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ผลของโปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผนตามความเชื่อดานสุขภาพตอ
พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ
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บทคัดยอ
 การวิจัยกึ่งทดลองน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผนตาม
ความเช่ือดานสุขภาพตอพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตัง้ครรภทีม่ปีจจยัเส่ียงตอโรคเบาหวานในระยะต้ังครรภ   
กลุมตัวอยางเปนหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวานมาฝากครรภที่โรงพยาบาลโพนทอง  จังหวัด
รอยเอด็ จาํนวน 30 คน สุมแบบงายเขากลุมทดลองและกลุมควบคมุ กลุมละ 15 คน  กลุมควบคมุไดรบัการดแูล
ตามปกติ สวนกลุมทดลองไดรับการดูแลตามปกติรวมกับโปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผน ที่สราง
ตามกรอบแนวคิดแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพของเบคเกอรและแมแมน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แผนการสอนและคูมือการปฏิบัติตนสําหรับหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ   
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปและแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ
ของหญิงต้ังครรภที่มีปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวาน   วิเคราะหขอมูลดวย สถิติพรรณนา สถิติทดสอบทีและ
สถิติฟชเชอร
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p < 0.001)  
 2. คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.001)
 3. หลงัการทดลอง ระดบันํา้ตาลในเลือดของกลุมทดลองอยูในเกณฑปกตมิากกวากลุมควบคมุอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p  < 0.001)
 ดงันัน้โปรแกรมการใหความรูอยางมแีบบแผน ชวยใหหญิงตัง้ครรภทีม่ปีจจัยเสีย่งตอโรคเบาหวาน 
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองมากขึ้น มีผลดีตอระดับนํ้าตาลในเลือดและลดความเส่ียงตอการเปนเบาหวาน
ได สามารถนําไปใชในการดูแลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานได

คาํสาํคญั: โปรแกรมการใหความรู, ความเช่ือดานสขุภาพ, พฤตกิรรมสขุภาพ, โรคเบาหวานในระยะต้ังครรภ, 

หญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน
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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 experi-

mental 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
 โรคเบาหวานในระยะต้ังครรภ (Gestational 

Diabetes Mellitus) เปนความผิดปกติของความทน

ตอน้ําตาลกลูโคสท่ีเกิดขึ้นหรือตรวจพบเปนคร้ัง

แรกในระหวางตั้งครรภ (ADA, 2004) เปนโรค

แทรกซอนทางอายุรกรรมท่ีพบไดบอย  และเปน

ปญหาสาธารณสุขดานอนามัยแมและเด็กที่สําคัญ  

พบไดมากขึน้ในปจจบุนั และมแีนวโนมสงูขึน้เรือ่ยๆ  

อุบัติการณพบรอยละ 1.4-14 ในหญิงตั้งครรภ

ทั้งหมด (ADA, 2005) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตรวจพบโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภรอยละ 7 

(ADA, 2008a) ประเทศไทยพบประมาณรอยละ 

3.7-7 ของหญิงต้ังครรภทั้งหมด (Chanprapaph & 

Sutjarit, 2004; Titapant et al, 2007) และรอยละ 

20.17 ในหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบา

หวาน (Jantarat, Rueangchainikhom & Promas, 

2007) นอกจากนี้ยังพบวาสตรีที่เปนเบาหวานขณะ

ตั้งครรภมีโอกาสท่ีจะเกิดซํ้าในครรภตอไปรอยละ 

60-70 และมโีอกาสเปนเบาหวานชนดิที ่2 ในอนาคต

ไดรอยละ 50-75 (วิฑูรย  ประเสริฐเจริญสุข, 2007)

 ผลกระทบจากโรคเบาหวานในระยะตั้ง

ครรภมทีัง้ตอหญงิต้ังครรภ ทารกในครรภ และทารก
แรกเกิดผลกระทบตอหญงิตัง้ครรภ  ไดแก ความดัน

โลหิตสูงขณะตั้งครรภ คลอดกอนกําหนด การติด

เช้ือ ภาวะนํ้าครํ่ามาก  การคลอดยาก (Qadir, Yas-
min & Fatima, 2012) และการตกเลือดหลังคลอด 

(สมบุญ จันทรพิริยพร, 2007) ผลกระทบตอทารก

ในครรภและทารกแรกเกิด ไดแก ทารกเสียชีวิตใน
ครรภ  ทารกมีความพิการแตกาํเนิด  ทารกตัวโต  กลุม

อาการหายใจลําบาก  ทารกมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  

ทารกมีภาวะแคลเซียมในเลือดต่ํา  ทารกมีภาวะตัว
เหลืองและทารกมีภาวะเม็ดเลือดแดงเขมขน (Qadir 

et al ,2012; สมบุญ จันทรพิริยพร, 2007)

 หญงิต้ังครรภทีม่ปีจจยัเส่ียงตอโรคเบาหวาน

จะไดรับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเม่ือมาฝาก

ครรภครั้งแรก ถาผลปกติ ตรวจซ้ําอีกครั้งเมื่ออายุ

ครรภ 24-28 สัปดาห (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย

แหงประเทศไทย, 2555) หรือ 28-32 สัปดาห (Bori-

boonhirunsarn & Chutimongkonkul, 2007) โดยการ

ตรวจแบบสองข้ันตอน คือข้ันตอนแรกตรวจดวย

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

หลังด่ืมนํา้ตาลกลูโคสท่ี  1,2,3 ชัว่โมง จากการศึกษา 

พบวา สามารถตรวจพบเบาหวานในระยะตั้งครรภ

จากการตรวจซํ้าคร้ังท่ีสองไดรอยละ 3.9-7.4 จากที่

ตรวจพบคร้ังแรกรอยละ 3-7.1 (Boriboonhirunsarn 

& Chutimongkonkul, 2007;  Grewal et al, 2011;  

Kurtbas, Keskin, & Avsar,2011) แสดงวาหญิงตั้ง

ครรภทีม่ปีจจยัเส่ียงตอโรคเบาหวานมีโอกาสพัฒนา

เปนโรคเบาหวานไดเมือ่อายคุรรภมากข้ึน  เนือ่งจาก
การเปล่ียนแปลงของฮอรโมนขณะต้ังครรภที่ทําให

ภาวะตานอินซูลินเพิ่มขึ้น

 โรงพยาบาลโพนทอง จงัหวัดรอยเอ็ด ตรวจ
พบเบาหวานในระยะต้ังครรภตั้งแตป 2554-2556 
จาํนวน 14, 30 และ 25 คน จากจํานวน 753, 818 และ 

675 คน คดิเปนรอยละ1.86, 3.67 และ 3.70 ของหญิง

ตัง้ครรภทัง้หมดตามลําดบั ซึง่มแีนวโนมเพ่ิมขึน้ การ

ดูแลหญิงต้ังครรภกลุมเส่ียงตอโรคเบาหวานท่ีผาน

มา คือ จะไดรับการตรวจคัดกรองเบาหวานเมื่อมา
ฝากครรภครั้งแรก ถาผลปกติ จะตรวจซ้ําเมื่ออายุ
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ครรภ 28-32 สัปดาห เปนการตรวจแบบสองขั้น

ตอน โดยใชเกณฑการวนิจิฉัยของ National Diabetes 

Data Group (NDDG, 1979) ทั้งการตรวจคร้ังแรก

และตรวจซ้ําครัง้ที ่ 2 หลังจากน้ันจะไดรบัคาํแนะนํา

รายบุคคลเก่ียวกับโรคเบาหวานในระยะต้ังครรภ

และการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ แตจากการศึกษา

นํารองของผูวิจัย โดยการสอบถามหญิงตั้งครรภที่

มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานท่ีมาฝากครรภที่โรง

พยาบาลโพนทอง จํานวน 15 คน ในเดือนมีนาคม 

2557 พบวาสวนใหญมีความรูเรื่องโรคเบาหวานไม

ถูกตอง ไมรูวาตนเองมีโอกาสเส่ียงตอการเปนโรค

เบาหวานมากกวาหญิงตั้งครรภคนอื่นๆ  นอกจาก

นี้ยังมีความเชื่อและพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง 

เชน เชื่อวาการรับประทานอาหารปริมาณมากๆ  จะ

ทาํใหทารกตัวโต  สขุภาพแข็งแรง  ภาวะอวนในขณะ

ตั้งครรภเปนภาวะปกติจากการรับประทานอาหาร

ปริมาณมากข้ึนและไมมีผลตอสุขภาพของตนเอง

และทารกในครรภ  การออกกําลังกายในขณะตั้ง

ครรภจะทาํใหตนเองและทารกไดรบัอนัตราย  ทาํให

ไมออกกําลงักาย  และมีการปฏบิตัตินเหมอืนหญงิตัง้

ครรภปกตทิัว่ไป  ดงัน้ันการดูแลตามปกติไมสามารถ

ทาํใหหญงิตัง้ครรภทีม่ปีจจยัเสีย่งตอโรคเบาหวานมี
ความรูเพ่ิมข้ึน  และไมสามารถเปลีย่นความเชือ่ดาน

สขุภาพของหญงิตัง้ครรภกลุมนีไ้ด  และการศกึษาที่

ผานมาสวนใหญเนนการดูแลหญิงต้ังครรภทีเ่ปนเบา

หวานแลว   แตยังไมพบการศึกษาเกี่ยวกับการดูแล
หญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน

 ผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในกลุมหญิงตั้ง

ครรภที่มีปจจัยเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปน

โรคเบาหวานในระยะต้ังครรภเมื่ออายุครรภมาก

ขึ้น โดยการใหความรูอยางมีแบบแผนตามกรอบ
แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของ Becker 

& Maiman (1975 cited in Becker et al, 1977) ดวย

การจัดโปรแกรมการใหความรูอยางมแีบบแผน เรือ่ง

โรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ และการปฏิบัติตนที่

ถกูตองเหมาะสม เพือ่ใหมคีวามรูและความเช่ือทีถ่กู

ตองนําไปสูพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ลดความ

เสี่ยงตอการเปนเบาหวาน

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เ พ่ื อ เปรี ยบ เ ที ยบค  า เฉ ล่ี ยคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง

ตอโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลองและกลุ ม

ควบคุม

 2. เ พ่ื อ เปรี ยบ เ ที ยบค  า เฉ ล่ี ยคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง

ตอโรคเบาหวานกอนและหลังใหโปรแกรมการให

ความรู

 3. เพือ่เปรียบเทียบระดับนํา้ตาลในเลือดของ

หญงิตัง้ครรภทีม่ปีจจยัเสีย่งตอโรคเบาหวานระหวาง

กลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังใหโปรแกรมการ

ใหความรู

สมมุติฐานการวิจัย
 1. คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของ

หญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานกลุม

ทดลองดีกวากลุมควบคุม

 2. ค า เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน 

กลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมดีกวากอนไดรับ

โปรแกรมการใหความรู
 3. ภายหลังไดรับโปรแกรมการใหความ

รู กลุมทดลองมีระดับนํ้าตาลในเลือดปกติมากกวา

กลุมควบคุม
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คําจํากัดความ
 หญิงต้ังครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบา

หวานในระยะตั้งครรภ หมายถึง สตรีระยะตั้ง

ครรภที่ไดรับการตรวจคัดกรองและพบปจจัยเส่ียง

ตอโรคเบาหวานตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาล

โพนทอง ที่อิงตามเกณฑราชวิทยาลัยสูติแพทยแหง

ประเทศไทย  (2555)

 พฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงตอ

การเปนโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ หมายถึง 

กจิกรรมหรอืการปฏบิตัติวัเพือ่ลดความเสีย่งตอการ

เปนโรคเบาหวานของกลุมเสีย่ง ไดแก พฤตกิรรมการ

รบัประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกําลังกายและ

การทํางาน พฤติกรรมการพักผอน และพฤติกรรม

การจัดการความเครียด ซึ่งวัดจากแบบสอบถาม

พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง

ตอโรคเบาหวานที่ผูวิจัยสรางขึ้น

 โปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผน

ตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ หมายถึง 

กิจกรรมท่ีผูวิจัยจัดใหกับหญิงตั้งครรภที่มีปจจัย

เสีย่งตอโรคเบาหวานในระยะต้ังครรภ เพือ่ใหขอมลู 

ซึ่งประกอบดวย การอภิปรายกลุมยอยในเร่ืองโรค

เบาหวานในระยะต้ังครรภ เกี่ยวกับโอกาสเส่ียงตอ
การเปนโรค ความรุนแรงของโรค และประโยชน
ของการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงตอการเปนโรค ใน

ดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และ

การทาํงาน การพกัผอน และการจดัการความเครยีด 

การสาธิต และฝกปฏิบัติรายกลุมเกี่ยวกับการจัด

รายการอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
ความเครียด การโทรศัพทกระตุนเตือนรายบุคคล

และการทบทวนความรูรายกลุม 

 ระดับนํ้าตาลในเลือด หมายถึง คาระดับ

นํ้าตาลในเลือดจากการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย

โรคเบาหวานดวยวิธี 50 gm GCT และหรือ วิธี 100 

gm OGTT (เมื่ออายุครรภ 29 - 33 สัปดาห)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดแบบแผน

ความเชื่อดานสุขภาพของ Becker &Maiman (1975 

cited in Becker et al, 1977) ที่เช่ือวาการท่ีบุคคล

จะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงเพื่อหลีกเลี่ยง

การเปนโรค บุคคลนั้นจะตองมีความรูในเรื่องโรค 

โดย 1) มีการรับรูวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเปน

โรค 2) มีการรับรูความรุนแรงของโรคท่ีจะเกิดตอ

ตนเองเม่ือเปนโรคน้ันๆ  3) มีการรับรูประโยชนที่

จะไดรับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันการเปนโรค  ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิด

โรคเปนพฤติกรรมท่ีถูกตองเหมาะสมของบุคคล 

จะตองมีกระบวนการใหความรูที่เหมาะสม และมี

ประสิทธภิาพ เพ่ือใหเกดิความเช่ือดานสุขภาพท่ีถกู

ตอง

 จากแนวคิดดังกลาวนําไปสรางโปรแกรม

การใหความรูอยางมีแบบแผน แกหญิงตั้งครรภ

กลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ โดย

การอภิปรายกลุมยอย เรื่องโรคเบาหวานในระยะ

ตั้งครรภ เกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน 

ความรุนแรงของโรคตอตนเองและทารกในครรภ 
และประโยชนของการปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงตอ

การเปนโรค จะทําใหหญิงตั้งครรภมีความรูเพ่ิมขึ้น

และมคีวามเชือ่ดานสขุภาพทีถ่กูตอง การสาธติและ

ฝกปฏิบัติรายกลุมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดถูกตอง 

การโทรศัพทกระตุนเตือน สรางแรงจูงใจใหปฏิบัติ

อยางตอเนื่อง และการทบทวนความรู โดยมีสื่อการ
สอน คือ คูมือการปฏิบัติตนสําหรับหญิงตั้งครรภที่

มีปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวานในระยะต้ังครรภ และ

สมดุบนัทกึสขุภาพแมและเดก็ จากกรอบแนวคดิดงั

กลาวสามารถแสดงความสัมพันธได   ดังภาพท่ี 1
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

โปรแกรมการใหความรู

อยางมีแบบแผน

1. การใหความรูเรือ่งโรคเบาหวาน

ในระยะตั้งครรภโดยการอภิปราย

กลุมยอย

2.  การสาธิตและฝกปฏิบัติ

-   การจัดรายการอาหาร

-   การออกกําลังกาย

-  การจัดการความเครียด

-  การบันทึกขอมูลในคูมือฯ

3.  การโทรศัพทติดตาม

4.  การทบทวนความรู

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

เพื่อลดความเส่ียงตอการ

เปนโรคเบาหวาน นระยะตั้งครรภ

- การรับประทานอาหาร

- การออกกําลังกายและการทํางาน

- การพักผอน

- การจัดการความเครียด

ความเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน

ในระยะตั้งครรภลดลง

ความเชื่อดานสุขภาพที่ถูกตอง

-  การรับรูโอกาสเส่ียงตอการเปน

โรคเบาหวาน

-  การรับรูความรุนแรงของโรค

-  การรับรู ประโยชนของการ

ปฏิบัติเพื่อปองกันการเปนโรค

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนวจิยักึง่ทดลอง ศกึษาแบบ

สองกลุม วัดกอนและหลังการทดลอง (Two  group  

pre - post test)  เก็บขอมูลระหวาง เดือนธันวาคม 

พ.ศ.2557 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 โดยมีวิธี

ดําเนินการวิจัย ดังนี้

 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร  คือหญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดโรคเบาหวานในระยะต้ังครรภที่มาฝาก

ครรภที่โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 

 กลุมตัวอยาง คือ หญิงต้ังครรภที่มีปจจัย

เส่ียงตอการเกิดโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภอยาง

นอย 1 ขอที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลโพนทอง 
จังหวัดรอยเอ็ด โดยผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางดวย

ตนเอง คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณ
ขนาดตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉล่ียกรณี 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน อางอิงจาก

งานวิจัยของพิศมัย มาภักดี (2549) ที่ศึกษาผลของ

โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมและการตดิตาม

เยี่ยมทางโทรศัพท ตอความรู พฤติกรรมการดูแล

ตนเอง และระดับนํ้าตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ

ทีเ่ปนเบาหวานขณะต้ังครรภ ไดกลุมตวัอยาง 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) ไมเปนเบาหวานในระยะต้ังครรภ 

 3) ไมมภีาวะแทรกซอนหรอืปจจยัเสีย่งทาง

สูติกรรม 

 4) สามารถส่ือสารโดยการพูด การอาน และ

เขียนภาษาไทยได 

 5) มีโทรศัพทบาน หรือมือถือ 

 6) ยินดีเขารวมในการวิจัย 

 เกณฑในการคัดออก (Exclusion criteria) 

หญงิตัง้มภีาวะแทรกซอนหรอืความผิดปกติเกดิข้ึน

ขณะทีศ่กึษา  เชน ความดนัโลหติสงู  โรคอืน่ๆ ทีต่อง

ยุติการตั้งครรภ  

 ปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้ง

ครรภตามแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลโพนทองอิง

ตามเกณฑราชวิทยาลัยสูติแพทยแหงประเทศไทย  

(2555)  ไดแก 

 1) อายุเทากับหรือมากกวา 35 ป

 2) คาดัชนีมวลกาย เทากับหรือมากกวา 27 

กิโลกรัมตอตารางเมตร

 3) ประวตัคิรอบครัวเปนโรคเบาหวาน ไดแก 

บิดา มารดา หรือพี่นอง

 4) ประวตัเิคยเปนเบาหวานในระยะตัง้ครรภ

 5) ประวัตเิคยคลอดบุตรน้ําหนักเทากบัหรอื

มากกวา  4,000 กรัม
 6) ตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะ เทากับหรือ

มากกวา  2 + 

 7) นํ้าหนักเพิ่มมากกวา 1 กิโลกรัมตอ

สัปดาห หรือ มากกวา 4 กิโลกรัมตอเดือน

 การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล 

 การวิจัยนี้ผ  านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เลขที ่ HE 572230 เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 

2557 ผูวิจัยใหขอมูลแกผูเขารวมการวิจัย อธิบาย

วัตถุประสงค และข้ันตอนการวิจัย พรอมท้ังชี้แจง

สิทธิในการถอนตัวจากการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้ง

นี้ไมมีผู ถอนตัวจากการวิจัยการรักษาความลับ

ของขอมูล และการนําเสนอผลการวิจัยเปนภาพ

รวม  กลุมตัวอยางท่ียินดีเขารวมวิจัยใหลงช่ือในใบ

ยินยอมการเขารวมวิจัย  ผูวิจัยจายชดเชยคาใชจาย

ในการเดินทางของผูเขารวมวิจัยกลุมทดลองคนละ 

50บาท สาํหรบัการเขารวมโปรแกรมคร้ังท่ี 2 ทีไ่มใช

วันนัดตรวจครรภปกติสําหรับกลุมควบคุม หลัง

การทดลองไดรบัคูมอืการปฏบิตัตินสาํหรบัหญงิตัง้

ครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน พรอมสอนวิธี

ใชทุกคน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนเคร่ืองมือที่ผู วิจัย

สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของประกอบดวย 2 สวน ดังนี้

 1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ประกอบดวย 

 - แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของหญิงตั้ง

ครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานจํานวน 13 ขอ

ใหหญิงตัง้ครรภตอบดวยตนเอง จาํนวน 8 ขอ ไดแก 
อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดครอบครัว 

สถานภาพสมรส นํ้าหนักกอนตั้งครรภ  สวนสูง 

ปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภ  สวน

ที่ผูวิจัยบันทึกจํานวน 5 ขอไดแก คาดัชนีมวลกาย  
อายุครรภเม่ือฝากครรภครั้งแรก อายุครรภเมื่อเขา

รวมวิจัย จํานวนการตั้งครรภ และผลการตรวจคัด

กรองเบาหวาน

        - แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของ

หญิงต้ังครรภที่มีปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวานใน
ระยะต้ังครรภที่ผู วิจัยสรางข้ึนจากการทบทวน
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วรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข องในเรื่อง 

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดความเส่ียงตอการเปนโรค

เบาหวานในระยะต้ังครรภ  ขอคําถามมีจํานวน 30 

ขอ ประกอบดวย

 1) พฤตกิรรมการรบัประทานอาหารจาํนวน 

11 ขอ เปนขอความเชิงบวก 7 ขอและขอความเชิง

ลบ 4 ขอ  

 2) พฤติกรรมการออกกําลังกายและการ

ทํางานจํานวน 9 ขอ เปนขอความเชิงบวก 6 ขอ

ขอความเชิงลบ 3 ขอ  

 3) พฤติกรรมการพักผอนจํานวน 5 ขอ เปน

ขอความเชิงบวก 4 ขอ ขอความเชิงลบ 1 ขอ

 4) พฤติกรรมการผอนคลายความเครียด 

จํานวน 5 ขอ เปนขอความเชิงบวก 3 ขอ ขอความ

เชิงลบ 2 ขอ

 ลกัษณะแบบสอบถามเปนมาตรประเมนิคา 

(Rating scale) กําหนดใหเลือกตอบได 4 ตัวเลือก

และมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้

 2. เคร่ืองมือที่ใชการทดลอง คือโปรแกรม
การใหความรู อย างมีแบบแผน ประกอบดวย  
แผนการสอน คูมือการปฏิบัติตนสําหรับหญิงตั้ง

ครรภที่มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานในระยะตั้ง

ครรภ  และสมุดบนัทกึสุขภาพมารดาและทารก โดย
แผนการสอนและคูมอืฯ ไดพฒันามาจากวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวของและผานการตรวจสอบ

ถาเลือกตอบ ขอความ
เชิงบวก

ขอความ
เชิงลบ

ปฏบิตัเิปนประจํา มคีาคะแนน 4 1

ปฏิบัติสวนใหญ มคีาคะแนน 3 2

ปฏิบัติบางครั้ง มคีาคะแนน 2 3

ไมเคยปฏิบัติ มคีาคะแนน 1 4

จากผูทรงคุณวุฒิที่เปนอาจารยดานการผดุงครรภ 

จํานวน 3 ทาน

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

 1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของหญิง

ตั้งครรภที่มีปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวานในระยะต้ัง

ครรภ  แผนการสอน และคูมอืการปฏบิตัตินสําหรบั

หญิงตั้งครรภที่มีปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวาน โดย

ใหผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนอาจารยดานการผดุงครรภ 

จํานวน 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.สรอย 

อนุสรณธีระกุล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พักตรวิไล  

ศรีแสง  และผูชวยศาสตราจารย อุสาห ศุภรพันธ 

ตรวจสอบและนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอ

แนะ 2 คร้ัง ไดคาความตรงตามเนื้อหาเทากับ 1.00

 2. การตรวจสอบความนาเชื่อถือ โดยนํา

แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของหญิงต้ังครรภ

ที่มีปจจัยเส่ียงตอโรคเบาหวานในระยะตั้งครรภไป

ทดลองใชกับหญิงต้ังครรภที่มีคุณสมบัติใกลเคียง

กับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาจํานวน 10 คน แลวนํา

มาวิเคราะหหาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาช  

(Cronbach’s coefficient alpha) ไดคาเทากับ 0.8

การเก็บรวบรวมขอมูล
 การเก็บรวบรวมขอมลูแบงเปนกอนทดลอง

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

การรบัประทานอาหาร การสาธติและฝกจดัรายการ

อาหาร แจกและสอนการใชคูมอืการปฏบิตัตินฯ เพ่ือ

ลงบันทึกขอมูลตอที่บาน ไดรับการดูแลปกติ

 กิจกรรมที่ 2 ในสัปดาหที่ 2 ใชเวลา 55 

นาที  การใหความรูโดยการอภิปรายกลุมยอย เรื่อง

การปฏิบัติตนเพ่ือลดความเส่ียงตอการเปนโรคเบา

หวานในระยะตั้งครรภ  ดานการออกกําลังกายและ

การทาํงาน การพกัผอน และการจดัการความเครยีด 

การสาธิตและฝกปฏิบัติ การออกกําลังกายดวยการ

ยดืเหยยีดกลามเน้ือ 6 ทาและการจดัการความเครยีด

ดวยการผอนกลามเนื้อคลายเครียด 10 ทา สอนการ
ลงบันทึกในคูมือและแนะนําปฏิบัติตอเน่ืองท่ีบาน 

(จายคาเดินทางคนละ 50 บาท)

 กิจกรรมที่ 3 ในสัปดาหที่ 3 และสัปดาหที่ 

7 การโทรศัพทสอบถามการปฏิบัติตน ใชเวลาครั้ง
ละ 10-15 นาที (นัดหมายชวงเวลาที่กลุมตัวอยาง

สะดวก) เปนการกระตุนเตือน สรางแรงจูงใจให

ปฏบิตัตินอยางถกูตองและตอเนือ่ง ปญหาทีพ่บจาก

การปฏิบัติตนและใหคําแนะนําเพิ่มเติม

 กิจกรรมที่ 4 ในสัปดาหที่ 5 การทบทวน
ความรู  ใชเวลา 40 นาที โดยการสอบถามในเร่ือง 

พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจสอบและประเมินการลง

บันทึกในคูมือฯ  ปญหาที่พบจากการปฏิบัติพรอม

ใหคาํแนะนาํเพิม่เตมิ (หญงิตัง้ครรภมาตรวจตามนดั) 

ไดรับการดูแลปกติ

 สัปดาหที่ 9 ใชเวลา 30 นาที กลุมตัวอยาง

ตอบแบบสอบถามหลังการทดลองส้ินสุดการเก็บ

ขอมูล ผูวิจัยกลาวขอบคุณกลุมตัวอยาง ไดรับการ

ดูแลปกติ / ตรวจคัดกรองเบาหวานท่ีแผนกปฏิบัติ

การชันสูตร

 กลุมควบคุม

 กลุมควบคุม จํานวน 15 คนเขากลุมคร้ังละ 

4-6 คน เปนกลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติ โดยนัด

หมายเขารวมการวิจยั เกบ็ขอมลู และนัดตรวจครรภ

ตามปกติในวันพฤหัสบดีจนกวาจะส้ินสุดการวิจัย 

เพ่ือปองกันการปนเปอนของขอมูล การดูแลตาม

ปกติที่ไดรับ คือ ตรวจปสสาวะ ชั่งนํ้าหนัก ตรวจ

ครรภ  เนื้อหาความรูของการดูแลตามปกติของโรง

พยาบาล ไดแก การใหความรูเรื่องโรคเบาหวานใน

ระยะต้ังครรภ การปฏิบตัตินขณะต้ังครรภ  เรือ่งการ

รับประทานอาหาร การพักผอน การออกกําลังกาย 

การรกัษาความสะอาดรางกายและการแตงกาย  การ

สังเกตอาการผิดปกติตางๆ และการมาตรวจครรภ
ตามนัด หลังจากนั้นใหคําแนะนําตามปญหาท่ีพบ

ในแตละคร้ังและใหสังเกตอาการผิดปกติตางๆ

 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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กลุมตวัอยางท่ีมาในวันนดัไดรบัการดูแลปกติ/ตรวจ

คัดกรองเบาหวานที่แผนกปฏิบัติการชันสูตร

การวิเคราะหขอมูล 
 โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก  จํานวน รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ

ภายในกลุม ดวยสถิติ Paired T-Test  ระหวางกลุม

ดวยสถิติIndependent T-Test  และเปรียบเทียบคา

ระดับนํ้าตาลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

โดยใชสถิติ Fisher Exact Test

ผลการวิจัย
 ขอมูลทั่วไป

 กลุมทดลอง  สวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-

34 ป รอยละ 66.7 เฉล่ีย 28.13 ป (S.D. = 6.823) จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือปวช. รอย

ละ 80 ไมไดประกอบอาชีพหรือเปนแมบาน รอยละ 

46.7 รายไดครอบครวัอยูในชวง 10,001-15,000 บาท

ตอเดือน รอยละ 33.3  เฉล่ีย 16,533.33 บาท (S.D. 

= 5,680.375)  ทุกคนมีสถานภาพสมรสคู มีคาดัชนี

มวลกายกอนตั้งครรภปกติ รอยละ 66.7 ฝากครรภ
ครั้งแรกเม่ืออายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห รอยละ 67 

อายุครรภเมื่อเขารวมวิจัย สวนใหญอายุครรภ 20 

สัปดาห รอยละ 67 เฉล่ีย 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 20-

34 ป คิดเปนรอย 60.3 เฉล่ีย 22.6 ป (S.D. = 5.926) 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือปวช. 

รอยละ 53.33 ไมไดประกอบอาชีพหรือเปนแมบาน 

รอยละ 60  รายไดครอบครัวอยูในชวง 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 ปจจยัเสีย่งตอโรคเบา

หวาน สวนใหญคอื ตรวจพบนํา้ตาลในปสสาวะรอย

ละ 47.6  รองลงมาคอืมคีรอบครวัหรือ ญาตสิายตรง

เปนโรคเบาหวาน รอยละ 23.8 

 เมื่อทดสอบความแตกตางของขอมูลทั่วไป

ของกลุมตัวอยาง พบวา ขอมูลดานอายุและรายได

แตกตางกัน โดยกลุมทดลองมีอายุเฉล่ียมากกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05) และ

รายไดครอบครัวตอเดือน กลุมทดลองสูงกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05)

 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม

สุขภาพ ภายหลังการทดลองระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม  

 ผลการศึกษาพบวาภายหลังการทดลอง 

กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยคะแนน
พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย

และการทาํงาน การพกัผอน การจดัการความเครยีด

และพฤตกิรรมโดยรวม  แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติ (p < 0.001) โดยกลุมทดลองมีคาเฉล่ีย

คะแนนสูงกวากลุมควบคุมทุกดาน (ดังตารงที่ 1)
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ตารางท่ี 1 เปรยีบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพภายหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

แยกตามพฤติกรรมรายดาน

*** p <0.001

พฤติกรรมสุขภาพ กลุมทดลอง กลุมควบคุม t p-value

x̄ S.D. x̄ S.D.

1. การรับประทานอาหาร 32.20 2.18 26.20 2.70 14.560 .000 ***

2. การออกกําลงักายและการทํางาน 32.87 1.68 20.53 3.22 13.124 .000 ***

3. การพักผอน 17.73 1.22 12.73 1.83 8.795 .000 ***

4. การจัดการความเครียด 18.67 1.59 12.47 1.36 11.497 .000 ***

5. พฤติกรรมโดยรวม 108.47 5.89 71.93 6.60 16.016 .000 ***

 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม

สขุภาพกอนและหลังการทดลองภายในกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม 

 ผลการวิจัย พบวา

 กลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง กลุม

ทดลอง มคีาเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการรบัประทาน

อาหาร  การออกกําลังกายและการทํางาน การพัก

ผอน การจดัการความเครยีด และพฤติกรรมโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) 

โดยคาเฉลีย่คะแนนหลงัการทดลองสงูกวากอนการ

ทดลองทุกดาน

 กลุมควบคมุ กอนและหลงัการทดลอง กลุม

ควบคมุมคีาเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมการรบัประทาน

อาหารและพฤติกรรมโดยรวม แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยคาเฉล่ียคะแนน

หลังการทดลองต่ํากวากอนการทดลอง และคาเฉล่ีย

คะแนนพฤตกิรรมการออกกาํลงักายและการทาํงาน 

การพักผอน และการจัดการความเครียด ไมแตกตาง
กัน  (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังการทดลอง ภายในกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมแยกตามพฤติกรรมรายดาน

พฤติกรรมสุขภาพ กอนทดลอง หลังทดลอง t p-value

x̄ S.D. x̄ S.D.

กลุมทดลอง

1. การรับประทานอาหาร 27.93 1.71 39.20 2.18 15.643 .000***

2. การออกกําลงักายและการทํางาน 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***

กลุมควบคุม

1. การรับประทานอาหาร 27.80 3.03 26.20 2.70 -2.703 .017*

2. การออกกําลงักายและการทํางาน 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*

* p <0.05     *** p <0.001

 เปรียบเทียบระดับนํ้าตาลในเลือดกอน

และหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม

 หลงัการทดลอง กลุมทดลอง มรีะดบันํา้ตาล

ในเลือดจากการตรวจ 50 gm GCT ปกติ  (<140 mg/
dl) ทัง้หมด สวนกลุมควบคมุมรีะดบันํา้ตาลในเลอืด

ปกติจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.7 และมีระดับ

นํา้ตาลในเลือดผดิปกต ิ(≥140 mg/dl) จาํนวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 73.3  เมื่อทดสอบโดยใชสถิติ Fisher 
Exact Test พบวามคีวามแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั

ทางสถิติ  (p < 0.001)  (ดังตารางที่ 3)
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย อภิปรายไดดังนี้

 พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่มี

ปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน

 1. พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่

มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม  จากผลการวิจัย พบวา  หลังการ

ทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรม

สุขภาพสูงกวากลุ มควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.001 (ตารางท่ี 1) อธิบายไดวาการ

ที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือ

หลีกเลี่ยงการเปนโรค บุคคลนั้นจะตองมีความรูใน

เรือ่งโรค โดยมกีารรบัรูวาตนเองมโีอกาสเสีย่งตอการ

เปนโรค มีการรับรูความรุนแรงของโรคที่จะเกิดตอ

ตนเองเมื่อเปนโรค และมีการรับรูประโยชนที่จะได

รับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันการเปนโรค (Becker 
& Maiman 1975 cited in Becker et al, 1977) ดังนั้น

ในกลุมทดลองที่จัดใหไดรับโปรแกรมการใหความ

รูอยางมีแบบแผน จะทําใหหญิงตั้งครรภมีความรู 
ความเช่ือดานสุขภาพ เรื่องโรคเบาหวานท่ีถูกตอง

มากขึน้ ทาํใหหญงิตัง้ครรภมคีวามสนใจทีจ่ะปฏบิตัิ
ตนเพื่อไมใหเปนโรคมากขึ้น นอกจากนี้คูมือฯ ที่ใช

ประกอบในการวิจัย จัดทําขึ้นใหมีลักษณะเฉพาะ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับนํ้าตาลในเลือดหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม

ระดับนํ้าตาลในเลือด

กลุมตัวอยาง
p-value

กลุมทดลอง กลุมควบคุม

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ปกติ(<140 mg/dl) 15 100 4 26.7

ผิดปกติ ( ≥140 mg/dl) 0 0.0 11 73.3 17.368F .000 ***

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

แตละบคุคล จงึมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสขุภาพ

จากพฤติกรรมที่เส่ียงตอการเกิดโรคเปนพฤติกรรม

ที่ถูกตอง เหมาะสมมากกวากลุมควบคุมท่ีไดรับ

การดูแลตามปกติ  สวนกลุมควบคุมไดรับการดูแล

ตามปกติ ทําใหมีความเช่ือดานสุขภาพเหมือนเดิม 

จึงไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

สอดคลองกับการศึกษาของสุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย  

(2538)  ที่ศึกษาผลของการสอนอยางมีแบบแผน

ตอความรูเรือ่งโรคเบาหวานและพฤตกิรรมการดูแล

ตนเองในหญิงตั้งครรภที่เปนเบาหวาน พบวากลุม

ทดลองท่ีไดรับการสอนอยางมีแบบแผน มีคะแนน

พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากลุมควบคุมที่ได

รับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.001
 2. พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภที่

มีปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวานภายในกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม  จากผลการวิจัย พบวา หลังการ

ทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรม

สุขภาพเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 ทุกดานและพฤติกรรมโดยรวม   ในขณะที่

กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ

ดานการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมโดยรวม
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวน



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

90

พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายและการ

ทํางาน การพักผอน และการจัดการความเครียดไม

แตกตางกัน (ตารางท่ี 2) อธิบายไดวา กลุมทดลอง

ทีไ่ดรบัโปรแกรมการใหความรูอยางมีแบบแผนตาม

ความเชือ่ดานสขุภาพ จะมคีวามรูเรือ่งโรคเบาหวาน

เพิ่มขึ้น ทําใหมีความเชื่อดานสุขภาพที่ถูกตอง จึงมี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและ

ดีขึ้นกวากอนการทดลอง ในขณะที่กลุมควบคุม

มีพฤติกรรมสุขภาพเหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลง

สอดคลองกับการศึกษาของสุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย 

(2538) ที่ศึกษาผลของการสอนอยางมีแบบแผนตอ

ความรูเรื่องโรคเบาหวานและพฤติกรรมการดูแล

ตนเองในหญิงตั้งครรภที่เปนเบาหวาน พบวา กลุม

ควบคุม มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตก

ตางจากกอนทดลอง

 ระดับน้ําตาลในเลือดระหวางกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม

 จากผลการวิจัย พบวา หลังการทดลองกลุม

ทดลองมีคาระดับนํ้าตาลในเลือดที่ตรวจคัดกรอง

ดวย 50 g GCT ปกติทุกคน สวนกลุมควบคุมมีคา

ระดับนํ้าตาลในเลือดปกติเพียง  4 คน ซึ่งแตกตาง
กนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 (ตารางที่ 

3) อธิบายไดวา การท่ีคาระดับนํา้ตาลในกลุมทดลอง

ปกติทั้งหมด ในขณะท่ีกลุมควบคุมมีความผิดปกติ

ถึง 11 คน ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากโปรแกรมการให
ความรูอยางมีแบบแผนตามความเชื่อดานสุขภาพ 

ในรูปแบบผสมผสานการใหความรู จนทําใหหญิง

ตั้งครรภมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองมากข้ึน และ

ดีกวากลุมควบคุม 

ขอเสนอแนะ
 ดานการปฏิบัติการพยาบาล 

 ควรมีการนําโปรแกรมการใหความรูมาปรับ

ใชในการดูแลหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงตอโรคเบา

หวาน เพ่ือใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ซึ่งอาจ

มีผลตอระดับนํ้าตาลในเลือด เมื่ออายุครรภมากข้ึน 

ลดความเส่ียงตอการเปนเบาหวานในระยะต้ังครรภ 

 ดานการวิจัย

 1. การศึกษาควรเปนชนิดสุมแบบมีกลุม

เปรียบเทียบ (Randomized Controlled Trial,  RCT) 

จะทําใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน

 2. ควรมีการศึกษาอยางตอเนื่องถึงผลลัพธ

ทั้งดานมารดาและทารก  โดยเพิ่มกลุมตัวอยางให

มากข้ึน เชน เกบ็ขอมลูของโรงพยาบาลตลอดป เพือ่

ใหเห็นผลลัพธที่ทดสอบทางสถิติไดชัดเจน
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