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Patient Care Team for DM Clinic   
Khammuang Hospital 

ประกอบด้วย  
1. แพทย์   

 วินิจฉัยผู้ป่วยรายใหม่ 
 ประเมินผลการควบคุมเบาหวาน  
 ปรับยาและวางแผนการรักษา  
 ตรวจหาและรักษาโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เช่น  Retinopathy , Nephropathy , Neuropathy ,  
 ให้การศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ  ต่อผู้ป่วยเบาหวาน 

2. พยาบาล       
 Health Education 
 วัดความดันโลหิต  ชั่งน้้าหนัก  วัดส่วนสูง  ตรวจ Sensation   
 ซักประวัติ เบื้องต้น ลงบันทึกใน DM 1 ,สมุดคู่มือประจ้าตัว , OPD card 
 ตรวจ EKG (ตามแพทย์สั่ง) 
 เขียนใบนัด และ แนะน้าให้ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาตามแพทย์นัด 

3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
  ตรวจเลือด  ตรวจปัสสาวะ 
 รายงานภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน เช่น ภาวะน้้าตาลต่้า,สูง   

4. เภสัชกร 
 จ่ายยาให้ผู้ป่วย 
 ให้ค้าอธิบายวิธีการใช้ยา  ข้อควรระวัง และ ผลข้างเคียงจากยา 
 เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา 
 สอนผู้ป่วยฉีดยา Insulin 

5. ทันตแพทย์ 
 ตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง 
 ให้การรักษาในรายที่จ้าเป็น 

6. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร 
 จัดเตรียม  OPD card ของผู้ป่วยเบาหวานที่แพทย์นัด เพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกให้ผู้ป่วย 
 ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย 
 สั่งตรวจ Lab ตามบัตรนัด 



 

 

 

 

7. เจ้าหน้าที่งานแพทย์แผนไทย 
 ให้ความรู้ สอนการดูแลเท้า  
 ประเมิน sensation ของเท้า 
 นวดเท้า กดจุด บ้าบัดรักษา ตามแพทย์สั่ง 
 ให้ความรู้เรื่องสมุนไพร 
 ให้ความรู้ สอนการออกก้าลังกายท่ีเหมาะสม 

8. งานโภชนาการ 
 ให้ความรู้ในเรื่องอาหารส้าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
 จัดอาหารส้าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

9. งานสุขภาพจิต 
 ประเมินสภาวะเครียด 
 ให้ค้าปรึกษาเก่ียวกับความเครียดรายบุคคลและผู้ดูแล 

10. เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
 ทีมออกก้าลังกาย สอนและพาออกก้าลังกาย 
 ทีม IT วิเคราะห์ข้อมูล 
 พนักงาน เตรียมสถานที่ส้าหรับตรวจ   พนักงานพิมพ์ดีด  บันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
1. ผู้ป่วยรายใหม่ 

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ 
ในการท ากิจกรรม 

1. แพทย์วินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 5 นาที 
2. Health Education+ขึ้นทะเบียนรายใหม่ 15 นาที 
3. ชั่งน้้าหนัก  วัดความดันโลหิต  วัดส่วนสูง  ตรวจ  Sensation 5 นาที 
4. วางแผนการรักษา , ประเมินภาวะแทรกซ้อนและให้การรักษาโดยแพทย์ 5 นาที 
5. นัดติดตามการรักษาทุก 1-2 สัปดาห์ในช่วงแรกD/C plan ออกบัตรนัด 5 นาที 
6. ตรวจเลือดชุดใหญ่ส้าหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง FBS, BUN, Cr, eGFR, 

UA (Proteinuria), Lipid profiles (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) 
(EKG, Uric acid, Hct, Lab อ่ืนแล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์) 

45 นาที 

7. พบแพทย์ให้การรักษา 10 นาที 
รวมเวลา 78 นาที 



 

 

 

 

 

2. ผู้ป่วยรายเก่า 

 
 *หมายเหตุระยะเวลารอคอยค้านวณจากแพทย์  3  คน พยาบาล 3 คน ต่อผู้ป่วย 80 คน ระยะเวลาอาจเพ่ิมขึ้น

ในแต่ละกิจกรรมขึ้นอยู่กับจ้านวนบุคลากร จ้านวนผู้ป่วย และปัญหาของผู้ป่วย 
การตรวจประเมินและติดตามภาวะแทรกซ้อนประจ าปี  (Annually Check Up Of DM Patient) 

 Foot  Sensation อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 FBS , Cr , Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL ,   UA (macroproteinuria) ถ้าไม่พบให้ตรวจ 

microalbuminuria ต่อ 
 LAB อ่ืนๆ เช่น LFT, Uric acid , Hct  
 EKG ตรวจส้าหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง หรือ ผู้ที่มีอาการบ่งชี้ของโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือ เป็นเบาหวานนาน

เกิน 10 ปีขึ้นไป หรือ ผู้สูงอายุที่ต้องการออกก้าลังกายมากกว่าการเดิน 
 ถ่ายภาพจอประสาทตาส่งให้จักษุแพทย์   โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ปีละ 1 ครั้ง 
 ตรวจฟันประจ้าทุกปี 
 ตรวจ HbA1c ปีละ 1 ครั้ง ในผู้ปว่ยเบาหวานท่ีคุมน้้าตาลไดด้ีอย่างน้อย 2 ครั้ง  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ 
ในการท ากิจกรรม 

1. ผู้ป่วยมาติดตามการรักษาตามแพทย์นัด , ผู้ป่วยรายเก่า , ผู้ป่วยที่สถานีอนามัย  Refer มา - 
2. ยื่นบัตรนัดและรับ OPD card  จากห้องบัตร 5 นาที 
3. ตรวจ FBS และ  Lab อ่ืน ๆ ตาม Order แพทย์ ที่อยู่ในใบนัด 10 นาที 
4. ชั่งน้้าหนัก  วัดความดันโลหิต ( ทุกราย )  บันทึกใน  DM Chart 3 นาที 
5. พยาบาล  Screen  ซักประวัติอาการผิดปกติ บันทึกใน  DM Chart 5 นาที 
6. เจ้าหน้าที่ให้ Heath Education ที ่OPD ระหว่างผู้ป่วยรอเข้าตรวจกับแพทย์ 10 นาที 
7. เข้าตรวจกับแพทย์ ประเมินผลการควบคุมเบาหวาน , ปรับยาและวางแผนการรักษา, 

ตรวจหาและรักษาโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง,ให้การศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ  ต่อผู้ป่วยเบาหวาน  , 
ส่งผู้ป่วยที่คุมน้้าตาลได้ดี ไปติดตามการรักษาที่อนามัย 

10 นาที 

8. พยาบาล  D/C เขียนใบนัด และ ให้ค้าแนะน้าเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 5 นาที 
9.  ส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องยา สอนฉีดยา  Insulin 15 นาที 

10. รับยาและค้าแนะน้าจากเภสัชกร 5 นาที 
รวมเวลา 68 นาที 



 

 

 

 

 เลิกบุหรี่ และงดดื่มสุรา 
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง 

หัวใจส าคัญ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
Care 1. ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน โดยการ Check up ประจ้าปี

ให้ผู้ป่วยเบาหวานทุกคน ทกุปี หรอืทันทีเมื่อมีข้อสงสัย 
2. จัดตั้ง คลินิกเบาหวาน  โดยรวมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 
มาตรวจที่บริเวณโรงรถ มีการสอนการออกก้าลังกาย  
ให้สุขศึกษา  สังเกตพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  ประเมินผลการควบคุมเบาหวาน  ปรับยา
และวางแผนการรักษา  

- PCT 
 
 
- PCT 

ด้าเนินการ 
 
 
ด้าเนินการ 
 

Communication 1. มีการให้สุขศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น  โภชนาการ  ยา 
การออกก้าลังกาย    ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน  ในช่วงเวลาประมาณ 07.00-07.30 น. 
ทุกครั้งที่มีคลินิกเบาหวาน 

2. มีการ Counseling ผู้ป่วยที่ระดับน้า้ตาลสูง  180 mg% หรือ มีปัญหาในการควบคุม
ระดับน้้าตาลจากสาเหตุต่าง ๆ ตามแพทย์เห็นสมควร 

- PCT 
 
 
 

ด้าเนินการ 
 
 
ด้าเนินการ 

Continuity 1. มีการให้ข้อมูลผู้ปว่ยและญาติเกีย่วกบัการปฏบิัติตัวขณะอยู่ที่บา้น เช่น การดูแลเท้า  การ
รับประทานยา  การสังเกตอาการภาวะน้้าตาลต่้าและการแก้ไขเบื้องต้น ( อาจได้ข้อมูลการ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยขณะอยูบ่้านจากญาติ ) 
2. การส่งต่อผู้ป่วยไปที่สถานีอนามยัติดตามเยี่ยมบา้น 
 (home health care) 

- แพทย์  
-พยาบาล  
-เภสัชกร 
-แพทยแ์ผนไทย 
-เจ้าหน้าที่สอ. 
PCU ในรพ. 

ด้าเนินการ 

Team 1. มีการดูแลผู้ป่วยจากสหสาขาวิชาชีพ คือ แพทย ์พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์  
เจ้าหน้าที่สถานีอนามยั ฯลฯ 

- PCT 
 

ด้าเนินการ 
 

Human Resource 
Development 

1.  ประสานงานกบั คปสอ. เพือ่ให้เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยมาร่วมศึกษาดูงานคลินิก
เบาหวาน เพื่อให้สถานีอนามยัสามารถดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ซับซ้อนได้  
( เพื่อเป็นการอา้นวยความสะดวกให้ผู้ปว่ย ) 
2.ทบทวนองค์ความรู้และวธิีปฏบิัติส้าหรับบุคลากรในเครือข่ายทุกปี 
3.จัดท้า CPG คู่มือการให้ความรู้แก่สถานบริการ 

- ผอก. 
 
 
 
- แพทย ์
 
- PCT 

( Plan )  
 
 
 
( Plan ) 

Environment & 
Equipment 

1.  จัดสถานที่และช่วงเวลาเฉพาะส้าหรบัคลินิกผู้ป่วยเบาหวาน พยายามให้เป็น One Stop 
Service 
2.  จัดหา Monofilament 
3.  จัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัต ิ
4.  เปลี่ยนจากการฉีดยาดว้ย Insulin Syringe เป็น ปากกาฉีด Insulin เพื่อให้ผู้ป่วยมีความ
สะดวกมากขึ้น 

- PCT 
 
- แพทย ์
- ผอก. 
- เภสัชกร 

ด้าเนินการ 
 
( Plan ) 
( Plan ) 
ด้าเนินการ 

Record 1. จัดท้า Diabetic Follow up Form 
2. สมุดประจ้าตัวผู้ปว่ยเบาหวาน 
3. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 

- แพทย ์
- พยาบาล 
- แพทย ์

ด้าเนินการ 
ด้าเนินการ 

 
 
 



 

 

 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และคะแนนความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง คะแนนความเสี่ยง 
Diabetes risk score 

อายุ 

- 34-39 ปี 

- 40-44 ปี 

- 45-49 ปี 

- ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

 
0 
0 
1 
2 

เพศ 

- หญิง 

- ชาย 

 
0 
2 

ดัชนีมวลกาย 

- ต่้ากว่า 23 กก./ม² 

- ตั้งแต่ 23 ขึ้นไปแต่ ต่้ากว่า 27.5 กก./ม² 

- ตั้งแต่ 27.5 กก./ม² ขึ้นไป 

 
0 
3 
5 

เส้นรอบเอว 

- ผู้ชายต่้ากว่า 90 ซม. ผู้หญิงต่้ากว่า 80 ซม. 

- ผู้ชายตั้งแต ่90 ซม. ขึ้นไป, ผู้หญิงตั้งแต่ 80 ซม. ขึ้นไป 

 
0 
2 

ความดันโลหิตสูง 

- ไม่มี 

- มี 

 
0 
2 

ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง 

- ไม่มี 

- มี 
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                         การแปลผลคะแนนความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และข้อแนะน้า 
 

ผลรวม
คะแนน 

ความเสี่ยงต่อ 
เบาหวานใน 12 ปี 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

โอกาสเกิด
เบาหวาน 

ข้อแนะน้า 

เท่ากับหรือ 
น้อยกว่า 2 

น้อยกว่าร้อยละ 5 น้อย 1/20 - ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
- ควบคุมน้้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
- ตรวจวัดความดันโลหิต 
- ควรประเมินความเสี่ยงซ้้าทุก 3 ปี 

3-5 ร้อยละ 5-10 เพ่ิมข้ึน 1/12 - ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
- ควบคุมน้้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
- ตรวจวัดความดันโลหิต 
- ควรประเมินความเสี่ยงซ้้าทุก 1-3 ปี 

6-8 ร้อยละ 11-20 สูง 1/7 - ควบคุมอาหาร และออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
- ควบคุมน้้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
- ตรวจวัดความดันโลหิต 
- ตรวจระดับน้้าตาลในเลือด 
- ควรประเมินความเสี่ยงซ้้าทุก 1-3 ปี 

มากกว่า 8 มากกว่าร้อยละ 20 สูงมาก 1/3-1/4 - ออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 
- ควบคุมน้้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
- ตรวจวัดความดันโลหิต 
- ควรประเมินความเสี่ยงซ้้าทุก 1 ปี 

 
การแปลผลระดับน้้าตาลในเลือด 
การแปลผลพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (FPG) 
          FPG      < 100 มก./ดล.             =    ปกติ 
          FPG      100 – 125 มก./ดล.      =   Impaired fasting glucose (FPG) 
          FPG      ≥  126 มก./ดล.           =   โรคเบาหวาน 
การแปลผลค่าพลาสมากลูโคสที่ 2 ชั่วโมงหลังดื่มน้้าตาลกลูโคส 75 กรัม (75 g OGTT) 
          2 h-PG   < 140 มก./ดล.             =    ปกติ 
       2 h-PG  = 140 – 199 มก./ดล.       =   Impaired glucose tolerance (IGT)     
          2 h-PG   ≥  200  มก./ดล.          =   โรคเบาหวาน 



 

 

 

 

การตรวจวัดระดับ Hemoglobin A1C (HbA1c) ถ้าค่าเท่ากับหรือมากกว่า 6.5% *ยังไม่แนะน้าในประเทศไทย 
การคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ (ไม่รวมหญิงมีครรภ์) 

 
 
 
 
                                                  ใช่                                                      ไม่ใช่ 
 
 
                                               ไม่ใช ่
 
                   ใช ่
 
                                           ใช ่
 
                   ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใ้หญ่ท่ีมีปัจจยัเส่ียงดงัปรากฎ
ในกล่องขอ้ความดา้นล่าง 

วดัระดบั fasting plasma glucose 

วดัระดบั fasting 
capillary blood glucose 
จากปลายน้ิว 

ระดบั fasting capillary blood 
glucose ≥ 100 มก./ดล. 

ระดบั fasting plasma glucose 
≥ 100 มก./ดล. 

- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวติ 
- วดัระดบั fasting plasma glucose 
   ซ ้ าทุก  1-3 ปี 

ระดบั fasting plasma 
glucose ≥ 126 มก./ดล. 
 

Fasting plasma glucose 
ไดรั้บการยนืยนัอีก 1 คร้ัง 

วนิิจฉยัวา่เป็นเบาหวาน 

Impaired plasma glucose ลงทะเบียน 
ผูป่้วยเบาหวานผูใ้หญ่ 

- ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวติ 
- วดัระดบั fasting plasma glucose 
ซ ้ าทุก 1-3 ปี 

ส่งต่อพบแพทย ์

การคดักรองเบาหวาน ควรท าในผูท่ี้อาย ุ35 ปีข้ึนไป หรือผูท่ี้น ้ าหนกัเกิน/อว้น* และมีปัจจยัเส่ียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 
1. มี พอ่ แม่ พ่ี หรือ นอ้ง เป็นโรคเบาหวาน 
2. เป็นโรคความดนัโลหิตสูงหรือก าลงัรับประทานยาควบคุมความดนัโลหิตสูง 
3. มีระดบัไขมนัในเลือดผิดปกติ (ระดบัไตรกลีเซอไรด ์≥ 250 มก./ดล.หรือ เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล < 35 มก./ดล.) 
4. มีประวติัเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภห์รือเคยคลอดบุตรน ้ าหนกัเกิน 4 กิโลกรัม 
5. เคยไดรั้บการตรวจวา่เป็น IGT หรือ IFG 
6. มีโรคหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) 
7.  มีกลุ่มอาการถุงน ้ าในรังไข ่(polycystic ovarian syndrome) 

* น ้าหนกัเกิน/อว้น หมายถึง BMI ≥ 23 กก./ม² และ/หรือ รอบเอวเท่ากบัหรือมากกวา่ 90 ซม. ในผูช้าย หรือ เท่ากบัหรือมากกวา่ 80 ซม. ในผูห้ญิง 

DTX ≥110 มก./ดล. ให้เจาะยนืยนัดว้ย FBS 

DTX  < 110 มก./ดล. นดัติดตามผลตรวจซ ้ า  3 ปี 
 



 

 

 

 

 
                                         การคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ (ไม่รวมหญิงมีครรภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ไม่ใช่ 
 
 
                   ใช ่
 
                                          ไม่ใช ่
 
                   ใช ่
 
 
                       
                     การรักษา                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเส่ียง 

1. ใหค้วามรู้เร่ืองโภชนาการเพื่อลด
น ้ าหนกั ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 
2. ส่งตรวจภาวะแทรกซอ้น 

- จอประสาทตา 
- ไข่ขาวในปัสสาวะ 
- ไขมนัในเลือด 
- ภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆ 

3. ใหก้ารรักษาดว้ยยารักษา 
- Biguanide 
- Sulfonylurea 
4. ใหค้วามรู้และทกัษะในการดูแล
ตนเอง 

Fasting plasma glucose 
≥ 126 มก./ดล x 2 คร้ัง 

เด็กและวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 10-15 ปีท่ีตรวจพบ 
1. อว้น (น ้ าหนกัเม่ือเทียบกบัน ้ าหนกัมาตรฐานมากกวา่ร้อยละ 120)และ 
2. มีปัจจยัเส่ียง 2 ใน 3 ขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1 มีพอ่ แม่ พ่ีหรือนอ้ง เป็นโรคเบาหวาน 
 2.2 มีความดนัโลหิตสูง(BP≥130/85 มม.ปรอท) 
 2.3 ตรวจร่างกายพบ acanthosis nigricans 
 

OGTT* 

Capilary blood glucose  
≥ 110 มก./ดล. 

- แนะน าใหล้ดน ้ าหนกัลงร้อยละ 5- 10 
- แนะน าและสนบัสนุนการจดัการตนเองเพื่อลดโอกาสเส่ียง
ของการเป็นโรคเบาหวานและหลอดเลือด 
- ตรวจซ ้ าทุก 1 ปี 

-ส่งพบกมุารแพทย์
หรืออายรุแพทย์
ทัว่ไปเพ่ือตรวจ

รักษาภาวะโรคอว้น 
และจดัการตนเอง
เพื่อลดโอกาสเส่ียง

ของการเป็น
เบาหวาน 

- ตรวจซ ้ าทุก 1 ปี 

วนิิจฉยัเป็นเบาหวาน 

1. แจง้ข้ึนทะเบียนเบาหวานเด็กและวยัรุ่น 

2. ส่งต่อผูป่้วยรักษาโดยแพทยแ์ละทีมผูใ้ห ้

การรักษาเบาหวาน 

- ใหค้วามรู้และทกัษะเพื่อดูแลตนเอง 
- ช่วยเหลือดา้นจิตใจการปรับตวั ครอบครัว 
- เตรียมความพร้อมก่อนกลบัเขา้สู่โรงเรียน 

 

ปกติ (2 hour plasma glucose < 140 มก./ดล.) 

IGT 
(2 hour plasma glucose 
140-199 มก./ดล.) 

หมายเหตุ : เด็กอาย ุ15 ปี หรือต ่ากวา่ ใหอ้ยูใ่นความ
ดูแลของผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแล
เบาหวานในเด็กและวยัรุ่น 

ผิดปกติ (2 hour plasma 
glucose≥200 มก./ดล.) 



 

 

 

 

                                                       *OGTT น้้าหนักน้้าตาล ขึ้นกับอายุผู้ป่วย 
การคัดกรองโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กและวัยรุ่น (อายุ 10-15 ปี) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น (อายุ 15 ปีหรือต่ ากว่า) 
 
 

หมายเหตุ : เด็กอาย ุ15 ปีหรือต ่ากวา่ให้
อยูใ่นความดูแลของผูเ้ช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในการดูแลเบาหวานใน
เด็กและวยัรุ่น 

อาการท่ีน่าสงสยั 
น ้าหนกัลด 
ด่ืมน ้ ามาก 
ปัสสาวะบ่อยและมาก 
ปัสสาวะรดท่ีนอน 
มดตอมปัสสาวะ 
หอบ, อาเจียน , ถ่ายเหลว 
ปวดทอ้ง 

วนิิจฉยัเบาหวาน ส่งตรวจเพ่ือ 
วนิิจฉยัและรักษา DKA ทนัที 

เฝ้าระวงัและตรวจหาสาเหตขุอง 
โรคอ่ืน โดยกมุารแพทยท์ัว่ไป 

กรณีท่ีมี DKA ใหก้ารรักษาตามแนวทางปฏิบติัของ DKA ในเด็ก 
การรักษาต่อเน่ืองเม่ือฟ้ืนจากภาวะฉุกเฉิน (DKA) 
1. การรักษาดว้ยยาอินซูลิน 
2. แจง้ข้ึนทะเบียนเบาหวานเด็กและวยัรุ่น 
3. เม่ือหายจาก DKA ส่งต่อผูป่้วยเพ่ือรับการรักษาโดยแพทยแ์ละทีม
ผูใ้หก้ารรักษาเบาหวานชนิดท่ี 1 

- ใหค้วามรู้เร่ืองเบาหวาน อาหาร การดูแลตนเองและอ่ืนๆ 
ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 

- สร้างทกัษะการดูแลตนเองใหเ้กิดข้ึนและท าไดจ้ริง 
- ช่วยเหลือดา้นจิตใจการปรับตวัของผูป่้วยและครอบครัว 
- สนบัสนุนอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ยาฉีดอินซูลิน เขม็ฉีดยา เคร่ือง

และแผน่ตรวจเลือด 4 แผน่/วนั 
- เตรียมความพร้อมก่อนกลบัเขา้สู่โรงเรียน 

4. ติดตามการรักษาทุก 2-3 เดือน ตรวจ HbA1C ทุก 3 เดือน 
 

กลุ่มท่ีมีอาการน่าสงสยั 

Random 
Capillary blood glucose (RCBG) 

RCBG ≥ 200 มก./ดล. 

RCBG 110-199 มก./ดล. 
 

RCBG < 110 มก./ดล. 

Fasting plasma glucose 
≥126 มก./ดล.x 2 คร้ัง 

วนิิจฉยัเบาหวาน 

เฝ้าระวงัและตรวจหาสาเหตขุอง 
โรคอ่ืน โดยกมุารแพทยท์ัว่ไป 

refer refer 

ค านวณขนาดยาอินซูลินเร่ิมตน้ดงัน้ี 
- ในเด็กเลก็ (toddler age) = 0.4-0.6 ยนิูต/กก./วนั 
- ในเด็กก่อนวยัรุ่น (prepubertal age) = 0.7-1.0 ยู
นิต/กก./วนั 
- ในเด็กวยัรุ่น (pubertal age) = 1-2 ยนิูต/กก./วนั 
เชา้ 2/3 (NPH:RI = 2:1) – เยน็ 1/3 (NPH: RI = 1:1) 

 



 

 

 

 

 
  เมื่อวินิจฉัยโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร 
< 180 มก./ดล. หรือ HbA1c < 8.0 %5 

กรณีพลาสมากลูโคสขณะอด
อาหาร> 220 มก./ดล.  
หรือ HbA1c > 9%5 
อาจพิจารณาเร่ิมยา 2 ชนิดร่วมกนั 
ตั้งแต่เร่ิมรักษา 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมชีวิต 
โภชนบ าบดั การออกก าลงักาย เรียนรู้โรคเบาหวานและการดูแลตนเอง 1-3 เดือน 

ถา้ยงัควบคุมไม่ไดต้ามเป้าหมาย ให้เร่ิมรักษาดว้ยยา 

ค าย่อส าหรับอนิซูลนิ 
RAA= Rapid Acting Insulin Analog 
RI    = Regular Humen Insuline 
NPH= Neutral Protamine Hegadon Insulin 
LAA= Long Acting Insulin Analog 
O     = None 
 

กรณีพลาสมากลูโคสขณะอด
อาหาร >300มก./ดล. หรือ 
HbA1c > 11% ร่วมกบั  
มีอาการจากน ้าตาลในเลือดสูง 

พลาสมากลูโคสขณะอด
อาหาร 
≥ 180 มก./ดล.หรือ HbA1c 
> 8 %5 

ปรับ 
 

เปล่ียน 
 

พฤติ 
 

กรรม 
 

ชีวิต 
 

พร้อม 
 

กบั 
 

เร่ิม 
 
ยา 

การให้ยากินลดน ้าตาล พิจารณาตามลกัษณะของผูป่้วย* 

Metformin (max dose 2500mg/day) 
 

Glipizide (max dose 40mg/day) 

ลกัษณะขาดอินซูลิน : 
- ไม่อว้น หรือ BMI<23กก./ม² 
- มีอาการจากน ้าตาลในเลือดสูงชดัเจน 
- ระดบัน ้าตาลในเลือดสูงมาก 
- ระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัอาหารสูง 

First line drug 
ลกัษณะด้ืออินซูลิน  
- น ้าหนกัเกินหรืออว้น (BMI≥23กก./ม²) 
- ความดนัโลหิต≥130/85 มม.ปรอท หรือไดรั้บ
ยาความดนัโลหิตสูง 
- Elevanted TG,low HDL-C 

การฉีดอนิซูลนิวธีิอืน่ๆ 
- Long acting insulin analog or NPH ก่อนอาหารเชา้ 
- Long acting insulin analog ก่อนนอน with rapid-
acting insulin ก่อนอาหารม้ือหลกั 
- Once daily premixed insulin หรือ premixed 
insulin analog ก่อนม้ืออาหารหลกั 
- Premixed insulin หรือ premixed insulin analog 
twice daily ก่อนอาหารเชา้ และเยน็ 

ให้ยาเม็ดลดน ้าตาล 2 ชนิด 
ร่วมกบัการฉีดอนิซูลนิ 

ให้ยากินในขนาดเดิม 2 ชนิด ร่วมกบั
อินซูลินฤทธ์ิปานกลาง หรือ ฤทธ์ิยาว

ก่อนนอน (21.00-23.00 น.) 
เร่ิมดว้ย NPH 0.1-0.2 ยนิูต/กก/วนั 

ปรับข้ึนทีละ 2-4 ยนิูต  

การให้ยาร่วมกนั 2 ชนิด 

 
ยาท่ีใชใ้นขั้นแรก Metformin 

 

Sulfonylurea 
 

 
ยาท่ีให้เพ่ิมเติม 

1. Sulfonylurea (Glipizide) 
2.  basal insulin 

ฉีดอนิซูลนิวนัละหลายคร้ังเลยีนแบบการตอบสนองในคนปกติ 
RI-RI-RI-NPH or LAA หรือ RAA-RAA-RAA-LAA or NPH 

เร่ิมฉีดอินซูลินชนิด LAA ก่อนนอน(อาจฉีดก่อนอาหารเชา้)หรือ อินซูลินชนิด NPH ก่อนนอน 
อินซูลินชนิด RI หรือ RAA ก่อนอาหารแต่ละม้ือ ปรับขนาดโดยดูผลระดบัน ้าตาลในเลือดหลงัอาหาร 

หรือส่งต่อผู้เช่ียวชาญโรคเบาหวาน 

แบบแผนการฉีดอนิซูลนิ 
RI-RI-RI-NPH คือ ฉีด ก่อนอาหารเชา้ – ก่อนอาหารกลางวนั – ก่อนอาหารเยน็ – ก่อนนอน 

1. Metformin 
2. basal insulin 

ถึงขนาดสูงสุด ใน 3 เดือน  



 

 

 

 

                                                        ขั้นตอนการรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 
      ขั้นตอนการรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 

 เมื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 
  

                                                             และไม่มีภาวะเฉยีบพลัน * 
 

                                                                                                   
ทางเลือก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่ได้ผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมการฉีดอนิซูลนิ 
เรียนรู้วิธีการฉีดอินซูลินดว้ยตนเอง 

เรียนรู้โรคเบาหวาน 
- ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวาน 
- โภชนบ าบดัและออกก าลงักาย 
- ยารักษาเบาหวาน(อินซูลิน ยากิน) 
- เป้าหมายของการรักษา 
- การตรวจวดัระดบัน ้าตาลในเลือดดว้ย
ตนเองและการแปลผล 
- ระดบัน ้าตาลต ่าในเลือดหรือสูงเกินไป
และวิธีแกไ้ข 
- โรคแทรกซอ้นเฉียบพลนั 
- โรคแทรกซอ้นเร้ือรัง 
- การดูแลสุขภาพทัว่ไป และการดูแลเทา้ 
- การปรับตวัในภาวะพิเศษ เดินทางไกล 
งานเล้ียง เจบ็ป่วย ฯลฯ 

ค าย่อส าหรับอนิซูลนิ 
RAA= Rapid Acting Insulin Analog 
RI    = Regular Humen Insuline 
NPH= Neutral Protamine Hegadon Insulin 
LAA= Long Acting Insulin Analog 
O     = None 
 

ฉีดอินซูลินวนัละหลายคร้ังเลียนแบบการตอบสนองในคนปกติ 
RI-RI-RI-NPH or LAA หรือ RAA-RAA-RAA- NPH or LAA 

อินซูลินชนิดฉีดก่อนนอน หรือชนิดก่อนนอน ปรับขนาดโดยดูผล
ระดบัน ้าตาลก่อนอาหารเชา้ (LAA อาจฉีดก่อนอาหารเชา้) 
และอินซูลินชนิด RAA หรือ RI ฉีดก่อนอาหารแต่ละม้ือ  

ปรับขนาดโดยดูผลระดบัน ้าตาลหลงัอาหาร 

หรือส่งต่อผู้เช่ียวชาญโรคเบาหวาน 
 

ฉีดอินซูลินวนัละ 3 คร้ัง 
RI/NPH – O – RI – NPH 

ถา้ระดบัน ้าตาลในเลือดสูงตอนบ่าย พิจารณาฉีดวนัละ 4 คร้ัง 

หรือส่งต่อผู้เช่ียวชาญโรคเบาหวาน 
 

ฉีดอินซูลินวนัละ 2 คร้ัง 
RI/NPH – O – RI/ NPH – O 

ถา้ระดบัน ้าตาลก่อนอาหารเชา้สูง หรือ 
มีระดบัน ้าตาลต ่ากลางดึก แนะน าให้ฉีดวนัละ 3 คร้ัง 

หรือ ฉีดวนัละ 4 คร้ังเลียนแบบการตอบสนองในคนปกติ 

หรือส่งต่อผู้เช่ียวชาญโรคเบาหวาน 
 

หมายเหต ุ 1. แบบแผนการฉีดอินซูลิน ก่อนอาหารเชา้ – ก่อนอาหารกลางวนั – ก่อนอาหารเยน็ – ก่อนนอน 
   2. ขนาดเร่ิมตน้ของอินซูลินคือ 0.4-0.6 ยนิูต/น ้าหนกัตวั 1 กก./วนั โดยประเมินตามระดบัน ้าตาลและแนวโนม้ของความไวต่อ
อินซูลิน แบ่งฉีดตามคร้ังท่ีก าหนด ประมาณ 1/4 ใชฉี้ดก่อนนอนเป็น basal insulin หากฉีดวนัละ2 คร้ัง ม้ือเยน็ฉีดประมาณ 1/3 ของทั้งวนั 
   3. หากใชอิ้นซูลิน > 0.8 ยนิูต/น ้าหนกัตวั 1 กก. ยงัควบคุมระดบัน ้าตาลไม่ได ้อาจพิจารณาให้ยากินท่ีเพ่ิมความไวของอินซูลิน 



 

 

 

 

* 1.  ผู้ใหญ่ทีเ่ป็นเบาหวานชนิดที ่1 (อายุ >15 ป)ี ให้อยู่ในความดูแลของอายุรแพทย์หรือแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วยท่ีอายุ 15 ปีหรือ
น้อยกวา่ให้อยู่ในความดูแลของกุมารแพทย์หรือแพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

              2.   การตรวจหาโรคแทรกซ้อนให้ท้าเมื่อเป็นเบาหวานนาน 5 ปี หรืออายุ 12 ปี  
เป้าหมายการควบคุมเบาหวานและปัจจัยเสี่ยงส าหรับผู้ใหญ่ 

การควบคุม / การปฏิบัติตัว เป้าหมาย 
การควบคุมเบาหวาน*  
 ระดับน้้าตาลในเลือดขณะอดอาหาร * 80 – 130 มก./ดล. 
ระดับน้้าตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ช่ัวโมง < 140 มก./ดล.  
ระดับน้้าตาลในเลือดสูงสุดหลังอาหาร < 180 มก./ดล. 
Hemoglobin A1C  < 6.5% 
ระดับไขมันในเลือด  
ระดับ โคเลสเตอรอลรวม <200 มก./ดล. 
ระดับแอล ดี แอล โคเลสเตอรอล ** < 100 มก./ดล. 
ระดับไตรกลีเซอไรด ์ < 150 มก./ดล. 
ระดับ เอช ดี แอล โคเลสเตอรอล : ผู้ชาย 
                                                       ผู้หญิง 

≥ 40 มก./ดล. 
≥ 50 มก./ดล. 

ความดันโลหิต ***  
ความดันโลหิตตัวบน (systolic BP) < 130-140  มม.ปรอท  
ความดันโลหิตตัวล่าง (diastolic BP) < 80-90 มม.ปรอท 
น้ าหนักตัว  
ดัชนีมวลกาย 18.5 – 22.9 กก./ม2 
รอบเอว : ผู้ชาย 
                ผู้หญิง 
                หรือรอบเอว(ทั้งสองเพศ) 

< 90 ซม. 
< 80 ซม 
 อัตราส่วนรอบเอวต่อส่วนสงูไมเ่กิน 0.5 

การสูบบุหร่ี ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการรับควนับุหรี ่
การออกก าลังกาย ตามค้าแนะนา้ของแพทย ์

*    เป้าหมายการควบคุมเบาหวานส้าหรับผู้ใหญ ่

 ผู้ที่มีน้้าตาลต่้าในเลือดบ่อยและรนุแรง , ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีและมีโรคร่วม, ผู้ป่วยเสีย่งต่อการหกลม้หรือ
 เจ็บป่วยรุนแรง ให้ระดับน้้าตาลนอ้ยกว่า 150 มก./ดล. 

 ผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยูไ่ดไ้ม่นาน รักษาระดับน้้าตาลเพียงพอไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนจากน้้าตาลสูง 

** ถ้ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมปีัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจหลายอยา่งร่วมด้วยควรควบคมุให้ LDL- C                              
       ต่้ากว่า 70 มก./ดล. 
*** ผู้ป่วยท่ีมีความเสีย่งสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตซสิโตลิคไม่ควรต่้ากว่า 110 มม.ปรอท ส้าหรับ 

     ความดันโลหิตไดแอสโตลิคไมค่วรต่้ากว่า 80 มม.ปรอท    



 

 

 

 

 
 
เป้าหมายของระดับน้ าตาลและ Hemoglobin A1C ส าหรับเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1  

กลุ่มอาย ุ
เป้าหมายระดับน้้าตาล (มก./ดล.) 

HbA1C 
(%) 

ข้อควรระวัง ก่อนอาหาร ก่อนอาหารและ
ตลอดคืน 

อายุ0-5 ปี 100-180 110-200 < 8.5 แต่ไม่ต่้ากว่า 7.5 - เป็นกลุ่มที่มีความเสีย่งสูงต่อการเกิด
ระดับน้้าตาลต่้าในเลือด 

อายุ 6-12 ปี 90-180 100-180 < 8 - เป็นกลุ่มที่เสียงต่อการเกิดระดับ
น้้าตาลต่้าในเลือด 
- โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรงั
น้อยในกลุ่มที่ยังไมเ่ข้าสู่วัยรุ่น 

อายุ 13-15 ปี 90-130 90-150 < 7.5 - เป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ
และปัญหาด้านจติใจได้มาก 
- ตั้งเป้าหมายระดับ HbA1C < 7 % ได้
แต่ต้องไมม่ีระดับน้้าตาลต่้าในเลือด
บ่อยหรือรุนแรง 

 
 
ข้อห้ามในการใช้ยา Glibenclaminde และ Metformin HCL 
       -   ไม่ใช้ในคนไข้ที่มีภาวะ Renal impairment (cr.>1.5) และภาวะ Chronic liver disease 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ภาพรวมการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ใช่ 
 
 
                                 ไม่ใช่ 
 ใช่ 
 
 ไม่ใช่ 
 
 
 ใช่ ไม่ใช่ 
 
 ใช่ 
 
 
 ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ประเมินการควบคุมเบาหวาน 

เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง 

วดัระดบั HbA1C ทุก 1 ปี 
HbA1C ไดต้ามเป้าหมาย 

 

พิจารณาส่งต่อเพ่ือประเมินอยา่ง
ละเอียดและใหก้ารรักษา 

มีปัญหาทางดา้น  
compliance 

ให ้intervention เพ่ือเพ่ิม 
compliance 

ปรับเป้าหมายของ HbA1C 
 

แนะน าการดูแลตนเองและให้
ความรู้เก่ียวกบัเบาหวาน 

ใหก้ารรักษาเดิม 

ตลอดจนติดตามผลขา้งเคียง 

ปรับยาใหเ้หมาะสม 

ควรปรับเป้าหมายของ HbA1C 
หรือไม่ 

ผูป่้วยเบาหวาน 



 

 

 

 

การประเมินผู้ป่วยเพ่ือหาความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการส่งต่อ 
 

รายการ ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยงปาน
กลาง* 

ความเสี่ยงสูง* มีโรคแทรกซ้อนเร้ือรัง
ระยะสุดท้าย** 

การควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือด 

- HbA1C< 7.0% - HbA1C< 7.0-7.9% - HbA1C ≥ 8% 
- มี hypoglycemia≥3 ครั้งต่อ
สัปดาห ์

 

โรคแทรกซ้อน 
ทางไต 

-ไม่มี proteinuria 
-albumin/creatinine 
ratio < 30 ไมโครกรัม/
มก. 

-มี 
albumin/creatinine 
ratio 
(microalbuminuria) 
30-300 ไมโครกรัม/
มก. 

มี urine albumin/ 
creatinine ratio >300
ไมโครกรมั/มก.  
หรือeGFR 30-59ml/min/1.73 
m2/yr. และมีอัตราการลดลง  
< 7 ml/min/1.73 m2/yr. 

eGFR 30-59 ml/min/ 
1.73 m2/yr. 
 และอัตราการลดลง  
>7 ml/ min/1.73 
m2/yr หรือ  eGFR < 
30 ml/min/1.73 
m2/yr. 

โรคแทรกซ้อน 
ทางตา 

-ไม่มี retinopathy 
-ไม่มี cataract ไม่
รบกวนการมองเห็น 

-Mild NPDR -moderate NPDR 
-VA ผิดปกต ิ
 

- severe NPDR, PDR 
macular edema  

โรคหัวใจและ 
หลอดเลือด 

-ไม่มี hypertention 
-ไม่มี dylipidemia 
-ไม่มีอาการของระบบ
หัวใจและหลอดเลือด 

มี hypertension 
และ/หรือ 
dyslipidemia 
และควบคมุไดต้าม
เป้าหมาย 

ควบคุม hypertension 
และ/หรือ dyslipidemia 
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

มี angina pectoris หรือ 
CAD หรือ myocardial 
infarction หรือผ่าตัด 
CABG ม ีCVA ม ีheart 
failure  
 

โรคหลอดเลือด 
ส่วนปลาย/เท้า 

-sensation ปกต ิ
-peripheral pulse 
ปกติ 

-มี perpheral 
neuropathy 
- peripheral pulse 
ลดลง 

-มีประวัติแผลทีเ่ท้า 
-ambutation 
-มี intermittent claudication 

-มี intermittent 
claudication และ  
rest pain  
-พบ gangrene 

 
* ผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงปานกลางและความเสีย่งสูงควรส่งพบอายุรแพทย์หรือแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะทางเป็นระยะ 
** ผู้ป่วยท่ีมโีรคแทรกซ้อนเรื้อรังรนุแรงควรส่งพบแพทย์เช่ียวชาญเฉพาะโรคเพื่อดูแลรักษาต่อเนื่อง 
eGFR12 = estimated glomerular filtration rate; NPDR = non-proliferative diabetic retinopathy; 
PDR = proliferative diabetic retinopathy; VA = visual acuity; CAD = coronary artery disease; 
CABG = coronary artery bypass graft; CVA = cerebrovascular accident, 
 
 



 

 

 

 

การคัดกรองและติดตามจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูป่้วยเบาหวาน 

Type II 

ตรวจตาหลงัเป็นเบาหวาน 5 ปี 
และเม่ืออาย ุ12 ปี ข้ึนไป 

Type I 

ตรวจตาทนัทีหลงัวนิิจฉยั 

ผลการตรวจตา 

No DR Mild NPDR Severe NPDR Moderate NPDR PDR 

ส่งจกัษุแพทยท์ัว่ไปหรือจกัษุ
แพทยจ์อประสาทตา F/U 6-12 เดือน F/U 1 ปี F/U 3-6 เดือน 

Macular 

edema 



 

 

 

 

คัดกรองและวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวาน 
 
 
 

 
 
 ไม่ใช่ ใช่ 
 
 
 
 ไม่ใช่ ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ไม่ใช่ 
 
 
 ใช่ 
 ใช่ 
 
 ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยเบาหวานและไม่ได้รับการประเมนิด้านไตในระยะ 12 เดอืนทีผ่่านมา 

ขอ้มูลทางคลินิกบ่งช้ีถึงโรค
ไตจากสาเหตุอ่ืน 

ตรวจพบ urine protien 
(โดยไม่มีการการติดเช้ือในปัสสาวะ) 

โรคไตจากเบาหวาน โรคไตอ่ืนๆ 
Alb/Cr 30-299mg/g  
หรือ microalbumin  
distick > 20 mg/l 

Alb/Cr <30mg/g  
หรือ microalbumin  
distick < 20 mg/l   

ถา้ผลเป็นบวก ใหต้รวจซ ้ าอีก 1-2 คร้ังใน 
6 เดือน ผลเป็นบวก 2 ใน 3 คร้ัง 

ตรวจ serum Cr ≥2 mg/dl 
หรือ GFR<60 ml/min/1.73 m2 

เร่ิมการรักษาดว้ย ACEI ถา้มีผลขา้งเคียง
จาก ACEI พิจารณาใช ้ARB 

ใหก้ารรักษาเพื่อควบคุมระดบั 
น ้าตาลและไขมนัในเลือด และ 

ความดนัโลหิตใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

ส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อรับการ
รักษาท่ีเหมาะสม 

ควรตรวจ 
microalbuminuria 

ซ ้ าทุกปี 

คดักรองหา microalbuminuria โดยวดั sport 
albumin creatinine ratio (alb/Cr) หรือใช ้
distick specific ส าหรับตรวจ microalbumin 

Alb/Cr ≥300mg/g  
หรือ microalbumin  
distick > 20 mg/l 



 

 

 

 

การดูแลเท้าในผู้ป่วยท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าในระดับต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการให้แอสไพรินในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ม่ได้รับการตรวจเท้า 
ในระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่า 

                    ส ารวจและตรวจเทา้เพ่ือประเมินความเส่ียงต่อการเกิดแผลท่ีเทา้ 
ประวติัเคยมีแผล หรือ ถูกตดัขา/เทา้/น้ิวเทา้ 
ส ารวจดูวา่เทา้มีแผล เทา้ผิดรูป ผิวหนงัและเล็บผิดปกติหรือไม่ 
ประเมินการรับความรู้สึก โดยถามอาการชา ตรวจดว้ย 10 g-monofilament อยา่งน้อย 4 
จุด 
ประเมินหลอดเลือดท่ีเล้ียงขา โดยถามอาการ claudication คล าชีพจรท่ีเทา้ หรือตรวจ ABI 
 

    ความเส่ียงปานกลาง 
ไม่มีประวติัการมีแผลท่ีเทา้ 
หรือถูกตดัขา/เทา้/น้ิวเทา้ 
และไม่มีเทา้ผิดรูป 
แต่ตรวจพบ 
• ผลการประเมินการรับความ 
รู้สึกท่ีเทา้ผิดปกติ 
และ/หรือ 
• ชีพจรเทา้เบาลง หรือตรวจ 
ABI < 0.9 

ความเส่ียงต ่า 
ไม่พบปัจจยัเส่ียง ไดแ้ก่ 
• ไม่มีประวติัการมีแผลท่ีเทา้ 
หรือถูกตดัขา/เทา้/น้ิวเทา้ 
และ 
• ผิวหนงัและรูปเทา้ปกติ และ 
• ผลการประเมินการรับความ 
รู้สึกท่ีเทา้ปกติ และ 
• ชีพจรเทา้ปกติ หรือตรวจ 
ABI > 0.9 
 

       ความเส่ียงสูง 
เคยเป็นแผลท่ีเทา้หรือถูก 
ตดัขา/เทา้/น้ิวเทา้ หรือ 
• มีความเส่ียงปานกลางร่วม 
กบัพบเทา้ผิดรูป* 

ข้อควรปฏิบัติ 
ให้ความรู้ผูป่้วยในเร่ือง 
การตรวจและการดูแลเทา้ 
ดว้ยตนเอง 
• ติดตามพฤติกรรมการดูแล 
เทา้ของผูป่้วย 
• ควบคุมระดบัน ้าตาลใน 
เลือด ไขมนัและความดนั 
โลหิตให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ 
เหมาะสม 
• งดสูบบุหร่ี 
• นดัตรวจเทา้อยา่งละเอียด 
ปีละคร้ัง 
• ประเมินความเส่ียงใหม่ถา้มี 
การเปล่ียนแปลงปีละคร้ัง 
• ประเมินความเส่ีย 

ข้อควรปฏิบัติ 
ให้ปฏิบติัเหมือนกลุ่มความ 
เส่ียงต ่า ร่วมกบั 
• ส่งพบทีมแพทยเ์ช่ียวชาญ 
• พิจารณาตดัรองเทา้พิเศษ 
• นดัตรวจเทา้อยา่งละเอียด 
ทุก 3 เดือน 

ข้อควรปฏิบัติ 
ให้ปฏิบติัเหมือนกลุ่มความ 
เส่ียงต ่าร่วมกบั 
• ส่งพบแพทยเ์ช่ียวชาญ 
วินิจฉยัเพ่ิมเติม ในกรณีท่ี 
ตรวจพบชีพจรท่ีเทา้เบาลง 
หรือตรวจ ABI < 0.9 
• พิจารณาอุปกรณ์เสริม 
รองเทา้ท่ีเหมาะสม 
• นดัตรวจเทา้อยา่งละเอียด 
ทุก 6 เดือน 

พบแผลทีเ่ท้า กลุ่มเส่ียง 

ข้อควรปฏิบัติ 
• ตามแนวทางการดูแลรักษา 
แผลท่ีเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน 

         แผลหาย 



 

 

 

 

ASA (75-162 mg/day)  
Primary prevention 
 Age > 50 ปี + DM + Risk Factor ≥ 1 ข้อ family historyof premature atherosclerotic 
cardiovascular disease,  hypertension,smoking, dyslipidemia, or albuminuria)  
10-year atherosclerotic cardiovascular disease risk, >10% = Start ASA 
 Age < 50 ปี + DM + Risk Factor ≥ 1 ข้อ family historyof premature atherosclerotic 
cardiovascular disease,  hypertension,smoking, dyslipidemia, or albuminuria)  หรือ  
10-year atherosclerotic cardiovascular disease risk, 5-10%   = พิจารณา 
 Age < 50 ปี + DM + No Risk Factor =  None 
Secondary prevention 
 Start ตาม indication  
 
ถ้ามี ASA allgery ให้ใช้ Clopidogrel(75mg/day) แทนได้ 
Dual antiplatelet therapy(ASA+Clopidogrel) ส้าหรับ Acute coronary syndrome เป็นเวลา 1 ปี 

 

การติดตามและการประเมินผลการรักษาทั่วไป 
 การติดตามผลการรักษาขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของโรคและวิธีการรักษา ในระยะแรกอาจจะต้อง 
นัดผู้ป่วยทุก 1-4 สัปดาห์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ ติดตามระดับ 
น้้าตาลในเลือด และปรับขนาดของยา จนควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายภายใน 3-6 เดือน 
ระยะต่อไปติดตาม ทุก 1-3 เดือน 
 ตรวจ HbA1c อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตรวจระดับ 
 ไขมันในเลือด (Lipid profiles) ถ้าครั้งแรกปกติ ควรตรวจซ้้าปีละ 1 ครั้ง  
 ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แนวทางในการส่งต่อผู้ป่วยจากสถานีอนามัยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลค าม่วง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FBS 140-199 mg% FBS 250-300 mg% 
 

Follow up ทุก 1-2 สัปดาห์ ไม่มีอาการ Follow up ทุก 1-2  เดือน 

FBS ≥ 200mg% 
 

ส่งพบแพทย์ 

FBS ≥ 250mg% 
 

FBS 140-199 mg% 
ติดต่อกนั 3 เดือน 

Follow up ทุก1 สัปดาห์ 

 

FBS ≥ 300mg% 
 

FBS 200-249 mg% 
 

มีอาการ 



 

 

 

 

         

Guideline for Hyperglycemia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- รักษาแบบ OPD case 
-  แพทย์ Advice อาการทีต้่อง observe  
    ให้ผู้ป่วยและญาติทราบ 
-  F/U ตามความเหมาะสม 
 

สงสยัภาวะ DKA , Hyperosmolar Hyperglycemic State* 

Yes No 

BS ≥ 400 mg% 
 

BS 250-400 mg% 
 

Refer รพ.กาฬสินธ์ุ 

Clinical ไม่ดี 
 

Clinical ดี 

Admit 

BS ≥ 250 mg% (200 mg% ในเด็ก) 
 

ส่งพบแพทย ์

Consult แพทย ์
RI 10 u  iv stat (0.1-0.15u/kg) 
F/U DTX 1 hr * 2 hr   
Keep DTX ลดลง 10% 
(ประมาณ 50-70mg % / hr) 

http://emedicine.medscape.com/article/1914705-overview


 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                 Guideline for Hypoglycemia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Admit เพือ่หาสาเหตุทุกราย
ตาย 

Blood sugar  70 mg% 

Asymptomatic Symptomatic หรือ DTX  50 mg% 
- ให้ดื่มน า้หวาน 15g  หรือ 
- 5-10% Dextrose 1000 ml. IV drip   
100 ml/hr หรือ rate ตาม order แพทย์ 
- DTX อกี 15 นาที 

- ABC care + consult แพทย์ 
- 50% glucose 50 ml.IV push start 
- 5-10% Dextrose 1000 ml. IV drip 
100 ml/hr ตาม orders แพทย์ 
- DTX อกี 15 นาที 
 

* Hyperglycemic crisis 
Ø   DKA: BG > 250 mg/dL, AG > 10, HCO3

- < 15 mEq/L, pH < 7.3  with moderate ketonemia 2+ 
Ø   HHS: BG > 600 mg/dL, effective serum osmolality > 320 mOsm/kg, HCO3

- > 15 mEq/L, pH > 7.3, minimal / no ketonemia 
              + Conscious change 
  Acute severe hyperglycemia: BG > 300 mg/dL +/- symptoms 

 

 Tiad Hypoglycemia 
1.น ้าตาลในเลือดต ่า Glucose < 70 mg/dL  
ในผูป่้วยเบาหวาน (< 50 mg/dL ในคนปกติ) 
2.อาการ autonomic symptoms  
 หรือ neuroglycopenic symptoms  
3.อาการดงักล่าวหายไป หลงัได ้glucose 
 

 Monitor DTX q 30 min – 1 hr -- Keep glucose > 80-100 mg/dL * 2 คร้ัง ติดต่อกนั 
 หาสาเหตุของ Hypoglycemia และแก้ไขตามความเหมาะสมทุกราย 
 ติดตาม DTX q 2-6 hr keeps glucose 80-200 mg/dl อย่างน้อย 24 hr 
 



 

 

 

 

 
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน 

Acute complication 
- Hyperglycemia 

- Hypoglycemia 
Chronic complications แบ่งเป็น 2 ชนิด 

1. Microvascular complication 

- Diabetic nephropathy 

- Diabetic retinopathy 

- Diabetic neuropathy 

2.   Macrovascular  complication 

- Cardiovascular disease 

- Cerebrovascular disease 

- Diabetic foot 
ตัวช้ีวัดคุณภาพบริการโรคเบาหวาน 

1. อัตราการเข้าโรงพยาบาลอันเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน 
2. ระดับประสิทธิผลการให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

3. อัตราการกลับมารักษาซ้้าในแผนกผู้ป่วยในด้วยโรคเบาหวาน ภายใน 28 วัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง (Referance) 

- แนวทางการรักษาโรคเบาหวานในเวชปฏิบัติทั่วไป 2557; สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย , ส้านักงานหลักประกันสุขภาพ 

- หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2550 ; ผศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร , ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- American Diabetes Association Standards of Medical Care in Diabetes - 2016  

 
 
 



 

 

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลค าม่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพถ่ายการให้บริการประชาสัมพันธ์ และให้สุขศึกษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง 
ที่มารับบริการโรงพยาบาลค าม่วง 

 

 

 

 


