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บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการประเมินความครอบคลุมและคุณภาพการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาล
สงขลา จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study) กลุ่มตัวอย่างศึกษา คือผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ในแผนกผู้ป่วยนอกจำานวน 376 คน ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหวาน จำานวน 14 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน มีความครอบคลุมอยู่ในอัตราต่ำา โดยเฉพาะการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่น การตรวจหาค่าระดับไขมันในเลือด (LDL), ค่าระดับน้ำาตาลสะสมในเลือด (HbA1C), การตรวจ
จอประสาทตา(retinal examination) และภาวะการมีไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria) และมีผลการประเมิน
คุณภาพการบริการที่ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานจำานวน 13 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมดของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตัวชี้วัดที่มีคุณภาพการบริการที่ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับมากถึงมากที่สุด มี 2 ตัวชี้วัด คือ ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ
ภาวะมีไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria) ประจำาปี (ร้อยละ 13.6) และอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะผิดปกติของ
ไต (Nephropathy) (ร้อยละ 37.7) ส่วนตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริการคือ การได้รับยา ARB หรือ ACEI
ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะมีไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria) (ร้อยละ 66.7)
คำาสำาคัญ : เบาหวาน คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

Abstract
The aims of this study were to assess the coverage and quality of the health services among client
of diabetes clinic. The retrospective investigation was conducted in outpatient department of Songkla hospital,
southern Thailand during October, 1 2011 to September, 30 2012. The study samples were 376 diabetes patients
who registered and received health services during investigation time. The coverage and quality of the health
services was assessed following the standard diabetes health services indication of national health security
office (NHSO), Thailand. The result revealed that the coverage of health examination in each item was low.
Laboratory examination especially, level of lipoprotein blood test (LDL), glycated hemoglobin (HbA1C), retinal
examination and microalbuminuria test, were rather lower than fifty percents. The quality of diabetes health
services, 13 standard indicators of services (92.8%) were lower than the acceptance NHSO threshold.
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Two importance indicators, annual microalbuminuria test and incident of nephropathy, were classified to
be extreme beneath standard criteria in 13.6% and 37.7% subsequently. Obviously satisfying service indicator, the treatment of ARB or ACEI drug regiment for the positive microalbuminuria patients, was achieved
by outpatient department (66.7%).
Keywords : Diabetes, Quality of diabetes health services
บทนำา

โรคเบาหวานเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพทีส่ าำ คัญของประชากรโลก (Lusignan, Sismanidis,
Carey, et. al. 2005) ปัจจุบันมีแนวโน้มที่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานจะมีอายุน้อยลงและเพิ่มจำานวนสูงขึ้นในทุกปี ข้อมูลจากสหพันธ์
เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) ซึ่งเป็นองค์กร ความร่วมมือระหว่างประเทศ คาดการณ์ว่าผู้ป่วย
เบาหวานทั่วโลกในปี 2553 ที่มีอายุระหว่าง 20-79 ปี มีจำานวน 85 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 150 ล้านคน เป็น
235 ล้านคนในอีก 5 ปีขา้ งหน้า(International Diabetes Federation, 2006; Azizi, Guoya, Vazirian, et. al. 2003; Hussain,
Vaaler, Sayeed, et. al. 2007) ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจะมีอัตราเสี่ยงการมีความพิการและเสียชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะ
จากโรคแทรกซ้อนเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผลกระทบต่อผู้ดูแลรักษาที่
ต้องสูญเสียทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม (สาธิต วรรณแสง, 2550) ข้อมูลจากสำานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข เมือ่ ปี 2553 ผู้
ป่วยโรคเบาหวานทีเ่ ข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจาก 44 จังหวัดทัว่ ประเทศ มีทง้ั สิน้ 645,620 คน ในจำานวนนีแ้ บ่งเป็นผูป้ ว่ ย 2 กลุ่ม
คือ ผูท้ ไ่ี ม่มภี าวะแทรกซ้อนทัง้ รายเก่าและรายใหม่ รวม 550,956 คน และผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน 94,654 คน ในภาพรวมผูป้ ว่ ย
เบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนมีประมาณ ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยทั้งหมด(สำานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 2553) โรค
แทรกซ้อนที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยเบาหวานเกิดที่หลอดเลือดแดง และภาวะไตวาย โรคเบาหวานก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วย
และครอบครัว ในด้านค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง ความรุนแรงของโรคเบาหวานส่วนใหญ่ มักเกิดจากภาวะแทรกซ้อน ทีมี
ความรุนแรง และอาจทำาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ หากผู้ป่วยไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และควบคุมระดับน้ำาตาลในกระแสเลือด
ได้ไม่ดี (McKeigue, Bela, Marmot, 1991)
โรงพยาบาลสงขลา พบผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเป็นอันดับ 2 ของผู้ป่วยนอก ในปีงบประมาณ 2552-2554 มีจำานวน
ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้ป่วยนอก 2,489, 3,219, 3,615 ราย ตามลำาดับ โดยในปีงบประมาณ 2552 มีจำานวนผู้ป่วยเบาหวาน
เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ป่วยเป็นโรคหลักที่เกี่ยวเนื่องจากโรคเบาหวาน จำานวน 294 ราย และเข้ารับบริการ
เป็นผู้ป่วยในที่ป่วยเป็นโรคร่วมอื่นๆ ระหว่างที่ขึ้นทะเบียนรักษา จำานวน 2,175 ครั้ง ส่วนในปีงบประมาณ 2553 เข้ารับบริการ
เป็นผู้ป่วยในที่เป็นโรคหลักที่เกี่ยวเนื่องจากโรคเบาหวาน จำานวน 297 ราย และเข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยในที่ป่วยเป็นโรคร่วม
อืน่ ๆ ระหว่างทีข่ น้ึ ทะเบียนรักษา จำานวน 2,184 ครัง้ จากข้อมูลสถานการณ์จะเห็นได้วา่ จำานวนผูป้ ว่ ยเบาหวานและการเกิดโรค
หลักหรือโรคร่วมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจากโรคเบาหวาน มีแนวโน้มทีม่ จี าำ นวนมากขึน้ ในปีตอ่ ๆไป สอดคล้องกับข้อมูลทีศ่ กึ ษาในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ
ในประเทศไทย (โรงพยาบาลสงขลา, 2554; สาธิต วรรณแสง, 2550)
สำานักงานหลักประกันแห่งชาติ ได้กำาหนดมาตรฐานตัวชี้วัดการให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีส่วน
ประกอบดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ การตรวจร่างกายในผู้ป่วยเบาหวาน ที่จะมีการตรวจร่างกายในผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบด้วย การ
ตรวจดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ความผิดปกติของจอประสาทตา การตรวจเท้า การตรวจหาแผล ส่วนที่ 2 คือ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งประกอบด้วย การตรวจระดับน้ำาตาลกลูโคสในเลือด ที่เจาะหลังงดอาหารไม่น้อยกว่า 6 ชม
(Fasting plasma glucose) การตรวจหาค่าระดับน้ำาตาลในเลือดสะสม (HbA1C) การตรวจหาค่าระดับไขมันในเลือด (LDL)

27

การตรวจวัดการทำางานของตับโดยการตรวจหาระดับสารครีเอตินิน (Creatinine) การตรวจวัดการทำางานของไต โดยการตรวจ
Urine protein และการตรวจหาระดับไมโครอัลบูมิน (Microalbuminuria) การตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดของ
หัวใจ(Myocardial infarct, MI) และการตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดของสมอง (Cerebral infarct) ส่วนที่ 3 คือ การ
ใช้ยาร่วมในผู้ป่วยเบาหวาน คือ ACEI, ARB, ASA ส่วนที่ 4 คือ การให้ความรู้/คำาแนะนำาดูแลสุขภาพ ประกอบด้วยเรื่องการ
ดูแลสุขอนามัยของเท้า โภชนาการ การออกกำาลังกาย การสูบบุหรี่ (สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2551)
การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานเป็นการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขพื้นฐานที่จำาเป็นที่โรงพยาบาลให้ความ
สำาคัญ โดยที่การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นระบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตั้งแต่การคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน การวินิจฉัยและดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรกและต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่เหมาะสม สามารถลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการที่เกิดจากโรคเบาหวาน ลด
ภาวะแทรกซ้อน และลดค่ารักษาพยาบาล ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตอย่างปกติสุขใกล้เคียงกับคนปกติ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจะมีบทบาทที่สำาคัญมากในการที่ทำาให้ผู้ป่วยได้รับบริการครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
และมีคุณภาพการให้บริการเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่กำาหนดไว้ ทีมผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษาประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ในโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาล
ให้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินความครอบคลุมการให้บริการตรวจสุขภาพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การใช้ยาร่วมและการให้
ความรู้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ของโรงพยาบาลสงขลา
2. เพือ่ ประเมินคุณภาพการให้บริการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานตามเกณฑ์มาตรฐานสำานักงานหลักประกันแห่งชาติ ในคลินคิ
ผู้ป่วยเบาหวานตามเกณฑ์มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัด ของโรงพยาบาลสงขลา
รูปแบบวิธีดำาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบเชิงสำารวจย้อนหลัง (Retrospective survey study) เพื่อประเมินคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในแผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลสงขลา โดยใช้วิธีการสำารวจข้อมูลที่บันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ปีงบประมาณ 2554 และประเมินผลการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประกอบด้วย 5 ส่วน รวม 14 ตัวชี้วัด ของสำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานในแผนกผู้ป่วยนอก ที่มาเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 จำานวน
3,615 คน คัดเลือกตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้สูตรของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) (Yamane T., 1967) จำานวน 376 คน (10.4%) ยกเว้นผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์และมีความผิดปกติทางจิต
ประสาทจะไม่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่การศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกการประเมินผลการให้บริการดูแล รักษาผูป้ ว่ ยเบาหวาน ทีก่ าำ หนด
มาตรฐานตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยอ้างอิงจากแบบสำารวจของสำานักงานหลัก
ประกันแห่งชาติ โดยได้ข้อมูลจากทะเบียนประวัติการให้ดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยครั้งหลังสุดจากแผนกเวชระเบียน

28

มาลงข้อมูลตามตัวชี้วัด ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสำารวจข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ เพศ สิทธิการรักษา
การวินิจฉัยประเภทโรคเบาหวาน ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน ส่วนที่ 2 การให้บริการตรวจร่างกายในผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบ
ด้วย น้ำาหนัก ส่วนสูง การตรวจดัชนีมวลกาย(BMI) ความดันโลหิต ความผิดปกติของจอประสาทตา การตรวจเท้า การตรวจ
หาแผล ส่วนที่ 3 การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยเบาหวาน ประกอบด้วย ระดับน้ำาตาลกลูโคสใน
เลือด (Fasting plasma glucose) ระดับน้าำ ตาลในเลือดสะสม (HbA1C) ค่าระดับไขมันในเลือด (LDL) ระดับสารครีเอตินนิ
(Creatinine) ระดับไมโครอัลบูมิน (Microalbuminuria) การตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดของหัวใจ (Myocardial
infarct, MI) และการตรวจความผิดปกติของหลอดเลือดของสมอง (Cerebral infarct) ส่ว นที่ 4 การใช้ยาร่วมในผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ประกอบด้วย การใช้ยา ACEI, ARB, ASA ส่วนที่ 5 การให้ความรู้หรือคำาแนะนำา ประกอบด้วยการดูแลสุขอนามัยของเท้า
โภชนาการ การออกกำาลังกาย และการสูบบุหรี่
การวิเคราะห์ข้อมูล
นำาข้อมูลที่ได้มาจะมีการตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์แล้วด้วยการตรวจสอบซ้ำาแบบไขว้ของผู้เก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นเชิงพรรณนา (Descriptive
study) โดยการแบ่งกลุ่มข้อมูลตามความเหมาะตามแบบประเมินทั้ง 5 ส่วน ใช้ค่าสถิติจำานวนและร้อยละ นำาเสนอในรูปแบบ
พรรณาประกอบข้อมูลในตารางหรือแผนภูมิตามลักษณะของข้อมูล
ผลการวิจัย
ผลการสำารวจข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วยเบาหวาน ประมาณร้อยละ 99 เป็นผู้ป่วยเบาหวานDM type 2 เพศชาย ร้อยละ 60
มีอายุในช่วง 21-60 ปีและ 61-74 ปี ร้อยละ 45, 40 ตามลำาดับ สำาหรับระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน ร้อยละ 30 มีประวัติเป็นเบา
หวานมาแล้ว มากกว่า 6 ปี นอกจากนั้นแล้วผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 73 มีประวัติโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ
2553 (N=376)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวาน
ชาย
เพศ
หญิง
<60 ปี
61-74 ปี
อายุ
75-90 ปี
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สวัสดิการข้าราชการ
สิทธิการรักษา
ประกันสังคม
อื่น/ ไม่ระบุสิทธิ
DM type 1
การวินิจฉัย DM
DM type 2

จำานวน (ราย)
224
152
168
150
58
143
133
23
77
3
373

ร้อยละ
60.0
40.0
44.7
39.9
15.4
38.0
35.4
6.1
6.1
0.8
99.2
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ารับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2553 (N=376)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวาน
1-3.9 ปี
4-6 ปี
ระยะเวลาที่เป็น DM
6 ปี ขึ้นไป
ไม่มีโรคร่วม HT
โรคร่วม HT
มีโรคร่วม HT

จำานวน (ราย)
87
55
112
102
274

ร้อยละ
23.1
14.6
29.8
27.1
72.9

จากการสุ่มผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก จำานวน 376 คน ได้รับการวัดความดันโลหิตทุกคน (ร้อยละ 100.0)
ตรวจระดับน้ำาตาลในเลือด 364 คน (ร้อยละ 96.8) ตรวจดัชนีมวลกาย 326 คน (ร้อยละ 86.7) ตรวจระดับครีเอตินิน (Creatinine) 305 คน (ร้อยละ 81.1) ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (LDL) 217 คน (ร้อยละ 57.7) พบว่าการตรวจโปรตีนอัลบูมิน
(Microalbuminuria) เพียง 51 ราย (ร้อยละ 13.6) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละความครอบคลุมการให้บริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2553
ผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า ร้อยละ 37.5 มีค่าดัชนีมวลกาย(BMI)
อยู่ในช่วง 23-27.5 กก./ม2 ส่วนใหญ่มีความดันโลหิต Systolic ที่มากกว่า 130 มม.ปรอท และ Diastolic ที่น้อยกว่า 80
มม.ปรอท ร้อยละ 51.9, 67.0 ตามลำาดับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ค่าสัดส่วนความผิดปกติจากค่ามาตรฐานมาก
ที่สุดคือ การตรวจพบไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria) ร้อยละ 70.6 รองลงมาเป็นความผิดปกติของค่าระดับ
น้ำาตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ที่มากกว่า 7 % ร้อยละ 61.6 และจากผลการตรวจพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุม
Fasting plusma Glucose (FPG) ระดับไขมันในเลือด (LDL) และระดับคลีเอตินิน (Creatinine) ให้อยู่ในระดับใกล้เคียง
ค่ามาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามจำานวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการให้บริการการตรวจร่างกายยังไม่ครอบคลุมในทุกรายการโดย
เฉพาะการตรวจโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria) ระดับไขมันในเลือด (LDL) และการตรวจหาระดับน้ำาตาลสะสม
ในเลือด (HbA1C ) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลา
ปีงบประมาณ 2553
การตรวจร่างกาย
< 23 Kg./m2
23-27.5 Kg./m2
>28 Kg./m2
ความดันขณะหัวใจบีบตัว (Systolic)
< 130 mm.Hg.
ความดันโลหิต
>130 mm.Hg.
(Blood pressure)
ความดันขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic) (N= 326)
( N= 376)
<80 mm.Hg.
>80 mm.Hg.
ระดับน้ำาตาลกลูโคสในเลือด (FPG) ( N= 364)
< 130 mg./dL.
131-160 mg./dL.
> 161 mg./dL.
ค่าระดับน้ำาตาลสะสมในเลือด (HbA1C ) ( N=172)
≤7%
>7%
ระดับไขมันในเลือด (LDL) ( N= 217)
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
≤ 100 mg./dL.
> 100 mg./dL.
ค่าระดับคลีเอตินิน (Creatinine) ( N= 305)
≤ 1.5 mg./dL.
> 1.5 mg./dL.
การตรวจโปรตีนอัลบูมิน Microalbuminuria
( N= 51)
Negative
Positive
ดัชนีมวลกาย (BMI)
( N= 326)

จำานวน (ราย)
77
141
108

ร้อยละ
20.5
37.5
28.7

181
195

48.1
51.9

202
124

67.0
33.0

147
110
107

40.3
30.2
24.9

66
106

38.3
61.7

104
113

47.9
52.1

190
115

62.3
37.7

15
36

29.4
70.6

การตรวจภาวะแทรกซ้อน ในผูป้ ว่ ยเบาหวานทัง้ หมดจำานวน 376 คน พบว่า ร้อยละ 52.1 ไม่มภี าวะแทรกซ้อน ภาวะ
แทรกซ้อนทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ภาวะไตเสือ่ ม จำานวน 115 คน (ร้อยละ 30.6)รองลงมาคือ โรคหลอดเลือดหัวใจ จำานวน 41 คน
(ร้อยละ 10.9 ) และโรคหลอดเลือดสมอง จำานวน 24 คน (ร้อยละ 6.4) ส่วนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจจอประสาทตา จำานวน
119 คน พบว่ามีความผิดปกติ 35 คน(ร้อยละ 29.4) ได้รบั การตรวจเท้าอย่างละเอียด จำานวน 165 คน พบความผิดปกติ 24 คน
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(ร้อยละ 14.6 ) ในกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งหมดนี้ พบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลา
ด้วยภาวะแทรกซ้อนหรืออาการป่วยจากโรคเบาหวาน มีจำานวน 38 คน (ร้อยละ 10.1) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ
2553
ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อน N=376
ไม่พบภาวะแทรกซ้อน
มีภาวะแทรกซ้อน
Myocardial Infarct
Cerebral Infarct
Nephropathy
Retinal disorder( N=119)
Foot and skin complication ( N=165)

จำานวน (ราย)
196

ร้อยละ
52.1

41
24
115
35
24

10.9
6.4
30.6
29.4
14.6

การใช้ยารักษาโรคร่วมเพื่อรักษาโรคอื่นๆที่ปรากฏหรือที่แพทย์ตรวจในขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานอยู่ในทะเบียน
การให้การรักษาโรคเบาหวาน จากผลการตรวจ Microalbuminuria ที่พบความผิดปกติจำานวน 36 คน และได้รับยา
ARBหรือACEI จำานวน 24 คน (ร้อยละ 66.7) ผู้ป่วยที่มีผลการตรวจ Creatinine พบความผิดปกติจำานวน 115 คน ได้รับยา
ARBหรือACEI จำานวน 67 คน (ร้อยละ 58.3) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ Microalbuminuria และมีค่า Creatinineผิดปกติ ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ACEI หรือ ARB โรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2553
Positive microalbuminuria (N=36)
Abnormal creatinine (N=115)

จำานวน (ราย)

ร้อยละ

24
67

66.7
58.3

การให้ความรู้และคำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยเบาหวาน ที่มารับบริการ พบว่า การได้รับคำาแนะนำาการเลิกสูบบุหรี่ ครอบคลุม
ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ (ร้อยละ 100.9) รองลงมาเป็นการได้รับคำาแนะนำาในเรื่องการออกกำาลังกายและในเรื่องอาหารโภชนาการ
พฤติกรรมการบริโภค มีสัดส่วนสูงรองลงมาคือ ร้อยละ 81.6, 81.4 ตามลำาดับ ส่วนสัดส่วนที่น้อยที่สุดคือ การดูแลเท้า ร้อยละ
51.9 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ร้อยละของการได้รับคำาแนะนำาด้านการดูแลตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
ปีงบประมาณ 2553
คำาแนะนำาเรื่อง (N=376)
Foot care
Nutrition
Exercise
Smoking

จำานวน (ราย)
195
306
307
132

ร้อยละ
51.9
81.4
81.6
100.0

ผลการดำาเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานในปีงบประมาณ 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัวชี้วัดจำานวน 14 ตัว
พบว่ามีจำานวน 13 ตัวชี้วัดที่มีผลการดำาเนินงานไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย และไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (ร้อยละ 92.8) และตัวชี้วัดที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีเพียง 1 ตัวชี้วัดคือ ข้อที่ 6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACEI
(Angiotensin Converting Enzyme inhibitors, ACE inhibitor) หรือ ARB (Angiotensin Receptor Blockers) คือ
ร้อยละ 66.7 และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านและมีค่าต่ำาที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายในความหมายเชิงบวกหรือต้องเพิ่มค่า จำานวน ร้อย
ละให้ได้มากที่สุดคือ ข้อที่ 5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ประจำาปี คือ ร้อยละ 13.6 และตัวชี้วัด
ที่ไม่ผ่านและมีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายในความหมายเชิงลบหรือต้องลดค่า จำานวน ร้อยละให้ได้น้อยที่สุด คือ ข้อที่
14 อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนทางไต (Nephropathy) ที่พบสูงมากถึง ร้อยละ 37.7 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ร้อยละของการได้รับคำาแนะนำาด้านการดูแลตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
ปีงบประมาณ 2553
ตัวชี้วัด
1.อัตราของระดับ fasting plasma glucose อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้
(FPG = 70 - < 130 มก./ดล.)
2.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C ประจำาปี
3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ LDL น้อยกว่า 100 มก./ดล.
4.อัตราของระดับความดันโลหิตที่ต่ำากว่า 130/80 มม.ปรอท
5.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ประจำาปี
6.อัตราผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ACEI หรือ ARB
7.อัตราผู้ป่วยเบาหวานมีAbnormal creatinine ที่ได้รับการรักษาด้วยยา
ACEI หรือ ARB
8.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำาปี
9.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำาปี
10.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง
หรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ค่าเป้าหมาย ผลการดำาเนิน
ผลดำาเนินงาน
งาน
40.4%
≥ 60%
≥ 60%
≥ 60%
≥ 50%
≥ 60%
≥ 60%
≥ 80%
≥ 50%
≥ 60%
≥ 60%

ผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

ไม่ผ่าน

**

46.0%
48.0%
48.1%
13.6%
66.7%

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน

**
**
*
***
+

58.3%

ไม่ผ่าน

**

31.6%
43.9%
51.9%

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

**
**
*
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ตารางที่ 6 (ต่อ) ร้อยละของการได้รับคำาแนะนำาด้านการดูแลตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา
ปีงบประมาณ 2553
ตัวชี้วัด
11.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำาแนะนำาปรึกษาให้เลิกบุหรี่
12.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Myocardial infarction
13.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Cerebral infarction
14.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มี Nephropathy

ค่าเป้าหมาย ผลการดำาเนิน
ผลดำาเนินงาน
งาน
≥ 60%
35.1%
≤ 10%
10.9%
≤ 5%
6.4%
≤ 20%
37.7%

ผลประเมิน

ระดับคุณภาพ

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

**
*
**
****

หมายเหตุ * คือ ผลงานต่ำากว่าค่าเป้าหมาย< 20% ของเกณฑ์มาตรฐาน, ** คือ ผลงานต่ำากว่าค่าเป้าหมาย 20-50%
ของเกณฑ์มาตรฐาน, *** คือ ผลงานต่ำากว่าค่าเป้าหมาย 51-80% ของเกณฑ์มาตรฐาน, **** คือ ผลงานต่ำากว่าค่าเป้าหมาย
>80% ของเกณฑ์มาตรฐาน
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเพือ่ ประเมินความครอบคลุมและคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานของโรงพยาบาลสงขลา โดยใช้ตวั ชี้
วัดตามเกณฑ์ 14 ตัวเป็นตัวเปรียบเทียบประเมิน (Bench mark) ซึง่ พบว่าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล
อยูใ่ นระดับต่าำ กว่าเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของคลินกิ เบาหวาน ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทกุ ตัว ยกเว้นข้อที่ 6
อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานมี Microalbuminuria ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยา ACEI (Angiotensin Converting Enzyme inhibitors,
ACE inhibitor) หรือ ARB (Angiotensin Receptor Blockers) ซึ่งจะอภิปรายประเด็นต่างๆได้ดังนี้
ความครอบคลุมการให้บริการด้านการตรวจร่างกายในผูป้ ว่ ยเบาหวาน พบว่าสามารถจำาแนกออกได้เป็น 3 กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ 1 การให้บริการการตรวจร่างกายทีใ่ ห้บริการได้ครอบคลุมระดับดี มีผลงานระดับ ร้อยละ 81 – 100 กลุม่ ที่ 2 การให้
บริการการตรวจร่างกายทีใ่ ห้บริการได้ค้ รอบคลุมระดับปานกลาง ร้อยละ 51 – 80 และกลุม่ ที่ 3 การให้บริการการตรวจร่างกายที่
ให้บริการได้ค้ รอบคลุมระดับน้อย มีผลงานระดับ ต่าำ กว่า ร้อยละ 50 จากข้อมูลแผนภูมทิ ่ี 1 กลุม่ ที่ 1 มี 4 รายการคือ การตรวจ
วัดระดับความดันโลหิตการตรวจวัดระดับน้ำาตาลในกลูโคสในเลือดการตรวจวัดน้ำาหนักส่วนสูงเพื่อการประเมินดัชนีมวลกาย
และการตรวจค่าระดับคลีเอตินนิ (Creatinine) อยูใ่ นสัดส่วนทีส่ งู ร้อยละ 100.0, 96.8, 86.7และ81.1 กลุม่ ที่ 2 มี 1 รายการ
คือ การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (LDL) ร้อยละ 57.7 กลุม่ ที่ 3 มี 5 รายการคือ การตรวจวัดค่าระดับน้าำ ตาลสะสมในเลือด
(HbA1C) การตรวจเท้าอย่างละเอียด การตรวจ Urine Protein และการตรวจจอประสาทตา จะเห็นได้วา่ รายการตรวจร่างกาย
ทัง้ 3 กลุม่ มีความไม่สอดคล้องสัมพันธ์กนั รายการตรวจร่างกายในกลุม่ ที่ 1, 2 และ3 มีบางรายการทีส่ ามารถให้บริการได้ในครัง้
เดียวกัน คือ การตรวจค่าระดับคลีเอตินนิ (Creatinine) หรือ การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (LDL)หรือ การตรวจวัดค่าระดับ
น้าำ ตาลสะสมในเลือด (HbA1C) ทีส่ ามารถได้ผลจากการเจาะเลือดตรวจในครัง้ ใดครัง้ หนึง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเบาหวานได้เข้ารับการเจาะเลือด
แต่ผลการตรวจไม่สอดคล้องสัมพันธ์กนั นีเ้ ป็นไปได้วา่ อาจเกิดจากความผิดพลาดในการดำาเนินการหรือการบันทึกข้อมูลทีไ่ ม่ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ของเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตามเมื่อประเมินจากการคัดกรองหรือประเมินความเสี่ยงกลับพบว่า ขาดคุณภาพในควบคุมดูแลหรือให้
บริการที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงนั้นลง กล่าวคือยังพบผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท และมีค่า
ระดับ fasting plasma glucose (FPG = 70 - < 130 มก./ดล.) ที่ต่ำากว่าเกณฑ์มาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิผล
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และผลกระทบสุดท้ายของการให้บริการที่จะมีต่อผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการที่ผู้
ป่วยไม่เข้าใจและไม่รับประทานยาหรือผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตน(Knowler, Barrett, Fowler, et al., 2002;
Li, Zhang, Wang, et al., 2008) ตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำาแนะนำาไป นอกจากนั้นแล้วยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม วัฒธรรม
และการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้ป่วยเบาหวานที่ทำาให้การควบคุมดูแลตนเองไม่ได้อาจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เสริมให้การ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงได้ผลที่ไม่ดีนัก (วิไลพร ใจแก้ว, 2549; เยาวเรศ สมทรัพย์, 2543; วิลาวัล ผลพลอย, 2539)
ความครอบคลุมและคุณภาพการให้บริการการตรวจร่างกายด้านอื่นๆ ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำากว่ามาตรฐาน ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดทั้งสิ้น เช่น การตรวจหาค่าระดับน้ำาตาลสะสมในเลือด (HbA1C) และการตรวจหาค่าระดับไขมันใน
เลือด (LDL) มีผปู้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจเพียงร้อยละ 46.0 และ 57.7 หรือประมาณครึง่ หนึง่ ของกลุม่ เป้าหมายเท่านัน้ เอง
ประมาณสองในสามของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การตรวจนี้ พบว่ามีระดับน้าำ ตาลสะสมในเลือดในเกณฑ์สงู (HbA1C>7%) และประมาณครึง่
หนึง่ ของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การตรวจนี้ มีคา่ ระดับไขมันในเลือดสูง (LDL >100 มก./ดล.) ซึง่ ผลการประเมินก็สอดคล้องกับการตรวจ
ร่างกายอืน่ ๆ ทีผ่ า่ นมา กล่าวคือกลุม่ ผูป้ ว่ ยเบาหวานไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสีย่ งได้ แต่ทส่ี าำ คัญยังมีอกี ครึง่ หนึง่ ทีย่ งั ไม่ได้รบั การ
ดูแล ซึ่งตัวผู้ป่วยอาจไม่รู้ถึงความเสี่ยงของตนเอง ว่าจะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อสุขภาพได้หากเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้น และผู้ให้
บริการก็ต้องใช้ทรัพยากรในการดูแลรักษาที่มากขึ้นและต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูสภาพที่ยาวนาน รวมทั้งความครอบคลุมการ
ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติอื่นๆร่วมด้วยที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำา เช่น การตรวจ Microalbuminuria และ Creatinine
เพราะภาวะแทรกซ้อนทางไตสูงถึงร้อยละ 37.7
ความครอบคลุมการตรวจจอประสาทตา (retinal examination) มีผู้ที่ได้รับการตรวจ 119 คน( ร้อยละ 31.6)
และการตรวจเท้าอย่างละเอียด (foot examination) มีผู้ที่ได้รับการตรวจ 165 คน( ร้อยละ 33.6) ซึ่งถือว่ายังต่ำากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน อาจมีข้อจำากัดในเรื่องจำานวนจักษุแพทย์ที่เช่ียวชาญเฉพาะทางก็เป็นได้ และอีกประการหนึ่งคือ การตรวจจอประสาท
ตาจำาเป็นต้องใช้เวลา มีขั้นตอนในการเตรียมการตรวจอย่างละเอียด จักษุแพทย์ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์พิเศษรวมถึงค่า
ใช้จ่ายที่เกิดอาจทำาให้มีผู้ป่วยจำานวนหนึ่งไม่สนใจที่จะตรวจ(สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์,
2555) แต่เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำาคลินิกเบาหวานจำาเป็นต้องแนะนำาให้ผู้ป่วยมีการคัดกรองสุขภาพของผู้ป่วย ส่วนการตรวจ
เท้า และได้รับคำาแนะนำาปรึกษาให้เลิกบุหรี่ มีผลงานและคุณภาพอยู่ในระดับต่ำามาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ด้วยสาเหตุที่มีผู้ป่วยมา
รับบริการมาก จึงทำาให้เจ้าหน้าที่มีไม่เวลาเพียงพอในการตรวจความผิดปกติได้ (สุภัทรา ดวงจันทร์, 2547) การได้รับยา ARB
หรือ ACEI ในผู้ป่วยเบาหวานที่ผล Microalbuminuria พบผิดปกติ ที่พบว่ามีเพียง 24 คนจาก 36 คนที่พบผิดปกติ หรือ
ร้อยละ 66.7 การได้รับยา ARB หรือ ACEI ในผู้ป่วยเบาหวานที่ผลการตรวจ ผิดปกติของระดับ Creatinine ร้อยละ 58.3 ซึ่ง
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรต้องได้รับยาอย่างครบถ้วนซึ่งอาจเป็นจากการสื่อสาร และระบบบริการ (อัจฉรา ลำาใย, 2543) อัตราการตรวจ
พบผู้ป่วยเบาหวานที่มี Myocardial infarction และ Cerebral infarction พบว่ายังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด เป็นการสะท้อนถึง
การติดตามดูแลที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดการติดต่อสื่อสารด้านสุขภาพระหว่างผู้ป่วยและหน่วยให้บริการ ดังนั้นจึงจำาเป็นจะต้องมีการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในแผนกผู้ป่วยนอกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
สรุป

ความครอบคลุมและคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคเบาหวานที่คลินิกเบาหวานแผนกหอผู้ป่วย
นอก พบว่ายังต่ำากว่าเกณฑ์ในจำานวน 13 ตัวชี้วัด จาก 14 ตัวชี้วัด แม้ว่าความครอบคลุมการให้บริการในตัวชี้วัดการให้ผู้ป่วย
ที่ตรวจพบ Microalbuminuria และได้รับการรักษาด้วยยา ACEI (Angiotensin Converting Enzyme inhibitors, ACE
inhibitor) หรือ ARB (Angiotensin Receptor Blockers) อยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่องค์ประกอบตัวชีว้ ดั อืน่ ๆยังไม่ได้คณ
ุ ภาพทีต่ ง้ั ไว้
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ควรจะมีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างเป็นระบบและครอบคลุม การที่ผู้ป่วยไม่ได้
รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งส่งผลต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในระยะยาวต่อไป ดังนั้นหน่วยบริการควรต้องหาแนวทางในการ พัฒนารูปแบบการให้บริการ
ติดตามรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้ยังเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบในรายละเอียดเพื่อปรับเปลี่ยนรูป
แบบการให้บริการระบบบริการสาธารณสุขการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึง
การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เพื่อป้องกันการเกิดทุพพลภาพให้มากขึ้น เช่น การตรวจ LDL เพื่อป้องกันการเกิด Cerebral infarction หรือ Myocardial infarction และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
เพื่อประเมินคุณภาพต่อไป
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