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คําถามวิจัย (Research Questions)

• แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในการใหการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุนไทยอยาง
ครบวงจร

• ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุน

 วัตถปุระสงคของการศึกษา (Objective)

1. เพื่อสรางระบบการรักษาผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุนใหมีการดูแลตนเองอยางครบวงจร

2. เพื่อสรางทีมบคุลากรผูเชี่ยวชาญการรักษาผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุนในทุกสาขาที่เกี่ยวของ
ไดแก  กมุารแพทย  นักโภชนาการ พยาบาล  นักจิตวทิยา นักวิทยาศาสตร  เปนตน

3. เพื่อศกึษาปจจัยที่เกี่ยวของตอการดูแลตนเองในผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุน  และนําไปสูการ
แกไขปญหาอยางครบวงจร

4. เพื่อใหผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุนมีความรูและทักษะเพื่อการดูแลตนเอง  นําไปสูการรักษา
และการ  ควบคุมโรคใหไดดีเทียบเคียงผลการรักษาในตางประเทศ 

เปาหมายที่แทจริงคือเพื่อใหผูปวยและครอบครัวพึ่งตนเองได



แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในการใหการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุนไทยอยางครบวงจร

เพื่อใหผูปวยและครอบครัวมีความรูและทักษะพึ่งตนเองได

หลักสูตร 
และ ระบบ

ผุปวย

และผูดูแล

พัฒนาทีม

เริ่มป2539 - บุคลากร - สรางหลักสูตร
ทําเปนงานวิจัยสอนผูปวยที่อน 9 ทุนเฉลิมพระเกียรติ
ติดตาม 3ป ผล ผูปวยและครอบครัวมั่นใจมีความรูดูแลตนเองระดับหนึ่ง
การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุน

 มีคา HbA1C เฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   กอน- - หลังมโีครงการ (p<0.05)

(Likitmaskul S et al. J Med Assoc Thai 2002;85 (suppl 2): S 488-95)

Routine to Research

Implement to routine at ward AN 9
พัฒนาบุคลากรไปดูงานตางประเทศ4คน และ พัฒนาสื่อการสอน Hotline

Care team1 2 345

เกิด ระบบการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุนครบวงจร
• การดูแลรักษาและใหความรูแกผูปวยในโรงพยาบาลเมื่อแรกวินิจฉัย

• การดูแลผูปวยตอเนื่องทีค่ลินิกโรคเบาหวานในเด็กและวยัรุน

• ระบบสนับสนนุการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว

(Siriraj pediatric diabetes call center and hotline)

• กิจกรรมที่เสริมสรางทักษะในการดูแลตนเอง สรางความมัน่ใจและกาํลังใจอยาง
ตอเนื่อง เชน คายเบาหวาน  ชมรมเพื่อเด็กและวยัรุนเบาหวาน 



การดูแลรักษาและใหความรูแกผูปวยในโรงพยาบาลเมื่อแรกวินิจฉัย



มีการผลิตหนังสือใหความรู 2 เลม 
ตุกตาสอนฉีดยา 3 ตัว  คูมือสอน  5 เลม และ Flow การดูแลผูปวย  5 เรื่อง

ตุกตาสอนฉีดยาผลิตโดย คุณสภุา ----- ผูชวยพยาบาลหอผูปวย อานันทมหิดลชั้น 9



•การดูแลผูปวยตอเนื่องที่คลินิกโรคเบาหวานในเด็กและวัยรุน

มีแผนการติดตามการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุน

และการใหความรูในคลินิกเบาหวาน



Thai Diabetic Child and Adolescent Thai Diabetic Child and Adolescent 
Support Club)Support Club)

WWW.thaidiabetes.comWWW.thaidiabetes.com
วารสารวารสาร  Sugar freeSugar free
เครือขายครอบครัวเบาหวานเครือขายครอบครัวเบาหวาน  
จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม  วันครอบครัวพบกันวันครอบครัวพบกัน

อาทิตยสัปอาทิตยสัปดาที่ดาที่  22  ของเดือนตุลาคมทุกปของเดือนตุลาคมทุกป

http://www.thaidiabetes.com/


IPD Siriraj Pediatric Diabetes 
Self Management Education

By Multidisciplinary
care team (เอกสารแนบ1)

D/C

Patient & family
at home

Siriraj
Pediatric
Diabetes

Call Center
(เอกสารแนบ 3)

Doctor /
Nurse

Patient > 12
year old

DM
Camp

If HbA1c  > 8.5 %
Recurrent DKA

Hypoglycemic seizure

เอกสารสิทธิของ :Siriraj Pediatric Diabetes Call Center สาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล โทร. 02-419-7000 ตอ 5837,5676

Diabetes Education and Management clinic
☺Self  help  group 

☺Meet  team

☺Follow up : growth, diabetes control (HbA1c)

การดูแลผูปวยเบาหวานใน

เด็กและวัยรุนครบวงจร

ภาควิชากุมารเวชศาสตร

คณะแพทยศาสตรศิริราช

Repeat

Emergency
Hotline 

24Hrs. (เอกสารแนบ 2)

ทบทวนครั้งสุดทายเมื่อ 27 พ.ค.51

Thai diabetes child and adolescent support club.
Website: www.Thaidiabetes.com



RESEARCH
การควบคุมระดับน้ําตาลในผูปวยเบาหวานเด็กและวัยรุนในแตละชวงเวลา

เวลาเวลา พพ..ศศ.. 25392539 พพ..ศศ.. 25442544** พพ..ศศ.. 25472547****

เบาหวานเบาหวาน T1DMT1DM T1DMT1DM T1DMT1DM T2DMT2DM

จํานวนผูปวยจํานวนผูปวย 2424 2828 131131 2020

HbA1cHbA1c 11.52%11.52% 9.19%9.19% 8.9 8.9 ±±2.1%2.1% 6.2 6.2 ±±1.81.8%%

การศึกษาที่รวบรวมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 1 ระหวางป พ.ศ. 2547 ม ีHbA1c ใกลเคียงกับรายงานในตางประเทศ: 
ฝรั่งเศส (9.0%) สก็อตแลนด (8.9%) ไอรแลนดเหนือ (8.8%) และmultinational studies จาก 
18 ประเทศ (8.6%)
**Likitmaskul S. J Med Assoc Thai 2005;85(suppl2):S488Likitmaskul S. J Med Assoc Thai 2005;85(suppl2):S488--9595
****Santiprabhob J. Med Assoc Thai 2007;90(8):1608Santiprabhob J. Med Assoc Thai 2007;90(8):1608--1414



Comparison of HbA1c results by patient characteristics in T1D (N=127)

Characteristics N (%) Mean p-value
Gender

Male
Female

60 (47)
67 (53)

8.9 ± 1.9
8.8 ± 2.2

0.847

Age (years)
0-5 
6-12
13-18
19+

11 (9)
56 (44)
49 (38)
11 (9)

8.1 ± 0.9
8.3 ± 1.8
9.5 ± 2.4
9.5 ± 2.0

0.014

Duration 
0-12 mo.
13 mo. – 4 yr.
5 yr.

13 (10)
64 (51)
50 (39)

6.8 ± 1.2 
8.9 ± 1.8
9.4 ± 2.3

<0.001

Santiprabhob J. Med Assoc Thai 2007;90(8):1608Santiprabhob J. Med Assoc Thai 2007;90(8):1608--1414



•กิจกรรมที่เสริมสรางทักษะในการดูแลตนเอง สรางความมั่นใจและกําลังใจอยางตอเนื่อง
 เชน คายเบาหวาน  ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุนเบาหวาน 



เปรียบเทียบคาน้าํตาลเฉลี่ย (HbA1C) หลังเขาคาย 3 เดือน 
ระหวางผูที่ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดดวยความถี่ตางกนั (คาย9)

ความถี่ในการตรวจเลือด       

ตอวัน

จํานวนผูปวย คาเฉลีย่ระดับน้ําตาลหลัง

เขาคาย HbA1C (%)

ไมเคยตรวจทุกวัน 7 10.1 ± 1.6

1 ครัง้ 10 9.1 ± 3.2

2 ครัง้ 16 9.0 ± 2.8

3 ครั้ง  11 7.3 ± 0.9

สรุป  ผูปวยทีเ่จาะเลือดตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดบอยครั้ง คือ 3 ครั้งตอวัน  มีการควบคุมน้ําตาล
ไดดีกวาผูปวยทีเ่จาะเลือดนอยครั้งตอวัน (HbA1C) มีคาต่ําสุดในกลุมที่เจาะเลือด 3 ครัง้ตอวัน) 
แตความแตกตางนี้ไมสําคัญทางสถิติ  ซึง่อาจเปนจากจํานวนผูปวยในแตละกลุมนอย (p 0.091)

Santiprabhob J. et al. J Med Assoc Thai 2005; 85:s38-s43.  



Data from DM Camp 10th

Self-monitoring of BG and HbA1c

HbA1c SMBG<3/d SMBG3-4/d Difference (95 %CI) in HbA1c
levels between groups p

Baseline 9.1±1.5%
(n=21)

8.9±2.0%
(n=39)

Three-month
post-camp

8.7±1.4%
(n=21)

8.0±1.8%
(n=39) 0.6 (0.02,1.13) 0.04

p∗ 0.02 <0.001

Six-month
post-camp

9.4±1.9%
(n=18)

8.8±2.6%
(n=22) 0.5 (-0.34, 1.35) 0.24

p∗ 0.05 0.77

∗ versus baseline

Santiprabhob J. Patient Education and Counseling. In Press



 การใชประโยชนจากผลการศึกษา/ บทเรยีนที่ไดรับจากการทํางาน
1. ไดองคความรูจากการรักษาผูปวย

•การสราง  “เจตนคติการดูแลตนเองเรื่องเบาหวานตั้งแตแรกวินิจฉัย”
เปนปจจยัสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยและครอบครัว

•ปจจัยการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที ่1 ซบัซอนมาก
การใหความรูเพื่อการดูแลตนเองที่ถกูตองเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหผูปวยทกุราย

 มีผลการรักษาอยูในเกณฑดี
•การตรวจเลือดดวยตนเองทีบ่านมากกวา  3 ครั้ง / วนั   ควบคูกับการมีความรูเรื่องเบาหวาน  
เปนปจจยัหนึ่งทีท่าํใหผูปวยที่มีระดับ HbA1C < 8 %

•เศรษฐานะ , พืน้ฐานความรูของครอบครัว และอายุผูปวย เปนปจจัยหนึง่ที่มีผลตอการควบคุมเบาหวานที่ดี 
•การทํางานเปนทีมระหวางผูปวย, ผูดูแล  และทีมผูสอน เปนปจจยัสําคัญทีม่ีสวนทําใหผูปวยเบาหวาน
สามารถพัฒนาการดูแลตนเองและนําไปสูการควบคุมระดับน้ําตาลใหดีขึ้น

2. ไดทักษะการทํางานเปนทีม

•ประสบการณจากการทํางานระหวาง บคุลากรตางสาขาวิชาชีพ พบวา ตองมีการสื่อสาร และความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน  มีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อนาํไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน
•การทํางานเปนทีมเพื่อดูแลรักษาผูปวยเบาหวานอยางครบวงจรตองอาศัยความรวมมือ  
ความเสียสละของทีมงานซึง่เกิดจากความศรัทธาในงานที่ทําและกําลังใจที่ไดรับจากผูปวยและทีมงานดวยกัน



ชีวิตหวาน ๆ ของฉัน

• แนวความคิด :

การดําเนินชีวิตของผูปวยเบาหวานในแตละวัน ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอผูปวยเบาหวาน รวมทั้ง
ชี้ใหเห็นวาผูปวยเบาหวานก็สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ หรืออยูรวมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได

ผลงานของ ดญ อายุ 8-12 ปสงประกวดระดับนานาชาติISPADไดรางวัลที่ 2 ป 2005



ชีวิตหวาน ๆ ของฉัน
• แนวความคิด :

เปนภาพถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูใน
ชีวิตประจําวันของการเปนเบาหวานของฉัน 
ซึ่งถึงแมจะมีอะไรที่ตางจากคนอื่นไปบาง 
แตเราก็สามารถที่จะเลนสนุกกับเพื่อน ๆ 
หรือไปไหนมาไหนไดโดยปกติ แมเปน
เบาหวานแตก็มีความสุขได

ผลงานของ ดช อาย ุ13-18 ป ไดรางวัลที่ 1ระดับประเทศ ป 2005



ชีวิตหวาน ๆ ของฉัน
• แนวความคิด :

 เปนชี วิตของเด็กคนหนึ่ งที่
ปวยเปนโรคเบาหวาน ดําเนินชีวิตอยู
ในถนนสายนี้ไดอยางมีความสุข โดย
มี เพื่ อนมากมาย  และมีความสุข
เหมือนกับคนอื่น ๆ โดยจะมีลูกศร
ชี้บอกวา เด็กคนนี้ดําเนินชีวิตอยูใน
สายนี้ยังไงและมีปายบอกทางดวยวา 
“หามแซง” หมายถึง เด็กคนนี้จะทํา
อะไรตาง ๆ เปนลําดับ
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