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Abstract
Purpose: To determine factors influencing the occurrence of Gestational Diabetes Mellitus
(GDM) in pregnant women with abnormal Glucose Challenge Test (GCT).
Design: Case-control study.
Methods: The purposive sample consisted of 252 singleton pregnant women with gestational
age more than 20 weeks, GCT ≥140 mg./dl., and no complication during pregnancy, who attend at
two big tertiary hospitals in Bangkok, Thailand. The sample were divided into the case group (GDM,
n = 65) and the control group (not GDM = 187). Data collection instruments were the
demographic characteristic questionnaire, the dietary record sheet, and the exercise record before
and during pregnancy. Data were analyzed by using descriptive statistics, chi-square, and logistic
regression analysis.
Main findings: Age and diet could significantly predict the GDM in pregnant women with
abnormal GCT. Pregnant women with abnormal GCT with age ≥ 25 years had 3.57 times higher
risk of GDM than those who were younger than 25 years (95%CI = 1.17-10.83, p < .05). Pregnant
women with abnormal GCT who ate diet over standard criteria had 3.30 times higher risk of GDM
than those who were diet according to standard criteria (95%CI = 1.71-6.35, p < .05).
Conclusion and recommendations: Nurses and health care team should provide advice on
diet to meet the standard criteria to prevent GDM in pregnant women with abnormal GCT,
especially for those who aged ≥ 25 years old.
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ในสตรีตั้งครรภ์ที่มี Glucose Challenge Test ผิดปกติ*
ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, ปร.ด.1 ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร, PhD2 อภิธาน พวงศรีเจริญ, พ.บ.3
อรวรรณ พินิจเลิศสกุล, พย.บ.1		
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes
Mellitus: GDM) ในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี Glucose Challenge Test (GCT) ผิดปกติ
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั แบบ Case-control study
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 252 รายเป็นสตรีตง้ั ครรภ์เดีย่ วทีม่ อี ายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขน้ึ ไป มีผลการ
ตรวจ GCT ≥ 140 มก./ดล. และไม่มภี าวะแทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์ทม่ี าฝากครรภ์ในโรงพยาบาลตติยภูมขิ นาดใหญ่
2 โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็นกลุม่ ทีเ่ กิด GDM (case group,
n = 65 ราย) และกลุม่ ทีไ่ ม่เกิด GDM (control group, n = 187 ราย) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคล แบบบันทึกการรับประทานอาหารประจำ�วัน และแบบบันทึกการออกกำ�ลังกายก่อนและขณะการตั้งครรภ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ไคว์สแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
ผลการวิจยั : อายุ และการรับประทานอาหาร สามารถทำ�นายการเกิดภาวะเบาหวานในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี GCT
ผิดปกติได้ โดยสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ ≥ 25 ปีมโี อกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ มากกว่าสตรีตง้ั ครรภ์
ทีม่ อี ายุ < 25 ปี เท่ากับ 3.57 เท่า (95%CI = 1.17-10.83, p < .05) และสตรีทร่ี บั ประทานอาหารทีเ่ กินเกณฑ์มาตรฐาน
มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ มากกว่าสตรีทร่ี บั ประทานอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 3.30
เท่า (95%CI = 1.71-6.35, p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลและเจ้าหน้าทีท่ มี สุขภาพควรให้ค�ำ แนะนำ�เรือ่ งการรับประทานอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานในสตรีระยะตัง้ ครรภ์ทม่ี คี า่ GCT ผิดปกติ โดยเฉพาะสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ
≥ 25 ปีขน้ึ ไป
คำ�สำ�คัญ: สตรีตง้ั ครรภ์ เบาหวาน ออกกำ�ลังกาย การรับประทานอาหาร
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ความสำ�คัญของปัญหา
ภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์เป็นโรคแทรกซ้อนทีพ่ บ
มากที่สุดในขณะตั้งครรภ์ พบอุบัติการณ์ร้อยละ 1-141
แตกต่างกันตามภูมภิ าคและเชือ้ ชาติ สำ�หรับประเทศไทย
พบอุบัติการณ์ร้อยละ 2.6-7.02-3 สตรีต้งั ครรภ์ท่คี วบคุม
ภาวะเบาหวานไม่ดีพอ จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อ
สุขภาพของสตรีและทารกในครรภ์ สำ�หรับสตรีจะเพิ่ม
ความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตัง้ ครรภ์
ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด เช่น การคลอดยาก ทำ�ให้เพิม่
อัตราการผ่าตัดคลอดบุตรออกทางหน้าท้อง การตกเลือด
ก่อนและหลังคลอด2,4 นอกจากนี้สตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีภาวะ
เบาหวานยังมีโอกาสเป็นซํ้าในครรภ์ครั้งต่อไปถึงร้อยละ
35-80 และมีโอกาสเป็นเบาหวานชนิด 2 สำ�หรับทารกทำ�ให้
เพิม่ อัตราตายของทารกในระยะปริก�ำ เนิด การบาดเจ็บจาก
การคลอดเนือ่ งจากทารกตัวโตกว่าปกติ (macrosomia) และ
ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากระดับนา้ํ ตาลในเลือดตา่ํ 2,4
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อภาวะเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ์ ได้แก่ มารดาทีม่ อี ายุ
มากกว่า 35 ปี ดัชนีมวลกาย (BMI) ก่อนการตัง้ ครรภ์มี
ภาวะอ้วน และมีประวัตบิ คุ คลในครอบครัวเป็นเบาหวาน5
นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังพบว่าพฤติกรรม
ของสตรีต้ังครรภ์ ได้แก่ การรับประทานอาหาร และ
การออกกำ � ลั ง กาย เป็ น ปั จ จั ย ที่มีอิท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์6-8 ซึง่ การศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ี GCT
ผิดปกติ จะเป็นการคัดกรองและให้การดูแลรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพตัง้ แต่ระยะแรกของการตัง้ ครรภ์ ซึง่ สามารถ
ป้องกันและลดอันตรายต่อทัง้ มารดาและทารกในครรภ์ได้
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกายก่อนการ
ตัง้ ครรภ์ และประวัตบิ คุ คลในครอบครัวทีเ่ ป็นเบาหวาน
อายุ เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า อายุทเ่ี พิม่ มาก
ขึ้นเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะ
เบาหวานขณะตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P <
.001)5 สมาคมเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (American
Diabetes Association)9 ให้ข้อมูลว่าอายุท่นี ้อยที่สุดที่
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พบว่ามีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
คือ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี และจากการศึกษาของ
Lao และคณะ10 ศึกษาในสตรีตง้ั ครรภ์ จำ�นวน 16,383
ราย แบ่งอายุออกเป็น 6 ช่วงดังนี้ < 20 ปี, 20-24 ปี,
25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี และ ≥40 ปี ผลการศึกษา
พบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์ โดยพบว่าสตรีตง้ั ครรภ์มโี อกาสเกิดภาวะเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ์ เท่ากับ 1.3, 2.5, 6.2, 10.3, 21.7 และ 31.9
เท่าตามลำ�ดับ (p < .001) การศึกษาครั้งนี้ให้ข้อเสนอ
แนะว่าอายุ ≥ 25 ปี เป็นปัจจัยเสีย่ งทีม่ คี วามสัมพันธ์แบบ
ก้าวกระโดดต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ จึงควร
เป็นจุดตัด (cutoff value) ในการคัดกรองความเสีย่ งและ
การเฝ้าสังเกตในสตรีตง้ั ครรภ์9
ดั ช นี ม วลกายก่ อ นการตั้ง ครรภ์ จากการศึ กษา
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) พบว่าสตรีทม่ี ภี าวะ
นํา้ หนักตัวเกินก่อนการตัง้ ครรภ์ (BMI = 25-29.9 กก./ม2)
เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์เพิม่
ขึน้ เป็นสองเท่า และจะเพิม่ ขึน้ เป็นสีเ่ ท่า และแปดเท่าใน
สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี BMI > 30 กก./ม2 และ BMI > 35 กก./ม2
ตามลำ�ดับ11 นอกจากนี้ยังพบว่าดัชนีมวลกายสามารถ
ทำ�นายการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ได้ 1.099 เท่า
(95%CI, 1.028-1.176, p < .05) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากดัชนีมวล
กายมีความสัมพันธ์กบั การลดความไวของอินซูลนิ และเพิม่
การต้านฤทธิข์ องอินซูลนิ 12
ประวัตบิ คุ คลในครอบครัวเป็นเบาหวาน จากการ
ศึกษาอัตราความชุกของภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ ใน
สตรีต้งั ครรภ์จำ�นวน 1,804 ราย พบว่าสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ี
ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค เท่ากับ 2.16 เท่า (OR 2.16, 95%CI 1.4313.9, p < .05)13 และจากการศึกษาแบบไปข้างหน้า
ในสตรีตง้ั ครรภ์ จำ�นวน 1,071 ราย พบว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี
ประวัตบิ คุ คลในครอบครัวเป็นเบาหวาน มีโอกาสเกิดภาวะ
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์เป็น 7.25 เท่าของสตรีตง้ั ครรภ์ท่ี
ไม่มปี ระวัตบิ คุ คลในครอบครัวเป็นเบาหวาน14 ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ McElnay และ Elnour15 เป็นการศึกษา
ย้อนหลัง ในสตรีหลังคลอดทีม่ ภี าวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
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จำ�นวน 165 ราย พบว่าสตรีทม่ี ปี ระวัตบิ คุ คลในครอบครัว
เป็นเบาหวานเป็นปัจจัยทำ�นายการเกิดเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (OR 3.35, 95%CI 1.229.16, p < .05)  
พฤติกรรมของสตรีตง้ั ครรภ์ ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร และการออกกำ�ลังกายก่อนและขณะตัง้ ครรภ์เป็น
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์เช่นกัน
การรั บ ประทานอาหาร วิ ท ยาลั ย สู ติ- นรี แ พทย์ แ ห่ ง
สหรัฐอเมริกา (American College of Obstetricians and
Gynecologists)16 ได้ให้ข้อแนะนำ�ในการควบคุมการ
รับประทานอาหารในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะเบาหวาน
โดยคำ�นวณพลังงานทีค่ วรได้รบั จากนา้ํ หนักตัวมาตรฐาน
คือ 30 กิโลแคลอรี/่ กิโลกรัม สำ�หรับสตรีทม่ี ดี ชั นีมวลกาย
ระหว่าง 22-25 กก./ม2, และ 24 กิโลแคลอรี/่ กิโลกรัม
สำ�หรับดัชนีมวลกาย 26-29 กก./ม2 และ 12-15 กิโลแคลอรี/่
กิโลกรัม สำ�หรับดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก./ม2
อาหารที่ รั บ ประทานในแต่ ล ะวั น ควรประกอบด้ ว ย
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 40-50 ไขมันร้อยละ 30-40 และ
โปรตีนร้อยละ 20 และจากการศึกษาแบบไปข้างหน้า
ในสตรีต้งั ครรภ์จำ�นวน 1,698 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
การรับประทานอาหารในไตรมาสทีส่ องของการตัง้ ครรภ์
พบว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทร่ี บั ประทานอาหารประเภทไขมันมาก
และรั บ ประทานอาหารประเภทคาร์ โ บไฮเดรตน้ อ ย
มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ ได้
1.1 เท่าของสตรีทร่ี บั ประทานอาหารตามปกติ (RR 1.1,
95%CI 1.02-1.10)6 และจากการศึกษาของ Zhang และ
คณะ7 ศึกษาในสตรีทม่ี ภี าวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์จ�ำ นวน
758 ราย พบว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทร่ี บั ประทานอาหารประเภท
เส้นใย ธัญพืช และผลไม้ ปริมาณ 10 กรัม/วัน และ 5 กรัม/วัน
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานในระยะตั้งครรภ์
ลดลงถึงร้อยละ 26 (95%CI 9-49) และร้อยละ 23 (95%
CI 9-36) ตามลำ�ดับ จากการทบทวนวรรณกรรมจึงพบว่า
อาหารเป็นปัจจัยสำ�คัญทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดภาวะเบาหวาน
ในขณะตัง้ ครรภ์
การออกกำ�ลังกายก่อนและขณะตั้งครรภ์ เป็นที่
ยอมรับในการรักษาโรคเบาหวานว่า การออกกำ�ลังกายจะ

เพิ่ม ความไวของอิ น ซู ลิน ให้ ดีข้ึน และช่ ว ยสั ง เคราะห์
ไกลโคเจน ซึ่งทำ�ให้ระดับน้าํ ตาลในกระแสเลือดลดลง8
วิทยาลัยสูต-ิ นรีแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา17 ได้แนะนำ�ให้สตรี
ตั้งครรภ์ท่ีไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้ออกกำ�ลังกายระดับ
ปานกลาง เป็นเวลา 20-30 นาที เกือบทุกวันของสัปดาห์
จากการศึกษาผลของการออกกำ�ลังกายต่ออัตราเสีย่ งการเกิด
ภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ พบว่าสตรีทม่ี กี ารออกกำ�ลังกาย
ในระยะเวลา 1 ปีกอ่ นการตัง้ ครรภ์ มีอตั ราเสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์น้อยกว่าสตรีท่ีไม่ได้ออก
กำ�ลังกายก่อนการตัง้ ครรภ์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p =
.001)8 นอกจากนี้ Liu และคณะ18 ได้ศกึ ษาการเพิม่ ระดับ
การออกกำ � ลั ง กายขณะตั้ง ครรภ์ ใ นสตรี ท่ีไ ม่ เ คยออก
กำ�ลังกายมาก่อน โดยทำ�การสำ�รวจในโครงการ National
Maternal and Infant Health Survey กลุม่ ตัวอย่าง คือ
สตรีจ�ำ นวน 4,813 คน พบว่าสตรีทไ่ี ม่เคยออกกำ�ลังกาย
ก่อนการตั้งครรภ์ ร้อยละ 11.8 แล้วมาออกกำ�ลังกาย
ขณะตั้งครรภ์ สามารถลดโอกาสเกิดภาวะเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ์ได้ 0.43 เท่า (OR = .43, 95%CI = .20 - .93)
จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย พบว่า
ยังไม่มกี ารศึกษาถึงปัจจัยทำ�นายของปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ
ดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ และประวัติบุคคลใน
ครอบครัวเป็นเบาหวาน) ต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์ในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี GCT ผิดปกติ นอกจากนีเ้ กณฑ์
กำ�หนดค่าจุดตัดของอายุ และดัชนีมวลกายก่อนตัง้ ครรภ์
ในแต่ละการศึกษามีความแตกต่างกัน โดยพบว่ามีการ
กำ�หนดค่าจุดตัดของอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี หรือ
35 ปี และดัชนีมวลกายก่อนตัง้ ครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ
30 กก./ม.2 หรือ มากกว่า 27 กก./ม.2 ซึง่ ปัจจุบนั สมาคม
เบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา9 แนะนำ�ว่าอายุทน่ี อ้ ยทีส่ ดุ ที่
พบว่ามีความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
เพิ่มขึ้น คือ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี และดัชนี
มวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ม.2
สำ�หรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การมีกจิ กรรม
ทางกายก่อนและขณะตัง้ ครรภ์ จากการทบทวนวรรณกรรม
ในประเทศไทย มีแต่การศึกษาเชิงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีกิจกรรมทางกาย 19-20 และ
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำ�ลังกายต่อระดับ
น้าํ ตาลในเลือดของสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์21
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาปัจจัยทำ�นายทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการป้องกันและคัดกรองสตรีตง้ั ครรภ์ ต่อการเกิดภาวะ
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ดัชนี
มวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ ประวัตบิ คุ คลในครอบครัวเป็น
เบาหวาน การรับประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกาย
ก่อนและขณะการตัง้ ครรภ์ ระหว่างกลุม่ ทีเ่ กิดและไม่เกิด
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ีค่า GCT
ผิดปกติ
2. เพือ่ ศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของอายุ ดัชนีมวลกาย
ก่อนการตัง้ ครรภ์ ประวัตบิ คุ คลในครอบครัวเป็นเบาหวาน
การรับประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกายก่อนและ
ขณะการตัง้ ครรภ์ ต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
ในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี คี า่ GCT ผิดปกติ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบ Case-control
study เพือ่ ศึกษาปัจจัยทำ�นายการเกิดภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์ในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี คี า่ GCT ผิดปกติ
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ สตรีตง้ั ครรภ์เดีย่ วที่
มีค่า GCT ผิดปกติท่มี าฝากครรภ์ท่โี รงพยาบาลตติยภูมิ
ขนาดใหญ่ 2 โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คัดเลือกกลุม่
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์
การคัดเข้าดังนี้ 1) สตรีต้ังครรภ์อายุมากกว่า 18 ปี
2) อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขน้ึ ไป 3) มีผลการตรวจ GCT
≥140 มก./ดล. และ 4) ไม่มีโรคประจำ�ตัว และภาวะ
แทรกซ้อนขณะตัง้ ครรภ์
การคำ � นวณขนาดกลุ่ม ตั ว อย่ า งจาก Kelsey’s
formula22 โดยกำ�หนดค่ากำ�ลังทดสอบ (power analysis)
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เท่ากับ .80 ค่าระดับของความมีนัยสำ�คัญ เท่ากับ .05
นอกจากนี้อัต ราส่ ว นในการเกิ ด ภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์เท่ากับ 1:0.4220 ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่าง case group
เท่ากับ 65 ราย และ control group เท่ากับ 187 ราย
รวมทัง้ หมดเท่ากับ 252 ราย โดยเก็บข้อมูลตามสัดส่วนของ
สตรีทม่ี าฝากครรภ์ทโ่ี รงพยาบาล ก (n = 81,748) และ
โรงพยาบาล ข  (n = 39,777) ดังนี้  
โรงพยาบาล ก กลุม่ ตัวอย่าง case group จำ�นวน 43 คน
กลุม่ ตัวอย่าง control group จำ�นวน 125 คน
โรงพยาบาล ข กลุม่ ตัวอย่าง case group จำ�นวน 22 คน
กลุม่ ตัวอย่าง control group จำ�นวน 62 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ ดัชนีมวลกาย
ก่อนการตัง้ ครรภ์ ลำ�ดับทีข่ องการตัง้ ครรภ์และการคลอด
ประวัตกิ ารออกกำ�ลังกายก่อนตัง้ ครรภ์ และประวัตกิ ารออก
กำ�ลังกายขณะตัง้ ครรภ์ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้ผา่ น
การตรวจสอบความตรงด้านเนือ้ หา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน
เป็นอาจารย์พยาบาลด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2 คน
และสูตนิ รีแพทย์ 1 คน
2. แบบบันทึกการรับประทานอาหารประจำ�วัน เป็น
ตารางทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ บันทึกจำ�นวน และปริมาณของ
อาหารทีร่ บั ประทานและเครือ่ งดืม่ ตัง้ แต่ตน่ื นอนจนกระทัง่
เข้านอนเป็นเวลา 1 วัน โดยให้กลุม่ ตัวอย่างบันทึกรายการ
อาหารในสัปดาห์ก่อนที่จะมาพบผู้วิจัย แบบบันทึกการ
รับประทานอาหารได้ผ่านการตรวจสอบความตรงด้าน
เนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน เป็นอาจารย์พยาบาลด้าน
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา 2 คน และสูตนิ รีแพทย์ 1 คน
การคำ � นวณพลั ง งานอาหารประจำ � วั น ผู้วิจัย ใช้
โปรแกรม Inmucal-nutrient23 และนำ�ค่าพลังงานมา
เปรี ย บเที ย บกั บ พลั ง งานที่ ค วรได้ รั บ จากน้ํ า หนั ก ตั ว
มาตรฐานตามเกณฑ์ ข องวิ ท ยาลั ย สู ติ- นรี แ พทย์ แ ห่ ง
สหรัฐอเมริกา16 คือ 30 กิโลแคลอรี/่ กิโลกรัม สำ�หรับสตรี
ทีม่ ดี ชั นีมวลกายระหว่าง 22-25 กก./ม2 และ 24 กิโลแคลอรี/่
กิ โ ลกรั ม สำ � หรั บ ดั ช นี ม วลกาย 26-29 และ 12-15
กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม สำ�หรับดัชนีมวลกายมากกว่าหรือ
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เท่ากับ 30 กก./ม2
กลุม่ ตัวอย่างทีส่ ามารถควบคุมการรับประทานอาหารได้
หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างทีร่ บั ประทานอาหาร และได้รบั พลังงาน
อยูใ่ นเกณฑ์ของวิทยาลัยสูต-ิ นรีแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถควบคุมการรับประทานอาหารได้
หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างทีร่ บั ประทานอาหาร และได้รบั พลังงาน
มากกว่าเกณฑ์ของวิทยาลัยสูต-ิ นรีแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
3. แบบบันทึกการออกกำ�ลังกายก่อนและขณะตัง้ ครรภ์
เป็นตารางทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพือ่ บันทึกชนิด ความถี่ และระยะ
เวลาการออกกำ�ลังกายในช่วงเวลา 1 ปีกอ่ นการตัง้ ครรภ์ และ
ในช่วงเวลาขณะตัง้ ครรภ์ แบบบันทึกการออกกำ�ลังกายก่อน
และขณะการตัง้ ครรภ์ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงด้าน
เนือ้ หาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน เป็นอาจารย์พยาบาลด้าน
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา 2 คน และสูตนิ รีแพทย์ 1 คน
ผูว้ จิ ยั แบ่งกลุม่ ตัวอย่างทีส่ ามารถออกกำ�ลังกายได้ตาม
เกณฑ์ของวิทยาลัยสูต-ิ นรีแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึง่ กำ�หนด
เกณฑ์ให้ออกกำ�ลังกายระดับปานกลางเป็นเวลา 20-30 นาที
เกือบทุกวันของสัปดาห์17 ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั กำ�หนดให้
ออกกำ�ลังกายอย่างน้อย 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์
กลุ่มตัวอย่างที่สามารถออกกำ�ลังกายได้ตามเกณฑ์
หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างทีส่ ามารถออกกำ�ลังกายอย่างน้อย
30 นาที 5 วัน/สัปดาห์
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถออกกำ�ลังกายได้ตามเกณฑ์
หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่สามารถออกกำ�ลังกายอย่างน้อย
30 นาที 5 วัน/สัปดาห์
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั จากโรงพยาบาลทัง้ สองแห่ง (โรงพยาบาล ก
รหัสโครงการวิจยั Si 276/2013 และโรงพยาบาล ข รหัส
โครงการวิจยั 56051 เอกสารเลขที่ 051/2556) จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ขอความร่วมมือจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยการแนะนำ�ตัว
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั วิธดี �ำ เนินการวิจยั ประโยชน์
และความเสี่ยงที่จะได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้ และสิทธิ์ใน
การถอนตัวออกจากโครงการวิจยั โดยไม่เกิดผลกระทบใดๆ
ต่อการรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล ข้อมูลทีไ่ ด้

จะนำ�เสนอในภาพรวม และจะทำ�ลายข้อมูลภายหลัง
การเผยแพร่งานวิจยั เรียบร้อยแล้ว
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาล
ทัง้ สองแห่งแล้ว ผูว้ จิ ยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากเกณฑ์การ
คัดเข้า อธิบายวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และความเสีย่ งของ
การวิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจ และขอความยินยอมในการ
เข้าร่วมการวิจยั โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. ให้กลุม่ ตัวอย่างอ่านเอกสารชีแ้ จงข้อมูลการเข้าร่วม
การวิจยั โดยให้เวลาในการอ่านประมาณ 15 นาที หลังจาก
นัน้ ให้เวลาในการซักถามข้อสงสัย เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจ
รายละเอียดของการเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ให้ลงนามใน
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจำ�นวน 3 ชุด ได้แก่
แบบสอบถามส่วนบุคคล แบบบันทึกการรับประทาน
อาหารประจำ�วัน และแบบบันทึกการออกกำ�ลังกายก่อน
และขณะการตัง้ ครรภ์ ซึง่ ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 30-45 นาที
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
แบบสอบถามทัง้ 3 ชุดแล้ว จึงนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิตติ อ่ ไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตดิ งั ต่อไปนี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ จำ�แนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล โดยเปรียบเทียบกลุ่มที่เป็นและ
ไม่เป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
2. เปรียบเทียบอายุ ดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์
ประวัตกิ ารมีบคุ คลในครอบครัวเป็นเบาหวาน การรับประทาน
อาหาร การออกกำ�ลังกายก่อนและขณะการตัง้ ครรภ์ ใช้การ
ทดสอบไคว์สแควร์ (Chi-square test) เพือ่ เปรียบเทียบ
ในกลุม่ ทีเ่ ป็นและไม่เป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
3. การทดสอบหาปัจจัยทำ�นายต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ์ โดยใช้การทดสอบ binary logistic regression
โดยกำ�หนดค่านัยสำ�คัญที่ .05
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ผลการวิจยั
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ในกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ และกลุม่ ทีเ่ ป็นโรค
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ ส่วนใหญ่มลี กั ษณะทีเ่ หมือนกัน คือ
มีอายุมากกว่า 25 ปี สถานภาพสมรสคู่ ดัชนีมวลกายก่อน
การตัง้ ครรภ์นอ้ ยกว่า 30 กก./ม.2 เป็นครรภ์หลัง มีอาชีพ

รับจ้าง ทำ�งานมากกว่าวันละ 8 ชัว่ โมง และมีรายได้ของ
ครอบครัวอยูร่ ะหว่าง 15,000-30,000 บาทต่อเดือน สำ�หรับ
ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ไม่เป็นโรค
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับมัธยมต้น/
ปลาย แต่กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์ ส่วนใหญ่ไม่ได้รบั การศึกษา/ประถมศึกษา (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นและเป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ (ปี)
< 25
≥ 25
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รบั การศึกษา/ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น/ปลาย
อนุปริญญาหรือสูงกว่า
สถานภาพสมรส
คู่
หย่า/แยก
ดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ (กก./ม.2)
< 30.0
≥ 30.0
จำ�นวนครัง้ ของการตัง้ ครรภ์
ครรภ์แรก
ครรภ์ท่ี 2 หรือมากกว่า
จำ�นวนชัว่ โมงทำ�งาน (ชัว่ โมง)
<8
≥8
อาชีพ
ไม่ได้ท�ำ งาน
รับจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ     
รายได้ของครอบครัว (บาท/เดือน)
< 5,000
15,000-30,000
30,001-45,000
≥ 45,000
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ไม่เป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
(N = 187)
ร้อยละ

เป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
(N = 65)
ร้อยละ

34
153

18.2
81.8

4
61

6.2
93.8

62
71
54

33.1
38.0
28.9

24
22
19

36.9
33.9
29.2

180
   7

96.3
3.7

65
0

100
   0

166
  21

88.8
11.2

58
  7

89.2
10.8

75
112

40.1
59.9

23
42

35.4
64.6

  25
162

13.4
86.6

7
58

10.8
89.2

16
100
56
15

  8.6
53.4
30.0
  8.0

3
32
21
9

4.6
49.2
32.3
13.9

  28
111
  28
  20

15.0
59.4
15.0
10.7

5
41
10
9

7.7
63.1
15.4
13.8
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2. การเปรียบเทียบปัจจัยด้านอายุ ดัชนีมวลกายก่อน ระหว่างทัง้ สองกลุม่ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (χ2 = 5.45,
การตัง้ ครรภ์ ประวัตกิ ารมีบคุ คลในครอบครัวเป็นเบาหวาน p < .05; χ2 = 5.63, p < .05; χ2 = 16.22, p < .05) ตาม
การรับประทานอาหาร การออกกำ�ลังกายก่อนและขณะ ลำ�ดับ สำ�หรับดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ ประวัตกิ ารมี
การตัง้ ครรภ์ ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นและเป็นโรคเบาหวาน บุคคลในครอบครัวเป็นเบาหวาน และการออกกำ�ลังกาย
ขณะตัง้ ครรภ์ ผลการศึกษาพบว่า อายุ การออกกำ�ลังกาย ขณะการตัง้ ครรภ์ ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างทัง้ สองกลุม่
ก่อนการตัง้ ครรภ์ และการรับประทานอาหาร มีความแตกต่าง อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p > .05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยการเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นและเป็นโรคเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ์
ไม่เป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ เป็นโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ χ2 p-value
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การเกิดเบาหวาน
(N = 187)
%
(N = 65)
%
อายุ (ปี)
6.2
18.2
4
34
5.45 < .05
< 25
93.8
81.8
61
153
≥ 25
ดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์
(กก./ม2)
89.2
88.8
58
166
1.86 > .05
< 30
10.8
11.2
7
  21
≥ 30
ประวัตบิ คุ คลในครอบครัวเป็น
เบาหวาน
36.9
36.9
24
69
.000                  > .05
ไม่มปี ระวัติ
63.1
63.1
41
118
มีประวัติ
ออกกำ�ลังกายก่อนการตัง้ ครรภ์
(นาที/สัปดาห์)
73.8
57.2
48
107
5.63 < .05
< 150
26.2
42.8
17
80
≥ 150
ออกกำ�ลังกายขณะการตัง้ ครรภ์
(นาที/สัปดาห์)
73.8
66.3
48
124
1.26 > .05
< 150
26.2
33.7
17
63
≥ 150
การรับประทานอาหาร (แคลลอรี)่
27.7
56.7
18
16.22 < .05
พลังงานอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน 106
72.3
43.3
47
พลังงานอาหารเกินเกณฑ์มาตรฐาน 81
3. ปัจจัยทำ�นายการเกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
พบว่า สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุ ≥ 25 ปีมโี อกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มากกว่าสตรีต้งั ครรภ์ท่ี
มีอายุ < 25 ปี เท่ากับ 3.57 เท่าอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(95%CI = 1.17-10.83, p < .05) และสตรีทร่ี บั ประทาน

อาหารที่เกินเกณฑ์มาตรฐานมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ มากกว่าสตรีท่รี ับประทาน
อาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 3.30 เท่าอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (95%CI = 1.71-6.35, p < .05) สำ�หรับ
ดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ ประวัตบิ คุ คลในครอบครัว
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เป็นเบาหวาน และการออกกำ�ลังกายก่อนและขณะการ ตั้ง ครรภ์ ท่ีมี GCT ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี นัย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
ตัง้ ครรภ์ ไม่สามารถทำ�นายการเกิดภาวะเบาหวานในสตรี (p > .05) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยทำ�นายต่อการเกิดโรคเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์
ตัวแปร
อายุ
≥ 25 ปี
ดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์
≥ 30 กก./ม2
ประวัตบิ คุ คลในครอบครัวเป็นเบาหวาน
มีประวัติ
การออกกำ�ลังกายก่อนการตัง้ ครรภ์
< 150 นาที/สัปดาห์
การออกกำ�ลังกายขณะตัง้ ครรภ์
< 150 นาที/สัปดาห์
การรับประทานอาหาร
พลังงานอาหารมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

B

SE

Wald Exp(B)

1,272

.566

5.047

3.57

CI (95%)
Lower Upper
.025 1.17 10.83

- .446

.494

.815

.64

.367

.24

1.68

.055

.319

.303

1.05

.862

.566

1.975

.607

.348

3.040

1.83

.081

.93

3.63

- .072

.359

.041

.93

.840

.45

1.88

1.194

.334 12.768

< .001 1.71

6.53

3.30

Sig

-2 log Likelihood = 261.123  Cox & Snell R2 = .100 Nagelkerke R2 = .147
การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี GCT ผิดปกติ
และมีอายุ ≥25 ปี มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ์มากกว่าสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี GCT ผิดปกติและ
มีอายุ < 25 ปี เท่ากับ 3.57 เท่า อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(95%CI = 1.17-10.83, p < .05) อาจอธิบายได้วา่ เนือ่ งจาก
หน้าทีเ่ บต้าเซลล์จากตับอ่อน และความไวต่ออินซูลนิ จะ
ทำ�หน้าทีล่ ดลงเมือ่ อายุเพิม่ มากขึน้ ทำ�ให้ความทนทานต่อ
ระดับนา้ํ ตาลลดน้อยลง24 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาในสตรี
ตัง้ ครรภ์จ�ำ นวน 16,383 ราย ซึง่ แบ่งอายุออกเป็น 6 ช่วง
< 20 ปี, 20-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี และ ≥
40 ปี ผลการศึกษาพบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์ตอ่ การเกิด
ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โดยพบว่าสตรีต้ังครรภ์มี
โอกาสเกิดภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ เท่ากับ 1.3, 2.5,
6.2, 10.3, 21.7 และ 31.9 เท่าตามลำ�ดับ (p < .001)10
นอกจากนีส้ มาคมเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา9 พบว่าอายุ
ที่น้อยที่สุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะ
ตัง้ ครรภ์เพิม่ ขึน้ คือ อายุ ≥ 25 ปี ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
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ของ Makgoba และคณะ5 พบว่าสตรีตง้ั ครรภ์ชาวเอเชียใต้
ทีม่ อี ายุ ≥ 25 ปี มีโอกาสเกิดเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ เป็น
3.85 เท่า (OR = 3.85, 95%CI = 3.02-4.91, p < .001)
การรับประทานอาหาร สตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี GCT ผิดปกติและ
รับประทานอาหารมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานของวิทยาลัย
สูต-ิ นรีแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา16 มีโอกาสเกิดเป็นเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ์ได้มากกว่า 3.30 เท่าของสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี GCT
ผิดปกติและรับประทานอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานฯ อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (95%CI = 1.71-6.35, p < .05)
เนือ่ งจากพลังงานอาหารทีร่ บั ประทานจะมีผลกระทบต่อ
ระดับนา้ํ ตาลหลังมือ้ อาหาร และการตอบสนองของอินซูลนิ
ก่อให้เกิดความทนทานต่อระดับนํา้ ตาลในร่างกายลดลง จึง
ทำ�ให้เกิดเป็นภาวะเบาหวานในขณะตัง้ ครรภ์7 ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าสตรีต้งั ครรภ์ท่รี ับประทาน
อาหารประเภทไขมันมาก มีโอกาสเสีย่ งต่อการเกิดภาวะ
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์ ได้ 1.1 เท่าของสตรีทร่ี บั ประทาน
อาหารตามปกติ (RR = 1.1, 95%CI = 1.02-1.12)6 และ
จากการศึกษาของ Zhang และคณะ7 ศึกษาในสตรีทม่ี ี
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ภาวะเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์จ�ำ นวน 758 ราย พบว่าสตรี
ตัง้ ครรภ์ทร่ี บั ประทานอาหารประเภทเส้นใย ธัญพืช และ
ผลไม้ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานลดลงถึง
ร้อยละ 26 (95%CI 9-49) ร้อยละ 23 (95%CI = 9-36)
และร้อยละ 26 (95%CI = 5-42) ตามลำ�ดับ เนือ่ งจากการ
รับประทานอาหารประเภทเส้นใยและธัญพืช ช่วยลดความ
รูส้ กึ อยากอาหาร และทำ�ให้รบั ประทานอาหารได้นอ้ ยลง    
สำ�หรับดัชนีมวลกายก่อนการตัง้ ครรภ์ ประวัตกิ ารมี
บุคคลในครอบครัวเป็นเบาหวาน และการออกกำ�ลังกาย
ก่อนและขณะการตัง้ ครรภ์ไม่สามารถทำ�นายการเกิดภาวะ
เบาหวานในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี GCT ผิดปกติ ได้อย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติ (p > .05) ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาทีผ่ า่ น
มาที่พบว่าสตรีท่มี ีภาวะนํ้าหนักตัวเกินก่อนการตั้งครรภ์
(BMI = 25-29.9 กก./ม.2) เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดภาวะ
เบาหวานขณะตัง้ ครรภ์เพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า และจะเพิม่ ขึน้
เป็นสีเ่ ท่า และแปดเท่าในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี BMI > 30กก./ม.
2 และ BMI > 35กก./ม.2 ตามลำ�ดับ11 แต่การศึกษาครัง้ นี้
มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ กลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกาย
ก่อนการตั้งครรภ์น้อยกว่าผลการศึกษาอื่นๆ ที่ผ่านมา
(mean = 23.34 กก/มม2) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานวรรณกรรม
ในแถบประเทศตะวันตก จึงเป็นเรื่องที่น่าจะศึกษาใน
ประเด็นเกีย่ วกับดัชนีมวลกายของชาวเอเชียทีน่ า่ จะมีการ
แบ่งเกณฑ์ทแ่ี ตกต่างกันออกไป25 และควรมีการศึกษาใน
ประชากรขนาดใหญ่ทส่ี ามารถเป็นตัวแทนได้ทง้ั หมด
ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นเบาหวานไม่สามารถ
ทำ�นายการเกิดภาวะเบาหวานในสตรีต้งั ครรภ์ท่มี ี GCT
ผิดปกติ ได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p > .05) ซึง่ แตกต่าง
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า ประวัตบิ คุ คลในครอบครัว
ทีเ่ ป็นเบาหวานโดยเฉพาะญาติสายตรง เช่น บิดามารดา
พีน่ อ้ ง เป็นปัจจัยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดเบาหวานในระยะ
ตัง้ ครรภ์13 แต่อย่างไรก็ตามได้มขี อ้ สังเกตว่า ประวัตบิ คุ คล
ในครอบครัวทีเ่ ป็นเบาหวาน ซึง่ ได้สะท้อนภาพในด้านของ
พันธุกรรม อาจต้องร่วมกับปัจจัยอืน่ ๆ เช่น พฤติกรรมด้าน
การรับประทานอาหาร ออกกำ�ลังกาย หรือจำ�นวนครัง้ ของ
การคลอด ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
เบาหวานในระยะตัง้ ครรภ์ได้26

การออกกำ�ลังกายก่อนและขณะการตัง้ ครรภ์ไม่สามารถ
ทำ�นายการเกิดภาวะเบาหวานในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี ี GCT ผิด
ปกติ ได้อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p > .05) ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า การออกกำ�ลังกายระดับปานกลาง
50-55 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ไม่สามารถลดอัตราเสีย่ งต่อการ
เกิดภาวะเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ์ได้27 เนือ่ งจากการเกิด
ภาวะเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกกำ�ลังกาย เช่น จำ�นวนแคลลอรีท่ ร่ี บั
ประทานอาหาร วิถกี ารดำ�เนินชีวติ และสภาพทางด้านจิตใจ8
นอกจากนีว้ ฒ
ั นธรรมของสังคมไทยทีส่ ตรีตง้ั ครรภ์ไม่นยิ มออก
กำ�ลังกายขณะการตัง้ ครรภ์ เนือ่ งจากกลัวอันตรายทีจ่ ะมีผล
กระทบต่อทารกในครรภ์ ไม่มีเวลาในการออกกำ�ลังกาย
เนือ่ งจากต้องทำ�งานนอกบ้าน และดูแลบุคคลในครอบครัว21
ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ
87.3 ต้องทำ�งานนอกบ้านวันละมากกว่า 8 ชัว่ โมง จึงรูส้ กึ
อ่อนเพลียและไม่อยากออกกำ�ลังกาย
ข้อจำ�กัดของการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งต้ อ งระลึ ก ถึ ง การ
รับประทานอาหารและการออกกำ�ลังกายซึง่ เป็นเหตุการณ์
ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งอาจทำ�ให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ตามความ
เป็นจริงทัง้ หมดได้
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
1.1 พยาบาลและเจ้ า หน้ า ที่ทีม สุ ข ภาพควรให้
คำ�แนะนำ�เรื่องการรับประทานอาหารให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะเบาหวานในสตรีระยะ
ตั้ง ครรภ์ ท่ีมีค่า GCT ผิ ด ปกติ ซ่ึง สามารถลดการเกิ ด
เบาหวานในระยะตัง้ ครรภ์ได้ถงึ 3.30 เท่า
1.2 พัฒนาโปรแกรมการควบคุมอาหารและการ
ออกกำ�ลังกายสำ�หรับสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี คี า่ GCT ผิดปกติโดย
เฉพาะสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี อี ายุมากกว่า 25 ปีขน้ึ ไป
2. ด้านการวิจยั
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั ในปัจจัยตัวแปรอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
มีอทิ ธิพลต่อการเกิดภาวะเบาหวานในสตรีตง้ั ครรภ์ทม่ี คี า่
GCT ผิดปกติ เช่น วิถีการดำ�เนินชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์
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ชาวไทย จำ�นวนครัง้ ของการคลอด พฤติกรรมการมีกจิ กรรม
ทางกาย เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการคัดกรอง วินจิ ฉัย และ
การพัฒนาโปรแกรมในการให้การพยาบาลต่อไป
2.2 การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อสร้างโปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพในการให้การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะเบาหวานในสตรีระยะตัง้ ครรภ์ทม่ี คี า่ GCT ผิดปกติ
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