ขัน้ ตอนการตรวจคัดกรองเบาหวานในหญิงตัง้ ครรภ์
ฝากครรภ์ ครัง้ แรก
ซักประวัตขิ ้ อบ่ งชีก้ ารตรวจคัดกรองเบาหวาน
มีข้อบ่ งชี ้

ตรวจคัดกรองเบาหวาน (50gm-1hr)
น้ อยกว่ า140 mg/dl
ตรวจคัดกรองซา้ เมื่อ
ตัง้ ครรภ์ 24-28สัปดาห์

ตัง้ แต่ 200mg/dl
เป็ นเบาหวาน
ขณะตัง้ ครรภ์

140-199 mg/dl

นัดตรวจ OGTT
1 สั ปดาห์
ผิดปกติ 2ค่ าขึน้ ไป

เป็ นเบาหวานขณะตัง้ ครรภ์

คาปรึกษาแนะนา
เรื่ องการควบคุมอาหาร

ผิดปกติ 1 ค่ า
ตรวจคัดกรองซา้ เมื่อตัง้ ครรภ์
24-28สัปดาห์

*

คาปรึกษาแนะนา
เรื่ องการควบคุมอาหาร

นัดตรวจเลือด
ทุกครั ง้ ที่มาฝากครรภ์
2hr.pp (Diet therapy alone)
FBS, 2hr.pp (Insulin therapy)

ทีมพยาบาลผู้ดูแล : พว. สุจติ ตรา พงศ์ ประสบชัย
พว. อาภรณ์ พิชิตการค้ า
พว. นุจรี ชื่นยงค์
ที่ปรึกษา : พว. วรรณา หิมะสุข

การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
หน่ วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช
การตังครรภ์
้
มีสว่ นกระตุ้นให้ ภาวะเบาหวานแสดงอาการได้ มากขึ ้น เนื่องจากฮอร์ โมนใน
ร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ เกิดการดื ้อต่อฮอร์ โมนอินซูลินที่ทาหน้ าที่ควบคุมระดับน ้าตาลทา
ให้ การเผาผลาญน ้าตาลในร่างกายเสียสมดุลย์ไป รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถกู ต้ อง ไม่
เหมาะสม ซึง่ ก่อให้ เกิดผลเสียต่อหญิงตังครรภ์
้
หลายประการ เช่น การเกิดภาวะความดันโลหิตสูงแทรก
ซ้ อน ภาวะน ้าคร่ ามากเกินปกติ ภาวะแทรกซ้ อนจากการคลอดบุตร เนื่องจากบุตรมีขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์
ทาให้ คลอดยากหรื อเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด
ดังนันการตรวจคั
้
ดกรองและวินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตังครรภ์
้
จึงสาคัญมากเพื่อให้
ได้ รับการดูแลรักษาแต่เนิ่นๆ และสามารถควบคุมระดับน ้าตาลให้ อยูใ่ นเกณฑ์ปกติตลอดการตังครรภ์
้
ลดภาวะแทรกซ้ อนและเสียชีวิตของทารกในครรภ์

ขัน้ ตอนที่ 1 การตรวจคัดกรอง เบาหวานจะทาในรายที่มีข้อบ่ งชี ้ ดังนี ้
 มีประวัติบิดา/มารดา/พี่/น้ องเป็ นเบาหวาน
 อายุตงแต่
ั ้ 30 ปี ขึ ้นไป
2
 ภาวะอ้ วน โดยมี BMI มากกว่าหรื อเท่ากับ 27 kg/m
 ทารกเสียชีวิตในครรภ์ โดยไม่ทราบสาเหตุ
 เคยคลอดบุตรน ้าหนักแรกเกิดตังแต่
้ 4 กิโลกรัมขึ ้นไป
 เคยคลอดบุตรที่มีความพิการแต่กาเนิดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 เคยมีประวัติเบาหวานขณะตังครรภ์
้
ในท้ องก่อน
 เคยมีประวัติความดันโลหิตสูงในท้ องก่อน
**การตรวจคัดกรองทาโดยให้ ดื่มน ้าตาลกลูโคส50กรัมแล้ วตรวจเลือดหลังดื่ม 1 ชัว่ โมง
• หากผลการตรวจปกติคือต่ากว่า140 mg/dl จะตรวจซ ้าเมื่ออายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์
• หากผลการตรวจตังแต่
้ 140-199 mg/dl จะนัด1 สัปดาห์มาตรวจวินิจฉัยเบาหวาน
• หากผลการตรวจตังแต่
้ 200 mg/dl จะวินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวานขณะตังครรภ์
้
เลย

ขัน้ ตอนที่ 2 การตรวจวินิจฉัยเบาหวานด้ วยวิธี Oral Glucose Tolerance Test
(OGTT) จะทาในรายที่ตรวจคัดกรองแล้ วมีผลนา้ ตาลตัง้ แต่ 140mg/dlขึน้ ไปวิธีการ
ตรวจมีดังนี ้
 นัดประมาณ 1 สัปดาห์ให้ งดน ้าและอาหารหลังเที่ยงคืนวันก่อนมาตรวจวินิจฉัย
 มาถึงหน่วยฝากครรภ์ประมาณ 7.00 น. จะได้ รับการตรวจเลือดครัง้ ที่1
 หลังจากนันดื
้ ่มน ้าตาลกลูโคส 100 กรัม แล้ วตรวจเลือดหลังดื่มทุกชัว่ โมง จานวน 3 ครัง้
 เมื่อตรวจเลือดครบ 4 ครัง้ รับประทานอาหารได้ ตามปกติ
 นัดฟั งผลการตรวจวินิจฉัยเวลา 13.00 น. ที่ห้องเรี ยนเบาหวาน หน่วยฝากครรภ์พร้ อมรับ
คาปรึกษาเรื่ องการควบคุมอาหาร
**ระดับน ้าตาลปกติของการตรวจวินิจฉัยคือ 95,180,155,140 mg/dl
หากผลการตรวจสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดตังแต่
้ 2 ค่าขึ ้นไป วินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวานขณะตังครรภ์
้

การควบคุมอาหารเพื่ออะไร
หญิงตัง้ ครรภ์ ท่ มี ีภาวะเบาหวานแทรกซ้ อน จะต้ อง
ควบคุมอาหารให้ เหมาะสม ทัง้ ด้ านปริมาณอาหารและคุณภาพ
ของอาหารโดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดให้ อย่ ใู นเกณฑ์ ปกติตลอด
การตัง้ ครรภ์
2.ลดการฉีดยาอินสุลินที่ไม่ มีความจาเป็ น
3.มารดาและทารกมีสุขภาพแข็งแรงใกล้ เคียงกับการ
ตัง้ ครรภ์ ท่ ไี ม่ มีภาวะเบาหวานแทรกซ้ อน
หลักในการควบคุมอาหารให้ ถูกต้ อง
1.รับประทานอาหารหลัก 3 มือ้ และอาหารว่ าง 3 มือ้
2.รับประทานในแต่ ละมือ้ ให้ มีปริมาณใกล้ เคียงกัน
3.รับประทานอาหารเป็ นเวลา ไม่ รับประทานจุกจิก
4.รับประทานอาหารให้ ครบทุกหมวดหม่ ู
5.สามารถใช้ รายการอาหารแลกเปลีย
่ นสลับไป

มาในแต่ ละหมวดของอาหารเพือ่ ป้ องกันการจาเจ
6.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ผลลัพธ์ ของการดแู ลหญิงตัง้ ครรภ์ ท่ เี ป็ นเบาหวาน
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