คู่มือการอบรมพัฒนาศักยภาพการดาเนินงาน เพื่อลดโรคไต
สาหรับ อสม.

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องรีบทา
“ มาดูแลสุขภาพกันเถอะค่ะ ”
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
กรมอนามัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ปรึกษา
นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ
แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์
นางณัฐธิวรรณ พันธ์มุง

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รองผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เลขานุการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan) สาขาไต กรมการแพทย์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย
หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค

บรรณาธิการ
นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวอลิสรา อยู่เลิศลบ
นางสาวณัฐธิดา ชานิยันต์
คณะบรรณาธิการสานักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค
นางสาวหทัยชนก ไชยวรรณ
นางสาวนุชรี อาบสุวรรณ
นางสาววิภารัตน์ คาภา
นางสาวณัฐสุดา แสงสุวรรณโต
จัดทาโดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสานักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 02-5903987 โทรสาร 02-590-3988

นักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

บทนา
รูปแบบทางในการการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
1. มาตรการที่สาคัญ 7 มาตรการในการจัดการโรคไตเรื้อรัง
จากการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากต้นแบบทั้ง 2 แบบ ทั้งกระบวนการทางาน ผลลัพธ์ ปัจจัย
ความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค์ และเปรียบเทียบกับมาตรการสาคัญในระดับโลก โดยหลังจากพิจารณาร่วมกับ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายที่สาคัญ ได้เป็นมาตรการที่สาคัญ7 มาตรการในการจัดการโรคไตเรื้อรัง ดังนี้
มาตรการที่ 1 เฝ้าระวัง ติดตามและการคัดกรองโรคและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้ง เพื่อเชื่อมโยงการ
ให้บริการระดับชุมชนและสถานบริการ
มาตรการที่2 การสร้างความตระหนักในระดับประชากรและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
มาตรการที่ 3การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมลดเสี่ยงและการจัดการโรคไตเรื้อรังโดยชุมชน
มาตรการที่ 4การให้คาปรึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มาตรการที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการ
มาตรการที่ 6การเสริมสร้างศักยภาพผู้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง
มาตรการที่ 7 การกากับ ติดตาม และประเมินผลและมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และจากทั้ง 7 มาตรการ นาสู่การพัฒนารูปแบบแนวทาง และกิจกรรม ในการดาเนินงานเพื่อลดโรคไต
เรื้ อรั ง ในผู้ ป่ว ยเบาหวานและความดัน โลหิ ตสู ง ทั้งในสถานบริการ (คลิ นิกชะลอไตเสื่ อม) และในชุมชน โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อ
1. ป้องกันชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยที่มีระดับ eGFRระดับ 1-3
2. การชะลอเกิดไตวายระยะสุดท้าย ในผู้ป่วยที่มีระดับ eGFRระดับ 4-5
3. การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมลดปัจจัยเสี่ยงและจัดการโรคไตเรื้อรังในชุมชน
การดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญตามมาตรการทั้ง 7 มาตรการดังนี้ (ปรับร่วมกับของ service plan นพ สกานต์)
มาตรการ
มาตรการที่ 1

การดาเนินงานและกิจกรรมสาคัญ
การเฝ้าระวัง ติดตามและการคัดกรองโรคและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคทั้ง เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการระดับ
ชุมชนและสถานบริการ
a) การดาเนินงานในระดับชุมชน

1. บูรณาการ กับ DHS (District Health System)
2. ตาบลจัดการสุขภาพ (รพสต.+อสม+อสค เป็นผู้นาการจัดการ)
b) การดาเนินงานในสถานบริการ ผ่านคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD clinic) ใน รพช. /รพศ. / รพท.
1. การคัดกรองในประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคือ
- คัดกรอง DM และ HT
- คัดกรองCKD ในกลุ่ม DM, HT, ผู้ที่มีประวัติการใช้ยา NSAIDs เป็นประจา และอายุ60 ปีขึ้นไป
2. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย
- กลุ่มผู้ป่วย DM, HT คัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า หัวใจและหลอดเลือด
- กลุ่มผู้ป่วยCKD คัดกรอง ภาวะน้าและเกลือเกิน สมดุลเกลือแร่หรือกรดด่างในเลือดผิดปกติ
ภาวะทุพโภชนาการ อาการจากการมีของเสียในเลือดคั่ง

มาตรการที่ 2

ระดับส่วนกลาง
- ร่วมกับเครือข่ายและกรมวิชาการ กาหนดประเด็นสาคัญ และ Key message เพื่อสื่อสารไปสู่
ประชากรทั้งในวงกว้างและกลุ่มเฉพาะ (กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย)
- พัฒนาผลิตและรวบรวมสื่อและเครื่องมือต้นฉบับ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของพื้นทีปฏิบัติการ ใน
ความรู้และประชาสัมพันธ์
- สนับสนุนทรัพยากรในรูปแบบต่างให้พื้นที่
1.บุคลากร : การจัดอบรมหลักสูตรครู ก. และสนับสนุนวิทยากรลงไปในพื้นที่
2.วัสดุ อุปกรณ์ : พัฒนาผลิตและรวบรวมสื่อและเครื่องมือต้นฉบับ
3.งบประมาณ : การบูรณาการงบประมาณ สป. กรมวิชาการ สปสช สมาคมวิชาชีพ (ในการ
อบรมครู ก. และ การจัดทาสื่อ)
ระดับเขต/จังหวัด
กาหนดเป็นนโยบายของจังหวัด ในการสื่อสาร key message เรื่องโรคไตเรื้อรัง พร้อมกันทั่วทั้ง
จังหวัด
- สื่อสารเตือนภัย เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก เรื่องโรคไตเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง
ตามประเด็นสาคัญ และ Key message ที่กาหนดไว้ ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารและ/
หรือหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่น รวมทั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสถานที่ราชการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ระดับชุมชน
-

การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสือ่ สารของชุมชน วิทยุชุมชน เสียงตาสาน บอร์ด เวทีประชาคมของ
ชุมชน
- สร้างและพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวและ อสม. ในการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์
- ค้นหาบุคคลต้นแบบ ในการดูแลตนเองจากไตเรื้อรังได้ดี เพื่อเป็นสื่อบุคคลในชุมชน
ระดับส่วนกลาง
-

มาตรการที่ 3

พัฒนาร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่แกาหนดและจัดให้มีแนวทางในการควบคุมผลิตภัณฑ์
1. การกาหนดมาตรฐานฉลากสินค้า
2. การควบคุมปริมาณโซเดียม และ น้าตาล ในผลิตภัณฑ์
- การคิดและเผยแพร่เมนูอาหารที่เหมาะสมกับผูป้ ่วย NCDและ CKD
- ผลิตเครื่องมือทดสอบปริมาณโซเดียม และ น้าตาลในอาหารด้วยตนเอง
ระดับพืน้ ที่
-

-

มาตรการที่ 4

-

กาหนดให้มีพื้นที่สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่า รวมทั้งเพิ่มทางเลือกอาหารที่ปริมาณโซเดียมต่าและ
ช่องทางการเข้าถึงที่เหมาะสมกับผู้ป่วย NCD และ CKD
จัดให้มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนลดการบริโภคเกลือ และเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
จัดให้มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน
การประเมินพฤติกรรม และระยะความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (stage of change)ในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ยง
การสร้างทักษะในการจัดการตนเองและสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง (Self-management
support)
การสร้างทักษะในการจัดการตนเอง เน้นการลดบริโภคเกลือและโซเดียม (Sodium reduction) และ
ความรู้ในการใช้ยา NSAIDs อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสารที่มีพิษต่อไต

มาตรการที่ 5

-

พัฒนา รูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในสถานบริการ
(รายละเอียดในหัวข้อต่อไป)

มาตรการที่ 6

-

มาตรการที่ 7

-

หลักสูตรการอบรม system manager โดยกรมควบคุมโรค เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการอบรม case manager โดยกรมควบคุมโรค เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรสาหรับ 15 จังหวัด
หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นสาหรับสหวิชาชีพ โดย Service plan และภาคีเครือข่าย
เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการอบรม อสม.โดยกรมสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรการอบรมด้านโภชนบาบัดโดยสมาคมนักกาหนดอาหาร เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
พัฒนา รายละเอียดตัวชี้วัดและชุดข้อมูลเพื่อการกากับการดาเนินงานเชิงคุณาพ ในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในสถานบริการและชุมชน

2. รูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในสถานบริการ โดยสามารถสรุปตามแผนภาพแสดงรายละเอียดรูปแบบและแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในสถานบริการด้านล่าง
แผนภาพแสดงรายละเอียดรูปแบบและแนวทางการดาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในสถานบริการ
ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง และ โรคไตเรื้อรังในสถานบริการ
รพ.สต.ศสม
DM, HT ที่ควบคุมได้* และ ไม่มภี าวะแทรกซ้อน (ตา, ไต, เท้า, หัวใจ และ
หลอดเลือดตีบ)
•
•
•

CKD ระยะ 1-2 และ
CKD ระยะ 3 ที่ได้รับการดูแลจน eGFRคงที่** และ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต***
ควรได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ในระดับ รพช. อย่างน้อยปีละครั้ง

เป้าหมาย: ค้นหาและจัดการปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ DM HT
กิจกรรมสาคัญ
- ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
- ควบคุมระดับความดันโลหิต (BP)
- คัดกรองภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย DM, HT (ตา, ไต, เท้า, หัวใจ และ หลอดเลือดตีบ)
และ คัดกรองโรคไตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรคไตเช่น DM, HT, ผู้ใช้ยา NSAIDs,
ผู้สูงอายุ
- ลดเครื่องดื่ม Alc.
- งดสูบบุหรี่
- ควบคุมน้าหนักตัว (ค่าดัชนีมวลกาย BMI)
- ควบคุมอาหาร
- ออกกาลังกาย
• จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อให้สามารถจัดการตนเองและควบคุมโรคได้
• จัดระบบสนับสนุนแบบรายบุคคลในการดูแลตนเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกรณีที่
DM, HT ควบคุมไม่ได้ หรือ eGFRไม่คงที่ หรือมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
• จัดการปัจจัยเสี่ยงและเยี่ยมบ้านร่วมกับชุมขน

รพช.

รพท. หรือ รพศ.

DM, HT ที่ควบคุมไม่ได้ หรือ มีภาวะแทรกซ้อน (ตา, ไต, เท้า, หัวใจ และ หลอด
เลือดตีบ

DM, HT ที่มีภาวะแทรกซ้อน (ตา, ไต, เท้า, หัวใจ และ หลอดเลือดตีบ ที่
รุนแรง หรือ ควบคุมภาวะแทรกซ้อนไม่ได้)

ที่ไ•ม่รCKD
ุนแรงระยะ
ควบคุ
มภาวะแทรกซ้
) คงที่
3 ในช่
วง 1 ปีแรก หรืออ นได้
มี eGFRไม่

• CKD ระยะ 4 ที่ eGFRไม่คงที่** หรือมีภาวะแทรกซ้อนทางไต*** ที่ควบคุมไม่ได้
• CKD ระยะ 5 ** ทั้งระยะที่ 4 และ 5 ต้องพบอายุแพทย์โรคไต ความถึ่ตามระยะโรค
• จัดบริการเช่นเดียวกับระดับ รพช.เพื่อดูแลผู้ป่วย CKD ระยะ 3-4 ในเขตเมือง

• CKD ระยะ 4 ที่ eGFRคงที่** และ สามารถควบคุมภาวะแทรกซ้อนทางไต*** ได้
• ควรได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์อายุรกรรมโรคไต. อย่างน้อยปีละครั้ง
เป้าหมาย : เพื่อชะลอความเสื่อมของไต และ ระวังรักษาภาวะแทรกซ้อน
กิจกรรมสาคัญ
- บูรณาการ NCD&CKD clinic ในกรณี CKD stage 1-2
• ถ้ามี DM เข้า DM clinic
• ถ้ามี HT ไม่มี DM เข้า HT clinic
• ถ้ามีแต่ CKD ไม่มี DM หรือ HT เข้าวันเดียวกับ HT clinic
– แยกบริการ CKD clinic ในกรณี CKD stage 3-4
– มีทีมสหสาขา (อย่างน้อยต้องมี แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ)
เพื่อให้บริการในคลินิก
– จัดให้มีกลุ่ม Self-help groupเพื่อจัดการความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามระยะ
ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Stage of Change)
– จัดรูปแบบ Self-management support ที่เหมาะสมมุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
– ติดตามเยี่ยมบ้านให้ครอบคลุม ร่วมกับทีมสหสาขาและทีมชุมชน
– เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและรักษาภาวะแทรกซ้อน
– การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยเพื่อรับการบาบัดทดแทนไต ในผู้ป่วยมี eGFR ระดับ 4
– ให้ palliative care กรณีผู้ป่วย End Stage Kidney Disease (ESDR) ที่เลือกไม่รับการ
บาบัดทดแทนไต

เป้าหมาย : ป้องกันการเกิดไตวายระยะสุดท้าย และ ให้การบาบัดทดแทนไต
กิจกรรมสาคัญ
- จัดบริการ CKD clinic (โดยอาจรวมอยูก่ ับ nephro clinic)
- ให้การรักษาผู้ป่วย CKD ที่ความยุ่งยากซับซ้อน
- เฝ้าระวังรักษาภาวะแทรกซ้อน
- เตรียมความพร้อมผู้ป่วยเพือ่ การบาบัดทดแทนไต
- วินิจฉัยภาวะ ESRD
- ให้การรักษาด้วยการบาบัดทดแทนไต
- ให้ palliative care กรณีผู้ป่วย End Stage Kidney Disease
(ESDR) ที่เลือกไม่รับการบาบัดทดแทนไต
- มีทีมสหสาขา (อย่างน้อยต้องมี อายุรแพทย์โรคไต พยาบาล เภสัชกร
นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ) เพื่อให้บริการในคลินกิ
- จัดรูปแบบ Self-management support ที่เหมาะสม

หมายถึง
* DM, HT ที่ควบคุมได้ หมายถึง ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลและระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2
** eGFRคงที่ หมายถึง มีการลดลงของ eGFRเฉลี่ย < 4 mL/min/1.73m ต่อปี
*** ภาวะแทรกซ้อนทางไต หมายถึง ภาวะน้าและเกลือเกิน สมดุลเกลือแร่หรือกรดด่างในเลือดผิดปกติ ทุพโภชนาการ อาการจากของเสียในเลือดคั่ ง เป็นต้น
หมายเหตุclinic ใน รพช. ควรจัดระบบให้ผู้ป่วยจากตาบลเดียวกันมาตรวจในสัปดาห์เดียวกัน เพื่อให้ จนท จาก รพสต. มาร่วมกิจกรรมกับผู้ป่วยในพื้นที่ของตนได้ง่าย เช่นเดียวกับ clinic ใน รพ.จังหวัด ควรจัดระบบให้ผู้ป่วยจากอาเภอเดียวกันมาตรวจในสัปดาห์เดียวกัน จนท จาก รพช. มาร่วมกิจกรรมกับ
ผู้ป่วยในพื้นที่ของตนได้ง่าย

2.1 ความหมายคลินิก CKD แบบบรูณาการ ตามรูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
- “คลิ นิ ก CKD แบบบรู ณ าการ”หมายถึ ง หน่ ว ยบริ ก ารในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการจัดระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ตามระยะและส่งเสริมป้องกัน
การชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องมีองค์ประกอบ4ข้อดังต่อไปนี้(ตามแนวพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไต)
1. บุคลากรการดาเนินงานในคลินิก CKD แบบบรูณาการ ควรประกอบด้วยบุคลากรจากสหสาขา ได้แก่
1.1 แพทย์
1.2. พยาบาล
1.3. นักกาหนดอาหารหรือนักโภชนาการ
1.4. เภสัชกรระบุคนที่แน่นอน
1.5 นักกายภาพบาบัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงพยาบาล
2. การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลในประเด็นสาคัญประกอบด้วย
2.1. การใช้ยา
2.2. การรับประทานอาหาร
2.3 การปฏิบัติตัว/การดูแลตัวเอง
2.4 การออกกาลังกาย
2.5. ในระดับA และ S (รพศ./รพท.)มีการให้คาแนะนาและเตรียมพร้อมผู้ป่วย CKD
3. มีการจัดทาระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. มีการดาเนินงานร่วมกันกับชุมชน (Community Network)
หมายเหตุ
1. กาหนดให้รพ.ระดับรพศ.(A)/รพท.(S)/รพท.ขนาดเล็ก(M1) ที่จัดตั้ง CKD CLINIC ต้องมีองค์ประกอบ
ครบทั้ง 3 ข้อถ้าไม่มีต้องพัฒนาต่อไป
2.ระดับรพช.(M2,F) จัดให้มีบริการรักษาและให้ความรู้ผู้ป่วย CKD ตามองค์ประกอบและมีบุคลากรตาม
กรอบอัตรากาลังและมีแนวทาง (CPG) การส่งต่อผู้ป่วย CKD ไปรพ. A ,S ,M1 ตามความรุนแรงของโรค
- กลุ่มเป้าหมายในการรับบริการ ครอบคลุม
1. ในระดับรพ.สต.และ ศสม.คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน
2. ในระดับโรงพยาบาล M และ F หรือ รพช. คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้
หรือ มีภาวะแทรกซ้อนที่ควบคุมได้
3. ในระดับ โรงพยาบาล S และ A หรือ รพท., รพศ. คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มี
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง หรือ ควบคุมภาวะแทรกซ้อนไม่ได้
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1.2การจัดตั้งคลินิก CKD แบบบูรณาการ
การจัดตั้งคลินิก CKD แบบบูรณาการอาจจะจัดตั้งเป็นคลินิกเฉพาะเพิ่มเติม หรือผสมผสานไปกับคลินิกโรค
เรื้อรังเดิม เช่น คลินิกเบาหวาน คลินิกความดันโลหิตสูง ภายในสถานบริการนั้นๆกิจกรรมในการดาเนินงานแบ่งเป็น
3ด้าน ครอบคลุม 7 มาตรการตามรูปแบบการดาเนินงานคลินิก CKD แบบบูรณาการ ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ
1. ผู้บริหารต้องสนับสนุนและมีนโยบายชัดเจนเช่น กาหนดและกากับทิศทางในการนารูปแบบ (model)และ
มาตรการจากส่วนกลางมาปรับให้เข้ากับบริบทของเขตหรือจังหวัด
2. มีการแต่งตั้งคณะทางาน และกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
3. มีโครงสร้างการดาเนินงานที่ชัดเจน และกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในคลินิกCKD แบบบรูณาการรวมถึงมีการ
จัดตั้งทีมสหสาขาให้ครบองค์ประกอบ
4. มีการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรจากสหสาขาโดยเน้นเรื่องโภชนบาบัด,การใช้ยาที่เหมาะสม, การปฏิบัติตัว/
การดูแลตัวเองและการออกกาลังกาย ในระดับ S และ M1มีการให้คาแนะนาและเตรียมพร้อมผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง ที่คาดว่าจะเข้าสู่ไตวายระยะสุดท้าย ภายในระยะเวลา 1ปีหรือ eGFR< 20 ml/min
5. มีการพัฒนาพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Nurse case manager)และสหสาขาใน CKD clinic โดยเฉพาะนัก
โภชนาการ
6. มีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้มีความเที่ยงและความแม่นยาในที่นี้คือการตรวจCreatinine
ซึ่งจะนาไปคานวณเป็น eGFRซึ่งใช้กาหนดระยะโรคได้ถูกต้องมากขึ้นเพื่อการติดตามรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้อง
ยิ่งขึ้นและการรายงานผลค่าระดับ serum creatinine ควรรายงานผลเป็นค่าทศนิยม 2 ตาแหน่งเช่นค่า
serum creatinine เท่ากับ 1.01 mg/d
การตรวจวัดค่าระดับ serum creatinine ที่วัดด้วยวิธี enzymatic methodเพื่อการประเมินค่าอัตรา
การกรองไต และคานวณค่าอัตราการกรองไตด้วยสูตร CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration) (การคานวณค่า eGFR สามารถคานวณออนไลน์ผ่านเวบไซต์ของNational Kidney Foundation ที่
http://goo.gl/NPexnnหรือ ดาวน์โหลด application ที่ http://goo.gl/nPRcoS)
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ด้านที่ 2 ด้านระบบบริการ
1. มีการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงออกมาจากคลินิกโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง เพื่อเข้ารับบริการในคลินิก CKD แบบบรูณาการโดยมีกิจกรรมตามลาดับ ดังนี้
- จัดให้มีการตรวจคัดกรอง
- พบพยาบาลประเมินเบื้องต้น
- จัดทาแฟ้มประวัติNCD
- นัดเข้าตรวจติดตามใน NCD-CKD clinic
2. มีการให้บริการในคลินิก CKD แบบบรูณาการโดยสหสาขาอย่างเป็นรูปธรรม
3. จัดให้มีบริการคลินิก CKD แบบบรูณาการ100% ใน รพ.ระดับ A, S, M, F และบูรณาการการทางาน
ร่วมกันในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงดาเนินการคัดกรอง CKD 100% ภายใน 6 เดือน
4. นารูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Model) และมาตรฐาน
จากส่ วนกลาง มาปรั บให้ เข้ากั บบริ บทของพื้ นที่ รวมถึง กาหนดแนวทางในการดูแลรั กษาที่เหมาะสมใน
โรงพยาบาลโดยยึดตามคาแนะนาสาหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบาบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558,
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ในกรณีที่โรงพยาบาลตรวจค่าระดับ serum creatinine ที่วัดด้วยวิธี modified kinetic Jaffereaction ได้
ให้ใช้สมการ MDRD ในการประเมินค่า eGFR
7. ในส่ว นของชุมชนมีการดาเนิน งานเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ผ่ าน“ทีมรักษ์ไต” โดยในทีมประกอบด้ว ย
เจ้าหน้าที่รพ.สต. โรงพยาบาลอสม. และผู้ดูแลผู้ป่วยโดยทุกส่วนต้องผ่านการอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมี
การระบุหน้าที่อย่างชัดเจน
8. จัดให้มีการดาเนินงานในรูปแบบเครือข่ายและเชื่อมโยงกับชุมชน และโรงพยาบาลทั้งในระดับสูงและต่ากว่า
9. มีส่วนร่วมของชุมชน ดาเนินงานผ่านทางระบบสุขภาพอาเภอ (DHS)และตาบลจัดการสุขภาพ

แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวานและแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับความดันโลหิตสูงของสมาคมวิชาชีพ
ต่างๆและสหสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานรับทราบอย่างทั่วถึง
5. มีการติดตามและประเมินผลการรักษาเนื่องจากการรักษาป้องกันเน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีการ
ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อดูความสาเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและให้ คาแนะนาที่เหมาะสม กิจกรรม
เยี่ยมบ้านประกอบด้วย
- ประเมินการรับประทานอาหารผู้ป่วย
- วัดความดันโลหิต
- ตรวจสอบการใช้ยา และการออกกาลังกาย
ด้านที่ 3 ด้านระบบข้อมูล
1. มีการลงทะเบียนผู้ป่วยโดยกาหนดนิยามอย่างชัดเจน
2. มีการสร้างเครือข่ายข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้างสามารถสื่อสารผ่านข้อมูลกันได้อย่างครอบคลุม
3. มีระบบรายงานข้อมูลที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจ
4. มีการนาข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์หาปัญหาหาทางแก้อย่างเป็นระบบ
5. มีศูนย์ข้อมูลและการเฝ้าระวัง
6. มีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยและการให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังครบทุกจังหวัด ซึง่ สามารถนามาใช้ ในการ
ติดตามประเมินผล
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2.2 ขั้นตอนการดาเนินงานการให้บริการในคลินิก CKD แบบบรูณาการ
1 กิจกรรมสาคัญในคลินิก CKD แบบบรูณาการตามลาดับ ดังนี้
1.1ตรวจคัดกรองด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และแบ่งกลุม่ ตามระยะของโรค (Stage of CKD)
1.2 ให้ความรู้แบบกลุ่มเพื่อสร้างความความรู้ตระหนักด้วยการดูวีดีทัศน์โดยเน้นที่การให้ความรู้
เรื่องโรคและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค,อันตรายของโรคแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ และ
วิธีการป้องกัน ในประเด็น การใช้ยา อาหารและโภชนาการ และการออกกาลังกายโดยกาหนดเรื่อง
ที่จะให้ความรู้ในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ(15 นาที)
- ครั้งที่ 1 รักษ์ไต ตอน ไตเรื้อรังคืออะไร (9.03 นาที)
- ครั้งที่ 2รักษ์ไต ตอน ใครเสี่ยง (6.30 นาที)
- ครั้งที่ 3รักษ์ไต ตอน ไตเรื้อรังกับโรคเบาหวาน (7.33 นาที)
- ครั้งที่ 4รักษ์ไต ตอน ไตเรื้อรังกับโรคความดันโลหิตสูง (7.55 นาที)
- ครั้งที่ 5รักษ์ไต ตอน ไตเรื้อรังกับโรคไขมันในเลือดสูง (8.06 นาที)
- ครั้งที่ 6รักษ์ไต ตอน ห่างไกลไตเรื้อรัง (12.03 นาที)
1.3 พบพยาบาล เพื่อซักประวัติตรวจร่างกายตามแบบประเมินเบื้องต้น (5-10นาที)
- ซักประวัติทั่วไปและบันทึกลงสมุดบันทึกประจาตัว ที่แบ่งตามระยะของโรค
- ตรวจวัดระดับความดันโลหิต
- ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ ด้วยแถบวัดUrine paper ในปัสสาวะทุกครั้งที่รับบริการ
- ประเมินสภาพปัญหาของผู้ป่วย เพื่อจัดกลุ่มเข้าพบสหสาขา เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
- ประเมินระยะความพร้อม (Stage of change) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ประเมินระดับความรู้ผู้ป่วย ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ในการรับบริการ
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1.4 แบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มตามปัญหาหลัก จากที่แพทย์กาหนดจากการตรวจครั้งก่อน หรือจาก
การประเมินเบื้องต้นของพยาบาลได้แก่ การใช้ยา อาหารและโภชนาการ การออกกาลังกายและการรักษา
อื่นๆ เข้ากลุ่มพบสหสาขาตามปัญหาหลัก (30-40 นาที)
1.5 เข้าพบแพทย์ (5-10นาที)
1.6 ตรวจห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม(บางกรณี)
1.7 ผู้ป่วยที่มีปัญหาเร่งด่วนเข้าพบสหสาขาเป็นรายบุคคล
1.8 ผู้ ป่ ว ยที่ ไม่มี ความพร้ อ มหรือน้ อย ไม่ ตระหนักในการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรม จัด ให้ เข้ า
กระบวนการกลุ่ม โดยพยาบาลผู้รับผิดขอบคลินิก CKD แบบบรูณาการ คลินิก NCD และนักจิตวิทยาเพื่อ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการตนเองอย่างเหมาะสม (ถ้ามี)
1.9 รับใบสั่งยาและใบนัด

2 ขั้นตอนการให้บริการในสถานบริการระดับ M2 และ F

แรกเข้า clinic

กรณีผู้ป่วยรายเก่า การตรวจติดตาม
ตรวจห้องปฏิบตั ิการ

ปฐมนิเทศ

ดูวีดีทัศน์ความรู้ทั่วไป

ตรวจคัดกรอง

พยาบาล ซักประวิติตรวจร่างกายตามแบบประเมินเบื้องต้น

พบพยาบาลประเมินเบื้องต้นและจัดทาแฟ้ม NCD
นัดเข้าตรวจติดตามใน

NCD-CKD clinic

แบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุม่ ตามปัญหาหลัก (จากที่แพทย์กาหนดจากการตรวจ
ครั้งก่อน หรือ จากการประเมินเบือ้ งต้นของพยาบาล)อาหาร, ยา, การออก
กาลัง, การรักษาอื่นๆ
เข้ากลุ่มพบสหสาขาตามปัญหาหลัก
เข้าพบแพทย์

ตรวจห้องปฏิบตั ิการเพิม่ เติม

ผู้ป่วยที่มีปัญหาเร่งด่วนเข้าพบสหสาขาเป็นรายบุคคล
รับใบสั่งยาและใบนัด
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กรณีเป็นผู้ป่วยรายใหม่แรกเข้า clinic
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3 ขั้นตอนการให้บริการในสถานบริการระดับ A/S/M1

แรกเข้า clinic
ปฐมนิเทศ

กรณีผู้ป่วยรายเก่า การตรวจติดตาม
ตรวจห้องปฏิบตั ิการ
ดูวีดีทัศน์ความรู้ทั่วไป

เน้นเพิ่มเรื่อง
• ภาวะแทรกซ้อน : การป้องกันและรักษาเบื้องต้น
• การเตรียมความพร้อมสู่ RRT

ตรวจคัดกรอง

พยาบาล ซักประวิติตรวจร่างกายตามแบบประเมินเบื้องต้น

พบพยาบาลประเมินเบื้องต้นและจัดทาแฟ้ม CKD

แบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุม่ ตามปัญหาหลัก (จากที่แพทย์กาหนดจากการตรวจ
ครั้งก่อน หรือ จากการประเมินเบือ้ งต้นของพยาบาล)อาหาร, ยา, การออก
กาลัง, การรักษาอื่นๆ

นัดเข้าตรวจติดตามใน CKD clinic

เข้ากลุ่มพบสหสาขาตามปัญหาหลัก
เข้าพบแพทย์

ตรวจห้องปฏิบตั ิการเพิม่ เติม

ผู้ป่วยที่มีปัญหาเร่งด่วนเข้าพบสหสาขาเป็นรายบุคคล
รับใบสั่งยาและใบนัด
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กรณีเป็นผู้ป่วยรายใหม่ แรกเข้า clinic
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A/S/M1

4 แนวทางการส่งต่อและให้บริการของสถานบริการระดับต่างๆ
CKD

DM/HT

A
Stage 4-5 In
CKD clinic

S/M1

M2/F

M2/F

DHS

DHS

H

H

H

H

In DM/HT clinic

•
•

CKD Stage 3
DM/HT ควบคุมไม่ได้

•
•
•
•
•

CKD Stage 1-2
DM/HT ควบคุมได้
Prevention
Screening
Home visit

2.3 ทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงานของคลินิก CKD แบบบรูณาการ
1 บุคลากรคณะบุคลากรที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานนั้นต้องอยู่ในรูปสหสาขาและมีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของสหสาขา โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
สหวิชาชีพ
แพทย์
พยาบาลผู้จัดการรายกรณี
(case manager &
coordinator)

เภสัชกร
นักโภชนาการ/นักกาหนด
อาหาร
นักกายภาพบาบัด(หรือผุ้
รับผิดชอบแทน)

บทบาท หน้าที่
ให้การรักษาตามมาตรฐาน
แจ้งผล LAB,V/S เชื่อมโยงกับพฤติกรรมเสีย่ ง
แนะนาการรับบริการในคลินิกชะลอไตเสื่อม
ให้ความรู้ โรค CKD
แนะนาการแปรผล eGFR
ซักประวัติ ประเมินปัญหา พฤติกรรมการปรับเปลี่ยน
คัดกรอง วัด Vital Signและแจ้งผลการตรวจให้ทราบ
นัด เพื่อติดตาม และต้องติดตามเมื่อผู้ป่วยขาดนัด
ประสานงานส่งต่อ รพท./รพศ.และทีมเยี่ยมบ้าน
ทบทวนการใช้ยาของผู้ป่วย
ให้ความรู้เรื่องการอ่านฉลากยา ความเข้าใจยาที่ใช้ และหลีกเลีย่ งการใช้ยากลุ่ม
NSAIDs
- ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
- ให้ความรู้เรื่องโภชนบาบัด เน้นการลดอาหารเค็ม และการรับประทานอาหารโปรตีนต่า
-

- สอนและแนะนาการออกกาลังกายที่เหมาะสม
- วัดมวลกล้ามเนือ้
- ประเมิน ADL

** หมายเหตุ:ในทุกโรงพยาบาลระดับ A,S หรือ M1 ควรมีแพทย์อายุรศาสตร์โรคไตครบทุกจังหวัด และมีกุมาร
แพทย์โรคไตครบทุกเขต
คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง_Thidarat Apinya

หน้า 13

2 อุปกรณ์ สนับสนุนการดาเนินงาน(อ้างถึงในการประชุม Service plan ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 ธันวาคม
2558)

- เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบพกพา
- เครื่องตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร
- แถบวัดปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ (Urine paper)
- เครื่องตรวจวัดมวลกล้ามเนื้อ
- แบบจาลองอาหาร (Food Model Set)

จานวน 3 เครื่อง
จานวน 3 เครื่อง
จานวน อย่างเพียงพอ
จานวน 1 เครื่อง
จานวน 1 ชุด

3 คู่มือ เครื่องมือ และการดาเนินงาน(ภาคผนวก)
คู่มือแนวทาง
1. แนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป
2. แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน
3. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
4. แนวทางพัฒนาการดาเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
5. แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษา
ภาวะแทรกซ้อนทางไต
6. คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเบื้องต้น
7. แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษา
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ท้าในผู้เป็นเบาหวาน
8. แนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคเบาหวา
เข้าจอประสาทตา
9. หนังสือความรู้เรือ่ งโรคไต สาหรับประชาชน
10. คู่มือองค์ความรูแ้ ละเครือ่ งมือทักษะการจัดการ
ตนเองเพือ่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
สนับสนุนที่ยั่งยืน
11. คู่มือจัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพือ่ ปรับพฤติกรรม
สุขภาพสาหรับคลินกิ เบาหวาน
12. คู่มือการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง
ในชุมชน
13. แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

เครื่องมือ
1. ชุดสื่อองค์ความรู้ลดเกลืด ลดโซเดียม (Salt
Reduction Toolkit) (www.thaincd.com)

2. Application:FoodiEat
3. แบบประเมินการรับประทานอาหารอย่างง่าย
(EDA)

คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง_Thidarat Apinya

สื่อสนับสนุน
1. แผ่นพับ/Poster

-

แผ่นพับ โรคความดันโลหิตสูงกับโรคไต
แผ่นพับ โรคไตเรือ้ รังจากเบาหวาน
แผ่นพับโรคไตเรือ้ รังป้องกันได้
แผ่นพับ อาการ สาเหตุ การตรวจโรคไต
แผ่นพับ การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
แผ่นพับผลกระทบจากฟอสฟอรัส ต่อผู้ป่วยโรคไต
แผ่นพับวิธเี ลือกกินผัก ผลไม้ในผูท้ ี่เป็นโรคไต
แผ่นพับลดเกลือ ลดโซเดียม
แผ่นพับลดเค็ม ลดโรค
2. สือ่ วีดทิ ัศน์ เพื่อให้ความรู้ ในคลินกิ CKD

-

รักษ์ไต ตอน ไตเรื้อรังคืออะไร
รักษ์ไต ตอน ใครเสี่ยง
รักษ์ไต ตอน ไตเรื้อรังกับโรคเบาหวาน
รักษ์ไต ตอน ไตเรื้อรังกับโรคความดันโลหิตสูง
รักษ์ไต ตอน ไตเรื้อรังกับโรคไขมันในเลือดสูง
รักษ์ไต ตอน ห่างไกลไตเรือ้ รัง
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รูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
ชุมชน ถือเป็นหนึ่งใน 3 องค์ประกอบสาคัญ
ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง อั น ได้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ยและ
ครอบครั ว ชุม ชนและระบบบริ ก ารสุ ขภาพเพื่อ สร้ า ง
ศั ก ยภาพให้ ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว หรื อ ผู้ ดู แ ล ให้ มี
ศักยภาพและสามารถจัดการปัญหาสุขภาพตนเองได้
อย่ างเหมาะสมยั่ งยื นโดยแต่ล ะองค์ป ระกอบมีความ
เชื่อมโยงเกื้อหนุ น ซึ่ งกัน และกั น แม้ จ ะมี บ ทบาทและ
ศักยภาพที่แตกต่างกันดังแสดงในแผนภาพที่ 9
ผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้ อรั ง โดยเฉพาะที่มีส าเหตุม า
จากการเป็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูงนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนรวมถึงกลุ่ม
เสี่ ยงของการเกิดโรค (กลุ่มที่ยั งไม่ได้รั บการวินิจฉัย)
การจัดให้มีบริการและการดูแลต่อเนื่องไปยังชุมชน ถือ
เป็ น กลยุ ท ธ์ ส าคั ญ ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง บรรลุผล
โดยได้กาหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
เป็น หลั กหลัก ไว้ในรู ปแบบการจัด การโรคไตเรื้ อรั ง
(CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไว้คือ
1) มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามและการคัดกรองโรคและ
แผนภาพที่ 9แสดงกรอบแนวคิด (Conceptual framework) หุน้ ส่วน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคระดับชุมชน, 2) การสร้าง
และองค์ประกอบในการพัฒนาระบบการดูแลผู้มปี ัญหาสุขภาพเรื้อรัง
ความตระหนั ก ในระดับ ประชากรและกลุ่ ม เป้ า หมาย
เฉพาะระดั บ ชุ ม ชนและ3)มาตรการการเสริ ม สร้ า ง
สิ่งแวดล้อมลดเสี่ยงและการจัดการโรคไตเรื้อรังโดยชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการดาเนินกิจกรรมโดยชุมชนเอง เพื่อร่วม
ค้นหา คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง เพื่อเข้ารับบริการที่เหมาะสม การสร้างความรู้ ความตระหนักต่อการเกิดโรค ปัจจัย
เสี่ยงของโรค และการป้องกันการเกิด รวมถึงการมีกิจกรรมเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและจัดการ
โรคไตเรื้อรัง
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องและบทบาทในการดาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังในชุมชน
1.1 บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเป็นบุคลากรสาคัญ เป็นผู้นาในการดาเนินงาน
ระดับชุมชน มี ศักยภาพในดาเนิน งานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังได้ครอบคลุ มทุกมิติ ส ามารถประสานเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานมีสัมพันธภาพที่ดีและมีความใกล้ชิดกับ หน่วยงาน ชุมชนและประชาชนประชาชนมีความไว้ใจกล้าเข้า
หาและรับรู้ได้ถึงการได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทและกิจกรรมสาคัญ
1. จัดกิจกรรมการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง (DMHT) รวมถึงการคัดกรองความเสี่ยงของโรค
ไตเรื้อรัง(CKD)ใน เบาหวานและความดันโลหิตสูงร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
2. จัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารเตือนภัย ด้วย Key Message ที่กาหนดไว้และการรณรงค์ เพื่อสร้างกระแสลด
โรคไตและปัจจัยเสี่ยงต่อการโรค ในชุมชน
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3. จัดให้มกี ิจกรรมสนับสนุนและสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดเสี่ยง เช่น การกาหนดมาตรการชุมชนให้มี
ร้านอาหารลดเค็มในชุมชน
4. มีการติดตามเยี่ยมบ้าน (Home health care) ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน ในรูปแบบสหสาขา ตามเกณฑ์
ที่กาหนด ดังนี้ ทีมรักษ์ไต
- ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตที่ควบคุมไม่ได้ และค่า eGFRไม่คงที่ หลังจากผ่านการเข้า
Group และ Individual education แล้ว
- ผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล (Discharge)
- ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการทา Vascular Access
- กลุ่มทีเ่ บื้องต้นปฏิเสธการรักษา
- อื่นๆ ที่พื้นที่เห็นสมควร เช่น ผู้ป่วยไม่มาตามนัด
5. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ค่าย หรือ
แคมป์ หรือ คลาส
6. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของชุมชน และร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง
7. เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการดาเนินงานเพื่อลกโรคไตเรื้อรังในชุมชน ให้แก่ อสม. และผู้ให้การดูแล
(Caregiver) หรือ อสค.
8. ติดตามการและประเมินผล กิจกรรม ปฏิบัติงาน และเก็บรวมรวบข้อมูลผลลัพธ์ ทั้งในระดับบุคคลและ
ภาพรวมชุมชน
9. ดาเนินการพัฒนาศักยภาพอสม. และ บุคคลต้นแบบในชุมชน
1.2 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เป็นผู้มีความสาคัญอย่างมากเนื่องจากเป็นกาลังสาคัญในการร่วม

พัฒนาสุขภาพประชาชนเป็น“ผู้นาด้านสุขภาพภาคประชาชน” มีความใกล้ชิดและรับรู้ปัญหาของประชาชน
และชุมชนได้เป็นอย่างดี
บทบาทและกิจกรรมสาคัญ
1. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดาเนินงานเรื่องการคัดกรอง,การสื่อสาร, การจัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน และ การติดตามเยี่ยมบ้าน
2. เป็นหนึ่งในสหสาขา ทีมรักษ์ไตเพื่อร่วมดาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังในชุมชน
3. ให้ความรู้ สร้างความตระหนักกับประชาชนและชุมชน ในประเด็น “ลดเค็มเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง”
4. เก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในประเด็นด้วยแบบบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดย อสม.และแบบบันทึกข้อมูลการใช้ยาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
- ลักษณะทั่วไปและสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย
- อาหารและโภชนาการ
- การใช้ยา
5. ติดตามดูแล และให้คาปรึกษา ผู้ป่วยในความรับผิดชอบ
6. ดารงต้นให้เป็นต้นแบบและเป็นที่ปรึกษากับประชาชนในชุมชน
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สรุปการดาเนินงานทีมรักษ์ไตและเครือข่ายเยี่ยมบ้านเป็นทีมที่ดูแลผู้ป่วยในระดับชุมชน อาจใช้ทีมเดียวกับ
หมอครอบครัว(family care team) และมีบทบาท หน้าที่ดังต่อไปนี้
บุคลากร
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

อสม.
อาสาสมัครครอบครัว(อสค.)
ผู้ดูแลผู้ป่วย
(care giver)

บทบาท หน้าที่
-

แนะนาบริการ
ให้ความรู้ โรค CKD
ซักประวัติ ประเมินปัญหา พฤติกรรมการปรับเปลี่ยน
คัดกรอง วัด V/S และแจ้งผล
นัดและติดตามเมื่อขาดนัด
รวบรวมข้อมูลจากการทางานของทีมรักษ์ไต และประสานงานส่งต่อ รพช.
คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านละ 1 คน
เก็บข้อมูลและให้ความรู้เรื่อง ความดันโลหิตสูง บันทึกรายการอาหาร ตรวจ
การใช้ยา กระตุ้นการออกกาลังกาย
ปรุงอาหารให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและช่วยเก็บข้อมูลการ
รับประทานอาหาร
ดูแลเรื่องการรับประทานยา และกระตุ้นการออกกาลังกาย

2. บุคลากร/หน่วยงาน ที่สนับสนุนการดาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังในชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทและกิจกรรมสาคัญ
1. ร่วมกับภาคสาธารณสุขจัดบริการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรัง(CKD) ร่วมกับการประเมินคัดกรอง
DM HT ประจาปี
2. สนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงาน กิจกรรมในชุมชน และ/หรือ ค่ายเพื่อให้ความรู้และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อโรคไตเรื้อรัง
3. จัดให้มีและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก
4. ร่วมทีมสหสาขา ในฐานะ Social Supportในการดาเนินงานลดปัจจัยเสี่ยง ประเมินผลลัพธ์กิจกรรม
ติดตามเยี่ยมบ้าน (ตามบริบทของพื้นที่)
5. จัดตั้งและสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเกลือและโซเดียมต่า
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ตัวอย่างการดาเนินงานที่ดขี องโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
แนวทางการดาเนินงานของโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชรนั้น เริ่มจากสถาบันโรคไตภูมิราช
นครินทร์ ดาเนินศึกษาวิจัยที่จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งแต่ปี 2553 โดยร่วมกับโรงพยาบาลกาแพงเพชร โรงพยาบาล
คลองขลุง และโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังในระดับโรงพยาบาลชุมชน จึงเกิด โครงการศึกษาวิจัย“การดาเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการ
กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองขลุงและโรงพยาบาลทรายทองพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร” โดยได้จัดตั้งคลินิกโรคไต
เรื้อรังแบบบูรณาการ ในพื้นที่อาเภอคลองขลุงโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อชะลอความเสื่อมลงของไตในผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังเปรียบเทียบกับพื้นที่ควบคุม คือ อาเภอทรายทองพัฒนา ที่ได้รับการดู แลตามมาตรฐานในคลินิกแบบดั้งเดิม
ดังแสดงในแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองขลุงและโรงพยาบาลทรายทองพัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มควบคุม: อาเภอทรายทองวัฒนา
1. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 จานวน 234 คน
2. ได้รับการรักษาในคลินิกแบบดั้งเดิม

เปรียบเทียบกับ

กลุ่มควบคุม: อาเภอคลองขลุง
1. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 จานวน 232 คน
2. ได้รับการรักษาในคลินิกโรคไตเรือ้ รังแบบบูรณา
การ
*Community based randomized control trial

โดยมีการจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการในโรงพยาบาลคลองขลุง และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ ป่วย
โรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) ที่มีภาวะไตเสื่อมอยู่ในระยะที่ 3 และ 4 ทั้งสิ้น 232 คนเข้ารับการดูแลใน
คลินิกดังกล่าว ซึ่งมีมาตรการสาคัญในการให้บริการ ดังนี้
(1) การจัดให้มีทีมสหสาขาให้บริการในคลินิกฯ ที่โรงพยาบาลชุมชนประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักโภชนาการ นักกายภาพโดยการให้ ความรู้ สนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถดาเนินการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ได้แก่การใช้ยา, การควบคุมระดับความดันโลหิต, การออกกาลังกาย,การควบคุม/จากัดปริมาณโซเดียมและโปรตีน
ให้ถูกต้องและบูรณาการกับเครือข่ายเยี่ยมบ้าน
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ตารางที่ 4 แสดงหน้าที่ของสหสาขาในคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลคลองขลุง
ทีมปฏิบัติงาน

หน้าที่

พยาบาล

ประเมินอาการ, บันทึกข้อมูลฺ,BMI, รอบเอว

แพทย์

รักษาเพื่อให้ได้เป้าหมายตาม guidelines

เภสัชกร

1. ตรวจสอบวิธีการใช้ยาและปรับตามGFR
2. สอนอ่านฉลาก
3. หลีกเลี่ยงการใช้ NSAID

โภชนากร /นักกาหนดอาหาร

1.
2.

สอนการรับประทานอาหารสาหรับโรคไต
อาหารโปรตีนต่า อาหารลดเค็ม

แผนภาพที่ 4แสดงขั้นตอนการรับบริการในคลินิก สหสาขา
ผู้ป่วย

พยาบาล
ซักประวัติ เจาะเลือด วัดความดัน

ระหว่างรอผลเลือด ดูสื่อการสอนโรคไต

5-10 นาที

15-30นาที

เข้ากลุ่มให้ความรู้พบทีมสหวิชาชีพ
พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกายภาพบาบัด

พบแพทย์
รับยา พบเภสัชกร

30-40นาที

5-10นาที
5-10นาที

การติดตามผลการรักษาตามแผนนั้น มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลทางห้องปฏิบัติ เพื่อประเมิน
สภาวะการทางานของไต และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดตระหนักในการดูแลตัวเอง
(2) เครือข่ายเยี่ยมบ้าน หรือ “ทีมรักษ์ไต” ได้แก่ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ,อสม., ผู้ดูแลผู้ป่วย
โดยมีกิจกรรมสาคัญ คือ “บันได 4 ขั้น ป้องกันโรคไต”ได้แก่ การรับประทานอาหารผู้ป่วย/ให้คาแนะนาที่เหมาะสม,
ติดตามระดับความดันโลหิต , ตรวจสอบการใช้ยา และ ติดตามการออกกาลังกาย ซึ่งมีการประยุกต์ใช้เครื่องและ
นวัตกรรมที่สาคัญ ดังนี้ แบบติดตามการใช้ยา, แบบประเมินการรับประทานอาหารอย่างง่ายสาหรับ อสม. , ไม้บรรทัด
วัดเนื้อ เป็นต้น
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แผนภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดย อสม.

แผนภาพที่ 6 ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการใช้ยาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

แผนภาพที่ 7 ตัวอย่างไม้บรรทัดวัดเนื้อ เพื่อช่วยควบคุมโปรตีนที่จะได้รับ
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แผนภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบประเมินการรับประทานอาหารอย่างง่าย (EDA)

หลังการให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง 2 ปี (2555-2557) พบว่า ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี มีทักษะ
ในการจัดการการตัวเองได้อย่างเหมาะสม และอัตราการเสื่อมของไตมีแนวโน้มชะลอลง เมื่อเทียบการรักษาแบบ
มาตรฐานของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั่วไปโดยสามารถยืดเวลาล้างไตจาก 7 ปี ออกไปเป็น 14 ปี และพบว่า นอกจากส่งผล
ให้ชะลอการเสื่อมของไตลงได้แล้ว ยังส่งผลให้ กลุ่มตัวอย่างสามารถควบคุม ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิตทั้งตัวบน
และตัวล่าง ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถลด ระดับ HbA1C LDL และอัตราส่วน Urine
protein/Creatinine
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ผู้อานวยการรพ.กาแพงเพชร รพ.คลองขลุง และรพ.
ทรายทองวัฒนา
2. ได้รับการสนับสนุนจากทีมบริหารสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
3. ทีมคณะผู้วิจัยการออกแบบการวิจัย เป็นไปตามหลักการวิจัยที่ดี และมีการติดตามงานอย่างเป็นระบบ
4. ขั้นตอนในการวิจัย มีการฝึกอบรมให้บุคลากรทั้งทีมสหสาขา ทีมรักไต มีหัวข้อในการสอนผู้ป่วยอย่างชัดเจน
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หน่วยที่ 1
ความรู้โรคไต เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และ สานักโรคไม่ติดต่อ

1. สถานการณ์และความรุนแรงโรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD)
โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญทั่วโลก สาเหตุของโรคไต
เรื้อรังที่พบบ่อยเกิดจากโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรังในระยะแรกมักไม่พบอาการผิดปกติ
ทาให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคไต และมักจะตรวจพบเมื่อเป็นมากแล้ว หรือเมื่อสู่ระยะไตวาย
เรื้อรังระยะสุดท้าย หรือที่แพทย์มักเรียกว่า “เอ็นสเตท” ซึ่งเป็นระยะที่ผู้ป่วยจาเป็นต้องได้รับการรักษาบาบัด
ทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สาหรับ ค่าใช่จ่าย ในการบาบัดทดแทนไต โดยการล้างไตทางช่องท้อง หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยยา ค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ โดย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องตั้งงบประมาณ สาหรับการการล้างไต ในปีงบประมาณ 2558 สูงถึง 5,247
ล้านบาท และจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6,318 ล้านบาท ในปี 2559 ซึ่งถ้ารวมงบประมาณ สาหรับบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังใน
สิทธิอื่นๆ ได้แก่ สิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการแล้ว รัฐจาเป็นต้องใช้งบสูงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีและมี
ข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า จานวนผู้ป่วย “โรคไตเรื้อรัง” เพิ่มเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกปี
2. โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD)
2.1 หน้าที่ของไต
ทางเดินปัสสาวะประกอบด้วย ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ไตเป็นอวัยวะที่สาคัญของร่างกาย
เช่นเดียวกับอวัยวะอื่น ๆ ได้แก่ หัวใจ ตับ ปอด กระเพาะอาหาร สมอง ฯลฯ ซึ่งอวัยวะต่าง ๆ ก็ทาหน้าที่เฉพาะส่วน
แต่มีการประสานกันเป็นอย่างดีทาให้ร่างกายเป็นปกติสุขอยู่ได้ หากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของร่างกายเสีย
หรือถูกทาลายก็จะมีผลกระทบการทางานของอวัยวะอื่นได้
“ไต” มีลักษณะคล้ายถั่ว อยู่บริเวณบั้นเอว 2 ข้าง ใต้ต่อกระดูกซี่โครง
และอยู่ 2 ข้างของกระดูกสันหลัง มีสีแดงเหมือนไตหมู ขนาดความยาว
เส้นผ่าศูนย์กลางตามความยาวได้ 11-12 เซนติเมตร หนักข้างละ 150 กรัม ไต
แต่ละข้างได้รับเลือดผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ ซึ่งออกจากหัวใจ เมื่อเลือด
ไหลผ่านไตจะมีการกรองผ่านหน่วยไตเล็ก ๆ เรียกว่า “เนฟรอน (nephron)”
ซึ่งมีอยู่ข้างละ 1 ล้านหน่วย หน่วยไตเล็ก ๆ เหล่านี้มีหน้าที่กรองของเสียจาก
เลื อดผ่ านท่อไตและเกิดเป็ น น้ าปั ส สาวะขับ ออกจากร่างกายทางท่อปัส สาวะ
ร่างกายสามา รถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วยไตที่ปกติเพียง 1 ข้าง เพราะมีการปรับสมดุลได้ดีมาก ดังนั้น ผู้ที่บริจาคไต 1 ข้าง
จึงสามารถมีชีวิตที่ปกติด้วยไตเพียงข้างเดียวได้
2.2 ไตมีหน้าที่อะไรบ้าง
1. ปรับสมดุลน้าในร่างกาย
2. ปรับสมดุลเกลือแร่และกรดด่าง
3. กาจัดของเสียออกจากร่างกาย
4. สร้างฮอร์โมนหลายชนิด
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กล่าวโดยสรุป เมื่อเลือดแดงจากหัวใจไหลเข้าสู่หลอดเลือดแดงของไตเพื่อไปสู่เนฟรอน การกรองของเสียต่าง
ๆ เกิดขึ้นแล้วเลือดก็ไหลกลับทางหลอดเลือดดาของไตเข้าสู่หัวใจต่อไป ไตกรองเลือดประมาณ 240 ลิตรต่อวัน และ
ดูดกลับ 237.6 ลิตรต่อวัน อีก 2.4 ลิตร กลายเป็นน้าปัสสาวะออกจากร่างกาย
สมดุลน้าในร่างกาย
ไตเป็นอวัยวะที่สาคัญในการควบคุมการขับ หรือเก็บน้าไว้ในร่างกาย เมื่อร่างกายขาดน้า เช่น อากาศร้อนจัด
เสียน้าไปทางเหงื่อมาก ร่างกายจะปรับดุลน้าโดยที่จะมีการกระหายน้า ดื่มน้ามากขึ้น เป็นการทดแทนน้าที่เสียไป
ร่างกายก็อยู่ในสมดุล หรือเมื่อคนเราดื่มน้าเป็นจานวนมากเกินความต้องการ ไตก็จะทาหน้าที่ขับน้าส่วนเกินออก
เช่นเดียวกัน แต่เมื่อใดที่ไตผิดปกติ การปรับดุลน้าไม่ได้ จะเกิดภาวะน้าเกินและภาวะขาดน้า ซึ่งถ้ารุนแรงมาก มี
ผลกระทบต่อสมองจนมีอาการสับสน ซึมและชักได้
สมดุลของสารเกลือแร่ กรดและด่างในร่างกาย
ไตปกติสามารถขับเกลือแร่ส่วนที่เกินความต้องการออกมาในปัสสาวะได้ เช่น รับประทานอาหารเค็มจัด
ร่างกายจะปรับเกลือแร่นี้ โดยรู้สึกกระหายน้าดื่ มน้ามากขึ้นและขับเกลือแร่ส่วนเกินที่ค้างอยู่ออก จากร่างกายทาง
ปัสสาวะได้ แต่ถ้าไตเสียหน้าที่ไม่สามารถขับเกลือแร่ที่เกินได้ ทาให้เกิดอาการบวมบริเวณใบหน้ามือและเท้า และถ้า
เป็นรุนแรงมีผลเสียต่อหัวใจด้วย โพแทสเซียมเป็นเกลือแร่ตัวหนึ่งที่ใช้สาหรับการทางานของหัว ใจและกล้ามเนื้อ เมื่อ
เรารับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมเข้าไป ไตทาหน้าที่ควบคุมระดับของโพแทสเซียมในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถ้า
ไตไม่สามารถทางานได้ตามปกติ ระดับของโพแทสเซียมในเลือดจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนมีผลต่ออวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะ
หัวใจเกิดการเต้นผิดปกติ จนเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ โดยทั่วไปอาหารโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไป
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางพลังงานและสารเคมีต่าง ๆ ตลอดจนเกิดสารกรดซึ่งจะถูกขับออกจากร่างกายเพื่อรักษาสมดุล
โดยไตมีหน้าที่หลักของการขับกรด เมื่อไตไม่สามารถทางานได้ ร่างกายจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดซึ่งรบกวนการทางาน
ของอวัยวะต่าง ๆ ร่างกายจะไม่เป็นปกติสุข
การกาจัดของเสียออกจากร่างกาย
ร่างกายมีกระบวนการขับของเสียออกจากร่างกายได้หลายวิธี เช่น ขับออกทางอุจจาระ ทางเหงื่อ ทางลม
หายใจ และทางปัสสาวะ การเผาผลาญโปรตีนจากอาหารและการทางานของกล้ามเนื้อ ทาให้เกิดของเสียที่ เรียกว่า
ยูเรีย (urea) และครีเอตินิน ซึ่งจะถูกขับออกทางไต
สารคั่งค้างนอกจากยูเรียยังมีสารชนิดอื่น ๆ อีกหลายอย่าง รวมทั้งยาที่รับประทานและยาฉีดเข้าสู่ร่างกาย ซึง่
ถ้าไตไม่สามารถทางานได้ตามปกติ เกิดการค้างของสารต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งมีพิษต่อร่างกายทาให้อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ นอนไม่หลับ อาจซึมลงจนถึงชักได้
2.3 โรคไตเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง?
ผู้ที่มีประวัติดังต่อไปนี้จัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรัง ซึ่งควรได้รับการตรวจคัดกรองได้แก่
1. โรคเบาหวาน
มากกว่า 40%
2. โรคความดันโลหิตสูง
มากกว่า 20%
3. อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
4. โรคแพ้ภูมิตนเอง (autoimmune diseases) ที่อาจก่อให้เกิดไตผิดปกติ
5. โรคติดเชื้อในระบบต่างๆ (systemic infection) ที่อาจก่อให้เกิดโรคไต
6. โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
7. โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซ้าหลายครั้ง
8. โรคเก๊าท์ (gout) หรือระดับกรดยูริคในเลือดสูง
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9.
10.
11.
12.
13.

ได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs หรือสารที่มีผลกระทบต่อไต (nephrotoxic agents) เป็นประจา
มีมวลเนื้อไต (renal mass) ลดลงหรือมีไตข้างเดียวทั้งที่เป็นมาแต่กาเนิดหรือเป็นในภายหลัง
มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว
ตรวจพบนิ่วในไตหรือในระบบทางเดินปัสสาวะ
ตรวจพบถุงน้าในไตมากกว่า 3 ตาแหน่งขึ้นไป

2.4 เมื่อไรจะทราบว่าเป็นโรคไต?
ผู้ที่เป็นโรคไตมักไม่ค่อยปรากฏอาการให้เห็น ทั้งนี้เนื่องจากไตเป็น
อวัยวะที่มีความสามารถพิเศษในการปรับการทางานให้อยู่ในสมดุล แม้ว่า
จะเหลือเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ของปกติ แต่ถ้าการทางานของไตลดเหลือ 25
% จะเริ่มปรากฏอาการต่าง ๆ ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เบื่อ
อาหาร ซีด คันตามตัว บวมตามใบหน้า แขนขา(ตามรูป) ปัสสาวะมากตอน
กลางคื น ซึ่ ง อาการต่ า งๆเหล่ า นี้ อ าจคล้ า ยกั บ อาการของโรคหั ว ใจ
โรคกระเพาะอาหาร จึงจาเป็นต้องตรวจร่างกาย ซึ่งจะพบว่าความดันโลหิต
สูง มีบวม ซีด รวมถึงต้องตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และ ภาพรังสีเพิ่มเติม
เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง
2.5 การแบ่งระยะโรคไตเรื้อรัง ?
การตรวจร่างกายประจาปีในปัจจุบัน จะมีการตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือดซึ่ง
จะรวมหน้าที่ไต ก็เป็นการคัดกรองเบื้องต้น สามารถทราบได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบ้างหรือไม่ จะได้ทาการตรวจต่อ
สาหรับหาสาเหตุโรคไตต่อไป
สามารถแบ่งได้โดยค่า eGFR ใช้เป็ นมาตรฐานในการคัดกรอง จาแนกระยะโรคไตเรื้อรัง ช่ว ยในการการ
กาหนดแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมตามระยะของโรคไตเรื้อรังการแบ่งระยะสามารถแบ่งได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 ระยะของโรคไตเรื้อรัง
ระยะของโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3a
ระยะที่ 3b
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5

eGFR (มล./นาที/1.73 ตารางเมตร)
> 90
60-89
45-59
30-44
15-29
< 15

คานิยาม
ปกติ หรือสูง
ลดลงเล็กน้อย
ลดลงเล็กน้อยถึงปานกลาง
ลดลงปานกลาง ถึงมาก
ลดลงมาก
ไตวายระยะสุดท้าย

2.6 ผู้ปว่ ยกลุ่มเสี่ยงควรตรวจอะไรบ้าง?

เป็นที่ทราบดีว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง แม้มีการทางานของไตลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็มักไม่มีอาการแสดงของโรคไต
ชัดเจน ดังนั้น การ “ไม่มีอาการแสดง” จึงไม่ได้บอกว่าผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคไตเรื้อรัง ประชากรกลุ่มเสี่ยงจึงควรได้รับ
การตรวจดังต่อไปนี้
1. การตรวจปัสสาวะธรรมดา โดยแถบสีจุ่มเพื่อตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ หรือการมีเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือด
แดงในปัสสาวะเพิ่มขึ้น ถ้าตรวจพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะจริง ควรตรวจวัดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ซ้า
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อีกครั้ง ซึ่งถ้าปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง มากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อวัน แสดงว่า มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ถือ
ว่าไตทางานผิดปกติแล้ว ในกรณีที่ไม่พบโปรตีนในปัสสาวะจากแถบสีจุ่ม แต่ผู้นั้นเป็นบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับการ
ตรวจเพิ่มเติม คือ หา “ไมโครอัลบูมิน” ซึ่งเป็นการตรวจปริมาณโปรตีนในระดับน้อยๆ ที่รั่วออกมาในผู้ป่วยโรคไต
ระยะต้น เช่น ผู้ป่วยเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ในปัสสาวะคนปกติ ควรมีปริมาณไม่เกิน 30 มิลลิกรัม ในปัสสาวะ
24 ชั่วโมง แต่ถ้ามีอยู่ระหว่าง 30-300 มิลลิกรัมต่อวัน ถือว่าไตเริ่มผิดปกติก็ให้ปรึกษาแพทย์ต่อไป
2. การตรวจระดับการทางานของไต โดยการเจาะเลือดวัด “ค่าครีเอตินิน” โดยทั่วไปถ้าผู้ป่วยมีค่าอยู่ระหว่าง
0.8-1.2 ถือว่าการทางานของไตปกติ แต่ถ้ามีค่าตั้งแต่ 1.2 ขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องส่งต่อตรวจเฉพาะ
ทางต่อไป
3. การตรวจภาพทางรังสี เช่น การเอกซเรย์ อาจเห็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ถ้าเป็นนิ่วที่มีส่วนประกอบของ
แคลเซียมก็จะทึบแสงเห็นเป็นรอยโรคได้ แต่ถ้าเป็นนิ่วชนิดยูริกจะไม่เห็นจากภาพรังสีธรรมดา จาเป็นต้องตรวจพิเศษ
4. การตรวจพิเศษบางอย่าง เช่น ใช้รังสีไอโซโทปเพื่อบอกการทางานของไต
5. การตรวจชิ้นเนื้อไต เพื่อนาไปตรวจหลังการย้อมพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญนาไปตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์
3. การรักษาทั่วไป
ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าไตเริ่มทาหน้าที่น้อยลง เริ่มขจัดของเสียลดลง จะโดยสาเหตุจากโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม หากท่านรู้จักทะนุถนอมไตของท่านไว้ชีวิตก็จะยืนยาว ไม่ต้องเข้าไปสู่เรื่อง
ของการล้างไต การฟอกเลือด และท้ายสุดก็คือรอการปลูกถ่ายไต

.
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หน่วยที่ 2
ควบคุม “เบาหวาน ความดันและปัจจัยเสี่ยง”ได้ โรคไตไม่ถามหา
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

หลักการสาคัญในการชะลอการเสื่อมของไต ได้แก่
1. ความดันโลหิต ควรจะได้รับการวัดความดันโลหิตที่สม่าเสมอ จะได้ควบคุมให้อยู่ในระดับปกติหรือ
ใกล้เคียงปกติ คือ ระดับต่ากว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งมีผลต่อหน้าที่ไต ถ้าความดันโลหิตดีตลอดเวลาก็จะช่วย
ให้ไตทาหน้าที่ดี ตรงกันข้ามถ้าความดันโลหิตสูง ๆ ต่า ๆ ไม่คงที่ ส่งผลต่อไตอย่างมาก ทาให้ไตเสื่อมเร็วกว่าปกติ ส่วน
ความดันโลหิตควรอยู่ในระดับใดแพทย์ที่ดูแลจะเป็นผู้กาหนด เพราะอาจแตกต่างกันได้ตามโรคที่เป็นตรงช่วงนั้น ที่
สาคัญคืออย่าละเลยไม่รับประทานยาลดความดันโลหิตเพราะคิดว่าสบายดีแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้องและมีผลเสียต่อไตเป็น
อย่างมาก
การเลือกใช้ยา ควรอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา อาจไม่เหมือนผู้อื่นที่เป็นโรคไตเช่นกัน ขนาดและชนิดของ
ยาก็ย่อมต่างกันไปด้วย
2. การควบคุมระดับน้าตาล เฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวาน และไตเริ่มเสื่อมจากเบาหวาน ควรต้องระวังระดับ
น้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ เพื่อป้องกันการทาลายไต รวมทั้งการทาลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง หัวใจ และ
ที่ตา การเลือกใช้ยารักษาเบาหวานที่เหมาะสม อาจเป็นยาฉีดหรือยารับประทาน ส่วนขนาดจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายแต่ละช่วงของโรคที่เป็น
3. การควบคุมอาหาร มีความจาเป็นต่อการชะลอการเสื่อมของไตอย่างมาก แบ่งเป็น
3.1 อาหารโปรตีน ในผู้ป่วยที่ไตมีการทาหน้าที่น้อยลงมีการคั่งของสารยูเรีย ไนโตรเจน และของเสีย
อื่น ๆ จาเป็นต้องลดอาหารประเภทโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ เพื่อไม่ให้ระดับของเสียเพิ่มขึ้น
รวดเร็ว เนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย และมีคุณค่าทางอาหารสูง คือ เนื้อปลา และโปรตีนจากไข่ขาว แต่ผู้ป่วยที่เป็นโรค
ไตยังสามารถรับประทานอาหารประเภทเนื้อไก่และเนื้อหมูได้ เพียงแต่ปริมาณลดลง อย่าอดอาหารจนเกิด
ภาวะขาดอาหารเพราะจะทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายซึ่งเป็นผลเสียมากกว่าผลดี
3.2 อาหารเค็ม สาหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง และอาการบวม ควรหลีกเลี่ยงอาหารเค็มทุกชนิด
รวมทั้งอาหารหมักดอง ซอสต่าง ๆ ซุปก้อน ผงชูรส เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้าปลา และอาหารสาเร็จรูป ขนมขบเคีย้ ว
ซึ่งจะมีเครือ่ งปรุงที่มีรสเค็มทาให้อาการบวมไม่ลดลงและควบคุมความดันโลหิตยาก
3.3 น้าดื่ม โดยทั่วไปสามารถดื่มน้าได้ตามความต้องการไม่มากและไม่น้อย โดยดูน้าหนักตัว ถ้าเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับอาการบวม ก็ควรลดปริมาณน้าดื่ม โดยปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย
3.4 อาหารไขมัน สามารถรับประทานได้พอประมาณโดยดูระดับไขมันในเลือด ทั้งโคเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอไรด์ เป็นหลัก หากควบคุมอาหารประเภทไขมันอย่างเต็มที่แล้วยังมีระดับไขมันสูง อาจต้องใช้
ยาลดไขมันภายใต้การดูแลของแพทย์ประจา อาหารประเภทไขมันที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ กะทิ เนื้อติดมัน
ของทอด ไข่แดง ปลาหมึก อาหารทะเล เป็นต้น ซึ่งถ้าไขมันในเลือดสูงมาก ทาให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัว
และเป็นผลเสียต่อไต
4. การสูบบุหรี่ ปัจจุบันมีการพิสูจน์แล้วว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีหน้าที่ไตเสื่อมเร็วกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่ ดังนั้น ผู้ที่หน้าที่ไต
ไม่ค่อยดีจึงควรงดสูบบุหรี่
5. การใช้ยาที่เป็นผลเสียต่อไต ผู้ที่เป็นโรคไตต้องระวังการใช้ยาเพราะยาบางชนิดทาให้ไตเสื่อมเร็ว หรือเป็น
ผลเสียต่อไต หากใช้ขนาดสูงหรือนานเกินไป เช่น ยาแก้ปวดข้อ ปวดหลัง ทั้งชนิดรับประทานและแบบฉีด รวมทั้งยา
สมุนไพร ยาจากรากไม้ ที่ผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับออกได้เช่นคนปกติ ได้แก่ สารโพแทสเซียม ซึ่งจะมีมากในรากไม้
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ผลไม้ สมุนไพร พืช ผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมสูงอยู่แล้ ว อาจเกิดอันตราย ทาให้หัวใจเต้นผิดปกติ นอกจากยาแก้
ปวดต่าง ๆ เหล่านี้ ยาขับปัสสาวะบางชนิดที่ลดการขับโพแทสเซียมทางไตก็ต้องระวังเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผู้ที่เป็น
ไตวายเรื้อรัง ค่อนข้างมากแล้ว ตัวอย่างสารอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง ได้แก่ ผลไม้ต่าง ๆ เช่น ขนุน ทุเรียน ลาไย แต่ผู้
ที่ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติหรือต่าก็ยังคงรับประทานผลไม้ได้
6. ภาวะซีด มีรายงานการศึกษาพบว่า ถ้ารักษาภาวะซีดให้ดี จะทาให้ไตเสื่อมช้าลงได้ จึงควรดูแลรักษาภาวะ
นี้ไว้ด้วยเสมอ โดยต้องหาสาเหตุ และรักษาต้นเหตุไปพร้อมกัน
7. ภาวะฟอสเฟตในเลือด ผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่มักมีระดับฟอสเฟต ในเลือดสูง เนื่องจากการขับทางไตลดลง
สารฟอสเฟตมีมากในถั่วทุกประเภท นม โยเกิร์ต เค้กและพาย น้าเต้าหู้ โกโก้ กาแฟ พิชซ่า ช็อกโกแลต น้าอัดลมที่มีสี
ดา และเนยแข็ง ถ้าลดปริมาณอาหารแล้วยังมีระดับสูง แพทย์จะให้ยาที่ขับสารนี้ออกทางอุจ จาระได้ เพื่อปรับระดับ
ฟอสเฟตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
8. ภาวะติดเชื้อ ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมีผลกระทบต่อไตได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างทันทีและเหมาะสม เพื่อให้หน้าที่ที่ไตอยู่ในระดับที่ทางานได้ ไม่เสื่อมลง
เร็ว ถ้ามีอาการไข้หรือปัสสาวะผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทาการตรวจ จะได้วินิจฉัยโรคและให้การรักษาที่
เหมาะสมต่อไป
9. การใช้ยาขับปัสสาวะ ยาทุกชนิดมีทั้งคุณและโทษ จาเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสม และมีข้อบ่งชี้ที่ถูกต้อง
บางระยะยาขับปัสสาวะ มีประโยชน์และจาเป็น บางครั้งปัสสาวะออกมากเกินไปก็เป็นผลเสีย เนื่องจากร่างกาย
สูญเสียน้าและเกลือ จนกระทบการทางานของไต ดังนั้น การเฝ้าดูแลอาการของตนเอง ติดตามการรักษาที่สม่าเสมอ
จะป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้
10. การออกกาลังกาย ผู้เป็นโรคไตสามารถออกกาลังกายได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่รุน แรง และไม่
เหนื่อยจนเกินไป เช่น การเดิน การบริหารร่างกายชนิดอยู่กับที่ ซึ่งการออกกาลังกายจะช่วยทาให้การไหลเวียนของ
โลหิตดีขึ้น สุขภาพโดยทั่วไปแข็งแรงกว่าเดิม ทั้งนี้ ต้องดูสภาพหัวใจประกอบ โดยปรึกษาแพทย์ประจาตัวท่าน
เสียก่อน
ขั้นที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นอันตราย คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอ หรือเมื่อร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินที่
ผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้น้าตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานาน
การวินิจฉัยโรคเบาหวาน
การวินิจฉัยโรคเบาหวานอาศัยเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. มีอาการของระดับน้าตาลสูงในพลาสมา ได้แก่ ปัสสาวะมาก ดื่มน้ามาก รับประทานอาหารได้แต่น้าหนัก
ลด ร่วมกับตรวจพบระดับน้าตาลในพลาสมาที่เวลาใดเวลาหนึ่งมีค่า ≥ 200 mg/dl หรือ 11 mmol/l
2. ระดับน้าตาลในพลาสมาหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงมีค่า ≥ 126 mg/dl หรือ7.0 mmol/l โดย
ตรวจ 2 ครั้ง ต่างวันกัน
3. ทดสอบความทนต่อกลูโคส โดยตรวจระดับน้าตาลในพลาสมาที่ 2 ชั่วโมงหลังการดื่มสารละลายที่มีกลูโคส 75
กรัม พบมีค่า ≥ 200 mg/dl หรือ11 mmol/l ควรตรวจ 2 ครั้ง ต่างวันกัน
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4. ระดับน้าตาล [ Fasting Plasma Glucose :FPG] มากกว่าหรือเท่ากับ 126 มก./ดล.(ขณะอดอาหาร 8
ชั่วโมง หรือมากกว่า) ในกรณีที่ระดับน้าตาลในเลือดขณะอดอาหารอยู่ในช่วง 100-125 มก./ดล. ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
สูงต่อเบาหวาน(Pre-diabetes)
อาการของโรคเบาหวาน
ปัสสาวะบ่อยและมาก คอแห้ง กระหายน้าหิวบ่อย กินจุ น้าหนักลด เป็นแผลง่ายแต่หายยาก คันตามผิวหนัง
ตาพร่ามัว ชาตามปลายมือปลายเท้า และความรู้สึกทางเพศลดลง
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ที่สาคัญ คือ
1. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น กรรมพันธุ์ อายุที่เพิ่มขึ้น
2. ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น น้าหนักเกินและอ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ขาด
การออกกาลังกาย รับประทานอาหารไม่ถูกสัดส่วน(รับประทานหวาน/มัน/เค็มเกิน) สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในขนาดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โรคความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง คือภาวะที่ร่างกายมีระดับความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ภาวะ
ที่ร่างกายมีระดับความดันโลหิตตั้งแต่ 120/80 - 139/89 มิลลิเมตรปรอท ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (Pre Hypertension)
อาการและอาการแสดง
ระยะแรกส่วนมากไม่มีอาการที่ชัดเจน แต่เมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจมีอาการเตือน เช่น ปวดศีรษะ
บริเวณท้ายทอย เหนื่อยง่าย อ่อนแรง มึนงง ใจสั่น วิงเวียน หน้าแดงร้อนวูบวาบ เลือดกาเดาออก ตามัวหรือมองเห็น
ภาพซ้อน ซึมลงเล็กน้อย ถ้าอาการรุนแรงจะทาลายอวัยวะสาคัญ เช่น หัวใจ สมอง ไต ตา
**สิ่งที่ต้องระวังสังเกตและต้องไปพบแพทย์โดยด่วนที่อาจพบได้ในภาวะความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง
1. ปวดศีรษะ วิงเวียน ตามัว
2. เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจลาบากในตอนกลางคืน
3. มีปัสสาวะน้อยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนและปัสสาวะเป็นเลือด
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง
อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มี พ่อ แม่ พี่น้อง เป็นความดันโลหิตสูง พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่
รับประทาน อาหารรสเค็มจัด หวานจัด มันจัด รับประทานผัก -ผลไม้น้อย ไม่ออกกาลังกาย อ้วน/น้าหนักเกิน เครียด
เรื้อรัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปริมาณมากสม่าเสมอ หรือ ไขมันในเลือดสูง เป็นโรคเบาหวาน
1.
2.
3.
4.

ขั้นที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามหลัก 3อ 2ส รายละเอียด คือ
อ –อาหาร หลีกเลี่ยง อาหารหวาน มัน เค็ม เน้นที่ ปริมาณที่แนะนา และ ผลกระทบต่าง และการกินอย่าง
เพียงและควบถ้วนทั้ง 5 หมู่
อ – ออกกาลังกาย แนะนาเรื่องการออกกาลังกายตามแบบแผน เพื่อป้องกันโรค คือ 30 นาทีต่อวัน และ
รูปแบบการออกกาลังกาย เหมาะสมตามวัย เพิ่มเติม การแนะนาการเพิ่มกิจกรรมทางกายในความหนัก
ระดับกลาง
อ - อารมณ์ ผลกระทบของความเครียด/อารมณ์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และ แนะนาการจัดการอารมณ์ และ
ความเครียด อย่างง่ายด้วยการหายใจช้า เข้า-ออก 10 ครั้ง ต่อ นาที
ส – สุรา ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้ชายไม่เกิน 2 แก้วมาตรฐาน และผู้หญิงไม่เกิน 1 แก้วมาตรฐาน
และผลกระทบ Indirect ทีเ่ กิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น อุบัติเหตุทางถนน การจมน้า
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5. ส – สูบบุหรี่ อันตรายจากการสูบบุหรี่ และ การเป็นผู้สูบบุหรี่มือสอง
ขั้นที่ 3 บันได 5 ขั้นสู่การลดเสี่ยง ลดโรค เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติตัว 5 ขั้น เพื่อนาไปสู่การสร้าง
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไร้โรค ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย
3.1 ค้นหาปัจจัยเสี่ยงของตนเอง
3.2 กาหนดเป้าหมายลดความเสี่ยง
3.3 ปฏิบัติการลดความเสี่ยง
3.4 บันทึกความก้าวหน้า
3.5 สร้างกลุ่มเครือข่าย

ขั้นที่ 4 การค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยเครื่องมือการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีรายละเอียดของ
การคัดกรองต่างๆ ดังนี้
1.การคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน
1. สอบถามประวัติเบื้องต้น
1.1 อายุ 15-34 ปี สอบถามเบื้องต้นใน 4 ประเด็น ได้แก่
1) มีรอบเอวเกิน ในชาย เท่ากับหรือมากกว่า 90 ซม. หญิง เท่ากับหรือมากกว่า 80 ซม. หรือ มี
ภาวะอ้วน ดัชนีมวลกาย เท่ากับหรือมากกว่า 25 กก./ม2 หรือไม่
2) มีประวัติญาติสายตรง พ่อ แม่ พี่ น้อง เป็นโรคเบาหวาน
3) มีรอยพับรอบคอหรือใต้รักแร้ดา
4) มีระดับความดันโลหิตสูง > 140/90 มม.ปรอท
** หมายเหตุ ประชาชนกลุ่มอายุ 15-34 ปี ที่มีผลการสอบถามเบื้องต้นตอบว่าใช่ 3 ข้อ ต้องดาเนินการนัด
เจาะเลือดดูค่าระดับน้าตาลในเลือดต่อไป
1.2 อายุ 35 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้วทุกราย แต่ถ้ามี
ข้อจากัดด้านงบประมาณและทรัพยากร ให้คัดกรองความเสี่ยงด้วยการสอบถามเบื้องต้นใน 6 ประเด็น ได้แก่
1) สอบถามมีประวัติญาติสายตรงพ่อ แม่ พี่น้องเป็นเบาหวาน หรือไม่ เนื่องจากเบาหวานมีการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม
2) มีรอบเอวเกิน ในชาย เท่ากับหรือมากกว่า 90 ซม. หญิง เท่ากับหรือมากกว่า 80 ซม. หรือ มีภาวะ
อ้วน ดัชนีมวลกาย เท่ากับหรือมากกว่า 25 กก./ม2 หรือไม่
3) ความดันโลหิต เท่ากับหรือมากกว่า 140/90 มม.ปรอท หรือ เคยมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง
หรือกาลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง หรือไม่
4) มีประวัติผลการตรวจน้าตาลในเลือดผิดปกติจากการตรวจ
5) มีประวัติภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ไตรกลีเซอไรด์ (ไขมันเลว) มากกว่าหรือเท่ากับ 250มก./ดล.
และ/หรือ เอช ดี เอล (ไขมันดึ) น้อยกว่า 35 มก./ดล. หรือไม่
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6)

เพศหญิ งที่ เ คยมี ป ระวั ติ เป็ น เบาหวานขณะตั้ งครรภ์ หรื อ มี บุต รที่มี น้ าหนั กแรกเกิด มากกว่า 4
กิโลกรัมหรือไม่
** หมายเหตุ ประชาชนกลุ่มอายุ 35ปีขึ้นไปที่มีผลการสอบถามเบื้องต้นตอบว่าใช่ 1 ข้อต้องดาเนินการนัด
เจาะเลือดดูค่าระดับน้าตาลในเลือดต่อไป
2. ประเมินสุขภาพ โดย
- ชั่งน้าหนัก (กิโลกรัม) วัดส่วนสูง (เมตร) วัดรอบเอว(หน่วยเป็นเซนติเมตร) พร้อมจดบันทึกข้อมูล
- คานวณหาค่าดัชนีมวลกาย
- จับชีพจร และวัดความดันโลหิต
แบบประเมินการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
(1) การคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป
ข้อบ่งชี้
1. มีประวัติครอบครัว บิดา มารดา พี่หรือน้อง คนใดคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน

มี

ไม่มี

2. มีภาวะอ้วน ( BMI ≥23กก. / ม2) และ/หรือ รอบเอว ≥90ซม. ในผู้ชาย หรือ ≥80 ซม. ในผู้หญิง
3. มีความดันโลหิต ≥ 140/90 มม.ปรอท หรือมีประวัติความดันโลหิตสูง หรือกาลังรับประทานยาควบคุมความ
ดันโลหิต
4. มีประวัติผลการตรวจไขมันผิดปกติ (ไตรกลีเซอไรด์)≥150 มก./ดล. และหรือ HDL cholesterol ในผู้ชาย <
40 มก./ดล. ผู้หญิง < 50 มก./ดล.
5. มีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือเคยคลอดบุตรที่มีน้าหนักตัวแรกคลอด > 4 กิโลกรัม
6. มีประวัติผลการตรวจน้าตาลในเลือดผิดปกติจากการตรวจเลือดโดยการงดอาหาร(FPG) เท่ากับ 100-125
มก./ดล. หรือการตรวจน้าตาลในเลือด หลังดื่มกลูโคส 75 กรัม 2 ชั่วโมง (OGTT) เท่ากับ 140-199 มก./ดล.

การคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
1. สอบถามเบื้องต้นใน 7 ประเด็น ได้แก่
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด
การดื่มเครื่องดื่มชูกาลัง
การออกกาลังกาย
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร
การใช้ยาชุด
ความเครียด
การรับประทานอาหาร (สุกๆ ดิบๆ รสเค็ม รสหวาน รสมัน)
2. ประเมินสุขภาพ โดย
ชั่งน้าหนัก (กิโลกรัม) วัดส่วนสูง (เมตร) วัดรอบเอว(หน่วยเป็นเซนติเมตร) พร้อมจดบันทึกข้อมูล
คานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดย
ดัชนีมวลกาย = น้าหนัก (กิโลกรัม)
สูง(ม.)x สูง(ม.)
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จับชีพจร และวัดความดันโลหิต (ก่อนวัดต้องซักถามประวัติการเป็นความดันโลหิตสูง หรือได้รับยา
รักษาความดันโลหิตสูงอยู่หรือไม่ ซึ่งถ้าเคยได้รับการวินิจฉัยแล้วให้จัดเป็นกลุ่มป่วย) ตามหลักการคัดกรองความดัน
โลหิต ดังนี้
การคัดกรองเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น
1. สอบถามเบื้องต้นใน 7 ประเด็น ได้แก่
- การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด
- การดื่มเครื่องดื่มชูกาลัง
- การออกกาลังกาย
- ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร
- การใช้ยาชุด
- ความเครียด
- การรับประทานอาหาร (สุกๆ ดิบๆ รสเค็ม รสหวาน รสมัน)
2. ประเมินสุขภาพ โดย
- ชั่งน้าหนัก (กิโลกรัม) วัดส่วนสูง (เมตร) วัดรอบเอว(หน่วยเป็นเซนติเมตร) พร้อมจดบันทึกข้อมูล
- คานวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดย
ดัชนีมวลกาย = น้าหนัก (กิโลกรัม)
สูง(ม.)x สูง(ม.)
- จับชีพจร และวัดความดันโลหิต (ก่อนวัดต้องซักถามประวัติการเป็นความดันโลหิตสูง หรือได้รับยา
รักษาความดันโลหิตสูงอยู่หรือไม่ ซึ่งถ้าเคยได้รับการวินิจฉัยแล้วให้จัดเป็นกลุ่มป่วย) ดังนี้
เตรียมตัวเพื่อวัดความดันโลหิต
1. ก่อนวัดความดันโลหิต ควรนั่งพักอย่างน้อย 5 นาที โดยนั่งหลังพิงพนักเก้าอี้และเท้าทั้งสองวางราบ
กับพื้น วางพักแขนบนโต๊ะที่ระดับหัวใจ
2. ควรหยุดกิจกรรมที่ใช้พลังงานมาก 1 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจวัดความดันโลหิต เช่น ออกกาลังกาย
หรือทางานหนักมาก เป็นต้น เพื่อให้การทางานของหัวใจอยู่ในสภาวะปกติ
3. ไม่ดื่มสุรา ชากาแฟ เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน หรือสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันโลหิตสูง อย่างน้อย 30
นาที เพราะสารบางอย่างในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะทาให้ค่าความดันโลหิตสูงกว่าปกติได้
4. ควรสวมเสื้อแขนสั้น หรือสวมเสื้อหลวมๆ สบายๆ สามารถพับแขนเสื้อขึ้นไปเหนือข้อศอกและต้น
แขน เพื่อความสะดวกในการวัด
5. ควรปัสสาวะก่อนวัดความดันโลหิต เพราะกระเพาะปัสสาวะที่เต็มหรือปวดปัสสาวะจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงผลของระดับความดันโลหิต
-

ขณะวัดความดันโลหิต
1. ต้องไม่พูดคุยกัน จะทาการเต้นของหัวใจไม่สม่าเสมอ ค่าความดันอาจเปลี่ยนไป
2. วัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 3 - 5 นาที ในรายที่พบความผิดปกติ
โดยนาค่าซิสโตลิก (ค่าตัวบน) ครั้งที่ 1 + ชิสโตลิก (ค่าตัวบน) ครั้งที่ 2 หาร 2 เท่ากับค่าเฉลี่ยซิสโตสิก (ตัวบน) และ
ไดแอสโตลิก (ตัวล่าง) ครั้งที่ 1 + ไดแอสโตลิก (ตัวล่าง) ครั้งที่ 2 หาร 2 เท่ากับค่าเฉลี่ยไดแอสโตลิก (ตัวล่าง) จะ
ได้ผลสรุปค่าเฉลี่ย ซิสโตลิก (ตัวบน) ไดแอสโตลิก (ตัวล่าง)
3. แจ้งค่าและอธิบายความหมายระดับความดันโลหิตที่วัดได้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดกรอง
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หน่วยที่ 3
บทบาทหน้าที่ และความสาคัญ อสม. โรคไตไม่ถามหา
อ้างอิงจาก กองสนับสนุนบริการสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนักจัดการสุขภาพชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านนักจัดการสุขภาพชุมชน (อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน) คือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ และ เป็นผู้ร่วมดาเนินการ สั่งการ
ควบคุมกากับ ให้คาชี้แนะ ในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน เพื่อให้เกิดการสร้างเสริม สุขภาพ เฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน นาไปสู่การพัฒนา การดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนที่
พึ่งตนเองได้
บทบาท อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน
1. เป็นผู้ปฏิบัติตน และนาพาบุคคลในครอบครัวปฏิบัติตามหลัก ๓อ. ๒ส.
2. เป็นผู้ร่วมดาเนินการสั่งการ ควบคุมกากับ ให้คาชี้แนะ ในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน
2.1 การจัดทาแผนด้านสุขภาพ ระดมพลังความคิดเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแผนสร้างเสริมสุขภาพสู่
การปฏิบัติ และแผนการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2.2 การจัดการงบประมาณ เป็นแกนนาในการระดมทุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่จาเป็นในการ
ขับเคลื่อนแผนการสร้างเสริมสุขภาพ
2.3 การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแกนนาจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เช่นการเฝ้าระวังโรค
ที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ และเป็นบุคคลตัวอย่างในการนาออกกาลังกายด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมตามวัยสัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน เป็นต้น
2.4 การประเมินผลการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
3. เป็นแกนนาในการสร้างเสริมสุขภาพให้คนในชุมชนตื่นตัว และรับผิดชอบต่อ ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4. เป็นแกนนาในการริเริ่มและสนับสนุนให้เกิดมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ

ทาอย่างไรถึงจะเป็น อสม.นักจัดการสุขภาพ ?
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ต้องปฏิบัติตนและเป็นแบบอย่างตามหลัก ๓อ. ๒ส.
อ.1 อาหาร มีพฤติกรรมการกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยให้ได้รับสารอาหาร 6 ชนิด ทั้ง
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ และน้า ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
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ข้ำว – แป้ง วันละ 8 – 12 ทัพพี
ผัก วันละ 4 – 6 ทัพพี

ผลไม้ วันละ 3 – 5 ส่วน

นม วันละ 1 – 2 แก้ว

เนือสัตว์ วันละ 6 – 12 ช้อนกินข้ำว
น้ำมัน น้ำตำล เกลือ วันละน้อยๆ

“ อาหารครบ 5 หมู่ ควรกินอยู่เป็นนิจสิน ผักไข่ ไวตามิน แป้งข้าวกินให้เหมาะสม เนื้ อสัตว์และเกลือแร่
ประโยชน์แน่ความนิยม เมืองไทยใหญ่อุดมทุกสังคมชื่นชมเอย”
 อาหารหมู่ที่ 1 : เนื้อสัตว์ ไข นม ถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะให้สารอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่
รวมทั้งวิตามิน และแร่ ธ าตุ ทาให้ ร่างกายเจริญเติบ โตโดยการสร้างเซลล์ กล้ ามเนื้อ เนื้อเยื่อ กระดู ก
ฮอร์โมน เอนไซม์ และใช้เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรตไม่
เพียงพอ
 อาหารหมู่ที่ 2 : ข้าว แป้ง เผือก มัน และน้าตาล ซึ่งให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ มีหน้าที่
หลักในการให้พลั งงาน แต่ถ้ารับประทานอาหารพวกนี้ในปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย
สารอาหารคาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปไขมัน และสะสมในร่างกาย
 อาหารหมู่ที่ 3 : ผักต่างๆ เช่น ผักบุ้ง คะน้า ตาลึง ถั่วฝักยาว แตงกวา ฟักทอง ฯลฯ
 อาหารหมู่ที่ 4 : ผลไม้ต่างๆ เช่น มะละกอ กล้วย ส้ม มะม่วง สับปะรด ฝรั่ง ฯลฯ
อาหารหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 นี้สามารถรับประทานได้มาก เพราะผักและผลไม้เป็นแหล่งของสารอาหาร
จาพวกวิตามิน และแร่ธาตุช่วยให้ร่างกายปรับสมดุล ทาให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทางานได้ตามปกติ ช่วย
ชะลอความเสื่อมของร่างกาย และอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและสารพฤกษเคมี (photochemical) ซึ่งช่วย
ป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ และช่วยให้ระบบขับถ่ายดี
 อาหารหมู่ที่ 5 : ไขมันต่างๆ ทั้งจากสัตว์และพืช ซึ่งให้สารอาหารไขมัน มีหน้าที่หลักในการให้พลังงาน
และกรดไขมัน แต่ถ้ากินอาหารประเภทนี้มากเกินไปจะถูกสะสมในรูปไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกาย
พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ทาให้เกิดโรคอ้วน เป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมัน
มากกว่าปกติ มี 2 ประเภท คือ อ้วนลงพุง และอ้วนทั้งตัว หรือบางคนเป็นทั้ง 2 ประเภทร่วมกัน จะมีโรคแทรกซ้อน
จากการที่มีน้าหนักตัวมาก ได้แก่ โรคไขข้อ ปวดข้อ ข้อเสื่อม ปวดหลัง ระบบหายใจทางานติดขัด เป็นต้น เราสามารถ
วินิจฉัยโรคอ้วนทั้งตัวด้วยค่าดัชนีมวลกาย และวินิจฉัยโรคอ้วนลงพุงด้วยการวัดเส้นรอบเอว ดังนี้
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) คือ ค่าความหนาของร่างกาย ใช้มาตรฐานในการประเมิน
ภาวะอ้วน ผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่ อายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งคานวณได้จาก การใช้น้าหนักตัวเป็นกิโลกรัมและหารด้วยส่วนสูงที่
วัดเป็นเมตรยกกาลังสอง ซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายดังสูตรต่อไปนี้
ดัชนีมวลกาย (BMI)
=
น้าหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร) 2
เช่น น้าหนักตัว 74 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกายเท่าไหร่ ?
ดัชนีมวลกาย (BMI)
=
74 กิโลกรัม
= 28.9 กิโลกรัม/เมตร2
1.6 เมตร × 1.6 เมตร
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การวินิจฉัยระดับความอ้วนตามค่าดัชนีมวลกาย
ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)
น้อยกว่า 18.5
18.5 – 22.9
23.0 – 24.9
25.0 – 29.9
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป

ภาวะน้าหนักตัว
น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
น้าหนักเกิน
โรคอ้วน
โรคอ้วนอันตราย

เส้นรอบเอว คนอ้วนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ดี วินิจฉัยจาก
ชาย ตั้งแต่ 90 เซนติเมตร ขึ้นไป
หญิง ตั้งแต่ 80 เซนติเมตร ขึ้นไป

วิธีการวัดเส้นรอบเอว วิธีอย่างง่ายเพื่อการติดตามเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง ดังนี้
1. อยู่ในท่ายืน
2. ใช้สายวัด วัดรอบเอวโดยวัดผ่านสะดือ
3. วัดในช่วงหายใจออก (ท้องแฟบ) โดยใช้สายวัดแนบกับลาตัว ไม่รัดแน่น และให้ระดับของสายวัดที่
วัดรอบเอว วางอยู่ในแนวขนานกับพื้น
นอกจากโรคอ้วนแล้ว ภาวะโรคที่น่าสนใจอันเป็นสาเหตุจากพฤติกรรม คือ โรคความดันโลหิตสูง ซึ่ง
ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุที่ทาให้มีการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ และมีความสัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดแดง
แข็ง ภาวะเริ่มต้นอาจดูแลทางด้านการรักษาโดยไม่ใช้ยา คือ การจัดการทางด้านโภชนาการในการป้องกันและ รักษา
โรคความดันโลหิตสูงและโรคแทรกซ้อนอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ความดันโลหิตสูง เกิดจากการที่หลอดเลือดแดงแคบเล็กลง
หรือการหดตัวของหลอดเลือดเล็กๆ ทั่วร่างกาย การที่หลอดเลือดแดงแคบเล็กลง หรือหดตัวนั้นจะทาให้ เลือด ที่จะไป
เลี้ยงร่างกายผ่านหลอดเลือดดังกล่าวได้ช้าและน้อยลง ทาให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดแรงขึ้นเพื่อที่จะได้มีเลือด ไปเลี้ยง
ร่างกายได้เพียงพอ ความดันโลหิตสูงเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดง แข็งตัวโดยผนังหลอดเลือดแดงอ่อนแอลง
เนื่องจากแรงดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อพยายามให้เลือดไหลผ่าน หลอดเลือดที่มีสิ่งมาเกาะตามผนัง เช่น ไขมัน และสิ่งอื่น ด้วย
เหตุผลที่ว่าความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ความดันโลหิตจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดในสมอง โรคไตและโรคของหลอดเลือดของหัวใจ ใช้เครื่องวัดความดัน วัดความดันโลหิตได้ค่าเท่ากับ
140/90 มิลลิเมตรปรอท หรือสูงกว่า (ค่าปกติจะอยู่ประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท) ตัวเลขแรก แสดงถึงแรงดัน
ในเส้นเลือดแดง เมื่อหัวใจฉีดเลือดออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายแต่ละครั้ง คือ systolic ตัวเลขที่สอง แสดงถึงแรงดันใน
เส้นเลือดแดง เมื่อหัวใจอยู่ในช่วงพักระหว่างการสูบฉีดเลือดแต่ละครั้ง คือ diastolic บางครั้งคนชอบเรียกว่าตัวบน
กับตัวล่าง องค์การอนามัยโลก ให้คานิยามว่า คือการที่ความดันสูงกว่า 140/90 มากกว่า 2 ครั้งในการวัดห่างกัน 1
เดือนขึ้นไป จึงจะถือว่าเป็นความดันโลหิตสูง ความดันตัวล่าง จะถื อว่ามีความสาคัญกว่า เช่นในผู้สูงอายุที่มีความดัน
ตัวบนสูงอย่างเดียว อาจเป็นปกติจากเส้นเลือดขาดความยืดหยุ่นได้ แต่ถ้าตัวล่างสูง จะมีปัญหาทันทีซึ่งส่วนใหญ่มักไม่
พบสาเหตุที่ชัดเจน ส่วนน้อยมีสาเหตุจากโรคของไต ต่อมหมวกไต โรคทางระบบประสาทส่วนกลาง โรคของหลอด
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เลือดแดงและอื่นๆ แต่ไม่ว่าความดันโลหิตของคุณจะสูงจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม สิ่งสาคัญที่สุดคือ ต้องพยายามควบคุม
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้ได้ อาการ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ ยกเว้นจะมีบางคน มึน ๆ บริเวณท้ายทอย หรือถ้าขึ้นสูงมาก ๆ
อาจมีอาการของเส้นเลือดตีบในสมอง วิงเวียน ตาลาย อ่อนแรง อาเจียน นั่นหมายถึงต้องมาพบแพทย์ด่วน ถ้าควบคุม
ความดันโลหิตไม่ได้ จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมา คือ หัวใจล้มเหลว (หัวใจวาย) อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือไตวาย
อ.2 ออกกาลังกาย มีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย อย่างสม่าเสมอสัปดาห์ละ ๕ วัน และใน
แต่ละวันออกกาลังกายต่อเนื่อง อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที การออกกาลังกายที่สมบูรณ์แบบ คือการออกกาลังกาย
แบบแอโรบิก ได้แก่ ว่ายน้า วิ่ง ปั่นจักรยาน เดินเร็ว กระโดดเชือก แอโรบิกด๊านซ์ และโยคะ เป็นต้น จะทาปอดหัวใจ
หลอดเลือดตลอดจนระบบไหลเวียนทั่วร่างกายแข็งแรง ทนทาน และทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการออกกาลังกายแต่ละครั้งควรปฏิบัติ 3 ขั้นตอนคือ (1) การอบอุ่นร่างกาย (2) การออกกาลังกาย และ
(3) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

วิธีการทดสอบว่าออกกาลังกายเพียงพอในแต่ละครั้ง ทาได้ด้วยการวัดอัตราเต้นของหัวใจโดยการจับชีพจร
หลังออกกาลังกายเสร็จ หรืออาจดูง่ายๆจากความเหนื่อยของตัวผู้ออกกาลังกาย เนื่องจากความแตกต่างของสมรรถนะ
ในแต่ละคน จึงไม่ได้กาหนดอัตราเต้นของหัวใจไว้ตายตัว แต่จะกาหนดไว้กว้างๆ ที่นิยมในปัจจุบันคือ ให้จับชีพจรหลัง
หยุดออกกาลังกายทันทีให้อยู่ระหว่าง ร้อยละ 65 – 80 ของอัตราเต้นสูงสุดของหัวใจ (Maximum heart rate) โดย
วิธีคิดดังนี้
เอาอายุตัวไปลบด้วย 220 ได้เท่าไหร่ ก็เอาอัตราเต้นที่เป็นเป้าหมาย(ร้อยละ 65 – 80) มาคูณ
ตัวอย่าง
อายุตัว 40 ปี ก็จะมีอัตราเต้นหัวใจสูงสุด = 220 – 40
= 180 ครั้ง/นาที
ถ้าต้องการออกกาลังกายให้อัตราเต้นหัวใจเป้าหมายเป็นร้อยละ 70 ชีพจรหลังหยุดออกกาลังกายทันทีจะอยู่ที่
= 180 × 0.70 = 126 ครั้ง/นาที
อ.3 อารมณ์ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ เหมาะสม ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถแสดง
บทบาท(สอดคล้ องกับ บทบาท) ในการเป็ น แกนนา อารมณ์ หรือความรู้สึก ความเป็นไปแห่ งจิตใจในขณะหรือ
ช่วงเวลาหนึ่งๆ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพมาก มักมีคาพูดที่กล่าวว่า “ กายและจิตสัมพันธ์กัน ” ถ้าอารมณ์เสีย ขุ่น
มัว ก็จะสนับสนุนการเกิดสุขภาพที่ทรุดโทรม แต่ถ้าอารมณ์ดี แจ่มใส ก็จะทาให้สุขภาพสมบูรณ์ เพื่อให้เสริมสร้าง
ภาวะอารมณ์ที่ดี จึงจาเป็นต้องมีการบริหารจิต ทั้งทางด้านป้องกันและด้านส่งเสริมหลายระดับ ดังนี้
1. การประกอบอาชีพโดยสุจริต กล่าววาจาโดยชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ตกเป็นทาสของเครื่องเสพติดมึน
เมาให้โทษต่างๆ
2. ขยันขันแข็ง และความมีน้าใจในการช่วยเหลือในกิจการงาน
3. ทางานอย่างเป็นสุข การทางานด้วยความตั้งใจเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง โดยหวังเกื้อกูลผู้อื่น ย่อมก่อให้เกิดความปิติ
ความภูมิใจและรู้สึกเป็นสุข
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4. การออกกาลังกายจนเหงื่อออกพอสมควรเป็นประจาทุกวัน ทาให้ระบบประสาทคลายความเครียด
5. อย่าวิตกกังวลในเรื่องต่างๆมากเกินไป ผู้ที่คิดหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของตัวเองตลอดเวลา เช่น กลัวจะไม่รวย
กลัวจะขาดทุน กลัวจะไม่สวย กลัวคนจะไม่รัก กลัวจะไม่มีชื่อเสียง กลัวคนนินทาว่าร้าย กลัวจะเป็นโรคนั้น
โรคนี้ ย่อมทาให้จิตใจไม่เป็นสุขและเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นจริงๆ
6. การฝึกแผ่ความรัก หรือแผ่ เมตตาเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เมตตาเป็นเครื่องบาบัดความโกรธและพยาบาทได้
เราต้องฝึกเมตตาให้ขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ จะทาให้ใจของเราสงบคลายความหงุดหงิดและราคาญ จิต
ของเราขณะที่แผ่เมตตานั้นจะอยู่ในภาวะที่เป็นกุศล เมื่อมีการพูดจาติดต่อกันกับผู้อื่นก็เป็นไปด้วยดี
7. การสวดมนต์ภาวนา เป็นการบริหารจิตอย่างสูง มนุษย์เรียนรู้ความทุกข์จากการที่จิตฝักใฝ่อยู่แต่ ในเรื่องของ
ตนเอง จึงเกิดมีการสวดมนต์ขึ้น ถ้าจิตใจจดจ่ออยู่ในคาสวด ก็เป็นการเอาจิตออกจากความจดจ่อในเรื่องของ
ตัวเอง ทาให้จิตสงบที่เรียกว่า”สมาธิ”
ส.1 ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพติดบุหรี่ เป็นบุคคลตัวอย่างของผู้ไม่สูบบุหรี่
บุหรี่เป็นสำรเสพติดชนิดหนึ่งที่ถึงแม้ว่ำจะเสพได้โดยไม่ผิด
กฎหมำยแต่พิษภัยของบุหรี่ก็ร้ำยแรง เพรำะในควันบุหรี่มี
สำรพิษอยู่มำกมำย คือ






นิโคติน มีลักษณะเป็นน้ามัน ไม่มีสี มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลาง ทาให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง
ทาร์ เป็นน้ามันเหนียวข้น สีน้าตาล จะเข้าไปจับอยู่ที่ปอดทาให้ระคายเคือง ถุงลมในปอดขยายขึ้น
คาร์บอนมอนอกไซด์ ทาให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ทาลายเยื่อบุหลอดลม ทาให้ถุงลมโป่งพอง
ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทาลายเยื่อบุหลอดลมชนิดมีขนมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทาลายหลอดลมได้ง่าย ซึ่ง
สารเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้สูบบุหรี่
เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่
๑. ตั้งใจจริงที่จะเลิก ตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกเพื่อใคร เพราะอะไร เลือกวันที่จะเลิก ทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สูบบุหรี่ให้หมด เช่นบุหรี่ และไฟแช็ค
๒. ตั้งสติให้มั่น เข้มแข็ง เมื่อมีอาการหงุดหงิด ตัดความเคยชิน หรือกิจกรรมว่างที่มักจะทาร่วมกับการสูบบุหรี่
หาที่พึ่งทางใจ กาลังใจจากคนรอบข้าง หรือให้รางวัลตนเองเมื่อสามารถทาได้ เตือนตนเองอยู่เสมอว่า “คุณ
ไม่สูบบุหรี่แล้ว”
๓. คุมอาหารด้วยการเลือกกินอาหารจาพวกผัก ผลไม้ให้มากกว่าเดิม
๔. อย่าท้อถอยเมื่อทาไม่สาเร็จให้พยายามต่อไป และปรึกษาหน่วยงานช่วยเหลือ เช่น ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทาง
โทรศัพท์ ๑๖๐๐ เป็นต้น
ส.2 งดสุรา เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างไม่ดื่มสุรา
สุราเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เมื่อดื่มสุรา แอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมเข้าไปสู่
กระแสเลือดไปยังประสาทส่วนกลาง ซึ่งถ้าดื่มติดต่อกันเป็นประจาจะทาให้ติดสุรา
ลักษณะผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจาจนติดสุรา จะมีนัยน์ตาแดง ใบหน้าบวมฉุมือสั่น เนื้อตัว
สกปรก การแต่ ง กายไม่ เ รี ย บร้ อ ย และถ้ า ไม่ ไ ด้ ดื่ ม ก็ จ ะมี อ าการคลื่ น ไส้ อาเจี ย น
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หงุดหงิด ฝันร้าย และประสาทหลอนการดื่มสุรามีโทษอยู่หลายประการ ดังนี้
1. ทาให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคกระเพาะอาหาร โรคไตอักเสบ โรคหัวใจ
2. มีพฤติกรรมก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ เพราะบังคับตัวเองไม่ได้
3. ทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ๆ เช่น พลัดตกหกล้ม รถชนกัน
4. ทาให้สติปัญญาและความสามารถในการทางานลดลง ทางานบกพร่องหรือผิดพลาดได้ง่าย
5. ทาให้ครอบครัวมีปัญหา เช่น พ่อแม่ทะเลาะกัน ไม่มีเงิน
6. สิ้นเปลืองเงินทองในการซื้อสุรา
7. เป็นทีร่ ังเกียจของผู้พบเห็น
วิธีหลีกเลี่ยงจากการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
1. ถ้ามีคนมาชักชวนให้ลองสูบบุหรี่และดื่มสุรา ควรปฎิเสธทันที
2. อยู่ห่างจากผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา
3. ไม่รับเครื่องดื่มหรือบุหรี่จากคนแปลกหน้า
4. ศึกษาถึงโทษของการสูบบุหรี่และดื่มสุราในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองและสมาชิกในครอบครัวรู้ถึงผลเสีย
ที่ได้รับจากบุหรี่และสุรา
5. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น เล่นกีฬา ฟังเพลง เป็นต้น เพื่อจะได้ไม่หันไปพึ่งสารเสพติด
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน เป็นผู้ร่วมดาเนินการสั่งการ ควบคุมกากับ ให้คาชี้แนะ ในกระบวนการ
จัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน
1. การจัดทาแผนด้านสุขภาพ ระดมพลังความคิดเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแผนสร้างเสริมสุขภาพสู่การ
ปฏิบัติ และแผนการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) สารวจและประเมินสถานการณ์ชุมชน โดยการสารวจและวิเคราะห์ ในประเด็นของพฤติกรรม
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ สารวจองค์กร / คนที่เป็นแกนนามีความพร้อมในการร่วมดาเนินการ
สารวจทุน และองค์ความรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
2) สร้างเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน / ชุมชน ซึ่งเป็นการนากลุ่มคน/องค์กร และความรู้ มาก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในลักษณะประชาคมร่วมกันของกลุ่มองค์กร ภาคี/เครือข่าย ร่วม
กาหนดสิ่งที่ต้องการพัฒนา
3) จัดทาแผนด้านสุขภาพ เริ่มจากทาประชาคมหมู่บ้านจากข้อมูลข้อมูลต่างๆ ที่ได้ในชุมชน/ที่
ประชุม มาจั ดทาแผนโดยใช้เครื่องมือที่ชุมชนมีความพร้อม เช่นเครื่องมือ แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ หรือเครื่องมืออื่นๆ ทั้งนี้แผนที่ได้ควรมี 2 ด้านนาสู่การสร้างกิจกรรม คือ ด้านสร้าง
สุขภาพ และ ด้า นซ่อมสุขภาพ จากนั้นกลุ่มองค์กร ภาคี/เครือข่าย แกนนาชุมชน นาแผน
สุขภาพที่ได้ประกาศให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการทาแผน อาจจะ
ใช้วิธีการประชุมชาวบ้าน หรือจัดเวทีกลางบ้าน เพื่อสร้างโอกาสรับรู้ เสนอ โต้แย้ง และประชา
พิจารณ์ปรับแผนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. การจัดการงบประมาณ เป็นแกนนาในการระดมทุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่จาเป็นใน
การขับเคลื่อนแผนสุขภาพ ทั้งที่ได้รับจากภาครัฐ เอกชนและจากหน่วยงานอื่ นๆ ทั้งในและนอกชุมชน มาเพื่อใช้ใน
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/เป็นโรค เป็นการจัดงบประมาณให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1)
2)
3)
4)

สารวจแหล่งทุนในชุมชน
จัดทาข้อมูล นาเสนอแผน ฯ โครงการของงบประมาณ
เปิดเวที ทาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สนับสนุนกับทีมดาเนินงาน
ประชุมเครือข่าย ทีมงาน/แกนนา เพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนใช้ในกิจกรรม ทั้งนี้
เจ้าของงบประมาณต้องได้รับทราบและเข้าใจในการใช้งบประมาณดังกล่าว
5) จัดทาแบบรายงานผลงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รายงาน นาเสนอ ชี้แจงทีมงานและ
เจ้าของงบประมาณ
3. การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแกนนาจัดกิจกรรมสุขภาพในชุมชน ทั้งด้านสร้างสุขภาพ และด้านซ่อม
สุขภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) สารวจ ค้นหา จัดทาทะเบียน
2) เตรียมชุมชนเพื่อรับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
3) จัดกิจกรรมการคัดกรองเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น
4) ให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพ
5) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
6) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังและมีกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
7) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8) จัดระบบและทีมติดตาม ประเมินผลกิจกรรม และสรุปผล
4. การประเมินผลการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม เป็นการประเมินผลที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทาให้ชุมชน
ได้รับรู้สถานการณ์ และผลการทางานที่ผ่านมาได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ชุมชนเห็นความสาคัญและตระหนัก
ถึงความจาเป็นที่ต้อประเมินผลงาน ทาให้ค้นหาจุดอ่อนการดาเนินงานของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) จัดทีม/คณะทางานในการติดตามประเมินผลที่มีองค์ประกอบจากภาคีเครือข่ายจากหน่วยงาน
ต่างๆ
2) กาหนดหัวข้อ/ประเด็น ในการติดตามประเมินผล พร้อมจัดทาแบบติดตามประเมิน
3) จัดทาแผนออกติดตามประเมินผล
4) ออกติดตามประเมินผล
5) นาผลจากการประเมิน มานาเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิเคราะห์
6) สรุปผลโดยคณะทางาน
7) จัดเวทีเสนอผล ให้ชุมชนรับทราบ แสดงความยินดีในความสาเร็จ วางแผนแก้ไขส่วนที่เป็น
ปัญหา และหาทางพัฒนาร่วมกัน เพื่อนาสู่กระบวนการจัดทาแผนฯ ต่อไป
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การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยการนาข้อมูล
ข่าวสาร แนวทางและวิธีการทางาน ที่เหมาะสม สื่อผ่านรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปสู่คนในชุมชน เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมที่เป็นบวก สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และคงพฤติกรรมที่เป็นบวกนั้นไว้ ทั้งนี้การสื่อสารเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี ควรจะสามารถก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังนี้ ได้แก่
 การเพิ่มความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางบวก
 กระตุ้นการพูดคุยในชุมชนให้มาร่วมกันจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางบวกได้
 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติการรับรู้เหตุผล ความจาเป็นและแนวทางเปลี่ยนพฤติกรรม
 ส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนจากผู้นาในชุมชน
 ลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
 สนับสนุนการจัดบริการด้านการป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพ
 เพิ่มทักษะและความเชื่อมั่นในตนเอง
เทคนิคการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่สาคัญคือ “การสื่อสารระหว่างบุคคล” มีดังนี้
1. การบรรยาย ควรใช้เมื่อเป็นการนาเสนอเนื้อหา หรือหัวข้อใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในลักษณะ
ภาพรวม ข้อเท็จจริง สถิติ และเป็นการนาเสนอเมื่อมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก
2. การสาธิต เป็นการนาเสนอวิธีการในการกระทาบางสิ่งบางอย่างให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดู หรือเรียนรู้ ควร
ใช้เมื่อเป็นการสอนทักษะหรือเทคนิคเฉพาะอย่าง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3. กรณีศึกษา เป็นการเขียนอธิบายสถานการณ์สมมติที่ต้องการการวิเคราะห์และอภิปรายให้ผู้ฟัง ได้รับฟัง
และมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
4. บทบาทสมมติ ควรใช้เมื่อต้องการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติ ช่วยให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นผล
ที่ตามมาจากการกระทาหนึ่งๆ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น
5. การใช้สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง ควรใช้เมื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึก
ทักษะการคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
6. การอภิปรายกลุ่มย่อย ควรใช้เมื่อต้องการกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และ
แก้ปัญหา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รูปแบบและเทคนิคของการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ข้างต้น เป็นวิธีที่เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจะเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารในลักษณะใด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
รวมถึงความพร้อมของผู้เลือกใช้ และลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นสาคัญ
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ควรมีพฤติกรรมในการจัดการกิจกรรมทั้งเพื่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนดังนี้
- ออกกาลังกายด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามวัย สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน ครั้งละไม่ต่ากว่า ๓๐ นาที
- ปลูกผักไว้กินอย่างน้อย 5 ชนิด ด้วยกรรมวิธีเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย
- ดูแลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เช่น จัดบ้านให้สะอาดถูกสุขลักษณะ กาจัดแหล่งพาหะนาโรค
กาจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็นต้น
- มีสุขนิสัย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”
- ตรวจสุขภาพประจาปีและเฝ้าระวังสุขภาพโดยการตรวจคัดกรองสุขภาพตามเกณฑ์
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- ชั ก ชวนและให้ บ ริ ก ารคั ด กรองสุ ข ภาพแก่ ก ลุ่ ม เสี่ ย งในชุ ม ชน โดยการชั่ ง น้ าหนั ก วั ด ส่ ว นสู ง
หาค่าดัชนีมวลกาย ตรวจเบาหวาน วัดความดันโลหิต แปลผลการคัดกรอง การตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเอง และการไปตรวจมะเร็งปากมดลูก
- ให้คาปรึกษาแนะนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- ชักชวนให้คนในชุมชนตื่นตัว และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
- สร้างคู่หู (อสม. และ/หรือแกนนาอื่นๆ) อย่างน้อย 2 คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขภาพ เพื่อขยายให้
เกิดเครือข่ายร่วมมือเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
- จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ เช่น กลุ่มออกกาลังกาย กลุ่มอาหารปลอดภัย เป็นต้น
- จัดทาแผนสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน / ท้องถิ่น
- ขับเคลื่อนแผนสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง
- เป็นแกนนาในการริเริ่มกาหนดข้อตกลงเบื้องต้น กฎกติกาในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและสนับสนุนให้
เกิดมาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ
- สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยมีศนู ย์กลางการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน เช่น โรงเรียน อส
ม. โรงเรียนนวัตกรรม ศูนย์ปราชญ์ชุมชน เป็นต้น
- ประเมินผลความสาเร็จการจัดการสุขภาพชุมชน และนาเสนอผล เพื่อนาเข้าสู่แผนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
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แบบประเมินตนเอง ของ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน
ชื่อ..............................นามสกุล............................วัน/เดือน/ปี เกิด.........................................อายุ.............................ปี
บ้านเลขที่......................ตาบล.............................................อาเภอ......................................จังหวัด.............................
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อให้ อสม. ตระหนักและเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในวงเล็บ ( ) ที่ตรงกับความเป็นจริง
1. ค่าดัชนีมวลกาย = ………………………..กิโลกรัม/ตารางเมตร
( ) ระดับปกติ
ระดับปกติ
18.50 – 22.90
(

) ระดับเสี่ยง

ผอมเกินไป
น้าหนักเกิน

น้อยกว่า 18.50
23.00-30.00

(

) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย

โรคอ้วน

มากกว่า30.00

2. รอบเอว =………………………………เซนติเมตร
( ) ระดับปกติ
ผู้หญิงน้อยกว่า 80 ซม. ผู้ชายน้อยกว่า 90 ซม.
( ) ระดับเสี่ยง
ผู้หญิงเกินกว่า 80 ซม. ผู้ชายเกินกว่า90 ซม.
๓. ความดันโลหิต =………………………………มิลลิเมตรปรอท
( ) ระดับปกติ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท
( ) ระดับเสี่ยง
มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๔. เจ็บป่วยจากโรคเรื้อรัง ( หมายถึง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคใดโรคหนึ่ง
หรือสองโรคขึ้นไป )
( ) ระดับดี
ไม่มโี รคประจาตัว
( ) ระดับเสี่ยง
ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง แต่สามารถควบคุมโรคอาการของโรคและใช้ชีวิตประจาวันได้ เช่น
นัดรับยาทุก2-3 เดือน มีการลดยาหรือไม่เพิ่มยาหลายขนาน
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และไม่สามารถควบคุมโรคและอาการของโรคได้
ไม่สามารถทางานหรือใช้ชีวิตได้ปกติหรือ เช่น นัดรับยาบ่อย/ทุกเดือน มีการเพิ่ม
ขนาดยาหรือเพิ่มยาหลายขนาน
๕. การสูบบุหรี่
( ) ระดับดี
ไม่เคยหรือเคยแต่ปัจจุบันเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด
( ) ระดับเสี่ยง
สูบบุหรี่ เป็นบางครั้ง (1-4 วัน/สัปดาห์หรือน้อยกว่า) และพยายามลดการสูบ
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
สูบบุหรี่ เป็นประจา (5-7 วัน/สัปดาห์) ไม่สามารถลดปริมาณหรือเลิกได้
๖. การดื่มสุรา
( ) ระดับดี
ไม่เคยหรือเคย ปัจจุบันเลิกเด็ดขาด
( ) ระดับเสี่ยง
ดื่มบ้างเป็นบางครั้ง (1-4 วัน/สัปดาห์หรือน้อยกว่า) และพยายามลดการดื่มลง
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
ดื่มเป็นประจา (5-7 วัน/สัปดาห์) ไม่สามารถลดหรือเลิกได้ หากหยุดจะมีอาการ
๗. การออกกาลังกาย
( ) ระดับดี
ออกกาลังกายหรือออกแรงทางานจนเหงื่อออกอย่างสม่าเสมอทุกวัน
( ) ระดับเสี่ยง
ออกกาลังกายหรือออกแรงทางานแต่ไม่มีเหงื่อออก ไม่รสู้ ึกเหนื่อย
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
ไม่ออกกาลังกายหรือออกแรงทางานน้อยมาก
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๘. กินอาหารปลอดภัย (หมายถึงอาหารปรุงสุก ครบ 5 หมู่ แหล่งที่มาปลอดภัย เช่นมีอย. หรือปลอดสารพิษ )
( ) ระดับดี
กินอาหารและน้าที่ปลอดภัย มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
( ) ระดับเสี่ยง
กินอาหารและน้าที่ปลอดภัย มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
กินอาหารและน้าที่ไม่ปลอดภัยและ ไม่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ เป็นประจา
๙. การกินผักผลไม้
( ) ระดับดี
กินผักและผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอ ( ครึ่งกิโลกรัม/วัน)
( ) ระดับเสี่ยง
กินผักและผลไม้บา้ ง แต่ปริมาณไม่เพียงพอ
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
กินผักและผลไม้เล็กน้อย
๑๐. ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต
( ) ระดับดี
มีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่มาก
( ) ระดับเสี่ยง
มีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตอยู่บ้าง
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
ไม่มีความสุขและไม่มีความพึงพอใจในชีวิต
๑๑.การจัดการความเครียดและปัญหาที่เกิดขึ้น
( ) ระดับดี
มีความเครียดน้อย และสามารถจัดการได้เป็นอย่างดี
( ) ระดับเสี่ยง
สามารถจัดการได้ บ้างไม่ได้บ้าง มีความเครียดปานกลาง บางครั้งต้องกินยานอนหลับ
แต่ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจาวันไม่สามารถจัดการได้
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
ความเครียดมาก ต้องรักษาด้วยยาตลอดเวลา โดยมีผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจาวัน
๑๒. ความสัมพันธ์และการยอมรับจากผู้อื่น
( ) ระดับดี
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลในครอบครัวและ ชุมชน และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
( ) ระดับเสี่ยง
สัมพันธภาพต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหา
ทะเลาะวิวาทบ่อยครั้ง เข้ากับผู้อนื่ ได้บ้าง
( ) ระดับเสี่ยงมาก/ป่วย
ทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นเป็นประจาไม่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้
๑๓. การตรวจสุขภาพประจาปี อย่างน้อย วัดความดันโลหิต ตรวจน้าตาลในเลือด วัดรอบเอว
( ) ระดับดี
ทุก 1 ปี เป็นประจาสม่าเสมอ
( ) ระดับเสีย่ ง
เป็นบางปีไม่สม่าเสมอ
( ) ระดับเสีย่ งมาก/ป่วย
ไม่เคยตรวจและหรือนานๆครั้ง
๑๔. การช่วยเหลือบุคคลอื่น ชุมชนและสังคม ( จิตอาสา) ระบุ
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
๑๕. ปลูกพืชผักสมุนไพรไว้กิน จานวน..............ชนิด ได้แก่
....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
สรุปผลการประเมินสุขภาพตนเอง
อยู่ในระดับดี…………........ข้อ อยู่ในระดับเสี่ยง ……………….ข้อ

อยู่ในระดับเสี่ยงมาก…………….ข้อ
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สัญญาเงื่อนไขเพื่อแสดง เจตนารมณ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเอง
ข้าพเจ้า มีความตั้งใจและมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองดังนี้
ระบุเป้าหมายที่ต้องการปรับเปลี่ยน .................................................................................................................
ขั้นตอน/กิจกรรม ที่ดาเนินการเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการปรับเปลี่ยน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .............
..............................................................................................................................................................................
ภายในระยะเวลา ............เดือน
ลงชื่อ...................................................................
วัน/เดือน/ปี........................................................
ผู้รับสัญญาและช่วยเหลือให้ อสม. บรรลุความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1....................................................................................................... ( เพื่อน อสม.) * Buddy คู่หู
2........................................................................................................
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ใบงานในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ : 6 ฐานพิชิตโรคไตเรื้อรัง
โดย สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ประยุกต์จาก
คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม อสม ตามหลัก 3อ 2ส ของสานักโรคไม่ติดต่อ
ฐานที่ 1 : รู้จัก-เข้าใจ-จัดการ โรคไตเรื้อรัง ในชุมชน
ใบงานที่ใช้ในฐานการเรียนรู้
-

ใบงาน การคานวณค่าดัชนีมวลกาย
ใบงาน การวัดรอบเอว
ใบงาน การวัดความดันโลหิต
ใบงาน การประเมินสภาวะสุขภาพ

ฐานที่ 2 : อาหารรักษ์ไต ใส่ใจดูแลสุขภาพ
ใบงานที่ใช้ในฐานการเรียนรู้
- ใบงาน แบบบันทึกอาหารอย่างง่าย
- ใบงาน แบบประเมินการบริโภคเค็มในชีวิตประจาวัน “คุณเค็มแค่ไหน”
- สาธิตชุดเครื่องมือ (Toolkit) ลดเค็ม ลดโซเดียม
- การใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้อ
ฐานที่ 3 : ยาแก้ปวดมากเกินไป ไตก็พัง
ใบงานที่ใช้ในฐานการเรียนรู้
ใบงาน แบบบันทึกการใช้ยาอย่างง่าย
ฐานที่ 4 : ออกกาลังกาย
ใบงานที่ใช้ในฐานการเรียนรู้
ใบงาน ยางยืด ยืดชีวติ พิชิตโรคไต
ฐานที่ 5 : ถ้าให้ดี ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ฐานที่ 6 : บทบาท อสม ในการเชื่อมบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดาเนินงาน เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง
ฐานอาหารและโภชนาการ
วิทยากรกระบวนการ และ ผู้รับผิดชอบเนื้อหา
1. สานักโภชนาการ กรมอนามัย
2. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปความรู้อาหารและโภชนาการ สาหรับ ผู้ป่วย CKD (สาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ใบงาน แบบสารวจการกินเค็มในชีวิตประจาวัน
3. ใบงาน แบบบันทึกข้อมูลด้านโภชนาการ ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง สาหรับ อสม
4. ไม้บรรทัดวัดเนื้อ
5. ชุดเครื่องมือ ลดเกลือ ลดโซเดียม
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สรุปสาระสาคัญ ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อป้องกันและชะลอความเสื่อมของไตและภาวะทุพโภชนาการ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับพลังงานโปรตีนและเกลือแร่จากอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามระยะของโรคไต
เรื้อรังเพื่อช่วยชะลอการเสื่อมของไตและป้องกันการเกิดภาวะทุพโภชนาการ
คาอธิบาย
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับพลังงานโปรตีนและเกลือแร่จากอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามระยะของโรคไต
เรื้อรังดังนี้
1.1.โรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-3
- พลังงานจากอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน 35 กิโลแคลลอรี่ต่อน้าหนักที่ควรจะเป็น 1 กิโลกรัม (35
kcal/kg IBW) ในผู้ป่วยอายุ< 60 ปี
- พลังงานจากอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน 30 กิโลแคลลอรี่ต่อน้าหนักที่ควรจะเป็น 1 กิโลกรัม (30
kcal/kg IBW)ในผู้ป่วยอายุ ≥ 60 ปี
- โปรตีนที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน 0.8-1.0 กรัมต่อน้าหนักตัวที่ควรเป็น 1 กิโลกรัม (0.8-1.0 g/kg IBW) โดย
เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง (high biological value protein) โปรตีนที่มีกรดอะมิโนจาเป็นครบถ้วนได้แก่โปรตีนจาก
เนื้อสัตว์ไข่ขาวเป็นต้น
1.2.โรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5
- พลังงานจากอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน 35 กิโลแคลลอรี่ต่อน้าหนักที่ควรจะเป็น 1 กิโลกรัม (35
kcal/kg IBW) ในผู้ป่วยอายุ<60 ปี
- พลังงานจากอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน 30 กิโลแคลลอรี่ต่อน้าหนักที่ควรจะเป็น1 กิโลกรัม (30 kcal/kg
IBW) ในผู้ป่วยอายุ ≥ 60 ปี
- โปรตีนที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวัน 0.6-0.8 กรัมต่อน้าหนักตัวที่ควรเป็น 1 กิโลกรัม (0.6-0.8 g/kg IBW) โดย
เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง (high biological value protein) โปรตีนที่มีกรดอะมิโนจาเป็นครบถ้วนได้แก่โปรตีนจาก
เนื้อสัตว์ไข่ขาวเป็นต้น
2. ปริมาณและความต้องการเกลือแร่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังดังตาราง
น้าหนักตัวที่ควรจะเป็น (Ideal body weight; IBW) ของผู้ป่วยคานวณได้จาก
น้าหนักที่ควรจะเป็นของผู้ชาย = ส่วนสูง (เซนติเมตร) - 100
น้าหนักที่ควรจะเป็นของผู้หญิง = ส่วนสูง (เซนติเมตร) - 105
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แบบบันทึกข้อมูลด้านโภชนาการ ในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดย อสม.
พัฒนาจากโครงการวิจัยคลินิก CKD แบบบูรณาการ จังหวัดกาแพงเพชร
โดยสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ชื่อ- นามสกุล ................................................... อายุ ..................เพศ................. อาชีพ..............................
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................
ประวัติการเจ็บป่วย
DM
HT
CKD ระยะ ................... ระยะเวลาที่ป่วย ..............................
ระดับความดันโลหิตตัวบน…………………mmHg ตัวล่าง…………..……mmHg ชีพจร…………………ครั้ง/นาที
มื้อ

รายการอาหาร

ส่วนประกอบ

เช้า

ปริมาณ

เติมเครื่องปรุง

แหล่งอาหาร

น้าปลา……..…..ช้อนชา
ผงชูรส……..…..ช้อนชา
ปลาร้า……..…..ช้อนชา
อื่น……..……... (หน่วย)

เที่ยง

น้าปลา……..…..ช้อนชา
ผงชูรส……..…..ช้อนชา
ปลาร้า……..…..ช้อนชา
อื่น……..……... (หน่วย)

เที่ยง

น้าปลา……..…..ช้อนชา
ผงชูรส……..…..ช้อนชา
ปลาร้า……..…..ช้อนชา
อื่น……..……... (หน่วย)

ว่าง

******หมายเหตุ การบันทึกปริมาณอาหารต้องระบุ เป็น ข้อนโต๊ะ ทัพพี ชิ้นคา

ผู้บันทึกข้อมูล .......................................................... วัน/ เวลา ...................................
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบข้อมูล .........................................ตาแหน่ง ...................................
และเจ้าหน้าที่ ต้องคานวณเป็นปริมาณสารอาหารด้วย แบบประเมินแบบ EDA
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แบบสารวจการกินเค็มในชีวิตประจาวัน
คาชี้แจงให้สารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มในชีวิตประจาวันของคุณ โดยใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง
“ใช่’’ หรือ ‘’ไม่ใช่’’ ตามนิสัยการบริโภค
พัฒนาจากสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ชื่อ..........................................................เพศ..............อายุ..........ปี น้าหนัก..............กก. ส่วนสูง................ซม.
ประวัติการเจ็บป่วย
DM
HT
CKD ระยะ ................... ระยะเวลาที่ป่วย ..............................
ระดับความดันโลหิตตัวบน……….…………mmHg ตัวล่าง………..…..……mmHg ชีพจร………..…………ครั้ง/
นาที
ลาดับ
พฤติกรรม/รูปแบบการบริโภค
คุณเป็นคนที่ชอบทานอาหารทีม่ ีรสเค็มนา
1
2 เวลารับประทานอาหารตามร้านหรือรับประทานอาหารนอกบ้าน เช่น ก๋วยเตี๋ยว อาหารจานเดียว ข้าวราดแกง
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ใช่

คุณมักเติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่ม
เวลาที่กินอาหารทีต่ ้องปรุงเพิ่มเติม หรือ ร้านที่จัดให้มีพวกเครื่องปรุง คุณจะปรุงโดยไม่ชิมเสมอ
ในแต่ละวัน คุณรับประทานอาหารนอกบ้านหรือซื้อจากนอกบ้านมารับประทาน เป็นประจา 2-3 มื้อต่อวัน
ในการปรุงประกอบอาหาร คุณใช้เครื่องปรุงรส 3- 5 ชนิดต่อครั้ง
การปรุงอาหารรับประทานเอง คุณต้องใช้ผงชูรส ซุปผง ซุปก้อน
ทุกครั้งที่รับประทานอาหาร บนโต๊ะอาหารของคุณจะมีน้าปลา ซีอิ้วขาว ซอสถั่วเหลือง วางไว้เสมอ
คนที่รับประทานอาหารที่คณ
ุ ปรุง มักทักว่าอาหารที่คุณทาอาหารรสเค็ม
คุณกินอาหารทีม่ ีน้าจิ้ม เช่น ลูกชิน้ สุกี้ ข้าวมันไก่ อาหารปิ้งย่าง อาหารทะเล โดยไม่คานึงถึงปริมาณ
เมื่อคุณกินอาหารที่มีน้าแกง น้าซุป คุณมักจะกินน้าซุปจนหมด หรือเมื่อคุณกินส้มตาคุณชอบกินน้าปรุงส้มตา
เมื่อกินผลไม้สด คุณชอบจิ้มเครื่องปรุงพริกเกลือ หรือน้าปลาหวาน หรือ น้าจิ้มบ๊วย
คุณไม่เคยอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อสินค้าเลย
คุณไม่รู้ว่าฉลากโภชนาการทาหน้าอะไร นอกจากการบอกวันหมดอายุของสินค้านั้น
ใน 1 สัปดาห์คุณกินอาหารที่มาจากเนื้อและปลาที่มีความเค็ม เช่น แหนม ไส้กรอก แฮม ปลาเค็ม กว่า 3-4 ครั้ง
คุณกินอาหารประเภทอาหารกึ่งสาเร็จรูป, อาหารกระป๋องและอาหารแช่แข็งค่อนข้างบ่อย 13-14 ครั้งต่อสัปดาห์
เวลากินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปคุณเติมเครื่องปรุงจนหมดซอง
คุณชอบรับประทานขนมกรุบกรอบ ประเภท มันฝรั่งทอดกรอบ

การแปลผล
ตอบ “ใช่” ตั้งแต่ 9 ข้อขึ้นไป แสดงว่า มีพฤติกรรมการบริโภคเค็ม ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
คาแนะนาของอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ไม่ใช่

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดาเนินงานเพื่อลดโรคไรคไตเรือ้ รัง
ฐาน การใช้ยา
วิทยากรกระบวนการ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
ผู้รับผิดชอบเนื้อหา
1. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
2. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปความรู้ในการใช้ยาและข้อสังเกตในการใช้ สาหรับ ผู้ป่วย CKD (สาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ใบงาน "แบบบันทึกการใช้ยา" สาหรับ อสม
3. ตัวอย่างยา NSAID
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สรุปสาระสาคัญ

การใช้ยาที่เหมาะสมสาหรับโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

หัวข้อย่อยที่ 1 การใช้ยาเพื่อรักษาและชะลอการเสื่อมของไต
การใช้ยาในการยับยั้งระบบ Renin Angiotensin Aldosterone System (RAAS) เพื่อชะลอการเสื่อม
ของไตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะหากมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยควรใช้ยา Angiotensin Converting
Enzyme Inhibitor (ACEI) หรือ Angiotensin II Receptor Blockade(ARB)เป็นอันดับแรกหากไม่มีข้อห้าม
เพื่อหวังผลลดความดันโลหิตและเพื่อชะลอการเสื่อมของไตทั้งนี้ควรติดตามตรวจวัดความดันโลหิต, อัตรากรองไต
และระดับโปตัสเซียมในเลือดเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของยา ACE Iหรือ ARB ในผู้ป่วยไตเรื้อรัง
คาอธิบาย
การใช้ยายับยั้งระบบ RAAS ที่ใช้โดยทั่วไปมียาอยู่ 2 กลุ่มคือAngiotensin ConvertingEnzyme
Inhibitor (ACEI) ตัวอย่างเช่นenalaprilและAngiotensin II Receptor Blockade (ARB)ตัวอย่างเช่น losartan
เพื่อป้องกันการเสื่อมของไตซึ่งยาในกลุ่มนี้มีผลดี 2 ด้านคือ
1. ผลต่อการไหลเวียนของเลือด (hemodynamic effect) โดยทาให้ลดความดันโลหิตลดระดับ glomerular
capillary pressure รวมทั้งลด proteinuria ซึ่ง hemodynamic effect นีนั้บเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการชะลอการเสื่อมของ
ไต
2. ผลอื่น (non-hemodynamic effect) พบว่าการยับยั้ง RAAS จะส่งผลให้ยับยั้งการสร้างextracellular
matrix, macrophage monocyte infiltration, การสร้าง cytokine และgrowthfactorซึ่งทาให้ช่วยยับยั้งการเกิด
พังผืด (fibrosis )ของไตมีการศึกษามากมายซึ่งแสดงว่า ACEI หรือ ARB ได้ผลดีในการชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังชนิดต่างๆทั้งที่เป็นโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานและที่ไม่ใช่จากเบาหวาน
แนวทางการใช้ยากลุม่ ACEI และ ARB มีข้อแนะนาดังนี้
1.ควรติดตามระดับความดันโลหิตอัตรากรองไตและระดับโปตัสเซียมในเลือดเพื่อเฝ้าระวังผล
ภาวะแทรกซ้อนของ ACEI หรือ ARB ในผู้ป่วยไตเรื้อรัง (ตารางที่5)
ตารางที่5แนวทางการติดตามตรวจวัดความดันโลหิตอัตรากรองไตและระดับโปตัสเซียมในเลือดเพื่อเฝ้าระวังผล
ภาวะแทรกซ้อนของ ACEIหรือARB ในผู้ป่วยไตเรื้อรัง*

* ข้อควรระวัง
1. หากมีภาวะสูญเสียน้าจากร่างกายเช่นอุจจาระร่วงควรหยุดการให้ ACEI, ARB ชั่วคราว
2. ระมัดระวังในการใช้ยากลุ่มนี้ ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 70 ปี
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2. การเปลี่ยนแปลงในการดูแลรักษาโดยพิจารณาจากการลดลงของอัตรากรองไตในช่วงแรกๆของการใช้
ยา ACEI และ ARB (ตารางที่6)
ตารางที่6แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยพิจารณาจากการลดลงของอัตรากรองไตในช่วงแรกๆของการใช้
ยา ACEI และARB**

** ในทางปฏิบัติเพื่อลดจานวนครั้งที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลสามารถปรับยา ACEI, ARB ก่อนนัด 1 สัปดาห์ก่อนมาพบ
แพทย์แล้วตรวจซีรั่มครีเอตินินและโปตัสเซียมในวันนัด
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ตัวอย่างยาแก้ปวดกลมุ่ เอ็นเสด (NSAIDs)
Floctafenine (ฟลอคตาฟี นีน)

Mefenamic acid (เมฟี นามิก แอซิด)

Fenamic® 500 mg

Fenamic® 250 mg

Ponstan® 250 mg

Idarac® 200 mg

Ponstan® 500 mg

Ibuprofen (ไอบูโพรเฟน)

Heidi® 400 mg

Heidi® 200 mg

Nurofen® 200 mg

Diclofenac (ไดโคลฟี แนค)

Diclofenac 25®

Voltaren® 25 mg

Voltaren SR® 75 mg Voltaren SR® 100 mg Cataflam® 25 mg

Melcam ® 15 mg

Mobic ® 7.5 mg

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม เพื่อการดําเนิ นงานลดโรคไตเรือ้ รัง

Naproxen (นาโพรเซน)

Nurofen® 400 mg

Flamic® 10 mg

Naproxen® 250 mg

Feldene® 10 mg

Celebrex ® 200 mg

Naprosyn LE® 250 mg

Synflex® 275 mg

Indomethacin (อินโดเมธาซิน)

Feldene® 20 mg

Celebrex ® 400 mg

Cinoril® 200 mg

Naproxen Na (นาโพรเซน โซเดียม)

Indocid® 25 mg

Celecoxib (ซีเลค็อกซิบ)

Mobic ® 15 mg

Sulindac (ซูลินแด็ค)

Fafec® 500 mg

Piroxicam (ไพรอคซิแคม)

Meloxicam (เมล็อกซิแคม)

Melcam ® 7.5 mg

Nabumetone (นาบูมีโทน)

IDC® 25 mg

Etoricoxib (อีโธริค็อกซิบ)

Arcoxia ® 30 mg

Arcoxia ® 60 mg

Arcoxia ® 90 mg

โดยกลุม่ เภสัชกรผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคไต; TRPG
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กุมภาพันธ์ 2559
63

แบบบันทึกข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ประยุกต์จากโครงการวิจัยคลินิก CKD แบบบูรณาการ จังหวัดกาแพงเพชร สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
โดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) และสานักโรคไม่ติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล .............................................................. อายุ...................... เพศ..........................อาชีพ............................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
ประวัติการเจ็บป่วย  DM  HT  CKD ระยะ........................................ ระยะเวลาที่ป่วย.................................
1. การประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
รายชื่อยาที่ผู้ป่วยได้รับ
ลืมกินยาหรือไม่
กินยาตรงฉลาก
รายละเอียด
(ความถี่ของความไม่ร่วมมือ
(ใน 1 เดือน)
หรือไม่
ในการใช้ยา)
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่

2. การใช้ยาแก้ปวด ยาชุดแก้อักเสบ การใช้ยาสมุนไพร วิตามิน
ข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ใช่ ไม่ใช่
2.1 ผู้ป่วยใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสดหรือไม่
ชื่อยา 1.
2.
3.
2.2 ผู้ป่วยใช้ยาชุด ยาแก้อักเสบหรือไม่
ชื่อยา 1.
2.
2.3 ผู้ป่วยใช้ยาสมุนไพร วิตามิน หรือไม่
ชื่อยา 1.
2.

วิธีใช้ยา

แหล่งที่ได้รับยา

ผู้บันทึกข้อมูล................................................................... วัน/เวลา..................................
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบข้อมูล...............................................................ตาแหน่ง...........................
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-เฉลยแบบบันทึกข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ประยุกต์จากโครงการวิจัยคลินิก CKD แบบบูรณาการ จังหวัดกาแพงเพชร สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
โดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) และสานักโรคไม่ติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล ......นางสาวสารภี ณ เชียงใหม่.......... อายุ.....71.ปี...... เพศ....หญิง.....อาชีพ.......แม่บ้าน.........................
ที่อยู่.............อาเภอคลองขลุง จังหวัด กาแพงเพชร.........................................................................................................
ประวัติการเจ็บป่วย  DM HT  CKD ระยะ...3...................... ระยะเวลาทีป่ ว่ ย........................................
1. การประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย
รายชื่อยาที่ผู้ป่วยได้รับ

ลืมกินยาหรือไม่ กินยาตรงฉลาก
รายละเอียด
(ใน 1 เดือน)
หรือไม่
(ความถี่ของความไม่ร่วมมือ
ในการใช้ยา)
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
1. Aspirin 81 mg รับประทาน 1 เม็ดหลังอาหารเช้าทันที
√
√
2. Losartan 50 mgรับประทาน 1 เม็ดหลังอาหารเช้า
ลืมกินยา10 วัน/เดือน
√
√
3. Amlodipine 10 mgรับประทาน 1 เม็ดหลังอาหารเช้า
ลืมกินยา10 วัน/เดือน
√
√
4. Atenolol 50 mgรับประทานครึ่งเม็ดหลังอาหารเช้า
ลืมกินยา10 วัน/เดือน
√
√
5. Metformin 500 mgรับประทาน 1 เม็ดหลังอาหารเช้า
√
√
6. Gliclazide MR 60 mg รับประทาน 1 เม็ด ก่อนอาหารเช้า
ลืมกินยา 10 กว่าครั้ง/เดือน
√
เย็น
บางครั้งกินยาไม่ครบ 2 มื้อ
7. Simvastatin 10 mgรับประทาน 1 เม็ด ก่อนนอน
√
√
8. Humalog penfillฉีดใต้ผิวหนัง 10 ยูนิต
ลืมฉีดยาประมาณ 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์
√
√
ก่อนอาหารเช้า เย็น
9. Sodamintรับประทาน 1 เม็ดหลังอาหารเช้ากลางวัน เย็น
√
√ กินเพียงวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น

2. การใช้ยาแก้ปวด ยาชุดแก้อักเสบ การใช้ยาสมุนไพร วิตามิน
ข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ใช่

ไม่ใช่

วิธีรับประทานยา

แหล่งที่ได้รับยา

2.1 ผู้ป่วยใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสดหรือไม่
ชื่อยา 1.
2.
2.2 ผู้ป่วยใช้ยาชุด ยาแก้อักเสบหรือไม่
ชื่อยา 1. ยาชุดแก้ปวด

1-2 ชุด เวลาปวด

ร้านยาหน้าตลาด

1-2 ช้อนโต๊ะ
วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น

สั่งซื้อตามรายการวิทยุ

2.
2.3 ผู้ป่วยใช้ยาสมุนไพร วิตามินหรือไม่
ชื่อยา 1. น้าลูกยอ

ผู้บันทึกข้อมูล................................................................... วัน/เวลา..................................
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบข้อมูล...............................................................ตาแหน่ง..........................
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เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดาเนินงานเพื่อลดโรคไรคไตเรือ้ รัง
ฐาน การออกกาลังกาย
วิทยากรกระบวนการ กองออกากังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
ผู้รับผิดชอบเนื้อหา
1. กองสนันสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค+
เอกสารประกอบการประชุม
1. สรุปความรู้ในการออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับ ผู้ป่วย CKD (สาหรับเจ้าหน้าที่)
2. ใบงาน "ยางยืด ยืดชีวติ พิชิตโรคไต"
3. .ใบงานการออกกาลังกาย ด้วยขวดน้า

คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง_Thidarat Apinya

หน้า 62

สรุปสาระสาคัญ ความรู้การออกกาลังกายที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต
สรุปจากเอกสารประกอบการสอนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง สาหรับ Case manager
ของ พ.ต.ต. รศ. ดร รุ่งชีย ชวนไชยกูล โดย ธิดารัตน์ อภิญญา

1.ปัญหาและข้อจากัดในการออกกาลังกายสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อม
- การออกกาลังกายสาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมมักถูกมองข้าม ไม่ได้รับความสนใจในเชิงคลินิก
- ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญที่ไม่เพียงพอ
- ไม่มีรูปแบบในการออกกาลังกายที่ชัดเจน
- ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อม มีข้อจากัดด้านเวลาในการออกกาลังกาย
- ผู้ป่วยมีข้อห้ามสาหรับการออกกาลังกาย
- ผู้ป่วยไม่เห็นคุณค่าและปฏิเสธการออกกาลังกาย
2. แนวทางสาคัญในการออกกาลังกาย ACSM & Australian Guidelines
- แนวทางการดาเนินงานของ Australian Guidelines
1. ระบุอย่างชัดเจนว่า “การขาดกิจกรรมทางกาย” เป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญของ CKD (major risk factor)
2. การออกกาลังกายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีความปลอดภัยสูงและไม่ส่งผลต่อการเสียชีวิต แม้ในผู้ป่วยที่มี
30,000 ชั่วโมง
3. การออกกาลังกายแบบ Aerobic มากกว่าร้อยละ 60 ของความสามารถสูงสุดของผู้ป่วย จะช่วงส่งเสริม
ความแข็งแรง
ของระบบหัวใจและระบบหายใจ ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
4. การออกกาลังกายแบบออกแรงต้าน ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสามารถยับยั้งหรือชะลอ การสลายกล้ามเนื้อ
การติดเชื้อ
ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง แต่ก็ถือว่ามีความสาคัญเนื่องจากมีประโยชน์ต่อการสร้างความหนาแน่นของกระดูกและมวลกล้ามเนื้อ
5. การกาหนดรูปแบบหรือโปรแกรมในการออกกาลังกาย ควรกาหนดตามลักษณะของแต่ละบุคคล เพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ปัจจัยเสี่ยง และระยะของโรค
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของรูปแบบวิถีชีวิต ที่ขาดกิจกรรมทางกายที่พอเหมาะ ต่อการเกิด CKD
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- ACSM Guidelines ได้มีข้อแนะนาสาหรับการออกกาลังกายที่เหมาะสม สาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะ
ไตเสื่อม/ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ทีมีข้อจากัดไว้ตามตาราง ดังนี้

3. ความสาคัญของการออกกาลังกาย
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จะมีความผิดปกติทางกายภาพ จากการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและน้าหนักตัว เกิดการ
บวมน้า มีภาวะเหนื่อยล้า และมีความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ Uremic myopathy และ Uremic neuropathy ซึง่
การออกกาลังกายจะช่วยแก้ไขให้ปัญหาของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังดีขึ้น ตามแผนภาพดังนี้
Exercise

Blood flow

Intensity- dependent
↓ body fluid

↑ sweating

↑electrolyte loss

↑ body
temp

↑ to brain, heart,
skin
↑ to working muscles

↓blood flow to GI
↓blood flow to kidneys
Loading

↑ hemoconc.

+

Brain
(Post.Pit.Gl)

ADH +
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reabsorption

+
↑↑ Heart work
Loading
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4. การออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ CKD: หลักการสาคัญในการจัดรูปแบบการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD)
ประเภท (Type)

1. การออกกาลังกายแบบ Aerobic (A): อย่างน้อย 30 นาที, moderate intensity, จานวน 5 วันต่อสัปดาห์
2. การออกกาลังกายแบบ Resistance(R) : เน้นที่กลุ่มกล้ามเนื้อหลัก , จานวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์
การจัดกิจกรรมยืดเหยียด (Flexibility activities) สามารถทาได้ตลอด ตามความสามารถ และ ก่อน
และหลัง การออกกาลังกายแบบ A และ R
เวลา (Time)
ออกกาลังกายต่อเนื่อง 30 นาที แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถทาได้หรือมีขอ้ จากัด ก็ควรทาให้ได้อย่างน้อย 10 นาที
ความถี่ (Frequency) 1. อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 30 นาที รวม150 นาทีต่อสัปดาห์
2. อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ อย่างน้อย 50 นาที รวม150 นาทีต่อสัปดาห์
Distribute the sessions over the week and aim to have no more than 2 consecutive
days without physical activity (enough time to recover and adapt between sessions).
ความหนัก (Intensity) 1 เริ่มต้นจากการออกกาลังในระดับเบา คือ เริ่มรู้สึกเหนื่อย
2. ต่อด้วยการออกกาลังกายในระดับปานกลาง คือ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น หายใจถี่ขึ้น และเหงื่ออกเล็กน้อย
3. การทดลอบความเหนื่อยด้วย “talk test” เพื่อทดสอบการออกกาลังกายระดับหนักปานกลาง ซึ่งความ
เหนื่อยจะอยู่ในระดับที่พูดได้ แต่รอ้ งเพลงไม่ได้ และการออกกาลังกาย ในความหนักระดับหนักปานกลาง
สามารถชะลอความเสื่อมได้อย่างเหมาะสม

5. โปรแกรมในการออกกาลังกาย
5.1 การออกกาลังกาย แบบ Muscle Strength สาหรับ CKD
- เน้นกล้ามเนื้อกลุ่มขา สะโพก หลัง หน้าท้อง หน้าอก ไหล่ และแขน และควรทาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
สัปดาห์
- การออกกาลังกายที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่ม หรือ มีภาวะอ่อนแรง หรือ post-dialysis ควรเน้นออก
กาลังแขนขา และ ควรออกกาลังกายแบบ Soft weight หรือ ขวดน้าพลาสติกบรรจุน้า
- ส่วนการออกกาลังกายที่เหมาะสมในกลุ่มนี้ สาหรับผู้ที่ทาอย่างสม่าเสมอ คือ ยางยืด (Elastic band)
การออกกาลังกายโดยบอล (Ball exercise), Weight station as progression
5.2 การออกกาลังกาย แบบ Aerobic สาหรับ CKD
- ควรทาอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมเวลา อย่างน้อย 90 นาทีขึ้นไป
- คานวณความหนักที่เหมาะสมกับการออกกาลังกาย ที่ระดับ heart rate 60–70%
คานวณ Age-predicted max.HR calculation = 220 – age (yrs)
ตัวอย่าง Age-predicted max.HR for a 20-yrs patient = 220 – 20 = 200 bpm
ดังนั้นการออกกาลังกายที่เหมาะสม ควรหนักในระดับ heart rate 60–70% = 60/100 * 200 คือ 120 bpm
หรือ = 70/100 * 200 คือ 140 bpm
ดังนั้น การออกกาลังกายที่เหมาะสม ควรไม่เกิน 120-140 bpm
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5.3 การออกกาลังกาย Flexibility สาหรับ CKD โดยควรทาก่อนและหลังการออกกาลังกายทุกครั้ง

5.4 การออกกาลังกาย เพื่อลดการบวมของขา สาหรับ CKD สามารถทาได้ โดย
Buerger-Allen Exercises

1. นอนราบ ยกขาสูงกว่าศรีษะ
2. นั่งห้อยขา กระดกข้อเท้าขึ้น- ลง /ขยับซ้ายขวา และ กระดกปลายเท้าขึ้น-ลง

3. นอนราบศีษะต่า
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดาเนินงานเพื่อลดโรคไรคไตเรือ้ รัง
ฐาน ถ้าให้ดี ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วิทยากรกระบวนการ กองสนันสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบเนื้อหา
1. กองสนันสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เอกสารประกอบการประชุม
1. เอกสารประกอบการในฐานกิจกรรม
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เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม ในการดาเนินงานเพื่อลดโรคไรคไตเรือ้ รัง
ฐาน บทบาท อสม ในการเชื่อมบริการสุขภาพ
วิทยากรกระบวนการ กองสนันสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบเนื้อหา
1. กองสนันสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เอกสารประกอบการประชุม
1. เอกสารประกอบการในฐานกิจกรรม
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
บทบาท อสม.เชื่อมต่อเครือข่ายบริการสุขภาพ
***อสม.คือใคร
1. ชำวบ้ำน อำสำเข้ำมำดูแลสุขภำพของเพื่อนบ้ำนและครอบครัวตนเอง
2. เป็นต้นแบบตัวอย่ำง ทังตนเอง, ครอบครัว
3. ไม่เป็นโรค อยู่อย่ำงพอเพียง
4. ดูแลชำวบ้ำนในละแวก 10 – 15 หลังคำเรือน
***บทบาท อสม.
1. ชาวบ้านเป็นกลุ่มป่วย
1.1 ติดตำมให้รักษำต่อเนื่อง รับยำ, ล้ำงไต ดูกำรกินยำที่ใช้ประจ้ำ/ดูค่ำควำมดันโลหิต เบำหวำน
1.2 ปฏิบัติตนเองตำมกำรแนะน้ำ ลดหวำน มัน เค็ม
1.3 ออกก้ำลังกำยพอเหมำะ เหมำะสม
1.4 รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ รับประทำนมำก/น้อย
1.5 มีอำกำรแทรกซ้อน อำกำรผิดปกติ
1.6 ไปนัดตรงนัดทุกครัง
1.7 ลงเยี่ยมบ้ำน
2. ชาวบ้านเป็นกลุ่มเสี่ยง
2.1 ดูข้อมูลครอบครัว ใครป่วย ใครเจ็บ เป็นอะไร มีหลักประกันสุขภำพชนิดไหน
(30 บำท, ประกันสังคม, สิทธิข้ำรำชกำร)
2.2 ดูแลตนเองอย่ำงไร
- งดอำหำรเค็ม ออกก้ำลังกำย 3อ2ส.
- คัดกรองโรคเบืองต้นด้วยกำรวัดค่ำควำมดันโลหิต/เบำหวำน/ชั่งน้ำหนัก/วัดรอบเอว บันทึกไว้
เปรียบเทียบก่อนและหลัง โดยกำรนัดตรวจเดือนละครังหรือตำมควำมถี่ที่เหมำะสม
- อำหำรครบ 5 หมู่
- สังเกตตนเอง บวม, ชอบกินอำหำรเค็ม มึนศรีษะ ควำมดันโลหิตสูง
2.3 ตรวจเช็คสุขภำพ
- ตรวจวัดร่ำงกำยทุกเดือน (ควำมดัน, น้ำตำลในปัสสำวะ, น้ำหนัก, รอบเอว)
- พบผิดปกติ ให้ค้ำแนะน้ำ 3อ2ส.
- ไปพบแพทย์
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3. ให้คาแนะนากลุ่มป่วย เมื่อมีอาการโรคไต
4. ให้ไปพบแพทย์, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, รพสต.
4.1 ให้ไปตำมนัด
4.2 ให้ปฏิบัติตำมค้ำแนะน้ำอย่ำงเคร่งครัด
4.3 อสม.เยี่ยมบ้ำน ให้ก้ำลังใจ ให้ค้ำแนะน้ำกับแกนน้ำสุขภำพประจ้ำครอบครัว (กสค.) หรือผู้ที่ดูแล
5. อสม ทางานร่วมกับทีมหมอครอบครัว ติดตำม เยี่ยมบ้ำน ให้ได้รับกำรรักษำที่ต่อเนื่อง และรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำมกำรรักษำแก่เจ้ำหน้ำที่ รพสต.ด้วย
6. กิจกรรมการปฏิบัติงาน อสม.ต้องบันทึกผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้ค้ำแนะน้ำ กำรสังเกตสิ่งผิดปกติ
ที่พบเห็น เป็นข้อมูลส้ำหรับรำยงำนกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ หรืออสม.ด้วยกัน
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แบบประเมินตนเอง
หลังการอบรม
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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อ้างอิงจาก คู่มือประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม และชุมชนในการป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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เอกสารประกอบการบรรยาย

16/02/59

โรคไตเรื้อรัง
และแนวทางการดูแลรักษา
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
พญ. กชรัตน์ วิภาสธวัช
18 กพ. 2559

เนือ้ หา
•
•
•
•
•
•
•
•

หน้ าที่และเกณฑ์ การวิจฉัยโรคไตเรือ้ รัง
ความเสี่ยงและสาเหตุของโรคไตเรือ้ รัง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวินิจฉัยและคัดกรอง
แนวทางการตรวจคัดกรองและวินิจฉัย
การแบ่ งระยะของโรคและระดับความรุนแรงโรคไตเรือ้ รัง
ปั จจัยที่ส่งผลทาให้ การทางานของไตแย่ ลง
เมื่อไหร่ ควรเตรียมการบาบัดทดแทนไต
เมื่อไหร่ ควรพบอายุรแพทยโรคไต
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หน่ วยกรองเล็กๆ เรียกว่ าหน่ วยไต
ไต 1 ข้ างมี หน่ วยไตประมาณ 1 ล้ าน

เลือดไหล
เข้ าสู่ไต

เลือดที่ถกู กรอง
เอาของเสียออก
แล้ วไหลออกจาก
ไต

ของเสียถูกกรองจาก
เลือดออกมาเป็ นนา้ ปั สสาวะ
ผ่ านลงทางท่ อไต
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หน้ าที่ไต
1. กรองของเสี ยออกทางปัสสาวะ
2. ควบคุมปริ มาณน้ าและเกลือแร่
ในร่ างกายให้พอเหมาะ
3. ควบคุมความดันโลหิ ตให้คงที่
4. สร้างฮอร์โมนบางอย่างที่มีประโยชน์
ต่อร่ างกาย
- ฮอร์โมนกระตุน้ การสร้างเม็ดเลือดแดง
- ฮอร์โมนวิตามิน D
5. ขับถ่ายสารแปลกปลอมที่ร่างกายรับมา

การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง
ผู้ป่วยที่มีลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่งในสองข้ อต่ อไปนี ้
1. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกติ ติดต่ อกันเกิน 3 เดือน
อาจจะมีอัตราการกรองของไต (GFR) ผิดปกติหรือไม่ ก็ได้
มีลักษณะตามข้ อใดข้ อหนึ่ง
1.1 ตรวจพบความผิดปกติอย่ างน้ อย

2 ครัง้

- ตรวจพบอัลบูมินในปั สสาวะ (albuminuria)
- ตรวจด้ วยแถบตรวจปั สสาวะแบบจุ่ม ได้ ผลบวก
- ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ (hematuria)
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การตรวจปัสสาวะ
แพทย์จะทาการสัง่ ตรวจปั สสาวะ อาจจะเป็ นแบบสุ่มตรวจ เพื่อตรวจ
1. เม็ดเลือดแดงในปั สสาวะ

2. ตรวจโปรตีนในปั สสาวะ

การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง
1.2 ตรวจพบความผิดปกติทางรังสีวิทยา เช่ น อัลตราซาวว์ นพบถุงนา้ ในไต
นิ่ว, ไตพิการ หรือไตข้ างเดียว
1.3 ตรวจพบความผิดปกติทางโครงสร้ าง หรือทางพยาธิสภาพจากผล
การเจาะเนือ้ เยื่อไต

1.4 มีประวัติการได้ รับผ่ าตัดปลูกถ่ ายไต
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การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง
2. ผู้ป่วยที่มี GFR < 60 ml/min/1.73 m2
ติดต่ อกันเกิน 3 เดือน
โดยอาจจะตรวจพบหรือไม่ ว่ามีร่องรอยของไตผิดปกติก็ได้

ตรวจพบความผิดปกติทางกายภาพ หรือทางรังสีวทิ ยา
Hematuria > 5/hpf

Urine microalbuninuria หรือ
Proteinuria

Renal stone
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ลักษณะไตที่ผิดปกติ โรคไตเรื อ้ รั ง- มีขนาดเล็กลง/ โรคไตมีถุงนา้
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โรคนิ่วไต

โรคไตเรื้อรัง
- โรคไตที่เป็ นแล้ วไม่ หาย
- เป็ นต่ อเนื่อง
** มักค่ อยๆ เสื่อมลง - นับถอยหลัง

100%

eGFR = ค่าการทางานของไต

แฟ

0

5
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ระยะเวลา (ปี )
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ผู้ป่วยที่ควรได้ รับการคัดกรอง
มีความเสี่ยงสูงต่ อโรคไตเรื อ้ รั ง
- อายุมากกว่ า 60 ปี ขึน้ ไป
- โรคเบาหวาน
- โรคติดเชือ้ ในกระแสเลือด
- โรคความดันโลหิตสูง
ที่อาจก่ อให้ เกิด โรคไต
- โรคภูมิแพ้ ตนเอง (แอส แอล อี)
- โรคติดเชือ้ ในระบบทางเดิน
- ตรวจพบนิ่วในไต
ปั สสาวะซา้ หลายๆ ครัง้
- โรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
- มีประวัตโิ รคไตเรือ้ รังในครอบครัว

การตรวจคัดกรองทาได้อย่างไร ?
- วัดความดันโลหิต
- เจาะเลือดดูค่า
“ ครี เอตินีน (creatinine) ”
เพื่อประเมินอัตรากรองของเสีย
ของไต
- ตรวจปั สสาวะเพื่อประเมิน
- ปริมาณโปรตีน (ไข่ ขาว) ในปั สสาวะ
- เซลล์ หรือสิ่งผิดปกติอ่ ืนๆ
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กลุ่มเซลล์ เม็ดเลือดแดง
และเม็ดเลือดขาว
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เกณฑ์ การวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง
• 1. ค่า คริอะตินีนในเลือดสูงขึ ้น และนาไปคานวณได้ คา่ อี-จี-เอฟ-อาร์
ต่ากว่าเกณฑ์ นานเกิน 3 เดือน
• 2. มีปริมาณไข่ขาวหรื อเซลล์บางชนิดรั่วทางปั สสาวะ
หรื อมากขึ ้น
• 3. บางรายอาจพบความผิดปกติของรูปร่างไต
เมื่อตรวจด้ วยการถ่ายภาพรังสีหรื อ ตรวจด้ วยเครื่ องอัลตราซาวน์
โรคไตหิน-nephrocalcinosis

ความชุกของโรคไตเรือ้ รังในประเทศไทย

ระยะที่ 1
ร้ อยละ 3.3

100

พญ.อติ พร อิ งค์ สาธิ ต และคณะ ส.โรคไตแห่งประเทศไทย
Nephrol Dial Transplant 2010: 25; 1567

ระยะที่ 2
ร้ อยละ 5.6

80

ระยะที่ 3
ร้ อยละ7.5

60

ระยะที่ 4

40
20

0.8

คิดเทียบต่ อประชากรอายุ > 18 ปี
ไม่ ใช่ เทียบต่ อประชากรทัง้ หมด

0
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ระยะที่ 5
0.3

ฟอกไต
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ป่ วย

2550

2555

2555

ล้ างไต ?

ทีม่ า : https://mis2.kpo.go.th/mis-new/CD-NCD/SP_255710_for_Academic.pdf
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ภาวะโรคไตเรื้ อรังของ
จ.กาแพงเพชร

CKD โรคไตเรื อ้ รัง ระยะที่ 1 eGFR = >90%
แรงม้ าถดถอย + โปรตีนรั่ว

100

?

ระยะที่ 2 eGFR 60 – 90%

?

80

ระยะที่ 3 eGFR 30 – 60%

?

60

ระยะที่ 4 eGFR
15 – 30%

40

ระยะที่ 5

?

eGFR <15%

20

?

0

ฟอกไต

ภาวะโรคไตเรื้ อรังของ

CKD โรคไตเรื อ้ รัง ระยะที่ 1 eGFR = >90%
แรงม้ าถดถอย + โปรตีนรั่ว

100

?

อ. คลองขลุง
ระยะที่ 2 eGFR 60 – 90%

?

80
60
40
20

ระยะที่ 3 eGFR 30 – 60%

ร้ อยละ 2.3
ประชากรคลองขลุง 51136
อายุ >19 ปี 37261 (สสจ. 2557)
โอพีดี เบาหวาน/ความดัน 3554
โรคไตเรื อ้ รัง ระยะ 3 = 851
ระยะ 4 = 123

(อ.ธี รยุทธ 2555 ) ระยะ 5 = 12

0
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ระยะที่ 4 eGFR
15 – 30%

0.33

ระยะที่ 5

eGFR <15%

.03
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อาการ และอาการแสดง
% แรงม้ า
ของไต

100
80
60
40
20
0

มักไม่มีอาการ
โรคเดิม

ปั สสาวะบ่อย

ความดันสูง
เริ่มพบโปรตีนรั่ว
ทางปั สสาวะ

เพลีย คลื่นไส้ ซีด คันมาก
บวม เหนื่อย.....

ฟอกไต

ผลเสียของการมีโรคไตเรื อ้ รัง
1. เกิดโรคความดันโลหิตสู ง
2. เกิดโรคหัวใจบ่อยขึ้น
3. เกิดโรคโลหิตจางตามมา เมื่อโรคไตรุ นแรง
4. ถ้าโรคไตเป็ นมาก ก็จะต้องฟอกไต
5. เจ็บตัว เสี ยเงิน เสี ยเวลา

6. เพลีย หมดเรี่ ยวแรง สมรรถภาพทางเพศเสื่ อม

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม เพื่อการดําเนิ นงานลดโรคไตเรือ้ รัง
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ก่ อนเป็ นโรคไต

จะป้องกันไม่ ให้ เป็ นโรคไต ต้ องทาอย่ างไร ?
- ควบคุมนา้ หนัก ออกกาลังกายสม่าเสมอ 30 นาทีต่อวัน
อย่ างน้ อย 3 วันต่ อสัปดาห์
- ควบคุมอาหาร โดยเฉพาะ หวาน มัน เค็ม
- ดื่มนา้ วันละ 8-10 แก้ วต่ อวัน
- งดสูบบุหรี่
- งดยาแก้ ปวดอย่ างแรง ( เอ็น-เสด )

- รักษาโรคประจาตัว โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ไขมันโลหิตสูง เก๊ าต์
- พบแพทย์ ตามนัด รั บประทานยาตามแพทย์ ส่ ัง

เมื่อเป็ นโรคไตแล้ ว

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม เพื่อการดําเนิ นงานลดโรคไตเรือ้ รัง
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ยาแก้ ปวด ยาแก้ ข้ออักเสบ ยาแก้ กล้ ามเนื ้ออักเสบ กลุ่ม “เอ็น-เสด”
อาจทาให้ ไตเสื่อมได้

ชื่อเคมีของยา
ได.โคล.ฟี .แน็ค
ไอ.บู.โปร.เฟ็ น
เฟน.นิ่ว.บิว.ทา.โซน
มี.เฟ็ น.นา.หมิก
อิน.โด.เม.ทา.ซิน
ไพ.ร็อก.ซิ.แคม
เซ.เล.ค็อก.สิบ

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม เพื่อการดําเนิ นงานลดโรคไตเรือ้ รัง
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“ไม่” 6 ประการสาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง
1. ไม่ สูบบุหรี่
2. ไม่ ดื่มเหล้า
3. ไม่อว้ น ไม่อืด เน้นออกกาลังกาย
4. ไม่ หวาน –ไม่ มนั - ไม่เค็ม
5. ไม่ เนื้อ
6. ไม่ ยา - ยาแก้ปวด ยาสมุนไพร ยาลูกกลอน
และอาหารเสริ ม

สรุ ป
๑. โรคไตเรื้อรัง เป็ นปัญหาสาธารณสุ ขของประเทศ มีอยู่ทวั่ ทุกแห่ ง
๒. โรคไตเรื้อรังมักเกิดร่ วม มีสาเหตุจากโรคเรื้อรังต่ างๆ
๓. การรักษาด้ วยยาร่ วมกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในระยะเริ่มต้ น
ช่ วยชะลอความเสื่อมของไตได้ ผลดีกว่ า การรักษาในระยะหลังของโรค
๔. หากผู้ป่วย และ บุคคลากรสาธารณสุ ขตระหนักถึงความสาคัญในการ
ดูแลสุ ขภาพตนเองแต่ เนิ่นๆ จะช่ วยชะลอความเสื่อมของไตได้
๕. บุคลากรของ รพช. รพสต. และ อสม. มีบทบาทสู งในการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม เพื่อการดําเนิ นงานลดโรคไตเรือ้ รัง
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The End

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม เพื่อการดําเนิ นงานลดโรคไตเรือ้ รัง

137

20

16/02/59

ประชากร

อายุ 15 ปี ขึน้ ไป
43,014 คน (80.84%)
อายุ 35 ปี ขึน้ ไป
30,721 คน(57.74%)

1
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10 ตาบล 103 หมู่บา้ น จานวน 20,172 หลังคาเรือน

รพ.คลองขลุง

มี รพช.ระดับ F1 ขนาด 90 เตียง, รพ.สต.12 แห่ง สอ. 2 แห่ง
รพ.สต.หลัก 3 แห่ ง รพ.สต.เดี่ยว 4 แห่ ง 2 สอ.

ความดัน

คลิ นิก รพ.
รพ.สต.
ไตเรือ้ รัง
รวม

ความดัน
เบาหวาน
เบาหวาน

1,753
922
347
1,467
688
246
893
483
65
(21.71%) (23.08%) (9.88%)
4,113
2,093
658

อื่นๆ

รวม

76

4463
2401
1517
(22.33)
6,864

-

2
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การจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค
คลินิกโรค

จันทร์

โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไตเรือ้ รัง
โรคถุงลมอุดกัน้ หอบหืด

อังคาร

พุธ

พฤหัส













 4-5

3

3

ศุกร์



โรคหัวใจ(wafarine)



โรคไทรอยด์



สุขภาพจิต จิตเวช




ยาเสพติด

1.พบพยาบาล : สัมภาษณ์อาการ วัด V/S 5 นาที
2.พบนักโภชนากร : อาหารที่ปลอดภัย 15 นาที
3.พบเภสัชกร : ใช้ยาถูกต้อง&ที่หลีกเลี่ยง 10 นาที
4.พบนักกายภาพบาบัด : ยาง....ยืดอายุ 10 นาที
5.พบแพทย์ : แจ้งผลLab ตรวจรักษา
5 นาที
ประมาณ 60 นาที

รพ.

ทีมหมอครอบครัว

จนท.รพสต.

สสอ.

อสม.เชี่ยวชาญโรคไต

ผู้ดูแล

3
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CKD +FCT
ออกเยี่ยมทุก
ศุกร์
แพทย์ 1 คน: 2 รพ.สต

ดูแลผูป้ ่ วย NCD
ตรวจผูป้ ่ วย รพ.สต.
Re med DM HT
เยี่ยมบ้าน CKD 4,5
NCD un-control

เภสัชกร 1 คน: 2 รพ.สต

เภสั1ชคน
กร: 3-4 รพสต.
กายภาพ

จนท.รพสต.
1 คน: 3-4 หมู่

พยาบาล 1 คน :
7 รพ.สต

อสม 1 คน : 16 หลังคาเรือน

“ บันได 4 ขั้น ป้องกันโรคไต ”
เพื่อชะลอการเสื่อมของไตในชุมชน
• 1.ประเมินการรับประทานอาหารผู้ป่วยและให้คาแนะนาที่เหมาะสม
(ลดปริมาณโซเดียม จากัดปริมาณโปรตีน)
• 2.ติดตามวัดความดันโลหิต (เน้นการควบคุมระดับความดันโลหิต)
• 3.ตรวจสอบการใช้ยา (หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดและยาสมุนไพรที่มีผลกับไต)
• 4.ติดตามการออกกาลังกาย (เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ)

4
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ทีมงาน

พัฒนาความรู้
“ความรูโ้ รคไตสู่ประชาชน”
คัดกรอง
เบือ้ งต้ น

5

16/02/59

แกนนาสุขภาพประจาครอบครัว

กระบวนการดาเนินงาน
• กาหนดบทบาทของแต่ละบุคคลเพื่อดาเนินการเยี่ยมบ้านใน
ชุมน
• ผู้ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงอาหารสาหรับผู้ป่วย
พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมลดการเอื้อ/ดูแลเรื่องการ
รับประทานยา
• อสม.ลงเยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน (หลังจากกลับจาก
คลินิก CKD

6

16/02/59

บทบาทหน้าที่ของทีมในชุมชน
 ประสานงาน อสม. ติดตามการเยี่ยมบ้าน
 ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม.
 สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลในครอบครัว
 คานวณอาหาร แจ้งผลไปที่ รพ.
 แจ้งผลการติดตามการรับประทานอาหาร ออกกาลังกาย การกินสมุนไพร
ร่วมกับผลค่า อัตราการกรองของไต (eGFR)
 การเสริมพลังทางจิตใจแก่ผู้ป่วยขณะเยี่ยมบ้าน

แบบประเมินการรับประทานอาหารอย่างง่ายสาหรับผู้ปว่ ยโรคไต สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ส่งให้ผู้รับผิดชอบ สสอ. นาส่งโรงพยาบาลคลองขลุง

7
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บทบาทหน้าที่ของทีมในชุมชน

อสม.เยี่ยมบ้าน จดบันทึกการรับประทานอาหาร
ติดตามการรับประทานยา การออกกาลังกาย
ให้คาแนะนาเพิ่มเติม ประสานงาน จนท.รพสต.เมื่อมีปัญหาขอความช่วยเหลือ

เยี่ยมบ้านโดย อสม.

อาสาสมัครสาธารณติดตามบันทึกการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกาลังกาย
ของผู้ป่วยร่วมกับผู้ดูแลผู้ป่วย จานวน 1 วัน แจ้งผลให้พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

8
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เยี่ยมโดยทีมหมอครอบครัว

ร่วมออกกับทีมหมอครอบครัว ในผู้ป่วยระยะที่ 4-5 , ควบคุมเบาหวาน ความดันไม่ได้
นอนโรงพยาบาล,ไม่ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมฯลฯ

บุคคลต้ นแบบ

9
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จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอาเภอ

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร “ลดเค็ม” ร้อยละ 90

10

เอกสารประกอบการเรียนรู้ในฐานกิจกรรม
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อาหารร ักษ์ไต ใสใ่ จดูแลสุขภาพ

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ กรมอนาม ัย
19 กุมภาพ ันธ์ 2559

กินพอดี สุขท
ี ว่ ั ไทย

ข้าว ว ันละ 8-12 ท ัพพี
ผ ัก ว ันละ 4-6 ท ัพพี
นม ว ันละ 1-2 ท ัพพี

ผลไม้ ว ันละ 3-5 ส่วน
ั
้ สตว์
เนือ
้ นกินข้าว
ว ันละ 6-12 ชอ
นา้ ม ัน นา้ ตาล เกลือ
ว ันละน้อยๆ

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

1
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กินถูกสว่ น
2:1:1

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

อาหารสาหร ับผูม
้ ภ
ี าวะไต
โรคไตในระยะต่างๆ
ระยะที่ 1-2
ตัง้ แต่ระยะที่ 3 ขึน
้ ไป

การจ ัดอาหาร
● ลดโซเดียม (เหลือ 2 กรัม/วัน
● คุมอาหารประเภท แป้ ง น้ าตาล ไขมัน
● คุมปริมาณโปรตีน
(0.6-0.8 กรัม/นน.ตัว 1 กก./วัน)
ี ม
● คุมอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
● คุมปริมาณฟอสฟอรัส
● คุมปริมาณน้ า

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

2
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โซเดียม เป็นแร่ธาตุทส
ี่ าค ัญร่างกายต้องการ
ในปริมาณน้อย

แหล่งอาหารโซเดียม

นา้ ปลา

เกลือ
ี วิ้ ขาว
ซอ

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

แหล่งอาหารโซเดียม
ผงฟู
เค้ก
คุกกี้
ขนมกรุบกรอบ

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

3
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แหล่งอาหารโซเดียม
ผงชูรส

ซุปก้อน
ผงฟู/
สารก ันบูด

ผงปรุงรส

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

แหล่งอาหารโซเดียม
กะปิ

ปลาเค็ม

บ๊วยเค็ม

ปลาร้า

ห ัวไชโป้วเค็ม

หมึกแห้ง

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล สาน ักโภชนาการ

4
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ั สาหร ับ
้ สตว์
โปรตีน อาหารประเภทเนือ
ผูป
้ ่ วยโรคไต จาเป็นต้องเลือกโปรตีนคุณภาพดี
ไข่ขาว

้ ไก่
เนือ

้ ปลา
เนือ

้ ปลา
เนือ

้ แดงล้วน
เนือ

นม

ี มสูง
หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
ขนมปังโฮลวีท

ข้าวกล้อง
้ มมือ
ข้าวซอ

เผือก

ม ันต่อเผือก

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

5

25/02/59

ี มสูง
หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
้ ว ัว
เนือ

้ หมูปนม ัน
เนือ

เครือ
่ งในไก่

เครือ
่ งในหมู

เครือ
่ งในว ัว

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

ี มสูง
หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
กุง้
หอย
ปู

เบคอน

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

6

25/02/59

ี มสูง
หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
ี ด
ผ ักสส

ผ ักช ี

ดอกกะหลา
่

แครอท
ห ัวปลี
ฟักทอง

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

ี มสูง
หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
ี ด
ผ ักสส

กวางตุง้
ผ ักบุง้

คะน้า

มะเขือพวง

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

7

25/02/59

ี มสูง
หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
ทุเรียน

้
สม

ผลไม้

ขนุน

องุน
่

ลาไย

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

ี มสูง
หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
กล้วยต่างๆ

กล้วยไข่

กล้วยหอม

กล้วยเล็บมือนาง

กล้วยห ักมุก
กล้วยนา้ ว้า

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

8

25/02/59

หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ ฟ
ี อสฟอร ัสสูง
นา้ กะทิ

โยเกิรต
์

นม

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ ฟ
ี อสฟอร ัสสูง
ฟองเต้าหู ้

เต้าหูข
้ าว
ถว่ ั เมล็ดแห้ง

เต้าหูเ้ หลือง

เต้าหูอ
้ อ
่ น

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

9

25/02/59

ี มสูง
หลีกเลีย
่ งอาหารทีม
่ โี พแทสเซย
เครือ
่ งดืม
่ เกลือแร่

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

ี ม/ฟอสฟอร ัสสูง
อาหารทีม
่ โี พแทสเซย
กาแฟ

นา้ อ ัดลม

ชา

นา้ ผลไม้

โกโก้

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

10

25/02/59

อาหารร ักษ์ไต
ข้าวขาว

้
วุน
้ เสน

แป้งสาคู

่ งไฮ้
เซีย

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

อาหารร ักษ์ไต
ไข่ขาว

้ ไก่
เนือ

้ ปลา
เนือ

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

11

25/02/59

อาหารร ักษ์ไต
ผ ักกาดขาว
เห็ดหูหนู

ถว่ ั พู

บวบ

แตงกวา

กะหลา
่ ปลี

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

อาหารร ักษ์ไต
แตงโม

้ โอ
สม

พุทรา

นา้ เปล่า

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล สาน ักโภชนาการ

12

25/02/59

สรุปสารอาหารทีผ
่ ป
ู ้ ่ วยโรคไตต้องควบคุม
โพแทส
ี ม
เซย

โซเดียม

โปรตีน
ปริมาณที่
เหมาะสม

ฟอส
ฟอร ัส

พลังงาน
น้ า

นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ

ธงโภชนาการสาหร ับผูป
้ ่ วยโรคไต

ข้าว-แป้ง
8-12 ท ัพพี
ผ ัก (ต้ม)
3 ท ัพพี
นม 1-2 แก้ว

ผลไม้ 2 ส่วน
ั
้ สตว์
เนือ
้ นโต๊ะ
6-12 ชอ
นา้ ม ัน นา้ ตาล เกลือ
อย่างละน้อยๆ

13

25/02/59

ขอบคุณที่ตั้งใจฟังค่ะ

THE END
นางกุลพร สุขม
ุ าลตระกูล
สาน ักโภชนาการ
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เนือ้ หาการบรรยาย และสาธิต / ฝึ กปฏิบัติ
ฐานเรียนรู้ ที่ 5 “ถ้ าให้ ดี ต้ องปรับเปลีย่ นพฤติกรรม”
โดย กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน
เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง รุ่ นที่ 1 ปี 2559
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00น.-16.30น. ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชัน่ กรุ งเทพฯ

ส่ วนที่ 1 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค (3อ.2ส.)
- แนวคิด
- ความหมาย
- ทาไมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
- อาสาสมัคร มีบทบาทอย่างไร ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
- ตัวชี้วดั การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ 3อ 2ส

ส่ วนที่ 2 การประเมินภาวะสุ ขภาพ และความฉลาดทางสุ ขภาพ
กับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
- ความหมายการประเมินภาวะสุ ขภาพ
- ปัจจัย 3 ด้าน เพื่อการประเมินภาวะสุ ขภาพ
- แบบประเมินตนเอง “ตนเตือนตน” ปฏิบตั ิ 3อ 2ส ลดหวาน มัน เค็ม ห่างไกลโรค

ส่ วนที่ 3 กินผักปราศจากโรค ป้ องกันโรคไร้ เชื้อเรื้อรัง
- บทนา ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุ ขภาพคนไทย
- ผัก ผลไม้หลากสี ดีต่อสุ ขภาพ
- กินผัก ผลไม้สดป้ องกันโรค

ส่ วนที่ 1 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค (3อ.2ส.)
*กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ

1.แนวคิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าสภาวะสุ ขภาพของประชาชนยุคสมัยนี้ นอกเหนือจากโรคทางอุบตั ิเหตุ
แล้ว กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังที่เป็ นปั ญหาสาคัญอันประกอบด้วย โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง มะเร็ ง
กลุ่มโรคปอดเรื้ อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ยังเป็ น 3 ใน 4 ของการเสี ยชีวติ ของประชากรโลกมากกว่า
สาเหตุอื่นๆจากโรคทุกสาเหตุรวมกัน

ซึ่ งโรคเหล่านี้ลว้ นเกิดจากพฤติกรรมเสี่ ยงที่สามารถป้ องกันได้

ที่สาคัญได้แก่พฤติกรรม 3อ. 2ส.ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ขให้ความสาคัญและความจาเป็ นเร่ งด่วนในการ
แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร ออกกาลังกาย การจัดการอารมณ์ การดื่มสุ รา และ
การสู บบุหรี่
หัวใจสาคัญของการ

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ 3อ.2ส. ได้ แก่ มุ่งเน้นการจัดการพฤติกรรมเสี่ ยง

และปัจจัยเสี่ ยงที่เป็ นต้นเหตุของปัญหาสุ ขภาพ “อาสาสมัครบริ การสุ ขภาพ” จาเป็ นที่จะต้องมี ความรู้ ความ
เข้าใจ แนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้และปั จจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ การ
สื่ อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ตลอดจนการประเมินผลและนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการดาเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ อันจะส่ งผลให้บุคคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพที่ดี
ลดภาระโรคเรื้ อรังที่สามารถป้ องกันได้อย่างยัง่ ยืน
2.ความหมายของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การกระทา การปฏิบตั ิ การแสดงออกและท่าทีที่จะกระทา ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดี หรื อผลเสี ยต่อสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว หรื อชุมชน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การนาเอาหลักการแห่งพฤติกรรม มาประยุกต์
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างเป็ นระบบโดยเน้นที่พฤติกรรมสุ ขภาพที่สามารถสังเกต และวัดได้
เป็ นสาคัญ

3.ทาไมต้ องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
พฤติกรรมสุ ขภาพมีความสาคัญต่อการเกิดปั ญหาสาธารณสุ ข ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ
3.1 การที่บุคคลมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่เหมาะสมทาให้ตนเอง ครอบครัว หรื อ
บุคคลอื่นในชุมชน เจ็บป่ วย บาดเจ็บ เสี ยชีวติ หรื อมีสุขภาวะที่ไม่ดี ทาให้เกิดปั ญหาสาธารณสุ ข
3.2 ในการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข จาเป็ นต้องใช้พฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสมของบุคคลต่าง ๆ
ซึ่ งจะทาให้บุคคลนั้น ๆ บุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว หรื อบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน มีสุขภาวะที่ดี ไม่เจ็บป่ วย
บาดเจ็บ พิการ หรื อเสี ยชีวติ ด้วยโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้ องกันได้
4. อาสาสมัครบริการสุ ขภาพมีบทบาทอย่ างไรในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
อาสาสมัครบริการสุ ขภาพ ในที่น้ ีหมายถึง ผูท้ ี่อาสารับผิดชอบดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับเปลี่ยนหรื อพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลากรในหน่วยงาน สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมสุ ขภาพ
วางแผนจัดการเรี ยนรู้ดา้ นพฤติกรรม และประเมินผลพฤติกรรมสุ ขภาพได้
บทบาทอาสาสมัครบริการสุ ขภาพ มีดงั นี้
1. บทบาทในการวิเคราะห์หาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลากรในหน่วยงาน
และวางแนวทางในการแก้ปัญหาพฤติกรรมสุ ขภาพนั้นให้เป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้องหรื อพึง
ประสงค์
2. บทบาทในการช่วยและสนับสนุนให้บุคคลากรได้เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่
ให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมทางสังคมได้ดว้ ยตนเอง มองเห็นความสาคัญและความ
จาเป็ นในการแก้ปัญหา
3. การใช้กลวิธีที่เหมาะสมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในการให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ สามารถถ่ายทอด
ให้กบั บุคคลากรในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ใช้ช่องทางและสื่ อในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อก่อให้เกิดความร่ วมมือของบุคลากร เพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุ ขอย่างสม่าเสมอ

5.ตัวชี้วดั การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ 3อ.2 ส. ( อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ บุหรี่ สุ รา )
พฤติกรรมการกินอาหาร ประกอบด้ วย 6 ตัวชี้วัด คือ
1.กินเพือ่ สุ ขภาพ ได้ แก่ การกินอาหารหลากหลาย ไม่ ซ้าซาก/จาเจ คือ การกินอาหารครบ 5 หมู่ ,
มีความหลากหลาย ทุกวัน
2. กินผักหลากหลายสี และผลไม้ สด คือ การกินผักหลากหลายสี และผลไม้สดทุกวันๆละอย่างน้อย
5 ขีด ต่อคน ( ครึ่ งกิโลกรัม) (ผัก4-6ทัพพี) ต่อวัน (ผลไม้ 3-๕ ส่ วน) ต่อวัน
3. กินอาหารไม่ หวานจัด คือ กินน้ าตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา หรื อ 24 กรัม ใน 1 วัน (รวมน้ าตาลใน
เครื่ องดื่ม ขนมชาพร้อมดื่ม)
4. กินอาหารทีไ่ ม่ มีไขมันสู ง คือ กินไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชา หรื อ 30กรัม ใน 1 วัน (ไขมันในรู ปอื่น
เช่น หนังสัตว์, มันสัตว์ , นำ้ มัน, ครี ม)
5. กินอาหารทีไ่ ม่ เค็มจัด คือ กินเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา (5กรัม)หรื อโซเดียมไม่เกิน 2,000มิลลิกรัม
ใน 1 วัน ( น้ าปลา ซอสปรุ งรส ผงปรุ งรส) เกลือ 1 ชช=น้ าปลา5ชีชี
6. กินเพือ่ ปลอดโรค ปลอดภัย คือ กินอาหารสุ ก สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารเคมี กินอาหาร
ปรุ งสุ ก สะอาดทุกครั้งกินอาหารได้มาตรฐาน ดูฉลาก โภชนาการ/อาหารธรรมชาติ มากกว่าดัดแปลง ใช้
อุปกรณ์ประกอบอาหาร/ภาชนะบรรจุที่ถูกสุ ขลักษณะ
พฤติกรรมการออกกาลังกาย ประกอบด้ วย 3 ตัวชี้วัด คือ
1.ออกกาลังกายแบบแอโรบิกอย่างเพียงพอ เหมาะสมกับสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและวิถีชีวติ
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายและสุ ขภาพ สื่ อความหมายคลอบคลุมไปถึง
กิจกรรมทางกาย(Physical Activities) หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆในร่ างกายเคลื่อนไหว แล้วทาให้มี
การใช้พลังงานมากกว่าขณะพัก ทั้งที่เป็ นแบบแผนและไม่เป็ นแบบแผน ซึ่ ง การเลือกรู ปแบบการออกกาลัง
กายแบบ แอโรบิกที่เหมาะสมกับสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและวิถีชีวติ อย่างน้อย 1 ชนิด สามารถเลือกได้
ทั้งที่เป็ นรู ปแบบ เช่น เดิน วิง่ ปั่ นจักรยาน กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค ฯลฯ และไม่เป็ นรู ปแบบ เช่น
แบกของ ขุดดิน วิดน้ า ปั่ นจักรยาน รดน้ าต้นไม้ เข็นสิ นค้า ดายหญ้า ถากหญ้า ลอกท้องร่ อง เดินป่ า เป็ นต้น
โดยการออกกาลังกายแบบแอโรบิกใน ระดับปานกลาง ระดับหนักและหนักมาก สามารถปฏิบตั ิต่อเนื่องครั้ง
เดียว หรื อสะสมครั้งละอย่างน้อย 10 นาทีต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 30 นาที 5 วัน หรื อ 50 นาที 3 วันต่อสัปดาห์
โดยการออกกาลังกายแบบแอโรบิกใน ระดับปานกลาง ระดับหนักและหนักมาก สามารถปฏิบตั ิต่อเนื่องครั้ง
เดียว หรื อสะสมครั้งละอย่างน้อย 10 นาทีต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 30 นาที 5 วัน หรื อ 50 นาที 3 วันต่อสัปดาห์
นอกจากนี้ยงั รวมถึง ลดเวลาการนัง่ นอน ดูทีวี การคุยโทรศัพท์ เล่นอินเตอร์ เน็ต เล่นไลน์
เล่นคอมพิวเตอร์ ทุกๆชัว่ โมงๆ ละ อย่างน้อย 10 นาที

2.ออกกาลังกายเพือ่ เสริมสร้ างความแข็งแรงกลุ่มกล้ ามเนือ้ หลักอย่ างเพียงพอและเหมาะสมกับ
สุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและวิถีชีวติ
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก ประกอบด้วย กล้ามเนื้อขา สะโพก
ท้อง หลัง อก คอ แขน บ่า ไหล่ ซึ่ งการ เลือกรู ปแบบการออกกาลังกาย เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงกลุ่ม
กล้ามเนื้อหลักทุกส่ วนของร่ างกาย อย่างน้อย 1 ชนิด โดยสามารถเลือกฝึ กได้ท้ งั ที่เป็ นรู ปแบบ เช่น บอดี้เวท
เวทเทรนนิ่ง กายบริ หารมือเปล่าพิลาทีส ฯลฯ และแบบประยุกต์ เช่น ฝึ กกล้ามเนื้อท้องด้วยการทาวีเชพ
บนเก้าอี้ทางาน ฝึ กกล้ามเนื้อขา สะโพกด้วย สควอร์ ทข้างเก้าอี้ หรื อยกเหยียดขาบนเก้าอี้ทางาน
เป็ นต้น โดยการฝึ กความแข็งแรงกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก
-พึงออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัก อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์
สามารถฝึ กวันเว้นวัน เช่น วันจันทร์ ฝึ กกลุ่มกล้ามเนื้อช่วงล่างของร่ างกาย(สะโพกลงมาถึงเท้า) วันอังคารฝึ ก
ช่วงกลาง(ท้อง หลัง อก) และวันพุธ ฝึ กช่วงบน(แขน คอ บ่า ไหล่) เป็ นต้น
โดยในการฝึ กกล้ามเนื้อแต่ละครั้ง สามารถปฏิบตั ิได้ดงั นี้
-สามารถทาได้สูงสุ ดเพียงเซ็ทละ 8-12 ครั้ง
-ทาซ้ า
: 3 เซ็ท
-พักระหว่างเซ็ท
: 1 นาที
-การเริ่ มต้นสาหรับผูท้ ี่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่ างกาย ควรใช้น้ าหนักน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยพัฒนาปรับ
เพิม่ ความก้าวหน้าเมื่อร่ างกายปรับตัวดีแล้ว สาหรับการเริ่ มต้นที่ 15-20 ครั้งต่อเซ็ท จะช่วยพัฒนาความ
อดทนของกล้ามเนื้อ
-ในวัยผูใ้ หญ่ควรพักกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 48 ชัว่ โมง ภายหลักฝึ กความแข็งแรงด้วยแรงต้าน
(resistance training sessions)
3.ออกกาลังกายเพือ่ เสริมสร้ างความยืดหยุ่นกล้ ามเนือ้ เอ็น ข้ อต่ อ อย่ างเพียงพอและเหมาะสมกับ
สุ ขภาพ สมรรถภาพทางกายและวิถีชีวติ
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างความยืดหยุน่ กล้ามเนื้อเอ็น ข้อต่อทัว่ ร่ างกายประกอบด้วย
กล้ามเนื้อเอ็น ข้อต่อขา สะโพก ท้อง หลัง อก คอ แขน บ่า ไหล่ ซึ่ งการเลือกรู ปแบบการออกกาลังกายเพื่อ
เสริ มสร้างความยืดหยุน่ กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ทุกส่ วนของร่ างกาย อย่างน้อย 1 ชนิด โดยสามารถเลือกฝึ กได้
ทั้งที่เป็ นรู ปแบบ เช่น โยคะ กายบริ หารมือเปล่าไม้พลอง ฯลฯ และแบบประยุกต์ เช่น ฝึ กโยคะบนเก้าอี้ ฝึ ก
ยืดเหยียดบนเก้าอี้ทางาน เป็ นต้น
โดยในการฝึ กความยืดหยุน่ กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ทัว่ ร่ างกายเต็มรู ปแบบ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์หรื อ
แบบประยุกต์ 3-5 วัน ต่อสัปดาห์ ซึ่ งในแต่ละครั้งสามารถปฏิบตั ิได้ดงั นี้

- ทาการยืดอย่างช้าๆ ให้รู้สึก ตึงสบายๆ
- ยืดค้างไว้ 10-30 วินาที
- ทาซ้ า: 3-5 ครั้ง
และการฝึ กยืดกล้ามเนื้อจะได้ผลดีเมื่อกล้ามเนื้อมีอุณหภูมิสูง เช่น หลังออกกาลังกายแบบแอโรบิคหรื อหลัง
อบหรื อแช่ดว้ ยความร้อน
พฤติกรรมการจัดการความเครียด ประกอบด้ วย 1 ตัวชี้วัด คือ
*สามารถจัดการความเครียดให้ กบั ตนเองอย่างน้ อย 1 วิธีทุกครั้ง เมื่อมีความเครียด
ความสามารถในการหาวิธีการจัดการความ เครี ยด ให้กบั ตนเองได้อย่างน้อย 1 วิธีทุกครั้งเมื่อมี
ความเครี ยด เช่น การออกกาลังกาย กิจกรรมการพักผ่อนเช่น กิจกรรมบันเทิงดูหนัง ฟังเพลง การนัง่ สมาธิ
การนวดไทย การมีกิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นในชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้
1.การออกกาลังกายคลายเครียด
ช่วยในเรื่ องอารมณ์และลดอาการซึ มเศร้า แม้วา่ การออกกาลังกาย
จะไม่ใช่ยาวิเศษแต่การเพิม่ การขยับกายยืดเส้นยืดสายร่ างกายนั้นเป็ นผลดี และช่วยให้จดั การกับอารมณ์เศร้า
ได้ดีข้ ึน ไม่จาเป็ นต้องการออกแรงอย่างหนัก เพื่อให้เหงื่อตกมาก ๆ การออกกาลังกายที่ให้ผลทางสุ ขภาพจิต
นั้นแม้เพียงแค่เดินเร็ วเพียงวันละสัก 10 นาทีก็ได้ผลแล้ว หรื ออาจเลือกวิธีการออกกาลังกายที่เหมาะกับ
สภาพร่ างกายตนเอง ทาให้ตนเองสนุกสนานและเพลิดเพลิน เข้ากลุ่มกับคนอื่นๆได้
2.กิจกรรมการพักผ่อน
การพักผ่อน (rest) หมายถึง การทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดความเพลิดเพลินด้วย ซึ่ ง
กิจกรรมที่จะทามีอยูม่ ากมาย โดยต้องไม่เป็ นกิจกรรมที่ขดั กับจารี ตประเพณี เช่น การเล่นดนตรี กิจกรรม
บันเทิงดูหนัง ฟังเพลงเป็ นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็ นกิจกรรมนันทนาการได้โดยมีแนวทางในการ
เลือกกิจกรรมที่จะปฏิบตั ิ ดังนี้ 1. ความสนใจ การเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ จะทาให้เกิดความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน เกิดความสุ ข ส่ งผลให้จิตใจได้ผอ่ นคลาย และลดความเครี ยดได้ดว้ ย
2. สุ ขภาพ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมใด ๆ จะต้องคานึงถึงสุ ขภาพของตนเองเป็ น
สาคัญ หากมีร่างกายที่แข็งแรงก็สามารถก็จะเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมให้หลากหลายยิง่ ขึ้น
3. เลือกให้ช่วงเวลาที่วา่ ง หากมีเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมไม่มากก็อาจเลือก
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยหรื อสามารถนาไปปฏิบตั ิในวันต่อไปได้ เช่น อ่านหนังสื อ ฟังเพลง การร้อง
เพลงคาราโอเกะกับสมาชิกในครอบครัวหลังเลิกงาน

4. เลือกให้ความเหมาะสมของกิจกรรมกับงานประจาที่ทา หากงานประจาที่
ทาเป็ นงานที่นงั่ อยูก่ บั ที่ไม่ค่อยได้ใช้กาลัง ก็ควรจะเลือกกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อป้ องกันโรคที่เกิด
จากการขาดการออกกาลังกายและร่ างกายจะได้แข็งแรงด้วย แต่ถา้ งานประจาที่ใช้กาลังมาก เช่น เป็ น
นักกีฬา เกษตรกร ผูใ้ ช้แรงงาน ก็ควรเลือกกิจกรรมที่ไม่ตอ้ งออกแรงมากนัก เช่น ร้องเพลง ฟังเพลง เล่น
หมากรุ ก เล่นปาเป้ า ร่ างกายจะได้ไม่เหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้น
3. การนั่งสมาธิ การทาสมาธิ ถือเป็ นการผ่อนคลายความเครี ยดที่ลึกซึ้ งที่สุด เพราะจิตใจจะสงบและ
ปลอดจากความคิดที่ซ้ าซาก ฟุ้ งซ่าน วิตกกังวล เศร้า โกรธ ฯลฯ
หลักของการทาสมาธิ คือการเอาใจไปจดจ่อกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่ งในที่น้ ีจะใช้การ
นับลมหายใจเป็ นหลัก และยุติการคิดเรื่ องอื่น ๆ อย่างสิ้ นเชิง
หากฝึ กสมาธิเป็ นประจา จะทาให้จิตใจเบิกบาน อารมณ์เย็น สมองแจ่มใส หายเครี ยดจนตัวเอง
และคนใกล้ชิดรู ้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีน้ ีได้อย่างชัดเจน
4.การนวดไทย ความเครี ยดเป็ นสาเหตุทาให้กล้ามเนื้อหดเกร็ ง เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ปวดต้นคอ
ปวดหลัง เป็ นต้น การนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุน้ การไหลเวียนของเลือด ทาให้รู้สึกปลอดโปร่ ง
สบายตัว หายเครี ยด และลดอาการเจ็บปวดได้ การนวดไทย สามารถนวดได้ดว้ ยตนเอง และเหมาะสาหรับผู้
ที่มีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยบริ เวณต้นคอ บ่า และไหล่ อันมีสาเหตุมาจากความเครี ยด
5.การมีกจิ กรรมร่ วมกับผู้อนื่ ในชุ มชน เป็ นการรวมตัวกันของคนในชุมชน ในเทศกาลใดเทศการ
หนึ่งเพื่อนามาเป็ นจุดเด่นในการทากิจกรรมร่ วมกันในชุมชนเพื่อเสริ มสร้างอารมณ์เพราะการที่ได้มีการพูดคุย
ยอกล้อกับคนในชุมชนเสมอๆ จะช่วยสร้างบรรยากาศของความสนุกสนานในการอยูร่ ่ วมกันเป็ นการจัดการ
ความเครี ยดได้
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ประกอบด้ วย 1 ตัวชี้วัด คือ
1.หลีกเลีย่ งการทดลองสู บบุหรี่ คือ การไม่ทดลองสู บบุหรี่ ในทุกสถานการณ์ ทั้งถูกชักชวน
จากคนอื่น และไม่ได้ถูกชักชวน
2. ลดและเลิก การสู บบุหรี่ คือ 1) ลดปริ มาณการสู บบุหรี่ หมายถึงการลดจานวนมวนในการสู บ
แต่ละครั้งในหนึ่งวัน 2) ลดความถี่สูบบุหรี่ หมายถึงการลดความบ่อยในการสู บจากทุกวัน เป็ นทุกสัปดาห์
3) เลิกการสู บ หมายถึงเลิกการสู บบุหรี่ การไม่กลับไปสู บ และปฏิเสธการสู บทุกครั้ง เมื่อถูกชักชวนเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
3. ไม่ สูบบุหรี่ในสถานทีท่ กี่ ่ อให้ เกิดความราคาญกับบุคคลรอบข้ าง หมายถึง การหลีกเลี่ยงการสู บ
บุหรี่ ในเขต “ห้ามสู บ” ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อที่สาธารณะหรื อแหล่งชุมนุม ที่มีคนจานวนมาก เพื่อลด
การสร้างความเดือดร้อน/ราคาญแก่ผอู ้ ื่น และเพื่อป้ องกันการเกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพของคนใกล้ชิด

พฤติกรรมการไม่ ดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ ประกอบด้ วย 2 ตัวชี้วัด คือ
1. หลีกเลี่ยงการทดลองดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
2. ลดและเลิกการดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1.ตัวชี้วดั พฤติกรรมการหลีกเลีย่ งการทดลองดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ คือ การไม่ทดลอง
ดื่มและปฏิเสธการดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อถูกชักชวนในทุกกรณี เป็ นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
2. ตัวชี้วดั พฤติกรรมการลด ละ เลิกการดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ มีเกณฑ์พฤติกรรม 3 ตัว
คือ 1. การลดปริ มาณการดื่ม 2. การลดความถี่ของการดื่ม 3. การเลิกดื่ม ดังนี้
1. การลดปริมาณการดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ หมายถึง ผูท้ ี่ดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ได้มีการลดปริ มาณการดื่มลงในการดื่มแต่ละครั้ง โดยการลดจานวนแก้ว/หรื อหน่วยภาชนะลง
2. การลดความถี่การดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ หมายถึง ผูท้ ี่ดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ได้มีการลดถี่หรื อความบ่อยในการดื่มจากทุกวันลงเป็ น 5-6วัน ไปจนถึงไม่ดื่มในสัปดาห์/
เฉพาะโอกาสสาคัญในรอบปี
3. เลิกการดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ หมายถึง ผูท้ ี่ดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ได้มีการเลิกหรื อไม่ดื่มและปฏิเสธการดื่มทุกครั้งเมื่อถูกชักชวนในทุกกรณี เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ติดต่อกัน
6. แนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ 3อ.2 ส.
1. ตั้งเป้ าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส.ตามเกณฑ์
2. กาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่จะทาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
3. กาหนดวิธีการหรื อกิจกรรมในการปรับเปลี่ยน โดยวิธีการต่างๆ เช่น
3.1ให้ความรู ้โทษภัยและโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ ยงอันนาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพโดย
ประสานกับวิทยากรที่เกี่ยวข้อง
3.2ฝึ กทักษะจัดค่ายให้กบั บุคคลหรื อสมาชิกกลุ่มโดยความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐ
องค์กรพัฒนาต่างๆ หรื อเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่ วม สนับสนุน และเกื้อกูลให้หน่วยงานสามารถ
จัดการปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเองได้ เช่นฝึ กสมาธิ เข้าค่ายอาหารเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เลิกเหล้า บุหรี่
เป็ นต้น
3.3 จัดกิจกรรมรณรงค์3อ.2ส. เป็ นประจาสม่าเสมอและต่อเนื่องยัง่ ยืน ตัวอย่างเช่น
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็ นประจาทุกปี หรื อตามโอกาสพิเศษที่สาคัญ ตามที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น มี

การสื่ อสารหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้อย่างสม่าเสมอทั้งระยะก่อน กลาง และสิ้ นสุ ดการดาเนินงาน
โครงการ โดยการ
-การสร้างโอกาสพบปะ และพูดคุยเรื่ องสุ ขภาพ โดยใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจ พูดด้วย
เหตุผล ชักชวนให้ลงมือทา การทาตัวให้เป็ นแบบอย่างที่ดี การพาไปดูแบบอย่างที่ดีรวมถึงการเชิญผูร้ ู ้มา
แนะนา
-การพูดหรื อให้ขอ้ มูลข่าวสารในหน่วยงาน
-จัดกลุ่มสนทนา เป็ นการเชื้อเชิญบุคคลากรมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นโดยมีผใู ้ ห้ข่าวสาร
เป็ นผูถ้ ามคาถามโดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นตัวของตัวเอง พร้อมและเต็มใจพูดคุย
-ประชุมกลุ่มเพื่อที่จะจัดการเรื่ องต่างๆด้วยกันเป็ นเป็ นทีมไม่ตอ้ งมีประธานหรื อผูน้ าที่เป็ น
ทางการ
-ป้ ายประชาสัมพันธ์
-มุมความรู้
3.4 สร้างมาตรการทางสังคมและปั จจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
หน่วยงาน เช่น จัดให้มีกิจกรรมออกกาลังกาย มีสถานที่ออกกาลังกายในที่ทางาน จัดให้มีบริ เวณสู บบุหรี่
เป็ นการเฉพาะนอกห้องทางาน มีร้านค้าปลอดผงชูรส ปลอดกล่องโฟม รวมถึงการห้ามมิให้ดื่มหรื อตั้งวง
ดื่มสุ ราหรื อสู บบุหรี่ ในที่ทางานเป็ นต้น
4 กาหนดวิธีการประเมินผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3อ.2ส. ซึ่ งประกอบด้วย สิ่ งที่ตอ้ งประเมิน
ดัชนี/เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง และเครื่ องมือ/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สิ่ งที่จะประเมิน

ดัชนีการประเมิน/
คาจากัดความ

เกณฑ์การประเมิน กลุ่มตัวอย่าง/
แหล่งข้อมูล

เครื่ องมือ/วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

การประเมินความสาเร็ จของการดาเนินงาน เป็ นการวัดผลจากการทางาน ว่าสิ่ งที่เราทาไปเกิดผล
อย่างไร มีปัจจัยใดทาให้เกิด และไม่เกิดผล โดยทาการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินการที่ได้
วางแผนไว้วา่ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่ เพียงใด เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเกิดผลตามจุดมุ่งหมาย เพื่อสุ ขภาพที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน และภาพรวมของประชาชนใน
สังคมไทยต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………….

ส่ วนที่ 2 การประเมินภาวะสุ ขภาพ
การประเมินภาวะสุ ขภาพ หมายถึง การวิจยั ปั ญหาด้านสุ ขภาพของประชาชนในชุมชน เพื่อดูวา่
สถานะภาพทางสุ ขอนามัยอยูใ่ นระดับใดและมีปัญหาใดๆบ้างที่ตอ้ งปรับปรุ ง พฤติกรรมเสี่ ยงของชุมชน
คือพฤติกรรมใดๆของคนในชุมชน เมื่อปฏิบตั ิแล้วก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ นาไปสู่ โรคภัยและอันตราย
ถึงชีวติ
การประเมินภาวะสุ ขภาพและพฤติกรรมเสี่ ยงของชุมชน เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ของชุมชน
3 ด้านที่สาคัญดังนี้
1. คน เป็ นตัวบ่งชี้สุขภาพอนามัยของชุมชนโดยรวมแสดงให้เห็นของปั ญหาสุ ขภาพ การเจ็บป่ วย
และความต้องการด้านสุ ขภาพ ประกอบไปด้วยด้านต่างๆดังนี้
- ลักษณะประชากรและสถานภาพต่างๆของประชากรในชุมชน นามาทานาย ภาวะสุ ขภาพของคุณได้
- ข้อมูลบ่งชี้ภาวะสุ ขภาพ อนามัย ของประชากรในชุมชน
- ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวติ ความรู ้ เจตคติ แลพฤติกรรมสุ ขภาพ
2. สิ่ งแวดล้ อมและลักษณะทัว่ ไปของชุ มชน สามารถบอกภาวะสุ ขภาพและระดับสุ ขภาพของชุมชน
นามาวิเคราะห์กบั ข้อมูลทางประชากรของชุมชน ก็จะพบสาเหตุของปั ญหาสุ ขภาพในชุมชน โดยข้อมูล
ทางด้านสิ่ งแวดล้อมบอกลักษณะทัว่ ไปที่นามาศึกษา ได้แก่สภาพพื้นที่ สถานที่ต้ งั ภูมิประเทศ ความสะอาด
ความมัน่ คง ความเป็ นระเบียบของชุมชน รวมทั้งสภาพของมลภาวะเป็ นพิษ ซึ่ งสามารถเป็ นตัวทานายภาวะ
สุ ขภาพของชุมชนได้
3. ระบบสั งคมและการบริการด้ านสาธารณสุ ข เป็ นตัวบ่งชี้สุขภาพโดยรวมของชุมชน เช่นรู ปแบบ
การปกครอง ผูน้ าชุมชนกระบวนการตัดสิ นใจของบุคคลในชุมชน
การประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพเสี่ ยงทางสุ ขภาพของชุมชน พฤติกรรมเป็ นการกระทาหรื อการ
แสดงออกของบุคคล ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ ยงทางสุ ขภาพ
ซึ่ งหมายถึงพฤติกรรมในชุมชนปฏิบตั ิ อาจนาไปสู่ การเกิดอันตรายต่อชีวติ และสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว
และสุ ขภาพของคนในชุมชนโดยรวม และทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับปั ญหาสุ ขภาพ
รู ้ถึงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ ยง ทาให้ง่ายต่อการแก้ไข

ความฉลาดทางสุ ขภาพ กับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุ ขภาพ
ความฉลาดทางสุ ขภาพเป็ นเสมือนกุญแจสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ การพัฒนาความฉลาดทางสุ ขภาพ สามารถ
สะท้อนภาพ และใช้อธิ บายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุ ขภาพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ความฉลาดทางสุ ขภาพ จึงเป็ นความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการ
ปฏิบตั ิ และจัดการตนเองรวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่ องสุ ขภาพส่ วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อสุ ขภาพที่ดี
ดังนั้น การเพิ่มความฉลาดทางสุ ขภาพ ด้วยการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดปั จจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ จะส่ งผลทาให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง อันจะส่ งผลต่อการป้ องกันและ
ลดโรค
การเพิม่ ความฉลาดทางสุ ขภาพ ต้ องพัฒนา 6 องค์ ประกอบหลัก คือ
1.การเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพ และบริ การสุ ขภาพ
2.ความรู้ ความเข้าใจ
3.ทักษะการสื่ อสาร
4.ทักษะการตัดสิ นใจ
5.การรู ้เท่าทันสื่ อ
6.การจัดการตนเอง

-----------------------------------------------------------

ส่ วนที่ 3 กินผักปราศจากโรค ป้ องกันโรคไร้ เชื้อเรื้อรัง
ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุ ขภาพคนไทย
กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ มีภารกิจในการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ ง โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการส่ งเสริ มให้ประชาชน
กินอาหารให้ถูกต้องเหมาะสม ร่ วมกับการกินผัก ผลไม้สด ลดอาหารไขมัน อาหารหวานจัด เค็มจัด และมีการออกกาลังกาย
สม่าเสมอ จะช่วยลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ ง โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลผูเ้ จ็บป่ วยจากโรคไร้เชื้อเรื้ อรังได้

