ชื่ อเรื่ อง :การพัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู งขาดนัดโดยเครื อข่ ายกะพ้อ
ชื่ อคณะผู้วจิ ยั : นางสาวมัสตูเราะห์ ดือราแม

ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ

นางนูรีซาน โต๊ะเด็น

ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นางสาวมัสรา อาแว

ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สถาบันหรื อต้นสังกัด :คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
บทนา :
ความดันโลหิตสูงเป็ นโรคเรื้ อรังที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญของประเทศไทยในปั จจุบนั เป็ น
สาเหตุที่ทาให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และมีความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากส่วนมากเป็ นโรคนี้ โดยไม่รู้ตวั
เนื่องจากไม่มีสญ
ั ญาณเตือนถึงอาการและอาการแสดงของโรค หากให้ไม่ได้เข้ารับการรักษา จะทาให้เกิด
ภาวะเสี่ยงต่อสมอง หัวใจ และไต พบอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งในประเทศไทย พ.ศ. 2556-2558
เท่ากับ 8.09 18.28 และ 25.32 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าปี 2558 สูงกว่า ปี 2556 ถึง 3 เท่า ยังพบว่า ประชากรที่
มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสู ง 11 ล้านคน และที่น่าตกใจอย่างยิ่ง คือ ในผูป้ ่ วยชายร้อยละ 60
และหญิง ร้อยละ 40 ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน หรื อไม่รู้ตวั ว่าเป็ นความดันโลหิตสู ง พบมีเพียง 1 ใน 4
ของผูท้ ี่รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ สาหรับโรงพยาบาลกะพ้อ ปี พ.ศ.
2558-2560จานวนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงขาดนัดจานวนร้อยละ 30.15 , 32.99, 31.36 ตามลาดับ ส่ งผล
ให้ผปู ้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเข้าแผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน โดยได้รับยา Captopril 25 mg. เพิ่มขึ้นร้อยละ
8.77, 9.16, 13.62 ตามลาดับ และผูป้ ่ วยได้รับยา hydralazine inj. . เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38, 2.24, 4.90,
ตามลาดับ
จากการศึกษาปัจจัยที่ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถมารับการรักษาต่อเนื่องตามนัดได้ทุกครั้งเพราะผูป้ ่ วยมี
อาการป่ วยช่วงวันนัด ผูป้ ่ วยเบื่อการมาโรงพยาบาล ใช้ระยะเวลานาน เสี ยเวลา ทาให้ขาดรายได้ ลืมวันนัด
ไม่มีผดู ้ ูแลพามาโรงพยาบาล ขอรับการักษาแพทย์ทางเลือก การใช้ยาสมุนไพรมีอาการดีข้ ึนเลยหยุดยาเอง
และไม่ตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา
ในอาเภอกะพ้อ ระบบการแก้ปัญหาของผูป้ ่ วยขาดนัดเดิ มคื อ ค้น หารายชื่ อผูป้ ่ วยขาดนัดแต่ ละ
สัปดาห์ ส่งข้อมูลให้แต่ละโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ข ภาพตาบลตามผูป้ ่ วยมาตามนัด พบว่า ปี พ.ศ. 2558 ส่ วน
ใหญ่มีการติดตามผูป้ ่ วยขาดนัดเพียง 1 ใน 4 ของผูป้ ่ วยทั้งหมด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานความดัน
โลหิต รับผิดชอบตัวชี้วดั โรคอื่นร่ วมด้วย ทาให้ไม่มีเวลาที่จะทาตามระบบที่ได้วางไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่แต่ละ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลตามผูป้ ่ วยให้แล้ว แต่ผปู ้ ่ วยยังไม่ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้
ผูป้ ่ วยบางรายหลุดออกจากระบบการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่ อง ปี 2559 พบการติดตามผูป้ ่ วยที่ขาดนัด
เพียง 1 ใน 8 เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าผูเ้ กี่ยวข้องกับงานโรคความดันโลหิ ตสู งไม่สามารถทาตามระบบการ
ติดตามผูป้ ่ วยขาดนัดได้ และขาดการมีส่วนร่ วมในการวางแนวทางการแก้ปัญหาเชิงระบบของเครื อข่ายทั้ง
อาเภอ จึงมีความสนใจพัฒนาระบบการติดตามผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงขาดนัด ของเครื อข่ายต่อการเข้า

รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ช่วยให้คน้ หาปั ญหาผูป้ ่ วยขาดนัดได้อย่างแท้จริ ง
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการติด ตามผูป้ ่ วยขาดนัด ให้สอดคล้อง และครอบคลุมปั ญหาของ
ผูป้ ่ วยและผูป้ ฏิบตั ิงานโรคความดันโลหิ ตสู งได้ ซึ่งจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยโรคความดั นโลหิ ตสู งเข้ารับการรักษา
อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ทานยาต่อเนื่อง ความดันโลหิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และลดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคความดันโลหิตสูงได้
วิธีการดาเนินงาน :
1. ศึกษาสถานการณ์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขาดนัดในปี งบประมาณ2557-2559 จากทะเบียน
ผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง

2. ถอดบทเรี ยนระบบการดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงขาดนัด ร่ วมกับ
-ทีมสหวิชาชีพ
-ผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของรพ.กะพ้อ
-ผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ของแต่ละรพ.สต.
3. ศึกษาสาเหตุและความต้องการของผูป้ ่ วยในการดูแลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงที่ขาดนัด
กิจกรรมเป็ นแบบสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยที่มารับบริ การที่รพ.และลงเยีย่ มบ้านจานวน 30 ราย
4. คืนข้อมูลแก่เครื อข่ายเพื่อนามาสู่การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลร่ วมกัน เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตขาดนัดโดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่ วม Mind map นาไปสู่การ
ได้ระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของ
เครื อข่าย โดยเครื อข่ายดังกล่าวได้แก่
-ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย นักกายภาพบาบัด
-ผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

-ผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของแต่ละรพ.สต.

5. นาระบบติดตามผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงขาดนัดเสนอผูด้ าเนินงานของแต่ละรพ.สต. เพื่อวางระบบให้
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
-ผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
-ผูร้ ับผิดชอบงานคลินิกโรคความดันโลหิตสูงของแต่ละรพ.สต.
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น

แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงขาดนัดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเครือข่ายอาเภอ
กะพ้ อ
ระบบการดูแลผูป้ ่ วย NCD ขาด

รพ.ส่งรายชื่อผูป้ ่ วย NCD ขาดนัด
ทุกวันพุธของสัปดาห์
รพ.สต. ลงข้อมูลของผูป้ ่ วย NCDขาดนัดในทะเบียนทุกสัปดาห์
ระบบติดตามของรพ.สต.
เจ้าหน้าที่รพ.สต.
อสม.
เยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยขาดนัดสัปดาห์ที่ 1-2
ไป
แนะนาให้มา
เข้าระบบตาม
วันคลินิก

ติดตามซ้ าจากอสม.

ไม่ไป
รพ.สต. เยีย่ มบ้าน

เจ้าหน้าที่รพ.สต.เยีย่ มบ้าน

-หาปัญหา/สาเหตุขาด

ผูป้ ่ วยขาดนัดสัปดาห์ที่ 3

-ความต้องการในการรักษา

ทีมอิคลาสเยีย่ มบ้าน
ภายใน 1-2 สัปดาห์

รับการรักษาอย่าง

ปฏิเสธการรักษา

ต่ อเนื่องตามระบบ

บันทึกลง Hos-xp

6. ดาเนินงานตามระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องของแต่ละรพ.
สต.
-คืนข้อมูลผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทั้งหมดของแต่ละรพ.สต.
-รพ.สต.ติดตามผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงขาดนัดร่ วมกัดอสม.ให้มาเข้าระบบ
-ทีมโรคเรื้ อรัง(แพทย์ เภสัช พยาบาล นักกายภาพ และแพทย์แผนไทย)ลงตรวจผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตที่
ขาดนัดที่คลินิก ของแต่ละรพ. เดือนละ1 ครั้ง
-อบรมผูร้ ับผิดชอบงานโรคเรื้ อรังของแต่ละรพ.สต.ในการตรวจรักษาตาม Guidline NCD

-เกณฑ์การนัดผู้ป่วยHT/DM
หัวข้ อ
HT

BP/FBS
<140/90 mmHg
>150/100 mmHg
>160/110 mmHg

F/U(เดือน)
3 เดือน
2 เดือน
1 เดือน

แนวทางการดูแลผู้ป่วยเรือ้ รัง เครือข่ ายโรงพยาบาลกะพ้ อ(แผนภูมิท่ 1ี )

Follow up

BP >180/110 (วัดซ ้า 3 ครัง้ )
หรื อ FBS > 400

BP 140/90-180/110 (วัดซ ้า 3 ครัง้ )
หรื อ FBS > 140 ดูในกรอบ

BP <140/90
หรื อ FBS < 140

ดูเทียบกับก่อนหน้ านี ้

ให้ ยาเดิมต่อ
F/U 2 month

**

Refer รพ.กะพ้ อ

BP, FBS ลดลงกว่าเดิม

ให้ ยาเดิมต่อ
F/U 1 month

BP, FBS สูงกว่าหรื อเท่ากับเดิม

Well compliance
กินทุกวันและกินถูกต้ อง

poor compliance

โทรปรึกษาแพทย์
เพื่อปรับยา

ให้ คาแนะนาเรื่ อง
การกินยาใหม่
F/U 1 month

*advice ให้ พายาที่เหลือมาด้ วยทุกครัง้
*ถ้ าBPสูงให้ นอนพักอย่างน้ อย 15 นาที

ผลลัพธ์
1. จานวนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเข้าสู่ระบบการรักษา
ตารางที่ 1 จานวนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงขาดนัดเข้าสู่ระบบการรักษา
ปี พ.ศ.
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ผูป้ ่ วยขาดนัดเข้าสู่ระบบการรักษา
827
123
211
ร้อยละ
0
14.87
25.51
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงขาดนัดและหลุดระบบการรักษา 827 ราย พบว่าปี พ.ศ. 2560-2561 สามารถ
นาเข้าสูระบบการรักษา 123 ราย คิดเป็ นร้อย 14.87 และ 211 ราย คิดเป็ น 25.51 ตามลาดับ
2. จานวนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมารับการรักษาอย่ าง
ต่ อเนื่อง
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ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงขาดนัดมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2560-2561 จานวน 123 ราย คิดเป็ น
ร้อย 88.61 และ 211 ราย คิดเป็ นร้อยละ 93.77 ตามลาดับ
3.ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงมีความดันที่ลดลง
แผนภูมิที่ 2 แสดงความดันโลหิตของผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
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ปี 2560 (ก่อน)
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ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงมีความดันที่ลดลง ก่อนและหลังเข้าระบบการรักษา
4.ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเข้าแผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน ได้รับยา Captopril 25 mg.ลดลง
แผนภูมิที่ 3 ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับยา Captopril ณ แผนกอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน
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captopril 25 mg

hydralazine inj.

สรุป
การพัฒนาระบบติดตามผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงขาดนัดโดยเครื อข่ายกะพ้อ สามารถทาให้ผปู ้ ่ วย
โรคความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และลดค่าความดันโลหิตสูงได้ และสามารถนากิจกรรม
นี้ไปประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังอื่นๆต่อไป

คาวิจารณ์
ผลงานเรื่ องนี้เป็ นการค้นหาข้อมูลการขาดนัดในผูป้ ่ วยทั้งหมดในเครื อสาธารณสุขอาเภอกะพ้อ
ย้อนหลังมากกว่า 10 ปี ทาให้ได้ขอ้ มูลการขาดนัดที่แท้จริ ง ผูป้ ่ วยที่ข้ ึนทะเบียนทั้งหมดหรื อแม้แต่ได้รับการ
วินิจฉัยเพียงครั้งเดียวก็จะได้รับการติดตามเข้าระบบคลินิกโรคเรื้ อรังเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผปู ้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิตทั้งหมดไม่หลุดออกไปจากระบบคลินิกโรคเรื้ อรัง แตกต่างจากผลงานคุณภาพเรื่ องอื่นที่ศกึ ษา
เพียงผุป้ ่ วยขาดนัดแต่ละเดือน ซึ่งผลงานอื่นๆยังพบผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงหลุดไปจากระบบคลินิกโรค
เรื้ อรัง

อ้างอิง
1.การพัฒนารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง:กรณี ศกึ ษาเครื อข่ายบริ การสุขภาพ
แกดาจังหวัดมหาสารคาม สมพงษ์จนั ทร์โอวาทวท.บ., พ.บ., ส.ม.สุภาพรสุโพธิพย.บ., พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช)นวรัตน์บุญนานพย.บ., พย.ม. (การพยาบาลผูส้ ูงอายุ)โรงพยาบาลแกดาจังหวัด
มหาสารคาม
2.ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้โรงพยาบาล
ดอกคาใต้อาเภอดอกคาใต้จงั หวัดพะเยาFACTORS ASSOCIATED WITH SELF-CARE BEHAVIORS
AMONG UNCONTROLLEDHYPERTENSION PATIENTS IN DOKKHAMTAI
HOSPITAL,DOKKHAMTAI DISTRICT,PHAYAO PROVINCE
ภัสราวลัยศีติสารป.พ.ส.,ส.บ. PatsarawalaiSeetisan, Dip in Nursing Science., B.P.H.
อรุ ณวรรณสุวรรณรั ตน์ ป.พย. ArunwanSuwannarat, Dip in N.EQU BN.
จารุ วรรณใจลังกาป.พย.,ศศ.ม. JaruwanJailungkar, Dip in N.EQUBN.,M.A.
โรงพยาบาลดอกคาใต้จงั หวัดพะเยาDokkhamtai Hospital, Phayao Province
3.การพัฒนาระบบการจัดการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่ วมของภาคี
เครื อข่ายชุมชนภายใต้บริ บทของโรงพยาบาลส่งเสริ มิสุขภาพตาบลแม่สาคร อาเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
ภิญยาไปมูลเปี่ ยมพย.บ.,พัชนี อินใจพย.บ.,วินยั ปันทะนะส.บ.,ไชยวัฒน์น้ าเย็นส.บ.
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตาบลแม่สาครอาเภอเวียงสาจังหวัดน่ าน

