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วิธีปฏิบัต ิ(Work Instruction : WI) 

 
1.ชื่อเรื่อง   การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมในสถานบริการ 



 
 

 
2.วิธีปฏิบัติ /Flow chart / (เนื้อหา) 
  
แนวทางในการวินิจฉัยโรค 
วิธีการ 
 

1. ระดับน้้าตาลในพลาสมาขณะอดอาหาร (fasting plasma glucose) 
 ≥ 126 mg/dL 1 (ขณะอดอาหาร หมายถึง การงดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ให้พลังงานเป็นเวลา
อย่างน้อย 8 ชั่วโมง)  หรือ  

2. ระดับน้้าตาลในพลาสมาท่ีไม่เจาะจงเวลา (Random plasma glucose) ≥ 200  
mg/dL ร่วมกับการมีอาการของโรคเบาหวานชัดเจน คือ หิวน้้ามาก ปัสสาวะบ่อยและมาก น้้าหนักตัวลดลง
โดยที่ไม่มีสาเหตุ   หรือ 

3. ระดับน้้าตาลในพลาสมาท่ี 2 ชั่วโมง( 2h PG) หลังดื่มน้้าตาลกลูโคส  75 กรัม 
(OGTT : 75g. oral glucose tolerance test)  ≥ 200 mg/dL 2  การตรวจนี้ใช้เมื่อสงสัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน แต่ตรวจ FBS แล้วผลปกติหรือเป็น IFG 

4. ตรวจวัดระดับ HbA1c มีค่า ≥ 6.5%  นิยมในต่างประเทศเพราะไม่ต้องอดอาหาร 
แต่ต้องตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเท่านั้น 
 
การวินิจฉัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์  

-การทดสอบความทนต่อกลูโคส 100  กรัม นาน 3 ชั่วโมง (3 ชม. 100 กรัม OGTT)  
* ทดสอบในกรณีท่ีหญิงตั้งครรภ์ได้รับการคัดกรองด้วยการท้า 50 กรัม Glucose Screening 

Test : GST ขณะตั้งครรภ์ 24-28 สัปดาห์ แล้วผลพลาสมากลูโคส 1 ชม. หลัง 50 กรัมกลูโคส ได้มากกว่า
หรือเท่ากับ 140 มก./ดล.  
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 การแปลผล 

ระดับน้้าตาล (fasting plasma glucose) 
(mg/dL) 

การแปลผล 

< 100 ปกติ 
100 – 125 Impaired Fasting Glucose (IFG) 



 
 

≥ 126 เป็นโรคเบาหวาน 
 
ระดับน้้าตาลทีเ่วลาใดๆในผู้ที่มีอาการชัดเจน(mg/dL) การแปลผล 

≥ 200 เป็นโรคเบาหวาน 
ระดับน้้าตาล (2h PG -75 gmOGTT) 

(mg/dL) 
การแปลผล 

< 140 ปกติ 
140 – 199 Impaired Glucose Tolerance (IGT) 

≥ 200 เป็นโรคเบาหวาน 
 

ระดับน้้าตาล (3 h PG -100 gm OGTT) 
(mg/dL) 

การแปลผล 

0 < 105 
1 hr < 190 
2 hr                                   < 165 
3 hr                                   < 145 

การแปลผล 
           วินิจฉัยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ ์เมื่อมีค่าพลาสมากลูโคสผิดปกติตั้งแต ่2 ค่าขึ้นไป  โดย 
    
 
 
         GDM A1  FBS < 105 mg/dL,  
            GDM A2  FBS ≥  105 mg/dL 
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หมายเหตุ 

 หากผลการตรวจผิดปกติแต่ไม่มีอาการของโรคเบาหวานควรได้รับการทดสอบซ้้า 
เพ่ือ ยืนยันการวินิจฉัยโรค อย่างน้อยอีก 1 ครั้ง ในครั้งต่อไปภายใน 2 สัปดาห์  

 อาการของโรคเบาหวาน หมายถึง ปัสสาวะบ่อยและมาก กระหายน้้าบ่อย น้้าหนัก 



 
 

ลดโดยไม่ทราบ อ่อนเพลีย 

 ขณะอดอาหาร หมายถึง การงดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่ให้พลังงานเป็น 
เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้้าเปล่าได้ไม่เกิน 50 ซีซี) 

 เกณฑ์การวินิจฉัยดังกล่าวใช้เฉพาะในผู้ใหญ่ ยกเว้น หญิงตั้งครรภ์ 

 ควรตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยเบาหวานด้วย FBS ไม่แนะน้าให้ท้า OGTT ในการ 
คัดกรองเพราะมีความเที่ยงตรง(Reproducibility) ด้อยกว่า ไม่สะดวกและราคาแพงกว่า แม้มีความไว
(Sensitivity) ในการวินิจฉัยเบาหวานมากกว่า FBS 

 ระดับน้้าตาลในพลาสมาหลังอดอาหาร 126 mg/dL เทียบได้กับ การตรวจระดับ 
น้้าตาลจาก whole blood ที่เจาะจากหลอดเลือดด้า(vein)หรือเจาะจากปลายนิ้ว (capillary) 110 
mg/dL (อ้างอิงจาก แนวทางการวินิจฉัยโรคเบาหวานขององค์การอนามัยโลก 1998) 
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การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 

การเตรียมผู้ป่วย 
 ตรวจหาระดับน้้าตาลในเลือด หลังอดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง  
วิธีการเจาะเลือด   



 
 

1. ตรวจเจาะเลือดปลายนิ้วด้วยเครื่อง Glucometer (Capillary blood glucose : CBG)   
2. ตรวจระดับน้้าตาลในเลือด  (Fasting Blood Sugar : FBS)      
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การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครั้งแรกและการติดตามโรค 
วิธีการ 

1. การซักประวัติ 
ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคเบาหวานที่ผ่านมา 

 อายุที่เริ่มเป็น,ระยะเวลาที่ป่วยเป็นโรค,อาการเริ่มต้น 



 
 

 ประวัติอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิด
เรื้อรัง เช่น ตามัว ชาปลายเทา้ ปัสสาวะเป็นฟอง เดินแล้วปวดน่อง เป็นต้น 

 ประวัติของการได้รับการรักษาหรือการควบคุมน้้าหนักและการออกก้าลังกาย 

 ยารักษาเบาหวานที่ได้รับ และยาอื่นๆ ที่ท้าให้ระดับกลูโคสในเลือดสูงหรือต่้า โดยเฉพาะ
ยากลุ่มสเตียรอยด์ 

 โรคอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับโรคเบาหวาน ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง 
โรคหัวใจและหลอดเลือด เก๊าท์ โรคตาและไต  

 อาชีพ การด้าเนินชีวิต การออก้าลังกาย การสูบบุหรี่ อุปนิสัย การกินอาหาร เศรษฐกิจ
และสังคม 

 มีประวัติเป็น Polycystic ovary syndrome หรือ Acanthosis nigricans 

 ประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เก๊าท์ โรคระบบหัวใจและหลอด
เลือด 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
2. การตรวจร่างกาย 

 น้้าหนัก ส่วนสูง BMI เส้นรอบเอว 

 ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ 

 การตรวจร่างกายตามระบบต่างๆ  

 การตรวจตาและจอประสาทตา 

 การตรวจเท้า ตรวจดูผิวหนัง ตาปลา แผล ประสาทรับความรู้สึกที่เท้า คล้าชีพจรที่เท้า
และข้อเท้า 
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3. การตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
 Fasting Blood Glucose 

 HbA1c 

 Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL 

 Serum creatinine เพื่อค านวณ eGFR (CKD-EPI) 



 
 

 Urine analysis เพื่อดู Proteinuria ถา้ไม่พบส่งตรวจ microalbumin 

 EKG 
 

4. การส่งต่อพบแพทย ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 นกัโภชนากร เพื่อก าหนดอาหาร ลดน ้าหนกั 
 จกัษุแพทย ์เม่ือตรวจพบความผดิปกติของตา จอประสาทตา 
 อายรุแพทยโ์รคไต เม่ือตรวจพบวา่ไตผดิปกติ 
 อายรุแพทยโ์รคหวัใจ เม่ือพบวา่มีความผดิปกติของคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 
 ทนัตแพทย ์เม่ือตรวจพบวา่มีความผดิปกติของเหงือกและฟัน 
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แนวทางการดูแลรักษาโรคเบาหวาน  
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ตารางท่ี  1  ยาเม็ดลดระดับน้้าตาลในเลือด 

ยา ขนาดที่ใช ้ กลไกการออกฤทธิ ์ ข้อดี ข้อเสีย 
กลุ่ม Biguanides     
Metformin 

 A1C 1-2% 

เร่ิมต้น 1,000 มก. 
เพ่ิมคร้ังละ 500 มก. 

1.ลดการสร้าง
กลูโคสที่ตับ 

1.ไม่ท้าให้น้้าหนักเพ่ิม 
2.ไม่ท้าให้น้้าตาลใน 

1.GI side effect (ปวดท้อง
ถ่ายเหลว) 



 
 

ขนาดสูงสุด 2,500 มก. 
แบ่งให้ 1 – 3 ครั้ง/วัน 
หลังอาหาร 

2.ลดการดูดซมึ
กลูโคสที่ล้าไส ้
3.เพิ่มการท้างาน
ของ 
อินซูลิน 

เลือดต่า้ 
3.ลดอัตราตายจาก/ 
และ Cardiovascular 
Event 

2.Lactic acidosis (rare) 
3.Vit B12 def. 
4.ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มี 
 ไตเสื่อม  
5.ไม่ควรให้ในผู้ป่วย 
Cr>1.5 หรือ eGFR<30 

กลุ่ม 
Sulfonylureas 

    

Glipizide 

 A1C 1-2% 

เร่ิมต้น* 5 มก. 
เพ่ิมคร้ังละ 2.5-5 มก. 
ขนาดสูงสุด 20 มก. 
แบ่งให้ 1 – 2 ครั้ง/วัน 
ก่อนอาหาร 

1.เพิ่มการหลั่ง
อินซูลิน 

1.ลดอัตราตายจาก/ 
และ Cardiovascular 
event 
2.ผู้ป่วยสามารถทนได ้
3.ใช้ในผู้ป่วยท่ีระดับ 
Cr>1.5 หรือ eGFR<30 
ได้ แต่ต้องใช้ด้วยความ
ระมัดระวัง 
 

1.น้้าหนักตัวเพิ่มขึ้น 
2.น้้าตาลในเลือดต่้า 
3.blunt MI 
preconditioning 
4.ระวังในผู้แพ้สารซับฟา
อย่างรุนแรง 
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Gliclazide 

 A1C 1-2% 

เริ่มต้น* 80 มก. 
เพิ่มครั้งละ 40-80 
มก. 
ขนาดสูงสุด 320 มก. 
แบ่งให้ 1 – 2 ครั้ง/
วัน 
ก่อนอาหาร 

1.เพ่ิมการ
หลั่ง
อินซูลิน 

1.ลดอัตราตายจาก/ 
และCardiovascular 
event 
2.ผู้ป่วยสามารถทน
ได ้

1.น้้าหนักตัวเพิ่มขึ้น 
2.น้้าตาลในเลือดต่้า 
3.blunt MI 
preconditioning 
4.ระวังในผู้แพส้ารซับฟา
อย่างรุนแรง 
5.ไม่ควรให้ในผู้ป่วย 
Cr>1.5 หรือ eGFR<30 



 
 

Glibenclamide 

 A1C 1-2% 

เริ่มต้น* 5 มก. 
เพิ่มครั้งละ 2.5-5 มก. 
ขนาดสูงสุด 20 มก. 
แบ่งให้ 1 – 2 ครั้ง/
วัน 
ก่อนอาหาร 

1.เพ่ิมการ
หลั่ง
อินซูลิน 

1.ลดอัตราตายจาก/
และCardiovascular 
event 
2.ผู้ป่วยสามารถทน
ได ้

1.น้้าหนักตัวเพิ่มขึ้น 
2.น้้าตาลในเลือดต่้า 
3.blunt MI 
preconditioning 
4.ระวังในผู้แพ้สารซับฟา
อย่างรุนแรง 
5.ไม่ควรให้ในผู้ป่วยสูงอายุ 
หรือการท้างานไตบกพร่อง 
Cr>1.5 หรือ eGFR<30 

*อาจพิจารณาลดขนาดยาเริ่มต้นลงครึ่งหนึ่งในผู้ป่วยสูงอายุ 

Thiazolidinediones     

Pioglitazone 

 A1C 0.5-1.4% 

เริ่มต้น 15-30 มก. 
เพิ่มครั้งละ 15 มก. 
ขนาดสูงสุด 30 มก. 
แบ่งให้ 1 – 2 ครั้ง/
วัน 
หลังอาหาร 
 

1.เพ่ิมการ
ตอบสนอง
ต่ออินซูลิน 

1.ไม่ท้าให้น้้าตาลใน  
เลือดต่้าเมื่อใช้เป็นยา
เดี่ยวหรือร่วมกับ
metformin 
3.เหมาะกับผู้มีภาวะ
ดื้อต่ออินซูลิน เช่น 
อ้วน/อ้วนลงพุง 

1.ตัวบวมน้้า/น้้าหนักตัวเพิ่ม 
2.ห้ามใช้ในผู้ป่วย CHF 
3.เสี่ยงต่อกระดูกหัก/พรุน 
4.อาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง
กระเพาะปัสสาวะ 
4.ราคาแพง 
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Alpha-glucosidase inhibitors 

Acarbose 
Volglibose 
Migitol 

 A1C 0.5-
0.8% 
(ไม่มีใช้ใน รพช.) 

 1.ลดการดูดซึม 
  สารอาหาร  
  คาร์โบไฮเดรตที่ 
  ล้าไส้ 

1.ลดระดับน้้าตาลหลัง 
อาหาร 
2.ไม่เปลี่ยนแปลง
น้้าหนักตัว 

1.GI side effect  
  (ท้องอืด ถ่ายเหลว) 
2.ราคาแพง 



 
 

Glinides     

Repaglinide 
Nateglinide 

 A1C 1 - 
1.5% 
(ไม่มีใช้ใน รพช.) 

 1.เพ่ิมการหลั่ง 
  อินซูลิน 

1.ออกฤทธิ์เร็ว 
2.ควบคุมระดับน้้าตาล
หลังอาหารได้ดี 
3.เหมาะส้าหรับผู้ที่กิน 
  อาหารไม่ตรงเวลา 

1.ราคาแพง 

DPP-4 
inhibitors 

    

Sitagliptin 
Vildagliptin 
Saxagliptin 
Linagliptin 

 A1C 0.8% 
(ไม่มีใช้ใน รพช.) 

 1.เพ่ิมระดับ active 
   GLP-1 
2.เพ่ิมระดับ active 
   GIP 
3.เพ่ิมการหลั่ง 
   อินซูลิน 
4.ลดการหลั่ง 
  กลูคากอน 

1.ไม่ท้าให้น้้าตาลใน
เลือดต่้าเมื่อใช้เป็นยา
เดี่ยวหรือร่วมกับ 
metformin และ 
thiazolidinedione 
2.ไม่มีการเปลี่ยน 
  แปลงของน้้าหนักตัว 

1.ราคาแพง 
2.ห้ามให้ในผู้ป่วยตับอ่อน
อักเสบ 
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แนวทางการส่งผู้ป่วยDMพบแพทย์ 
FBS> 180 แต่ < 250 ให้ซักประวัติว่า diet control +exercise ดีแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ดีให้ Diet control 

ให้ diet ให้ดีก่อน ยังไม่ต้องเพ่ิมยา(เพราะ ถ้าเพ่ิมไปก็ไม่มีประโยชน์) นัด FU 1 เดือนแต่ถ้า  diet control 

+exercise  ดีแล้ว  FBS> 180  2 ครั้งข้ึนไป ให้เพ่ิมยาได้ดังนี้ 

1. MFM (500)   1*1  , 1*2 , 1*3 , 2*2 , 2*3 

2. Gliben (5)   ½ *1, 1*1  , 1 1/2*1 , 1*2 , 1 ½*2 , 2 * 2 

3. Glipizide (5)  เหมือน Gliben (5) 

ส่งพบแพทย์กรณี 



 
 

1.Cr. > 1.5 , eGFR < 60 

2.ปรับ insulin 

3.ลองปรับยาDM แล้ว 2 step นัดมาFUแล้ว ยังคุมFBS ไม่ได้ 

เกณฑ์การส่งผู้ป่วยกลับหน่วยบริการทันที 

1.CBG <70 mg/dl 

2.ผู้ป่วยมีอาการน้้าตาลต่้าในเลือดบ่อย โดยไม่ทราบสาเหตุ 

3.CBG >200 mg/dl ติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้ง 

4.CBG >300 mg/dl 

5.มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก 

6.มีอาการเหนื่อยมากข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุ 

7.มีอาการหน้ามืดเป็นลมโดยไม่ทราบสาเหตุ 
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8.มีชีพจรเต้นเร็ว(ขณะพัก >100/min) และ/หรือ orthostatic hypotension 

9.ปวดน่องเวลาเดิน หรือปวดขาขณะพักร่วมด้วย หรือปวดในเวลากลางคืน 

10.BP ≥180/110 mmHg หรือมีประวัติรับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนและพบว่ามี BP 

>140/80 mmHg ติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน่ 

11.มีแผลเรื้อรังที่ขาหรือเท้า เท้าหรือขาบวม  

12.สายตามัวผิดปกติทันที 

13.ภาวะตั้งครรภ์ 

14.มีอาการบ่งบอกว่าเกิดการติดเชื้อ เช่น มีไข้ และมีอาการของภาวะน้้าตาลสูงหรือต่้าร่วมด้วย 

15.มีอาการบ่งชี้ถึงโรคหลอดเลือดสมองคือ พบอาการต่อไปนี้เฉียบพลัน 



 
 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
* FBS > 130-249 mg/dl 
 *ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
*รักษาด้วยยารับประทาน 
 

 

  FBS < 
80 mg/dl 
 

FBS =  
81-140 
mg/dl 

-ใช้ยาเดิม 
-ปรับพฤติกรรม 

FBS = 
141 -180mg/dl 
 

FBS 181-249mg/dl -
ให้ปรับเพิ่มยา  

   ไม่เคยมี Hx.HT 
BP>140/90mmHg 
    น่ังพัก15นาที 

วัดซ้้าx 2 ครั้ง 
ห่างกัน 2 อาทิตย์ 

ถ้า 

FBS > 250mg/dl 
ครั้งแรก 

ถ้ามี HT ร่วม 
BP 

>130/80 
mmHg 
นั่งพัก 
15นาที 

 ชาหรืออ่อนแรงบริเวณใบหน้า แขนหรือขา โดยเฉพาะข้างใดข้างหนึ่ง 

 การมองเห็นที่ผิดปกติ 

 มีอาการสับสน การพูดผิดปกติ พูดไม่ชัด ไม่เป็นค้า 

 มีความผิดปกติของการทรงตัว การเดิน การเคลื่อนไหวอ่ืนๆ  
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แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวานทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลแม่เมาะ WI-DM-01 
วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมในสถานบริการ 

วันที่ประกาศใช้ : 05/01/61                                                         หน้า19/50 
วันที่ทบทวน:       -                   ครั้งที่      0                                                      ผู้ทบทวน:ประธานคณะกรรมการศูนย์เอกสารคุณภาพ 
ผู้จัดท า: คณะกรรมการศูนย์เอกสารคุณภาพ ผู้อนุมัติใช้: ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  -    ส่งกลับจากรพ.สต.มารพ.แม่เมาะ  ทุก 1 ปี 
- ในการส่งกลับมาปรับยาโดยแพทย์ที่รพ.แม่เมาะ จะต้องรอให้ FBS < 140 mg/dl ติดต่อกันอย่าง

น้อย 2คร้ังก่อน จึงจะส่งกลบัไปดุแลต่อรพ.สต. 

@ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

1.ส่งตรวจตาโดยใช้ Fundus camera ที่รพ.แม่เมาะก่อน เมื่อพบผิดปกตสิ่งต่อร.พศ.ล้าปางทุก1ปี     

 2. ตรวจ Lipid Profile ทุก1ปี   

3.ตรวจ BUN / Cr (เจาะ Electrolyte เพื่อดู Hypo k เฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยา enalapril ,HCTZ)  ทุก1 ปี    

4. ตรวจ Urine albumin ตามแนวทางการส่งตรวจ Urine albumin  

5. ตรวจ Complete foot exam ทุก 1 ปี    

6. ตรวจ 2-hour postprandial และ HbA1C ตามแนวทางการส่งตรวจ HbA1C 

7.ตรวจ EKG ในราย ที่มี Chest pain 
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แนวการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้้าตาลในเลือดต่้าผิดปกติ(รพสต.) 
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การเจาะระดับน้้าตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหารมา (ไม่ได้ NPO  DTX) 
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แนวการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้้าตาลในเลือดต่้าผิดปกติ(รพช.) 

การเจาะระดับน้้าตาลในเลือดหลังจากงดอาหารและน้้ามา (NPO มาแล้ว FBS) หรือ 
การเจาะระดับน้้าตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหารมา (ไม่ได้ NPO DTX) 
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แนวการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้้าตาลในเลือดสูงผิดปกติ 

การเจาะระดับน้้าตาลในเลือดหลังจากงดอาหารและน้้ามา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FBS, DTX >350mg% 
 

LAB 
 รายงานพยาบาล 
NCD/OPD ทันที 

หอบเหนื่อย, หายใจเร็วและตื้น ,ระดับความรู้สึกตัวลดลง,ซึม 
RR > 28/min ,BP < 90/60, HR > 120/min 

ส่ง ER 
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ใช่ ไม่ใช่ 

-รายงานแพทย์ ER ทันที 
-0.9% NSS 1000ml/hr load 500 ml in ½ hr. 
then 100ml/hr 
(หากไม่มีข้อห้าม เช่น CHF,CKD ) 
-ให้RI  ตามดุลยพินิจของแพทย์ 
-ประเมิน ภาวะ DKA/HHS 
ส่ง CBC,BUN,Creatinine,electrolyte, 
urine analysis,urine ketone,blood glucose 
-DTX next 15 min และรายงานแพทย์ 

-NPO, ยกเว้นน้้าดื่ม 
-ให้RI  ตามดุลยพินิจของแพทย์ 
-DTXซ้้า อีก 15-30นาที 
-DTX<250 mg% ส่งปรึกษาแพทย์DM clinic 
Work up หากมีสาเหตุของน้้าตาลสูง 
-พิจารณาปรับยา  
-DTX>250 mg% clinical not improve 
รายงานแพทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะDKA/HHNK 

ผู้ป่วยมาด้วยอาการ หายใจหอบลึก  ซึม ชัก หมดสติ 
 

เจาะน้้าตาลในเลือด > 250 มก.ดล พบร่วมกับอาการอ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อย 
กระหายน้้า มีภาวะขาดน้้า ความตึงตัวของผิวหนังลดลง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง 
หายใจหอบลึก  มีกลิ่นคล้ายผลไม้สุก  หรืออะซีโตน 
 

-ให้0.9% NSS load 100 cc ใน1/2-1 hour 
-RI 10 unit    vein stat  
 

รายงานแพทย์  
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แนวทางการส่งตรวจ HbA1C 
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FPG = 80-130mg/dl  2 Visit  

2-hour postprandial(บางหน่วยบริการ) 

BS180mg/dl 

ส่ง DM Clinic   

- ให้H.Ed ใหม ่

- อาหารแลกเปลี่ยน 

- แนะน้า SMBG ใน
กรณีท่ีมีศักยภาพ 

BS < 180mg/dl 

ส่งตรวจ HbA1C 

  7 % 
 

< 7% 

ส่งพบแพทย์ 
ส่งกลับ รพสต. 
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เป้าหมายของการควบคุมโรค 

 
เป้าหมายของการควบคุม ค่าท่ีต้องการ 

HbA1c ผู้ที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคร่วม      < 7.0 % 3 
ผู้ที่มีโรคร่วม ช่วยเหลือตัวเองได้ 7.0-7.5% 
ผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ   ไม่เกิน 8.5% 

ระดับน้้าตาลในเลือดก่อนอาหาร 
(Prepradial plasma glucose) 

                          80 -130 mg/dL3 
 

ระดับน้้าตาลในเลือด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
(Postpradial plasma glucose) 

< 180 mg/dL3 

                     Systolic blood pressure  
                     Diastolic blood pressure 

< 140 mmHg3 
< 80 mmHg 

LDL Cholesterol   
 

  < 100     เมื่อไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด 
        <70    เมื่อมีโรคหัวใจและหลอดเลือด4 

Triglyceride  < 150 mg/dL3 
HDL Cholesterol 

 
ในผู้ชาย ≥ 40 mg/dL 4 
ในผู้หญิง ≥ 50 mg/dL 

Cholesterol < 200 mg/dL 
เส้นรอบเอว ชาย < 90 เซนติเมตร 

หญิง < 80 เซนติเมตร 
BMI 18.5-22.9 kg/m2 
การสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่ 
การออกก้าลังกาย สม่้าเสมอ ตามค้าแนะน้า 
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แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยอินซูลิน 5 
เบาหวานชนิดที่  2  ที่ใช้ยาเม็ดไมไ่ด้ผล* 

 
 
         FBS 131 – 250 mg %  250 – 350 mg %    > 350 mg % 
 
Oral  agent (s) และ NPH insulin     oral agent (s)               insulin  bid  อย่าง
เดียวก่อนนอน (หรือ Mixed  insulin             + 
ก่อนอาหารเย็น) ขนาด 5-15 ยูนิต     insulin  bid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่ได้ผล**   ไม่ได้ผล**             ไม่ได้ผล** 
 
Combined  oral agents+insulin bid         Combined  oral agents+insulin bid 
          หรืออินซูลินอย่างเดียว 
 
            ไม่ได้ผล*                            ไม่ได้ผล*** 
 

     Multiple  insulin  in**** 
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ปรับขนาดอินซูลนิให้ FBS 
< 130 มก./ดล. 

Split-mixed insulin regimen 
เช่น insulin 70/30 เช้า-เย็น ขนาด 
0.6 ยูนิต/กก./วัน ในคนอ้วน หรือ 
0.3 ยูนิต/กก./วัน ในคนผอม คน
สูงอายุ     โรคตับ หรือโรคไตวาย 
โดยแบ่งขนาดอินซลูินเปน็ 2/3 ของ
ขนาดต่อวัน ให้ก่อนอาหารเช้า 1/3 
ของขนาดต่อวัน ให้ก่อนอาหารเย็น 
แล้วปรับขนาดอินซูลนิตามความ
เหมาะสม 

Split-mixed insulin ขนาด 
0.3 ยูนิต/กก./วัน  ร่วมกับยา
เม็ดเบาหวานเดิม     1-2 ชนิด    
ปรับขนาดอินซูลนิตามความ
เหมาสะสม 



 
 

 
 
หมายเหตุ 
 
 * หลังจากควบคุมด้วยยากินทั้ง 2 ชนิดร่วมกันแล้ว (combinations  of  oral  hypoglycemic  
drugs) เป็นเวลา 1-2 เดือน ยังไม่ได้ผลตามเกณฑ์** 
 ** FPG > 130 มก./ดล. , HbAlc  > 7 % , post  prandial  plasma  glucose > 180 มก./
ดล. ภายในระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ 
 *** ใช้อินซูลินขนาดสูง , HbAlc > 7 % 
 **** Regular หรือ rapid  acting  insulin ก่อนมื้ออาหาร 3 มื้อ และ intermediate หรือ  
long  acting  insulin ก่อนนอน  เริ่มขนาด  0.6 ยูนิต/กก./วัน  ในคนอ้วน หรือ 0.3 ยูนิต/กก./วัน ในคน
ผอม , สูงอายุหรือ ไตวาย  แบ่งขนาดเริ่มต้นให้เท่ากันเป็น 4 เวลา (ก่อนอาหาร และก่อนนอน) แล้วปรับ
ขนาดอินซูลินตามความเหมาะสม   
(ผู้ป่วยเบาหวานที่อยู่ในระยะนี้ควรส่งต่ออายุรแพทย์) 
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แนวทางการใช้ยาต้านเกร็ดเลือดแข็งตัว (แอสไพริน) 
วิธีการ 



 
 

 1.  อาจให้ยาแอสไพรินแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ชายที่อายุ>50ปี หรือ หญิงท่ีอาย>ุ60 ปี ท่ีมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ
และหลอดเลือดร่วมด้วยอย่างน้อย 1 อย่าง (การป้องกันปฐมภูม)ิ ได้แก ่

 ก.  มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ข.  ความดันโลหิตสูง 
ค.  สูบบุหรี ่
ง.  ระดับไขมันในเลือดผิดปกต ิ
จ.  มีโปรตีนออกมาในปัสสาวะ  

 
2.  ให้ยาแอสไพริน แก่ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนท่ีมีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเกิดขึ้นแล้ว 

(การป้องกันทุติยภมูิ)  ได้แก ่
 ก.  โรคหัวใจขาดเลือด 

ข.  โรคหลอดเลือดสมอง 
ต.  โรคหลอดเลือดส่วนปลายอดุตนั 

 
3.  ขนาดของยาแอสไพรินท่ีแนะน้า  คือ 75-162 mg/day     หรือ 

  ASA.gr.I ขนาด 1 TAB OD.  หรือ 
  ASA.gr.V ขนาด 1/2 TAB OD. 
 

4.  ข้อห้ามใช้ 
  ก.  ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะหรือเคยมีประวัติเลือดออกในกระเพาะอาหาร 
  ข.  ผู้ป่วยที่มีประวตัิแพ้ยานี ้
  ค.  ผู้ป่วยท่ีเป็นโรค G6PD  หรือภาวะเลือดออกง่าย 

ง.  หญิงตั้งครรภ์ในช่วง 1 – 2 สัปดาห์ก่อนคลอด  อาจท้าให้คลอดยาก  ตกเลือดง่ายขึ้น  และทารกมี
ภาวะเลือดออกง่าย 
จ.  ผู้ที่อายุต่้ากว่า  18  ปี  ที่เป็นไข้หวัดใหญ่  หรืออีสุกอีใส  อาจท้าให้เป็น โรค Reye’s  syndrome  
ซึ่งจะมีอาการของสมองอักเสบ  รว่มกับตับอักเสบ  เป็นภาวะที่อันตรายร้ายแรงถึงชีวิต 

 5. หากไม่สามารถทนแอสไพรินได ้พิจารณา antiplatelet ตัวอื่น เช่น clopidogrel 
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การควบคุมความดันโลหิต4 
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การควบคุมระดับไขมันในเลือด 
วิธีการ 

ระดับความดันโลหิต (mmHg) แนวทางการรักษา 
Systolic  130-139  หรือ 

Diastolic   80-89 
แนะน้าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว 

ภายในระยะเวลา 3 เดือน หากไม่สามารถ
ควบคุมความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย ให้เริ่มใช้

ยาควบคุมความดันโลหิต 
Systolic   ≥  140 หรือ 

Diastolic  ≥ 90 
 

ยาควบคุมความดันโลหิตร่วมกับ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

หมายเหตุ 

 โดยทั่วไปควบคุมให้ BP < 140/90 mmHg ในผู้ป่วยความเสี่ยงสูงการคุมเข้มงวด 
SBP<120mmHg มีผลต่ออัตราการตายไม่แตกต่างกันและอาจมีผลแทรกซ้อนต่อการรักษา
มากกว่า 

 ยาที่เริ่มใช้รักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวาน ควรเลือกใช้ยาที่มีหลักฐานทางวิชาการ
สนับสนุนว่าช่วยลด CVD event ได้แก่  ACE inhibitors, ARBs, B-blockers, diuretics 
low dose: HCTZ 12.5-25mg/d  และ calcium channel blockers. 

 



 
 

 ให้เจาะเลือดเพ่ือวัดระดับไขมันในเลือด หลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง 
 
แนวทางการรักษา4 

 
ประเภทของผู้ป่วย

เบาหวาน 
Lifestyle 

modification 
Pharmacotherapy หมายเหตุ 

 ไม่มีโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด 
  

LDL-C 100-129 mg% 
  ติดตามระดับไขมัน           
เลือดทุก 3-6 เดือน 

ให้ยากลุ่ม Statin 
เมื่อ  LDL-C > 130 

กรณี TG-C > 150 
และ/หรือ 

          HDL-C  < 40 
ให้ Lifestyle 
modification 

ถ้าไม่สามารถคุมระดับ
ไขมันในเลือดได้ภายใน
เวลา 3 เดือน ให้ใช้ยา
กลุ่ม Fibrate 
 

 มีโรคหัวใจ 
และหลอดเลือด  

 

LDL-C < 100 ให้ยากลุ่ม Statin 
เมื่อ  LDL-C > 100 

 

ให้ใช้ยากลุ่ม Fibrate 
เมื่อ  TG-C > 150 

และ/หรือ 
          HDL-C  < 40 
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แนวทางในการรักษาโรคเบาหวานทีม่ภีาวะ Dyslipidemia 
 
 ประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด 
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การตรวจตา 

แนวทางในการตรวจตา 

 

 ไม่มีโรคหวัใจและหลอดเลือด 
 

LDL<130 mg/dl LDL>130 mg/dl 

ใหย้ากลุ่ม Statin 
 
 F/Uซ ้ า 1 ปี 

 F/U 6 เดือน 

 มีโรคหวัใจและหลอดเลือด  
 

LDL<100 mg/dl 

F/U LDL ทุก 3เดือน 

F/U Lipid  ทุก 1 ปี 
 

LDL>100 mg/dl 
 

F/U LDL ทุก3 เดือน 

ควบคุมอาหารและ
ออกก าลงักาย 

ใหย้ากลุ่ม Statin 
ควบคุมอาหารและออกก าลงักาย 
 

LDL >100 
mg/dl 

พบแพทย ์



 
 

อายุที่เริ่มเป็นเบาหวาน เริ่มตรวจครั้งแรกเมื่อ ความถี่ในการตรวจ 

0-30 ปี ภายใน 5 ปีหลังวินิจฉัย ปีละครั้ง 

> 30 ปี เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน ปีละครั้ง 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์ ภายใน 3 เดือนแรก ดุลยพินิจของจักษุแพทย์ 

 

แนวทางในการป้องกันและดูแลรักษาภาวะ Diabetic retinopathy 

ควรควบคุมระดับน้้าตาลในเลือด รวมถึง ระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจาก

สามารถลดความรุนแรงในการด้าเนินโรคของ Diabetic retinopathy ได ้
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แนวทางการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานทีต่า 

 
ผู้ป่วยเบาหวาน 

 
 
 



 
 

DM type I                                                                                                         DM type II 
 

 
 

ตรวจตาหลงัเป็นเบาหวาน5 ปีและเม่ืออาย ุ12 ปี                                                   ตรวจตาทนัทีหลงัวนิิจฉยั 
 

 
  
 

ผลการตรวจตา 
 
 
 

No DR                          mild NPDR                    Moderatae NPDR              severe NPDR                           PDR 
  
 

 
   นัด 1 ปี                   นัด 6 เดือน                          นัด 3 เดือน                                         ส่งจักษุแพทย์ 
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การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางไต 

วิธีการ 
 ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายควรได้รับการตรวจหา Proteinuria ตั้งแต่แรกที่วินิจฉัย 
 ตรวจหา Proteinuria สามารถท าได้โดยใช้ แถบตรวจปัสสาวะ (Dipstick urinalysis) 

เพ่ือหาโปรตีนในปัสสาวะ 
 ส าหรับการตรวจหา Microalbuminuria ท าโดยการเก็บปัสสาวะส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เพ่ือน ามาค านวณหาค่า albumin-creatinine ratio  
 ตรวจการท างานของไต โดยการเจาะเลือด เพ่ือดูระดับ Cr 

ความถี่ 



 
 

 
ชนิดของการตรวจ ความถี่8 

แถบตรวจโปรตีนในปัสสาวะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
แปลผล : ตั้งแต่ trace ขึ้นไป 2 ใน 3 ครั้ง ภายใน 6 
เดือน  ถือว่า Proteinuria/ overt nephropathy 
 

ระดับ Cr ในเลือด 
(ค่าปกติ ผู้ชาย 1.3 ผู้หญิง 1.2) 

ผลปกติ : เจาะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ผลผิดปกติ : เจาะมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ( เช่น ทุก 3 
เดือน หรือ ทุก 6 เดือน ) 
 

ค านวณหา Creatinine clearance  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
แปลผล :  
 Chronic kidney diease เมื่อ Creatinine  

clearance < 60 ml/min  ติดต่อกันเกิน 3 เดือน 
 End-stage kidney disease เมื่อ  

Creatinine clearance < 15 ml/min  ติดต่อกันเกิน 
3 เดือน 
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    การตรวจเท้า 
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แนวทางการวนิิจฉัยโรคไตจากเบาหวาน 

การตรวจคดักรองแผลท่ีเทา้ 
 
  แผลท่ีเทา้ ไม่มี                   มีปรึกษาแพทย์ 
 
ประวติัเคยมีแผลท่ีเทา้ ถูกตดัเทา้                   มี              ความเส่ียงระดบั  3              ตรวจทุก 1-3เดอืน 
 
ทดสอบดว้ย 10g Filament                   ปกติ                  ความเส่ียงระดบั   0             ตรวจทุก 1 ปี 
  
         ผิดปกติ  ความเส่ียงระดบั 1-2 ตรวจทุก 6เดือน 
 
ตรวจคล าชีพจรท่ีเทา้                          คล าไม่ได ้  ปรึกษาแพทยเ์พ่ือส่งต่อ 
   

คล าไดช้ดัเจน                               ตรวจทุก 1 ปี      
 
 
ตรวจดูลกัษณะเทา้                                  ผิดปกติ                      ความเส่ียงระดบั  2           ตรวจทุก 1-3เดอืน 
        

    มี focal callus, deformity 
            ปกติ                       ความเส่ียงระดบั    1         ตรวจทุก 3-6เดอืน 
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แนวทางการให้ค้าแนะน้าโภชนาบ้าบัดในผู้ป่วยเบาหวาน 

1. ประเมินพฤติกรรม อุปนิสัยการบรโิภคอาหาร(Food habit) ของผู้ป่วยโดยใช้ Food pattern 
2. ประเมินความต้องการใช้พลังงานของผู้ป่วยในแต่วันจากน้้าหนักจรงิและระดับกิจกรรม6 



 
 

 
 
 
 
 
 

 กรณีที่ต้องการเพิ่มน้้าหนัก ให้บวกพลังงาน เพิ่มประมาณ 500 แคลอรีต่อวัน 

 กรณีที่ต้องการลดน้้าหนัก ให้ลบพลังงานลง 500-1,000 แคลอรตี่อวัน 
3. พิจารณาสัดส่วนของพลังงานท่ีไดจ้ากอาหาร แตล่ะประเภท 
คาร์โบไฮเดรต    50-55 %  ของพลังงานท้ังหมด 
โปรตีน               15-20 % ของพลังงานท้ังหมด 
ไขมัน           ไม่เกิน 30 % ของพลังงานท้ังหมด (เป็นไขมันอ่ิมตัวไม่เกินร้อยละ 10 ยกเว้น ในผู้ที่มี
ระดับ LDL-C สูง ให้จ้ากัดไม่เกินรอ้ยละ 7)   
4.   ก้าหนดสดัส่วนของอาหาร ปริมาณหรือจ้านวนของสารอาหารแต่ละชนิดทีผู่้ป่วยควรไดร้ับต่อวันและต่อมื้อ โดย
ค้านวณจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน (ภาคผนวก)   
 

ตัวอย่างสัดส่วนอาหาร(ทั้งวัน)ที่ให้พลังงานในระดับต่างๆ : กรณีงดด่ืมนม 
มีโปรตีน 15% ไขมัน 30%  คาร์โบไฮเดรต 55% 

หมวดอาหาร 1200 1500 1800 2000 
ข้าวหรือแป้ง 6 7 9 10 
เนื้อสัตว ์ 3 4 5.5 7 
ไขมัน 5 6 7 8 
ผัก 3 3 3 3 
ผลไม ้ 4 5 7 8 
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ตัวอย่างสัดส่วนอาหาร(ทั้งวัน)ที่ให้พลังงานในระดับต่างๆ : กรณีดื่มนม 
 

หมวดอาหาร 1200 1500 1800 2000 

 ความต้องการพลังงาน(แคลอรี่) 

อ้วนหรือกิจกรรมการใช้พลังงานต่า้มากหรือลดน้้าหนัก 
หญิงอาย>ุ55 ปี ท่ีactive หรือชายที่ใช้พลังงานต่้า 

ชายที่ active หรือหญิงที่ active มาก 
ผอมหรือชายที่ active มาก 

             น้้าหนัก(Kg) x 20 
น้้าหนัก(Kg) x 25 
น้้าหนัก(Kg) x 30 
น้้าหนัก(Kg) x 40 



 
 

ข้าวหรือแป้ง 6 7 8.5 10 
เนื้อสัตว์ 3 3 4 4.5 
ไขมัน 5 6 7 8 
ผัก 3 3 3 3 
ผลไม ้ 4 5 6 7 
นมพร่องมันเนย 0.5 1 1 1 
 
5.    เน้นอาหารที่มีดัชนีน้้าตาลต่้า (Glycemic index: GI) (ภาคผนวก) และมีกากใยสูง 
ควรรับประทานอาหารที่มีกากใย 20-35 กรัม/วัน (ผักและผลไม้ 5 ส่วนต่อวัน+ธัญพืช 2-3 ส่วน/วัน) 
6.    ลดปริมาณโซเดียมในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โดยให้เกลือแกงไม่เกิน 1 ช้อนชา/วัน (เท่ากับปริมาณ
โซเดียม 2.4 กรัมหรือ 6 กรัมของโซเดียมคลอไรด์) 
7. แนะน้าอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ อาหารที่มีไขมันประเภท Trans fatty acid พบมากใน คุกก้ี 

แครกเกอร์ มาการีนชนิดแข็ง โดนัท มันฝรั่งทอด เป็นต้น 
8.    แนะน้าหลักในการเตรียมอาหาร การดัดแปลงอาหาร 
9.    แนะน้าการเลือกอาหารเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน 
10.  แนะน้าการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือปริมาณท่ีดื่มได้ 
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การส่งต่อผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทาง 

 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ตามเกณฑ์ โดยใช้ทั้งยากินและยาฉีด 

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ได้แก่ 

  Hypersomolar nonketotic coma 



 
 

  Diabetic ketoacidosis 

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ 

 Nephropathy มีค่า Cr >  2 พิจารณาปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 

 Cardiovascular complication 

 Retinopathy ปรึกษาจักษุแพทย์ 

 Diabetic foot ปรึกษาศัลยแพทย์ 
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การดูแลผู้ป่วยขณะนอนโรงพยาบาล (Care Map for DM patient c hypoglycemia) 
 Admission date Day 2 Day 3 D/C date 

Assessment - ประเมินDTX ทุก 2 – 6 ชม. 
- ประเมินระดับความรูส้ึกตัว
และประเมินปญัหาและความ
ต้องการการดูแลด้านร่างกาย 

-ประเมินปญัหาและความต้องการ
การดูแลด้านรา่งกาย 
- ซักประวัติเกี่ยวกับปจัจัยที่เป็น
สาเหตุของความเจ็บป่วยครั้งนี้เช่น 
การควบคุมเบาหวาน ,
ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังและ
พฤติกรรมของผู้ป่วย 

-ประเมินปญัหาและความ
ต้องการการดูแลด้าน
ร่างกาย 
 

-สรุปสภาพผู้ป่วยและการ
ดูแลรักษาก่อนจ้าหน่าย 

Treatment & - 50%glucose 50 cc IV และ - IV fluid ด้วย5%หรือ10% - IV fluid ด้วย5%หรือ - ตรวจสอบHome 



 
 

medication 5%หรือ10% dextrose  
- หาสาเหตุของภาวะ
hypoglycemia 

dextrose จนกว่าผู้ป่วยรู้สึกตัว
และรับประทานได ้
- แก้ไขสาเหตุของภาวะ
hypoglycemia 

10% dextrose จนกว่า
ผู้ป่วยรูส้ึกตัวและทานได ้
- แก้ไขสาเหตุของภาวะ
hypoglycemia 

medication ให้ถูกต้องตาม
แผนการรักษาและเหมาะสม
กับความสามารถในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย 

M0nitor - DTX ทุก 2 – 6 ชม. 
- vital sign ทุก 2 – 4 ชม. 

- DTX premeal c hs - DTX premeal c hs  

Nutrition -ประเมินภาวะโภชนาการและ
ดูแลให้ได้รับอาหารเบาหวาน
ตามสดัส่วนของผู้ป่วยแต่ละราย 

- ดูแลใหไ้ด้รบัอาหารเบาหวาน
ตามเวลาและเฝ้าระวังอาการ
Hypoglycemia 
 

- ดูแลใหไ้ด้รบัอาหาร
เบาหวานตามเวลาและเฝ้า
ระวังอาการ
Hypoglycemia 

- ทบทวนปริมาณและชนิด
ของอาหารที่ควรไดร้ับ
เหมาะสมกับสภาพเป็นอยู่
ของผู้ป่วย 

Education -สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งนี้
และแผนการรักษาโดยสังเขป 

- การฉีดอินสุลิน 
-การสังเกตอาการhypoglycemia
และการบ้าบัดอาการและการ
ป้องกัน 

- การเลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมกับ
ตนเองและการออกก้าลัง
กาย 

- การตรวจภาวะแทรกซ้อน
เรื้อรังจากเบาหวาน 
- อาการที่ต้องมาพบแพทย์
ก่อนนัด 

ฟ้าใส
(สขุภาพจิต) 

- ประเมินปญัหาด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและจิตวญิญาณ 

- ประเมินปัจจัยด้านจติสังคมที่มี
ผลต่อการดูแลตนเอง 

- Empowermentผู้ป่วย
และญาติในการควบคมุ
เบาหวาน 

- Empowermentผู้ป่วยและ
ญาติในการดูแลตนเองที่บ้าน 

D/C plan - ประเมินความเสีย่งต่อการเกดิ
ปัญหาน้้าตาลในเลือดสูงหลัง
จ้าหน่าย 

- ประเมินความจ้าเป็นในการ
ติดตามดูแลที่บ้านหลังจ้าหนา่ย 

- นัดมาตรวจซ้้าในคลินิก
เบาหวานหลังD/C 2 Wks 

- ทบทวนhealth 
educationก่อนกลับบ้าน 
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Care Map for DM patient c hyperglycemia 
 Admission date Day 2 Day 3 D/C date 

Assessment - ประเมินDTX ทุก 2 – 6 ชม. 
- ประเมินระดับความรูส้ึกตัว
และประเมินปญัหาและความ
ต้องการการดูแลด้านร่างกาย 
- electrolyte 

- F/U electrolyte ถ้าผิดปกต ิ
- ประเมินปญัหาและความ
ต้องการการดูแลด้านร่างกาย 
- ซักประวัติเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของความเจ็บป่วยครั้งนี้
เช่น การควบคุมเบาหวาน ,
ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังและ
พฤติกรรมของผู้ป่วย 

- F/U electrolyte ถ้า
ผิดปกต ิ
-ประเมินปญัหาและความ
ต้องการการดูแลด้านร่างกาย 
- Insulin scale 
 

-สรุปสภาพผู้ป่วยและการ
ดูแลรักษาก่อนจ้าหน่าย 

Treatment & - 0.9% NSS 1000 cc ชม. - 0.9% NSS 1000 cc ชม. แรก  - - 0.9% NSS 1000 cc ชม. - ตรวจสอบHome 



 
 

medication แรก  
- Insulin   
- แก้ไขภาวะ electrolyte 
imbalance 

- Insulin   แรก  
- Insulin   

medication ให้ถูกต้องตาม
แผนการรักษาและเหมาะสม
กับความสามารถในการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย 

M0nitor - DTX ทุก 2 – 6 ชม. 
- electrolyte 

- DTX premeal c hs 
- F/U electrolyte ถ้าผิดปกต ิ

- DTX premeal c hs  

Nutrition -ประเมินภาวะโภชนาการและ
ดูแลให้ได้รับอาหารเบาหวาน
ตามสดัส่วนของผู้ป่วยแต่ละ
ราย 

- ดูแลใหไ้ด้รบัอาหารเบาหวาน
ตามเวลาและเฝ้าระวังอาการ
Hypoglycemia 
 

- ดูแลใหไ้ด้รบัอาหาร
เบาหวานตามเวลาและเฝ้า
ระวังอาการHypoglycemia 
 

- ทบทวนปริมาณและชนิด
ของอาหารที่ควรไดร้ับ
เหมาะสมกับสภาพเป็นอยู่
ของผู้ป่วย 

Education -สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งนี้
และแผนการรักษาโดยสังเขป 

- การฉีดอินสุลิน 
- การประเมินระดับน้้าตาล 
-การดูแลตนเองขณะเจ็บป่วย 

- การเลือกรับประทาน
อาหารที่เหมาะสมกับตนเอง
และการออกก้าลังกาย 

- การตรวจภาวะแทรกซ้อน
เรื้อรังจากเบาหวาน 
- อาการที่ต้องมาพบแพทย์
ก่อนนัด 

ฟ้าใส
(สขุภาพจิต) 

- ประเมินปญัหาด้านจิตใจ 
อารมณ์ สังคมและจิตวญิญาณ 

- ประเมินปัจจัยด้านจติสังคมที่มี
ผลต่อการดูแลตนเอง 

- Empowermentผู้ป่วยและ
ญาติในการควบคุมเบาหวาน 

- Empowermentผู้ป่วยและ
ญาติในการดูแลตนเองที่บ้าน 

D/C plan - ประเมินความเสีย่งต่อการ
เกิดปัญหาน้า้ตาลในเลือดสูง
หลังจ้าหน่าย 

- ประเมินความจ้าเป็นในการ
ติดตามดูแลที่บ้านหลังจ้าหนา่ย 

- นัดมาตรวจซ้้าในคลินิก
เบาหวานหลังD/C 2 Wks 

- ทบทวนhealth 
educationก่อนกลับบ้าน 
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แนวทางการเยี่ยมผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน 
1.  ประเมินสภาพผู้ป่วยทั่วไป การปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน 
2.  ประเมินความรู้เรื่องโรคท่ีเป็นอยู่และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล 

-  การควบคุมอาหาร 
-  การออกก้าลังกายและการบริหารเท้า 
-  การผ่อนคลายความเครียด 
- การตรวจเท้าด้วยตัวเอง 

 -  การมาพบแพทย์ตามนัด  การสังเกตอาการผิดปกติเช่น ใจสั่น ตามัว อาการผิดปกติหลังรับประทาน
ยา ให้มาพบแพทย์ก่อนก้าหนดนัด 

3.  ประเมินการใช้ยาให้ถูกต้องตามแผนการรักษา สังเกตฤทธิ์ข้างเคียงของยา 



 
 

4.  ประเมินครอบครัว  
 : ความสัมพันธ์ครอบครัว  ให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแล โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุที่หูตึง มีปัญหาการสูญเสีย
ความทรงจ้า ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย  ญาติเข้าใจและสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเมื่อมี  อาการ
hypoglycemia hyperglycemia 
5.  ประเมินความเครียด ให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึก ให้ก้าลังใจ ในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง 

แบบประเมินการดูแลตนเองของผู้ป่วย DMและครอบครัวที่บ้าน 
ล้าดับ กิจกรรม การประเมินปญัหา

ที่บ้าน 
การให้ค้าแนะน้า แผนการเยี่ยมติดตาม

ครั้งต่อไป 
1 ประเมินสภาพผู้ป่วยทั่วไป และการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ้าวัน 
   

2 การใช้ยา และการเก็บรักษาถูกต้อง  
เหมาะสม 

   

3 การควบคุมอาหาร    
4 การตรวจเท้าด้วยตัวเอง    
5 การออกก้าลังกาย และการบริหารเท้า    
10 การดูแลสภาพจิตใจ / ครอบครัว / สังคม    
11 การมาพบแพทย์ตามนัด    
12 อื่นๆ    

 
โรงพยาบาลแม่เมาะ WI-DM-01 
วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมในสถานบริการ 

วันที่ประกาศใช้ : 05/01/61                                                         หน้า43/50 
วันที่ทบทวน:       -                   ครั้งที่      0                                                      ผู้ทบทวน:ประธานคณะกรรมการศูนย์เอกสารคุณภาพ 
ผู้จัดท า: คณะกรรมการศูนย์เอกสารคุณภาพ ผู้อนุมัติใช้: ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลนิิกเบาหวาน (รายเก่า ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPD, คัดกรองในชุมชน 

วนิิจฉัยและรักษาโดยแพทย์ที ่OPD  

ข้ึนทะเบียนผูป่้วยรายใหม่ ( คลินิกเบาหวาน) นดัเขา้คลินิกทุกวนัองัคาร พธุ   เวลา 08.00-12.00 น. 

*ชัง่น ้ าหนกั  วดัส่วนสูง   ประเมิน  BMI เสน้รอบเอว 
 *ซกัประวติั  ปัจจยัเส่ียง  โรคร่วมหรือภาวะแทรกซอ้น 
*บนัทึกตามแบบฟอร์มข้ึนทะเบียนผูป่้วยใหม่ 

ให้ความรู้และให้ค าปรึกษา 
* เร่ืองโรคเบาหวาน          * แจกแผน่พบัใหค้วามรู้ 
*อาหารเบาหวาน              * ใหส้มุดคู่มือผูป่้วยเบาหวาน 

คลนิิกฟ้าใส 
- ประเมินภาวะเครียด และภาวะซึมเศร้า 
- ใหค้  าปรึกษา “อยูอ่ยา่งไรใหเ้ป็นสุข กบัเบาหวาน” 
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คลินิกเบาหวานทุกวนัองัคาร พธุ   เวลา 08.00-12.00 น. 

จดัเตรียม OPD  Card  พร้อม แฟ้มครอบครัว/แฟ้มผู้ป่วย ก่อนรับการตรวจ 

ผูป่้วยยืน่บตัรท่ีคลินิกเบาหวาน 

ตรวจ FBS โดยฝ่ายชนัสูตรท่ีคลินิกเบาหวาน 

รวมกลุ่มร่วมรับประทานอาหาร  ประชาสมัพนัธ์ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
 

ท า self help group  

ซกัประวติั ตรวจสญัญาณชีพ  BMI, เสน้รอบเอว,ตรวจเทา้ดว้ย 
Monofilament 

กิจกรรมขยบักาย สบายชีว ี
 

ใหสุ้ขศึกษารายบุคคล 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลแม่เมาะ WI-DM-01 
วิธีปฏิบัติงานเรื่อง : การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวมในสถานบริการ 

วันที่ประกาศใช้ : 05/01/61                                                         หน้า45/50 
วันที่ทบทวน:       -                   ครั้งที่      0                                                      ผู้ทบทวน:ประธานคณะกรรมการศูนย์เอกสารคุณภาพ 
ผู้จัดท า: คณะกรรมการศูนย์เอกสารคุณภาพ ผู้อนุมัติใช้: ผู้จัดการคุณภาพโรงพยาบาลแม่เมาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหสุ้ขศึกษาผูป่้วยเบาหวานในคลินิก 

Empowerment ผูป่้วย
ในการดูแลตนเองโดยใช้
กระบวนการselp help 
group ใชm้odel  ผูป่้วยเบาหวาน เล่าอาการ

ก่อนเป็นเบาหวาน การปฏิบติัตวัเม่ือ
เป็นเบาหวาน โดยเจา้หนา้ท่ีช่วยเพ่ิม
ในรายละเอียดท่ีขาดหายไปจาก 7 

หวัขอ้ดงันี ้
1. เร่ืองโรค สาเหต ุและชนิด

ของโรค   
2. ยาที่ใช้รักษา 
3. การออกก าลงักาย 
4. อาหาร 
5. การป้องกนัและการแก้ไข

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั 
และเรือ้รัง 

6. การดูแลเทา้ 
7. การดุแลตนเองทัว่ไปและ

ในขณะเจบ็ป่วย 
 
 

การใหสุ้ขศึกษารายบุคคลตามปัญหาของผูป่้วย 
 
 
ผูป่้วย 

BMI ≥ 23 
 

คร้ังที1่ * เร่ืองสาระน่ารู้เร่ืองอว้น * ประเมิน  BMI 
* แนวทางการลดน ้ าหนกั( แจกเอกสาร ) 

คร้ังที2่  * ประเมิน BMI ซ ้ า 
BMI ลด ทบทวนใหค้วบคุมน ้ าหนกัต่อ 
BMI เพิม่ หรือเท่าเดิม ทบทวนแนวทางการลดน ้ าหนกัซ ้ า 
อธิบายเร่ืองสดัส่วนอาหาร และการออกก าลงักาย         

FBS ≥130 
mg/dl 
 

คร้ังที1่ * ประเมินเร่ืองอาหาร ใหค้วามรู้ท่ีผูป่้วยขาด 

คร้ังที2่  * ประเมิน ความรู้ และพฤติกรรมตามแบบฟอร์ม
เร่ืองอาหาร 
คร้ังที3่  * เขา้กลุ่มผูป่้วยท่ีมี FBS ≥ 180 mg/dl 
ใหค้วามรู้กลุ่มยอ่ยเร่ืองอาหาร Food Model  การออก
ก าลงักาย การใชย้า คร้ังต่อไปประเมินซ ้ า 
 
 

ปัญหาใน
การใชย้า
ทาน ยาฉีด 

* ประเมินจากการซกัถามเร่ืองการฉีดยา ผูฉี้ด บอก
ต าแหน่ง 
ขนาดยา  การท้ิงเขม็ การเก็บยา 
* ประเมินการกินยาจากการซกัถาม  ขนาดยา  เวลา การ
เก็บยา     
* ถา้พบปัญหาจากการประเมิน ส่งเภสชักร ใหค้  าปรึกษา  
( ประเมินทุกคร้ังท่ีมาตรวจ ) 
* แจกเอกสารประกอบการสอน 

กลุ่มมีโรค
แทรก
ซอ้น 

 สุขภาพจิต 
สูบบุหร่ี            
ด่ืมสุรา 

 
ประเมินผูรั้บบริการพบปัญหาต่อไปน้ี   * สีหนา้เป็นทุกข ์         * โรคเร้ือรังท่ีมีอาการแยล่ง* โรคทางกาย รักษาไม่ทุเลา  

 * ภาวะสูญเสีย    *  ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ  * ติดสารเสพติด 
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แนวทางการตรวจรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ณ คลินิกเบาหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
ยารับประทาน / Diet 

control 
 

*FBS<  
 60mg/dl  
*FBS>  
300mg/dl  
 
 
 
 

FBS = 
80-130mg/dl 

FBS= 
131 -160 
mg/dl    

FBS>180mg/dl 
 2  ครั้ง ติดต่อกัน 

ใช้ยาเดิม 
นัด2เดือน 

รับยา 

ใช้ยาเดิม 
นัด 1 เดือน 
 
 

BP≥ 
130/80 
mmHg 
×2ครั้ง 
ติดต่อ 
กัน 

นั่งพัก 
15นาที 
วัดซ้้า 

ส่งพบแพทย ์
ทีO่PD 

FBS= 
60-79 mg/dl 

 

ส่งห้องฉุกเฉิน 
พบแพทย ์

  บริการตอ่เนื่อง 

FBS= 
161 -180 
mg/dl    

มีภาวะ 
Hypoglycemia 

 

ไม่มีอาการ 
Hypoglycemia 

 

คุมอาหาร
และออก
ก้าลังกาย 

ได้ด ี

ควบคุม
อาหาร 
ได้ไม่ด ี
2 ครั้ง 
โทร

consult 
แพทย์ 
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การตรวจด้วย Monofilament 

1. ควรท้าในสถานที่ที่เงียบและผ่อนคลาย 

2. อธิบายวัตถุประสงค์ในการทดสอบด้วย monofilament และ ให้ผู้ป่วยแตะ 

monofilament บนฝ่ามือหรือท้องแขนผู้ป่วย ในน้้าหนักท่ีท้าให้ monofilament งอตัว   เล็กน้อย 

ประมาณ 1-1.5 วินาทีเพ่ือให้ผู้ป่วยรับทราบและเข้าใจถึงความรู้สึกที่ก้าลังท้าการตรวจ 

3. ให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในท่าท่ีสบายและวางเท้าบนที่วางเท้าที่มั่นคงซึ่งมีแผ่นรองเท้าที่ค่อนข้างนุ่ม ขณะตรวจ

ให้ผู้ป่วยหลับตา 

4. ใช้ Monofilament แตะในแนวตั้งฉากกับผิวหนังในต้าแหน่งที่จะตรวจและค่อยๆกดลงจน Monofilament 

มีการงอตัวเพียงเล็กน้อยและกดค้าไว้นาน1-1.5 วินาทีจึงเอา monofilament ออก จากนั้นให้ผู้ป่วยบอกว่ามี 

monofilament มาแตะหรือไม่ หรือส่งสัญญาณเม่ือมีความรู้สึกในขณะที่ monofilament ถูกกดจนงอตัว

เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ป่วยรู้สึกจริงไม่ใช่แสร้งหรือเดาให้ตรวจแต่ละต้าแหน่ง3ครั้ง โดยตรวจจริง2ครั้งตรวจหลอก(ไม่

กด monofilament) 

1 ครั้ง ซึ่งล้าดับการตรวจจริงและหลอกไม่จ้าเป็นต้องเรียงล้าดับที่เหมือนกันในการตรวจแต่ละต้าแหน่ง ถ้า

ผู้ป่วยสามารถบอกได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง(ซึ่งรวมการตรวจหลอกด้วย)ของการตรวจแต่ละต้าแหน่งแปลว่าผล

การตรวจเท้าของผู้ป่วยยังมี protective sense อยู่ ๔ผู้ป่วยตอบได้ 1 ใน 3 ครั้งหรือตอบไม่ถูกเลยให้ท้าการ

ตรวจซ้้าใหม่ที่ต้าแหน่งเดิม ข้อพึงระวังในผู้ป่วยที่เท้าบวมหรือเท้าเย็นอาจให้ผลตรวจผิดปกติได้ 

5. ถ้าท้าการตรวจซ้้าแล้วผู้ป่วยยังคงตอบการรับความรู้สึกได้ถูกต้องเพียง 1 ครั้ง ใน 3 ครั้งหรือไม่ถูกเลย

เช่นเดิม แสดงว่าเท้าของผู้ป่วยมีการรับความรู้สึกท่ีผิดปกติ 

6. ท้าการตรวจให้ครบทั้ง 4 ต้าแหน่งทั้ง 2 ข้างโดยไม่จ้าเป็นต้องเรียงล้าดับต้าแหน่งที่ตรวจเหมือนกัน 2 ข้าง 

7. การตรวจพบการรับความรู้สึกผิดปกติแม้เพียงต้าแหน่งเดียวแปลผลว่าเท้าของผู้ป่วยสูญเสีย protective 

sense ( insensate foot ) 

หมายเหตุ     
@  FBS 80-130mg/dl*จ้านวน 3 ครั้งติดต่อกันและไม่มีโรคร่วมเช่น CHF , MI ส่งกลับPCU และได้รับการสอนสุข
ศึกษาครบ 7 หัวข้อ 
@  FBS = 80-130mg/dl รักษาท่ีคลินิกเบาหวานครบ 6 เดือน ส่งพบแพทย์ 
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การทดสอบความทนต่อกลูโคส 

( Oral Glucose Tolerance test : OGTT ) 

 

 การทดสอบความทนต่อกลูโคส มีขั้นตอนและวิธีการตามค้าแนะน้าขององค์การอนามัยโลก ดังนี้ 

1. ผู้ถูกทดสอบท้ากิจกรรมประจ้าวันและรับประทานอาหารตามปกติเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ก่อน

การทดสอบ อาหารที่รับประทานต้องมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากกว่าวันละ 150 กรัม การรับประทาน

อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณต่้ากว่านี้ อาจท้าให้ผลการทดสอบผิดปกติได้ 

2. วันทดสอบ ให้ผู้ถูกทดสอบงดอาหารข้ามคืนก่อนวันทดสอบประมาณ 10-12 ชั่วโมง ในระหว่างนี้

สามารถดื่มน้้าเปล่าได้บ้างเล็กน้อย ท้าการทดสอบในช่วงเช้า โดยผู้ถูกทดสอบดื่มกลูโคส 75 กรัม ซ่ึง

ละลายในน้้า 250-300 มล. ให้หมดในเวลา 5 นาที หลังจากดื่มสารละลายกลูโคส 2 ชั่วโมง เจาะเลือดจาก

หลอดเลือดด้า (Venous blood sample) 2-3 มล. เพื่อตรวจวัดระดับพลาสมากลูโคส ระหว่างการ

ทดสอบห้ามสูบบุหรี่ ควรบันทึกโรคที่เป็นอยู่เดิม หรือภาวะที่อาจมีอิทธิพลต่อผลการทดสอบ เช่น ยาที่ใช้ 

ภาวะติดเชื้อ 

3. น้าเลือดที่เจาะได้จากหลอดเลือดด้าใส่ลงในหลอดซึ่งมีโซเดียมฟลูออไรด์เป็นสารกันเลือดแข็ง (ใช้

ประมาณโซเดียมฟลูออไรด์ 1:1 ) ปั่นและแยกพลาสมาเพ่ือน้าไปวัดระดับกลูโคส ในกรณีที่ไม่สามารถวัด

ระดับพลาสมากลูโคสได้ทันที่ให้เก็บพลาสมาแช่แข็งไว้จนกว่าจะน้าไปท้าการตรวจวัด 
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การวัดเส้นรอบเอว (Waist circumference) 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือบอกต้าแหน่งของการสะสมไขมันในร่างกาย เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงโรคเบาหวานประเภท 2 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้ดีกว่า BMI 
วิธีการวัด 
 วิธีวัดเส้นรอบเอวที่ใช้บ่งชี้ไขมันในช่องท้องเกิน ให้วัดในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร โดยผู้ถูก
วัดอยู่ท่ายืนตรง ไม่มีเสื้อผ้าปิดบริเวณท่ีวัด ใช้สายวัดพันรอบตัวผ่านจุดกึ่งกลางระหว่างขอบล่างของชาย
โครงกับขอบบนของกระดูกเชิงกราน วงสายวัดต้องขนานกับพื้นและแนบเนื้อพอดี และวัดในขณะหายใจ
ออก  
 
ภาพแสดง วิธีการวัดเส้นรอบเอวที่บ่งชี้ไขมันในช่องท้องเกิน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
เกณฑ์ชี้วัดดัชนีมวลกายIDF 
 น้้าหนักตัวต่้ากว่าเกณฑ์หรือผอม  <  18.5  กก./ ม2 
 น้้าหนักตัวปกติ    18.5-22.9 กก./ ม2 
 น้้าหนักตัวเกิน    23.0-24.9 กก./ ม2 
 อ้วนระดับ 1     25.0-29.9 กก./ ม2 
 อ้วนระดับ 2     >  30.0  กก./ ม2 

ขอบล่างของชายโครง 

จุดวดั 

ขอบบนเชิงกราน 
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กลุ่มอาการเมตะบอลิกหรือโรคอ้วนลงพุง 

 

กลุ่มอาการเมตะบอลิก (metabloic syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่พบความผิดปกติหลายอย่าง

อยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและเบาหวานสูงขึ้น โดยความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคเบาหวานจะสูงกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจ  

ตามข้อก้าหนดของ International Diabetes Federation (IDF) ความผิดปกติที่บ่งชี้โรคอ้วน 

ลงพุงหรือกลุ่มอาการเมตะบอลิก คือ มีภาวะอ้วนลงพุง โดยผู้ชายไทยมีเส้นรอบเอว 90 ซม.ขึ้นไป และ

ผู้หญิงมีเส้นรอบเอว 80 ซม.ขึ้นไป ร่วมกับมีความผิดปกติอย่างน้อยอีก 2 ข้อ ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. ความดนัโลหิต ≥ 130/85 มม.ปรอท หรือไดรั้บยาลดความดนัโลหิตอยู ่
2. ระดบัไตรกลีเซอไรดใ์นเลือดสูง ≥ 150 มก./ดล. 

3. ระดบั เอช ดี แอล โคเลสเตอรอลต ่า คือ ในผูช้าย < 40 มก./ดล. และผูห้ญิง < 50 มก./ดล. 
4. ระดบัพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร ≥ 100 มก./ดล. 


