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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเรื่องโรคเบาหวาน : โรคเบาหวานและการประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน 
 

โรคเบาหวานแบ่งเป็น 4 ชนิดตามสาเหตุการเกิดโรค ดังนี้  
1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (T1DM)เกิดจากการท าลายเบต้าเซลล์ที่ตับอ่อนจากภูมิคุ้มกันของร่างกาย  มักพบใน 

คนที่อายุน้อยกว่า 30 ปี มักพบในวัยเด็ก รูปร่างไม่อ้วน อาจเกิดรวดเร็วและรุนแรง และเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจาก
สารคีโตนได้ง่าย 

2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2  (T2DM)พบร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย เป็นผลจากการดื้อต่อ 
อินซูลินในร่างกาย ร่วมกับภาวะพร่องอินซูลิน มักพบในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป รูปร่างท้วมหรืออ้วน  มักมีประวัติ
ครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย  

3. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจ าเพาะ (other specific types)เป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน ได้แก่  
โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) 
โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของตับอ่อน เช่น ตับอ่อนอักเสบ FCPD ( Fibro Calculous Pancreatic Diabetes) 
โรคเบาหวานที่เกิดจากโรคของต่อมไร้ท่อ โรคเบาหวานที่เกิดจากยาหรือสารเคมี โรคเบาหวานที่เกิดหลังจากการติดเชื้อ 
เป็นต้น  

4. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes mellitus, GDM) เป็นโรคเบาหวานที่พบจากการ 
ท าการตรวจ Glucose tolerance test ในหญิงมีครรภ์ ซึ่งมักหายไปหลังคลอด  
 

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน   
1. ผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป  
2. ผู้ที่อ้วน (BMI ≥ 25 กก./ม2) และ/หรือ มีรอบเอวเกินมาตรฐาน ในผู้ชาย ≥ 90 ซม. ในผู้หญิง ≥ 80 ซม. 
3. ผู้ที่มีประวัติครอบครัว พ่อ แม่ พ่ี หรือน้อง เป็นโรคเบาหวาน  
4. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยความดันโลหิตสูง หรือรับประทานยาควบคุมความดันโลหิต 
5. ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง หรือรับประทานยาลดไขมัน  
6. เคยได้รับการตรวจว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (Impaired glucose tolerance (IGT)  

หรือ Impaired fasting glucose (IFG) )  
7. มีโรคหัวใจและหลอดเลือด  
8. มีกลุ่มอาการถุงน้ าในรังไข่ ( Polycystic ovarian syndrome)  
9. มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือเคยคลอดบุตรน้ าหนักเกิน 4 กก. 

 
วิธีการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 
 สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ได้แก่ 

1. การตรวจวัดพลาสมากลูโคสขณะอดอาหาร (fasting plasma glucose : FPG , venous blood) โดยตรวจ 
จากหลอดเลือดด า 

2. การตรวจน้ าตาลในเลือดโดยวิธีเจาะจากปลายนิ้ว (fasting capillary blood glucose : FCBG)  
ถ้าระดับ FPG (หรือ FCBG) ≥126 มก./ดล. ให้ตรวจยืนยันด้วย FPG อีกครั้งในวันหรือสัปดาห์ถัดไป ถ้าพบ FPG ≥126 
มก./ดล. ให้การวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน 
 3. การตรวจความทนต่อกลูโคส (75 g Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) ใช้ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
สูงแต่ตรวจพบFPG น้อยกว่า126 มก./ดล.ถ้าระดับพลาสมากลูโคส 2 ชั่วโมงหลังดื่ม ≥200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัยว่า
เป็นโรคเบาหวาน  
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเรื่องโรคเบาหวาน : มาตรฐานการวัดรอบเอว 
 

มาตรฐานรอบเอว  (waist circumference) ส าหรับคนไทยคือ ไม่เกินความสูงหารด้วย 2 ในทั้งสองเพศ  หรือน้อยกว่า 
90 เซนติเมตรในผู้ชาย และน้อยกว่า 80 เซนติเมตรในผู้หญิง การวัดรอบเอวให้ท าในตอนเช้า ขณะยังไม่รับประทาน
อาหาร ต าแหน่งที่วัดไม่ควรมีเสื้อผ้าปิด หากมีให้เป็นเสื้อผ้าเนื้อบาง วิธีวัดที่แนะน าคือ  

1. อยู่ในท่ายืน เท้าท้ัง 2 ข้างห่างกันประมาณ 10 ซม. 
2. หาต าแหน่งขอบบนสุดของกระดูกเชิงกรานและขอบล่างของชายโครง 
3. ใช้สายวัดพันรอบเอวที่ต าแหน่งจุดกึ่งกลางระหว่างขอบบนสุดของกระดูกเชิงกรานและขอบล่างของ 

ชายโครง  โดยให้สายวัดอยู่ในแนวขนานกับพ้ืน 
4. วัดในช่วงหายใจออก โดยให้สายวัดแนบกับล าตัวพอดีไม่รัดแน่น 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมตัว 

-ท าในช่วงเช้า 

-ก่อนม้ืออาหาร 

-ไม่มีเสื้อผ้าปิด/เสื้อผ้าบางท่ีสุด 

-ท่ายืนเท้าห่างกัน 10 ซม. 

ต าแหน่งวัด 

-จุดกึ่งกลางระหว่าง ขอบบนของกระดูกเชิงกราน และขอบล่างของชายโครง 

-สายวัดอยู่ในแนวขนานกับพื้น แนบล าตัวพอดี 

-วัดในช่วงหายใจออก 

                   ปกติ 

WC ผู้ชาย ‹90 cms   ผู้หญิง‹80  cms 

WC ≤  ส่วนสูง/2 

 WC : ส่วนสูง ≤ 0.5 

 BMI ‹ 25กก./ม2 

                     อ้วน 

WC ผู้ชาย ≥ 90 cms   ผู้หญิง ≥ 80  cms 

WC › ส่วนสูง/2 

 WC: ส่วนสูง > 0.5 

 BMI ≥ 25กก./ม2 

มาตรฐานการวัดรอบเอว 
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ตรวจน ้ำตำลในเลือด (Capillary blood glucose : จำกปลำยนิ ว) 

อดอำหำร ไม่อดอำหำร 

< 100 100-125 >= 126 >= 200 140-199 < 140 
 
 
 
 

ปกติ เสี่ยง สงสัยรำยใหม่ ปกติ เสี่ยง สงสัยรำยใหม่ 

ตรวจซ ้ำอีกครั งภำยใน ๑ เดือน
ด้วย FBS ให้อดอำหำรตรวจซ ้ำ ๖ เดือน ตรวจซ ้ำ ๖ เดือน 

ตรวจซ ้ำ ๑ ปี 

<๑๐๐มก./ดล.  1๐๐ - 125 มก./ดล.
  

>= 126 มก./ดล.
  

วินิจฉัย IFG  
ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง 

ส่งพบแพทย์เพ่ือ
พิจำรณำวินิจฉัย

เบำหวำน 

ลงทะเบียนเบำหวำน 
รำยใหม่ 

ให้ค าแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยง (๓อ.๒ส.อาหาร / ออกก าลังกาย / อารมณ์ เลิกบุหรี่ ลดสุรา) / SKT 
 
 
 
 
 
 

ประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 
ที่ยังไม่ป่วยเบาหวานทุกคน 

ตรวจซ ้ำ ๑ ปี ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมชีวิต 

ตรวจซ ้ำปีละ ๑ ครั ง 
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การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ท าได้โดย 

1. ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจนคือหิวน้ ามากปัสสาวะบ่อยและมากน้ าหนักตัวลดลงโดยที่ไม่มีสาเหตุ
สามารถตรวจระดับพลาสมากลูโคสเวลาใดก็ได้ไม่จ าเป็นต้องอดอาหารถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก./ดล. ให้
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 

2. การตรวจระดับพลาสมากลูโคสตอนเช้าหลังอดอาหารข้ามคืนมากกว่า 8 ชั่วโมง (FPG) พบค่า≥126มก./
ดล. ให้ตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งต่างวันกัน 

3. การตรวจความทนต่อกลูโคส (75 g Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) ใช้ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
สูงแต่ตรวจพบ FPG น้อยกว่า 126 มก./ดล. ถ้าระดับพลาสมากลูโคส 2 ชั่วโมงหลังดื่ม≥200 มก./ดล. ให้การวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคเบาหวาน 

4. การตรวจวัดระดับ A1C ถ้าเท่ากับหรือมากกว่า ๖.๕ ให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน แต่ส าหรับรายที่
ไม่มีอาการของโรคเบาหวานชัดเจน ควรตรวจเลือดซ้ าโดยวิธีเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยัน 
ตารางท่ี 1 การแปลผลระดับพลาสมากลูโคสและ A1C เพื่อการวินิจฉัย 
 

 
วิธีตรวจวินิจฉัย 

 
ปกติ 

ระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ิมความเสี่ยงการเป็น
โรคเบาหวาน 

 
โรคเบาหวาน 

Impaired fasting 
glucose (IFG) 

Impaired glucose 
tolerance (IGT) 

พลาสมากลูโคสขณะอด
อาหาร (FPG) 

< 100 มก./ดล. 100 – 125 มก./ดล. - ≥ 126 มก./ดล. 

พลาสมากลูโคสที่ 2 
ชั่วโมงหลังดื่มกลูโคส 75 
กรัม 2h-PG (OGTT) 

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

พลาสมากลูโคสที่เวลาใดๆ 
ในผู้ที่มีอาการชัดเจน 

- - - ≥ 200 มก./ดล. 

ฮีโมโกลบินเอวันซี (A1C) < 5.7 % 5.7 – 6.4% ≥ 6.5% 
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วัตถุประสงค์ในการรักษาโรคเบาหวานคือ 
1.รักษาอาการท่ีเกิดขึ้นจากภาวะน้ าตาลในเลือดสูง 
2.ป้องกันและรักษาการเกิดโรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน 
3.ป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง 
4.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกับคนปกติ 

เป้าหมายของการรักษาโรคเบาหวาน 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น  การดูแลรักษาเบาหวานให้เริ่มทันทีเมื่อให้การวินิจฉัยโรค และควรให้ถึง
เป้าหมายของการรักษาโดยเร็ว  การตั้งเป้าหมายควรให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยค านึงถึงอายุ ระยะเวลาที่
เป็นโรคเบาหวาน การมีโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง ความเจ็บป่วยหรือความพิการร่วมและความรุนแรง รวมทั้งผลกระทบที่
เกิดจากภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 

1. ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานในระยะเวลาไม่นานไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมอ่ืน ควรควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติตลอดเวลา คือการควบคุมเข้มงวดมาก เป้าหมาย HbA1C < 6.5% 
(ตารางท่ี 1) แต่ไม่สามารถท าได้ในผู้ป่วยส่วนใหญ่  ปัญหาของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด เข้มงวดมากคือเกิด
ภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดและน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้นโดยทั่วไปเป้าหมายการควบคุมคือ HbA1C < 7.0 % 

2. ผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดบ่อยหรือรุนแรง ผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงหรือโรคร่วมหลายโรค 
เป้าหมายระดับHbA1Cไม่ควรต่ ากว่า 7% 

3. ผู้สูงอายุ (อายุ > 65ปี)  ควรพิจารณาสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่มเพ่ือก าหนด
เป้าหมายในการรักษา (ตาราง2) 

    3.1 ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่สุขภาพดีไม่มีโรคร่วม ให้ควบคุมในระดับเข้มงวดคือใช้เป้าหมาย HbA1C < 7.0%  
    3.2 ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันได้ (functionally independent)  

และมีโรคร่วม (comorbidity) อ่ืนๆ ที่ต้องได้รับการดูแลร่วมด้วย เป้าหมาย HbA1C < 8.0% 
    3.3 ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือตัวเองในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันได้ (functionally  

dependent) เป้าหมายในการควบคุมระดับน้ าตาลไม่จ าเป็นต้องเข้มงวด การบริหารยาไม่ควรยุ่งยาก เป้าหมาย 
HbA1c < 8.0% โดยเลือกใช้ยาที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดภาวะน้ าตาลต่ าในเลือด และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยใน
การดูแลเพ่ือป้องกันภาวะน้ าตาลต่ าในเลือด 

4. ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน เช่น ไม่เกิน 1 ปี (life expectancy < 1 ปี) ได้แก่ผู้ป่วยที่มีความ
เจ็บป่วยอย่างมาก หรือ เป็นโรคมะเร็ง (ระยะสุดท้าย) ความส าคัญของการรักษาโรคเบาหวานลดลง แต่มุ่งเน้นให้
ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น และไม่เกิดอาการจากภาวะน้ าตาลในเลือดสูง ให้ได้รับการดูแลที่บ้านและช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จนวาระสุดท้าย 
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ตารางท่ี 2 เป้าหมายการควบคุมเบาหวานส าหรับผู้ใหญ่ 
 

การควบคุมเบาหวาน 
เป้าหมาย 

ควบคุมเข้มงวดมาก ควบคุมเข้มงวด ควบคุมไม่
เข้มงวด 

ระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหาร  70 -110 มก./ดล. 80 – 130 มก./ดล. 140-170 มก./ดล. 
ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ชั่วโมง  < 140 มก./ดล.                                                                                                                                                                                                                                           < 180 มก./ดล. - 
Hemoglobin A1C < 6.5 % < 7.0 % < 8.0 % 

 
 
ตารางท่ี 3 เป้าหมายในการควบคุมเบาหวานส าหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ เป้าหมายระดับ HbA1C 

สุขภาพดี ไม่มีโรคร่วม  < 7.0 % 

มีโรคร่วม ช่วยเหลือตัวเองได้  < 8.0 % 

ต้องได้รับความช่วยเหลือ  < 8.0 % 

คาดว่ามีชีวิตอยู่ไม่นาน  หลีกเลี่ยงภาวะน้ าตาลในเลือดสูงจนท าให้เกิดอาการ 
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ตารางท่ี  4 เป้าหมายการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือด 

การควบคุม/การปฏิบัติตัว เป้าหมาย 
ระดับไขมันในเลือด 
ระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL cholesterol)* 
ระดับไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) 
ระดับเอชดีแอลคอเลสเตอรอล (HDL Cholesterol): ผู้ชาย 
ระดับเอชดีแอลคอเลสเตอรอล (HDL cholesterol): ผู้หญิง 

 
< 100 มก./ดล. 
< 150 มก./ดล. 
≥ 40 มก./ดล. 
≥ 50 มก./ดล. 

ความดันโลหิต** 
ความดันโลหิตซีสโตลิค (systolic BP) 
ความดันโลหิตไดแอสโตลิค (diastolic BP) 

 
< 140 มม.ปรอท 
< 90 มม.ปรอท 

น้ าหนักตัว 
ดัชนีมวลกาย 
รอบเอวจ าเพาะบุคคล (ทั้งสองเพศ) 
รอบเอว: ผู้ชาย 
รอบเอว: ผู้หญิง 

 
                     18.5 – 22.9 กก./ม2 หรือใกล้เคียง 
                     ไม่เกินส่วนสูงหารด้วย 2 
                     < 90 ซม.  
                     < 80 ซม.  

การสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงรับควันบุหรี่ 
การออกก าลังกาย ตามค าแนะน าของแพทย์ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้รับการสอนเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. (2560). 
แนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน 2560.กรุงเทพมหานคร:  บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จ ากัด. 

 

* ถ้ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจหลายอย่างร่วมด้วยควรควบคุมให้   
LDL-C ต่ ากว่า< 70 มก./ดล. 

** ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตซิสโตลิก (Systolic BP) ไม่ควร
ต่ ากว่า 110 มม.ปรอท ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 40 ปี หรือมีภาวะแทรกซ้อนไตร่วมด้วยควรควบคุมความดัน
โลหิตให้น้อยกว่า 130/80 มม.ปรอท ถ้าไม่ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของการรักษา 
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ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เขตรับผิดชอบ รพ.สต. และศูนย์แพทย์ของโรงพยาบาล 

1. FPG < 130 มก./ดล. ติดต่อกัน ๓ ครั ง  หรือ HbA1C < 8 
๒. SBP 140 – 90 / DBP 90 – 60 mmHg. 
๓. LDL  < 100 มก./ดล. (DM) , LDL < 130 มก./ดล. (HT) 
๔. ไม่มีภำวะแทรกซ้อนไต ระยะ 3 ขึ นไป / โรคหลอดเลือดสมอง  /โรคหัวใจและหลอดเลือด  
๕. BMI < 30 กก./ตร.ม. 
๕. BMI < 26 กก./ตร.ม. 
 

ผู้ป่วยสมัครใจ ผู้ป่วยไม่สมัครใจ 

แพทย์พิจำรณำสั่งยำ  
เขียนใบส่งตัวเข้ำคลินิกเบำหวำน / ควำมดันโลหิตสูง  

ใน รพ.สต. / ศูนย์แพทย์ รพ. 

พยำบำลในคลินิก DM/HT 
โทร. / Line ประสำน รพ.สต. /ศูนย์แพทย์ รพ. 

ให้ผู้ป่วยน้ำใบส่งตัว + สมุดคู่มือ 

รพ.สต./ศูนย์แพทย์ฯ รับผู้ป่วย  
ลงทะเบียนในโปรแกรมของหน่วยบริกำร 

ผป.ไม่กินยำ/ 
กินยำไม่สม่้ำเสมอ 

ผป.รักษำด้วยยำ 
ตำม CPG 

ดูแลด้วยโปรแกรม
ปรับพฤติกรรมเข้มข้น 

๓ อ.๒ส. 
ติดตำมทุก ๑ เดือน 

ควบคุมไม่ได้ตำมเกณฑ์ 
พบภำวะแทรกซ้อน 

๑. เจำะ FCG วัดควำมดันโลหิต วัดรอบเอว  
ชั่งน ้ำหนัก ประเมิน ๒ Q ทุก Visit 
๒. ปรับพฤติกรรมสุขภำพ/Self Help group /
กำรให้ควำมรู้โรคเพ่ือกำรดูแลตนเอง และติดตำม
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุก ๑ – ๓ เดือน 
๓. ตรวจเท้ำปีละ ๑ ครั ง ใน ผป.เบำหวำน 
(รพ.สต. , ศูนย์แพทย์ฯ)  
๔. ตรวจไข่ขำวในปัสสำวะ ,ตรวจ Creatinine  
(ค้ำนวณ eGFR) ตรวจ HbA1C , Lipid profile 
ปีละ ๑ ครั ง ทั ง ผป.เบำหวำน และควำมดันโลหิต
สูง (ส่งตรวจที่โรงพยำบำล) 
๕. ตรวจจอประสำทตำ ตรวจสุขภำพช่องปำก  
ผป.เบำหวำน ปีละ ๑ ครั ง  (โรงพยำบำล) 

รักษำต่อที่โรงพยำบำล 

ลงทะเบียน HosXP ย้ำยไปรักษำต่อที่ รพ.สต. 

ควบคมุโรคได ้

ส่งกลับรักษำต่อที่
โรงพยำบำล 
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ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้กินยา  
(ในรายยังไม่กิน) 
(พยาบาล/นวก.) 

 

นั่งพัก 

 วัดความดันโลหติ 
 ซักประวัติ 

(นวก./จพ./อสม./จิตอาสา) 
 

กิจกรรมบริการ 

ช่วงที่ 1 

07.00 น. – 08.30น. 

ยื่นสมุดประจ าตัว 
 รับบัตรคิว 
 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว 
 ซักประวัติการกินยาก่อนมา 

(นวก./จพ./อสม./จิตอาสา) 



12 
 

ระเบียบปฏิบัติ :  รหัส WI – NCD – Star  001                                                                            หน้า 10 
ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          
    

 

 

 

 

ตรวจร่างกาย 
ให้การรักษา 

จัดเตรียมยา 
ตาม order 

ให้สุขศึกษารายบุคคล 
จ่ายยา 
ให้ใบนัด  จ่ายเงิน 

กิจกรรมบริการ 

ช่วงที่ 2 

08.30 น. – 12.00 น. 

 

 

ท ากิจกรรมกลุ่ม 

 ให้สุขศึกษาตาม รร. NCD 

(นวก.สธ./แผนไทย/กายภาพ/จพ.) 

 

กลับบา้น 
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ผู้ป่วยเบาหวานรับบริการจากเภสัชกร 

กลุ่มเสี่ยงท่ีอาจเกิดปัญหาการใช้ยา 
- กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาในแต่ละครั้ง มากกว่า 5 รายการ 
- กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ CBG > 130 มก./ดล. ต่อเนื่อง 3 เดือนหรือเกิดภาวะ Hypoglycemia Hyperglycemia 
- ผิดนัด  ขาดการรักษา 
- กลุ่มผู้ป่วยที่แพทย์ เภสัชกรหรือพยาบาล สงสัยอาจจะเกิดปัญหาจากการใช้ยาเช่นผู้สูงอายุ อยู่บ้านคนเดียว 
- กลุ่มผู้ป่วยที่ฉีดยาอินซุลิน 
- การใช้ยาตามเกณฑ์ RDU 

ทุก visit  ท่ีห้องยา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่คลินิก
เบาหวานที่โต๊ะให้ค าปรึกษา/รพ.สต 

- ตรวจสอบการใช้ยาตามมาตรฐานความคลาดเคลื่อน
ทางยา (medication error) 

- ตรวจสอบปัญหาอาการข้างเคียง(ท้ังจากยาเบาหวานเอง
และยาอ่ืนๆ ที่ผู้ป่วยเบาหวานได้รับ) 

- การมีปฏิกิริยา (drug interaction) ระหว่าง ยา-ยา,ยา-
อาหาร, ยา-โรค, ยา-อาหารเสริม/สมุนไพร 

- ปัญหาการใช้ยาตามสั่ง (non-compliance) 
 

- ทบทวนการฉีดยาอินซูลินทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
- ทวนสอบ ทบทวนความเข้าใจและการปฏิบัติ การใช้ยา 

การบริหารยาผู้ป่วยและญาติรายบุคคล 
- Reconcille ยา ทบทวนการใช้ยาตามเกณฑ์ RDU 

- เภสัชกรให้ค าปรึกษาเพ่ือปรับพฤติกรรมการกิน ฉีดและการใช้ยา 
- รายงานปัญหาที่พบ/เสนอแนวทางการแก้ไขให้แพทย์ตัดสินใจ 
- บันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษา 

 

พบปัญหาการใช้
ยา 

Consult แพทย์ / 
ทีมสหวิชาชีพ 

จ่ายยา/ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน 

ใช ่

ไมใ่ช ่
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การประเมินความเสี่ยงผูป้่วยเบาหวาน 
ในเดือนรอมฎอน (ถือศีลอด) 

ความเสี่ยงสูงมาก 
(ไม่ควรเสี่ยง) 

ความเสี่ยงสูง  
(ต้องมีความระมัดระวังมาก) 

 

ความเสี่ยง 
ปานกลาง/ต่ า 

มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
อย่างน้อย 1 ข้อ 

- มีประวัติภาวะน้ าตาลในเลือด
ต่ าโดยที่ไม่มีอาการเตือน 
- มีประวัติภาวะน้ าตาลในเลือด
ต่ าบ่อยๆ 
- มีประวัติภาวะน้ าตาลในเลือด
ต่ าขั้นรุนแรง ในระยะเวลา 3 
เดือนที่ผ่านมา 
- รับการรักษาในโรงพยาบาล
ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา
เนื่องจากภาวะน้ าตาลต่ า หรือ
น้ าตาลในเลือดสูง หรือแผลที่
เท้าจากเบาหวาน 
- หญิงตั้งครรภ์ที่ใช้อินซูลิน 
- เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ยัง
คุมระดบัน้ าตาลได้ไม่ดี 
- มีความเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
- มีภาวะแทรกซ้อนของหลอด
เลือดแดงจากเบาหวานที่รุนแรง 
- การท างานของไตเสื่อม ระยะ 
4 หรือ 5 รวมทั้งการได้รับการ
บ าบัดทดแทนไต 
- อายุมากที่มีโรคร่วม 

มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
อย่างน้อย 1 ข้อ 

- เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 
ที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี 
- เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดด้วย
อินซูลิน 
- เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดไม่ดี 
- เป็นผู้ที่ต้องออกก าลังกาย  
หักโหม 
- หญิงตั้งครรภ์ที่คุมระดับ
น้ าตาลในเลือดโดยการควบคุม
อาหารหรือใช้ยา Metformin 
- มีการท างานของไตเสื่อม 
ระยะที่ 3 
- มีภาวะแทรกซ้อนของหลอด
เลือดแดงใหญ่จากเบาหวานที่
ควบคุมได้ 
- ได้รับยาที่กดสติสัมปชัญญะ 

-ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  
ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ได้ดี ไม่มีภาวะเสี่ยงสูง และ 
สูงมาก 
-ผู้ป่วยใช้การรักษาเบาหวาน
โดยการคุมอาหาร ออกก าลัง
กาย หรือใช้ยาลดน้ าตาลใน
เลือดที่ไม่มีผลท าให้ระดับ
น้ าตาลในเลือดต่ า 
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การปรับยาในเดือนรอมฎอน 

Metformin 

วันละ ๑ ครั้ง  
-เมื่อพระอำทิตย์ตกดิน 
วันละ ๒ ครั้ง  
-ตอนพระอำทิตย์ตกดิน 
-ก่อนพระอำทิตย์ขึ น 

Pioglitazone 

ไม่ต้องปรับขนาดยา 
-รับประทำน 
เมื่อพระอำทิตย์ตก
หรือพระอำทิตย์ขึ น 

Sulfonylurea 

(Glipizide) 
 

วันละ ๑ ครั้ง              
-รับประทำนเมื่อพระ
อำทิตย์ตกดิน 
วันละ ๒ ครั้ง              
-รับประทำนมื อเช้ำใน
ขนำดปกติเมื่อพระ
อำทิตย์ตก  
-มื อเย็นลดขนำดยำลง
ครึ่งหนึ่ง รับประทำน
ก่อนพระอำทิตย์ขึ น 

ยาฉีดอินซูลิน 
 

NPH   
ฉีดหลังพระอำทิตย์ตก/
ก่อนนอน และอำจลด
ขนำดลงร้อยละ ๑๕-๓๐ 
RI30/NPH 70  
-มื อเช้ำ ฉีดหลังพระ
อำทิตย์ตก ขนำดเท่ำเดิม 
-มื อเย็น ฉีดก่อนพระ
อำทิตย์ขึ น และอำจลด
ขนำดยำลง ร้อยละ  
๒๕-๕๐ 



16 
 

ระเบียบปฏิบัติ :  รหัส WI – NCD – Star  001                                                                          หน้า 14 

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเรื่องโรคเบาหวาน : การดูแลผู้ป่วยเบาหวานภาวะน้ าตาลต่ า (Hypoglycemia) 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า 
2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน 
3. สามารถเพ่ิมเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยได้มากข้ึน 
4. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถจัดการตนเองได้ถูกต้องเมื่อเกิดภาวะน้ าตาลต่ า 

ขอบเขต  เพ่ือใช้ในการประเมินสภาวะและการรักษา ติดตามผู้ป่วยในคลินิก OPD ER IPD และเครือข่าย 
 

ค าจ ากัดความ 
ภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานอาศัยเกณฑ์ 3 ประการร่วมกัน (Whipple triad) ได้แก่ 
1. ระดับพลาสมากลูโคสที่≤70 มก./ดล. หรือต่ ากว่า 
2. มีอาการและอาการแสดงของภาวะน้ าตาลต่ าในเลือด 
3. อาการหายไปเมื่อได้รับน้ าตาลหรือคาร์โบไฮเดรต 
ความรุนแรงของภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดแบ่งได้เป็น 3 ระดับตามอาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้น 

และความสามารถของผู้ป่วยในการช่วยเหลือตนเองได้แก่ 
1. ภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดระดับไม่รุนแรง (mild hypoglycemia) หมายถึงผู้ป่วยมีระดับ 

พลาสมากลูโคสต่ าแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการออโตโนมิคบ้างได้แก่ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วรู้สึกหิวรู้สึกร้อน 
เหงื่อออกมือสั่นผู้ป่วยสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 

2. ภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดระดับปานกลาง (moderate hypoglycemia) หมายถึงผู้ป่วยมีระดับ 
พลาสมากลูโคสต่ าและมีอาการออโตโนมิคร่วมกับอาการสมองขาดกลูโคสเกิดขึ้นอาการออโตโนมิคได้แก่ 
ใจสั่นรู้สึกหิวรู้สึกร้อนเหงื่อออกมือสั่นหัวใจเต้นเร็วความดันเลือดซิสโตลิคสูงรู้สึกกังวลคลื่นไส้และ 
ชาอาการสมองขาดกลูโคสได้แก่อ่อนเพลียมึนงงปวดศีรษะซึ่งผู้ป่วยสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง 

3. ภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดระดับรุนแรง (severe hypoglycemia) หมายถึงผู้ป่วยมีอาการ 
รุนแรงจนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองและต้องอาศัยผู้อ่ืนช่วยเหลือหรืออาการรุนแรงมากเช่นชัก 
หมดสติผู้ป่วยในกลุ่มนี้อาจได้รับหรือไม่ได้รับการตรวจระดับกลูโคสในเลือดในขณะเกิดอาการก็ได้ส าหรับ 
ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการตรวจวัดระดับกลูโคสในเลือดแต่มีอาการสมองขาดกลูโคสซึ่งหายไปหลังจากได้รับการแก้ไข 
ให้ระดับกลูโคสในเลือดเพ่ิมสูงขึ้นแล้วก็สามารถให้การวินิจฉัยภาวะน้ าตาลต่ าในเลือดระดับรุนแรงได้ 

 

 

 

 

 

 

การรักษาภาวะน้้าตาลต่้าในเลือดระดับไม่รุนแรงและระดับปานกลางสามารถท้าได้ทั้งที่บ้านโดยผู้ป่วยเองหรือ
ผู้ดูแลหรือที่ส้านักงานแพทย์หรือที่โรงพยาบาล 

การกินกลูโคส 15 กรัมจะช่วยให้ระดับกลูโคสในเลือดเพ่ิมขึ้นประมาณ 38 มก./ดล. ภายใน 
เวลา 20 นาทีและการกินกลูโคส 20 กรัมจะช่วยให้ระดับกลูโคสในเลือดเพ่ิมข้ึนประมาณ 65 มก./ดล.ภายใน
เวลา 45 นาทีการกินคาร์โบไฮเดรตแต่ละครั้งในปริมาณมากกว่า 30 กรัม5 นอกจากจะให้ผลการแก้ไขภาวะ
น้้าตาลต่้าในเลือดไม่แตกต่างจากการรับประทานในปริมาณ 15-30 กรัมแล้วยังอาจท้าให้เกิดปัญหาภาวะ
น้้าตาลสูงในเลือดตามมาได้ 
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     แนวทางการดูแลภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยเบำหวำนท่ีมีภำวะน ำ้ตำลในเลือดต่ำ้ 
ระดับกลูโคสในเลือด ≤๗๐ มก./ดล. และมีอำกำร 

 

Mild to moderate 
Hypoglycemia 

อาการของภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า
อย่างรุนแรง 

ให้กินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม 
- น้ าส้มค้ัน 180 ml หรือ  - น้ าอัดลม 180 ml หรือ 
- น้ าผึ้ง 3 ชอ้นชา หรือ    - ขนมปังปอนด์ 1 แผ่นสไลด์ หรือ 
- นมสด 250 ml หรือ       -โจก๊ ½ ถว้ย 

 

ตรวจ Capillary blood sugar 
(DTX)ซ้ าใน 15 นาที 

 

ทีม1 

-โทรแจ้ง 1669ประสาน
รพ.แม่ข่าย 

-ปรึกษาทีมแพทย์ 

 

≤ 70mg/dl › 70mg/dl 

ทีม2 
1.ให้การดูแลเบื้องต้นตามหลัก ABC 
2.เปิด IV 
3. เก็บเลือดส าหรับ  
Tube blood sugar 2.5 ml 
Tube blood clot 5-10 ml 
4.เตรียม 50 %glucose 50 ml IV slow 
push 
5.เตรียม 10 %dextrose   
IV drip 2 mg dextrose /kg/min 
6. ตรวจ Capillary blood sugarซ้ าใน 15 
นาท ี
7. keep blood sugar > 80 mg./dl. 
 

-ให้การดูแลตาม order แพทย์ 
-ส่งต่อรพ.แม่ข่ายตามระบบ EMS 

อาการภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าไม่รุนแรง หรือปานกลาง  
(ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้) 

- อำกำรออโตโนมิค ได้แก ่ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว  รู้สึกหวิ รู้สึกร้อน    
เหง่ือออก มอืสั่น ควำมดันโลหิตซีสโตลิกสูง  รู้สึกกังวล คลื่นไส้  และชำ   
- อำกำรสมองขำดกลูโคส ได้แก ่อ่อนเพลีย  มึนงง  ปวดศีรษะ   

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าระดับรุนแรง 
(ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือไม่รูสึกตัว) 

- อำกำรสมองขำดกลูโคส ได้แก ่ตำพร่ำมัว พูดช้ำ ง่วง ซึม ปฏิกิริยำ
ตอบสนองช้ำลง ไม่มีสมำธิ สับสน กำรท้ำงำนสมองด้ำน cognitive 
บกพร่อง พฤตกิรรมเปลี่ยนแปลง  
ตัวเย็นชื น หมดสติ อัมพฤกษ์ รู้สึกกังวล คลื่นไส้และชัก 

- ตรวจพบอำกำรออโตโนมิค ได้แก ่เหง่ือออก หัวใจเต้นช้ำ 
 

-โทรประสาน รพ.แม่ข่าย 
-เขียนใบ refer 
-ส่งพบแพทย์ตามระบบ EMS 

โทรปรึกษาแพทย์เพ่ือ
พิจารณาปรับการรักษา 

หมายเหตุ ขอ้ ๒ เปิด IV ใช ้Medicut เบอร ์20 

ขอ้ ๔ วิธีการเตรยีม 50% glucose  แบง่เป็น ๒ สว่น สว่นท่ี ๑ ดดูมา ๑๐ - ๒๐ ซีซี Push ชา้ๆ ให ้ผป.ทนัที 
และระหวา่ง Push สว่นท่ี 1 ใหอ้กีคนเตรยีมสว่นท่ีเหลอืเพื่อ Push ตอ่ใหห้มด  ในเวลา ๓ – ๕ นาที 
ขอ้ ๕ การให ้๑๐% Dextrose drip ๒๐ drop/min 
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ระเบียบปฏิบัติ :  รหัส WI – NCD – Star  001                                                                          หน้า 16 

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเรื่องโรคเบาหวาน : การดูแลผู้ป่วยเบาหวานภาวะ Hyperglycemia ในรพ.สต. 
 

แนวทางข้ันตอนการดแูลภาวะ Hyperglycemia ในผู้ป่วย DM ในรพ.สต. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasting capillary blood sugar≥ 250mg/dl 

ติดป้ายเร่งด่วน 

ประเมิน - V/S 
          - Consciousness 
          - ภาวะขาดน้ า 
 

ไม่มีอาการ Hyperglycemia 
Symptoms 

มีอาการภาวะ Hyperglycemia 
- ซึม,สันสน,ชักเกร็ง,หายใจเร็ว,หอบลึก,คลืน่ไส้อาเจียนมาก,ปวด
ท้อง PR› 120 or BP ‹ 90/60 mmHg  
moderate to severe dehydration 
 

-ให้ค าแนะน า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

-การสังเกตภาวะ Hyperglycemia 

-โทรปรึกษาแพทย์ในการดูแลเบื้องต้น 

-ส่งต่อรพ.แม่ข่าย 

ทีม1 

-โทรแจ้ง 1669 
ประสานรพ.แม่ข่าย 
-ประสานทีมแพทย ์

 

 

ทีม2 
1.ให้การดูแลเบื้องต้นตามหลัก ABC 
2.เปิดเส้นให้ IV 
3.เก็บ Blood ให ้
    - tube sugar 2.5 ml 
    - tube blood clot 5-10 ml 
4.เตรียม0.9%NSS 1000ml  
5.ให้การดูแลรักษาตาม order แพทย์ 

ส่งต่อรพ.แม่ข่ายตามระบบ EMS 
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ระเบียบปฏิบัติ :  รหัส WI – NCD – Star  001                                                                          หน้า 17 

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

 

 

 

รายการตรวจ ความถี่การตรวจ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

หมายเหตุ 

การตรวจ LAB 
DTX ทุก visit   ความดันโลหิตสูงปีละ 1 ครั้ง 
Lipid Profile ปีละ 1 ครั้ง    
HbA1C ปีละ 1 ครั้ง  -  
Serum Creatinine ปีละ 1 ครั้ง    
Microalbuminuria/ 
macroalbumin 

ปีละ 1 ครั้ง   ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต  

Uric acid ปีละ 1 ครั้ง    
Electrolyte ปีละ 1 ครั้ง    
ค านวณ eGFR ปีละ 1 ครั้ง   ค านวณทุกรายที่มีการตรวจ Creatinine 
การตรวจพิเศษ 
EKG ปีละ 1 ครั้ง   ท ารายท่ีมีอาการบ่งชี้ของโรคหวัใจขาด

เลือด, ได้แก่ อาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย 
หายใจไม่ออก กระสับกระส่าย เหงื่อออก 
ใจสั่น เป็นต้น 

CXR ปีละ 1 ครั้ง   HT แพทย์พิจารณาเป็นรายๆ 
ABI ปีละ 1 ครั้ง  - คล าpulse ไม่ได้ เท้าเย็น ปวดน่อง 
การตรวจภาวะแทรกซ้อน 
ถ่ายภาพจอประสาทตา ปีละ 1 ครั้ง  -  
ตรวจเท้า ปีละ 1 ครั้ง  -  
ตรวจสุขภาพฟัน ปีละ 1 ครั้ง  -  
ตรวจคัดกรอง/ป้องกันภาวะเสี่ยง 
คัดกรอง CVD risk ทุก visit    
คัดกรองซึมเศรา้ ทุก visit    
คัดกรองการสูบบุหรี่/สุรา ทุก visit    
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง             HT เฉพาะรายที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป 

 
 
 

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
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ระเบียบปฏิบัติ :  รหัส WI – NCD – Star  001                                                                          หน้า 18 

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางการตรวจคัดกรองภาวะจอตาผิดปกติจากเบาหวานกรณีท่ีไม่มีจักษุแพทย์ 
 

ผูป่้วยเบา 

 

 

 

 

 

หว 

 

า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

ตรวจตาหลังเป็นเบาหวาน 

 5 ปีและเมื่ออายุ 12 ปี 
ตรวจตาทันทีหลัง

วินิจฉัย 

1.ซักประวัติ 
2.วัด Visual acuity 

 

ถ่ายภาพจอตาด้วย fundus Cameraและ 
อ่านภาพโดยผู้ผ่านการอบรม 

No DR Mild NPDR Moderate NPDR Severe NPDR PDR Macula edema 

*แจ้งผลการตรวจแก่ผู้ป่วยแนะน าให้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด,ไขมันในเลือดและความดันโลหิตให้ได้ตามเป้าหมายหรือใกล้เคียง 

นัด 1 ปี นัด 6 เดือน นัด 3-6 เดือน Refer จักษุแพทย์ทั่วไปหรือจักษุแพทย์จอประสาท

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม HosXP / JHCIS 

ผู้ป่วยเบาหวาน 
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางการตรวจคัดกรองเท้าเบาหวาน 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจเท้า (Complete foot Exam) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ซักประวัติและตรวจเท้าเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า 
- ประวัติ : เคยมีแผลที่เท้าหรือถูกตัดขา/เท้า/นิ้วเท้า 
- ส ารวจลักษณะภายนอก : แผลเท้าผิดรูปผิวหนังและเลบ็ผิดปกติหรือไม่ 
- ประเมินการรับความรูส้ึกในการป้องกันตนเองที่เท้า : ตรวจด้วย 10 g - monofilament อย่างน้อย 4 จุด 
- ประเมินหลอดเลือดที่เลี้ยงขา : ถามอาการปวดขา claudication คล าชีพจรที่เท้าหรือตรวจ ABI 
 

กลุ่มเสี่ยง พบแผลที่เท้า 

ความเสี่ยงต่ า 
ไม่พบปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 
• ไม่มีประวัติการมีแผลท่ีเท้า 
หรือถูกตัดขา/เท้า/น้ิวเท้า 
และ 
• ผิวหนังและรูปเท้าปกติและ 
• ผลการประเมินการรับ
ความรู้สึกที่เท้าปกติและ 
• ชีพจรเท้าปกติ 
 

ความเสี่ยงปานกลาง 
ไม่มีประวัติการมีแผลท่ีเท้า 
หรือถูกตัดขา/เท้า/น้ิวเท้า 
และไม่มีเท้าผิดรูป 
แต่ตรวจพบ 
• ผลการประเมินการรับ
ความรู้สึกที่เท้าผิดปกติ 
และ/หรือ 
• ชีพจรเท้าเบาลง 

ความเสี่ยงสูง 
•เคยเป็นแผลที่เท้าหรือถูก
ตัดขา/เท้า/นิ้วเท้าหรือ 
•มีความเสี่ยงปานกลาง
ร่วมกับพบเท้าผดิรูป* 

ข้อควรปฏิบัติ 
• ให้ความรู้ผู้ป่วยในเร่ือง
การตรวจและการดูแลเท้า 
• ติดตามพฤติกรรมการดูแล
เท้าของผู้ป่วย 
• ควบคุมระดับน้ าตาลใน 
เลือดไขมันและความดัน 
โลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ 
เหมาะสมงดสบูบุหรี ่

ข้อควรปฏิบัติ 
ให้ปฏิบัติเหมือนกลุ่มความ 
เสี่ยงต่ าร่วมกับ 
• ส่งพบแพทย์วินิจฉัย
เพิ่มเติมในกรณีที่ตรวจพบ
ชีพจรที่เท้าเบาลง หรือ
ตรวจ ABI 
• พิจารณาอุปกรณ์เสริม 
รองเท้าที่เหมาะสม 

ข้อควรปฏิบัติ 
ให้ปฏิบัติเหมือนกลุ่มความ 
เสี่ยงต่ าร่วมกับ 
•ส่งพบแพทย์วินิจฉัย
เพิ่มเติม หรือตรวจ ABI 
•พิจารณาตัดรองเท้าพิเศษ 

ข้อควรปฏิบัติ 
•ตามแนวทางการดูแล

รักษาแผลที่เท้าในผูป้่วย
เบาหวาน 

 

ตดิตามทุก 6 เดือน 
 

นัดตรวจซ้ าทุก 1 ปี ตดิตามทุก 3- 6 เดือน 
 

ลงข้อมลูในโปรแกรม Hos.Xp / JHCIS 

แผลหาย 

ผู้ป่วยเบาหวาน  
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางการดูแผลผู้ป่วยเบาหวาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินความรุนแรงของแผล 
 Perfusion การไหลเวียนของเลือด การขาดเลอืด คล าชีพจรที่เท้า 
 Extent/size ขอบเขต ขนาด 
 Depth/tissue loss ความลึกของแผล และเนื้อเย่ือที่สญูเสียไป 
 Infection การติดเชือ้ ได้แก่ มีไข้ เท้าบวม มีหนอง 
 Sensation การรับความรู้สกึ 

แผลติดเชื้อ 
พบการติดเช้ือเฉพาะที่ คือพบอาการอยา่งน้อย 2 ข้อต่อไปนี ้
 1) บวมเฉพาะที ่2) แดง 3) กดเจ็บหรือมีอาการบวม 4) สัมผัสอุ่น     5) มีหนอง 

แผลกดทับจากเส้นประสาทเสื่อม 
 เกิดบริเวณที่มีแรงกด 
 แผลทรงกลม 
 ขอบแผลนูนแดง 

แผลจากการขาดเลือด 
พบอาการดังต่อไปนี้ 

1. มีนิ้วเท้าสีด า (gangrene) หรือ 
2. มีอาการบวมปลายเท้า โดยเฉพาะเมือ่
นอนราบ ดีขึ้นเมื่อหอ้ยขาต่ า หรือ 
3. มีแผลที่เท้ามานาน 2 สัปดาห์แล้วยังไม่มี 
granulation ร่วมกับ 
 คล าชีพจรที่เท้าไม่ได้หรือเบามาก และ/
หรือ 
 วัด ankle brachial index (ABI) น้อย
กว่า 0.9 

ระดับน้อย (mild)  
 ขอบเขตการติดเช้ือ< 2 ซม. 
 มีการติดเช้ือเฉพาะบริเวณผิวหนัง
และ subcutaneous tissue 

การรักษา 
 ใช้ยาปฏิชีวนะท่ีครอบคลุมเชื้อ 
 นัดตรวจซ้ าภายใน 24-48 ชม. 
 ท าแผล/ปิดแผล 
 ลดแรงกดท่ีแผล (off-loading) 

ระดับปานกลาง (moderate) มีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ 
 มีการอกัเสบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด≥2 ซม. 
 มีลักษณะน้ าเหลืองอกัเสบ (lymphangitis)  
 มีการติดเช้ือ ชั้นลึกกวา่ผิวหนังคล าชพีจรได้ 

ระดับรุนแรง (severe) มีลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง คือ 
 การอักเสบกว้างมาก 
 ติดเชื้อในกระแสโลหิต อาทิ ไข้, ความ
ดันโลหิตต่ า, เม็ดเลือดขาวในเลือดสูง, 
พบ acidosis หรือ azotemia (มีของเสีย
ในเลือดสูง) 
 พบผิวหนังมีเน้ือตาย (necrosis) หรือ
ถุงน้ า (bleb) 
 ส่วนโค้งฝาเท้าของเท้าข้างติดเชื้อ
หายไปเม่ือเทียบกับเท้าอีกข้าง 
 มีการติดเชื้อในเท้าท่ีมีลักษณะขาด
เลือด 

การดูแลรักษา 
 ตัดผิวหนังท่ีขอบแผลออก 
 ท าความสะอาดถึงก้นแผล 
 พักการใช้งานของเท้า 
 ลดแรงกดท่ีต าแหน่งแผล  
(off-loading)  
 สวมรองเท้าท่ีเหมาะสม หรือเข้าเฝือก
พิเศษแบบต่างๆ 
 ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ 
 ป้องกันการเกิดแผลซ้ า 

การรักษา ท าการ debridement และ/หรือ drainage 
ตามความเหมาะสม 
 เพาะเชื้อก่อนใช้ยาปฏิชีวนะ 
 ให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่ครอบคลุมเชื้อ 
 ลดแรงกดที่แผล 
 ประเมินผลการรักษาภายใน 24-48 ชม 

นัดตรวจซ้ าทุก 3-7 วัน 
จนกวา่แผลจะหายสนิท 

ส่งต่อพบแพทย์ 

ส่งต่อพบแพทย์ 

มีการติดเชื้อ ไม่มีการติดเชื้อ 

ใช่ 

ไม่ใช่  แผลดีขึ้น 
ใช่ 

แผลดีขึ้น 

 

ไม่ใช่ 
แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและดแูลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มภีาวะแทรกซ้อนที่เท้า 2556 

ผู้ป่วยเบาหวาน 

นัดตรวจซ้ าทุก 3-7 วัน 
จนกวา่แผลจะหายสนิท 



23 
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนไต (CKD) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผล Creatinine > 2 

eGFR < 60 

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

ส่งตรวจ Creatinine 

ปีละ 1 คร้ัง  

ให้ผลบวก ตรวจซ้ าอีก 1-2 คร้ังใน 6 เดือน 

ถ้าเป็นผลบวก 2ใน 3 ครั้ง 

ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต 

 

หมายเหตุ  
1) เบาหวานชนิดที่ 1 เริ่มคัดกรองหลังจากเป็นโรคนาน 5 ปี  
2) ควรจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือชะลอความเสื่อมของไตให้ผู้ป่วยทุกรายเป็นระยะ  
3) ควบคุมระดับน้ าตาล ไขมันในเลือด และความดันโลหิต ให้ได้ตามเป้าหมาย 

ผู้ป่วยเบาหวาน 

ส่งตรวจ Creatinine 

ปีละ 1 คร้ัง  

ส่งตรวจ microalbumin 

/ macroalbumin 

พบแพทย์ 
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ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 10 ปีข้างหน้า
โดยใช ้color chart, Smart Phone หรือจากโปรแกรม 

โอกาสเส่ียง<ร้อยละ 10 โอกาสเส่ียง ≥ ร้อยละ 20 
ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

1.ให้ค าปรึกษาปรับเปลี่ยน   
  พฤติกรรมและการจัดการ 
  ตนเอง 
2.ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยง 
  ต่อการเกิดโรคหัวใจและ 
  หลอดเลือดทุกปี 

ให้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและ
อาการเตือนของโรคหลอด
เลือดหัวใจและหลอดเลือด

สมอง 
ให้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและ

อาการเตือนของโรคหลอด
เลือดหัวใจและหลอดเลือด

สมอง 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ 
โรคความดันโลหิตสูงทุกราย 

 

ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและอาการ

เตือนของโรคหัวใจขาดเลือดและ
หลอดเลือดสมอง 

1.ให้ค าปรึกษาการปรับเปลี่ยน 
  พฤติกรรมตนเองอย่างเข้มข้น 
2.ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยง/ 
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  3-6 เดือน 
3.ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยงฯ 
  ซ้ าทุก 6-12 เดือน 

1.ส่งพบแพทย์ให้ค าปรึกษา/ให้ยาตาม 
  ความเหมาะสม 
2.ให้ค าปรึกษาการปรับเปลี่ยน  
  พฤติกรรมและการจัดการตนเอง 
  อย่างเข้มข้น 
3.ติดตามประเมินปัจจัยเสี่ยง/การ  
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3-6 เดือน 
4.ติดตามประเมินโอกาสเสี่ยงฯซ้ าทุก         
  6-12 เดือน 

โอกาสเส่ียง ร้อยละ 10-20 
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ผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  
มารับบริการทุกครั้ง 

 
 

ประเมินด้วย ๒ ค้ำถำม (2Q) 
ในช่วง ๒ สัปดำห์ที่ผ่ำนมำรวมวันนี  

๑. ท่ำนรู้สึกหดหู่ ท้อแท ้สิ นหวังหรือไม่ 
๒. ท่ำนรู้สึกเบื่อ ท้ำอะไรรู้สึกไม่เพลิดเพลินหรือไม่ 

 

มี ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ๒ ข้อ 
 
 

ประเมินภำวะซึมเศร้ำ 
 
 

ไม่มี ทั ง ๒ ข้อ 
 
 ประเมินซ ้ำใน Visit ต่อไปทุก Visit 
 
 

แจ้งผลให้ทรำบ : มีแนวโน้มเสี่ยงต่อภำวะซึมเศร้ำ 
 
 

ให้สุขภำพจิตศึกษำ 
 
 

ส่งคลินิกสุขภำพจิตโรงพยำบำล 
 
 

ประเมินด้วย ๙ ค้ำถำม (9Q) 
 
 

คะแนน < 7 คะแนน 
 
 

ติดตำมทุก ๑ เดือน 
 
 

คะแนน ≥ 7 คะแนน 
 
 

ประเมินด้วย ๘ ค้ำถำม (8Q) ทุก
รำย 

 
 พิจำรณำให้กำรดูแลรักษำตำม

ควำมเหมำะสม 
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สาเหตุของปัญหาการควบคุมความดันโลหิตสูงในประเทศไทย 
 การที่ประเทศไทยไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ดีเท่าท่ีควร เกิดจาก 

๑. ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 45 ไมเ่คยทราบหรือทราบแต่ไม่เคยตระหนักมาก่อนว่าเป็นโรคความดัน 
โลหิตสูง แม้ว่าอาจเคยได้รับการวัดความดันโลหิตและได้รับการแจ้งให้ทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูง 

๒. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ ๖ ทราบและตระหนักว่าเป็นความดันโลหิตสูง แต่ปฏิเสธการรักษา 
หรือไม่ได้รับการติดตามการรักษาอย่างถูกต้อง เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม
หรือไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างความเข้าใจถึงผลเสียของโรคความดันโลหิตสูงที่จะเกิดข้ึนต่อสุขภาพของผู้ป่วย 

๓. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ประมาณ  
๒.๕ ล้านคนทั่วประเทศ สาเหตุอาจมาจากความไม่สะดวกในการเข้ารับการรับยาในโรงพยาบาล จากปัญหาพ้ืนที่ห่างไกล 
ระยะเวลาในการรอคอย การรับประทานยาไม่สม่ าเสมอ ผลข้างเคียงของยา  ยาที่ไม่มีคุณภาพ หรือการใช้ยาหลายชนิด
รวมกันท าให้รับประทานยาล าบาก และอีกสาเหตุหนึ่งแพทย์ไม่มีเวลาให้แก่ผู้ป่วยมากพอและผู้ป่วยไม่ทราบถึงระดับ
ความดันโลหิตที่เหมาะสมของตนเอง 
 

การวัดความดันโลหิตสูง 
 การเตรียมผู้ป่วย 

แนะน าผู้ป่วยให้ไม่ดื่มชาหรือกาแฟ และไม่สูบบุหรี่ ก่อนท าการวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 30 นาทีพร้อมกบั
ถ่ายปัสสาวะ หากมีอาการปวดปัสสาวะควรแนะน าให้ไปปัสสาวะก่อน ให้ผู้ป่วยนั่งพักบนเก้าอ้ีในห้องที่เงียบสงบเป็นเวลา 
5 นาท ีหลังพิงพนักเพ่ือไม่ต้องเกร็งหลังเทา้ 2 ข้างวางราบกับพื้น หา้มนั่งไขว้ห้าง ไม่พูดคุยขณะวัด แขนซ้ายหรือขวาที่
ต้องการวัดวางอยู่บนโต๊ะ โดยพัน arm cuff อยู่ระดับเดียวกับหัวใจ และไมเ่กร็งแขนหรือก ามือในขณะท าการวัดความดัน
โลหิต 
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การเตรียมเครื่องมือ 
 ควรตรวจสอบมาตรฐานทั้งเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท (mercury sphygmomanometer) และ
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (automatic blood pressure measurement device) และเลือกใช้ arm cuff 
ขนาดที่เหมาะสมกับแขนของผู้ป่วย  
 
การวัดความดันโลหิต บุคลากรทางการแพทย์ควรได้รับการฝึกฝนในการวัดความดันโลหิตให้ถูกต้อง 

1. การเตรียมผู้ป่วยไม่ดื่มชาหรือกาแฟ และไม่สูบบุหรี่ก่อนท าการวัด30 นาทีพร้อมกับถ่ายปัสสาวะ 
ให้เรียบร้อยให้ผู้ป่วยนั่งพักบนเก้าอ้ีในห้องที่เงียบสงบเป็นเวลา 5 นาทีหลังพิงพนักเพ่ือไม่ต้องเกร็งหลังเทา้ 2 ข้างวางราบ
กับพื้น หา้มนั่งไขว้ห้าง ไม่พูดคุยขณะวัด แขนซ้ายหรือขวาที่ต้องการวัดวางอยู่บนโต๊ะ ไม่ต้องก ามือ 

2. การเตรียมเครื่องมือทั้งเครื่องวัดความดนัโลหิตชนิดปรอท (mercury sphygmomanometer) และเครื่องวัด
ความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ (automatic blood pressure measurement device) จะต้องได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอเป็นระยะๆ และใช้arm cuff ขนาดที่เหมาะสมกับแขนของผู้ป่วย กล่าวคือส่วนที่เป็นถุงลม 
(bladder) จะต้องครอบคลุมรอบวงแขนผู้ป่วยได ้ร้อยละ 80 ส าหรับผู้ใหญ่ทัว่ไป ซ่ึงมีเส้นรอบวงแขนยาวประมาณ             
27-34 ซม. จะใช้arm cuff ที่มีถุงลมขนาด 16 ซม. x 30 ซม. 

3. วิธีการวัดความดันโลหิตนิยมกระท าที่แขนซึ่งใช้งานน้อยกว่า (non-dominant arm) พัน arm cuff ที่ต้นแขน
เหนือข้อพับแขน 2-3 ซม.และให้กึ่งกลางของถุงลม ซ่ึงจะมีเครื่องหมายวงกลมเล็กๆ ที่ขอบให้วางอยู่บนหลอดเลือดแดง 
brachial  

ให้ประมาณระดับ SBP ก่อนโดยการคล า บีบลูกยาง (rubber bulb) ให้ลมเข้าไปในถุงลมอย่างรวดเร็วจนคล า 
ชีพจรที่หลอดเลือดแดง brachial ไม่ได้ค่อยๆปล่อยลมออกให้ปรอทในหลอดแก้ว ลดระดับลงในอัตรา 2-3 มม.ปรอท/
วินาทีจนเริ่มคล าชีพจรได้ถือเป็นระดบัSBP คร่าว ๆ 

วัดระดับความดันโลหิตโดยการฟัง ให้วาง bell หรือ diaphragm ของ stethoscope เหนือหลอดเลือดแดง 
brachial แล้วบีบลูกยางจนระดับปรอทเหนือกว่าในระดับ SBP ที่คล าได้ 20-30 มม.ปรอท แล้วค่อยๆปล่อยลมออก 
เสียงแรกที่ได้ยิน (Korotkoff sound phase I ) จะตรงกับ SBP ปล่อยระดับปรอทลงจนเสียงหายไป (Korotkoff sound 
phase V) จะตรงกับ DBP 

ให้ท าการวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 นาที จากแขนเดียวกัน และท่าเดียวกัน น าผลที่ได้
ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย โดยทั่วไปการวัดครั้งแรกมีค่าสูงที่สุด หากพบผลจากการวัดสองครั้งต่างกันมากกว่า 5 มม.ปรอท 
ควรวัดเพ่ิมอีก 1 – 2 ครั้ง 

ในการวัดความดันโลหิตครั้งแรก แนะน าให้วัดที่แขนทั้งสองข้าง หากต่างกันเกิน 20/10 มม.ปรอท จากการวัดซ้ า
หลายๆครั้ง แสดงถึงความผิดปกติของหลอดเลือด ให้ส่งผู้ป่วยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
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โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 
นิยามของโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง 
ระดับความดันโลหิตซิสโตลิก (systolic blood pressure, SBP) ≥ 140 มม.ปรอท และ/หรือ  
ระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิก (diastolic blood pressure, DBP) ≥ 90 มม.ปรอท  
 

1. Isolated systolic hypertension (ISH) หมายถึง ระดับ SBP ≥ 140 มม.ปรอท แต่ระดับ DBP <90 มม.ปรอท 
2. Isolated office hypertension หรือ white-coat hypertension (WCH) หมายถึง ภาวะที่ความดัน

โลหิตที่วัดในคลินิก โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข พบว่า สูง (SBP ≥ 140 มม.ปรอท และ/หรือ DBP ≥ 90 
มม.ปรอท) แต่เมื่อวัดความดันโลหิตที่บ้านจากการวัดด้วยเครื่องวัดความดนัโลหิตอัตโนมัติพบว่า ไม่สูง (SBP < 135 มม.
ปรอท และ DBP< 85 มม.ปรอท) 

3. Masked hypertension (MH) หมายถึง ภาวะที่ความดันโลหิตที่วัดในคลินิก โรงพยาบาล หรือสถาน
บริการสาธารณสุข พบว่าปกติ (SBP < 140 มม.ปรอทและ DBP < 90 มม.ปรอท) แต่เมื่อวัดความดนัโลหิตที่บ้านจาก
การวัดด้วยเครื่องวัดความดนัโลหิตอัตโนมัติพบว่า สูง (SBP ≥135 มม.ปรอท และ/หรือ DBP ≥ 85 มม.ปรอท) 
 

วัตถุประสงค์การรักษาความดันโลหิตสูง 
1. เพ่ือให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการฝึกทักษะที่เหมาะสมและสามารถดูแลตนเองได้ 
3. เพ่ือลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
4. เพ่ือค้นหาผู้ป่วยเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยง 
5. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
ขั้นตอนการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 
1. เลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 35 ปีขึ้นไปขึ้นทะเบียนคัดกรอง 
2. ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบและนัดวันรณรงค์คัดกรองโรค 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับคัดกรองโรค 
4. ด าเนินการวัดความดันโลหิตเพ่ือคัดกรองโรค 
5. ขึ้นทะเบียนคัดกรองโรคจ าแนกกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
6. กลุ่มเสี่ยงแนะน าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัดความดันโลหิตซ้ าอีกครั้ง ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุก 6 เดือน 
7. กลุ่มป่วย ส่งตรวจสอบความดันโลหิตอีกครั้งที่รพ.แม่ข่ายเพ่ือวินิจฉัยโรคและรักษาต่อไป 
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเรื่องโรคความดันโลหิตสูง : การคัดกรองความดันโลหิตสูง 

 

 

 

 
        

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
       

   
 

 

 

 

 

วัดระดับความดันโลหิตด้วยเครื่องมาตรฐาน 

ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป คัดกรองความดันโลหิตสูง 

ควำมดันโลหิต  
130-139/80-89 

มม.ปรอท 
 
 

ควำมดันโลหิต  
140-159 /90-99 

มม.ปรอท 
 
 

ควำมดันโลหิต  
16๐-179 /100-109 

มม.ปรอท 
 
 

ควำมดันโลหิต  
≥๑๘๐/

๑๑๐มม.ปรอท 
 
 

ท้ำ HMBP 
ภำยใน 2 Wks. 

 
 

ไม่ท้ำ 
HMBP 

 
 

ท้ำ HMBP 
ภำยใน 3 

เดือน 
 
 

ไม่ท้ำ 
HMBP 

 

คัดกรองซ ้ำ 
ทุก ๖ เดือน 

 

มีควำมเสี่ยงต่อ
ควำมดันโลหิตสูง 

 

สงสัยเป็น 
โรคควำมดันโลหิตสูง 

 

สงสัยเป็น 
โรคควำมดันโลหิตสูง 

 

มีภำวะ 
ควำมดันโลหิตสูง 

 

ส่งพบแพทย์ 
ทันทีท่ีพบ 

 

HMBP  
<135/85  
มม.ปรอท 

 
 

HMBP  
≥ 135/85  
มม.ปรอท 

 
 

ส่งพบแพทย์ 
วินิจฉัย 

 

ส่งพบแพทย์ 
วินิจฉัย 
ภำยใน 

 2 Wks. 
 

คัดกรองซ ้ำ 
ทุก ๖ เดือน 

 

ส่งพบแพทย์ 
วินิจฉัย 
ภำยใน  
๑ เดือน 

 

ใหค้  าแนะน าปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมชีวิต (3อ.2ส.) และสมาธิบ าบดั SKT 

ควำมดันโลหิต  
<130/80 
มม.ปรอท 

 
 

คัดกรองซ ้ำ 
๖ เดือน - 1 ป ี
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเรื่องโรคความดันโลหิตสูง : การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ใน รพ.สต. 
 

แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                               

SBP ≥ 140 หรือ DBP ≥ 90 mmHg  

นั่งพัก 15 – 30 นาที วัด BP ซ้ า ด้วยเครื่อง Manual 

BP < 140/90  
mmHg 

SBP 140 – 159 /  
DBP 90 -99 mmHg 

- รับยาเดิม  
- F/U ทุก 1 เดือน 

- แนะน า 3อ.2ส. 
- ประเมินภาวะแทรกซ้อน 
- รับยาเดิม 

ซักประวัติพบปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ TOD CVD 

F/U 2 Wks. 

BP < 140/90 mmHg หรือ 
Home BP < 135/85 มม.ปรอท 

SBP 140 – 159 mmHg 
/ DBP 90 – 99mmHg 

ปรึกษาแพทย์ 

แพทย์ปรับการรักษา Refer 

F/U 2 Wks. 
ร่วมกับ HBPM 

- โทรประสาน รพ. 
- Refer ทันท ี

หมายเหตุ   1. การท า HBPM  ใหดู้ Flow  HMBP  หน้าที ่31-32 
               2. ถ้าระดับความดันโลหิตน้อยกว่า 120/70 มม.ปรอท ให้นั่งพักและวัดความดันโลหิตซ้ า พร้อม   

         ซักประวัติหากพบมีอาการวูบ เป็นลม ให้พิจารณาส่งพบแพทย์ 
 

SBP 160 – 179/ 
DBP 100 – 109 mmHg 

BP ≥ 180 /110 
mmHg 

SBP < 160  
DBP < 100  

mmHg 

Bed rest 30 นาท ี
วัดซ้ าด้วยเครื่อง Manual 

SBP ≥  160 
DBP ≥ 100   

mmHg 

Office BP. ≥140/90 ปรอท 
Home BP. ≥135/85 มม.ปรอท 
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง กลับโรงพยาบาลแม่ข่าย 
 
การส่งผู้ป่วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ทีค่วบคุมโรคไม่ได้และอาการไม่คงที ่กลบัรักษาทีโ่รงพยาบาลแม่ข่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.FPG < 130 มก./ดล. ติดต่อกัน ๓ ครั ง  หรือ HbA1C < 8 
๒. SBP 140 – 90 / DBP 90 – 60 mmHg. 
๓.LDL  < 100 มก./ดล. (DM) , LDL < 130 มก./ดล. (HT) 
๔. ไม่มีภำวะแทรกซ้อนไต ระยะ 3ขึ นไป / โรคหลอดเลือดสมอง  /
โรคหัวใจและหลอดเลือด , BMI < 30 กก./ตร.ม. 
๕. BMI < 30 กก./ตร.ม. 
 

โรงพยำบำลส่งรักษำที่ รพ.สต.ศูนย์
แพทย์ฯ 

รพ.สต./ศุนย์แพทย์ฯ รักษำตำม CPG 

- SBP 140 – 90 mm.Hg. 
- DBP 90 – 60 mm.Hg. 
- HR, Pulse 60–100 
Regular 
- FCG 60 – 100 mg% 
 
 

- SBP 141–179 mm.Hg. 
- DBP91–109 หรือ< 60 mm.Hg. 
- HR, Pulse >110 – 120 
Regular 
- BW เพ่ิม > 5 – 10% 
- FCG 160 – 180 mg% ติดต่อกัน  
๓ ครั ง 
- ผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำและ/หรือ
กำรรักษำ 
 
 
 

Re – Med รักษำตำม CPG 
นัดต่อเนื่อง ๑ – ๒ เดอืน 
 
 

ประสำน  Case Manager 
ทำงไลน์ หรือทำงโทรศัพท์ 

 
 

Case Manager 
Consult แพทย์ และ/หรือสหวิชำชีพ 

 
 

- SBP ≥ 180 mm.Hg. 
- DBP ≥ 110 mm.Hg. 
- HR, Pulse >110 Irregular 
- BW เพ่ิม > 10% 
- FCG >180 mg% ติดต่อกัน  
๓ ครั ง 
- ผลข้ำงเคียงจำกกำรใช้ยำและ/
หรือกำรรักษำที่ไม่สำมำรถปรับได้
ที่ รพ.สต. 
- HbA1C > 8  
-อำกำรของ Hypoglycemia > 2 
ครั ง/ปี  
- พบภำวะแทรกซ้อนผิดปกติ 
(CKD stage 3b , Severe 
NPDR,  DM foot) , CVD risk > 
30% 
- มีอำกำรเหนื่อยง่ำยเมื่อออก 
ก้ำลังกำยเพียงเล็กน้อย  
- แขนขำอ่อนแรง ปำกเบี ยว 
- ขำดยำเกิน ๓ เดือน 
 
 ส่งกลบัรักษาต่อทีโ่รงพยาบาล 
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้กินยา  
(ในรายยังไม่กิน) 
(พยาบาล/นวก.) 

 

นั่งพัก 

 วัดความดันโลหติ 
 ซักประวัติ 

(นวก./จพ./อสม./จิตอาสา) 
 

กิจกรรมบริการ 

ช่วงที่ 1 

07.00 น. – 08.30น. 

ยื่นสมุดประจ าตัว 
 รับบัตรคิว 
 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว 
 ซักประวัติการกินยาก่อนมา 

(นวก./จพ./อสม./จิตอาสา) 
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          
    

 

 

 

 

ตรวจร่างกาย 
ให้การรักษา 

จัดเตรียมยา 
ตาม order 

ให้สุขศึกษารายบุคคล 
จ่ายยา 
ให้ใบนัด  จ่ายเงิน 

กิจกรรมบริการ 

ช่วงที่ 2 

08.30 น. – 12.00 น. 

 

 

ท ากิจกรรมกลุ่ม 

 ให้สุขศึกษาตาม รร. NCD 

(นวก.สธ./แผนไทย/กายภาพ/จพ.) 

 

กลับบา้น 
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเรื่องโรคความดันโลหิตสูง : การวัดความดันโลหิตที่บ้าน (HBPM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
    

   
   

กำรคัดกรองควำมดันโลหิตสูง และผู้ป่วย 
ระดับควำมดันโลหิต 

SBP 140 – 179 / DBP 90-109 mmHg 
 

ประเมินควำมพร้อมในกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน 

มีควำมพร้อมและให้ควำมร่วมมือวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน 

ให้ควำมรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับกำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน   
และกำรบันทึกค่ำควำมดันโลหิต   

ผู้ป่วยฝึกปฏิบัติกำรวัดควำมดันโลหิต และกำรบันทึกค่ำ BP. 

Carribate เครื่องวัดควำมดันโลหิต และบันทึก
ค่ำควำมดันโลหิตที่แตกต่ำง  

สำธิตวิธีกำรวัดควำมดันโลหิตที่ถูกต้อง และกำรบันทึกค่ำ BP. 

น้ำเครื่องวัดควำมดันโลหิตไปวัดที่บ้ำน ๔-๗ วัน  

แปลผล  แจ้งผลแก่ผู้ป่วย 

BP ≥135 /85 mmHg 

ปฏิบัติได้ถูกต้อง ปฏิบัติไม่ได้ 

น้ำผลมำให้เจ้ำหน้ำที่  

ส่งพบแพทย์ แนะน้ำกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต 

พิจำรณำให้ อสม.ไปวัดที่บ้ำน 

BP <135 /85 mmHg 
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : แนวทางปฏิบัติเรื่องโรคความดันโลหิตสูง : การวัดความดันโลหิตที่บ้าน (HBPM)  
การวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน 
1. เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องเดิมทุกครั้ง 
2 .  ผู้วัดความดันโลหิตต้องเป็นบุคคลเดิมทุกครั้ง 

 3.  สิ่งแวดล้อมในการวัดความดันโลหิต 
     3.1  วัดความดันโลหิตในที่เงียบสงบ 
     3.2  นั่งวัดเก้าอ้ีที่มีพนักพิงหลังและไม่นั่งไขว่ห้างและนั่งพัก - 1 2 นาทีก่อนวัดความดันโลหิต 
     3.3  ระหว่างวัดความดันโลหิตไม่พูดหรือออกเสียงใดๆ 
      3.4   งดสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนวัดความดันโลหิตไม่น้อยกว่า ๑  ชัว่โมง  
     3.5  แผ่นผ้าที่พันต้นแขน  ) Upper-arm cuff (ให้วางอยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ) 
     3.6  ไม่ใส่แขนเสื้อหนาให้แผ่นพันต้นแขนติดกับผิวหนังต้นแขนโดยไม่มีแขนเสื้อคั่นกลาง 
4. การวัดความดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้านวัดหลังตื่นนอนตอนเช้าภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากอุจจาระปัสสาวะ  แล้วไม่วัด   
   ความดันโลหิตขณะกลั้นอุจจาระปัสสาวะโดยวัดก่อนกินยาและกินอาหารเช้า  (ส่วนการวัดความดันโลหิตก่อนนอน 
   เวลากลางคืนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการวัดความดันโลหิตหลังตื่นนอนตอนเช้า) 
 

แบบบันทึกค่าความดันโลหิตที่บ้าน 
ชื่อ...............................................................................อายุปีที่อยู่....... ...........................................................................  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน...........................................สถานบริการ.................................................................  
ค่าความดันโลหิตที่วัดด้วยเครื่องเทียบค่ามาตรฐาน            …………………….../………..มม.ปรอท 
ค่าความดันโลหิตที่วัดด้วยเครื่องที่ใช้วัดความดันโลหิตที่บ้าน………….……../………….…...มม.ปรอท 
ค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน     …………….……../………………...มม.ปรอท 
 

ที ่ วัน/ 
เดือน/ 
ปี. 

ตอนเช้า / ครั้งท่ี 1 ตอนเช้า / ครั้งท่ี 2 ก่อนนอน/ครั้งที่ 1 ก่อนนอน/ครั้งที่ 2 
ตัว 
บน 

ตัว 
ล่าง 

ชีพจร ตัว 
บน 

ตัว 
ล่าง 

ชีพจร ตัว 
บน 

ตวั 
ล่าง 

ชีพ 
จร 

ตัว 
บน 

ตัว 
ล่าง 

ชีพ 
จร 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

ค่าความดันโลหิตเฉลี่ย 7 วัน …………/……………ม.ม.ปรอท, ชีพจรเฉลี่ย ………………ครั้ง/นาที  

 

ค่าความดันโลหิตเฉลี่ยสุดท้ายหลังปรับค่าความเที่ยง ……………./…………..มม. ปรอท 
สรุป (  )  ส่งพบแพทย์  (   ) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ชื่อผู้ให้ข้อมูล...........................................................  
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ระเบียบปฏิบัติเรื่อง : อาการเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมองและช่องทางเข้าถึงการรักษาทันเวลา 
 

บุคลากรสาธารณสุขต้องให้ข้อมูล อาการเตือนของโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง แกผู่้ป่วยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และญาติ/ผู้ดูแลทุกรายและทุกครั้ง และช่องทางการเข้ารับบริการให้ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ถ้ามีอาการเหล่านี้ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
 
 
 

อำกำรเตือนของโรคหัวใจขำดเลือด 
 
 

อำกำรเตือนของหลอดเลือดสมอง 
 
 

๑.หน้ำมืดเวียนหัว คลื่นไส้ 
๒.หำยใจไม่สะดวกเมื่อออกแรง 
๓.เจ็บแน่นหน้ำอกรุนแรง 
๔. เหนื่อยง่ำย 
๕.เจ็บร้ำวที่ขำกรรไกร หรือแขนซ้ำย 
หรือเจ็บแน่นบริเวณลิ นปี  

๑. ใบหน้ำเบี ยว หรืออ่อนแรง 
๒. แขน/ขำ ชำหรืออ่อนแรงซีกเดียว 
๓. พูดไม่ชัด /พูดไม่รู้เรื่อง 
 

มีอำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือมำกกว่ำ 
 

โทร ๑๖๖๙ทันที 
(ต้องได้รับการรักษา 
ภายใน ๓ ชั่วโมง) 

 

ผู้ป่วยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  
ญาติ / ผู้ดูแลทุกคน 


