
CVD CKD detection and prevention control Package Page 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดรูปแบบบริการในการป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง ในสถานบริการ 
(CKD detection and prevention control Package) 
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ชุดรูปแบบบริการเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง  
 

การด าเนินการป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรังนั้น จ าเป็นต้องจัดการตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยง สิ่งแวดล้อมเสี่ยง ระยะก่อน
เกิดโรค ระยะป่วยและระยะมีภาวะแทรกซ้อน โดยการดูแลในสถานบริการในทุกระดับต้องจัดให้มีทั้งบริการส่งเสริม
ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ ภายใต้มาตรการส าคัญ ซึ่งได้ก าหนดเป็นชุดรูปแบบ
บริการ ส าคัญไว้ดังนี้  

 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบบริการคัดกรองและจัดการปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น  
รูปแบบท่ี 2 รูปแบบบริการคัดกรอง การบริการหลังการคัดกรองโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
รูปแบบท่ี 3 รูปแบบบริการรักษา ป้องกัน เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน  
 

ซ่ึงทัง้ 3 รูปแบบบริการส าคัญคือ การคัดกรองและจัดการปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น, การคัดกรอง การบริการหลังการ
คัดกรองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรักษา ป้องกัน เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนนั้น แต่ละระดับของสถานบริการ 
จัดบริการส าคัญเน้นหนักในแต่ละประเด็นแตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงบริการส าคัญ แยกตามระยะของโรคและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งบริการส่งเสริมป้องกัน 
รักษา และฟ้ืนฟูภายใตรู้ปแบบบริการส าคัญแยกตามสถานบริการ 
 

รูปแบบบริการ การคัดกรองและจัดการปัจจยั
เสี่ยงเบื้องต้น 

การคัดกรองโรค, การบริการ
หลังการคัดกรองและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การรักษา ป้องกัน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน 
 

ระยะของโรค ปัจจัยเสี่ยง 
บุหรี่, เหล้า การบริโภคหวาน-
มัน-เค็มเกิน, ขาดการออกก าลัง
กายความเครียดและประวัตกิาร
ป่วยของครอบครัว 

ระยะก่อนเกิดโรค 
เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, 
ภาวะอ้วน การใช้ยา NSAIDs 
อายุ และไขมันสูง  

ระยะป่วย 
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง และโรคไต
เรื้อรัง 

ระยะมีภาวะแทรกซ้อน 
การเจ็บป่วย ด้วยโรคท่ีมีความ
ซับซ้อน 

ระดับสถานบริการ F F, M M A, S  
กิจกรรมส าคัญในแต่ละระดับ  
ส่งเสริม ป้องกัน 
 

1. จัดคัดกรองความเสี่ยงท้ังใน
สถานบริการและในชุมชน  
2 .  ร่ ว ม ห รื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ 
มาตรการทางสังคม มาตรการ
สาธารณะ ตามนโยบายสุขภาพ
ขององค์กรและชุมชน  เช่น 
- องค์กรไร้พุง  
- องค์กรหัวใจดี 
- สถานประกอบการปลอดโรค 

ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
- สถานที่ท างานปลอดบุหรี่ 
- โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม 
- ต าบลปลอดเหล้า 

3. รว่มหรือสนับสนุนปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสถานท่ี
ท างาน  เช่น  
- ตลาดอาหารสุขภาพ 
- ลานกีฬาสุขภาพ  
- ร้านค้า/เมนูอาหารลดหวาน 

ลดเค็ม 
 

1. การตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง 
2. การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(Thai CV risk score) ในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
3.การประเมินโอกาสเสี่ยงของ
การโรคหัวใจและหลอดเลือด ซ้ า 
ในรายที่มีความเส่ียงสูงมากกว่า 
30 % หรือ 20% ตามศักยภาพ
หลังการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม.  
4.การสังเกตอาการ (Warning 
sign) ของการเกิดโรค เช่น F-A-
S-T  อาการแสดงของโรคไต
เร้ือรัง โรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น 

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ได้รับการ
ตรวจเพื่อติดตามระยะและ
ความรุนแรงของโรคไตเรื้อรัง 
โรคหลอดเลือดสมอง และโรค
หลอดเลือดหัวใจ  
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ท่ีมีโรคไต
เรื้อรังร่วม ได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อการโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (Thai CV 
risk score)  
3.การประเมินโอกาสเส่ียงของ
การโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ซ้ า ในรายท่ีมีความเสี่ยงสูง
มากกว่า 30 % หรือ 20% ตาม
ศักยภาพ หลังการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
4. การสังเกตอาการ (Warning 
sign) ของการเกิดโรค เช่น F-A-
S-T อาการแสดงของโรคไตเรื้อรัง 
โรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น 

หมายเหตุมีการด าเนินใน
แบบทุติยภูมิ ภายใต้สถาน
บริการระดับ A S  
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ดู แ ล  รั ก ษ า ต า ม
มาตรฐาน 
 

1.ประเมินความรุนแรงของปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค  
2. จัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงให้
ผู้รับบริการ ท้ังแบบกลุ่มและ
รายบุคคล 
3.ปัจจัยเสี่ยง ท่ีมีความรุนแรง 
จากขั้นตอนการประเมินความ
รุนแรง ต้องส่งต่อเพื่อรับบริการ
ในคลินิก  
- คลินิกจิตสังคม 
- คลินิกเลิกบุหรี่-คลินิกฟ้าใส 
- คลินิก DPAC  

3.การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(Thai CV risk score) ในระดับ
ประชากร  ผ่าน Thai CV risk 
Calculator 
 

1.จัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ที่สอดคล้องตามระยะของ
โรค โดยทีมสหวิชาชีพ ตาม
มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข
และสมาคมวิชาชีพ เพ่ือควบคุม
สภาวะของโรคและลด
ภาวะแทรกซ้อน ในกลุ่มป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคไตเร้ือรัง  
  - ปรับรูปแบบบริการ  

-  คลินิก NCD คุณภาพ Plus 
-  คลินิกชะลอไตเสื่อม 

- ได้รับการตรวจภาวะ 
แทรกซ้อนของเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสู ง  ท้ังทางตา ไต 
หัวใจ และเท้า 

- เชื่อมโยงการดูแลร่วมกับ
ชุมชนและครอบครัว 
2.สนับสนุนการจัดการตนเอง
ตามระยะของโรคและความ
เสี่ยง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เพ่ือควบคุมเบาหวานและความ
ดันโลหิตสงู 
 

1.จัดบริการดูแลรักษา
สอดคล้องตามระยะของโรค 
โดยทีมสหวิชาชีพ ตาม
มาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข
และสมาคมวิชาชีพ เพ่ือควบคุม
สภาวะของโรคในกลุ่มป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคไตเร้ือรัง 
   - ปรับรูปแบบบริการ  

- คลินิกโรคไต 
- Stroke Unit  
- STEMI Fast track 
- Heart Clinic        
- Warfarin  Clinic 

 
   - เชื่อมโยงการดูแลร่วมกับ
ชุมชนและครอบครัว 
2.สนับสนุนการดูแลตนเอง
ตามระยะของโรคและการคัด
กรองความเสี่ยง  
    - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
3.การประ เมิ น เพื่ อ รับการ
รักษาท่ีเหมาะสม เช่น การ
บ าบัดทดแทนไต (RRT) 
4.เตรียมการบ าบัดทดแทนไต 
(RRT) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 
ระยะท่ี 4 
 

1.จัดบริการดูแลรักษา
สอดคล้องตามระยะของโรค 
โดยทีมสหวิชาชีพ ตาม
มาตรฐาน กระทรวง
สาธารณสุขและสมาคม
วิชาชีพ เพื่อควบคุมสภาวะ
ของโรคในกลุ่มป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง 
2 การจัดบริการ ดูแลเพื่อลด
การเป็นซ้ า 
- Rehabitation Clinic  
- Warfarin  Clinic 
- Heart failure Clinic 

ฟื้นฟู   เพิ่ม คุณภาพ
ชีวิต 

1. การรับส่งต่อ  ติดตามเยี่ยม
บ้าน เพือ่ดูแลผู้ป่วยที่รับการ
รักษาแบบประคับประคอง 
(Palliative care) 
- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ปฏิเสธ

การบ าบัดทดแทนไต 
- ผู้ป่วยอัมพฤกษ ์อัมพาต 
- ผู้ป่วยติดเตียง 

1.ให้การช่วยเหลือเพื่อ เพิ่ม
คุณภาพชีวิต ผู้ป่วยพิการ เช่น 
ตัดรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน,  
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ 
 
 

1.ให้การดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ในผู้ป่วยท่ีปฏิเสธการ
บ าบัดทดแทนไต และผู้ป่วย
พิการจากโรคหลอดเลือด
สมอง  
 

1.มีศูนย์เพื่อการรับบริจาค
ไต(Kidney transplant) 
2.เปลี่ยนถ่ายอวัยวะให้กับ
ผู้ป่วยที่มีความพร้อม  

 

หมายเหตุ  
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รูปแบบบริการคัดกรองและจัดการปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น 

รูปแบบบริการคัดกรองและจัดการปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นให้ความส าคัญกับ มีกิจกรรมส าคัญ คือ 1) กิจกรรมเพ่ือ
การส่งเสริมและป้องกันในสถานบริการ (ตารางที่ 2) และ 2) กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและป้องกันในชุมชน (ตารางที่ 3) 

 

1) กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและป้องกันในสถานบริการ รายละเอียดในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 สรุปกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันในสถานบริการ ของรูปแบบบริการคัดกรองและจัดการปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น 
 

กิจกรรมในสถานบริการ 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการ ความจ าเป็น 

จ าเป็น ทางเลือก 
1. ประเมินและติดตามปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นที่สถานบริการ ให้
ครอบครัวด้านอาหาร โภชนาการ และการออกก าลังกาย  

ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป F /  

2. การประเมินโอกาสเสีย่งต่อการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(Thai CV risks core) ในระดับประชากร 

ประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไป F /  

2. ประเมินความรุนแรงปัจจัยเสี่ยง หากมีความรุนแรงส่งต่อเพื่อ
รับบริการในคลินิกเฉพาะ  

- คลินิกจิตสังคม (สุขภาพจิตและสุรา) 
- คลินิกเลิกบุหรี่-คลินิกฟ้าใส 
- คลินิก DPAC  

กลุ่มเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อ F /  

4. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ทั้งแบบ
กลุ่มและรายบุคคล 

กลุ่มเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อ F /  

5. ให้ความรู้ผ่านการรณรงค์ สื่อสารเตือนภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป F /  

6. ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่เพิ่มโอกาสให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงปัจจัยลดเสี่ยง เช่น  
- โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ 
- โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการออกก าลังกาย 
- โครงการด้านจริยธรรม เพื่อการฝึกสมาธิ  

ประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป F  / 

 

2) กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและป้องกันในชุมชน รายละเอียดในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 สรุปกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันในชุมชน ของรูปแบบบริการคัดกรองและจัดการปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น 
 

กิจกรรมในสถานบริการ 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการ ความจ าเป็น 

จ าเป็น ทางเลือก 
1. สื่อสารเตือนภัย เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน ลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค  

ประชากรในชุมชน F ร่วมกับ
ชุมชน 

/  

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดขีองบุคลากรในองค์กร  
- องค์กรต้นแบบไร้พุง  
- องค์กรหัวใจดี 
- สถานที่ท างานปลอดบุหรี่ 

บุคลากรในองค์กร ที่
ด าเนินการคดักรอง 

F ร่วมกับ
องค์กร 

/  

3. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมสีุขภาพดี
ในชุมชน เช่น 

- ตลาดอาหารสุขภาพ 
- ลานกีฬาสุขภาพ 
- ร้านค้า/เมนูอาหารลดหวาน ลดเค็ม 
- โรงเรียนปลอดน้ าอัดลม 

ประชากรในชุมชน F ร่วมกับ
ชุมชน 

 / 
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- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- ต าบลปลอดเหล้า 
- สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
- การด าเนินงานลดโรคไม่ติดต่อโดยชุมชนเป็นฐาน  (CBI-NCD) 

 

- แนวทางสนับสนุนการจัดกิจกรรม (ในประเด็นส าคัญ) 
แนวทางการด าเนินงานลดโรคไม่ติดต่อโดยชุมชนเป็นฐาน  (CBI-NCD) 
การด าเนินงานลดโรคไม่ติดต่อโดยชุมชนเป็นฐาน  (CBI-NCD) นั้นเน้นการสร้างความเป็นเจ้าของปัญหาและแก้ไจ

โดยชุมชน โดยเจ้าหน้าและบุคลากรสาธารณสุข มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนให้ชุมชน สามารถด าเนินงานเพ่ือ
การป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชนได้ ด้วยชุมชนเอง ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1.1 การจัดตั้งคณะท างาน 
1.1.1 มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน 
1.1.2 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคีเครือข่าย 

1.2 การประเมินและวิเคราะห์ชุมชนเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
1.2.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงาน 
1.2.2  วิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลมคีวามทันสมัย 
1.2.3 วินิจฉัยปัญหา 
1.2.4 จัดล าดับความส าคัญเพ่ือน ามาวางแผนโดยพิจารณาจากเพ่ือเลือกเครือ่งมือที่ใช้ตามชุมชน

ที่จะลง intervention 
1.3 การจัดท าแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติการลดปัญหา NCD (โรคและพฤติกรรม)โดยวางแผน

เชื่อมโยงทรัพยากร และ setting 
1.4 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานชุมชน โดยการน าทรัพยากรมาร่วมในการด าเนินงาน 
1.5  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1.5.1 ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน(ตามแผน) 
1.5.2 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสม 
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รูปแบบบริการคัดกรอง การบริการหลังการคัดกรองโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
รูปแบบนี้มุง่เน้นให้เกิดการคัดกรองโรค เพ่ือเป็นการวินิจฉัยในการค้นหาผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น 

, สามารถจัดบริการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพให้กับผู้ป่วย  และแนวทางในการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
 

1) กิจกรรมการคัดกรองในสถานบริการ  
ตารางที่ 4  สรุปกิจกรรมการคัดกรองในสถานบริการ 
 

กิจกรรมในสถานบริการ 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการ ความจ าเป็น 

จ าเป็น ทางเลือก 
1. การคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป F,M /  
2.การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(Thai CV risk score) 

- กลุ่มผู้ป่วย DM HT 
- ผู้ท่ีมีไขมันในเลือดสูง 

F,M /  

3.การคัดกรองประเมินภาวะแทรกซ้อนทางไต  - กลุ่มผู้ป่วย DM HT 
- ผู้ท่ีมีประวัติใช้ยา NSAIDS เป็นประจ า 
- ผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป 

F,M /  

4.การคัดกรองประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตา  - กลุ่มผู้ป่วย DM HT F,M /  
5.การตรวจคัดกรองและดูแลผู้เป็นเบาหวานที่มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเท้า 

- กลุ่มผู้ป่วย DM HT 
 

F,M /  

 

2) กิจกรรมการให้บริการส าหรับกลุ่มป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง หลังการคัดกรองโรคและการติดตามผล ใน
สถานบริการ  มีสาระส าคัญดังนี้  

2.1 การให้ความรู้ เพ่ือสร้างความตระหนักในดูแลตนเอง สัญญาณเตือน และอาการแสดงต่างๆ 
2.2 การจัดบริการดูแลรักษาสอดคล้องตามระยะของโรค ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมวิชาชีพ เพ่ือ

ควบคุมสภาวะของโรคและลดภาวะแทรกซ้อน 
1. การให้บริการดูแลรักษาสอดคล้องตามระยะของโรค โดยให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติและค าแนะน าใน

การให้บริการ ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมวิชาชีพ  

2. การปรับรูปแบบบริการของคลินิก เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการ โดยคลินิก NCD คุณภาพ plus โดยใช้กรอบ
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) เป็นแนวทางในการจัดการ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
- เป้าประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพคลินิก NCD plus 

1. กลุ่มป่วยสามารถควบคุมสภาวะของโรคได้ตามเป้าหมาย 
2. ลดภาวะแทรกซ้อนของระบบหลอดเลือด 
3. ผู้มารับบริการใน 4 โรคหลัก สามารถควบคุม ป้องกันปัจจัยเสี่ยงร่วม โอกาสเสี่ยงได้หรือดีขึ้น 
4. ลดอัตราการเสียชีวิตที่สัมพันธ์โดยตรงจากโรคไม่ติดต่อ ในผู้ป่วยช่วงอายุ 30-70 ปี. 

- องค์ประกอบหลักของการพัฒนาคุณภาพคลินิก NCD plus 
1. การประเมินกระบวนการ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ทิศทางและนโยบาย, ระบบสารสนเทศ,การ
ปรับระบบและกระบวนการบริการ , ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง, ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ และการจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน 
2. การประเมินผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและรับ
การรักษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ, ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี , อัตรา
ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL, อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Retinal 
exam, อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Complete foot exam, อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ความดันโลหิตสูงน้อยกว่า 140/90 mmHg, อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง, อัตราการ
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เกิดภาวะ Hypoglycemia ในผู้ป่วยเบาหวาน และอัตราประชากรในความดูแลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคเบาหวานได้รับการคัดกรองด้วยวิธี Impaired Fasting Glucose (IFG)  

 

3. การปรับรูปแบบให้บริการเพื่อลดและชะลอการเกิดโรคไตเรื้อรังด้วยคลินิกชะลอไตเสื่อม 
-  องค์ประกอบส าคัญ มีดังไปต่อนี้ 

1. บุคลากรการด าเนินงานในคลินิกชะลอไตเสื่อมควรประกอบด้วยบุคลากรจากสหสาขา ได้แก่ 
2. การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล 
3. มีการจัดท าระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. มีการด าเนินงานร่วมกันกับชุมชน (Community Network) 

- กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ แยกตามสถานบริการ  
1. ในระดับรพ.สต.และ ศสม.คือ ผู้ป่วย DM HT ที่ควบคุมได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
2. ในสถานบริการระดับM และ F คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ หรือมี

ภาวะแทรกซ้อนที่ควบคุมได้ 
3. ในสถานบริการระดับS และ A คือ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีภาวะแทรกซ้อนที่ซับซ้อน 

หรือ ควบคุมภาวะแทรกซ้อนไม่ได้ 
 
2.3 การจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามระยะของโรคและความเสี่ยง เพื่อควบคุมเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง 
- แนวทางการจัดโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือการป้องกันโรคเรื้อรังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

       หมายเหต:ุ ปรับจากคู่มือส าหรับการท าโครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสขุภาพเพื่อการป้องกันโรคเรื้อรัง 
 

- การพัฒนาการจัดการตนเองและสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในกลุ่มท่ีมีปัญหา  (Self-Management) 
 

องค์ประกอบของการจัดการตนเอง รายละเอียด 
1. การตั้งเป้าหมาย  - การตั้งเป้าหมายเป็นความร่วมมือของผู้รับบริการและบคุลากรทีมสขุภาพ มีการ

ต่อรองและการตัดสินใจร่วมกัน โดยรวมถึงการก าหนดเปา้หมายในการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่จ าเป็น เพื่อไปสู่ความส าเรจ็ในการควบคมุโรคหรือความเจ็บป่วย 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การรวบรวมอาการ อาการแสดงเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและข้อมลูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
4. การเฝา้ระวังหรือการสังเกตตนเอง  

กิจกรรม 

- ทบทวนความรู้ 
- สร้างแรงจูงใจ 
- กระตุ้นเตือน 

กิจกรรมส าคัญในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ
เพื่อการป้องกันโรคเรื้อรัง 

- สร้างความรู ้
- เพิ่มความตระหนัก 
- สร้างแรงจูงใจ 
- วางแผนการปรับเปลีย่น 

- ควบคุมน้ าหนักใหล้ดลง 
- รอบเอวลดลง 
- ไขมันในเลือดลดลง 

ลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรัง เน่ืองจาก
ความอ้วนและไขมันในเลือดสูง 
 

เพิ่มการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 

ออกแบบกิจกรรม ตามโมเดลการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  

(TTM)  

การสนับสนุนทางสังคม 
สร้างแรงจูงใจ ด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ติดตามผล 8 ครั้ง ระยะเวลา 6 เดือน 

ผลลัพธ์ 
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5. การบันทึกข้อมูลเกีย่วกับตนเอง 
6. การบันทึกข้อมูลเกีย่วกับตนเอง 

3. การประมวลและประเมินข้อมูล 7. ตอ้งมีการเรียนรเูกี่ยวกับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของตนเองการประเมิน
การเปลีย่นแปลงในแตล่ะวันท่ีไดเก็บรวบรวมข้อมลูไวสามารถที่จะประเมินผล
และตดัสินใจเกีย่วกับข้อมูลทีไ่ดเรยีนรใูนการประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น
ผลจากการเจ็บป่วยและหาสาเหตพุิจารณาเกี่ยวกับปัจจยัในการจัดการกับ
ความเจ็บป่วย 

4. การตัดสินใจ 
 

8. ต้องสามารถตัดสินใจได้โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมไดเ้ป็นพื้นฐานหลงัจาก
รวบรวมข้อมลู ประมวลผลและประเมินข้อมลูเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของ
ตนเอง โดยผู้รับบริการควรมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองทั้ง
ที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน 

5. การลงมือปฏิบัติ  9. เป็นการปฏิบตัิทักษะการจัดการตนเองในการควบคุมความเจ็บป่วยหรือความ
ผิดปกติที่เป็นผลจากความเจ็บป่วย 

6. การสะท้อนการปฏิบัติ  - เป็นการประเมินตนเองของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งท่ีลงมือปฏิบตัิว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่นเองก าหนดไว้หรือไม่ 

- การประเมินความต้องการการฝึกทักษะและความเชี่ยวชาญ 
- เพื่อให้บุคคลสามารถคาดการณ์ การปฏิบัตจิริงว่าต้องการฝึกทักษะเพิ่มเติม

หรือไม่ และทราบข้อจ ากัดของตนเองในการปฏิบัต ิ
- เป็นการช่วยให้ทักษะการจดัการตนเองคงอยู่ มีความส าคญัในการให้บุคคล

ปฏิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

- การใหก้ารสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเองและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (Self-Management 
Support) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4 การติดตามผลการให้บริการ ให้สถานบริการติดตามและประเมินผลการด าเนินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค/ความเจบ็ป่วย 
- หลักการดูแลสุขภาพตนเอง 

- ฝึกวิธีการเฝ้าระวังตนเอง 
- การสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของตนเอง 
- ฝึกการใชเ้ครื่องมือประเมิน 

-ฝึกทักษะการจัดการตนเองที่มีความเฉพาะเจาะจง
กับโรคหรือความเจบ็ป่วย 
- Intervention  
- Treatment 

- ฝึกวิธีประเมินตนเองในสิ่งที่ไดล้งมือปฏิบัติไปแล้ว
ว่าเป็นไปตามเปา้หมายทีก่ าหนดไวห้รือไม ่
- ฝึกวิธีประเมินผลการรักษา 

การต้ังเป้าหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การประมวลและประเมนิข้อมูล 

การลงมือปฏิบัติ 

การตัดสินใจ 
 

การสะท้อนการปฏิบัต ิ

รับรู้อาการและอาการแสดงที่
เปลี่ยนแปลงไป ว่ามีความเกีย่วข้อง
กับการเจ็บป่วยของตนเอง 

ประเมินการเปลี่ยนแปลง 

เลือกกลวิธีการแก้ไข การรักษา
ประเมินผลส าเร็จของการรักษา 

ประเมินผลส าเร็จของการรักษา 

องค์ประกอบของการจัดการตนเอง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

การจัดการตนเองที่เหมาะสมของผู้รับบริการ การให้การสนับสนุนการจัดการตนเอง 

ของบุคลากรสาธารณสุข 
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รูปแบบบริการรักษา ป้องกัน เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 

การรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และการสนับสนุนการดูแลตนเองที่สอดคล้องกับระยะของโรค ช่วยลดการ
เป็นซ้ า ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้ 

สถานบริการต้องมีการจัดท าแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย แนวทางสนับสนุนการจัดการตนเอง ขั้นตอนการ
ดูแลต่อเนื่องระหว่างสถานบริการและชุมชน มีการส่งต่อที่ชัดเจนตามระยะของโรค มีทีมสหวิชาชีพในการดูแล และมี
เครือข่ายดูแลเชิงรุก มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 

ตารางท่ี 6 สรุปกิจกรรมการบริการรักษา ป้องกัน เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 
 

กิจกรรมในสถานบริการ 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานบริการ ความจ าเป็น 

จ าเป็น ทางเลือก 
จัดบริการตาม  Service plan สาขาไต ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ทุกระดับตาม

ความสามารถและ
ทรัพยากรของ
สถานบริการตามที่ 
Service plan 
ก าหนดไว้  

/  

จัดบริการตาม Service plan สาขาโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ /  

จัดบริการตาม  Service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคหลอดสมอง /  

 

10. แนวทางการจัดบริการตาม  Service plan สาขาไต   
 

1. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 1 ถึง 2 และระยะ 3a (ที่มีค่าการท างานของไตคงท่ีไม่น้อยกว่า 6-12 เดือน) 
โดยทั่วไป ผู้ป่วยระยะนี้สามารถให้การดูแลรักษาในคลินิกเบาหวาน หรือคลินิกความดันโลหิตสูงได้ที่สถานบริการ 

รพ.สต./ PCU โดยพิจารณาส่งต่อไปยัง รพ.ชุมชน เมื่อมีข้อบ่งชี้  
 

2. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 (รวมระยะ 3a ที่มีค่าการท างานของไตไม่คงที่หรือลดลงต่อเนื่องและระยะ 3) 
ผู้ป่วยระยะนี้ควรให้การดูแลรักษาในคลินิกโรคไตเรื้อรัง หรือ อย่างน้อยในคลินิกเบาหวาน หรือคลินิกความดัน

โลหิตสูงในสถานพยาบาลระดับ รพ.ชุมชน ยกเว้นแต่ผู้ป่วยระยะ 3b ที่มีระดับค่าการท างานของไตที่คงที่ ไม่สะดวกใน
การเดินทาง ให้ส่งเข้ามาตรวจประเมินสาเหตุอ่ืนๆของความเสื่อมไตที่นอกเหนือจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
แก้ไขและวางแผนการรักษาแล้วจึงส่งกลับไปดูแลในสถานพยาบาลระดับ รพ.สต./ PCU ได้    ทั้งนี้ ควรมีการให้
ค าปรึกษาร่วมกันถึงแผนการรักษาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วโดยพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการ
ระดับสูงขึ้น เช่น รพ.จังหวัด หรือ รพ.ศูนย์ เพ่ือพบอายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคไต หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต เมื่อ
มีข้อบ่งชี้  

 

3. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 4 และ 5  
ผู้ป่วยทุกคนควรได้รับการส่งต่อเพ่ือพบอายุรแพทย์โรคไต หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตเพ่ือประเมินหา

สาเหตุความเสื่อมของไตและรับข้อมูลเกี่ยวกับการบ าบัดทดแทนไต และสามารถส่งกลับมารับการรักษาต่อใน รพ.ระดับที่
ต่ ากว่าได้หากมีค่าการท างานของไตคงที่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนและได้ท าการตรวจครบถ้วนรวมทั้งมีการให้
ค าปรึกษาร่วมกันถึงแผนการรักษาระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วยกเว้นในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีมีโรคอ่ืนๆที่ไม่
สามารถรักษาได้ หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของโรคร่วมที่เป็นอยู่โดยแพทย์ผู้ให้การรักษาได้ท าความเข้าใจและตกลงกับผู้ป่วย
และญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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4. ข้อมูลส าคัญในการส่งต่อผู้ป่วย  การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลระดับสูงขึ้น ควรมีการส่งพร้อมประวัติการ
รักษาย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ประกอบด้วย 
 

11. การจัดบริการตาม Service plan สาขาโรคหัวใจ จ าแนกตามศักยภาพของสถานบริการแต่ละระดับ 
 

 รพ.สต.  
(F3) 

รพช.  
(F1-F2) 

รพท.  
(M1-M2/S) 

รพศ.  
(A) 

ECG / / / / 
Echo - - / / 
Diagnosis / / / / 
ASA (DAPT) / / / / 
Fibrinolytics - / / / 
Risk - - / / 
Stratification - - / / 
CAG& PDI (24/7) - - - / 
CABG - - - / 
Refer  / / / - 
Prevention / / / / 
Cardiac rehabilitation - - - / 

 
12. การจัดบริการตาม  Service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง  จ าแนกตามศักยภาพของสถาน

บริการแต่ละระดับ 
 

 
 
 

 


