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บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษากระบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานในคลนิิกเบาหวานของ

โรงพยาบาลชมุชนในจงัหวดัอทุยัธานี การวิจยัเชิงคณุภาพนีใ้ช้การสมัภาษณ์เชิงลกึและบนัทกึเทปบคุลากรหลกัที่

เก่ียวข้องในกระบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 15 คนที่ยินยอมสมคัรใจให้สมัภาษณ์จาก

โรงพยาบาลชมุชน 4 แหง่ ผู้วิจยัพฒันาแบบสมัภาษณ์จากการศกึษารูปแบบการดแูลโรคเรือ้รัง (Chronic Care Model) 

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยรวบรวมข้อมลูโดยด าเนินการตัง้แต่ 1 ตลุาคม พ.ศ.2559 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2560 วิเคราะห์

ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจยัพบวา่ โรงพยาบาลชมุชนทัง้ 4 แหง่ได้น าองค์ประกอบ 6 

กระบวนการหลกัของการดแูลโรคเรือ้รัง มาด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานในคลนิิกเบาหวาน แตก่ารบรรลุ

เปา้หมายในแตล่ะกระบวนการด าเนินงานยงัต้องอาศยัระบบและกลไกสนบัสนนุเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องและยัง่ยืน ดงันี ้

1) องค์กรสขุภาพต้องมีนโยบายชดัเจนเพื่อสนบัสนนุและเอือ้ตอ่กระบวนการด าเนินงานดแูลผู้ ป่วยในคลนิิก 2)มีระบบ

สารสนเทศที่ตอบสนองตอ่ผู้ปฏิบตัิงานและน าข้อมลูไปใช้เพื่อการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานเกิดประโยชน์สงูสดุ 3)การออกแบบ

ระบบการบริการควรเช่ือมโยงกระบวนการจากคลนิิกเบาหวานของโรงพยาบาลชมุชนไปสูห่นว่ยบริการระดบัปฐมภมูิและ

ชมุชน 4) มีระบบสนบัสนนุการจดัการตนเองโดยเน้นผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง การจดัรูปแบบกิจกรรมต้องให้เหมาะสมกบั

บริบทและทรัพยากรแตล่ะชมุชน 5) มีระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ โดยการสื่อสารแนวทางเวชปฏิบตัิส าหรับการดแูล

ผู้ ป่วยเบาหวานระหวา่งทีมผู้ให้บริการในคลนิิกเบาหวานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อการดแูลรักษาที่รวดเร็วและมีคณุภาพ 6) มี

การเช่ือมโยงกบัชมุชน ด้วยการสร้างความร่วมมือกบัชมุชน สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ดแูลรักษา

โรคเบาหวานด้วยตนเองในชมุชน  
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ค าส าคัญ : รูปแบบการดแูลโรคเรือ้รัง  กระบวนการดแูลโรคเบาหวาน  โรงพยาบาลชมุชน 

Abstract 

 The purpose of this research was studied the processes of diabetes care in diabetes clinic of 

community hospitals, Uthai Thani province,Thailand. This qualitative research used the in-depth interview 

and tape recorded in 15 key informants involved in diabetes care processes. All 15 key informants were 

voluntary participated from 4 community hospitals. The researcher developed the semi-structural interview 

questionnaire by using the framework of Chronic Care Model as a tool for in-depth interviewed. The data 

collection were started from 1st  October 2016 to 31st January 2017. The data analysis used descriptive 

statistics and content analysis. The results showed that four community hospitals adopted six components 

of chronic diseases care for diabetes care processes in diabetic clinic. Goals achievement in each process 

required the mechanism to support the process for continuity and sustainability as follows: 1) Hospital 

should have a clearly policy to support and facilitate the operation process of patients’ care. 2) Hospital 

should established clinical information system that support the staff for using the information for maximum 

benefit. 3) The service design of delivery system should connect the diabetes clinic in community hospital 

to primary care units and communities. 4) Self-management support focused on the patient-centered. The 

activities were organized properly to community context and resources. 5) Using Clinical Practice Guideline 

as the decision support system to communicated for diabetes care between the clinical teams in diabetes 

clinic for quality treatment. 6) The collaboration with the community to enhance, supported and learning of 

diabetes care by themselves in the community. 

Keywords: Chronic Care Model,  Diabetes  Care Process,  Community Hospital  

 

บทน า 

ในช่วงกวา่หนึง่ทศวรรษที่ผา่นมา สถานการณ์ปัญหาโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง(กลุม่โรค NCDs) สง่ผลกระทบทัง้ด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม และการพฒันาในประเทศตา่งๆทัว่โลก องค์การอนามยัโลกสง่เสริมสนบัสนนุการจดัท ายทุธศาสตร์โดย

ผลกัดนัให้เกิดการเคลือ่นไหวระดบันานาชาติเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานเพือ่การปอ้งกนัและควบคมุโรคไมต่ิดตอ่ 

ตลอดจนสง่เสริมสนบัสนนุให้รัฐบาลของทกุประเทศด าเนินการให้เห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม (World Health Organization, 

2014)  

สถิติในปี พ.ศ. 2555 พบวา่ ร้อยละ 68 ของการเสยีชีวิตทัว่โลกเกิดจากโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิต

ที่ส าคญัทัว่โลก โดยร้อยละ 82 ของการเสยีชีวิตจากโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังเกิดจาก 4 กลุม่โรคที่ส าคญั ได้แก่ โรคหวัใจและ

หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน (WHO, 2014) โดยโรคเบาหวานเป็นหนึง่ในกลุม่โรคที่ยงัมี

อตัราผู้ เสยีชีวิตสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง รายงานข้อมลูโรคเบาหวานในประเทศไทยปีพ.ศ. 2555-2558 พบวา่มีรายงาน

แนวโน้มอตัราตายด้วยโรคเบาหวานเพิ่มขึน้จาก 12.1 ตอ่แสนประชากร เป็น 19.4 ตอ่แสนประชากร (กมลทิพย์ วิจิตร
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สนุทรกลุ และ สญัชยั ชาสมบตัิ, 2560) รายงานการป่วยการตายด้วยโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังที่ส าคญัใน 12 เขตสขุภาพ ปีพ.ศ. 

2558 (ส านกัโรคไมต่ิดตอ่ กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ,2559) พบวา่ เขตสขุภาพที่ 3 ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์ 

พิจิตร ก าแพงเพชร อทุยัธานี และชยันาท มีอตัราการป่วยด้วยโรคเบาหวานในกลุม่อายนุ้อยกวา่ 15 ปี มากที่สดุ คิดเป็น

ร้อยละ 0.13และอตัราป่วยด้วยโรคเบาหวานเป็นอนัดบั 3 จากสาเหตกุารป่วยของผู้ ป่วยใน 10 อนัดบัแรก ส าหรับ

สถานการณ์โรคเบาหวานในจงัหวดัอทุยัธานีในปี พ.ศ.2558  พบอตัราการเสยีชีวิตด้วยโรคเบาหวาน จ านวน 39 ราย คิด

เป็น 11.80 ตอ่แสนประชากร (ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอทุยัธานี, 2561) 

จากสถานการณ์ของโรคเบาหวานดงักลา่ว องค์การอนามยัโลกได้พฒันาแผนปฏิบตัิการระดบัโลก คือ 

แผนปฏิบตัิการเพื่อปอ้งกนัและควบคมุโรคไมต่ิดตอ่ (ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2556-2563 (WHO, 2013) เพื่อเป็นแนวทางให้ทกุ

ประเทศวางแผนพฒันาระบบและนโยบายระดบัชาติเพื่อจดัการปัญหา NCDs การควบคมุปัจจยัเสีย่งหลกั และการ

พฒันาระบบบริการสขุภาพและป้องกนัโรค รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดตอ่เรือ้รังดงักลา่ว 

ครอบคลมุถึงโรคเบาหวาน (ทกัษพล ธรรมรังส,ี วีรนชุ วอ่งวรรรธนะกลุ และ วิชชกุร สริุยะวงศ์ไพศาล, 2557) ในปี พ.ศ. 

2554 รัฐบาลได้ก าหนดการด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี หนึง่ในมาตรการของนโยบายการพฒันาสขุภาพของ

ประชาชน คือ การจดัให้มีมาตรการสร้างสขุภาพโดยมีเปา้หมายลดอตัราการป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไมต่ิดตอ่

เรือ้รัง  

นโยบายและเปา้หมายโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังรวมถึงโรคเบาหวานที่ชดัเจนตัง้แตร่ะดบัโลก จนถึงระดบัประเทศด้าน

นโยบายสาธารณสขุ ในการดแูลประชากรเก่ียวกบัโรคเบาหวาน ท าให้ทกุหนว่ยบริการสขุภาพของไทยในทกุระดบัตัง้แต่

ปฐมภมูิจนถึงตติยภมูิ ประชาชน ชมุชนตลอดจนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตา่งๆ ต้องเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องกนัใน

ด้านกระบวนการด าเนินงาน ระบบสง่ตอ่การดแูลผู้ ป่วยร่วมกนั  รวมถึงการมีแนวทางการดแูลผู้ ป่วยที่สามารถน าไปปรับ

ใช้ได้ทกุพืน้ที่  ปัจจบุนัหลายประเทศทัว่โลกมุง่ให้ความส าคญัปอ้งกนัปัจจยัเสีย่งในการจดัการโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง โดยการ

น ารูปแบบการดแูลโรคเรือ้รังไปประยกุต์ในการดแูลผู้ ป่วย เพื่อพฒันาระบบสขุภาพ ให้สามารถจดัการโรคเรือ้รังอยา่งมี

ปฏิสมัพนัธ์ได้ในทกุระดบั รวมถึงการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ (เนติมา คนูย์ี, 2557) 

หนว่ยบริการระดบัทตุิยภมูิและตติยภมูิในโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุในหนว่ยบริการระดบัตติยภมูิ

และทตุิยภมูิ ได้ริเร่ิมการจดัการโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง โดยจดัตัง้คลนิิกโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง และคลนิิกเบาหวาน โดยการน า

องค์ประกอบด้านตา่งๆของ Chronic Care Model: CCM (Wagner, 1998) มาเป็นแนวทางการพฒันาสขุภาพ (ศภุวรรณ 

มโนสนุทร, นพวรรณ อศัวรัตน์ และสภุาพร พรมจีน, 2558)  ในปี พ.ศ. 2556 มีการพฒันาคลนิิก NCD ให้มีคณุภาพด้วย 6 

องค์ประกอบที่ส าคญั คือ 1)นโยบายและทรัพยากรชมุชน  2)ระบบสารสนเทศทางคลนิิก  3)การออกแบบระบบบริการ  4)

ระบบสนบัสนนุการจดัการตนเอง  5)ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ  และ6)การจดัองค์การดแูลสขุภาพ เพื่อเพิ่มคณุภาพการ

ดแูลรักษาผู้ ป่วยโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง  

ตัง้แตก่ารจดัตัง้คลนิิกเบาหวานในปี พ.ศ. 2556 ยงัไมพ่บวา่มีรายงานการศกึษาการด าเนินงานในคลนิิก

เบาหวานโดยเฉพาะโรงพยาบาลชมุชนที่เป็นหนว่ยบริการที่ส าคญัในระบบสขุภาพของไทย การวิจยันีมุ้ง่ศกึษา

กระบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานในคลนิิกเบาหวานของโรงพยาบาลชมุชน ในจงัหวดัอทุยัธานี เพื่อน า

ผลการวิจยันีม้าเป็นแนวทางให้บคุลากรที่เก่ียวข้องได้ศกึษาและน ามาเป็นข้อมลูพฒันากระบวนการด าเนินงานการดแูล

ผู้ ป่วยเบาหวานในคลนิิกเบาหวาน  
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วัตถุประสงค์ 

เพื่อวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลชุมชนใน

จงัหวดัอทุยัธานี 

  

อุปกรณ์และวิธีการ 

 รูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Research) นีผู้้วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) 

บคุลากร 15 คนที่เก่ียวข้องกระบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานใน 4 โรงพยาบาล การคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) ผู้วิจยัพฒันาแบบสมัภาษณ์จากการศกึษารูปแบบการดแูลโรคเรือ้รัง (Chronic 

Care Model :CCM) ของ Wagner EH. และคณะกลุม่นกัวิจยั MacCall Institute for Health care Innovation รวมทัง้หมด 

6 หวัข้อ ได้แก่ 1)นโยบายและทรัพยากรชมุชน 2) ระบบสารสนเทศทางคลนิิก 3) การออกแบบระบบบริการ 4) ระบบ

สนบัสนนุการจดัการตนเอง 5) ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ และ6) การจดัองค์การดแูลสขุภาพ ด าเนินการรวบรวมข้อมลู

จากการสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ.2559 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2560 โดยมีแบบสมัภาษณ์

และการบนัทกึเทป วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนือ้หา 

 

ผลและวิจารณ์ 

ผลการวิจยัพบวา่กระบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานในคลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลชมุชน 4 แหง่

ในจงัหวดัอทุยัธานี มี 6  กระบวนการ ดงันี ้1) ด้านนโยบายและทรัพยากรชมุชน  การสง่เสริม สนบัสนนุ ติดตามดแูลผู้ ป่วย

โรคเบาหวานในชมุชน  ทกุโรงพยาบาลได้รับสนบัสนนุงบประมาณจากท้องถ่ิน และสง่คืนข้อมลูประวตัิการดแูลรักษา

ผู้ ป่วยโรคเบาหวานสูช่มุชน เพื่อจดักิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน เช่น จดัอบรมพฒันา

ศกัยภาพผู้ดแูล (Care giver) โครงการพฒันาสถานที่ต้นแบบผู้ ป่วยเบาหวานให้ชมุชนดแูลกนัเอง ชมรมออกก าลงักาย 

เป็นต้น 2) ด้านระบบสารสนเทศทางคลนิิกในการให้บริการผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ทกุโรงพยาบาลได้บนัทกึข้อมลูการ

ให้บริการผู้ ป่วยเบาหวานโดยใช้โปรแกรม HOSXP V.4 เช่น ประวตัิผู้ ป่วย ข้อมลูการให้บริการผู้ ป่วยเบาหวาน ผลการ

ตรวจวดัระดบัน ้าตาลในเลอืด การตรวจตา ตรวจเท้า ตรวจสขุภาพช่องปาก การตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นต้น ผู้ให้บริการ

สามารถวิเคราะห์ข้อมลูจากฐานข้อมลูผู้ ป่วย รวมถึงการวิเคราะห์ตวัชีว้ดัด้านกระบวนการและผลการด าเนินงาน ด้วยการ

ประมวลผลจากโปรแกรมดงักลา่ว เช่น ร้อยละผู้ ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้า ร้อยละผู้ ป่วยเบาหวานที่สามารถ

ควบคมุระดบัน ้าตาลได้ดี เป็นต้น ข้อมลูการให้บริการผู้ ป่วยทัง้หมดมีการเช่ือมโยงกบัระบบฐานข้อมลูของจงัหวดั(ระบบ

คลงัข้อมลูโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง)และฐานข้อมลูกระทรวง (HDC: Health data center) 3) ด้านการออกแบบระบบบริการ

ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ระบบบริการผู้ ป่วยโรคเบาหวานมีแนวทางแตกตา่งกนัตามบริบทของโรงพยาบาลชุมชน มีการก าหนด

บทบาททีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาลประจ าคลนิิก เภสชักร นกักายภาพบ าบดั นกัโภชนาการ เพื่อให้บริการ

ผู้ ป่วยเบาหวาน  โดยsystem manager เป็นผู้ประสานงานหลกั   ทกุโรงพยาบาลใช้โปรแกรม HOSXP V.4 เพื่อความ
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สะดวกและรวดเร็วตอ่การนดัหมาย ติดตามผู้ ป่วย โดยโปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนในกรณีผู้ ป่วยไมม่าตามนดั และสง่ตอ่

ผู้ ป่วยสูร่ะดบัปฐมภมูิด้วยวิธีการบนัทกึข้อมลูการรักษาผู้ ป่วยเบาหวานในสมดุบนัทกึประจ าตวั, การเขียนใบสง่ตวั และ

ทางแอพพลเิคชัน่ไลน์  4) ด้านระบบสนบัสนนุการจดัการตนเองในผู้ ป่วยเบาหวาน ทกุโรงพยาบาลจดักิจกรรมการให้สขุ

ศกึษาแก่ผู้ ป่วยโรคเบาหวานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในรูปแบบกิจกรรมประจ าคลนิิกในลกัษณะกลุม่ และรายบคุคล  ใน

สว่นรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ การเสริมพลงัและการเช่ือมโยงสูช่มุชนในการสนบัสนนุการจดัการ

ตนเองในผู้ ป่วยโรคเบาหวานมีความแตกตา่งกนัไปตามศกัยภาพของชมุชน เช่น โครงการหมูบ้่านจดัการสขุภาพ ด้วยการ

สร้างแกนน าดแูลผู้ ป่วยเบาหวานในชมุชน โครงการสปาเท้า โครงการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพ เป็นต้น 5) ด้านระบบ

สนบัสนนุการตดัสินใจ ทกุโรงพยาบาลใช้แนวทางเวชปฏิบตัิของสมาคมโรคเบาหวาน  (Clinical Practice Guideline for 

Diabetes) เป็นหลกั ร่วมกบัแนวทางการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานของจงัหวดัและปรับเปลีย่นตามบริบท การสือ่สารข้อมลู

ผู้ ป่วยโรคเบาหวานระหวา่งแพทย์กบัทีมผู้ให้บริการ ใช้สมดุบนัทกึประจ าตวัผู้ ป่วยเบาหวานเป็นเคร่ืองมือสือ่สารในการ

ดแูลผู้ ป่วยร่วมกนั เช่น ปัญหาการใช้ยา ปัญหาการรับประทานอาหาร ปัญหาจากภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น และ 6) ด้านการ

จดัองค์กรสขุภาพ ทกุโรงพยาบาลผู้บริหารขบัเคลื่อนตามนโยบายหลกัของกระทรวง และนโยบายของจงัหวดั โดยการ

ก าหนดผู้ รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานในรูปของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการพฒันา

ระบบบริการสขุภาพด้านโรคเบาหวาน ภายใต้คณะกรรมการพฒันาระบบบริการสาขาโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รังในระดบั

จงัหวดั และคณะกรรมการด าเนนิงานปอ้งกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (NCD Board) ในระดบัอ าเภอ การสือ่สาร

ทิศทาง/นโยบาย/เปา้หมายกบัทีมผู้ให้บริการโดยการประชมุและการสือ่สารแบบไมเ่ป็นทางการโดยช่องทางโซเชียลมีเดีย 

มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของคลนิิกเบาหวานเพื่อให้ผู้ ป่วยเบาหวานได้รับบริการที่มีมาตรฐานและ

คณุภาพ โดยการติดตามก ากบัภายในจากการรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รัง 

เป็นต้น และการติดตาม ก ากบัจากภายนอก ด้วยการรับรองการด าเนินงาน คลนิิก NCD คณุภาพโดยทีมจากระดบั

จงัหวดัและระดบัเขตบริการสขุภาพ และการตรวจรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA โดยสถาบนัรับรองคณุภาพ

สถานพยาบาล (สรพ.)   

จากผลการศกึษากระบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานในคลนิิกเบาหวานโรงพยาบาลชมุชน 4 แหง่

พบวา่ ในองค์กรที่ประสบความส าเร็จและประเมินผลจากความตอ่เนื่องในการน า 6 กระบวนการไปด าเนินงานในการดแูล

ผู้ ป่วย (ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, 2560) ผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น ามีสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นนโยบายด้านตา่งๆที่

เก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน หนว่ยงานที่ผู้น าก าหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลที่ชดัเจน ให้ความส าคญักบัการ

ดแูลกลุม่ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน การปรับกระบวนการให้บริการให้เหมาะสมกบับริบท มีความพร้อมในการให้บริการ สง่ผลให้

ผู้ปฏิบตัิงานหนว่ยงานนัน้ๆด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิผลและประสทิธิภาพมากน้อยตา่งกนั องค์กรที่ทดลองน า

Chronic care model ทัง้ 6 กระบวนการไปปฏิบตัิ (ปัทมา โกมทุบตุร และ กฤษฏ์ิ ทองบรรจบ, 2551) พบวา่ในองค์กรที่

มีการเปลีย่นผู้น าองค์กรบ่อยๆจะประสบความส าเร็จน้อยกวา่ นอกจากองค์กรที่มีผู้น าซึง่สามารถเป็นแกนน าให้แผนด้าน

การดแูลโรคไมต่ิดตอ่เรือ้รังด าเนินการตอ่ไปได้ และทีมผู้ให้บริการเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคลือ่นนโยบาย แผนงาน 

กระบวนการตา่งๆในดแูลผู้ ป่วยเบาหวานเช่นกนั ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมของทีมสหสาขาวิชาชีพท าให้ผู้ ป่วยได้รับ

ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานอยา่งหลากหลาย การสนบัสนนุในเร่ืองของก าลงัคนและงบประมาณ โดยเฉพาะระบบ

คา่ตอบแทนเพื่อสร้างแรงจงูใจให้กบับคุลากรในการท างาน (Walters  et al., 2012) การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ หาแหลง่



 

 
การประชมุวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบับณัฑิตศกึษาแหง่ชาติ ครัง้ที ่48       S161 

ร่วมกบัการประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติและนานาชาต ิครัง้ที่ 9 

งบประมาณ ตอบสนองตอ่ผู้ปฏิบตัิงานให้สามารถท างานได้อยา่งมีเปา้หมาย (Stellefson, Dipnarine and Stopka, 

2013) อาจสง่ผลตอ่การพฒันากระบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานได้อยา่งมีคณุภาพมากขึน้ 

  

สรุปผลการทดลอง 

ผลการวิจยักระบวนการด าเนินงานในคลนิิกเบาหวานของโรงพยาบาลชมุชนของจงัหวดัอทุยัธานี พบวา่ 

โรงพยาบาลชมุชนทัง้ 4 แหง่ ได้น า 6 องค์ประกอบ ของ Chronic care model (CCM) มาด าเนินการและพฒันาระบบงาน

ในคลนิิกเบาหวานเพือ่ให้ผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตที่ดีและระบบที่ยัง่ยืน การบรรลเุปา้หมายในแตล่ะกระบวนการ โรงพยาบาล

ชมุชนต้องอาศยัระบบหรือกลไกที่สนบัสนนุการด าเนินงาน ทัง้ในระดบันโยบาย ผู้ให้บริการ ชมุชน ผู้ ป่วยและครอบครัว ที่

ส าคญั ดงันี ้1) องค์กรสขุภาพต้องจดัท านโยบายที่สนบัสนนุและเอือ้ตอ่การะบวนการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยเบาหวาน 

ทัง้ภายในและภายนอกหนว่ยงาน การบริการที่เน้นความปลอดภยัและคณุภาพบริการ ระบบเงินทนุสนบัสนนุที่เพียงพอ

ตอ่การด าเนินงาน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการจดัการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานให้มีความยัง่ยืน 2) ระบบสารสนเทศ

ต้องมีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ตอบสนองตอ่ผู้ปฏิบตัิงานและความสามารถในการน าข้อมลูจากฐานข้อมลูไปให้ได้

อยา่งเกิดประโยชน์สงูสดุ 3) การจดัระบบบริการที่มีความเช่ือมโยงจากคลนิิกสูร่ะดบัปฐมภมูิและชมุชน มีการปรับเปลีย่น

ระบบการบริการให้สอดคล้องกบัสภาวะสขุภาพอยา่งตอ่เนื่อง และการบริหารจดัการก าลงัคน ด้วยการเพิ่มความสามารถ

ที่หลากหลายมากขึน้แก่บคุลากรสขุภาพ 4) ระบบการสนบัสนนุการจดัการตนเอง โดยเน้นผู้ ป่วยเป็นศนูย์กลาง ตามวิถี

ชีวิต และความต้องการที่สง่เสริมความรอบรู้สขุภาพของผู้ ป่วย การดงึศกัยภาพผู้น าโดยธรรมชาติในชมุชนมาเป็นแกนน า

การดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานร่วมกนัในรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกบับริบทและทรัพยากรของชมุชน 5) ระบบการ

สนบัสนนุการตดัสินใจ โดยการสือ่สารแนวทางเวชปฏิบตัิแก่ผู้ให้บริการในคลนิิกเบาหวานอยา่งตอ่เนื่อง และเพิ่มช่อง

ทางการเข้าถึงแนวทางดงักลา่วเพือ่ให้การดแูลรักษาได้มาตรฐานเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีคณุภาพ และ6) การเช่ือมโยง

กบัชมุชน โดยการสร้างความร่วมมือกบัชมุชน ท้องถ่ิน การจดัท าเปา้หมายและวางยทุธศาสตร์การด าเนินงานเพื่อให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกนั สง่เสริม สนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ในแนวทางการปอ้งกนั ดแูลรักษาโรคเบาหวานในชมุชน  
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