
สาํเนาที�   
วธีิปฏิบติังาน 
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สถานะเอกสาร  
 
 
วนัที�บงัคบัใช ้   10  ตุลาคม  2556 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�   -6  ตุลาคม  2556
ตาํแหน่ง   รองประธานคณะกรรมการ  PCT 
อนุมติั………………………………………… วนัที�  10  ตุลาคม  2556 
ตาํแหน่ง   ประธานคณะกรรมการ  PCT 

F-QMR-012 

เรื�อง  แนวทางปฏบัิตโิรคเบาหวาน   (DM) 
 

คําจํากัดความ  :  กลุ่มโรคทางเมตาบอลิซึม  ที�มีนํ&าตาลในเลือดสูงเป็นผลจากความบกพร่องของการหลั�ง  
Insulin  หรือการออกฤทธิ6 

1. Screening 
- ผูป่้วยมีอาการ (Polyuria,  Polydypsia,  Weight Loss,  Infection  บ่อย ๆ) 
- ผูป่้วยอาย ุ > 40 ปี  (ถา้ปกติ  ซํ) าทุก ๆ  3 ปี) 
- ผูป่้วยมีปัจจยัเสี�ยง       อว้น  BMI  > 25 kg/m2 

 Hx Fx (1 degree)  เช่น  พอ่แม่ 

 คลอดลูก  BW > 4 kg,  เคย Diagnosis gestational Diabetes 

 BP > 140/90 mmHg 

 HDL < 35 mg/DL และหรือ TG > 250 mg/DL 

2. การวนิิจฉัยผู้ป่วย เมื�อใด? 

- FBS  126 mg/DL  อยา่งนอ้ย  2  ครั) ง  หรือ 

- Ramdom  plasma  glucose   200 mg/DL + อาการ  หรือ 

- Plasma  glucose  2  ชั�วโมง  หลงั  75  gm OGGT    200  mg/DL  ร่วมกบัมีอาการของ
โรคเบาหวาน   

3. มาตราฐานในการดูแลรักษา   
เพื�อลดอตัราการเสียชีวติ และภาวะแทรกซอ้นจากโรค 

4. การ Screen ผู้ป่วยใหม่ 
Hx              -     ประวติัที�เกี�ยวกบัการวนิิจฉยั 

- อาการเริ�มตน้ 
- ระยะเวลา 
- อายทีุ�เริ�มเป็น 
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- รายละเอียดที�เกี�ยวกบัภาวะแทรกซอ้น 
- นํ)าหนกัสูงสุด-ตํ�าสุด 
- ยาที�ไดรั้บ 
- โรคประจาํตวัต่าง ๆ 
- life  style  
- ประวติัครอบครัว 

ตรวจร่างกาย        -     BW,   HT,  BMI 
- BP,  pulse  (peripheral pulse) 
- ตาและจอตา 
- ระบบประสาท 
- ผวิหนงั-เทา้ 
- ฟัน-เหงือก 
- ตรวจเพื�อคน้หา  microrascular  complication 

หอ้งปฏิบติัการ           -     FBS  or  Postpandial  plasma glucose  2  ชั�วโมง 
1  ครั) ง/ปี - UA  ดู  proteinuria 

 -  Serum  Cr 
2  ครั) ง/ปี -  Lipid  protile  (cholesteral,  TG,  HDL) 

 - EKG,  CXR  เมื�อมีขอ้บ่งชี)  
 

การตรวจห้องปฏิบัติการ หน่วย ดี ปรับปรุง 

FBS 
Postpandial  glucose 
Totel  cholesteral 
HDL 
BMI 
 
BP 

Mg/DL 
Mg/DL 
Mg/DL 
Mg/DL 
Kg/m2 

80-120 
80-120 
< 200 

> 45 Mg% 
ผูช้าย  20-25 
ผูห้ญิง 19-24 

< 130/85 

> 140 
> 180 
> 250 
< 35 
> 27 
> 26 

> 160 
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5. แนวทางการรักษา NIDDM (การปรับระดับการใช้ยา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :       

1. ไม่ไดผ้ลคือ 
FPG > 140 mg/DL 
Hb AIC > 8% 
Postpandial PG > 180 mg/DL 

FPG < 250 mg/DL 
อาการไม่ชดัเจน 

FPG < 250 mg/DL 
อาการชดัเจน 

 

FPG < 250-300 mg/DL 
 

FPG < 250-300 mg/DL 

Diet controll 
  1-2 เดือน 
Exercise 

Metformin 

ไดผ้ล ไม่ไดผ้ล 

ไม่ไดผ้ล 

Combination Oral agent 

ไม่ไดผ้ล 

Sulfonyl urea  

(2 generation 
short actiong) 

- ขอ้หา้มในการ
ใชย้าเมด็ 

- ภาวะแทรกซอ้น
รุนแรง ไข,้ ชา 

- ลกัษณะใชย้าเมด็
ไม่ไดผ้ล 

Sulfonyl urea  

ไม่ไดผ้ล ไดผ้ล 

Insulin 

อยา่งเดียวหรือร่วมกบั  Metformin 
(ช่วยลดยาฉีด, หลีกเลี�ยงการเพิ�มนํ)าหนกั) 
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2. ขอ้หา้ม 

ข้อห้ามในการใช้ยาเม็ด ลักษณะที�ไม่น่าได้ผลจากการใช้ยาเม็ด 

 โรคตบั,  โรคไต  (Cr > 2) 

 เบาหวานชนิดที� 1  เบาหวานจากตบัอ่อนถูก
ทาํลาย  (CA,  Post surgery) 

 Stress,  ขาดนํ)า,  ชกั 

 Surgery 

 ระหวา่งตั)งครรภ ์

 ภาวะฉุกเฉิน  เบาหวาน 

 แพย้าซลัฟา  (หา้ม V  Sulfonyl Urea) 

 Poor tissue perfusion  (เฉพาะ Bigunide) 

 อายตุ ํ�ากวา่  40  ปี 

 ผอม 

 เป็นนานกวา่  5  ปี 

 เคยฉีด  Insulin > 40  U/day 

3. การรักษาผูป่้วยเบาหวานใหคุ้มอาหารและออกกาํลงักายร่วมดว้ยเสมอ 

6.  การติดตามและประเมินผล 

1. ตรวจร่างกายอยา่งละเอียดปีละครั) ง 
2. ตรวจตาปีละครั) ง  (โดยจกัษุแพทย)์ 
3. วดัความดนัเลือดอยา่งนอ้ยปีละ  4  ครั) ง 
4. ตรวจปัสสาวะ  (Proteinuria)  และ  Serum Cr  ปีละครั) ง 
5. Lipid Profile 2 ปี/ครั) ง  (ถา้ครั) งแรกปกติ) 
6. ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมอาหารและการออกกาํลงักาย 
7. เลิกบุหรี�และ  Alcohol   
8. ประเมินคุณภาพชีวติและสุขภาพจิตของผูป่้วยและครอบครัว 
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การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในคลินิก 

ผูที้�มีระดบันํ) าตาลตํ�ากวา่ 40 mg% หรือ 50mg%  ร่วมกบัมีอาการ ใจสั�น  หนา้มืด  การรับรู้สติลดลง 
ถือเป็นภาวะ Hypoglycemia ให ้push  50% glucose  50 cc  เปิด 5% DN/2  IV 80 cc/hr  + notify แพทย ์

ผูที้�มีระดบันํ) าตาลตํ�ากว่า 60 mg% แก้ไขเพื�อป้องกนัภาวะ Hypoglycemia โดยให้ดื�มนํ) าหวาน            
1-2  แกว้  และส่งหอ้ง  ER  เพื�อใหก้ารดูแลรักษาตามแนวทางปฏิบติั 

ผูที้�มีระดบันํ) าตาลสูงกวา่  350 mg%  และมีอาการ  เพื�อป้องกนัภาวะฉุกเฉินส่งห้อง  ER  และรายงาน
แพทย ์ เพื�อใหก้ารรักษาทนัที 

การนดัครั) งต่อไป   ระดบันํ)าตาลตํ�ากวา่  80 mg%  นดั 2 สัปดาห์หรือแพทยเ์ห็นสมควร 
   ระดบันํ)าตาลตํ�ากวา่  80-250 mg%  นดั 4-6 สัปดาห์ 
   ระดบันํ)าตาลสูงกวา่  250 mg%  นดั 2 สัปดาห์ 
การบริการและการดูแลขณะรอแพทย์ตรวจ การทาํกิจกรรมกลุ่มการให้ความรู้ โดยทีมสหสาขา

วชิาชีพ การออกกาํลงักาย 

โรคเบาหวานกับการโภชนาการ 

เป็นโรคที�เป็นแลว้จะรักษาไม่หาย  จะตอ้งทาํการรักษาไปตลอดชีวติ  และเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแทรก
ซ้อนอื�น ๆ ได้อีกมากมาย การควบคุมอาหารเป็นแนวทางหนึ� งในการรักษาระดับนํ) าตาลในเลือด ดังนั) น
โรคเบาหวานจึงเป็นอีกโรคหนึ�งที�ใชอ้าหารบาํบดัควบคู่กบัการรักษาทางยา 
จุดมุ่งหมายในการควบคุมอาหารในผูป่้วยโรคเบาหวาน 

1. เพื�อรักษาและปรับปรุงสภาวะโภชนาการของผูป่้วย 
2. เพื�อรักษานํ)าหนกัตวัของผูป่้วยใหอ้ยูใ่นเกณฑที์�ควรจะเป็น 
3. เพื�อรักษาระดบันํ)าตาลในเลือดใหใ้กลเ้คียงกบัสภาวะปกติ 
4. เพื�อป้องกนัและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน 

การคิดพลงังานอาหารสาํหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน  (สมมุติผูป่้วยหนกั  70 กก./154  ปอนด์) 
 พลงังานที�ไดรั้บในหนึ�งวนั   =  นํ)าหนกั (ปอนด์) x 10 

=  154 x 10 
=  1540  กิโลแคลอรี�  

 ผูป่้วยจะตอ้งไดพ้ลงังาน      =   1,540  กิโลแคลอรี�  
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อาหารที�เหมาะสมกบัผูป่้วย  คือ  อาหารหลกั 5 หมู่และใยอาหาร 
หมู่ที� 1 คาร์โบไฮเดรท : ผูป่้วยโรคเบาหวานควรจะไดรั้บพลงังานจากหมู่ที� 1 ประมาณ  50-60% ของ

พลงังานทั)งหมด และควรเป็นคาร์โบไฮเดรทชนิดเชิงซอ้น เช่น แป้ง เผือก มนั เพราะทาํให้นํ) าตาลในเลือดสูงขึ)น
เล็กนอ้ยกวา่คาร์โบไฮเดรทชนิดเชิงเดี�ยว เช่น นํ)าตาลทราย 

หมู่ที� 2  โปรตีน : ผูป่้วยโรคเบาหวานควรที�จะไดรั้บพลงังานจากหมู่ที� 2 ประมาณ 12-20% ของ
พลงังานทั)งหมดหรือประมาณ 1 กรัมต่อ 1  กก./วนั (ถา้ผูป่้วยหนกั 70 กก. จะตอ้งไดรั้บโปรตีน 70 x 1 เท่ากบั  
70  กรัม) เนื)อสัตวที์�ควรรับประทาน คือ เนื)อปลา และเนื)อสัตวที์�ไม่ติดมนั 

หมู่ที� 3 ไขมนั : ผูป่้วยโรคเบาหวานควรที�จะไดรั้บพลงังานจากหมู่ที� 3 ประมาณ 30% ของอาหาร
ทั)งหมด และไขมนัที�ไดรั้บควรเป็นไขมนัจากพืช เช่น นํ)ามนัถั�วเหลือง นํ)ามนัขา้วโพดและนํ)ามนัดอกทานตะวนั 

หมู่ที�  4-5 วติามินและเกลือแร่ :  ผูป่้วยโรคเบาหวานที�ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและไดรั้บอาหารที�ถูกตอ้ง
จะไดว้ติามินและเกลือแร่อยา่งเพียงพอ  แต่ถา้ติดเชื)อหรือทอ้งเดิน หรือการดูดซึมของลาํไส้ผิดปกติจะตอ้งเสริม
วติามินและเกลือแร่ แต่ถา้มีโรคไตและโรคเกี�ยวกบัหลอดเลือดและหวัใจจะตอ้งจาํกดัอาหารประเภทโซเดียม 
 ใยอาหาร : ไดมี้การศึกษาพบวา่ผูป่้วยโรคเบาหวานที�ไดรั้บประทานอาหารที�มีใยอาหารเพิ�มจากปกติ
สามารถลดระดบันํ)าตาลในเลือด  อาหารที�มีใยอาหารสูง  ไดแ้ก่  ประเภทธญัญพืชที�ไม่ขดัสี  ผกัและผลไม ้

ตัวอย่างอาหาร 

อาหารธรรมดาเปรียบเทยีบกับอาหารโรคเบาหวาน 

 

อาหารธรรมดา อาหารโรคเบาหวาน 

เชา้ 
       ขา้วตม้หมู  ไข่ลวก  ผลไม ้

เชา้ 
     ขา้วตม้หมู  ไข่ลวก  ผลไม ้

เที�ยง 
      ขา้วคลุกกะปิ  หมูหวาน แกงจืดผกักาดขาว  
ลูกชิ)นปลา  ฟักทองแกงบวด 

เที�ยง 
      ขา้วคลุกกะปิ  หมูทอด  แกงจืดผกักาดขาว  
ลูกชิ)นปลา  ฟักทองนึ�ง 

เยน็ 
     ขา้วสวย  แกงผดัไก่  มะเขือ  ผดัผกัรวม  
ตะโกแหว้ 

เยน็ 
     ขา้วสวย  แกงป่าไก่  มะเขือ  ผดัผกัรวม        
ผลไม ้
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การออกกําลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

วตัถุประสงค์ของการออกกําลังกาย 

เพื�อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย ทําให้กล้ามเนื) อและกระดูกแข็งแรง ทําให้ผ่อนคลาย
ความเครียดลดความเสี� ยงจากการเป็นโรคเบาหวาน เป็นการเพิ�มการไหลเวียนของเลือด และหัวใจเพิ�ม              
เมตบอริซึ�มในการเผาผลาญ ขณะที�ออกกาํลงักาย ผูป่้วยโรคเบาหวานควรให้การออกกาํลงักายใชพ้ลงังานตั)งแต่ 
1000-3500  แคลอรี� /สัปดาห์ 

ชนิดของการออกกําลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ให้ออกกาํลังกาย โดยใช้ความแรงระดับปานกลาง-หนัก ต่อเนื�องเป็นเวลาอย่างน้อย 15-20 นาที  
ประมาณ 3-5 วนั/สัปดาห์ พยายามเคลื�อนไหวใหม้ากที�สุดในชีวติประจาํวนั 

รูปแบบของการออกกําลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

1. แอโรบิค  ช่วงเชา้  15-30  นาที อยา่งสมํ�าเสมอ 
2. ออกกาํลงักายไทเก็ก 

จุดมุ่งหมายของการออกกําลังกายผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

เพื�อสุขภาพ -----ปริมาณ-----อยา่งนอ้ย  30  นาที-----พลงังานอยา่งนอ้ย  150  แคลอรี�  

ข้อแนะนําในการออกกําลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

1. ประเภทกิจกรรม ควรเลือกกิจกรรมมีการเคลื�อนไหวกลา้มเนื)อ มดัใหญ่ ๆ  ของแขน  ขา  ลาํตวั  
ไดแ้ก่ พวกแอโรบิค (ใชพ้ลงังาน 150 แคลอรี� /ครั) ง) 

2. ความแรง อยา่งนอ้ยที�สุดระดบัปานกลาง  คือ  หายใจแรงขึ)น  แต่ไม่เหนื�อยจนหอบ  ยงัสามารถพูด
กบัคนขา้งเคียงได ้อตัราการเตน้ของหวัใจร้อยละ 55-59 

3. ความบ่อยทุกวนั  หรือเกือบทุกวนัในแต่ละสัปดาห์ 
4. เวลา  อยา่งนอ้ยวนัละครึ� งชั�วโมง 
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DM เมื�อ Admited 

1. ให้คําเเนะนําในเรื�องการปฏิบัติตัว 

เรื� อง “การสังเกตอาการ Hypoglycemia” ซึ� งประกอบไปด้วย ใจสั�น เหงื�อออกมาก ตวัเย็น มือสั�น  
กระสับกระส่าย ง่วงซึม ปวดศรีษะ บางราย อาจจะมีตามวั เพอ้  คลุ้มคลั�ง ลิ)นเเข็ง พูดจาไม่รู้เรื� อง พฤติกรรม
เปลี�ยนไป ชกั 

เรื�อง “สังเกตอาการ  Hyperglycemia”  ประกอบดว้ย อ่อนเพลีย ผิวหนงั ปากคอเเห้ง กระหายนํ) ามาก   
ปัสสาวะบ่อย เหนื�อยหอบ ซึม คลื�นใส้อาเจียน เเละหมดสติ 

การรักษาสุขภาพอนามยัของร่างกาย เช่น สุขภาพตา สุขภาพฟัน สุขภาพผิวหนงั สุขภาพเทา้ การออก
กาํลงักายควรออกใหเ้หมาะสมเเละสมํ�าเสมอ 

สิ�งที�ผูป่้วยโรคเบาหวานไม่ควรปฏิบติั 
- การเดินเทา้เปล่า วางกระเป๋านํ)าร้อนบนขา เเช่เทา้ในนํ)าอุ่น  การตดัหนงัหรือตาปลาออกเอง 
- การสูบบุหรี�  
- เมื�อมีอาการผดิปกติขณะพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลควรรีบปรึกษาเเพทยห์รือพยาบาล 

2. การพยาบาล 

- Observe  อาการ Hypo- hyper  glycemia  ประเมินภาวะของนํ)าตาลในกระเเสโลหิต 
- ดูเเลการใหก้ารรักษาพยาบาลตามภาวะ  Hypo- hyperglycemia 

     Hypoglycemia                                                        ถา้  Hyperglycemia   > 350 mg% หรือ ตาม condition ใน order 
                        

    DTX < 60  mg % + มีอาการ  หรือ < 40  mg %         Consult  เเพทย ์
                   
                 50%  glucose   50  cc   v   push 
                                   + 
                 5% DN/2  1000 cc  v 
 
                 consult  เเพทย ์

- การดูเเลใหย้าเเละอาหารตามการรักษาของเเพทย ์
- ติดตามการประเมินผลการรักษาการพยาบาล 
- วดัสญัญาณชีพทุก ๆ  4  ชม. 
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D/C เเนะนําการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ในเรื�อง 
1. สังเกตระดบันํ) าตาลในเลือดตํ�า  คือ  เหงื�อออกมาก, ตวัเยน็, เวียนศรีษะ, มึนงง, อ่อนเพลีย, ตวัสั�น, 

หุงดหงิด,  ฉุนเฉียวขึ)นมาอยา่งฉบัพลนั,  หวัใจเตน้เเรงเเละเร็ว,  เลอะเลือน,  ปวดศรีษะ,  ตาพร่ามวั,  ชาบริเวณ
ปลายนิ)วมือ-เทา้,  หนา้ซีด 

2. สังเกตระดบันํ) าตาลในเลือดสูงมาก,  อ่อนเพลีย,  ผิวหนงัปากคอเเห้ง,  ปัสสาวะบ่อย,  N/V เหนื�อย
หอบ,  ซึม,  หมดสติ 

3. อาหารที�ควรหลีกเลี�ยงคืออาหารที�มีนํ)าตาลเป็นส่วนผสม 
- ควรไดรั้บอาหารอยา่งหลากหลายเเละมีสารอาหารครบ 
- รับประทานอาหารที�มีคาร์โบไฮเดรทเเละมีใยอาหารเพิ�มขึ)น 
- รับประทานอาหารที�มีไขมนันอ้ยลง 
- ควบคุมอาหารตามคาํเเนะนาํของเเพทยอ์ยา่งสมํ�าเสมอ 

4. การออกกาํลงักายที�พอเหมาะ  ขณะเจบ็ป่วยควรงดการออกกาํลงักาย 
5. ปรึกษาเเพทยก์รณีตอ้งรับประทานยาอย่างอื�นก่อนเสมอ  เพราะยาเหล่านั)นอาจจะมีผลต่อระดบั

นํ)าตาลในเลือด 
6. เเนะนาํญาติหรือบุคคลใกล้ชิดให้ทราบว่าเบาหวานเป็นอย่างไร  เเละวิธีการช่วยเหลือผูป่้วยใน

เบื)องตน้ 
7. นอนหลบัพกัผอ่นใหพ้อเพียง 
8. มาพบเเพทยทุ์กครั) งตามที�นดั 

 
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ( Diabetes  Mellitus ) ที�ระดับนํ&าตาลในเลือดผดิปกติ 

เกณฑว์นิิจฉยัโรคเบาหวาน 
1. ระดบักลูโคสในพลาสมาขณะอดอาหารอยา่งนอ้ย  8  ชั�วโมง  (Fasting  plasma  glucose : FBG) 

มากกวา่หรือเท่ากบั 126 mg% อยา่งนอ้ย  2  ครั) ง 
2. ระดบักลูโคสในพลาสมาเวลาใดก็ได ้(Random  plasma  glucose) มากกวา่หรือเท่ากบั 200 mg% 

ร่วมกบัมีอาการของโรคเบาหวาน (ปัสสาวะบ่อย, หิวนํ)าบ่อย, นํ)าหนกัลดโดยไม่ทราบสาเหตุ)  
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ระดบันํ) าตาลในเลือดผิดปกติ 

ระดบันํ) าตาลในเลือดตํ�ากวา่ปกติ 
( hypoglycemia ) 

ระดบันํ) าตาลในเลือดสูงกวา่ปกติ 
( hyperglycemia ) 

DTX>250 Mg% DTX =126 –250 
Mg% ~% 

DTX =61 – 80 Mg% DTX  ≤ 50 หรือ ≤60 Mg% ร่วมกบัมี
อาการเหงื�อออก, ใจสั�น, อ่อนเพลีย 

- 50%glucose  50 cc 
iv  push 

- iv fluid อาจเริ�มให ้
เป็น5 %D/N/2 

- รายงานแพทย ์พิจารณา
Admit 

- DTX หลงัใหก้ารรักษา 1 
hr ถา้≤ 60 Mg%รายงาน
แพทย ์

- ซักประวติัการใชย้า ,การ
รับประทานอาหาร ฯลฯ 

- ถา้ไม่พบอาการผิดปกติ
แนะนาํรับประทานของ
หวานและนดัตรวจติดตาม
FBS วนัรุ่งขึ8นพร้อมพบ
แพทย ์

- ถา้พบอาการผิดปกติให้
รายงานแพทย ์

- ซักประวติัการใชย้าลด
ระดบันํ8 าตาล ,ยาอื�น , 
การรับประทานอาหาร 

- แนะนาํการควบคุม
อาหาร ,การใชย้า 

- นดัตรวจติดตาม FBS
ภายใน 2 สปัดาห์ 
พร้อมพบแพทย ์

- อาจมีอาการอื�นร่วม 
เช่น อ่อนเพลีย , ซึม 
, ขาดนํ8 า , หมดสติ
ใหร้ายงานแพทยท์นัที 

- ซักประวติัการใชย้า
ลดระดบันํ8 าตาล ,ยา
อื�น , การรับประทาน
อาหาร ,โ รคแทรก
ซ้อน      


