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Strategy of Starting Anti-hyperglycemic Agents

Thai guideline 2017



Diabetes duration

From “treat to fail” to 

“proactive individualized glucose 
management”

Adapt from Del Prato S, et al. Int J Clinc Prac 2005;59:1345-55.
Int J Clinc Prac2010;64:295-304.



Despite guideline recommendations, 

delays in escalation to combination 

therapy are common
A retrospective cohort study (n=81,573) showed significant delay treatment  before treatment  intensification

ADA/EASD 

recommend

Intensive treatment 

within 3 months

Real world

Clinical inertia

Average time on therapy with HbA1c >8%

1.6 years 6.9 years

Inzucchi ZE. Et al. Diabetes care 2015;38:341-7.



6 months delay therapy intensification 

increase cardiovascular risk in patients with 

type 2 diabetes

UK clinical practice research data link

Diagnosis 

T2DM

N=110,543

HbA1c>7% 

After 1 year

6 months delay in therapy 

intensification

+ 2OAD or OAD+ insulin

Immediate therapy 

intensification

+ 2OAD or OAD+ insulin

Paul SK, et al. Cardiovas Diabetol 2015;

20%
26%

CVD MI

Increase risk delay 

therapy intensification

Vs immediate intensive 

Rx
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Why Do Patients not Progress in Their Insulin 

Therapy When Guidelines Recommend Progression? 

Polinski JM, et al. BMC Endocr Disord. 2012;12(20):1-9.

In practice, fewer 

patients progress 

than may benefit

Consensus guidelines recommend that patients 

with T2DM who fail to meet their glycaemic 

targets should intensify their insulin therapy



The current reality of T2DM treatment

A substantial proportion of people with T2DM in 
Asia remain in poor glycaemic control for years.

East Asia (n=6594)

South Asia (n=18,067)

China (n=8206)

Time to initiation of insulin therapya (years)

0           1           2          3           4           5          6           7          8   

Mean HbA1c

at initiation

Patients on 

>2 OADs

9.8% n=1630

9.3% n=3049

9.7% n=589

aIncluded people with T2DM who had begun using basal insulin detemir, bolus insulin aspart, and biphasic insulin aspart 30, alone or in 

combination.

OAD = oral antidiabetic drug.

www.a1chieve.com.



ตวัอย่างผู้ป่วย
ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มา 8 ปี 

ได้รับยา glipizide (5) 2X2 ac

Metformin (850) 1X3 pc

Utmos(30) 1X1 pc

ถูกส่งตัวมาเพื่อแนะน าฉีดยาอินซูลิน

Lab:                         FPG                             HbA1c

3/56                          180                                  8.5

6/56                          200                                  9.0

9/56                          220                                  9.5

12/56                        179                                  9.0

3/57                          225                                  9.5



สิ่งที่คุณต้องการในการรักษาโรคเบาหวานคืออะไร

HbA1c 9.5% ถ้าลดลง 1-2% จะลดภาวะแทรกซ้อน

ระยะยาวได้มาก

ขณะนี้ยาใช้ในขนาดสูงแล้ว ยาอื่นที่ใช้ได้?

ขอลองกินยาอีก 3 เดือน

ไม่อยากฉีดอินซูลินเพราะอินซูลินจะเปลี่ยนชีวิตของ

ตน

ค าถาม-ค าตอบ
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Deaths related 

to diabetes

21%

Heart attack

14%

Amputation or 

fatal peripheral 

blood vessel 

disease

43%

12%

Stroke

HbA1c

1%

Microvascular 

complications e.g. 

kidney disease and 

blindness

37%

Reducing HbA1c reduces the risk 

of complications

Stratton IM, et al. UKPDS 35. BMJ. 2000;321:405-12.
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HbA1c
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Who will receive more benefit from glycemic 
control



อินซูลินจะเปลี่ยนชีวิตของตน

เบาหวานที่

ควบคุมไม่ได้

HbA1c 9.5%

เบาหวานท่ีมี

ภาวะแทรกซ้อน

เบาหวานที่

ควบคุมได้ดีขึ้น

HbA1c 7.5%

ฉีดอินซูลิน

ชะลอ

ภาวะแทรกซ้อน

จากโรคเบาหวาน



http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_js7F0iIhZAJNM&tbnid=juvrz6ozVO2a-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.monsterracingstickers.com/product/283/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A&ei=QYJ5U7SQBsHUrQfz6oDoAg&bvm=bv.66917471,d.bmk&psig=AFQjCNEnqbrforQT0ox4ih-NYP4IIizQTw&ust=1400558515559791
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VWjXsGh_We2ySM&tbnid=K5em2Zf3EXsKwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.newvios-2013.com/forum/toyota-new-vios-2013-technic/t356/&ei=9IJ5U9CfCIjxrQflwIGoAg&bvm=bv.66917471,d.bmk&psig=AFQjCNHyG_0UYM6-aC-kyf1Jw-bem6Tc5w&ust=1400558680362806


http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FLjsowUNH_rj7M&tbnid=qoadhEAJXCUqLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://daily.bangkokbiznews.com/home/20111207&ei=rIN5U9baIMLYrQfroYDQAg&bvm=bv.66917471,d.bmk&psig=AFQjCNFFoSFPAutWb2vfD89-98HxyOFDNA&ust=1400558873232509
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=thLisis5EPdubM&tbnid=i971JfiML0KoNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/240512/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A28-%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%88&ei=8IN5U8SaGJGurAe2x4GoAg&bvm=bv.66917471,d.bmk&psig=AFQjCNGYhahc_HfHRs6_tJdM-J0j1wOeIg&ust=1400558950310498
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=thLisis5EPdubM&tbnid=i971JfiML0KoNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/240512/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A28-%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%88&ei=8IN5U8SaGJGurAe2x4GoAg&bvm=bv.66917471,d.bmk&psig=AFQjCNGYhahc_HfHRs6_tJdM-J0j1wOeIg&ust=1400558950310498




การประเมินอปุสรรคของการฉดียาอินซลูิน

•คุณต้องการทราบเรื่องอินซูลินเพิ่มเติมอะไรบ้าง

•คุณมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการฉีดยาอินซูลิน

อะไรบ้าง

•ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการฉีดยา ประโยชน์ท่ีต้องการมาก

ที่สุดในการฉีดยาอินซูลิน

•คุณควรทดลองฉีดอินซูลิน ถ้าไม่ต้องการลองอะไรเป็น

อุปสรรคส าคัญที่ท าให้ไม่ฉีดยา

•คุณต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการฉีด

ยาอะไรบ้าง

• บางครั้งค าตอบแรกที่ผู้ป่วยบอกมาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่

ผู้ป่วยมีความกังวลจริงๆ ก็ได้จึงควรตรวจสอบว่าความ

ต้องการจริงๆของผู้ป่วยคืออะไร  



การแก้ไขปัญหาในการฉดียาอินซูลินของผู้ป่วย

ปัญหา

การแก้ไข

ผู้ป่วยบอกว่าไมส่ามารถท าได้ ถามรายละเอียดของปญัหา

ให้ก าลังใจโดยแพทย์ พยาบาล และ

ครอบครัว

ศึกษาแนวทางทีแ่ก้ไขได้

ให้ผู้ป่วยลองฉดียา

กลัวว่าจะมีคา่ใช้จา่ยสงู ค่าใช้จ่ายไม่สูงและอาจจะถูกกว่าการ

ใช้ยาชนิดรบัประทานหลายชนิด

สามารถใชต้ามสทิธิการรกัษาพยาบาล

กลัวภาวะน้ าตาลต่ า แนะน าอาการน้ าตาลต่ าและการแก้ไข

มีการตรวจน้ าตาลทีบ่า้น



การแก้ไขปัญหาในการฉดียาอินซูลินของผู้ป่วย

กลัวไม่สะดวกในการฉีดยาวันละหลายครั้ง การฉีดยาวันละหลายครั้งเพื่อการ

ควบคุมน้ าตาลหลังอาหารมีประโยชน์

ต่อผู้ป่วยในการลดภาวะแทรกซ้อนจาก

โรคเบาหวาน

กลัวการฉีดยา อาจจะใช้อินซูลินชนิดปากกา และใช้

เข็มเล็ก

ให้ผู้ป่วยทดลองจับอุปกรณ์

ให้ทดลองฉีดยาโดยไม่มียาอินซูลิน

กลัวว่าการฉีดยาจะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อธิบายว่าการควบคุมระดับน้ าตาลท่ีไม่

ดีจะท าให้เกิดโรคแทรกซ้อนจาก

เบาหวาน

กลัวน้ าหนักตัวข้ึน ภาวะน้ าตาลสูงท าให้ผู้ป่วยมีน้ าหนักตัว

ลดลง

การปรับอินซูลินให้เหมาะสมจะลด

อาการน้ าตาลต่ าและจะท าให้น้ าหนัก

ตัวเพ่ิมไม่มากนัก

กลัวการฉีดยาในสถานที่สาธารณะ อาจจะใช้อินซูลินชนิดปากกา

ผู้ป่วยรู้สึกผิดท่ีต้องฉีดยาอินซูลิน อธิบายว่าเป็นการด าเนินของ

โรคเบาหวาน

การฉีดยาอินซูลินไม่ใช่การลงโทษแต่

เป็นการรักษาท่ีดีท่ีสุด





How to get the glycemic target with insulin?

1. Check compliance

2. Check  equipment and method of injection

3. Check injection sites

4. SMBG

5. Self adjustment of insulin

 Hypoglycemic

 Carb counting and non carb counting

 Insulin sensitivity index

6.   More intensive insulin therapy



1. Diet

2.Exercise

3.Insulin
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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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Most Patients With Hypertension Have 

Additional Risk Factors
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Eur Heart J 2007;28:1462-1536

ESC Hypertension Guidelines 2007
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Atherosclerosis: 
An Inflammatory Disease

III.2

© 2002 PPS®

C



Lipoprotein-associated phospholipase A2

(Lp-PLA2) 

Association with the risk of cardiovascular diseases



Progression of atherosclerosis

http://www.drugdevelopment-technology.com/projects/etc/




Manifestations of Dyslipidemia

Xanthelasmas and tendon 

xanthomata in patients with 

severe ↑LDL (the patient at 

the bottom has heterozygous 

familial hyperchol-

esterolemia)



2

The relationship between mean LDL-C and  change 

in percent atheroma volume (PAV) in IVUS studies†

Change in 
Percent 

Atheroma
Volume*

(%)

†ASTEROID and REVERSAL investigated active statin treatment; A-PLUS, ACTIVATE AND CAMELOT investigated non-statin 

therapies but included placebo arms who received background statin therapy (62%, 80% and 84% respectively).

*Median change in PAV from ASTEROID and REVERSAL; LS mean change in PAV from A-PLUS, ACTIVATE AND  CAMELOT

1 Nissen S et al. N Engl J Med 2006;354:1253-1263.  2 Tardif J et al. Circulation 2004;110:3372-3377. 
3 Nissen S et al. JAMA 2006;295 (13):1556-1565  4 Nissen S et al. JAMA 2004;292: 2217–2225. 
5 Nissen S et al. JAMA 2004; 291:1071–1080
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Bill 

A male checked up:

Jan 2001.

Chol 233 mg/dl LDL 177 mg/dl

Rx: Statin + life style modification

Life style is effective and he become weight loss and 

normal lipid

2 month. He stopped statin because he halted the 

drugs is unknown and he feared the side effects.

He was admitted for coronary bypass surgery due to 

acute MI, his L.D.L. was still high, registering at 114

mg/dl



ESC guideline 2011
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Adherence is fundamental to better of 
diabetes care

Drugs don’t work on patient don’t take them

C Everett Koop



Diabcare-Asia 2003
Quality of life

Either mainly or fully agree with an item

0     5    10    15   20    25   30    35   40

Burned out from coping

Difficult to cope with DM now

Worry about hypoglycemia

I  can’t do what I want

Tired of medication compliance

15.2

29

38.1

26.5

37.1



Physician can identify and address 
non adherence behavior with patient

The following behavioral characteristics with poor 

adherence:

•Forgetfulness

•Lack of confidence in the treatment

•Fear of medication dependency and side effects

•Skipping dose or take smaller doses to stretch 

supply

•Burden of number of the pills

Cheng JWM .Pharmacotherapy 2001. 



Both physician and patient must modify 
those risk factors they can control

Physician has more direct control Patient must ultimately control

•Blood  glucose

•Blood pressure 

•LDL-C

•Smoking

•Diet

•Exercise

•Adherence

How can physicians take more control of adherence?



Adherence

Both physician and patient must modify 
those risk factors they can control

Physician has more direct control Patient must ultimately control

•Blood  glucose

•Blood pressure 

•LDL-C

•Smoking

•Diet

•Exercise

How can physicians take more control of adherence?



บทสนทนาที่ไม่มีการใช้ motivation interview
แพทย์: ระดบัน า้ตาลวันนี ้คุณสูงมาก ตัง้ 220 มิลลิกรัม/เดซลิิตร และ
น า้ตาลสะสมตัง้ 9%

ผู้ป่วย: ค่ามันสูงไปหรือคุณหมอ

แพทย์: ระดบัน า้ตาลวันนี ้คุณสูงมาก ตัง้ 220 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และ
น า้ตาลสะสม สูงท าให้คุณมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคไตในอนาคตสูง 
สาเหตุที่มีระดบัน า้ตาลสูงเกิดจากอะไร
ผู้ป่วย: อาจจะไม่ค่อยรับประทานยาก่อนอาหาร

แพทย์: คุณต้องกลับไปรับประทานยาสม ่าเสมอ ร่วมกับการควบคุม
อาหาร การออกก าลังกาย เข้าใจไหม

ผู้ป่วย: ครับ



บทสนทนาที่มีการใช้ motivation interview
แพทย์: ระดับน า้ตาลวันนี ้คุณได้ 220 มลิลกิรัม/เดซลิิตร และน า้ตาลสะสม 9% คุณ
พอใจกับค่าดังกล่าวไหม

ผู้ป่วย: ผมว่ามันสูงไปนะคุณหมอ

แพทย์: แล้วคุณคิดว่าอยากได้ระดับน า้ตาลประมาณเท่าใด

ผู้ป่วย: ผมอยากได้ระดับน า้ตาลประมาณ 130 มลิลกิรัม/เดซลิิตร

แพทย์: คุณคดิว่าสาเหตุที่น า้ตาลสูงเกดิจากอะไร

ผู้ป่วย: ผมอาจจะไม่ค่อยรับประทานยาก่อนอาหารสม ่าเสมอเท่าใด

แพทย์: ถ้ามีผู้ป่วย 2 ราย รายหน่ึง รับประทานยาสม ่าเสมอ อีกรายรับประทานยา
บ้างไม่รับประทานยาบ้าง คุณคดิว่าผู้ป่วยรายใดจะมีผลการรักษาที่ดีกว่ากัน

ผู้ป่วย: ผู้ป่วยรายที่รับประทานยาอย่างสม ่าเสมอ



แพทย์: แล้วคณุต้องการผลการรักษาท่ีดีมากๆหรือดีบ้างไมด่ี
บ้างก็ได้

ผู้ป่วย: ผมก็ต้องการผลการรักษาท่ีดีมากๆ

แพทย์: แล้วคณุต้องปฏิบตัิตนอยา่งไร

ผู้ป่วย: ผมก็ต้องรับประทานยาอย่างสม ่าเสมอ

แพทย์: คณุคิดวา่คณุต้องรับประทานยาอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือ
ผลการรักษาท่ีดีใชไ่หม

ผู้ป่วย: ใชค่รับ



แพทย์: แล้วสาเหตท่ีุคณุขาดยาก่อนอาหารเพราะเหตใุด

ผู้ป่วย: ผมรับประทานอาหารไปแล้วเลยไมไ่ด้กินยาก่อนอาหาร

แพทย์: คณุพอมีวิธีแก้ไขปัญหาดงักลา่วไหม

ผู้ป่วย: ผมวา่จะลองติดสติกเกอร์เตือนการรับประทานยาท่ีโต๊ะ
อาหาร

แพทย์: ลองท าดนูะครับ สขุภาพเป็นของตวัคณุเอง หมอมัน่ใจ
วา่การรับประทานยาสม ่าเสมอท าให้ระดบัน า้ตาลคณุดีขึน้



Thank you for your attention


