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บทนำา

 สภาพเศรษฐกจิและสงัคมไทยในปจจบุนัทีผ่นัแปรอย่างต่อเนือ่ง

ส่งผลให้ประชากรต้องด�าเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ เนื่องจากมีการแข่งขันสูง 

ต้องท�างานแข่งกับเวลา และค่าครองชีพที่สูงขึ้น เกิดความเครียด 

ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีความสะดวกสบาย 

อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้

ประชากรไทยมปีญหาด้านสขุภาพเพิม่ขึน้ ทัง้โรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ 

ซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ       

ที่มีอัตราปวยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ      

เสื่อมสังขารก่อนวัยอันควร 

 ปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญคือ พฤติกรรม

สุขภาพและวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การบริโภคอาหารหวาน 

มัน และเค็ม เพิ่มขึ้น รวมถึงขนมขบเคี้ยว น�้าอัดลม เครื่องดื่มประเภท

กาแฟ น�้าผลไม้ที่เติมน�้าตาล อาหารส�าเร็จรูป อาหารถุงที่หาซื้อง่าย  

ราคาถูก อาหารที่ให้พลังงานสูง อาหารจานด่วนและอาหารบริการส่ง

ถงึบ้าน รบัประทานผกัและผลไม้น้อย ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ สบูบหุรี่ 

ขาดการออกก�าลังกาย และใช้เครื่องอ�านวยความสะดวกมากขึ้น 

เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ส่งผลให้คนไทยมีภาวะน�้าหนักเกิน อ้วน       

และเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถป้องกันได้       

และมาตรการหลัก คือ การป้องกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงในกลุ่ม
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ประชากรทั่วไป กลุ่มเสี่ยง และควบคุมโรคในกลุ่มปวยไม่ให้เกิดโรค

แทรกซ้อน

 บทบาทของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลในการป้องกนัและ

ควบคมุโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั เช่น  การให้ความรู ้การคดักรองโรค การปรบั

เปลีย่นพฤตกิรรม การจดัการลดเสีย่ง  การดแูลรกัษาและการฟนฟสูภาพ

 ดงันัน้ ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ กรมควบคมุโรค ได้จดัท�าคูม่อืแนวทาง

การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาล            

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงาน             

การป้องกนัควบคมุโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

มากยิ่งขึ้น  
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ที่มา : ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

สถานการณตาย/ปวยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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 ภำพที่ 1  อัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ด้วย โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน       

โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ป พ.ศ. 2546 – 2555 (ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร)
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 ภำพที่ 2  อัตราผู้ปวยในต่อประชากร 100,000 คน ด้วย        

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และ   

โรคเบาหวาน ตามกลุ ่มสาเหตุปวย จากสถานบริการสาธารณสุข            

ของกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2545 – 2555 ทั้งประเทศ ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร 

 จากรายงานสถติสิาธารณสขุ ป พ.ศ. 2545 – 2555 พบว่าอตัรา

ผู ้ปวยในต่อแสนประชากรด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญ ได้แก่           

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองใหญ่      

หรืออัมพฤกษ์  อัมพาต และโรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกโรค 

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป พ.ศ. 2545 - 2553 แต่ในป พ.ศ. 2554             

อัตราผู้ปวยในด้วยโรคดังกล่าวลดลงทุกโรคและกลับมาอีกครั้งในป      

พ.ศ. 2555 ดังภาพที่ 2

10 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 จากการส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ            

ของส�านักโรคไม่ติดต่อ ป พ.ศ. 2547, 2548, 2550 และ 2553            

ในประชากรไทยอายุ 15 - 74 ป พบว่า

 1.  การรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน  

มีความชุกจากร้อยละ 17.3 ในป พ.ศ. 2547 และ 2548  

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.5 ในป พ.ศ. 2550 และ ร้อยละ 21.7 

ในป พ.ศ. 2553

 2.  การออกก�าลังกาย (≥ 30 นาที, ≥ 3 วันต่อสัปดาห์)  มีความ

ชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.0 ในป พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 

37.5 ในป พ.ศ. 2550 และลดลงในป พ.ศ. 2553                  

เป็นร้อยละ 34.3

 3. ภาวะน�้าหนักเกิน (BMI ≥ 25 กก./ม.2) มีแนวโน้ม                   

ของความชุกเพิ่มขึ้นอย ่างชัดเจน จากร ้อยละ 15.3                         

ในป พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 21.3 ในป พ.ศ. 2553 

 4. ภาวะอ้วน (BMI ≥ 30 กก./ม.2) มีแนวโน้มของความชุก       

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จากร้อยละ 2.6 ในป พ.ศ. 2547            

เป็นร้อยละ 4.4 ในป พ.ศ. 2553 

 5.  การสูบบุหรี่  พบว่ามีแนวโน้มของความชุกลดลงจากร้อยละ 

21.6  ในป พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 18.7  ในป พ.ศ. 2553 

 6. การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชาย > 2 แก้วมาตรฐาน          

ต่อวัน, หญิง > 1 แก้วมาตรฐานต่อวัน) มีแนวโน้มของ         

ความชุกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในป พ.ศ. 2547 เป็น           

ร้อยละ 4.3 ในป พ.ศ. 2553

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 11คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ตำรำงที่ 1 ร ้อยละของพฤติกรรมสุขภาพในประชากรไทยอายุ                  

15 – 74 ป จากการส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการ            

บาดเจ็บ พ.ศ. 2547, 2548, 2550 และ 2553

พฤติกรรมสุขภาพ 2547 2548 2550 2553

การรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่ 5 

หน่วยมาตรฐานต่อวัน

17.3 17.3 22.5 21.7

การออกก�าลังกาย (≥ 30 นาที ≥ 3 

วัน/สัปดาห์)

23.0 30.9 37.5 34.3

ภาวะน�้าหนักเกิน (BMI ≥ 25 กก./ม.2) 15.3 16.1 19.1 21.3

ภาวะอ้วน (BMI ≥ 30 กก./ม.2) 2.6 3.0 3.7 4.4

การสูบบุหรี่ 21.6 22.3 21.5 18.7

การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (ชาย > 2 

แก้วมาตรฐานต่อวัน, หญิง >1 แก้ว

มาตรฐานต่อวัน)

3.2 3.6 3.6 4.3

ที่มา : กลุ ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ               

ส�านักโรคไม่ติดต่อ. รายงานการส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ       

และการบาดเจ็บ พ.ศ. 2547, 2548, 2550, 2553

12 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมายถึง โรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่             

ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม แต่สามารถป้องกันได้หากรู้เข้าใจและดูแล

สขุภาพได้ถกูต้องเหมาะสม เพราะจะช่วยให้สามารถหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

ที่จะน�าไปสู่การเกิดโรคได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง            

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็ง เป็นต้น 

องค์การอนามัยโลกและสหประชาชาติ ได้ให้ความส�าคัญในการป้องกัน

ควบคมุโรคไม่ตดิต่อ โดยเน้น 4 โรคหลกั ได้แก่ โรคหวัใจและหลอดเลอืด 

โรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็ง

 ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะโรคไม่ติดต ่อเรื้อรังหลัก ได ้แก ่                     

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ       

ขาดเลือด โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



โรคเบาหวาน
ดร.ศิริลักษณ  จิตตระเบียบ

แพทยหญิงอารติกอร  สัจจเดว  

ลินดา  จําปาแกว

สํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค

 โรคเบำหวำน เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้าง

อนิซลูนิได้เพยีงพอ หรอืเมือ่ร่างกายไม่สามารถใช้อนิซลูนิทีผ่ลติออกมา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้น�้าตาลในเลือดสูงขึ้นอยู่เป็นเวลานาน 

 กำรวินิจฉัยโรคเบำหวำน     

 การวินิจฉัยโรคเบาหวานอาศัยเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  

 1. มีอาการของระดับกลูโคสสูงในพลาสมา ได้แก่ ปสสาวะมาก         

ดื่มน�้ามาก รับประทานอาหารได้แต่น�้าหนักลด ร่วมกับตรวจพบ          

ระดับกลูโคสในพลาสมาที่เวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่จ�าเป็นต้องอดอาหาร

มีค่า ≥ 200 มก./ดล.              

 2. ระดับกลูโคสในพลาสมาตอนเช้าหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 

(FPG) ชั่วโมง มีค่า ≥ 126 มก./ดล. โดยตรวจ 2 ครั้ง ต่างวันกัน

 3. ทดสอบความทนต่อกลโูคส โดยตรวจระดบักลโูคสในพลาสมา

ที่ 2 ชั่วโมงหลังการดื่มสารละลายที่มีกลูโคส 75 กรัม พบมีค่า ≥ 200 

มก./ดล. ใช้ส�าหรับผู้มีความเสี่ยงสูง

15คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)

Note :- ระดบักลโูคสในพลาสมาตอนเช้าหลงัอดอาหารอย่างน้อย 8 ชัว่โมง (FPG) 

มค่ีาอยใูนช่วง 100-125 มก./ดล. ถอืว่าเป็นกลุม่เสีย่งต่อเบาหวาน (Pre-diabetes)



อาการของโรคเบาหวาน 
 ปสสาวะบ่อยและมาก คอแห้ง กระหายน�้า หิวบ่อย กินจุ            

น�้าหนักลด เป็นแผลง่ายแต่หายยาก และต่อมาเมื่อเกิดการท�าลาย         

เส้นประสาทและหลอดเลือดมากขึ้น ก่อให้เกิดอาการชาตามปลายนิ้ว 

และตาพร่ามัว

ปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ที่สำาคัญ คือ
 1. ปจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น กรรมพันธ์ุ             

อายทุีเ่พิม่ขึน้ 

 2. ปจจยัเสีย่งทีส่ามารถปรบัเปลีย่นได้ เช่น น�า้หนกัเกนิและอ้วน   

ความดนัโลหติสงู  ไขมนัในเลอืดสงู ขาดการออกก�าลงักาย  รบัประทาน

อาหารไม่ถูกสัดส่วน (รับประทานหวาน/มัน/เค็มเกิน) สูบบุหรี่                

ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขนาดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                        

  
การดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน (Pre-diabetes)
 1. แนะน�าการปฏิบัติตัว

  1.1 ควบคุมอาหารจ�าพวกแป้งและน�้าตาล 

  1.2 ควบคมุน�า้หนกัให้อยูใ่นเกณฑ์ทีเ่หมาะสม และออกก�าลงักาย 

อย่างสม�่าเสมอ

  1.3 ประเมนิความเสีย่งเมือ่ได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นกลุม่เสีย่งสงู 

ซ�้า 1, 3, 6, เดือน และ1 ป ได้แก่ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ                      

ชั่งน�้าหนัก ดัชนีมวลกาย รอบเอว ตรวจวัดความดันโลหิต และระดับ

น�้าตาลในเลือด

16 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



  1.4 การสงัเกตอาการผดิปกตทิีต้่องไปพบแพทย์ เช่น ปสสาวะ

บ่อยและมาก กระหายน�้า ดื่มน�้าบ่อยๆ หิวบ่อย หรือกินจุ  อ่อนเพลีย

 2. ติดตามเยี่ยมบ้านเป็นรายกรณีเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม

ความเป็นอยู ่ในบ้านเพื่อสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง ร่วมกัน             

หาสาเหตุของปญหา และร่วมวางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขในกรณี         

ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ 

 3. บันทึกเพื่อติดตามผลการดูแล

การดูแลกลุ่มปวยโรคเบาหวาน 
 การติดตามและการประเมินผลการรักษาผู้ปวย

 ระยะที่ 1 ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดไม่ได้ ติดตามทุก 1 - 4 

สัปดาห์ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เพื่อให้          

ผู ้ปวยดูแลตนเองได้และติดตามระดับน�้าตาลในเลือด จนสามารถ         

คุมระดับน�้าตาลได้ตามเป้าหมายภายใน 3 - 6 เดือน และควรมีการ

ติดตามเยี่ยมบ้านและร่วมประเมินสภาพแวดล้อม

 ระยะที่ 2 ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ ติดตามทุก 1 - 3       

เดือน เพื่อประเมินการควบคุมน�้าตาลและการปฏิบัติตัวตามแผนการ

รกัษาการ รบัประทานยา ผลข้างเคยีงของยา ปญหา อปุสรรค และสภาพ

แวดล้อม ความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ 

การปฏิบัติในการติดตามผู้ปวย
 1. ตรวจวดัความดนัโลหติ ตรวจระดบัน�า้ตาลในเลอืด ชัง่น�า้หนกั

ค�านวณ BMI วัดรอบเอว

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 17คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 2. ประเมนิการควบคมุอาหาร การออกก�าลงักาย การรบัประทานยา 

ฉีดยา และการให้ค�าแนะน�าในการดูแลตนเอง

 3. ส่งตรวจ ไขมันในเลือด, HbA
1
C, serum creatinine,              

albumin, ส่งตรวจปสสวะ microalbuminuria, รวมถึงตรวจตาและเท้า

อย่างละเอียดอย่างน้อย ปละ1 ครั้ง

 4. ประเมินภาวะแทรกซ้อน เพื่อส่งพบแพทย์

  4.1 ตา : สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของสายตา เช ่น                

ตามวัลง มองเหน็ภาพซ้อน (อาการเหล่านีเ้กดิจากควบคมุระดบัน�า้ตาล            

ในเลือดไม่ได้) เบาหวานชนิดที่ 2 ควรได้รับการตรวจตาตั้งแต่ครั้งแรก

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน และควรตรวจอย่างน้อยปละ        

1 ครั้ง

  4.2 ไต : สังเกตอาการบวม โดยเฉพาะเท้า และตรวจเพื่อดู

โปรตีนในปสสาวะ

  4.3 เท้า : ตรวจอย่างละเอียดบริเวณซอกนิ้วเท้า ฝาเท้า        

รอบเล็บเท้า  เพื่อดูรอยช�้าแผลหรืออาการอักเสบ

 5. ผูป้วยเบาหวานควรได้รบัการตรวจคดักรองความเสีย่งต่อการ

เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง อย่างน้อยปละ 1 ครั้ง

 6. ผู้ปวยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ควรควบคุม

ความดันโลหิตน้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท และควรควบคุม 

HbA
1
C ให้ต�่ากว่า 7

 7. ประเมินเพิ่มเติมในส่วนของสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่        

ในบ้านทีส่นบัสนนุการจดัการดแูลตนเอง การควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืด

 8. ให้ค�าปรกึษาในส่วนขาด หาสาเหต ุและวางแผนแก้ไขร่วมกบั

ผู้ปวยและญาติ

18 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 9. ย�้าอาการส�าคัญที่ต้องไปพบแพทย์ เช่น ชาตามปลายมือ 

ปลายเท้า ใจสั่น บวมตามปลายมือ ปลายเท้า ควบคุมระดับน�้าตาล        

ไม่ได้ หรือมีภาวะ Hypoglycemia/Hyperglycemia

 10. บันทึกเพื่อติดตามผลการดูแลรักษากลุ่มปวย

ภาวะแทรกซ้อนฉับัพลันจากโรคเบาหวาน 
1. ภำวะน�้ำตำลในเลือดต�่ำ
 - อาการ ของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปตั้งแต่รู้สึกหิวมาก 

มือสั่น มีเหงื่อออกมาก ตัวเย็น ใจสั่น หัวใจเต้นแรงและเร็ว ปวดศีรษะ 

วงิเวยีน มนึงง หน้ามดืตาลาย ตาพร่ามวั กรณรีนุแรงมากจะมอีาการชกั 

หมดสติ

 - วธิทีีจ่ะยนืยนัภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ คอืการเจาะ DTX มค่ีา 

 70 มก./ดล. แต่ถ้าไม่สามารถเจาะได้ทันทีให้การรักษาอาการภาวะ

น�้าตาลต�่าไปก่อนโดยการดื่มน�้าหวาน น�้าตาล น�้าผลไม้ น�้าอัดลม          

นมหวานทันที อาการจะดีขึ้นภายใน 5 -10 นาที แต่ถ้ามีอาการมาก            

ไม่ดีขึ้นหรือไม่รู้สึกตัวต้องรีบน�าส่งโรงพยาบาล

2. ภำวะน�้ำตำลในเลือดสูงมำก
 - อาการ กระหายน�้ามากปากแห้ง ปสสาวะบ่อยผิดปกติ โดย

เฉพาะเวลากลางคืน อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย อาการหายใจหอบเหนื่อย 

ปวดท้อง อาเจียน เพ้อ สับสน บางครั้งมีชัก ซึม หมดสติ

 - อาการเหล่านีเ้ป็นอาการทีอ่นัตราย  ต้องรบีน�าส่งโรงพยาบาล

ทันทีเพื่อให้การรักษา

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 19คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



บรรณานกุรม
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั ส�านกัโรคไม่ตดิต่อ         

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.การศึกษาองค์ความรู้      

และรูปแบบกิจกรรมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน       

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด).กรุงเทพฯ :       

โรงพิมพ์โนเบิ้ล; 2552.

ช�าน ิจติตรปีระเสรฐิ. แนวปฏบิตับิรกิารสขุภาพส�าหรบัศนูย์สขุภาพชมุชน. 
กรงุเทพฯ: บรษิทั โหลทอง มาสเตอร์พริน้ท์ จ�ากัด; 2546.

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข.2554. การให้ความรู ้เพื่อการจัดการ        

โรคเบาหวานด้วยตนเอง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท          

นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด.

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมปสมเด็จ       

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมาคมต่อมไร้ท่อ

แห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข              

และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.2554. แนวทาง      

เวชปฏบิตัสิ�าหรบัโรคเบาหวาน 2554. พมิพ์ครัง้ที ่3. กรงุเทพฯ: 

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ�ากัด.

20 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



โรคความดันโลหิตสูง
เพชราภรณ วุฒิวงศชัย

ณัฐธิวรรณ  พันธมุง

สํานักโรคไมติดตอ  กรมควบคุมโรค

 ควำมดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับความดันโลหิต

ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ภาวะที่ร่างกายมีระดับความดัน

โลหิตตั้งแต่ 120/80 - 139/89 มิลลิเมตรปรอท ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 

(Pre Hypertension) 

อาการและอาการแสดง  
 ระยะแรกส่วนมากไม่มีอาการที่ชัดเจน แต่เมื่อความดันโลหิตสูง

ขึ้นเรื่อยๆ อาจมีอาการเตือน เช ่น ปวดศีรษะบริเวณท้ายทอย             

เหนื่อยง่าย อ่อนแรง มึนงง ใจสั่น วิงเวียน หน้าแดงร้อนวูบวาบ             

เลือดก�าเดาออก ตามัวหรือมองเห็นภาพซ้อน ซึมลงเล็กน้อย ถ้าอาการ

รุนแรงจะท�าลายอวัยวะส�าคัญ เช่น หัวใจ สมอง ไต ตา 

**สิง่ทีต่องระวงัสงัเกตและตองไปพบแพทยโดยด่วนทีอ่ำจพบได
ในภำวะควำมดันโลหิตสูงอย่ำงรุนแรง
 1. ปวดศีรษะ วิงเวียน ตามัว

 2. เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจล�าบาก       

ในตอนกลางคืน

 3. มีปสสาวะน้อยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนและปสสาวะ        

เป็นเลือด

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 21คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ปจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง 
 อายุตั้งแต่ 35 ปขึ้นไป มี พ่อ แม่ พี่น้อง เป็นความดันโลหิตสูง 

พฤติกรรมสุขภาพที่ ไม ่ เหมาะสม เช ่น สูบบุหรี่  รับประทาน                          

อาหารรสเค็มจัด หวานจัด มันจัด รับประทานผัก-ผลไม้น้อย ไม่ออก

ก�าลังกาย อ้วน/น�้าหนักเกิน เครียดเรื้อรัง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ปริมาณมากสม�่าเสมอ หรือ ไขมันในเลือดสูง เป็นโรคเบาหวาน

การดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูง (Pre Hypertension)
 1. แนะน�าการปฏิบัติตัว

  1.1 งดสูบบุหรี่

  1.2 การลด/จ�ากัดอาหารเค็ม เพิ่มการรับประทาน ผัก ผลไม้

  1.3 การออกก�าลังกาย เพื่อควบคุมน�้าหนัก

  1.4 การควบคุมอารมณ์/ การลดความเครียด

  1.5 การลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  1.6 ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย ทุก 6 เดือน

  1.7 การสังเกตอาการผิดปกติที่ต ้องไปพบแพทย์ เช ่น          

ปวดศีรษะบริเวณท้ายทอย เหนื่อยง่าย อ่อนแรง มึนงง ใจสั่น วิงเวียน 

หน้าแดงร้อนวูบวาบ เลือดก�าเดาออก ตามัวหรือมองเห็นภาพซ้อน

 2. ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่     

ในบ้านที่สนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง ร่วมกัน หาสาเหตุของปญหา 

และร่วมวางแผนเพือ่หาแนวทางแก้ไขในกรณทีีไ่ม่สามารถควบคมุระดบั

ความดันโลหิตได้ควรติดตามทุก 1, 3, 6, เดือน และ 1 ป 

 3. บันทึกเพื่อติดตามผลการดูแล

22 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



การดูแลกลุ่มปวยโรคความดันโลหิตสูง
 การติดตามและการประเมินผลการรักษาผู้ปวย

 1. ซักประวัติและสังเกตเพื่อติดตามผลตามแผนการรักษาของ

แพทย์ ในเรื่องของการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และความสามารถ

ในการควบคุมระดับความดันโลหิต รวมทั้งอาการข้างเคียงของยา

 2. ซักประวัติและสังเกตในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งต ้อง                 

น�ามาประกอบการควบคุมระดับความดันโลหิต ได้แก่ การสูบบุหรี่                         

การรับประทานเค็ม/หวาน/มัน การดื่มสุรา การไม่ออกก�าลังกาย 

ความเครียด

 3. ซกัประวตัอิาการบ่งชีข้องโรคแทรกซ้อนทีจ่ะต้องส่งต่อโดยเรว็ 

เช่น ใจสั่น เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก แขนขาชาหรืออ่อนแรงชั่วคราวหรือ

ถาวร ตามัวหรือตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นชั่วคราว ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ 

บวมที่เท้าเวลาบ่ายหรือเย็น ปวดขาเวลาเดินท�าให้ต้องพัก

 4. ตรวจวัดระดับความดันโลหิตเพื่อประเมินการควบคุม          

ตามแผนการรักษาของแพทย์

 5. ประเมินภาวะโรคไตเรื้อรัง: สังเกตอาการบวม ซีด ผิวแห้ง 

ปสสาวะออกน้อย สีน�้าตาลปนแดงหรือน�้าตาลเข้ม

 6. ประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะอ้วนลงพุง        

ชั่งน�้าหนัก และ BMI

 7. ผู้ปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยควรได้

รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและ

หลอดเลือดสมอง ควรควบคุม HbA
1
C ให้ต�่ากว่า 7 และควบคุม        

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 23คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ความดันโลหิตน้อยกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท 

 8. ให้ค�าปรึกษาและวางแผนร่วมกับผู้ปวยและญาติ เพื่อให้มี

ทัศนคติที่ดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู ่กับการ               

รับประทานยาเพื่อการควบคุมระดับความดันโลหิตตามแผนการรักษา       

ของแพทย์ 

 9. ติดตามผู ้ปวยอย่างสม�่าเสมอ ผ่านการนัดหมาย อสม. 

โทรศัพท์  และการเยี่ยมบ้าน

 10. ในกรณีเยี่ยมบ้านควรมีการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน/

ภายนอกบ้าน ที่มีผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตสูงในผู้ปวย

ปจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน 10 ป ข้างหน้า
 1. สูบบุหรี่

 2. ระดับความดันโลหิต ≥ 130 / ≥ 85 mmHg และ/หรือ        

เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

 3. ระดับน�้าตาลในเลือด (FPG) ≥ 100 mg/dl และ/หรือ        

เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน 

 4. ได้รับการบอกจากแพทย์หรือพยาบาลว่ามีไขมันในเลือด         

ผิดปกติ

 5. ขนาดรอบเอวมากกว่าส่วนสูง หาร 2 โดยวัดรอบเอวระดับ

สะดือขนานกับพื้น 

 6. เคยถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือ           

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

 7. มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพฤกษ์

อัมพาต (ผู้ชายอายุน้อยกว่า 55 ป, ผู้หญิงอายุน้อยกว่า         

65 ป)

24 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



โรคแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง 
 1. สายตาเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว หลอดเลือดในตาอาจตีบตัน     

หรือแตกท�าให้ตาบอดได้ เช่น ตามัว เห็นภาพซ้อน

 2. หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก อาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต

ถ้ารักษาไม่ทัน เช่น แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง ปากเบี้ยว                 

พูดไม่ชัด 

 3. หลอดเลอืดหวัใจตบีตนั เป็นเหตใุห้กล้ามเนือ้ขาดเลอืดจนเกดิ

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ หัวใจล้มเหลว จากการที่กล้ามเนื้อหัวใจ

ต้องท�างานมากขึ้น เช่น ใจสั่น เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก

 4. ไตพิการ หรือไตอักเสบ เกิดอาการบวม ซีด ผิวแห้ง  

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 25คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



บรรณานกุรม

เนติมา คูนีย์. ก้าวทันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง. 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการน�าร ่องพัฒนา 

ศักยภาพการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง         

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ระหว่างวันที่ 27 – 28 

มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

แนวทางการด�าเนินงาน “โครงการสนองน�้าพระราชฤทัยในหลวง           

ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส

พระราชพธิมีหามงคลเฉลมิ พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 

2554 

ปราณี  ทู้ไพเราะและคณะ. การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 โครงการต�ารา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 

เอ็นพีเพรส; 2553.

พีระ บูรณะกิจเจริญ. โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ Essential                 

Hypertention  ส�านักพิมพ์หมอชาวบ้าน; 2553.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. การจัดการความรู ้และสังเคราะห์             

แนวทางปฎิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล :                   

การจัดการระบบการดูแลผู้ปวยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง, บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ�ากัด; 

ม.ป.ป.

26 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์                      

กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฎิบัติการดูแลรักษาภาวะ

ความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป : Hypertention 2011. 

ม.ป.ท.

ส�านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน (สพช.) และองค์ภาคี. 

ระบบสุขภาพภาคประชาชนกับความเจ็บปวยโรคเรื้อรัง :       

สถานะความรู้และทิศทางการวิจัยเล่ม 3. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด                           

สหพัฒนไพศาล; 2553.

ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวปฏิบัติ

ส�าหรบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในการจดับรกิารคดักรองและเสรมิ

ทกัษะการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพลดเสีย่งลดโรคไม่ตดิต่อ

ในสถานบริการชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส�านักกิจการ

โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2552.

ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. คู่มือการดูแลตนเองเบื้องต้นเรื่อง 

ความดันโลหิตสูง. บริษัทกราฟฟคแมส จ�ากัด; 2553.

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 27คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



28 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

คอื  ภาวะทีส่มองขาดเลอืดไปเลีย้ง ท�าให้มอีาการชาทีใ่บหน้า ปากเบีย้ว 

พดูไม่ชดั แขน ขา ข้างใดข้างหนึง่อ่อนแรงเคลือ่นไหวไม่ได้หรอืเคลือ่นไหว

ล�าบากอย่างทันทีทันใด เป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ประเภท

ตามลักษณะที่เกิด คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือตัน (Ischemic 

Stroke) และโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

 อาการเตอืนโรคสมองขาดเลอืด ได้แก่ แขนหรอืขาข้างใดข้างหนึง่

อ่อนแรง ชาที่ใบหน้า ปากเบี้ยว พูดล�าบาก สับสน มองไม่ชัด ตาพร่า

มั่ว เห็นภาพซ้อน สูญเสียการทรงตัว อาจพบเพียง 1 อาการ หรือ

มากกว่า 1 อาการ ใชตัวย่อช่วยจ�ำคือ “F.A.S.T.” มาจาก 

 F = Face เวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างหนึ่งตก 

 A = Arms ยกแขนไม่ขึ้น 1 ข้าง 

 S = Speech มีปญหาด้านการพูด พูดไม่ออกหรือพูดไม่ชัด        

แม้ประโยคง่ายๆ พูดแล้วคนฟงไม่รู้เรื่อง 

 T = Time ผู้มีอาการดังกล่าวต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการ

รักษาโดยด่วน ภายใน 4 ชั่วโมง จะได้ช่วยรักษาชีวิตและสามารถฟนฟู

กลับมาได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงคนปกติมากที่สุด

โรคหลอดเลือดสมอง
ณัฐธิวรรณ  พันธมุง

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 29คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



การดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงโรคหลอดเลือดสมอง 
 กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคความดัน

โลหิตสูง/โรคเบาหวาน/ โรคหัวใจ /ไขมันในเลือดสูง/ พ่อ แม่ พี่น้องที่

เป็นญาติสายตรงมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

 นอกจากนี้ยังมีปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ผู้สูงอายุ อ้วน สูบบุหรี่        

ดื่มสุรา ภาวะเครียด 

 1. แนวทางปฏิบัติ

  1.1 ส�าหรับผู ้ปวยความดันโลหิตสูงและผู ้ปวยเบาหวาน         

ต้องควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 130/80 mmHg

  1.2 ส�าหรับผู้ปวยเบาหวาน ควรควบคุมให้ระดับน�้าตาลใน

เลือดระยะยาว HbA
1
C < 7.0% และต้องควบคุมระดับไขมัน LDL < 

100 มก./ดล.

  1.3 ผู ้ที่มีไขมันในเลือดสูงควรควบคุมให้มีระดับไขมัน            

LDL < 100 มก./ดล. ระดับไขมัน TG < 150 มก./ดล. และมีระดับ        

ไขมัน HDL ≥ 40 มก./ดล. ในผู้ชาย และ ≥ 50 มก./ดล. ในผู้หญิง

  1.4 งดสูบบุหรี่

  1.5 การรับประทานอาหาร (ลดเค็ม หวาน มัน เพิ่มผักและ

ผลไม้) การออกก�าลังกาย การคุมน�้าหนัก ลดการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ การผ่อนคลายความเครียด การรับประทานยากรณีมีโรค

ประจ�าตัวและการสังเกตผลข้างเคียงของยา

  1.6 การวัดรอบเอว  ขนาดรอบเอว ชาย ≤ 90 ซม.                 

หญงิ ≤ 80 ซม., และการคมุน�า้หนกั ดดูชันมีวลกาย (BMI ≤ 23 กก./ม.2)

  1.7 การสังเกตอาการผิดปกติหรืออาการเตือนที่ต้องไป         

พบแพทย์ เช่น แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง หรือชาที่ใบหน้า    

30 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ปากเบี้ยว พูดล�าบาก พูดไม่รู้เรื่อง มีปญหาการพูด สับสนมองไม่ชัด 

ตาพร่ามั่ว เห็นภาพซ้อน มีปญหาด้านการเดิน มึนงง สูญเสียการสมดุล

การเดิน ทรงตัวล�าบาก

 2. ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่

ในบ้านทีส่นบัสนนุการจดัการดแูลตนเองและร่วมกบักลุม่เสีย่ง หาสาเหตุ

ของปญหา ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิต/ระดับ 

น�้าตาลในเลือด/ระดับไขมันในเลือดได้ ตรวจดูยาที่ผู้ปวยรับประทาน  

วันหมดอายุ สอบถามวิธีการรับประทานยา และร่วมวางแผนเพื่อหา

แนวทางแก้ไข 

 3. บันทึกเพื่อประเมินผลการติดตามดูแล

การดูแลกลุ่มปวยโรคหลอดเลือดสมอง
 การติดตามและการประเมินผลการรักษาผู้ปวย

 1. ซักประวัติและสังเกตเพื่อติดตามผลตามแผนการรักษา         

ของแพทย์ ในเรื่องของการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง การประเมิน

สภาพร่างกาย เช่น สภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจ การรับรู ้         

สัญญาณชีพ อาการแสดงทางระบบประสาท การปฏิบัติกิจวัตร         

ประจ�าวัน การกลืนอาหาร ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประเมินจิต

สังคม ประเมินสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ เป็นต้น

 2. การอธิบายให ้ผู ้ป วยและญาติ เข ้าใจถึงความส�าคัญ                        

ของการรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาหรือ       

เพิ่มขนาดยาเอง ผลข้างเคียงของยา เช่น

  2.1 รับประทานยาที่ใช้ในการควบคุมปจจัยเสี่ยงหรือยา            

ที่รักษาโรคที่เกิดร่วมตามแผนการรักษาของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น 

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 31คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ยาลดความดันโลหิตสูง ยาโรคหัวใจ ยาลดไขมันในเส้นเลือด ยารักษา

โรคเบาหวาน เป็นต้น

  2.2 รบัประทานยาส�าหรบัโรคหลอดเลอืดสมองตามแผนการ

รักษาของแพทย์ เช่น ยาต้านเกร็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือด 

เป็นต้น โดยรบัประทานยาอย่างเคร่งครดั และควรสงัเกตอาการข้างเคยีง

ของยา คือ การมีเลือดออกง่าย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน 

และอาการที่ส�าคัญที่สุด ได้แก่ การระคายเคืองกระเพาะอาหาร มีเลือด

ออกในกระเพาะอาหาร โดยให้สงัเกตการถ่ายอจุจาระจะมสีดี�า และต้อง

สังเกตอาการร่วม เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ซีด เนื่องจากถ้าได้รับ

ยาวิตามินบางตัวก็ท�าให้การถ่ายอุจจาระมีสีด�าเหมือนกัน

 3. แนะน�า สอนสาธติ ทบทวนสนบัสนนุการดแูลตนเอง ในเรือ่ง         

การเคาะปอด การดูดเสมหะ การให้อาหารทางสายยาง พลิกตะแคงตัว 

ผู ้ปวยทุก 2 ชั่วโมง ดูแลผิวหนังและป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับ             

การดูแลสายสวนปสสาวะ การเคลื่อนย้ายผู้ปวย การท�ากายภาพบ�าบัด 

การป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกลื่นล้ม แนะน�าช่องทางการติดต่อหรือโทร 

1669 เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินแก่ผู้ปวยและญาติ

 4. อธิบายและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการลดปจจัยเสี่ยงต่อการ 

กลับเป็นซ�้า เช่น งดการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร เค็ม 

หวาน มัน  ออกก�าลังกาย ฟนฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ

การจัดการกับความเครียด การพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง 

 5. การไปตรวจตามที่แพทย์นัด อธิบายถึงการสังเกตอาการ      

และอาการแสดงที่ผู้ปวยต้องพบแพทย์ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน 

แขนขาอ่อนแรง สูญเสียความรู ้สึก สูญเสียการควบคุมการทรงตัว                

32 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



มีความผิดปกติของสายตา ง่วงซึม กระสับกระส่าย สับสน พูดล�าบาก                  

ไม่เข้าใจค�าพูด ไม่สามารถแสดงออกเพื่อการสื่อสารได้ มากขึ้น

 6. ให้ก�าลังใจและให้ค�าปรึกษาผู้ปวย ผู้ดูแล และญาติ ให้มี

ทัศนคติที่ดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการควบคุมโรค 

และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 7. ติดตามผู ้ปวยอย่างสม�่าเสมอ ผ่านการนัดหมาย อสม. 

โทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน

 8. ในกรณีเยี่ยมบ้านควรมีการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน/

ภายนอกบ้าน เพือ่ใช้ในการวางแผนควบคมุโรคและป้องกนัการเกดิภาวะ

แทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมอง
 1. กำรติดเชื้อที่ปอด
 มักเกิดจากการส�าลักอาหาร น�้าลาย สัญญาณ 3 อย่างที่บ่งบอก

ว่ามีการติดเชื้อที่ปอด คือ ไข้, ไอ, หอบ ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเสมหะต้อง

ท�าการดดูเสมหะ และให้ ออกซเิจน ร่วมด้วย (ไม่ควรรอท�าการดดูเสมหะ

ทุก 2 ชั่วโมง เพราะผู้ปวยอาจมีการคั่งค้างของเสมหะและเกิดฝในปอด

ได้) 

 2. กำรติดเชื้อทำงเดินปสสำวะ
 เป็นสาเหตุส�าคัญของการติดเชื้อในกระแสเลือดมักเกิดจากการ

ขับถ่ายไม่ปกติ กลั้นปสสาวะ หรือปสสาวะไม่ออก การดูแลสาย            

สวนปสสาวะไม่ถูกต้อง ไม่สะอาด

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 33คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 3. กำรเกิดแผลกดทับ
 เกิดจากการกดทับของผิวหนังบริเวณปุมกระดูก สะโพก ต้นขา 

ส้นเท้า หลัง ใบหู เมื่อมีแผลให้ท�าความสะอาดแผล หลีกเลี่ยงการกด

ทบับรเิวณทีม่แีผล เมือ่ผูป้วยขบัถ่ายให้รบีท�าความสะอาดและทาวาสลนี 

ไม่ปล่อยให้ผู้ปวยนอนจมกองปสสาวะหรืออุจจาระ ป้องกันโดยการ      

พลิกตัวบ่อยๆ ทุก 2 ชั่วโมง 

34 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)
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โรคหัวใจขาดเลือด
เมตตา  คําพิบูลย

อัจฉรา  ภักดีพินิจ

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

 โรคหัวใจขำดเลือด คือ โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยง

กล้ามเนือ้หวัใจตบีหรอืตนั เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของผนงัหลอดเลอืด

ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยมีคราบไขมัน หินปูน ก่อตัวสะสมที่บริเวณ

ผนังหลอดเลือด ขั้นตอนของการเกิดจะเป็นไปอย่างช้าๆ และมีขนาด     

โตขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้เกิดการตีบแข็งบริเวณหลอดเลือด เมื่อมีการตีบ         

ของหลอดเลือดเพียงเล็กน้อย จะยังไม่ท�าให้เกิดอาการ แต่ถ้าตีบเกิน

ร้อยละ 50 ของหลอดเลือด จะท�าให้เลือดที่ส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

ไหลได้ช้าลง ก่อให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้น ส่งผลให้เกิด

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย

การดูแลกลุ่มเสี่ยงสูงโรคหัวใจขาดเลือด
 กลุ่มเสี่ยงสูงโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ ไขมันในเลือดผิดปกติ       

โรคเบาหวาน สูบบุหรี่ โรคความดันโลหิตสูง ชายอายุตั้งแต่ 45 ป         

หญิงอายุตั้งแต่ 55 ป ประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดก่อนวัย

อันควร อ้วนลงพุง มีความเครียดหรือกังวลสูง

37คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 1. แนวทางปฏิบัติ

  1.1 ส�าหรับผู ้ปวยความดันโลหิตสูงและผู ้ปวยเบาหวาน        

ต้องควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 130/80 mmHg

  1.2 ส�าหรับผู้ปวยเบาหวาน ควรควบคุมให้ระดับน�้าตาล          

ในเลือดระยะยาว HbA
1
C < 7.0% และ ต้องควบคุมระดับไขมัน            

LDL < 100 มก./ดล.

  1.3 ผู ้ที่มีไขมันในเลือดสูงควรควบคุมให้มีระดับไขมัน           

LDL < 100 มก./ดล. ระดับไขมัน TG < 150 มก./ดล. และมีระดับ        

ไขมัน HDL ≥ 40 มก./ดล. ในผู้ชาย และ ≥ 50 มก./ดล. ในผู้หญิง

  1.4 งดสูบบุหรี่

  1.5 การรับประทานอาหาร (ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและ

ผลไม้) การรับประทานยา การออกก�าลังกาย ลดการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ การผ่อนคลายความเครียด การสังเกตผลข้างเคียงของยา

  1.6 การวัดรอบเอว ขนาดรอบเอว ชาย ≤ 90 ซม.                   

หญงิ ≤ 80 ซม., และการคมุน�า้หนกั ดดูชันมีวลกาย (BMI ≤  23 กก./ม.2)

  1.7 การสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องไปพบแพทย์ เช่น 

   • เจ็บแน่นหน้าอก คล้ายมีอะไรมาบีบรัดหรือกดทับ 

ระยะเวลาประมาณ 30 วินาทีถึง15 นาที

   • อาการเจ็บมักร้าวไปที่คอ ขากรรไกรและไหล่ซ้าย         

มักเป็นมากขณะออกแรง 

   • มีอาการหายใจเหนื่อยหรือหอบ หายใจไม่ออก          

นอนราบไม่ได้

   • เวียนศีรษะ หน้ามืดจะเป็นลม หรือหมดสติเนื่องจาก

เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ 

38 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 2. ติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่

ในบ้านที่สนับสนุนการจัดการดูแลตนเองและร่วมหาสาเหตุของปญหา 

และร่วมวางแผนเพือ่หาแนวทางแก้ไข ในกรณทีีไ่ม่สามารถควบคมุระดบั

ความดันโลหิต/ระดับน�้าตาลในเลือด/ระดับไขมันในเลือดได้ 

 3. บันทึกเพื่อติดตามผลการดูแล

การดูแลกลุ่มปวยโรคหัวใจขาดเลือด
 การติดตามประเมินผลการรักษาและการผู้ปวย

 1. ติดตามการนัดรับยาผู้ปวย 

 2. แนะน�าการปฏิบัติตัว เช่น งดสูบบุหรี่เด็ดขาด ลดอาหาร            

ที่มีไขมัน ลดน�้าหนักไม่ให้อ้วน ออกก�าลังกาย แต่ไม่ออกก�าลังกายที่ใช้

แรงและหักโหมมากๆ และเน้นการควบคุมความดันโลหิต ไขมัน         

ระดับน�้าตาลในเลือด

 3. ประเมินสภาพแวดล้อมความเป็นอยู ่ในบ้านที่สนับสนุน       

การจัดการดูแลตนเองและร่วมกันหาสาเหตุของปญหา สอดแทรก      

ความรู ้เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมส�าหรับผู ้ปวย         

แต่ละราย

 4. แนะน�าการกายภาพบ�าบัด หรือน�ายาไปให้ในผู ้ปวยที่มี      

ความจ�าเป็นต้องได้รบับรกิารทีบ้่าน เช่น ผูป้วยสงูอายมุากๆ ผูป้วยพกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีปญหาทางเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว เป็นต้น

 5. ตดิตามให้รบัการรกัษาต่อเนือ่ง ในกรณผีูป้วยขาดนดั เป็นการ

ให้บริการเชิงรุก เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปวยตระหนักถึงการดูแลรักษาตนเอง

และสนใจกลับมารับการรักษา

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 39คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 6. สังเกตอาการที่ผู้ปวยต้องพบแพทย์ เช่น อาการเจ็บเค้นอก 

เหนื่อยง่าย เวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลม

 7. แนะน�าช่องทางการตดิต่อหรอืโทร 1669 เมือ่เกดิภาวะฉกุเฉนิ          

แก่ผู้ปวยและญาติ

 8. บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน

 9. นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจขาดเลือด
 ผู ้ปวยที่รอดชีวิตกลับบ้านยังมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ10        

ในปแรก เพราะกล้ามเนื้อหัวใจมีการขาดเลือดซ�้าหรือมีการอุดตัน         

ของหลอดเลอืดเส้นใหม่ ดงันัน้การตรวจประเมนิผูป้วยหลงัการเกดิการ         

อุดตันครั้งแรกจึงมีความส�าคัญ โรคแทรกซ้อนที่ส�าคัญหลังจากผู้ปวย        

กลับบ้านคือ

 1. ภาวะที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจอุดซ�้า ผู้ปวยจึงอาจจะมีอาการ

เจ็บหน้าอก ควรจะปรึกษาแพทย์

 2. ภาวะหัวใจล้มเหลวผู้ปวยมีอาการหายใจล�าบาก เหนื่อย         

จนกระทั่งหายใจหอบ ควรรีบน�าส่งโรงพยาบาล

 3. การเสียชีวิตกะทันหัน ผู้ปวยกลุ่มนี้จะมีการท�างานของหัวใจ

ลดลง ร่วมกับการที่หัวใจเต้นผิดปกติ ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตกะทันหัน  

และมาไม่ถึงโรงพยาบาล

40 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



บรรณานกุรม

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. สะกดรอยปจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและ           

หลอดเลือด.  กรุงเทพฯ : บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จ�ากัด, 

2550.

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. แนวทางเวชปฏิบัติส�าหรับ         

การป้องกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิในประเทศไทย              

ป 2551.  กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ�ากัด,  2551.  

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแล      

ผู้ปวยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ป 2551. กรุงเทพฯ : 

บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จ�ากัด;  2551.  

ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวปฏิบัติ

ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการจัดบริการคัดกรองและ      

เสริมทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค         

ไม่ตดิต่อในสถานบรกิารและในชมุชน. พมิพ์ครัง้ที ่2. กรุงเทพฯ : 

ส�านักกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2552.

เสาวนย์ี เนาวพาณชิ. การดแูลผูป้วยกลุม่ภาวะกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด

เฉยีบพลนั. ฝายการพยาบาลโรงพยาบาลศริริาช คณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล. กรุงเทพฯ : 2552.

เอื้อมพร สกุลแก้ว. 5 โรคร้ายคร่าชีวิตคนไทย:อันดับ 2 โรคหัวใจ. 

กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์ใกล้หมอ, 2550.  

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 41คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 มะเรง็เตำนม คอื เซลล์ของเต้านมทีม่กีารแบ่งตวัผดิปกต ิโดยที่

ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ กลายเป็นเนื้อร้าย และสามารถลุกลาม 

ไปยังเซลล์อื่นทั่วร่างกาย สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งเต้านม          

ยังไม่ทราบอย่างชัดเจน

แนวทางการประเมินผู้รับบริการ
 1. การซักประวัติ ควรซักถามถึงอาการอย่างละเอียด เช่น            

เกิดขึ้นเมื่อไร อย่างไร อาการส�าคัญที่น�ามาโรงพยาบาล เช่น มีก้อน          

ที่เต้านม มีน�้าเหลืองไหลจากหัวนม เป็นต้น รวมถึงปจจัยเสี่ยงอื่น        

ทั้งประวัติมะเร็งในครอบครัว ประวัติการมีประจ�าเดือน เป็นต้น

        2. การตรวจร่างกาย ควรตรวจที่เต้านมทั้งสองข้าง รวมถึงรักแร้ 

และบริเวณคอ เพื่อหาต่อมน�้าเหลืองว่าโตผิดปกติหรือไม่   และกรณีที่

มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น อาการปวดกระดูก หายใจขัดหรือล�าบาก 

ควรตรวจบริเวณที่ผู ้ปวยมีอาการนั้นเพิ่ม เนื่องจากอาจมีการแพร่

กระจายของโรคมะเร็งเต้านม

 * ในรำยทีซ่กัประวตั ิหรอื ตรวจร่ำงกำยเบือ้งตนแลวสงสยั
ว่ำเปนโรคมะเร็งเตำนม ใหส่งแพทย เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัย     

และรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว

โรคมะเร็งเต้านม
นิตยา  พันธุเวทย  

ธาริณี  พังจุนันท

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

43คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



แนวทำงกำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตำนมส�ำหรับสตรีไทย

วิธีการตรวจคัดกรอง แนวทางการตรวจคัดกรอง

1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 20 ปเป็นต้นไปโดย

ตรวจทุกเดือน

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรอื

บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับ

การอบรมด้านการตรวจเต้านม

ให้เริ่มท�าตั้งแต่อายุ 40 ป โดยท�าทุก 1 ป

3. การตรวจภาพรังสีเต้านม 

(mammography)

ให้เริ่มท�าตั้งแต่อายุ 40 ป โดยท�าทุก 1 ป

หลักการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมในระดับปฐมภูมิ 
 - โดยการให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคมะเรง็เต้านม สาเหต ุปจจยัเสีย่ง 

การป้องกันการเกิดมะเร็งทั้งการปฏิบัติตัวของผู้ปวยและสิ่งแวดล้อม 

 - การส่งเสริมปจจัยที่ช่วยในป้องกันมะเร็งเต้านม และการ

ปฏบิตัติวัในการลด/หลกีเลีย่งปจจยัเสีย่งของการเกดิมะเรง็เต้านม  เช่น 

ส่งเสรมิให้รบัประทานอาหารไขมนัต�า่ รบัประทานผกัหลากส ีและผลไม้ 

โดยต้องล้างให้สะอาดก่อน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารซ�้าๆ กัน

เป็นเวลานาน หลกีเลีย่งการกนิอาหารทอด ปงย่าง อาหารส�าเรจ็รปูแบบ 

process food ได้แก่ ไส้กรอก แฮม  หลกีเลีย่งอาหารหมกัดอง ของแห้ง  

เช่น กุ ้งแห้ง ถั่วลิสงคั่ว เป็นต้น และควรตรวจเต้านมด้วยตนเอง        

เดือนละครั้ง 

44 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



สตรีที่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมมากกว่าสตรีทั่วไป ได้แก ่
 • มีประวัติมะเร็งเต้านมและ/หรือมะเร็งรังไข่ในครอบครัว        

โดยเฉพาะในญาติสายตรงได้แก่ ยาย มารดา พี่สาวหรือน้องสาว           

และจะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ถ้าญาติเหล่านี้เป็นก่อนอายุ 50 ป หรือ

มีญาติเป็นกันหลายคน 

 • เคยได้รับการฉายแสงบริเวณหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    

ตั้งแต่อายุน้อย เคยได้รับการเจาะชิ้นเนื้อหรือผ่าตัดเต้านมแล้วเป็น 

Lobular carcinoma in situ หรือ Atypical ductal hyperplasia              

มีประวัติมะเร็งเต้านมในเต้านมอีกข้าง

 • สตรีที่ไม่เคยตั้งครรภ์ ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุ  

มากกว่า 35 ป

 • ผู้ที่ได้รับฮอร์โมนเสริมทดแทนในวัยทองเป็นเวลานานกว่า       

5 ป

 สตรทีีม่คีวามเสีย่งต่อมะเรง็เต้านมดงักล่าวนีค้วรได้รบัการตรวจ

แมมโมแกรมทกุปเพราะชนดิของมะเรง็เต้านมส่วนใหญ่มกีารตอบสนอง

ต่อฮอร์โมนเพศหญิง การได้รับฮอร์โมนเสริมอาจท�าให้มะเร็งที่ซ่อนอยู่

โตเรว็ขึน้ ดงันัน้จงึควรตรวจแมมโมแกรมทกุป ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

ส�าหรับการตรวจแมมโมแกรม คือ 7-14 วัน หลังหมดประจ�าเดือน     

เพราะช่วงนี้ฮอร์โมนในร่างกายเริ่มลดลง ท�าให้เต้านมไม่คัดตึง เวลาใช้

แผ่นกดขณะตรวจแมมโมแกรมก็จะไม่เจ็บ 

                          

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 45คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



แนวทางในการดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อการป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเต้านม  
 1. ส่งเสรมิให้รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบ 5 หมู ่ไม่ควร

รับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป เพราะโปรตีนจะเสริมฤทธิ์กับ

เอนไซม์ เปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็งได้ (precarcinogen) 

      2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เจือปนสารก่อมะเร็ง เช่น 

Aflatoxin ทีพ่บในข้าวหรอืแป้งทีต่ากแห้งไม่สนทิ ข้าวโพด สาค ูพรกิแห้ง 

หอมกระเทยีม ถัว่ลสิงขึน้รา, สารไนเตรด ทีพ่บในอาหารรมควนั อาหาร

ส�าเร็จรูปแบบ process food ได้แก่ ไส้กรอก แฮม, อาหารที่ใช้สีถนอม

อาหารและใช้ดนิประสวิถนอมอาหารจะเกดิปฏกิริยิาได้สารไนโตรซามนิ 

หลีกเลี่ยงการกินอาหารทอด ปงย่าง และอาหารหมักดอง 

      3. แนะน�าให้ตรวจร่างกาย ตามแนวทางการตรวจคัดกรองโรค

มะเร็งเต้านมส�าหรับสตรีไทย หากพบความผิดปกติ และ สงสัยให้ไป

ตรวจที่สถานบริการสาธารณสุขโดยเร็ว

วิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ทำาได้ ดังนี้
 • กำรตรวจในท่ำยนื อาจตรวจในขณะอาบน�า้ เนือ่งจากขณะ

อาบน�้าเป็นระยะเวลาที่ผิวหนังเปยกและลื่นจะท�าให้การตรวจง่ายขึ้น  

ให้ใช้มือด้านตรงข้ามตรวจ และมืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นสูงไขว้ไว้ท้ายทอย 

ใช้อุ้งนิ้วมือของนิ้วชี้ กลาง และ นาง ตรวจโดยสัมผัสให้พอดี ไม่แรงจน

เกินไป การคล�าอาจคล�าเป็นวงกลมให้ทั่วเต้านม หรือคล�าในแนวด้าน

หนึ่งไปจนสุดอีกด้านหนึ่ง  หรือคล�าไล่ตามเข็มนาฬกา

 • กำรตรวจหนำกระจก เพือ่ดขูนาด และรปูร่างของเต้านมทัง้ 

2 ข้าง ว่าเท่ากันหรือไม่ มีรอยนูนหรือบุม หรือ ผิวหนังมีลักษณะคล้าย

ผิวส้มหรือไม่ โดย
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  1. ยนืตรงมอืแนบล�าตวั แล้วยกแขนขึน้สงูเหนอืศรีษะ สงัเกต

ลกัษณะของเต้านมเพราะการเคลือ่นยกแขนขึน้นัน้ จะสามารถมองเหน็

ความผิดปกติได้

  2. ยกมือท้าวเอว เอามือกดสะโพกแรงๆ เพื่อให้เกิด          

การเกร็งและหดตัวของกล้ามเนื้ออก สังเกตดูลักษณะที่ผิดปกติ

 • กำรตรวจในท่ำนอน ใช้หลักเดียวกับท่ายืน การตรวจท่า

นอนจ�าเป็นต้องท�าเพราะก้อนเนื้องอกบางต�าแหน่งตรวจพบง่าย            

ในท่านอน  บางต�าแหน่งตรวจพบง่ายในท่ายนื โดยให้นอนราบและยกมอื

ข้างหนึ่งไว้ใต้ศีรษะ แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่ง ตรวจคล�าให้ทั่วทุกส่วน       

ของเต้านม โดยเริ่มต้นที่จุดบริเวณส่วนนอกเหนือสุดของเต้านม           

เวียนไปโดยรอบเต้านม แล้วเคลื่อนมือเขยิบเข้ามาเป็นวงแคบเข้าจนถึง 

บริเวณหัวนม จากนั้นค่อยๆ บีบหัวนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้         

เพื่อสังเกตดูว่ามีน�้าเลือดน�้าหนอง หรือน�้าใสๆ อื่นใดออกมาหรือไม่   

เสร็จแล้ว ตรวจเต้านมอีกข้างหนึ่ง ในลักษณะเดียวกัน 

 การตรวจเต้านม ควรตรวจโดยคล�าบริเวณรักแร้ด้วยทุกครั้งว่ามี

ต่อมน�้าเหลืองบริเวณรักแร้โตหรือไม่  ส�าหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

ส�าหรับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สามารถตรวจได้ทุกวัน  แต่พบว่า

ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการตรวจเต้านมด้วยตนเองคอื 7 วนัหลงัมปีระจ�า

เดือน เพราะช่วงเวลานี้เต้านมจะไม่คัดตึงจนเกินไป คล�าจะไม่เจ็บ         

และถ้าประจ�าเดอืนมาสม�า่เสมอควรเลอืกตรวจวนัเดยีวกนัของทกุเดอืน

การรักษาโรคมะเร็งเต้านม 
 การรกัษามะเรง็เต้านมตัง้แต่ระยะเริม่แรก จะมโีอกาสหายขาดได้ 

ซึง่การรกัษาอาจใช้วธิกีารเดยีวหรอืร่วมกนั ขึน้อยูก่บัผลการตรวจว่าเป็น
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มะเร็งในระยะใด มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน�้าเหลืองหรือ อวัยวะอื่น

หรือไม่ การรักษาโรคมะเร็งเต้านม โดยทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด การให้

ยาเคมีบ�าบัด การให้ยาฮอร์โมน และการรักษาโดยการฉายแสง

คำาแนะนำาการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม 
(Recommended breast cancer surveillance)
 มะเร็งเต้านมมีโอกาสเป็นซ�้า (recurrence) โดยส่วนมากจะเกิด

ภายใน 5 ปแรก หลังจากได้รับการรักษา (primary therapy) จึงมี    

ความจ�าเป็นต้องมีแนวทางเฝ้าระวังตรวจติดตาม

การตรวจ ความถี่

ระยะเวลา

หลังการ

รักษา

ซักประวัติ และตรวจร่างกาย

(History Eliciting of 

symptom and Physical 

examination)

ทุก 3 – 6   เดือน

ทุก 6 – 12 เดือน

ทุก 1 ป

ปที่ 1- 3

ปที่ 4 – 5

หลังปที่ 5

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง

Breast self examination 

ทุกเดือน ตั้งแต่ปที่ 1

เอกซเรย์เต้านม 

(Mammography)

ในกรณี MRM : ทุก 1 ป

ในกรณี Breast conserving        

therapy : 6 เดือนหลังฉายแสง

ครบ ถ้าปกติ ให้ตรวจทุก 1 ป

ตั้งแต่ปที่ 1

ตรวจภายใน 

(Pelvic examination)

ทุก 1 ป

โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับ tamoxifen

ตั้งแต่ปที่ 1
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โรคมะเร็งปากมดลูก
นิตยา  พันธุเวทย  

 ธาริณี  พังจุนันท

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

 มะเร็งปำกมดลูก เป็นโรคที่เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อของ 

ปากมดลูก ตามปกติจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ โดยก่อนหน้าที่จะเกิดมะเร็ง

ปากมดลูกนั้น เซลล์ของปากมดลูกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์       

ที่ผิดปกติ เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า ดีสเพลเชีย (Dysplasia) หลังจาก

นัน้เซลล์ทีผ่ดิปกตหิรอืเซลล์มะเรง็นีจ้ะโตขึน้และขยายลกึลงสูป่ากมดลกู

และบริเวณรอบๆ ปากมดลูก

 สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV        

(human papilloma virus) ส่วนปจจัยส่งเสริมอื่นๆ ได้แก่ การเปลี่ยน

คู่นอนบ่อย การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุน้อย การให้ก�าเนิด          

ลกูหลายคน การสบูบหุรี ่(สารประกอบบางตวัในบหุรี ่เป็น carcinogen 

เสริมฤทธิ์ HPV ในการก่อโรคมะเร็ง) การมีระบบภูมิต้านทานที่ลดลง 

เช่น จากการติดเชื้อ HIV, การได้รับยาที่กดภูมิต้านทาน  

อาการของมะเร็งปากมดลูก
 มะเรง็ปากมดลกู ระยะแรกจะไม่ค่อยมอีาการแสดง  แต่การตรวจ

ภายในเพือ่เชค็มะเรง็ปากมดลกูจะตรวจพบเซลล์ผดิปกตไิด้ อาการแสดง

ทีพ่บ ไดแ้ก่ อาการปวดท้องน้อย การมเีลอืดออกผดิปกตทิางช่องคลอด  
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เช่น มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์  เลือดออกระหว่างรอบประจ�าเดือน 

หรือหลังจากวัยหมดประจ�าเดือนแล้ว  มีตกขาวผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น       

มีปริมาณมาก สีผิดปกติ หรืออาจปนเลือด 

หลักการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกในระดับปฐมภูมิ
 o การให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ปจจัยเสี่ยง 

สัญญาณเตือนจากอาการแสดง  การป้องกันการเกิดมะเร็ง 

 o  การส่งเสริมปจจัยที่ช่วยในป้องกันมะเร็ง เช่น การให้วัคซีน 

HPV เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 

 o ประชาชนปฏิบัติตัวในการลด/หลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงของการ

เกิดมะเร็งปากมดลูก 

 
แนวทางการประเมินผู้รับบริการ
 1. การซักประวัติ

 2. การตรวจร่างกายและตรวจทางพยาธิวิทยา เช่น การตรวจ

แปปสเมียร์ (Pap smear) การตรวจตินเพร็พ (Thin Prep) และ            

การตรวจ VIA (Visual Inspection with Acetic Acid)

การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
 การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกมีหลายวิธี โดยพิจารณาว่าเป็น

ระยะใด มีการแพร่กระจายไปทางต่อมน�้าเหลือง หรือ มีการกระจายไป

ส่วนอื่นๆของร่างกายหรือไม่  เช่น ที่กระเพาะปสสาวะ ทวารหนัก         

ช่องท้อง ตับ ล�าไส้ หรือปอด เป็นต้น ภาวะการตั้งครรภ์  อายุ และโรค

ประจ�าตัวหรือโรคร่วมอื่นวิธีการรักษา ได้แก่ 
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 1. การผ่าตัด 

 2.  การให้ยาเคมีบ�าบัด เพื่อท�าลายเซลล์มะเร็งและหยุดการ 

ขยายตัวของเซลล์มะเร็ง 

 3. การฉายแสง เพื่อท�าลายเซลล์มะเร็งหรือท�าให้หยุดการ       

ขยายตัวของเซลล์มะเร็ง 

ข้อแนะนำาการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก
 ผู้หญิงที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก 

การดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันควบคุมการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
 1. แนะน�าการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย 

 2. ให้ไปตรวจภายใน (Pap smear) เพื่อค้นหาว่าความผิดปกติ

หรือการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อปากมดลูก ช่องคลอดหรือไม่

 3. ไม่สูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงจากสถานที่ที่มีควันบุหรี่  

 4. ส่งเสรมิให้รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ครบ 5 หมู ่ไม่ควร

รบัประทานอาหารโปรตนีมากเกนิไป เพราะโปรตนีจะเสรมิฤทธิก์บัเอนซยัม์ 

เปลีย่นเป็นสารก่อมะเรง็ได้ (precarcinogen) แต่โปรตนีกถ็กูสงัเคราะห์

สร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคมะเร็งได้ จึงควรรับประทานแต่พอดี  

    5. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เจือปนสารก่อมะเร็ง เช่น 

Aflatoxin ที่พบในข้าวหรือแป้งที่ตากแห้ง ไม่สนิท ข้าวโพด สาคู พริก

แห้ง หอมกระเทียม ถั่วลิสงขึ้นรา, สารไนเตรด ที่พบใน อาหารรมควัน, 

การใช้สีถนอมอาหารและใช้ดินประสิวถนอมอาหารจะเกิดปฏิกิริยาได้

สารไนโตรซามิน
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      6. แนะน�าการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิล

โลม่าหรือไวรัสเอชพีวี (พิจารณาตามความเหมาะสมหรือในรายที่มี

ศักยภาพ)

 7. การดูแลตนเองโดยสังเกตอาการผิดปกติ ได้แก่ มีเลือดออก

ผิดปกติจากช่องคลอดหรือมีตกขาวผิดปกติ หากพบให้ไปสถานบริการ

สาธารณสุขแต่เนิ่นๆ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และได้รับการรักษาแต่

เริม่แรก และควรตรวจสขุภาพทีส่ถานบรกิารสาธารณสขุอย่างสม�า่เสมอ 

อย่างน้อยปละครั้ง

คำาแนะนำาการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก 
( Recommended cervix cancer surveillance)
 มะเร็งปากมดลูกมีโอกาสเป็นซ�้า (recurrence) ส่วนใหญ่          

ร้อยละ 70-89 จะเกิดขึ้นในปแรก หลังสิ้นสุดการรักษา จึงควรติดตาม

ทุก 3-4 เดือน ในช่วง 2 ปแรก และ ทุก 6 เดือน ต่อไปจนครบ 5  ป 

การตรวจ ความถี่
ระยะเวลาหลังการ

รักษา

- ซักประวัติ และตรวจร่างกาย 

(History Eliciting of symptom 

and Physical examination)

- ตรวจภายในและตรวจทาง 

ทวารหนัก

ทุก 3 – 4   เดือน

ทุก 6 เดือน

ทุก 1 ป

ปที่ 1- 2

ปที่ 3 – 5

หลังปที่ 5

- การถ่ายภาพรังสีทรวงอกและ

ตรวจพิเศษอื่นๆ

พิจารณาตามความ

เหมาะสม

พิจารณาตามความ

เหมาะสม
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บรรณานกุรม

การตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก. [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 9 เม.ย. 

2555]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nci.go.th/knowledge/

firststep.html

จันทนี แต้ไพสิฐพงษ์. การตรวจคัดกรองในโรคมะเร็งปากมดลูก              

ในโครงการบ�าเพ็ญพระกุศลฯ [อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 9 มี.ค. 

2555]. เข้าถึงได้จาก : http://www.cccthai.org/th_/index.

php/2009-06-13-08-51-38/2010-05-26-10-27- 34/539- 

2011-05-24-07-08-42.html

จรีชิดุา ปทมดลิก. แนวทางการรกัษาโรคมะเรง็ในปจจบุนั และอนาคต. 

[อินเตอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 9 มี.ค. 2555]. เข้าถึงได้จาก :           

http://www.cccthai.org/th_/ index.php/2009-06-13-08-

51-38/2010-05-26-10-35-21/49-2009-07-14-06-56-57.

html

ประเสรฐิ สทุธปิระสทิธิ.์  อาหารป้องกนัและต่อต้านมะเรง็ [อนิเตอร์เนต็]. 

[เข้าถึงเมื่อ 3 พ.ค. 2555]. เข้าถึงได้จาก http://web.ku.ac.th/

schoolnet/ snet4/feb18/cancer.htm

ภทัรวนิฑ์  อตัตะสาระ สถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิกรมการแพทย์. การประชมุ

เชงิปฏบิตักิารการน�าร่องพฒันาศกัยภาพการด�าเนนิงานป้องกนั

ควบคมุโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล; 

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2555; 2555.

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 55คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ราชวทิยาลยัสตูนิรแีพทย์แห่งประเทศไทย และคณะ . แนวทางการตรวจ

วนิจิฉยัและการรกัษาโรคมะรง็ปากมดลกู. กรงุเทพ : ส�านกัพมิพ์

กรุงเทพเวชสาร; 2550

Laurie Barclay. ACOG Issues Revised Cervical Cancer            

Screening Guidelines. [internet]. [cited 2012 Mar 9].   

Ava i lab le f rom : ht tp://www.medscape.com/                              

viewarticle/712840 

56 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



การใช้ข้อมูลเพื่อการดำาเนนิงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับ รพ.สต.

ผศ.ดร. ศุภวรรณ มโนสุนทร

 สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

 การใช้ข้อมูลเพื่อการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

เป็นการใช้ข้อมูลบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(evidence-based science) เป็นสิง่ส�าคญัและช่วยให้กระบวนการตดัสนิ

ใจที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีหลักเกณฑ์ 

การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงเป็นการยืนยันในระดับหนึ่งว่าการด�าเนิน

งานที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคการค้นหาและรักษาโรคในพื้นที่          

รับผิดชอบนั้น ตั้งอยู ่บนพื้นฐานของหลักฐานข ้อมูล หลักการ                       

และมาตรการที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง              

ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อใน รพ.สต. จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ       

และเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อการด�าเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ในเรื่องของ

 1. การระบปุญหาสาธารณสขุรวมทัง้สาเหตขุองปญหา ทัง้ขนาด

และความรุนแรง

 2. การสนับสนุน ติดตามการด�าเนินงานการให้บริการสุขภาพ 

ในชุมชน ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ และการให้การดูแลรักษา 

 3. การประเมินผลลัพธ์และความส�าเร็จของการด�าเนินงาน 
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 4. ตลอดจนการใช้ข้อมลูเพือ่เสนอปญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข

ปญหาให้แก่ชุมชน ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ       

เพื่อก�าหนดนโยบายสุขภาพส�าหรับการจัดการกับปญหาสาธารณสุข      

ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

 หัวใจส�าคัญของการใช้ข้อมูลเพื่อให้การด�าเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ คือการใช้ข้อมูลบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence-based science) ในบริบทของพื้นที่ (ค่า

นยิม วฒันธรรม เศรษฐกจิและสงัคม) รวมทัง้ขอบเขตและบทบาทหน้าที่

ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งผู้ใช้ข้อมูลจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของ  

 1. ธรรมชาติวิทยาของโรคไม่ติดต่อ เพื่อทราบถึงกระบวนการ

การเกิดโรค

 2. กระบวนการการป้องกันควบคุมโรค 

 3. มาตรวัดทางสุขภาพ

 ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้นจะน�าสู่ความเชื่อมโยงกำรใชขอมูล
เพื่อการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบของ

ตนเอง

ธรรมชาติวิทยาของโรคไม่ติดต่อ
 ธรรมชาติวิทยาโรคไม่ติดต่อ เป็นความเข้าใจในเรื่องของ

กระบวนการการเกดิโรค ซึง่จะช่วยให้เรารูเ้กีย่วกบัปญหาและสาเหตกุาร

เกดิโรค รวมทัง้ตวับคุคล (ผูท้ีส่มัผสัโรคหรอืผูท้ีม่ปีจจยัเสีย่ง) ระยะเวลา

ที่ปวย และรวมทั้งพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีปญหา
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เป็นไปอย่างช้าๆ ไม่ชัดเจน 
ระยะเวลามักนานเป็น 10 
ป

การเกิดโรคยาวนานการ
ตอบสนองต่อการรักษา
ค่อนข้างช้า มีการก�าเริบ
ของโรคเป็นครั้งคราว 
ความสัมพันธ์ซับซ้อน
ระหว่างโรคและปจจัยเสี่ยง
เป็นการด�าเนินการใน
ระดับชุมชน โดยเน้นการ
ควบคุมที่ระดับประชากร
มากกว่าการควบคุมระดับ
บุคคล
มักมีการเจ็บปวยร่วมกัน
หลายโรคเช่นโรคหัวใจ
หลอดเลือด โรคเบาหวาน 
การเฝ้าระวังปจจัยเสี่ยงมี
ผลกระทบกับการเกิดโรค 
อื่นๆ ด้วย
เน้นที่การเปลี่ยนแปลง 
แนวโน้มระหว่างป

ประเด็นที่สําคัญ โรคไมติดตอ โรคติดตอ

ระยะเวลาระหว่างการเกิด
โรคและการสัมผัสปจจัย
เสี่ยงสั้น เป็นชั่วโมงหรือเป็น
วัน
เวลาไม่ยาวนาน ตอบสนอง
ต่อการรักษาได้ดี และหาย
จากโรคได้

เชื้อโรคเป็นสาเหตุที่ส�าคัญ

ด�าเนินการทั้งระดับบุคคล
และระดับประชากร และ
เน้นการใช้การรายงานผู้ปวย
เป็นหลัก

อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ
กับการติดเชื้อ HIV

เน้นที่การรายงานโรคเป็น
รายสัปดาห์หรือรายเดือน 
เน้นที่การค้นหาบุคคลที่  
เป็นโรค ระยะการฟกตัวสั้น 
ต้องการการตอบสนอง
อย่างทันที

เวลาระหว่างสัมผัสปจจัย
เสี่ยงกับการเกิดโรค

การเกิดโรค

สาเหตุของการเกิดโรค

การแก้ปญหาด้าน
สาธารณสุข

ภาวการณ์เจ็บปวยร่วม

วัตถุประสงค์ของการ
เฝ้าระวัง

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 59คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



แหล่งของข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การรายงาน
ข้อบังคับและกฎหมาย

ต้องศึกษาระบบข้อมูลเดิม
ที่มีซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อการเฝ้าระวัง เช่น
ระบบ สถิติชีพ ระบบ
รายงาน โรงพยาบาล การ
ส�ารวจ
เป็นการเก็บข้อมูลของ
เหตุการณ์ (event-orient-
ed) หรือการเก็บข้อมูล
ระดับประชากร 
เน้นที่อัตราการเกิดโรคใน
ประชากรและความชุก
รายป 
ไม่มีกฎระเบียบรองรับการ
เก็บข้อมูล

ระบบการรายงานโรคที่ต้อง
รายงานที่ชัดเจน ร่วมกับ
ข้อมูลจากโรงพยาบาล

เป็นการเกบ็ข้อมลูของบคุคล 
(person-oriented)

นับจ�านวนผู้ปวย

รายสัปดาห์ รายเดือน
มีกฎหมายรองรับการ
รายงานที่ส�าคัญ

แหล่งที่มา: กันต์ เชิญรุ่งโรจน์

ประเด็นที่สําคัญ โรคไมติดตอ โรคติดตอ

60 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)
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คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 61คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ระดับ
การป้องกัน

ควบคุม

กระบวนการ
เกิดโรค

ผลลัพธ์

ระดับ
ปฐมภูมิ

มีการสะสม
พยาธิสภาพ

ของโรค

เพิ่มความ
ตระหนัก รับรู้ 
และจัดการ

ตนเอง

ลดอุบัติการณ์
การเกิดโรค

ระดับ
ทุติยภูมิ

มีพยาธิสภาพ
ของโรคแต่ยัง

ไม่มีอาการปวย

การคัดกรอง
และดูแล
กลุ่มเสี่ยง

ลดความชุก
การเกิดโรค

ระดับ
ตติยภูมิ

ปวยและมีภาวะ
แทรกซ้อน

จากการปวย

การรักษา
พยาบาลที่มี

คุณภาพ

ลดการปวยและ
ภาวะแทรกซ้อน

จากโรค

ที่มา :  Methods for chronic disease prevention and control (Ross CB., Patrick LR. 

And James RD. Chronic Disease Epidemiology and Control, p. 7)

กระบวนการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

62 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 ผลลัพธ์การป้องกันควบคุมในระดับปฐมภูมิ คือ การลดอุบัติ

การณ์การเกิดโรค โดยจะต้องเพิ่มความตระหนัก การรับรู้ ให้ประชากร

และชุมชน มีศักยภาพและทักษะในการดูแลและจัดการตนเองในการ

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

 ผลลพัธ์การป้องกนัควบคมุในระดบัทตุยิภมู ิคอื การลดความชกุ

การเกิดโรค โดยจะคัดกรอง รวมทั้งสร้างความตระหนัก การรับรู ้             

ให้ประชากรและบุคคลกลุ่มเสี่ยง ให้มีศักยภาพและทักษะในการดูแล

และจัดการตนเองในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

 ผลลพัธ์การป้องกนัควบคมุในระดบัตตยิภมู ิ คอื การลดอตัราปวย 

อัตราภาวะแทรกซ้อน จากตัวโรคที่เป็นอยู่ในบุคคลกลุ่มปวย โดยให้      

การรักษาที่มีคุณภาพ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งสร้างความ

ความตระหนัก การรับรู้ ให้ผู้ปวยมีศักยภาพและทักษะในการดูแล          

และจัดการตนเองในการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ

มาตรวัดทางสุขภาพ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการใช้ข้อมูลเพื่อการด�าเนินงาน

ป้องกนัควบคมุโรคไม่ตดิต่อ หรอืการใช้ในเชงิปฏบิตักิาร โดยน�าข้อมลูที่

ผ่านการประมวลผลเบือ้งต้นมาแล้วจากรำยงำน 21 แฟม มาวเิคราะห์

ปญหาของผลการปฏบิตังิาน เพือ่การควบคมุการปฏบิตังิานโดยตรง เช่น 

ความครอบคลมุของการคดักรองโรคเบาหวาน/โรคความดนัโลหติสงู ซึง่ 

รพ.สต. มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลให้งานต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย 

 มาตรวัดทางสุขภาพส�าหรับ รพ.สต. คือ มาตรจ�าเพาะ ซึ่งเป็น

มาตรวดัเชงิเดีย่วทีส่ามารถบ่งบอกสภาพของสิง่ทีจ่ะวดัได้ เช่น อตัราเกดิ 

อัตราปวย ความชุก อัตราตาย เป็นต้น โดยจะต้องเป็นมาตรวัดที่ 

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 63คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 1. มีความตรง (Valid) สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้

 2. มคีวามจ�าเพาะเจาะจง (Specific) จะเปลีย่นแปลงกแ็ต่เฉพาะ

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรโดยตรงเท่านั้น

 3. สามารถสะท้อนสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ต ้องการวัดได้         

อย่างครบถ้วน (Complete)

 4. มีความไว (Sensitive) สามารถแสดงผลความแตกต่าง          

หรือการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปได้

 5. มีความเชื่อถือได้ (Reliable) สามารถให้ผลลัพธ์ตามสิ่งที่วัด 

 6. ได้รับการนิยามและเป็นที่ยอมรับของทุกฝาย (Acceptable) 

 มาตรวัดที่ใช้ใน รพ.สต. ได้แก่ จ�านวน ความชุก อัตราปวย และ

อัตราตาย ตัวอย่างมาตรวัดการด�าเนินงานการป้องกันควบคุมโรค        

เบาหวาน (ไม่มีการนับซ�้า) ตัวอย่าง

 1. จากการคัดกรองในป 2554 ในประชากรอายุ  15 ป       

จ�านวน 100 คน พบ กลุ่มปกติ 60 คน, กลุ่มเสี่ยง 20 คน, 

กลุ่มปวย 10 คน (ยืนยันด้วย FPG) ดังนั้น

  1.1 ความชุกการคัดกรอง = (90 / 100) x k

  1.2 ความชุกกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรอง = (20 / 90) x k

  1.3 ความชุกกลุ่มปวยจากการคัดกรอง = (10 / 90 ) x k 

 2. อัตราปวยโรคเบาหวานในป 2554 

  ในพื้นที่ รพ.สต. = [(a + 10) / ประชากรทั้งหมด] x k

 3. รพ.สต. มีผู้ปวยโรคเบาหวานในป 2554 ทั้งหมด 40 คน        

ได้รับการดูแล ทั้งหมด 30 คน ได้รับการดูแลเท้า 20 คน, 

ตรวจตา 10 คน, คุมน�้าตาลในเลือดได้ 5 คน

 

64 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



  3.1 สัดส่วนผู้ปวยเบาหวานที่ได้รับการดูแล

   ในป 2554 = (30 / 40) x k

  3.2 สัดส่วนผู้ปวยเบาหวานที่ได้รับการดูแลเท้า

   ในป 2554 = (20 / 30) x k

  3.3 สัดส่วนผู้ปวยเบาหวานที่ได้รับการตรวจตา

   ในป 2554 = (10 / 30) x k

  3.4 สัดส่วนผู้ปวยเบาหวานที่ได้คุมระดับน�้าตาลในเลือดได้

ในป 2554 = (5 / 30) x k

 4. ประชากรกลุ่มเสี่ยงจ�านวน 20 คน ได้เข้าค่าย DPAC ตาม

ความสมัครใจในป 2554 จ�านวน 10 คน พบว่า มีความรู้ใน

เรื่องของการจัดการตนเองตามกระบวนการ DPAC เพิ่มขึ้น 

8 คน และหลังจากติดตามเยี่ยมบ้าน 3 และ 6 เดือน พบว่า 

สามารถปฏิบัติตนตาม DPAC ได้ 5 คน

  4.1 สัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เข้าค่าย DPAC 

   ตามความสมัครใจในป 2554 = (10 / 20) x k

  4.2 สัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เข้าค่าย DPAC 

   ตามความสมัครใจในป 2554 และมีความรู้เพิ่มขึ้น 

   = (8 / 10) x k

  4.3 สัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เข้าค่าย DPAC ตามความ

สมัครใจในป 2554 และมีปฏิบัติตัวได้ = (5 / 10) x k

 5. ประชากรกลุ่มปกติทั้ง 100 คน (รวมประชากรกลุ่มปกติ

จ�านวน 60 คน) ได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัควบคมุโรค

เบาหวานผ่านวันส�าคัญทางสุขภาพต่างๆ รวม 5 ครั้ง

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 65คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 นอกจากนี้ รพ.สต. สามารถใช้ข้อมูลเพื่อเสนอปญหาพร้อม

แนวทางการแก้ไขปญหา ให้แก่ชุมชน ผู้มีอ�านาจตัดสินใจ หน่วยงาน     

หรือองค์กรต่างๆ เพื่อก�าหนดนโยบายสุขภาพส�าหรับการจัดการ            

กับปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ของตนเองต่อไป โดยกำรระบุปญหำ  
ภำยใตกำรใชขอมูลเชิงประจักษ ประกอบดวย
 • ปญหาสาธารณสุขที่เผชิญอยู่คืออะไร

 • สาเหตุของปญหาคืออะไร 

 • ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีใครบ้าง 

 • พื้นที่ที่ท่านสนใจ / พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปญหา

 • มาตรการที่ผ่านมาในอดีตมาตรการใดที่ประสบความส�าเร็จ

ในการจัดการกับปญหานี้

ประเด็นปญหาที่ต้องการการตัดสินใจหรือกำาหนดนโยบายการป้องกัน 
ควบคุมโรค ได้แก่:
 • ปญหาสุขภาพที่ส ่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ หรือ            

ทางสังคมของประชากร

 • ปญหาที่ต้องใช้ระยะเวลานานหลายป หรือไม่สามารถจ�ากัด            

ของเวลา ในการแก้ปญหานั้นๆ และ

 • ป ญหาที่ครอบคลุมพื้นที่หรือการแก ้ไขป ญหาสุขภาพ                

ในภาพรวมของจังหวัด
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บุคคลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการกำาหนดนโยบายสุขภาพการป้องกัน
ควบคุมโรค ได้แก่ :
 บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�านโยบายสุขภาพ         

มีบทบาทแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ�าเพาะเจาะจงของแต่ละ

นโยบาย อย่างไรก็ตามบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�าคัญในการ

ก�าหนดนโยบายสุขภาพโดยทั่วไปมีดังนี้

 1. ชุมชน (The community) คือ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ          

หรือสนใจในปญหาสุขภาพใดๆร่วมกัน เช่น ครอบครัวของเด็กวัยเรียน 

พนักงานในอุตสาหกรรม หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านชุมชน ทั้งนี้เนื่องจาก

กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถเรียกร้องต่อผู้น�าหรือผู้มีอ�านาจตัดสินใจ         

ในการเปลีย่นแปลงนโยบาย การเข้าร่วมในโปรแกรมของนโยบายสขุภาพ 

และการสื่อสารความต้องการในหลากหลายวิธี

 2. ผู้น�าชุมชน (Community leaders) เป็นบุคคลผู้ซึ่งมีอิทธิพล

ต่อสมาชิกในชุมชน และบุคคลส�าคัญในการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงของนโยบาย เช่น ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้ปกครอง

โรงเรียน ผู้น�าของกลุ่มพิเศษต่างๆ เช่น ผู้น�าศาสนา หรือผู้น�าอื่นๆ         

ในกลุ่มทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ท�าหน้าที่เป็นกระบอกเสียง

ส�าหรับสมาชิกในชุมชน ซึ่งสามารถท�าให้เกิดการยอมรับหรือปฏิเสธ

ความคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

 3. ผู ้น�าท้องถิ่นหรือผู ้น�าทางการเมือง (Political leaders)         

เป็นผู้ที่มีบทบาทที่ชัดเจนในการจัดท�านโยบาย ซึ่งโดยปกติเป็นหน้าที่

ของผู ้น�าทางการเมืองในการรับผิดชอบจัดหาหรือท�าสิ่งที่ดีที่สุด        

ส�าหรบัประชาชนในชมุชน บรรดาบคุคลเหล่านีย้งัรวมไปถงึเจ้าหน้าทีร่ฐั

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น ต�าบล หรือประเทศอีกทั้งยัง

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 67คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



รวมไปจนถึงกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น บอร์ดของโรงเรียน หรือ

บริษัทเอกชน) ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ท�าหน้าที่เขียนนโยบายโดย

การรับเอาขอ้มลูจากชมุชน กลุม่บุคคลในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง และขอรบัค�า

ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นการเสนอนโยบายเพื่อให้มีการ

ประกาศใช้ขึ้นอยู่กับระบบทางการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ

 4. ผูม้อี�านาจตดัสนิใจ (Decision makers) คอื บคุคลผูม้อี�านาจ           

ในการตัดสินใจ ได้แก่ บรรดาผู้ที่มีอ�านาจตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มี          

ผลกระทบต่อชุมชน ในบางกรณีการตัดสินใจอาจจ�ากัดอยู่ในพื้นที่

จ�าเพาะ (เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งมีการก�าหนดน�้าหนักและส่วนสูง             

ของนักกีฬาประเภทที่ต้องมีการปะทะหรือสัมผัสกันระหว่างผู้เล่น)        

และในบางกรณีการตัดสินใจนั้นๆอาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง เช่น 

การประกาศใช้กฎหมายการบังคับให้สวมหมวกกันน็อกเมื่อขับขี่รถ

จักรยานยนต์ หรือรถสกูตเตอร์ ผู้มีอ�านาจตัดสินใจนี้อาจเป็นผู้น�า

ทางการเมอืงหรอืผูน้�าชมุชนกไ็ด้ ทัง้นีเ้นือ่งจากบคุคลเหล่านีจ้ะตดัสนิใจ

ว่าจะยอมรับนโยบายนั้นๆไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่ ทั้งนี้

อ�านาจในการตดัสนิใจเรือ่งการน�านโยบายมาปฏบิตัใิช้ขึน้อยูก่บับทบาท

หน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ของ ผู้มีอ�านาจตัดสินใจนั้นๆ

 5. กลุ่มผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน / สหภาพแรงงาน / สมาคม      

ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่บรรดาผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพร่วมกัน อาทิ กลุ่ม

แพทย์และพยาบาลบคุลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าทีใ่นโรงพยาบาล 

บรษิทัเอกชน หรอืลอ็บบีย้สิต์กลุม่คนเหล่านีอ้าจเป็นกลุม่เดยีวกบัสมาชกิ

ชุมชนและผู้น�าชุมชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ได้ ต่างกันเพียงแต่

บทบาทที่จ�าเพาะมากกว่า นโยบายอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการ
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ท�างาน ภาระงาน ความสามารถในการท�างาน หรือมีผลกระทบต่องาน

หรือการลงทุนได้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อนโยบายผ่าน

การผลกัดนัและสนบัสนนุนโยบาย ซึง่โดยมากบคุคลเหล่านีม้กัจะมแีหล่ง

ทุนสนับสนุนเพื่อผลักดันแนวความคิดเห็นหรือนโยบายของพวกเขา

 6. กลุ่มองค์พัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) หรือองค์กรนานาชาติ        

กลุ่มคนเหล่านี้ได้แก่บรรดาผู้ที่สนับสนุนเงินทุน ผู้เชี่ยวชาญ หรือให้   

ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตัวอย่างองค์กรเหล่านี้ได้แก่ 

องค์การอนามยัโลก (WHO) สมาคมศาสนา หรอืองค์กรความช่วยเหลอื

ต่างๆ

การสร้างทางเลือก กิจกรรมสำาหรับการตัดสินใจนโยบายการป้องกัน   
ควบคุมโรค ได้แก่:
 • มีมาตรการหรือความเป็นไปได้ในการด�าเนินงาน

 • ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

 • มีความเป็นไปได้ในการน�าทางเลือก กิจกรรม มาใช้ภายใต้

โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่มีอยู่ในปจจุบัน

 • ขนาดปญหา ความรุนแรงของปญหา และความสามารถ         

ในการป้องกัน ผลกระทบทางสุขภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มี

อ�านาจตัดสินใจและประชาชนทั่วไป  

 • สามารถตดิตามและประเมนิผลความส�าเรจ็ของงาน ในแต่ละ

ช่วงเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีอ�านาจในการคัดสินใจ 
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การสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ด้วยหลักการของ 
Health Coaching

อัจฉรา ภักดีพินิจ

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

บทนำา
 จากวถิกีารด�าเนนิชวีติทีไ่ม่เพยีงพอและขาดความสมดลุ ขาดการ

ใส่ใจดแูลควบคมุป้องกนัปจจยัเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่จากพฤตกิรรมการบรโิภคทีไ่ม่เหมาะสม ขาดการออกก�าลงักาย 

เกิดความเครียดหาทางออกโดยการกินอาหาร สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ท�าให้      

มีภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดโรค            

ไม่ติดต่อ ท�าให้มีการเจ็บปวยและตายด้วยโรคไม่ติดต่อเพิ่มขึ้น มีภาระ

ค่าใช้จ่ายและเกิดการสูญเสียทางทางเศรษฐกิจและสุขภาพที่ส�าคัญ 

ระดับต้น วิธีการแก้ไขปญหาโรคไม่ติดต่อ ควรมุ่งเน้นที่การป้องกันและ

ควบคุมปจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรค ให้ประชาชน รับรู้ 

เข้าใจ ตระหนกัถงึภาวะเสีย่ง และมแีรงจงูใจในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อหากมีการสนับสนุนให้เกิด

แรงจงูใจและมคีวามสามารถในการจดัการตนเอง (self management)
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เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสมโดยมกีารดแูล

ให้ครอบคลุมทั้งด้านกาย จิต สังคม จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพได้อย่างคงที่และต่อเนื่อง 

 ทีผ่่านมาการดแูลผูร้บับรกิารรปูแบบเดมิผูใ้ห้บรกิารด้านสขุภาพ

จะเป็นผู ้ที่รู ้ดีที่สุดในการดูแลผู้รับบริการโดยจะเป็นผู ้วางแผนและ        

เป้าหมายในการดแูลเพยีงฝายเดยีว ผูใ้ห้บรกิารหลายๆ คนมกัสนันษิฐานว่า 

ผู้ปวยทีล่ะเลยการดูแลตนเองหรือไม่มีความสม�่าเสมอในการดูแลรักษา

นั้น “มองไม่เห็นความส�าคัญ หรือไม่ตระหนัก(don’t see: are in           

denial or lack insight), ไม่รู(้don’t know),  ไม่รูว่้าจะท�าอย่างไร(don’t 

know how), หรอื ไม่ดแูลตนเอง (don’t care)” ความคดิเหน็ 4 อย่างนี้      

ท�าให้ผู ้ ให ้บริการปฏิบัติต ่อผู ้รับบริการด้วย การสอน, การสั่ง,                        

การชี้แนะ และให้ค�าแนะน�า เพื่อช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการ

ให้การดูแลแบบเดิมนั้นพบว่า ไม่มีประสิทธิภาพและอาจท�าให้เกิดผล

เสียต่อสุขภาพของผู้รับบริการ 

 ดงันัน้ การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพรปูแบบทีเ่หมาะสมและ

มีประสิทธิภาพ ควรเป็นรูปแบบชีวจิตสังคม (Biopsychosocail)               

ที่ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วย

ในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการโค้ชด้านสุขภาพ (Health Coaching)              

มีรูปแบบของการดูแลแบบชีวจิตสังคมซึ่งมีความแตกต่างกับการดูแล      

รูปแบบเดิม (Traditional Model) ดังตารางนี้

72 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



Traditional Model  Health Coaching Model 

- ผู้ให้บริการบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ - ผู้รับบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตตนเอง

- ผู้รับบริการรับค�าบอกให้ปฏิบัติตาม - ผู้รับบริการหาแนวทางของตนเอง

- ใช้แรงจูงใจภายนอก - ใช้แรงจูงใจภายใน 

 - ผู้รับบริการรับการช่วยเหลือในการ 

  เปลี่ยนแปลง 

- ร่วมมือ & ช่วยเหลือกันในการ 

  เปลี่ยนแปลง 

- ไม่สนใจอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง - มองถึงอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง 

- เพิ่มแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง - ลดแรงต้านต่อการเปลี่ยนแปลง 

 กล่าวได้ว่า การโค้ชด้านสุขภาพ เป็นการบริการที่สนับสนุนการ

จัดการตนเองของผู้รับบริการโดยมีเป้าหมายเพื่อ

 1 เพิ่มแรงจูงใจภายใน 

 2 ลดแรงต้านของผู้รับบริการ 

 3 เพิ่มโอกาสของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 ซึ่งการสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องการให้เกิด 4 อย่าง ดังนี้

 1. รับรู้ว่าพฤติกรรมนั้นต้องเปลี่ยน

 2. มองว่าถ้าเปลี่ยนแล้วอนาคตจะดีขึ้น

 3. มีความรู้และทักษะที่ใช้ส�าหรับเปลี่ยน

 4. คิดใคร่ครวญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ความหมายของการโค้ชด้านสุขภาพ (Health Coaching)
 กำรโคชดำนสุขภำพ (Health Coaching) เป็นการประยุกต์

หลักการทางจิตวิทยาสุขภาพ (ข้อมูลสุขภาพ ธรรมชาติของคน)             

และจิตวิทยาการโค้ช (การสื่อสาร การจูงใจ) มาใช้ในการปรับเปลี่ยน

ความคิดและพฤติกรรมของผู้รับบริการเพื่อช่วยให้เขามีสุขภาพดี

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 73คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 Health Coaching = Health Professional Advice + Behavior 

change Assistance

 พูดง่ายๆ ว่า การโค้ชด้านสุขภาพ ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ ให้ข้อมูล

ด้านสุขภาพเท่านั้น ต้องเข้าใจรู้จักธรรมชาติของคนด้วย รู้ว่าจะจูงใจให้

คนเปลี่ยนความคิด ความเชื่อเดิมๆ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมแบบใหม่ที่ดี

ต่อสุขภาพได้อย่างไร  ซึ่งต้องอาศัยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีรูป

แบบการพูดคุยที่โดนใจ ได้ใจในการเปลี่ยนแปลงโดยให้การเปลี่ยน

พฤติกรรมนั้นมาจากตัวของเขาเอง เราเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้น         

ซึง่จะท�าให้ลดการต่อต้านและเพิม่โอกาสในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

ของผู้รับบริการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักการของ Health Coaching ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หลักกำรพื้นฐำนของกำรโคชดำนสุขภำพ
 1. ความสามารถในการจัดการตนเอง(Self-management)       

เป็นวิธีการเฉพาะบุคคล

 2. แต่ละคนต้องการการดูแลแตกต่างกัน

 3. คนต้องการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและความคิด

เพื่อจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง

 4. ไม่ใช่วิธีการแบบเดียวเท่านั้นที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคน

74 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



  ตามแนวคิดของของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย

การโค้ชด้านสขุภาพ จะมองไปทีอ่ปุสรรคต่อการเปลีย่นแปลงโดยเฉพาะ

ความคดิด้านลบของผูร้บับรกิาร (Negative Thinking) และความพร้อม

ต่อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to change) เพื่อท�าความเข้าใจและ

สามารถหาแนวทางช่วยเหลอืในการปรบัพฤตกิรรมให้เหมะสมกบัแต่ละ

บุคคลได้ ดังนั้น ผู้ให้บริการควรมีการประเมินอุปสรรคและความพร้อม

ของผูร้บับรกิารต่อความเปลีย่นแปลงก่อนท�าการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภาพ

อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ “ความคิดด้านลบ”
 ความคิดดานลบที่มักเกิดขึ้น  มีดังนี้

 • ความเชื่อที่ท�าลายตนเอง (Undermining beliefs) เช่น        

“ฉนัท�าไม่ได้หรอกมอีะไรทีฉ่นัต้องใช้ความพยายามท�าแบบนัน้” 

“ฉันแก่เกินที่จะออกก�าลังกาย” “ผักเป็นอาหารกระต่าย!”

 • ความคิดความเชื่อที่จะเอาชนะ (Competing beliefs) เช่น                  

“มีบางคนบอกให้ฉันท�าแตกต่างจากที่คุณบอก”

 • ความกลวั/ความไม่พงึใจในการท�าสิใ่หม่ๆ (Unpleasantness 

of new things/Fear) เช่น “ฉันอาจแย่ลงถ้าท�าตามนั้น”        

“มันเจ็บ”  “ฉันว่ามันยาก”

 • ก�าลังใจ (Willpower) เช่น “เป็นการทดสอบพลังใจของฉัน       

ที่จะท�า”

 • เรี่ยวแรงและพลังของร่างกาย (Energy levels) เช่น “ฉันรู้สึก

เหนื่อยมาก” “อากาศหนาว อยู่ในที่นอนอุ่นกว่า”

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 75คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 • ความคิดสุดขั้ว (Black & White thinking) เช่น “เหมือนฉัน

กลับไปเริ่มต้นใหม่อีก” “มันน่าจะท�าไม่ได้หรอก”

  การที่ผู ้รับบริการมีความคิดความเชื่อที่เป็นด้านลบ มีผล       

ต่อแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง คนที่ขาดแรงจูงใจมักจะอยู ่นิ่งๆ              

ไม่เปลีย่นแปลง หรอืท�าแต่กไ็ม่ส�าเรจ็ตามทีต่ัง้ใจไว้ การทีจ่ะให้เขาท�าการ

เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องยาก ซึ่งความคิดความเชื่อของบุคคลมีผล           

ต่อพฤติกรรม กล่าวได้ว่า ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลัง เมื่อคนเปลี่ยน 

ความคิดจะน�าไปสู ่การเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิควิธีการที่ใช้ของ        

Health Coaching จะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้คนเปลี่ยนความคิด  

ออกจากความลังเลใจ และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเอง

ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Readiness to change)
 การเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้ต่อเนื่องเป็นสิ่งยาก หรือท�าได้            

ในครั้งเดียว จึงต้องท�าความเข้าใจถึงความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง   

ของคน ซึ่งจะช่วยให้ออกแบบวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะกับผู้รับบริการ      

ทีม่คีวามพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่างกนั โดยพจิารณาความพร้อม 

ต่อการเปลี่ยนแปลงตามองค์ประกอบ ดังนี้

76 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



องคประกอบของความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

ควำมส�ำคัญ : ท�าไมต้องเปลี่ยน

(ค่านิยมส่วนบุคคล, ความคาดหวังต่อความ

ส�าคัญของการเปลี่ยนแปลง)

ควำมมั่นใจ : ฉันจะท�าได้อย่างไร

(ความสามารถส่วนตน : Self efficacy)

ควำมพรอมต่อกำร
เปลี่ยนแปลง

ข้อคิดเกี่ยวกับความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้รับบริการแต่ละคนจะมีสภาวะความพร้อมที่แตกต่างกัน

 • ผู้ให้บริการไม่ทราบว่าผู้รับบริการมีแนวคิดอะไรบ้างส�าหรับ

  การเปลี่ยนแปลง

 • ผู้รับบริการเป็นผู้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

 • การกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมซ�้าๆ เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้

วิธีการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 เทคนคิวธิกีารของ Health Coaching ใช้เทคนคิการปรกึษาแบบ

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อส่งเสริมให้ผู ้รับบริการเปลี่ยนแปลง

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 77คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



พฤติกรรมสุขภาพสุขภาพ โดยน�าทักษะการสนทนาเพื่อเสริมสร้างแรง

จูงใจ (Motivational Interviewing; MI) มาใช้ในการช่วยเหลือคนให้ได้

ส�ารวจและหาทางออกจากความลงัเลใจต่อการเปลีย่นแปลงสูก่ารตดัสนิ

ใจเปลี่ยนแปลงที่แน่นอนโดยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายในและค�ามั่น

สัญญาโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

 จากการที่เราและผู ้รับบริการมักจะมีความแตกต่างในเรื่อง       

ความรู้สึกและความคิดเห็นต่ออาการ ความรู้สึกและพฤติกรรมต่างๆ  

ที่เป็นปญหา เรามักมองว่าพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการมีปญหา 

ควรได้รับการแก้ไข แต่ผู้รับบริการไม่เห็นว่าเป็นปญหา หรือเห็นว่า            

ไม่ส�าคัญไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เวลาคุยกัน       

จะขัดแย้งไม่ราบรื่น ไม่เข้าใจกัน เกิดความตึงเครียด ไม่อยากร่วมมือ       

ไม่เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นั่นเป็นสาเหตุที่ท�าให้เรา

ไม่สามารถช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ส�าเร็จ

 ดงันัน้ รปูแบบสนทนาในการสร้างแรงจงูใจต้องมแีนวทางชดัเจน

ที่จะท�าให้คู่สนทนารับรู้ว่า เรามีความเข้าใจอย่างจริงใจว่าเหตุใดท�าให้

เขามีความรู้สึก ประพฤติ แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น เป็นการพูดคุยแลก

เปลี่ยนความคิด ความรู้สึกให้เข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยน       

ให้ผู้รับบริการไม่คิดต่อต้าน เกิดความลังเลใจในการกระท�าของตน          

ว่าน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด และรับรู้เพิ่มขึ้นว่าตนมีสามารถที่จะท�าการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ 

78 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ขั้นตอนการช่วยให้เกิดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน ได้แก่

 1. กำรสรำงใหเกิดควำมคิดเปนมิตร
  ความคิดเป็นมิตรจะสื่อให้ผู้รับบริการรู้ว่าผู้ให้บริการเข้าอก

เข้าใจในตวัผูร้บับรกิาร ความคดิเป็นมติรต่อผูใ้ห้บรกิารเกดิจากการสร้าง

สัมพันธภาพโดยใช้ทักษะการเสริมสร้างความเข้าใจ (Empathic skills) 

โดยต้องหลกีเลีย่ง การวพิากษ์ วจิารณ์ตดัสนิ ให้ค�าแนะน�าโดยทีไ่ม่สนใจ

ในเนื้อหาหรือความรู้สึก ความไม่สบายใจ วิตกกังวลของผู้ฟง ไม่สนใจ 

ไม่เอาใจใส่ ใช้ค�าพูดเพื่อท�าให้ผู้ฟงรู้สึกผิดรู้สึกเจ็บปวด ไม่ได้สนใจที่จะ

สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 2. กำรกระตุนใหคิดลังเล
  การกระตุน้ให้ผูร้บับรกิารเกดิความลงัเลใจในพฤตกิรรมทีต่น

ก�าลังประพฤติอยู่ว่าน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยการใช้ค�าถามเปด

ต่างๆที่จะขยายมุมมองความเข้าใจต่อพฤติกรรมของตนเองของผู้รับ

บริการ โดยการกระตุ ้นข้อมูล (มุมมองด้านลบที่ผู ้รับบริการมีต่อ

พฤติกรรมตนเอง) ที่บุคคลมีอยู่ให้ปรากฏออกมากว่าที่ผู้ให้บริการจะ

เป็นผูบ้อกหรอืแนะน�า ลกัษณะค�าถามเปดเพือ่กระตุน้ให้เกดิความลงัเล 

ได้แก่

  2.1 การขออนุญาตที่จะท�าการให้ค�าแนะน�า

   - มีบางสิ่งบางอย่างที่ท�าให้ดิฉันกังวลจะเป็นอะไรไหม

ถ้าดิฉันจะขอ.......

   - ไม่ทราบว่าคุณสนใจที่จะฟงข้อมูลเกี่ยวกับ…..หรือไม่

   - คุณต้องการทราบ......หรือไม่

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 79คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



   - คุณต้องการทราบหรือไม่ว่าดิฉันจะท�าอะไรถ้าดิฉัน

เผชิญกับสถานการณ์เช่นเดียวกับคุณ

   - ฉันสามารถที่จะบอกคุณในบางอย่างที่ผู้ปวยคนอื่น     

ท�าแล้วประสบความส�าเร็จ....

   - คุณพร้อมไหมถ้าดิฉันจะขออนุญาตคุยเรื่องผลการ

ตรวจเลือดของคุณหรืออาจจะเอ่ยน�าก่อนว่าผู้รับบริการมีสิทธิที่จะไม่

เห็นด้วยหรือไม่สนใจต่อสิ่งที่จะให้ข้อแนะน�า

   - สิ่งนี้อาจที่จะส�าคัญหรือไม่ส�าคัญต่อคุณก็ได้.......

   - ฉันไม่รู ้ว ่าสิ่งที่ฉันจะบอกต่อไปนี้จะมีความหมาย        

ต่อคุณหรือไม่………….

   - คุณอาจที่จะไม่เห็นด้วยกับ........................

   - ฉันไม ่รู ้ ว ่ าคุณจะรู ้สึกอย ่างไรต ่อสิ่ งที่ดิฉันจะ

พูด...................

   - โปรดบอกว่าคุณคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งที่ฉันได้พูดไป

แล้ว........................

  2.2 การให้ข้อมูลอย่างกลางๆโดยใช้รูปประโยคต่อไปนี้

 ผลกระทบทางลบจากการยังคงกระท�าพฤติกรรมนี้ที่เกิดขึ้นกับ

บางคนได้แก่……แล้วกระตุ้นให้ผู้รับบริการให้ข้อคิดเห็น

  รู้สึกอย่างไรบ้างกับข้อมูลที่เราได้แลกเปลี่ยน

  คิดอย่างไรบ้างกับข้อมูลนั้น

  คิดว่าข้อมูลนี้มีความหมายต่อคุณอย่างไรบ้าง

 3. กำรกระตุนใหตัดสินใจ เอ่ยว่ำจะเปลี่ยนแปลง
  บุคคลมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้าเขาได้พูด

ตกลงปลงใจหรือเอ่ยปากให้ค�ามั่นสัญญาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลง การที่

80 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ผู้รับบริการเอ่ยถึงประโยคความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self 

motivational statements or Change talk) จะเป็นการบ่งบอกถึงการ

เพิ่มความหนักแน่นของข้อตกลงใจ สัญญาใจที่จะท�าการเปลี่ยนแปลง 

โดยผู้ให้บริการสามารถใช้ค�าถามในการกระตุ้นให้ผู้รับบริการเกิดบท

สนทนาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง เช่น

  - คุณต้องการเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางใด

  - เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อใด กรุณาช่วยยกตัวอย่าง มีอย่าง

อื่นอีกหรือไม่

  - อะไรเป ็นสิ่งที่ เลวร ้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นถ ้าคุณ              

ไม่เปลีย่นแปลง อะไรเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีอ่าจจะเกดิขึน้ถ้าคณุเปลีย่นแปลง

ตัวอย่างค�าพูดของความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง

  - ค�าพดูทีม่กัได้ยนิในขัน้ลงัเลและขัน้เตรยีมการเปลีย่นแปลง

“ฉันหวังว่าฉันจะ......” “ฉันคิดว่าฉันจะ.......”  “ฉันสงสัยว่าฉันจะ.....”        

“ฉันคาดหวังว่าฉันจะ........”  “ฉันพนันได้ว่าฉันจะ......”  “ฉันชอบ.....”         

“ฉันเชื่อว่า......” “ฉันยอมรับว่า....”

  - ค�าพูดที่แสดงถึงการให้ค�ามั่น ในการสู่ขั้นลงมือปฏิบัติ

   “ฉันจะ....” “ฉันสัญญาว่า....” “ฉันรับประกันว่า....”

  - ค�าพูดในขั้นของการลงมือกระท�า 

   “ฉันได้เริ่มต้น......”  “ฉันได้พยายาม......”

 4. กระตุนใหคิดสำมำรถก�ำหนดเปำหมำยวำงแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  การช่วยดึงศักยภาพของผู้รับบริการให้เกิดความมั่นใจว่า

ตนเองมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ และร่วมสร้างเป้า

หมายเพื่อน�าไปสู่การมีสุขภาพดี โดยเป้าหมายนั้นต้อง 

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 81คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



  1) เฉพาะเจาะจง            

  2) สามารถวัดได้  

  3) ดึงดูดใจ  

  4) เป็นจริงได้ 

  5) มีระยะเวลาก�าหนด

แนวทางที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
 ให้ถามผู้รับบริการด้วยค�าถาม 2 ข้อ ดังนี้

 - ส�าคัญอย่างไรถ้าคุณบรรลุเป้าหมายนี้?

 - คุณมั่นใจแค่ไหนว่าคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้

บทสนทนาที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
 1. เป้าหมายทั่วๆ ไป : ผู้รับบริการต้องการอะไร, ผลสัมฤทธิ์

อะไร

 2. ความจริง : สถานการณ์ปจจุบันคืออะไร

 3. ทางเลือก : แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้คืออะไร

 4. เขียนบันทึก : เขียนเป้าหมายเฉพาะ และแผนการปฏิบัติ   

แต่ละขั้นตอน ให้ชัดเจน

ลักษณะคำาถาม
 - พฤติกรรมอะไรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 - ณ ตอนนี้ เกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนนี้

 - ที่ผ่านมามีอะไรเป็นอุปสรรค

 - ทางเลือกใหม่ของคุณคืออะไร

 - คุณอยากจะตั้งเป้าหมายเฉพาะอะไร

82 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 - อะไรที่จ�าเป็นซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายครั้งนี้

 - อย่างอื่นที่คุณอยากจะท�าคืออะไร

สรุป
 • ความสามารถในการจัดการตนเองจ�าเป็นต่อผู ้รับบริการ         

ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ

 •  การเปลี่ยนแปลงมักต้องมีหลักความรู้พื้นฐานในการปรับ

ความคิด

 • บุคคลมักต ้องการความช ่วยเหลือในการสร ้างความ

เปลี่ยนแปลง

 • หลักการและเทคนิคทางจิตวิทยาจะช่วยผู้รับบริการค้นหา

กลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มโอกาสสู่ความส�าเร็จให้เขาได้

 • นักวิชาการด้านสุขภาพและโค้ช ควรพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น 

ต่อการช่วยในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 83คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)
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บทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

แพทยหญิงจุรีพร  คงประเสริฐ

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

แพทยหญิงทัศนีย   เอกวานิช

สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
 การทีม่หีน่วยงานต่างๆ เกีย่วข้องกบัระบบสขุภาพชมุชนมากมาย        

ถ้าต่างคนต่างท�าไปคนละทางสองทางกจ็ะเป็นเบีย้หวัแตกไม่มพีลงัร่วม 

หากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพชุมชนต่างๆ มาจูนคลื่นกัน            

ก็จะเกิดพลังดุจแสงเลเซอร์ การจูนคลื่นของบุคคลและองค์กรต่างๆ        

เรยีกว่า “การสร้างเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วม” ตรงนี้อยู่ดีๆ มันไม่เกิด 

แต่ต้องการกระบวนการที่น�าทุกฝายเข้ามารวมตัว ร่วมคิด ร่วมท�า       

และการสื่อสารอย่างทั่วถึง ภาคีที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพชุมชน 

ประกอบด้วย คุณค่าความเป็นคน และชุมชนเข้มแข็งเป็นแกน ท้องถิ่น

และภาคส่วนต่างๆ เข้ามาสนับสนุนดังภาพ (ประเวศ วะสี, 2552)

87คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 ส�าหรับบทบาทของภาคีต่างๆ เช่น บทบาทของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ชุมชน และภาคีเครือข่าย  กล่าวเป็นสังเขปได้ดังนี้

บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 ในมิติใหม่ของระบบริการสุขภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้    

ให้บริการด้านสุขภาพทั้งในเชิงรุก และตั้งรับ โดยดูแลผู้ปวยอย่างเป็น

องค์รวม ประกอบด้วย การดูแลในมิติทางร่างกาย จิตใจ สังคม ปญญา 

และจิตวิญญาณ ดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยุคใหม่ จึงควรปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ของการให้บริการสุขภาพ จากการเป็น “ผู้ด�าเนินการให้” 

เป็น “ผู้สนับสนุนให้มีการด�าเนินการ” (Facilitator) ไม่เป็นผู้ที่คิดให้      

ชาวบ้าน แต่จะเป็นผู้กระตุ้นให้ชาวบ้านคิดเอง  ดูแลสุขภาพตนเอง       

เพื่อลดการพึ่งพิงผู้อื่น นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ระบบงาน และทักษะ 

การท�างานแนวใหม่ โดยเปลี่ยนจากการ “ตั้งรับ” ในสถานบริการ          

ภาพโครงสร้างของระบบสุขภาพชุมชน

88 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



โดยรอให้ผู้ปวยเข้ามารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยแล้ว เป็นการให้การ

บริการ “เชิงรุก” ออกไปในครอบครัวและชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ     

และควบคุมป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดโรค พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพ         

ของทกุคน ทัง้ผูป้วยและคนทีย่งัไม่ปวย โดยแสวงหาวธิกีารลดปจจยัเสีย่ง

ที่ก่อโรค และสร้างเสริมสุขภาพไปพร้อมกัน ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้อง         

กับบริบทและเงื่อนไขของวิถีชีวิตของผู้ปวยแต่ละคน 

 กญุแจของการพฒันา คอื การเรยีนรูร่้วมกนัในการปฏบิตั ิอนัจะ

น�าไปสู่การท�าให้เกิด “ปญญาร่วมกัน” ดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข          

จึงควรเพิ่มอีกบทบาทหนึ่งโดยเป็นผู ้สนับสนุนให้มีเวทีการจัดการ     

ความรู้ โดยจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี          

มีการถอดบทเรียน พร้อมทั้งสร้าง ขยายกลุ่มและเครือข่ายทางสังคม 

เพื่อให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ      

ที่ดี เพื่อลดอุบัติการณ์ปวยด้วยโรคที่ป้องกันได้ และไม่เสียชีวิตด้วยโรค

ที่ป้องกันได้ก่อนถึงวัยอันสมควร

บทบาทของชุมชน
 ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพัน

กนั และมกีารตดิต่อสือ่สารเกีย่วข้องกนัอย่างเป็นปกตต่ิอเนือ่ง  อนัเนือ่ง

มาจากการอยู่ในพื้นที่ร่วมกันหรือมีอาชีพร่วมกันหรือประกอบกิจกรรม

ซึง่มวีตัถปุระสงค์ร่วมกนั  หรอืการมวีฒันธรรมความเชือ่หรอืความสนใจ

ร่วมกัน  

 การรวมตวัร่วมคดิร่วมท�า ท�าให้เกดิความเป็นชมุชน เป็นปราการ

ที่แข็งแรงน�าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ หมายถึง สามารถ

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 89คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ดูแลตนเองได้มากที่สุด สามารถแก้ไขปญหาความยากจน และอนุรักษ์

สิง่แวดล้อม สิง่เหล่านีจ้ะบรรลผุลได้ทกุคนในชมุชนต้องเข้ามามส่ีวนร่วม

ในการก�าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม (ประเวศ  วะสี, 2552)

 ตวัอย่างของเป้าหมายและวสิยัทศัน์ร่วมในส่วนของระบบสขุภาพ

ชุมชน 8 ประการ  ของนายแพทย์ประเวศ  วะสี  เพื่อให้บรรลุสู่ภาวะ

ชุมชนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ได้แก่

 1. เกิดส�านึกคุณค่าของความเป็นคน

 2. ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพัฒนาอย่างบูรณาการได้มากที่สุด

 3. เป็นชมุชนทีไ่ม่ทอดทิง้กนั สามารถดแูลคนแก่ คนพกิาร คนจน       

และเด็กก�าพร้าได้ทั้งหมด

 4. สามารถดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย เช่น เป็นหวัด เจ็บคอ ฯลฯ             

โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล

 5. สามารถวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงที่มีในชุมชนได้ทั้งหมด

 6. สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ที่บ้าน

 7. ควบคุมโรคต่างๆ ได้ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก อุบัติเหตุ 

และยาเสพติด ฯลฯ

 8. สร้างเสริมสุขภาพทุกด้านได้อย่างเต็มที่

 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน หมายถึง กระบวนการใดๆ           

ที่เอื้อให้ประชาชนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใดๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต

ของตนเองและของผู้อื่น มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2550  (3) ก�าหนดไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิในการด�ารงชีวิต

ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ บุคคลมีหน้าที่       
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ร่วมกบัหน่วยงานของรฐัในการด�าเนนิการให้เกดิสิง่แวดล้อม และสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ” และ “สุขภาพ” ตามมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.        

ดังกล่าว หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต          

ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล  ดังนั้น 

จะเหน็ได้ว่าสขุภาพไม่ใช่เป็นเรือ่งของแพทย์ พยาบาลเท่านัน้ แต่สขุภาพ

เป็นเรือ่งของพวกเราทกุคนทีต้่องร่วมด้วยช่วยกนัดแูลสขุภาพของตนเอง 

และจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

แผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาพโดยชุมชนและภาคี
หุ้นส่วน
 สมรรถนะที่ตองกำรเพื่อให้ชุมชนและภาคีหุ้นส่วนมีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ คือ สมรรถนะทางสังคม 

(Social  Competency)  โดยเป็นคุณลักษณะที่เน้นเรื่องการท�างาน     

ร่วมกันของพหุภาคีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  

และองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก�าไร (NGO) เพื่อการประสานงานที่ดี มุ่งความ

สัมพันธ์ที่ดี มีการติดต่อสื่อสารกัน

 จุดประสงค เพื่อสร้างกระบวนการเสริมสร้างชุมชนและภาคี       

หุน้ส่วนให้เข้มแขง็สามารถร่วมจดัพฤตกิรรมสขุภาพและสภาพแวดล้อม      

ที่ เอื้อต ่อสุขภาพเพื่อให้ห ่างไกลโรค กำรพัฒนำสุขภำพ เน ้น             

ความครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพใจ ภายใต้สังคมที่อุดมปญญา

และมีความเอื้ออาทร โดยเน้น “สร้างสุขภาพ” (คือ ส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกนัโรค) น�าการ “ซ่อมสขุภาพ” (คอื การรกัษาพยาบาลเมือ่เจบ็ปวย)

 กลุ่มเปำหมำย ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปขึ้นไป        

ทีม่พีฤตกิรรมสขุภาพทีไ่ม่เหมาะสม (เช่น ดืม่เหล้า สบูบหุรี ่ไม่ออกก�าลงักาย 

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 91คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



และบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม และมีพันธุกรรมโรคเบาหวาน        

โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์อัมพาต และโรคอ้วน ฯ)        

อาสาสมคัรสาธารณสขุ แกนน�าออกก�าลงักาย แกนน�าสขุภาพ อาสาสมคัร 

ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร.) เยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

(ยสร.) ชมรมผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 พื้นที่เปำหมำย ได้แก่ หมู่บ้าน ต�าบล ภายในเขตและนอกเขต

เทศบาล 

 กลวิธีส่งเสริมสุขภำพ
 - เน้นหลักการ “ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง”

 - เน้นกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค      

น�าการซ่อมสุขภาพ

 - เน้นกลยทุธ์การมส่ีวนร่วมของพหภุาคใีนการดแูลสขุภาพของ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน

 - เน้นสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ สังคม

สุขภาพ  สังคมแห่งภูมิปญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉันท์     

และเอื้ออาทรต่อกัน

 กจิกรรมหลกั : กระบวนการเสรมิชมุชนให้เข้มแขง็ ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน คือ

 ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมคน

 ขั้นตอนที่ 2 : การก�าหนดประเด็นปญหาของชุมชน และการ

พัฒนาทางเลือกเพื่อด�าเนินกิจกรรม

 ขั้นตอนที่ 3 : การด�าเนินกิจกรรมสาธารณะในลักษณะชุมชน

 ขั้นตอนที่ 4 : ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

 

92 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



กลุมเปาหมาย

คุณสมบัติ

- ได้รับการยอมรับนับถือ

- เป็นผู้เสียสละและมีจิต 

สาธารณะ

- มีการรวมกลุ่มในชุมชน/

 หมู่บ้าน

- ไม่ฝกใฝการเมือง

บุคคลเข้าร่วมเป็นแกนน�า

เครือข่ายประชาสังคม

- อสม.

- ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

- ผูท้รงคณุวฒุ ิเช่น ปราชญ์

 ชาวบ้าน นักวิชาการ

- ผู้น�ากลุ่ม/ชมรม

- ส.อบจ., สท, ส.อบต.

- NGO

เนื้อหา

- สภาพปญหาของชมุชน/

หมู่บ้าน (สิ่งที่ฉันเห็น)

- ภาพฝ นของชุ มชน/

หมู่บ้านในอนาคต (สิ่งที่

ฉันฝน)

- ภ า พ กิ จ ก ร ร ม ที่ จ ะ

ด�าเนินการ (สิ่งที่ฉันต้อง

ท�าโดยท�าด ้วยตนเอง 

หรอืท�าร่วมกบัหน่วยงาน 

อื่นๆ)

เนื้อหา

- ป ร ะ ชุ ม แ ก น น� า

ประชาคม เพื่ อ ระดม

สมอง โดยใช ้ เทคนิค 

“ต้นไม้สุขภาพ”

- น�าเสนอแผนต่อองค์กร

ปกครองส ่วนท ้องถิ่น 

(อปท. )  หรือกองทุน

สุขภาพ เพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ

- เสนอแผนต่อผูน้�าชมุชน

และชาวบ้าน

- ป ร ะ เ มิ น ผล โ ด ย จั ด

ประชุมสัญจร ทุก 6 

เดือน หมุนเวียนไปตาม

หมู่บ้าน/ชุมชน

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมคน  เพื่อสร้างแกนน�าและเครือข่ายสุขภาพ

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 93คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ตัวอย่าง แผนภาพ ต้นไม้สุขภาพ

 ตัวอย่ำง ใบงำน
 1. ให้แบ่งกลุ่ม 40 คน โดยให้นับ 1, 2, 3, 4  กลุ่มที่นับ 1        

ให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 1, กลุ่มที่นับ 2 ให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

2, กลุ่มที่นับ 3 ให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 3, กลุ่มที่นับ 4 ให้อยู่

ร่วมกันเป็นกลุ่ม 4 จะได้กลุ่มละ 10 คน

94 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 2. ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม เลือกประธาน, เลขานุการ และผู้น�า

เสนอ

 3. หัวข้อในการระดมสมอง 3 เรื่อง  ดังนี้  ใช้กระดาษ A4 3 สี  

คือ  สีขาว  สีเขียว  สีชมพู  และสีเหลือง  ให้พับ 4 ตอน แล้ว

ตัด 4 ชิ้น

  3.1 แจกกระดาษสีขาว เพื่อเขียน “ปญหาหรือสิ่งที่ฉันเห็น     

ในชุมชนของฉันเกี่ยวกับ เรื่อง การดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชน” 

ให้เวลา 10 นาที

   - ในกระดาษ 1 แผ่น ให้เขียน 1 เรื่อง แจกกระดาษ

คนละ 4 แผ่น (ไม่พอ ขอเพิ่มกระดาษได้)

   - ให้เลขานุการรวบรวมไปปดตรงต�าแหน่ง “ราก”        

โดยรวมประเด็นปญหาที่เหมือนกันทับซ้อนกัน

   - แจกกระดาษสีชมพู ให้คนละ 4 แผ่น เพื่อเขียน “สิ่งที่

ฉันต้องการเพื่อให้ดูแลสุขภาพตนเองได้” ให้เวลา       

10 นาท ีแล้วเลขานกุารรวบรวมไปปดตรงต�าแหน่งผล 

โดยรวมประเด็นที่เหมือนกันทับซ้อนกัน

   - แจกกระดาษสีเขียวเพื่อเขียน “สิ่งที่ฉันจะท�าเอง         

เพื่อให้บรรลุฝน (คือ ฉันดูแลสุขภาพของตนเองได้)”

   - แจกกระดาษสีเหลือง เพื่อเขียน “สิ่งที่ฉันต้องท�าร่วม

กับผู้อื่น/หน่วยงานอื่นเพื่อให้บรรลุฝน” โดยให้ระบุ

หน่วยงานที่พูดถึงให้ชัดเจน .ให้แจกกระดาษสีเขียว

และสีเหลือง อย่างละ 4 ใบ ให้เวลา 10 นาที             

แล้วเลขานุการรวบรวมไปปดตรงต�าแหน่งใบสีเขียว

และใบสีเหลือง

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 95คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



สิ่งที่ฉันเห็น

สิ่งที่ฉันฝน/ต้องการ

ร้านค้าแผงลอยหน้าโรงเรียนขาย

น�้าอัดลมและขนมกรุบกรอบ

เด็กนักเรียนภูเก็ตอ้วนมากขึ้น
เด็กติดรสหวาน

เด็กนักเรียนไม่ติดหวาน

เด็กอ้วนในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลลดลง

เด็กภูเก็ตฉลาดเลือกบริโภค

นักเรียนออกก�าลังกาย 

15 นาที ทุกวัน

เด็กชอบกินอาหารขยะ

เด็กติดโทรทัศน์ เกมส์และ

มีกิจกรรมทางกายลดลง

   - จากนั้นให้แต่ละกลุ ่มน�าเสนอผลการระดมสมอง        

กลุ่มละ 15 นาที 

   - ให้ผู ้สนับสนุนการประชุม สรุปผลการระดมสมอง         

ในรูปของแผนที่ความคิด (Mind map)

96 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



สิ่งที่ฉันจะท�าเอง

สิ่งที่ฉันจะท�าร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

ฉันจะให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน

ให้ฉลาดกินฉลาดเลือก
ฉันจะดื่มน�้าเปล่า

แทนน�้าอัดลม

ฉันจะกินผลไม้

แทนของหวาน

ร่วมมือกับร้านค้าในโรงเรียน

ให้ขายผลไม้แทนของทอด

เด็กภูเก็ตฉลาดเลือกบริโภค

ร่วมมือกับเทศบาลและแผงลอย

หน้าโรงเรียนไม่ขายอาหารขยะ

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 97คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ขั้นตอนที่ 2 : การก�าหนดประเด็นปญหาของชุมชน และการพัฒนา 

ทางเลือกเพื่อด�าเนินกิจกรรมวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้ SWOT (จุดแข็ง,       

จุดอ่อน, โอกาส, อุปสรรค)

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (เป็นปจจัยภายใน) โอกาส             

และอุปสรรค (เป็นปจจัยภายนอก) คือ นอกเหนือการควบคุมของเรา 

ในการดูแลสุขภาพตนเอง  เป็นการวิเคราะห์ชุมชน

ปจจัยภายใน

จุดแข็ง  S จุดออน  W

1. ผู้น�าเก่ง 1. จ�านวน อสม.ที่มีความรู้ความ

สามารถยังมีน้อย

2. มีปราชญ์ชาวบ้านหลายคน 2.

3. 3.

4. 4.

ปจจัยภายนอก

โอกาส  O อุปสรรค  T

1. มีกองทุนสุขภาพสนับสนุนเงิน

ให้จัดท�าโครงการ

1. มีปญหาโรคติดต่อจากแรงงาน

อพยพ เช่น พม่า

2. 2.

3. 3.

ตัวอย่ำง

98 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



 ก�ำหนดประเดน็ปญหำของชมุชน และกำรพฒันำทำงเลอืก
เพื่อด�ำเนินกิจกรรม
 - คิดโครงการเพื่อเพิ่มจุดแข็ง ลดจุดอ่อน เพิ่มโอกาสและลด

อุปสรรค เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้

 - กจิกรรม/โครงการทีจ่ะท�า ให้คดัเลอืกจากสิง่ทีฉ่นัท�าเอง และ

สิ่งที่ฉันจะท�าร่วมกับหน่วยงานอื่น มาจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของการท�าก่อนและหลัง แล้วจึงเริ่มท�าโครงการ อาจของบ

อุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล อบต.) 

กองทุนสุขภาพ ได้ 

ขั้นตอนที่ 3 : การด�าเนินกิจกรรมสาธารณะในลักษณะชุมชน 

 เป็นไปในลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือจากหลายฝายที่

เกี่ยวข้อง เป็นพหุภาคี กล่าวคือ องค์กรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและ         

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้มีส�านึกและรู้สึกในความเป็นเจ้าของ

กิจกรรม มีความพร้อมในลักษณะของความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีลักษณะเป็นพลวัต           

ไม่หยุดนิ่ง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 99คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

1. การมีสวนรวมในการวางแผน

(ใชเทคนิคตนไมสุขภาพ)

2. การมีสวนรวมใน

การปฏิบัติ/ดําเนินการ

4. การมีสวนรวมในการ

ติดตามประเมินผล

3. การมีสวนรวมในการ

จัดสรรผลประโยชน

กระบวนการ

มีสวนรวม

 ทั้งนี้มีจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญ คือ ภาครัฐต้องปรับบทบาทมาเป็น      

ฝายกระตุน้และอ�านวยการเพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุเพิม่ความเข้มแขง็         

แก่ชมุชนท้องถิน่ ภายใต้ความร่วมมอือย่างใกล้ชดิจากภาคเอกชน องค์กร

พฒันาเอกชน นกัธรุกจิ นกัวชิาการ นกัพฒันา สือ่มวลชน รวมทัง้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในลักษณะ “พหุภาคี” ที่ร่วมกันสนับสนุน

ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

 เทคนิคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจใช้วิธีประชุม         

เชงิปฏบิตักิาร โดยใช้เทคนคิ “ต้นไม้สขุภาพ” หรอืเทคนคิอืน่ๆ พจิารณา

ตามความเหมาะสมเช่น เวทีสาธารณะ คณะกรรมการที่ปรึกษา            

คณะท�างานเฉพาะกิจ การจัดแสดงแลกเปลี่ยนข้อมูล การพบปะ          

แบบไม่เป็นทางการ ประชาพิจารณ์ เป็นต้น

100 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



การเริม่ต้นการมส่ีวนร่วมของประชาชน ม ี5 รายการทีต้่องพจิารณา คอื

 1. เป้าหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนคืออะไร

 2. เราพยายามเชิญชวนใครให้เข้ามามีส่วนร่วม

 3. เราจ�าเป็นต้องน�าเสนอข้อมูลอะไรบ้าง

 4. เรามีความประสงค์จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน        

หรือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบใด

 5. จะใช้ทรพัยากรอะไรบ้าง และต้องการเวลาในการด�าเนนิการ

เท่าใด

 สื่อ
 เราสามารถเลือกใช้สื่อที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว เพื่อให้

ข้อมูลและความรู้แก่ประชาชน เช่น ใบงาน  โปสเตอร์ แผ่นปลิว จุลสาร 

และจดหมายข่าว การแถลงข่าว การจัดบอร์ดประกาศในที่สาธารณะ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ หอกระจายข่าว รถยนต์แห่โฆษณา 

รายการวิทยุและโทรทัศน์ท้องถิ่น การจัดกิจกรรมในชุมชน การจัด

บรรยายในชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 4 : ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

 ชุมชนจะเข้มแข็งได้ต้องมีการรวมกลุ่ม / ชมรม เช่น ชมรมอาสา

สมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  

และต้องมีการเปดตัวเองเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมภายนอก 

เพื่อเรียนรู้ตัวอย่างและประสบการณ์ที่ดีของกันและกันจะได้พัฒนาไป

พร้อมๆ กัน และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสังคมวงกว้าง       

ที่ต่อยอดจากชุมชนท้องถิ่น และก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เพื่อให้เกิด

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 101คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพิ่มขึ้นบนพื้นฐาน        

ของความสมัครใจ (อาสาสมัคร) โดยหวังผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย คือ            

“ทุกคนมีสุขภำพดี”

การวัดและประเมินผล
 ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพิจารณาจากพลัง

สร้างสรรค์ชุมชนใน 6 ประการ คือ พลังคน พลังกลุ ่ม พลังทุน                 

พลังธุรกิจ พลังเอื้ออาทร และพลังการเรียนรู้และการสื่อสาร เช่น

 - จ�านวนประชากรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม / ชมรม          

ในชุมชน ต่อประชากรทั้งหมด

 - จ�านวนครอบครัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ 

และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม / ชุมชน

 - จ�านวนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่เป็นกิจกรรม

สาธารณะ และเกิดจากการมีส่วนร่วม และริเริ่มโดยชุมชน

 - ความถี่ของการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เช่น ความถี่

ของการพูดคุยเสวนา การร่วมกิจกรรมสาธารณะ และการกระจาย

ข่าวสาร

 - จ�านวนผู้น�าตามธรรมชาติ  และจ�านวนผู้น�าที่มีความรู้ความ

สามารถต่อประชากร

 - จ�านวนการเป็นสมาชิกองค์กรภายนอกชุมชน และความ

สามารถในการประสานงานกับภายนอกชุมชน

102 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)
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คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 103คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ภาคผนวก

105คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



แนวทาง

แนวทาง อายุ 15-34 ป 35-59 ป 60 ปขึ้นไป

Verbal screening ก่อนเมื่อมี     

ความเสี่ยงตั้ งแต ่  3 ข ้อขึ้นไป            

จากปจจัยเสี่ยง 4 ข้อดังต่อไปนี้         

จึงตรวจ Fasting plasma glucose 

หรือ Fasting capillary glucose

 1. มีภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน 

(รอบเอว ≥90 ซม. ในผู้ชายหรือ 

≥80 ซม.ในผู้หญิง และ/หรือ 

BMI ≥ 25 กก./ม.2)

 2. มปีระวตั ิพ่อ แม่ พี ่น้อง เป็น DM

 3. ม ีHT (BP > 140/90 มม.ปรอท) 

หรือมีประวัติเป็น HT หรือรับ

ประทานยาควบคุม  HT

 4. มรีอยพบัรอบคอหรอืใต้รกัแร้ด�า

Verbal screening ก่อนเมือ่มคีวามเสีย่ง

ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไปจากปจจัยเสี่ยง 6 ข้อ

ดังต่อไปนี้จึงตรวจ Fasting plasma 

glucose หรือ Fasting capillary 

1. มีภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน (รอบ

เอว ≥90 ซม. ในผูช้าย หรอื ≥80 ซม. 

ในผู้หญิงและ/หรือดัชนีมวลกาย  ≥ 

25 กก./ม.2)

2. มปีระวตั ิพ่อ แม่ พี ่น้อง เป็น DM

3. มี HT (BP > 140/90 มม. ปรอท) 

หรือมีประวัติ เป ็น HT หรือรับ

ประทานยาควบคมุ HT

4. มีประวัติ ไขมันในเลือดผิดปกติ        

(TG ≥ 250 มก./ดล และ/หรือ              

HDL- คลอเลสเตอรอล < 35 มก./

ดล.

5. ประวัติมีน�้าตาลในเลือดสูง  (ระดับ

น�้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 

(FPG/FCG) = 100-125 มก./

ดล.หรือระดับน�้าตาลในเลือดหลัง

ดืม่น�า้ตาลกลโูคส 2 ชัว่โมง (OGTT) 

=140-199 มก. /ดล.)

6. ประวัติ เป ็นDMขณะตั้ งครรภ ์      

หรือเคยคลอดบุตรที่มีน�้ าหนัก       

แรกคลอดมากกว่า 4 กิโลกรัม

ได้รับการวัดระดับ

ความดันโลหิตและ 

Fast ing plasma        

glucose อย่างน้อย       

ปละ 1 ครั้ง

แนวทางการคัดกรองเบาหวาน

107คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ผลระดับนํ้าตาลในเลือด
ดวยวิธีเจาะปลายนิ้ว

กลุม การใหบริการ

กำรแปลผลระดับน�้ำตำลในเลือดดวยวิธีเจำะปลำยนิ้ว (DTX)

 <100 มก./ดล. ปกติ - ยังไม่เป็นโรค มีความเสี่ยงน้อย

   - ให้ค�าแนะน�าการส่งเสรมิสขุภาพและตรวจ

    สุขภาพประจ�าป

 100-125 มก./ดล. กลุ่มเสี่ยงต่อ - ให้ส่งตรวจระดบัน�า้ตาลในเลอืดโดยวธิตีรวจ

  เบาหวาน  พลาสมากลูโคสหลังอดอาหาร  

  (pre-diabetes)  Fasting plasma glucose (FPG)  

   - ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตนเพื่อลดความ

    เสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน

   - ติดตามตรวจซ�้าทุก 1, 3, 6 เดือน 

    และ 1 ป

 ≥126 มก./ดล. สงสัยว่าเป็น - ส่งตรวจ FPG เพื่อยืนยันก่อนการวินิจฉัย 

  โรคเบาหวาน  ว่าเป็นโรคเบาหวาน

   - ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตนเพื่อลดความ

    เสี่ยง การติดตามและภาวะแทรกซ้อน

    จากเบาหวาน

108 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



แนวทางการคัดกรองความดันโลหิตสูง

 การคัดกรองความดันโลหิตสูง หมายถึง การตรวจวัดความดัน

โลหิตตามมาตรฐานอย่างน้อยปละ 1 ครั้ง

ซักประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ไม่เป็น

BP < 120 < 80 mmHg BP  120  80 mmHg

วัดความดันโลหิตตามมาตรฐานซ�้า

ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง

ลงบันทึกผ่านการคัดกรองกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

BP ≥ 120-139 และ/

หรือ 80 -89 mmHg

BP ≥ 140 และ/หรือ   

≥ 90 mmHg

ส่งตรวจวินิจฉัยยืนยัน
เป็นโรค โดยแพทย์

แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและ
แนวการปฏิบัติความดัน
โลหิตสูง

แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนวการปฏิบัติ
โรคหลอดเลือดสมอง

เป็นโรค

คัดกรองวัดความดันโลหิต

ตามมาตรฐาน

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 109คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



แนวทำงกำรดูแลผูปวยโรคควำมดันโลหิตสูง

1. ไม่มีปจจัยเสี่ยงใดๆ

2. ม ี1-2 ปจจยัเสีย่ง ***

3. มีตั้งแต่ 3 ปจจัยเสี่ยง

ขึ้นไป (MS - metabolic 

syndrome), (TOD -      

target organ damage) 

หรือโรคเบาหวาน

4. เป็นโรคหลอดเลือด

และหัวใจ หรือโรคไต

ปรบัพฤตกิรรม 2-3 เดอืน 

ให ้ เริ่ มยาเมื่ อคุม BP       

ไม่ได้

ปรั บพฤติ กรรม  2 -4 

สัปดาห์ ให้เริ่มยาเมื่อคุม 

BP ไม่ได้

ปรับพฤติกรรมและให้ยา

ลดความดันโลหิต

ปรับพฤติกรรมและให้ยา

ลดความดันโลหิต

ปรั บพฤติ กรรม  2 -4 

สัปดาห์ ให้เริ่มยาเมื่อคุม 

BP ไม่ได้

ปรั บพฤติ กรรม  2 -4 

สัปดาห์ให้เริ่มยาเมื่อคุม 

BP ไม่ได้

ปรับพฤติกรรมและให้ยา

ลดความดันโลหิต

ปรับพฤติกรรมและให้ยา

ลดความดันโลหิต

ปรับพฤติกรรมและให้ยา

ลดความดันโลหิต

ปรับพฤติกรรมและให้ยา

ลดความดันโลหิต

ปรับพฤติกรรมและให้ยา

ลดความดันโลหิต

ปรับพฤติกรรมและให้ยา

ลดความดันโลหิต

ความเสี่ยงอื่นๆ
ระดับออน

(SBP 140-159 หรือ 

DBP 90-99)

ระดับปานกลาง

(SBP160-179 หรือ 

DBP100-109)

ระดับรุนแรง

(SBP≥ 180 หรือ DBP 

≥110)

ความเสี่ยงอื่นๆ

ที่มำ : แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป. 2012 โดยสมาคมความดันโลหิตสูง

แห่งประเทศไทย

แนวทำงกำรส่งผูปวยโรคควำมดันโลหิตสูง

ระดับความดันโลหิต (มม.ปรอท)
ระยะเวลาการนัด

SBP DBP

140-159 90-99 ตรวจยนืยนัว่าเป็นความดนัโลหติสงูจรงิหรอืไม่ใน 2 เดอืน

160-176 100-109 ประเมินและส่งผู้ปวยไปรักษาต่อใน 1 เดือน

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 180

มากกว่าหรือ

เท่ากับ 110

ประเมินและส่งผู้ปวยไปรักษาต่อทันทีหรือภายใน 1 

สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ปวย)

110 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



สอบถำม/ประเมินปจจัยเสี่ยง 7 ประเด็น
1. สูบบุหรี่ 

2. ระดับความดันโลหิต ตั้งแต่ 130 / 85 มม.ปรอท (เป็นค่าความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการ          

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด) และ/หรือ เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรค              

ความดันโลหิตสูง 

3. ระดบัน�า้ตาลในเลอืด (FPG) ตัง้แต่ 100 มก./ดล. และ/หรอื เคยได้รบัการวนิจิฉยัจากแพทย์

ว่าเป็นโรคเบาหวาน 

4. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือพยาบาลว่ามีไขมันในเลือดผิดปกติ 

5. ขนาดรอบเอว มากกว่า ส่วนสูง (เซนติเมตร) หาร 2

6. เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

7. มปีระวตัญิาตใินครอบครวัเป็นโรคหวัใจขาดเลอืด หรอืโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต (ผูช้ายเป็นก่อน

อายุ 55 ป หรือผู้หญิงเป็นก่อนอายุ 65 ป) 

หมายเหตุ : เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจขาดเลือด หรือ

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต แต่ยังไม่ได้รับการรักษาถือเป็นกลุ่มเสี่ยง)

กลุ่มเปำหมำย
1. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (Pre-HT)
 (มีระดับความดันโลหิต ตั้งแต่ 120/ 80 ถึง 139/89 มม.ปรอท)
2. กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวาน (Pre-DM)
 (มีระดับน�้าตาลในเลือดเมื่ออดอาหาร 8 ชั่วโมงขึ้นไป ตั้งแต่ 100 -125 มก./ดล.) 
3. กลุ่มที่มีดัชนีมวลกาย  ≥ 25 กก./ม.2

กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่ม Pre-DM, 
Pre-HT และผูที่มีภำวะอวน

ปจจัยเสี่ยง  ≤ 2 ข้อสถานะความเสี่ยง

ตอการเปนโรคหัวใจ

และหลอดเลือด เสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง 3 - 4 ข้อ

เสี่ยงสูง

ปจจัยเสี่ยง  ≥ 5 ข้อ

เสี่ยงสูงมาก

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 111คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



ขั้นตอนกำรบริกำรหลังกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำน

และโรคควำมดันโลหิตสูง (Pre-DM, Pre-HT) และผูที่มีภำวะอวน

 ให้ข่าวสาร สุขศึกษา 

 เสริมทักษะ ข้อแนะน�า  √ √ √

 สมุดบันทึก  

 ปรับพฤติกรรมเสี่ยง/  ปรับพฤติกรรมเสี่ยง √ √

 จัดการตนเอง ต่อสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยง ลดปจจัยเสี่ยงอย่างน้อย

   อย่างน้อย 2 ปจจัย อย่างน้อย 3 ปจจัย

 ทราบอาการเตือนของ +/- √ √

 โรคหัวใจและ หลอดเลือด 

 ติดตามการปรับ ทุก 1 ป ทุก 6 เดือน ทุก 2-3 เดือน

 พฤติกรรมสุขภาพ 

 ขึ้นทะเบียนติดตาม

 โอกาสเสี่ยงเสี่ยงโรค - +/- √

 หัวใจและหลอดเลือด 

 นัดตรวจประเมินโอกาส 2 ปครั้ง ปละครั้ง 6 เดือนครั้ง

 เสี่ยงโรคหัวใจและ

 หลอดเลือด

  ปจจัยเสี่ยง  ≤ 2 ขอ ปจจัยเสี่ยง  3-4 ขอ ปจจัยเสี่ยง  ≥ 5 ขอ

 สถานะความเสี่ยง เสี่ยง เสี่ยงสูง เสี่ยงสูงมาก

 เป้าหมายการบริการ 1.  ความดันโลหิต ต�่ากว่า 130 / 85 มม.ปรอท 

  2. ระดับน�้าตาลในเลือด ต�่ากว่า 100 มก./ดล.

  3.  หยุดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่

  4.  น�้าหนักและรอบเอว 

        - ดัชนีมวลกาย 18.5 – 24.9 กก./ม2 

       - รอบเอว น้อยกว่าส่วนสูง (เซนติเมตร) หาร 2 

  5. ออกก�าลังกาย หนักระดับปานกลาง อย่างน้อย 30 นาที 

   ต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์

  6. การบริโภคอาหารที่เหมาะสม เช่น ไม่รับประทานอาหารที่มี

   รสหวาน มัน เค็ม เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้รสไม่หวาน 

   ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

  7. ระดับไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติในรายที่มีไขมันผิดปกติ

การบริการ

112 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



แนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคมะเร็งเตำนม
ระดับ รพ.สต. 

ประเมินโอกาสเสี่ยง

มีอาการ ≥ 1 อาการ

มีความเสี่ยง

ตรวจร่างกายโดยละเอียด และซักประวัติปจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง         
ทัง้ประวตัส่ิวนตวั เช่น สตรวียักลางคนขึน้ไป ทีไ่ม่แต่งงาน  ยงัไม่มบีตุร มปีระจ�า
เดอืนมาก่อนอาย ุ12 ป หมดประจ�าเดอืนหลงัอาย ุ55 ป และประวตัคิรอบครวั 
ได้แก่ ญาติสายตรง เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งที่รังไข่ ผู้ที่ได้รับประทาน
ฮอร์โมนเสริมทดแทนวัยหมดประจ�าเดือนเป็นประจ�าเกิน 5 ป เป็นต้น

ตรวจทางห้องทดลองหรือตรวจพิเศษที่ท�าได้ และหรือ
ส่งต่อเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม

ซักประวัติอาการของมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ได้แก่  มีก้อนแข็งเล็กๆ ที่เต้านม และ  
โตขึ้นอย่างรวดเร็ว เต้านมมีลักษณะผิดปกติ  เช่น เต้านมสองข้างใหญ่ไม่เท่ากัน เต้านมแข็ง 
หดตวัเลก็หรอืแบนลงได้  ผวิหนงับรเิวณเต้านมมลีกัษณะหยาบ และขรขุระคล้ายเปลอืกผวิ
ส้ม หวันมบุมไปจากระดบัเดมิ  โดยทีไ่ม่มสีาเหตนุ�ามาก่อน มก้ีอนเลก็ๆขึน้ทีผ่วิหนงั บรเิวณ
รอบๆก้อนที่เคยคล�าได้มาก่อน  มีน�้าเหลืองหรือเลือดไหลซึมออกจากหัวนม มีแผลเกิดขึ้น
ที่เต้านม

ไม่ใช่

ใช่

ไม่มี

มี

คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 113คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



แนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคมะเร็งปำกมดลูก 
ระดับ รพ.สต.

ประเมินโอกาสเสี่ยง

มีอาการ ≥ 1 อาการ

มีความเสี่ยง

ตรวจร่างกายโดยละเอยีดและซกัประวตัปิจจยัเสีย่งต่อการเป็นโรคมะเรง็ปากมดลกู
ทั้งประวัติส่วนตัว ได้แก่ การมีคู่นอนหลายคน มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยกว่า          
17 ป  มีประวัติการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรับประทานยาคุมก�าเนิดเป็นเวลา
นานๆ โดยเฉพาะนานกว่า 5 ถึง 10 ป  มีสามีเป็นมะเร็งองคชาติ  แต่งงานกับชาย
ที่เคยมีภรรยาเป็นมะเร็งปากมดลูก เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ซักประวัติ
เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ส่งเสริมให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายหรือเร็วขึ้น ได้แก่ 
การสูบบุหรี่ มีภาวะภูมิคุ้มกันต�่า และซักประวัติครอบครัว ได้แก่ ญาติสายตรง         
เป็นมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

ตรวจทางห้องทดลองหรือตรวจพิเศษที่ท�าได้ และหรือ
ส่งต่อเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

แจ้งผลโอกาสเสี่ยงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก

ซกัประวตัอิาการของมะเรง็ปากมดลกูในระยะเริม่แรก ได้แก่ อาการปวดท้องน้อย  
การมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด เช่น มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์          
เลือดออกระหว่างรอบประจ�าเดือน หรือหลังจากวัยหมดประจ�าเดือนแล้ว               
มีตกขาวผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น ปริมาณมาก สีผิดปกติ หรืออาจปนเลือด เป็นต้น  

ไม่ใช่

ใช่

ไม่มี

มี

114 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)

ภาพกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ



คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



117คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



118 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) 119คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)



120 คู่มือ การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.)




