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โรคเบาหวานกบัการตั้งครรภ์ (Clinical Practice Guideline DM in pregnancy) 

จุดประสงค์ 

เพื่อใชเ้ป็นคู่มือปฏิบติังานแก่แพทย ์แพทยป์ระจ าบา้น พยาบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ในการดูแลรักษา

ผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ ์

ขอบเขต 

แพทยทุ์กระดบั พยาบาล บุคลากรทางการแพทยท่ี์ร่วมในการดูแลผูป่้วย  

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. แนวทางการตรวจคัดกรองเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ 

        กลุ่มความเส่ียงสูง ไดแ้ก่ 

▪ อาย ุ30 ปีข้ึนไป 

▪ เคยมีประวติั gestational diabetes (GDM) ในครรภก่์อน 

▪ น ้าหนกัตวัมาก BMI >27 

▪ มีญาติสายตรงเป็นเบาหวาน (บิดามารดาหรือพี่นอ้งทอ้งเดียวกนั) 

▪ ตรวจพบน ้าตาลในปัสสาวะ  1+ 

▪ มีประวติัไม่ดีทางสูติศาสตร์ 

o ทารกตายคลอดไม่ทราบสาเหตุ 

o ทารกพิการโดยก าเนิด 

o มีประวติัคลอดบุตรน ้าหนกัมากกวา่ 4,000 กรัม 

o ทารกเสียชีวติในครรภ ์

▪ ตรวจพบมีภาวะความดนัโลหิตสูงในขณะตั้งครรภห์รือมีประวติัโรคความดนัโลหิตสูงเร้ือรัง 

▪ พบภาวะตั้งครรภแ์ฝดน ้า 
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สตรีในกลุ่มน้ีใหต้รวจกรองเบาหวานทนัทีเม่ือมาฝากครรภค์ร้ังแรก ในกรณีผลตรวจกรองปกติ ให้ตรวจซ ้ าเม่ืออายุ

ครรภ ์24-28 สัปดาห์ หรือเม่ือมีอาการแสดงของภาวะน ้าตาลในเลือดสูง 

2. วธีิการตรวจกรองเบาหวาน 

2.1 ใชว้ธีิ 50 grams glucose challenge test โดยผูป่้วยไม่ตอ้งงดอาหาร ใหผู้ป่้วยรับประทานกลูโคส 50 

กรัม จากนั้นเจาะเลือดตรวจหลงัรับประทานกลูโคส 1 ชัว่โมง 

2.2 ถา้ระดบัน ้าตาลในเลือดมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 140 mg/dl ถือวา่ผดิปกติใหต้รวจต่อโดยใช ้100-gm-

3-hr OGTT (Oral glucose tolerance test) 

3. การตรวจจ าเพาะเพ่ือการวนิิจฉัยเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ 

3.1 คืนก่อนวนันดัตรวจ ตอ้งงดอาหารและน ้าอยา่งนอ้ย 6-8 ชัว่โมง 

3.2 เจาะเลือดเวลาเชา้ขณะงดอาหาร (fasting) หลงัจากนั้นให้รับประทานกลูโคส 100 กรัม และเจาะเลือด

วดัระดบัน ้าตาลชัว่โมงท่ี 1,2 และ 3 หลงัรับประทานกลูโคส 

3.3 ขณะท าการตรวจ ผูป่้วยควรนัง่พกั งดสูบบุหร่ี งดรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมใดๆ                  

ยกเวน้น ้าเปล่า 
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4. เกณฑ์การวินิจฉัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) 

4.1 การแปลผล 100 gm OGTT ใชค้่าตามตาราง* 

เวลาทีเ่จาะเลือด Plasma glucose (mg/dl) 
Fasting                          95 

1 hr.                        180 
2hr.                        155 
3hr.                        140 

         *Carpenter and Coustan 

           4.2 ผดิปกติ 2 ค่าข้ึนไป วนิิจฉยัวา่ GDM 

           4.3 GDMA1 วินิจฉยัโดยค่าดงักล่าวผดิปกติ 2 ค่าข้ึนไป โดยค่า fasting นอ้ยกวา่ 95 mg/dl และค่า 2-hr 

postprandial นอ้ยกวา่ 120mg/dl  

           4.4 GDMA2 วินิจฉยัโดยค่าดงักล่าวผดิปกติ 2 ค่าข้ึนไป โดยค่า fasting มากกวา่หรือเท่ากบั 95 mg/dl และ

หรือค่า 2-hr postprandial มากกวา่หรือเท่ากบั120mg /dl และไดรั้บการรักษาดว้ยการฉีด Insulin 

           4.5 การวนิิจฉยั Pregestational DM ในสตรีตั้งครรภ ์

▪ เป็นโรคเบาหวานก่อนการตั้งครรภ ์หรือ 

▪ Fasting plasma glucose จาก 100 gm OGTT มากกวา่หรือเท่ากบั 126 mg/dl หรือ 

▪ Random plasma glucose มากกวา่หรือเท่ากบั 200 mg/dl  ร่วมกบัมีอาการและอาการแสดงของ

โรคเบาหวาน เช่น polydipsia, polyuria, unexplained weight loss (ตรวจ FBS และ                  

HbA1C อีกคร้ัง) 

4.6 ในกรณีผลตรวจค่า 100 gm. OGTT ผดิปกติ 1 ค่า ให้ตรวจซ ้ าภายใน 1 เดือน 

       4.7 ในกรณีผลตรวจค่า 100 gm. OGTTปกติทุกค่า ใหต้รวจซ ้ าอีกเม่ืออายคุรรภ ์24-28 สัปดาห์ 
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สรุป แนวทางการตรวจคัดกรองและวนิิจฉัยเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ 

 

         

                                                  

   

 

 

 

 

                        

                

      

                 

 

                                                                                                   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

FBS ≥ 95 mg/dl 

and / or 2 hr pp  120 mg/dl 
GDMA1/GDMA2 (ทีไ่ด้รับการรักษาด้วยการฉีด Insulin) 

 

FBS < 95 mg/dl 
    and 2hr pp <120mg/dl 

GDMA1 

      ค่าผดิปกต ิ1 ค่า 

: นัดตรวจ 100 gm OGTT ซ ้า  

ภายใน 1 เดือน 

 

 

 

  50 gm. GCT <140 mg/dl 

สตรีตั้งครรภท่ี์มีความเส่ียงสูงตรวจคดักรองเบาหวานทนัที 

                             โดยวิธี  50 gm. GCT 

50 gm. GCT ≥ 140mg/dl 

ตรวจ 50gm. GCT ซ ้ าท่ีอายคุรรภ ์24-28 สปัดาห์

หรือเม่ือมีอาการแสดงของภาวะน ้ าตาลในเลือด

สูง 

 

ตรวจ 100 gm OGTT 

ค่าผดิปกตมิากกว่าหรือเท่ากบั 2 ค่า 
             ค่าปกตทุิกค่า 

 : ตรวจ 100 gm OGTT ซ ้าเม่ือ  

   อายุครรภ์ 24-28 สัปดาห์ 

 
   GDM 
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การดูแลรักษาสตรีทีเ่ป็น Pregestational DMและ GDM 

1. การดูแลรักษาสตรีทีเ่ป็น Pregestational DM และ GDMA2 

1.1 การดูแลทางด้านอายุรกรรม 

เม่ือแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่เป็น pregestational DM หรือ GDMA2ใหส่้งปรึกษาอายุรแพทยต่์อมไร้ท่อ เพื่อให้

ดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกนั และเป็นผูป้รับขนาดยา insulin เพื่อควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด 

1.2 การดูแลด้านโภชนาการ 

ส่งปรึกษาทมีนักโภชนาการ ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการควบคุมอาหาร ตวัอยา่งอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละม้ือ 

การค านวณแคลอร่ีท่ีเหมาะสมในผูป่้วยเบาหวาน (แนวทางปฏิบัติการส่งผู้ป่วยพบนักโภชนากร) 

1.3 การดูแลทางด้านสูติกรรม  

เม่ือแพทยใ์หก้ารวินิจฉยัวา่เป็น pregestational DM  ควรซกัประวติัและตรวจร่างกายโดยละเอียด รวมทั้งส่ง

สืบคน้เพิ่มเติมเพื่อดู target organ involvement ไดแ้ก่  

- ตรวจการท างานของไต ( UA, BUN, Cr ) 

- EKG 

- ส่งปรึกษาจกัษุแพทยเ์พื่อตรวจจอประสาทตา 

                                  1.3.1 Antepartum period   แบ่งการดูแลเป็น 3 ไตรมาส คือ 

- ไตรมาสแรก 

-   ตรวจยนืยนัและติดตามอายคุรรภท่ี์แน่นอนโดยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 

(ultrasonography)ท่ีหอ้งตรวจครรภ ์

- ไตรมาสสอง 

พิจารณาส่งผูป่้วยปรึกษาหน่วย maternal fetal medicine (MFM) เพื่อตรวจคล่ืนเสียง

ความถ่ีสูงหาความพิการแต่ก าเนิด (target sonography) รวมทั้งการตรวจ fetal 

echocardiogram เม่ืออายคุรรภ ์18-22 สัปดาห์ 
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 -    ไตรมาสสาม 

  -  ตรวจติดตามการเจริญเติบโตความผิดปกติของรก และปริมาณน ้าคร ่ าดว้ยคล่ืนเสียง

ความถ่ีสูงเม่ืออายคุรรภ ์28-32 สัปดาห์ 

-  ใหท้  า fetal movement count  เม่ืออายคุรรภ ์28-30 สัปดาห์ 

-   ใน pregestational DM หรือในรายท่ีควบคุมเบาหวานไม่ดีใหท้  า non stress test 

(NST) สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ตั้งแต่อายคุรรภ ์32 สัปดาห์ ถา้ผลเป็น non reactive test ให้

ประเมินต่อดว้ย biophysical profile (BPP) และตรวจบ่อยข้ึนถา้มีภาวะแทรกซอ้น 

-  ตรวจวนิิจฉยัและรักษาภาวะความดนัโลหิตสูงขณะตั้งครรภ ์และครรภเ์ป็นพิษใหไ้ด้

แต่เน่ินๆ 

-  รับไวรั้กษาตวัในโรงพยาบาลถา้ไม่สามารถควบคุมเบาหวานหรือความดนัโลหิตได ้ 

หรือมี vasculopathy 

-  กรณีเจบ็ครรภค์ลอดก่อนก าหนด ควรใช ้magnesium sulfate แทนกลุ่มยา beta 

sympathomimetic เพื่อหลีกเล่ียงภาวะน ้าตาลในเลือดสูงข้ึนหรือ DKA อาจพิจารณา

ใหย้าสเตียรอยด์อยา่งระวงัเพื่อกระตุน้ fetal lung maturity 

 1.3.2 Intrapartum period 

การประเมินเพื่อจะใหก้ารตั้งครรภส้ิ์นสุดลง (timing of delivery) 

-  วางแผนใหก้ารคลอดเม่ืออายคุรรภค์รบ 38 สัปดาห์เป็นตน้ไป 

-  ใหส้ิ้นสุดการตั้งครรภท์นัที แมว้า่อายคุรรภย์งัไม่ครบ 38 สัปดาห์ ในกรณี 

-  Maternal complication : maternal renal failure, severe preeclampia 

-  Fetal complication  : fetal compromise เช่น พบความผิดปกติของ biophysical 

profile (BPP) 

 

 



กลุ่มงานสูตนิรีเวชกรรม 
 

ช่ือเอกสาร     เบาหวานกบัการตั้งครรภ์   ห้องตรวจสูตินรีเวชกรรม                                 ล าดับทีเ่อกสาร  117 

รหัสเอกสาร  CR 11 (03)                               วนัทีเ่ร่ิมใช้  22 มกราคม 2561                    หน้าที ่ 7  จาก  12  

 

วธีิการคลอด (Route of delivery) 

-  ตรวจภายในประเมินปากมดลูก หากปากมดลูกพร้อม (Bishop scores    5) และประเมินทารกไม่มีภาวะ 

macrosomia (Estimate fetal birth weight > 4000 g ) ใหช้กัน าการคลอด 

 - ผา่ตดัคลอดในกรณีทารกมีภาวะ  

 -   macrosomiaหรือมีการผิดสัดส่วนระหวา่งอุง้เชิงกรานและศีรษะทารก(CPD) 

  -  ทารกมีส่วนน าผิดปกติ (malpresentation) 

  -  Fetal distress 

  -  มารดามีภาวะแทรกซอ้นอ่ืนร่วมดว้ยและมีการประเมินปากมดลูกแลว้ ไม่พร้อมคลอด 

      ทางช่องคลอด เช่น severe  preeclampsia 

การดูแลระหว่างคลอด 

-    ผูท่ี้ใชอิ้นซูลินขณะตั้งครรภค์วรปรึกษาอายุรแพทย์เพื่อร่วมดูแลทุกราย 

-    เจาะน ้าตาลจากปลายน้ิว (DTX)  แรกรับ 

       -  DTX < 100 mg/dl     : 5%D/N/2 หรือ 5%D/NSS intravenous infusion ไม่ตอ้งฉีด insulin 

       -  DTX >100 mg/dl    : เร่ิม regular (short-acting) insulin หยดเขา้หลอดเลือดด า 

โดยใหผ้า่น infusion pump ขนาด 0.5-2 ยนิูตต่อชัว่โมง โดยผสม RI 10 ยนิูตใน 0.9% NSS100 ml ปรับ 

rate insulin ทุก 1 ชัว่โมงเพื่อใหไ้ดร้ะดบัน ้าตาลในเลือด 80-120 mg/dl ร่วมกบัให ้5%D/N/2 หรือ 

5%D/NSS ขนาด 100-120 มล.ต่อชม. 

-   เจาะ DTX ทุก 1-2 ชัว่โมง  แลว้ปรับระดบั insulin  
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1.3.3   Postpartum period 

-   ผูป่้วย GDMA2 ใหง้ดอินซูลินไดต้ลอดไปเพราะส่วนใหญ่ระดบัน ้าตาลในเลือดจะลดลงสู่

ระดบัปกติหลงัคลอด 

           -  ผูป่้วย pregestational DM ใหง้ดอินซูลินชัว่คราว เน่ืองจากความตอ้งการอินซูลินของ

ร่างกายลดลงมาก  ติดตามระดบัน ้าตาลในเลือดทุก 4-6 ชัว่โมง พิจารณาปรึกษาอายุรกรรมเพื่อวางแผนการให ้

insulin   เพื่อควบคุมระดบัน ้าตาล               

-  สามารถเล้ียงบุตรดว้ยนมมารดาไดต้ามปกติ กรณีกลบัมาใชย้าเมด็ลดระดบัน ้าตาลไม่

แนะน าใหเ้ล้ียงบุตรดว้ย นมมารดาเน่ืองจากยาสามารถผา่นทางน ้านมได ้

-  การคุมก าเนิด 

 : ผูป่้วยท่ีมีบุตรเพียงพอแลว้ ควรแนะน าท าหมนั 

 : การคุมก าเนิดชัว่คราวส าหรับสตรีท่ีเป็นเบาหวาน 

               : แนะน า low dose oral contraceptive pill ได ้(ในกรณีผูป่้วยไม่มี vascular หรือ 

ischemic heart disease มาก่อน) 

         : การใชย้าคุมก าเนิดท่ีมีส่วนประกอบของโปรเจสเตอโรน สามารถใชแ้บบชนิด

รับประทาน หรือฉีด เน่ืองจากมีผลกระทบต่อระดบัน ้าตาลนอ้ย ยกเวน้ Norplant ซ่ึงอาจท าใหก้ารควบคุม                              

เบาหวานเลวลงได ้              

              : ไม่แนะน าห่วงอนามยั (IUD) ในผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมเบาหวานไดไ้ม่ดี เน่ืองจาก

เส่ียงต่อการ ติดเช้ือ  

              : หลงัคลอด 6-8 สัปดาห์ให้ตรวจ 75 gm OGTT    1 คร้ัง ผูท่ี้พบวา่มี impaired glucose 

tolerance    ควรตรวจคดักรองเบาหวานทุกปี 
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2. การดูแลรักษาสตรีทีเ่ป็นGDMA1 

    2.1  การดูแลทางดา้นอายรุกรรม 

            2.1.1   เม่ือแพทยใ์หก้ารวนิิจฉยัวา่เป็น GDMA1 ยงัไม่ตอ้งส่งปรึกษาอายรุแพทยต่์อมไร้ท่อทนัที 

ควรส่งปรึกษาในกรณีท่ีไม่สามารถคุมระดบัน ้าตาลไดต้ามเกณฑ ์ (ตารางท่ี 1)  เพื่อให้ดูแลรักษาผูป่้วยร่วมกนั และ

เป็นผูป้รับขนาดยา insulin เพื่อควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือด 

             2.1.2   ตรวจระดบัน ้ าตาลเป็นระยะๆโดยใช ้FBS และ 2 ช่ัวโมงหลังอาหาร   อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

ตารางที ่1 

เวลาการตรวจน า้ตาล ระดับน า้ตาล ( มก/ดล) 
ก่อนอาหาร 60-95 
หลงัอาหาร 2 ชัว่โมง <120 

 

            2.1.3  ในกรณีท่ีผลตรวจระดบัน ้าตาลสูงกวา่เกณฑ์ใน ตารางที ่1 (Poor controlled GDMA1) ส่งพบ

ทมีนักโภชนากรเพ่ือควบคุมอาหาร 

    2.2 การดูแลดา้นโภชนาการ 

ส่งปรึกษาทีมนกัโภชนาการ ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการควบคุมอาหาร ตวัอยา่งอาหารท่ีเหมาะสมในแต่ละม้ือ การ

ค านวณแคลอร่ีท่ีเหมาะสมในผูป่้วยเบาหวาน 

     2.3 การดูแลทางดา้นสูติกรรม  

2.3.1 ไตรมาสแรก 

                                      ตรวจยนืยนัและติดตามอายคุรรภท่ี์แน่นอนโดยเคร่ืองเสียงความถ่ีสูง (ultrasonography)             

ท่ีหอ้งตรวจครรภ ์

2.3.2 ไตรมาสสอง 

             ตรวจคล่ืนเสียงความถ่ีสูงหาความพิการแต่ก าเนิด (target sonography) ท่ีห้องตรวจครรภ ์  

เม่ืออายคุรรภ ์18-22  สัปดาห์ 
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2.3.3  ไตรมาสสาม 

-  การประเมินสุขภาพทารกในครรภ ์ให้ท าตามข้อบ่งช้ีเหมือนการตั้งครรภ์ปกติ 

-  ยกเว้น ในกรณีท่ีไม่สามารถคุมน ้าตาลไดห้รือมีภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆเกิดข้ึน เช่น ความดนั

โลหิตสูงIUGR, โรคไต หรืออ่ืนๆใหส่้งตรวจ NST สัปดาห์ละ 2 คร้ัง            ตั้งแต่อายุ

ครรภ์ 32 สัปดาห์ 

-  พิจารณาส่งตรวจ ultrasonography ท่ีหอ้งตรวจครรภ ์ เพื่อดูการเจริญเติบโตในกรณีท่ี

สงสัยภาวะ macrosomia 

2.3.4 Intrapartum period 

           GDM A1 พิจารณาคลอดเหมือนการตั้งครรภป์กติ 

ในกรณีท่ีสงสัยภาวะ macrosomia (sonographicEFW  >  4,000 gm) แนะน าให ้elective 

cesarean section 

2.3.5 Postpartum period 

ดูแลเหมือนผูป่้วยตั้งครรภป์กติ 

 แนวทางปฏิบัติการส่งผู้ป่วยพบทมีนักโภชนากร 
1. กลุ่มท่ีตอ้งตรวจ 100 gm OGTT  
2. กลุ่มท่ีวนิิจฉยัเป็น GDM ( ท่ียงัไม่เคยพบโภชนากรมาก่อน ) 
3. Poor control GDMA1 
 

       หมายเหตุ : อายคุรรภม์ากกวา่ 36 สัปดาห์ ไม่ตอ้งส่งพบโภชนากร 

                 :   ในวนัท่ีผูป่้วยเขา้พบโภชนากร ถา้มีปัญหาอ่ืนๆใหส่้งพบแพทยป์ระจ า ANC วนันั้นเพื่อ 
    รักษาเบ้ืองตน้ และนดักลบัวนั ANC วนัเดิมของผูป่้วย 
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สรุป  แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ร่วมกบัทมีนักโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       นัดพบทมีนักโภชนากร 

(วนัองัคาร) เพ่ือควบคุมอาหาร 

 

-  นัดผู้ป่วยไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลงัพบนัก
โภชนากรเพ่ือควบคุมอาหารอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือตรวจติดตามระดับ
น า้ตาล FBS และ 2hr PP 

-  ถ้าสงสัย pregestational DM พจิารณา
ปรึกษาอายุรกรรม ( admit or OPD ) 

 

FBS ≥ 95 and / or 2 hr pp ≥120 

               สงสัย GDMA2 

 FBS <95 and 2hr pp <120 

               GDMA1 

 FBS  95 and/or 2hr PP  120 
วนิิจฉัย GDMA2 

ดูแลรักษาตาม CPG GDMA2 
 

นดัผูป่้วยมาตรวจ100 gm OGTT

วนัท่ีผูป่้วยฝากครรภ ์

 Abnormal 50 gm GCT 

-100 gm OGTT ปกติทุกค่า 

-100 gm OGTT ผดิปกติ 1 ค่า 

 

 ดูแลรักษาตาม CPG 

 

 

FBS <95 and 2hr pp <120 
GDMA1 

ดูแลรักษาตาม CPG 
GDMA1 

 

   ดูแลรักษาตาม CPG 
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