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บทคัดย่อ

 การวิจัยก่ึงทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของแนวปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสตรีต้ังครรภ์ด้วย
โยคะต่อความไม่สุขสบายขณะต้ังครรภ์ โดยประยุกต์แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพสตรีต้ังครรภ์ร่วมกับแนวคิดโยคะ
สูตรของ ปตัญชลี กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีต้ังครรภ์ จำานวน 83 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำานวน 40 ราย และกลุ่มควบคุม
จำานวน 43 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน
ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินอาการไม่สุขสบายขณะตั้งครรภ์ (2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ คู่มือ
การใช้แนวปฏิบัติสำาหรับพยาบาล คู่มือและวิดีทัศน์การสร้างเสริมสุขภาพสตรีต้ังครรภ์ด้วยโยคะ สำาหรับสตรีต้ังครรภ์
ซ่ึงแนวปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพสตรีต้ังครรภ์ด้วยโยคะ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา เท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบอาการไม่สุขสบายระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติฟิชเชอร์ (Fisher’s exact test)
 ผลการวิจัย พบว่า สตรีต้ังครรภ์กลุ่มทดลองท่ีได้รับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะ มีคะแนนความไม่สุขสบาย
น้อยกว่าสตรีต้ังครรภ์กลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสร้างเสริมสุขภาพตามปกติ โดยสตรีต้ังครรภ์ปกติท่ีได้รับการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยโยคะ มีคะแนนความไม่สุขสบาย 3 อาการ น้อยกว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับการสร้างเสริมสุขภาพตามปกติ
(p < 0.05) ในขณะท่ีสตรีต้ังครรภ์เส่ียงสูงท่ีได้รับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะ มีคะแนนความไม่สุขสบาย 10 อาการ
น้อยกว่าสตรีต้ังครรภ์ท่ีได้รับการสร้างเสริมสุขภาพตามปกติอย่างเดียว (p < 0.05) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สตรี
ตั้งครรภ์ที่ได้การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับโยคะ มีอาการไม่สุขสบายขณะตั้งครรภ์น้อยกว่าสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับ
การสร้างเสริมสุขภาพตามปกติ ดังน้ัน จึงควรสนับสนุนให้มีการนำาแนวปฏิบัติมาใช้ในการสร้างเสริมสตรีต้ังครรภ์
ด้วยโยคะอย่างต่อเนื่อง
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Abstract

  This quasi-experimental research aimed to evaluate effectiveness of practice guideline 
using yogic-based health promotion for pregnant women on discomfort during pregnancy by 
using concepts of health promotion practice for pregnant women and Patanjali’s Yoga Sutra. 
The subjects consisted of 83 pregnant women and were divided into 2 strata: 40 women in 
experimental group and 43 women in control group. Research instruments consisted of (1) the 
collecting data instruments: the demographic and the discomfort during pregnancy questionnaire 
(2) experimental instruments: handbooks of yogic-base health promotion for nurses, handbooks 
and VDO of yogic-base health promotion for pregnant women. The content validity index of the 
guideline verified by three experts was 0.82. Perceived discomfort of symptoms was compared 
between experimental and control groups in the two strata, normal and high-risk pregnant 
women, using Fisher’s exact test.
 The results of the study showed that the pregnant women in the experimental group 
experienced a lower discomfort level than the control group. The normal pregnant women in the 
experimental group experienced a lower discomfort level of three symptoms than the control 
group (p < 0.05), Moreover, the high-risk pregnant women in the experimental group experienced 
a lower discomfort level of ten symptoms than the control group (p < 0.05). The yogic-based 
health promotion practice guideline was found to be more beneficial to pregnant women. Therefore, 
it should be used continually in normal and high-risk pregnant women. 

Keywords: practice guidline; Yoga; discomfort during pregnancy

*  This research was supported by Graduate School, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
**  Master student (Nursing Science in Community Nurse Practitioner) Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, 
 Songkhla, Thailand. 
***  Lecture, Ph.D., Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand. prapaporn.c@psu.ac.th
****  Assistant Professor, Ph.D., Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.


