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ผลของโปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผนตามความเชื่อดานสุขภาพตอ
พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ
ราตรี พลเยี่ยม พย.ม.*
สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ รศ.**

บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผนตาม
ความเชือ่ ดานสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอโรคเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ
กลุมตัวอยางเปนหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานมาฝากครรภที่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 30 คน สุม แบบงายเขากลุม ทดลองและกลุม ควบคุม กลุม ละ 15 คน กลุม ควบคุมไดรบั การดูแล
ตามปกติ สวนกลุมทดลองไดรับการดูแลตามปกติรวมกับโปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผน ที่สราง
ตามกรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของเบคเกอรและแมแมน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แผนการสอนและคูมือการปฏิบัติตนสําหรับหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไปและแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน วิเคราะหขอมูลดวย สถิติพรรณนา สถิติทดสอบทีและ
สถิติฟชเชอร
ผลการวิจัยพบวา
1. คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < 0.001)
2. คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
3. หลังการทดลอง ระดับนํา้ ตาลในเลือดของกลุม ทดลองอยูใ นเกณฑปกติมากกวากลุม ควบคุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
ดังนัน้ โปรแกรมการใหความรูอ ยางมีแบบแผน ชวยใหหญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอโรคเบาหวาน
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองมากขึ้น มีผลดีตอระดับนํ้าตาลในเลือดและลดความเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน
ได สามารถนําไปใชในการดูแลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานได
คําสําคัญ: โปรแกรมการใหความรู, ความเชือ่ ดานสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, โรคเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ,
หญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
* นักศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
** รองศาสตราจารย สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานเพศภาวะและสุขภาพสตรี
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Abstract
This quasi experimental research aimed to study the effect of health belief based education program
on health behavior among pregnant women at risk for gestational diabetes mellitus. The sample of 30
pregnant women at risk for gestational diabetes mellitus was taken from the antenatal clinic at Phonthong
Hospital, Roi-et Province. The participants were divided into experimental and control groups with 15
women in each group by simple random sampling. The control group received routine care. The experimental group received health belief education program, developed by the researcher following the Health
Belief Model of Becker & Maiman. The research instruments were health teaching plan and handbook
about self – care behaviors for pregnant women at risk for gestational diabetes mellitus. The data collected
using the demographic and self-care behaviors questionnaire. The data were analyzed using descriptive
statistic, t-test and fisher exact test.
The results showed that:
1. The experimental group had significant higher mean scores of health behavior than the control
group (p<0.001)
2. The experimental group had significant higher mean scores of health behavior than pre-test
(p<0.001)
3. The experimental group had significant higher normal blood sugar level than control group
(p<0.001)
The research showed that health belief based education program help improve pregnant women’s
health behavior resulting in lower blood sugar level. The program could be used in nursing care for other
pregnant women at risk for gestational diabetes mellitus.
Keyword: Education Program, Health Belief, Health behavior, Gestational Diabetes Mellitus, Pregnant
women at risk for Gestational Diabetes Mellitus
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ (Gestational
Diabetes Mellitus) เปนความผิดปกติของความทน
ตอนํ้าตาลกลูโคสที่เกิดขึ้นหรือตรวจพบเปนครั้ง
แรกในระหวางตั้งครรภ (ADA, 2004) เปนโรค
แทรกซอนทางอายุรกรรมที่พบไดบอย และเปน
ปญหาสาธารณสุขดานอนามัยแมและเด็กที่สําคัญ
พบไดมากขึน้ ในปจจุบนั และมีแนวโนมสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
อุ บั ติ ก ารณ พ บร อ ยละ 1.4-14 ในหญิ ง ตั้ ง ครรภ
ทั้งหมด (ADA, 2005) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตรวจพบโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภรอยละ 7
(ADA, 2008a) ประเทศไทยพบประมาณรอยละ
3.7-7 ของหญิงตั้งครรภทั้งหมด (Chanprapaph &
Sutjarit, 2004; Titapant et al, 2007) และรอยละ
20.17 ในหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบา
หวาน (Jantarat, Rueangchainikhom & Promas,
2007) นอกจากนี้ยังพบวาสตรีที่เปนเบาหวานขณะ
ตั้งครรภมีโอกาสที่จะเกิดซํ้าในครรภตอไปรอยละ
60-70 และมีโอกาสเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ในอนาคต
ไดรอยละ 50-75 (วิฑูรย ประเสริฐเจริญสุข, 2007)
ผลกระทบจากโรคเบาหวานในระยะตั้ ง
ครรภมที งั้ ตอหญิงตัง้ ครรภ ทารกในครรภ และทารก
แรกเกิดผลกระทบตอหญิงตัง้ ครรภ ไดแก ความดัน
โลหิตสูงขณะตั้งครรภ คลอดกอนกําหนด การติด
เชื้อ ภาวะนํ้าครํ่ามาก การคลอดยาก (Qadir, Yasmin & Fatima, 2012) และการตกเลือดหลังคลอด
(สมบุญ จันทรพิริยพร, 2007) ผลกระทบตอทารก
ในครรภและทารกแรกเกิด ไดแก ทารกเสียชีวิตใน
ครรภ ทารกมีความพิการแตกาํ เนิด ทารกตัวโต กลุม
อาการหายใจลําบาก ทารกมีภาวะนํา้ ตาลในเลือดตํา่
ทารกมีภาวะแคลเซียมในเลือดตํ่า ทารกมีภาวะตัว
เหลืองและทารกมีภาวะเม็ดเลือดแดงเขมขน (Qadir
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et al ,2012; สมบุญ จันทรพิริยพร, 2007)
หญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอโรคเบาหวาน
จะไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเมื่อมาฝาก
ครรภครั้งแรก ถาผลปกติ ตรวจซํ้าอีกครั้งเมื่ออายุ
ครรภ 24-28 สัปดาห (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย
แหงประเทศไทย, 2555) หรือ 28-32 สัปดาห (Boriboonhirunsarn & Chutimongkonkul, 2007) โดยการ
ตรวจแบบสองขั้นตอน คือขั้นตอนแรกตรวจดวย
วิธี 50-g GCT ใหดื่ม50 % Glucose โดยไมตองงด
นํ้าและอาหารหลังจากนั้น 1 ชั่วโมงเจาะเลือดตรวจ
นํ้าตาลในเลือด ถาเทากับหรือมากกวา 140 mg/dl
ใหตรวจวินิจฉัยตอดวยวิธี 100-g OGTT โดยใหงด
นํ้าและอาหารกอนตรวจอยางนอย 8 ชั่วโมงแตไม
เกิน 14 ชั่วโมงโดยเจาะเลือดกอนใหดื่มกลูโคสและ
หลังดืม่ นํา้ ตาลกลูโคสที่ 1,2,3 ชัว่ โมง จากการศึกษา
พบวา สามารถตรวจพบเบาหวานในระยะตั้งครรภ
จากการตรวจซํ้าครั้งที่สองไดรอยละ 3.9-7.4 จากที่
ตรวจพบครั้งแรกรอยละ 3-7.1 (Boriboonhirunsarn
& Chutimongkonkul, 2007; Grewal et al, 2011;
Kurtbas, Keskin, & Avsar,2011) แสดงวาหญิงตั้ง
ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอโรคเบาหวานมีโอกาสพัฒนา
เปนโรคเบาหวานไดเมือ่ อายุครรภมากขึน้ เนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนขณะตั้งครรภที่ทําให
ภาวะตานอินซูลินเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด ตรวจ
พบเบาหวานในระยะตั้งครรภตั้งแตป 2554-2556
จํานวน 14, 30 และ 25 คน จากจํานวน 753, 818 และ
675 คน คิดเปนรอยละ1.86, 3.67 และ 3.70 ของหญิง
ตัง้ ครรภทงั้ หมดตามลําดับ ซึง่ มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ การ
ดูแลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานที่ผาน
มา คือ จะไดรับการตรวจคัดกรองเบาหวานเมื่อมา
ฝากครรภครั้งแรก ถาผลปกติ จะตรวจซํ้าเมื่ออายุ
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ครรภ 28-32 สัปดาห เปนการตรวจแบบสองขั้น
ตอน โดยใชเกณฑการวินจิ ฉัยของ National Diabetes
Data Group (NDDG, 1979) ทั้งการตรวจครั้งแรก
และตรวจซํา้ ครัง้ ที่ 2 หลังจากนัน้ จะไดรบั คําแนะนํา
รายบุคคลเกี่ยวกับโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ
และการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ แตจากการศึกษา
นํารองของผูวิจัย โดยการสอบถามหญิงตั้งครรภที่
มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานที่มาฝากครรภที่โรง
พยาบาลโพนทอง จํานวน 15 คน ในเดือนมีนาคม
2557 พบวาสวนใหญมีความรูเรื่องโรคเบาหวานไม
ถูกตอง ไมรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค
เบาหวานมากกวาหญิงตั้งครรภคนอื่นๆ นอกจาก
นี้ยังมีความเชื่อและพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง
เชน เชื่อวาการรับประทานอาหารปริมาณมากๆ จะ
ทําใหทารกตัวโต สุขภาพแข็งแรง ภาวะอวนในขณะ
ตั้งครรภเปนภาวะปกติจากการรับประทานอาหาร
ปริมาณมากขึ้นและไมมีผลตอสุขภาพของตนเอง
และทารกในครรภ การออกกําลังกายในขณะตั้ง
ครรภจะทําใหตนเองและทารกไดรบั อันตราย ทําให
ไมออกกําลังกาย และมีการปฏิบตั ติ นเหมือนหญิงตัง้
ครรภปกติทวั่ ไป ดังนัน้ การดูแลตามปกติไมสามารถ
ทําใหหญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอโรคเบาหวานมี
ความรูเ พิม่ ขึน้ และไมสามารถเปลีย่ นความเชือ่ ดาน
สุขภาพของหญิงตัง้ ครรภกลุม นีไ้ ด และการศึกษาที่
ผานมาสวนใหญเนนการดูแลหญิงตัง้ ครรภทเี่ ปนเบา
หวานแลว แตยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
หญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในกลุมหญิงตั้ง
ครรภที่มีปจจัยเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปน
โรคเบาหวานในระยะตั้งครรภเมื่ออายุครรภมาก
ขึ้น โดยการใหความรูอยางมีแบบแผนตามกรอบ
แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของ Becker

& Maiman (1975 cited in Becker et al, 1977) ดวย
การจัดโปรแกรมการใหความรูอ ยางมีแบบแผน เรือ่ ง
โรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ และการปฏิบัติตนที่
ถูกตองเหมาะสม เพือ่ ใหมคี วามรูแ ละความเชือ่ ทีถ่ กู
ตองนําไปสูพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดความ
เสี่ยงตอการเปนเบาหวาน

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง
ต อ โรคเบาหวานระหว า งกลุ  ม ทดลองและกลุ  ม
ควบคุม
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง
ตอโรคเบาหวานกอนและหลังใหโปรแกรมการให
ความรู
3. เพือ่ เปรียบเทียบระดับนํา้ ตาลในเลือดของ
หญิงตัง้ ครรภทมี่ ปี จ จัยเสีย่ งตอโรคเบาหวานระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังใหโปรแกรมการ
ใหความรู
สมมุติฐานการวิจัย
1. คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานกลุม
ทดลองดีกวากลุมควบคุม
2. ค า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ของหญิงตั้งครรภท่ีมีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
กลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมดีกวากอนไดรับ
โปรแกรมการใหความรู
3. ภายหลั ง ได รั บ โปรแกรมการให ค วาม
รู กลุมทดลองมีระดับนํ้าตาลในเลือดปกติมากกวา
กลุมควบคุม
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คําจํากัดความ
หญิ ง ตั้ ง ครรภ ที่ มี ป  จ จั ย เสี่ ย งต อ โรคเบา
หวานในระยะตั้ ง ครรภ หมายถึ ง สตรี ร ะยะตั้ ง
ครรภที่ไดรับการตรวจคัดกรองและพบปจจัยเสี่ยง
ตอโรคเบาหวานตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล
โพนทอง ที่อิงตามเกณฑราชวิทยาลัยสูติแพทยแหง
ประเทศไทย (2555)
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอ
การเปนโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ หมายถึง
กิจกรรมหรือการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ลดความเสีย่ งตอการ
เปนโรคเบาหวานของกลุม เสีย่ ง ไดแก พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกายและ
การทํางาน พฤติกรรมการพักผอน และพฤติกรรม
การจัดการความเครียด ซึ่งวัดจากแบบสอบถาม
พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง
ตอโรคเบาหวานที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผน
ตามแบบแผนความเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพ หมายถึ ง
กิจกรรมที่ผูวิจัยจัดใหกับหญิงตั้งครรภที่มีปจจัย
เสีย่ งตอโรคเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ เพือ่ ใหขอ มูล
ซึ่งประกอบดวย การอภิปรายกลุมยอยในเรื่องโรค
เบาหวานในระยะตั้งครรภ เกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงตอ
การเปนโรค ความรุนแรงของโรค และประโยชน
ของการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปนโรค ใน
ดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และ
การทํางาน การพักผอน และการจัดการความเครียด
การสาธิต และฝกปฏิบัติรายกลุมเกี่ยวกับการจัด
รายการอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
ความเครียด การโทรศัพทกระตุนเตือนรายบุคคล
และการทบทวนความรูรายกลุม
ระดับนํ้าตาลในเลือด หมายถึง คาระดับ
นํ้าตาลในเลือดจากการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย
โรคเบาหวานดวยวิธี 50 gm GCT และหรือ วิธี 100
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gm OGTT (เมื่ออายุครรภ 29 - 33 สัปดาห)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพของ Becker &Maiman (1975
cited in Becker et al, 1977) ที่เชื่อวาการที่บุคคล
จะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยง
การเปนโรค บุคคลนั้นจะตองมีความรูในเรื่องโรค
โดย 1) มีการรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเปน
โรค 2) มีการรับรูความรุนแรงของโรคที่จะเกิดตอ
ตนเองเมื่อเปนโรคนั้นๆ 3) มีการรับรูประโยชนที่
จะไดรับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันการเปนโรค ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิด
โรคเปนพฤติกรรมที่ถูกตองเหมาะสมของบุคคล
จะตองมีกระบวนการใหความรูที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ใหเกิดความเชือ่ ดานสุขภาพทีถ่ กู
ตอง
จากแนวคิดดังกลาวนําไปสรางโปรแกรม
การใหความรูอยางมีแบบแผน แกหญิงตั้งครรภ
กลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ โดย
การอภิปรายกลุมยอย เรื่องโรคเบาหวานในระยะ
ตั้งครรภ เกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน
ความรุนแรงของโรคตอตนเองและทารกในครรภ
และประโยชนของการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงตอ
การเปนโรค จะทําใหหญิงตั้งครรภมีความรูเพิ่มขึ้น
และมีความเชือ่ ดานสุขภาพทีถ่ กู ตอง การสาธิตและ
ฝกปฏิบัติรายกลุมเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง
การโทรศัพทกระตุนเตือน สรางแรงจูงใจใหปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง และการทบทวนความรู โดยมีสื่อการ
สอน คือ คูมือการปฏิบัติตนสําหรับหญิงตั้งครรภที่
มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ และ
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก จากกรอบแนวคิดดัง
กลาวสามารถแสดงความสัมพันธได ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรตน
โปรแกรมการใหความรู
อยางมีแบบแผน
1. การใหความรูเ รือ่ งโรคเบาหวาน
ในระยะตั้งครรภโดยการอภิปราย
กลุมยอย
2. การสาธิตและฝกปฏิบัติ
- การจัดรายการอาหาร
- การออกกําลังกาย
- การจัดการความเครียด
- การบันทึกขอมูลในคูมือฯ
3. การโทรศัพทติดตาม
4. การทบทวนความรู

ตัวแปรตาม
ความเชื่อดานสุขภาพที่ถูกตอง
- การรับรูโ อกาสเสีย่ งตอการเปน
โรคเบาหวาน
- การรับรูความรุนแรงของโรค
- การรั บ รู  ป ระโยชน ข องการ
ปฏิบัติเพื่อปองกันการเปนโรค

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงตอการ
เปนโรคเบาหวาน นระยะตั้งครรภ
- การรับประทานอาหาร
- การออกกําลังกายและการทํางาน
- การพักผอน
- การจัดการความเครียด

ความเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน
ในระยะตั้งครรภลดลง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนวิจยั กึง่ ทดลอง ศึกษาแบบ
สองกลุม วัดกอนและหลังการทดลอง (Two group
pre - post test) เก็บขอมูลระหวาง เดือนธันวาคม
พ.ศ.2557 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 โดยมีวิธี
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภที่มาฝาก
ครรภที่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด
กลุมตัวอยาง คือ หญิงตั้งครรภที่มีปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภอยาง
นอย 1 ขอที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลโพนทอง
จังหวัดรอยเอ็ด โดยผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวย
ตนเอง คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ
ขนาดตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยกรณี 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน อางอิงจาก
งานวิจัยของพิศมัย มาภักดี (2549) ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมการเรียนรูแ บบมีสว นรวมและการติดตาม
เยี่ยมทางโทรศัพท ตอความรู พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง และระดับนํ้าตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ
ทีเ่ ปนเบาหวานขณะตัง้ ครรภ ไดกลุม ตัวอยาง 30 คน
จัดเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 คน
ดวยการสุมตัวอยางแบบงาย โดยการจับสลากแบบ
ไมใสคืนใหหมายเลข 1 เปนกลุมทดลอง หมายเลข
2 เปนกลุมควบคุม
เกณฑในการคัดเขา (Inclusion criteria)
คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง มีดังนี้
1) อายุครรภ 20-24 สัปดาห เนื่องจากทราบ
ผลการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานแลว หายจาก
อาการแพทอง มีความพรอมที่จะเขารวมโปรแกรม
การวิจัย
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2) ไมเปนเบาหวานในระยะตั้งครรภ
3) ไมมภี าวะแทรกซอนหรือปจจัยเสีย่ งทาง
สูติกรรม
4) สามารถสือ่ สารโดยการพูด การอาน และ
เขียนภาษาไทยได
5) มีโทรศัพทบาน หรือมือถือ
6) ยินดีเขารวมในการวิจัย
เกณฑในการคัดออก (Exclusion criteria)
หญิงตัง้ มีภาวะแทรกซอนหรือความผิดปกติเกิดขึน้
ขณะทีศ่ กึ ษา เชน ความดันโลหิตสูง โรคอืน่ ๆ ทีต่ อ ง
ยุติการตั้งครรภ
ป จ จั ย เสี่ ย งต อ โรคเบาหวานในระยะตั้ ง
ครรภตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลโพนทองอิง
ตามเกณฑราชวิทยาลัยสูติแพทยแหงประเทศไทย
(2555) ไดแก
1) อายุเทากับหรือมากกวา 35 ป
2) คาดัชนีมวลกาย เทากับหรือมากกวา 27
กิโลกรัมตอตารางเมตร
3) ประวัตคิ รอบครัวเปนโรคเบาหวาน ไดแก
บิดา มารดา หรือพี่นอง
4) ประวัตเิ คยเปนเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ
5) ประวัตเิ คยคลอดบุตรนํา้ หนักเทากับหรือ
มากกวา 4,000 กรัม
6) ตรวจพบนํ้าตาลในปสสาวะ เทากับหรือ
มากกวา 2 +
7) นํ้ า หนั ก เพิ่ ม มากกว า 1 กิ โ ลกรั ม ต อ
สัปดาห หรือ มากกวา 4 กิโลกรัมตอเดือน
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิ จั ย นี้ ผ  า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เลขที่ HE 572230 เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน
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2557 ผูวิจัยใหขอมูลแกผูเขารวมการวิจัย อธิบาย
วัตถุประสงค และขั้นตอนการวิจัย พรอมทั้งชี้แจง
สิทธิในการถอนตัวจากการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้ ไ ม มี ผู  ถ อนตั ว จากการวิ จั ย การรั ก ษาความลั บ
ของขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัยเปนภาพ
รวม กลุมตัวอยางที่ยินดีเขารวมวิจัยใหลงชื่อในใบ
ยินยอมการเขารวมวิจัย ผูวิจัยจายชดเชยคาใชจาย
ในการเดินทางของผูเขารวมวิจัยกลุมทดลองคนละ
50บาท สําหรับการเขารวมโปรแกรมครัง้ ที่ 2 ทีไ่ มใช
วันนัดตรวจครรภปกติสําหรับกลุมควบคุม หลัง
การทดลองไดรบั คูม อื การปฏิบตั ติ นสําหรับหญิงตัง้
ครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน พรอมสอนวิธี
ใชทุกคน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ผู  วิ จั ย
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ประกอบดวย
- แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของหญิงตั้ง
ครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานจํานวน 13 ขอ
ใหหญิงตัง้ ครรภตอบดวยตนเอง จํานวน 8 ขอ ไดแก
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดครอบครัว
สถานภาพสมรส นํ้าหนักกอนตั้งครรภ สวนสูง
ปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ สวน
ที่ผูวิจัยบันทึกจํานวน 5 ขอไดแก คาดัชนีมวลกาย
อายุครรภเมื่อฝากครรภครั้งแรก อายุครรภเมื่อเขา
รวมวิจัย จํานวนการตั้งครรภ และผลการตรวจคัด
กรองเบาหวาน
- แบบสอบถามพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของ
หญิ ง ตั้ ง ครรภ ที่ มี ป  จ จั ย เสี่ ย งต อ โรคเบาหวานใน
ระยะตั้ ง ครรภ ที่ ผู  วิ จั ย สร า งขึ้ น จากการทบทวน
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วรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในเรื่ อ ง
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปนโรค
เบาหวานในระยะตั้งครรภ ขอคําถามมีจํานวน 30
ขอ ประกอบดวย
1) พฤติกรรมการรับประทานอาหารจํานวน
11 ขอ เปนขอความเชิงบวก 7 ขอและขอความเชิง
ลบ 4 ขอ
2) พฤติ ก รรมการออกกํ า ลั ง กายและการ
ทํางานจํานวน 9 ขอ เปนขอความเชิงบวก 6 ขอ
ขอความเชิงลบ 3 ขอ
3) พฤติกรรมการพักผอนจํานวน 5 ขอ เปน
ขอความเชิงบวก 4 ขอ ขอความเชิงลบ 1 ขอ
4) พฤติ ก รรมการผ อ นคลายความเครี ย ด
จํานวน 5 ขอ เปนขอความเชิงบวก 3 ขอ ขอความ
เชิงลบ 2 ขอ
ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมินคา
(Rating scale) กําหนดใหเลือกตอบได 4 ตัวเลือก
และมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ถาเลือกตอบ
ปฏิบตั เิ ปนประจํา
ปฏิบัติสวนใหญ
ปฏิบัติบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติ

มีคา คะแนน
มีคา คะแนน
มีคา คะแนน
มีคา คะแนน

ขอความ
เชิงบวก
4
3
2
1

ขอความ
เชิงลบ
1
2
3
4

2. เครื่องมือที่ใชการทดลอง คือโปรแกรม
การให ค วามรู  อ ย า งมี แ บบแผน ประกอบด ว ย
แผนการสอน คูมือการปฏิบัติตนสําหรับหญิงตั้ง
ครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้ง
ครรภ และสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและทารก โดย
แผนการสอนและคูม อื ฯ ไดพฒ
ั นามาจากวรรณกรรม
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งและผ า นการตรวจสอบ

จากผูทรงคุณวุฒิที่เปนอาจารยดานการผดุงครรภ
จํานวน 3 ทาน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา
ผูวิจัยนําแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้ง
ครรภ แผนการสอน และคูม อื การปฏิบตั ติ นสําหรับ
หญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน โดย
ใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนอาจารยดานการผดุงครรภ
จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สรอย
อนุสรณธีระกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.พักตรวิไล
ศรีแสง และผูชวยศาสตราจารย อุสาห ศุภรพันธ
ตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอ
แนะ 2 ครั้ง ไดคาความตรงตามเนื้อหาเทากับ 1.00
2. การตรวจสอบความนาเชื่อถือ โดยนํา
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
ที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภไป
ทดลองใชกับหญิงตั้งครรภที่มีคุณสมบัติใกลเคียง
กับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 10 คน แลวนํา
มาวิเคราะหหาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาช
(Cronbach’s coefficient alpha) ไดคาเทากับ 0.8

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปนกอนทดลอง
และหลังการทดลอง โดยใชคําถามชุดเดียวกัน โดย
กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการใหความรูรวมกับ
การดูแลตามปกติ สวนกลุมควบคุมไดรับการดูแล
ตามปกติ กลุมตัวอยางจะเขารวมกิจกรรมกอนได
รับการดูแลปกติในวันที่มาตรวจครรภตามนัด กลุม
ทดลองจะนัดเพิ่มในกิจกรรมที่ 2 (สัปดาหที่ 2 ของ
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โปรแกรมการใหความรู)
กลุมทดลอง
กลุมทดลอง จํานวน 15 คน เขากลุมครั้ง
ละ 4-6 คนเขารวมการวิจัย เก็บขอมูล และนัดตรวจ
ครรภตามปกติในวันพุธจนกวาจะสิ้นสุดการวิจัย
เพื่อปองกันการปนเปอนของขอมูล
กิจกรรมที่ 1 ในสัปดาหที่ 1 ใชเวลา 55
นาที โดยทําแบบสอบถามกอนการทดลอง 10 นาที
กิจกรรมใหความรู 45 นาที โดยการอภิปรายกลุม
ยอย เรื่องโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภและการ
ปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปนโรค ในดาน
การรับประทานอาหาร การสาธิตและฝกจัดรายการ
อาหาร แจกและสอนการใชคมู อื การปฏิบตั ติ นฯ เพือ่
ลงบันทึกขอมูลตอที่บาน ไดรับการดูแลปกติ
กิจกรรมที่ 2 ในสัปดาหที่ 2 ใชเวลา 55
นาที การใหความรูโดยการอภิปรายกลุมยอย เรื่อง
การปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปนโรคเบา
หวานในระยะตั้งครรภ ดานการออกกําลังกายและ
การทํางาน การพักผอน และการจัดการความเครียด
การสาธิตและฝกปฏิบัติ การออกกําลังกายดวยการ
ยืดเหยียดกลามเนือ้ 6 ทาและการจัดการความเครียด
ดวยการผอนกลามเนื้อคลายเครียด 10 ทา สอนการ
ลงบันทึกในคูมือและแนะนําปฏิบัติตอเนื่องที่บาน
(จายคาเดินทางคนละ 50 บาท)
กิจกรรมที่ 3 ในสัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่
7 การโทรศัพทสอบถามการปฏิบัติตน ใชเวลาครั้ง
ละ 10-15 นาที (นัดหมายชวงเวลาที่กลุมตัวอยาง
สะดวก) เปนการกระตุนเตือน สรางแรงจูงใจให
ปฏิบตั ติ นอยางถูกตองและตอเนือ่ ง ปญหาทีพ่ บจาก
การปฏิบัติตนและใหคําแนะนําเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 4 ในสัปดาหที่ 5 การทบทวน
ความรู ใชเวลา 40 นาที โดยการสอบถามในเรื่อง
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พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจสอบและประเมินการลง
บันทึกในคูมือฯ ปญหาที่พบจากการปฏิบัติพรอม
ใหคาํ แนะนําเพิม่ เติม (หญิงตัง้ ครรภมาตรวจตามนัด)
ไดรับการดูแลปกติ
สัปดาหที่ 9 ใชเวลา 30 นาที กลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามหลังการทดลองสิ้นสุดการเก็บ
ขอมูล ผูวิจัยกลาวขอบคุณกลุมตัวอยาง ไดรับการ
ดูแลปกติ / ตรวจคัดกรองเบาหวานที่แผนกปฏิบัติ
การชันสูตร
กลุมควบคุม
กลุมควบคุม จํานวน 15 คนเขากลุมครั้งละ
4-6 คน เปนกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ โดยนัด
หมายเขารวมการวิจยั เก็บขอมูล และนัดตรวจครรภ
ตามปกติในวันพฤหัสบดีจนกวาจะสิ้นสุดการวิจัย
เพื่อปองกันการปนเปอนของขอมูล การดูแลตาม
ปกติที่ไดรับ คือ ตรวจปสสาวะ ชั่งนํ้าหนัก ตรวจ
ครรภ เนื้อหาความรูของการดูแลตามปกติของโรง
พยาบาล ไดแก การใหความรูเรื่องโรคเบาหวานใน
ระยะตัง้ ครรภ การปฏิบตั ติ นขณะตัง้ ครรภ เรือ่ งการ
รับประทานอาหาร การพักผอน การออกกําลังกาย
การรักษาความสะอาดรางกายและการแตงกาย การ
สังเกตอาการผิดปกติตางๆ และการมาตรวจครรภ
ตามนัด หลังจากนั้นใหคําแนะนําตามปญหาที่พบ
ในแตละครั้งและใหสังเกตอาการผิดปกติตางๆ
สัปดาหที่ 1 ใชเวลาประมาณ 20 นาที กลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามกอนการทดลองและได
รับการดูแลตามปกติ
สัปดาหที่ 9 ใชเวลาประมาณ 45 นาทีกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถามหลังการทดลอง มอบ
คูมือการปฏิบัติตนสําหรับหญิงตั้งครรภที่มีปจจัย
เสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ และสอนวิธี
ใช เปนรายกลุม หรือรายบุคคล ขึ้นอยูกับจํานวน
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กลุม ตัวอยางทีม่ าในวันนัดไดรบั การดูแลปกติ/ตรวจ
คัดกรองเบาหวานที่แผนกปฏิบัติการชันสูตร

การวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
ภายในกลุม ดวยสถิติ Paired T-Test ระหวางกลุม
ดวยสถิติIndependent T-Test และเปรียบเทียบคา
ระดับนํ้าตาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
โดยใชสถิติ Fisher Exact Test

ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
กลุมทดลอง สวนใหญมีอายุอยูในชวง 2034 ป รอยละ 66.7 เฉลี่ย 28.13 ป (S.D. = 6.823) จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือปวช. รอย
ละ 80 ไมไดประกอบอาชีพหรือเปนแมบาน รอยละ
46.7 รายไดครอบครัวอยูใ นชวง 10,001-15,000 บาท
ตอเดือน รอยละ 33.3 เฉลี่ย 16,533.33 บาท (S.D.
= 5,680.375) ทุกคนมีสถานภาพสมรสคู มีคาดัชนี
มวลกายกอนตั้งครรภปกติ รอยละ 66.7 ฝากครรภ
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห รอยละ 67
อายุครรภเมื่อเขารวมวิจัย สวนใหญอายุครรภ 20
สัปดาห รอยละ 67 เฉลี่ย 20.80 สัปดาห (S.D. =
1.373) จํานวนครั้งของการตั้งครรภ สวนใหญเปน
ครรภหลัง รอยละ 46.7 ปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
สวนใหญคือ มีครอบครัวหรือญาติสายตรงเปนโรค
เบาหวาน คิดเปนรอยละ 30.56 รองลงมาคือ ตรวจ
พบนํ้าตาลในปสสาวะ คิดเปนรอยละ 22.22
กลุมควบคุม สวนใหญมีอายุอยูในชวง 2034 ป คิดเปนรอย 60.3 เฉลี่ย 22.6 ป (S.D. = 5.926)

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือปวช.
รอยละ 53.33 ไมไดประกอบอาชีพหรือเปนแมบาน
รอยละ 60 รายไดครอบครัวอยูใ นชวง 5,000-10,000
บาทตอเดือน รอยละ 60.0 เฉลี่ย 11,7000 บาท (S.D.
= 4,224.926) ทุกคนมีสถานภาพสมรสคู ดัชนีมวล
กายกอนตั้งครรภ มีคาดัชนีมวลกายปกติรอยละ 60
ฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห
รอยละ 60 อายุครรภเมื่อเขารวมวิจัย สวนใหญอายุ
ครรภ 20 สัปดาห รอยละ 33.3 เฉลี่ย 21.73 สัปดาห
(S.D. = 1.486) จํานวนครั้งของการตั้งครรภ สวน
ใหญเปนครรภแรก รอยละ 60 ปจจัยเสีย่ งตอโรคเบา
หวาน สวนใหญคอื ตรวจพบนํา้ ตาลในปสสาวะรอย
ละ 47.6 รองลงมาคือมีครอบครัวหรือ ญาติสายตรง
เปนโรคเบาหวาน รอยละ 23.8
เมื่อทดสอบความแตกตางของขอมูลทั่วไป
ของกลุมตัวอยาง พบวา ขอมูลดานอายุและรายได
แตกตางกัน โดยกลุม ทดลองมีอายุเฉลีย่ มากกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) และ
รายไดครอบครัวตอเดือน กลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05)
เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรม
สุขภาพ ภายหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
ผลการศึ ก ษาพบว า ภายหลั ง การทดลอง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
และการทํางาน การพักผอน การจัดการความเครียด
และพฤติกรรมโดยรวม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) โดยกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
คะแนนสูงกวากลุมควบคุมทุกดาน (ดังตารงที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรียบคาเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพภายหลังการทดลองระหวางกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม
แยกตามพฤติกรรมรายดาน
พฤติกรรมสุขภาพ

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

¯x

S.D.

¯x

S.D.

32.20

2.18

26.20

2. การออกกําลังกายและการทํางาน 32.87

1.68

3. การพักผอน

17.73

4. การจัดการความเครียด
5. พฤติกรรมโดยรวม
*** p <0.001

1. การรับประทานอาหาร

t

p-value

2.70

14.560

.000 ***

20.53

3.22

13.124

.000 ***

1.22

12.73

1.83

8.795

.000 ***

18.67

1.59

12.47

1.36

11.497

.000 ***

108.47

5.89

71.93

6.60

16.016

.000 ***

เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรม
สุขภาพกอนและหลังการทดลองภายในกลุม ทดลอง
และกลุมควบคุม
ผลการวิจัย พบวา
กลุม ทดลอง กอนและหลังการทดลอง กลุม
ทดลอง มีคา เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกายและการทํางาน การพัก
ผอน การจัดการความเครียด และพฤติกรรมโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)

โดยคาเฉลีย่ คะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองทุกดาน
กลุม ควบคุม กอนและหลังการทดลอง กลุม
ควบคุมมีคา เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและพฤติกรรมโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยคาเฉลี่ยคะแนน
หลังการทดลองตํา่ กวากอนการทดลอง และคาเฉลีย่
คะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกายและการทํางาน
การพักผอน และการจัดการความเครียด ไมแตกตาง
กัน (ดังตารางที่ 2)

88

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 22 No. 1 January - June 2016

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังการทดลอง ภายในกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมแยกตามพฤติกรรมรายดาน
พฤติกรรมสุขภาพ

กอนทดลอง

หลังทดลอง

t

p-value

¯x

S.D.

¯x

S.D.

27.93

1.71

39.20

2.18

15.643

.000***

2. การออกกําลังกายและการทํางาน 22.27

2.60

32.87

1.68

23.263

.000***

3. การพักผอน

13.47

1.73

17.73

1.22

11.914

.000***

4. การจัดการความเครียด

14.40

2.52

18.67

1.59

8.054

.000***

5. พฤติกรรมโดยรวม

78.07

5.85

108.47

5.88

24.489

.000***

27.80

3.03

26.20

2.70

-2.703

.017*

2. การออกกําลังกายและการทํางาน 19.67

2.28

20.53

3.23

1.818

.091

3. การพักผอน

12.53

1.73

12.73

1.83

.764

.458

4. การจัดการความเครียด

12.40

1.80

12.47

1.36

.151

.882

5. พฤติกรรมโดยรวม

72.87

6.35

71.93

6.60

-2.514

.025*

กลุมทดลอง
1. การรับประทานอาหาร

กลุมควบคุม
1. การรับประทานอาหาร

* p <0.05 *** p <0.001
เปรี ย บเที ย บระดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ดก อ น
และหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
หลังการทดลอง กลุม ทดลอง มีระดับนํา้ ตาล
ในเลือดจากการตรวจ 50 gm GCT ปกติ (<140 mg/
dl) ทัง้ หมด สวนกลุม ควบคุมมีระดับนํา้ ตาลในเลือด

ปกติจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.7 และมีระดับ
นํา้ ตาลในเลือดผิดปกติ (≥140 mg/dl) จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 73.3 เมื่อทดสอบโดยใชสถิติ Fisher
Exact Test พบวามีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.001) (ดังตารางที่ 3)

The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 22 No. 1 January - June 2016

89

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับนํ้าตาลในเลือดหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือด
ปกติ(<140 mg/dl)
ผิดปกติ ( ≥140 mg/dl)

กลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
15
100
4
26.7
0
0.0
11
73.3 17.368F

p-value

.000 ***

F = Fisher Exact Test , *** p <0.001

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย อภิปรายไดดังนี้
พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มี
ปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
1. พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่
มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม จากผลการวิจัย พบวา หลังการ
ทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
สุขภาพสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 (ตารางที่ 1) อธิบายไดวาการ
ที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเปนโรค บุคคลนั้นจะตองมีความรูใน
เรือ่ งโรค โดยมีการรับรูว า ตนเองมีโอกาสเสีย่ งตอการ
เปนโรค มีการรับรูความรุนแรงของโรคที่จะเกิดตอ
ตนเองเมื่อเปนโรค และมีการรับรูประโยชนที่จะได
รับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันการเปนโรค (Becker
& Maiman 1975 cited in Becker et al, 1977) ดังนั้น
ในกลุมทดลองที่จัดใหไดรับโปรแกรมการใหความ
รูอยางมีแบบแผน จะทําใหหญิงตั้งครรภมีความรู
ความเชื่อดานสุขภาพ เรื่องโรคเบาหวานที่ถูกตอง
มากขึน้ ทําใหหญิงตัง้ ครรภมคี วามสนใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตนเพื่อไมใหเปนโรคมากขึ้น นอกจากนี้คูมือฯ ที่ใช
ประกอบในการวิจัย จัดทําขึ้นใหมีลักษณะเฉพาะ

แตละบุคคล จึงมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
จากพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรคเปนพฤติกรรม
ที่ถูกตอง เหมาะสมมากกวากลุมควบคุมที่ไดรับ
การดูแลตามปกติ สวนกลุมควบคุมไดรับการดูแล
ตามปกติ ทําใหมีความเชื่อดานสุขภาพเหมือนเดิม
จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเอง
สอดคลองกับการศึกษาของสุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย
(2538) ที่ศึกษาผลของการสอนอยางมีแบบแผน
ตอความรูเ รือ่ งโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในหญิงตั้งครรภที่เปนเบาหวาน พบวากลุม
ทดลองที่ไดรับการสอนอยางมีแบบแผน มีคะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากลุมควบคุมที่ได
รับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001
2. พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่
มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานภายในกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม จากผลการวิจัย พบวา หลังการ
ทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
สุขภาพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 ทุกดานและพฤติกรรมโดยรวม ในขณะที่
กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
ดานการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมโดยรวม
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
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พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายและการ
ทํางาน การพักผอน และการจัดการความเครียดไม
แตกตางกัน (ตารางที่ 2) อธิบายไดวา กลุมทดลอง
ทีไ่ ดรบั โปรแกรมการใหความรูอ ยางมีแบบแผนตาม
ความเชือ่ ดานสุขภาพ จะมีความรูเ รือ่ งโรคเบาหวาน
เพิ่มขึ้น ทําใหมีความเชื่อดานสุขภาพที่ถูกตอง จึงมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและ
ดีขึ้นกวากอนการทดลอง ในขณะที่กลุมควบคุม
มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพเหมื อ นเดิ ม ไม เ ปลี่ ย นแปลง
สอดคลองกับการศึกษาของสุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย
(2538) ที่ศึกษาผลของการสอนอยางมีแบบแผนตอ
ความรูเรื่องโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในหญิงตั้งครรภที่เปนเบาหวาน พบวา กลุม
ควบคุม มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตก
ตางจากกอนทดลอง
ระดับนํ้าตาลในเลือดระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม
จากผลการวิจัย พบวา หลังการทดลองกลุม
ทดลองมีคาระดับนํ้าตาลในเลือดที่ตรวจคัดกรอง
ดวย 50 g GCT ปกติทุกคน สวนกลุมควบคุมมีคา
ระดับนํ้าตาลในเลือดปกติเพียง 4 คน ซึ่งแตกตาง
กันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.001 (ตารางที่
3) อธิบายไดวา การทีค่ า ระดับนํา้ ตาลในกลุม ทดลอง
ปกติทั้งหมด ในขณะที่กลุมควบคุมมีความผิดปกติ
ถึง 11 คน ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากโปรแกรมการให
ความรูอยางมีแบบแผนตามความเชื่อดานสุขภาพ
ในรูปแบบผสมผสานการใหความรู จนทําใหหญิง
ตั้งครรภมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองมากขึ้น และ
ดีกวากลุมควบคุม

ขอเสนอแนะ
ดานการปฏิบัติการพยาบาล
ควรมีการนําโปรแกรมการใหความรูม าปรับ
ใชในการดูแลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงตอโรคเบา
หวาน เพื่อใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ซึ่งอาจ
มีผลตอระดับนํ้าตาลในเลือด เมื่ออายุครรภมากขึ้น
ลดความเสีย่ งตอการเปนเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ
ดานการวิจัย
1. การศึกษาควรเปนชนิดสุมแบบมีกลุม
เปรียบเทียบ (Randomized Controlled Trial, RCT)
จะทําใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาอยางตอเนื่องถึงผลลัพธ
ทั้งดานมารดาและทารก โดยเพิ่มกลุมตัวอยางให
มากขึน้ เชน เก็บขอมูลของโรงพยาบาลตลอดป เพือ่
ใหเห็นผลลัพธที่ทดสอบทางสถิติไดชัดเจน
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