แนวปฏิบัติ
เรื่อง

การตรวจคัดกรอง รักษาและตรวจภาวะแทรกซอน
ผูปวยเบาหวาน (Diabetes Mellitus Type 2)
ในศูนยแพทยขุมชน/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

ฉบับปรับปรุง มกราคม 2554
เครือขายในบริการปฐมภูมิ
กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแกน

สวนที่ 1

การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
ควรตรวจคัดกรองเบาหวาน โดยใชการตรวจเจาะเลือดปลายนิ้วดวยเครื่อง glucometer
(Capillary blood glucose หรือ DTX) หรือ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar : FBS)
ในผูที่มีอายุมากกวา 40 ป และมีปจจัยเสี่ยงตอไปนี้อยางนอย 1 ขอ
1. ญาติพี่นองสายตรงเปนเบาหวาน
2. BMI > 27
3. ประวัติคลอดบุตรน้ำหนักแรกคลอดมากกวา 4 กก.หรือเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ
4. เปนโรคหลอดเลือดสมอง หรือหลอดเลือดหัวใจ
5. เปนโรคความดันโลหิตสูง
6. มีอาการชัดเจน 2 ใน 4 ขอ
• กระหายน้ำบอย ปสสาวะบอย ตรวจพบน้ำตาลในปสสาวะ
• น้ำหนักลด ออนเพลีย
• แผลหายชา
• ติดเชื้อที่ผิวหนังบอย ๆ หรือติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
7. มีไขมัน HDL < 35 , Triglyceride > 250
8. มีประวัติโรค Polycystic ovary syndrome หรือ Acanthosis nigricans
9. มีวิถีชีวิตที่ไมคอยไดออกกำลังกาย

แนวทางการใหการดูแลตามระดับน้ำตาล

FBS < 100
ปกติ

มีปจจัยเสี่ยง
ตรวจ FBS
ทุก 1 ป

ไมมีปจจัยเสี่ยง
ตรวจ FBS
ทุก 1-3 ป

FBS
100 – 125

FBS > 126

แนะนำการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ตรวจ FBS
ทุก 1 ป

ตรวจ FBS ซ้ำภายใน 1 เดือน

FBS < 126

มีปจจัย

แนะนำการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม
ตรวจ FBS
ทุก 1 ป

ไมมีปจจัย

ตรวจ FBS
ทุก 1 ป

FBS > 126

สงพบแพทยเพื่อ
พิจารณาการ
รักษา

สวนที่ 2
แนวปฏิบัติการจัดบริการตรวจรักษาโรคเบาหวานในคลินิกเบาหวาน
1. การจัดบริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน
K
จัดใหผูปวยเบาหวานไดพบแพทยตาม “แนวทางการดูแลผูปวยเบาหวานตามระดับความสามารถใน
การดูแลตนเองอยางงาย” หรือ “แนวทางการประเมินศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานอยาง
เปนองครวม”

หากผูปวยอยูในกลุมที่ยังไมตองพบแพทย ใหพยาบาลหรือเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนใหการดูแลตาม
“แนวปฏิบัติการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานตามระดับน้ำตาลในเลือด”

ตารางจำแนกระดับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานอยางงาย
เกณฑ
ระดับน้ำตาล
การใหยา
และการนัด
การพบแพทย
Annual check
(พบแพทย ตรวจ
ภาวะแทรกซอน)

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ไมดี

แย

< 160 mg% < 160 mg% 160 – 200 mg% > 200 mg% > 200 mg%
ทุกครั้ง
เกือบทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง
ทุกครั้ง
1–2
1–2
1 เดือน
1 เดือน 1/2 - 1 เดือน
เดือน
เดือน
ทุก 1 ป
ทุก 1 ป
ควบคุมไมได
ทุกครั้ง
ทุกครัง้
ติดตอกัน 3 ครั้ง
ทุก 1 ป
ทุก 1 ป
ทุก 1 ป
ทุก 1 ป
ทุก 1 ป

แนวทางการดูแลผูปวยเบาหวานตามระดับเกณฑ
กลุมที่

กลุมผูปวยเบาหวาน

1.
สีเขียว

ควบคุมไดระดับดี ถึง ดีมาก

การใหบริการ
พยาบาลหรือเจาหนาที่เปนใหการดูแลรักษาและ
ใหคำปรึกษา

2.
ควบคุมไดระดับปานกลาง
ถาผูปวยอยูในระดับปานกลาง ติดตอกัน 3 ครั้ง ให
สีเหลือง
พบแพทย
3.
ควบคุมไดระดับไมดี ถึง แย แพทยเปนผูใหการดูแลและใหคำปรึกษา
สีแดง
หมายเหตุ ผูปวยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน หรือมีภาวะแทรกซอนชัดเจน เชน ไตวายเรื้อรัง หรือโรคหัวใจขาดเลือด
หรือโรคหลอดเลือดสมอง(อัมพาต) ใหพบแพทยทุกครั้ง

Y
แนวทางการประเมินศักยภาพในการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานอยางเปนองครวม
J
ใชขอมูลจากประเมินผูปวยในวันที่มาตรวจรักษา ในทุกดาน ทั้งระดับน้ำตาล พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอนของผูปวยทั้งหมด โดยใชเกณฑการประเมิน และแบงผูปวยเปน 3 กลุม ไดแก กลุมไมเรงดวน กลุม
เรงดวนปานกลาง และกลุมเรงดวน จากนั้นวางแผนการดูแลรักษาในแตละกลุม ตามเอกสารหมายเลข 7 ในแฟม
ครอบครัว
แนวทางการประเมินและการลงผลการประเมินแตละหัวขอ มีดังนี้
หัวขอประเมินและนิยาม
รหัสการประเมิน
1. การควบคุมระดับน้ำตาล FBS
ดีมาก DTX < 130 mg%
ทำเครื่องหมาย * ในชวงระดับน้ำตาลของผูปวย ดี DTX 131 - 160 mg%
ดีปานกลาง DTX 161 – 200 mg%
ไมดี DTX > 200 mg%
2. พฤติกรรมสุขภาพ
การออกกำลังกาย คือ ออกกำลังกายที่หนักปาน  = ออกกำลังกายประจำ
กลาง นานอยางนอย 30 - 45 นาที อยางนอย 3 ครั้ง O = ออกกำลังกายบางหรือไมออก
ตอสัปดาห หรือ มีกิจวัตรประจำวันที่ใชกำลังกาย
กำลังกาย
เปนสวนมากใน 1 วัน)
การควบคุมอาหาร คือ กินอาหารพอเหมาะกับ
 = ควบคุมอาหารประจำ สม่ำเสมอ
พลังงานที่ตองการในแตละวัน คารโบไฮเดรต 50 -55
มากกวา 5 วันใน 1 สัปดาห
% โปรตีน 20 -25 % ไขมัน 30 – 35 % ลดหรืองด O = ควบคุมอาหารบางครั้งหรือไมได
อาหารที่หวานจัด เค็มจัด หรือมันจัด เนนอาหาร
ควบคุมอาหาร
โปรตีนจากเนื้อปลา ไก เนื้อสัตวไมติดมัน
ปญหาทางจิตสังคม ความเครียด มีความวิตก
กังวลจากปญหาตาง ๆ เชน ปญหาเรื่องเศรษฐกิจ ,  = ไมมีเรื่องเครียดและซึมเศรา
ปญหาในครอบครัว) และอาการซึมเศรา (มีความ O = มีเรื่องเครียดหรือซึมเศรา
เบื่อหนาย ทอแท หมดหวังในชีวิต) ซึ่งทำใหเกิด
ปญหาในการดูแลสุขภาพของตนเอง
3. ภาวะแทรกซอน
ประสาทสวนปลาย/เทา มีอาการมือเทา ชา หรือ  = มี O = ไมมี
รูสึกเหมือนเข็มแทง หรือ ผลการตรวจ Diabetic
Foot Screening เปน moderate หรือ high risk
หรือ มีแผลเรื้อรังที่เทา (รักษานานกวา 3 สัปดาห
หรือถูกตัดนิ้วเทา) และระบุในชองดวย
จอประสาทตา ตรวจจอประสาทตาโดยแพทย  = มี O = ไมมี
พบความผิดปกติ เปนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
(Diabetic Retinopathy)
ภาวะแทรกซอนทางไต ตรวจ urine protien > +  = มี O = ไมมี
หรือคา Creatinine ผิดปกติ (> 2.0)

ภาวะแทรกซอนหัวใจ (เคยเปนโรคหลอดเลือด  = มี O = ไมมี
สมอง และ/หรือ หัวใจ หรือเคยตรวจคลื่นหัวใจพบ
ความผิดปกติ)
4. ภาวะเสี่ยงที่พบรวมไดบอย
โรคความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิต > 130/80  = มี O = ไมมี
mmHg) ทำเครื่องหมายที่ชอง BP > 130/80 หรือ
BP < 130/80
ภาวะไขมันในเลือดสูง (ตรวจไขมันในเลือดสูงกวา  = มี O = ไมมี
เกณฑปกติ Chol > 200 TG > 150 HDL-C < 40
LDL-C > 100 )
โรคอวน (มีน้ำหนักเกิน BMI > 23 ขึ้นไป)
 = มี O = ไมมี
การสูบบุหรี่ (การสูบบุหรี่ในปจจุบัน)
= สูบ O = ไมสูบ
การดื่มแอลกอฮอล (ปริมาณการดื่มที่สงผลเสีย  = ดื่มเกินมาตรฐาน
ตอสุขภาพ คือ ดื่มสุราเกิน 60 ซีซี หรือ 1/4 แกว, O = ดื่มไมเกินมาตรฐาน
เบียร 720 ซีซี หรือ 1 ขวด, ไวนเกิน 240 ซีซี หรือ 1
แกว)
หมายเหตุ ถาไมมีขอมูลหรือไมทราบใหเวนวางไว ไมตองลงรหัส
สรุปคะแนนการประเมินและการจำแนกกลุมผูปวย
1) การควบคุมเบาหวาน
ดีมาก = 3 คะแนน ดี = 2 คะแนน ดีปานกลาง = 1 คะแนน ไมดี = 0 คะแนน
2) พฤติกรรมสุขภาพ
มีพฤติกรรมดีขอละ 1 คะแนน ไดแก การออกกำลังกาย ควบคุมอาหาร สุขภาพจิต
3) มีภาวะแทรกซอน
ไมมี = 2 คะแนน มี 1 อยาง = 1 คะแนน มี 2 อยางขึ้นไป = 0 คะแนน
4) มีภาวะเสี่ยงJ
ไมมี = 2 คะแนน มี 1 อยาง = 1 คะแนน มี 2 อยางขึ้นไป = 0 คะแนน
คะแนน

กลุ่ม

7 - 10
คะแนน

กลุมที่ 1
กลุมไมเรงดวน
หรือ สีเขียว

แนวทางการดูแล

การตรวจรักษา

ควรใหการดูแลตามปกติ พยาบาลหรือเจาหนาที่เปน
ตามปญหาที่มี ไดแก นัด ใหการดูแลรักษาและใหคำ
รับติดตามรับยาตอเนื่อง ปรึกษา
ประเมินดูแลผูปวยในวัน
ที่ผูปวยมารับการตรวจ
รักษา

คะแนน

4- 6
คะแนน

0- 3
คะแนน

กลุ่ม

แนวทางการดูแล

การตรวจรักษา

กลุมที่ 2
นอกจากการดูแลรับยา ถาผูปวยอยูในระดับปาน
กลุมเรงดวนปานกลาง ตอเนื่องตามปกติในวันที่ กลาง ติดตอกัน 3 ครั้ง ให
หรือ สีเหลือง
ผูปวยมาตรวจรักษาที่
พบแพทย
ศูนยสุขภาพชุมชน ควร
เนนใหการปญหาอยาง
เปนองครวมและเยี่ยม
บานเมื่อมีโอกาสอำนวย
กลุมที่ 3
กลุมเรงดวน
หรือ สีแดง

ควรติดตามดูแลปญหา แพทยเปนผูใหการดูแลและ
อยางเปนองครวมโดยเรง ใหคำปรึกษาทุกครั้ง
ดวน โดยวางแผนเยี่ยม
บานและติดตามดูแล
อยางตอเนื่องจนผูปวย
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและสามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาล

แนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยเบาหวานตามตามระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

FBS < 80 mg%
Hypoglycemia
ดูลักษณะอาการและสัญญาณชีพ

เหนื่อยเพลีย วิงเวียน
ซึม สับสน

ให 50% glucose
50 cc IV push และให
น้ำเกลือเปนเปน
5%NSS

สงตอโรงพยาบาล
ขอนแกนโดย EMS
1669

ใจสั่น เหงื่อแตก
แตรูสึกตัวดี

ใหดื่มน้ำหวาน 1 แกว
หรือรับประทานอาหาร

ใหหยุดใชยาเบาหวาน
แลวสงพบแพทย
หรือ
โทรปรึกษาแพทย
เพื่อปรับยา

ไมมีอาการผิด
ปกติ

มีประวัติอาการน้ำตาลใน
เลือดต่ำ (ใจหวิว ใจสั่น
เหงื่อแตกเวลาหิวขาว กิน
น้ำหวานแลวอาการดีขึ้น)
มีอาการบอยมากกวา 3
วัน/สัปดาห

สงพบแพทย
หรือ
โทรปรึกษาแพทย
เพื่อปรับยา

FBS 90 – 140 mg%

FBS 140 - 200 mg%

รับยาเดิม
แนะนำการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (การรับ
ประทานอาหารการออก
กำลังกาย การจัดการ
ความเครียด การงดดื่ม
เหลา การงดสูบบุหรี่)

รับยาเดิม
แนะนำการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (การรับ
ประทานอาหารการออก
กำลังกาย การจัดการ
ความเครียด การงดดื่ม
เหลา การงดสูบบุหรี่)

• สงพบแพทยปละ 1 ครั้ง
• พิจารณาตรวจคัดกรอง

FBS ลดลงอยูในชวง
90 - 140 mg%

ภาวะแทรกซอน

มีภาวะแทรกซอนหรือไม

FBS 140 - 200 mg%
ติดตอกันมากกวา 3
สงพบแพทยเพื่อปรับ
เปลี่ยนการรักษา

มีภาวะแทรกซอน

ไมมีภาวะแทรกซอน

สงพบแพทยเพื่อพิจารณา
ดูแลตอเนื่อง/สงตอแพทย
เฉพาะทาง

• รับยาเดิม
• แนะนำการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
• พิจารณาตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซอน ถามีภาวะ
แทรกซอนสงพบแพทย
• สงพบแพทยปละ 1 ครั้ง

FBS 200 - 300 mg%

สงพบแพทยเพื่อปรับ
เปลี่ยนการรักษา

FBS > 300 mg%

ไมมีอาการ
สงพบแพทย
หรือ
โทรปรึกษาแพทย

มีอาการเหนื่อยเพลีย
วิงเวียน ซึม สับสน
• ดูแลสัญญาณชีพ
• โทรปรึกษาแพทย
• สงตอโรงพยาบาล
ขอนแกนโดย EMS
1669

1.2 การตรวจรักษาผูปวยเบาหวานในคลินิกเบาหวาน ควรมีการดูแลเปนองครวม และคำนึงถึง
พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยรวมดวย โดยใชแบบฟอรมการประเมินผูปวยเบาหวานแบบเปนองครวม (เอกสาร
หมายเลข 2 ) และวางแผนแกไขปญหาตามความเหมาะสม
1.3 ควรจัดบริการใหความรูแกผูปวยเบาหวานในคลินิกเบาหวานอยางสม่ำเสมอ ไดแก การสาธิต
อาหารแลกเปลี่ยน การใหความรูเรื่องภาวะแทรกซอน ความรูเรื่องยาเบาหวาน การออกกำลังกาย เปนตน
1.4 จัดกลุม Self Help Group ผูปวยเบาหวานในวันคลินิกเบาหวาน
1.5 บันทึกการตรวจใน OPD card จัดระบบนัดและติดตามนัดกรณีผูปวยไมมาตามนัด

2. การใหบริการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน

2.1. ออกหนวยตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชนในเขตรับผิดชอบอยางสม่ำเสมอ
2.2. จัดตารางการเยี่ยมบานผูปวยเบาหวาน โดยเฉพาะในผูปวยกลุมที่ไดรับการประเมินวาเปนกลุมที่ 3 กลุม

เรงดวน เพื่อใหการดูแลแบบเปนองครวม
2.3. อบรมแกนนำอาสาสมัครดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน ติดตามประเมินผลเปนระยะ
2.4. ออกเยี่ยมติดตามผูปวยขาดนัด
2.5. จัดบริการนำสงยาสำหรับผูปวยที่มาสถานบริการลำบากและไมมีญาติ

สวนที่ 3
แนวทางการตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงภาวะแทรกซอนของผูปวยเบาหวาน
สรุปการสงตรวจทางหองปฏิบัติการประจำป

ผูปวยเบาหวานทุกรายทั้งรายเกา และ รายใหม ควรไดรับการตรวจปละ 1 ครั้ง ไดแก
1.การตรวจเลือด
• Creatine,
• ไขมันในเลือด ไดแก LDL, Triglyceride (เพิ่ม Cholesterol และ HDL ในกรณีตรวจครั้งแรกสุด ไมเคย
ตรวจไขมันในเสนเลือดมากอน)
• HbA1c (กรณีผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารยอนหลังเฉลี่ย 3 ครั้ง < 140 มก./ดล. (ภายใน
3 - 6 เดือน)
2.การตรวจปสสาวะ ตรวจเปน urine protein strip ที่สถานบริการกอน
• ถาผล urine protein strip เปนบวก ใหถือวา เริ่มมีภาวะแทรกซอนทางไตระยะเริ่มแรก (คือภาวะ
macroalbuminuria) ไมจำเปนตองสงปสสาวะตรวจ urine microalbumin อีก
• ถาผล urine protein strip เปนลบ ใหสงปสสาวะตรวจ urine microalbumin ที่หองปฏิบัติการที่โรง
พยาบาลขอนแกน
3. การตรวจเทา Complete foot examination
4. การตรวจตา โดยการถายภาพจอประสาทตาดวยเครื่อง fundus camera

คำอธิบายแนวทางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจภาวะแทรกซอน

1. การตรวจ HbA1c
การตรวจ Hemoglobin A 1c พิจารณาตรวจเฉพาะในผูปวยเบาหวานที่มีผลตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอด
อาหารยอนหลังเฉลี่ย 3 ครั้ง < 140 มก./ดล. (ภายใน 3 - 6 เดือน)
2. การตรวจไขมันในเสนเลือดประจำป
• ผูปวยรายใหม หรือ ตรวจเลือดประจำปครั้งแรก ใหสงตรวจไขมันทั้ง 4 ชนิด (Cholesterol, Triglyceride, LDLC, HDL-C)
• ผูปวยรายเกา หรือ เคยตรวจเลือดประจำปมาแลวใหพิจารณาสงตรวจเฉพาะไขมันชนิด LDL-C และ/หรือ TG
เพื่อติดตามผลเทานั้น ตามความเหมาะสม
3. การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางไต
• การตรวจปสสาวะประจำปควรตรวจเปน urine protein strip ที่สถานบริการกอน
• ถาผล urine protein strip เปนบวก ใหถือวา เริ่มมีภาวะแทรกซอนทางไตระยะเริ่มแรก (คือภาวะ
macroalbuminemia) ไมจำเปนตองสงปสสาวะตรวจ urine microalbumin อีก
• ถาผล protein เปนลบ ใหสงปสสาวะตรวจ urine microalbumin ที่หองปฏิบัติการที่โรงพยาบาล
• การตรวจเลือด creatinine สงตรวจทุกรายปละ 1 ครั้ง
• ถาผลการตรวจ creatinine > 2 mg/dL ใหสงปรึกษาแพทย

4. การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนทางตา
• ผูปวยเบาหวานทุกรายควรไดรับการตรวจจอประสาทตาโดยการถายภาพจอประสาทตาดวยเครื่อง fundus
camera ปละ 1 ครั้ง
• การตรวจตาเบื้องตนสำหรับผูปวยเบาหวาน ไดแก ตรวจ Visual acuity (VA)แกผูปวยทุกราย ปละหนึ่งครั้ง หาก
พบ VA < 6/60 สงพบแพทย
5. ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาทสวนปลายและเทา
• ผูปวยควรการตรวจเทา complete foot examination ปละครั้ง
• ถาตรวจพบเปน high risk (ไดแก เคยมีแผล/ถูกตัดขา, มีเทาผิดรูป, ผิวหนังและเล็บผิดปกติ, คลำชีพจร
ที่เทาผิดปกติ, การรับรูความสึกผิดปกติ) ใหสงพบแพทยเพื่อประเมินและใหการดูแลตอไป
4. การตรวจพิเศษอื่น ๆ
• ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ : สงตรวจในกรณีที่ผูปวยมีอาการที่สงสัยวาจะเปนโรคหัวใจขาดเลือด ไดแก เจ็บ
แนนหนาอกเหมือนของหนักทับ หรือ บีบรัดหนาอก มีเหงื่อแตก ใจสั่น เปนขณะออกกำลังกาย หรือมี
ความเครียด โดยสงตอเพื่อตรวจที่โรงพยาบาลขอนแกน

สวนที่ 4
แนวปฏิบัติการใชยาเพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยงและปองกันภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน
1. การใชยาลดความดันโลหิต
• ใชยากลุม ACEI เปนตัวเลือกแรก และเลือกใช ARB เมื่อไมสามารถใช ACEI ได เนื่องจากเกิดผลขางเคียง
• การใช ACEI หรือ ARB ตองติดตามระดับ serum potassium และ serum creatinine ในระยะแรกที่เริ่มยา
• ถาความดันโลหิตยังสูงเกินเปาหมาย ใหพิจารณาใชยาตอไปนี้4
Y
- Diuretics (low dose) ไดแก hydrochlorothiazide 12.5-25 มก./วัน
Y
- Calcium-channel blocker
- Beta-blocker
2. การใชยาลดไขมันในผูปวยเบาหวาน
• เปาหมาย คือ LDL-C < 100 มก./ดล. Triglyceride < 150 มก./ดล.
• ผูปวยทุกรายควรใชยา Simvastatin เปนตัวเลือกแรกในการใชลดไขมันในเลือดทั้ง Cholesterol, LDL-C และ
Triglyceride (กรณีคา triglyceride ไมเกิน 500 mg/dl)
• สำหรับผูปวยที่อายุนอยกวา 40 ปที่มีระดับ LDL-C ระหวาง 100 - 129 มก./ดล. และไมมีปจจัยเสี่ยงอื่น
อาจไมจำเปนตองเริ่มยาลดระดับไขมันโคเลสเตอรอล
• พิจารณาให fenofibrate ในกรณี
• ผูปวยแพยาหรือ มีผลขางเคียงจากการใชยา simvastatin
• ผูปวยที่มี Triglyceride มากกวา 500 mg/dl
• ไมจำเปนตองใหยา fenofibrate รวมกับ simvastatin ในกรณีที่ผูปวยมี LDL สูง รวมกับมี triglyceride สูงไม
เกิน 500 mg/dl
• ในผูปวยโรคไตวายเรื้อรัง (Cr > 2)
• พิจารณางดใช fenofibrate
• ลดขนาดยา simvastantin
• พิจารณาใชยา atrovastatin, pravastatin
3. การใชยาวิตามินสำหรับอาการปลายประสาทอักเสบ พิจารณาเปลี่ยนจาก B1-6-12 เปน B1 หรือ B
complex ทุกราย
หมายเหตุ B1 และ B1-6-12มี B1 100 mg แต Bco มี B1 5 mg
4. การใชยากลุม ACEI และ ARB ในการปองกันภาวะแทรกซอนทางไต เมื่อตรวจพบวาผูปวยมี urine
microalbumin หรือ urine Protein เปนผลบวก และ serum creatinine < 2 ควรพิจารณาใหยากลุม ACEI ไดแก
Enalapril แกผูปวย ถามีผลขางเคียง พิจารณาเปลี่ยนเปนยากลุม ARB ไดแก Losartan แทน

5. การใชยา Aspirin ในการปองกันภาวะหลอดเลือดอุดตัน แนะนำให antiplatelet ในผูปวยเบาหวานที่อายุ
มากกวา 40 ปขึ้นไป หรือมีปจจัยเสี่ยงอยางอื่นของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมดวย (ไดแก มีความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ มีประวัติคนในครอบครัวเปนโรคหัวใจขาดเลือด หรือ อัมพาต) ขนาดคือ aspirin 60-160
มก./วัน
Y

