
  

แนวทางเวชปฏิบัติ 

 

สําหรับการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน 

 

เครือขายบริการสุขภาพ เขต 12 

(7 จังหวัดภาคใตตอนลาง) 

ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส   
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คํานํา 

 

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน เครือขายบริการสุขภาพเขต 12 

ฉบับนี้   เปนการรวบรวมแนวทางในการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน โดยยึดตามแนวทางเวชปฏิบัติ

สําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2560  เพ่ือใชสําหรับบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน ในสถานบริการ

สุขภาพตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ในเครือขายบริการสุขภาพเขต 12 การจัดทํา

แนวทางเวชปฏิบัติดังกลาว ไดรับความรวมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพทุกระดับ ประกอบดวย

แพทยเฉพาะทาง เภสัชกร นักโภชนาการ และ พยาบาลผูจัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง) เพ่ือพัฒนาแนวทางและกําหนดแนวทางรวมกัน ใหทันกับความกาวหนา โดยอิง

หลักฐานเชิงประจักษและไดมาตรฐาน สามารถนําไปใชดูแลผูปวยไดจริง ในสถานบริการสุขภาพ

ทุกระดับอยางมีคุณภาพ 

ขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกระดับท่ีไดรวมจัดทํามา  ณ  โอกาสนี้ดวย 

 

      คณะทํางาน 
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สารบาญ 

 

Guideline ท่ี  1: แนวทาง .. 

 

Guideline ท่ี  2: แนวทาง .. 

 

Guideline ท่ี  3: : แนวทาง .. 

 

Guideline ท่ี  4: แนวทาง .. 

 

Guideline ท่ี  5: : แนวทาง .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน (DM)................................................เครือขายบริการเขตสุขภาพท่ี 12 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ : การคัดกรองโรคเบาหวานในผูใหญ ไมรวมหญิงตั้งครรภ (OGTT = Oral Glucose Tolerance Test ; 

IGT = Impaired Glucose Tolerance ; IFG = Impaired Fasting Glucose) 

 

 

 

 

ผูใหญท่ีมีปจจัยเสี่ยงดังปรากฏในกลอง

ขอความดานลางหรือเสี่ยงตามคะแนนประเมนิ 

ตรวจวัดระดับ fasting plasma glucose > 100 มก./ดล. ตรวจวัดระดับ fasting plasma 

capillary blood glucose จากปลายน้ิว 

> 100 มก./ดล. 100 - 125 

มก./ดล. 

2 h.140-199 

มก./ดล. 

75 กรัม OGTT 

 วินิจฉัย    

IFG + IGT 

 วินิจฉัย IFG 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต   

- วัดระดับ fasting plasma    

glucose ซ้ําตาม คําแนะนํา 

ระดับ fasting plasma 

glucose < 100 มก./ดล. 

ระดับ fasting plasma 

glucose 100-125 มก./ดล. 

ระดับ fasting plasma 

glucose > 126 มก./ดล. 

 วินิจฉัย IFG 
วัด fasting plasma glucose 

ซ้ําในวันอ่ืนเพ่ือยืนยันอีกครั้ง 
< 126 มก./ดล. 

> 126 มก./ดล. 

2 h. < 140 มก./ดล. 

> 2 h. 200 มก./ดล. 

 สงตอพบแพทย   ลงทะเบียน               

ผปวยเบาหวานผใหญ 
 วินิจฉัยเปนเบาหวาน 

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน (DM)................................................เครือขายบริการเขตสุขภาพท่ี 12 



  

ตาราง  การแปลผลระดับพลาสมากลูโคสและ A1C เพ่ือการวินิจฉัย 

 

 ปกต ิ ระดับน้ําตาลในเลือดท่ีเพ่ิมความเส่ียงการ

เปนโรคเบาหวาน 

โรคเบาหวาน 

impaired fasting 

glucose (IFG) 

impaired glucose 

tolerance (IGT) 

พลาสมากลูโคส 

ขณะอดอาหาร (FPG) 

< 100 มก./ดล. 100 - 125 มก./ดล. - > 126 มก./ดล. 

พลาสมากลูโคสท่ี 2 

ชั่วโมงหลังดื่มน้ําตาล 

กลูโคส 75 กรัม 

2 h-PG (OGTT) 

< 140 มก./ดล. - 140 - 199 มก./ดล. > 200 มก./ดล. 

พลาสมากลูโคสท่ีเวลา 

ใดๆ ในผูท่ีมีอาการ 

ชัดเจน 

- - - > 200 มก./ดล. 

ฮีโมโกลบินเอวันซี 

(A1C) 

< 5.7% 5.7 - 6.4% > 6.5% 
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แผนภูมิ : ภาพรวมการใหการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน 

* ผูปวยท่ีคาดวาจะมีชีวิตอยูไดไมนาน (ระดับน้ําตาลในเลือดสูงพอประมาณแตไมมีอาการ ไมกําหนดระดับ A1C) 

 

 

 

 

 

 

ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

  ประเมินสุขภาพ         

และกําหนดเปาหมาย 

  ผูปวยสูงอาย ุ

  สุขภาพดี    

ไมมโีรครวม 

A1C 7 0 7 5% 

 ชวยเหลอื          

ตัวเองได    

A1C 7 0 7 5% 

 ตองพ่ึงพาผูอ่ืน            

A1C            

ไมเกิน 8 5% 

ผูปวย       

ระยะสุดทาย* 

  เลือกใชยาท่ีไมทําใหเกิด

นํ้าตาลต่ําในเลือด 

  ใหความรูและทักษะใน

การดูแลผูปวยแกญาติ

และ/หรือผดแล 

ผูปวยอายไุมมาก ไมมโีรครวม

หรือความเสี่ยงอ่ืน 

  กลุมท่ีมีความเสี่ยงสูง 

(ตามตาราง) 

ควบคุมเขมงวด 

A1C < 7%  

(วัดระดับทุก    

3 - 6 เดือน) 

พิจารณาสงตอ

เพ่ือการประเมิน

และเริ่มใหหรือ

ปรับการรักษา 

  ใหความรูและทักษะใน

การดูแลตนเอง 

  ไมไดตาม 

เปาหมาย 

  ไมไดตามเปาหมาย 
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ตาราง  การประเมินผูปวยเพ่ือหาความเส่ียง/ระยะของโรคแทรกซอนและการสงปรึกษา/สงตอ 

 

รายการ ความเส่ียงต่ํา/ไมมี

โรคแทรกซอน 

ความเส่ียงปาน

กลาง/โรคแทรก

ซอนระยะตน* 

ความเส่ียงสูง/โรค

แทรกซอนระยะ

กลาง* 

มีโรคแทรกซอนเรื้อรัง

รุนแรง** 

การควบคุม

ระดับน้ําตาลใน

เลือด 

A1C < 7% A1C 7.0 - 7.9% A1C > 8% หรือ 

มี hypoglycemia 

> 3 ครั้งตอสัปดาห 

 

โรคแทรกซอนท่ี

ไต 

ไมมี proteinuria, 

urine albumin / 

creatinine ration 

< 30 ไมโครกรัม/

มก. 

มี urine albumin 

/ creatinine 

ration 30 - 300 

ไมโครกรัม/มก. 

มี urine albumin / 

creatinine ration > 

300 ไมโครกรัม/มก. 

หรือ eGFR 30 - 59 

ml/min/ 

1.73m2/yr. และ มี

อัตราการลดลง   < 7 

ml/min/ 1.73 

m2/yr. 

eGFR 30 - 59 ml/min/ 

1.73m2/yr. และ อัตรา

การลดลง    > 7 

ml/min/ 1.73 m2/yr. 

หรือ eGFR < 30 ml/ 

min/ 1.73m2/yr. 

โรคแทรกซอนท่ี

ตา 

ไมมี retinopathy Mild NPDR Moderate NPDR 

หรือ VA ผิดปกติ 

Severe NPDR PDR 

macular edema 

โรคหัวใจและ

หลอดเลือด 

ไมมีhypertension 

ไมมี dyslipidemia

ไมมีอาการของ

ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด 

มี hypertension 

และ/หรือ 

dyslipidemia และ

ควบคุมไดตาม

เปาหมาย 

ควบคุม 

hypertension และ/

หรือ dyslipidemia 

ไมไดตามเปาหมาย 

มี angina pectoris หรือ

CAD หรือ myocardial 

infarction หรือผาตัด 

CABG  

มี CVA  

มี heart failure 

โรคแทรกซอนท่ี

เทา 

Protective 

sensation ปกติ 

peripheral pulse 

ปกติ 

มี peripheral 

neuropathy 

peripheral pulse 

ลดลง 

มีประวัติแผลท่ีเทา 

Previous 

amputation  

มี intermittent 

claudication 

มี rest pain 

พบ gangrene 
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เม่ือวินิจฉัยโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พลาสมากลโูคสขณะอดอาหาร   

< 180 มก./ดล. หรือ A1C < 8.0% 

   พลาสมากลโูคสขณะอดอาหาร   

> 180 มก./ดล. หรือ A1C > 8% 

 กรณีพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร   

> 220 มก./ดล. หรือ A1C > 9% 

อาจพิจารณาเริม่ยา 2 ชนิดรวมกัน 

ั้  ิ่ ั  

กรณีพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร   

> 300 มก./ดล. หรือ A1C > 11% 

รวมกับมีอาการจากนํ้าตาล         

ในเลือดสง 

ไดรับการรักษาอยู                   

แตพลาสมากลโูคสขณะอดอาหาร   

> 300 มก./ดล. หรือ A1C < 11% 

+ มีโรคหรือภาวะอ่ืน 

   ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต                                          

โภชนบําบัด การออกกําลังกาย เรยีนรูโรคเบาหวานและการดูแล

ตนเอง 1 3 เดือน ถายังควบคมไมไดตามเปาหมาย ใหเริ่มรักษาดวยยา 

                            ใหยา metformin                                                   

ยาท่ีเปนทางเลือก : Sulfonylureas หรือ Glitazones 

หรือ   DPP 4 inhibitors 

การใชยารวมกับ 2 ชนิด (เพ่ิมเสริมกับ metformin) 

ยาชนิดท่ี 2 ท่ีควรใช คือ Sulfonylureas 

ยาท่ีเปนทางเลือก 1. Thiazolidinediones 

2. DPP-4 inhibitors 

3. SGLT-2 inhibitors 

4. α-glucosidase inhibitors 

5. Repaglinide 

6. Basal insulin 

7. GLP1 analog 

 

ยาเม็ดลดนํ้าตาลรวมกับฉีด 

basal insulin กอนนอน 

ยาเม็ดลดนํ้าตาล               

3 ชนิด 

ยาเม็ดลดนํ้าตาล + 

basal insulin +    

1 prandial insulin 

ยาเม็ดลดนํ้าตาล + 

basal insulin +    

GLP1-RA 

ยาเม็ดลดนํ้าตาล + 

1-2 premixed 

insulin 

Basal insulin + 2-3 prandial insulin + metformin หรือสงตอ

ผูเชี่ยวชาญโรคเบาหวาน 

Basal insulin = Neutral Protamine Hagedorn Insulin (NPH) หรือ Long Acting Insulin Analog (LAA)                 

Prandial insulin =  Regular Human Insulin (RI) หรือ Rapid Acting Insulin Analog (RAA) 

ปรับ 

 

เปล่ียน 

 

พฤติ 

 

กรรม 

 

พรอม 

 

กับ 

 

เริ่ม 

 

ยา 

   ไมไดตามเปาหมาย 

   ไมไดตามเปาหมาย 

   ไมไดตามเปาหมาย 

ไมไดตาม 

เปาหมาย 

   ไมไดตามเปาหมาย 

   ไมไดตามเปาหมาย 

เม่ือวินิจฉัยโรค 
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แผนภูมิ  ข้ันตอนการรักษาเบาหวานชนิดท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*1. ผูใหญท่ีเปนเบาหวานชนิดท่ี 1 (อายุ > 15 ป) ใหอยูในความดูแลของอายุรแพทยหรือแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ผูปวยท่ีอายุ 15 ป หรือนอยกวาใหอยูในความดูแลของกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญ 

 2. การตรวจหาโรคแทรกซอนใหทําเม่ือเปนเบาหวานนาน 5 ปหรืออายุมากกวา 10 ป 

 3. ผูปวยกลุมนี้ควรไดรับการดูแลในโรงพยาบาลระดับท่ัวไปหรือสูงกวา ไมควรดูแลใน รพช. และสถานีอนามัย 

เร่ิมการฉีดอินซูลิน                      

และเรียนรูวิธีการฉีดอินซูลินดวยตนเอง 

ฉีดอินซูลินวันละหลายคร้ังแบบการตอบสนองในคนปกติ             

RI - RI - RI - NPH or LAA หรือ RAA - RAA - RAA - NPH or LAA 

อินซูลินชนิดฉีดกอนนอน ปรับขนาดโดยดูผลระดบันํ้าตาล           

กอนอาหารเชา (LAA อาจฉีดกอนอาหารเชา)                            

อินซูลินชนิด RAA หรือ RI ฉีดกอนอาหารแตละมื้อ                    

ปรับขนาดโดยดผูลระดับนํ้าตาลหลังอาหาร                             

  

ฉีดอินซูลินวันละ 3 คร้ัง                                             

RI/NPH - 0 - RI - NPH                                                    

ถาระดับนํ้าตาลในเลือดสูงตอนบาย พิจารณาฉีดวันละ 4 ครั้ง      

หรือสงตอผูเชี่ยวชาญโรคเบาหวาน  

ฉีดอินซูลินวันละ 2 คร้ัง                                             

RI/NPH - 0 - RI/NPH - 0                                                 

ถาระดับนํ้าตาลกอนอาหารเชาสูง หรือ มีระดับนํ้าตาลต่าํกลางดึก 

แนะนําใหฉีดวันละ 3 ครั้ง หรือ ฉีดวันละ 4 ครั้ง               

เลียนแบบการตอบสนองในคนปกติ                                   

หรือสงตอผูเชี่ยวชาญโรคเบาหวาน  

             เรียนรูโรคเบาหวาน                             

- ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวาน                     

- อาหารสุขภาพ สัดสวนคารโบไฮเดรตและ

ปริมาณท่ีเหมาะสม                               

- การออกกําลังกาย                              

- ยารักษาเบาหวาน (อินซูลิน ยากิน)          

- เปาหมายของการรักษา                     

- การตรวจวัดระดบันํ้าตาลในเลือดดวย

ตนเองและการแปลผล ควรตรวจอยางนอย 

3 ครั้งตอวัน ทุกวัน                            

- ระดับนํ้าตาลต่าํในเลือดหรือสูงเกินไปและ

วิธีแกไข                                         

- โรคแทรกซอนเฉียบพลัน                    

- โรคแทรกซอนเรื้อรัง                         

- การดูแลสุขภาพท่ัวไป และการดแูลเทา   

- การปรับตัวในภาวะพิเศษ เดินทางไกล 

งานเลี้ยง เจ็บปวย ฯลฯ 

คํายอสําหรับอินซูลิน                             

RAA  =  Rapid Acting Insulin Analog        

RI     =  Regular Human Insulin             

NPH  =  Neutral Protamine Hegadon 

Insulin                                             

LAA  =  Long Acting Insulin Analog 

หมายเหตุ  1. แบบแผนการฉีดอินซูลิน กอนอาหารเชา - กอนอาหารกลางวัน - กอนอาหารเย็น - กอนนอน  

               2. ขนาดเริ่มตนของอินซูลิน 0.4-0.6 ยูนิต/นํ้าหนักตัว 1 กก./วัน โดยประเมินตามระดับนํ้าตาลและแนวโนม 

                  ของความไวตออินซลิน แนะนําใหฉีดอินซลินวันละหลายครั้งเลียนแบบการตอบสนองในคนปกติ  

 

 

        

   ไมไดผล 

   ไมไดผล 

   ไมไดผล 

เมื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดท่ี 1 

และไมมภีาวะแทรกซอนเฉียบพลนั* 
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ตาราง  การประเมินความเส่ียงของผูปวยเบาหวานระหวางการถือศีลอด 

ความเส่ียง ผูปวยเบาหวาน 

สูงมาก (ไมควรถือศีล

อด) 

ผูปวยมีลักษณะดังตอไปนี้อยางนอยหนึ่งขอ 

- มีประวัติภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดโดยท่ีไมมีอาการเตือน 

- มีประวัติภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดบอยๆ 

- มีภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดข้ันรุนแรง ในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมา 

- รับการรักษาในโรงพยาบาลในระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมาเนื่องจากภาวะน้ําตาล

ในเลือดต่ํา หรือ น้ําตาลในเลือดสูงหรือ แผลท่ีเทาจากเบาหวาน 

- หญิงตั้งครรภท่ีใชอินซูลิน 

- เปนเบาหวานชนิดท่ี 1 ท่ียังคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดไมดี 

- มีความเจ็บปวยเฉียบพลัน (acute illness) 

- มีภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดแดงใหญจากเบาหวานท่ีรุนแรง 

- การทํางานของไตเสื่อมระยะ 4 หรือ 5 รวมท้ังการไดรับการบําบัดทดแทนไต 

- อายุมากท่ีมีโรครวม 

สูง (ตองมีความ

ระมัดระวังมากระหวาง

ถือศีลอด) 

ผูปวยมีลักษณะดังตอไปนี้อยางนอยหนึ่งขอ 

- เปนเบาหวานชนิดท่ี 1 ท่ีคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี 

- เปนเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีคุมน้ําตาลในเลือดไดดีดวยอินซูลิน 

- เปนเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ียังคุมระดับน้ําตาลในเลือดไมดี 

- เปนผูท่ีตองออกกําลังกายหักโหม 

- หญิงตั้งครรภท่ีคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยควบคุมอาหารหรือ ใชยา metformin 

- มีภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดแดงใหญจากเบาหวานท่ีควบคุมได 

- มีการทํางานของไตเสื่อม ระยะ 3 

- ไดรับยาท่ีกดสติสัมปชัญญะ 

ปานกลาง/ต่ํา ผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดี ไมมีภาวะขางตน และใชการ

รักษาเบาหวานโดยการควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย หรือใชยาลดน้ําตาลในเลือดท่ี

ไมมีผลทําใหระดับน้ําตาลต่ําในเลือด 
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ตาราง  ขนาดเหมาะสมของยาเม็ดลดระดับน้ําตาลและยาฉีด GLP-1 analog ในผูปวยโรคไตเรื้อรัง 

 

กลุมยา ชนิดยา ขนาดยาท่ีแนะนําในผูปวย CKD 

ระดับ 3,4 หรือไดรับการเปลี่ยนไต 

ขนาดยาท่ีแนะนําในผูปวย 

CKD ระดับ 5 และ 5D 

ผลขางเคียง 

Biguanides Metformin eGFR 30-45* ใชไดไมเกิน 1000 

มก.ตอวัน และติดตาม eGFR ทุก  

3-6 เดือน 

eGFR < 30* หามใช 

หามใช การเกิด lactic 

acidosis 

Sulfonylurea Glibenclamide ไมควรใชในโรคไตระยะ 3 

หามใชในโรคไตระยะ 4 

หามใช - ภาวะนํ้าตาลต่ํา 

  ในเลือด 

- นํ้าหนักตัวเพ่ิม Glipizide ไมจําเปนตองปรับขนาดยา หลีกเลี่ยงใน 5ND 

Gliclazide ไมจําเปนตองปรับขนาดยา หลีกเลี่ยงใน 5D 

Glimepiride เริ่มขนาดต่ํา 1 มก.ตอวัน 

หามใชในโรคไตระยะ 4 

หามใช 

Glinide Repaglinide เริ่มขนาดต่ํา 0.5 มก.กอนอาหาร ถา 

eGFR < 30* 

ไมตองปรับขนาดยา  

α - glucosidase 

inhibitor 

Acarbose ไมใหในผูท่ีมี eGFR < 30* หามใช อาจม ีhepatotoxicity 

Voglibose ไมใหในผูท่ีมี eGFR < 30* หามใช  

Glitazone Pioglitazone ไมจําเปนตองปรับขนาดยา ไมตองปรับขนาดยา บวม หัวใจวาย 

DPP-4 

inhibitors 

Linagliptin ไมจําเปนตองปรับขนาดยา ไมตองปรับขนาดยา  

Vildagliptin 50 มก.ตอวัน ถา eGFR < 50* 50 มก.ตอวัน  

Saxagliptin 2.5 มก.ตอวัน ถา eGFR < 50* 2.5 มก.ตอวันใหหลังทํา 

dialysis 

 

Sitagliptin 50 มก.ตอวัน ถา eGFR 30-50* 25 มก.ตอวัน  

25 มก.ตอวัน ถา eGFR < 30* 

Alogliptin 15 มก.ตอวัน ถา eGFR 30-50* 7.25 มก.ตอวัน  

7.25 มก.ตอวัน ถา eGFR < 30* 

SGLT2- 

inhibitors 

Empagliflozin ไมใชถา eGFR < 45* หามใช - การติดเช้ือรา ระบบ 

  สืบพันธุและทางเดิน 

  ปสสาวะ 

- ภาวะขาดนํ้า 

Dapagliflozin ไมใชถา eGFR < 60* 

Canagliflozin 100 มก.ตอวัน ถา eGFR 45-60* 

ไมใชถา eGFR < 45* 

GLP-1 

analogs 

Exenatide ระมัดระวังเมื่อ eGFR < 30-50*  

ไมใชเมื่อ eGFR < 30* 

หามใช ระวังภาวะขาดนํ้าจาก

คลื่นไสอาเจียน 

Liraglutide ไมใชเมื่อ eGFR < 30* หามใช 

* มีหนวยเปน มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ; 5ND = CKD ระยะ 5 non-dialysis dependent ; 5D = CKD 

ระยะ 5 didlysis dependent 
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แผนภูมิ  การวินิจฉัยและการปฏิบัติรักษาภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดในผูปวยเบาหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูปวยเบาหวานท่ีมีภาวะนํ้าตาลต่ํา

ในเลือด ระดับกลโูคสในเลือด     

< 70 มก./ดล. และมีอาการ 

ประเมินความรุนแรงของภาวะ

นํ้าตาลต่ํา 

การรักษา / แกไข 

ระดับรุนแรง 

ระดับไมรนุแรง-

ปานกลาง 

                      อาการของภาวะน้ําตาลในเลือด                                                      

- อาการออโตโนมิค ไดแก ใจสั่น หัวใจเตนรัว ความดันเลือด ซิสโตลิคสูง 

มือสั่น รูสึกกังวล คลื่นไส รูสึกรอน เหง่ือออก ชา และรูสึกหิว                       

- อาการสมองขาดกลโูคส ไดแก ออนเพลีย มึนงง ปวดศีรษะ การทํางาน

สมองดาน cognitive บกพรอง ปฏิกิริยาตอบสนองชาลง สับสน ไมมีสมาธิ 

ตาพรามัว พูดชา งวงซึม หลงลมื พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง อัมพฤกษ หมดสติ 

 

               ระดับความรุนแรงของภาวะน้ําตาลตํ่าในเลือด                                                      

- ระดับไมรุนแรง หมายถึง มีผลตรวจเลือดพบระดับพลาสมากลูโคสต่ํา    

แตไมมีอาการ                                                                         

- ระดับปานกลาง หมายถึง มีอาการเกิดข้ึนเล็กนอยหรือปานกลาง และ

สามารถทําการแกไขไดดวยตนเอง (เชน การรับประทานอาหาร)               

- ระดับรุนแรง หมายถึง มีอาการรนุแรงมากจนไมสามารถทําการแกไขได

 

      การรักษาภาวะน้ําตาลตํ่าในเลือดระดับไมรุนแรง-ปานกลาง                                                      

- รับประทานคารโบฮัยเดรตในปรมิาณ 15 กรัม ไดแก กลูโคสเม็ด 3 เม็ด , 

นํ้าสมคั้น 180 มล. นํ้าอัดลม 180 มล. นํ้าผึ้ง 3 ชช. ขนมปงปอนด 1 แผน 

สไลด นมสด 1 ถวย ขาวตมหรือโจก1/2 ถวยชาม                               

- ติดตามระดับกลูโคสในเลือดท่ี 15 นาที                                         

- รับประทานคารโบฮัยเดรตในปรมิาณ 15 กรัม ซ้ํา ถาระดับกลูโคสในเลือด

ยังคง < 70 มก./ดล.                                                                 

- ถาอาการดีข้ึนและการตรวจวัดระดับกลโูคสในเลือดซ้าํไดผล > 80 มก./

   

                            การรักษาภาวะน้ําตาลตํ่าในเลือดระดับรุนแรง                                                      

- โดยบุคลากรการแพทยหรือญาตผิูปวย : บริหารกลูคากอน (ถามี) 1 มก. ฉีดเขากลามหรือใตผิวหนัง                                                          

- โดยบุคลากรการแพทย : เปดหลอดเลือดดํา , เก็บตัวอยางเลือดดํา เพ่ือสงตรวจเพ่ิมเติมท่ีจาํเปน 

บริหารสารละลายกลูโคส 50% 10-20 มล. อยางเร็ว ตอดวย 30-40 มล. ท่ีเหลือแลวเปดหลอดเลือดดํา

ตอเน่ืองไวดวย heparin หรือ saline lock หรือ บริหารสารละลายเด็กซโตรส 5-10% หยดตอเน่ือง 

ตามความเหมาะสม                                                                                                   

- ติดตามระดับกลูโคสในเลือดท่ี 15 นาที                                                                          

- รักษาระดับกลูโคสในเลือดท่ี > 80 มก./ดล. โดยปรับอัตราหยดสารละลายเด็กซโตรส 
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แผนภูมิ  การคัดกรองและติดตามจอตาผิดปกติจากเบาหวานโดยจักษุแพทย (NPDR = non-proliferative 

diabetic retinopathy ; PDR = proliferative diabetic retinopathy 

ผูปวยเบาหวาน 

ผูปวยเบาหวาน   

ชนิดท่ี 1 

ผูปวยเบาหวาน  

ชนิดท่ี 2 

ผูปวยเบาหวาน      

ท่ีมีครรภ 

ตรวจจอตาหลังเปนเบาหวาน 

5 ป หรือเมื่ออาย 10 ป 

ตรวจจอตาหลังไดรับ        

การวินิจฉัยโดยไมลาชา 

ตรวจจอตาทันที     

หรือภายในไตรมาสแรก 

ผลการตรวจตา 

ปกติ Diabetic Retinopathy (DR) Macular edema 

NPDR PDR 

Mild                   

- Microaneurysm 

Moderate 

NPDR                   

- More than 

mild but less 

than severe 

Severe NPDR                     

- >20 microanurysm 

in 4 quadrants or      

- Venous beading at 

least 2 quadrants or  

- Intraretinal 

microvascular 

abnormalities in 1 or 

  

- Neovascularization 

- Preretinal 

hemorrhage or        

- Vitreous 

hemorrhage 

นัด 1 ป นัด 6 เดือน นัด 3-6 เดือน นัดตรวจติดตามโดยจักษุแพทย 
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แผนภูมิ  การคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคไตจากเบาหวาน (Alb/Cr = albumin creatinine ratio) 

 

 

 

ผูปวยเบาหวานท่ีไมไดรับการประเมินดานไตในระยะ 12 เดือนท่ีผานมา 

ตรวจพบ urine protein     

(โดยไมมีการติดเช้ือในปสสาวะ) 

วัด albumin/creatinine ratio (Alb/Cr) 

จากปสสาวะท่ีเก็บตอนเชา 

ขอมูลทางคลินิกบงช้ีถึงโรคไต              

จากสาเหตุอ่ืน 

Alb/Cr < 30 mg/g Alb/Cr 30-299 mg/g Alb/Cr > 300 mg/g โรคไตจากเบาหวาน โรคไตจากสาเหตุอ่ืน 

ถาผลเปนบวก                       

ใหตรวจซ้ําอีก 1-2 ครั้งใน 6 เดือน 

ผลเปนบวก 2 ใน 3 ครั้ง 

eGFR < 30 ml/min/1.73 m2 

เริ่มการรักษาดวย ACEI หรือ ARB 

ใหการรักษาเพ่ือควบคุม   

ระดับน้ําตาลและไขมนัในเลือด

และความดันโลหิต              

ใหไดตามเปาหมาย 

ตรวจ 

albuminuria 

และ eGFR   

ซ้ํ ป 

สงตอผูเชี่ยวชาญโรคไต           

เพ่ือประเมินและรับการรักษา       

ท่ีเหมาะสม 

ไมพบ พบ 

ใช 

ไมใช ใช 

ไมใช ใช 
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ผูปวยเบาหวาน 

             ซักประวัติและตรวจเทาเพ่ือประเมินความเสี่ยงตอการเกิดแผลท่ีเทา                      

- ประวัติ : เคยมีแผลท่ีเทาหรือถูกตัดขา/เทา/น้ิวเทา                                                        

- สํารวจลักษณะภายนอก : แผล เทาผิดรูป ผิวหนังและเล็บผิดปกตหิรือไม                              

- ประเมินการรับความรูสึกในการปองกันตนเองท่ีเทา : ตรวจดวย 10g-monofilament 4 จุด       

 ป ิ ื ี่ ี้   ป  l d  ํ ี ี่  ื   

กลุมเสี่ยง พบแผลท่ีเทา 

     ความเสี่ยงตํ่า                      

ไมพบปจจัยเสีย่ง ไดแก                                                        

- ไมมีประวัติแผลท่ีเทา 

หรือถูกตัดขา/เทา/น้ิวเทา                              

- ผิวหนังและรูปเทาปกติ  

- ผลการประเมินการรับ

ความรูสึกท่ีเทาปกติ       

- ชีพจรท่ีเทาปกติหรือ

           

  ความเสี่ยงปานกลาง                      

ไมมีประวัติแผลท่ีเทาหรือ

ถูกตัดขา/เทา/น้ิวเทาและ

ไมมเีทาผิดรูป แตตรวจพบ 

- ผลการประเมินการรับ

ความรูสึกท่ีเทาผดิปกติ

และ/หรือ                   

- ชีพจรท่ีเทาเบาลง หรือ

           

     ความเสี่ยงสูง                      

- เคยมีประวัติแผลท่ีเทา 

หรือถูกตัดขา/เทา/น้ิวเทา                              

หรือ                          

- มีความเสีย่งปานกลาง

รวมกับพบเทาผดิรูป*        

     ขอควรปฏิบัติ                      

- ใหความรูผูปวยในเรื่อง

การตรวจและดูแลเทาดวย

ตนเอง                              

- ติดตามพฤติกรรมการ

ดูแลเทาของผูปวย         

- ควบคุมระดับนํ้าตาลและ

ไขมันในเลือด ความดัน

โลหิตใหอยูในเกณฑท่ี

เหมาะสม                    

- งดสูบบุหรี่                 

 

        

      ขอควรปฏิบัติ                      

ปฏิบัติเชนเดียวกับความ

เสี่ยงต่ํา รวมกับ           

- สงพบแพทยเช่ียวชาญ

วินิจฉัยเพ่ิมเติมในกรณีท่ี

พบชีพจรท่ีเทาเบาลง

หรือตรวจ ABI < 0.9    

- พิจารณาอุปกรณเสรมิ

รองเทาหรือรองเทาท่ี

เหมาะสม                  

 ั  

              

      ขอควรปฏิบัติ                      

ปฏิบัติเชนเดียวกับความ

เสี่ยงต่ํา รวมกับ           

- สงพบทีมแพทย

เช่ียวชาญ                  

- พิจารณาตดัรองเทา

พิเศษ                       

- นัดตรวจเทาอยาง

        

ขอควรปฏิบัติ                      

ปฏิบัติตามแนวทาง  

การดูแลรักษาแผลท่ีเทา 

ในผูปวยเบาหวาน 

(ภาคผนวก 2) 

แผลหาย 

* ในกรณีท่ีตรวจพบเทาผิดรูปแตผลการประเมินการรับความรูสึกท่ีเทาปกติ  

ใหสงพบแพทยเพ่ือวินิจฉัยเพ่ิมเตมิ 
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แผนภูมิ  การตรวจคัดกรองและดูแลผูปวยเบาหวานท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีเทา 

CVD  ( หนา 131 ) 

 

การตรวจคนภาวะแทรกซอนของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง 

 การคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจในผูปวยเบาหวานท่ีไมมีอาการ แตมีปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด

หัวใจ 2 อยางข้ึนไป อาจทําไดโดยเฉพาะในผูท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีคิดวาจะมี silent myocardial ischemia แตมี

การศึกษาแสดงใหเห็นวาไมไดประโยชนนัก 

 ผูปวยเบาหวานทุกราย ควรไดรับการคัดกรองปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรค

หลอดเลือดสมองทุกป (คุณภาพหลักฐานระดับ 1 , น้ําหนักคําแนะนํา ++) ไดแก 

 -  การสูบบุหรี่ 

 -  ประวัติของโรคหลอดเลือดหัวใจในครอบครัว 

 -  ความดันโลหิตสูง 

 -  ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 

 -  ภาวะ peripheral arterial disease 

 -  การตรวจพบ albuminuria 
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กลุมเสี่ยง 

เด็กและวัยรุนอายตุั้งแต 10 ปข้ึนไป ท่ีตรวจพบ           

1. อวน (นํ้าหนักเมื่อเทียบกับนํ้าหนักมาตรฐานมากกวา

รอยละ 120) และ                                              

2. มีปจจัยเสี่ยง 2 ใน 3 ขอตอไปน้ี                        

2.1 มีพอ แม พ่ีหรือนอง เปนโรคเบาหวาน               

2.2 มีความดันโลหิตสูง (BP > 130/85 มม.ปรอท)     

2.3 ตรวจรางกายพบ acanthosis nigricans 
Capillary blood glucose 

> 110 มก./ดล. 

Fasting plasma glucose  

> 126 มก./ดล. x 2 ครั้ง 

Fasting plasma glucose  

< 126 มก./ดล. 

วินิจฉัยเปนเบาหวาน 

- แนะนําใหลดนํ้าหนักลงรอยละ 5-10                   

- แนะนําและสนับสนุนการจัดการตนเองเพ่ือลดโอกาส

เสี่ยงของการเปนโรคเบาหวานและหลอดเลือด         

 ตรวจซ้ําทก 1 ป 

ปกติ (2-hr plasma glucose < 140 มก./ดล.) 

OGTT 

DM (2-hr plasma 

glucose  > 200 มก./ดล.) 

IGT (2-hr 

plasma glucose  

140-199 มก./

 

- สงพบกุมารแพทย

หรืออายุรแพทยท่ัวไป 

เพ่ือตรวจรักษาภาวะ

โรคอวนและฝกทักษะ

การจัดการตนเองเพ่ือ

ลดโอกาสเสี่ยงของ

การเปนเบาหวาน     

    
1. ใหความรูเรื่องโภชนาการเพ่ือลด

นํ้าหนักใหไดตามเปาหมาย          

2. สงตรวจภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ   

- จอประสาทตา                      

- ไขขาวในปสสาวะ                  

- ไขมันในเลือด                       

1. แจงข้ึนทะเบียนเบาหวานเด็ก

และวัยรุน                             

2. สงตอผูปวยรกัษาโดยแพทย 

และทีมผูใหการรักษาเบาหวาน     

- ใหความรูและทักษะเพ่ือดูแล

ตนเอง                                 

- ชวยเหลือดานจิตใจการปรับตัว

ครอบครัว                             

 เตรียมความพรอมกอนกลับเขาส
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แผนภูมิ  การคัดกรองโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเด็กและวัยรุน (อายุ 10 ปข้ึนไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เด็กอายุ 15 ปหรือต่าํกวา ใหอยูในความดูแลของผูเช่ียวชาญ 

และมีประสบการณในการดแลเบาหวานในเด็กและวัยรน 

กลุมท่ีมีอาการนาสงสัย 

Radom capillary blood glucose (RCBG) 

RCBG < 110 มก./ดล. 

RCBG 110-199 มก./

  

RCBG > 200 มก./ดล. 

ตรวจหาสาเหตุจากโรคอ่ืนและ

เฝาระวังโดยกุมารแพทยท่ัวไป 

ตรวจหาสาเหตุจากโรคอ่ืนและ

ตรวจ plasma glucose 

ตรวจหา plasma glucose        

> 200 มก./ดล. + ตรวจสารคีโตน 

อาการท่ีนาสงสัย                     

นํ้าหนักตัวลด                              

ดื่มนํ้ามาก                            

ปสสาวะบอยและมาก              

ปสสาวะรดท่ีนอน                         

มดตอมปสสาวะ                         

    

Fasting plasma glucose 

< 126 มก./ดล. 

Fasting plasma glucose 

Fasting plasma glucose 

> 126 มก./ดล. x 2 ครั้ง 

วินิจฉัย DKA ใหการ

รักษาเบ้ืองตน สงตอหรือ

รักษาตอตามแนวปฏิบัติ 

วินิจฉัยโรคเบาหวาน ใหการรักษา       

คนหาชนิดโรคเบาหวาน                     

แจงขึ้นทะเบียนผปวยเบาหวาน 

การรักษาตอเนื่องเมื่อไมมีภาวะ DKA หรือเมื่อหายจากภาวะ DKA    

1. แจงข้ึนทะเบียนเบาหวานเด็กและวัยรุน                                    

2. สงตอผูปวยเพ่ือรับการรักษาโดยแพทยและทีมผูใหการรักษา

เบาหวานเด็กและวัยรน                                                       
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แผนภูมิ  การวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาเบาหวานชนิดท่ี 1 ในเด็กและวัยรุน 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : เด็กอายุ 15 ปหรือต่ํากวาให

อยูในความดูแลของผูเช่ียวชาญและมี

ประสบการณในการดูแลเบาหวานในเด็ก

และวัยรน 

ปริมาณอินซูลิน รูปแบบการฉีดอินซูลิน 

        การคํานวณปริมาณยา                     

ขนาดอินซูลินเริ่มตน                              

- เด็กเล็ก (toddle age)                      

0.4-0.6 ยูนิต/กก./วัน                            

- เด็กกอนวัยรุน (pre-pubertal age)  

0.7-1.0 ยูนิต/กก./วัน                      

- เด็กวัยรุน (pubertal age)           

1.0-2.0 ยูนิต/กก./วัน                         

ปริมาณอินซูลินตอวันท่ีเหมาะสมใน 

แตละคน คือ ปริมาณท่ีทําใหระดบั

นํ้าตาลในเลือดอยูในเกณฑเปาหมาย 

ไมเกิดภาวะนํ้าตาลต่ําในเลือด และ

 

 

ฉีดอินซูลินวันละหลายคร้ังเลียนแบบการตอบสนองในคนปกติ                     

(basal-bolus insulin therapy)                                              

RAA - RAA - RAA - LAA±                                                       

แบงอินซูลินรอยละ 30-50 เปน basal insulin ท่ีเหลือแบงฉีดกอนอาหาร  

3 มือ้                                                                             

basal insulin, LAA ฉีดกอนนอน (อาจตองเพ่ิมมื้อเชา) ปรับขนาด        

โดยดผูลระดับนํ้าตาลในเลือดกอนอาหารเชา                               

bolus insulin, RAA ฉีดกอนอาหารแตละมื้อ ปรับขนาดโดยดผูลระดับ

นํ้าตาลในเลือดกอนอาหารและจํานวนคารโบไฮเดรตของมื้อน้ัน             

 

ฉีดอินซูลินวันละ 3 คร้ัง                                                     

(Modified conventional insulin therapy)                                              

RAA/NPH - 0 – RAA - NPH หรอื RI/NPH - 0 - RI - NPH±           

(ถาระดับนํ้าตาลในเลือดตอนบาย พิจารณาฉีดวันละ 4 ครั้ง)                                                    

ขั้นตอนการเร่ิมอินซูลินในเบาหวานชนิดท่ี 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุน* 
 

ไมมีภาวะ diabetic ketoacidosis 
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แผนภูมิ  การเริ่มและแบบแผนการรักษาดวยอินซูลิน 

ตาราง  การประเมินและติดตามการรักษาผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุน 
 

หัวขอท่ีประเมิน ทุกคร้ังท่ีมาตรวจ ทุก 3-4 เดือน ทุก 1 ป หมายเหตุ 

นํ้าหนัก √    

ความสูง  √   

ความดันโลหิต 

√   

เปาหมายความดันโลหติ < 90th percentile 

for age, sex and height 

ตรวจดตูําแหนงฉีดยา √    

ตรวจเทา 

  √ 

แนะนําตรวจอยางละเอียดครั้งแรก เมื่อเริ่มเขา

สูวัยรุนหรืออายุมากกวา/เทากับ 10 ป หรือเมื่อ

เปนเบาหวานมานาน 5 ป 

คา A1C  √   

อัลบูมินในปสสาวะ* 

(albuminuria)   

√ - เบาหวานชนิดท่ี 1 ประเมินครั้งแรกในเด็กอายุ

มากกวา 10 ป หรือเปนเบาหวานมากกวา 5 ป 

ฉีดอินซูลินโดยใชเคร่ืองปมอินซูลินอัตโนมัติ (insulin pump)                                                     

Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII)                                             

สําหรับผูปวยท่ีตองการควบคุมอยางเขมงวด                                

ผูปวยท่ีมี hypoglycemia บอย/ควบคุมยาก                            

ผูปวยตองมีความรูและการดูแลตนเองเปนอยางดี มีคาใชจายสูง                                                

ฉีดอินซูลินวันละ 2 คร้ัง (conventional insulin therapy)                                                     

RI/NPH - 0 - RI/NPH - 0±                                                   

แบงปริมาณอินซลูินท่ีคํานวณไดเปน 2/3 ฉีดกอนอาหารเชา            

และ 1/3 ฉีดกอนอาหารเย็น                                                    

มีการใชนอยมาก ใชเฉพาะกรณีจาํเปนเทาน้ัน                               

ไ  ํ ใ  d l  ื่  ํ ั ใ ป ั                                              

คํายอสําหรับอินซูลิน                     

RAA  =  Rapid Acting Insulin Analog                              

RI     =  Regular Human Insulin                            

NPH  =  Neutral Protamine 

Hegadon Insulin                      

LAA   =  Long Acting Insulin Analog 

                                  

* ผูปวยกลุมน้ีควรไดรับการดูแลในโรงพยาบาลระดับท่ัวไปหรือสูงกวา ไมควรดูแลในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย                                                                                                    

 (นํ้าหนักคําแนะนํา ++)                                                                                                                      

± แบบแผนการฉีดอินซลิน : กอนอาหารเชา - กอนอาหารกลางวัน - กอนอาหารเย็น - กอนนอน  
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และตรวจทุกป 

- เบาหวานชนิดท่ี 2 ประเมินครั้งแรก เมื่อ

วินิจฉัยและตรวจทุกป 

การตรวจจอตา 

  √ 

- เบาหวานชนิดท่ี 1 ประเมินครั้งแรกในเด็กอายุ

มากกวา 10 ป หรือเปนเบาหวานมากกวา 3-5 

ป และตรวจทุก 1-2 ป 

- เบาหวานชนิดท่ี 2 ประเมินครั้งแรก เมื่อ

วินิจฉัยและตรวจทุก 1-2 ป 

ระดับไขมันในเลือด** 

  √ 

- เบาหวานชนิดท่ี 1 ตรวจเมื่ออายุมากกวา/

เทากับ 10 ป ตรวจถ่ีข้ึน ถาพบวามีความ

ผิดปกติของระดับไขมันในเลือดเมือ่วินิจฉัย 

- เบาหวานชนิดท่ี 2 ประเมินครั้งแรก เมื่อ

วินิจฉัย และตรวจทุกป 

ระดับ free T4 และ 

TSH 

   เฉพาะเบาหวานชนิดท่ี 1 เมื่อวินิจฉัย และ

พิจารณาตรวจซ้าํทุก 1-2 ป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เมื่อมีอาการ และอาการแสดงของโรคไธรอยด 

 

* ตรวจครั้งแรกเมื่อใหการวินิจฉัยเบาหวานชนิดท่ี 2 

** การตรวจระดับไขมันในเลือด 

    - ถามีประวัตโิรคไขมันในเลือดสูงในครอบครัวควรพิจารณาตรวจเมื่ออายุมากกวา 2 ป ถาไมมีใครตรวจเมื่ออายุ > 10 ป 

เมื่อระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง (นํ้าหนักคําแนะนํา +)  

    - ควรตรวจทุกรายท่ีวินิจฉัยเบาหวานครั้งแรกเมื่อเขาสูวัยรุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตรีฝากครรภคร้ังแรก     

มีปจจัยเสี่ยงปานกลาง/สูง 

50 กรัม 1 h. GCT 

> 140 มก./ดล. < 140 มก./ดล. 
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แผนภูมิ  การคัดกรองโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภวิธีท่ี 1 ตามเกณฑของ Carpenter และ Coustan  

(GCT = Glucose Challenge Test ; OGTT = Oral Glucose Tolerance Test, *แปลผลตามภาคผนวก 1) 

 

 

 

 

 

 

 

100 กรัม OGTT* ตรวจอีกครั้งเมื่ออายุ

ครรภ 24-28 สัปดาห 

เปนเบาหวาน ไมเปนเบาหวาน 

ดูแลรักษา ตรวจอีกครั้งเมื่ออายุ

ครรภ 24-28 สัปดาห 

50 กรัม 1 h. GCT 100 กรัม OGTT* 

> 140 มก./ดล. > 140 มก./ดล. เปนเบาหวาน ไมเปนเบาหวาน 

> 140 มก./ดล. > 140 มก./ดล. เปนเบาหวาน ไมเปนเบาหวาน 

เปนเบาหวาน ไมเปนเบาหวาน 

เปนเบาหวาน ไมเปนเบาหวาน 

สตรีฝากครรภคร้ังแรก (เสี่ยง/ไมเสี่ยง) 

FPG > 92 มก./ดล. 

หรือ                

A1C > 6 5% 
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แผนภูมิ  การคัดกรองโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภวิธีท่ี 2 ตามเกณฑของ Internation Diabetes Federation 

(IDF) หรือ Internation Association Diabetes Pregnancy Study Group (OGTT = Oral Glucose 

Tolerance Test; DM = Diabetes Mellitus, *แปลผลตามภาคผนวก 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overt DM หรือ GDM* ไมเขาเกณฑ 

ดูแลรักษา 75 กรัม OGTT*              

เมื่ออายุครรภ 24-28 สัปดาห 

Overt DM หรือ GDM* 

 

สงตอพบแพทย 

ดูแลรักษา 
ฝากครรภปกต ิ

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน (DM)................................................เครือขายบริการเขตสุขภาพท่ี 12 


	คำนำ
	สารบาญ

