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จ�านวน 15,000 เล่ม

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด



อสค. 
เป็นผู้ท�ำงำนดูแลสุขภำพของครอบครัวตนเอง ด้วยควำมรัก

เป็นผู้มีจิตวิญญำณอำสำสมัคร มีคุณธรรม จริยธรรม

ในกำรให้มำกกว่ำกำรรับเป็นพื้นฐำน 

ถือเป็นหน้ำที่ของตนเองในกำรดูแลสุขภำพ

โดยไม่รับค่ำตอบแทนใดๆ และไม่หวังสิ่งตอบแทน

รวมถึงจะไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ

นอกเหนือไปจำกกำรได้ช่วยเหลือคนในครอบครัว

และผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มีควำมสุขและมีสุขภำพดี

ด้วยจิตเมตตำเป็นส�ำคัญ
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ค�าน�า
 
 ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและประเทศ
สมาชิกทั่วไปว่า เป็นประเทศท่ีสร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชน เพื่อให้คน 
มีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับชุมชน 
ได้เป็นอย่างดี ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 ส่วนในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นแกนกลางของสังคมที่เป็นรากฐาน
ส�าคัญยิ่งต่อการด�ารงชีวิตหากมีการสร้างเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพต่อยอด
จากชุมชนเข้าสู ่ครัวเรือน จะท�าให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการ
วิเคราะห์และจัดการปัจจัยเสี่ยง ภัยสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพคนใน
ครอบครัวตนเองได้
 ครอบครัวเป็นกลุ ่มบุคคล ท่ีมีความผูกพันและใช้ชีวิตร ่วมกัน 
มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง ซึ่งแต่ละคน 
จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกต่างกัน มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเหมือนกันหรือ
ต่างกันแล้วแต่สุขภาวะของแต่ละบุคคล การที่จะท�าให้ครอบครัวนั้นๆ มี
สุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู ่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนั้น  
จะต้องได้รับการดูแล แนะน�า ส่งเสริม ป้องกัน จัดการความเส่ียงและ 
ภัยสุขภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้น หากมีผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ครอบครัวต้องได้รับการดูแล ซึ่งบุคคลที่ดีและเหมาะสมที่สุดก็คือ สมาชิกใน
ครอบครัวนั้นๆ เอง
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ด�าเนินงาน
อาสาสมัครประจ�าครวบครัว (อสค.) ด้วยการน�าลูก หลาน ญาติ พี่น้องหรือ
สมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพื่อนบ้านหรือบุคคลท่ีครอบครัวไว้วางใจ  
ให้มาเป็นผู้ดูแลสุขภาพของครอบครัว น�ามายกระดับ ปรับทัศนคติ และ 
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เพิ่มเติมความรู้ร่วมกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้น เพ่ือน�า
บุคลากรเหล่านั้นมาเป็นพลังและเป็นเครือข่ายเข้าสู่ครัวเรือน ให้มีคนรู้วิธี 
ในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวได้ โดยการเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
จิตอาสา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสขุ
มุ่งเน้นให้มีการดูแลสุขภาพระดับครอบครัวหรือการส่งเสริมให้ครอบครัว 
มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยให้ อสค. แสดงบทบาท สมาชิก 
ในครอบครัวมีการประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง และเกิดผล
จากการประฤติปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว เช่น สมาชิก 
ในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น หรือลด 
การติดเตียงมาเป็นติดบ้านมากข้ัน หรือครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยด้วยโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานสามารถควบคุม
ความดัน เบาหวานได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หรือครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ป่วยเป็น
โรคไตเรื้อรัง ลดระยะการป่วยจากระยะที่ 4 เป็นระยะที่ 3 หรืออยู่ในภาวะคงที่
ระยะที่ 4 จึงได้จัดท�าคู่มือ อสค. ขึ้น เพื่อใช้งานการดูแลสุขภาพครอบครัว 
เพื่อชะลอไตเสื่อม
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดท�า
คู ่มือ อสค. ในการดูแลสุขภาพครอบครัว เพื่อดูแลผู ้ป ่วยโรคไตเรื้อรัง  
ให้มีอาการดีข้ึน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับอาสาสมัครประจ�า
ครอบครัว (อสค.) ท่ีจะน�าไปใช้เพื่อการดูแลครอบครัวให้มีสุขภาพดีมีชีวิต
ยืนยาว มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นพลัง 
ในการเสริมการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม 2559
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ไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดี
เท่ากับเราดูแลตัวเราเอง

เรื่องสุขภาพ

ส่วนที่ 1
อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.)
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การดูแลสุขภาพ
ระดับครอบครัว 

“คนในแต่ละครอบครัว 
ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด

ที่จะท�าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ
คนในครอบครัวของตนเอง”
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มาเป็น อสค. ดูแลสุขภาพ
คนในครอบครัวเรากันเถอะ

อาสาสมัครประจ�าครอบครัว 
หรือ อสค. คือ คนในครอบครัว 

ของแต่ละครอบครัว 
หรือเพื่อนบ้านที่ได้รับการคัดเลือก
และผ่านการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 

ให้มาท�าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง
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อสค. มีบทบาทหน้าที่ 3 ประการหลัก คือ

อสค. ต้องท�าอะไร

3.
ประสานงานพัฒนา

สุขภาพครัวเรือน และ
เป็นเครือข่ายใยแมงมุม
กับ อสม. โดยไม่ซ�้าซ้อน

บทบาทกัน

1.
เป็นแกนน�าปฏิบัติตน

ด้านสุขภาพท่ีมีพฤติกรรม
เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว
และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของ

คนในครอบครัวตนเอง 

2.
ถ่ายทอดความรู้ให้

คนในครอบครัวตนเอง
และช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่ใน

ภาวะพ่ึงพิง
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ไตคืออะไร ?

~ 2 ~ 

 

การดูแลสุขภาพครอบครัวเพื่อชะลอไตเส่ือม 

ไตคืออะไร ? 

 

 

 

 
 

 

 

มีหนาท่ีอะไร ? 

 

 

อยูทางดานหลังของทองและดานหลังของ

ไขสันหลังบริเวณเหนือเอว 

• กรองของเสียออกทางปสสาวะ 

• ควบคุมปริมาณน้ําและเกลือแรในรางกายใหพอเหมาะ 

• ควบคุมความดันโลหิตใหคงท่ี 

• สรางฮอรโมนบางอยางท่ีมีประโยชนตอรางกาย 

              - ฮอรโมนกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง 

              - ฮอรโมนวิตามินด ี

• ขับถายสารแปลกปลอมท่ีรางกายรับมา 

ไตเปนอวัยวะสําคัญชนิดหนึ่ง 

ในระบบขบัถาย 

มีรูปรางคลายเมล็ดถ่ัวแดง 

มีขนาดเทากําปน 

คนปกติจะมไีตอยู 2 ขาง คือ

ขางขวา และขางซาย 

ถาไตพิการหรือทํางานไดไมเต็มท่ี 

รางกายจะขบัของเสียลําบาก 

ไตเป็นอวัยวะส�าคัญชนิดหนึ่งในระบบขับถ่าย

มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดง มีขนาดเท่าก�าปั้น

คนปกติจะมีไตอยู่ 2 ข้าง คือ ข้างขวา และข้างซ้าย

อยู่ทางด้านหลังของห้องและด้านหลังของไขมันสันหลังบริเวณเหนือเอว

ส่วนที่ 2
การดูแลสุขภาพครอบครัว

เพื่อชะลอไตเสื่อม
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มีหนา้ทีอ่ะไร ?

l กรองของเสียออกทางปัสสาวะ

l ควบคุมปริมาณน�้าและเกลือแร่ในร่างกายให้พอเหมาะ

l ควบคุมความดันโลหิตให้คงที่

l สร้างฮอร์โมนบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  - ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง
  - ฮอร์โมนวิตามินดี

l ขับถ่ายสารแปลกปลอมที่ร่างกายรับมา

ถ้ำไตพิกำรหรือท�ำงำนได้ไม่เต็มที่
ร่ำงกำยจะขับของเสียล�ำบำก
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สาเหตุของโรคไตเรื้อรังทีพ่บบอ่ย

โรคควำมดัน
โลหิตสูง

โรคเบำหวำน
ภำวะไตเสื่อม

ตำมอำยุ

โรคไตอักเสบ

โรคนิ่ว
ในทำงเดิน
ปัสสำวะ

โรคไตอักเสบ
เรื้อรังจำกกำร

ติดเชื้อ

~ 3 ~ 

 

สาเหตุของโรคไตเรื้อรังท่ีพบบอย 

 

 
 

 

 

 

 

โรคเบาหวาน 

โรคไตอักเสบ 

เร้ือรังจากการ

ติดเชื้อ 

 โรคนิ่ว 

ในทางเดิน

ปสสาวะ 

 

โรคไตอักเสบ 

 

ภาวะไตเสื่อม

ตามอาย ุ

 

โรคความดัน

โลหิตสูง 
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~ 4 ~ 

 

อาการของโรคไตเรื้อรัง 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

รางกาย 

ซูบซีด 
 

 

บวมท่ีหนังตา 

ใบหนา 

ขา และเทา 

 

มีกอนแข็ง 

บริเวณเอว 

หรือบริเวณไต 

 

ปวดทอง 

บริเวณเอว 

อยางรุนแรง 
 

 

ปสสาวะผิดปกติหรือ

เปนเลือด 

 

อาการของโรคไตเรื้อรัง

ปวดท้อง
บริเวณเอว
อย่ำงรุนแรง

มีก้อนแข็ง
บริเวณเอว

หรือบริเวณไต

บวมที่หนังตำ
ใบหน้ำ

ขำ และเท้ำ

ร่ำงกำย
ซูบซีด

ปัสสำวะผิดปกติ
หรือเป็นเลือด
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ชะลอการเสื่อมของไตเสื่อมท�าอยา่งไร ?

วิธีชะลอไตเสื่อม

• ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท
• ควบคุมน�้าตาลให้ต�่ากว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือน�้าตาลสะสม  
 (ฮีโมโกลบินเอวันซี) ให้น้อยกว่า 7%
• ดื่มน�้าวันละ 8 – 10 แก้ว (ยกเว้นเมื่อแพทย์สั่งจ�ากัดน�้า)
• หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด ยาซ่อมเส้น ยาชุดและยาสมุนไพร
• ออกก�าลังกายวันละ 30 นาที
• งดดื่มสุราและงดสูบบุหรี่
• ตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ
• ควรพบหมอโรคไต
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1. ควบคุมความดันโลหิตและเบาหวาน

ความดัน เบาหวาน ตอ้งควบคุมเทา่ไหร่ดี

~ 6 ~ 

 

1. คุมความดันโลหิตและเบาหวาน 

 

ความดัน เบาหวาน ตองคุมเทาไหรดี 

 

ระดับความดันโลหิต คาบน คาลาง คําแนะนํา 

ระดับอันตราย สูงกวาหรือเทากับ 160 สูงกวาหรือเทากับ 100 พบแพทยดวน + ลดเค็ม 

สูงมาก 140 - 159 90 - 99 พบแพทย + ลดเค็ม 

คอนขางสูง 121 - 139 80 - 89 ปรึกษาแพทย + ลดเค็ม 

ปกติ ตํ่ากวาหรือเทากับ 120 ตํ่ากวาหรือเทากับ 80 วัดความดันสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคุมน้ําตาลในเลือด 

ใหตํ่ากวา 130 (มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) 

หรือ น้ําตาลสะสม (ฮีโมโกลบินเอวันซี) 

ใหนอยกวา 7 เปอรเซน็ต 
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2. ดูแลเรื่องอาหารการกินและการดื่ม

กิน แบบลดหวาน

~ 7 ~ 

 

2. ดูแลเร่ืองอาหารการกินและการดื่ม 

กิน แบบลดหวาน 
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กิน แบบลดมัน

~ 8 ~ 

 

กิน แบบลดมัน 
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กิน แบบลดเค็ม

~ 9 ~ 

 

กิน แบบลดเค็ม 
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กิน แบบลดเนื้อ

~ 10 ~ 

 

กิน แบบลดเนื้อ 
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เพิม่ผักและผลไมร้สไมห่วานจัด

การดื่ม

~ 11 ~ 

 

เพิ่มผักและผลไมรสไมหวานจัด 

 

 

 

การด่ืม 

 

 

~ 11 ~ 

 

เพิ่มผักและผลไมรสไมหวานจัด 

 

 

 

การด่ืม 

 

 

~ 11 ~ 
	

 

 

 

การดื่ม 

 

 

3. ดูแลเรื่องการใช้ยา 
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้องรัง ควรใช้ยา ดังนี้ 
 1. กินยาที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด 
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3. ดูแลเรื่องการใช้ยา

ผู้ป่วยโรคไตเรื้องรัง ควรใช้ยำ ดังนี้

 1.  กินยาที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

 2. หากมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์ – พยาบาล

 3.  ก่อนซื้อยามากินเอง ควรปรึกษาแพทย์ก่อน

 4.  อย ่าซื้อยาสมุนไพร ยำชุดแก ้ปวด (ยำซ ่อมเส ้น) หรือ 

ยาโฆษณาบ�ารุงไตมากินเอง

~ 12 ~ 

 

3. ดูแลเร่ืองการใชยา 
 ผูปวยโรคไตเรื้องรัง ควรใชยา ดังนี ้

 1. กินยาท่ีแพทยสั่งอยางเครงครัด 

 2. หากมีอาการขางเคียงจากการใชยา ควรปรึกษาแพทย – พยาบาล 

 3. กอนซ้ือยามากินเอง ควรปรึกษาแพทยกอน 

 4. อยาซ้ือยาสมุนไพร ยาชุดแกปวด (ยาซอมเสน) หรือยาโฆษณาบาํรุงไตมากินเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระวัง ! ถูกคนหลอกลวง ยากินลางไต ไมมีในโลกนี ้

ยากินลางไต เปนน้าํสผีสมกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปสสาวะ 

ไมมียาสมุนไพร ที่ไดรับการพิสูจนวาบํารุงไต 

~ 12 ~ 

 

3. ดูแลเร่ืองการใชยา 
 ผูปวยโรคไตเรื้องรัง ควรใชยา ดังนี ้

 1. กินยาท่ีแพทยสั่งอยางเครงครัด 

 2. หากมีอาการขางเคียงจากการใชยา ควรปรึกษาแพทย – พยาบาล 

 3. กอนซ้ือยามากินเอง ควรปรึกษาแพทยกอน 

 4. อยาซ้ือยาสมุนไพร ยาชุดแกปวด (ยาซอมเสน) หรือยาโฆษณาบาํรุงไตมากินเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระวัง ! ถูกคนหลอกลวง ยากินลางไต ไมมีในโลกนี ้

ยากินลางไต เปนน้าํสผีสมกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปสสาวะ 

ไมมียาสมุนไพร ที่ไดรับการพิสูจนวาบํารุงไต 
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4. ออกก�าลังกาย

 การออกก�าลังกายด้วยยางยืด เป็นตัวอย่างรูปแบบหนึ่งของการ 

ออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับผู้ที่มีภาวะโรคไต

 การบริหารกล้ามเนื้อร่างกายด้วยยางยืด คือ การให้ร่างกายได้ยืดเหยียด 

เพราะคนเรามักจะท�างานด้วยท่าทางซ�้าๆ เดิมๆ แต่ไม่ค่อยบริหารกล้ามเนื้อ 

ยางยืดท�าหน้าท่ีเป็นแรงต้านท่ีท�าให้เราต้องออกแรงเอาชนะ กล้ามเนื้อ 

จึงจะแข็งแรง และสามารถช่วยลดน�้าหนัก รักษาอาการปวดข้อ หรือกระดูก 

รวมทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้แข็งแรงมากขึ้น

อุ่นเครื่อง
ยืดเหยียด

กล้ำมเนื้อ

เบำเครื่อง
ยืดเหยียด

กล้ำมเนื้อ

เริ่ม
บริหำรกล้ำมเนื้อมัดต่ำงๆ

ท่ำละ 10-12 ครั้ง ปรับควำม

หนักเบำ โดยจับยำงให้สั้น

หรือยำวขึ้น
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~ 13 ~ 

 

4. ออกกําลังกาย 
 การออกกําลังกายดวยยางยืด เปนตัวอยางรูปแบบหนึ่งของการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ

ผูที่มีภาวะโรคไต 

 การบริหารกลามเนื้อรางกายดวยยางยืด คือ การใหรางกายไดยืดเหยียด เพราะคนเรามักจะ

ทํางานดวยทาทางซํ้าๆเดิมๆ แตไมคอยบริหารกลามเนื้อ ยางยืดทําหนาที่เปนแรงตานที่ทําใหเราตอง

ออกแรงเอาชนะ กลามเน้ือจึงจะแข็งแรง และสามารถชวยลดน้ําหนัก รักษาอาการปวดขอ หรือ

กระดูก รวมทั้งเสริมสรางกลามเนื้อสวนตางๆ ใหแข็งแรงมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม บริหารกลามเนื้อมัดตาง ๆ ทาละ 

10-12 ครั้ง ปรับความหนักเบา 

โดยจับยางใหสั้น หรือยาวขึน้ 

อุนเครื่อง 

ยืดเหยียด 

กลามเนื้อ 

เบาเครื่อง 

ยืดเหยียด 

กลามเนื้อ 

ทาบริหารกลามเนื้ออก 

~ 13 ~ 

 

4. ออกกําลังกาย 
 การออกกําลังกายดวยยางยืด เปนตัวอยางรูปแบบหนึ่งของการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ

ผูที่มีภาวะโรคไต 

 การบริหารกลามเนื้อรางกายดวยยางยืด คือ การใหรางกายไดยืดเหยียด เพราะคนเรามักจะ

ทํางานดวยทาทางซํ้าๆเดิมๆ แตไมคอยบริหารกลามเนื้อ ยางยืดทําหนาที่เปนแรงตานที่ทําใหเราตอง

ออกแรงเอาชนะ กลามเน้ือจึงจะแข็งแรง และสามารถชวยลดน้ําหนัก รักษาอาการปวดขอ หรือ

กระดูก รวมทั้งเสริมสรางกลามเนื้อสวนตางๆ ใหแข็งแรงมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม บริหารกลามเนื้อมัดตาง ๆ ทาละ 

10-12 ครั้ง ปรับความหนักเบา 

โดยจับยางใหสั้น หรือยาวขึน้ 

อุนเครื่อง 

ยืดเหยียด 

กลามเนื้อ 

เบาเครื่อง 

ยืดเหยียด 

กลามเนื้อ 

ทาบริหารกลามเนื้ออก 

ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้ออก

โปรดระวัง ยำงยืดดีดถูกตำ
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~ 14 ~ 

 

 
 

 
 

ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลงั ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 

~ 14 ~ 

 

 
 

 
 

ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลงั ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 

ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อต้นแขนด้ำนหน้ำ

ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อหัวไหล่
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~ 14 ~ 

 

 
 

 
 

ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลงั ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 

~ 14 ~ 

 

 
 

 
 

ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลงั ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 

ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อต้นแขนด้ำนหลัง

ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อหลังส่วนหน้ำ
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~ 14 ~ 

 

 
 

 
 

ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลงั ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 

~ 14 ~ 

 

 
 

 
 

ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลงั ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 

ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อหน้ำท้อง

ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อต้นขำ
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~ 14 ~ 

 

 
 

 
 

ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลงั ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 

~ 14 ~ 

 

 
 

 
 

ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลงั ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 

ท่ำบริหำรกล้ำมเนื้อ กล้ำมเนื้อต้นขำ
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5. บ�ารุงรักษาจิตใจ

 จากงานวิจัย คนไทยที่เป็นโรคไตเรื้อรังและโรคไตวายเรื้อรังระยะ

สุดท้ายที่ต้องรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สามารถควบคุม

ความดันโลหิต ชีพจร และคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดย

 1.  รู้จักปล่อยวางเสียบ้าง

 2.  ท�าจิตให้สงบวันละ 10 – 15 นาที

 3.  สวดมนต์ตามศาสนาของตนเองให้สม�่าเสมอทุกวัน

 กรณีผู้มียารักษาโรคความดัน เบาหวานหรือโรคประจ�าตัวอื่นๆ 

ให้ดูแลการกินยาตรงเวลาและพาไปพบแพทย์ตามนัด
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จังหวัดเชียงราย
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ภาคผนวก
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การประเมินครอบครัวทีม่ีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑท์ีก่�าหนด

2. กำรปฏิบัติตนของสมำชิกในครอบครัว

1) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม
 l ลดหวาน
 l ลดมัน
 l ลดเค็ม
 l ลดเนื้อ
 l เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวานจัด
 l ดื่มน�้าเปล่า
2) ดูแลการกินยาให ้ตรงเวลาและพาไป 
 พบแพทย์ตามนัด
3) ออกก�าลังกาย เช่น ใช้ยางยืด
4) บ�ารุงรักษาจิตใจ

ผลที่ต้องกำรให้เกิดจำกครอบครัว
ที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเอง

ชะลอไตเสื่อม

ผู้ป่วยติดเตียงลดลง

ประชำชนลดป่วยสุขภำพดี

1. อสค. แสดงบทบำท

1) เป็นแกนน�าปฏิบัติตนด้าน 
 สุขภาพท่ีมีพฤติกรรมเป็น 
 แบบอย่างให้ครอบครัวและ 
 เป็นผู ้ ดูแลสุขภาพของคน 
 ในครอบครัว
2) ถ ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห ้ คน 
 ในครอบครัวตนเอง และ 
 ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
3) ประสานงานพัฒนาสุขภาพ 
 ครัวเรือน และเป็นเครือข่าย 
 ใยแมงมุมกับ อสม. โดย 
 ไม่ซ�้าซ้อนบทบาทกัน
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คุณธรรม จริยธรรม
ของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.)

 คุณธรรมพื้นฐำนส�ำหรับอำสำสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) คือ 
 อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.) จะต้องเป็นผู ้มีจิตวิญญาณ 
อาสาสมัคร ประกอบไปด้วยคุณธรรมเบื้องต้น 4 ประการ คือ
  1.  ชอบให้มากกว่ารับ ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น มีความสบายใจ 
ที่จะให้ด้วยจิตเมตตา 
  2.  มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนให้มาร่วมมือร่วมใจกัน 
  3.  ยึดมั่นปฏิบัติตนตามพรหมวิหาร 4 ได้แก่
  เมตตา  คือ รักโดยไม่แบ่งแยก
  กรุณา  คือ ลงมือช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และมีความสุข
  มุทิตา  คือ มีจิตใจอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ลดความเห็นแก่ตัว  
    ลดตนอยู่ตลอดเวลา
  อุเบกขา  คือ ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ยุติธรรม ไม่ล�าเอียง
และท�าตนให้มีประโยชน์ มีกิริยาท่าทีของความพยายามจะท�าประโยชน์อยู่
ตลอดเวลา เป็นผู้ที่ใช้เวลาทุกนาที ให้มีประโยชน์
 4. ท�าตนสม�่าเสมอ ท�าด้วยอุดมการณ์ ท�าด้วยจิตเมตตา โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ไม่เอนเอียงไปตามกระแส
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วิธีประเมินคนในครอบครัวเป็นโรคไตหรือไม่
คนในครอบครัวของทา่น มีอาการดังนี ้หรือไม ่? 

 • ปัสสาวะขุ่น (หากมีเพียงอาการเดียวอาจเกิดจากดื่มน�้าน้อย) 

 • ปัสสาวะขัด อาจมีเลือดปน

 • ปวดหลัง/เอว/สีข้างเป็นประจ�า 

  (หากมีเพียงอาการเดียวอาจเกิดจากการท�างานหนัก) 

 • เท้าบวม/หน้าบวม/หนังตาบวม 

หากมีอาการตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป

แสดงว่า

“คนในครอบครัวของท่านอาจมีปัญหาโรคไต”
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สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหนา้
กับการรักษาพยาบาลผูป่้วยโรคไต

 สิทธิกำรฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะในศูนย์ที่เซ็นสัญญา

กับกับ สปสช. เท่านั้น)

ประเภทผู้ป่วย กำรสนับสนุน ผู้ป่วยจ่ำยเพิ่ม 
จ�ำนวนครั้ง/

สัปดำห์ 

ผู้ป่วยใหม่ที่ล้างไตทางช่องท้องไม่
ได้ หรือผู้ป่วยเก่าที่เคยล้างไตทาง
ช่องท้องมาก่อนแต่ไม่สามารถท�า
ต่อได้และได้รับการเห็นชอบจาก
กรรมการ สปสช. ระดับจังหวัดให้
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

• ทั่วไป 1500 
บาท/ครั้ง
• อายุ > 60 ปีและ
มีโรคเรื้อรัง 1700 
บาทต่อครั้ง 
(เฉพาะโรงพยาบาล
ที่มี ICU)

ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ไม่จ�ากัด (ตาม
มาตรฐานและ
ข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์)

ผู ้ป ่วยใหม ่ที่ เริ่มฟอกเลือดด ้วย
เครื่องไตเทียมตั้งแต่ 1 ต.ค. 2551 
ที่ไม่สมัครใจรับการรักษาด้วยการ
ล้างไตทางช่องท้องและไม่ได้ได้
รับการเห็นชอบจากกรรมการ 
สปสช. ระดับจังหวัดให้ฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมถาวร 

ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

หมำยเหตุ
 1. สปสช. เหมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ป่วยและผู้บริจาคไม่ต้องร่วมจ่ายในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่เหมาจ่าย
 2.  แต่ละหน่วยบริการหรือแต่ละโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการในทุกการรักษา เช่น บางแห่ง
อาจรับเฉพาะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แต่ไม่รับการล้างไตทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตก็ได้
 3.  สิทธิ์การรับยา erythropoietin จะได้มาพร้อมสิทธิ์การฟอกเลือดโดยอัตโนมัติ
 4.  การยื่นขอใช้สิทธิ์ในการปลูกถ่ายไตต้องยื่นแยกกับการขอใช้สิทธิ์ฟอกเลือด
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สิทธิประกันสังคมกับการรักษาพยาบาล
ผูป่้วยโรคไต

ผูท้ีม่ีสิทธิใ์นการรับการรักษาดว้ยการบ�าบัดทดแทนไต
 1. ไม่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนเร่ิมประกันตนในกรณี

ปลูกถ่ายไต

 2. ความหมายของโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตามประกาศของ

ส�านักงานประกันสังคมคือ การท�างานของไตเสียไปอย่างถาวรเกิน 95% โดย

พิจารณาได้จาก

  1) ค่า BUN > 100 มก./ดล. อยู ่ตลอดเวลา และ ค่า Cr  

ในเลือด > 100 มก./ดล. อยู่ตลอดเวลา 

  2) อัตราการกรองของเสียของไต < 5 มล./นาที อยู่ตลอดเวลา

 3. ไตมีขนาดเล็กท้ัง 2 ข้างจากหลักฐานการตรวจทางรังสีหรือ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยกเว้นโรคที่ไตวายเรื้อรังแล้วอาจไม่เล็ก (เช่น เบาหวาน 

โรคถุงน�้าในไต ไตวายจากการอุดตันของท่อไต โรคไตวายจากมีสารหรือ 

เซลผิดปกติไปสะสมในไต)

 4. ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้อื่นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการแพทย์

ของส�านักงาน ปกส. โดยอ้างอิงจากหลักวิชาการแพทย์ 
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ขัน้ตอนการขอใช้สิทธิ
 1. ผู ้ประกันตนต้องยื่นค�าร ้องพร้อมหลักฐานตามที่ก�าหนดต่อ 

ส�านักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือจังหวัด

 2. คณะกรรมการแพทย์ที่ได ้รับมอบหมายเป็นผู ้พิจารณาและ 

ลงความเห็น และเซ็นอนุมัติโดยเลขาธิการส�านักงาน ปกส. หรือผู้ที่ได้รับ 

แต่งตั้งให้ท�าหน้าที่แทน

 3. ก�าหนดวันท่ีเริ่มใช้สิทธิ์ได้ขึ้นกับดุลพินิจของคณะกรรมการแพทย์ 

แต่ต้อง

  1)  ไม่ก่อนวันที่ยื่นค�าร้องเกินกว่า 30 วัน

  2)  ยกเว้นค่าเตรียมเส้นส�าหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือ

การวางท่อรับส่งน�้ายาเข้าออกช่องท้องส�าหรับการล้างไตทางช่องท้องครั้งแรก 

แต่ต้องไม่ก่อนการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือการล้างไตทางช่องท้อง 

ครั้งแรก เกิน 90 วัน 

 หมำยเหตุ

 1. จะใช้บริการได้เฉพาะสถานพยาบาลที่ ส�านักงาน ปกส. ก�าหนด

เท่านั้น

 2.  ค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบเอง
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ความสัมพันธข์องการเสื่อมของไต
จากโรคเบาหวาน

อัตราความเสื่อมของไตจากโรคเบาหวาน
	 n คนปกติ อัตราการกรองของไต = 90-120 มล./นาที

	 	 หลังอายุ 30 ปี อัตราการกรองจะลดลงเฉลี่ยปีละ 1 มล./นาที

	 n		 ผู้ป่วยเบำหวำนที่ควบคุมระดับน�้ำตำลไม่ดี

	 	 อัตราการกรองจะลดลงเฉลี่ยปีละ 8-12 มล./นาที 

ระยะของโรคไตเสื่อมจากเบาหวาน

ระยะที่
ระยะเวลำนับจำก

เริ่มเป็นเบำหวำน
กำรกรอง

โปรตีน

ในปัสสำวะ
ขนำดไต

1 เมื่อเริ่มเป็น เพิ่มขึ้น ปกติ ใหญ่ขึ้น

2 2-3 ปี เพิ่มขึ้น ปกติ

3 5-10 ปี ปกติ เพิ่มจากการตรวจ 

อย่างละเอียด

ปกติ

4 10-20 ปี ลดลงต่อเนื่อง > 1 + จากการ

ตรวจทั่วไป

ปกติหรือเล็ก

5 25-30 ปี <10 มล./

นาที

> 1 + จากการ

ตรวจทั่วไป

เล็ก
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ผลของโรคไตตอ่เบาหวาน
 - เพิ่มควำมเส่ียงของกำรเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ท�าให้

ควบคุมความดันโลหิตได้ยากขึ้น ฟอสเฟตในเลือดสูงท�าให้หลอดเลือดแข็ง 

และมีสารที่ท�าให้หลอดเลือดแข็งเพิ่มขึ้น

 -  ยำเบำหวำนบำงชนิดจะถูกขับออกจำกร่ำงกำยได้น้อยลง หรือ

มีผลข้ำงเคียงง่ำยขึ้น ท�าให้การใช้ อินซูลินและยาน้อยลง เกิดภาวะน�้าตาลใน

เลือดต�่าได้ง่ายและยาวนานขึ้นในผู้ใช้ยาบางชนิด เกิดภาวะเลือดเป็นกรด

รุนแรงได้ และผู้ที่ใช้อินซูลิน อาจเกิดภาวะน�้าและเกลือคั่งได้ง่ายขึ้น

การชะลอความเสื่อมไตในผูป่้วยเบาหวาน
 -  กำรควบคุมระดับน�้ำตำลให้ดี ในกรณีท่ียังไม่มีความเสื่อมของ

อวัยวะต่างๆ ที่รุนแรง ระดับน�้าตาล ก่อนอาหาร 90-130 มก./ดล. ระดับ

น�้าตาลเฉลี่ย (ฮีโมลโกลบินเอวันซี) <6.5 % ส่วนในกรณีที่ยังมีความเสื่อม 

ของอวัยวะต่างๆ ที่รุนแรงแล้ว ระดับน�้าตาลก่อนอาหาร 110-140 มก./ดล. 

ระดับน�้าตาลเฉลี่ย <7 %

 -  กำรควบคุมระดับควำมดันโลหิตให้ดี โดยควรควบคุมให้ต�่ากว่า 

130/80 มม.ปรอท งดกินเค็ม   (กินอาหารท่ีมีเกลือโซเดียมต�่า) ลดน�้าหนัก  

(ในรายที่อ้วน) งดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ และควรได้

รับยา 

 -  กำรควบคุมระดับไขมันในเลือดให้ดี ควรควบคุมระดับไขมันเลว

ให้ต�่ากว่า 100 มก./ดล. ควบคุมอาหารที่ไขมันสูง ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 

และอาจต้องใช้ยาลดไขมันร่วมด้วย
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ผลของโรคไตต่อเบำหวำน ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ท�าให้

เส้นเลือดพิเศษส�าหรับการฟอกเลือดโตและแข็งแรงช้า มีโอกาสติดเช้ือง่าย 

ความดันขณะฟอกเลือดตกหรือมีาวะแทรกซ้อนทางหัวใจได้ง่าย และมีน�้าตาล

ต�่าขณะฟอกเลือดได้ง่าย 

ผลของโรคไตต่อเบำหวำน ในผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยการล้างไตทางช่องท้อง 

ท�าให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย และน�้าตาลจากน�้ายาล้างไตทางช่องท้องจะท�าให้

ระดับน�้าตาลในเลือดสูงขึ้น 

ผลของโรคไตตอ่เบาหวาน ตอ่การปลูกถ่ายไต
 1. หลังการปลูกถ่ายไตเบาหวานจะกลับมา 100% และอาจเป็น

สาเหตุให้ไตที่ถูกปลูกถ่ายเสื่อมได้

 2. หลอดเลือดที่แข็งท�าให้การต่อเส้นเลือดท�าได้ยากขึ้น

 3.  ผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจมีความเสี่ยงต่อการดมยา

 4.  ระดับน�้าตาลในเลือดที่สูงท�าให้แผลหายช้า และติดเชื้อง่าย
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ความสัมพันธข์องการเสื่อมของไต
จากโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงท�าให้ไตเสื่อมไดอ้ยา่งไร
 • ท�าให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อไตตีบตัน

 • ท�าให้ความดันในเส้นเลือดฝอยไตสูง และ มีโปรตีนร่ัวออกมาทาง

ปัสสาวะ ท�าให้เยื่อบุหลอดไตฝอยเสื่อม 

โรคไตมีผลตอ่ความดันโลหิตสูงอยา่งไร
 • มีการคั่งของน�้าและเกลือมากขึ้น

 • ตอบสนองต่อยาลดความดันที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะลดลง

 • ในกรณีท่ีเกิดจากหลอดเลือดแดงท่ีไตตีบจะกระตุ ้นการสร้าง

ฮอร์โมนที่มีผลเพิ่มความดันโลหิต

 • เกิดผลข้างเคียงจากยาลดความดันบางอย่างได้ง่ายขึ้น 

  คุมควำมดันยำกขึ้น ใช้ยำมำกขึ้น เกิดผลข้ำงเคียงจำกยำ 

มำกขึ้น 
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คณะผูจ้ัดท�า

คณะทีป่รึกษา
นพ.โสภณ เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พญ.ประนอม ค�าเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

นพ.เจษฎา โชคด�ารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค

น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.สุเทพ วัชระปิยานันท์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย

 และการแพทย์ทางเลือก

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1-13

สาธารณสุขนิเทศก์เขต 1-13
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คณะผูจ้ัดท�า
นพ.ปพนธ์ ตั้งศรีเกียรติคุณ รองอธิบดีกรมการแพทย์
นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อ�านวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
 ภาคประชาชน
นายชาติชาย สุวรรณนิตย์ รองผู้อ�านวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
 ภาคประชาชน
นายจิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางนิติกุล ทองน่วม สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
 เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
นพ.สกานต์ บุนนาค งานโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 
 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์ โรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ 
นางวิมล บ้านพวน ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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