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º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในการสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองและครอบครัวที่มี
ผูปวยเบาหวาน ประยุกตกรอบแนวคิดการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง การศึกษามี 3 ระยะ คือ 1) วิเคราะหสถานการณ 2)
การวางแผนและพัฒนา 3) ประเมินผลลัพธและวางแผนพัฒนาตอเนื่อง ผลการศึกษาพบประเด็นปญหา ดังนี้ 1)
องคกรขาดการวางแผนกลยุทธ 2) ขาดการประสานงานทีมสหวิชาชีพ 3) แนวทางการใหบริการไมชดั เจน 4) ขาดแผน
ใหความรูผ ปู ว ย 5)ขาดการสนับสนุนการจัดการตนเอง 6) ครอบครัวและชุมชนขาดการมีสว นรวม ดังนัน้ ผูว จิ ยั และทีม
ผูใหบริการจึงไดวางแผนและพัฒนาคุณภาพบริการโดยจัดทําแผนกลยุทธ ใหบริการโดยทีมสหวิชาชีพ จัดทําแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารดูแลผูป ว ยเบาหวาน สนับสนุนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูป ว ยเบาหวานและครอบครัว โดยกิจกรรม
คายเบาหวานและติดตามเยี่ยมบานผลลัพธพบวาการใหบริการมีคุณภาพและผูปวยเบาหวานมีระดับนํ้าตาลบนฮีโมล
โกลบินของเม็ดเลือดแดงลดลง
คําสําคัญ : การพัฒนาคุณภาพบริการ การสนับสนุนการจัดการดูแลตนเอง

Abstract
This action research was developed in order to improve the quality of health services supporting self
and family management among diabetes mellitus patients. The Chronic Care model was applied in the study
which was divided into 3 phases, namely; 1) analysis of the situation 2) planning of strategies 3) assessment of
outcomes and continuous planning for further improvement. The results showed that there were many problems
arising from analysis of the situation such as; 1) lack of planning 2) lack of cooperation between health care teams
3) an unidentified management program 4) an unidentified education program for patients 5) an inappropriate
self-management program 6) a lack of support from families and communities. Thus, the researcher implemented
the aforesaid strategies so as to improve the service of the health care team by planning a service strategy and
by improving the practical plan of action. In terms of improving self-management for families and patients, the
researcher set a camping activity and home visited. At the conclusion of these activities, it was found that there was
an improvement of the health care service and also an improvement in the patients’ hemoglobin blood sugar levels.
keywords: quality development , self-management support
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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่พบบอยและมี
แนวโนมสูงขึ้นเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลก
ผูปวยเบาหวานทั่วโลกมีจํานวนถึง 346 ลานคน1 จาก
รายงานศึกษาความชุกเบาหวานทั่วโลก พ.ศ. 2543
ประมาณ รอยละ 2.8 เพิม่ เปน รอยละ 4.4 ในพ.ศ. 25732
สําหรับประเทศไทยพบผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานป
2551 ประมาณ 7,7253 คนโดยเฉพาะผูปวยเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลไมไดทําใหเกิดภาวะแทรกซอน
ตางๆ ไดแก เสี่ยงตอโรคหลอดหัวใจและสมองสูงเปน
2 ถึง 4 เทาเมื่อเทียบกับคนปกติ ชาตามปลายมือปลาย
เทาถึงรอยละ 50 ไตวาย รอยละ 10-20 ตาบอด รอย
ละ 2 อาการและตามัว รอยละ 101 สําหรับสถานการณ
โรคเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งในจังหวัด
หนองคายที่ผูวิจัยไดทําการวิจัย เปนโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 10 เตียง คลายคลึงกับสถิตขิ ององคการอนามัยโลก
พบวา ขอมูลผูปวยเบาหวานยอนหลัง 3 ป คือ ป 25512553 พบผูปวยเบาหวาน 240 คน ,260 คน ,281 คน
ตามลําดับ จะเห็นไดวาผูปวยเบาหวานรายใหมเพิ่มขึ้น
ทุกป และเปนผูปวยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอนรอยละ
55.40 ไดแก ความดันโลหิตสูงรอยละ 84.90 ภาวะไต
เสือ่ มรอยละ 9.02 มีแผลเรือ้ รังทีเ่ ทาจนถูกตัดนิว้ ตัดเทา
รอยละ 3.75 จอประสาทตาเสือ่ มรอยละ 2.25 จากปญหา
การเกิดโรคเบาหวานทําใหเปนปญหาดานการแพทยและ
สาธารณสุข รวมถึงปญหาดานเศรษฐกิจ สังคมแกผูปวย
ครอบครัว รวมถึงประเทศชาติ จากผลกระทบดังกลาว
จึงพบวาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนตัวผูปวยเอง
บุคคลในครอบครัว และบุคลากรดานสาธารณสุข จําเปน
อยางยิง่ ทีจ่ ะตองควบคุมและปองกันโรคเบาหวานรวมถึง
การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานใหได
คุณภาพมาตรฐาน
จากการศึ ก ษานํ า ร อ งคลิ นิ ก เบาหวานโรง
พยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง เปดใหบริการ 10 เตียง จัด
บริการคลินิกเบาหวานสัปดาหละ 1 วัน ผูปวยเบาหวาน
เฉลี่ย 60 คนตอวัน ตรวจรักษาเบื้องตนโดยพยาบาล
วิ ช าชี พ มี จุ ด บริ ก ารเฉพาะผู ป ว ยเบาหวาน จากการ

61

สัมภาษณผปู ว ยเบาหวานจํานวน 15 คน พบวา พฤติกรรม
การจัดการดานอาหารไมเหมาะสม รอยละ 73.3 สวน
ใหญรับประทานอาหารตามปกติ หลีกเลี่ยงอาหารบาง
ชนิด เชน ผลไมรสหวาน รับประทานอาหารไมตรงเวลา
พฤติกรรมการออกกําลังกายไมเหมาะสม รอยละ 86.6
ส ว นใหญ ไ ม มี รู ป แบบที่ ชั ด เจน เช น ทํ า งานบ า น ทํ า
สวนยางพารา พฤติกรรมการรับประทานยา สวนใหญ
รับประทานยาตามแพทยสั่ง บางรายไมเปลี่ยนวิธีการ
รับประทานยา ถึงแมแพทยจะสั่งปรับยา และจากการ
สัมภาษณผูใหบริการคลินิกเบาหวานรวมกับการสังเกต
ขณะใหบริการ พบวามีคลินิกเบาหวาน สัปดาหละ 1 วัน
ไมมีแผนงานและนโยบายที่ชัดเจน มีพยาบาลวิชาชีพให
บริการคลินิกเบาหวาน 1-2 คน ใหคําแนะนํารายบุคคล
ขณะตรวจรักษา แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาไมชัดเจน
ขาดแนวทางการสงตอ ผูปวยบนบริการลาชา สถานที่คับ
แคบ เสียงดัง ไมมีแนวทางการเยี่ยมผูปวยที่บาน การคัด
กรองภาวะแทรกซอนไมครอบคลุม พบมีผูปวยขาดนัด
เพิ่มขึ้นทุกป ดังนี้ พ.ศ. 2551 – 2553 รอยละ11.17,
14.21 และ 16.02 ตามลําดับ มีการบันทึกขอมูลผูปวย
เบาหวานด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร แต ไ ม เ ป น ป จ จุ บั น
มีระบบคนบัตรลวงหนา แตขาดผูร บั ผิดชอบติดตามกรณี
ผูปวยไมมาตามนัด
จากสถานการณการใหบริการพบวาผลลัพธ
การใหบริการยังไมตอบสนองตอปญหาของผูปวยเบา
หวานและครอบครัว มีผูปวยเบาหวานรายใหมเพิ่มขึ้น
ภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น ผูปวยเบาหวานและครอบครัว
ไมสามารถนําความรูท ไี่ ดรบั ไปปรับใชในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดูแลตนเองไดถกู ตอง ระบบบริการสุขภาพ
ในปจจุบันยังไมเอื้ออํานวยตอการจัดการดูแลผูปวยเบา
หวาน จากการศึกษาและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบ
วามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพ
การดูแลโรคเรื้อรัง มักเปนรูปแบบที่ใชกลยุทธหลาก
หลายรวมกัน ซึ่งรูปแบบก็คือ การนําตนแบบการดูแล
โรคเรือ้ รัง (chronic care model) มาประยุกตใชในองคกร
ดูแลสุขภาพโดยพบวาประสบผลดีในระดับหนึง่ และสวน
ใหญนาํ ไปประยุกตใชในการดูแลผูป ว ยเบาหวาน 4 ดังนัน้
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ผูวิจัยและทีมผูใหบริการในฐานะเปนคณะกรรมการทีม
ดูแลผูปวย จึงมีความสนใจและตระหนักเห็นวาองคกร
จะตองมีการพัฒนาคุณภาพบริการดูแลผูปวยเบาหวาน
โดยนํากรอบแนวคิดตนแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง5
มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู
ปวยเบาหวาน ซึ่งมีองคประกอบ 6 ดาน ไดแก 1) การ
สนับสนุนการจัดการตนเอง ความรวมมือกันกับผูปวย
และครอบครัว ใหมีทักษะและความมั่นใจในการจัดการ
ดูแลความเจ็บปวยของตนเอง จัดหาอุปกรณเครื่องมือ
หรือวิธกี ารทีใ่ ชในการดูแลตนเอง เชน เครือ่ งวัดระดับนํา้
ตาลในเลือด การควบคุมอาหาร และการประเมินปญหา
อุ ป สรรคและความสํ า เร็ จ เป น ระยะๆอย า งสมํ่ า เสมอ
เปนการเสริมสรางพลังและเนนผูปวยเปนผูมีบทบาท
หลักในการจัดการดูแลตนเอง 2) การออกแบบระบบ
บริการ มุงเนนการทํางานเปนทีม และขยายขอบเขต
ภาระหนาที่เพื่อสนับสนุนการดูแลโรคเรื้อรัง 3) การ
สนับสนุนการตัดสินใจ เปนการผสมผสานแนวทางอิง
หลักฐานเชิงประจักษเขาไปกับเวชปฏิบัติประจําวัน 4)
ระบบขอมูลทางคลินิก มีขอมูลและใชระบบขอมูลที่ดี
เพื่อการดูแลผูปวย มีการจัดระบบขอมูลที่เหมาะสม เขา
ถึงขอมูลไดสะดวก 5) ระบบสุขภาพ องคกรดูแล มี
แผนการดําเนินการดานการยกระดับคุณภาพการดูแล

โรคเรื้อรังที่มีเปาหมายชัดเจนและวัดได 6) ทรัพยากร
และนโยบายของชุมชน สรางสัมพันธกับองคกรชุมชน
ที่สนับสนุนและตอบสนองความตองการของผูปวย ซึ่ง
องคประกอบ 6ดานนี้จะเกี่ยวเนื่องและมีความเชื่อมโยง
สั ม พั น ธ กั น เกื้ อ หนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาทั้ ง ผู ป ว ยที่ ไ ด
รับขอมูลอยางเพียงพอและกระตือรือรนและทีมผูดูแล
สุขภาพที่เตรียมพรอมทํางานเชิงรุก เพื่อใหเกิดผลลัพธ
ที่พึงประสงคของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งพบ
วามีงานวิจัยที่นําแนวคิดการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพการบริการผูป ว ยโรคเบาหวาน โรค
หลอดเลือดหัวใจและโรคซึมเศรา และทําใหเกิดผลลัพธที่
ดีขนึ้ ในการดูแลทางคลินกิ กลุม ผูป ว ยโรคเรือ้ รังดังกลาว6,7
และผูวิจัยไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนกระ
บวนการในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อแกไข
ปญหา และปรับปรุงเพือ่ พัฒนาคุณภาพงานบริการผูป ว ย
เบาหวาน ซึง่ เปนการวิจยั ทีต่ อ งอาศัยการมีสว นรวมผูป ว ย
ครอบครัวและทีมผูใ หบริการ ในการวิเคราะหปญ
 หารวม
กัน วางแผนพัฒนาและประเมินผลลัพธ เพื่อใหผูปวย
สามารถควบคุมโรคเบาหวานและปองกันไมใหเกิดภาวะ
แทรกซอน ไดรับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน เกิดความ
พึงพอใจทัง้ ผูร บั บริการและผูใ หบริการสงผลใหผปู ว ยเบา
หวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รูปที่ 1 ตนแบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model หรือ CCM) ฉบับปรับปรุง (วิโรจน เจียมจรัสรังสี,ม,ป,ป.)
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ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เพื่อวิเคราะหสถานการณการใหบริการคลินิก
เบาหวานและพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารที่ ส นั บ สนุ น การ
จัดการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานและครอบครัว

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
กลุมเปาหมายที่ศึกษา การวิจัยครั้งนี้เลือก
กลุม เปาหมายโดยใชวธิ กี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดย
แบงเปน 1) ผูใหขอมูลขั้นตอนวิเคราะหสถานการณ
ประกอบดวย 1.1) ผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการโรง
พยาบาล เปนผูใ หขอ มูลดานนโยบายและวางแผนพัฒนา
ระบบบริการ 2.2) ผูใหบริการ ไดแก แพทย เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ เจาพนักงานเภสัชกรรมชุมชน เจาหนาที่
บันทึกขอมูล เจาหนาที่หองบัตร เจาหนาที่วิทยาศาสตร
การแพทย ซึง่ ยินดีและสมัครใจเขารวมในการวิจยั จํานวน
13 คน 1.3) ผูรับบริการ ไดแก ผูปวยเบาหวาน ที่มารับ
บริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชนแหงนี้ มีระดับ
นํ้าตาลในเลือดมากกวา 180 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร หรือ
มีภาวะแทรกซอน จํานวน 8 และผูดูแลผูปวยเบาหวาน
จํานวน 4 คน 2) ผูรวมวิจัยขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนา ไดแก 2.1) ทีมผูใหบริการ ประกอบดวย แพทย
พยาบาลผูรับผิดชอบคลินิกเบาหวาน เภสัชกร ทําหนาที่
รวมวิเคราะห วางแผนพัฒนาและเขารวมกิจกรรม การ
ประชุมเพื่อวางแผน สะทอนคิด และเจาหนาที่อื่นๆที่
มีหนาที่ดูแลผูปวยเบาหวาน เปนผูใหขอคิดเห็นในการ
พัฒนาคุณภาพ จํานวน 13 คน 2.2 ) ผูปวยเบาหวาน
ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชนแหงนี้
มีระดับนํา้ ตาลในเลือดมากกวา 180 มิลลิกรัมตอเดซิลติ ร
หรือมีภาวะแทรกซอนที่ไมรุนแรง มีสติสัมปชัญญะและ
การรับรูดี สามารถติดตอสื่อสารไดไมมีปญหาการไดยิน
การพูดการมองเห็น และมีความยินดีเขารวมวิจัยเพื่อ
ตองการควบคุมระดับนํา้ ตาล จํานวน 30 คน 3.2) ผูด แู ล
ผูปวยเบาหวาน เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวยเบา
หวานหรือผูดูแล จํานวน 30 คน ที่ยินดีและสมัครใจเขา
รวมการวิจัย

63

พื้นที่วิจัย คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 10 เตียง แหงหนึ่งในจังหวัดหนองคาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1) ผูว จิ ยั เปนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญ ผูว จิ ยั มีการเต
รียมตัวกอนดําเนินการวิจัยทั้งนี้เพื่อความเที่ยงตรงและ
ความถูกตองในการทําวิจัยโดยไดศึกษาหาความรูจาก
ตําราเอกสารและบทความตางๆเกี่ยวกับการทําวิจัยเชิง
คุณภาพและผานเขารับการอบรมการวิจยั เชิงคุณภาพจัด
โดยสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2552
2) แนวทางสั ม ภาษณ ที ม ผู ใ ห บ ริ ก ารและ
ผูบริหาร ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เชนเพศ
อายุ การศึกษา ประสบการณการทํางาน และสวนที่ 2
คําถามปลายเปด เชน นโยบายการใหบริการ แนวทาง
การสนับสนุนการจัดบริการ ผลการดําเนินงานการดูแล
รักษาผูปวยเบาหวาน และปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ
3) แนวทางการสนทนากลุมผูปวยเบาหวาน
และครอบครัว เกี่ยวกับประเด็น ความรูโรคเบาหวาน
และภาวะแทรกซอน การปฏิบัติตัวเมื่อเปนโรคเบาหวาน
การบริการที่ไดรับ การชวยเหลือและการสนับสนุนของ
ครอบครัวและชุมชน ความพึงพอใจและความตองการ
เมื่อมารับบริการ
4) แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการ
ประยุกตจากแบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการ
ผูปวยโรคเบาหวานของผูใหบริการคลินิกเบาหวานของ
ขนิษฐา นันทบุตร8 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในบริบทการ
ใหบริการคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชนและเพื่อ
นํามาใชในการปรับปรุงความพึงพอใจของทีมผูใ หบริการ
มีขอ คําถามทัง้ หมด 16 ขอแตละขอเปนมาตรวัดตามแบบ
ลิเคิรท (likert) โดยกําหนดความพึงพอใจเปน 5 ระดับ
5) แบบประเมิ น การดู แ ลผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง
(Assessment of Chronic Illness Care หรือ ACIC)
ของปทมา โกมุทบุตร9 ใชสําหรับประเมินตนเองของโรง
พยาบาลเกี่ยวกับความเอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบ
การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
ใหผูปวยเบาหวานและครอบครัว โดยใชสอบถามผูให
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บริการคลินิกเบาหวานใหทุกคนแสดงความคิดเห็นตอที่
ประชุมกอนและหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ มีเนื้อหา
แบบสอบถามตามองคประกอบการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง
6 องคประกอบ โดยกําหนดเกณฑคะแนนสูงสุดไวที่ 11
แตละขอไดแบงคะแนนยอยใหลดหลัน่ กันไปตัง้ แต 0 ถึง
11 ซึง่ คะแนน 0 หมายถึงมีขอ จํากัดเกีย่ วกับการดูแลโรค
เรือ้ รัง คะแนน 11 หมายถึงมีการดูแลสนับสนุนโรคเรือ้ รัง
อยางเต็มที่
6) แบบสั ม ภาษณ ที่ ใ ช กั บ ผู ป ว ยเบาหวาน
และครอบครัว ประกอบดวย แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป
แบบสั ม ภาษณ ก ารปฏิ บั ติ ต ามพฤติ ก รรมการจั ด การ
ดูแลตนเองผูปวยเบาหวานและครอบครัว ประยุกตจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองของผูป ว ยเบา
หวานและครอบครัวของนันทนัช นงประโคน10 โดยผูว จิ ยั
ไดปรับปรุงใหสอดคลองและเหมาะสมกับความรูและ
บริบทของผูปวยเบาหวานในพื้นที่ เนื้อหาประกอบดวย
พฤติกรรมการจัดการดูแลตนเอง 9 ดาน และไดหาคา
ความเที่ยงของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคไดคาความเที่ยงเทากับ 0.812
7) แบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการ
ของผูปวยเบาหวาน ประยุกตจากแบบสอบถามความพึง
พอใจในงานบริการผูปวยโรคเบาหวานของผูใชบริการ
คลินิกเบาหวานของขนิษฐา นันทบุตร8
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ภายหลั ง ผ า นการ
พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน (เลขที่ HE532267) ผูวิจัยทํา
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึง
ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการเก็บรวมรวม
ขอมูลดวยตนเอง โดยการสังเกตแบบมีสวนรวมและการ
สังเกตแบบไมมสี ว นรวม การสัมภาษณทเี่ ปนทางการ และ
การสัมภาษณไมเปนทางการ การประชุม การสนทนากลุม
การวิเคราะหขอ มูล ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (content analysis) และดําเนินการเพื่อให
งานวิจัยมีคุณภาพและเชื่อถือไดโดยใชการตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (triangulation) ดานขอมูลจากหลาย
ชวงเวลา แหลงขอมูลและวิธีการ และนําเสนอขอมูลใน

ที่ประชุม เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดตรวจสอบ ปรับ
แก ห รื อ เพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล ให ส มบู ร ณ แ ละตรงความเป น
จริง นอกจากนี้ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
โดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยที่ปรึกษา ขอมูลเชิง
ปริมาณ ใชสถิติเบื้องตน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และใชสถิติทดสอบ Paired t-test

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (action research) เปนกรอบแนวคิดในการ
พัฒนา และใชแนวคิดการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง เปนก
รอบแนวคิดเชิงเนือ้ หาในการศึกษา โดยแบงขัน้ ตอนการ
ดําเนินการวิจัย ออกเปน 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การวิเคราะหสถานการณการให
บริการคลินกิ เบาหวาน ทัง้ จากผูใ หบริการ ผูป ว ยเบาหวาน
และครอบครัว โดยสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม เพื่อคนหา
ปญหาและความตองการบริการและสรางความตระหนัก
ตอปญหาแกผูมีสวนเกี่ยวของ ดําเนินการเมื่อ สิงหาคมธันวาคม 2553 เปนระยะเวลา 4 เดือน
ระยะที่ 2 วางแผนและปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
คุณภาพ โดยทุกสวนที่เกี่ยวของและการมีสวนรวมของ
ครอบครัว ประกอบดวย ขัน้ ตอนการวางแผน การปฏิบตั ิ
ตามแผน และการสะทอนผลลัพธเพื่อปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดระยะที่ 1 มา
วิเคราะหขอมูล และนําสูการประชุมทีมผูใหบริการรวม
วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ. ซึ่งการประชุมผูวิจัย
ไดสรุปแผนงาน/โครงการ /กิจกรรม โดยไดนัดหมาย
ผูเกี่ยวของ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม จากนั้นลงมือ
ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน และสะทอนผลจากการ
ปฏิบัติตามแผน ดําเนินการเมื่อ มกราคม- มิถุนายน
2554 เปนระยะเวลา 5 เดือน
ระยะที่ 3 ประเมินผลและวางแผนพัฒนาตอ
เนื่อง ประเมินผลกระบวนการโดยการสังเกตแบบมีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพของทีมผูใหบริการ
ผูปวยเบาหวานและครอบครัวและประเมินผลลัพธจาก
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การพัฒนาคุณภาพบริการ รวมถึงการประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานตอเนื่อง ดําเนินการเมื่อกรกฎาคม- ตุลาคม
2554 เปนระยะเวลา 3 เดือน

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ขอมูลทั่วไปของผูปวยเบาหวานที่วิจัยในครั้งนี้
มีทั้งหมด 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 28 คน
รอยละ 93.33 สวนใหญอายุอยูระหวาง 51-59 ป รอย
ละ 46.66 ไมไดประกอบอาชีพหรือทํางานบาน รอยละ
70 มีรายไดครอบครัวมากกวา 20,000 บาทตอป รอย
ละ 56.66 คาดัชนีมวลกายอยูระหวาง 25-29.9 รอยละ
36.66 มีญาติสายตรงเปนเบาหวานรอยละ 50 มีระยะ
เวลาเปนโรคเบาหวาน 5-10 ป รอยละ 56.66 มีภาวะ
แทรกซอนรอยละ 83.33 สวนใหญจากภาวะความดัน
โลหิตสูง รอยละ 36.66 ไมเคยเขารับการรักษาในโรง
พยาบาล รอยละ 73.33 สวนผูที่เคยเขารับการรักษามี
รอยละ 26.66 ดวยภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า/สูง รอยละ
6.66 รักษาโดยยาชนิดกิน รอยละ 56.66 ผูด แู ลหลัก คือ
สามี/ภรรยา รอยละ 56.66
ขอมูลทั่วไปของผูดูแลหลักในครอบครัวของ
ผูปวยโรคเบาหวานที่วิจัยครั้งนี้มีทั้งหมดจํานวน 30 คน
เปนเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 15 ราย อายุอยูระหวาง
60 ปขึ้นไป รอยละ 40 สถานภาพสมรสคู รอยละ 93.33
จบระดับประถมศึกษารอยละ 56.66 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและทําสวนยางพารารอยละ 56.66 ระยะ
เวลาดูแลผูปวยเบาหวานนอยกวา 5 ป รอยละ 43.33
การวิเคราะหสถานการณการใหบริการคลินกิ เบาหวาน
โรงพยาบาล จากทีมผูใหบริการ ผูปวยเบาหวานและ
ครอบครัว ตามแนวคิดการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รังทัง้ 6 องค
ประกอบพบประเด็นปญหาดังนี้
1.1) ระบบบริการสุขภาพองคกรดูแล
แผนกลยุทธพฒ
ั นาการดูแลผูป ว ยเบาหวานทําเฉพาะสวน
โรงพยาบาลขาดการเชือ่ มโยงแผนกลยุทธในระดับอําเภอ
อัตรากําลังไมเพียงพอ บริการลาชา ขาดระบบการเสริม
แรงจูงใจ เครื่องมือไมเพียงพอ เชน เครื่องวัดความดัน
โลหิต “เรามีเฉพาะแผนงานโครงการพัฒนาคลินิกเบา
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หวานในแผนของทีมดูแลผูปวยแตยังขาดแผนภาพรวม
ของ CUP ซึ่งเปนระยะยาว” (เจาหนาที่หองยา)
1.2) ด า นสนั บ สนุ น การจั ด การดู แ ล
ตนเอง ขาดผูรับผิดชอบและแผนใหความรูเนื้อหาไม
ครอบคลุม สื่อไมทันสมัย ผูปวยเบาหวานมีการจัดการ
ดูแลตนเองไมเหมาะสม เชน ใชสมุนไพรรวมกับการ
รักษา รับประทานอาหารไมตรงเวลา “การใหความรูเปน
รายบุคคล คนไหนนํ้าตาลสูงก็จะเนนเรื่องอาหาร ถามวา
ไปกินอะไรมา ออกกําลังกายหรือไม” (พยาบาลวิชาชีพ
คนที่ 1 ) “ตื่นมานี้สมุนไพรตมกิน ตนทองพันชั่ง ตมกัน
กินมา 2 ป แลว บางครั้งเฮากะกินหลายอยาง มันกะสิขึ้น
คือเกา” (สนทนากลุมผูปวยเบาหวาน คนที่ 2 ) “มันบ
อยากกะบกิน ยามมื้อเลงมันบ อยาก” (ผูปวยเบาหวาน
คนที่ 11)
1.3) การสนับสนุนการตัดสินใจ เจา
หนาที่ขาดความรูและทักษะการดูแลผูปวยเบาหวาน ไม
ไดใช CPG ดูแลผูปวย ขาดการสื่อสาร CPG แกทีมผูให
บริการและเครือขาย CUP “ มีแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ราใชอยู
แตไมรอู ยูท ไี่ หน ยังไมเปนปจจุบนั ” (พยาบาลวิชาชีพคน
ที่ 1 )
1. 4) การออกแบบระบบบริการ บทบาท
หนาที่ไมชัดเจน ขาดทีมสหวิชาชีพ ขาดแนวทางการสง
ตอ บริการลาชา ผูปวยไมพึงพอใจ ขาดระบบติดตามนัด
“เรายังไมมีเกณฑการสงตอที่ชัดเจน สวนใหญขึ้นอยูกับ
แพทยหรือพยาบาลทีด่ แู ลคลินกิ ” (พยาบาลวิชาชีพ คนที่
3) “กรณีคนไขไมมาตามนัด เราสงขอมูลใหพยาบาลดูแล
คลินกิ แตไมรวู า จะติดตามยังไง มาหรือไมมา ” (พยาบาล
วิชาชีพ คนที่ 5 )
1. 5) ระบบขอมูลมีการบันทึกขอมูลใน
คอมพิวเตอรแตไมครอบคลุม ขาดขอมูลการแจงเตือน
สําคัญ เชน แผนการตรวจภาวะแทรกซอน ขาดการนํา
ขอมูลไปวางแผนพัฒนา “เราไมมีระบบวาคนไขคนไหน
จะตองตรวจคัดกรองภาวะแทรกซอนอะไรบาง ตรวจตอน
ไหน สวนใหญจะเปนแพทยพิจารณาและก็สงตรวจเอง”
(พยาบาลวิชาชีพ คนที่ 1 )
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1.6) ด า นทรั พ ยากร นโยบายชุ ม ชน
ขาดการคืนขอมูลสูผูนําชุมชน ไมมีกลุมหรือชมรมเบา
หวานในหมูบาน ขาดการมีสวนรวมของชุมชน ขาดการ
ประสานแผนเชิงรุกระหวาง CUP
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก าร ผู วิ จั ย และที ม
ผู ใ ห บ ริ ก ารได ร ว มกั น วางแผนเพื่ อ ดํ า เนิ น การพั ฒ นา
ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของทั้งผูใช
บริการและผูใหบริการ ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาดังนี้ 1)
การพัฒนาบริการและทีมผูใหบริการ ไดแก พัฒนาทีม
ผูใหบริการแบบสหสาขาวิชาชีพ พัฒนาความรูทักษะ
ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวยตามแนวทางเวชปฏิบัติ
สําหรับโรคเบาหวาน ป2554 พัฒนาระบบบริการ One
stop service มีนวัตกรรมกราฟสีควบคุมระดับนํ้าตาล
มีแผนการใหความรูโดยทีมสหวิชาชีพ 2) การพัฒนา
ผูปวยเบาหวานและครอบครัว พัฒนาความรู ทักษะการ

จัดการดูแลตนเองของผูป ว ยเบาหวานและครอบครัว จัด
กิจกรรมคายเบาหวานแบบไป-กลับ 1วัน รูปแบบการให
ความรู การสาธิตและแลกเปลี่ยนประสบการณ ใหความ
รูเรื่องโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอน สาธิตการตรวจ
เทา การออกกําลังกาย สาธิตและฝกปฏิบัติและการนวด
ฝาเทา อาหารสําหรับผูปวยการดูแลชองปาก การใชยา
และการประเมินสุขภาพจิต บทบาทหนาที่ของสมาชิก
ครอบครั ว ในการดู แ ลผู ป ว ยเบาหวาน หลั ง จากนั้ น
จัดกิจกรรมการติดตามเยี่ยมบานผูปวยเบาหวาน ทุก1
เดือน เปนเวลา 3 ครัง้ โดยเจาหนาทีโ่ รงพยาบาล เจาหนาที่
สถานีอนามัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ซึ่ ง เป น การพั ฒ นาแต ล ะองค ป ระกอบการดู แ ลผู ป ว ย
โรคเรื้อรัง ซึ่งภายหลังการพัฒนาเปนระยะเวลา 3 เดือน
ผูว จิ ยั ไดตดิ ตามประเมินผลเกิดผลลัพธ (ดังรายละเอียด
ตารางที่1 )

ตารางที่ 1 สภาพการณ การวางแผนพัฒนาและผลลัพธการพัฒนา
สภาพการณ
1. ระบบบริการสุขภาพองคกรดูแล

วางแผนพัฒนาและปฏิบัติ

ผลลัพธ
คะแนนประเมินผลการพัฒนาการดูแล
ผูปวยเรื้อรัง (ACIC) ดานระบบบริการ
สุขภาพองคกรดูแล หลังการพัฒนา คา
เฉลี่ยคะแนน = 9
- ขาดแผนกลยุทธระยะยาว
- ทีมดูแลผูป ว ยและผูเ กีย่ วของประชุม - มีแผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพบริการ
คลินิกเบาหวาน (แผน 3 ป)
กลุมเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ
- อัตรากําลังไมเพียงพอทําใหการบริการลาชา - พัฒนาบริหารจัดการดานอัตรากําลัง - จั ด อั ต รากํ า ลั ง ขึ้ น ปฏิ บั ติ ง าน เวลา
ขั้นตอนเจาะเลือด การจายยา
ใหเหมาะสม
07.00-08.00 น .และใหคา ตอบแทน
- ขาดระบบการเสริมแรงจูงใจ
บุ ค ลากรตามระเบี ย บการจ า ยค า
ตอบแทน
- การจัดสรรทรัพยากรไมเพียงพอ เชน เครื่อง - พัฒนาดานสิง่ แวดลอม จัดแยกคลินกิ - ไดรับเครื่องวัดความดันโลหิตโดยผู
วัดความดันโลหิต อุปกรณคอมพิวเตอร อาหาร เบาหวานและสนับสนุนอุปกรณ
ปวยบริจาค 1 เครื่อง
เบาหวานไมเพียงพอ
- โครงการขอสนับสนุนงบประมาณคา
อาหารเบาหวานจากองคกรภายนอก
5000 บาท
วางแผนดําเนินการตอเนื่อง
คะแนน ACIC ด า นการสนั บ สนุ น การ
2.การสนับสนุนการจัดการตนเอง
จัดการตนเอง หลังการพัฒนา คาเฉลี่ย
คะแนน=6.5
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สภาพการณ
- ขาดผูรับผิดชอบใหความรูผูปวย
- พยาบาลเรงรีบ ไมไดใหความรู
- ขาดแผนการใหความรู
- การให คํ า แนะนํ า เนื้ อ หาไม ค รอบคลุ ม ขาด
ความตอเนื่อง
- สถานที่ไมเอื้อและขาดอุปกรณ สื่อไมทันสมัย
- ผูปวยไมสามารถนําไปปฏิบัติได
- ผูปวยขาดแรงจูงใจในการดูแลตนเอง
ผูปวยขาดนัด มีการจัดการตนเองไมเหมาะสม
เชน ใชสมุนไพรรวมกับการรักษา รับประทาน
อาหารไมตรงเวลา ปรับยาเอง

-

-
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วางแผนพัฒนาและปฏิบัติ
ผลลัพธ
จัดทําแผนใหความรูผ ปู ว ยคลินกิ เบา
- แผนและปฏิบตั กิ ารใหความรูใ นคลินกิ
หวาน
พัฒนาระบบการใหความรูแกผูปวย เบาหวานโดยทีมสหวิชาชีพ
- พฤติกรรมการจัดการดูแลตนเองของ
เบาหวานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
กิ จ กรรมพั ฒ นาเพื่ อ สนั บ สนุ น การ ผูปวยเบาหวาน
จัดการดูแลตนเองผูปวยเบาหวาน คาเฉลี่ยคะแนน = 20.30
และครอบครัว เชน การจัดคาย การ ผลลัพธทางคลินิก คา HbA1C
ใหคําปรึกษารายกลุม และการเยี่ยม เฉลี่ย = 7.8
และความพึงพอใจผูรับบริการ
บาน
วางแผนพัฒนา
คาเฉลี่ย = 82.80
กิจกรรมเยี่ยมบานและใหความรูแก - พฤติกรรมการจัดการดูแลตนเองของ
ครอบครัว
ครอบครัว คาเฉลี่ยคะแนน=18.14

การจั ด การภาวะเครี ย ด ไม เ หมาะสม ไม ส วม
รองเทา ขาดการตรวจเทาตนเอง ปลอยใหแผล
หายเอง ครอบครัวขาดการมีสวนรวม ไมไดชวย
ตรวจเทา
3. การสนับสนุนการตัดสินใจ

คะแนน ACIC ด า นการสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจ หลังการพัฒนา คาเฉลีย่ คะแนน
= 9.5
- เจาหนาที่ขาดความรูเรื่องการดูแลผูปวยเบา - พัฒนาดานความรู ทักษะ การดูแล - ผูป ว ยไดรบั การดูแลรักษาตามแนวทาง
ผูปวยเบาหวาน
ปฏิบตั ใิ นเครือขายบริการระดับอําเภอ
หวาน
- พยาบาลเปลี่ยนคนตรวจแนะนําไมเหมือนกัน
- ไมมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวยเบา - นํา CPG การดูแลรักษาผูป ว ยเบาหวาน
- CPG ไมไดนําไปใช ไมไดปรับปรุง
หวานตามแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับ มาใชในการปฏิบัติงาน
- มีแนวทางการสงตอผูปวยเบาหวาน
- ขาดการสื่อสาร CPG แกทีมผูใหบริการและ โรคเบาหวาน ป 2554
- ที ม ดู แ ลผู ป ว ยและจนท.รพ.สต. ในระดับทีส่ งู ขึน้ และการสงตอในเครือ
เครือขาย CUP
ประชุมวางแผนจัดทําแนวทางการสง ขายบริการ
- ขาดแนวทางการสงตอ
ตอผูปวยเบาหวาน
4.การออกแบบระบบบริการ
คะแนน ACIC ดานการออกแบบระบบ
บริการ หลังการพัฒนา คาเฉลี่ยคะแนน
= 10.4
- บทบาทหนาที่บุคลากรไมชัดเจน
- ประชุมผูเ กีย่ วของการดูแลผูป ว ย เพือ่ - มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
- อัตรากําลังไมเพียงพอ ขั้นตอนบริการคลินิก พั ฒ นาบทบาทหน า ที่ ความรั บ ผิ ด คุณภาพบริการคลินกิ เบาหวานกําหนด
บทบาทหนาที่รับผิดชอบ
ลาชาผูปวยไมพึงพอใจ
ชอบของทีมผูใหบริการ
- ขาดทีมสหวิชาชีพ
- พัฒนาทีมผูใ หบริการผูป ว ยเบาหวาน - ที ม สหวิ ช าชี พ มี ส ว นร ว มในการจั ด
- ระบบการติดตามผูปวย
แบบ สหสาขาวิชาชีพ
บริการผูปวยเบาหวาน
- รอผลตรวจเลือดนาน รอพบแพทยนาน
- พั ฒ นาระบบบริ ก ารและขั้ น ตอน - มีหอ งบริการคลินกิ เบาหวานแบบ One
stop service
- ไมไดมาตามนัดบางวันตรงกับวันพระ
บริการ แบบ One stop service
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สภาพการณ
5. ระบบขอมูล
- OPD การด กรณี Admit ไมนาํ มาเตรียม ผูป ว ย
รอนาน ระบบนัดหมายลวงหนาไมชัดเจน
- ผูปวยขาดนัด ขาดระบบการติดตาม
- แนวทางการสงตอผูปวยไมชัดเจน
- ขาดขอมูลการแจงเตือนสําคัญ เชน แผนการ
ตรวจภาวะแทรกซอน
- ขาดการนําขอมูลไปวางแผนพัฒนา
- รอทําบัตรนาน ผิดคิว
- วั น นั ด เขี ย นไม ชั ด เจน นั ด ไม ต รงกั บ วั น
พฤหัสบดี ไมไดแจงผูปวย ทําใหมาไมตรงนัด
- บางคนก็ไดไปรับยาที่ รพ.สต.
- มีการตรวจตาแตไมทราบผลตรวจ
6. ทรัพยากร นโยบายชุมชน

วางแผนพัฒนาและปฏิบัติ

ผลลัพธ
คะแนน ACIC ดานระบบขอมูลหลังการ
พัฒนา คาเฉลี่ยคะแนน = 7
- พัฒนาระบบนัดหมาย คนบัตรลวง - มีระบบนัดหมายและติดตามนัด
หนา มีระบบติดตามนัด กําหนดผูรับ - ผู ป ว ยเบาหวานได รั บ การตรวจคั ด
กรองภาวะแทรกซอนประจําปตาม
ผิดชอบ
- มี แ ผนการตรวจคั ด กรองภาวะ
แทรกซอนประจําป
เกณฑ
แผน
- กําหนดผูรับผิดชอบขอมูลเบาหวาน - มีกรรมการรับผิดชอบขอมูลผูป ว ยเบา
ระดับอําเภอ
หวานระดับอําเภอ
- ปรับปรุงคูมือผูปวยเบาวาน
- ผูปวยเบาหวานมีสมุดประจําตัว
- มีแนวทางการสงตอและแนวทางการ
เยี่ยมติดตามที่บาน

- ผูนําชุมชนไมทราบวาเปนเบาหวาน จึงไมมา - สรางการมีสวนรวมโดยคืนขอมูลใน
ชุ ม ชนและนํ า เข า ร ว มกิ จ กรรมการ
ดูแลรวมกัน
- มีเฉพาะ อสม. ที่มาเยี่ยม ผูนําชุมชนยังไมมี ดูแลผูปวยเบาหวาน
- มีแผนจัดตัง้ ชมรมผูป ว ยเบาหวานใน
คนมาดูแล
ชุมชน
- ไมมีกลุมหรือชมรมเบาหวานในหมูบาน
- ตองการเจาหนาที่พาออกกําลังกายในหมูบาน - มีแผนเครือขาย อสม.เปนแกนนําใน
เนนกิจกรรมการคัดกรองกลุมเสี่ยงโรคเบา การดูแลที่ชุมชน
หวานในชุมชน ตามนโยบาย
- การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีเฉพาะ
กลุมเสี่ยง ขาดการมีสวนรวมของชุมชน
- ขาดการสงเสริมสุขภาพ ในชุมชนไมตอเนื่อง ขาดการประสานแผนเชิงรุก

คะแนน ACIC ดานทรัพยากร นโยบาย
ชุมชนหลังการพัฒนา คาเฉลี่ยคะแนน
= 7.6
- นําเสนอขอมูลผูป ว ยเบาหวานในชุมชน
ในกิจกรรมโรงเรียน อสม.ของอําเภอ
แตยังไมครอบคลุม
- วางแผนพั ฒ นาการดู แ ลผู ป ว ยเบา
หวานในชุมชนโดยเครือขายชุมชนมี
สวนรวม
- ผู ป ว ยเบาหวานได รั บ การเยี่ ย มบ า น
โดยเจาหนาที่รวมกับ อสม.มีแผนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชนโดยจัดตั้ง
ชมรมผูปวยเบาหวานทุกหมูบาน
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การวางแผนพัฒนาคุณภาพตอเนื่องจากการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพตามองคประกอบการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรังยังไมบรรลุผลสําเร็จทุกองคประกอบ
ผูวิจัยและทีมผูใหบริการจึงไดวางแผนพัฒนาคุณภาพ
ตอเนื่องในขั้นตอนตอไปไดแกดานผูใหบริการ 1)การ
ประสานเครือขายบริการสาธารณสุขจัดระบบการคืน
ขอมูลผูปวยเบาหวานและพัฒนาระบบการตรวจรักษาที่
สถานบริการเครือขาย 2)การพัฒนาองคความรูเ จาหนาที่
เกี่ยวกับการจัดการผูปวยเบาหวานเชิงระบบเชน case
management, disease management ดานผูรับบริการ
1) การพัฒนาความรูผูดูแลในชุมชนโดย อสม. คูกับผู
ดูแลในครอบครัวและติดตามโดยเจาหนาที่สาธารณสุข
2)การจัดตั้งชมรมผูปวยเบาหวานและประกวดกิจกรรม
ในวันเบาหวานโลก
การอภิ ป รายผล ข อ ค น พบจากการวิ จั ย
อภิปรายผลไดดังนี้ จากการวิเคราะหสถานการณการให
บริการผูปวยเบาหวาน โดยประยุกตใชแนวคิดการดูแล
ผูปวยโรคเรื้อรัง ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวาทําใหทีมผู
ใหบริการมีแนวทางในการวิเคราะหองคกรที่ครอบคลุม
ตามเกณฑ ก ารดู แ ลผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง สามารถทํ า การ
พัฒนาคุณภาพบริการตามองคประกอบการดูแลผูปวย
โรคเรื้อรัง ทําใหเกิดผลลัพธการพัฒนาดานตางๆ โดย
ทีมผูใหบริการ มองเห็นรวมกันจะตองมีการพัฒนาองค
ประกอบการดูแลผูปวยเบาหวานซึ่งเปนผูปวยเรื้อรัง ไป
พรอมๆกัน โดยบุคลากรที่ผานการฝกอบรมและตอง
มีแผนปฏิบัติงาน ที่ทําใหผูปวยและครอบครัวมีทักษะ
และความมั่นใจในการจัดการกับภาวะเรื้อรังของตนเอง
สามารถประเมินปญหาและแกปญหาไดอยางเหมาะสม
แตดวยขอจํากัดดานบุคลากร เปนโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็ก ไดมองเห็นวาในระยะเริ่มดําเนินการพัฒนา
ควรจะพัฒนาทีมผูใ หบริการกอน เพือ่ เตรียมความพรอม
หนวยงาน เชน ดานระบบบริการและดานสุขภาพองคกร
จัดทําแผนแผนยุทธศาสตรระยะยาวโดยทุกคนทีเ่ กีย่ วของ
ไดมสี ว นรวมซึง่ การมีแผนงานหรือนโยบายทีช่ ดั เจนจะสง
เสริมใหผูปฏิบัติงานมีความสะดวกและปฏิบัติงานเปน
ไปตามมาตรฐาน สอดคลองกับการศึกษาการจัดบริการ

69

สุขภาพผูปวยเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน พบวาการ
ทํานโยบายแผนงานที่ชัดเจนจะสนับสนุนใหการพัฒนา
คลินิกเบาหวานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสงผลให
เกิดผลลัพธที่ดี 11 12
จากการศึ ก ษาพบว า ค า เฉลี่ ย คะแนนรวม
พฤติกรรมการจัดการดูแลตนเองทุกดานของผูปวยเบา
หวานหลังการพัฒนามีคามากกวากอนพัฒนาศักยภาพ
เนื่ อ งจากการจั ด ค า ยเบาหวานทํ า ให ผู ป ว ยเบาหวาน
แตละหมูบานไดมาแลกเปลี่ยนประสบการณกันและการ
ใหความรูแบบทีมสหวิชาชีพ การสาธิตและการใชกราฟ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในคลินิกเบาหวาน ทําใหผูปวยเบา
หวานเกิดแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุม
ระดับนํ้าตาล สงผลใหผลลัพธดานคลินิกพบวาคาเฉลี่ย
HbA1C ลดลง สอดคลองกับการศึกษาของวิมลรัตน
จงเจริญและคณะ13 พบวารูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
การดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดที่เนน
ความเปนหุนสวนทั้งผูปวยญาติและพยาบาลทําใหคา
เฉลี่ยHbA1C ลดลง และการศึกษาของ Shojania12 พบ
วาการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ การจัดกิจกรรมที่หลาก
หลายรูปแบบทําให HbA1C ลดลงได ปจจัยเสริมสวน
หนึ่งมาจากผูวิจัยเปนคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
ทําหนาที่ประสานงานใหขอมูล ชวยเหลือแนะนํา ใหคํา
ปรึกษาแกทีมผูใหบริการ และผูนําองคกรสนับสนุนดาน
นโยบาย งบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวของ สวนองค
ประกอบดาน นโยบายและทรัพยากรชุมชน ยังพบวาขาด
การคืนขอมูลแกชุมชน จึงทําใหขาดการมีสวนรวมกับ
ชุมชน ทีมผูใหบริการไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตอ
เนือ่ งไปสูช มุ ชน เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพบริการทัง้
ระบบ
ดังนั้นในการนําองคประกอบการดูแลผูปวย
โรคเรื้อรัง มาเปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพบริการ
การดูแลผูโรคเรื้อรังควรจะตองมีการดําเนินงานพัฒนา
องคประกอบทุกดานไปพรอมๆ กันไปเพื่อใหสามารถ
จัดบริการผูปวยโรคเรื้อรังไดอยางมีคุณภาพ สอดคลอง
กับการศึกษาของ Solberg et al7 ที่พบวาหลังการพัฒนา
คุณภาพคะแนนองคประกอบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
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ดานตางๆเพิ่มขึ้น และผลลัพธทางคลินิกที่ดีขึ้น การใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการเปดโอกาสใหผูมี
สวนเกีย่ วของ ทีมผูใ หบริการ ผูป ว ยเบาหวานและสมาชิก
ครอบครัวผูปวยเบาหวาน มีสวนรวมในการพัฒนา ได
รวมกันวิเคราะหปญหา และรวมวางแผนหาแนวทาง
แก ไ ข 14 กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาที ม ผู ใ ห บ ริ ก าร
ผูปวยเบาหวานและครอบครัว นําแผนการดําเนินงาน
ไปปฏิบัติและรวมประชุมเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติ และ
ปรับปรุงแกไขปญหาในแตละระยะ เพื่อใหเหมาะสมกับ
บริบทและสภาพปญหาในหนวยงาน และมีการวางแผน
พัฒนาตอเนื่อง สอดคลองกับการศึกษาของ พรนภา บุญ
ตาแสง15 พบวาการใหบคุ ลากรไดมสี ว นรวมในการเรียนรู
การทํางานและพัฒนาคุณภาพงาน สงผลใหผูปวยมะเร็ง
ปากมดลูกระยะลุกลามไดรับการดูแลเพื่อจัดการความ
เจ็บปวดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. ดานปฏิบัติการพยาบาล สถานบริการควร
มีแนวทางการสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยและ
ครอบครัวทีช่ ดั เจนใหครอบคลุมปญหาความตองการของ
ผูป ว ยและครอบครัวหลากหลายรูปแบบบริการ อาทิ การ
ใหความรูใ นคลินกิ เบาหวาน กิจกรรมเยีย่ มบาน การจัดตัง้
ชมรม ควรพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป ว ยเรือ้ รังทัง้ 6 องค
ประกอบไปพรอมๆกัน
2. ดานการวิจยั ควรมีการศึกษาวิจยั ในเรือ่ งนี้
ซํ้า โดยวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกลุมผูปวยเบาหวาน 2 กลุม
ที่ ไ ด รั บ กิ จ กรรมการพั ฒ นาและไม ไ ด รั บ กิ จ กรรมการ
พัฒนาวามีผลลัพธพฤติกรรมการจัดการตนเองแตกตาง
กันหรือไม และควรติดตามประเมินผลลัพธระยะยาว เชน
ผูป ว ย วัดคา HbA1C การเกิดภาวะแทรกซอนอืน่ ๆ ดาน
ครอบครัว ประเมินคุณภาพชีวิตและควรวิจัยเชิงปฏิบัติ
การการพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยเรื้อรังอื่นๆ
3. ดานผลการวิจัย ควรมีการนําผลการวิจัย
ที่ ยั ง ไม ส ามารถดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ได ดํ า เนิ น การ
ตอเพื่อประเมินผลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมการ
จัดการดูแลผูปวยเรื้อรัง ใหครบตามองคประกอบ เชน

การดําเนินงานพัฒนาการดูแลผูปวยเบาหวานโดยเครือ
ขายชุมชนมีสวนรวม การจัดตั้งชมรมเบาหวานในชุมชน
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
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