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สาธารณสขุมลูฐาน  
และระบบบรกิารปฐมภมู ิในทศวรรษที ่21 

 
 
 
 ระบบบริการสุขภาพ เป็นระบบที่ซับซ้อนมีองค์ประกอบหรือกลไกดำเนินงานหลายด้าน และ 

หลายระบบ บรกิารปฐมภมูถิอืเปน็ระบบยอ่ยระบบหนึง่ ภายใตร้ะบบบรกิารใหญท่ัง้หมด ขณะเดยีวกนัแตล่ะระบบ

กม็อีงคป์ระกอบยอ่ยภายใน ทีเ่ปน็กลไกขบัเคลือ่นบรกิารใหเ้กดิขึน้ อนัไดแ้ก ่ บคุลากร เงนิทนุดำเนนิงาน วสัด ุ

อปุกรณ ์และเทคโนโลย ีรวมทัง้การจดัการใหส้ว่นยอ่ยๆ นัน้ตอ่เชือ่มกนัเปน็บรกิาร ดแูลสขุภาพ   

 ระบบบริการสุขภาพ เป็นการจัดการองค์กร ทรัพยากร เพื่อทำให้เกิดการป้องกันสุขภาพ หรือ 

การพัฒนาสุขภาพ มุ่งให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ (WHO 2000; Alliance for Health Policy and System 

Research 2004)1,2  โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญ คือ การให้บริการ การจัดการและเพิ่มคุณค่าของทรัพยากร 

(resource generation) การจัดการด้านการเงิน และการบริหารชี้นำทิศทางระบบบริการ (stewardship) ที่

เปน็การดแูลบรหิารระบบในภาพรวม เพือ่ใหม้กีารดแูลสขุภาพของประชาชนไดต้ามเปา้หมาย    

 การจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพไปในทิศทางใด ก็ขึ้นกับว่าจะตอบโจทย์ว่าพัฒนาไปเพื่อใคร และ 

เพื่อเป้าหมายอะไร และสถานการณ์จริง ณ ขณะนี ้ และในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวทางการพัฒนาระบบ

บรกิารสขุภาพในแตล่ะประเทศนัน้ยอ่มขึน้กบัแนวคดิ ปรชัญา หลกัการ และจดุเนน้การพฒันาของประเทศนัน้ๆ  

ในระดับนานาชาติได้มีกลไกประสานให้แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศต่างๆ ดำเนินไปในทิศทาง 

ที่เหมาะสม มีการกำหนดหลักการและตัวชี้วัดร่วมกัน ดังเช่น องค์การอนามัยโลกได้มีการเคลื่อนไหวให้ม ี

การพัฒนาระบบสุขภาพในหลักการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ดังคำประกาศอัลมา อัลตา  

ที่เป็นการเคลื่อนไหวให้ประเทศต่างๆ มีการปฏิรูประบบทั้งทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจควบคู่กับ

บริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง เท่าเทียม บนฐานที่สนับสนุนการพึ่งตนเอง และ 

ดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องและตอบสนองต่อสภาพสังคมของประเทศนั้นๆ (WHO 1978, World 

Health Report 2008) หรือตัวอย่างที ่ เกือบทุกประเทศทั่วโลก ได้มารวมตัวกันในการประชุมสุดยอดแห่ง 

สหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อป ี พ.ศ. 2543 ที่ผู้นำรัฐได้ตกลงตั้งเป้าหมายใน 

การพฒันาทีท่กุประเทศจะตอ้งบรรลใุหไ้ดภ้ายใน พ.ศ. 2558  เปา้หมายดงักลา่ว เรยีกวา่ เปา้หมายการพฒันา

แหง่สหสัวรรษ3 (Millennium Development Goals) ซึง่ม ี6 เปา้หมายหลกั คอื  

 เปา้หมายทีห่นึง่: ขจดัความยากจนและความหวิโหย 

 เปา้หมายทีส่อง: ใหเ้ดก็ทกุคนไดร้บัการศกึษาระดบัประถมศกึษา     

 เปา้หมายทีส่าม: สง่เสรมิบทบาทสตรแีละความเทา่เทยีมกนัทางเพศ 

 เปา้หมายทีส่ี:่ ลดอตัราการตายของเดก็     

 เปา้หมายทีห่า้: พฒันาสขุภาพสตรมีคีรรภ ์

 เปา้หมายทีห่ก: ตอ่สูโ้รคเอดส ์มาเลเรยี และโรคสำคญัอืน่ๆ     

 เปา้หมายทีเ่จด็: รกัษาและจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

 เปา้หมายทีแ่ปด: สง่เสรมิการเปน็หุน้สว่นเพือ่การพฒันาในประชาคมโลก 

แตล่ะเปา้หมาย มตีวัชีว้ดั เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ของการพฒันาเทยีบเคยีงระหวา่งประเทศ  

แพทยห์ญงิ สพุตัรา ศรวีณชิชากร 
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 ฉะนั้นการจะพิจารณาระบบบริการสุขภาพในแต่ละประเทศก็ต้องเข้าใจถึงสภาพแวดล้อม หลักการ 

แนวคิดในการจัดระบบของประเทศนั้น รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการ

นั้น ซึ่งอาจพิจารณาจากค่าใช้จ่ายสุขภาพโดยรวม แหล่งเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายด้วยสุขภาพ ว่าเป็นระบบที่มาจาก

แหลง่ใด ในสดัสว่นอยา่งไร เพือ่นำไปสูก่ารเรยีนรูเ้ชงิเปรยีบเทยีบในเชงิกลยทุธแ์ละเงือ่นไขการพฒันา   

 ระบบบริการปฐมภูมิเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองต่อหลักการสาธารณสุขมูลฐาน  

เป็นรากฐานที่เป็นด่านแรกของระบบบริการสุขภาพ เป็น first building block ของบริการสุขภาพทั้งหมด  

หัวใจสำคัญของระบบบริการปฐมภูม ิ คือ เป็นระบบบริการสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชน เป็นระบบที่ช่วยทำให้

ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มที่มารับบริการที่สถานพยาบาล 

และกลุ่มที่อยู่ในชุมชน เป็นบริการที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างบริการที่อยู่ในสถาบันบริการ กับชีวิตจริงของ

ประชาชน เป็นบริการที่เน้นการดูแลประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการดูแลแบบผสมผสาน เป็นองค์รวม และ

หน่วยบริการปฐมภูมิทำหน้าที่เป็นหน่วยที่ประสานเชื่อมโยงกับบริการเฉพาะทางด้านต่างๆ4 (World Health 

Report 2008) แตท่ัง้นีร้ายละเอยีดการจดัระบบบรกิารปฐมภมู ิ อนัไดแ้ก ่ ขอบเขตบรกิาร บคุลากรทีใ่หบ้รกิาร  

การจัดการส่งต่อและเชื่อมโยงกับหน่วยบริการระดับต่างๆ ในแต่ละประเทศ หรือแต่ละบริบทย่อมมีความ 

แตกต่างกันได ้ ทั้งขึ้นกับบริบท ทรัพยากรที่ม ี และสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร ์ แต่การที่แต่ละประเทศนั้นจะ 

จัดอย่างไร และได้ผลอย่างไร ย่อมเป็นบทเรียน การเรียนรู้ที่แลกเปลี่ยนได ้ ซึ่งวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอ 

ระบบบริการสุขภาพและระบบบริการปฐมภูมิในประเทศต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็นประเทศในเอเชีย และประเทศที่

พฒันาแลว้ไดแ้ก ่แคนาดา และองักฤษ  

 องค์กรอนามัยโลกได้มีการทบทวนแนวทางและกลยุทธ์สาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษใหม ่

(Revitalizing Primary Health Care Now more than ever 2008) ในวาระทีม่กีารประกาศการดำเนนิงาน

สาธารณสขุมลูฐานมาครบ 30 ป ี และไดม้ขีอ้เสนอเสน้ทางหลกัในการพฒันา 4 ดา้น เพือ่ใหผ้ลตามหลกัการ

สาธารณสขุมลูฐาน คอื  

 1. Universal Coverage Reform คือ การปฏิรูปเพื่อให้มีระบบหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน 

ทกุคนอยา่งทัว่หนา้  

 2. Service Delivery Reform คอื การปฏริปูระบบบรกิารสขุภาพ โดยเนน้ทีบ่รกิารปฐมภมู ิ เพือ่

พฒันาใหบ้รกิารตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชน   

 3. Public Policy Reform คอื การประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงานอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืสาธารณสขุ 

ทำใหเ้กดินโยบาย และมาตรการทีม่ผีลกระทบตอ่การเกดิสขุภาพด ี  

 4. Leadership Reform คือ ปฏิรูปการนำทางด้านนโยบายแบบใหม่ที่มีลักษณะของการประสาน

ความรว่มมอืระหวา่งภาคตีา่งๆ มากขึน้  
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 ซึง่การประยกุตข์อ้เสนอใหมน่ีไ้ปดำเนนิการในแตล่ะประเทศทีม่บีรบิทตา่งกนั จำเปน็ตอ้งมกีารวเิคราะห์

สถานการณ ์และปรบักลยทุธก์ารดำเนนิการใหส้อดคลอ้งตามสภาพระยะการพฒันาของประเทศนัน้ๆ   

 ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทีม่กีารลงทนุและมคีา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพมาก มกีารพฒันาระบบบรกิารทางการ

แพทย์ค่อนข้างมากแล้วแต่ก็ยังต้องมีการพัฒนาให้ระบบบริการสุขภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

ที่เปลี่ยนไปด้วยกระบวนพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมบริการสุขภาพปฐมภูม ิ

แต่ขณะเดียวกันประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีการลงทุนด้านสุขภาพน้อย โครงสร้างบริการสุขภาพไม่ทั่วถึง จำเป็น

ต้องจัดการลงทุนงบประมาณเพื่อลงทุนเพิ่มขึ้น ตามแนวทางสาธารณสุขมูลฐาน มุ่งให้เกิดการเงินการคลัง 

แบบรวมหมูท่ีป่ระกนัการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพแกป่ระชาชนทกุคน   

 การดำเนินการในด้านสาธารณสุขมูลฐานและระบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย ดูเหมือนเป็นระบบ 

ที่มีระดับ และระยะการพัฒนาอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศทางด้านตะวันตก กับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย  

มีโครงสร้างบริการพื้นฐานค่อนข้างจะทั่วถึง แต่บุคลากรที่ให้บริการยังมีการกระจายจำนวนไม่เพียงพอ รวมทั้ง 

ยังมีขีดความสามารถในการดูแลได้ไม่สมบูรณ ์  แต่เมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต ้หรอืเอเชยีใต ้ดเูหมอืนวา่ไทยกม็คีวามกา้วหนา้ และมทีรพัยากรดา้นสขุภาพ กระจายไดท้ัว่ถงึ

มากกวา่อยา่งมาก  

 อย่างไรก็ตามความสมดุล และความพอดีของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยควรอยู่ที่

ตรงจดุใด  ยงัเปน็โจทยท์ีต่อ้งพจิารณาอยา่งรอบดา้น ประเทศไทยควรพฒันาไปทางใด ควรพฒันาตามไลเ่ลยีน

แบบประเทศตะวันตก หรือการพัฒนาตามเอกลักษณ์ของตนเอง และพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของ 

ประเทศไทยอยา่งไร?  

เอกสารอา้งองิ  
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การศกึษารปูแบบบรกิารการดแูลสขุภาพทีบ่า้น 

และการประเมนิคณุภาพการดแูลโรคเรือ้รงั 

ของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองในเขตภาคเหนอืตอนบน 

 
บทคดัยอ่ 
  
 ความเปน็มา  
 การประเมินคุณภาพของการดูแลเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีมีมาตรฐาน ได้มี
การนำแบบสอบถามประเมนิคณุภาพการดแูลโรคเรือ้รงัมาใชเ้พือ่ประเมนิคณุภาพของการดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 

 วตัถปุระสงค ์ 
 เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีประเมินคุณภาพของการดูแลสุขภาพที่บ้านกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  
ทีป่ฏบิตัอิยู ่ณ ปจัจบุนั ของสถานบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิเขตภาคเหนอืตอนบน และสรา้งแบบประเมนิคณุภาพ
การเยีย่มบา้นผูป้ว่ยเรือ้รงัทีเ่ปน็มาตรฐาน ฉบบัภาษาไทย สำหรบัเปรยีบเทยีบแตล่ะหนว่ยงานได ้

 วสัดแุละวธิกีาร  
 การศึกษาแบบภาคตัดขวาง ศึกษารูปแบบการเยี่ยมบ้านของหน่วยบริการปฐมภูมิต่อผู้ป่วยที่เป็น  
โรคหลอดเลือดสมอง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมี 2 ส่วน ได้แก ่ ข้อมูลทั่วไปและรูปแบบการให้บริการ
สุขภาพที่บ้าน และส่วนประเมินคุณภาพของการดูแลโดยแบบสอบถามที่แปลจาก Asessment of Chronic 
Illness Care (ACIC) ตามแนวทางองคก์ารอนามยัโลก จดัสง่แบบสอบถามทางไปรษณยีแ์กห่นว่ยบรกิารสขุภาพ 
172 หน่วย ในเขตภาคเหนือตอนบน ข้อมูลจะถูกเก็บและวิเคราะห์โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ นำเสนอข้อมูล  
ในรปูรอ้ยละ จำนวน odd ratio  

 ผลการศกึษาพบวา่ 
 อัตราการตอบแบบสอบถามกลับ ร้อยละ 69.7 รูปแบบการให้บริการสุขภาพที่บ้านประกอบด้วย 
บุคลากรในทีมส่วนใหญ่เป็นพยาบาล (ร้อยละ 80.9) เวลาที่ใช้ในการให้บริการสุขภาพที่บ้านมากที่สุดคือ  
ช่วงเวลาบ่าย (ร้อยละ 50.0) ร้อยละ 52.3 ใช้การทำกิจวัตรประจำวันเป็นดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการดูแล
สขุภาพทีบ่า้น สว่นใหญข่องหตัถการทีท่ำไดแ้กก่ารดแูลแผล (รอ้ยละ 80.9) การประเมนิโดยใชแ้บบสอบถาม 
ACIC พบวา่โรงพยาบาลชมุชน ศนูยแ์พทยช์มุชน ศนูยส์ขุภาพชมุชน และสถานอีนามยัตา่งมคีะแนนนอ้ยทีส่ดุ
ตรงกนัในหมวดของการสนบัสนนุการดแูลสขุภาพตนเอง (Self Management Support) ในขณะที ่ ศนูยแ์พทย์
ชมุชนมคีะแนนสงูสดุทกุหมวด และสถานอีนามยัมคีะแนนตำ่สดุเกอืบทกุหมวด (ยกเวน้หมวด การเชือ่มโยงกบั
ชมุชน) 
 

พญ.ดสุดิา  ตูป้ระกาย 
หนว่ยเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลศนูยล์ำปาง 

พญ.ปทัมา  โกมทุบตุร 
ภาควชิาเวชศาสตรค์รอบครวั คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

นพ.โภคนิ  ศกัรนิทรก์ลุ 
หนว่ยเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลลำพนู 

และ เครอืขา่ยแพทยเ์วชศาตรค์รอบครวัภาคเหนอื 
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 สรปุ 
 รูปแบบการให้บริการสุขภาพที่บ้านมีความแตกต่างกัน
ไปในสถานบรกิาร แบบสอบถาม ACIC ตามแนวคดิ MacColl 
Chronic Care Mode เพือ่ประเมนิโรคเรือ้รงัไมส่ามารถทำเปน็
สตูรสำเรจ็แลว้ใหท้กุๆ ทีน่ำไปปฎบิตั ิ หากแตเ่ปน็ตวักระตุน้ให้
เกดิการ “มองเหน็โอกาส” (Insight) ดว้ยการเทยีบเคยีงทางเลอืก 
ในการจัดการปัญหา ค้นหาความบกพร่องแล้วใช้วิจารณญาณ
เลือกเอาบางอย่างที่สอดคล้องเหมาะสมมาทดลองและทดสอบ
ใหเ้หมาะกบับรบิทของตน 

 
บทนำ (Introduction) 
 
 หน่วยบริการที่สำคัญของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
คือ ครอบครัว การดูแลระดับครอบครัวที่เรียกว่า การดูแล
สุขภาพที่บ้าน หมายถึง แบบแผนการดูแล ให้บริการที่เป็น
ทางการ สม่ำเสมอโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพหลากหลาย
สาขาวชิาตอ่ผูป้ว่ยโดยตรงในบา้นของผูป้ว่ย(1) จะเหน็วา่ประเดน็
สำคญัม ี4 องคป์ระกอบทีส่ำคญั ไดแ้ก ่ 
 1.) แบบแผนหรอืรปูแบบของการดแูล  
 2.) บรกิารทีเ่ปน็ทางการ หมายถงึ ขอ้ตกลงทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
จะมกีารบรกิารอะไรแกผู่ร้บับรกิาร  
 3.) มคีวามสมำ่เสมอ  
 4.) มทีมีสขุภาพ ซึง่สถานบรกิารแตล่ะทีอ่าจมอีงคป์ระกอบ 
เหลา่นีไ้มเ่หมอืนกนั ขึน้อยูก่บับรบิทของสถานบรกิารนัน้ๆ 

 สำหรับมุมมองของแพทย์มีการศึกษาในต่างประเทศ 
จากการสำรวจความคิดเห็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวใน
แคนาดาพบว่า แพทย์รู้สึกมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยใน
หลายดา้น(2) ขณะทีก่ารศกึษาในอเมรกิา สว่นมากนยิามความ
สัมพันธ์ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นที่ปรึกษาทาง 
การแพทย ์ (medical consultant) ในทีมเยี่ยมบ้านคล้ายกับ
ความสัมพันธ์ของแพทย์เฉพาะทางกับแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามแพทย์บางคนรู้สึก
บทบาทการรักษาในขณะเยี่ยมบ้านมีข้อจำกัด และแทบไม่ต่าง
จากการดูแลรักษาโดยพยาบาล(3) ในส่วนของผู้ป่วย แม้จะม ี
การศึกษาพบผลดีของการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยสูงอายุทั่วไป และ 
ทีม่คีวามเสือ่มสมรรถภาพรา่งกาย พบวา่ลดอตัราการตาย และ
อัตราการเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญ(4) แต่
ยังไม่สามารถสรุปถึงรูปแบบตลอดจนบทบาทของแพทย์ในการ
เยีย่มบา้นทีด่ทีีส่ดุได ้
 โรคเรือ้รงัในความหมายขององคก์ารอนามยัโลก(9) คอื 
โรคที่มีการดำเนินโรคยาวนานและค่อยๆ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 
(diseases of long duration and generally slow progression) 
ขณะที่ในป ี 2545 กลุ่มนักวิจัยสาธารณสุขในอเมริกาในนาม 
MacColl Institute for Healthcare Innovation(4) ได้มีการ
ทบทวนงานวิจัย และสังเคราะห์รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
ใหม้คีณุภาพและประสทิธภิาพ เรยีกวา่ Chronic Care Model  
ตามรปูที ่1 
  

 
 

รปู 1 The Chronic Care Model 
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ตารางที ่1  จำนวนโรงพยาบาลและสถานอีนามยัแตล่ะจงัหวดัเขตภาคเหนอืตอนบน 

จงัหวดั โรงพยาบาลชมุชน(แหง่) สถานอีนามยั (แหง่) 

ลำปาง 12 142 

เชยีงใหม ่ 22 269 

ลำพนู 6 71 

แพร ่ 6 118 

นา่น 12 123 

พะเยา 5 94 

แมฮ่อ่งสอน 6 71 

เชยีงราย 15 210 

รวม 84 1,098 
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 โดยใหน้ยิามโรคเรือ้รงั (Chronic illness) วา่เปน็ภาวะ
ทีต่อ้งการความตอ่เนือ่งในการดแูลรกัษาและการตอบสนองจาก
ผู้ป่วย ผู้ดูแล และโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล (Any 
condition that requires ongoing activities and response 
from patients and their personal caregivers, as well as 
Medicare system) และได้กำหนดองค์ประกอบสำคัญที่จะ
ทำให้ระบบการดูแลโรคเรื้อรังมีประสิทธิภาพ 6 ประการ คือ 
สรา้งความสามารถในการดแูลรกัษาตนเอง (Self-management 
support) การออกแบบระบบการสง่ตอ่ (Delivery System Design) 
การสนบัสนนุการตดัสนิใจในการดแูลผูป้ว่ย (Decision support) 
และระบบข้อมูลทางคลินิก (Clinical information system) 
เพือ่ใหเ้กดิการดแูลผูป้ว่ยเรือ้รงัอยา่งมคีณุภาพและประสทิธภิาพ 
อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับการดูแลสุขภาพ 
ทีบ่า้น       
 สำหรบัการศกึษานี ้ ไดเ้ลอืกเอาผูป้ว่ยเรือ้รงัโรคหลอด
เลอืดสมอง (Cerebrovascular disease) เนือ่งจากเปน็กลุม่ผูป้ว่ย
ทีพ่บบอ่ยและสำนกังานประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (สปสช) กำลงั
ใหค้วามสำคญักบัการดแูลสขุภาพทีบ่า้น 

 ในประเทศไทย แม้จะมีตัวชี้วัดบริการดูแลสุขภาพ 
ทีบ่า้นในสถานบรกิารปฐมภมูขิองกระทรวงสาธารณสขุ กำหนด
ไว้ว่าเป็นองค์ประกอบของบริการปฐมภูมิโดยมีตัวชี้วัด(5) คือ 
ความครอบคลุมการมีแฟ้มครอบครัวเพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม ต่อเนื่องผสมผสาน ความครบถ้วนในการบันทึกแฟ้ม
เยี่ยมบ้านแต่ละครั้ง แต่ตัวชี้วัดเหล่านี้เน้นไปที่แฟ้มครอบครัว 
มากกวา่คณุภาพทัง้ระบบการดแูลสขุภาพทีบ่า้น         
 โดยสรุป งานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน 
มีความสำคัญมากขึ้น แต่การพัฒนาองก์ความรู้ยังเป็นไปอย่าง
ยากลำบาก เนือ่งจากขาดการวางมาตรฐานรปูแบบ (Model) ที่
มีหลักฐานว่าทำให้ระบบมีประสิทธิภาพดังเช่นในต่างประเทศ 
นอกจากนี้ยังขาดวิธีการประเมินผลลัพธ์ภายหลังปรับปรุง 
รปูแบบ ทีส่ามารถนำมาศกึษาเปรยีบเทยีบกนัได ้
 กลุ่มผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงรูปแบบของการให้
บริการการดูแลสุขภาพที่บ้านในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองจาก
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่ง
มจีำนวนตามตารางที ่1 ดงันี้(6) 

 

 
วตัถปุระสงค ์
 
 1. ศึกษารูปแบบและวิธีประเมินคุณภาพของการดูแล
สุขภาพที่บ้านกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ปฏิบัติอยู ่ ณ 
ปจัจบุนั ของสถานบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิเขตภาคเหนอืตอนบน 
 2. สร้างแบบประเมินคุณภาพการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
เรื้อรังที่เป็นมาตรฐาน ฉบับภาษาไทย สำหรับเปรียบเทียบ
แตล่ะหนว่ยงานได ้

 
วสัดแุละวธิกีาร (Materials and Methods) 
 
 เป็นการศึกษาแบบสำรวจภาคตัดขวาง โดยแบ่งเป็น  
3 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่ 
 ขั้นตอนที ่ 1 ได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสอบถาม
สำรวจ ประเมนิการดแูลผูป้ว่ยเรือ้รงั (Asessment of Chronic 
Illness Care: ACIC) ซึง่ไดร้บัอนญุาตจาก MacColl Institute USA  
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วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 10

และแปลตาม WHO translation standards guideline  
แบบสอบถามไดร้บัการทดสอบ content validity และ reliability 
 ขัน้ตอนที ่2 สง่แบบสอบถามไปถงึหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ
8 จงัหวดัทีอ่ยูใ่นเขตภาคเหนอืตอนบน ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่ลำพนู 
ลำปาง แพร ่และ ตาก  เชยีงราย พะเยา ลำพนู  แมฮ่อ่งสอน 
คำนวณตวัอยา่งโดยใชว้ธิี stratified sampling (กำหนด p =
0.05 95% CI +/- 10) โดยจะแบง่เปน็ 3 ประเภท หนว่ยให้
บรกิารสขุภาพ ไดแ้ก ่ โรงพยาบาลจงัหวดั ทัง้หมด 8 จงัหวดั 
ไมน่บัรวมโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั โรงพยาบาลชมุชน ทัง้หมด 
84 แห่ง ส่วนสถานีอนามัยทั้งหมดประมาณ 1,098 แห่งนั้น
เนื่องจากไม่ต้องการ Precision มากนัก จึงคำนวณขนาด
ตัวอย่างได้ตัวอย่างประมาณ 88 แห่ง รวมเป็น 170 ซึ่งหาก
ประมาณการ response rate 70% ตอ้งใชแ้บบสอบถามทัง้สิน้
ประมาณ 220 ชดุ 
 ขั้นตอนที ่ 3 ภายหลังได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
และวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน  
ที่ผลประเมินคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ด ี ของแต่ละองค์ประกอบ   
มาเล่าถึงรูปแบบ วิธีทำงาน ในการประชุมเครือข่ายฯ เพื่อได้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานบริการปฐมภูมินำไป
ปรับใช้จริงตามความสมัครใจ โดยวางหน่วยงานนำร่องหลักไว้ 
3 แหง่ คอื ภาควชิาเวชศาสตรค์รอบครวัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
โรงพยาบาลศนูยล์ำปาง และโรงพยาบาลลำพนู 

 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
 
 ไดแ้ก ่แบบสอบถาม ซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่นคอื 
 ส่วนที ่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและรูปแบบการดูแลสุขภาพ  
ทีบ่า้น ของสถานบรกิารปฐมภมู ิอาท ิ
 - เขตทีต่ัง้ และโรงพยาบาลตน้สงักดั 
 - จำนวนประชากร ทีร่บัผดิชอบ 
 - จำนวนเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในหนว่ย 
 - แบบแผนหรอืรปูแบบของการบรกิารเยีย่มบา้น   
 - การบริการที่เป็นทางการ เช่น มีบริการอะไรบ้าง    
  เวลาทีใ่ชบ้รกิาร การตดิตอ่ เปน็ตน้ 
 - ความสมำ่เสมอ  
 - สาขาวชิาชพีของทมีเยีย่มบา้น 
 - สถานบรกิารปฐมภมูนิัน้มวีธิปีระเมนิผลการดำเนนิงาน  
  เยีย่มบา้นผูป้ว่ยเรือ้รงัอยา่งไร ใชอ้ะไรเปน็ตวัชีว้ดั 
 ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามประเมินการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
(Asessment of Chronic Illness Care: ACIC) ฉบับภาษาไทย 
ประกอบด้วยข้อตาม Basic element ของ MacColl Institute’s 
Chronic care model ทีป่ระกอบดว้ย ขอ้มลูสรา้งความสามารถ
ในการดูแลรักษาตนเอง (Self-management support)   
การออกแบบระบบการส่งต่อ (Delivery System Design)   

การสนบัสนนุการตดัสนิใจในการดแูลผูป้ว่ย (Decision support)  
ระบบขอ้มลูทางคลนิกิ (Clinical information system) คะแนน 
ACIC ในแตล่ะองคป์ระกอบ มดีงัตอ่ไปนี ้
 1. คะแนนรวมการจดัการระบบบรกิารสขุภาพ      
 2. คะแนนรวมการประสานงานกบัชมุชน                                                            
 3. คะแนนรวมระดบัปฏบิตักิาร                                                                       
 4. คะแนนรวมการสนบัสนนุการตดัสนิใจ                                                            
 5. คะแนนรวมการออกระบบการใหบ้รกิารสขุภาพ                                                
 6. คะแนนรวมระบบเวชระเบยีน                                                                      
 7. คะแนนรวมการบูรณาการขององค์ประกอบ  
  การดแูลผูป้ว่ยเรือ้รงั                            
 ความหมายคะแนน ACIC ไดม้กีารกำหนดคา่คะแนน
สงูสดุไวท้ี ่ 11 และแตล่ะขอ้ไดแ้บง่คะแนนยอ่ยใหล้ดหลัน่กนัไป
ตัง้แต ่0 ถงึ 11 คะแนน 
 คะแนน 0 หมายถึง มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการดูแล  
โรคเรือ้รงั  
 คะแนน 11 หมายถงึ  มกีารดแูลสนบัสนนุโรคเรือ้รงั
อยา่งเตม็ที ่ 
 ความหมายของชว่งคะแนน มดีงัตอ่ไปนี ้
 ระหวา่ง “0” ถงึ “2”  = มีการสนับสนุนน้อยหรือ  
     จำกดัตอ่การดแูลโรคเรือ้รงั 
 ระหวา่ง “3” ถงึ “5” = มีการสนับสนุนปานกลาง  
     ตอ่การดแูลโรคเรือ้รงั 
 ระหวา่ง “6”  ถงึ  “8”  = มีการสนับสนุนดีต่อการดูแล   
     โรคเรือ้รงั 
 ระหวา่ง “9”  ถงึ  “11” = มีการสนับสนุนดีมากต่อการ   
     ดแูลโรคเรือ้รงั 

 
ผลการศกึษา (Result) 
 
 แบบสอบถามถูกส่งไปยังสถานบริการปฐมภูมิทั้งหมด 
172 แห่ง ตอบรับกลับมา 120 แห่ง  คิดเป็น 69.7%   
สถานบริการฯ เหล่านี้ได้แก ่ โรงพยาบาลชุมชม ศูนย์แพทย์
ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัย ได้แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างสถานบริการปฐมภูมิกับคะแนนแบบสอบถาม
ประเมนิการดแูลผูป้ว่ยเรือ้รงั (ACIC) ดงัตอ่ไปนี ้

 1. บคุลากรทีร่ว่มในทมีบรกิารสขุภาพทีบ่า้น 
 พบว่า บุคลากรที่ร่วมในทีมบริการสุขภาพที่บ้าน คือ 
พยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 80.9) และมีความสัมพันธ์กับ
ระดบัคะแนน ACIC อยา่งมนียัสำคญั รองลงมาคอื มเีจา้หนา้ที่
สถานีอนามัยอยู่ในทีม (ร้อยละ 60.6) มีเพียงร้อยละ 19.1 
ของทมีเยีย่มบา้นเทา่นัน้ทีแ่พทยร์ว่มดว้ย และเพยีงรอ้ยละ 2.1 
ทีม่เีจา้หนา้ทีส่งัคมสงเคราะหร์ว่มอยูใ่นทมี (ตารางที ่2) 
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ตารางที ่2  แสดงรอ้ยละของบคุลากรในทมีบรกิารสขุภาพทีบ่า้นสมัพนัธก์บัคะแนน ACIC 

บคุลากรในทมีบรกิารสขุภาพทีบ่า้น 

(Health care personal) 
รอ้ยละ 

คะแนน ACIC > 6 

OR P value 

แพทย ์(Physician) 19.1 0.37 0.848 

พยาบาล (Nurse) 80.9 8.91 0.012* 

เจา้หนา้ทีส่ารณสขุ (Health care officer) 60.6 0.19 0.904 

เภสชักร (Pharmacist) 31.9 1.91 0.168 

นกักายภาพบำบดั (Physical therapist) 29.8 3.35 0.067 

นกัสงัคมสงเคราะห(์social worker) 2.1 0.02 0.886 

อืน่ๆ เชน่ อาสาสมคัร (Other eg. Health volunteer) 39.4 0.661 0.416 
 
 
 2. ชว่งเวลาในการใหบ้รกิารสขุภาพทีบ่า้น  
 พบวา่มคีวามแตกตา่งในแตล่ะทมีเยีย่มบา้น โดยไมม่สีมัพนัธต์อ่ระดบัคะแนน ACIC พบวา่รอ้ยละ 50 
ออกเยีย่มบา้นในชว่งเวลาบา่ย  รอ้ยละ 44 ทีอ่อกเยีย่มบา้นนอกเวลาราชการ  และรอ้ยละ 32 เยีย่มบา้นใน 
วันเสาร์อาทิตย์ด้วย อย่างไรก็ตามไม่พบว่าการเยี่ยมบ้านนอกวันเวลาราชการดังกล่าวมีผลต่อคะแนน ACIC 
อยา่งมนียัสำคญั (ตารางที ่3) 
 

ตารางที ่3  แสดงรอ้ยละของเวลาทีอ่อกเยีย่มบา้นสมัพนัธก์บัคะแนน ACIC 

เวลาออกเยีย่ม รอ้ยละ 
คะแนน ACIC > 6 

OR P value 

ไมม่ตีารางประจำ 17.0 0.46 0.500 

ชว่งเวลาเชา้ 13.8 1.14 0.621 

ชว่งเวลาบา่ย 50.0 0.49 0.351 

ทกุวนัจนัทร ์ 17.0 0.41 0.911 

ทกุวนัองัคาร 21.3 1.21 0.275 

ทกุวนัพธุ 26.6 1.14 0.991 

ทกุวนัพฤหสับด ี 24.5 0.66 0.578 

ทกุวนัศกุร ์ 35.1 1.14 0.774 

นอกเวลาราชการ 44.7 0.10 0.744 

วนัหยดุ 31.9 0.17 0.781 

 
 
 3. ดชันชีีว้ดัผลสำเรจ็การดแูลสขุภาพทีบ่า้น 
 สว่นมาก รอ้ยละ 53 ใชค้วามสามารถในการทำกจิวตัรประจำวนั (Activities of Daily Living, ADL) 
ของผูป้ว่ย เปน็ตวัชีว้ดัผลสำเรจ็ในการดแูลสขุภาพทีบ่า้น พบวา่ทมีเยีย่มบา้นทีใ่ช ้ ADL ในการประเมนิสมัพนัธ์
กับระดับคะแนน ACIC ที่สูง รองลงมาคือการใช้ระดับความพึงพอใจ ซึ่งไม่ได้ระบุที่มาว่าเป็นของสำนักใด  
ในขณะที่การวัดผลทางคลินิก การเข้าโรงพยาบาลซ้ำ มีเพียงประมาณ ร้อยละ 11 ของทีมเยี่ยมบ้านที่ใช้เป็น 
ตวัประเมนิ (ตารางที ่4) 
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ตารางที ่4  แสดงรอ้ยละของดชันชีีว้ดัผลสำเรจ็การดแูลสขุภาพทีบ่า้นสมัพนัธก์บัคะแนน ACIC 

ดชันชีีว้ดั (Index) รอ้ยละ  
คะแนน ACIC > 6 

OR P value 

Quality of Life index 30.9 2.89 0.089 

Activity daily living 53.2 3.77 0.05* 

Instrumental activity daily living 11.2 0.18 0.893 

Satisfaction score 45.7 0.57 0.476 

Other eg. clinical outcome, readmission 11.7 1.13 0.295 

 
 
 4. ประเภทหตัถการและบรกิารในการดแูลสขุภาพทีบ่า้น 
 ประมาณรอ้ยละ 80 ของทมีเยีย่มบา้นใหบ้รกิารดแูลทำแผล ขณะทีร่อ้ยละ 64 ทำกายภาพบำบดัและ
ประมาณรอ้ยละ 60 สามารถใหก้ารดแูลเปลีย่นทอ่สายหลอดอาหารหรอืทอ่สายสวนปสัสาวะได ้ ขณะทีม่เีพยีง
ร้อยละ 8.5 ที่ให้น้ำทางเส้นเลือดได ้ อย่างไรก็ตามประเภทหัตถการไม่มีความแตกต่างของคะแนน ACIC  
อยา่งมนียัสำคญั (ตารางที ่5) 
 

ตารางที ่5 แสดงรอ้ยละของหตัถการและบรกิารสมัพนัธก์บัคะแนน ACIC 

ดชันชีีว้ดั (Index) รอ้ยละ  
คะแนน ACIC > 6 

OR P value 

Take blood exam 30.9 1.02 0.321 

Intravenous fluid therapy 8.5 0.50 0.474 

Physical rehabilitation 63.8 0.45 0.504 

Wound care 80.9 0.32 0.574 

Care for Nasogastric tube / Urinary tract tube 58.5 2.31 0.157 

Intravenous injection 12.8 0.18 0.666 

Bronchodilator 25.5 0.81 0.376 

Other eg. Intramuscular injection 20.2 2.60 0.102 

Took oral medication for patient at home 47.9 0.14 0.721 
 
 
 5. คะแนน ACIC ในแตล่ะองคป์ระกอบ 
 5.1 การบรหิารจดัการขององคก์ร 
 พบวา่ ศนูยแ์พทยช์มุชน (CMU) มรีะดบัคะแนน ACIC ในหมวดนีส้งูทีส่ดุ อยา่งไรกต็าม เนือ่งจาก 
มีขนาดจำนวนตัวอย่างน้อย ทำให้ความแม่นยำต่ำจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า CMU มีระบบบริหารจัดการใน
องคก์รดทีีส่ดุจรงิ ขณะทีส่ถานอีนามยัมคีะแนนในสว่นนีต้ำ่สดุ  
 5.2 การเชือ่มโยงกบัชมุชน 
 พบว่า ศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) มีระดับคะแนน ACIC ในหมวดนี้สูงที่สุด ขณะที่ในหมวดนี ้ 
สถานอีนามยัมคีะแนนดกีวา่โรงพยาบาลชมุชน 
 5.3 การสนบัสนนุการดแูลสขุภาพตนเองของผูป้ว่ยและครอบครวั 
 พบวา่ ศนูยแ์พทยช์มุชน (CMU) มรีะดบัคะแนน ACIC ในหมวดนีส้งูทีส่ดุ อยา่งไรกต็าม เนือ่งจาก 
มีขนาดจำนวนตัวอย่างน้อย ทำให้ความแม่นยำต่ำจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า CMU มีระบบสนับสนุนการดูแล
สขุภาพตนเองดทีีส่ดุจรงิหรอืไม ่ขณะทีส่ถานอีนามยัมคีะแนนตำ่สดุ 
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ตารางที ่6 แสดงคา่เฉลีย่คะแนนการบรหิารจดัการขององคก์รของกลุม่สถานบรกิารและ 95% CI 

องคป์ระกอบ 
โรงพยาบาล ศนูยแ์พทยช์มุชน ศนูยส์ขุภาพชมุชน สถานอีนามยั 

คา่เฉลีย่ 95%CI คา่เฉลีย่ 95%CI คา่เฉลีย่ 95%CI คา่เฉลีย่ 95%CI 

Health system Organization 

(การบรหิารจดัการขององคก์ร) 
6.33 5.74-6.92 9.00 -3.71-21.71 7.34 6.08-8.60 6.20 5.39-7.02 

Community linkage and polices 

(การเชือ่มโยงกบัชนุชน) 
6.37 5.77-6.97 8.66 0.22-17.11 7.53 6.44-8.61 6.49 5.71-7.27 

Self management support  

(การสนบัสนนุการดแูลสขุภาพตนเอง 

ของผูป้ว่ยและครอบครวั 

5.47 4.92-6.02 8.25 -4.46-20.96 6.28 5.33-7.24 4.99 4.36-5.61 

Decision support  

(การสนบัสนนุการตดัสนิใจ) 
6.24 5.69-6.78 9.83 9.82-9.85 6.72 5.57-7.86 5.38 4.67-6.09 

Delivery system design  

(ระบบการใหบ้รกิาร) 
6.24 5.69-6.78 9.83 9.81-9.89 6.71 5.57-7.86 5.37 4.67-6.09 

Clinical information system 

(ระบบขอ้มลูเวชสารสนเทศ) 
5.37 5.65-5.95 8.60 -14.27-31.47 7.25 6.16-8.34 5.34 4.56-6.11 

Component integration  

(ผลบรูณาการขององคป์ระกอบตา่งๆ) 
6.11 5.54-6.67 8.50 -1.05-2.76 6.98 5.83-8.13 5.28 4.57-5.99 
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 5.4 การสนบัสนนุการตดัสนิใจ 

 พบว่า ศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) มีระดับคะแนน ACIC ในหมวดนี้สูงที่สุด อย่างชัดเจน ขณะที ่

สถานอีนามยัมคีะแนนตำ่สดุ  

 5.5 ระบบการใหบ้รกิาร 

 พบว่า ศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) มีระดับคะแนน ACIC ในหมวดนี้สูงที่สุด อย่างชัดเจน ขณะที ่

สถานอีนามยัมคีะแนนตำ่สดุ  

 5.6 ระบบขอ้มลูเวชสารสนเทศ 

 พบวา่ ศนูยแ์พทยช์มุชน (CMU) มรีะดบัคะแนน ACIC ในหมวดนีส้งูทีส่ดุ อยา่งไรกต็าม เนือ่งจาก 

มีขนาดจำนวนตัวอย่างน้อย ทำให้ความแม่นยำต่ำจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า CMU มีระบบสารสนเทศดีจริง 

หรอืไม ่ขณะทีส่ถานอีนามยัมคีะแนนตำ่สดุ  

 5.7 ผลบรูณาการขององคป์ระกอบตา่งๆ  

 พบว่า ศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) มีระดับคะแนนบูรณาการสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีขนาด

จำนวนตวัอยา่งนอ้ย ทำใหค้วามแมน่ยำตำ่จงึยงัไมส่ามารถสรปุไดว้า่ CMU มบีรูณาการดทีีส่ดุจรงิหรอืไม ่ขณะที่

สถานอีนามยัมคีะแนนบรูณาการตำ่สดุ (ตารางที ่6) 
 

 

 สรุปภาพรวม พบว่าทั้งในระดับโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์แพทย์ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานี
อนามัยต่างมีคะแนนน้อยที่สุดตรงกันในหมวดของการสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเอง (Self Management 
Support) ในขณะที ่ ศนูยแ์พทยช์มุชนมคีะแนนสงูสดุทกุหมวด และสถานอีนามยัมคีะแนนตำ่สดุเกอืบทกุหมวด 
(ยกเวน้หมวด การเชือ่มโยงกบัชมุชน) 
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วจิารณ ์(Discussions) 
 
 ความดอ้ยในเรือ่งกระบวนการสนบัสนนุการดแูลตวัเอง (Self Management Support) แทจ้รงิแลว้ อาจ
เป็นผลลัพธ์จาก องค์ประกอบหลายๆ ด้าน นโยบายที่พยายามเพิ่มการเข้าถึงบริการ (accessibility) ทาง 
ดา้นกายภาพ ดงัเหน็ไดจ้าก(10) ประเทศไทยมสีถานอีนามยัเกอืบ 10,000 แหง่ครอบคลมุทกุตำบล โรงพยาบาล
ชุมชน 700 กว่าแห่งครอบคลุม 91% ของอำเภอทั้งหมด มีโรงพยาบาลประจำทุกจังหวัด ประชาชนม ี
หลกัประกนัสขุภาพพืน้ฐานถงึ 96% แตแ่บบแผนพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสขุภาพทีด่แูลตนเองลดลงจาก 32% 
เป็น 30% อัตราการใช้บริการเพิ่มจาก 4.07 ครั้งต่อคน เป็น 5.15 ครั้งต่อคน ในป ี 2544 และ 2546  
ตามลำดับ ขณะที่ปริมาณใช้บริการมากขึ้นแต่กำลังคนให้บริการลดลง เห็นได้ชัดในแพทย์ที่มีอัตราเคลื่อนย้าย
จากภาครัฐสู่เอกชนถึง 75% ของแพทย์จบใหม ่ แพทย์ที่อยู่ในระบบก็มีสัดส่วนเป็นแพทย์เฉพาะทางถึง 
ร้อยละ 78  เหล่านี้ส่งผลให้การเข้าถึงด้านคุณภาพบริการลดลง โดยเฉพาะในโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยเวลาใน 
การสรา้งปฏสิมัพนัธแ์ละความเขา้ใจกบัผูป้ว่ยและครอบครวั   
 การนำ MacCol’s Chronic Care Model มาประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมไทย จัดเป็นนวัตกรรม 
(Innovation) ซึง่ความหมายของนวตักรรม มคีวามแตกตา่งจากคำวา่ ประกนัคณุภาพ (Quality assurance) ใน
ประเดน็ดงัตอ่ไปนี้(10) ประกนัคณุภาพ เปน็การประเมนิผลภายใตก้รอบปฏบิตัทิีอ่อกแบบมาสำเรจ็รปู จงึใหค้วาม
สำคญักบัเครือ่งชีว้ดัตามเกณฑต์า่งๆ คำตอบของการมองแบบประกนัคณุภาพ จงึเปน็ ผา่น หรอื ไมผ่า่น โดย 
มีจุดหมายให้เกิดการปฏิบัติที่ใกล้เคียงเป็นแบบแผนเดียวกัน หรือ สรุปได้ว่า พยายามลดความหลากหลายเพื่อ
เพิม่ “ประสทิธภิาพ” 
 ในขณะที ่ นวัตกรรมเป็นการพยายามนำกรอบแนวคิดใหม่มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้ความ
สำคญัตอ่กระบวนการเรยีนรู ้ คำตอบของการทดลองนวตักรรม จงึเปน็ เหมาะสม หรอืยงัไมเ่หมาะสม โดยม ี
จดุหมายใหเ้กดิธรรมเนยีมปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัชมุชนนัน้ๆ หรอื สรปุไดว้า่ ยอมรบัความหลากหลาย เพือ่ใหเ้กดิ 
“ประสทิธผิล”   
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 แม้ว่าจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมคือ การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ์ แต่การนำนวัตกรรมมาใช ้ กลับไม่
สามารถใชแ้นวคดิแบบเชงิเสน้ (Linear model) เหมอืนกบัผลการทดลองทาง Biomedical เชน่ หากมหีลกัฐาน
แสดงผลลพัธท์างคลนิกิจากการใชย้าตวัใหมเ่พยีงพอ กส็ามารถมขีอ้สรปุเปน็ Package นำไปอนมุานใชก้บัผูป้ว่ย
แตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งไมม่คีวามแตกตา่งมากนกั ขณะทีห่ลกัฐานแสดงผลลพัธท์างคลนิกิสนบัสนนุองคป์ระกอบของ 
Chronic Care Model แตท่า่มกลางปจัจยัตา่งๆ ทีย่ากจะควบคมุ ไมว่า่จะเปน็แง ่ ทรพัยากร ประสบการณข์อง  
ผูใ้หบ้รกิาร วถิชีวีติของคนในชมุชน ฯลฯ ทำใหแ้มแ้ตใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัเดยีวกนั กอ็าจแตกตา่งกนั ดงันัน้ นวตักรรม
จงึเปน็แนวคดิแบบวงจรปอ้นกลบั (Feedback loop) แกไ้ขปรบัปรงุซำ้แลว้ซำ้อกี  

สรปุ (Conclusions) 
 
 รูปแบบการให้บริการสุขภาพที่บ้านมีความแตกต่างกันไปในสถานบริการ พยาบาลเป็นบุคลากรในทีม
มากทีส่ดุ เวลาทีเ่ยีย่มบา้นสว่นใหญเ่ปน็เวลาบา่ย การทำกจิวตัรประจำวนัใชเ้ปน็ดชันชีีว้ดัความสำเรจ็ของการให้
บริการสุขภาพที่บ้านที่สำคัญ หัตถการที่ทำส่วนใหญ่ขณะเยี่ยมบ้านคือการทำแผล แบบสอบถาม ACIC ตาม
แนวคดิ MacColl Chronic Care Mode ไมส่ามารถทำเปน็สตูรสำเรจ็แลว้ใหท้กุๆ ทีน่ำไปปฏบิตั ิ หากแตเ่ปน็  
ตัวกระตุ้นให้เกิดการ “มองเห็นโอกาส” (Insight) ด้วยการเทียบเคียงทางเลือกในการจัดการปัญหา ค้นหา  
ความบกพร่องแล้วใช้วิจารณญาณเลือกเอาบางอย่างที่สอดคล้องเหมาะสมมาทดลองและทดสอบ ให้เหมาะกับ
บรบิทของตน 
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ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การรบัรู ้ทศันคต ิความพงึพอใจ  
และพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร ณ สถานอีนามยั 

ของประชาชนในพืน้ที ่20 อำเภอ 
The Influential Factors toward Perception, Attitude, Satisfaction,  

and Utilization on Primary Care services in 20 districts of Thailand.* 

 
       
บทคดัยอ่   
 
 การศึกษาวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง การรับรู ้ ทัศนคต ิ และพฤติกรรมการใช้บริการสถานีอนามัยของ
ประชาชนในพืน้ทีเ่ปา้หมาย 20 อำเภอ ใน 6 จงัหวดั ใชว้ธิวีจิยัแบบผสมผสาน โดยใชก้ารวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่
มุง่ศกึษาสภาพการณค์วามเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสถานอีนามยัพืน้ทีเ่ปา้หมาย โดยการสมัภาษณห์วัหนา้สถานี
อนามยัและเจา้หนา้ทีอ่นามยั 20 สถานอีนามยัในแตล่ะอำเภอ ขณะเดยีวกนัการศกึษาไดใ้ชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ
ในลกัษณะการตดิตามสำรวจกลุม่คนในพืน้ทีเ่ดมิ (Panel study) ทีอ่ยูใ่นรศัมพีืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของสถานอีนามยั 
ใน 20 อำเภอเดมิทีเ่คยทำการสำรวจความคดิเหน็ไวใ้นป ีพ.ศ. 2550 ผา่นเครือ่งมอืแบบสอบถาม 1200 ชดุ  
 การศึกษาพบว่า การดำเนินงานของสถานีอนามัยที่เน้นการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 
และมภีาระงานดา้นการบรหิารจดัการเพิม่ขึน้สง่ผลใหก้ารดำเนนิงานดา้นการใหบ้รกิาร ณ หนว่ยปฐมภมูเิปน็ไป
อย่างจำกัด ขณะที่ประชาชนมาใช้บริการตรวจรักษาเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลจากการรับรู้เกี่ยวกับสถานีอนามัย
เพิม่มากขึน้ และประชาชนเลอืกใชต้ามสทิธใินระบบประกนัสขุภาพถว้นหนา้เพิม่ขึน้สง่ผลใหป้ระชาชนมทีศันคต ิ
ความพึงพอใจที่ลดลง และมีแนวโน้มการไปใช้บริการตรวจรักษาลดลง ยกเว้นในบางพื้นที่ที่สถานีอนามัยได้
พยายามปรบักลยทุธใ์นการแสวงหาความรว่มมอืและการสนบัสนนุจากองคก์รปกครองทอ้งถิน่เพือ่ลดภาระงาน 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ ทัศนคต ิ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และแนวโน้มการใช้บริการสถานี
อนามยัในพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในพืน้ที ่ 5 จงัหวดั ทีค่น้พบจากการสมการถดถอยเชงิพห ุ (Multiple Regression) 
ที่มีอิทธิพลตั้งแต ่ 2 ด้านขึ้นไป ได้แก่การรับรู้ข่าวสารของสถานีอนามัยจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และจาก 
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการรับรู้บริการเกี่ยวกับสถานีอนามัย และ
ระดบัทศันคตทิีม่ตีอ่บรกิารของสถานอีนามยั 
 ขณะทีป่จัจยัทางดา้นการใหค้วามสนบัสนนุเสรมิสรา้งศกัยภาพจากภายนอกอยา่งตอ่เนือ่งมสีว่นสมัพนัธ์
เชิงบวกต่อมีระดับการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบริการของสถานีอนามัย ส่วนปัจจัยด้านความเป็นพื้นที่นอกเขต
เทศบาลเป็นปัจจัยเชิงลบต่อระดับการรับรู้บริการของสถานีอนามัย แต่เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อความพึงพอใจใน
บรกิารและพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกไปใชบ้รกิารทีส่ถานอีนามยัเมือ่เจบ็ปว่ย ยิง่ไปกวา่นัน้ปจัจยัดา้นดา้นความ
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สะดวกใกล้บ้านของสถานีอนามัยเป็นปัจจัยเชิงบวกทั้งต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเมือ่เจบ็ปว่ย และแนวโนม้
การไปใชบ้รกิารสถานอีนามยัในครัง้ตอ่ไปดว้ย  
 จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ รวมถึงโรงพยาบาลเครือข่ายควร 
มีมาตรการเร่งแบ่งเบาภาระการดำเนินงานของสถานีอนามัย  
ทั้งในด้านการให้การสนับสนุนโดยตรง อาท ิ การสนับสนุน
จำนวนบคุลากร และอปุกรณต์า่งๆ ทีจ่ำเปน็โดยเรว็ และในดา้น
การกำหนดนโยบายพึงต้องกำหนดลำดับความสำคัญหรือ
กำหนดสัดส่วนการดำเนินงานเชิงรุก และเชิงรับในพื้นที่อย่าง
เหมาะสมกับศักยภาพของสถานีอนามัย มิฉะนั้นแล้วจะทำให้
สถานการณ์ของการดำเนินงานของสถานีอนามัยเข้าสู่ภาวะวิกฤต 
พร้อมกับต้องให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการสือ่สารใหก้บัเจา้หนา้ทีส่ถานอีนามยัในมติติา่งๆ เพือ่สรา้ง
การรับรู้เกี่ยวกับการบริการของสถานีอนามัยที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น เพราะการรับรู้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อ
ทัศนคต ิ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของ
ประชาชน 

 
Background  
 
 Primary Care Unit (PCU) has been recognized 
as the first gate of taking care of local people in health 
promotion and curing for several decades. PCUs has 
increasingly played more active role in health care 
service system, after the endorsement of the national 
health security system. As a result, PCU services must 
be adjusted in all functions under budget and human 
resources limitations. It is important to assess the 
changes or any movement on PCU services for further 
improvement. This study was carried out to find out 
involved answers to be useful for PCU services 
improvement.          

 Objective 
 The study aimed at monitoring changes, and 
seeking out crucial factors over the perceptions, 
attitudes, and PCU utilisation of people in the same 
targeted area, which were studied in 2007.  

 Methodology  
 The study combined quantitative and qualitative 
methods to elaborate the study results for better 
understanding. As the panel study, the quantitative 
method focused on a community survey, carried out in 
the same districts and sub-districts as the former survey 

in 2007. The targeted 1,200 questionnaires were 
collected from people living in catchment area of 59 
PCUs in 20 targeted districts in six provinces including; 
Phitsanulok, Nakornratchasima, Srisaket, Samutsakorn, 
Ayuddhaya, and Songkla. Meanwhile, telephone 
interviews were carried out in purposive PCU, among 20 
PCU staffs, to parallel monitor perceived changes in 
their units.  

 Results 
 The research found that there were slightly 
higher percent of people’s perception toward PCUs in 
their communities than the previous study, but the score 
for positive attitudes, satisfaction and utilisation trend 
toward PCUs were dropped significantly, excepted in 
Phitsanulok area where has strong PCU advocacy team. 
This outcome had been stemmed from heavier PCU 
workloads compared with the previous years. As a 
result, the quality of PCU services had been dropped, 
triggering the lower scores on the people attitudes and 
satisfaction. Some PCUs had proactively sought more 
supports from Tumbon Administration Organisations 
(TAOs) to hire more personnel to relieve document 
workload, and assist some extended services, and to 
provide customer transferring service.   
 Under the regression equations, the study 
discovered the key crucial factors which influenced 
perception attitude satisfaction and utilization of PCU 
services are included;  
 1. Information reception from PCU’s officers and 
health volunteers in responders’ community had positive 
relation with high scores of perception, attitude, 
satisfaction, and PCU utilization. 
 2. Mass media had a positive relation with high 
score of responders’ attitude towards PCU. Meanwhile it 
had a negative relation with PCU utilization trend for 
responders who regularly seek health information from 
mass media.   
 3. Living area is a significant factor: in 
Phitsanulok, and Nakornratchasima this had a positive 
relation with high score of perception, attitude, and 
satisfaction toward PCU. The result reflected some good 
practices in these areas.  in Srisaket it had a positive 
relationship with the perception level, but it became a 
negative factor for PCU utilization. Normally higher 
perception encourages higher utilisation but Srisaket, 
utilisation was significantly down on the previous survey. 
Further examination of the controversial result indicated 
there promotion of PCUs in the previous year had a 
positive effect on utilisation, but may have happened 
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before the services were really in place or the PCUs 
had limited capacity. As a result of unimpressive 
experiences, people refused to seek further care from 
the PCUs. Meanwhile in Ayutthaya, the scores for 
perception, attitude and utilisation are all in the same 
negative direction. Which is a chronological effect of the 
KAP model (Knowledge, Attitude, Practice) 
 4. Living out of town is a negative factor for 
PCU perception, but it becomes a positive factor for a 
higher level of PCU utilization and satisfaction.  
 5. Living close to the PCU is a decisive factor 
for people’s intention to use the PCU in emergencies 
and for regular health-seeking use. 
 6. The level of perception of PCU services is a 
positive factor for attitude and satisfaction toward PCU 
which trigger more intentional usage of and utilization of 
local residents.     

 Recommendation 
 The findings indicated that local residents 
turned to ask more services from PCUs, while PCUs 
have limitation in delivering satisfactory health services 
caused by increased workload. The practice produced 
negative effects for perception, attitudes, satisfaction, 
and utilization trend of PCUs. To improve PCU’s 
competence, the study proposes recommendations as 
follows; 
 A. Policy recommendation 
 1. Policy-level authority should urgently relieve 
PCU workload by hiring more personnel and providing 
more supported equipment.  
 2. Prioritisation of PCU workload for community 
tasks and in-house services according to health situation, 
and whole health service system in each area. 
 3. The communication diffusion policy is 
significantly required to support PCUs development, 
since it is not only the key role to improve local 
perception on PCU services, but also the influencing 
factor over attitude, satisfaction and utilization.  
 B. Recommendation on strategy 
 1. Local authority matching strategy   
 Stakeholders can coordinate with local authority 
at all levels such as Provincial Administration Organisation, 
Tambon Administration Organisation, or municipality in 
order to systematically support PCUs to handle their 
workload, improve service quality, and extend services 
to serve health needs of people in their areas. As in the 
finding of the study pointed good practices in some 
PCUs.  

 2. Mass media matching strategy 
 Stakeholders should focus more on information 
distribution and public relations of PCU’s services as 
well as primary health care education. According to the 
findings, people perceived PCU in a conventional way. 
Despite the fact that more PCUs have increased 
competency. Moreover, mass media plays a crucial role 
in building good image for PCU, which influences 
people’s attitudes, satisfaction, and health service 
utilization at PCUs. Therefore, a strategic communication 
campaign from central and regional stakeholders (such 
as Ministry of Public Health and National Health Security 
Office) is needed in coordination with local media as 
well as central media. The strategy can help boost the 
image of PCU, educating people with basic health care 
education, and draw cooperation from community in the 
long run.     
 3. Strategy on Personnel media   
 As the finding indicated that interpersonal 
communication is a factor that influences positive 
perception and attitudes toward PCU, the study proposes  
a strategy involving personnel media. Stakeholders can 
develop projects involving volunteers to support PCU’s 
work. For instance, ‘Young Health Volunteer’ or ‘PCU 
camp for new generation’. This strategy can be carried 
out in cooperation with educational institutes in different 
local levels. This will support PCU’s work, promote 
community health and self-care activities, including 
young generation participation.  
 4. Lesson learning from good practices. 
 The finding found that people in Phitsanulok 
and Nakornratchasima had higher level of perception, 
attitudes, and satisfaction on their PCUs’ services. The 
study noticed that PCU services in the both provinces 
had outstanding performances which was opposite to 
Srisaket. Stakeholders should learn from PCUs in these 
areas for finding out the key factors of being good 
practices and some errors. The lessons from those units 
will benefit policy makers as well as PCU officers in 
other areas to improve their performance in the future. 
 
 
ความนำ  

 การศกึษาวจิยัเชงิสำรวจเรือ่ง การรบัรู ้ ทศันคต ิ และ
พฤติกรรมการใช้บริการสถานีอนามัยของประชาชนในพื้นที ่
เปา้หมาย 20 อำเภอ ใน 6 จงัหวดั ใชว้ธิวีจิยัแบบผสมผสาน 
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อมุ่งศึกษาสภาพการณ์ความ
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เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในสถานีอนามัยพื้นที่ เป้าหมายโดย  
การสัมภาษณ์หัวหน้าสถานีอนามัยและเจ้าหน้าที่อนามัย 20 
สถานีอนามัยในแต่ละอำเภอ ขณะเดียวกันการศึกษาได้ใช้  
การวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะการติดตามสำรวจกลุ่มคนใน
พื้นที่เดิม (Panel study) ที่อยู่ในรัศมีพื้นที่การให้บริการของ
สถานอีนามยัใน 20 อำเภอเดมิทีเ่คยทำการสำรวจความคดิเหน็
ไว้ในป ี พ.ศ. 2550 ผ่านเครื่องมือแบบสอบถาม 1200 ชุด  
เช่นเดียวกันเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้น
ในด้านต่างๆ แล้วนำมาประมวลวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยที ่ 
มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยศึกษาเทียบเคียง
กับผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาควบคู่กับการวิเคราะห์ตามหลัก
แนวคดิทฤษฎทีีส่กดัออกมาเปน็กรอบแนวคดิในการศกึษา เพือ่
ตอบคำถามนำวิจัย และพิสูจน์ยืนยันสมมติฐานการศึกษาวิจัย 
อนัสามารถสรปุผลไดต้อ่ไปนี ้ 
 การศึกษาวิจัยนี้กำหนดสมมติฐานไว้ในเบื้องต้นว่า 
“สถานีอนามัยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอันส่งผลให้ประชาชนมีการรับรู ้

ทัศนคต ิ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก  
มากยิ่งขึ้น โดยมีปัจจัยทางด้านความแตกต่างของบุคคลและ

สภาพแวดล้อม การเปิดรับข่าวสาร รวมถึงพฤติกรรมการ

แสวงหาบรกิารสขุภาพ และประสบการณต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเปน็

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการรับรู ้ ทัศนคต ิ พฤติกรรมและ  
แนวโนม้การรบับรกิารจากสถานอีนามยั” 

 การศึกษาได้ข้อค้นพบที่มีทิศทางสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ กลา่วคอืการศกึษาพบวา่ การดำเนนิงานของ
สถานอีนามยัทีเ่นน้การปรบัเปลีย่นไปในทศิทางเชงิรกุมากยิง่ขึน้ 
และมีภาระงานด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นส่งผลให้การ
ดำเนินงานด้านการให้บริการ ณ หน่วยปฐมภูมิเป็นไปอย่าง
จำกัด ขณะที่ประชาชนมาใช้บริการตรวจรักษาเพิ่มมากอัน  
เป็นผลจากการรับรู้เกี่ยวกับสถานีอนามัยเพิ่มมากขึ้น และ
ประชาชนเลือกใช้ตามสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
เพิม่ขึน้สง่ผลใหป้ระชาชนมทีศันคต ิ ความพงึพอใจทีล่ดลง และ
มแีนวโนม้ในการใชบ้รกิารตรวจรกัษาลดลง  

ขอ้คน้พบจากผลการวจิยัเชงิคณุภาพ 
 
 จากการสุ่มสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบของสถานีอนามัย  
ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสำรวจลักษณะความเปลี่ยนแปลงใน  
การใหบ้รกิารของสถานอีนามยั จำนวน 20 แหง่จาก 6 จงัหวดั 
ประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสมีา สงขลา ศรสีะเกษ อยธุยา 
พษิณโุลก และสมทุรสาคร มขีอ้คน้พบสำคญั ดงันี ้
 1. สถานีอนามัยมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทำให้
การให้บริการมีขีดจำกัดต้องพยายามดึงความร่วมมือจากหน่วย
งานในทอ้งถิน่ 

 2. ลักษณะการให้บริการ ณ หน่วยบริการปฐมภูม ิ 
ยังโดดเด่นในเรื่องบริการที่รวดเร็ว แต่มีปัญหาการให้บริการ  
ทีจ่ำกดัไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 
 3. กลุม่ผูร้บับรกิารยงัคงเปน็กลุม่ผูส้งูอายทุีเ่ปน็ผูป้ว่ย
ดว้ยโรคเรือ้รงัมารบับรกิารหลกั และมกีลุม่เดก็ และเกษตรกร
วยัแรงงานมาขอรบับรกิารเพิม่มากขึน้ 
 4. ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เขา้ระบบอยา่งตอ่เนือ่ง 
 5. สถานีอนามัยปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ทีอ่ยา่งหลากหลาย 
 6. การทำงานเชิงรุกของหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับ
ความรว่มมอืเพิม่มากขึน้ 
 7. การสื่อสารเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นแต่
ยงัไมเ่ขา้ถงึวยัรุน่ และกลุม่คนทำงาน 
 8. ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
ทำให้มีความต้องการด้านบริการรักษาจากหน่วยบริการปฐมภูมิ
มากขึน้แตร่ว่มกจิกรรมยงัมปีรมิาณจำกดั 
 9. สถานีอนามัยเริ่มมีการปรับระบบการให้บริการที่
ทนัสมยัและหลากหลาย 
 
 
ขอ้คน้พบจากการวจิยัเชงิปรมิาณ  
 
 1. การรบัรูท้ีม่ตีอ่สถานอีนามยัมเีพิม่มากขึน้  
 การศึกษาเปรียบเทียบพบว่าการรับรู้ที่มีต่อสถานีอนามัย
ระหวา่งป ีพ.ศ. 2551 กบัป ีพ.ศ. 2550 มคีวามแตกตา่งอยา่ง
มนียัสำคญั โดยในป ี พ.ศ. 2551 (99.6%) มปีระชาชนรูจ้กั
สถานอีนามยัในแถบทีอ่าศยัมากขึน้กวา่ป ีพ.ศ. 2550 (97.9%)  
 2. พฤตกิรรมการไปใชบ้รกิารจากสถานพยาบาล
ในรอบ 1 ปไีมแ่ตกตา่งจากเดมิยกเวน้ในพืน้ทีบ่รกิารของ
สถานอีนามยัในจงัหวดัศรสีะเกษ  
 พฤติกรรมการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่างและคนใน
ครอบครัวในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การไปรับการตรวจรักษาที่
สถานีอนามัยในรอบป ี พบว่าในรอบป ี พ.ศ. 2551 มีสัดส่วน  
คิดเป็น 67.2% น้อยกว่า ในรอบป ี พ.ศ. 2550 คิดเป็น 
68.1% ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญั ยกเวน้จงัหวดัศรสีะเกษ
ทีป่ระชาชนตดัสนิใจเลอืกไปใชบ้รกิารทีส่ถานอีนามยัลดลงอยา่ง
มีนัยสำคัญมากที่สุดจาก 86.1% ในป ี พ.ศ. 2550 เป็น   
54.5%ในป ี พ.ศ. 2551 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการจากสถานีอนามัยที่ลดลง โดยในป ี พ.ศ. 2551 
ประชาชนในพื้นที่ศรีสะเกษจะเลือกไปใช้บริการสถานีอนามัย
เมื่อเจ็บป่วยคิดเป็นสัดส่วน 57.9% ลดลงจากการสำรวจ  
ป ี พ.ศ. 2550 ทีอ่ยูใ่นระดบั 77.8% (ตาราง 298) อนัเปน็  
การลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การสำรวจพบด้วยว่าศรีษะเกษ
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เป็นจังหวัดที่ประชาชนไปใช้บริการสถานีอนามัยน้อยที่สุดใน
รอบป ี พ.ศ. 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น (ดังตาราง
แจกแจงผลการสำรวจรายจงัหวดั น. 164) 

 3. ทัศนคติที่มีต่อบริการสถานีอนามัยเป็นไปใน
เชงิบวกลดลง 
 ทัศนคติของประชาชนที่มีสถานีอนามัยในด้านต่างๆ 
ในป ีพ.ศ. 2551 มคีา่เฉลีย่ ในทศันคตทิีม่ตีอ่บรกิารของสถานี
อนามยั (4.19) ลดลงจากป ี พ.ศ. 2550 (4.31) โดยมคีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยในจังหวัดสงขลา ศรีสะเกษ
และบา้นแพว้ ประชาชนมทีศันคตเิชงิบวกลดลงจากป ีพ.ศ. 2550 
จังหวัดพิษณุโลกประชาชนมีทัศนคติดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
เพิม่ขึน้จาก 4.2 ในป ีพ.ศ. 2550 เปน็ 4.5 ในป ีพ.ศ. 2551 
และเพิม่ขึน้ในจงัหวดัอยธุยา จาก 4.2 เปน็ 4.4 สว่นจงัหวดั
นครราชสมีามรีะดบัทศันคตเิทา่เดมิ คอื 4.4  

 4. ความพึงพอใจและแนวโน้มการไปใช้บริการ
ของสถานอีนามยัมลีดลง 
 ความพึงพอใจที่มีต่อบริการของสถานีอนามัย พบว่า 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในป ี พ.ศ. 2551 (4.20) แสดงถึงความพึงพอใจ 
ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในป ี พ.ศ. 2550 (4.30) 
โดยมคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญั (คดิคะแนนในภาพรวม) 
 5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง
ในระดบัการรบัรู ้ ทศันคต ิ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสถานี
อนามยั ของประชาชน 
 ในป ีพ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 การศกึษาเปรยีบ
เทียบพบว่า ระดับการรับรู ้ และระดับทัศนคติตัวหนึ่งตัวใดใน 
แต่และพื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับระดับ
พฤติกรรมการเลือกใช้สถานีอนามัยเมื่อเกิดเจ็บป่วย โดยแสดง
ได้ดังตารางต่อไปนี ้ (ถ่วงน้ำหนักค่าคะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อการ
แสดงผล) 
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 จากแผนภาพและตารางข้างต้นแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า ระดับการรับรู้ของประชาชนในพื้นที ่ 5 จังหวัด 
เปา้หมาย มรีะดบัการรบัรูท้ีส่งูทัง้สองป ีซึง่โดยในป ีพ.ศ. 2551 
ประชาชนมกีารรบัรูใ้นระดบัทีเ่พิม่สงูขึน้ แตใ่นสว่นของทศันคตนิัน้
จงัหวดัศรสีะเกษ สงขลา และสมทุรสาคร (บา้นแพว้) มทีศันคติ
ลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัป ี พ.ศ. 2550 และในดา้นพฤตกิรรม
การเลือกใช้บริการสถานีอนามัยเมื่อเจ็บป่วยพบว่า จังหวัด
ศรีสะเกษเป็นจังหวัดเดียวที่ประชาชนตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถานีอนามัยเมื่อเจ็บป่วยลดลงมากที่สุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
พบได้ว่าเนื่องจากในป ี พ.ศ. 2550 ประชาชนตัดสินใจเลือก 
ใช้บริการสถานีอนามัยค่อนข้างมากอย่างโดดเด่นจากพื้นที่อื่น 
ซึง่อาจสง่ผลตอ่กระทบยอ้นกลบัไปยงัทศันคตแิละพฤตกิรรมทีม่ี
ในปตีอ่มาได ้
 อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่เช่นในจังหวัดสงขลาแม้
ประชาชนจะมทีศันคตเิชงิบวกตอ่บรกิารของสถานอีนามัยลดลง
จากเดิม แต่มีพฤติกรรมการตัดสินใจตั้งใจไปใช้บริการสถานี
อนามยัเมือ่เจบ็ปว่ยเพิม่มากขึน้ แตเ่นือ่งจากประชาชนมสีดัสว่น

การรู้จักสถานีอนามัยเพิ่มมากขึ้นจึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญให้
ประชาชนมีความตั้งใจเลือกใช้บริการจากสถานีอนามัยเพิ่ม 
มากขึน้ 

 6. ข้อสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบการสำรวจ
การรับรู ้ ทัศนคต ิ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของ
ประชาชนต่อบริการสถานีอนามัยในพื้นที่ เป้าหมาย  
ป ีพ.ศ. 2550-2551 
 ข้อสรุปเป็นผลรวมของการสำรวจในพื้นที่เป้าหมาย  
5 จงัหวดั 20 อำเภอ แตม่คีวามแตกตา่งกนัในรายจงัหวดักลา่ว
คือ ในจังหวัดนครราชสีมา พิษณุโลก อยุธยา ประชาชนม ี
การรับรู้เกี่ยวกับสถานีอนามัยเพิ่มมากขึ้น และมีทัศนคติเชิงบวก
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ในจังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนรับรู้บริการ
ลดลง ทัศนคติเชิงบวกต่อสถานีอนามัยลดลง และการเลือก 
ใช้บริการสถานีอนามัยลดลง ส่วนสงขลาและสมุทรสาคร 
(เฉพาะอำเภอบ้านแพ้ว)ประชาชนมีการรับรู้มากขึ้น และเลือก
ใชบ้รกิารสถานอีนามยัเพิม่ขึน้แตร่ะดบัทศันคตลิดลง 
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 7. ผลการสำรวจการรบัรู ้ ทศันคต ิ ความพงึพอใจ และแนวโนม้พฤตกิรรมการใชบ้รกิารจาก
สถานอีนามยัของประชาชนเปรยีบเทยีบในพืน้ที ่5 จงัหวดัเปา้หมายในรอบป ีพ.ศ. 2551  
 พบวา่แตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัโดยสามารถแจกแจงไดด้งันี ้

 

พืน้ทีเ่ปา้หมาย 
ระดบัการรบัรู ้ 

 
(5) 

ระดบัทศันคต ิ 
 

(5) 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

(5) 

พฤตกิรรม 
เลอืกใชบ้รกิาร 

 (1) 

แนวโนม้ 
ในการไปใช ้ 

(3) 

นครราชสมีา 3.6 4.3 4.2 .88 1.9 

พษิณโุลก 3.5 4.5 4.4 .85 1.9 

ศรสีะเกษ 3.4 4.1 4.1 .59 1.7 

อยธุยา 3.3 4.0 4.0 .67 1.6 

สงขลา 3.0 3.9 4.1 .66 1.7 

สมทุรสาคร 2.5 4.0 4.0 .40 1.7 

(ระดบัการรบัรูห้มายถงึระดบัความรูเ้กีย่วกบัการใหบ้รกิารของสถานอีนามยัในดา้นตา่งๆ) 

 
 
 การวิจัยพบว่า มีความแตกต่างในระดับการรับรู ้ ทัศนคต ิ ความพึงพอใจ การเลือกใช้บริการเมื่อ 
เจ็บป่วย และแนวโน้มพฤติกรรมในการไปใช้บริการในครั้งต่อไปของประชาชนในพื้นที่บริการของสถานีอนามัย
ของจังหวัดเป้าหมาย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีระดับการรับรู ้ ทัศนคต ิ ความพึงพอใจ การเลือกใช ้
และแนวโนม้ในการไปใชบ้รกิารสถานอีนามยัทีอ่ยูใ่นระดบัสงู คอืพืน้ทีใ่นจงัหวดันครราชสมีา และพษิณโุลก และ
ทีอ่ยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ คอืจงัหวดัศรสีะเกษ อยธุยา สงขลา และสมทุรสาคร  
 ทั้งนี้เมื่อศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษที่ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมเลือกใช้บริการน้อยที่สุด  
(ไม่นับรวมสมุทรสาครที่มีพื้นที่สำรวจเพียงอำเภอบ้านแพ้ว) แต่มีระดับการรับรู้ที่สูง ซึ่งเมื่อศึกษาลงลึกพบว่า 
กลุม่ตวัอยา่งในเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิารของสถานอีนามยัในเขตอำเภอขนุหาญมรีะดบัการรบัรู ้ ทศันคต ิ ความพงึพอใจ 
และพฤติกรรมการใช้บริการตลอดจนแนวโน้มการใช้บริการน้อยกว่าอำเภออื่นอย่างมีนัยสำคัญ (ดูภาคผนวก 
ศกึษาเฉพาะกรณศีรสีะเกษ) 
 8. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ ทัศนคต ิ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และแนวโน้มการใช้
บรกิารสถานอีนามยัในพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารในพืน้ที ่5 จงัหวดั  
 ทีค่น้พบจากการสมการถดถอยเชงิพห ุ(Regression) ทีม่อีทิธพิลตัง้แต ่2 ดา้นขึน้ไป ไดแ้ก ่
 1. ตัวแปรด้านการรับรู้ข่าวสารของสถานีอนามัยจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และจากอาสาสมัคร
สาธารณสขุทีม่อีทิธพิลตอ่ความสมัพนัธเ์ชงิบวกตอ่ระดบัการรบัรูบ้รกิารเกีย่วกบัสถานอีนามยั และระดบัทศันคติ
ทีม่ตีอ่บรกิารของสถานอีนามยั 
 2. ตัวแปรเกี่ยวกับสื่อมวลชนซึ่งมีทั้งอิทธิพลในเชิงบวกต่อระดับทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อบริการ
ของสถานีอนามัยแต่ประชาชนผู้ที่ค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากสื่อมวลชน สื่อมวลชนจะกลาย
เปน็ปจัจยัเชงิลบตอ่แนวโนม้ในการไปใชบ้รกิารของสถานอีนามยั 
 3. ตวัแปรดา้นการอยูใ่นพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของสถานอีนามยัในเขตพืน้ทีเ่ปา้หมายของจงัหวดัพษิณโุลก 
และเขตจังหวัดนครราชสีมามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีระดับการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
บรกิารของสถานอีนามยัเปน็ในเชงิบวกมากกวา่ในพืน้ทีอ่ืน่ 
 4. ตัวแปรด้านการอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการของสถานีอนามัยเขตพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดอยุธยา 
เป็นปัจจัยเชิงลบต่อระดับการรับรู ้ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเลือกไปใช้บริการสถานีอนามัยของ
ประชาชน 
 5. ตวัแปรดา้นการอยูใ่นพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของสถานอีนามยัในพืน้ทีเ่ปา้หมายเขตจงัหวดัศรสีะเกษเปน็
ปัจจัยเชิงบวกต่อระดับการรับรู้เกี่ยวกับบริการของสถานีอนามัยแต่เป็นปัจจัยเชิงลบต่อระดับความตั้งใจไปใช้
บรกิารจากสถานอีนามยัของประชาชนเมือ่เจบ็ปว่ย  
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ตารางแสดงปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ระดบัการรบัรู ้ทศันคต ิความพงึพอใจ พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสถานอีนามยั 
เมือ่เจบ็ปว่ย และแนวโนม้ในการไปใชบ้รกิารสถานอีนามยั  

ตวัแปรทีม่อีทิธพิล  
 +  = สมัพนัธเ์ชงิบวก  
 –  = สมัพนัธเ์ชงิลบ   

 = มอีทิธพิลถงึ 

ระดบัการรบัรู ้
บรกิาร 

สถานอีนามยั 

ระดบั 
ทศันคต ิ
ตอ่บรกิาร 

สถานอีนามยั 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 
ตอ่บรกิาร 

สถานอีนามยั 

แนวโนม้ 
การไปใชบ้รกิาร 
สถานอีนามยั 

พฤตกิรรม 
การเลอืกไปใชบ้รกิาร 

สถานอีนามยั 
เมือ่เจบ็ปว่ย 

รบัขา่วจากเจา้หนา้ทีส่อ. + +    
รบัขา่วจากอสม. + +    
รบัขา่วสอ.จากสือ่ฯ  +    
คน้หาจากสือ่มวลชน    -  
ปรกึษาเจา้หนา้ทีส่อ. +  +   
ปรกึษารา้นขายยา -     
ปรกึษาแพทยพ์ยาบาล   - -  
ปรกึษาเพือ่นบา้น/ญาต ิ  -    
อาย ุ  +    
มธัยมศกึษา, อาชวีะ   -   
พืน้ทีน่อกเขตเทศบาล -  +  + 
โรคหอบหดื    -  
เจบ็ปว่ยหนกั     - 

ใชส้อ.ตามสทิธ ิ    +  
ใชส้อ.เพราะสะดวก    + + 
ความถีท่ีเ่คยใชส้อ.    +  
เลอืกไปใชเ้มือ่เจบ็ปว่ย +   +  
พืน้ทีพ่ษิณโุลก + +    
พืน้ทีน่ครราชสมีา + + +   
พืน้ทีส่งขลา -     
พืน้ทีศ่รสีะเกษ +    - 

พืน้ทีอ่ยธุยา -  - -  
พืน้ทีส่มทุรสาคร      
ระดบัรบัรูเ้กีย่วกบัสอ.  + +   
ระดบัทศันคตติอ่สอ.   + +  
ระดบัความพงึพอใจตอ่สอ.  +  +  
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 6. ตัวแปรด้านการอยู่ในพื้นที่นอกเขตเทศบาลเป็นปัจจัยเชิงลบต่อระดับการรับรู้บริการของสถานี
อนามัย แต่เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อความพึงพอใจในบริการและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกไปใช้บริการที่สถานี
อนามยัเมือ่เจบ็ปว่ย 
 7. ตัวแปรด้านความสะดวกใกล้บ้านของสถานีอนามัยเป็นปัจจัยเชิงบวกทั้งต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลอืกใชบ้รกิารเมือ่เจบ็ปว่ย และแนวโนม้การไปใชบ้รกิารสถานอีนามยัในครัง้ตอ่ไปดว้ย 
 8. ตัวแปรด้านระดับการรับรู้บริการของสถานีอนามัยเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อระดับทัศนคต ิ และระดับ
ความพงึพอใจของประชาชนในการไปใชบ้รกิารสถานอีนามยั 
 9. ตวัแปรดา้นระดบัทศันคตทิีม่ตีอ่บรกิารของสถานอีนามยัเปน็ปจัจยัเชงิบวกตอ่ระดบัความพงึพอใจใน
การไปใชบ้รกิาร และแนวโนม้ในการไปใชบ้รกิารในครัง้ตอ่ไปของประชาชน  
 ขอ้คน้พบดงักลา่วสามารถสรปุออกมาในรปูแบบตารางไดด้งัตอ่ไปนี ้ 
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ขอ้สรปุความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
ตอ่การดำเนนิงานของสถานอีนามยั 
 
 สถานอีนามยัในพืน้ทีเ่ปา้หมายทัง้ 20 อำเภอ มคีวาม
เปลีย่นแปลงในดา้นแนวทางการดำเนนิงานทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 
โดยสถานีอนามัยทั้งหลายมุ่งทำงานในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น โดย
หลายพื้นที่เริ่มร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น สถาบัน  
การศึกษา และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขในการทำงาน
เชิงรุกเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันเป็นข้อค้นพบแตกต่างไปจากงานการ
ศึกษาเดิมที่ชี้ว่าสถานีอนามัยทั่วไปเน้นแต่การทำงานในเชิงรับ
และยังไม่ได้มีการทำงานในลักษณะการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชมุชน หรอืองคก์รในทอ้งถิน่  
 อย่างไรก็ตามการศึกษาพบด้วยว่า สถานีอนามัยมี
ภาระงานเพิ่มขึ้นมาทั้งในส่วนการบริการจัดการที่ต้องให้เป็นไป
ตามมาตรฐานบริการหน่วยบริการปฐมภูมิที่ต้องมีการจัดการ
ระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน ขณะเดียวกันสถานีอนามัยต้องให้
บรกิารตอบสนองตอ่ความตอ้งการมารกัษาบรกิารของประชาชน
ในพืน้ทีม่ากขึน้ทัง้ประชาชนทีเ่จบ็ปว่ยดว้ยโรคตา่งๆ ทีม่ปีรมิาณ
มากขึ้นทั้งจากการต้องให้บริการต่อผู้ป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้นและ
ประชาชนที่มารับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ซึ่ งมีกลุ่มคนที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทั้ งส่วนที่ เป็นเด็กและ  
วัยแรงงานอีกด้วย ทั้งมีปัจจัยจากการที่ประชาชนมีการรับรู้
เกีย่วกบับรกิารสถานอีนามยัเพิม่ขึน้ดว้ย 
 ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยในเชิงปริมาณที่
ระบุว่า ประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหอบหืด 
โรคผวิหนงั โรคปวดตา่งๆ โรคเบาหวาน มารบับรกิารจากสถานี
อนามัยเพิ่มมากขึ้นแตกต่างจากผลการสำรวจในปี พ.ศ. 2550 
อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งลักษณะดังกล่าวได้ส่งผลต่อข้อจำกัดของ
การให้บริการของสถานีอนามัยที่มีบุคลากรจำกัดแต่ภาระงาน 
ณ หน่วยบริการในด้านการจัดการข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น ภาระงาน
อันเกิดจากการมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อเนื่องที่
ทำให้ทัศนคต ิ และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการ
ของสถานอีนามยัลดตำ่ลง ตลอดจนแนวโนม้ในการไปใชบ้รกิาร
ที่มีแนวโน้มลดลงด้วยดังปรากฏทั้งในข้อค้นพบจากการศึกษา
เชงิปรมิาณและคณุภาพอยา่งสอดคลอ้งกนั  
 
 
ขอ้สรปุดา้นผลความแตกตา่งของการบรกิาร 
ของสถานอีนามยัในระดบัพืน้ทีใ่นป ีพ.ศ. 2551 
 
 การศกึษาวจิยัครัง้นีพ้บวา่ มคีวามเปลีย่นแปลงในดา้น
การใหบ้รกิาร และการดำเนนิงานของสถานอีนามยัอยา่งมากใน
รอบป ีพ.ศ. 2551 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปกีอ่นซึง่การเปลีย่นแปลง
เหล่านี้ได้ส่งผลต่อการรับรู้ ทัศนคต ิ และพฤติกรรมของ
ประชาชนในพืน้ทีอ่ยา่งแตกตา่งกนั กลา่วคอื มกีารเปลีย่นแปลง

ทั้งในด้านการจัดสรรให้สถานีอนามัยมีพยาบาลเวชปฏิบัติไป
ประจำเพิม่มากขึน้ในหลายพืน้ที ่ ขณะเดยีวสถานอีนามยักไ็ดร้บั
อปุกรณ ์ เครือ่งมอืสนบัสนนุการตรวจรกัษาเพิม่มากขึน้ รวมถงึ
การเพิม่เตมิการใหบ้รกิารตา่งๆ เพิม่มากขึน้ อนัเปน็ไปตามการ
ดำเนนิตามทศิทางและนโยบายของสว่นกลาง  
 ขณะเดียวกันสถานีอนามัยในระดับพื้นที่เองก็ได้มีการ
พัฒนาโครงการเพื่อการให้บริการให้เกิดประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชนพื้นที่อย่างหลากหลายโดยมีการนำเอาแนวนโยบายจาก
ส่วนกลางมาปรับประยุกต์เข้ากับสภาพพื้นที่ ตลอดจนดึงการ  
มีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา  
เข้ามาร่วมโครงการ แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการต่างๆ 
ในหลายพื้นที่ยังเป็นไปในทิศทางเดิมกับกลุ่มเป้าหมายคือ   
ผูส้งูอาย ุแมบ่า้น และเดก็ สว่นกลุม่เปา้หมายอืน่ยงัอยูใ่นวงจำกดั  
 ประชาชนในพืน้ทีใ่หบ้รกิารของสถานอีนามยัเปา้หมาย
ในเขตพื้นที่พิษณุโลก และนครราชสีมา มีทั้งระดับการรับรู ้
ทศันคต ิ ความพงึพอใจ และแนวโนม้ในการไปใชบ้รกิารในครัง้
ต่อไปที่อยู่ในระดับสูงสอดคล้องกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ 
ที่แสดงให้เห็นว่ามิใช่การเป็นผลโดยบังเอิญหรือโดยโอกาส 
(chance) ทัว่ไป ยิง่ไปกวา่นัน้ ปจัจยัการทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ของสถานีอนามัยในพื้นที่พิษณุโลก และนครราชสีมา ยังเป็น
ตัวแปรที่ ใช้ในการอธิบายหรือพยากรณ์ถึงระดับการรับรู้ 
ทัศนคต ิ และความพึงพอใจได้อย่างถูกต้องด้วย ซึ่งลักษณะ  
ดังกล่าวตรงข้ามกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสถานี
อนามัยในเขตพื้นที่จังหวัดอยุธยาที่เป็นปัจจัยเชิงลบทั้งต่อระดับ
การรับรู ้ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเลือกไปใช้บริการ
สถานีอนามัย แต่ในรอบปีที่ผ่านมาอยุธยาประชาชนมีการรับรู ้
ทศันคต ิและการไปใชบ้รกิารสถานอีนามยัเพิม่มากขึน้ 
 ดังนั้นปัจจัยด้านการพัฒนาและการดำเนินงานของ
สถานีอนามัยในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันจึงเป็นหัวใจสำคัญต่อ
การรับรู ้ ทัศนคต ิ ความพึงพอใจ และการใช้บริการสถานี
อนามัยของประชาชน ขณะเดียวกันการศึกษามีข้อสังเกตที่
สำคัญต่อการดำเนินงานในพื้นที่ศรีษะเกษ โดยในการศึกษา
สำรวจเปรียบเทียบป ีพ.ศ. 2550-2551 ประชาชนในพื้นที่
ดำเนินงานของสถานีอนามัยในเขตพื้นที่ศรีษะเกษมีระดับการ  
รับรู้ที่ลดลง มีทัศนคติต่อบริการสถานีอนามัยลดลง และ
ประชาชนเลือกไปใช้บริการที่สถานีอนามัยลดลง อย่าง
สอดคล้องกัน และเมื่อวิเคราะห์ด้วยหลักสถิติขั้นสูงพบว่า 
ปัจจัยการอยู่ ในพื้นที่บริการของสถานีอนามัยในจังหวัด
ศรีสะเกษเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อระดับการรับรู้ของประชาชนใน
พื้นที่แต่กลับเป็นปัจจัยเชิงลบต่อความตั้งใจเลือกไปใช้บริการ
สถานอีนามยั ซึง่ตรงขา้มกบัพษิณโุลก และนครราชสมีา (อนัเปน็
พื้นที่ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการรับรู้บริการสถานี
อนามัย ทัศนคต ิ ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสถานี
อนามัย) ดังนั้นพื้นที่ศรีสะเกษจึงเป็นพื้นที่ที่น่าจะมีปัจจัยแทรก
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ในด้านความเปลี่ยนแปลงบางประการอันสำคัญในด้านการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลหรือสถานีอนามัยใน
พื้นที ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านจากป ี พ.ศ. 2550 
ทีป่ระชาชนไปใชบ้รกิารสงูแลว้ลดตำ่ลงอยา่งมากในป ีพ.ศ. 2551 
ซึ่งผลสำรวจยืนยันด้วยข้อค้นพบที่ว่าประชาชนมีความตั้งใจไป 
ใชบ้รกิารสถานอีนามยัในพืน้ทีล่ดลงอยา่งมนียัสำคญั  
 ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่
ไม่หยุดนิ่งของสถานีอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งย่อมส่งผลต่อ
ลักษณะการให้บริการในพื้นที่ที่แตกต่างกัน และมีผลกระทบ 
ตอ่เนือ่งถงึระดบัการรบัรู ้ทศันคต ิความพงึพอใจ และแนวโนม้
ในการไปใช้บริการของประชาชนในจังหวัดพื้นที่ให้บริการของ
สถานีอนามัยที่แตกต่างกันตามผลการศึกษาที่ได้ยืนยันให้เห็น
ถงึความแตกตา่งดงักลา่วอยา่งชดัเจน  

 
ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ากำลังหันมาใช้บริการจากสถานีอนามัย 
เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันเนื่องจากการให้บริการที่จำกัด ณ 
หนว่ยบรกิารปฐมภมู ิซึง่สว่นหนึง่มาจากการหนัไปทำงานเชงิรกุ
ตามนโยบายเพิ่มมากขึ้นได้ส่งผลให้ผู้ที่เคยไปใช้บริการต่าง 
มีทัศนคต ิ ความพึงพอใจ และแนวโน้มการใช้บริการสถานี
อนามัยต่อไปลดลง ซึ่งย่อมทำให้สถานีอนามัยมีโอกาสส่งเสริม
พัฒนาสุขภาพประชาชนและชุมชน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม
กบัประชาชนไดอ้ยา่งจำกดั 

 
ขอ้เสนอในเชงินโยบาย 
 
 สิ่งสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่หน่วยงานในระดับนโยบาย 
ทีเ่กีย่วกบัควรดำเนนิการคอื 
 1. การเร่งแบ่งเบาภาระการดำเนินงานของสถานี
อนามัยทั้งในด้านการให้การสนับสนุนโดยตรง อาท ิ การ
สนับสนุนจำนวนบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นดังเช่น 
ทีไ่ดม้กีารกลา่วถงึกนัมาโดยตลอด  
 2. ต้องกำหนดลำดับความสำคัญหรือกำหนดสัดส่วน
การดำเนินงานเชิงรุก และเชิงรับในพื้นที่อย่างเหมาะสมกับ
ศักยภาพของสถานีอนามัย มิฉะนั้นแล้วจะทำให้สถานการณ์
ของการดำเนนิงานของสถานอีนามยัเขา้สูภ่าวะวกิฤต 
 3. การสนบัสนนุใหส้ถานอีนามยัมขีดีความสามารถใน
การสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริการของสถานีอนามัย 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น เพราะการรับรู้เป็น
พื้นฐานสำคัญต่อทัศนคต ิ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม 
การเลอืกใชบ้รกิารของประชาชน  

 
ขอ้เสนอในเชงิยทุธศ์าสตร ์
 
 1. ยทุธศาสตรจ์บัคูท่อ้งถิน่ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้ง
เร่งประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับ
นโยบาย และระดับปฏิบัติเพื่อโน้มนำให้หน่วยงานปกครอง 
ท้องถิ่น อาท ิ องค์การบริการส่วนจังหวัด องค์การบริการส่วน
ตำบล เทศบาล หนัมาใหก้ารสนบัสนนุการดำเนนิงานของสถานี
อนามัยให้กว้างขวางและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ดังที่งานวิจัยครั้งนี ้
ไดค้น้พบในหลายพืน้ทีท่ีส่ามารถระดมการมสีว่นรว่มจากองคก์ร
บริหารส่วนตำบลที่ให้การสนับสนุนงบประมาณจ้างบุคลากร
ทัว่ไปมาชว่ยงานดา้นการบรหิารจดัการตา่งๆ ตลอดจนบคุคลากร
สนบัสนนุการใหบ้รกิารเสรมิของสถานอีนามยั และสนบัสนนุใน
การทำงานเชงิรกุอืน่ๆ 
 2. จบัคูส่ือ่มวลชน หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งใหค้วาม
สำคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการของสถานีอนามัย
ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพราะการศึกษาพบว่า 
ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับบริการของสถานีอนามัยอยู่ในวงจำกัดใน
ลักษณะเดิมๆ ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งๆ ที่ปัจจุบันสถานีอนามัย
หลายแห่งให้บริการที่หลากหลายทันสมัยครบวงจรมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น สื่อมวลชนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันสำคัญส่วนหนึ่งของ
ประชาชนในการแกไ้ขปญัหาสขุภาพ และทีส่ำคญัจากการศกึษา
ครั้งนี้ได้พบด้วยว่า สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง 
ภาพลักษณ์ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีซึ่งจะไปมีอิทธิพลต่อเนื่อง
กบัความพงึพอใจและพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของ
สถานีอนามัย ดังนั้น กระบวนการรณรงค์สื่อสารเกี่ยวกับการ 
ให้บริการของสถานีอนามัยผ่านสื่อมวลชนทั้งในระดับส่วนกลาง 
และสื่อมวลชนท้องถิ่นจึงเป็นสำคัญที่พึงได้รับการพิจารณาใน
ระดับต้นๆ หน่วยงานอาท ิ สปสช. หรือสาธารณสุขจังหวัด 
ในพื้นที่ควรเป็นแกนกลางในการเชื่อมประสานกับสื่อมวลชน 
ในท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ทางด้านสุขภาพ 
และความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการให้บริการของสถานีอนามัย 
สูป่ระชาชน 
 3. จับคู่สื่อบุคคล จากข้อค้นพบในส่วนบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอิทธิพลต่อเรื่องการรับรู้และทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อบริการของสถานีอนามัย เป็นการยืนยัน
ความสำคญัของสือ่บคุคลทีม่บีทบาทสำคญั ดงันัน้จงึควรพฒันา
รูปแบบ สื่อบุคคลในเชิงอาสาสมัครเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร 
สรา้งการรบัรูก้บัประชาชน สามารถทำไดห้ลากหลายตามความ
เหมาะสมในพื้นที ่ อาท ิ หน่วยงานสปสช. หรือสาธารณสุข
จังหวัด สามารถเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมกับสถาบันการศึกษา
ทั้งในระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษา พัฒนาโครงการ  
อสม.น้อย หรือค่ายหมออนามัย เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้ม ี
จติอาสาทำงานเชงิรกุในดา้นการใหบ้รกิารดา้นสาธารณสขุ โดย
มีสถานีอนามัยเป็นศูนย์กลางการทำงาน อันจะช่วยแบ่งเบา
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ภาระการทำงานเชิงรุกของสถานีอนามัยให้ครอบคลุมให้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการขยายการสื่อสารเชื่อมโยงไปยัง
ประชาชนกลุม่อืน่อาท ิ วยัรุน่ และวยัทำงาน ซึง่ทีผ่า่นมาสถานี
อนามยัมกีารสือ่สารกบัคนกลุม่นีอ้ยา่งจำกดั แตม่แีนวโนม้เขา้สู่
ระบบประกนัสขุภาพถว้นหนา้มากขึน้ 
 4. จบัคู ่สอ.ทีเ่ปน็แบบปฏบิตัทิีด่ ีเนือ่งจากการศกึษา
ค้นพบว่า การให้บริการของสถานีอนามัยในพื้นที่จังหวัด
พษิณโุลก และสถานอีนามยัในเขตพืน้ทีน่ครราชสมีา มลีกัษณะ
ที่โดดเด่นในหลายประการ ขณะที่บางพื้นที่ เช่น อยุธยา 
ศรีสะเกษ ยังมีปัญหาในด้านความพึงพอใจและการเลือกใช้
สถานีอนามัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้ามาถอดบทเรียน
เพื่อค้นหาปัจจัยของการเป็นสถานีอนามัยที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) จนสามารถนำมาเผยแพร่ทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสมรรถนะการ
ดำเนนิงานใหก้บัสถานอีนามยัแหง่อืน่ๆ  

เอกสารอา้งองิ 
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ขอ้เสนอแนะเพือ่การศกึษาวจิยัในอนาคต 
 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาการรับรู้ และ
ทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อสถานีอนามัยใน
พื้นที่ให้บริการเป้าหมายเป็นสำคัญ จึงควรมีเพิ่มเติมในด้าน
ความแตกต่างอันเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งข้อสังเกตในด้านสมรรถนะการสื่อสาร การให้
บริการทั้งเชิงรุก และเชิงรับของสถานพยาบาล ศูนย์สุขภาพ 
โรงพยาบาลอืน่ๆ ในพืน้ทีข่า้งเคยีงอาจเปน็ปจัจยัทีม่ผีลเกีย่วขอ้ง
กับการรับรู ้ ทัศนคต ิ หรือพฤติกรรมการใช้บริการของหน่วย
บรกิารปฐมภมูใินแตล่ะพืน้ทีใ่นเชงิเปรยีบเทยีบดว้ย 
 2. เนื่องจากสมการพยากรณ์ถดถอยเชิงพหุที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า มีค่า Residual ที่สูงอยู ่ และ  
มีอัตราความสามารถในการอธิบายไม่สูงมากนัก อันแสดงให้
เห็นว่ายังคงมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการที่สามารถมีอิทธิพล
ต่อระดับการรับรู ้ ทัศนคต ิ และแนวโน้มพฤติกรรมของประชาชน  
ทีม่ตีอ่บรกิารของสถานอีนามยั ดงันัน้จงึควรทำนำผลงานวจิยันี้
เปน็ฐานเพือ่การคน้หาตวัแปรอืน่ๆ เพิม่เตมิตอ่ไป  
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การพฒันาระบบการจดัการขอ้มลูในการเฝา้ระวงัปจัจยั 
และพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

ในศูนย์แพทย์ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Development of data management on conventional cardiovascular  

and stroke behavioral risk factor surveillance system  
in Community Medical Unit (CMU), North Eastern, Thailand 

 

 
บทนำ  
 
 การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่  
 1) ศกึษาปจัจยัและพฤตกิรรมเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง  
 2) วเิคราะหก์ลไกการจดัการขอ้มลูปจัจยัและพฤตกิรรมเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง และ  
 3) พฒันารปูแบบระบบการจดัการขอ้มลูปจัจยัและพฤตกิรรมเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง 
 
วธิกีารศกึษา  
 
 รูปแบบการศึกษา การวิจัยและพัฒนา ศึกษาในศูนย์แพทย์ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 
115 แห่ง ระยะที ่ 1 ประเมินระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยการเปรียบเทียบการดำเนินงานและผลลัพธ์กับ
แนวทางเวชปฏบิตั ิ ในศนูยแ์พทยช์มุชนเขตอำเภอเมอืงนครราชสมีา 4 แหง่ และขอนแกน่ 2 แหง่ แลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ะหวา่งศนูยแ์พทยช์มุชนเพือ่พฒันาระบบการจดัการขอ้มลู สมัภาษณแ์ละสงัเกตระบบการปฏบิตังิานจรงิ
ในศูนย์แพทย์ชุมชนเขตจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น ระยะที ่ 2 แพทย์และทีมสหวิชาชีพในเขต 
ตรวจราชการนครราชสีมาตอบแบบสอบถามด้วยตนเองเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง หลังจากนั้นสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังปัจจัย
และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมเครือข่าย ข้อเสนอ 
รูปแบบระบบการจัดการข้อมูลปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองที่เหมาะสมกับบริบท
ศนูยแ์พทยช์มุชน 
 
ผลการศกึษา  
 
 ศูนย์แพทย์ชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น ยังไม่สามารถบรรลุเกณฑ์ชี้วัด
ตามแนวทางเวชปฏบิตักิารดแูลผูป้ว่ยเบาหวานทีแ่ตล่ะแหง่ไดจ้ดัทำขึน้ การวเิคราะหข์อ้มลูยงัไมส่ามารถวเิคราะห์
รวมกนัไดท้ัง้หมด และมบีางตวัชีว้ดัทีใ่ชเ้กณฑแ์ตกตา่งกนั ไดม้กีารแลกเปลีย่นแนวทางเวชปฏบิตัเิพือ่พฒันาให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในศูนย์แพทย์ชุมชน พบมีอัตรา
ความชกุโรคความดนัโลหติสงูรอ้ยละ 3.8-5.8 อตัราความชกุโรคเบาหวาน รอ้ยละ 2.8-4.3 อตัราความชกุภาวะ
น้ำหนักเกินร้อยละ 26.1-60.4 ในการนำเสนอผลการดำเนินงานของตัวแทนศูนย์แพทย์ชุมชนจำนวน 8 แห่ง  
ยงัมคีวามสมบรูณใ์นการวเิคราะหข์อ้มลูไมเ่พยีงพอ  

สรุสทิธิ ์ จติรพทิกัษเ์ลศิ 
และคณะทำงานวจิยัเครอืขา่ยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
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วจิารณแ์ละขอ้เสนอแนะ  
 
 เครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภาคตะวันออก
เฉียงเหนือควรจัดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการข้อมูล
กรณีการเฝ้าระวังปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง และควรสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการวิจัย/การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ไป
ใชใ้นการทำงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  
 
Introduction  
 
 The objectives of this study were to  
 1) determine prevalence rates of conventional 
cardiovascular and stroke behavioral risk factors  
 2) analyze mechanism of data management on 
conventional cardiovascular and stroke behavioral risk 
factors and  
 3) develop a model for data management on 
conventional cardiovascular and stroke behavioral risk factors  

 
Method  
 
 Research design: Research and development. 
The study was conducted in 115 Community Medical 
Units (CMUs) of North Eastern Region, Thailand. Phase 
1; Evaluation of diabetic care was done in 4 CMUs of 
Muang Nakhon Ratchasima and 2 CMUs of Muang Khon 
Kaen. Knowledge sharing process and direct observation 
were employed. Phase 2; Physicians and multidisciplinary 
team in 14th Health Region (Nakhon Ratchasima, 
Chaiyapum, Burirum, Surin) replied self-administered 
questionnaire regarding data management on conventional 
cardiovascular and stroke behavioral risk factors. 
Telephone survey was done among those who were 
responsible for data management. Meeting for sharing 
experience and developing model were accomplished. 

 
Results  
 
 In CMUs, Muang Nakhon Ratchasima and Khon 
Kaen, diabetic care indicators were not achieved when 
compared to their own clinical practice guideline. Data 
were not able to aggregate because of different criteria. 
The network contributes to develop the clinical practice 
guideline. For conventional cardiovascular and stroke risk 
factors in CMUs, the prevalent rates of hypertension, 
diabetes, and overweight were 3.8-5.8, 2.8-4.3, and 
26.1-60.4. Data analyses of eight participant CMUs were 
not comprehensive. There were rooms for improvement 
in data management.   

 
Discussion and recommendation  
 
 North-Eastern family physician network should 
continuously implement knowledge translation process 
for data management on cardiovascular and stroke 
behavioral risk factors. In addition, the network should 
develop capacity building program for primary care 
research and data utilization.  
 

บทนำ 
 
 ในประเทศไทย อัตราตายจากกลุ่มโรคหัวใจและ 
หลอดเลอืดจะตดิอนัดบั 1 ใน 3 มาโดยตลอด ทีส่ำคญัไดแ้ก ่
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดสมอง 
ในป ี 2548 จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยใน มากกว่า 160 ต่อ 
100,000 ประชากร มจีำนวนถงึ 21 จงัหวดั ในจำนวนดงักลา่ว
มีจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นรวมอยู่ด้วย ส่งผลให้เกิด 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 100,000-1,000,000 บาท 
ต่อคนต่อป ี ขึ้นกับความรุนแรงของโรค นับว่าสูงมากและเป็น
ภาระของประเทศ1  
 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการสำรวจประชาชนไทย 
ที่มีอายุตั้งแต ่ 15 ถึง 74 ป ี เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด 
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ในป ี พ.ศ. 2548 ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง2 พบว่าประชาชนมีภาวะน้ำหนักเกิน (BMI  
>25.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร) ร้อยละ 16.10 มีภาวะอ้วน  
(BMI >30 กโิลกรมั/ตารางเมตร) รอ้ยละ 3.03 สบูบหุรีเ่ปน็ประจำ
ร้อยละ 22.25 แต่คณะสำรวจมีข้อพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าว
เหมาะสำหรับใช้ในการวางแผนระดับประเทศ หรือเป็นข้อมูล
สำหรับไว้ใช้อ้างอิงสำหรับเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดได ้ 
แตห่ากตอ้งการวางแผนแกไ้ขปญัหาระดบัจงัหวดัและอำเภอควร
เพิม่ขนาดตวัอยา่งในพืน้ทีม่ากขึน้ 
 ในการประเมินผลโครงการการป้องกันควบคุมกลุ่ม 
โรคหลอดเลอืดเสือ่ม (Atherosclerosis Diseases) ในป ีพ.ศ. 2550 
โดยคณะสาธารณสุขศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล3 พบว่าการ 
คัดกรองยังขาดความครอบคลุมประชากร การบริการคัดกรอง
ยงัขาดการวเิคราะหข์อ้มลูกลุม่เสีย่ง ไมม่แีผนงานโครงการทีจ่ะ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบกับกลุ่มเสี่ยงที่ค้นหามาได ้ ทำให้
กลุ่มเสี่ยงสูงไม่ได้รับการป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญเพื่อ 
ลดเสี่ยงลดโรค จึงมีข้อเสนอแนะให้บูรณาการระบบดังกล่าว 
ให้เข้ากับระบบบริการอื่นๆ เพื่อที่จะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อน และ
ควรมีการเตรียมผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และการปฏิบัติตนแก่
กลุม่เสีย่งกอ่นทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงตอ่ไปเปน็โรค 
 จากการประชุมร่วมกันในเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครวัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในชว่งป ี พ.ศ. 2549-2550 
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พบว่า มีการดำเนินงานคัดกรองสุขภาพประชากรกลุ่มเสี่ยง  
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มีการพัฒนาระบบดูแล  
ผู้ป่วยเบาหวานทั้งในเขตพื้นที่นครราชสีมาและขอนแก่น มีการ
จัดทำแนวทางเวชปฏิบัต ิ แต่ยังมิได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
อยา่งเตม็ที ่ดงันัน้ เครอืขา่ยแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัฯ จงึได้
ทำการวิจัยและพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง   
2) วิเคราะห์กลไกการจัดการข้อมูลปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง
ตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง และ 3) พฒันารปูแบบระบบ
การจัดการข้อมูลปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลอืดสมอง 

 
คำนยิามเชงิปฏบิตัทิีจ่ะใชใ้นการวจิยั 
 
 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง หมายถึง ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับ
แล้ว (Conventional risk factors) ว่าหากมีปัจจัยและ
พฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง4 
ประกอบดว้ย 
 ปจัจยัทีป่รบัเปลีย่นไมไ่ด ้ (nonmodifiable risk factors) 
ไดแ้ก ่อาย ุเพศชาย ประวตัคิรอบครวั 
 ปจัจยัทีป่รบัเปลีย่นไดด้า้นพฤตกิรรม (Behavioral risk 
factors) ได้แก ่ วิถีชีวิตที่ไม่ออกแรง อาหารที่มีไขมันสูง เค็ม
และมพีลงังานสงู การดืม่แอลกอฮอลอ์ยา่งหนกั การสบูบหุรี ่
 ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ด้านชีวภาพ (Physiologic risk 
factors) ได้แก ่ อ้วน ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอล  
ชนดิ LDL สงูและคอเลสเตอรอลชนดิ HDL ตำ่ โรคเบาหวาน 
ภาวะดือ้อนิสลุนิ 
 คุณภาพของข้อมูล หมายถึง ความครบถ้วนและ  
ถกูตอ้งของขอ้มลูทีศ่นูยแ์พทยช์มุชนจดัเกบ็ โดยเฉพาะตวัแปรที่
เปน็ปจัจยัและพฤตกิรรมเสีย่งทีป่รบัเปลีย่นไดท้ัง้ดา้นพฤตกิรรม
และชวีภาพ  
 การนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ศูนย์แพทย์ชุมชน  
มกีารนำขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ไปวเิคราะหใ์ชใ้นการวางแผนแกไ้ขปญัหา
ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงทั้งในระดับบุคคล หรือ ครอบครัว 
หรอื ชมุชน 
 ความเปน็ไปได ้ หมายถงึ ความสามารถทีศ่นูยแ์พทย์
ชุมชนจะวางระบบจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการบันทึกในกระดาษ
หรอืคอมพวิเตอร ์ แลว้สามารถนำไปสูก่ารประมวลผลไดใ้นเวลา
ทีร่วดเรว็ 

 
วธิกีารศกึษา 
 
 รปูแบบการศกึษา การวจิยัและพฒันา 
 ประชากรทีศ่กึษา ศนูยแ์พทยช์มุชนในภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื จำนวน 115 แหง่ 

 กลุ่มตัวอย่าง ศูนย์แพทย์ชุมชนในภาคตะวันออก  
เฉยีงเหนอืทกุแหง่ 
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 วงจรที ่1 
 1. ประเมนิระบบดแูลผูป้ว่ยเบาหวานโดยการเปรยีบเทยีบ
การดำเนนิงานและผลลพัธก์บัแนวทางเวชปฏบิตั ิ ในศนูยแ์พทย์
ชมุชนนครราชสมีา 4 แหง่ และขอนแกน่ 2 แหง่ 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์แพทย์ชุมชนเพื่อ
พฒันาระบบการจดัการขอ้มลู 
 3. สัมภาษณ์และสังเกตระบบการปฏิบัติงานจริง  
ในศนูยแ์พทยช์มุชนเขตจงัหวดันครราชสมีา และขอนแกน่ 
 4. วิเคราะห ์ สรุปผล ข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบ  
การจดัการขอ้มลู 
 วงจรที ่2 
 1. แพทย์และทีมสหวิชาชีพในเขตตรวจราชการ
นครราชสีมาตอบแบบสอบถามด้วยตนเองเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูลปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง 
 2. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานเฝ้าระวังปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลอืดสมอง 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมเครือข่าย
แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัและทมีสหวชิาชพี 
 4. หาแนวทางร่วมกันในการพัฒนารูปแบบการนำ
ขอ้มลูและความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์(Knowledge translation) 
 5. ข้อเสนอรูปแบบเพื่อดำเนินงานตามระบบที่วางไว้
และระบบการตดิตามประเมนิผลการดำเนนิงาน 

 
ผลการศกึษา 
 
 วงจรการพฒันาการจดัการขอ้มลู รอบที ่1  
 คณะวิจัยได้เลือกประเด็นการจัดการข้อมูลการเฝ้าระวัง
ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 
ผ่านการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์
แพทยช์มุชน เนือ่งจากโรคเบาหวานเปน็ปจัจยัเสีย่งทีส่ำคญัทีส่ง่
ผลต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง อีกทั้ง
ยอมรับกันว่าเป็นโรคที่จะช่วยสะท้อนคุณภาพบริการปฐมภูม ิ
และพบบอ่ยในศนูยแ์พทยช์มุชน5,6 

 การเริม่ตน้พฒันาชว่งป ี พ.ศ. 2550-2551 เครอืขา่ย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในกลุ่มงาน  
เวชกรรมสังคม จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น มี
การประชุมร่วมกัน 3 ครั้ง พบมีความแตกต่างกันระหว่าง
ตวัแปรทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู เกณฑใ์นการตดัสนิ มจีดุเนน้ในการประเมนิ
แตกต่างกัน โดยทีมนครราชสีมาจะเน้นในด้านชีวการแพทย ์
ส่วนทีมขอนแก่นจะเน้นเก็บข้อมูลในด้านมิติพฤติกรรมและ  
การดแูลตนเอง ผลจากการประชมุทมีเหน็ตรงกนัวา่ไมส่ามารถ
นำข้อมูลมารวมกันได้ในครั้งนี ้ ต้องแยกวิเคราะห์ตามลักษณะ
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วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 30

ของตัวแปรที่จัดเก็บในแต่ละพื้นที ่ ประเมินตามแนวทางเวช
ปฏิบัติของตนเอง ข้อเสนอแนะคือหากจะทำให้แนวทางเวช
ปฏิบัติสมบูรณ์ขึ้น และประเมินในแนวทางเดียวกัน ต้องมีการ
ผสมผสานกนัระหวา่งสองทมีนี ้ 
 รายงานฉบับนี้จะนำเสนอบางตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน
ของทั้งสองพื้นที ่ สำหรับผู้สนใจรายงานฉบับสมบูรณ์สามารถ
ติดต่อกับคณะวิจัย ผลการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบา
หวาน ดงัตารางที ่1 และ 2 

 วงจรการพฒันาการจดัการขอ้มลูรอบที ่2 
 การจัดการข้อมูลปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค
หวัใจและหลอดเลอืดสมอง 
 ในชว่งป ี พ.ศ. 2551 คณะวจิยัไดส้อบถามแพทยแ์ละ
หวัหนา้ศนูยส์ขุภาพชมุชน ในการประชมุเครอืขา่ยแพทยเ์วชศาสตร์
ครอบครัวเขตตรวจราชการนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วย  
4 จงัหวดั คอื นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรีมัย ์และสรุนิทร ์พบวา่
มีเพียง 1 ใน 30 แห่ง ที่ระบุว่ามีการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเฝ้าระวังปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด

ตารางที ่1 คณะผูศ้กึษา สถานที ่กลุม่ตวัอยา่ง และวธิกีารประเมนิคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน 

คณะวจิยั สถานที ่ กลุม่ตวัอยา่ง วธิกีารประเมนิ 

วสนัต ์ลมิปเจต 
และคณะ 

ศนูยแ์พทย ์
ชมุชน 4 แหง่  
ในเขตอำเภอเมอืง 
จงัหวดั 
นครราชสมีา  
2550 

ผูป้ว่ยเบาหวาน 
สทิธหิลกัประกนั 
สขุภาพถว้นหนา้ 
ขึน้ทะเบยีน 
ทีศ่นูยแ์พทยช์มุชน 
ทกุคนทีม่าใชบ้รกิาร 
ตัง้แต ่3 ครัง้ขึน้ไป  
ในรอบ 1 ป ี 
จำนวน 801 คน 

การทบทวนขอ้มลูยอ้นหลงั 1 ป ี 
ความครอบคลมุในการดำเนนิงานและการไดร้บัการตรวจคดักรอง 
ภาวะแทรกซอ้น ในดา้น  

- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการเยีย่มบา้น   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการเขา้กลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจ HbA1C    
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจจอประสาทตา  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจไต   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจเทา้   

ผลลพัธใ์นการดแูล ในดา้น  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานควบคมุ HbA1C < 7 %   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานควบคมุ BP<130/80 มม.ปรอท   
- รอ้ยละผูป้ว่ยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้ตา  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมโีรคหวัใจขาดเลอืด  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมภีาวะแทรกซอ้นทีไ่ต  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมแีผลทีเ่ทา้  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานทีม่ภีาวะอมัพฤกษ ์อมัพาต 

สตางค ์ศภุผล   
และคณะ 

ศนูยแ์พทย ์
ชมุชน 2 แหง่  
ในเขตอำเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแกน่ 
2551 

ผูป้ว่ยเบาหวาน 
ทีข่ึน้ทะเบยีน 
สุม่สำรวจ 
จำนวน 270 คน 

การทบทวนขอ้มลูยอ้นหลงั 1 ป ี 
ความครอบคลมุในการดำเนนิงานเชงิรกุและการไดร้บัการตรวจคดักรอง 
ภาวะแทรกซอ้น ในดา้น  

- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการเยีย่มบา้น  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการเขา้กลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจ HbA1C    
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจจอประสาทตา   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจไต  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจเทา้   

ผลลพัธใ์นการดแูล ในดา้น   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานควบคมุ HbA1C < 7 %   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานควบคมุ BP<130/85 มม.ปรอท   
- รอ้ยละผูป้ว่ยทีม่เีบาหวานขึน้ตา    
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมโีรคหวัใจขาดเลอืด   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมภีาวะแทรกซอ้นทีไ่ต   
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมแีผลทีเ่ทา้    
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานทีม่ภีาวะอมัพฤกษ ์อมัพาต  
- รอ้ยละผูป้ว่ยไดร้บัการรบัไวร้กัษาตวัในโรงพยาบาล  
  เหตจุากภาวะแทรกซอ้นเฉยีบพลนัของโรคเบาหวานในรอบ 1 ป ี 
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และหลอดเลือดสมอง และยินดีที่จะเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
ระบบการจดัการขอ้มลู เนือ่งจากผูต้อบแบบสอบถามเปน็แพทย์
และผูบ้รหิารหนว่ยงานไมส่ามารถตอบคำถามหลายขอ้ไดช้ดัเจน 
อาจไมส่ะทอ้นความเปน็จรงิของการทำงานในพืน้ที ่
 ดังนั้นในป ี พ.ศ. 2552 คณะวิจัยได้ใช้วิธีสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์กลุ่มศูนย์แพทย์ชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอืทัง้หมดจำนวน 115 แหง่ ตดิตอ่สมัภาษณไ์ด ้72 แหง่ 
คิดเป็นร้อยละ 62.6 ผลการสำรวจ พบว่าส่วนใหญ่มีการ
รวบรวมขอ้มลูและบรูณาการระบบการคดักรองในคลนิกิ มกีาร
คีย์บันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร ์ แต่มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพยีงรอ้ยละ 38.9 ของกลุม่ตวัอยา่ง นอกจากนี ้ พบวา่ประมาณ  
1 ใน 5 มีงานวิจัยหรือโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ 
เฝ้าระวังปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง ดังรูปที ่ 1 สำหรับปัญหาและอุปสรรคใน 
การจดัการขอ้มลู ประมาณ 1 ใน 3 ของกลุม่ตวัอยา่งไมม่ัน่ใจ
ในวธิวีเิคราะหข์อ้มลู   

 
 

รปูที ่1 ผลการสำรวจการจดัการขอ้มลูโดยการสมัภาษณ ์
ทางโทรศพัท ์ศนูยแ์พทยช์มุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
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ตารางที ่2 ผลการประเมนิคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน 

คณะวจิยั ตวัชีว้ดั ผลการประเมนิ 

วสนัต ์ลมิปเจต 
และคณะ 
2550 

ความครอบคลมุการดำเนนิงาน 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการเยีย่มบา้น 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการเขา้กลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจ HbA1C 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจจอประสาทตา 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจไต 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจเทา้ 

ผลลพัธใ์นการดแูล  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานควบคมุ HbA1C < 7 % 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานควบคมุ BP<130/80 มม.ปรอท 
- รอ้ยละผูป้ว่ยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้ตา 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมโีรคหวัใจขาดเลอืด 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมภีาวะแทรกซอ้นทีไ่ต 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมแีผลทีเ่ทา้ 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานทีม่ภีาวะอมัพฤกษ ์อมัพาต 

 
13.4 
10.9 
81.5  
44.9 
85.7 
39.4 

 
36.4 
39.3 
9.7 
2.9 
0.8 
2.2 
1.1 

สตางค ์ศภุผล 
และคณะ  
2551 

ความครอบคลมุการดำเนนิงาน 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการเยีย่มบา้น 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการเขา้กลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจ HbA1C 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจจอประสาทตา 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจไต 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานไดร้บัการตรวจเทา้ 

ผลลพัธใ์นการดแูล  
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานควบคมุ HbA1C < 7 % 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานควบคมุ BP<130/85 มม.ปรอท 
- รอ้ยละผูป้ว่ยทีม่เีบาหวานขึน้ตา 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมโีรคหวัใจขาดเลอืด 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมภีาวะแทรกซอ้นทีไ่ต 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานมแีผลทีเ่ทา้ 
- รอ้ยละผูป้ว่ยเบาหวานทีม่ภีาวะอมัพฤกษ ์อมัพาต 
- รอ้ยละผูป้ว่ยไดร้บัการรบัไวร้กัษาตวัในโรงพยาบาลเหต ุ 
  จากภาวะแทรกซอ้นเฉยีบพลนัของโรคเบาหวานในรอบ 1 ป ี
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* http://www.thaihealth.or.th/node/1982 (accessed 27 พฤษภาคม 2552) 

ตารางที ่3 อตัราความชกุปจัจยัและพฤตกิรรมเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง ในเขตพืน้ทีศ่นูยแ์พทยช์มุชน 
 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ขอ้มลูจากการนำเสนอเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณก์ารทำงาน พฤษภาคม 2552 

ปจัจยัและ 
พฤตกิรรมเสีย่ง 

อตัราความชกุ 
อตัราความชกุของประชากร 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

อาย ุ15 ปขีึน้ไป* 
ความดนัโลหติสงู รอ้ยละ 5.8 (ศพช.หวัทะเล, 2551)  

รอ้ยละ 3.8; อาย ุ15 ปขีึน้ไป (ศพช.หนองบวั, 2551)  
รอ้ยละ 4.3 (ศพช.นำ้ปลกี, 2552) 

ชาย รอ้ยละ 20.3 

หญงิ รอ้ยละ 18.7 

คอเลสเตอรอล  
ในเลอืดสงู 

รอ้ยละ 9; คดิเฉพาะในกลุม่ผูป้ว่ยทีเ่ปน็โรคเรือ้รงั (ศพช.นำ้ปลกี, 2552) ชาย รอ้ยละ 8.5  
หญงิ รอ้ยละ 11.3 

การสบูบหุรี ่ รอ้ยละ 20.9; ขอ้มลูมคีวามครอบคลมุประมาณ รอ้ยละ 20 ของกลุม่เปา้หมาย 
(ศพช.หวัทะเล, 2552) 

ชาย รอ้ยละ 50.5  
หญงิ รอ้ยละ 0.7 

การไมอ่อกกำลงักาย รอ้ยละ 31.3; ขอ้มลูมคีวามครอบคลมุประมาณ รอ้ยละ 20 ของกลุม่เปา้หมาย 
(ศพช.หวัทะเล, 2552) 

ชาย รอ้ยละ 18.0  
หญงิ รอ้ยละ 22.3 

อว้น รอ้ยละ 26.1; BMI>23 กก./ตร.ม. (ศพช.มะคา่, 2551)  
รอ้ยละ 60.4; BMI>25 กก./ตร.ม.  
และขอ้มลูมคีวามครอบคลมุประมาณ รอ้ยละ 20 ของกลุม่เปา้หมาย  
(ศพช.หวัทะเล, 2552) 

ตดัเกณฑท์ี ่ BMI>25 กก./ตร.ม. 
ชาย รอ้ยละ 19.3  
หญงิ รอ้ยละ 32.5 

เบาหวาน รอ้ยละ 4.3 (ศพช.หวัทะเล, 2551)  
รอ้ยละ 4.2 (ศพช.นำ้ปลกี, 2552)  
รอ้ยละ 2.8; คดิเฉพาะกลุม่อาย ุ15 ปขีึน้ไป (ศพช.หนองบวั, 2551) 

ชาย รอ้ยละ 6.8  
หญงิ รอ้ยละ 8.1 

 

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 32

 จากการสำรวจพบว่าศูนย์แพทย์ชุมชนพร้อมที่จะเป็น
สถานทีศ่กึษาดงูานดา้นการจดัการขอ้มลูถงึ 27 แหง่ มตีวัแทน
ของศูนย์แพทย์ชุมชนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเฝ้าระวังฯ ในเดือน พฤษภาคม 2552 ประกอบด้วย  
ศนูยแ์พทยช์มุชน 8 แหง่ จาก 6 จงัหวดั จำนวน 26 คนเขา้รว่ม
นำเสนอผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดำเนินงาน 
ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับโรคหัวใจและ 
หลอดเลอืดสมอง 

 การนำเสนอโดยส่วนใหญ่มีความโดดเด่นในกิจกรรม
การดำเนนิงาน แตย่งัมขีอ้จำกดัในการระบอุตัราความชกุ ปจัจยั
และพฤติกรรมเสี่ยง มีเพียงบางแห่งที่ได้รายงานประเด็น 
ดังกล่าว แม้ในประเด็นเดียวกันก็ยังมีความแตกต่างใน 
การคำนวณ และมีความแตกต่างผลการสำรวจสถานะสุขภาพ
อนามัยประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที ่ 3 พ.ศ. 
2546-2547 ผลดงัตารางที ่3 

 กลไกการจัดการข้อมูลปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง
ตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง 
 การวางระบบการทำงานจะชว่ยใหเ้จา้หนา้ทีใ่นศนูยแ์พทย์
ชุมชนสามารถบูรณาการไปกับงานประจำได ้ ตัวอย่างเช่น 
รูปแบบการดำเนินงานที่น่าจะนำไปประยุกต์ใช้เนื่องจากมีการ
เชื่อมโยงไปถึงชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนของ 
ศูนย์แพทย์ชุมชนหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ศนูยแ์พทยช์มุชนแคน อำเภอสนม จงัหวดัสรุนิทร ์ และการใช้
แผนที่ความคิดช่วยในการทำงานของศูนย์แพทย์ชุมชนมะค่า 
อำเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา  

 รูปแบบระบบการจัดการข้อมูลปัจจัยและ
พฤตกิรรมเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง 
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ คณะวิจัยได้ทราบว่า
ประเด็นที่น่าจะต้องทำให้ชัดเจนคือข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บมีอะไร
บ้าง ขั้นตอนการดึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อนำมาวิเคราะห์

และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลควรทำอย่างไร จึง 
ขอเสนอรูปแบบระบบการจัดการข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 
ทีจ่ำเปน็และขัน้ตอนการเฝา้ระวงัทางสาธารณสขุ9-12 

 ข้อมูลที่จำเป็นในการเฝ้าระวังปัจจัยและพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในระดับพื้นที ่
ประกอบดว้ย 

 • ข้อมูลการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง โดยเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และ 
โรงพยาบาล นอกจากนี ้ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องมากขึ้นทุกพื้นที ่
ควรมีการสัมภาษณ์ญาติผู้เสียชีวิต (verbal autopsy) ถึง
ประวตัคิวามเจบ็ปว่ย อาการกอ่นเสยีชวีติ 

 • ข้อมูลความพิการที่สัมพันธ์กับโรคหัวใจและ 
หลอดเลือดสมอง โดยเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลและข้อมูล 
การประเมินความพิการที่แพทย์ประจำศูนย์แพทย์ชุมชนจะ 
มโีอกาสไดป้ระเมนิ 
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 • ข้อมูลการเจ็บป่วยจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมอง โดยประสานขอข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล หรือ 
ใช้วิธีการสำรวจสถานะสุขภาพซึ่งนิยมใช้การสัมภาษณ์ว่า 
“แพทยเ์คยบอกทา่นเปน็โรคหวัใจขาดเลอืดหรอืไม”่ 
 • ตัวชี้วัดเชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อม ชุดข้อมูลนี้จะ
เป็นตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขและ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวชี้วัดดังกล่าวอาจใกล้เคียง 
กบัขอ้มลูทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งจดัเกบ็ แตก่ารนำขอ้มลูมาวเิคราะห์
เชือ่มโยงอาจจะมปีญัหาถา้คำจำกดัความทีใ่ชแ้ตกตา่งกนั 
 • ข้อมูลการทบทวนทางคลินิกภายในหน่วยงาน  
การทบทวนทางคลินิกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี ่ อ้วน โรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง มีชุดตัวชี้วัดที่ได้นำเสนอในรายงานฉบับนี ้ 
ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามบริบทของพื้นที ่ และทุกหน่วยงาน 
ควรได้มีการทบทวนทางคลินิกปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู ่
การพฒันาคณุภาพบรกิาร 
 • การสำรวจปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง ในปัจจุบันนี ้ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้สนับสนุนให้มีการคัดกรองความเสี่ยงและ 
สง่ขอ้มลูให ้สปสช. ควรใชโ้อกาสนีใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูทีท่ำได้
เพือ่นำไปใชป้ระโยชนใ์นการพฒันา 
 
 ขัน้ตอนการเฝา้ระวงัทางสาธารณสขุ 
 1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การจัดวางระบบการเฝ้าระวังปัจจัยและพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองอาจมีความแตกต่างกัน
ได ้ ตัวอย่างระบบการทำงานที่ดีคือบูรณาการไปกับการทำงาน
ประจำ สิ่งที่พึงระวังคือการได้มาของขนาดตัวอย่าง หากการ 
คัดกรองสามารถทำได้มากกว่าร้อยละ 70 ก็น่าเชื่อได้ว่า 
ผลการวิเคราะห์จะเป็นตัวแทนของประชากรในพื้นที ่ แต่หาก
ทรัพยากรมีจำกัด ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุม วิธีการ
คำนวณขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างตามหลักความน่าจะเป็น 
แล้วไปดำเนินการคัดกรองก็จะช่วยให้ข้อมูลที่ได้น่าเชื่อถือและ 
มคีวามถกูตอ้งมากยิง่ขึน้  
 2. การดงึขอ้มลูเพือ่นำมาวเิคราะหข์อ้มลู 
 สามารถทำได้อย่างน้อย 3 รูปแบบตามบริบทของ
พืน้ที ่ไดแ้ก ่
 รปูแบบทีห่นึง่ คอืการจดัเกบ็ขอ้มลูเปน็ระเบยีน ไมไ่ด้
นำขอ้มลูเขา้คอมพวิเตอรเ์พือ่ประมวลผล สง่ผลใหก้ารวเิคราะห์
ข้อมูลทำได้ช้า คาดว่ามีศูนย์แพทย์ชุมชนจำนวนไม่มากนักที่ยัง
ใชร้ะบบนี ้ 
 รูปแบบที่สอง คือ การจัดทำโปรแกรมแยกต่างหาก 
ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Fantacy ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านลาด 
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ิ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ

ออกรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลคล้ายกับระบบการรายงาน 
ทางระบาดวิทยา ตามลักษณะบุคคล เวลา สถานที ่ ข้อจำกัด
ของรูปแบบนี้คือ เจ้าหน้าที่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เพราะต้อง 
คีย์ข้อมูลสองครั้งผ่านโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเองโดยนักวิชาการ
ในพื้นที ่ และผ่านโปรแกรมสำหรับส่งสำนักงานหลักประกัน
สขุภาพแหง่ชาต ิจากการแลกเปลีย่นขอ้มลู ทราบวา่ศนูยแ์พทย์
ชมุชนสว่นใหญน่ยิมใชร้ปูแบบนี ้ 
 รูปแบบที่สาม คือ การใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล
สำหรบัสถานอีนามยั (HCIS) โปรแกรม IRisk และใชท้กัษะ
การเชื่อมต่อข้อมูลแล้วคัดลอกไฟล์ที่ เกี่ยวกับปัจจัยและ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ส่งต่อไป
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft access (HCIS analyst)  
ศูนย์แพทย์ชุมชนแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร ์ และ  
ศูนย์แพทย์ชุมชนหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร  
ไดใ้ชร้ปูแบบนีแ้ตอ่าจมคีวามแตกตา่งกนัในรายละเอยีด  
 3. การวเิคราะหข์อ้มลู  
 หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วในขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อ
แสดงผลข้อมูล ในรายงานฉบับสมบูรณ์คณะวิจัยได้นำเสนอ
ตัวอย่างตารางหุ่นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจถึงแนวโน้มสภาพปัญหาสุขภาพ 
ของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง สามารถเปรียบเทียบกับ 
ศนูยแ์พทยช์มุชนทีอ่ืน่ๆ และนำเสนอในรปูแบบกราฟฟกิไดต้อ่ไป  
 4. การตคีวามหมาย/การสงัเคราะหข์อ้มลู 
 การมีระบบที่ปรึกษาและมีการเตรียมบุคลากรที่เป็น
นักวิชาการสาธารณสุขให้รับผิดชอบเป็นแกนหลักในการดำเนิน
การและฝึกหัดตีความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วย
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของโครงการเฝ้าระวัง
ปจัจยัและพฤตกิรรมเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง 

journal Issue3 p1-35.indd   33 8/17/09   12:18:06 PM



วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 34

 5. การเผยแพร ่สือ่สารใหผู้เ้กีย่วขอ้งนำไปใชป้ระโยชน ์
 นอกจากจะนำเสนอให้แก่บุคลากรสาธารณสุข 
ประชาชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้ว การ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานผ่านศูนย์การเรียนรู้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นๆ 
ได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอ 
จากเวทีเครือข่ายเห็นว่าควรมีการประชุมติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้
ตอ่ไป 

 
วจิารณ ์และ ขอ้เสนอแนะ 
 
 แม้จะมีแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ศูนย์แพทย์ชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและ
นครราชสีมา ยังไม่สามารถบรรลุเกณฑ์ชี้วัดและข้อมูลยัง 
ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมด นอกจากนี ้ จากการ
รวบรวมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
สมองในศนูยแ์พทยช์มุชนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบมอีตัรา
ความชุกโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 3.8-5.8 อัตราความชุก
โรคเบาหวาน รอ้ยละ 2.8-4.3 อตัราความชกุภาวะนำ้หนกัเกนิ
ร้อยละ 26.1-60.4 ซึ่งมีผลที่แตกต่างจากการสำรวจประชากร
อายุตั้ งแต ่ 15 ปีขึ้นไป8 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ.2546-2547 อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเกิดจากช่วงเวลาที่
สำรวจหา่งกนัประมาณ 5 ป ีอาจมวีธิกีารวดัและแบง่เกณฑช์ีว้ดั
ทีแ่ตกตา่งกนั ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัอาจไปรบับรกิารทีส่ถานพยาบาล
อื่น ทำให้มีสัดส่วนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนในศูนย์แพทย์ชุมชน 
ตำ่กวา่ความเปน็จรงิ อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูสว่นใหญท่ีศ่นูยแ์พทย์
ชมุชนนำเสนอผลงาน มคีวามครอบคลมุกลุม่เปา้หมายมากกวา่
รอ้ยละ 70 ถา้ไมม่อีคตใินการวดั (measurement bias) กน็า่เชือ่
ได้ว่าผลที่รายงานถูกต้องสำหรับพื้นที่นั้นๆ แต่หากต้องการ

ความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ในปีต่อไป ก่อนการดำเนินโครงการ
หรือแม้กระทั่งการบริการในคลินิก ควรมีการเตรียมเจ้าหน้าที่
และอาสาสมคัร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็ขอ้มลูคดักรองปจัจยัและ
พฤติกรรมเสี่ยง ให้เข้าใจแบบคัดกรองความเสี่ยงและวิธีการ 
วัดความดันโลหิต ตลอดจนการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและ
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั 
 การดำเนนิการจดัการขอ้มลูจะสำเรจ็ไดต้อ้งมผีูร้บัผดิชอบ
ทีช่ดัเจนซึง่อาจเปน็บคุคลหรอืทมีงาน ขึน้อยูก่บัทรพัยากรทีม่อียู่
ในพื้นที ่ การส่ง เสริมให้มีการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลใน
คอมพิวเตอร ์ จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามประชาชนระยะ
ยาว แบบคดักรองความเสีย่งทีส่ำรวจทกุป ี ควรไดร้บัการบนัทกึ 
อาจใชโ้ปรแกรม Excel หรอื Access หรอืโปรแกรม database 
อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงรหัสบุคคล (ID) ได ้ จุดประสงค์คือ 
ให้สามารถติดตามเห็นการเปลี่ยนแปลงของประชาชนแต่ละคน 
หากวางระบบได้ด ี จะสามารถดำเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะ 
cohort study ระยะเวลา 3-10 ปีในระดับชุมชน หรือ อาจ
เลอืกใชร้ปูแบบการศกึษาเปน็ serial cross-sectional studies 
ทกุ 1-2 ป ี  
 ประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อยอดสำหรับ 
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการวิเคราะห์และนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แม้ว่าหลายหน่วยงานจะมีประสบการณ ์
มีแนวทางการดำเนินงานและเคยนำเสนอผลงานในการประชุม
เครอืขา่ยตา่งๆ ทีผ่า่นมา หลายหนว่ยงานเคยนำเสนอ 1-3 ครัง้
ในหลากหลายเวท ี ยังพบว่าศูนย์แพทย์ชุมชนต่างๆ นำเสนอ 
ผลการดำเนนิงานไดไ้มค่มชดัเทา่ทีค่วร รายงานฉบบัสมบรูณไ์ด้
แสดงให้เห็นตารางหุ่น โดยคาดหวังว่าถ้าศูนย์แพทย์ชุมชนได ้
นำไปทดลองใช ้ และฝกึหดัการนำเสนอผลงาน จะชว่ยสง่เสรมิ
ให้งานที่ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว มีความโดดเด่นมาก 
ยิ่งขึ้น ช่วยให้บุคคลภายนอกที่สนใจได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจัย
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และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในระดับ
พื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการ
ขอ้มลูโดยใชต้วัอยา่งการเฝา้ระวงัในเรือ่งนีค้วรไดร้บัการสง่เสรมิ
ให้ดำเนินการต่อไปในเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
 ส่วนหัวข้อวิจัยที่น่าจะสนับสนุนให้ทำ สามารถ 
ดำ เนินการได้ทั้ งการศึกษาระบาดวิทยา เชิ งพรรณนา  
เชงิวเิคราะห ์และเชงิทดลอง ยกตวัอยา่งเชน่  
 - การสำรวจความชุกปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อ 
โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง (conventional risk factors) 
 - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลอืดสมอง  
 - รูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติการณ์โรคหัวใจ
และหลอดเลอืดสมอง  
 - แพทย์และทีมสหวิชาชีพในศูนย์แพทย์ชุมชนทำ 
เวชปฏบิตัติาม CPG ในการดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน/ความดนัโลหติสงู
หรอืไม ่
 - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดสหปัจจัย 
ปจัจยัเสีย่งตอ่โรคหวัใจและหลอดเลอืดสมอง 
 - ความตอ่เนือ่งในการดแูล (continuity of care) ใน
มมุมองของผูป้ว่ยความดนัโลหติสงู ฯลฯ 
 เพื่อไม่ให้มีวิธีการศึกษาและขอบเขตการศึกษาที ่
แข็งจนเกินไป การวิจัยบริการปฐมภูม ิ ควรได้รับการส่งเสริม 
ใหใ้ชร้ปูแบบการศกึษาแบบผสม (Mixed research design)  

 ขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันาเครอืขา่ย  
 ณ ปัจจุบันนี ้ เครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์แพทย์ชุมชน/ศูนย์สุขภาพชุมชน 
ใหเ้ขา้ใจถงึแกน่วชิาเวชศาสตรค์รอบครวั ในลกัษณะ 6 สปัดาห์
วันหยุด หากใช้แนวคิดลักษณะเดียวกัน เครือข่ายแพทย ์
เวชศาสตร์ครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรพัฒนา
หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการวิจัย/ 
การวิเคราะห์ระบบบริการ/การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ใน 
การดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งอาจจัดเป็น 3-5 
สปัดาหว์นัหยดุ ขึน้อยูก่บัวตัถปุระสงคข์องการพฒันา  
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Family Medicine and primary care in Canada: 
Vision for the future 

 
 
“to protect, promote and restore the physical and mental well-being of residents of Canada 
and to facilitate reasonable access to health services without financial or other barriers.”  

(Canada Health Act) 
 
 คำกล่าวข้างต้นคงจะไม่เกินความเป็นจริง เมื่อพิจารณาจาก Life expectancy ของประชากร 
ชาวแคนาดาทีย่นืยาวถงึ 77.8 ป ในประชากรเพศชายทีเ่กดิมชีพี และ 82.6 ป ีในประชากรเพศหญงิทีเ่กดิมชีพี 
(Statistics Canada, 2009) รายงาน ณ ป ี ค.ศ. 2004 เทยีบกบัประชากรชาวญีปุ่น่ทีไ่ดร้บัการประกาศวา่ 
เป็นประเทศที่ประชากรมีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ในปีเดียวกันนั้น (2004) ประชากรชายชาวญี่ปุ่นม ี Life 
expectancy ที ่78.64 ป ีและประชากรหญงิอยูท่ี ่85.59 ป ี(Jiji Press English News Service, 2005) จะ
เหน็ไดว้า่ตวัเลขใกลเ้คยีงกนัมาก และในป ี2003 รฐับาลแคนาดามคีา่ใชจ้า่ยทางดา้นสาธารณสขุพยีง 2298 US 
dollars per capita ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายสูงถึง 5711 US dollars และประชาชน 
ชาวแคนาดาเกอืบทกุคนไดร้บัความคุม้ครองจากหลกัประกนัสขุภาพของรฐั (Kaiser Family Foundation, 2007) 
แสดงใหเ้หน็วา่ ระบบการสาธารณสขุของประเทศแคนาดาซึง่ใหค้วามสำคญักบัระบบบรกิารปฐมภมูเิปน็หลกันัน้ 
มปีระสทิธภิาพและคณุภาพในการใหบ้รกิารสงูอยา่งแทจ้รงิ ทีส่ำคญัระบบบรกิารปฐมภมูขิองประเทศแคนาดานัน้
มแีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัเปน็องคป์ระกอบหลกั  
 ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศรัสเซีย 
(Agency, 2006) มีความหลากหลายทางภูมิประเทศอย่างมากตั้งแต่ด้านตะวันออกซึ่งอยู่ติดมหาสมุทร
แอตแลนติกไปจนจรดด้านตะวันตกซึ่งอยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิก เวลาที่แตกต่างทางด้านตะวันออกไปจรด 
ด้านตะวันตกนั้นแตกต่างกันถึง 4 ช่วงเวลา รวมทั้งหมดเป็นเวลา 4 ชั่วโมง  แคนาดาแบ่งเขตการปกครอง 
ออกเปน็ 10 มณฑล (Province) และ 3 ดนิแดน (Territories) ดงัภาพที ่1 
  
 

พญ.อรวรรณ ตะเวทพิงศ ์ 
กลุม่งานเวชกรรมสงัคม  โรงพยาบาลราชบรุ ี
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 นอกจากนี ้ ประเทศแคนาดายังมีความหลากหลาย 
ทางด้านประชากรที่มีตั้ งแต่คนผิวขาวเชื้อชาติตะวันตก  
คนผิวเหลืองอย่างคนเอเชีย และคนผิวดำจากแถบแอฟริกา
เนื่องจากการหลั่งไหลของผู้อพยพจากทั่วโลก ทั้งยังเรื่องความ
หลากหลายทางด้านการประกอบอาชีพในแต่ละภูมิภาค และ
สภาพเศรษฐกิจของแต่ละมณฑล ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความ
หลากหลายเหลา่นีแ้ลว้ ทางรฐับาลกลางแหง่ประเทศแคนาดาจงึ
ตอ้งวางนโยบายกลางทีจ่ะทำใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ประชาชน
ทัง้ประเทศซึง่มจีำนวน 33,694,000 (June 2009) ถงึแมจ้ะ
แบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละมณฑลให้เป็นอิสระ 
ตอ่กนักต็าม 
 อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นการบริหารแบบกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากความ 
ไม่เชื่อมโยงกันของข้อมูล และความไม่เท่าเทียมกันของการบริการ 
รัฐบาลกลาง (Federal Government) จึงต้องวางนโยบาย 
ให้เกิดความชัดเจนต่อการนำไปใช้ในส่วนภูมิภาคเพื่อให้เกิด
ความเทา่เทยีมกนัมากทีส่ดุ  
  นโยบายทางด้านสาธารณสุขที่เป็นส่วนกลางของ
ประเทศแคนาดา คอื Canada Health Act (Health Canada, 
2004) ซึง่ถอืกำเนดิขึน้ตัง้แตป่ ีค.ศ. 1985 มอีงคป์ระกอบ 5 ขอ้ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 1. Public Administration หมายถึง เป็นบริการที ่
ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐ (Public Funding) ซึ่ง
ถือว่าเป็นจุดเด่นของระบบบริการที่มีผู้ให้บริการเพียงหนึ่งเดียว 
(One tire provider) และเปน็จดุแขง็ทีร่ฐับาลกลางแหง่ประเทศ
แคนาดายนืยนัทีจ่ะไมย่อมเปลีย่นแปลง แมจ้ะมกีระแสผลกัดนั
จากนักการเมืองท้องถิ่นให้มีการจัดบริการโดยภาคเอกชน เมื่อ
มีการร้องเรียนเกี่ยวกับระยะเวลาในการรอรับการรักษา 
(waiting time) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องการผ่าตัดที ่
ไม่เร่งด่วน (elective surgery) การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย ์
(diagnostic imaging) และการผ่าตัดต้อกระจก  (Dhalla, 
2007) แต่ทางรัฐบาลกลางก็ยังไม่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชน
เขา้มารบัหนา้ทีล่ดระยะเวลาการรอรบัการรกัษา แตม่กีารศกึษา
เพิม่เตมิโดย The College of Family Physicians of Canada 
เกี่ยวกับปัญหาระยะเวลาการรอ คุณภาพการบริการ และ 
การขาดแคลนแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัทีเ่กดิขึน้ในชว่งกวา่ 10 ปี
ที่ผ่านมา และรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารสรุปปัญหาและ 
เสนอหนทางแกไ้ขลา่สดุในป ี2004 ชือ่วา่ Family Medicine in 
Canada: Vision for the Future (The College of Family 
Physicians of Canada, 2004)  
 2. Comprehensive หมายถึง การประกันว่า
ประชาชนจะได้รับการบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างทั่วถึง 
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอาศัยอยู ่ ณ พื้นที่กันดาร
อย่างมณฑล Saskatchewan หรือมณฑลที่อยู่ไกลความเจริญ
อย่าง Nunavut บริการที่รัฐประกันว่าประชาชนจะต้องได้รับ 
ไดแ้ก ่ การเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลเพือ่ทำการรกัษา
โดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง

การผ่าตัดและการทำฟันบางชนิดที่ต้องนอนโรงพยาบาล  
คา่รกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ในโรงพยาบาลโดยไมใ่ชเ่พือ่การรกัษา
โดยแพทย์นั้น จะไม่ถือว่ารวมอยู่ในประกันสุขภาพนี ้ อย่างไร
กต็าม รฐับาลกลางใหอ้ำนาจการตดัสนิใจกบัรฐับาลทอ้งถิน่ของ
แต่ละมณฑลว่า จะบริหารจัดการในรายละเอียดอย่างไร เพียงแต่
ตอ้งยดึหลกัการ Comprehensiveness เทา่นัน้ 
 3. Universality หมายถึง ประชาชนทุกเพศทุกวัย 
จะตอ้งไดร้บัการบรกิารทางสาธารณสขุอยา่งเทา่เทยีมกนัภายใต้
หลักการทั้งห้าข้อของ Canada Health Act ไม่ว่าจะอาศัยอยู่
มณฑลหรือดินแดนใดก็ตาม เป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะ
ต้องจัดบริการให้แก่ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมหรืออย่างน้อย
ใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ 
 4. Portability หมายถึง ความครอบคลุมการรักษา
พยาบาลที่จำเป็นแก่ประชาชนทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้อยู่อาศัยใน
มณฑลของตนเอง ณ เวลานั้นก็ตาม เช่น เมื่อเดินทางไป 
ต่างมณฑลและเกิดความเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษา
จากแพทยแ์ละ/หรอืการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเนือ่งจาก
ความเจบ็ปว่ย   
 5. Accessibility หมายถึง การเข้าถึงบริการทาง
สาธารณสุขที่จำเป็นตามหลักการของนโยบายกลางและ 
การจัดการของแต่ละมณฑลอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งตรงจุดนี้เป็น
ส่วนที่เกิดปัญหามากในปัจจุบัน เมื่อระบบสาธารณสุขของ
ประเทศแคนาดากา้วมาถงึจดุเปลีย่นซึง่จะไดก้ลา่วถงึในสว่นตอ่ไป 
 ทุกมณฑลและดินแดนจะได้รับงบประมาณจาก 
สว่นกลางเปน็ลกัษณะ Fund Transfer (Health Canada, 2004) 
จากส่วนกลางโดยจะจัดสรรให้เมื่อปฏิบัติได้ตามนโยบาย 
ห้าประการของ Canada Health Act ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
แตล่ะมณฑลและดนิแดนจะไดร้บัเงนิจดัสรรเปน็ลกัษณะ Block 
Funding มีการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนงบประมาณด้าน
สาธารณสุขเมื่อป ี 1996-2004 โดยทางมณฑลจะได้รับเงิน 
งบประมาณผา่น the Canada Health and Social Transfer 
(CHST) โดยเปน็เงนิทีไ่ดจ้ากภาษขีองสว่นกลาง ซึง่เปน็งบรวม
เพื่อการศึกษาระดับ post-secondary education การ
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สาธารณสขุ และ social services ซึง่แตล่ะมณฑลจะมอีสิระใน
การจัดสรรงบประมาณตามแต่สมควร โดยการบริการทาง
สาธารณสุขจะต้องเป็นไปตาม Canada Health Act ทั้ง  
หา้ประการ จนกระทัง่เมือ่เดอืนเมษายน ป ี 2004 เปน็ตน้มา 
Canada Health Transfer (CHT) และ Canada Social 
Transfer (CST) ไดร้บัการจดัสรรแยกกนัอยา่งเปน็รปูธรรมมากขึน้  
 นอกจากนี ้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณพิเศษสำหรับ
สำหรบับางพืน้ทีท่ีม่คีวามขาดแคลนสงู เชน่ ดนิแดนทัง้สามของ
แคนาดาไดแ้ก ่Northwest Territories, Nunavut และ Yukon 
จะได้รับงบประมาณผ่านทาง Territorial Formula Financing 
อกีสว่นหนึง่ เพือ่ชว่ยเหลอืในการใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้   
 ในส่วนของประชากรบางกลุ่มที่สมควรได้รับการดูแล
ด้วยความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลกลาง (constitutional 
responsible) ไดแ้ก ่กลุม่ประชากร First Nations และ Inuit 
และประชากรกลุม่ทหารผา่นศกึ ผูอ้พยพ นกัโทษ ทหาร และ
ตำรวจ จะได้รับงบประมาณด้านสาธารณสุขจากรัฐบาลกลาง
โดยตรง โดยไมต่อ้งผา่นรฐับาลทอ้งถิน่ 
 การบริการทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีพื้นฐานของการ
บริการแบบปฐมภูมินี ้ ได้รับความนิยมจากประชาชนชาว
แคนาดามาหลายทศวรรษ ตัง้แตเ่ริม่มรีะบบการบรกิารปฐมภมูิ
ควบคู่กับการเริ่มต้นศาสตร์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวขึ้นเมื่อห้า
สบิกวา่ปทีีแ่ลว้ในประเทศแคนาดา 

 “Family physicians] are the doctors closest to 
people. They heal most of the brokenhearted, repair 
more of the injured and deprived, and live with the 
poor and dying who are without hope. Adaptation is 
the juice of family medicine the FP adapts to the 
needs of people, or closes up shop” 

William Victor Johnston, MD, 
First Executive Director of the College of Family 

Physicians of Canada, 1956-1965 

 แม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า 5 ทศวรรษ คำพูดของ
ประธานวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคนแรกของ
แคนาดาก็ไม่เกินจริง เพราะผลการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายในระยะเวลาห้าป ี 
ที่ผ่านมายังมีผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (The College of 
Family Physicians of Canada, 2004)  
 - ประมาณรอ้ยละ 80 บอกวา่พวกเขาชอบการเขา้ถงึ
บรกิารทีผ่า่นเเพทยป์ระจำครอบครวั  
 - ประมาณรอ้ยละ 88 เหน็ดว้ยทีก่ารมเีเพทยป์ระจำ
ครอบครวัทำใหเ้ขามคีวามมัน่ใจเกีย่วกบัการเขา้ถงึบรกิารตา่งๆ 
 - มากกวา่รอ้ยละ 80 เหน็วา่คณุภาพการบรกิารของ
เเพทยป์ระจำครอบครวัอยูใ่นระดบัดถีงึดเียีย่ม 
 - มากกวา่รอ้ยละ 66 ระบวุา่เเพทยป์ระจำครอบครวั
เป็นผู้ดู เ เลด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาเเละ
ครอบครวั 

 อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ  
ที่ผ่านมา ประชาชนชาวแคนาเดียนประสบปัญหาการเข้าถึง
บริการโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเป็นกลไกหลักของ
ระบบบริการปฐมภูมิอย่างมาก จากการสำรวจพบว่าประชากร
กว่า 4 ล้านคนไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำ (The 
College of Family Physicians of Canada, 2004) และ
ประชากรกลุ่มนี้จะเกิดความเสี่ยงต่อความล่าช้าของการรักษา
โดยมรีะยะเวลาการรอรบัการรกัษา (waiting time) และลำดบั
การรอ (waiting list) ยาวนานและช้าขึ้นเรื่อยๆทุกป ี (The 
College of Family Physicians of Canada, 2004) ทำให้
ความพงึพอใจตอ่บรกิารสาธารณสขุของรฐัลดลงเรือ่ยๆ  
 สาเหตุหลักของการเข้าถึงบริการล่าช้านั้น เกิดจาก
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาอย่างรุนแรง 
บุคลากรที่ขาดแคลนในลำดับต้นๆ คือ แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครวั จากการสำรวจในป ี 2002 พบวา่ มกีารขาดแคลน
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวถึง 3,000 คน และจะมีความ
ขาดแคลนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นสองเท่าตัวภายในทศวรรษหน้า   
ทั้งที่สองในสามของประชากรระบุว่าแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของพวกเขา 
(Decima Poll, 2003) 
 จากการรวบรวมข้อมูลและศึกษาถึงต้นตอของปัญหา
การขาดแคลนแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั และการเขา้ถงึบรกิาร
ล่าช้า โดยวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศ
แคนาดาพบว่า ความเปลี่ยนแปลงทางสิ่ งแวดล้อมและ
บรรยากาศการรักษาพยาบาล (health care environment) 
ทางการแพทย์มีผลทำให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้อง  
รับผิดชอบผู้ป่วยที่หลากหลายและมีปัญหาทางสุขภาพซับซ้อน
มากขึ้น โดยที่ตัวระบบเองไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือแสดง
ความเข้าใจต่อภาระงานที่เปลี่ยนไป เมื่อมีภาระทางด้านงาน
บรกิารทางการแพทยม์ากขึน้ จงึทำใหง้านดา้นการศกึษา งานสอน 
และงานในโรงพยาบาลดอ้ยคณุภาพลง  
 นอกจากนี ้ นักศึกษาแพทย์ก็ เลือกเรียนสาขา  
เวชศาสตร์ครอบครัวน้อยลงเรื่อยๆ โดยผลการสำรวจพบว่า   
ผู้เลือกเรียนต่อเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมีจำนวน  
ลดลงประมาณปีละ 250-300 คนต่อป ี ตั้งแต่ป ี 1992   
เปน็ตน้มา (Thurber AD, 1999) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณห้าสิบปีก่อน 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดย  
มีสัดส่วนเป็นหญิงเพียง 10% ในขณะที่ปัจจุบันตัวเลขจะ  
กลับกันเป็นแพทย์ผู้หญิงเลือกเรียนเวชศาสตร์ครอบครัว  
มากกวา่แพทยช์าย ทำใหม้อีตัราสว่นเปน็ 60:40 ในหมูแ่พทย์
ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ป ี ซึ่งเป็นผลทำให้ระยะเวลาการทำงาน
ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจำกัดมากขึ้น เพราะแพทย์ผู้หญิง  
มภีาระทีต่อ้งดแูลครอบครวัมากกวา่แพทยผ์ูช้าย (NPS)  
 ภาวะขาดแคลนแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวส่ ง  
ผลกระทบเป็นวงกว้างถึงระบบบริการสาธารณสุขเกือบทั้งหมด 
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เพราะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญทั้ง
ดา้นการรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง สง่เสรมิปอ้งกนั เนน้การดแูลอยา่ง
เป็นองค์รวม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และ 
ผูป้ว่ย อนัเปน็หลกัการสำคญัของเวชศาสตรค์รอบครวั  
 ที่ประชุมวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศแคนาดาจึงเสนอทางออกไว้หลายประการ (The College 
of Family Physicians of Canada, 2004) ดงันี ้ 
 - Ensuring a sustainable supply of family 
physicians through health human resource planning that 
accounts for the changing demographics and practice 
patterns of family physicians, ensures sufficient positions 
for medical students and residents, and ensures this 
discipline remains an attractive choice for medical 
students 
 - Educating and training our future family 
physicians by ensuring highly visible, credible, well 
supported roles for the discipline of family medicine and 
family physician teachers and researchers in our medical 
schools and teaching centres and by reinforcing the 
importance of family medicine residency programs 
producing graduates with the knowledge, skil ls,  
and attitudes that wil l enable them to provide 
comprehensive continuing care for patients in rural or 
urban communities across Canada 
 - Promoting innovation and quality in family 
medicine through support for family medicine research, 
strategies to transfer new ideas and knowledge into 
practice, and recognition for family physicians committed 
to lifelong learning 
 - Understanding and promoting the value of 
family physicians in order to achieve sustainable success 
in implementing all the recommendations. Solutions to 

access to care and lengthy wait times will not be found 
unless we discover ways to rejuvenate family medicine 
in Canada. Our system must recognize and support 
family doctors in their important roles as teachers, 
researchers, and providers of care for millions of 
Canadians in rural outposts, small towns, large suburbs, 
and inner cities throughout this nation.  
 แต่การเพิ่มจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ
รกัษาคณุภาพการปฏบิตังิานของแพทยท์กุคน กย็งัไมใ่ชค่ำตอบ
สดุทา้ย เพราะโดยตวัระบบเองกเ็ริม่มปีญัหาจากการบรหิารงาน
ในอดตีทีผ่า่นมา  
 มีการพูดถึงการเพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุข
ให้มากขึ้นกว่าเดิม และอาจจะเพิ่มการบริการภาคเอกชนเข้าสู่
ระบบ ทำใหก้ลายเปน็ Parallel Private System แตข่อ้เสนอ
เรื่องการใช้ระบบเอกชนคู่ขนานยังไม่ได้รับคะแนนนิยมจาก
นักการเมืองบางกลุ่ม เพราะจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมขึ้น 
ในสงัคม  
 มณฑล Ontario และ Quebec ได้นำเสนอทางออก
แก่ปัญหาทางการบริหารจัดการและการบริการล่าช้าที่เกิดขึ้น
ดงันี ้
 - User premiums หมายถงึ การจา่ยประกนัสขุภาพ
เพิ่มโดยขึ้นกับรายได้ประจำ ถ้าหากมีรายได้สูงก็ต้องจ่ายมาก 
คนทีม่รีายไดน้อ้ยกวา่เกณฑก์ไ็มต่อ้งจา่ย 
 - Medical Clinics เปดิคลนิกิใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง
มากขึ้น โดยให้บริการเป็นลักษณะ drop-in ไม่ต้องมีการ 
นดัหมายลว่งหนา้ บางโรงพยาบาลทีอ่ยูใ่กลก้นักม็กีารใหบ้รกิาร
แบบแบ่งความรับผิดชอบในส่วนของห้องฉุกเฉิน เช่น  
โรงพยาบาล A จะรับทำการผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องใช ้
ห้องผ่าตัด แต่โรงพยาบาล B จะดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ ที ่
ไม่ต้องผ่าตัด และโรงพยาบาล C ดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปที่มา 
ตอนกลางคืน ทำให้อัตราการรอรับการรักษาลดลง และมีการ
เปิดคลินิกที่ตรวจโดยพยาบาลวิชาชีพเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป 
ชว่ยแกป้ญัหาขาดแคลนแพทยใ์นบางพืน้ทีไ่ด ้
 - ปรับระบบการสนับสนุนงบประมาณแก่คลินิกใน
พื้นที่ขาดแคลนเป็นแบบให้งบประมาณเพิ่มในส่วนของการ 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คลินิกเหล่านี้อยู่ในรูปแบบ 
Community Health Centers ซึ่งจะมีการให้บริการทั้งในส่วน
ของการรักษาพยาบาลและงานทางด้านสังคมสงเคราะห ์ เช่น 
collective kitchen, anti-poverty group, group to help 
people quit smoking พยาบาลวิชาชีพก็มีบทบาทในการ 
แบง่เบาภาระของแพทยใ์นคลนิกิประเภทนีเ้ชน่กนั 
 - ส่งเสริมพยาบาลผุงครรภ์ในพื้นที ่ ช่วยลดอัตรา 
ความเสี่ยงต่อการคลอดปกติได ้ และลดภาระงานของแพทย์ได ้
พยาบาลเหลา่นีจ้ะไดร้บัการอบรมงานผดงุครรภแ์ละทำคลอดจน
มีความรู้ความสามารถมากพอ ทั้งยังทำงานประสานกับคลินิก
หรอืโรงพยาบาลในพืน้ที ่ในกรณทีีจ่ำเปน็ตอ้งเขา้รบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลกจ็ะสามารถสง่ตอ่ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี 
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 - ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ซื้อ
บรกิารของรฐั เชน่ในป ี2005 มณฑล Quebec มกีารประกาศ
ใช้กฎหมายที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้อประกันสุขภาพ
จากบริษัทเอกชนซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการซื้อบริการ
ทางการแพทยท์ีภ่าครฐัมอียูแ่ลว้ ทัง้นีก้ฎหมายนีใ้ชไ้ดแ้ตเ่ฉพาะ
ในมณฑล Quebec เทา่นัน้  
 ในความเปน็จรงิบรษิทัประกนัเอกชนเหลา่นีก้ม็อียูแ่ลว้
ในประเทศแคนาดา เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อประกันที ่ 
ไม่ครอบคลุมโดยรัฐได ้ เช่น การทำฟัน การดูแลเรื่องสายตา
และสขุภาพทางตานอกเหนอืจากโรค  
 แพทย์สภาแห่งแคนาดา (The Canadian Medical 
Associations) รายงานในป ี 2007 วา่ การบรกิารทางการแพทย์
ของเอกชนมีส่วนช่วยลดภาระของภาครัฐได ้ โดยประธาน  
แพทย์สภาคนปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศแคนาดา และมีงบสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน 
 - ในขณะที่ประเทศแคนาดากำลังขาดแคลนแพทย ์ 
เวชศาสตร์ครอบครัวอย่างมาก กลับมีรายงานพบว่าแพทย ์ 
เวชศาสตร์ครอบครัวจำนวนหนึ่งย้ายไปทำงานที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพราะได้รับค่าตอบแทนมากกว่า และชั่วโมง  
การทำงานเหมาะสมกว่า มีการเสนอว่า หากยังผลิตแพทย์  
ในประเทศไม่ทันต่อความต้องการ ก็อาจจะลองพิจารณา  
ทางเลอืกอืน่ เชน่ แพทยจ์ากตา่งประเทศทีอ่พยพเขา้มาอาศยัใน
ประเทศแคนาดาจำนวนมาก เฉพาะที ่ Ontario เองก็มีแพทย์
เหล่านี้อยู่ถึงประมาณ 4000 คน โดยไม่ได้ประกอบอาชีพ
แพทย ์แตท่ำงานอืน่ๆทีร่ายไดต้ำ่มากเพือ่เลีย้งครอบครวั 
 หากแพทย์เหล่านี้ได้รับการฝึกในระบบของประเทศ
แคนาดา ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ทันท ี โดยไม่ต้องรอผลิต  
นกัศกึษาแพทยอ์กีกวา่ 8 ป ี 
 - การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัวที่มีลักษณะเป็น fee-per-visit นั้น ทำให้มีอัตรา  
การนัดคนไข้กลับมาซ้ำ นัดมาเพื่อทำ investigation ต่างหาก 
ฯลฯ จึงมีอัตราการรอนานมากขึ้น หากปรับเปลี่ยนการจ่าย  
คา่ตอบแทนใหม ่อาจจะมผีลทำใหอ้ตัราการนดัคนไขล้ดลง 

 ข้อเสนอแนะเหล่านี ้ มีการนำไปพิจารณาแล้วหลาย
ประการ และกำลงัอยูใ่นระหวา่งขัน้ตอนการดำเนนิการ  
 จากการนำเสนอปญัหาและทางแกไ้ขทีก่ลา่วมาทัง้หมด
ข้างต้น จะเห็นว่ามีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับปัญหาของระบบ
สาธารณสุขในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ประเทศที่มี
ระบบบริการสาธารณสุขอันดับต้นๆ ของโลกก็ยังมีปัญหา  
เกี่ยวกับระยะเวลาการรอรักษา การขาดแคลนแพทย์และ
บุคลากรสาธารณสุขทุกด้าน การบริหารงบประมาณ และ
ปญัหาเกีย่วกบัการบรหิารในสว่นทอ้งถิน่  
 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้นำเสนอมานี ้ อาจจะ
สามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้บ้าง และในบางกรณี
ก็ได้มีการทำไปแล้ว เช่น การตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน การ  
เพิม่ศกัยภาพของพยาบาล การสง่เสรมิงานดา้นปอ้งกนั เปน็ตน้  
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวนั้น ทางวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
แคนาดาก็ได้เสนอแนวทางไว้หลายประการ และมีความ
คล้ายคลึงกับที่ทางประเทศไทยได้ทำไปแล้ว เช่น การส่งเสริม
ภาพลกัษณข์องแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั การสนบัสนนุใหเ้กดิ
การเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (lifelong learning) พัฒนาศักยภาพ
ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานมากขึ้น และสร้างความมั่นคงให้แก่วิชาชีพเพื่อดึงดูดให ้ 
นกัศกึษาแพทยเ์ลอืกเรยีนวชิาเวชศาสตรค์รอบครวัมากขึน้ 
 ทั้ งหมดนี ้ อาจกล่าวได้ว่ า ไม่มีระบบบริการ
สาธารณสุขใดในโลกที่ถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุด มีแต่เพียงระบบ
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและ  
กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกป่ระชาชนหมูม่าก ระบบทีว่า่ดทีีส่ดุ
ในวันนี้ก็ยั งต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
วฒันธรรมความเปน็อยู ่เศรษฐกจิ กลไกการตลาด ฯลฯ  
 สุดท้าย ผู้เขียนหวังว่าบทเรียนที่ได้จากการศึกษา  
ดูงานทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์แก่วงการสาธารณสุขไทย  
ในปจัจบุนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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ภาพแสดงโครงสรา้งเพือ่การบรหิารจดัการในปจัจบุนั 
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การพฒันาเครอืขา่ยบรกิารปฐมภมูเิมอืงยา่ 
อำเภอเมืองนครราชสีมา

 
 ช่วงวันที ่ 29 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ผู้เขียนได้รับทุนจากโครงการสนับสนุน 
การปฏริปูระบบบรกิารสาธารณสขุ ใหไ้ปศกึษาระยะสัน้ “Primary Care in the UK” ณ ประเทศสหราชอาณาจกัร 
ทีว่ทิยาลยัแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ควนีส ์แมร ี(Queens Mary’s School of Medicine and Dentistry) เปน็เวลา 
3 สปัดาห ์ รว่มกบัทมีงานผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานในเครอืขา่ยบรกิารปฐมภมูอิำเภอเมอืงนครราชสมีา จำนวน 
10 คน และหนว่ยงานอกี 5 คน รวมทัง้หมด 15 คน  
 ยอ้นกลบัไปเมือ่ตลุาคม พ.ศ. 2550 เครอืขา่ยบรกิารปฐมภมูเิมอืงยา่ ไดแ้ยกการจดัการบรกิารปฐมภมูิ
ออกจากโรงพยาบาลศูนย ์ ถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการสร้างรูปแบบนี้ในระดับโรงพยาบาลศูนย ์ 
รายละเอยีดขัน้ตอนการพฒันาอยูใ่นวารสารโรงพยาบาลชมุชน ฉบบัเดอืน ม.ีค.-เม.ย. 2552  
 กอ่นหนา้นัน้เกอืบ 1 ป ีทมีงานทราบแตเ่พยีงวา่ การบรหิารจดัการลกัษณะดงักลา่วมทีีป่ระเทศองักฤษ 
แต่ไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนนัก เพราะเพียงได้รับฟังเรื่องราวจากอาจารย์นายแพทย์ยงยุทธ พงษ์สุภาพ และ
อาจารย์นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้น ปัจจุบันเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) ด้วยการสนับสนุนจากโครงการฯ ทำให้ผู้เขียนและทีมงานได้ไป
เรียนรู้ของจริง ทำให้เข้าใจ มั่นใจว่าสิ่งต่างๆ ที่ได้ร่วมกันคิดวางแผน ดำเนินการในอำเภอเมืองนครราชสีมา  
มาถูกทาง เหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่ และช่วยให้พวกเราเชื่อมั่นว่า การจัดการรูปแบบนี้จะส่งผลให้มีการ 
ใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุในพืน้ที ่
 ผูเ้ขยีนและทมีงานไดเ้รยีนรูใ้นหลายสว่น แตเ่พือ่ไมใ่หเ้นือ้หาซำ้ซอ้นกบัทีท่า่นไดอ้า่นเรือ่งราวในวารสาร
ระบบบรกิารปฐมภมูแิละเวชศาสตรค์รอบครวั คอลมันบ์า้นเขาบา้นเรา ฉบบัที ่1 และ 2 ดงันัน้ฉบบันีจ้ะเขยีนตอ่
เฉพาะสิ่งที่คณะศึกษาดูงานได้วิเคราะห์และเสนอมุมมองการนำมาใช้ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
เครือข่ายบริการปฐมภูมิเมืองย่า อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้นำข้อเสนอแนะมาปรับใช้แล้วและมีเพียงบางเรื่อง
อยูร่ะหวา่งดำเนนิการ  
 
 
 

นพ.สรุสทิธิ ์จติพทิกัษเ์ลศิ 
หวัหนา้กลุม่งานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
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เปรยีบเทยีบโครงสรา้งและการเงนิระหวา่งประเทศองักฤษกบัประเทศไทย 

ประเทศองักฤษ ประเทศไทย 

• ใชเ้งนิจดับรกิารสขุภาพทัง้หมดจากระบบภาษ ี
สว่นกลาง 

• บทบาทของผูซ้ือ้และผูใ้หบ้รกิารแยกกนัที ่
ระดบัพืน้ที ่

• ระบบเอือ้ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นบรกิารปฐมภมู ิ
มคีวามเปน็เฉพาะทางสงู 

• สญัญาทีช่ดัเจนระหวา่ง PCT  
กบัทมีผูใ้หบ้รกิารวา่แตล่ะทมีมบีทบาทอะไร 

• GP ทำหนา้ทีเ่ปน็คูส่ญัญาอยา่งอสิระ 

• ใชเ้งนิจดับรกิารสขุภาพจากกองทนุ คอื  
ประกนัสขุภาพถว้นหนา้ ประกนัสงัคม และ 
สวสัดกิารขา้ราชการ 

• บทบาทของผูซ้ือ้และผูใ้หบ้รกิารแยกกนัทีร่ะดบับน 
• ระบบสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีค่นหนึง่ๆ  

ในบรกิารปฐมภมูทิำงานไดห้ลายอยา่ง 
• สญัญาใชว้ธิกีาร Fund allocation 
• สว่นใหญผู่ใ้หบ้รกิารไดร้บัเงนิเดอืนจากรฐับาล 

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว42

1. มมุมองของคณะศกึษาดงูานตอ่โครงสรา้งและการเงนิของประเทศองักฤษ 
 
 ขอ้ด ี - โครงสรา้งชดัเจน มกีารแบง่ Purchaser ออกจาก provider ชดัเจน 
  - การมกีองทนุบรหิารจดัการบรกิารปฐมภมูชิว่ยในการวางแผน ทำสญัญา และจา่ยเงนิใหแ้ก ่
    หนว่ยบรกิารอืน่ๆ 
 ขอ้ดอ้ย - เปน็การบรหิารจดัการจากบนลงลา่ง (Top down management) 
  - ซบัซอ้น แยกสว่นมหีนว่ยงานมากมาย และมกีารเปลีย่นแปลงระบบบอ่ย 

 การประยกุตเ์กีย่วกบัโครงสรา้งและการเงนิเพือ่ใชใ้นประเทศไทย 
 1. แยกการบริหารจัดการบริการปฐมภูมิออกจากการบริการทุติยภูมิ/ตติยภูม ิ ทั้งนี้ในการแยกให้
ตระหนักถึงความพร้อมด้านบุคลากรทั้งปริมาณและทัศนคติที่ดีในการจัดบริการปฐมภูมิเป็นทีมสุขภาพทั้งแพทย ์
พยาบาล เวชปฏบิตัทิัว่ไป นกัวชิาการสาธารณสขุ ทนัตแพทย ์และเภสชักร โดยใหแ้ตล่ะพืน้ทีเ่ปน็ผูต้ดัสนิใจเอง
วา่พรอ้มทีจ่ะแยกการบรหิารจดัการหรอืไม ่
 2. ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้บริหารและผู้ให้บริการระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิสนับสนุนด้านวิชาการและ 
กำลงัคนในบางสาขารว่มใหบ้รกิาร เพือ่ใหป้ระชาชนยงัคงไดร้บับรกิารอยา่งมคีณุภาพและเทา่เทยีมกนั  
 3. เริ่มต้นจากการใช้รูปแบบศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) รวมกลุ่มกับศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) เป็น 
primary care group หรอื Primary Care Network กอ่น ซึง่จะไดร้บัเงนิสนบัสนนุ OP+PP เปน็รปูแบบ exclusive 
 4. ในอนาคต พิจารณาวางระบบว่าในระดับพื้นที ่ ใครควรจะเป็นแกนในการบริหารจัดการกองทุน
บริหารจัดการบริการปฐมภูม ิ (PCT) บนพื้นฐานแนวคิดที่แยก purchaser ออกจาก provider ให้ชัดเจน  
อาจทดลองให ้สปสช.เขต เปน็แกนนำในการวจิยัหารปูแบบทีเ่หมาะสม 

2. มมุมองของคณะศกึษาดงูานตอ่เวชปฏบิตัแิละคณุภาพ 
 
 ขอ้ด ี - มกีารบรกิารหลากหลายรปูแบบ 
  - สามารถทำสญัญาไดอ้สิระ 
  - เนน้ Community Based program 
  - มรีะบบสนบัสนนุการทำเรือ่งคณุภาพบรกิารทีด่ ี ไดแ้ก ่นโยบาย เปา้หมาย เครือ่งมอื และ 
    องคก์าร 
  - มมีาตรฐานกลางระดบัประเทศ 
  - GP practice แสดงบทบาท gatekeeper ไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 
  - ประชาชนมคีา่นยิมทีจ่ะไปพบแพทยค์รอบครวักอ่นไปรบับรกิารทีอ่ืน่ 
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เปรยีบเทยีบเวชปฏบิตัแิละคณุภาพระหวา่งประเทศองักฤษกบัประเทศไทย 

ประเทศองักฤษ ประเทศไทย 

• บทบาทและความรบัผดิชอบทีช่ดัเจนในแตล่ะ 

วชิาชพี 

• การประเมนิคณุภาพเนน้เรือ่งการดแูลทาง 

คลนิกิ 

• อตัราสว่นแพทยห์รอืพยาบาลตอ่คนไขด้มีาก  

เชน่ แพทย ์1 คน ดแูลประชากร 1,800 คน 

• มกีารใชก้ารจดัการดา้นการเงนิสง่เสรมิให ้

เกดิการทำงานคณุภาพ (QOF) 

• บคุลากรหนึง่คนทำหลายหนา้ที ่

• การประเมนิคณุภาพเนน้ไปทีโ่ครงสรา้งพืน้ฐาน 

และกระบวนการทำงาน 

• มกีารขาดแคลนแพทย ์พยาบาล ทีท่ำงานใน 

การบรกิารปฐมภมู ิ 

• มกีารใหค้า่ตอบแทนพเิศษเปน็รายหวัประชากร  

แต่การกำหนดเป้าหมายการทำงานคุณภาพยัง 

ไมช่ดัเจน 
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 ขอ้ดอ้ย - ตัวชี้วัดหลายตัวเป็นเชิงปริมาณ การตั้งเป้าหมายไม่ได้อิงหลักฐานเชิงประจักษ์มีค่าต่ำกว่า 
   มาตรฐาน จงึไมส่ามารถวดัคณุภาพไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  
  - มคีวามเสีย่งตอ่การทำเวชปฏบิตัแิบบ Defensive medicine 
  - เมื่อแพทย์ให้บริการแก่ผู้ป่วย จะมีสัญญาณ pop up ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แจ้งว่าผู้ป่วย 
   รายนี้ควรตรวจอะไรบ้างจึงจะได้เงินเพิ่ม อาจส่งผลให้แพทย์ไม่มีเวลาฟังหรือไม่สนใจ 
   ตอ่ปญัหาปจัจบุนัของผูป้ว่ย 
 

 
   
 
 

 การประยกุตเ์กีย่วกบัเวชปฏบิตัแิละคณุภาพเพือ่ใชใ้นประเทศไทย 
 1) มุง่เนน้การสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคใหม้ากขึน้ 
 2) พฒันาใหเ้กดิการบรหิารจดัการเรือ่งคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 3) เพิม่จำนวนตวัชีว้ดัผลลพัธท์างคลนิกิ (Clinical outcome indicators) ในการประเมนิบรกิารปฐมภมู ิ
 4) สรา้งตวัชีว้ดัทีม่ทีัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ 
 5) พจิารณานำระบบการจา่ยคา่ตอบแทนเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการทำงานคณุภาพในลกัษณะทมีงาน 
 6) สร้างระบบประเมินคุณภาพที่ส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการจัดบริการที่มุ่งเป้าหมายกับ 
การใหบ้รกิารคนไขใ้นฐานะเพือ่นมนษุย ์
 7) สรา้งบรรยากาศใหม้กีารตดิตอ่สือ่สารระหวา่งวชิาชพีในการทำงานที ่CMU และ PCU ใหม้ากขึน้ 
 8) จดัทำแนวทางเวชปฏบิตัทิีส่ามารถนำมาใชไ้ดใ้นพืน้ที ่ Localized NICE (National Institute for 
Health and Clinical Excellence) โดยแพทย์ครอบครัวและทีมเป็นเจ้าภาพ และร่วมมือกับแพทย์เฉพาะทาง 
ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้นเนือ้หา  

3. มมุมองของคณะศกึษาดงูานตอ่การจดัการขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลย ี
 
 ขอ้ด ี - Effective software support 
  - Paperless system 
  - Easy access to Health information and appointment information 
  - Accessible reports 
  - Confidential patient system 
 ขอ้ดอ้ย - Confidentiality issues in sharing information 
  - Distract consultation 
  - Expensive 
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เปรยีบเทยีบการจดัการขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศองักฤษและประเทศไทย 

ประเทศองักฤษ ประเทศไทย 

• โปรแกรมทีใ่ชเ้หมาะสำหรบัการใชง้านใน  
GP Practice 

• ถกูออกแบบใหง้า่ย แพทยส์ามารถคยีข์อ้มลู 
คนไขไ้ดเ้ลย บรกิารคนไขส้ะดวก  
ใช ้Read code system ในการลงรหสัโรค 

• ม ีIT man จำนวนมากพอทีจ่ะสนบัสนนุระบบ 

• โปรแกรมทีใ่ชย้งัไมเ่หมาะในการดำเนนิการ 
ใน PCU 

• ถกูออกแบบเพือ่ประโยชนใ์นการทำรายงาน 
เปน็หลกั ใช ้ICD-10 ในการลงรหสัโรค 

• ม ีIT man ไมม่ากพอทีจ่ะสนบัสนนุระบบ 

เปรยีบเทยีบระบบการศกึษาทางการแพทยร์ะหวา่งประเทศองักฤษและประเทศไทย 

ประเทศองักฤษ ประเทศไทย 

Doctor 
• 5 yrs for undergraduate  
• 2 yrs for foundation year (แพทยฝ์กึหดั)  
• 3 yrs for postgraduate training  

(แพทยป์ระจำบา้น) 
• GP is specialty training 
• Equally of specialty vs. GP (1:1) 

Nurse 
• Special nurses training (well effectiveness) 

CPD 
• CPD is well promoted 

Doctor 
• 6 yrs for undergraduate 
• 1 yr for intern 
• 3 yrs for postgraduate training 
• Role as GP (basic doctor) 
• Training +/- 
• Specialty is popular than GP (400:1) 

Nurse 
• Short course of NP training (need evaluation) 
CPD 
• CPD is voluntary basis 

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว44

 การประยกุตเ์กีย่วกบัการจดัการขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยเีพือ่ใชใ้นประเทศไทย 
 1) สรา้งโปรแกรมการใชง้านทีเ่หมาะกบัการบรกิารปฐมภมู ิ
 2) พฒันาระบบการเชือ่มตอ่เครอืขา่ยระหวา่งการบรกิารปฐมภมูแิละทตุยิภมู/ิตตยิภมู ิ
 3) การใชร้ะบบลงรหสัทีเ่หมาะสมกบับรกิารปฐมภมู ิ เชน่ Read codes หรอืระบบทีเ่ปน็สากลระบบอืน่
นอกเหนอืจาก ICD-10 เปน็ตน้ 

 
4. มมุมองของคณะศกึษาดงูานตอ่ระบบการศกึษา 
 
 ขอ้ด ี - GP as specialist training 
  - Well supported by everyone as a specialty 
  - Prior to finishing training have to pass nMRCGP – “minimum standardization” 
  - Similar workforce ratio GP to Specialist (1:1) 
 ขอ้ดอ้ย - Expensive training 
 
 
 
 
 
  
     
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 การประยกุตเ์กีย่วกบัระบบการศกึษาเพือ่ใชใ้นประเทศไทย 
 - การจดัตัง้เครอืขา่ยผูใ้หบ้รกิารปฐมภมู ิทัง้แพทยท์ัว่ไป แพทยค์รอบครวั พยาบาลเวชปฏบิตัติลอดจน
เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุทีท่ำงานในศนูยส์ขุภาพชมุชนหรอืศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ เพือ่ใหเ้กดิการจดัการความรูแ้ละ
การศกึษาตอ่เนือ่ง 
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 - การฝึกอบรมโดยใช้บริบทเป็นฐานหรือฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน โดยมีการถ่ายทอดงานอย่าง 
เปน็ระบบ (In-service training/on the job training for primary care providers = delegation of tasks) 
 - เพิม่จำนวนพยาบาลเวชปฏบิตัแิละ practice manager โดยการสง่ฝกึอบรมมากขึน้ 
 - ทบทวนหลกัสตูรนกัศกึษาแพทยแ์ละแพทยป์ระจำบา้นใหเ้นน้ Outcome-based education มากขึน้ 

 
สรปุบทเรยีนจากการศกึษาดงูานและขอ้เสนอแนะ 
 
 ระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษมีความซับซ้อนมากและมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเมือง
อยา่งตอ่เนือ่ง แตย่งัคงหลกัการใหป้ระชาชนทกุคนเขา้ถงึบรกิารทีจ่ำเปน็ โดยไมค่ำนงึถงึความสามารถในจา่ยเงนิ 
เน้นส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนและป้องกันควบคุมโรค เน้นบทบาทของทีมบริการปฐมภูมิส่งผลให้มีการ 
ใช้เงินด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพ งบประมาณ 
ส่วนใหญ่ลงไปที่ระบบปฐมภูม ิ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมบทบาทของแพทย์ครอบครัวและทีมบริการปฐมภูม ิ
ใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากประชาชนมาเกอืบ 60 ป ี
 บทเรียนจากการศึกษาดูงานควรนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในระดบัพืน้ที ่ตามขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ควรสง่เสรมิใหศ้นูยแ์พทยช์มุชนทีม่ศีกัยภาพรวมตวักบัศนูยส์ขุภาพชมุชนแลว้รบัเปน็ คูส่ญัญาหลกั
แทนโรงพยาบาล และในแตล่ะเครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้ใหมต่า่งๆ ตอ้งมกีารชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัทัง้ในแนวดิง่และแนวราบ  
 2. พัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยคู่สัญญาหลักและหน่วยบริการปฐมภูม ิ โดยใช ้ Primary Care 
Accreditation หรอื Public sector Management Quality Award เปน็เครือ่งมอื หรอื อาจมกีารผกูการจา่ย 
ค่าตอบแทนกับกระบวนการทำงานที่ดีและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการโดยเน้นการดูแลให้ประชาชนหรือ 
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดูแลคนมากกว่าดูแลโรค เพิ่มค่าตอบแทนให้แก่วิชาชีพอื่นและมอบให้เป็นทีมสุขภาพ 
มากกวา่ทีจ่ะเนน้ตอบแทนเฉพาะแพทย ์
 3. พฒันาการศกึษาและศกัยภาพบคุลากรทัง้แพทยท์ัว่ไป แพทยค์รอบครวั พยาบาลเวชปฏิบตัทิัว่ไป/
ครอบครัว นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อบริการปฐมภูม ิ นำแนวคิดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ ่ (Adult learning)  
การทำพันธะสัญญาเพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง (Learning contract) การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
การเรยีนรูโ้ดยใชบ้รบิทเปน็ฐาน (Context-based learning) ฯลฯ มาชว่ยในการจดักระบวนการเรยีนรูใ้หม้ากทีส่ดุ  
 4. สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระบบสุขภาพชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายบริการปฐมภูม ิ
ทีเ่ขม้แขง็ อาจเริม่ตน้ดว้ยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารดแูลผูป้ว่ยทีพ่บบอ่ยและสรา้งแนวทางเวชปฏบิตัริว่มกนัและ
เชือ่มตอ่กบัแพทยเ์ฉพาะทาง 
 5. พัฒนางานวิจัยบริการปฐมภูม ิ (Primary Care Research) อาจทำเป็นโครงการพัฒนานักวิจัย 
หนา้ใหมแ่ละสง่เสรมินกัวจิยัหนา้เกา่ เพือ่ใหเ้กดิการใชอ้งคค์วามรูใ้นบรบิทไทยเพือ่พฒันางานอยา่งแทจ้รงิ 
 6. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีในการให้บริการและส่งต่อข้อมูล นำเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การรว่มใหบ้รกิารมากกวา่เนน้ทำเพือ่สง่รายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Health Care Service Model - Asian

 
 
Introduction of the country 

 • Location: Eastern Himalayas 
 • Borders with China in the North & India in the south east and west. 
 • Area:38,816 sq.km.  
 • Administratively: 20 districts (Dzongkhags) 
 • Capital city: Thimphu  
 • Population: 634,982  
 • Population Density: 16.36 person/km 
 • Growth rate: 1.3 
 • Rural: 69.1% 
 • Urban: 30.9% 
 • 65% economically active 
 • Literacy rate (59.5 %) 
 • Religion:  Buddhist 75.3 / Hindus 22.1 / Others 2.6 
 • Per capita Income: US$ 777 

 
Beginning of the modern Health services in Bhutan 
 
In the early 60’s along with the 1st 5 year Development Plan 

 
Indicators Mid 80s 

Infant Mortality rate per 1000 live births 185/1000 

Under 5 Mortality rate per 1000 live births 108/1000 

Maternal Mortality rate per 100,000 live births 500/100000 

Population growth rate 2.6 

Life expectancy  36.1 years 

Trained birth deliveries NA 
 

 • Two hospitals and 11 dispensaries. 
 • Three Doctors and few health personnel’s. 
 • Curative services with limited facilities. 
 

Bhutan 

Mr.Tshewang Nidup  
Mr.Tashi Dendup 
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Evolution of Primary Health Care 
 
Bhutan adopted Primary Health Care officially since mid 70s. 
 • Primary health care services are integrated within the general health services 
 • Since than, implemented all the eight elements with integration. 
 • Established Royal Institute of Health Sciences to produce human resources in 1974. 
 • Produce 12 categories of mid level health human resource for health 
 
National Health Delivery System 
 
 • Primary Health Care Services 
 • Secondary Health Care Services 
 • Tertiary Health Care Services 
 
 

 
 
 
 
Recognition for the Health Services 
 
Bhutan has achieved notable health outcomes particularly in Primary Health Care and received. 
 • World Health Organization’s 50th Anniversary Award. 
 • Sasakawa Health Prize Award. 

Future challenges for Bhutan’s Health sector. 
 
 • Political commitment. 
 • Sustainability for free health care services. 
 • Inter-sector collaboration. 
 • Community involvement/community participation. 
 • Community ownership for their health development. 
 • Reaching the unreached. 
 
CONCLUSION: 
 
 Being a mountainous country, if you need to travel like 100 km takes 3-4 hours for the 
expert driver to climb through the mountain and sent down to the main. For the health coverage, 
we have 100% coverage in structure but in winter they try to go down to the village and in 
summer they climb up hills. When we think about “reach the unreached”, we can’t ignore all these 
people, they are the citizens when everybody is talking the “equity and equality”, we really need to 
take care of them. In order to tackle, we can’t say that it is difficult to give the health services. 
 Human resource development is the critical area that Bhutan is facing, the only royal 
institute is producing mid level health care workers. It needs to develop the additional health human 
resource and upgrade them to improve the service quality. And it also need links among primary 
health care centers with central institutions, universities and other sectors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Health Care Service Model - Asian

Nepal Health Service System:  

Mrs. Shrinkhala Shrestha 

 
 
Introduction of the country 
 
 • Nepal is landlocked country.  
 • It is located between two big countries China  
  and India.  
 • The Northern border is almost covered by China  
  and Southern, Eastern and Western part of Nepal  
  is bounded by India. 
 • Nepal is also called as country of Mountain. 
 • The highest Himalaya Mt. Everest is located at  
  Northern part of country.   
 

Demographic Status 
 
 • Area: 147,181 Sq. Km. 
 • Population: 26.4 million (2007) 
 • Crude Birth Rate: 29.2 per 1000 population (2007) 
 Crude Death Rate: 8.5 per 1000 population (2007) • 
 Total Fertility Rate: 3.1 (2006) • 
 • Topologically the country is divided mainly in three 
   ecological zone;  
  - Mountain region, 
  - Hilly region and  
  - Plain region 
 

Primary Health Care in Nepal: 
 
 Nepal is one of active members of United Nations 
(UN) so Government of Nepal is following all the international 
commitments including Alma Ata conference in 1978 and 
ICPD in 1994.  
 • In Nepal, essential health care services were 
  started in the country during 1950-70s.  
 • The services includes family planning, malaria,  
  immunization, leprosy, child health, maternal health, 
  nutrition, etc  
 • There were very few hospitals concentrated at 
  urban areas. 

 
 
After Alma Ata 
 
 After Alma Ata Conference 1978, the changes were 
done in the country to improve health status of people. 
 Changes after Alma Ata 
 • Extended primary health care components at rural areas.  
 • Established health post and Primary health care 
   centre at rural districts of Nepal  
 • Trained middle level manpower to serve at 
   community level 
 • There is one FCHV in each ward, the volunteer to  
  provide basic health information 
 • Involvement of community people to improve  
  health services 
 

Current Health Structures and Services: 
 
are divided by level as follow 
 1. Ward level (zone in village level)  
 • A Female Community Health Volunteer in each ward. 
 • They provide mainly health information about  
  family planning, safe motherhood, child health,  
  sanitation, immunization etc.  
 • They also provide some services e.g. first aid,  
  distribute condom, pills, vitamin A, polio drops,  
  deworming tablets etc.  
 • They refer clients and patients to health facilities. 
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 2. Sub Health Post 
 • There is one Sub Health Post in each VDC (Village   
  Development Committee).  
 • This is the smallest health facility, which provides   
  basic health services to people. 
 • Sub Health Post provides basic curative, preventive,   
  promotive services to people.   
 3. Health Post: 
 • Health Post consists of 5-7 health staff including   
  Mid level staffs 
 • This health facility is located in centre of 5-7 VDCs.  
 • Health Post provides slightly higher level of curative,   
  preventive and promotive services.  
 • This facility also work as referral centre of Sub   
  Health Post. 
 4. Primary Health Care Centre 
 • Primary Health Care Centre is located Sub district level.  
 • There are 5-7 PHCs in one district. 
 • Primary Health Care Centre consists of 3-5 beds for   
  emergency and delivery services provided by   
  Medical Doctor, Staff Nurse, HA staff.   
 • This faci l i ty provides curative, preventive,   
  promotive services 
 • In addition PHC also proved small surgical cases too. 
 5. District Level Health Facility 
 • At district level, there are two types of health facilities;  
 • District Hospital  
  -  District Hospital provides curative services.  
 • District Public Health Office.  
  - District Public Health Office managed public health   
    services in the district. 
 6. Higher level Health Facilities  
 • There are zonal, regional and Centre level hospitals.  
 • These hospitals provide specialized services in their   
  respective areas.  
 • To manage public health programs, there are five   
  Regional Health Directorate Offices in each regions   
  of Nepal. 
 

Some highlights of PHC in Nepal: 
 
 • Government of Nepal has accepted health as basic  
  right of people and included in constitution of Nepal.  
 • Government of Nepal provide free health services   
  up to PHC level. 

 • Free service includes family planning, immunization,   
  maternal services, essential drugs, treatment, etc.  
 • FCHVs, SHP, HP and PHCs are available in all over   
  the country.  
 • They are providing services in their territory area   
  according to their level and standard.  
 • Involvement of community people has been raised   
  by decentralization process.  
 • There is Health Facility Management Committee to   
  manage health facility.  
 
Challenges: 

 • Inequality of progress between rural and urban areas.   
  Rural areas are still deprived from services.  
 • High illiteracy rate among women  
 • Difficult topography at hilly and mountainous so difficult   
  to mobilize human resources and implement program  
 • Unstable political situation.  
 • Frequent strike, agitation etc.  
 • Low  moral of government staff due to low salary 

ACHIEVEMENTS OF NEPAL AFTER PRIMARY 
HEALTH CARE: 

 • Have been reduced infant mortality rate from 79 to 48. 
 • Newborn mortality rate from 50 to 33. 
 • Under 5 mortality rate from 118 to 61. 
 • Highest country which has highest maternal mortality   
  rate which is 539 and have been reduced to 281 on 2006. 
 

CONCLUSION: 
 
 Nepal is still has a lot of health problems. The major 
problem is high maternal mortality rate. The primary health 
care network like health post and PHC center has been 
exponentially increased during 1970’s and 80’s, 90’s. These 
increased organization coverage that helped to reduce down 
the infant mortality.. Nepal still able to maintain the crude 
immunization coverage about 70% to 80% and this really 
give many of the infant deaths like measles, etc.  
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Health Care Service Model - Asian
Papua New Guinea 

Dr. Marie Lucy Aska and Mr. Steven N’ Dremack Paniu 

 
 

Introduction of the country:  
 
South Pacific region country 
Climate: wet and dry seasons 
Vegetation: Tropical rainforest & savanna grasslands 
 

Papua New Guinea Demography   
 
Territory of Papua New Guinea (independent 1975) 
  • Population 6,202,000 (National Census 2007) 
  • 40% under 15 yrs 
  • Over 800 languages spoken 
  • Each language group has distinct cultures 
  • Large socio cultures between and within each province 
  • Official languages are English, Tok Pisin, & Motu 
 

 
Political situation 
 
- Divided to 4 regions  
  • Highlands  
  • Southern coastal Region (Papua) 
  • Northern coastal Region (Momase) 
  • New Islands Region  

journal Issue3 p36-58.indd   50 8/17/09   12:08:52 PM



51The Thai Journal of Primary Care and Family Medicine 

- Governance System – parliamentary Democracy 
- Commonwealth country 
- 109 members of parliament for representing 19 provinces 
and 89 open constituencies 
- Decentralized system- national level, provincial level, 
district level and local level government 
 

Socioeconomic / Vulnerabilities  
& Hazards 
 
- Benefits of mining & petroleum projects 
- 85% substance farming 
- Little economic growth–due to external and internal 
factors such as inappropr iate pol icy reg ime   
 and civil war (Bougainville) 
- Deteriorating public service in rural areas 
- Increase cost of living unchanged salary - poverty esp. in 
urban areas 
- Tectonic plate Pacific & Australia “ring of fire” 
- 8 active Volcanoes, earthquakes, tsunamis and landslides 
- frequent. 
Rising sea levels – King Tides - climate change 
 

Health Situation & Trend 
 
Communicable Diseases are major cause of morbidity & 
mortality all age group 2000  
 • Poliomyelitis-free 
 • Reached goal –National leprosy Target of 1 case   
  per 10,000 population  
 Malaria 
 • Malaria leading cause of outpatient visit, 
 • 3rd leading cause of hospital admission  
 • 3rd leading cause of death (10.8 per 100,000 in 2006) 
 • Endemic in all province  
 • Together Malaria and Pneumonia accounts for 1/3   
  of all recorded deaths 
 Tuberculosis 
 • WHO est. prevalence rate 513/100,000 & TB death   
  rate of 48/100,000 per year  in 2006 
 • Total of 12620 cases per year of all types of TB 
 • DOTS expanding slowly – 8 province  
 • System constrains – central level staffing, weak   
  infrastructure & support service & delay to access   
  funds 
 • Major PH problem in view with the HIV epidemic 
 HIV/AIDS 
 • 2003 declared - generalized epidemic 
 • Main mode of transmission – heterosexual In 2007 

 • 18,000 reported infected cases   
 • National HIV est. prevalence rate – 1.61% 
 • National est. number of people living with HIV –  
  59 537 
 • Trend to rural area 
 • Leading cause of death in country major referral   
  hospital  
 Non-communicable diseases 
 • Is rising creating double burden 
 
 Cases of Tobacco related illness, Alcohol related 
illness, Diabetes mellitus II, Hypertension, Leading cancers – 
oral, hepatic & cervical which are largely preventable and 
injuries – road traffic & violence – domestic, tribal & criminal. 
 
Maternal and child infant disease 

     2006     1996 

IMR 56.7/1000 live births 69.3/1000 live births 

MMR 733/100,000 live births 370/100,000 live births 

CMR 19.1/1000 live births 25.3/1000 live births 
 
 
 Source of data – National Demographic Survey Data 
2006 Not improving In 2006 
 • Almost 58% of pregnant mother are cared by   
  health trained professionals 
 • 39% births in health facility 
 • 26% of women use modern FP methods 
 
Child Health – Vaccination 

Characteristics 2006 1996 

% of children 12-23 months  
with BCG vaccination 

89.6 90.7 

% of children 12-23 months  
with 3 doses of DPT vac. 

66.8 48.5 

% of children 12-23 months  
with 4 doses of Polio vac 

58.2 46.5 

% of children 12-23 months  
with 3 doses of Hep.vac. 

64.6 57.4 

% of children 12-23 months  
with Measles vac. 

81.6 75.6 

% of children 12-23 months  
fully immunized 

52.1 38.7 
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Health System 
 
 National Health Department of Papua New Guinea 
Mission Statement 
 “To promote the physical, social and mental 
wellbeing of the people in their community & to promote & 
encourage the maintenance of community health at an 
acceptable level by planning and delivering preventative and 
curative medical and other health services” 
 

Organization & Health Service Delivery 
 
 • Health Service Providers – Government & Churches,  
  enterprise based services e.g. Mines, modern  
  private sectors & traditional heals (undocumented  
  amount) 
 • Churches provide 80% of health services 
 • 19 provincial hospitals (urban – national  
  department) 
 • All health centers, rural hospital & aid post (rural  
  health services- provincial & local government &  
  churches)  
 • Human resource  
  - Nurse to population 15.0 : 10,000 
  - Doctors to Population ratio 1:10,000 majority  
   being in capital city 
  -  Partnerships- AUSAID, ADB, U.N. agencies  
   include. WHO, JICA,& NZAID smaller AID-  
   USAID, EU, and World Bank 
 

Challenges to Achieving Universal  
Access in PNG 
 
 1. Management of key Human resources  
 • Shortage of doctors, nurses and community  
  health care worker, lab worker. 
 • Plan for development of human resource  
 • Scarcity and misdistribution of human resource  
  for health 
 2. Improving Health Facilities  
 • Over 600 rural health facility are closed or not  
  functioning properly 
 • Lab facilities need improvement and upgrade 
 3. Improving key public utilities (roads, communications, 
transportation in the rural areas 
 • Lack of telecommunication network, bad roads,  
  and transportation – geographical & climate factors. 
 • Need stable government  

 4 Community Involvement & Ownership of Health 
Resources 
 5. Improving Supervisory visits to Health Facilities 
 • Shortage of health staff supervision & support 
 • Lack of funds to travel 
 • Delay disbursement of fund 
 6. Better coordination of resources to support 
Health Systems  
 • Promote systems of accountability, transparency  
  through: 
  - health facility committees with funding,  
   training and clear standards and guidelines;  
  - Health Ombudsman role within a Complaints  
   Unit at NDOH; 
  - Dissemination of information on public funding 
 7. Health assessment for health information/
surveillance systems reliable health information resources/data 
for decision making, still lacking - no epidemiologist in the 
Health Department 
 

Way Forward... 
 
 • Development of new national data software &  
  trial on the way 
 • Rural attachment rotation program for medical  
  officers 
 • Training of M. Med Rural Medicine - & specialty  
  training abroad 
 • Training of health extension officers increased  
  for rural health center management 
 • Capacity Building –Infrastructure & Human  
  Resource & training in despite areas – e.g.: HIV  
  program Global Fund 
 • External consultants – visit to advise of  
  government health policy, implementations,  
  reviews , health economics & spending. 
 

CONCLUSION: 
 
 In Papua New Guinea, They have very unstable 
government especially last 1989-1996, the service are very 
unstable. Over 600 health centers are not functioning and 
no service at the rural area.  
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พยาบาลกบับรกิารปฐมภมู ิ
ประสบการณเ์รยีนรูว้ถิใีกลบ้า้น-ใกลใ้จ ในองักฤษ 

 
 
 
การบรกิารพยาบาล 
 
 การบรกิารพยาบาลในระดบัปฐมภมู ิ ในทีน่ีห้มายถงึ การบรกิารพยาบาลทีม่อียูใ่นชมุชน ซึง่อยูภ่ายใตก้ารดแูล
ของ ระบบบรกิารสขุภาพแหง่ชาต ิ (National Health Service: NHS) ซึง่เปน็หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ของประเทศ
องักฤษ ภาระงานของพยาบาลแบง่เปน็ 2 สว่นทีส่ำคญัดงันี ้
 1. การบรกิารพยาบาลในหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิ ประกอบดว้ย Nurse Practitioner (NP), Practice Nurse 
(PN), และ Midwife 
 1.1 Nurse Practitioner (NP) หลังจากจบพยาบาลวิชาชีพแล้ว ต้องศึกษาต่อในหลักสูตรเฉพาะทาง 
การพยาบาลเวชปฏบิตัทิัว่ไปประมาณ 2 ป ี ใหบ้รกิารการตรวจรกัษารว่มกบัทมีแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป (GP) ในกรณนีี ้
ผู้รับบริการสามารถเลือกรับการตรวจรักษา หรือขอรับการปรึกษาจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (GP) หรือพยาบาล 
เวชปฏบิตัทิัว่ไป (NP) หรอืทัง้ 2 ฝา่ย และมสีว่นรว่มในการวางแผนการดแูลสขุภาพของตนเอง ตลอดจนการตดัสนิใจในการ
รบัการสง่ตอ่ไปยงัแพทยเ์ฉพาะทาง  
 สำหรับในประเทศไทย มีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสู่การเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (Nurse 
Practitioner) ซึง่ผา่นการอบรมระยะสัน้อยา่งนอ้ย 4 เดอืน สามารถใหบ้รกิารตรวจวนิจิฉยั รกัษาพยาบาล ใหค้ำปรกึษา
ในหน่วยบริการปฐมภูมิได ้ และสามารถประสานและส่งต่อผู้ป่วยภายในเครือข่าย (CUP) นอกจากนี้บทบาทสำคัญ
ประการหนึ่งคือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านในทุกกลุ่มอาย ุ จะเห็นว่าพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านเราสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างหลากหลายเหมือนพยาบาลวิชาชีพทั่วไป การแบ่งบทบาทไม่ชัดเจน แต่อาจมีทักษะเชิงลึกที่ส่งผลต่อการบริการ 
ทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพ   
 1.2 Practice Nurses (PN) เปน็พยาบาลวชิาชพีทีใ่หก้ารดแูลผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการวนิจิฉยัแลว้ โดยการรกัษาจะ
เปน็ไปตามแนวทางการรกัษาทีแ่นน่อน ไมม่กีารซกัประวตั ิตรวจรา่งกายหรอืสัง่ยาเหมอืนกบัพยาบาลเวชปฏบิตั ิpractice 
nurse อาจศกึษาตอ่เพิม่เตมิ เชน่ Diploma in Asthma Care เปน็ตน้ ใหบ้รกิารพยาบาลในคลนิกิตา่งๆ ดงันี ้
 - Flexible Clinic ใหบ้รกิารดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั เชน่ Asthma และ COPD โดยการประเมนิพฤตกิรรมสขุภาพ 
อาการของผูป้ว่ย สมรรถภาพของปอด ความสามารถในการใชย้าพน่ เปน็ตน้ พยาบาลจะวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้าก
ประวตัแิละการทดสอบตา่งๆ สรปุเปน็ผลภาวะปญัหาสขุภาพปจัจบุนัใหผู้ป้ว่ย จากนัน้รว่มกนัวางแผนการปรบัพฤตกิรรม
สขุภาพ และตัง้เปา้หมายของการรกัษา  
 นอกจากนี้ยังได้ให้การดูแลผู้ป่วยและประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะในส่วนของระบบ
ประสาททีป่ลายเทา้ โดยการจบัชพีจรบรเิวณหลงัเทา้ การทดสอบความรูส้กึโดยการใชเ้สน้พลาสตกิแทนเขม็จิม้นิว้ผูป้ว่ย
ทกุนิว้และฝา่เทา้ พรอ้มทัง้ประเมนิดชันมีวลกาย หากพบความผดิปกตกิน็ดัผูป้ว่ยพบแพทยใ์นครัง้ตอ่ไป และหากปกตกิ็
บนัทกึประวตัแิละใหผู้ป้ว่ยกลบับา้นได ้  
 จะเห็นได้ว่าการบริการพยาบาลจะให้ความสำคัญกับความเสี่ยงแต่ละโรค ซึ่งพยาบาลให้ความสำคัญและ
ตระหนกัในการใหบ้รกิารเพือ่ปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้น และมกีารบนัทกึผา่นโปรแกรมประเมนิสขุภาพซึง่จะมเีกณฑต์วัชีว้ดั
คุณภาพบริการที ่ NHS กำหนด ฉะนั้นหน่วยบริการจะสามารถเห็นข้อมูลผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระยะ ส่งผล 
มกีระบวนการเรง่รดัและเปน็การกระตุน้ใหด้ำเนนิงานในสว่นทีย่งัไมไ่ดค้ณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ีก่ำหนด 

วรวรรณ ตลุยสขุ 
กลุม่งานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลหาดใหญ ่

นจิฉรา หสัมาน  
กลุม่งานเวชศาสตค์รอบครวั  โรงพยาบาลเทพา 

วนัด ีแสงเจรญิ 
สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 12 สงขลา   
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 - INR Clinic ใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัยา Oral Anticoagulant 
Therapy โดยการตดิตาม เฝา้ระวงั และประเมนิระดบัของ coagulant 
ในเลือด เรียกว่า INR test ผู้ป่วยจะมีสมุดบันทึกระดับ INR 
ประจำตัวเพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญร่วมกับชุดเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
การรกัษา กรณทีีร่ะดบัของ coagulant ไมส่งูหรอืตำ่กวา่คา่เปา้หมาย 
พยาบาลจะเป็นผู้ปรับขนาดยาให้ผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
โดยจะปรกึษาแพทยห์ากผูป้ว่ยมคีวามผดิปกต ิ
 - Travel Clinic ให้คำแนะนำและวัคซีนที่จำเป็นแก่  
ผู้รับบริการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ ผู้รับบริการ
จะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและ
ประวตักิารเจบ็ปว่ยและการรบัวคัซนีกอ่นหนา้นี ้พยาบาลจะมแีนวทาง
ในการเลอืกวคัซนีทีจ่ำเปน็ใหแ้กผู่ร้บับรกิารคอืการคน้หาผา่น website 
ผูร้บับรกิารจะเปน็ผูต้ดัสนิใจในการรบัวคัซนีแตล่ะชนดิ และอาจตอ้ง
จ่ายในวัคซีนบางชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, วัคซีน
ป้องกันไวรัสตับอักเสบบ ี เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้รับบริการจะ  
ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ เช่น การรับประทาน
อาหารและนำ้ดืม่ การปอ้งกนัยงุและแมลง และการมเีพศสมัพนัธท์ี่
ปลอดภยั 
 - Wound management พยาบาลเป็นผู้ประเมิน
บาดแผล พิจารณาอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำแผลที่เหมาะสมกับ
ชนดิและความรนุแรงของแผล สำหรบั Solution ทีใ่ชค้อื NSS for 
dressing wound เพียงอย่างเดียว แต่จะมีอุปกรณ์ปิดแผลที ่ 
มีคุณภาพในการส่งเสริมการหายของแผลหลายชนิด และมีราคา
คอ่นขา้งสงู 
 - Child Immunizations and Flu vaccination บรกิาร
วัคซีนสำหรับเด็ก และวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้รับบริการที่มีอาย ุ  
65 ปขีึน้ไป และ/หรอื มโีรคเรือ้รงั 
 สำหรบับรกิารวคัซนีทีแ่ตกตา่งจากบรกิารในประเทศไทย คอื
เมื่อมีการทบทวนชื่อสกุล และชนิดวัคซีนพร้อมอธิบายประโยชน ์
ภาวะแทรกซ้อน อาการหลังได้รับวัคซีน แล้วจะให้มารดาลงนาม  
รับทราบและยินยอมรับบริการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริการใน  
เมอืงไทยพบวา่สว่นใหญ ่ พบวา่ยงัไมไ่ดด้ำเนนิการในสว่นการลงนาม
รบัทราบและยนิยอมรบับรกิาร     
 - Smear Clinic บรกิารใหค้ำปรกึษา และตรวจคดักรอง
มะเรง็ปากมดลกูดว้ยวธิ ีLiquid based cytology 
 - AMB ECG’s BP’s  บรกิารตดิเครือ่ง Ambulatory BP 
recording 24 hr หรือ Ambulatory ECG recording 7 days   
ให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง   
การปฏบิตัติวั วธิดีแูลเครือ่ง การบนัทกึอาการ เวลาทีป่ฏบิตักิจิกรรม
ตา่งๆ และอาการผดิปกต ิ หลงัจากกลบัมาตามนดั พยาบาลจะถอด 
recorder ออก และติดเข้ากับเครื่องอ่านผลที่จะแสดงออกมาทาง
คอมพวิเตอร ์และนำผลพรอ้มกบับนัทกึของผูป้ว่ยไปรายงานแพทย ์ 
 ภาระงานอื่นๆ ของ Practice Nurse นอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้วในข้างต้น คือ การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน   
มสีว่นรว่มในการพฒันาความรูใ้นองคก์ร การทำ clinical audit เปน็
ผูน้ำในการพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ทีร่ะดบัรอง รกัษาและคงไวซ้ึง่
ระดบัมาตรฐานและคณุภาพของงาน 
 1.3 Midwife เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลหญิง  
มีครรภ์ในช่วงระยะก่อนคลอด และติดตามเยี่ยมจนถึง 10 วันหลัง  
คลอดทีบ่า้น 

 ลักษณะภาระหน้าที่ของงานพยาบาล ถึงแม้จะมีความ
หลากหลาย แตก่ม็คีวามชดัเจน และไมม่ปีญัหาในเรือ่งความทบัซอ้น
ของงาน การใหบ้รกิารจะเปน็ลกัษณะเบด็เสรจ็ในจดุเดยีว ยกเวน้กรณี
ที่ผู้ป่วยจะต้องขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญกว่า เช่นแพทย ์ เป็นต้น 
การรับผู้ป่วยต่อวันไม่มากเกินไปทำให้มีเวลาในการพูดคุย ประเมิน 
สอน และให้คำแนะนำผู้ป่วยอย่างเพียงพอในแต่ละราย รวมทั้ง  
มเีอกสาร เชน่ แผน่พบั ชดุความรู ้ประกอบคำแนะนำอยา่งละเอยีด
ทกุเรือ่ง (ไดร้บัการสนบัสนนุจาก NHS) มกีารใชโ้ปรแกรมสำเรจ็รปู
เป็นเครื่องมือที่สำคัญได้แก ่ การสืบค้น และเชื่อมโยงข้อมูลของ  
ผูป้ว่ย, การวนิจิฉยั และการรกัษา, การจดัระบบนดัหมาย, การสง่ตอ่, 
การเยี่ยมบ้าน, การรับผู้ป่วยใหม ่ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้
แก่ผู้ให้และผู้รับบริการ ช่วยลดระยะเวลารอคอย มีระบบในการ
รกัษาความปลอดภยั และการเขา้ถงึของขอ้มลู อกีทัง้ยงัเปน็แนวทาง
การใหบ้รกิารทางคลนิกิ และเปน็แหลง่ขอ้มลูหลกัทีพ่ยาบาลสามารถ
คน้ควา้ และใชป้ระกอบการใหค้ำแนะนำผูป้ว่ยได ้
 ข้อพบเห็นในด้านการสอน และให้คำแนะนำผู้ป่วยมีเพียง
รูปแบบเดียว คือรายบุคคล ไม่มีการพัฒนาความรู ้ เจตคต ิ และ
ทักษะในรูปแบบรายกลุ่ม หรือรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากผู้รับบริการ  
มขีอบเขตของเวลาในการรบับรกิารทีจ่ำกดั  
 2. การบริการพยาบาลนอกหน่วยบริการปฐมภูม ิ หรือ
บริการพยาบาลในชุมชน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหน่วยบริการ  
ปฐมภูม ิ ทำหน้าที่เยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพในชุมชนประกอบด้วย
บคุลากรตา่งๆ ดงันี ้ District nurses, Community staff nurses, 
Health visitors, School health nurses, และ Specialist nurses 
 2.1 District nurses และ Community staff nurses  
เป็นทีมที่ให้การดูแลด้านการพยาบาล (Nursing care) ตามบ้าน 
District nurses เป็นหัวหน้าทีม ในทีมประกอบด้วย Community 
staff nurses เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือผู้ช่วย มีการแบ่งพื้นที ่ 
รบัผดิชอบในชมุชน การรบัขอ้มลูผูป้ว่ยเพือ่การเยีย่มบา้นม ี 3 ชอ่งทาง
ได้แก ่ การรับผู้ป่วยโดยตรงจากแพทย์เวชปฏิบัต ิ การรับการส่งต่อ
จากโรงพยาบาล และการรบัขอ้มลูจากการรอ้งขอจากผูป้ว่ยหรอืญาติ
ทางโทรศพัท ์
 2.2 Health visitors เป็นทีมพยาบาลที่ให้การดูแลด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นการบริการทางด้านอนามัย  
แมแ่ละเดก็ โดยดแูลแมแ่ละเดก็ตัง้แต ่10 วนัหลงัคลอดไปจนถงึอาย ุ
19 ป ี ตัวอย่างบริการเช่น คลินิกพัฒนาการเด็กทั้งในและนอก  
โรงพยาบาล การสอนนวดทารกเป็นรายกลุ่ม การดูแลมารดาและ
เด็กหลังคลอดที่บ้าน กรณีที่มารดาหรือทารกมีปัญหาสุขภาพหลัง  
คลอดเช่น ภาวะวิตกกังวลต่อการรับมือกับปัญหาในการเลี้ยงทารก 
และปัญหาในครอบครัว Midwife จะส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับ 
health visitor เพือ่ดำเนนิการตอ่ไป 
 2.3 School health nurses เปน็ Health visitors ที่
มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน มีพยาบาล 1 คน   
ที่ให้บริการการตรวจรักษาในโรงเรียนบางวัน และมีทีมพยาบาล  
ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ เป็นลักษณะโครงการที่ทำร่วมกับ
โรงเรยีน 
 2.4 Special ist nurses คือพยาบาลเฉพาะทาง  
ที่ให้บริการในชุมชน เช่นการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต 
(Palliative care) 
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 การจัดบริการพยาบาลในชุมชนได้มีการจัดหาช่องทาง
สำหรบัผูร้บับรกิารใหเ้ขา้ถงึงา่ย โดยแฟม้ผูป้ว่ยจะอยูท่ีบ่า้น มีขอ้มลู
ของผู้ให้บริการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และสายด่วนที่จำเป็นตามสภาพ
ของผู้ป่วย สามารถโทรศัพท์หรือฝากข้อความในการขอให้ไป 
เยีย่มบา้น หรอืเพือ่รบัคำปรกึษา ทมี Health visitors มรีปูแบบที่
ชัดเจนในการดูแลสภาพจิตใจ และสภาวะทางสังคมของมารดาหลัง 
คลอด สำหรบัทมี District nurses และ Community staff nurses 
มีการร่วมประชุมกันในทีมพยาบาลเพื่อวางแผนการเยี่ยม ตลอดจน
ทบทวน วิเคราะห ์ และค้นหาแนวทางที่ดีในการเยี่ยมผู้ป่วยทุกวัน 
จากการศึกษาดูงานพบว่ายังมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลการส่งต่อไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วยในบางราย พยาบาลเยี่ยม 
ผู้ป่วยโดยลำพังในทุกราย ไม่มีรูปแบบการเยี่ยมแบบสหสาขาวิชาชีพ 
แตม่รีปูแบบการขอคำปรกึษาจาก GP 
 ข้อสนับสนุนที่ผลักดันให้การบริการทางการพยาบาล 
มีคุณภาพและความคล่องตัว คือระบบในการปฏิบัติงานที่ไม่ซ้ำซ้อน 
และขอบเขตของงานทีค่อ่นขา้งชดัเจน พยาบาลมคีวามเปน็อสิระทาง
วิชาชีพ และการใช้ศักยภาพในตัวบุคคลอย่างคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม 
ลกัษณะการเยีย่มบา้นยงัดเูหมอืนวา่เปน็การแยกสว่น โดยเยีย่มเฉพาะ
ตามหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ ตา่งจากการเยีย่มบา้นตามรปูแบบของไทย ที่
พัฒนาการเยี่ยมบ้านแบบเป็นองค์รวม ผสมผสาน มีการเยี่ยมแบบ
สหสาขาวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในครอบครัว ไปสู่
การดแูลทีเ่หมาะสมกบัสภาพความเจบ็ปว่ย และสอดคลอ้งกบับรบิท
ของผู้ป่วยและครอบครัวได ้ โดยรูปแบบการเยี่ยมบ้านดังกล่าวไม่ได้
ด้อยไปกว่าระบบของประเทศอังกฤษนัก แต่ในหลายหน่วยงานอาจ
ประสบปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้วยหลายสาเหต ุ ซึ่ง
สามารถนำจุดเด่นของระบบการจัดการและการบริหารงานในระดับ
ปฐมภูมิของประเทศอังกฤษดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น มาปรับใช ้
ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่มีอยู่เดิม เช่น การพัฒนา
แนวทาง การกำหนดขอบเขตของงานทีร่บัผดิชอบเฉพาะ การพฒันา 
การกำหนดแนวทางการประสานงานในทุกระดับ การพัฒนา
ศักยภาพของพยาบาล และการเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการทาง 
การพยาบาล เปน็ตน้ 

 
ผูจ้ดัการ (Practice manager) 
 
 ข้อแตกต่างในด้านการบริหารจัดการของหน่วยบริการ 
ปฐมภูม ิ ระหว่างของอังกฤษและไทยคือ แพทย์ไม่ต้องจัดการงาน
เอกสารตา่งๆมากเหมอืนในเมอืงไทย เนือ่งจากมผีูจ้ดัการ (practice 
manager) ซึ่งส่วนใหญ่จะจบการศึกษาหรือมีประสบการณ์ทางด้าน
การบริหาร การเงินและการบัญช ี ทำงานเต็มเวลา คอยจัดการให้
ทั้งหมด ตัวอย่างงานที่ผู้จัดการทำได้แก ่ งานด้านทรัพยากรบุคคล 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินทั้งรายรับรายจ่าย คอมพิวเตอร์และ 
ฐานขอ้มลู นอกจากนีง้านทีส่ำคญัอกีอยา่งกค็อืงานคณุภาพ สำหรบั
หน่วยบริการปฐมภูมิของสหราชอาณาจักรจะใช ้ Quality and 
Outcome Framework (QOF) ซึ่งม ี 4 ด้าน คือ ด้านคลินิก  
ด้านองค์กร ด้านประสบการณ์การรับบริการของผู้ป่วย และ 
ด้านบริการเสริม ผู้จัดการและทีมงานจะรวบรวมข้อมูลจาก 
ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส ์ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

มีการสะท้อนกลับข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ ให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ของ
หนว่ยบรกิารเปน็ระยะ ซึง่ผลการประเมนินีจ้ะเปน็สว่นหนึง่ทีร่ฐับาล
ใชป้ระกอบการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ ใหห้นว่ยบรกิารปฐมภมู ิ
ฉะนั้น หากหน่วยบริการปฐมภูมิปฏิบัติงานได้คะแนนสูง จำนวน 
งบประมาณทีไ่ดร้บักจ็ะเพิม่ขึน้ อนัจะสง่ผลตอ่ขวญักำลงัใจและสรา้ง
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ เสมือนเป็นแรงจูงใจ 
ที่ทำให้ทุกคนตั้งใจทำงานต่อไป ผู้ใช้บริการก็เชื่อมั่นและศรัทธา  
ไมเ่ปลีย่นสถานบรกิาร ทำใหห้นว่ยบรกิารไดร้บังบประมาณเหมาจา่ย
รายหัว เพื่อการดำเนินกิจการในปีถัดไป และสามารถจ้างบุคลากร
หรอืปรบัอตัราคา่จา้งไดต้ามผลการดำเนนิงานตอ่ไป  
 การประเมินผลโดยใช ้ QOF นั้น เมื่อผลงานออกมา 
แตล่ะชว่ง หรอืแตล่ะป ี ผูบ้รหิารสามารถประเมนิผลการดำเนนิงาน
ของบคุลากรไดต้ามตวัชีว้ดัทีแ่ตล่ะคนรบัผดิชอบ ดงันัน้หนว่ยบรกิาร
ปฐมภูมิจึงไม่ต้องออกแบบประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที ่
แต่จะใช้ของ QOF สะท้อนการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน
บคุลากรในขณะเดยีวกนัดว้ย 
 
 
บทสรปุ 
 
 บริการปฐมภูมิของสหราชอาณาจักรมีการพัฒนาก้าวหน้า
ไปมาก ทุกแห่งมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการข้อมูล มีการ
บันทึกข้อมูลโดยใช้รหัสเดียวกัน (ใช้รหัสที่เรียกว่า READ Code) 
โดยแม้จะใช้โปรแกรมต่างกัน แต่ก็สามารถเปรียบเทียบข้อมูล 
และตัวชี้วัดต่างๆ ได้เนื่องจากใช้รหัสเหมือนกัน นอกจากนี้แล้ว
คอมพิวเตอร์ในห้องตรวจจะต่อกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้
แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทางการแพทย์ได้โดย
สะดวกและสามารถให้การบริการแบบอิงหลักฐานทางการแพทย ์
(Evidence-based Medicine) มากไปกว่านั้นหน่วยบริการปฐมภูมิ
ยังได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวัสดุอุปกรณ ์ และองค์ความรู้ต่างๆ ใน
การดแูลผูป้ว่ยจากกองทนุปฐมภมู ิ (Primary Care Trust) ในแตล่ะ
พื้นที ่ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ก็ให้การสนับสนุนด้าน 
วชิาการใหก้บัแพทยท์ีเ่ปน็สมาชกิอยา่งสมำ่เสมอ จะเหน็ไดว้า่แพทย์
เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ สามารถ
ทำงานอยู่ในชุมชนได้อย่างด ี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ 
ทั้งเครื่องมือและองค์ความรู ้ ตลอดจนการลดภาระงานด้านเอกสาร
โดยการให้มีบุคลากรสนับสนุนมาช่วย ทำให้ทุกคนสามารถทำงาน 
ได้ตรงและเต็มศักยภาพที่มีในแต่ละวิชาชีพ และทำงานได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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บทนำ 
 
 นกักายภาพบำบดัเปน็บคุลากรทางการแพทยส์าขาวชิาชพีหนึง่ทีม่บีทบาททัง้ในดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ 
การป้องกันโรค การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ที่มีสุขภาพดีและ 
ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วย1, 2 โดยในการบริการสุขภาพแก่ประชาชน นักกายภาพบำบัดสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน
ลักษณะการบริการในสถาบัน (institutional-based services) เช่น ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ คลินิกเอกชน 
สถานบริการเฉพาะทาง ซึ่งได้แก ่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการผู้สูงอาย ุ 
บ้านพักคนชรา เป็นต้น และลักษณะการบริการในชุมชน (home/community-based services) ได้แก ่ 
ในสถานพยาบาลลักษณะต่างๆ ในชุมชน เช่น ศูนย์แพทย์ชุมชน หน่วยบริการปฐมภูม ิ สถานีอนามัย  
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุของกรงุเทพมหานคร เปน็ตน้ การบรกิารในโรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้การดแูลทีบ่า้น
แกผู่ป้ว่ยรายคน (home visit/home health care)2 

 ด้วยบทบาทและลักษณะการบริการที่กว้างขวางเช่นนี ้ ทำให้เกิดคำถามว่า รูปแบบการบริการสุขภาพ 
ที่นักกายภาพบำบัดควรจัดให้แก่ประชาชนน่าจะเป็นเช่นไร ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงบทความนี้ขึ้นเพื่อเสนอ 
แงม่มุหนึง่ทีม่ตีอ่คำถามดงักลา่วนี ้ โดยคาดหวงัใหเ้ปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้สำหรบัการถกแถลง อภปิรายของทกุๆ ฝา่ย
ทีเ่กีย่วขอ้งในวงกวา้งตอ่ไป 

 

การบรกิารกายภาพบำบดัทีพ่งึประสงคข์องประชาชน:  
มมุมองจากนกัวชิาชพี 

รศ.นอ้มจติต ์ นวลเนตร ์
สายวชิากายภาพบำบดั คณะเทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

สถานการณป์จัจบุนั 

 ปัจจุบันประชาชนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาในการเข้าถึง
การบรกิารกายภาพบำบดั (Accessibility to physical therapy 
services) เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น  
3 สาเหตุใหญ ่ ได้แก ่ จำนวนนักกายภาพบำบัดไม่เพียงพอ 
(insufficient number of physical therapists) การกระจายของ
นักกายภาพบำบัดยังไม่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ (inequitable 
distribution of physical therapists in the country) และ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกายภาพบำบัดแก่ประชาชนยังมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (inefficient dissemination of 
physical therapy’s body of knowledge)3 
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 จากสาเหตุเหล่านี้จะเห็นได้ว่าในการจัดการปัญหาการเข้าถึงการบริการกายภาพบำบัดของประชาชน   
มิอาจดำเนินการได้โดยนักกายภาพบำบัดและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยลำพัง แต่จำเป็นต้องมีการจัดการ  
เชิงนโยบาย และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในระดับสูง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ อย่างไร
กต็าม ผูเ้ขยีนในฐานะทีเ่ปน็นกักายภาพบำบดัคนหนึง่มคีวามเหน็วา่ หากตอ้งการใหป้ระชาชนเขา้ถงึการบรกิาร
กายภาพบำบดัไดด้ขีึน้ นกักายภาพบำบดักส็ามารถดำเนนิการไดใ้นเบือ้งตน้ โดยการจดับรกิารในลกัษณะเชงิรกุ
ใหม้ากขึน้ ไมว่า่จะดำเนนิการโดยผา่นสือ่ตา่งๆ หรอืโดยตวันกักายภาพบำบดัเอง ซึง่จะสอดคลอ้งกบัขอ้มลูจาก
การศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการบริการกายภาพบำบัดที่พบว่า ประชาชนต้องการที่จะได้รับการบริการ  
ในชุมชนหรือการดูแลสุขภาพที่บ้านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมต่างๆ อย่าง
สมำ่เสมอ4 ซึง่เปน็ทีน่า่ยนิดวีา่หากเปรยีบเทยีบกบัอดตีทีผ่า่นมา นกักายภาพบำบดัในปจัจบุนัมกีารปฏบิตังิานใน
ลกัษณะการบรกิารเชงิรกุสูป่ระชาชนมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงในทศันคตขิองนกักายภาพบำบดัเอง
หรือเกิดจากแรงผลักดันจากนโยบายด้านการสาธารณสุขของประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า  
นักกายภาพบำบัดน่าจะต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการบริการสุขภาพแก่ประชาชนในบางประการจากที่ดำเนินการ
อยูใ่นปจัจบุนั เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารกายภาพบำบดัทีม่คีณุภาพยิง่ขึน้ 

 
การบรกิารอยา่งมสีว่นรว่ม - สิง่สำคญัสำหรบัการบรกิารสขุภาพแกป่ระชาชน 
 
 จากการศึกษาของ Campbell และคณะ5 พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับคำแนะนำความรู้และการปฏิบัติตน  
จากนักกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม เช่น การจัดท่าทางที่ถูกต้องในชีวิตประจำวัน โปรแกรม  
การออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวด เป็นต้น ผู้ป่วยมักจะไม่นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยยังต้อง  
พึ่งพิงนักกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัดก็มักจะไม่สนใจที่จะติดตามว่าผู้ป่วยได้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำ
หรอืไม ่ และเพราะเหตใุด ซึง่ผูเ้ขยีนสงัเกตวา่ ปรากฏการณน์ีก้พ็บในนกักายภาพบำบดัของประเทศไทยเชน่กนั 
สาเหตทุีผู่ป้ว่ยไมป่ฏบิตัตินตามคำแนะนำอยา่งตอ่เนือ่งมหีลายประการ โดยหนึง่ในนัน้คอื ผูป้ว่ยไมใ่หค้วามสำคญั
ต่อคำแนะนำเหล่านั้นมากนัก รู้สึกว่าการปฏิบัติตนเช่นนั้นรบกวนต่อชีวิตประจำวัน5 ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกต  
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในประเทศไทยของ ศริมิา บญุญรตัน ์และคณะ6 ทัง้หมดนีย้อ่มทำใหส้ญูเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ย
ทั้งของตัวผู้ป่วยเองและประเทศชาต ิ ปัจจุบันนโยบายสาธารณสุขของประเทศมุ่งเน้นการพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเองของประชาชน นักกายภาพบำบัดจึงควรให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เช่นกัน การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมใน  
การวางแผนการดูแลสุขภาพของตน เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียง “ผู้รับบริการ (receivers)” มาเป็น   
“ผูม้หีุน้สว่น (partners)” นา่จะชว่ยใหป้ญัหานีบ้รรเทาเบาบางลงได้5 ดงัตวัอยา่งในการศกึษาของ วรณุนภา ศรโีสภาพ 
และคณะ7 ทีพ่บวา่ ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่สีว่นรว่มในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลงักายเพือ่ฟืน้ฟู
การเคลื่อนไหวของตน จะมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติตามโปรแกรมนั้นโดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นจาก  
นกักายภาพบำบดั 
 การจดับรกิารในลกัษณะเชงิรกุโดยการไปดแูลผูป้ว่ยทีบ่า้น หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ วา่ “การเยีย่มบา้น (home 
visit/home health care)” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักกายภาพบำบัดให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน อย่างไร
กต็าม จากการศกึษาวจิยัเบือ้งตน้ของผูเ้ขยีนและคณะพบวา่ ในการเยีย่มบา้นของนกักายภาพบำบดัจำนวนมาก
มักเป็นดำเนินการเพียงลำพัง และให้ความสำคัญไม่มากนักต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ญาติ/ผู้ดูแล/ครอบครัว 
ชุมชนของผู้ป่วย หรือแม้แต่บุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพอื่น ทั้งๆ ที่การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวใน  
การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องที่บ้านนับเป็นเรื่องสำคัญ ดังข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาของ สุวาร ี เทพดารา และ
คณะ8, 9 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พบว่า หากญาติหรือผู้ดูแลไม่มีส่วนร่วมในโปรแกรมการฝึกที่บ้าน  
ตั้งแต่ต้นจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง8 และผู้ป่วยที่ได้รับการฝึก
อยา่งตอ่เนือ่งจากญาตหิรอืผูด้แูลจะสามารถควบคมุการเคลือ่นไหวตา่งๆ ในชวีติประจำวนัไดด้ขีึน้เปน็อยา่งมาก9 
ด้วยเหตุนี ้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ในการบริการกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่บ้าน ลักษณะโปรแกรมการฟื้นฟูที ่ 
นักกายภาพบำบัดแนะนำให้ผู้ป่วยนั้น ควรเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว และสอดคล้องกับ
สภาพบา้นและความเปน็อยูข่องผูป้ว่ย มากกวา่เปน็ไปตามความคดิเหน็ของนกักายภาพบำบดัเพยีงผูเ้ดยีว 
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 นอกจากนี ้ การเยี่ยมบ้านควรเป็นการดำเนินการร่วมกันโดยสหสาขาวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนของผู้ป่วย เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
เนื่องจากเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่บ้านอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาอื่นๆ ร่วมด้วย นอกเหนือ 
ไปจากปญัหาดา้นสขุภาพ จากการศกึษาของ พรพมิล จนัทรวโิรจน ์ และคณะ10 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ การดแูล 
ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนควรจะนำระบบการจัดการเป็นรายกรณ ี (case management) มาใช ้ โดยมีผู้จัดการราย 
ผูป้ว่ย (case manager) ซึง่นอกจากจะชว่ยใหผู้ป้ว่ยไดร้บับรกิารอยา่งมคีณุภาพยิง่ขึน้แลว้ การนำกระบวนการ
ทำงานเปน็สหสาขาวชิาชพีมาใชเ้ชน่นี ้ นา่จะชว่ยในการคำนวณคา่ใชจ้า่ยมาตรฐานตอ่รายผูป้ว่ยไดจ้ากกจิกรรมยอ่ย
ของแตล่ะสาขาวชิาชพี ทำใหส้ามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ย และจดับรกิารไดอ้ยา่งคุม้คา่อกีดว้ย 

 
สรปุ 
 
 อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการบริการสุขภาพที่นักกายภาพบำบัดควรจัดให้แก่ประชาชน น่าจะเป็น 
การบริการในลักษณะเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการกายภาพบำบัดได้มากขึ้น และควรให้ความสำคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ญาติ/ผู้ดูแล/ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  
รวมทั้งควรนำแนวคิดการจัดการผู้ป่วยเป็นรายกรณีมาประยุกต์ใช้ในการบริการด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชน 
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บทนำ 
 
 ผู้ป่วย 1 ราย เมื่อป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัวนั้นๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากบคุคลนัน้เปน็หวัหนา้ครอบครวั เปน็จดุศนูยร์ว่มดา้นจติใจของครอบครวั หรอืเปน็ผูด้แูลหลกัของ
ครอบครวั ดงันัน้การดแูลสขุภาพของผูป้ว่ย 1 ราย จงึจำเปน็ตอ้งดแูลสขุภาพของครอบครวันัน้ๆ ดว้ยการวางแผนการ
ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการดูแลที่ต่อเนื่อง (Continuous care) มีระบบการ
ประสานงาน การส่งต่อที่ด ี เชื่อมประสานกันอย่างไร้รอยต่อ ระหว่างสถานบริการทั้งในระดับทุติยภูม ิ ปฐมภูม ิ ตลอดจน
ระดบัของเครอืขา่ยภาคสีขุภาพในชมุชน โดยมเีปา้หมายรว่มกนัคอืการมคีณุภาพชวีติทีด่ขีองผูป้ว่ยและครอบครวั  
 กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการดูแลผู้ป่วยโดยใช้แนวคิดของหลักเวชศาสตร์ครอบครัวโดยยึดผู้ป่วย 
เปน็ศนูยก์ลางรว่มกบัแนวคดิของระบบดแูลสขุภาพตอ่เนือ่งระหวา่งสถานบรกิาร ระหวา่งหนว่ยงานอืน่ ทีม่กีารเชือ่มโยง
ประสานงานกนัอยา่งแนบสนทิ ไรร้อ้ยตอ่หรอืทีเ่รยีกวา่ Seamless Health Care 

 
กรณศีกึษา 
 
 ผูป้ว่ย ชาย ไทย คู ่อาย ุ80 ป ี  
 ภมูลิำเนา อ.แมพ่รกิ จ.ลำปาง  
 สทิธกิารรกัษา สทิธผิูส้งูอาย ุ

 ประวตัเิจบ็ปว่ยปจัจบุนั 
 2 สปัดาหก์อ่นมาโรงพยาบาล ญาตผิูป้ว่ยพามาตรวจทีโ่รงพยาบาลแมพ่รกิ ดว้ยเรือ่งมไีขส้งู หนาวสัน่ ไอ เจบ็
คอ ซมึลง หลงัจากทีแ่พทยต์รวจวนิจิฉยัเปน็ Alteration of consciousness จงึไดส้ง่ตวัผูป้ว่ยไปรกัษาตอ่ทีโ่รงพยาบาล
ลำปาง admit ประมาณ 2 สปัดาห ์ จงึสง่ตวัผูป้ว่ยกลบัมารบัการรกัษาตอ่เนือ่งทีโ่รงพยาบาลแมพ่รกิ การวนิจิฉยัสดุทา้ย
เปน็ Streptococcus Viridans Meningitis with hearing loss due to Post meningitis  
 ประวตัเิจบ็ปว่ยในอดตี 
 รักษาโรคเบาหวาน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลแม่พริกและ 
ศนูยส์ขุภาพชมุชนบา้นตน้ธง มาตัง้แตป่ ี พ.ศ. 2548 ไดย้า Glipizide(5) ½ เมด็วนัละ 1 ครัง้, HCTZ ½ เมด็วนัละ  
1 ครัง้, Simvastatin(10) 1 เมด็วนัละครัง้, Atenolol(50) 1 เมด็วนัละ 1 ครัง้, ISDN(10) 1 เมด็ 3 เวลากอ่นอาหาร, 
ASA grV 1 เมด็วนัละครัง้ และ Theodur(200) ½ เมด็เชา้เยน็  
 ประวตัสิว่นตวั 
 เดิมมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างด ี แต่ต่อมามีปัญหาด้านเรื่องหนี้สินในครอบครัวของ 
บตุรชายคนที ่2 ผูป้ว่ยชว่ยแกญ้หาเรือ่งหนีส้นิใหจ้งึมผีลกระทบตอ่สภาวะการเงนิ 
 สบูบหุรี ่ 1 มวนตอ่วนั นานประมาณ 40 ป ี เลกิสบูมาได ้ 10 ป ี ไมด่ืม่สรุาหรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ ไมเ่คย 
แพย้า ปฏเิสธการใชย้าสมนุไพร 
 ประวตัคิรอบครวั 
 ผูป้ว่ยและภรรยา มบีตุรชายและบตุรสาวทัง้หมด 5 คน บตุรชายคนแรกและคนทีส่องเสยีชวีติดว้ยโรคมะเรง็ 
บตุรชายคนที ่ 4 ปว่ยเปน็โรค Schizophrenia ตอนอาย ุ38 ป ีปจัจบุนัอาย ุ48 ป ีภายหลงัทีม่ปีญัหาทางจติภรรยาจงึ 
ขอแยกทางโดยนำบตุรทัง้สองคนไปเลีย้งดเูอง บตุรชายคนที ่4 จงึยา้ยมาอาศยัอยูก่บัผูป้ว่ยและภรรยา 
 ภรรยาของผูป้ว่ยมโีรคประจำตวัคอื Dementia, DM type II, Hx Fracture of Lt. femur, Pressure ulcer at 
sacrum ไมส่ามารถทำกจิวตัรประจำวนัไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งอาศยัผูป้ว่ยเปน็ผูด้แูล (Care giver) เชน่ ทำกบัขา้ว จดัเตรยีม
อาหาร อาบนำ้เชด็ตวั จดัเตรยีมยาทีต่อ้งรบัประทานตามแพทยส์ัง่ ทำแผล pressure ulcer ใหภ้รรยา เปน็ตน้ นอกจาก
นีผู้ป้ว่ยยงัคอยดแูลพาภรรยามาตรวจตามแพทยน์ดัอยา่งสมำ่เสมอ  

พญ.ธญัญารตัน ์ สทิธวิงศ ์
พบ.,วว.เวชศาสตรค์รอบครวั โรงพยาบาลแมพ่รกิ อำเภอแมพ่รกิ จงัหวดัลำปาง 
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 สำหรับบุตรชายคนที ่ 4 ที่อยู่อาศัยด้วย ไม่สามารถพึ่งพาได้เนื่องจากมีปัญหาทางจิตจากการทานยา 
ไมส่มำ่เสมอ บางครัง้มอีาการกำเรบิจนทำรา้ยมารดาของตนเอง เคยเขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลสวนปรงุ จ.เชยีงใหม ่
หลายครัง้ ครัง้ลา่สดุ ขณะทีผู่ป้ว่ย admit อยูโ่รงพยาบาลแมพ่รกิ บตุรชายมอีาการกำเรบิ ญาติๆ  จงึสง่ตวัไปโรงพยาบาล
สวนปรงุ 
 บตุรสาวคนที ่ 3 อาย ุ 53 ป ี อาชพีขายนำ้ผลไม ้ ทีโ่รงเรยีนอนบุาลแหง่หนึง่ในจงัหวดัลำปาง ในชว่งวนัจนัทร ์
ถึงวันศุกร ์ พักอาศัยอยู่บ้านเช่าใน อ.เมืองลำปาง ได้หยุดพักวันเสาร์อาทิตย์จึงกลับมาอยู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยและ 
มาช่วยดูแลบิดามารดาในช่วงวันหยุดดังกล่าว มีปัญหาความเครียดในครอบครัวทั้งเรื่องสามีที่ติดสุรา ไม่มีงานทำ และ
เครยีดเรือ่งบตุรสาวคนเลก็ตดิคกุจากปญัหาเสพยาเสพตดิ 
 บตุรสาวคนที ่ 5 อาย ุ 46 ป ี อาชพีขายกว๋ยเตีย๋ว มสีามแีละบตุร 3 คน ใหก้ารดแูลผูป้ว่ยและภรรยาเปน็ 
ครัง้คราว แมว้า่บา้นจะอยูใ่กล้ๆ  กนั เนือ่งจากมปีญัหา Conflict กบัมารดา (ภรรยาของผูป้ว่ย) โดยคดิวา่มารดารกัและ
ชว่ยเหลอืพีช่ายคนที ่2 มากเกนิไป ในขณะทีไ่มร่กัและใหก้ารชว่ยเหลอืตนเองเลย  
 ภาวะเศรษฐกจิ 
 ผูป้ว่ยและภรรยาไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืผูส้งูอาย ุ500 บาทตอ่เดอืน เปน็เงนิ 1,000 บาท สำหรบัคา่ใชจ้า่ยในบา้น
และคา่อาหารบตุรสาวทัง้สองคนชว่ยกนัดแูล 

 
 ตรวจรา่งกาย 
 Vital signs: T 37.2 c, BP 100/60 mmHg, PR 84/min, RR 20/min 
 A Thai elderly man, alert but poor coorperation due to hearing loss, Inability to change of position 
by oneself, no dyspnea, no cyanosis, no edema 
 HEENT: mild anemia, no Jaudice, dental carries 
 RS: normal breath sound, no adventitious sound 
 CVS: normal S1S2, no murmur, apex at 5 th lateral to MCL 
 Skin: dry skin with senile purpura 
 Musculoskeletal: crepitus both knee, quadriceps muscle atrophy 
 NS: Motor power gr I at Lt. upper and lower extremities 
  Motor power gr III at Lt. upper and lower extremities 
  DTR 2+ at both upper, 3+ at both lower extremities 
  Clonus: negative 
 ผลการตรวจวนิจิฉยัทางหอ้งปฏบิตักิาร 
 CBC: Hct = 30%, WBC = 8,200, Plt = 286,000 
 BUN/Cr = 13/0.6, FBS = 122 mg% 
 Electrolyte: Na = 131, K = 3.6, Cl = 139, CO2 = 27 
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สรปุการวนิจิยัปญัหาแบบองคร์วม 
 
 1. Streptococcus Viridans Meningitis with Lt.hemiparesis with Totally dependence 
 2. Hearing loss due to Post meningitis  
 3. DM type II with well controlled 
 4. Coronary artery disease 
 5. Anemia of Chronic disease 
 6. COPD  
 7. Family of Psychiatric son, with maternal abuse 
 8. Family of Disable wife 
 9. Family conflict  
 10. Lake of care giver  

 ภายหลงัจากทีผู่ป้ว่ยลม้ปว่ยดว้ยโรค Streptococcus Viridans Meningitis และกลบัมา admit ทีโ่รงพยาบาล
แม่พริก, 10 วันต่อมาภรรยาของผู้ป่วยได้มา admit ที่โรงพยาบาลแม่พริกด้วยเรื่อง Infected of Pressure ulcer at 
Sacrum เนือ่งจากไมม่ผีูด้แูล (แตเ่ดมิผูป้ว่ยเปน็ care giver หลกั) ในระหวา่งทีผู่ป้ว่ยและภรรยา admit บตุรสาวคนที ่3 
ไดห้ยดุงานคา้ขาย เพือ่กลบัมาชว่ยปรนนบิตัดิแูล แตด่ว้ยปญัหาดา้นการเงนิจงึไมส่ามารถดแูลผูป้ว่ยไดเ้ตม็ที ่ จำเปน็ตอ้ง
แบง่เวลาสว่นหนึง่เพือ่ไปรบัจา้งหาเงนิมาจนุเจอืครอบครวั ในขณะทีบ่ตุรสาวคนที ่ 5 ซึง่มฐีานะปานกลาง ไดม้าเยีย่มผูป้ว่ย
เปน็ครัง้คราวเทา่นัน้เนือ่งดว้ยยงัคงม ีConflict กบัมารดาอยู ่ 

 
การวางแผนการดแูลรกัษา 
 
 ทางทมีรกัษาพยาบาล อนัประกอบดว้ย แพทย ์ เภสชักร พยาบาลผูป้ว่ยใน และทมีเยีย่มบา้น ไดพ้บปญัหา 
ดงักลา่วของผูป้ว่ยและครอบครวั จงึไดร้ว่มกบัวางแผนเพือ่จำหนา่ยผูป้ว่ย (Discharge planning) และการดแูลตอ่เนือ่ง 
ทีบ่า้น ดงันี ้
 1. ทีมเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านต้นธง เพื่อประเมินสภาพ
ครอบครวั ตดิตามเยีย่มบา้นและประเมนิปญัหา Conflict ของบตุรสาวคนที ่5 
 2. Negotiate communication ภายหลงัจากเจา้หนา้ทีศ่นูยส์ขุภาพชมุชนบา้นตน้ธง ไดต้ดิตามเยีย่มบา้นผูป้ว่ย
และครอบครวัของบตุรสาวคนที ่ 5 โดยไดพ้ยายามทีจ่ะเชือ่มประสานความสมัพนัธร์ะหวา่งบตุรสาวคนที ่ 5 และมารดา 
กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ดีภายในครอบครัวและวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ซึ่งภายหลังพบว่าบุตรสาวคนที ่ 5  
ไดม้สีว่นรว่มในการดแูลผูป้ว่ยและภรรยามากขึน้ โดยไดจ้ดัสรรเวลาในการดแูลผูป้ว่ยและภรรยาสลบักบัพีส่าวคนที ่3 
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 3. Empowerment ทีมเยี่ยมบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านต้นธง ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อ 
ทำแผลของภรรยาและทำกายภาพบำบดั พรอ้มทัง้ใหก้ำลงัใจและ empowerment จนบตุรสาวมคีวามมัน่ใจและสามารถ 
ทำแผล รว่มกบัทำกายภาพบำบดัใหผู้ป้ว่ยและภรรยาไดเ้ปน็อยา่งด ี
 4. ประสานงานกบัภาคเีครอืขา่ยในชมุชน ไดแ้ก ่กลุม่เพือ่นชว่ยเพือ่น (จติอาสา) ตดิตามเยีย่มและใหก้ำลงัใจ
กบัผูป้ว่ยและผูด้แูล, เทศบาลตำบลแมป่ ุ โดยนายกเทศมนตรไีดใ้หค้วามสนใจในการดแูลผูป้ว่ยและครอบครวัเปน็อยา่งด ี
เช่น ประสานงานกับพัฒนาสังคมในพื้นที่ให้การสนับสนุนเรื่องกองทุนช่วยเหลือ, ให้บริการรถยนต์ของเทศบาลในการ 
รับส่งผู้ป่วยและภรรยาเพื่อมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง, ประสานงานกับโรงพยาบาลสวนปรุงและนำส่งบุตรชาย 
คนที ่4 ของผูป้ว่ย ทีม่อีาการกำเรบิจากโรค Schizophrenia เขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลสวนปรงุจนกวา่อาการจะดขีึน้ 

 
ผลลพัธข์องการดแูล 
 
 1. ผูป้ว่ยสามารถลกุเดนิไดเ้องในระยะทางสัน้ๆ โดยมคีนดแูลใกลช้ดิ, สามารถสือ่สารไดด้ขีึน้ พดูเปน็ประโยค
ไดส้ัน้ๆ แมว้า่ยงัคงมปีญัหาการไดย้นิจากภาวะmeningitis แตผู่ป้ว่ยยงัคงมสีามารถในการอา่นออกเขยีนได ้ จงึใชว้ธิกีาร
สือ่สารโดยการเขยีนขอ้ความสือ่ความหมายกบัผูด้แูลเปน็หลกั 
 2. ภรรยาของผูป้ว่ยมขีนาดของแผล Pressure ulcer บรเิวณ sacrum เลก็ลง และไมม่ภีาวะตดิเชือ้ 
 3. สภาพจติใจของผูป้ว่ย ภรรยา โดยเฉพาะบตุรสาวทีเ่ปน็ผูด้แูลดขีึน้ ทีเ่หน็บดิามารดามอีาการดขีึน้ตามลำดบั 
จงึมกีำลงัใจในการดแูลตอ่ไป 

 
สรปุ 
 
 การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทั้งปัญหาทางด้านร่างกาย ปัญหาด้านจิตใจและปัญหาภายในครอบครัวให้ได้
ผลลัพธ์ในทางที่ดีได้นั้น ทีมรักษาพยาบาลจำเป็นต้องมีความมานะ อดทน มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง 

เปน็ระบบ มกีารประสานงานทีด่รีะหวา่งทมีสขุภาพและเครอืขา่ย เปรยีบเสมอืนเปน็หนึง่เดยีวกนั  
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 เพยีงเพราะฉนัเปน็ “จติ”! 

 

บทนำ 

 เคยไหมที่ไม่รู้จะทำอะไรกับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาจาก 
โรงพยาบาลจิตเวชมาอย่างไร เราก็รักษาไปตามนั้น (RM = Repeated medication) ไม่เคยได้คิด  
ไดไ้ตรต่รองวา่ คนหนึง่คนมคีวามเปน็มาอยา่งไรกอ่นจะถกูพพิากษาวา่เปน็ “โรคจติ” และจำเปน็หรอืไม ่
ทีต่อ้งอยูใ่นบทบาทนัน้ไปชัว่ชวีติ แพทย ์พยาบาลและบคุลากรผูป้ฏบิตังิานในเวชปฏบิตัปิฐมภมูมิกัจะรูส้กึ
ไม่มั่นใจในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เราจึงมักจะเชื่อตามที่จิตแพทย์บอก โดยไม่ติดตามและ
วิเคราะห์ว่าอาการผู้ป่วยมีที่มาที่ไปอย่างไร เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร กรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นกรณี
ปรึกษาจากนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่ 6 รายวิชา รม.คร.612 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี 
ขณะทีไ่ปปฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชน 

 
กรณศีกึษา 
 
 หญงิไทย  คู ่ 30 ป ี อาชพีเดมิทำนา 
 อาการสำคญั มารบัยาตามนดั  

 ประวตัปิจัจบุนั  
 2 ป ีกอ่นมาโรงพยาบาล หลงัจากสามอีอกไปหางานทำในกรงุเทพฯ แลว้ไมต่ดิตอ่กลบัมาอกีเลย  
เริ่มมีอาการหูแว่ว ได้ยินเสียงเป็นคำพูดคนอื่นมาบอกว่าสามีไปมีคนอื่นที่กรุงเทพฯ มีความคิดและ
พยายามจะฆ่าตัวตายหลายหน โดยการใช้เชือกผูกคอตนเอง มีภาวะซึมเศร้า พูดคุยกับผู้อื่นน้อยลง  
จากเดิมที่เป็นคนร่าเริง ทำงานเก่ง กลายเป็นไม่สามารถทำงานได ้ หลงลืมง่าย ทำกิจวัตรประจำวัน 
เชือ่งชา้ลง จงึไปพบแพทยท์ี ่ รพ.จติเวช ไดร้บัการวนิจิฉยัเปน็ Schizophrenia with major depressive 
episode หลังจากนั้นมาก็มารับการรักษาต่อเนื่องที ่ รพ.ชุมชนตามนัด ทุก 1-2 เดือน ไม่ขาดยา  
ไมข่าดนดั  

 การวนิจิฉยัโรค  Schizophrenia with major depressive episode 

 ยาทีใ่ชป้ระจำ ไดแ้ก ่ Fluoxetine (20 mg) sig 1 tab po od.pc 
      Perphenazine (8mg) sig 2 tab po od.hs 
      Benzhexol (2mg) sig 1 tab po od.hs 

 ประวตัคิวามเสีย่ง ปฏเิสธการแพย้า การดืม่สรุา การสบูบหุรี ่หรอืใชย้าเสพตดิ 

ผศ.พญ.สายพณิ  หตัถรีตัน ์
ภาควชิาเวชศาสตรค์รอบครวั คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิด ี
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 ผลการเยีย่มบา้น  
 ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเช่นคนทั่วไป เลี้ยงลูกใกล้ชิด ดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุและ 
พ่อของสามีได้เป็นอย่างด ี เมื่อแรกพบผู้ป่วย รู้สึกแปลกใจที่ผู้ป่วยไม่เหมือนคนป่วยโรคจิตเภท หรือ 
โรคซมึเศรา้  
 เมื่อซักถามประวัติจากผู้ป่วย พ่อแม ่ และเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด จึงพบว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ
เพียงครั้งเดียวก่อนไปพบจิตแพทย ์ มีอาการอยู่ประมาณไม่เกินสัปดาห ์ โดยเป็นช่วงที่สามีหายตัวไป
ประมาณ 1 เดอืน เนือ่งจากเคยเปน็สามภีรรยาทีร่กักนัมากมากอ่น ผูป้ว่ยตดัสนิใจไปพบจติแพทยด์ว้ย
ตนเอง หลงัจากนัน้ผูป้ว่ยกก็ลบัมาปกตแิละทำหนา้ทีแ่มบ่า้นไดเ้หมอืนเดมิ แตไ่มส่ามารถทำนาได ้เพราะ
ต้องดูแลคนหลายคนในบ้านและรู้สึกร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ทำอะไรเชื่องช้าลง ผู้ป่วยรู้สึกเสียใจ 
ทีต่อ้งมาปว่ยเปน็โรคจติ ไมส่ามารถกลบัมาเปน็คนปกตไิดอ้กี  
 ไมเ่คยมหีแูวว่ประสาทหลอนอกีเลย ชว่ยเหลอืตนเองได ้ยงัมอีาการซมึเศรา้ คดิมากเรือ่งสามทีิง้ 
โทษว่าสามีผิด บางครั้งน้อยใจว่าสามีคงรังเกียจที่ตนเป็นโรคจิต น้ำตาคลอเวลาพูดถึงสาม ี ไม่อยากพูด 
ถึงเรื่องนี ้ แอบร้องไห้บางครั้ง กังวลเรื่องลูก กลัวว่าจะไม่สามารถเลี้ยงลูกได ้ กลัวลูกไม่ได้เรียนหนังสือ
เพราะสภาพครอบครวัยากจน ไมอ่ยากพดูคยุกบัคนอืน่เพราะกลวัวา่คนอืน่จะรงัเกยีจทีต่นเปน็โรคจติ 
 

 แผนภมูคิรอบครวั 

 

 ตรวจรา่งกาย ปกต ิ สมสว่น พดูคยุ สบตาปกต ิ แตง่กายเหมาะสม สะอาด แตม่อีาการ 
  แข็งๆ ช้าๆ อยู่บ้าง เข้าได้กับ Extra-pyramidal symptoms (EPS) จาก 
  ผลขา้งเคยีงของยาจติเวช 

 ตรวจสขุภาพจติ ยงัมภีาวะซมึเศรา้อยูบ่า้งเมือ่พดูถงึสาม ีนอกนัน้ปกต ิ
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สรปุปญัหาสขุภาพองคร์วม 

 30-yr single mom with 
 1. Hx of Major depressive disorder with psychotic feature 
 2. Family of school-aged children 
 3. Family of elders 
 4. R/O financial burden 
 5. R/O caregiver burden 
 6. Stigmatization of being a “psychiatric” patient 
 
 
การวเิคราะหก์รณศีกึษา 

 เมือ่ทบทวนประวตัยิอ้นหลงั พบวา่ผูป้ว่ยรายนีม้อีาการเขา้ไดก้บัภาวะซมึเศรา้มากกวา่โรคจติเภท 
ซึง่ในขณะทีไ่ปตรวจกบัจติแพทยค์รัง้แรกเปน็ชว่งเกดิเหตกุารณใ์หม่ๆ  อาจมอีาการทาง psychosis เดน่ 
แตเ่มือ่ตดิตามแลว้ผูป้ว่ยฟืน้ตวัเรว็มากและไมม่อีาการ psychosis อกีเลย มแีตอ่าการซมึเศรา้ทีย่งัเดน่ชดั 
แมจ้ะนอ้ยลงบา้งเมือ่เวลาผา่นไป  
 อาการของ Mood disorder เดน่กวา่อาการของ Psychotic disorder การวนิจิฉยัโรคจงึนา่จะ
เปน็ Major depressive disorder with psychotic feature มากกวา่ Schizophrenia with major 
depressive episode  
 ในกรณนีีผู้ป้ว่ยมภีาวะ partial remission ของโรคซมึเศรา้ คอืมกีารตอบสนองตอ่ยาทำใหอ้าการ
ดีขึ้นบางส่วน แต่ยาที่ได้รับสำหรับต้านอาการซึมเศร้ายังอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป จึงควรปรับยาเพิ่ม  
โดยพิจารณาเพิ่ม Fluoxetine 20 mg เป็น 2 เวลา ตอนเช้าและเที่ยง และอาจพิจารณาปรับเพิ่มได ้
จนถึง 80 mg ต่อวัน หากได้รับยาในขนาดที่เหมาะสมผู้ป่วยอาจหยุดยาได้ภายใน 6 เดือน ในทาง 
ตรงกันข้าม ยารักษาโรคจิตที่ผู้ป่วยได้รับกลับสูงเกินจนทำให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจาก EPS จึง 
ไมส่ามารถทำอะไรไดค้ลอ่งแคลว่เหมอืนเดมิ 
 อกีภาวะทีอ่าจนกึถงึไดค้อื Grief reaction ซึง่เปน็ปฏกิริยิาตอบสนองตอ่การสญูเสยีของรกัไป 
ระยะเวลากจ็ะอยูใ่นชว่ง 6 เดอืน – 2 ปหีลงัการสญูเสยี ผูป้ว่ยจะฟืน้ตวัไดเ้อง สว่นเวลาในการฟืน้ตวั 
ขึ้นอยู่กับความผูกพันของคนนั้นๆ กับสิ่งที่สูญหายไป อาการบางอย่างอาจจะอยู่นานกว่า 2 ปีต่อไปได ้
อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยรายนี้หากยังมีอาการซึมเศร้าอยู่มาก ควรรักษาโรคทางอารมณ์ซึมเศร้าโดยการ
ปรบัยาใหเ้หมาะสม   

journal Issue3 p59-66.indd   65 8/17/09   12:19:35 PM



ÇÒÃÊÒÃÃะºººÃิ¡าÃ»°ÁÀูÁิแÅะเÇªÈาÊµÃ์¤ÃÍº¤ÃัÇ 66

 
บทเรยีนจากกรณศีกึษา 

 เมื่อติดตามแล้วพบว่าผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนมีอาการเปลี่ยนแปลง ควรประสานกับจิตแพทย ์
เพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอน เพื่อจะได้สามารถปรับการรักษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น บุคลากรในชุมชน 
ควรประสานก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปตามระบบ เพราะการส่งแต่จดหมายและให้ผู้ป่วยไปนั่งปนๆ กับผู้ป่วย 
จิตเวชอื่นที่รอตรวจเป็นจำนวนมากที่โรงพยาบาลจิตเวช อาจทำให้ไม่ได้รับการใส่ใจโดยละเอียดจาก
จติแพทย ์ 
 
 
บทสรปุ 

 จากกรณศีกึษา จะเหน็ไดว้า่ เพยีงเพราะถกูวนิจิฉยัวา่เปน็ “โรคจติ” จะเกดิผลกระทบอยา่งสงู
ตอ่ผูป้ว่ย กลา่วคอื  
 1. เสยีใจทีป่ว่ยเปน็โรคจติ เชือ่วา่จะไมม่วีนักลบัไปเปน็คนเดมิ 
 2. ไมก่ลา้ทำอะไร ไมก่ลา้เขา้สงัคม  
 3. เกดิผลขา้งเคยีงจากยา  
 4. ไมไ่ดร้บัการตรวจตดิตามอยา่งระมดัระวงัจากบคุลากร  
 5. ไมไ่ดร้บัการฟืน้ฟสูภาพอยา่งเหมาะสม ไดแ้ตร่บัยาเดมิ 
 6. ไมไ่ดร้บัการยนืยนัวา่จะกลบัมาเปน็ปกต ิและหายได ้
 
 
 สดุทา้ย ผูป้ว่ยอาจสงสยัวา่ ...  

 “ผดิไหม ทีฉ่นัรูส้กึเศรา้เสยีใจทีส่ญูเสยีสามไีปอยา่งไมไ่ดข้า่วคราว”  

 “ผดิไหม ทีฉ่นัเคยรูส้กึและอาจจะรูส้กึเชน่นัน้ตอ่ไปกบัการสญูเสยีครัง้ทีแ่ลว้” 

 “ผดิไหม ทีฉ่นัจะรูส้กึ!”  หรอื “... ฉนัตอ้งเปน็โรคจติเทา่นัน้” 
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เรยีนรูด้งูานระบบบรกิารประเทศองักฤษ 

สู…่ การพฒันาในประเทศไทย 
 

นพ.ยงยทุธ  พงษส์ภุาพ 
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ผูเ้ชีย่วชาญ สำนกันโยบายและแผน สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

 

 
บทเรยีนจากประเทศองักฤษ สู…่ขอ้เสนอเพือ่การพฒันาในประเทศไทย 
 
 1. เปรยีบประสบการณป์ระเทศองักฤษกบัประสบการณป์รเทศไทย 
 1.1 ภาพรวมของระบบบรกิารองักฤษ เพือ่เปน็ขอ้คดิใหก้บัระบบบรกิารไทย 
 ระบบบริการของประเทศอังกฤษมีความชัดเจนว่า บริการปฐมภูมิอยู่เฉพาะกับสถานบริการที่อยู่ในชุมชน และ 
โรงพยาบาลให้บริการเฉพาะผู้รับการที่มีการส่งต่อ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งความชัดเจนนี้มีมาตั้งแต่ก่อนมีหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ประเทศอังกฤษเรียกว่าการม ี “National Health Service (NHS)” ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่การให ้
บรกิารปฐมภมู ิเกดิจากการแสวงหาบรกิารไปเรือ่ยๆ ของประชาชน เนือ่งจากบรกิารปฐมภมูทิีอ่ยูใ่นชมุชนยงัไมเ่ขม้แขง็ 
 การเกิดขึ้นของ NHS อยู่บนพื้นฐานของการนำเงินภาษ ี (คล้ายงบ UC และ งบสวัสดิการด้านสุขภาพของ
ข้าราชการไทย) มารวมกับเงินประกันสุขภาพของรัฐที่คนงานเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน (ลักษณะเดียวกับเงินประกันสังคม
ของประเทศไทย) ทำให้กองทุนสุขภาพมีกองทุนเดียว ครอบคลุมประชาชนชาวอังกฤษทุกคน (ในขณะที่ประเทศไทย  
การรวมงบ UC กบังบสวสัดกิารขา้ราชการ ดเูปน็เรือ่งยากมาก สว่นการรวมกบัประกนัสงัคม ดเูหมอืนเปน็ไปไมไ่ด)้ ทำให ้
มีอำนาจซื้อมากพอในการทำให ้ ผู้ให้บริการและสถานบริการในภาครัฐ ไม่ว่าเดิมจะอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
ก็ตาม เช่น เดิมอาจอยู่กับรัฐบาลท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือทบวงมหาวิทยาลัย โอนมาอยู่ภายใต้การบริหาร
จดัการของ NHS ทัง้หมด และ NHS ยงัสามารถเขา้ไปซือ้กจิการของโรงพยาบาลเอกชน ซึง่สว่นใหญเ่ปน็โรงพยาบาล 
ที่มีฐานมาจากองค์กรการกุศล และที่สำคัญมีการทำสัญญากับแพทย์ที่เปิดคลินิกส่วนตัว ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นแพทย ์
เวชปฏิบัติทั่วไป และจ้างเภสัชกรที่อยู่ที่ร้านยาชุมชน (เอกชน) ในลักษณะเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการที่อยู่ในชุมชนอื่นๆ จาก
หลากหลายวชิาชพี (Multidisciplinary) ทีม่ฐีานมาจากทัง้ภาครฐัและเอกชน และใชก้ลไกการบรหิารจดัการเปน็เครือ่งมอื
สำคัญ จนทำให้ผู้ให้บริการที่มีความหลากหลายกลายเป็นทีมที่มีการเชื่อมโยงจนเป็นทีมเดียวกัน (Interdisciplinary) 
เรยีกวา่ “ทมีผูใ้หบ้รกิารปฐมภมู”ิ เพือ่ใหบ้รกิารรว่มกนัในชมุชน  
 เงนิทีเ่ขา้มาใน NHS มาจาก 3 แหลง่คอื เงนิภาษ ี (Taxes: ประมาณ 86%) เงนิประกนัสขุภาพ (National 
Insurance Contribution: ประมาณ 11%) และการมสีว่นรว่มจา่ยของประชาชน (Co-payment: ประมาณ 3%) ในชว่ง
เริม่ตน้ ของการม ีNHS ประชาชนทกุคนไดร้บับรกิาร “ฟร”ี (ไมต่อ้งจา่ย ณ. จดุทีร่บับรกิาร) ตอ่มาไดม้กีารพฒันาระบบ
การมสีว่นรว่มจา่ย (Co-payment) ซึง่ลา่สดุ ประชาชนตอ้งจา่ยประมาณ 6.20 ปอนด ์ ตอ่การทีแ่พทยส์ัง่ยาหนึง่ชนดิ 
โดยไม่คำนึงถงึปริมาณยา ยกเวน้เด็ก ผู้สงูอาย ุ และผูป้่วยทีป่่วยเป็นโรคเรื้อรังบางชนิด ไมต่้องมสี่วนรว่มจา่ย สำหรับ
ประเทศไทย การมีส่วนร่วมจ่ายเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ควบคมุพฤตกิรรมของทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 
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 บริการทั้งหมดที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศอังกฤษ 
ประมาณ 95% มีการบริหารจัดการผ่าน NHS มีเพียงประมาณ 
5% เท่านั้น ที่ประชาชนซื้อประกันสุขภาพจากภาคเอกชนหรือ 
จ่ายค่าบริการโดยตรงให้กับสถานบริการ ซึ่งที่โรงพยาบาลเอกชน
ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการการผ่าตัดที่รอได ้ (Elective Surgeries) 
ส่วนคลินิกเอกชนส่วนใหญ่เป็นการให้บริการผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการ ส่วนในประเทศไทยยังมีอีกถึง  
30-40% ทีป่ระชาชนตอ้งจา่ยเงนิเองโดยตรงใหก้บัภาคเอกชน 
 ในระดบัพืน้ทีม่หีนว่ยงานสำคญัเรยีกวา่ Primary Care Trust 
(PCT) ซึง่พฒันามาจากฐาน (เขา้มาแทนที)่ โครงสรา้งเดมิทีเ่รยีกวา่ 
District Health Authority (DHA) ทำหน้าที่เป็น “นายหน้าหรือ 
ผูซ้ือ้บรกิารแทนประชาชน (Commissioner or active purchaser)” 
โดยได้รับเงินของประชาชนที่จ่ายผ่านรัฐ (ประมาณ 80% ของ 
เงินทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาใน NHS จะถูกจัดสรรผ่าน PCT) เอาไป 
ใช้เจรจาต่อรองในนามของประชาชน เพื่อทำให้ประชาชนที่อยู่ใน
ความรบัผดิชอบซึง่มปีระมาณ 3 แสนคน ไดร้บับรกิารทัง้ Primary-
secondary-tertiary (secondary กับ tertiary มักเรียกรวมเป็น 
secondary) care อยา่งมคีณุภาพ มปีระสทิธภิาพ และมคีวามเปน็ธรรม 
ซึง่จำนวนประชากรทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ PCT อาจเทยีบไดก้บั
จงัหวดัขนาดเลก็ของประเทศไทย 
 สำหรบัคณุภาพบรกิารทางการแพทยเ์นน้ใหม้ ี “ธรรมาภบิาล
ทางคลินิก (Clinical governance)” PCT มีกรอบที่ใช้วัดคุณภาพ
เพื่อเชื่อมกับกลไกการจ่ายเงินเรียกว่า Qual i ty Outcome 
Framework (QOF) จำนวนเงนิทีส่ถานบรกิาร (General Practice) 
ได้รับไม่ใช่เป็นรายได้ส่วนบุคคล ซึ่งคิดเป็นประมาณ 20% ของ 
รายได้ทั้งหมดของสถานบริการ ทั้งนี้การเก็บข้อมูลเพื่อจ่ายเงินตาม 
QOF นี ้ จ่ายตามข้อมูลที่เป็นการบันทึกข้อมูลตามการให้บริการ 
ตามปกตขิองผูใ้หบ้รกิาร โดยทีท่กุสถานบรกิารมโีปรแกรมสำเรจ็รปู
ทีส่ามารถสกดัขอ้มลูตามกรอบของ QOF และสง่ขอ้มลูดงักลา่วไปยงั 
PCT ในกรณีที่มีการพบว่า ข้อมูลที่กรอกส่งไปนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จ
จริงของการให้บริการ (ตรวจด้วยการสุ่ม) ผู้กรอกจะถูกลงโทษ 
อยา่งหนกั เชน่ ใหพ้กังาน ยดึใบประกอบโรคศลิป ์สว่นประเทศไทย
ยังคงมีประสบการณ์ของความพึงพอใจกับข้อมูลการให้บริการ หรือ
ข้อมูลตัวเลขที่ดูด ี มากกว่าความจริงจังในการพัฒนาเพื่อความ 
ถกูตอ้งของขอ้มลู 

 นอกจากนั้น PCT ยังมีหน้าที่สร้างความร่วมมือกับรัฐบาล
ท้องถิ่นในลักษณะของการตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่เรียกว่า Care Trust 
เพื่อพัฒนาบริการเชิงสังคม (Social care) เช่น บริการที่เป็น 
การดแูลผูด้อ้ยโอกาส ผูส้งูอาย ุ และผูพ้กิาร การสรา้งความรว่มมอื
กับรัฐบาลท้องถิ่นกำลังประเด็นทางกฎหมายในสังคมไทย ซึ่งมี
เจตนารมณ์ที่จะให้รัฐบาลท้องถิ่น (มีส่วนร่วม) เป็นเจ้าของสถาน
บริการที่อยู่ในชุมชน การสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาบริการเชิงสังคม อาจเป็นบทเรียนสำคัญของระบบบริการ
สาธารณสขุของไทย 
 แผนงานของ PCT ในการนำไปใชเ้พือ่การปฏบิตั ิ ตอ้งไดร้บั
การรับรองจากหน่วยงานในระดับเขตมีชื่อเรียกในปัจจุบันว่า 
Strategic Health Authority (STA) ซึง่พฒันามาจากฐาน (เขา้มา
แทนที่) โครงสร้างเดิมที่เรียกว่า Regional Health Authority 
(RHA) แตล่ะเขตจะมปีระชากรประมาณ 5 ลา้นคน ซึง่เทยีบเทา่กบั
หน่วยงานในระดับเขตของไทย (ประเทศอังกฤษไม่มีการแยกเป็น 
เขตของ สปสช และเขตของกระทรวง)  
 หน่วยงานส่วนกลางที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ซึ่งเทียบเท่า
กระทรวงสาธารณสขุของไทยมชีือ่เรยีกวา่ Department of Health 
(DH) มขีา้ราชการประจำทีอ่ยูใ่นตำแหนง่บรหิารสงูสดุ 2 ตำแหนง่
คือ Permanent Secretary (เทียบเท่าปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ของไทย) และ Chief Executive of NHS (เทียบเท่าเลขาธิการ 
สปสช ของไทย) ซึง่ในบางชว่ง (เชน่ ในชว่งป ี2000 – 2006) ทัง้
สองตำแหนง่นีค้อืบคุคลคนเดยีวกนั อยา่งไรกต็ามทัง้ 2 ตำแหนง่นี้
ขึ้นตรงกับรัฐมนตร ี (Secretary of State for health: เทียบเท่า 
รฐัมตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุของไทย) ม ีBoard ของ DH (ไม่
เรยีกวา่ Board ของ NHS) ม ีPermanent Secretary เปน็ประธาน 
สว่น Secretary of State (รฐัมนตร)ี ไมไ่ดอ้ยูใ่น Board ในขณะที ่
Board ของ PCT ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่มีตัวแทนประชาชน 
(นกัการเมอืงทอ้งถิน่หรอืผูท้รงคณุวฒุ)ิ เปน็ประธาน 
 ในระบบบริการของประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ของ 
การสรา้งองคก์รใหม ่และการหายไปอยา่งสมดลุขององคก์รเดมิ เชน่ 
การเกดิขึน้ PCT ซึง่เปน็องคก์รใหม ่ทำใหอ้งคก์รเดมิ DHA หายไป 
(PCT ใช้ตัวอาคารของ DHA และรับสมัครบุคลากรจาก DHA  
เข้ามาทำงาน) และ STA ซึ่งเป็นองค์ใหม ่ ทำให้องค์กรเดิม RHA 
หายไปในลักษณะเดียวกัน ส่วนประเทศไทยยังขาดประสบการณ ์
ในลกัษณะนี ้ 
 ถึงแม้ในระดับนโยบายหลังจากม ี NHS มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างบ่อย ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงทาง 
การเมือง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ การมีบริการปฐมภูมิในชุมชนที ่
เข้มแข็งประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา ทำให้พัฒนาการของระบบบริการ
ของประเทศอังกฤษไม่ผ่านประสบการณ์ของการมีผู้รับบริการแน่น 
OPD ของโรงพยาบาล ซึ่งต่างจากประสบการณ์ของประเทศไทย 
เนื่องจาก OPD มีผู้รับบริการแน่น Down-sizing OPD กลายเป็น
ประเดน็ทีม่กีารพดูถงึบอ่ยในปจัจบุนั 
 ล่าสุดรัฐบาลของประเทศอังกฤษพยายามผลักดันให้ม ี กลุ่ม
การใหบ้รกิารปฐมภมูขินาดใหญ ่(Practice based commissioning) 
โดยมีผู้ให้บริการและการให้บริการอยู่ภายในตัวอาคารเดียวกัน  
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รับผิดชอบผระชากรประมาณ 2-3 หมื่นคน (ขนาดของประชากร
อาจเทียบไดกับอำเภอขนาดเล็กของไทย) พร้อมกับเปิดโอกาสให้
บริษัทเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาประมูล (เช่น Tesco, Boots เริ่ม 
เข้ามาแล้ว) เพื่อบริหารจัดการให้เกิดกลุ่มการให้บริการดังกล่าว 
นโยบายนี้เป็นที่กังวลของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจำนวนมาก ซึ่ง
แสดงออกผา่นสือ่มวลชนแขนงตา่งๆ วา่ นา่จะเปน็นโยบายทีบ่ัน่ทอน 
“ความสัมพันธ์” ระหว่างแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปกับประชาชน ที่มี
พัฒนาการมายาวนานก่อนที่จะมีทั้ง DH และ NHS เพียงหวัง 
เพื่อเพิ่ม “ประสิทธิภาพ” ด้วยการเพิ่มการแข่งขัน ซึ่งยังไม่มีหลัก
ฐานยืนยันว่าสามารถเพิ่มได้จริง อย่างไรก็ตามที่ประเทศอังกฤษ 
ยังคงพยายามหาจุดลงตัวในการพัฒนาระบบบริการในระดับพื้นที ่
(Local health care system) ซึง่อาจเทยีบไดก้บัความพยายามใน
การพฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุในระดบัอำเภอของไทย 

 1.2 บริการปฐมภูมิพัฒนาการเชิงระบบที่แตกต่างระหว่าง
ประเทศองักฤษกบัประเทศไทย 
 การทำใหบ้รกิารปฐมภมูมิคีวามเขม้แขง็นัน้ มคีวามชดัเจนใน
ระบบบริการของประเทศอังกฤษว่าต้องเป็นการให้บริการผ่านสถาน
บริการที่อยู่ในชุมชน ดังนั้นการเปรียบเทียบพัฒนาการที่แตกต่าง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ จึงเป็นการเปรียบเทียบ
พฒันาการเชงิสงัเคราะหข์องบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน 
 ประเทศอังกฤษ มีพัฒนาการอย่างกลมกลืนผ่านบริการที่มี
อยู่แล้วในชุมชน จากหมอตามบ้านกลายมาเป็นแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไปหรือแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ให้บริการที่บ้านของตนเองใน
ลักษณะของคลินิกส่วนตัว และมีพัฒนาการจากการเรียนรู้กันเอง
ตามบา้น มาเปน็การเรยีนการสอนอยา่งเปน็ทางการ นอกจากแพทย์
แลว้ยงัมผีูใ้หบ้รกิารในวชิาชพีอืน่ๆ เชน่ ทนัตแพทย ์เภสชั พยาบาล 
(ซึง่แยกเปน็หลายสาขา เชน่ พยาบาลเวชปฏบิตั ิพยาบาลเยีย่มบา้น
ดา้นสง่เสรมิสขุภาพ พยาบาลเยีย่มบา้นดา้นการรกัษาโรค ผดงุครรภ ์
พยาบาลเฉพาะทางทีด่แูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั) นกัตรวจวดัสายตา และ
อืน่ๆ ควบคูก่บัมกีารพฒันาการบรหิารจดัการในระดบัพืน้ที ่ จนทำให้
ผูใ้หบ้รกิารทัง้หมด ซึง่มาจากทัง้ภาครฐัและเอกชน ทีใ่หบ้รกิารอยูใ่น
ชุมชนทำงานร่วมกันเป็นทีม ในลักษณะของ “ทีมผู้ให้บริการปฐมภูมิ” 
ซึ่งมาจากหลากหลายวิชาชีพ และมีศักดิ์ศรีเชิงวิชาการที่ไม่น้อย 
ไปกวา่ทมีผูใ้หบ้รกิารในโรงพยาบาล โดยมทีมีบรหิารจดัการในระดบั
พื้นที่ เรียกว่า Primary Care Trusts ทำหน้าที่ เป็นนายหน้า 
ด้ านสุ ขภาพหรื อทำหน้ าที่ เ ป็ นผู้ ซื้ อบริ การแทนประชาชน 
(Commissioners: ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าดูแลประชากรประมาณ  
3 แสนคน ขนาดใกลเ้คยีงกบัอำเภอขนาดใหญห่รอืจงัหวดัขนาดเลก็
ของประเทศไทย) โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้บริการปฐมภูมิซึ่งอยู่ใน
ชุมชน สามารถเชื่อมโยงกับบริการทุติยภูมิที่อยู่ในโรงพยาบาลได้

อยา่งพอด ี เรยีกวา่เปน็การจดัระบบบรกิารในพืน้ที ่ ปจัจบุนัประเทศ
องักฤษพยายามสง่เสรมิให ้ ระบบบรกิารในระดบัพืน้ทีม่ขีนาดเลก็ลง 
โดยมีการบริหารจัดการผ่านองค์กรใหม่เรียกว่า Practice Based 
Commissioning (ดูแลรับผิดชอบประชากรประมาณ 3 หมื่นคน 
ขนาดใกลเ้คยีงกบัอำเภอขนาดเลก็ของประเทศไทย) 
 สำหรับพัฒนาการของบริการปฐมภูมิที่อยู่ในชุมชนของ
ประเทศไทย เป็นระบบบริการที่ขาดแคลนทรัพยากรอย่างมาก 
ทรัพยากรที่มีส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาล ผู้ให้บริการที่อยู่ในชุมชน
เกิดขึ้นในลักษณะของการเป็น “หมอชุมชนพันธ์ใหม ่ (เช่น  
หมอสุขศาลา หมออนามัย)” ที่เข้ามาแทนที่หมอตามบ้าน1 ซึ่ง
นอกจากมจีำนวนนอ้ย ยงัไดร้บัการเตรยีมอยา่งเปน็ระบบไมม่ากนกั 
โดยมฐีานเชงินโยบายทีก่ำหนดใหท้ำหนา้ทีใ่หบ้รกิารดา้นควบคมุและ
ป้องกันโรคเป็นหลัก ในขณะที่ประสบการณ์การให้บริการด้าน 
การรกัษาโรค การดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั และการฟืน้ฟสูภาพ เกดิขึน้
บนพื้นฐานของ “ความเอื้ออาทร” ที่ต้องตอบสนองเมื่อต้องการ 
ความชว่ยเหลอืมากกวา่ “ความมัน่ใจ” เนือ่งจากการเรยีนรูส้ว่นใหญ่
เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆ (ตามยถากรรม: ขาดการสนับสนุนอย่าง
เป็นระบบ) จากการให้บริการประจำวัน อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการ
แต่ละคน ไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพไหน หรือเป็นบุคลากรชนิดใด ได้มี
การสั่งสมประสบการณ์มากมาย ในลักษณะที่นอกเหนือไปจาก 
พืน้ฐานการศกึษาหรอืกรอบวชิาชพีของตนเอง ทำใหส้ามารถทำงาน
ได้หลายด้าน2 ทำแทนกันได้ภายในทีม และทีมมีขนาดเล็กมีความ
สัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างด ี ถือเป็นคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่าง 
ไปจากประสบการณข์องประเทศองักฤษ  
 ในขณะทีร่ะบบบรกิารในดบัพืน้ทีข่องประเทศองักฤษ ม ีPCT 
และในอนาคตอันใกล้อาจม ี Practice Based Commissioning  
ทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อทำให้บริการที่อยู่ในชุมชนสามารถ 
เชื่อมโยงกับการให้บริการที่อยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างพอด ี ไม่ม ี
ช่องว่างและไม่ซ้ำซ้อน แต่ในระบบบริการของไทย มีระบบบริการ
สาธารณสุขอำเภอ มีสาธารณสุขอำเภอ เป็นหน่วยหลักที่ทำหน้าที่
บริหารจัดการสถานบริการที่อยู่ ในชุมชน แต่ด้วยเหตุผลทาง
ประวตัศิาสตร ์ ในเชงิโครงสรา้งของการบรหิารจดัการ ยงัคงขาดการ
เชือ่มโยงอยา่งเปน็ทางการกบัการบรหิารจดัการโรงพยาบาล 

 1.3 ความสำคญัของระบบบรกิารสาธารณสขุระดบัอำเภอ  
 เนื่องจากบริการปฐมภูมิที่อยู่ในชุมชนขาดแคลนทรัพยากร
อยา่งมากทัง้ “คน เงนิ และของ” ดงันัน้ การสนนุตอ่อยา่งเปน็ระบบ
และต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้ควรใช้ประโยชน์จากฐานและ
คุณลักษณะพิเศษเดิมที่ม ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเพื่อ 
การบริหารจัดการในระดับอำเภอ เนื่องจากมีความใกล้ชิด และมี
ความเข้าใจในความจำเพาะของบริบทของแต่ละอำเภอเป็นอย่างด ี 

 
1 หมอตามบ้านอยู่ในระบบอย่างไม่เป็นทางการ และและค่อยๆ หายไปในเวลาไม่ถึง 2 ช่วงอายุคนหลังจากม ี “หมออนามัย” (ในลักษณะพ่ายแพ้ต่อ 
 หมออนามยั) ทัง้นีใ้นปจัจบุนัม ีอสม. ทีถ่อืเปน็ผลผลติสำคญัของการมปีฏสิมัพนัธก์บัชมุชนของระบบบรกิารสาธารณสขุของไทย 
2 ในทางวิชาการอาจเรียกได้ว่ามีคุณลักษณะของการเป็น Multipurpose or polyvalent health personnel และทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะ 
 Polyvalent team ถอืเปน็ความเปน็ความชำนาญในลกัษณะตรงขา้มกบัความชำนาญเฉพาะดา้น (Specialised health personnel or specialised team)  
 โดยมศีกัดิศ์รทีางวชิาการเทา่กนั ในลกัษณะเดยีวกบัแพทยเ์วชปฏบิตัคิรอบครวัทีม่คีวามชำนาญการทีต่รงขา้มกบัแพทยเ์ฉพาะทางแตศ่กัดิศ์รทีางวชิาการ 
 เทา่กนั 
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ในปัจจุบันทรัพยากรส่วนใหญ่มักอยู่ที่โรงพยาบาล และมีส่วนสำคัญ
ในการให้บริการปฐมภูมิอยู่ด้วย ในการทำให้บริการปฐูมภูมิของ  
ทั้งอำเภอได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งในที่สุดบริการปฐมภูมิ
ทั้ งหมดควรให้บริการโดยสถานบริการที่อยู่ ในชุมชน ดังนั้น  
การพัฒนาบริการปฐมภูมิในภาพรวมของอำเภอ จึงจำเป็นต้องม ี 
การเชื่อมโยงเป็นอย่างด ี ผ่านการบริการบริหารจัดการ ระหว่าง
สถานบริการที่อยู่ในชุมชนทั้งหมด กับโรงพยาบาล ที่อยู่ในอำเภอ
เดียวกัน เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การเชื่อมโยงดังกล่าวเกิดขึ้นอย่าง  
เปน็ระบบ และถอืเปน็เงื่อนไขพืน้ฐานทีน่ำเสนอโดยองคก์ารอนามยัโลก
คือ การทำให้การบริการจัดการภายในอำเภอเป็นหนึ่งเดียว โดยม ี 
ทีมบริหารจัดการเพียงทีมเดียว3 ซึ่งเรียกว่าเป็นการพัฒนาบริการ
ปฐมภมู ิในบรบิทของระบบบรกิารสาธารณสขุระดบัอำเภอ 
 ระบบบริการสาธารณสุขในระดับอำเภอ มีความสำคัญใน  
การพฒันาบรกิารปฐมภมู ิมาจากหลกัเหตผุลทีส่ำคญั 2 ประการ  
 ประการแรก ในระดับอำเภอมีศักยภาพมากพอ ในการ
รองรับนโยบายจากส่วนกลาง (กระบวนการจากบนลงล่าง: Top-
down process) พร้อมกับรับรู้ความต้องการและความจำเป็น  
ในพืน้ที ่ (กระบวนการจากลา่งขึน้บน: Bottom-up process) ทำให้
เกดิความสมดลุ เมือ่ตอ้งมกีารตดัสนิใจ เพือ่การพฒันาระบบบรกิาร
โดยรวม  
 ประการทีส่อง ระบบบรกิารสาธารณสขุในระดบัอำเภอ เอือ้ตอ่
การเกดิระบบสาธารณสขุแบบบรูณาการ (Integrated health care 
system) ในการที่จะทำให้เกิดการผสมผสานของสถานบริการต่างๆ 
ทั้งโรงพยาบาล และสถานบริการที่อยู่ในชุมชนที่มีอยู่ในอำเภอ 
บูรณาการกันได้อย่างเป็นระบบ ไม่มีช่องว่าง ไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งม ี 
การบูรณาการทั้งเชิงปฏิบัติการ (Operational integration) และ  
เชิงบริหารจัดการ (Administrative integration) ทั้งนี้ผลลัพธ ์ 
ของการบูรณาการดังกล่าว ทำให้ผลผลิตที่มีผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยรวม มีมากกว่าผลผลิตของแต่ละสถานบริการที่อยู ่ 
ในระบบรวมกนั 
 เกือบครึ่งศตวรรษที่ระบบบริการสาธารณสุขในระดับอำเภอ
ของไทย มกีารแยกการบรหิารจดัการสถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชนโดย
สาธารณสุขอำเภอ ออกจากการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่อยู่ใน
อำเภอเดียวกันอย่างเป็นทางการ4 ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษ มีความ
พยายามที่จะพัฒนาการบริหารจัดการให้มีการเชื่อมโยงกัน ผ่าน
โครงการ พ.บ.ส. (พัฒนาบริการสาธารณสุข) การม ี ค.ป.ส.อ. 
(คณะกรรมประสานงานสาธารณสขุระดบัอำเภอ) และลา่สดุมคีวาม
พยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างทางด้านการเงินขึ้นมาใหม่เรียกว่า 
CUP (Contracting Unit for Primary Care) อยา่งไรกต็ามความ
พยายามในการเชื่อมโยงดังกล่าวยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ยังคง  
มชีอ่งวา่ง และมคีวามซำ้ซอ้นของบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน และบรกิารที่
อยู่ ในโรงพยาบาล ซึ่ งเป็นความท้าทายสำหรับระบบบริการ
สาธารณสขุไทย ทีจ่ะทำใหช้อ่งวา่งและความซำ้ซอ้นดงักลา่วหมดไป 

 2. ข้อเสนอ การพัฒนาบริการปฐมภูม ิ ในบริบทของ
ระบบบรกิารสาธารณสขุระดบัอำเภอ 
 2.1 เปา้หมายและกจิกรรมการพฒันา 
 การพัฒนาบริการปฐมภูมิมีความเป็นไปได้ในหลายเส้นทาง 
บรบิททีข่าดแคลนทรพัยากรเปน็อยา่งมาก การพฒันามคีวามจำเปน็
ที่จะต้องคำนึงทรัพยากรที่มีอยู่ภายในอำเภอ จากความสำคัญของ
ระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และบทเรียนจากพัฒนาการ
ของระบบริการของประเทศอังกฤษ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ระบบบรกิารในระดบัพืน้ที ่ ดงันัน้การพฒันาบรกิารปฐมภมูใินบรบิท
ของระบบบริการาธารณสุขระดับอำเภอ น่าจะเป็นเส้นทางสำคัญ
สำหรบัการพฒันาบรกิารปฐมภมูใินเขตชนบทของไทย 
 จากประสบการณ์ที่หลากหลายของการพัฒนาบริการ  
ปฐมภูมิในระดับอำเภอ อาจแบ่งกลุ่มของกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ออกได้เป็น 5 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มอาจมองไปข้างหน้าเพื่อให้
บรรลเุปา้หมายของการพฒันาไดด้งันี ้ 
 1) การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทีมบริหารในระดับอำเภอ  
เป้าหมายคือ ทีมบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขในภาพรวม
ของอำเภอมีทีมเดียว ที่มีศักยภาพในการบริการจัดการ ให้ระบบ
บรกิารสาธารณสขุในระดบัอำเภอ เปน็ระบบบรกิารสาธารณสขุแบบ
บรูณาการ 
 2) การเพิม่ศกัยภาพและพฒันาทมีผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยูท่ีส่ถาน
บริการที่อยู่ในชุมชน เป้าหมายคือ ทีมผู้ให้บริการปฐมภูมิที่อยู่ที่
สถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน มจีำนวนเพยีงพอ และมสีมรรถนะในการ
ให้บริการตามขอบเขตของบริการปฐมภูม ิ ทั้งกิจกรรมการให้บริการ
ด้านการรักษาโรค การดูแลและติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดูแล
และติดตามกลุ่มเสี่ยง การให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ   
ปอ้งกนัโรค ตลอดจนกจิกรรมอืน่ๆ ตามความจำเพาะของแตล่ะพืน้ที ่
 3) การเพิม่กจิกรรมการใหบ้รกิาร ดว้ยการสนบัสนนุวสัด ุ
ครุภัณฑ ์ เวชภัณฑ ์ และการสนับสนุนทางวิชาการให้กับทีมผู้ให้
บริการที่อยู่ที่สถานบริการที่อยู่ในชุมชน เป้าหมายคือ สถาบริการ  
ที่อยู่ในชุมชนมีวัสด ุ ครุภัณฑ ์ เวชภัณฑ ์ อุปกรณ์ทางการแพทย ์  
การเข้าถึงห้องปฏิบัติการ และมีการสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อทีม  
ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างเต็มสมรรถนะ ตามขอบเขต
ของบรกิารปฐมภมู ิ
 4) การเพิ่มการใช้ระบบให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
คณุภาพและประสทิธภิาพบรกิาร เปา้หมายคอื ระบบทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ที่อยู่ที่สถานบริการทีอยู่ในชุมชน เช่น ระบบข้อมูล ระบบการเงิน 
ระบบส่งต่อ การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์
กบัรฐับาลทอ้งถิน่ สามารถใชเ้ปน็เครือ่งมอื (เปน็เครือ่งทุน่แรงไมใ่ช่
เปน็ภาระ) ทีช่ว่ยเพิม่คณุภาพและประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร  
 5) การมีระบบความคุมกำกับ ทำให้ทราบถึงความ
ครอบคลุม ในการทำให้สถานบริการที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ภายใน
อำเภอทุกแห่งได้รับการพัฒนา เป้าหมายคือ มีการควบคุมกำกับ 

3 เปน็ขอ้เสนอแนะขององคก์ารอนามยัโลกตัง้แตป่ ี พ.ศ.2530 (Harare declaration: 1987 ซึง่เปน็การสนบัสนนุ Ama Alta Declaration ทีป่ระกาศ  
 ในป ี 1978) โดยมีใจความสำคัญว่า บริการปฐมภูมิจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในบริบทของระบบบริการสาธารณสุขในระดับอำเภอ และมีทีมบริหาร  
 จดัการในระดบัอำเภอเพยีงทมีเดยีว (Single management team) 
4 การแยกการบรหิารจดัการออกจากกนัอยา่งเปน็ทางการเกดิขึน้ในป ีพ.ศ. 2518 
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จนกระทั่งสถานบริการที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ภายในอำเภอทุกแห่งได้รับ
การพัฒนา จนมีศักยภาพในการให้บริการตามขอบเขตของบริการ
ปฐมภมูไิดอ้ยา่งครบถว้นสมบรูณ ์
 องค์ประกอบทั้ง 5 กลุ่ม ในการพัฒนามีผลกระทบต่อกัน
อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ลกูโซ ่ ดงันัน้ในการดำเนนิการในกลุม่ไหนกอ่นกไ็ด ้
และในที่สุดจะมีการดำเนินการไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายปลายทาง
เดียวกันคือ การทำให้สถานบริการที่อยู่ในชุมชน (สถานีอนามัย 
ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์แพทย์ชุมชน คลนิกชุมชนอบอุ่น CMU 
PCU…) ซึ่งเดิมให้บริการปฐมภูมิอยู่แล้ว “บางส่วน” ได้รับการพัฒนา
จนสามารถให้บริการปฐมภูมิได้ครบทั้งหมดตาม “ขอบเขตของ
บรกิารปฐมภมู”ิ และตามคณุลกัษณะของ “บรกิารปฐมภมูทิีด่”ี 

 สำหรับขอบเขตของบริการปฐมภูม ิ ที่ควรให้บริการโดยทีม 
ผู้ให้บริการที่อยู่ที่สถานบริการที่อยู่ในชุมชน และควรมีกิจกรรมการ
ใหบ้รกิาร ทัง้ในสถานบรกิาร ทีบ่า้น และในชมุชน อาจสรปุไดด้งันี ้
 1) เป็นบริการแรกที่สมาชิกในชุมชนได้รับ (เลือกที่จะรับ) 
เมื่อต้องการความช่วยเหลือ กรณีที่เกินศักยภาพในการดูแลตนเอง 
เมือ่รบับรกิารแลว้เพิม่ความเปน็ตวัของตวัเอง พรอ้มกบัมศีกัยภาพใน
การดแูลตนเองมากขึน้ 
 2) เปน็บรกิารทีแ่มส้มาชกิในชมุชนอาจไมแ่สดงออกถงึความ
ต้องการ แต่เมื่อผู้ให้บริการเห็นถึงความจำเป็น เช่น บริการด้าน 
สง่เสรมิสขุภาพ และปอ้งกนัโรค ทำใหส้มาชกิในชมุชนไดร้บับรกิาร
ครบถว้นตามความจำเปน็ 
 3) เป็นบริการที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับสถานบริการหรือ
องค์ประกอบอื่นๆ ภายในระบบบริการ ทั้งบริการทุติยภูม ิ และ 
ตติยภูม ิ ตลอดจนบริการเชิงสังคมต่างๆ พร้อมกับมีความพร้อม 
ในการรับกลับ ไม่ว่าจะมีการส่งต่อหรือไม่ก็ตาม (ปกติควรมีการ 
สง่ตอ่ในทกุกรณ ียกเวน้กรณฉีกุเฉนิอาจไมจ่ำเปน็ตอ้งมกีารสง่ตอ่) 

 ส่วนคุณลักษณะของบริการปฐมภูมิที่ด ี เกิดจากการผสม
ผสานระหวา่งหลกัการ (สิง่ทีค่วรจะเปน็) กบัประสบการณท์ีแ่สดงให้
เหน็วา่เปน็ไปได ้ทีเ่ปน็ทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปอาจสรปุไดด้งันี ้
 1) เป็นบริการเข้าถึงได้ง่าย จากคุณลักษณะสำคัญของการ
อยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ในชุมชน ทำให้เข้าถึงได้ง่ายทั้งในเชิงภูมิศาสตร ์
เชิงวัฒนธรรม และความสะดวกสบาย ตลอดจนวิธีการจา่ยเงินตอ้ง
ไมใ่ชอ่ปุสรรคตอ่การเขา้ถงึบรกิาร (อาจมสีว่นรว่มจา่ยเพือ่ลดการใช้
บรกิารทีเ่กนิจำเปน็ และสง่เสรมิการดแูลตนเอง) 

 2) เป็นบริการที่ให้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นพบปัญหา  
จนกระทัง่ปญัหานัน้ๆ สิน้สดุ ทัง้นีไ้มใ่ชก่ารใหบ้รกิารทีเ่พยีงแคใ่หจ้บ
เปน็ครัง้ๆ ทัง้การใหบ้รกิารดา้นการกัษา สง่เสรมิ ปอ้งกนั และฟืน้ฟ ู
โดยที่การให้บริการแต่ละครั้งจะให้ความสำคัญกับการผสมผสาน 
(บูรณาการ) ทั้งบริการด้านการรักษา-ส่งเสริม-ป้องกัน-และฟื้นฟ ู
ไปดว้ยกนั 
 3) เป็นบริการที่ใส่ใจ “ความเป็นมนุษย์” ด้วยการให้ความ
สำคัญกับปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนของร่างกาย-จิตใจ-สังคม-และปัญญา 
เป็นบริการที่ให้ความสำคัญกับภาพรวมของบุคคลในบริบทของ
ครอบครัว ภาพรวมของครอบครัวในบริบทของชุมชน ตลอดจน 
สง่เสรมิการมสีว่นรว่มทัง้ในระดบัรายบคุคล ครอบครวั และชมุชน 
 4) เป็นบริการที่นอกจากช่วยเชื่อมประสานกับบริการ 
ทตุยิภมู ิและตตยิภมู ิตลอดจนบรกิารดา้นสงัคมแลว้ ยงัเปน็บรกิาร
ที่ทำให้ผู้รับบริการไม่รู้สึกโดดเดี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้อง 
รบับรกิารทีไ่มคุ่น้เคยหรอืไมรู่จ้กั ทัง้นีร้วมไปถงึการทำหนา้ทีป่กปอ้ง
ผู้รับบริการ และลดอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีทาง 
การแพทยท์ีม่คีวามซบัซอ้น 
 กรอบการพฒันาทีน่ำมาเสนอในทีน่ี ้มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะทำให้
เปา้หมายของการพฒันามคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ ทัง้ผูป้ฏบิตัใินพืน้ที ่
และผู้วางนโยบายในส่วนกลาง ทั้งนี้ยังคงต้องการการสังเคราห ์
องค์ความรู้จากการปฏิบัติอีกจำนวนมาก เพื่อพัฒนาเป็นแนวทาง 
การดำเนินการที่มีความชัดเจน และยืดหยุ่นพอ อันจะทำให้การ
พฒันาบรกิารปฐมภมูไิปสูเ่ปา้หมายปลายทางไดเ้รว็ยิง่ขึน้ 

 2.2 ทางออกในเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
ทรพัยากรบคุคล 
 2.2.1 ศกัยภาพของทมีผูใ้หบ้รกิารทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 
 ทมีผูใ้หบ้รกิารปฐมภมูทิีอ่ยูท่ีส่ถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน โดย
ทัว่ไปเปน็ทมีทีม่ขีนาดเลก็ มคีวามหลากหลายทางวชิาชพีมนีอ้ย เมือ่
มีกิจกรรมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น ผู้ให้บริการแต่ละคนในทีม
ตอ้งทำหนา้แทนผูใ้หบ้รกิารวชิาชพีอืน่ทีย่งัไมม่ใีนทมีมากขึน้ เชน่ ถา้
ยังไม่มีเภสัชต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่แทนเภสัช หรือถ้ายังไม่มีแพทย์ต้อง 
มีผู้ที่ทำหน้าที่แทนแพทย ์ เป็นต้น รวมทั้งผู้ให้บริการที่อยู่ในทีม
เดยีวกนั ถงึแมม้พีืน้ฐานมาจากตา่งวชิาชพีกนั แตม่คีวามจำเปน็ทีจ่ะ
ตอ้งทำหนา้ทีแ่ทนกนัได ้ 
 ทัง้นีท้ีส่ถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชนทกุแหง่ มปีระสบการณข์อง
การทำหนา้ทีแ่ทนวชิาชพีอืน่ทีย่งัไมม่ใีนทมี และทำหนา้ทีแ่ทนกนัเอง
ภายในทีมอยู่แล้ว การที่ทีมผู้ให้บริการปฐมภูมิมีขนาดเล็กให้บริการ
อยู่ในชุมชน มีประโยชน์สูงในมิติเชิงสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ทั้งนี้การทำหน้าที่แทนกัน ถึงแม้จะ
เป็นการทำหน้าที่แทนกันระหว่างวิชาชีพ ต้องอยู่เงื่อนไขที่ว่า แต่
ประสทิธผิลของบรกิารตอ้งไมล่ดลง ซึง่ในทางปฏบิตัมิคีวามเปน็ไปได ้
เชน่ กรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารไมใ่ชแ่พทย์5 แตใ่หบ้รกิารดา้นการวนิจิฉยัและ
ตรวจรกัษาโรค อยูท่ีส่ถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
การใหบ้รกิารโดยแพทยท์ี ่OPD ของโรงพยาบาล 

 
5 ทัง้นีก้ารมแีพทยท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมอยูท่ีส่ถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน เมือ่มทีรพัยากรเพยีงพอ ถอืวา่เปน็สิง่ทีม่คีวามจำเปน็ 
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 • กรณีที่เป็นกิจกรรมการให้บริการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เช่น การวินิจฉัยและรักษา ไข้หวัด ท้องเสีย ปวดเมื่อยจากการ
ทำงานหนกั เปน็ตน้ กจิกรรมการใหบ้รกิารเหลา่นี ้มโีอกาสนอ้ยทีจ่ะ
ทำใหเ้กดิปญัหาหรอืภาวะแทรกซอ้น ไมว่า่จะรบับรกิารที ่OPD ของ 
โรงพยาบาล หรอืสถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน ประสทิธผิลไมต่า่งกนั 
 • กรณีที่ เป็นกิจกรรมการให้บริการที่สามารถกำหนด
มาตรฐานสำหรับการให้บริการได ้ กรณีนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับความ 
ยากงา่ย หรอืภาวะแทรกซอ้นทีจ่ะตามมาของบรกิารทีใ่ห ้ เชน่ การ
ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค ประสิทธิผล 
จะไม่ลดลงถ้ามีการใช้มาตรฐานการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั ซึง่ผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยูท่ีส่ถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน มสีมรรถนะ
เพยีงพอในการใชม้าตรฐานดงักลา่ว 
 • ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ต่างกัน ระหว่างการให้
บริการของแพทย์ที ่ OPD ของโรงพยาบาล กับผู้ให้บริการที่อยู่ที่
สถานบริการที่อยู่ในชุมชน การให้บริการที ่ OPD ของแพทย ์
เนือ่งจากมผีูป้ว่ยจำนวนมาก ในภาวะทีแ่พทยแ์ละผูร้บับรกิารไมรู่จ้กั
กนัหรอืรูจ้กักนัอยา่งผวิเผนิ ทำใหป้ญัหาตา่งๆ ของผูร้บับรกิารไดร้บั
การรับรู้ในลักษณะคล้ายๆ กัน ทำให้เกิดความรู้สึกในขณะตรวจว่า
ซำ้ซาก จำเจ และเกดิความเบือ่หนา่ยไดง้า่ย ในขณะทีผู่ใ้หบ้รกิารที่
อยูท่ีส่ถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน ในปญัหาสขุภาพเดยีวกนั มเีวลาใน
การให้บริการมากกว่า และเนื่องจากมีความสัมพันธ์และรู้จักกับ 
ผู้รับบริการเป็นอย่างด ี ทำให้เกิดความรู้สึกท้าทาย ในการทำให้
ผลลพัธข์องการใหบ้รกิารออกมาทีด่ ี ซึง่นอกจากจะเปน็ประโยชนต์อ่
ผูร้บับรกิารแลว้ ยงัชว่ยใหค้ณุคา่ของผูใ้หบ้รกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในชมุชน เพิม่ขึน้อยา่งชดัเจน6 

 ทั้งนี้คุณภาพของบริการทางคลินิก นอกจากต้องคำนึงถึง
ประสิทธิผลของการให้บริการแล้ว ยังมีความโปร่งใสที่มีมีความ
จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ ถ้าบริการนั้นไม่ว่าจะมองจากมุมไหน 
ทั้งจากประชาชนทั่วไป ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
แม้แต่ผู้บริหาร ล้วนยอมรับในคุณภาพของบริการที่ให ้ คุณภาพ
บรกิารทางคลนิกิดงักลา่วเรยีกวา่ ธรรมมาภบิาลทางคลนิกิ (Clinical 
Governance) ในภาพรวมของการให้บริการทางคลินิก ถ้าผู้บริการ
คนใดให้บริการโดยม ี ธรรมภิบาลทางคลินิกมากกว่า ไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการที่ตรงกับวิชาชีพของตนเองหรือไม ่ กล่าวได้ว่า 
บรกิารนัน้เปน็บรกิารทีม่คีณุภาพทางคลนิกิมากกวา่ 
 2.2.2 กระบวนการเพิ่มศักยภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในอำเภอใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
 กระบวนการเพิ่มศักยภาพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
อำเภอให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในที่นี้อาจเรียกว่า เป็นกระบวนการ
เรยีนโดยใชบ้รบิทเปน็ฐาน (Context Based Learning) พฒันาขึน้
มาจากกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร ที่มี
การดำเนินการอยู่แล้วในหลายพื้นที ่ ในลักษณะที่เป็นไปได้ในการ
ผสมผสานไปกับการให้บริการในระบบปกต ิ ซึ่งนำมาพัฒนาให้
กระบวนการเรียนเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีความชัดเจนมากขึ้น 
กิจกรรมสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียน อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ  คอื กจิกรรมหลกั และกจิกรรมเสรมิ  

 กจิกรรมหลกัประกอบดว้ย 1) การจดัใหม้กีารเรยีนของผูใ้ห้
บริการที่อยู่ที่สถานบริการที่อยู่ในชุมชน โดยใช้โรงพยาบาล และ
สถานบริการที่อยู่ในชุมชนที่มีความพร้อม ที่ตั้งอยู่ในอำเภอนั้นๆ 
เปน็ฐาน และ 2) การเรยีนผ่านการนเิทศงานตามบรบิทของสถาน
บรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชนของผูเ้รยีน  
 กิจกรรมเสริมประกอบด้วย 1) การจัดให้มีการอภิปราย 
กรณีศึกษา (Case conference) อย่างเป็นระบบ 2) การจัดให้มี
ระบบการให้คำปรึกษาระหว่างแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
กับผู้ให้บริการที่อยู่ที่สถานบริการที่อยู่ในชุมชนอย่างเป็นระบบ และ 
3) การจดัใหม้กีารไปเยีย่มผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาลของผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยูท่ี่
สถานบริการที่อยู่ในชุมชน ในกรณีสมาชิกในชุมชนที่อยู่ในความ 
รบัผดิชอบ ไดร้บับรกิารดว้ยการใหน้อนรกัษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาล 
 สำหรับหลักการพื้นฐานของการจัดกระบวนการเพื่อให้เกิด
การเรียนรู ้ เน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในลักษณะของการ
เรยีนรูแ้บบผูใ้หญ ่มหีลกัการของการเรยีนดงันี ้ 
 • เหมาะสมกบัสถานการณใ์นขณะนัน้ของผูเ้รยีน  
 • เปน็การเรยีนรูใ้นทางปฏบิตัมิากกวา่การเรยีนรูใ้นทางทฤษฎ ี
 • มกีารเชือ่มจากการปฏบิตัสิูท่ฤษฎอียา่งเปน็ระบบ 
 • ใหค้วามสำคญักบัการเรยีนรูจ้ากปญัหาทีพ่บมากกวา่ความ
สำคญัของรายวชิา 
 • เชือ่มโยงการเรยีนรูจ้ากประสบการณท์ีผ่า่นมาของผูเ้รยีน 
 • ผูเ้รยีนเปน็ผูก้ำหนดทศิทางการเรยีนตามความจำเปน็ทีจ่ะ
ตอ้งเรยีน 
 • ผู้เรียนจัดการการเรียนด้วยตัวเองเป็นหลักเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคข์องการเรยีน 

 เปา้หมายสำคญัของการจดัการเรยีนอาจแบง่ไดเ้ปน็ 2 ระยะ  
 1) ระยะสัน้  
 • เป็นการเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียน จนเกิดความมั่นใจใน
ฐานะผูช้ำนาญการในการใหบ้รกิารทีส่ถานบรกิารทีอ่ยูใ่นชมุชน  
 • ในกรณีที่ต้องเมื่อทำหน้าที่แทนผู้ให้บริการ ทั้งภายในทีม
เดยีวกนั และวชิาชพีหรอืสายงานอืน่ทีย่งัไมม่ภีายในทมี ประสทิธผิล
ของการใหบ้รกิารของการทำหนา้ทีแ่ทนนัน้ไมล่ดลง 
 2) ระยะยาว  
 • เป็นการบ่มเพาะวัฒนธรรมการเรียนรู ้ ให้กลายเป็น
วฒันธรรมถาวรของระบบบรกิารสาธารณสขุในระดบัอำเภอ 
 หมายเหต ุ การเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐานนี ้ ไม่ ใช่
กระบวนการเรยีนทีน่ำมาทดแทนการเรยีนการสอนอยา่งเปน็ทางการ
ในสถาบนัการศกึษา แตเ่ปน็กระบวนการเสรมิทีช่ว่ยเพิม่หรอืพฒันา
สมรรถนะของผู้เรียนให้ตรงและเหมาะสมกับความจำเป็นมากยิ่งขึ้น 
ทัง้นีก้ลา่วไดว้า่เปน็สว่นหนึง่ของการพฒันาบคุคลากรอยา่งเปน็ระบบ
และตอ่เนือ่ง (Continuous Professional Development: CPD) ซึง่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของการเพิ่มศักดิ์ศรีทางวิชาการอย่าง
เปน็ทางการ เชน่ ทำใหส้มารถไดร้บั ประกาศนยีบตัร ใบประกอบ
วชิาชพี หรอืปรญิญาเพิม่เตมิ  

6 อาจชว่ยทำใหผู้ใ้หบ้รกิารเกดิความภมูใิจ เพิม่ศกัดิศ์ร ีการยอมรบั และสถานะทางสงัคม ในฐานะทีเ่ปน็สมาชกิและเปน็สว่นหนึง่ทีส่ำคญัของชมุชน 
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การทำงานเครอืขา่ยพยาบาลชมุชน 
 

รจุวิรรณ  สอนสมภาร 
ชมรมพยาบาลชมุชนแหง่ประเทศไทย 

 
 
การวจิยัเชงิคณุภาพ คอื กระบวนการแหง่สตขิองสงัคม...  
เปน็กระบวนการเรยีนรู ้เพือ่รูต้นเอง... เปน็ทางแหง่การพฒันาคน/องคก์ร/ชมุชนและสงัคม 
หรอืเปน็ทางแหง่การเปลีย่นแปลงโลกใหด้ขีึน้... เกดิพลงัสรา้งสรรคอ์นัมหาศาล  
 
 เปน็ประโยคสำคญัของ ปชูนยีบคุคล นพ.ประเวศ วะส ี ไดก้ลา่วไวใ้นหนงัสอืวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ 
เลม่ 1, 2 ของ นพ.ทวศีกัดิ ์นพเกสร ซึง่เปน็ผูท้ีไ่ดเ้นน้ การพฒันางานประจำสูง่านวจิยั นบัเปน็สิง่สำคญั
ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นภาพของการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จากเดิมหน่วยงานมักจะถูกปฏิบัติ
โดยการนำแนวคิดจากนอกหน่วยงานมาใช้โดยไม่ได้ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน ทำให้เกิด
ผลกระทบตอ่การปฏบิตังิาน เพิม่ภาระงานใหแ้กเ่จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัแิละผูร้บับรกิาร ชมรมพยาบาลชมุชน
แห่งประเทศไทย จึงได้จัดอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการดำเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล ซึ่งรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สขุภาพ (สสส.) โดยมวีตัถปุระสงค ์ เพือ่พฒันาวธิคีดิ/ปรบัเปลีย่นกระบวนทศันก์ารทำงานของพยาบาล
ชมุชน โดยใชก้ารวจิยัเชงิคณุภาพเปน็เครือ่งมอืชิน้หนึง่เพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพประชาชน ดว้ยแนวคดิทีว่า่ 
พยาบาลเปน็บคุลากรทีใ่กลช้ดิผูป้ว่ยและชมุชนมากทีส่ดุ ประกอบกบัมจีำนวนทีม่ากพอ โครงการพฒันา
ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาลจึงเกิดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ ต้องการพัฒนา
ศักยภาพพยาบาลให้เป็นนักสร้างสุขภาพ ด้วยการเข้าถึงความจริงของผู้คนตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป  
มีทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจำโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญใน
การทำงาน ตัวนักวิจัยเองสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิด-วิธีทำงานที่สามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้องกับ

บริบทชุมชน ทำให้คนทำงานเกิดพลังและมีสุขกับการทำงานมากขึ้น 
ปจัจบุนันีม้ผีลงานดีๆ  มากมายทีเ่กดิจากการขบัเคลือ่นของกลุม่พยาบาล
เหล่านี ้ ผู้ที่ถูกพัฒนาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ขัดเกลาให้จิตใจ 
อ่อนโยน มองเห็นปัญหาจากหลักฐาน ข้อเท็จจริง ทำให้เข้าใจ 
ความจรงิในมมุมองของคนไขห้รอืผูค้นอืน่ๆ ทีม่วีถิชีวีติและความคดิ
ทีแ่ตกตา่งจากตนเอง ดงันัน้ พยาบาลชมุชนจงึเลอืกใช ้ “การวจิยั

เชิงคุณภาพ” เป็นเครื่องมือสำคัญ การวิจัยเป็นเรื่องยาก 
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กระบวนการพฒันา 
นักสร้างสุขภาพ/วิจัยชุมชน

กระบวนการหลกั 
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เรยีนรูแ้บบคูข่นาน และ พฒันางานประจำ 

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว74

นามธรรมสงู ในวงการพยาบาลศาสตรเ์องยงัมคีวามคดิวา่ “วจิยัเชงิคณุภาพเปน็เรือ่งหลงัปรญิญาเอก” 
แล้วในมิติแบบเดิมๆ คือ ทำยาก สอนปรัชญาเกินไป สอนด้วยหนังสือเท่านั้น แต่ในต่างประเทศ 
กระบวนการแรก การจดั Class room ทำใหเ้ขา้ใจ โดย Over View ภาพทัง้หมด วธิกีารเรยีนทกุครัง้
หรือในครั้งต่อไป การเรียนรู้ภายใต้สภาวะของ Learning Setting ก็ส่งเสริมให้มนุษย์ได้เรียนรู ้ โดย 
ใช้ศักยภาพตนเองได้สูงสุด เมื่อร่างกายเครียด ความสามารถในการเรียนก็จะลดลง ก็ต้องใช้เปลี่ยน 
จัดสถานที่ให้เอื้อความเป็นตัวตน เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้เรียนรู้ในทุกมิติของแต่ละบุคคลด้วยตนเอง จึง
ไมม่ขีดีจำกดัในการเรยีน ซึง่เรยีกวา่ Action Learning ใน Class room มนัคอืการเรยีนการสอนทีไ่มม่ี
การจดบันทึก แต่ให้มีกิจกรรมนำไปสู่การสรุปของการเรียนรู ้ Concept หรือให ้ Concept มาอย่างย่อ 
แล้วให้ลองทำต่อด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมสมมุติหรือแบบจำลอง ส่วนเรื่องการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญ 
ฟังเป็นหรือไม ่ ต้องมาปรับวิธีการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ทำไมพยาบาลถึงต้องมาพัฒนาเครื่องมือ 
การวจิยัเชงิคณุภาพมาใชใ้นการทำงาน กไ็ดข้อ้สรปุวา่ พยาบาลทีท่ำงานในชมุชนพอทำงานไปหลายๆ ป ี
ไมค่อ่ยสนกุกบัการทำงาน ยิง่ทำยิง่ทกุขแ์ละงานทีท่ำกย็งัเปน็มปีญัหาและแกไ้ขไมไ่ด ้  ตอ่มา ไดร้วมถงึ
เครือข่ายสหวิชาชีพด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน โดยใช้เครื่องมือสำคัญ ก็คือ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะเป็นการศึกษาวิถีชีวิตและบริบทปัญหาอย่างเป็นเป็นองค์รวม ดังคำอ้างอิง 
(Quotation) ที่ว่า การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมีชีวิต สร้างพลังความตื่นรู ้ และพลังแห่งพันธะสัญญา 
รว่มกนั โดยเปน็การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) หรอื กระบวนการประเมนิผลแบบรวดเรว็ 
(RAP; Rapid Assessment Process) ซึง่เปน็รปูแบบการวจิยัเชงิคณุภาพ (James Beebe 1995.) ทีเ่นน้
การเรียนรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง และนี่คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ ที่
ชมรมพยาบาลชมุชนแหง่ประเทศไทยจดัขึน้  
 
กระบวนการพฒันาทีจ่ะสรา้งนกัสรา้งสขุภาพ/วจิยัชมุชน นัน้ ประกอบดว้ย 
 
 
 
 

 
 1. กระบวนการสำคัญของการวจิัยเชิงคณุภาพ ได้แก ่ การคืนขอ้มูลทุกกรณ ี เพราะผลกระทบ
จากการคนืขอ้มลู ทำใหเ้กดิ 
 2. ตระหนกัในปญัหารว่มกนั 
 3. เกดิพนัธะสญัญารว่มแกไ้ขปญัหารว่มกนั 
 4. ใชท้รพัยากรของแตล่ะฝา่ยสมทบกนั 
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 ซึง่หลายคนถามถงึการพฒันากนัอยา่งไร กไ็ดข้อ้สรปุวา่ ทีช่มรมพยาบาลชมุชนแหง่ประเทศไทย 
ได ้การพฒันางานประจำสูง่านวจิยั จนสำเรจ็ กเ็พราะมหีลกัคดิ ดงันี ้
 5. เชื่อว่าคนมีศักยภาพสามารถพัฒนาได ้ ถ้ามีโอกาสจึงต้องมีการให้โอกาสไปเรียนรู้การใช้
เครือ่งมอืการวจิยัเชงิคณุภาพ 
 6. การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม/หลากหลาย/ผอ่นคลาย และ Action learning ทำใหผู้เ้รยีนสนกุ มี
อสิระ พรอ้มตอ่การเรยีนรูส้ิง่ใหม ่
 7. ใชก้ระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมสีว่นรว่มทกุขัน้ตอน  
 8. คนมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วจะเกิดการสร้างพลัง (Empowerment) ในตัวเองอย่างต่อ
เนือ่ง 
 9. การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทุกเวลา ทุกสถานที่เพราะเครื่องมือนี้ทำให้เราได้เรียนรู้สรรพสิ่ง 
มองเห็นอะไรจะคิดออกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี ้ เข้าใจง่ายมองอะไรได้อย่างมีความหมาย หัวใจ
เปดิรบัรูส้ิง่ใหม่ๆ    
 10. ผลติพยาบาลตน้แบบหรอืผูน้ำการเปลีย่นแปลงตวัเอง  ชว่ยองคก์รในการพฒันาไดง้า่ย   
 11. การแกป้ญัหาจนเกดิผลงานวชิาการ จะทำใหม้ศีกัดิศ์รมีพีืน้ทีย่นือยา่งสงา่งามในสงัคม 

 ดังนั้นการแก้ปัญหาในงานประจำแล้วเกงานวิชาการไปด้วย เราจึงได้แต่หวังว่า การพัฒนางาน
ประจำสูง่านวจิยั จะเปน็กระบวนการเรยีนรูท้ีจ่ะนำไปสู ่ประชาชนมสีขุภาวะไดใ้นทีส่ดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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 “ผมอยูก่บัผูห้ญงิสามคนมาชัว่ชวีติ ไมเ่คยเขา้ใจพวกเขาเลยสกัครัง้เดยีว  
 แตเ่มือ่พวกเขาไมอ่ยูก่นัแลว้ กไ็มเ่คยมวีนัไหนทีผ่มไมค่ดิถงึพวกเขาเลย”  
 

 ประโยคนี้เป็นคำพูดของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่รายหนึ่งที่ฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเมื่อเดือนก่อน ณ 
เมือง Wyndham ประเทศอังกฤษ แม้จะมีผู้ป่วยที่ฉันได้ไปเยี่ยมพร้อมพยาบาลที่ทำหน้าที่เยี่ยมบ้านหลายต่อ
หลายคน แตค่ำพดูของชายชราผูน้ีเ้ปน็สิง่เดยีวทีฉ่นัจำไดแ้มน่ยำ เพราะเขาตอบฉนัหลงัจากทีถ่ามเขาวา่ เขาชอบ
นกฮูกหรือ เนื่องจากฉันสังเกตเห็นตุ๊กตานกฮูกหลายสิบตัว พร้อมกับภาพนกฮูกอยู่ทั่วไป แถมด้วยผ้าปูโต๊ะ  
ผ้าคลุมโทรทัศน์ลายนกฮูกอีกมากมาย แต่เขาบอกว่า ภรรยาเขาเป็นคนชอบและสะสมของเหล่านั้นเอาไว ้
สายตาของชายชรารา่งสงู ผอม ทา่ทางดจูากภายนอกยงัแขง็แรง เมือ่พดูถงึภรรยาของเขาและลกูสาวทัง้สองคน
ยงัตดิตาฉนัมาจนถงึวนันี ้ 
 ภารกจิการดงูาน Palliative and end of life care ณ ประเทศองักฤษครัง้นีม้คีวามหมายมากกวา่ 
การดงูานทัว่ไป เพราะทำใหฉ้นัไดส้มัผสัถงึอะไรบางอยา่งทีม่ากกวา่การไปเพือ่เยีย่มชมรปูแบบทีจ่ดัวา่ดทีีส่ดุของ
การดแูลแบบ Palliative care ไมว่า่จะเปน็ 
 • ระบบการดแูลแบบ Multidisciplinary Team ทีป่ระกอบไปดว้ย แพทย ์พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห ์ 
นกัจติวทิยา ผูเ้ชีย่วชาญการใหค้ำปรกึษาดา้นครอบครวั นกัอาชวีบำบดั นกักายภาพบำบดั ฯลฯ  
 • ระบบการใหค้ำปรกึษา (consultation) ระหวา่งแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอืน่กบัแพทย ์ GP ทีฝ่กึอบรม
ดา้น Palliative care ในโรงพยาบาล และระบบสง่ตอ่มาจาก GP ทีอ่ืน่ 
 • ระบบสง่ตอ่ระหวา่งโรงพยาบาลศนูยก์ารศกึษาอยา่ง Norfolk and Norwich University Hospital, 
GP Surgery และ Hospice อยา่ง Priscilla Bacon Lodge  

มากความหมายจากการดงูาน 
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของสหราชอาณาจักร

UK Palliative care 

พญ.อรรวรรณ  ตะเวทพิงศ ์
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลราชบุรี
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 • การทำ Home Health Care ให้กับผู้ป่วย 
ใกล้ตาย (dying patient) และการส่งต่อไปยัง Nursing 
Home ซึ่งรับหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านกับโรงพยาบาล 
เพือ่ใหผู้ด้แูลไดม้เีวลาพกัผอ่น ลดภาระ caregiver burden 
 • ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านและพยาบาลเฉพาะทาง 
ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่าง Macmillan Nurse ซึ่งเป็น 
กองทุนภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาทรับผิดชอบในด้าน 
งบประมาณใหก้บัทมีพยาบาลทีเ่ยีย่มบา้น 
 • Hospice care center อย่างสถาบันที่ชื่อ 
Priscilla Bacon Lodge ซึ่งแต่เดิมเป็น Nursing Home 
สำหรับคนชรา จัดตั้งโดยองค์กรภาคเอกชน แต่ต่อมาเมื่อ 
NSH เห็นความสำคัญของ Palliative and end of Life 
care จึงเข้ามาซื้อสถานบริการพร้อมทั้งซื้อบริการเพื่อให ้
ผูป้ว่ยระยะสดุทา้ยไดร้บัการดแูลอยา่งเหมาะสม 

 • การทำกิจกรรม Day Unit ที ่ Priscilla Bacon Lodge เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้ทำกิจกรรมกลุ่ม 
ร่วมกันและทำให้ผู้ป่วยมีอะไรทำในระหว่างวัน แม้จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได ้ ก็จะมีการส่งอาสาสมัคร 
ไปรบัมาสปัดาหล์ะ 1-2 ครัง้ 
 • การจัดบริการเสริมบางอย่างให้ผู้ป่วย เช่น การทำวิกผม การสระซอยผม การฝึกยืน เดิน  
ทำกายภาพบำบัด การให้เลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดจาง แต่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลหรือเสี่ยงต่อการ 
ตดิเชือ้ในโรงพยาบาล ฯลฯ                                                                
 จากการเฝา้สงัเกตผูป้ว่ยทัง้ในโรงพยาบาลและ Hospice center ฉนัไดป้ระสบการณท์ีค่ลา้ยคลงึกนัวา่ 
มนษุย ์ แมจ้ะตา่งชาตติา่งภาษาตา่งวฒันธรรม กย็งัมอีะไรบางอยา่งทีเ่หมอืนกนั และทำใหเ้ราเปน็มนษุย ์นัน่คอื 
อารมณค์วามรูส้กึ (feeling)  
 แพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัถกูสอนมาวา่ เวลาซกัประวตัผิูป้ว่ย ตอ้งคน้หาทัง้ idea, feeling, function 
และ expectation ผู้ป่วยที่มาจากต่างความคิด ต่างวัฒนธรรม อาจจะม ี idea, function และ expectation  
ต่อโรคและกระบวนการรักษา แต่สิ่งที่ฉันสัมผัสได้เหมือนกันระหว่างผู้ป่วยของฉันเองกับผู้ป่วยที่ได้พบเจอ 
ในประเทศองักฤษ กค็อื feeling หรอือารมณค์วามรูส้กึตอ่ความเจบ็ปว่ยนัน้เอง 
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การหดัใชผ้า้โพกผม  กจิกรรมใน Day Unit 

Photographs by NN Ladygina-Kohts,  
reproduced from ‘Infant Chimpanzee and Human Child’  

by FBM De Waal (OUP, 1935). ©Oxford University Press 

วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว78

 
 ในเวลาใกล้เคียงกันนั้น ฉันมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อันลือชื่อแห่งหนึ่งของเกาะอังกฤษ คือ 

Natural History Museum ถา้ใครนกึภาพไมอ่อก กล็องคดิถงึภาพยนตรเ์รือ่ง Night at the Museum นะคะ 

เพราะทีน่ัน่เปน็สถานทีถ่า่ยทำภาพยนตรเ์รือ่งนี ้ และชว่งเวลาเดยีวกนันัน้เองทีม่นีทิรรศการเรือ่ง After Darwin: 

Contemporary Expressions ซึง่จดัแสดงสหีนา้ของมนษุยเ์ทยีบกบัสตัวท์ี ่Charles Darwin เคยทำการทดลองไว้

เมือ่รอ้ยกวา่ปกีอ่น  

 ภาพสีหน้าของคนที่นำมาจัดแสดง วีดีโอที่ถ่ายทำภาพลิงชิมแปนซีที่ถือว่าใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด 

(บางตำราถงึกบับอกวา่เปน็ญาตกินั) แสดงใหเ้หน็วา่ การแสดงออกทางสหีนา้ของคนและสตัวเ์ปน็การตอบสนอง

ต่ออารมณ์ที่มากระตุ้นอย่างใกล้เคียงกัน แต่สำหรับคนนั้นมีการแสดงออกที่อาจจะถูกปิดบังไว้ด้วยความคิดที ่

ซบัซอ้นมากกวา่  

 เรื่องการแสดงออกของอารมณ์ในมนุษย์จึงเป็นเรื่องซับซ้อน แต่เมื่อมนุษย์ตกอยู่ภายใต้สิ่งเร้าที่รุนแรง 

กม็กัจะแสดงออกอารมณอ์อกมาอยา่งจรงิใจ มากกวา่ทีจ่ะพยายามปดิบงัไวด้ว้ยความซบัซอ้นของสตปิญัญา และ

นัน่กค็อื สิง่ทีฉ่นัรูส้กึไดจ้ากสายตาของคนไขช้ายชราคนนัน้ 

 เหตทุีฉ่นัจำผูป้ว่ยรายนีไ้ดด้ ี ไมใ่ชเ่พยีง

เพราะคำพูดที่สะกิดใจ แต่ เพราะแววตาที่

แสดงออกว่า เขากำลังพูดอย่างคนที่ยอมรับ

ความจรงิ ภาพชายชรารา่งสงูใหญต่ามแบบฉบบั

คนอังกฤษแท ้ ใบหน้าเหี่ยวย่นด้วยริ้วรอยของ

กาลเวลา ใส่เสื้อเชิ้ตสีอ่อนจางๆ สวมเสื้อกั๊ก 

สีเข้มที่ไม่ค่อยสะอาดนัก ยืนหลังค้อมน้อยๆ 

ขณะบอกเล่าเรื่องราวในภาพต่างๆ ในกรอบรูป 

ที่ตั้งอยู่ในตู้โชว์เก่าๆ ให้ฉันได้พิจารณาตาม 

ไปดว้ย 

 คำพูดที่ว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำนับพัน

แล่นขึ้นมาในความคิดฉันทันท ี เมื่อได้เห็นรูป 

งานแต่งงานของผู้ป่วยกับภรรยาในโบสถ์ประจำ

เมือง (Wyndham Abbey) ซึ่งมีอายุนานกว่า

พันป ี รูปลูกสาวทั้งสองแต่งงานในโบสถ์เดียวกัน 
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รปูงานรบัปรญิญาของลกูสาวทัง้สอง รปูหลานเลก็ๆ หลายคน แตเ่มือ่ภรรยาเขาเสยีชวีติ

ไปดว้ยโรคมะเรง็หลายปแีลว้ และลกูสาวทัง้สองกแ็ตง่งานแยกครอบครวัออกไป ชวีติเขา

ก็ดูเหมือนเงียบเหงาไปไม่น้อย เพราะบรรดาผู้หญิงที่เขาเคยไม่เข้าใจทุกคนยังมีความ

สำคัญต่อชีวิตเขา จนเขาต้องยอมรับในประโยคสุดท้ายที่เขาพูดพร้อมกับสีหน้าและ

สายตาทีแ่สดงออกวา่ เขาคดิถงึคนเหลา่นัน้อยา่งจรงิใจ  

 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหลักการ Palliative and end of life care  

จึงไม่ใช่เพียงการดูแลอาการทางกายที่เกิดจากความทุกข์ทรมานของตัวโรคได ้ แต่ต้อง

ดูแลความเจ็บป่วยของผู้ป่วยด้วยความเข้าใจ เห็นใจ และตระหนักถึงความรู้สึกและ

อารมณข์องผูป้ว่ยไปพรอ้มกนั 

 ทุกครั้งที่ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน เราจะพบเรื่องราวมากมายที่ก่อให้เกิดความ

ตระหนักรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของผู้ป่วย ถึงแม้การไปเยี่ยมบ้านจะดูเหมือนเสียเวลา  

กินแรงงาน สิ้นเปลือง แต่ไม่เคยมีสักครั้งที่ฉันได้ไปเยี่ยมบ้านแล้วรู้สึกเสียดายเวลา 

ไมว่า่จะเปน็ในประเทศเราเอง หรอืตา่งประเทศ 

 การไปดูงานต่างประเทศครั้งนี้ก็ยิ่งยืนยันว่า ฉันคิดไม่ผิดที่เลือกเรียนวิชา 

เวชศาสตร์ครอบครัวและเลือกที่จะทำงานที่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่ามีประโยชน์อย่างไร 

แต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ประโยชน์ไม่ใช่เพียงจำนวนผู้ป่วยที่ได้ตรวจ ไม่ใช่สถิต ิ

ว่ารักษาผู้ป่วยหายกี่ราย ไม่ใช่รางวัลแพทย์ดีเด่น แต่เป็นความรู้สึกที่สะท้อนกลับมา

ภายในใจว่า เราได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติของ

มนษุย ์ ไดเ้ปน็พยานรูเ้หน็ในวถิกีารเกดิ แก ่ เจบ็ และตายของเพือ่นรว่มเผา่พนัธุ ์ และ 

ได้ช่วยให้วิถีนั้นดำเนินไปตามปกติธรรมดาที่สุดในขณะที่เพื่อนมนุษย์ผู้นั้นทุกข์ทรมาน

นอ้ยทีส่ดุ 

 ศิลปะแห่งการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงไม่มีขอบเขตและพรมแดนของภาษา 

วฒันธรรม ความเชือ่ หรอืสิง่ใดเลย นอกจากการทำงานดว้ยความรูท้ีแ่มน่ยำ จติใจ และ

ประสบการณ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 ตอ้งขอบคณุผูท้ีม่อบโอกาสอนัดใีหฉ้นัไดไ้ปศกึษาดงูาน Palliative and end of life care ณ ประเทศ

องักฤษ ไดแ้ก ่Dr.Garth Manning, Monica M. Burns, พญ.สพุตัรา ศรวีณชิชากรณ ์ 

 ขอบคณุ Dr.Jula Wootton, Dr.Nicola Holtam กลุม่พยาบาล Macmillan Nurse และทมีสหสาขา

วิชาชีพ ผู้บอกเล่าถึงเรื่องราวของการทำงานและแสดงให้ฉันเห็นว่า แพทย์และพยาบาลรวมทั้งทีมบุคลากรอื่นๆ 

ทีเ่กง่และมจีติใจดงีามยงัพบเจอไดใ้นสงัคมปจัจบุนั 

 ขอบคุณเพื่อนร่วมงานของฉันที่ช่วยทำงานหนักแทนขณะที่ฉันไม่อยู่เมืองไทย (เพราะเจอพิษไข้หวัด 

2009 เขา้ไปเตม็ๆ)  

 สดุทา้ย ฉนัขออา้งถงึคำกลา่วเกีย่วกบัความสำเรจ็ทีฉ่นัประทบัใจและเหน็วา่นา่จะใชไ้ดก้บังานทีพ่วกเรา

ทกุคนรว่มกนัทำ  

 “Success is to know even one life has breathed easier because you have lived.” 

Bessie Standley 
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