
การป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั 
(เบาหวาน ความดนัโลหติสูง)  

เพือ่การชะลอไตเสือ่ม 
โรงพยาบาลกงหรา อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง 

นางสุดา ข านุรกัษ ์  พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  



อ าเภอกงหรา  จงัหวดัพทัลุง 

• ประกอบดว้ย 5 ต ำบล 45 หมูบ่ำ้น 

                 9,133 ครัวเรือน  

• มปีระชำกรทัง้หมด    36,335  คน 

  ชำย   17,832  คน    

  หญงิ  18,503  คน 



 เมอืง 2 ศาสนา 2 วฒันธรรม  

• โรงเรยีน 27 แห่ง  

    (ประถม = 16  มธัยม = 2  เอกชน/ปอเนาะ = 9 ) 

• ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จ านวน 22 ศนูย ์

• อาชพี ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร  

    รองลงมาคา้ขาย 

 

พุทธ 

51% 

อิสลาม 

49% 



สถานบรกิารสาธารณสุข 

• โรงพยาบาลขนาด 30 เตยีง  

• เครอืขา่ย รพ.สต. 9 แห่ง  

     มพียาบาลวชิาชพีจบ NP  

• คลนิกิเอกชน 6 แห่ง  

• ทมีสหสาขาวชิาชพีขาด  

    นกัโภชนาการ 



บรบิทพืน้ที ่    
    

    ใน 1 ปีทีผ่่านมาผูป่้วยโรคไตมภีาวะแทรกซอ้นทางไตแนวโนม้สงูขึน้   

    จากการตามรอย พบวา่ 

 

  กลุม่ป่วย DM/HT เขา้ถงึการวนิจิฉยัชา้            รายใหม่มคีา่ HbA1C  

     คา่ความดนัโลหติสงู & มโีปรตนีร ัว่ 

  กลุม่แทรกซอ้นทางไตไมเ่ขา้ถงึการวนิจิฉยัและใหร้หสัโรคไมค่รอบคลมุ  

     ทมีสหสาขาวชิาชพีดแูลไม่ครอบคลมุและตอ่เนือ่ง    ไตวายเร ือ้รงั/เฉยีบพลนั  

 

                                                             

 



วตัถปุระสงค ์

• ลดการเขา้ถงึปจัจยัเส ีย่งในประชาชนท ัว่ไป  

• ผูป่้วย DM, HT ควบคมุโรคได ้

•  เพือ่ใหผู้ป่้วยโรค DM/HT ไดร้บัการคดักรองโรคไต
เรือ้รงั และเขา้ถงึการวนิจิฉยั ดแูลรกัษาเพือ่การชะลอ
ไตเสือ่มทีค่รอบคลมุโดยการมสีว่นรว่มของสหสาขา
วชิาชพีและชุมชน 

 

 



วธิดี าเนนิงาน 

• Clean Data  (ตรวจสอบความถกูตอ้งของฐานขอ้มลู HDC) 

• แบง่กลุม่ประชากร    
 

 กลุม่ปกต ิ 

 กลุม่เส ีย่ง        จดับรกิารส่งเสรมิ ป้องกนั ควบคมุโรคตามบรบิท 

 กลุม่ป่วย  

 

 



กลุม่ประชาชนท ัว่ไป/กลุม่ปกต ิ 

ลดการเขา้ถงึปจัจยัเสีย่ง ท า MOU กบั อปท./ภาคเีครอืขา่ย/คณะพยาบาลศาสตร ์มอ.       

 

 

 

            

                                                             

 
แลกเปลีย่นสถานสุขภาพของประชาชน กบั อปท. 



กลุม่ประชาชนท ัว่ไป/ปกต ิ(ตอ่)  

จดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่การเขา้ถงึสถานทางสุขภาพของชุมชน  

 

 

จดัสิง่แวดลอ้มทีเ่อ ือ้ตอ่การเขา้ถงึการบรโิภคผกั  



กลุม่ประชาชนท ัว่ไป/ปกต ิ(ตอ่) 

 ลงพืน้ท ีส่รา้ง Health literacy เป็นราย รพ.สต. รายหมูบ่า้น  

 

 

 
 อปท.สนบัสนนุงบประมาณในการด าเนนิกจิกรรมเพือ่การสรา้งเสรมิสุขภาพ  

 
 

   ซื้อเครือ่งวดั BP จ านวน 300 เครือ่ง ใหก้ระจายครอบคลุมทุกหมู่บา้น   

ซือ้เครื่องตรวจวดัโซเดยีมจ านวน 11 เครือ่ง ส าหรบั อสม. 

     สรา้งลานกฬีาและอปุกรณ์ จดัสรรงบส าหรบัจดักจิกรรมของชมรมตา่งๆ 

 
 



กลุม่ประชาชนท ัว่ไป/ปกต ิ(ตอ่)  

• ชุมชนรว่มก าหนดมาตรการและกฎกตกิาเพือ่ลด 

     การเขา้ถงึปจัจยัเสีย่ง เชน่ ครวัเรอืนปลอด 

     เครือ่งปรุงรส มสัยดิปลอดบุหรี ่โรงเรยีนปลอด 

     น า้อดัลมและขนมกรุบกรอบ อาหารกลางวนัปลอดเครือ่งปรุงรส  

• รพ./รพ.สต. มนีโยบาย รพ. ปลอดบุหรี ่Healthy meeting 

     รพ./รพ.สต. ออกก าลงักาย 3 วนั/สปัดาห ์
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รอ้ยละ 

เปรยีบเทยีบผลการส ารวจการบรโิภคโซเดยีมในครวัเรอืน    
ต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง  ปี 2559, 2560 



กลุม่ทีย่งับรโิภคโซเดยีม >2000 mg 

   

   

 

บรโิภคโซเดยีมลดลง 61.52% 



เหตปุัจจยัของโซเดยีมเกนิ 

930  mg/day 

24,480  mg/day บรโิภคโซเดยีมมากสุด 

บรโิภคโซเดยีมนอ้ยสดุ 

ซือ้เครือ่งแกง 

เตมิเกลอื/ผงชูรสเพิม่เวลาปรุงอาหาร 

ท าอาหารคร ัง้เดยีวอุน่กนิท ัง้วนั 

เมนูประเภท แกงสม้ แกงค ัว่ แกงกะท ิแกงไต

ปลา ฉู่ฉี่ 

เมนูประเภทตม้จดื แกงเลยีง 



วเิคราะหข์อ้มลูกลุม่เสีย่งโรคไตเร ือ้รงั  

(ผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหติสงู) 



ระบาดวทิยาของโรคไตเรือ้รงั 
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อตัราการการรบับรกิารของผูป่้วยกลุม่โรค musculoskeletal  
ทีม่ภีาวะโรคเรือ้รงั 4 ปี ยอ้นหลงั 
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อตัราการรบับรกิารของผูป่้วยกลุม่โรคทาง musculoskelatal  
(ทีว่นิจิฉยัดว้ยรหสั M) ยอ้นหลงั 4 ปี >>> แยกช่วงอายุ 

รายคน รายคร ัง้ 
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รายคน รายคร ัง้ 

อตัราการรบับรกิารของผูป่้วยกลุม่โรคทาง musculoskelatal  
(ทีว่นิจิฉยัดว้ยรหสั M) ยอ้นหลงั 4 ปี >>> แยกสถานบรกิาร 



คา่ใชจ้า่ยยาของผูป่้วยกลุม่ musculoskelatal (ทีว่นิจิฉยัดว้ยรหสั M) 
ยอ้นหลงั 4 ปี 
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หากน าผูป่้วยทีม่าดว้ยกลุ่มอาการทาง musculoskeletal มาท ากายภาพบ าบดัจะเห็นผลว่าระดบั pain scale ลดลง 2  scale 

ภายใน 3-5 คร ัง้ท ีม่ารบับริการ ซึ่งผูป่้วยทีม่าท ากายภาพบ าบดัจะลดการทานยาแกป้วดลงหรือไม่ทานเลย   
ท ัง้น ีจ้ านวนคร ัง้ในการให้การรกัษาจนกวา่ผูป่้วยจะหายเป็นปกตขิึน้อยู่กบัพยาธสิภาพของโรค หากเป็นระยะ chronic  ใชเ้วลา 3-6 

เดอืน  ระยะ acute ใชเ้วลา 1-2 เดอืน   

สทิธิU์C/ท74 

คยีเ์บกิในสปสช.        
ไดค้ร ัง้ละ 150 บาท 

นดัท ากายภาพบ าบดัสปัดาห์

ละ 3 วนั 

 
ท ากายภาพบ าบดั 1 เดอืน  

รายรบัทีไ่ด(้150*3*4) 
 1,800 บาทตอ่ราย 

 

สทิธิป์กส./จา่ยตรง 

คยีเ์บกิได ้
คร ัง้ละ 400 บาท 

นดัท ากายภาพบ าบดัสปัดาห์
ละ 3 วนั 

 
ท ากายภาพบ าบดั 1 เดอืน  

รายรบัทีไ่ด(้400*3*4) 
 4,800 บาทตอ่ราย 

 



อตัราผูป่้วย DM รายใหมปี่ 2558  
อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง จ าแนกตามกลุม่การคดักรอง  

ผูป่้วยมคีา่ HbA1C > 10% 

คดิเป็น 12.88 % สว่น
ใหญ ่ มภีาวะแทรกซอ้น
ทางไต 

36.2% 

36.2% 

20.7% 

6.9% 

กลุม่เสีย่งสูง 

กลุม่สงสยัป่วย 

กลุม่ปกต ิ

ไมเ่ขา้ถงึการคดักรอง 

? 

ตอ่มเอะ๊

ท างาน 

ไมเ่ขา้ถงึการคดักรอง 
(อายุ < 35 ปี) 



ปรบัระบบบรกิาร 

 
ปี งบประมาณ 

กลุม่เสีย่งสูง DM 
(FBS 100-125 mg%)      

DM รายใหม ่ HbA1C < 7 

2559 2,037  166 
(8.15%) 

128  
(77.1%) 

2560 1794  69  
(3.85%) 

37  
(53%) 

(ราย) 
(ราย) (ราย) 

เขา้ถงึคดักรองและวนิจิฉยัเบาหวานดว้ย 75 g OGTT  

กลุม่สงสยัป่วย 
DM 0.64% 



อตัราผูป่้วย HT รายใหม่ปี 2558  
อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง  จ าแนกตามกลุม่การคดักรอง   

51.8% 

27.7% 

16.4% 

4.1% 

กลุ่มส ส ยป่วย 

กลุ่มเส  ย สู  

กลุ่มปกต  

ไม่เข้าถึ กา   ดก อ  

ไมป่ฏบิตัติาม
แนวทางเขม้ขน้ ตอ่มเอะ๊

ท างาน ? 



ปรบัระบบบรกิาร 

กลุม่สงสยัป่วย HT  

เขา้ถงึการคดักรองและวนิจิฉยัดว้ยการท า SBPM 

 

กลุม่สงสยัป่วย 
HT 2.94 % 



กลุม่ป่วยโรคไตเร ือ้รงั 
   จดับรกิารคลนิกิ one stop service โดยทมีสหสาขาวชิาชพี (ทมีประจ า)  

    ท ีอ่าคารโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั ซึง่เป็นงบบรจิาคของชุมชน จ านวน 1.3 ลา้นบาท 

เปิดบรกิารทุกวนัจนัทร ์- พฤหสับด ี(องัคารเป็น CKD) เวลา 07.30 – 16.30 น.  

วนัศุกร ์ทมีสหสาขาวชิาชพีออกใหบ้รกิารในหมูบ่า้น   



ผูป่้วยDM
,HT 

ใหม ่/เก่า  
ตรวจ UA ทุก

ราย 

 

ผลปกต ิ
( RBC, WBC, Macro. ) 

 

 
ผลผดิปกต ิ 

( RBC, WBC, Macro. ) 
 

Repeat UA 
 ภายใน 3 เดอืน 

Repeat 
1 ปี 

ผลผดิปกติ
พจิารณาเป็น 
รายกรณ ี

ตรวจ Cr. เพือ่ประเมนิคา่ eGFR ทุกราย 

 

ตรวจ Urine 
Microalbumin 

 

ผล positive 

ผล Negative 

Ur. Micro. ≥ 
30 Repeat  
ภายใน 3 เดอืน 

รกัษาโรค
รว่ม 

จดัระบบการดูแลผูป่้วยตาม CPG 



St.4/eGFR 15-29  ่วมก  ม  ACR > 300 

St.5 eGFR <15  

St.3a/eGFR 45-59  ่วมก  ม  ACR > 300 

St.3b/eGFR 30-44  ่วมก  ม  ACR > 30 

St.1-2/eGFR >60  ่วมก  ม  ACR > 300 

St.3a/eGFR 45-59  

St.3b/eGFR 30-44  ่วมก  ม  ACR > 30 

St. 1-4     ่า  K ,HCO ปกต  

St.1-2/eGFR >60  

St.3a/eGFR 45-59     ่าไต      และ MAU เป็นล /<30 

ต วจเลือดป ะจ าป  ุก stage  

 ุก 3 เดือน 

 ุก 4 เดือน 

 ุก 12 เดือน 

 ุก 6 เดือน 

แนวทางการตดิตามการท างานของไตในผูป่้วยโรคเรือ้รงั 



eGFR<60 

วนิจิฉยัภาวะแทรกซอ้นทางไต 

นดั Repeat 
eGFR ทุก 3-6 

เดอืน 

พจิารณาปรบัเปล ีย่นการ
รกัษาโรคท ีเ่ป็น (ปรบัยา 

DM,HT,DLP) 

U-macro positive> 2/3   

Dx ; CKD 

(N183-5) 

Dx ProteinUria 
+CKD ตาม stage 

eGFR 
(N391) 

Start ยา ACEI .ARB 

U-micro positive> 2/3   Dx ; DN 
(E112+N083) 

Start ยา ACEI .ARB 



พฒันาระบบการเขา้ถงึการใหร้หสัโรค 

รอบที ่1 

รอบที ่2 



สง่ตอ่รพ. พทัลุงเมือ่ 

แนวทางการตดิตามการท างานของไตในผูป่้วยโรคเรือ้รงั  

-  eGFR < 30ml/1.73 m2 
-  มกีารเพิม่ของ CKD staging  หรอืมคีา่ eGFR >25 % จากคา่ต ัง้ตน้ 
-  คา่ eGFR ลดลง > 5 ml/min/1.73m2/ปี 
-  มภีาวะไตวายเฉยีบพลนั 
-  ม ีACR > 300 mg/g หรอื PCR > 500 mg/g หลงั BP ควบคุมไดแ้ลว้ 
-  คุม BP ไมไ่ดด้ว้ยยาลดความดนัโลหติต ัง้แต ่4 ชนดิขึน้ไป 
-  พบเม็ดเลอืดแดงในปสัสาวะ > 20/HPF และหาสาเหตุไมไ่ด ้
-  ม ีK สูงเรือ้รงั 
-  เป็นโรคนิว่หรอืรว่มกบัภาวะอุดก ัน้ทางเดนิปสัสาวะ 
-  เป็นโรคไตพนัธุกรรม 



  
มรีะบบทะเบยีนขอ้มูลการใหบ้รกิารทีม่ชีวีติ 



คง stage 1 

stage2          stage 1  

คง stage 2 

stage3          stage 2  

คง stage 3 

stage4          stage 3  

คง stage 4 

134 ราย 

29 ราย 

131 ราย 

21 ราย 

79 ราย 

2 ราย 

6 ราย 

ผลการตดิตามการเปลีย่นแปลงในผูป่้วยคนเดมิ 



อตัราการลดลงของคา่ eGFR  > 4 ml/min/1.73 m2/yr    
อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง  จ าแนกตามกลุม่อายุ ปี 2560 

57.9% 

25.0% 

17.1% 

อายุ> = 60 ปี 

อายุ 50-59 ปี 

อายุ 40-49 ปี 

อายุ 50-59 ปี  

เป็น HT 13 ราย 
เป็น DM 0 ราย   

เป็น HT+DM 6 ราย 

(ควบคมุ DM ไมไ่ด ้7 ราย 

HT ไมไ่ด ้4 ราย) 

อายุ 40-49 ปี  

เป็น HT 5 ราย 
เป็น DM 1 ราย   

เป็น HT+DM 7 ราย 

(ควบคมุโรคไดต้ามเกณฑ)์ 

อายุ 40-49 ปี  

เป็น HT 5 ราย 
เป็น DM 1 ราย   

เป็น HT+DM 7 ราย 

(ควบคมุโรคไดต้ามเกณฑ)์ 



       ขอ้มลู HDC ตน้ปีงบ 2560 พบวา่ ผูป่้วย DM ควบคมุระดบัน า้ตาลไดด้ ี28%  
 

วเิคราะหข์อ้มูลเป็นรายบุคคลในกลุม่ท ี ่HbA1C > 7% พบวา่  

   - เกดิจากผูป่้วยขาดยากนิยาไมต่อ่เนือ่ง  

   - กนิยาไมส่มัพนัธก์บัมือ้อาหาร 

   - กนิขา้วแป้งมาก  

   NCM และเภสชักร ลง Intervention 

   - สรา้ง Health literacy เป็นราย รพ.สต. โดยแยกรายกลุม่ตามเหตปุจัจยั 

ตดิตามตอ่เนือ่งโดยรพ.สต. 3 เดอืน พบวา่ ผูป่้วย DM ควบคมุระดบัน า้ตาลไดด้เีพ ิม่ข ึน้เป็น 42%  

 



พฒันานวตักรรม ตดิหนบึ ไมใ่หเ้ธอหลดุจากวงโคจร 

• เป็น CQI การพฒันาระบบนดั เริม่ต ัง้แตปี่ 2555 - ปจัจุบนั 

• มกีารปรบัปรุงและพฒันาตอ่เนือ่งจ านวน  6 รอบ  

• ปี 2554 ขาดนดั รอ้ยละ 43.7  

• ปจัจุบนั มนีาคม 25560 คงเหลอืขาดนดัรอ้ยละ 16.8 



ขอ้มูล HDC ตน้ปีงบ 2560 พบวา่ ผูป่้วย HT ควบคุมความดนัโลหติไดด้ ี38% 

   วเิคราะหข์อ้มูลเป็นรายบุคคล พบวา่ 

   - เกดิจากผูป่้วยขาดยา  

   - กนิยาไมต่อ่เนือ่ง  

   - บรโิภคโซเดยีมตอ่คนเกนิกวา่ปรมิาณทีก่ าหนด 95% (จากการส ารวจ 431 ครวัเรอืน) 

   ลง Intervention รายกลุม่ตามปญัหาเป็นราย รพ.สต.  

    - สรา้ง Health literacy เป็นราย รพ.สต. โดยแยกรายกลุม่ตามเหตุปจัจยั 

                    - ท า SBPM รว่มกบัการใชเ้ทคนคิ MI   

ตดิตามตอ่เนือ่งโดย รพ.สต. 4 เดอืน พบวา่ ผูป่้วยควบคุมความดนัโลหติไดด้เีพ ิม่ข ึน้เป็น 74%  

 



ผลการด าเนนิงาน 

  สมาชกิครวัเรอืนมกีารบรโิภคโซเดยีมเกนิปรมิาณทีก่ าหนดตอ่คนตอ่วนัลดลงจาก  

        95% เหลอื 35.11% 

  ผูป่้วย DM ควบคุมโรคไดต้ามเกณฑใ์นปี ๒๕๖๐ คดิเป็น ๔๒%  

  ผูป่้วย HT ควบคุมโรคไดต้ามเกณฑ ์ในปี 25๖๐ คดิเป็น 73% 

  ผูป่้วย DM/HT ไดร้บัการคดักรองโรคไตเร ือ้รงัปี 2560 คดิเป็น 81.32% 

  ผูป่้วย DM/HT เป็นโรคไตเร ือ้รงัรายใหมปี่ 2560 เพิม่ข ึน้เป็น 39.66% (จาก 236 ราย ปี 

        2559 เป็น 595 รายในปี 2560) 

  การชะลอไตเส ือ่มของไต ผูป่้วย CKD ทีม่ารบับรกิาร BP < 140/90 mmHg ปี 

        2560 คดิเป็น 84.85% 

 



ผลการด าเนนิงาน 

 การชะลอความเสือ่มของไต (เฉพาะผูป่้วยทีม่เีบาหวานร่วม) มารบับรกิาร

ทีโ่รงพยาบาลและไดร้บัการตรวจ HbA1C และมคีา่ผลการตรวจต ัง้แต ่

6.5% ถงึ 7.5% ปี 2560 คดิเป็น 23.52% 

 การชะลอความเสือ่มของไต ผูป่้วยทีม่อีตัราการลดลงของ eGFR  < 4 
ml/min/1.73 m2/yr ปี 2560 คดิเป็น 58.47% (จาก CKD stage     

3-4 จ านวน 184 ราย) 

 จากการส ารวจและวดัเสน้รอบเอวในประชาชน 15 ปีข ึน้ไปปี 2559 พบวา่ 

มเีสน้รอบเอวเกนิ 31.9% หลงัท า Intervention พบวา่ ปี 2560 เสน้
รอบเอวเกนิลดลงเป็น ๒๑.๓% 

 



ผลการด าเนนิงาน 

 ผูป่้วยเบาหวานสูบบุหรีจ่ านวน 116 ราย เลกิบุหรีไ่ดอ้ยา่งนอ้ย 1 ปีข ึน้ไป 

33 ราย คดิเป็น 28.45% ทีเ่หลอืลดมวนบุหรีต่อ่วนัไดร้อ้ยละ 100 

 ผูป่้วยความดนัโลหติสูงสูบบุหรีจ่ านวน 235 ราย เลกิบุหรีไ่ด ้59 ราย คดิ

เป็น 25.11% ทีเ่หลอืลดมวนบุหรีต่อ่วนัไดร้อ้ยละ 100 

 โครงการชุมชนร่วมใจห่างไกลบุหรี ่ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ 233 ราย 

เลกิบุหรีไ่ดอ้ยา่งนอ้ย 1 ปีข ึน้ไป 76 ราย คดิเป็น 32.62%  

  

 



พฒันาระบบการเชือ่มโยงการดูแลตอ่เนือ่งในชุมชน  



เชือ่มโยงการดูแลตอ่เนือ่งจากหอผูป่้วยสูชุ่มชน 



การบรกิารเชือ่มโยงชมุชน 



เครอืขา่ยทหารรว่มสรา้งบา้นใหผู้ป่้วยไตวายระยะสดุทา้ย 
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ผูป่้วยเบาหวานและมโีรคแทรกซ้อนไตวายเรือ้รงั 

(ตน้แบบ) 



DHS&DHB 



การตดิตามประเมนิผล 

สอบสวนโรค / HDC /เยีย่มบา้น 

   วเิคราะหข์อ้มลูและชีเ้ป้าใหท้มีสหสาขาวชิาชพีและเครอืขา่ย  

      รพ.สต. อปท. ชุมชนด าเนนิกจิกรรม 

วางระบบ/ประเมนิ/ปรบัปรุงระบบ 



ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ  

• วเิคราะหข์อ้มลู/แลกเปลีย่นขอ้มลู 

• ใชก้ลยุทธ ์PIRAB 

• M&E 



ปัญหาอปุสรรค 

• พยาบาลจบใหมใ่นคลนิกิไปบรรจุ 



แผนการด าเนนิงานช่วงตอ่ไป 

• สรา้งความรอบรู ้

  เร ือ่งปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเสือ่มของไตโดยการท ากลุ่ม  

                 สุนทรยีะสนธนาแบบ Focus group เป็นรายหมูบ่า้น 

  น าเนนิการ NCD ในกลุ่ม MCH 




