
 

การดูแลผูปวยเบาหวาน 

ปรับปรุง ตุลาคม 2558 

• การวินิจฉัยโรคเบาหวาน 

เกณฑขอใดขอหนึ่งจาก 4 ขอดังตอไปนี้ 

 1.  มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนคือ หิวน้ํามาก ปสสาวะบอยและมาก  น้ําหนักตัวลดลงโดยท่ีไมมีสาเหตุ และ
ตรวจระดับพลาสมากลูโคสแบบสุมจากปลายนิ้วหรือจากเสนเลือดดํา ถามีคา ≥200 มก./ดล.  
 2. ตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเชาหลังอดอาหารมากกวา  8 ชั่วโมง (FPG) พบคา ≥ 126 มก./ดล. สองครั้ง 
โดยตองตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งตางวันกัน 
 3. ตรวจความทนตอกลูโคส (75 g Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) ใชสําหรับผูท่ีมีความ 
เสี่ยงสูงแตตรวจพบ  FPG < 126 มก./ดล. โดยพบระดับพลาสมากลูโคส 2 ชั่วโมงหลังดื่มน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม ≥ 200 
มก./ดล.  
            4. ตรวจพบระดับ Hemoglobin A1C (HbA1C) มากกวาหรือเทากับ 6.5 % 
 

• การแปลผลระดับนํ้าตาลในเลือด 

 

• แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวาน 
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในกลุมประชากรอายุ มากกวา 35 ปทุกราย หรือ อายุนอยกวา 35 ปและมีปจจัย

เสี่ยงอยางนอยหนึ่งขอดังนี้  
1. ผูท่ีอวน (BMI ≥ 25 กก./ม.2 และ/หรือ มีรอบพุงเกินมาตรฐาน รอบเอวเทากับหรือมากกวา 90 ซม.ในผูชาย หรือ 

เทากับหรือมากกวา 80 ซม.ในผูหญิง ) และมีพอ แม พ่ี หรือ นอง เปนโรคเบาหวาน 
2. เปนโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตอยู 
3. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (ระดับ Triglyceride ≥ 250 มก./ดล.และ/หรือ HDL <35มก./ดล.) 
4. มีประวัติเปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ หรือเคยคลอดบุตรท่ีน้ําหนักตัวแรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม  
5. เคยไดรับการตรวจพบวาเปน impaired glucose tolerance (IGT) หรือ impaired fasting glucose (IFG) 
6. มีโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) 

 

 



 

• แนวทางปฏิบัติการรักษาโรคเบาหวาน 

เม่ือไดรับการวินิจฉัยโรควาเปนโรคเบาหวาน  
           1. ซักประวัติอยางละเอียด อาการและระยะเวลาของอาการของโรคเบาหวาน อาการท่ีเก่ียวของกับ
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน การใชยา โรคประจําตัว การดําเนินชีวิต การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่ อุปนิสัยการ
รับประทานอาหาร ความรู สุขภาพจิต 
 2. ตรวจรางกาย  
 - ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง รอบเอว ความดันโลหิต 
 - ตรวจรางกายท่ัวไป เพ่ือหาภาวะแทรกซอน 
 - ตรวจสุขภาพชองปาก 
 3. พิจาณาตรวจทางหองปฏิบัติการตามความเหมาะสม 
 - FBS, HbA1c, Lipid profile, BUN, Creatinine, UA, urine microalbumin, CXR, EKG 
 

• การดําเนินการรักษา  
 1.  ตั้งเปาหมายระดับการควบคุมใหเหมาะสมกับอายุและสภาวะของผูปวย 
 2.  แนะนําอาหารและการออกกําลังกายใหเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได 
 3.  ใหความรูโรคเบาหวานท่ีเหมาะสมแกผูปวย ครอบครัว เพ่ือน และครูในกรณีผูปวยเด็ก 
 4.  สงเสริมการดูแลตนเองและประเมินผลการรักษาดวยตนเอง 
 เปาหมายในการควบคุมระดับน้ําตาล คือ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงปกติ โดยไมเกิดระดับน้ําตาล
ต่ําในเลือด การควบคุมประกอบดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตเปนหลัก ซ่ึงหากควบคุมไมไดจะตองใชยารวมดวย 
ท้ังนี้ การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด อาจตั้งเปาหมายใหเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละรายโดยพิจารณาเปนราย ๆ ไป ซ่ึง
แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (ตามตารางท่ี 1) 
 1.  ผูปวยท่ีตองควบคุมเขมงวดมาก ไดแก ผูปวยอายุนอย เปนเบาหวานมาไมนาน ยังไมมีภาวะแทรกซอนและไม
มีอาการของภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดรุนแรง 
 2.  ผูปวยท่ีตองควบคุมอยางเขมงวด ไดแก ผูปวยท่ีเคยมีอาการของภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดรุนแรง หรือผูสูงอายุท่ี
มีสุขภาพดี 
 3.  ผูปวยท่ีไมตองควบคุมอยางเขมงวด ไดแก ผูปวยท่ีมีอาการของภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดรุนแรงบอย ๆ ผูสูงอายุ
ท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดหรืออยูเพียงลําพัง ผูปวยสูงอายุท่ีมีภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ไดแก โรคหัวใจ
ลมเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก โรคตับและไตในระยะทาย เปนตน 



 

 
 

 
• บุคคลท่ัวไปท่ีสุขภาพดี ไมมีโรครวม ไมเคยมีอาการของน้ําตาลต่ํามากอน แนะนําให คุมระดับ FBS < 130 

mg/dl 

• บุคคลท่ีมีโรครวม (ไดแก โรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคหลอดเลือดอุดตันท่ีแขน/ขา) แนะนําใหควบคุม
ระดับ FBS < 150 mg/dl หรือต่ํากวานี้หากไมมีภาวะแทรกซอน  (* HT, DLP ไมนับเปนโรครวม) 

• บุคคลท่ีตองไดรับการชวยเหลือ ไดแก มองเห็นไมชัด , เดินลําบาก  แนะนําใหควบคุมระดับ FBS < 180 mg/dl 
หรือต่ํากวานี้หากไมมีภาวะแทรกซอน  

• การนัดติดตามอาการ  หากระดับ FBS ต่ํากวา 180 mg/dl ใหนัดติดตามอาการท่ี 2 เดือน   

• แตหากระดับ FBS ในแตละครั้ง มากกวา 180 mg/dl ใหนัดติดตามอาการท่ี 1 เดือน หรือถ่ีกวานั้นแลวแตดุลย
พินิจของแพทย 

• หากระดับ FBS มากกวา 250 mg/dl ใหนัดติดตามอาการ ท่ี 1 – 2 สัปดาห 
 

  



 

 1.  การปรับเปล่ียนพฤติกรรม (lifestyle modification) เนนหลัก "3อ 2ส" 
 -  แนะนําการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  เนนผักใบเขียวท่ีมีกากใย  จํากัดปริมาณแคลอรี่ ลดอาหาร
เสริม จํากัดเครื่องดื่มท่ีใสน้ําตาล 
 -  การมีกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสม  โดยใหออกกําลังกายระดับปานกลาง อยางนอย 3 วัน ตอสัปดาห  ใหได
อยางนอยรวม 150 นาที และไมควรหยุดเกิน 2 วันติดกัน 
 - ควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑ หากเกินแนะนําใหลดน้ําหนักตัว โดยมีเปาหมาย 5-10% ภายใน 6 เดือน 
 -  งดสูบบุหรี่ งดสุรา  
 2. การใชยาลดระดับน้ําตาล แบงเปน 2 กลุม คือ ยาเม็ดลดระดับน้ําตาล และ ยาฉีดอินซูลิน 
 การพิจาณาการรักษาเม่ือวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรก 
 - ระดับน้ําตาลในเลือดนอยกวา 200 มก./ดล. ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกอน หากไมถึงเปาหมายภายใน 1 เดือน 
จะเริ่มใหยาลดระดับน้ําตาลรวมดวย 
 - ระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 200 มก./ดล. ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมกับใหยาลดระดับน้ําตาล 
 - ใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกวา 300 มก./ดล. อาจพิจารณาเริ่มดวยยาฉีดอินซูลิน 

• ยาเม็ดลดระดับน้ําตาล ท่ีมีใชในโรงพยาบาลสามเงามี 2 กลุมใหญ คือ 
 1. กลุม biguanide คือ Metformin ขนาด 500 มก.เหมาะสําหรับผูปวยDM type 2รายท่ีน้ําหนักเกินหรืออวน 
 ขนาดท่ีใชในการรักษา 
 ขนาดท่ีเริ่มตนคือ 500 มก. ขนาดสูงสุดคือ 2550 มก./วัน  แตบางรายอาจพิจารณาใหถึง 3000 มก./วันได หาก
สมรรถภาพการทํางานหัวใจอยูในเกณฑดี โดยแบงใหวันละ 2-3 ครั้ง รับประทานหลังอาหาร 
 ผลขางเคียง 
 - เบื่ออาหาร คลื่นไส ทองเสีย 
 - ภาวะ lactic acidosis 
 ขอหามใช 
 - ใชเปนยารักษาเบาหวานอยางเดียวในผูปวย type I DM 
 - โรคเบาหวานท่ีเกิดจากตับออนถูกทําลาย เชน มะเร็งตับออน ผาตัดตับออน หรือตับออนอักเสบ 
 - ระหวางท่ีมี ketoacidosis 
 - ตั้งครรภ 
 - ภาวะไตวายหรือโรคตับรุนแรง (ไมควรใหเม่ือ ผูชาย Cr> 1.5 ผูหญิง Cr > 1.4 หรือ GFR < 30, GFR < 45 ให
ได แตไมเกิน 1,000 mg/day) 
 - ผูปวยท่ีมีแนวโนมจะเกิด lactic acidosis 
 2. กลุม sulphonylurea คือ Glibenclamide 5 มก. และ Glipizide 5 มก.เหมาะสําหรับผูปวยท่ีผอมหรือ
น้ําหนักตัวไมเกินมาตรฐาน ถาผูปวยอวนหรือน้ําหนักเกินและอาการไมรุนแรงควรใช metformin กอน เม่ือไมไดผลจึงใช
ยากลุมนี้ 
 ขนาดท่ีใชในการรักษา  
 - Glibenclamide 2.5-20 มก./วัน แบงให 1-2 ครั้ง รับประทานกอนอาหารครึ่งชั่วโมง 
 - Glipizide 2.5-20 มก./วัน(เปนeffective dose, max dose 40mg/day) แบงให 1-2 ครั้ง รับประทานกอน
อาหารครึ่งชั่วโมง 
 



 

 ผลขางเคียง 
 -  เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําไดงาย โดยเฉพาะผูสูงอายุ 
 -  อาการแพยา ซ่ึงพบไดนอย ไดแก เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดต่ํา , hemolytic anemia, ผื่นท่ีผิวหนัง, คลื่นไส
อาเจียน และ cholestasis 
 -  น้ําหนักเพ่ิมข้ึน 
 ขอหามใช 
 -  type I DM 
 - โรคเบาหวานท่ีเกิดจากตับออนถูกทําลาย เชน มะเร็งตับออน ผาตัดตับออน หรือตับออนอักเสบ 
 - ระหวางท่ีมี ketoacidosis 
 - ตั้งครรภ 
 - ภาวะไตวาย(Cr > 1.5 มก./ดล. ; Glibenclamide : ไมควรใหเม่ือ GFR < 30 , Glipizide: ใชไดโดยไมตอง
ปรับขนาดยา แตควรระวังเม่ือ GFR <10) หรือโรคตับรุนแรง (decompensated liver disease) 
 - แพยากลุม sulpha 

• ยาฉีดอินซูลิน  
 ชนิดของอินซูลิน  
 1.  อินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้น(short acting insulin) ท่ีมีใชคือ Regular insulin  
 2.  อินซูลินชนิดออกฤทธิ์ยาวปานกลาง(intermediate acting insulin) ท่ีมีใช คือ NPH 
 3.  อินซูลินชนิดผสม(mixed insulin) ท่ีมีใชคือ Mixtard (30:70) มีคุณสมบัติของอินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้นและ
ออกฤทธิ์ยาวปานกลางผสมกัน คือ ออกฤทธิ์ไดเร็วและอยูไดนาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
การพิจารณาเลือกใชยา 
 ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 เกิดจากการขาดอินซูลิน ตองเริ่มการฉีดอินซูลินตั้งแตการใหวินิจฉัยโรค โดยในภาวะ
ปกติความตองการอินซูลินในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 โดยประมาณ เทากับ 0.5-1.0 ยูนิต/กก.ของน้ําหนักตัว/วัน  
 ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 เกิดจากภาวะดื้อตออินซูลิน การเลือกใชยาใหเหมาะกับผูปวยแตละราย อาศัยขอมูล
ประกอบท่ีสําคัญ คือ รูปรางผอมหรือไม มีโรคไตเรื้อรังหรือโรคตับข้ันรุนแรงหรือไม หากไมพบปจจัยดังกลาว ใหเริ่มการ
รักษาดวย Metformin ขนาด 500 มก. วันละ 1-2 ครั้ง หากไมสามารถเริ่มการรักษาดวย Metformin ใหเริ่มดวย 
Sulphonylurea ขนาดต่ําวันละ 1 ครั้งกอนอาหารเชา โดยปรับยาข้ึนทุก 2-4 สัปดาห จนควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 
และ HbA1C ไดตามเปาหมาย ซ่ึงควรใชเวลาเพียง 3-6 เดือน 
 หากใชยาสองขนานรวมกันแลว ยังไมสามารถควบคุมเบาหวานได พิจารณาใหยาขนานท่ี 3 ซ่ึงท่ีมีใช คือ ยาฉีด
อินซูลิน 
  การเริ่มใหอินซูลิน มีวีธีการบริหาร ดังนี้ 
 1. ให basal insulin ชนิดของ insulin ท่ีใชคือ NPH โดยฉีดเวลา 21.00-23.00 น. ขนาดท่ีเริ่มให คือ NPH 0.1-
0.15 ยูนิต/กก.ของน้ําหนักตัว/วัน ปรับขนาดข้ึน 2-4 ยูนิต ทุก 3 - 7 วัน จนถึงเปาหมาย ถาการควบคุมยังไมถึงเปาหมาย
ท่ีกําหนด อาจบริหารอินซูลินโดยฉีดอินซูลินแบบ pre-mixed วันละ 1-2 ครั้ง 
 2. ให pre-mixed insulin เริ่มในขนาด 0.4-0.6 ยูนิต/กก.ของน้ําหนักตัว/วัน โดยแบงให 2/3 กอนอาหารเชา 
และ 1/3 กอนอาหารเย็น 
 กรณีท่ีระดับ HbA1C สูงมาก(>10%) ขณะไดรับยา 2-3 ขนานโดยมีหรือไมมียาฉีดอินซูลินรวมดวย แนะนําให
ปรับการรักษาโดยฉีดอินซูลินเพียงอยางเดียว หรือฉีดอินซูลินรวมกับ Metformin หรือผูปวยท่ียังไมเคยไดยารักษามากอน
แตระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากกวา 300 มก./ดล. ใหเริ่มดวยยาฉีดอินซูลิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดกรองผูปวยโรคเบาหวาน 

การคัดกรองเบาหวาน ควรทําใน 
1. ผูท่ีมีอายุมากกวา 35 ปข้ึนไป 
2. มีประวัติครอบครัวสายตรงเปนโรคเบาหวาน 
3. มีภาวะอวนลงพุง นั่นคือ เพศชายมีรอบเอว≥ 90 ซม. เพศหญิง≥80ซม. หรือ BMI ≥ 25 (น้ําหนัก(กก.)/สวนสูง(ม.)2  
4. มีโรคประจําตัว คือ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
5. คลอดบุตรน้ําหนักเกิน 4 กิโลกรัมหรือเคยตรวจพบวาเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ 

 

วัดระดับน้ําตาลโดยใหงดน้ํางดอาหารนานอยางนอย 8 ชั่วโมงเจาะน้ําตาลจากปลายนิ้วหรือจากหลอดเลือด 

ระดับ Fasting plasma glucose ≥110มก/

ดล. แต นอยกวา126 มก/ดล. วินิจฉัยวาเปน

กลุม Impaired fasting glucose(IFG) 

ใหแนะนําดังนี้ 

1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต เชน อาหาร ออกกําลัง

กาย 

2.วัดระดับ FBSซํ้าทุก 1-3 ป 

 

 

ระดับ Fasting plasma glucose ≥126 

  

ใหนัดผูปวยมาตรวจซํ้าอีก 1 ครั้งหากระดับ 

Fasting plasma glucose ≥126 มก/ดล. 

วินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน 

 

หากระดับน้ําตาลหลังอดอาหาร <200มก/ดล.

และ HbA1c <8%ใหเรียนรูและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนาน 1-3 เดือน หากยังควบคุมน้ําตาล

ไมได พิจารณาเริ่มยารักษาโรคเบาหวาน  และ สง

 

ผูปวยเบาหวานกลุม

ความเส่ียงต่ํา 

แบงผูปวยเปนกลุมตามระดับความเส่ียง โดยประเมินตามตาราง 

ผูปวยเบาหวานกลุม

ความเส่ียงปานกลาง 

ผูปวยเบาหวานกลุม

ความเส่ียงสูง 

ดูแลตอท่ีสถานีอนามัย 

หรือ สถานพยาบาลปฐม

ภูมิ (PCU) 

ดูแลตอท่ีสถานีอนามัย หรือ

สถานพยาบาลปฐมภูมิ (PCU)หรือ

พิจารณาสงตอหากมีผลแทรกซอน 

สงตอผูปวยพบอายุรแพทยท่ี

โรงพยาบาล 



 

การประเมินผูปวยเพ่ือหาความเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนและการสงตอ 

 

 

 

 

 

รายการ ความเส่ียงต่ํา ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง 
การควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือด 

FBS 126-200มก/ดล. 
HbA1c <6.5% 

FBS 201-300 มก/ดล. 
HbA1c 6.5-7.9 % 

FBS ≥301 มก/ดล. 
HbA1c≥8% หรือ มีภาวะน้ําตาล
ต่ําจนมีอาการ 3 ครั้งตอสัปดาห   

การใชยารักษา
เบาหวาน 

ใชยารับประทานเพียงชนิดเดียว
ควบคุมน้ําตาลไดงาย 

ใชยารับประทาน 2 ชนิดหรือใช
รวมกับอินซูลิน < 40 ยูนิต/วัน 

ใชยารับประทาน ≥ 3 ชนิด หรือ
ใชรวมกับอินซูลิน ≥ 40ยูนิต/วัน 

โรคแทรกซอนทาง
ไต 

-ไมมีโปรตีนในปสสาวะ 
-ไมมีไมโครอัลบูมินในปสสาวะ
(albumin/Cr ratio<30µg/mg) 
-การทํางานไตปกติ Cr<1.2 หรือ 
GFR ≥ 60 

-มีไมโครอัลบูมินในปสสาวะ
ปริมาณเล็กนอย 
-การทํางานไตบกพรอง Cr1.2-
2.0 หรือ GFR < 60 

-มีโปรตีนรั่วออกมาในปสสาวะ
หรือโปรตีนรั่วมากจนเขาข้ัน 
nephrotic syndrome 
-มีภาวะการทํางานของไต
บกพรองหรือไตวายจาก
เบาหวาน Cr>2.0  หรือ GFR < 
30 

โรคแทรกซอนทางตา -ไมมีความผิดปกติของการ
มองเห็น 
-ตรวจตาโดยแพทยไมพบวามี
ความผิดปกติของจอประสาทตา 

-ไมมีความผิดปกติของการ
มองเห็น 
-มีความผิดปกติของจอประสาท
ตาเพียงเล็กนอย( mild NPDR) 
 

-มีความผิดปกติของจอประสาท
ตาปานกลางถึงรุนแรง
(moderate NPDR ข้ึนไป) 
-มีการมองเห็นผิดปกติ 
 

โรคหัวใจและหลอด
เลือด 

-ไมมีอาการของระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 
-ไมเปนโรคความดันโลหิตสูงหรือ
ไขมันในเลือดสูง 
 -BP<130/80mm.Hg 
 

-เปนโรคความดันโลหิตสูงหรือ
ไขมันในเลือดสูงและไดยารักษา
อยู 
 

-เปนโรคความดันโลหิตสูงหรือ
ไขมันในเลือดสูงและไดยารักษา
อยูและควบคุมไดไมดี  
-มีโรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจ
วาย เคยผาตัดหัวใจ มีโรคหลอด
เลือดสมอง อัมพาต 

โรคหลอดเลือดสวน
ปลาย 

-ไมมีอาการชาปลายมือปลายเทา 
-ชีพจรแรงปกติดี 
-ABI ปกติ คือ ≥ 0.9 

-มีอาการชาปลายมือปลายเทา 
-ชีพจรแรงไมปกติ เบาลง 
-ABI ผิดปกติ < 0.9 

-มีอาการชาปลายมือปลายเทา
รวมกับมีแผลหายชา 
-เคยผาตัดเพราะขาดเลือด 
(Amputation) 
-ABI ผิดปกติ < 0.9 



 

การตรวจติดตามผูปวยเบาหวานกลุมเส่ียงต่ํา 

รายการ ทุกเดือน 
ทุก3
เดือน 

ทุก6
เดือน 

ทุก 1 ป คําแนะนําเพ่ิมเติม 

การเจาะเลือดตรวจน้ําตาลหลังอด
อาหาร 8ชั่วโมง (Fasting blood 
sugar) 

Χ Χ   เจาะทุกเดือนหากผูปวยยังควบคุม
ไมไดหรือมีอาการน้ําตาลต่ําบอย 

การตรวจ HbA1c    Χ หากควบคุมน้ําตาลได 
การตรวจวัดความดันโลหิต  Χ   ทุกครั้งท่ีมาตรวจตามนัด 
ตรวจโปรตีนในปสสาวะ 1   Χ  ตรวจซํ้าอีกครั้งในนัดตอไปหาก

ผิดปกติ 
ตรวจการทํางานของไต 
BUN,Creatinine 

   Χ หรือบอยกวาในกรณีท่ีเริ่มยา ACEI 
หรือมีแนวโนมไตเสื่อมลงอยาง
รวดเร็ว 

ตรวจไขมัน LDL,HDL,CHOL,TG 2  Χ  Χ อยางนอยปละครั้งและทุก 3เดือน
หากมีการรับประทานยาลดไขมัน
อยู 

ตรวจเอกซเรยทรวงอก     Χ  
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ    Χ หากมีอาการเจ็บหนาอกใหมาพบ

แพทยทันที 
ตรวจตา3    Χ หากมีความผิดปกติตองพบแพทย

บอยข้ึน 
ตรวจเทา 4    Χ  
ประเมินสภาวะซึมเศรา    Χ  
ประเมินความรูและการปฏิบัติตัว   Χ   

 

จะพิจารณาสงผูปวยกลุมความเส่ียงต่ําพบแพทยเม่ือ 
1.ผูปวยมีความเสี่ยงในดานตางๆเพ่ิมข้ึนเปนความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงสูง 
2.มีโปรตีนรั่วในปสสาวะ หรือมีการทํางานของไตบกพรอง มีคา Creatinine ≥ 1.5 มก/ดล.  
3.ควบคุมระดับน้ําตาลไมได นั่นคือ FBS >140 มก/ดล.มากกวา 2ครั้งหรือ HbA1c >7 %โดยปรับยา เปลี่ยนพฤติกรรม
เต็มท่ีแลว 
4.หลังรักษาไขมันในเลือดสูงดวยยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลวยังไมสามารถลด LDL ใหนอยกวา 130 มก/ดล.ได 
5.มีโรคอ่ืนรวมดวยเชน โรคหัวใจ (เชนกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด  หัวใจวาย) โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ท่ีอาการยัง
ไมคงท่ีท้ังนี้หากอาการผูปวยคงท่ีอาจสามารถดูแลตอเนื่องท่ีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิได 
 

 

 



 

การตรวจติดตามผูปวยเบาหวานกลุมเส่ียงปานกลาง 

รายการ ทุกเดือน 
ทุก3
เดือน 

ทุก6
เดือน 

ทุก 1 ป คําแนะนําเพ่ิมเติม 

การเจาะเลือดตรวจน้ําตาลหลังอด
อาหาร 8ชั่วโมง (Fasting blood 
sugar) 

Χ Χ   เจาะทุกเดือนหากผูปวยยังควบคุม
ไมไดหรือมีอาการน้ําตาลต่ําบอย 

การตรวจ HbA1c    Χ หากควบคุมน้ําตาลได 
การตรวจวัดความดันโลหิต  Χ   ทุกครั้งท่ีมาตรวจตามนัด 
ตรวจโปรตีนในปสสาวะ 1   Χ  ตรวจซํ้าอีกครั้งในนัดตอไปหาก

ผิดปกติ 
ตรวจการทํางานของไต 
BUN,Creatinine 

  Χ  หรือบอยกวาในกรณีท่ีเริ่มยา ACEI 
หรือมีแนวโนมไตเสื่อมลงอยาง
รวดเร็ว 

ตรวจไขมัน LDL,HDL,CHOL,TG 2  Χ  Χ อยางนอยปละครั้งและทุก 3เดือน
หากมีการรับประทานยาลดไขมัน
อยู 

ตรวจเอกซเรยทรวงอก     Χ  
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ    Χ หากมีอาการเจ็บหนาอกใหมาพบ

แพทยทันที 
ตรวจตา3    Χ หากมีความผิดปกติตองพบแพทย

บอยข้ึน 
ตรวจเทา 4    Χ Χ อยางนอยทุกป 
ประเมินสภาวะซึมเศรา    Χ  
ประเมินความรูและการปฏิบัติตัว   Χ   

 

จะพิจารณาสงผูปวยกลุมความเส่ียงปานกลางพบแพทยเม่ือ 
1.มีภาวะแทรกซอนของกลุมความเสี่ยงสูง 
2.มีการทํางานของไตแยลง นั่นคือ คา Creatinine เพ่ิมข้ึนมากกวา 0.3 ใน 6 เดือน 
3.ควบคุมระดับน้ําตาลไมได ตามเกณฑ มากกวา 3ครั้งหรือ HbA1c >7 %โดยปรับยา เปลี่ยนพฤติกรรมเต็มท่ีแลว 
5.มีโรคอ่ืนรวมดวยเชน โรคหัวใจ (เชนกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด  หัวใจวาย) โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง ท่ีอาการยัง
ไมคงท่ีท้ังนี้หากอาการผูปวยคงท่ีอาจสามารถดูแลตอเนื่องท่ีสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิได 
 
  



 

 
การตรวจติดตามผูปวยเบาหวานกลุมเส่ียงสูง 

รายการ ทุกเดือน 
ทุก3
เดือน 

ทุก6
เดือน 

ทุก 1 ป คําแนะนําเพ่ิมเติม 

การเจาะเลือดตรวจน้ําตาลหลังอด
อาหาร 8ชั่วโมง (Fasting blood 
sugar) 

Χ Χ   เจาะทุกเดือนหากผูปวยยังควบคุม
ไมไดหรือมีอาการน้ําตาลต่ําบอย 

การตรวจ HbA1c   Χ Χ หากไมสามารถควบคุมน้ําตาลได
ทุก 6 เดือน 

การตรวจวัดความดันโลหิต  Χ   ทุกครั้งท่ีมาตรวจตามนัด 
ตรวจโปรตีนในปสสาวะ 1   Χ  ตรวจซํ้าอีกครั้งในนัดตอไปหาก

ผิดปกติ 
ตรวจการทํางานของไต 
BUN,Creatinine 

 Χ Χ  หรือบอยกวาในกรณีท่ีเริ่มยา ACEI 
หรือมีแนวโนมไตเสื่อมลงอยาง
รวดเร็ว 

ตรวจไขมัน LDL,HDL,CHOL,TG 2  Χ  Χ อยางนอยปละครั้งและทุก 3เดือน
หากมีการรับประทานยาลดไขมัน
อยู 

ตรวจเอกซเรยทรวงอก     Χ ดุลยพินิจของแพทย 
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ    Χ หากมีอาการเจ็บหนาอกใหมาพบ

แพทยทันที 
ตรวจตา3    Χ หากมีความผิดปกติตองพบแพทย

บอยข้ึน 
ตรวจเทา 4   Χ Χ  
ประเมินสภาวะซึมเศรา    Χ  
ประเมินความรูและการปฏิบัติตัว   Χ   

 
ผูปวยเบาหวานกลุมเสี่ยงสูงควรตองมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาลตามนัดเปนประจํา 

 
หมายเหตุ 
1.การตรวจโปรตีนในปสสาวะของผูปวยเบาหวาน 
 -การตรวจโปรตีนโดยใช urine protein dipstick : ถาเปนผลบวกหากไมใชโรคไตจากสาเหตุอ่ืน ก็อาจวินิจฉัย
เปนโรคไตจากเบาหวาน ใหสงพบแพทยหรืออายุรแพทย เพ่ือหาสาเหตุของโรคไต และพิจารณาเริ่มการรักษาดวย ACEI 
หรือ ARB   -การตรวจดวย microalbumin dipstick ถา microalbumin dipstick นอยกวา 20 มก/ลิตร ใหตรวจซํ้า
ทุกๆ 1 ป     ถา microalbumin dipstick 20-100,>100 มก/ลิตร ใหตรวจซํ้าอีก 1-2 ครั้งใน 6 เดือนถาเปนบวก 2 ใน 



 

3 ครั้ง และการทํางานของไตยังปกติ นั่นคือ Creatinine นอยกวา 2 มก/ดล. ใหสงตอพบแพทยเพ่ือเริ่มตนการรักษาดวย 
ACEI หรือ ARB แตหากการทํางานของไตเริ่มเสื่อมนั่นคือ Creatinine มากกวา 2 มก/ดล. ใหตรวจหาสาเหตุอ่ืนดวย 
2.การตรวจไขมัน LDL,HDL,CHOL,TG  

 เปาหมายการตรวจไขมันเพ่ือลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดตางๆ โดยควบคุมให Total 
cholesterol นอยกวา 130-170 มก/ดล. LDL นอยกวา 100 มก/ดล. Triglyceride นอยกวา 150 มก/ดล. 
3.การตรวจตา 
-ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 ตรวจตาหลังวินิจฉัยเบาหวาน 5 ป หรือตรวจทันทีหากทําได 
-ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ตรวจตาทันทีหลังวินิจฉัยเบาหวาน 
 ผลการตรวจ      1.ไมมีจอประสาทตาผิดปกติ   นัดตรวจทุก 1 ป 
   2.มีความผิดปกติเล็กนอย  นัดตรวจทุก 9 เดือน 
   3.มีความผิดปกติปานกลาง นัดตรวจทุก 6 เดือน 

 4.มีความผิดปกติมาก  นัดตรวจอยางนอยทุก 3 เดือนหรือตามคําแนะนําของจักษุ
แพทย 

4.การตรวจเทา 
 -ซักประวัติเคยมีแผลหรือเคยถูกตัดขาเนื่องจากเบาหวานหรือไม  
 -สํารวจเทาของผูปวยวามีแผลท่ีเทา เทาผิดรูป มีผิวหนังและเล็บผิดปกติหรือไม 
 -ประเมินการรับความรูสึกดวย microfilament, ตรวจดวยสอมเสียง,ตรวจ ankle reflex 
 -คลําชีพจรท่ีเทา วาแรงดีหรือไม หรือทําการวัด ABI โดยทําดังนี้  
 การหาอัตราสวน  ระหวาง ความดันโลหิตชวง Systolic ของขอเทา หารดวย ความดันโลหิตชวง systolic ของ
แขน โดยใชการวัดจาก   Doppler ultrasonography     
คาปกติของคา ABI มีคาเทากับ 0.91-1.3 
 ถาคา ABI ≤ 0.9 แสดงวามีการอุดตันของหลอดเลือดแดงสวนปลาย 
 ถาคา ABI ≤ 0.4 พบในรายท่ีมีการขาดเลือดไปเลี้ยงรุนแรง จากการอุดตันของหลอดเลือดแดง 
การวัดความดันโลหิตท่ีขอเทาท้ัง 2 ขางบริเวณเสนเลือดแดง anterior tibial และ posterior tibial  จะตองวัดความดัน
โลหิตท้ัง 2 เสนและเลือกเอาคาท่ีสูงกวามาใชคํานวณคา ABI แตละขาง 
                  ABI ขางขวา = ความดันโลหิตชวงsystolic ของขอเทาขวา / ความดันโลหิตชวงsystolicของแขน 
                  ABI ขางซาย = ความดันโลหิตชวงsystolic ของขอเทาซาย / ความดันโลหิตชวงsystolicของแขน 
ประเมินผูปวยเปน 3 กลุม โดย 
กลุมความเสี่ยงต่ํา    ไมเคยมีแผล ผิวหนัง เล็บปกติ ความรูสึกปกติ คลําชีพจรปกติ ABI ≥ 0.9 
กลุมความเสี่ยงปานกลาง ไมเคยมีแผล ผิวหนัง เล็บปกติ ความรูสึกปกติ คลําชีพจรไมแรง  ABI < 0.9 
กลุมความเสี่ยงสูง  มีแผล ผิวหนัง เล็บผิดปกติ มีความรูสึกผิดปกติ คลําชีพจรไมแรง ABI < 0.9 
 
การใหยาตานเกล็ดเลือด 
แนะนําใหใชยาแอสไพรินในการปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด แตท้ังนี้ตองพิจารณาผลขางเคียงท่ีสําคัญคือ เพ่ิมความ
เสี่ยงภาวะเลือดออกทางเดินอาหารโดยเฉพาะผูปวยสูงอายุ โดยขนาดท่ีให aspirin 60-162 มก./วัน พิจารณาใหเม่ือมีขอ
บงชี้ดังนี้ 
 



 

 1.  ในผูปวยเบาหวานทุกรายท่ีมี macro vascular disease เชน CVA, IHD, renal failure  
 2.  ใหกรณี primary prevention ดังนี้  
 ชายท่ีอายุมากกวา 50 ป หรือผูปวยเบาหวานหญิงอายุ มากกวา 60 ป ท่ีมีปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอด
เลือดรวมดวย 1 อยาง ไดแก 

ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว  
ความดันโลหิตสูง  
สูบบุหรี่  
ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ  
มี albuminuria 

  
กรณีพิจาณาจาก CVD risk  
Aspirin 
1. primary prevention 
 - 75-162 mg/day ใหในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 ท่ี CVD risk  กลุมเสี่ยงสูง ( ≥ 20-30%) อาจ
พิจารณาเฉพาะราย สวนกลุมเสี่ยงสูงมาก (>30%) พิจารณาใหทุกราย 
2. Secondary prevention 
 - 75-162 mg/day ใหในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 ท่ีมีประวัติ CVD complication : MI, stroke, 
TIA, peripheral arterial diseas, aortic aneurysm, Coronary artery disease  
Clopidogrel 
 - 75 mg/day  ใหในผูปวย ท่ีแพ ASA 
 - 75 mg/day  ใหคูกับ ASA 75-162 mg/day ในผูปวย acute coronary syndrome นาน 1ปหลังจากเกิดโรค 
 

Reference:  

 -  แนวทางการดูแลผูปวยเบาหวาน จังหวัดตาก พ.ศ.2557 

 -  American Diabetes Association (ADA) 2014 Guidelines 

 -  แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2558 

 -  สุรพันธ สิทธิสุข, รวมแนวทางเวชปฏิบัติโรคในกลุม CVD ฉบับ 1 ป 2556. กรุงเทพมหานคร :บจก.ธนภัทร
(2006) พริ้นติ้ง, 2556 
 - ณัฐพล  สถาวโรดม, Practical points in internal medicine :Practical insulin therapy in 
Diabetes Mellitus.กรุงเทพฯ : โครงการตําราวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา, 2554 
  

http://www.ndei.org/ADA-2014-guidelines-diabetes-diagnosis-A1C-testing.aspx


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เกณฑผูปวยเบาหวานท่ีตองพบแพทย สําหรับ DM clinic โรงพยาบาลสามเงา(พยาบาลเวชปฏิบัติ) 

 -  มีภาวะเบาหวานครั้งแรก 

 -  ผล FBS < 70 mg% หรือ > 250 mg% 

 -  ควบคุมระดับน้ําตาลตามเปาหมาย ติดตอกัน 3ครั้ง  หลังจากแนะนําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว 

 -  BP > 140/80 ติดตอกัน  2 เดือน หรือ 3 ครั้งใน 6 เดือน  หลังจากแนะนําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว 

 -  มีโปรตีนรั่วในปสสาวะ(Urine microalbumin > 30) โดยท่ียังไมไดรับยากลุม ACEI/ARB หรือการทํางานของ

ไตบกพรอง ผล Cr ≥ 1.5  

 - มีโรคอ่ืนรวมดวย เชน โรคหัวใจ (post MI, AF,  CHF, VHD), โรคไตวายเรื้อรัง (CKD stage 4-5 ), 

Hypo/hyperthyroid, Stroke 

 -  ฟงผลเจาะเลือด 

 
ผูปวยท่ีตองสงกลับมารับยาท่ีโรงพยาบาลสามเงา สําหรับ รพ.สต. 
 - ควบคุมระดับน้ําตาลไมได ตามเปาหมาย ติดตอกัน 3ครั้ง  หลังจากแนะนําใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเต็มท่ี
แลว 
 - ควบคุมระดับความดันโลหิตไมได > 140/80 ติดตอกัน  2 ครั้ง หรือ 3 ครั้งใน 6 เดือน  หลังจากแนะนําให
ผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเต็มท่ี และแพทยประจํา รพ. สต ไดปรับยาแลว 
 - ผูปวยระดับความเสี่ยงสูง 
 - มีโรคอ่ืนรวมดวย เชน โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ (post MI, AF, CHF, VHD)ท่ีอาการยังไมคงท่ี, โรคไต

วายเรื้อรัง (CKD stage 4-5), Hypo/hyperthyroid ท่ียังปรับยาไมไดเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ภาวะฉุกเฉินในผูปวยเบาหวานสําหรับ รพ.สต. 
ภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดในผูปวยเบาหวาน 

 วินิจฉัยเม่ือระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวา 70 มก./ดล. 
 อาการ : ออนเพลีย มือสั่น ตัวสั่น  ใจสั่น หัวใจเตนเร็วและแรง เหง่ือออกมาก ตัวเย็น มึนงง พูดชา เวียนศีรษะ 
ปวดศีรษะ หนามืด ตาพรามัว สับสน เลอะเลือน พฤติกรรมเปลี่ยน กรณีรุนแรงมากจะมีชัก  หมดสติ 
  

แนวทางการรักษาภาวะน้ําตาลต่ําในเลือด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง Hyperosmolar Hyperglycemic Nonketotic Syndrome และภาวะdiabetic 
ketoacidosis (DKA) 
 ลักษณะท่ีควรสงสัย คือ ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดพบวาสูงกวา  250 มก./ดล. รวมกับมีอาการและอาการแสดง
ของ DKA ไดแก ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน หายใจหอบลึกแตฟง lung clear หากรุนแรงอาจซึมหรือหมดสติ  รวมท้ัง
อาการของภาวะขาดน้ํา (dehydration) เชน ออนเพลีย ความดันโลหิตต่ํา ชีพจรเตนเร็ว  
 แนวทางการรักษา  : โดยเปดเสนเจาะเลือด 5-10 ml เก็บไว 1 tube กอน ให IV  แลว on  NSS IV free flow 
500-1000 ml ขณะสงตอ  
  

ประเมิน Consciousness, ABC 

รู้ตวัด ี ไมรู้่สกึตวั 

1. ใหรับประทาน glucose 15-20 กรัม เชน นํ้าหวาน 1 แกว
นํ้าตาลทราย 5 กอนละลายนํ้า 
2. เจาะ DTX ซ้ําอีก 15 นาที 
     -  < 70 mg% ใหรับประทานนํ้าหวานซ้ํา และรับประทาน
อาหารมื้อหลักทันที  
     -  ≥ 70 mg% รับประทานอาหารมื้อหลักทันที 
3. หลังรับประทานอาหารมื้อหลัก เจาะ DTX ซ้ํา 15 นาที 
     -  < 70 mg% ใหปฏิบัติเชนเดียวกับผูปวยไมรูสึกตัว 
     -  ≥ 70 mg% refer เพ่ือพบแพทยปรับยาหรือหาสาเหตุ 

 

 เปดเสนเจาะเลือด 5-10 ml เก็บ clot blood ไว 1 tube  
 50% glucose 50 ml IV slowly push  
 เจาะ DTX  หลัง ได glucose 5 นาที ถาไมดีข้ึน ให glucose  

ซ้ํา 
  on IV 5% DN/2 หรือ 10%DN/2 1000 ml iv drip 80 

ml/hr  
 refer ทุกราย 
 ระหวางรอ refer ติดตาม DTX ทุก15 นาที ปรับ rate I.V. keep 

DTX > 70 mg%  

 

http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/complications/hyperosmolar-hyperglycemic.html


 

เกณฑสงผูปวยพบแพทย สําหรับ DM clinic โรงพยาบาลสามเงา 

-  มีภาวะเบาหวานคร้ังแรก 

-  ผล FBS ≤ 60 mg% 

-  ควบคุมระดับน้ําตาลไมได FBS > 140mg%  ติดตอกัน 2คร้ัง หลังจากแนะนําใหผูปวย

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแลว 

-  BP > 130/80 ติดตอกัน  2 เดือน หรือ 3 คร้ังใน 6 เดือน  หลังจากแนะนําใหผูปวย

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแลว 

-  มีโปรตีนร่ัวในปสสาวะ(  microalbumin ≥30 ) โดยท่ียังไมไดรับยากลุม ACEI/ARB หรือ 

การทํางานของไตบกพรอง Cr ≥ 1.5  

-  มีโรคอื่นรวมดวย เชน โรคหัวใจ ( IHD, AF, CHF, VHD), โรคไตวายเร้ือรัง ( CKD stage 4-

5), Hypo/hyperthyroid 

-  ฟงผลเจาะเลือด 



• พิจารณาใหยาตานเกล็ดเลือด aspirin 60-162 มก./วัน ดังนี้ 
1. ในผูปวยเบาหวานทุกรายท่ีมี macro vascular disease เชน CVA, IHD, renal failure  
2. ใหกรณี primary prevention ดังนี้  

ชายท่ีอายุมากกวา 50 ป หรือผูปวยเบาหวานหญิงอายุ มากกวา 60 ป ท่ีมีปจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ
และหลอดเลือดรวมดวย 1 อยาง ไดแก 
- ประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว  
- ความดันโลหิตสูง  
- สูบบุหรี่  
- ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ  
- มี albuminuria 

• กรณีสามารถประเมิน CVD risk ได 
 Aspirin 
1. primary prevention 

- 75-162 mg/day ใหในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 ท่ี CVD risk  10 years risk > 
10% 

2. Secondary prevention 
- 75-162 mg/day ใหในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 1 และชนิดท่ี 2 ท่ีมีประวัติ CVD complication : MI, 

stroke, TIA, peripheral arterial diseas, aortic aneurysm, CAD  

Clopidogrel 
- 75 mg/day  ใหในผูปวย CVD high risk ท่ีแพ ASA 
- 75 mg/day  ใหคูกับ ASA 75-162 mg/day ในผูปวย acute coronary syndrome นาน 1ป

หลังจากเกิดโรค 

 









สี FBS HbA1C นัด

เขียวเข้ม < 125 2 mo

เหลือง 125 – 154 < 7 2 mo

ส้ม 155 – 182 <7.9 2 mo

แดง > 183 > 8 1 mo



 ผู้สงูอาย ุ = อาย ุมากกวา่ 65 ปี

 โรคร่วม = โรคหวัใจ (CAD , AF , CHF , post MI) , โรคหลอด

เลือดสมอง , peripheral artery disease 
 HT , DLP ไม่นับเป็นโรคร่วม
 ต้องได้รับการชว่ยเหลือ = เดินลําบาก , มองเห็นไมช่ดั 

Goal = สีเขียว

Goal = สีเหลือง

Goal = สีส้ม



เกณฑผูปวยเบาหวานท่ีตองพบแพทย สําหรับ DM clinic โรงพยาบาลสามเงา(พยาบาลเวชปฎิบัติ) 

 -  มีภาวะเบาหวานครั้งแรก 

 -  ผล FBS < 70 mg% 

 -  ควบคุมระดับน้ําตาลไมได FBS > 140mg% ติดตอกัน 2ครั้ง หลังจากแนะนําใหผูปวยปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมแลว 

 -  BP > 130/80 mmhg ติดตอกัน  2 เดือน หรือ 3 ครั้งใน 6 เดือน  หลังจากแนะนําใหผูปวย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว 

 -  มีโปรตีนรั่วในปสสาวะ  (Urine microalbumin > 30) โดยท่ียังไมไดรับยากลุม ACEI/ARB หรือการ

ทํางานของไตบกพรอง ผล Cr > 1.5  

 -  มีโรคอ่ืนรวมดวย เชน โรคหัวใจ (IHD, AF,  CHF, VHD), โรคไตวายเรื้อรัง (CKD stage 4-5 ), 

Hypo/hyperthyroid 

 -  ฟงผลเจาะเลือด 

 



แนวทางคลินิกเบาหวาน สําหรับผูปวยที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ําหรือสูงโรงพยาบาลสามเงา 
 

 

 

 

 

ยื่นบัตร ติดคิว 

ประเมินอาการ 

มีอาการ ไมมีอาการ 

Any FBS 

รอพบแพทย DM 

clinic เพ่ือปรับยา 

นัด F/U FBS 2 wk 

ซักประวัติอาหาร , 

การกินยา/ฉีดยา 

เจาะ DTXทันที at DM clinic 

กินได 

DTX < 70 mg/dl 

แพทยDx DKA / HHS ? 

สงER 

เจาะ lab CBC BUN Cr E’lyte 

UA,Urine ketone Serum 
ketone  

Load NSS 1000 ml 
RI 10 u iv stat 

Notify แพทยเวรER 

ปวดทอง คลื่นไสอาเจียน 
หายใจหอบลึก  ซึมลง    
ชีพจรเร็ว ออนเพลีย      

BP drop ไขสูง 

Admit 

ตามสาย

แพทยเวร 

Notify 

DM clinic 

at ward 

รักษา

สาเหตุ 

D/C 

สงกลับ 
DM clinic 

ออนเพลีย ใจสั่น เหงื่อ
ออก ตัวเย็น ซึมลง ออน

แรง หนามืด ตาลาย 
เวียนหัว ชัก หมดสติ 

DTX normal 

กินไมได 

เจาะเลือดสง FBS 

ใหกิน glucose 15-20 gm

คือ นํ้าหวาน 1 แกว 

หรือนํ้าตาลทราย 5 

กอนละลายนํ้า 1 แกว 

DTX > 250 mg/dl 

สง ER  

50% glucose 50 

ml iv push 

เจาะ lab CBC BUN 

Cr E’lyte UA 

Notifyแพทยเวร ER 

Yes No Repeat DTX 

next 15mins 

DTX > 70  DTX < 70  

ใหกินอาหาร

มื้อหลักทันท ี

อาการไมรุนแรง 

รอพบแพทย DM clinic 

 

อาการรุนแรง 

สง ER ,notify แพทยเวร
ERifER D/C สงกลับDM 

clinic 
 

(DTX < 70 หรือ DTX > 250 mg/dl) 

ปรับปรุงลาสุด กรกฎาคม 2558 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOW HHC 

ได้รับ case จากชุมชน, อสม IPD, 

OPD, ER, รพ.ท ,รพ.ศูนย์ 
ประเมิน 

Case ท่ีมีอุปกรณ์การแพทยติ์ดมาบา้นดว้ย 

เช่น NG tube 

Case ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทยติ์ดตวั 

ศูนย ์HHC ลงประเมิน case/พร้อมรพ.สต ระดบั1 ระดบั2 ระดบั3 

Case ในเขตรับผิดชอบศูนย ์HHC ม.2-6 Case นอกเขตรับผิดชอบศูนย ์HHC ม.1,7 

ต.สามเงา และ ต.ต่างๆ ใน อ.สามเงา 

ระดบั 1 เยีย่ม 1คร้ัง/2ด. ระดบั2 เยีย่ม1 คร้ัง/ด. ระดบั3 เยีย่ม 2 คร้ัง/ด. 

ทุเลา,หาย ผิดปกติ ฟ้ืนฟ ู ตาย 

ส่งต่อcase รพ.สามเงา เพ่ือการรักษาต่อเน่ืองโดย

ทีมแพทย ์ทนัตแพทย ์กายภาพบาํบดั พยาบาลจิตเวช 

นกักิจกรรมบาํบดั แพทยแ์ผนไทยและอ่ืน  ๆ



2.เกณฑการเย่ียมบานของ DM ในเขตเทศบาลสามเงา 

2.1 ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลตั้งแต 155 mg/dl-182 mg/dl(สีสม)ติดตอกันมากกวา         
3 ครั้งข้ึนไป 

2.2 ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลมากกวา183 mg/dlข้ึนไป(สีแดง)ติดตอกันมากกวา      
3 ครั้งข้ึนไป 

2.3 ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับน้ําตาลตั้งแต183 mg/dlมีท้ังสีสมและสีแดงรวมกันติดตอกัน
ตั้งแต 3 ครั้งข้ึนไป 

2.4 ผูปวยเบาหวานท่ีมีระดับความดันโลหิตสูงมากกวา140/90 mmhg ติดตอกันมากกวา3
ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการใหบริการในคลินิก DPAC ( Flow  chart  ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการท่ีสนใจ/รอบเอวเกิน 

ท่ีเขามาในคลินิก 

 

 

               เจาหนาท่ีแนะนํา 

   -ภาวะอวนกับสุขภาพท่ีเปนปญหา 

  -รายละเอียดโปรแกรม  DPAC 

 

เจาหนาท่ีสอบ 

ถามความสนใจ 

 สนใจเขารับบริการ        ไมสนใจ 

เขาเปนสมาชิกคลินิก 

-ตกลงบริการ 

-กรอกใบสมัคร 

-ประเมินภาวะสุขภาพสมรรถภาพทางกาย 

-ประเมินพฤติกรรม 3 อ. 1 น. 

-วิเคราะหปญหา  ตั้งเปาหมาย 

-ใหความรู 3 อ. 1 น. 

-แจกเอกสารคูมือลดอวนลดพุง 

 

 

 

            กํากับติดตาม 

(โทรศัพท,จดหมาย,Email ) 

นัด 2 สัปดาห 4 ครั้ง 

นัด 1 เดือน 4 ครั้ง 

นัด 3 เดือน  2ครั้ง 

นัดทุก 6 เดือน 

นัดทุก 6 เดือน  

 

 

-สอบถามสาเหตุท่ีไมเขารวม 

-พูดคุย ใหขอมูลเก่ียวกับภาวะอวน 

-ทําทะเบียนประวัติเก่ียวกับภาวะอวน 

-แจกเอกสารความรู 

 

 

 

 

 

 ติดตาม ( 2 Wks ) 

สอบถามความสนใจซ้ําทางโทรศัพท 

              ประเมิน 

ช่ังนํ้าหนัก ,วัดรอบเอว 

ประเมินพฤติกรรม3อ.1น. 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

   สรุปผล 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCG 

FCG<100 FCG≥100 FCG≥110 อาย ุ10-15 ปี 

F/U FCG 1 ปี 

FCG>200 

F/U FCG 1 mo 

FCG<100 FCG≥100 

FBS 

101-125 <100 ≥126 

IFG F/U FBS 

1 week 

101-125 ≥126 <100 

IFG DM 

F/U FBS ทกุ 2 mo 

FCG 6 mo 

มีความเสีย่ง 

คดักรอง 



แนวทาง F/U ของรพ.สต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFC 

FCG ทกุ 3 mo 

<140 ≥140 

F/U FCG ทกุ 3 mo สง่ FBS ก่อนพบแพทย์ครัง้ตอ่ไปเจาะvien 

*ตรวจชดุใหญ่ 

FBS, Lipid, BUN, Cr ทกุ 1 ปี 



การวดัความดนัให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT 

<140/90 

หรือ <130/80 

ในผู้ ป่วย DM 

≥140/90 ≥160/100 ≥180/110 

F/U 2 mo 

F/U 1 mo Consult  

ทาง skyps 

สง่ รพ.สามเงา 

<140/90 >140/90 

F/U ตามเดิม นดัพบแพทย์ 

• ชดุใหญ่ FBS, lipid, BUN ,Cr  

คดักรอง Stroke, ซมึเศร้า  ปีละ 1 ครัง้ 

• กลุม่ pre HT 

คือ SBP 120-139 

      DBP 80-89 

F/U BP q 6 mo    

 

 

 

 



แนวทาง F/U ของ รพ.สต./รพช. 

 DM 

FCG q 1 mo…. 

70-140 ≥ 140 

ภาวะฉกุเฉิน ให้สง่ รพ.สามเงา 

1. Hypoglycemia 

- DTX <80 

- อาการ Hyperglycemia 

2. DKA  

- DTX >250 

- หายใจหอบลกึ ( kussmaul breathing ) 

3. HHNIC ( Hyperosmolar… hyperglycemia nonketolic 

stroke) 

- DTX มกัจะ >600 mg% 

- ลกัษณะขาดนํา้,กระหาย,ปัสสาวะมาก,BP ตํ่า 

- อายมุาก 

 

Consult ทาง Skype F/U FCG 

≥ 250 Hi <70 

นดัพแพทย์ 
ไมม่ีอาการ มีอาการ 

ดื่มนํา้หวาน 

F/U DTX 1 hr 

ดื่มนํา้หวาน 

ถ้าดื่มไมไ่ด้ให้ 50% 

glucose 50ml IV 

Consult  

ทาง Skype 

 

อาการของภาวะนํา้ตาลตํ่า 

- ง่วง,ซมึ.หมดสต ิ

- เหง่ือแตก,ใจสัน่,กระสบักระสา่ย 

 



รพ.สต. ............. HN รพ.สต. ...........................  

บนัทึกการรักษาและติดตามผูป่้วยเร้ือรัง 
ช่ือ-สกลุ.....................................................................................อายุ.......................ปี ท่ีอยู ่.........................................เบอร์โทร............................  

Diagnosis 1.                                                            4. 
                 2.                                                            5. 
                 3.                                                            6.  
  

รายการ\วนัท่ี             

นํ้าหนกั (kg)             

รอบเอว (cm) ช.≤90, ญ≤80             

ความดนัโลหิต 

(mmHg) 

≥180/110             

≥160/100             

≥140/90             

<120/80             

ชีพจร (bpm)             

ระดบันํ้ าตาล 

(mg%) 

>250             

141-250             

70-140             

<70             

อืน่ๆ             อาการ 
 

            plan 
               

 

            

Other Dx. 

 

            

ยาโรค 
เร้ือรัง 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ยาอ่ืน 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

วนันดั              

ผูต้รวจ              



วนัท่ี            

รายการ เกณฑ ์

Chol. (mg/dl) < 170            

TG(mg/dl) < 150            

HDL(mg/dl) > 40            

LDL(mg/dl) < 100            

BUN(mg/dl) 4-24            

Cr. (mg/dl) 0.6-1.2            

Na
+
( mmol/L)  135-145            

K
+
 (mmol/L) 3.5-5.3            

Cl
-
 (mmol/L)  99-111            

CO2 (mmol/L)  20-30            

             

             

 

รพ.สต..........................................        เลขท่ีประจาํตวัผูป่้วย............................  
บัตรบันทกึโรคเร้ือรัง (เบาหวาน) 

 

ช่ือ/สกุล....................................................................อายุ.................ปี ท่ีอยู.่...........................................HN รพ....................... การ

วนิิจฉัยโรค และ Complication...............................................................................................................................................   
 

การประเมินภาวะแทรกซ้อนจากโรคเร้ือรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 

 

การตรวจประจาํปี วนัท่ี........................... วนัท่ี........................... วนัท่ี........................... วนัท่ี........................... 

HbA1C(%)< 6.5%     

Micro albumin     

จอประสาทตา     

 

เทา้     

ฟัน     

คดักรองวณัโรค �  มีอาการ  �  ไม่มีอาการ 

�  ไขต้ ํ่าๆ    � ไอเกิน 2 wks. 

� เบ่ืออาหาร  �นํ้าหนกัลด  

� เหน่ือย เจบ็อก                                           

�  มีอาการ  �  ไม่มีอาการ 

�  ไขต้ ํ่าๆ    � ไอเกิน 2 wks. 

� เบ่ืออาหาร  �นํ้าหนกัลด  

� เหน่ือย เจบ็อก                                           

�  มีอาการ  �  ไม่มีอาการ 

�  ไขต้ ํ่าๆ    � ไอเกิน 2 wks. 

� เบ่ืออาหาร  �นํ้าหนกัลด  

� เหน่ือย เจบ็อก                                           

�  มีอาการ  �  ไม่มีอาการ 

�  ไขต้ ํ่าๆ    � ไอเกิน 2 wks. 

� เบ่ืออาหาร  �นํ้าหนกัลด  

� เหน่ือย เจบ็อก                                           

 

การประเมิน วนัท่ี…................. วนัท่ี…................. วนัท่ี…................. วนัท่ี…................. 

การประเมินปัจจยัเส่ียง 
อมัพฤกษอ์มัพาต 

� ปกติ  � เส่ียง  

� ตํ่า � ปานกลาง � สูง 
� ปกติ  � เส่ียง  

� ตํ่า � ปานกลาง � สูง 
� ปกติ  � เส่ียง  

� ตํ่า � ปานกลาง � สูง 
� ปกติ  � เส่ียง  

� ตํ่า � ปานกลาง � สูง 

การประเมิน  9Q � ปกติ   � เส่ียง  

� ตํ่า � ปานกลาง � สูง 

� ปกติ  � เส่ียง  

� ตํ่า � ปานกลาง � สูง 
� ปกติ  � เส่ียง  

� ตํ่า � ปานกลาง � สูง 
� ปกติ  � เส่ียง  

� ตํ่า � ปานกลาง � สูง 
การใหค้วามรู้  วนัท่ี………………… 

เร่ือง......................................... 

วนัท่ี……………… 
เร่ือง.................................... 

วนัท่ี……………… 
เร่ือง.................................... 

วนัท่ี……………… 
เร่ือง.................................... 

 



แบบประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางการดูแลผูป่้วยเบาหวานท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้น แผนก ER 

 

HN………………AGE…………..ปี วนัท่ี..................เดือน..................................พ.ศ..................เวลา...................น 

 

แนวทางการดูแลผูป่้วย DM ท่ีเกิดภาวะแทรกซอ้น ปฏิบติั ( 1 ) ไม่ปฏิบติั ( 0 ) 

 ภาวะ Hypoglycemia 

เขา้ ER โดย                  รถนัง่            รถนอน 

1.ซกัประวติัจากผูป่้วย/ญาติ ( โรคประจาํตวัของผูป่้วย, อาการสาํคญัท่ีมา, 

ประวติัเจบ็ป่วยของครอบครัว ) 

  

2. ตรวจร่างกาย โดยวดั V/S ( T P R BP )………………………………………..   

 

3. ประเมินการหายใจ               หายใจปกติ 

                                                 หายใจไม่สะดวกมี suction – clear air way 

                                                 ไม่หายใจ – On E-T tube 

  

4. observe N/S                         รู้สึกตวั       ไม่รู้สึกตวั pupil……………   

5. วดั 02 sat ถา้<92% (หรือ PO2 < 80 มม.ปรอท)ใหo้n oxygen canular……..%   

6. เจาะ DTX stat = ………………………mg_%   

7.Pt  รู้สึกตวัใหกิ้นนํ้าหวานในตูเ้ยน็ ERทนัที   

8.กรณีไม่รู้สึกตวัให ้50% Glucose 50 cc. IV stat / 10 % D/5/2 1000 cc V drip 

 ภาวะ Hyperglycemia ( ปฏิบัติตามข้อ 1,2,3,4,5,6, ข้างต้น) 

  

1. load 0.9% NaCl 1000 cc V drip free flow , ฉีดยา RI 10 u IV 

     เจาะ lab : CBC BUN Cr E’lyte serum ketone , UA   

  

2. ดูแลใหย้าตามการรักษาของแพทย.์....................................................................   

                            admit  ปฏิบติัตามแนวทาง admit   

                            refer ปฏิบติัตามแนวทาง refer   

                           D/C ปฏิบติัตามแนวทาง D/C(สอนสุขศึกษาพร้อมประเมินผล)   

อาการ Ptก่อนออกจากER…………………....................................................... 

………………………………………………………………………………… 

ผูส่้ง  Pt .............................เวลา...................น. ผูรั้บPt………………...เวลา.....น. 

ขอ้เสนอแนะจาก WARD……………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………( ส่งกลบัERพร้อมพนกังานเปล ) 

  

 

FM-AER-37 






