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ผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

น.ส.อุษา แววสวัสดิ์  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

  1.1 ความเป็นมา 

           โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาของสังคมโลก จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุว่า เป็นโรคที่อันตราย
สูงสุดยิ่งกว่าโรคเอดส์  เพราะมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงปีละประมาณ 3.2 ล้านคน ขณะที่โรคเอดส์เสียชีวิต 3 ล้านคนต่อปี 
และยังคาดการณ์ว่าในปี 2030 จ านวนผู้ป่วยเบาหวานมีอัตราสูงขึ้นจาก 171 ล้านคน เป็น 366 ล้านคน อัตราเพิ่มขึ้นถึง
สองเท่า ในส่วนของประเทศไทย องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า จ านวนผู้ป่วยเบาหวานที่เดิมมี 1.5 ล้านคนในปี 2000 
จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านคนในปี 2030 จากลักษณะธรรมชาติของโรคเบาหวาน ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
พยาธิสภาพของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตา ไต ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด จากสภาวการณ์ดังกล่าว กระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้จัดให้มีงบประมาณด้านการควบคุมป้องกัน และรักษาโรคเร้ือรัง
ในระดับทุติยภูมิ ซึ่งครอบคลุมถึงโรคเบาหวานด้วย มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงคุณภาพในการรักษา และคัดกรองภาวะแทรกซ้อน แล้วจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 โดยเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์ แห่งประเทศไทย 
(MedResNet) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2557 มี
โรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งหมด 888 แห่ง พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาตรงตามนัดหมายประจ า และได้รับการตรวจ 
HbA1C อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 77.6 ผลการควบคุมระดับ  HbA1C ให้อยู่ในเกณฑ์ <7% เพียงร้อยละ 35.6 ผู้ป่วย
เบาหวานที่ควบคุมโรคได้ไม่ดี เป็นกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเป็นเบาหวาน หรืออายุยังน้อยอยู่ในวัยท างาน (<50 ปี) จากการประเมิน
กระบวนการดูแลรักษา (process indicators) ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับ
การตรวจรักษาตามกระบวนการมาตรฐาน แต่ผลการรักษาทางคลินิก (outcome indicators) กลับพบว่ามีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้น ที่มีผลการตรวจรักษาอยู่ในเป้าหมาย และสามารถควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง 
               ในส่วนของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ระดับ F2 ได้จัดให้มีบริการคลินิก
เบาหวาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด  ข้อมูลบริการในปี 2557  มีผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียนในคลินิก
จ านวน 600 ราย เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด พบว่า ได้รับการตรวจ HbA1C ร้อยละ 75.1 มี HbA1C อยู่ในเกณฑ์ <7%    
ร้อยละ 32.2 ได้รับการตรวจจอประสาทร้อยละ 71.3 ตรวจเท้าอย่างละเอียด ร้อยละ 81.7 ตรวจไตร้อยละ 83.4 การเก็บ
ข้อมูลตามตัวชี้วัดเป็นไปตามนโยบาย เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังไม่เคยได้มี
การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานครอบคลุมอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านกระบวนการดูแล และผลลัพธ์ เพื่อติดตามถึง
ประสิทธิผลการดูแลรักษา และการบริหารจัดการภาวะโรคเบาหวาน ตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน  แล้ว
เทียบเคียงผลการด าเนินงาน  กับหน่วยบริการอ่ืนๆ   เพื่อน าผลการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  
มาเป็นข้อมูลในการวางแผนด าเนินการ เร่ืองการพัฒนาการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
              1.2.1 เพื่อศึกษาผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนดิที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล 
เจ็ดเสมียน เชิงกระบวนการ และผลลพัธ์   
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              1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล
เจ็ดเสมียน เชิงกระบวนการ และผลลัพธ์  กับตัวชี้วัดและเป้าหมายเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก (Good practice) ของ
โรคเบาหวาน และกับผลการประเมินในภาพรวมของโรงพยาบาลทั้งประเทศ ที่อยู่ในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ   
              1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความแตกตา่งของระดับ HbA1cในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารบับริการ 
ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
               1.3.1  ศึกษาผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  โดยเก็บข้อมูลจากแฟ้มเวชระเบียน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน และมีชื่อในทะเบียนเบาหวานของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ปี 2558 ทั้งหมด 568 ราย 
โดยคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง และไม่ใช่เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ต้องมารับบริการเป็น
เวลามากกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน เก็บข้อมูลบริการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 
              1.3.2 เนื้อหาของข้อมูลผลการดูแลผูป้่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ศึกษา เทียบเคียงกับมาตรฐานการดูแลในคู่มือ
แนวทางเวชปฏบิัติ ส าหรับโรคเบาหวาน ปี 2557 ประกอบด้วย ผลของการดูแลในเชิงกระบวนการ (Process indicators)  
และผลลัพธ์ (Outcome indicators)  
              1.3.3 เปรียบเทียบผลการดูแลเชิงกระบวนการ และผลลัพธ์ ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับ
บริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน  กับตัวชี้วัดและเป้าหมายจากเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก (Good practice) 
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ถูกก าหนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN) ของ
โรคเบาหวาน และผลการประเมินของส านักงานหลักประกันสุขภาพร่วมกับเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (MedResNet) ที่ท าการประเมินในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบแนวโน้มผลส าเร็จของผลลัพธ์จากการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
              1.3.4 วิเคราะห์ปัจจัย ที่มีผลต่อความแตกต่างของระดับ HbA1C  จากข้อมูลตัวแปร ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ดัชนีมวลกาย สิทธิการรักษา ระยะเวลาของการป่วยเป็นเบาหวาน การใช้ยารักษาเบาหวาน  ค่าระดับน้ าตาลในเลือดที่
ตรวจ fasting blood glucose 

 

1.4 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
             1.4.1 เบาหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ภาวะที่มีน้ าตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นเวลานาน เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความผิดปกติของอินซูลิน     
              1.4.2 ผลการดูแลผู้ป่วยเหวานชนิดที่ 2 หมายถึง ผลของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชิดที่ 2 ที่มารับบริการใน
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ในเชิงกระบวนการ (Process indicators)  และผลลัพธ์ (Outcome indicators)  
              1.4.3 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่มารับบริการต่อเนื่องด้วยตัวเอง ในคลิกเบาหวานของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ทั้งนี้ไม่รวมเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ และมี
ชื่อในแฟ้มทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานเกิน 12 เดือน  
              1.4.4  HbA1C หมายถึง ค่าน้ าตาลที่เกาะอยู่ในเม็ดเลือดแดง ที่มีค่าอยู่นานประมาณ 3 เดือน                              

  1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รบั  
              1.5.1 เป็นฐานข้อมูลของผู้ป่วยเบาหวานชนิด 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ที่มี
ความเป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพบริการ ให้บรรลุเป้าหมาย และมี
มาตรฐาน อันจะเกิดประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ  
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              1.5.2 เพื่อทราบแนวโน้มของผลลัพธ์จากการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าหมายจากเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก  (Good practice) ของโรคเบาหวาน และผลการ
ประเมินของส านักงานหลักประกันสุขภาพร่วมกับเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) 
ที่ท าการประเมินในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
               1.5.3 ได้ทราบถึงศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ตาม
มาตรฐานการดูแล                    

2. วิธีด าเนินการศึกษา การศึกษาคร้ังนี ้เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive 
Study) ข้อมูลได้มาจากการรวบรวมจากแบบบนัทึกการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ผลการรักษา จากแฟ้มเวชระเบียนผูป้่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 
กันยายน 2558 

    2.1 ประชากรที่ศึกษา 
                    เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนในปี 2558 ทั้งหมด 
600 คน คัดเลือกผู้ป่วยที่มารับการในคลินิกด้วยตนเอง และต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่รวมเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ 
ได้จ านวนทั้งสิ้น  568 คน  โดยท าการศึกษาทั้งหมด  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
               เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประยุกต์ใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานแบบราย case  ที่ออกแบบโดย
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ใช้เก็บข้อมูลในระดับประเทศ ที่ระบุถึงตัวชี้วัด
ผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2ที่ก าหนดโดยToward ClinicalExcellence’ 
Network (TCEN)  

2.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้
                ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วย 
                 2.3.1 ด้านลักษณะประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สิทธิการรักษา  ลักษณะทางคลินิกและสถานะสุขภาพ 
ประกอบด้วย ดัชนีมวลกาย ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน โรคร่วม ความถี่ของการนัดพบแพทย์ จ านวนยาเบาหวานที่
ได้รับ                      
                 2.3.2 ด้านกระบวนการ (Process)  
                  - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1Cประจ าป ี
                  - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ lipid profile ประจ าป ี
                  - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ albuminuria ประจ าปีะดับบริการ บทบรหลกั 
                  - ผู้ป่วยเบาหวานมี albuminuria ได้รับการรักษาด้วยยา ACE inhibitor หรือ ARB  
                  - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ าปี 
                  - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแล 
                  - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ าปี 
                  - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าป ี
                  - ผู้ป่วยเบาหวานที่สบูบุหร่ีได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหร่ี 
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                 2.3.3 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
                   - การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน 
                   - ระดับ fasting blood glucose อยู่ในเกณฑ์ทีค่วบคุมได ้(FBG 70 -130 มก./ดล.) 
                   - มีระดับ HbA1C < 7% ได้ตามเป้าหมาย 
                   - ระดับความดนัโลหิตอยู่ในเกณฑ ์< 140/80 mmHg 
                   - ระดับ LDL-C น้อยกว่า 100 มก./ดล. 
                   - ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 
                   - ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รบัการตัดนิ้วเทา้ เท้า หรือขา 
                   - ผู้ป่วยเบาหวานที่สบูบุหร่ีได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหร่ี และเลิกบุหร่ีได้ส าเร็จ 
                   - ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น diabetic retinopathy 
                   - ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น diabetic nephropathy 
                   - ผู้ป่วยเบาหวานที่ม ีmyocardial infarction 
                   - ผู้ป่วยเบาหวานที่ม ีcerebral infarction 

2.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 2.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าระหว่างควอไทล ์และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล 

      2.4.2 ใช้สถิติ T-tese วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย HbA1c กับตัวแปร เพศ และ  
ค่าเฉลี่ย FBS 3 ครั้ง สถิติ Oneway ANOVA ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย HbA1c  กับตัว
แปร อายุ สิทธิการรักษาค่า BMI จ านวนปีที่เป็นเบาหวาน การใช้ยารักษาเบาหวาน  ในการใช้  Oneway ANOVA หาก
พบว่าผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ย HbA1c  อย่างมีนัยส าคัญ วิเคราะห์ต่อด้วย Post-
Hoc เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) เพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยของคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกัน ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheff’s method) 

3. ผลการศึกษา 
     3.1 ผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เชิงกระบวนการ และผลลัพธ์ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับ
บริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
               3.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 68.1 มากกว่าเพศชาย ประมาณ 2 เท่า อายุเฉลี่ย 61.7 ปี  ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกาย 
(BMI) จัดอยู่ในกลุ่มที่มีน้ าหนักเกินจนถึงโรคอ้วน (BMI ≥ 23.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร) ร้อยละ 50.4  ค่าเฉลี่ยการเป็น
เบาหวาน 6 ปี ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคร่วม มีมากถึงร้อยละ 80.3 ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 
46.1 เป็นผู้มีสิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ ร้อยละ 75.6   
                3.1.2 ข้อมูลการรับบริการ ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน มี
ระยะเวลาของการป่วยเป็นเบาหวานเฉลี่ย 6.7 ปี  มารับการบริการรักษาตรงตามนัดมากถึงร้อยละ 94.2 จึงพบว่าอัตราที่
ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เป็นร้อยละ 84.9  ระดับของ HbA1c ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ( HbA1c 
< 7%) เป็นร้อยละ 46.5 แต่ความสามารถในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ ทั้งด้วยการตรวจ HbA1c < 7% ร่วมกับ 
FBG ให้อยู่ในช่วง 70- 130 mg/dl  3 ครั้งติดต่อกัน ตามการมาตรวจตามนัดมีเพียง ร้อยละ 23.5   กลุ่มที่ควบคุม
เบาหวานได้ไม่ดี เป็นกลุ่มของผู้ป่วยอายุยังน้อยในวัยท างาน (<59 ปี) จึงเป็นเป้าหมายของกลุ่มคน ที่ควรให้การพัฒนาเพื่อ
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ป้องกันรักษาต่อไป โดยอาจต้องปรับรูปแบบการให้บริการให้เข้ากับกลุ่มคนวัยท างาน ให้ได้รับความสะดวกในการมารับ
การรักษา ตลอดจนการให้ความรู้ ให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคที่เรื้อรัง และมี 
ความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนมาก ถึงแม้จะไม่พบการแทรกซ้อนของโรคอื่นในช่วงต้น ของการเป็นเบาหวาน  แต่การ
จัดการตนเอง (self management) ให้สามารถควบคุมโรคได้นั้น จะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน และยืดอายุ
คาดเฉลี่ย (life expectancy) ของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้   
                3.1.3 เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนด้านต่างๆ ทั้งในแง่ตัวชี้วัดคุณภาพการตรวจรักษา 
(process indicators) และตัวชี้วัดผลการรักษาทางคลินิก (outcome indicators) ส าหรับภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด  พบว่า  ผู้ป่วยร้อยละ 91.2  ได้รับการตรวจไขมันครบทั้ง 4 รายการคือ  total cholesterol, triglyceride, 
LDL และ HDL ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับไขมันในเลือด ได้ครบทั้ง 4 รายการ เพียงร้อยละ 
20.7 ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.1 สามารถควบคุมได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับ  LDL 
<100 mg/dl ได้ ร้อยละ 46.9 ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจความดันโลหิตในการมาติดตามการักษา เฉลี่ยทุกสองเดือน 
ถึงแม้ว่าจะได้รับการตรวจอย่างต่อเนื่อง ก็พบว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมความดันโลหิต < 130/80 mmHg และ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตสามารถควบคุมความดันโลหิต < 120/80 mmHg เป็นร้อยละ 40.3 จากการ
ตรวจ 1 ครั้งล่าสุด และลดลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับความสามารถควบคุมความดันได้ 2 ครั้งติดต่อกัน เป็นร้อยละ 22.2  
และควบคุมได้ 3 ครั้งติดต่อกันเป็นร้อยละ 16.0 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตร่วมมากถึง ร้อยละ 80.3 นั่น
หมายถึงผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังควบคุมระดับความดันโลหิตได้ไม่ดีพอ  ผู้ป่วยเบาหวานมีอัตราการได้รับยาแอสไพริน เพิ่มขึ้นตาม
อายุ  โดยผู้ป่วยที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับยา Aspirin ร้อยละ 59.3 ทั้งนี้ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเหตุผลในการสั่งจ่ายยา และยัง
ขาดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจาก American Diabetes Association (ADA) ปี 2013 และ 2014 
แนะน าให้ใช้แอสไพรินขนาด 75 -162 มิลลิกรัม กับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจใน 10 ปี (10 year 
risk) มากกว่า 10% ซึ่งมักหมายถึงผู้ชายอายุตั้งแต่ 50 ปี และผู้หญิงอายุตั้งแต่ 60 ปี ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และ 
หลอดเลือดที่ส าคัญ (major risk factor) อย่างน้อย 1 ข้อ เช่น มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดในครอบครัว มีความดัน
โลหิตสูง สูบบุหรี่ มีไขมันในเลือดสูง หรือตรวจพบ albuminuria ประกอบกับเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการ
อาหารและยา US FDA ได้ปฏิเสธการขึ้นทะเบียนแอสไพรินเพื่อใช้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองปฐมภูมิ  
เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ยืนยันประสิทธิผลในการป้องกันโรคในผู้ที่ยังไม่ได้เป็นโรค  ทั้งในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจตั้งแต่ 10% ขึ้นไป และในผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนั้นเพื่อสนับสนุนการลดภาวะ
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยที่ยังสูบบุหร่ีต้องได้รับค าแนะน าปรึกษาให้เลิกสูบบุหร่ี เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการเกิดโรค แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ยังสูบบุหรี่ ร้อยละ 18.8 ได้รับค าแนะน าให้เลิกสูบบุหรี่เพียง
ร้อยละ 1.9 ดังนั้นจะต้องเร่งด าเนินการในการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในคลินิกเลิกบุหร่ี 
               3.1.4   ภาวะเสี่ยงด้าน Microvascular พบว่ามีผู้ป่วยได้รับการตรวจ Microalbumin อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
คิดเป็นร้อยละ 92.6 โดยเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบ Microalbumin แล้วได้รับการรักษาด้วยยากลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB 
ร้อยละ 51.9 การตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 75.2  พบว่ามีการวินิจฉัยว่าเป็น diabetic 
retinopathy (DR) ที่เพิ่งเกิดในรอบ12เดือน ร้อยละ3.5 จากผู้ป่วยที่พบว่าเป็น DR ร้อยละ 8.5 เนื่องจากภาวะแทรกซ้อน
ที่เกิดใหม่ที่ตา เป็นอันดับสองรองจากการเกิดภาวะแทรก ซ้อนทางไต เพื่อป้องกันการสูญเสียสายตา จึงควรเพิ่มการให้สุข
ศึกษาเรื่องจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน   แก่ผู้ป่วย ให้ทราบถึงความส าคัญของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
ความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันผิดปกติในเลือด  
                3.1.5  ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพช่องปาก ผู้ป่วยเบาหวานได้รบัการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปีอย่างน้อย  
1 คร้ังต่อปี เป็นร้อยละ 56.3 ส าหรับโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน มีทันตบุคลากรออกมาตรวจให้ในคลิกเบาหวาน และเมื่อ
พบว่าต้องมีการรักษา จะนดัเข้าคลินิกทันตกรรม 
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                3.1.6  ภาวะเสี่ยงด้าน Macrovascular และ neuropathy ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียด
ครบทั้ง 3 รายการ คือการสังเกตสภาพผิวหนังภายนอก (visual inspection) การตรวจปลายประสาทเท้า 
(Sensory exam) และการคล าชีพจรเท้า (Pulse exam) ร้อยละ 63.4 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่พบการเกิดแผล ที่เท้าร้อยละ 
98.9 ส าหรับการให้ค าแนะน า (Health education) มีผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับการสอนให้ตรวจ และดูเท้าด้วยตนเองอย่าง
น้อย 1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 63.4 ซึ่งพยาบาลผู้ท าการตรวจเท้าได้ให้ค าแนะน า ขณะท าการตรวจเท้าเป็นรายบุคคล  
               3.1.7  ส าหรับภาวะแทรกซ้อนทางไต ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เพิ่งเกิดในช่วง 12 เดือน ที่พบมากที่สุด 
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเร้ือรัง ร้อยละ14.3 นอกนั้นพบว่าเป็นไตเสื่อมสมรรถภาพ จากการตรวจพบ 
Microalbuminuria หรือตรวจพบ Macroalbuminuria, albuminuria หรือ Protienuria ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการมีความครอบคลุมมากข้ึน และมีคู่มือค าแนะน าส าหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง ก่อนการบ าบัดทดแทนไต 
ที่ให้ค าจ ากัดความผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังที่ชัดเจน ท าให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
                3.1.8 การใช้ยารักษาโรคเบาหวาน ตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2557 หลังจาก
แนะน าให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้านโภชนบ าบัด การออกก าลังกาย และการดูแลตนเองประมาณ 1-3 เดือนแล้ว 
ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย แพทย์จะเริ่มการรักษาด้วยยา ยา 2 กลุ่มแรกที่นิยมใช้ใน
การรักษาผู้ป่วยเบาหวานในระยะแรกคือ ยากลุ่ม Biquanides (Metformin) หรือ Sulfonylurea( Gliben, Glipizide)   
ซึ่งอาจเร่ิมด้วยยาตัวใดตัวหนึ่ง  จากการทบทวนจากเวชระเบียน   ในผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล 
เจ็ดเสมียนพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาด้วยยาเพียงชนิดเดียว มีร้อยละ 37.1 โดยส่วนใหญ่ได้รับยากลุ่ม Biquanides 
(Metformin)  ร้อยละ 74.9 รองลงมาคือผู้ป่วยที่ได้รับ sulfonylurea (Gliben, Glipizide) ร้อยละ 23.2 หากกรณียัง
ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดี ก็ให้ 2 ชนิดร่วมกันซึ่งไม่ใช่ยากลุ่มเดียวกัน กรณีที่ให้ยา 2 ชนิดร่วมกันแล้ว ยังไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ ขั้นตอนต่อไปคือ เพิ่มยารับประทานกลุ่มที่ 3 หรือการให้ยาฉีด Insulin ร่วมด้วย จาก
การศึกษาคร้ังนี้ พบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับยา 2 ชนิด ร้อยละ 40.1 ส่วนใหญ่ได้รับ Biquanides ร่วมกับ Sulfonylurea  
ร้อยละ 92.2 ได้รับยามากกว่า 2 ชนิด ร้อยละ 8.5 และได้ยาฉีด Insulin ร่วมด้วย หรือเปลี่ยนเป็นยาฉีด Insulin อย่าง
เดียว ร้อยละ 10.4  ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ insulin ร่วมกับยารับประทาน พบว่ากลุ่มยาที่ใช้ร่วมกันมากที่สุดคือ  
Thiazolidinedione (Ploglitazone)  ร้อยละ 47.1 และมีการใช้ยาร่วมกัน 3 ตัวคือ การใช้ Insulin ร่วมกับ Biquanide 
และ Sulfonylurea เป็นร้อยละ 77.7 จากข้อมูลข้างต้นแสดงว่า มีการรักษาที่สอดคล้องกับค าแนะน าของ American 
Diabetic Association (ADA) และ The European Association for thestudy of Diabetes (EASD) ที่แนะน าให้ใช้ 
Biquanide (เช่น Metformin ยาบัญชี ก) เป็นยาขนานแรกส าหรับผู้ป่วยเบาหวานทุกรายที่ไม่มีข้อห้ามใช้ (เช่นผู้สูงอายุ 
และ/หรือมีความผิดปกติของไต ต้องท าการประเมินค่า eGFR) เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดไม่แตกต่างจาก ยา sulfonylurea โดยสามารถลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต และการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
ของผู้ป่วยได้จริง ช่วยลดน้ าหนักตัว และระดับไขมันในเลือดลงได้เล็กน้อย โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ าตาลต่ าในเลือด 
นอกจากนั้นในการศึกษา cost effective พบว่าการให้ metformin ในผู้ป่วย DM ชนิดที่ 2 มีความคุ้มค่าคุ้มทุน 
(intervention dominate) เทียบกับการคุมอาหารเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันข้อมูลที่เก็บมาพบว่า มีการใช้ยากลุ่ม 
sulfonylurea เป็นอันดับรองลงมา ทั้งการให้การรักษาแบบเดี่ยว และการใช้ร่วมกับยาอื่น ซึ่งมีหลักฐานการศึกษาว่า การ
ใช้ sulfonylura เป็นยาเดี่ยวมีความสัมพันธ์กับอัตราการตายที่เพิ่มสูงขึ้นจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  โดยมีโอกาส
เสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่ใช้ metformin เป็นยาเดี่ยวในการรักษาถึง 58% จึงควรเลือกใช้ยากลุ่มนี้เมื่อผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ 
หรือไม่สามารถทนต่อ metformin ได้ หรือใช้ร่วมกับ metformin เพื่อให้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ตามเป้าหมาย 
ยากลุ่มนี้มักท าให้ผู้ป่วยมีน้ าหนักตัวเพิ่ม จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มี BMI สูง ส าหรับการใช้ insulin ร่วมกับยาชนิดอื่นๆ 
เช่น sulfonylurea ซึ่งเป็น insulin secretagogue อาจไม่เป็นประโยชน์เพิ่มข้ึนกับผู้ป่วย ซึ่งในทางทฤษฎี ยาทั้งสองกลุ่ม
อาจเสริมภาวะระดับน้ าตาลในเลือดต่ า (hypoglycemia) ให้เป็นบ่อยข้ึนหรือรุนแรงขึ้น 
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3.2 เปรียบเทียบผลการดูแลเชิงกระบวนการ และผลลัพธ์  
       ตารางแสดง ผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนดิที ่2 เปรียบเทียบกับเป้าหมายเวชปฏบิัติที่ดี ภาพรวมโรงพยาบาล 
               ทั้งประเทศ และโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
ล าดับ รายการ เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ภาพรวม 

ทั้งประเทศ 
โรงพยาบาล
เจ็ดเสมียน 

1 ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รบัการตรวจ HbA1C ประจ าป ี    >80 77.6 84.9 
2 ผู้ป่วยเบาหวานที่ม ีHbA1C < 7 % ≥40 35.5 46.5 

 - FBS 70-130 mg/dL มี HbA1C < 7%  53.1 23.5 
 - FBS <70/>130 mg/dL มี HbA1C < 7%  24.7 40.6 

3 การเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจาก
โรคเบาหวาน 

≤5 3.3 5.3 

4  ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ Lipid profile ประจาป ี >90 75.5 91.1 
5  ผู้ป่วยเบาหวานที่ม ีLDL-C < 100 mg/dl ≥70 43.7 46.9 
6  ผู้ป่วยเบาหวานที่ม ีBP ≤ 130/80 mmHg ≥70 50.3 40.3 
7  ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ Urine microalbumin 1คร้ังต่อปี >90 57.4 92.6 
8 ผู้ป่วยเบาหวานม ีMicroalbuminuria แล้วได้รับยากลุ่ม ACE 

inhibitor หรือ ARB 
>90 55.2 51.9 

9 ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาท ตา >90 65.9 75.2 
10 มีการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปี อย่างน้อย 1คร้ังต่อปี  43.9 56.3 
11 ผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจเท้า อย่างละเอียดอย่างน้อย 1ครั้ง/ป ี >90 66.6 63.4 
12 ตรวจพบแผลที่เท้า ≤10 4.8 1.1 
13 การตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา 0 0.1 0.2 

  14 การสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือผู้ดูแลอย่างน้อย 1 คร้ัง/ป ี 100 68.4 63.4 
16 ได้รับการวินจิฉัยว่าเปน็ Diabetic retinopathy ในรอบ 12 เดือน  3.5 3.5 
17 ได้รับการวินจิฉัยว่าเปน็ Diabetic nephropathy ในรอบ12 เดือน  2.7 14.3 
18 พบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดในรอบ 12 เดือน  1.3 0.2 
19 พบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง ในรอบ 12 เดือน  0.6 1.8 
20 พบภาวะแทรกซ้อนทางไต ในรอบ 12 เดือน  8.9 7.9 
21 การได้รับการรักษาโรคเบาหวานโดย    

 - ยากลุ่ม Biguanides (Metformin)  71.4 74.9 
 - ยากลุ่ม Sulfonylurea (Gliben, Glipizide)  64.4  23.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 - ยากลุ่ม Thaizolidinedione (Ploglitazone)  8.3 1.9 
 - Insulin   22.2 10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 - ไม่ใช้ยาเบาหวานใดๆ (ควบคุมอาหาร ลดน้ าหนัก ออกก าลังกาย)  0.3 3.9 
                จากผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ตามตัวชี้วัดด้าน Process 
indicators และ Outcome indicators   ปี พ.ศ. 2558 โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและเป้าหมายจากเวชปฏิบัติที่ดีทาง
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คลินิก (Good practice) ของโรคเบาหวาน และผลลัพธ์ของการประเมินผลในภาพรวมกลุ่มโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2557  จากรายงานการศึกษาของ เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน
แพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet) ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายเวชปฏิบัติที่ดีแล้ว ในภาพรวมโรงพยาบาลทั้งประเทศ ตัวชี้วัดด้าน Process indicators  ไม่มีดัชนีตัวชี้วัดผ่าน
เกณฑ์ประเมิน  ในส่วนโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน  มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ และสูงกว่าภาพรวมของโรงพยาบาลทั้งประเทศคือ  
ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C ประจ าปี,  ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ Lipid profile ประจ าปี และ ผู้ป่วย
เบาหวานได้รับการตรวจ Urine microalbumin 1 คร้ังต่อปี ซึ่งตัวชี้วัดของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นที่ต้องด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย เพราะนอกจากเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึง
เกณฑ์มาตรฐานในการดูแลติดตามผู้ป่วย และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน อันเป็นบทบาทส าคัญของโรงพยาบาลชุมชน  
ในฐานะสถานบริการระดับทุติยภูมิแล้ว ความครอบคลุมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยังมีผลต่อความแม่นย า หรือ
ความน่าเชื่อถือของดัชนีตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การรักษาด้วย  ในส่วนนี้ทีมผู้ดูแลในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญ มีการวางแผนร่วมกันในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยร่วมกับผู้ดูแลระบบ HosXp ใน
การจัดท าระบบการสื่อสาร Pop up เพื่อเตือนแก่ผู้ปฏิบัติงานในคลินิก เมื่อผู้ป่วยครบก าหนดการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อน ในแต่ละครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการในคลินิกเบาหวาน จึงท าให้มีความครอบคลุมมากขึ้น   นอกจากนี้ยัง
ต้องเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจจอประสาทตาให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนด าเนินการตรวจจอ
ประสาทตาด้วย Fundus camera โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรม และเมื่อพบความผิดปกติจะส่งต่อไปพบจักษุแพทย์ เพื่อ
วินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่พบคือ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาเป็นเครื่องที่ต้องขอยืมจากโรงพยาบาลอื่น 
ท าให้มีเวลาที่จ ากัดในการด าเนินงานรวมถึงต้องเพิ่มความครอบคลุมในการตรวจเท้า เนื่องจากการตรวจคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานมีหลายกิจกรรม ดังนั้นต้องวางแผนช่วงเวลาให้เหมาะสมในการด าเนินงาน              
                  ส่วนดัชนีตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การรักษา พบว่า ภาพรวมโรงพยาบาลทั้งประเทศ มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัว
คือการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน และตรวจพบแผลที่เท้า ส าหรับ
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ที่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดคือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C< 7 % 
(ร้อยละ 46.5) และการตรวจพบแผลที่เท้า (ร้อยละ 1.1) มีเพียง 2 ตัวเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ตามเป้าหมายเวช
ปฏิบัติที่ดี  ซึ่งค่า HbA1C เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการติดตามผลการรักษาเบาหวาน นอกจากนี้ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ภาพรวมทั้งประเทศ  ส่วนตัวชี้วัด ผู้ป่วยเบาหวานที่มี BP ≤ 130/80 mmHg ยังต่ ากว่าเป้าหมาย และค่าเฉลี่ยของ
ภาพรวมทั้งประเทศ ถึงแม้ว่า ค่า HbA1C จะสูงกว่าค่าเป้าหมาย และภาพรวมของทั้งประเทศ แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า
คร่ึงของผู้ป่วยทั้งหมด ซึ่งต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ปัจจัย
หนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเบาหวาน  โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะโภชนาการปกติ (BMI < 23.0 
Kg/m2) มีเพียงร้อยละ 18 มีภาวะโภชนาการเกิน ระดับ 1 และระดับ 2 รวมกัน (BMI อยู่ระหว่าง 23.0 – 29.9 Kg/m2) 
มากถึงร้อยละ 56.1 และมีภาวะโรคอ้วน  (BMI ≥ 30.0 Kg/m2)  ร้อยละ 24.1 ซึ่งภาวะโภชนาการเกิน และภาวะอ้วนมี
ผลต่อภาวะดื้ออินซูลิน (Insulin resistance) การลดน้ าหนัก ในกลุ่มดังกล่าวย่อมมีผลท าให้การควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลือดดีขึ้น และมีผลโดยตรงต่อค่า HbA1C ในภาพรวมได้ อนึ่งการก าหนดเป้าหมายในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
โดยให้ได้ค่า HbA1C < 7% เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ปว่ยสูงอายุ ซึ่งเป็นเบาหวานมา
เป็นระยะเวลานาน และมักมีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมอ่ืนๆ  จึงไม่ง่ายในการที่จะควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ ให้ได้ค่า HbA1C ได้ตามเกณฑ์ (HbA1C < 7%) โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าร่วมด้วย มีรายงาน
การศึกษาพบว่า ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือการตาย จะเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 
60 ปี เมื่อค่า HbA1C > 8% ดังนั้น จึงควรก าหนดเป้าหมายให้ค่า HbA1C < 8% เป็นค่าที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และพิจารณาให้การดูแลอย่างเข้มข้นในผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA1C > 8% ซึ่งเป็นค่าที่
สูงเกินยอมรับได้ 
       3.3   การวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อการควบคุมระดับ HbA1c  
            จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างของระดับน้ าตาลในเลือด HbA1C อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน คือ ตัวแปรกลุ่มอายุ,  ค่า BMI, ระยะเวลาการ
เป็นโรคเบาหวาน การใช้ยารักษาโรคเบาหวาน และ ระดับ FBG  กล่าวคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิก
เบาหวานโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ที่มีอายุมากกว่า 60 ป ี ค่า BMI น้อยจนถึงระดับปกติ มีระยะเวลา เป็นโรคเบาหวาน 3- 
5 ป ีได้รับยารักษาเบาหวานชนิดรับประทานเพียงตัวเดียว มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่าระดับน้ าตาลในเลือดที่ตรวจหลังอดอาหาร (FBG ) 3 ครั้งติดต่อกัน ตามการมารับ
บริการมีค่าที่ไปในทิศทางเดียวกับระดับ HbA1C 

4.ข้อเสนอแนะ  
              การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาผลการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ในคลินิกเบาหวาน 
โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา โดยประเมินผลเปรียบเทียบ เป้าหมายตัวชี้วัดจากเวชปฏิบัติที่ดีทาง
คลินิก และเปรียบเทียบกับภาพรวมโรงพยาบาลทั่วประเทศ  ซึ่งสภาพบริการแต่ละแห่ง ย่อมมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
สืบเนื่องจากประสิทธิผลจากการบริหารจัดการ รวมถึงศักยภาพ และคุณภาพการบริการของแต่ละแห่ง การศึกษาครั้งนี้ 
เพียงเพื่อได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุง ระบบบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจ็ดเสมียนเป็นหลัก 
โดยได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา การบริการผู้ป่วยเบาหวาน ดังนี้  
            1. ด าเนินการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตา และเท้า ให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย  
            2. พัฒนาคลินิกบริการ ในการคัดกรองและดูแลปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด หรือ
ภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้บริการเฉพาะเป็นรายบุคคลอย่างเข้มข้น เช่น การดูแลโภชนาการ และส่งเสริมการออกก าลังกาย 
คลินิกลดน้ าหนัก คลินิกอดบุหรี่ คลินิกสุขภาพจิต เพื่อคัดกรองและดูแลภาวะซึมเศร้า การคัดกรองและดูแลสุขภาพฟัน 
เพื่อให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  (Individual Counseling) อย่างเข้มข้น รวมถึงการให้ค าแนะนาและการทบทวนการใช้
ยาของผู้ป่วยแต่ละรายด้วย  
             3.  ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี (HbA1c > 8%) ในขณะที่ได้รับการ
รักษาด้วยยาในขนาดที่เหมาะสม และได้รับการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ และการออกก าลังกายในคลินิกบริการแล้ว 
ให้ใช้กลวิธีเชิงรุก โดยการใช้กิจกรรมระดับครอบครัว (Family Intervention) ซึ่งได้แก่ การเยี่ยมบ้าน เพื่อเห็นสภาพที่
แท้จริงของการด ารงชีวิตในครอบครัว การให้ค าแนะน าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การจัดการด้าน
โภชนาการ และการออกก าลังกายตามสภาพความเป็นจริงในครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 
             4. ขยายวิธีการศึกษา ไปยังหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ เพื่อประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แล้วน ามาวาง
แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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