
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวาน

ขณะตั้งครรภ์

Factors Influencing Self-management among Women with 

Gestational Diabetes Mellitus  

ชนัดดา ระดาฤทธิ์, พย.ม.1 ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี, Dr.P.H.2*, สุพิศ ศิริอรุณรัตน์, Dr.P.H.2

Chanatda Radarith, M.N.S., Tatirat Tachasuksri, Dr.P.H., Supit Siriarunrat, Dr.P.H.
 
บทคัดย่อ

 การศึกษาแบบบรรยายและท�านายครั้ ง น้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการตนเองและปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีท่ีมีภาวะเบาหวาน

ขณะตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 176 ราย คัดเลือกโดย

วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ คือ สตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะ

ตัง้ครรภ์ทีม่ารับบริการ ณ โรงพยาบาลระดบัตตยิภมูแิห่งหนึง่ 

เขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน-

มถินุายน พ.ศ. 2561 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยัประกอบด้วย

แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะ

แห่งตน แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และ

แบบสอบถามการจัดการตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.88, .96 และ .78  ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

พรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการศกึษาพบว่า ค่าเฉลีย่ของคะแนนการจดัการ

ตนเองอยู่ในระดับสูง การรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจัย

ท�านายทีด่ทีีส่ดุและมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(β = .63) และรอง

ลงมาคือการสนับสนุนทางสังคม (β = .27) ปัจจัยทั้งสอง

ท�านายการจัดการตนเองของสตรีท่ีมีภาวะเบาหวานขณะ

ตั้งครรภ์ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ร้อยละ 66.7 ผล 

การศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลและผดุงครรภ์ท่ี

มหีน้าทีด่แูลสขุภาพหญงิตัง้ครรภ์ สามารถน�าผลการวจัิยนี้

ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมหรือโปรแกรม 

ส่งเสริมการรับรู ้สมรรถนะตนเองและการสนับสนุน 

ทางสังคมในสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพื่อ 

ส่งผลให้สตรีตั้งครรภ์เหล่านั้นสามารถจัดการตนเองได ้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคญั: การจดัการตนเอง ภาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การสนับสนุนทางสังคม  

Abstract

 This descriptive predictive study aimed to 

examine self-management and factors effecting 

self-management of women with gestational  

diabetes. A systematic random sampling was used 

to recruit a sample of 176 pregnant women with 

diabetes visiting antepartum care unit in a tertiary 

health care center. Data were carried out from 

April to June 2018. Research instruments included 

a demographic record form, the self-efficacy 

questionnaire, the social support questionnaire, 

and the self-management questionnaire. The  

reliabilities were .88, .96, and .78, respectively. 

Data were analyzed by using descriptive statistics 

and Stepwise multiple regression analysis.

 The results revealed that the mean  

scores of self-efficacy, social support and self- 

management were at a high level. Self-efficacy 

was the best and significant predictor (β = .63), 

and following by social support (β = .27). These 

two predictors were significantly predicted 
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self-management of women with gestational  

diabetes accounted for 66.7% of variance. These 

findings suggest that nurses and midwives, who 

are responsible for health of pregnant women, 

could utilize to develop activities or an intervention 

program to promote perception of self-efficacy 

and social support in women with gestational 

diabetes. Consequently, those women would have 

appropriate and effective self-management.  
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ความส�าคัญของปัญหา

 ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อน

ทางอายุรกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ 

เผาผลาญของคาร์โบไฮเดรต และการเพิ่มขึ้นของระดับ

ฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ต้านการท�างานของ Insulin ในขณะ 

ตั้งครรภ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของ Insulin  

ในการน�าน�า้ตาลให้เข้าสูเ่ซลล์ลดลง ท�าให้เกิดภาวะน�า้ตาล

ในเลือดสูง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของมารดา เช่น ภาวะ 

ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ การคลอดยากจากทารก 

ตัวโต และท�าให้เกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอด ส่วน

ทารกท�าให้เกิดการบาดเจบ็จากการคลอดยาก ภาวะน�า้ตาล

ในเลือดต�่า เสียชีวิตในครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ และ 

เสียชีวิตหลังการคลอด (Bener, Saleh, & Al-Hamaq, 

2011; Cunningham et al., 2010) นอกจากนี้ ยังส่งผล

ต่อครอบครัว เน่ืองจากได้รับการรักษาในโรงพยาบาล 

ทั้งในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอดนานกว่าปกติ ส่งผลให้

เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงข้ึน รวมท้ังส่งผลกระทบต่อ 

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดูแลมารดาและทารกของ

ประเทศที่สูงขึ้น 

 การรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในปัจจุบัน

เน้นการปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เพื่อควบคุม

ภาวะเบาหวานที่เกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์และป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การรับประทานอาหารและ

การออกก�าลังกาย ซึ่งมีผลต่อการควบคุมระดับน�้าตาลใน

กระแสเลือด (Piboon, Jaidee & Chailkongkit, 2015) 

ดังนั้น การจัดการตนเองจึงเป็นแนวคิดส�าคัญที่สามารถใช้

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ภายใต้บริบทของ

แต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง (Grey, Knafl, & 

Mccorkle, 2006) การท่ีจะท�าให้สตรตีัง้ครรภ์จดัการตนเอง

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงและ

ปัจจัยสนับสนุน 4 องค์ประกอบ คือ ภาวะสุขภาพ ได้แก่ 

ระดับความรุนแรงของโรค การรักษาที่ได้รับ ผลกระทบ 

ของการเจบ็ป่วย และลกัษณะทางพนัธกุรรม ปัจจยัภายใน

บุคคลเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านจิตสังคม  

เช่น ภาวะซึมเศร้า การรับรู้ความสามารถแห่งตน และ 

ความสามารถในการเผชิญปัญหา ปัจจัยด้านครอบครัว 

ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจ โครงสร้างของครอบครัว และ

การท�าหน้าทีข่องครอบครวั และปัจจยัด้านบรบิททีแ่วดล้อม 

ได้แก่ การสนับสนุนจากเครือข่ายทางสังคม ชุมชน และ

ระบบบริการสุขภาพ  

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ระดบัความรนุแรง 

ของภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ 

การจัดการตนเอง เน่ืองจากสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะ 

ตั้งครรภ์ชนิด A2 (GDM A2) มีความรุนแรงของโรคและ

ต้องใช้ความพยายามในการจัดการตนเอง เพื่อควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดมากกว่าชนิด A1 (GDM A1) ดัง 

การศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษาด้วยยา 

มคีวามสมัพนัธ์และมอีทิธพิลต่อการจดัการตนเอง (Kurnia, 

Amatayakul, & Karuncharernpanit, 2017) รายได ้

ของครอบครัวเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับการจัดการตนเอง (Grey et al., 2006) 

สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ครอบครัวของเด็กป่วย 

ด้วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่มีรายได้สูง มีคะแนนเฉล่ีย 

การจดัการตนเองสงูกว่าครอบครวัทีม่รีายได้ระดบัปานกลาง 

และต�่า (Rechenberg, Whittemore, Grey, Jaser, & 

TeenCOPE Research Group,  2016) การรบัรูส้มรรถนะ

แห่งตนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นใจว่าสามารถ

จัดการตนเอง เพื่อควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ถ้าบุคคลมีความเชื่อมั่นในสมรรถนะของ

ตนเองสงู จะมกีารก�าหนดเกีย่วกบัการปฏบิตัพิฤตกิรรมให้

ส�าเร็จ (Grey et al., 2006) ดังการศึกษาที่พบว่า การรับรู้

สมรรถนะแห่งตนสามารถท�านายพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ (Al Aboudi, Hassali, 


