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เอกสารขอมูล:
สถานการณโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซอนในประเทศไทย
(Fact Sheet: Diabetes, Hypertension, and their Complications;
the Current Situation in Thailand)
สถานการณโรค
ปจจุบัน ทั่วโลกใหความสําคัญกับการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรังมากขึ้น เนื่องจากสภาวะความเปนอยู
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหผูปวยกลุมนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้น จากรายงานสถิติสุข ภาพทั่วโลกป พ.ศ. 2555
ขององคการอนามัยโลก(1) พบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญปวยเปนโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3
มีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ พบวาประมาณรอยละ 63 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก เกิดจากโรคไม
ติดตอเรื้อรัง(2)
สําหรับประเทศไทย รายงานจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2551 – 2552(3) พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอ ยละ 6.9
ทั้งนี้พบวาหนึ่งในสามของผูที่เปนเบาหวานไมเคยไดรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานมากอน และมีผูที่ไดรับ
การวินิจ ฉัยวาเปนเบาหวานแตไมไดรับ การรักษา คิดเปนรอยละ 3.3 สถิติจากประเทศตางๆ พบวาผูปวย
เบาหวานที่สามารถควบคุมน้ําตาลใหอยูในเกณฑที่เหมาะสมไดมีประมาณรอยละ 20-70(4) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑที่เหมาะสม
ประเทศ
เกณฑ HbA1C รอยละ เกณฑ FBS รอยละ
(5)
ออสเตรเลีย
< 7%
57
(6)
นิวซีแลนด
< 7%
73
(7)
สหรัฐอเมริกา
< 7%
49
(8)
สหราชอาณาจักร
< 6.5%
22
≤7.5%
58
ไทย
- รายงานจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดย
<126 มก./ดล. 28.5
(3)
การตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552
- เครือขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
< 7%
33.4 70-130 มก./ดล. 39.2
ประเทศไทย Medical Research Network;
MedResNet 2555(9)
สําหรับ ความชุก ของโรคความดั นโลหิ ตสู ง ในประชากรไทยอายุ 15 ป ขึ้นไป พบร อ ยละ 21.4
โดยพบวารอยละ 60 ในชาย และรอยละ 40 ในหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน และรอยละ 8-9 ไดรับการ
วินิจฉัยแตไมไดรับ การรักษา(3) ทั้งนี้ สถิติจากประเทศตางๆ พบวาผูปวยความดันโลหิตสูง สวนใหญยัง ไม
สามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2. รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไดในเกณฑที่เหมาะสม
ประเทศ
เกาหลี(10)
ไตหวัน(10)
จีน(10)
มาเลเซีย(11)
เยอรมัน(10)
กรีซ(10)
แคนาดา(10)
สหรัฐอเมริกา(12)
สหราชอาณาจักร(8)
ไทย
- รายงานจากการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552(3)
- เครือขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
Medical Research Network; MedResNet 2555(9)

เกณฑ BP (มม.ปรอท.)
< 140/90
< 140/90
< 140/90
≤ 140/90
< 140/90
< 140/90
< 140/90
< 140/90
< 135/75

รอยละ
5.4
18.0
28.8
26.6
33.6
49.5
41.0
44.3
24.0

< 140/90

20.9

≤ 140/90

66.7

การที่ผูปวยสวนใหญไมสามารถควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม
สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ตามมา ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
พบวาใน ป พ.ศ. 2551(13) อัตราการเขาพัก รัก ษาตัวในโรงพยาบาล พบวาผูปวยที่เ ปนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแต ป พ.ศ. 2541 – 2551 โดยโรคความดันโลหิตสูง
มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 169.6 เปน 760.5 ตอแสนประชากร และโรคเบาหวาน มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 175.7 เปน
675.7 ตอแสนประชากร ในพ.ศ. 2551 และมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานในปพ.ศ. 2552 ประมาณ 7,019 คน
หรือประมาณวันละ 19 คน
โรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ไ ม ไ ด รั บ การดู แ ลรั ก ษาอย า งถู ก ต อ งต อ เนื่ อ ง ก อ ให เ กิ ด
ภาวะแทรกซอ นในหลายระบบของรางกาย ทั้งภาวะแทรกซอ นแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อ รัง กอใหเ กิด
ความพิการและตายกอนวัยอันควร สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจ ของผูปวยและครอบครัว
รวมทั้งประเทศชาติ ภาวะแทรกซอนที่สําคัญ ไดแก
ภาวะแทรกซอนทางตาในผูปวยเบาหวาน
ปจจุบันมีการคาดการณวา ทั่วโลกมีผูปวยโรคเบาหวานเขาจอประสาทตา (diabetic retinopathy)
อยูประมาณ 93 ลานคน และประมาณ 28 ลานคนเปนโรคเบาหวานเขาจอประสาทตาชนิดรุนแรงที่สงผลตอ
การสูญเสียการมองเห็น(14) โรคเบาหวานเขาจอประสาทตา เปนสาเหตุที่สําคัญของการสูญเสียการมองเห็น
เปนอันดับสองรองจากตอกระจก เกิดจากการทําลายเสนเลือดขนาดเล็กเปนระยะเวลานาน โดยเฉลี่ยพบวา
โรคเบาหวานเขาจอประสาทตาเกิดขึ้นประมาณรอยละ 20 ของผูปวยเบาหวาน โดยหากผูปวยเปนเบาหวาน
มาเปนระยะเวลา 15 ป จะพบโรคเบาหวานเขาจอประสาทตาไดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 80 โดยพบการตาบอด
ประมาณรอยละ 2 และการสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรง รอยละ 10(15)
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ภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โรคไตวายเรื้อรัง เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังที่พบบอย เกิดจาก
โรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง จากการศึก ษาในประเทศไทย พบจํานวนประชากรที่ปวยเปน
โรคไตวายเรื้อรังตั้งแตระยะที่สามขึ้นไปมีจํานวนมาก โดยพบประมาณรอยละ 2.9-13(16-19) เมื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนประชากรทั้งประเทศประมาณ 70 ลานคน และในผูปวยเบาหวาน พบความชุกของโรคไตวายเรื้อรัง
ประมาณ รอยละ 40 นอกจากนี้ จากการศึก ษา(20) พบวามีผูปวยเพียงรอยละ 1.9 ทราบวาตนปวย
เปนโรคไตวายเรื้อรัง เปาหมายที่สําคัญ ในการดูแลรักษาโรคไตวายเรื้อ รัง คือ การปอ งกันหรือการชะลอ
การเสื่อมของไตไมใหเ ขาสูไตวายเรื้อรัง ระยะสุดทาย ดังนั้น การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคตั้งแตระยะ
เริ่มแรก เพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยง และใหการดูแลรักษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ภาวะแทรกซอนทางเทาในผูปวยเบาหวาน
ภาวะแทรกซอนทางเทาเปนสาเหตุที่สําคัญ ทําใหเ กิดการสูญ เสียขาและเทาในผูปวยเบาหวาน
มากที่สุ ด หากไมนั บ รวมการสูญ เสียจากอุบัติ เ หตุ จากสถิติของสหพัน ธเ บาหวานโลก (International
diabetes federation) พบวา ผูปวยเบาหวานมีความเสี่ยงที่จ ะถูกตัดขามากกวาผูปวยที่ไมเปนเบาหวาน
ถึง 25 เทา(20) โดยขอมูล จากองคก ารอนามัยโลก พบวา รอยละ 70 ของการถูก ตัดขา มีส าเหตุม าจาก
โรคเบาหวาน ทั่วโลกทุกๆ สามสิบวินาที จะมีผูสูญเสียขาหรือเทาจากเบาหวานหนึ่งขาง
สําหรับประเทศไทย อุบัติการณการเกิดแผลเทาเบาหวานพบประมาณรอยละ 8-17 สําหรับความชุก
ของภาวะแทรกซอนที่ เ ทาในผูป วยเบาหวานประมาณรอยละ 20-30 โดยพบโรคแทรกซอ นที่ป ระสาท
สวนปลายจากเบาหวานประมาณรอยละ 20-30 และพบโรคเสนเลือดแดงสวนปลายอุดตันรอยละ 3-8 ความ
ชุกของการตัดเทาหรือขาประมาณรอยละ 0.5-2(19, 21-23)
สรุปปญหาภาวะแทรกซอนตางๆจากโรคเบาหวานในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3. รอยละของภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน
งานวิจัย

Thai Multicenter Research Group
on Diabetes Mellitus(21)
The Diabcare-Asia(22)
Thailand diabetes registry (TDR)
project(19)
Clinical complication in Type 2
diabetes patients สถาบันวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
กรมการแพทย(23)
เครือขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย (Medical Research
Network; MedResNet) 2555(24)

ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน
1.
2.
3. ภาวะแทรกซอนทางเทา
ภาวะแทรกซอน ภาวะแทรกซอน
(diabetic foot problems)
ทางตา
ทางไต (diabetic รอยละของ รอยละของ รอยละของ
(diabetic nephropathy) diabetic
pulse amputation
retinopathy)
รอยละ
neuropathy
deficit
รอยละ
32.1
18.7
1.3
21.0

39

27.0

8.0

1.0

30.7

43.9

-

3.9

1.6

23.7

38.3

21.0

5.3

0.45

7.0

11.6

-

-

0.2
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ปจจุบัน การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนที่สําคัญยังไมสามารถทําไดครอบคลุมผูปวยทุกคน ทั้งนี้
ขอมูลสถิติจากประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งไดจากผลการดําเนินงานการประเมินผลการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ในสังกัดกรุงเทพมหานครประจําป 2555 จํานวนทั้งสิ้น 602 แหงทั่วประเทศ โดยเครือขายวิจัยกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (Medical Research Network; MedResNet) รวมกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) พบผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4. รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ไดรับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอน
ในรอบป
ประเทศ
รอยละของผูปวยที่ไดรับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนใน
รอบป
ผูปวยเบาหวาน
ผูปวยความดันโลหิตสูง
ตา
ไต
เทา
ไต
(25, 26)
ออสเตรเลีย
32
27
(27)
แคนาดา
48
(6)
นิวซีแลนด
71 (2 ป)
64
(28)
สหรัฐอเมริกา
61.4
64.3
(8)
สหราชอาณาจักร
61
83
ไทย (เครือขายวิจัยกลุมสถาบัน
56
72.2
36.8
71.7
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย Medical
Research Network; MedResNet
2555)(24)
แนวทางการดําเนินงาน
ในการดําเนินงานตามมาตรการการสรางสุขภาพเพื่อลดผลกระทบจากโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงนั้น สิ่งสําคัญ ตองมีการดําเนินงานที่ครอบคลุม ทั้งดานการปองกันและควบคุมการเกิดโรค การพัฒนา
ระบบบริการและการดูแลรักษาผูปวยใหเปนไปอยางถูกตองและตอเนื่อง ผูปวยสามารถเขาถึงระบบบริการ
ดูแลรักษาและคัดกรองการเกิดภาวะแทรกซอนที่จําเปนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม รวมทั้งควรสนับสนุนใหมี
การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ซึ่งเปนการตระหนัก รับรูปญหาและเกิดความรวมมือในการแกไข
ปญหาโดยชุมชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การตรวจวินิจฉัยโรคและนําผูปวยเขาสูระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว
ประชากรกลุมเสี่ยงที่พบภาวะผิดปกติ ไดรับการสงตอเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทยเพื่อรับการ
รักษาที่ถูกตองเหมาะสม ตั้งแตระยะเริ่มแรก
2. การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
ภายหลังไดรับการวินิจฉัยจากแพทย ผูปวยจะตองไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม เพื่อรักษาอาการ
ที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ําตาลในเลือดสูงหรือภาวะความดันโลหิตสูง ปองกันและรักษาการเกิดโรคแทรกซอนระยะ
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เฉียบพลัน ปองกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซอนเรื้อรัง รวมทั้งมีเปาหมายเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ใกลเคียงคนปกติ แตโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนโรคเรื้อรังที่ผูปวยตองเผชิญเปนเวลายาวนาน
การดูแลรักษาที่จะเกิดผลดี จําเปนตองใชความรวมมือระหวางแพทย ตัวผูปวยและญาติ ทีมบุคลากรสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. การตรวจคัดกรองคนหาภาวะแทรกซอนในระบบอวัยวะที่สําคัญ
นอกจากการควบคุม ใหระดับน้ําตาลและความดันโลหิตเปนไปตามเปาหมายในการดูแลรักษาแลว
การตรวจคัดกรองเพื่อคนหาภาวะแทรกซอนในผูปวยเปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมทั้งหาก
ตรวจพบภาวะผิดปกติตองสงตอ เพื่อใหผูปวยพบผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และรับการรักษาที่ถูกตองเหมาะสม(9,
29)
ดังนี้
ผูปวยเบาหวาน
1) การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา (ตรวจจอประสาทตา) โดยจักษุแพทย หรือการ
ตรวจดวยกลองถายภาพจอประสาทตา (fundus camera) โดยบุคลากรที่ผานการฝกอบรม คําแนะนําในการ
ตรวจคัดกรองและติดตาม แสดงดังตาราง
ภาวะผิดปกติที่จอประสาทตา
ระยะเวลาในการตรวจติดตาม
ยังไมมีภาวะแทรกซอนทางตา (no diabetic retinopathy)
นัดตรวจตาอยางนอยปละครั้ง
พบภาวะผิดปกติที่จอประสาทตาระยะเล็กนอย (mild NPDR*)
นัดพบจักษุแพทยเพื่อตรวจติดตาม
ทุก 6 เดือน
พบภาวะผิดปกติที่จอประสาทตาระยะปานกลาง (moderate
นัดพบจักษุแพทยเพื่อตรวจติดตาม
NPDR*)
ทุก 3 เดือน
พบภาวะผิดปกติที่จอประสาทตาระยะรุนแรง severe NPDR* หรือ สงตอจักษุแพทยเพื่อใหการรักษา
PPDR (preproliferative Diabetic Retinopathy) และ/หรือมีการ ทันที
บวมที่จุดภาพชัดของจอประสาทตา (macular Edema)
proliferative diabetic retinopathy (PDR) เปนระยะที่มีการ
สงตอจักษุแพทยเพื่อใหการรักษา
เปลี่ยนแปลงมากที่จอประสาทตา เกิดเสนเลือดงอกใหม มีเลือดออก ทันที
ในวุนตา อาจเกิดจอประสาทตาลอกหลุด เปนสาเหตุของตาบอด
* NPDR = nonproliferative diabetic retinopathy
2) การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต หมายถึง การประเมินคาอัตราการกรองของไต
(estimated glomerular filtration rate; eGFR) และ/หรือ การตรวจหาโปรตีนชนิดอัลบูมินในปสสาวะ
(microalbuminuria)
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ทั้ง นี้ คา eGFR คํา นวณดวยสูตร CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration) ดังแสดงในตาราง
ระดับ serum creatinine
เพศ
สูตรที่ใช
(mg/dl)
eGFR = 144 (SCr/0.7)-0.329 (0.993)Age
< 0.7
หญิง
> 0.7
eGFR = 144 (SCr/0.7)-1.209 (0.993)Age
< 0.9
eGFR = 141 (SCr/0.7)-0.411 (0.993)Age
ชาย
> 0.9
eGFR = 141 (SCr/0.7)-1.209 (0.993)Age
โปรตีนชนิดอัลบูมินในปสสาวะ อาจตรวจโดยใชแถบสีจุม microalbuminuria หรือการหาคา
urinary albumin/creatinine ratio (UACR) จากการเก็บปสสาวะ ควรซักประวัติผูปวยเพิ่มเติมเพื่อใหแนใจ
วาไมมีภาวะอื่นที่เปนสาเหตุของอัลบูมินรั่วทางปสสาวะ เชน มีไข, ออกกําลังกายหักโหม, รับประทานอาหาร
ที่มีโปรตีนสูง, การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ เปนตน
3) การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางเทา หมายถึง การตรวจเทาอยางละเอียดโดยบุคลากร
ทางการแพทยที่ไดรับการฝกอบรม ทั้งโดยการสังเกตสภาพผิวหนังภายนอก (visual inspection) เชน
ลักษณะผิวหนัง ขน เล็บ แผล เทาผิดรูป เปนตน การตรวจปลายประสาทเทา (neurological assessment)
ได แ ก การสอบถามอาการชา ร ว มกั บ การตรวจประสาทรั บ ความรู สึ ก ด ว ย Semmes-Weinstein
Monofilament ขนาด 5.07 (10-gram) อยางนอย 4 จุด และการคลําชีพจรเทา (vascular assessment)
ไดแก dorsalis pedis และ posterior tibial pulse
ผูปวยความดันโลหิตสูง
1) การตรวจติดตามการควบคุมระดับความดันโลหิตอยางตอเนื่อง
2) การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต หมายถึง การประเมินคาอัตราการกรองของไต
(estimated glomerular filtration rate; eGFR) และ/หรือ การตรวจหาโปรตีนชนิดอัลบูมินในปสสาวะ
(microalbuminuria)
3) การตรวจรางกายและการตรวจทางหอ งปฏิบัติก ารที่จําเปนตามดุลยพินิจของแพทย เพื่อ
ประเมินภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งอาการที่บงชี้วามีการทําลายของอวัยวะตางๆ
4. การดูแลกลุมปวยที่มีภาวะแทรกซอน
ในผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่เ จ็บปวยมาเปนเวลานานและ/หรือ ควบคุม โรคไมดี
จะเกิดภาวะแทรกซอนทั้งแบบเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนเรื้อรัง จึงตองสงตอพบผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
เพื่อใหไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อปองกันและลดการสูญเสียการทํางานของอวัยวะที่สําคัญ เชน
ตา ไต เทา หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง รวมทั้งลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สูงมากในการดูแล
รักษาโรคระยะสุดทาย
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การปองกันและชะลอการเกิดภาวะแทรกซอน
1) การควบคุม ระดั บ น้ํา ตาลในเลื อ ด ให ใ กล เ คีย งกับ ปกติ จะช วยป อ งกั นและชะลอการเกิ ด
ภาวะแทรกซอนเรื้อรังได
2) ควบคุมระดับความดันโลหิต โดยการควบคุม อาหาร จํากัดเกลือ โซเดียมและการลดหรืองด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอออล การรักษาดวยยา
3) ควบคุมระดับไขมันในเลือด โดยการจํากัดปริมาณโคเลสเตอรอลที่ไดจากอาหาร ไมควรเกิน 200
มิลลิกรัมตอวัน
4) การงดสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหมีการตีบแข็งของหลอดเลือดมากขึ้น
5) การออกกําลังกายสม่ําเสมอ ตามความเหมาะสมของโรค ภายใตคําแนะนําของแพทย
6) การรับประทานยา/ฉีดยาตามแพทยสั่ง อยางสม่ําเสมอ และไปรับการรักษาอยางตอเนื่อง
7) การตรวจคัดกรองคนหาภาวะแทรกซอนประจําป
5. สนับสนุนการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังตามรูปแบบ chronic care model
จากการที่ ป ระชากรในป จ จุ บั น มี อ ายุ ยืน ยาวขึ้ น ทํ า ให โ รคเรื้ อ รั ง ซึ่ ง เป น ผลจากการเสื่ อ มของ
สภาพรางกายกลายเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรที่มีโรคเรื้อรังมากกวา
รอยละ 50 ไดรับการดูแลรักษาต่ํากวามาตรฐาน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากหลายสาเหตุทั้งจํานวนผูปวยที่เพิ่มขึ้น
บุคลากรทางการแพทยเขาไมถึงองคความรูใหมๆ หรือเขาถึงแตไมสามารถนําไปประยุกตใชในการใหบริการ
ระบบบริการสุขภาพ เปนบทบาทของบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเพียงฝายเดียว และเปนเชิงตั้งรับ
เพื่อการดูแลรักษาเมื่อมีปญหาสุขภาพเปนครั้งๆ ขาดความตอเนื่อง และขาดการมีสวนรวมในการดูแลตนเอง
ของผูปวย ครอบครัว และชุมชน อุบัติการณและความชุกของโรคเรื้อรังจึงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ดังนั้น การดูแลผูปวยโรคเรื้อรังใหไดผลดี ควรจะตองประกอบดวยระบบการดูแลสุขภาพที่มีการจัด
องคกรและระบบบริการที่ดี ประสานเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่จําเปนที่หาไดในชุมชน เพื่อชวยเหลือใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการปฏิบัติใหม โดยรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ควรมีองคประกอบที่จําเปน ดังนี้
1) การสนับสนุนทรัพยากรโดยชุมชนและองคกรบริหารสวนทองถิ่น (community resources and
Policy) โดยหนวยบริการสุขภาพจะตองมีการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงชุมชนและองคกรบริหารสวนทองถิ่น
เพื่อใหตระหนักและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง
2) ระบบสุขภาพที่สนับสนุนจากผูบริหาร (health care organization) โดยผูบริหารมีการกําหนด
นโยบาย และสนับสนุนใหสถานบริการทุกระดับ ใหความสําคัญในการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผูปวย
โรคเรื้อรัง โดยมีโครงสรางการเบิกจายหรือตอบแทนการดูแลรักษาพยาบาล ที่ครอบคลุมตอผูปวยโรคเรื้อรัง
3) ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง (self- management support) โดยการสนับสนุนใหผูปวย
และครอบครัว มีความมั่นใจในการจัดการดูแลความเจ็บปวย จัดหาอุปกรณ เครื่องมือหรือวิธีที่ใชในการดูแล
ตนเอง สามารถประเมินปญหาอุปสรรคและความสําเร็จในการดูแลตนเองเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ
4) ระบบบริการที่เชื่อมโยงตลอดกระบวนการดูแลผูปวย (delivery system design) โดยมีการ
ปรับระบบบริการ ที่สามารถเชื่อมโยงกันในสถานบริการทุกระดับอยางมีคุณภาพ มีการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรเพื่อการวางแผนดูแลผูปวยระยะยาว รวมทั้งระบบการดูแลภาวะเฉียบพลัน
5) การสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support) โดยมีแนวทางเวชปฏิบัติที่มีหลักฐานอางอิง
เชิงประจักษ เปนแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อรังสําหรับสถานบริการทุกระดับ รวมทั้งการจัดใหมี
ระบบใหคําปรึกษาทางโทรศัพทเมื่อมีความพรอมเพียงพอ
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6) ระบบสารสนเทศทางคลินิก (clinical information system) โดยมีระบบสารสนเทศทางคลินิก
ที่ชวยสนับสนุนและสงผานขอมูลถึงกันและกัน เพื่อการดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อรังใหเปนไปตามแนวทาง
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังจะตองมีทีมสหสาขาวิชาชีพ (chronic care model
Team) ซึ่งประกอบดวยบุคลากรทางการแพทยสาขาวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่ไดรับการเตรียมความพรอม
สามารถรวมวางแผนเพื่อการดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อรังอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งดานสุขภาพทางกาย จิต และ
สังคม รวมทั้งผูปวยและครอบครัวจะตองไดรับขอมูลขาวสาร องคความรูที่เกี่ยวของที่เปนปจจุบัน มีความรู
ความเขาใจและมั่นใจในขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ ที่จะมีปฏิสัมพันธกับคณะผูดูแลรักษา เพื่อใหไดทางเลือก
ที่เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดในการดูแลตนเองครอบครัวและชุมชน
บทบาทหนาที่ของสถานบริการ
1. หนวยบริการปฐมภูมิ
- ปองกันการเกิดโรค ใหบริการตรวจคัดกรอง คนหา และสงตอเพื่อการตรวจวินิจฉัย ใหการ
ดูแลรักษาเบื้องตนตามแนวทางปฏิบัติที่จังหวัด/คณะกรรมการดานโรคเรื้อรังจัดทําขึ้น
- มีระบบบริการโรคเรื้อรังที่รับสงตอ และเปนเครือขายกับหนวยบริการทุติยภูมิ
- ใหองคความรู เพื่อการดูแลตนเองแกผูปวยโรคเรื้อรัง และบุคคลในครอบครัว
- ติดตามเยี่ยมบาน เพื่อใหสุขศึกษา และกระตุนใหไปรับบริการตอเนื่อง
- สงเสริม สนับสนุนการดูแล ติดตามความดันโลหิตดวยตนเอง หรือโดย อสม. ในผูมีภาวะ
ความดันโลหิตสูง
- จัดตั้ง กลุม /ชมรมเพื่อ สุขภาพในชุ ม ชน และสนั บ สนุนการจัด กิจ กรรมเพื่อ สุขภาพอยา ง
ตอเนื่อง
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการดูแลตนเองของกลุม/ชมรมผูปวย
โรคเรื้อรังในชุมชน
2. หนวยบริการทุติยภูมิ
- คัดกรอง คนหา วินิจฉัยโรคและภาวะแทรกซอน ใหการดูแลรักษาที่ซับซอนกวาระดับปฐมภูมิ
- ใหองคความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอน
- เนนความรูเพื่อการดูแลตนเองแกผูปวยโรคเรื้อรังและครอบครัว
- มี chronic case conference เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการดูแลและจัดการโรค
- ติดตามเยี่ยมบานผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน เนนทักษะการดูแลตนเองและไปรับบริการอยาง
ตอเนื่อง
- ควรใหมีกลุม/ชมรมผูปวยโรคเรื้อรัง โดยใหผูปวยและญาติมีสวนรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางการดูแลตนเอง
- มี DM/HT case manager เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อรัง
- มีระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงการใหบริการกับสถานบริการในเครือขายดูแลโรคเรื้อรัง
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3. หนวยบริการตติยภูมิ
- เชนเดียวกับหนวยใหบริการทุติยภูมิ แตใหการรักษาที่มีความซับซอนกวาระดับทุติยภูมิ
- พัฒ นาคุณภาพงานบริก ารผูปวยโรคเรื้อรัง และการเยี่ยมบาน ตลอดจนการจัดเครือขาย
บริการที่มีสวนรวมของทุกภาคสวน
- เปนที่ป รึก ษา ชวยเหลือ สนับ สนุนการจัดตั้ง และพัฒ นากลุม /ชมรมผูปวยโรคเรื้อรัง แก
โรงพยาบาลระดับต่ํากวา
4. ระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- จังหวัดกําหนดนโยบายใหสถานบริการทุกระดับ ใหความสําคัญในการจัดระบบบริการดูแล
รักษาผูปวยโรคเรื้อรัง รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการใหบริการ
- จังหวัดใหมีหนวยงาน/ กลุมงาน/ ฝาย รับผิดชอบการดําเนินงานปองกันรักษาโรคเรื้อรังที่
ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาใหมี system manager
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการ/ คณะทํางานดานโรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งประกอบบุคลากรสาขา
วิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน แพทยสาขาที่เกี่ยวของ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ
เภสัชกร ฯลฯ มีการประชุมเพื่อวิเคราะหสถานการณปญหา วางแผนกําหนดยุทธศาสตรใน
การแกไขปญหา กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
- จัดระบบสนับสนุนและระบบการประสานเครือขายบริการ
- ประสานใหมีการจัดทําแนวทางการดูแลรักษา และการตรวจคัดกรองเพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอนและระบบสงตอระดับพื้นที่ ในการดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง สําหรับสถานบริการทุกระดับ
- จัดทําฐานขอมูลกลางดานโรคไมติดตอเรื้อรังระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนระบบบริการและ
การสงตอ เชื่อมโยงขอมูลการบริการ ใชประโยชนในการวางแผนดานการจัดระบบบริการ
การวางแผนแกไขปญหา และการตัดสินใจเชิงนโยบาย
- สง เสริม สนั บ สนุน การเผยแพรอ งค ความรู และข อ มู ล ที่ จํ าเปน ในการดูแ ลตนเองและ
ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อการดูแลตนเองและครอบครัวแกผูปวยโรค
เรื้อรัง เพื่อรณรงคสรางกระแส และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกผูปวยและประชาชนในพื้นที่
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สิ่งสนับสนุน :
1) แนวทางเวชปฏิบัติการออกกําลังกายในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2) คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคเบาหวานเขาจอประสาทตาในผูปวยเบาหวาน
3) คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซอนทางไตในผูปวยเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
4) คูมือแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซอนที่เทาในผูปวยโรคเบาหวาน
5) แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาและการจัดการโรคไมติดตอเรื้อรัง
6) แนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(ฉบับปรับปรุง)
7) แนวทางการตรวจคัดกรองและการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
8) แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน 2554
9) คูมือการใหความรูเพื่อจัดการโรคเบาหวานดวยตนเอง
10) คูมือการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อการตรวจคัดกรองจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานระดับ
จังหวัด
11) คูมือการจัดการภาวะความดันโลหิตสูงดวยตนเอง
12) คูมือการตรวจติดตามภาวะความดันโลหิตดวยตนเองหรือโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
13) สมุดประจําตัวผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
14) หนังสือ TCEN ความดันโลหิตสูง
15) หนังสือ TCEN เบาหวาน
16) แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป
17) ตนฉบับสื่อวีดีทัศนการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลรักษาและปองกันภาวะแทรกซอนจาก
ภาวะความดันโลหิตสูง
18) ตนฉบับสื่อวีดีทัศนการวัดความดันโลหิต
ทั้งนี้ สามารถ download คูมือ/หนังสือบางฉบับไดที่เวบไซตสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย กรมการแพทย http://www.dms.moph.go.th/imrta/
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