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(Abstract)
Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is one of the complications that can occur during pregnancy.
At present, found that incidence is increasing both nationally and internationally. The treatment of diabetes
during pregnancy is very complicated in many respects, such as the limit food intake, exercise properly
including a pregnant woman, measure blood glucose or injections to control their blood sugar levels by
herself. These things Affect mental condition of the pregnant woman is tremendous. Lead to stress and the
anxiety increased, as the unwanted pregnancy. It has compiled the findings to various causes and relevant
impact on the feel of a pregnant woman. As well as factors that are associated with stress in pregnancy
group to serve as the basis for planning the care was appropriate.
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ปั จจัยทีส่งผลต่อความเครียดในหญิงทีเป็ นโรคเบาหวานขณะตังครรภ์ ;
การบูรณาการสูบ่ ทบาทพยาบาล
ตีรณา วงษ์สมุทร พย.ม.
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรคเบาหวานขณะตังครรภ์ (Gestational Diabetes Mellitus : GDM) เป็ นภาวะแทรกซ้อนหนึงทีอาจเกิดขึนได้
ในขณะตังครรภ์ โดยปัจจุบนั พบว่ามีอุบตั ิการณ์การเกิดทีเพิมมากขึนทังในประเทศและต่างประเทศ ซึงการดู แลรักษาภาวะ
เบาหวานในขณะตังครรภ์นนมี
ั ความยุ่งยากและซับซ้อนหลายประการ อาทิเช่น การต้องจํากัดการรับประทานอาหาร การต้อง
ออกกําลังกายอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการทีหญิงตังครรภ์ตอ้ งตรวจวัดระดับนําตาลในเลือดจากปลายนิว หรือการฉีดยาควบคุม
ระดับนําตาลในเลือดด้วยตนเอง สิงต่าง ๆ เหล่านีล ้วนส่งผลต่อสภาวะจิตใจของหญิงตังครรภ์เป็ นอย่างมาก นําไปสู่ภาวะเครียด
และความวิตกกังวลทีเพิมมากขึน อันเป็ นสิงทีไม่พงึ ประสงค์ในการตังครรภ์ การรวบรวมปัจจัยทีมีความเกียวข้องและส่งผลต่อ
ภาวะเครียดในหญิงตังครรภ์เพือให้สามารถใช้แนวทางในการวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คําสําคัญ : เบาหวานขณะตังครรภ์, ความเครียด, การพยาบาล
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HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy
การตังครรภ์เป็ นสภาวะทีร่างกายมีการเปลียนแปลง Outcomes)(7) โดยใช้ g. OGTT เป็ นตัวทดสอบ และมีการ
หลายอย่าง ทังทางด้านร่างกาย จิตใจ การปรับบทบาทการเป็ น ตรวจเลือด ครัง คือ ขณะอดอาหาร หลังอาหาร ชัวโมง
มารดา รายจ่ายทีมีเพิมมากขึน ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนทีอาจ และหลังอาหาร ชัวโมงตามลําดับ และนําผลการตรวจทีได้มา
เกิดขึนได้ตลอดการตังครรภ์ สิงต่าง ๆ เหล่านี ล ้วนส่งผลทําให้ เปรียบเทียบกับค่ าปกติ คื อ หากระดับนําตาลในเลือดมีค่า
และ
mg/dL. ตามลําดับ
หญิงตังครรภ์ตอ้ งเกิดการปรับตัว และอาจเกิดเป็ นภาวะเครียด มากกว่าหรือเท่ากับ ,
โดยเฉพาะในรายทีมีภาวะแทรกซ้อน ยิงถือว่าเป็ นภาวะวิกฤต มีความผิดปกติไปเพียงหนึงค่า ให้วินิจฉัยว่ามีภาวะเบาหวาน
ซ้อนวิกฤต(1) ส่งผลทําให้เกิดภาวะเครียด และวิตกกังวลได้ ขณะตังครรภ์ ซึงจากผลการศึกษาของ HAPO พบว่าเมือใช้
มากกว่าหญิงตังครรภ์ปกติ ความเครียดและความวิตกกังวลนี เกณฑ์ การประเมิ น นี จะสามารถตรวจพบภาวะเบาหวาน
มี ส าเหตุ หลักมาจากความไม่ สุ ข สบายต่ อภาวะแทรกซ้อน ขณะตังครรภ์ได้สูงขึนร้อยละ . ซึงทําให้สามารถวินิจฉัย
(6)
ทีเป็ นอยู ่ ส่งผลทําให้ถูกจํากัดกิจกรรมบางอย่าง มีแบบแผน ได้อย่างรวดเร็ว และให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที
การดําเนินชีวติ ทีเปลียนแปลงไป และส่งผลทําให้มีความรูส้ กึ
ทีไม่ ดีต่ อการตังครรภ์ ความรู ส้ ึกต่อบุตรเป็ น ไปในทางลบ การดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตังครรภ์
เป้ าหมายหลักในการดู แลหญิงทีมีภาวะเบาหวาน
ตลอดจนมีผลกระทบต่อบทบาทการเป็ นมารดาอีกด้วย(2)
โรคเบาหวานขณะตั งครรภ์ (Gestational ขณะตังครรภ์ จะมุ่งเน้นให้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโต
Diabetes Mellitus : GDM) เป็ นภาวะแทรกซ้อนทาง ทีเป็ นปกติ ไม่ มี ภาวะแทรกซ้อนหรือภาวะพิการแต่กาํ เนิ ด
อายุรศาสตร์ทสํี าคัญและพบได้บ่อยในหญิงตังครรภ์ ซึงเกิดจาก อันมี ส าเหตุ จ ากภาวะเบาหวาน และเพื อให้หญิ งตั งครรภ์
ความผิดปกติของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate สามารถดํา เนิ น การตั งครรภ์ ไ ด้อย่ างปกติ โดยไม่ มี ภ าวะ
metabolism) และทําให้เกิ ดความผิดปกติของการทนต่อ แทรกซ้อน โดยมีหลักในการดู แล ได้แก่ การควบคุมอาหาร
กลู โคส (glucose intolerance) ซึ งตรวจพบได้ใ น การออกกําลังกาย และการใช้อนิ ซูลนิ ซึงหญิงตังครรภ์ทกุ คน
ั ร ้อยละ จะได้รบั การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตังครรภ์ตงแต่
ขณะตังครรภ์(3) โดยพบว่ามีอบุ ตั กิ ารณ์การเกิดได้ตงแต่
ั การ
(3)
- ขึ นอยู ่ ก ับเชื อชาติ แ ละเกณฑ์ที ใช้ใ นการประเมิ น
ฝากครรภ์ครังแรก โดยวิธีการดูแลรักษานันจะแตกต่างกันไป
สําหรับในประเทศไทยหากใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของ World ตาม classification ของโรค ซึงจะแบ่งได้หลัก ๆ ชนิด คือ
Health Organization (WHO) จะมีอุบตั ิการณ์การเกิด เบาหวานชนิดเอวัน (GDM A1) และ เบาหวานชนิดเอทู (GDM
ของโรคร้อยละ . และยังมีแนวโน้มเพิมสู งขึนในทุกปี (4) A2)(8)
ซึงการตังครรภ์จะมีผลทําให้เกิดการเปลียนแปลง
การดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตังครรภ์มีความ
ในลักษณะทีเป็ นเบาหวาน (diabetogenic effect) อันเกิดจาก คล ้ายคลึงกับการรักษาโรคเบาหวานทัวไป แต่มขี ้อแตกต่างอยู ่
ฮอร์โมนทีร่ างกายหลังออกมาขณะตังครรภ์ เช่ น human บางประการ เช่น การไม่ใช้ยาเม็ดลดระดับนําตาลในการรักษา
placental lactogen (HPL) เอสโตรเจน (estrogen) เนืองจากส่วนใหญ่สามารถผ่านรกเข้าไปสู่ทารกได้ โดยมีหลัก
โปรเจสเตอโรน (progesterone) คอร์ติซ อล (cortisol) ในการดูแลรักษา ดังนี
และอินซูลเิ นส (insulinase)(5) ส่งผลทําให้เกิดภาวะการต้าน
. การควบคุมอาหาร (dietary therapy) เป็ นการ
อินซูลนิ ขึน โดยเฉพาะในช่วงอายุครรภ์ - สัปดาห์ ซึงเป็ น ดูแลรักษาทีสําคัญในกลุม่ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน แต่เนืองจากการ
ช่วงทีคอร์ตซิ อลมีฤทธิต้านอินซู ลนิ สู งสุด(6) ในปัจจุบนั มีการ ตังครรภ์ทาํ ให้ตอ้ งคํานึ งถึงสารอาหารทีจําเป็ นและมีปริมาณ
จําแนกชนิดของโรคเบาหวานขณะตังครรภ์ไวห้ ลากหลายวิธี แคลอรีเพียงพอต่อทารกในครรภ์ เพือป้ องกันการเกิดภาวะ
แต่มีเกณฑ์การประเมินล่าสุดทีได้รบั ความนิยมอยู ่ในขณะนี ketosis จากการขาดสารอาหาร โดยพิจารณาจากค่ า BMI
จาก IADPSG (International Association of Diabetes และคํานวณปริมาณแคลอรีทีควรได้รบั ในแต่ละวัน ให้อยู ่ใน
Pregnancy Study Group) ซึงอ้างอิงจากการศึกษาของ ช่วงระหว่าง , - , กิโลแคลอรี/วัน(7) โดยอาจมีการ
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แนะนําในการแบ่งย่อยมืออาหารออกเป็ น มือ เพือป้ องกัน
การเกิดภาวะนําตาลในเลือดตําจากการอดอาหารระหว่างมือ
นานกว่า - ชม. ทําให้สามารถควบคุมระดับนําตาลในกระแส
เลือดให้คงทีได้ดยี งขึ
ิ น(9)
. การออกกําลังกาย (exercise) ในหญิงตังครรภ์
ทีมีภาวะเบาหวานโดยทัวไปมักนิยมแนะนําให้ออกกําลังกาย
ในระดับปานกลาง ชนิด cardiovascular conditioning หรือ
aerobic exercise เพือช่วยลดภาวะการดืออินซูลนิ ควบคุม
ระดับนําตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ลดภาวะเครียด และ
ยังช่วยให้สามารถคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย(10) โดย
เน้นใหอ้ อกกําลังกายโดยใช้ร่างกายส่วนบนหรือออกกําลังกาย
ในท่านอนและควรอยูภ่ ายใต้การดูแลและแนะนําของแพทย์(11)
. การใช้ยาฉีดอินซูลนิ (insulin) จากอุบตั กิ ารณ์
ของโรคพบว่ าหญิ ง ตั งครรภ์ ที มี ภ าวะเบาหวานประมาณ
ใน ไม่สามารถควบคุมระดับนําตาลในเลือดได้ดว้ ยการ
ควบคุมอาหารและการออกกําลังกายเพียงอย่างเดียว(9) จึงได้รับ
การพิจารณาเพิ มแผนการรักษาด้วยการฉี ดยาอินซู ล ินเพื อ
เพิมประสิทธิภาพในการควบคุมระดับนําตาลให้ดียงขึ
ิ น
แผนการรักษาต่าง ๆ ทีเพิมขึนล ้วนสร้างภาระให้กับ
หญิงตังครรภ์และก่อให้เกิดเป็ นความเครียด ความวิตกกังวล
เป็ นเหตุการณ์ทียากต่อการปรับตัว ซึงมีความสอดคลอ้ งกับ
การศึกษาของ Devsam, Bogossian, Peacock(12) ซึงได้
ทําการศึ กษาในหญิ งตังครรภ์ทีได้ร บั การวินิ จฉัยว่ามี ภาวะ
เบาหวานขณะตังครรภ์ครังแรก ในประเทศออสเตรเลียพบว่า
หญิงตังครรภ์ส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ ตกใจ หวาดกลัว ซึมเศร้า
ผิดหวัง และวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิงการทีต้องตรวจ
นําตาลปลายนิ วและการฉี ด อิ น ซู ล ิ น ด้ว ยตนเอง ถื อเป็ น
เหตุ การณ์ ที ยากจะยอมรับและต้องปรับตัว เป็ น อย่ างมาก
รู ส้ ึ กว่ าการควบคุ ม อาหารเป็ นเรื องยุ่ ง ยากและเสี ยใจที ไม่
สามารถบํารุงครรภ์ได้เหมือนกับหญิงตังครรภ์ปกติ ก่อให้เกิด
เป็ นภาวะเครียดและวิตกกังวลขึนได้

ความเครียดในหญิงตังครรภ์ทีเป็ นโรคเบาหวาน
Lazarus, Folkman(13) ได้ให้ค วามหมายของ
ความเครียดไว้ว่า ความเครียดเป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
กับสิงแวดล ้อมทีมีอิทธิพลซึงกันและกัน โดยบุคคลจะทําการ
ประเมินสถานการณ์ที เกิดขึ นว่ามีผ ลกระทบต่ อสวัสดิ ภาพ
ของตนอย่างไร และจะใช้แหล่งประโยชน์ทมีี เพือการปรับตัว

Vol. 66 No. 3 September - December 2020

อย่างเต็มที และประเมินความสมดุลกันระหว่างความต้องการ
(demands) และแหล่งประโยชน์ทมีี อยู ่ (resources) ภายใต้
กระบวนการทางความคิ ด และสติ ปั ญ ญา (cognitive
appraisal) เพือพิจารณาตัดสินความหมายของเหตุการณ์นนั
ว่ าส่ ง ผลทํา ให้เ กิ ด เป็ น ภาวะเครี ยดหรื อไม่ นํา ไปสู่ กลไก
การปรับตัวในการเผชิญกับภาวะเครียด
มี ก ารศึ กษาประสบการณ์ ข องหญิ ง ตั งครรภ์
ชาวออสเตรเลี ยที ได้ ร ั บ ผลกระทบจากโรคเบาหวาน
ขณะตังครรภ์ โดยทําการศึกษาในหญิงตังครรภ์ทอายุ
ี มากกว่า
หรือเท่ากับ ปี ทีเคยได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวาน
ขณะตั งครรภ์ ใ นระยะไม่ เกิ น ปี ที ผ่ า นมา พบว่ า มี
ข้อมู ล สํา คัญที หญิ ง ตั งครรภ์เ หล่ านั นแสดงออกต่ อวิถี
การใช้ชวี ติ ร่วมกันกับโรคเบาหวาน ดังนี ) เกิดอาการช็อก
กลัว และวิตกกังวล ร้อยละ . ) ไม่แน่ใจและสงสัยต่อโรค
ร้อยละ . ) โอกาสทีจะปรับปรุงสุขภาพให้ดีขนึ ร้อยละ
. ) เกิ ดการปรับเปลี ยนการใช้ชี ว ิตกับโรคเบาหวาน
ขณะตังครรภ์ร อ้ ยละ . ) ต้องการความช่ วยเหลือ
ร้อยละ . ) มี ความตระหนักรู เ้ กี ยวกับโรคมากขึ น
ร้อยละ . ) รูส้ กึ โดดเดียว ร้อยละ . ) รักษาสุขภาพ
และป้ องกันการเกิดโรคเบาหวานขณะตังครรภ์ ร้อยละ . (14)
และยัง พบว่ าหญิ ง ตั งครรภ์ ที ใช้อิ น ซู ล ิน นั นจะมี แ นวโน้ม
ว่าจะมีประสบการณ์ ช็อก กลัว และวิตกกังวลสูงกว่าอีกด้วย
ซึงมีความสอดคลอ้ งกับการศึกษาของ Carolan, Streele,
Margetts(15) ซึ งได้ทาํ ศึ กษาในประเทศออสเตรเลียพบว่ า
หญิงตังครรภ์กลุ่มนีมีการปรับตัวเกิดขึน รู ปแบบหลัก ๆ
ได้แก่ ) ภาวะช็อกจากการวินิ จฉัยโรค ) เริ มเข้าสู่
การปรับตัวต่อโรคเบาหวานขณะตังครรภ์ ) ออกกําลังกาย
และเรียนรูว้ ธิ ีใหม่ ๆ ในการใช้ชวี ติ ) รู ส้ กึ ดีขนึ วางแผน
เพือมองสู่อนาคต
สํา หรับในประเทศไทยได้มี การศึ กษาเกี ยวกับ
ระดับความเครียดและการเผชิญความเครียดในหญิงตังครรภ์
ทีมีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง
ภาวะเบาหวานขณะตังครรภ์ ทังในระยะการตรวจคัดกรอง
และกรณี เข้ารั บการรั กษาในโรงพยาบาล ผลการศึ ก ษา
ส่วนใหญ่มคี วามสอดคล ้องกันคือพบว่าภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
ทีเกิดขึน ส่งผลทําให้หญิงตังครรภ์มีภาวะเครียดเพิมมากขึน
กว่ าหญิ ง ตั งครรภ์ ปกติ (16,17,18,19) และยัง พบว่ ามี ปั จ จั ย
บางประการทีมีความสัมพันธ์กบั ภาวะเครียด และการเผชิญ
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ความเครียดในหญิงตังครรภ์ทมีี ภาวะเสียง ได้แก่ การศึกษา
ของ ปิ ยะเนตร กาญจนเจริญ(17) พบว่าอายุมีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะเครียด การศึกษาของ กรองแก้ว ราษฎรดี(18)
พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญ
ความเครียดทัง ด้าน เบญจวรรณ เอกะสิงห์(16) พบว่า
ความรู ส้ ึกไม่แน่ นอนต่อการเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการเผชิญความเครียดโดยรวม และพรรณี ฉุน้ ประดับ(20)
พบว่ าแรงสนับสนุ น ทางสังคมมี ความสัม พัน ธ์ ทางบวกกับ
การเผชิญความเครียด
สรุ ปได้ว่ า ปัจจัยทางด้านอายุ ระดับการศึ กษา
แรงสนับสนุ นทางสังคม และความรู ส้ ึกไม่แน่ นอนต่อความ
เจ็บป่ วย เป็ นปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อความเครียด และ
วิธี การเผชิ ญความเครี ยดในหญิ ง ตั งครรภ์ที มี ภาวะเสี ยง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จึงได้มกี ารศึกษาแบบจําเพาะเจาะจง
ในกลุ่ มหญิง ตังครรภ์ที เป็ นโรคเบาหวานเกี ยวกับการรับรู ้
ภาวะเสี ยงของการตั งครรภ์ ความรู ้สึ กไม่ แ น่ น อน และ
ความเครียดของหญิ งตั งครรภ์ที เป็ นโรคเบาหวาน พบว่ า
คะแนนการรับรู ้ภาวะเสียงของการตังครรภ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่ าเฉลียคะแนนความรู ส้ ึกไม่ แน่ นอนอยู ่ ในระดับปานกลาง
และมีค่าเฉลียคะแนนความเครียดโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง
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ทางสถิติ (r=-.23, p<.01) ซึง หมายความว่าหญิงตังครรภ์ทมีี
อายุนอ้ ยจะมีความเครียดสูงกว่าหญิงตังครรภ์ทมีี อายุมาก
. ระดับการศึกษา (education) เป็ นปัจจัยหนึง
ทีสําคัญทีช่วยให้หญิงตังครรภ์เกิดการประเมินและเข้าใจใน
สถานการณ์ได้ถกู ต้องตามความเป็ นจริง และสามารถจัดการ
กับความเครียดได้ดยี งขึ
ิ น ซึงมีความสอดคลอ้ งกับการศึกษา
ของ Bawglow, Hatcher, Wolston, Phelps, Burns,
Depp(23) พบว่าหากหญิ งตังครรภ์ทีเป็ นโรคเบาหวานไม่ มี
ความรู เ้ กี ยวกับโรคเบาหวานขณะตังครรภ์ จะส่ งผลทําให้
เกิดความไม่มนใจในการดู
ั
แลตนเอง และนําไปสู่การเกิดเป็ น
ภาวะเครียดได้ นอกจากนี ยังมีการศึกษาในหญิงตังครรภ์ที
เป็ นโรคเบาหวานในกลุ่มคนหลายเชือชาติ ได้แก่ เวียดนาม
ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินเดีย ออสเตรเลีย และเอเชีย จํานวน
ราย
พบว่าชนชาติ เอเชียมีค ะแนนความรู เ้ กี ยวกับโรคเบาหวาน
ขณะตังครรภ์อยู ่ในระดับตํา และส่งผลทําให้เกิดการตัดสิน
วิเคราะห์สถานการณ์ได้ไม่ดี นําไปสู่ความเครียดได้(15)
. ระยะเวลาของการเกิ ดเหตุ ก ารณ์ (onset)
เมือหญิงตังครรภ์ได้รับการวินจิ ฉัยว่ามีภาวะเบาหวานขณะตังครรภ์
จะมีความเครียดอยู ่ในระดับทีสู งกว่าภายหลังจากการได้รบั
การวินิจฉัยไปแล ้วระยะหนึง กล่าวคือ ระยะเวลาทีได้รบั การ
วินิ จ ฉัยว่ าเป็ น โรคเบาหวานขณะตังครรภ์ จะมี ผลต่ อการ
ปัจจัยทีส่งผลต่อความเครียดในหญิงทีเป็ นโรคเบาหวาน ปรับตั วกับ สถานการณ์ ก ารเป็ นเบาหวานขณะตั งครรภ์
โดยมีการศึกษาของ Daniells, Grenyer, Davis, Coleman,
ขณะตังครรภ์
(24)
จะเห็ น ได้ว่ า โรคเบาหวานขณะตั งครรภ์ เป็ น Julie-Anne, Moses พบว่าในช่ วงแรกทีหญิงตังครรภ์
เหตุ การณ์ ซึ งหญิ งตั งครรภ์ไ ม่ ไ ด้มี การคาดการณ์ มาก่ อน ได้รบั การวินิ จฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวานจะเกิดภาวะเครียดสู ง
จึ งอาจก่อให้เกิดเป็ นความเครียดขึน โดยได้มีการรวบรวม เมือเวลาผ่านไปได้รบั คําแนะนําและข้อมูลต่าง ๆ ทําให้เกิด
ปัจ จัยที ส่ ง ผลกับความเครี ยดในหญิ ง ตังครรภ์ที เป็ น โรค การเรี ยนรู ้ พัฒนาทักษะด้านต่ าง ๆ จนสามารถควบคุ ม
ระดับนําตาลได้ เมือเกิดการปรับตัวต่อสถานการณ์ดงั กล่าว
เบาหวานไว ้ ดังนี(21)
. อายุ (age) ความเครียดของบุคคลจะมีความ ความเครียดจึงลดลง
. การรับรูภ้ าวะเสียงของโรค (perceptions of
แตกต่างกันไปตามระยะพัฒนาการ(13) โดยมีการศึ กษาของ
พรนภา ทรัพย์นุต(22) พบว่าความเครียดในกลุม่ หญิงตังครรภ์ health) หมายถึง ความรู ส้ กึ นึกคิด ความคิดเห็นของหญิง
ทีมีอายุนอ้ ยจะมีความเครียดสูงกว่าหญิงตังครรภ์ทมีี อายุมาก ตังครรภ์ตอ่ การเกิดอันตรายจากภาวะของโรคเบาหวาน ซึงเป็ น
(25)
ซึ งมี ค วามสอดคล ้อ งกั บ การศึ กษาของ ปิ ยะเนตร อีกหนึงปัจจัยทีส่งผลทําให้เกิดเป็ นความเครียดขึนได้ มีการ
กาญจนเจริ ญ (17) ที ได้ทาํ การศึ กษาในกลุ่ ม หญิ ง ตั งครรภ์ ศึกษาเกียวกับการรับรูต้ ่อภาวะสุขภาพของหญิงตังครรภ์ทเป็ี น
ทีมีภาวะเสียงสูงทีเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาล โรคเบาหวาน พบว่าภายหลังจากทราบผลการตรวจคัดกรองว่า
รามาธิบดี และโรงพยาบาลศิรริ าช จํานวน คน พบว่าอายุ เป็ นเบาหวานหญิงตังครรภ์ส่วนใหญ่จะรับรู ว้ ่าโรคเบาหวาน
มี ค วามสัม พัน ธ์ ทางลบกับความเครี ยดอย่ างมี น ั ยสํา คั ญ อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทีรุนแรงต่อทังสุขภาพของตนเอง
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ต่อกระบวนการรักษาโรคเบาหวานขณะตังครรภ์ เนื องจาก
ต้องเป็ นผู ใ้ ห้คาํ แนะนํา ในด้านการปฏิบ ตั ิต ัวต่ าง ๆ อย่ าง
เพี ย งพอ เพื อควบคุ ม และป้ องกั น การลุ ก ลามของโรค
โดยเฉพาะอย่างยิงการให้ข อ้ มู ลด้านแผนการรักษา เพือให้
หญิงตังครรภ์ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง
เมื อกลับบ้านและตลอดการตังครรภ์ พยาบาลจึงมีบทบาท
สํา คั ญยิ งในการดู แลและประเมิ น ภาวะเสี ยงขั นต้น ใน
หญิ งตังครรภ์ที มาเข้ารับการฝากครรภ์ทุ กราย เพื อค้นหา
ความเสียงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ส่งตรวจคัดกรองเบืองต้น
รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการประเมิน
ภาวะจิตสังคมของหญิงตังครรภ์ว่ามีความกลัว ความเครียด
หรื อความวิตกกัง วลหรื อไม่ เนื องจากสิ งต่ าง ๆ เหล่ านี
ลว้ นส่งผลต่อการควบคุ มระดับนําตาลในเลือดและสามารถ
ทําให้อาการของโรครุนแรงขึนได้ตลอดการตังครรภ์(32)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การให้ความรู ้
แบบมีส่วนร่วมระหว่างพยาบาลและหญิงตังครรภ์ ส่ งผลดี
ต่อการควบคุ มระดับนําตาลในเลือด อีกทังยังช่วยลดภาวะ
แทรกซ้อนต่าง ๆ ระหว่างการตังครรภ์ได้ ดังเช่นการศึกษาของ
อัญชลี จิตราภิรมย์, จันทรรัตน์ เจริญสันติ (21) ทีได้ทําการศึกษา
ถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู ้และการฝึกผ่อนคลาย
ต่ อพฤติ กรรมการดู เ เลตนเอง ระดับนําตาลในเลื อดเเละ
ความเครียดของหญิงทีมีภาวะเบาหวานขณะตังครรภ์พบว่า
กลุ่ ม ทีได้ร ับโปรแกรมการให้ความรู แ้ ละการฝึ กผ่ อนคลาย
มีระดับความเครียดตํากว่ากลุม่ ทีไม่ได้รบั โปรแกรมอย่างมีนยั
สํา คัญทางสถิติ นอกจากนี ยัง มีการศึ กษาโดยการให้หญิ ง
ตังครรภ์ได้รบั โปรแกรมการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม ร่วมกับการ
ได้รบั การโทรศัพท์ตดิ ตามหรือการได้รบั แรงสนับสนุ นจากสามี
ร่วมด้วย ซึงถือว่าเป็ นปัจจัยหนึ งทีสําคัญต่ อภาวะจิตใจของ
หญิงตังครรภ์ ผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ทดลองมีความรูใ้ นการ
ดูแลตนเองทีดีกว่าสามารถควบคุมอาหารได้ดีนาํ ไปสูก่ ารควบคุม
ระดับนําตาลในเลือดได้ดอี กี ด้วย(33,34,35)
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนั การดูแลรักษาหญิงตังครรภ์
ที เป็ นโรคเบาหวานนั นเปลี ยนแปลงไปจากเดิ ม เนื องจาก
วิ ว ัฒ นาการทางด้านการแพทย์แ ละการเข้าถึ ง บริ การทาง
การแพทย์ของประชาชนมีมากขึน อีกทังยังมีแนวทางในการ
ติ ด ตามอาการที ใกล ช้ ิ ด มากขึ น มี ค ลิ นิ ก เฉพาะทางใน
โรงพยาบาลต่าง ๆ มีแพทย์ผูเ้ ชียวชาญและการร่วมกันดูแล
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แบบสหวิ ช าชี พ เพื อประโยชน์ สู งสุ ด ของผู ้ ป่ วย ช่ ว ยให้
หญิงตังครรภ์สามารถซักถามขอ้ สงสัยทังทางด้านการดําเนิน
ของโรคและการปฏิ บ ัติ ต ั ว ขณะตั งครรภ์ ไ ด้ตลอดระยะ
ของการตังครรภ์ จนกระทังถึงระยะคลอดและหลัง คลอด
ส่ ง ผลให้มี ง านวิ จ ัยต่ าง ๆ พบว่ าระดับความเครี ยดและ
ความรู ้ สึ กไม่ แ น่ น อนต่ อการเจ็ บ ป่ วยของหญิ ง ตั งครรภ์
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบกับได้รับแรงสนับสนุน
จากบุคลากรทางการแพทย์ในระดับสูงทําให้หญิงตังครรภ์สามารถ
ปฏิบตั ติ วั ได้ถกู ต้อง ลดภาวะเครียดลงและนําไปสูก่ ารควบคุม
ระดับนําตาลในเลือดได้ดขี นึ ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ทีอาจ
เกิดขึนในระยะตังครรภ์ได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าบุคลากรทาง
การแพทย์มีบทบาทสําคัญเป็ นอย่างยิงในการดู แลหญิงทีเป็ น
โรคเบาหวานขณะตังครรภ์ เพือให้หญิงตังครรภ์ได้รบั รู แ้ ละ
เข้าใจถึงปัญหาทีแท้จริงทีกํา ลังเกิดขึนและเป็ นการป้ องกัน
การเกิดปัญหาทางด้านจิตใจ จึงควรให้ความสําคัญกับแนวทาง
การศึกษา โดยมุ่งเน้นให ้เห็นความสําคัญของการให้ข้อมูลแก่
หญิงตังครรภ์ให้เพียงพอ เพือให้เกิดความเข ้าใจในการดําเนิน
ของโรค การดู แลตนเอง การสังเกตอาการผิดปกติต่าง ๆ
รวมไปถึงการแก้ไขอาการผิดปกติเบืองต้นได้ดว้ ยตนเองและ
สามารถให้การดู แ ลได้อย่ างครอบคลุ ม แบบองค์ ร วมและ
มีประสิทธิภาพสู งสุด
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