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สงครามโลกครัง้ที่ 2 
คนเสียทัง้หมด 48,231,700 คน 
ทหาร 20,858,800 คน 
พลเรือน 27,372,900 คน 
 
WHO 2012 
คนเสียชีวิตในโลกรวม 56 ล้านคน 
38 ล้านคน (68%) เสียชีวิตจาก 
NCD 
 
 
 

ประมาณ ¾ ที่เสียชีวิตจาก โรคหวัใจ, stroke และโรคเบาหวาน   
รวมถงึ 40% ของโรคมะเร็งป้องกันได้ 

ปัญหาสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 



Triple paradox of DM 

1. โรคเบาหวานป้องกันได้ 
ความชุกโรคเพิ่มจาก 6.9 เป็น 8.9% 
2.  มียารักษาเบาหวานมากมาย 
แต่รักษาไม่ถงึเป้าหมาย 
3.   ภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ป้องกันได้ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนสูง 



เร่ืองประหลาดทัง้ 7  

1. NCD เป็นปัญหาอันดับ 1       3/4 เสียชีวิตจาก NCD 
2. การป้องกันดีกว่าการรักษา และส่วนใหญ่ป้องกันได้ 
3. ค่าใช้จ่าย NCD เพิ่มขึน้เร่ือยๆ 
4. การต่อสู้กับ NCD ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
5. เราทราบว่ามาตรการอะไรที่ท าแล้วได้ผล 
6. เรารู้ว่าการจัดการ NCD และสหาย  ต้องท าหลายๆเร่ือง ไปพร้อมๆกัน 
7. ศักยภาพขององค์รวมเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จและยั่งยืนของกระบวนการ  

 
 
 
 

นพ.ทกัษพล ธรรมรังสี รายงานสถานการณ์โรค NCD   



มาตรการป้องกัน NCD ที่คุ้มค่า 12 มาตรการ   

อาหาร 4 มาตรการ 
1. ลดการบริโภคเกลือ 
2. ลดไขมันทรานส์ 
3. สร้างกระแสบริโภคอาหารสุขภาพ 
4. ออกก าลังกาย  

เหล้า 3 มาตรการ 
1. จ ากัดการเข้าถึง 
2. ห้ามโฆษณา 
3. ภาษีและราคา 

 

บุหร่ี  4 มาตรการ 
1. เพิ่มพืน้ที่ปลอดบุหร่ี 
2. ค าเตอืนและภาพ 
3. ห้ามโฆษณา 
4. ภาษีและราคา 

มะเร็ง 1 มาตรการ 
1. ฉีดวัคซนีตบัอักเสบบ ี
2. รณรงค์รับประทานอาหาร 

สุขภาพดีวิถีไทย 3 อ 2 ส 



ท าไม ผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดันสูง ถงึมีภาวะแทรกซ้อนสูง  

ทฤษฏี กบ 



 

แพทย:์*  
– ไม่สามารถบอกถึง
ผลดีของการรกัษา
ได ้

– เกณฑ์การรักษาที่
แตกต่างกัน 

– ไม่มีเวลา 

– ไม่มีอุปกรณ์การสอน 

– ไม่กล้าที่จะใช้
อินซูลิน 

 

• ผู้ป่วย:** 

– ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรค 

– กลัวน า้ตาลต่้า 

– ไม่กล้าตรวจเลือดที่บ้าน 

– กลัวฉีดยา 

– ปัญหาเศรษฐานะ 

– ไม่สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมทางอาหาร, 

การออกกา้ลังกาย 

– มีความเชื่อที่แตกต่างกัน 

* Gerich JE. Am J Med 2005;118(Suppl 9A):7S–11S 
** Barnett AH. Eur J Endocrinol 2004;151(Suppl 2):T3–7 

•Reasons for failure 
เหตุผลที่ควบคุมโรคเบาหวานไม่ถึงเกณฑ์จากผู้ป่วย

และแพทย์ 



ท าไมต้องเปล่ียนแปลงระบบการรักษาโรคเรือ้รัง? 

ระบบเดมิไม่เคยรักษาโรคเรือ้รังได้ผล 

ถึงแม้จะพยายามมากขึน้ก็ไม่ได้ผล 

การที่จะถงึเป้าหมายต้องเปล่ียนแปลงระบบ 

ระบบ 2 ระบบ 

1. ระบบการบริหารจัดการ SI3M 

2. ระบบการดแูล Chronic care model 





โอกาสการพัฒนา  
Intervention + 

Innovation  
 

 1. เขตจะก าหนดให้จังหวัดมีความชัดเจน
ในการพัฒนาได้อย่างไร 
 2. เน้นการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมของ
กลุ่มปกต ิเพื่อไม่ให้turn ไปกลุ่มเส่ียง 
 3. การพัฒนา mini CM ระดับ รพ.สต 
 





ประโยชน์ของ DSME/S 

1.สามารถลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลและการกลับเข้านอน
โรงพยาบาลซ า้8-10  

2.ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน11  
3.ระดับ hemoglobin A1c (HbA1c) อาจลดลงถงึ 1% ในผู้ป่วย

โรคเบาหวานชนิดที่สอง 3,7,12-15  
4.ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน17,18  
5. คุณภาพชีวิตดีขึน้19,20-23 
6. ผู้ป่วยได้มีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอาหารและออกก าลังกายมาก

ขึน้24 โดยผ่านทางการเสริมสร้างพลังใจ empowerment25 ลดภาวะ
ซึมเศร้า26,27  



Chronic Care Model 
Chronic illness =   any condition that requires ongoing activities and response 
from patients and their personal caregivers, as well as  medical care system 

• Registry 

• -Data center 

• Re-evaluation 

• -การตรวจเขตบริการ 

• Plan for improvement 

• ระบบ IT 

• การร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 



ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลโรคไม่
ตดิต่อเรือ้รัง 

14 

คณุภาพขอ้มลู 
(ถกูตอ้ง ครบถว้น ทันสมัย 

เชือ่ถอืได)้ 

 

ภาระ
งาน 

การเชือ่มโยง
ขอ้มลู 

การเขา้ถงึ
ขอ้มลู 



หลกัของ chronic care model 

1. การกระตุน้ความสนใจ 

2. การใหค้วามรู ้

3. การใหผู้ป้่วยเลอืกและตดัสนิใจ 

4. การแก้ไขปัญหาทีเ่ฉพาะเจาะจง 

5. การทา้ใหเ้กดิทกัษะในการแกไ้ข

ปัญหา 

6. การใหก้ารสนับสนุน 



เปา้หมายในการควบคุมน า้ตาลและปัจจัยเสีย่งอืน่ๆ 

น า้ตาลกอ่นอาหาร              80-130 mg/dl 

น า้ตาลหลงัอาหารPPG         <180  mg/dl 

น า้ตาลสะสมHbA1c                   <   7% 

ความดนัโลหติ                  <140/90 mmHg 

ไขมนัไมด่ ีLDL-C                  <100 mg/dl 

หยดุสบูบหุรี ่

ลดน า้หนกั 5-7% ถา้น า้หนักเกนิ 

การเปลี่ยนผูป้ว่ยจากที่ดูแลตนเองไม่ไดม้าดูแลตนเองได ้

DSME: 7 habits 

1. Healthy eating 2. being active 3. Taking medicine 

4.Monitoring 5. Problem solving 6. Reduce risk 7. Healthy coping 



การรักษาโรคเบาหวาน 

ไมใ่ชเ่พยีงการปรบัเปลี่ยนยา 

หรอืการใหค้วามรูเ้ทา่นั น 

แตเ่ปน็การเปลี่ยนแปลงผูป้่วยใหส้ามารถดูแลตนเองได้ 



Diabetes continuum 

Pre diabetes 
(IFG,IGT) 

DM 

Diabetic complications 
(micro+ macro vascular) 

End stage disease or death 

Primary prevention 

Secondary prevention 

Tertiary prevention 

Diabetic risk factors (obesity, F Hx, GDM, Age etc) 

Primodial prevention 









มีญาตสิายตรงเป็นเบาหวาน 
BMI > 23 kg/m2 
อายุมากกว่า 40 ปี 
น า้ตาล มากกว่าหรือเท่ากับ 100  mg/dl 
มีความดนัสูง ไขมันสูงร่วม 
เป็นเบาหวานช่วงตัง้ครรภ์ 

ขอให้ทุกคนยืนขึน้ 



ถ้าคุณเป็นกลุ่มเส่ียงของโรคเบาหวาน 

คูณต้องเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

•เริ่มที่ตัวคุณเอง 

•เริ่มที่ตรงนี  

•เริ่มเวลานี  

หยุดพฤติกรรมท่ีเกิดโรค 

 



ความจริง 
โรคไม่ได้อยู่ในตวัคุณ 
แต่คุณเป็นคนสร้างโรคขึน้มาเอง 
ดังนัน้ 
คุณสามารถให้โรคออกจากคุณได้ถ้าคุณ
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมอย่างเตม็ที่ 



ทัง้ที่ก่อนหน้านีเ้ธอเป็นคนที่ช่ืนชอบการ
ทานพวกน า้ตาลและขนมหวานเอามาก ๆ 
จนเมื่อเธอไปตรวจสุขภาพและพบว่า
ระดับน า้ตาลในเลือดสูงจนเกือบจะเป็น
โรคเบาหวาน ท าให้เธอต้องปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการกนิโดยด่วน 
รวมถงึควบคุมเร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่ม
มากขึน้ โดยทานอาหารในปริมาณที่
พอเหมาะ ออกก าลังกาย นอนหลับ
เพียงพอ มองโลกในด้นบวก 

แครอลีน ฮาร์ตซ์ คุณยายวัย 70  



Diabetes Self Management Educator 
(DSME) 



Margaret A. Powers, et al. Diabetes Care 2015;38:1372–1382 



ไม่มีความรู้ 

 

 

มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติเป็นชีวิตประจ้าวัน 

ผู้ป่วย 

Good role model 

ใหค้วามรู ้

motivation 

+ or - reinforcement 

Camp 
Club 
Role model 

Individual 
Class 
Camp 
Club 



Case managers 
3 อ 2 ส 
เลิก บุหร่ี 
เลิกสุรา 







The patients don’t care how much you know 
The patients want to know how much you care 

One Final Thought……. 
“ I am only one but still, I am one. 
I cannot do everything but still, 
I can do something. 
I will not refuse to do the something I can do.” 
 
                                                  -Helen Keller 



The patients don’t care  

How much you know? 

The patients want to know 

How much you care? 



"เม่ือจะท ำงำน อย่ำหยบิยกเอำควำมขำดแคลนเป็นข้ออ้ำง จงท ำงำน
ท่ำมกลำงควำมขำดแคลนให้บรรลุผล จงท ำด้วยควำมต้ังใจและซ่ือสัตย์" 

อนาคตท านายได้ 
“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกดิที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี ้ย่อมมีต้นเร่ืองมาก่อน ต้นเร่ืองนัน้คือ 
เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี ้จะเป็นเหตุให้เกดิผลอย่าง
อ่ืนต่อไปอีก คือ ท าให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ท างานที่ต้องการได้ แล้วการท างาน
ของท่าน กจ็ะเป็นเหตุให้เกดิผลอ่ืนๆ ต่อเน่ืองกันไปอีก ไม่หยุดยัง้ ดังนัน้ที่พูดกันว่า 
ให้พจิารณาเหตุผลให้ดีนัน้ กล่าวอีกนัยหน่ึงกคื็อ ให้พจิารณาการกระท าหรือกรรม
ของตนให้ดีน่ันเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่
ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต ก็คือ ผลของการกระท าใน
ปัจจุบัน” 



การให้ DSME/S ที่ได้มาตรฐาน 



ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน เช่น ชนิดของเบาหวาน 
ภาวะแทรกซ้อน น า้หนักตัว ภาวะแทรกซ้อน เศรษฐานะ  
จงึไม่สามารถจะใช้ยาชนิดเดียวที่เหมาะสมกับผู้ป่วยทุกราย  
(one size does not fit all) 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3A-P3_i8gCFcUplAod6uICwA&url=http://pantip.com/topic/31249380&bvm=bv.103388427,d.dGo&psig=AFQjCNGkBTI68_1ufqZ6T4wI5eNGypbbiA&ust=1443057954718441
















สันต ิดวงสว่าง นักร้องลูกทุ่งช่ือดัง 
เสียชีวติแล้วอย่างสงบที่ รพ. ใน จ.
สมุทรสงคราม ด้วยวัยเพียง48ปี หลังหมด
สต ิเส้นเลือดสมองแตก นอนโคม่า 4 วัน 
ญาต ิ
 
อ่านข่าวต่อได้ที่ : 
http://www.thairath.co.th/c
ontent/773466 











Thank you for your attention 

http://blog.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/มั่นใจในตัวเอง.jpg

