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การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายอ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

สรรคเพชร หอมสมบัติ 

โรงพยาบาลเอราวัณ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเครือข่ายอ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ซึ่งเดิมมีปัญหาจากการ

ควบคุมระดับน�้าตาลไม่ได้อันเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจากขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเป็นเหตุให้เกิด

ปัญหาการขาดนัดและควบคุมระดับน�า้ตาลได้ไม่ดีอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเบื้องต้น การ

ศกึษาวจิยัเชงิกึง่ทดลองได้พฒันาระบบการดแูลผูป่้วยเบาหวานโดยให้พยาบาลเวชปฏิบตัเิป็นผู้ดแูลรกัษาผู้ป่วยทีโ่รงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลโดยมีแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลเอราวัณเป็นพี่เลี้ยง ด�าเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 

กันยายน 2556 ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีระดับน�้าตาลในเลือดน้อยกว่า 130 มก/ดล. และได้รับการจัดสรรให้ไปรักษา 

เบาหวานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในเขตรับผิดชอบ จ�านวน 380 โดยเปรียบเทียบผลงานการดูแลรักษาเม่ือครั้ง

รักษาในโรงพยาบาล และผลงานการดูแลรักษาเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 1 ปี พบว่า ไม่มีความแตกต่างของผลการดูแลรักษา

ผูป่้วยเบาหวานกลุม่สเีขยีวโดยพยาบาลเวชปฏบิตัทิี ่รพ.สต.และแพทย์ทีโ่รงพยาบาล  ดงันัน้จงึอาจสรปุได้ว่าการพฒันาระบบ

การดแูลผูป่้วยเบาหวานโดยพยาบาลเวชปฏบิตัใิน รพ.สต.นัน้มปีระสิทธภิาพดเีทยีบเท่ากับการมารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล 

แต่สามารถลดระยะเวลาในการท�าการรักษาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับการการรักษาได้ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม

พยาบาลเวชปฏิบัติให้มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนให้มากขึ้น
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Development of Diabetic patient care system in Erawan District, 

Loei Province

Sukpetch Homsombut

Abstract
The aims of this study were to development of diabetic patient care system in Erawan district. 

In the present, the medical care for diabetic patient in Erawan district is poor outcome and uncontrol 

the plasma glucose. Because the most occupation of Erawan population is the sale of lottery, They 

are go to around all area in Thailand for working. And they loss of follow up for Diabetic clinic in 

Erawan hospital because difficult to came home in day 7-16 and 22-30 of month. The aim of this 

research was to develop primary care for diabetic patient by nurse practioner. The period of Quasi 

experimental research was started from 1st October 2012 – 30th September 2013. The study was fo-

cused on 380 patients that has well control of plasma glucose < 130 mg/dl. The patient is one group 

in Diabetic clinic in Erawan hospital and refered to received diabetic care service at 8 the  

subdistrict health promoting hospital (SHPH). The result showed that the DM patient from SHPH could 

control the level of plasma glucose same in Erawan hospital. But decrease waiting time and cost of 

treatment. In conclusion, The developing for diabetic patient care by nurse practioner has found to 

be suitable for apply in Erawan district. This concept is better to put more effort and need  

simultaneous development for keeping fast track on the observation.

..................................................................................................................................................................................................................................
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บทน�า
โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รงัทีเ่ป็นปัญหาสาธารณสขุ

ที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นภาวะเจ็บป่วยเร้ือรังท่ีต้องการการจัดการดูแลอย่าง 

ต่อเนื่องและเหมาะสม ผู ้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือดได้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบการ

ไหลเวียนโลหิต ซึ่งอาจท�าให้เกิดภาวะไตวาย กล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือด ตาบอด แผลติดเชื้อที่เท้าลุกลามจนเป็นสาเหตุให้

ต้องตัดเท้า การติดเชื้อในระบบต่างๆ ซึ่งท�าให้เกิดความทุกข์

ทรมานทั้งกายและใจมีผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถด�าเนินชีวิตได้

ตามปกต ิและอาจเสยีชวีติก่อนวยัอนัสมควร รวมทัง้เป็นผลก

ระทบต่อครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ โดยรวมเป็นค่า 

ใช้จ่ายเป็นจ�านวนมากในแง่ของค่ายา ค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางไปโรงพยาบาลและค่าเสียโอกาสต่างๆ ซึ่งท�าให ้

ประเทศไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานสูง

ถึงแสนล้านบาทต่อปี1  ดังนั้นเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยโรค

เบาหวานคือ การควบคุมระดับน�้าตาลน�้าตาลในเลือดให้อยู่

ในระดับปกติหรือใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด เพ่ือป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและลดค่าใช้จ่ายในการ

ดแูลรกัษา การจดัการดแูลตนเองของผูป่้วยท่ีจะประสบความ

ส�าเร็จต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ�าวันของแต่ละคน

โรงพยาบาลเอราวณั ตัง้อยูถ่นนเลย-อดุร (ทางหลวง

หมายเลย 210) บ้านเอราวัณ ต�าบลผาอินทร์แปลง อ�าเภอ

เอราวัณ จังหวัดเลย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง 

ซึง่ประชากรส่วนใหญ่มอีาชพีรบัจ้างขายสลากกนิแบ่งรฐับาล 

ซึ่งมีวิถีชีวิตในการเดินทางออกจากพื้นท่ีในแต่ละเดือนเป็น 

ห้วงเวลาตามงวดสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ วันที่ 8-16 และ 

23-1 จะออกจากพืน้ทีอ่�าเภอเอราวัณเพือ่ไปขายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลโดยกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย และจะ

เดินทางกลับมาในพื้นท่ีในช่วงวันท่ี 2 – 7 และ 17 – 22 

ของแต่ละเดือนเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ซ่ึงจะท�าให้เห็น

ว่าในแต่ละห้วงเวลาท่ีกลุ่มแรงงานท่ีเดินทางไปขายสลากกิน

แบ่งรฐับาลจะท�าให้เหลอืประชากรในพืน้ทีไ่ด้แก่เด็กเลก็และ

คนชรา ท�าให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและโรคเรื้อรังไม่สามารถ

มาพบแพทย์ได้ตามนดั ท�าให้เกดิปัญหาการมาพบแพทย์ด้วย

ปัญหาควบคุมระดับน�้าตาลได้ไม่ดี ภาวะแทรกซ้อนจากโรค

เบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งแต่เดิมโรง

พยาบาลเอราวัณได้จัดคลินิกเบาหวานในวันอังคารและวัน

พฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ซ่ึงท�าให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่

ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีผู้มารับบริการเป็นจ�านวนมากและมี

ระยะการรอคอยในการเกดิความแออดัและไม่สะดวก อนัเกดิ

จากความเชือ่มัน่ต่อการรกัษาของโรงพยาบาล2 และยงัไม่เชือ่

มัน่ในศกัยภาพของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลใกล้บ้าน 

แม้ว่าจะมีผลการศึกษาต่างๆที่บ่งบอกว่าการรักษาผู้ป่วยเบา

หวานที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลไม่แตกต่างกัน3-5  ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นต่อ 

การรับบริการผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลใกล้บ้านให้มีประสิทธิภาพ   

ทีมงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข

ระดับอ�าเภอ (คปสอ.) เอราวัณจึงได้เกิดแนวคิดในการดูแล 

ผูป่้วยเบาหวานแบบใกล้บ้านใกล้ใจโดยการวางแผนการดแูล

ผู ้ป่วยเบาหวานกลุ ่มที่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลได้ดี

สามารถไปรับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล (รพ.สต.) ทั้ง 8 แห่งของอ�าเภอเอราวัณ โดยการดูแล

ร่วมกันระหว่างพยาบาลเวชปฏิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข 

และอาสาสมัครสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในแต่ละเครือข่ายภายให้การดูแลของแพทย์ผู ้รับผิดชอบ 

รพ.สต.แต่ละแห่ง ซึ่งจะสามารถท�าให้ผู้ป่วยสามารถเดินทาง

ไปรับบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ใกล้บ้านภายใต้6-7 การใช้

ทรพัยากรบคุลากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสดุอกี

ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการรอคอยเพื่อตรวจรักษา ลดค่า

ใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล จึงเป็นเหตุให้เกิดการ

ศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานเครือ

ข่ายอ�าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้

ป่วยเบาหวาน ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาระบบการให้

บริการผู้ป่วยเบาหวาน

3. ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลที่เหมาะสม
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วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimen-

tal Research) แบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (The Pre-test-

Post-test design) ในระยะเวลาเดือนตุลาคม 2555 ถึง

เดือนกันยายน 2556

ประชากรที่ใช้ศึกษา 
ประชากร ได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ที่ได้รับ

การวินจิฉยัจากแพทย์และรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลเอราวณั

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนท่ีมีระดับน�้าตาลในเลือดน้อยกว่า 130 

มก.ดล. จ�านวนติดต่อกัน 3 ครั้งติดต่อกันและสมัครใจไป

รักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลจ�านวน 380 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
-  เวชระเบียนผู ้ป ่ วยนอกประจ�าตัว ผู ้ป ่ วย 

โรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย

- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)8

- แบบประเมนิคณุภาพการดแูลผูป่้วยเบาหวานและ

ความดนัโลหติสงูของเครอืข่ายสหสถาบนัวจิยัทางคลนิกิ กรม

การแพทย์ โดยผู้วจิยัน�ามาประยกุต์ใช้ในการประเมนิคณุภาพ

ในการให้บริการผู้ป่วยในเชิงพัฒนางาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมลูโดยแจกแจงความถีข่องข้อมลู แสดง

เป็นร้อยละ (percent) จ�าแนกตามกลุ่ม  และทดสอบความ

แตกต่างด้วยสถิติ pair t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

แนวทางการวางแผนการศึกษา
ก.ขั้นตอนการเตรียมการ 

ประชุมคณะกรรมการ คปสอ. เพื่อจัดประชุม

วิชาการเรื่องโรคเบาหวาน วางแผนการปฏิบัติงาน จัดสรร

บคุลากรให้เหมาะสมเพือ่พร้อมต่อการปฏบิตังิานทกุ รพ.สต.

โดยวางแผนดังนี้

กระบวนการหลัก 

1. ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานในเบื้องต้น

2. ส่งต่อผู้ป่วยรายใหม่เพ่ือตรวจยืนยันและลง

ทะเบียนที่โรงพยาบาลเอราวัณ

3. แพทย์และทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่ดูแลคลินิก

เบาหวานให้ความรู้ การดูแลตนเองจนสามารถดูแลตนเองได้

ดีจนสามารถควบคุมระดับน�้าตาลได้ดี พร้อมที่จะส่งต่อไป

ท�าการรักษาที่ รพ.สต.

4. รพ.สต. ท�าทะเบยีนรับส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานเพ่ือ

เตรียมสถานที่เวลาในการรองรับผู้ป่วยทั้งในด้านการเจาะ

เลือด การให้ยาดูแลรักษา การให้สุขศึกษา

5. ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อกระตุ้นให้ความรู ้และ

กระตุ้นให้ไปรับยาตามนัด

ระบบสนับสนุน

1. พัฒนาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป โดยการจัดสรร

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปที่ผ่านหลักสูตรการอบรมการดูแล

รักษาพยาบาลเบื้องต้นระยะเวลา 4 เดือนให้ครบทุก รพ.สต.

2. ระบบยา จัดสรรยาเบาหวานและโรคเกี่ยวข้อง

ที่ใช้ใน รพ.สต.ทั้ง 8 แห่ง โดยมีวิธีการใช้และข้อบ่งชี้ โดย

กลุ่มงานเภสัชกรรมจะท�าหน้าที่ตรวจสอบและจัดส่งยาทุก

แห่งในแต่ละเดือน

3. งานชันสตูร จะท�าหน้าท่ีแจกจ่ายอปุกรณ์ในการ

เจาะเลือด โดยแต่ละรพ.สต.จะมารับที่โรงพยาบาล

4. งานประกนัและเทคโนโลยสีารสนเทศ จะท�าการ

ติดต้ังโปรแกรม HosXpให้กับ รพ.สต.ทุกแห่งพร้อมกับวาง

แนวทางแก้ไขและให้การช่วยเหลือ หากเกิดปัญหา

ข.ขั้นตอนด�าเนินการ

1. ก�าหนดให้ รพ.สต.แต่ละแห่งจัดคลินิกเบาหวาน

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือนตามความเหมาะสมและจ�านวน 

ผู้ป่วยเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด รวมถึงจัดไม่ตรงกับช่วงที่

ประชากรเดนิทางไปประกอบอาชพีขายสลากกนิแบ่งรฐับาล
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2. ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อท่ี รพ.สต. โดยมีเกณฑ์ดัง

ต่อไปนี้

     2.1. เป็นผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน

ในเลอืดสงูทีส่ามารถควบคมุได้ด ีโดยจดัอยูใ่นกลุม่สเีขยีวตาม

เกณฑ์ปิงปองเจ็ดสีจราจร(ระดับน�้าตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 

70 – 130 มก.ดล. และมีความดันโลหิตไม่เกิน 140/90 

มิลลิเมตรปรอท อย่างน้อย 3 ครั้งติดต่อกัน )

 2.2. ผู้ป่วยสมัครใจที่จะไปรับการรักษาต่อที่ รพ.สต.

3. นัดผู้ป่วยไปตรวจรับการรักษาที่ รพ.สต. อย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยงดน�้าและอาหารข้ามคืนอย่างน้อย 

8 ชั่วโมง ท�าการเจาะเลือดจาก Fasting capillary blood 

glucose ปลายนิ้ว

ถ้ามีระดับน�้าตาลในเลือด 70-130 มก./ดล. ให้รับ

ยาเดิมและนัดติดตามอีก 1 เดือน

ถ้ามีระดับน�้าตาลในเลือด 130 – 160 มก./ดล. 

ให้รับยาเดิม 2 สัปดาห์ และนัดติดตามอาการ

ถ้าระดับน�้าตาลในเลือดสูงกว่า 160 มก./ดล. ให้

พยาบาลเวชปฏิบัติท�าการปรึกษาแพทย์เพื่อปฏิบัติตาม

แนวทางการรักษาต่อไป

4. ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนจะต้องได้รับการตรวจ

เลือดประจ�าปี9  ได้แก่การตรวจวัดพลาสมากลูโคสขณะอด

อาหาร (Fasting plasma glucose ) การตรวจระดับ 

ฮีโมโกลบิน A1c การตรวจระดับไขมันในเลือด การตรวจการ

ท�างานของไต การตรวจเท้าอย่างละเอยีดและทดสอบการรบั

ความรู้สึกโดยใช้ Monofilament การตรวจจอประสาทตา

โดยกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 

การตรวจปัสสาวะ ส่วนการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกและการ

ตรวจเลือด Electrolytes จะท�าในรายที่มีความดันโลหิตสูง

และมีข้อบ่งชี้อื่นๆ 

5. ทีมงานแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพจะท�าการ

ประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละ รพ.สต. อย่างน้อยเดือนละ 

1 ครั้ง

ผลการศึกษา
     จากการศึกษาข้อมูลคุณลักษณะทั่วไป พบว่าเป็น 

เพศชาย ร้อยละ 51.58 เพศหญิงร้อยละ 48.42 อายุเฉลี่ย 

64.78 ปี ภูมิล�าเนาส่วนใหญ่อยู่ในเขตต�าบลเอราวัณ คิดเป็น

ร้อยละ 42.41 ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย

คุณลักษณะ จ�านวน ร้อยละ

เพศ 380 100.00

ชาย 196 51.58

หญิง 184 48.42

อายุ X.D. = 64.78 Max 97 Min 19 380 100.00

0 – 20 ปี 1 0.26

21-40 ปี 52 13.68

41-60 ปี 103 27.10

61- 80 ปี 123 32.37

มากกว่า 80 ปี 101 26.59
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ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะทั่วไปของผู้ป่วย (ต่อ)

คุณลักษณะ จ�านวน ร้อยละ

ภูมิล�าเนา 380 100.00

ต�าบลเอราวัณ โป่งศรีโทน 56 14.78

หัวฝาย 45 11.84

พรประเสริฐ 60 15.79

ต�าบลผาอินทร์แปลง หนองใหญ่ 72 18.95

ต�าบลผาสามยอด ห้วยป่าน 52 13.68

โนนสวรรค์ 31 8.16

ต�าบลทรัพย์ไพรวัลย์ นาอ่างค�า 36 9.43

ซ�าบุ่น 28 7.37

เม่ือเปรยีบเทยีบผลงานการดแูลรกัษาผูป่้วยเมือ่รบั

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเอราวัณ และการรับ

การดูแลที่ รพ.สต.พบว่าการผิดนัดลดลงจากร้อยละ 6.99 

เหลอื 1.74 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมารพ. ลดลงจาก 418.50 

บาท เหลือ 98.25 เมื่อรับที่ รพ.สต ระยะเวลารอคอยลดลง

จาก 87.62 นาทีเหลือ 42.50 นาที ความพึงพอใจในการใช้

บริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88.12 เป็น 91.87 การเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะน�้าตาลในเลือดสูงหรือต�่ากว่า

ปกติจาก 21 ครั้ง เหลือ 13 ครั้ง  ซึ่งพบว่ามีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญ ในขณะที่ผลการตรวจเลือดประจ�าปีใน

ผู้ป่วยเบาหวานพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเอราวัณและ รพ.สต.

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาล รพ.สต.

t P- value
X.D S.D X.D S.D

การมารับยาผิดนัด(ครั้ง/ ร้อยละ) 6.99 2.39 1.74 0.75 5.40 0.001

ค่าใช้จ่าย(บาท ) 418.50 112.82 98.25 29.71 6.82 0.000

ระยะเวลาการรอคอย(นาที ) 87.62 5.15 42.50 3.29 19.93 0.000

ระดับน้�าตาลน้อยกว่า 130 มก/ดล 88.48 2.14 88.25 1.91 0.46 0.657

ความพึงพอใจ (ร้อยละ) 88.12 1.12 91.87 1.88 -5.00 0.002

การนอนรับการรักษาด้วยภาวะน�้าตาลในเลือด

ผิดปกติ(ครั้ง)
21 6.35 13 4.16 5.29 0.001

HbA1c < 7.0 (ร้อยละ) 60.96 8.23 58.80 11.13 0.96 0.366

ระดับโคเลสเตอรอล< 200 (ร้อยละ) 57.73 8.77 57.80 11.35 -0.44 0.966

ระดับไตรกลีเซอไรด์< 200 (ร้อยละ) 64.78 15.24 68.34 14.19 -2.17 0.066
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเอราวัณและ รพ.สต. (ต่อ)

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาล รพ.สต.

t P- value
X.D S.D X.D S.D

ภาวะแทรกซ้อนทางไต (ร้อยละ) 8.21 0.99 9.47 1.56 -2.15 0.040

ภาวะแทรกซ้อนทางตา (ร้อยละ) 2.30 1.59 2.93 1.41 -1.51 0.174

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทสัมผัส 

(ร้อยละ)
7.49 2.14 7.71 1.98 -1.00 0.351

ภาวะแผลติดเชื้อ (ร้อยละ) 0.64 0.89 1.07 1.56 -0.624 0.552

มีการตัดเท้า (ร้อยละ) 0.39 0.74 0.39 0.74 NA NA

วิจารณ์
การดแูลผูป่้วยเบาหวานในโรงพยาบาลโดยการดแูล

ของทีมสุขภาพประจ�าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  

(รพ.สต.)10 ภายใต้การดูแลโดยแพทย์จากโรงพยาบาล 

เครือข่ายเป็นพีเ่ลีย้งนบัเป็นกระบวนการพฒันาการดแูลผูป่้วย

เบาหวานที่ให้ผลดีท้ังจากในมุมมองด้านผู้ให้บริการ ผู้รับ

บรกิาร และเครอืข่ายบรกิารสขุภาพ11  ซึง่หากมกีารปรบัปรงุ

ให้เข้ากับพื้นที่ ขั้นตอนท่ีใช้มีความเหมาะสมในการด�าเนิน

การและปรบัปรงุให้โครงการสามารถด�าเนนิต่อไปได้อย่างต่อ

เนื่องและเป็นรูปธรรม การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสร้างความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อสถานบริการระดับ

ปฐมภมูด้ิวยหวัใจอนัเป่ียมไปด้วยความเมตตา ก่อให้เกดิความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างทีม คปสอ. และประชาชนในพื้นที่และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง

ศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ซึ่งแต่เดิม

มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้น ให้สามารถ

ท�าการรักษาโรคเรือ้รงัโดยพยาบาลเวชปฏบิตัทิีอ่ยูภ่ายใต้การ

ปรึกษาของแพทย์ประจ�าเครือข่าย

การศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการดูแลรักษา 

ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมน�้าตาลได้ดี (สีเขียวตาม

เกณฑ์ปิงปองจราจรเจ็ดสี12 ที่โรงพยาบาลชุมชนและ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโดยพยาบาลเวชปฏิบัตินั้น

ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบรรพต 

พินิจจันทร์และฉันทนา พินิจจันทร์12 รวมถึงการศึกษาของ 

กอบกุล ยศณรงค์13  หรือแม้แต่การศึกษาในต่างประเทศของ 

James A Fain, Faan Gail, D’EramoMelkus14 และ 

Deborah Condosta15 นอกจากนี้การส่งผู้ป่วยไปรักษาที่

รพ.สต.ใกล้บ้านจะมข้ีอดใีนการลดความแออดั ลดระยะเวลา

ในการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาดูแลรักษาเบา

หวาน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีของชุมชนและทีม

สขุภาพ อย่างไรกต็ามการศกึษานีม้ข้ีอจ�ากดัคอืการไม่สามารถ

ควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดเช่น 

การออกก�าลัง การควบคุมอาหาร ระยะเวลาในการป่วยเป็น

เบาหวาน ข้อมูลที่ได้เป็นการศึกษาในกลุ่มที่ควบคุมระดับ

น�้าตาลได้ดี หากมีการศึกษาในกลุ่มที่ระดับน�้าตาลในเลือด

มากกว่า 130 มก./ดล.จะสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการ

ดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะส�าหรับพื้นที่อ�าเภอเอราวัณ

ควรมีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานใน

ระดับอ�าเภอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม 

รพ.สต.แต่ละแห่งเพือ่หาทางให้ระบบการดแูลผู้ป่วยเบาหวาน

นี้สามารถด�าเนินต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยความร่วมมือและ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วนรวมถึงมีการน�าไปประยุกต์ใช้กับ

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นต่อไป



45 ว า ร ส า ร โ ร ง พ ย า บ า ล น ค ร พ น ม

NAKHONPHANOM HOSPITAL JOURNAL

Volume 2 No. 2

2.ข้อเสนอแนะส�าหรบัส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

เลยและกระทรวงสาธารณสุข

สามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการจดัการพฒันาการ

ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในจังหวัดเลยซึ่งอยู่ภายใต้การใช้ทรัพยากร

บุคคลที่มีอยู่อย่างจ�ากัดและสามารถสร้างเสริมศักยภาพของ

พยาบาลเวชปฏิบัติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลให้

สามารถดูแลผูป่้วยในชุมชนบนความเชือ่ม่ันและการสนบัสนุน

จากขุมชนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สามารถส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยการ

สนับสนุนจาก นายแพทย์วิชัย ผลิตนนท์เกียรติ ผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลเอราวัณ คุณสุทิน ผลิตนนท์เกียรติ หัวหน้ากลุ่ม

งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลเอราวัณ ทีม

พยาบาลเวชปฏิบัติและคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขอ�าเภอเอราวัณ ที่ให้ความร่วมมือและตอบสนอง

โครงการนี้เป็นอย่างดี 
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