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แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานใน  PCU 

A. Screen   ในกรณี 

1. มีอาการ ปัสสาวะบ่อย , ปัสสาวะกลางคืน ≥ 2 รอบ,  นํ)าหนกัลดลง 
2. อาย ุ ≥  35 ปี  ร่วมกบั  ทุกคนที	มีปัจจยัเสี	ยง   (ดงัในใบ screen  risk) 

- ถา้ FBS  ปกติ  นดัซํ) า  1-3 ปี  (ขึ)นกบัปัจจยัเสี	ยง)          **ถา้เคยเจาะRandomDTX(ไม่ได ้                 
ถา้ FBS ≥ 126  mg%   ให ้confirm อีกครั) ง (คนละวนั)       NPO) ไดม้ากกวา่ @** mg%  ควร นดั FBS 
หลงั confirm             นดัพบบแพทย ์FCT 
ถา้ FBS ≥ 400  mg%            refer พบแพทย ์

B. Treatment ใน PCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ถา้Pt ไม่เป็นDMก่อน 
ให้กลูโคสเก็บclot blood 

 
*  hypoglycemia  จริงๆ หมายถึง 

    BS 50 +มีอาการ (ใจสั	น,เหงื	อออก, 
ซึม) หรือ BS 40 มีหรือไม่มีอาการ 

ผูป่้วยเบาหวาน 

@.3 

DTX 50 หรือ   

60 ร่วมกบัมี
อาการ  

(hypoglycemia)*  

(@).  ผูป่้วยส่งจากโรงพยาบาล (3). 1st Dx. DM 

Refer  พบแพทย ์

ปรับยา 
Control FBS 

W/U Complication 

ส่งกลบั  PCU 

@. 2   
DTX <60 

@. 3 
DTX <80 

@. 4 
DTX <80-200 

@. 5 
DTX≥200-350 

@.6 
DTX≥350-400 

@.7 
DTX ≥400 

(R/O HHS DKA) 

- 50% 
glucose 50 
cc v push 

- 5% D/N/2      
IV  80-100  

- Refer รพ. 

นํ)าหวาน 1 แกว้ 

หาสาเหต ุ
- ยามากไป 
- กินนอ้ยไป (ดู BW) 

- ไข,้ ถ่าย, N/V 

- ยาเดิม 
- Diet control 
- F/U 1-2  mo 

& FBS 

นดั F/U 2 wk  
พร้อม  FBS 

- ดูเทียบ FBS 
ครั) งก่อน 

- ดู BW 

หาสาเหต ุ
- ยานอ้ยไป 
- ไม่คุมอาหาร 
- ไข,้ แผล 

แกไ้ขสาเหต ุ
ปรับยา 

*Consult
แพทย ์
ปรับยา 

- RI 10 U  IV 
- 0.9% Nss 

100cc./hr. 
- โทร Consult

แพทย ์
- Refer ทนัที แกไ้ขสาเหต/ุ

พิจารณาลดยา 
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หมายเหต ุเกณฑค์วบคุม FBS ที	เหมาะสม คือ 90 – 140 mg% 

C. F/U 

 1.  FBS ทุกนดั     2 – 3    เดือน     ถา้ไม่มีปัญหา 
 2.    W / U    Lipid   Bun  cr  , microalbuminuria , FBS  ทุก + เดือน  ส่งพบแพทยพ์ร้อมสมุดพกประจาํตวั 
D. หลังการรักษา 

 Control  BS 
 1.  Life  style  Modification  -  อาหาร ,  ออกกาํลงักาย , พกัผอ่น    
 
                                If  can’t  control 
 2.  เพิ	มยากิน   เริ	ม  1  ตวัก่อน  ถา้ control ไม่ได ้ เพิ	มอีกตวั โดยเริ	มจาก MFM ( %** ) 3*3 pc 
   - Metformin (500 mg)  250 – 300 mg  กิน  OD  หรือ  bid  หรือ  tid 
                        Max  dose  - 2*3  pc      หมายเหตุ... การปรับยา ใหป้รับเพิ	มครั) งละ3-@เมด็  F/U 2wks                            
                                         
   - Glipizide ( 5 mg)   5 – 20 mg / d     กิน  OD  หรือ  bid  ก่อนอาหาร 
     Max  dose  - 2*2  ac   

3.                    If  can’t  control   
นดัพบแพทย ์FCT ที	 รพ.สต. หรือโทรศพัทป์รึกษาก่อน   
 

 W / U  Complication             
 1.  Acute  complication  - DKA , HSS 
 2.  Microvacular  complication     
  DR ( Retinopathy)  : ตอ้งพบจกัษุแพทย ์ปีละ 3 ครั) ง เขียนใบ Refer มาขอใบส่งตวัส่งร.พสระบุรี  

** กรณีผูป่้วยแรก วนิิจฉยั ที	เป็น DM Type  п  ตรวจตาใหเ้ร็วที	สุด ** 
              3. ตรวจฟันและสุขภาพช่องปาก  ปีละ 3 ครั) ง                    
  Diabetic foot  ( Neuropathy ) :  ตอ้งแนะนาํผูป่้วยดูแลเรื	องเทา้           นดัพบ PT เพื	อตรวจเทา้  
ทุก + เดือน 

นดั F/U 2 wk  
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  DN ( Nephropathy )  
 4. Macrovascular  complication 
      Artherosclerosis  ( MI , CVA ) : เลิกบุหรี	  , W/U  Lipid,Control HT 
 
E. สรุป   Refer    (จาก PCU มาโรงพยาบาลแก่งคอย) 
 1.  1st  Dx DM 
 2.  DTX  <  50 หรือ < 60 แลว้มีอาการ หรือ >  400 โทรปรึกษาแพทย ์FCT ก่อน Refer  
 3.  Uncontrolable   DM  ( ≥ 300 )    ยงัไม่ตอ้ง Refer โทรมาปรึกษาแพทย ์ FCT   
 4.  Oral  Drug  Max  dose    หลงัปรึกษาแพทย ์ FCT  
 5.  ส่งผล Lab ประจาํปี   พบแพทย ์  FCT  ที	 รพ.สต. ปีละ 3 ครั) ง  
 
หมายเหตุ    case ที	สงสัยหรือมีปัญหา โทรปรึกษาแพทยป์ระจาํ รพสต. หรือแพทยเ์วรที	โรงพยาบาล  
 

 
                                                                                                                             
                                                                                  
                                                                                                                                                                     
 
  
 


