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บทคัดยอ

การศึกษาการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีจ่ าํ เพาะตอสตรีตงั้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอเบาหวานขณะตัง้ ครรภ
(Gestational diabetes mellitus [GDM]) ในประเทศไทยยังมีจํานวนจํากัด การวิจัยเชิงทดลองแบบสุมและ
มีกลุม เปรียบเทียบนีม้ จี ดุ ประสงคเพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior
Promotion Program [the HBPP]) ตอพฤติกรรมสุขภาพและการเกิด GDM ของสตรีตั้งครรภที่มีปจจัย
เสี่ยงตอภาวะดังกลาว ผูเขารวมการวิจัยจํานวน 108 ราย สุมเขากลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบดวย
การสุมแบบเปนชั้นและแบงเปนกลุมยอยในแตละชั้นตามปจจัยเสี่ยงที่กําหนด กลุมเปรียบเทียบ (53 ราย)
ไดรับการดูแลตามมาตรฐาน สวนกลุมทดลอง (55 ราย) ไดรับการดูแลตามมาตรฐานรวมกับ the HBPP
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตงั้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ ง
ตอ GDM (α = .83) และแบบบันทึกขอมูลสุขภาพ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา สถิติไคสแควร
และสถิตทิ ดสอบที ผลการศึกษาพบวา หลังจากเขารวมโปรแกรมสตรีตงั้ ครรภมคี า เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t(54) = 12.213, p < .001, d = 0.88) โดยคะแนน
ดังกลาวสูงกวาคะแนนของกลุมเปรียบเทียบ (t(106) = 4.861, p < .01, d = 0.86) นอกจากนี้ยังพบวา
สตรีตั้งครรภที่เขารวมโปรแกรมมีสัดสวนการมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขณะตั้งครรภตามเกณฑสูงกวากลุม
เปรียบเทียบ (X2(1, N = 108) = 3.077, p = .039) แตมีสัดสวนการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภนอยกวา
(X2(1, N = 108) = 4.102, p = .021) จึงสรุปไดวาโปรแกรมนี้สงเสริมใหสตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอ
GDM มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ และชวยลดโอกาสเกิด GDM ได
จึงควรนําไปประยุกตใชในการดูแลสุขภาพสตรีตั้งครรภในกลุมนี้ตอไป
คําสําคัญ: โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ, เบาหวานขณะตัง้ ครรภ, สตรีตงั้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ ง
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Abstract

There are a limited number of studies related to the promotion of health behaviors among pregnant women
with potential risks for gestational diabetes mellitus (GDM) in Thailand. This randomized controlled trial
aimed to investigate the effects of a Health Behavior Promotion Program (the HBPP) on health behavior
and the incidence of GDM among pregnant women at potential risk for GDM. Participants were 108
pregnant women meeting the selection criteria, who were assigned to either the comparison or experimental
group using stratiﬁed randomization with random permuted blocks within strata. The comparison group
(n = 53) were provided with standard care, while the experimental group (n = 55) were provided with
standard care and participated in the HBPP. Data were collected by using their demographic records, the
Health Behavior of Pregnant Women with Potential Risks of GDM questionnaire (α = .83), and their
clinical information records. The data were analyzed by using descriptive statistics, chi-squares, and
t-tests. The results revealed that, after participating in the program, the mean score for the overall health
behaviors of the pregnant women had increased statistically and signiﬁcantly, t(54) = 12.213, p < .001,
d = 0.88. The participant group’s mean score was also higher than that of the comparison group’s mean
score, t(106) = 4.861, p < .01, d = 0.86. Moreover, we found that the women who had participated in
the program had a statistically signiﬁcant higher ratio of having adequate weight gain during pregnancy
than the comparison group, X2(1, N = 108) = 3.077, p = .039 and a lower ratio of incidence for GDM,
X2(1, N = 108) = 4.102, p = .021. In conclusion, the HPBB enhances appropriate health behavior among
pregnant women with potential risks for GDM and adequate weight gain, while reducing the incidence
of GDM. Therefore, employing the program for this group of pregnant women is recommended.
Keywords: health behavior promotion program, gestational diabetes mellitus, pregnant women
with potential risks
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ในป พ.ศ. 2558 พบสตรีทั่วโลกเปนเบาหวานขณะตั้งครรภจํานวนประมาณ 20.9 ลานคนหรือ
รอยละ 16.2 ของการเกิดมีชีพ (International Diabetes Federation [IDF], 2017) ป พ.ศ. 2559 ประเทศไทย
พบอุบตั กิ ารณเบาหวานขณะตัง้ ครรภรอ ยละ 16.2 (ประภัทร วานิชพงษพนั ธุ, 2560) เบาหวานขณะตัง้ ครรภ
กอใหเกิดภาวะแทรกซอนตอมารดา ไดแก มีระดับนํา้ ตาลในกระแสเลือดสูง มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะ
ตั้งครรภรอยละ 12.7 เพิ่มโอกาสติดเชื้อและแทง (Kanthiya, Luangdansakul, Wacharasint, Prommas,
& Smanchat, 2013) เพิ่มโอกาสการเปนโรคเบาหวานหลังคลอดรอยละ 8.4 ซึ่งสูงกวาสตรีที่ไมมีภาวะ
เบาหวานขณะตัง้ ครรภในครรภแรกทีพ่ บเพียงรอยละ 3.3 (Cho et al., 2016) ภาวะแทรกซอนตอทารก ไดแก
เพิ่มโอกาสที่ทารกจะตัวโต และเพิ่มอัตราการผาตัดคลอดทางหนาทอง (Wendland et al., 2012) เสี่ยงตอ
ความผิดปกติหรือมีความพิการแตกําเนิด ทารกมีโอกาสตายในครรภ มีภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าภายหลัง
คลอด (Kanthiya et al., 2013) ซึ่งภาวะแทรกซอนดังกลาวสงผลกระทบตอคุณภาพการดูแลดานอนามัย
แมและเด็ก การเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิด ที่เปนตัวชี้วัดของประเทศ รวมถึง
กระทบตอคาใชจายดานการใหบริการเพิ่มมากขึ้น (Kolu, Raitanen, Rissanen, & Luoto, 2012)
สตรีตง้ั ครรภมโี อกาสเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภไดตลอดระยะของการตัง้ ครรภ เนือ่ งจากรกมีการ
สร า งฮอร โ มนฮิ ว แมนพลาเซ็ น ตั ล แลคโทเจน (Human placental lactogen [hPL]) ซึ่ ง มี ผ ลต า น
การทํางานของอินซูลิน สงผลใหระดับนํ้าตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น hPL จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยเฉพาะชวงอายุครรภ 24-28 สัปดาห (ธรรมพจน จีรากรภาสวัฒน, 2559) และปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ ไดแก 1) อายุ พบวาอายุทเี่ พิม่ ขึน้ มีความสัมพันธทางบวกตอการเกิดเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ (Carolan, Davey, Biro, & Kealy, 2012) 2) คาดัชนีมวลกาย (Body mass index [BMI]) กอนตัง้ ครรภ
พบวาคา BMI ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ (Erem, Kuzu, Deger, & Can,
2015) 3) ประวัติเคยเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ จะมีโอกาสเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ มากกวาสตรี
ตั้งครรภที่ไมเคยมีประวัติ (Lee et al., 2017) 4) ประวัติมีญาติสายตรงเปนโรคเบาหวาน พบวาจะเพิ่ม
โอกาสการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ (Farrar et al., 2017) 5) ประวัติเคยคลอดทารกนํ้าหนักมากกวา
4,000 กรัม พบวาจะเพิ่มโอกาสการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ (Farrar et al., 2017) สตรีตั้งครรภที่
มีปจจัยเสี่ยงและรับประทานอาหารเกินเกณฑมาตรฐาน มีโอกาสเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภมากกวาสตรี
ตัง้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งแตรบั ประทานอาหารตามเกณฑมาตรฐาน 3.3 เทา ซึง่ หากมีการปรับพฤติกรรมสตรี
ตั้งครรภกลุมที่มีปจจัยเสี่ยงจะสามารถปองกันการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภได (ปยะนันท ลิมเรืองรอง,
ดิฐกานต บริบูรณหิรัญสาร, อภิธาน พวงศรีเจริญ, และอรวรรณ พินิจเลิศสกุล, 2559)
จากการศึกษาพบวามีการตรวจพบการเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ เมื่อมาฝากครรภครั้งแรก
กอนอายุครรภ 24 สัปดาห รอยละ 31.76 – 60.00 และตรวจพบเมื่ออายุครรภมากกวา 24 สัปดาห
รอยละ 40.00 – 68.24 ของคนทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยวาเปนเบาหวานขณะตัง้ ครรภ (Plasencia, Gercia, Pereira,
Akolekar, & Nicolaides, 2011; O’Dwyer et al., 2012; Grewal et al., 2012) แสดงใหเห็นวาสตรีตั้งครรภ
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โดยเฉพาะสตรีที่มีปจจัยเสี่ยง มีโอกาสตรวจพบวาเปนเบาหวานขณะตั้งครรภไดตั้งแตครั้งแรกที่มา
ฝากครรภ และถึงแมวา ผลการตรวจในครัง้ แรกทีม่ าฝากครรภจะปกติ แตสตรีตงั้ ครรภยงั คงมีโอกาสทีจ่ ะเปน
เบาหวานขณะตั้งครรภไดมากเมื่อมีอายุครรภเพิ่มมากขึ้น แตจากการทบทวนแนวทางการดูแลสตรีที่มี
ปจจัยเสี่ยงกลุมนี้กลับพบวาไดรับการดูแลตามมาตรฐานการฝากครรภเหมือนสตรีตั้งครรภปกติ ไมมีการ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ปองกันการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภแตอยางใด และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวาในประเทศไทยมีการศึกษาที่เกี่ยวของกับโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพใน
สตรีตงั้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอเบาหวานขณะตัง้ ครรภ แตยงั มีขอ จํากัดในการดําเนินการวิจยั ซึง่ ในการวิจยั
ครัง้ นีไ้ ดสรางโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละบุคคล มีการควบคุม
ปจจัยเสีย่ งของทัง้ สองกลุม ใหมลี กั ษณะทีใ่ กลเคียงกัน ใหความรูฝ ก ปฏิบตั ไิ ปพรอมกัน เพือ่ ใหสตรีตงั้ ครรภ
มีความพรอม และขจัดอุปสรรคของสตรีตั้งครรภในการปฏิบัติพฤติกรรม
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
เบาหวานขณะตั้งครรภ ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
2. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
เบาหวานขณะตั้งครรภ ของกลุมทดลองกอนและหลังใหโปรแกรม
3. เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนการมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภตามเกณฑของสตรีตั้งครรภที่มี
ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
4. เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภของสตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
สมมติฐานการวิจัย
1. สตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
2. สตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพหลังไดรับโปรแกรมสูงกวากอนไดรับโปรแกรม
3. สตรีตงั้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอการเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภกลุม ทดลองมีสดั สวนการมีนาํ้ หนัก
ตัวเพิ่มขณะตั้งครรภตามเกณฑสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
4. สตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภกลุมทดลองมีสัดสวนการเกิด
เบาหวานขณะตั้งครรภนอยกวากลุมเปรียบเทียบ
กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพในสตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงในการวิจัยนี้พัฒนาขึ้นตาม
กรอบแนวคิดแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอรและคณะ (Becker et al., 1977) ที่อธิบาย
วาบุคคลจะกระทําพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไดก็ตอเมื่อมีความเชื่อ ซึ่งมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเปน
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ไปไดของการกระทําพฤติกรรมในการปองกัน ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค
การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรค การรับรูตออุปสรรค
แรงจูงใจดานสุขภาพ สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติ และปจจัยรวมตาง ๆ เพื่อใหสตรีตั้งครรภกลุมนี้มีความ
เชื่อดานสุขภาพที่ถูกตอง เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันและลดความรุนแรง
จากการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ และคาดวาจะสามารถชวยลดอัตราการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภได

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยทดลองแบบสุมและมีกลุมเปรียบเทียบ (Randomized controlled trial)
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภในสตรีตั้งครรภ
ที่มีปจจัยเสี่ยง เก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ 2563
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ สตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ ที่มาฝากครรภ
กลุมตัวอยาง คือ สตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ ตามเกณฑของ
ราชวิทยาลัยสูตนิ รีแพทยแหงประเทศไทย (2555) และเกณฑทใี่ ชในโรงพยาบาลอุดรธานีอยางนอย 1 ขอ ไดแก
อายุ ≥ 35 ป คาดัชนีมวลกายกอนตัง้ ครรภ ≥ 27 กิโลกรัมตอตารางเมตร มีประวัตคิ รอบครัวเปนโรคเบาหวาน
เคยเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ เคยคลอดทารกหนัก ≥ 4,000 กรัม เคยคลอดทารกตายในครรภหรือมี
ความพิการ หรือตรวจพบนํ้าตาลในปสสาวะ ≥ +1 และไดรับการตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยวาไมเปน
เบาหวานขณะตัง้ ครรภดว ยวิธี 50 g. GCT หรือ 100 g. OGTT คํานวณขนาดตัวอยางสําหรับการเปรียบเทียบ
สัดสวนระหวางสองกลุม มีทิศทางการทดสอบสมมติฐานแบบทางเดียว โดยกําหนดระดับนัยสําคัญของ
การทดสอบเทากับ .05 อํานาจการทดสอบเทากับ .80 ไดผูเขารวมการวิจัยกลุมละ 49 คน เพิ่มผูเขารวม
การวิจัยเพื่อปองกันสูญหายรอยละ 20 ดังนั้นจะไดผูเขารวมการวิจัยกลุมละ 59 คน รวมผูเขารวมการวิจัย
ทั้งหมดเปน 118 คน การสุมผูเขารวมการวิจัย
เกณฑการคัดเลือกผูเขารวมการวิจัย การวิจัยนี้มีเกณฑในการคัดเขารวมการวิจัย (Inclusion
criteria) คือ 1) ผลการตรวจครัง้ แรกทีม่ าฝากครรภพบวาไมเปนเบาหวานขณะตัง้ ครรภ 2) อายุครรภไมเกิน
12 สัปดาห 3) ไมมีภาวะแทรกซอนทางสูติกรรม 4) สามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาไทยได ไมมีปญหา
การไดยนิ และการมองเห็น 5) มีโทรศัพทมอื ถือหรือโทรศัพทบา น 6) ยินดีเขารวมในการวิจยั ครัง้ นี้ 7) ไมเคย
เขารวมวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับเบาหวานขณะตัง้ ครรภมากอน สวนเกณฑในการคัดออกจากการวิจยั (Exclusion
criteria) คือ มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นในระหวางการศึกษา หรืออยูในกระบวนการวิจัยไมครบขั้นตอน
เพือ่ ใหผเู ขารวมการวิจยั ทัง้ สองกลุม มีลกั ษณะเหมือนและสมดุลกัน ผูว จิ ยั ไดคดั เลือกปจจัยเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพล
ตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภมากที่สุด 2 ปจจัยเพื่อมาจัดแบงชั้น (Stratiﬁed randomization) ไดแก
1) อายุของสตรีตั้งครรภ แบงเปน 2 ระดับ คือ ≥ 35 ป และ< 35 ป และ 2) BMI กอนตั้งครรภ แบงเปน 2
ระดับ คือ ≥ 27 kg/m2 และ < 27 kg/m2 นํามากําหนดชั้น จะได 4 ชั้น ไดแก อายุ ≥ 35 ปและ BMI ≥ 27 kg/
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m2, อายุ ≥ 35 ปและ BMI < 27 kg/m2, อายุ < 35 ปและ BMI ≥ 27 kg/m2 และอายุ < 35 ปและ BMI < 27
kg/m2 และแบงเปนกลุมยอย 4 คนในแตละชั้น (Random permuted blocks within strata) ดังนั้นในกลุม
ยอยแตละกลุมจะมีสตรีตั้งครรภเขากลุม A (กลุมทดลอง) 2 คน และเขากลุม B (กลุมเปรียบเทียบ) 2 คน
การพิทักสิทธิ์ผูใหขอมูล
ผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน (เลขที่ HE 612366) และโรงพยาบาลอุดรธานี (เลขที่35/2563) ในระหวางการวิจัยหากผูเขารวม
การวิจยั ไมสะดวกทีจ่ ะรวมวิจยั ตอไมวา กรณีใด ๆ สามารถขอออกจากการวิจยั ไดทกุ เมือ่ โดยไมมผี ลกระทบ
ตอการรับบริการของโรงพยาบาล สําหรับกลุมเปรียบเทียบภายหลังผูวิจัยรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นแลว
จะไดรับความรูและคูมือเกี่ยวกับภาวะเบาหวานในขณะตั้งครรภ เชนเดียวกับกลุมทดลองทุกประการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
1.1 แผนการสอนสําหรับผูวิจัย ใชเปนแนวทางการสอน ประกอบดวย วัตถุประสงคการสอน
กิจกรรมและระยะเวลาในแตละหัวขอการสอน ไดแก ปจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของภาวะ
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ปองกันหรือลดความเสีย่ ง (การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การพักผอน การผอนคลายความเครียด และนํ้าหนักที่ควรเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ)
อุปสรรคและการขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม มีวิธีการสอนโดยใหความรูเปนรายกลุมยอย
สาธิตและใหฝกปฏิบัติ มีสื่อการสอน ไดแก คูมือความรู
1.2 คู  มื อ ความรู  สํ า หรั บ สตรี ตั้ ง ครรภ ที่ มี ป  จ จั ย เสี่ ย ง ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาความรู  ต ามหั ว ข อ ใน
แผนการสอน และมี ต ารางสํ า หรั บ การลงบั น ทึ ก รายการอาหาร การออกกํ า ลั ง กาย การพั ก ผ อ น
และการผอนคลายความเครียด เปนเลมคูมือที่ออกแบบโดยผูวิจัย มีขอความ และภาพสี จํานวน 28 หนา
ขนาดA5 นําไปทดลองใชกับสตรีตั้งครรภที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับผูเขารวมการวิจัยจํานวน 20 คน
พบวาสามารถพกพาสะดวก สามารถเขาใจเนื้อหาและปฏิบัติตามไดงาย
1.3 แนวการสนทนาทางโทรศัพท เพื่อทบทวนความรู 4 ดาน ไดแก การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การพักผอน และการผอนคลายความเครียด และมีขอ คําถาม เชน สามารถปฏิบตั ไิ ดหรือไม
เกิดปญหาอยางไร
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามสําหรับผูเขารวมการวิจัย ประกอบดวย
3 สวน คือ
2.1 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง โดยใหสตรีตั้งครรภเปนผูเขียน
ตอบเอง ซึ่งแบบสอบถามเปนลักษณะใหเติมคําในชองวางและแบบเลือกตอบ
2.2 สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม งานวิจยั เรือ่ ง ผลของโปรแกรมการใหความรูอ ยางมี
แบบแผนตามความเชือ่ ดานสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอโรคเบาหวาน
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ในระยะตั้งครรภ (ราตรี พลเยี่ยม และสมพร วัฒนนุกูลเกียรติ, 2558) โดยมีการปรับคําถามใหกระชับ
ลดความซํา้ ซอนของขอคําถาม มีจาํ นวนทัง้ หมด 15 ขอ ประกอบดวย 1) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
จํานวน 7 ขอ เชิงบวก 5 ขอ เชิงลบ 2 ขอ 2) พฤติกรรมการออกกําลังกาย จํานวน 3 ขอ เชิงบวก
2 ข อ เชิ ง ลบ 1 ข อ 3) พฤติ ก รรมการพั ก ผ อ น จํ า นวน 3 ข อ เชิ ง บวก 2 ข อ เชิ ง ลบ 1 ข อ และ
4) พฤติกรรมการผอนคลายความเครียด จํานวน 2 ขอ เชิงบวก 1 ขอ เชิงลบ 1 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปน
มาตราประเมินคา มีคาํ ตอบใหเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยคําถามเชิงบวก โดยตอบ 4 หมายถึง ปฏิบตั เิ ปนประจํา,
3 หมายถึง ปฏิบตั เิ ปนสวนใหญ, 2 หมายถึง ปฏิบตั บิ างครัง้ และ 1 หมายถึง ไมปฏิบตั เิ ลย สวนคําถามเชิงลบ
โดยตอบ 4 หมายถึง ไมปฏิบัติเลย, 3 หมายถึง ปฏิบัติบางครั้ง, 2 หมายถึง ปฏิบัติเปนสวนใหญ และ
1 หมายถึง ปฏิบตั เิ ปนประจํา ซึง่ มีคะแนนเต็ม 60 คะแนน และจะนํามาหาคาเฉลีย่ คะแนนของกลุม ทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบ
2.3 สวนที่ 3 แบบบันทึกขอมูลสุขภาพที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง ประกอบดวย จํานวนครั้ง
ของการตั้งครรภ อายุครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก และปจจุบัน คา BMI คาระดับนํ้าตาลในเลือดกอนและ
หลังการทดลอง นํ้าหนักหลังการทดลอง ซึ่งผูวิจัยเปนผูลงบันทึก
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความตรงของเนือ้ หา (Content validity) ตรวจสอบจากผูท รงคุณวุฒิ 5 ทาน ประกอบดวย
อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการผดุงครรภ 3 ทาน และพยาบาลวิชาชีพผูเชี่ยวชาญดานการใหการ
พยาบาลผดุงครรภ 2 ทาน ดังนี้ แผนการสอนสําหรับผูว จิ ยั คูม อื ความรู และแนวทางการสนทนาทางโทรศัพท
ไดรบั การตรวจสอบและปรับแกไขใหมคี วามถูกตองเหมาะสมตามขอเสนอแนะ สวนแบบสอบถามสําหรับ
ผูเขารวมการวิจัย ไดคาดัชนีความตรงของเนื้อหาของเครื่องมือ (Content validity index [CVI]) เทากับ .93
2. การหาความเทีย่ ง (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามสําหรับผูเ ขารวมการวิจยั ไปทดลองใชกบั
สตรีตงั้ ครรภทมี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กลเคียงกับผูเ ขารวมการวิจยั ทีจ่ ะศึกษาจํานวน 20 คน วิเคราะหคา สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha coefﬁcient) เฉพาะแบบสอบถามสวนที่ 2 ไดเทากับ .83
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. ประสานงานใหเจาหนาทีข่ องแผนกฝากครรภชว ยประชาสัมพันธโครงการวิจยั กับสตรีตงั้ ครรภ
ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด หากประสงคเขารวมการวิจัยจะไดรับคําแนะนําใหมาพบกับผูวิจัย
2. ผูวิจัยแนะนําตนเอง สรางสัมพันธภาพกับผูเขารวมการวิจัย อธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย
ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ใหผูเขารวมการวิจัยอานเอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัครผูเขารวมโครงการวิจัย
เมือ่ ผูเ ขารวมการวิจยั ยินดีใหความรวมมือในการทําวิจยั ผูว จิ ยั ใหผเู ขารวมการวิจยั ลงลายมือชือ่ ในใบยินยอม
เขารวมการวิจัย
3. จัดเขาผูเขารวมการวิจัยตามลําดับในตารางสุมผูเขารวมการวิจัย กลุมทดลองจะไดรับการนัดมา
ฝากครรภเปนวันจันทร พุธ หรือวันศุกร สวนกลุมเปรียบเทียบจะไดรับการนัดมาฝากครรภในวันอังคาร
หรือวันพฤหัสบดี เพื่อปองกันไมใหผูเขารวมการวิจัยทั้งสองกลุมไดพบกัน
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4. ผูวิจัยบันทึกขอมูลของผูเขารวมการวิจัยแตละคนลงในแบบบันทึกขอมูลสุขภาพสตรีตั้งครรภ
ทั้งสองกลุมจะเริ่มการเก็บขอมูลเมื่อทราบผลการตรวจวาไมเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ ในชวงอายุครรภ
ไมเกิน 12 สัปดาห และสิน้ สุดเมือ่ มาตรวจคัดกรองระดับนํา้ ตาลในเลือด อายุครรภอยูใ นชวง 24 - 28 สัปดาห
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
กลุมทดลอง 59 คน
กลุมเปรียบเทียบ 59 คน
ครัง้ ที่ 1 หลังจากเซ็นใบยินยอม ใหตอบแบบสอบถามกอน ครั้งที่ 1 หลังจากเซ็นยินยอม ใหผูเขารวมการวิจัยตอบ
การทดลอง ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที
แบบสอบถามกอนการทดลอง แจงวันที่จะประเมินหลัง
สิ้นสุดการทดลอง ใชเวลาประมาณ 15 นาที
ครั้ ง ที่ 2 สตรี ตั้ ง ครรภ ม าตามนั ด ของแผนกฝากครรภ ครั้ ง ที่ 2 สตรี ตั้ ง ครรภ ม าตามนั ด ของแผนกฝากครรภ
ผูวิจัยใหความรูรายกลุมยอย กลุมละ 2 - 6 คน พรอมกับ ใหความรูรายกลุมยอย กลุมละ 2-6 คน เรื่องภาวะไม
ไดรับแจกคูมือความรู สาธิตและฝกปฏิบัติการจัดรายการ สุขสบายระหวางตั้งครรภ เพื่อไมใหเกิดความแตกตางจาก
อาหาร การออกกํ า ลั ง กาย การผ อ นคลายความเครี ย ด กลุม ทดลอง โดยไมเกีย่ วของกับเรือ่ งเบาหวานขณะตัง้ ครรภ
และการลงบันทึกในคูมือในหองแยกที่ปดมิดชิด และ ใชเวลาประมาณ 45 - 50 นาที
นัดหมายการโทรศัพทติดตามทบทวนความรูและกระตุน
เตือน ใชเวลาประมาณ 45-50 นาที
ครัง้ ที่ 3 หลังจากไดรบั กิจกรรมในครัง้ ที่ 2 ไปแลว 1 สัปดาห ครั้งที่ 3 ผูเขารวมการวิจัยจะไดรับการนัดเพื่อมาตรวจ
ผูวิจัยโทรศัพทติดตามหญิงตั้งครรภเปนรายบุคคลเพื่อ คัดกรองระดับนํ้าตาลในเลือด ใหผูเขารวมการวิจัยตอบ
ทบทวนความรูและกระตุนใหลงบันทึกในคูมือ และการ แบบสอบถามหลังการทดลอง ผูวิจัยเก็บขอมูลคาระดับ
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพ พรอมนัดหมายใหนาํ คูม อื มาดวย นํา้ ตาลในเลือด และนํา้ หนักตัวของสตรีตงั้ ครรภ ผูว จิ ยั สอน
วิธีใชคูมือความรูเกี่ยวกับเบาหวานขณะตั้งครรภใชเวลา
ในวันที่มาตรวจตามนัด ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที
ประมาณ 15 นาที
ครั้งที่ 4 ผูเขารวมการวิจัยมาตามนัดของแผนกฝากครรภ
หลั ง จากได รั บ กิ จ กรรมในครั้ ง ที่ 2 ไปแล ว 4 สั ป ดาห
ผูวิจัยจะทบทวนความรู สอบถามปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบตั พิ ฤติกรรมและใหคาํ แนะนําเพิม่ เติม ประเมิน
การลงบันทึกขอมูลในคูม อื เปนรายบุคคล ใชเวลาประมาณ
10-15 นาที
ครัง้ ที่ 5 เมือ่ ไดรบั การนัดเพือ่ มาตรวจคัดกรองระดับนํา้ ตาล
ในเลื อ ด ให ผู  เ ข า ร ว มการวิ จั ย ตอบแบบสอบถามหลั ง
การทดลอง และผูวิจัยเก็บขอมูลคาระดับนํ้าตาลในเลือด
และนํ้าหนักตัวของสตรีตั้งครรภ ใชเวลาประมาณ 10-15
นาที
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การวิเคราะหขอมูล

วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยการแจกแจงคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภระหวางกลุมดวยสถิติทดสอบทีแบบ
ผูเขารวมการวิจัยเปนอิสระตอกัน (t-test for independent) ภายในกลุมดวยสถิติทดสอบทีแบบผูเขารวม
การวิจัยไมเปนอิสระตอกัน (t-test for dependent) เปรียบเทียบสัดสวนนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ
และสัดสวนการเกิดเบาหวานในสตรีตั้งครรภดวยสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square test [ X2 - test])

ผลการวิจัย

กลุมทดลองที่ไดรับการดูแลปกติตามมาตรฐานจากแผนกฝากครรภรวมกับโปรแกรมสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพฯ จํานวน 59 ราย แตผูเขารวมการวิจัยถูกคัดออกจากการวิจัยตามเกณฑคัดออก จํานวน
4 ราย เนื่องจาก แทงเอง 1 ราย มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ 2 ราย และไมมาตามนัดฝากครรภ
1 ราย กลุมทดลองจึงมีจํานวน 55 ราย และกลุมเปรียบเทียบที่ไดรับการดูแลปกติตามมาตรฐานจากแผนก
ฝากครรภ จํานวน 59 ราย แตผูเขารวมการวิจัยถูกคัดออกจากการวิจัยตามเกณฑคัดออก จํานวน 6 ราย
เนื่องจาก ยุติการตั้งครรภ 1 ราย มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ 2 ราย โทรศัพทติดตอไมได 1 ราย
และไมมาตามนัดฝากครรภ 2 ราย กลุมเปรียบเทียบจึงมีจํานวน 53 ราย รวมจํานวนผูเขารวมการวิจัยทั้ง
2 กลุมเปน 108 ราย แบงการนําเสนอผลการวิจัยเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เมื่อทดสอบความแตกตางของขอมูลทั่วไปแลวพบวาผูเขารวมการวิจัยทั้งสองกลุมไมมีความ
แตกตางกัน โดยกลุมทดลองสวนใหญ (รอยละ 41.82) ตั้งครรภครั้งที่ 1 สวนกลุมเปรียบเทียบสวนใหญ
(รอยละ 43.40) ตั้งครรภครั้งที่ 2 สวนขอมูลดานอายุ BMI อาชีพ และปจจัยเสี่ยง ดังแสดงในตารางที่ 2
ซึ่งขอมูลที่เสนอในตารางนั้นเปนขอมูลที่พบเปนสวนใหญในทั้งสองกลุม
ตารางที่2 ขอมูลทั่วไปของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ขอมูลทั่วไป
อายุเฉลี่ย (ป)
BMI กอนตั้งครรภ (kg/m2)
อาชีพแมบานหรือไมไดประกอบอาชีพ
มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ 1 ปจจัย
มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ 2 ปจจัย
BMI 27 kg/m2 ขึ้นไป
ญาติสายตรงเปนเบาหวาน
อายุ 35 ปขึ้นไป

กลุมทดลอง
M (SD)
30.62 (7.41)
24.98 (5.83)
รอยละ
41.82
45.46
38.18
31.91
30.85
29.79

กลุมเปรียบเทียบ
M (SD)
31.00 (6.84)
25.79 (5.91)
รอยละ
32.08
52.83
33.96
31.40
31.40
30.23
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สวนที่ 2 ผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ
1. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม (M = 46.80, SD = 4.22) สูงกวา
กลุมเปรียบเทียบ (M = 42.42, SD = 5.12) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(106) = 4.861, p < .01,
d = 0.86) และเปรียบเทียบรายดานตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวม

กลุม ทดลอง (n = 55) กลุม เปรียบเทียบ (n = 53)
t
df 95% CI p-value
M
SD
M
SD
46.80
4.22
42.42
5.12
4.861** 106 2.60 –6.17 .000

ดานการรับประทานอาหาร
21.24
ดานการออกกําลังกาย
9.35
ดานการพักผอน
9.65
ดานการผอนคลายความเครียด 6.56

2.17
1.49
1.38
0.94

18.91
8.38
9.34
5.79

2.84
1.60
1.43
0.88

4.800**
3.256**
1.167
4.391**

106
106
106
106

1.37 –3.29
0.38 –1.56
0.22 –0.85
0.42 –1.12

.000
.001
.123
.000

** p < .01
2. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลองกอนและหลังใหโปรแกรม
พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมหลังไดรับโปรแกรม (M = 46.80,
SD = 4.22) สูงกวากอนไดรับโปรแกรม (M = 42.00, SD = 5.47) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t(54) = 12.213, p < .001, d = 0.88) และการเปรียบเทียบรายดานตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลองกอนและหลังใหโปรแกรม
หลังใหโปรแกรม กอนใหโปรแกรม
M
SD
M
SD
โดยรวม
46.80 4.22 42.00 5.47
ดานการรับประทานอาหาร
21.24 2.17 18.47 3.20
ดานการออกกําลังกาย
9.35 1.50 8.55 1.55
ดานการพักผอน
9.65 1.38 9.20 1.57
ดานการผอนคลายความเครียด 6.56 0.94 5.78 1.29
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ

** p < .01

t

df

95% CI

p-value

12.213**
10.202**
6.373**
4.404**
8.457**

54
54
54
54
54

4.01 – 5.59
2.22 – 3.01
0.55 – 1.05
0.25 – 0.66
0.60 – 0.97

.000
.000
.000
.000
.000
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3. การเปรียบเทียบสัดสวนการมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภตามเกณฑ ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมเปรียบเทียบ พบวากลุมทดลองมีการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักตัวขณะตั้งครรภตามเกณฑ รอยละ
72.73 สูงกวากลุมเปรียบเทียบที่มีการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักตัวขณะตั้งครรภตามเกณฑ รอยละ 56.60
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (x2(1, N = 108) = 3.077, p = .039) ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสัดสวนผลการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักตัวขณะตั้งครรภ ระหวางกลุมทดลองและ
กลุมเปรียบเทียบ
การเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักตัวขณะตั้งครรภ
เพิ่มขึ้นตามเกณฑ
เพิ่มขึ้นไมเปนไปตามเกณฑ

กลุมทดลอง
(n = 55)
จํานวน รอยละ
40
72.73
15
27.27

กลุมเปรียบเทียบ
(n = 53)
จํานวน รอยละ
30
56.60
23
43.40

x2

p-value

3.077*

.039

* p < .05
4. การเปรียบเทียบสัดสวนการเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภ ระหวางกลุม ทดลองและกลุม เปรียบเทียบ
พบวากลุมทดลองเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ รอยละ 7.27 นอยกวากลุมเปรียบเทียบที่เปนเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ รอยละ 20.75 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (x2(1, N = 108) = 4.102, p = .021)
ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบสัดสวนของการเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภ ระหวางกลุม ทดลองและกลุม เปรียบเทียบ
การเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ
เปนเบาหวาน
ไมเปนเบาหวาน

* p < .05

กลุมทดลอง
(n = 55)
จํานวน รอยละ
4
7.27
51
92.73

กลุมเปรียบเทียบ
(n = 53)
จํานวน รอยละ
11
20.75
42
79.25

x2

p-value

4.102*

0.021
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การศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภใน
สตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง ตามกรอบแนวคิดแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอรและ
คณะ อภิปรายผลไดดังนี้
สตรี ตั้ ง ครรภ ก ลุ  ม ทดลองมี ค  า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดยรวมและรายด า น ได แ ก
ดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกาย และดานการผอนคลายความเครียดสูงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 1 และสตรีตงั้ ครรภกลุม ทดลอง
มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลังไดรับโปรแกรมมากกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดาน เปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา
เมื่อบุคคลไดรับกระบวนการใหความรู ซึ่งประกอบดวย การสอนรายกลุมยอย 2 - 6 คน เรื่องเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ ไดรบั รูถ งึ ความเสีย่ งตอโรค ความรุนแรงของโรค ประโยชนของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมปองกัน
และการขจัดอุปสรรคในการปฏิบตั พิ ฤติกรรม ทําใหบคุ คลนอกจากจะไดรบั ความรูแ ลว ยังมีความพยายาม
ที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น มีประสานความสัมพันธระหวางกันในกลุม เกิดการเรียนรูภายในกลุมยอย
มีความรูสึกที่เกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2554)
นอกจากนั้ น โปรแกรมยั ง จั ด ให บุ ค คลได รั บ การสอนสาธิ ต เกี่ ย วกั บ การจั ด รายการอาหาร
การออกกําลังกาย การพักผอน และการผอนคลายความเครียด ซึง่ สงผลใหบคุ คลรับรูไ ดจากประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 มองเห็นขั้นตอนตาง ๆ ไดชัดเจน ไดเรียนรูปฏิบัติจริง ไมเกิดความเบื่อหนาย หากเกิดความสงสัย
สามารถซักถามไดในทันที มีการรวมคิดและใหกําลังใจกันภายในกลุม การฝกปฏิบัติยังทําใหเกิดทักษะ
นําไปสูความสําเร็จของการเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น (นัจภัค มีอุสาห, 2557) การลงบันทึกในคูมือที่
แจกใหของแตละคน ทําใหบุคคลรับรูสภาวะสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการถูกโทรศัพทสอบถามความรู
และการปฏิบัติตัวยังเปนสิ่งกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งกระบวนการการ
ใหความรูดังกลาว จะนําไปสูความเชื่อดานสุขภาพของบุคคลในทิศทางบวก สงผลตอการเกิดพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี ซึ่งเปนไปตามกรอบแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพ สอดคลองกับการวิจัยของ Khiyali,
Manoochri, Jeihooni, Heydarabadi, & Mobasheri (2017) และราตรี พลเยี่ยม และสมพร วัฒนนุกูลเกียรติ
(2558) ที่พบวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลองสูงกวากลุมเปรียบเทียบ และคาเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อยางไรก็ตามพฤติกรรมสุขภาพดานการพักผอน กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
กลุมเปรียบเทียบ แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเกิดจากสตรีตั้งครรภทั้ง
สองกลุม มีพนื้ ฐานการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการนอนหลับทีเ่ หมาะสมอยูแ ลว ซึง่ จากการศึกษาพบวาผูเ ขารวม
การวิจัยมีการนอนหลับพักผอนอยางนอย 8 ชั่วโมง
สตรีตงั้ ครรภกลุม ทดลองมีสดั สวนนํา้ หนักตัวเพิม่ ขณะตัง้ ครรภตามเกณฑมากกวากลุม เปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3 อธิบายไดวา การไดรับโปรแกรมให
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ความรูเ รือ่ งเบาหวานขณะตัง้ ครรภ ทําใหบคุ คลมีความรูแ ละทักษะเพียงพอ นําไปสูค วามเชือ่ เรือ่ งเบาหวาน
ขณะตั้งครรภที่เหมาะสม ทําใหเกิดพฤติกรรมการปองกันโรค ทั้งการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย
และการผอนคลายความเครียด ซึ่งนําไปสูการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักตัวขณะตั้งครรภที่เหมาะสมในแตละ
บุคคล ตามกรอบแนวคิดความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอรและคณะ สอดคลองกับการศึกษาของ Wang,
Ma, & Yang (2015) และการศึกษาของ Koivusalo et al. (2016) ที่ศึกษาการปองกันเบาหวานขณะตั้งครรภ
ในสตรีตั้งครรภที่มีความเสี่ยงสูง โดยการใหความรูเรื่องอาหาร ออกกําลังกาย และการเพิ่มของนํ้าหนัก
ระหวางการตั้งครรภ ซึ่งพบวากลุมทดลองมีอัตราการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ และมีนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น
ในระหวางตั้งครรภนอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภกลุมทดลองมีสัดสวนการเกิด
เบาหวานขณะตั้งครรภนอยกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
สมมติฐานขอ 4 อธิบายไดวา เมื่อบุคคลไดรับโปรแกรมความรูเรื่องเบาหวานขณะตั้งครรภที่สงผลตอ
ความเชือ่ ดานสุขภาพ นําไปสูก ารปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพเพือ่ ปองกันเบาหวานขณะตัง้ ครรภตามทีผ่ วู จิ ยั ส
อน สงผลใหคา ระดับนํา้ ตาลในเลือดอยูใ นเกณฑปกติ ลดการเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภได ตามกรอบแนวคิด
ความเชื่อดานสุขภาพของ เบคเกอร และคณะ สอดคลองกับการศึกษา Wang, Ma, & Yang (2015)
และการศึกษาของ Koivusalo et al. (2016) ที่พบวากลุมทดลองมีอุบัติการณเบาหวานขณะตั้งครรภนอย
กวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและขอเสนอแนะ
โปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพตอการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภในสตรีตั้งครรภที่มี
ปจจัยเสีย่ ง สามารถทําใหสตรีตงั้ ครรภมพี ฤติกรรมสุขภาพในการปองกันเบาหวานขณะตัง้ ครรภทเี่ หมาะสม
มีนาํ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตัง้ ครรภเปนไปตามเกณฑ และชวยลดการเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภได อยางไรก็ตาม
การวิจัยนี้ยังมีขอจํากัดที่ยังไมสามารถควบคุมปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เชน ประวัติครอบครัว ประวัติการตั้งครรภ
และการคลอดใหมีความสมดุลกันไดทุกปจจัย
ขอเสนอแนะสําหรับการนําวิจัยไปใชประโยชน
1. แผนกฝากครรภสามารถนําคูมือไปใชในการชวยใหสตรีตั้งครรภไดรับรูโอกาสเสี่ยงและความ
รุนแรงของการเกิดโรค ประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบตั พิ ฤติกรรม และติดตามการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
เปนรายบุคคล
2. สถานบริการสุขภาพสามารถใชโปรแกรมเปนแนวทางอบรมบุคลากรดานการผดุงครรภ ในการ
ดูแลสตรีต้ังครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอเบาหวานขณะตั้งครรภ เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงของการเกิด
เบาหวานขณะตั้งครรภ
3. สถานศึกษานําโปรแกรมไปใชในการจัดการเรียนการสอนแกนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกการผดุงครรภ เพื่อสามารถใหการพยาบาลแกสตรีตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงได
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาผลของการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตงั้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ โดยควบคุมปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ของกลุมทดลองและควบคุมใหมีความสมดุลกันทั้งอายุ
คาดัชนีมวลกาย ประวัติครอบครัว ประวัติการตั้งครรภและการคลอด
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