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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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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการกำากับตนเอง	ต่อการรับประทานอาหาร	การออกกำาลังกาย	

และนำา้หนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนของสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำา้หนักเกินและอ้วน	

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยก่ึงทดลอง	

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำ้าหนักเกินและอ้วน	 จำานวน	 70	 ราย	 ท่ีมาฝากครรภ์ท่ี 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง	 แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุม	 และกลุ่มทดลอง	 กลุ่มละ	 35	 ราย	 กลุ่มควบคุมได้รับ 

การดูแลตามปกติ	และได้รับความรู้เก่ียวกับภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน	และวิธีการควบคุมนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์

ด้วย	สำาหรับกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการกำากับตนเอง	ประกอบด้วย	การเฝ้าสังเกตตนเอง	กระบวนการตัดสินใจ	และ 

การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง	 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือ	 4	 ชุด	 คือ	 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบบันทึก 

การรับประทานอาหารและการออกกำาลังกาย	และแบบบันทึกนำา้หนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์	ในสัปดาห์ท่ี	4	และ	8	

ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	Chi-square,	Fisher’s	exact	test	และ	Relative	risk

 ผลการวิจัย:	 ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการกำากับตนเอง	 กลุ่มทดลองมีโอกาสรับประทานอาหารไม่เหมาะสม

ตามเกณฑ์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ท่ี	4	(RR	.36,	95%CI	.20,.66)	และ	สัปดาห์ท่ี	8	(RR	.19,	95%CI	.07,.50)	

ออกกำาลังกายไม่เหมาะสมตามเกณฑ์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ท่ี	4	(RR	.25,	95%CI	.11,.59)	และ	สัปดาห์ท่ี	8	

(RR	.20,	95%CI	.09,.46)	มีนำา้หนักเพ่ิมข้ึนไม่เหมาะสมตามเกณฑ์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ท่ี	4		(RR	.63,	95%CI	

.40,.97)	และ	สัปดาห์ท่ี	8	(RR	.61,	95%CI	.38,.97)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 โปรแกรมการกำากับตนเองส่งเสริมให้สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำ้าหนักเกินและอ้วนปรับเปล่ียน

พฤติกรรมได้อย่างต่อเน่ือง	 และควบคุมนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนได้ดีกว่าการดูแลตามปกติ	ผดุงครรภ์สามารถนำาโปรแกรมการ

กำากับตนเองน้ีไปประยุกต์ใช้	เพ่ือส่งเสริมให้สตรีต้ังครรภ์ท่ีมีนำา้หนักเกินและอ้วน	ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทาน

อาหาร	การออกกำาลังกาย	และควบคุมนำา้หนักให้เพ่ิมข้ึนอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง

คำาสำาคัญ:	อาหาร	ออกกำาลังกาย	อ้วน	นำา้หนักเกิน	นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึน
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