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หลักการ 3 H กับกระบวนการดูแลผู้ป่วย เบาหวานมุ่งสู่คุณภาพของการให้บริการเป็นเลิศ  
Diabetes Operation team of Rajavithi hospital Organized by H-3 model (DOROH-3)  

       โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 

 “รูปแบบการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิหรือสูงกว่าด้วยการใช้
รูปแบบ H-3 model ซึ่งประกอบไปด้วย Head, Heart และ Hand เพ่ือมุ่งสู่การมอบคุณภาพการดูแล
รักษาเบาหวานสู่ชุมชนท่ีได้รับการดูแลท่ียั่งยืน” 

 Head สมอง   :   ความคิดวิเคราะห์ การวางแผน การคาดการณ์ ไตรตรอง และหมั่นทบทวน 
 Heart หัวใจ   :   ความรักในงานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน หรือความตั้งใจจริงด้วยทีม 
 Hand มือ   :   การลงมือท าจริงด้วยความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆผ่านเครือข่าย 
 

ปัญหาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า 

 1.ขาดข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานในการวิเคราะห์ผลการดูแลรักษา,          
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและการเสริมความรู้ด้านการปฏิบัติตัว; Head 

 การรวบรวมข้อมูลพบว่าประชากรทั่วโลกเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรค Non - communicable disease 
(NCDs) 68% โดยกลุ่มโรคนี้มีปัจจัยเสี่ยงมาจากโรคเบาหวานถึง 80 % (WHO; 2012) นอกจากนี้กลุ่มผู้เข้ามา
รับบริการภายในโรงพยาบาลราชวิถียังเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับการ
รายงานความชุกและอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วจาก 137 ล้านคน เป็น 366 ล้านคน 
ภายใน 6 ปี (ค.ศ.2000 - 2006) (WHO; 2006) 

 การที่มีจ านวนผู้ป่วยเบาหวามที่มากขึ้นนี้ แต่ฐานข้อมูลกลับพบว่าภายใน 7 ปี เพิ่มข้ึนเพียง 2.2 % 
เท่านั้น (ค.ศ.1997 - 2004) สาเหตุพบว่ามีความแตกต่างกันตามลักษณะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ
และสูงกว่า ส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้บริหารจัดการดูแลรักษา, การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและการ
เสริมความรู้ด้านการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องและชัดเจน ดังนั้น โรงพยาบาลราชวิถีจึงได้มีการจัดท าโครงการ
ลงทะเบียนข้อมูลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (Non- communicable disease ; NCD)โดยเฉพาะอย่างโรคเบาหวาน 
เพื่อใช้สะท้อนถึงกระบวนการท างานตั้งแต่การเข้าถึงบริการลดระยะเวลา, ข้ันตอน, คุณภาพ และรวมไปถึง
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งเป็นการท ากลยุทธ์เรื่อง Information technology management มาใช้ใน
การปรับปรุงและบริการในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี 

 2. ขาดความเท่าเทียมกันของมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยท่ีส่งไปรับบริการท่ีหน่วยปฐมภูมิให้ได้
ใกล้เคียงโรงพยาบาลแม่ข่าย (โรงพยาบาลราชวิถี); Hand 

 โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิและสูงกว่าของ กรมการแพทย์ นอกจาก
ด้านการดูแลรักษาประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ กลุ่มผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ 
กลุ่มผู้ป่วยระบบส่งต่อ ยังมีบทบาทหน้าที่ ที่ส าคัญ คือ การเสนอนโยบายด้านการสาธารณสุข อีกหลาย
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ประเด็นต่อกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางที่มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกันส่งผล
ต่อผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดความสูญเสียอวัยวะ รวมไปถึงการ
เสียชีวิตด้วย โรงพยาบาลราชวิถี จึงได้พัฒนาแนวคิดด้านการท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและการบริหาร
จัดการด้านสารสนเทศเพื่อท าให้เกิดการพัฒนารูปแบบระบบการจัดการผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพ          
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยรูปแบบการท างานที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555   
ได้มีการกระจายผู้ป่วยโรคเรื้อรังไปยังคลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านท าให้จ านวนผู้ป่วยลดลงจากสถิติผู้ป่วย
เบาหวานที่แผนกผู้ป่วยนอก 3 ปีย้อนหลัง จ านวนผู้ป่วยนอกที่คลินิกผู้ป่วยนอกลดลง ดังนี้ในปี                        
พ.ศ.2554  = 1,030,046 ราย/ป,ี ปี พ.ศ.2555= 967,103 ราย/ปี และปี พ.ศ.2556 =934,054ราย/ปี ต่อมา
ทีมพัฒนาการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลราชวิถีทั้งระบบผู้ป่วยในและนอก ได้ประสานงานกับทีมงานจาก 
สปสช. ในการตรวจเยี่ยมคุณภาพการบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้การดูแลรวมไปถึง
คุณภาพของการบริการของผู้ป่วยที่ส่งไปรักษาที่คลินิกชุมชนอบอุ่นได้มีคุณภาพ และเน้นเรื่องการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะรายที่มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยๆ เมื่อระบุปัญหาได้แล้วแก้ไขคนไข้ไม่ต้องมารักษาที่
โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในบ่อยๆ 

 3.ขาดการท างานเป็นทีมเพื่อมุ่งคลี่คลายปัญหาผู้ป่วยเบาหวานท้ังทางกาย, จิตใจ 
ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ; Heart 
 

 การรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตโรงพยาบาลราชวิถีในปี พ.ศ.2555 พบว่า อัตราการตายโดย
มีโรคเบาหวานร่วมด้วยติดอันดับ top 5 ของโรคที่มีการเสียชีวิตมากที่สุด ดังนั้นทีมผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้
ทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะ
ฉุกเฉิน เช่น น้ าตาลในเลือดสูง เช่น Diabetic ketoacidosis (DKA) หรือ Hypoglycemic Hyperosmolar 
non-ketosis (HHNK) รวมไปถึงภาวะน้ าตาลต่ า (Hypoglycemia) โดยได้มีการทบทวนต้ังแต่ผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน จึงก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานภาวะฉุกเฉิน DKA และ HHNK 
เพื่อให้การดูแลเป็นในทิศทางเดียวกัน และรวมไปถึงขบวนการรักษาผู้ป่วยเบาหวานในหอผู้ป่วยทุกหอ และได้
พัฒนาทีมทบทวนวางแผนก่อนกลับบ้านกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, นักก าหนด
อาหาร, นักวิทยาศาสตร์อุปกรณ์การแพทย์, นักสังคมสงเคราะห์ และทีมพยาบาลเยี่ยมบ้าน โดยทีมจะท า
หน้าที่ในการวางแผนการดูแลรักษาร่วมกัน 
 

กลยุทธ์การด าเนินการ (Strategic approach) 

กลยุทธ์ด้านสมอง (Head)  

 ทีมเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดอบรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังข้ึนในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs) นั้นให้แก่
บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการดูแลผู้ป่วย NCDs ในอนาคต และแสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างไร รวมไปถึงระดมสมองบุคลากรเพื่อจัดท าข้อมูลใน
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การเก็บข้อมูลเบาหวานซึ่งอาศัยข้อมูลจากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และข้อมูล 43 แฟ้มของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อท าให้ข้อมูลนั้นครอบคลุมและสามารถท ารายงานส่งได้ทั้ง 2 ส่วน 

 

รูปท่ี 1 : กระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

 ขั้นตอนของการวางระบบการลงทะเบียนเบาหวานเป็น 4 ระยะ 

ระยะที่ 1 การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานเฉพาะที่คลินิกเบาหวานเฉพาะโรค ที่ดูแลโดยแพทย์
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและแพทย์ประจ าบ้านต่อยอดต่อมไร้ท่อ 

ระยะที่ 2  การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มจากคลินิกเบาหวาน เช่น คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และ
คลินิกเวชกรรมครอบครัว ซึ่งเป็นฐานของผู้ป่วยอายุรกรรมสาขาอื่นๆ รวมไปถึงแพทย์ประจ า
บ้านอายุรศาสตร์และแพทย์ในเวชปฏิบัติ 

ระยะที่ 3 การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานคลินิกเครือข่าย (คลินิกอบอุ่น 12 แห่ง) เปรียบได้กับ
สถานพยาบาลปฐมภูมิของโรงพยาบาลราชวิถี 

ระยะที่ 4 การลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานกับโรงพยาบาลในเครือกรมการแพทย์ เช่นโรงพยาบาล
นพรัตน์ โรงพยาบาลเลิศสิน และโรงพยาบาลสงฆ์และ อื่นๆต่อไป 
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รูปท่ี 2 : แผนภาพการพัฒนาคลินิกเบาหวานระยะท่ี 1-4 และ ระยะสู่ชุมชน 

 และระยะเข้าสู่ขยายแนวทางการลงทะเบียนร่วมกับโรงพยาบาลในระดับท้องถ่ินทั่วประเทศต่อไปใน
อนาคตซึ่งปัญหาของการลงทะเบียนคือ บุคลากรที่ลงทะเบียนอาจจะต้องเข้ารับการอบรมและถ่ายทอดแพทย์
ผู้ท าการรักษารวมไปถึงการท าข้อตกลงการเก็บข้อมูลอย่างไร เพื่อความถูกต้อง ซึ่งในเรื่องของสายการสั่งงาน
ในอดีตจะเป็นการมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลที่คลินิกรับผิดชอบ แต่ในทีมได้ทบทวนรายละเอียดการลงทะเบียน
รวมไปถึงได้เชิญชวนผู้ป่วยเบาหวานที่รักษาอยู่ที่คลินิกมาช่วยลงทะเบียนซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีวุฒิการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อยู่แล้ว  เพื่อผลักดันให้ทีมเจ้าหน้าที่ได้ท างานไปพร้อมกัน ซึ่งในการที่จะขยายการ
ลงทะเบียนแต่ละข้ันน้ันจะต้องมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับทุกรอบเพื่อท าความเข้าใจระหว่างทีมที่
ลงทะเบียนก่อนและเพื่อลดข้อผิดพลาดของการลงทะเบียน  เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ผลการดูแลผู้ป่วยในอนาคต
ต่อไป 

กลยุทธ์ด้านหัวใจ (Heart) 

 โรงพยาบาลราชวิถีให้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในระดับตติยภูมิหรือสูงกว่ามานานมากกว่า 60 ปี มี
ผลงานวิชาการแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังมีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร 
โรงพยาบาลราชวิถีมุ่งมั่นเพื่อให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านเบาหวาน ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่จะพัฒนาให้งานโรคเบาหวานมีผลงานที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาในระดับชาติต่อไป แต่สิ่งนี้จะไม่
สามารถท าได้เลย ถ้าไม่ได้เริ่มจากจิตวิญญาณของการดูแล 
 กระบวนการท าให้สร้างจิตวิญญาณของการดูแลโรงพยาบาลนอกจากการได้จัดต้ังทีมเบาหวาน
โรงพยาบาลราชวิถีข้ึนมา ซึ่งทีมได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี 
2 กลุ่ม: กลุ่มผู้ป่วยนอก, กลุ่มผู้ป่วยใน 
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1.กลุ่มผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก จากการจัดการเรื่องฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ท าให้เราทราบปัญหา
ของผู้ป่วยเบาหวานที่แผนกคลินิกเฉพาะโรคเบาหวานที่ได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเบาหวานโดยเฉพาะ
เพื่อให้ทราบข้อมูลของการบริการ และส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ทีมงานพบว่าการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานของคลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลราชวิถีมีผลการรักษาทีอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ อัตราของผู้ป่วยเบาหวานที่
ควบคุมความดันได้ดี (ระดับความดันโลหิต <140/90 mmHg) อยู่ที่ 60.2% ระดับน้ าตาลที่คุมได้ดี (HbA1c<7%) 
อยู่ที่ 50% และระดับไขมันเลว (LD < 100 mg/dl) ที่อยู่ 68.8% (ข้อมูลปี พ.ศ.2556) และอัตราการคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานในปี พ.ศ.2556 อัตราการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาได้ร้อยละ 63.3%, ตรวจ
เท้า 44.9% และตรวจโปรตีนในปัสสาวะ 43.9% แต่ทางทีมเรากับพบว่าสัดส่วนของการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยที่คลินิกเฉพาะโรคเบาหวานในปี พ.ศ.2556 ในเรื่องการดูแลเท้า 42.9% ความรู้ด้านอาหารในผู้ป่วย
เบาหวาน 40.8% การออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน 43.9% และการงดสูบหรี่ 30.6% ในการนี้ทีมเบาหวานจึงได้
การจัดต้ัง One-stop service ของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลราชวิถีข้ึน โดยทีมงานได้รับการร่วมมือทีมสหสาขา
วิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย พยาบาลเฉพาะทางด้านเบาหวาน, เจ้าหน้าที่งานเบาหวานในการคัดกรองเบาหวานข้ึนเท้า
, จอประสาทตา, นักก าหนดอาหาร, เภสัชกร และพยาบาลคัดกรองภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเบาหวานในที่จุดเดียวกัน 
โดยมุ่งเน้นให้บริการผู้ป่วยที่จุดเดียวเพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วยเบาหวานและลดค่าใช้จ่าย อย่างเช่น การส่งตัว
ผู้ป่วยเบาหวานไปโดยพบว่าผู้ป่วยไปตรวจตาที่คลินิกตาผู้ป่วยจะต้องเสียเวลาอีก 1 วัน ในการเดินทางมาตรวจที่
โรงพยาบาลอีกครั้ง แต่ภายหลังจากการจัดจุด One-stop service ข้ึนมา ผู้ป่วยเบาหวานสามารถตรวจตาได้เลยด้วย
กล้อง Fundus camera หลังจากออกจากห้องตรวจแพทย์ได้เลยท าให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียบเวลาเดินทางมาอีกครั้ง โดย
ผลการตรวจถ้าพบความผิดปกติมากก็จะถูกส่งต่อไปยังจักษุแพทย์ที่คลินิกโดยทันที แต่ถ้าผู้ป่วยผลการตรวจปกติก็
สามารถนัดตรวจภายในอีก 1 ปี ข้างหน้าได้เลยจากการจัดต้ัง one-stop service จากระยะเวลาการส่งตรวจตาที่
เฉลี่ย 9 วัน ลดลงเหลือแค่ 12.4 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3 : รูปแบบการตรวจอประสาทตาแบบ one-stop service ท่ีคลินิกเบาหวาน
เปรียบเทียบแบบเก่ากับใหม่  
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2. กลุ่มผู้ป่วยใน 
 มีการก าหนดเป้าหมายของการรักษา และมีการระบุปัญหาของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้ทีมเยี่ยมบ้านได้
สามารถเข้าใจปัญหาต้ังแต่ผู้ป่วยยังไม่กลับบ้าน และน าปัญหาดังกล่าวส่งไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ดูแลใกล้
บ้าน หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิการรักษาอยู่ เพื่อให้ท าการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดนอนซ้ าใน
โรงพยาบาล รวมไปถึงลดอัตราการตายของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มผู้ป่วยใน โดยเริ่มต้นท าในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
หญิง และได้ขยายผลไปยัง หอผู้ป่วยอื่นๆ ในโรงพยาบาล และปัจจุบันการดูแลวางแผนการจ าหน่ายได้กระจาย
ไปอยู่ทั่วทุกหอผู้ป่วยอายุรกรรมของโรงพยาบาลราชวิถีแล้วโดยโครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน
ภายหลังการจ าหน่ายน้ัน ปัญหาของโครงการคือเรื่องของเวลาเนื่องจากบุคลากรในโรงพยาบาลของทีม
เบาหวานนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบกันมากมายในแต่ละรายแต่ทางทีมได้ใช้แนวทางนัดเยี่ยมผู้ป่วยด้วยวิธีของ 
Application line เพื่อนัดกันเพื่อให้ทราบเวลาที่แน่นอนในการดูแลผู้ป่วยพร้อมกันเป็นทีม ท าให้สามารถลด
ข้ันตอนการติดตามกันเหมือนในอดีต นอกจากนี้ยังได้มีการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยในการวางแผนการ
จ าหน่ายจากทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ได้แนวทางในทิศทางที่เป็นแบบเดียวกันของทั้งโรงพยาบาล ผลของการ
เยี่ยมบ้านท าให้ทีมเราตระหนักอยู่ข้อหนึ่ง คือ ผู้ป่วยเองมีลักษณะของปัญหาที่เหมือนกับทีมเช่นกันคือ          
3H : Head, Heart และ Hand 

1. Head: ขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตนเองไม่ทราบว่าเป้าหมายของการรักษาคืออะไรหรือ
บางครั้งปัญหาที่ผู้ป่วยต้องรับการรักษาด้วยภาวะฉุกเฉินหลายครั้ง ด้วยปัญหาน้ าตาลในเลือดสูง ( DKA) นั้น
กลับมาภาวะแทรกซ้อนที่เป็นสาเหตุที่กระตุ้นให้เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล ยกตัวอย่าง ผู้ป่วยหญิงเป็น 
DKA และตรวจพบเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตแล้วค้นหาจนพบว่าเป็นเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต และเข้ารับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดต่อมหมวกไตท าให้สามารถลดปริมาณการใช้อินสุลิน และไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลบ่อยๆ ด้วย
เครื่อง DKA อีก 

2. Heart : ผู้ป่วยขาดความตั้งใจในการดูแลตนเองโดยตัวอย่างผู้ป่วยดังกล่าวคือ ผู้ป่วยหญิงอาชีพ
รับจ้างท างานก่อสร้าง พบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดมีภาวะฉุกเฉินทางเบาหวานหลายครั้งทั้งน้ าตาลสูง และ
น้ าตาลต่ า หรือได้ท าการวางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยเราพบว่าผู้ป่วยดังกล่าวมีปัญหาเรื่องการับประทานอาหาร
กับการใช้ยาฉีดอินสุลินไม่สัมพันธ์กัน ผู้ป่วยไม่เหมาะสมกับการฉีดยาแบบผสม ( premix insulin) วันละ 2 
ครั้ง เนื่องจากมื้อเช้าต้องรีบออกไปท างานที่สถานที่ก่อสร้างท าให้อาหารที่ทานนั้นเป็นเพียงนมถ่ัวเหลือง ทาง
ทีมจึงได้ปรับการใช้ยาฉีดอินสุลินให้เหมาะสมโดยให้ฉีดยาที่ออกฤทธ์ิสั้นในช่วงอาหารเช้าแทนแต่มื้อเย็นยังคง
ฉีดยาแบบผสมต่อไปโดยปรับขนาดยาให้เหมาะสม จนผู้ป่วยไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลบ่อยๆ 

3. Hand: ความกล้าในการรักษาพยาบาลด้วยการติดตามน้ าตาลด้วยตนเองเนื่องจากผู้ป่วยเบาหวาน
หลายครั้งไม่สามารถและไม่กล้าที่จะฉีดยาอินสุลินด้วยตนเองซึ่งทางทีมก็พยายามช่วยกันแนะแนวทางการฉีด
ยาด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อจะได้สามารถดูแลตนเองด้วย การฉีดยาได้ในกรณีที่ญาติไม่ว่างที่จะท า
การฉีดยาให้ ซึ่งการท ากิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านการสอนด้วยพยาบาลและเภสัชกรท าให้ผู้ป่วยไมต้องมาเข้ารับ
การรักษาพยาบาลด้วยภาวะฉุกเฉินอีก โรงพยาบาลและครอบครัวผู้ป่วยก็ได้ประโยชน์จากการที่ผู้ป่วยไม่ต้อง
มานอนโรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวัน 
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กลยุทธ์มือ (Hand)  

 ด้วยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ (ตติยภูมิขั้นสูง) มีการรับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากเครือข่าย
ทั่วประเทศและคลินิกชุมชนอบอุ่นที่อยู่ในการดูแลในฐานะโรงพยาบาลลูกข่ายอีก 12 แห่ง เรียก คลินิกชุมชน
อบอุ่นที่ดูแลผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านจัดการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชนข้ันพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสุขภาพได้อย่างสะดวก 
มีการจัดการระบบให้ค าปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย เพื่อป้องกันและลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนของโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยเฉพาะโรคได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหอบหืด เพื่อบริการประชาชนได้
ครบถ้วน ตามมาตรฐานนั้น จะต้องมีการพัฒนาบุคลการให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริการทั้งด้านการ
รักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจัดให้มีโครงการ
อบรมเรื่อง  
“แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระดับปฐมภูมิส าหรับบุคลาการในเครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ”โดยมี
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้แก่ โรคความ
ดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง 

2. ให้บุคลากรที่คลินิกอบอุ่น ปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และส่งต่อผู้ป่วยมารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

3. มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เป็นในทิศทางเดียวกันเพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยเข้า
มารับการรักษาในโรงพยาบาลราชวิถี และประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งแก่ผู้ป่วยและโรงพยาบาลแม่ข่าย
ด้วย 

27 มิถุนายน 2557 นั้นการประชุมเพื่อพัฒนาแนวทางโดยท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ โดยวัดผลความรู้ที่ได้รับอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ที่ร้อยละ 71.43 และ 28.57 
และการน าไปใช้ในทางปฏิบัติอยู่ที่ระดับมากและมากที่สุดร้อยละ 66.63 และ 33.33 โดยจากการท าความ
เข้าใจและการให้ความรู้ท าให้สัดส่วนของการส่งตัวผู้ป่วยกลับมารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงตามตาราง
การลดของผู้ป่วยส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีลดลง เป็นจ านวน 9 แห่ง จาก 12 แห่ง จัดเป็น 
75% ชองคลินิกในเครือข่าย 
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      กราฟท่ี 1 การส่งตัวผู้ป่วยเบาหวานกลับมารักษาท่ีโรงพยาบาลราชวิถีจากโรงพยาบาลเครือข่าย  

รายชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่น 12 แห่ง เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี  

1.คลินิกเวชกรรมวิภาวดีซอย          

2.คลินิกทับสุวรรณคลินิกเวชกรรม,  

3.คลินิกอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมสาขาดินแดง 

4. คลินิกลาดพร้าวการแพทย์ คลินิกเวชกรรม   

5. คลินิกเวชกรรมวังหิน 

6.คลินิกประชาสุขคลินิกเวชกรรม  

7.คลินิกสร้างสุขคลินิกเวชกรรม  

8.คลินิกสุขเจริญคลินิกเวชกรรม  

9.คลินิกเรือพระร่วงคลินิกเวชกรรมสาขา 5  

10. คลินิกดินแดงคลินิกเวชกรรม 

11คลินิกศิริกัญญาคลินิกเวชกรรม   

12. คลินิกรักสุขภาพคลินิกเวชกรร 
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แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยกลับมารักษาท่ีโรงพยาบาลราชวิถี 

 

   ตารางท่ี 1  การประเมินผู้ป่วยเพ่ือหาความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและส่งต่อ 

 ผลที่ท าข้อตกลงและการเช่ือมโยงกันในระบบการส่งต่อคุณภาพสู่คลินิกชุมชนอบอุ่น 12 แห่ง          
ท าให้โรงพยาบาลราชวิถีได้รางวัลการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายปฐมภูมิ ระดับดี และหน่วยบริการประจ า/ปฐม
ภูมิ ระดับดีเด่น อีก 4 คลินิก 
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ตัวชี้วัด 

(เป้าหมาย
) 

ปี2556 

TDR* 
Service 
plan 

ปี2554 ปี2555 ปี2556 

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการลงทะเบียน 

ผู้ป่วยคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา(DR) , 
ไต(DN) 

100 ราย 

DR> 60% 

DN >60% 

- 

30.7% 

42.9% 

- 

>60% 

>60% 

NA 

42% 

84% 

NA 

62% 

82% 

500 

63.3% 

83.7% 

ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ้ า ใน
โรงพยาบาล ภายหลังการกลับบ้าน 28 วัน 

0 รายต่อป ี NA NA 2 1 0 

ระดับน้ าตาลที่ควบคลุมได้ดี (HbA1c<7%) >40% 30.2% >40% 25% 36% 46% 

ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองตรวจตา(DR)คน /ปี >1000 315 342 789 1042 1484 

-ลดอัตราการตายในโรงพยาบาลด้วย
โรคเบาหวาน 

<30 ราย/ 
ปี 

NA NA 25 39 20 

 
      ตารางท่ี 2 ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 

 

* TDR = Thailand Diabetes Registry, Service plan เป็นข้อก าหนดตัวชี้วัดท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดเป้าหมายการดูแลของโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 
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ภาพตัวอย่างผู้ป่วย 

 
  รูปท่ี 5  ภาพแสดงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานท่ีมา Readmission บ่อยๆโดยทางทีม
ได้เปิดโอกาสให้คนไข้มีส่วนร่วมในทีมเบาหวานโดยเข้ามาช่วยลงทะเบียน DM registry 
 

 
  รูปท่ี 6 ภาพแสดงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานท่ีมาReadmissionบ่อยๆท าให้ทราบ
ปัญหาท่ีท าให้มาadmitคือมีภาวะ adrenal cushing และ pulmonary TBร่วมอยู่ด้วยซึ่งภายหลังการ
รักษาผู้ก็สามารถลดระดับยา insulinท่ีฉีดลงได้ 
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รูปท่ี 7 ภาพการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีปัญหาเรื่องการปรับยาท าให้เกิดน้ าตาลต่ าและสูง

สลับกันได้ส่งทีมไปเยี่ยมบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนท าให้ลดการนอนโรงพยาบาลไปได้ แต่สุดท้ายผู้ป่วย
ก็เสียชีวิตจากโรคตับแข็ง 

(Liver cirrhosis ; NASH) 
 

บทเรียนสู่ความยั่งยืน 
 สรุปบทเรียนของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลราชวิถี จากปัญหาที่ใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิช้ันสูงแทบจะทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังต่างๆที่หลายๆโรงพยาบาลแต่รูปแบบที่โรงพยาบาลราชวิถีมีอยู่ 3 H คือ Head, Heart, Hand โดย
ปัญหาดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็เปรียบเสมือนขาดองค์ประกอบของ 3H อยู่ในระบบการดูแล 

1. การขาดข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย ขาดความคิดวิเคราะห์และการวางแผน ภายหลังการวางระบบ
ฐานข้อมูลลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน (Diabetes Registry of Rajavithi) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลของการรักษา
เราจึงได้ทราบถึงข้อมูลการดูแลรักษาของหน่วยงานเราว่าจะต้องมีการพัฒนาในด้านใด ท าให้ทีมเบาหวานราช
วิถีได้ผลักดันให้เกิด Diabetes One-stop service ที่คลินิกข้ึนมา เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
เบาหวานมากขึ้น 

2. ขาดทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในยุคปัจจุบันที่เน้นให้
ผู้ป่วยป่วยสามารถดูแลตนเอง เพียงบุคลากรของการสาธารณสุขเปรียบเสมือนพี่เลี้ยง ซึ่งต้องอาศัยความใส่ใจ
ในการมองปัญหาผู้ป่วย มีความตั้งใจจริงของทีมหรือให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้และยังสามารถลดการ
สูญเสียทั้งโรงพยาบาลและผู้ป่วยได้ 

3. คุณภาพของสถานพยาบาลเครือข่ายก็เปรียบเหมือนกับมือและเท้าของสถานพยาบาลแม่ข่าย อย่าง
โรงพยาบาลราชวิถี การควบคุณภาพของลูกข่ายก็เท่ากับการมีมือเท้าที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยแทน
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โรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ป่วยยังคงได้รับการบริการที่มีคุณภาพต่อไปและโรงพยาบาลก็สามารถลดความแออัดตัว
ผู้ป่วยเองก็เข้าถึงบริการได้มากข้ึนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามารักษาในโรงพยาบาลแม่ข่าย ถ้าหน่วยบริการ
ใดๆ ที่สามารถน าหลักการนี้ไปใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่อื่นๆ หรือแม้แต่โรคเรื้อรัง
อื่นๆ เช่นความดันโลหิตสูง, โรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯ ต่อไปก็จะท าให้ระบบบริการที่มีคุณภาพและคุ้มค่าให้แก่
สังคมต่อไป นอกจากนี้แนวคิด เรื่อง 3H : Head, Heart, Hand ยังคลสะท้อนให้เห็นออกมาทั้งตัวบุคลากร 
และผู้ป่วยเองด้วยในอนาคตทางทีมเบาหวานมีแผนในการพัฒนากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อน ามาเป็นก าลังในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันเอง ให้ออกมาใน
รูปแบบของชมรม และกลับมาช่วยผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาเหมือนกันจนจัดตัวเป็นชมรมเบาหวานและผู้ป่วย
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารชมรม เกิดเป็นกิจกรรมที่มอบให้แก่ผู้ป่วยเบาหวานด้วยกันเองเพื่อสร้างความยั่งยืน
ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพซึ่งจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนจนกลายเป็นรูปแบบกลุ่มหรือชมรมที่เข็มแข็ง
ต่อไป 
 

3 H model ปัญหาการท างานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย 

 

ขาดแนวคิดด้าน
การดูแลผู้ป่วย
แบบสหสาขา
วิชาชีพโดยมีผู้ป่วย
เป็นหัวใจ 

ขาดทีมดูแลผู้ป่วย
แบบสหสาขาวิชาชีพ
โดยมีผู้ป่วยเป็นหัวใจ
แบบเป็นรูปธรรม 

ขาดตระหนักถึง
ความส าคัญการดูแล
เบาหวานด้วยตัวเอง
แบบทุกมิติ 

 

ขาดการผลักดัน
แนวนโยบายความ
เป็นเลิศสู่ท้องถ่ิน 

ความไม่มั่นใจในการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ในแต่ละด้านของ
สาขาวิชาชีพว่าจะได้
ประโยชน์กับคนไข้
จริงๆ 

ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิต
ในแบบที่มีเบาหวาน
เป็นโรคประจ าตัวนั้น
ไม่ได้เป็นอุปสรรค 

 

ขาดการบริหาร
จัดการ, ด้าน
ทรัพยากรและด้าน
การพัฒนางาน
โรคเบาหวาน
โรงพยาบาลราชวิถี 

มาตรฐานการรักษาที่
เหมาะสมกับผู้ป่วยใน
แต่ละราย 

ขาดบุคคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความรู้
มาช่วยดูแลในทุก
ข้ันตอนต้ังแต่ต้นทาง
(แรกรับ) จน
ปลายทาง(กลับบ้าน) 

     ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบ H-3 model กับปัญหาการท างานดูแลผู้ป่วยเบาหวานของแต่ละระดับ 
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H-3 model ข้อแนะน าการท างานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย 

 

จัดต้ังทีมดูแล
ผู้ป่วยแบบสห
สาขาวิชาชีพโดยมี
ผู้ป่วยเป็นหัวใจ 

จัดต้ังทีมดูแลผู้ป่วย
แบบสหสาขาวิชาชีพ
โดยมีผู้ป่วยเป็นหัวใจ
แบบเป็นรูปธรรม 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ท างานร่วมกันเพื่อให้
ผู้ป่วยตระหนักถึง
ความส าคัญการดูแล
เบาหวานด้วยตัวเอง
แบบทุกมิติ
(empowerment) 

 

ผลักดัน
แนวนโยบายความ
เป็นเลิศสู่ท้องถ่ิน
โดยมี รูปแบบ 
Model ที่ชัดเจน
เพื่อง่ายต่อการ
ปฏิบัติ 

สร้างความมั่นใจใน
การดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในแต่ละด้าน
ของสาขาวิชาชีพว่าจะ
ได้ประโยชน์กับคนไข้
จริงๆโดยการอบรม
เจ้าหน้าที่ และ 
educator ให้มากขึ้น 

สร้างมั่นใจในการใช้
ชีวิตในแบบที่มี
เบาหวานเป็นโรค
ประจ าตัวนั้นไม่ได้
เป็นอุปสรรค     
(self -confidence) 

 

มีแผนด้านการ
บริหารจัดการ, 
ด้านทรัพยากร
และด้านการ
พัฒนางาน
โรคเบาหวาน
โรงพยาบาลราช
วิถีในอนาคต 

ประสานงานการดูแล
ผู้ป่วยตามมาตรฐาน
การรักษาที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยในแต่ละราย 

ส่งเสริมบุคคลากร
ทางการแพทย์ที่มี
ความรู้มาช่วยดูแลใน
ทุกข้ันตอนต้ังแต่ต้น
ทาง(แรกรับ)จน
ปลายทาง(กลับบ้าน) 

  ตารางท่ี 4 ตารางข้อแนะน าในสิ่งท่ีควรปฏิบัติของทีมเบาหวาน 
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บทสรุปแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จัดตั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและ
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนภายใต้
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  

-ลดจ านวนผู้ป่วยเบาหวานให้เข้ามารักษาที่
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
-การดูแลที่มีคุณภาพในสถานพยาบาลปฐม
ภูมิ 

ผู้ป่วยเบาหวานได้รับบริการที่มีคุณภาพและลด
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลดลง 

 

 

1. Lack of Information system management 
2. Dysequilibium of Quality Service to network 
3. No Multidysplinary Team approaching 

-ลดอัตราการรับไว้ในโรงพยาบาลด้วย
ปัญหาวิกฤติทางเบาหวานหลายๆ ครั้ง  
-ลดระยะเวลา/ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย 

Information technology 
management /diabetes Registry 

Education /and clinical practice 
guideline/Network quality service 

Sharing information by patient 
center focus /Multidysplinary team 
and one-stop service 

1. Diabetes Registry of RajavithiHosital 
2. Improve Quality Service to network 
3. Multidysplinary team approach/Diabetes one-stop 

service 

ปัญหา 

ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 1 ผลผลิต 2  ผลผลิต 3 

กลยุทธ์/กิจกรรม 1 กลยุทธ์/กิจกรรม 2 กลยุทธ์/กิจกรรม 3 

โครงการ 
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รูปท่ี 7 ภาพรวมการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเบาหวาน 


