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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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  (Statements and significance of the problems) 
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนนโยบายที่สําคัญตอระบบสาธารณสุขของ

ประเทศไทย ทําใหประชาชนรอยละ 98.97 มีหลักประกนัทางดานสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข, 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 2550)  สามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพเมื่อเจ็บปวยไดมากขึ้น  
แตอยางไรก็ตามดานการใชบริการทางดานสุขภาพของประชาชน พบวามีอัตราเพิ่มมากขึ้นภายหลัง
การดําเนนิโครงการดังกลาว ซ่ึงสงผลโดยตรงตอภาระงานของสถานพยาบาลโดยเฉพาะงานบริการ
ผูปวยนอก (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2549)  ทําใหเกิดปญหาการรับบริการซึ่งเกิดจาก
ความไมสมดลุของผูใหบริการและผูรับบริการ โดยจะเห็นไดจากผลการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตอระบบบริการหลักประกนัสุขภาพถวนหนาซ่ึงพบวาผูรับบริการจํานวนมากถึงรอยละ 
82.80 รูสึกไมพอใจการรับบริการเนื่องจากการรอรับบริการนาน (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2545)  
และผูรับบริการบางสวนรอยละ 23.00 ตั้งใจจะไมใชบริการระบบบริการหลักประกันสุขภาพถวน
หนาหากมีการเจ็บปวยอีกเนือ่งจากเสียเวลารอนาน (สํานกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ2549)  
สวนดานผูใหบริการทางการแพทยจากการประเมินการใหบริการของโรงพยาบาล พบวาแตละแหง
มีภาระงานมากขึ้น เกดิความแออัดของแผนกผูปวยนอกทําใหคณุภาพบริการของสถานพยาบาล
ลดลง (ขอมูลขาวนโยบายรฐับาล 2009) ซ่ึงเมื่อวิเคราะหสาเหตุของการรับบริการจะพบวา
ผูรับบริการสวนใหญกวารอยละ 80.00 เจ็บปวยดวยโรคทั่วไปซึ่งไมจําเปนตองพบแพทยเฉพาะทาง 
รวมถึงผูปวยโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมสภาวะทางคลินิกของโรคไดและสามารถรับบริการจาก
เครือขายบริการสุขภาพได  
 จากปญหาการบริการสุขภาพดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขจึงเรงพัฒนาศักยภาพของ
สถานบริการในระดับชุมชนเพื่อใหบริการประชาชนโดยใชระบบเครือขาย ทั้งนี้เพื่อลดจํานวน
ผูรับบริการในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงาน
สารนิเทศและประชาสัมพันธ 2006)  ดวยการดําเนนิโครงการ “บริการประทับใจ ไรความแออัด 
พัฒนาเครือขายบริการ” เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการใหสะดวกรวดเร็วขึน้ โดยนํารองในโรงพยาบาล
ศูนยขนาดใหญ 13 แหงทั่วประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย  
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บางสวน และสรางความเขมแข็งของหนวยบริการปฐมภมูิใกลบาน อํานวยความสะดวกในการสง
ตอผูปวย เนนการบูรณาการกับหนวยงานอื่น เชน องคการปกครองสวนทองถ่ินโดยมีเปาหมายเพือ่
ลดจํานวนผูปวยนอกที่มารบับริการโดยไมเหมาะสม เชน ผูปวยโรคเรือ้รังที่สามารถควบคุมภาวะ 
ทางคลินิกของโรคได เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่สอดคลองกับความจําเปน เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและใชบริการสุขภาพ
ไดอยางเหมาะสม (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2552)  

โรงพยาบาลโพธารามเปนโรงพยาบาลหนึง่ที่ดําเนินโครงการดังกลาวตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ดวยการจัดตั้งคลินิกโรคเร้ือรังเพื่อพัฒนาเครือขายศูนยสุขภาพชุมชนของ
โรงพยาบาลในศูนยสุขภาพชุมชนทั้ง 4 แหงไดแก ศนูยสุขภาพชุมชนนางแกว หนองตาพุด หนอง
โพ และหนองสองหอง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปวยและลดจํานวนผูรับบริการที่โรงพยาบาล 
โดยมีแพทยจากโรงพยาบาลออกใหบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนดังกลาวเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงจากผล
การดําเนนิการที่ผานมาพบปญหาคือ ผูปวยโรคเร้ือรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานทีใ่ชบริการของ
เครือขายศูนยสุขภาพชุมชนมีจํานวนยังคงมีจํานวนนอยมากเฉลี่ยเพยีงแหงละ 60 ถึง 80 รายตอ
เดือน ขณะทีจ่าํนวนผูปวยที่เขารับบริการในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลอยูที่ 1,120 รายตอ
เดือน สงผลใหระยะเวลารอคอยการรับบริการในชวงระยะเวลาแออัดของคลินิกเบาหวานอยูที่ 89 
นาที ซ่ึงสูงกวาระยะเวลารอคอยโดยเฉลี่ยทั่วไปมากซึ่งอยูที่ 22 นาที และเมื่อวเิคราะหการควบคมุ
สภาวะทางคลินิกของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการที่โรงพยาบาล พบวาสวนใหญสามารถควบคุม
สภาวะทางคลินิกของโรคไดดีซ่ึงสามารถไปรับบริการของเครือขายศูนยสุขภาพชุมชนได 

จากปญหาการบริการดังกลาวจึงนําไปสูการศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบการใหบริการ
ผูปวยโรคเบาหวาน ทั้งนี้เพือ่เปนการเพิ่มทางเลือกในการเลือกใชบริการ เพิ่มความพึงพอใจและ
ความมั่นใจใหกับผูใหบริการและผูรับบริการและยังคงไวซ่ึงคุณภาพบรกิารโดยสรางเกณฑการรับ
และสงตอผูปวยเบาหวานทีค่วบคุมภาวะโรคไดสูหนวยบริการปฐมภมูิของเครือขายศูนยสุขภาพ
ชุมชนของโรงพยาบาลโพธาราม โดยศึกษานํารองที่ศูนยสุขภาพชุมชนนางแกว หนองตาพุด และ
หนองโพ ซ่ึงผูปวยตองสมัครใจเขารวมโครงการ เพื่อลดปญหาการรองเรียนในสวนการลิดรอน
สิทธิในการรักษาในโรงพยาบาลใหญ (สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ 2551) โดยทําการศึกษาถึงรูปแบบ
การใหบริการผูปวยโรคเบาหวานทีเ่หมาะสม เปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยกอน
และหลังการพฒันารูปแบบบริการ และศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ
ในเชิงคณุภาพ  เนนการสื่อสารระหวางศนูยสุขภาพชุมชน กับโรงพยาบาลซึ่งเปนปญหาสําคัญใน
การสงตัวผูปวยและขอมูลการรักษา (สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2550 : 216 – 223) ซ่ึงโครงการดังกลาว
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จะเปนแนวทางในการลดภาระการดูแลผูปวยของโรงพยาบาล สามารถกระจายผูปวยสูศูนยสุขภาพ
ชุมชนอื่น ๆ ในเครือขายโรงพยาบาล ผูปวยมีความพึงพอใจในการใชบริการเพิ่มมากขึ้น เพิ่ม
คุณภาพการดแูลรักษาผูปวย ณ ศูนยสุขภาพชุมชน รวมทั้งเพิ่มคุณภาพบริการการรักษาพยาบาล
เฉพาะทางในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม  

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา   

วัตถุประสงคท่ัวไป 
         เพื่อพัฒนาเครอืขายบริการสุขภาพชุมชน สําหรับผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลโพ
ธาราม 

วัตถุประสงคเฉพาะ 
1. ศึกษาผลลัพธเชิงปริมาณ 

   1.1 ศึกษาจํานวนผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลโพธารามที่เขารวมโครงการและ
ไมเขารวมโครงการในเขตพืน้ที่ที่กําหนดทีห่นวยบริการเครือขายสุขภาพชุมชน  
  1.2    ศึกษาผลทางคลินิก 
                          1.2.1. เพื่อเปรยีบเทียบผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยที่เขารวมโครงการ
กอนและหลังการพัฒนารูปแบบบริการเครือขายบริการสุขภาพชุมชน สําหรับผูปวยเบาหวานของ
โรงพยาบาลโพธาราม 
                           1.2.2. เพื่อเปรยีบเทียบผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยที่ไมเขารวม
โครงการกอนและหลังการพฒันารูปแบบบริการเครือขายบริการสุขภาพชุมชน สําหรับผูปวย
เบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม 
                           1.2.3. เพื่อเปรยีบเทียบผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยที่เขารวมโครงการ
กับผูปวยทีไ่มเขารวมโครงการกอนและหลังการพัฒนารูปแบบบริการเครือขายบริการสุขภาพ
ชุมชน สําหรับผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม 
         2. ศึกษาผลลัพธเชิงคุณภาพ 
  2.1 ศึกษาผลลัพธจากการใหบริบาลเภสัชกรรมที่หนวยบริการเครือขายบริการ
สุขภาพชุมชนสําหรับผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม 
                  2.2   ศึกษาผลความพึงพอใจของผูมีสวนเกีย่วของ 
                          2.2.1. ความพงึพอใจของผูรับบริการ 
                          2.2.2. ความพงึพอใจของผูใหบริการ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เปนแนวทางในการพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพชุมชน สําหรับผูปวยเบาหวานของ
โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ 

2. ผูปวยเบาหวานมีทางเลือกในการเขารับบริการทางดานสุขภาพที่ประหยัดเวลาและมี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางในการลดความแออัดของผูรับบริการที่โรงพยาบาล 
 
สมมติฐานของการศึกษา  (Hypothesis to be tested) 

1. ผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยกลุมทดลองกอนและหลังไมแตกตางกัน 
2. ผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยกลุมควบคุมกอนและหลังไมแตกตางกัน 
3. ผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

 
ขอบเขตของการศึกษา  (Scope or delimitation of the study) 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาในกลุมผูปวยคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม  
ที่มีคุณสมบัติดังนี ้

1. อาศัยอยูในเขตพื้นที่บริการศูนยสุขภาพชุมชนที่กําหนดคือ ศูนยสุขภาพชุมชนนาง
แกว ศูนยสุขภาพชุมชนหนองตาพุดและศนูยสุขภาพชุมชนหนองโพ  

2. ใชสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนา  
3. ไมมีโรคแทรกซอนที่ตองดูแลโดยแพทยอยางใกลชิด เชน โรคไต โรคหัวใจและ 

หลอดเลือด  
4. รายการยาทีผู่ปวยไดรับสอดคลองกับรายการยาที่มใีนศูนยสุขภาพชมุชน  
5. ผูปวยยนิดีเขารวมโครงการภายใตความยินยอมของแพทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูปวย  หองบัตรคน 

เวชระเบียน 
เจาะเลือด พยาบาลซักประวัติ 

เขาเกณฑ ไมเขาเกณฑ 

สมัครใจเขา
โครงการ 

ไมสมัครใจเขา
โครงการ 

ตรวจกับแพทย ออกบัตรนัด รับยา 

ศูนยสุขภาพ
ชุมชน 

-มีปญหาตามเกณฑ 
-ครบกําหนด 6 เดือน 

ระบบบริการ*
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

         ระบบบริการสาธารณสุขไทย ภายใตระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนา มีเปาหมาย
สําคัญดานการสรางความเปนธรรมและประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข โดยมุงสราง
หลักประกนัใหประชาชนทกุคนสามารถเขาถึงบริการทางดานสุขภาพไดตามความจาํเปน โดยถือวา
เปน “สิทธิ”  ขั้นพื้นฐานของประชาชน และจัดระบบใหประชาชนในสังคมไดมีการ “เฉล่ียทุกข
เฉล่ียสุข”  ดวยการกระจายความเสี่ยงของภาระทางการเงิน (Risk Sharing) ที่เกิดเนื่องจากความ
เจ็บปวย ทั้งนีจ้ะเปนการสงเสริมใหคนในสังคมมีภราดรภาพ (Solidarity ) และการเกือ้กูลกันมาก
ขึ้น  เปาประสงคหลัก 3 ประการของระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนา คือ ครอบคลุมประชาชน
อยางถวนหนา ( Universal Coverage )  ประชาชนไทยทกุคนจะไดรับบริการสาธารณสุขดวยชุด
สิทธิประโยชนที่เปนมาตรฐานเดียวกนั จดัทําแผนแมบทและประสานทุกหนวยงานเพื่อนําไปสู
ความยั่งยืนในทางนโยบาย ( Policy Sustainability ), การเงิน(Financial Sustainability), และสถาบัน
หรือองคกร (Institutional Sustainability) (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
2550 ) 
         ภายหลังการดาํเนินโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนา ทําใหประชาชนไทยมี
หลักประกนัสุขภาพถึงรอยละ 92.50 โดยระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนระบบประกัน
สุขภาพที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุดถึงรอยละ 74.20  (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร 2550 ) และครอบคลุมประชาชนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 95.00 ในป 2551 (สัมฤทธิ์ ศรีธรรม
รงคสวัสดิ์ 2551) สงผลใหเกิดความเสมอภาคในการเขาถึงบริการสุขภาพ ประชาชนสามารถเขาถึง
และใชบริการในสถานพยาบาลเมื่อเจ็บปวยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.00 ในป 2534 เปนรอยละ 71.30 
ในป 2549 อัตราการใชสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนาเพื่อรับบริการผูปวยนอกเพิม่จากรอยละ 
57.00 ในป 2546 เปนรอยละ72.00, 76.00 ในป 2547 และ 2548 ตามลําดับ สวนอัตราการใชสิทธิ
สําหรับบริการผูปวยในคอนขางคงที่ระหวาง 80.00 – 83.00%  (กระทรวงสาธารณสุข, สํานัก
นโยบายและยทุธศาสตร 2550 ) ภาระงานที่เพิ่มขึ้น จากอัตราการใชบริการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
บริการผูปวยนอก เนื่องจากคาใชจายในการใชบริการของประชาชนลดลงจากการมีหลักประกัน
ทางดานสุขภาพ ความตองการใชบริการที่เพิ่มขึ้นทําใหภาระงานของเจาหนาที่เพิ่มขึน้ 
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เจาหนาที่สาธารณสุขมากกวารอยละ 70.00 รายงานวามภีาระงานเพิ่มขึ้นจากนโยบายดังกลาว (เอ
เบคโพลล 2549)  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการใชบริการผูปวยนอกและผูปวยในระหวางป 2544 (กอน
มีโครงการ) และ 2546 (หลังมีโครงการ) และจากการสํารวจความคดิเห็นของประชาชนตอ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเปนโครงการพิเศษที่สํานกังานสถิติแหงชาติไดจัดทําขึ้นพบวา 
สาเหตุที่ผูปวยบัตรสุขภาพถวนหนาไมพอใจสถานพยาบาลเนื่องจากรอคิวในการรักษานาน รอยละ 
82.80 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2545) จากการประเมินการใหบริการของโรงพยาบาลศูนย พบวา
สถานพยาบาลแตละแหงมีภาระงานหนักมากโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ เนื่องจากประชาชน
มีความตองการรับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ มีความพรอม ทั้งดานบุคลากร 
และอุปกรณการแพทยที่เพียงพอ ทันสมัย จนเกดิความแออัดของผูปวยนอก เชนที่โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา มีผูปวยเขารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอกวนัละประมาณ 3,000 ราย กวารอย
ละ 80.00 ปวยดวยโรคทัว่ๆ ไป ที่ไมจําเปนตองพบแพทยเฉพาะทาง ซ่ึงจํานวนผูปวยที่มากทําให
แพทยมเีวลาตรวจนอยลง โดยเฉพาะผูปวยที่เปนโรคที่ตองการการดูแลที่ยุงยากซับซอน บริการจึง
อาจไมทั่วถึง คุณภาพบรกิารลดลง ทําใหผูรับบริการเกิดความไมพอใจในความไมสะดวกตาง ๆ 
และการรอตรวจนานเกนิไป (ขอมูลขาวนโยบายรัฐบาล 2009) 

 
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
         ระบบบริการสุขภาพของไทย มีพัฒนาการเรื่อยมาในดานการเพิ่มศักยภาพของการ
ใหบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสุขภาพ ไมวาจะเปนกําลังคนดานสุขภาพ 
การขยายสถานบริการดานสุขภาพ เทคโนโลยีและเครือ่งมือแพทย และงบประมาณหรือแหลง
การเงินดานสุขภาพ 
         วิวัฒนาการระบบประกันสุขภาพของไทยกอน พ.ศ. 2545 ภายหลังการกอตั้งกระทรวง
สาธารณสุขใน พ.ศ. 2485 รัฐบาลไดมีการกําหนดใหประชาชนตองมสีวนรวมจายคาบริการเมื่อไป
ใชบริการในสถานพยาบาลของรัฐ ตอมาจึงมีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเฉพาะกลุม
ประชากรและสามารถจําแนกไดเปน 5 กลุมหลัก ดังนี้  (วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร และคณะ 2550) 

1.ระบบประกนัสุขภาพถวนหนา (Unverisal Cocerage; UC) 
        เปาหมายของการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา คอื การสรางหลักประกนัให
ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการทางดานสุขภาพไดตามความจําเปน โครงการนี้ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลผานระบบภาษีอากรและจัดสรรเงินใหกับโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลตาง ๆ ตามรายหัวประชากรที่ขึ้นทะเบยีนและกําหนดรปูแบบการจายเงินให
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สถานพยาบาลคูสัญญา (contracted primary care units) แบบปลายปด คอื เหมาจายรายหวั 
(capitation) สําหรับผูปวยนอก และตามน้าํหนักสัมพัทธกลุมวินิจฉยัโรครวม ภายใตงบประมาณ
ยอดรวม (DRG weighted global budget) สําหรับบริการผูปวยใน   

ประชาชนผูมีสิทธิในระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนาไดแก ผูมีสิทธิในโครงการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลและโครงการบัตรประกันสุขภาพเดิม รวมทั้งประชาชนที่ไมมีหลักประกนั
สุขภาพใด ๆ มากอน ทําใหประชาชนไทยรอยละ 92.50 มีความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ
สุขภาพ โดยเปนระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 74.20   

2. สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ 
         รัฐบาลและหนวยงานรัฐวิสาหกิจไดจดัสวสัดิการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยใหแก
ขาราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจและลกูจาง ซ่ึงครอบคลุมทั้งเจาตัว คูสมรส บุตร และบิดามารดา
ของผูมีสิทธิ ซ่ึงดําเนินการมาตั้งแต พ.ศ. 2521 วัตถุประสงคของโครงการนี้เปนสวัสดกิารและขวัญ
กําลังใจแกขาราชการและลูกจางของหนวยงานภาครัฐโดยใชจายเงนิจากงบประมาณของรัฐบาล
และหนวยงานรัฐวิสาหกจินัน้ ๆ ระบบนี้ครอบคลุมประชากรประมาณรอยละ 8.50 ของประเทศใน 
พ.ศ. 2544 สิทธิประโยชนของโครงการนี้ดีกวาโครงการอื่น ๆ กลาวคือผูมีสิทธิสามารถเลือกไปรับ
บริการในสถานพยาบาลของรัฐที่ใดกไ็ด และบริการผูปวยในที่โรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉนิ 
(มีเพดานการจาย) ในกรณีของขาราชการ สวนของรัฐวสิาหกิจนัน้สวนใหญใหอิสระแกผูมีสิทธิ์ใน
การไปเลือกใชบริการ สําหรับชุดสิทธิประโยชนไมตางจากโครงการอื่นมากนักแตอาจมีบริการที่
ยกเวนนอยกวาเชน ครอบคลุมกรณีไตวายเรื้อรัง หรือ การเปลี่ยนถายอวัยวะ สวัสดิการ
รักษาพยาบาลของขาราชการสวนกลาง และภูมิภาคนั้นบริหารจัดการโดยกรมบัญชกีลาง สวน
สวัสดิการขาราชการทองถ่ินและพนกังานรัฐวิสาหกจินัน้จะบรหิารจัดการโดยหนวยงานนั้น ๆ เอง 
โดยในระยะแรกบริการผูปวยนอกตองจายคาบริการไปเองกอนและมาเบกิคืนภายหลัง สวนบริการ
ผูปวยในตองใชใบสงตัวจากหนวยงานตนสังกัดและโรงพยาบาลตั้งเบกิจากกรมบัญชีกลาง แตใน
ปจจุบันไดมีการพัฒนาเปนระบบการเบิกจายตรงจากกรมบัญชีกลางแตอยางไรก็ตามปญหาหลัก
ของระบบนี้ คือ การเพิ่มขึ้นของคาใชจายอยางรวดเรว็อันเนื่องจากวิธีการจายเงนิตามปริมาณบริการ
(free for service) 

3. โครงการประกันสุขภาพภาคบังคับที่จดัโดยภาครัฐ 
         ภาคการจางงานเอกชนมี 2 กองทุน คือ กองทุนเงินทดแทน ซ่ึงคุมครองการเจบ็ปวยของ
ลูกจางที่เกิดจากการทํางานโดยนายจางเปนผูจายเบีย้ประกันแตฝายเดยีว และกองทนุประกันสังคม 
ซ่ึงครอบคลุมทั้งการรักษาและชดเชยกรณกีารเจ็บปวย พกิาร เสียชีวิตทีไ่มไดเกิดจากการทํางาน 
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การวางงานและเกษียณ โดย นายจาง ลูกจาง และรัฐบาลตองสมทบเงินเขาสูกองทุนประกันสังคม 
ระบบประกนัสุขภาพนี้มีวตัถุประสงคเพื่อใหหลักประกนัแกลูกจางเมือ่เจ็บปวยโดยมีหลักการ
สําคัญคือ กระจายความเสี่ยงและเกื้อกูลกันระหวางผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดกีับผูที่มฐีานะทาง
เศรษฐกิจดอยกวา และระหวางผูมีสุขภาพดีและผูปวย ทัง้นี้ในระยะแรกของโครงการครอบคลุม
เฉพาะลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 20 คนขึ้นไปและตอมาไดคอย ๆ ขยายไปยัง
สถานประกอบการที่มีลูกจางตั่งแต 10 คน 5 คน และ 1 คนตามลําดับ โครงการนี้ครอบคลุมรอยละ 
7.60 ของประชากรใน พ.ศ. 2544 
         โครงการนี้บริหารจัดการโดยสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ภายใต
คณะกรรมการประกันสังคม โดยจายคาบริการใหกับโรงพยาบาลคูสัญญาหลักหลายรูปแบบ ตั้งแต
เหมาจายรายหวัสําหรับบริการผูปวยนอก และผูปวยในทัว่ไป การจายเพิ่มใหตามอัตราการใช
บริการ ภาระโรคเรื้อรัง บริการที่มีคาใชจายสูงที่กําหนด รวมถึงการจายชดเชยใหกับผูประกันตน
กรณี คลอดบตุร บริการทันตกรรม บริการอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลคูสัญญา 

4. พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
การประกันการบาดเจ็บที่เกดิขึ้นจากอุบัตเิหตุจราจร กําหนดเปนการประกันภาคบงัคับ

ที่เจาของรถยนตและจักรยานยนตทีจ่ดทะเบียนทกุรายตองจายเบีย้ประกันเพื่อคุมครอง
ผูไดรับบาดเจบ็ที่เกิดจากอุบตัิเหตุจราจร โครงการนี้มีวัตถุประสงคใหความคุมครองผูไดรับบาดเจบ็
จากอุบัติเหตุจราจรทางบกใหไดรับบริการทางการแพทยที่เหมาะสมและไดรับการชดเชยกรณีที่
พิการหรือเสียชีวิต โดยเปนการประกันสขุภาพภาคบังคบัแกเจาของยานพาหนะที่จดทะเบียนทุกราย 
แมโครงการนีจ้ะเปนการประกันสุขภาพภาคบังคับแตบริษัทประกันเอกชนเปนผูบริหารจัดการ 
ปญหาหลักของโครงการนี้คือ ความซ้ําซอนของสิทธิกับโครงการประกันสุขภาพอื่น ๆ นอกจากนัน้
ขั้นตอนและหลักเกณฑการเบิกจายที่คอนขางยุงยากก็ทําใหเกิดการโยนภาระคาใชจายใหกับ
กองทุนอื่น ๆ หรือสถานพยาบาลของรัฐ 

5. การประกันสุขภาพเอกชนภาคสมัครใจ 
ประกันสุขภาพเอกชนในประเทศไทยนั้นสวนใหญเปนประกันสุขภาพที่พวงกับ

กรมธรรมประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพหมูจากอุบัตเิหตุ วัตถุประสงคหลักของประกันสุขภาพ
เอกชนเปนการประกันความเสี่ยงสําหรับภาระคาใชจายทางการแพทยทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต อัตรา
เบี้ยประกันมักเปนไปตามอัตราความเสี่ยงของบุคคลหรือกลุมบุคคล ประกันสุขภาพเอกชนนั้นมี
บทบาทคอนขางจํากัด ขนาดของตลาดจํากดัอยูในกลุมประชาชนที่มีฐานะคอนขางดี และสามารถ
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จายเบีย้ประกนัได โดยใน พ.ศ. 2544 มีประชากรเพยีงรอยละ 1.20 ที่รายงานวามีประกันสุขภาพ
เอกชน 

สิทธิประโยชนของประกันสุขภาพเอกชนสวนใหญจะครอบคลุมเฉพาะบริการผูปวยใน
ซ่ึงมีคาใชจายสูงกวาบริการผูปวยนอก และมักมีเพดานของการคุมครอง ขณะเดียวกนัก็มีการชดเชย
การสูญเสียรายได อันเนื่องจากการเจ็บปวย 

การดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
 การสรางระบบประกันหลักสุขภาพถวนหนาไดมีการออกแบบระบบในการดําเนินการ
วาควรเปนอยางไร ตั้งแตงบประมาณตาง ๆ ระบบบริการ สิทธิประโยชนทั้งหลายซึง่สามารถ
จําแนกไดเปนรายละเอียดดังนี้ 
         1. งบประมาณสนับสนุนคารักษาพยาบาลมาจากระบบภาษี  
        2. หนวยบริการระดับตนหรอืหนวยบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ใกลบาน เปน
จุดบริการดานแรก (Front Line Service) และสามารถเปนหนวยบรกิารคูสัญญา(Main Contractor) 
และรับขึ้นทะเบียนประชาชน (Unit for Registration) 
         3. ระบบการเงนิการคลัง เปนระบบที่สามารถควบคุมคาใชจายไดในระยะยาว 
รูปแบบการจายเงินแกสถานพยาบาลเปนการจายแบบปลายปด และเปนการจายเงินแบบมุงเนน
ผลลัพธการดําเนินงาน (Performance Related Payment) 
         4. ชุดสิทธิประโยชนที่เปนมาตรฐานเดยีวกันกับกองทุนภาครัฐอื่น 
         5. ใชกระบวนการรับรองคุณภาพ มากํากับการพัฒนาคุณภาพบริการ 
         6. การบริหารนโยบาย ใหมกีารกระจายอํานาจ (Decentralization) ในการบริหาร
จัดการแกจังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนระดบัพื้นที่ทําหนาที่รับผิดชอบ 
         7. แยกบทบาทผูซ้ือ-ผูใหบริการ(Purchaser Provider Split) ออกจากกนัอยาง
ชัดเจน ซ่ึงจะทําใหระบบมกีารตรวจสอบ ควบคุมกํากับ ติดตามและประเมินผล มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

การปฎิรูปโครงสรางระบบหลักประกันสุขภาพ ไดจัดตั้งสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพ
แหงชาติเพื่อทําหนาที่ผูซ้ือบริการ ใชกลไกการซื้อบริการ บริหารโครงการใหมีประสทิธิภาพและ
เปนตัวแทนผูบริโภคเพื่อทําการตรวจสอบคุณภาพบรกิาร และจัดสมดลุอํานาจในระบบบริการ
จัดตั้งกองทนุเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการไดรับความเสียหายที่เกิด
จากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ (Medical Injury Compensation System) ซ่ึงถือเปน
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นวัตกรรมใหม เปนการชดเชยใหแกผูไดรับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลโดยไมตองพิสูจน
ความถูกผิดกอน 
         ผลกระทบจากการมีระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
 ภายหลังการดาํเนินโครงการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ทําใหประชาชนไทยมี
ความครอบคลุมหลักประกนัทางดานสุขภาพรอยละ 98.97 (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร 2550) สามารถเขาถึงระบบบริการทางดานสุขภาพเมื่อเจ็บปวยไดมากขึ้น อยางไรก็
ตามภายหลังการดําเนินโครงการดังกลาว ไดมีการบริหารจัดการระบบเพื่อสนับสนุนระบบ
หลักประกนันีใ้หมีการดําเนนิโครงการตอไปไดแก 

 1. การจัดตั้งกองทุนเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูรับบริการ ในกรณีที่ผูรับบริการ
ไดรับความเสยีหายที่เกดิจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการ ความสําคัญของกองทุนดังกลาว
จะพัฒนาใหเกดิผลดี 4 ประการ คือ 
           1.1 การบรรเทาความเดือดรอนของผูเสียหายเบื้องตน แตไมจํากัดสิทธทิี่จะ
ไดรับการชดเชยจากระบบอืน่  
           1.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล โดยทําใหผูใหบริการ
มีความตระหนักในความเสยีหายที่อาจจะเกิดตอผูรับบริการ สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ
สามารถใชกลไก 2 ดาน คือ การควบคุมกํากับคุณภาพสถานพยาบาลเพือ่ปองกันความเสียหายจาก
ระบบอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย และการไลเบี้ยคาเสียหายจากผูกระทําผิดหรือเลินเลอ 
           1.3 ปองกันแพทย หรือผูใหบริการจากการถูกฟองรอง โดยไมจําเปน ระบบ
ดังกลาวยึดการไกลเกลี่ยและสมานฉันท 

  1.4 กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําหนาที่กระจายความเสี่ยงเอง 
โดยจัดสรรเงนิกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไมเกินรอยละ 1 ของคารักษาพยาบาล ทําใหผูใหบริการ
ไมตองเสียคาเบี้ยประกนัจํานวนมากเพื่อเอาประกันจากบริษัทประกันเอกชน 

 2. เกิดความเสมอภาคในการเขาถึงบริการสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ ไดแก 
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ ระบบประกันสังคม ระบบ
สงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกลู โครงการประกันสุขภาพโดย
ความสมัครใจ ระบบประกนัสุขภาพเอกชนและ พ.ร.บ. ผูประสบภัยจากรถ ซ่ึงใชใน พ.ศ. 2544 
สามารถครอบคลุมประชากรไดรอยละ 71.00 และจากนโยบายการสรางหลักประกนัสุขภาพถวน
หนา ตั้งแต พ.ศ. 2544 เปนตนมา สงผลใหประชาชนทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น เปน
รอยละ 96.00 ใน พ.ศ. 2549 โดยเปนผูมีหลักประกนัสุขภาพถวนหนารอยละ 74.30 และมีผูไมมี
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หลักประกนัสุขภาพใด ๆ รอยละ 4.00 การดําเนินการตามนโยบายการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา สงผลใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชบริการในสถานพยาบาลเมื่อเจ็บปวยเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 49.00 ใน พ.ศ.2534 เปนรอยละ 71.30 ใน พ.ศ. 2549 ทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพที่
จําเปนไดเพิ่มขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 2550) และจากการศึกษา
ของสัมฤทธิ์ ศรีธรรมรงคสวัสดิ์ พบวารอยละ 95.00 ของประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ (2551) ซ่ึง
สอดคลองกัน 
 3. อัตราการใชสิทธิบัตรทองบริการผูปวยนอกเพิ่มจากรอยละ 57.00 ในป 2546 
เพิ่มเปนรอยละ 72.00, 76.00 ในป 2547 – 2548 ตามลําดับ สวนอัตราการใชสิทธิสําหรับบริการ
ผูปวยในคอนขางคงที่ระหวาง 80.00 – 83.00%  (สัมฤทธิ์ ศรีธรรมรงคสวัสดิ์ 2551) การให
หลักประกนัสุขภาพแกประชาชนอยางถวนหนาผนวกกบัการปฎิรูประบบบริการสุขภาพมี
ผลกระทบตอระบบบริการทั้งในดานการเงินและการจดับริการ ภายใตงบประมาณที่จํากัดและ
หลักเกณฑการจัดสรรที่ปรับเปลี่ยนไปแตละป ทั้งการใหหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนาเปนการ
เพิ่มอุปสงคตอบริการประกอบกับการปฎรูิปการจัดบริการยอมมีผลกระทบตองานและ
ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม 

 4. มีการพัฒนาระบบยอยเพื่อสนับสนุนระบบประกันสุขภาพถวนหนา  
          4.1 การพัฒนาฐานขอมูลระดบับุคคล กระทรวงสาธารณสุขไดสราง
ฐานขอมูลระดบับุคคลเบื้องตนใน พ.ศ. 2544 เพื่อดําเนนิการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดย
ใชฐานขอมูลระดับบุคคลของสํานักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปน
ฐานขอมูลอางอิง 
          4.2 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการสงตอผูปวย ประกอบดวย 
                   4.2.1 การพัฒนาเกณฑมาตรฐานหนวยบริการประจํา และการตรวจ
ประเมินเพื่อการรับรองหนวยบริการตามเกณฑ เกณฑมาตรฐานหนวยบริการสะทอนความตองการ
พื้นฐานดานคณุภาพหนวยบริการของระบบประกันสุขภาพ และใชเปนเครื่องมือควบคุมกํากับ
คุณภาพหนวยบริการ 
                   4.2.2 การสนับสนุนนวัตกรรมและการพฒันาของสถานพยาบาลปฐม
ภูมิ (โครงการ PCU ในฝน) จดัใหมีโครงการสงเสริมคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิสูความเปนเลิศ
ขึ้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองของสถานพยาบาลปฐมภูมิอยางตอเนื่อง 
โดยใหสถานพยาบาลปฐมภูมิแตละแหงประเมินตนเองตามแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น แลวจดัทําคํา
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ขอเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาบริการตามสวนขาด โดยหนึง่ในสามเปนโครงการพัฒนาการดูแลผูปวย
เบาหวานและความดันโลหติสูง 
                   4.2.3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการปฐมภูมิ 
ซ่ึงกําลังอยูในระหวางการพฒันา 
                   4.2.4 การสรางเสริมศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน มีงบลงทุนเพื่อการทดแทนซึ่งเปนสวนหนึ่งของงบประมาณเหมาจายรายหัวไดถูกจัดสรร
เพื่อใชในการปรับปรุงโครงสรางทั้งในสวนของบริการปฐมภูมิและบริการเฉพาะดาน มีงบการ
จัดสรรลงทุนเพื่อการพัฒนากําลังคนทั้งในระดับบริการปฐมภูมิและบริการเฉพาะดาน มีเปาหมาย
จัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชนที่มแีพทยประจํา (Community Medical Centre: CMU) ขยายการฝกอบรบ
บุคลากรสถานพยาบาลระดบัปฐมภูม ิพรอมเพิ่มคาตอบแทนแกบุคลากรที่ผานการฝกอบรม และ
สนับสนุนการลดจํานวนผูปวยของแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลขนาดใหญ 
  5. พัฒนากลไกซึ่งมีสวนสนบัสนุนการจัดบริการปฐมภมูิ ประกอบดวย 

  5.1 นโยบายลดภาระงานแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลขนาดใหญ ใน พ.ศ. 
2549 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศพนัธะสัญญาตอประชาชนไทย โดยหนึง่ในพนัธะสัญญาดัง
กลาวคือ การพัฒนาโรงพยาบาลรัฐสูความทันสมัย (Modernized Hospital) ตามแนวทาง “บริการฉับ
ไว ไรความแออัด” กําหนดเปาหมายลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ โดยกลยุทธที่สําคัญ 
คือ การพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิในเขตเมืองและกระจายภาระงานการดูแลผูปวยไปยัง
สถานพยาบาลปฐมภูมิดังกลาว ดวยกลยุทธนี้คาดวา จะทําใหการพัฒนาคุณภาพและความมั่นใจของ
ประชาชนตอสถานพยาบาลปฐมภูมิดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบสงตอใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวย 
          5.2 การพัฒนาระบบการสงตอและศูนยประสานเตียง เชือ่มโยงการ
ใหบริการสุขภาพแตละระดบัเขาดวยกัน ใหเกิดความตอเนื่องสนับสนนุการเขาถึงบริการตามความ
จําเปน ระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพตองสามารถครอบคลุมการสงตอทั้ง “ผูปวย” และ “ขอมูล” 
หลังมีนโยบาลหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบสงตอในชนบทไดรับการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผานการพัฒนาเครือขายหนวยบรกิารตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
(Geographical Information System: GIS) กําหนดใหมี “หนวยบริการรบัสงตอ” และสถานพยาบาล
เอกชนสามารถเขารวมใหบริการเปนหนวยบริการรับสงตอได ทําใหทางเลือกชองทางการสงตอมี
มากขึ้น มีการจัดตั้ง “ศูนยประสานการสงตอ” 
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 6. การประสานระหวางระบบประกันสุขภาพ ประกอบดวย สํานกังาน
ประกันสังคม สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได
จัดทําขอตกลงความรวมมือกนัเพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดความไมเทาเทียมระหวาง
ระบบ โดยมีการพัฒนามาตรฐานกลางของกองทุนประกนัสุขภาพ การพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใช
ประโยชนรวมกัน การประสานการดําเนินงานเพื่อลดความซ้ําซอน 

 7. การปรับปรุงบัญชียาหลักแหงชาติ คร้ังเมื่อ พ.ศ. 2547 ไดพิจารณาบริบทของ
ระบบสุขภาพที่เปล่ียนไปหลายประเดน็ ไดแก  
  1. แบบแผนของโรคที่เปนภาระ  
  2. การปฎิรูประบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีระบบ
หลักประกนัสุขภาพถวนหนา  
  3. ความจําเปนตองปรับปรุงประสิทธิภาพระบบภายใตนโยบาย “การพัฒนา
สุขภาพที่ดีดวยตนทุนต่ํา” (Good Health at Low Cost)  
  4. การพัฒนาและสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสมโดยใชแนวปฎิบตัิการ
ใหบริการสาธารณสุข (Health Service Practice Guideline: HSPG) 

 8. แนวโนมรายจายดานสุขภาพเพิ่มขึ้น รายจายเพื่อสุขภาพของประเทศไทยมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว หากคดิเปนคาใชจายตอหวัประชากร เพิม่ขึ้นจาก 545 บาท ใน พ.ศ. 
2523 เปน 6,994 บาท ใน พ.ศ. 2548 โดยรายจายดานสุขภาพสวนใหญเปนไปเพื่อการรักษาพยาบาล 
จะเห็นไดจากรายจายดานยามีสัดสวนสูงขึ้นเปนรอยละ 42.80 ตอรายจายดานสุขภาพทั้งหมด ใน 
พ.ศ. 2548 

 9. ความเปนธรรมของบริการสุขภาพ  
          9.1 ความเปนธรรมของการใชบริการสุขภาพ โอกาสในการเลือกใชบริการ
ระหวางระดับเศรษฐกิจสังคมมีความแตกตางกัน จากขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 
2548 – 2549 พบวาเมื่อคิดรวมเฉพาะการใชบริการที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป (รวมโรงพยาบาลศูนย) และโรงพยาบาลเอกชน พบวากลุมที่ยากจนที่สุดมีการเลือกใชบริการ
สถานีอนามัยสูงที่สุด (ประมาณรอยละ 35.00 – 40.00 ) ในขณะที่กลุมที่รวยท่ีสุดใชโรงพยาบาล
เอกชนมากที่สุด (รอยละ 50.00 ) เชนเดยีวกันกับการใชบริการโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล
ศูนย ที่สูงสุดในกลุมที่มีรายไดสูงสุดเชนกนั ลักษณะความแตกตางของการเลือกใชบริการ อาจจะ
สงผลตอคุณภาพของบริการที่ไดรับตามศกัยภาพของสถานพยาบาล 
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         9.2 ความเปนธรรมของการใหบริการสุขภาพ ลักษณะการใหบริการของผู
ใหบริการ หรือสถานพยาบาลอาจจะมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ไดเลือกหตัถการบางอยางมาใชเพื่อ
เปรียบเทียบระหวางผูปวยทีม่ีสิทธิการรักษาที่ตางกัน ไดแก การผาทองคลอด และการผาตัดหลอด
เลือดหัวใจ โดยเปรียบเทยีบผูปวยที่มีสิทธิสวัสดิการขาราชการ สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
และสิทธิประกันสังคม จากฐานขอมูลผูปวยในที่ใชเพื่อการเบิกจายเงนิ พ.ศ. 2547 พบวาอัตราการ
ผาทองคลอดในผูปวยสิทธิขาราชการสูงสุด รอยละ 46.00 ในขณะที่บตัรทองมีรอยละ 16.00 และ
ประกันสังคม รอยละ 3.00 สวนการผาตัดหลอดเลือดหัวใจ กรณกีลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
นั้น จากขอมูลพบวาอัตราการผาตัดในผูปวยสิทธิขาราชการสูงสุด รองลงมาคือผูปวยประกันสังคม 
และบัตรทอง แสดงถึงโอกาสในการผาตัดที่แตกตางกันระหวางหลักประกันโดยเฉพาะในผูปวย
บัตรทอง 
          9.3 ความเปนธรรมของผลลัพธของบริการสุขภาพ อัตราการปวยตายของ
ผูปวยใน นับวาเปนผลลัพธของบริการสุขภาพ หากความรุนแรงของโรคเทากันโอกาสเสียชีวิตของ
ผูปวยกจ็ะใกลเคียงกัน จากการวิเคราะหอัตราปวยตายรายอายุของ 3 กองทุน โดยวิเคราะหเปนอัตรา
ปวยตายที่ปรับคาตามอายุ (Age-adjusted case-fatality rate) พบวาผูปวยบัตรทองมอัีตราการปวย
ตายสูงสุด ตามมาดวยผูปวยสิทธิขาราชการ และผูปวยประกันสังคม ลักษณะเชนนี้อาจจะเกี่ยวของ
กับลักษณะโรคที่ตางกันของผูปวย การเลือกใชบริการ และศักยภาพของสถานพยาบาล 
          9.4 ความเปนธรรมดานการคลังในระบบบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น ทําให
รายจายดานสขุภาพของครัวเรือนลดลง โดยใน พ.ศ. 2545 พบวา กลุมที่มีคาใชจายลดลงมากที่สุด
คือ กลุมยากจน ลดลงถึงรอยละ 27.00 – 45.00 แตมีขอสังเกตวากลุมคนที่รวยท่ีสุดมรีายจายดาน
สุขภาพเพิ่มขึน้รอยละ 42.00 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเลอืกใชบริการทีน่อกเหนอืสิทธิประโยชน
หรือการไมใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา (กระทรวงสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธ
ศาสตร 2550) 
 10. ดานการเงนิ ดังที่ไดกลาวมาแลววาภายหลังการดําเนินโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ประชาชนเขาถึงบริการไดมากขึ้น จึงสงผลกระทบตอรายรับรายจายในสวนของ
งบประมาณดงันี้ 
          10.1 งบประมาณไมเพยีงพอ งบดําเนินการตอหัวที่ไดรับต่ํากวาคาใชจาย
ประมาณ 2-300 บาท/หัว/ป โดยเฉพาะสําหรับผูปวยใน 
          10.2 หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณที่ปรับเปลี่ยนไปทุกปในสวนของ
กระทรวงสาธารณสุข  
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          10.3 ขาดความสมดุลระหวางคนและเงนิ โรงพยาบาลจังหวัดสวนใหญคือ
รอยละ 60.00 โดยเฉลี่ย ประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองดานการเงินในปแรกของโครงการ
ยกเวนในภาคอีสานซึ่งมีเพียงรอยละ 10.00 ของโรงพยาบาลจังหวัดในภาคนี้ที่ประสบปญหา
ดังกลาว การแกไขปญหาดานการเงินนีม้าตรการที่โรงพยาบาลใชคือ การชะลอการจายหนี้คายาและ
คารักษาออกไป การลดรายจาย เชน ควบคุมและจํากัดการสั่งจายยาเฉพาะในบัญชหีลักแหงชาตแิก
ผูปวยภายใตโครงการนี้ การใชยาชื่อสามัญและยาที่ผลิตภายในประเทศแทนยาทีน่ําเขา การปรับลด
จํานวนเจาหนาที่ปฎิบัติงานนอกเวลาใหเหมาะสมกับปริมาณงาน การตัดลดรายจายที่ไมเกี่ยวของ
กับการจัดบรกิารทางการแพทยโดยตรง รวมไปถึงการชะลอการลงทุนระยะยาวออกไป ทั้งในดาน
เครื่องมือแพทย ส่ิงกอสราง และการฝกอบรม 
 11. ดานระบบบริการ  
          11.1 ภาระงานที่เพิ่มขึ้น จากอัตราการใชบริการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริการ
ผูปวยนอก เนื่องจากคาใชจายในการใชบริการลดลงจากการมีหลักประกัน ความตองการใชบริการ
ที่เพิ่มขึ้นทําใหภาระงานของเจาหนาทีเ่พิ่มขึ้นกวารอยละ 70.00 ของเจาหนาที่สาธารณสุขรายงานวา
ภาระงานเพิ่มขึ้นจากนโยบายดังกลาว (สปสช และเอเบคโพลล 2549) เมื่อเปรียบเทียบอัตราการใช
บริการผูปวยนอกและผูปวยในระหวางป 2544 (กอนมีโครงการ) และ 2546 (หลังมีโครงการ) และ
จากการสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนตอโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคเปนโครงการพิเศษที่
สํานักงานสถิติแหงชาติไดจดัทําขึ้นพบวา สาเหตุที่ผูปวยบัตรสุขภาพถวนหนาไมพอใจ
สถานพยาบาลเนื่องจากรอควิในการรักษานาน รอยละ 82.80 (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2545) 
          11.2 มีสัดสวนการใชบริการที่ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนเพิม่ขึ้น 
ยกระดับสถานีอนามัยเปนศนูยสุขภาพชุมชน โดยมแีพทยหรือพยาบาลวิชาชีพลงไปใหบริการใน
ศูนยสุขภาพชมุชนทําใหคณุภาพบริการทางการแพทยดีขึน้ เนื่องจากมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยในสถานบริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะกลุมผูปวยเบาหวานดังการศกึษาของยศกร เนตรแสงทิพย 
พบวาผูปวยเบาหวานทีไ่ดรับการสงตอมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากสถานบริการปฐมภูมิ
ในระดบัสูงโดยรวมรอยละ 86.94  (2551 : 709 – 715) เครือขายรูปแบบการจัดสรรเงินแบบเหมาจาย
รายหัวทําใหมงีบประมาณไปยังสถานีอนามัยและศนูยสุขภาพชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทําใหสามารถ
จัดหายา และเครื่องมือแพทยตาง ๆ และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหมีความพรอมมากขึ้น ทํา
ใหระบบการใหบริการและคณุภาพบรกิารของสถานพยาบาลระดับตนซึ่งอยูใกลชิดกบัประชาชนดี
ขึ้น 
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          11.3 การขาดแคลนแพทยและบุคลากรที่มีทักษะในการใหบริการปฐมภูม ิ
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนและในภาคอีสานเปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการดําเนนิ
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา โดยเฉพาะเมื่อภาระงานที่เพิ่มขึน้จากความตองการใชบริการ
ที่เพิ่มขึ้น สถานการณดังกลาวแยขึ้นไปอีกเมื่อมีแพทยจํานวนมากลาออกจากราชการ สําหรับเหตผุล
ในการลาออกของแพทยจากการสํารวจของสํานักเอแบคโพลล พบวา สาเหตุหลักทีท่ําใหแพทย
ลาออกคือ การมีภาระงานทีห่นักและการไดรับคาตอบแทนที่ต่ํา 
          11.4 คุณภาพบริการในระดบัปฐมภูมิและการเลือกปฎิบัติในการใหบริการ 
หลักประกนัสุขภาพมีหลายระบบซึ่งมีรูปแบบและอัตราการจายที่ตางกันทําใหเกดิพฤติกรรมการ
ใหบริการที่แตกตางกันไปตามรูปแบบและอัตราการจายเงิน จากขอมูลสํารวจความคดิเห็นของผู
ใหบริการที่จดัใหสําหรับประชาชนภายใตหลักประกนัสุขภาพตาง ๆ กนัของเอแบคโพลล และสวน
ดุสิตโพลล พบวา โดยรวมผูใหบริการเหน็วาคุณภาพของบริการที่จัดใหกับผูปวยนัน้สวนใหญอยู
ในเกณฑดีและดีมาก และโดยรวมคณุภาพบริการดีขึ้นระหวางป 2546-2547 อยางไรก็ดีเมื่อ
เปรียบเทียบบริการที่จัดใหกบัผูปวยระบบประกันสุขภาพตาง ๆ พบวา คุณภาพบรกิารที่จัดใหกับ
กลุมผูปวยภายใตระบบโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนานัน้ถูกจัดอยูอันดับทายสุดในขณะที่
บริการที่จัดสําหรับกลุมที่มีสิทธิสวัสดิการขาราชการถูกจัดอยูในอันดบัดีที่สุด (สัมฤทธิ์ ศรีธรรม
รงคสวัสดิ์ 2551) 
  
ระบบบริการสุขภาพภายใตระบบประกันหลักสุขภาพถวนหนา 
 ตามพระราชบญัญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 กําหนดใหสํานักงาน
หลักประกนัสุขภาพแหงชาต ิจัดใหมีการขึน้ทะเบยีนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการแลว
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เพื่อใหบุคคลลงทะเบียนหนวยบริการประจําของตน ซ่ึง
สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ ไดออกขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของกับมาตรฐานหนวย
บริการสาธารณสุขและการขอขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการ 
 ประเภทของหนวยบริการ 
 ตามขอบังคับสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาตวิาดวยหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขการขึน้ทะเบยีนเปนหนวยบริการและเครือขายบริการ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดประเภทของ
หนวยบริการได 4 ประเภท ไดแก (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2551) 
  1. “หนวยบริการประจํา” หมายถึง สถานบริการที่มีลักษณะ ดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                         
 
   

    18 

 

   1.1 สถานบริการ หรือกลุมสถานบริการ ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการ
ประจํา 
   1.2 สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จําเปนตอสุขภาพและการ
ดํารงชีวิตไดอยางเปนองครวม ทั้งการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจวนิิจฉัย 
โรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ 
   1.3 ตองใหบริการดานเวชกรรมดวยตนเอง 
   1.4 มีเครือขายหนวยบริการเพื่อการสงตอผูรับบริการ ไปรับบริการ
สาธารณสุขในกรณีที่เกินขดีความสามารถ 
   1.5 ผูมีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนเปนหนวยบริการประจําของตน 
   1.6 ไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจายรายหัวและ
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขอ่ืนจากกองทุนตามที่คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ
กําหนด 
 หนวยบริการประจํา กับ CUP มีความหมายเหมือนกัน คือ แตเดิมนัน้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ใชคําวา คูสัญญาบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (Contracting 
Unit for Pirmary cre: CUP) ตอมาเมื่อมีขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วาดวย
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบยีนเปนหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ พ.ศ. 
2547 มีการกําหนดประเภทใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ จึงเรียก
คูสัญญาบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิวา หนวยบริการประจํา (ชูชัย ศุภวงค และคณะ 2552) 
  2. “หนวยบริการปฐมภูม”ิ หมายถึง สถานบริการที่มีลักษณะ ดังนี ้
   2.1 สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายของ
หนวยบริการประจํา 
   2.2 สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิดานเวชกรรมหรือ 
ทันตกรรมขั้นพื้นฐานไดอยางเปนองครวม ทั้งการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจ
วินิจฉยัโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ 
   2.3 ผูมีสิทธิของหนวยบริการประจําดังกลาว สามารถใชบริการสาธารณสุข 
ณ หนวยบริการปฐมภูมิในเครือขายได 
   2.4 ไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําหรอืจาก
กองทุนตามทีค่ณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหงชาตกิําหนด 
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 ศูนยสุขภาพชมุชน (PCU) เปนหนวยบรกิารระดับปฐมภูมิทางการแพทยและ
สาธารณสุข ที่มีหนาที่และความรับผิดชอบจัดบริการตอบสนองตอความจําเปนทางดานสุขภาพของ
ประชาชนขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมโยง ตอเนื่องของกิจกรรมดานสุขภาพในลักษณะองครวม บูรณา
การประชาชนเขาถึงบริการไดอยางสะดวก และมีระบบการใหคําปรึกษาและสงตอ ทั้งนี้เพื่อการ
สรางสุขภาพการสรางความเขมแข็งใหแกประชาชนเพื่อปองกันหรือลดปญหาที่ปองกันไดทั้งทาง
กาย จิต สังคม โดยประชาชนมีสวนรวม องคประกอบกจิกรรมของศูนยสุขภาพชุมชน ประกอบไป
ดวย 
 1. ดานบริการ มีองคประกอบ 3 กิจกรรมดงันี้ 
  1.1 บริการในชุมชน ไดแก การสํารวจชุมชน การวนิิจฉยัชุมชน การจดักิจกรรม
ในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม การแกไขปญหาชุมชนแบบเชิงรุก ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนเกิดการเรียนรู
และเปนการสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
  1.2 บริการในสถานบริการ ไดแกการจัดบริการใหเปนไปตามชุดสิทธิประโยชน
ดานการสงเสริมปองกันโรค รักษาพยาบาลและการฟนฟูสมรรถภาพแกผูรับบริการ โดยครอบคลุม
ทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม ใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ศาสนาวัฒนธรรม
และการดําเนนิชีวิตประจําวนัในระดับตวับุคคลและครอบครัวโดยมทีิศทางเพื่อการสรางสุขภาพ
เปนหลัก สําหรับการบริการโดยแพทย เพือ่ใหการดแูลสุขภาพประชาชนมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาระบบบริการอยูในระดับที่ประชาชนพึงพอใจ จึงกําหนดใหมีบริการโดยแพทยขึ้นในศูนย
สุขภาพชุมชน โดยในระยะแรกอาจจัดใหแพทยมีสวนรวมในศูนยสุขภาพชุมชนรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
   - ใหบริการคนเดิมตอเนื่องทกุวัน 
   - ใหบริการเปนประจําคนเดมิบางวันทุกสปัดาห 
   - ใหบริการเปนคร้ังคราวคนเดิมในลักษณะแวะเยี่ยมใหคําปรึกษา 
(Consultation) 
   - ใหคําปรึกษาเปนประจําคนเดิมตอเนื่องโดยไมไดออกใหบริการ  
 ทั้งนี้เนื่องจากความจําเปนดานบุคลากร จงึกําหนดใหโรงพยาบาลแมขายเปนผูพิจารณา
รูปแบบการจดับริการที่เหมาะสมใหสอดคลองกับนิยามความหมายและทิศทางการดูแลสุขภาพ
ขางตน 
  1.3 บริการตอเนื่อง เปนการจดับริการที่เชื่อมโยงกับบริการหลักในศูนยสุขภาพ
ชุมชนเพื่อใหเกิดความสมบรูณตอเนื่องของระบบบริการ เชน การจัดใหมีระบบปรึกษาดานสุขภาพ 
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(Counseling) ระบบสงตอ (Referral System) ระบบสุขภาพดีเร่ิมที่บาน (Home Health Care) ทั้งนี้
เพื่อใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูปวย เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและการกลับ
เปนซ้ํา รวมถึงการเฝาระวังโรคในชุมชน 
 2. ดานบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งดานการพัฒนาบุคลากร
และประเมนิผลงาน เพื่อใหไดการบริการทีม่ีคุณภาพ 
 3. ดานวิชาการ ไดแก มีคูมือการใหบริการของศูนยสุขภาพชุมชน ตลอดจนการ
ดําเนินงานวจิยัในพื้นที่ (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักพฒันาระบบริการสุขภาพ 2551) 
 ศูนยแพทยชุมชน (Community Medical Unit) หรือเรียกงาย ๆ วา CMU เปนรูปแบบ
หนึ่งของหนวยบริการปฐมภมูิ ถือกําเนิดขึน้มาเพื่อสนับสนุนใหการปฎิรูประบบริการสาธารณสุขสู
สภาพที่พึงประสงค นั่นคือ เปนระบบสุขภาพที่ ใกลบาน ใกลใจ ประชาชนเขาถึงไดงาย สะดวก 
ประหยดัคาใชจาย และบริการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงศูนยแพทยชุมชน ก็คือศูนยสุขภาพ
ชุมชนที่มีแพทยประจํา เพื่อใหการดแูลสุขภาพประชาชนเปนไปอยางเปนองครวม ตอเนื่อง 
นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกบัหนวยบริการปฐมภูมิที่ไมมีแพทยในเครอืขายรอบ ๆ  
(ชูชัย ศภุวงค และคณะ 2552) 
  3. “หนวยบริการรวมใหบริการ” หมายถึง สถานบริการที่มีลักษณะดังนี้ 
   3.1 สถานบริการที่จัดการสาธารณสุขไมครบเกณฑระดบัปฐมภูม ิ
   3.2 ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการรวมใหบริการสาธารณสุขเฉพาะดานใด
ดานหนึ่ง 
   3.3 มีขอตกลงเปนหนังสือกบัหนวยบริการประจํา ในการใหบริการ
สาธารณสุขกับผูมีสิทธิ 
   3.4 ไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจําตาม
ขอตกลง 
  4. “หนวยบริการที่รับการสงตอ” หมายถึงสถานบริการที่มีลักษณะ ดงันี้ 
   4.1 สถานบริการที่ไดขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการที่รับการสงตอ 
   4.2 สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทตุิยภูมิ ตตยิภูม ิหรือเฉพาะทาง 
   4.3 ผูมีสิทธิสามารถใชบริการสาธารณสุข ณ หนวยบริการที่รับการสงตอได
เมื่อไดรับการสงตอหรือไดรับความเห็นชอบจากหนวยบริการประจําหรือตามที่สํานักงานกําหนด 
   4.4 ไดรับคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหนวยบริการประจํา หรือจาก
กองทุน ตามทีค่ณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหงชาตกิําหนด 
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เครือขายบริการ 
         หมายถึงสถานบริการที่มีลักษณะดังนี้คือ เปนหนวยบรกิารหลายหนวยที่รวมตัว
กันขึ้นทะเบียนเปนเครือขายหนวยบรกิารตามที่สํานักงานประกาศ มหีนวยบริการประจําหนึ่งหนวย
เปนแกนกลาง รวมกับหนวยบริการที่รับการสงตอและหนวยบริการปฐมภูมิ ทั้งนี้อาจมีหนวย
บริการรวมใหบริการเขารวมก็ได คํานึงถึงลักษณะทางภมูิศาสตร ศักยภาพของหนวยบริการและ
ความสะดวกในการเขาถึงบริการของบุคคลเพื่อประโยชนในการจดับริการสาธารณสุขในพื้นที่ 
ดังนั้นจึงไดมกีารจัดการบรกิารสาธารณสุขในรูปเครือขายบริการ ซ่ึงการดูแลสุขภาพเปนรูป
เครือขายไดมกีารดูแลสุขภาพในรูปแบบเครือขายสามระดับ คือ 

  1. ดานแรก มี โรงพยาบาลอําเภอ และสถานีอนามัย ใกลบาน ผูปวยเปนดาน
แรก ดแูลคนไขไดทุกเรื่องทกุโรค ถาเกินความสามารถคอยเขียนใบสงตอ หรือมีรถนําคนไขไป
รักษาตอดานที่เหมาะสมให 

  2. ดานสอง มี โรงพยาบาลจังหวัด เปนดานสอง ที่มีแพทยเฉพาะทางที่อยูใน
แตละแผนก เชน สูติกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม อายุรกรรม และแผนกอื่น ๆ เปนทีมแพทย
เฉพาะทางชวยเหลือปรึกษากันในกลุมแพทยเฉพาะทาง 

  3. ดานสาม มีโรงพยาบาลศูนย โรงเรียนแพทย และ โรงพยาบาลเฉพาะทาง 
เปนดานสาม มีความสามารถรักษาโรคยาก ๆ ที่พบนอย มีเครื่องมือราคาแพงไวใช มหีนาที่รับสงตอ
จากดานที่สอง หรือดานแรก ที่เกินความสามารถ และยังมหีนาที่สอนนสิิตแพทยที่เขามาเรียนแพทย 
โดยมีจุดประสงคของการดูแลสุขภาพเปนรูปเครือขาย ดังนี้ คือ 
         1. เพื่อใหการใชทรัพยากรสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ แตละดานมีทรัพยากรที่
เหมาะสม 
         2. ผูปวยไดรับความพึงพอใจ มีแพทยประจาํครอบครัว ในสถานพยาบาลใกลบาน 
สะดวกในการมารักษาเมื่อเร่ิมปวย ถาเกนิความสามารถก็ไดรับการสงตอ ในสถานพยาบาลที่
เหมาะสมแทนผูปวยเลือกเอง และดูแลเบือ้งตนให โดยไมตองเสียคาบริการ 
         3. ทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขพึงพอใจ ไดทํางานตามขดีความสามารถ ไมเครียด ไม
ลาออกเนื่องจากทํางานที่เกนิขีดความสามารถ 
         4. ประเทศชาติประหยดังบประมาณทางดานสาธารณสุขลงไดอยางมาก จากไดรับการ
ดูแลแบบองครวม ใหความรู รวมกับการรกัษา ทําใหไมเจ็บปวยบอย สุขภาพแข็งแรงตามแนวทาง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (สมรสไตร 2549) 
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โครงการโรงพยาบาล “บริการฉับไว ไรความแออัด พัฒนาเครือขาย” 
 ในสวนของการแกไขปญหาความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญนั้น กระทรวง
สาธารณสุขจะเรงพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในชมุชนใหเปนที่เชื่อถือของประชาชน โดยใช
ระบบเครือขาย เพื่อลดจํานวนผูมารับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ (สัมฤทธิ์ ศรีธรรมรงคสวัสดิ์ 
2551) ไดจดัทาํโครงการ “บริการประทับใจ ไรความแออดั พัฒนาเครือขายบริการ”  เพื่อพัฒนา
คุณภาพบรกิารใหสะดวกรวดเร็วขึ้น นํารองในโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ 13 แหง ไดแก 
โรงพยาบาลแพร โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.
นครสวรรค โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ โรงพยาบาลรอยเอ็ด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศกัดิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสงขลา เร่ิม
ดําเนินการในป 2549 – 2551โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรที่มอียูแลวใหเกิดผลดีตอประชาชนมาก
ที่สุด เสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของสถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชมุชน นอกจากจะใหบริการ
ตรวจรักษาผูเจบ็ปวยเล็ก ๆ นอย ๆ แลว ยังสามารถใหบริการผูปวยโรคเรื้อรังที่ตองตรวจและกินยา
ควบคุมอาการอยางตอเนื่อง เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หอบหืดไดไมตองไป
โรงพยาบาลใหญ รวมทั้งเนนการสงเสริมสุขภาพปองกนัโรคตาง ๆ ดูแลคนปกติไมใหปวย (เอเบค
โพลล 2549) การดําเนนิโครงการ “บริการประทับใจ ไรความแออัด พัฒนาเครือขายบริการ”  มี
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
         1. เปนแผน 4 ป มี ชวงเวลาของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา 
         2. เปนแผนปฎบิัติการที่เปนภาพรวมของการบูรณาการทั้งจังหวดั (และเขต) ไมใชแผน
ยอยเฉพาะของโรงพยาบาลศูนย หรือ โรงพยาบาลทั่วไป (เนนนอกโรงพยาบาล) 
         3. ปรับเปลี่ยนเกณฑการปฎบิัติงานของบุคลากรบางสวน 
                - จากในโรงพยาบาลออกนอกรั้งโรงพยาบาล หรือระบบปฐมภูม ิ
                 - ดึงกลุมเกษียณอายุ/ กลุมเกษียณกอนอายรุาชการ เขารวมระบบ 
                 - ประสานกับระบบเอกชน/ รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
                 - ประสานกับบุคลากรจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
         4. เนนกลุมเปาหมาย ผูรับบริการที่สามารถลดการพึ่งพาโรงพยาบาลขนาดใหญโดยไม
จําเปน ไดแก 
                 - ผูมารับบริการสงเสริมปองกัน 
                - ผูมารับบริการปฐมภูม ิ
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                 - ผูปวยที่เจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ 
                 - ผูปวยเรื้อรังที่ไมจําเปนตองมา โรงพยาบาลทุกเดือน เชน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 
                 - ผูปวยที่เขาโครงการ Disease Management ได เชน COPD, Asthma, 
Tuberculosis 
         5. เสริมสรางความเขมแข็งของหนวยบริการปฐมภูมิใกลบาน 
                 - ปรับเปลี่ยนโครงสราง (สถานที่, ครุภัณฑ) 
                 - มีการกําหนดคนที่อยูประจําหนวยบริการปฐมภูมิไดเขาสูระบบ 
                 - ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
          6. กําหนดใหมีชองทางดวนหรือชองทางพิเศษ เพื่อลดข้ันตอน และอํานวยความสะดวก
ในการสงตอผูปวยที่ถูกสงตวัมาเขารับการบริการ หรือเขารับการรักษาตอที่โรงพยาบาลแมขาย 
          7. เนนการบูรณาการ (แผน, บุคลากร, งบประมาณ) กับหนวยงานอื่น เชน 
                 - องคการบริหารสวนจังหวัด (งบประมาณ, ครุภัณฑ) 
                 - เทศบาล (สถานที่, บุคลากรทํางานรวมกนั) 
                 - องคการบริหารสวนตําบล 
         - หนวยงานรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
         8. พัฒนาโรงพยาบาลขางเคยีง ( Node ยอย หรือ โรงพยาบาลชุมชนแมขาย) เพื่อรองรับ
การดูแลผูปวยทุติยภูม ิและตติยภูม ิบางสวน 
                 - ตามแผนระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของกระทรวง 
                 - การนัดผูปวยรับการรักษา และผาตัดโดยทมีเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป 
         9. มีแผนงานสรางคุณคา และการยอมรับ ( Public Advocacy ) ระบบการใชบริการใกล
บานใกลใจ โดยผานกลุม 
                - อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ผูนําชุมชน 
                 - ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะกลุมผูปวยทีไ่มจําเปนตองมาใชบริการทีโ่รงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 
         10. มีแผนการประเมินผล ( Monitoring & Evaluation ) อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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แนวทางการพฒันาโรงพยาบาล “บริการฉับไว ไรความแออัด พัฒนาเครือขาย” 
 เปาหมายระยะสั้น  

          1. ลดอัตราเพิ่มของผูปวยนอก ในโรงพยาบาลกลุมเปาหมาย 
          2. เพิ่มความสะดวก และคลองตัวในการใชบริการที่แผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาล 
          3. เพิ่มคุณภาพบริการ และประสิทธิภาพการบริการที่แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลใหญ 
 เปาหมายระยะยาว 

   1. ลดประมาณผูปวยนอกทีม่ารับบริการ โดยไมเหมาะสม 
   2. ประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่สอดคลองกับความจาํเปนกับสุขภาพ 
   3. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ 
   4. ประชาชนดแูลสุขภาพตนเอง และใชบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสม 

 กลวิธีการพัฒนาหลัก 
         แนวการดําเนนิงานเปนการบูรณาการมาตรการหลายลักษณะ และเปนการวางแผน
แกปญหาตามสภาพพื้นที่ วางแผนการพัฒนาในภาพรวมเปนจังหวัด ประกอบดวย 
          1. เสริมสรางความรู และทกัษะของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวไดเหมาะสม 
          2. ปรับระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการในโรงพยาบาลและเครือขาย
บริการ ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน ดังนี ้
   2.1 คนหาปจจยัสําคัญที่ทําใหเกิดความแออัดของแผนกผูปวยนอก 
(วิเคราะหขอมลูผูปวยนอก ในเรื่องพื้นที่ของผูมารับบริการ ลักษณะปญหาสุขภาพทีม่าใชบริการ 
การสังเกตดูลักษณะการใหบริการ) 
   2.2 ปรับปรุงวิธีการจัดการใหบริการที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล (การ
ไหลเวยีน การนัดหมาย การกระจายผูรับบริการ สถานที่) 
   2.3 จัดตั้งศูนยแพทยชุมชน ศูนยสุขภาพชมุชนในเขตพืน้ที่เทศบาล หรือ 
รอยตอ ใหมจีาํนวนพอเพียงกับประชากร 
   2.4 เพิ่มศักยภาพของสถานีอนามัย และศูนยบริการตาง ๆ ในเครือขาย 
   2.5 พัฒนาระบบสงตอ ระหวางสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน ในกลุม
ผูปวยเรื้อรัง 
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          3. สรางความเขาใจกับประชาชนในการใชบริการสุขภาพที่เหมาะสม 
          4. เสริมทางเลือกบริการสุขภาพในชุมชนดวยรูปแบบตาง ๆ เชน แพทยแผนไทย 
การนวด การใชสมุนไพร รานยาชุมชน 
          5. ประสานและสนับสนุนใหมีการรวมตวักันของพยาบาล แพทย อาสาสมัคร 
เปนเครือขายพยาบาล/แพทยเพื่อชุมชนและครอบครัว ทําหนาที่รวมใหบริการสุขภาพแกครอบครัว 
และชุมชน 
          6. ประสาน สนับสนุน การผลิตพยาบาลของชุมชน โดยการรวมมือกับองคกร
ทองถ่ิน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ที่รวมมือทั้งในดานการคัดเลือกนักศึกษา การลงทุนผลิต และ
การจางงาน เพือ่เปนแผนการบริการในระยะยาวที่มีพยาบาลดูแลในทุกชุมชน 
 แนวทางการดาํเนินงาน ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ 
          1. ประชุมชี้แจงผูตรวจเพื่อขอความคิดเหน็ในการดําเนินงาน 
          2. ในสาธารณสุขเขต รวมกบัพื้นที่ เสนอชื่อพื้นที่ที่จะทดลองพัฒนา กลุมเขตละ 1 
จังหวดั พรอมกับใหจังหวัดเสนอแผนกลวธีิการดําเนินงานที่จะลดผูปวยนอก (โดยอาจจะมีงบ
ลงทุน UC สนับสนุนจังหวัดละ 4 ลานบาท รายละเอียดยงัไมแนนอน) ภายในเดือนมนีาคม 2549 
          3. จัดประชุมชีแ้จงจังหวดัที่เขารวมโครงการ และใหจังหวัดเสนอโครงการพัฒนา 
พรอมกับแนวการติดตามประเมินผล 
          4. จัดตั้งคณะทํางานพิจารณาโครงการของจังหวดั 
          5. เสนอใหมีทมีวิชาการ รวมกับสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุขเปนทีมสนับสนุน
ดานวิชาการ รวมกับผูตรวจ สาธารณสขุนิเทศ โดยกําหนดการสนับสนนุในพืน้ที่จังหวัดละ 3 คร้ัง 
          6. ใหจังหวดัเปาหมาย เร่ิมดาํเนินงานในเดอืน เมษายน 2549 และมีการประชุม
ติดตามผลทุก 6 เดือน 
 การสนับสนุน 
 งบประมาณ ทีเ่ปนงบลงทุนหลักประกนัสุขภาพถวนหนา สวนที่สนับสนุนบริการปฐม
ภูมิ ดานวิชาการจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ 2549)  
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ตารางที่ 1 รายช่ือโรงพยาบาลเปาหมายดําเนินโครงการ “บริการฉับไว ไรความแออัด พัฒนา           
                 เครือขาย” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:http://74.125.155.132/search?q=cache:DCw_YrAD2EoJ:korat.nhso.go.th/capitations/p… 
สืบคนเมื่อวันที่ 12/7/2552 

การดําเนินงาน “บริการประทับใจ ไรความแออัด พัฒนาเครือขาย”   
         การดําเนนิโครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการประทับใจ ไรความแออดั พัฒนา
เครือขาย” ที่ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรความรวมมือเพื่อพัฒนาบรกิารปฐมภูมิเพือ่เพิ่มศักยภาพ
และขยายบริการปฐมภูมใิหเขาถึงชุมชน โดยความรวมมอืจากทุกภาคสวน อยางสอดคลองกับ
บริบท โดยเจตนารมณของโครงการมุงเนนพัฒนาระบบบริการทุกระดบัเพื่อใหแตละระดับ
ตอบสนองตอบทบาทหนาทีอ่ยางเหมาะสม ตลอดจนประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและสามารถใชบริการแตละระดับอยางถูกตองเหมาะสมตามขั้นตอน ทั้งนี้ไดกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการระยะแรก 3 ป โดยมจีังหวดัเปาหมาย 13 จังหวัด 

กลุมเขต เขต โรงพยาบาล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
3 
4, 5 
6, 7 
8, 9 
11 
10, 12 
13 
14 
15, 17 
16 
18, 19 
กทม. 

แพร 
พุทธชินราช  พิษณุโลก 
สวรรคประชารักษ นครสวรรค 
พระนครศรีอยธุยา 
ราชบุรี 
ฉะเชิงเทรา 
กาฬสินธุ 
รอยเอ็ด 
มหาราชนครราชสีมา 
ศรีสะเกษ 
ชุมพรเขตอุดมศักดิ ์
มหาราชนครศรีธรรมราช 
สงขลา 
รพ.ศิริราช, รพ.กทม 
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         กรณีตวัอยางการปดบริการตรวจผูปวยนอกที่ไมไดผานการนัดหมาย (Walk-in OPD) 
ซ่ึงปรากฏเปนรูปธรรมที่โรงพยาบาลแพร หลังโรงพยาบาลแพรเปดคลินิกสาขา 2 แหง ทําให
โรงพยาบาลแพรเปดใหบริการเฉพาะผูปวยระบบนดั สงตอจากเครือขาย และผูปวยเฉพาะทาง
เทานั้นโดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ประกอบดวย 
         1. จัดตั้งคลินิกสําหรับตรวจรกัษาโรคทั่วไปรวมกับบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 
จํานวน 2 แหง ในเขตเมือง เปดดําเนนิการตั่งแต เดือนกมุภาพันธ 2550 ในคลินิกสาขาที่ 1 มีจํานวน
ผูรับบริการเฉลี่ยวันละ 174 ราย และคลินกิสาขาที่ 2 มีผูรับบริการเฉลี่ยวันละ 141 ราย 
         2. ลดจํานวนผูปวยที่ไมจําเปนที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลแพร โดยลดการ
ใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอกทั่วไปของโรงพยาบาลแพร โดยจํานวนผูใชบริการคลินิกหองตรวจ
โรคทั่วไป จากเดิมเฉลี่ย 377 รายตอวันไดลดลงอยางตอเนื่อง และสามารถปดใหบริการคลินิก
ทั่วไปในโรงพยาบาลแพร ตั่งแตวนัที่ 15 มีนาคม 2550 หรือภายหลังเปดดําเนนิการคลินิกสาขาได 1 
เดือน 
         3. ลดจํานวนผูปวยนอกเรื้อรังในโรงพยาบาลแพร ตั่งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
พบวาจํานวนผูรับบริการในคลินิกผูปวยนอกโรงพยาบาลแพรลดลงดังนี้ ผูปวยดวยโรคเบาหวาน
ลดลงรอยละ 17.00, โรคความดันโลหิตสูงลดลงรอยละ 25.00, และโรคปวดเมื่อยกลามเนื้อลดลง
รอยละ 31.00 (ประสบการณแพร 2552) 
         4. ประชาชนเขาถึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลารับบริการเฉลี่ยของคลินิกทั้ง 2 
สาขา ประมาณ 78 นาที ซ่ึงไดรับบริการไดเร็วกวาการมาใชบริการที่คลินิกทั่วไปโรงพยาบาลแพร 
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่คลินิกทั้ง 2 สาขา เทากับรอยละ 74.00  ซ่ึงสูงกวาความพึงพอใจของ
ผูมารับบริการที่โรงพยาบาลแพร (รอยละ 65.00) นอกจากนี้ความพึงพอใจของเจาหนาที่ผูใหบริการ
ที่คลินิกสาขาทั้ง 2 สาขาเทากับรอยละ 70.00 สูงกวาความพึงพอใจของผูใหบริการในโรงพยาบาล
แพร (รอยละ 69.00) (ประสบการณแพร 2552) 
         คลินิกสาขาโรงพยาบาลแพรไดยายงานผูปวยนอกทั่วไปออกไปนอกโรงพยาบาลแลว
ปดแผนกผูปวยนอกภายในโรงพยาบาล พรอมกับจัดการดูแลประชากรรอบนอกเปนโซนดวย และ
ส่ิงที่ขาดไมไดคือการประชาสัมพันธที่ตองทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องซ่ึงไดสอดคลองกับการ
วิจัยของ วิรัช มวงชวง (2549) โดยโรงพยาบาลแพรเร่ิมจากกลุมผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) กอน เลือกกลุมคนที่มีความรวมมือหรือมีสวนรวมกับโรงพยาบาล ส่ือสารใหประชาชน
เขาใจ ส่ิงที่ประชาชนใหความสนใจคือ คณุภาพบรกิารจะลดลงหรือไม ยาจะเหมือนกับที่
โรงพยาบาลหรือไม ขอมูลการรักษาของตนที่โรงพยาบาลแพทยที่คลินกิจะรูหรือไม บริการที่คลินิก
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จะเหมือนกับที่เคยไดรับที่โรงพยาบาลหรอืไม ส่ิงเหลานี้คือประเด็นที่ตองสรางความมั่นใจแก
ประชาชน นอกจากนี้คลินิกสาขายังตองเชื่อมขอมูลตอกับโรงพยาบาลไดตลอดเวลา ทั้งการคนหา
บัตรและประวตัิการรักษา การกอตั้งคลินิกสาขามีขั้นเตรียมการ เตรียมคน เตรียมชุมชน มี
กระบวนการสรรหาคนและเตรียมการลวงหนากอน 3 เดอืน มีแรงจูงใจเปนคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอยจากปกติ มีบุคลากรที่โรงพยาบาลสาขา 14 คน ไดแก แพทยเวชศาสตรครอบครัว 1 
คน แพทยประจําหองตรวจ 1 คนจางเปนอตัราจางแพทยทั่วไป แพทยเฉพาะทางหมนุเวยีนจาก
โรงพยาบาล ตามความสมัครใจวนัละ 1 คน เภสัชกรประจาํ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 5 คน เวช
ระเบียน/เจาพนักงานหองยา ผูชวยเหลือคนไข/เอ็กซเรย เจาหนาที่คอมพิวเตอร/พนักงานทั่วไป มี
การอํานวยความสะดวกมีบริการสงถึงโรงพยาบาลสาขา ในสวนของโรงพยาบาล พยาบาลดานหนา
ตองคอยใหคําแนะนําทําหนาที่ช้ีแจงใหไปใชบริการที่คลินิกสาขา ผูรับบริการที่คลินิกสาขาสวน
ใหญเปนผูปวยโรคเร้ือรัง มีความพึงพอใจในบริการ 
การดําเนนิงานสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญคือ  
       - ผูอํานวยการตองติดตามอยางตอเนื่อง รวมแกปญหาแนะนําแนวปฎิบตัิได  
        - การมีงบประมาณสนับสนนุเปนการเฉพาะ ใหมกีารเบกิจายดําเนนิการสะดวก รวดเร็ว  
        - แกนนํา และทีมนํามีความชัดเจนในแนวคิดการพัฒนา และมุงมั่นตอการทําใหสําเรจ็ มี
แผนจัดการที่ชัดเจนและตอเนื่อง กระบวนการดําเนินงานทําอยางมีสวนรวมของทกุสวนงานใน
โรงพยาบาล เปนงานของโรงพยาบาลทั้งหมด มิใชฝายใดฝายหนึ่ง 
        - มีการใชขอมลู เพื่อเตรียมการ และวางแผนแกขออุปสรรคตาง ๆ ไดอยางตรงประเดน็ 
เชน รูวาผูใชบริการกังวลอะไร ตองแกเร่ืองอะไร มีการประสานเรื่องรถรับสงผูใชบริการ ทําให
สะดวก และแสดงความเอาใจใสของโรงพยาบาล จัดการเรื่องรูปลักษณยา ระบบขอมลูของคลินิก
นอกโรงพยาบาลไดดีไมดอยกวาโรงพยาบาลและมีบริการหลายอยางที่เร็วกวา 
        - ทีมแพทยที่จดัการใหมีคลินิกบริการสาขานอกโรงพยาบาล ซ่ึงนําโดยทีมเวชกรรม
สังคม แพทยเวชศาสตรครอบครัว 
         - ทีมหวัหนาฝายการพยาบาล และกลุมงานผูปวยนอก ที่บริหารจัดการในโรงพยาบาล 
และชวยเกลีย้กลอมหาทีมงานไปชวยใหบริการที่นอกโรงพยาบาล (ประสบการณแพร 2552) 
         จังหวดัรอยเอด็ก็เปนอกีแหงที่เขารวมโครงการ “บริการประทับใจ ไรความแออัด 
พัฒนาเครือขาย” ไดมีการจัดตั้งศูนยแพทยชุมชนวัดเหนอื มีแพทยเวชปฎิบัติครอบครัวมา
ปฎิบัติงานทุกวัน มีการกําหนดทิศทางที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การทําปายมาตรฐาน, การ
ปรับปรุงภูมิทัศน, การปรับปรุงถนนภายใน และการสรางอาคารสงเสริมสุขภาพ สงเสริมใหผูปวย
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เร้ือรังในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมารับบริการที่ศูนยแพทยชุมชนวัดเหนือมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ได
จัดตั้งคลินิกดแูลผูปวยโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซอนที่ศนูยแพทยชุมชนวัดเหนือทกุวันพฤหัสบดี มี
ผูมารับบริการเพิ่มขึ้นและมกีารกระจายผูปวยเรื้อรังไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน ( PCU) 
เครือขาย 5 แหง ทําใหผูรับบริการมีความพงึพอใจในระดบัสูง ศูนยสุขภาพชุมชนรอบเมืองและสี
แกว มีแพทยหมุนเวยีนเดือนละ 2 วันและกาํลังเตรียมเปนศูนยแพทยชุมชนในอนาคต แตมี
ขอสังเกต คือ มีจํานวนเจาหนาที่ปฎิบัติงานในศนูยคอนขางมากแตเนือ่งจากลักษณะของเสนทาง
คมนาคม ทําใหประชาชนสวนหนึ่งขามไปใชบริการที่โรงพยาบาลรอยเอ็ด จํานวนคนไขที่เพิ่มขึ้น
เปนกลุมผูปวยโรคเร้ือรังเปนหลัก การหมนุเวียนมาใหบริการของทีมแพทยเปนการมาใหบริการแก
ผูปวยโรคเรื้อรังที่สงมาจากโรงพยาบาลเปนหลักโดยมทีั้งทีมแพทย พยาบาล เภสัชกร มาใหบริการ
และนํายามาจากโรงพยาบาล มิไดมีการวางแผนพัฒนาศกัยภาพเจาหนาที่โดยตรง แตเจาหนาทีไ่ด
เรียนรูการรักษาของแพทยทางออม มีขอจํากัดในการพฒันาศักยภาพของระบบบริการปฐมภูมิระยะ
ยาว  
ขอจํากัด/ปญหาในการดําเนินโครงการที่ผานมา 
         1. ความเขาใจในวัตถุประสงคและทิศทางของโครงการ ทิศทางยังไมชัดเจนพอที่จะ
เกิดผลลัพธเปนรูปธรรมมากนัก 
         2. การลดความแออัดของโรงพยาบาลรอยเอ็ดมุงไปเฉพาะที่โรคเร้ือรังเปนหลักซึ่งกย็งั
กระจายไปไดคอนขางจํากัดและลักษณะทีด่ําเนินการเปนการเปลี่ยนทีรั่กษาและแพทยออกมา
ใหบริการเอง 
         3. ระเบียบการเงินและพัสดุ เนื่องจากเงนิโครงการโอนเขาเงินบํารุงทําใหตองใช
ระเบียบเงนิบํารุง ซ่ึงไมสามารถนํามาจายในลักษณะอื่นแมจะมีระเบียบของสํานักงานหลักประกนั
สุขภาพแหงชาติรองรับก็ตาม 
         ขอสรุปของโครงการคือตองมีการปรับแผนใหมีความเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นไดแก 
การกําหนดเปาประสงคชัดเจน คือ การปดบริการตรวจผูปวยนอกที่ไมไดผานการนดัหมาย (OPD 
Walk-in) เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลรอยเอ็ด กลวธีิหลักในการดาํเนินงาน คือ เปด
โรงพยาบาลอําเภอเมืองรองรับ โดยใชสถานที่ศูนย OTOP เพื่อจัดบรกิารผูปวยนอกแทนที่
โรงพยาบาลรอยเอ็ด สนับสนุนกลวิธีใหศนูยแพทยชุมชนหรือศูนยสุขภาพชุมชน (CMU/PCU) เปน
สถานที่ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไดเอง (สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และ วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2551)        

         โครงการลดความแออัด โรงพยาบาลราชบุรีมองวาตองเปนแบบคอยเปนคอยไป 
เนื่องจากกระแสทางการเมอืงทองถ่ินแรงมากและประชาชนตอตานหาวาลิดรอนสิทธิในการมารับ
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บริการที่โรงพยาบาลราชบุรี แนวคดิการดําเนินงาน คือ แยกบริการปฐมภูมิออกมาจากรพ.ใหญ โดย
เปดศูนยแพทยเพื่อรองรับบริการตรวจผูปวยนอกที่ไมไดผานการนัดหมาย (OPD Walk-in) ดัก
คนไขโดยการเปดคลินิกชุมชนอบอุนและศูนยสุขภาพชมุชนประชานุเคราะห แตพบวาระบบการ
เชื่อมโยงและสนับสนุนจากโรงพยาบาลไมชัดเจน ระบบขอมูลยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางกันได และทําการเปดศูนยเพื่อดําเนินงานเปนบริการดานหนา (Primary care gatekeeper) 
ตามแนวคิดเวชศาสตรครอบครัว มพีื้นทีแ่ละประชากรรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงการออก
สนับสนุนบริการของศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) แตพบปญหาหลักคือไมมีผูใหบริการปฐมภูมิ
รองรับในเขตเมือง ผลการดําเนินงานพบวาประสิทธิผลในการตอบสนองตอเปาประสงคในการลด
ความแออัดในโรงพยาบาลอยูในระดับต่ํา  
         ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ การดําเนนิงานในศนูยสุขภาพชุมชนไมมคีาตอบแทน
พิเศษ ไมมจีํานวนแพทยดานเวชศาสตรครอบครัวหรือเวชปฎิบัติเพยีงพอในการขยายจํานวนศนูย
เพื่อรองรับการปดบริการตรวจผูปวยนอกที่ไมไดผานการนัดหมาย (OPD Walk-in) และปญหา
การเมืองทองถ่ินที่ทําใหทํางานรวมกนัลําบาก (สัมฤทธิ์ ศรีธํารงคสวัสดิ์ 2551) 
 
ขอมูลการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจยัการพฒันาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล สุพัตรา ศรีวณิชชากร สถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข จากการศึกษาวจิัยสรุปไดวาปญหาความ
แออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญเกิดจากผูใชบริการมากกวาครึ่งหนึ่งมภีมูิลําเนาอยูในเขตเมือง แมมี
ปญหาสุขภาพที่พยาบาลและแพทยทัว่ไปสามารถบริการได ไมจําเปนตองพบแพทยเฉพาะทาง แต
เมื่อไปรักษาทีห่นวยแพทยใกลบานแลวไมทุเลา หรือไมศรัทธาในคุณภาพ ประกอบกับในเขตเมอืง
ยังมีหนวยบริการปฐมภูมิไมครอบคลุมเพียงพอ ดังนั้นวิธีการแกปญหาความแออัดของโรงพยาบาล
ที่สําคัญ คือการพัฒนาบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาลใหญใหมีคณุภาพเปนที่ยอมรบั และสามารถ
ดูแลตอเนื่องทดแทนโรงพยาบาลได นอกจากนั้นสมควรทําการวิเคราะหขอมูลใหทราบวาความ
แออัดเกดิขึ้นทีแ่ผนกบริการใด ชวงเวลาใด จะไดแกไขลดความแออัดไดอยางสอดคลอง สําหรับ
กรณีผูปวยสวนใหญเปนผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง หรือโรคเร้ือรังที่มีสถานภาพ
เวชกรรมคงที่ ควรจัดระบบดูแลผูปวยกลุมนี้เปนการเฉพาะและมีประสิทธิภาพ เชนจัดการดแูล
รวมกันกับหนวยบริการปฐมภูมิ และอาจเปดบริการรับยาตอเนื่องจากรานยาคุณภาพนอก
โรงพยาบาล กเ็ปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยลดความแออดัได นอกจากนีใ้นการแกปญหาความแออัด
ในโรงพยาบาลตองมีทีมรับผิดชอบจัดการเรื่องนี้อยางตอเนื่อง จริงจังโดยเฉพาะ 
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         วิธีการแกไขความแออัดในโรงพยาบาล ไมมีสูตรสําเร็จเนื่องจากสถานการณแตละแหง
แตกตางกัน แตแนวทางการคนหาปญหามขีั้นตอนหลักทีสํ่าคัญเหมือนกัน ดังนี ้
         1. ทําความรูจกัและเขาใจธรรมชาติ และการใชบริการของประชาชนในเขตพื้นที่นัน้ ๆ  
 - วิเคราะหดวูาคนกลุมใดที่มาใชบริการ มาดวยปญหาสุขภาพแบบใด ประเด็นที่
ทําใหประชาชนยังมาใชบริการที่โรงพยาบาลใหญมีปจจยัจากเรื่องใด  
 - ดูสถานการณแนวโนมบรกิารผูปวยนอก ขอมูลจํานวนผูปวยนอกแตละป
ยอนหลัง จะชวยสะทอนใหตระหนกัความรุนแรง ความรวดเร็วของการเพิ่มความแออัดวาเปน
อยางไร 
 - ภูมิลําเนาของผูใชบริการ จากการศึกษาพบวาสัดสวนของผูปวยนอกประมาณ
คร่ึงหนึ่งมีที่พกัอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง 
 - แบบแผนปญหาสุขภาพของผูใชบริการ จากการศึกษาพบวาปญหาสขุภาพของ
ผูใชบริการที่มาจากเขตเทศบาลและเขตอําเภอเมือง สวนใหญเปนปญหาสุขภาพที่ดูแลไดโดย
เจาหนาที่สาธารณสุข พยาบาล และแพทยทัว่ไป และปญหาสุขภาพสวนใหญ คือปญหาเรื่อง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน และโรคทางเดินอาหาร ซ่ึงจาก
ขอมูลเหลานี้ชวยยืนยันวาปญหาการใชบริการที่โรงพยาบาลใหญนี้ สามารถดูแลไดโดยทีมงาน
บริการปฐมภมูิ/ทีมเวชปฎิบตัิครอบครัวไดประมาณครึ่งหนึ่ง ซ่ึงควรมกีารพัฒนาการจัดการการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรังและมีบทบาทในการดแูลอยางเปนเครือขายตอเนื่อง รวมถึงการจายยาที่รานยา
คุณภาพโดยใบสั่งยาจากโรงพยาบาลก็ชวยระบายผูปวยเรื้อรังไดอีกสวนหนึ่ง 
 - เหตุผลที่ประชาชนขามขั้นตอนบริการ จากกรณีศกึษาของโรงพยาบาลขอนแกน
พบวาสวนใหญรักษาที่โรงพยาบาลใกลบานแลวไมดีขึน้ มีผูแนะนําใหไปพบแพทยเฉพาะทาง และ
อีกสวนหนึ่งไดยายเขามาพักฟนตัวในเขตเมือง ซ่ึงแพทยใหความเห็นวาผูปวยรอยละ 70.00 ควร
สงกลับไปรักษาที่สถานพยาบาลใกลบาน จากขอมูลนี้สะทอนใหเหน็วายังมีปญหาความไมมั่นใจ
ของประชาชนตอคุณภาพการรักษาที่สถานพยาบาลใกลบาน ความเขาใจตอแนวทางการดูแลรักษา
ไมเพียงพอ รวมทั้งระบบการสงตอยังไมมปีระสิทธิภาพที่จะทําใหประชาชนมั่นใจตอการดูแลรักษา 
ดังนั้นตองสรางแนวทางการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ใกลบาน ที่ตองยกระดับคุณภาพและสรางความ
มั่นใจใหแกประชาชนควบคูไปดวย 
 - การบริหารจดัการในโรงพยาบาล พิจารณาวาชวงเวลาใด แผนกใดมปีญหาความ
แออัด ที่ศึกษาระยะเวลารอคอยแยกตามรายแผนกและตามจุดบริการตาง ๆ เห็นวาการรอคอยและ
ความแออัดมปีญหามากในแผนกที่จําเปนตองเรงแกไข เชน คลินิกเบาหวาน และคลนิิกโรคผิวหนงั 
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ชวงเวลาความรุนแรงของบริการที่มีการรอคอยมากที่สุด ไดแกการรอตรวจกับแพทย รองลงมาคือ 
การรอรับยา 
         2. คนหา และสรางทางเลือกใหม ในการพฒันาบริการตามสภาพการณ 
        จากการศึกษาพบวาความแออัดของผูใชบริการในเขตเมือง เปนผลมาจากมี
สถานพยาบาลบริการปฐมภมูิยังไมครอบคลุม หรือมีคุณภาพไมเพียงพอที่ทําใหประชาชนเชื่อมั่น
ไปใชบริการ ฉะนั้นทางแกไขเพื่อการลดความแออัดจึงเริ่มไดจากการพัฒนางานนอกโรงพยาบาล 
เชน การขยายหนวยบริการปฐมภูมิที่มีคณุภาพมากขึ้น เพื่อรองรับปญหาสุขภาพพืน้ฐานเสริมจาก
โรงพยาบาลขนาดใหญ รวมทั้งดูแลผูปวยเรื้อรังตอเนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ อันไดแก การ
ดูแลผูปวยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูงที่เปนกลุมผูรับบริการสวนใหญของโรงพยาบาล หรือกลุม
บริการพื้นฐาน เชน การใหวัคซีน การดแูลหญิงตั้งครรภ ไดแก  
 1.โรงพยาบาลสอยดาว ที่มกีารบริการใกลบาน ใกลใจทีท่างโรงพยาบาลจัดแพทย
และทีมสุขภาพออกใหบริการตรวจรักษาที่สถานีอนามัยและจากปญหาการจัดคลินกิเบาหวานใน
โรงพยาบาลพบวา ผูปวยตองมารอคิวแตเชา เสียเวลารอแพทยทั้งวัน แพทยผูตรวจสบัเปลี่ยนตลอด 
ปริมาณผูปวยมากขึ้นทุกวัน ไมเกิดปฎิสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย ทําใหทางโรงพยาบาลได
กระจายผูปวยกลับไปรับบริการที่สถานีอนามัยโดยจัดทาํคลินิกเบาหวานในชุมชน ปดคลินิก
เบาหวานในโรงพยาบาลโดยมีการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ดังนี ้
        - จัดทําศนูยสุขภาพชุมชน (PCU) 2 แหง 
 - จัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 - จัดอบรมความรูเจาหนาที่ เร่ืองการใหความรูผูปวย การเจาะเลือด 
 - กระจายผูปวยกลับสถานีอนามัยตามความสมัครใจของผูปวย 
         - สงพยาบาลเรียนเวชปฎิบัต ิ
         ผลการดําเนินงานพบวา สามารถจัดตั้งศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) ไดครบ 6 แหงในเวลา 
6 ป ปดคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาล ลดความแออัดของผูปวยที่มารับบริการในโรงพยาบาล 
15,000 คน/ป อัตราความพึงพอใจของผูปวยในชุมชน 95.41% แผนกผูปวยนอก 80.00% เกิดทีมสห
สาขาที่มาใหบริการผูปวยในชุมชน ลดคาใชจายในการเดนิทางของผูปวย และที่สําคัญผลการรักษา
ดีขึ้น  (สายชล สมจิตร และ ศริิพร สมบูรณ 2551) 
 2. งานเบาหวานโรงพยาบาลสกลนคร การพัฒนาระบบบริการผูปวยเบาหวาน
แบบครบวงจร โรงพยาบาลสกลนครปงบประมาณ 2551 โรงพยาบาลสกลนครมีขนาด 564 เตียง 
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง สถานีอนามัย 24 แหง ศูนยสุขภาพ
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ชุมชน (PCU) 3 แหง โรคเบาหวานเปนโรคที่พบ 1 ใน 5 อันดับโรคแรกของจังหวัดสกลนคร ดังนั้น
การดูแลผูปวยเบาหวานตองดูแลแบบองครวมครอบคลุมทุกมิติ โดยมแีนวคดิเพื่อลดจํานวนผูปวย
เบาหวานรายใหม เพิ่มจํานวนผูปวยเบาหวานที่ดูแลตนเองไดดแีละสามารถดูแลคนอื่นตอได เพิ่ม
คุณภาพในการใหบริการชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัว ชุมชน และเพือ่ลดความ
แออัดของผูปวยที่สถานบรกิาร โดยเนนประเด็นสําคัญทีก่ารคัดกรองกลุมเสี่ยง การดแูลผูที่เปน
เบาหวานยังไมมีภาวะแทรกซอนและการติดตามการดแูลอยางตอเนื่องภายหลังจําหนายจาก
โรงพยาบาลสูศูนยสุขภาพชมุชน (PCU) เนนการใหความรูผูปวยเพื่อใหสามารถดูแลตนเองไดอยาง
ถูกตอง 
         การดูแลผูปวยเบาหวานระบบบริการผูปวยนอกมีเปาหมายเพื่อลดความแออัดใน
โรงพยาบาล  ดังนั้นจึงมกีารประเมินและคดักรองผูปวยเบาหวานที่สามารถดูแลตนเองไดดีตาม
เกณฑมาตรฐานแลว สามารถสงตอผูปวยเบาหวานออกไปรับการรักษาตอเนื่องไดที่สถานบริการ
ใกลบาน ใกลใจ ดังรายละเอยีดตามเกณฑที่กําหนดดังนีค้ือ 

1. ระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวา 180 mg% ติดตอกัน 2 คร้ัง 
2. ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป 1 คร้ัง 
3. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซอน (งานเบาหวานโรงพยาบาลสกลนคร 2552) 

         จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวาการคัดกรองผูปวยและการกระจายผูปวยอยางมีระบบสู
สถานบริการปฐมภูมิ สามารถลดความแออัดในแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลขนาดใหญได  
 3. ผลการพัฒนาระบบการดแูลผูปวยเบาหวาน เครือขายบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลกนัตัง อําเภอกนัตัง จังหวัดตรัง ทําการศึกษาโดยยศกร เนตรแสงทิพย โดยเปนการวจิยั
เชิงปฎิบัติการมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการดําเนนิการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานที่
ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาลกันตังไปรบัการดูแลในสถานบริการปฐมภูมิเครือขายในระยะเวลา 
1 ป ที่ผานมา โดยใหเหตุผลในการเลือกกลุมผูปวยเบาหวานเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผูปวย
เบาหวานทําใหเกิดความแออัดในโรงพยาบาล แพทยและพยาบาลมีเวลาในการใหการดูแลผูปวย
นอยลง ผูปวยไมไดรับการดแูลตามมาตรฐานตองรอนานและไมพึงพอใจ ส้ินเปลืองคาใชจายใน
การเดินทางมาพบแพทยทั้งทีบ่างรายไมจําเปนตองพบแพทย เกดิความเบื่อหนายและขาดนัดบอย
ขึ้น ทางโรงพยาบาลกันตังจงึไดพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานขึ้นใหม เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการผูปวยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลใหมากขึ้น 
         โดยทําการศึกษาเกีย่วกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวย การขาด
นัด ความพงึพอใจในการรใหบริการในสถานบริการปฐมภูมิที่ผูปวยถูกสงตอไปรับบริการ ปญหา
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อุปสรรคขอเสนอแนะของเจาหนาที่สถานบริการปฐมภมูิตามระบบการดูแลแบบใหมที่พัฒนาขึ้น มี
รูปแบบการพฒันา 3 สวนคอื 

สวนที่ 1 คือสวนผูใหบริการโดยแพทยผูเชีย่วชาญใหความรูเชิงลึกเรื่องการรักษา
เบาหวานและฝกทักษะการตรวจรักษาแกพยาบาลวิชาชพี 14 คน ที่ประจําสถานบริการปฐมภูมิ 14 
แหง 

สวนที่ 2 คือ พัฒนาเครื่องมือโดยจัดทําคูมือการดูแลผูปวยเบาหวานในสถานบริการ
ปฐมภูมิ ไดแกเกณฑในการคัดเลือกผูปวยเพื่อสงตอและการสงกลับโรงพยาบาลเพื่อประเมินการ
ดูแลระบบ โดยใหผูปวยและญาติมีสวนรวม ระบบการจายยา ระบบการใหคําปรึกษา และระบบการ
ชวยเหลือจากโรงพยาบาล 

สวนที่ 3 พัฒนาความพรอมของผูปวยโดยการจัดประชุมผูปวยที่ผานเกณฑคัดเลือก
จํานวน 97 คนใหความรู เตรียมความพรอมกอนสงตอไปรับการดูแลที่สถานบริการปฐมภูมิใกล
บานที่มีพยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมแลว 
        ผลการศึกษาพบวาผูปวยที่ถูกคัดเลือกใหไปรับบริการที่สถานบริการปฐมภูมิใกลบานมี
โรคอื่นรวมดวยรอยละ 51.50 รองลงมามีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวยรอยละ 32.00 ระดับน้ําตาล
ในเลือดกอนและหลังสงตอไมแตกตางกัน แตการขาดนดัหลังสงตอนอยลง ผูปวยมีความรูเกีย่วกับ
โรคเบาหวานในระดบัดีรอยละ 76.63  การไดรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิในระดับดีมากกวา
รอยล 90.00 ยกเวนการไดเขารวมกิจกรรมกลุมเบาหวานที่ไดระดับปานกลางรอยละ 14.40 ผูปวย
เบาหวานที่ไดรับการสงตอมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับจากสถานบริการปฐมภมูิในระดับสูง
โดยรวมรอยละ 86.94 จึงสรุปไดวาผลการดูแลในคลินกิและสถานบริการปฐมภูมิไมแตกตางกัน
และสามารถดําเนินงานตอไปเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูปวย 
         ปญหาและอุปสรรคในการใหบริการของเจาหนาที่สถานบริการปฐมภูมิที่พบไดแก 
ปญหาดานบุคลากรไมเพียงพอ สถานที่ใหบริการคับแคบ การติดตอส่ือสารระหวางโรงพยาบาล
และสถานบริการปฐมภูมิไมมีประสิทธิภาพ การสงตอผูปวยโดยฝากใบนําสงไปกบัผูปวยทําใหใบ
นําสงไมถึงมือเจาหนาที่บริการปฐมภูมิ ดังนั้นเมื่อถึงวันนัดผูปวยไมไดรับยาเนื่องจากไมไดเบิกยา
จากโรงพยาบาลไวลวงหนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปวยกบัเจาหนาทีย่ังไมเพียงพอ (ยศ
กร เนตรแสงทิพย 2551:709 – 715)  

 4. โรงพยาบาลแพร หลังโรงพยาบาลแพรเปดคลินิกสาขา 2 แหง ทําให
โรงพยาบาลแพรเปดใหบริการเฉพาะผูปวยระบบนดั สงตอจากเครือขาย และผูปวยเฉพาะทาง
เทานั้น (ประสบการณแพร 2552) 
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 5. จังหวดัรอยเอ็ด ไดมีการจดัตั้งศูนยแพทยชุมชนวัดเหนือ มีแพทยเวชปฎิบัติ
ครอบครัวมาปฎิบัติงานทุกวนั มีการกําหนดทิศทางที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน การทําปาย
มาตรฐาน, การปรับปรุงภูมิทัศน, การปรับปรุงถนนภายใน และการสรางอาคารสงเสริมสุขภาพ 
สงเสริมใหผูปวยเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ดมารับบริการที่ศูนยแพทยชุมชนวัดเหนือมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น ไดจดัตั้งคลินิกดูแลผูปวยโรคเร้ือรังที่มีภาวะแทรกซอนที่ศูนยแพทยชุมชนวัด
เหนือทุกวันพฤหัสบดี มีผูมารับบริการเพิ่มขึ้นและมีการกระจายผูปวยเรือ้รังไปรับบริการที่ศูนย
สุขภาพชุมชน (PCU) เครือขาย 5 แหง ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับสูง (สัมฤทธิ์ ศรี
ธํารงสวัสดิ์ และ วีระศกัดิ์ พทุธาศรี 2551)        
 6. โรงพยาบาลราชบุรี แยกบริการปฐมภมูิออกมาจากโรงพยาบาลใหญ โดยเปด
ศูนยแพทยเพือ่รองรับบริการตรวจผูปวยนอกที่ไมไดผานการนัดหมาย (OPD Walk-in) ดักคนไข
โดยการเปดคลินิกชุมชนอบอุนและศูนยสุขภาพชุมชนประชานุเคราะห (สัมฤทธิ์ ศรีธํารงคสวัสดิ์ 
2551) 
        3. บริหารจัดการแกปญหาระบบเดิมใหมีประสิทธิภาพ 
         ไดแก การจัดการระบบสงตอผูปวยทั้งขาไป ขากลับ และพัฒนาการสรางระบบขอมูลที่
เกิดการเชื่อมประสานงานระหวางเครือขายที่มีความตอเนือ่งกันได หรือการเพิ่มจุดบรกิารยาสําหรับ
ผูปวยบางกลุมเฉพาะ หรือการจัดระบบนดัหมายใหผูรับบริการมาในชวงเวลาบริการที่กระจายมาก
ขึ้น โรงพยาบาลที่ไดมีการบริหารจัดการแกปญหาระบบเดิมใหมีประสทิธิภาพไดแก โรงพยาบาล
แพร ไดมกีารจัดระบบการสงตอผูปวยและระบบนัดที่มีประสิทธิภาพจนสามารถปดบริการผูปวย
นอกที่ไมไดนดัหมาย 
         4. วางระบบบริหารจัดการ พัฒนา และตดิตามอยางตอเนื่อง 
         ตองสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่นใหกับประชาชนและการพัฒนาศักยภาพของหนวย
บริการปฐมภมูิอยางตอเนื่อง (สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2550 : 216 – 223) งานวจิัยที่มกีารพัฒนาดานนี้
ไดแก  
  1. นวัตกรรมการจัดเครือขายบริการปฐมภมูิเมืองยา ทําการวิจัยโดย สุรสิทธิ์ จิตร
พิทักษเลิศ และคณะกรรมการเครือขายบริการปฐมภูมิเมอืงยา กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา วัตถุประสงคในการศึกษานี้คือ เพือ่ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย 
CUP เมืองยาในดานลดความแออัดของโรงพยาบาล ดานคุณภาพบริการในเชิงสังคมและวิชาชพี 
ดานสภาพคลองทางการเงิน จุดแข็งและขอจํากัดของการจัดการรูปแบบใหม โดยทําการศึกษากับ
ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ CUP เมืองยา ประธาน
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CUP Board และคณะกรรมการบริหาร CUP Board เมืองยา เจาหนาทีส่าธารณสุขผูปฎิบัติงานใน
ศูนยแพทยชุมชนหรือศูนยสุขภาพชุมชน (CMU/PCU) ของ CUP เมืองยา วิธีการเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล 

- ประเมินดานการลดความแออัด ตัวช้ีวัด คอื อัตราการใชบริการของผูปวยสิทธิ 
หลักประกนัสุขภาพถวนหนา มาใชบริการที่โรงพยาบาลมหาราชฯ (คร้ัง/คน/ป) เก็บรวบรวมขอมูล
จากฝายแผนงานและสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2548 – 2551 

- การประเมนิคุณภาพบรกิารเชิงสังคม ตัวช้ีวัดคือ รอยละความพึงพอใจ  เกณฑรอยละ 
80.00 ตามแบบสอบถามของสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ (สปสช) และการสัมภาษณเชิง
ลึกผูรับบริการ 25 คน 
                 - การประเมนิคุณภาพเชิงวิชาชีพ ตัวช้ีวัด คอื รอยละผูปวยโรคเบาหวานไดรับการตรวจ
ระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ในรอบ 1 ป เกณฑรอยละ 70.00 และรอยละของผูปวย
เบาหวานที่ไดรับการตรวจและระดับระดบัน้ําตาลในเลอืดสะสม (HbA1c) < 7% เกณฑรอยละ 
40.00 
                 - การประเมนิสภาพคลองทางการเงินใชอัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีน (Current ratio) 
มากกวาหรือเทากับ 2, อัตราสวนเงินทนุหมุนเวยีนเร็ซ (Quick ratio) มากกวา 1  
                 - คนหาจดุแขง็และขอจํากดัของการจัดการโดยทบทวนรายงานการประชุม CUP Board 
ประชุมเจาหนาที่ในเครือขายบริการ 6 ครั้ง 
          ผลการศึกษาพบวา อัตราการใชบริการของผูปวยสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
หลังจากแยก CUP ลดลงจาก 0.39 เปน 0.31 คร้ัง/คน/ป ความพึงพอใจตอการบริการของ CUP อยู
ระหวางรอยละ 82.40 - 93.80 ประชาชนสวนใหญพึงพอใจที่ไดรับบริการใกลบานแตการรักษาโรค
และรับยาเหมอืนกับโรงพยาบาลมหาราชฯ และประทับใจความเปนกันเองของเจาหนาที่ ในการ
ดูแลผูปวยโรคเบาหวาน การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ในรอบ 1 ปครอบคลุมรอย
ละ 62.90 และควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) < 7% ไดรอยละ 47.90 ทางดานการเงนิ
พบวาทุก CUP มีสภาพคลองทางการเงิน เจาหนาทีใ่นเครือขายใหความเห็นวามีความคลองตัวใน
การบริหารงานและตอบสนองตอปญหาในพื้นที่ไดมากขึ้นกวากอนแยก CUP แตมีขอจํากัดในการ
อนุมัติการจายเงินและกอหนีผู้กพัน อยางไรก็ตาม CUP ตางๆ สามารถดําเนินการตอไดภายใตการ
สนับสนุนของนายแพทยสาธารณสุขจังหวดั (สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษเลิศ และ คณะกรรมการเครือขาย
ปฐมภูมิเมืองยา 2552) 
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  2. โรงพยาบาลแพร มีการจดัการดูแลประชากรรอบนอกเปนโซน และมีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ สรางความเขาใจใหกับประชาชนในสิ่งที่ประชาชนสนใจ 
ไดแก คุณภาพบริการ ขอมูลการรักษา ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
 
โรงพยาบาลโพธาราม 
 โรงพยาบาลโพธาราม เปนโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดเปนโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 340 เตียง ตั้งอยูที่ 29 ถ.ขนานทางรถไฟ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ตั้ง
ของโรงพยาบาลหางจากตวัจังหวดั 25 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร 80 กิโลเมตร 
ประกอบดวยบุคลากรที่ปฎิบัติงานในดานตาง ๆ ไดแก แพทย 26 คน ทันตแทพย 6 คน เภสัชกร 14 
คน และบุคลากรอื่น ๆ อีก 1,000 กวาคน มกีารเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง และมีคลินิกตาง ๆ ไดแก 
คลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกหัวใจ คลินิกกระดูกและขอ คลินิกตรวจโรคเฉพาะทางสตูนิรีเวช คลินิก
โรคทั่วไป คลินิกตรวจโรคเฉพาะทางศัลยกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกโรคตา คลินิกวยัทอง 
คลินิกมณีเวช คลินิกตรวจหลังคลอด คลินิกฝงเข็ม คลินิกหอบหือเด็ก คลินิกฝากครรภ คลินิก
วางแผนครอบครัว คลินิกความดันโลหิตสูง และคลินิกเบาหวาน  
 นอกจากนี้ยังมเีครือขายของโรงพยาบาลโดยมีศูนยบริการสุขภาพชุมชนที่มีแพทย
ประจํา 3 แหง ไดแก ศูนยแพทยโรงพยาบาลโพธาราม สถานีอนามัยบานเลือก สถานีอนามัยบาน
สิงห มีศูนยบริการสุขภาพชมุชนที่มีแพทยของโรงพยาบาลออกไปใหบริการเดือนละ 1 คร้ัง 4 แหง 
ไดแก ศูนยสุขภาพชุมชนหนองโพ ศูนยสุขภาพชุมชนนางแกว ศูนยสุขภาพชุมชนหนองตาพุด และ
ศูนยสุขภาพชมุชนหนองสองหอง  
 จากผลกระทบของระบบบริการบัตรประกนัสุขภาพถวนหนา โรงพยาบาลขนาดใหญ
ไดมีผูเขารับบริการในแผนกผูปวยนอกเพิม่มากขึ้น จนทาํใหเกิดความแออัดในแผนกผูปวยนอก
โดยเฉพาะในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธารามมีโครงการลดความแออัดในแผนกผูปวยนอก  
ซ่ึงเปนหนึ่งในนโยบาย “บริการมีคุณภาพ  ฉับไว  ไรความแออัด”  ดงัที่กระทรวงสาธารณสุขได 
ประกาศไวเมือ่ตนป 2549 ที่ผานมา  ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลผูรับบริการของโรงพยาบาลพบวา
ระยะเวลารอคอยในชวงระยะเวลาแออัดในคลินิกเบาหวานอยูที่ 89 นาที ระยะเวลารอคอยโดยเฉลีย่
ทั่วไปอยูที่ 22 นาที มีแพทยอายุรกรรมของโรงพยาบาล 3 ทาน ในขณะที่ศูนยบริการสุขภาพชุมชน
เครือขายมีผูเขารับบริการโดยเฉลี่ยแหงละ 60 -80 ราย/เดอืน 

 จากปญหาที่พบ  และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาทําใหเกิดกระบวนการ
ความคิดในเรื่องการวางระบบงานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม พัฒนารูปแบบการ
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ใหบริการกับผูปวยโรคเบาหวานเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกในการเลือกใชบริการ เพิ่มความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการและยังคงไวซ่ึงคุณภาพบริการ  
 
บทสรุป 
         จากการทบทวนวรรณกรรม ในเรื่องการลดความแออัดไดมีผูทําการวิจัยในหวัขอการ
ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขายศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) ผลการวิจยัพบวาอัตราการใช
บริการในโรงพยาบาลลดลง ผูปวยมีความพึงพอใจมากขึน้ พอใจทีจ่ะไดรับการบริการที่ใกลบาน มี
สภาพคลองทางการเงิน  (สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษเลิศ และ คณะกรรมการเครือขายปฐมภมูิเมืองยา 2552) 
การดําเนนิการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสงตอ ซ่ึงผลที่ไดคือการรักษาใน
โรงพยาบาลกบัเครือขายปฐมภูมิไมแตกตางกัน (ยศกร เนตรแสงทิพย 2551 : 709 – 715)  และจาก
งานเบาหวาน โรงพยาบาลสกลนคร ที่เนนการดูแลผูปวยเบาหวานแบบองครวม (งานเบาหวาน
โรงพยาบาลสกลนคร 2552) ที่เปนนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร พบวาเกณฑ
ที่กําหนดเรื่องการสงตอผูปวยยังไมชัดเจนและขาดในประเด็นสําคัญ ดงันั้นโรงพยาบาลโพธาราม
ซ่ึงปจจุบันไดพบปญหาความแออัดในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลเชนกัน และจากการทบทวน
วรรณกรรมทีผ่านมาทําใหเกิดกระบวนการความคิดในเรื่องการวางระบบงานเบาหวานของ
โรงพยาบาลโพธาราม โดยจะทําการสรางเกณฑการสงตอผูปวย เนื่องจากปจจุบนัพบปญหาผูปวย
รับยาหลายที่ ไดรับยาซ้ําซอน เกณฑที่ผานมาไมมีการศึกษาถึงภาวะแทรกซอนอ่ืน ๆ ที่ผูปวยเปน
รวมดวย เชน ความดันโลหติสูงเทาใดจึงจะสงกลับ รวมถึงการกระจายผูปวยนัน้ผูปวยตองมีความ
สมัครใจเขารวมโครงการ เพื่อลดปญหาการรองเรียนในสวนการลิดรอนสิทธิในการรักษาใน
โรงพยาบาลใหญ โดยจะทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการใชบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) 
สรางเกณฑการสงกลับ เนนการสื่อสารระหวางหนวยบรกิารปฐมภูมิ กบัโรงพยาบาลซึ่งเปนปญหา
สําคัญในการสงตัวผูปวยและการสงขอมูลการรักษา 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

รูปแบบการศกึษา 
การศึกษาวิจยันี้แบงเปน 2 สวน ไดแก  

         1. การศึกษาวจิัยกึ่งทดลอง  (Quasi research)   
                 - ศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิกของผูปวยที่มีสิทธิตามระบบประกัน
สุขภาพถวนหนาที่เขารวมโครงการและไมเขารวมโครงการกอนและหลังการเขารวมโครงการ 
                 - ศึกษาเปรียบเทียบผลการควบคุมภาวะโรคของผูปวยกลุมเขารวมโครงการและ
ไมเขารวมโครงการกอนและหลังการเขารวมโครงการ 
         2. การวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research)  
                 - ศึกษาความพงึพอใจของผูรับบริการในกลุมผูปวยที่เขารวมโครงการ 
                 - ศึกษาความพงึพอใจของผูใหบริการภายหลังการพัฒนาระบบ 
                    - ศึกษาผลลัพธจากการใหบริบาลเภสัชกรรมที่ศูนยสุขภาพชุมชน  
 
ขอบเขตการศกึษา 
 การศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาในผูปวยที่ใชสิทธิระบบประกันสุขภาพถวนหนา ที่รับ
บริการในคลินกิเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม ตามเกณฑการคัดเลือกผูปวยที่มภีาวะทาง
คลินิกที่ควบคมุได  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสาํหรับการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 3 กลุม คือ 
  กลุมที่ 1 เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม 
  กลุมที่ 2 เจาหนาที่ที่ใหบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน 
  กลุมที่ 3 ผูปวยในคลินกิเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม ที่มีสิทธิในระบบ
หลักประกนัสุขภาพถวนหนา ตามเกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมโครงการ ดังนี ้
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  1. มีระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน 200 มก/ดล ติดตอกัน 2 คร้ังที่มาพบแพทย
ที่โรงพยาบาล      
  2. มีระดับความดันโลหิตไมเกิน 159/99 มิลลิเมตรปรอท 
           3. ไมมีภาวะแทรกซอนและภาวะที่ตองดแูลโดยแพทยอยางใกลชิด  
   4. ผูปวยยนิดีเขารวมโครงการและแพทยผูดูแลผูปวยยินยอมใหผูปวยเขา
รวมโครงการ  
 การกําหนดตวัอยาง ใชการกาํหนดตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการ
คัดเลือกผูปวยตามเกณฑที่กาํหนดจากแฟมประวัติผูปวยของโรงพยาบาลโพธาราม ที่อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่รับบริการของศูนยสุขภาพชุมชนที่กําหนด ไดแก ศูนยสุขภาพชุมชนหนองโพ ศูนยสุขภาพ
ชุมชนหนองตาพุด และศนูยสุขภาพชุมชนนางแกว และมารับบริการในชวงเวลาที่กาํหนด ไมใชยา
ฉีดอินซูลิน ไดจํานวนผูปวยทั้งส้ิน 213 ราย แตจากผลการตรวจรางกายและผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ พบวามีจํานวนผูปวยที่เขาเกณฑทั้งส้ิน 110 ราย ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้มีผูปวยให
ความยินยอมเขารวมโครงการทั้งส้ิน 60 ราย (กลุมทดลอง) สําหรับผูปวยที่ไมยินยอมเขารวม
โครงการไดนาํเก็บขอมูลเปนกลุมควบคุมจํานวน 50 ราย เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาดานคลินิก 
 

 
ภาพที่ 2. การกําหนดตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive) 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลของผูปวย 
         ระยะเวลาในการเก็บขอมูลทางดานคลินิกของผูปวยที่ทําการวิจัยทดลองคือชวงตั้งแต
วันที่ 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาการเก็บขอมูล
ประมาณ 9 เดอืน 
 

ผูปวยคลินิก
เบาหวาน 

เขตพื้นที่ 
 PCU 

ไมสมัครใจ 
กลุมควบคุม 

กลุมทดลอง 
สมัครใจ 

ชวงเวลาที่กําหนด 

- FBS ≤ 200 md/dl 

- BP ≤ 159/99 mmHg 

- ขอบเขตยาที่ PCU 

- ไมใชยาฉีด 

- ไมมีภาวะแทรกซอน 

- แพทยเห็นชอบ 
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ขั้นตอนของการศึกษา  (Process of the study) 
การศึกษาประกอบดวยข้ันตอนซึ่งแบงเปน 2 สวนดังตอไปนี้  คือ 
1. ขั้นเตรียมการ ไดแก 

         1.1. การสรางเกณฑการสงตอระหวางสถานพยาบาล โดยการประชุมรวมกับทีม
แพทยอายุรกรรม, เจาหนาทีใ่นคลินิกเบาหวาน, พยาบาลเวชกรรมสังคมและเภสัชกรเพื่อสราง
เกณฑการสงตอระหวางสถานพยาบาลและแนวทางการดแูลผูปวยเบาหวาน ไดแก 
         - เกณฑการสงตอผูปวยระหวางสถานพยาบาล (ภาคผนวก ก,ข และ ค) 
          - การเก็บขอมลูการรักษาผูปวย เพื่อติดตาม 
          - การสรุปผลการรักษา (ภาคผนวก ง) 
          - แนวทางการดูแลผูปวยเบาหวานและโรคที่เปนรวม ไดแก  ความดันโลหิต
สูง และไขมันในเลือดสูง (ภาคผนวก ก,ข และ ค) 
                 โดยนําแนวทางมาตรฐานการดูแลผูปวยอาศัยเกณฑของสมาคมเบาหวานแหง
สหรัฐอเมริกา 2005 (American diabetes association: ADA) และ Seventh Report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 
(JNC7) และ The Third Report of the Expert Panel on Detextion, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Cholesterol in Adult (Adult Treatment Panel ATP III) และตําราอายุรศาสตร 1 โรค
ตอมไรทอและเมตาบอลิสม ป 2545 มาปรับใหเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัตใินการดแูล
ผูปวย  

เกณฑการสงตอผูปวยระหวางสถานพยาบาลอาศัยเกณฑจากตําราโรคเบาหวานของ
สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย ป 2546 ที่ผูวิจัยจัดทาํขึ้นซึ่งผานการพิจารณาปรบัแกไขโดย
องคกรแพทยของโรงพยาบาลโพธารามจนเปนที่ยอมรบักอนนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
วิจัยคร้ังนี ้
         1.2 กําหนดแนวทางปฏิบัติของแตละหนวยบริการ (ภาคผนวก ฌ) 

  กําหนดหนาทีข่องบุคลากรที่เกี่ยวของ ดังนี ้
  - พยาบาลในคลินิกเบาหวาน: กรอกเอกสารในใบสงตัวใหครบถวน ยกเวน 

โรคที่ไดรับการวินิจฉัย แพทยผูสง และเขียนใบนดั ระบุการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผูปวยตอง
ไดรับการตรวจครั้งตอไปใหกับผูปวย 

  - แพทย/พยาบาลเวชกรรมสังคม ณ ศูนยสุขภาพชุมชนดแูลผูปวยตาม
แนวทางที่กําหนดไว เขียนใบสรุปผลการรักษาใน แบบฟอรมสรุปผลการรักษาเมื่อครบ 6 เดือน 
กรณีพบความผิดปกติตามเกณฑการสงตอใหบันทกึตามแบบสงกลับตามเกณฑการสงตอผูปวย  
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  - เภสัชกรสืบคนปญหาจากการใชยา เพื่อใหพยาบาลเวชกรรมลงขอมูลใน
สวนแบบฟอรมสรุปผลการรักษาเมื่อครบ 6 เดือน  
         1.3 เสนอเรื่องเขาที่ประชุมกรรมการบริหารของโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาต
ทํางานวิจยัและขออนุมัติงบประมาณในสวนการตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติม 
 1.4 ขอรับรองดานจริยธรรมการวิจยัในมนษุย จากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
          1.5 แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดวนัเริ่มโครงการ 

   2.  ขั้นดําเนินการศึกษา 
                 2.1 การเก็บขอมูลดานคลินิก เมื่อผูปวยเขารวมโครงการครั้งแรกทุกคนจะไดรับ
การเจาะเลือดเพื่อวัดคาทางคลินิก แพทยจะออกใบสั่งยาใหผูปวย โดยผูปวยกลุมทดลองจะไดรับยา 
1 เดือน พยาบาลออกใบสงตัวรักษาไปยังศนูยสุขภาพชุมชนใหผูปวย และในเดือนตอไปจะไดรับ
การนัดใหไปรบัยาที่ศูนยสุขภาพชุมชน เปนระยะเวลา 5 เดือน เมื่อครบระยะเวลา 6 เดอืนผูปวยจะ
ถูกสงตัวกลับมารับบริการในคลินิกเบาหวาน โดยเจาหนาที่ที่ใหบริการที่ศนูยสุขภาพชุมชน จะทํา
การสรุปผลการดูแลรักษาผูปวยลงในแบบฟอรมสรุปผลการรักษา และใหผูปวยนํากลับมาเขารับ
การตรวจรักษาในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาล ผูปวยจะไดรับการเจาะเลือดเพื่อวดัคาทางคลินิก
คร้ังที่ 2  ตามที่แพทยส่ังไวลวงหนาตั้งแตวันที่ผูปวยเขารวมโครงการในระหวางที่ผูปวยรับยาจาก
ศูนยสุขภาพชมุชน หากพบวาผูปวยมีอาการผิดปกติตามเกณฑการสงตอผูปวยระหวาง
สถานพยาบาลจะทําการสงผูปวยกลับเขารับการรักษาในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลและคัด
ออกจากกลุมการทดลอง  
 สวนกลุมผูปวยควบคุมทุกคนจะไดรับการเจาะเลือดเพื่อวัดคาทางคลินกิเชนกนั โดย
แพทยจะออกใบสั่งยาใหผูปวยรับยาที่โรงพยาบาลโดยแพทยอาจนดัตามสภาวะผูปวยซ่ึงโดยสวน
ใหญเปนผูปวยที่ควบคุมภาวะโรคไดคือ นัด 3 เดือน เมือ่ผูปวยนัดติดตามอาการครั้งที่ 2 คือ 6 เดือน
ก็จะทําการเจาะเลือดเพื่อวัดคาทางคลินิกอีกครั้งหนึ่ง 
                 2.2 การเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูปวย และบุคลากรที่เกี่ยวของ  
                          2.2.1 การเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูปวยที่เขารวมโครงการ ดวย
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึน้ (ภาคผนวก ช) ประกอบดวยคําถาม 5 สวน ไดแก สวน
ที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย สวนที่ 2 ระยะเวลาและคาใชจายในการรับบริการ สวนที ่3 ความพึง
พอใจตอรูปแบบบริการที่ไดรับ สวนที่ 4 เปรียบเทียบบริการที่ไดรับที่ศูนยสุขภาพชมุชนกับ
โรงพยาบาลโพธาราม และสวนที่ 5 ความคิดเห็นตอโครงการและการรบับริการตอเนือ่ง โดยการ
สัมภาษณผูปวยในเดือนที่ 5 ของการศึกษา 
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                          2.2.2 การเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใหบริการที่เกีย่วของ ไดแก แพทย 
พยาบาลในคลนิิกเบาหวาน แพทยและพยาบาล ณ ศูนยสุขภาพชุมชน หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน
โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) ประกอบดวยคําถามสวนความพึงพอใจ
ตอโครงการ ความคิดเห็นตอโครงการ สําหรับหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนเพิ่มเติมในประเด็นผูปวย
นอกเขตขามเขตมาใชบริการ และผลกระทบตองบของศูนยสุขภาพชมุชน (ภาคผนวก ซ) โดย
สอบถามในเดอืนที่ 5 ของการศึกษา 

 2.3 การศึกษาผลการใหบริบาลทางเภสัชกรรม  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวิเคราะหขอมูล โดยตรวจสอบความถูกตอง  ความครบถวน  ความสมบูรณของ
ขอมูล  กอนการนําขอมูลมาวิเคราะหโดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

1. วิเคราะหผลทางคลินิก ใชสถิติ paired t-test, Independent t – test, Chi squareโดยใช
โปรมแกรมคอมพิวเตอร 

 1.1 เปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิกและการควบคุมภาวะโรคของผูปวยที่เขา
รวมโครงการกอนและหลังการพัฒนารูปแบบบริการ 

 1.2 เปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิกและการควบคุมภาวะโรคของผูปวยที่ไม
เขารวมโครงการกอนและหลังการพัฒนารูปแบบบริการ 

    1.3 เปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิกและการควบคุมภาวะโรคของผูปวยที่เขา
รวมโครงการกับผูปวยทีไ่มเขรวมโครงการกอนและหลังการพัฒนารปูแบบบริการ 

2. วิเคราะหผลลัพธเชิงคุณภาพ  
          2.1 วิเคราะหผลความพึงพอใจ ของผูรับบริการและผูใหบริการภายหลังการพัฒนา
ระบบบริการโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 
  2.2 วิเคราะหผลลัพธจากการใหบริบาลเภสชักรรมที่หนวยบริการสุขภาพชุมชน 
เชน ปญหาเนือ่งจากการใชยา 
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ตารางที่ 2 กําหนดการทําการทดลอง 

 

ขั้น กิจกรรม เดือน 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 เขียนโครงรางงานวิจัย             

2 ประชุมกลุมสหสาขาวิชาชีพเพื่อรวมสราง
เกณฑ 
การสงตัว สรางแนวทางการดูแลผูปวย  
แบบสอบถาม แบบฟอรมตาง ๆ  

            

3 ติดตอประสานงานกับคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาล 
โพธาราม และหนวยบริการปฐมภูมิ  
ช้ีแจงวัตถุประสงค กระบวนการเก็บขอมูล 

   
 

         

4 เก็บขอมูล             

5 ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ  
และวิเคราะหขอมูล 

            

6 จัดทํารูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ             

7 เสนอผลงานการวิจัย             
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
  

การศึกษาการพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพชุมชน สําหรับผูปวยเบาหวานของ
โรงพยาบาลโพธาราม ทําการศึกษาผูปวยเบาหวานที่มีภาวะโรคคงที่โดยแบงผูปวยเปนกลุมควบคมุ
ซ่ึงรับบริการที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม และกลุมทดลองซึ่งรับบริการที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชน 3 แหง ไดแก ศูนยสุขภาพชุมชนหนองโพ หนองตาพุด และนางแกว ขอมูลจากการศึกษา
สามารถนํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห เปนดังนี ้
 
1 ขอมูลพื้นฐานของผูปวย   
 1.1 กลุมทดลอง  
 จากการศึกษาพบวาผูปวยทีย่ินดีเขารวมโครงการมีจํานวนทั้งส้ิน 60 ราย แตจาํนวน
ดังกลาว มีผูปวยจาํนวน 1 รายที่ญาติยายผูปวยไปเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ผูปวยจํานวน 2 
รายเขารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนแลวพบวา ไมสามารถควบคุมระดบัน้ําตาลในเลอืดได 
เจาหนาทีจ่ึงสงตัวกลับเขารับการรักษาในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม ผูปวยจํานวน 2 
ราย มีความสบัสนเกี่ยวกับระบบนัดของศนูยสุขภาพชุมชน จึงกลับไปรับบริการที่โรงพยาบาลโพ
ธาราม ผูปวยจาํนวน 1 รายที่เจาหนาที่ของศนูยสุขภาพชุมชนลืมนัดใหผูปวยมารับบริการที่ศูนย
สุขภาพชุมชน ผูปวยจึงกลับมารับยาที่โรงพยาบาล ผูปวยจํานวน 1 รายที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา 
จึงถูกสงตัวกลับมาเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูปวยจาํนวน 2 รายไมสะดวกที่ตองลางานทุก
เดือนเพื่อรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนขอกลับเขารับบริการในคลินิกของโรงพยาบาล ผูปวย
จํานวน 1 ราย ญาติผูปวยไมพามารับการรักษาที่ศูนยสุขภาพชุมชนตามวันนดั ทําใหผูปวยไมได
รับประทานยาสงผลใหระดบัน้ําตาลในเลอืดสูงจึงตองสงผูปวยกลับเขารับบริการที่คลินิกเบาหวาน
ของโรงพยาบาล และผูปวยจํานวน 2  ราย แจงวาตองการกลับไปรับการรักษากับแพทยเฉพาะทางที่
คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม   

ดังนั้นจึงเหลือผูปวยกลุมทดลองและมีขอมูลครบถวนสําหรับการวิเคราะหจํานวนทั้งสิ้น 
48 ราย จําแนกตามการวินจิฉยัโรคของแพทยเปน ผูปวยเบาหวานเพียงอยางเดยีว 2 รายคิดเปนรอย
ละ 4.20 เบาหวานรวมกับไขมันในเลือดสูง 6 ราย คิดเปนรอยละ 12.50 เบาหวานรวมกบัความดัน

45 
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โลหิตสูง 22 ราย คิดเปนรอยละ 45.80 และเบาหวานรวมกับไขมันในเลอืดสูงและความดันโลหิตสูง 
18 ราย คิดเปนรอยละ 37.50 ผูปวยที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.83 อายุอยู
ในชวง 44 – 82 ป อายุเฉล่ีย 61.42 ± 10.42 ป ชวงอายุที่พบมากที่สุดคือ 51 – 60 ป รอยละ 31.25 
รองลงมาไดแกชวงอายุ 61 – 70 ป รอยละ 27.08 สวนใหญรอยละ 41.67 ประกอบอาชีพเกษตรกร 
สวนใหญรอยละ 39.10 มีรายไดอยูในชวง 501 – 1,000 บาทตอเดือน ระดับการศึกษาของผูปวย 
พบวาสวนใหญสําเร็จการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษามากที่สุดคือ รอยละ 62.50 รองลงมาคือ
ประถมศึกษา รอยละ20.83 ไมไดศึกษา รอยละ 12.5 และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา รอยละ 4.17 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

1.2 กลุมควบคุม  
 กลุมควบคุมมจีํานวนทั้งส้ิน 50 ราย จําแนกตามการวินจิฉยัโรคของแพทยเปนผูปวย
โรคเบาหวานเพียงอยางเดียว 8 ราย คิดเปนรอยละ 16.00 โรคเบาหวานรวมกับไขมันในเลือดสูง 7 
ราย คิดเปนรอยละ 14.00 โรคเบาหวานรวมกับความดนัโลหิตสูง 15 ราย คิดเปนรอยละ 30.00 
โรคเบาหวานรวมกับความดนัโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง 20 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 สวน
ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 78.00 อายุอยูในชวง 40 – 81 ป อายุเฉล่ีย 60.24 ± 9.40 ป  ชวงอายุที่พบ
มากที่สุดคือ 51 – 60 ป รอยละ 38.00 รองลงมาไดแกชวงอายุ 61 – 70 ป รอยละ 36.00  
รอยละ 24.00 ไมไดประกอบอาชีพ อาชีพหลักสวนใหญคือ เกษตรกรรอยละ 40.00 รองลงมาไดแก
อาชีพรับจาง รอยละ 30.00 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ลักษณะของผูปวยกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

ลักษณะประชากร 
กลุมทดลอง  (n = 48) กลุมควบคุม  (n = 50) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
14 
34 

 
29.17 
70.83 

 
11 
39 

 
22.00 
78.00 
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ตารางที่ 3 (ตอ)  

ลักษณะประชากร 
กลุมทดลอง  (n = 48) กลุมควบคุม  (n = 50) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อายุ  (ป) 
        นอยกวาหรือเทากับ 40 
        41 - 50 
        51 - 60 
        61 – 70 
        71 – 80 
         ตั้งแต 81 ปเปนตนไป 

 
0 
9 

15 
13 
10 
1 

 
0.00 

18.75 
31.25 
27.08 
20.83 
2.08 

 
2 
4 

19 
18 
6 
1 

 
4.00 
8.00 

38.00 
36.00 
12.00 
2.00 

อาชีพหลัก 
        เกษตรกร      
        รับจาง 
        คาขาย 
        อ่ืน ๆ 
        ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ   
        ไมไดประกอบอาชีพ 

 
20 
6 
5 
2 
1 

14 

 
41.67 
12.50 
10.42 
4.17 
2.08 

29.17 

 
20 
15 
2 
1 
0 

12 

 
40.00 
30.00 
4.00 
2.00 
0.00 

24.00 
 ระดับการศึกษา 
       ไมไดศึกษา 
        ต่ํากวาประถมศึกษา 
        ประถมศึกษา      
        มัธยมศึกษา / ปวช 

 
6 

30 
10 
2 

 
12.50 
62.50 
20.83 
4.17 

 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

รายไดตอเดือน : บาท 
        นอยกวาหรือเทากับ 500  
        501 – 3,000 
        3,001 – 5,500 
        5,501 – 8,000 
        8,001 – 10,500 
        ตั่งแต 10,501 ขึ้นไป 

 
11 
18 
8 
6 
1 
2 

 
23.90 
39.10 
17.40 
13.00 
2.20 
4.30 

 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
n/a 
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ตารางที่ 3 (ตอ)  

ลักษณะประชากร 
กลุมทดลอง  (n = 48) กลุมควบคุม  (n = 50) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การวินิจฉัยโรคของแพทย 
- โรคเบาหวานอยางเดยีว 
- โรคเบาหวานรวมกับไขมนัในเลือดสูง 
- โรคเบาหวานรวมกับความดันโลหิตสูง 
- โรคเบาหวานรวมกับความดันโลหิตสูง
และไขมันในเลือดสูง 

 
2 
6 

22 
18 

 

 
4.20 

12.50 
45.80 
37.50 

 

 
8 
7 

15 
20 
 

 
16.00 
14..00 
30.00 
40.00 

 
 
2. ขอมูลดานคลินิกของผูปวย  

การศึกษาครั้งนี้ติดตามผลลัพธทางคลินิกของผูปวย โดยใชระดับน้ําตาลในเลือดขณะ
อดอาหาร Fasting blood sugar; FBS ระดับน้ําตาลสะสม HbA1c ผูปวยเบาหวานที่มีโรคความดัน
โลหิตสูงรวมดวยจะใชคาความดันโลหิตทั้ง Systolic blood pressure และ Diastolic blood pressure 
และผูปวยเบาหวานที่มภีาวะไขมันในเลือดสูงรวมดวยจะใชคาระดับ Cholesterol, Triglyceride, 
HDL และ LDL ในการศึกษาผลลัพธทางคลินิกของผูปวย   
 การวิเคราะหการควบคุมภาวะโรคของผูปวย กําหนดผูปวยเปน 2 กลุม ไดแกกลุมที่
ควบคุมภาวะโรคได และกลุมที่ควบคุมภาวะโรคไมได โดยกําหนดใหกลุมผูปวยที่ควบคุมภาวะ
โรคไดมีคาระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (Fasting blood sugar; FBS) นอยกวาหรือเทากับ 
126 mg/dl ระดับน้ําตาลสะสม (HbA1c) มีคานอยกวาหรือเทากับ 7 สําหรับระดับความดันโลหิต 
Systolic blood pressure กําหนดใหนอยกวาหรือเทากับ 130 mmHg ระดับความดนั Diastolic blood 
pressure กําหนดใหมีคานอยกวาหรือเทากับ 80 mmHg   สําหรับระดบัไขมันในเลือดกําหนดให
กลุมผูปวยที่สามารถควบคุมภาวะของโรคไดมีระดับ Cholesterol นอยกวาหรือเทากบั 200 mg/dl 
ระดับ Triglyceride นอยกวาหรือเทากับ 150 mg/dl ระดับไขมัน LDL นอยกวาหรือเทากับ 100 
mg/dl และระดับไขมัน HDL มากกวาหรอืเทากับ 40 mg/dl ผลการวิเคราะหขอมูลเปนดังนี ้

2.1 ระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FBS) 
จากการศึกษาพบวากลุมควบคุมมีคาระดบัน้ําตาลในเลอืดขณะอดอาหาร (FBS) กอน

เขารวมโครงการอยูในชวง 80 – 195 mg/dl คาเฉลี่ย 138.20 ± 27.27 mg/dl และระดับน้าํตาลใน
เลือดขณะอดอาหารหลังจากครบกําหนด 6 เดือนอยูในชวง 85 – 301 mg/dl คาเฉลี่ย 138.82 ± 40.82 
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mg/dl ซ่ึงเมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร 
(FBS) กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุมควบคุมไมแตกตางกนั (p-value = 0.922)  

สวนกลุมทดลองมีคาระดับน้าํตาลในเลือดขณะอดอาหารกอนเขารวมโครงการอยู
ในชวง 80 – 200 mg/dl คาเฉลี่ย 145.54 ± 24.99 mg/dl และหลังจากสิน้สุดการไปรับยาตอเนื่องที่
ศูนยสุขภาพชมุชนอยูในชวง  81 – 206 mg/dl คาเฉลี่ย 140.29 ± 32.25 ซ่ึงเมื่อทดสอบดวยสถิติ 
paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FBS) กอนและหลังการเขารวม
โครงการของกลุมทดลองไมแตกตางกัน (p-value = 0.290)  และเมื่อเปรียบเทียบระดบัน้ําตาลใน
เลือดขณะอดอาหารกอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาไม
แตกตางกัน (p-value = 0.119 และ 0.844 ตามลําดับ) (ตารางที่ 4) สําหรับยาลดระดับน้ําตาลในเลือด
ที่ผูปวยทั้ง 2 กลุมไดรับไมแตกตางกันเชนกัน โดยพบวาผูปวยจะไดรับยา Glibenclamide Glipizide 
และ Metformin  

 
ตารางที่ 4 ระดบัน้ําตาลในเลอืดขณะอดอาหาร (FBS) 

ขอมูลทางคลินิก ระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร FBS ( mg % ) p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

กลุมทดลอง (n = 48) 145.54 ± 24.99  140.29 ± 32.25  0.290 
กลุมควบคุม (n = 50) 138.20 ± 27.27  138.82 ± 40.82  0.922 

p-value 0.119 0.844  
 
 การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FBS) ของผูปวย พบวากลุมควบคุม
กอนเขารวมโครงการมีจํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทั้งส้ิน 19 ราย คิดเปนรอยละ 38.00 และภายหลงั
ส้ินสุดโครงการมีจํานวยผูปวยที่ควบคุมได 20 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 ซ่ึงเมื่อทดสอบทางสถิติ
แลว พบวาจํานวนผูปวยที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารไดของกลุมควบคุม
กอนและหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.500)  
 สวนกลุมทดลองกอนเริ่มโครงการ พบวามจีํานวนผูปวยที่ควบคุมภาวะระดับน้ําตาลใน
เลือดขณะอดอาหารไดทั้งส้ิน 8 ราย คิดเปนรอยละ 16.67 และภายหลังส้ินสุดโครงการพบวามี
จํานวนผูปวยที่ควบคุมไดเพิ่มขึ้นเปน 17 รายคิดเปนรอยละ 35.42 ซ่ึงเมื่อวิเคราะหสถิติ แลวพบวา
จํานวนผูปวยที่ควบคุมไดกอนและหลังส้ินสุดโครงการของกลุมทดลองแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ (p-value = 0.031)  
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 การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารของผูปวยระหวางกลุมควบคุมกับกลุม
ทดลองกอนเขารวมโครงการ พบวาจํานวนผูปวยที่ควบคมุไดของกลุมควบคุมมีจํานวนทั้งส้ิน 19 
ราย คิดเปนรอยละ 38.00 ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.016) กับกลุมทดลองซึ่ง
มีจํานวนผูปวยที่ควบคุมภาวะโรคไดเพียง 8 ราย และภายหลังส้ินสุดโครงการพบวากลุมควบคุมมี
จํานวนผูปวยที่ควบคุมไดเพิ่มขึ้นเปน 20 ราย ขณะทีก่ลุมทดลองมีจํานวนผูปวยที่ควบคุมไดเพิ่มขึน้
เปน 17 ราย ซ่ึงเมื่อทดสอบสถิติแลว พบวาจํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัน้ําตาลในเลอืดขณะอด
อาหารไดของกลุมควบคุมและกลุมทดลองภายหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 
0.398) (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารได 

 
 2.2 ระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) 
 จากการศึกษาพบวากลุมควบคุมมีระดับน้าํตาลในเลือดสะสม (HbA1c) กอนเขารวม
โครงการอยูในชวง 5.4 – 11.5 คาเฉลี่ย 7.67 ± 1.18 และหลังจากครบกาํหนด 6 เดือนอยูในชวง 5.4 
– 13.8 คาเฉลี่ย 7.83 ± 1.88 ซ่ึงเมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดบัน้ําตาลใน
เลือดสะสม กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุมควบคุมไมแตกตางกัน (p-value = 0.407)  

สวนกลุมทดลองมีคาระดับน้าํตาลในเลือดสะสม กอนเขารวมโครงการอยูในชวง 4.8 – 
10.3 คาเฉลี่ย 7.75 ± 1.14 และระดับน้ําตาลในเลือดสะสมหลังจากสิ้นสดุการไปรับยาตอเนื่องที่ศูนย
สุขภาพชุมชนอยูในชวง 4.3 – 10.7 คาเฉลี่ย 7.58 ± 1.39 ซ่ึงเมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวา
คาเฉลี่ยของระดับน้ําตาลในเลือดสะสม กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุมทดลองไม
แตกตางกัน (p-value = 0.170) และเมื่อเปรยีบเทียบระดับน้ําตาลในเลือด กอนเขารวมโครงการและ
หลังเขารวมโครงการของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาไมแตกตางกัน (p-value = 0.727 และ 
0.449 ตามลําดับ) (ตารางที่ 6)  

ขอมูลทางคลินิก จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัน้ําตาลในเลอืด            
ขณะอดอาหาร (FBS)ได p-value 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ  

กลุมทดลอง (n = 48) 8 16.67 17 35.42 0.031 
กลุมควบคุม (n = 50) 19 38.00 20 40.00 0.500 

p-value 0.016 0.398  
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 ตารางที่ 6 ระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) 

  
 การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสะสมของกลุมควบคุม พบวากอนเขารวมโครงการมี
จํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทัง้ส้ิน 16 ราย คิดเปนรอยละ 32.00 และภายหลังส้ินสุดโครงการมีผูปวยที่
ควบคุมได 20 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 ซ่ึงเมื่อทดสอบทางสถิติแลวพบวาจํานวนผูปวยที่สามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสะสมใหอยูในเกณฑปกตขิองกลุมควบคุมกอนและหลังเขารวม
โครงการไมแตกตางกัน ( p-value = 0.266)  
 สวนกลุมทดลองกอนเริ่มโครงการพบวามจีํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทัง้ส้ิน 21 ราย คิด
เปนรอยละ 43.75 และภายหลังส้ินสุดโครงการพบวามีจาํนวนผูปวยทีค่วบคุมได 21 รายคงเดิม ซ่ึง
เมื่อวิเคราะหสถิติแลวพบวาจาํนวนผูปวยทีค่วบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสะสมไดกอนและหลัง
ส้ินสุดโครงการของกลุมทดลองไมแตกตางกัน (p-value = 0.581)  
 เมื่อเปรียบเทียบการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสะสมของผูปวยระหวางกลุมควบคุม
กับกลุมทดลองกอนและภายหลังเขารวมโครงการ พบวาจํานวนผูปวยที่ควบคุมไดของกลุมควบคุม
และกลุมทดลองกอนและหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.161และ 0.432 
ตามลําดับ) (ตารางที่ 7) 
  
ตารางที่ 7 จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ได 

  

ขอมูลทางคลินิก ระดับน้ําตาลในเลือด HbA1C  p-value 
วันเขารวมโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ 

กลุมทดลอง (n = 48) 7.75 ± 1.14 7.58 ± 1.39 0.170 
กลุมควบคุม (n = 50) 7.67 ± 1.18 7.83 ± 1.88 0.407 

p-value 0.727 0.449  

ขอมูลทางคลินิก จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัน้ําตาลในเลอืด           
สะสม (HbA1c) ได p-value 

กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ  

กลุมทดลอง (n = 48 ) 21 43.75 21 43.75 0.581 
กลุมควบคุม (n = 50) 16 32.00 20 40.00 0.266 

p-value 0.161 0.432  
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 2.3 ความดันโลหิต 
 จากการศึกษาพบวากลุมควบคุมมีคา Systolic blood pressure กอนเขารวมโครงการอยู
ในชวง 100 – 154 mmHg  คาเฉลี่ย 133.34 ± 12.40 mmHg และหลังจากครบกําหนด 6 เดือนอยู
ในชวง 112 – 162 mmHg  คาเฉลี่ย 132.57  ± 14.41 mmHg ซ่ึงเมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test 
พบวาคาเฉลี่ยของ Systolic blood pressure กอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมควบคุมไม
แตกตางกัน ( p-value = 0.749) 
 สวนกลุมทดลองมีคา Systolic blood pressure กอนเขารวมโครงการอยูในชวง 100 – 
158 mmHg คาเฉลี่ย 136.05 ± 12.54 mmHg และหลังจากสิ้นสุดการไปรับยาตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนอยูในชวง 100 – 160  mmHg  คาเฉลี่ย 127.25  ± 13.64 mmHg ซ่ึงเมื่อทดสอบดวยสถิติ 
paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของ Systolic blood pressure กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุม
ทดลองแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.001) โดยพบวาคาเฉลี่ยของ Systolic 
blood pressure หลังจากครบกําหนด 6 เดือน มีคาลดลง แตเมื่อเปรียบเทียบ Systolic blood pressure 
กอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาไมแตกตางกัน (p-value = 
0.351 และ 0.105 ตามลําดับ) (ตารางที่ 8) โดยยาที่ผูปวยทัง้ 2 กลุมไดรับสวนใหญ คือ Enalapril 
Hydrochlorothiazide (HCTZ) Atenolol เชนเดียวกนั 
 
ตารางที่ 8 คา Systolic blood pressure 

 
 จากการศึกษาพบวากลุมควบคุมมีคา Diastolic blood pressure กอนเขารวมโครงการอยู
ในชวง 63 – 94 mmHg  คาเฉลี่ย 79.26 ± 8.12 mmHg และหลังจากครบกําหนด 6 เดือนอยูในชวง 
55 – 98  mmHg  คาเฉลี่ย 74.69 ± 10.07 mmHg  ซ่ึงเมื่อทดสอบดวยสถติิ paired t-test พบวาคาเฉลี่ย
ของ Diastolic blood pressure กอนและหลังการเขารวมโครงการแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทาง
สถิติ ( p-value = 0.008) โดยพบวาคาเฉลี่ยของ Diastolic blood pressure หลังจากครบกําหนด 6 
เดือนมีคาลดลง  
 สวนกลุมทดลองคา Diastolic blood pressure กอนเขารวมเขารวมโครงการอยูในชวง  

ขอมูลทางคลินิก คา Systolic blood pressure ( mmHg ) p-value 
วันเขารวมโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ 

กลุมทดลอง (n = 40 ) 136.05 ± 12.54 127.25  ± 13.64 0.001 
กลุมควบคุม (n = 35) 133.34 ± 12.40 132.57  ± 14.41  0.749 

p-value 0.351 0.105  
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60 – 91 mmHg  คาเฉลี่ย 78.37 ± 8.55 mmHg และหลังจากครบกําหนด 6 เดือนอยูในชวง 60 – 92  
mmHg  คาเฉลี่ย 76.00 ± 7.87 mmHg  เมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของ 
Diastolic blood pressure กอนและหลังการเขารวมโครงการไมแตกตางกัน ( p-value = 0.120) และ
เมื่อเปรียบเทียบ Diastolic blood pressure กอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมพบวาไมแตกตางกัน (p-value = 0.650 และ 0.528 ตามลําดับ) (ตารางที่ 9) 
 
ตารางที่ 9 คา Diastolic blood pressure 

 
 การควบคุม Systolic blood pressure ของผูปวยกลุมควบคุมกอนเขารวมโครงการมี
จํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทัง้ส้ิน 15 ราย คิดเปนรอยละ 41.67 และภายหลังส้ินสุดโครงการมีจํานวน
ผูปวยที่ควบคมุไดเพิ่มขึ้นเปน 18 ราย คิดเปนรอยละ 50.00 ซ่ึงเมื่อทดสอบสถิติแลวพบวาจํานวน
ผูปวยที่ควบคมุไดของกลุมควบคุมกอนและหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน ( p-value = 0.318)  
 สวนกลุมทดลองกอนเริ่มโครงการพบวามจีํานวนผูปวยที่ควบคุม Systolic blood 
pressureไดทั้งส้ิน 16 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 และภายหลังส้ินสุดโครงการพบวามีจาํนวนผูปวยที่
ควบคุมไดเพิ่มขึ้นเปน 22 ราย คิดเปนรอยละ 55.00 ซ่ึงเมื่อวิเคราะหสถิติแลวพบวาจาํนวนผูปวยที่
ควบคุมไดกอนและหลังส้ินสุดโครงการของกลุมทดลองไมแตกตางกนั ( p-value = 0.131)  
 เมื่อทําการเปรียบเทียบการควบคุม Systolic blood pressure ของผูปวยระหวางกลุม
ควบคุมกับกลุมทดลองกอนเขารวมโครงการ พบวาจํานวนผูปวยที่ควบคุมไดของกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองกอนเขารวมโครงการไมแตกตางกัน ( p-value = 0.534) และภายหลังส้ินสุดโครงการ 
พบวาจํานวนผูปวยที่ควบคมุไดของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกันเชนเดียวกนั ( p-
value = 0.418) (ตารางที่ 10) 
  
 
 
 

ขอมูลทางคลินิก คา Diastolic blood pressure ( mmHg ) p-value 
วันเขารวมโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ 

กลุมทดลอง (n = 40) 78.37 ± 8.55 76.00 ± 7.87 0.120 
กลุมควบคุม (n = 35) 79.26 ± 8.12 74.69 ± 10.07 0.008 

p-value 0.650 0.528   
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ตารางที่ 10 จํานวนผูปวยที่ควบคุม Systolic blood pressure ได 

  
 การควบคุม Diastolic blood pressure ของผูปวยกลุมควบคุมกอนเขารวมโครงการพบวา
มีจํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทั้งส้ิน 22 ราย คิดเปนรอยละ 61.11 และภายหลังส้ินสุดโครงการมี
จํานวนผูปวยที่ควบคุมไดเพิ่มขึ้นเปน 23 ราย คิดเปนรอยละ 63.89 ซ่ึงเมื่อทดสอบสถิติแลวพบวา
จํานวนผูปวยที่สามารถควบคุม Diastolic blood pressure ไดของกลุมควบคุมกอนและหลังเขารวม
โครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.500)  
 สวนกลุมทดลองกอนเริ่มโครงการพบวามจีํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทัง้ส้ิน 23 ราย คิด
เปนรอยละ 57.50 และภายหลังส้ินสุดโครงการพบวามีจาํนวนผูปวยทีค่วบคุม Diastolic blood 
pressure ไดเพิม่ขึ้นเปน 29 ราย คิดเปนรอยละ 72.50 ซ่ึงเมื่อทดสอบสถิติแลวพบวาจํานวนผูปวยที่
ควบคุมไดของกลุมทดลองกอนและหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.120)  
 เมื่อเปรียบเทียบการควบคุม Diastolic blood pressure ของผูปวยระหวางกลุมควบคุมกับ
กลุมทดลองกอนเขารวมและภายหลังส้ินสุดโครงการ พบวาจํานวนผูปวยที่ควบคมุไดของกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองกอนและหลังส้ินสุดโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.466 และ 0.288 
ตามลําดับ) (ตารางที่ 11) 
 
ตารางที่ 11 จํานวนผูปวยที่ควบคุม Diastolic blood pressure ได 

ขอมูลทางคลินิก จํานวนผูปวยที่ควบคุม Systolic blood pressure ได p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ  
กลุมทดลอง (n = 40) 16 40.00 22 55.00 0.131 
กลุมควบคุม (n = 35) 15 41.67 18 50.00 0.318 

p-value 0.534 0.418  

ขอมูลทางคลินิก จํานวนผูปวยที่ควบคุม  Diastolic blood pressure ได p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ  
กลุมทดลอง (n = 40 ) 23 57.50 29 72.50 0.120 
กลุมควบคุม (n = 35) 22 61.11 23 63.89 0.500 

p-value 0.466 0.288  
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 2.4 ไขมันในเลือด 
  2.4.1 ระดับไขมัน Cholesterol 

 จากการศึกษาพบวาผูปวยกลุมควบคุมมีระดับไขมัน Cholesterol กอนเขารวม
โครงการอยูในชวง 115 – 291 mg/dl คาเฉลี่ย 166.96 ± 36.80 mg/dl และหลังจากครบกําหนด 6 
เดือนอยูในชวง 104 – 258 mg/dl คาเฉลี่ย 161.67 ± 40.28 mg/dl เมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test 
พบวาคาเฉลี่ยของระดับไขมนั Cholesterol กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุมควบคุมไม
แตกตางกัน (p-value = 0.674) สวนกลุมทดลองมีระดับไขมัน Cholesterol กอนเขารวมโครงการอยู
ในชวง 124 – 264 mg/dl คาเฉลี่ย 169.80 ± 32.61 mg/dl และหลังจากสิ้นสุดการไปรบัยาตอเนื่องที่
ศูนยสุขภาพชมุชนอยูในชวง  113 - 223 mg/dl คาเฉลี่ย 160.70 ± 28.37 mg/dl เมื่อทดสอบดวยสถติิ 
paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับไขมนั Cholesterol ของกลุมทดลองกอนและหลังการเขารวม
โครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.605) และเมื่อเปรียบเทียบระดับไขมัน Cholesterol กอนเขา
รวมโครงการและหลังเขารวมโครงการของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาไมแตกตางกัน     
(p-value = 0.771 และ 0.916 ตามลําดับ) (ตารางที่ 12) 
 
ตารางที่ 12 ระดับไขมัน Cholesterol 

ขอมูลทางคลินิก ระดับไขมัน Cholesterol (mg/dl ) p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

กลุมทดลอง (n = 23) 169.80 ± 32.61 160.70 ± 28.37 0.605 
กลุมควบคุม (n = 26) 166.96 ± 36.80 161.67 ± 40.28 0.674 

p-value 0.771 0.916  

    
 เมื่อทําการเปรียบเทียบการควบคุมระดับไขมัน Cholesterol ของกลุมควบคุมกอนเขา
รวมโครงการ พบวามีจํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทั้งส้ิน 22 ราย คิดเปนรอยละ 84.62 และภายหลัง
ส้ินสุดโครงการมีจํานวนผูปวยที่สามารถควบคุมได 23 ราย คิดเปนรอยละ 88.46 ซ่ึงเมื่อทดสอบ
สถิติแลว พบวาจํานวนผูปวยที่สามารถควบคุมระดับไขมนั Cholesterol ไดของกลุมควบคุมกอน
และหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0. 500)  
 สวนกลุมทดลองกอนเริ่มโครงการ พบวามจีํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัไขมัน 
Cholesterol ได 20 ราย คิดเปนรอยละ 86.97 ภายหลังส้ินสุดโครงการพบวามีจํานวนผูปวยที่ควบคุม
ได 19 ราย คิดเปนรอยละ 82.61 เมื่อวิเคราะหสถิติแลวพบวาจํานวนผูปวยที่ควบคุมระดับไขมัน 
Cholesterol ไดกอนและหลงัส้ินสุดโครงการของกลุมทดลองไมแตกตางกัน (p-value = 0.500)  
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 เปรียบเทียบการควบคุมระดบัไขมัน Cholesterol ของผูปวยระหวางกลุมควบคุมกับกลุม
ทดลองกอนเขารวมโครงการ พบวาจํานวนผูปวยที่ควบคมุไดของกลุมควบคุมและกลุมทดลองกอน
เขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.571) และภายหลังส้ินสุดโครงการ พบวาจํานวนผูปวย
ที่ควบคุมไดของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน (p-value = 0.429) (ตารางที่ 13) 
 
ตารางที่ 13 จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดับไขมัน Cholesterol ได 

 
  2.4.2 ระดับไขมัน Triglyceride 

 จากการศึกษาพบวากลุมควบคุมมีระดับไขมัน Triglyceride กอนเขารวมโครงการ
อยูในชวง 65 – 436 mg/dl คาเฉลี่ย 161.30 ± 73.98 mg/dl และหลังจากครบกําหนด 6 เดือนอยู
ในชวง 66 – 402 mg/dl คาเฉลี่ย 158.85 ± 83.30 mg/dl เมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวา
คาเฉลี่ยของระดับไขมัน Triglyceride กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุมควบคุมไม
แตกตางกัน (p-value = 0.816)  

สวนกลุมทดลองมีระดับไขมัน Triglyceride กอนเขารวมโครงการอยูในชวง  
65 – 363 mg/dl คาเฉลี่ย 179.92 ± 87.85 mg/dl และระดบัไขมัน Triglyceride ณ วนัที่ส้ินสุดการไป
รับยาตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชนอยูในชวง 76 - 291 mg/dl คาเฉลี่ย 151.60 ± 66.21 mg/dl เมื่อ
ทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับไขมัน Triglyceride กอนและหลังการเขารวม
โครงการของกลุมทดลองไมแตกตางกัน (p-value = 0.344) และเมื่อเปรยีบเทียบระดับไขมัน 
Triglyceride กอนและหลังเขารวมโครงการของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาไมแตกตางกัน 
(p-value = 0.411 และ 0.716 ตามลําดับ) (ตารางที่ 14)  
 
 
 
 

ขอมูลทางคลินิก จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัไขมัน Cholesterol ได p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ  
กลุมทดลอง (n = 23 ) 20 86.97 19 82.61 0.500 
กลุมควบคุม (n = 26) 22 84.62 23 88.46 0.500 

p-value 0.571 0.429   
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ตารางที่ 14 ระดับไขมัน Triglyceride 

ขอมูลทางคลินิก ระดับไขมัน Triglyceride (mg/dl ) p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

กลุมทดลอง (n = 23 ) 179.92 ± 87.85 151.60 ± 66.21 0.344 
กลุมควบคุม (n = 26) 161.30 ± 73.98 158.85 ± 83.30 0.816 

p-value 0.411 0.716  
    
 การควบคุมระดับไขมัน Triglyceride ของกลุมควบคุมกอนเขารวมโครงการ พบวามี
จํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทัง้ส้ิน 14 ราย คิดเปนรอยละ 53.85 และภายหลังส้ินสุดโครงการมีจํานวน
ผูปวยที่ควบคมุไดเพิ่มขึ้นเปน 15 ราย คิดเปนรอยละ 57.69 เมื่อทดสอบทางสถิติแลวพบวาจํานวน
ผูปวยที่สามารถควบคุมระดบัไขมัน Triglyceride ไดของกลุมควบคุมกอนและหลังเขารวม
โครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.500)  
 สวนกลุมทดลองกอนเริ่มโครงการ พบวามจีํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัไขมัน 
Triglyceride ไดทั้งส้ิน 9 ราย คิดเปนรอยละ 34.62 และภายหลังส้ินสุดโครงการพบวามีจํานวน
ผูปวยที่ควบคมุไดเพิ่มขึ้นเปน 12 ราย คิดเปนรอยละ 52.17 เมื่อวิเคราะหสถิติแลวพบวาจํานวน
ผูปวยที่ควบคมุไดของกลุมทดลองกอนและหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.277) 
 เปรียบเทียบการควบคุมระดบัไขมัน Triglyceride ของผูปวยระหวางกลุมควบคุมกับ
กลุมทดลองกอนเขารวมโครงการ พบวาจาํนวนผูปวยทีค่วบคุมไดของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
กอนเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.229) และภายหลังส้ินสุดโครงการ พบวาจํานวน
ผูปวยที่ควบคมุไดของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกัน (p-value = 0.460) (ตารางที่ 15) 
 
ตารางที่ 15 จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดับไขมัน Triglyceride ได 

   
 

ขอมูลทางคลินิก จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัไขมัน  Triglyceride  ได p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ  
กลุมทดลอง (n = 23 ) 9 34.62 12 52.17 0.277 
กลุมควบคุม (n = 26) 14 53.85 15 57.69 0.500 

p-value 0.229 0.460  
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  2.4.3 ระดับไขมัน LDL 
 จากการศึกษาพบวาผูปวยกลุมควบคุมมีระดับไขมัน LDL กอนเขารวมโครงการ

อยูในชวง 45 – 216 mg/dl คาเฉลี่ย 89.56 ± 33.26 mg/dl และ หลังจากครบกําหนด 6 เดือนอยู
ในชวง 36 – 173 mg/dl คาเฉลี่ย 84.65 ± 35.25 mg/dl เมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวา
คาเฉลี่ยของระดับไขมัน LDL กอนและหลงัการเขารวมโครงการของกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
(p-value = 0.487)  

สวนกลุมทดลองมีระดับไขมัน LDL กอนเขารวมโครงการอยูในชวง 46 – 156 mg/dl 
คาเฉลี่ย 87.00 ± 27.79 mg/dl และระดับไขมัน LDL ณ วนัที่ส้ินสุดการไปรับยาตอเนือ่งที่ศนูย
สุขภาพชุมชนอยูในชวง 52 – 144 mg/dl คาเฉลี่ย 87.27 ± 26.40 mg/dl ซ่ึงเมื่อทดสอบดวยสถิติ 
paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของระดับไขมนั LDL กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุม
ทดลองไมแตกตางกัน(p-value = 0.692) และเมื่อเปรียบเทียบระดับไขมัน LDL กอนและหลังเขา
รวมโครงการของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาไมแตกตางกัน (p-value = 0.766 และ 0.753 
ตามลําดับ) (ตารางที่ 16)  
 
ตารางที่ 16 ระดับไขมัน LDL 

ขอมูลทางคลินิก ระดับไขมัน LDL (mg/dl ) p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

กลุมทดลอง (n = 23) 87.00 ± 27.79 87.27 ± 26.40 0.692 
กลุมควบคุม (n = 25) 89.56 ± 33.26 84.65 ± 35.25 0.487 

p-value 0.766 0.753  
    
 การควบคุมระดับไขมัน LDL ของผูปวย พบวายกลุมควบคุมกอนเขาโครงการมีจํานวน
ผูปวยที่ควบคมุไดทั้งส้ิน 18 ราย คิดเปนรอยละ 72.00 และภายหลังส้ินสุดโครงการมีจํานวนผูปวยที่
ควบคุมไดเพิ่มขึ้นเปน 19 ราย คิดเปนรอยละ 76.00 เมื่อทดสอบสถิติแลวพบวาจาํนวนผูปวยที่
ควบคุมไดของกลุมควบคุมกอนและหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.500)  
 สวนกลุมทดลองกอนเริ่มโครงการ พบวามจีํานวนผูปวยที่ควบคุมไดทัง้ส้ิน 18 ราย คิด
เปนรอยละ 78.26 ภายหลังส้ินสุดโครงการพบวามีจํานวนผูปวยที่ควบคุมได 16 ราย คิดเปนรอยละ 
69.57 เมื่อทดสอบสถิติแลวพบวาจํานวนผูปวยที่ควบคมุระดับไขมัน LDL ไดกอนและหลังส้ินสุด
โครงการของกลุมทดลองไมแตกตางกัน (p-value = 0.369) 
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 เมื่อเปรียบเทียบการควบคุมระดับไขมัน LDL ของผูปวยระหวางกลุมควบคุมกับกลุม
ทดลองกอนเขารวมโครงการพบวาจํานวนผูปวยที่ควบคมุไดของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไม
แตกตางกัน (p-value = 0.435) และภายหลังส้ินสุดโครงการพบวาจํานวนผูปวยที่ควบคมุไดของ
กลุมควบคุมและกลุมทดลองไมแตกตางกนั (p-value = 0.430) (ตารางที่ 17) 
 
ตารางที่ 17 จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดับไขมัน LDL ได 

 
  2.4.4 ระดับไขมัน HDL 

 จากการศึกษาพบวาผูปวยกลุมควบคุมมีระดับไขมัน HDL กอนเขารวมโครงการ
อยูในชวง 28 – 69 mg/dl คาเฉลี่ย 45.19 ± 9.66 mg/dl และ หลังจากครบกําหนด 6 เดือนอยูในชวง 
27 – 75 mg/dl คาเฉลี่ย 45.70 ± 10.90 mg/dl เมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของ
ระดับไขมัน HDL กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุมควบคุมไมแตกตางกัน (p-value = 
0.558)  

สวนกลุมทดลองมีระดับไขมัน HDL กอนเขารวมโครงการอยูในชวง 25 – 67 mg/dl 
คาเฉลี่ย 46.72 ± 10.24 mg/dl และวนัที่ส้ินสุดการไปรับยาตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชนอยูในชวง  
27 – 59 mg/dl คาเฉลี่ย 42.97 ± 8.36 mg/dl เมื่อทดสอบดวยสถิติ paired t-test พบวาคาเฉลี่ยของ
ระดับไขมัน HDL กอนและหลังการเขารวมโครงการของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p-value = 0.031) โดยพบวาคาเฉลี่ยของระดับไขมัน HDL ณ วนัที่กลับมารับการตรวจที่
คลินิกเบาหวานมีคาลดลง และเมื่อเปรียบเทียบระดับไขมัน HDL กอนและหลังเขารวมโครงการ
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวาไมแตกตางกัน (p-value = 0.580 และ 0.289 ตามลําดับ) 
(ตารางที่ 18) 
 
 
 

ขอมูลทางคลินิก จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัไขมัน LDL ได p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ  
กลุมทดลอง (n = 23) 18 78.26 16 69.57 0.369 
กลุมควบคุม (n = 25) 18 72.00 19 76.00 0.500 

p-value 0.435 0.430   
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ตารางที่ 18 ระดับไขมัน HDL 

ขอมูลทางคลินิก ระดับไขมัน HDL (mg/dl ) p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

กลุมทดลอง (n = 23) 46.72 ± 10.24 42.97 ± 8.36 0.031 
กลุมควบคุม (n = 26) 45.19 ± 9.66 45.70 ± 10.90 0.558 

p-value 0.580 0.289  
    
 การควบคุมระดับไขมัน HDL ของกลุมควบคุมกอนเขารวมโครงการมีจํานวนผูปวยที่
ควบคุมไดทั้งสิ้น 17 ราย คิดเปนรอยละ 79.91 และภายหลังส้ินสุดโครงการมีจํานวนผูปวยที่ควบคมุ
ไดเพิ่มขึ้นเปน 19 ราย คิดเปนรอยละ 73.08 เมื่อทดสอบสถิติแลวพบวาจํานวนผูปวยที่มีระดับไขมนั 
HDL อยูในเกณฑปกตกิอนและหลังเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.382)  
 สวนกลุมทดลองกอนเริ่มโครงการพบวามจีํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัไขมัน HDL ได
ทั้งส้ิน 17 ราย คิดเปนรอยละ 65.38 และภายหลังส้ินสุดโครงการพบวามีจํานวนผูปวยที่ควบคุมได 
14 ราย คิดเปนรอยละ 60.87 ซ่ึงเมื่อทดสอบสถิติแลวพบวาจํานวนผูปวยที่มีระดับไขมัน HDL อยูใน
เกณฑปกติกอนและหลังส้ินสุดโครงการของไมแตกตางกัน (p-value = 0.265) 
 เมื่อเปรียบเทียบการควบคุมระดับไขมัน HDL ของผูปวยระหวางกลุมควบคุมกับกลุม
ทดลองกอนเขารวมโครงการ พบวาจํานวนผูปวยที่มีระดบัไขมัน HDL อยูในเกณฑปกติของกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองกอนเขารวมโครงการไมแตกตางกัน (p-value = 0.370) และภายหลังส้ินสุด
โครงการพบวาจํานวนผูปวยที่มีระดับไขมนั HDL อยูในเกณฑปกติของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน     
(p-value = 0.273) (ตารางที่ 19) 
 
ตารางที่ 19 จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดับไขมัน HDL ได 

 

ขอมูลทางคลินิก จํานวนผูปวยที่ควบคุมระดบัไขมัน  HDL  ได p-value 
กอนเขารวมโครงการ หลังเขารวมโครงการ 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ  
กลุมทดลอง (n = 23) 17 65.38 14 60.87 0.265 
กลุมควบคุม (n = 26) 17 79.91 19 73.08 0.382 

p-value 0.370 0.273  
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3. การเปรียบเทียบการรับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธารามและที่ศูนยสุขภาพชุมชน
เฉพาะผูปวยกลุมทดลอง 

จากการสอบถามผูปวยกลุมทดลองจํานวน 46 ราย พบวาผูปวยไมเคยไปใชบริการที่
ศูนยสุขภาพชมุชนมากอน 26 ราย คิดเปนรอยละ 56.50 เคยใชบริการทีศู่นยสุขภาพชมุชนมากอน 
20 ราย คิดเปนรอยละ 43.50 โดยเหตุผลสวนใหญที่ผูปวยเขารวมโครงการมากที่สุดคือ เนื่องจาก
แพทย พยาบาลแนะนํา คดิเปนรอยละ 93.50 (ตารางที่ 20) 

 
ตารางที่ 20 การใชบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน 

 
การศึกษาครั้งนี้ไดมีการสอบถามขอมูลจากผูรับบริการในดานระยะเวลาในการรับ

บริการ และคาใชจายในการรับบริการของสถานบริการทั้ง 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลโพธาราม และ
ศูนยสุขภาพชมุชนที่ผูปวยเขารับบริการ ขอมูลที่ไดเปนดังนี ้
 3.1 การรับบริการที่โรงพยาบาลโพธาราม  
 ผูปวยกลุมทดลองสวนใหญมีคาใชจายในการรับบริการที่โรงพยาบาลโพธาราม 51 – 
200 บาทตอคร้ัง เฉล่ีย 239.78 ±143.32  คิดเปนรอยละ 47.80 สวนใหญ ใชเวลาในการรับบริการ 
6.10 – 7.00  ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 41.30  เวลาเฉลี่ยในการรับบริการที่โรงพยาบาล คือ 6.89 ± 1.02 
ช่ัวโมง การไปรับบริการที่โรงพยาบาล พบวาผูปวยสวนใหญไมขาดงานและไมสูญเสียรายได
จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 56.50 แตมผูีปวยที่ขาดงาน 20 ราย คิดเปนรอยละ 43.50 ซ่ึงสวนใหญ
สูญเสียรายได 101 – 200 บาทตอคร้ังที่มารับบริการ คิดเปนรอยละ 26.10 (ตารางที่ 21) 
 
 

การใชบริการอนามัย จํานวน (n = 46) รอยละ 
การใชบริการ 
        เคย 
        ไมเคย 

 
20 
26 

 
43.50 
56.50 

เหตุผลที่เขาโครงการ 
        แพทย พยาบาลแนะนํา 
        แพทย พยาบาล และ ผูปวย / ญาตแินะนํา 
        เภสัชกรแนะนํา 
        ผูปวย / ญาติแนะนํา 

 
43 
1 
1 
1 

 
93.50 
2.20 
2.20 
2.20 
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ตารางที่ 21 การรับบริการที่โรงพยาบาลโพธาราม 

 
 
 
 

การรับบริการที่โรงพยาบาล จํานวน (n = 46) รอยละ 

คาใชจายในการรับบริการ : บาท 
        นอยกวาหรือเทากับ 50 
        51 – 200 
        201 – 350 
        351 – 500 
        501 – 650 
        ตั่งแต 651 ขึ้นไป 

 
3 

22 
13 
7 
- 
1 

 
6.50 

47.80 
28.30 
15.20 

- 
2.20 

เวลาในการรับบริการ : ชั่วโมง 
        นอยกวาหรือเทากับ 5 
        5.10 – 6.00 
        6.10 – 7.00 
        7.10 – 8.00 
        8.10 – 9.00 
        ตั่งแต 9.10 ขึ้นไป       

 
4 

11 
19 
10 
1 
1 

 
8.70 

23.90 
41.30 
21.70 
2.20 
2.20 

การขาดงาน 
        ไมขาด 
        ขาด 

 
26 
20 

 
56.50 
43.50 

สูญเสียรายได 
        ไมสูญเสียรายได 
        สูญเสียรายได : บาท / ครั้งที่มารับบริการ 
                1 – 100 
                101 – 200 
                201 – 300 
                301 – 400 

 
26 
 

4 
12 
2 
2  

 
56.50 

 
8.70 

26.10 
4.30 
4.30 
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 3.2 การรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน  
 ผูปวยสวนใหญมีคาใชจายในการรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน 1 – 100 บาทตอคร้ัง 
เฉล่ีย 76.74 ± SD 93.29  บาท คิดเปนรอยละ 69.60 สวนใหญ ใชเวลาในการรับบริการ 3.10 – 5.00 
ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 71.70 เวลาเฉลี่ยในการรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน คือ 3.87 ± 1.21  
ช่ัวโมง การไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนผูปวยสวนใหญไมตองขาดงานและไมสูญเสียรายได 
38 ราย คิดเปนรอยละ 82.60  แตมีผูปวยที่ขาดงาน 8 ราย คิดเปนรอยละ 17.40 ซ่ึงสวนใหญสูญเสีย
รายได 101 – 200 บาทตอคร้ังที่มารับบริการ คิดเปนรอยละ 13.00 โดยคาเฉลี่ยในการสูญเสียรายได
คือ 35.87 ±  81.88 บาท (ตารางที่ 22) 
 
ตารางที่ 22 การรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน 

การรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน จํานวน (n = 46) รอยละ 

คาใชจายในการรับบริการ : บาท 
        ไมเสียคาใชจาย 
        1 – 100 
        101 – 200 
        201 – 300 
        301 – 400 

 
5 

32 
4 
4 
1 

 
10.90 
69.60 
8.70 
8.70 
2.20 

เวลาในการรับบริการ : ชั่วโมง 
        นอยกวาหรือเทากับ 1 
        1.10 – 3.00 
        3.10 – 5.00 
        ตั้งแต 5.10 ขึ้นไป 

 
3 
9 

33 
1 

 
6.50 

19.60 
71.70 
2.20 

การขาดงาน 
        ไมขาด 
        ขาด 

 
38 
8 

 
82.60 
17.40 

สูญเสียรายได 
        ไมสูญเสียรายได 
        สูญเสียรายได : บาท / ครั้งที่มารับบริการ 
                101 – 200 
                201 – 300 

 
38 
 

6 
2 

 
82.60 

 
13.00 
4.30 
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4. ผลการใหบริบาลเภสัชกรรมท่ีหนวยบริการเครือขายศูนยสุขภาพชุมชน  
จากการศึกษาพบวานอกจากเภสัชกรจะตดิตามผลลัพธทางคลินิกของผูปวยที่เขารวม

โครงการแลว เภสัชกรยังไดใชหลักการบรบิาลทางเภสัชกรรมในการดแูลผูปวยและแกไขปญหา
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นระหวางการรักษา ในการศึกษาครั้งนี้เภสัชกรสามารถคนพบปญหาในผูปวยได
จํานวนทั้งส้ิน 52 ปญหา แบงเปน 

1. ปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ (Medical problem) พบ 30 ปญหา คิดเปนรอยละ 57.69 
สามารถแยกประเภทเปน 
 1.1 ปญหาสุขภาพทางกาย 26 ปญหา คิดเปนรอยละ 50.00 แบงเปน ปญหาการ
รับประทานอาหาร 23 ปญหา คิดเปนรอยละ 44.23 ซ่ึงเปนปญหาสวนใหญของผูปวยกลุมโรคเรื้อรัง 
ปญหาอื่น ๆ 3 ปญหา คิดเปนรอยละ 5.77 ไดแก การเวยีนศีรษะในชวงเวลาเชาหรือเวลาที่เปลี่ยนทา 
 1.2 ปญหาทางดานจิตใจ 4 ปญหา คิดเปนรอยละ 7.69 ไดแกการนอนไมหลับ 
ภาวะเครียด 
 การแกไขปญหาของผูปวยที่เปนปญหาทีเ่กี่ยวของกับสขุภาพนี้ เภสัชกรไดใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวกับผูปวยเพื่อลดปญหาดังกลาว 
 2. ปญหาที่เนือ่งจากยา (Drug related problem) พบ 22 ปญหา คิดเปนรอยละ 42.31
จําแนกไดเปน 
 2.1 ปญหาจากอาการไมพึงประสงค (Adverse drug reaction) 3 ปญหา คดิเปนรอย
ละ 5.77 ไดแก ภาวะ Hypoglycemia 2 ปญหา และปญหาอาการใจสั่นจากการรับประทานยาวิตามิน
บีรวม (Vitamin B complex) 1 ปญหา  
 2.2 ปญหาความไมรวมมือในการใชยาและการปฏิบัติตวัของผูปวย (Non 
compliance) 16 ปญหา คิดเปนรอยละ 31.00 ซ่ึงสวนใหญพบการไมรับประทานยาตามที่แพทยส่ัง  
การรับประทานยาผิดวิธีและผูปวยไมยอมเพิ่มขนาดการรบัประทานยาตามที่แพทยส่ัง 
 2.3 ปญหาแพทยส่ังยาผิดจํานวน ลืมส่ังยา ส่ังยาผิดวิธี (Untreated indication) 3 
ปญหา คิดเปนรอยละ 5.77 ไดแก แพทยลืมส่ังยา แพทยส่ังยาผิดจํานวน แพทยส่ังยาผิดวิธีใช  
(ตารางที่ 23) 

นอกจากนี้ยังพบวามีผูปวยที่ไมไดอยูในโครงการ แตจากการที่เภสัชกรไปใหบริการที่
ศูนยสุขภาพชมุชนแลวพบวา ผูปวยที่ควบคุมภาวะน้ําตาลในเลือดหรือความดันโลหติไมไดตาม
เกณฑไดถูกสงตัวกลับมารับบริการที่คลินิกของโรงพยาบาล เปนจํานวน 25 ราย (ตารางที่ 23) 
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ตารางที่ 23 ปญหาที่เภสัชกรคนพบในการดูแลผูปวยและแนวทางการแกไขปญหาของเภสัชกร 

 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการหรือ
ปญหาที่พบ 

การแกไข 

1 รับประทาน
ยาผิด 6 
ปญหา 

Medical 
problem 
with DRP 
 ( too low 
dose of 
correct 
drug  ) 

- รับประทานยา
ผิดวิธี 
-แพทยเพิ่ม dose 
แตผูปวยกลัว
เลยไมกลาเพิ่ม
ยาตามแพทยส่ัง 

- อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา และผลที่ตามมาหากไม
ควบคุมโรค 
- ทบทวนการทานยาใหกับผูปวย 
-แนะนําใหแบงยาไวที่ทาํงานบางสวน 
-อธิบายถึงหลักการปรับยาของแพทย
ใหผูปวยเขาใจ และแจงใหเฝาระวัง
อาการไมพึงประสงคจากยา 

2  ไมได
รับประทาน
ยา 
10 ปญหา 

Medical 
problem 
with DRP 
( non 
compliance) 

- ลืมรับประทาน
ยา 
-ขาดยา 
- ไมรับประทาน
ยา 

-อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา และผลที่ตามมาหากไม
ควบคุม 
-ระบุย้ําวันนัดกับผูปวย และหากยา
หมดกอนใหมารับที่อนามัยและแจงวา
เปนยาเดิม 

3 เกิดอาการ
ไมพึง
ประสงค
จากยา 3 
ปญหา 

Medical 
problem 
with DRP 
(Adverse 
drug 
reaction) 

- เกิดภาวะ
Hypoglycemia 
(2) 
-รับประทาน 
Bco แลว 
ใจสั่น (1) 

-แนะนําเรื่องอาหารและการ
รับประทานยา เนื่องจากผูปวยทาน
อาหารไมเปนเวลา 
-แนะนําการปฎิบัติตนเมื่อเกดิภาวะ 
Hypoglycemia 
- แจงแพทยเปลี่ยนยา 

4 แพทย
ไมไดส่ังยา 
หรือส่ังยา
ผิด 
จํานวน 3 
ปญหา 

Medical 
problem 
with DRP 
(Untreated 
indication) 

-แพทยลืมส่ังยา  
-ส่ังยาผิดจํานวน 
-แพทยส่ังยาผดิ
วิธีใช 

-แจงแพทยเนือ่งจากผูปวยมยีาเดิมครั้ง
ที่แลว แพทยไมไดยอนกลับไปดู
ประวัติเดิม 
-แกไขใหเพียงพอกับวนันัด 
-แจงแพทยใหปรับวิธีใชตามใบสงตัว 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 

 
5. ความพึงพอใจของผูปวย และบุคลากรท่ีเก่ียวของ  
 การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศกึษาความพึงพอใจตอรูปแบบบริการโดยทําการศึกษาใน
ผูปวยกลุมทดลองซึ่งไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนและบุคลากรที่มีสวนเกีย่วของ ผลการศึกษา
เปนดังนี ้

5.1 ความพึงพอใจของผูปวยท่ีเขารวมโครงการ  
จากการศึกษาพบวาผูปวยทีต่อบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 46 ราย (รอยละ 95.83) 

โดยผูปวยจํานวน 2 รายไมไดตอบแบบสอบถามเนื่องจากในเดือนที่ 5 ผูปวยเหลือยาเพียงพอที่จะ
กลับไปพบแพทยที่โรงพยาบาลทําใหไมไดไปรับยาที่ศูนยสุขภาพชุมชน  

ผูรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมของศูนย
สุขภาพชุมชนในระดบัปานกลางถึงมากที่สุด โดยกลุมผูปวยที่เขารวมโครงการรอยละ 54.30  มี
ความพึงพอใจมากที่สุด สําหรับความพึงพอใจตอการใหบริการตาง ๆ ของศูนยสุขภาพชุมชนใน
สวนของความสะดวกในการรับบริการ ความรวดเร็วในการรับบริการ ความสะดวกในการเดินทาง 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการหรือ
ปญหาที่พบ 

การแกไข 

5 ผลจาก
อาหาร 
23 ปญหา 

Medical 
problem  

-ผูปวยไม
ควบคุมอาหาร  
-รับประทานเค็ม 

-อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงภาวะน้ําตาล
ที่สูง เนนใหควบคุมเครื่องดืม่ 
-แนะนําเรื่องอาหาร แนะนํางด
แอลกอฮอลและอธิบายถึงผลของ
แอลกอฮอล 
-แนะนําการปฎิบัติตน 

6 ผลทางดาน
จิตใจ 4 
ปญหา 

Medical 
problem  

-นอนไมหลับ 
เครียด 
 

-แจงแพทยเพิม่ยานอนหลับใหกับ
ผูปวย 
-แนะนําใหทําจิตใจใหสบาย และแจง
ถึงผลกระทบจากภาวะเครียด การ
ปฎิบัติตน 

7 อ่ืน ๆ 3 
ปญหา 

Medical 
problem 

- เวยีนศีรษะ - แนะนําใหเปลี่ยนทาชา ๆ  
หรือรับประทานยาแกเวียนศีรษะ 
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การใหบริการของเจาหนาทีม่ีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยผูปวยมีความพึง
พอใจตอความสะดวกในการรับบริการระดบัมากและมากที่สุดรอยละ 45.70  ความรวดเร็วในการ
รับบริการระดบัมากและมากที่สุดรอยละ 39.10 ความสะดวกในการเดนิทาง มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดรอยละ 69.60 การใหบริการของเจาหนาที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดรอยละ 
47.80 ในสวนการบริการวัดระดับน้ําตาลในเลือด  ความดัน กลุมผูปวยมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ปานกลางถึงมากที่สุด โดยมคีวามพึงพอใจอยูในระดบัมากที่สุดรอยละ 50.00 และไมสามารถ
ประเมินไดรอยละ 2.20 การประสานงานกบัทางโรงพยาบาล (กรณีมีการสงตอผูปวย) ไมสามารถ
ประเมิน เนื่องจากผูปวยที่ทําแบบสอบถามไมเคยไดรับการสงตอ (ตารางที่ 24)      

 
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยสุขภาพชุมชน n = 46 

  
 
 

ความพึงพอใจตอรูปแบบ 
บริการที่ไดรับ 

มากที่สุด 
 

จํานวน 
(%) 

มาก 
 

จํานวน 
(%) 

ปาน
กลาง 
จํานวน 

(%) 

นอย 
 

จํานวน 
(%) 

นอย
ท่ีสุด 
จํานวน 

(%) 

ประเมิน
ไมได 
จํานวน 

(%) 

การบริการในภาพรวม 
 
ความสะดวกในการรับบริการ 
 
ความรวดเร็วในการรับบริการ 
 
ความสะดวกในการเดินทาง 
 
การใหบริการของเจาหนาที่ 
 
การบริการวัดระดับน้ําตาลในเลือด 
/ ความดัน 
การประสานงานกับทาง
โรงพยาบาล 
(กรณีมีการสงตอผูปวย) 

25 
(54.30) 

17 
(37.00) 

4 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 
(45.70) 

21 
(45.70) 

4 
(8.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

18 
(39.10) 

18 
(39.10) 

10 
(21.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

32 
(69.60) 

11 
(23.90) 

3 
(6.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

22 
(47.80) 

21 
(45.70) 

3 
(6.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

23 
(50.00) 

20 
(43.50) 

2 
(4.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

46 
(100.00) 
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 5.1.1 การเปรียบเทียบการรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนกับโรงพยาบาล  
 จากการศึกษาพบวาผูปวยสวนใหญใหความเห็นวาการรบับริการที่ศูนยสุขภาพ

ชุมชนดีกวาการรับบริการที่โรงพยาบาลโพธารามในเรื่องความรวดเร็วในการรับบริการ ความ
สะดวกในการรับบริการ และความสะดวกในการเดินทางรอยละ 82.60, 76.10 และ 91.30 ตามลําดับ 
การใหบริการของเจาหนาทีผู่ปวยสวนใหญ รอยละ 60.90 ใหความเหน็วาไมแตกตางกัน การบริการ
ที่ไดรับในภาพรวม พบวาผูปวยสวนใหญเห็นวาการรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนดีกวาและไมมี
ความแตกตางกันรอยละ 50.00 และ 43.50 ตามลําดับ สําหรับการควบคุมสภาวะของโรค ผูปวยสวน
ใหญ รอยละ 60.90 เห็นวาการรับบริการจากหนวยบรกิารทั้ง 2 แหงไมแตกตางกัน ผูปวยรอยละ 
23.90  เห็นวาการรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนดีกวา และ ผูปวยรอยละ 15.20 เห็นวาการรับ
บริการที่โรงพยาบาลดีกวา (ตารางที่ 25) 
 
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบการรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนกับโรงพยาบาลโพธาราม 

เปรียบเทียบการรับบริการ 
ศูนยสุขภาพ
ชุมชนดีกวา 

ไมแตกตางกัน 
 

โรงพยาบาล
ดีกวา 

ประเมินไมได 
 

จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%) จํานวน (%) 
ความรวดเร็วในการรับบริการ 38 (82.60) 6 (13.00) 2 (4.30) 0 (0.00) 
ความสะดวกในการรับบริการ 35 (76.10) 9 (19.60) 2 (4.30) 0 (0.00) 
ความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 42 (91.30) 2 (4.30) 2 (4.30) 0 (0.00) 
การใหบริการของเจาหนาที่ 14 (30.40) 28 (60.90) 4 (8.70) 0 (0.00) 
การบริการที่ไดรับในภาพรวม 23 (50.00) 20 (43.50) 3 (6.50) 0 (0.00) 
การควบคุมสภาวะของโรค 11 (23.90) 28 (60.90) 7 (15.20) 0 (0.00) 

 
 5.1.2 ความคิดเห็นตอโครงการและการรับบริการตอเนื่อง  
 ภายหลังจากกลุมผูปวยที่เขารวมโครงการรับยาตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชนครบ 

6 เดือนแลว ไดสอบถามผูปวยวาหากสภาวะโรคของผูปวยยังคงควบคมุไดและแพทยยินดีสงตัว
กลับมารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนอกี ผูปวยจะยนิดทีี่เขารวมโครงการตอหรือไม ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา ผูปวยจํานวน 43 ราย (รอยละ 93.50) ยนิดีเขารวมโครงการตอเนื่อง โดยสวนใหญ
ใหเหตุผล คือ สะดวกในการรับบริการ (รอยละ 50.82) และเดินทางสะดวก (รอยละ 34.55) แต
อยางไรก็ตามผูปวยจํานวน 3 ราย (รอยละ 6.50) ไมยนิดเีขารวมโครงการตอเนื่อง โดยใหเหตุผลวา
ตองหยุดงานทกุเดือน (รอยละ 2.17) ระยะทางโรงพยาบาลและศูนยสุขภาพชุมชนใกลเคียงกัน (รอย
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ละ 2.17) เคยประสบปญหาจาํนวนยาที่ศูนยสุขภาพชุมชนไมเพียงพอตอการจาย ทําใหตองนัดมารับ
ยาดังกลาวอีกครั้งทําใหสับสน (รอยละ 2.17)  (ตารางที่ 26) 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการแนะนําผูปวยอ่ืนใหเขารวมโครงการ พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญจํานวน 29 ราย (รอยละ 63.00) เห็นวาจะแนะนําผูปวยอ่ืนใหเขารวมโครงการ โดยสวนใหญให
เหตุผลวาการรบับริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนมีความสะดวกจํานวน 22 ราย (รอยละ 39.60) การ
ใหบริการที่รวดเร็วจํานวน 6 ราย (รอยละ 10.80) การเดินทางสะดวกจํานวน 5 ราย (รอยละ 9.00) 
สามารถเดินทางไปรับบริการเพียงลําพังได และสะดวกกวาไปโรงพยาบาล จํานวนอยางละ 1 ราย 
(รอยละ 1.80) (ตารางที่ 26) สวนกลุมตัวอยางจํานวน 17 ราย (รอยละ 37.00) คิดวาจะไมแนะนํา
ผูปวยอื่นใหเขารวมโครงการโดยใหเหตุผลวา การรับบริการตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชนขึ้นอยูกับ
การสงตัวและความเหน็ของแพทยประกอบจํานวน 6 ราย (รอยละ11.10) เหตุผลอ่ืน ๆ คือ ไมรูจัก
ผูปวยรายอื่นจาํนวน 5 ราย (รอยละ 9.25) ไมสามารถอธิบายระบบใหผูอ่ืนเขาใจไดจํานวน 3 ราย 
(รอยละ 5.55) ผูปวยที่ตนเองรูจักไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนอยูแลวจํานวน 2 ราย (รอยละ 
3.70) ไมมีผูปวยอื่นที่อาศยัอยูในละแวกใกลเคียงจํานวน 2 ราย (รอยละ 3.70) ผูปวยทีค่าดวาจะ
แนะนําใหเขารวมโครงการยังควบคุมภาวะโรคไมไดจํานวน 1 ราย (รอยละ 1.85) และไมตองการ
แนะนําผูปวยอ่ืน 1 ราย (รอยละ 1.85) 
          
ตารางที่ 26 ความคิดเห็นของผูปวยตอโครงการ 

ความคิดเห็นของผูปวยตอโครงการ จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมอยากเขารวมโครงการตอไป 3 6.50 
เนื่องจาก 
        ตองหยุดงานทุกเดือน 
        ระยะทางระหวางโรงพยาบาลกับศูนยสุขภาพชุมชนไมตางกัน 
        จํานวนยาที่ศูนยสุขภาพชุมชนไมพอตองมารับอีกครั้ง 

 
1 
1 
1 

 
2.17 
2.17 
2.17 

อยากเขารวมโครงการตอไป 43 93.50 
เนื่องจาก 
        สะดวกในการรับบริการ 
        เดินทางสะดวก 
        มารับบริการคนเดยีวได 
        พฤติกรรมบริการดี 

 
25 
17 
2 
2 

 
50.82 
34.55 
4.07 
4.07 
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ตารางที่ 26 (ตอ) 
ความคิดเห็นของผูปวยตอโครงการ จํานวน (ราย) รอยละ 

ไมแนะนําผูปวยอ่ืน 17 37.00 
เนื่องจาก 
       ขึ้นอยูกับการสงตัวของแพทย 
       ไมรูจักผูปวยรายอื่น 
       ไมสามารถอธิบายระบบใหผูอ่ืนเขาใจได 
        มีผูปวยไปรับบริการที่อนามัยหมดแลว 
        ไมมีผูปวยที่อยูในละแวกใกลเคยีง 
        ผูที่จะแนะนํายังควบคุมภาวะโรคไมได 
        ไมตองการแนะนํา  

 
6 
5 
3 
2 
2 
1 
1 

 
11.10 
9.25 
5.55 
3.70 
3.70 
1.85 
1.85 

แนะนําผูปวยอ่ืน 29 63.00 
เนื่องจาก 
        สะดวกในการรับบริการ 
        รวดเร็ว 
        เดินทางสะดวก 
        ไปรับบริการคนเดยีวได 

 
23 
6 
5 
1 

 
41.40 
10.80 
9.00 
1.80 

หมายเหตุ** ตอบไดมากกวา 1 เหตุผล 
 

5.2 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม  
การสัมภาษณเจาหนาที่คลินกิเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม  พบวาเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอโครงการในภาพรวม และเหน็วาโครงการนี้มีประโยชนตอผูปวย คือ 
ชวยใหผูปวยไมตองเสียเวลาในการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย ลดความเสี่ยงตางๆในการเดินทาง 
สวนประโยชนที่ทางโรงพยาบาลจะไดรับคือ ลดความแออัดของจํานวนผูปวยคลินกิเบาหวาน ลด
ความเสี่ยงในการดูแลผูปวยที่มีภาวะซับซอน  

“หากดําเนินโครงการตอไปมีประโยชนตอคนไข ลดคาใชจายในการ
เดินทาง ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ และทําใหบุคลากรที่อนามัยไดแสดงศักยภาพของเขา
มากขึ้น” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

71

แตอยางไรก็ตามประโยชนในการลดภาระของบุคลากรที่ปฏิบัติงานยังเห็นไมชัดเจน 
เนื่องจากจํานวนผูปวยที่สงไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชมุชนยังไมมจีํานวนนอย และการลดความ
แออัดของผูปวยจะคาดหวังจากโครงการนี้เพียงอยางเดยีวไมได โครงการนี้ควรดําเนินการตอไป แต
ส่ิงที่ตองดําเนนิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความแออัดคือ การปรับปรุงระบบนัดผูปวย 
รวมถึงการดูแลเพื่อลดการเกดิภาวะแทรกซอนของผูปวย เพื่อผูปวยจะไดไมตองเขามารับบริการ
กอนการนดัหมาย 

“โครงการนี้เปนสวนหนึ่งในการลดความแออัด หวังจากโครงการอยางเดียว
ไมได ตองเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลที่ PCU ถาจะลดจํานวนผูปวยตองออก PCU 
อาทิตยละครั้ง จุดประสงคลดความแออัดเปนจุดรองเพราะตามธรรมชาติของโรค
แลวจะมีแนวโนมเปนโรคเรื้อรังมากขึ้นอยูแลว”  

 
  สวนการคัดเลือกผูปวยเพื่อไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชมุชน เจาหนาที่คลินิกเบาหวาน
คิดวามีความเหมาะสม เนื่องจากผูปวยที่จะไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนจะตองมีสภาวะโรค
คงที่และผานการพิจารณาจากแพทยกอนซ่ึงจะชวยสรางความมั่นใจใหกับแพทยผูดูแลผูปวยได 

“คุณภาพของเจาหนาที่ที่ PCU และ การ Update ความรูไมสามารถควบคุม
ได แตการคัดเลือก Case จะชวยลดปญหาความเสี่ยงตรงนี้ได”  

 
การดําเนนิโครงการพบวาประสบปญหาดานกําลังคน เนือ่งจากพยาบาลที่จุดซักประวัติ

ไมเพียงพอ ทําใหการซักประวัติผูปวยในรายที่จะสงไปยังศูนยสุขภาพชมุชนยังไมครอบคลุม ดังนั้น
หากจะดําเนินโครงการตอไปควรเพิ่มพยาบาลในจุดนี้ เพื่ออธิบายผูปวยใหเขาใจและยินยอมไปรบั
บริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน รวมถึงเพิ่มศักยภาพของพยาบาลเพื่อใหสามารถประเมินปญหาเบื้องตน
ของผูปวยได 

“พยาบาล Screen นอย กิจกรรมเยอะ Lab ก็ตองลอก อยากให Screen 4-5 
คน ปจจุบัน 2 คน ทําใหบางทีถามไมครอบคลุม ความรูแทบไมไดให”  

 
การเชื่อมโยงขอมูลการรักษาระหวางหนวยบริการซึ่งเปนการสงตอเอกสารที่ไมได

บันทึกในเวชระเบียน ทําใหการเชื่อมโยงขอมูลการรักษาไมสมบูรณ โดยเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของให
ขอเสนอแนะวา การบันทึกขอมูลการรักษาควรบันทึกลงในสมุดประจําตัวของผูปวยเบาหวาน โดย
อาจบันทึกปญหาหลัก ๆ ของผูปวย รวมถึงผลการตรวจทางหองปฏิบัติการใหแพทยหรือเจาหนาที่
ไดรับทราบเพือ่จะไดอธิบายผูปวยไดตรงประเด็น 
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“วิธีแกคือ Note ลงไปในสมุดประจําตัวผูปวย วาตรวจพบอะไร พฤติกรรม
การกินเปนอยางไร จะไดเชื่อมโยงในการอธิบายคนไขตอ จดในสมุดวาปญหา     
หลัก ๆ ของผูปวยมีอะไรบาง”  

 
การนัดผูปวยซ่ึงรับบริการตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชนเพื่อกลับมาติดตามอาการเมื่อ

ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดอืนนั้น แพทยประจําคลินิกเบาหวานเหน็วาระยะเวลาดังกลาวอาจขยาย
ได เนื่องจากผูปวยไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ศูนยสุขภาพชุมชนอยูแลว ดังนั้นอาจ
กําหนดใหผูปวยกลับมาติดตามผลการรักษาที่โรงพยาบาลเพียงปละ 1 คร้ัง หรือเมื่อพบปญหาก็
นาจะเพียงพอ 

“การนัดผูปวยกลับมาติดตามอาการเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือนอาจ
ไมจําเปน เนื่องจากที่ศูนยสุขภาพชุมชน ผูปวยไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติการที่
ครอบคลุมอยูแลว ควรใหกลับมาติดตามอาการปละ 1 คร้ัง หรือพบปญหา” 

 
นอกจากนี้เจาหนาที่ทีเ่กีย่วของไดเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงการโดยเสนอวา การ

ติดตามผลการรักษาเมื่อครบกําหนดการรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนควรจัดชองทางพิเศษสําหรับ
ผูปวยเพื่อใหสามารถรับบริการไดโดยไมตองรอรับบริการนาน และเปนการเพิ่มความสะดวกใน
การรับบริการสําหรับผูปวยที่ยินดไีปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ควรขยายโครงการสู
ศูนยสุขภาพชมุชนอื่นๆที่มีความพรอมดวย 

 
5.3 ความคิดเห็นของเจาหนาท่ีศูนยสุขภาพชุมชน  
เจาหนาที่ศนูยสุขภาพชุมชนมีความพึงพอใจตอโครงการ โดยเหน็วารูปแบบดังกลาวจะ

เปนประโยชนและอํานวยความสะดวกกับผูปวย สามารถลดระยะเวลารอคอยของผูปวยในคลินิก
เบาหวาน ทําใหเกิดระบบการดูแลผูปวยในลักษณะเครือขายของโรงพยาบาล สวนประโยชนที่เกดิ
ขึ้นกับผูปฏิบัติงานคือ สามารถดูแลผูปวยกลุมที่ยังไมมีภาวะแทรกซอน ทาํใหสามารถปองกัน
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกดิขึ้นกับผูปวยได เนื่องจากการใหบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนทําใหทราบ
ขอมูลพื้นฐานของผูปวยอยางละเอียด เพราะวาผูมารับบรกิารมีจํานวนไมมากเทากับคลินิกเบาหวาน 
โดยใหความเห็นประกอบดงันี้   

“ยาเหมือนโรงพยาบาล แตผูปวยมีความสะดวก” 
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 “นาจะลดความแออัดในคลินิกเบาหวานได เพราะผูปวยมาตรวจที่อนามัย 
80 – 90 คน” 

 
“ผูปวยไดรับความสะดวก เขาถึงบริการไดงาย แลวก็ลดระยะเวลารอคอยใน

โรงพยาบาล คนไขก็ไมตองเดินทาง ไมตองหยุดงาน ไมตองมีคนพามา”  
 
การคัดเลือกผูปวยนั้น เจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชนเหน็วามีความเหมาะสม เนื่องจาก

ผูปวยเบาหวานที่จะมารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนควรเปนผูปวยทีไ่มมีภาวะแทรกซอน ผูปวยที่
มีภาวะแทรกซอนอาจตองใชยาหรือตองไดรับการดูแลจากแพทยเฉพาะทางซึ่งเกินศักยภาพของ
ศูนยสุขภาพชมุชน แตอยางไรก็ตามควรมกีารพิจารณาชวยเหลือผูปวย กรณีที่ผูปวยมภีาวะที่จะตอง
ไดรับการสงตอตามเกณฑแตประสบปญหาเนื่องจากไมมีเงินคาเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาล
หรือไมมีญาติหรือผูดูแลพาไปรับบริการที่โรงพยาบาล  

“อาจจะมีปญหาในเรื่องเวลาสงคนไขกลับ มันไมสะดวก เปนปญหาซ่ึงบาง
คนจําเปนตองเขาโรงพยาบาลแตมันไมสะดวก บาง Case มีองคประกอบหลายอยางดู
ตามเกณฑอยางเดียวไมได เชนไมมีรถไป แตมันเปนปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ อาจตองหา
วิธีแกไขตอไป”  

 
นอกจากนี้เจาหนาที่ทีป่ฏิบัตงิานที่ศูนยสุขภาพชุมชนมีความเหน็วาควรขยายงานไปสู

ศูนยสุขภาพชมุชนอื่นๆ เนื่องจากมีประโยชนตอผูปวย แตอาจตองจัดหาแพทยเพิ่มเตมิ และเหน็วา
สามารถลดความแออัดในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลได  

“ถาขยาย เจาหนาที่เวชกรรมรองรับได เพราะเรามีเครือขายอยูแลว ถาเรา
วางแผนในการจัดการบริหารที่ดี เราคิดวาก็นาจะลดความแออัด ไมใชแคลดความ
แออัด ยังมีประโยชนตอผูปวยดวย” 

 
สวนการพัฒนารูปแบบบริการเจาหนาที่ทีใ่หบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนเห็นวาทีม

แพทยทีใ่หการดูแลผูปวยซ่ึงตองเดินทางมาจากโรงพยาบาล และเริ่มปฏิบัติงานประมาณ 9.30 – 
10.00 น ทําใหผูปวยรอคอยนาน ควรตองมีการปรับปรุงเวลาการเริ่มปฎิบัติงานใหเร็วขึ้น 
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5.4 ความคิดเห็นของหัวหนาหนวยบริการศูนยสุขภาพชมุชน  
 จากการศึกษาพบวาหวัหนาศูนยสุขภาพชมุชนทั้ง 3 แหงมีความพึงพอใจการใหบริการ
ในภาพรวมของโครงการ โดยหวัหนาศนูยสุขภาพชุมชนบางแหงเห็นวาหากโรงพยาบาลและศูนย
สุขภาพชุมชนเขาใจวตัถุประสงคของโครงการซึ่งตองการพัฒนาการบริการเพื่อดูแลสุขภาพ
ประชาชนแลว จะทําใหทุกฝายเหน็ถึงความสําคัญและใหความรวมมอืในการดําเนนิงาน  
 หัวหนาศูนยสุขภาพชมุชนเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอเจาหนาทีข่องศูนยสุขภาพ
ชุมชนมาก ทําใหไดพบและติดตามผูปวยโรคเรื้อรังไดอยางตอเนื่อง โดยท่ีไมตองเสียเวลาในการ
ออกเยีย่มบานผูปวยแตละราย และโครงการนี้ยังทําใหเกดิความสัมพันธอันดีระหวางผูปวยกับ
เจาหนาที่ เนื่องจากผูปวยไดรับบริการทุกเดือนทําใหมีความคุนเคยกับเจาหนาที่ผูใหบริการ สงผล
ใหผูปวยกลาทีจ่ะปรึกษาปญหาตาง ๆ กับเจาหนาที่ ทําใหการดแูลผูปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังมปีระโยชนโดยตรงตอผูปวยท่ีเห็นไดชัดเจน ไดแก การเดินทางมารับบริการของ
ผูปวยที่สะดวกขึ้น ไมตองรอรับบริการนาน สวนประโยชนตอโรงพยาบาล คือเจาหนาที่ในคลินิก
เบาหวานมีเวลาดูแลผูปวยเฉพาะทางมากขึน้ โดยสรุปคือโครงการในลักษณะนีเ้ปนความตองการ
ของชุมชนและมีประโยชนมากทั้งตอผูปฏิบัติงาน ผูปวย และโรงพยาบาล  

    “หากไมมีโครงการนี้ตองเยี่ยมบาน เวลามีบางไมมีบางขาดการติดตาม
ไปบาง อยางนี้เราจะเจอเขาทุกเดือน ทําใหผูปวยใกลชิดเรามากขึ้น เขารูสึกเปนคนไข
พิเศษของเรา มีปญหาแลวเขากลาเขามา เรารูจักคนไขไดดีขึ้น”  

 
 “สรางความสัมพันธเชื่อมโยงแมขาย ลูกขาย เชื่อมโยงที่ดีตอกัน ปญหา

คนไขขาดยา กินยาไมถูกตองนอยลง ไมมีลูกหลานพาไปก็ชวยเขาได ลดปญหาการ 
Refer คนไข และหนวยบริการทั้ง 2 แหงจะรูผูปวยเพราะมีใบสงตัว”  

 
 “เปนความตองการของชุมชนอยูแลว มีประโยชน ประหยัดตนทุนในการ

เดินทาง สะดวกในการเดินทาง คนไขไมตองไปรอเปนวัน ๆ กลับบาย 3 บาย 4 ไม
ตองเสียคารถ อนามัยยินดีชวยในการประหยัดทั้งเวลา ทั้งเงิน ไมตองเสียคนพาคนไข
ไปอีกคน”   

 
 “ไดเห็นผูปวยทุกเดือน ทําใหรูภาวะ และเห็นสภาพของผูปวยทุกเดือน 

ประโยชนตอโรงพยาบาลคือ แพทยในคลินิกเบาหวาน รวมถึงเจาหนาที่ในคลินิก
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เบาหวานทํางานนอยลง ทําใหมีสุขภาพจิตดีขึ้น ไมตองตรวจผูปวยในรายที่ควบคุม
ภาวะโรคไดแพทย ควรจะไดตรวจผูปวยแบบเฉพาะทางมากขึ้น ทํางานไดดีขึ้น”    

 
 สวนของการคดัเลือกกลุมผูปวยที่มภีาวะโรคคงมารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนนั้นมี
ความเหน็วาเหมาะสม เนื่องจากผูปวยที่มภีาวะแทรกซอนจะดแูลยาก และมีขอจํากัดในเรื่องของ
ขอบเขตยาที่ศนูยสุขภาพชุมชนจะดูแลได ความคิดเหน็ของหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนกรณีผูปวย
นอกเขตพื้นทีใ่กลเคียงที่ปวยเปนโรคเรื้อรังจะมาขอใชบริการ และผลกระทบตอรายรับรายจายของ
ศูนยสุขภาพชมุชน พบวาศนูยสุขภาพชุมชนสวนใหญไมพบปญหา  

 “ไมมีปญหา เพราะไมพบปญหายาไมพอ ขาดยา หากประสงคมารับยาก็
ใหแพทยสงตัวมา ยินดีใหบริการ”  

 
 “การรับยาในเขตอําเภอโพธารามใหฟรีหมดอยูแลว ขอแมคือตองไมขาม

อําเภอ ขามตําบลได ไมมีปญหา”  
 
 “มีบาง คาใชจายอาจลดลง ผูปวยเบาหวานคาใชจายสูง แตปจจุบันยังไม

พบปญหาขาดทุน อนามัยคิดวามีความพรอม มีรายรับ รายจายที่เพียงพอในการดูแล” 
 
 “ไมมีปญหา เนื่องจากเราได Point จากผูปวย 80 Point ที่มารับบริการใน

ขณะที่อนามัยที่ไมมีแพทยมาไดเพียง 50 Point เวลาที่ผูปวยมารับบริการในวันอื่นๆ 
ที่ ไมมีแพทยวาเราก็ได Point นี้ ทําใหคายาไปเฉลี่ยกับวันอื่น ซ่ึงถามองในภาพรวม
ไมมีปญหา”  

 
 ขณะที่ศูนยสุขภาพชุมชนบางแหงพบปญหาการขาดทุนงบประมาณดานยา เนื่องจาก
ผูปวยที่มารับบริการจะตองใชยาจากงบประมาณของศนูยสุขภาพชุมชน และไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาวาโรงพยาบาลควรเปนผูสนับสนุนงบประมาณดานยา สวนกรณีผูปวยนอกเขตพื้นที่
ใหบริการมาขอรับบริการนั้น เห็นวาศูนยสุขภาพชุมชนในเขตพืน้ที่ทีรั่บผิดชอบผูปวยควรใหการ
สนับสนุนคาใชจายที่เกิดขึ้นดวย 

 “ขาดทุน คนไขเบาหวานคาใชจายรายละ 1,000 บาท อนามัยเก็บได 80 
บาท เมื่อถัวคาใชจายอื่น ๆ ก็ยังขาดทุน เนื่องจากผูปวยนอย 600 – 700 คนและเปน
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โรคเรื้อรังเยอะ โรคอ่ืน ๆ นอยทําใหถัวเฉล่ียกันไมได หากผูปวยเปน 1,000 ก็คงไม
พบปญหานี้” 

 
 “ผูปวยพื้นที่ใกลเคียงสามารถใหบริการได แตอนามัยผูรับผิดชอบโดยตรง

ในเขตพื้นที่ของผูปวยหรือโรงพยาบาลควรสนับสนุนเรื่องงบ” 
 
 สวนปญหาในการดําเนนิโครงการพบวา ประสบปญหาดานกําลังคนบางแตสามารถ
บริหารจัดการไดโดยใหเจาหนาที่อาสาสมัครชุมชนชวยดําเนนิการในสวนที่ไมตองอาศัยความ
ชํานาญ เชน การวัดความดันโลหิต สวนเรือ่งอื่นๆ ที่ตองใชความชํานาญเฉพาะก็จะใหเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบโดยตรงเปนผูดําเนินการ 

นอกจากนี้หวัหนาศูนยสุขภาพชุมชนทั้งหมดเห็นวาโครงการนี้ควรดําเนินการตอไป 
และควรขยายสูศูนยสุขภาพชุมชนอื่นๆ ที่มีความพรอมและมีศักยภาพรองรับการดูแลผูปวยได 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

ปจจุบันผูปวยโรคเร้ือรังโดยเฉพาะโรคเบาหวาน ซ่ึงจาํเปนตองไดรับการติดตามและ
การรักษาที่โรงพยาบาลอยางตอเนื่องมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ (ยศกร เนตรแสงทิพย 2551 : 709-715)
ในขณะที่ทรัพยากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลมีจํากัด เกิดความไมสมดุล
ระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการ ผูปวยมีระยะเวลารอคอยเพื่อรับการตรวจรักษานานขณะทีแ่พทย
มีระยะเวลากําจัดในการดแูลผูปวยแตละราย ซ่ึงสงผลโดยตรงตอคุณภาพบริการและความพึงพอใจ
ของผูปวย นอกจากนี้ภายหลงัการตรวจรักษา ผูปวยบางสวนที่ควบคุมสภาวะทางคลินิกไดจะไดรับ
ยาชนิดเดิมมารับประทานตอเนื่อง ทําใหผูปวยเบื่อหนายในการตรวจรกัษาอยางตอเนื่อง สงผลให
การควบคุมอาการของโรคของผูปวยกลุมนี้ใหผลไมเปนไปตามแผนการรักษา ดังนัน้การพัฒนา
รูปแบบบริการผูปวยเบาหวานในลักษณะเครือขายบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล โดยการกําหนด
แนวทางการดแูลผูปวยและเกณฑการสงตอผูปวยระหวางหนวยบริการจึงเปนทางเลือกหนึ่งเพื่อ
อํานวยความสะดวกและรวดเร็วแกผูปวยโดยยังคงไปซึ่งคุณภาพบรกิาร 

ผูปวยที่เขารวมโครงการครั้งนี้เปนผูที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาซึ่ง
เปนสิทธิที่ครอบคลุมประชากรสวนใหญของประเทศไทย  (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร 2550 ) และมีสภาวะทางคลินิกตามเกณฑที่กําหนดรวมถึงไดรับความยินยอมจาก
แพทยที่ทําการรักษากอนเขารวมโครงการเพื่อสรางความมั่นใจและปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับ
ผูปวย การศกึษาครั้งนี้มีผูปวยยินดเีขารวมโครงการเพื่อไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนซึ่งเปน
กลุมทดลองจํานวนยังไมมากนัก ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูปวยบางสวนไมมารับบริการตามนัดใน
ชวงเวลาทีก่ําหนดไวสําหรบัคัดเลือกผูปวยเขารวมโครงการ รวมทั้งเจาหนาที่พยาบาลซึ่งทําหนาที่
ซักประวัตแิละอธิบายผูปวยใหเขารวมโครงการมีจํานวนไมเพียงพอ ทําใหไมมีเวลาในการอธิบาย
ใหผูปวยเขาใจรูปแบบบริการ ซ่ึงผูปวยกลุมนี้สวนใหญเปนผูปวยสูงอายุทําใหตองใชเวลาในการ
อธิบายเพื่อทําความเขาใจเกีย่วกับรูปแบบการรับบริการในโครงการ ในการศึกษาครัง้นี้จะเห็นไดวา
การแนะนําจากบุคลากรทางการแพทยเปนเหตุผลหลักทีผู่ปวยสวนใหญใชในการตดัสินใจเพื่อเขา
รวมโครงการ แสดงใหเห็นวาบุคลากรทางการแพทยยังคงเปนสื่อสําคัญทางดานสาธารณสุขสําหรับ
การสรางความมั่นใจใหกับผูปวย (ระพีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และ วิชัย สันติ
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มาลีวรกุล 2549)  นอกจากนี้ยงัพบวาผูปวยบางรายไมกลาตัดสินใจในการเลือกใชบริการเอง ตอง
กลับไปถามญาติหรือผูดูแลกอน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาไมเพียงผูปวยเทานั้นที่มีสวนในการตัดสินใจเขา
รับบริการแตญาติหรือผูดูแลก็มีสวนสําคัญในการตัดสนิใจเลือกรับบริการดวยเชนกัน 

ปจจัยที่สําคัญตอการเขารวมโครงการอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะกลุมทดลองซึ่งตองไป
รับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนคือ ปจจัยดานทําเล ที่ตั้งของหนวยบริการศูนยสุขภาพชุมชน จาก
การศึกษาพบวามีผลตอการตัดสินใจเขารวมโครงการ โดยผูปวยทีไ่มยนิดีเขารวมโครงการสวน
ใหญใหเหตุผลวาไมสะดวกเดินทางไปรับบริการเนื่องจากศูนยสุขภาพชุมชนไมมีรถประจําทางผาน
ทําใหไมสามารถไปรับบริการได ดังนั้นที่ตัง้ของหนวยบริการก็เปนอกีปจจัยหนึ่งที่มีผลในการ
ตัดสินใจเขารับบริการของผูปวย (สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และ วีระศักดิ ์พุทธาศรี 2551)  นอกจากนี้
ยังขึ้นกับจํานวนผูปวยเบาหวานในแตละพืน้ที่ของศูนยสุขภาพชุมชนดวยเพราะหากพื้นที่ดังกลาวมี
จํานวนผูปวยเบาหวานนอย โอกาสที่ผูปวยจะเขารวมโครงการยอมมีจาํนวนนอยตามไปดวย 
ดังนั้นหากมีการดําเนินโครงการในลักษณะเชนนีใ้นอนาคตควรมีการประชาสัมพันธใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของและผูรับบริการทราบ และมีการติดตามผูปวยที่สามารถเขารวมโครงการไดแตไมมารับ
บริการตามนัด นอกจากนี้ควรเพิ่มพยาบาลหรือเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ ณ จุดซักประวัติ เพื่อใหขอมูล
ในการเขารับบริการและชักชวนผูปวยใชบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน  
 จากการศึกษาพบวาผูปวยกลุมทดลองซึ่งในชวงแรกมีจํานวนทั้งส้ิน 60 ราย แตมีผูปวยที่
ไปใชบริการรบัยาตอเนื่องทีศู่นยสุขภาพชมุชนและมีขอมูลครบถวนจํานวนเพียง 48 ราย โดย
เหตุผลที่ผูปวยออกจากการศกึษาเนื่องจาก ผูปวยบางสวนไมสะดวกลางานมารับบริการที่ศูนย
สุขภาพชุมชนทุกเดือนจากเดิมที่แพทยนัดรับบริการที่โรงพยาบาลทุก 3 เดือน แสดงใหเห็นวา
ความถี่ในการเขารับบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูปวย ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของณัฎฐิญา คาผลและคณะวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป
คํานึงถึงความสะดวกในการเลือกใชบริการสาธารณสุข (2544 : 74 - 93) ผูปวยบางรายไมสามารถ
มารับบริการคนเดียวไดตองมีญาติพามารับบริการ หากญาติไมสะดวกพามารับบริการก็เปนอีก
ปจจัยที่ทําใหผูปวยขาดการรักษาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ตามผูปวยกลุมนี้จะพบปญหาทั้งการรับ
บริการที่โรงพยาบาลและที่ศนูยสุขภาพชุมชน นอกจากนีย้ังพบปญหาจากระบบการจดัการของ
โครงการเอง เนื่องจากเปนการทดลองที่เร่ิมดําเนินการใหม เจาหนาทีบ่างสวนยังไมเขาใจในระบบ
การทํางานทําใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของลืมนดัผูปวยเพื่อใหไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน รวมทั้ง
ผูปวยบางสวนยังไมเขาใจระบบการรักษาในลักษณะเครือขายซ่ึงเปนประเด็นสําคัญของการศึกษา
คร้ังนี้ ดังนั้นจะเหน็ไดวามีปจจัยหลายประการที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการของ
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ผูปวย ดังนั้นการประชาสัมพันธใหผูมีสวนเกี่ยวของทั้งผูใหบริการและผูรับบริการมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการใหบริการจึงเปนสิ่งสําคัญ 
 อายุเฉล่ียของผูปวยทั้ง 2 กลุมใกลเคียงกันคือ อายุเฉล่ีย 61.42 ± 10.42 ป ในกลุมทดลอง
และ 60.24 ± 9.40 ปในกลุมควบคุม ซ่ึงเปนไปตามลักษณะทั่วไปของผูปวยโรคเรื้อรังซ่ึงมักจะพบ
ในกลุมผูสูงอายุ (อังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ 2552 : 28 - 42) และกลุมตัวอยางสวนใหญ
นอกจากจะเปนโรคเบาหวานแลวจะพบโรครวมตาง ๆ ดวย ไดแก ความดันโลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูง (นีลนาถ เจะยอ และ อนุชิต วังทอง 2552 : 9 – 16)   
 การศึกษาผลทางคลินิกของผูปวยเบาหวานครั้งนี้ใชระดับน้ําตาลในเลือดสะสม 
(HbA1c) รวมกับระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FBS) ซ่ึงเปนที่นยิมสําหรับการเฝาระวังภาวะ
ของโรคเบาหวาน (William A. Alto et al 2002 : 1 – 6) เนือ่งจากคาระดบั HbA1c จะสามารถบงชี้
ไดวาผูปวยมกีารควบคุมระดบัน้ําตาลตลอดชวงเวลาระหวางนดัพบแพทยไดดีเพยีงใด หรือผูปวย
ควบคุมระดับน้ําตาลเฉพาะในชวงเวลาที่ใกลจะมารับการตรวจเทานัน้ (สารัช สุนทรโยธิน และ
วิทยา ศรีดามา 2545)  ซ่ึงจากการศึกษาพบวาผูปวยกลุมทดลองมีระดับน้ําตาลในเลือดขณะอด
อาหาร (FBS) ระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ความดันโลหิต Diastolic ระดับไขมัน 
Cholesterol, Triglyceride และ LDL กอนและหลังการเขารวมโครงการไมแตกตางกัน แตระดับ
ความดันโลหติ Systolic และ HDL มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = 0.001, 0.031 
ตามลําดับ) โดยพบวาคาเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต Systolic และ HDL หลังเขารวมโครงการมี
แนวโนมลดลง สวนผูปวยกลุมควบคุมพบวามีระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FBS) ระดับ
น้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ความดนัโลหิต Systolic ระดับไขมัน Cholesterol, Triglyceride, 
LDL และ HDL กอนและหลงัการเขารวมโครงการไมแตกตางกัน แตระดับความดันโลหิต 
Diastolic มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p = 0.008) โดยพบวาคาเฉลี่ยของระดับ
ความดันโลหติ Diastolic หลังเขารวมโครงการมีแนวโนมลดลง และเมือ่เปรียบเทียบผลทางคลินิก
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม พบวาผลทางหองปฏิบัติการทั้งหมดกอนและหลังการเขารวม
โครงการของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกันโดยนัยสถิติ แสดงใหเห็นวาการดูแลผูปวยเบาหวานที่ศนูย
สุขภาพชุมชนมีประสิทธิผลไมตางจากบรกิารของโรงพยาบาล ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ตัวผูปวยเองที่เห็นวาการควบคุมสภาวะของโรคของตนไมแตกตางกันระหวางศูนยสุขภาพชุมชน
กับโรงพยาบาล 
 เมื่อจําแนกผูปวยออกเปน 2 กลุม โดยพิจารณาจากการควบคุมภาวะของโรคตามเกณฑ
ทางคลินิก พบวาผูปวยกลุมควบคุมมีสัดสวนของผูปวยทีค่วบคุมระดับน้ําตาลในเลือดขณะอด
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อาหาร (FBS)  ระดับน้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ความดันโลหิต Systolic และ Diastolic ระดับ
ไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, LDL และ HDL อยูในเกณฑปกติทั้งกอนและหลังส้ินสุด
โครงการไมแตกตางกัน (p = 0.500, 0.266, 0.318, 0.500, 0.500, 0.500, 0.500 และ 0.382 
ตามลําดับ) สวนผูปวยกลุมทดลองพบวามสัีดสวนของผูปวยที่ควบคุมภาวะระดบัความดันโลหิต 
Systolic และ Diastolic ระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride, LDL และ HDLอยูในเกณฑ
ปกติทั้งกอนและหลังส้ินสุดโครงการไมแตกตางกันเชนเดียวกัน (p = 0.131, 0.120, 0.500, 0.277, 
0.369 และ 0.265 ตามลําดับ) แตอยางไรก็ตามจํานวนรอยละของผูปวยที่ควบคุมระดบัน้ําตาลใน
เลือดขณะอดอาหาร (FBS) อยูในเกณฑปกติ เมื่อครบกําหนด 6 เดือนของกลุมทดลองมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจากชวงกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p = 0.031) โดยกอนเริ่มโครงการมีผูปวย
ที่ควบคุมระดบัน้ําตาลในเลอืดขณะอดอาหารไดจํานวน 8 รายคิดเปนรอยละ 16.67 และภายหลัง
ส้ินสุดโครงการมีผูปวยที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารไดเพิ่มขึ้นเปน 17 ราย คิดเปน
รอยละ 35.42 และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนรอยละของผูปวยที่สามารถควบคุมภาวะโรคระหวางกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง พบวากอนเร่ิมโครงการจํานวนรอยละของผูปวยที่สามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดสะสม (HbA1c) ความดนัโลหิต Systolic และ Diastolic ระดับไขมันในเลือด 
Cholesterol, Triglyceride, LDL และ ระดบั HDL อยูในเกณฑปกติของทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน (p 
=  0.161, 0.534, 0.466, 0.571, 0.229, 0.435 และ 0.370 ตามลําดับ) ในขณะที่จํานวนรอยละของ
ผูปวยที่ควบคมุระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FBS) กอนเริ่มโครงการของผูปวยทั้ง 2 กลุมมี
ความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ( P = 0.016) สวนจํานวนรอยละของผูปวยที่ควบคุม
ภาวะโรคอยูในเกณฑปกตภิายหลังส้ินสุดโครงการของผูปวยทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกนั  

จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาการควบคุมสภาวะโรคเมื่อพิจารณาจากคาทาง
หองปฏิบัติการสวนใหญของผูปวยทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการใหการดแูล
รักษาผูปวยโรคเร้ือรังที่ศูนยสุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลโพธารามไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
การศึกษาของระพีพรรณ และคณะที่ศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการปฐมภูมิระหวางรานยาเอกชน
กับหนวยบรกิารปฐมภูมิในระบบประกนัสุขภาพถวนหนาพบวาไมแตกตางกันเชนเดยีวกัน (2549 : 
40) แตเมื่อพจิารณาแนวโนมของผลทางหองปฏิบัติการ พบวาการดแูลผูปวยที่ศูนยสุขภาพชุมชนมี
แนวโนมการรกัษาที่ดกีวาทั้งนี้อาจเกดิจากการใหคําปรึกษาแนะนําโดยเภสัชกรที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนและการติดตามผูปวยอยางตอเนื่องทุกเดือนสอดคลองกับการศึกษาของวัลลา ตันนโยทยัที่
พบวาภายหลังการใหคําแนะนําปรึกษาการใชยาและการปฏิบัติตนแกผูปวยเบาหวานจะทําใหผูปวย
มีความรูความเขาใจในเรื่องโรค การรักษา การดูแลตนเองและการใชยาเพิ่มขึ้น (วัลลา ตันนโยทยั 
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2525)  แตอยางไรก็ตามเนื่องจากจํานวนผูปวยที่เขารวมการศึกษามีจาํนวนนอยอาจไมมากพอ ทํา
ใหผลการศึกษาการดูแลผูปวยของทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกันทางสถิติ  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการควบคุมสภาวะโรคจากระดับน้าํตาลในเลือดขณะอดอาหาร 
(FBS) ของผูปวย พบวาผูปวยกลุมทดลองซึ่งไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนมีจํานวนรอยละของ
ผูปวยที่ควบคมุระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหาร (FBS) ไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงวาผูปวยที่ไดรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนมีผลการรักษาที่ดีขึ้นกวาการรับบรกิารที่คลินิก
เบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม การศึกษานี้แสดงใหเหน็วาแนวทางการดูแลผูปวยเบาหวานที่มี
ภาวะทางคลินกิคงที่โดยอนญุาตใหผูปวยไปรับบริการที่สถานพยาบาลใกลบานอยางตอเนื่องและ
มารับบริการที่โรงพยาบาลประจําเมื่อครบระยะเวลาที่กําหนดหรือเมื่อตองสงตอผูปวยตามเกณฑ
การสงตอนั้น ผลการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพเชนเดยีวกับการดูแลผูปวยที่โรงพยาบาลประจํา (ระ
พีพรรณ ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และ วิชัย สันติมาลีวรกุล 2549 : 40)  

การใหบริบาลเภสัชกรรมที่ศนูยสุขภาพชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากเภสัชกรจะ
ติดตามผลลัพธทางคลินิกของผูปวยที่เขาโครงการแลว เภสัชกรยังไดใชหลักการบรบิาลทางเภสัช
กรรมในการดแูลผูปวยและแกไขปญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นระหวางการรักษา ในการศึกษาครั้งนี้
เภสัชกรสามารถคนพบปญหาในผูปวยไดทั้งส้ิน 52 ปญหา แบงเปนปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 
(Medical problem) พบ 30 ปญหา ซ่ึงเภสัชกรไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฎิบัติตัวกบัผูปวยเพื่อลด
ปญหาดังกลาว สวนปญหาที่เนื่องจากยา (Drug related problem) นั้นพบจํานวนทั้งส้ิน 22 ปญหา 
คิดเปนรอยละ 42.31 โดยพบอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug reaction) ซ่ึงพบวา
ผูปวยมีอาการใจสั่นจากการรับประทานยาวิตามิบีรวม (Vitamin B complex) เภสัชกรไดแกไขโดย
แจงแพทยใหปรับเปลี่ยนยาใหกับผูปวยและบันทึกประวัติการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใช
ยาในเวชระเบยีนใหกับผูปวย  การศึกษาครั้งนี้พบผูปวยเกิดภาวะ Hypoglycemia จํานวน 2 ราย ซ่ึง
เมื่อซักประวัตแิลวพบวาผูปวยไมไดรับประทานอาหารอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะมื้อเชา เนื่องจาก
ตองออกไปทํางาน แตยังคงรับประทานยาลดระดับน้ําตาลในเลือดอยูสงผลใหผูปวยเกดิปญหา
ดังกลาว ปญหาลักษณะเชนนี้สามารถพบไดบอยในกลุมผูปวยเบาหวาน แนวทางการแกปญหา
ดังกลาว เภสัชกรไดแนะนําใหผูปวยรับประทานอาหารอยางสม่ําเสมอครบทุกมื้อ โดยอาจจดัเตรียม
อาหารไปรับประทานที่ทํางานและพกลูกอมน้ําตาลติดตัวไวเพื่อปองกันภาวะดังกลาว นอกจากนี้ยัง
พบปญหาการลืมรับประทานยาของผูปวย สวนใหญจะพบปญหากับรายการยาที่ตองรับประทาน
ตอนเชาและตอนกลางวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการที่ตองรับประทานกอนอาหารเชา ซ่ึงผูปวยให
เหตุผลวาไมไดนํายาตดิตัวไปรับประทานที่ทํางาน เภสัชกรไดแกไขปญหาโดยแนะนําใหผูปวยแบง
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ยาไวที่ทํางานดวยและอธิบายถึงภาวะแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นหากไมควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให
อยูในเกณฑปกติ ผูปวยบางรายไมรับประทานยาที่ตองรับประทานตอนกลางวันเนื่องจากเขาใจวา
ไมไดรับประทานอาหารกลางวันเนื่องจากไมรูสึกหิว จึงไมตองรับประทานยาดังกลาวดวยซ่ึงเปน
การเขาใจที่ไมถูกตองของผูปวย การแกไขปญหาดังกลาวของเภสัชกรคืออธิบายใหผูปวย
รับประทานอาหารเล็กนอยใหตรงเวลาอาจไมตองมากหากไมรูสึกหวิแตใหรับประทานยาตาม
แพทยส่ัง นอกจากนีย้ังพบปญหาความไมรวมมือในการใชยาและการปฎิบัติตนของผูปวย (Non 
compliance) โดยพบวาเมื่อแพทยเพิ่มความถี่ในการรับประทานยาหรือขนาดยา (Dose) เนื่องจากยา
เดิมไมสามารถควบคุมระดบัน้ําตาลในเลอืดได แตผูปวยยังคงรับประทานในขนาดเดิม เนื่องจาก
ความเชื่อที่ผิดของผูปวยเกีย่วกับโรคเบาหวานโดยผูปวยไมยอมรับประทานยาที่แพทยปรับเพิ่มให
โดยผูปวยใหเหตุผลวาเวลาที่ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําทําใหมีอาการเวียนศีรษะ หนามดื ทํางานไมได
จึงมีความรูสึกกลัว แตถาระดับน้ําตาลในเลือดสูงจะรูสึกสบายดี กระปรี้กระเปรา มีแรงทํางาน 
ดังนั้นจึงไมตองการกินยาเบาหวานเพิ่มตามที่แพทยปรับและพยายามทานอาหารและของหวานมาก 
ๆ เพื่อใหระดบัน้ําตาลในเลอืดสูง การแกไขปญหาของเภสัชกรในผูปวยรายนี้คือ พยายามอธิบายถึง
การเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ในระยะยาวหากไมสามารถควบคุมระดบัน้ําตาลในเลอืดได ซ่ึงจะ
แกไขไดยากและมีความรุนแรงมากกวา รวมท้ังแนะนําผูปวยถึงภาวะน้าํตาลในเลือดต่ําวาเกดิจาก
อะไรและแกไขอยางไรหากเกิดขึ้น  

เภสัชกรเปนบคุลากรที่มีความสําคัญในการดูแลการใชยาของผูปวยโดยเฉพาะกรณีที่
ผูปวยตองรับบริการจากหนวยบริการมากกวา 1 แหง โดยเภสัชกรสามารถชวยลดความซ้ําซอนของ
ยารวมถึงปญหาความตอเนือ่งของยาที่ผูปวยไดรับ (ธิดา นิงสานนท, ใน ธิดา นิงสานนท ปรีชา มน
ทกานติกุล และ สุวัฒนา จุฬาวัฒนนทล, บรรณาธิการ  2551:1 -26) ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษา
ที่มีการเชื่อมโยงการรักษาระหวางโรงพยาบาลและศูนยสุขภาพชุมชนซึ่งตองมีการสงตอขอมูลการ
รักษารวมทั้งการใชยาของผูปวยระหวางหนวยบริการเชนกัน ดังนั้นเมือ่มีการสงตอผูปวยอาจพบ
ปญหาความเชือ่มโยงของขอมูลการรักษาและหากแพทยไมไดศึกษาประวัตกิารรักษาของผูปวย
อยางละเอียดกอ็าจทําใหเกิดความผิดพลาดในการสั่งใชยาได ซ่ึงในการศึกษานี้พบ 3 ปญหาและ
เภสัชกรไดแจงใหแพทยทีด่แูลรักษาผูปวยทราบเพื่อแกไขใหผูปวยไดรับยาที่ถูกตอง จากปญหา
ขางตนจะเห็นไดวาเภสัชกรยังคงมีบทบาทที่สําคัญในการใหการดแูล ใหคําแนะนํากบัผูปวยดาน
การใชยาและการปฎิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมกับภาวะโรคของผูปวย (Nash DB.and Koenig JB, 
2000)  
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ความพึงพอใจของผูปวยในการศึกษาครั้งนีใ้ชวิธีการใหผูปวยตอบแบบสอบถามโดย
การสัมภาษณตามแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากจํานวนผูปวยที่เขารวมโครงการ 46 ราย (รอย
ละ 95.83) ซ่ึงจากการศึกษาพบวา การเขารวมโครงการครั้งนี้กลุมผูปวยใหเหตุผลในการเขารวม
โครงการเนื่องจากแพทย พยาบาลแนะนาํเปนสวนใหญถึงรอยละ 93.50 จึงแสดงใหเห็นไดวา
บุคลากรทางการแพทยเปนสื่อสําคัญทางดานสาธารณสุขสําหรับการสรางความมั่นใจใหกับผูปวย 
เนื่องจากผูปวยอาจตองการคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทย (ระพพีรรณ ฉลองสุข ระพีพรรณ 
ฉลองสุข, สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย และ วิชัย สันติมาลีวรกุล 2549 : 40) 

การเขามารับบริการในโรงพยาบาลแตละครั้งสวนใหญเสยีคาใชจาย 51 – 200 บาท 
(รอยละ 47.80) ซ่ึงสูงกวาที่ศนูยสุขภาพชุมชนที่สวนใหญเสียคาใชจาย 1 – 100 บาท (รอยละ 69.60) 
เวลาในการรับบริการสวนใหญของโรงพยาบาลคือ 6.10 – 7.00 ช่ัวโมง (รอยละ 41.30) ใชเวลา
มากกวาที่ศูนยสุขภาพชุมชนที่สวนใหญใชเวลา 3.10 – 5.00 ช่ัวโมง การขาดงานเมื่อมารับบริการที่
โรงพยาบาลพบ 20 ราย (รอยละ 43.50) สวนใหญสูญเสียรายได 101 – 200 บาทตอ คร้ังที่มารับ
บริการ ในการเขารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน ไมตองขาดงาน 38 ราย (รอยละ 82.60) สวนใหญ
สูญเสียรายไดเทากับไปรับบริการที่โรงพยาบาล คือ 101 – 200 บาท / ครั้ง (รอยละ 13.00)  

การศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของศูนยสุขภาพชุมชนของผูปวยพบวาผูปวย
สวนใหญมีระดับความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดเกี่ยวกับการบริการในภาพรวม ความ
สะดวกในการเดินทางเพื่อมารับบริการ การใหบริการวัดระดับน้ําตาลในเลือดหรือระดบัความดัน 
ความสะดวกและรวดเรว็ในการรับบริการ รวมถึงการใหบริการของเจาหนาที่ สวนการประสานงาน
กับทางโรงพยาบาล กรณีมีการสงตอผูปวย กลุมตัวอยางทั้งหมดใหคําตอบวาไมสามารถประเมินได
เนื่องจากไมเคยไดรับการสงตอการรักษา ดังนั้นหากพจิารณาจากขอมลูความพึงพอใจของผูปวย
และคาใชจายในการเดินทาง ตามหลักการตลาดที่ใหความสําคัญกับผูมาใชบริการเปนหลัก ( Kotler, 
P 1991) พบวาการดูแลผูปวยเบาหวานโดยใหผูปวยที่มีภาวะทางคลินกิคงที่ไปรับบริการที่ศูนย
สุขภาพชุมชนอยางตอเนื่องและมีการติดตามผลการรักษาเปนระยะ ๆ อยางใกลชิดเพื่อให
ผลการรักษาเปนไปตามแผนการรักษาของแพทยนาจะมคีวามเหมาะสม  

การเปรียบเทยีบการรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนกับโรงพยาบาลโพธารามในเรื่อง
ความรวดเร็วในการรับบริการ ความสะดวกในการรับบริการ ความสะดวกในการเดนิทางมารับ
บริการและการบริการที่ไดรับ กลุมผูรับบริการสวนใหญคิดวาที่ศูนยสุขภาพชุมชนดกีวา
โรงพยาบาล และภายหลังจากการเขารวมโครงการรับยาตอเนื่องที่ศูนยสุขภาพชุมชน ครบ 6 เดือน
แลวไดสอบถามผูปวยวาหากสภาวะโรคของทานควบคุมไดและแพทยยินดีสงตวักลับมารับบริการ
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ที่ศูนยสุขภาพชุมชน อีกยนิดีที่จะเขารวมโครงการตอหรือไม สวนใหญตอบวาอยากเขารวม
โครงการตอไป (รอยละ 93.50) โดยเหตุผลของกลุมตัวอยางสวนใหญคือ สะดวก (รอยละ 45.10) 
รองลงมาคือ เดินทางสะดวก (รอยละ 17.60) สะดวก สบาย ใกลบาน (รอยละ 11.80) ซ่ึงจะเห็นได
วาผูรับบริการคํานึงถึงความสะดวกในการเขารับบริการ ความสะดวกในการเดินทาง เปนหลัก ซ่ึง
สอดคลองกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยทัว่ไปที่คํานึงถึงความสะดวกและ
รวดเร็วในการเลือกใชสถานบริการสาธารณสุข (ระพีพรรณ ฉลองสุข และคณะ 2549 : อางถึงใน 
ณัฎฐิญา คาผล และคณะ 2544 : 74 – 93) แตการใหบริการของเจาหนาที่ และการควบคุมสภาวะ
ของโรค กลุมตัวอยางสวนใหญใหความเห็นวาไมแตกตางกันระหวางศูนยสุขภาพชุมชนกับ
โรงพยาบาล ซ่ึงจากขอมูลการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาเจาหนาที่ของศูนย
สุขภาพชุมชนและโรงพยาบาลใหการดแูล รักษาไดเชนเดยีวกัน แตการควบคุมสภาวะโรคขึ้นอยูกบั
การปฎิบัติตัวของกลุมตัวอยางเองเปนสําคัญ ดังนั้นศักยภาพของสถานพยาบาลในการดูแลผูปวยจึง
อาจไมใชปจจยัหลักในการตดัสินใจเลือกใชบริการของผูปวย  

จากการสอบถามผูปวยกลุมตัวอยางถึงการแนะนําผูอ่ืนใหเขารวมโครงการ กลุมตัวอยาง
สวนใหญรอยละ 63.00 จะแนะนําผูปวยเบาหวานอืน่ใหเขารวมโครงการ โดยใหเหตผุลวาไดรับ
ความสะดวก รวดเร็วกวาการไปรับบริการที่โรงพยาบาล แตอยางไรก็ตามกลุมตัวอยางบางสวนจะ
ไมแนะนําผูอ่ืนนั้นใหเขารวมโครงการ โดยใหเหตุผลวาการที่ผูปวยจะเขารวมโครงการไดนั้นขึ้นอยู
กับความยนิยอมของแพทยผูดูแลผูปวยมากที่สุด ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดของโครงการที่กําหนดให
ผูปวยที่สามารถเขารวมโครงการไดจะตองมีภาวะทางคลินิกคงที่ ซ่ึงผูปวยไมสามารถประเมิน
สภาวะของตนเองหรือผูปวยอ่ืนไดวาสามารถคุมสภาวะโรคไดหรือไม  

สวนความพึงพอใจของผูใหบริการ ไดแก เจาหนาที่คลินกิเบาหวานโรงพยาบาลโพ
ธาราม เจาหนาที่ที่ใหบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน และหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน  ซ่ึงผูใหบริการ
สวนใหญตอบวามีความพึงพอใจในโครงการ และเหน็วาเกณฑการคัดเลือกผูปวยที่มภีาวะโรคที่
ควบคุมไดเพื่อไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนมีความเหมาะสมดแีลว แตเกณฑการสงผูปวย
กลับไปรับบริการที่โรงพยาบาลยังคงเปนปญหาเนื่องจากควรพิจารณาองคประกอบอื่นๆ
นอกเหนือจากเกณฑทางคลินิกอยางเดียว เชนปญหาคาใชจายในการเดนิทางกลับไปรับบริการที่
โรงพยาบาลของผูปวยรวมดวย 

 แตอยางไรก็ตามการดําเนนิการศึกษาครั้งนี้พบปญหาทีต่องมีการแกไข ซ่ึงพบวา
บุคลากรพยาบาลที่ทําหนาทีซั่กประวัตใินคลินิกเบาหวานไมเพยีงพอทาํใหไมสามารถอธิบายให
ผูปวยที่มีภาวะทางคลินิกคงที่ใหเขาใจและยินดีเขารวมโครงการ ซ่ึงการอธิบายใหผูปวยเขาใจเปน
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ปจจัยสําคัญและตองอาศัยระยะเวลาพอสมควร นอกจากนี้ในดานงบประมาณพบวาศูนยสุขภาพ
ชุมชนบางแหงเห็นวาการดําเนินโครงการในลักษณะดังกลาวประสบปญหาการขาดทนุงบประมาณ
ดานยาเนื่องจากศูนยสุขภาพชุมชนจะตองเปนผูรับผิดชอบงบประมาณดานยาของผูปวยที่เขารวม
โครงการ สวนศูนยสุขภาพชุมชนอื่นไมประสบปญหาดงักลาว เนื่องจากเมื่อพิจารณางบประมาณที่
ไดรับในภาพรวมแลวศนูยสุขภาพชุมชนจะไดรับงบประมาณมากขึ้นจากการดูแลผูปวยกลุม
ดังกลาว  

ประโยชนสําหรับผูรับบริการที่ไดจากโครงการนี้คือ สะดวก ไมตองรอรับบริการนาน 
เดินทางมารับบริการไดสะดวก ไมตองมีคนพามา ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง ประหยัดตนทุน
การเดินทาง เชน ไมตองหยดุงาน ประโยชนสําหรับผูปฎิบัติงานคือ ในสวนของในคลินิกเบาหวาน
ของโรงพยาบาลยังเห็นไดไมชัดเจนนักเนือ่งจากจํานวนผูปวยที่สงไปยังนอย แตประโยชนตอ
เจาหนาที่ศนูยสุขภาพชุมชนที่เห็นไดชัดคอื ทําใหติดตามผูปวยได รูภาวะโรคของผูปวย ไมตอง
เสียเวลาออกเยี่ยมบาน ประโยชนตอโรงพยาบาล คือ เจาหนาที่ในคลินกิเบาหวานทํางานนอยลง 
แพทยไดตรวจผูปวยเฉพาะทางมากขึ้น อาจสงผลใหการรองเรียนตอการรักษาลดลง ดานความ
คิดเห็นของหัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน กรณีมีผูปวยนอกเขตพื้นที่เขามาขอรับบริการ ศูนยสุขภาพ
ชุมชนสวนใหญไมพบปญหาในเรื่องงบและการบริหารจดัการ ยินดีใหบริการผูปวยนอกเขตพื้นที่ 
ในขณะที่ศูนยสุขภาพชุมชนบางแหงไมยินดีรับผูปวยนอกเขตพื้นที่บริการของศูนยสุขภาพชุมชน 
เนื่องจากพบปญหาการขาดทนุงบยา และใหเหตุผลวาเนือ่งจากผูปวยโรคเร้ือรังของศูนยสุขภาพ
ชุมชนมีจํานวนมาก ผูปวยโรคทั่วไปที่มารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนมีจํานวนนอย ทําใหไม
สามารถเฉลี่ยคายาได และไดเสนอแนวทางแกไขวาโรงพยาบาลควรใหการสนับสนนุงบประมาณ
ดานยา และศนูยสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบผูปวยควรรับผิดชอบคาใชจายที่เกดิขึ้นดวย 

จากความเห็นของทุกฝายคิดตรงกันคือ ตองการใหโครงการดําเนนิตอไปแตควรมกีาร
พัฒนาปรับปรุงดังนี้ เพิ่มความรูความสามารถและศักยภาพของผูใหบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชน เชน 
มีพยาบาลที่จบดานเวชปฎบิัติ เกณฑการสงตอที่ตองปรับเพื่อใหผูปฎิบัติงานที่ศูนยสุขภาพชุมชน
ทํางานไดงายขึ้น การขยายงานสูศูนยสุขภาพชุมชนอื่นๆ ที่มีความพรอม เชน ดานกําลังคน 
งบประมาณซึง่บางครั้งโรงพยาบาลอาจไมจําเปนตองสงทีมใหบริการของโรงพยาบาลออกไปแต
หากศูนยสุขภาพชุมชนมีงบก็สามารถจางทีมจากนอกระบบออกใหบริการได นอกจากนี้ส่ิงที่จําเปน
ในการสงขอมลูการรักษาระหวางสถานพยาบาล 2 แหงไดแก ระบบการเชื่อมโยงขอมูลการรักษาที่
เปนมาตรฐาน เปนตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                         
 
   

    86 

 

ขอเสนอแนะ 
         การดําเนนิโครงการในครั้งนี้หากพจิารณาในสวนของความพึงพอใจของผูใหและ
ผูรับบริการ ผลการรักษาทางคลินิกพบวาควรดําเนนิการตอไป ขอคิดที่ไดจากการศกึษาครั้งนี้พบวา
การที่โครงการจะดําเนินการตอไปไดอยางยั่งยืนมีองคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 
         1. การสรางเครือขายของโรงพยาบาล โรงพยาบาลตองสรางเครือขายการใหการดแูล
ผูปวยกระจายสูในหลาย ๆ พื้นที่ เจาหนาที่เวชกรรมตองมีหนาที่ประสานงานระหวางหนวยบริการ
ปฐมภูมิกับโรงพยาบาลเพื่อใหเกิดการดแูลผูปวยอยางเปนระบบและตอเนื่อง นอกจากนีก้ารกระจาย
โครงการสูหลายพื้นทีจ่ะสามารถชวยลดความแออัดในคลินิกเบาหวานไดอีกทางหนึ่ง เพิ่มคุณภาพ
บริการทั้งหนวยบริการปฐมภูมิและตติยภมูิ แพทยในโรงพยาบาลมีเวลาดูแลผูปวยเฉพาะทางที่มี
ภาวะโรคที่ซับซอนไดมากขึน้ 
         2. โรงพยาบาลควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการทาํงาน ดานบุคคลากรเพิ่ม
ปริมาณเจาหนาที่ในจดุบริการบางจุดที่คิดวาไมเพียงพอและมีความจําเปนในจดุที่ใหบริการ เชน 
พยาบาลซักประวัติในคลินกิเบาหวาน ซ่ึงหากมีพยาบาลในการใหความรู ใหคําแนะนํา อธิบายให
ผูปวยที่ควบคมุภาวะโรคไปรับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนไดกจ็ะทําใหผูปวยในคลนิิกเบาหวานลด
ความแออัดลงได นอกจากนีค้วรมีการจัดสรรคาตอบแทนใหกับเจาหนาที่ที่ออกไปปฎิบัติงานที่
ศูนยสุขภาพชมุชน เนื่องจากเจาหนาที่ที่ออกไปปฎิบัติงานตองทํางานหนักเพิ่มมากขึน้ หากคลินกิ
เบาหวานสงผูปวยออกไปมากขึ้น เจาหนาที่ทีไ่ปปฎิบัติหนาที่ตองรับภาระในสวนนี้เพิ่ม ดังนั้นควร
มีการจัดสรรคาตอบแทน และสวัสดีการดานอาหารและของวางเพิ่มเติม เนื่องจากการใหบริการที่
ศูนยสุขภาพชมุชนเจาหนาทีจ่ะใหบริการกบัผูปวยจนครบทุกคนโดยไมมีการหยดุพกั บางครั้งตอง
ใหบริการถึงเวลา 13.00 น.หรือ 14.00 น   
         3. พัฒนาศักยภาพของศูนยสุขภาพชุมชน เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ผูใหบริการที่ศนูย
สุขภาพชุมชน ไดแก เจาหนาที่ของโรงพยาบาลซึ่งไปออกหนวยตรวจและจายยาโรคเรื้อรังที่ศูนย
สุขภาพชุมชน เดือนละ 1 คร้ัง สวนวนัอื่นๆ จะไมมีเจาหนาที่ของโรงพยาบาลอยูที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชน ดังนั้นเจาหนาที่ศนูยสุขภาพชุมชน ควรไดรับการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูปวย
โรคเร้ือรังเพิ่มขึ้น เพราะหากผูปวยมีปญหามาขอคําปรึกษาในวนัที่ไมมีเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
เจาหนาที่ศนูยสุขภาพชุมชนควรใหการดูแลและสงตอไดอยางถูกตองเพื่อความปลอดภัยของผูปวย 
นอกจากนี้ควรพัฒนาความรูในการดแูลควบคุมระบบคลังยาของศูนยสุขภาพชุมชนเพิ่มเติมดวย 
เนื่องจากตองเบิกยาและควบคุมบริหารจัดการเพื่อปองกนัยาเสื่อมสภาพ ยาหมดอายุ  
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         4. เทคโนโลยีที่ใชในการเชือ่มโยงขอมูล ปจจุบันยังคงพบปญหาขอมูลการรักษาของทั้ง 
2 แหงยังไมเชือ่มโยงขอมูลกัน บางครั้งผูปวยที่สงตวัมาทีศู่นยสุขภาพชมุชนลืมนําใบสงตัวมาดวย 
เจาหนาทีต่องประสานงานกลับไปยังโรงพยาบาลเพื่อดูประวัติการใชยาและขอมูลตาง ๆ ดังนั้นควร
มีการพัฒนาระบบการสงตอขอมูลโดยเฉพาะทางดานระบบคอมพิวเตอร 
         5. ระบบการประสานงานที่ดรีะหวางสถานบริการ ควรมีระบบการประสานงานในการ
สงตอผูปวยและระบบการนดัผูปวยที่สงตอระหวางสถานพยาบาล เนื่องจากระบบทีไ่ดปฎิบัติอยูคอื
ผูปวยที่ถูกสงตัวมาจากศูนยสุขภาพชุมชน จะไดรับการตรวจกอนเนื่องจากถือวามภีาวะโรคที่
ควบคุมไมไดแตก็ไมไดมีระบบคิวใหกับผูปวย ควรมีการแยกชองทางพิเศษใหกับผูรับบริการที่สง
ตัวมาจากศูนยสุขภาพชุมชนเพื่อเปนแรงจูงใจใหผูรับบริการอื่น ๆ ออกไปรับบริการ และหากพบ
ปญหาจะไดรับการดูแลที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการนัดติดตามอาการเมื่อรับยาที่ศูนยสุขภาพชุมชน
ครบแลวแลวตองกลับมารับบริการที่โรงพยาบาลเชนเดยีวกัน และควรมีการประสานงานในการ
แจงขอมูลการสงตอผูปวยใหทราบทั้งโรงพยาบาลแจงไปยังศูนยสุขภาพชุมชน และศูนยสุขภาพ
ชุมชน แจงกลับมายังโรงพยาบาลกรณีผูปวยไมไปรับบริการ เจาหนาที่จะไดติดตามผูปวยเพื่อให
ทราบวาเกิดปญหาอะไรขึ้นจึงไมไปรับบรกิาร 
         6. นโยบายของสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาต ิควรผลักดันในสวนของ
งบประมาณตาง ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบและศกัยภาพของเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน อาจ
ตองเพิ่มตําแหนงพยาบาลเวชปฎิบัติ เภสัชกร แพทยทีดู่แลในรูปเครือขายที่สามารถปรึกษาในเวลา
พบปญหาการรักษาในวันทีไ่มมีแพทย และมีสวนในการดูแลระบบการจัดสรรคาตอบแทนของ
โรงพยาบาลและศูนยสุขภาพชุมชนเครือขายใหเหมาะสมเนื่องจากตองมีการสงตอการดูแลผูปวย
ระหวางกัน รวมถึงการจัดสรรคาตอบแทนกรณีผูปวยมารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนนอกเขต
พื้นที่ เชน ขามตําบล ควรจัดสรรคาตอบแทนหนวยทีใ่หบริการใหชัดเจน 
          
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 การศึกษาครั้งนี้ไดมีการตดิตามผูปวยแตละรายที่เขารวมโครงการเปนระยะเวลา 6 เดือน 
ซ่ึงในทางปฎบิัติภาวะแทรกซอนหรืออาการไมพึงประสงคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กับผูปวยอาจตองใช
ระยะเวลาในการติดตามที่นานกวานี้ ดังนัน้ในการศึกษาครั้งตอไป ควรตองมีการติดตามผูปวยเปน
ระยะเวลาที่นานขึ้นและควรมีการกําหนดผลการตรวจทางหองปฎิบัตกิารเพิ่มเติมในกรณีที่ติดตาม
ผูปวยในระยะยาว เชน การตรวจภาวการณทํางานของตับ ไต เปนตน 
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แนวทางการดแูลผูปวยเบาหวาน 
โครงการพฒันาเครือขายบริการผูปวยโรคเบาหวาน  ของโรงพยาบาลโพธาราม 

 
1. เกณฑการคดัเลือกผูปวยเขาโครงการ 

ผูปวยที่เขาโครงการลดความแออัดในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธารามตองมี
คุณสมบัติดังนี ้

1. มีระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน 200 มก./ดล ติดตอกัน 2 คร้ังที่มาพบแพทยที ่
โรงพยาบาล 

2. ไมมีภาวะแทรกซอนและภาวะที่ตองดแูลโดยแพทยอยางใกลชิด 
3. ผูปวยยนิดีเขารวมโครงการและแพทยผูดูแลผูปวยยินยอมใหผูปวยเขารวมโครงการ 

 
2. การสงตอการดูแลผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับหนวยบริการปฐมภมูิ 
 1. คร้ังแรกผูปวยที่เขารวมโครงการทุกคนจะไดรับการเจาะเลือดที่โรงพยาบาลตามที่
แพทยผูทําการรักษาสั่งไว เมือ่ผานการตรวจวินจิฉัยจากแพทย แพทยอนุญาตและผูปวยยินดเีขารวม
โครงการ ผูปวยจะไดรับใบนดัใหรับยาครั้งตอไปที่หนวยบริการปฐมภมูิใกลบานโดยรับยาทุก 1 
เดือน 
 2. เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน แพทยที่หนวยบริการปฐมภูมิ/เจาหนาทีอ่นามัยสรุปผลใน
แบบบันทึกการดูแลผูปวยและสงขอมูลพรอมผูปวยกลับมาพบแพทยทีโ่รงพยาบาล 
 3. หากสภาวะผูปวยอยูในเกณฑปกติ แพทยสงผูปวยกลับไปรับยาที่หนวยบริการปฐม
ภูมิตอไป 
 
3. แนวทางการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน 

 การดูแลผูปวยที่หนวยบริการปฐมภูม ิ 
1. ควบคุมระดบัน้ําตาล ระดบัไขมัน Body mass index และความดันโลหิตใหอยูใน 

ระดับที่เหมาะสม (ตามตารางที่ 1) 
 2. ใหคําแนะนาํเพื่อใหผูปวยหลีกเลี่ยงและลดปจจัยเส่ียงตาง ๆ ที่เปนตัวกระตุนใหเกดิ
โรคแทรกซอนเร็วขึ้น เชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหร่ี ระดับไขมันในเลือดสูง 
 3. ดําเนินการประเมินผลการรักษาอยางตอเนื่อง 

4. สงผูปวยพบแพทยเมื่อผูปวยมีอาการผิดปกติ (ตามเกณฑการสงตอพบแพทย) 
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ตารางที่ 1 เปาหมายการควบคุมโรคเบาหวานโดยอาศยัผลการครวจทางหองปฎิบัติการเปนเกณฑ 
 

การตรวจหองปฎิบัติการ หนวย ดี ยังตองปรับปรุง 
Fasting plasma glucose 

Postprandial glucose 
HbA1C 

Total cholesterol 
LDL-cholesterol 
HDL-cholesterol 

Fasting triglycerides 
Body mass index 

 
ความดันโลหิตสูง 

มก/ดล. 
มก/ดล. 

% 
มก/ดล. 
มก/ดล. 
มก/ดล. 
มก/ดล. 
กก./ม2 

 
มิลลิเมตรปรอท 

90-130* 
<180* 
<7** 
<200 

<100** 
>40*** 

<150 
20-25(ชาย) 
19-24(หญิง) 
≤130/80** 

>140 
>200 

>8 
>250 
>100 
<35 
>200 
>27 
>26 

>140/90*** 
*Evidence-Base Clinical Practice Guideline. ตําราอายุรศาสตร 1 โรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
**American diabetes association 
***Detection Evaluation and Treatment of high Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III) 
 
ขั้นตอนในการดูแลผูปวย 

1. ช้ีแจงใหผูปวยทราบขั้นตอนการดําเนนิงาน 
2. ซักประวัติ บันทึกในแบบฟอรมสําหรับผูปวย 
3. ประวัติที่เกีย่วของกับโรค ไดแก  
 3.1ระดับน้ําตาลในเลือด 
 3.2ประวัติอาการที่เกี่ยวของกับภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน ทัง้ชนิด

เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง 
 3.3โรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคเบาหวาน ไดแก ความดนัโลหิตสูง ไขมันในเลือด

สูง โรคระบบหลอดเลือดหวัใจ โรคตา โรคไต 
 3.4 อาชีพ การออกกําลังกาย การสูบบุหร่ี อุปนิสัยการกนิ 

 4. เก็บขอมูลพื้นฐานที่ใชในการดูแลผูปวยตอไป 
 4.1 ช่ังน้ําหนกั วัดสวนสูง คํานวณ Body mass index 
 4.2 ความดันโลหิต 
 4.3 ประวัติความเจ็บปวยในปจจุบัน 
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 4.4 อาชีพ 
 4.5 การออกกาํลังกาย 
 4.6 การดูแลผูปวย 
 4.7 สอบถามอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซอนโรคเบาหวาน ทั้งแบบเฉยีบพลัน

และเรื้อรัง ความรุน แรง และความถี่ที่เกดิ 
 4.8 ซักถามอาการตามระบบ และดูเทาของผูปวยในรายทีม่ีปญหาชา 
 4.9 ประเมินความรวมมือในการรักษา 

 5. ตรวจสอบแบบแผนการใชยาและขนาดยาที่ผูปวยไดรับ ทั้งที่ใชสําหรับรักษา
โรคเบาหวานและโรคอื่น ๆ และคนหาปญหาการใชยาและหาแนวทางการแกไข 
 6. ประเมินภาวะโรค ภาวะแทรกซอนของผูปวยและปญหาจากขอมูลขางตน กรณีผูปวย
มีปญหาดานยาหรืออ่ืน ๆ ที่สามารถแกไขไดใหแนะนําผูปวย สําหรับปญหาที่มีความซับซอนให
ประสานไปยังผูที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือในการรักษา กรณีผูปวยมีอาการตามเกณฑการ
สงตอใหสงตอผูปวยไปโรงพยาบาล 
 7. สรุปผลการรักษา และสภาวะของผูปวยเมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใหผูปวย
กลับไปพบแพทยที่โรงพยาบาลพรอมใบสงตัว 
 
เกณฑการสงตอผูปวยใหกลับมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาล 

กรณีที่สถานบริการปฐมภูมพิบวาผูปวยมอีาการหรือสภาวะดังตอไปนี ้ใหสงตัวผูปวย
พรอมประวัตกิารักษาทีห่นวยบริการปฐมภูมเิพื่อพบแพทยที่โรงพยาบาลโดยเร็ว โดยใบสงตัวจะตดิ
บัตรแถบสีแดงและเมื่อผูปวยมาถึงโรงพยาบาลผูปวยจะไดรับการตรวจรักษาในชองทางดวน 
เนื่องจากถือวาเปนกรณีฉกุเฉนิ 

1.  FBS< 80 mg% 
2.  ผูปวยมีอาการ Hypoglycemia บอย โดยไมทราบสาเหต ุ
3.  FBS>200 mg% ติดตอกนัมากกวา 2 คร้ังที่มารับบริการที่หนวยบริการปฐมภูม ิ
4.  FBS>300 mg% รวมกับมีอาการ Hyperglycemia 
5.  มีอาการเจบ็แนนหนาอก 
6.  มีอาการหนามืดเปนลม โดยไมทราบสาเหต ุ
7.  มี Tachycardia (ชีพจร >100 คร้ัง/นาที) และ/หรือ Orthostatic hypotension 
8.  ปวดขาเวลาเดิน โดยเฉพาะที่นอง หรืออาจจะปวดมากขณะพักรวมดวย หรือปวดใน

เวลากลางคืน อาการจะทุเลาเมื่อหอยเทาลง 
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9.  ความดันโลหิต Systolic BP>140 mmHg และ/หรือ Diastolic BP>85 mmHg 
ติดตอกันมากกวา 3 เดือน ในผูปวยที่มีประวัติโรคความดันมากอน หรือ BP>180/110 ในผูปวยทุก
รายใหสงตอพบแพทยที่โรงพยาบาลทันท ี

10.  มีแผลเรื้อรังที่ขาหรือที่เทา หรือภาวะอื่น ๆ ที่ไมสามารถดูแลความปลอดภัยของเทา
ได 

11.  สายตามัวผิดปกติทันท ี
12.  ภาวะตั้งครรภ 
13.  มีอาการบงบอกวาอาจจะเกดิการติดเชือ้ เชน มีไข และมีอาการที่บงบอกวามภีาวะ 

Hyperglycemia หรือ Hypoglycemia รวมดวย 
14.  อาการผิดปกติอ่ืน ๆ ที่แพทย ณ หนวยบริการปฐมภมูิพิจารณาวาไมสามารถดูแลได 

เชน Stroke หรือ Chronic renal failure 
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ภาคผนวก ข 
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แนวทางการดแูลผูปวยความดันโลหิตสงู 
โครงการพฒันาเครือขายบริการผูปวยโรคเบาหวาน  ของโรงพยาบาลโพธาราม 

 
1. เกณฑการคดัเลือกผูปวยเขาโครงการ  

ผูปวยที่เขาโครงการลดความแออัดในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธารามตองมี
คุณสมบัติดังนี ้

1. มีระดับความดันโลหิตไมเกิน 159/99 มิลลิเมตรปรอท 
2. ไมมีภาวะแทรกซอนและภาวะที่ตองดแูลโดยแพทยอยางใกลชิด 
3. ผูปวยยนิดีเขารวมโครงการและแพทยผูดูแลผูปวยยินยอมใหผูปวยเขารวมโครงการ 

 
2. การสงตอการดูแลผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับหนวยบริการปฐมภมูิ 
 1. คร้ังแรกผูปวยที่เขารวมโครงการทุกคน เมื่อผานการตรวจวนิิจฉัยจากแพทย แพทย
อนุญาตและผูปวยยินดเีขารวมโครงการ ผูปวยจะไดรับใบนัดใหรับยาครั้งตอไปที่หนวยบริการปฐม
ภูมิใกลบานโดยรับยาทกุ 1 เดือน 
 2. เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน แพทยที่หนวยบริการปฐมภูมิ/เจาหนาทีอ่นามัยสรุปผลใน
แบบบันทึกการดูแลผูปวยและสงขอมูลพรอมผูปวยกลับมาพบแพทยทีโ่รงพยาบาล 
 3. หากสภาวะผูปวยอยูในเกณฑปกติ แพทยสงผูปวยกลับไปรับยาที่หนวยบริการปฐม
ภูมิตอไป 
 
3. แนวทางการดูแลรักษาผูปวยความดันโลหิตสูง 

การดูแลผูปวยที่หนวยบริการปฐมภูม ิ 
1. ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
2. หลีกเลี่ยงลดปจจยัเส่ียงตาง ๆ ที่เปนตัวกระตุนใหเกิดโรคแทรกซอนเร็วขึ้น เชน การ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหร่ี น้ําหนักตวัที่มาก และจํากดัการบริโภคเกลือ 
3. ติดตามประเมินผลการรักษาอยางตอเนือ่ง 
4. สงพบแพทยเมื่อผูปวยมีอาการผิดปกติ (ตามเกณฑการสงพบแพทย) 
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ตารางที่ 1 เปาหมายการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 
 
การตรวจหองปฎิบัติการ หนวย ดี ยังตองปรับปรุง 

ความดันโลหติ มิลลิเมตรปรอท ≤ 130/85* > 140/90* 
*JNC VII 
ขั้นตอนในการดูแลผูปวย 

1. ช้ีแจงใหผูปวยทราบขั้นตอนการดําเนนิงาน 
2. ซักประวัติ บันทึกในแบบฟอรมสําหรับผูปวย 
3. ประวัติที่เกีย่วของกับโรค ไดแก  
 3.1 ประวัติที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง 
 3.2 ประวัติอาการที่เกี่ยวของกับภาวะแทรกซอนของโรค ทั้งชนิดเฉียบพลันและ

ชนิดเรื้อรัง 
 3.3 ประวัติของการไดรับการรักษาหรือการควบคุมน้ําหนักสูงสุดและต่ําสุด 
 3.4 ยาที่ไดรับ หรือยาอื่น ๆ เชน ยาขับปสสาวะ และอ่ืน ๆ 
 3.5 โรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคความดันโลหิตสูง เชน ภาวะไขมนัในเลือดสูง 
 3.6 อาชีพ การออกกําลังกาย การสูบบุหร่ี อุปนิสัยการกนิ 
 3.7 ประวัติครอบครัวเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูง, Cerebrovascular accident, 

Coronary artery disease 
 4. เก็บขอมูลพื้นฐานที่ใชในการดูแลผูปวยตอไป 

 4.1 ช่ังน้ําหนกั วัดสวนสูง คํานวณ Body mass index 
 4.2 ความดันโลหิต 
 4.3 ประวัติความเจ็บปวยในปจจุบัน 
 4.4 อาชีพ 
 4.5 การออกกาํลังกาย การรับประทานอาหาร 
 4.6 การดูแลผูปวย 
 4.7 สอบถามอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซอน ทั้งแบบเฉยีบพลันและเรื้อรัง ความ

รุนแรง และความถี่ที่เกิด 
 4.8 ซักถามอาการตามระบบ  

  4.9 ประเมินความรวมมือในการรักษา 
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 5. ตรวจสอบแบบแผนการใชยาและขนาดยาที่ผูปวยไดรับ และคนหาปญหาการใชยา
และหาแนวทางการแกไข 
 6. ประเมินภาวะโรค ภาวะแทรกซอนของผูปวยและปญหาจากขอมูลขางตน กรณีผูปวย
มีปญหาดานยาหรืออ่ืน ๆ ที่สามารถแกไขไดใหแนะนําผูปวย สําหรับปญหาที่มีความซับซอนให
ประสานไปยังผูที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือในการรักษา กรณีผูปวยมีอาการตามเกณฑการ
สงตอใหสงตอผูปวยไปโรงพยาบาล 
 7.ใหความรูเกีย่วกับการใชยาแกผูปวย และความรูเกี่ยวกบัโรคความดันโลหิตสูง ที่
ครอบคลุมหัวขอ ดังนี ้

 7.1 ความรูทั่วไปของโรคความดันโลหิตสูง 
 7.2 ผลแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง 
 7.3 การควบคมุอาหาร 
 7.4 ยารักษาโรค 

  7.5 การออกกาํลังกาย 
  7.6 การดูแลตนเอง 

 8. สรุปผลการรักษา และสภาวะของผูปวยเมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใหผูปวย
กลับไปพบแพทยที่โรงพยาบาลพรอมใบสงตัว 
 
ตารางที่ 2 การปรับการดําเนนิชีวิตเพื่อปองกันและการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง 
 
 ภาวะที่แนะนํา ชวงประมาณ Systolic BP ที่

สามารถลดได 
น้ําหนัก 
 
ลดปริมาณ Sodium 
ที่รับประทาน 
การออกกําลังกาย 
 
การดื่มแอลกอฮอล 

ควบคุม Body weight ใหอยูในเกณฑปกติ (18.5-24.9 
kg/m2) 
รับประทาน Sodium ไดไมเกิน 100 mmol ตอวัน 
(2.4g sodium or 6 g sodium chloride) 
เชน เดินเร็ว อยางนอย 30 นาที ตอวัน 3 วันตออาทิตย 
จํากัดการดื่มแอลกอฮอลไมเกิน 2 แกวตอวันในผูชาย
และไมเกิน 1 แกวตอวันในผูหญิง (เบียร 720cc, ไวน 
300 cc) 

5 – 20 mmHg/10kg 
 
2 – 8 mmHg 
 
4 – 9 mmHg 
 
2 – 4 mmHg 

JNC VII 
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เกณฑการสงตอผูปวยใหกลับมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาล 
 กรณีที่สถานบริการปฐมภูมพิบวาผูปวยมอีาการหรือสภาวะดังตอไปนี ้ใหสงตัวผูปวย

พรอมประวัตกิารักษาทีห่นวยบริการปฐมภูมิเพื่อพบแพทยที่โรงพยาบาลโดยเร็ว โดยใบสงตัวจะตดิ
บัตรแถบสีแดงและเมื่อผูปวยมาถึงโรงพยาบาลผูปวยจะไดรับการตรวจรักษาในชองทางดวน 
เนื่องจากถือวาเปนกรณีฉกุเฉนิ 
 1. ความดันโลหิต >180/110 mmHg (Stage 2 ;JNC VII) 
 2. ความดันโลหิต >140/90 mmHg (Stage1; JNC VII) ติดตอกันมากกวา 2 คร้ัง 
 3. มีอาการเจ็บแนนหนาอก 
 4. ปวดศีรษะโดยไมทราบสาเหต ุ
 5. มีอาการหนามืดเปนลม โดยไมทราบสาเหต ุ
 6. มี Tachycardia (ชีพจร >100 คร้ัง/นาที) และ/หรือ Orthostatic hypotension 
 7. ภาวะตั้งครรภ 
 8. Stroke เชน Hemiplegia, hemiparesis, facial palsy 
 9. Chronic renal failure เชน Anemia, edema, uncontroll HT 
 10. Suspected DM, เชน Polyuria, polydepsia, weight loss 
 11. อาการผิดปกติอ่ืน ๆ ที่หนวยบริการปฐมภูมิพิจารณาวาไมสามารถดูแลได 
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ภาคผนวก ค 
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แนวทางการดแูลผูปวยไขมันในเลือดสูง 
โครงการพฒันาเครือขายบริการผูปวยโรคเบาหวาน  ของโรงพยาบาลโพธาราม 

 
1. เกณฑการคดัเลือกผูปวยเขาโครงการ   

มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีระดับ Triglyceride ไมเกิน 200 มก./ดล. และระดับ Cholesterol ไมเกิน 200 มก./
ดล. 
 2. ไมมีภาวะของโรคแทรกซอนที่อยูในดุลยพินิจของแพทยซ่ึงตองดูแลโดยแพทยอยาง
ใกลชิด 

3. ผูปวยยนิดีเขารวมโครงการและแพทยผูดูแลผูปวยยินยอมใหผูปวยเขารวมโครงการ 
 

2. การสงตอการดูแลผูปวยระหวางโรงพยาบาลและหนวยบริการปฐมภมูิ 
 1. ผูปวยที่เขารวมโครงการไดรับการเจาะเลือดเพื่อวดัระดับ lipid profile ที่โรงพยาบาล
ตามที่แพทยผูทําการรักษาเห็นสมควร เมือ่ผานการตรวจวินจิฉัยจากแพทยจะไดรับใบนัดใหไปรับ
ยาลดระดับไขมันในเลือดทีห่นวยบริการปฐมภูมิติดตอกัน 6 เดือน โดยนดัผูปวยเดอืนละ 1 คร้ัง 
 2. เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน เจาหนาที่หนวยบริการปฐมภูมิจะสรุปผลการดูแลผูปวย
แลวสงขอมูลพรอมทั้งผูปวยกลับมาพบแพทยที่โรงพยาบาล 
 3. หากสภาวะผูปวยอยูในเกณฑปกตใิหแพทยสงผูปวยกลับไปรับยาที่หนวยบริการ
ปฐมภูมิตอไป 
 
3. แนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

1. การดูแลผูปวยทีห่นวยบรกิารปฐมภูม ิ
 2. ควบคุมระดบัไขมันในเลือดใหอยูในระดบัที่เหมาะสม (ตามตารางที่ 1) 
 3. หลีกเลี่ยงลดปจจยัเส่ียงตาง ๆ ที่เปนตัวกระตุนใหเกิดโรคแทรกซอนเร็วขึ้น เชน การสูบ

บุหร่ี จํากัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง  
 4. ติดตามประเมินผลการรักษาอยางตอเนือ่ง 
 5. สงพบแพทยเมื่อผูปวยมีอาการผิดปกติ (ตามเกณฑการสงตอพบแพทย) 
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ตารางที่ 1 เปาหมายการควบคุมโรคไขมันในเลือดสูง 
 
การตรวจทางหองปฎิบัติการ หนวย ดี ตองปรับปรุง สูง 

Total cholesterol 
HDL-cholesterol 
Triglyceride 

มก./ดล.
มก./ดล. 
มก./ดล. 

<200 
>60 

<150 

200-239 
<40 

150-199 

>240 
 

>200 
Evidence-Base Clinical Practice Guideline. ตําราอายุรศาสตร 1 โรคตอมไรทอและเมตะบอลิสม 
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
 
ขั้นตอนในการดูแลผูปวย 
 1. ช้ีแจงใหผูปวยทราบขั้นตอนการดําเนนิงาน 
 2. ซักประวัติ บันทึกในแบบฟอรมสําหรับผูปวย 
  2.1 ประวัติที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยโรคไขมันในเลือดสูง 
  2.2 อายุที่เริ่มเปน/ระยะเวลาที่เปน 
  2.3 ประวัติอาการที่เกี่ยวของกับภาวะแทรกซอนของโรค ทั้งชนิดเฉียบพลันและ
ชนิดเรื้อรัง 
  2.4 ประวัติของการไดรับการรักษาหรือการควบคุมน้ําหนักสูงสุดและต่ําสุด 
  2.5 ยาที่ไดรับหรือยาอื่น ๆ  
  2.6 โรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคไขมันในเลือดสูง เชน ความดันโลหิตสูง 
  2.7 อาชีพ การออกกําลังกาย การสูบบุหร่ี อุปนิสัยการกนิอาหาร 
  2.8 ประวัติครอบครัวเกี่ยวกบัโรคไขมันในเลือดสูง, Cerebrovascular accident, 
Coronary artery disease 
 3. เก็บขอมูลพื้นฐานที่ใชในการดูแลผูปวยตอไป 
  3.1 ช่ังน้ําหนกั วัดสวนสูง คํานวณ Body mass index 

  3.2 ความดันโลหิต 
  3.3 ประวัติความเจ็บปวยในปจจุบัน 
  3.4 อาชีพ 
  3.5 การออกกาํลังกาย การรับประทานอาหาร 
  3.6 การดูแลผูปวย 
  3.7 สอบถามอาการที่เกิดจากภาวะแทรกซอน 
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  3.8 ซักถามอาการตามระบบ  
  3.9 ประเมินความรวมมือในการรักษา 
 4. ตรวจสอบแบบแผนการใชยาและขนาดยาที่ผูปวยไดรับ คนหาปญหาการใชยาและหา
แนวทางการแกไข 
 5. ประเมินภาวะโรค ภาวะแทรกซอนของผูปวยและปญหาจากขอมูลขางตน กรณีผูปวย
มีปญหาดานยาหรืออ่ืน ๆ ที่สามารถแกไขไดใหแนะนําผูปวย สําหรับปญหาที่มีความซับซอนให
ประสานไปยังผูที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือในการรักษา กรณีผูปวยมีอาการตามเกณฑการ
สงตอใหสงตอผูปวยไปโรงพยาบาล 
 6. ใหความรูเกีย่วกับการใชยาแกผูปวย และความรูเกี่ยวกบัโรคไขมันในเลือดสูง ที่
ครอบคลุมหัวขอ ดังนี ้
  6.1 ความรูทั่วไปของโรคไขมันในเลือดสูง 
  6.2 ผลแทรกซอนจากโรคไขมันในเลือดสูง 
  6.3 การควบคมุอาหาร 
  6.4 ยารักษาโรค 
  6.5 การออกกาํลังกาย 
  6.6 การดูแลตนเอง 
 7. สรุปผลการรักษา และสภาวะของผูปวยเมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใหผูปวย
กลับไปพบแพทยที่โรงพยาบาลพรอมใบสงตัว 
 

ตารางที่ 2 การปรับการดําเนนิชีวิตเพื่อการปองกันและการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง 
 
 ภาวะที่แนะนํา 
น้ําหนัก 
ไขมันอิ่มตัว 
คอเลสเตอรอล 
การออกกําลังกาย 
รับประทานอาหารที่มีกากใย 

ควบคุม Body mass index ใหอยูในเกณฑปกติ(18.5-24.9 kg/m2) 
รับประทานอาหารไขมันอิ่มตัว <7%ของปริมาณพลังงานทั้งหมด 
<200 กรัม/วัน 
ออกกําลังกาย เชน เดินเร็ว อยางนอย 30 นาที/วัน 3 วัน/อาทิตย 
20-30 กรัม/วัน 
 

ATP III 
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เกณฑการสงตอผูปวยใหกลับมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาล 
 กรณีที่สถานบริการปฐมภูมพิบวาผูปวยมอีาการหรือสภาวะดังตอไปนี ้ใหสงตัวผูปวย

พรอมประวัตกิารักษาทีห่นวยบริการปฐมภูมิเพื่อพบแพทยที่โรงพยาบาลโดยเร็ว โดยใบสงตัวจะตดิ
บัตรแถบสีแดงและเมื่อผูปวยมาถึงโรงพยาบาลผูปวยจะไดรับการตรวจรักษาในชองทางดวน 
เนื่องจากถือวาเปนกรณีฉกุเฉนิ 

 1. มีอาการเจ็บแนนหนาอก 
 2. ปวดศีรษะโดยไมทราบสาเหต ุ
 3. มีอาการหนามืดเปนลม โดยไมทราบสาเหต ุ
 4. มีอาการปวดขา โดยไมทราบสาเหตุ 
 5. มอีาการปวดกลามเนื้อโดยไมทราบสาเหต ุ
 6. มีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปสสาวะมสีีเหลืองเขมผิดปกต ิ
 7. ภาวะตั้งครรภ 
 8. อาการผิดปกติอ่ืน ๆ ที่แพทยหนวยบริการปฐมภูมิพิจารณาวาไมสามารถดูแลได 
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ภาคผนวก ง 
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แบบฟอรมสรุปผลการรักษา 
โครงการพัฒนาเครือขายบริการผูปวยโรคเบาหวาน  ของโรงพยาบาลโพธาราม 

ช่ือ-สกุล............................................... HN...........................................  อายุ............ป 
โรคประจําตัว           เบาหวาน                             ไขมันในเลือดสูง 

                                     ความดันโลหิตสูง                อื่น ๆ ไดแก..................................................... 
ผลการรักษา 

ครั้งที่ FBS(มก./ดล) BP(มิลลิเมตรปรอท) น้ําหนัก (กิโลกรัม) รอบเอว (นิ้ว) 
1  
2  
3  
4  
5  

อาการแทรกซอน/ปญหาที่พบ และการแกไข 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
ยาที่ผูปวยไดรับปจจุบัน  
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
ยาที่ผูปวยไดรับรวมที่จาย ณ หนวยบริการปฐมภูมิ
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                   .............................................. 
                                                                                                                         ( .........................................)                                              

เจาหนาที่หนวยบริการปฐมภูมิ                                         
วันที่................................... 

ความเห็นในการรักษาของแพทย 
            สามารถกลับไปรับการรักษาที่ PCU ได และนัดกลับมา F/U ในคลินิกเบาหวานวันที่............................. 
            เห็นควรเขารับการรักษาในคลินิกของโรงพยาบาลโพธาราม เนื่องจาก
...................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                
                                                          ........................................................ 

                                                                                                                                     แพทยผูทําการรักษา 
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ภาคผนวก จ 
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ใบสงตัวรักษาตอเนื่องไปยงัหนวยบริการปฐมภูมิ  
โครงการพฒันาเครือขายบริการผูปวยโรคเบาหวาน  ของโรงพยาบาลโพธาราม 

ประวัติผูปวย 
ช่ือ-สกุล........................................ HN............................อายุ................ป  
สวนสูง.............เซนติเมตร  น้ําหนกั...............กิโลกรัม  รอบเอว................นิ้ว 
ประวัติการเจบ็ปวย 
            เบาหวาน 
            ความดนัโลหิตสูง 
           ไขมันในเลือดสูง 
            อ่ืน ๆ ไดแก
............................................................................................................................................................. 
ประวัติการแพยา
............................................................................................................................................................. 
ประวัติการรับยา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ผลการตรวจทางหองปฎิบัตกิารวันที่........................................ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
โรคที่ไดรับการวินิจฉัย........................................................................แพทยผูสง............................... 
 
 
 
นัดกลับมารับการตรวจจากแพทยอายุรกรรมที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม วันที่............... 
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ภาคผนวก ฉ 
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แบบสงกลับตามเกณฑการสงตอผูปวย 
โครงการพัฒนาเครือขายบริการผูปวยโรคเบาหวาน  ของโรงพยาบาลโพธาราม 

เรียน เจาหนาท่ีโรงพยาบาลโพธาราม 
 ตามที่ผูปวยช่ือ-สกุล...............................................  HN................................... 
มีโรคประจําตัว   
            เบาหวาน 
            ความดันโลหิตสูง 
           ไขมันในเลือดสูง 
            อื่น ๆ ไดแก  ........................................................................................................................... 
ไดรับบริการ ณ.สถานบริการปฐมภูมิครั้งลาสุดเมื่อวันที่............................................................................... 
 ซึ่งหนวยบรหิารปฐมภูมิไดประเมินแลววาผูปวยมีอาการหรอืสภาวะดังตอไปนี้ 
             พบอาการแทรกซอนไดแก ............................................................................................................... 
             ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได โดยวัน FBS ลาสุดเมื่อ................ได.......................................... 
             ไมสามารถควบคุมความดันโลหิตได โดยวัดลาสุดเมื่อ ......................ได......................................... 
              อื่น ๆ ไดแก...................................................................................................................................... 
ประวัติการรักษา ณ หนวยบรกิารปฐมภูมิ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ซึ่งเปนอาการหรือสภาวะตามเกณฑการสงตอผูปวยพรอมประวัติการรักษาเพื่อสงตอผูปวยรายนี้
พบแพทยโดยเร็วท่ีสุด จึงขอสงตัวผูปวยมารบัการตรวจวินจิฉัยอยางละเอยีดกับแพทยท่ีโรงพยาบาล 
โพธาราม เพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับผูปวยตอไป 
                                                                                                                 
                                                                                                           ขอแสดงความนับถือ                                                         
                                                                ......................................... 
                                                                                            (......................................) 
                                                                                                                   ผูประเมิน 
                                                                                                        วันที่.................................. 
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ภาคผนวก ช 
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ภาคผนวก ซ 
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คําถามในการสัมภาษณผูใหบริการ 
โครงการพฒันาเครือขายบริการผูปวยโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลโพธาราม 

 
สําหรับเจาหนาท่ีในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาล 

สวนความพึงพอใจตอโครงการ 
  1. ทานมีความพึงพอใจตอโครงการนี้ในภาพรวมอยางไร เชน  
   - การบริการในภาพรวม  
   - การใหบริการกับผูปวย 
(คําถามในสวนนี้ใชขอคําถามใกลเคียงกับของผูปวย) 

สวนความคิดเห็นตอโครงการ 
 1. ทานคิดวาการคัดเลือกหรือการกําหนดเกณฑการคัดผูปวยเขารวมโครงการ 

เหมาะสมหรือไมอยางไร 
  2. จากการดําเนินโครงการที่ผานมา ทานคิดวาจดุใดบางที่เปนปญหาหรือไม
สะดวกในการปฏิบัติ ดานกําลังคน วัสดุ อุปกรณ ดานอื่นๆ  เชน ระบบการปฎิบัติงาน ตัวอยางเชน 
ชวงเวลาการนดัผูปวยในแตละPCU ไมเทากัน 
  3. ทานคิดวาโครงการนี้มีประโยชนอยางไร 
   - ตอผูปวย 
   - ตอผูปฏิบัติงาน 
   - ตอโรงพยาบาล 
  4. ทานคิดวาโครงการนี้มีขอเสียอยางไรบาง 
   - ตอผูปวย 
   - ตอผูปฏิบัติงาน 
   - ตอโรงพยาบาล 
  5. ทานคิดวาโครงการนี้ควรดําเนินการตอไปหรือไม อยางไร 
  6. ทานคิดวาโครงการนี้จะสามารถลดความแออัดของผูปวยในคลินิกเบาหวานได
หรือไม อยางไร 

 
สําหรับเจาหนาท่ีท่ีไปใหบริการที่หนวยบรกิารปฐมภูมิ 
 ใชแบบสอบถามเดียวกับ สําหรับเจาหนาทีใ่นคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาล 
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สําหรับหัวหนาหนวยบริการปฐมภูมิ 
 ใชแบบสอบถามเดียวกับ สําหรับเจาหนาทีใ่นคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาล 
ประเด็นทีเ่พิ่ม ไดแก 

1. ปจจุบันผูปวยสามารถใชบริการในหนวยบริการปฐมภูมิไดทกุแหงในจังหวดั  ทานมี
ความคิดเหน็อยางไรหากผูปวยนอกเขตพืน้ที่ใกลเคียงที่เปนโรคเรื้อรังจะมาขอใชบริการในหนวย
บริการของทาน 

2. ทานคิดวาโครงการนี้มีผลกระทบกับรายรับรายจายของหนวยบริการของทานมาก
นอยเพยีงใด และควรมีแนวทางในการแกไขอยางไร 
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ภาคผนวก ฌ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 122 

ระเบียบปฎิบตัิระบบการปฎิบัตงิานในภาพรวม 
โครงการพฒันาเครือขายบริการผูปวยโรคเบาหวาน  ของโรงพยาบาลโพธาราม 

 จากปญหาแนวโนมผูปวยโรคเร้ือรังที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาความแออัดใน
คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลโพธาราม สงผลใหแพทยอายุรกรรมและเจาหนาที่ตองมีภาระงาน
หนัก ดังนั้นฝายเภสัชกรรมจงึมีโครงการลดความแออดัในคลินิกเบาหวาน พัฒนารูปแบบบริการที่
สรางทางเลือกใหกับผูรับบรกิาร โดยมีหลักการคือผูปวยท่ีมีภาวะโรคซับซอนควรไดรับการดูแล
จากแพทยเฉพาะทาง ผูปวยที่ควบคุมภาวะโรคไดควรกระจายการดูแลสูหนวยบรกิารปฐมภูมิ เปน
การเพิ่มคุณภาพบริการเฉพาะทาง และสรางเกณฑเพื่อคุณภาพบรกิารของหนวยบริการปฐมภูมิโดย
มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี ้
 1. จัดทําแนวทางการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคไขมันในเลือดสูง และเกณฑการสงตอผูปวย ซ่ึงผานการพิจารณาปรับแกไขใหเหมาะสม
กับการปฎิบัตงิานโดยองคกรแพทย เครื่องมือที่ใชไดแก    
 1.1 เกณฑการสงตอผูปวยระหวางสถานพยาบาล 
 1.2 ใบสงตัวรักษาไปยังหนวยบริการปฐมภูม ิ

 1.3 แบบสงกลับตามเกณฑการสงตอผูปวย 
 1.4 แบบฟอรมสรุปผลการรักษา  

 1.5 แนวทางการดูแลผูปวยเรื้อรัง ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน
ในเลือดสูง ดังเอกสารที่แนบ 

2. นํารอง ณ.อนามัยนางแกว หนองโพโดยคัดเลือกผูปวยที่มีภาวะโรคที่ควบคุมไดตาม
เกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมโครงการ ติด sticker เหลืองที่หนาปก OPD Card เปนผูปวย
โครงการพฒันารูปแบบบรกิารผูปวยเรื้อรัง  

3. เจาหนาที่ ณ จุดซักประวัตผูิปวยอธิบายถงึการเขาโครงการวาหากแพทยอนุญาตให
เขารวมโครงการไดผูปวยจะไดรับยาที่โรงพยาบาล 1 เดอืน และไปรับที่สถานีอนามัยนางแกวเดือน
ละ 1 คร้ัง เปนเวลา 5 คร้ัง ทุกครั้งผูปวยจะไดรับการเจาะเลือด วัดความดัน ช่ังน้ําหนักตามปกติ แต
หากพบความผิดปกติเจาหนาที่ ณ หนวยบริการปฐมภูมิจะมีใบสงตัวใหผูปวยกลับมารบัการรักษา
ในโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดโดยใช แบบฟอรม แบบสงกลับตามเกณฑการสงตอผูปวย  ซ่ึงผูปวย
ตองสมัครใจในการเขารวมโครงการดวย กรณีผูปวยทีไ่มสมัครใจเขารวมโครงการแตเขาเกณฑใน
การคัดเลือกจะใชเปนกลุมควบคุมเพื่อเปรยีบเทียบผลการรักษาทางคลินิก sticker เหลืองหนาปกจะ
เขียนวา Controll 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 123 

5. สงผูปวยเขาพบแพทย พรอม ใบสงตัวรักษาไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ แพทยตรวจ
ผูปวยหากพบวาผูปวยสามารถไปรับบริการที่หนวยบริการปฐมภูมิได แพทยเซนตช่ือในสวน แพทย
ผูสง และส่ังยาใหผูปวยรับทีโ่รงพยาบาลเพียง 1 เดือน เมื่อผูปวยรับยาที่หนวยบริการปฐมภูมิครบ 5 
คร้ัง เจาหนาที ่ณ หนวยบริการปฐมภูมิจะทําการสรุปการใหการดแูลผูปวย และสงผูปวยกลับเขามา
รับการตรวจกบัแพทยในคลนิิกเบาหวานของโรงพยาบาล โดยผูปวยจะกลับมาพรอมแบบฟอรม 
สรุปผลการรักษา  แพทยตรวจดูอาการผูปวยและลงความเห็นการรักษาในแบบฟอรมวาสามารถ
กลับไปรับยา ณ หนวยบริการปฐมภูมิไดและนัดกลับมา F/U อีกกี่เดือน แตตองไมเกนิ 1 ป 
เนื่องจากผูปวยจะตองไดรับการตรวจผลทางหองปฎิบัตกิารครบชุดอยางนอยปละ 1 คร้ัง  หรือตอง
กลับเขารับการรักษาในคลินกิเบาหวานของโรงพยาบาล และใหเหตุผล พรอมลงชื่อแพทยผูทําการ
ตรวจรักษา 
 
แนวทางปฎิบตัิงานของเภสชักร 

1. คัดกรองผูปวยที่เขาเกณฑที่กําหนดตามเขตพื้นที่ ตดิ sticker เหลืองที่หนาปก OPD 
Card เปนผูปวยโครงการพัฒนารูปแบบบรกิารผูปวยเรื้อรัง  

2. ตรวจสอบผูปวยที่ไดรับการคัดเลือกวาเขาเกณฑการคัดเลือกทั้งกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองวาถูกตองตามเกณฑอีกครั้ง โดยพยาบาลจัดสงผูปวยมาพรอมกับ OPD Card เพื่อรับยา 

3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ และทําการเก็บขอมูลความพึง
พอใจของผูปวยที่เขารวมโครงการ 

4. วิเคราะหขอมูลผลการปฎิบัติงาน โดย 
 4.1 ใชสถิติวิเคราะห (Analytical Statistics) หาความสัมพันธระหวางระบบบริการ 
ที่สงผลตอผลการรักษาทางคลินิก โดยใชสถิติ paired t-test, Independent  
t – test โดยใชโปรมแกรม SPSS  
 4.2 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของ
ผูรับบริการ และความพึงพอใจของผูรับบริการหลังการวางระบบดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ รอยละ 
จํานวนปญหาจากการใหบริบาลเภสัชกรรม 

5. นําขอมูลเสนอตอที่ประชมุถึงความกาวหนา และผลที่ไดจากการพัฒนาระบบ การ
พัฒนาปญหาและการแกไข 
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แนวทางปฎิบตัิของแพทยในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม 
1. ตรวจรักษาผูปวย หากอนญุาตใหผูปวยไปรับยา ณ หนวยบริการปฐมภูมิไดใหส่ังยา

เพียง 1 เดือน พรอมทั้งระบุการตรวจทางหองปฎิบัติการในการ F/U คร้ังตอไป คืออีก 6 เดือนใน 
OPD Card และเซนตช่ือในสวนแพทยผูสงในแบบฟอรม ใบสงตัวรักษาไปยงัหนวยบริการปฐมภูมิ 

2. ตรวจรักษาเมื่อผูปวยถูกสงตัวกลับมาหากพบความผิดปกติตามเกณฑที่กําหนด และ
ตรวจรักษาเมือ่ผูปวยกลับมาพรอม ใบสรุปผลการรักษา เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนและตัดสินใจใน
การสงผูปวยกลับไปรักษาตอ ณ หนวยบรกิารปฐมภูมิ หรือใหเขารับการรักษาในคลินกิเบาหวาน
ของโรงพยาบาลพรอมทั้งระบุเหตุผล และลงชื่อแพทยผูทําการรักษา 
 
แนวทางปฎิบตัิของแพทย ณ หนวยบริการปฐมภูมิ 

1. ตรวจรักษาผูปวยโดยมีประวัตยิาเดิมจากโรงพยาบาลที่แพทยอายุรกรรมไดส่ังจาย 
ปรับยาตามความเหมาะสม  

2. เมื่อพิจารณาวาไมสามารถดูแลผูปวยได หรือผูปวยพบความผิดปกติตามเกณฑการสง
ตอ ใหรีบสงตอผูปวย พรอมกับ แบบสงกลบัตามเกณฑการสงตอผูปวย กลับมายังโรงพยาบาลและ
ลงชื่อใหสวนผูประเมิน 
 
แนวทางปฎิบตัิของพยาบาลในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม 

1. ทําหนาที่ซักประวัติผูปวย วัดความดนัโลหิต ช่ังน้ําหนัก วดัรอบเอว ตรวจวัด vital 
sing เบื้องตน ตรวจสอบผูปวยวาผานเกณฑการคัดเลือกผูปวย แนะนําโครงการเพื่อใหผูปวยเห็นถึง
ประโยชนและความสะดวกในการเขารับบริการรวมถึงยงัคงคุณภาพของการรักษา ไดรับการตรวจ
ทางหองปฎิบตัิการเหมือนเดิมเพื่อใหผูปวยเขารวมโครงการ 

2. แนบ ใบสงตัวรักษาตอเนือ่งไปยังหนวยบริการปฐมภมิู ไวใน OPD Card และสง
ผูปวยเขาพบแพทย โดยกรอกเอกสารในใบสงตัวใหครบถวน ยกเวน ในสวนประวตัิการรับยา โรค
ที่ไดรับการวนิจิฉัย แพทยผูสง 

3. เมื่อผูปวยตรวจรักษากับแพทยแลว ใหลงขอมูลในสวนประวัตกิารรับยา ณ วันที่
ตรวจ และนัดกลับมารับการตรวจจากแพทยอายุรกรรมทีค่ลินิกเบาหวานโรงพยาบาลโพธาราม 
วันที่เทาไหรโดยนดั 6 เดือน ใหระบวุันทีใ่หชัดเจนพรอมทั้งเขียนใบนดั ระบุการตรวจทาง
หองปฎิบัติการที่ผูปวยตองไดรับการตรวจใหผูปวย 
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4. มอบ ใบสงตัวรักษาตอเนือ่งไปยังหนวยบริการปฐมภมิู ใหกับผูปวยช้ีแจงใหผูปวยไป
รับยาที่หนวยบริการปฐมภมูิพรอมทั้งเขียนใบนดั ณ หนวยบริการปฐมภูมิ ระบวุันทีน่ัดใหชัดเจน
ใหกับผูปวย 

5. สงผูปวยไปรับยา ณ หองจายยาผูปวยนอกพรอม OPD Card ทั้งกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม 
**หมายเหตุ กรณีผูปวยกลับมารับการ F/U เมื่อครบ 6 เดือนใหแนบใบสรุปผลการรักษาที่ผูปวยถือ
มากับใบสงตัวรักษาตอเนื่องไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ ใหแพทยกอนสงผูปวยเขาพบแพทยดวย 
เมื่อตรวจเสร็จแลวใหเก็บใบสรุปผลการรักษานี้ไวใน OPD Card ของผูปวย 
 
แนวทางปฎิบตัิของพยาบาลเวชกรรม ณ หนวยบริการปฐมภูมิ 

1. รับเอกสารใบสงตัวรักษาตอเนื่องจากผูปวย และแนบในเวชระเบียนของผูปวย ซัก
ประวัติ ช่ังน้ําหนัก ตรวจทางหองปฎิบัติการโดยการเจาะเลือดเพื่อดูคา FBS วัดความดันโลหิต 
ตรวจวดั Vital sing เบื้องตน 

2. คนหาปญหาของผูปวยและบันทึกในเวชระเบียนของผูปวย 
3. กรณีพบความผิดปกติตามเกณฑการสงตอใหบันทกึในเวชระเบียนและแจงแพทย ณ 

หนวยบริการปฐมภูมิใหสงผูปวยกลับมารบัการรักษาในโรงพยาบาล ตาม แบบสงกลบัตามเกณฑ
การสงตอผูปวย 

4. กรณีไมพบความผิดปกติ สงผูปวยเขาพบแพทย 
5. เมื่อแพทยตรวจเสร็จ ผูปวยรับยา ใหออกบัตรนัดใหกบัผูปวยใหมารบัยาครั้งตอไปอีก 

1 เดือน 
6. เมื่อผูปวยมารับยาครบ 5 คร้ัง ใหเขียนใบสรุปผลการรักษาใน แบบฟอรมสรุป

ผลการรักษา และสงมอบใหผูปวยกลับไปรับการตรวจกบัแพทยอายุรกรรมที่โรงพยาบาลตามวันที่
ระบุในบัตรนดัของโรงพยาบาล และเนนย้ําผูปวยในการปฎิบัติตัวเพือ่เขารับตรวจทาง
หองปฎิบัติการของโรงพยาบาล 
 
แนวทางการปฎิบัตขิองเภสชักร ณ หนวยบริการปฐมภมิู 

1. สืบคนปญหาจากการใชยาและการปฎบิัติตนของผูปวย หากพบปญหาใหระบุในเวช
ระเบียนผูปวยเพื่อใหพยาบาลเวชกรรมลงขอมูลในสวนแบบฟอรมสรุปผลการรักษาดวย 

2. แนะนําการใชยา การรับประทานอาหารและการปฎิบตัิตนที่ถูกตองเหมาะสมกับ
ภาวะโรคใหกบัผูปวย เพื่อใหผูปวยดูแลตนเองและควบคุมภาวะโรคได 
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3. ชวยแกปญหาใหกับผูปวย กรณพีบปญหาในการใชยาหรือการปฎิบัติตนที่ไมถูกตอง
เหมาะสม 
. 
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ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวย 
 ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวยกลุมทดลอง 

ลํา 
ดับที่ 

กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL 

1 127 124 144 7.7 n/a n/a n/a n/a 124 80 158 6.8 n/a n/a n/a n/a 

2 149 110 156 8.6 n/a n/a n/a n/a 110 70 135 8.2 n/a n/a n/a n/a 

3 121 134 158 7.0 n/a n/a n/a n/a 134 73 193 6.5 146 84 80 44 
4 130 120 133 7.5 200 163 142 25 120 70 193 7.8 190 275 108 27 
5 142 117 160 8.5 n/a n/a n/a n/a 117 73 130 9.0 125 185 61 27 
6 140 110 176 7.3 152 288 58 36 110 70 81 6.1 162 151 97 35 
7 129 104 188 8.9 234 225 142 47 104 84 130 8.5 154 213 72 39 
8 126 120 155 7.6 155 65 90 52 120 70 146 7.7 143 181 70 37 
9 138 126 167 7.2 n/a n/a n/a n/a 126 64 203 7.5 n/a n/a n/a n/a 

10 100 125 164 8.1 n/a n/a n/a n/a 125 77 206 7.9 163 83 98 48 
11 123 104 138 7.5 n/a n/a n/a n/a 104 69 135 7.0 n/a n/a n/a n/a 

12 156 123 193 9.5 156 141 74 54 123 81 136 7.2 151 140 78 45 
13 142 112 175 6.7 167 131 78 63 112 74 152 5.7 n/a n/a n/a n/a 

14 120 122 159 8.1 149 189 69 42 122 60 144 7.3 158 121 89 45 

128 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวยกลุมทดลอง (ตอ) 
ลํา 
ดับที่ 

กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL 

15 149 91 152 8.8 n/a n/a n/a n/a 137 87 167 8.4 n/a n/a n/a n/a 

16 150 80 136 6.3 264 347 156 39 124 79 130 6.3 181 109 129 30 
17 140 70 123 9.0 124 218 46 34 122 79 144 8.4 152 291 60 34 
18 120 96 158 7.5 n/a n/a n/a n/a 123 98 129 6.9 n/a n/a n/a n/a 

19 136 70 132 7.5 148 143 80 39 153 74 130 6.8 n/a n/a n/a n/a 

20 139 90 91 6.5 n/a n/a n/a n/a 132 87 105 6.0 n/a n/a n/a n/a 

21 132 87 152 8.6 n/a n/a n/a n/a 141 78 142 8.3 n/a n/a n/a n/a 

22 142 68 94 7.3 n/a n/a n/a n/a 146 78 118 6.5 n/a n/a n/a n/a 

23 134 82 111 8.6 173 248 76 47 133 65 163 8.8 170 168 89 47 
24 108 54 160 8.2 173 159 91 50 103 71 200 8.5 143 147 67 47 
25 130 81 142 8.8 163 178 78 49 125 67 158 10.3 207 201 113 54 
26 110 60 135 6.6 189 306 84 44 100 60 120 6.3 159 105 94 44 
27 127 66 158 6.1 n/a n/a n/a n/a 134 64 123 5.5 n/a n/a n/a n/a 

28 137 75 81 6.7 179 363 72 34 136 86 99 6.9 160 277 71 34 
29 130 80 145 9.0 n/a n/a n/a n/a 120 88 139 8.9 176 139 113 35 

129 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวยกลุมทดลอง (ตอ) 
ลํา 
ดับที่ 

กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL 

30 145 80 137 9.5 n/a n/a n/a n/a 131 87 121 9.3 131 92 64 49 
31 110 74 200 8.1 142 88 57 67 111 60 135 6.9 141 79 69 56 
32 123 69 122 7.4 177 113 110 44 127 72 89 6.3 175 81 120 39 
33 150 90 150 7.2 n/a n/a n/a n/a 156 88 107 6.5 n/a n/a n/a n/a 

34 158 75 123 6.2 n/a n/a n/a n/a 136 92 123 6.6 n/a n/a n/a n/a 

35 139 85 129 8.4 210 267 106 51 120 88 131 9.2 223 223 128 50 
36 133 88 147 9.9 n/a n/a n/a n/a 120 70 121 8.5 n/a n/a n/a n/a 

37 126 85 134 7.4 127 70 47 66 131 68 173 9.0 136 98 57 59 
38 140 70 154 10.3 161 85 94 50 132 74 205 10.7 165 269 63 48 
39 150 90 128 9.3 n/a n/a n/a n/a 160 88 92 8.9 n/a n/a n/a n/a 

40 150 70 153 4.8 137 71 74 49 130 70 119 4.3 147 76 80 52 
41 149 82 151 7.4 157 109 90 45 134 72 120 7.4 221 121 144 53 
42 141 75 148 8.7 n/a n/a n/a n/a 139 71 144 9.4 n/a n/a n/a n/a 

43 120 70 127 6.7 n/a n/a n/a n/a 113 89 115 6.1 137 126 71 41 
44 130 90 169 7.2 187 256 98 38 120 70 183 8.8 141 142 72 41 

130 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวยกลุมทดลอง (ตอ) 
ลํา 
ดับที่ 

กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL 

45 120 70 95 7.0 135 116 69 43 111 72 114 6.6 219 198 143 36 
46 130 80 155 8.2 186 159 94 60 126 83 106 7.5 132 96 66 47 
47 149 73 162 5.7 n/a n/a n/a n/a 117 79 129 5.6 113 77 52 46 
48 147 80 166 7.1 n/a n/a n/a n/a 136 80 198 10.1 n/a n/a n/a n/a 

 
ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวยกลุมควบคุม 

ลํา 
ดับที่ 

กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL 

1 139 78 150 7.6 n/a n/a n/a n/a 159 83 160 7.6 n/a n/a n/a n/a 

2 138 87 150 7.0 n/a n/a n/a n/a 127 82 136 6.2 n/a n/a n/a n/a 

3 127 79 125 7.1 n/a n/a n/a n/a 130 80 301 11.9 n/a n/a n/a n/a 

4 118 78 109 7.1 n/a n/a n/a n/a 117 81 96 6.7 n/a n/a n/a n/a 

5 123 63 159 6.5 139 111 62 55 130 63 114 5.8 104 83 42 45 
6 141 87 128 8.2 152 179 74 42 140 88 160 8.4 197 275 97 45 
7 119 73 121 7.0 116 188 50 28 129 83 122 6.7 182 402 n/a 27 

131 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวยกลุมควบคุม (ตอ) 
ลํา 
ดับที่ 

กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL 

8 120 70 102 7.2 n/a n/a n/a n/a 118 93 109 7.4 n/a n/a n/a n/a 

9 128 88 116 7.2 n/a n/a n/a n/a 116 83 104 6.6 n/a n/a n/a n/a 

10 120 92 93 7.6 153 116 77 53 130 70 104 7.6 111 90 59 34 
11 144 91 147 7.4 185 135 119 39 147 98 164 8.4 177 157 106 40 
12 126 70 185 7.7 115 84 61 37 146 68 133 6.9 108 79 51 41 
13 151 76 175 10.1 126 130 71 29 126 62 88 8.0 137 90 84 35 
14 122 71 123 7.0 138 110 73 43 135 66 142 6.7 150 130 77 47 
15 119 83 187 8.7 n/a n/a n/a n/a 119 86 164 10.8 n/a n/a n/a n/a 

16 129 72 135 7.9 158 258 68 38 120 70 115 7.4 137 66 69 55 
17 144 80 170 8.4 133 144 71 33 147 86 169 8.2 141 207 65 35 
18 139 84 122 7.1 170 192 87 45 135 67 85 8.4 117 121 45 48 
19 152 86 119 7.9 169 175 89 45 151 78 104 7.4 135 85 76 42 
20 118 88 195 8.3 208 106 118 69 140 85 158 7.8 228 86 136 75 
21 112 79 128 9.2 291 166 216 42 103 73 183 13.2 192 117 121 48 
22 140 70 153 8.8 189 247 103 37 119 61 107 9.6 181 304 86 34 

132 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวยกลุมควบคุม (ตอ) 
ลํา 
ดับที่ 

กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL 

23 120 70 104 7.2 216 257 120 45 113 60 100 7.3 186 228 99 41 
24 141 75 130 8.4 203 165 114 56 136 66 119 8.1 258 146 169 60 
25 135 85 125 8.9 163 140 82 53 113 77 154 9.3 150 98 77 53 
26 135 93 173 8.5 n/a n/a n/a n/a 121 91 273 13.8 n/a n/a n/a n/a 

27 128 76 80 10.7 163 65 95 55 136 74 153 10.3 253 123 173 57 
28 138 94 134 5.6 n/a n/a n/a n/a 121 71 89 5.7 n/a n/a n/a n/a 

29 135 74 137 6.9 n/a n/a n/a n/a 144 83 137 7.0 n/a n/a n/a n/a 

30 110 70 103 5.4 n/a n/a n/a n/a 120 60 115 5.4 n/a n/a n/a n/a 

31 137 86 114 6.9 n/a n/a n/a n/a 143 57 110 6.9 n/a n/a n/a n/a 

32 133 86 145 6.4 n/a n/a n/a n/a 118 74 129 5.8 n/a n/a n/a n/a 

33 100 53 150 7.2 155 87 83 55 119 76 131 7.2 167 102 96 51 
34 154 77 124 9.5 144 151 76 38 162 80 181 10.1 161 161 77 52 
35 100 76 164 7.1 190 123 110 55 130 70 90 6.2 185 79 105 64 
36 149 85 126 6.3 n/a n/a n/a n/a 162 69 109 6.4 n/a n/a n/a n/a 

37 138 86 174 8.7 182 436 45 50 140 90 170 9.2 136 248 36 50 

133 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอมูลทางหองปฎิบัติการของผูปวยกลุมควบคุม (ตอ) 
ลํา 
ดับที่ 

กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL Systolic Diastolic FBS HbA1c Choles Tri LDL HDL 

38 130 80 165 7.7 n/a n/a n/a n/a 124 72 130 7.7 n/a n/a n/a n/a 

39 145 70 82 6.3 153 192 64 51 120 70 138 5.7 146 220 55 47 
40 151 89 147 7.4 n/a n/a n/a n/a 150 85 153 7.0 n/a n/a n/a n/a 

41 132 75 166 7.0 145 146 82 34 126 77 149 5.6 129 247 51 29 
42 110 65 148 7.8 n/a n/a n/a n/a 120 68 141 7.6 n/a n/a n/a n/a 

43 128 70 138 7.5 153 119 87 42 115 55 131 7.4 155 177 84 36 
44 140 80 164 7.8 n/a n/a n/a n/a 121 66 145 7.0 n/a n/a n/a n/a 

45 140 70 101 6.6 n/a n/a n/a n/a 112 43 118 6.8 n/a n/a n/a n/a 

46 130 70 166 8.7 n/a n/a n/a n/a 120 70 126 7.3 n/a n/a n/a n/a 

47 124 71 151 11.5 n/a n/a n/a n/a 131 72 134 11.6 n/a n/a n/a n/a 

48 128 77 146 6.8 n/a n/a n/a n/a 112 78 187 7.6 n/a n/a n/a n/a 

49 125 65 112 6.8 n/a n/a n/a n/a 118 77 180 7.3 n/a n/a n/a n/a 

50 123 88 149 7.0 n/a n/a n/a n/a 144 85 131 6.5 n/a n/a n/a n/a 
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ภาคผนวก ฎ 
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ขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการแกไขปญหา 
 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการแทรก
ซอน/ปญหาที่

พบ 
การแกไข 

1 รับประทาน
ยาผิด 

Medical 
problem 
with DRP 

ไปถือศีล กิน
ยาบาง ไมกนิ
บาง 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา และผลที่ตามมาหาก
ไมควบคุมโรค 

2 
  

  
  

Medical 
problem 
with DRP 
  

ทานยา 
Nifedipine SR 
ผิด แพทยส่ัง 
1*1pc ทาน  
0.5 * 1 pc 

ทบทวนการทานยาใหกับผูปวย 
  

3  Medical 
problem 
with DRP 

ทานยา 
Nifedipine SR 
ผิด แพทยส่ัง 
2*1pc ผูปวย
ทาน 1*1pc 

ทบทวนการทานยาใหกับผูปวย 

4 
  

  
  

Medical 
problem 
with DRP 
  

ลืมทานยา 
Metformin, 
Glibenclamide 
มีปญหาเวลา
เขาเวร 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา 
แนะนําใหแบงยาไวที่ทาํงานบางสวน 

5   Medical 
problem 
with DRP 

แพทยเพิ่ม dose 
Metformin แต
ผูปวยกลวัเลย
ไมกลาเพิ่มยา
ตามแพทยส่ัง 

อธิบายถึงหลักการปรับยาของแพทย
ใหผูปวยเขาใจ และแจงใหเฝาระวัง
อาการไมพึงประสงคจากยา 

6   Medical 
problem 
with DRP 

ทานยา 
Metformin ผิด
วิธี 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา และผลที่ตามมาหาก
ไมควบคุมโรค 
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ขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการแกไขปญหา (ตอ) 
 

 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการแทรก
ซอน/ปญหาที่

พบ 
การแกไข 

7 รับประทาน
ยาผิด 

Medical 
problem 
with DRP 

ไปถือศีล กิน
ยาบาง ไมกนิ
บาง 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา และผลที่ตามมาหาก
ไมควบคุมโรค 

8 ไมได
รับประทาน
ยา  

Medical 
problem 
with DRP 

ขาดยา 
Glibenclamide 
2 วัน  

ระบุย้ําวันนดักับผูปวย และหากยา
หมดกอนใหมารับไดที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนและแจงวาเปนยาเดิม 
ทบทวนการทานยาใหกับผูปวย 

9   Medical 
problem 
with DRP 

ขาดยา 
Enalapril(20)  
2 วัน 

ระบุย้ําวันนดักับผูปวย และหากยา
หมดกอนใหมารับไดที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนและแจงวาเปนยาเดิม 
ทบทวนการทานยาใหกับผูปวย 

10   Medical 
problem 
with DRP 

ขาดยา Lopid  
3 วัน 

ระบุย้ําวันนดักับผูปวย และหากยา
หมดกอนใหมารับไดที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนและแจงวาเปนยาเดิม 
ทบทวนการทานยาใหกับผูปวย 

11   Medical 
problem 
with DRP 

ไมทานยา baby 
aspirin 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา 

12   Medical 
problem 

ผูปวยขาดยา
ความดัน 3 
อาทิตย
เนื่องจาก
พยาบาลลืมนดั
ผูปวย 

ระบุย้ําวันนดักับผูปวย และหากยา
หมดกอนใหมารับไดที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนและแจงวาเปนยาเดิม 
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ขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการแกไขปญหา (ตอ) 
 

 
 
 
 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการแทรก
ซอน/ปญหาที่

พบ 
การแกไข 

13  ไมได
รับประทาน
ยา  

Medical 
problem 
with DRP 

ไมทานยา 
Metformin มื้อ
กลางวัน 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา 

14   Medical 
problem 
with DRP 

ทานยา 
Glibenclamide 
2 - 3 วันครั้ง 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา และผลที่ตามมาหาก
ไมควบคุมโรค 

15   Medical 
problem 
with DRP 

ขาดยาเบาหวาน 
2 วัน 

ระบุย้ําวันนดักับผูปวย และหากยา
หมดกอนใหมารับไดที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชนและแจงวาเปนยาเดิม 
ทบทวนการทานยาใหกับผูปวย 

16   Medical 
problem 
with DRP 

ยาลดไขมันใน
เลือดทานบาง
ไมทานบาง 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงความจําเปน
ในการทานยา และผลที่ตามมาหาก
ไมควบคุมโรค 

17 เกิดอาการ
ไมพึง
ประสงคจาก
ยา 

Medical 
problem 

มีอาการใจสั่น
บางครั้ง 

แนะนําเรื่องอาหารและการ
รับประทานยา เนื่องจากผูปวยทาน
อาหารไมเปนเวลา 

18   Medical 
problem 
with DRP 

กอนมาเจาะ
เลือดชวงเย็นงด
ยา 
Glibenclamide
เนื่องจากมใีจ
ส่ัน อาเจียน 

แนะนําการปฎบิัติตนเมื่อเกดิภาวะ 
Hypoglycemia  
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ขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการแกไขปญหา (ตอ) 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการแทรก
ซอน/ปญหาที่

พบ 
การแกไข 

19 เกิดอาการ
ไมพึง
ประสงคจาก
ยา 

Medical 
problem 
with DRP 

ทานยา Bco 
แลวใจสั่น 

แจงแพทยใหเปลี่ยนยา 

20 แพทยไมได
ส่ังยา/ส่ังยา
ผิดจํานวน 

Medical 
problem 
with DRP 

แพทยลืมส่ังยา 
Enalapril(20)
ใหผูปวย 

แจงแพทยเนื่องจากผูปวยมียาเดิมครั้ง
ที่แลว แพทยไมไดยอนกลับไปดู
ประวัติเดิม 

21   Medical 
problem 

ส่ัง Lopid ผิด
จํานวน 

แกไขใหเพยีงพอกับวนันัด 

22   Medical 
problem 
with DRP 

แพทยสงตวั
ผูปวยให 
Metformin2*2 
pc แพทยศนูย
สุขภาพชุมชน
ให 1*2 pc 

แจงแพทยใหปรับวิธีใชตามใบสงตัว 

23 ผลจาก
อาหาร 

Medical 
problem  

ผูปวยไปบวช
ชีพราหมญ กนิ
แตน้ําหวาน 

อธิบายใหผูปวยเขาใจถึงภาวะน้ําตาล
ที่สูง เนนใหควบคุมเครื่องดืม่ 

24  Medical 
problem  

ระดับน้ําตาล 
ในเลือดสูง 

แนะนําผูปวยเรื่องการควบคุมอาหาร 

25   Medical 
problem 

รับประทาน
มะมวงมาก 
น้ําตาลขึ้น 

แนะนําเรื่องอาหาร 

26   Medical 
problem 

ทานอาหารเคม็ แนะนําเรื่องอาหารและผลกระทบ
จากการรับประทานเค็ม 
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ขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการแกไขปญหา (ตอ) 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการแทรก
ซอน/ปญหาที่

พบ 
การแกไข 

27 ผลจาก
อาหาร 

Medical 
problem 

ชอบทานยาคลุย 
น้ําสมขวด 

แนะนําเรื่องอาหาร 

28   Medical 
problem 

ความดันโลหติ
เพิ่มสูงขึ้น 

แนะนําเรื่องอาหาร ผูปวยทานอาหาร
เค็ม 

29   Medical 
problem 

ผูปวยดื่มเบยีร 5 
คร้ัง/สัปดาห 

แนะนําเรื่องอาหาร แนะนํางด
แอลกอฮอลและอธิบายถึงผลของ
แอลกอฮอล 

30   Medical 
problem 

ผูปวยทานขาว
เหนยีวแทนขาว
มากน้ําตาลในน
เลือดขึ้นสูง 

แนะนําเรื่องอาหาร 

31   Medical 
problem 

ผูปวยกนิขาว
เหนยีวมะมวง 

แนะนําเรื่องอาหาร 

32   Medical 
problem 

ผูปวยกนิกาแฟ
ทุกเชา 

แนะนําเรื่องอาหารและการปฎิบัติตัว 

33   Medical 
problem 

ผูปวยดื่ม M-
150 3 - 4 วัน/
สัปดาห 

แนะนําเรื่องอาหาร 

34   Medical 
problem 

ดื่มเครื่องดื่มทกุ
ชนิด 

แนะนําเรื่องอาหารและการปฎิบัติตัว 

35   Medical 
problem 

ผูปวยทานเค็ม แนะนําเรื่องอาหาร และผลจากการ
ทานเค็ม 

36   Medical 
problem 

ทานขาวกับ
น้ําพริกทุกวัน 
รสเค็ม 

แนะนําเรื่องอาหาร 
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ขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการแกไขปญหา (ตอ) 

 
 
 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการแทรก
ซอน/ปญหาที่

พบ 
การแกไข 

37 ผลจาก
อาหาร  

Medical 
problem 

ผูปวยกนิขาว
เหนยีวมะมวง 

แนะนําเรื่องอาหาร 

38   Medical 
problem 

ผูปวยกนิขาว
เหนยีวมะมวง 

แนะนําเรื่องอาหาร 

39   Medical 
problem 

ทานขนมเขง แนะนําเรื่องอาหาร 

40   Medical 
problem 

เวียนศีรษะตอน
เชา อดนอน 

แนะนําการปฎบิัติตน 

41   Medical 
problem 

ทานอาหารเคม็ แนะนําเรื่องอาหาร 

42   Medical 
problem 

ทานขนุน ขาว
เหนยีวมะมวง 

แนะนําเรื่องอาหาร 

43   Medical 
problem 

ทานอาหารเคม็ แนะนําเรื่องอาหาร 

44   Medical 
problem 

ผูปวยออกงาน
เล้ียงบอย 
น้ําตาลใน
เลือดดขึ้น 

แนะนําเรื่องการควบคุมอาหาร 

45   Medical 
problem 

ผูปวย
รับประทาน
มะมวงมาก 

แนะนําเรื่องอาหาร 

46   Medical 
problem 

ดื่มเครื่องดื่ม 
และน้ําอัดลม 

แนะนําเรื่องอาหาร และผลจากการไม
ควบคุมภาวะโรค 
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ขอมูลการบริบาลทางเภสัชกรรม และการแกไขปญหา (ตอ) 

 

ลําดับ ปญหา 
Type of 
Problem 

อาการแทรก
ซอน/ปญหาที่

พบ 
การแกไข 

47 ผลทางดาน
จิตใจ 

Medical 
problem 
with DRP 

นอนไมหลับ แจงแพทยเพิ่มยานอนหลับใหกับ
ผูปวย 

48   Medical 
problem 

มีภาวะเครียด 
ขโมยขึ้นบาน 

แนะนําใหทําจติใจใหสบาย และแจง
ถึงผลกระทบจากภาวะเครียด 

49   Medical 
problem 
with DRP 

นอนไมหลับ แจงแพทยเพิ่มยานอนหลับใหกับ
ผูปวย 

50   Medical 
problem 

ผูปวยนอนไม
หลับ 

แนะนําใหออกกําลังกายเบา ๆ ในชวง
เย็น ทําจติใจใหสบาย 

51 อ่ืน ๆ  Medical 
problem 

มีอาการเวยีน
ศีรษะ 

แจงผูปวยใหเฝาระวังอาการไมพึง
ประสงคจากยาลดน้ําตาลในเลือด 

52   Medical 
problem 

มีเวียนศีรษะ
เวลาเปลี่ยนทา 

แนะนําการปฎบิัติตนเวลาเปลี่ยนทา 
ใหเปลี่ยนชา ๆ  
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