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หลักการและวัตถุประสงค : โรคเบาหวานเปนโรคที่พบ
บอยในเวชปฏิบตั ิ การควบคุมเบาหวานใหอยใู นเกณฑทดี่ จี ะ
ทำใหลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน โรงพยาบาล
มหาสารคามเปนโรงพยาบาลทัว่ ไปทีบ่ ริการรักษาโรคเบาหวานที่
คลิ นิ ก เบาหวานและคลิ นิ ก เบาหวานเข ม ข น โดยคลิ นิ ก
เบาหวานเขมขนจะดูแลผูปวยที่ควบคุมเบาหวานไดลำบาก
แตยงั ไมเคยมีการศึกษาผลการรักษาผปู ว ยเบาหวานของทัง้ สอง
คลินิก ผลการดูแลรักษาผูปวยที่ทั้งสองคลินิกจะชวยกระตุน
แพทยทดี่ แู ลรักษาผปู ว ยเบาหวานใหไดอยใู นเกณฑทดี่ มี ากขึน้
วิธกี ารศึกษา : สำรวจผลการรักษาเบาหวานตามดัชนีชี้วัด
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติทคี่ ลินกิ เบาหวาน
และคลินกิ เบาหวานเขมขนทุกรายทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม
ระหวางป พ.ศ. 2554 และ 2555 โดยมีดชั นีชวี้ ดั จำนวน 15
ตัวชี้วัด
ผลการศึกษา : มีผูปวยที่ไดรับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน
จำนวน 8,565 ราย และทีค่ ลินกิ เบาหวานเขมขนจำนวน 538
ราย ทีค่ ลินกิ เบาหวานพบวา ในป พ.ศ. 2554 และ 2555 มี
ดัชนีที่ผานเกณฑจำนวน 3 และ 7 ดัชนี ตามลำดับ สวน
ทีค่ ลินกิ เบาหวานเขมขนมีดชั นีทผี่ า นเกณฑจำนวน 4 และ 7
ดัชนี ตามลำดับ ในป พ.ศ. 2554 ทีค่ ลินกิ เบาหวานเขมขน
มีรอ ยละผปู ว ยทีม่ รี ะดับ HbA1C นอยกวารอยละ 7 มากกวา
คลินกิ เบาหวานโดยทีค่ ลินกิ เบาหวานมีจำนวนผปู ว ยทีม่ รี ะดับ
LDL-C < 100 md/dL มากกวาคลินกิ เบาหวานเขมขน สวน
ในป พ.ศ. 2555 ผปู ว ยทีร่ กั ษาทีค่ ลินกิ เบาหวานเขมขนมีระดับ
HbA1C < 7% มากกวาคลินกิ เบาหวาน (รอยละ 50.71 และ
35.46 ตามลำดับ) สวนจำนวนผปู ว ยทีม่ รี ะดับ LDL-C < 100
md/dL มีสดั สวนทีม่ ากกวาทีค่ ลินกิ เบาหวาน (รอยละ 61.68
และ 58.85 ตามลำดับ)
*

Background and objective: Diabetes mellitus is a
common disease in clinical practice. Good diabetic
control will give the lower risk for diabetic complications.
Mahasarakham hospital is a general hospital and
provides outpatient diabetic care by two clinics;
diabetes and intensive diabetes clinics. The treatment
outcomes in each clinic have never been studied and
reported. Knowing treatment outcomes may stimulate
physicians to improve their diabetes treatment.
Methods: A survey in all patients who received
treatment at both clinics in the year 2011 and 2012 was
studied. Medical charts of each patient were reviewed if
they met National Health Security Office index. The
total indexes by NHSO were 15 items.
Results: There were 8,565 and 538 diabetes patients
treated at diabetes and intensive diabetes clinic,
respectively. At diabetes clinic, there were 3 and 7
indexes which passed the criteria of NHSO in the year
2011 and 2012, respectively. At the intensive diabetes
clinic, there were 4 and 7 indexes which passed the
criteria of NHSO in the year 2011 and 2012,
respectively. Intensive diabetes clinic had higher
number of patients with HbA1C less than 7% than
diabetes clinic (50.71% vs 35.46% respectively). In
contrast, diabetes clinic had higher number of patients
with low density lipoprotein cholesterol less than 100
mg/dL than intensive diabetes clinic (61.68% vs 58.85%
respectively).
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สรุป : คลินิกเบาหวานและคลินิกเบาหวานเขมขนสามารถ
ผานเกณฑดชั นีชวี้ ดั เบาหวานไดประมาณรอยละ 50
คำสำคัญ : เบาหวาน ผลการรักษา คลินกิ เบาหวาน คลินกิ
เบาหวานเขมขน ตัวชีว้ ดั โรงพยาบาลทัว่ ไป

x

Treatment Outcomes of Diabetes Mellitus Patients at Diabetes Clinic

Conclusion: Diabetes and intensive diabetes clinic
passes the NHSO criteria approximately 50% of the total
indexes.
Key words: Diabetes mellitus, treatment outcomes,
diabetes clinic, intensive diabetes clinic, indexes,
general hospital
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บทนำ
โรคเบาหวานเปนโรคที่พบบอยในเวชปฏิบัติ ความชุก
ของโรคเบาหวานในประเทศไทยมี ป ระมาณร อ ยละ 7.5 1
ของประชากรทัง้ หมด การรักษาผปู ว ยเบาหวานใหมคี า ระดับ
น้ำตาลสะสมนอยกวารอยละ 7 สามารถชะลอการเกิดภาวะ
แทรกซอนตาง ๆ ของเบาหวานได อาทิ โรคหัวใจและหลอด
เลือดและโรคไต2
โรงพยาบาลมหาสารคามเปนโรงพยาบาลที่ดูแลรักษา
ผปู ว ยในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผปู ว ยเบาหวานสามารถรับ
การรั ก ษาได ส องช อ งทางคื อ คลิ นิ ก เบาหวานและคลิ นิ ก
เบาหวานเข ม ข น โดยผู ป ว ยที่ มี ป ญ หาควบคุ ม เบาหวาน
ได ย าก จะถู ก ส ง ตั ว ให ม ารั ก ษาที่ ค ลิ นิ ก เบาหวานเข ม ข น
การศึกษานี้ตองการศึกษาผลการรักษาผูปวยเบาหวานที่
คลินิกเบาหวานและคลินิกเบาหวานเขมขนของโรงพยาบาล
มหาสารคามเพื่อประเมินผลการรักษาและเปนการกระตุน
ใหแพทยดูแลรักษาโรคเบาหวานใหดียิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา
ผูวิจัยสำรวจผลการรักษาเบาหวานตามดัชนีชี้วัดของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่คลินิกเบาหวานและ
คลินิกเบาหวานเขมขนทุกรายที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ระหวางป พ.ศ. 2554 และ 2555 โดยมีดชั นีชวี้ ดั จำนวน 15
ตัวชีว้ ดั ดังนี้ รอยละผปู ว ยเบาหวานทีม่ รี ะดับ FPG 70-130
mg/dL, รอยละผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ HbA1C, รอยละผปู ว ย
ที่มีระดับ HbA1C < 7%, รอยละผูปวยที่ไดรับการตรวจ
ระดับไขมัน รอยละผูปวยที่มีระดับ LDL-C < 100 mg/dL,
รอยละผปู ว ยทีม่ รี ะดับความดันโลหิตต่ำกวาหรือเทากับ 130/
80 มม.ปรอท รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจระดับ
creatinine รอยละผูปวยที่ไดรับการตรวจระดับ potassium
ในเลือด รอยละผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ urinalysis หรือ urine
strip รอยละผูปวยที่ไดรับการตรวจ microalbumin, รอยละ
ผูปวยที่ไดรับการตรวจ uric acid รอยละผูปวยที่ไดรับการ
ตรวจตา รอยละผูปวยที่ไดรับการตรวจ คลื่นไฟฟาหัวใจ

346

รอยละผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจเทาโดยนักกายภาพบำบัด และ
รอยละผูปวยที่มีแผลที่เทา3
ข อ มู ล ทั้ ง หมดได จ ากระบบคอมพิ ว เตอร ที่ ร วบรวม
ผลการตรวจรักษาผูปวย โดยเปนขอมูลผลการรักษาในครั้ง
สุ ด ท า ยของแต ล ะป ผลการสำรวจในแต ล ะดั ช นี จ ะถู ก นำ
เสนอในแตละปและเปรียบเทียบระหวางคลินิกอายุรกรรม
ทั่วไปและคลินิกเบาหวานดวยสถิติพื้นฐาน

ผลการศึกษา
มีผปู ว ยทีไ่ ดรบั การรักษาทีค่ ลินกิ เบาหวานจำนวน 8,565
ราย และทีค่ ลินกิ เบาหวานเขมขนจำนวน 538 ราย ทีค่ ลินกิ
เบาหวานพบวา ในป พ.ศ. 2554 และ 2555 มีดัชนีที่ผาน
เกณฑจำนวน 3 และ 7 ดัชนี ตามลำดับ (ตารางที่ 1) สวน
ทีค่ ลินกิ เบาหวานเขมขนมีดชั นีทผี่ า นเกณฑจำนวน 4 และ 7
ดัชนี ตามลำดับ (ตารางที่ 2)
ในป พ.ศ. 2554 ทีค่ ลินกิ เบาหวานเขมขนมีรอ ยละผปู ว ย
ที่ไดรับการตรวจ HbA1C, ผูปวยที่มีระดับ HbA1C < 7%,
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ urinalysis หรือ urine strip, ผปู ว ยที่
ไดรับการตรวจ microalbuminuria, ผูปวยที่ไดรับการตรวจ
คลืน่ ไฟฟาหัวใจและการตรวจเทาโดยนักกายภาพบำบัดมาก
กวาคลินิกเบาหวาน โดยที่คลินิกเบาหวานมีจำนวนผูปวย
ทีม่ รี ะดับ LDL-C < 100 mg/dL ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ ระดับ
creatinine potassium และ uric acid และผู ป ว ย
ทีไ่ ดรบั การตรวจตามากกวาคลินกิ เบาหวานเขมขน (ตารางที่
3)
สวนในป พ.ศ. 2555 ผูปวยที่รักษาที่คลินิกเบาหวาน
เข ม ข น มี ร ะดั บ HbA1C < 7% มากกวาคลินิกเบาหวาน
(รอยละ 50.71 และ 35.46 ตามลำดับ) สวนจำนวนผปู ว ยทีม่ ี
ระดับ LDL-C < 100 mg/dL มีสัดสวนที่มากกวาที่คลินิก
เบาหวาน (รอยละ 61.68 และ 58.85 ตามลำดับ) (ตารางที่
4)
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ตารางที่ 1 ผลการรักษาผปู ว ยเบาหวานทีค่ ลินกิ เบาหวานทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคามตามดัชนีชวี้ ดั ในป พ.ศ. 2554 และ 2555

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เปาหมาย
(รอยละ)
ผปู ว ยเบาหวานทีม่ รี ะดับ FPG 70-130 mg/dL
> 50
ผูปวยที่ไดรับการตรวจ HbA1C
> 80
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับ HbA1C < 7%
> 40
ผูปวยที่ไดรับการตรวจระดับไขมัน
> 80
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับ LDL-C < 100 mg/dL
> 70
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับความดันโลหิตต่ำกวาหรือเทากับ 130/80 mmHg > 90
ผปู ว ยเบาหวานทีไ่ ดรบั การตรวจระดับ creatinine
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจระดับ potassium ในเลือด
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ urinalysis หรือ urine strip
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ microalbumin
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ uric acid
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจตา
> 90
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจคลืน่ ไฟฟาหัวใจ
> 50
> 90
ผูปวยที่ไดรับการตรวจเทาโดยนักกายภาพบำบัด
<1
ผปู ว ยทีม่ แี ผลทีเ่ ทา

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
(จำนวนผปู ว ย 3,957 (จำนวนผปู ว ย 4,608
ราย) (รอยละ)
ราย) (รอยละ)
57.97
62.25
81.00
95.15
21.40
35.46
77.45
95.15
60.05
61.68
68.68
70.68
77.43
95.15
68.74
95.15
77.43
95.15
21.02
43.40
49.86
95.15
93.00
87.23
32.49
25.00
49.27
43.71
2.70
2.21

หมายเหตุ ตัวเลขที่เขมบงถึงผานเกณฑ

ตารางที่ 2 ผลการรักษาผูปวยเบาหวานที่คลินิกเบาหวานเขมขนที่โรงพยาบาลมหาสารคามตามดัชนีชี้วัดในป พ.ศ. 2554
และ 2555

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เปาหมาย
(รอยละ)
ผปู ว ยเบาหวานทีม่ รี ะดับ FPG 70-130 mg/dL
> 50
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ HbA1C
> 80
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับ HbA1C < 7%
> 40
ผูปวยที่ไดรับการตรวจระดับไขมัน
> 80
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับ LDL-C < 100 mg/dL
> 70
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับความดันโลหิตต่ำกวาหรือเทากับ 130/80 mmHg > 90
ผปู ว ยเบาหวานทีไ่ ดรบั การตรวจระดับ creatinine
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจระดับ potassium ในเลือด
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ urinalysis หรือ urine strip
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ microalbumin
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ uric acid
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจตา
> 90
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจคลืน่ ไฟฟาหัวใจ
> 50
ผูปวยที่ไดรับการตรวจเทาโดยนักกายภาพบำบัด
> 90
ผปู ว ยทีม่ แี ผลทีเ่ ทา
<1

พ.ศ. 2554
(จำนวนผปู ว ย 321
ราย) (รอยละ)
45.00
100
79.43
100
32.08
39.25
66.67
64.48
100
31.46
22.19
80.00
60.74
56.00
NA

พ.ศ. 2555
(จำนวนผปู ว ย 217
ราย) (รอยละ)
25.00
100
50.71
100
58.85
69.37
100
100
100
34.45
100
41.63
25.00
81.00
3.23

หมายเหตุ ตัวเลขที่เขมบงถึงผานเกณฑ
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Treatment Outcomes of Diabetes Mellitus Patients at Diabetes Clinic

ตารางที่ 3 ผลการรักษาผปู ว ยเบาหวานทีค่ ลินกิ เบาหวานและคลินกิ เบาหวานเขมขนทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคามตามดัชนีชวี้ ดั
ในป พ.ศ. 2554

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เปาหมาย
(รอยละ)
ผปู ว ยเบาหวานทีม่ รี ะดับ FPG 70-130 mg/dL
> 50
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ HbA1C
> 80
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับ HbA1C < 7%
> 40
ผูปวยที่ไดรับการตรวจระดับไขมัน
> 80
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับ LDL-C < 100 mg/dL
> 70
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับความดันโลหิตต่ำกวาหรือเทากับ 130/80 mmHg > 90
ผปู ว ยเบาหวานทีไ่ ดรบั การตรวจระดับ creatinine
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจระดับ potassium ในเลือด
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ urinalysis หรือ urine strip
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ microalbumin
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ uric acid
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจตา
> 90
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจคลืน่ ไฟฟาหัวใจ
> 50
ผูปวยที่ไดรับการตรวจเทาโดยนักกายภาพบำบัด
> 90
ผปู ว ยทีม่ แี ผลทีเ่ ทา
<1

คลินกิ อายุรกรรมทัว่ ไป
(จำนวนผปู ว ย 3,957
ราย) (รอยละ)
57.97
81.00
21.40
77.45
60.05
68.68
77.43
68.74
77.43
21.02
49.86
93.00
32.49
49.27
2.70

คลินิกเบาหวาน
(จำนวนผปู ว ย 321
ราย) (รอยละ)
45.00
100
79.43
100
32.08
39.25
66.67
64.48
100
31.46
22.19
80.00
60.74
56.00
NA

หมายเหตุ ตัวเลขที่เขมบงถึงผานเกณฑ

ตารางที่ 4 ผลการรักษาผปู ว ยเบาหวานทีค่ ลินกิ เบาหวานและคลินกิ เบาหวานเขมขนทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคามตามดัชนีชวี้ ดั
ในป พ.ศ. 2555

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เปาหมาย
(รอยละ)
ผปู ว ยเบาหวานทีม่ รี ะดับ FPG 70-130 mg/dL
> 50
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ HbA1C
> 80
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับ HbA1C < 7%
> 40
ผูปวยที่ไดรับการตรวจระดับไขมัน
> 80
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับ LDL-C < 100 mg/dL
> 70
ผปู ว ยทีม่ รี ะดับความดันโลหิตต่ำกวาหรือเทากับ 130/80 mmHg > 90
ผปู ว ยเบาหวานทีไ่ ดรบั การตรวจระดับ creatinine
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจระดับ potassium ในเลือด
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ urinalysis หรือ urine strip
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ microalbumin
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจ uric acid
> 80
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจตา
> 90
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจคลืน่ ไฟฟาหัวใจ
> 50
ผูปวยที่ไดรับการตรวจเทาโดยนักกายภาพบำบัด
> 90
ผปู ว ยทีม่ แี ผลทีเ่ ทา
<1

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
(จำนวนผปู ว ย 4,608
ราย) (รอยละ)
62.25
95.15
35.46
95.15
61.68
70.68
95.15
95.15
95.15
43.40
95.15
87.23
25.00
43.71
2.21
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คลินิกเบาหวาน
(จำนวนผปู ว ย 217
ราย) (รอยละ)
25.00
100
50.71
100
58.85
69.37
100
100
100
34.45
100
41.63
25.00
81.00
3.23

จิราพร พิลยั กุล และ กิตติศกั ดิ์ สวรรยาวิสทุ ธิ์

วิจารณ
โรคเบาหวานเปนโรคที่ทำใหเกิดภาวะแทรกซอนตาม
ระบบตางๆ ทั่วรางกายที่สำคัญอาทิ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบประสาท การควบคุมระดับน้ำตาลใหมีระดับ
HbA1C ใหนอ ยกวารอยละ 7 สามารถชะลอการเสือ่ มของไต
และ การเปลีย่ นแปลงทีจ่ อประสาทตาไดอยางชัดเจน2 ผลการ
รักษาผปู ว ยเบาหวานทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคามไมวา จะเปน
ที่ คลินกิ เบาหวานและคลินกิ เบาหวานเขมขนมีแนวโนมทีด่ ขี นึ้
ตามลำดับ จะเห็นไดจากจำนวนดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการ
รักษาเบาหวานเพิม่ มากขึน้ จาก 3 ดัชนีในป พ.ศ. 2554 เปน
7 ดัชนีในป พ.ศ. 2555 ทีค่ ลินกิ เบาหวานและจาก 4 ดัชนีใน
ป พ.ศ. 2554 เปน 7 ดัชนีในป พ.ศ. 2555 ทีค่ ลินกิ เบาหวาน
เขมขน
ผลการรักษาเบาหวานของคลินิกเบาหวานและคลินิก
เบาหวานเขมขนมีความแตกตางกันในรายละเอียดดังนี้ คลินกิ
เบาหวานเขมขนทำใหผปู ว ยเบาหวานมีระดับน้ำตาลสะสมเปนไป
ตามเกณฑทมี่ ากกวาคลินกิ เบาหวานไมวา จะเปนป พ.ศ. 2554
และ พ.ศ. 2555 สวนคลินิกเบาหวานสามารถทำใหผูปวย
เบาหวานมีระดับ LDL-C นอยกวา 100 mg/dL มากกวา
คลินกิ เบาหวานเขมขนไมวา จะเปนป พ.ศ. 2554 และ 2555
สวนการตรวจหาภาวะ diabetic nephropathy ดวยการสงตรวจ
urinalysis, urine strip, หรือ urine microal-buminuria ไมมี
ความแตกตางกันระหวางทั้งสองคลินิกแตมีแนวโนมที่เพิ่ม
สูงขึน้ ในป พ.ศ. 2555 (ตารางที่ 3 และ 4) สวนการควบคุม
ระดับความดันโลหิตใหนอ ยกวา 130/80 มม.ปรอท ยังไมผา น
เกณฑทั้งสองคลินิก และในทั้งสองปที่ทำการสำรวจ จาก
ข อ มู ลดังกลาวแสดงวาแพทยที่คลินิกเบาหวานเขมขนเนน
การควบคุมเบาหวานใหเปนไปตามเกณฑเนือ่ งจากผปู ว ยทีส่ ง
เขารับการรักษาที่คลินิกเบาหวานเขมขนมักเปนผูปวยที่มี
ปญหาควบคุมระดับน้ำตาลลำบากหรือมีความจำเปนตองใช
ยาฉีดอินซุลนิ เพือ่ การรักษา สวนทีค่ ลินกิ เบาหวานแพทยอาจ
ใหความสำคัญกับการควบคุมระดับไขมันในเลือดเนื่องจาก
สามารถกระทำไดงาย แตก็ยังไมผานเกณฑที่กำหนดคือ
รอยละ 70 โดยที่คลินิกอายุรกรรมทั่วไปมีผูปวยที่มีระดับ
ไขมันในเลือดตามเกณฑรอ ยละ 61.68 ในป พ.ศ. 2555 แต
ก็ถือวาสูงกวาการศึกษาโดยรวมของประเทศไทย4

x Jiraporn Pilaikul and Kittisak Sawanyawisuth
การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การรักษาโรคเบาหวานใน
เวชปฏิบัติที่โรงพยาบาลมหาสารคามยังไมสามารถเขาถึง
เกณฑไดทงั้ หมด จึงควรมีระบบหรือการจัดการเพือ่ ทำให ผู
ปวยเบาหวานสามารถควบคุมปจจัยตางๆ ไมวา จะเปน ระดับ
น้ำตาล ระดับไขมันและระดับความดันโลหิตซึ่งเปน ปจจัย
สำคัญที่สงผลตอการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยเบาหวาน

สรุป

คลิ นิ ก เบาหวานและคลิ นิ ก เบาหวานเข ม ข น สามารถ
ผานเกณฑดชั นีชวี้ ดั เบาหวานไดประมาณรอยละ 50
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