บริบท การดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ผูป้ ่ วยเบาหวานมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี ในปี พ.ศ. 2558-2562 มีจานวน 3317, 3340, 3586, 3812 และ 4016ราย ตามลาดับ ปั ญหาส่วนใหญ่ของผูป้ ่ วยทีพ่ บคือ ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ในระดับปกติ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ยาไม่ถูกต้อง ไม่รจู้ กั อาการเตือนของภาวะน้าตาลสูงหรือต่า ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน
เช่น Hypoglycemia/Hyperglycemia เป็ นต้น ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2558 - 2562 คิดเป็ นร้อยละ2.61 2.05 ,0.88,1.72และ1.67 ตามลาดับ ดังนัน้ จึงพัฒนาระบบ
การดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงสูช่ ุมชน

Driver diagram : DM
purpose

ผูป้ ่ วย DM
ควบคุมระดับน้าตาลได้ดี
Hb A1 C < 7%

Primary drivers

Patient & Family
Participation

Facilitate
การร่วมมือของเครือข่าย
Collaborate network

Review : Quality
improvement

Secondary drivers

- Basal Bolus regimen
การฉีดในเวลาราชการ
- Sharing & learning

Supply EQ
Prompt consultation

PCU
HHC

Compliance
Poor control
Nutrition care

Interventions/change Idea
-ฝึกทักษะการฉีด insulin แก่ผปู้ ่ วย และผูด้ แู ลผูป้ ่ วย โดยการทา Two tick กรณีผปู้ ่ วยไม่มผี ดู้ แู ล
ฝึกเภสัช การประสาน อสม.ช่วยในการดูแลผูป้ ่ วย
-ผูป้ ่ วยสามารถสอบถามข้อสงสัยการใช้ยาฉีดทีห่ อ้ งยาในเวลาราชการ
-จัดให้มกี ารให้ความรูท้ งั ้ รายบุคคลทุกวันและรายกลุ่มโดยทีมสหวิชาชีพค้นหาสาเหตุของการ
ควบคุมน้าตาลไม่ได้ในทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน
-นักโภชนาการให้ความรูเ้ รื่องการรับประทานอาหารในผูป้ ่ วยรายใหม่ทุกรายอาหารแลกเปลีย่ น
-เภสัชให้ความรูเ้ รื่องการใช้ยา ปั ญหาทีเ่ กิดจากยา การใช้ยาฉีดและแนะนาการใช้ยาให้เหมาะสม
การดาเนินชีวติ
-กายภาพดูแลภาวะแทรกซ้อนและการออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย เช่น ผูส้ งู อายุ
ผูป้ ่ วยอ้วน ปวดเข่า
-ทากิจกรรมกลุ่มเสริมแล้วพบและญาติ อสม. ในการให้ความรูแ้ ละประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ
-line consult
-ผูป้ ่ วยเบาหวาน well control FBS<150 ตรวจรักษาที่ PCU ได้และมีการมาตรวจ lab
ประจาปี ท่ี รพ.ปี ละครัง้
-ทีมผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกส่งข้อมูลเชือ่ มโยงลงชุมชน โดยให้ทมี เยีย่ ม รพ.ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปั ญหาอุปสรรคเมือ่ ผูป้ ่ วยกลับบ้าน แก่ผปู้ ่ วยทีน่ อนโรงพยาบาล และ
un control /DM
-กรณี compliance ยังไม่ดสี ่งประเมินการใช้ยาโดยเภสัชกรทุกราย
-Poor control นัด OPD DM control โดยแพทย์อายุรกรรมวันพุธ+ส่งนักโภชนากร
-ในรายที่ FBS > 200 , หรือมีแนวโน้ม......เรือ่ ยๆ ส่งพบนักโภชนากร

ขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ ในประชากรอายุ 15-34 ปี
คัดกรองเบาหวาน

หมายเหตุ
FCG ≥ 126 มก.ดล.
Random ≥ 200 มก.ดล.
ร่วมกับมีอาการเบาหวาน ส่ง
รพ.ทันที

ขัน้ ตอนการคัดกรองเบาหวาน

พบปั จจัยเสีย่ งตัง้ แต่ 3 ข้อขึน้ ไป
คัดกรองความเสีย่ งของ
เบาหวานด้วยวาจา

ตรวจวัดระดับในเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้ว(Fasting Capillary Glucose :

FCG)
FCG < 100 มก.

กลุ่มปกติ

ดล.

FCG < 100 มก.ดล.
Random = 100-140 มก./ดล

กลุ่มปกติ

FCG ≥ 126 มก.ดล.
Random = 141-2000 มก./ดล
ตรวจ Fasting Plasma Glucose : FPG)

กลุ่มเสีย่ ง

FPG < 126 มก.
ประเมินปั จจัยเสีย่ ง
CVD ด้วยวาจา

ให้คาแนะนา

ประเมินโอกาสเสีย่ ง CVD ของสานักโรคไม่ตดิ ต่อ
กรมควบคุมโรค ซึง่ ดัดแปลงจากองค์การอนามัย
โลก (WHO)
Follow Up มาตรฐาน
คัดกรองซ้าทุก 1-2 ปี

ให้คาแนะนาปรับลดพฤติกรรมเสีย่ ง
Follow Up มาตรฐานทุก 1 ปี
Follow Up ตามความเหมาะสมของความเสีย่ ง

ดล.
Follow Up 3 ด.
ตรวจ FPG ซ้า

เพื่อยืนยันอีก
FPG < 126
มก.ดล.

FPG ≥
126
มก.ดล.

FPG ≥ 126 มก.ดล.
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ไม่มี

มีอาการของ
โรคเบาหวาน

มี
-วินิจฉัยว่าเป็ นเบาหวาน
-ลงทะเบียน
-ติดตามและประเมินภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
*ประเมินโอกาสเสีย่ ง CVD ของสานักโรคไม่ตดิ ต่อ
กรมควบคุมโรค ซึง่ ดัดแปลงจากองค์การอนามัย
โลก (WHO)
-ประเมินทางคลินิกเมื่อแรกวินิจฉัยตามตาราง
-พบแพทย์

หมายเหตุ
FCG ≥ 126 มก.ดล.
Random ≥ 200 มก.ดล.
ร่วมกับมีอาการเบาหวาน ส่ง
รพ.ทันที

ขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ ในประชากรอายุ 35 ปี ขน้ึ ไป
ขั้นตอนการคัดกรองเบาหวาน

ตรวจวัดระดับในเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้ว

(Fasting Capillary Glucose : FCG)
FCG < 100 มก.ดล.
กลุ่มปกติ
Follow Up มาตรฐาน
คัดกรองซ้าทุก 1-2 ปี

FCG = 126-250 มก.ดล.

กลุ่มเสีย่ ง

Follow Up FPG 4wk.

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

•

ประเมินโอกาสเสีย่ ง CVD ของสานักโรคไม่ตดิ ต่อ
กรมควบคุมโรค ซึง่ ดัดแปลงจากองค์การอนามัย
โลก (WHO)
ให้คาแนะนาปรับลดพฤติกรรมเสีย่ ง
Follow Up มาตรฐานทุก 1 ปี
Follow Up ตามความเหมาะสมของความเสีย่ ง

FCG ≥ 250 มก.ดล.
Follow Up FPG 1wk.

FPG 100-125มก.ดล.

FPG ≥ 126 มก.ดล.

ส่งยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทย์

ประเมินปั จจัยเสีย่ ง
CVD ด้วยวาจา

พบปั จจัยเสีย่ งน้อยกว่า 5 ข้อ

ให้คาแนะนา

FCG = 100-125 มก.ดล.

FPG < 100
มก.ดล.

FPG = 100-125
มก.ดล.

FPG ≥ 126

มก.ดล.

-พบแพทย์ 2 ครัง้ วินจิ ฉัยว่าเป็ นเบาหวาน
-ลงทะเบียน
-ติดตามและประเมินภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
*ประเมินโอกาสเสีย่ ง CVD risk ของสานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค
-ประเมินทางคลินิก
-พบแพทย์

Process Flowchart การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน

Map Key patient processes

Prevention & assessment
Education

Access entry

Assessment + Investigation + Diagnosis

ประเด็นคุณภาพ /ความเสีย่ งทีส่ าคัญ

ผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

ผูป้ ่ วย 35 ปี ขน้ึ ไปได้รบั การคัดกรองไม่ได้
ตามเป้ า

Loss F/U

Plan of care
Hypoglycemia
Hyperglycemia

คุมน้าตาลได้ดสี ง่ รพ.
สต.

ผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคร่วมได้รบั การปรับเปลีย่ น
ยาไม่เหมาะสม

Admit ปรับยา

Care of patient
Re-assessment
D/C plan

Refer ผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน
-ภาวะแทรกซ้อนทางตา ส่งจักษุแพทย์
-ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ส่งศัลยแพทย์

Process Flowchart
DM
ประเมินสุขภาพและกาหนดเป้ าหมาย
ผูป้ ่ วยอายุไม่มาก ไม่มโี รคร่วม
หรือความเสีย่ งอื่น

ผูป้ ่ วยสูงอายุ

สุขภาพดี
ไม่มโี รคร่วม
A1C 7.0-7.5%

ช่วยเหลือตัวเอง
ได้
A1C 7.0-7.5%

เลือกใช้ยาที่
ไม่ทาให้เกิดน้าตาลใน
เลือดต่า

ต้องพึง่ พาผูอ้ ่นื
A1C
ไม่เกิน8.5%

ให้ความรูแ้ ละทักษะ
ในการดูแลผูป้ ่ วยญาติ
และ/หรือผูด้ ุแล

ผูป้ ่ วยระยะ
สุดท้าย

ควบคุมเข้มงวด
A1C< 7%
(วัดระดับทุก 3-6 เดือน)

กลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง(มีโรคแทรกซ้อนทางไต
ตา โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคแทรกซ้อน
ทางเท้า)

ไม่ได้ตามเป้ า

ส่งต่ออายุรแพทย์ หรือ
refer รพ.มหาราชฯ

ไม่ได้ตามเป้ า

ให้ความรูแ้ ละทักษะในการดูแล
ตนเอง

การจัดการกระบวนการ
กระบวนการ
ข้อกาหนดของกระบวนการ
ตัวชี้วดั ของกระบวนการ
ตรวจ HbA1Cในผูป้ ่ วยเบาหวาน ผู้ป่ วยเบาหวานได้รบั การเจาะ HbA1C อย่ าง ร้อยละผูป้ ่ วยทีค่ วบคุมน้าตาลได้ด≥
ี 40%
น้อยปี ละ 1ครัง้

การออกแบบกระบวนการ
1.จัด ให้มีการให้ความรู้ท งั ้ รายบุ ค คลทุ ก วัน และราย
กลุ่มโดยทีมสหวิชาชีพ ค้นหาสาเหตุ ของการควบคุ ม
น้าตาลไม่ได้ ในทุกวันพุธของเดือน
- นักโภชนาการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหาร
ในผูป้ ่ วยรายใหม่ทุกราย อาหารแลกเปลีย่ น
-เภสัช ให้ ค วามรู้เรื่อ งการใช้ย า ปั ญ หาที่เกิด จากยา
การใช้ย าฉี ด และแนะน าการใช้ย าให้เหมาะสมการ
ดาเนินชีวติ
-กายภาพดูแลภาวะแทรกซ้อนและการออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเช่นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอ้วน
ปวดเข่า
2.ให้ญ าติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และส่งรพ.สต.
และ HHC ในการติดตาม
3.มีระบบติดตามผูป้ ่ วยผิดนัด
4.มีเบอร์โทรเพื่อให้คาปรึกษาปั ญหาผูป้ ่ วยเบาหวาน
5. ในผู้ป่ วยที่มีแนวโน้ มการควบคุม น้ าตาลดีข้นึ นัด
เจาะ HbA1C ซ้า
6.มีการติดตามตัวชีว้ ดั ทุก 3 เดือน รวมถึงการปรับปรุง
ฐานข้อ มู ลให้ เป็ นปั จ จุ บ ัน ในผู้ป่ วยตายและย้า ยกา
รักษา
7.สืบหาและแก้ไขข้อมูลประชาการให้ตรงตาม Type
person

ตัวชี้วดั
1.ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึน้ ไปทีไ่ ด้รบั การคัดกรองเบาหวาน
2.ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีค่ วบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดี
3. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผูป้ ่ วยเบาหวาน
4.ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
5.อัตราผูป้ ่ วย DM ได้รบั การตรวจ ภาวะแทรกซ้อนทางไต
6.ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า

ผลการพัฒนา
เป้ าหมาย
2558
9.47
>90
32.84
≥40

2559
18.66
38.40

2560
2.4
36.72

2561
2.18
32.31

0
68.24
79.06
71.86

2.05
37.89
25.38
35.53

0.88
47.99
32.94
43.86

1.72
47.83
58
38.49

≤2
>60
>60%
>60

2562
78.61
34.79
1.67
47.04
53.20
57.16

ผลการพัฒนา การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
90

79.06

80

71.86
68.24

70

58

60

47.9947.83

50
45.01
43.86
40

43.86

35.53
32.94

32.84

30

20

10

2562

9.47

35 ปี ขึน
้ ไปทีไ่ ด ้รับการคัดกรอง

Pt.ทีค
่ วบคุมระดับน้ าตาลได ้ดี

2.05

0.88 1.72

เกิดภาวะแทรกซ ้อนเฉียบพลัน

Pt.ได ้ตรวจภาวะแทรกซ ้อนทางตา

Pt.ได ้ตรวจภาวะแทรกซ ้อนทางไต

2559

2561

18.66

0

2558

2560

25.38

2.4 2.18
0

38.49

37.89

36.99

Pt.ได ้ตรวจภาวะแทรกซ ้อนทางเท ้า

จากผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน
พบว่า การคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปี ขึน้ ไปเพิม่ อย่างมากในปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 78.61 จากปี 2561 ซึง่ คัดกรองได้เพียง ร้อยละ2.18 แม้ว่าจะไม่ได้ตามเป้ าหมายแต่คาดว่าในปี
2563 จะสามารถคัดกรองได้ผ่านเกณฑ์เนื่องจากได้มกี ารสารวจประชากรและเริม่ ทาการคัดกรองตั ้งแต่ไตรมาสแรกของปี งบประมาณ ในส่วนของอัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดจี ะมี
แนวโน้มลดลง และยังไม่ได้ตามเป้ าหมาย จากการวิเคราะห์พบว่าเกิดจากหลายปั จจัย ได้แก่ ด้านผูป้ ่ วยยังไม่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค ออกกาลังกาย
วิธแี ก้ปัญหา ซึง่ หน่วย NCD ได้จดั กลุ่มผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ (≥200mg.%) เข้ากลุ่มปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเช้าวันพุธ ได้มกี ารเน้นส่งเสริมการออกกาลังกายมากขึน้
โดยเฉพาะผูท้ ม่ี ปี ั ญหาด้านสุขภาพ เช่น อ้วนมาก ปวดเข่า ลงกายภาพเพื่อแนะนาการออกกาลังกายเฉพาะ รวมถึงการกินยาไม่สม่าเสมอ. นอกจากนี้จากการติดตามดูขอ้ มูลพบว่าฐานข้อมูลประชากร ยัง
ไม่ตรงกับความเป็ นจริง ทัง้ ทีม่ ตี วั หารมาก ซึง่ ทางโรงพยาบาล. และหน่วยNCD กาลังเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการข้อมูลให้ตรงกับความเป็ นจริง ซึง่ ปั ญหาในด้านฐานข้อมูลประชากรได้สง่ ต่อตัวชีว้ ดั ด้าน
การคัดกรอง ตา ไต เท้า ในผูป้ ่ วยเบาหวานด้วย ทาให้การคัดกรองยังไม่ได้ตามเป้ าหมาย. ซึง่ คาดว่าจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลแล้ว ตัวชี้วดั เหล่านี้จะเพิม่ มากขึน้ ในปี 2563. ในด้านการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผูป้ ่ วยเบาหวาน พบว่าผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย รพ.สต. ทาให้มกี ารส่งต่อทีร่ วดเร็วขึน้ มีระบบการตามนัดผูป้ ่ วยทีข่ าดนัด ซึง่ ทาอย่างจริงจังมาก
ขึน้ ทาให้อตั ราการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง

