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ค ำน ำ 
ปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนในคนไทยทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี สาเหตุจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน

ปัจจุบันที่บริโภคอาหารแป้ง น้ าตาล ไขมัน สูงเกินความต้องการของร่างกาย และไม่มีเวลาออกก าลังกาย 
ร่างกายมีการสะสมปริมาณของไขมันมากกว่าปกติ อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค เรื้อรังไม่ติดต่อ ได้แก่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง น าไปสู่ภาวะทุพพลภาพและเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น ดังนั้นการจะลดปัญหาโรคอ้วนและภาวะเบาหวานได้ดีนั้นจ าเป็นต้องลด
ความอ้วนหรือลดน้ าหนักให้ได้ ซึ่งวิธีการที่ก าลังนิยมเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์คือการบริโภค
อาหารคีโตจินิก 

อาหารคีโตจินิก (Ketogenic Diet) เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วย
เบาหวานสามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ ผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินสามารถลดน้ าหนัก ให้มี
ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีการรับประทานอาหารคีโตจินิก ไดเอท เพ่ือลดน้ าหนัก
อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้ไม่ถูกวิธีผู้รับประทานบางรายอาจเกิด
อาการข้างเคียงจากรับประทานอาหารคีโตจินิกได้ ซึ่งผู้ที่จะใช้อาหารรูปแบบคีโตจินิก ควรมีความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

การจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วย ให้ประชาชนได้รับค าแนะน าจาก
ทีมสหวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้คีโตจินิก ไดเอท ที่ถูกต้อง             
ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ผู้ศึกษาจึงตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาและพัฒนารูปแบบแนวทางการใช้คีโตจินิก ไดเอท ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลวิชาการให้สถานบริการ
สาธารณสุขได้ใช้เป็นแนวทางพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปได้  ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะน้ าหนัก เกิน
และโรคเบาหวานประเภท 2 ตลอดจนประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพเพ่ิมขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้
อย่างยั่งยืน   
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บทที่ 1  บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบันปัญหาโรคอ้วนในคนไทยทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี สาเหตุจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของ

คนปัจจุบันที่บริโภคอาหารแป้ง น้ าตาล ไขมัน สูงเกินความต้องการของร่างกาย และไม่มีเวลาออกก าลัง กาย 
ร่างกายมีการสะสมปริมาณของไขมันมากกว่าปกติ อันเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ได้แก่ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง น าไปสู่ภาวะทุพพลภาพและเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น จากข้อมูลการส ารวจสุขภาพประชากรไทยปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีความ
ชุกโรคอ้วนในประชากรไทยที่อายุมากกว่า 15 ปีในเพศชาย ร้อยละ 32.9 และร้อยละ 41.8 ในเพศหญิง โดย
สูงขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2551-2552 ซึ่งพบความชุกโรคอ้วนในเพศชายร้อยละ 28.3 เพศหญิงร้อยละ 40.8 และ
อ้วนลงพุงในเพศชายร้อยละ 18.6 ในเพศหญิงร้อยละ 45 ข้อมูลล่าสุด 2554 จากกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณะสุขมีคนไทยอ้วน 16 ล้านคน   คิดเป็นร้อยละ 26 หมายความว่าจะมีคนอ้วน 1 คนในคนไทยทุก 4 
คน มีเพศหญิงอ้วน 11.3 ล้านคน ซึ่งมากกว่าผู้ชาย 2 เท่า ความชุกของโรคอ้วน พบในเขตเทศบาลสูงกว่านอก
เขตเทศบาล จังหวัดที่อ้วนลงพุงมากที่สุดคือกรุงเทพฯ ร้อยละ 45 รองลงมาคือภาคกลาง ร้อยละ 38 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 29 ภาคเหนือ ร้อยละ 27 และภาคใต้ ร้อยละ 26  โรคอ้วนท าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ตามมา ซึ่งบางโรคอาจจะแสดงอาการให้เห็นชัดเจน ในขณะที่บางโรคก็อาจไม่
แสดงอาการภายนอกแต่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ซึ่งโรคท่ีเสี่ยงตามมาที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ
ระดับต้นๆได้แก่โรคเบาหวาน เนื่องจากผู้ที่มีภาวะอ้วนท าให้การหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนผิดปกติ ส่งผลให้เกิด
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน  ท าให้เนื้อเยื่อตอนปลายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยลง เบตาเซลล์ไม่ท างาน ไขมันใน
เลือดสูง ท าให้เกิดโรคท่ีเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญ (Metabolic syndrome)  

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจาก
การขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินส่งผลให้กระบวนการดูดซึมน้ าตาลในเลือดให้
เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายผิดปกติมีผลให้ปริมาณน้ าตาลในเลือดเพ่ิมมากขึ้นและถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะนี้
เป็นเวลานานจะท าให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อมเกิดโรคและอาการแทรกซ้อนตามมาปัจจุบันประเทศไทย 
ใช้หลักเกณฑ์ตามสมาคมเบาหวานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาในการจ าแนกผู้ป่วยเบาหวานด้วยการตรวจปริมาณ
น้ าตาลในเลือด (หลังงดน้ าและอาหาร) 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dL) แสดงว่าระดับน้ าตาลในเลือดปกติ   
แต่ถ้าระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่า 100 mg/dL แสดงให้เห็นถึงภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน (Prediabetes)   
ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะโรคเบาหวานสามารถพัฒนาการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (เบาหวานที่เกิดจาก
การที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ อุบัติการณ์ของการเกิดกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน     
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยอ้วนลงพุง หรือ Metabolic Syndrome ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง) จะเห็นได้ว่า   
ทั้งโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จะมีความเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการจะลดปัญหาโรคอ้วนและภาวะเบาหวาน
ได้ดีนั้นจ าเป็นต้องลดความอ้วนหรือลดน้ าหนักให้ได้ ซึ่งวิธีการที่ก าลังนิยมเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะในสื่อ
สังคมออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คือการบริโภคอาหารคีโตจินิก 

อาหารคีโตจินิก (Ketogenic Diet) เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดปัญหาโรคเรื้อรัง จาก
การศึกษาข้อมูลการใช้อาหารคีโตจินิก ได้ผลดีในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 2 สามารถลดระดับน้ าตาลใน
เลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ และโรคอ้วน ในระยะสั้นจะช่วยลดน้ าหนัก ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในระยะยาว 
หากจะน าไปใช้ในจ าเป็นต้องศึกษาผลในระยะยาว โดยปัจจุบันมีการรับประทานอาหารคีโตจินิก ไดเอท เพ่ือลด
น้ าหนักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามหากมีการใช้ไม่ถูกวิธีผู้รับประทานบางราย
อาจเกิดอาการข้างเคียงจากรับประทานอาหารคีโตจินิกได้ ซึ่งผู้ที่จะใช้อาหารรูปแบบคีโตจินิก ควรมีความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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การจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วย ให้ประชาชนได้รับค าแนะน าจาก

ทีมสหวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้คีโตจินิก ไดเอท ที่ถูกต้อง ซึ่ง
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ผู้ศึกษาจึงตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับคีโตจินิก ไดเอท และพัฒนารูปแบบแนวทางการใช้คีโตจินิก ได
เอท ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ข้อมูลวิชาการให้สถานบริการสาธารณสุขได้ใช้เป็นแนวทางพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปได้ ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน ลดภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะน้ าหนัก เกินและโรคเบาหวานประเภท 2 ตลอดจนประชาชนมีทางเลือกในการดูแล
สุขภาพเพ่ิมข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1.1.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการ

สาธารณสุข 
1.1.2 เพ่ือให้ได้คู่มือ แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข 
1.1.3 เพ่ือให้ทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรด้านสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจหลักการคีโตจินิก    

ไดเอท สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบเชิงพรรณนา (Description Research) โดยศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฏี และวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมแนวทาง เอกสารวิชาการที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการด าเนินงานหรือการจัดบริการคลินิก และองค์ความรู้เรื่อง คีโตจินิก ไดเอท เพ่ือน ามาพัฒนาเกิด
เป็นคู่มือการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2563 – กันยายน 2564 

 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะในกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการใช้คีโตจินิก ไดเอท 

โรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการใช้คีโตจินิก ไดเอท เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในจัดท าหนังสือคีโตจินิก ไดเอท 
บ าบัดโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภท 2 และหนังสือแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ โดยสรุปนิยามค าศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

คลินิกคีโตจินิก ไดเอท หมายถึง หน่วยบริการที่เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าหนักเกิน และ
หรือผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ตามหลักการบริโภคอาหารแบบคีโตจินิก ไดเอท ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน  

คีโตจินิก ไดเอท หมายถึง การรับประทานอาหารที่มีรูปแบบการบริโภคอาหารที่มุ่งเน้นให้มีการ
สร้างสารคีโตน (Ketone bodies) ออกมา เพ่ือให้ร่างกายปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ าตาลกลูโคสมาเป็น
การใช้พลังงานจากไขมันแทน โดยจะรับประทานอาหารที่เน้นไขมันสูง คาร์โบไฮเดรตต่ า และมีโปรตีนเพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโต  

ภำวะน  ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน หมายถึง ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index: BMI) 
มากกว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และโรคอ้วนคือ มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร 

เบำหวำนประเภท 2 หมายถึง ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ 
หรือไม่สามารถน าอินซูลินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง และ
เซลล์ไม่สามารถน าน้ าตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ 
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สถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ  หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล

ชุมชน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักการคีโตจินิก ไดเอท มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ 

สามารถเข้าถึงบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท เพ่ิมมากข้ึน 
2) ทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรด้านสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจหลักการคีโตจินิก ไดเอท 

สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือแนวทางให้กับทีมสหวิชาชีพ บุคลากรด้านสาธารณสุข ในการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก   
ไดเอท ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

3) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีการให้บริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานประเภท 2 ผู้ที่มภีาวะน้ าหนักตัวเกินและโรคอ้วน เป็นต้น 
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บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการ

สาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ศึกษารวบรวม ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 คีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) 
2.2 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2.3 ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน 
2.4 รูปแบบการจัดบริการคลินิก 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 ก าหนดกรอบข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

2.1. คีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) 
คีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) หมายถึง การรับประทานอาหารที่มีรูปแบบการบริโภคอาหาร

ที่มุ่งเน้นให้มีการสร้างสารคีโตน (Ketone bodies) ออกมา เพ่ือให้ร่างกายปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจาก
น้ าตาลกลูโคสมาเป็นการใช้พลังงานจากไขมันแทน โดยจะรับประทานอาหารที่เน้นไขมันสู ง คาร์โบไฮเดรตต่ า 
และมีโปรตีนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต 

ที่มำของคีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) 
คีโตจินิก ไดเอท ถูกน ามาใช้ในการรักษาโรคลมชัก (Epilepsy) ในปี ค.ศ. 1921 โดยนายแพทย์ 

Russel Wilder ในช่วงเกือบทศวรรษ คีโตจินิก ไดเอท ได้น ามาใช้ในการรักษาโรคลมชักในเด็กมาโดยตลอด 
จนกระทั่งมีการผลิตยากันชัก คีโตจินิก ไดเอท จึงได้หายไป ในช่วงปัจจุบันคีโตจินิก ไดเอท ได้ถูกน ามาใช้อีกครั้ง
เพ่ือเป็นสูตรในการลดน้ าหนักและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะสั้น1 

รูปแบบการบริโภคอาหารแบบคีโตเจนิก อาหารคีโตจินิก เป็นรูปแบบอาหารที่จ ากัดการรับประทาน
คาร์โบไฮเดรตต่ ามาก (very low carbohydrate diet) เพ่ือกระตุ้นให้ร่างกายเปลี่ยนจากสภาพการใช้น้ าตาล        
มาเป็นการใช้พลังงานจากสารคีโตนแทน โดยจะก าหนดให้รับประทานคาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 20 – 50 กรัมต่อวัน 
(ประมาณข้าวสวยไม่เกิน 2.5 ทัพพี/ วัน) โดยเพ่ิมพลังงานจากไขมันมาทดแทนถึง 70% ของพลังงานที่ร่างกาย
ต้องการได้รับ จึงถือเป็นอาหารรูปแบบ คาร์โบไฮเดรตต่ า ไขมันสูง (low carb, high fat diet)2 

ประเภทของกำรท ำคีโตจินิก ไดเอท ได้แก่ 
1. คีโตจินิกแบบมาตรฐาน (SKD : Standard Ketogenic Diet)  คือ ก าหนดสัดส่วนคาร์โบไฮเดรต

เพียงร้อยละ 5 ของปริมาณอาหารทั้งหมด โปรตีนเป็นร้อยละ 20 และไขมันเป็นร้อยละ 75 
2. คีโตจินิกแบบวัฏจักร (CKD : Cyclical Ketogenic Diet) เป็นรูปแบบที่เว้นให้ทานอาหารตามปกติ

เป็นช่วง ๆ เช่น กินตามหลัก Keto Diet ติดกัน 5 วัน สลับกับทานอาหารแบบปกติ 2 วัน เป็นต้น 
3. คีโตจินิกแบบก าหนดเป้าหมาย (TKD : Targeted Ketogenic Diet) เป็นรูปแบบที่ให้บริโภค

คาร์โบไฮเดรตในช่วงที่ออกก าลังกาย 
4. คีโตจินิกโปรตีนสูง (High-protein ketogenic diet) รูปแบบนี้จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาหารคีโต

จินิกมาตรฐาน แต่จะไปเน้นหมู่โปรตีนที่มากกว่า ก าหนดสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 5  โปรตีนเป็นร้อยละ 35  
และไขมันเป็นร้อยละ 60  
ผู้ที่สำมำรถทำนคีโตจินิกได้ 

1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการลดน้ าหนัก ซึ่งจะเห็นผลได้ไวและมีก าลังใจในการลดน้ าหนัก 
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ฮอร์โมนอินซูลิน และรับประทานยาเบาหวาน 

ควรปรับขนาดยาที่เหมาะสมก่อนเริ่มรับประทานคีโตจินิก) 
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3. ผู้ที่ไม่ได้มีโรคประจ าตัวที่ต้องระมัดระวัง เช่น โรคตับ โรคไต ฯลฯ 

ผู้ที่ไม่ควรทำนคีโตจินิก1 
1. สตรีมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
2. ผู้ที่ใช้ยาเพ่ิมปริมาณ Insulin ในกระแสเลือด เช่น Insulin, Sulphonylureas และ Glinides 

และยาขับปัสสาวะ 
3. เด็ก, ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายต่ าถึงต่ ามาก 
4. ผู้ที่ใช้ยาประเภทอื่นหรือมีโรคประจ าตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานคีโตจินิก 
5. ผู้ที่มีภาวะ ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ป่วยไตวาย 
- ผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) 
- ภาวะตับล้มเหลว (Liver Failure) 
- มีประวัติหรือโรคประจ าตัวที่เกิดจากการเผาผลาญไขมันผิดปกติ (disorders of fat metabolism) 
- เคยมีประวัติโรคทางพันธุกรรมตั้งแต่เกิด เช่น ภาวะขาดคาร์นิทีน ภาวะ pyruvate kinase 
- มีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือก าลังรักษา 

เริ่มต้นทำนคีโตอย่ำงไร 
หากจะเริ่มท าคีโตจินิก ให้เน้นการจ ากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรต ส่วนโปรตีน และไขมันนั้นให้ได้

จากอาหารธรรมชาติให้ได้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการดื่มโปรตีนสกัด หรือไขมัน  สัดส่วนการท าคีโตจินิก โดยทั่วไป
บริโภคไขมันให้ได้สัดส่วนร้อยละ 70 อาหารประเภทโปรตีนในสัดส่วนร้อยละ 25 และจ ากัดแคลอรี่จาก
คาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุดหรือร้อยละ 5 ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน   

ประเภทของอำหำรคีโตจินิก ไดเอท ที่ควรรับประทำน 
1. ประเภทไขมัน ควรบริโภคไขมันให้ได้สัดส่วนร้อยละ 70 ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายต้องการ

ใน 1 วัน โดยน้ ามัน 1 ช้อนชา ให้ไขมัน 5 กรัม พลังงาน 45 แคลอรี หากร่างกายต้องการพลังงานทั้งหมดใน 1 
วัน เท่ากับ 1,600 กิโลแคลอรี จะต้องรับประทานไขมันให้ได้ 1,120  แคลอรี หรือประมาณ 125 กรัมต่อวัน 
(ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี) 3 

1.1 ไขมันอ่ิมตัว (Saturated fat) ไขมันจากสัตว์ หมู ไก่ วัว น้ ามันมะพร้าว กะทิ ผลิตภัณฑ์
จากนมวัว ชีส เนย วิปครีม ครีมชีส MCT oil (Medium Chain Triglycerides) เป็นกรดไขมันอิ่มตัวสายโมเลกุล
ยาวปานกลาง 

1.2 ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated fat) มีมากในน้ ามันมะกอก น้ ามันร าข้าว 
น้ ามันคาโนล่า น้ ามันเมล็ดชา น้ ามันดอกค าฝอย ถั่วเมล็ดเดี่ยวต่าง ๆ เช่น อัลมอนด์ ถั่วลิสง ถั่วแมคคาเดเมีย 
และเมล็ดงา 

1.3 ไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated fat) โอเมก้า 3 ที่ส าคัญ ได้แก่ กรดแอลฟา-
ไลโนเลนิก เป็นไขมันที่มาจากพืช อาทิ ถั่วเมล็ดแห้ง โดยเฉพาะวอลนัต เมล็ดแฟลกซ์ เมล็ดเจีย (Chia seed) 
ส่วนกรดไขมัน EPA และกรดไขมันดี DHA เป็นกรดไขมันที่พบได้ในสัตว์ โดยเฉพาะปลาและอาหารทะเล เช่น 
ปลาสวาย ปลาดุก ปลาช่อน ปลาส าลี ปลากะพง ปลาทู 

หลีกเลี่ยง ไขมันทรานส์ (Trans Fat)  อาหารที่มีไขมันทรานส์มากได้แก่ เนยเทียม มาการีน ครีม
เทียมต่างๆ ขนมกรุบกรอบต่างๆ เป็นต้น 

2. ประเภทโปรตีน อาหารคีโตจินิกควรบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดให้ได้สัดส่วนร้อยละ 25 
ของพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน หากร่างกายต้องการพลังงานทั้งหมดใน 1 วัน เท่ากับ 1,600 
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แคลอรี จะต้องรับประทานโปรตีน 400  แคลอรี หรือประมาณ 100 กรัมต่อวัน (โดยโปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 
แคลอรี) 4 

- เนื้อสัตว์ทุกชนิด (เนื้อวัว,เนื้อหมู ติดมันได้) เครื่องในสัตว์ (หัวใจ ตับ ไตและลิ้น) 
- ปลาและอาหารทะเล เช่น ปลาแซลมอน ปลาดุก ปลาแมคเคอเรล ปลากะพง และปลาทูน่า 

หอย หอยนางรม กุ้งก้ามกราม ปู หอยเชลล์ หอยแมลงภู่ และปลาหมึก 
- ไข่ไก ่สัตว์ปีก ไก ่เป็ด นกกระทา และไกฟ้่า 

3. ผัก ส่วนใหญ่มีคาร์ โบไฮเดรต  ในการรับประทานอาหารคีโตจินิก จ ากัดแคลอรี่จาก
คาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ที่ทานจ าเป็นต้องทราบว่าผักชนิดใดมีคาร์โบไฮเดรตต่ าที่สุด โดยเฉพาะคนที่มี
เป้าหมายบริโภคคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 20 กรัมต่อวัน สามารถทานผักใบเขียวได้ทุกชนิด มะเขือเทศ มะเขือ
ยาว กะหล่ าดอก บรอคโคลี คะน้า แตงกวา เป็นต้น หลีกเลี่ยงผักหัวใต้ดิน เช่น ฟักทอง แครอท เผือก มัน 
ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ทานได้ในปริมาณจ ากัด 5 

4. ผลไม้ แบบที่ควรรับประทาน ได้แก่ อะโวคาโด (ไขมันสูง แม้มีคาร์บแต่ส่วนใหญ่คือไฟเบอร์) 
เนื้อมะพร้าว มะนาว เลมอน มะกอก และผลไม้ตระกูลเบอรี่ทั้งหลาย ราสเบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่ และสตรอเบอร์รี่ 
(จ ากัดปริมาณ) ยกเว้นเชอร์รี่ (งด ผลไมร้สหวานทุกชนิด เช่น องุ่น กล้วยสุก แอปเปิ้ล มะม่วงสุก เป็นต้น)6 

5. เครื่องดื่ม น้ าเปล่า กาแฟหรือชา สามารถเติมวิปครีมที่ท าจากเนยหรือกะทิเพ่ือเพ่ิมความมันให้
กาแฟหรือชา แบบไม่ต้องใส่น้ าตาลเพ่ิม จ ากัดกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงสุด 1-2 แก้วต่อวัน น้ าอัดลมที่
ไม่มีน้ าตาล เช่น โค้กซีโร เป๊ปซี่แมกซ์  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มที่มี
น้ าตาลผสม เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม ้ชาเขียว น้ าโซดาที่มีน้ าตาลผสมอยู่ดว้ย7 

ภำวะคีโตซีส (Ketosis)18 
เมื่อรับประทานคาร์โบไฮเดรตน้อยหรือแคลอรี่น้อยมาก ตับจะผลิตสารคีโตนจากไขมัน คีโตน

เหล่านี้ท าหน้าที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงทั่วร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับสมอง  
หลังจากการอดคาร์โบไฮเดรต 3-4 วัน สมองต้องหาแหล่งพลังงานอ่ืนมาแทน ซึ่งแหล่งพลังงาน

คือสารคีโตน ได้แก่ acetoacetate, Beta-hydroxybutyric acid และ acetone สารเหล่านี้ผลิตที่ตับโดย
อาศัยกรดไขมันเป็นวัตถุดิบหลัก เมื่อร่างกายผลิตสารคีโตนในปริมาณท่ีมากแล้ว ร่างกายจะเข้าสู่การเผาผลาญ
ไขมันที่เรียกว่า คีโตซีส (Ketosis) 

การที่ร่างกายจะเข้าสู่โหมดคีโตซีส อาจจะต้องรับประทานอาหารคีโต คาร์โบไฮเดรตไม่ถึง 20-30 
กรัมต่อวัน เป็นเวลาหลายวันหรือถึงสัปดาห์ นอกจาดนั้นยังมีเรื่องปัจจัยทางสภาพร่างกาย ความเข้มข้นในการ
ออกก าลังกาย ประเภทของร่างกาย และอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ดังนั้นแต่ละคนจะใช้เวลาแตกต่างกัน 
 

สรีระวิทยำและชีวเคมี1 
โดยปกติคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักในร่างกาย เมื่อร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตลดลง  

น้อยกว่า 50 กรัมต่อวัน การหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) จะลดลงอย่างมากและร่างกายจะเข้าสู่สภาวะย่อยสลาย 
(Catabolic state) การสะสมของ Glycogen ในร่างกายจะลดลงเพ่ือให้ร่างกายสามารถคงระดับการเผาผลาญได้ 
กระบวนการที่ใช้ในเนื้อเยื่อในระดับที่ร่างกายมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ า คือ 1) Gluconeogenesis และ 2) Ketogenesis 

Gluconeogenesis เป็นกระบวนการสร้างน้ าตาลกลูโคสภายในร่างกายเกิดมากท่ีตับโดยจะสร้าง
มาจาก lactic acid, glycerol กรดอะมิโน alanine และกรดอะมิโน glutamine เมื่อน้ าตาลกลูโคสลดลง
เรื่อยๆ จนร่างกายไม่สามารถจะเกิดกระบวนการ Gluconeogenesis ตามที่ร่างกายต้องการน้ าตาลได้พอ 
ดังนั้นกระบวนการ Ketogenesis จึงเริ่มขึ้นเพ่ือให้มีพลังงานจากแหล่งอ่ืนๆ จาก Ketone bodies ซึ่งจะ
ทดแทนแหล่งพลังงานหลักจากกลูโคส ในช่วงที่เกิด Ketogenesis เนื่องมาจากระดับน้ าตาลในเลือดลดลง การ
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กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินจึงลดลงด้วย และยังท าให้เกิดการลดการกระตุ้นการเก็บสะสมไขมันและ
น้ าตาลกลูโคสอย่างมาก นอกจากนี้ฮอร์โมนอ่ืนๆ นั้นจะช่วยเพ่ิมการแตกตัวของไขมันเป็น fatty acid และ fatty 
acid จะถูกเผาผลาญให้เป็น acetoacetate จนสุดท้ายกลายเป็น beta-hydroxybutyrate และ acetone ซึ่ง
ทั้งสองตัวนี้เป็น ketone bodies ที่สะสมในร่างกายจากการรับประทาน Ketogenic diet ในสภาวะเผาผลาญ
นี้เรียกว่า “Nutritional ketosis” ซึ่งถือว่าไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายแม้ว่าจะขาดคาร์โบไฮเดรตก็ตาม 
เนื่องจาก ketone bodies จะถูกสร้างในปริมาณน้อยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า pH ในเลือด ซึ่งต่างจากการ
เกิด ketoacidosis ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า pH ไปสู่ภาวะเป็นกรด 

 
ภำพที่ 1 แสดงภำพขบวนกำร Gluconeogenesis19 

สารคีโตน (Ketone bodies) ที่สร้างขึ้นในร่างกายจะถูกน าไปใช้ในการสร้างพลังงานในหัวใจ 
กล้ามเนื้อ และไต สารคีโตนสามารถเข้าสู่สมอง (blood-brain barrier) ได้ เพ่ือเป็นแหล่งพลังงานในสมอง เม็ด
เลือดแดงไม่สามารถใช้คีโตเนื่องจากไม่มี mitochondria และเช่นเดียวกับตับเนื่องจากเพราะขาดเอนไซม์ 
diaphorase นอกจากนีกระบวนการสร้างสารคีโตนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ระดับ Basal Metabolic Rate, 
Body Mass Index และเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายในแง่การสร้างพลังงาน Ketone bodies สามารถให้ 
Adenosine triphosphate (ATP) ซึ่งเป็นพลังงานจากการเผาผลาญอาหารได้มากกว่าน้ าตาลกลูโคส จึงเรียก 
Ketone bodies ว่า “Super Fuel” กล่าวคือ acetoacetate 100 กรัม ให้ ATP 9,400 กรัม และ beta-
hydroxybutyrate 100 กรัม ให้ ATP 10,500 กรัม ในขณะที่ น้ าตาลกลูโคส 100 กรัม ให้ ATP 8,700 
กรัม ดังนั้นร่างกายสามารถคงระดับการสร้างพลังงงานได้มากในกรณที่มีการจ ากัดแคลอรี่ อีกทั้ง Ketone 
bodies ยังลดสารอนุมูลอิสระและเพ่ิมสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายด้วย 

 

 
ภำพที่ 2  ภำพขบวนกำร KETOGENESIS19 
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สารคีโตนที่เกิดขึ้นในคนที่รับประทานอาหารคีโตจินิก จะเกิดประมาณ 0.5 ถึง 3 มิลลิโมล ซึ่ง
ต่างจากภาวะ Ketoacidosis ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1 ที่ขาดอินซูลินโดยสิ้นเชิง ในภาวะ 
Metabolic Ketoacidosis จะมีคีโตนในร่างกายมากว่า 10 มิลลิโมลขึ้นไป ในภาวะเช่นนี้ระดับน้ าตาลและคี
โตนในเลือดจะสูงมากด้วย ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ในกรณีการให้อาหารคีโตจินิก น้ าตาลในเลือดจะต่ า 
ดังนั้น ภาวะนี้จึงเรียกว่า Nutritional Ketosis9 (ภาพท่ี 3) เพ่ือไม่ให้สับสนกับภาวะ Metabolic Ketoacidosis 
สารคีโตนได้แก่ Beta-hydroxy Butyrate (BOHB) และ Acetoacetate (AcAc) สารสองตัวนี้มีความส าคัญ
เพราะร่างกายน าไปใช้เป็นพลังงานได้ดี ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระตัว reactive oxygen species ต่ าและช่วยต้าน
อนุมูลอิสระด้วย คีโตนเป็นพลังงานสะอาด ให้พลังงานกับเซลล์ได้มากกว่ากลูโคส โดยเฉพาะเซลล์สมอง ดังนั้น
แพทย์ด้านประสาทวิทยาจึงน าอาหารคีโตจินิก (Ketogenic Diet) มาใช้รักษาเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อ
ยากันชักอย่างได้ผลดี และกรณีอัลไซเมอร์ท าให้การฟ้ืนตัวของความจ าดีขึ้นเร็วมาก 

 
ภำพที่ 3 แสดงภำพ ภำวะ Nutritional Ketosis20 

กำรตรวจวัดค่ำคีโตน21 
การหาปริมาณค่าคีโตนในร่างกายสามารถตรวจหาได้ดังนี้ 
1.  ตรวจวัดค่าคีโตนด้วยแผ่นตรวจคีโตนในปัสสาวะ วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการใช้แผ่นตรวจคีโตน หรือ 

Ketone strips หรือ Ketostix (ยี่ห้อของ Bayers) ซึ่งเอาไว้ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของระดับคีโตนจากปัสสาวะ 
2. ตรวจวัดค่าคีโตนทางลมหายใจด้วยเครื่องวัดลมหายใจ (เครื่องวิเคราะห์ Breath-ketone) เป็นวิธีที่

ง่ายในการวัดค่าคีโตน แต่มีราคาแพงกว่าแถบตรวจปัสสาวะ 
3. ตรวจวัดค่าคีโตนในเลือดด้วยเครื่องวัดระดับคีโตนในเลือด (Blood-ketone meters) ระดับคีโตนใน

เลือดสามารถตรวจได้โดยใช้เครื่องอ่านคล้ายกับที่เจาะเลือดตรวจเบาหวาน (ยังไม่มีขายในไทย)  มีราคาแพงแต่
มีความแม่นย าในการวัดค่าคีโตน 

4. ดูจากอาการอ่ืน ๆ เช่น อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ปัสสาวะเพ่ิมมากขึ้น ปากแห้ง และหิวน้ ามากขึ้น มี
กลิ่นปากและกลิ่นลมหายใจเหมือนผลไม้สุกงอม หลับง่ายขึ้น ความอยากอาหารลดลง มีพลังงานเพ่ิมขึ้น โฟกัส
อะไรได้ดีข้ึน เป็นต้น 
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ภำพที่ 4 แสดงภำพอุปกรณ์กำรตรวจวัดค่ำคีโตน 

กำรตรวจวัดค่ำคีโตนในปัสสำวะ22 
Ketosticks / Ketostix / Keto Strips หรือ แผ่นตรวจคีโตน คือชื่อของแผ่นที่เอาไว้ตรวจวัด

ปริมาณระดับคีโตนในปัสสาวะ ค่าที่ออกมาอาจจะไม่เที่ยงตรงเท่ากับการตรวจระดับคีโตนในเลือด แต่เนื่องจาก
ราคาที่ถูกกว่า และการตรวจที่ง่ายท าให้คนที่ทานอาหารแนวคีโตนี้ นิยมใช้วัดระดับคีโตนในตอนเช้า ระดับคีโตน
ในปัสสาวะนั้นเป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่าร่างกายมีการเผาผลาญไขมัน หรืออยู่ในภาวะ Ketosis  อย่างไรก็ตามบางคน
อาจจะอยู่ในภาวะคีโตสิสโดยที่มีปริมาณคีโตนที่ออกมาในปริมาณน้อยก็ได้ ( เช่น หลังจากทานไป 4-5 เดือน 
เนื่องจากกินไขมันเข้าไปหรือร่างกายใช้ไขมันเท่ากับที่เผาผลาญ) แต่ถึงอย่างไรก็จะยังพบปริมาณในระดับ Trace 
หรือ 0.5 mmol/l โดยปัจจุบันมีจ าหน่ายในราคาที่ย่อมเยา 

 

หลักกำรของ Ketone Strips 
เนื่องจากแผ่นตรวจคีโตน Ketone strips นั้นใช้หลักการวัดขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาร ไม่ใช้

วัดที่ปริมาณ ดังนั้นปริมาณน้ าหรือการดื่มน้ าจะมีผลต่อการวัดปริมาณคีโตนที่ออกมา การทานน้ าในปริมาณที่
มาก ๆ ก่อนการวัด จะส่งผลให้ปริมาณคีโตนที่แสดงบนแผ่นน้อยลงซึ่งก็คือการแสดงสีที่อ่อน ในขณะที่หากวัด
ในตอนเช้าโดยไม่มีการดิ่มน้ าที่มากค่าที่อ่านได้ก็จะสูง ปริมาณคีโตนที่อยู่ในปัสสาวะนั้นเกิดจากการสร้างคีโตน
ที่เกิน (ซึ่งส่วนใหญ่จะเกินมาจากอาหาร+ไขมันในร่างกายที่ก าลังเผาผลาญ) แต่หากว่าไม่เกินก็คือร่างกายใช้ได้
แบบพอดี ก็จะไม่มีการแสดง (ซึ่งค่อนข้างยากมาก) 

กำรอ่ำนค่ำแผ่นตรวจ 

 
Neg. (Negative) ผลเป็นลบ 
หมายถึง ร่างกายยังไม่มีการสร้างคีโตนส่วนเกิน หรือยังไม่อยู่ในภาวะคีโตสิส วิธีแก้ไข คือ ลด

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ าตาล หรือเพ่ิมการออกก าลังกาย 
 

Trace, Small, Moderate (ผลเท่ำกับเล็กน้อย, น้อย, ปำนปลำง) 
หมายถึง ร่างกายมีการปล่อยสารคีโตนออกมา ร่างกายก าลังเผาผลาญไขมันอยู่ และอยู่ในภาวะคีโตซีส 
 

Large มำก 
หมายถึง ร่างกายอาจจะมีภาวการณ์ผลิตคีโตนที่มากเกินไป 8 mmol/L แต่ถ้าเป็นสีเข้าสุดติดต่อกัน

เป็นเวลานาน (16 mmol/L) ควรเช็คระดับน้ าตาลด้วย เพราะอาจจะมีอาการเสี่ยงในการที่เลือดเป็นกรดมากเกินไป 
หรือ Ketoacidosis วิธีแก้ไข คือ ทานน้ าเพ่ิม หรือทานคาร์โบไฮเดรตเพ่ิมขึ้น รวมถึงลดการออกก าลังกายลง หาก
เป็นเบาหวานและมีค่าคีโตนที่สูง ควรปรึกษาแพทย์ 

ผลข้ำงเคียงเม่ือรับประทำนอำหำรคีโตจินิก และวิธีแก้ไข8 
1. ไข้คีโต (Keto Flu) อาการคล้ายเป็นไข้หวัด  อาจจะมีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย อารมณ์หงุดหงิดง่าย เบื่อหน่าย มักจะพบในคนที่เริ่มรับประทานอาหารคีโตจินิกใน 2-3 
สัปดาห์แรก เนื่องจากถ้าระดับคาร์โบไอเดรทต่ ามาก ท าให้ร่างกายยังไม่ชิน ยังปรับตัวไม่ได้ อาการเหล่านี้มักจะ
เกิดขึ้น 2-3 วันแล้วหายไป ถ้ายังไม่หายไปอาจจะต้องเพ่ิมคาร์โบไฮเดรตขึ้นอีกเล็กน้อย เช่นเพ่ิมเป็น 100 
กรัมแล้วค่อยๆลดลงเหลือ 50 กรัม  
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2. ขาเป็นตะคริว (Leg Cramps) แก้ไขได้โดยทานผักใบเขียวเพ่ิมมากขึ้น เ พ่ิมเกลือแร่  

โพแทสเซียม 
3. อาการท้องผูก พบได้บ่อย แก้ไขได้โดยดื่มน้ าให้เพียงพอ เพ่ิมการทานผักให้มากพอ 
4. ลมหายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้สุกงอม แก้ไขได้โดย แปรงฟันให้ดี ดื่มน้ าให้เพียงพอ ถ้ากลิ่นยัง

แรงให้เพ่ิมคาร์โบไฮเดรตเป็น 70-100 กรัม 
5. อาการใจสั่น เกิดจากการรับประทานอาหารชนิดนี้ท าให้ปัสสาวะบ่อย  น้ าออกทางปัสสาวะ

มาก  เสียเกลือโซเดียมไปด้วย ถ้าดื่มน้ าไม่เพียงพอ ปริมาณน้ าในร่างกายก็จะน้อยลงไป บางครั้งอาจจะท าให้หัว
ใจเต้นเร็วข้ึนจะรู้สึกใจสั่น แก้ไขโดยดื่มน้ าให้พอ ทานเกลือเพ่ิม 

6. กล้ามเนื้ออ่อนแรง จะเป็นในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก เนื่องจากร่างกายก าลังปรับตัวในการใช้
พลังงานจากไขมัน ให้ดื่มน้ าและเกลือแร่ให้เพียงพอ 

7. ผมร่วง อาจจะพบได้ในบางคน จะเป็นชั่วคราวในช่วง 3- 6 เดือนแรก แล้วค่อยๆกลับมาปกติ 
ผมจะแข็งแรงดีกว่าเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนอาหารอย่างรวดเร็ว 
ข้อห้ำมและข้อควรระวัง1 

ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ฮอร์โมนอินซูลิน และรับประทานยาเบาหวานมักจะพบว่ามีภาวะน้ าตาลในเลือด
ต่ ารุนแรงหากไดร้ับยาไม่เหมาะสมก่อนเริ่มประทานคีโตจินิก ไดเอท 

ข้อห้ามในการรับประทานคีโตจินิก ไดเอท ได้แก่ ตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) ภาวะตับล้มเหลว 
(Liver Failure) โรคที่ไขมันเผาผลาญผิดปกติ ภาวะขาด (carnitine) ภาวะขาด (carnitine palmitoyltransferase) 
ภาวะขาด carnitine translocase Porphyrias หรือ ภาวะ pyruvate kinase ในผู้ป่วยบางรายอาจจะตรวจพบลม
หายใจมีกลิ่นแอลกอฮอล์ได้ เนื่องจาก Ketonemia และ Acetone ในร่างกายอาจจะลดลง และเปลี่ยนเป็น 
isoproponol จากเอนไซม์ hepatic alcohol dehydrogenase ซึ่งท าให้ตรวจพบลมหายใจมีกลิ่นแอลกอฮอล์ได้ 

2.2 สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อเรื อรัง9 

กลุ่มโรค NCDs (Noncommunicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อ) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับ
หนึ่งของโลกทั้งในมิติของจ านวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวม จากการรายงานข้อมูลขององค์การอนามัย
โลก (WHO) พบประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรค NCDs มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จาก 38 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 
68 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก) ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 41 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 71 
ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรโลก) ในปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มโรค NCDs ที่พบการเสียชีวิตมาก
ที่สุด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด (17.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 44) รองลงมาคือโรคมะเร็ง (9.0 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 22) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (3.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9) และโรคเบาหวาน (1.6 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 4) ซึ่งในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ในกลุ่มอายุ 30-69 ปี หรือเรียกว่า “การเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร” มากถึง 15 ล้านคน โดยร้อยละ 85 เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ าและกลุ่มประเทศที่มี
รายได้ปานกลางโดยปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรุนแรง 

ส าหรับสถานการณ์โรคไม่ติดต่อในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก (SEARO) ปี พ.ศ. 
2559 พบว่า ประเทศอินโดนีเซีย มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดเท่ากับ 764 ต่อประชากรแสนคน ส าหรับประเทศ
ไทย มีอัตราการเสียชีวิตต่ าสุดเท่ากับ 427.4 ต่อประชากรแสนคน หากพิจารณารายเพศ พบว่าเพศชายมี
อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิงทุกประเทศ ยกเว้นประเทศภูฏานที่พบเพศหญิงมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเพศ
ชายเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบรายประเทศกับเพศ จะเห็นได้ว่า ประเทศเกาหลีเหนือ พบอัตราการเสียชีวิตใน
เพศชายสูงกว่าทุกประเทศเท่ากับ 954.6 ต่อประชากรแสนคน ในขณะที่ประเทศเมียนมาร์ พบอัตราการ
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เสียชีวิตในเพศหญิงสูงกว่าทุกประเทศเท่ากับ 691.6 ส าหรับประเทศไทย พบเพศชายมีอัตราการเสียชีวิตสูง
กว่าเพศหญิงเท่ากับ 521.5 และ 348.2 ต่อประชากรแสนคน 

ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น กลุ่มโรคไม่ติดต่อยังคงเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของ
ประเทศทั้งในมิติของจ านวนการเสียชีวิต และภาระโรคโดยรวม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสถานการณ์
ระดับโลก จากการรายงานข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 พบอัตราการเสียชีวิตอย่างหยาบอันมีสาเหตุมาจาก โรคไม่ติดต่อที่ส าคัญ มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นในประชากรไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 โรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรกได้แก่ 
โรคมะเร็งรวมทุกประเภท รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต
เท่ากับ 123.3 47.1 และ 31.8 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ ความชุกของโรคเบาหวานในปี พ.ศ. 2557 
เท่ากับร้อยละ 8.9 ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552 หรือคิดเป็นจ านวนกว่า 8.2 แสนคน 
โดยเพศหญิงมีความชุก และอุบัติการณ์สูงมากกว่าเพศชาย ภายหลังจากป ีพ.ศ. 2558 

2.3 ภำวะน  ำหนักเกินและโรคอ้วน10 
องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดจุดตัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI ≥25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ส าหรับ

ประชากรเอเชียให้เป็นภาวะอ้วน ส าหรับสถานการณ์ภาวะอ้วนในประเทศไทยนั้น พบว่าความชุกของภาวะอ้วน 
(BMI ≥25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 34.7 ใน
ปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 37.5 ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.1 ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมดุล
ของการบริโภค และการมีกิจกรรมทางกาย นอกจากนั้นการบริโภคอาหารที่มากขึ้นยังสะท้อนว่าประชาชนไม่
เพียงจะได้รับน้ าตาลและไขมันในปริมาณที่มากขึ้นแล้ว ยังอาจจะได้รับปริมาณเกลือโซเดียมที่เพ่ิมขึ้นด้วย
เช่นกัน  

ภาวะน้ าหนักตัวเกินและโรคอ้วน ประเมินง่ายๆ จากค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body mass index 
(BMI) ภาวะน้ าหนักตัวเกินคือมีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และโรคอ้วน
คือ มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เกิดจากที่ร่างกายมีภาวะไขมันส่วนเกินสะสมใน
ร่างกายเกินความจ าเป็น หรือหากวัดด้วยความยาวเส้นรอบเอว ชายตั้งแต่ 90 เซนติเมตร และหญิงตั้งแต่ 80 
เซนติเมตร ขึ้นไป ถือว่า “อ้วนลงพุง” 

วิธีการค านวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI = น้ าหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (เมตร ยกก าลัง 2) 
เช่น น้ าหนัก 95 กิโลกรัม และส่วนสูง 175 เซนติเมตร ค านวณได้ดังนี้  95 = 31 (ค่าดัชนีมวลกาย BMI) 

  1.752 
ตำรำงท่ี 1 แปลผลค่ำดัชนีมวลกำย BMI  

 

  ค่ำดัชนีมวลกำย BMI อยู่ในเกณฑ์ เสี่ยงต่อโรค 
น้อยกว่า 18.5 น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ มากกว่าคนปกติ 
18.5-22.9 สมส่วน เท่ากับคนปกติ 
23.0-24.9 น้ าหนักเกิน อันตรายระดับ 1 
25.0-29.9 โรคอ้วน อันตรายระดับ 2 
30 ขึ้นไป โรคอ้วนรุนแรง อันตรายระดับ 3 

งานศึกษาทางการแพทย์หลายชิ้น ได้ยืนยันแล้วว่าคนอ้วน มีความเสี่ยงสัมพัทธ์ หรือ Relative Risk 
ในการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ มากกว่าคนที่มีดัชนีมวลกายเหมาะสม กลุ่มอาการหรือปัญหา
สุขภาพที่มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นสูงมากจากโรคอ้วน ได้แก่ เบาหวานในผู้ใหญ่ โรคเกี่ยวกับถุงน้ าดี ไขมัน ในเลือดสูง 
ภาวะหายใจล าบากและหยุดหายใจขณะหลับ กลุ่มที่มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นปานกลาง ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด ความ
ดันโลหิตสูงข้อเสื่อม และภาวะกรดยูริกสูง โรคเกาต์ ข้อมูลความชุกของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และ
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ข้อเข่าเสื่อมในคนไทย เมื่อปี 2552 เห็นได้ว่าคนไทยที่อ้วน (BMI≥ 30 กก./เมตร2) มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคและ
อาการข้างต้นมากกว่าคนที่มีน้ าหนักเหมาะสมถึง 2-3 เท่า ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานทั้งหมด 1 ใน 4 ของ
ผู้ป่วยชาย และกว่าครึ่งของผู้ป่วยหญิง มีสาเหตุหลักมาจากโรคอ้วน ซึ่งนับว่าสูงมาก เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ขาดเลือดที่คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยชายและ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยหญิง11 

2.4 รูปแบบกำรจัดบริกำรคลินิก 
คลินิก ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.255212 
(๑) น. สถานรักษาพยาบาล โดยมากเป็นของเอกชน มักไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวประจ า (อ. clinic) 
(๒) น. แผนกของโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉพาะทาง. (อ. clinic) 
ค าว่า คลินิก ใช้เรียก หน่วยที่รักษาโรคเฉพาะทางในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและของเอกชนด้วย เช่น 

โรงพยาบาลหลายแห่งเปิดคลินิกโรคผู้สูงอายุ เพ่ือรักษาโรคให้ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ 
ค าว่า คลินิก เป็นค ามาจากภาษาอังกฤษว่า clinic. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 

๒๕๔๒ ก าหนดให้เขียน คลินิก ออกเสียงกันทั่วไปว่า [คฺลิ-หฺนิก] คลินิกหลายแห่งเขียนต่างไปจากนี้ก็เพราะได้เขียน
มาก่อนที่ราชบัณฑิตยสถานจะก าหนดการเขียนนี้ขึ้น 13 
 

ตัวอย่ำงคู่มือกำรจัดตั งคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทยในสถำนบริกำรสุขภำพ14 
1. วัตถุประสงค์  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการตามกลุ่มอาการ/โรคที่สามารถรักษาได้ด้วย
ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้ด าเนินการไปอย่างมี
คุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

2. กำรจัดบริกำรคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย  
2.1 นิยำม  

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยหมายถึง หน่วยบริการที่เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยต ารับ
ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยควบคู่
กับแพทย์แผนปัจจุบันโดยมีหลักเกณฑ์การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ดังนี้  

ด้ำนบุคลำกร  
1) ได้รับอนุญาตจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5  
2) มีแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  ประเภทเวชกรรมไทย

หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ท าหน้าที่
ในการตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษา  

ด้ำนกำรจัดบริกำร  
1) มีระบบคัดกรองผู้ป่วยตามแนวทางคัดกรองการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
ด้ำนต ำรับยำแผนไทยที่มีกัญชำปรุงผสมอยู่  
1) มีรายการต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ตามแนวเวชปฏิบัติการใช้ตารับยาแผนไทยที่

มีกัญชาปรุงผสมอยู่ในสถานบริการสุขภาพ  
ด้ำนสถำนที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม  
1) มีความพร้อมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในอาคารสถานที่การให้บริการและสถานที่เก็บ

ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
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ค ำจ ำกัดควำมในคู่มือกำรจัดตั งคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย 

คลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทยในสถำนพยำบำลของรัฐ หมายถึง หน่วยบริการที่เปิด
ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
ตามแนวทางการแพทย์แผนไทยควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน  

ต ำรับยำแผนไทยท่ีมีกัญชำ หมายถึง ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตาราการแพทย์แผน
ไทย โดยค าแนะนาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย  ตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ก าหนดต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุง
ผสมอยู่ที่ให้เสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562  

น้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย หมายถึงน้ ามันกัญชาจากต ารับยาหมอพ้ืนบ้านที่ได้รับการรับรอง
โดยคณะกรรมการรับรองต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อำกำรข้ำงเคียงจำกกำรรักษำ หรือ โรคแทรกซ้อน หมายถึง อาการข้างเคียงที่อาจเกิดจากผลของ
ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ น้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยหรืออาการอ่ืนๆ ที่อาจเกิดจาก
อาการของโรค เป็นสาเหตุ และมีผลรบกวนการด าเนินชีวิตของผู้ป่วย เช่น เบื่ออาหาร ท้องอืดเฟ้อ คลื่นไส้ 
วิงเวียน นอนไม่หลับ ปากเป็นแผล ฯลฯ 

3. โครงสร้ำงทีมสุขภำพในกำรดูแล  
ทีมสุขภำพในกำรดูแลผู้ป่วย (ตามรูปแบบโครงสร้างของสถานพยาบาล) 
ทีมสุขภาพที่มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับบริการใน คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในคลินิกกัญชา จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพได้แก่ การประสานงานผู้ที่ เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ประกอบด้วยดังนี้ 

1. แพทย์แผนปัจจุบัน  
2. แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์  
3. พยาบาลวิชาชีพ  
4. เภสัชกร  
5. นักเทคนิคการแพทย์  

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของทีมสหวิชำชีพ  
ทีมสหสาขาวิชาชีพควรได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ และมีบทบาท

หน้าที่ ดังนี้ 
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ หน้ำที่รับผิดชอบ 

แพทย์แผนปัจจุบัน  
 

- ดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาในคลินิกกัญชา ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนด้วยทัศนคติที่เป็นบวก  
- ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  
- เป็นหัวหน้าทีมในการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยและเป็นผู้ประกาศหยุดในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
- สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและก าลังใจ  

แพทย์ แผน ไทย /
แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ประยุกต ์ 
 

- การดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาในคลินิกกัญชา ร่วมกับวิชาชีพอ่ืนด้วยทัศนคติที่เป็นบวก  
- วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการดูแลรักษา  
- ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยขณะที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  
- อธิบายอาการแผนการรักษา และให้ค าปรึกษากับผู้ป่วยและญาติ  
- ท าหัตถการการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ป่วย  
- สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและก าลังใจ  
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ฝ่ำยที่รับผิดชอบ หน้ำที่รับผิดชอบ 

- ประสานงานกับทีมสหวิชาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งต่อข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  

พยาบาลวิชาชีพ  
 

- วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาล  
- ศึกษาวิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาล และให้การพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

และญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นประจ า  
- จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาพยาบาล  
- ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ป่วย  
- สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและก าลังใจ  

เภสัชกร  
 

- จัดเตรียมต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ตามการรักษาของแพทย์สาหรับผู้ป่วย
ให้เพียงพอตามมาตรฐานวิชาชีพ  

- ให้ค าแนะน าการใช้ตารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ถูกต้องกับผู้ป่วยและญาติ
หรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วย  

- ติดตามบันทึกอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
- สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติด้วยทักษะการสื่อสารที่สร้างขวัญและก าลังใจ  

 

นกัเทคนิคการแพทย์  
 

- ตรวจทางเทคนิคการแพทย์ ภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือ ห้องปฏิบัติการ
เวชศาสตร์ชันสูตร  

- ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ  
- ให้ค าปรึกษาแก่สหวิชาชีพ บุคลากรสาขาอ่ืน อย่างถูกต้อง  

 

4. เกณฑ์กำรคัดกรองผู้ป่วยได้รับกำรดูแลรักษำในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย  
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้มีการดูแล คัดกรองผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในคลินิกกัญชาด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นหลัก โดยก าหนดเกณฑ์คัดกรองต่างๆ ดังนี้ 
4.1 เกณฑ์ที่รับผู้ป่วยกำรรักษำในคลินิกกัญชำในสถำนบริกำรสุขภำพ  

1) เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วย  
ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  

2) ภาวะที่แพทย์/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยต ารับ
ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  

3) ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ (Vital Signs Stable & Clinically Stable)  
4) มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ  

4.2 เกณฑ์ที่ไม่รับผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย 
1) ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้กัญชาและส่วนประกอบอ่ืนๆ ในต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 

และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
2) ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยตรงตามอาการหรือโรคตามแนวแนวเวชปฏิบัติการใช้ต ารับยาแผน

ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่และน้ ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ  
3) ผู้ป่วยโรคเรื้อรังขั้นรุนแรงหรือไม่สามารถคุมอาการได้ เช่น โรคหัวใจ ยังมีอาการก าเริบบ่อยๆ 

โรคความดันโลหิตสูงที่คุมความดันไม่ได้ เป็นต้น  
4) ผู้ป่วยที่มีภาวะการท างานของตับและไตผิดปกติ  
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5) ผู้ป่วยที่มีภาวะทางคลินิกอ่ืนๆ ซึ่งแพทย์ให้ความเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย  
6) อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ วางแผนการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร  
7) ผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระยะแพร่กระจาย  
8) ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางจิตเวช หรือ มีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือ โรควิตกกังวล  
9) ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ดื่มสุราอย่างหนัก 

5. ขั นตอนกำรให้บริกำรกำรดูแลรักษำที่ได้รับกำรรักษำในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย  
ในสถำนบริกำรสุขภำพ 

 
ภำพที่ 5 แสดงขั นตอนกำรให้บริกำรกำรดูแลรักษำที่ได้รับกำรรักษำในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย  
ในสถำนบริกำรสุขภำพ 
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5. ขั นตอนกำรให้บริกำรกำรดูแลรักษำที่ได้รับกำรรักษำในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย  

ในสถำนบริกำรสุขภำพ (ต่อ) 
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5. ขั นตอนกำรให้บริกำรกำรดูแลรักษำที่ได้รับกำรรักษำในคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย  

ในสถำนบริกำรสุขภำพ (ต่อ) 
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2.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง15 

1) สมาคมแพทย์ลดน้ าหนักแห่งสหรัฐอเมริกา (America society of Bariatric physicians) น าโดย 
นายแพทย์ Eric C. Westman รองศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์จากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัย Duke   
นายแพทย์ Steven D. Phinny ศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์จากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัย California David 
นายแพทย์ Jeff S. Volek ศาสตราจารย์ด้านโภชนาการ แห่ง The Ohio State University ได้ท าการศึกษาวิจัย 
low-carbohydrate, ketogenic diet ตามแนวทางของ นายแพทย์แอทคินส์ จนพบว่าอาหารชนิดนี้สามารถแก้ไข 
ความผิดปกติในกลุ่มอาการทางเมตาโบลิก (Metabolic syndrome) ได้ สามารถรักษาโรคอ้วน โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ โรคระบบประสาทบางชนิดอย่างได้ผลดี ท าให้ไม่ต้องใช้ยาหรือใช้ยาลดลงมากซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
สุขภาพของคนในโลกปัจจุบัน ซึ่งก าลังเกิดการระบาด ของโรคอ้วนและโรคเบาหวาน และประเทศสวีเดนได้ตั้ง
คณะท างานเพ่ือศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับอาหารชนิดนี้และสวีเดนเป็นประเทศแรก ที่แนะน าให้ประชากรของตน
รับประทานอาหารชนิดนี้ 

2) ในปี 2005 โดยนักวิจัยที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Duke ได้ด าเนินการศึกษาวิจัย นักวิจัยได้
คัดเลือกอาสาสมัครที่มีภาวะน้ าหนักเกินและป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 จ านวน 28 คน ทดลองเป็นเวลา 
16 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างมีค่า BMI เฉลี่ย 42.2 อายุเฉลี่ย 56 ปีและมีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกัน  โดยให้
อาสาสมัครบริโภคอาหาร Low Carb Ketogenic Diet โดยมีเป้าหมายในการรับประทานคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 
20 กรัมต่อวันในขณะที่ลดปริมาณของยารักษาโรคเบาหวาน อาสาสมัครยังได้รับการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ
และการปรับยาทุกสองสัปดาห์ ในอาสาสมัคร 21 คนประสบความส าเร็จในการศึกษาวิจัย นักวิจัยสังเกตการลดลง
ของฮีโมโกลบินเอ 16% จากเริ่มต้นถึงสัปดาห์ที่ 16 อาสาสมัครมีน้ าหนักลดลงเฉลี่ย 8.7 กิโลกรัม นอกจากนี้
ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดลดลงรวมเป็น 16.6% และค่าเฉลี่ยระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง 41.6%  

3) ในปี 2008 มีการศึกษาเป็นเวลา 24 สัปดาห์ที่ ในอาสาสมัครที่เป็นโรคอ้วนจ านวน 84 คนที่
เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 และสุ่มแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจาก 42 คน ได้รับอาหารที่ลดระดับน้ าตาลใน
เลือดมีแคลอรี่ต่ า หรือ Glycemic diet   (500 กิโลแคลอรี่/วัน) กลุ่มที่สองรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ า
มาก น้อยกว่า 20 กรัมต่อวัน โดยไม่มีการจ ากัดปริมาณแคลอรี่ ทั้งสองกลุ่มยังได้รับค าแนะน าในการออกก าลัง
กายที่เหมือนกันและมีการให้ความรู้ทางโภชนาการและการประชุมกลุ่ม นักวิจัยท าการวัดค่าตัวบ่งชี้โรคเบาหวานที่
ส าคัญ ได้แก่ ระดับน้ าตาลในร่างกายดัชนีมวลกาย (BMI) น้ าหนักตัว (กิโลกรัม) และตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี 
(HbA1c) ในช่วงเริ่มต้น (สัปดาห์ที่ 12) และสิ้นสุดการศึกษา (สัปดาห์ที่ 24)   

ผลการศึกษา พบว่า ในอาสาสมัคร 29 คนที่ประสบความส าเร็จในการควบคุมอาหารที่จ ากัดแคลอรี่ 
นักวิจัยสังเกตว่าระดับน้ าตาลกลูโคสในลดลง 16%, BMI 2.7 ที่ลดลง และน้ าหนักตัวลดลง 6.9 กิโลกรัม และใน
กลุ่มตัวอย่าง 21 คนที่ประสบความส าเร็จในการรับประทานอาหาร Ketogenic diet ระดับน้ าตาลกลูโคสลดลง
เฉลี่ย 19.9%  BMI ลดลง 3.9 และน้ าหนักตัวลดลง 11.1 กิโลกรัม กลุ่ม Ketogenic diet มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น
ในฮีโมโกลบิน A1c เมื่อเทียบกับกลุ่ม Glycemic diet  (1.5% เทียบกับ 0.5%), การจ่ายยารักษาโรคเบาหวาน
ลดลงหรือถูกก าจัดใน 95.2% ของกลุ่ม Ketogenic diet เมื่อเทียบกับ 62% ของผู้เข้าร่วมกลุ่ม Glycemic diet 

4) ปี 2012 นักวิจัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองลดน้ าหนัก 24 สัปดาห์ จาก Al-Shaab Clinic ที่
มีน้ าหนักเกินและอ้วน 363 คน ส าหรับการทดลอง 102 คนเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ผู้เข้าร่วมได้รับ
ค าแนะน าให้เลือกรับประทานอาหาร Low-Calorie Diet (LCD) หรือ Low-Carbohydrate Ketogenic Diet 
(LDKD)  ขึ้นอยู่กับความชอบ โดยพิจารณาน้ าหนักตัว การเปลี่ยนแปลงของดัชนีมวลกาย (BMI) การเปลี่ยนแปลง
ของรอบเอว ระดับน้ าตาลในเลือด การเปลี่ยนแปลงของฮีโมโกลบินและค่าน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ระดับ
คลอเลสเตอรอลไขมัน LDL ไขมัน HDL ไตรกลีเซอร์ไรด์ กรดยูริค ปัสสาวะและครีเอตินิน ก่อนการทดลองและ
สัปดาห์ที่ 4, 8, 12, 16, 20, 24 หลังการทดลองรับประทานแบบ LCD หรือ LCKD  ผู้ร่วมทดลองบางคนมีการ
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ปรับยาเบาหวานบางชนิดลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง และบางคนหยุดจ่ายยาบางชนิดเมื่อเริ่มต้นเข้าโปรแกรมทานอาหาร 
ในกลุ่ม LCKD มีการให้ค าปรึกษาด้านอาหารและการปรับยาเพ่ิมเติมทุก 2 สัปดาห์  

ผลการศึกษา พบว่า การทานอาหารแบบ LCD และ LDKD มีผลประโยชน์ในทุกตัวแปรที่
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรเหล่านี้มีนัยส าคัญในกลุ่มที่เลือกทานอาหารแบบ 
LCKD มากกว่าเมื่อเทียบกับในกลุ่ม LCD ส่วนการเปลี่ยนแปลงระดับครีเอตินินไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  สรุป
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ของอาหาร Ketogenic Diet มากกว่า Low-Calorie Diet (LCD) ของ
การศึกษาในโรคเบาหวาน อาจบอกได้ว่าอาหาร Ketogenic ถูกปรับปรุงขึ้นเพ่ือการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือด ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จะทานอาหาร Ketogenic ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเข้มงวดเพราะ 
LCKD สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดอย่างมีนัยส าคัญ 

5) งานวิจัยของ ดร. ลอร่า สาสโลว์ (Laura Saslow) สนใจในการท าวิจัยเรื่องโปรแกรมสุขภาพส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน โดยศึกษาในผู้ป่วย 34 ราย มี HbA1c เฉลี่ย 7.4 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกรับประทานอาหารคีโตจิ
นิก        16 ราย กลุ่มที่ 2 รับประทานระบบอาหาร 5 หมู่ 18 ราย ศึกษานาน 12 เดือน ผลปรากฏว่า 

กลุ่มท่ีรับประทานอาหาร 5 หมู่ กลุ่มท่ีรับประทานอาหารคีโตจินิก 
- ออกจากโปรแกรม 11% 

- หยุดใช้ยาได้ 11% 

- HbA1c ลดลงต่ ากว่า 6.5  26% 

- น้ าหนักลดลงร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัว 27% 

- มีผู้ที่ออกจากการศึกษาเนื่องจาก (ปฏิบัติตามไม่ได้) 
11%  
- หยุดใช้ยาได้ 44%   
- HbA1c ลดลงเหลือ 6.5 จ านวน 75% 
- น้ าหนักลดลงร้อยละ 5 ของน้ าหนักตัว 74%  

6) งานวิจัยระยะสั้นของ Boden et al. ในปี 2005 โดยผู้รับทดสอบได้รับปริมาณคาร์บที่ต่ ากว่า 
20 กรัมต่อวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นักวิจัยพบว่ากลูโคสในพลาสมา ลดลงจาก 7.5 เป็น 6.3 mmol/l ฮีโมโกลมิน 
A1c ลดลงจาก 7.3 เป็น 6.8%และยังมีการเพ่ิมของการตอบสนองต่อกลูโคสที่ดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของDashti et al. ในปี 2006 ศึกษาระยะยาวของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการทานอาหารแนวคีโต แทนที่อาหาร
ปกติเป็นเวลา 56 สัปดาห์ พบว่าอัตราการลดน้ าหนักและการเผาพลาญในร่างกายดีขึ้นตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 12 
จนกระทั่งจบงานวิจัยที่สัปดาห์ที่ 56 โดยพบว่า 

- มีปริมาณน้ าตาลในกระแสเลือดลดลง  51%  (glucose -51%) 
- คลอเลสเตอรอลรวมลดลง  29% (Total Cholesterol -29%) 
- มีการเพิ่ม HDL หรือที่เราเรียกว่าไขมันดี  63%  (HDL +63%) 
- ลดไขมันไม่ดีหรือ LDL ลง  33% (LDL -33%) 
- ระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลง  41% (Triglyceride -41%) 

2.6 ก ำหนดกรอบข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
จากการศึกษา ค้นคว้า ทบทวน รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้

ก าหนดกรอบข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.6.1 จัดท าหนังสือคีโตจินิก ไดเอท บ าบัดโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภท 2 เพ่ือใช้เป็นคู่มือ

ให้กับทีมสหวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้คีโตจินิก ไดเอท 
2.6.2 จัดท าแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โดย

ศึกษาเอกสารวิชาการตัวอย่างรูปแบบคู่มือการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพ 
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บทที่ 3  วิธีกำรศึกษำ 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ศึกษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการและ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ องค์ความรู้เกี่ยวกับคีโตจินิก ไดเอท แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถาน
บริการสาธารณสุข การประสานงานผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการใช้คีโตจินิก ไดเอท เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ 
เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท าแนวทาง โดยมีรายละเอียดขั้นตอนในด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล พัฒนาองค์ความรู้คีโตจินิก ไดเอท จากเอกสารวิชาการและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
2. ประชุมคณะท างาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
3. จัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ต้นแบบ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ 
4. จัดประชุมวิชาการแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข 
5. ด าเนินการจัดท าเล่มแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข 
6. ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือความถูกต้องทางวิชาการและจัดพิมพ์รูปเล่ม 
7. สรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3.1 ศึกษำ รวบรวมข้อมูล พัฒนำองค์ควำมรู้คีโตจินิก ไดเอท จำกเอกสำรวิชำกำรและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
3.1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล พัฒนารวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับคีโตจินิก ไดเอท เพ่ือจัดท าเป็นหนังสือ

คู่มือที่ใช้ในคลินิกคีโตจินิก ไดเอท 
3.1.2 รวบรวมข้อมูล เอกสารวิชาการที่มีข้อมูลแนวทางการด าเนินงานหรือการจัดบริการคลินิก แหล่ง

สารสนเทศจากฐานข้อมูลวิจัยและจากอินเทอร์เน็ต (Internet Resources) 
3.2 ประชุมคณะท ำงำน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน  

3.2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
3.2.2 จัดประชุมคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  

3.3 จัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ต้นแบบ เก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้บริกำร 
3.3.1 การออกแบบแบบฟอร์มเก็บข้อมูล ทะเบียนให้บริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ของศูนย์การแพทย์

ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก 
3.3.2 จัดท าขั้นตอนการรับบริการและประชาสัมพันธ์คลินิกคีโตจินิก ไดเอท 
3.3.3 จัดบริการคลินิกคีโตจีนิก ไดเอท ต้นแบบ ในศูนย์การแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 เพ่ือหา

รูปแบบการด าเนินงานไปขยายผลในสถานบริการสาธารณสุข 
3.3.4 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ 

3.4 จัดประชุมวิชำกำรแนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
3.4.1 ประสานงานผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการใช้คีโตจินิก ไดเอท เพ่ือเป็นวิทยากร 
3.4.2 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมาย สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ โรงพยาบาล

ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่สนใจให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
3.4.3 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ และเพ่ือให้สถานบริการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการ
จัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ 

3.4.4 สรุปรายงานการประชุม และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
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3.5 จัดท ำแนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข 

รวมรวม เรียบเรียงข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรม/คณะท างาน รวมทั้งข้อมูลการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากแพทย์ผู้ใช้คีโตจีนิก ไดเอท  น ามาประกอบการจัดท ารูปเล่มแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก 
ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุขประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่  

1) แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท  
2) ประสบการณ์ตรงจากแพทย์ผู้ใช้คีโตจินิก ไดเอท  
3) ตารางอาหารคีโตจินิก 30 วัน 

 

3.6 ตรวจสอบข้อมูลเพื่อควำมถูกต้องทำงวิชำกำรและจัดพิมพ์รูปเล่ม 
3.6.1 จัดท าข้อมูลเป็นไฟล์ Word 2013  
3.6.2 ส่งข้อมูลให้นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานร่วมตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องทางวิชาการ 
3.6.3 ส่งข้อมูลให้หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก และ ผู้อ านวยการกองการแพทย์

ทางเลือก ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในภาพรวม 
3.6.4 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลตามค าแนะน า 
3.6.5 เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวบรวมเป็นไฟล์ Word 2013 ส่งให้ผู้ผลิตและประสานโรงพิมพ์เพ่ือ

จัดพิมพ์รูปเล่มหนังสือ 
3.6.6 จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่อ ในรูปแบบหนังสือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และภาพอินโฟกราฟิก 

3.7 สรุปผลกำรด ำเนนิงำนและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อที่จัดท าเป็นหนังสือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และภาพอินโฟกราฟิก ผ่าน

ช่องทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ Youtube Facebook ของกองการแพทย์ทางเลือก เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจ
และสถานบริการสาธารณสุขน าไปใช้ประโยชน์ 
  



22 

บทที่ 4  ผลกำรศึกษำและด ำเนินงำน 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ ในเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับคีโตจินิก ไดเอท แนว
ทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข น าเสนอผลการศึกษาเอกสาร และด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1 กำรจัดท ำข้อมูลคีโตจินิก ไดเอท บ ำบัดโรคอ้วน และโรคเบำหวำนประเภท 2 

4.1.1 ผลกำรด ำเนินงำน 
1) รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคีโตจินิก ไดเอท จากเอกสารวิชาการ แหล่งสารสนเทศ

จากฐานข้อมูลวิจัยและจากอินเทอร์เน็ต  
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ภาคผนวก ก) ประชุมปรึกษาหารือจัดท าคู่มือคีโตจีนิก ได

เอท เพ่ือพิจารณา (ร่าง) เอกสารคู่มือคีโตจีนิก ไดเอท วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพมี
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องคีโตจีนิก ไดเอท และประชาชนทั่วไปสามารถน าไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเองได้ 

3) ได้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ/คณะท างาน ส่งให้ผู้ผลิตและประสานโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์รูปเล่มหนังสือ จัดท าสื่อในรูปแบบ
หนังสือ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และภาพอินโฟกราฟิก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองการแพทย์ทางเลือก  

4) ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน สนับสนุนสื่อจัดส่งไปรษณีย์ให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ครอบคลุม 76 จังหวัด 
(ภาคผนวก ข ) 

4.1.2 หนังสือคีโตจินิก ไดเอท บ ำบัดโรคอ้วน และโรคเบำหวำนประเภท 2 
จัดท าหนังสือคีโตจินิก ไดเอท บ าบัดโรคอ้วน และโรคเบาหวานประเภท 2 เนื้อหาวิชาการบางส่วน

ได้ปรับปรุงมาจากคู่มืออาหารพร่องแป้ง (Low Carb Diet) เขียนโดยนายแพทย์แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ16และ
หนังสือโภชนบ าบัดในทัศนะใหม่ส าหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เขียนโดยนายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 17

จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2563 จ านวน 2,800 เล่ม โดยประกอบด้วยเนื้อหา 7 ส่วน ได้แก่ 
1) ความเป็นมา 
2) น้ าตาลคือตัวปัญหา 
3) ความเข้าใจผิดเรื่องไขมัน 
4) กลไกการออกฤทธิ์ของอาหาร 
5) แนวทางการรับประทานอาหารแบบคีโตจินิก ไดเอท 
6) ผลข้างเคียงในการรับประทานอาหารคีโตจินิก 
7) กรณีศึกษาต ารับอาหารไร้คาร์โบไฮเดรต-โภชนบ าบัดในทัศนะใหม่ 

 

  
 

ภำพที่ 6 แสดงรูปเล่มหนังสือคีโตจินิก ไดเอท บ ำบัดโรคอ้วน และโรคเบำหวำนประเภท 2 
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4.2 ข้อมูลกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ต้นแบบ ศูนย์กำรแพทย์ทำงเลือก 

4.2.1 ผลกำรด ำเนินงำน 
1) ประชุมคณะท างานจัดท าคลินิกคีโตจีนิก ไดเอท ต้นแบบ ในศูนย์การแพทย์ทางเลือก ชั้น 

7 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก
ร่วมกับศูนย์การแพทย์ทางเลือก ด าเนินงานร่วมกันในส่วนที่เก่ียวข้อง และนายแพทย์ธัญพงศ์ สุวัฒนารักษ์ เป็น
แพทย์ผู้ตรวจรักษาในคลินิก (ภาคผนวก ค) 

2) จัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 12.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 
พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 เพื่อหารูปแบบการด าเนินงาน
ไปขยายผลจัดท าแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข  

3) ประชุมทบทวนแนวทางการด าเนินงานคลินิกคีโตจินิก ไดเอท เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปรับปรุงขั้นตอนการรับบริการในคลินิกและการเก็บข้อมูลผู้รับบริการ 
 

4.2.2 สรุปผลกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้บริกำร 
จากการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ศูนย์การแพทย์ทางเลือก ผู้เข้ารับบริการ คือ 

บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และประชาชนที่สนใจ  โดยใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
(ภาคผนวก ง ) มีผู้เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 20 คน เป็นเพศชาย 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 เพศหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 อายุเฉลี่ย 42.35 ปี 
อายุสูงที่สุด 69 ปี และน้อยที่สุด 26 ปี ดังตารางที่ 2 
 

ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับบริกำร 

รำยกำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 7 35.00 
หญิง 13 65.00 

อำยุ (ปี)   
26 - 40 9 45.00 
41 - 49 7 35.00 
50 ขึ้นไป 4 20.00 

 
การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักผู้เข้ารับบริการหลังเข้าร่วม พบว่า มีน้ าหนักลดลง จ านวน 14 

คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 น้ าหนักเท่าเดิม จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 โดยมีผู้ที่สามารถลดน้ าหนัก
ได้มากที่สุด จ านวน 15 กิโลกรัม รองลงมาคือจ านวน 7 กิโลกรัม (ภาคผนวก ง) 

 

ตำรำงท่ี 3 ควำมเปลี่ยนแปลงของน  ำหนักผู้เข้ำรับบริกำร 

ควำมเปลี่ยนแปลงของน  ำหนัก จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ลดลง 14 70.00 
เพ่ิมข้ึน 0 0 
เท่าเดิม 6 30.00 
รวม 20 100.00 
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4.3 กำรจัดท ำแนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข 

4.3.1 ผลกำรด ำเนินงำน 
1) รวบรวมองค์ความรู้การจัดบริการคลินิก ขั้นตอนการให้บริการในคลินิกคีโตจินิก ไดเอทที่

ได้จากการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แนว
ทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ภาคผนวก ค) 

2) จัดประชุมคณะท างานพัฒนารูปแบบการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท เพ่ือพิจารณา
ร่างเอกสารแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ภาคผนวก จ) 

3) ประสานงานวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในการใช้คีโตจินิก ไดเอท เพ่ือจัดประชุม
วิชาการ การจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข 

4) จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 
2 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings 
ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Page กองการแพทย์ทางเลือก กลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข นักโภชนาการ นักก าหนดอาหาร แพทย์แผนไทย และบุคลากรด้านสาธารณสุข (ภาคผนวก ฉ) 

5) ได้ข้อมูลประสบการณ์ตรงจากแพทย์ผู้ใช้คีโตจินิก ไดเอท จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการประชุมวิชาการข้างต้น เพ่ือน ามาประกอบการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ภาคผนวก ช) 

6) รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ/คณะท างาน ประสานส่งให้ผู้ผลิตและโรงพิมพ์เพ่ือจัดพิมพ์รูปเล่มหนังสือ  

7) จัดท าสื่อในรูปแบบหนังสือ  ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์  และภาพอินโฟกราฟิก เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กองการแพทย์ทางเลือก (ภาคผนวก ซ) 

8) ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน สนับสนุนสื่อจัดส่งไปรษณีย์ให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
4.3.2 หนังสือแนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 

จัดท าหนังสือแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2564 จ านวน 1,800 เล่ม โดยประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก ่

1) แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท  
2) ประสบการณ์ตรงจากแพทย์ผู้ใช้คีโตจินิก ไดเอท  
3) ตารางอาหารคีโตจินิก 30 วัน 

  
 

ภำพที่ 7 แสดงรูปเล่มหนังสือแนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
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4.3.3 ข้อมูลแนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ ที่

ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
แนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
1.วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับบริการในคลินิกมีความรู้ความเข้าใจหลักการ Ketogenic Diet และสามารถน าไปใช้
ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 เพ่ือให้สามารถดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการข้างเคียงจากภาวะ Ketosis ได้อย่างเหมาะสม 
1.3 เพ่ือให้สามารถใช้หลักการเว้นระยะการอดอาหาร (Intermittent Fasting: IF) ให้เกิดผลระยะยาว 

2. กำรจัดคลินิกบริกำรคีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) 
 นิยำม 
 คลินิกคีโตจินิก ไดเอท หมายถึง หน่วยบริการที่เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าหนักเกิน และหรือ

ผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 ตามหลักการบริโภคอาหารแบบคีโตจินิก ไดเอท ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน  
 คีโตจินิก ไดเอท หมายถึง การรับประทานอาหารที่มีรูปแบบการบริโภคอาหารที่มุ่งเน้นให้มีการสร้าง

สารคีโตน (Ketone bodies) ออกมา เพื่อให้ร่างกายปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากน้ าตาลกลูโคสมาเป็นการใช้
พลังงานจากไขมันแทน โดยจะรับประทานอาหารที่เน้นไขมันสูง คาร์โบไฮเดรตต่ า และมีโปรตีนเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต  

 ภำวะน  ำหนักตัวเกิน หมายถึง ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index: BMI) มากกว่าหรือเท่ากับ 
25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

 เบำหวำนประเภท 2 หมายถึง ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ หรือไม่
สามารถน าอินซูลินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ร่างกายมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง และเซลล์ไม่
สามารถน าน้ าตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ 
3. โครงสร้ำงทีมสุขภำพ 

ทีมสุขภำพในกำรให้บริกำร ต้องอาศัยกระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ควรได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทัศนคติ ความรู้ ทักษะการให้ค าปรึกษา เป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพ มี
ความมั่นใจ มีความสุขในการท างาน และมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
แพทย์  
พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
- วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ค้นหาปัญหา ท าแผนปฏิบัติแก้ไขปัญหา ก ากับ

ติดตาม และประเมินผล 
- ประสานการดูแลร่วมกับทีมสนับสนุนทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริการ เป็นต้น 
ด้านการรักษา 

- ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพ่ือการรักษา 
- ประเมินความรุนแรงของโรคและความเจ็บป่วย เพ่ือวางแผนการรักษา

ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
- อธิบายอาการแผนการรักษา และให้ค าปรึกษากับผู้รับบริการและญาติ 
- ให้ค าปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน พร้อมทั้งบันทึกผลการให้บริการ 

ด้านวิชาการ 
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ผู้รับผิดชอบ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

- จัดองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส าหรับผู้รับบริการ เฝ้าระวังและ
ติดตามด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการใน
ผู้รับบริการที่มีความเสี่ยง 

- จัดการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการตนเอง และให้การสร้าง
เสริมสุขภาพป้องกันโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการและ
ญาติ 

- เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมสหวิชาชีพในด้านการดูแลเชิงคลินิก ค้นคว้า ศึกษา
หาแนวทางใหม่ ๆ และพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาการ
ให้บริการ 

 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
- ประชาชนทั่วไปที่ BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
- กลุ่มเสี่ยงที่ระดับน้ าตาลในเลือดสูง 
- ผู้ป่วยเบาหวาน ประเภทที่ 2  

ยกเว้นผู้มีภาวะ ดังต่อไปนี้ 
- ผู้ป่วยไตวาย 
- ผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) 
- ภาวะตับล้มเหลว (Liver Failure) 
- มีประวัติหรือโรคประจ าตัวที่เกิดจากการเผาผลาญไขมันผิดปกติ (disorders of fat metabolism) 
- เคยมีประวัติโรคทางพันธุกรรมตั้งแต่เกิด เช่น ภาวะขาดคาร์นิทีน ภาวะ pyruvate kinase 
- มีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือก าลังรักษา 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
เตรียมเครื่องมือ สถานที่ ในการให้บริการ 
1) เครื่องชั่งน้ าหนัก 
2) ที่วัดส่วนสูง 
3) สายวัดรอบเอว 
4) เครื่องวัดความดันโลหิต 
5) เครื่องตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 
6) แถบตรวจปัสสาวะ 
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6. ขั นตอนกำรให้บริกำรในคลินิกคีโตจินิก ไดเอท 

 

 



28 

ค ำอธิบำยแผนภูม ิ

(1) คลินิกคีโตจินิก ไดเอท  
หมายถึง หน่วยบริการที่เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ าหนักเกิน และหรือผู้ป่วยเบาหวานประเภท 

2 ตามหลักการบริโภคอาหารแบบคีโตจินิก ไดเอท ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
เกณฑ์กำรคัดกรองกลุ่มเป้ำหมำย 
(2) เกณฑ์ที่รับกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรรักษำในคลินิกคีโตจินิก ไดเอท (Inclusion criteria) 

- ประชาชนทั่วไปที่ BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
- กลุ่มเสี่ยงที่ระดับน้ าตาลในเลือดสูง 
- ผู้ป่วยเบาหวาน ประเภทที่ 2  

(3) เกณฑ์ที่ไม่รับกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรรักษำในคลินิกคีโตจินิก ไดเอท (Exclusion criteria) 
ผู้มีภาวะ ดังต่อไปนี้ 
- ผู้ป่วยไตวาย 
- ผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) 
- ภาวะตับล้มเหลว (Liver Failure) 
- มีประวัติหรือโรคประจ าตัวที่เกิดจากการเผาผลาญไขมันผิดปกติ (disorders of fat metabolism) 
- เคยมีประวัติโรคทางพันธุกรรมตั้งแต่เกิด เช่น ภาวะขาดคาร์นิทีน ภาวะ pyruvate kinase 
- มีประวัติเป็นนิ่วในไตหรือก าลังรักษา  

(4)  ซักประวัติ คัดกรองควำมเสี่ยง   (ทุกครั้ง)  

- ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว 
- ค านวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)  
- วัดความดันโลหิต 

(5)  กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร  โดยมีการตรวจ 
ครั งแรก  ตรวจ HbA1C, ตรวจค่าการท างานของไต BUN และ Creatinine ผู้ป่วยเบาหวานกรณีที่มีผลตรวจ

ภายใน 3 เดือนไม่ต้องตรวจ 
ครั งที่ 2   ตรวจวัดค่าคีโตนในปัสสาวะ เมื่อพบอาการข้างเคียง เช่น ไข้คีโต (keto flu) ตะคริว ลมหายใจมีกลิ่น

คล้ายผลไม้สุก เป็นต้น 
ครั งที่ 5   ตรวจ HbA1C (ผู้ป่วยเบาหวาน) 
ครั งที่ 6   ตรวจ HbA1C, ตรวจค่าการท างานของไต BUN และ Creatinine (ผู้ป่วยเบาหวาน) 

(6)  เข้ำรับบริกำรพบแพทย์/เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข     
อธิบายโปรแกรม และกระบวนการให้บริการ การให้องค์ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับคีโตจินิก ไดเอท การ

สร้างแรงจูงใจ พร้อมการวางแผนปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย โดยมีกิจกรรมที่
ด าเนินการแก่ผู้รับบริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  การตั้งเป้าหมายร่วมกัน เช่น ลดน้ าหนัก ลดระดับ
น้ าตาลในเลือด  

(7)  กระบวนกำรกลุ่ม (Focus group) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ครั้งที่ 1 ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคีโตจินิก ไดเอท  เน้นการควบคุมอาหาร มากกว่าออก

ก าลังกาย (ยกเว้นคนที่ออกก าลังกายเป็นประจ า)  
ครั้งที่ 2 ผู้รับบริการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังน าไปใช้ เน้นผลข้างเคียงของภาวะ Ketosis ที่เกิดขึ้น เช่น 

keto flu ตะคริว ท้องผูก ลมหายใจมีกลิ่นคล้ายผลไม้สุก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผมร่วง เป็นต้น 
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ครั้งที่ 3 การปรับตัวในภาวะ Keto Adaptation 
ครั้งที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังน าไปใช้ ให้ได้ผลระยะยาว เสริมความรู้เรื่องหลักการเว้นระยะการอด

อาหาร(Intermittent Fasting: IF) 
ครั้งที ่5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย (BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดพุง ลดระดับน้ าตาลในเลือด) 
ครั้งที่ 6 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตามภาวะสุขภาพ 

(8)  ประเมินผลติดตำม นัดครั งต่อไป  
- นัดครั้งที่ 1 ภายใน 2 สัปดาห์ 
- นัดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งที่ 1  2 สัปดาห์ 
- นัดครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2  2 สัปดาห์ 
- นัดครั้งที่ 4 ห่างจากครั้งที่ 3  4 สัปดาห์ 
- นัดครั้งที่ 5 ห่างจากครั้งที่ 4  4 สัปดาห์ 
- นัดครั้งที่ 6 ห่างจากครั้งที่ 5  12 สัปดาห์ 

(9)  กำรประเมินผลและกำรติดตำมผลดีขึ น 
การติดตามอย่างต่อเนื่องและปรับแผนการให้บริการ เพ่ือติดตามอาการ ประเมินอาการทางคลินิกเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา และปรับเปลี่ยนการให้ค าแนะน าทั้งด้านจิตใจ และด้านร่างกาย รวมทั้งการให้
ข้อมูลที่ต่อเนื่องในระหว่างการรับบริการ 
  
(10) เกณฑ์กำรปรึกษำส่งต่อ   

การประสานส่งต่อเชื่อมโยงบริการกับหน่วยอ่ืน ในกรณีที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น พบปัญหาสุขภาพที่
ซับซ้อนที่ต้องการการดูแลเฉพาะทาง ได้แก่  

• อาการขาดน้ า 
• อ่อนเพลีย 
• เวียนศีรษะ 
• คลื่นไส้ 

• เบื่ออาหาร 
• อารมณ์ฉุนเฉียว 
• นอนไม่หลับ 
• ท้องผูก ท้องเสีย 

• ไขมันในเลือดผิดปกติ 
• การสูญเสียแคลเซียมที่เพ่ิมข้ึน 
• การเกิดโรคหัวใจ 
• การขาดสารอาหาร เช่น โพแทสเซียม ทองแดง 

แมกนีเซียม วิตามินซี วิตามินบี 1 สังกะสี  
 

(11)  ปรับกำรรักษำ  
- แพทย์อาจมีการวินิจฉัยปรับจ่ายยาบางขนาด ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 
- ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีปัญหา 

 

(12)  ให้ค ำแนะน ำ   
แนะน าเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในการรับประทานอาหารคีโตจินิก (ข้อมูลเพ่ิมเติมตามคู่มือ   

คีโตจินิก ไดเอท บ าบัดโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภท 2 โดยกองการแพทย์ทางเลือก) 
 

(13)  สิ นสุดกำรให้บริกำรและติดตำมอำกำรทุก 6 เดือน     

การประเมินผลและการติดตามอาการโดยการตรวจประเมินอาการทางคลินิก และตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ พบว่าผู้รับบริการดีขึ้นและคงที่แล้ว 
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บทที่ 5 อภิปรำยผลกำรศกึษำ และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

การจัดท าหนังสือคีโตจินิก ไดเอท บ าบัดโรคอ้วน และโรคเบาหวานประเภท 2 เป็นการด าเนินงาน
ตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก ภายใต้โครงการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือศึกษารูปแบบหรือแนวทางการใช้อาหารดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและขยายผลสู่ชุมชน จึงได้จัดท า
หนังสือคีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) อาหารบ าบัดโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ขึ้น เพ่ือให้
บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้น าอาหารคีโตจินิกไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
ได้สนับสนุนสื่อวิชาการให้กับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ครอบคลุม 76 จังหวัด 

ต่อมาในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์
ทางเลือก ได้รับมอบหมายให้จัดท ากิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดบริการด้านการแพทย์ทางเลือกในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน ารูปแบบการจัดบริการด้านการแพทย์ทางเลือกไปใช้
ดูแลสุขภาพประชาชน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน จึงได้จัดท าสื่อวิชาการหนังสือแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถาน
บริการสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมสหวิชาชีพและบุคลากรด้านสาธารณสุข ใช้เป็นคู่มือในการ
จัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเนื้อหาวิชาการ
ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้คีโตจินิก ไดเอท ในงานประชุมวิชาการ เรื่องการจัดบริการคลินิกคี
โตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์
นายแพทย์กรภัทร มยุระสาคร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลศิริราช นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าคู่มือแนวทางการจัดบริการ
คลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการ
สาธารณสุข จะเกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพของประเทศ ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน ลด
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะน้ าหนักเกินและโรคเบาหวานประเภท 2 ตลอดจนประชาชนมี
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะกำรน ำแนวทำงไปใช้ 

1) หนังสือแนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข ที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดทางการศึกษา พัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไปได ้

2) สถานบริการสาธารณสุขที่จัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ควรมีการเก็บข้อมูลผลการ
ให้บริการ การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถน าไปเป็นผลงานศึกษาวิจัยสั้นและระยะยาว 
พัฒนาการจัดบริการให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ได้ 

5.2.2 ข้อเสนอแนะกำรจัดท ำครั งต่อไป 
1) การศึกษานี้เป็นเชิงพรรณนา (Descriptive study) ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเท่านั้น ควรศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) ให้สามารถ
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วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการใช้แนวทางการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถาน
บริการสาธารณสุข เพ่ือหารูปแบบการจัดบริการที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

2) ควรมีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม พัฒนาองค์ความรู้จัดท าแนวทางการใช้อาหารทางเลือก
อ่ืนๆ ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทีมสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขได้มีคู่มือแนวทางไปประยุกต์ใช้จัดบริการอย่างเหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนที่ ประชาชนสามารถใช้อาหารทางเลือกได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เช่น แดชไดเอท (DASH Diet) 
ส าหรับผู้มีความดันโลหิตสูง ดูกองไดเอท (Dukan Diet) และการท า IF (Intermittent Fasting) ส าหรับผู้ที่
ต้องการลดน้ าหนัก เป็นต้น  
 

5.3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 
 การศึกษาในครั้งนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีประสบการณ์ในการใช้คีโตจินิก 
ไดเอท เพ่ือให้การสนับสนุนและค าแนะน าการพัฒนาองค์ความรู้คีโตจินิก ไดเอท การศึกษาผลข้างเคียงและ
ภาวะแทรกซ้อนที่ต้องระวังต่าง ๆ ในระยะสั้นและระยะยาว จึงยังต้องการข้อมูลจากการศึกษาที่มากขึ้น 
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 ภาคผนวก ก ค าสั่งต่างๆ  

ค ำสั่งกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่ 2349 / 2564 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2564 
เรื่อง แต่งตั งกรรมกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดบริกำรคีโตจินกิ ไดเอท ในหน่วยบริกำรสำธำรณสุข 
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ค ำสั่งกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกที่ 178 / 2563 ลงวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 

เรื่อง แต่งตั งกรรมกำรพัฒนำรูปแบบกำรใช้อำหำรดูแลสุขภำพผู้ป่วยโรคเบำหวำน 
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ภาคผนวก ข บันทึกข้อความการประชาสัมพันธ์ 
บันทึกข้อควำมขอประชำสัมพันธ์หนังสือแนวทำงกำรจดับรกิำรคลินิกคโีตจนิิก ไดเอท ในสถำนบริกำสำธำรณสุข 

 
ภำพที่ 8 แสดงบันทึกข้อควำมขอประชำสัมพันธ์หนังสือแนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท      

ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข  
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หนังสือประชำสัมพันธ์แจ้งเวียน สนับสนุนสื่อวิชำกำรให้กับสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 

 

ภำพที่ 9 หนังสือประชำสัมพันธ์แจ้งเวียน สนับสนุนสื่อวิชำกำรให้กับสถำนบริกำรสำธำรณสุขของรัฐ 
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ภำคผนวก ค   (ร่ำง) แนวทำงกำรจัดบริกำรในคลนิิกคีโตจินิก ไดเอท 
 

 

ภำพที่ 10 แสดง (ร่ำง) แนวทำงกำรจัดบริกำรในคลินิกคีโตจินิก ไดเอท เสนอคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ 

 

 

 
ภำพที่ 11 แสดงขั นตอนกำรรับบริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ศูนย์กำรแพทย์ทำงเลือก 
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Infographic ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรคลินิกคีโตจินกิ ไดเอท ศูนย์กำรแพทย์ทำงเลือก 

 

 

ภำพที่ 12 แสดงกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ศูนย์กำรแพทย์ทำงเลือก 
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ภำคผนวก ง แบบเก็บข้อมูลผู้รับบริกำรคลินิกคโีตจินิก ไดเอท  
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ตำรำงท่ี 4 สรุปข้อมูลผู้รับบริกำรในคลินิกคีโตจีนิก ไดเอท ต้นแบบ ในศูนย์กำรแพทย์ทำงเลือก  

ล ำดับ เพศ อำยุ  
(ปี) 

น  ำหนัก (กิโลกรัม) ควำมเปลี่ยนแปลง 
ก่อนเข้ำ 
รับบริกำร 

หลังเข้ำ 
รับบริกำร 

น  ำหนักที่เปลี่ยนแปลง  
(กิโลกรัม) 

ลดลง เท่ำเดิม เพิ่มขึ น 

1 หญิง 26 50.00 49.00 1.00    - 
2 หญิง 26 50.00 48.50 1.50    - 
3 ชาย 27 80.00 80.00 0.00    - 
4 หญิง 28 59.00 58.00 1.00    - 
5 หญิง 34 62.00 62.00 0.00    - 
6 ชาย 35 75.00 72.00 3.00    - 
7 ชาย 37 92.00 90.00 2.00    - 
8 ชาย 39 105.00 90.00 15.00    - 
9 หญิง 40 51.00 47.00 4.00    - 

10 ชาย 44 95.00 92.00 3.00    - 
11 หญิง 45 73.00 70.00 3.00    - 
12 หญิง 45 62.00 62.00 0.00    - 
13 ชาย 46 85.00 83.00 2.00    - 
14 หญิง 46 47.00 45.00 2.00    - 
15 หญิง 47 50.00 49.50 0.50    - 
16 ชาย 49 72.00 68.00 4.00    - 
17 หญิง 54 62.00 55.00 7.00    - 
18 หญิง 54 76.00 76.00 0.00    - 
19 หญิง 56 68.00 68.00 0.00    - 
20 หญิง 69 58.50 58.50 0.00    - 

หมำยเหตุ : ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 7 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 2563 
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ภำคผนวก จ กำรประชุมคณะกรรมกำร 
ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดบริกำรคีโตจินกิ ไดเอท ในหน่วยบริกำรสำธำรณสุข 
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ภำคผนวก ฉ กำรประชุมวิชำกำร 
ประชุมวิชำกำร เรื่อง แนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจนิิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข 
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ภำคผนวก ช ข้อมูลประสบกำรณ์ตรงจำกแพทย์ผู้ใช้คีโตจินกิ ไดเอท 
ข้อมูลประสบกำรณ์ตรงจำกแพทย์ผู้ใช้คีโตจินิก ไดเอท จำกกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรประชุมวิชำกำร 

ประสบกำรณ์กำรใช้คีโตจินิกไดเอท โรงพยำบำลตรัง จังหวัดตรัง 
โดย นำยแพทย์ตุลกำนต์  มักคุ้น 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง 

 

“ในโรงพยาบลตรัง เริ่มท าเมื่อ 6 ปีที่แล้ว หลังจากท่ีผมลดน้ าหนักตัวเองส าเร็จ เริ่มต้นลดน้ าหนัก
จากการที่ตรวจพบว่านอนกรน มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 140 ครั้งต่อชั่วโมง ปี 2557 น้ าหนักก่อนลด 
92.4 กิโลกรัม เริ่มทานคีโตจินิก 1 กันยายน 2557 ผ่านไป 4 วัน น้ าหนักลดไป 4.1 กิโลกรัม จนถึง
เป้าหมายสามารถลดน้ าหนักได้ 20 กิโลกรัม ในระยะเวลา 5 เดือน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หายไปโดยเมื่อ
ท าด้วยตนเองได้ผลส าเร็จ จึงได้จัดโปรแกรมคีโตจินิก ไดเอท ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอน
หลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) โดยแนะน าการรับประทานคีโตจินิก ไดเอทในการลดน้ าหนัก ใช้
การรักษาแบบกลุ่มบ าบัด (Group Therapy) และใช้บุคคลต้นแบบ (Role Model) เพ่ือเป็นการเสริมพลัง มี
การบันทึกข้อมูลและติดตามอาการผู้ป่วยในเดือนที่ 2, 4, 6, 9 และ 12 เมื่อกลุ่มผู้ป่วยสามารถลดน้ าหนักได้
ถึงเป้าหมาย คือ มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ถึง 23.9 และสามารถรักษาน้ าหนักให้คงที่ได้มากกว่า 6 เดือน แล้ว
ตรวจประเมินการนอนหลับ เพ่ือตรวจสอบว่าภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับของกลุ่มผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่  

ผลพบว่า จากผู้ป่วยทั้งหมดในคลินิก 143 ราย (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) มีผู้ป่วยที่
เข้าโปรแกรมคีโตจินิก 42 ราย เป็นเพศชาย 30 ราย เพศหญิง 12 ราย อายุเฉลี่ย 47.9 ปี น้ าหนักเฉลี่ย 82 
กิโลกรัม และค่าเฉลี่ย BMI เท่ากับ 29.6 kg/m2 หลังจากรับประทานอาหารคีโตจินิกสัปดาห์แรก มีผู้ป่วย
สามารถลดน้ าหนักได้สูงสุด 6.1 กิโลกรัม ติดตามผู้ป่วยไปจนถึงเดือนที่ 6 มีผู้เข้าร่วมจ านวน 16 ราย น้ าหนัก
เฉลี่ย 78.5 กิโลกรัม และค่าเฉลี่ย BMI เท่ากับ 28.1 kg/m2 มีประเด็นที่ได้จากผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยที่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจะรู้สึกไม่มั่นใจ ท้อแท้ หิวในช่วง 3-5 วันแรก เมื่อผ่านช่วงนี้ได้มักร่วมมือตาม
แนวทางอย่างดี ในระยะกลางผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีน้ าหนักคงที่อยู่มากกว่า 1-2 สัปดาห์ ควรเพ่ิมการออกก าลัง
กายและชั่งน้ าหนักทุกวันจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ตั้งกลุ่มลดน้ าหนักเพ่ือเสริมพลังและให้ผู้ป่ วยได้มีโอกาส
เสริมพลังและให้ข้อมูลกันและกัน 

โรงพยาบาลตรังมีการด าเนินงานศูนย์ Wellness Center จึงได้เริ่มต้นท าคีโตจินิก ไดเอทใน
เจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงพยาบาลตรัง จากผลการตรวจสุขภาพของบุคลากร พบว่าสัดส่วนบุคลากร 2 ใน 3 มี
น้ าหนักเกิน จึงเริ่มจากการสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมลดน้ าหนัก โดยจัดเป็นรุ่นๆ ในรุ่นจะแบ่งกลุ่มย่อย มีการ
แชร์ความรู้ เมนูอาหารคีโต การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารคีโตจินิก สาธิตการท าเมนูอาหาร รวมทั้ง
วางแผนจัดซื้ออุปกรณ์ฟิตเนสในคลินิก เพ่ิมการออกก าลังกายในช่วงที่น้ าหนักคงที่ 

ในปัจจุบันมีการรับผู้ป่วยเข้ามารับบริการในคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ทุกวันศุกร์ มีการแนะน า
อาหาร หลังจากที่ผู้ป่วยเข้าร่วม ตัวเลขบางอย่าง เช่นน้ าหนัก ระดับน้ าตาลในเลือด กว่าจะดีขึ้นอาจจะอาศัย
เวลา หรือถ้าคนไข้อยากปรับเรื่องออกก าลังกาย เราก็ได้ท าการซื้อเครื่องมือ Body Scan เพ่ือดู Composite 
ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นไขมัน กล้ามเนื้อ ต่างๆ ที่เป็นปัญหา จะได้เสริมการออกก าลังกายให้ จะมีนักเวช
ศาสตร์การกีฬา จากวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดตรัง คอยให้ค าแนะน า จะเป็นการจัดบริการศูนย์สุขภาพ
ดี ตั้งแต่ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรค ลดความอ้วนให้กับคนตรังได้ ถ้าท าตรงนี้ได้จะท าให้อนาคตข้างหน้า 5-10ปี ผู้ป่วย
ที่เป็นโรคเรื้อรังหายไปจากจังหวัดตรังไม่มากก็น้อย” 

 

ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ “การจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท ในสถานบริการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ภำคผนวก ช (ต่อ) 
กำรจัดบริกำรคีโตจินิก ไดเอท ในสถำนบริกำรสำธำรณสขุ จังหวัดสกลนคร 

โดย แพทย์หญิงธีรำรัตน์  พลรำชม 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
 

จังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินโครงการ “คีโตสกลหน้ำใส หุ่นดี ไม่มีโรค” ในปี 2561 น าร่องใน
บุคลากรโรงพยาบาลที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ  โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ด้านคีโตจินิก มาบรรยายให้
ความรู้ ผลการอบรมพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 423 ราย หลังรับประทานอาหารคีโตจินิ ก น้ าหนัก
ลดลง จ านวน 324 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.60 ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ         มีเป้าหมาย มีวินัยในการปฏิบัติ มีบุคคลต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจ มีกลุ่ม
ไลน์ติดตามให้ค าปรึกษาต่อเนื่อง การขยายกลุ่มเครือข่ายผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
 

แนวทำงกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก อ.กุสุมำลย์ จ.สกลนคร 
เป้ำหมำยกำรจัดบริกำรคลินิกคีโตจินิก  

1. เพื่อลดน้ าหนัก และ BMI ลดลง 
2. เพื่อให้ผลเลือดดีขึ้น ( FBS, Lipid profile) 
3. เพื่อให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น 

กำรด ำเนินกำรกิจกรรม 
1. วัดสัดส่วน รอบเอว รอบสะโพก รอบต้นแขน รอบต้นขา วัดมวลกระดูก วัดมวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ 
2. ค านวณ BMI, BMR, TDEE 
3. ตั้งเป้าหมายร่วมกัน (ลดน้ าหนักกี่กิโลกรัม ภายใน กี่สัปดาห์ กี่เดือน) 
4. เจาะเลือด เบื้องต้น ( FBS, Lipid profile, AST, ALT, ALP, BUN, Cr, CBC, E lyte) 
5. CXR ,UA   
6. ให้ความรู้เรื่อง การรับประทานอาหารแบบคีโตจินิก  การออกก าลังกายร่วมด้วยและข้อยกเว้น

ช่วงแรก 
7. รับประทานคีโตจินิก 1 เดือน แล้วรับประทานอาหารแบบ Low carb  

ผลกำรด ำเนินงำน 
มีผู้เข้าร่วมคลินิกจ านวน 62 คน ภาวะสุขภาพ 6 เดือน ผลลัพธ์หลังรับประทานคีโตจินิก พบว่า 

- น้ าหนัก, BMI ลดลง 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- Cholesteral ลดลงร้อยละ 38.89  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61.11 
- Triglyceride ลดลงร้อยละ 55.56  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 44.44 
- HDL ลดลงร้อยละ 33.33  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 66.67 
- LDL ลดลงร้อยละ 44.44 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.56   
- Tri / HDL(<2) จ านวน 9 คน ร้อยละ  50 
- ภาพรวมมีสุขภาพดีขึ้น จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ  95.16 
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ภำคผนวก ซ กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย 

 
ภำพที่ 13 แสดง Info graphic ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้คีโตจินิก ไดเอท ผ่ำนเว็บไซต์กองกำรแพทย์
ทำงเลือก 

 

 
ภำพที่ 14 แสดงกำรเผยแพร่คลิปวิดีโอองค์ควำมรู้คีโตจินิก ไดเอท ผ่ำน Youtube กองกำรแพทย์ทำงเลือก 
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ภำคผนวก ฌ กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

บันทึกข้อควำมขออนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรภำยในห้องสมุดกรมกำรแพทย์แผนไทยฯ 

 

ภำพที่ 15 แสดงบันทึกข้อควำมขออนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรภำยในห้องสมุดกรมกำรแพทย์แผนไทยฯ 
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ภำคผนวก ญ กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร (ต่อ) 

บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเว็บไซตก์องการแพทย์ทางเลือก 

 

ภำพที่ 16 แสดงบันทึกข้อควำมขออนุญำตเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรทำงเว็บไซต์กองกำรแพทย์ทำงเลือก 






