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บทคัดย่อ 

 
บทน า:  จากข้อมูล ปี2559-2560 พบว่าสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในเขต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ประมาณร้อยละ 40-50 ยงัไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดบัปกติไดต้ลอดการตั้งครรภ์ 
ส่งผลให้สถานการณ์ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นทั้ งต่อมารดาและทารกมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหาด้าน
ผูร้ับบริการยงัขาดตระหนกัถึงความรุนแรงของโรค มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และไม่มี
แบบแผนการออกก าลังกาย ด้านผูใ้ห้บริการยงัขาดระบบการติดตามระดับน ้ าตาลในเลือดอย่างใกลชิ้ด 
รวมถึงการขาดความเช่ือมโยงของขอ้มูลในเครือข่าย 
วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยการพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
วิธีการศึกษา:  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ( Action Research) ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็นสตรีที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์มาฝากครรภค์ลินิกฝากครรภ ์รพ.ควนขนุน ตั้งแต่ ต.ค. 2560 – ก.ย.
2561 และทีมวิชาชีพผูใ้ห้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ ์โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น3ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ ระยะที่  2 การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยการพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยการให้ความรู้ ผ่านส่ือการสอนที่
ทนัสมยั ฝึกปฏิบตัิในการจดัการตนเอง มอบสมุดติดตามผลเลือด ส่งเจาะเลือดและแปลผลที่รพ.สต.เครือข่าย 
แจกตวัอย่างเมนูอาหาร/วิธีการเลือกรับประทานอาหารและค านวณสัดส่วนอาหารที่เหมาะสม สอนแบบ
แผนวิธีการออกก าลงักาย 3ท่า3เวลาส าหรับหญิงตั้งครรภ ์ มีการเสริมพลงับวกดว้ยการให้รางวลั ใชล้กัษณะ
วงรอบ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบตัิ การสังเกตการณ์ การสะทอ้นปรับปรุง ระยะท่ี 3 การประเมิน
และสรุปผลการพฒันา   
ผลการศึกษา:ผลการตรวจหาระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัพฒันารูปแบบการดูแลฯ พบว่าสตรีที่เป็นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภ ์สามารถควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดไดผ่้านเกณฑ์ปกติสูงถึงร้อยละ95.45 พบค่าเฉล่ียระดบั
น ้ าตาลในเลือดหลงัรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจาก171.69 มก./ดล.
(SD7.88) เป็น105.98 มก./ดล.(SD2.31)  สตรีตั้ งครรภ์มีคะแนนเฉล่ียด้านความรู้ เจตคติเกี่ยวกับโรค 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกก าลังกายเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญั และมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ระดับสูง ภาคีเครือข่าย มีรูปแบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์อย่างเป็นระบบและมีความเช่ือมโยงขอ้มูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความพึงพอใจในระดบัสูง ภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกมีแนวโนม้ลดลง  



สรุป:รูปแบบการดูแลสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภโ์ดยการพฒันาความสามารถในการดูแลตนเอง และ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย สามารถลดระดับน ้ าตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูใ้ห้บริการและ
ผูร้ับบริการมีความพึงพอใจ และสามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกลงไดใ้นที่สุด 
 
ค าส าคญั : สตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์ ระดบัน ้าตาลในเลือด(2hr-PP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนารูปแบบการดูแลสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง 
และการมีส่วนร่วมของภาคเีครือข่าย 

 
 
บทน า 

 
เบาหวานเป็นโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรมที่พบบ่อยในขณะตั้งครรภ์ เน่ืองจาก ฮอร์โมนขณะ

ตั้งครรภต์่อตา้นการท างานของอินซูลิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด ท าให้น ้าตาลในเลือดสูงกว่า
ปกติ1 หญิงตั้งครรภ์ท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ(์GDM)และควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดไม่ดีพอ อาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพทั้งของมารดาและทารกได ้เช่น ภาวะความดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภ(์Gestational 
hypertension), เพ่ิมโอกาสการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมากขึ้น (Caesarean delivery),ภาวะทารกตัวโต 
(Macrosomia), ภาวะคลอดติดไหล่ (Shoulder dystocia), เพ่ิมอัตราตายปริก าเนิด (Perinatal death), ภาวะ
ทารกน ้ าตาลในเลือดต ่าภายหลังการคลอด (Neonatal hypoglycemia) เป็นต้น2 นอกจากนั้นในสตรีท่ีเป็น
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ยงัเส่ียงต่อการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตเพ่ิมขึ้นถึง 7เท่า2   ดังนั้นหากสตรี
ตั้งครรภส์ามารถควบคุมเบาหวานได้ดว้ยการดูแลตนเองโดยการควบคุมอาหาร  การออกก าลงักายและการ
ปฏิบตัิตนเองอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถลดภาวะแทรกซ้อนดงักล่าวได ้

โรงพยาบาลควนขนุน มีสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์มารับบริการที่คลินิกเพ่ิมมากขึ้น ในปี
พ.ศ. 2558-2560 พบจ านวน 39 ราย 48 ราย และ 51 รายตามล าดบั และ ในปี2559พบภาวะแทรกซ้อนจากการ
เพ่ิมอัตราการผ่าตัดคลอดเน่ืองจากทารกตวัใหญ่ สูงถึงร้อยละ25.12 ทารกเกิดภาวะน ้ าตาลในเลือดต ่า
ภายหลงัการคลอด ร้อยละ30.58 และในปี 2560 พบอุบตัิการณ์ DFIU ขณะอายุครรภ ์34 สัปดาห์ 1ราย ทั้งน้ี
พบว่าสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภป์ระมาณร้อยละ 40-50 ยงัไม่สามารถควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดให้
อยู่ในเกณฑ์ปกติ   ( 2 hr-PP<120 mg/dl )ได้ตลอดการตั้ งครรภ์  จากการวิเคราะห์พบว่าในส่วนของ
ผูร้ับบริการสตรีตั้งครรภย์งัไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค เน่ืองจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดแก่มารดา
และทารกยงัไม่ปรากฏอาการให้เห็นเด่นชัดในขณะฝากครรภ์ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกตอ้ง
ไดร้ับอาหารที่ไม่สมดุลและเกินความจ าเป็นตามหลกัของโภชนาการ และการขาดการเคล่ือนไหวออกก าลงั
กายอย่างเหมาะสม ดา้นผูใ้ห้บริการ พบว่าบุคลากร/ทีมวิชาชีพยงัขาดระบบการติดตามการเปล่ียนแปลงของ
ระดบัน ้าตาลในเลือดอย่างใกลชิ้ด รวมถึงการขาดความเช่ือมโยงของขอ้มูลในการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ท่ี
เป็นเบาหวานในเครือข่ายแบบครบวงจร  เพื่อให้สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ท่ีไม่สามารถควบคุม
ระดบัน ้าตาลไดเ้ป็นปกติ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลควนขนุน เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีช่วย
ในการควบคุมระดับน ้ าตาลในเลือด(2hr-PP)ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อลดโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ หรือหลงัคลอดได้ในที่สุด และบุคลากรมีระบบการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผูว้ิจยัจึงพฒันาระบบการดูแลในครั้ งน้ีขึ้น 



กรอบแนวคิด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พบขอ้เสนอรูปแบบการส่งเสริม การดูแล
ตนเองตามทฤษฎีของโอเร็ม3โดยมีกิจกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก ่ การให้ขอ้มูลและความรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
จดัเตรียมส่ือที่เขา้ใจง่าย ตวัอย่างเมนูอาหาร การเลือกรับประทานอาหาร ฝึกทกัษะการออกก าลงักาย สร้าง
ความมัน่ใจ ให้ก าลงัใจ ตั้งเป้าหมายร่วมกนัในการปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง จะชว่ยให้ผูป่้วยสามารถ
ดูแลตนเองในทางท่ีดีขึ้น สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวติไดอ้ย่างเหมาะสม
และยัง่ยืน รวมทั้งยงัใชแ้นวคดิ Management system theoryและ Chronic care model 4 ของวากเนอร์ 
(Wagner) ซ่ึงพบว่าระบบบริการที่สามารถดูแลโรคเร้ือรังไดเ้ป็นอย่างดี ตอ้งประกอบดว้ย  1) ทรพัยากร และ
นโยบายชุมชน 2) หน่วยงานบริการสุขภาพ 3) การสนบัสนุนการดูแลตนเอง  4) การสนบัสนุนการตดัสินใจ 
5) ระบบขอ้มูลทางคลินิกที่เช่ือมโยง  จึงเกดิเป็นแนวคิดการพฒันาระบบการดูแลดว้ยกระบวนการวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการในครั้ งน้ีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์หลัก 
 เพ่ือศึกษาการพฒันารูปแบบการดูแลสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภโ์ดยการพฒันาความสามารถ
ในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
วัตถุประสงค์รอง 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัรับประทานอาหาร 2 ชัว่โมงของหญิงตั้งครรภ์
ก่อนและหลงัการพฒันา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้านความรู้ เจตคติเกี่ยวกับโรค พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออก
ก าลงักายของหญิงตั้งครรภก์่อนและหลงัการพฒันา 
 3. เพื่อดูผลลพัธ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของมารดาและทารก 
 4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูใ้ห้บริการ ก่อนและหลงัการพฒันา 
 
วิธีการศึกษา  
 

รูปแบบวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ( Action Research) 
             ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เป็นหญิงตั้งครรภท์ี่มาฝากครรภค์ลินิกฝากครรภ ์ โรงพยาบาลควนขนุน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กนัยายน 2561   และทีมสหวิชาชีพผูใ้ห้บริการ ทีร่่วมพฒันาระบบการดูแลสตรี
ตั้งครรภท์ี่เป็นเบาหวานของโรงพยาบาลควนขนุนและเครือข่าย  

การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง เลือกจากสตรีตั้งครรภท์ี่มีคุณสมบตัิตามเกณฑใ์นการคดัเลือก (inclusion 
criteria) ดงัน้ี    



 1) ไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์(GDM) ในช่วงเวลาท่ีศึกษา 
 2) มีผลการตรวจระดับน ้ าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ที่มีค่ามากกว่า 120 
เปอร์เซ็นต ์ 
 3) อ่านออก เขียนภาษาไทยได ้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่มีภาวะทุพลภาพ หรือมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน การมองเห็น การพูด 
 4) สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 
 เกณฑ์ในการคดัออก (exclusion criteria) คือมีภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง หรือการเจ็บป่วยอ่ืน ๆ ท่ีท าให้ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได ้ 
ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 32 คน   
 ทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีท างานประจ าในการดูแลสตรีตั้งครรภ ์เลือกแบบเจาะจงจ านวนทั้งส้ิน 23 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท  
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย  
 1.1 แบบสอบถาม ประกอบด้วยขอ้มูล 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป  ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ
ความรู้ เจตคติเกี่ยวกบัโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกก าลงักายที่
เหมาะสม 
 1.2 สมุดบนัทึกผลการตรวจระดับน ้าตาลในเลือดหลงัรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมงประจ าตวัสตรี
ตั้งครรภ ์ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาวิจยั    

1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจผูร้ับบริการและผูใ้ห้บริการ 
แบบสอบถามที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น หาค่าสัมประสิทธ์ิความเที่ยงโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอน

บาช  (Cronbach’s Alpha Coefficients)  
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบดว้ย 
 2.1 โปรแกรมการพฒันาความสามารถในการดูแลตนเอง ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรม ไดแ้ก่ วิธีการให้ความรู้ วิธีฝึกปฏิบตัิในการจดัการตนเอง และ การติดตามประเมินผล 
 2.2 ส่ือน าเสนอภาพน่ิงเกี่ยวกบัภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นต่อมารดาและทารก  
 2.3 แผ่นพบั/คู่มือการดูแลตนเอง และแบบประเมินภาวะแทรกซ้อน 
 2.4 ตวัอย่างเมนูอาหาร  วิธีการรับเลือกประทานอาหารและค านวณสัดส่วนอาหารที่เหมาะสม 
  2.5 แบบแผนวิธีการออกก าลงักาย 3 ท่า 3 เวลาส าหรับหญิงตั้งครรภ ์
 2.6 การเสริมพลงับวกดว้ยการให้รางวลั 
  
 
 



วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ทีมผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูล ณ คลินิกฝากครรภ ์โรงพยาบาลควนขนุนและเครือข่ายรพ.สต. ตลอด
ระยะเวลาการวิจยั ซ่ึงหญิงตั้งครรภจ์ะไดร้ับการนดัหมายมาฝากครรภแ์ละติดตามระดบัน ้าตาลในเลือดทุก 2 
สัปดาห์ เป็นเวลา 8 ครั้ ง  สตรีตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลตามรูปแบบการดูแล/โปรแกรมที่ผูว้ิจยัพฒันาขึ้น 
ทั้งน้ีเก็บขอ้มูลจากสมุดบนัทึกผลระดบัน ้าตาลในเลือด( 2hr -PP)  ,แบบสอบถามความรู้ เจตคติก่อนและหลงั
การพฒันา ,แบบสอบถามระดบัความพึงพอใจ  และผลลพัธ์การคลอดท่ีเกิดขึ้น 
 
การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ     

ระยะท่ี 1  ขั้นเตรียมการ พฒันารูปแบบการดูแลสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยการพฒันา
ความสามารถในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย   ประกอบดว้ย      

-วิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการ ขอ้มูลการดูแลรักษา ผลลพัธ์การดูแลรักษาที่ยงัเป็นปัญหา 
อุบตัิการณ์ความเส่ียง ศกัยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน  

-การทบทวนเอกสารวิชาการและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง  
- ก าหนดตวัช้ีวดัเพ่ือประเมินผลการพฒันา และติดตามกระบวนการท างาน 
-ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน เตรียมบุคลากร/ทีมสหวิชาชีพพร้อมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบ  โดยสูติแพทย ์ ให้ความรู้ เร่ืองโรคและผลกระทบจากโรค วางแผนการดูแล ให้ค าแนะน า 
ให้ก าลงัใจ ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน  เสริมพลงับวกด้วยการมอบรางวลัให้กับสตรีที่ท าได้ตามเป้าหมาย ,
พยาบาล คลินิกฝากครรภ์ในโรงพยาบาลและเครือข่าย รพ.สต. ดูแลด้านการนัดหมายตรวจครรภ์พบสูติ
แพทย ์การติดตามผลระดบัน ้าตาลในเลือด ให้สุขศึกษา มอบแผ่นพบั/คู่มือการดูแลตนเอง และแบบประเมิน
ภาวะแทรกซ้อน,โภชนากร ให้ความรู้การเลือกรับประทานและการควบคุมอาหาร สาธิตการเตรียมอาหาร/
แจกเมนูอาหารที่เหมาะสมตามรายบุคคล  ,นักกายภาพบ าบดั ให้ความรู้ สาธิตการออกก าลงักายที่ถูกตอ้ง
เหมาะสม (3ท่า 3 เวลา) 

  -เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ สมุดบนัทึกผลน ้าตาลส าหรับสตรีตั้งครรภ ์  
  -จดัท าแผนและส่ือการสอน เน้นวิธีการให้ความรู้ ผ่านส่ือการสอนที่ทันสมยั ฝึกปฏิบตัิในการ

จดัการตนเอง มอบสมุดติดตามผลเลือด ส่งเจาะเลือดและแปลผลที่รพ.สต.เครือข่าย แจกตวัอย่างเมนูอาหาร/
วิธีการเลือกรับประทานอาหารและค านวณสัดส่วนอาหารที่เหมาะสม สอนแบบแผนวิธีการออกก าลงักาย 3
ท่า3เวลาส าหรับหญิงตั้งครรภ ์มีการเสริมพลงับวกดว้ยการให้รางวลั  

ระยะที่ 2  ขั้นปฏิบตัิการ  
-ใชล้กัษณะการปฏิบตัิงานเป็นวงรอบ 4 ขั้นตอน คือ  
1.การวางแผน ท าการช้ีแจง มอบหมายงานตามแนวทางท่ีก าหนด 
2.การน าระบบท่ีพฒันาขึ้นมาปฏิบตัิในคลินิกฝากครรภ ์ของโรงพยาบาลควนขนุนและเครือข่าย รพ.

สต.ทั้ง16 แห่ง 



3.การสังเกตการณ์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นทั้งผูร้ับบริการและผูใ้ห้บริการ ประเมินผลลพัธ์การดูแลตามตวัช้ีวดั
ทบทวนการท างาน ทุก 1-2 เดือน  

4.การสะทอ้นผลการพฒันาท่ีเกิดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม โดยประชุมกลุ่มย่อย ระดมสมอง วางแผนการ
ดูแลผูป่้วยอย่างเช่ือมโยงระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต.เครือข่าย และการปรบัปรุงระบบการท างาน
เพื่อให้ไดรู้ปแบบการดูแลที่เหมาะสม 

ระยะที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติตามรูปแบบการดูแลสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่
พฒันาขึ้นและสรุปผลการพฒันาตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
วิเคราะห์ข้อมูล  
 1.วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน  
 2.เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดับน ้ าตาลในเลือด(2hr-PP) และค่าเฉล่ียคะแนน
ความรู้ เจตคติก่อนและหลงั โดยใชส้ถิติ paired  t- test โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 
 3.ขอ้มูลผลลพัธ์การคลอด ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
 4.เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผูร้ับบริการและผูใ้ช้บริการก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ 
paired  t- test โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 
 
 
ผลการศึกษา 

ส่วนข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง   
บุคลากรในทีมสหวิชาชีพ  จ านวน  23  คน พบว่า  เป็นเพศหญิง ร้อยละ100.00  มีอายุเฉล่ีย  49.64  ปี   

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 91.30 ประสบการณ์การท างานเฉล่ีย 24.12  ปี         
สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ จ านวน 32 คนส่วนใหญ่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภช์นิดGDM1 

ร้อยละ63.63 ,อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ59.09 ,สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 87.50 ,มีการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ40.90 ,ยึดอาชีพเกษตรกรร้อยละ68.18 ,ส่วนมากมีค่าดชันีมวลกายในช่วง23-
24.9ร้อยละ45.45 ,เป็นตั้งครรภท่ี์2ร้อยละ63.63 และมีประวตัิการตั้งครรภแ์รกเป็นGDMร้อยละ13.63   

ผลการตรวจหาระดับน ้าตาลในเลือด พบว่าสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์สามารถควบคุมระดบั
น ้ าตาลในเลือดหลงัอาหาร 2 ชั่วโมงไดผ้่านเกณฑป์กติสูงถึงร้อยละ95.45 พบค่าเฉล่ียระดับน ้าตาลในเลือด
หลงัรับประทานอาหาร 2 ชัว่โมงมีค่าลดลงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจาก171.69 มก./ดล.       (SD 7.88)  เป็น 
105.98  มก./ดล. (SD 2.31) ดงัตารางท่ี1   



ด้านความรู้ เจตคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ โภชนาการและการออกก าลังกายที่
เหมาะสม   พบคะแนนเฉล่ียหลงัการพฒันาเพ่ิมขึ้นจาก 66.88คะแนน (SD 7.46) เป็น 91.12คะแนน (SD 
4.48) แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.05 ดงัตารางท่ี2    

ในด้านภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารก   จากการติดตามผลลัพธ์การคลอดของสตรีที่เป็น
เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ทั้ง32 คน พบว่า ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงมีแนวโน้มลดลง และไม่มีอุบตัิการณ์ 
DFIU ดงัตารางที่3 

เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ หลงัการพฒันาระบบ พบว่า ผูร้ับบริการ
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (X = 4.59, SD. = 0.69) และผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับสูงเช่นเดียวกนั (X = 4.89, SD. = 0.68) นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของทั้งผูร้ับบริการ
และผูใ้ห้บริการก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบพบว่า ความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญั ดังตารางท่ี4 
และ5 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับน ้าตาลในเลือด(2hr-PP) ของหญิงตั้งครรภ์ก่อนและหลังการ
พัฒนา (n=32) 

ระดับน ้าตาลในเลอืด(2hr-PP) X SD t p-value 
ก่อนพฒันา 171.69 7.88 4.48 0.000 
หลังพฒันา 105.98   2.31   

 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ เจตคตขิองหญงิตั้งครรภ์ ก่อนและหลังการพัฒนา (n=32) 

คะแนนความรู้ เจตคต ิ X SD t p-value 
ก่อนพฒันา 66.88 7.46 -6.93 0.000 

หลังพฒันา 91.12 4.48   
 
 
ตารางที่3 เปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารก ก่อนและหลงัพัฒนา 

ภาวะแทรกซ้อน ก่อนพฒันา2ปี% หลังพฒันา% 

เพิ่มอัตราการผ่าตัดคลอด 27.23 9.37 
ทารกเกดิภาวะน ้าตาลในเลือดต ่า 33.65 6.25 
เกิดทารกเสียชีวิตในครรภ์ 1ราย 0ราย 

ทารกตัวเหลือง 24.47 12.50 



 
ตารางที่4 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้รับบริการก่อนและหลงัพัฒนา (n=32) 

คะแนนความพึงพอใจระดบัสูง X SD t p-value 
ก่อนพฒันา 2.06 0.65 -24.48 0.000 

หลังพฒันา 4.59   0.69   
 
ตารางที่5 เปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของผู้ให้บริการก่อนและหลังพฒันา (n=23) 

คะแนนความพึงพอใจระดบัสูง X SD t p-value 
ก่อนพฒันา 2.25 0.73 -26.53 0.000 

หลังพฒันา 4.89   0.68   
 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 

การพฒันารูปแบบการดูแลสตรีท่ีเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยการพฒันาความสามารถในการ
ดูแลตนเองและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ท าให้สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัโรคเบาหวานและผลแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกไดด้ีขึ้น จากขบวนการให้ความรู้ที่เป็นระบบ มี
ส่ือการสอนที่ทนัสมยัและดึงดูดความสนใจ มีกิจกรรมส่ือการสอนท่ีเน้นย  ้าให้เห็นถึงภยัคุกคามหรือความ
รุนแรงจากโรคที่มีต่อมารดาและทารก ท าให้สตรีเกิดความตระหนกัในอนัตรายท่ีแอบแฝงอยู่มากขึ้น  มีเวลา
ในการทบทวนการปฏิบตัิตวัในการดูแลตนเองว่าสามารถท าไดด้ีมากนอ้ยเพียงใดจากผลการตรวจพบความ
เปล่ียนแปลงของระดบัน ้าตาลในเลือดท่ีเกิดขึ้น (ในสมุดบนัทึกผลน ้าตาลท่ีทีมงานไดม้อบให้)   ท าให้สตรี
ตั้งครรภ์ได้ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง มองเห็นปัญหา รับรู้อุปสรรคสามารถวิเคราะห์
และเลือกตวัอย่างอาหารไดด้ว้ยตนเอง โดยมีโภชนากรเป็นท่ีปรึกษาคอยให้ค าช้ีแนะและให้ความช่วยเหลือ 
ท าให้เกิดแรงกระตุน้จากภายใน จูงใจให้มีการตดัสินใจเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบริโภคไดใ้นที่สุด  ส่วนการ
ออกก าลงักาย มีผลต่อการควบคุมโรคเบาหวาน นกักายภาพบ าบดั ไดค้ิดแบบแผนการออกก าลงักายท่ีท าได้
ง่าย สะดวกไม่มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก โดยออกแบบประยุกต์ให้เหมาะกบัรายบุคคล และมีการติดตามสอบถาม
ประเมินการปฏิบตัิอย่างใกลชิ้ด ท าให้สตรีตั้งครรภส์ามารถพฒันาความสามารถในการดูแลตนเองไดด้ียิ่งขึ้น  
สอดคลอ้งกับทฤษฎีโอเร็มที่กล่าวว่าการ ดูแลตนเองจะประสบผลส าเร็จได้ บุคคลจะตอ้งมี ความรู้ ความ
เขา้ใจ ตระหนกัว่าส่ิงท่ีกระท านั้นเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีผลลพัธ์ตามที่ตอ้งการ3

   นอกจากน้ีการให้
ก าลงัใจ การให้รางวลัเมื่อท าไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวร่้วมกนั จะช่วยเป็นแรงกระตุน้เป็นแรงผลกัดนัให้เกิด
การพฒันาตนเองไดด้ียิ่งขึ้น 



ในส่วนของภาคเครือข่าย มีรูปแบบการดูแลสตรีตั้งครรภอ์ย่างเป็นระบบและมีความเช่ือมโยงขอ้มูล
อย่างมีประสิทธิภาพ การมีการส่งต่อขอ้มูลทางช่องทางต่างๆ และการที่ส่งผูร้ับบริการให้ไปตรวจระดับ
น ้าตาลท่ีสถานบริการใกลบ้า้น การมีแผนการดูแลให้อย่างเป็นระบบ มีการนดัหมายพบสูติแพทย ์ช่วยท าให้
เกิดช่องทางการติดต่อที่เป็นรูปธรรมและสามารถดุแลไดอ้ย่างครอบคลุมครบวงจรในที่สุด 
 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบพฒันาความสามารถในการดูแลตนเอง ไปใช้ในคลินิกฝากครรภ์ของรพ.ควน
ขนุน และเครือข่าย รพ.สต. ทั้ง16 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 พบว่าสามารถท าให้สตรีที่เป็นเบาหวาน
ขณะตั้งครรภมี์ระดบัน ้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑป์กติตลอดการตั้งครรภ ์และสามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่อ
มารดาและทารกลงได้   นอกจากน้ีผูใ้ห้บริการและผูร้ับบริการยงัมีความพึงพอใจโดยรวมระดับสูงต่อ
รูปแบบการพฒันาท่ีสร้างขึ้น  
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