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ค าน า 
 

คณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลควนเนียง ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย (CPG) ส าหรับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล( รพสต.) ของเครือข่ายอ าเภอควนเนียง  โดยการปรับ เปลี่ยน แนวทางดังกล่าวให้ทันสมัย และ 
ตามแนวทาง Service plan ของโรงพยาบาลควนเนียง  ตามรายโรค และปัญหา ที่พบบ่อย รวมทั้งโรคมุ่งเน้นของโรงพยาบาล 
ตามแนวทางมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยในบริบทของเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลควนเนียง เพ่ือให้บุคลากร ผู้มีหน้าที่ให้การ
ดูแล รักษาผู้ป่วย ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ คุณภาพในการบริการ ต่อไป  

คณะกรรมการ PCT โรงพยาบาลควนเนียง ขอขอบคุณ แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ อื่นๆ ที่ได้ร่วมกันทบทวน 
ปรับปรุง CPG ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงาน และบุคลากร ทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และน าข้อปฏิบัติไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพของตน เพื่อเป้าหมายให้ผู้ป่วยปลอดภัย ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  
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  ตรวจสอบระดับความรู้สึกตัว ( Check 
of response ) 
                  
•ต เรียกขอความช่วยเหลอืจากเจ้าหน้าทีร่่วมงาน 
และโทรติดต่อเรียกรถEMS 1669 
 

ตรวจชีพจร 

ถ้าไม่พบชีพจรให้กดหน้าอกทนัที 
 ( Circulation / Compression ) 30 คร้ัง 
 

จัดท่าเปิดทางเดนิหายใจ ( Air way )ให้โล่ง 

 

 บีบ Ambu bag เพือ่ช่วยหายใจ 2 คร้ัง 
 

 *** กดหน้าอก 30 คร้ัง ช่วยหายใจ 2 คร้ัง ทั้งหมด 5 
รอบ จึงหยุดประเมนิผู้ป่วย 1 คร้ัง จนกระทัง่รถEMS 
ไปถึง *** 



 
 

Pain  Score 
 

 
 

Pain  Score  Medication  Non – Medication  
0 คะแนน   ไมป่วด  No Med  -  

1 – 3 คะแนน  ปวดเล็กนอ้ย  1. Paracetamol  
2. NSAIDS  เชน่  Brufen , Diclofenec  

1. การใหข้อ้มลู  
2. การผอ่นคลายและการ
มุง่เนน้ความสนใจ  
3. การปรับเปลีย่นความคดิ
และพฤติกรรม  
4. การประคบรอ้น – เยน็  
5. การกดจดุและนวด  
6. การฝงัเขม็  

4– 6  คะแนน  ปวดปานกลาง  1. ยา ขอ้ 1 – 2  
2. Weak  opioid  เชน่ Tramal  

7 – 9 คะแนน  ปวดมาก  1. Storng  opioid     เชน่  Mo • , Mo   ij  
Petidine  ( ทีม่ี ของผูป้ว่ย )  

10.  คะแนน  ปวดมากทีส่ดุ       สง่ตอ่โรงพยาบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อาการปวดทอ้ง   
 

Epigastrium

อดื แน่น แสบ +/-
คลืน่ไส้ อาเจียน

not tender , 
no guarding

ปวดมาก ขยบัตวัยิง่
ปวดมาก

mark tender , guarding 
ที ่epigastrium

PU perforate 

อาเจียนมาก น่ังตวัคู้
ตลอด

tender at epigastrium

pancreatitis

                

รัก าตามอาการ

ไม่ดีขึน้

Omeprazole 1x1 o ac         
ranitidine      1x2 o ac       
Alum milk 1-2     x 3 o ac
              m.car  ,  air-x , motilium

dyspepsia

 
 



 
 

October 2006 9

                 
(right upper quadrant pain)

       

      
                

                    
             
           

 

RUQ

อดื แน่น แสบ +/-
คลืน่ไส้ อาเจียน

not tender , 
no guarding

dyspepsia

ไข้ หนาวส่ัน เหลอืง

icteric sclera , mark tender 
at RUQ( murphy sign +ve)

cholecystitis

รัก าตามอาการ

Omeprazole 1x1 o ac         
ranitidine      1x2 o ac       
Alum milk 1-2     x 3 o ac
              m.car  ,  air-x , motilium

ไม่ดีขึน้
                

 
 
 
 



 
 

October 2006 11

                           
    left upper quadrant pain)

            
                  

splenic 
infarction

             
        

       
      

 
 

ส่งตอ่โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

October 2006 12

                   
(right lower quadrant pain)

             

            
               

         
      

         
cecum

 

RLQ

appendicitis

ปวดตลอด +/-
คลืน่ไส้ อาเจียน

tender at RLQ(Mc 
burney) ,rebound +ve

ปวดมาก ร้าว
ทะลุหลัง ไม่มี
ท่าทางที่ท าให้ดี
ขึน้, +/-
ปัสสาวะ

ประวตัิ LMP , UPT 
+ve , +/- shock

ตกขาว
+/- ไข้

ไม่ชัดเจน หรือ 
ปกติ

tender at lower 
abdomen or RLQ

tender at lower 
abdomen or RLQ

Rt UC

ectopic pregnancy PID

                

 
 
 



 
 

October 2006 14

                   
(left lower quadrant pain)

Sigmoid 
diverticulitis

           
     

            
               

 
 

cystitis

ปัสสาวะแสบขดั
กะปริบกะปรอย

..+/- tender at 
pelvic area

ปวดมาก ร้าวทะลุหลัง ไม่
มีท่าทางที่ท าให้ดีขึ้น, +/-
ปัสสาวะขัด

ประวัติ LMP , 
UPT +ve , +/-
shock

ตกขาว
+/- ไข้

ไม่ชัดเจน 
หรือ ปกติ

tender at lower 
abdomen or LLQ

tender at lower 
abdomen or LLQ

Lt UC
ectopic pregnancy

PID

pelvic / lower abdomen LLQ

ให้ norflox( 00) 1x2 o pc x 3  วนั หรือ

Oflox (200) 1x2 o pc x 3  วนั 

ไม่ดขีึน้                 

 
 

 



 
 

แนวทางการดแูลผูป้ว่ยปวดทอ้ง 
 

 มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  ส่งต่อ โรงพยาบาล 

 ปวดท้องรุนแรง 

 กลืนล าบาก – dysphagia  

 มีเลือดออกทางเดินอาหาร เช่น อาเจียนเป็นเลือด  ถ่ายด า 

 น้ าหนักลดผิดปกติ 

 อาเจียนต่อเนื่อง – persistent vomitting  

 Pelvic pain ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ < 12 สัปดาห์  

 ตรวจร่างกายพบ mark tender 

 ตรวจร่างกายพบ Guarding 

 ตรวจร่างกายพบ icteric sclera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Diarrhea 
 
แนวทางการดแูลผูป้่วยทอ้งเสยีเฉยีบพลนั 
 

 มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  ส่งต่อ โรงพยาบาล 

 มีภาวะขาดน้ าระดับ ปานกลาง (moderate) หรือ รุนแรง (severe) 

 ปวดท้องรุนแรง 

 อาเจียนต่อเนื่อง – persistent vomitting  

 ตรวจร่างกายพบ mark tender 

 ตรวจร่างกายพบ Guarding 
 
 
 
 

ภาวะขาดน้ า 
 

ความรนุแรง Mide 3-5%- Moderate 6-9% Severe >10% 

Pules  ปกติ  เร็ว  เร็ว เบา  

BP  ปกติ  ปกติ หรือ ต่ า  ต่ า  

Activity  ปกติ  กระสับกระส่าย  กระวนกระวาย ซึมมาก  

กระหายน้ า  เล็กน้อย  ปานกลาง  มาก  

เยื่อบุปาก  ปกติ  แห้ง  แห้งจนเหี่ยว  

น้ าตา  มีน้ าตา  ลดลง  ไม่มีน้ าตา  

กระหม่อมหน้า  ปกติ  บุ๋มเล็กน้อย  บุ๋มมาก  

Skin Tugor  ดี  เสียเล็กน้อย  จับแล้วต้ังนานเกิน 4 วินาที  

Capillary Refill  <2 วินาท ี 2-3 วินาที   3 – 4  วินาที  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรคระบบทางเดนิหายใจ 

                 Assess 

    

     

•              
•                       
•           
•                   
•       
•                

       
       

          
           
     <                                          
             
               

  
1) อัตราการหายใจ  

อัตราการหายใจ 
เด็ก < 2 เดือน  
 

2  - 12   เดือน  
 

1 - 5    ปี          
 

> 60  ครั้งต่อนาที  
 

> 50  ครั้งต่อนาที  
 

> 40  ครั้งต่อนาที  
 

2) ชายโครงบุม๋  (Lower chest indrawing)  
เวลาหายใจเข้า เด็กใช้ก าลังมาก จนชายโครงบุ๋ม 
3) เสยีง. 

• STRIDOR 

• WHEEZING / RHONCHI 

• CREPITATION 
4) เดก็ซมึมากปลุกไมค่อ่ยตืน่ 

• ไม่ตอบสนองเวลาพูดด้วย 

• อาจเหม่อลอย ไม่มองหน้าแม่ 

• ผู้ตรวจอาจตบมือเพื่อปลุกเด็ก เด็กจะไม่ค่อยต่ืน 

• ขณะแม่ถอดเสื้อให้ก็ไม่ค่อยตื่น 

5) วดัไข/้คล าตัวเด็ก 
อุณหภูมิ      >  38 

๐ 
ซ    หรือ 100.4 

๐
 ฟ  = มีไข้ 

ถ้า             <  35.5
๐
ซ    หรือ     96 

๐ 
ฟ  = ตัวเย็นผิดปกติ 

6) ภาวะทุพโภชนาการ  



 
 

มี 2 ชนิด   ดูจากน้ าหนักหรือลักษณะทั่วไป 
   • ผอมแห้ง 
   • บวมตามตัว ผมน้อย 
 
 
 

�าวะป่วยหนัก  
(Very Severe 

Disease)

•                        -                                   stridor, 

• �าวะทุพโ�ชนาการมาก

• อาจเป น Very Severe Pneumonia , Sepsis, Meningites    

ปอดบวมรุนแรง  
(Severe 

pneumonia)    

•                                                            cyanosis 

• Wheezing            

ปอดบวมไม่
รุนแรง  

(Pneumonia)

•                                

ไม่เป นปอดบวม   
(No 

Pneumonia)

• ASU

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรคระบบทางเดนิปสัสาวะ 

Approach ตาม upper or lower  
UTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรคเกีย่วกับตา 
การตรวจตา  

• General Observation –ดูทั่วไป  

• Measurement of Visual Acuity – วัด VA 

• Penlight Examination – ตรวจด้วยไฟฉาย  

• Funduscopic Examination – ตรวจจอประสาทตา  
แนวทางการดแูลผูป้่วยตาแดง 

 มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  ส่งต่อ โรงพยาบาล 

 ตามัวลง ( affect to VA ) 

 ตาสู้แสงไม่ได้ (photophobia) 

 ปวดกระบอกตามาก (severe occular pain) 

 มีสิ่งแปลกปลอมในตา (foreign body sensation) 

 ตาแดงแบบ cilliary  

 ตาแดงข้างเดียว ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน Unilateral red eye with N/V 

 การตอบสนองม่านตาผิดปกติ(Pupil reacts to light)  

 กระจกตาขุ่น (corneal opacity)  

 หนองในช่องหน้ามา่นตา (hypopyon)  

 เลือดในช่องหน้าม่านตา (hyphema)  

CONJUNCTIVITIS ตาแดง
INFECTIOUS  

        

Bacterial

Pulurent d/c  ขีต้าเขียว  หรือเป น
หนอง  รัก า – poly Oph ED

Viral

watery or mucoserous d/c ขีต้าขาว

หรือเป นเมือก    รัก า – HistaOph ED

NON-
INFECTIOUS 

           

Allergic

Bilat. conj. Injection, watery d/c, 
itchy  เป น2 ข้าง,  ขีต้าขาว,  คนัตา

รัก า – HistaOph ED

Non-allergic

 
 
 
 
 



 
 

ตรวจดว้ยไฟฉาย  (Penlight Exam of Red Eye ) 
1. ดูรูม่านตา (pupil) 

• เท่ากัน 2 ข้าง  

• การตอบสนองต่อแสง ( react to light)  
2. ขี้ตา (discharge ) 

สี  ปริมาณ 
  
 

�            IMMEDIATE REFERRAL 

กระจกตาอกัเสบ

Keratitis (herpes)
เลอืดออกที่ช่องหน้าม่านตา

Hyphema 

หนองที่ช่องหน้าม่านตา

Hypopyon 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

โรคเกีย่วกับหู

Otitis Externa หูช้ันนอกอกัเสบ

 

Trauma and FB
• Trauma: depending on the extent of 

the damage

• FB: very common especially in children

batteries or chemicals → immediate 
referral

 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทางหู

         

External ear 

หูช้ันนอกอกัเสบ otitis externa

ปวดหูOtalgia, คนั itchiness, หนองไหลotorrhoea

ช่องหูบวม แดง  แคบ

รัก า : ยาหยอดหู , dicloxa250  1x4 o ac

FB –            

trauma

          

Middle ear 

หูช้ันกลางอักเสบ Otitis media

ไข้ Unwell/pyrexia, 

ปวดหู มีหนองไหลotalgia/discharge,

แก้วหูTM: แดง red, bulging,oedematous or แตก
perforation

รัก า : ASU

                

                      

 

ปวดศรีษะ 



 
 

 

Headache

        

Primary

               

Secondary

                 

Migraine ไมเกรน : (P O U N D )
 Pulsatile =ปวดแบบตุ บ  เหมือน pulse
hOur = ปวดนาน 3-  2 ช่ัวโมง
Unilateral = ปวดข้างเดียว
Nausea/ vomitting
Disability = ปวดมาก ขนาดท างานไม่ไหว
รัก า – cafergot 1x2 o pc 

และ ยาแก้ปวดอื่น  (NSAIDS, 
TCA)

Cluster  headache

Tension  headache
         

pain score 
Others type of  headache

Pain score 1-3

Pain score 4-6

Pain score  7-10

Paracetamal
NSAIDS

Tramadol

Morphine

                

 
 
 

แนวทางการดแูลผูป้ว่ยปวดศรีษะ 
 มีข้อใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้  ส่งต่อ โรงพยาบาล 

 ผิดปกติทางระบบประสาทเฉพาะที่ เช่น hemiparesis , hemianesthesia, asymetrical DTR  

  มีอาการแสดงของ increase intracranial pressure  

  มีอาการแสดงของ meningeal irritation  

  รักษาแบบ ปฐมภูมิแล้วไม่ดีขึ้น  
 

  มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  ติดตามอย่างใกล้ชิด หรือ ส่งต่อ โรงพยาบาล 

 อาการปวดศีรษะที่เริ่มหลังอายุ 50 ปี 

  อาการปวดศีรษะมากทันทีทันใด –abrupt onset 

  อาการปวดศีรษะที่มากขึ้น – accelerating pattern 

  ลักษณะปวดเปลี่ยนไปจากเดิม – changing pattern of headache  

 ปวดศีรษะมากจนต้องต่ืนจากหลับ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรคเบาหวาน   
แนวทางการคดักรองเบาหวานในประชากรอายุ 15 – 34 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรอาย ุ15 – 34 ปี 

กลุม่ปกต ิ

คดักรองความเสีย่ง
เบาหวานด้วยวาจา 

เจาะ DTX 

 100-125 มก/ดล ≤100 มก/ดล ≥ 126มกดล 

กลุม่ปกต ิ กลุม่เสีย่ง สง่พบแพทย์ 

   ประเมินปัจจยัเสีย่ง
CVDด้วยวาจา 

กลุม่ป่วย
เบาหวาน 

1. ติดตามและประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 

2. ประเมินโอกาสเสีย่ง CVD ** 

ให้ค าแนะน าปรับ
พฤติกรรม ลดปัจจยัเสีย่ง 

1. Follow up ทกุ 1ปี 

2. Follow upตามความ
เหมาะสมของความเสีย่ง 

ให้ค าแนะน า 

Follow up  
ทกุ 1-2 ปี  

พบปัจจยัเสีย่งตัง้แต ่3 ข้อขึน้ไป พบปัจจยัเสีย่งน้อยกวา่ 3 ข้อ 

พบปัจจยัเสีย่งตัง้แต ่5 ข้อขึน้ไป 
พบปัจจยัเสีย่งน้อยกวา่ 5 ข้อ  

หมายเหต ุ ** หมายถงึต้องได้รับการประเมินโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรื CVD ด้วยตารางสขีองส านกัโรคไมต่ดิตอ่ 
กรมควบคมุโรค ซึง่ดดัแปลงจากองค์การอนามยัโลก (WHO) 



 
 

แนวทางการคดักรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปขีึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

ประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไป 

 เจาะ DTX 
 

 100-125 มก/ดล ≤100 มก/ดล ≥ 126มกดล 

กลุม่ปกต ิ กลุม่เสีย่ง สง่พบแพทย์ 
ยืนยนัการ
วินิจฉยัโรค 

   ประเมินปัจจยัเสีย่ง
CVDด้วยวาจา 

กลุม่ป่วย
เบาหวาน 

ให้ค าแนะน าปรับ
พฤติกรรม ลดปัจจยัเสีย่ง 

1. Follow up ทกุ 1ปี 

2. Follow upตามความ
เหมาะสมของความเสีย่ง 

ให้ค าแนะน า 
พบปัจจยัเสีย่งตัง้แต ่5 ข้อขึน้ไป 

พบปัจจยัเสีย่งน้อยกวา่ 5 ข้อ  

ประเมินโอกาส
เสีย่งCVD  

Follow up  
ทกุ 1-2 ปี  

1. ติดตามและประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 

2. ประเมินโอกาสเสีย่ง CVD ** 

หมายเหต ุ ** หมายถงึต้องได้รับการประเมินโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรื CVD ด้วยตารางสขีองส านกัโรคไมต่ดิตอ่ 
กรมควบคมุโรค ซึง่ดดัแปลงจากองค์การอนามยัโลก (WHO) 



 
 

การคดักรองความเสี่ยงเบาหวานดว้ยวาจา(Verbal Screening) 5 ขอ้ ดงันี ้
1. มีภาวะน้ าหนักเกิน อ้วน รอบเอว ≥ 1/2ของส่วนสูง ดัชนีมวลกาย≥ 25กก/ม2 
2. BP ≥ 140/90mmHg หรือมีปว.เป็น HT หรือรับประทานยาควบคุม HT 
3. มีรอยพับรอบคอ หรือใต้รักแร้ด า 
4. มีปว.บิดา มารดา พ่ี หรือน้อง เป็นเบาหวาน 
5. สูบบุหรี่ 

 

การประเมนิปจัจัย เสีย่ง CVD ดว้ยวาจา   9 ขอ้ ดงันี้ 
1. กินผัก ผลไม้ ไม่เพียงพอ (ผัก ผลไม้ < 400กรัมต่อวัน 
2. มีวิถีชีวิต นั่งๆ นอนๆ (มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง< 150นาทีต่อสัปดาห์) 
3. สูบบุหรี่  (ยังคงสูบ  หรือหยุดสูบไม่เกิน 1 ปี ) 
4. ดัชนีมวลกาย และรอบเอวเกิน 
5. มีอัตราส่วน Chol ต่อ HDL > 5 หรือมีปว.ไขมันผิดปกติ 
6. มีปว. HT  
7. มีปว. DM 
8. มีปว.IHD และ / หรือ Stroke 
9. ประวัติญาติสายตรง บิดา มารดา   พ่ี หรือน้อง เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วย CVD 

 

            -                     

ยา เร่ิมที่ เพิม่-ลดที
ละ

จ านวนมือ้ ขนาดสูงสุด ข้อห้าม ค าแนะน า

Metformin
(500 mg)

1 เม ด 1 เม ด 1-3 มือ้ วนั   เม ด วนั Cr >1.5 อาจท้องอืด 
หรือ

ท้องเสีย

Glipizide
(5mg)

½ เม ด ½ เม ด 1-2มือ้ วนั   เม ด วนั Cr >2.5 ระวงั�าวะ 
hypoglyce

mia

 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน ทีร่พสต./ PCU 
ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลตาม “ แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน”  
1. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจ าปี ได้แก่ Complete Lab คัดกรองภาวะแทรกซ้อนตรวจจอประสาท
ตา ด้วยเครื่องFundus camera ตรวจเท้า ตรวจสุขภาพฟัน คัดกรองCVD Risk อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
2. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลโดยแพทย์ประจ ารพสต.และทีมสหวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพ่ือประเมินผลการตรวจlab 
ประจ าปี การตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน  
3. แพทย์ดูแลผู้ป่วยตามCPG รพ.ควนเนียง  
 

ระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) กิจกรรมการดูแล ยา ระยะเวลานัด 

90 – 140mg%  ปรับพฤติกรรมสุขภาพ  ยาเดิม  2 เดือน  

141 – 160 mg%  ค้นหาสาเหตุของระดับน้ าตาลสูง และแนะน า
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

ยาเดิม  2 เดือน  

160 – 180 mg%  ค้นหาสาเหตุของระดับน้ าตาลสูง และแนะน า
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหากระดับน้ าตาลสูง 2
รอบติดต่อกัน โทรปรึกษาแพทย์ประจ ารพสต.  

ยาเดิม หรือปรับตาม
แผนการรักษาของ
แพทย์  

2 เดือน  

กลุ่มที่มีปัญหา     

FBS < 90mg%  ถ้ามีอาการน้ าตาลในเลือดต่ า ให้ดื่มน้ าหวาน 1 แก้ว 
พร้อมติดต่อประสานแพทย์ประจ ารพสต.  

ปรับตามแผนการ
รักษาของแพทย์  

ตามแพทย์นัด  

FBS > 180mg%  ค้นหาสาเหตุของระดับน้ าตาลในเลือดสูง และ
โทรศัพท์ปรึกษาแพทย์  

ปรับตามแผนการ
รักษาของแพทย์  

ตามแพทย์นัด  

หากFBS >180mg% ติดตอ่กนัมากกวา่ 2 ครัง้  หรอื มภีาวะแทรกซอ้นทางไต CKD stage 3 ให้พจิารณาสง่กลับ รพ.
ควนเนยีง  
 

แนวทางสง่ตอ่ผูป้ว่ย เบาหวาน เพือ่รบัการรกัษาตอ่ที่รพสต. / PCU 
 
ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถส่งไปรักษาต่อที่รพสต. / PCU ได้  
1. Good Control ( FBS< 140mg% อย่างน้อย 2 ครั้ง ติดต่อกัน)  
2. No complication ( No CKD, No CVD/ ACS, No Stroke)  
3. กรณีติดเตียง Bed ridden แพทย์พิจารณาตามความเหมาะสม  
***  ต้องมีการบันทึกลงในแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยNCD เครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียงอย่างครบถ้วน  
 

แนวทางการตรวจคดักรอง ภาวะแทรกซอ้นทางตาในผูป้ว่ยเบาหวาน 
เป็นภาวะแทรกซ้อนทางตาที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมานาน สาเหตุเนื่องมาจากโรคเบาหวาน ท าให้ เกิดความ

ผิดปกติของเส้นเลือดขนาดเล็ก (microvascular) โดยพบว่าการมีระดับน้ าตาลในเลือดที่สูงอยู่เป็นเวลานาน ท าให้เกิดความ



 
 

เปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุล และทางสรีระวิทยาของเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงจอประสาทตา จนน าไปสู่ ความเสียหายของเส้นเลือด
ดังกล่าว ได้แก่  

1. เกิดการอุดตันของเส้นเลือดขนาดเล็ก (microvascular occlusion) ท าให้เกิดการขาดเลือด และออกซิเจนที่ไป
เลี้ยงจอประสาทตา และกระตุ้นให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่อย่างผิดปกติที่จอประสาทตาขึ้น 

2. การท าหน้าที่ก้ันระหว่างเลือดในเส้นเลือด และเนื้อเยื่อภายนอกของเซลล์บุผนังหลอดเลือดฝอยเสียไป เกิดการรั่ว
ของน้ าเลือด และโปรตีนในน้ าเลือดออกสู่เนื้อเยื่อของจอประสาทตา (microvascular leakage) ท าให้เกิด ภาวะจอประสาท
ตาบวมน้ า (diabetic macular edema) และการรั่วของไขมัน  

จากความผิดปกติดังกล่าวจะน าไปสู่การท าลายจอประสาทตา เกิดการลดลง หรือสูญเสียการมองเห็น ท้ังแบบ ที่ยัง
สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ และแบบถาวร (มีความเสียหายของจอประสาทตามากเกินกว่าจะสามารถรักษาได้) โดยขึ้นกับความ
หนักเบาของโรค (diabetic retinopathy severity scale) และการมีพยาธิสภาพที่ส่วนกลางของ จอประสาทตา (macula) 
เช่น การมีจอประสาทตาส่วนกลางบวม (diabetic macular edema)  

การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา แบ่งตามชนิดของโรคเบาหวาน มีแนวทาง ดังนี้ (แผนภาพที่ 1) 1. 
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus)  

1.1 ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจตาหรือวิเคราะห์ภาพถ่ายจอประสาทตาโดย จักษุแพทย์ภายใน
เวลา 5 ปี หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน การตรวจคัดกรองอาจไม่มีความจ าเป็นใน ผู้เป็นเบาหวานเด็กที่ยังไม่เข้าสู่
วัยรุ่น (puberty)  

1.2 ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามอย่างสม่ าเสมอทุก 1-2 ปี ในกรณีที่ตรวจตาครั้งแรกแล้วไม่พบ โรคเบาหวานเข้าจอ
ประสาทตาและไม่มีปัจจัยเสี่ยง  

1.3 ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างสม่ าเสมอ ตามดุลยพินิจของจักษุแพทย์ เมื่อตรวจพบว่า
มีโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา  

2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus)  
2.1 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ควรได้รับการตรวจตา หรือวิเคราะห์ภาพถ่ายจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ เมื่อได้รับ

การวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน  
2.2 ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามอย่างสม่ าเสมอทุก 1-2 ปี ในกรณีที่ตรวจตาครั้งแรกแล้วไม่พบ โรคเบาหวานเข้าจอ

ประสาทตาและไม่มีปัจจัยเสี่ยง  
2.3 ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างสม่ าเสมอตามดุลยพินิจของจักษุแพทย์ เมื่อตรวจพบว่า

มีโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา  
หมายเหต ุ 

o ในกรณีที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ให้ส่งตรวจตาทันที เมื่อแรกวินิจฉัย  
o ภาพถ่ายจอประสาทตาที่มีคุณภาพสูง สามารถตรวจพบเบาหวานเข้าจอประสาทตาได้ อย่างไรก็ตาม ผู้แปลผลภาพควรผ่านการ

อบรมมาเป็นอย่างดี การถ่ายภาพจอประสาทตาอาจใช้เป็นวิธีการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาได้ แต่ไม่
สามารถใช้ทดแทนการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ได้  
3. ผู้เป็นเบาหวานที่ตั้งครรภ์ ควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์ในช่วง 3 เดอืนแรกของการต้ังครรภ์ (1st trimester) และ
ควรได้รับการติดตามตรวจตาอย่างสม่ าเสมอตลอดการต้ังครรภ์ และภายหลังคลอด 1 ปี ตามดุลยพินิจของจักษุแพทย์  
4. ผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะต้ังครรภ์ (gestational diabetes mellitus; GDM) การตรวจคัดกรองไม่มี ความจ าเป็น 
เนื่องจากภาวะเบาหวานที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ ไม่ได้เพ่ิมโอกาสเสี่ยงในการเกิดจอประสาทตาผิดปกติ จากเบาหวาน  
5. ผู้ป่วยจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานที่มีการสูญเสียการเห็น ควรได้รับการแนะน าและส่งต่อ เพื่อเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพการมองเห็น  

 
 
 



 
 

  แนวทางการตรวจคดักรองโรคเบาหวานเขา้จอประสาทตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้ เป็นเบาหวาน 

 ผู้ เป็นเบาหวานชนิดที่ 2  ผู้ เป็นเบาหวานชนิดที่ 1  ผู้ ป่วยตัง้ครรภ์ 

ตรวจพบเบาหวาน 

ขณะตัง้ครรภ์ 

 มีประวตัิเบาหวาน 

ตรวจตาเมื่ออาย ุ12 ปีขึน้ไปและ

หลงัพบเบาหวานภายใน 5 ปี ไมจ่ าเป็นต้อง 

ตรวจตา 

ตรวจตาในช่วงไตรมาส

แรกของอายคุรรภ์ 

ตรวจตาทนัทีหลงั

ได้รับการวินิจฉยั 

ปกต ิ
 Macular Edema 

Diabetic retinopathy (DR) 

Proliferative 

DR (PDR) 

Non-proliferative 

DR (NPDR) 

Mild NPDR- 

Microaneurism 

Moderate NPDR 
- More than mild 
less than but less 

than severe 

Severe NPDR 
- 20 or more4 
quadrants or 
- Venous beading at 
least 2 quadrants or 
- Intraretinal 
microvascular 
abnormalities 
(IRMA) in 1 or more 
quadrants 

 - Neovascularization 
[New vessels on the 
microaneurysm in disc 
(NVD) or new vessels 
elsewhere in the retina 
(NVE)] or 
- Preretinal 
hemorrhage or 
 - Vitreous hemorrhage 

นดั 3-6 เดือน 

สง่ตอ่พบจกัษุแพทย์ 

นดั 6 เดือน  นดั 1 ปี 

 ผลการตรวจตา 



 
 

แนวทางการคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตในผูป้ว่ยเบาหวาน 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการคดักรองภาวะแทรกซอ้นทีเ่ทา้ในผูป้ว่ยเบาหวาน 
ขัน้ตอนการตรวจการรบัความรูส้กึโดยใช ้monofilament  

1. ท าการตรวจในห้องที่มีความเงียบและสงบ 
2. อธิบายขั้นตอนและกระบวนการตรวจให้ผู้ป่วยเข้าใจก่อนท าการตรวจ และใช้ปลายของ monofilament แตะและกดที่บริเวณ

ฝ่ามือหรือท้องแขน(forearm) ของผู้ป่วยในน้ าหนักที่ท าให้ monofilament งอตัวเล็กน้อยประมาณ 1-1.5 วินาที เพื่อให้
ผู้ป่วยทราบและเข้าใจถึงความรู้สึกที่ก าลังจะท าการตรวจ 

3. ให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในท่าที่สบาย และวางเท้าบนที่วางเท้าที่มั่นคง ซึ่งมีแผ่นรองเท้าที่ค่อนข้างนุ่ม 
4. เมื่อจะเริ่มตรวจให้ผู้ป่วยหลับตา 
5. ใช้ monofilament แตะในแนวตั้งฉากกับผิวหนัง ทีละต าแหน่ง ท้ังหมดตรวจ 4 ต าแหน่ง (ดังภาพที่ 1) และค่อย ๆ กดลงจน 

monofilament มีการงอตัวเพียงเล็กน้อย แล้วกดค้างไว้นาน 1-1.5 วินาที (ดังภาพที่ 2) จึงเอาmonofilament ออก 
จากนั้นให้ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกว่ามี monofilamentมาแตะหรือไม่ หรือส่งสัญญาณเมื่อมีความรู้สึก ในขณะท่ี monofilamentถูก
กดจนงอตัว เพื่อให้แน่ใจว่าความรู้สึกที่ผู้ป่วยตอบเป็นความรู้สึกจริงและไม่ใช่การแสร้งหรือเดา ในการตรวจแต่ละต าแหน่งให้ท า
การตรวจ 3 ครั้งโดยเป็นการตรวจจริง (real application คือมีการใช้ monofilament แตะ 

                       
                   (ดังภาพที่ 1)                                                       (ดังภาพที่ 2) 

6. และกดลงที่เท้าผู้ป่วยจริง) 2 ครั้ง และตรวจหลอก (sham application คือไม่ได้ใช้ monofilament แตะที่เท้าผู้ป่วย แต่ให้
ถามผู้ป่วยว่า “รู้สึกว่ามีmonofilament มาแตะหรือไม่?”) 1 ครั้ง ซึ่งล าดับการตรวจจริงและหลอกไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับที่
เหมือนกันในการตรวจแต่ละต าแหน่ง 

7. ถ้าผู้ป่วยสามารถตอบการรับความรู้สึกได้ถูกต้อง 2 ครั้ง ใน 3 ครั้ง (ซึ่งรวมการตรวจหลอกด้วย 1 ครั้ง ดังกล่าวในข้อ 5) 
ของการตรวจแต่ละต าแหน่งแปลผลว่าเท้าของผู้ป่วยยังมีการรับความรู้สึกได้ปกติอยู่ 

8. ถ้าผู้ป่วยสามารถตอบการรับความรู้สึกได้ถูกต้องเพียง 1 ครั้ง ใน 3 ครั้ง (ซึ่งรวมการตรวจหลอกด้วย 1 ครั้ง ดังกล่าวในข้อ 
5) หรือตอบไม่ถูกต้องเลย ให้ท าการตรวจซ้ าใหม่ที่ต าแหน่งเดิม ตามข้อ 5 ข้อพึงระวัง ผู้ป่วยที่มีเท้าบวมหรือเท้าเย็นอาจให้ผล
ตรวจผิดปกติได้ 

9. ถ้าท าการตรวจซ้ าแล้วผู้ป่วยยังคงตอบการรับความรู้สึกได้ถูกต้องเพียง 1 ครั้งใน 3 ครั้ง หรือไม่ถูกต้องเลยเช่นเดิม แสดงว่า 
เท้าของผู้ป่วยมีการรับความรู้สึกผิดปกติ 

10. ท าการตรวจให้ครบทั้ง 4 ต าแหน่งทั้ง 2 ข้าง โดยไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับต าแหน่งที่ตรวจเหมือนกัน 2 ข้าง 
11. การตรวจพบการรับความรู้สึกผิดปกติ แม้เพียงต าแหน่งเดียว แปลผลว่าเท้าของผู้ป่วยสูญเสีย protective sensation 

(insensate foot) 
12. ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจปกติควรได้รับการตรวจซ้ าปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการใหค้วามรู้แกผู่้ปว่ยเบาหวาน 
 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆ มากมายทั้ง ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ หลอด
เลือดแดง ทุกคนจึงควรป้องกันตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน แต่หากใครไม่สามารถป้องกันตนเองได้หรือเป็นตามกรรมพันธุ์ 
ก็ควรท่ีจะควบคุมอาหาร ออกก าลังกาย และรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม เพ่ือที่จะได้อยู่กับโรคเบาหวานได้อย่างมีความสุข 
โรคเบาหวานคอือะไร 
โรคเบาหวาน คือ ภาวะท่ีมีระดับน้ าตาลในกระแสเลือดสูงตั้งแต่ 126 มก./ดล. (โดยวัดได้จากตอนหลังงดอาหาร 8 ชั่วโมง) 
เนื่องจากการขาดอินซูลินหรือดื้อต่อฤทธิ์ของอินซูลิน ท าให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญน้ าตาลไปใช้ได้หมด จึงเหลือน้ าตาล
ตกค้างในกระแสเลือดมาก ซึ่งหากเกิดขึ้นเป็นประจ าจะท าให้เป็นโรคเบาหวาน และในระยะยาวจะมีผลในการท าลายหลอด
เลือด ท าลายระบบประสาทส่วนปลาย และน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่างๆ ได้ 
 
โรคเบาหวานแบง่ออกเปน็ 2 ประเภท 

1. เบาหวานประเภทที่ 1 พบได้น้อย ประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยเบาหวานไทย ประเภทนี้เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถ
สร้างอินซูลินได้ จึงต้องฉีดอินซูลินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดอินซูลิน และไม่ให้ระดับน้ าตาลใน
เลือดสูงจนเกิดไป เพราะอาจหมดสติ และเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลัน มักพบในเด็กและวัยรุ่น 

2. เบาหวานประเภทที่ 2 พบได้มาก ประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานไทย และส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มคนอายุ 
40 ปีขึ้นไป เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินไปใช้ได้อย่างเพียงพอ และร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ประเภท
นี้มักไม่อาการอย่างเฉียบพลัน แต่หากขาดการควบคุม ก็สามารถน าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังท่ีเป็นอันตรายอย่าง
เฉียบพลันได้ ควรจะควบคุมน้ าหนัก ควบคุมอาหาร และออกก าลังกาย 
 

ฮอรโ์มนอนิซลูนิมคีวามส าคญัตอ่รา่งกายอยา่งไร 
อินซูลินเป็นฮอร์โมนส าคัญตัวหนึ่งของร่างกาย เพราะร่างกายคนเรานั้นรับประมานอาหารเข้าไปทุกวัน มีการเปลี่ยนแป้ง , 
โปรตีนให้เป็นน้ าตาล หากไม่มีอินซูลิน ก็จะส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถน าน้ าตาลไปใช้เป็นพลังงานให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 
และยังท าให้มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงเช่นกัน อีกทั้งยังท าให้เกิดโรคเบาหวานได้ อินซูลินสร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับ
อ่อน ท าหน้าที่เป็นตัวพาน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการด าเนินชีวิต 
ใครบา้งทีเ่สีย่งเบาหวาน 

 อายุเกิน 40 ปีขึ้นไป 
 มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน 
 เป็นผู้มีน้ าหนักเกิน หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 
 มีความดันโลหิต หรือมีน้ าตาลในเลือดสูง (เป็นโรคใดโรคหนึ่ง ความเสี่ยงต่ออีกโรคก็เพ่ิมขึ้น) มีระดับไขมันในเลือด

สูง 
 สตรีท่ีมีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือน้ าหนักบุตรแรกคลอดมากกว่า 4 กก. 
 ไม่ออกก าลังกาย ดื่มสุรา และ/หรือสูบบุหรี่ 

คณุเปน็เบาหวานหรอืไม่ 
ตรวจว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ ท าได้โดยการตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย และ ได้ผลดีโดยอาศัยเกณฑ์การ
วินิจฉัยดังนี้ 

 มีระดับน้ าตาลในเลือดขณะงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 ชั่วโมง มากกว่าหรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 มีอาการของโรคเบาหวาน ร่วมกับระดับน้ าตาลในเลือดเวลาใดก็ตามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/

เดซิลิตร 
 มีระดับน้ าตาลในเลือด มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ณ 2 ชั่วโมง ภายหลังทดสอบความทนต่อ

น้ าตาลกลูโคส 75 กรัมที่รับประทานเข้าไป 
 มีระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 6.5 ขึ้นไป 



 
 

 กลุ่มที่เจาะน้ าตาลหลังงดน้ างดอาหารแล้วได้ค่า 100-125mgคือถือว่ามีความผิดปกติแต่ยังไม่เป็นเบาหวาน ซึ่งถ้าไม่
ควบคุมและออกก าลังกาย มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานในอนาคต 
 

สาเหตขุองการเกิดโรคเบาหวาน 
 น้ าหนักเกิน ความอ้วน ขาดการเคลื่อนไหว ขาดการออกก าลังกาย 
 กรรมพันธุ์ 
 ความเครียดเรื้อรัง 
 อายุที่มากขึ้น มีโอกาสเป็นเบาหวานได้มากขึ้น 
 โรคของตับอ่อน เช่น ตับอ่อนอักเสบ ได้รับการผ่าตัดตับอ่อน 
 การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม ซึ่งมีผลต่อตับอ่อน 
 การได้รับยาบางชนิด ท าให้มีการสร้างน้ าตาลมากขึ้นหรือการตอบสนองของอินซูลินได้ไม่ดี 
 การต้ังครรภ์ เนื่องจากมีการสร้างฮอร์โมนจากรกหลายชนิด ซึ่งมีผลยับยั้งการท างานของอินซูลิน 

 
อาการของเบาหวานทีต่อ้งสงัเกต 

 ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันและกลางคืน 
 กระหายน้ า เนื่องจากสูญเสียน้ ามากจากการปัสสาวะ 
 เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย และน้ าหนักลดเนื่องจากร่างกายน าน้ าตาลไปใช้ไม่ได้ 
 หิวบ่อย รับประทานเก่งขึ้น 
 คันตามตัว ติดเชื้อได้ง่าย เป็นเชื้อรา ตกขาวบ่อย 
 ตาพร่า เห็นภาพไม่ชัด เห็นภาพซ้อน 
 ขาชาอันเนือ่งมาจากปลายประสาทเสื่อม 
 น้ าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ 
 เป็นแผลแล้วหายยาก 

 
ผลกระทบของโรคตอ่รา่งกาย 
อาการเฉียบพลัน คือ อาจมีอาการหมดสติ มีอันตรายถึงชีวิต อาการแทรกซ้อนท าให้เกิดภาวะไตวาย ไตเสื่อม ระบบประสาท
ชา แผลหายยาก แผลเน่า ลุกลามจนต้องตัดอวัยวะ ตามัว จอตาเสื่อม สมรรถภาพทางเพศเสื่อม อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคหลอดเลือดสมอง 
โรคแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน 

 ตา อาจเป็นต้อกระจกก่อนวัย ประสาทตาหรือจอตาเสื่อม ท าให้ตามัวลงเรื่อยๆ และอาจท าให้ตาบอดในที่สุด 
 เท้า เบาหวานไปที่เส้นประสาท ท าให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้า เกิดแผลได้ง่ายและ อาจก่อให้เกิดความพิการ 
 ไต มักจะเสื่อม จนเกิดภาวะไตวาย 
 เป็นการติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากภูมิต้านทานต่ า 
 ภาวะคีโตซีส ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน กระหายน้ ามาก หายใจหอบลึก มีไข้ กระวนกระวาย 
 ผนังหลอดเลือดแดงแข็ง ท าให้เป็นความดันโลหิตสูง อัมพาต หัวใจขาดเลือด 

 
การรักษา 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งยังไม่มีทางรักษาให้ขายขาด การรักษาจึงเพื่อรักษาระดับน้ าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติให้
มากที่สุด รวมถึงความดันโลหิต ไขมันในเส้นเลือด และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในการรักษาผู้ป่วยจึงต้องพบแพทย์ตาม
ก าหนด ติดตามอาการเป็นระยะๆ 
 
 



 
 

สิง่ส าคญัทีผู่ป้ว่ยโรคเบาหวานควรปฏิบตัิ 
 เลือกรับประทานอาหารจ าพวกแป้งจากธัญพืชที่ไม่ขัดสี ในปริมาณที่พอเหมาะ 
 พยายามงดอาหารรสจัด ไม่ว่าจะเป็นหวาน มัน หรือเค็ม 
 รับประทานผัก และผลไม้ที่ไม่หวานจัดเพื่อเพิ่มกากใยอาหาร 
 ควบคุมน้ าหนัก 
 งดสูบบุหร่ี และงดดื่มสุรา 
 ออกก าลังกายเป็นประจ าในแบบแอโรบิควันละ30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ตามค าแนะน าของแพทย์ 
 รับประทานยาเพ่ือควบคุมความดันโลหิต หรือเบาหวานตามค าแนะน าของแพทย์อย่างสม่ าเสมอ 
 ระวังอย่ารับประทานยาใด ๆ เองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะยากลุ่มที่เป็นเสตียรอยด์ ยาฮอร์โมน หมั่นศึกษา

หาความรู้ในการดูแลตนเอง 
 ท าจิตใจให้สงบ และผ่อนคลายความเครียด ไม่โกรธ หรือโมโหง่าย 
 ติดตามผลการรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรคความดันโลหติสูง 

แนวทางการคดักรองความดนัโลหติสูงในประชากรอายุ 15 – 34 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการคดักรองความดนัโลหติสูงในประชากรอายุ 35 ปขีึน้ไป 

 
ประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไป 

ประชากรอาย ุ15 – 34 ปี 

วดัระดบัความดนัโลหิตด้วยเคร่ืองมาตรฐาน 

BP ตวับน<120และ
ตวัลา่ง<80mmHg 

กลุม่ปกต ิ กลุม่เสีย่ง 
สง่พบแพทย์  

ภายในวนัเดยีวกนั 
 สง่พบแพทย์ยืนยนั
การวินจิฉยัโรค    

กลุม่ป่วยภาวะ/โรค
ความดนัโลหิตสงู 

Follow up  ด้วยการวดั
BPซ า้ทกุ 1  ปี  

ใช ่

ไมใ่ช ่

BP ตวับน120-139และ/
หรือตวัลา่ง80-89mmHg 

BP ตวับน140-179และ/
หรือตวัลา่ง90-109mmHg 

BP ตวับน≥180และ/
หรือตวัลา่ง≥110mmHg 

Follow up  ด้วยการวดั
BPซ า้ทกุ 1-2 เดือน 

1. Follow up  ด้วยการวดัBPซ า้ทกุ 1 สปัดาห์ 

2. ติดตามประเมินภาวะแทรกซ้อนจากความดนัโลหิต 

3. ประเมินโอกาสเสีย่ง CVD ** 

หมายเหต ุ  
1. ** หมายถึงต้องได้รับการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรื CVD ด้วยตารางสขีองส านกัโรค

ไมต่ิดตอ่ กรมควบคมุโรค ซึง่ดดัแปลงจากองค์การอนามยัโลก (WHO) 

2. กรณีวดัความดนัโลหิตที่บ้าน  การแปรคา่ความดนัโลหิต จะลดลงอีก 5 mmHg 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่โรคหัวใจและหลอดเลอืด หรอื CVD Risk 

ของส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ซึ่งดัดแปลงจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
 

 ประเมินโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด 

วดัระดบัความดนัโลหิตด้วยเคร่ืองมาตรฐาน 

BP ตวับน<120และ
ตวัลา่ง<80mmHg 

กลุม่ปกต ิ กลุม่เสีย่ง 
สง่พบแพทย์  

ภายในวนัเดยีวกนั 
 สง่พบแพทย์ยืนยนั
การวินจิฉยัโรค    

กลุม่ป่วย  
โรคความดนัโลหิตสงู 

Follow up  ด้วยการวดั
BPซ า้ทกุ 1  ปี  

ใช ่

ไมใ่ช ่

BP ตวับน120-139และ/
หรือตวัลา่ง80-89mmHg 

BP ตวับน140-179และ/
หรือตวัลา่ง90-109mmHg 

BP ตวับน≥180และ/
หรือตวัลา่ง≥110mmHg 

Follow up  ด้วยการวดั
BPซ า้ทกุ 1-2 เดือน 

4. Follow up  ด้วยการวดัBPซ า้ทกุ 1 สปัดาห์ 

5. ติดตามประเมินภาวะแทรกซ้อนจากความดนัโลหิต 

6. ประเมินโอกาสเสีย่ง CVD ** 

หมายเหต ุ  
1. ** หมายถึงต้องได้รับการประเมนิโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรื CVD ด้วยตารางสขีองส านกัโรค

ไมต่ิดตอ่ กรมควบคมุโรค ซึง่ดดัแปลงจากองค์การอนามยัโลก (WHO) 

2. กรณีวดัความดนัโลหิตที่บ้าน  การแปรคา่ความดนัโลหิต จะลดลงอีก 5 mmHg 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โอกาสเสีย่ง ร้อยละ 20 -< 30 
 

ให้ความรู้ เร่ืองปัจจยัเสีย่งและอาการเตือนของโรค และการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ/การจดัการตนเองค าแนะน า 

ติดตามและประเมินโอกาส
เสีย่งซ า้ทกุ1 ปี  

โอกาสเสีย่ง ≥ร้อยละ 30 โอกาสเสีย่ง <ร้อยละ 20 

ติดตามและประเมินโอกาส
เสีย่งซ า้ทกุ 6-12 เดอืน  

ติดตามและประเมินโอกาส
เสีย่งซ า้ทกุ 3 - 6 เดือน  

ลงทะเบียนกลุม่เสีย่ง
โรคหวัใจและหลอดเลอืด 

การประเมินโอกาสเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืด หรือ  CVD  ของส านกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค ซึง่ดดัแปลงจาก
องค์การอนามยัโลก (WHO) ท าในกลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่ป่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสงู และโรคเบาหวานทกุราย 

2. กลุม่ปกติ และกลุม่เสีย่งจากการคดักรองเบาหวาน ในประชากรอาย ุ35 ปีขึน้ไป ที่ได้รับการประเมนิปัจจยัเสีย่ง 

CVD ด้วยวาจา 9 ข้อ และพบปัจจยัเสีย่งตัง้แต ่5 ข้อขึน้ไป 



 
 

ล าดับยา เริมที่ เพิม่ทีละ สูงสุด ข้อห้าม ค าแนะน า

1. HCTZ25mg 25mg ไม่เพิม่ 25mg Gout,   Cr>2

2. Enalapril5,20mg 5mg 5mg 40mg ตั้งครร� Cr>2 ไอ>2wkเปลีย่นยา

3. Amlodipine5mg 5mg 5mg 10mg ใช้ในโรคไตได้ บวมมากเปลีย่นยา

4. Metoprolol
100mg

50mg 50mg 100mg COPD,Asthma ใช้ในโรคไตได้

แนวทางการปรับยาในโรคความดันโลหิตสูงที ่รพสต
                                               

 

แนวทางสง่ตอ่ผูป้ว่ยความดนัโลหติสูงเพือ่รับการรักษาตอ่ทีร่พสต. / PCU 
เครอืขา่ยสขุภาพอ าเภอ ควนเนยีง จงัหวัดสงขลา 

1. Good Control ( BP < 140/90mm.Hg อย่างน้อย 2 ครั้ง ติดต่อกัน)  
2. No complication ( No CKD, No CVD/ ACS, No Stroke)  
3. กรณีติดเตียง Bed ridden แพทย์พิจารณาตามความเหมาะสม  

ต้องมีการบันทึกลงในแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยNCD เครือข่ายสุขภาพอ าเภอควนเนียงอย่างครบถ้วน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

แนวทางการใหค้วามรู้แกผู่้ปว่ยความดนัโลหติสงู 
 
ความดันโลหิต เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับร่างกายมนุษย์ ความดันโลหิตเกิดขึ้นเมื่อหัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดผ่านหลอดเลือดแดงไป
ยังส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ความดันจะเพ่ิมขึ้นเมื่อหัวใจบีบตัว และลดลงเมื่อหัวใจคลายตัวลง โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งใน
โรคเรื้อรังที่พบในประชากรส่วนใหญ่ในโลก องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดไว้ในปี 2542 ว่าผู้ใดมีความดันโลหิตมากกว่า 
140/90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 
ความดนัโลหติสงูอนัตราย  
ความดันโลหิตสูง เป็นภาวะท่ีเมื่อหัวใจบีบ และคลายตัวแต่ความดันยังคงค้างอยู่ในหลอดเลือด ไม่ลดลงอย่างที่ควรจะเป็น“การ
มีความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องเปน็เวลานานสร้างความเสียหายแก่หลอดเลือดหลายประการ อาทิ หลอดเลือดแข็ง หลอด
เลือดโป่งพอง อีกทั้งยังอาจน าไปสู่โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค”     
 ความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง การ
ควบคุมรักษาความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสมจึงมีความส าคัญในการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ดัง
กล่าวคือ หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์    
 
สาเหต ุและอาการ 
โรคความดันโลหิตสูงซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ป่วยส่วนมาก กว่าร้อยละ 85 ไม่มีสาเหตุท่ีชัดเจน และมักสัมพันธ์กับประวัติในครอบครัว 
เราเรียกโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ว่าเป็น Primary หรือ Essential Hypertension 
 “ผู้ป่วยด้วยโรคความดนัโลหิตสงูแบบ Primary Hypertension นั้นไม่อาจรักษาให้หายได้ ต้องอาศัยการควบคุม ดูแลอย่าง
ใกล้ชิดร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต” พญ. ประภาพรอธิบาย “ส่วนอีกสาเหตุหนึง่ซึ่งเกิดกับผู้ป่วยส่วนน้อย 
ได้แก่ Secondary Hypertension หรอืโรคความดนัโลหิตสงูจากสาเหตอุืน่ อาทิ โรคไต โรคที่เก่ียวกับต่อมไร้ท่อ (ต่อม
ไทรอยด์ ต่อมหมวกไต) การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาคุมก าเนิด ยาสเตียรอยด์ หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ 
(NSAIDs) ซึ่งหากได้รับการแก้ไขที่สาเหตุ ความดันโลหิตสูงก็จะกลับมาเป็นปกติได้โดยไม่ต้องใช้ยารักษา”โรคความดันโลหิต
สูง ได้รับการขนานนามว่าเป็น “มัจจุราชเงียบ” เสมอมา ทั้งนี้เพราะส่วนมากโรคความดันโลหิตสูงมักจะไม่ปรากฏอาการเตือน
ใด ๆ ให้ผู้ป่วยได้ทราบเลย “ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ค่อยทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงจนกระท่ังมาพบแพทย์ด้วยความ
เจ็บป่วยอื่น ๆ เมื่อวัดความดันโลหิตจึงพบว่าสูง” พญ. ประภาพรเล่า “จากการส ารวจในประเทศไทยเมื่อสัก 4 - 5 ปีที่ผ่าน
มา พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจ านวนมากถึงร้อยละ 20 - 30 ของจ านวนประชากร ซึ่งไม่เคยทราบเลยว่าตนเองเป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยที่อาจพบอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ มึนศีรษะ ตาพร่า เลือดก าเดาไหล แล้วรีบไปพบ
แพทย์จึงทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และได้รับการรักษาเพ่ือควบคุมความดันโลหิตก่อนที่จะมีอาการแทรกซ้อนของโรค
ข้ึน”   
 
ปรบัเปลีย่นพฤติกรรม  
โรคความดันโลหิตสูงจัดเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่มีความร้ายแรง เพราะส่วนมากไม่มีทางรักษาแต่สามารถควบคุมได้ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และ/หรือรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง“ค่าความดันโลหิตเป้าหมายในคนปกติไม่ควรเกินกว่า 120/80 
มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเป็นค่าที่ประเมินกันแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หลอดเลือดมาก เมื่อไรที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ และมี
การวัดความดันซึ่งอ่านค่าได้ 120/80 หรือมากกว่าก็ต้องถือว่าความดันเริ่มจะสูงแล้ว (Pre-hypertension) แต่ยังไม่เป็น
ความดันสูงเต็มขั้น แพทย์จะแนะน าเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงไปกว่านี้” ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่
อาจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ หรือปรับแล้ว แต่ความดันไม่ลดลงตามเป้าหมาย แพทย์จึงจะพิจารณาให้ยาที่เหมาะสมต่อไปโดยมี
เป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอทและเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น 
 
  

https://www.bumrungrad.com/th/treatment-hypertension-clinic-bangkok-thailand
https://www.bumrungrad.com/th/neurology-stroke-dementia-neurosurgery-treatment-center-bangkok-thailand/stroke
https://www.bumrungrad.com/healthspot/June-2014/heart-attack


 
 

ความดันที่เหมาะสม หรือ
ปกติ 

น้อยกว่า 120 น้อยกว่า 80 
ให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารท่ีอุดมไปด้วยกากใย และ
การออกก าลังกาย 

ความดันโลหิตสูงขั้นต้น 
Pre-hypertension 

120 - 139 80 - 89 
ต้องหมั่นตรวจวัดความดัน รับประทานผักผลไม้ให้มากกว่าเดิม 
และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1 140 - 159 90 - 99 
ตรวจวัดความดัน และพบแพทย์อย่างสม่ าเสมอ อาจต้องได้รับยา
ควบคู่ไปกับการปรับการบริโภค และออกก าลังกายให้มากขึ้น 

ความดันโลหิตสูงขั้นที่ 2 160 ขึ้นไป 100 ขึ้นไป 

ตรวจวัดความดัน จดบันทึก และพบแพทย์อย่างสม่ าเสมอเพื่อ
ควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งระวังเรื่อง
อาหารให้มาก 
งดอาหารเค็ม เน้นผักผลไม้ และออกก าลังกายให้มากขึ้น 

*    ความดันโลหิตค่าบน หรือความดันซีสโตลี (Systolic Blood Pressure) คือ แรงดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 
**    ความดันโลหิตค่าล่าง หรือความดันไดแอสโตลี (Diastolic Blood Pressure) คือ แรงดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 
 
ปจัจยัทีม่ีผลตอ่ความดนัโลหิต 

ความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้   
 อายุ เมื่ออายุมากขึ้นความดันโลหติมักสูงขึ้น 
 เพศ ชายมักพบความดันโลหิตสูงบ่อยกว่าหญิง 
 พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ผู้ที่บิดา มารดา มีความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเป็นโรคนีม้ากขึ้น 
 ความอ้วน และขาดการออกก าลังกาย 
 สภาวะทางอารมณ์ เช่น เครียด โกรธ เจ็บปวด เสียใจ ต่ืนเต้น ส่งผลต่อความดันโลหิตท้ังสิ้น ซึ่งสามารถกลับเป็น

ปกติ เมื่อผ่านพ้นภาวะนั้น ๆ 
 เชื้อชาติ 
 อาหาร เช่น เกลือ และส่วนประกอบของเกลือที่อาจนึกไม่ถึง เช่น ซีอิ๊ว น้ าปลา ผงชูรส ผงฟู ก้อนซุปส าเร็จรูปมี

รายงานชัดเจนว่าเกลือส่งผล โดยตรงต่อความดันโลหิต 
 บุหร่ี สุรา และกาแฟ 
 สมุนไพรบางชนิด เช่น อบเชย 
 ผลของยา เช่น ฮอร์โมนคุมก าเนิด ยากลุ่ม nonsteroidal anti-inflammation drugs (NSIADs) 

 
 
 
การปฏบิัตติัวเมือ่เปน็โรคความดนัโลหิตสงู  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด า เนินชีวิตให้เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถือเป็นการรักษาขั้นแรกในการดูแล 
รักษา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ซึ่งประกอบด้วย 

1. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค  การลดปริมาณโซเดียมในอาหาร ลดโซเดียมในอาหาร เหลือวันละ 0.5 – 2.3 
กรัม หรือ เกลือโซเดียมคลอไรด์ 1.2 – 5.8 กรัม การปรับเปลี่ยนอาหารโดยรวม ต้องท าควบคู่กันไป รวมทั้งการกิน
ผัก ผลไม้ เส้นใยอาหารในปริมาณมาก และลดไขมันอิ่มตัวด้วย จึงจะเห็นผล ได้ชัดเจน 

2. ลดปริมาณแอลกอฮอล์ หรือจ ากัดปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20 – 30 กรัมต่อวัน ในเพศชาย หรือ 10 – 20 
กรัม ในเพศหญิง  

3. การลดน ้าหนักในผู้ที่มีน ้าหนักเกิน องค์การอนามัยโลก แนะน าว่าในขั้นต้นควรลดน ้าหนัก อย่างน้อย 5 กิโลกรัม ใน
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีน ้าหนักเกิน  



 
 

4. ออกก าลังกาย การออกก าลังกายส าหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ควรออกก าลังกาย แบบแอโรบิค (แบบใช้ออกซิเจน) 
ได้แก่ เดิน วิ่ง ว่ายน้ า  ปั่นจักรยาน เป็นต้น ซึ่งการออกก าลังกาย ควรปฏิบัติทุกวัน อย่างน้อยวันละ 20 นาที  

5. บริหารคลายเครียด การจัดการคลายเครียดในชีวิตประจ าวัน ตามหลักเหตุผลและ หลักจิตวิทยามีอยู่ 2 วิธี  
 พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์หรือสภาพที่จะท าให้เกิด ความเครียดมาก และ ควบคุมปฏิกิริยาของตัวเอง ต่อสิ่งที่
รู้สึกท าให้เราเครียด  

6. รับประทานยาและรับการรักษาต่อเนื่ อง รับประทานยาตามแพทย์สั่งสม่ าเสมอ ไม่ขาดยา และพบแพทย์ตามนัดทุก
ครั้ง ไม่ควรหยุดยาหรือปรับเปลี่ยนยาด้วยตัวเอง ส าหรับผู้ป่วยที่ทานยา ขับปัสสาวะ ควรรับประทานส้มหรือกล้วย
เป็นประจ า เพ่ือทดแทน โปตัสเซียมที่สูญเสียไปในปัสสาวะ 
 

ภาวะแทรกซอ้นจากความดนัโลหติสูงถา้ไม่รับการรักษา  
1.  ภาวะหัวใจล้มเหลว  
2.  ไตวาย  
3.  หลอดเลือดสมองแตก หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ  
4. อัมพาต  
5. ประสาทตาเสื่อม  

พึงระลึกไว้เสมอว่า โรคความดันโลหิตสูง ไม่จ าเป็นต้องมีอาการ ปวดศีรษะ และเป็นโรคที่ไม่มีอาการเฉพาะเจาะจง จึงควรจะ
ปฏิบัติตัว ให้ถูกต้อง รับประทานยาให้สม่ าเสมอเสมอ และพบแพทย์ตามนัด ไม่ควรปรับยา สรุป หรือหยุดยาด้วยตัวเอง ทั้งนี้
เพื่อลดภาวะ แทรกซ้อนที่จะเกิดกับอวัยวะต่างๆ และส่งผล ท าให้ผู้ที่เป็นโรคนี้สามารถมีชีวิตอย่างเป็น ปกติสุข 
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