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1. บริบท
โรงพยาบาลชุมแสงเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ปี 2554-2557 มีผปู้ ่ วยเบาหวานจานวน
2,281 2,585 2,775 2,859 คน ตามลาดับ ให้บริ การผูป้ ่ วยเบาหวานสัปดาห์ล ะ 2 วัน สถิติผปู้ ่ วยมารับ
บริ การวันละ 70-80 ราย ปี พ.ศ.2554 – 2557 มีผรู้ ับบริ การจานวน 1,198 1,212 1,240 และ 1,313 ราย
พบว่ามีภาวะแทรกซ้อนทางตาร้ อยละ 10.3 10.5 23.1 32.06 มีแผลที่เท้า ร้ อยละ0.6 0.7 1.0 และ1.0 ใน
ปี 2556-2557 พบภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ 3.5 4.3 ตามลาดับ จากการทบทวนพบว่า ผูป้ ่ วย
เบาหวานมีแนวโน้มพบภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า เพิ่มขึ้น
2. ประเด็นคุณภาพ / ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ
1. การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวาน
2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพของผูป้ ่ วยเบาหวาน
3. เป้าหมายการพัฒนา
1. อัตราผูป้ ่ วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้เพิ่มขึน
2. อัตราผูป้ ่ วยมีภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า ลดลง
4. กระบวนการเพือ่ ให้ ได้ คุณภาพ
1. ทบทวนระบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานร่ วมกับทีมสหวิชาชี พ
2. ค้นหาปัญหาและให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลพร้อมครอบครัว เพื่อนามาวางแผนการดูแล เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่ วมในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและครอบครัว
3. มีแนวปฏิบตั ิการคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีภาวะฉุกเฉินในคลินิก
ประเมินระดับความเร่ งด่วนของการ
เจ็บป่ วยมีการรายงานค่าวิกฤติ ประเมินอาการ และปฏิบตั ิตาม CPG
4. มีการติดตามการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเพื่อเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อน
มีการปฏิบตั ิตามแนว
ทางการคัดกรองดูแล รักษา ส่ งต่อ ภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า และติดตามผล

5. จัดแผนให้ความรู้เรื่ อง อาหารเบาหวาน การใช้ยา การออกกาลังกาย การคลายเครี ยด การดูแลเท้า
การป้ องกัน แก้ไขภาวะHypo/Hyperglycemia ช่วงเช้าก่อนเข้าพบแพทย์
6. ติดตามผูป้ ่ วยขาดนัดทางโทรศัพท์และประสานกับ รพสต.กรณี ติดต่อไม่ได้หรื อผูป้ ่ วยไม่มาตามนัด
7. ใช้แบบฟอร์มการเยีย่ มบ้านเฉพาะโรคเบาหวาน เพื่อติดตามการประเมินการดูแลตนเอง
5. ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

2554

2555

2556

ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c < 7
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่เป็ น Diabetic retinopathy
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่มี Microalbuminuria และ
ได้รับการรักษาด้วยยา ACE inhibitor หรื อ ARB
(เฉพาะคนไม่มีขอ้ ห้าม)
ร้อยละของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า
เท้า หรื อขา(เฉพาะรายใหม่)
อัตราการนอนโรงพยาบาลในผูป้ ่ วยเบาหวานที่ไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยูใ่ นระดับ
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6. แผนพัฒนาต่ อเนื่อง
1. ดาเนินการหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. จัด Conference case เพื่อปรับปรุ งแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
3. จัดกระบวนการเพื่อส่ งเสริ มการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโดยใช้ Self health group
4. จัดทาระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยเพื่อเข้ารับการดูแลในคลินิกโรคไต และร่ วมติดตามผลการดูแล

