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แนวทางการปฏิบัตใินการดูแลเบาหวานขณะตั�งครรภ์  
(Gestational diabetes mellitus : GDM) 

 
วตัถุประสงค์  

1. เพื�อใหห้ญิงมีครรภป์ลอดภยัจากภาวะแทรกซอ้นของ GDM 
2. เพื�อให้หญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและปลอดภัย/วางแผนการคลอดได้อย่าง                               

เหมาะสม 
3. เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัตามแนวทางไดถู้กตอ้ง 
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วธีิปฏิบัติ 
                                                       เมื�อทาํ 50 g  GCT  ตามขอ้บ่งชี(  

              
           
     
 
 

 
 

(ระหวา่งรอเจาะครั( งที�2     ใหส่้งพบนกั

โภชนากร เป็นกลุ่ม  J - K คน ตั(งแต่  ช่วงเชา้) 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกติ DTX < 140mg% 
ผดิปกติ DTX > 140mg%r

พบนกัโภชนาการ 
 

ใหค้าํแนะนาํเรื�องคุมอาหารเบาหวาน  
อาหารสาํหรับหญิงตั(งครรภ ์

ANC ตามปกติ 

นดัทาํ  100 g OGTT  ในวนัองัคารวนั
พฤหสั ถดัไป ให ้NPO หลงั 24.00 น. 

ไดผ้ลแลว้พบแพทย ์

GDM A1  จะให ้diet control และ FU 1hr PPD   
               (นํ(าตาลหลงัมื(ออาหาร c ชม.) ทุครั( งที� ANC  
 

GDM A2 จะ 
refer  รพศ 

 

หมายเหตุ  ค่า 100 g OGTT 
1. 0 hr   <    95 
2. 1 hr   <    180 

             3. 2 hr   <    155 
 4. 3 hr   <    140 
แปรผล ผดิปกติ : ค่า  ถือวา่เป็น GDM 

ปกติ 
ผดิปกติ 

ให ้diet control 
และ ANC ตาม

เงื�อนไขเดิม 

ทาํ c55g OGTT 

ผดิปกติ ปกติ 

ถา้  > 200 mg%  เป็น GDM 
พบนกัโภชนาการ  

ส่งพบแพทย ์แพทยอ์าจสั�ง 
FBS,1hr PPD , 2hr PPDD 

Refer  รพศ 
ให ้diet control 
และ ANC ตาม

เงื�อนไขเดิม 
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วธีิการดูแล  
c. ใหผู้ป่้วยคุมอาหารใหไ้ด ้ 
2. ป้องกนั abortion ก่อน 2n wk 
3. ระวงั dead fetus โดยฟัง FHS 
4. ดูนํ(าหนกัใหขึ้(นตามเกณฑ์ปกติถา้ผดิปกติส่งพบแพทย ์

ตัวชี�วดั   หญงิตั�งครรภ์ได้รับการดูแลตามแนวทางที@กําหนด  มีการตั�งครรภ์คุณภาพ 
* แม่ GDM A1  มีแนวโนม้เป็น DM                 ปอดลูกไม่แขง็แรง                 เป็น RDS ได ้
กรณี กินนํ(าตาลถา้คลื�นไส้-อาเจียน ใหใ้ส่มะนาวผสมลงไปได ้ 
ถา้กินไปบา้งแลว้แลว้N/V  ถา้เบรค หา้มเกิน 3 นาที   เพราะทาํใหน้ํ(าตาล error 

 

แนวทางปฏบัิติในการดูแลหญิงตั�งครรภ์ที@มภีาวะเบาหวาน 

c. คดักรองโรคเบาหวานในหญิงตั(งครรภร์ายใหม่ทุกคน ตามขอ้บ่งชี(  
2. ส่งตรวจ 50 gm GCI / c55 gm OGTT ในผูที้�มีความเสี�ยงตามแผนการรักษาของแพทย ์
J. หญิงตั(งครรภ์ที�มีภาวะเบาหวาน ให้บนัทึกการตรวจครรภ ์ใน OPD Card, รบ.cต.53, สมุดบนัทึก

สุขภาพแม่และเด็ก กรณี GDMA2 จะ Refer  รพ.สระบุรี 
ประเมินผลบนัทึกอาการดงันี(  

J.c นํ(าหนกั ความดนัโลหิต อาการบวม ภาวะนํ(าตาลขาด / เกิน 
J.2 ผลการตรวจปัสสาวะ ผล NST กรณีเด็กดิ(นนอ้ยลง หรือไม่ดิ(น, ผลเลือด 
J.J การควบคุมระดบันํ(าตาล การควบคุมอาหาร 
J.K การดิ(นของทารก 
J.3 อาการผดิปกติอื�น ๆ เช่น อาการ PIH 

4. จดัโปรแกรมการดูแลหญิงตั(งครรภที์�มีภาวะเบาหวานใหก้ลบัไปทาํที�บา้น 
3. เตรียมเอกสาร ผลการตรวจเลือด และตรวจครรภ ์ เสร็จแลว้ส่งพบแพทยแ์ปรผลเลือด 
4. ส่งพบนกัโภชนาการ เพื�อใหค้าํแนะนาํและประเมินภาวะโภชนาการ 
|. แจกแผน่พบั โรคเบาหวาน 
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n. ประเมินความจาํเป็นตอ้งส่งใบเยี�ยมบา้น HHC  ในกรณี 
n.c ขาดนดัหรือฝากครรภไ์ม่สมํ�าเสมอ 

 n.2 ไม่สามารถควบคุมระดบันํ( าตาลไดติ้ดต่อกนัหลายครั( ง และหรือ แพทยจ์ะพิจารณา Refer 
กรณีควบคุมระดบันํ(าตาลไม่ได ้

~. ลงขอ้มูล ใน Hos XP     

คําแนะนําสําหรับหญงิตั�งครรภ์โรคเบาหวาน 
c. การควบคุมระดบันํ(าตาล 

-  ใหรั้บประทานอาหาร ตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที� 
-  ใหเ้คร่งครัดการควบคุมอาหาร 
-  ใหม้าฝากครรภต์ามนดัสมํ�าเสมอ 

2. การดูแลสุขภาพทารกในครรภ ์
-  สังเกตอาการเจบ็ครรภ ์
-  ใหส้ังเกต นบั และบนัทึกการดิ(นของทารก 

J. การออกกาํลงักายขณะตั(งครรภ ์
K. อาการผดิปกติส่วนอื�น ๆ ที�ตอ้งมาพบแพทย ์เช่น อาการบวม ปวดศีรษะ ตาพร่ามวั จุกแน่นหนา้อก 

ฯลฯ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


