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º·¤Ñ´Â‹Í
ภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภเปนภาวะแทรกซอนทีม่ ผี ลกระทบตอภาวะสุขภาพทัง้ ของหญิงตัง้ ครรภและ
ทารก ถาไมสามารถควบคุมภาวะเบาหวานไดจะมีโอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ เพิ่มอัตราการ
ผาตัดคลอดทางหนาทองเนือ่ งจากทารกตัวโตและเพิม่ อัตราการตายทารกปริกาํ เนิด พยาบาลเปนผูมีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนใหหญิงตั้งครรภปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและคงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีไดดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง จึงมีการนําแนวคิดการจัดการตนเองมาใชในการปรับพฤติกรรมสุขภาพในกิจวัตรประจําวัน ไดแก
การสนับสนุนดานความรูและทักษะในการจัดการตนเอง การสรางแรงจูงใจ การใชแหลงเรียนรู การสนับสนุนให
ครอบครัวเขามามีสวนรวมในการใหกําลังใจและชวยเหลือ และการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อชวยให
หญิงตั้งครรภสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและลดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ได
คําสําคัญ: การจัดการตนเอง ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ หญิงตั้งครรภ

Abstract
Gestational diabetes is a complication among pregnant women that can affect pregnant woman and
fetus’ health. The uncontrolled complication may increase the probability of pregnancy-induced hypertension,
the cesarean section due to macrosomia, perinatal death. Nurses play an important role in supporting pregnant
women to change their health behaviors and continually maintain healthy behaviors by themselves. The
concept of self-management was applied as a guidance to adjust their behaviors in daily living comprising of
providing education and skill for self-management, encouraging motivation, utilization of learning
resources, encouraging the family to participate in giving support and help, also continuously following - up
and evaluation. These strategies will help pregnant women to control their blood glucose levels and reduce
any following complications.
keywords: self-management, gestational diabetes, pregnant women
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º·¹íÒ
ปจจุบันพบหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน
มากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม เชน การตั้งครรภเมื่อมีอายุมาก มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม ไมมี
เวลาออกกําลังกาย หรือปจจัยทางดานพันธุกรรม1
ภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภจะทําใหเพิม่ ความเสีย่ งกับ
ภาวะสุขภาพของมารดาและทารก เชน ภาวะความดัน
โลหิตสูงขณะตั้งครรภ การแทง ทารกตัวโต ทารกมี
ความพิการแตกําเนิด2 อยางไรก็ตามหญิงตั้งครรภที่มี
ภาวะเบาหวานสามารถใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ
หากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมเพื่ อ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดอยูในระดับปกติ ดังเชน
การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย ตลอดจนการ
ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดดวยตนเอง ซึ่งการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเหลานี้ใหเหมาะสมนั้นตองอาศัย
ความสามารถและความตั้งใจจริงของบุคคลในการ
จัดการตนเองและสภาวะที่เกิดขึ้นกับตนเอง บทความ
นี้จึงมีจุดประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการพยาบาล
เพื่อการสงเสริมการจัดการตนเองของหญิงตั้งครรภที่
เปนเบาหวานขณะตั้งครรภ ซึ่งประกอบดวย ภาวะ
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ หลักการดูแลหญิงตัง้ ครรภทีม่ ี
ภาวะเบาหวาน แนวคิดการจัดการตนเองของหญิงตั้ง
ครรภที่มีภาวะเบาหวาน ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการจัดการตนเอง และการพยาบาลเพือ่ สงเสริมการ
จัดการตนเองในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน

ÀÒÇÐàºÒËÇÒ¹¢³ÐµÑé§¤ÃÃÀ
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภหมายถึง โรค
เบาหวานที่ตรวจพบครั้งแรกขณะตั้งครรภและรวมถึง
ความผิดปกติในความทนตอกลูโคส หรือโรคเบาหวาน
ที่เกิดขึ้นกอนการตั้งครรภแตไมเคยไดรับการวินิจฉัย
วาเปนเบาหวานมากอน3 ถาหญิงตั้งครรภไมสามารถ
ควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดได มีแนวโนมทีท่ ารกจะมี
ความพิการแตกําเนิด การแทงบุตร ทารกตายในครรภ
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ภาวะความดันโลหิตสูง ทารกตัวโตกวาปกติเพิ่มอัตรา
การผาตัดคลอดทางหนาทอง เพิ่มความเสี่ยงการเปน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และทารกมีภาวะนํา้ ตาลในเลือด
ตํ่า2 เปนตน
การคัดกรองและวินจิ ฉัยโรคเบาหวานขณะตัง้
ครรภ ตามราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย
แนะนําในปจจุบนั มี 2 เกณฑ3 คือ 1) เกณฑวินจิ ฉัยของ
Carpenter และ Coustan ซึ่งแนะนําวิธีการตรวจคัด
กรองโดยใหหญิงตั้งครรภดื่มนํ้าผสมนํ้าตาลกลูโคส
ขนาด 50 กรัม (50 g. GCT) ภายหลังดื่ม 1 ชั่วโมงให
เจาะเลือดหญิงตัง้ ครรภเพือ่ ตรวจหาคาระดับนํา้ ตาลใน
เลือด และหากพบ คา ≥ 140 มก./ดล. ใหแปลผลวา
ผิดปกติ ตองทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยแจงใหหญิง
ตั้งครรภงดนํ้าและอาหารอยางนอย 6-8 ชั่วโมง แลว
เจาะเลือดเพือ่ ตรวจหาระดับนํา้ ตาลในเลือด จากนัน้ ให
ดื่มนํ้าผสมนํ้าตาลกลูโคส ขนาด100 กรัม (100 g.
OGTT) และตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือดชั่วโมงที่ 1,
2 และ 3 ภายหลังดื่มนํ้าตาล หากพบคาเกณฑระดับ
นํา้ ตาลในเลือดตัง้ แต 2 คาขึน้ ไป ≥ 95,180, 155, และ
140 มก./ดล. จะวินจิ ฉัยวาเปนเบาหวานขณะตัง้ ครรภ
อยางไรก็ตามยังพบวาสถานบริการบางแหงใชเกณฑ
วินิจฉัยภาวะเบาหวานของ National Diabetic Data
Group4 ซึ่งมีคาเกณฑระดับนํ้าตาลในเลือด ≥ 105,
190, 165, 145 มก./ดล. และ 2) เกณฑวินิจฉัยของ
International Diabetes Federation แนะนําใหตรวจ
คัดกรองระดับนํา้ ตาลในเลือดขณะอดอาหารอยางนอย
8 ชั่วโมง ถาระดับนํ้าตาลในเลือด ≥ 92 มก./ดล.ให
วินิจฉัยวาเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ แตถานอยกวา
92 มก./ดล. แนะนํ า ใหตรวจตอเมื่ อ อายุ ค รรภที่
24-28 สั ป ดาห โดยใหเจาะเลื อ ดหลั ง งดอาหาร
6-8 ชั่วโมง จากนั้นดื่มนํ้าผสมนํ้าตาลกลูโคส ขนาด
75 กรัม และเจาะเลือดเพือ่ หาระดับนํา้ ตาลในเลือดใน
ชั่วโมงที่ 1 และ 2 หากพบคาระดับนํ้าตาลในเลือด
ตัง้ แต 1 คาขึน้ ไป ≥ 92, 180 และ 153 มก./ดล. ถือวา
เปนเบาหวานขณะตั้งครรภ3
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เบาหวานขณะตั้งครรภแบงตามระดับความ
รุนแรงเปน 2 ชนิดคือ GDM A1 และ GDM A2 กลาว
คือ GDM A1 พบความผิดปกติของคา OGTT 2 คาขึ้น
ไปโดยทีค่ าระดับนํา้ ตาลในเลือดขณะอดอาหารปกติคอื
ตํ่ากวา 95 มก./ดล. หรือ 105 มก./ดล. ขึ้นอยูกับ
เกณฑที่แตละสถานบริการเลือกใช แนวทางรักษาคือ
ควบคุมพฤติกรรมและอาหาร สวน GDM A2 เมือ่ ตรวจ
พบคาระดับนํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหารมีคาตั้งแต
95 มก./ดล. หรือ 105 มก./ดล.ขึน้ ไป ซึง่ การรักษาคือ
ฉีดอินซูลิน รวมกับควบคุมพฤติกรรมและอาหาร5

ËÅÑ¡¡ÒÃ´ÙáÅËÞÔ§µÑé§¤ÃÃÀ·ÕèÁÕÀÒÇÐàºÒËÇÒ¹
เปาหมายของการดูแลหญิงตัง้ ครรภทีม่ ภี าวะ
เบาหวานคือ การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหใกล
เคียงปกติใหมากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และกิจวัตรประจําวันดวยการควบคุมอาหาร การออก
กําลังกาย การติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดและการใช
อินซูลิน2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การควบคุมอาหาร ตองคํานึงถึงปริมาณ
และคุณภาพของอาหาร พลังงานที่เพียงพอตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ พลังงาน
ที่ควรไดรับตอวันโดยอิงกับดัชนีมวลกายกอนการตั้ง
ครรภ คือผูที่มีนํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ ตองการ 35-40
กิโลแคลอรี/่ กก. ผูทีน่ าํ้ หนักปกติ ตองการ 30-35 กิโล
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แคลอรี่/กก. ผู ที่นํ้าหนักเกิน ตองการ 25-30 กิโล
แคลอรี่ / กก. และผู ที่ อ วน ตองการ 23-25 กิ โ ล
แคลอรี/่ กก.6 ในไตรมาส 2 และ 3 ตองเพิม่ พลังงานอีก
300 กิโลแคลอรี่ ทั้งนี้หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน
ตองกระจายพลังงานโดยแบงมือ้ อาหารหลักเปนวันละ
3 มื้อ และเพิ่มอาหารวางระหวางมื้อเชา บายและกอน
นอนเพื่ อ รั ก ษาระดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ดใหสมํ่ า เสมอ
ปองกันภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า โดยเฉพาะหญิงตั้ง
ครรภที่ ต องฉี ด อิ น ซู ลิ น นอกจากนี้ อ าหารประเภท
คารโบไฮเดรตควรไดรับรอยละ 35-45 ของพลังงาน
ทีต่ องการตอวัน โดยตองไดอยางนอย 175 กรัมตอวัน6
เพือ่ ใหเพียงพอตอการเจริญเติบโตของทารก และควร
เลือกชนิดที่มีดัชนีนํ้าตาล (glycemic index) ตํ่าและมี
เสนใยสูง เชน วุนเสน ขนมปงโฮลเกรน ซีเรียล แอปเปล
แกวมังกร สวนไขมันควรเลือกชนิดไมอิ่มตัวจะทําให
สามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดไดดี7 สวนโปรตีน
ควรไดรับ 1.1 กรัมตอกิโลกรัมตอวัน เลือกเนือ้ สัตวไม
ติดมัน หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลเปน
สวนประกอบ เชน นํ้าหวาน แยม ทุเรียน ลําไย ผลไม
แชอิ่ ม และตองรู จั ก อาหารแลกเปลี่ ย นในหมวด
เดียวกัน เชน ขาวสวย 1 ทัพพี สามารถทดแทนไดดวย
การรับประทานบะหมี่ 1 ทัพพี หรือขนมจีน 1 จับใหญ
เปนตน
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ตารางที่ 1 ตัวอยางการคํานวณจํานวนคารโบไฮเดรตในผู ที่ต องการพลังงาน 1,800 กิโลแคลอรี่ ตองการ
คารโบไฮเดรต 1,800x45%= 810 กิโลแคลอรี่ตอวัน ซึ่งเทากับ 200 กรัมคารโบไฮเดรต (4 kcal=1 g)
เมื่อนํามาจัดเมนูอาหารไดดังนี้
มื้อ
เชา
วางเชา
เที่ยง
วางบาย
เย็น
กอนนอน

รายการอาหาร
ขาวตมหมู (ขาวกลอง 1 ทัพพี) ไขตม 1ฟอง ฝรั่ง ½ ผล
นมจืดพรองมันเนย 1 กลอง แครกเกอร 4 ชิ้นเล็ก
ขาวซอมมือ 2 ทัพพี ผัดผักกาดขาวใสหมู ไกทอด 1 ขีด สม 1 ผล
กลวยนํ้าวา 1 ผล ขนมปงโฮลวีท 1 แผนทาเนย 1 ชช.
ขาวกลอง 2 ทัพพี แกงสมกุงผักรวม ปลาทูทอด
นมจืดพรองมันเนย 1 กลอง แอปเปล 1 ผล

2. การออกกํ า ลั ง กาย ควรเลื อ กชนิ ด ที่
เหมาะสมกับตนเอง เชน การเดินเร็ว ปนจักรยาน วาย
นํ้า แอโรบิค การออกกําลังกายในนํ้า โยคะ หรือการ
ออกกําลังกายแบบแรงตาน การออกกําลังกายใหทํา
เปนประจําทุกวัน ๆ ละ 20-30 นาที ความหนักในการ
ออกกําลังกายควรจะอยูในระดับเบาถึงปานกลาง8,9,10
สังเกตไดโดยการคลําชีพจรขณะออกกําลังกายตาม
ชีพจรเปาหมายสําหรับหญิงตัง้ ครรภ ไดแก อายุตาํ่ กวา
20 ป ชีพจรควรอยูระหวาง 140-155 ครัง้ ตอนาที อายุ
20-29 ป อยูระหวาง 135-150 ครัง้ ตอนาที อายุ 3039 ป อยูระหวาง 130-145 ครั้งตอนาที9 หรือสังเกต
ระหวางที่ออกกําลังกายยังสามารถพูดเปนประโยคได
และมีเหงื่อซึม ๆ ซึ่งมีรายงานการศึกษาวาการออก
กําลังกายความหนักในระดับปานกลางวันละ 20-30
นาที สัปดาหละ 3-4 ครั้ง สามารถชวยควบคุมระดับ
นํา้ ตาลในเลือดไดแตไมยืนยันในการลดการใชอินซูลนิ 8
หญิงตั้งครรภควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่มีแรง
กระแทกตอหนาทอง และในไตรมาสทีส่ องและสามไม
ควรออกกําลังกายในทานอนหงาย9 ทั้งนี้ในขณะออก
กําลังกายควรสวมเสื้อผาที่ไมแนนเกินไป ควรดื่มนํ้า
ระหวางและหลังการออกกําลังกาย ไมควรออกกําลัง
กายขณะที่หิว อากาศรอนจัด นอกจากนี้ หญิงตั้งครรภ

พลังงาน คารโบไฮ
Kcal เดรต(กรัม)
410
33
200
30
470
41
185
32
355
36
180
27

ที่มีภาวะโรคหัวใจ โรคปอด ปากมดลูกปดไมสนิท มี
เลือดออกทางชองคลอด นํ้าเดิน เสี่ยงตอคลอดกอน
กําหนด รกเกาะตํ่าหลัง 26 สัปดาห ความดันโลหิตสูง
และซีดรุนแรง10 ถือวาเปนขอหามในการออกกําลังกาย
3. การติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดดวย
ตนเอง หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวานจะตองมีความ
รูเกีย่ วกับวิธกี ารใชเครือ่ งตรวจหาระดับนํา้ ตาลในเลือด
ดวยตนเอง ชวงเวลาที่ตองตรวจ และคาระดับนํ้าตาล
ในเลือด ซึ่งสมาคมโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา
กําหนดคาระดับนํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหารตอง
นอยกวาหรือเทากับ 95 มก./ดล. และระดับนํา้ ตาลใน
เลือดภายหลังมื้ออาหาร 1 และ 2 ชั่วโมง ตองนอยกวา
หรือเทากับ 140 และ 120 มก./ดล.ตามลําดับ2
4. การรักษาดวยอินซูลิน จะเริ่มเมื่อการ
รักษาดวยการควบคุมอาหารไมสามารถควบคุมระดับ
นํา้ ตาลในเลือดได โดยแนวทางการรักษาจะใหอินซูลนิ
เมื่อหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวานมีระดับนํ้าตาลใน
เลือดขณะอดอาหารมากกวา 105 มก./ดล.ตั้งแตได
รับการวินิจฉัย หรือหลังการควบคุมอาหารแลวระดับ
นํา้ ตาลในเลือดขณะอดอาหารยังมากกวา 95 มก./ดล.
หรือระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอาหาร 1 ชั่วโมงและ 2
ชั่วโมงมากกวา 140 และ 120 มก./ดล.3 โดยทั่วไปจะ
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เริ่มใหอินซูลินชนิดออกฤทธิ์ระยะสั้น บางรายอาจให
ชนิดที่ออกฤทธิ์ปานกลางรวมดวย สวนการรักษาดวย
ยาเม็ดลดนํา้ ตาลชนิดรับประทานจะเลือกใชเมือ่ มีความ
จําเปนเนื่องจากยาสามารถผานรกไปสูทารกในครรภ
และอาจมีผลทําใหทารกในครรภเกิดภาวะ hypoglycemia
นําไปสูการเสียชีวติ ได รวมทัง้ ยากตอการปรับระดับยา
ซึ่งยาเม็ดที่เลือกใชมี 2 กลุม ไดแก metformin และ
glyburide2 การเลือกใช metformin รวมกับยาอินซูลิน
ในกรณีที่ต องใชอินซูลินปริมาณสูงมาก3 ทั้งนี้ภาวะ
แทรกซอนที่สําคัญจากการใชอินซูลินคือภาวะนํ้าตาล
ในเลือดตํ่า ดังนั้นตองใหความรูแกหญิงตั้งครรภและ
ครอบครัวในการเฝาระวังการเกิดภาวะนํา้ ตาลในเลือด
ตํ่า ไดแกอาการใจสั่น หัวใจเตนเร็ว เวียนศีรษะ เหงื่อ
ออกมาก และการดูแลตนเองเมือ่ เกิดภาวะดังกลาว เชน
ดื่มนํ้าผลไม นํ้าผึ้ง ลูกอมเปนตน

á¹Ç¤Ô´¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ¹àÍ§¢Í§ËÞÔ§µÑé§¤ÃÃÀ·ÕèÁÕ
ÀÒÇÐàºÒËÇÒ¹
แนวคิดในการจัดการตนเองถูกนํามาใชเพื่อ
ใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทําใหสามารถ
ควบคุมภาวะเจ็บปวยของตนเองไดในระดับทีเ่ พียงพอ
อยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการการรูคิด ซึ่งแคน
เฟอรและแกลิ ค -บายส 11 มี ค วามเชื่ อ วาไมมี ใ คร
สามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของบุ ค คลอื่ น ได
นอกจากตนเอง โดยมีพนื้ ฐานมาจากแนวคิดการกํากับ
ตนเอง (self-regulation) กระบวนการจัดการตนเอง
ไดแก 1) การตัง้ เปาหมาย 2) การติดตามตนเอง (selfmonitoring) หรือการสังเกตตนเอง (observation) 3)
การประเมินตนเอง (self-evaluation) และ 4) การ
เสริมแรงตนเอง (self-reinforcement) ซึง่ ผูปวยจะตอง
มี ค วามตระหนั ก รู ถึ ง ความตองการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของตนเองกอน มีความรูและทักษะเพียงพอ
เมื่อนําไปปฏิบัติแลวสามารถประเมินผลสําเร็จไดตรง
กับเปาหมายที่ตั้งไว ก็จะทําใหควบคุมตนเองไดอยาง
ตอเนื่องและทําใหพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนั้น
คงอยู
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การจัดการตนเองในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
เบาหวานหมายถึง ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมของหญิ ง ตั้ ง ครรภในการควบคุ ม ระดั บ
นํ้าตาลในเลือด โดยผานการคิดและการตัดสินใจของ
ตนเองเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
สุขภาพ องคประกอบของการจัดการตนเองประกอบ
ดวย121) ความรู เกี่ยวกับโรค ทักษะที่เกี่ยวของและ
แหลงเรี ย นรู 2) สั ม พั น ธภาพและการมี ส วนรวม
ระหวางผูปวยกับทีมสุขภาพ 3) การติดตามและดูแล
ตนเอง 4) ทักษะปฏิบัติ (action skill) เชน ทักษะการ
แกปญหา การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การวางแผน
และการใชแหลงขอมูล ในปจจุบันมีการนําโปรแกรม
การจัดการตนเองโดยใชแนวคิดการกํากับตนเองของ
แคนเฟอรและแกลิค-บายส มาใชในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภพบวา
ไดผลคอนขางดี ใ นงานวิ จั ย สามารถปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพไดเปนผลสําเร็จและสามารถควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดได13,14

»˜¨¨ÑÂ·ÕèÊ‹§¼Åµ‹Í¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ¹àÍ§
ปจจัยที่ส งผลตอความสําเร็จในการจัดการ
ตนเองโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน
ไดแก
1. การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว
สัมพันธภาพและการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะสามี มีบทบาทสําคัญทําใหหญิงตัง้ ครรภทีม่ ี
ภาวะเบาหวานสามารถจัดการตนเองได ดวยการมีสวน
รวมติดตามพฤติกรรมสุขภาพในกิจวัตรประจําวัน15
เชน เมนูอาหารที่เหมาะสม การกระตุนใหออกกําลัง
กาย การเอาใจใสและเขาใจในความรูสึก อารมณ ซึง่ การ
มีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวจะชวยลดความวิตก
กังวลของหญิงตั้งครรภ13,16และทําใหสามารถควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดได17
2. การไดรับความรู การฝกทักษะ และคํา
ปรึกษาจากบุคลากรสุขภาพ จะทําใหหญิงตั้งครรภมี
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ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง โปรแกรมการ
ใหความรู และฝกทั ก ษะในหญิ ง ตั้ ง ครรภที่ มี ภ าวะ
เบาหวาน ไดแก 1) การใหความรูเรือ่ งอาหารและการออก
กําลังกาย 2) การฝกการตรวจคาระดับนํา้ ตาลในเลือด
ดวยตนเอง 3) การใหคํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ซึ่งโปรแกรมเหลานี้ทําใหเพิ่มระดับความรู
และสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได14,17,18,19

¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅà¾×Íè Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ¹àÍ§ã¹ËÞÔ§
µÑé§¤ÃÃÀ·ÕèÁÕÀÒÇÐàºÒËÇÒ¹
การจัดการตนเองเปนกระบวนการทีเ่ กิดจาก
ความตองการเปลีย่ นแปลงและการตัดสินใจ ตลอดจน
การปฏิบัติของตัวผูปวยเองเปนสําคัญ โดยมีพยาบาล
เปนผูชวยเหลือสนับสนุนใหมีความรูเพียงพอเพือ่ สราง
ความมั่นใจใหสามารถดูแลและจัดการตนเองได เปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการเลือกเรียนรูวาจะปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมใหมอยางไร การจัดการตนเองนอกจากจะ
เกิดผลลัพธทางคลินิกที่ดีแลวยังชวยเพิ่มสมรรถนะ
แหงตน (self-efﬁcacy) ของผู ปวยดวย 20 ดั ง นั้ น
พยาบาลจึงมีบทบาทสําคัญมากในการสงเสริมการ
จัดการตนเองของหญิงตัง้ ครรภทีม่ ภี าวะเบาหวาน โดย
เริ่มตั้งแตไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานขณะตั้ง
ครรภ มีแนวทางดําเนินการดังนี้
1. การใหความรู เพื่อใหหญิงตั้งครรภมี
ขอมูลทีเ่ พียงพอตอการตัดสินใจเลือกการปฏิบตั ทิ เี่ ปน
ผลดีตอสุขภาพตนเอง การใหความรูตองชักจูง โนม
นาวใหหญิ ง ตั้ ง ครรภมี ค วามตองการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ อาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมเล็กๆ
(2-4 คน)21 ใชเวลาประมาณ 50-60 นาทีตอครัง้ 13,22
ในการนําไปปฏิบัติพยาบาลอาจปรับระยะเวลาตาม
ความเหมาะสม สวนการนัดครัง้ หลัง ๆ อาจใชเวลานอย
ลงได วิธีการใชวิธีบรรยาย ยกตัวอยางประกอบ สาธิต
และแจกคูมือการปฏิบัติตัว การสอนควรเลือกเรื่องที่
เปนปญหาหรือความคับของใจของหญิงตั้งครรภกอน
ดังนั้นกอนสอนควรมีการประเมินความรูความเขาใจ
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และความตองการของหญิงตัง้ ครรภ การสอนเปนกลุม
เล็ก ๆ ควรเปดโอกาสใหซักถาม แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นในกลุม หรือใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลเพิ่มเติม
มีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนวาการใหความรูที่จะ
ช วยให หญิ ง ตั้ ง ครรภ จั ด การตนเองได ประกอบ
ดวย13,14,19,23
1.1 ความรู เกี่ยวกับโรคเบาหวานใน
หญิงตั้งครรภ การรักษา การติดตามอาการและอาการ
แสดง การปฏิบัติตน และผลกระทบตอการตั้งครรภ
1.2 การควบคุมอาหาร การใหความรู
ตองครอบคลุมถึงเรื่องชนิดและปริมาณของอาหารที่
ควรรับประทาน ตัวอยางอาหาร การอานฉลาก และ
อาหารแลกเปลี่ยน ควรจัดกิจกรรมใหมีการอภิปราย
รวมกันถึงการเลือกชนิดของอาหาร22 สอนวิธีการจด
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับอาหารที่รับประทานในแตละวัน
แนะนําใหกลับไปทําตอที่บาน
1.3 การออกกําลังกาย เนือ้ หาประกอบ
ดวยการเลือกชนิดของการออกกําลังกาย ความถี่ การ
สังเกตความผิดปกติขณะออกกําลังกาย การจับชีพจร9
โดยเปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภและครอบครัวมีสวน
รวมในการเลือกและกําหนดเปาหมายของตนเอง มีการ
แจกคูมือและสมุดบันทึกการออกกําลังกาย พรอมกับ
แนะนําการจดบันทึก
1.4 การตรวจระดับนํา้ ตาลในเลือดจาก
ปลายนิ้วดวยตนเอง เนื้อหาควรประกอบดวย การลาง
มือ การใชอุปกรณ เวลาทีต่ องเจาะเลือด การบันทึกผล
และการแปลผล9
1.5 การสังเกตภาวะแทรกซอน ภาวะ
นํ้าตาลในเลือดสูงหรือตํ่า และวิธีการแกไขอาการดัง
กลาว พยาบาลแนะนําสิง่ ทีต่ องสังเกตและวิธกี ารลงใน
แบบบันทึก
การใหความรูตองมีการประเมินความ
เขาใจทุกขั้นตอนเพื่อสรางความมั่นใจและสามารถนํา
ไปปฏิบัติไดจริง เปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแลก
เปลี่ยนประสบการณรวมกันภายในกลุม
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2. การฝกทักษะการจัดการตนเอง ควรทํา
ควบคูไปกับการใหความรู วิธีการมีดังนี้11,13
2.1 การตั้ ง เปาหมาย จะทํ า รวมกั น
ระหวางหญิงตัง้ ครรภกับพยาบาล โดยเปาหมายตองมี
ความเฉพาะเจาะจงและกําหนดกิจกรรมที่ตองทํา เชน
ตองการลดพลังงานใหได 200 แคลอรี่ตอวัน
2.2 การติดตามตนเอง โดยการฝกให
หญิงตั้งครรภรูจักสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของ
ตนเอง เชน การบันทึกระยะเวลาและชีพจรขณะออก
กําลังกาย การสังเกตและบันทึกจะทําใหหญิงตั้งครรภ
กํากับตนเองได
2.3 การประเมินตนเอง เปนการนํา
ขอมูลที่บันทึกไดมาเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว
ในขัน้ ตอนนีจ้ ะทําใหหญิงตัง้ ครรภสามารถประเมินผล
และตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลได เชน ตองเปลี่ยนชนิด
และปริมาณของอาหารหรือไม
2.4 การเสริมแรงตนเอง เมือ่ ปฏิบตั จิ น
บรรลุเปาหมายที่ตนตั้งไว จะทําใหเกิดแรงจูงใจทําให
การปฏิบัติพฤติกรรมนั้นยังคงอยูและตอเนื่อง
3. การฝกทักษะทีใ่ ชในการแกปญหา ขณะ
อยูที่บานหญิงตั้งครรภจําเปนตองมีความสามารถใน
การแกปญหาดวยตนเอง การฝกทักษะนีท้ าํ โดยการให
หญิงตัง้ ครรภลองระบุปญหาของตนเอง ตัง้ เปาหมายที่
ชัดเจนและหาแนวทางการแกไขที่เปนไปได พยาบาล
และหญิงตั้งครรภรวมกันในการวิเคราะหทางเลือก
วางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผล24 เมื่อนําไป
ปฏิบัติต อที่บ านจนสามารถบรรลุเปาหมายก็จะเกิด
ความมั่นใจ
4. การสรางแรงจูงใจใหหญิงตั้งครรภมี
ความตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพดวย
ตนเอง พยาบาลจะตองมีสมั พันธภาพแบบหุนสวน เปน
ที่ปรึกษา ใหความเอาใจใส ตั้งใจรับฟงและทําความ
เขาใจ สงเสริมใหหญิงตั้งครรภตระหนักถึงพฤติกรรม
ที่ จ ะไปถึ ง เปาหมายและสนั บ สนุ น การรั บ รู ความ
สามารถของตนเอง (self- efﬁcacy)25 พยาบาลควร
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ชมเชยถาหญิงตั้งครรภปฏิบัติได นอกจากนั้นควรพูด
กระตุนใหนึกถึงสุขภาพทารกในครรภ16
5. การจัดทําสือ่ การสอนทีม่ คี วามเหมาะสม
กับเนือ้ หาและสามารถเขาถึงงาย เชน แผนพับ ตัวอยาง
ของอาหารและสัดสวนของอาหาร คู มือเฉพาะโรค
พยาบาลใหคําแนะนําแหลงขอมูลเกีย่ วกับโรคและการ
ปฏิบตั ติ วั เพือ่ ควบคุมโรค15 เชน สือ่ อิเล็กทรอนิกสหรือ
เว็บไซต จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการ
ตนเองของหญิ ง ตั้ ง ครรภในระยะหลั ง พบวามี ก าร
สนับสนุนการใชแอพพลิเคชัน่ มากขึน้ 26,27เนือ่ งจากชวย
ใหการจัดการตนเองในชีวิตประจําวันมีความงายและ
สะดวกมากขึ้น เพิ่มแรงจูงใจและความมั่นใจในการ
จัดการตนเอง โดยแอพพลิเคชั่นจะตองออกแบบการ
ใชงานใหงายและมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู เรื่องเบา
หวานขณะตั้งครรภ การจัดการอาหาร การออกกําลัง
กาย การตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด มีโปรแกรมการ
คํ า นวณพลั ง งาน มี ค วามสะดวกในการจดบั น ทึ ก
พฤติกรรม ทัง้ นีก้ อนเริม่ ใชงานตองมีการฝกทักษะการ
ใชแอพพลิเคชั่นกอน ทั้งนี้การใชแอพพลิเคชั่นอาจมี
ขอจํากัดคือตองมีอุปกรณและความเขาใจในการใช
แอพพลิเคชั่นดังกลาวดวย
6. การสงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหเขา
มามีสวนรวมในการดูแล16,17 โดยใหสมาชิกในครอบครัว
เขารับฟงการใหความรู ใหมีสวนรวมในการแลกเปลีย่ น
เรียนรูและการอภิปรายปญหา
7. การติดตามอยางตอเนื่องทุกครั้งที่มา
ฝากครรภ การเยี่ยมบานหรือการติดตามเยี่ยมทาง
โทรศัพท พยาบาลอาจวางแผนในการโทรศัพทติดตาม
สัปดาหละ 1 ครั้ง ใชเวลาครั้งละ 10-15 นาที นาน
ประมาณ 6 สัปดาห 13,21 การติดตามจะชวยกระตุ น
เตือน ใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ ทําใหมีความตอเนื่อง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยังทําใหไมลืมการ
มาตรวจตามนัดดวย
8. การประเมินผล ประเมินไดจากการที่
หญิงตั้งครรภสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
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ได 13,17,23 การมีความรู เพิ่มขึ้น การปรับพฤติกรรม
สุขภาพในดานโภชนาการ ดานการออกกําลังกาย14,23
สวนระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ในระยะ
แรกควรใชเวลาประมาณ 50-60 นาทีตอครั้ง สําหรับ
กิจกรรมทีต่ องฝกปฏิบตั คิ วรใชเวลาเพิม่ อีก 30 นาที มี
การศึกษาถึงการใชโปรแกรมการจัดการตนเองในหญิง
ตัง้ ครรภทีม่ ภี าวะเบาหวานชนิดเอวัน (GDMA1) โดย
โปรแกรมมีการจัดกิจกรรมตอเนือ่ งกันทุกสัปดาหเปน
เวลา 6 สัปดาห13,14,19 สัปดาหที่ 1 เปนการใหความรู
เรือ่ งโรคเบาหวาน อาหาร การออกกําลังกาย สัปดาหที่
2 ประเมินการปฏิบัติจากแบบบันทึก มีการอภิปราย
แลกเปลีย่ น สอบถามถึงปญหาในการปฏิบตั ิ สัปดาหที่
3 และ 5 ติดตามเยีย่ มทางโทรศัพท สัปดาหที่ 2, 4 และ
6 ทําการตรวจระดับนํา้ ตาลในเลือดกอนอาหารเชาและ
1 ชัว่ โมงหลังอาหารพรอมทัง้ แจงผลคาระดับนํา้ ตาลใน
เลือด ซึ่งหญิงตั้งครรภที่ไดรับโปรแกรมการจัดการ
ตนเองมีแนวโนมลดลงทั้งกอนอาหารเชาและหลัง
อาหารเชา 1 ชัว่ โมง13 สําหรับการนํามาปฏิบตั ใิ นแผนก
ฝากครรภระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่ใชในสัปดาห
หลัง ๆ อาจใชเวลาลดลงตามความเหมาะสม

ÊÃØ»
แมวาภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภมีระยะเวลา
ที่ไมยาวนาน แตก็มีผลกระทบตอสุขภาพของหญิงตั้ง
ครรภและทารกอยางมาก ดั ง นั้ น พยาบาลจึ ง ควร
พิจารณานําแนวคิดการจัดการตนเองมาประยุกตใชกับ
หญิงตัง้ ครรภทีม่ ภี าวะเบาหวาน เพือ่ ลดความเสีย่ งตาง
ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ทัง้ นีก้ ารสงเสริมใหหญิงตัง้ ครรภมีการ
จัดการตนเองอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีการให
ความรู ที่เพียงพอและเหมาะสม มีการฝกทักษะการ
จัดการตนเอง สรางแรงจูงใจ ติดตามใหคําปรึกษา
สนับสนุนใหสามีและบุคคลในครอบครัวมีสวนรวมใน
การดูแลและใหกําลังใจ และมีการติดตามประเมินผล
สําหรับการเลือกใชแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพทมือถือนับ
เปนกลยุทธหนึง่ ในการสนับสนุนการจัดการตนเองของ
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หญิงตั้งครรภที่เหมาะสมสําหรับสังคมปจจุบัน ชวย
ใหการจัดการตนเองของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบา
หวานทําไดสะดวกและงายมากขึ้น

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ¹íÒä»ãªŒ
พยาบาลควรสงเสริมการจัดการตนเองของ
หญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน โดยมีการโนมนาว
ชักจูงหญิงตั้งครรภ และสนับสนุนใหครอบครัวมีสวน
รวมในการดูแลและใหเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
ใหมีความเขาใจและใหกําลังใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการสงเสริม
การจัดการตนเองในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะเบาหวาน
ชนิดเอทู (GDM A2) เนื่องจากสวนใหญจะไดรับการ
รักษาดวยอินซูลินและมีการควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดไดยากกวา
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปจจั ย สนั บ สนุ น และ
อุปสรรคในการจัดการตนเองของหญิงตั้งครรภที่มี
ภาวะเบาหวานในบริ บ ทสั ง คมไทยในยุ ค ปจจุ บั น
เนือ่ งจากยังไมมีผศึู กษาและขอมูลทีไ่ ดมีประโยชนเพือ่
นํามาใชในการวางแผนการสนับสนุนการจัดการตนเอง
ใหสําเร็จ
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