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Triple paradox of DM

1. โรคเบาหวานป้องกันได้

ความชุกโรคเพิ่มจาก 6.9 เป็น 8.9%
2.  มียารักษาเบาหวานมากมาย
แต่รักษาไม่ถงึเป้าหมาย

3.   ภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ป้องกันได้
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนสูง



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



เราเดนิทางมาถงึจุดนีไ้ด้อย่างไร

โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน

โรคเบาหวาน

มีภาวะแทรกซ้อน

กนิเกนิ ไม่มีความรู้ ไม่มีสติ

ไม่ออกกาํลัง

ยังอ้วนอยู่

ไม่กนิยา

ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

มีความรู้และดูแลตนเองได้



ทาํไม ผู้ป่วย โรคเบาหวาน ความดนัสูง ถงึมีภาวะแทรกซ้อนสูง 

ทฤษฏี กบ



แพทย:*
– ไมสามารถบอกถงึ

ผลดีของการรักษา
ได

– เกณฑการรักษาท่ี
แตกตางกัน

– ไมมีเวลา
– ไมมีอุปกรณการสอน
– ไมกลาท่ีจะใช

อินซูลิน

• ผูปวย:**
– ไมมีความรูเกี่ยวกับโรค
– กลัวน้ําตาลต่ํา
– ไมกลาตรวจเลือดท่ีบาน
– กลัวฉีดยา
– ปญหาเศรษฐานะ
– ไมสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมทางอาหาร, 
การออกกําลังกาย

– มีความเชื่อท่ีแตกตางกัน

* 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
เหตุผลท่ีควบคุมโรคเบาหวานไมถึงเกณฑจากผูปวย

และแพทย



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



หลักของ chronic care model

1. การกระตุนความสนใจ

2. การใหความรู

3. การใหผูปวยเลอืกและตดัสนิใจ

4. การแกไขปญหาทีเ่ฉพาะเจาะจง

5. การทาํใหเกดิทกัษะในการแกไข

ปญหา

6. การใหการสนบัสนนุ



เปาหมายในการควบคมุน้าํตาลและปจจัยเสีย่งอืน่ๆ

น้ําตาลกอนอาหาร           80-130 mg/dl

น้ําตาลหลงัอาหารPPG         <180  mg/dl

น้ําตาลสะสมHbA1c                   <   7%

ความดนัโลหติ <140/90 mmHg

ไขมันไมด ีLDL-C                  <100 mg/dl

หยุดสบูบหุรี่

ลดน้าํหนกั 5-7% ถาน้ําหนกัเกนิ

การเปลี่ยนผูปวยจากที่ดูแลตนเองไมไดมาดูแลตนเองได
DSME: 7 habits

1. Healthy eating 2. being active 3. Taking medicine
4.Monitoring 5. Problem solving 6. Reduce risk 7. Healthy coping



การรักษาโรคเบาหวาน

ไมใชเพยีงการปรบัเปลีย่นยา

หรือการใหความรูเทานัน้

แตเปนการเปลีย่นแปลงผูปวยใหสามารถดแูลตนเองได



ไมมีความรู

มีความรูแตไมปฏิบัติ

ปฏิบัติเปนชีวิตประจําวัน

ผูปวย

Good role model

ใหความรู

motivation

+ or - reinforcement

Camp
Club
Role model

Individual 
Class
Camp
Club



Diabetes Self Management Educator
(DSME)





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









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



"เม่ือจะทาํงาน อย่าหยบิยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง จงทาํงาน

ท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล จงทาํด้วยความต้ังใจและซ่ือสัตย์"

อนาคตทาํนายได้

“ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกดิที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี ้ ย่อมมีต้นเร่ืองมาก่อน ต้นเร่ืองนัน้คือ 

เหตุ สิ่งที่ได้รับคือ ผล และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ขณะนี ้ จะเป็นเหตุให้เกดิผลอย่าง

อ่ืนต่อไปอีก คือ ทาํให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทาํงานที่ต้องการได้ แล้วการทาํงาน

ของท่าน กจ็ะเป็นเหตุให้เกดิผลอ่ืนๆ ต่อเน่ืองกันไปอีก ไม่หยุดยัง้ ดังนัน้ที่พูดกันว่า 

ให้พจิารณาเหตุผลให้ดีนัน้ กล่าวอีกนัยหน่ึงกคื็อ ให้พจิารณาการกระทาํหรือกรรม

ของตนให้ดีน่ันเอง คนเราโดยมากมักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่

ที่จริงเราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคต กคื็อ ผลของการกระทาํใน

ปัจจุบัน”



การให้ DSME/S ที่ได้มาตรฐาน



ประเมนิ DM risk





http://nheso.or.th

อย่างน้อย 17% ของคนไทยที่อายุมากกว่า 15 ปี 
มีโรคเบาหวานหรือนํา้ตาลก่อนอาหารผิดปกติ

ความชกุของ IFG ในคนไทยท่ีอายมุากกว่า 15 ปี



Prevalence of DM, IGT, IFG

FPG

2 HrPG
<140

140-199
≥200 Total

Total

<110            573(60%)   334(35%) 46(5%) 953(100)

110-125           5(17%)     12(34%)     13(43%) 30(100)

≥126                0                  1(5%)      18(95%)      19(100)

578              347             77             1002

Dr. Supamai  

DM~2%

DM~7%

N=95%

IFG=3%

1/3 ของคนไทยเป็น IGT

ความจริง ความชุกของโรคเบาหวาน

อาจจะ มากกว่า 2 เท่า ของการคัดกรองโดย FPG



β-cell

Years

50%

0
Onset 
of DM

-10
Pre-DM

60%

10
Risk factors
•MS
•GDM
•FHx

Delay insulin injection
Delay complications

Prevention of DM
complications

Prevention of DM
complications

วธีิที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคเบาหวานคือ

อย่าเป็นโรคเบาหวาน



Metabolic syndrome

โรคอวนลงพุง
1. อวน รอบเอว >90 cm ในเพศชาย >80 

cm ในเพศหญิง
2. FPG ≥ 100 mg/dl
3. BP ≥  130/85 mmHg
4. TG ≥ 150 mg/dl
5. Low HDL < 40 mg/dl ในเพศชาย 

< 50 mg/dl ในเพศหญงิ

≥3ใน 5 ขอ
วินิจฉัย MS





ประเมนิ CVD risk



มีญาตสิายตรงเป็นเบาหวาน

BMI > 23 kg/m2
อายุมากกว่า 40 ปี
นํา้ตาล มากกว่าหรือเท่ากับ 100  mg/dl
มีความดนัสูง ไขมันสูงร่วม

เป็นเบาหวานช่วงตัง้ครรภ์

ขอให้ทกุคนยืนขึน้



ถาคุณเปนกลุมเส่ียงของโรคเบาหวาน

คูณตองเริ่มปรับเปล่ียนพฤติกรรม
•เริ่มท่ีตัวคุณเอง
•เริ่มท่ีตรงนี้
•เริ่มเวลาน้ี
หยุดพฤติกรรมท่ีเกิดโรค



ความจริง

โรคไม่ได้อยู่ในตวัคุณ

แต่คุณเป็นคนสร้างโรคขึน้มาเอง

ดงันัน้

คุณสามารถให้โรคออกจากคุณได้ถ้าคุณ

ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอย่างเตม็ที่



ทัง้ที่ก่อนหน้านีเ้ธอเป็นคนที่ช่ืนชอบการ

ทานพวกนํา้ตาลและขนมหวานเอามาก ๆ 

จนเม่ือเธอไปตรวจสุขภาพและพบว่า

ระดับนํา้ตาลในเลือดสูงจนเกือบจะเป็น

โรคเบาหวาน ทาํให้เธอต้องปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการกนิโดยด่วน

รวมถงึควบคุมเร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่ม

มากขึน้ โดยทานอาหารในปริมาณที่

พอเหมาะ ออกกาํลังกาย นอนหลับ

เพียงพอ มองโลกในด้นบวก

แครอลีน ฮาร์ตซ์ คุณยายวัย 70



สันต ิดวงสว่าง นักร้องลูกทุ่งช่ือดัง 

เสียชีวติแล้วอย่างสงบที่ รพ. ใน จ.

สมุทรสงคราม ด้วยวัยเพียง48ปี หลังหมด

สต ิเส้นเลือดสมองแตก นอนโคม่า 4 วัน

ญาติ

อ่านข่าวต่อได้ที่: 

http://www.thairath.co.th/c
ontent/773466









Thank you for your attention

http://blog.janthai.com/wp-content/uploads/2013/06/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
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