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3. เวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก
เรื่อง  โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

1. บริบท
  โรคเบาหวาน เปนกลุมโรคทางเมตะบอลิสมซึ่งกอใหเกิดระดับน้ําตาลในเลือดสูง อัน

เปนผลมาจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลินหรือความผิดปกติในการออกฤทธิ์ของอินซูลินหรือ
ทั้งสองอยาง การที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงเปนเวลานานๆ  ในโรคเบาหวานจะกอใหเกิดความผิด
ปกติและการทํางานตออวัยวะตางๆ  ของรางกาย  ไดแก ตา ไต เสนประสาท หัวใจและหลอดเลือด
ความผิดปกติพื้นฐานทางเมตะบอลิสมของคารโบไฮเดรต ไขมัน  และโปรตีนในโรคเบาหวานนั้น
เปนผลมาจากการขาดฤทธิ์ของอินซูลินตอเนื้อเยื่อนั้นๆ ในรางกาย   ซ่ึงการขาดฤทธิ์ของอินซูลินนั้น
เปนผลมาจากการหลั่งอินซูลินที่ไมเพียงพอ  และหรือการที่เนื้อเยื่อตอบสนองตออินซูลินลดลง

ปจจุบันความชุกของโรคเบาหวานทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประมาณการวาความ
ชุกของโรคเบาหวานจะเพิ่มจาก รอยละ 2.8 ในป พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 4.4 ในป พ.ศ. 2573  ซ่ึงคิด
เปนจํานวนผูปวยเบาหวานทั่วโลก ในป พ.ศ. 2543  171 ลานคน และจะเพิ่มขึ้นเปน 366 ลานคน
ในป  พ.ศ. 2573  สําหรับประเทศไทย  จากขอมูลการศึกษาของ Inter ASIA  ป พ.ศ. 2543  ใน
ประชากรที่มีอายุตั้งแต  35 ปขึ้นไป พบวา ความชุกของโรคเบาหวานเทากับรอยละ 9.6  ซ่ึงเปน
จํานวนประชากรถึง  2.4 ลานคน

โรคเบาหวานมีผลกระทบตออวัยวะตางๆ ทั้งโรคของระบบหลอดเลือดขนาดใหญ
(macro-vascular disease)  เชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคของระบบหลอด
เลือดขนาดเล็ก (microvascular disease) เชน โรคไต โรคแทรกซอนที่จอตา และความผิดปกติของเสน
ประสาท  ผูปวยที่ไมไดรับการควบคุมเบาหวานใหดีจะเกิดโรคแทรกซอนรุนแรง ภาวะแทรกซอนที่
พบในผูปวยเบาหวานทั้งที่เกิดในระยะสั้นและระยะยาว ลวนแตมีผลเสียอยางมากในแงการเจ็บปวย (
morbidity )  และการสูญเสียชีวิต (mortality) อันเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคญัของประเทศใน
ปจจุบัน ซ่ึงในการสํารวจการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year : DALY) ของ
ประเทศไทยพบวา  เบาหวานเปนสาเหตุสําคัญอันดับ 3 ของการสูญเสีย DALY ในเพศหญิง
(รอยละ 7)  และเปนอันดับ 5 ของการสูญเสีย DALY ในเพศชาย (รอยละ 3)

จะเห็นไดวาโรคเบาหวานมีความชุกของการเกิดโรคสูง ประกอบกับเปนโรคเรื้อรังที่มัก
มีภาวะแทรกซอนตางๆ รวมดวย ทําใหตองเสียคารักษาพยาบาลจํานวนมากจนกลายเปนภาระทาง
เศรษฐกิจ ตั้งแตระดับผูปวย  ครอบครัว จนกระทั่งระดับประเทศ และพบวาโรคแทรกซอนเปน
ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอคาใชจายในการรักษาโรคเบาหวาน  โดยคาใชจายจะเพิ่มขึ้นเปน 3.5
เทา  เมื่อผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2  มีโรคแทรกซอนทางหลอดเลือดขนาดเล็กและขนาดใหญรวมดวย
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นอกจากผลกระทบตอคาใชจายโดยตรงแลว  โรคเบาหวานยังสงผลตอความสุขสบาย
ของผูปวย  รวมทั้งการดําเนินชีวิตดานตางๆ ทําใหคุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง มีการสํารวจพบวา
คุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยูในระดับต่ํากวาประชากรทั่วไปเมื่อเปนโรคมากขึ้น
จนตองรับการรักษาเพิ่มเติม  ประกอบกับมีโรคแทรกซอนดวย  คุณภาพชีวิตของผูปวยก็ยิ่งลดลง

เครือขายเวชปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการดูแลรักษาโรคเบาหวาน คือ ชุมชนนักปฏิบัติที่จะ
มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน โดยอาศัยเครื่องชี้วัดที่
กําหนดรวมกันเปนตัวเปรียบเทียบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ประยุกตแนวทางปฏิบัติ/มาตรฐานที่มี
การจัดทําไวใหเหมาะสมกับสถานการณขององคกรอยางเหมาะสม ใชความคิดสรางสรรคในการ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ

2. ประเด็นสําคัญ
2.1 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
2.2 การจําแนกประเภทโรคเบาหวาน
2.3 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวาน
2.4 การติดตามและประเมินผลการรักษา
2.5 ความสําคัญของการจัดองคกรเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวาน

3. ประเด็นการเรียนรูท่ีสําคัญ (Key learning point)
3.1 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
ในผูใหญ (ยกเวนหญิงตั้งครรภ)
- ระดับกลูโคสในพลาสมาขณะอดอาหารอยางนอย 8 ช่ัวโมง (fasting plasma

glucose หรือ FPG) มากกวาหรือเทากับ 126 mg/dl โดยทําการตรวจอยางนอย
2 คร้ัง หรือ

- ระดับกลูโคสในพลาสมาเมื่อเวลาใดก็ได (random plasma glucose)  มากกวาหรือ
เทากับ  200 mg/dl  รวมกับมีอาการของโรคเบาหวาน(ปสสาวะมาก ดื่มน้ํามาก น้ํา
หนักตัวลดลงโดยไมทราบสาเหตุหรือ

- ระดับกลูโคสในพลาสมาที่ 2 ช่ัวโมง หลังการดื่มน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม
(oral glucose tolerance test) มากกวาหรือเทากับ 200 mg/dl   อยางนอย  2 คร้ัง  เมื่อ
มีความสงสัยมากวาเปนโรคเบาหวาน แตตรวจ FPG แลวปกติ

3.2 การจําแนกประเภทโรคเบาหวาน
ยึดตามสหพันธโรคเบาหวานแหงสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2540 ซ่ึงจําแนกโรคเบาหวานออก
เปน  4  ชนิด ดังนี้
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1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 DM) หมายถึง โรคเบาหวานชนิดที่เกิดจากการ
ทําลายเบตาเซลลของตับออน สวนใหญจะเกิดจาก autoimmune สวนนอยจะไมทราบสาเหตุ โรค
เบาหวานชนิดนี้ในที่สุดจําเปนตองใชอินซูลิน เพื่อปองกันการเกิดภาวะ  ketoacidosis

2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 DM)  หมายถึง  โรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะดื้อ
อินสุลินรวมกับความผิดปกติในการหลั่งอินสุลินของตับออน

3. โรคเบาหวานชนิดอื่น ไดแก โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่
ทราบชนิดชัดเจน โรคของตับออน ความผิดปกติของฮอรโมน ยาหรือสารเคมี และอื่น ๆ

4. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ หมายถึง โรคเบาหวานหรือความผิดปกติของความทน
ตอกลูโคสที่ไดรับการวินิจฉัยคร้ังแรกขณะตั้งครรภ

3.3 แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวาน
- โรคเบาหวานในระยะแรกสวนใหญจะไมกอใหเกิดอาการผิดปกติ ผูปวย

เบาหวานที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานใหมมีจํานวนไมนอยที่ตรวจพบ
โรคแทรกซอนเรื้อรังจากโรคเบาหวานแลว ดังนั้นการคัดกรองหาโรคเบาหวาน
ในประชากรกลุมเสี่ยงจึงมีความสําคัญเพื่อใหการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบา
หวานไดเร็วขึ้น

- การคัดกรองโรคเบาหวานแนะนําใหใชการตรวจเลือดจากปลายนิ้ว หรือ การ
ตรวจพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร หรือใชการตรวจความทนตอกลูโคส 75
กรัมก็ได แตการใชการตรวจเลือดจากปลายนิ้ว หรือการใช  FPG  จะสะดวก งาย
และประหยัดมากกวา

แนวทางการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคเบาหวาน
ประชากรกลุมเปาหมาย

Capillary blood glucose

<110 mg/dl ≥110 mg/dl

     สง FPG เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

กลุมไมมีความเสี่ยง กลุมมีความเสี่ยง < 100 100 – 125        ≥ 126

นัดตรวจซ้ําทุก 3 ป นัดตรวจซ้ําทุก 1 ป ใหคําแนะนําการดูแล ทําการตรวจซ้ํา
สุขภาพและนัดตรวจซ้ําทุก 1 ป

                                         ถาผล      ≥ 126
                                    วินิจฉัยโรคเบาหวาน
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การแปลผลคาพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (FPG)
FPG   <   100  mg/dl =   ปกติ
FPG   =   100-125  mg/dl =   impaired glucose tolerance (IGT)
FPG   ≥   126  mg/dl =   โรคเบาหวาน

การแปลผลคาพลาสมากลูโคสที่ 2 ชั่วโมงหลังดื่มน้ําตาลกลูโคส 75 กรัม
2h - PG   <   140  mg/dl =   ปกติ
2h - PG   =   140-199  mg/dl =   impaired glucose tolerance (IGT)
2h - PG   ≥   200  mg/dl =   โรคเบาหวาน

การคัดกรองโรคเบาหวานควรตรวจในผูท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค  ซ่ึงประกอบ
ดวยขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้
1. อายุมากกวา หรือเทากับ 40 ป
2. อวน (BMI > 25 kg/m2 ขนาดรอบเอวมากกวา 36 นิ้ว(90 ซม.) ในเพศชาย มาก

กวา 34 นิ้ว (80 ซม.) ในเพศหญิง
3. มีพอ แม พี่หรือนองเปนโรคเบาหวาน
4. เปนโรคความดันโลหิตสูง
5. เปนโรคไขมันในเลือดผิดปกติ (Triglyceride > 250 mg/dl หรือ HDL-cholesterol

< 35 mg/dl)
6. มีประวัติเปนโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ หรือเคยคลอดบุตร น้ําหนักเกิน

4 กิโลกรัม
7. เคยไดรับการตรวจพบวาเปน IGT  หรือ IFG

3.4 การติดตามและประเมินผลการรักษา
- ช่ังน้ําหนักอยางนอยปละครั้ง
- ตรวจรางกายอยางละเอียด อยางนอยปละครั้ง
- ตรวจตาปละครั้ง โดยจักษุแพทย (ถาเปนไปได)
- วัดความดันโลหิตอยางนอยปละ 4 คร้ัง
- ตรวจ FPG อยางนอยปละ 4 คร้ัง
- ตรวจ HbA1c อยางนอยปละ 1 คร้ัง
- ตรวจปสสาวะและ microalbuminuria (ถาไมพบ macroalbuminuria) ปละครั้ง
- ตรวจ Lipids profiles ถาครั้งแรกปกติ ควรตรวจซ้ําปละครั้ง
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- สงเสริมการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดหรือปสสาวะดวยตนเอง โดยเฉพาะผูที่
รักษาดวยยาฉีดอินซูลิน ตามความเหมาะสม

- ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย
- เลิกบุหร่ี และการดื่มแอลกอฮอลพอประมาณ
- ประเมินคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตของผูปวยและครอบครัว

3.5 การตรวจการรับรูความรูสึก : Semmes-Weinstein Monofilament

การตรวจโดยใช  5.07 Monofilament

- Semmes-Weinstein neuropathy test ใช 5.07 (10-gram) nylon monofilament ซ่ึงติด
กับแทนสําหรับจับ ซ่ึงเปนมาตรฐานในการทําใหเกิดแรง 10-gram เมื่อใชอยางถูก
ตอง

- การศึกษาแสดงใหเห็นวาผูปวยที่สามารถรูสึกไดถึง 10-gram filament ในบริเวณที่
ทําการทดสอบ  จะมีความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เทานอย และเนื่องจากการสูญเสีย
การรับรูความรูสึกจะเกิดเริ่มแรกที่สวนปลายของเทาแลวจึงเกิดตอมายังสวนตนใน
ลักษณะ “stocking distribution”  ดังนั้นนิ้วเทาจึงเปนสวนแรกที่จะสูญเสียความ
สามารถในการรับรูความรูสึก

3.6 การใช  Monofilament (10 – gram) ทําดังนี้
1. อธิบายวัตถุประสงคในการทดสอบดวย Monofilament และ ใหผูปวยแตะ

Monofilament บนมือผูปวย เพื่อแสดงใหเห็นวา ไมเกิดความเจ็บปวยขณะไดรับการ
ตรวจ การตรวจการรับรูความรูสึกควรทําในสถานที่ที่เงียบและผอนคลาย
ผูปวยตองไมมองขณะที่ทําการตรวจ
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2. บอกใหผูปวยทราบวาขณะทดสอบ ผูปวยตองบอกผูตรวจวารูสึกหรือไมรูสึกขณะ
ถูกสัมผัสโดย Monofilament

3. กด Monofilament  โดยใหเสนเอ็นตั้งฉากกับผิวหนังในบริเวณที่จะตรวจและกด
เสนเอ็นโคงงอเปนรูปตัว  C เปนเวลา  1 – 2 วินาที (หามลาก Monofilament ไปมา
บนผิวหนังขณะตรวจ)

4. ตรวจตามตําแหนงตาง ๆ (ตามรูป) โดยไมเรียงตามลําดับ เพื่อปองกันไมใหผูปวย
เดาจุดที่จะตรวจได

5. แตะ Monofilament ที่ขอบนอก ไมแตะบนแผล ผิวหนังที่ดานหนา  แผลเปนหรือ
บริเวณเนื้อตาย

6. แตะ  Monofilament ในแตละจุด 1-2 คร้ัง
7. จดผลการตรวจลงบนแบบประเมินการคัดกรองเทา

3.7 เปาหมายการควบคุมโรคเบาหวาน

การตรวจทางหองปฏิบัติการ หนวย ดี
Fasting plasma glucose mg/dl 80-120
Postprandial glucose mg/dl < 180
HbA1C % <7
Total cholesterol mg/dl <200
LDL-cholesterol mg/dl <100
HDL-cholesterol mg/dl >40
Fasting triglyceride mg/dl <150
Body mass index kg/m2 20–25  (ชาย)

19-24  (หญิง)
Waist circumference cm 90  (ชาย)

80  (หญิง)
ความดันโลหิต mmHg <130/80
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3.8 มาตรฐานการดูแลผูปวยเบาหวาน
การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานที่เหมาะสม สามารถลดอัตราการเสียชีวิต ความ

พิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน ลดความกังวล และลดคารักษาพยาบาล ชวยใหผูปวยมีชีวิตอยาง
ปกติสุขใกลเคียงกับคนปกติ

เนื่องจากเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่มีความชุกสูง และนําไปสูภาวะแทรกซอน
รุนแรง ผูปวยเบาหวานจึงควรไดรับการวินิจฉัยและดูแลตั้งแตระยะแรก และตอเนื่องตลอดชีวิต
การรักษาตองการความรวมมือระหวางแพทย ตัวผูปวยเองและทีมสุขภาพอื่นๆ โดยเนนการ
รักษาในระดับ  primary medical care และสงตอผูเชี่ยวชาญเมื่อมีปญหาในการรักษา

• บทบาทและหนาท่ีของบุคลากรในสถานบริการระดับตางๆ
ระดับของสถานบริการ บทบาท ประเภทของบุคลากรหลัก
สถานีอนามัย คัดกรองผูปวยใหม ติดตามเยี่ยมบาน

เพื่อใหสุขศึกษา และกระตุนใหไป
รับบริการอยางตอเนื่อง

แพทย (มีบางแหง) พยาบาล
หรือ เจาหนาที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลชุมชน คัดกรอง วินิจฉัย คนหา โรคแทรก
ซอนและใหการรักษาระดับพื้นฐาน
ใหสุขศึกษา

แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป
พยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป คลายโรงพยาบาลชุมชน แตมีความ
ซับซอนมากกวาในดานการรักษา
ภาวะแทรกซอน รับผูปวยที่สงตอมา
จากโรงพยาบาลชุมชน

อายุรแพทยทั่วไป   พยาบาล
นักกําหนดอาหาร
นักสุขศึกษา

โรงพยาบาลศูนย รับผูปวยที่สงตอจากโรงพยาบาล
ชุมชน หรือโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อ
ใหการดูแลผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน
ที่สลับซับซอน

แพทยระบบตอมไรทอ  หรือ
แพทย ผู เชี่ ยวชาญโรคเบา
หวาน และแพทยสาขาอื่นๆ
เชน  ศัลยแพทย   จักษุแพทย
แพทยโรคไต พยาบาล นัก
กําหนดอาหาร นักสุขศึกษา
และวิทยากรเบาหวาน
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• ความสําคัญของการจัดองคกรเพื่อการเรียนรูโรคเบาหวาน
ความจําเปนของการสรางทีมสหวิชาชีพ
ป ค.ศ. 2003 ทั่วโลกมีผูเปนเบาหวาน 194 ลานคน  และคาดวาในป ค.ศ.2030

จะมี 366 ลานคน ในทวีปเอเชียเปนเขตที่เพิ่มเกือบเทาตัว ประเทศไทยมีความชุกของเบาหวาน
รอยละ 9.6 จากการสํารวจลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2000 นั้น ถาอัตราการเพิ่มจํานวนยังคงเปนไปตามที่
คาดหมาย จํานวนผูที่เปนเบาหวานจะเพิ่มอีกรอยละ 91 ภายในป ค.ศ.2025 จะทําใหเพิ่มภาระ
การดูแลผูเปนเบาหวานมากยิ่งขึ้น    อีกประการหนึ่งเบาหวานมีโรคแทรกซอนเกิดขึ้นทุกระบบ
ในรางกาย  ไมสามารถจะจัดการดูแลรักษาในแผนกใดแผนกเดียว จึงมีความจําเปนที่จะตองใช
การดูแลแบบสหวิชาชีพ เนื่องจากการดูแลรักษาตองอาศัยการปรับพฤติกรรม ซ่ึงมิไดอาศัย
แตเพียงองคความรูเทานั้น แตยังตองอาศัยการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันของผูเปนเบาหวาน
แตละคนที่มีกิจวัตร และความเปนอยูแตกตางกัน

แพทยเพียงคนเดียวไมมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลรายละเอียดในดานการดูแล
อาหาร การออกกําลังกาย การใชยา การเปลี่ยนขนาดยาฉีดใหเหมาะกับระดับน้ําตาล และการ
เกิดโรคแทรกซอนหลายระบบ การพบแพทยคร้ังละ 10 นาที  ปละ 4 – 6 คร้ัง ไมสามารถจะ
ครอบคลุมกิจกรรมที่ผูเปนเบาหวานตองทําเปนกิจวัตรประจําวัน จึงมีความจําเปนตองมีสมาชิก
จากสาขาวิชาชีพอ่ืนมาทํางานรวมกัน

• องคประกอบของทีม
1. บุคลากร   ตองมีจํานวนพอเพียง มีความรูความสามารถและพัฒนาการเรียนรู

ตอเนื่อง
2. ทรัพยากรของทีม นอกจากทรัพยากรบุคคลแลว ทีมควรมีสถานที่ในการให

บริการที่เหมาะสมกับจํานวนผูปวย มีสถานที่ใหคําปรึกษาและใหความรูในการดูแลรักษาตน
เองทั้งรายบุคคล การเขากลุมยอยหรือเปนชั้นเรียน ควรมีอุปกรณการสอน ส่ือการสอนเพื่อให
สะดวกและเขาใจงายโดยเฉพาะผูที่มีขอจํากัดดานการสื่อสาร ตองมีวิธีการสื่อใหไดผล และ
มีระบบเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

3. เปาหมายในการทํางาน  ทีมตองระบุเปาหมายในการดูแลผูปวยเบาหวานให
ชัดเจนวาจะใหการดูแลรักษา ฟนฟูสภาพ สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคใหผูเปนเบาหวาน
ปลอดโรคแทรกซอนในระยะยาว  ใหผูเปนเบาหวานพึ่งตนเองไดในการปรับพฤติกรรม  และ
ดูแลรักษาตัวเองไดตามเกณฑที่กําหนดไว รวมทั้งพิจาณาขอบเขตการบริการของตนกรณีใดตอง
สงตอไปยังโรงพยาบาลที่มีการดูแลในขั้นทุติยภูมิ ตติยภูมิตามลําดับ

4. การสนับสนุนจากผูบริหาร เพื่อใหทีมทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ผูบริหาร
ตองสนับสนุนทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ และเวลา รวมทั้งสงเสริมใหมีการฝกอบรมตอ
เนื่อง   มีการปรับปรุงการทํางานเพื่อใหผลลัพธบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
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ทั้งนี้ผูบริหารเปนผูประกาศเปาหมายหลักของโรงพยาบาล และทีมงานทําหนา
ที่เพื่อใหตรงตามเปาหมาย

• หนาท่ีของทีม
ทีมที่ดีจะตองมีการระบุหนาที่ของทีมและของสมาชิกแตละคนวามีภาระหนาที่

อะไรบาง มีการกําหนดงานทุกขั้นตอน รวมทั้งเปาหมายของงานแตละอยาง แตละคน
ปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของทีม

1. เปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน
2. สมาชิกทีมทราบและปฏิบัติหนาที่ของตน
3. มีกระบวนการตัดสินใจที่เปนมาตรฐาน
4. มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5. มีการนําทีมที่ดี
6. ทีมยอมรับพฤติกรรมของสมาชิกดวยกัน

• การบริหารโปรแกรม
แบงตามกระบวนการที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. กระบวนการดูแลผูเปนเบาหวาน
2. กระบวนการใหความรู (empowerment)
3. การติดตามผลลัพธของการดูแลรักษา
4. การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
5. การสื่อสาร

1. กระบวนการดูแลผูเปนเบาหวาน (Patient care process)
เพื่อความชัดเจนในการดูแลรักษา     สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรง-

พยาบาล    ไดเสนอขั้นตอนการดูแลรักษา ดังนี้

Entry Patient
Assessment

Care
plan

Care
delivery

Empower Discharge
planning

Home care, Health promotion

Medical record
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1.1 การเขาสูบริการ(entry) ผูเปนเบาหวานอาจมีการเจ็บปวยมาที่หองฉุกเฉิน
มาที่หองตรวจทั่วไป  หรือคลินิกเฉพาะโรคเบาหวาน จะตองผานการดู
แลจากบุคลากรทุกจุดบริการ ตั้งแตผูรับโทรศัพท ผูรักษาความปลอดภัย
เวชระเบียน พยาบาลหองฉุกเฉินหรือหองตรวจทุกหนวยจะตองมีการ
เตรียมความพรอมที่จะใหบริการ ตั้งแตบุคลากร อุปกรณ สถานที่ และ
ระบบงานของตน

1.2 การประเมินผูปวย(Patient assessment ) ฝายพยาบาลจะเริ่มคัดกรองความ
เรงดวนของการใหบริการ หากผูเปนเบาหวานมาตามนดัควรมีการเตรียม
เวชระเบียนไวลวงหนา มีการวัดสัญญาณชีพ ช่ังน้ําหนัก หากมีนัด
ลวงหนาใหทําการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สามารถทําได

1.3 การวางแผนการรักษา (Care plan) ควรมีแนวทางรักษา (Clinical practice
guideline) กรณีผูปวยนอก หรือมีแผนการดูแลรักษาลางหนา (Care map)
ในกรณีผูปวยใน การวางแผนที่ดีตองมีการปรับเปลี่ยนตามขอมูลที่มีหลัก
ฐานทางวิทยาศาสตร (evidence based)

1.4 การใหการรักษา (care delivery) ไดแกใหโภชนบําบัด(medical nutrition
therapy) การใชยา การผาตัดในกรณีที่จาํเปน กายภาพบําบัด เปนตน

1.5 การเสริมพลัง (empower) หมายถึงการใหผูเปนเบาหวานมีความรูในดาน
การดูแลตนเอง และสามารถตั้งเปาหมายรวมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งนี้คํานึง
ถึงสิทธิของผูปวยเปนสําคัญ

1.6 การเตรียมการจําหนายผูปวย (discharge planning) คือการเตรียมลวงหนา
เพื่อใหผูเปนเบาหวานกลับไปใชชีวิตที่บานไดอยางปลอดภัย สามารถ
ดํารงชีวิตไดในสังคม

1.7 การบันทึกเวชระเบียน (medical record) มีการบันทึกขอมูลที่สําคัญ เพื่อ
การติดตามความ กาวหนาในการรักษา การสื่อสารภายในทีมวาไดใหการ
ดูแลอยางไร มีผลลัพธอยางไร การบันทึกที่มีประสิทธิภาพจะเอื้อตอการ
ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง หากมีเหตุไมพึงประสงคตองบันทึกไวเพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพ

1.8 การสรางเสริมสุขภาพ เนื่องจากเบาหวานเปนโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรก
ซอนไดหลายระบบ จึงตองมีการสรางเสริมสุขภาพของผูปวยใหแข็งแรง
จึงจะปลอดโรคแทรกซอน

เปนหนาที่ของทีมสหวิชาชีพ ที่จะใหความรูในดานการปองกันและคัดกรองให
แกญาติของผูเปนเบาหวาน ชุมชนที่รับผิดชอบ รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลดวย
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2. กระบวนการใหความรู (Empowerment)  ผูเปนเบาหวานทุกคนตองไดรับ
ความรูในการดูแลตนเอง การปองกันโรคแทรกซอน การใชยา การประเมินผลการรักษาโดยการ
เจาะเลือดดวยตนเอง

ผูใหความรูโรคเบาหวานจะตองวางแผนการใหความรูโดยมีวัตถุประสงค องค
ความรู วิธีการใหความรู ประเมินผลการใหความรูทั้งในระยะสั้นคือการทดสอบความรู และระยะ
ยาวคือติดตามผลลัพธ  การดูแลรักษา (Clinical outcome) การเกิดโรคแทรกซอน จึงจะครบถวน

3. การติดตามผลลัพธของการรักษา
3.1 ผลลัพธทางดาน Metabolic outcome ไดแก ระดับน้ําตาลกอนอาหาร

ระดับน้ําตาลสองชั่วโมงหลังอาหาร HbA1c ไขมันในเลือด และการติด
ตามน้ําหนัก ความดันโลหิต

3.2 ผลลัพธดานโรคแทรกซอน ไดแก  โรคแทรกซอนเฉียบพลันซึ่งมีทั้งน้ํา
ตาลต่ํา (hypoglycemia) และน้ําตาลสูง (hyperglycemia) รวมทั้งการที่ตอง
รับผูปวยไวในโรงพยาบาลดวยเหตุทั้ง   2  ประการนี้

บันทึกผลการตรวจจอตา การทํางานของไต การตรวจเทา การตรวจระบบหัวใจ
และหลอดเลือด การตรวจระบบประสาท

4. การพัฒนาคุณภาพตอเนื่อง ทีมงานที่ดีตองมีการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง โดยการวิเคราะห ผลลัพธของการดูแลรักษา แลวนํามาหาสาเหตุที่ทําใหการรักษาไมเปน
ไปตามเปาหมาย

ตัวอยางโปรแกรมที่ทําใหไดผลลัพธมีดังนี้
1.  ทีมผูดูแลรักษา ตองมีการศึกษาตอเนื่องใหมีความรูทันสมัย
2. แนะนําผูเปนเบาหวานประเมินการดูแลตนเอง
3. มีแนวทางการรักษาซึ่งสะดวกแกการใชงาน เชน วางไวในหองตรวจ

ในเวชระเบียน  ทําแผนพับพกพางาย หรือใสในคอมพิวเตอรชนิดพกพา   
หรือ  ลงในระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล เปนตน

4. มีระบบเตือนใหตรวจโรคแทรกซอนเปนระยะ
5. ระบุผูปวยที่มีความเสี่ยงตามระบบตางๆ และรายงานผลลัพธใหทีมทราบ

เพื่อใหรวมมือในการตรวจติดตาม
6. แลกเปลี่ยนความรูระหวางคลินิกตางๆ รวมทั้งหนวยบริการปฐมภูมิ ใน

ปจจุบันมีวิธีการจัดการความรู (Knowledge management)   เปนการแลก
เปลี่ยนความรูในพื้นที่เสมือนแทนการเยี่ยมสถานที่ได

7. ลงทะเบียนผูปวยเพื่อการติดตามตอเนื่อง
8. มีระบบเตือนใหผูปวยมาติดตามการรักษา
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9. มีพยาบาลประจําตัวผูปวย(Case manager) หรือ สมาชิกในทีมติดตาม
ผูปวย เชน เภสัชกร นักกําหนดอาหาร โดยอยูในความรับผิดชอบของ
แพทย

10. มีผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาของทีมสหวิชาชีพ ในกรณีที่เปนแพทยทั่วไป
5. การสื่อสารของทีม
เนื่องจากสมาชิกของทีมมาจากสาขาวิชาชีพตางๆ ซ่ึงมีขอบเขตของการทํางาน

แตละหนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานของทีมเปนไปดวยดี จึงควรจัดการประชุมของทีมใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเปนเบาหวานไดรับขอมูลขาวสารในแนวทางเดียวกัน และเปนระบบ

หลักสําคัญในการประชุมคือ
1. มีเปาหมายใหการดูแลรักษาผูเปนเบาหวานเปนไปอยางดีที่สุดซึ่งจะทําใหเกิด

ผลลัพธที่ดีตอผูปวย
2. ทีมจะทบทวนความสําเร็จและแกไขปญหารวมกัน
3. สมาชิกตองรวมมือกันและรวมกับผูเปนเบาหวานในการเลือกวิธีการดูแล

รักษาที่เหมาะสม
4. ทีมใหการสนับสนุนตอกัน ไมแกงแยงชิงดีกัน

สรุปการจัดองคกรเพื่อการดูแลเบาหวานที่ดีไดดังตาราง
ดานโครงสราง กระบวนการทํางาน ผลลัพธ การพัฒนาตอเนื่อง

1. บุคลากรสหสาขา
    - จํานวนเพียงพอ
    - มีความรู
      (พัฒนาตนเอง)
2. มีอุปกรณ
3. สถานที่
4. ไดรับการสนับสนุน
     จากผูบริหาร
5. มีเปาหมายของทีม

1.มี Guideline ในการ
   ทํางาน
2.การดูแลประจําวัน
   Patent Care Process
3.มีการติดตามรายวัน
   รายเดือนทุก 3 เดือน
   และรายป
4.การคัดกรองโรค
   แทรกซอน
5. การใหความรู
6. การคัดกรองและ
   ปองกัน
7. การประชุมทีม

- ผลลัพธสุขภาพ
- น้ําหนัก ความดันโลหิต
- น้ําตาล HbA1C ไขมัน
ผลการตรวจปสสาวะ

- ผลการคัดกรองโรค
แทรกซอนเฉียบพลัน
และโรคแทรกซอน
เรื้อรัง

- ผลการทดสอบ
- ผลลัพธการรักษา
- ผลลัพธสุขภาพ
- ผลการคัดกรอง
- ผลการปองกัน
- คนหาความสําเร็จ
- คนหาปญหา

- ผลดีนําไปเทียบเคียง
   (benchmark)
- ผลยังไมเขาเปาหมาย
   นํามาวิเคราะหสาเหตุ
     - หา evidence based
     - ศึกษาจากทีมอื่น
     - Knowledge
        management
- ปรับปรุงแนวทางการ
   ดูแลรักษา การคัด
   กรอง    การปองกัน    
   การเสริมความรู
- ช่ืนชมความสําเร็จ
   รวมกัน
- แกไขปญหารวมกัน
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4. รายชื่อเครือขายพัฒนาเวชปฏิบัตที่ดีทางคลินิกการดูแลรักษาโรคเบาหวาน

1. ศาสตราจารยนายแพทยเทพ  หิมะทองคํา ผูอํานวยการ โรงพยาบาลเทพธารินทร
2. ดร.วัลลา ตันตโยทัย Advisor to CEO โรงพยาบาลเทพธารินทร
3. อาจารยรุจิรา สัมมะสุต นักกําหนดอาหาร สมาคมนักกําหนดอาหร
4. นายแพทยสมเกียรติ โพธิสัตย ผูอํานวยการ สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
5. แพทยหญิงอารยา ทองผิว นายแพทย โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
6. นางสาวรัตนา เกิดคลาย พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
7. นาวาอากาศโทพรชัย ประสพวิทยา นายแพทยกองอายุร

กรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

8. นาวาอากาศตรีหญิงปราณี   คุมคํา ผูใหคําปรึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
9. นาวาอากาศตรีหญิงดวงกมล  กุลอาจยุทธ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
10. นาวาอากาศตรีหญิงนิชาภา    โพธาเจริญ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
11. รอยเอกหญิงกมลวรรณ      หวังสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
12. นายแพทยวัฒนชัย สุแสงรัตน ผูชวยผูอํานวยการ โรงพยาบาลขอนแกน
13. นางสุภาภรณ ตันติพานิชธีรกุล พยาบาลวิชาชีพ 8 โรงพยาบาลขอนแกน
14. นางสาวศิริพร เกตุดาว นวก.สาธารณสุข 7 โรงพยาบาลขอนแกน
15. นายดารี่ พลนามอินทร นักเทคนิคการ

แพทย 6
โรงพยาบาลขอนแกน

16. นางรมฉัตร คุณรักษ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลขอนแกน
17. นางทวารัตน เหมือนพิมพ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลขอนแกน
18. นางสาวอัมพรินทร เลิศอัศวพล นักกายภาพบําบัด 7 โรงพยาบาลขอนแกน
19. นางสงกรานต กลั่นดวง พยาบาลวิชาชีพ 6 โรงพยาบาลขอนแกน
20. นางอรทิพย เองฉวน พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลกระบี่
21. นางพเยาว บุญจันทร พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลดานขุนทด
22. นายแพทยวัลลภ พัฒนาโสภณ นายแพทย 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
23. เภสัชกรหญิงนิตยา ภาพสมุทร เภสัชกร 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
24. เภสัชกรหญิงวราภรณ        ภูมิอภิรัตน เภสัชกร 5 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
25. นางสมุาลี หมัดสะและ พยาบาลวิชาชีพ 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
26. นางเรียวพลอย กาศพรอม นักโภชนาการ 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
27. นางสาวนงนุช โพธิ์สุข นักโภชนาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
28. แพทยหญิงนฤมล สวรรคปญญาเลิศ นายแพทย 9 สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
29. นายแพทยไชยา เบญจพลากร นายแพทย 8 สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
30. นางสาววรนุตร อรุณรัตนโชติ นวก.สาธารณสุข 7 สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
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5. ตัวชี้วัดและเปาหมาย

รายงานตัวชี้วัดโรคเบาหวานเพื่อจัดทําบทเรียนเวชปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)
ตามโครงการเครือขายพัฒนาเวชปฏิบัติท่ีดีทางคลินิก

สถาบัน / โรงพยาบาล
……………………………………………………………………………………...

ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด เปาหมาย

1. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษาใน
รอบ 1 ป

100 %

2. รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการสอนใหตรวจเทา
ดวยตนเองหรือผูดูแล

100 %

3. รอยละผูปวยเบาหวานที่มีระดับ Fasting blood sugar
อยูในเกณฑที่เหมาะสม  (≥ 80 mg/dl  และ  ≤ 130
mg/dl)

≥ 40 %

4. รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ HbA1C

ประจําป
> 90 %

5. รอยละผูปวยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C นอยกวา 7% ≥ 40 %
6. อัตราการนอนโรงพยาบาลในผูปวย  เบาหวานที่ไม

สามารถควบคุมระดับ  น้ําตาลในเลือดใหอยูใน
ระดับปกติ

< 5 %

7. รอยละผูปวยเบาหวานที่สูบบุหร่ีซ่ึงไดรับคําแนะนํา
ปรึกษาใหเลิกสูบบุหร่ี

100 %

8. รอยละผูปวยเบาหวานอายุ 40 ปขึ้นไปที่ไดรับยา
Aspirin

> 50 %

9. รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ Lipid profile > 90 %
10. รอยละผูปวยเบาหวานที่มีระดับไขมันตามเปาหมาย

(LDL < 100 mg/dl)
> 70 %

11. รอยละผูปวยเบาหวานที่มีความดันโลหิตต่ํากวาหรือ
เทากับ 130/80 mmHg

> 90 %

12. รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ  Micro
albuminuria ประจําป

100 %
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ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด เปาหมาย

13. รอยละผูปวยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ไดรับ
การรักษาดวยยา ACE inhibitor หรือ ARB

> 90 %

14. รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ Retinal exam 100 %
15. รอยละผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ Complete

foot exam
100 %

16. รอยละผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทา ≤ 10 %
17. รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตัดนิ้วเทา

 เทา หรือ  ขา
0 %

หมายเหตุ คําแนะนําในการเก็บขอมูลตัวช้ีวัด โดยคํานึงถึงภาระและความสําคัญในการสะทอน
คุณภาพการดูแลรักษา

1. ตัวช้ีวัดที่แนะนําใหตองเก็บ  คือ  ขอ  1 – 7 , 9 – 12 , 14 - 17
2. ตัวช้ีวัดที่แนะนําใหควรเก็บ  คือ  ขอ  8 และ 13
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6. Measurement  Template
ตัวชี้วัดที่  1

อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมท่ีขึ้นทะเบียนรักษาในรอบ 1 ป

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมท่ีข้ึนทะเบียนรักษาในรอบ 1 ป
2. ความหมายของตัวช้ีวัด ผูปวยเบาหวานรายใหม  หมายถึง  ผูปวยท่ีไดรับการตรวจระดับ    น้ํา

ตาลในเลือด และพบวามีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ (FBS ≥ 126
mg/dl) เปนครั้งแรก และขึ้นทะเบียนรักษากับทีมเบาหวาน ท้ังหมด
ในรอบ 1 ป หมายถึง  รอบปพุทธศักราช นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม  ในปเดียวกัน

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด มีระบบคัดกรองผูปวยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่ข้ึนทะเบียนรักษาในรอบ 1 ป X 1,000

ตัวหาร : จํานวนประชากรกลางปของชุมชนในรอบ 1 ป
5. เปาหมาย 100 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 ครั้ง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูลคอมพิวเตอรท่ี

คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  อัตรา : พัน
10. หมายเหตุ • Exclusion criteria : ผูปวยเบาหวานที่ตรวจพบวาเปนเบาหวานและ

เคยไดรับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นมาแลว
• โรงพยาบาลบางแหงไมมีประชากรในพื้นที่ท่ีอยูในความรับ
ผิดชอบที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถวัดได ดังนั้นใหลงวา NA

• สําหรับโรงพยาบาลที่ไมมีประชากรในพื้นที่ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ท่ีชัดเจน เสนอแนะวาควรเก็บขอมูลผูปวยจากหองปฏิบัติการท่ีมีผล
การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกติ (FBS ≥ 100 mg/dl  หรือ
Random ≥ 140 mg/dl) ท่ีไมไดรับการรักษา

• หรืออาจจะมีการรายงานทั้ง 2 ประเด็นที่กลาวมา แตใหมีการหมาย
เหตุไว เพราะไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได แตทําเพื่อวัตถุ
ประสงคในการพัฒนาคุณภาพบริการ
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ตัวชี้วัดที่  2
รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสอนใหตรวจเทาดวยตนเอง

หรือผูดูแลอยางนอย 1 ครั้ง

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสอนใหตรวจเทาดวย

ตนเองหรือผูดูแล อยางนอย 1 คร้ัง
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การตรวจเทาดวยตนเองหรือผูดูแล  หมายถึง  การที่ผูปวย    เบา

หวานหรือผูดูแลไดรับการสอนใหตรวจเทาดวยตนเองเมื่ออยูที่บาน
โดยการสังเกตสภาพผิวหนัง   รอยชํ้า และรูปรางเทา

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ผูปวยเบาหวานและครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลตนเองและมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนซึ่งไดรับการสอนให
ตรวจเทาดวยตนเองหรือผูดูแลอยางนอย 1 คร้ัง X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด

5. เปาหมาย 100 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ทุก 3 เดือน
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • การสอนใหตรวจเทาตองเปนการสอนที่มีรูปแบบที่ชัดเจน เปน

ระบบ
• ผูปวยตองไดรับการสอนอยางนอย 1 คร้ังตอป ดังนั้น เมื่อนับ

แลวไมตองนับซ้ํา (ตัวตั้ง)



TCEN_DM/ Page 133 of 37

133

ตัวชี้วัดที่  3
รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีระดับ  Fasting  blood sugar อยูในเกณฑท่ีเหมาะสม

(≥ 80 mg/dl  และ ≤ 130 mg/dl)
ประเด็น รายละเอียด

1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีระดับ Fastingl blood sugar อยูใน
เกณฑที่เหมาะสม  (≥  80  mg/dl  และ ≤ 130 mg/dl)

2. ความหมายของตัวช้ีวัด การตรวจ Fasting blood sugar หมายถึง การตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือดหลังการอดอาหารอยางนอย 8 ช่ัวโมง

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่เหมาะสม
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มีระดับ Fasting blood sugar อยูใน

เกณฑที่เหมาะสม (≥  80  mg/dl  และ ≤ 130 mg/dl) ในรอบ 1
เดือน X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานในรอบ
1 เดือน – จํานวนผูปวยเบาหวานรายใหมในรอบ 1 เดือน

5. เปาหมาย ≥ 40 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ทุก 1 เดือน
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
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ตัวชี้วัดที่  4
รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ HbA1C ประจําป

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ HbA1C ประจําป
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การตรวจ HbA1C ประจําป  หมายถึง  ผูปวยเบาหวานไดรับการ

ตรวจ HbA1C  อยางนอย 1 คร้ังตอป
3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ผูปวยเบาหวานไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ  HbA1C  อยางนอย

1 คร้ังตอป X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานในรอบ
1 ป

5. เปาหมาย > 90 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • ในกรณีที่ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสุมตัวอยางตองเขียน

หมายเหตุไว เนื่องจากตัวหารคือ N ที่สุมมา
• ตัวตั้งเมื่อนับแลวไมนับซ้ํา
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ตัวชี้วัดที่  5
รอยละผูปวยเบาหวานที่มี HbA1C  นอยกวา 7 %

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวาน ที่มี HbA1C  นอยกวา 7 %
2. ความหมายของตัวช้ีวัด ผูปวยเบาหวานที่มี  HbA1C นอยกวา 7% หมายถึง  ผูปวยเบาหวาน

ที่ไดรับการตรวจคาระดับน้ําตาลที่จับกับ hemoglobin ในกระแส
เลือด ที่เรียกวา HbA1C คร้ังลาสุดมีคานอยกวา 7%

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่เหมาะสม
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาในรอบ 1 ป และผลการ

ตรวจ HbA1C  นอยกวา 7%  X  100
ตัวหาร : จํานวนครั้งที่ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ  HbA1C ใน
รอบ 1 ป

5. เปาหมาย ≥ 40 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • สําหรับหนวยงานที่ตองการเก็บเปนรายคน ใหกําหนดเปนชวง

ดังนี้
       - HbA1C < 7%
       - HbA1C 7 – 8 %
       - HbA1C > 8%
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ตัวชี้วัดที่  6
อัตราการนอนโรงพยาบาลในผูปวยเบาหวาน

ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติ

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด อัตราการนอนโรงพยาบาลในผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติ
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การนอนโรงพยาบาลในผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับปกติ  หมายถึง  การที่ผูปวยเบาหวาน
ตองนอนโรงพยาบาลเนื่องจากไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใน
เลือดใหอยูในระดับที่ปกติ  จนเกิดภาวะฉุกเฉินในผูปวยเบาหวาน
ไดแก  ภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง (ภาวะคีโตซีส  ภาวะ
โคมาจากน้ําตาลในเลือดสูง และภาวะเปนกรดในเลือด) และภาวะ
ฉุกเฉินที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา     ยกเวน    ผูปวยเบาหวานที่รับ
สงตอมาจากโรงพยาบาลอื่น

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ผูปวยเบาหวานไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง :  จํานวนผูปวยเบาหวานในรอบ 1 ป   ที่ตองนอน

โรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซอนฉับพลันจากโรค
เบาหวาน  X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด

5. เปาหมาย < 5 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด รอยละ
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ตัวชี้วัดที่  7
รอยละผูปวยเบาหวานที่สูบบุหรี่ซึ่งไดรับคําแนะนําปรึกษาใหเลิกสูบบุหรี่

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานที่สูบบุหร่ีซ่ึงไดรับคําแนะนําปรึกษาใหเลิกสูบ

บุหร่ี
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การไดรับคําปรึกษาแนะนําใหเลิกสูบบุหรี่ หมายถึง ผูปวยเบาหวานที่

สูบบุหร่ีไดรับคําปรึกษาแนะนําใหเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง หรือใชยา
เพื่อเลิกบุหร่ี

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่สูบบุหร่ีซ่ึงไดรับคําแนะนําปรึกษา

ใหเลิกสูบบุหร่ีในรอบ 1 เดือน X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่สูบบุหร่ีทั้งหมดในรอบ
1  เดือน

5. เปาหมาย 100 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล เดือนละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • การใหคําแนะนําปรึกษาใหเลิกสูบบุหร่ีตองเปนการสอนอยางมี

ระบบ หรือเปนโปรแกรม
• สําหรับหนวยงานที่ยังไมเร่ิมดําเนินการใหลงวา N/A
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ตัวชี้วัดที่  8
รอยละของผูปวยเบาหวานอายุ 40  ปขึ้นไปที่ไดรับยา Aspirin

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละของผูปวยเบาหวานอายุ 40 ปขึ้นไปที่ไดรับยา Aspirin
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การไดรับยา Aspirin หมายถึง   ผูปวยเบาหวานอายุ  40  ปขึ้นไปที่

ไดรับยา Aspirin (dose ≥ 60 mg/day หรือ ≤ 325mg/day) เพื่อการ
ปองกันหรือรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานอายุ  40 ปขึ้นไปที่ไดรับยา Aspirin

(dose ≥ 60 mg/day หรือ ≤ 325 mg/day) ในรอบ 1 ป X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานในรอบ
1 ป

5. เปาหมาย > 50 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • ผูปวยเบาหวานที่ไดรับยาในกลุม Anticoagulant , Antiplatelet

ถือวาไดรับยา Aspirin ดวย
• ผูปวยที่มีความเสี่ยงในการใชยา Aspirin หรือมีขอหามในการใช

ยา Aspirin เชน GI Bleed ตองตัดออก
• เปน Optional Indicator ใหใส N/A ได
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ตัวชี้วัดที่  9
รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ Lipid profile

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ Lipid profile

2. ความหมายของตัวช้ีวัด การตรวจ Lipid profile หมายถึง ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ
ระดับไขมันในเลือดทั้ง  Total cholesterol , Triglyceride , High-
density lipoprotein (HDL) cholesterol , Low-density lipoprotein
(LDL) cholesterol  ทุกตัว อยางนอย 1 คร้ังตอป

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานในรอบ 1 ปที่ผานมาที่ไดรับการตรวจ

Lipid profile อยางนอย 1 คร้ังตอป X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานในรอบ
1 ป

5. เปาหมาย > 90 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
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ตัวชี้วัดที่  10
รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีระดับไขมันตามเปาหมาย (LDL < 100 mg/dl)

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีระดับไขมันตามเปาหมาย (LDL < 100

mg/dl)
2. ความหมายของตัวช้ีวัด ระดับไขมันตามเปาหมาย   หมายถึง  การที่ผูปวยเบาหวานมีระดับ

ไขมันในเลือดอยูในระดับที่ปกติ  LDL < 100 mg/dl
3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มีระดับไขมันตามเปาหมาย (LDL

< 100 mg/dl ) ในรอบ 1 ป X 100
ตัวหาร : จํานวนครั้งของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ Lipid
profile ในรอบ  1 ป

5. เปาหมาย > 70 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • การตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL) ถาสูงกวาเปาหมาย ใหควบ

คุมอาหารและ Lifestyle ของผูปวยกอนประมาณ 3 เดือน ถายังสูง
อยูจึงใหการรักษาโดยการใหยาอีกประมาณ 3 เดือน แลวตรวจหา
ระดับไขมันในเลือด (LDL) ซํ้า   ถาระดับไขมันยังสูงกวาเปา
หมาย ถือไดวา ไขมันที่รักษาลดหรือไมลด
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ตัวชี้วัดที่  11
รอยละผูปวยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ํากวาหรือเทากับ 130/80 mmHg

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ํากวาหรือเทากับ

130/80 mmHg
2. ความหมายของตัวช้ีวัด ความดันโลหิตต่ํากวาหรือเทากับ 130/80 mmHg  หมายถึง

ผูปวยเบาหวานมีระดับความดันโลหิต  Systolic blood pressure ≤
130 mmHg  และ Diastolic blood pressure ≤ 80 mmHg

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตต่ํากวาหรือ

เทากับ 130/80 mmHg ในรอบ 1 เดือน X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานในรอบ
1 เดือน

5. เปาหมาย > 90 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล เดือนละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • ในกลุมผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนทางไต  (Diabetic

nephropathy) ตองมีระดับความดันโลหิตต่ํากวาหรือเทากับ
120/80 mmHg

• การวัดความดันโลหิตควรวัดในทานั่ง
• ผูปวยเบาหวานที่ใชยาลดความดันโลหิตตองใหผูปวย  รับ

ประทานยามื้อเชามาตามปกติ
• ถาผูปวยมีระดับความดันโลหิตสูงกวา 130/80 mmHg ตองให

การรักษาทั้งโดยการใหยาลดความดันโลหิต หรือ Lifestyle
change กอนประมาณ 3 เดือน โดยไมใช 1st visit
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ตัวชี้วัดที่  12
รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ Microalbuminuria ประจําป

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ  Microalbuminuria

ประจําป
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การตรวจ Microalbuminuria ประจําป หมายถึง ผูปวยเบาหวานได

รับการตรวจ Microalbuminuria เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต
อยางนอย 1 คร้ังตอป ไมวาจะตรวจโดยวิธีใดก็ได

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดาน microvascular
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่ไมมีภาวะแทรกซอนทางไตและได

รับการตรวจ Microalbuminuria อยางนอย 1 คร้ังตอป X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานนานกวา
1  ป

5. เปาหมาย 100 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • ผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนทางไต หมายถึง ผูปวยเบา

หวานที่ตรวจพบ Macroalbumin หรือ มีระดับ Creatinine ≥  1.5
ในผูหญิง และระดับ  Creatinine  ≥  1.4  ในผูชาย

• ผูปวยเบาหวานรายที่ไมไดตรวจ Microalbuminuria แตตรวจ
Macroalbuminuria แลว Positive และไดรับการรักษาดวยยา
ACE inhibitor หรือ ARB ไมตองเก็บขอมูลนี้
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ตัวชี้วัดที่  13
รอยละผูปวยเบาหวานมี Microalbuminuria

ท่ีไดรับการรักษาดวยยา ACE inhibitor หรือ ARB

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ไดรับการรักษาดวยยา

ACE inhibitor หรือ ARB
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การไดรับการรักษาดวยยา ACE inhibitor หรือ ARB

หมายถึง   การใชยา ACE inhibitor หรือ ARB ในผูปวยเบาหวานที่
ตรวจพบวามี Microalbuminuria

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดาน microvascular
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มี Microalbuminuria และไดรับการ

รักษาดวยยา ACE inhibitor หรือ ARB ในรอบ 1 ป  X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มี Microalbuminuria ทั้งหมดใน
รอบ 1 ป

5. เปาหมาย > 90 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • รวมถึงการไดรับยาในกลุม Nonhydropyridine

• ผูปวยเบาหวานรายที่ไมไดตรวจ Microalbuminuria แตตรวจ
Macroalbuminuria แลว Positive และไดรับการรักษาดวยยา ACE
inhibitor หรือ ARB ไมตองนับ

• เปน Optional Indicator ใหใส N/A ได
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ตัวชี้วัดที่  14
รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ  Retinal exam

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ  Retinal exam
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การตรวจ  Retinal exam หมายถึง ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ

ตรวจจอประสาทตาโดยละเอียด โดยจักษุแพทย  หรือ ใช Digital
Fundus Camera และขยายมานตา  อยางนอย 1 คร้ัง ตอป

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดาน microvascular
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานในรอบ 1 ปที่ไดรับการตรวจ  Retinal

exam  อยางนอย 1 คร้ังตอป X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานในรอบ
1 ป

5. เปาหมาย 100 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูล

คอมพิวเตอรที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • ถาผูปวยไดรับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย

ภายนอก และมีเอกสารรับรองผลการตรวจ ใหนับดวย
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ตัวชี้วัดที่  15
รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ complete foot exam

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ complete foot exam
2. ความหมายของตัวช้ีวัด ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ  complete foot exam

หมายถึง  ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจเทาอยางละเอียด
โดยบุคลากรทางการแพทย  ทั้งโดยการสังเกตสภาพผิวหนัง
ภายนอก (visual inspection)   การตรวจปลายประสาทเทา(sensory
exam)   และการคลําชีพจรเทา (pulse exam)

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดาน macrovascular และ neuropathy
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ complete  foot  exam

อยางนอย 1 คร้ังตอป X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานในรอบ
1 ป

5. เปาหมาย 100 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูลคอมพิวเตอร

ที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
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ตัวชี้วัดที่  16
รอยละผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทา

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทา
2. ความหมายของตัวช้ีวัด แผลที่เทา หมายถึง ผูปวยเบาหวานมีแผลที่เทา ถลอก ฉีกขาด

(epithelial abrasion) , แผลแหงดํา (dry gangrene)  รวมทั้งที่มีลักษณะ
อักเสบ บวมแดงซึ่งตองทําการรักษาโดยการเจาะหรือผาตัด

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด ลดความเสี่ยงดาน macrovascular และ neuropathy
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทาในรอบ 1 ป X 100

ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวาน
ในรอบ  1 ป

5. เปาหมาย ≤ 10 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูลคอมพิวเตอร

ที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
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ตัวชี้วัดที่  17
รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตัดนิ้วเทา   เทา   หรือขา

ประเด็น รายละเอียด
1. ช่ือของตัวช้ีวัด รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตัดนิ้วเทา   เทา หรือขา
2. ความหมายของตัวช้ีวัด การตัดนิ้วเทา   เทา  หรือขา  หมายถึง  การที่ผูปวยเบาหวานถูกตัด

นิ้วเทา   เทา หรือขา  เนื่องจากการมีแผลที่นิ้วเทา  เทา หรือขา จนเกิด
การติดเชื้อตองรักษาดวยการ Amputation หรือกรณีที่เกิด auto
amputation จาก dry gangrene

3. วัตถุประสงคของตัวช้ีวัด มีระบบการเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่เทา
4. สูตรในการคํานวณ ตัวตั้ง : จํานวนผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตัดนิ้วเทา  เทา หรือขา  ใน

รอบ 1 ป X 100
ตัวหาร : จํานวนผูปวยเบาหวานที่มารักษาที่คลินิกเบาหวานในรอบ
1 ป

5. เปาหมาย 0 %
6. ความถี่ในการเก็บขอมูล ปละ 1 คร้ัง
7. แหลงขอมูล เก็บขอมูลจาก เวชระเบียน สมุดทะเบียน หรือฐานขอมูลคอมพิวเตอร

ที่คลินิกเบาหวาน
8. รอบระยะเวลาในการนํา
เสนอตัวช้ีวัด

1 ป

9. หนวยที่ใชในการวัด  รอยละ
10. หมายเหตุ • การเก็บขอมูลผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตัดขา  ใหเก็บเฉพาะราย

ที่ถูกตัดขาครั้งแรก แตมีขอเสนอแนะวาอาจจะเก็บในรายที่เคยถูก
ตัดขามาแลว แตใหแยกนับ
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คําจํากัดความ

1. ผูปวยเบาหวานรายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด และพบวา
มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ (FBS ≥ 126 mg/dl) เปนครั้งแรก และขึ้นทะเบียนรักษากับ
ทีมเบาหวาน ทั้งหมด

2. ในรอบ 1 ป  หมายถึง  รอบปพุทธศักราช  นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ในป
เดียวกัน

3. การตรวจเทาดวยตนเองหรือผูดูแล หมายถึง การที่ผูปวยเบาหวานหรือผูดูแลไดรับการสอนให
ตรวจเทาดวยตนเองเมื่ออยูที่บานโดยการสังเกตสภาพผิวหนัง   รอยชํ้า  และรูปรางเทา

4. การตรวจ Fasting blood sugar หมายถึง การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดหลังการอดอาหารอยาง
นอย 8 ช่ัวโมง

5. การตรวจ HbA1C ประจําป  หมายถึง ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ HbA1C  อยางนอย  1 คร้ัง
ตอป

6. ผูปวยเบาหวานที่มี  HbA1C นอยกวา 7% หมายถึง  ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจคาระดับ
น้ําตาลที่จับกับ hemoglobin ในกระแสเลือด ที่เรียกวา HbA1C  คร้ังลาสุดมีคานอยกวา  7%

7. การนอนโรงพยาบาลในผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับ น้ําตาลในเลือดใหอยูใน
ระดับปกติ  หมายถึง  การที่ผูปวยเบาหวานตองนอนโรงพยาบาลเนื่องจากไมสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่ปกติ  จนเกิดภาวะฉุกเฉินในผูปวยเบาหวาน ไดแก ภาวะ
ฉุกเฉินที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง (ภาวะคีโตซีส  ภาวะโคมาจากน้ําตาลในเลือดสูง และภาวะ
เปนกรดในเลือด) และภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา  ยกเวน ผูปวยเบาหวานที่รับสง
ตอมาจากโรงพยาบาลอื่น

8. การไดรับคําปรึกษาแนะนําใหเลิกสูบบุหร่ี หมายถึง ผูปวยเบาหวานที่สูบบุหร่ีไดรับคําปรึกษา
แนะนําใหเลิกสูบบุหร่ีดวยตนเอง หรือใชยาเพื่อเลิกบุหร่ี

9. การไดรับยา Aspirin หมายถึง  ผูปวยเบาหวานอายุ  40  ปขึ้นไปที่ไดรับยา Aspirin (dose ≥ 60 
mg/day หรือ ≤ 325 mg/day) เพื่อการปองกันหรือรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด

10. การตรวจ Lipid  profile  หมายถึง  ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจระดับไขมันในเลือดทั้ง  Total 
cholesterol , Triglyceride , High-density lipoprotein (HDL) cholesterol , Low-density 
lipoprotein (LDL) cholesterol  ทุกตัว อยางนอย 1 คร้ังตอป

11. ระดับไขมันตามเปาหมาย หมายถึงการที่ผูปวยเบาหวานมีระดับไขมันในเลือดอยูในระดับที่
ปกติ  LDL < 100 mg/dl

12. ความดันโลหิตต่ํากวาหรือเทากับ 130/80 mmHg  หมายถึง ผูปวยเบาหวานมีระดับความดัน
โลหิต  Systolic blood pressure ≤ 130 mmHg  และ Diastolic blood pressure ≤ 80 mmHg
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13. การตรวจ  Microalbuminuria ประจําป  หมายถึง  ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจ  
Microalbuminuria  เพื่อคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต อยางนอย 1 คร้ังตอป ไมวาจะตรวจ
โดยวิธีใดก็ได

14. การไดรับการรักษาดวยยา ACE inhibitor หรือ ARB  หมายถึง การใชยา ACE inhibitor หรือ 
ARB ในผูปวยเบาหวานที่ตรวจพบวามี Microalbuminuria

15. การตรวจ  Retinal exam หมายถึง ผูปวยเบาหวานไดรับการตรวจตา โดยจักษุแพทย  เพื่อขยาย
มานตา  ตรวจจอประสาทตาโดยละเอียดอยางนอย 1 ครั้งตอป

16. ผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ  complete  foot  exam   หมายถึง  ผูปวยเบาหวานไดรับการ
ตรวจเทาอยางละเอียดโดยบุคลากรทางการแพทย ทั้งโดยการสังเกตสภาพผิวหนังภายนอก 
(visual inspection), การตรวจปลายประสาทเทา (sensory exam) และการคลําชีพจรเทา (pulse 
exam)

17. แผลที่เทา หมายถึง ผูปวยเบาหวานมีแผลที่เทา ถลอก ฉีกขาด (epithelial abrasion) แผลแหงดํา 
(dry gangrene)  รวมทั้งที่มีลักษณะอักเสบ บวมแดงซึ่งตองทําการรักษาโดยการเจาะหรือผาตัด

18. การตัดนิ้วเทา  เทา  หรือขา  หมายถึง  การที่ผูปวยเบาหวานถูกตัดนิ้วเทา  เทา หรือขา  เนื่องจาก
การมีแผลที่นิ้วเทา  เทา หรือขา จนเกิดการติดเชื้อตองรักษาดวยการ Amputation หรือกรณีที่
เกิด auto-amputation จาก dry gangrene
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7. แบบบันทึกขอมูลผูปวยแบบหวาน
แบบบันทึกขอมูลผูปวยเบาหวาน

ชื่อ _______________________________ สกุล ______________________  HN  
เลขที่บัตรประชาชน  

ขอมูลท่ัวไป
เพศ   ชาย   หญิง วันเกิด           พ.ศ.  
ที่อยูที่สามารถติดตอได   บานเลขที่ _______ หมู ____ ตําบล _________ อําเภอ ___________จังหวัด ______________
รหัสไปรษณีย
โทรศัพทบาน (____) _____________ โทรศัพทที่ทํางาน (____) _____________ มือถือ (____) ___________________

ประวัติการเจ็บปวยของครอบครัว
ปที่เริ่มเปนเบาหวาน พ.ศ. _________________ ญาติเปนเบาหวาน        ไมมี        มี ระบุ __________________
โรคประจําตัว      ไมมี         มี ระบุ ____________________________________________________________

ประวัติการรักษาพยาบาล
คร้ังที่ 1 (วดป.) คร้ังที่ 2 (วดป.) คร้ังที่ 3 (วดป.) คร้ังที่ 4 (วดป.)ขอมูล

____ /____ /_____ ____ / ____ / ____ ____ / ____ / ____ _____ / ___ / _____
น้ําหนัก _____________ kg. ____________ kg. ________________kg ______________ kg.
ความดันโลหิต __________ mmHg __________ mmHg ____________mmHg ___________ mmHg
ผลการตรวจ FBS ___________ mg/dl ___________mg/dl _____________mg/dl ____________ mg/dl
HbA1C ______________% _____________ % ________________% _______________%
Cr ____________mg/dl ___________mg/dl _____________mg/dl ___________mg/dl

Chol __ TG ___ Chol __ TG ___ Chol ___ TG ____ Chol ___ TG ___Lipid profile
HDL__ LDL __ HDL__ LDL __ HDL___ LDL ___ HDL___ LDL __

Microalbuminuria " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
การตรวจ U/A " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
การตรวจ Retinal exam " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
ตรวจ Complete foot exam " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
มีแผลที่เทา " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
ไดรับการสอนใหตรวจเทา " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
สูบบุหร่ี " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
ไดรับคําแนะนําใหเลิกสูบ " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
Medication  ที่ใช
     - ACE-I " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
     - ARB " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
     - ASA " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
     - Statin " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
     - Clopidogrel " Yes " No " Yes " No " Yes " No " Yes " No
ถูกตัดเทา/นิ้วเทา/ขา " Yes  ( AK , BK , Toe)  เมื่อ วันที่ _________________________ " No
สาเหตุของการ Admit "  Hyperglycemia "  Hypoglycemia

วันที่ ____________ ถึง _______________ วันที่ ________________ ถึง _______________
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