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การศึกษากึ่งทดลองเพื่อพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพชุมชนสําหรับผูปวยเบาหวานของ
โรงพยาบาลโพธาราม เปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยท่ีมีสภาวะทางคลินิกคงที่ ไดแก ระดับ
น้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร ฮีโมโกลบินเอวันซี ความดันโลหิต คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด เอชดี
แอล และแอลดีแอล กอนและหลังสิ้นสุดโครงการ 6 เดือน และศึกษาความพึงพอใจของผูใหและ
ผูรับบริการ ระหวางวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เก็บรวบรวมขอมูลทางคลินิก
ดวยแบบบันทึก ศึกษาความพึงพอใจดวยการสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยแบงผูปวยออกเปนกลุม
ควบคุมจํานวน 50 คน ซึ่งรับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธาราม และกลุมทดลองจํานวน 48 
คน ซึ่งรับบริการท่ีศูนยสุขภาพชุมชน วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย paired t-test 
independent t-test และ chi square test  

ผลการศึกษาพบวา ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยขณะอดอาหาร ฮีโมโกลบินเอวันซี ความ
ดันโลหิตตัวบนและตัวลาง ระดับคลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด เอชดีแอล และแอลดีแอล ของผูปวยท้ัง 
2 กลุมไมแตกตางกัน (p= 0.844, 0.449, 0.105, 0.528, 0.916, 0.716, 0.753 และ 0.298 ตามลําดับ) และเมื่อ
จําแนกผูปวยตามการควบคุมภาวะของโรคตามเกณฑทางคลินิก พบวากลุมทดลองมีจํานวนผูท่ีสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑปกติเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p= 0.031) ในขณะที่ผล
การควบคุมภาวะโรคโดยใชผลทางคลินิกดานอื่นไมพบความแตกตาง ผูปวยเกือบท้ังหมด (91.3%) พึง
พอใจตอบริการโดยรวมและเห็นวาบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนสะดวกและรวดเร็วกวาท่ีโรงพยาบาล 
ขณะที่การควบคุมสภาวะโรคของผูปวยไมแตกตางกัน และผูปวยเกือบทั้งหมด (95.5%) อยากเขารวม
โครงการตอไป สวนผูใหบริการพึงพอใจตอโครงการเชนกันและเห็นวาเปนประโยชนโดยตรงตอผูปวย 
การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาไมมีความแตกตางโดยนัยสถิติของประสิทธิผลในการดูแลผูปวยเบาหวานที่
ศูนยสุขภาพชุมชนกับบริการของโรงพยาบาล และเครือขายบริการสุขภาพชุมชนเปนรูปแบบหนึ่งของการ
พัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาล 
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 The purpose of this quasi-experimental study was to develop the primary care 
network model of the Photharam hospital. The patients were divided into a control group (n=48) 
that obtained regular services at the hospital and a treatment group (n=50) repeatedly received 
services at the Primary Care Unit (PCU). Clinical outcome of stable patients at baseline and 
after 6 months were compared and healthcare providers’ and patients’ satisfaction were 
conducted during the period from November 4, 2009 to August 15, 2010.  Data collection was 
performed using clinical data and questionnaire. The percentile and mean were calculated. 
Independent t-test and chi square test were used for comparing the clinical data.  
 The results showed that the differences in fasting blood sugar, hemoglobin A1c, systolic 
blood pressure and diastolic blood pressure, cholesterol, triglyceride, low density lipid and high 
density lipid level between the treatment and the control group were not statistically significant        
(p-value = 0.844, 0.449, 0.105, 0.528, 0.916, 0.716, 0.753 and 0.289 respectively). Moreover, 
number of patients who were able to control a fasting blood sugar level was statistically significant 
increase in the treatment group (p= 0.031) while, results of the other clinical outcomes were not 
statistically significant. Results from the treatment group indicated that most of them (95.5%) 
were very satisfied with overall services. They reasoned that PCU services were faster and more 
convenient than those provided at the hospital while maintaining the same level of disease 
control. Acceptability of subject in PCU group was high and most patients (95.5%) agreed to 
continue to participate in receiving care at PCU.  Accordingly, healthcare providers were also 
satisfied with providing medical care at PCU since this would make directly beneficial for the 
patients. This study showed that healthcare services for diabetic patients at the PCU were as 
effective as those at the hospital. A primary care network service was one of the models for 
developing quality services for diabetic patients. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการวิจัยการพัฒนาเครอืขายบริการสุขภาพชุมชน สําหรับผูปวยเบาหวานของ
โรงพยาบาลโพธาราม สามารถดําเนินการจนสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรณุาเอื้อเฟอจาก
บุคคลและคณะหนวยงานตาง ๆ เปนอยางดี ผูวิจยัจึงใครที่จะขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ี้ ไดแก ทาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโพธาราม นายแพทยวันชยั ลอกาญจนรัตน ที่อนุญาตใหนําโครงการนี้ลงสู
การปฎิบัติในคลนิิกเบาหวานของโรงพยาบาล นายแพทยเดชวัน ราชตนะพันธุ ที่ปรึกษา
โครงการวิจัยในคลินิกเบาหวาน นายแพทยวัชระ กอนแกว ผูใหคําแนะนําในการเก็บขอมูล
โครงการวิจัย และการใหแนวคิดที่เปนประโยชนตอการจดัทําโครงการวิจัย พยาบาลและเจาหนาที่
ทุกทานในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม คุณปพิชญา ศรีแยม หัวหนาหองเวชระเบียนทีใ่ห
การอํานวยความสะดวกในการสืบคนประวัติผูปวย เจาหนาที่หองเวชระเบียนทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือเปนอยางดี นายแพทยสุนันท สุกลรัตนเมธี คุณภูริศา ปลีฟก เจาหนาที่เวชกรรมสังคมและ
ทานอื่น ๆ ที่ไดรวมกนัปฎิบตัิงานที่ศูนยสุขภาพชุมชนและชวยในการประสานงานกบัเจาหนาที่ของ
ศูนยสุขภาพชมุชน 
 นอกจากนี้ผูวจิัยรูสึกซาบซึ้งกับการไดรับความรวมมือเปนอยางดจีากหวัหนาศนูย
สุขภาพชุมชนทั้ง 3 แหง ไดแก ศูนยสุขภาพชุมชนนางแกว ศูนยสุขภาพชุมชนหนองโพ และศูนย
สุขภาพชุมชนหนองตาพุด รวมถึงบุคลากรตาง ๆ ที่ศูนยสุขภาพชุมชนที่ไดอํานวยความสะดวกใน
การปฎิบัติงานและไดใหขอเสนอแนะ รวมถึงขอมูลระเบียบตาง ๆ ขอจํากัดทั้งหลายทีเ่กี่ยวของกับ
การดําเนินโครงการ ผูวิจัยตองขอนอมแสดงความขอบคณุเปนอยางยิ่งตอ เภสัชกรรุงอรุณ สิทธิพล 
ที่ใหโอกาสไดวางระบบในการพัฒนารูปแบบบริการและใหการสนับสนุนในการปฎิบัติงานดวยดี
เสมอมา ภก.อาจารย ดร.สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให
คําปรึกษาแนะนําทําใหโครงการวิจยันี้สําเรจ็ลุลวงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


