
 

 

คูมือ 

อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 

กลุมดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) 
 

อสค. เปนผูทํางานดูแลสุขภาพของครอบครัวตนเอง โดยไมรับคาตอบแทนใดๆและไมหวังส่ิงตอบแทน

รวมถึงจะไมเรียกรองส่ิงตอบแทนใดๆ นอกเหนือไปจากการไดชวยเหลือคนในครอบครัวและผูอ่ืนไดพนทุกข 

มีความสุขและมีสุขภาพดี ดวยจิตเมตตาเปนสําคัญ 



คํานํา 

  

 ประเทศไทยไดรับการยกยองจากองคการอนามัยโลกและประเทศสมาชิกท่ัวไปวา เปนประเทศท่ีสราง

ระบบการสรางความรูในชุมชน เพ่ือใหคนมีความรูเรื่องสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับชุมชน

ไดเปนอยางดี ดวยการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

ท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก 

สวนในระดับครอบครัว ซ่ึงเปนแกนกลางของสังคมท่ีเปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตหากมีการ

สรางเครือขายความรูดานสุขภาพตอยอดจากชุมชนเขาสูครัวเรือน จะทําใหประชาชนมีความรูและทักษะในการ

วิเคราะหและจัดการปจจัยเสี่ยง ภัยสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพคนในครอบครัวตนเองได 

ครอบครัวเปนกลุมบุคคล ท่ีมีความผูกพันและใชชีวิตรวมกันมีปฏิสัมพันธเก่ียวเนื่องกัน ไมวาจะเปนพอ

แมญาติพ่ีนอง ซ่ึงแตละคนจะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกตางกัน มีปญหาดานสุขภาพท่ีอาจจะเหมือนกันหรือ

ตางกันแลวแตสุขภาวะของแตละบุคคล การท่ีจะทําใหครอบครัวนั้นๆมีสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู

ในสังคมไดอยางปกติสุขนั้น จะตองไดรับการดูแล แนะนํา สงเสริม ปองกัน จัดการความเสี่ยงและภัยสุขภาพ 

ไมใหเกิดปญหาดานสุขภาพข้ึน หากมีผูปวยหรือผูท่ีมีภาวะพ่ึงพิงในครอบครัวตองไดรับการดูแล ซ่ึงบุคคลท่ีดีและ

เหมาะสมท่ีสุดก็คือ สมาชิกในครอบครัวนั้นๆ เอง 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงไดดําเนินงานอาสาสมัครประจําครอบครัว 

(อสค.) ดวยการนําลูก หลาน ญาติ พ่ีนองหรือสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพ่ือนบานหรือบุคคลท่ีครอบครัว

ไววางใจ ใหมาเปนผูดูแลสุขภาพของครอบครัว นํามายกระดับ ปรับทัศนคติ และเพ่ิมเติมความรูรวมกับการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมากข้ึน เพ่ือนําบุคลากรเหลานั้นมาเปนพลังและเปนเครือขายเขาสูครัวเรือน ใหมีคนรู

วิธีในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวได โดยการเรียนรูจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จิตอาสา และการเรียนรูดวย

ตนเอง ในปงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขมุงเนนใหมีการดูแลสุขภาพระดับครอบครัวหรือการสงเสริม

ใหครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยให อสค. แสดงบทบาท สมาชิกในครอบครัวมีการประพฤติ

ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง และเกิดผลจากการประพฤติปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว 

เชน สมาชิกในครอบครัวเปนผูสูงอายุติดบานติดเตียง ชวยเหลือตัวเองมากข้ึน หรือลดการติดเตียงมาเปนติดบาน

มากข้ึน หรือครอบครัวท่ีมีสมาชิกปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 

สามารถคุมความดัน เบาหวานได ไมมีภาวะแทรกซอน หรือครอบครัวท่ีมีสมาชิกอยูปวยเปนโรคไตเรื้อรัง ลด

ระยะการปวยจากระยะท่ี 4 เปนระยะท่ี 3 หรืออยูในภาวะคงท่ีระยะท่ี 4 จึงไดจัดทําคูมือ อสค. ข้ึน เพ่ือใชงาน

การดูแลสุขภาพครอบครัวเพ่ือชะลอไตเสื่อม 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนกับ

อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ท่ีจะนําไปใชเพ่ือการดูแลครอบครัวใหมีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาว มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข เปนพลังในการเสริมการเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง

ระดับครอบครัวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ตุลาคม 2559 
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“เร่ืองสุขภาพ ไมมีใครดูแลตัวเราไดดีเทากับเราตัวดูแลตัวเราเอง” 

 

การดูแลสุขภาพระดับครอบครัว  
“คนในแตละครอบครัว ดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะทําหนาท่ีในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของตนเอง” 

 

มาเปน อสค. ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวเรากันเถอะ 

 

อาสาสมัครประจําครอบครัว หรือ อสค. คือ คนในครอบครัว ของแตละครอบครัว หรือเพ่ือนบาน                

ท่ีไดรับการคัดเลือกและผานการฝกอบรมหลักสูตร อสค. ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ใหมาทําหนาท่ี

ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง 

 

อสค. ตองทําอะไร 
อสค. มีบทบาทหนาท่ี 3 ประการหลัก คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เปนแกนนําปฏิบัติตนดานสุขภาพท่ีมีพฤติกรรม

เปนแบบอยางใหครอบครัวและเปนผูดูแลสุขภาพ
ของคนในครอบครัวตนเอง  
 

2. ถายทอดความรูใหคนในครอบครัว

ตนเองและชวยเหลือผูท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง  
 

3. ประสานงานพัฒนาสุขภาพครัวเรือน 

และเปนเครือขายใยแมงมุมกับ อสม. 
โดยไมซํ้าซอนบทบาทกัน 
 



~ 2 ~ 

 

การดูแลสุขภาพครอบครัวเพื่อชะลอไตเสื่อม 
ไตคืออะไร ? 

 
 
 

 
 
 
 

มีหนาท่ีอะไร ? 
 

 

อยูทางดานหลังของทองและดานหลังของ

ไขสันหลังบริเวณเหนือเอว 

• กรองของเสียออกทางปสสาวะ 

• ควบคุมปริมาณน้ําและเกลือแรในรางกายใหพอเหมาะ 

• ควบคุมความดันโลหติใหคงที ่

• สรางฮอรโมนบางอยางที่มีประโยชนตอรางกาย 

              - ฮอรโมนกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง 

              - ฮอรโมนวิตามินดี 

• ขับถายสารแปลกปลอมทีร่างกายรับมา 

ไตเปนอวัยวะสําคัญชนิดหนึ่ง 

ในระบบขับถาย 

มีรูปรางคลายเมล็ดถั่วแดง 

มีขนาดเทากําปน 

คนปกติจะมีไตอยู 2 ขาง คือ

ขางขวา และขางซาย 

ถาไตพิการหรือทํางานไดไมเต็มที ่

รางกายจะขับของเสียลําบาก 
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สาเหตุของโรคไตเรือ้รังที่พบบอย 

 

 
 

 

 

 

โรคไตอักเสบ 

เร้ือรังจากการ

ติดเช้ือ 

 

โรคเบาหวาน 

 

โรคไตอักเสบ 

 

ภาวะไตเสื่อม

ตามอายุ 

 

 

โรคความดัน

โลหิตสูง 

โรคนิ่ว 

ในทางเดิน

ปสสาวะ 
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อาการของโรคไตเรือ้รัง 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

รางกาย 

ซูบซีด 
 

 

บวมท่ีหนังตา 

ใบหนา 

ขา และเทา 

 

มีกอนแข็ง 

บริเวณเอว 

หรือบริเวณไต 

 

ปวดทอง 

บริเวณเอว 

อยางรุนแรง 
 

 

ปสสาวะผิดปกติหรือ

เปนเลือด 

อาการ 

ขอ ง 

โรคไต 
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ชะลอการเสือ่มของไตเสื่อมทําอยางไร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : จี-เอฟ-อาร(GFR) = คาแรงมา ไดมาจากการวัดคาครีอะตินินจากเลือด Cr     เขาสมการคํานวณ 

วิธีชะลอไตเสื่อม 

• ควบคุมความดันโลหิตใหนอยกวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท 

• ควบคุมน้ําตาลใหต่ํากวา 130 มลิลิกรัมตอเดซิลิตร หรือน้ําตาลสะสม (ฮีโมโกลบินเอวันซี)

ใหนอยกวา 7 % 

• ดื่มน้ําวันละ 8 – 10 แกว (ยกเวนเมื่อแพทยสั่งจํากดัน้ํา) 

• หลีกเลี่ยงยาแกปวดกลุมเอ็นเสด ยาซอมเสน ยาชุดและยาสมุนไพร 

• ออกกําลังกายวันละ 30 นาที 

• งดดื่มสุราและงดสูบบุหร่ี 

• ตรวจสุขภาพอยางสม่ําเสมอ 

• ควรพบหมอโรคไต 

 
 

โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 1 
 

อัตราการกรองของไต (จี-เอฟ-อาร) 

มากกวา 90 (มิลลิลิตรตอนาที) 
 

รูปแบบอาหารท่ีควรกิน  
ลดหวาน 
ลดมัน 
ลดเค็ม 

 

รูปแบบอาหารท่ีควรกิน  

ลดหวาน 

ลดมัน 

ลดเค็ม 

ลดเนื้อ 
 

โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 2 อัตราการกรองของไต (จี-เอฟ-อาร)  

60-89 (มิลลิลิตรตอนาที) 
 

โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 

โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 4 

โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 5 

อัตราการกรองของไต (จี-เอฟ-อาร)  

30-59 (มิลลิลิตรตอนาที) 
 

อัตราการกรองของไต (จี-เอฟ-อาร)  

15-29 (มิลลิลิตรตอนาที) 
 

อัตราการกรองของไต (จี-เอฟ-อาร)  

นอยกวา 15 (มิลลิลิตรตอนาที) 
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1. คุมความดันโลหิตและเบาหวาน 

 

ความดัน เบาหวาน ตองคุมเทาไหรดี 

 

ระดับความดันโลหิต คาบน คาลาง คําแนะนํา 

ระดับอันตราย 160  100  พบแพทยดวน + ลดเค็ม 

สูงมาก 140 - 159 90 - 99 พบแพทย + ลดเค็ม 

คอนขางสูง 121 - 139 80 - 89 ปรึกษาแพทย + ลดเค็ม 

ปกต ิ 120  80  วัดความดันสมํ่าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควบคุมน้ําตาลในเลือด 

ใหต่ํากวา 130 (มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) 

หรือ น้ําตาลสะสม (ฮีโมโกลบินเอวันซี) 

ใหนอยกวา 7 เปอรเซ็นต 
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2. ดูแลเรือ่งอาหารการกินและการดืม่ 

กิน แบบลดหวาน 
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กิน แบบลดมัน 
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กิน แบบลดเค็ม 
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กิน แบบลดเนื้อ 
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การดื่ม 
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3. ดูแลเรือ่งการใชยา 
 ผูปวยโรคไตเร้ืองรัง ควรใชยา ดังนี้ 

 1. กินยาที่แพทยสั่งอยางเครงครัด 

 2. หากมีอาการขางเคียงจากการใชยา ควรปรึกษาแพทย – พยาบาล 

 3. กอนซื้อยามากินเอง ควรปรึกษาแพทยกอน 

 4. อยาซื้อยาสมุนไพร ยาชุดแกปวด (ยาซอมเสน) หรือยาโฆษณาบํารุงไตมากินเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระวัง ! ถูกคนหลอกลวง ยากินลางไต ไมมีในโลกนี้ 

ยากินลางไต เปนน้ําสีผสมกับสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ขับปสสาวะ 

ไมมียาสมุนไพร ท่ีไดรับการพิสูจนวาบํารุงไต 
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4. ออกกําลังกาย 
 การออกกําลังกายดวยยางยืด เปนตัวอยางรูปแบบหนึ่งของการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับ

ผูท่ีมีภาวะโรคไต 

 การบริหารกลามเนื้อรางกายดวยยางยืด คือ การใหรางกายไดยืดเหยียด เพราะคนเรามักจะ

ทํางานดวยทาทางซ้ําๆเดิมๆ แตไมคอยบริหารกลามเนื้อ ยางยืดทําหนาท่ีเปนแรงตานท่ีทําใหเราตอง

ออกแรงเอาชนะ กลามเน้ือจึงจะแข็งแรง และสามารถชวยลดน้ําหนัก รักษาอาการปวดขอ หรือ

กระดูก รวมท้ังเสริมสรางกลามเนื้อสวนตางๆ ใหแข็งแรงมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม บริหารกลามเนื้อมัดตาง ๆ ทาละ 

10-12 ครั้ง ปรับความหนักเบา 

โดยจับยางใหส้ัน หรือยาวข้ึน 

อุนเครื่อง 

ยืดเหยียด 

กลามเนื้อ 

เบาเครื่อง 

ยืดเหยียด 

กลามเนื้อ 

ทาบริหารกลามเนื้ออก 
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ทาบริหารกลามเนื้อหัวไหล ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อตนแขนดานหลัง ทาบริหารกลามเนื้อหลังสวนหนา 

ทาบริหารกลามเนื้อหนาทอง ทาบริหารกลามเนื้อตนขา 

ทาบริหารกลามเนื้อ กลามเนื้อตนขา 
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5. การบํารงุรักษาจิตใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กรณผูีมียารักษาโรคความดัน เบาหวานหรือโรคประจําตัวอื่นๆ 

ใหดูแลการกินยาตรงเวลาและพาไปพบแพทยตามนัด 
 

 

จากงานวิจัย คนไทยที่เปนโรคไตเร้ือรังและโรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทายที่ตองรักษา 

โดยการฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม สามารถควบคุมความดันโลหิต ชีพจร และ

คุณภาพชีวิตดีข้ึน โดย 

 1. รูจักปลอยวางเสียบาง 

 2. ทําจิตใหสงบวันละ 10 – 15 นาท ี

 3. สวดมนตตามศาสนาของตนเองใหสม่ําเสมอทกุวัน 
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โรงแรมปริ้นซพาเลซ : กรมกิจการผูสูงอายุ 
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ภาคผนวก 
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ผลท่ีตองการให
เกิดข้ึนจากครอบครัว
ท่ีมีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจําครอบครวั (อสค.) 
 

 คุณธรรมพ้ืนฐานสําหรับอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) คือ  

 อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) จะตองเปนผูมีจิตวิญญาณอาสาสมัคร ประกอบไปดวยคุณธรรม

เบื้องตน 4 ประการ คือ 

         1. ชอบใหมากกวารับ ไมเอารัด เอาเปรียบคนอ่ืน มีความสบายใจท่ีจะใหดวยจิตเมตตา  

         2. มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจคนใหมารวมมือรวมใจกัน  

         3. ยึดม่ันปฏิบัติตนตามพรหมวิหาร 4 ไดแก 

   เมตตา คือ รักโดยไมแบงแยก 

   กรุณา คือ ลงมือชวยเหลือใหผูอ่ืนพนทุกขและมีความสุข 

   มุทิตา คือ มีจิตใจออนโยน ยิ้มแยมแจมใส ลดความเห็นแกตัว ลดตนอยูตลอดเวลา 

   อุเบกขา  คือ ให โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ยุติธรรม ไมลําเอียง 

และทําตนใหมีประโยชน มีกิริยาทาทีของความพยายามจะทําประโยชนอยูตลอดเวลา เปนผูท่ีใชเวลาทุกนาที               

ใหมีประโยชน 

4. ทําตนสมํ่าเสมอ ทําดวยอุดมการณ ทําดวยจิตเมตตา โดยไมหวังสิ่งตอบแทน ไมเอนเอียงไป

ตามกระแส 
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วิธีประเมินคนในครอบครัวเปนโรคไตหรือไม 

คนในครอบครัวของทาน มีอาการดังนี ้หรือไม ?  

• ปวดหลัง/เอว/สีขางเปนประจํา 
(หากมีเพียงอาการเดียวอาจเกิดจาก
การทํางานหนัก)  

• ปสสาวะขุน 
(หากมีเพียงอาการเดียวอาจเกิดจาก
ดื่มนํ้านอย)  

• ปสสาวะขัด อาจมเีลอืดปน  
• เทาบวม/หนาบวม/หนังตาบวม 

 

หากมีอาการต้ังแต 2 ขอขึ้นไป 

แสดงวา 

“คนในครอบครัวของทาน 

อาจมีปญหาโรคไต” 
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สิทธิประกันสุขภาพถวนหนากับการรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 

 สิทธิการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (ใชสิทธิ์ไดเฉพาะในศูนยท่ีเซ็นสัญญากับกับ สปสช เทานั้น) 

ประเภทผูปวย  การสนับสนุน  ผูปวยจายเพ่ิม  จํานวนครั้ง/สัปดาห  

ผูปวยใหมท่ีลางไตทางชองทองไมได 

หรือผูปวยเกาท่ีเคยลางไตทางชอง

ทองมากอนแตไมสามารถทําตอได

และไดรับการเห็นชอบจากกรรมการ 

สปสช. ระดับจังหวัดใหฟอกเลือด

ดวยเครื่องไตเทียม  

• ท่ัวไป 1500 บาท/

ครั้ง 

• อายุ > 60 ปและมี

โรคเรื้อรัง 1700 บาท

ตอครั้ง (เฉพาะ

โรงพยาบาลท่ีมี ICU)  

ไมตองจายเพ่ิม  ไมจํากัด (ตามมาตรฐาน

และขอบงชี้ทาง

การแพทย) 

ผูปวยใหมท่ีเริ่มฟอกเลือดดวยเครื่อง

ไตเทียมตั้งแต 1 ต.ค. 2551 ท่ีไม

สมัครใจรับการรักษาดวยการลางไต

ทางชองทองและไมไดไดรับการ

เห็นชอบจากกรรมการ สปสช. 

ระดับจังหวัดใหฟอกเลือดดวยเครื่อง

ไตเทียมถาวร  

ผูปวยตองรับผิดชอบคาใชจายเองท้ังหมด 

 
หมายเหตุ 

1.สปสช เหมาจายใหกับโรงพยาบาลท่ีเขารวมโรงการ ผูปวยและผูบริจาคไมตองรวมจายในกรณีท่ีมี

คาใชจายเกินวงเงินท่ีเหมาจาย 

2. แตละหนวยบริการหรือแตละโรงพยาบาลอาจจะไมไดเขารวมโครงการในทุกการรักษาเชน บางแหง

อาจรับเฉพาะการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม แตไมรับการลางไตทางชองทองและการปลูกถายไตก็ได 

3. สิทธิ์การรับยา erythropoietin จะไดมาพรอมสิทธิ์การฟอกเลือดโดยอัตโนมัติ 

4. การยื่นขอใชสิทธิ์ในการปลูกถายไตตองยื่นแยกกับการขอใชสิทธิ์ฟอกเลือด 

 



~ 23 ~ 

 

สิทธิประกันสังคมกับการรักษาพยาบาลผูปวยโรคไต 
 

ผูท่ีมีสิทธิ์ในการรับการรักษาดวยการบําบัดทดแทนไต 
1. ไมเปนโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายกอนเริ่มประกันตนในกรณีปลูกถายไต 

2. ความหมายของโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายตามประกาศของสํานักงานประกันสังคมคือ การทํางาน

ของไตเสียไปอยางถาวรเกิน 95% โดยพิจารณาไดจาก 

1) คา BUN > 100 มก./ดล. อยูตลอดเวลา และ คา Cr ในเลือด > 100 มก./ดล. อยูตลอดเวลา  

2) อัตราการกรองของเสียของไต < 5 มล./นาที อยูตลอดเวลา 

3. ไตมีขนาดเล็กท้ัง 2 ขางจากหลักฐานการตรวจทางรังสีหรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ยกเวนโรคท่ีไตวาย

เรื้อรังแลวอาจไมเล็ก (เชนเบาหวาน โรคถุงน้ําในไต ไตวายจากการอุดตันของทอไต โรคไตวายจากมีสารหรือเซล

ผิดปกติไปสะสมในไต) 

4. ในกรณีท่ีมีขอบงชี้อ่ืนใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการแพทยของสํานักงาน ปกส. โดยอางอิงจากหลัก

วิชาการแพทย  

ข้ันตอนการขอใชสิทธิ 

1. ผูประกันตนตองยื่นคํารองพรอมหลักฐานตามท่ีกําหนดตอ สํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี หรือ

จังหวัด 

2. คณะกรรมการแพทยท่ีไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาและลงความเห็น และเซ็นอนุมัติโดยเลขาธิการ

สํานักงาน ปกส. หรือผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีแทน 

3. กําหนดวันท่ีเริ่มใชสิทธิ์ไดข้ึนกับดุลพินิจของคณะกรรมการแพทย แตตอง 

1) ไมกอนวันท่ียื่นคํารองเกินกวา 30 วัน 

2) ยกเวนคาเตรียมเสนสําหรับฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม หรือการวางทอรับสงน้ํายา                     

เขาออกชองทองสําหรับการลางไตทางชองทอง ครั้งแรก แตตองไมกอนการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมหรือการ

ลางไตทางชองทอง ครั้งแรก เกิน 90 วัน  

หมายเหตุ 

1. จะใชบริการไดเฉพาะสถานพยาบาลท่ี สํานักงาน ปกส. กําหนดเทานั้น 

2. คาใชจายสวนเกินผูประกันตนตองรับผิดชอบเอง 
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คณะผูจัดทํา 

คณะท่ีปรึกษา 

นพ.โสภณ  เมฆธน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พญ.ประนอม  คําเท่ียง   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.เกียรติภูมิ  วงศรจิต   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นพ.วิศิษฎ  ตั้งนภากร   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นพ.ธีรพล  โตพันธานนท   อธิบดีกรมการแพทย 

นพ.วชิระ  เพ็งจันทร   อธิบดีกรมอนามัย 

นพ.เจษฎา  โชคดํารงสุข   อธิบดีกรมควบคุมโรค 

น.ต.นพ. บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

นพ.สุเทพ  วัชระปยานันท   อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย   อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1-13 

สาธารณสุขนิเทศกเขต 1-13 

คณะผูจัดทํา 

นพ.ปพนธ  ตั้งศรีเกียรติคุณ  รองอธิบดีกรมการแพทย 

นพ.ภาสกร  ชัยวานิชศิริ   รองอธิบดีกรมการแพทย 

นพ.ณัฐพร  วงษศุทธิภากร  รองอธิบดีกรมอนามัย 

นพ.ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นพ.ภาณุวัฒน  ปานเกตุ   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นางอัญธิกา  ชัชวาลยางกูร  ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

นายจิรพันธุ  วิบูลยวงศ   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นางวิรุณศิริ  อารยวงศ   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นางนิติกุล  ทองนวม สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผูสูงอายุ 

กรมการแพทย  

นพ.สกานต  บุนนาค   งานโรคไต กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

นพ.ธีรวัฒน  ธนชยานนท   โรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร  

นางวิมล  บานพวน   สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย 

นางสาวธิดารัตน  อภิญญา  สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

นางชอเพ็ญ  นวลขาว   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

นายศิวะณัฐ  โฮมวงค   กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 


