
Seven habits of self diabetes management education 
(DSME) part 7 Reduce risks

ศ. คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
งานต่อมไร้ท่อ

กลุ่มงานอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลราชวถิี



การตรวจ ความถ่ี
SMBG ในผูท่ี้ฉีดยาอินซูลินหรือใช ้insulin pump: อยา่งนอ้ย 3 คร้ัง/วนั

ในผูท่ี้ไม่ตอ้งใชย้าอินซูลิน : ตามการรักษาเพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมาย
HbA1c อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง/ปี

ทุก 3 เดือน ถา้มีการเปล่ียนแปลงการรักษาหรือควบคุมไม่ได้
ช่ังน ำ้หนัก ทุกคร้ังท่ีมาพบแพทย์
วดัควำมดันโลหิต ทุกคร้ังท่ีมาพบแพทย์
ตรวจระดบัไขมนั อยา่งนอ้ยทุก 1 ปี 
Urine microalbumin อยา่งนอ้ยทุก 1 ปี
ตรวจตำ อยา่งนอ้ยทุก 1 ปี ตรวจบ่อยข้ึนเม่ือมีเบาหวานข้ึนตา
ตรวจเท้ำ อยา่งนอ้ยทุก 1 ปี
ให้ควำมรู้ MNT เม่ือผูป่้วยยงัไม่ถึงเป้าหมายจากการควบคุมอาหาร
ให้ควำมรู้กำรออกก ำลงักำย เม่ือผูป่้วยยงัไม่ถึงเป้าหมายจากการการออกก าลงักาย
กำรให้วคัซีน ไขหวดัใหญ่ : ทุก 1 ปี

Pneumococcal vaccine อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และอาจจ าเป็นตอ้งมีการฉีด
กระตุน้

กำรตรวจฟัน อยา่งนอ้ยปีละ 2คร้ัง



การแนะน าการหยุดบุหร่ี



อันตรายของบุหรี่



ค่ายานอกบัญชียาหลกั

Statin อื่น   50.-

Ezetimibe 50.-

Pioglitazone 30 mg 100.-

DPP-4 inhibitor 50.-

ARB 30.-

Plavix 100.-

รวม 380.- X365=   138,700.-/ปี



นายA สูบบุหรีต่ัง้แต่อาย ุ20-60 ปี วันละ 1 ซองต่อวนั

ราคาบหุรีซ่องละ 50.- บาท

ค่าใชจ้า่ย 50X40X365= 730,000.- บาท

(ยังไม่รวมดอกเบีย้)



ท าไมคนถงึสูบบุหร่ี

ถ้าเดก็ไม่สูบบุหร่ีมวลแรก  ผลจะเป็นอย่างไร

ท าไมคนถงึเลกิสูบบุหร่ี
ความรู้หรือ
ความรู้สกึ (อารมณ์)



ข้อผิดพลาดของโฆษณาเลิกบุหร่ี
บุหร่ีเลิกยากแต่เลิกได้
ใช้คนหน้าตาไม่ดีมาเป็นตัวอย่าง
การโฆษณาต้องหลากหลายให้ถึงหลายๆกลุ่ม



ถ้ามีเพื่อน 1 คน เพื่อนคนนี ้
มายืมเงนิทุกวันและไม่เคยคืน
เรากย็อมให้ยืมเพราะเขาบอกว่าเราดี
แล้ววันหน่ึงเพื่อนตนนีก้็มาท าร้ายเรา
เราคดิว่าเพื่อนคนนีเ้ป็นอย่างไร



การดื่มเหล้า
การสูบบุหร่ี
การพนัน
การเที่ยวกลางคืน

อบายมุข



1.ASK

2.ADVICE

ขัน้ตอนการแนะน าการหยุดบุหร่ี



Why is it Important to control my Blood 
Pressure ?

• Reduce stroke incidence by 35-40%

• Reduce MI by 20-25 %

• Reduce Heart Failure by 50 %



Blood Pressure Reduction of 2 mmHg Decreases the 
Risk of Cardiovascular Events by 7–10%

• Meta-analysis of 61 prospective, 
observational studies

• 1 million adults

• 12.7 million person-years

2 mmHg 
decrease in 
mean SBP 10% reduction in risk 

of stroke mortality

7% reduction in risk 
of ischaemic heart 
disease mortality

Lewington et al. Lancet 2002;360:1903–13
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Mancia et al. J Hypertens 2004;22:517

Most Patients With Hypertension Have Additional 
Risk Factors
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Eur Heart J 2007;28:1462-1536

ESC Hypertension Guidelines 2007



Atherosclerosis: 
An Inflammatory Disease

III.2
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Lipoprotein-associated phospholipase A2
(Lp-PLA2) 

Association with the risk of cardiovascular diseases



Manifestations of Dyslipidemia

Xanthelasmas and tendon 

xanthomata in patients with 

severe ↑LDL (the patient at 

the bottom has heterozygous 

familial hyperchol-

esterolemia)



•ระดับ 1 (level 1) Glucose alert value 
ระดับน า้ตาลในเลือดที่ 70 มลิลกิรัม/เดซลิิตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการ

เกดิภาวะน า้ตาลต ่าในเลือดที่มีอาการ และมีความส าคัญในการแก้ไขภาวะ
น า้ตาลต ่าในเลือดโดยการให้คาร์โบฮัยเดรตที่ดูดซมึเร็ว และการพจิารณาปรับ
การรักษาเบาหวาน 
•ระดับ 2 (level 2) Clinically significant hypoglycemia

Clinically significant hypoglycemia หมายถงึ ระดับน า้ตาล
ในเลือดที่ น้อยกว่า 54 มลิลกิรัม/เดซลิิตร ซึ่งมีความส าคัญทางคลินิกอย่างมาก 
คือซึ่งเป็นระดับที่มีความสัมพันธ์กับการเกดิ hypoglycemia-associated 
autonomic failure (HAAF) ภาวะน า้ตาลต ่าในเลือดโดยไม่มีอาการ
เตือน และความเส่ียงต่อการเกดิภาวะน า้ตาลต ่าในเลือดระดับรุนแรง 
•ระดับ 3 (level 3)  ภาวะน า้ตาลต ่าในเลือดระดับรุนแรง

Hypoglycemia



1. Severe hypoglycemia ผู้ ป่วยมีอาการของน า้ตาลต ่าโดยต้องอาศยัผู้ อ่ืนในการ
แก้ไขและมกัมีอาการ neuroglycopenia   การวินิจฉยัไม่จ าเป็นต้องมีผลน า้ตาลแต่อาการ
ดงักลา่วต้องหายไปเม่ือได้รับการแก้ไขน า้ตาลต ่า

2. Document symptomatic hypoglycemia มีอาการน า้ตาลต ่าและมีอาการ
ขณะเกิดน า้ตาลต ่า≤70 mg/dL

3. Asymptomatic hypoglycemia ไม่มีอาการน า้ตาลต ่าขณะท่ีระดบัน า้ตาล≤ 70 
mg/dL

4. Probable symptomatic hypoglycemia มีอาการของน า้ตาลต ่าและ
อาการหายไปเม่ือรับประทานน า้ตาลแตไ่ม่มีการตรวจเลือด

5. Relative hypoglycemia มีอาการเข้าได้กบัน า้ตาลต ่า แตร่ะดบัน า้ตาลขณะมี
อาการ > 70 mg/dL

Hypoglycemia



Hypoglycemia
เป็นเร่ืองส าคัญ
ผู้ป่วยต้องทราบว่า
อาการเป็นอย่างไร
แก้ไขอย่างไร



การปรับอนิซูลินเม่ือเกดิภาวะน า้ตาลต ่า

1. แก้ไขภาวะน า้ตาลต ่าก่อน

2. การฉีดอนิอนิซูลินหรือไม่ ขึน้กับความรุนแรง

3. Severe hypoglycemia หยุดยาไว้ก่อน

4. Mild ฉีดหลังรับประทานอาหารและลดขนาดลง



สาเหตุที่ท้าให้เกิดอาการน้้าตาลต่้า

1.การรับประทานอาหารผิดเวลา

2.การติดเชื้อ

3.โรคไต, โรคตับ ท้าให้การก้าจัดยาเปลี่ยนแปลงไป

4.การดื่มแอลกอฮอล์

5.การออกก้าลังกาย

6.การใช้ยาอื่นร่วมที่มีผลต่อยาเบาหวาน 

7.ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้้าตาลต่้า เช่น สูงอายุ, 

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้, มีภาวะ hypoglycemic unawareness



ตัวอย่างอาหารที่ให้เพื่อแก้ไขภาวะน า้ตาลต ่าไม่รุนแรง

ชนิดของอาหาร ปริมารอาหาร

กลูโคสเม็ด (5 กรัม/

เม็ด)

เครื่องดื่ม

นม

ไอศกรมี

ผลไม้

ข้าวต้มหรอืโจก๊

2-3 เม็ด

น้้าส้ม 120-180 มล,น้า้อดัลม 120-

180 มล

¾ แก้ว

¾ แก้ว หรือ 2 สคูป

กล้วย 1 ผล , ส้มขนาดกลาง 1 ผล

ครึ่งถว้ย



การรักษาผู้ป่วย Hypoglycemic unawareness



ลดอ้วน

1. เราอ้วนไหม?
2. อ้วนมากน้อยเท่าใด ?
3. มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแค่ไหน ?
4. มมีความเสี่ยงต่อโรคหวัใจแค่ไหน ?
5. จะตัดสินใจลดน า้หนักไหม ?



Overweight

Activity

1. การประเมนิ BMI

ชาย น า้หนัก 68 กก. สูง 168 ซม

68
(1.68)

2 = 24.09

น า้หนักตวัต้องประมาณ  65 kg BMI ประมาณ 23



BMI
BMI รูปร่างคุณ
< 15 ไม้จิม้ฟัน

15.1-16.5 กุ้งแห้ง
16.5-17.9 นางแบบ

18-23 นางงาม (ก าลังดี)
23.1-25 ตุ๊กตาหมี
25.1-30 กระปุกตัง้ฉ่าย

>30 โอ่งราชบุรี



อันดับ ประเทศ ความชุกของโรค
อ้วน (%)

1 มาเลเซีย 44.2

2 ไทย 32.2

3 สิงคโปร์ 30.2

4 ฟิลิปปินส์ 26.5

5 อินโดนีเซีย 21

6 พมา่ 18.4

7 ลาว 13.3

8 กมัพชูา 12.1

ความชุกของโรคอ้วนในประชากรประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้3







ประเมิน DM risk





http://nheso.or.th

อย่างน้อย 17% ของคนไทยที่อายุมากกว่า 15 ปี 
มีโรคเบาหวานหรือน า้ตาลก่อนอาหารผิดปกติ

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



-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

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคเบาหวานคือ
อย่าเป็นโรคเบาหวาน



Metabolic syndrome

โรคอ้วนลงพุง

1. อ้วน 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 ในเพศหญิง

≥3ใน 5 ข้อ

วินิจฉัย MS





ประเมิน CVD risk



ความชุกของภาวะอ้วนลงพุงในประชากรไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป 
จ าแนกตามกลุ่มอายุ



ชีวิตหลังเกษียณ

สุขภาพดี

พึ่งพา

ตดิเตียง

60 ปี 80-100 ปี



อ้วน

ปวดเข่า

ไม่ออกก าลัง ออกก าลัง

ปวดเข่า

ปวดเข่า ปวดเข่า



หยุด
บุหร่ี

LDL-C 
<100 
(70)

โรคอ้วน

เบาหวาน
ความดัน

ไขมัน

ดือ้อนิซูลิน

ภาวะแทรกซ้อน

HbA1c <7%
<140/90

บุหร่ี



การผ่าตัดลดน้้าหนัก

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.obesitydetails.com/Bariatric Surgery.jpg&imgrefurl=http://www.obesitydetails.com/BariatricSurgery.htm&usg=__3DgHHTrdfclFzsdmAWstR7oRLGc=&h=385&w=296&sz=21&hl=th&start=1&um=1&tbnid=JafZeaJMHFtDyM:&tbnh=123&tbnw=95&prev=/images?q=bariatric+surgery&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH318TH319&sa=N&um=1
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.healthscape.co.uk/blog/wp-content/uploads/2009/02/surgery1.jpg&imgrefurl=http://www.healthscape.co.uk/blog/2009/02/17/bariatric-surgery/&usg=__TapQcO7RBshzLCL7iHufawrL9Dg=&h=330&w=311&sz=16&hl=th&start=2&um=1&tbnid=oLmculbQx42sXM:&tbnh=119&tbnw=112&prev=/images?q=bariatric+surgery&hl=th&rlz=1T4ADBF_enTH318TH319&sa=N&um=1


เบาหวานหายได้ถ้า.........



300 กก
87 กก



Biggest loser



Age is not a problem



น้้าตาลสูง

ภาวะแทรกซ้อน

หลอดเลอืดเลก็

•ตา

•ไต

•เส้นประสาท

ภาวะแทรกซ้อน

หลอดเลอืดใหญ่

•หัวใจ

•เท้า

•สมอง

กิน

มีความรู้

มีสติ

ใช้

(ออกกา้ลงักาย)

เก็บ

ไขมันทีพุ่ง

กินใหน้้อยกวา่ใช้

ลดน้้าหนักตวั



ส่ือนอกตข่ีาวหนุ่มอังกฤษสุดมุ่งม่ันลดน า้หนักตวักว่า 100 กก.หลัง
ฝึกมวยไทยที่ “ภเูก็ต” แม้หมอเคยบอกจะตายใน 5 ปี

เมสันตัง้ใจฝึกมวยไทยอย่างจริงจังเพื่อ
รักษาชีวิตไม่ให้เป็นไปตามค าพดูหมอ 
สามารถลดน า้หนักจนเหลือ 147
กโิลกรัม ภายในเวลาเพยีง 9 เดือน

เมสันต้องออกก าลังกายด้วยการวิ่งเป็น
ระยะทางถงึ 10 กโิลเมตรทุกวันในตอน
เช้า และต้องรับประทานข้าวซ้อมมือ
รวมถงึอาหารที่เน้นผักและผลไม้เป็น
หลัก ตลอดจนต้องฝึกการต่อสู้ด้วยมวย
ไทยนาน 3-4 ช่ัวโมงต่อวัน



ความจริง
โรคไม่ได้อยู่ในตวัคุณ
แต่คุณเป็นคนสร้างโรคขึน้มาเอง
ดังนัน้
คุณสามารถให้โรคออกจากคุณได้ถ้า
คุณปรับเปล่ียนพฤตกิรรมอย่างเตม็ที่




