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002

บทที่ 1 • โรคไตเสื่อมจากเบาหวาน

 สถำนกำรณ์ภำวะไตเสื่อมจำกเบำหวำน  

 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) 

เบาหวาน DM (Diabetes Mellitus) คือ โรคที่เป็นปัญหาทางสุขภาพ และเป็นโรคหนึ่ง

ที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูงของโลก (WHO, 2014) และจากการเปิดเผย 

ของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ระบุว่า

ในปี 2014 มีประชากรผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานทั่วโลก จำานวน 382 ล้านคน โดยเป็น 

ผู ้ ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 มากกว่า 90 % (IDF, 2014)  

และในปีเดียวกันพบผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยกว่า 4 ล้านราย จากการสำารวจ

สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังที่ 5 ปี 2009 (พ.ศ. 2552)  

พบความชุกหรือความแพร่หลายของภาวะ IFG (Impaired Fasting Glucose  

หรือภาวะของคนท่ีมีระดับนำ้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ แต่ยังไม่ถึงระดับที่จัดว่า 

เป็นเบาหวาน คือ อยู่ในระดับ 110-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 10.06 เปอร์เซ็นต์  

และความชกุของโรคเบาหวานในประชากรวยัผูใ้หญ่ อาย ุ20 ปีขึน้ไป มจีำานวน 7.5 เปอร์เซน็ต์ 

(Aekplakorn, et al., 2011) ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนำาไปสู่ปัญหาทาง 

การแพทย์หลายประการ รวมถึงภาวะไตผิดปกติจากเบาหวาน หรือ DN (Diabetic 

Nephropathy) ซึง่เป็นภาวะแทรกซ้อนทีพ่บมากทีส่ดุ (Deerochanawong, & Ferraio, 

2013) เมื่อภาวะไตผิดปกติเลวร้ายจนกลายเป็นโรคไตเรื้อรัง CKD (Chronic Kidney 

Disease: CKD) ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจเกิดภาวะทุพพลภาพ ซึ่งจะมีผลต่อผู้ป่วย  

ครอบครวั และสังคมอย่างมาก ดังนัน้จงึจำาเป็นต้องป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อนของ

โรคเบาหวาน เพือ่ไม่ให้เกดิเป็นภาระทางเศรษฐกิจต่อครอบครวั (Tsiouli, et al., 2013) 

 สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ของประเทศไทย (2556) รายงานว่า มโีรคไตทีเ่กิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ถึง 70% โดยมีภาวะนำ้าตาลในเลือดสูงและความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การดำาเนิน

ของโรคไตเรื้อรัง (Harris, & Rangan, 2005) ทั้งนี้สามารถป้องกันภาวะไตผิดปกติจาก
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 การจดัการตนเอง (Self–Management) มแีนวคดิพืน้ฐานทีม่าจากทฤษฎี

การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) (Bandura, 1986) ที่มีความเชื่อว่า 

การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเกิดจากพฤติกรรมบุคคล ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 

อย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคลน้ัน (Person) และส่ิงแวดล้อม (Environment)   

(ตามภาพที่ 5) 

 บคุคลสามารถเรยีนรูไ้ด้โดยการเสรมิแรงอย่างเป็นระบบ ทฤษฎกีารจดัการ

ตนเองเป็นทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์ มีลักษณะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ 

ที่เน้นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคล มีการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 

อย่างมทีศิทาง ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรยีนรูด้้วยความเข้าใจของตนเอง ก่อให้เกดิรปูแบบ 

ทีเ่ป็นรูปธรรม สามารถควบคมุพฤตกิรรมด้วยตนเอง ซึง่รวมถงึการปรบัเปลีย่นการรบัรู้ 

โดยอาศัยการตีความจากการเรียนรู ้ไปสู ่การปฏิบัติหรือการกระทำาเพื่อนำาไปสู ่ 

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซึง่ทฤษฎกีารจดัการตนเองได้มกีารนำาไปใช้ในหลายวงการ 

โดยเฉพาะด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีนำาแนวคิดการจัดการตนเองมาใช ้

ในการปฏบิตัเิพือ่แก้ไขปัญหาด้านสขุภาพทัง้ในการพยาบาล การแพทย์ และการฟ้ืนฟสูภาพ 

รวมถึงการใช้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในกลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยความ

สามารถของบุคคลในการจัดการเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดำาเนนิชวีติประจำาวนัให้เหมาะสม และสามารถควบคมุโรคด้วยตนเองได้อย่างต่อเนือ่งตัว
อย่
าง
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กำรจัดกำรตนเอง 
เ พ่ือชะลอกำรเสื่อมของไตจำกเบำหวำน

ตัว
อย่
าง



บทที่ 3 • การส่งเสริมการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ

การจัดการตนเองเพื่อชะลอ 
การเสื่อมของไตจากเบาหวาน

074

 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรระบบกำรดูแลสุขภำพ 

         การส่งเสริมการจัดการระบบการดูแลสุขภาพ มีต้นแบบมาจากแนวคิด 

การจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (The Chronic Care Model: CCM) ซึ่งเป็นแนวคิด

ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยของ MacColl Center for Health Care Innovation  

นำาโดย เอ็ดเวิร์ด วากเนอร์ (Edward Wagner) ปี ค.ศ. 1997 โดยเสนอรูปแบบ 

การจัดการระบบการดูแลโรคเรื้อรังซึ่งปรับจากการดูแลสุขภาพในระดับบุคคลมา

เป็นการดูแลแบบบูรณาการ เข ้าถึงประชากรและเน้นถึงการป้องกันมากขึ้น  

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและผลลัพธ์ทางคลินิก การปรบักระบวนทศัน์ใหม่ของการจัดการ

โรคเร้ือรังที่มากกว่าการรักษาทางการแพทย์ เป็นการให้บริการในเชิงรุก โดยการส่ง

เสริมสุขภาพในขณะท่ียังไม่ป่วย การคัดกรองกลุ่มเส่ียงโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้ป่วยและทีมสขุภาพ บทบาทของผูร้บัผดิชอบนัน้ไม่ได้เป็นเพยีงแค่รบับรกิารเท่านัน้ 

แต่การดูแลรักษาเป็นอีกส่วนหนึ่งของทีมการดูแลรักษา (Wagner, 2006).

         ระบบการดูแลทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิผลลพัธ์การดแูลโรคเรือ้รงัทีม่คีณุภาพนัน้  

มีองค์ประกอบสำาคัญอยู่ 6 ประการดังนี้ (Wagner, 2006)  

           1.  ระบบสขุภาพ (Health System) หมายถงึ การมหีน่วยงานหรอืองค์กร

ทำาหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพประชาชน ในท่ีนี้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ประจำาตำาบล (รพ.สต.) ซ่ึงต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกลไกที่ช่วยส่งเสริม 

ความปลอดภัยในการทำางาน เป็นระบบสนับสนุนในการทำางาน การสร้างแรงจูงใจ 

ในการทำางาน การวางกลยุทธ์แนวปฏิบัติ และการตัดสินใจในการดำาเนินการให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ส่งเสริมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การอำานวยความสะดวกในการประสานงานภายในและระหว่างองค์กร ระบบการดูแล

ผู ้ป่วยเรื้อรังจำาเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมและได้รับการส่งเสริมให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร ผู ้นำาขององค์กรจะต้องมีความชัดเจนกับนโยบาย  

สามารถกำาหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และการสร้างแรงจูงใจภายในองค์กร  

ตัว
อย่
าง



บทที่ 4

กำรส่งเสริม 
กำรจัดกำรตนเองในผู้ป่วย 

เบำหวำนเพ่ือกำรชะลอ 
ไตเสื่อมในชุมชน

กำรจัดกำรตนเอง 
เ พ่ือชะลอกำรเสื่อมของไตจำกเบำหวำน

ตัว
อย่
าง



บทที่ 4 • การส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อการชะลอไตเสื่อมในชุมชน

การจัดการตนเองเพื่อชะลอ 
การเสื่อมของไตจากเบาหวาน

086

 บทน�ำ 

 โรคเบาหวานเป็นปัญหาสำาคัญทางด้านสาธารณสุขระดับโลก จากข้อมูล

สมาคมโรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (International Diabetes Federation (IDF), 

2014) มีรายงานว่าทั่วโลกพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานมากเฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คน 

สำาหรับประเทศไทยเองก็พบว่ามีผู ้ป่วยเบาหวานทั่วประเทศ ในปี 2553 จำานวน  

607,828 คน เพิม่จากปี 2552 จำานวน 49,672 คน คิดเป็นร้อยละ 8.59 (Aekplakorn, 

et al., 2011) จากการสำารวจสุขภาพของประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2551-2552 พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวานถึงร้อยละ 71.5 ที่ไม่สามารถควบคุม 

ระดบันำา้ตาลในเลอืดได้ (Aekplakorn, et al., 2011) ซึง่ในทีสุ่ดโรคเบาหวานกร็นุแรงขึน้

จนกระทัง่มผีลกระทบตามมา ได้แก่ ภาวะไตเสือ่มจากเบาหวาน ซึง่เป็นภาวะแทรกซ้อน

ที่พบมากท่ีสุดในผู ้ป ่วยเบาหวาน ดังนั้น การควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือด 

ให้มีความใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดก็สามารถป้องกันไตเส่ือมจากเบาหวานได้  

จากการศึกษาพบว่าการลดค่าของฮีโมโกลบินเอวันซีได้ 1 เปอร์เซ็นต์สามารถ 

ลดการเสื่อมของไตได้ถึงร้อยละ 35 (พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์, 2550) แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถ

จัดการตนเองเพื่อควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดได้ ประสิทธิภาพการทำางานของไต 

จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือประมาณ 10 ปี ไตจะเสื่อมสภาพลงประมาณร้อยละ 

30–35 หากปล่อยไปอกี 4–7 ปีจะกลายเป็นภาวะไตวายระยะสดุท้าย ถ้าผูป่้วยไม่ได้รับ

การดูแลและการรักษาอย่างเหมาะสม (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555)  

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุม

นำ้าตาลในเลือด พบว่า ผู้ป่วยยังขาดความรู้และทักษะในการจัดการตนเองในการดูแล

เรื่องของอาหารและยา จึงเป ็นสาเหตุทำาให ้ไม ่สามารถควบคุมระดับนำ้าตาล 

ในเลอืดได้ (นันนภัส พีระพฤฒิพงศ์, นำ้าอ้อย ภักดีวงศ์ และอำาภาพร นามวงศ์พรหม, 

2555) เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดที่สูงขึ้น มีผลต่อการทำาลาย

ตัว
อย่
าง



หนังสือแนะนำ�
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(บรรณาธิการ):

ผศ. พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม

     ภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลือ

อย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้กับเด็กทุกคนตั้งแต่ทารกแรกคลอดใน 

นาทีแรกของชีวิต ไม่ว่าใครหากได้ประสบอยู่ในเหตุการณ์นี้ ควรให้การ 

ช่วยเหลอืผูป่้วยอย่างทนัท่วงท ีด้วยความรู้ในแนวทางปฏิบตักิารช่วยกูช้พีใน

เด็กและทารกแรกเกิดที่รวบรวมไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้

ทุกคนมีความกล้าที่จะเริ่มต้นการช่วยกู ้ชีพ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในสถานการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้น 

ได้มีโอกาสในการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ

390
บาท
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การช่วยกู้ชีพในเด็ก 

และทารกแรกเกิด

     ร่างกายของสิ่งมีชีวิต มีการท�างานอยู ่ตลอดเวลา 

แม้ในขณะหลับ โดยมีระบบประสาทท�าหน้าที่ส�าคัญ 

เพื่อควบคุมการท�างานของระบบต่าง ๆ หนังสือเล่มนี ้

ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ความรู้พ้ืนฐาน 

 ทางระบบประสาท ทั้งโครงสร้างและกลไกการท�างาน 

ของเซลล์ประสาท ระบบรบัความรูส้กึ ระบบประสาทมอเตอร์ 

ระบบประสาทอัตโนมตั ิสมองใหญ่ และการท�างานด้านภาษา 

อารมณ์ การเรียนรู้และความจ�า ส่วนที่สอง คือ เทคนิควิจัย

เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับการศึกษาทางประสาทวิทยาศาสตร์

ใน สัตว์ทดลอง ได้แก่ การผ่าตัดและเครื่องมือสเตอริโอ 

แทคติก เพื่อใช้ในการศึกษา ระดับของสารสื่อประสาท โดยใช้

เทคนิคไมโครไดอะไลซิสและการศึกษา ทางไฟฟ้า และ 

การศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ ในสัตว์ทดลอง หนังสือเล่มน้ี 

 เหมาะส� าห รับผู ้ เ รี ยนและนักวิ จั ย  ที่ สนใจในสาขา 

ประสาทวิทยาศาสตร์
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อนามัยโรงเรียน

     “สุขภาพกับการศึกษา” เป็นของคู่กัน บทบาท

และหน้าท่ีของพยาบาลอนามัยชุมชนจึงมีความ

ส�าคญัอย่างมากในการน�ากระบวนการ การพยาบาล 

มาใช้ในงานอนามัยโรงเรียนซึ่งในหนังสือเล่มนี ้

มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย

     แนวคิดงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ พยาบาลชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน 

การตรวจสุขภาพในโรงเรียน การส่งเสริมและ 

เฝ้าระวงัปัญหาสขุภาพนกัเรยีน อนามยัส่ิงแวดล้อม

ในโรงเรียน การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน

     กระบวนการพยาบาลในงานอนามัยโรงเรียน 

เนือ้หาทัง้หมดในหนงัสอืเล่มนีมุ้ง่เน้นในการส่งเสรมิ

ให้นกัเรยีนมีสขุภาพทีแ่ข็งแรงซึง่จะส่งผลทีด่ต่ีอการ

เรียนของนักเรียนในโรงเรียนรวมท้ังโรงเรียนจะได้

รับการพัฒนาเพื่อผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพสู่ระดับ เพชร ต่อไป

ตัว
อย่
าง




