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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยักึง่ทดลอง เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมสนบัสนนุการจดัการตนเองต่อพฤติกรรม
การจดัการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดบัน�า้ตาลในเลอืดของหญงิทีม่ภีาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ์ กลุม่ตวัอย่าง
เป็นหญงิทีม่ภีาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ทีม่าฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จงัหวัดจนัทบรีุ จ�านวน 48 คน
แบ่งออกเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่เปรียบเทยีบ กลุม่ละ 24 คน เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วย โปรแกรมสนบัสนนุ
การจัดการตนเอง แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเอง มีค่า
ความเชื่อมั่น .77 และแบบบันทึกระดับน�้าตาลในเลือด ด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
independent t-test, Chi-square test และ Fisher’s exact test
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 4.257, p < .001) และมีค่าเฉลี่ยระดับน�้าตาลในเลือดต�่ากว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 1.919, p < .05)
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                        Abstract
 This quasi-experimental research aimed to examine effects of a self-management support
program on diabetes self-management behavior and blood sugar level in women with gestational
diabetes mellitus (GDM). The samples consisted of 48 women with GDM attending antenatal
clinic at Prapokklao Hospital, Chanthaburi Province and were equally divided into an experimental
group (n = 24) and a comparison group (n = 24). The research instruments comprised a self-
management support program, a general information questionnaire, a diabetes self-management
behavior questionnaire with the reliability of .77, and a blood sugar levels record sheet.
The implementation and data collection were conducted from February to June, 2018. Statistics
used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, independent
t-test, Chi-square test, and Fisher’s exact test.
 The research results revealed that the experimental group had statistically significant
higher mean score of diabetes self-management behavior and lower mean blood sugar level
than the comparison group (t = 4.257, p < .001 and t = 1.919, p < .05, respectively).
 This research suggests that antenatal nurses should apply this self-management support
program in caring for women with GDM in order to promote their appropriate self-management
behaviors and normal blood sugar levels.
Keywords:  Self-management support,  Diabetes self-management behavior,  Blood sugar level,  
               Women with gestational diabetes mellitus

 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า พยาบาลแผนกฝากครรภ์ควรน�าโปรแกรมสนบัสนนุการจดัการตนเอง
ไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลหญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ เพ่ือให้หญิงต้ังครรภ์สามารถจัดการตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม และมีระดับน�้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ค�ำส�ำคัญ:  การสนับสนุนการจัดการตนเอง  พฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเอง  
             ระดับน�้าตาลในเลือด  หญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ภาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อน
ทางอายุรกรรมที่ส�าคัญที่มีแนวโน้มของการเกิดเพิ่มขึ้น
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลท�าให้เกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
เช่น มอีายมุากกว่า 35 ปี ดชันมีวลกายก่อนการตัง้ครรภ์
มากกว่า 27 kg/m2 มีประวัติครรภ์ก่อนเป็นเบาหวาน
ซึง่การตรวจคดักรองและวินจิฉยัภาวะเบาหวานขณะตัง้ครรภ์
พิจารณาจากค่าระดับน�า้ตาลในเลอืดหลงัการดืม่สารละลาย

น�้าตาลกลูโคส 50 กรัม (50 gm-GCT) และ 100 กรัม
(100 gm-OGTT) ตามล�าดับ โดยแปลผลตามเกณฑ์
การวินิจฉัยของกลุ่มข้อมูลเบาหวานแห่งชาติประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (National Diabetes Data Group [NDDG])
และ Carpenter and Coustan (กนกวรรณ ฉนัธนะมงคล,
2556) เป้าหมายส�าคญัในการดแูลหญงิทีม่ภีาวะเบาหวาน
ขณะตัง้ครรภ์ คือ การควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติ โดยติดตามจากค่าระดับน�้าตาลในเลือด


