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บทนํา
เบาหวาน เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ทําใหมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูงเกินคาปกติอัน
เปนผลมาจากความบกพรองของการหลั่งอินซูลิน หรือการตอบสนองของอินซูลินลดลงหรือทั้งสองอยาง ภาวะระดับนํ้าตาลใน
เลือดสูงเรื้อรังสงผลตอการสูญเสียหนาที่และความลมเหลวของอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะ ตา ไต ระบบประสาท หัวใจ และหลอด
เลือด1 จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลก พ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลก พบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญปวยเปน
โรคเบาหวาน 2 ประเทศไทยมีอัตราปวยรายใหมดวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปตั้งแต พ.ศ. 2551-2555 มีอัตราปวยตอประชากร
แสนคนเปน 675.74, 736.48, 792.61, 848.77 และ 868.30 ตามลําดับ ในพ.ศ. 2555 มีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด
7,749 ราย และมีผปู ว ยเบาหวานทีต่ อ งเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิม่ มากขึน้ ทุกปอยางตอเนือ่ งตัง้ แต พ.ศ. 2541-2551 มีอตั รา
เพิม่ ขึน้ จาก 175.7 เปน 675.7 ตอประชากรแสนคน และ พ.ศ. 2554 มีผปู ว ยเบาหวานเขารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล จํานวน 674,826 ครัง้
คิดเปนอัตราผูปวยในดวยโรคเบาหวานเทากับ 1,050.05 ตอประชากรแสนคน 3 มีคาใชจายในการรักษาพยาบาลเฉพาะโรคเบา
หวาน ปละ 47,596 ลานบาท และคิดเปนคาใชจายตอผูปวยเบาหวานหนึ่งคน เปนเงินประมาณ 28,207 บาทตอป โดยภาวะ
แทรกซอนที่สําคัญไดแก ภาวะไตวาย เบาหวานขึ้นตา และแผลเรื้อรัง (4)
จากปญหาโรคเบาหวานที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยจึงมีแผนการดําเนินการเกี่ยวกับโรคไมติดตอเรื้อรัง
เพือ่ ลดอัตราปวย อัตราตาย และผลกระทบจากโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พ.ศ. 2555-2559 ทีต่ อ งการ
พัฒนาบริการทุกระดับใหเชื่อมโยงเปนเครือขาย อีกทั้งนโยบายการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ไดเนนการ
สงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการทั้งภายในหนวยงานและภาคีทุกภาคสวน รวมทั้งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการก
ระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542 บัญญัตขิ นึ้ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไดนาํ ไปสูแ ผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน สรางเสริมสุขภาพและพึ่งตนเองดานสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่กระทรวง
สาธารณสุขยังไดกาํ หนดนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบแบงเขตสุขภาพ การใช Service Plan เปนทิศทางและเปาหมาย
ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและสนับสนุนระบบบริหารเครือขายสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System: DHS)
ในการบริหารจัดการสุขภาพ
รายงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศรีสะเกษ ตัง้ แต พ.ศ. 2553 - 2556 มีอตั ราความชุกโรคเบาหวานตอประชากร
แสนคน เปน 1,908.64, 2,152.68, 2,194.05 และ 2,454.30 ตามลําดับ ในขณะที่สถานการณโรคเบาหวานในเขตอําเภอเมือง
จังหวัด ศรีสะเกษ พ.ศ. 2553 – 2556 มีอัตราความชุกโรคเบาหวานตอประชากรแสนคน เปน 2,789.10, 4,372.50, 4,067.50,
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และ 4,710.63 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได
นําแนวคิดของระบบสุขภาพระดับอําเภอ มาดําเนินการแกไข
ปญหาสุขภาพ 4 รวมทั้งเขตอําเภอเมืองศรีสะเกษไดดําเนิน
การพัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอในปงบประมาณ 2557
แตการดําเนินงานยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ในสวนของศูนย
บริการสาธารณสุข สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษไดดําเนินการดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
เรือ้ รังรวมกับเครือขายบริการสุขภาพอําเภอเมืองภายใตระบบ
สุขภาพอําเภอ จากขอมูลผูปวยเบาหวาน พ.ศ.2555 – 2557
มีอัตราความชุกดวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคนเปน
2,454.3, 2,476.5 และ 2,531.1 ตามลําดับ การดําเนินในการ
ดู แ ลผู ป ว ยเบาหวาน พบว า จากจํ า นวนผู ป ว ยเบาหวาน
ทั้งหมดจํานวน 224 ราย มีผูปวยเบาหวานที่ไดตรวจเลือด
ประจําปมีจํานวนเพียง 79 รายคิดเปนรอยละ 35.3 และใน
จํานวนนี้มีผูปวยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดไดโดยมีระดับ HbA1C นอยกวา 7 จํานวนเพียง 36 ราย
คิดเปน รอยละ 45.6 ซึ่งยังไมผานเกณฑการดําเนินงานการ
ดูแลผูปวยเบาหวาน
จากผลการดําเนินงานในการดูแลผูปวยเบาหวานที่
ยังไมผานเกณฑ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนา
รู ป แบบการดู แ ลผู ป ว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ในศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุขสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเชื่อมโยง
การทํางานรวมกันกับระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District
Health System: DHS) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการดูแล
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ ผูปวยเบาหวานมีสุขภาวะที่ดี ปองกันภาวะแทรกซอน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงคการวิจัย
เพือ่ พัฒนารูปแบบการดูแลผูป ว ยเบาหวานชนิดที่ 2
ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ ในศูนยบริการสาธารณสุขสังกัด
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เขตเทศบาลเมื อ งศรี ส ะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการศึกษา
กลุมตัวอยาง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได แ บ ง ประชากรและกลุ ม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแก
1. กลุมผูเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัยคัด
เลือกผูเขารวมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหได
กลุม ตัวอยางที่ สามารถใหขอ มูลทีต่ รงกับวัตถุประสงคการวิจยั
เปนผูที่เต็มใจเขารวมการวิจัยและสามารถเขารวมการวิจัย
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ตลอดระยะเวลาของการดําเนินการวิจัยหรือเขารวมการวิจัย
ไมนอ ยกวารอยละ 75.0 ประกอบไปดวย ประธานชุมชน 3 คน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 3 คน คณะกรรมการ
พัฒนาเครือขายสุขภาพระดับอําเภอเมือง 7 คน สมาชิกสภา
เทศบาล 1 คน ตัวแทนผูปวยเบาหวาน 3 คน ตัวแทนผูดูแล
ผูปวยเบาหวาน 3 คน แพทยประจําศูนยบริการสาธารณสุข
1 คน ผูร บั ผิดชอบงานระบบสุขภาพอําเภอสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ 1 คน จํานวน 22 คน
2. กลุม ผูป ว ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัย
จากแพทยแผนปจจุบนั วาเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รักษาดวย
การรับประทานยา มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 สามารถชวยเหลือตนเองไดดี ไมอยูในระหวาง
รักษาตัวในโรงพยาบาล ไมมีภาวะแทรกซอนทางตา ไต และ
ผูปวยเบาหวานยินดีเขารวมในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้
ทําการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรหาคาเฉลี่ย
ในประชากร กรณีทราบจํานวนประชากร
n = Z2α/2Ns2x
Z2α/2s2x + (N -1) d2
n = ขนาดกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากร (224)
Z = คามาตรฐานภายใตโคงปกติ(กําหนดใหระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 90% มีคา Z = 1.645)
s2x = ความแปรปรวนของประชากร (0.38)
d = ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมให เ กิ ด ขึ้ น ในการ
ประมาณคา กําหนดใหไมเกิน 0.1
แทนคาในสูตรจะได
n =

(1.645)2 (224) (0.38)2
( 1.645)2(0.38)2 +(224-1) (0.1)2

n = 33.39 หรือ 34 คน
เมื่ อ ได ข นาดของกลุ ม ตั ว อย า งแล ว คั ด เลื อ กกลุ ม
ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 34 คน

รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดประยุกตใชรูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใชแนวคิดของเคมมิส
และแมคแท็กการท5 กระบวนการวิจัยประกอบไปดวย การ
วางแผน (Planning) การปฏิบตั ติ ามแผน (Action) การสังเกต
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ผล (Observation) และการสะทอนผล (Reflection) พื้นที่ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ศูนยบริการสาธารณสุข 2 สังกัดเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง
จากการทบทวนเอกสาร งานวิจยั ทฤษฎีทเี่ กีย่ วของแลวนํามา
ประยุกตสรางเครื่องมือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั และรูปแบบวิธดี าํ เนินการวิจยั
ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชวัดเชิงปริมาณ ไดแก
1.1 แบบสอบถามการมีสวนรวมในการพัฒนา
รูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุมผูเขามามี
สวนรวมในกระบวนการวิจัย
1.2 แบบสอบถาม ความรู พฤติกรรมสุขภาพ
และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพ
2. เครื่องมือวัดเชิงคุณภาพ
2.1 แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
กลุมผูเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย
2.2 แบบบันทึกการสังเกตการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การในกลุมผูเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย
2.3 แบบสัมภาษณผูปวยเบาหวาน เปนแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนคําถามปลายเปด (Openedend Interview) ประกอบไปดวย เรือ่ งการควบคุมระดับนํา้ ตาล
ในเลือด การรับประทานยา การควบคุมอาหาร การออกกําลัง
กาย การจัดการความเครียด และการปองกันภาวะแทรกซอน
2.4 แบบสัมภาษณผูปวยเบาหวาน การไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพ
2.5 แบบสัมภาษณการมีสวนรวม ของกลุม
ผูเ ขามามีสว นรวมในกระบวนการวิจยั เปนแบบการสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางที่เปนคําถามปลายเปด (Opened-end Interview)
2.6 เครื่องเจาะนํ้าตาลชนิดเจาะปลายนิ้วที่ได
ผานการสอบเทียบคามาตรฐานแลว
2.7 ชุดอุปกรณเจาะเลือดจากเสนเลือดดํา เพือ่
สงเลือดตรวจประเมินคา HbA1C ไปที่โรงพยาบาล ศรีสะเกษ
ทีไ่ ดมกี ารตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือและผานเกณฑของ
สมาคมเทคนิคการแพทย
2.2 แบบบันทึกผลระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด
(HbA1C)
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การวิเคราะหและการแปรขอมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแก การ
แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก
Paired t-test สําหรับทดสอบเพื่อเปรียบเทียมคะแนนเฉลี่ย
ความรู พฤติกรรมสุขภาพ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
ในการดูแลสุขภาพของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
McNemar Chi square สําหรับการทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบคาสัดสวนของการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
สะสม (HbA1C) ของผูปวยเบาหวานกอนและหลังดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม – มิถุนายน 2558

ผลการศึกษา
ผลการประเมินดานบริบทพื้นที่ พบวา กอนดําเนิน
การ การดูแลผูปวยประกอบไปดวยการใหบริการตรวจรักษา
การสงเสริมสุขภาพ การเยี่ยมบานโดยเจาหนาที่ การตรวจ
ประเมิ น ภาวะแทรกซ อ น การให บ ริ ก ารโดยแพทย จ าก
โรงพยาบาลและเจาหนาทีศ่ นู ยบริการสาธารณสุข การดําเนินงาน
ภายใตระบบสุขภาพอําเภอของอําเภอเมืองไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพอํ า เภอที่ ม าจากคณะ
กรรมการประสานงานสาธารณสุ ข ระดั บ อํ า เภอเดิ ม
แต เ นื่ อ งจากเป น ป แ รกที่ มี ก ารดํ า เนิ น การและอยู ร ะหว า ง
เรียนรูการดําเนินงานภายใตระบบสุขภาพอําเภอของจังหวัด
ศรีสะเกษ รวมทัง้ ความแตกตางดานบริบทของเขตอําเภอเมือง
จึงยังทําใหไมมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน การดําเนินการจึงยัง
เปนรูปแบบเดิมภายใตคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอ ศูนยบริการสาธารณสุข 2 ซึ่งเปนศูนยบริการ
สาธารณสุขในเขตอําเภอเมือง สังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และเปนสวนหนึ่งที่จะตองรวมมือในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการนี้ เพือ่ ใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนทีม่ คี วาม
เกี่ยวของ และมีการแบงปนทรัพยากรทั้งดานกําลังคน เงิน
องคความรู เพื่อการดําเนินงานดานการดูแลผูปวยเรื้อรังใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยให ชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว ม ประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได ภายใตบริบทของพื้นที่นี่และ
การขับเคลื่อนการแกไขปญหาสุขภาพภายใตระบบสุขภาพ
อําเภอ ทําใหศนู ยบริการสาธารณสุข 2 ไดนาํ ปญหาผูป ว ยเบา
หวานทีม่ คี วามเกีย่ วของกับปญหาสุขภาพของอําเภอเมืองและ
เปนปญหาที่สําคัญในพื้นที่มาดําเนินการแกไข เพื่อใหผูปวย
เบาหวานสามารถควบคุมระดับนํา้ ตาลในเลือดได ไมเกิดภาวะ
แทรกซอนรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ผลดานกระบวนการ แบงเปน
ขั้นวางแผน ประชุมสนทนากลุม (Group Discussion) กับกลุม ผูม สี ว นรวมในกระบวนการวิจยั ประกอบไปดวย
ตัวแทนจากภาคสวนตางๆ วัตถุประสงคในการประชุมเพื่อให
ผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของไดรบั ทราบปญหา รวมกันหาแนวทางแกไข
และจัดทําแผนดําเนินการ โดยประยุกตใชวิธีการประชุมแบบ
มีสวนรวม ไดแผนงานดําเนินการ ประกอบไปดวย 1) การ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ 2) การพัฒนาศักยภาพของอาสา
สมัครสาธารณสุขหมูบ า น 3) การใหความรูผ ปู ว ยเบาหวานใน
การดูแลตนเอง และ4) การติดตามเยี่ยมบานผูปวยเบาหวาน
ขั้ น ปฏิ บั ติ ต ามแผน ดํ า เนิ น งานตามกิ จ กรรม/
โครงการทีไ่ ดในขัน้ วางแผน ดังนี้ 1) การบันทึกขอตกลงความ
รวมมือในการพัฒนาระบบการดูแลผูป ว ยเบาหวานโดยตัวแทน
จากภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคการเมือง 2)การ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานดวยการ
ฝกอบรมการดูแลผูปวยเบาหวาน หลักสูตร 2 วัน และการฝก
ปฏิบัติการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วและการแปลผล 3) การให
ความรูผูปวยเบาหวานในการดูแลตนเอง ดวยการฝกปฏิบัติ
เลือดดวยตนเองทีป่ ลายนิว้ การแปลผลและการศึกษาดูงานที่
หนวยฟอกไตโรงพยาบาลศรีสะเกษ 4) การติดตามเยี่ยมบาน
ผูปวยเบาหวานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน

ขั้นสังเกตผล เปนการติดตามเยี่ยมบานผูปวยเบา
หวานโดยเจาหนาที่ เพื่อประเมินระดับนํ้าตาลในเลือดของ
ผูปวยเบาหวาน และติดตามนิเทศการทํางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบ า น จํานวน 2 ครัง้ และวางแผนการดูแลผูป ว ย
เบาหวานรวมกับแพทยประจําศูนยบริการสาธารณสุขไดผล
ดังนี้
ผลการประเมินความรูผูปวยเบาหวานพบวา กอน
ดําเนินการผูปวยเบาหวานสวนใหญมีความรูระดับตํ่า รอยละ
61.76 รองลงมามีความรู ระดับปานกลาง รอยละ 38.23 และ
ไมมีผูปวยเบาหวานที่มีความรูระดับสูงเลย หลังดําเนินการ
ผูปวยเบาหวานสวนใหญมีความรูระดับสูง มากที่สุดรอยละ
91.18 รองลงมามีความรูร ะดับปานกลาง รอยละ 8.82 และไมมี
ผูปวยเบาหวานที่มีความรูระดับตํ่าเลย
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรูเ กีย่ วกับโรคเบา
หวาน พบวา หลังดําเนินการคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรค
เบาหวานเทากับ 26.88 (S.D. = 1.66) สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกอนดําเนินการ เทากับ 17.26
(S.D. = 2.47) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001)
Table 1

Table 1 Comparison the average score of knowledge of diabetes mellitus patients between before and after (n=34)
Knowledge

S.D.

d

S.D.d

df

t

p-value

Before
17.26
After
26.88
* Statistical significance at p <0.05

2.47
1.66

9.63

0.81

33

15.83

<0.001*

ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองจําแนกตาม
รายดานของผูปวยเบาหวานกอนดําเนินการ พบวา ดานที่มี
คะแนนสูงสุดไดแก ดานการออกกําลังกาย มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 2.16, S.D. = 0.49 อยูในระดับปานกลาง ดานที่มี
คะแนนนอยสุด ไดแก ดานการปองกันภาวะแทรกซอนคะแนน
เฉลีย่ เทากับ 1.44, S.D. =1.96 อยูใ นระดับตํา่ หลังดําเนินการ
พบวา ดานที่มีคะแนนสูงสุดไดแก ดานการออกกําลังกาย
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.44, S.D. = 0.18 อยูในระดับสูง และ

ดานที่มีคะแนนนอยสุด ไดแก ดานการแลเทา มีคะแนนคา
เฉลี่ยเทากับ 2.07, S.D. = 0.27 อยูในระดับปานกลาง
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ รวมพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวยเบาหวานพบวา หลังดําเนินการพฤติกรรม
การดูแลตนเองมีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.25 (S.D. = 0.25)
สูงกวากอนดําเนินการ ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ รวมเทากับ 1.85 (S.D.
= 1.05) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ดัง
Table 2
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Table 2 Comparison the average score of self care behaviorbetween before and after (n=34)
Self care behavior
Before
1.85
After
2.25
* Statistical significance at p <0.05

S.D.
1.05
0.25

ผลการประเมินการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมใน
การดูแลสุขภาพ พบวา กอนดําเนินการผูป ว ยเบาหวานไดรบั
แรงสนับสนุนมากที่สุดดานขอมูลขาวสาร อยูในระดับปาน
กลาง ไดรบั แรงสนับสนุนนอยทีส่ ดุ ดานการสนับสนุนการดูแล
สุขภาพ อยูในระดับตํ่าหลังดําเนินการ ผูปวยเบาหวานไดรับ
การสนับสนุนทุกดานอยูในระดับสูงทั้งหมด

d

S.D.d

df

t

p-value

0.40

0.80

33

15.43

<0.001*

เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ รวมการสนับสนุนการ
ดูแลผูป ว ยเบาหวาน พบวา หลังดําเนินการมีคะแนนเฉลีย่ รวม
เทากับ 2.55 (S.D. = 0.31) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวมการ
สนับสนุนการดูแลผูป ว ยเบาหวานกอนดําเนินการ ทีม่ คี ะแนน
เฉลีย่ รวมเทากับ1.65 (S.D. = 0.40)อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p-value < 0.001) Table 3

Table 3 Comparison the average score of social supportbetween before and after(n=34)
Social support
Before
After
*Statistical significance at p <0.05

1.65
2.55

S.D.
0.40
0.31

ผลการวิเคราะหการควบคุมนํ้าตาลในเลือดสะสม
พบวา กอนดําเนินการผูป ว ยเบาหวานทีค่ วบคุมระดับนํา้ ตาล
ในเลือดสะสมได (HbA1C<7) มีเพียง 12 คน คิดเปนรอยละ
35.29 หลังดําเนินการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดสะสมได
เพิ่มเปน 18 คน คิดเปนรอยละ 52.95 และผูปวยเบาหวานที่
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไมได(HbA1C ≥7) กอนดําเนิน

d

S.D.d

df

t

p-value

0.91

0.08

33

20.03

<0.001*

การมี 22 คน คิดเปนรอยละ 64.71 หลังดําเนินการลดเหลือ
เพียง 16 คน คิดเปนรอยละ 47.05 สรุปไดวาหลังดําเนินการ
ผู ป ว ยเบาหวานสามารถควบคุ ม ระดั บ นํ้ า ตาลในเลื อ ดได
มากกวากอนดําเนินการอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value =
0.031) Table 4

Table 4 Comparison of hemoglobin A1C (HbA1C) between before and after
Hemoglobin A1C
(HbA1C)
control (HbA1C<7)
un-control (HbA1C≥7)

Before
n(%)

After
n(%)

χ2

p-value

12 (35.29)
22 (64.71)

18 (52.95)
16 (47.05)

16.48

0.031

*Statistical significance at p <0.05
เมื่อสิ้นสุดการวิจัย เหลือจํานวนผูเขามามีสวนรวม
ในการวิจยั ทีเ่ ขารวมการวิจยั ตามขอตกลงเบือ้ งตน จํานวน 19
คน การมีสวนรวมของกลุมผูเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
วิจยั พบวา กอนดําเนินการมีสว นรวมมากทีส่ ดุ ในดานใหขอ มูล
ขาวสารคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.86 (S.D. = 0.46) อยูในระดับ
ปานกลาง และมีสว นรวมนอยสุดในดานการมีสว นรวมปรึกษา
หารือคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.06 (S.D.=0.32) อยูในระดับตํ่า

หลังดําเนินการมีสว นรวมมากทีส่ ดุ ในดานการใหขอ มูลขาวสาร
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.61 (S.D. = 0.39) อยูในระดับสูง และมี
สวนรวมนอยสุดในดานการเสริมอํานาจคะแนนเฉลี่ยเทากับ
2.14, SD = 0.48 อยูในระดับปานกลาง กอนและหลังดําเนิน
การ พบวา การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางเทากัน Table
5
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Table 5 Average score ofparticipation committee between before and after (n=19)
Participation committee
1. Participation ininform
2. Participation inconsult
3. Participation ininvolve
4. Participation in collaborate
5. Participation inempower
Summary ofParticipation

1.86
1.06
1.80
1.69
1.49
1.58

ขัน้ สะทอนผล การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวาง
ผูป ว ยเบาหวาน พบวา ผูป ว ยเบาหวานสวนใหญควบคุมระดับ
นํา้ ตาลไดดขี นึ้ มีความรูเ พิม่ มากขึน้ สามารถประเมินพฤติกรรม
ของตนเองได และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไดดขี นึ้ ถึงแมวา
พฤติกรรมบางอยางจะยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งหมด
และมีความพอใจทีส่ ามารถดูแลตนเองไดรวมทัง้ การไดรบั การ
ดูแล กระตุน เตือนจากคนในครอบครัว และชุมชนทําใหมกี าํ ลัง
ใจที่จะควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหได
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียนกลุม
ผูเ ขามามีสว นรวมในการวิจยั โดยใชกระบวนการ After Action
Review (AAR) ผลการถอดบทเรียน สิง่ ทีไ่ ดรบั จากการดําเนิน
การครั้งนี้ไดแก การลงนามตกลงความรวมมือในการพัฒนา
ระบบดูแลผูป ว ยเบาหวานจากทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ในการ
ที่จะรวมกันแกไขปญหาสุขภาพของผูปวยเบาหวานในพื้นที่
โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยเบาหวาน มี
การแบงปนทรัพยากรทัง้ ดาน คน ความรู เงิน และเวลา ทําให
สามารถพั ฒ นาระบบดู แ ลผู ป ว ยเบาหวานได การพั ฒ นา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานทําใหไดความรู
และวิธดี แู ลผูป ว ยเบาหวานในชุมชน สามารถนําความรูท ไี่ ดไป
ดู แ ลผู ป ว ยเบาหวาน ทํ า ให ผู ป ว ยเบาหวานมี ค วามรู มี
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และไดรับการสนับสนุนการดูแล
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น
ปจจัยแหงความสําเร็จ ไดแก
การมีสว นรวมของทุกภาคสวนทีเ่ ขามามีสว นรวมใน
การดําเนินงานตัง้ แตขนั้ วางแผน ขัน้ ปฏิบตั ติ ามแผน ขัน้ สังเกต
ผล และขั้นสะทอนผลและสงขอมูลกลับคืนสู ชุมชน นอกจาก
นีย้ งั เกิดจากความทุม เททีจ่ ะรวมกันแกไขปญหา ทําใหเกิดการ

Before
S.D.
0.46
0.32
0.51
0.55
0.66
0.50

Result
medium
low
medium
medium
low
medium

2.61
2.17
2.17
2.31
2.14
2.28

After
S.D.
0.39
0.50
0.59
0.42
0.48
0.47

Result
low
medium
medium
medium
medium
medium

ทํางานเปนทีม ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา มี
การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานใหมี
ความสามารถในการดูแลผูปวยเบาหวาน รวมทั้งมีการชวย
เหลือแบงปนทรัพยากรรวมกันทั้งดานความรู ดานกําลังคน
ดานอุปกรณและเงิน ที่จะนํามาแกไขปญหาที่ทุกคนเห็นรวม
กันวาเปนปญหาที่สําคัญที่ทุกคนตองรวมกันแกไข
กิจกรรมที่ดําเนินการประกอบดวยการใหความรูผู
ปวยเบาหวานในการดูแลตนเองและการสนับสนุนทางสังคมที่
ใหอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการดู แ ล การสนั บ สนุ น วั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการดู แ ลผู ป ว ย
เบาหวาน และการติดตามเปนระยะ ทําใหผูปวยเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลไดและกิจกรรมการดําเนินการมี
ความสอดคลองกับวิถชี วี ติ ของผูป ว ยเบาหวานในเขตเทศบาล
จึงสามารถทําใหแกไขปญหาได
การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ ไดแนวทาง 4 แนวทางคือ 1) การ
มีสว นรวมของทุกภาคสวน 2) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน 3) การใหความรูผูปวยเบาหวานในการ
ดูแลตนเองและ 4) การเยีย่ มบานผูป ว ยเบาหวาน จากแนวทาง
ดังกลาวทําใหผูปวยเบาหวานมีความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การสนับสนุนการดูแลผูปวยเบา
หวานเพิม่ สูงขึน้ สงผลใหผปู ว ยเบาหวานสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได(Self Care) และควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดสะสม
(HbA1C) ใหอยูใ นเกณฑปกติเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีย้ งั ทําให
เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เขามารวมในทุกขั้นตอน
ของการพัฒนาจนไดแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ สรุป
ไดแนวทางการดูแลผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 Figure 1
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Figure 1 Health Care Model for Diabetes Mellitus Type2

วิจารณและสรุปผล
ในการดําเนินการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานชนิดที่
2 ภายใตระบบสุขภาพอําเภอ ในศูนยบริการสาธารณสุข สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ในครัง้ นี้ ดําเนินการภายใตแนวคิดของระบบสุขภาพ
อําเภอ ใชหลัก UCARE เปนแนวทางการดําเนินการ ไดแก
1) การมีผูเขามามีสวนรวมในการดําเนินการที่มาจากหลาย
ภาคสวน ไดมีการลงนามในบันทึกความรวมมือที่จะทํางาน
รวมกันในการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานในครั้งนี้

2) การมีสว นรวมของชุมชน โดยการใหชมุ ชนเขามามีสว นรวม
การวางแผนการดําเนินการ ประเมินผล และใหชมุ ชนไดมสี ว น
ร ว มในการดู แ ลผู ป ว ยเบาหวานในชุ ม ชน 3) การแบ ง ป น
ทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร ประกอบไปดวย การ
สนับสนุนดานงบประมาณ ดานวิชาการดานกําลังคนในการ
ดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน และมีการพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานใหมีความสามารถในการดูแล
ผูปวยเบาหวาน 4) ปญหาดานสุขภาพที่สําคัญในพื้นที่ได
ดําเนินการเลือกปญหาโรคเบาหวานมาดําเนินการแกไขซึ่ง
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สอดคลองการการดําเนินการ ODOP ของอําเภอเมือง และ
5) ความภาคภูมิใจเกิดจากการทําใหผูปวยเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดและชุมชนสามารถจัดการ
ปญหาสุขภาพในชุมชนได สอดคลองกับแนวคิดของสํานัก
บริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.6 ในการขับ
เคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ (รสอ.) ที่ไดไหความหมายของ
ระบบสุขภาพอําเภอไว คือระบบการทํางานรวมกันของทุกภาค
สวนดวยการบูรณาการทรัพยากรรวมกันภายใตบริบทของ
พืน้ ทีผ่ า นกระบวนการชืน่ ชมโดย มุง เปาหมายการมีสขุ ภาพที่
ดีของประชาชน ใชหลักการดําเนินงานประกอบไปดวย การ
ทํางานเปนทีม การมีสวนรวมของเครือขายและชุมชน การ
ทํางานจนเกิดคุณคา การแบงปนทรัพยากรและการพัฒนา
บุคคล และการใหบริการสุขภาพตามบริบทและสอดคลองกับ
การศึกษาของ วัฒนา นันทะเสน7 ทีศ่ กึ ษาการดําเนินงานระบบ
สุขภาพอําเภอ พบวา ผลสําเร็จของการดําเนินงานมาจาก
เชื่อมโยงของ 5 ปจจัย คือ การทํางานรวมกันในระดับอําเภอ
การมีสวนรวมของเครือขายและชุมชน การทํางานจนเกิด
คุณคา ทั้งกับผูรับบริการและตัวผูใหบริการเอง การแบงปน
ทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร และการใหบริการสุขภาพ
ตามบริบทที่จําเปน โดยเนนการแกไขปญหาตามบริบทของ
พื้นที่ (CBL) และการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี
สวนรวม ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ดแนวทางการพัฒนาประกอบไป
ดวย การมีสว นรวมของทุกภาคสวนผานการลงนามบันทึกขอ
ตกลงความรวมมือ การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ า น
ในการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน การใหความรูผูปวยเบา
หวานในการดูแลตนเอง และการเยีย่ มบานผูป ว ยเบาหวาน ผล
การดําเนินงานทําใหผูปวยเบาหวานมีความรู พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง และการไดรบั การสนับสนุนในการดูแลตนเองมาก
ขึ้น สงผลใหผูปวยเบาหวานสามารถควบคุมคุมระดับนํ้าตาล
ในเลือดใหอยูในเกณฑปกติเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการศึกษา
ของ ลาวรรณ หวยหงษทอง8 และพัฒนา แสงศรี 9 ทีพ่ บวาการ
มีคณะกรรมการในการดําเนินการและใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการดูแลผูปวยเบาหวานทําใหผูปวยเบาหวานสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลไดดีขึ้น

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. เพื่อใหเกิดความรวมมืออยางจริงจังควรมีการ
มอบหมายหนาที่เปนลายลักษณอักษร
2. เพิม่ กิจกรรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ใหกับผูปวยเบาหวานใหมีพฤติกรรมที่ดีและสามารถควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดไดดียิ่งขึ้น
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3. ควรมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบานอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความชํานาญในการดูแลและ
ทําใหผูปวยเบาหวานเกิดความเชื่อมั่น
4. เพิ่มชองทางการติดตามเยี่ยมบานวิธีอื่นๆ ให
ผูปวยเบาหวานไดรับการเยี่ยมบานที่ตอเนื่อง
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