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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเขาถึงบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ของโรงพยาบาลปาแดด จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง กลุมตัวอยางคือ เวชระเบียนผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่2ที่เขามารับบริการในคลินิกเบาหวาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน
2558 จํานวน 300 ราย เครื่องมือวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูล ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 แบบ
บันทึกขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 แบบบันทึกการเขาถึงบริก ารและผลลัพธการเขาถึงบริการการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา ขอมูลทั่วไปกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 67.7 อายุระหวาง 30-87 ป
อายุเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 61.2±9.6 ป กลุมตัวอยางเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รอยละ 42.3
และเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมกับความดันโลหิตสูงรอยละ 57.7 มีดัชนีมวลกายเกินเกณฑมาตรฐาน
รอยละ 57.7 (BMI>22.9 Kg./m2) สวนใหญรอยละ53 มีอาชีพเกษตรกร และมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
30บาทรอยละ88.3 ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวานอยูในชวง 6-10 ป รอยละ31.7และรองลงมาอยูในชวง
1-5 ป รอยละ31.3การเขาถึงบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมตัวอยางเขาถึงบริการรอย
ละ 100 สวนผลลัพธของการเขาถึงบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีเพียงรอยละ75 โดย
กลุมตัวอยางรอยละ 92.7 ไดรับการตรวจ HbA1c พบมีคาระดับ HbA1c<รอยละ7 เทากับรอยละ 37.8
(เกณฑHDC≥รอยละ40) และกลุมตัวอยางรอยละ 95.3 ไดรับการตรวจ Lipid profile พบมีคาระดับ LDL
<100mg/dl ร อ ยละ 46.9 (เกณฑ HDC≥ร อ ยละ60) จากผลการศึ ก ษานี้ ควรเพิ่ ม การศึ ก ษาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และพัฒนาแนวปฏิบัติ การดูแล
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อใหผลลัพธของการเขาถึงบริการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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Abstract
The objective of this study was to examine the accessibility of care services
among patients with type 2 diabetes in Padad Hospital, Chiang Rai province. This was a
retrospective study from medical records of 300 patients with type 2 diabetes.
Participants were 300 type 2 diabetic patients who came to the diabetic clinic between
October 1, 2014 and September 30, 2015. The research instruments were a data record
form. This data form included two parts: 1) a general data record form; and 2) a record
form regarding the accessibility to care services and outcomes from accessing care
services of type 2 diabetes patients. Data were analyzed using descriptive statistics.
Most participants were female (67.7%), aged between 30-87 years ( x = 61.2 ±
9.6). 42.3% of all participants had type 2 diabetes. 57.7% of them had both type II
diabetes and hypertension. 57.7% of them had a body mass index greater than >22.9
kg/m2. 53% of them are farmers. 88.3% of them had the Universal Health Coverage
Project (The “30 bath treat all” scheme). 31.7% of them have been diagnosed with
diabetes for 6-10 years. All participants (100%) were able to access care services. 92.7%
of all participants were tested for HbA1c. Among this group of participants, 37.8% had
HbA1c levels < 7% (normal levels of HbA1c ≥ 40%). 95.3% had their lipid profile
measure. Within this group of participants, 47% reported the result of LDL levels <100
mg/dl (normal levels of LDL ≥ 60%). This study demonstrates the needs to further
studies for investigating the self-care modification behavior among type 2 diabetes
patients and to develop the clinical practice guidelines in order to improve the
effectiveness of care services in patients with type 2 diabetes.
Keywords: Accessibility of Care Services, Patients with Type 2 Diabetes
บทนํา
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุข องคการอนามัยโลกพบวาในป พ.ศ.2562 มี
ผูปวยเบาหวานทั่วโลก รอยละ 9.3 หรือประมาณ 463 ลานคน และคาดวาภายในป 2573 จะมีผูเปน
เบาหวานถึง รอยละ 10.9 หรือ 700 ลานคน (Saeedi et al., 2019) ผูที่เปนโรคเบาหวาน หากดูแล
สุขภาพไมดีจะนําไปสูการเจ็บปวยแทรกซอนดวยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจาก
โรคเบาหวาน และภาวะไตวายเรื้อรัง ผูปวยเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดจะสงผล
ใหเกิดภาวะแทรกซอนกับอวัยวะสวนตางๆ ที่สําคัญไดแก โรคเบาหวานเขาจอประสาทตาเปนสาเหตุที่
สําคัญของการสูญเสียการมองเห็นเปนอันดับสองรองจากตอกระจกสาเหตุเกิดจากการทําลายเสนเลือด
ขนาดเล็กเปนระยะเวลานาน (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย, 2555) โดยเฉลี่ยพบวา
โรคเบาหวานที่ทําลายจอประสาทตาเกิดขึ้นประมาณรอยละ 20 ของผูปวยเบาหวาน โดยหากผูปวยเปน
เบาหวานมาเปนระยะเวลา 15 ป จะพบโรคเบาหวานเขาจอประสาทตาไดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 80 โดยพบ
การตาบอดประมาณรอยละ 2 และการสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรงรอยละ 10 พบความชุกของโรคไต
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วายเรื้อรังประมาณรอยละ 40 และพบวามีผูปวยเพียงรอยละ 1.9 ทราบวาตนปวยเปนโรคไตวายเรื้อรัง
สําหรับภาวะแทรกซอนที่เทาในผูปวยเบาหวานพบประมาณรอยละ 20-30 มีอุบัติการณ การเกิดแผลเทา
เบาหวานประมาณรอยละ 8-17 โดยพบโรคแทรกซอนที่ประสาทสวนปลายจากเบาหวานประมาณรอยละ
20-30 และพบโรคเสนเลือดแดงสวนปลายอุดตันรอยละ 3-8 ความชุกของการตัดเทาหรือขาประมาณรอย
ละ 0.5-2 (นุชรี อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย, 2557)
ปจจุบันการดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวาน เนนการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงปกติ
อยางตอเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซอนทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ดังนั้นผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคเบาหวานครั้งแรก ควรไดรับการซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการและการประเมิน
ความเสี่ยง ดวยแบบประเมินสําหรับบริการตรวจคัดกรองขั้นต่ําอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อการวินิจฉัย
ภาวะแทรกซอนแตเนิ่นๆ และหากตรวจพบภาวะแทรกซอนตองใหการดูแลรักษาอยางทันทวงที เนื่องจาก
โรคเบาหวานในระยะเริ่ม แรกจะมีก ารดําเนินโรคแบบคอยเปนคอยไป จึง ทําใหไดรับ การตรวจและ
วินิจฉัยโรคลาชาเกิดภาวะแทรกซอนตามมา สงผลกระทบโดยตรงตอผูที่เปนเบาหวาน ครอบครัว และ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้นหนวยบริการสุขภาพ ควรจัดบริการเหลานี้ใหแกผูปวยเบาหวานใน
ระบบหลัก ประกันสุขภาพแหง ชาติ โดยสํานัก งานหลัก ประกันสุขภาพแหง ชาติ (สปสช) ไดอนุมัติใหมี
งบประมาณหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพิ่มเติม จากงบอัตราเหมาจายรายหัวที่มีอยูแลวเปนงบบริการ
ควบคุ ม ป อ งกั น และรั ก ษาโรคเบาหวาน เพื่ อ เพิ่ ม การเข า ถึ ง บริ ก ารคั ด กรองภาวะแทรกซ อ นของ
โรคเบาหวาน และยกระดับการบริการใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดโดยใชเกณฑผลงานบริการและผลลัพธ
การดูแลรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ของหนวยบริการในเครือขายหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดย
กํ า หนด การบริ การต าม Toward Clinical Excellence, Network (TCEN) จํ า น วน 19 ร ายกา ร
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2558)
โรงพยาบาลปาแดด เปนโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง มีประชากรในเขตรับผิดชอบ 26,500 คน
โรคเบาหวานเปนโรคที่พบวาอยูใน 5 อันดับโรค ประเภทผูปวยนอกของโรงพยาบาลทุกป มีอัตราปวยดวย
โรคเบาหวานเพิ่ ม ขึ้ น ในป 2554 – 2558 เทา กั บ 2933.03, 3514.12, 3633.81, 4413.33, 4321.75
ตามลําดับ และไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดตามเกณฑโดยมีระดับ HbA1c < 7% คิดเปน รอยละ
31.9, 32.8, 33.8, 31.4, 39.7 ตามลําดับ และพบมีภาวะแทรกซอนทางตา รอยละ 3.50, 2.30, 1.58,
2.77, 4.24 มีภาวะแทรกซอนทางไต รอยละ 36.61, 26.66, 24.32, 30.32, 23.38 ตามลําดับ ปจจุบัน
โรงพยาบาลปาแดดมีผูปวยโรคเบาหวานอยูในความรับ ผิดชอบทั้ง หมด 1,081 คน (สรุป ผลงาน การ
ดําเนินงานการพยาบาลคลินิกพิเศษปงบประมาณ, 2558) โรงพยาบาลปาแดดใหความสําคัญ และพัฒนา
แนวทางในการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน ตามแนวทางเวชปฏิบัติมาตลอด
ดัง นั้ นผู วิจั ยจึ ง ได ทํา การศึ ก ษาการเขา ถึง บริก ารการดู แลผูปว ยโรคเบาหวานชนิ ดที่ 2 ของ
โรงพยาบาลปาแดด จัง หวัดเชียงราย เพื่อ ใชเปนขอมูลในการพัฒ นาการดูแลผูปวยโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาล และขอมูลที่ไดมีผลตอการจัดสรรงบประมาณ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานสงผลทําให
ผูปวยเบาหวาน สามารถเขาถึงบริการและไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงควิจัย
เพื่อศึกษาการเขาถึงบริการและผลลัพธของการเขาถึงบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ของโรงพยาบาลปาแดด จังหวัดเชียงราย ตามเกณฑมาตรฐานของหนวยบริการในเครือขายหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา
กรอบแนวคิดการวิจัย
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่ตองไดรับการรักษาตอเนื่อง การพบแพทยและทีมงานเปนระยะเพื่อ
ตรวจและประเมินผลการรักษา จึงจําเปนสําหรับผูป วยเบาหวานทุกคน เพื่อลดการเกิดภาวะหรือโรคแทรก
ซอนในระยะยาว และควรมีการตรวจคนหาโรคแทรกซอนในระยะเริ่มแรกซึ่งยังไมมีอาการแสดงออก การ
เขาถึงบริการการดูแลผูป วยโรคเบาหวาน เปนสวนสําคัญของการดําเนินงานของระบบสุขภาพ ที่จะบอกได
วาผูปวยเบาหวานไดรับบริการอยางเหมาะสมและไดมาตรฐานโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.)และเครือขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย(Med Res Net)ไดกําหนดการดูแล
ผูปวยโรคเบาหวาน ตาม Toward Clinical Excellence, Network (TCEN) จํานวน 19 รายการ ซึ่ง
แบงเปนการเขาถึงบริการ 11 รายการและผลลัพธของการเขาถึงบริการ 8 รายการ หากผูปวยเบาหวาน
ไดรับบริการตามมาตรฐานดังกลาว ก็จะชวยใหผูปวยเบาหวานไดรับการดูแลอยางเหมาะสมสงผลตอการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง เพื่อศึกษาการเขาถึงบริการและผลลัพธของการ
เขาถึงบริการการดูแลผูป วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลปาแดด จังหวัดเชียงราย โดยการศึกษา
ขอมูลยอนหลังที่บันทึกในเวชระเบียนผูปวย ปงบประมาณ 2558
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรในการศึกษา
ประชากรคือเวชระเบียนบันทึกรายงานการมารับบริการของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ยอนหลังที่เขามารับ บริการในคลินิกพิเ ศษ โรงพยาบาลปาแดด จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2557 ถึง 30 กันยายน 2558 จํานวน 1,081 ราย (สรุปผลงานการดําเนินงานการพยาบาลคลินิกพิเศษ
โรงพยาบาลปาแดด, 2558)
2. กลุมตัวอยาง
แบบบันทึก รายงานการมารับบริก ารของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาล
ปาแดด คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางใช สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางจํานวน
291.96 ผูศึกษาขอปดเปนเลขกลม=300 ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ 300 ราย และ
คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลาก
หมายเลขที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเบาหวานของโรงพยาบาลปาแดด และมารับบริการที่โรงพยาบาลปา
แดดไมนอยกวา12 เดือน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบบันทึกขอมูลการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ของสํานัก งานหลัก ประกันสุขภาพแหง ชาติ (สปสช) และเครือขายวิจัยกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหง
ประเทศไทย(Med Res Net)ประกอบดวย 2 สวนคือ
สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ศาสนา สิทธิการรักษาและโรค
ประจําตัว น้ําหนัก สวนสูง รอบเอว ระยะเวลาที่ไดมารับการรักษาโรคที่โรงพยาบาลแหงนี้ ระยะเวลาที่
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน
ส ว นที่ 2 แบบบั น ทึ ก การเข า ถึ ง บริ ก ารและผลลั พ ธ ข องการเข า ถึ ง บริ ก ารการดู แ ลผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบดวยการที่ผูปวยไดรับบริการตามขอกําหนด 19 รายการที่กําหนดโดย
Toward Clinical Excellence Network (TCEN) โดยแบงเปนการเขาถึงบริการ 11รายการและผลลัพธ
ของการเขาถึงบริการ 8 รายการ
การเขาถึงบริการ 11 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การตรวจหาระดับ HbA1c ประจําปหมายถึง ผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่ปรากฏใน
เวชระเบียน เปนคาที่แพทยสั่งตรวจครั้งลาสุด หากไมมีขอมูลลาสุดใหทําการยอนดูเวชระเบียนกอนหนา
นั้น แตตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผูปวยเขามาพบแพทยตามนัดครั้งสุดทายกําหนดใหหนวยเปนรอย
ละ (%) วัตถุประสงคเพื่อผูปวยเบาหวานไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
2. การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซอนเฉียบพลันจากโรคเบาหวานหมายถึง
การที่ผูปวยเบาหวานตองรับไวรัก ษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะฉุกเฉินที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง
(Hyperglycemia) เชน ภาวะคีโตซีส, ภาวะโคมาจากน้ําตาลในเลือดสูงและภาวะเปนกรดในเลือดและ
ภาวะฉุ ก เฉินที่มีร ะดั บ น้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) ยกเวนผูปวยเบาหวานที่รับ สง ตอมาจาก
โรงพยาบาลอื่น วัตถุประสงคเพื่อผูปวยเบาหวานไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
3. การตรวจวิเคราะห Lipid profile ประจําปหมายถึง ผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่
ปรากฏ ในเวชระเบียน เปนคาที่แพทยสั่งตรวจครั้งลาสุด หากไมมีขอมูลลาสุดใหทําการยอนดูเวชระเบียน
กอนหนานั้น แตตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผูปวยเขามาพบแพทยตามนัดครั้งสุดทาย วัตถุประสงค
เพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. การไดรับ ยาแอสไพริน ของผูปวยเบาหวานอายุ 40 ปขึ้นไป หมายถึง การไดรับ ยา
Aspirin หรือ Clopidogrel (เชน Plavix®, Pidogen®, Apolets®, หรือชื่ออื่นๆ) หรือ ไดรับยาทั้งยา
Aspirin และ Clopidogrel รวมกัน ในชวง 12 เดือนที่ผานมา วัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
5. การตรวจหาระดั บ Microalbuminuria ประจํ า ป คื อ การตรวจพบได ด ว ยแถบสี
สําหรับอัลบูมิน ปริมาณนอยๆ (Microalbuminuria dipstick) หรือวัดปริมาณอัลบูมินในน้ําปสสาวะได
30-299 mg albumin/24 hrs หรือ ACR (Albumin/Creatinine Ratio) 3.4 to 34 mg/mmol (30299 mg/g) อยางนอย2ใน3ครั้ง ภายในระยะเวลา6เดือนโดยไมมีสาเหตุอื่น และ ระยะตอมาปริมาณมาก
ขึ้น (Macroalbuminuria) โดยไมไดเกิดสาเหตุอื่น คือ การตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบูมินรั่วออกมาในน้ํา
ปสสาวะดวยแถบสีปสสาวะ (dipstick) ไดตั้งแต trace ขึ้นไปหรือวัดปริมาณอัลบูมินในน้ําปสสาวะได ≥
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300mg albumin/24 hrs หรือ ACR > 34 mg/mmol (≥ 300 mg/g) อยางนอย2 ใน3 ครั้งภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนโดยไมมีสาเหตุอื่น วัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงดาน micro vascular
6. ก า ร ไ ด รั บ ย า ก ลุ ม ACE inhibitor ห รื อ ARB ข อ ง ผู ป ว ย เ บ า ห ว า น ที่ มี
Microalbuminuria หมายถึง การไดรับยาCaptopril, Enalapril, Fosinopril, Cilazepril, Perindopril,
Quinapril, Ramipril, Lisinopril วัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงดาน micro vascular
7. การตรวจจอประสาทตาประจําปหมายถึง ผูปวยไดรับการตรวจจอประสาทตา (eye
ground) โดยจักษุแพทย หรือ กรณีที่โรงพยาบาลไมมีจักษุแพทย แตไดแนะนําหรือสงผูปวยไปตรวจใน
โรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย หรือ ตรวจดวยเครื่อง Fundus camera โดยมีพยาบาลหรือผูอื่นที่ไมใชแพทย
เปนผูตรวจ ในสองกรณีหลังนี้จะตองมีเอกสารแจงผลการตรวจชัดเจนจึงจะนับวา ผูปวยไดรับการตรวจจอ
ประสาทตา ทั้งนี้ตองระบุวันเดือนปที่ไดรับการตรวจดวยกรณีที่ไดรับการตรวจดวย Fundus camera
ตองระบุว าได ส ง ตอ จัก ษุ แพทย ห รือ ไม เ พื่ อยืน ยัน ผลการตรวจ วั ตถุป ระสงคเ พื่ อลดความเสี่ ยงดา น
microvascular
8. การตรวจสุขภาพชองปากประจําปห มายถึง การตรวจคัดกรองสุขภาพฟน และการ
ตรวจรักษาโรคในชองปาก ไดแก การถอนฟน การอุดฟน การรักษาเหงือก การรักษารากฟน การผาฟนคุด
การใสฟนปลอม เปนตน ซึ่งตรวจโดยทันตแพทยหรือบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมเทานั้น วัตถุประสงคเพื่อ
ลดความเสี่ยงดานสุขภาพปาก
9. การตรวจเทาอยางละเอียดประจําปหมายถึง การตรวจเทาครบทั้งสีป่ ระการดังนี้ 1) การ
สังเกตสภาพผิวหนังภายนอก 2) การสังเกตรูปเทา 3) การตรวจปลายประสาทเทา 4) การคลําชีพจรเทา
(หรือ ABI) โดยบุคลากรทางการแพทยที่ไดรับ การฝกอบรมแลว วัตถุป ระสงคเพื่อลดความเสี่ยงดาน
macrovascular และ neuropathy
10. การสอนใหตรวจและดูเทาดวยตนเองหรือสอนผูดูแลอยางนอย 1 ครั้งตอปหมายถึง
การสอนนั้นตองครอบคลุมเรื่องตรวจและดูแลเทาดวยตนเอง และสังเกตสภาพผิวหนัง รอยช้ํา และรูปราง
เทา ซึ่ง อาจจะแจกแผนพับ ความรูหรือไมก็ได วัตถุป ระสงคเ พื่อให ผูปวยเบาหวาน และครอบครัวมี
ศักยภาพในการดูแลตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
11. การใหคําแนะนําปรึกษาใหเลิกสูบบุห รี่หมายถึง การใหคําปรึกษาแนะนําใหเลิกสูบ
บุหรี่ดวยตนเอง หรือเขาโปรแกรมการเลิกบุหรี่ หรือมีการใชยาเพื่อเลิกบุหรี่ วัตถุประสงคเพื่อลดความ
เสี่ยงดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผลลัพธของการเขาถึงบริการ 8 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้
1. การตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose หมายถึงผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่
ปรากฏในเวชระเบียนจากการเจาะเลือดตรวจน้ําตาลหลังอดอาหารโดยเจาะผานเสนเลือดดํา ซึ่งไมใชจาก
ปลายนิ้วและตองผานการตรวจดวยเครื่องอัตโนมัติโดยไมนับรวมผลการตรวจหาระดับน้ําตาลเจาะจากเสน
เลือดดําแลวมาหยดเลือดลงบน Dipstick วัตถุประสงคเพื่อสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
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2. การตรวจพบวาผูปวยเบาหวานมีระดับ HbA1c < 7% หมายถึงผูปวยเบาหวานไดรับ
การตรวจคาระดับ น้ําตาลที่จับ กับ Hemoglobinในกระแสเลือดที่เ รียกวา HbA1c มีคานอยกวา 7%
วัตถุประสงคเพื่อสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในระดับที่เหมาะสม
3. การตรวจหาระดับ LDL ประจําปหมายถึง ผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่ปรากฏในเวช
ระเบียน เปนคาที่แพทยสั่งตรวจครั้งลาสุด หากไมมีขอมูลลาสุดใหทําการยอนดูเวชระเบียนกอนหนานั้น
แตตองไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผูปวยเขามาพบแพทยตามนัดครั้งสุดทายวัตถุประสงคเพื่อลดความ
เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
4. การตรวจวัดระดับความดันโลหิตสูงหมายถึง คาความดันโลหิตของผูปวยที่มาติดตาม
การรักษาที่ OPD เฉพาะโรคเบาหวาน หรือ OPD อายุรกรรมทั่วไป หรือ OPD เวชศาสตรครอบครัวของ
โรงพยาบาลในวันที่เขารวมโครงการ หากไมมีขอมูลลาสุดใหทําการยอนดูเวชระเบียนกอนหนานั้น แตตอง
ไมเกิน 12 เดือนนับจากวันที่ผูปวยเขามาพบแพทยตามนัดครั้งสุดทาย จํานวน 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 หมายถึง
คา BP ครั้งลาสุดที่มาติดตามการรักษาครั้งที่ 2 หมายถึง คา BP กอนหนาครั้งลาสุด นั่นคือวันกอนเขารวม
โครงการ วัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
5. การตรวจพบแผลที่เทาหมายถึง การพบแผลที่เทา ถลอก ฉีกขาด แผลแหงดํา (Dry
Gangrene) รวมทั้งเทาที่มีลักษณะอักเสบ บวมแดง และโรคน้ํากั ดเทาดวย (ไมนับกรณีการตรวจพบ
บาดแผลที่นิ้วมือ มือ ขอมือ และแขน) สําหรับ ตาปลา ถามีอาการกดเจ็บ อักเสบ บวมแดงชัดเจน ใหถือ
วามีแผลดวย (ถาตาปลากดไมเจ็บ ไมมีการอักเสบ บวมแดง ถือวาไมมีแผล) วัตถุประสงคเพื่อลดความ
เสี่ยงดาน Macrovascular และ Neuropathy
6. การตัดนิ้วเทา, เทาหรือขาหมายถึง การตัดเนื่องจากมีแผลจนเกิดการติดเชื้ อจนตอง
ตั ด ทิ้ ง ( Amputation) ห ม า ย ร ว ม ถึ ง ก า ร เ กิ ด Dry Gangrene แ ล ว อ วั ย ว ะ นั้ น ห ลุ ด อ อ ก เ อ ง
(Autoamputation) ดวย ทั้งนี้ ใหเก็บเฉพาะรายที่ถูกตัดครั้งแรก หรือ ถูกตัดเพิ่มเติม รวมถึงการเกิด Dry
Gangrene ขึ้นครั้งแรก หรือ เกิด Dry Gangrene มากกวาเดิมในรอบ 12 เดือนที่ผานมา วัตถุประสงค
เพื่อการมีระบบเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่เทา
7. การตรวจหา Diabetic Retinopathy หมายถึง โรคตาจากเบาหวานมีผลการตรวจพบ
1. Non-Proliferative Diabetic Retinopathy (NPDR) ซึ่งแบงออกเปน Mild
NPDR, Moderate NPDR และ Severe NPDR
2. Proliferative Diabetic Retinopathy (PDR)
3. Macular Edema ทั้งนี้ตองมีหลักฐานการบันทึกจากแพทยยืนยันผลการ
ตรวจด ว ยหาปรากฏผลการตรวจจอประสาทตาอย า งใดอย า งหนึ่ ง ข า งต น ให ถื อ ว า ผู ป ว ยเป น DR
วัตถุประสงคเพื่อติดตามผลของระบบการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน
8. การตรวจหา Diabetic Nephropathy หมายถึง โรคไตจากเบาหวานจากการวินิจฉัย
ของแพทยในเวชระเบียนเทานั้น การตรวจพบโปรตีนชนิดอัลบูมินรั่วออกมาในน้ําปสสาวะ (Albuminuria)
วัตถุประสงคเพื่อติดตามผลของระบบการดูแลรักษาผูปวยเบาหวาน
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การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
ผูศึกษาคํานึงถึงการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง จึงไดนําโครงรางเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผานการอนุมัติ หมายเลขรับรอง 82/2559
หลังจากนั้นไดขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลและหัวหนากลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลปาแดด
โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล โดยจะเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ และ
จะนําเสนอผลการศึกษาเปนภาพรวม ซึ่งไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆทั้งตอบุคคลและองคกร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองภายหลังจากการไดรับการรับรองจริยธรรมจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษาชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขออนุญาตรวบรวมขอมูลในคลินิกโรคเบาหวาน
กับผูอํานวยการโรงพยาบาลและหัวหนากลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลปาแดด จังหวัดเชียงราย
2. ผูศึก ษาชี้แจงขอความรวมมือในการเก็บขอมูลกับ ทีม ที่ป ฏิบัติง านในคลิ นิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลปาแดด โดยผูศึกษาแจงวาจะทําการเก็บขอมูลผูป วยตามแบบบันทึกดวยตัวผูศ ึกษาเองทีค่ ลินิก
โรคเบาหวาน
3. ผูศึกษาดําเนินการโดยการจับฉลากหมายเลขที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคเบาหวานจนครบ300
รายและเริ่มเก็บขอมูลไปตามลําดับของการจับฉลากโดยใชแบบบันทึกขอมูลประกอบดวย 2 สวนคือ สวน
ที่ 1 แบบบันทึกขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 แบบบันทึกการเขาถึงบริการและผลลัพธของการเขาถึงบริการการ
ดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จนครบ 300 ราย
4. หัวหนางานคลินิกโรคเบาหวานตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูลของผูศึกษา
5. หลังจากตรวจสอบความถูกตองแลวผูศึกษานําขอมูลจากแบบบันทึกที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ
และวิเคราะหเชิงเนื้อหา
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชส ถิตเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการเขาถึงบริการและผลลัพธการเขาถึงบริการการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใชสถิตเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ รอยละ
ผลการวิจัย
1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางจํานวน 300 ราย สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 203 ราย คิดเปนรอยละ 67.7 อายุ
ระหวาง 30-87 ป อายุเฉลี่ย 61.2 ป มีดัชนีมวลกายเฉลี่ยเทากับ 24.2±4.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร จัดอยู
ในกลุมเกินเกณฑมาตรฐานจํานวน 173 รายคิดเปนรอยละ 57.7 (BMI>22.9 Kg./m2) สวนใหญรอยละ
ISSN: 2773-9031 (Print), ISSN: 2773-904X (Online)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Vol.1 No.2 May - August 2021

78
53 มีอาชีพเกษตรกร และมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ30บาทรอยละ88.3 กลุมตัวอยางเปนโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 รอยละ 42.3 เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมกับความดันโลหิตสูงรอยละ 57.7 และระยะเวลาที่
เปนโรคเบาหวานอยูในชวง 6-10 ป รอยละ31.7 รองลงมาอยูในชวง 1-5 ป รอยละ31.3 ดังแสดงใน
ตารางที่1
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (N=300)
ลักษณะของกลุมตัวอยาง

จํานวน

รอยละ

ชาย

97

32.3

หญิง

203

67.7

30-39 ป

3

1.0

40-49 ป

28

9.3

50-59 ป

98

32.7

60-69 ป

117

39.0

70-79 ป

40

13.3

80-89 ป

14

4.7

เพศ

อายุ

อายุเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

61.2±9.6 ป

ดัชนีมวลกาย (BMI)(กิโลกรัม/ตารางเมตร)
อาชีพหลัก

24.2±4.5 ป

เกษตรกร

159

53.0

ไมไดประกอบอาชีพ,แมบาน,อยูบานเฉยๆ

107

35.7

รับจางรายวันอื่นๆ

16

5.4

เจาของธุรกิจคาขายและใหบริการ
ขาราชการ
ลูกจางของรัฐ
พนักงาน ภาคเอกชน
ประมง
พระภิกษุ นักบวช แมชี

10
4
1
1
1
1

3.3
1.4
0.3
0.3
0.3
0.3

265

88.3

สิทธิการรักษาพยาบาล
สิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท

สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของขาราชการ 30
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ลักษณะของกลุมตัวอยาง

จํานวน

รอยละ

สิทธิประกันสังคม

4

1.4

สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ

1

0.3

127

42.3

การมีโรคความดันโลหิตสูงรวม
ไมมี

มี
173
ระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวาน(ป)
1-5
94
6-10
95
11-15
79
16-20
24
21 ขึ้นไป
8
คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เปนโรคเบาหวาน ±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9±5.5 (ป)

57.7
31.3
31.7
26.3
8.0
2.7

2. การเขาถึงบริการและผลลัพธของการเขาถึงบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2(N=300)
การเขาถึงบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุมตัวอยางเขาถึงบริการ 11รายการคิด
เปนรอยละ 100 สวนผลลัพธของการเขาถึงบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มี 8 รายการผาน
เกณฑ 6 รายการ คิดเปนรอยละ75 โดยกลุมตัวอยางรอยละ 92.7 ไดรับการตรวจ HbA1c แตมีคาระดับ
HbA1c <รอยละ7 คิดเปนรอยละ 37.8 (เกณฑHDC≥รอยละ40) และกลุม ตัวอยางรอยละ 95.3 ไดรับการ
ตรวจ Lipid profile พบมีระดับ LDL <100mg/dl รอยละ 46.9(เกณฑHDC≥รอยละ60) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สถานะการเขาถึงบริการและผลลัพธการเขาถึงบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
รายการ

เปาหมาย
(รอยละ)

ผลงาน

สถานะ

≥60

92.7

ผานเกณฑ

≤2

2.0

ผานเกณฑ

≥60

95.3

ผานเกณฑ

>50

58.9

ผานเกณฑ

การเขาถึงบริการ
1.รอยละของผูปว ยเบาหวานที่ไดรับการตรวจระดับ
HbA1c ประจําปอยางนอย 1ครั้งตอป
2.รอยละของการเขารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจาก
ภาวะแทรกซอนเฉียบพลันจากโรคเบาหวานในชวง
12 เดือนที่ผานมา
3.รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ
Lipid profileประจําป
4.รอยละของผูปวยเบาหวานอายุ40ปขึ้นไปไดรับยาแอสไพริน
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รายการ

เปาหมาย
(รอยละ)

ผลงาน

สถานะ

≥60

93.0

ผานเกณฑ

≥60

79.7

ผานเกณฑ

≥60

86.0

ผานเกณฑ

≥60

98.0

ผานเกณฑ

≥60

97.7

ผานเกณฑ

≥60

97.7

ผานเกณฑ

≥60

80.0

ผานเกณฑ

≥40

56.0

ผานเกณฑ

2.รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c < 7.0%

≥40

37.8

ไมผานเกณฑ

3.รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีระดับ LDL <100mg/dl

≥60

46.9

ไมผานเกณฑ

4.รอยละของการมีระดับความดันโลหิตในผูปวยเบาหวานที่

≥60

91.0

ผานเกณฑ

5.รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีแผลที่เทา

≤10

0.0

ผานเกณฑ

6.รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตัดนิ้วเทา, เทาหรือขา

≤2

0.0

ผานเกณฑ

7.รอยละของผูปวยเบาหวานที่เปน Diabetic Retinopathy

≤10

0.0

ผานเกณฑ

0.0

ผานเกณฑ

5.รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจ
Microalbuminuria ประจําป
6.รอยละของผูปวยเบาหวานที่มี Microalbuminuria
ไดรับยากลุม ACE inhibitor หรือ ARB
7.รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจจอประสาทตา
ประจําปอยางนอย 1ครั้งตอป
8.รอยละผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก
ประจําปอยางนอย 1ครั้งตอป
9.รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจเทาอยาง
ละเอียดประจําป
10.รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับการสอนใหตรวจและ
ดูเทาดวยตนเองหรือสอนผูดูแลอยางนอย1 ครั้งตอป
11.รอยละของผูปวยเบาหวานที่สูบบุหรี่ไดรับคําแนะนํา
ปรึกษาใหเลิกสูบบุหรี่
ผลลัพธการเขาถึงบริการ
1.รอยละของระดับ Fasting Plasma Glucose
ในผูปวยเบาหวานอยูในเกณฑที่ควบคุมได(70-130mg/dl)

มีระดับความดันโลหิต≤130/80mmHg

8.รอยละของผูปวยเบาหวานที่เปน Diabetic Nephropathy

≤10

อภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาโรงพยาบาลปาแดด สามารถใหบริการการดูแลผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โดยกลุม ตัวอยางเขาถึง บริก ารการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตามเกณฑม าตรฐานที่
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กําหนดไวครบทั้ง 11 รายการ แตผลลัพธของการเขาถึงบริการ 8 รายการผานเกณฑเปาหมาย 6 รายการ
ไมผานเกณฑเปาหมาย 2 รายการ ซึ่งอภิปรายไดดังนี้
กลุมตัวอยาง 300 รายสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยมีจํานวน 203 ราย คิดเปน
รอยละ67.7 มีอายุเฉลี่ยเทากับ 61.2±9.6 ป ชวงอายุของกลุมตัวอยางที่พบมากที่สุด คือ 60-69 ป มี
จํานวน 117 ราย คิดเปนรอยละ 39.0 การเขาถึง บริก ารการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขาถึง
บริการครบทั้ง 11 รายการ สวนผลลัพธการเขาถึงบริการ 8 รายการผานเกณฑเปาหมาย 6 รายการไมผาน
เกณฑ 2 รายการไดแก ผลลัพธก ารเขาถึง บริก าร รายการที่ 2 รอยละของผูปวยเบาหวานที่มีร ะดับ
HbA1c <7.0% พบวาในการศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางอยูในเกณฑที่ควบคุมระดับ HbA1c คิดเปนรอยละ
37.8 (เกณฑHDC≥รอยละ40) ซึ่งยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดสะสม(HbA1c) นั้นขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในการควบคุม
ทั้งเรื่องอาหาร การออกกําลังกาย และการควบคุมอารมณ ซึ่งแตละบุคคลอาจจะทําไดไมเหมือนกัน ทั้งที่
ไดรับ คําแนะนําจากเจาหนาที่เ หมือนกัน ดัง เห็นไดจ ากการที่ก ลุม ตัวอยา งรอยละ 57.7 (BMI>22.9
Kg./m2) และมีดัช นี ม วลกายเฉลี่ยเทา กับ 24.2±4.5 กิโ ลกรัม /ตารางเมตร จั ดอยูในกลุ ม เกินเกณฑ
มาตรฐานสอดคลองกับการศึกษาของราม รังสินธุ, 2558 พบวาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดัน
โลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนี
มวลกายเกินเกณฑมาตรฐานถึงรอยละ68.4 ซึ่งการที่กลุมตัวอยางไมสามารถควบคุมน้ําหนักใหไดตาม
เกณฑมาตรฐาน เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการควบคุมพฤติกรรม การรับประทานอาหารและการออก
กําลังกายยังไมไดผลดีทําใหสงผลถึงผลลัพธการเขาถึงบริการ รายการที่ 3 รอยละของผูปวยเบาหวานที่มี
ระดับ LDL <100mg/dlไมผานเกณฑมีเพียงรอยละ46.9(เกณฑHDC≥รอยละ60) สอดคลองกับการศึกษา
ของดุษฎี พวงสุม าลย และปราโมทย วงศส วัส ดิ์ (2555) ที่ พบวาปญหาอุป สรรคในการควบคุม ระดับ
น้ําตาลและไขมัน ในเลือดของผูปวยเกิดจากขาดการดูแลตนเองอยางเขมงวด และการออกกําลังกายที่
เหมาะสม
การนําผลวิจัยไปใช
1. ผลการศึกษาเปนขอมูลพื้นฐานนําเสนอผูบริหารเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลปาแดดตอไป
2.ขอมูลจากผลการศึกษานําไปเปรียบเทียบการดูแลผูปวยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลระดับ
เดียวกันเพื่อการพัฒนางานการดูแลผูปวยโรคเบาหวานได
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มการศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
และหาแนวทางการพัฒนาการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อใหผลลัพธของการเขาถึงบริการมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ควรเพิ่มการศึกษาการเขาถึงบริการการดูแลผูปวยกลุมโรคไมติดตอเรื้อรังอื่นๆ
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