
บทคัดย่อ 
ประสิทธิผลการพัฒนาระบบการเสริมพลังในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 
พื้นหลัง: ระบบสาธารณสุขไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาโรคเรื้อรัง ทั้งจ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีจ านวน
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวายเรื้อรัง
เพ่ิมข้ึนอย่างมาก 
วัตถุประสงค์: เพ่ือประเมินประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในด้านโรคเบาหวาน ความดัน ไตเรื้อรัง และ
ประเมินผลทางคลินิกและผู้ป่วย ในตัววัดทางคลินิกคือ HbA1C, FBS, BP, GFR, BMI, lipid profile, EQ5D, 
EQVAS  
วิธีการด าเนินการวิจัย: การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental) เก็บข้อมูล
ไปข้างหน้าโดยน ากระบวนการดูแลผู้ป่วยด้วยการเสริมพลังมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย เก็บข้อมูลจากผู้ป่วย ตาม
เกณฑ์การคัดเข้าตามที่ก าหนดและมารับการรักษาในเดือน กรกฎาคม 2556 ถึงเดือน กรกฎาคม 2558  
ผลการศึกษา: ผู้เข้าร่วมการศึกษาจ านวน 152 ราย อายุเฉลี่ย 58.82±12.282 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 97  
ราย (ร้อยละ 63.8) เพศชาย 55 ราย (ร้อยละ 36.2) ส่วนใหญ่สิทธิการรักษาเป็นข้าราชการหรือเบิกหน่วยงาน
ต้นสังกัด จ านวน 48 ราย (ร้อยละ 31.6) เกณฑ์การคัดกรองโรคเข้าคลินิกด้วย โรคเบาหวานร่วมกับความดัน 
59 ราย (ร้อยละ 38.8) มากท่ีสุด จากการประเมินผลลัพธ์การดูแลทางคลินิก HbA1C, FBS, BP, GFR, BMI, 
lipid profile พบว่าค่าท่ีให้ผลความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือค่า HbA1C ก่อนการเสริมพลังมีค่า 
9.04±1.680 mg%  หลังการเสริมพลัง 8.37±1.558 mg% (p-value =0.003) และค่าไตรกลีเซอไรด์ ก่อน
การเสริมพลังมีค่าเฉลี่ย 240.50±263.166 mg/dl ส่วนหลงัการเสริมพลัง มีค่าเฉลี่ย 176.50±144.988 
mg/dl (p-value =0.043) ส่วนค่าทางคลินิกอ่ืนๆ มีแนวโน้มไปในทางดีข้ึนยกเว้นค่าการท างานของไต มี
แนวโน้มลดลงซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินของโรคอยู่แล้ว แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจากการวัด EQ5D พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข 
ในด้านคะแนน EQVAS พบว่ามีค่า คะแนน EQVAS ก่อนเฉลี่ย 69.26±19.390 และหลัง 76.098±17.142 
จากคะแนนดังกล่าวแสดงว่า หลังให้การเสริมพลังผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (p-value <0.001) 
สรุปผลการศึกษา: กระบวนการเสริมพลังโดยทีมสหวิชาชีพมีผลให้ HbA1C ไตรกลีเซอไรด์ และคะแนน
คุณภาพชีวิต EQVAS ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

 
 
 
 
 



Abstract  
Effectiveness of developing empowerment system in chronic disease patient 

at Nopparat Rajathanee hospital 
 
 

Background: At the present, Thai health system have problems with increasing number of 
patients with chronic disease and expenditure from complication of diabetes mellitus 
hypertension and chronic kidney disease. 
 
Objective: To evaluate effectiveness of developing empowerment system in patients with 
DM or hypertension or chronic kidney disease and clinical outcome in HbA1C, FBS, BP, GFR, 
BMI, lipid profile, EQ5D, EQVAS. 
 
Method: The study, a Quasi-Experimental prospective study use empowerment system in 
chronic disease patients, collected data from criteria between on July 2013 to July 2015.  
 
Result: Data were collected from 152 patients. Average age was 58.82±12.282 years. There 
were 97 female (63.8%) and 55 male (36.2%). The most of patients (38.8%) in this study 
were DM and hypertension.  Analysis of clinical outcome in HbA1C, FBS, BP, GFR, BMI, lipid 
profile, EQ5D, EQVAS found HbA1C before empowerment program was 9.04±1.680 mg% and 
after was 8.37±1.558 mg% (p-value =0.003), triglyceride before empowerment program was 
240.50±263.166 mg/dl and after was 176.50±144.988 mg/dl (p-value =0.043) were 
statistically significant. EQVAS before empowerment program was 69.26±19.390  and after 
was 76.098±17.142  (p-value <0.001).  
 
Conclusion: Empowerment system by multidisciplinary can improve HbA1C, triglyceride and 
EQVAS statistically significant.  
 

 
 
 
 

 


