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Abstract                                                Chaiwut  Jandeekrayom,M.D.* Kanjana  Chanthanuy, APN** 

The problems of a network of Yangsisurat Health Network show that  the system offers patients 
with diabetes in primary care, there is no clear system. As a result, patients receive care that is not the 
same standard.This Action research aim   to develop a care system of diabetes  in primary care and  
evaluate of diabetes care system in primary care Yangsisurat district .Method had 4 phases(July2015-
April2017) are development of the care system by PCU Multidisciplinary teams in hospitals and primary 
care, volunteers, representatives diabetic , representatives government 72 people.  Evaluation a develop care 
system  by the proportion of patients with diabetes (hospital:PCU.), a satisfaction in multidisciplinary 
team and diabetes-specific options. The sample size of diabetes was calculated from Yamane and the 
proportion of patients each PCU,277 people.Data Analysis by quantitative data are descriptive statistics 
such as mean, standard deviation, percent data and qualitative data  are content analysis and triangulation 
data. The Results showed that the development system available. 1) Development of a participatory 
management with supervision,monitoring of the network and budget accordingly 2)Human resource 
development each competency-based professional 3) Expanding the service for 8 PCU of a 
multidisciplinary team. 4) Design care system by medical consultation through mentors,Clinical Practice 
Guidelines (CPG) and care models in the same network by case management to all areas, 5) Other support 
that to develop a centralized central supply,requisition process-reserve medicine and 
transportation,development of information systems and networks. Evaluate a care system of diabetes  
showed that the proportion of outpatient diabetes (hospital:PCU) from 70: 30 to 45: 55 ,patients without 
appointments dropped from 12.25% to 2.32%, repatriation of patients decreased from 22.25% to 10.20 % , 
the multidisciplinary team satisfaction at the high level (X= 4.50, SD = 0.54), the patients satisfaction at 
the high level (X = 4.59, SD = 0.53) and evaluated NCD Clinic are excellent level 25% and good level 
75%.Conclusion : The development of diabetes patients in primary care consistent with the context of 
their participation resulted in more patients access care. Patients and multidisciplinary team is satisfied. 
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จากสภาพปัญหาเครือข่ายบริการสุขภาพยางสีสุราช ระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยปฐมภูมิ
ยงัไม่มีระบบท่ีชดัเจนส่งผลใหผู้ป่้วยเบาหวานไดรั้บการดูแลท่ีไม่ไดม้าตรฐานเดียวกนั การวจิยัเชิง
ปฏิบติัการ(Action research)น้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐม
ภูมิ และประเมินผลการพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ วธีิการศึกษา ด าเนินการ
วจิยั 4 ระยะ (กค.2558-เมย.2560)โดยร่วมพฒันาระบบบริการกบั หน่วยบริการปฐมภูมิ ทีมสหวชิาชีพใน
โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ อสม. ตวัแทนผูป่้วยเบาหวาน ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวม 72 คน หลงัจากนั้นทดลองใชร้ะบบก่อนน าระบบไปใชจ้ริงและประเมินผลการพฒันาระบบจาก
สัดส่วนผูป่้วยนอกเบาหวาน (รพ.:รพ.สต.)จากความพึงพอใจทีมสหวชิาชีพและความพึงพอใจผูป่้วย
เบาหวานโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ค านวณขนาดตวัอยา่งจากสูตรยามาเน่ และใชค้่าสัดส่วนของ
ผูรั้บบริการแต่ละแห่งไดจ้  านวน 277 คน การวเิคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis)และ
ตรวจสอบสามเส้า(Triangulation data)  ผลการศึกษา  พบวา่ มีการพฒันาระบบบริการโดย 1)พฒันาระบบ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม มีนิเทศงานและติดตามประเมินผลของเครือข่าย และจดัสรรงบประมาณตาม
ความเหมาะสม  2)พฒันาทรัพยากรบุคคล ตามสมรรถนะแต่ละวชิาชีพ 3) ขยายการจดับริการเป็น8 แห่งใน
รูปแบบทีมสหวชิาชีพ 4)ดา้นการออกแบบบริการ มีระบบใหค้ าปรึกษาผา่นแพทยพ์ี่เล้ียง จดัท ามาตรฐาน
แนวทางปฏิบติั (CPG) และรูปแบบบริการเดียวกนัในเครือข่าย  น าการจดัการรายกรณีมาใชทุ้กพื้นท่ี 5) ดา้น
การสนบัสนุนอ่ืนๆ พฒันาระบบจ่ายกลางเป็นcentral supply พฒันากระบวนการเบิก-จ่ายส ารองยาและการ
ขนส่ง พฒันาระบบขอ้มูลทั้งเครือข่าย    ดา้นผลลพัธ์พบวา่ สัดส่วนผูป่้วยนอกเบาหวาน (รพ.:รพ.สต.) 
เพิ่มข้ึนจาก 70 : 30 เป็น 45 : 55 ร้อยละผูป่้วยขาดนดัลดลง จาก 12.25 เป็น 2.32 ร้อยละการส่งกลบัผูป่้วย
ลดลงจาก 22.25 เป็น 10.20 ความพึงพอใจของทีมสหสาขาวชิาชีพอยูร่ะดบัมากท่ีสุด(X = 4.87 , S.D = 0.34 ) 
ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติอยูร่ะดบัมากมากท่ีสุด ( X = 4.83, S.D = 0.45 ) ผลการประเมิน NCD Clinic 
อยูใ่นระดบัดีมาก25% และดีเด่น75%  สรุป : การพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐม
ภูมิทีสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมส่งผลใหผู้ป่้วยเขา้ถึงบริการมากข้ึน ผูป่้วยและทีมสห
วชิาชีพมีความพึงพอใจ  
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บทน า 
 โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคญัมาก ส าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ.
2555 ถึงปี พ.ศ.2557 พบผูป่้วยโรคเบาหวานในอตัรา 848.8,1,050.1 และ 1,081.3 ต่อแสนประชากร
ตามล าดบั (1) จะเห็นไดว้า่ผูป่้วยโรคเบาหวานมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนและเป็นปัญหาส าคญัของสาธารณสุข และ
ท่ีส าคญัคือ ภาวะแทรกซอ้นจากระดบัน ้าตาลในเลือดสูงกวา่ค่าปกติเป็นเวลานาน ทั้งน้ีเน่ืองจากการควบคุม
ระดบัน ้าตาลในเลือดให้เป็นปกติหรือใกลเ้คียงปกติตลอดเวลานั้นท าไดย้ากและไม่สามารถท าไดใ้นผูป่้วย
ทุกราย ซ่ึงการท่ีผูป่้วยจะสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีท าให้น ้าตาลอยูใ่นระดบัปกติได้
หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัตวัผูป่้วยเองท่ีจะตอ้งเห็นความส าคญัและยอมรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ อาจ
กล่าวไดว้า่การควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดเป็นบทบาทของผูป่้วยท่ีจะตอ้งจดัการดูแลตนเอง(2) และเน่ืองจาก
การควบคุมระดบัน ้าตาลใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติเป็นเร่ืองยากจากการศึกษาพบวา่ อตัราการกลบัเขา้รักษาซ ้ าของ
ผูป่้วยเบาหวานมีสาเหตุท่ีพบบ่อย คือผูป่้วยขาดความรู้และความตระหนกัในการดูแลตนเองท่ีถูกตอ้ง เป็นผล
ใหเ้กิดภาวะโรคแทรกซอ้นตามมา ไดแ้ก่ ความผดิปกติของหลอดเลือดฝอยและหลอเลือดขนาดเล็กจนท าให้
เกิดจอปราสาทตาเส่ือม เร่ิมพบไดเ้ม่ือเป็นเบาหวานได ้2-3 ปี ร้อยละ 3-4 และพบมากข้ึนเม่ือเป็นเบาหวานมา
นานกวา่ 15 ปี ถึงร้อยละ 15-20 นอกจากน้ีผูป่้วยเบาหวานอาจมีอาการชาจากเส้นปราสาทเส่ือมได ้ และพบ
ผูป่้วยเบาหวานท่ีมีภาวะไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยตอ้งรับการบ าบดัดว้ยการทดแทนไตไม่วา่จะดว้ยการฟอก
เลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การลา้งทางชอ้งทอ้งหรือการปลูกถ่ายไตถึงร้อยละ 34 ของผูป่้วยเบาหวานท่ีมีภาวะ
ไตวายเร้ือรังทั้งหมด นบัวา่เป็นปัญหาส าคญัของสาธารณสุขไทย(1) จะเห็นไดว้า่การเกิดภาวะแทรกซอ้น
ดงักล่าวสามารถชะลอหากมีการพฒันาระบบบริการท่ีดีท าให้ผูป่้วยเขา้ถึงบริการ มาตรวจตามนดั ท าให้มี
การดูแลตนเองท่ีดี ส่งผลใหส้ามารถควบคุมระดบัน ้าตาลท าใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติท่ีดี(3) 

 ส าหรับเครือข่ายบริการสุขภาพพบวา่มีผูป่้วยเบาหวานรายใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี อตัราผูป่้วยเบาหวาน
รายใหม่ ในปี พ.ศ.2555-2557 เท่ากบั 235,265,294 ต่อแสนประชากร ตามล าดบั และสถิติผูป่้วยเบาหวานท่ี
รับบริการคลินิกพิเศษ เพิ่มข้ึนทุกปี (4)  ในอดีตโรงพยาบาลยางสีสุราช ไดจ้ดัใหบ้ริการคลินิกเบาหวาน
ทุกวนัองัคารและวนัพฤหสับดี มีแพทยป์ระจ า 1 คน โดยเฉล่ียมีผูม้ารับบริการ 80 -100 คน ต่อวนั ท าให้
ผูป่้วยตอ้งใชเ้วลานานในการรอรับบริการและมีเวลานอ้ยในการพบแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีเพื่อพูดคุยชกัถาม
ปัญหาขอ้ขอ้งใจและการปฏิบติัตวั และภูมิประเทศของอ าเภอยางสีสุราชนั้นเป็นพื้นท่ีอยูใ่นเขตทุรกนัดาร 
ผูป่้วยบางรายมีปัญหาในการเดินทางมาโรงพยาบาล เน่ืองจากการคมนาคมท่ีไม่สะดวก ถนนท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งต าบล หมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ผูป่้วยบางรายอยูก่นัเพียงล าพงัไม่มีผูดู้แล ลูกหลานไป
ท างานต่างถ่ิน ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท าใหข้าดนดัขาดยา การดูแลรักษาจึงไม่ต่อเน่ือง การควบคุม
ระดบัน ้าตาลจึงไม่ดี จากการสอบตามผูรั้บบริการส่วนใหญ่ ตอ้งการไปรับบริการท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ 
เน่ืองจากสะดวกในการเดินทางและเป็นสถานท่ีท่ีใกลบ้า้นใกลใ้จ ซ่ึงไดมี้การใหบ้ริการผูป่้วยโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2ท่ีรพ.สต.ขนาดใหญ่ จ านวน 4 แห่ง (จากทั้งหมด 10 แห่ง) ไดแ้ก่ รพ.สต.โนนรัง,รพ.สต.หนองบวั
สันตุ,รพ.สต.เหล่าหมากค า,รพ.สต.ดงจาน โดยจะมีแพทยป์ระจ าในการออกใหบ้ริการในแต่ละ รพ.สต. และ
มีพยาบาลเวชปฏิบติัประจ าแต่ละ รพ.สต. โดยแพทยจ์ะออกใหบ้ริการ เดือนละ 2 คร้ัง ( 2 สัปดาห์/วนั) 
อยา่งไรก็ตามดว้ยจ านวนเบาหวานท่ีมากข้ึนทุกปี การใหบ้ริการท่ีรพ.สต. เพียง 4 แห่งยงัไม่เพียงพอ 



คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอยางสีสุราชจึงไดร่้วมกนัประเมินระบบบริการดูแลผูป่้วย
เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิพบประเด็นปัญหาในการปฏิบติังานการเขา้ถึงบริการ ขาดแนวทางปฏิบติั
ในการดูแลผูป่้วย ขาดระบบการติดตามดูแลต่อเน่ือง ซ่ึงหากมีการพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานท่ีเป็น
ระบบจะท าใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีดีเป็นมาตรฐานเดียวกนัเกิดการจดับริการท่ีสอดคลอ้งกบับริบท เกิด
ทีมสหวชิาชีพท่ีเขม้แขง็ ผูป่้วยไดรั้บการดูแลท่ีต่อเน่ือง ส่งผลใหสุ้ขภาวะท่ีดีของผูป่้วยเบาหวานต่อไป  
กรอบแนวคิด 
 ผูว้จิยัใชแ้นวคิดรูปแบบการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง(  Chronic care model : CCM )ของวากเนอร์
(Wagner) (5) ซ่ึงพบวา่ระบบบริการท่ีสามารถดูแลโรคเร้ือรังประกอบดว้ย 1)การสนบัสนุนการดูแลตนเอง
(self management support) 2) การออกแบบบริการ (delivery system design) 3) การสนบัสนุนการตดัสินใจ
(decission support) 4) ระบบขอ้มูลทางคลินิก (clinical information system) 5) การจดัหน่วยงานบริการ
สุขภาพ(health system organization) 6)ทรัพยากรและนโยบายชุมชน (community resource linkages) จึงเกิด
แนวความคิดท่ีจะพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยเบาหวานตามแนวคิดของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action 
Research)  โดยใชแ้นวคิดของLewin 1946, Moule&Goodman 2014 ประกอบดว้ย ๔ ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
วางแผน ปฏิบติัการ สังเกตการณ์ และการประเมินผล 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใตบ้ริบทพื้นท่ีอ าเภอ 
ทุรกนัดาร อ.ยางสีสุราช จ.หาสารคาม 

1. เพื่อประเมินผลการพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใตบ้ริบท 
พื้นท่ีอ าเภอทุรกนัดาร อ.ยางสีสุราช จ.หาสารคาม 

ระเบียบวธีิวจัิย 
วธีิการศึกษา   เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action research) ของ Lewin ,Moule&Goodman โดยศึกษาใน
พื้นท่ี อ าเภอยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคามท่ีผูว้ิจยัปฏิบติังานตลอดระยะเวลาท าการศึกษา  จึงสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลและด าเนินกระบวนการวจิยัเป็นไปดว้ยดี ระยะเวลาด าเนินการศึกษาเดือน กรกฎาคม 2558-
เมษายน 2560 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูมี้ส่วนร่วมในการศึกษา  ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มท่ีร่วมพฒันา
ระบบบริการ ผูว้จิยัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ประกอบดว้ยหวัหนา้หน่วยบริการปฐมภูมิ 
บุคลากรทีมสหวชิาชีพท่ีใหก้ารดูแลผูป่้วยเบาหวานทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ อสม. 
ตวัแทนผูป่้วยเบาหวาน ตวัแทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวม 72 คน 2) กลุ่มผูป่้วยเบาหวานเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ในผูท่ี้รับการรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี เป็นบุคคล
ท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยว์า่เป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 รับบริการท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิ มาแลว้อยา่ง
นอ้ย 1 ปี ซ่ึงเป็นตวัแทนในการประเมินความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบบริการ ค านวณขนาดตวัอยา่ง



ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 จากสูตรยามาเน่ (Yamane,1973) (6) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ 
277 คน การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ใชค้่าสัดส่วนของผูรั้บบริการแต่ละแห่ง 
ขั้นตอนการวจัิย แบ่งเป็น 4 ระยะ (7) ดังนี ้ 
ระยะที่ 1 ระยะวางแผน ผู ้วิจ ัยได้ทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานวิจยัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นท าการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา โดยจากเก็บขอ้มูลจากรายงาน 
การใช้งบประมาณ ทรัพยากร สถิติต่างๆ จากการประชุมระดมสมองทีมสหวิชาชีพ หัวหน้าหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเพื่อทราบความต้องการในการจดับริการและปัญหาอุปสรรค สัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแทนผูป่้วย
เบาหวาน เพื่อทราบความตอ้งการการดูแล สัมภาษณ์ อสม.ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อทราบ
การมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบบริการ หลงัจากนั้น น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อน าสู่การพฒันาในขั้นตอนท่ี 
2 ต่อไป 
ระยะที ่2 ระยะพฒันาระบบ มีขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีสรุปไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 คืนขอ้มูลผา่นการประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอและคณะกรรมการNCD (โรคไม่ติดต่อ) ร่วมคิด ร่วมวางแผน หาขอ้ยติุ
ในแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบติัจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ เกณฑก์ารตดัสินอาศยัขอ้มูลจากการปฏิบติั โดยขั้น
ตอนน้ีไดน้ าแนวคิด Chronic care model  ของวากเนอร์มาเป็นแนวทางการพฒันา  

ขั้นตอนท่ี 2 น าระบบการดูแลผูป่้วยเบาหวาน ไปทดลองใช ้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนกนัยายน 
2558 - เดือนมีนาคม 2559) ผลการประเมินหลงัการน าระบบไปทดลองใชพ้บวา่ผูป่้วยและทีมสหวชิาชีพมี
ความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบ   

ขั้นตอนท่ี 3 น าระบบไปใชจ้ริง   ผูว้จิยัน าระบบการดูแลผูป่้วยเบาหวานไปใชจ้ริงในพื้นท่ีหน่วย
บริการปฐมภูมิ 8 แห่ง เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน เมษายน 2559- เมษายน 2560  
ระยะที ่3 ระยะติดตามสังเกตขณะน าระบบไปใชจ้ริง  
ระยะที ่4 ระยะประเมินผล จากการประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบด้วย  

  1 ) แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก  สนทนากลุ่ม การประชุมระดมสมอง 
 2)แบบประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยโรคเบาหวานต่อระบบบริการผูป่้วยเบาหวานท่ีผูว้จิยัสร้าง
ข้ึนเองจ านวน 10 ขอ้ โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale)ก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน 5 ระดบั  
 3)แบบประเมินความพึงพอใจของทีมสหวชิาชีพท่ีดูแลผูป่้วยเบาหวานต่อระบบการดูแลผูป่้วย
เบาหวาน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง จ านวน 10  ขอ้ โดย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ก าหนดค่า
น ้าหนกัคะแนน 5 ระดบั  

  4) แบบรายงานสัดส่วนผูป่้วยนอกเบาหวาน  
   5) แบบประเมิน NCD Clinic 
   6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ HosXP 
 
 



การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
       การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยัโดยตรวจสอบความ
ตรงตามเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยจ์ากวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 ท่าน นกัวชิาการ
สาธารณสุขช านาญการพิเศษส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม  1 ท่าน อายรุแพทยร์พ.มหาสารคาม 
1 ท่าน ไดค้่า IOC=0.6-1 หลงัจากนั้นน าไปทดลองใช ้(Try out) ในบริบทท่ีใกลเ้คียงกนัก่อนน าไปใชจ้ริง 
แลว้น าขอ้มูลมาหาคุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยสูตรการหาค่าความเช่ือมัน่แบบ Alpha Conefficient ของ 
Cronbach โดยแบบประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยโรคเบาหวาน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
ทีมสหวชิาชีพท่ีดูแลผูป่้วยเบาหวาน ไดค้่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 0.๘๖ และ ๐.๘๐ ตามล าดบั 

การวเิคราะห์ข้อมูล ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ  วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ(8) ใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยประมวลค า
ส าคญัและเช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลมาจดัหมวดหมู่ มีการตรวจสอบขอ้มูลท่ีได้
จนมีความมัน่ใจในความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  ตรวจสอบสามเส้า(Triangulation) โดยใช้
หลายวธีิการในการเก็บขอ้มูล และเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมศึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของการวเิคราะห์ขอ้มูล
การพทิกัษ์สิทธ์ิและจริยธรรมการวจัิย 

 การวจิยัน้ีผา่นการพิจารณาและไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกบัการวิจยัในมนุษย์
ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม  เลขท่ี10/2558 ลว 12 มิถุนายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการศึกษา ผูว้จิยัขอสรุปผลการศึกษา ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ดา้นการพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใตบ้ริบทพื้นท่ี อ.ยางสีสุราช 
พบวา่สามารถวเิคราะห์เปรียบเทียบการพฒันาท่ีเกิดข้ึน ตามรายละเอียด ดงัตารางท่ี 1 

ประเด็น สรุปสถานการณ์
ปัญหา 

การพฒันา ผลลพัธ์ 

1.ดา้นการบริหาร
จดัการในองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ดา้นทรัพยากร
บุคลากร 
 
 
 
 
3. ดา้นการ
จดับริการ 

- การวางแผนการ
ด าเนินงานขาด
การมีส่วนร่วม
อยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การจดัสรร
งบประมาณไม่
เพียงพอ  
 
- บุคลากรมี
ความรู้ ทกัษะการ
ดูแลผูป่้วยไม่เท่า
เทียมกนั 
 
 
- จดับริการใน
รพ.สต.ขนาด
ใหญ่ 4 แห่ง 
 

- พฒันาระบบบริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วมโดย 
1)แต่งตั้งคณะกรรมการระดบัอ าเภอ 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการคปสอ.และ
คณะกรรมการ NCD ซ่ึงมีการร่วม
ประชุมทุก1-2เดือน  
2)มีการจดัท าแผนปฏิบติัการระดบั
อ าเภอรายปีท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม
และผลกัดนัใหเ้กิดแผนงาน
โครงการสนบัสนุนจากอปท. 
3) จดัตั้งคณะกรรมการนิเทศงาน
และติดตามประเมินผลของเครือข่าย 
4)จดัสรรงบในอตัราท่ีเหมาะสมตาม
การใหบ้ริการของหน่วยบริการ  
 
 
- พฒันาบุคลากร เช่น อบรม
หลกัสูตรพยาบาลเวชปฏิบติั,case 
manager,หลกัสูตรเวชศาสตร์
ครอบครัวในทีมสหวชิาชีพ 
- พฒันาศกัยภาพบุคลากรเร่ืองการ
บนัทึกและวเิคราะห์ขอ้มูล 
-ขยายการจดับริการเป็น8 แห่ง(จาก
ทั้งหมด10แห่ง) ภาคเชา้ใหบ้ริการท่ี
รพ.สต. ภาคบ่ายติดตามเยีย่มบา้นใน
รูปแบบทีมสหวชิาชีพ 
 

- มีคณะกรรมการด าเนินงาน
พฒันาท่ีชดัเจน 
- มีแผนปฏิบติัการ CUP 
แผนปฏิบติัการกองทุน
สุขภาพต าบลท่ีสอดคลอ้งกบั
ปัญหา 
- มีการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
ปัญหาสุขภาพพื้นท่ี ในการ
วางแผนยทุธศาสตร์และ
แผนปฏิบติัการ 
- มีการนิเทศงาน2 คร้ัง/ปี 
 
- มีการจดัสรรงบประมาณ
ตามผลงาน จดัสรรงบลงทุน 
งบค่าเส่ือม ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 
- บุคลากร มีการพฒันาครบ
100 % 
 
 
 
 
-ผูป่้วยเขา้ถึงบริการมากข้ึน
อตัราการขาดนดัลดลง 

   
 

 



    
ประเด็น    สรุปสถานการณ์ปัญหา การพฒันา ผลลพัธ์ 

4.ดา้นการ
ออกแบบ
บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ดา้นการ
สนบัสนุน
ทรัพยากร
อ่ืนๆ 
 

ขาดการมีส่วนร่วมใน
การออกแบบบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การด าเนินงานIC ยงั
ไม่ครอบคลุมหน่วย
บริการปฐมภูมิ 
- การบริหารยาและ
เวชภณัฑย์งัไม่ระบบ
ชดัเจน 
 
-- ระบบสารสนเทศไม่

สามารถเช่ือมขอ้มูลได ้

ขาดการส่งต่อขอ้มูล 

 

-ร่วมกนัพฒันาระบบบริการโดยการ
มีส่วนร่วม ดงัน้ี 
1)พฒันาระบบแพทยพ์ี่เล้ียง และ
ระบบใหค้ าปรึกษา 
2)จดัท ามาตรฐานแนวทางปฏิบติั 
(CPG) ท่ีใชร่้วมกนัทั้งเครือข่าย 
ไดแ้ก่ CPG การดูแลรักษาผูป่้วย 
เกณฑก์ารส่งกลบัรพ. การติดตาม
เยีย่มบา้น 
3) น าการจดัการรายกรณีมาใชทุ้ก
พื้นท่ีรวมถึงจดัท าคู่มือผูป่้วย 
4)น าการถอดบทเรียนจากงานวจิยั
ในพื้นท่ี เร่ือง รูปแบบการบริการ
ผูป่้วยเบาหวาน รพ.สต.โนนรังและ
เร่ือง โภชนบ าบดัชะลอไตเส่ือมใน
ผูป่้วยเบาหวาน น าไปใชก้บัทุกพื้นท่ี 
-พฒันาระบบจ่ายกลางเป็น central 
supply มีการจดัระบบรับส่งอุปกรณ์
และขยะโดยรถโรงพยาบาล ก าหนด
วนัเวลาชดัเจน 
-พฒันากระบวนการเบิก-จ่าย ส ารอง
ยาและการขนส่งโดยรถโรงพยาบาล 
ก าหนดวนัเวลาชดัเจน 
- เปล่ียนระบบบนัทึกขอ้มูลของ

โรงพยาบาลใหเ้ป็นระบบเดียวกนั

ทั้งเครือข่าย 

 

- คุณภาพบริการดีข้ึนจากการ
ไดรั้บค าปรึกษาแพทยท์าง
โทรศพัท/์ไลน์ 
- มีการปฏิบติัตามมาตรฐาน
เดียวกนัทั้งเครือข่าย ผูป่้วย
ไดรั้บการรักษาเท่าเทียมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีระบบจ่ายกลางท่ีเป็น
มาตรฐานทั้งเครือข่าย  
 
 
- ยาและเวชภณัฑเ์พียงพอ 
พร้อมใช ้
- 

- มีระบบศูนยก์ลางขอ้มูลและ

ระบบเช่ือมต่อเครือข่าย

ส าหรับการบริหารจดัการ

ความตอ้งการใชข้อ้มูล 

ตารางท่ี 1 วเิคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ปัญหาและการพฒันาท่ีเกิดข้ึน 
จากตารางพบวา่ จากสถานการณ์ปัญหาท่ีพบก่อนการพฒันาทีมไดมี้การน าขอ้มูลสู่การจดัการในแต่

ละระบบจนเกิดการพฒันาท่ีชดัเจนน าสู่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในการดูแลผูป่้วยเบาหวานในทุกๆดา้น 
  



2. ดา้นสัดส่วนผูป่้วยนอกเบาหวาน (รพ.:รพ.สต.) พบวา่จากการพฒันาระบบบริการผูป่้วย 
เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิท าใหผู้ป่้วยไปรับบริการท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนแสดง
ใหเ้ห็นถึงการเขา้ถึงบริการเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัตารางท่ี 2   

ปีพ.ศ. ปี2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 
รพ. รพ.สต. รพ. รพ.สต. รพ. รพ.สต. รพ. รพ.สต. 

สัดส่วนผูป่้วยเบาหวาน 70 30 65 35 55 45 5 55 

ตารางท่ี 2  สัดส่วนผูป่้วยนอกเบาหวาน (รพ.:รพ.สต.) 
  

3.  ดา้นความพึงพอใจของผูป่้วยเบาหวานต่อระบบบริการพบวา่ผูป่้วยมีความพึงพอในในทุกดา้น 
และภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัตารางท่ี 3 

ตวัแปร x S.D 
ดา้นการจดับริการ 
ดา้นการใหบ้ริการ 
ดา้นการติดตามเยีย่มบา้น 
ดา้นการไดรั้บความรู้ในการดูแลตนเอง 

4.46 
4.45 
4.44 
4.66 

0.51 
0.59 
0.58 
0.49 

รวมทุกดา้น 4.50 0.54 
 ตารางท่ี 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยโรคเบาหวานต่อระบบบริการผูป่้วยเบาหวาน    
 

4. ดา้นความพึงพอใจของทีมสหวชิาชีพความพึงพอใจต่อระบบบริการผูป่้วยเบาหวาน พบวา่ 
ทีมสหวชิาชีพมีความพึงพอใจต่อระบบบริการในทุกดา้นและภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงัตารางท่ี 4 

ตวัแปร x S.D 
ดา้นการบริหารจดัการ 
ดา้นกิจกรรมบริการ 
ดา้นการจดัท ามาตรฐานแนวทางปฏิบติั 
ดา้นการพฒันาบุคลากร 
ดา้นการสนบัสนุนอ่ืนๆ 

4.56 
4.64 
4.58 
4.66 
4.52 

0.51 
0.55 
0.57 
0.51 
0.53 

รวมทุกดา้น 4.59 0.53 
ตารางท่ี 4  ผลการประเมินความพึงพอใจของทีมสหวชิาชีพต่อระบบบริการผูป่้วยเบาหวาน 

5. ผลการประเมิน NCD Clinic พบวา่ผลการประเมิน NCD Clinic อยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน  
2 แห่ง (25%) และระดบัดีเด่น จ านวน 6 แห่ง (75%) 

 

 



6. ดา้นการเขา้รับบริการและการส่งกลบัผูป่้วย พบวา่ ในปี 2557-2559 ร้อยละผูป่้วยขาดนดัลดลง  
จาก 12.25 เป็น6.32,2.32 ตามล าดบั และร้อยละการส่งกลบัผูป่้วยลดลงจาก 22.25 เป็น 15.60, 10.20 
ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี  
 วตัถุประสงค์ของการวจัิยข้อที ่1 เพื่อพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดว้า่ ระบบบริการผูป่้วยเบาหวานท่ีพฒันาข้ึนน้ีโดยน ากรอบแนวคิด Chronic 
care model ของวากเนอร์(Wagner)(5) มาเป็นแนวทางการพฒันาดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา โดยเร่ิมจากการวางแผน การวเิคราะห์สถานการณ์
ปัญหา ร่วมกนัหาโอกาสพฒันา และน าระบบท่ีพฒันาร่วมกนัสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ 1)ดา้นการบริหารจดัการมี
การพฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดย แต่งตั้งคณะกรรมการระดบัอ าเภอนิเทศงานและติดตาม
ประเมินผลของเครือข่าย มีการจดัท าแผนปฏิบติัการระดบัอ าเภอและจากอปท.รายปี และจดัสรรงบประมาณ
ตามความเหมาะสม  2)ดา้นทรัพยากรบุคคล มีการพฒันาทุกระดบัตามสมรรถนะแต่ละวชิาชีพ 3) ดา้นการ
จดับริการ ขยายการจดับริการเป็น8 แห่ง(จากทั้งหมด10แห่ง) ด าเนินงานในรูปแบบทีมสหวชิาชีพ 4)ดา้นการ
ออกแบบบริการ เกิดระบบใหค้ าปรึกษาผา่นแพทยพ์ี่เล้ียง มีจดัท ามาตรฐานแนวทางปฏิบติั (CPG) ท่ีใช้
ร่วมกนัทั้งเครือข่าย  น าการจดัการรายกรณีมาใชทุ้กพื้นท่ี มีรูปแบบการบริการผูป่้วยเบาหวานเดียวกนัทั้ง
เครือข่าย 5) ดา้นการสนบัสนุนอ่ืนๆ ด าเนินการพฒันาระบบจ่ายกลางเป็นcentral supply -พฒันา
กระบวนการเบิก-จ่าย  ส ารองยาและการขนส่ง พฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลของโรงพยาบาลใหเ้ป็นระบบ
เดียวกนัทั้งเครือข่าย  จากการพฒันาระบบดงักล่าวท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมท าให้เกิดการเรียนรู้ การแกปั้ญหา
จากขอ้มูลเชิงประจกัษร่์วมกนั เกิดการพฒันาท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปราโมทย ์ บุญ
เจียร(9) พบวา่ การออกแบบพฒันาระบบบริการร่วมกนัจะท าใหร้ะบบมีการพฒันาดีข้ึนเกิดการปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีต่อเน่ืองน ามาซ่ึงการแกไ้ขท่ีตรงกบัปัญหา เกิดการมีส่วนร่วมและการใหค้วามร่วมมือจากทุก
หน่วยงาน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิยข้อที ่2 เพื่อประเมินผลการพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วย
บริการปฐมภูมิ จากผลการศึกษา พบวา่ผลการพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิท า
ใหผู้ป่้วยไปรับบริการท่ีหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนต่อเน่ือง  ผูป่้วยและทีมสหวชิาชีพมีความพึง
พอใจต่อระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในทุกดา้นและภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาการ
พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยเบาหวานสู่ระบบบริการระดบัปฐมภูมิในเครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอปัว 
จงัหวดัน่าน (10 ) การจดับริการท่ีปฐมภูมิท าใหผู้ป่้วยเขา้ถึงบริการมากข้ึน อตัราการขาดนดัลดลง และ
การศึกษาของ ดาราณี เทียมเพช็ร์และคณะ(11) ท่ีพบวา่การระบบบริการดูแลเบาหวานแบบไร้รอยต่อเป็น
ระบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และฝึกทกัษะใหผู้ป่้วยไดส้ามารถเรียนรู้ในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมกบั
โรคไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงส่งผลใหผู้ป่้วยมีความพึงพอใจในการจดับริการตามมา รวมถึงผูใ้หบ้ริการก็มีคะแนน
ความพึงพอใจต่อระบบบริการเพิ่มข้ึนเช่นกนั 



ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การพฒันาระบบบริการจากการน าแนวคิดรูปแบบการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง ( 5)จะ
สนบัสนุนใหเ้กิดการท างานร่วมกนัและการเช่ือมโยงการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรัง เนน้ใหผู้ป้ฏิบติัเปล่ียนการ
ใหบ้ริการมาเป็นการสนบัสนุนการดูแลตนเอง การเช่ือมโยงสู่ชุมชน การพฒันาแนวทางปฏิบติัจากหลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์การติดตามผูป่้วยและการใชส้ารสนเทศทางคลินิกรวมถึงการจดัการรายกรณี การเยีย่มบา้นเป็น
ทีมสหวชิาชีพ มีการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองจะท าใหผู้ป่้วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
สรุป 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิและ
ประเมินผลการพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานและประเมินผลการพฒันาระบบบริการผูป่้วย
เบาหวานในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยน าแนวคิด Chronic care model ของวากเนอร์(Wagner)(5) มาเป็นแนว
ทางการพฒันาดว้ยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการ จนเกิดการพฒันาระบบบริการทีสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ี
ส่งผลใหผู้ป่้วยเขา้ถึงบริการมากข้ึน ผูป่้วยและทีมสหวชิาชีพมีความพึงพอใจในการจดับริการ  
กติติกรรมประกาศ   

ขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลยางสีสุราช ทีมสหวชิาชีพและหน่วยงานปฐมภูมิในเครือข่าย
บริการสุขภาพยางสีสุราชทุกท่านท่ีร่วมกนัพฒันาระบบบริการผูป่้วยเบาหวานใหส้อดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ี
ส่งผลใหผู้ป่้วยเบาหวานไดรั้บบริการท่ีดี 
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