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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพฒันาคลินิกบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัรปูแบบ

ใหม่กับคลิ นิกบริการรูปแบบเ ดิม  สําหรับผู้ ป่ วย ท่ี มีค วามเ ส่ี ยง สู ง ต่อการเ กิด

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีมารบับริการในโรงพยาบาลสอง 

จงัหวดัแพร่  

Comparison the Effectiveness on Reducing Health Risk Factors between Model 

Development Service and Traditional Service among the Patients at High Risk for 

Cardiovascular Diseases in Song Hospital, Phrae  

2จริายทุร ์ พุทธรกัษา พบ.* 
 

2บทคดัย่อ 

2บทนํา: กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัเป็นปัญหาสําคญัทางสาธารณสุขของประชากรในประเทศไทยและทัว่โลก 

เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัประชากรมพีฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ “กลุ่มโรคหวัใจและ

หลอดเลอืด” สาํหรบัประเทศไทย พบว่า แนวโน้มอตัราตายจากกลุ่มดงักล่าวสงูขึน้ในทุกปีเฉลีย่วนัละ 160 คน

หรอืเฉลีย่ชัว่โมงละ 6 คน 

2วตัถปุระสงค:์ 2เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการพฒันาคลนิิกบรกิารโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัรูปแบบใหม่

กบัคลนิิกบรกิารรูปแบบเดมิ 2สําหรบัผู้ป่วยที่มคีวามเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหวัใจและ

หลอดเลอืดทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่ 

2วิธีการศึกษา: การศกึษาเชงิทดลอง โดยมผีูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคหวัใจ

และหลอดเลือดที่มารบับริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่ จํานวน 452 คน                            

เป็นกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้แบ่งกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 226 คน กลุ่มทดลองได้รบับรกิาร

สุขภาพรูปแบบใหม่ และกลุ่มควบคุมได้รบับริการสุขภาพรูปแบบเดิม ทําการเก็บข้อมูลสองช่วงเวลา คือ           

ช่วงเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2558 และช่วงเดอืนตุลาคมถงึธนัวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อนํามาเปรยีบเทยีบ

ประสทิธผิลโดยอาศยัการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชท้ัง้สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบนยัสาํคญั  

2ผลการศึกษา: กลุ่มทดลองมรีะดบัความดนัโลหติขณะหวัใจบบีตวั และระดบัความดนัโลหติขณะหวัใจคลายตวั

น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอยู่เท่ากบั 20.04 และ 9.16 มลิลเิมตรปรอท ตามลําดบั ทัง้ยงัมรีะดบัน้ําตาลอดอาหาร 

ระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร และระดบัโคเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นตํ่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอยู่เท่ากบั 9.15, 

35.82, 28.09 และ 15.53 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 2ทัง้ยังพบอีกว่า                    

กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของปัจจยัเสี่ยงดงักล่าวอยู่ในระดบัปกติอย่างมีนัยสําคญัทางคลินิกอีกด้วย และเมื่อ

พจิารณาจากอุบตัิการณ์ภาวะแทรกซ้อน 2พบว่า กลุ่มควบคุมมโีอกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรคหลอดเลือดหวัใจ

เฉียบพลนั โรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลนั และโรคไตเรือ้รงัได้มากกว่ากลุ่มทดลอง 2อยู่เท่ากบั 9.00 95%CI 

(1.15 – 70.76), 14.50 95%CI (3.50 – 60.05) และ 5.23 95%CI (3.73 – 7.32) ตามลาํดบั 

2สรปุ: โปรแกรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อสขุภาพแบบมสีว่นร่วมในคลนิิกโรคหวัใจสามารถลดปัจจยัเสีย่งที่

สาํคญัต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืดไดด้กีว่าโปรแกรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่ง

แบบเดมิอย่างมนียัสาํคญัทัง้ทางสถติแิละทางคลนิิก  

2คาํสาํคญั: การพฒันาคลนิิกบรกิารโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั, กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืด, พฤตกิรรมเสีย่ง 
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2บทนํา  

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable 

disease: NCD) เป็นปัญหาสําคญัทางสาธารณสุข

ของประชากรในประเทศไทยและทัว่โลก เน่ืองจาก

ในยุคปัจจุบันประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่

เหมาะสมจึงส่งผลให้อุบตัิการณ์โรคเบาหวาน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง และโรคไขมันใน

เลอืดสูงเพิม่จํานวนมากขึ้นกว่าในอดตี ทัง้ยงัได้รบั

ความทุกข์ทรมานจากภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด 

(Cardiovascular diseases: CVDs)  

องค์การอนามัยโลก (World health 

organization: WHO) ใหข้อ้มลูว่า กลุ่มโรคหวัใจและ

หลอดเลือด เป็นกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการเสยีชีวิต

อันดับห น่ึ งของประชากรทั ว่ โ ลก  โดยพบว่ า 

ประชากรจํานวน 17.3 ล้านคน เสยีชีวิตก่อนวัย         

อนัควร จากการคาดการณ์ดงักล่าว ทําใหม้ผีูท้ํานาย

ว่าในปี 2030 จะมีจํานวนผู้เสยีชีวติด้วยกลุ่มโรค

ดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็น 23 ลา้นคน(1)  

จากการเปรียบเทียบสาเหตุการเสยีชีวิต

ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา พบว่า ผูป่้วยในกลุ่มโรคหวัใจ

และหลอดเลือดมีอัตราการเสยีชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ขณะทีผู่ป่้วยในกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืดทีอ่ยู่ใน

ระหว่างการรกัษากลบัมคุีณภาพชวีติแย่ลง(2) สาเหตุ

เกดิจากประชากรมวีถิีชวีติและพฤติกรรมสุขภาพที่

ไม่เหมาะสม กล่าวคอื การบรโิภคอาหารทีข่าดความ

สมดุล โดยเฉพาะอาหารซึง่มโีซเดยีมสงู มน้ํีาตาลสงู 

มีไขมันทรานส์สูง ค่านิยมการบริโภคแอลกอฮอล ์

และยาสบู รวมทัง้การใชส้ิง่อํานวยความสะดวกมาก

ขึน้จนขาดความใส่ใจในการออกกําลงักาย ส่งผลให้

เกดิพฤติกรรมเนือยน่ิง และยิ่งผู้ใดมปัีจจยัเสี่ยงต่อ

สุ ข ภ า พ ห ล า ย ข้ อ  จ ะ เ พิ่ ม โ อ ก า ส ก า ร เ กิ ด

ภาวะแทรกซอ้นไดม้ากยิง่ขึน้(3)  

กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง 

โรคซึ่งเป็นผลมาจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 

(Atherosclerosis) ที่ทําให้หวัใจหรือสมองทํางาน

ผดิปกต ิประกอบดว้ย โรคกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลอืด 

โรคหลอดเลอืดสมอง โรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลาย 

โรคลิม่เลอืดอุดตนัหลอดเลอืดทีป่อด และภาวะหวัใจ

ล้มเหลว(4) อาการของผู้ป่วยในกลุ่มโรคหวัใจและ

หลอดเลือดที่พบส่วนใหญ่ คือ อาการเจ็บเค้นอก 

(Angina pectoris) จากการทีเ่ลอืดไปหล่อเลีย้งหวัใจ

ไม่เพยีงพอระหว่างทาํกจิวตัรประจาํวนั หรอืมอีาการ

เหน่ือยง่ายขณะออกแรง (Dyspnea on exertion) 

ซึง่เกดิจากการทํางานผดิปกติของกล้ามเน้ือหวัใจที่

ขาดเลอืด อาการดงักล่าวอาจเป็นๆ หายๆ และคงที ่

หรอือาจเป็นมากขึน้เรื่อยๆ ทัง้ในด้านความรุนแรง

และความถี่(5) ผูป่้วยบางรายอาจเกดิภาวะแทรกซอ้น

รุนแรงสง่ผลใหม้อีาการหอบเหน่ือยรุนแรง นอนราบ

ไม่ได ้(Orthopnea) หายใจเหน่ือยหอบตอนกลางคนื 

(Paroxysmal nocturnal dyspnea: PND) และอาจ

ทําให้หวัใจหยุดทํางานเฉียบพลนั (Cardiovascular 

event) และถงึแก่ชวีติในทนัทไีด ้(Sudden death)  

สาํหรบัประเทศไทย พบว่า แนวโน้มอตัรา

ตายจากกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืดสงูขึน้ในทุกปี 

โดยในปี 2557 มผีู้เสยีชวีติจากกลุ่มโรคดงักล่าวอยู่

เท่ากบั 58,681 ราย หรอือาจกล่าวไดว้่าในปัจจุบนัมี

สถิติผู้เสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

เฉลี่ยวนัละ 160 คนหรือเฉลี่ยชัว่โมงละ 6 คนโดย

อตัราการเสยีชวีติสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองเมื่ออายุตัง้แต่ 

45 ปีขึน้ไป(6)  

จากข้อมูลสถานการณ์ด้านสาธารณสุข 

จังหวัดแพร่ พบว่า  อัตราตายของผู้ ป่วยกลุ่ม

โรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับอัตราตายของโรคดังกล่าว            

ทัว่ประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดังแสดงใน           

ภาพที ่1 สําหรบัอําเภอสอง จงัหวัดแพร่ จากการ

สาํรวจและคดักรองประชากรประจําปี พบว่า มอีตัรา

ป่วยสะสมของโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง         

โรคไตเรื้อรัง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด    

เพิม่มากขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี ดงัแสดงในภาพที ่2     
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ภาพที ่1  แสดงการเปรียบเทียบอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากโรคหวัใจและหลอดเลือด จงัหวดัแพร่           

เทยีบกบัอตัราตายต่อประชากรแสนคนจากทัว่ประเทศ พ.ศ. 2551 ถงึ 2558   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ภาพที ่2  แสดงอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนของโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง             

อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ พ.ศ. 2554 ถงึ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แม้ว่ า ในปัจจุบันจะมีความเจริญด้าน

การแพทย์  ก ล่าวคือ  มี เครื่ อ งมือช่ วย ในการ           

คัดก รอง  มีแ นวท าง ใ นกา รดู แ ลรักษา  แล ะ                

มีเทคโนโลยีที่ทันสมยัมากกว่าในอดีต แต่ผลลพัธ ์  

ในดา้นการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนั โรคหวัใจและ

หลอดเลอืดกลบัไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ นอกจากน้ี         

ยงัพบอกีว่า ในแต่ละครัง้ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในคลนิิก

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่            
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ใน พ.ศ. 2557 ผู้ป่วยจะได้พบแพทย์ และได้รับ        

สุขศึกษาโดยสหสาขาวิชาชีพเฉลี่ย 2 และ 5 นาท ี

ต่อครัง้ต่อราย ตามลําดับ เน่ืองด้วยระยะเวลาที่

จํ ากัด น้ี  อาจไม่ เพีย งพอ ต่อการปรับ เปลี่ ย น

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในผู้ป่วยโรคดังกล่าว 

นอกจากน้ี เมื่อพจิารณาในดา้นคุณภาพชวีติ พบว่า 

ผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัมคุีณภาพชวีติทีแ่ย่ลงตาม

ระยะเวลาการดําเนินโรค เน่ืองจากส่วนใหญ่ของ

ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวขาดความตระหนักใส่ใจใน          

การดแูลตนเอง  

จากแนวคดิ 2“ความแตกฉานด้านสุขภาพ” 

(Health literacy) ซึ่งหมายถึง ทกัษะทุกรูปแบบ

ทางการรบัรูแ้ละการเขา้กบัสงัคม เพื่อใช้ในการทีจ่ะ

เข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลในการส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกนัโรคและภาวะแทรกซ้อน รวมทัง้บํารุงรกัษา

สุ ข ภ าพข อง ตน เ อ งภ าย ใต้ อ ง ค์ค ว ามรู้ ด้ า น

สาธารณสขุ(7) จงึมแีนวคดิว่า การพฒันารูปแบบการ

ให้บรกิารคลนิิกโรคไม่ติเต่อเรื้อรงัสําหรบัผู้ป่วยที่มี

ภาวะเสีย่งสูงต่อโรคหวัใจและหลอดเลอืดโดยอาศยั

แนวคดิดงักล่าวน่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของการ

พฒันาคลนิิกบรกิารโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัรูปแบบใหม่

กบัคลนิิกบรกิารรูปแบบเดมิ 2สําหรบัผู้ป่วยที่มคีวาม

เสีย่งสงูต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคหวัใจ

และหลอดเลือดที่มารับบริการในโรงพยาบาลสอง 

จงัหวดัแพร่ 

วสัดแุละวิธีการศึกษา 

การศึกษา เชิ งทดลอง  (Experimental 

research) โดยใหผู้ป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิ

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด            

ที่ม า รับบริก า ร ในคลิ นิ ก โ รค ไม่ ติด ต่ อ เ รื้ อ รัง 

โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ ทัง้หมดเป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง จากนัน้แบ่งกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวออกเป็น 

2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่มทดลองจะได้รับบริการสุขภาพ           

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัรูปแบบใหม่โดยม ี“สิง่แทรกแซง” 

(Intervention) ดงัน้ี  

- กําหนดให้มแีพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั

และพยาบาลเวชปฏิบัติประจําคลินิกเพื่อการดูแล

ผูป่้วยตัง้แต่แรกและมคีวามต่อเน่ือง 

- ผู้ป่วยทุกรายจะได้รบัการคดักรองระดบั

ความเสี่ยง การสืบค้นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

รายบุคคล การทวนสอบปริมาณยาที่เหลือและการ

บริหารยาที่ผู้ป่วยปฏิบตัิจริง โดยพยาบาลวิชาชีพ

ก่อนเขา้พบแพทย ์

- แพทยจ์ะใหข้อ้มลูเพื่อปรบัเปลีย่นทศันคต ิ

และความตะหนักรู้ของผู้ป่วย และให้การวางแผน

ร่วมกับผู้ป่วยทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

รักษา โดยการ ใช้สื่ อ สุ ข ศึกษาที่ ห ลากหลา ย 

นอกจากน้ี แพทยย์งัใหค้ําปรกึษารายบุคคลเพื่อร่วม

กําหนดเป้าหมายด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ร่วมกบัผูป่้วยและญาต ิ

- การปรบัปรุงระบบการนัดติดตามโดยมี

บตัรนัด และสมุดนัดที่ระบุรายละเอยีดชดัเจนทัง้ใน

เวลาทีส่ามารถมาตรวจทัว่ไป และในเวลาฉุกเฉิน      

- กําหนดเกณฑ์การรบัไว้ในโรงพยาบาล

เพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมอย่างเขม้ขน้โดยสหสาขา

วชิาชพี ได้แก่ ผู้ป่วยทีค่วบคุมระดบัความดนัโลหติ

หรือระดับน้ําตาลไม่ได้ มีอาการหอบเหน่ือยง่าย 

หรอืมอีาการบวม รวมทัง้ผูท้ีก่ารบรหิารยาไม่ถูกตอ้ง 

- การดูแลสุขภาพที่บ้านในรายที่มีปัญหา

การดแูลรกัษาทีซ่บัซอ้น    

2) กลุ่มควบคุมจะได้รับบริการสุขภาพ           

โรคไม่ติดต่อเรื้อรงัรูปแบบใหม่โดยมี “สิง่ควบคุม” 

(Control) ดงัน้ี 

- กําหนดให้มีแพทย์เวชปฏิบัติทัว่ ไป

หมุนเวียนมาตรวจรักษาโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ

ประจาํคลนิิก 

- ผูป่้วยทุกรายจะไดร้บัสขุศกึษารายกลุ่ม 

- ผู้ป่วยทุกรายจะได้รบัการคดักรองระดบั

ความเสี่ยง การสืบค้นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
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รายบุคคล การทวนสอบปริมาณยาที่เหลือและการ

บริหารยาที่ผู้ป่วยปฏิบตัิจริง โดยพยาบาลวิชาชีพ

ก่อนเขา้พบแพทย ์

- แพทย์ตรวจรักษาและปรับยาผู้ป่วยใน

รายทีม่ไีม่สามารถควบคุมระดบัความดนัโลหติ หรอื

ระดบัน้ําตาลได ้หรอืมภีาวะแทรกซอ้น 

- พยาบาลวิชาชีพจะให้ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อ

ปรบัเปลี่ยนทศันคติ และพฤติกรรมรายบุคคลก่อน

จาํหน่ายโดยการใชส้ือ่สขุศกึษาทีห่ลากหลาย  

- การดูแลสุขภาพที่บ้านในรายที่มีปัญหา

การดแูลรกัษาทีซ่บัซอ้น 

ในการศึกษาทดลองได้ทําการเก็บข้อมูล

จากเวชระเบยีนสองช่วงเวลา คอื ช่วงเดอืนตุลาคม

ถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 และช่วงเดือนตุลาคมถึง

ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 12 

เดือน เพื่อนําผลลัพธ์ด้านคลินิกมาเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม              

ซึ่งแนวทางดําเนินการวิจัยได้แสดงไว้ในภาพที ่3 

และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทัง้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ

นยัสาํคญั 
 

2ผลการศึกษา 

2จากการศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ

เกดิภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืด 

ที่ มี รั บ บ ริ ก า ร ใ น ค ลิ นิ ก โ ร ค ไ ม่ ติ ด ต่ อ เ รื้ อ รั ง 

โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ จํานวนทัง้สิ้น 2461 

ราย โดยในจํานวนดงักล่าว มีผู้ป่วยย้ายภูมิลําเนา

จํานวน               7 ราย และเสยีชีวิตจํานวน 2 

รายในระหว่างการศึกษาทดลอง จึงทําให้มีผู้ที่เข้า

ศกึษาทดลอง           ทีแ่ทจ้รงิเท่ากบั 452 ราย โดย

แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจํานวน 226 ราย และกลุ่ม

ควบคุมจาํนวน 226 ราย 

 

ภาพที ่3  แสดงแนวทางดาํเนินการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย้ายภมิูลาํเนา (7 ราย) 

เสียชีวิต (2 ราย) 

ตลุาคมถึงธนัวาคม (พ.ศ. 2558) 

ตลุาคมถึงธนัวาคม (พ.ศ. 2559) 

 

  

  

 

 
 

 

ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด 

ท่ีมารบับริการในโรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร ่

(461 ราย) 

 กลุ่มตวัอย่าง 

(452 ราย) 

 กลุ่มทดลอง 

(226 ราย) 
 กลุ่มควบคมุ 

(226 ราย) 

 วิเคราะหแ์ละสรปุผล 

 
คลินิกบริการสุขภาพ           

โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั

รปูแบบเดิม 

 
คลินิกบริการสุขภาพ           

โรคไม่ติดต่อเรือ้รงั

รปูแบบใหม ่

 

เปรียบเทียบประสิทธิผล 

ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุ 

ขณะหวัใจบบีตวั 

การลดปัจจยัเส่ียง 

ระดบัความดนัโลหติ  

ระดบัน้ําตาลอดอาหาร 

ระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร 

ระดบัครเีอตนิีน 

ระดบัโคเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นตํ่า 

ระดบัความดนัโลหติ 

ขณะหวัใจคลายตวั 

ภาวะแทรกซ้อน 

โรคหลอดเลอืดหวัใจ 

โรคหลอดเลอืดสมอง 
โรคไตเรือ้รงั 
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เมื่ อ เ ริ่มทํ าการศึกษาทดลอง  พบว่ า                

กลุ่มตวัอย่าง 2เป็นเพศชาย 204 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

45.13 และเป็นเพศหญิง 248 ราย คิดเป็นร้อยละ 

54.87 โดยมีอายุเฉลี่ย 67.4 ปี และเมื่อวิเคราะห์

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพเบื้องต้น พบว่า เป็นผู้ที ่             

ไม่ สามารถความ คุมระดับความดัน โลหิต ได ้              

(ระดบัความดนัโลหติขณะหวัใจบบีตวัมากกว่า 140 

มลิลเิมตรปรอท หรอืระดบัความดนัโลหติขณะหวัใจ

คลายตัวมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท) อยู่ร้อยละ 

57.52 เป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได ้

(ระดับน้ําตาลอดอาหาร 8 ชัว่โมงมากกว่า 130 

มลิลกิรมัต่อเดซลิติร หรอืระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร 2 

ชัว่โมงมากกว่า 180 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร) อยู่รอ้ยละ 

61.32 เป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุมระดับครีเอตินีน 

(ระดบัครเีอตนีิน มากกว่า 1.40 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร) 

อยู่ร้อยละ 51.66 และเป็นผู้ที่ไม่สามารถควบคุม

ระดบัโคเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นตํ่า (ระดบั

โคเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นตํา่มากกว่า 100 

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) อยู่ร้อยละ 60.62 และเมื่อ

วิเคราะห์ประชากรในแง่ของลักษณะทัว่ไปก่อน

ทําการศกึษาทดลองแลว้ ไม่พบความแตกต่างอย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติระหว่างก ลุ่มทดลองและ         

กลุ่มควบคุม ดงัแสดงในตารางที ่1 และตารางที ่2 

 

2ตารางที ่1 2แสดงผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผู้ป่วยทีม่ีความเสีย่งสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน            

กลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืดทีม่ารบับรกิารในคลนิิกโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่  
 

 

2 Tลกัษณะทัว่ไป 

 

กลุ่มทดลอง 

 

กลุ่มควบคมุ 

 

2TXP

2
P                

      2T(p-

value) 

2 Tเพศ (ราย)              ชาย  

2 Tเพศ (ราย)              หญงิ  

2 T103 

2 T123 

2 T118 

2 T108 

2T1.992 

2 T(0.158) 

2 Tอายุ (ราย)             ไม่เกนิ 60 ปี  

2 Tอายุ (ราย)             มากกว่า 60 ปี   

2 T113 

2 T119 

2 T115 

2 T111 

2T0.217 

2 T(0.641) 

2 Tอาชีพ (ราย)          เกษตรกร  

2 Tอาชีพ (ราย)          ไม่ใช่เกษตรกร  

2 T145 

2 T81 

2 T132 

2 T94 

2T1.576 

2 T(0.209) 

2 Tการศึกษา (ราย)    ตํ่ากว่าประถมศกึษา  

2 Tการศึกษา (ราย)    ประถมศกึษาขึน้ไป 

2 T197 

2 T29 

2 T185 

2 T41 

2T2.434 

2 T(0.119) 

2 Tท่ีอยูอ่าศยั (ราย)   เขตชุมชนเมอืง  

2 Tท่ีอยูอ่าศยั (ราย)   เขตชุมชนนอกเมอืง  

2 T84 

2 T142 

2 T91 

2 T135 

2T0.457 

2 T(0.499) 

2 Tรายได้ต่อปี (ราย)  ไม่เกนิ 50,000 บาท  

2 Tรายได้ต่อปี (ราย)  เกนิ 50,000 บาท  

2 T87 

2 T139 

2 T102 

2 T124 

2T2.046 

2 T(0.153) 
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2ตารางที ่2 2แสดงผลการวเิคราะหปั์จจยัเสีย่งก่อนทําการศกึษาทดลองของผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสูงต่อการเกดิ

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืดทีม่ารบับรกิารในคลนิิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั โรงพยาบาลสอง                  

จงัหวดัแพร่  
 

 

2ปัจจยัเส่ียง 

 

2ค่าเฉล่ีย (+ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
 

t (p-value) 
 

กลุ่มทดลอง 
 

กลุ่มควบคมุ 

2ระดบัความดนัโลหิต                   

ขณะหวัใจบีบตวั (mmHg) 

2152.12 (2+219.07) 149.77 (+7.57) +1.71 (0.089) 

2ระดบัความดนัโลหิต                      

ขณะหวัใจคลายตวั (mmHg) 

85.85 (+12.09) 283.89 (2+29.87) 2+1.84 (0.067) 

2 Tระดบัน้ําตาลอดอาหาร (mg/dl)  2T163.07 (+79.11) 2T164.16 (+58.34) 2T+0.13 (0.895) 

2 Tระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร (mg/dl) 2T219.18 (+99.90) 2T219.13 (+81.98) 2T0.00 (1.000) 

2 Tระดบัครีเอตินีน (mg/dl) 2T1.43 (+0.94) 2T1.42 (+0.66) 2T+0.72 (0.943) 

2 Tระดบัโคเลสเตอรอล                  

ชนิดความหนาแน่นตํา่ (mg/dl) 

2 T109.57 (2T+2T29.00) 2 T111.60 (2T+2T24.90) 2T-0.62 (0.535) 

 

2 Tหลังสิ้นสุดการศึกษาทดลอง พบว่ า               

กลุ่มทดลองมรีะดบัความดนัโลหติขณะหวัใจบบีตวั 

และระดบัความดนัโลหติขณะหวัใจคลายตวัน้อยกว่า

กลุ่มควบคุมอยู่เท่ากบั 20.04 และ 9.16 มลิลเิมตร

ปรอท ตามลําดับ ทัง้ยังมีระดับน้ําตาลอดอาหาร 

ระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร และระดับโคเลสเตอรอล

ชนิดความหนาแน่นตํ่ าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอยู่

เท่ากบั 9.15, 35.82, 28.09 และ 15.53 มลิลกิรมัต่อ

เดซิลิตร ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ           

ดงัแสดงในตารางที ่3  

เมื่อพิจารณาความสอดคล้องด้านคลินิก 

พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับความดัน

โลหิตขณะหัวใจบีบตัว ระดับความดันโลหิตขณะ

หวัใจคลายตวั ระดบัน้ําตาลอดอาหาร ระดบัน้ําตาล

หลงัอาหาร ระดบัครเีอตนีิน และระดบัโคเลสเตอรอล

ชนิดความหนาแน่นตํ่ าอยู่ ในระดับปกติอย่ าง                  

มนีัยสําคญัทางคลนิิก ขณะทีก่ลุ่มควบคุมมคี่าเฉลี่ย

ของระดับความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวระดับ   

น้ําตาลอดอาหาร ระดับน้ําตาลหลังอาหาร ระดับ               

ครีเอตินีน และระดับโคเลสเตอรอลชนิดความ

หนาแน่นตํ่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติ และมีเพียง

ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวเท่านัน้ที ่           

อยู่ในระดบัปกติ 2 Tดงัแสดงในภาพที ่4ก ภาพที ่4ข 

ภาพที ่4ค และภาพที ่4ง 
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2ตารางที ่3 2แสดงการเปรยีบเทยีบประสทิธผิลระหว่างโปรแกรมปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเสีย่งต่อสุขภาพแบบ          

มีส่วนร่วมกับโปรแกรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมเสีย่งต่อสุขภาพแบบเดิมในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง                

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่ 
 

 

2ปัจจยัเส่ียง 

 

2ค่าเฉล่ีย (+ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 
 

t (p-value) 
 

กลุ่มทดลอง 
 

กลุ่มควบคมุ 

2ระดบัความดนัโลหิต                   

ขณะหวัใจบีบตวั (mmHg) 

2120.33 (2+213.82) 140.37 (+16.40) +14.34 (< 0.001) 

2ระดบัความดนัโลหิต                      

ขณะหวัใจคลายตวั (mmHg) 

272.75 (2+210.60) 81.90 (+11.34) +9.38 (< 0.001) 

2 Tระดบัน้ําตาลอดอาหาร (mg/dl)  2T114.69 (+40.75) 2T150.51 (+42.84) 2T+7.25 (< 0.001) 

2 Tระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร (mg/dl) 2T169.31 (+81.11) 2T197.40 (+73.05) 2T+2.63 (0.010) 

2 Tระดบัครีเอตินีน (mg/dl) 2T1.37 (+1.26) 2T2.25 (+9.43) 2T+1.12 (0.266) 

2 Tระดบัโคเลสเตอรอล                  

ชนิดความหนาแน่นตํา่ (mg/dl) 

2T95.58 (+24.98) 2T111.11 (+38.44) 2T+2.90 (0.04) 

 
 

2 Tภาพที ่4ก แสดงการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์างคลนิิกดา้นการควบคุมระดบัความดนัโลหติผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงู

ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือดในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั โรงพยาบาลสอง 

จงัหวดัแพร่  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.33  

90  

153  

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 

ค่าปกติสูงสุด  

ค่าเฉล่ีย  

ค่าทีน้่อยทีส่ดุ  

ค่าทีม่ากทีส่ดุ  

140  

48  

120  

81.90  

48  

100  

72.75  

90  91  

184  

140.37  

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 

0 

ระดบัความดนัโลหิตขณะหวัใจคลายตวั ระดบัความดนัโลหิตขณะหวัใจบีบตวั 

75 

150 

225 

mmHg 
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2ภาพที ่4ข แสดงการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์างคลนิิกดา้นการควบคุมระดบัน้ําตาลผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการ

เกดิภาวะแทรกซอ้นต่อกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืดในคลนิิกโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ภาพที ่4ค แสดงการเปรียบเทยีบผลลพัธ์ทางคลนิิกด้านการควบคุมระดบัครเีอตินีนผู้ป่วยทีม่คีวามเสีย่งสูง             

ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือดในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั โรงพยาบาลสอง 

จงัหวดัแพร่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

408  

197.40  
180  

67 

487  

169.31  

114.69  

60  

266  

76 

300 

150.51  
130  

0 

ระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร ระดบัน้ําตาลอดอาหาร 

125 

250 

375 

500 

mg/dl 

ค่าปกติสูงสุด  

ค่าเฉล่ีย  

ค่าทีน้่อยทีส่ดุ  

ค่าทีม่ากทีส่ดุ  

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 

ระดบัครีเอตินีน 

15 

0 

5 

10 

mg/dl 

ค่าปกติสูงสุด  

ค่าเฉล่ีย  

ค่าทีน้่อยทีส่ดุ  

ค่าทีม่ากทีส่ดุ  

1.40  

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 

2.25  

0.70 

5.40  

0.54  

13.48  

1.37  



10 

 

2ภาพที ่4ง แสดงการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์างคลนิิกดา้นการควบคุมระดบัโคเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นตํา่

ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นต่อกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลอืดในคลนิิกโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงั 

โรงพยาบาลสอง จงัหวดัแพร่  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2นอกจากน้ี กลุ่มควบคุมมีโอกาสเสี่ยง 

(Relative risk) ต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดหวัใจ

เฉียบพลนั โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนั และ

โรคไตเรื้อรังระยะที่ 3B  ขึ้นไปได้มากกว่ากลุ่ม

ทดลอง 2อยู่เท่ากบั 9.00 (95%CI ในช่วง 1.15 – 

70.76), 14.50 (95%CI ในช่วง 3.50 – 60.05) 

และ 5.23 (95%CI ในช่วง 3.73 – 7.32) 

ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางที ่4 

 

2วิจารณ์ 

2จากการศึกษาทดลองน้ี ทําให้ทราบว่า 

การพฒันา2คลนิิกบรกิารโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัรูปแบบ

ใหม่สามารถ2ลดปัจจยัเสีย่งสขุภาพไดด้กีว่า  2คลนิิก 
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50 
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ระดบัโคเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นตํา่ 

250 

375 

500 

mg/dl 
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479  
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บรกิารโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัรูปแบบเดมิ 2ซึง่ในกรอบ

แนวคิดดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ 

มากมายทัง้โปรแกรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย่ง

ต่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม แนวคิดเวชศาสตร์

ครอบครัว การดูแลผู้ป่วยรายบุคคลทัง้ในระดับ

ปกติและเข้มข้น การติดตามผู้ป่วยในชุมชนเพื่อ

เป็นสิง่กระตุน้ใหผู้ป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิ

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด

ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่  

เกดิความแตกฉานดา้นสุขภาพ (Health literacy) 

จนสามารถควบคุมระดบัความดนัโลหติขณะหวัใจ

บีบตัว  ระดับความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 

ระดับน้ําตาลอดอาหาร ระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร 

ระดบัครเีอตนีิน และระดบัโคเลสเตอรอลชนิดความ

หนาแน่นตํ่าได้สอดคล้องกบัการศึกษาทดลองใน

หลายบทความ(8), (9) 

2 โดยในระหว่างทําการศึกษาทดลอง 

พบว่า ผู้มารบับริการมีความพึงพอใจทัง้ในด้าน

การดูแลรักษา และการให้บริการมากขึ้น ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่เริม่เห็นคุณค่าของตนเองว่าสามารถอยู่

ร่วมกบัโรคประจําตวัของตนเองได้ดยีิง่ขึน้ ทัง้ยงั

เป็นปัจจยัสาํคญัในการใหผู้ม้ารบับรกิารเกดิความ

เชื่ อมั น่ ในการดูแลรักษาของบุ คลากรด้าน

สาธารณสขุทีต่นเองมสีว่นร่วม 

2นอกจากน้ี ยงัพบอกีว่า การพฒันา 2คลนิิก

บรกิารโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัรูปแบบใหม่ 2สามารถลด

อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน         

โรคหลอดเลอืดสมองเฉียบพลนั และโรคไตเรื้อรงั

ระยะที่ 3B  ขึ้นไป ได้ดีกว่า 2คลินิกบริการโรค               

ไม่ติดต่อเรื้อรงัรูปแบบเดมิอกีด้วย จากขอ้ค้นพบ

ดงักล่าว เป็นหลกัฐานสาํคญัว่า การพฒันารูปแบบ

บริการสุขภาพเพื่อ 2 ผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สามารถลดปัจจยัเสีย่ง อตัราป่วย ภาวะแทรกซอ้น 

และภาระโรคไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 

 

 

2สรปุผลการวิจยั 

2โปรแกรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งต่อ

สุขภาพแบบมีส่วนร่วมสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่

สาํคญัต่อการเกดิภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มโรคหวัใจ

และหลอดเลอืด ได้แก่ ระดบัความดนัโลหิตขณะ

หวัใจบบีตวั ระดบัความดนัโลหติขณะหวัใจคลาย

ตัว  ระดับน้ําตาลอดอาหาร ระดับน้ําตาลหลัง

อาหาร  ระดบัครเีอตินีน และระดบัโคเลสเตอรอล

ช นิดความหนาแ น่นตํ่ า ได้ดีก ว่ า โปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพแบบเดิม 

อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  (Statistical 

significance) ถึงแม้ว่าก่อนทําการศกึษาทดลอง

ผูป่้วยทีถู่กคดัเลอืกเขา้กลุ่มทดลองจะมรีะดบัความ

ดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว ระดับความดันโลหิต

ขณะหวัใจคลายตวัสงูกว่ากลุ่มควบคุมกต็าม                  

2 นอกจาก น้ี  โป รแกรมปรับ เปลี่ ย น

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมยัง

สามารถทําให้ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคหวัใจและหลอดเลือด

สามารถควบคุมระดบัความดนัโลหติขณะหวัใจบบี

ตวั ระดบัความดนัโลหติขณะหวัใจคลายตวั  ระดบั

น้ําตาลอดอาหาร ระดบัน้ําตาลหลงัอาหาร  ระดบัค

รีเอตินีน และระดับโคเลสเตอรอลชนิดความ

หนาแน่นตํ่ า ได้อย่ า งมีนั ยสํ าคัญทางคลิ นิก 

(Clinical significance) อกีด้วย ขณะที่โปรแกรม

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย่งต่อสุขภาพแบบเดมิไม่

สามารถทําให้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวควบคุมปัจจัย

เสีย่งดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัปกตไิด ้
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