
  

โครงการตรวจภาวะแทรกซอนประจําปสําหรับผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ใน ชุมชน คปสอ.คํามวง –สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 

 
หนวยงาน  โรงพยาบาลคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
 
ความสําคัญของปญหา/บรบิท 

โรงพยาบาลคํามวงเปนโรงพยาบาลระดับทุตติยภูมิ ขนาด 30 เตียงใหบริการจริง 54 เตียง
รับผิดชอบประชากร อําเภอคํามวงและอําเภอสามชัย จํานวน 73,174คน จากขอมูลการรับบริการ
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลคํามวง โรคเร้ือรังที่พบเปนลําดับที่ 1 คือโรคเบาหวาน 2 ,103 คน 
รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง 1,159 คน 

       โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่สงผลกระทบตอคุณภาพชวีติของ
ผูปวยทั้งดาน จิตใจ อารมณ สังคม เศรษฐกิจ และตองทกุขทรมานจากภาวะแทรกซอนที่เกิดขึน้ 
ตั้งแตศีรษะจรดเทา เชน อัมพฤกษ อัมพาต ตาบอด หัวใจขาดเลือด ไตวาย และแผลเรื้อรังที่เทา 
ดังนั้นการปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอน และการดูแลผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนใหไดตาม
มาตรฐานจึงเปนแนวทางทีจ่ะลดความทกุขทรมานของผูปวย ซ่ึงจําเปนตองตรวจหา
ภาวะแทรกซอนผูปวยใหทราบแนชัดจึงจะสามารถใหการดูแลตามมาตรฐานได 

      โรงพยาบาลคํามวงมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานอยางตอเนื่อง โดยยดึแนว
เวชปฏิบัติของสปสช. เปนหลัก การตรวจหาภาวะแทรกซอนในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังเปนหนึ่ง
กิจกรรมที่มีการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐาน  จากการดําเนนิงานที่ผานมาพบวา จํานวนผูปวย
เบาหวานที่ไดรับการตรวจหาภาวะแทรกซอนมีดังนี้  

 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 
32.80 % 51.40 % 61.05 % 

      
 จากการวิเคราะหพบปญหาดังนี้ ผูปวยเบาหวานสวนใหญเปนผูสูงอายุเดินทางลําบาก  และ 

ผูปวยตองงดน้าํ อาหาร รอตรวจเลือดนาน ทําใหผูปวยหงุดหงิด กลับบานค่ํา สงผลใหจํานวนผู
ไดรับการตรวจไมบรรลุเปาหมาย มีผลตอการการดูแลรกัษาไมไดรับตามมาตรฐาน ทําใหผูปวยบาง
รายมีภาวะเสื่อมของไตเพิ่มขึน้ มีภาวะเบาหวานขึ้นตาไมไดรับการรักษา มีภาวะแผลเรือ้รังที่เทา
ฯลฯ 



  

     คปสอ.คํามวง-สามชัยจึงมีการพัฒนารปูแบบการตรวจหาภาวะแทรกซอน เปนการ
ดําเนินงานเชิงรุกในหมูบานและชุมชน เนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายโดยผูปวยไมจําเปนตอง
เดินทางมาตรวจเลือดที่โรงพยาบาล ผูปวยสามารถตรวจไดในหมูบานตนเอง สงผลใหจํานวนการ
ตรวจภาวะแทรกซอนครอบคลุมมากขึ้น  ผูปวยเบาหวานรับทราบภาวะแทรกซอนหรือความเสี่ยง
ของตนเองนําสูการดูแล ใหคําแนะนํา การรักษาที่เหมาะสมในแตละราย จนสามารถเปน Best 
practice ในปจจุบัน โดยหวังวาจะสามารถชะลอ หรือลดภาวะแทรกซอนเรื้อรังในผูปวยเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มจํานวนผูปวยเบาหวานและความดนัโลหิตสูงใหไดรับการตรวจภาวะแทรกซอน
ประจําป 

2. เพื่อใหผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดรับบริการในหมูบาน/ชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงใหไดรับการดูแลตาม

มาตรฐาน 
 
กระบวนการ/วิธีการทํางาน 
4.1ขั้นเตรียมการ 

1. ศกึษากระบวนการทํางานจากแหลงความรูอ่ืนๆ หรือโรงพยาบาลที่ประสบผลสําเร็จ 
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
3. จัดทําโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดแูล 
4. พัฒนาบุคลากร อบรมเจาหนาที่ใหมีความรูเร่ืองมาตรฐานการดูแลผูปวยเบาหวานตามแนว

เวชปฏิบัต ิ  
5. มีการมอบหมายงาน ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร 
6. เตรียม อุปกรณ วัสดุที่ใชในการตรวจชันสตูร เพิ่มความสามารถในการตรวจชันสูตรใน

โรงพยาบาล เชน ตรวจ HbA1C , Urin Microalbumin 
 

4.2 ขั้นดําเนินการ 
มีรูปแบบการออกเจาะเลือดในชุมชน โดยมีเจาหนาที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย อสม.รวม

ดําเนินการออกใหบริการในชุมชน  กําหนดมาตรฐาน Lab ชุดใหญคือ FBS, HbA1c , Chol. , 
TG , HDL , LDL , Cr  , UA  , ( Urin Microalbumin กรณี Urin protein Negative ) 



  

1. จัดทําตารางการออกในหมูบาน จัดเตรยีมขอมูลรายชื่อผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ออกเปนหมูๆ จัดทําแนวทางที่งายตอการปฏิบัติ แจงทีม และ เครือขายที่เกี่ยวของใหเขาใจ 

2. ออกบริการเจาะเลือดตามหมูบาน โดยใหจนท.สถานีอนามัยนัดกลุมเปาหมาย 
3. จนท.นํา Specimen สงตรวจชันสูตรทุกวัน ไดผลตรวจเลอืดภายใน 1 สัปดาห 
4. จัดทําตาราง นดัผูปวยรับฟงผลตรวจ และตรวจเพิ่มเติมตามความเสี่ยง ที่โรงพยาบาล 
5. ลงบันทึกขอมูลผลการตรวจในโปรแกรม Excel ประมวลผลขอมูล  

บทบาทหนาท่ี 
1.พยาบาลวชิาชีพ  
1. จัดทําตารางการออกในหมูบาน 
2. จัดเตรียมขอมลูรายชื่อผูปวยเบาหวานและความดันโลหติสูงออกเปนหมูๆ 
3. จัดทําแนวทางที่งายตอการปฏิบัติ แจงทีม และ เครือขายที่เกี่ยวของใหเขาใจ 
4. ออกบริการเจาะเลือดตามหมูบาน โดยใหจนท.สถานีอนามัยนัดกลุมเปาหมาย 
5. จัดทําตาราง นดัผูปวยรับฟงผลตรวจ  
6. ประสานทีมงาน 
7. ใหสุขศึกษาตามภาวะแทรกซอนของผูปวย 
8. เก็บรวมรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล 
2. แพทย  
1. ประเมินภาวะแทรกซอนและใหการรักษาตามมาตรฐาน 
2. ตรวจพิเศษเพิม่เติมตามความเสี่ยง 
3. แจงผลการตรวจภาวะแทรกซอน แนวทางการปฏิบัติตัวใหผูปวยทราบ 
4. นัดหมายและสงตอรักษาที่สถานีอนามัย คลินิกโรคเรื้อรัง 
3. นักเทคนิคการแพทย 
1. จนท.นํา Specimen สงตรวจชันสูตรทุกวัน ไดผลตรวจเลอืดภายใน 1 สัปดาห 
2. เตรียม อุปกรณ วัสดุที่ใชในการตรวจชันสตูร เพิ่มความสามารถในการตรวจชันสูตร

ในโรงพยาบาล เชน ตรวจ HbA1C , Urin Microalbumin 
4. จนท.สถานีอนามัย 
1. ประสาน อสม. ผูนําชุมชน  
2. จัดทําหนังสือเชิญผูปวย 
3. กําหนดพื้นทีใ่นการตรวจ ตามความเหมาะสม 
4. ติดตามผูปวยเพื่อพบแพทยรับผลการตรวจ  



  

5.อสม. 
1. ประชาสัมพันธและสงหนังสือเชิญ 
2. แจงกําหนดการเปนรายบุคคล 
3. ติดตามผูปวยในกรณีไมมา เปนรายบุคคล 
4. ช่ังน้ําหนกั วดัสัญญาณชีพ วดัรอบเอว  
5. ดูแลอํานวยความสะดวกของผูปวย 

6. ผูนําชุมชน 
 ประชาสัมพันธกระตุนผูปวยและญาติเขารวมโครงการ  
7. เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
ลงบันทึกขอมูลผลการตรวจในโปรแกรม Excel ประมวลผลขอมูล  

 
5. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ 

ช่ือตัวช้ีวดั คาเปาหมาย 2551 2552 2553 
- จํานวนหมูบาน / ชุมชน ใหบริการ
ตรวจภาวะแทรกซอน 119 หมูบาน 

100 % 0 0 100% ** 

-รอยละของผูปวยเบาหวานที่ไดรับ
การตรวจ HbA1C , Lipid profile  , 
Urin Protien ประจําป 

≥80 % 51.40 % 61.05 % 80.02 ** 

- มีฐานขอมูลผลตรวจสุขภาพ
ประจําป ตอเนือ่ง  
 

มี NA มี มี 

** ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2553 
 
6. ปญหาและอุปสรรค/บทเรียนท่ีไดรับ 

1. การสรางความตระหนกัเหน็ความสําคัญของการตรวจภาวะแทรกซอนเปนจดุสําคัญที่
สงผลตอความสําเร็จในการดาํเนินงาน ดังนัน้ตองมีการประชาสัมพันธทีท่ั่วถึง   

2. งบประมาณในการดําเนินการจํานวนมาก. 
 
 
 



  

7. แผนที่จะดําเนินการตอไป 
1. พัฒนารูปแบบการแจงผลตรวจภาวะแทรกซอนใหงาย สะดวกตอการรบับริการของผูปวย 

โดยเนนญาติผูดูแลรวมรับทราบขอมูล ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย 
2. มีการจัดกลุมผูปวย ใหการดแูลตามภาวะแทรกซอน ไต ตา เทา  


