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Introduction

Fact and figures,IDF 2015



Researched and written by Novo Nordis



Complications



How to achieve to  target ?





Digital tools to help physicians 
support patient self-management





Glucometer

• Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG)

• Continuous Glucose Monitoring (CGM) 



Indications for SMBG

• SMBG required
1. Intensive glycemic control : GDM, pre-gestational DM

2. T1DM

3. Recurrent, severe hypoglycemia or hypoglycemia 
unawareness
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Indications for SMBG

• SMBG recommended

T2DM with insulin treatment
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Indications for SMBG

• SMBG optional
1. ผู้เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ซึ่งไมไ่ด้ฉีดอินซูลินแตค่วบคมุเบาหวานไมไ่ด้ พิจารณาให้ท า SMBG เมื่อผู้ป่วย และ/หรือผู้ดแูลพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ฝึก
ทกัษะ และน าผลจาก SMBG มาใช้ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม เพ่ือควบคมุระดบัน า้ตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยบคุคลากรทาง
การแพทย์ให้ค าแนะน าและปรับเปลี่ยนการรักษาอย่างเหมาะสม

2.    ผู้ ท่ีเพ่ิงได้รับการวินิจฉยัวา่เป็นเบาหวาน เพ่ือเรียนรู้ในการดแูลตนเองทัง้เร่ืองอาหาร การออก ก าลงักาย หรือได้ยาลดระดบัน า้ตาลให้เหมาะสม
กบักิจวตัรประจ าวนั

3. SMBG เป็นสว่นหนึ่งของการให้ความรู้โรคเบาหวานในการดแูลตนเอง เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความเข้าใจโรคของตนเอง และเป็นเคร่ืองมือ
ให้ผู้นัน้มีสว่นร่วมในการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต และยาท่ีได้รับตามความเหมาะสมด้วยตนเอง หรือภายใต้การปรึกษากบับคุคลากร
ทางการแพทย์

4. การท า SMBG มีสว่นช่วยในการดแูลตนเองในภาวะเจ็บป่วย เพ่ือให้ทราบวา่เกิดภาวะน า้ตาลต า่ในเลือดหรือระดบัน า้ตาลในเลือดสงู เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนการรักษา หรือปรึกษาบคุคลากรทางการแพทย์
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Functionalities for diabetes patient apps include 
(Chomutare T,et al.,2011)
• Insulin tracking/Blood glucose parameters control , 

medication reminder and tracking, communication , diet 
management (caloric meal counting) , physical activity 
tracking

• Weight management , blood pressure monitoring , and 
integration with personal healthy records

• Personalized education , social media and experience sharing , 
alerts







An example

















An example

















Consideration for the future

Apps are around for quite a while

• There were 800 apps in the Apple App store in July 2008, 
200,000,000 in June 2016 (Statista,2016b)



Consideration for the future

What to expect in the next 10 years?

• Integration with intelligent sensors and automated 
functioning



Consideration for the future

Patients’ willingness and need to use apps needs to be 
recognised

• Digital literacy does not seem to be a barrier for young 
generations

How can requests from patients for advice on app usage be 
managed?

• Regulations and guidelines are expected to be applied 
systematically


