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Abstract
 Purpose: To investigate the predictive power of age, parity, marital status, advice about  
overweight and obesity, and access to healthy food on gestational weight gain in overweight and 
obese women.
 Design: Predictive research design.
 Methods: The sample consisted of 150 overweight and obese postpartum mothers who had 
antenatal care and gave birth at Siriraj Hospital. Data were collected by using a demographic  
information questionnaire, the receiving advice about overweight and obesity questionnaire, and 
the access to healthy food questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and logistic 
regression. 
 Main findings: Age, parity and advice about overweight and obesity could predict  
gestational weight gain of overweight and obese women with statistical significance (p < .05). It was 
found that overweight and obese women aged under 25 years were 2.84 times more likely to have 
excessive weight gain than those aged 25-34 years (OR = 2.84; 95%CI = 1.01, 7.95). In addition, 
overweight and obese nulliparous women were 2.78 times more likely to have excessive weight gain 
than those who used to give birth before (OR = 2.78; 95%CI = 1.30, 5.93) and overweight and obese 
women who did not receive advice about gestational weight gain or received incorrect information 
were 3.33 times more likely to have excessive weight gain than those who received the advice with 
correct information (OR = 3.33; 95%CI = 1.58, 7.01).
 Conclusion and recommendations: Age, parity and advice about overweight and obesity were 
able to predict the gestational weight gain of overweight and obese women. In particular, receiving 
advice, particularly when healthcare providers offer correct advice and promote appropriate healthy 
food consumption during pregnancy.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจในการทำานายของอายุ	 จำานวนคร้ังของการคลอด	 สถานภาพสมรส	 การได้รับ 

คำาแนะนำาเก่ียวกับภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน	 และการเข้าถึงอาหารท่ีดีต่อสุขภาพต่อนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์ของ

สตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังคลอดท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วนก่อนการต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์

และคลอดท่ีโรงพยาบาลศิริราช	มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จำานวนท้ังหมด	150	ราย	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล	แบบสอบถามการได้รับคำาแนะนำาเก่ียวกับภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน	และแบบสอบถามการเข้าถึงอาหาร

ท่ีดีต่อสุขภาพ	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และสถิติถดถอยโลจิสติค	

 ผลการวิจัย:	อายุ	จำานวนคร้ังของการคลอด	และการได้รับคำาแนะนำาเก่ียวกับภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน	สามารถ

ร่วมกันทำานายนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์ของสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วนได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	<	.05)	

โดยพบว่า	 สตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วนท่ีอายุตำา่กว่า	 25	 ปีเส่ียงต่อการมีนำา้หนักเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์เกินเกณฑ์

มากกว่าสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วนท่ีมีอายุระหว่าง	25-34	ปี	2.84	เท่า	 (OR	=	2.84;	95%CI	=	1.01,	7.95)	 

สตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วนท่ีไม่เคยผ่านการคลอดเส่ียงต่อการมีนำา้หนักเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์เกินเกณฑ์มากกว่า

สตรีท่ีเคยผ่านการคลอดมาแล้ว	2.78	เท่า	(OR	=	2.78;	95%CI	=	1.30,	5.93)	และสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน 

ท่ีไม่ได้รับคำาแนะนำาเก่ียวกับนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์หรือข้อมูลไม่ถูกต้องเส่ียงต่อการมีนำา้หนักเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์

เกินเกณฑ์มากกว่าสตรีท่ีได้รับคำาแนะนำาและข้อมูลถูกต้อง	3.33	เท่า	(OR	=	3.33;	95%CI	=	1.58,	7.01)	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	อายุ	จำานวนคร้ังของการคลอด	และการได้รับคำาแนะนำาเก่ียวกับภาวะนำา้หนักเกินและอ้วน	

สามารถทำานายนำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์ของสตรีท่ีมีภาวะนำา้หนักเกินและอ้วนได้	 โดยเฉพาะการได้รับคำาแนะนำา	

ซ่ึงบุคลากรทางการแพทย์ควรให้คำาแนะนำาท่ีถูกต้อง	รวมท้ังส่งเสริมสตรีต้ังครรภ์ให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพ

คำาสำาคัญ:	นำา้หนักท่ีเพ่ิมข้ึนขณะต้ังครรภ์	ภาวะอ้วน	นำา้หนักเกิน	สตรีต้ังครรภ์
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