระยะเวลา
สั้นๆ เท่านั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง9,11-12
Bandura14 ได้อธิบายความหมายของการกำ�กับ
ตนเอง (self-regulation) ว่าเป็นความสามารถของบุคคล
ในการควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทำ�ของ
ตนเอง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ นอกจากนีย้ งั พบว่า
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจ
นำ�มาซึ่งการกระทำ�อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการส่งเสริมให้
สตรีตั้งครรภ์ที่มีนํ้าหนักเกินและอ้วนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วยตนเอง โดยการตัง้ เป้าหมาย กำ�หนดแนวทาง
ลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนอง พร้อมทั้งติดตาม
พฤติกรรมโดยการจดบันทึก และฝึกชื่นชมตนเองเมื่อ
ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย จะช่วยให้สตรีตงั้ ครรภ์
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ที่มีนํ้าหนักเกินและอ้วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับ
ประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกายได้อย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง ส่งผลให้มีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์
ตามเกณฑ์
จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับผลของโปรแกรม
การกำ�กับตนเองของสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเบาหวาน
พบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนวิธีการกำ�กับตนเอง
สามารถควบคุมการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย
และระดับนํ้ า ตาลในเลือดได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่ า งมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)15-16 นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารนำ�
โปรแกรมการกำ�กับตนเองมาใช้ เพื่อควบคุมนํ้าหนัก
ในสตรีท่ีมีน้ําหนักเกิน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลีย่ ของนา้ํ หนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว
น้อยกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05)17
ปัจจุบันได้มีการนำ�แนวคิดการกำ�กับตนเองไปใช้ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลากหลายกลุ่ม แต่ยังไม่มี
การศึกษาใดใช้การกำ�กับตนเองในการควบคุมการรับ
ประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกายในสตรีตงั้ ครรภ์ที่
มีนํ้าหนักเกินและอ้วน ทั้งๆ ที่อุบัติการณ์ของสตรีวัย
เจริญพันธุท์ มี่ นี าํ้ หนักเกินและอ้วนเพิม่ ขึน้ ทุกปี พบภาวะ
แทรกซ้อนจากภาวะนํา้ หนักเกินและอ้วนในสตรีตงั้ ครรภ์
เพิ่มขึ้น แต่สตรีตั้งครรภ์ที่มีนํ้าหนักเกินและอ้วนยังคง
ได้รับการดูแลเช่นเดียวกับสตรีตั้งครรภ์ทั่วไป ไม่พบ
รูปแบบทีช่ ดั เจนในการช่วยเหลือเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่ อ ให้ มี นํ้ า หนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้ ง ครรภ์ ต ามเกณฑ์
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจนำ�การกำ�กับตนเอง (selfregulation) ของ Bandura18 ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของทฤษฎี
ปัญญาสังคม (social cognitive theory) มาเป็นกรอบ

แนวคิดในการสร้างโปรแกรม และนำ�ไปใช้กบั สตรีตง้ั ครรภ์
ที่มีนํ้าหนักเกินและอ้วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการคิด และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองในการควบคุมการ
รับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย และมีนํ้าหนักเพิม่
ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ตามเกณฑ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการกำ � กั บ
ตนเองต่อการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย และ
นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในสตรีต้ังครรภ์ที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน
และอ้วน
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่ ม ทดลองมี โ อกาสรั บ ประทานอาหารไม่
เหมาะสมตามเกณฑ์นอ้ ยกว่ากลุม่ ควบคุม ในสัปดาห์ท่ี 4
และ 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
2. กลุ่มทดลองมีโอกาสออกกำ�ลังกายไม่เหมาะสม
ตามเกณฑ์น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ในสัปดาห์ที่ 4 และ 8
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
3. กลุ่ ม ทดลองมี โ อกาสมี นํ้ า หนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะ
ตั้งครรภ์ไม่ตามเกณฑ์น้อยกว่ากลุ่มควบคุม ในสัปดาห์
ที่ 4 และ 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ สตรีตั้งครรภ์ที่มี
นํ้ า หนั ก เกิ น และอ้ ว น ซึ่ ง มาฝากครรภ์ ที่ โรงพยาบาล
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ศิรริ าช ระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
2561 กลุม่ ตัวอย่างคัดเลือกแบบสะดวก (convenience
sampling) ตามคุณสมบัตดิ งั นี้ สตรีตง้ั ครรภ์รายเดีย่ ว อายุ
≥18 ปี ค่าดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ ≥ 25 กก./ม2
อายุครรภ์อยู่ระหว่าง 16-20 สัปดาห์ ไม่มีโรคประจำ�ตัว
หรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ ขณะตั้งครรภ์ ไม่มีข้อห้ามใน
การออกกำ�ลังกาย เช่น ภาวะรกเกาะตํ่า มดลูกหดรัดตัว
หรือเลือดออกทางช่องคลอด ฯลฯ สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยได้
ผู้ วิ จั ย คำ � นวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยโปรแกรม
G*Power จากผลการวิจัยในอดีตที่มีผู้ศึกษาในเรื่องที่
ใกล้ เ คี ย งกั บ ที่ กำ � ลั ง ศึ ก ษาอยู่ 19 พบสั ด ส่ ว นของกลุ่ ม
ทดลองที่ไม่สามารถควบคุมนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นขณะ
ตั้งครรภ์ได้ตามเกณฑ์ P1 เท่ากับ 8/33 = 0.242 และ
สัดส่วนของกลุ่มควบคุมที่ไม่สามารถควบคุมนํ้าหนักตัว
ที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ได้ตามเกณฑ์ P2 เท่ากับ 20/33 =
0.606 ผู้ วิ จั ย ได้ นำ � สั ด ส่ ว นที่ คำ � นวณได้ แ ทนค่ า ลง
ในโปรแกรม G*Power ได้คา่ ขนาดอิทธิพล (effect size)
เท่ากับ 4.807 กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญที่ .05 อำ�นาจการ
ทดสอบ .80 ได้ ข นาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม ละ 29 คน
เพือ่ ป้องกันการสูญหายของกลุม่ ตัวอย่าง โดยพบงานวิจยั
ในอดีตมีการสูญหายร้อยละ 2220 ดังนั้นได้กลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 35 คน มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยวิธี
การจับคู่ (paired matching) ด้วย ดัชนีมวลกายก่อน
การตั้งครรภ์
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการวิจยั ประกอบด้วย
1.1 โปรแกรมการกำ�กับตนเอง ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยพัฒนามาจากแนวคิดการกำ�กับตนเองของ Bandura18
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เพือ่ ส่งเสริมการควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และการออกกำ�ลังกายของตนเองในสตรีตั้งครรภ์ที่มี
นํา้ หนักเกินและอ้วน ซึง่ จะส่งผลให้นาํ้ หนักขณะตัง้ ครรภ์
เพิ่มตามเกณฑ์ ประกอบด้วยการพบกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง
ทีห่ น่วยฝากครรภ์ ครัง้ ที่ 1 ให้ความรูเ้ รือ่ งการรับประทาน
อาหาร การออกกำ�ลังกาย และการกำ�กับตนเองเป็น
รายกลุ่ม ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ การเฝ้าสังเกตตนเอง
กระบวนการตัดสินใจ และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
มอบคู่มือการรับประทานอาหารและการออกกำ�ลังกาย
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประเมินพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกกำ�ลังกาย และนาํ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ สะท้อน
ความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม และสอบถามอุปสรรคปัญหา
ในการกำ�กับตนเองทางโทรศัพท์ และแอพพลิเคชั่นไลน์
1.2 คู่มือการรับประทานอาหาร ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยพั ฒ นามาจากการทบทวนวรรณกรรม เนื้ อ หา
ประกอบด้วยการประเมินภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วน
ผลกระทบของภาวะนาํ้ หนักเกินและอ้วนต่อสุขภาพของ
สตรีตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะ
ตั้งครรภ์ อาหารที่ควรได้รับขณะตั้งครรภ์ อาหารแลก
เปลี่ยน และพลังงานของอาหาร
1.3 คู่ มื อ การออกกำ � ลั ง กาย ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
โดยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม เนือ้ หาประกอบ
ด้วยวิธกี ายบริหารแบบยืดเหยียด จำ�นวน 10 ท่า ประโยชน์
การออกกำ�ลังกายทีเ่ หมาะสมสำ�หรับสตรีตง้ั ครรภ์ รวมทัง้
อาการแสดงทีค่ วรหยุดออกกำ�ลังกาย และข้อควรปฏิบัติ
เมื่อเกิดอาการผิดปกติขณะออกกำ�ลังกาย  
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
ด้วย
2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย
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2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์ และข้อมูล
การตั้งครรภ์
2.2 แบบบันทึกการรับประทานอาหาร ผู้วิจัย
นำ � แบบบั น ทึ ก การรั บ ประทานอาหารประจำ � วั น ของ
ปิ ย ะนั น ท์ ลิ ม เรื อ งรอง และคณะ 15 มาประยุ ก ต์ ใช้
มีลักษณะเป็นตารางบันทึกรายการอาหารและเครื่องดื่ม
ส่ ว นประกอบและปริ ม าณที่ รั บ ประทานในแต่ ล ะวั น
เลื อ กบั น ทึ ก 3 วั น /สั ป ดาห์ ใ นสั ป ดาห์ ที่ 4 และ 8
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม โดยบันทึกวันธรรมดาเป็นเวลา
2 วัน วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นเวลา 1 วัน ก่อนพบ
ผู้วิจัย ผู้วิจัยนำ�ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกมาคำ�นวณโดย
ใช้โปรแกรม Inmucal-N21 เป็นพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ
ในแต่ ล ะวั น เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐาน โดยมี เ กณฑ์
การพิจารณาตามสถาบันการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา22
คือ พลังงานที่สตรีตั้งครรภ์ได้รับจากการรับประทาน
อาหารควรอยู่ในช่วง 15% ≤ (EER+340) ≥15% ดังนั้น
รั บ ประทานอาหารตามเกณฑ์ หมายถึ ง ได้ รั บ
พลังงานจากอาหารตามเกณฑ์ของ IOM, 2005
รับประทานอาหารไม่ตามเกณฑ์ หมายถึง ได้รับ
พลังงานจากอาหารมากหรือน้อยกว่าเกณฑ์ของ IOM,
2005                
2.3 แบบบันทึกการออกกำ�ลังกาย ผู้วิจัยนำ�แบบ
บันทึกการออกกำ�ลังกายของ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรองและ
คณะ15 มาประยุกต์ใช้ ลักษณะเป็นตารางบันทึกชนิด
ระยะเวลา และความถี่ของการออกกำ�ลังกาย ผู้วิจัยนำ�
ข้อมูลในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
มาคำ�นวณเป็นนาทีที่ออกกำ�ลังกายต่อสัปดาห์เปรียบ
เทียบกับมาตรฐาน ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ23 พบว่าสตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ นี าํ้ หนักเกินและ
อ้วนออกกำ�ลังกายระดับเบา (light intensity activity)

เช่น การออกกำ�ลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนือ้ (stretching
exercise) เดินอย่างต่อเนือ่ ง โยคะ เป็นเวลา 35 นาที/ครัง้
จำ�นวน 5 วัน/สัปดาห์ หรือ 175 นาที/สัปดาห์ สามารถ
ควบคุ ม นํ้ า หนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์ ดังนั้น
ออกกำ�ลังกายตามเกณฑ์ หมายถึง ออกกำ�ลังกาย
ระดับเบา ≥ 175 นาทีต่อสัปดาห์
ออกกำ�ลังกายไม่ตามเกณฑ์ หมายถึง ออกกำ�ลังกาย
ระดับเบา < 175 นาทีต่อสัปดาห์
2.4 แบบบันทึกนํา้ หนักตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์
ผู้วิจัยดูข้อมูลนํ้าหนักตัวในใบฝากครรภ์ แล้วนำ�มาหาค่า
เฉลี่ยของนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นแต่ละสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 4
และ 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้ความแตกต่าง
ของนํ้าหนักตัวที่ชั่งในวันที่มาฝากครรภ์ หารด้วยระยะ
ห่างของการมาฝากครรภ์ หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อสัปดาห์
การประเมินนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ใช้เกณฑ์ของ
สถาบันการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา4 คือ สตรีตั้งครรภ์ที่
นาํ้ หนักเกินควรมีนาํ้ หนักเพิม่ ขึน้ 0.23-0.33 กก./สัปดาห์
และสตรีตั้งครรภ์ที่อ้วนควรมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้น 0.17-0.27
กก./สัปดาห์ ดังนั้น
นํ้าหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ หมายถึง สตรีตั้งครรภ์ที่
นํ้าหนักเกินหรืออ้วนมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ IOM,
2009
นํ้าหนักเพิ่มขึ้นไม่ตามเกณฑ์ หมายถึง สตรีตงั้ ครรภ์
ที่นํ้าหนักเกินหรืออ้วนมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือ
น้อยกว่าเกณฑ์ IOM, 2009
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทัง้ หมดได้รบั การตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หา โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 5 ท่าน ซึง่
ประกอบด้วยสูติแพทย์ และอาจารย์พยาบาลสูติศาสตร์
ได้ค่าดัชนีความตรงของเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1 โดยค่า
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ดัชนีความตรงของเนื้อหาที่ยอมรับได้ คือ .80 ขึ้นไป24
ผู้วิจัยได้นำ�เครื่องมือการวิจัยไปปรับแก้ตามคำ�แนะนำ� 
และนำ�โปรแกรมการกำ�กับตนเองไปทดลองใช้กับสตรี
ตัง้ ครรภ์ทมี่ นี าํ้ หนักเกินและอ้วน จำ�นวน 2-3 รายทีห่ น่วย
ฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราชก่อนนำ�ไปใช้จริง    
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ นการพิจารณาและได้รบั การรับรอง
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล COA.
No. Si184/2017 ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามกระบวนการมาตรฐานสากล ที่ กำ � หนดโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยตระหนักถึง
สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยโดยอิสระ ภายหลัง
จากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยครบถ้วนแล้ว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำ�เนินการ
วิจยั ในกลุม่ ควบคุมจนเสร็จเรียบร้อยก่อน หลังจากนัน้ จึง
ดำ�เนินการในกลุม่ ทดลองเป็นอันดับต่อไป มีขนั้ ตอนดังนี้
กลุม่ ควบคุม สตรีตงั้ ครรภ์ได้รบั ความรูแ้ ละการดูแล
ตามปกติ ซึ่งประกอบด้วย
1. สัปดาห์ท่ี 1 ผูว้ จิ ยั พบสตรีตงั้ ครรภ์ครัง้ ที่ 1 ใช้เวลา
40 นาที ให้สตรีตงั้ ครรภ์ตอบแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
ผูว้ จิ ยั ให้ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะนํา้ หนักเกิน และอ้วนในสตรี
ตั้งครรภ์ นํ้าหนักที่ควรเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ วิธีการ
ควบคุมนํา้ หนักให้เพิม่ ขึน้ ตามเกณฑ์ โดยการรับประทาน
อาหาร และการออกกำ�ลังกาย และชี้แจงการบันทึก
พฤติกรรม ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมผู้วิจัยแจกคู่มือ และ
แบบบันทึกการรับประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกาย
ให้สตรีตั้งครรภ์นำ�กลับไปบันทึกที่บ้าน โดยจดบันทึก
การรับประทานอาหารย้อนหลัง 3 วัน ในสัปดาห์ท่ี 3 และ
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จดบันทึกการออกกำ�ลังกายทุกวันตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-3
ผู้วิจัยโทรศัพท์นัดหมายสตรีตั้งครรภ์ เพื่อส่งแบบบันทึก
พฤติกรรมในวันที่มาฝากครรภ์ในสัปดาห์ที่ 4
2. สัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยพบสตรีตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 เพื่อ
รับแบบบันทึกพฤติกรรม และบันทึกนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นใน
แต่ละสัปดาห์ ผูว้ จิ ยั ให้สตรีตง้ั ครรภ์บนั ทึกการรับประทาน
อาหารย้อนหลัง 3 วันในสัปดาห์ท่ี 7 และบันทึกการ
ออกกำ�ลังกายทุกวันตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5-7 ผู้วิจัยโทรศัพท์
นัดหมายสตรีตงั้ ครรภ์ เพือ่ ส่งแบบบันทึกพฤติกรรมในวัน
ที่มาฝากครรภ์ในสัปดาห์ที่ 8
3. สัปดาห์ที่ 8 ผูว้ จิ ยั พบสตรีตงั้ ครรภ์ครัง้ ที่ 3 ใช้เวลา
10 นาที เพื่อรับแบบบันทึกพฤติกรรม บันทึกนํ้าหนักที่
เพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์ และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย และนํ้าหนัก
ที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์
กลุ่มทดลอง สตรีตั้งครรภ์ได้รับโปรแกรมการกำ�กับ
ตนเองซึ่งประกอบด้วย
1. สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยพบสตรีตั้งครรภ์ครั้งที่ 1 เป็น
รายกลุม่ ใช้เวลา 40 นาที ให้สตรีตงั้ ครรภ์ตอบแบบบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคลและฝึกการกำ�กับตนเอง ซึ่งกิจกรรม
ประกอบด้วย
1) ฝึกการเฝ้าสังเกตตนเอง โดยประเมินดัชนี
มวลกาย บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของ
ภาวะนา้ํ หนักเกินและอ้วน ลงมือจดบันทึกการรับประทาน
อาหารย้อนหลัง 1 วัน และการออกกำ�ลังกายย้อนหลัง
1 สัปดาห์ การฝึกตั้งเป้าหมายโดยนำ�ข้อมูลจากการ
จดบันทึกมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ค้นหาอุปสรรคที่
ทำ � ให้ มี พ ฤติ ก รรม และนํ้ า หนั ก เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ หมาะสม
กำ � หนดแนวทางสู่ ค วามสำ � เร็ จ ผู้ วิ จั ย แนะนำ � ให้ ส ตรี
ตั้งครรภ์ติดตามพฤติกรรมของตนเอง โดยการจดบันทึก
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การรับประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกายอย่าง
ซื่อตรง ถูกต้องและสมํ่าเสมอ
2) ฝึกกระบวนการตัดสินใจ โดยบอกความตัง้ ใจ
ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง
3) ฝึกการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง โดยบอก
ความรูส้ กึ ทีด่ ี เมือ่ สามารถควบคุมการรับประทานอาหาร
และการออกกำ�ลังกายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมผู้วิจัยแจกคู่มือ และแบบ
บันทึกพฤติกรรมให้สตรีตั้งครรภ์นำ�กลับไปบันทึกที่บ้าน
โดยจดบันทึกการรับประทานอาหารย้อนหลัง 3 วันใน
สัปดาห์ที่ 3 และจดบันทึกการออกกำ�ลังกายทุกวันตัง้ แต่
สัปดาห์ที่ 1-3 ส่งผู้วิจัยทางแอพพลิเคชั่นไลน์ก่อนวันนัด
ฝากครรภ์ ผูว้ จิ ยั ให้ค�ำ ปรึกษาทางโทรศัพท์ในสัปดาห์ที่ 3
ใช้เวลา 10 นาที และนัดหมายส่งแบบบันทึกพฤติกรรม
ในวันที่มาฝากครรภ์ในสัปดาห์ที่ 4
2. สัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยพบสตรีตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 ทำ�
กิจกรรมกลุ่ม ใช้เวลา 30-40 นาที กิจกรรมประกอบด้วย
ผู้วิจัยทบทวนเป้าหมายของพฤติกรรม และบอกนํ้าหนัก
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละสัปดาห์ สตรีตงั้ ครรภ์แต่ละคนนำ�ข้อมูล
จากแบบบันทึก และนาํ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ มาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน และเพื่อนในกลุ่ม สตรีตั้งครรภ์ระดมสมอง
ค้นหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ปัญหา และบุคคลที่
คอยช่วยเหลือ ผู้วิจัยเสริมสร้างแรงจูงใจ โดยให้สตรี
ตั้งครรภ์สะท้อนปฏิกิริยาทางบวก เช่น ความรู้สึกที่ดี
ได้แก่ ความภูมิใจ ดีใจ มีคุณค่า เป็นการให้รางวัลตนเอง
(self-reward) เมือ่ สามารถควบคุมนํา้ หนักให้เพิม่ ขึน้ ตาม
เกณฑ์ได้ ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมผู้วิจัยแจกแบบบันทึก
พฤติกรรมให้สตรีตงั้ ครรภ์น�ำ กลับไปบันทึกทีบ่ า้ น โดยจด
บันทึกการรับประทานอาหารย้อนหลัง 3 วันในสัปดาห์ที่
7 และจดบันทึกการออกกำ�ลังกายทุกวันตั้งแต่สัปดาห์ที่

5-7 ส่งผู้วิจัยทางแอพพลิเคชั่นไลน์ก่อนวันนัดฝากครรภ์
ผูว้ จิ ยั ให้ค�ำ ปรึกษาทางโทรศัพท์ในสัปดาห์ที่ 7 ใช้เวลา 10
นาที และนัดหมายส่งแบบบันทึกพฤติกรรมในวันที่มา
ฝากครรภ์ในสัปดาห์ที่ 8
3. สัปดาห์ที่ 8 ผู้วิจัยพบสตรีตั้งครรภ์ครั้งที่ 3 เป็น
รายบุคคล ใช้เวลา 10-15 นาที กิจกรรมประกอบด้วย
ผู้วิจัยทบทวนเป้าหมายของพฤติกรรม และบอกนํ้าหนัก
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในแต่ละสัปดาห์ สตรีตงั้ ครรภ์น�ำ ข้อมูลจากแบบ
บั น ทึ ก มาเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐาน และพฤติ ก รรม
ของตน ผู้วิจัยให้ข้อมูลย้อนกลับ และชี้ให้สตรีตั้งครรภ์
เห็นถึงความก้าวหน้าของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมกับ
ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ สตรีตั้งครรภ์บอกเล่าเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยชี้ให้เห็นถึง
ความสำ�คัญของการกำ�กับตนเอง เพื่อให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และออกกำ�ลัง
กายอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สำ�เร็จรูป กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญที่ .05 วิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคล และตัวแปรที่ต้องการศึกษาด้วยสถิติเชิง
พรรณนา Chi-square test, Fisher’s exact test และ
relative risk
ผลการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าสตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ นี าํ้ หนักเกิน
และอ้วนปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย จำ�นวน 4 คน เนื่องจาก
สตรีตั้งครรภ์ จำ�นวน 2 คนไม่สะดวกในการจดบันทึก
พฤติ ก รรม ส่ ว นสตรี ตั้ ง ครรภ์ อี ก 2 คนต้ อ งการไป
ฝากครรภ์ ที่ โรงพยาบาลตามสิ ท ธิ ก ารรั ก ษา ซึ่ ง ผล
การทดสอบพบว่าคุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วม
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การวิจยั ไม่แตกต่างจากกลุม่ ตัวอย่างทีป่ ฏิเสธการเข้าร่วม
วิจัยที่ระดับนัยสำ�คัญ .05 (p > .05) และในการศึกษา
ครั้งนี้ไม่พบกลุ่มตัวอย่างสูญหาย ผลการศึกษามีดังนี้
1. เมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม ควบคุ ม ก่ อ นเริ่ ม ทำ �
การศึกษา พบว่าคุณลักษณะของกลุม่ ทดลองไม่แตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > .05)
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 คุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
คุณลักษณะ
อายุ (ปี) (X±SD)
<30
≥30
ค่าดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์
25-29.99
≥30
การศึกษา
ประถม/มัธยม
อนุปริญญาหรือสูงกว่า
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั /รับจ้าง
ค้าขาย
สถานภาพสมรส
คูห่ รืออยูก่ บั สามี
หย่า
รายได้ (บาท) (X±SD)
<15,000
≥15,000
ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอ

กลุม่ ทดลอง
n
%
(30.77±5.62)
15
42.86
20
57.14
(30.26±3.90)
19
54.29
16
45.71
14
21
6
8
14
7

40.00
60.00
17.14
22.86
40.00
20.00

34
97.14
1
  2.86
(13,915.71±9,654.75)
19
54.29
16
45.71
6
29
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17.14
82.86

กลุม่ ควบคุม
n
%
(31.11±5.31)
14   40.00
21   60.00
(30.61±4.77)
18   51.43
17   48.57

X

p-value

  .059

.808

  .057

.811

  .059

.808

1.783

.627

15   42.86
20   57.14
6
5
19
5

  17.14
  14.29
  54.29
  14.29

35 100.00
0     0.00
(13,000±8,460.71)
21   60.00
14   40.00
7   20.00
28   80.00

1.000*

.233

.629

  .094

.759
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ตารางที่ 1 (ต่อ) คุณลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
คุณลักษณะ
จำ�นวนครัง้ ของการตัง้ ครรภ์
1
≥2
การจัดหาอาหาร
ทำ�เอง
ซือ้
การออกกำ�ลังกายก่อนตัง้ ครรภ์
ไม่ออกกำ�ลังกาย
ออกกำ�ลังกาย
การออกกำ�ลังกายขณะตัง้ ครรภ์
ไม่ออกกำ�ลังกาย
ออกกำ�ลังกาย
คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับนํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้
ไม่ได้รบั คำ�แนะนำ�
ได้รบั คำ�แนะนำ�
*

กลุม่ ทดลอง
n
%
11
24
9
26
19
16
30
5
26
9

กลุม่ ควบคุม
n
%

31.43
68.57
25.71
74.29
54.29
45.71
85.71
14.29
74.29
25.71

X

p-value

    .254

.615

1.061

.303

.058

.810

  .108

.743

3.049

.081

13   37.14
22   62.86
13   37.14
22   62.86
20   57.14
15   42.86
29   82.86
6   17.14
19   54.29
16   45.71

Fisher’s Exact Test

2. การเปรี ย บเที ย บจำ � นวนของสตรี ต้ั ง ครรภ์ ท่ี
รับประทานอาหาร ออกกำ�ลังกาย และมีนา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้
ขณะตัง้ ครรภ์ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม (ตารางที่ 2) พบว่าจำ�นวนของสตรีตง้ั ครรภ์
ทีร่ บั ประทานอาหารไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ในกลุม่ ทดลอง
แตกต่ า งจากกลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม (X =
14.64, p < .001 และ X = 17.98, p < .001 ตามลำ�ดับ)
จำ�นวนของสตรีต้ังครรภ์ท่ีออกกำ�ลังกายไม่เหมาะสม

ตามเกณฑ์ในกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตใิ นสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรม (X = 14.00, p < .001 และ X = 23.33, p <
.001 ตามลำ�ดับ) และจำ�นวนของสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนัก
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ไม่ตามเกณฑ์ในกลุม่ ทดลองแตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในสัปดาห์ท่ี 4
และ 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม X = 4.690, p < .05
และ X = 4.644, p < .05 ตามลำ�ดับ)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย และนํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลอง
ตามเกณฑ์
ไม่ตามเกณฑ์
n %
n
%
การรับประทานอาหาร
			
สัปดาห์ท่ี 4
26 74.29
9 25.71
สัปดาห์ท่ี 8
31 88.57
4 11.43
การออกกำ�ลังกาย
			
สัปดาห์ท่ี 4
30 85.71
5 14.29
สัปดาห์ท่ี 8
30 85.71
5 14.29
นา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์		
สัปดาห์ท่ี 4
20 57.14 15 42.86
สัปดาห์ท่ี 8
21 60.00 14 40.00
ผลลัพธ์
ทีต่ อ้ งการศึกษา

3. การเปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นของสตรี ต้ั ง ครรภ์ ท่ี
รับประทานอาหาร ออกกำ�ลังกาย และมีนา้ํ หนักเพิม่ ขึน้
ขณะตัง้ ครรภ์ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 3) พบว่า ในเรื่องของการ
รับประทานอาหาร กลุม่ ทดลองมีโอกาสรับประทานอาหาร
ไม่ เ หมาะสมตามเกณฑ์ 0.36 เท่ า ของกลุ่ ม ควบคุ ม
(หรือน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมร้อยละ 64) ในสัปดาห์ท่ี 4 และ
0.19 เท่าของกลุ่มควบคุม (หรือน้อยกว่ากลุ่มควบคุม
ร้อยละ 81) ในสัปดาห์ท่ี 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ในเรื่องของการออกกำ�ลังกาย พบว่า กลุ่มทดลอง
มีโอกาสออกกำ�ลังกายไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ 0.25 เท่า
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กลุม่ ควบคุม
ตามเกณฑ์
ไม่ตามเกณฑ์
n %
n
%
			
10 28.57 25 71.43
14 40.00 21 60.00
			
15 42.86 20 57.14
10 28.57 25 71.43
			
11 31.43 24 68.57
12 34.29 23 65.71

X p-value

14.64 < .001
17.98 < .001
14.00 < .001
23.33 < .001
4.69
4.64

.031
.030

ของกลุ่มควบคุม (หรือน้อยกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 75)
ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 0.20 เท่าของกลุ่มควบคุม (หรือ
น้อยกว่ากลุม่ ควบคุมร้อยละ 80) ในสัปดาห์ท่ี 8 ภายหลัง
เข้าร่วมโปรแกรม
   ในเรื่องของนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ พบว่า
กลุ่มทดลองมีโอกาสนํ้าหนักเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์ 0.63 เท่าของกลุ่มควบคุม (หรือน้อยกว่า
กลุม่ ควบคุมร้อยละ 37) ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 0.61 เท่าของ
กลุ่ม ควบคุ ม (หรื อ น้ อ ยกว่ า กลุ่ม ควบคุ ม ร้ อ ยละ 39)
ในสัปดาห์ท่ี 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม
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ตารางที่ 3 Relative Risk ของสตรีตง้ั ครรภ์ทร่ี บั ประทานอาหาร ออกกำ�ลังกาย และมีนา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์
ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ระหว่างกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม
ผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการศึกษา
การรับประทานอาหาร
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 8
การออกกำ�ลังกาย
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 8
นา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 8

Relative Risk (RR)

95% Confidence Interval

.36
.19

.20, .66
.07, .50

.25
.20

.11, .59
.09, .46

.63
.61

.40, .97
.38, .97

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีน้าํ หนักเกินและ
อ้วนทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการกำ�กับตนเองมีโอกาสรับประทาน
อาหาร ออกกำ�ลังกาย และมีนา้ํ หนักเพิม่ ขึน้ ไม่เหมาะสม
ตามเกณฑ์นอ้ ยกว่ากลุม่ ควบคุมในสัปดาห์ท่ี 4 และ สัปดาห์
ที่ 8 ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการกำ�กับตนเอง ซึง่ ประกอบด้วย
3 ขัน้ ตอน ได้แก่ การเฝ้าสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน
ใจ และการแสดงปฏิกริ ยิ าต่อตนเอง ช่วยส่งเสริมให้สตรี
ตัง้ ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกินและอ้วนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วย
ตนเองได้อย่างต่อเนือ่ ง และควบคุมนํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะ
ตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพยาบาล
ตามปกติ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการกำ�กับตนเอง
(self-regulation) ของ Bandura18 ซึง่ สามารถอภิปราย
ได้ดงั นี้ การเฝ้าสังเกตตนเอง (self-observation) ภายหลัง
จากผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ําหนักเกินและอ้วน
ในสตรีต้ังครรภ์ การควบคุมนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นโดยการ

รับประทานอาหาร และออกกำ�ลังกาย ผู้วิจัยให้สตรี
ตัง้ ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกินและอ้วนคำ�นวณดัชนีมวลกายก่อน
การตัง้ ครรภ์ดว้ ยตนเอง และบอกเล่าประสบการณ์เกีย่ วกับ
ภาวะแทรกซ้อนในการตัง้ ครรภ์ครัง้ ก่อนให้แก่เพือ่ นในกลุม่
ทำ�ให้สตรีตง้ั ครรภ์แต่ละคนเกิดการพัฒนากระบวนการรูค้ ดิ
โดยการรับรูภ้ าวะนา้ํ หนักเกินและอ้วนของตน ตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและทารกในครรภ์
นอกจากนีส้ ตรีตง้ั ครรภ์ทกุ รายมีความต้องการให้ทารกใน
ครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง จึงให้ความสำ�คัญกับการควบคุม
การรับประทานอาหาร และออกกำ�ลังกายซึง่ ส่งผลโดยตรง
ต่อนา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์ โดยเริม่ จากการติดตาม
ตนเอง (self-monitoring) ผ่านการจดบันทึกพฤติกรรม
ย้อนหลังอย่างซือ่ ตรง ถูกต้อง และสมํา่ เสมอ และนำ�ข้อมูล
ที่จดบันทึกมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของชนิด และ
ปริมาณของอาหารทีร่ บั ประทานอาหาร รวมทัง้ ระยะเวลา
และความถี่ของการออกกำ�ลังกาย ค้นหาปัญหาและ
อุ ป สรรคที่ทำ� ให้ ไ ม่ ส ามารถรั บ ประทานอาหาร และ
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ออกกำ�ลังกายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นวิธีการประเมิน
ตนเองเบือ้ งต้น (self-diagnostic function)
กระบวนการตัดสินใจ (judgment process) สตรี
ตั้งครรภ์ท่ีมีน้ําหนักเกินและอ้วนตั้งเป้าหมาย กำ�หนด
แนวทางแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้สอดคล้องกับอุปสรรคทีพ่ บ และ
ตัดสินใจลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ดังนี้
ด้านการรับประทานอาหาร เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยน
ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง และ
เห็นถึงผลกระทบของการรับประทานอาหารทีไ่ ม่เหมาะสม
ต่อสุขภาพของตนเอง และทารกในครรภ์ จึงหลีกเลี่ยง
อาหารประเภททอด ผัด และแกงกะทิ อาหารจานด่วน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยรับประทานอาหารเช้าทุกวัน
และหลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารมือ้ เย็นทีด่ กึ จนเกินไป
สำ�หรับด้านการออกกำ�ลังกาย สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกิน
และอ้วนได้มกี ารปรับเปลีย่ นความเชือ่ ในเรือ่ งการออกกำ�ลัง
กายขณะตั้งครรภ์ โดยผู้วิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับการออก
กำ�ลังกาย วิธีการสังเกต และข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการ
ผิดปกติทค่ี วรหยุดออกกำ�ลังกาย เป็นการส่งเสริมให้สตรี
ตั้งครรภ์ท่มี ีน้าํ หนักเกินและอ้วนเกิดความเชื่อมั่นในเรื่อง
ความปลอดภัยของทารกในครรภ์กับการออกกำ�ลังกาย
มากขึน้ นอกจากนีส้ ตรีตง้ั ครรภ์ได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การออกกำ�ลังกายมากขึ้น โดยการตั้งเวลาเตือนเพื่อ
ออกกำ�ลังกาย ทำ�กิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
และปรับเปลีย่ นรูปแบบของการออกกำ�ลังกายจากเดินเป็น
ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ในวันทีส่ ภาพอากาศไม่เอือ้ อำ�นวย
สำ�หรับแรงจูงใจที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง คือ การมองเห็นถึงประโยชน์
ทีเ่ กิดขึน้ ทันทีจากการมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และการออกกำ�ลังกายทีเ่ หมาะสม ซึง่ ได้แก่ นํา้ หนักเพิม่ ขึน้
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ตามเกณฑ์ ไม่มภี าวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์ อาการไม่
สุขสบายขณะตัง้ ครรภ์ลดลง และทารกในครรภ์มสี ขุ ภาพ
แข็งแรง ซึ่งประโยชน์ท่เี กิดขึ้นนี้ส่งผลให้สตรีต้งั ครรภ์ท่มี ี
นา้ํ หนักเกินและอ้วนมีก�ำ ลังใจทีจ่ ะคงพฤติกรรมทีด่ ตี อ่ ไป
นอกจากนี้สตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีน้าํ หนักเกินและอ้วนที่ประสบ
ความสำ�เร็จตามเป้าหมายด้วยตนเอง จะเกิดปฏิกริ ยิ าต่อ
ตนเอง (self-reaction) ได้แก่ ความรู้สึกที่ดี มีคุณค่า
การให้รางวัลตนเอง (self-reward) เช่น ความพึงพอใจ
ความภาคภูมิใจ และการได้รับคำ�ชมเชยจากบุคลากร
ทีมสุขภาพ สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้สตรีตง้ั ครรภ์เกิดแรงจูงใจ (selfmotivating function) นำ�มาซึง่ การคงไว้ซง่ึ พฤติกรรมทีด่ ี
สำ�หรับสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีน้าํ หนักเกินและอ้วนที่ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดปฏิกิริยา
ทางลบ เช่น ความไม่พงึ พอใจ ความวิตกกังวล หรือกลัวว่า
สิง่ ทีต่ นทำ�ไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุตรในครรภ์
ทำ�ให้ไม่แข็งแรง ผูว้ จิ ยั ให้ก�ำ ลังใจ ร่วมกันค้นหาแนวทาง
การแก้ปญ
ั หา และแนะนำ�ให้สามี ญาติ และเพือ่ นให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนในการกำ�กับตนเอง นอกจากนีบ้ คุ ลากร
ทีมสุขภาพเป็นแรงเสริมให้กลุม่ ตัวอย่างเกิดความพยายาม
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจนกระทัง่ ประสบความสำ�เร็จ
ตามเป้ า หมายที่ว างไว้ และเกิ ด ความรู้สึก ที่ดี (selfreflective) เช่นเดียวกับบุคคลอืน่
ผูว้ จิ ยั ส่งเสริมให้สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกินและอ้วน
กำ�กับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้
คำ�ปรึกษา บอกถึงประโยชน์ของการจดบันทึกพฤติกรรม
ตามความเป็นจริง และประเมินพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและออกกำ�ลังกายอย่างถูกต้อง เพือ่ ให้สตรีตง้ั ครรภ์
ทีม่ นี า้ํ หนักเกินและอ้วนสามารถนำ�ข้อเสนอแนะไปพัฒนา
ตนเองเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีข้นึ ต่อไป
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นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ และโทรศัพท์ใน
การรับข้อมูลจากแบบบันทึกการรับประทานอาหาร และ
ออกกำ�ลังกายในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรม เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการประเมิน
พฤติกรรม และนา้ํ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ค้นหาแนวทางในการแก้
ปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน ให้ความมัน่ ใจและให้ก�ำ ลังใจ
จนกระทั่งสตรีต้ังครรภ์สามารถนำ�ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
ไปวางแผน และตัดสินใจปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วยตนเอง
ได้ทนั ที
ผลการศึ ก ษาครั้ง นี้ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
คณิตา จันทวาส, ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ และสมสมัย
รัตนกรีฑากุล25 ที่นำ�โปรแกรมการกำ�กับตนเองมาใช้กับ
บุคลากรสาธารณสุขหญิงทีม่ นี า้ํ หนักเกิน เพือ่ ให้สามารถ
ควบคุ ม การรั บ ประทานอาหาร และออกกำ � ลั ง กาย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ม ทดลองมี ผ ลต่ า งของคะแนน
การบริโภคอาหาร การออกกำ�ลังกาย และนํ้าหนักตัว
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .001, p < .001, p < .001
ตามลำ � ดั บ ) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ปิ ย ะนั น ท์
ลิมเรืองรอง และคณะ15 ทีน่ �ำ โปรแกรมการกำ�กับตนเองมา
ใช้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ
ออกกำ�ลังกายในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเบาหวานขณะ
ตั้งครรภ์ โดยมีการควบคุมพลังงานที่ร่างกายต้องการใน
แต่ละวัน และการวางแผนจัดรายการอาหาร ร่วมกับการ
ส่งเสริมให้ออกกำ�ลังกายด้วยวิธโี ยคะ เป็นเวลา 30 นาที
อย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ส่งผลให้กลุ่มทดลองสามารถ
ควบคุมการรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกาย และ
ระดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ดมากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ภายหลั ง
เข้าโปรแกรมในสัปดาห์ท่ี 2, 4 และ 6 อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p < .05, p < .001, p < .05 ตามลำ�ดับ)

สรุปและข้อเสนอแนะ
รูปแบบการดูแลสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกิน และอ้วน
โดยใช้โปรแกรมการกำ�กับตนเอง ซึง่ ประกอบด้วย การเฝ้า
สังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินใจ และการแสดงปฏิกริ ยิ า
ต่อตนเอง ช่วยส่งเสริมให้สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี นี า้ํ หนักเกินและ
อ้วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
ออกกำ�ลังกายด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง และควบคุมนา้ํ หนัก
ที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้มากกว่า
การพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพนำ�โปรแกรมการ
กำ�กับตนเองนีไ้ ปประยุกต์ใช้ เพือ่ ส่งเสริมให้สตรีตง้ั ครรภ์
ที่มีน้าํ หนักเกินและอ้วนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการออกกำ�ลังกาย และมีนา้ํ หนัก
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภ์เหมาะสมตามเกณฑ์
ด้านการวิจยั
1. ควรทำ � การทดลองแบบสุ่ม และมี ก ลุ่ม ควบคุ ม
(randomized control trial) โดยการเก็บข้อมูลใน
สถานพยาบาลหลายๆ แห่ง เพือ่ สามารถอ้างอิงไปยังกลุม่
ประชากร (generalization) ได้
2. ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการกำ�กับตนเอง
ต่อผลลัพธ์ของการตัง้ ครรภ์ในระยะยาว เช่น นํา้ หนักทีเ่ พิม่
ขึ้นตลอดการตั้งครรภ์ น้าํ หนักคงค้างหลังคลอด ภาวะ
แทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์ นํา้ หนักทารกแรกเกิด เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพือ่ ให้ได้รายละเอียด
เชิงลึกของอุปสรรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
แนวทางในการแก้ปญ
ั หา นำ�มาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการ
พัฒนาโปรแกรมการกำ�กับตนเองให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
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