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Abstract
 Purpose: This research aimed to examine the causal model of severity of condition, self- 
efficacy, social support, and self-management affecting two-hour postprandial blood glucose levels 
(2h-PPG) among women with gestational diabetes mellitus.
 Design: Causal model design.
 Methods: Every two eligible pregnant women with gestational diabetes mellitus that were 
recruited, based on their queue tickets for the visit, till reaching the sample size of 176. Data were 
collected using the general information form, self-efficacy questionnaire, social support  
questionnaire, and self-management questionnaire. Descriptive statistics and path analysis were 
used for data analysis.
 Main findings: Causal relationship analysis revealed that severity of condition, social support, 
self-efficacy, and self-management explained 24.9% of the variance in pregnant women’s 2h-PPG 
(R2 = .249). Overall fit of the reduced model was acceptable (χ2 = 8.64, df = 4, p = .07; χ2/df = 2.16; 
CFI = .99; GFI = .98; AGFI = .93; RMSEA = .08). Self-management had a negative direct effect on 
2h-PPG (β = - .50, p < .001). Self-efficacy had a positive direct effect on their self-management  
(β = .63, p < .001) and a negative indirect effect on 2h-PPG. Furthermore, social support had a 
positive direct effect on pregnant women’s self-efficacy and self-management (β = .52, p < .001;  
β = .26, p < .001, respectively) and a negative indirect effect on 2h-PPG. Severity of condition had 
a negative direct effect on their self-efficacy (β = - .25, p < .001) and a positive indirect effect on 
2h-PPG.
 Conclusion and recommendations: Self-efficacy and social support had positive direct effect 
on pregnant women’s self-management and then negative indirect effect on their 2h-PPG via  
self-management. Therefore, nurses and other healthcare providers should create a model to support 
self-management for controlling the normal blood glucose levels in women with gestational  
diabetes mellitus.
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความรุนแรงของโรค	 
การสนับสนุนทางสังคม	การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	และการจัดการตนเอง	ต่อค่านำา้ตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร	
2	ช่ัวโมง	ของสตรีท่ีมีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์
 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ	
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 สตรีท่ีมีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า	 
โดยเรียงลำาดับหมายเลขบัตรคิวและเลือกคนเว้นคนจนครบจำานวน	176	คน	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบบันทึก
ข้อมูลท่ัวไป	แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตน	แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม	และแบบสอบถามการจัดการ
ตนเอง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
 ผลการวิจัย:	 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพบว่า	 ความรุนแรงของโรค	 การสนับสนุนทางสังคม	 
การรับรู้สมรรถนะแห่งตน	และการจัดการตนเอง	อธิบายความแปรปรวนของค่านำา้ตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร	 
2	ช่ัวโมง	ได้ร้อยละ	24.9	(R2	=	.249)	ค่าความสอดคล้องของแบบจำาลองท่ีลดรูปมีค่าสถิติอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้	(χ2 = 
8.64,	df	=	4,	p	=	.07;	χ2 /df	=	2.16;	CFI	=	.99;	GFI	=	.98;	AGFI	=	.93;	RMSEA	=	.08)	โดยการจัดการตนเอง 
มีอิทธิพลโดยตรงทางลบต่อค่านำา้ตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร	2	ช่ัวโมงของสตรีท่ีมีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์	
(β	=	-	.50,	p	<	.001)	การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อการจัดการตนเอง	(β	=	.63,	p	<	.001)	
และอิทธิพลโดยอ้อมทางลบต่อค่านำา้ตาลในเลือดฯ		นอกจากน้ี	การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อการ
รับรู้สมรรถนะแห่งตนและการจัดการตนเองของสตรีท่ีมีภาวะเบาหวานขณะต้ังครรภ์	 (β	=	 .52,	p	<	.001;	β	=	 .26,	 
p	<	.001	ตามลำาดับ)	และมีอิทธิพลโดยอ้อมทางลบต่อค่านำา้ตาลในเลือดฯ	ส่วนความรุนแรงของโรคมีอิทธิพลโดยตรง
ทางลบต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน	(β	=	-	.25,	p	<	.001)	และมีอิทธิพลโดยอ้อมทางบวกต่อค่านำา้ตาลในเลือดฯ
 สรุปและข้อเสนอแนะ: การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงทางบวก
ต่อการจัดการตนเอง	 และอิทธิพลโดยอ้อมทางลบต่อค่านำา้ตาลในเลือด	 ผ่านการจัดการตนเอง	พยาบาลและบุคลากร
สาธารณสุขควรนำาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนการจัดการตนเองแก่สตรีท่ีมีภาวะเบาหวาน 
ขณะตั้งครรภ์	เพื่อควบคุมค่านำ้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
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