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ร้อยละของผูป่้วย DM, HT ท่ีข้ึนทะเบียนไดรั้บการประเมิน

โอกาสเส่ียงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือด

ร้อยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง

ท่ีควบคุมได้

≥  ร้อยละ 80

DM  ≥ ร้อยละ 40

HT  ≥  ร้อยละ 50

Service Plan DM/HTตวัช้ีวดั



ผลการดาํเนินงาน



ร้อยละการคดักรองเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง



ร้อยละของผูป่้วยเบาหวานท่ีควบคุมระดบันํ้าตาลไดดี้ เป้าหมายร้อยละ 40



ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียงเบาหวาน



ร้อยละของผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุมความดนัไดดี้ เกณฑร้์อยละ 50



ร้อยละของผูป่้วย DM/HT ข้ึนทะเบียนไดรั้บการประเมินโอกาสเส่ียงต่อหวัใจและหลอดเลือด 

(CVD Risk)



ความจริงของโรคเบาหวาน

ทุกๆ 1% ของ HbA1c ท่ีลดลงสามารถลดการเกิดโรค

แทรกซอ้นของ หลอดเลือดขนาดเลก็ได ้40%

การลดความดนัโลหิตลงในคนไขเ้บาหวานสามารถลดการ

เกิดโรคแทรกชอ้นของหวัใจและหลอดเลือด (เสน้เลือดตีบท่ี

หวัใจ อมัพาต อมัพฤกษ ์ได้ 33-50% และลดโรคแทรกซอ้น

ของหลอดเลือดขนาดเลก็ได ้33%

ทุกๆ 10 mm ปรอทของความดนัท่ีลดลงจะลดโรคแทรก

ซอ้นของเบาหวานลงได ้12%



ความจริงของโรคเบาหวาน
ลดค่าความดนัตวัล่างจาก 90mm ปรอทเหลือ 89 mm ปรอท 

จะลดโรคแทรกซอ้นของหวัใจและหลอดเลือดในคนไข้

เบาหวานลงไปได ้50%

ลด LDL Cholesterol ลดอตัราการเกิดโรคแทรก

ซอ้นจากโรคหวัใจหลอดเลือดได ้20-50%

คน้พบและรักษาโรคแทรกซอ้นของตาป้องกนัตา

บอดได ้50-60%



ความจริงของโรคเบาหวาน

การดูแลรักษาเทา้เบาหวานอยา่งครบ

วงจรสามารถลดการตดัขาลงได ้45-85%

การคน้พบโรคแทรกซอ้นของไตแต่เน่ินๆดว้ย

การวดัระดบั MAU และใหย้ากลุ่ม ACE-I และ 

ARB สามารถลดการเกิดไตวายได ้30-70%





ท่านทราบไหมว่าคนเป็นเบาหวานเสียชีวติ

จากโรคอะไรมากทีสุ่ด 



Causes of death in type 2 diabetes

Unspecified 3%

Infections
7%

Diabetic coma
3%

Accident/suicide
2%

Others 
12%

Neoplasm
10%

Kidney failure
3%

Gangrene
3%

Myocardial 
infarction

35%

Stroke
22%

Tuberculosis 1%

Panzram, G. : Mortality and Survival in Type 2 Diabetes; Diabetologia 30,120-131, 1987



โรคเบาหวานและโรคหัวใจมรีากเหง้าเดยีวกนัและเป็น

กรรมพนัธ์ ท่านทราบหรือไม่ว่ามนัคอือะไร



ช่วงชีวติของการเป็นเบาหวาน

กรรมพนัธ์ุ

IR

เดก็
ผู้ใหญ่

ผู้สูงอายุ

อ้วน

ไขมนัสูง

เซลเบต้าทีส่ร้างอนิสุลนิตาย

หลอดเลอืดอกัเสบและการเกดิตะกรันในหลอดเลอืด

ความดนัสูง

เบาหวาน

เส้นเลอืดตบีทีหั่วใจ สมองและเท้า

เส้นเลอืดขนาดเลก็ 3 ตนํา้ตาลสูง

IR



เบาหวานเป็นมากขึน้IGT

ความดือ้ต่ออนิสุลนิ

วนิิจฉัยว่าเป็นเบาหวานความต้านทาน

ต่อนํา้ตาลปกติ

การทาํงานผดิปกตขิองเซลเบต้า

100%

100%

ระยะเวลาของการเกดิโรคเบาหวานและความผดิปกตทิางสรีระวทิยา

กว่าจะเป็นเบาหวานร้อยละ50

ของเซลเบต้ากต็ายไปแล้ว

ปัจจัยทีท่าํให้นํา้ตาลสูงขึน้จนเป็นเบาหวานและการทีเ่บาหวาน

เป็นรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆเป็นเพราะการทาํงานของเซลเบต้าที่

ทาํงานน้อยลงไม่ใช่ความดือ้ต่ออนิสุลนิ

ความดือ้ต่ออนิสุลนิและการทาํงาน

ผดิปกตขิองเซลเบต้าเป็นมาก่อนเป็น

เบาหวานเป็นเวลานาน

การผลตินํา้ตาลจากตับมากขึน้

PREDIABETES เบาหวาน



นํา้ตาลตอนเช้ายิง่สูงกย็ิง่เส่ียงทีจ่ะเสียชีวติจากโรคหัวใจและหลอด

เลอืดมากขึน้ถงึแม้จะยงัสูงไม่ถงึระดบัเป็นเบาหวาน



ท่านทราบไหมว่าเบาหวานป้องกนัได้ด้วยวธีิใด



การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม



แต่การทีไ่ม่ควบคุมนํา้ตาลให้ดตีั้งแต่เป็นใหม่ๆ

ทาํให้การเสียชีวติจากโรคหัวใจหลอดเลอืด

เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 57



หลอดเลอืดขนาดใหญ่



นํา้ตาลหลงัอาหารสูงมคีวามเส่ียงต่อ

โรคหัวใจหลอดเลอืดมากกว่านํา้ตาลตอนเช้า

อดอาหาร



การคดักรอง



Screening tests for diabetes

Fasting plasma glucose 

Random plasma glucose

A1C



Type 2 Diabetes mellitus: Tip of the Iceberg

หลอดเลอืดอกัเสบ

ระดับอนิสุลนิเพิม่

ความดือ้ต่ออนิสุลนิ

ประวตัิครอบครัว เบาหวานตอนท้อง PCOS

TG 
HDLขั้นที ่1

นํา้ตาลปกติ

ขั้นที ่2
ความต้านทาน

ต่อนํา้ตาลบกพร่อง

ขั้นที ่3
เบาหวานประเภทที่ 2

การหลัง่อนิสุลนิลดลง

โรคแทรกซ้อน

ของหลอดเลอืดขนาดใหญ่

โรคแทรกซ้อนของ

หลอดเลอืดขนาดเลก็นํา้ตาลหลงัอาหารสูง

นํา้ตาลก่อนอาหารปกติ

อ้วน

ความดันโลหิตสูง



ลาํดบัของความเส่ียงของโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลอืด

ความเส่ียง(จากสูงไปหาตํ่า)

เบาหวาน

IGT + IFG

IGT

IFG

ปกติ



ข้อสรุป
นํ้าตาลหลงัอาหารเพิ่มข้ึนพร้อมกบัอายท่ีุเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีนํ้าตาล

ก่อนอาหารไม่เพ่ิม

กวา่คร่ึงหน่ึงของคนท่ีเป็นเบาหวานจะไม่ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นถา้

ไม่ทาํนํ้าตาลหลงัการด่ืมกลูโคส

อตัราการตายเพิ่มข้ึนพร้อมกบัการเพิ่มของนํ้าตาลหลงัการกิน

กลูโคสก่อนท่ีนํ้าตาลจะถึงระดบัท่ีจะวนิิจฉยัวา่เป็นเบาหวาน

การคดักรองในคนท่ีไม่มีอาการแต่มีความเส่ียงในการเกิดโรคหวัใจ

หลอดเลือดดว้ยการตรวจนํ้าตาลหลงัอาหารจึงมีความสาํคญัมาก



การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม



DHS/DHB

บูรณาการทุกภาคส่วน



 สถาบนัและองคก์รทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมเพือ่การป้องกนัโรค

ดแูลตนเอง

ครอบครัว
โรงเรียน

ชุมชน

อุตสาหกรรม

กฏหมาย



Self Care

Self Management
(Knowledge/Literacy)



การบรหิารระบบ (DM HT) 

ระบบสารสนเทศ

• ผูป่้วย DM ทีค่วบคมุระดบันํา้ตาล
ในเลอืดไดด้ ี(เป้าหมาย : 
>40%)

• ผูป่้วย HT ทีค่วบคมุระดบั BP ใน
เลอืดไดด้ ี(เป้าหมาย : > 50%

- งบลงทนุวัสด ุอปุกรณ์ เครือ่ง BGM,BP
- งบอบรมพัฒนาศกัยภาพเจา้หนา้ที่

- มกีารบนัทกึขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น 
รายงานผา่น HDC
- มี Data registry 
Data center ทกุจังหวดัและเชือ่มโยง
เป็นระดบัเขตตามศกัยภาพ
- มกีารประเมนิขอ้มลูทกุ 3 เดอืน

การเงนิการคลงั
สาธารณสขุ

กาํลงัคนดา้น
สขุภาพ

-System manager ระดบัจังหวดั 
และระดบัอําเภอ
-NCD case manager (A S M1 
M2 F1 F2 F3)
-NCD case coordinator/mini 
case manager (รพสต.)
-อายรุแพทยต์อ่มไรท้อ่(A S)
-อายรุแพทย(์A S M1 M2 F1) 
-พยาบาล/นักวชิาการสธ ทีผ่า่น
การอบรมการใหคํ้าปรกึษา
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม(A S M1 M2 
F1 F2 F3)
-นักกําหนดอาหาร(A S M1 M2)
-นักสขุภาพครอบครัว(รพสต.)

อภบิาลระบบสขุภาพ

- คณะกรรมการ service plan 
สาขาโรคไมต่ดิตอ่ระดบัเขต 
และจังหวดั
- แผน service plan สาขาโรค
ไมต่ดิตอ่ระดบัเขต จังหวดั  
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ 
ยาว 
- กลไกการตดิตามประเมนิ ผล
ของเขตบรกิารและจังหวดั
- มกีารดําเนนิงานเชือ่มโยงกบั
ชมุชน

ผลติภณัฑท์างการแพทย ์วคัซนี
และเทคโนโลยี

Lab 
-FCG ,FPG,HbA1C
 เครือ่งมอื
-เครือ่งวดั BP
-เครือ่ง blood glucose meter (BGM)

การจดับรกิาร
สขุภาพ

เป้าหมายบรกิาร
-คลนิกิ NCD คณุภาพ (A S M1 M2 
F1 F2 F3)
-คลนิกิ NCD คณุภาพ อยา่งนอ้ย 2 
รพสต.  ตอ่ CUP
กจิกรรม
-การประเมนิพฤตกิรรมเสีย่งและให ้
คําปรกึษาปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
โดยเชือ่มโยงคลนิกิ NCD บรูณา
การหรอืสง่ตอ่ คลนิกิ DPAC คลนิกิ
อดบหุรี/่สรุา คลนิกิคลายเครยีด 
-ตดิตามการใชย้า ผลการ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
-ตดิตามผูท้ีข่าดนัดหรอืไมม่ารับ
บรกิาร



แนวทางบรูณาการบรหิารจดัการโรค DM/HT ในระบบบรกิาร
ปฐมภมูแิละสขุภาพชุมชน

NCD clinic  
PLUS

รพ.สต./
กองทนุ
ตําบล

รพ.สต./

กองทนุตําบล

กองทนุ /
อปท.

ชมรม
DMHT

อส
ม.

 ระบบสนบัสนุน
 กาํกบัตดิตาม= ทมีอํานวยการ พีเ่ล ีย้งทางการ อํานวยการและสนบัสนุน ( core team กลาง/ เขต)

 ระบบสนบัสนุนเครอืขา่ยระดบัพืน้ที ่= คณะทาํงาน DHS/DHB/PCC,NCD Board,NCD จงัหวดั, พี่

เล ีย้งกองทนุ

 ระบบสนบัสนุนเครอืขา่ยระดบัประเทศ = ทมี Specialist เครือ่งมอื/เทคนคิวชิาการ,คูม่อื

 วจิยัประเมนิผลและพฒันา=ทาํหนา้ทีพ่ ีเ่ล ีย้ง ถอดบทเรยีนประเมนิภาพรวมท ัง้คณุภาพ และ ปรมิาณ 

DPAC Clinic 

KPI-NCD Clinic plus

Goals

1. ลดปัจจยัเสีย่ง 

ตอ่การเกิดโรค 

DM/HT ใน

ประชากรทัว่ไป

2. ลดอตัราการเพ่ิม

ของผู้ ป่วย DM/HT 

รายใหม่

3. ชะลอการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน ใน

กลุม่ผู้ ป่วย 
DM/HT 

 คณะกรรมการ  
DHS/PCC

คณะทาํงาน 

NCD 
board 

 ทมีวชิาการ

1.อตัราผูป่้วยในพืน้ทีท่ีข่ ึน้ทะเบยีนรักษา
2.อตัราไดรั้บการตรวจ HbA1C ประจําปี
3.อตัราทีไ่ดรั้บการตรวจไขมัน
4.อตัราไดรั้บการตรวจ Retinal exam
5.อตัราไดรั้บการตรวจ Complete foot exam
6.อตัราควบคมุ BP ≤140/90 mmHg
7.อตัราผูป่้วย Hypoglycemia
8.อตัราผูป่้วยเบาหวานทีม่ภีาวะอว้นลงพงุ
9.อตัราประชากรในความดแูลทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง
ตอ่การเกดิโรคเบาหวานไดรั้บการคดักรองดว้ย
วธิ ีImpaired Fasting Glucose (IFG)
10.อตัราผูป่้วยเบาหวานรายใหมล่ดลง
11.อตัราผูป่้วย HT ในพืน้ทีท่ีข่ ึน้ทะเบยีนรักษา
12.อตัราผูป่้วยความดนัโลหติสงูรายใหมล่ดลง
13.อตัราการควบคมุความดนัโลหติไดด้ี
14.อตัราผูป่้วย DM/HTทีไ่ดรั้บการคดักรอง
ภาวะแทรกซอ้นทางไต และม ีCKD Stage 3ขึน้

ไป
15.อตัราผูป่้วย DM/HTไดรั้บการประเมนิความ
เสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด (CVD)

KPI เกณฑค์ณุภาพ
1. ลดอตัราผูป่้วย DM รายใหม่
2. ลดอตัราผูป่้วย HT รายใหม่

รพ.สต./

กองทนุตําบล

คลนิกิไตเสือ่ม
คลนิกิฟ้าใส 

NGO,

เอกชน

ภาครฐั

รร. วดั

พ่ีเลีย้ง

กองทนุ



Thank 
You
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