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บทคัดย่ อ
ในสถานการณ์ปัจจุ บนั สตรี ต้ งั ครรภ์ทวั่ โลกมีน้ าํ หนักตัวเพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์เกิ นเกณฑ์และมี แนวโน้มของ
อุบตั ิการณ์เพิ่มขึ้น หากไม่มีการควบคุมนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี เหมาะสม อาจก่อให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อน
ต่อสตรี ต้ งั ครรภ์และทารกทั้งในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลัง คลอดได้ การใช้แ นวคิ ดการกํากับตนเอง
(Self- regulation) ในการควบคุ มนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์เป็ นกระบวนการที่ เน้นให้สตรี ต้ งั ครรภ์เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม
สุ ขภาพตนเอง โดยสตรี ต้ งั ครรภ์ตอ้ งเป็ นผูส้ ังเกตพฤติกรรมตนเอง กําหนดพฤติกรรมเป้ าหมาย วางแผนการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมร่ วมกับ ที มสุ ขภาพ เตื อนตนเองเพื่อวิเคราะห์ ปัจ จัยที่ มีผลต่อพฤติ ก รรม และเสริ ม แรงทางบวกเมื่ อ สามารถ
ควบคุมนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์สาํ เร็ จ จะเห็นได้วา่ การปรับพฤติกรรมตามแนวคิดดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ยง่ั ยืน
ต่อไปได้
คําสําคัญ: การกํากับตนเอง, การควบคุมนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์
Abstract
Currently, pregnant women all over the world gain weight during pregnancy. This incident tends to become
aggravated when gestational weight gain is not controlled at proper level and may cause complications to the pregnant
women and infants upon pregnancy and during and after delivery. Implementation of a self-regulation concept with
gestational weight gain is a process emphasizing on pregnant women to adjust their health-related behaviors. With this
principle, the pregnant woman will observe their behaviors, determine target behaviors, plan about behavioral adjustment
with health-support team, warn themselves to analyze factors affecting behaviors and empower themselves when being
able to control gestational weight gain successfully. It is obvious that behavioral adjustment according to such concept
results in sustainable behaviors.
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นํ้าหนั ก ตัว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นขณะตั้ง ครรภ์ (Gestational
weight gain) เป็ นปริ ม าณนํ้าหนัก ตัว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตั้ง แต่
ตั้ง ครรภ์จ นถึ ง วัน คลอด (1) โดยองค์ก ารอนามัย โลกได้
กํา หนดเกณฑ์น้ ําหนักที่ เพิ่ มขึ้ นขณะตั้งครรภ์ต ามเกณฑ์
ดั ช นี ม วลกายเพื่ อ ป้ องกั น การเกิ ด นํ้ าหนั ก เพิ่ ม ขึ้ นไม่
เหมาะสม(2) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบนั พบว่า สตรี ต้ งั ครรภ์
ทัว่ โลกมีน้ าํ หนักตัวเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์เกิ นเกณฑ์และมี
แนวโน้มอุบตั ิการณ์สูงขึ้น จากการศึ กษาในสตรี ต้ งั ครรภ์
ประเทศสหรั ฐอเมริ ก าพบสตรี มี น้ าํ หนักตัว เพิ่มขึ้ นขณะ
ตั้งครรภ์เกินเกณฑ์ ร้อยละ 34.4 (3)และร้อยละ 47.2(4) ส่ วน
การศึ กษาในประเทศจี นพบความชุกของการเกิ ดนํ้าหนัก
เพิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้ง ครรภ์เ กิ น เกณฑ์ร้ อ ยละ 43.2 สํา หรั บ
ประเทศไทยพบสตรี ต้ งั ครรภ์ร้อยละ 30.3 มี น้ าํ หนักตัว
เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์เกินเกณฑ์ ซึ่ งผลจากการมีน้ าํ หนักตัว
เพิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้ง ครรภ์เ กิ น เกณฑ์เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สตรี
ตั้ง ครรภ์และทารกทั้ง ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลัง
คลอดได้
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นต่อสตรี ต้ งั ครรภ์ ได้แก่ มีภาวะ
ความดันโลหิ ตสู งขณะตั้งครรภ์ ภาวะถุงนํ้าครํ่าแตกก่อน
กําหนด (5) การผ่าตัดคลอด(6) คลอดก่อนกําหนด มีน้ าํ หนัก
คงค้างหลังคลอดในปริ มาณมากเป็ นการเพิ่มความเสี่ ยงต่อ
ภาวะอ้วนในระยะยาว และมีโอกาสมีน้ าํ หนักตัวก่อนการ
ตั้งครรภ์ครั้งต่อไปเพิ่มขึ้น(7) สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ทารกนั้นพบว่า นํ้าหนักของสตรี ที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์มี
ความสัมพันธ์กบั การเจริ ญเติบโตของทารกในครรภ์(8) โดย
สตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีน้ ําหนักเพิ่ มขึ้ นน้อ ยกว่า เกณฑ์มี โอกาส
คลอดก่ อนกําหนดและให้ก ํา เนิ ด ทารกนํ้าหนักน้อ ยกว่า
2,500 กรัมได้มากกว่าสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีน้ าํ หนักเพิ่มขึ้นตาม
เกณฑ์ (3) และนํ้าหนักตัวที่ ไม่เหมาะสมของสตรี ต้ งั ครรภ์
ส่งผลให้ทารกมีความพิการแต่กาํ เนิ ดและเสี ยชีวิตในครรภ์
ได้ (9) จะเห็นได้วา่ การมีน้ าํ หนักตัวเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์ขณะ
ตั้งครรภ์เป็ นสาเหตุของปั ญหาสุขภาพในระยะยาวของสตรี
ตั้งครรภ์และทารก รวมถึงอัตราการตายของทารกที่เพิ่มขึ้น
ด้วย

นํ้ า ห นั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข ณ ะ ตั้ ง ค ร ร ภ์ เ ป็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงด้านร่ างกายอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลจากการขยาย
ขนาดและเพิ่มจํานวนของเซลล์เนื้ อเยื่อของสตรี ต้ งั ครรภ์
ได้แก่ เต้านมมดลูก ปริ มาตรของเลือด นํ้านอกเซลล์ และ
ไขมันที่ สะสมตามส่ วนต่าง ๆ และผลิ ตผลที่ เกิ ดจากการ
ตั้งครรภ์ (Product of conception) ได้แก่ ทารก รก และ
นํ้าครํ่า โดยสถาบันการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริ กา (IOM) ได้
ระบุ ปัจ จัย ที่ มี ผลต่อ การเพิ่มขึ้ นของนํ้า หนักตัวของสตรี
ตั้งครรภ์ ได้แก่ ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยทางชีวภาพ ซึ่ งส่ งผล
ต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของบุ ค คล โดยปั จ จัย ทางสั ง คม
ประกอบด้ว ย สั ญ ชาติ ระดับ การศึ ก ษา สภาวะสั ง คม
และเศรษฐานะ การสู บบุหรี่ การดื่มสุ รา กิ จกรรมทางกาย
พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหาร (10,11,12)ส่ ว นปั จ จัย ทาง
ชี วภาพประกอบด้วย อายุ ดัชนี มวลกายก่อนการตั้งครรภ์
จํานวนครั้งของการคลอด(13,14) จากปั จจัยข้างต้น ปั จจัยด้าน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกายเป็ น
ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการลดนํ้าหนักในสตรี ต้ งั ครรภ์(15) แต่
สตรี ต้ งั ครรภ์ไม่สามารถทํากิจกรรมทางกายในระดับหนัก
ได้ตลอดการตั้งครรภ์ ดังนั้นการควบคุ มนํ้าหนักในสตรี
ตั้งครรภ์จึงควรเน้นให้ควบคุมพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารเป็ นหลัก
พฤติ ก รรมของบุ ค คลเกิ ด จากการเรี ยนรู ้ จ าก
ประสบการณ์ตรงของตนเอง และสังเกตพฤติกรรมของคน
อื่น โดยการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัว สังเกตสิ่ ง
ที่ ต ้อ งการเรี ยนรู ้ เกิ ด การจดจํา และสามารถประเมิ น
พฤติกรรมต่างๆ ได้ (16) การกํากับตนเอง (Self Regulation)
เป็ นกระบวนการของพฤติ ก รรมการควบคุ ม ความคิ ด
ความรู ้สึก และการกระทําของตนเองด้วยความตั้งใจ โดย
เริ่ มจากการสังเกตตนเอง การตัดสิ นตนเอง และการแสดง
ปฏิ กิริยาต่อตนเอง การกํากับตนเองจึ งเป็ นกระบวนการ
เรี ยนรู ้ พ ฤติ ก รรมที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะทํ า ให้
พฤติกรรมภายในเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไปเพื่อควบคุม
พฤติกรรมภายนอก(17) การควบคุมนํ้าหนักที่ เพิ่มขึ้นขณะ
ตั้งครรภ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดส่ วนหนึ่ งเกิ ดจาก
พฤติ กรรมการรั บประทานอาหารของสตรี ต้ งั ครรภ์เป็ น
หลัก ซึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ(15) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ ผ่า นมาพบว่า มี ก ารนํา ทฤษฎี ก าร
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กํากับตนเองมาใช้ในการศึกษาปั จจัยและรู ปแบบของการ
ทดลองที่ มีผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม ซึ่ งการนํา
แนวคิดการกํากับตนเองมาใช้น้ ันจะให้ผลดีในกลุ่มผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อรัง (18) และผูท้ ี่มีภาวะอ้วนที่ตอ้ งการควบคุมนํ้าหนัก
(19)
ดัง นั้น ในกลุ่ ม ของสตรี ต้ ัง ครรภ์ที่ ต ้อ งควบคุ ม การ
เพิ่ม ขึ้ น ของนํ้าหนัก ตลอดการตั้งครรภ์จึ งควรได้รับ การ
ดูแลภายใต้แนวคิดการกํากับตนเองเพื่อให้สตรี ต้ งั ครรภ์มี
นํ้าหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
เนื่ องจากปั จจุบนั ยังไม่มีการศึ กษาแนวปฏิ บตั ิการ
ควบคุมนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์อย่างชัดเจน รวมถึง
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดฝากครรภ์) ไม่ได้ระบุ
เกณฑ์ของการเพิ่มนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส
ตามดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์ บุคลากรทางการแพทย์เป็ น
ผูต้ ิ ด ตามและคอยให้ค าํ แนะนํา เมื่ อ สตรี ต้ งั ครรภ์ม าฝาก
ครรภ์เ ท่ า นั้น ซึ่ งยัง ไม่ เ พี ยงพอต่อ การควบคุ ม นํ้าหนัก ที่
เพิ่มขึ้ นขณะตั้งครรภ์ได้ ดังนั้น ในการศึ กษาแนวคิ ดการ
กํ า กั บ ตนเองที่ มี ผ ลต่ อ การควบคุ ม นํ้ าหนั ก โดยการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารและการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาแนว
ปฏิ บัติ ก ารดู แ ลควบคุ ม นํ้าหนัก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้ง ครรภ์
ต่อไป
ความหมายและเกณฑ์ ของนํา้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะตั้งครรภ์
นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ หมายถึง ปริ มาณ
นํ้าหนักตัวที่ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงระยะคลอด
(IOM, 2009) หรื อปริ ม าณนํ้า หนักตัวทั้งหมดของสตรี
ตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้นจากก่อนตั้งครรภ์จนถึงก่อนคลอด 20 จาก
การสํารวจของข้อมูล National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES) ของประชากรใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. 2013-2014 พบความชุก
ของอุบตั ิการณ์ของภาวะอ้วนในหญิงเจริ ญพันธุ์ 40.4% 21
โดยพบภาวะอ้วนระดับ 3 และพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น
จากฐานข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ถึงปี ค.ศ.2014 สําหรับ
การศึ กษาในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2005 และ 201322
พบว่ามีสตรี ภาวะนํ้าหนักเกินเกณฑ์ 1.82 เท่า เมื่อเทียบกับ
ปี ค.ศ. 2005 และพบว่าภาวะอ้วนมีแนวโน้มสู งขึ้น 3.20
เท่า จากข้อมูลเดิมที่พบ 2.47 เท่า ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีความ
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สอดคล้องกัน แสดงให้เห็ นว่าภาวะอ้วนมีแนวโน้มสู งขึ้น
ในไทยด้วยเช่นกัน
หลายหน่วยงานได้กาํ หนดเกณฑ์น้ าํ หนักที่เพิ่มขึ้น
ขณะตั้งครรภ์ของสตรี ต้ งั ครรภ์แต่ละไตรมาส โดยกําหนด
การเพิ่มของนํ้าหนักตามดัชนี มวลกายของสตรี ก่อนการ
ตั้งครรภ์ ซึ่ งนํ้าหนักตัวที่ แนะนําให้เพิ่มขึ้ นขณะตั้งครรภ์
อ้างอิ ง จากดัชนี มวลกายก่ อนการตั้งครรภ์ต ามเกณฑ์ ซึ่ ง
ปั จจุบนั ในระดับนานาชาติและประเทศไทยได้มีการศึกษา
การเพิ่มนํ้าหนักของสตรี ต้ งั ครรภ์ให้มีความสอดคล้องกับ
ประชากรแต่ล ะประเทศ ดังนั้น ค่านํ้าหนักที่ ค วรเพิ่มขึ้ น
ขณะตั้งครรภ์ตามดัชนี ก่อนตั้งครรภ์จึงมีความแตกต่างกัน
ดังนี้

ตาราง 1 นํ้าหนักที่ควรเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ตามดัชนี มวล
กายก่อนตั้งครรภ์ตามสถาบันการแพทย์อเมริ กนั (11)
นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
นํ้าหนักตัวที่
รายสัปดาห์
ดัชนี มวลกาย ก่อนการ เพิ่มขึ้นทั้งหมด
ในไตรมาสที่ 2 และ
ตั้งครรภ์
ระหว่างตั้งครรภ์
3 ค่าเฉลี่ย
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม/สัปดาห์)
ดัชนี มวลกายน้อยกว่า
12.5–18
0.51 (0.44–0.58)
2
เกณฑ์ (<18.5 kg/m )
ดั ช นี ม ว ล ก า ย ป ก ติ
11.5–16
0.42 (0.35–0.50)
2
(18.5–24.9 kg/m )
ดั ช นี ม ว ล ก า ย เ กิ น
7–11.5
0.28 (0.23–0.33)
เก ณฑ์ (25 . 0–2 9 . 9
kg/m2)
ภาวะ อ้ ว น (≥3 0 . 0
5–9
0.22 (0.17–0.27)
2
kg/m )

หมายเหตุ คํานวณได้จากการประมาณการนํ้าหนัก
ตัวที่เพิ่มในไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 0.5 – 2 กิโลกรัม(23)
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็ นเกณฑ์ของนํ้าหนักที่
เพิ่ ม ขึ้ นขณะตั้ง ครรภ์ ข องสถาบั น การแพทย์ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กา(11) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากสตรี ต้ งั ครรภ์ชาว
สหรัฐอเมริ กาในแต่ละภูมิภาค เนื่ องจากรู ปร่ างของสตรี วยั
เจริ ญพันธุ์ในแถบเอเชี ยและยุโรปมีความแตกต่างกัน จึ ง
ควรมีเกณฑ์การเพิ่มนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์ที่แตกต่างกัน ใน
ประเทศไทยมี ก ารศึ ก ษาการเพิ่ ม ขึ้ นของนํ้าหนั ก ขณะ
ตั้งครรภ์โดยศึกษาในกลุ่มสตรี ต้ งั ครรภ์ จํานวน 1,657 คน
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ได้เกณฑ์น้ าํ หนักที่ควรเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ตามดัชนี มวล
กายก่อนตั้งครรภ์ในสตรี ต้ งั ครรภ์ในประเทศไทย ดังนี้
ตาราง 2 นํ้าหนักที่ควรเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ตามดัชนี มวล
กายก่อนตั้งครรภ์ในสตรี ต้ งั ครรภ์ประเทศไทย(24)
ดัชนีมวลกาย ก่อนตั้งครรภ์

นํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
ขณะตั้งครรภ์ (กิโลกรัม)

ดั ช นี มวลกายน้ อ ยกว่ า เกณฑ์
(<18.5 kg/m2)
ดัช นี ม วลกายปกติ (18.5–24.9
kg/m2)
ดัช นี มวลกายเกิ นเกณฑ์ (25.0–
29.9 kg/m2)
ภาวะอ้วน (≥ 30.0 kg/m2)

13.73±5.43
13.52±5.63
11.35±5.65
8.81±7.41

แต่อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั มีการใช้เกณฑ์การเพิ่ม
ของนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์
ประเทศสหรัฐอเมริ กา(11) อย่างแพร่ หลาย ทุกภูมิภาคทั่ว
โลก ซึ่ ง มี ก ารศึ ก ษาผลลัพ ธ์ จ ากการเปลี่ ย นแปลงเกณฑ์
นํ้า หนัก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้ง ครรภ์พ บว่า มี ผ ลการศึ ก ษาไม่
แตกต่ า งกัน เช่ น นํ้า หนัก ทารก สุ ข ภาพสตรี ต้ งั ครรภ์(23)
ดัง นั้น การเลื อ กใช้เ กณฑ์เ พื่ อ ประเมิ น นํ้า หนัก ของสตรี
ตั้งครรภ์ข้ ึนอยูก่ บั ผูว้ ิจยั หรื อผูศ้ ึ กษา ทั้งนี้ สิ่งที่ สําคัญที่ สุด
ในการประเมิ น นํ้าหนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นขณะตั้ง ครรภ์คื อ การ
คํา นวณดัช นี ม วลกายของก่ อ นตั้ง ครรภ์แ ละการติ ด ตาม
นํ้าหนักที่เพิม่ ขึ้นในแต่ละไตรมาส
ผลกระทบของนํา้ หนักเพิม่ ขึน้ เกินเกณฑ์ ขณะตั้งครรภ์
สตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีดชั นีมวลกายเกินเกณฑ์ เป็ นกลุ่มที่
สามารถมีการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักตัวขณะตั้งครรภ์มากกว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนดได้มากถึงร้อยละ 64.1(4) ซึ่ งการเพิ่มขึ้นของ
นํ้าหนักขณะตั้งครรภ์ที่มากเกินไป จะส่งผลกระทบต่อสตรี
ตั้งครรภ์และทารก ดังนี้
1. ผลกระทบต่ อสตรีต้งั ครรภ์
1.1 ระยะตั้งครรภ์
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในกลุ่ม
สตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีดชั นีมวลกายระหว่าง 25.0-29.9 กิโลกรัม/
ตารางเมตร จะพบได้ร้อยละ 2.7 (OR 2.4, 95%Cl 2.02.09)(25)

ภาวะความดัน โลหิ ต สู ง ขณะตั้ง ครรภ์ เมื่ อ สตรี
ตั้ง ครรภ์ มี น้ ําหนัก เพิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้ง ครรภ์ 0.5 กิ โ ลกรั ม /
สัปดาห์ จะมีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดภาวะความดันโลหิ ตสู ง
ขณะตั้งครรภ์ (P<0.05)(5) และกลุ่มสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีดชั นี
มวลกายก่อนการตั้งครรภ์อยู่ระหว่าง 24.0-27.9 กิ โลกรัม
ต่อตารางเมตร ยังพบความเสี่ ยงต่อภาวะนี้ ได้เช่นกัน (OR
2.41, 95%Cl 1.89–3.07)(26)
ภาวะ Pre-eclampsia กลุ่มสตรี ต้ งั ครรภ์ที่ มีดัช นี
มวลกายระหว่าง 25.0-29.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะพบได้
ร้อยละ 9.1 (OR 2.0, 95%Cl 1.8-2.2)(25) หากสตรี ต้ งั ครรภ์
กลุ่ม นี้ มี น้ าํ หนักเพิ่ม ขึ้ น มากกว่า 16 กิ โลกรั ม จะมี ค วาม
เสี่ ยงต่อภาวะ Pre-eclampsia ได้มากถึง 2.0 เท่า (95%Cl
1.8-2.2) เมื่อเที ยบกับกลุ่มที่มีการเพิ่มของนํ้าหนักตัวขณะ
ตั้งครรภ์นอ้ ยกว่าเกณฑ์(27) และสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีการเพิ่มขึ้น
ของนํ้าหนักมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.59 กิโลกรัม/สัปดาห์ จะ
มีความเสี่ ยงต่อภาวะ Pre-eclampsia อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) (5)
ภาวะ Eclampsia กลุ่มสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีดัชนี มวล
กายระหว่าง 25.0-29.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะพบได้ร้อย
ละ 0.8 (OR 2.0, 95%Cl 1.4-2.9)(25)
1.2 ระยะคลอด
ภาวะถุงนํ้าครํ่าแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอด (preterm
premature rupture of membranes) โดยพบว่าสตรี ต้ งั ครรภ์
ที่มีการเพิ่มของนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์มากกว่าหรื อเท่ากับ
0.5 กิ โลกรัม/สัปดาห์ จะเกิ ดภาวะถุงนํ้าครํ่าแตกก่อนเจ็บ
ครรภ์ ค ลอดอย่ า งมี นั ย สํา คัญ ทางสถิ ติ (P<0.05)(5) และ
เกิ ดขึ้ นได้มากในสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีดัชนี มวลกายเกิ นก่ อน
การตั้งครรภ์ (ดัชนี มวลกาย 25-29 กิ โลกรัม/ตารางเมตร)
และมีภาวะอ้วน(28)
คลอดด้วยวิธีการผ่าตัดคลอด (caesarean section)
โดยพบว่าหากสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีดชั นี มวลกายเกิ นก่อนการ
ตั้งครรภ์และมี น้ ํา หนักเพิ่มขึ้ น ขณะตั้งครรภ์เกิ น เกณฑ์ที่
กํ า หนด จะส่ งผลให้ ท ารกโตกว่ า อายุ ค รรภ์ (large
gestational age) และทารกที่ มีน้ าํ หนักมากกว่าเกณฑ์แรก
คลอด (macrosomia) จึ งทํ า ให้ ส ตรี ตั้ งครรภ์ มี ค วาม
จําเป็ นต้องคลอดด้วยวิธีผ่าตัดคลอดมากถึงร้อยละ 65.6(26)
และกลุ่มสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีดัชนี มวลกายอยู่ระหว่าง 25.0-

Research and Development Health System Journal
29.9 กิ โลกรัม/ตารางเมตร และนํ้าหนักเพิ่มขณะตั้งครรภ์
มากกว่า 16 กิโลกรัม จะคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดคลอด 1.23
เท่า (95%Cl 1.17-1.30) ของกลุ่มที่มีการเพิ่มนํ้าหนักตลอด
การตั้งครรภ์ต่าํ กว่าเกณฑ์(27)
1.3 ระยะหลังคลอด
นํ้าหนักคงค้างหลังคลอดมาก สตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีการ
เพิ่มขึ้นของนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์มากเกินเกณฑ์จะส่งผลให้
หลังคลอดสตรี ต้ งั ครรภ์กลุ่มนี้ มีน้ าํ หนักคงค้างหลังคลอด
(OR, 1.58, 95% CI, 1.19 –2.09)(3) นอกจากนี้ยงั มีการศึกษา
ที่ พบว่านํ้าหนักขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ในระดับสู ง
กับนํ้าหนักคงค้างหลังคลอด (r=0.89) (29)
ภาวะอ้วน สตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนัก
ขณะตั้ง ครรภ์ ม ากกว่ า เกณฑ์ ที่ ก ํา หนด 0.1 กิ โ ลกรั ม /
สัปดาห์ จะทําให้ค่าดัชนี มวลกายของสตรี หลังคลอดเพิ่ม
สูงขึ้น (3.72, on average; 95% CI 3.12, 4.31) และส่งผลให้
เกิดภาวะนํ้าหนักเกิน (OR, 2.15, 95% CI 1.64-2.82] และ
ภาวะอ้วน (OR, 4.49 95% CI 3.42-5.89)(30)
2. ผลกระทบต่ อทารก
2.1 ระยะตั้งครรภ์
ทารกในครรภ์มีน้ ําหนักมากกว่าอายุครรภ์ (large
for gestational age) โดยพบว่านํ้าหนักของสตรี ที่เพิ่มขึ้น
ขณะตั้งครรภ์ มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักทารกมากกว่า
อายุครรภ์26 และพบว่าในกลุ่มสตรี ต้ งั ครรภ์ดชั นี มวลกาย
เกินก่อนการตั้งครรภ์ ที่ มีน้ าํ หนักเพิ่มมากกว่าเกณฑ์ต้ งั แต่
อายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ จะพบได้ทารกในครรภ์มี
นํ้าหนักมากกว่าอายุครรภ์ (31) ร้อยละ 12.3(32)
ทารกในครรภ์ มี น้ ํ าหนั ก มากกว่ า 4,000 กรั ม
(macrosomia) นํ้าหนักของทารกในครรภ์จะเพิ่มขึ้นตาม
การเพิ่ ม นํ้ าหนั ก ขณะตั้ง ครรภ์ ข องสตรี ตั้ง ครรภ์ พบ
อุบตั ิการณ์ของ ทารกในครรภ์มีน้ าํ หนักมากกว่า 4,000
กรัม ร้ อยละ 6.5 ในสตรี ที่มีการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักขณะ
ตั้งครรภ์มากกว่าเกณฑ์(33)
2.2 ระยะคลอด
จากการศึ ก ษาของซี เ ดอร์ เ กรน (27) พบว่ า สตรี
ตั้งครรภ์ที่มีดัชนี มวลกายเกิ นก่อนการตั้งครรภ์ (25-29.9
กิ โ ลกรั ม /ตารางเมตร) และมี น้ ําหนัก เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดการ
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ตั้ง ครรภ์ม กกว่า 16 กิ โ ลกรั ม จะมี ผ ลให้เ กิ ด ภาวะทารก
เครี ยด (fetal distress) 1.31เท่า (95% Cl 1.05-1.53) เมื่อ
เปรี ยบเที ย บกับ กลุ่ ม สตรี ตั้ง ครรภ์ ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ นของ
นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์
2.3 ระยะหลังคลอด
ทารกที่ เกิดจากสตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีน้ าํ หนักตัวเพิ่มขึ้น
ขณะตั้งครรภ์สูงกว่าเกณฑ์ จะมี ผลทําให้ท ารกเกิ ดภาวะ
อ้วนและเป็ นเบาหวานได้(3)
สรุ ปผลกระทบที่ เกิ ดจากการเพิ่มขึ้ นของนํ้าหนัก
มากกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด ซึ่ งมี ผลกระทบทั้งสตรี ต้ งั ครรภ์
และทารกในครรภ์ โดยสตรี ข ณะตั้ง ครรภ์มี โ อกาสเกิ ด
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ภาวะความดันโลหิ ตสู งขณะ
การเกิดภาวะ Pre-eclampsia และภาวะ Eclampsia ในระยะ
คลอดจะเกิดภาวะถุงนํ้าครํ่าแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอด และ
การคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดคลอด และระยะหลังคลอด สตรี
หลังคลอดจะมีน้ าํ หนักคงค้างหลังคลอดที่สูงและเกิดภาวะ
อ้วนได้ ส่ วนด้านของทารก ในระยะตั้งครรภ์ ทารกใน
ครรภ์จะมีน้ าํ หนักมากกว่าอายุครรภ์และทารกในครรภ์มี
นํ้าหนักมากกว่า 4,000 กรัม ในระยะคลอดจะมีผลให้ทารก
มีความเครี ยด และในระยะหลังคลอดทารกมี โอกาสเป็ น
โรคอ้วนและโรคเบาหวานได้
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเพิม่ ของนํา้ หนักสตรีต้งั ครรภ์
นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ของสตรี ต้ งั ครรภ์แต่
ละราย ย่อมมีความแตกต่างกันของแต่ละบุ คคล โดยเมื่ อ
พิจารณาจากหลายๆ ปั จจัย พบว่านอกเหนื อจากปั จจัยด้าน
สรี ร วิทยาของสตรี ต้ งั ครรภ์แล้ว ยังมี ปั จจัย ด้านจิ ตวิทยา
พฤติกรรม ครอบครั ว สังคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม
เป็ นปั จ จัยที่ มี ผลต่ อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของนํ้า หนัก ตัว ของสตรี
ตั้ง ครรภ์ และเมื่ อ มี ค วามเข้า ใจถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เพิ่มขึ้นของนํ้าหนัก จะส่ งผลให้เกิ ดการปรับแนวทางการ
ดูแลสตรี ต้ งั ครรภ์ที่ถูกต้องได้
จากการศึกษาของ ฮิลล์ และคณะ(34) และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
นํ้าหนักตัวของสตรี ต้ งั ครรภ์สามารถแบ่งได้ 3 ด้าน ดังนี้ 1)
ปั จจัยด้านบุคคล คือ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัว
อายุของสตรี ต้ งั ครรภ์ และดัชนี มวลกายก่อนการตั้งครรภ์
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2) ปั จจัยด้านจิตใจของสตรี ต้ งั ครรภ์ คือ การรับรู ้คุณค่าใน
ตั ว เอง ความเครี ยด และความวิ ต กกั ง วลการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) แรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลงตนเองเกี่ยวกับการเพิ่มนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์
และการตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) และ 3) ปั จจัย
ด้านพฤติกรรมของสตรี ต้ งั ครรภ์ คือ กิจกรรมทางกายและ
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ปั จจัยด้านบุคคล
1. ระดับการศึ กษา มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้ น
ของนํ้าหนักตัวขณะตั้งครรภ์ จากการศึ กษาความสัมพันธ์
ของปั จ จัย ทางสั ง คมและการเพิ่ ม ขึ้ น ของนํ้าหนัก ขณะ
ตั้งครรภ์ต่อนํ้าหนักทารกแรกเกิด ในประเทศอิหร่ าน พบว่า
ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งจํา นวน 1,914 ราย ระดับ การศึ ก ษามี
ความสั ม พัน ธ์ ท างบวกกั บ นํ้ าหนั ก ตั ว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นขณะ
ตั้งครรภ์ (p<.05)(35)
2. รายได้ของครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั นํ้าหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ในการศึกษาของบุญถือ พุ่ม
จันทร์ (36) เกี่ยวกับปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี มวลกาย
ของสตรี ต้ งั ครรภ์ ในจัง หวัด อุบ ลราชธานี กลุ่ มตัว อย่า ง
จํานวน 381 ราย พบว่าปั จจัยเอื้ อ คื อ รายได้ครอบครั วมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับดัชนี มวลกายของสตรี ต้ งั ครรภ์
(r=.099,p<.05)
3. อายุของสตรี ต้ งั ครรภ์ โดยอายุของสตรี ต้ งั ครรภ์
ที่ น้อยจะใช้พลังงานมากกว่าผูท้ ี่ มีอายุมาก สตรี ต้ งั ครรภ์
วัยรุ่ นจึงต้องการพลังงานมากกว่าผูใ้ หญ่ (IOM, 2009) อายุ
จึ ง มี ความสัม พัน ธ์ กับ นํ้าหนัก ตัว ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้งครรภ์
โดยสตรี ต้ งั ครรภ์วยั รุ่ นมีความเสี่ ยงที่ จะมีน้ าํ หนักเพิ่มขึ้ น
น้อยกว่าเกณฑ์(14)
4. ดัชนี มวลกายก่อนการตั้งครรภ์ สามารถทํานาย
นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ได้ จากการศึกษาของบุญสิ
ตา จันทร์ ดี และคณะ(37) ได้ศึกษาปั จจัยทํานายนํ้าหนักที่
เพิ่ม ขึ้ นของสตรี ขณะตั้ง ครรภ์ พบว่า ดัชนี ม วลกายก่ อ น
ตั้งครรภ์สามารถทํานายนํ้าหนักที่ เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์ได้
ร้ อยละ 12.4 และดัชนี มวลกายก่ อนตั้งครรภ์ร่วมกับการ
บริ โภคอาหารสามารถทํา นายนํ้ าหนั ก ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นขณะ
ตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 17.7

ปั จจัยด้านจิ ตใจ จากการศึ กษาของเฮอเรย์ คลอ
เฟลด ซัคโค คอสติแกน และดีพลิโทร(38) พบว่า ปั จจัยด้าน
จิตใจของสตรี ต้ งั ครรภ์ ที่ ประกอบด้วย การรับรู ้คุณค่าใน
ตั ว เอง ความเครี ยด และความวิ ต กกั ง วลการรั บ รู ้
ความสามารถของตนเอง แรงจู ง ใจในการเปลี่ ยนแปลง
ตนเองเกี่ ย วกับ การเพิ่ ม นํ้าหนัก ขณะตั้ง ครรภ์ แ ละการ
ตรวจสอบตนเอง มี ผลกระทบต่อการรับประทานอาหาร
ซึ่ งมี ผลต่อเนื่ องไปถึ ง การเพิ่มนํ้า หนักขณะตั้งครรภ์ของ
สตรี ต้ งั ครรภ์
ปั จจัยด้านพฤติ กรรม ตามแบบจําลองของ ฮิ ลล์
และคณะ(34) พบว่าการบริ หารนํ้าหนักโดยการออกกําลัง
กายและการควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร จะ
ทํา นายนํ้าหนัก ตัว ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของสตรี ตั้ง ครรภ์ ใ นระยะ
ตั้งครรภ์ได้
สรุ ปปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนัก
ตัวขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ 1) ปั จจัยด้านบุคคล 2) ปั จจัยด้าน
จิ ตใจของสตรี ต้ งั ครรภ์ และ 3) ปั จจัยด้านพฤติกรรมของ
สตรี ต้ ัง ครรภ์ โดยปั จ จัย ที่ ส ามารถทํา นายได้ดี ที่ สุ ด คื อ
พฤติกรรมของสตรี ต้ งั ครรภ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
แนวคิดการกํากับตนเอง (Self-regulation)
แนวคิดการกํากับตนเอง (Self-regulation) หมายถึง
การควบคุมพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมที่จะ
นําไปสู่เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ หรื อความพยายามของบุคล
คลเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพภายใน หรื อการตอบสนอง โดย
กระบวนการในการกํากับตนเองประกอบด้วย 3
กระบวนการ(18) ดังนี้
1. กระบวนการสัง เกตตนเอง (Self-observation)
เป็ นจุดเริ่ มต้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากหาก
บุคคลไม่สนใจว่าตนเองทําอะไรอยู่ก็จ ะไม่มีอิทธิ พลต่อ
การกระทําของตนเอง ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2
ประการ คือ
1.1 การตั้งเป้ าหมาย (Goal setting) คือ การกําหนด
เป้ า หมายหรื อ กํา หนดเกณฑ์ใ นการแสดงพฤติ ก รรมที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง
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1.2 การเตือนตนเอง (Self-monitoring) คือ การที่
บุ คคลสังเกตและบันทึ กพฤติ ก รรมเป้ าหมายด้วยตนเอง
เพื่อเป็ นข้อมูลพฤติกรรมของตนเองที่กระทํา
ดังนั้นในกระบวนการการสังเกตตนเองบุคคลควรรู ้
ว่าตนเองทําอะไรอยู่ เลือกเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าจะทําอะไร
และมีการบันทึ กข้อมูลอย่างชัดเจน สมํ่าเสมอ และถูกต้อง
เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับการปรับพฤติกรรมต่อไป
2. กระบวนการตัดสิ นใจ (Judgemant Process) เป็ น
กระบวนการที่ บุคคลนําข้อมูลจากการสังเกตมาตัดสิ นใจ
เพื่อนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยกระบวนการ
ตัดสิ นใจจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อบุคล ถ้าพฤติกรรมนั้นยังไม่มี
คุณค่าเพียงพอ ซึ่ งถ้าพฤติ กรรมนั้นมี คุณค่า การประเมิ น
ชื่ อเรื่ อง/ผู้แต่ ง/ปี
ชื่ อเรื่ อง การกํากับตนเองเกี่ยวกับ
พ ฤ ติ ก ร ร ม
การรั บ ประทานอาหารและการ
ทํากิ จกรรมทางกายในนัก ศึ ก ษา
เพศหญิงที่มีภาวะอ้วน
ผู้แต่ ง Uscanga et al.,2017
ชื่ อเรื่ อง การศึกษาความ สัมพันธ์
ระหว่างการควบคุมกํากับตนเอง
เ กี่ ย ว กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
รั บ ประทานอาหารกับ ดัช นี มวล
กายในกลุ่มเด็กวัยหัดเดิน
ผู้แต่ ง Miller et al.,2016
ชื่ อ เ รื่ อ ง ผ ล ข อ ง โ ป แ ก ร ม
web’sbased ต่อการรั บประ ทาน
อาหารเพื่อ สุ ขภาพและกิ จกรรม
ทางกายของสตรี ต้ งั ครรภ์
ผู้แต่ ง Kim et al.,2015

ชื่ อ เรื่ อ ง ผลของโปรแกรมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ประสบ
ความสําเร็ จในวัยผูใ้ หญ่ที่มีภาวะ
อ้ว น : การทบทวนอย่ า งเป็ น
ระบบ โดยใช้แ นวคิ ด การกํา กับ

กลุ่มตัวอย่ าง
นัก ศึ ก ษาที่ มี ดัช นี ม วล
กายปกติ แ ละมี ภ าวะ
อ้วน ในกลุ่ ม นัก ศึ ก ษา
พยาบาลประเทศ
เม็กซิโก
จํานวน 108 ราย
เด็กวัยหัดเดิน
จํานวน 133 ราย
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ตนเองก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมบุคคล
ทันที
3. การแสดงปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Self-reaction)
เป็ นการกํา กับพฤติ ก รรมของ ตนเองว่า จะต้องปฏิ บัติ
อย่างไร หลังจากได้รับผลของการกระทํานั้นแล้ว และจะ
แก้ไขพฤติกรรมของ ตนเองอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ที่ ต้ งั ไว้ การแสดงปฏิ กิริ ยาต่อ ตนเอง ประกอบด้ว ย การ
ประเมิน พฤติกรรม (Evaluative) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ของผูเ้ รี ยนในด้านความสําเร็ จของตนเอง และความเป็ นไป
ได้ ที่จะประสบความสําเร็ จ (Tangible) ซึ่งมีผลต่อการจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรม
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

รู ปแบบการวิจัย
ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ
ตัดขวาง
Cross-sectional
study

ผลการวิจัย
นัก ศึ ก ษาเพศหญิงที่ มีภ าวะอ้วนมีพฤติ ก รรมการ
ควบคุ ม กํา กั บ ตนเองเกี่ ย วกั บ การรั บ ประทาน
อาหารและการทํา กิ จกรรมทางกายน้อ ยกว่ากลุ่ ม
นักศึกษาที่มีดชั นีมวลกายปกติ

วิจยั เชิงบรรยาย
Descriptive
research

การควบคุ ม กํา กับ ตนเองเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการ
รั บประทานอาหารมีผลต่อนํ้า หนักของเด็กวัยหัด
เดิน สามารถนําไปใช้ในการป้ องกันการเกิดภาวะ
อ้วนในเด็กได้

สตรี ตั้ง ครรภ์ป ระเทศ การวิจยั เชิงทดลอง สตรี ต้ งั ครรภ์ที่มีความเชื่อว่าการมีน้ าํ หนักระหว่าง
สหรัฐ อเมริ กา
(RCT)
ตั้งครรภ์ที่เหมาะสมจะทําให้เกิ ดผลดี ต่อทารกจะ
เข้าร่ วมโปรแกรมการติดตามตนเองมากกว่าสตรี ที่
จํานวน 873 ราย
มีความเชื่ อน้อย แสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้านจิตใจมี
ผลต่ อ การควบคุ มนํ้า หนัก ระหว่า งตั้ง ครรภ์ที่ จ ะ
แสดงออกมาในรู ปแบบพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารได้
ศึ ก ษ า จ า ก ง า น วิ จั ย การทบทวนอย่ า ง ความสํา เร็ จในการเปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรมในวัย
จํานวน 35 เรื่ อง
เ ป็ น ร ะ บ บ ผูใ้ หญ่ ที่ มี ภ าวะอ้ว น เกี่ ย วกับ การรั บ ประทาน
systematic review อาหาร กิจกรรมทางกาย และการลดนํ้าหนัก พบว่า
ปั จจัยที่ ส่ งผลให้ค วบคุ มนํ้า หนัก ได้คือ การสร้ า ง
แรงจู ง ใจ การรั บ รู ้ ค วามสามรถของตนเอง
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ชื่ อเรื่ อง/ผู้แต่ ง/ปี

กลุ่มตัวอย่ าง

ตนเอง
ผู้แต่ ง Teixeira et al.,2015
ชื่ อ เรื่ อ ง ผลของโปรแกรมการ
กํากับตนเองต่อการลดนํ้าหนัก
ผู้ แ ต่ ง Wing, Tate, Gorin,
Raynor & Fava, 2006

บุ ค คลทั่ ว ไป จํา นวน
314
ค น รั ฐ
โรดไอแลนด์ สหรั ฐ
อเมริ กา

ชื่ อเรื่ อง โปรแกรมการกํา กั บ สตรี ที่ เ ป็ นเบาหวาน
ต น เ อ ง ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ขณะตั้งครรภ์
รั บประทานอาหารและการออก จํานวน 90 ราย
กําลังกายในสตรี ที่เป็ นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ์
ผู้แต่ ง Piyanun, 2011

รู ปแบบการวิจัย

ผลการวิจัย
การกํา กับ ตนเอง การควบคุ ม การรั บ ประทาน
อาหาร และการรับรู ้เกี่ยวกับภาพลักษณ์เชิงบวก
การวิจยั เชิงทดลอง RCT แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
(RCT)
1. กลุ่มควบคุม
2. กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม face to face
3. กลุ่มที่ได้รับข้อมูลผ่าน อินเตอร์เน็ต
ติดตามนํ้าหนัก6,18เดือนโดยทั้ง 2 โปรแกรม ใช้
ทฤษฎี self regulation กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ล ด นํ้ า ห นั ก ผ่ า น
อิน เตอร์ เน็ ตมีน้ าํ หนักลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรม face to face 92.7% เนื่ องจากกลุ่มที่
ได้รั บ โปรแกรมผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต สามารถ
เข้าถึงโปรแกรมได้ง่ายและสมํ่าเสมอมากกว่าอี ก
กลุ่ม
การวิจยั เชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมการกํากับตนเองต่อ
(RCT)
พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารและการออก
กํา ลัง กายสามารถควบคุ ม อาหาร ออกกํา ลังกาย
และระดับนํ้าตาลในเลือดได้มากกว่ากลุ่มควบคุม

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจยั ที่ศึกษา
เกี่ ย วกับ แนวคิ ด การกํา กับ ตนเองในการปรั บ พฤติ ก รรม
มีการศึกษาในทุกเพศ ทั้งกลุ่มวัยเด็กจนถึงวัยผูใ้ หญ่ รวมถึง
กลุ่ ม สตรี ต้ ัง ครรภ์ นอกจากนี้ ยัง พบงานวิ จัย อื่ น ๆ ที่ ใ ช้
แนวคิ ด ในการกํา กับ ตนเองเพื่ อ ควบคุ ม พฤติ ก รรมทาง
สุ ข ภาพต่ างๆ ในกลุ่ม ผูป้ ่ วยเรื้ อ รั ง ซึ่ ง เป็ นกลุ่ม ที่ มีภาวะ
เจ็ บ ป่ วยเป็ นระยะเวลานาน ต้อ งใช้ร ะยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยาวนานและต่อเนื่ อง เพื่อรักษา
ภาวะเจ็ บ ป่ วยให้ เ ป็ นปกติ แต่ ก ารศึ ก ษาในกลุ่ ม สตรี
ตั้งครรภ์พบงานวิจยั ที่มีการศึกษาผลของการใช้แนวคิดการ
กํากับตนเองต่อพฤติกรรมจะส่ งผลในด้านพฤติกรรมการ
รั บ ประทานอาการ การออกกํา ลัง กาย และการควบคุ ม
ระดับนํ้าตาลในเลือดในกลุ่มสตรี ต้ งั ครรภ์ที่เป็ นเบาหวาน
ร่ วมกับมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการออกกําลังกายกับการควบคุ ม
นํ้าหนัก ดังนั้นการใช้แนวคิดการกํากับตนเอง มีส่วนช่วย

ให้ ส ตรี ต้ ัง ครรภ์สามารถควบคุ ม นํ้าหนัก ขณะตั้ง ครรภ์
สํา เร็ จ และการปรั บ พฤติ ก รรมตามแนวคิ ด ดัง กล่ า วจะ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ยงั่ ยืน

สรุ ป

การมี น้ ํา หนัก เพิ่ ม ขึ้ น ขณะตั้งครรภ์เ กิ น เกณฑ์ถื อ
เป็ นปั ญหาสุขภาพที่สาํ คัญของสตรี ต้ งั ครรภ์ ซึ่ งมีแนวโน้ม
ของอุบตั ิ การณ์เพิ่มขึ้น ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของสตรี
ตั้งครรภ์และทารกทั้งในระยะยาวและระยะสั้น โดยปั จจัยที่
เป็ นสาเหตุสาํ คัญคือปั จจัยด้านพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร15 หากสตรี ต้ งั ครรภ์ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม
การรับประทานอาหารได้ อามีภาวะนํ้าหนักเกินหรื ออ้วน
ได้ หั ว ใจสํา คัญ ของการควบคุ ม นํ้าหนักที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะ
ตั้ งครรภ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ เ หมาะสมคื อ การควบคุ ม
พฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดการกํากับตนเอง (Self Regulation) โดยเป็ น
แนวคิดในระดับปฏิ บัติการที่ อธิ บายถึงกระบวนการของ
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พฤติกรรมการควบคุมความคิด ความรู ้สึก และการกระทํา
ของตนเองด้วยความตั้งใจ โดยเริ่ มจากการสังเกตตนเอง
การตัดสิ นตนเอง และการแสดงปฏิ กิริย าต่อตนเอง การ
กํา กับ ตนเองจึ ง เป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ พ ฤติ ก รรมที่ มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง17 โดยสตรี ต้ งั ครรภ์ตอ้ งเป็ นผูส้ ังเกต
พฤติกรรมตนเอง กําหนดพฤติกรรมเป้ าหมาย วางแผนการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่ วมกับทีมสุ ขภาพ เตือนตนเองเพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม และเสริ มแรงทางบวก
เมื่อสามารถควบคุมนํ้าหนักขณะตั้งครรภ์สาํ เร็ จ จะเห็นได้
ว่าการปรับพฤติกรรมตามแนวคิดดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิ ด
พฤติกรรมที่ยงั่ ยืน
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