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สารจากประธานกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขมีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ซึ่งนับเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสนับสนุนให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมาย ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุขได้น�ำเป็น
แนวทางส�ำคัญและเชือ่ มโยงการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพให้เป็นไปอย่างสอดคล้องบนทิศทางเดียวกัน
โดยมีกรอบการท�ำงานส�ำคัญ ได้แก่ 1) บูรณาการท�ำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัด ตลอดจน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนให้ประชาชนมีสุขภาพดี 2) สร้างความเป็นมืออาชีพและมีธรรมาภิบาล
3) เน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วรักษา พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อ
รองรับผู้ป่วย 4) สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัย โดยผลักดันให้
เกิดระบบสุขภาพระดับต�ำบลที่มีประสิทธิภาพ 5) ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ 6) ส่งเสริมโภชนาการปลอดภัย
7) ส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาไทยและการแพทย์แผนไทย 8) สร้างบทบาทสาธารณสุขให้เข้มแข็ง ทัง้ ในภูมภิ าคและประชาคม
โลก ด้วยการท�ำงานอย่างชื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ น�ำไปสู่เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขบรรลุผลส�ำเร็จตามนโยบาย
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) นับเป็นองค์กรส�ำคัญทีเ่ ริม่ ต้นสร้างผลผลิต ผลสัมฤทธิด์ งั กล่าว
ได้อย่างมีทิศทางด้วยงานวิจัย โดยในปี 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้สร้างผลงานวิจัยที่มีความส�ำคัญกับ
ระบบสุขภาพประเทศ นอกจากนัน้ ยังมุ่งพัฒนาระบบภายใน ในหลายมิติ ทั้งด้านการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรวิจยั และบุคลากรภายใน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจยั และระบบ
สนับสนุนที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตอบสนองนโยบายค่านิยมที่ดีขององค์กรแห่งรัฐที่มุ่งท�ำหน้าที่
เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีได้อย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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สารจากผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

สวรส. ด� ำ เนิ น งานขององค์ ก รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพที่เปลี่ยนไป ภายใต้ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ “บริหาร
จัดการประสานดี มีระบบวิจัยที่เข้มแข็ง เสริมแรง
เคลื่อนความรู้สู่นโยบาย เป้าหมายระบบสุขภาพ
ไทยยั่งยืน” โดยมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ สวรส.: “ผู้น�ำระบบ
วิจยั ทีส่ ร้างความรูเ้ ชิงประจักษ์ เพือ่ การพัฒนาระบบ
สุขภาพไทย” ซึ่งเป็นเสมือนแผนที่ก�ำกับทิศทางการ
ท�ำงานที่ส�ำคัญขององค์กร
สวรส. สนั บ สนุ น งานวิจั ย ที่น� ำ ไปสู ่ ก ารใช้
ประโยชน์ในระบบสุขภาพ ตัวอย่างผลงานวิจัยที่ส�ำคัญ
เช่น งานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บนฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่มีข้อเสนอน�ำไปสู่การ
ปรับปรุงระบบการท�ำงานและน�ำไปสูก่ ารวางยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งที่ มุ ่ ง เน้ น
การบริการปฐมภูมทิ เี่ ข้มแข็ง การสังเคราะห์องค์ประกอบ
ของบริการที่ก�ำหนดเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษาการจัดระบบและ
คาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ ฉุ ก เฉิ น และภาวะวิ ก ฤตส� ำ หรั บ บุ ค คลต่ า งด้ า ว
ที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ การศึกษาวิจัยที่น�ำไป
สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสมุนไพรไทยอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง งานวิจัยและพัฒนาก�ำลังคนด้าน
สุขภาพที่ท�ำให้เกิดการให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากร
สุขภาพอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด การวิจยั เพือ่
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระ
ทบด้านงบประมาณของยาเพื่อประกอบการพิจารณา
คั ด เลื อ กยาในบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ งานวิ จั ย และ
พัฒนาการเงินการคลังสุขภาพ งานวิจยั และพัฒนาระบบ

อภิบาลสุขภาพ และงานวิจัยด้านกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ทีม่ กี ารพัฒนาเชิงระบบและนวัตกรรมต่างๆ เพือ่ การดูแล
และให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นด้านการสร้างเสริม
สมรรถนะให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง
ในด้ า นผลการด� ำ เนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 โดยกรมบัญชีกลาง สวรส.
มีผลประเมินอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ร้อยละ 90.40
สวรส. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเครือ ข่ า ย
องค์กรบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (คอบช.) ให้เริม่ มีบทบาท
มากขึ้น นอกเหนือ จากการท� ำ งานวิจัย ระบบสุขภาพ
เริ่มขยายบทบาทท�ำงานครอบคลุมการวิจัยสุขภาพทั้ง
ระบบ รวมทั้ ง ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย
และนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ในประเด็ น วิ จั ย ด้ า นสาธารณสุ ข สุ ข ภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาประเทศอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
สวรส. ขอขอบคุณผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้น�ำ
นโยบายไปปฏิบัติ นักวิจัย เครือข่ายวิชาการ หน่วยงาน
ภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนคณะกรรมการสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข ที่ร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนงาน
วิจัยของ สวรส. ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการสร้าง
องค์ความรู้เชิงวิชาการ สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างนโยบาย
ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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บทสรุปผู้บริหาร
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บทสรุปผู้บริหาร
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ดำ� เนินงานตามภารกิจ เพือ่ มุง่ สูก่ ารเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลไกและกระบวนการสร้างและจัดการความรูแ้ บบมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนการขับเคลือ่ นงาน
วิจัยเพื่อไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2559 มีผลงานวิจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่
งานวิจั ย และพั ฒ นาระบบบริก ารสุ ข ภาพ เน้น การพั ฒ นาระบบบริก ารสุ ข ภาพที่มีส่วนร่ว มของ
ทุกภาคส่วน เพือ่ การดูแลและให้บริการผูป้ ว่ ยอย่างมีคณ
ุ ภาพ อาทิ การวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมเิ ขตเมือง
แบบมีส ่ ว นร่ ว ม ที่มีข้ อเสนอเพื่อปรับ ปรุ ง ระบบการท� ำ งานของศู น ย์บ ริก ารสาธารณสุ ข ของกรุ ง เทพมหานคร
และน�ำไปสู่การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่มุ่งเน้นการบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง การ
วิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาต่อเนื่อง
เพือ่ การก�ำหนดรูปแบบการจัดบริการเพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยระยะท้าย ตลอดจนการสังเคราะห์องค์ประกอบของบริการทีค่ วร
ก�ำหนดเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษาการจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณ
เพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตส�ำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพของบุคคลต่างด้าวที่มีปัญหาสถานะสิทธิ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และมีการเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม
งานวิจัยและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อการบริหารจัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพที่สามารถให้
บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการก�ำลังคนและทรัพยากรสุขภาพอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การประเมินระบบฐานข้อมูลก�ำลังคนด้านสุขภาพเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัด
เชิงนโยบายก�ำลังคนด้านสุขภาพ การวิจัยเพื่อสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความ
ต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการวางแผนการผลิตและบริหาร
จัดการก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
งานวิจัยและพัฒนาข้อมูลข่าวสารสุขภาพ มีการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายแบบเบ็ดเสร็จบนอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่กว้างขวางขึ้น
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ น�ำไปสู่
การสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการวิจัยเชิงลึกต่อไป
งานวิจัยและพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีการด�ำเนินงานในหลายรูป
แบบ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการต่อเนื่อง เช่น ชุดโครงการวิจัยพัฒนาการควบคุมและป้องกัน
การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และชุดโครงการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ พัฒนาเครือข่าย และขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การพัฒนากลวิธีในการสร้าง
ความตระหนักรู้และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้มีการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล รวมถึงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ และงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นเฉพาะ เช่น การวิจัย
เพื่อการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของยาเพื่อประกอบการพิจารณาคัด
เลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ การศึกษานํารองเพื่อใชพลาสมาที่มีแอนติบอดีตอเชื้อไวรัส EV71 รักษาผู้ติดเชื้อที่
มีอาการรุนแรง การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และ ranibizumab เข้าวุ้นตา
ในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา การศึกษาระบบเฝ้าติดตามทางการแพทย์ส�ำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้สูงอายุ

รายงานประจำ�ปี 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

hsri-annual(5)-word.indd 7

7

10/1/2560 BE 10:46 PM

ผ่านระบบสือ่ สาร การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ตวั บ่งชีท้ างชีวภาพเพือ่ ช่วยในการตรวจคัดกรองและวินจิ ฉัยมะเร็งต่อม
ลูกหมาก การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพือ่ บ่งชีก้ ารตอบสนองต่อการรักษาแบบจ�ำเพาะบุคคลในผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็งปอดชาวไทย เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการวิจัยเชิงสังเคราะห์แผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
เกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
งานวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังสุขภาพ เน้นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบ
และวางแผนการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม
และความยั่งยืน อาทิ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบประกันสุขภาพเอกชนที่สนับสนุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐ การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม
ที่เหมาะสมของประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปรายจ่ายสวัสดิการสังคมทัง้ ระบบ เพื่อให้เกิด
การบริหารการคลังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือลดภาระทางการคลัง การศึกษาต้นทุนการจัดบริการต่อรายหัว
ประชากรของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อเป็นข้อมูลในการคาดประมาณค่าใช้จ่ายการจัดบริการปฐมภูมิใน
อนาคต และเป็นเครื่องมือทางการเงินส�ำหรับการบริหารจัดการงบประมาณที่กระตุ้นให้เกิดบริการระดับปฐมภูมิ
ที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
งานวิจยั และพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพ มีการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการอภิบาลระบบ
สุขภาพ อาทิ การวิจัยและพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพในประเทศไทย
เพื่อจัดท�ำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับประชาชนทั้งในหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน
การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อเป็น
การเรีย นรู ้ ใ นการพั ฒ นาการจั ด บริก ารที่ต อบสนองต่ อ ประชาชนในพื้น ที่ และการประเมิน ความเสี่ย งรวมถึง
การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความเสีย่ งทางการเงิน ทีจ่ ะน�ำมาใช้วางแผนการศึกษาวิจยั รูปแบบโรงพยาบาลในลักษณะ
องค์การมหาชนที่เหมาะสมของไทยต่อไป
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งานวิจัยด้านกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มีการพัฒนาเชิงระบบและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการดูแลและ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นด้านการสร้างเสริมสมรรถนะ
ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิ โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการเด็กไทย การวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ โครงการจัดการความรู้
และสังเคราะห์แนวทางปฏิบตั งิ านในการด�ำเนินงานระบบการดูแลส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงหรือพิการ โครงการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากคนพิการ ไทเก็กเพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง
โครงการภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย โครงการวัดปริมาณน�้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตาม
ภาวะเบาหวาน โครงการภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลัน
และฟังปอดพบเสียงวิ๊ด โครงการเพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการ และการขยายเครือข่าย
การประกอบการด้านสังคมของคนพิการ
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานของ สวรส. ในช่วงปี 2559 ซึ่ง สวรส. ยังคงเดินหน้า
เพื่อสร้างความรู้เชิงประจักษ์ สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป
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ผลงานวิจัยที่ส�ำคัญของ สวรส. ปี 2559
1. งานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1.1 การวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมเิ ขตเมืองแบบมีสว่ นร่วม: กรณีศกึ ษาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั เสนอมาตรการเพือ่ พัฒนาสถานบริการปฐมภูมเิ ขตเมือง รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลในระบบ
กองทุนสุขภาพต่างๆ หรือที่ไม่ได้เป็นเครือข่าย เพื่อให้มีระบบและการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับชีวิตของประชาชน
ที่มีสิทธิข้าราชการและประกันสังคม โดยสามารถจ�ำแนกตามคุณลักษณะบริการที่ส�ำคัญได้ 6 ประเภท ดังนี้
1) กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย/โรคทั่วไป ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อดึงดูดประชาชนให้มารับการดูแลรักษา
ได้มากขึ้น 2) การดูแลรักษาอุบัติเหตุเล็กน้อย ได้แก่ หากเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย เพศหญิงมักจะมีแนวโน้มมาใช้
บริการที่สถานบริการปฐมภูมิมากกว่าเพศชาย 3) การป้องกันโรค ได้แก่ การสร้างช่องทางสื่อสารสาธารณะ เพื่อ
ดึงดูดให้ประชาชนมารับบริการมากขึน้ การพัฒนาระบบบริการป้องกันโรคให้มขี นั้ ตอนไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และรวดเร็ว
การพัฒนาระบบบริการที่สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว การพิจารณาใช้ระบบ Gate keeping
โดยก�ำหนดให้ทุกคนไปรับบริการป้องกันโรคจากสถานบริการปฐมภูมิก่อนเสมอ 4) การส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่
การพัฒนาจัดสรรให้มีเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการ และรองรับได้
มากขึ้น 3 เท่าตัว การจัดพื้นที่รองรับการบริการให้เพียงพอ ไม่แออัด เพื่อดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น
2 เท่าตัว 5) การดูแลรักษาโรคเรือ้ รัง ได้แก่ การท�ำให้สถานบริการปฐมภูมสิ ามารถให้คำ� แนะน�ำทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน
และน่าเชื่อถือ การส่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยว่ามีกลไกและกฎระเบียบที่ชัดเจนในการดูแลเยียวยา หากเกิด
ปัญหาไม่พึงประสงค์จากการรับบริการที่สถานบริการปฐมภูมิ 6) การฟื้นฟูสภาพ/สมรรถนะ ได้แก่ มีจ�ำนวน
สถานบริการที่เพียงพอให้เป็นทางเลือกในการเข้ารับบริการโดยอิสระ จะดึงดูดให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 2.25 เท่า การ
ให้ค�ำแนะน�ำอย่างถูกต้อง ครอบคลุม และครบถ้วน จะดึงดูดให้มาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น 2.14 เท่า ประชาชนที่มีรายได้
ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนลงมา จะมีแนวโน้มมารับบริการที่สถานบริการปฐมภูมิมากกว่ากลุ่มรายได้สูงกว่าถึง
1.8 เท่า อายุท่มี ากขึ้นทุกๆ 1 ปี จะมีแนวโน้มมาใช้บริการที่สถานบริการปฐมภูมเิ พิ่มขึ้น 3%
ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภู มิ เ ขตเมื อ ง ประกอบด้ ว ย 1) สะกิ ด พฤติ ก รรม
โดยใช้กลยุทธ์การสร้างกลไกติดตาม ศึกษา ท�ำความเข้าใจพฤติกรรมของประชากรกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนา
มาตรการดึงดูดให้ประชากรกลุม่ เป้าหมายมารับการดูแลสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
การสะกิดผ่านการใช้มาตรการที่สัมพันธ์กับอคติในการตัดสินใจของมนุษย์เพื่อให้กระท�ำการที่ถูกต้องเหมาะสม
ตลอดจนจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลรักษาสุขภาพ จาก “บริการสุขภาพ” ไปเป็น “ประสบการณ์
สุขภาพ” เพื่อลดความขัดแย้ง ความเสี่ยง และความกลัวจากการมองระบบสุขภาพเป็นระบบบริการ และเน้นให้
เกิดประสบการณ์สขุ ภาพทีม่ ผี ลจากการมีปฏิสมั พันธ์และดูแลเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน 2) เติมทักษะคนท�ำงาน สร้าง
ความหลากหลายของบริการ พัฒนาและฟูมฟักเครือข่าย โดยใช้กลยุทธ์พฒ
ั นาทักษะให้แก่บคุ ลากรแต่ละระดับ
เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้อมวางระบบการถ่ายทอดทักษะระหว่างบุคคล
สร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรกลุ่มเป้าหมาย และลดภาระบุคลากร
สุขภาพในระยะยาว สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ท่ปี ระกอบด้วยหลากหลายสาขา โดยสัมพันธ์กับลักษณะ
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ของประชากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและ
ความมั่นใจทั้งต่อประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
ตลอดจนการสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพที่
สอดคล้องต่อวิถีชีวิตของประชากร โดยครอบคลุมถึง
ด้านการอุปโภคบริโภค ที่อยู่อาศัย การนอนหลับพัก
ผ่อนหย่อนใจ การสื่อสาร การท�ำงาน และการเรียนรู้
เพื่อสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
ในการดูแลสุขภาพ และน�ำไปสู่การปรับบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เพื่อก้าวไปสู่ “สุขภาพ
ดีด้วยมือของทุกคน” 3) ปรับสมดุลอ�ำนาจ ถ่ายโอน
งานและทรัพยากร โดยใช้กลยุทธ์การจัดตั้งระบบการ
ดูแลรักษาแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งก�ำหนดให้ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายเลือกเข้ารับบริการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ผ่านเครือข่ายสถานบริการปฐมภูมิในพื้นที่ และมีระบบ
ส่ ง ต่ อ ไปยั ง กลุ ่ ม โรงพยาบาลพี่ เ ลี้ ย งกรณี เ กิ ด ปั ญ หา
สนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับสถานบริการปฐม
ภูมเิ พือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้แข็งแกร่งและตรงตาม
ความต้องการของประชาชน และส�ำหรับโรงพยาบาล
มี ก ารจั ด ระบบการท� ำ งานและพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น
ฐานเพื่อให้พร้อมเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา เสริมสร้าง
ความแตกฉานด้านการบริ ก ารสุ ข ภาพ เพื่ อ เพิ่ ม พลั ง
การตั ด สิน ใจในการดู แ ลรั ก ษาประชาชน ส่ ง เสริม ให้
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน/ผู้ป่วย/ญาติใกล้ชิด
ในกระบวนการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพร่ ว มกั บ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการพัฒนาฐานทางวัฒนธรรม
ของสังคมไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร
พั ฒ นาระบบการก� ำ กั บ ติ ด ตาม ประเมิ น คุ ณ ภาพ
มาตรฐานการบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ แ ต่ ล ะประเภท
พร้ อ มจั ด กระบวนการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาเชิ ง
บวก โดยครอบคลุมทั้งเรื่องบุคลากร ข้อมูลสารสนเทศ
เวชภัณฑ์/ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ กระบวนการดูแลรักษา
การบริหารจัดการ และงบประมาณ 4) ปรับโครงสร้าง
และกลไกการเงินการคลัง โดยใช้กลยุทธ์แก้ไขปัญหา
ความลักลั่นด้านการเบิกจ่าย ราคาบริการ งบเหมา
จ่ายต่อหัวของแต่ละกองทุนสุขภาพส�ำหรับการบริการ
ปฐมภูมิ โดยก�ำหนดให้เหมือนกันเพื่อให้เกิดมาตรฐาน
เดี ย ว ปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการก� ำ หนดสถานบริ ก ารที่ รั บ
ขึ้ น ทะเบี ย นสิ ท ธิ ร ายแห่ ง โดยจั ด กลุ ่ ม เป็ น เครื อ ข่ า ย
สถานบริการปฐมภูมิ และกลุม่ โรงพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง/แม่ขา่ ย
ให้เป็นการบริหารงบประมาณรายเครือข่าย/รายพื้นที่

12

การน�ำวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ น� ำ เสนอ

ผลการศึ ก ษาวิ จั ย ต่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงระบบการท�ำงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้ 68 แห่งของกรุงเทพมหานคร
น� ำ เสนอต่ อ คณะท� ำ งานขั บ เคลื่อ นมติส มั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่ง ชาติระบบสุ ข ภาพเขตเมือ ง และน� ำเสนอต่อรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พญ.ประนอม ค�ำเที่ยง) เพื่อ
น�ำไปปรับใช้ในการท�ำยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ
เขตเมืองที่มุ่งเน้นบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง โดยการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ของ
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์ระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองที่แต่งตั้งโดยพลเรือเอกณรงค์
พิพั ฒ นาศั ย รองนายกรั ฐ มนตรี ปฏิบั ติร าชการแทน
นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)
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1.2 วิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่ อ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารเพื่ อ ดู แลผู ้ ป่ ว ยระยะสุ ดท้ า ย
ในประเทศไทย
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในประเทศไทย ประสบความส� ำ เร็ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการเพิ่ ม
การเข้ า ถึ ง บริ ก ารหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ คุ ณ ภาพของบริ ก ารและความเป็ น ธรรมให้ แ ก่ ป ระชาชนในประเทศ
แต่แนวโน้มของโครงสร้างประชากรและระบาดวิทยาของความเจ็บป่วยไทยพบว่า ผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยเรื้อรังและ
โรคมะเร็ง เป็นความท้าทายทางสุขภาพที่มีแนวโน้มมากขึ้น การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่โรค
หรือความเจ็บป่วยเป็นภาวะเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และก�ำลังคุกคามชีวิตที่คาดหมายได้ว่าจะมีชีวิต
อยู่ได้อีกเป็นเวลาไม่นานนัก ดังนั้นผู้ป่วยระยะสุดท้ายจึงเป็นผู้ป่วยอีกกลุ่มที่ควรสามารถเข้าถึงบริการที่เหมาะสม
ได้รับการดูแลที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีความคุ้มค่า ซึ่งการดูแลดังกล่าวอาจไม่ใช่รูปแบบและกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยส�ำหรับผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั่วไปๆ ทัง้ นีใ้ นต่างประเทศ มีการจัดระบบ
บริการในรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า Hospice care ในขณะที่ประเทศไทย เริ่มมีผู้ให้ความสนใจพัฒนาบริการในรูปแบบนี้
อยู่บ้างแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่มีการศึกษาในประเทศไทยว่าการมี Hospice care จะน�ำไปสู่การใช้
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการอย่างไร เพื่อใช้เป็นสารสนเทศใน
การก�ำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ หากเป็นประโยชน์ก็ควรก�ำหนดเป็นส่วน
หนึง่ ของสิทธิประโยชน์ และด�ำเนินการเบิกจ่ายด้วยกลไกทีค่ วรก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ตลอดจนส่งเสริมการลงทุน
ผลการศึกษาวิจยั เบือ้ งต้นพบว่า ประเทศไทยมีผจู้ ดั บริการ Hospice care เช่น โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์
ธัญบุรี ศูนย์เรียนรูแ้ ละพัฒนาสุขภาวะผูส้ งู อายุแบบครบวงจรและบริบาลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
และศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ผลดีของการจัดบริการในรูปแบบนี้ ในต่างประเทศ
พบว่า สามารถช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณภาพชีวิต ในขณะที่สามารถลด
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วันนอน การใช้เตียงในโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบบริการสุขภาพด้วย
การบริการในกลุ่ม Hospice care มีความต้องการทรัพยากรที่แตกต่างจากบริการสุขภาพรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะ
การดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล ตัวอย่างจากต่างประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร การบริการ
ในกลุ่ม Hospice care ต้องการ Palliative team และทีมเยี่ยมบ้าน 1 ทีม ร่วมกับเตียง Hospice 5.5 เตียงต่อประชากร
100,000 คน หรือในประเทศเดนมาร์กจะก�ำหนดความต้องการขั้นต�่ำส�ำหรับ Hospice แต่ละแห่งไว้ที่ 12 เตียง
เพื่อให้เกิดการด�ำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินว่า Hospice จะมีโครงสร้างต้นทุนประกอบด้วยค่าแรง
ประมาณร้อยละ 72 - 76 มีค่าใช้จ่ายอื่นในการด�ำเนินการประมาณร้อยละ 12 - 13 และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ประมาณร้อยละ 11 - 15 ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

การน�ำวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เนือ่ งจากโครงการวิจยั มีระยะเวลาด�ำเนินการ 2 ปี ยังต้องรอผลการศึกษา

ในส่วนของการก�ำหนดรูปธรรมของบริการและการจัดบริการ Hospice care ความต้องการทางสุขภาพทีม่ ตี อ่ Hospice
care รวมถึงระบาดวิทยาของสภาวะสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับ Hospice care ในประเทศไทย ตลอดจนต้นทุนหรือค่าใช้จา่ ย
เพื่อให้บริการในกลุ่ม Hospice care เปรียบเทียบความคุ้มค่า และสังเคราะห์องค์ประกอบของบริการที่ควรก�ำหนด
เป็นสิทธิประโยชน์และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
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1.3 โครงการการจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทาง
การแพทย์ฉกุ เฉินและภาวะวิกฤตส�ำหรับบุคคลต่างด้าวทีต่ กหล่นจากการประกัน
สุขภาพ
การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมบุคคลทุกคนที่อาศัยบนแผ่นดินไทยนั้น มีความพยายาม
ในการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งแม้คนสัญชาติไทยส่วนใหญ่จะได้รบั การคุ้มครองในสิทธิสขุ ภาพตามกฎหมายแล้ว
แต่ในกลุม่ บุคคลต่างด้าวทีอ่ ยูบ่ นแผ่นดินไทย ยังมีจำ� นวนหนึง่ ซึง่ ไม่มหี ลักประกันสุขภาพ มีการคาดประมาณว่าบุคคล
ต่างด้าวในประเทศไทย มีมากกว่า 3 ล้านคน แต่ปัจจุบันข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข มีคนต่างด้าว โดยเฉพาะที่
เป็นแรงงานและผู้ตดิ ตามได้รับการประกันตนแล้วประมาณ 1.5 ล้านคน
ปัจจุบันการเจ็บป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ส�ำคัญของประชากรต่างด้าว และ
บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ บุคคลต่างด้าวทีซ่ อื้ ประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทกุ
สถานบริการ ส�ำหรับการจ่ายชดเชยค่าบริการนั้น ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกในจังหวัดให้สถานบริการเรียกเก็บจากสถาน
บริการทีข่ นึ้ ทะเบียน กรณีนอกเขตจังหวัดให้เรียกเก็บจากกองทุนกลางทีก่ ลุม่ งานประกันสุขภาพ อย่างไรก็ตามหากเป็น
ผู้ป่วยต่างด้าวที่ตกหล่นจากระบบประกันสุขภาพ ซึ่งจ�ำนวนหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน และไม่มีก�ำลังจ่าย
สถานพยาบาลจ�ำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ผู้ป่วยไม่สามารถจ่ายได้ เป็นเหตุให้มีข้อเสนอจากสถาน
พยาบาลตามแนวชายแดนและภาคประกันสังคม ให้มีการจัดตั้งกองทุนชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล
ต้องแบกรับจากการดูแลผู้ป่วยที่ตกหล่นจากระบบประกันสุขภาพ แต่ยังไม่มีข้อสรุปถึงกลไกของกองทุนดังกล่าว
ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด บริหารจัดการอย่างไร และครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและ

การประชุมผู้เชี่ยวชาญพบว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหราชอาณาจักรหรือเยอรมันนี มีการแยกการให้บริการ
โรคทีเ่ ป็นภัยทางสาธารณสุขออกมาชัดเจน คือผูท้ เี่ ข้ารับบริการด้วยโรคดังกล่าว แม้ไม่มสี ทิ ธิประกันสุขภาพก็สามารถ
รับบริการได้ฟรี และในบริบทประเทศไทย การเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถคัดแยกได้จากการใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน
ของสถานพยาบาล เพราะบางสถานพยาบาลให้ห้องฉุกเฉินเป็นสถานที่สังเกตอาการบ้าง หรือเป็นสถานที่ท�ำแผล
บ้าง ซึ่งไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินอย่างแท้จริง และการใช้ ICD10 เพื่อแยกภาวะฉุกเฉินก็มีข้อจ�ำกัด ต่างจากในต่างประเทศ
ซึ่งบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบแยกจากการบริการทั่วไปในสถานพยาบาล ดังนั้นการตอบโจทย์ของงาน
วิจัยนี้ จึงเน้นที่การเจ็บป่วยที่เป็นภาวะวิกฤต

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากผลการศึกษาจะท�ำให้ระบบการจัดการด้านสุขภาพของประชากร

ต่างด้าว และบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ มีประสิทธิภาพมากขึน้ มีการเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม นอกจากนี้
ยังมีแผนด�ำเนินการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรดังกล่าว ได้แก่ โครงการจัดระบบและคาดการณ์
งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส�ำหรับเด็กต่างด้าว โครงการ
สืบค้นและทบทวนข้อมูลเพือ่ ใช้เป็นบริบทในการท�ำความเข้าใจสถานการณ์วณ
ั โรคในแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
เพือ่ หาแนวทางการประเมินและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มอื ถือ โครงการสุขภาพชายแดน: การข้ามพรมแดน
เพื่อมารับบริการสุขภาพในประเทศไทยของผู้ป่วยจากประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
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1.4 วิจยั เชิงสังเคราะห์ (Synthesis Research) แผนแม่บทแห่งชาติวา่ ด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564
“สมุนไพรไทย” เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมความเป็นชาติไทยที่ได้สั่งสมมาแต่โบราณกาล
ประเทศไทยมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ทั้งเพื่อเป็นเครื่องประกอบใน
อาหารคาว - หวาน เป็นยารักษาโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยอาศัยศาสตร์ทางการแพทย์พื้นบ้าน
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลรั ก ษาความสวยงาม รั ก ษาบาดแผล หรื อ แม้ แ ต่ ใ ช้ เ ป็ น ยาอายุ วั ฒ นะ ภู มิ ป ั ญ ญาเหล่ า นี้
ได้รับการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น โดยอยู่ในวิถีการด�ำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย ท�ำให้มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพร
ไทยยังมีค่อนข้างน้อย ไม่เป็นระบบ และไม่ต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมไป
ด้วยทรัพยากรทางชีวภาพ ซึ่งเอื้อต่อการสั่งสมภูมปิ ัญญาและองค์ความรู้การใช้สมุนไพรมาเป็นเวลายาวนาน
ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งความต้องการในการบริโภคเพื่อการสร้างเสริม
และดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงความต้องการในการแปรรูปเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ของสมุนไพรต่างๆ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคและสร้างความหลากหลายในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ส่งผลให้สมุนไพรถูกน�ำไป
ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนไทย
อุตสาหกรรมการผลิตยาที่พัฒนาจากสมุนไพร และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบต่างๆ เช่น สารสกัด
จากสมุนไพร เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์สปา โดยสมุนไพรบางรายการเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิต
อย่างมาก และสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ จากการประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสมุนไพร
พบว่า อุตสาหกรรมสมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพและสามารถสร้างความยัง่ ยืน ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทัง้ ทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S - Curve) และถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นกลไกใน
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ตลอดจนถูกคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้เกิดการผลักดัน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (New S - Curve) โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าและเทคโนโลยี พร้อมกับ
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประชากรและประเทศได้ ขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงบริบทด้านสังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ วิถชี วี ติ ของประชากรไทยและประชากรโลก ส่งผลกระทบต่อการเพิม่ ขึน้ ของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง โดยองค์การ
อนามัยโลก ได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2593 ประชากรโลกกว่าครึ่งหนึ่งจะป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างน้อย
1 โรค และจากการพิจารณาสถิตกิ ารเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังของประชากรไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2555
พบว่า ความชุกของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประชากรไทยอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า
ในช่วง 7 ปี (จาก 1,682,281 รายในปี พ.ศ. 2548 เป็น 3,099,685 รายในปี พ.ศ. 2555) นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2558
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังสูงถึง 52,150 ล้านบาท ยิ่งไปกว่านั้น จากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปเข้า
สู่สถานการณ์ สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากการด�ำเนินการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยแนวทางของการแพทย์แผนปัจจุบัน
เท่านัน้ อาจส่งผลอย่างรุนแรงต่อความมัน่ คงทางการเงินและการคลังในระบบสุขภาพของประเทศ ดังนัน้ การส่งเสริม
การใช้สมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับการใช้ยาและแนวทางการรักษาของการแพทย์
แผนปัจจุบัน จะเป็นการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในภาพ
รวม และส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศในอีกทางหนึ่ง
การพัฒนาสมุนไพรของประเทศเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้น ต้องอาศัยการ
ด�ำเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันยังพบว่า การด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทยในด้านต่างๆ
ยังมีค่อนข้างน้อยและไม่มคี วามต่อเนื่อง ส่งผลให้อุตสาหกรรมและการตลาดของสมุนไพรได้รับการพัฒนาน้อยมาก
โดยสะท้อนให้เห็นได้จากมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมสมุนไพร มูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทีน่ อ้ ยมาก เมือ่ เทียบกับอุตสาหกรรมและการตลาดของสินค้าในประเภท
อื่นๆ นอกจากนี้ สัดส่วนมูลค่าการผลิต การบริโภค และการส่งออกส่วนใหญ่ยังเป็นในรูปของวัตถุดบิ พืช สมุนไพร
(เครือ่ งเทศ พืช ผลไม้) มากกว่าในรูปสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก ส�ำหรับ
ปริมาณการใช้สมุนไพรเพือ่ การรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพยังมีคอ่ นข้างน้อย เมือ่ เทียบการด�ำเนินการในภาพ
รวมของระบบสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ

การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ การจัดท�ำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการ

พัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 นี้ มีเป้าหมายในการก�ำหนดแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ
รวมทั้งแผนงานเพื่อส่งเสริมและให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทย ทั้งในเชิงนโยบายและความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจ และท�ำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน การด�ำเนินการดังกล่าวมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ประเด็นที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา ปัญหาที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการจัดการ ตลอดจนการพิจารณาประเมินศักยภาพของประเทศ
ที่มีอยู่เพื่อก�ำหนดมาตรการ แผนงาน และแนวทางที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรของประเทศ

การน�ำวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ได้น�ำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ไปเป็นแนวทางในการ
ก�ำหนดแผนงาน โครงการ ภารกิจขององค์กรเพือ่ พัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง อันส่งผลต่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย
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2. งานวิจัยและพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพ
2.1 การประเมินระบบฐานข้อมูลก�ำลังคนด้านสุขภาพเพือ่ น�ำไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัด
เชิงนโยบายก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ประเทศไทยมีฐานข้อมูลก�ำลังคนด้านสุขภาพหลากหลายแห่ง โดยเฉพาะข้อมูลการระบุตวั บุคคลของก�ำลัง
คนด้านสุขภาพ แหล่งข้อมูลเหล่านี้กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนเอง หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตก�ำลัง
คนด้านสุขภาพ หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุมก�ำกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพต่างๆ และหน่วยงานที่เป็น
ผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพไม่วา่ จะเป็นของภาครัฐหรือเอกชน แต่ละแหล่งข้อมูลจะมีจดุ แข็งและจุดอ่อนแตกต่างกัน และ
มีแนวโน้มสามารถพัฒนาฐานข้อมูลให้มีคุณภาพได้อีก เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีความมั่นคง ครอบคลุม และถูกต้อง
โดยพัฒนาควบคู่กันกับผลประโยชน์บางประการที่เจ้าของข้อมูลได้รับ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดก�ำลังคนด้านสุขภาพ
มิได้ประกอบด้วยข้อมูลการระบุตัวบุคคลของก�ำลังคนด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียว หากยังประกอบไปด้วยข้อมูล
มิตอิ นื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอีกจ�ำนวนหนึง่ ส�ำหรับประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับข้อมูลส่วนนีน้ ้อย ท�ำให้ข้อมูลทีม่ อี ยู่ขาดมิติ
ความรอบด้านในการมองปัญหาก�ำลังคนด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้มีการติดตามตัวชี้วัดก�ำลังคน
ด้านสุขภาพตลอดช่วงอายุการท�ำงาน เพื่อให้ประเทศสามารถมองปัญหาก�ำลังคนด้านสุขภาพได้ครอบคลุมและ
รอบด้านมากที่สุด และเพื่อประโยชน์ในการจัดระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน
ผลการศึกษาพบว่า บริบทฐานข้อมูลก�ำลังคนด้านสุขภาพที่มีอยู่ในประเทศไทย หากต้องการได้ข้อมูล
ตัวชี้วัดก�ำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลภาพรวมก�ำลังคนด้านสุขภาพระดับประเทศ ซึ่งมีทาง
เลือกในการด�ำเนินการ 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลการระบุตัวบุคคลของก�ำลังคน
ด้านสุขภาพระดับประเทศขึ้นมาใหม่ วิธีการนี้จะได้ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วน หากแต่ต้องมีการลงทุนจ�ำนวนมาก
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และมีความยาก ไม่สามารถด�ำเนินการได้ทันที ต้องมี
การเตรียมการ ประกอบกับจ�ำเป็นต้องมีการออกแบบ
ระบบการจัดเก็บที่ผูกโยงกับประโยชน์ที่เจ้าของข้อมูล
จะได้ รั บ เพื่อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยืน ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ในระยะยาว การด�ำเนินการทางเลือกนี้จึงต้องด�ำเนิน
การอย่างรอบคอบ ทางเลือกที่ 2 เชื่อมข้อมูลก�ำลังคน
ด้านสุขภาพทุกฐานข้อมูลก�ำลังคนของไทย ด้วยเลข
ประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อจะได้สามารถตรวจ
นับ จัดกลุ่ม และค�ำนวณตัวชี้วัดก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ได้ เ กือ บทุ ก ตั ว รวมถึ ง สามารถตอบตั ว ชี้วั ด ก� ำ ลั ง คน
สุขภาพได้ตลอดช่วงอายุการท�ำงาน เนื่องจากมีข้อมูล
ทุกส่วน ตั้งแต่ส่วนการผลิต ส่วนของสภาควบคุมของ
แต่ ล ะวิ ช าชี พ และส่ ว นของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร อย่ า งไรก็ ดี
อุ ป สรรคส� ำ คั ญ ของวิ ธี นี้ คื อ ประเด็ น การเก็ บ รั ก ษา
ความลับของเจ้าของข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลทุกหน่วยงานกังวล
ถึงความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ทางเลือกที่ 3 น�ำผลรวม
การนับข้อมูลก�ำลังคนในแต่ละเงือ่ นไขจากทุกๆ ฐานข้อมูล
ที่มี เพื่อมาค�ำนวณและจัดท�ำรายงานภาพรวมก�ำลังคน

ด้ า นสุ ข ภาพ ที่ ร ะบุ ตั ว ชี้ วั ด ก� ำ ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพที่
ส�ำคัญๆ ในลักษณะ National Health Workforce Account
ซึง่ ต้องอาศัยข้อมูลผลการแจงนับจากแต่ละฐานข้อมูลมา
ประกอบกัน เพือ่ แสดงภาพรวมก�ำลังคนด้านสุขภาพของ
ประเทศ ภายใต้เงือ่ นไขการยอมรับความถูกต้องในระดับ
หนึ่ง อาจจะประกอบร่วมกับข้อมูลการส�ำรวจทางสถิติ
ที่มีอยู่ หรือที่ส�ำรวจเพิ่มเติม

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ น�ำเสนอต่อ

คณะกรรมการก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ควบคุมก�ำกับ
มาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพต่างๆ และหน่วยงาน
ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็นของภาครัฐหรือ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น input ส�ำหรับการวางแผน
ก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
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2.2 วิจยั เพือ่ สังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการ
ก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า
ตามที่คณะกรรมการก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 - 2569) โดยมอบ
หมายให้ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าว และให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อสังเคราะห์
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า
ในวิชาชีพสาธารณสุขมีการผลิตที่มากเกินความต้องการของประเทศในปัจจุบัน และหากคงอัตราการผลิตไว้เช่นนี้
ในอนาคตจะมีจ�ำนวนเกินความต้องการของประเทศมาก ดังนั้นมีความจ�ำเป็นที่จะต้องทบทวนจ�ำนวนการผลิต และ
เร่งปรับสมรรถนะบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพมากขึ้น ส่วนวิชาชีพชีพแพทย์ ทันตแพทย์
กายภาพบ�ำบัด และแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ ในอีก 10 ปีจะมีความเพียงพอจนถึงเกินความต้องการของ
ประเทศ ดังนั้นการเพิ่มการผลิตในวิชาชีพเหล่านี้จ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ส�ำหรับวิชาชีพพยาบาล
เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และสัตวแพทย์ แม้ว่าจ�ำนวนบุคลากรในอีก 10 ปีข้างหน้า จะยังต�่ำกว่าจ�ำนวนบุคลากร
ที่ประเทศต้องการ แต่พบว่าต�่ำกว่าในสัดส่วนที่ไม่มากนัก นโยบายการผลิตบุคลากรเหล่านี้เพิ่มอาจจะไม่มีความ
จ�ำเป็น แต่สามารถใช้การบริหารจัดการ เช่น การเพิ่มผลิตภาพ หรือใช้มาตรการลดอัตราการสูญเสียของบุคลากร
ก็จะสามารถจัดการความขาดแคลนได้ ส�ำหรับประเด็นการผลิตก�ำลังคนด้านสุขภาพในอนาคต เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ สอดคล้องกับความต้องการทางด้านสุขภาพของประเทศ
ดังนัน้ สถาบันการผลิตจ�ำเป็นต้องประสานงานอย่างใกล้ชดิ ระหว่างผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ เพือ่ ให้ทงั้ จ�ำนวนและสมรรถนะของ
บัณฑิตมีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำลังด้านสุขภาพแห่งชาติวันที่ 12 กันยายน

2559 ซึ่งมีผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อขอให้สถาบัน
การศึกษาทีจ่ ะผลิตเพิม่ ได้ทบทวนการเสนอขอปรับลดการผลิตก�ำลังคนด้านสุขภาพ และเผยแพร่ผลการน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการฯ ตลอดจนเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น health focus ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง
ให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง
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3. งานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
3.1 โครงการ การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย
ข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เป็นข้อมูลที่มีความส�ำคัญมาก เนื่องจาก
สามารถแสดงขนาดของปัญหาสุขภาพในประชากรได้ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยเฉพาะสถานการณ์โรคเรื้อรัง และ
ภาวะเสี่ยงสุขภาพที่ต้องมีการตรวจร่างกายหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาทิเช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หรือภาวะไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ทั้งนี้การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ระหว่างปี
พ.ศ. 2551 - 2552 ได้มีการน�ำเสนอรายงานผลการส�ำรวจ แต่เนื่องจากข้อจ�ำกัดในด้านรูปแบบการน�ำเสนอข้อมูล
ท�ำให้ข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ยังไม่มีการน�ำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ กับผลลัพธ์สุขภาพ ท�ำให้
มุมมองในการมองปัญหาสุขภาพขาดความหลากหลาย

การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการส�ำรวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายแบบเบ็ดเสร็จ
บนอินเตอร์เน็ต จึงเป็นการต่อยอดการน�ำเสนอข้อมูล
จากการส� ำ รวจสุ ข ภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายครัง้ ที่ 4 ให้มีความหลากหลายของตัวแปรต่างๆ
เพือ่ ตอบสนองต่อการใช้งานทีก่ ว้างขวางขึน้ โดยสามารถ
เรียกใช้งานระบบได้บนอินเตอร์เน็ต เป็นการเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยเป็ น การวิ จั ย ที่ พั ฒ นาต่ อ ยอดการน� ำ
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของการประมวลผล
ข้อมูลล่วงหน้าและการแสดงผลข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตใน
รูปแบบของกราฟที่เข้าใจง่าย โดยสามารถจ�ำแนกข้อมูล
ตามตัวแปรต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาส
ในการเข้าถึงข้อมูล และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ จากข้อมูล
ที่มีอยู่ โดยผู้ใช้ไม่จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเองจากฐานข้อมูลโดยตรง แต่ระบบดังกล่าวจะ
ช่วยให้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นใหม่ๆ น�ำไปสู่การสร้าง
แนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ห รื อ การวิ จั ย
เชิงลึกต่อไป
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นอกจากนีย้ งั พบว่า มีความเป็นไปได้ในการขยายผลและต่อยอดการพัฒนาไปสู่ข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพ
โดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 5 โดยสามารถเพิม่ รูปแบบการแสดงผลข้อมูลในส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 เพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ จากความหลากหลายของการเลือกข้อมูลและ
ตัวแปรต่างๆ ในการแสดงผล จึงสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ 1) การชีก้ ลุ่มประชากร
เป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายของปัญหาสุขภาพ เช่น การเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพ จ�ำแนกตามภาคและเขต
การปกครองหรือจ�ำแนกตามเพศและกลุม่ อายุ 2) การติดตามความเหลือ่ มล�้ำด้านสุขภาพและบริการสุขภาพระหว่าง
กลุ่มประชากร เช่น การเปรียบเทียบปัญหาสุขภาพและการใช้บริการสุขภาพ ระหว่างระดับการศึกษา ระหว่างระดับ
ความเพียงพอของรายได้ หรือระหว่างสถานภาพการมีหลักประกันสุขภาพ 3) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
เสี่ยง และระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับผลลัพธ์สุขภาพ เช่น การเปรียบเทียบสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่าง
กลุ่มที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน กับกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ หรือการเปรียบเทียบความชุกของการเป็นเบาหวาน ระหว่างกลุ่ม
ที่มีภาวะอ้วนลงพุงกับกลุ่มที่ไม่มีภาวะอ้วนลงพุง 4) การสร้างค�ำถามและสมมติฐานในการวิจัย เช่น การแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

การน�ำวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ระบบแสดงผลข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

ครั้ง ที่ 4 สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์ ทั้งการระบุขนาดของปัญหา กลุ่มเป้าหมายของปัญหา
พื้นที่เป้าหมายของปัญหา ความเหลื่อมล�้ำทางสุขภาพและบริการสุขภาพจากปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม ภูมิภาค หลักประกันสุขภาพ ฯลฯ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรม
เสี่ยง การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และการได้รับบริการสุขภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงสุขภาพด้วย
กันเอง และระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับผลลัพธ์สุขภาพ ซึ่งจะช่วยสะท้อนผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อันจะ
น�ำไปสู่การสังเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยอาจเน้นไปที่กลุ่มที่มีปัญหาสูงสุด หรือแก้ไขไปที่ต้นเหตุ
เพือ่ ลดขนาดและความรุนแรงของปัญหา รวมทัง้ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสุขภาพและบริการสุขภาพระหว่างประชากร
กลุ่มต่างๆ ลงให้ได้มากที่สุด
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4. งานวิจยั และพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
4.1 ชุ ดโครงการวิ จั ย พั ฒ นาการควบคุ ม และป้ อ งกั น การดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ใน
ประเทศไทย
การส�ำรวจความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ และพฤติกรรมของประชาชนใน 4 อ�ำเภอ เกี่ยวกับ
การใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาพบว่า ประชาชนส่วนมากเข้าใจว่ายาปฏิชีวนะคือ ยาแก้อักเสบ ซื้อยาแก้อักเสบ
(ยาปฏิชีวนะ) ใช้เองจากร้านช�ำและร้านยา ใช้ยาปฏิชีวนะไม่ครบขนาด แบ่งยาปฏิชีวนะกันใช้ เก็บยาปฏิชีวนะไว้ใช้
รักษาการป่วยครั้งต่อไป มักขอยาแก้อักเสบ (ยาปฏิชีวนะ) จากบุคลากรสาธารณสุข ไม่รู้จักเชื้อดื้อยา ไม่เชื่อว่า
มีเชื้อดื้อยา และไม่กลัวเชื้อดื้อยา

การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปญ
ั หา
การน�ำวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ที ม วิ จั ย
ระบบสุขภาพ การส�ำรวจร้านช�ำและร้านค้าปลีกใน ได้น�ำผลการวิจัยไปเตรียมสื่อส�ำหรับเสริมสร้างความรู้

ความตระหนัก ความเข้าใจ และพฤติกรรมของประชาชน
ใน 4 อ�ำเภอ เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา
คือ แผ่นพลิก 1 ชุด แผ่นพับ 4 ชุด และวิดีทัศน์ 3 เรื่อง
(https://www.hsri.or.th/amr) พร้อ มจั ดให้มีการฝึก
อบรมครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
ประมาณ 100 คน เพื่อให้ครู อสม. ไปฝึกอบรม อสม.
ประมาณ 7,000 คน และแจกสือ่ ดังกล่าวให้ อสม. น�ำไป
การส�ำรวจการปนเปื้อนเชื้อดื้อยา (ESBL - ใช้สอนในชุมชน โดย อสม. 1 คน สอนประชาชนประมาณ
producing E.coli) ในอาหารและน�้ำจากแหล่งน�ำ้ ในชุมชน 10 - 20 ครัวเรือนที่อยู่ในความดูแล
โดยเก็บตัวอย่างอาหารสด อาหารปรุงส�ำเร็จ และน�ำ้ จาก
แหล่งน�ำ้ ในชุมชน 174 ตัวอย่าง มาตรวจหาเชือ้ แบคทีเรีย
ดื้อยา ESBL - producing E.coli พบว่า ความชุกรวมของ
เชื้อแบคทีเรียดื้อยา ESBL - producing E.coli ร้อยละ 26
มักพบจากเนื้อสดและแหล่งน�้ำในชุมชน

ชุมชน 215 ร้าน โดยคนในชุมชนซือ้ ยาชือ่ เฉพาะและซือ้ ยา
ส�ำหรับอาการ แล้วน�ำยาดังกล่าวมาวิเคราะห์ พบว่า ร้าน
ช�ำและร้านค้าปลีกในชุมชนร้อยละ 72 ขายยาต้านจุลชีพ
ยาต้านจุล ชีพทั้งหมดที่ขายให้ ป ระชาชนไม่เ หมาะสม
ยาที่ประชาชนมักได้รับจากร้านช�ำและร้านค้าปลีก
ในชุมชนคือ Tetracycline, Amoxicillin, Ampicillin,
Norfloxacin, Disento

การตรวจหาพาหะของเชื้ อ ดื้ อ ยาโดยเก็ บ
อุ จ จาระผู ้ ใ หญ่ ใ นชุ ม ชนเดี ย วกั น 534 คน ตรวจหา
เชื้อแบคทีเรียดื้อยา ESBL - producing E.coli พบว่า
ประชาชนร้อยละ 66 มีเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ESBL producing E.coli ในอุจจาระ
ผลการวิจยั แสดงว่า เชือ้ ดือ้ ยาในชุมชนมีจริง
เชือ้ ดือ้ ยาเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ประชาชน ประชาชนมีสว่ นสร้าง
เชื้อดื้อยา แพร่เชื้อดื้อยา และรับเชื้อดื้อยา
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การประเมินความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจของ อสม. และประชาชนเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
และเชื้อดื้อยา ก่อนและหลังการฝึกอบรมและการสอน พบว่า อสม. และประชาชนมีความรู้ ความตระหนัก และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาหลังการฝึกอบรมและการสอนเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจของ อสม. และประชาชนเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะและเชือ้ ดือ้ ยาก่อนการฝึก
อบรมและการสอน แสดงให้เห็นว่าสือ่ และกระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก
และความเข้าใจของประชาชนใน 4 อ�ำเภอ เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา

4.2 ชุดโครงการวิจยั เพือ่ การขับเคลือ่ นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องด�ำเนินการ เนื่องจากส่งผลต่อ
การรักษาผู้ป่วยในด้านประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และสามารถลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
และปัญหาเชื้อดื้อยา การใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลประเทศไทย เกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน นับเป็นปัญหา
ระดับชาติมานาน และที่ส�ำคัญ การบริโภคยาปฏิชีวนะพบว่า ประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อ
ไวรัสอย่างแพร่หลาย ประมาณร้อยละ 40 - 60 ในต่างจังหวัด และร้อยละ 70 - 80 ในกรุงเทพมหานคร แม้การ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มมีนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2524
ก็ตาม ดังนั้นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เห็นชอบในหลักการให้มีการด�ำเนินโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU Hospital) เพื่อให้เกิดการด�ำเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างให้เป็นระบบงานปกติ รวมทั้งสร้างความตื่นตัวให้โรงพยาบาลต่อเรื่องการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งจะมีการประเมินเพื่อให้รางวัลแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ เพื่อยกย่องโรงพยาบาลที่มีการด�ำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดี

24
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การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ เป้าหมายเพื่อให้โรงพยาบาลน�ำการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติโดยผนวกไว้ในระบบงานประจ�ำ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลในการท�ำงาน
และเรียนรูร้ ว่ มกันในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีโครงการวิจยั ย่อยเพือ่ ศึกษาต้นแบบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกระดับทัง้ ภาครัฐและเอกชน พัฒนากลไกและเครือ่ งมือเพือ่ สนับสนุนการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลระดับต่างๆ อย่าง
เป็นระบบ รวมไปถึงพัฒนากลวิธีในการสร้างความตระหนักรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทางการ
แพทย์และผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.		ทีมวิจัยร่วมท�ำงานกับคณะท�ำงานบริหารโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลเพื่อ
ต่อยอดงานวิจยั พัฒนาระบบต้นแบบสูก่ ารขยายผล รวมทัง้ การจัดท�ำข้อเสนอทีส่ นับสนุนงานวิชาการ
เพื่อก�ำหนดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ตัวอย่างเช่น
ข้อเสนอการใช้กลไกเขตสุขภาพและเครือข่ายในการด�ำเนินงาน
2.		ข้ อ มู ล รายการยาเสี่ ย งส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ จ ากงานวิ จั ย ถู ก น� ำ ไปพิ จ ารณาใช้ ใ นคู ่ มื อ การด� ำ เนิ น
งานโครงการโรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุผล รวมทั้งมีค�ำขอใช้รายการ 76 Risk Drug lists จาก
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รวมทัง้ ซอฟแวร์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ช่วยให้ผสู้ งั่ ใช้ยาส�ำหรับลดความเสีย่ งในผูส้ งู อายุ ได้ถกู ทดลองใช้และ
น�ำไปปฏิบัติในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
3.		น�ำเสนอตัวชีว้ ดั ให้กบั คณะท�ำงานบริหารโครงการฯ รวมทัง้ การคัดเลือกและทดสอบตัวชีว้ ดั จนได้ชดุ
ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 35 ตัวชี้วัด ที่น�ำเสนออยู่ในคู่มือตัวชี้วัดโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล และมีคมู่ อื ตัวชีว้ ดั เพือ่ เป็นแนวทางให้โรงพยาบาลน�ำไปใช้ ตัวชีว้ ดั ในงานวิจยั บางตัวได้ถกู ใช้
เป็นตัวชีว้ ดั ของโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของโรงพยาบาลในเขตบริการ
สุขภาพที่ 1 และ 10 ของกระทรวงสาธารณสุข ตัวชีว้ ดั ของโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ ตัวชีว้ ดั ของ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ด้านการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค URI ของโรงพยาบาล
จังหวัดอุบลราชธานี และตัวชีว้ ดั บางตัวเป็นตัวชีว้ ดั ด้านการใช้ยาสมเหตุผลของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
4. ผลงานวิจยั ได้ใช้เป็นแนวทางอบรมการเก็บข้อมูลและการประมวลผล รวมถึงการใช้ตวั ชีว้ ดั สถานการณ์
การใช้ยาสมเหตุผลในโรงพยาบาลน�ำร่อง โรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
โรงพยาบาลในจังหวัดในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และมีส่วนส�ำคัญที่
ท�ำให้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลเป็นหนึง่ ในนโยบาย
ส�ำคัญของกระทรวง
5.		การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงนโยบายสาธารณะ นักวิจัยที่ร่วมด�ำเนินงานวิจัยในโครงการ
ทั้งหมด 22 คน มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย 2 คน
6.		ตีพิมพ์บทความวิชาการ 1 เรื่องคือ ธีราพัทธ์ เอ็งไพบูลย์, ธนกฤต เตชะวัฒนาบวร, มลธิฌา
สายเครื่อง, ศิรวิชญ์ วงศ์มณฑา, สมจริง รุ่งแจ้ง, เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ (2559) . การเปลี่ยนวิธี
บริหาร ชนิด และขนาดของวัคซีน. Proceeding สัมมนาทางการใช้ยาเพือ่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย (หน้า 49 - 54) . เชียงใหม่ ประเทศไทย: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่.
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4.3 การวิ จั ย เพื่ อ การประเมิ น ความคุ ้ ม ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละผลกระทบด้ า น
งบประมาณของยาเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กยาในบั ญ ชี ย าหลั ก
แห่งชาติ (2558)
บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมระบบการใช้ยาของประเทศให้มีความเหมาะสม
และให้มีรายการยาที่มีความจ�ำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงยาที่จ�ำเป็นอย่างทั่วถึงโดยไม่เป็นปัญหาต่อความมั่นคงด้านการเงินของกองทุนประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน
ซึง่ กระบวนการคัดเลือกยาต้องมีความโปร่งใส และมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ในขณะทีย่ าทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ต้องเป็นยาที่มีประสิทธิภาพจริง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยา
อย่างชัดเจน มีความคุม้ ค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความสามารถในการ
จ่ายของสังคม และมีการจัดการให้มกี ลไกกลางก�ำกับส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นจ�ำเพาะให้สามารถเข้าถึงยาได้

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
แต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานด้ า นเศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข
เพื่อประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณ
ของรายการยาที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบด้ า น
งบประมาณสูง หากมีการบรรจุรายการยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ต่อการคัดเลือกรายการยา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติ และ สวรส. เห็นว่าโรคติดเชื้อ

26

ไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง การดื้อยาพื้นฐานของ
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวี และอุบตั กิ ารณ์การเกิดกระดูก
หักในหญิงวัยหมดประจ�ำเดือน เป็นปัญหาด้านสุขภาพ
ทีม่ คี วามส�ำคัญในล�ำดับต้นทีต่ ้องการข้อมูลการประเมิน
ความคุ้มค่า และผลกระทบด้านงบประมาณ เพื่อน�ำมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ และการบริหารจัดการ
ปัญหาสุขภาพดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมาย
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การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ
โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง
โรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังเป็นโรคที่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แต่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ ซึ่งการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังของผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันตามสายพันธุ์ที่ติดเชื้อ โดยยาที่ใช้รักษา
โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ แต่เนื่องจากยาที่ใช้
รักษามีผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการรักษา แพทย์ท่ีให้การรักษาจึงต้องบริหารจัดการให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมียาใหม่ที่มีผลข้างเคียงน้อยและช่วยเพิ่มประสิทธิผลการรักษา
แต่มีราคาแพง หากยาใหม่มีความคุ้มค่าและภาระงบประมาณอยู่ในระดับที่เหมาะสม การบรรจุยาใหม่ในบัญชียา
หลักแห่งชาติจะลดจ�ำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี รวมทั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญจะก�ำหนดแนวทางก�ำกับการใช้ยาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
การรักษาการดื้อยาพื้นฐานของผู้ตดิ เชื้อเอชไอวี
การให้ยารักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ�ำเป็นต้องให้ยาอย่างน้อย 3 ชนิดร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดี
ซึ่งประเทศไทยมีแนวทางการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี และมีสูตรยาพื้นฐานที่เหมาะส�ำหรับผู้ติดเชื้อในแต่ละราย
ในขณะเดียวกันผู้ติดเชื้อบางรายอาจพบการดื้อยาพื้นฐานตามแนวทางการรักษาได้ด้วยหลายสาเหตุ หากต้องใช้ยา
ทีน่ อกเหนือจากสูตรพืน้ ฐานในกรณีทดี่ อื้ ยาพืน้ ฐาน ผูต้ ดิ เชือ้ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยเอง หากยาทีใ่ ช้ในกรณีดอื้ ยา
พื้นฐานมีความคุ้มค่าก็จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ตดิ เชื้อได้
การลดอุบัตกิ ารณ์การเกิดกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจ�ำเดือน
การเกิดกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจ�ำเดือน ส่วนใหญ่เกิดจากฮอร์โมนลดลง ท�ำให้มวลกระดูกลด
ลงอย่างรวดเร็ว การป้องกันการเกิดกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจ�ำเดือนมีหลายวิธี เช่น การรับประทานอาหาร
ที่เหมาะสม การออกก�ำลังกาย การรับประทานยา หากพิจารณายาที่ใช้ป้องกันการเกิดกระดูกหักไม่อยู่ในบัญชียา
หลักแห่งชาติ และเป็นยากลุ่มที่มีราคาแพง ดังนั้นการประเมินความคุ้มค่าของยาป้องกันการเกิดกระดูกหักในกลุ่ม
อายุที่ต่างกันจะช่วยให้มกี ารบริหารจัดการส�ำหรับการป้องกันกระดูกหักได้

การน�ำวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิจยั สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แก่ผกู้ ำ� หนดนโยบายเพือ่ ใช้

ในการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายการยาทีม่ อี ยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบนั ทีม่ กี ารพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ผลงานวิจัยยังสนับสนุนให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติสามารถคัดเลือกยาราคาแพง
หรือยาทีม่ ผี ลกระทบต่องบประมาณของระบบประกันสุขภาพเข้าสู่บญ
ั ชียาหลักแห่งชาติได้ หากมีหลักฐานสนับสนุน
ว่ายามีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและความสามารถในการจ่ายของสังคม
ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามหลักการและปรัชญา
ของบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาให้เหมาะสมกับปัจจุบันเพื่อ
ให้การรักษาผูป้ ว่ ยมีประสิทธิภาพมากขึน้ และยังส่งผลให้ทำ� ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาทีจ่ ำ� เป็นได้อย่างสมเหตุผล
คุ้มค่าและเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น หลังจากที่นักวิจัยได้น�ำเสนอผลการศึกษาการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ชนิดเรื้อรังแก่คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ประชุมต่างมีมติเห็นพ้องว่าควรต้องมีการบูรณาการ
การจัดการโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังอย่างเป็นระบบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการค้นหา
ผู้ป่วย การคัดกรองโรคตัง้ แต่ระยะแรก (Early detection) ในประชากรไทย เพื่อช่วยลดจ�ำนวนผู้ป่วยที่จะเป็นโรคใน
อนาคต กระบวนการป้องกัน รักษาและฟื้นฟู การให้ความรู้แก่ประชาชน การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ เช่น การน�ำเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อก�ำหนดเป็นนโยบายของประเทศในการควบคุมป้องกัน
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โรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การประสานงานไปยังประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อสร้างระบบการ
ก�ำกับการใช้ยา การติดตามให้เกิดการใช้ยารายการนัน้ ๆ อย่างสมเหตุผลทัง้ ในระดับสถานพยาบาลหรือระดับบุคคล
เช่น แพทย์ผ้สู งั่ ใช้ยา เป็นต้น ซึง่ จะช่วยทัง้ การบริหารจัดการโรคในเชิงระบบ และการบริบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
มีคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาระบบยาและระบบสุขภาพอย่างหนึ่ง

4.4 การศึกษานํารองเพือ่ ใชพลาสมาทีม่ แี อนติบอดีตอ เชือ้ ไวรัส EV71 รักษาผูต้ ดิ เชือ้
ที่มีอาการรุนแรง
เชื้อ Enterovirus 71 และ Coxsackie A16 เปนเชื้อกอโรคติดเชื้อมือ เทา ปาก (Hand - foot - mouth
disease, HFMD) ซึ่งโรคนี้มักพบบอยในเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งอายุต�่ำกวา 5 ป ผูท่ตี ิดเชื้อสวนใหญไมมอี าการหรือ
อาการไมรุนแรงและหายไดเอง แตผูป่วยบางรายมีอาการติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซอนที่รุนแรง เชน เยื่อหุ้มสมองและ
สมองสวนกลางอักเสบ ภาวะกลามเนื้อออนแรงเฉียบพลัน ภาวะบวมน�้ำในปอด เปนตน ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน
ที่มีอัตราตายสูง ปจจุบันโรคมือ เทา ปาก ยังไมมียาหรือวิธีการรักษาที่จําเพาะ รวมทั้งวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
ในการปองกันหรือรักษาโรคนี้ จากการศึกษาวิจัยกอนหนานี้พบวา การใหพลาสมาจากผูที่มีปริมาณแอนติบอดี
ที่จําเพาะตอเชื้อสูงในโรคติดเชื้อไวรัสหลายชนิด (hyperimmune plasma) ชวยลดความรุนแรงของโรคและลดอัตรา
ตายจากโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนัน้ ได

การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียม

และประเมินการตอบสนองทางคลินิกตอการให hyperimmune plasma ตอเชื้อ EV71 ในผูปวยเด็กที่มีการติดเชื้อ
ที่มีภาวะแทรกซอนที่มีอาการรุนแรง โดยทําการเตรียม hyperimmune plasma จากการคัดกรองและเลือกผูที่มี
ระดับแอนติบอดีสงู ตอเชือ้ EV71 ประมาณ 50 ราย เพือ่ ใหครอบคลุมทุกหมูเลือดจากอาสาสมัครประมาณ 507 ราย
ณ ศูนยบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบวา มีอาสาสมัครทีม่ ปี ริมาณแอนติบอดีทจี่ าํ เพาะปริมาณสูงจาํ นวน
38 ราย (กลับมาบริจาค 34 ราย) จากการศึกษาวิจัยมีผูปวยเด็กที่มีการติดเชื้อ EV71 ที่มีภาวะแทรกซอนที่มีอาการ
รุนแรง จากสถาบันที่เขารวมโครงการ จํานวน 6 ราย โดยสวนใหญผูปวยมีอาการทางสมอง (ไดรับการยืนยันว่า
ติดเชื้อ EV71 ทั้งหมด) และภายหลังจากไดรับ hyperimmune plasma ผูปวยทุกรายมีการตอบสนองทางคลินิกดีขึ้น
ชัดเจน และสามารถกลับบานได และไมปรากฏภาวะแทรกซอนภายหลังแตประการใดเมื่อกลับมาติดตามการรักษา

28
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จากผลการศึกษาวิจัยแสดงใหเห็นว่า การใหพลาสมาจากผูที่มีระดับแอนติบอดีที่จําเพาะต่อเชื้อ EV71 ในปริมาณที่
สูงเพียงพอแกผูปวยเด็กติดเชื้อ EV71 ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เปนวิธีการรักษาที่จําเพาะที่มีศักยภาพ และสามา
รถนาํ ไปพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑจากพลาสมา เพือ่ การรักษาทางการแพทย Intravenous immunoglobulin (IVIG)
โดยการแยกอิมมิวโนโกลบูลนิ ออกจากสวนประกอบอื่นๆ ในพลาสมา จากอาสาสมัครทีม่ รี ะดับแอนติบอดีทจี่ าํ เพาะ
ตอเชือ้ EV71 ในปริมาณทีส่ งู เพือ่ นําผลิตภัณฑนมี้ าใชในทางเวชปฏิบตั ิ ซึง่ อาจชวยรักษาและ/หรือปองกันภาวะแทรก
ซอนที่รุนแรงของโรคนี้ และจะชวยลดขอจํากัดของการให hyperimmune plasma ในเด็กเล็ก ในแงปริมาณสารน�ำ้
ที่จะใหไดตอน�้ำหนักตัว สารปองกันการแข็งตัวของเลือดในพลาสมา และขอจํากัดดานหมูเลือดอีกทั้งผลิตภัณฑนี้
มีศักยภาพในเชิงพาณิชยคอนขางสูง

การน�ำวิจยั ไปใช้ประโยชน์ หากมีการนํานวัตกรรมและองคความรูเ้ หลานีม้ าพัฒนาตอยอด แลวนาํ ไป

ขยายผลสูก ารใชประโยชนในเชิงพาณิชยได จะสามารถลดการนําเขาจากตางประเทศ และเปนการเพิม่ ความมัน่ คงทาง
ดานสาธารณสุขของประเทศ หากเกิดการระบาดใหญของโรคมือเทาปากที่เกิดจากเชื้อ EV71 และอาจทําใหมผี ูปวย
ที่มีอาการรุนแรงสูงขึ้น การใชผลิตภัณฑดังกลาวอาจชวยลดภาระคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวยในหอผูปวย
วิกฤติ ลดระยะเวลาการอยูในโรงพยาบาล ลดการสูญเสีย และอาจปองกันภาวะแทรกซอนที่เกิดทางระบบประสาท
ภายหลังได และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ ดังนี้ 1) Hyperimmune plasma ทีเ่ หลืออยูท่ ศี่ นู ย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สามารถน�ำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อ EV71 ที่มีอาการรุนแรงต่อไปได้ 2) พัฒนารูปแบบเป็น hyperimmune IVIG
ซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการให้น้อยกว่า 3) พัฒนาวิธีคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคที่มี
ความพร้อม เพื่อใช้คัดกรองอาสาสมัคร และเพื่อเตรียม hyperimmune plasma ส�ำหรับใช้ในภูมิภาคนั้นๆ และ
4) พัฒนาวิธีการตรวจวัด biomarker ที่บ่งชี้ความรุนแรงของโรคและการติดตามอาการ
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4.5 การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และ
ranibizumab เข้าวุ้นตาในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา
โรคจุดภาพชัดของจอตาเสือ่ มจากเหตุสงู วัยชนิดทีม่ หี ลอดเลือดงอกผิดปกติ (Neovascular age - related
macular degeneration, nvAMD) โรคจุดภาพชัดบวมน�ำ้ จากโรคเบาหวาน (Diabetic macular edema, DME) และ
จุดภาพชัดบวมน�้ำจากหลอดเลือดด�ำทีจ่ อตาอุดตัน (Retinal vein occlusion, RVO) เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียการมอง
เห็นตรงกลาง (Central vision) ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการรักษาช้าเกินไป อาจท�ำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่าง
ถาวรถึงขั้นตาบอดได้ การรักษาโดยการใช้ยาในปัจจุบัน คือ ยา Ranibizumab โดยเป็นยาในกลุ่มที่ยับยั้งการสร้าง
Vascular Endothelial Growth Factor (Anti - VEGF) ที่ได้รับการรับรองให้ใช้รักษาโรค nvAMD และ DME ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในรูปแบบการฉีดยาเข้าวุ้นตา แต่ยามีราคาที่สูงมากถึง 45,482 บาท/dose และผู้ป่วยบางรายจ�ำเป็น
ต้องได้รับยาหลายครัง้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามยา Bevacizumab (Avastin®) เป็น
ยาในกลุม่ Anti - VEGF ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนส�ำหรับใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ทงั้ ในและต่างประเทศในรูปแบบ
การฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ ถูกน�ำมานอกข้อบ่งใช้ (off - label use) ในรูปแบบการฉีดยาเข้าวุน้ ตา เพือ่ รักษาโรค nvAMD
และ DME พบว่า สามารถลดการบวมของชุดภาพชัดและท�ำให้ระดับสายตาดีขนึ้ ได้ ส่งผลให้มกี ารใช้ยา Bevacizumab
อย่างแพร่หลาย และมีหลักฐานสนับสนุนว่า Bevacizumab และ Ranibizumab มีประสิทธิผลในการรักษาไม่ต่างกัน
โดยราคายา Bevacizumab เมื่อแบ่งบรรจุแล้วถูกกว่าการใช้ยา Ranibizumab เป็นอย่างมาก (ราคา Ranibizumab
ประมาณ 40 เท่าของ Bevacizumab)
ใน พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้ Bevacizumab
เป็นยาในบัญชียาหลัก ประเภท จ (2) ในข้อบ่งชีเ้ พือ่ รักษา
โรค nvAMD และ DME อย่างไรก็ตามการใช้ยาดังกล่าวใน
ทางจักษุวทิ ยายังเป็นการใช้นอกข้อบ่งชี้ (Off - label use)
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยา
Bevacizumab เปรียบเทียบกับ Ranibizumab ในการ
รักษาโรค nvAMD และ DME ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า
ในระยะสัน้ การใช้ยา Bevacizumab มีความปลอดภัยและ
มีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยา Ranibizumab และอาจ
ใช้เป็นทางเลือกการรักษาโรคจอตาในราคาที่สังคมไทย
สามารถจ่ายได้ อย่างไรก็ตามควรมีการก�ำกับติดตามผล
การใช้ยาในบัญชียาหลัก จ (2) ในกลุ่มโรค nvAMD และ
DME ในระยะยาวและในกลุ่มผู้ป่วยจ�ำนวนมากขึ้นต่อไป

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. 		ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย ถู ก เสนอให้ กั บ
ราชวิ ท ยาลั ย จั ก ษุ แ พทย์ ยื น ยั น ถึ ง
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ off label bevacizumab ส� ำ หรั บ รั ก ษา
โรคจอตา และประชาสัมพันธ์ให้สังคม
ได้รับทราบ
30
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2. 		เสนอให้กบั อนุกรรมการบัญชียาหลักเพิม่ ข้อบ่งชี้ bevacizumab ในการรักษาโรค retinal vein occlusion
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3. 		เสนอให้กองทุนประกันสุขภาพ ก�ำหนดให้ bevacizumab เป็นทางเลือกแรกส�ำหรับผู้ป่วยโรคจอตา
เพื่อประหยัดงบประมาณถึง 500 ล้านบาทต่อปี

4.6 โครงการระบบเฝ้าติดตามทางการแพทย์ส�ำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้สูงอายุ
ผ่านระบบสื่อสาร
ผลงานวิจยั พบว่า ระบบต้นแบบของระบบเฝ้าติดตามทางการแพทย์สำ� หรับผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดและผูส้ งู อายุ
ผ่านระบบสื่อสาร สามารถตรวจวัดสัญญาณชีพ (ความดันเลือด ชีพจร อุณหภูมิ สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ
การวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด) รวมทั้งการวัดค่าปริมาณน�้ำตาลในเลือด ผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดที่สามารถ
พกพาไปได้พร้อมทั้งมีระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถส่งข้อมูลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุไปยังศูนย์เฝ้าติดตาม Impact ระบบ
ต้นแบบจะช่วยเฝ้าติดตามสัญญาณชีพทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและอยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงได้จากทางระบบ Internet ข้อมูลนี้จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีความถูกต้องมากขึ้น เช่น การปรับปริมาณยา
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น

การน�ำวิจยั ไปใช้ประโยชน์ บริษทั Thai Energy Conservation Co.,Ltd ให้ความสนใจด้านการถ่ายทอด

เทคโนโลยี ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และต่อจากนั้นท�ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับบริษัทที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในอนาคต โดยทีมวิจัยได้ร่วมกับ Ruckdee
Healthcare innovation crowdfunding http://www.ruckdee.com/ เพื่อท�ำแผนการลงทุนและแผนการตลาด
โดยจะเริ่มการ implement กับทางโรงพยาบาลศิริราช
ทั้งนี้มีหน่วยงานและผู้ที่สนใจน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1) กลุ่มโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
ใน AEC เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่อยู่บ้าน 2) กลุ่ม อบต. เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
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4.7 โครงการการพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ตวั บ่งชีท้ างชีวภาพเพือ่ ช่วยในการตรวจ
คัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก
ผลงานวิ จั ย ชุ ด ตรวจต้ น แบบที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น การตรวจวิ เ คราะห์ ร ะดั บ sarcosine โดยใช้ วิ ธี แ บบ
colorimetric assay และการตรวจวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของ PCA3 และ TMPRSS2:ERG fusion gene
โดยใช้วธิ ีแบบ nanoparticle - based assay ชุดตรวจดังกล่าวมีความถูกต้องและแม่นย�ำ สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจคัดกรองและวินิจฉัย (screening and early detection) มะเร็งต่อมลูกหมากได้จริงในห้องปฏิบัตกิ ารพยาธิวิทยา
คลินิกทั่วไป ชุดตรวจวิเคราะห์ sarcosine ที่พัฒนาขึ้นมีราคาต้นทุนต�่ำกว่า 100 บาท/การทดสอบ ซึ่งถูกกว่าราคา
สินค้าที่มีขายอยู่ในท้องตลาดประมาณ 20% และสิ่งส่งตรวจที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นปัสสาวะ สามารถเก็บตรวจได้
ง่ายและไม่เป็นอันตราย (non - invasive) ต่อร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งสินค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดเป็นสินค้าที่ใช้เฉพาะ
ในการวิจัยเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับสิ่งส่งตรวจที่เป็นปัสสาวะได้ ส�ำหรับชุดตรวจวิเคราะห์ระดับการแสดงออก
ของ PCA3 และ TMPRSS2:ERG fusion gene ที่พัฒนาขึ้น ราคาต้นทุนโดยประมาณของการตรวจแต่ละยีนต�่ำกว่า
1,000 บาท/การทดสอบ ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าการตรวจวิเคราะห์ในปัจจุบัน (PROGENSAR PCA3 in vitro assay)
มากกว่า 50% โดยการทดสอบดังกล่าวมีใช้เฉพาะในอเมริกาเหนือและยุโรปเท่านัน้
ทัง้ นีช้ ดุ ตรวจต้นแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ การตรวจคัดกรองและวินจิ ฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในราคาที่ถูกลง และสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดกับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกก่อนมะเร็ง
ลุกลาม และสามารถลดการผ่าตัดหรือการรักษาที่เกินความจ�ำเป็นหรือลดความล่าช้าในการรักษาลงได้ รวมทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์โรคและการติดตามการรักษา
ความพร้อมในเชิงเทคโนโลยี ชุดตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น มุ่งเน้นให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว
สามารถใช้งานได้ในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกทั่วไป และมีความถูกต้อง แม่นย�ำเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐาน
หรือวิธีอ้างอิงที่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงจากต่างประเทศ นอกจากนี้ชุดตรวจที่ผลิตได้ยังใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังผู้ประกอบการและภาคการผลิตในประเทศได้
การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทีมวิจัยวางแผนการประสานงานกับบริษัทไอเมด ลาบอราทอรี จ�ำกัด
และบริษัทเพชรบูรณ์อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตชุดตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
ภายใต้ความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานและผู้ที่สนใจอื่นๆ
ที่น� ำ งานวิจัยไปใช้ ป ระโยชน์ ด ้ ว ย เช่ น สถานเวชศาสตร์ชั นสู ตร คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิท ยาลั ย มหิด ล
ห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยาคลินกิ ของกลุม่ โรงพยาบาลรัฐ ห้องปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยาคลินกิ ของกลุม่ โรงพยาบาลเอกชน
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิกเอกชน

32

รายงานประจำ�ปี 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

hsri-annual(5)-word.indd 32

10/1/2560 BE 10:47 PM

4.8 โครงการการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อบ่งชี้การตอบสนอง
ต่อการรักษาแบบจ�ำเพาะบุคคลในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชาวไทย
ผลงานวิจัยต้นแบบวิธีการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุลเพื่อหาการกลายพันธุ์ที่สามารถใช้ในการบ่งชี้
การตอบสนองต่อยารักษาแบบมุ่งเป้าในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยครอบคลุมการกลายพันธุ์ท่มี ีความส�ำคัญในทางคลินิก
ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์หาการกลายพันธุ์ของยีน EGFR ซึ่งครอบคลุมการกลายพันธุ์ท่สี �ำคัญใน exon 19 (exon 19
deletion type 1a และ 1b) , exon 20 (T790M) , exon 21 (L858R type 1 และ 2) การตรวจวิเคราะห์หาการกลายพันธุ์
ของยีน BRAF ซึง่ ครอบคลุมการกลายพันธุช์ นิด V600E และ V600K และการตรวจวิเคราะห์หาการแสดงออกของยีน ALK
ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) ต่อห้องปฏิบัติ
การที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาการกลายพันธุ์เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็ง สามารถใช้ในการตรวจ
หาการกลายพันธุ์ที่มีปริมาณน้อย ใช้ตรวจในกรณีที่
สารพันธุกรรมที่สกัดได้จากสิ่งส่งตรวจทางคลินิกเป็น
สายสั้นๆ มีขั้นตอนน้อย ตรวจง่ายขึ้น สามารถตรวจหา
การกลายพันธุ์ได้หลายชนิดและจากสิ่งส่งตรวจหลาก
หลายประเภทพร้อมกัน นอกจากนีต้ น้ ทุนน�ำ้ ยายังต�ำ่ กว่า
ชุ ด ตรวจส�ำเร็จ รูป จากต่ า งประเทศ สามารถช่วยลด
การสั่ ง ซื้ อ ชุ ด ตรวจหาการกลายพั น ธุ ์ ข องยี น EGFR
ส�ำเร็จรูปจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 30 และ
สามารถทดแทนการน�ำเข้าชุดตรวจหาการกลายพันธุ์
ของยีน BRAF 2) ต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง วิธีการตรวจที่
พัฒนาขึ้นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์
ในการวางแผนการรักษาของแพทย์มะเร็ง ช่วยลดค่ายา
ที่ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับ ทั้งนี้จากข้อมูลทางสถิติและการ
ค�ำนวณเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะลดลงได้นั้น
พบว่า การตรวจหาการกลายพันธุข์ องยีน EGFR ในผูป้ ว่ ย
มะเร็งปอดชาวไทย จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลได้ประมาณ 2 พันล้านบาท
ความพร้ อ มในเชิ ง เทคโนโลยี คุ ณ สมบั ติ
ส�ำคัญของวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ตรวจหาการกลายพันธุ์ได้ครั้งละหลายๆ ชนิดพร้อมกัน
มีความจ�ำเพาะ มีความไวสูงโดยสามารถตรวจพบการ
กลายพันธุ์ของยีน EGFR และ BRAF ปริมาณร้อยละ 1
หรือต�่ำกว่า ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะ
สมมากกว่าผลจากชุดตรวจของต่างประเทศที่สามารถ
ตรวจพบการกลายพันธุ์ร้อยละ 1 - 20 และสามารถ
ตรวจหาการกลายพันธุ์ในสารพันธุกรรมที่มีขนาดสั้น
เพียง 40 - 50 เบสได้ดี

การน�ำวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ทีมวิจยั ก�ำลัง

ด�ำเนินการจดสิทธิบตั รเกีย่ วกับวิธกี ารตรวจวิเคราะห์หา
การกลายพันธุ์ของยีน BRAF และมีแผนจะจดสิทธิบัตร
และตีพิม พ์ผ ลงานส� ำ หรั บ การตรวจวิเ คราะห์หาการ
กลายพันธุ์ของยีน EGFR และการแสดงออกของยีน ALK
ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานและผู้ที่สนใจอื่นๆ
ทีน่ ำ� งานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ดว้ ย เช่น ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
คลินกิ คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล บริษัท บางกอกไซโตเจเนติกส์ เซนเตอร์ จ�ำกัด
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5. งานวิจัยและพัฒนาด้านการเงินการคลังสุขภาพ
5.1 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
การประกันสุขภาพเป็นเครือ่ งมือทางการเงิน
การคลั ง ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการจั ด การความเสี่ ย ง
ทางการเงินในกรณีที่ประชาชนมีปัญหาสุขภาพ ทั้งนี้
การประกันสุขภาพอาจด�ำเนินการโดยภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐ หรือร่วมกันด�ำเนินการ ปัจจุบันประเทศไทยยัง
ไม่มีการร่วมมือกันในการจัดระบบหลักประกันสุขภาพ
ระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐและประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน ท� ำ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ใ ห้ กั บ ประชาชนมี
การทับซ้อนแบบแยกส่วน และขาดประสิทธิภาพ เช่น
จากหลักฐานเชิงประจักษ์พบว่ามีบริษทั เอกชนซือ้ ประกัน
สุขภาพเอกชนให้พนักงาน แม้ว่าจะมีสิทธิประกันสังคม
โดยสิทธิประโยชน์ที่ให้เป็นเรื่องเดียวกันท�ำให้ผู้ประกัน
ตนต้องเลือกใช้สิทธิประโยชน์แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งที่จ่าย
เงินสมทบ/เบี้ยประกันภัยให้กับส�ำนักงานประกันสังคม
และบริษัทประกันสุขภาพเอกชน
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ระบบประกั น สุ ข ภาพที่
ด�ำเนินการกับบริษัทเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการด�ำเนินการในภาพรวมของประเทศ
จึงจ�ำเป็นต้องมีการศึกษารูปแบบ แนวทาง และวิธีการ
จัดระบบประกันสุขภาพเอกชน เพื่อจัดท�ำกรอบแนวทาง
การพัฒนาระบบประกันสุขภาพเอกชน เพือ่ ให้สำ� นักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ท�ำหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัย
ให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน เพือ่ เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่น โปร่งใส เป็นธรรม และมีความน่าเชื่อถือ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และน�ำพาระบบธุรกิจ
ประกันภัยไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

งานวิจยั ตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ ไข
ปัญหาสุขภาพ การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิเคราะห์รูป

แบบระบบประกันสุขภาพเอกชนกับระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐของประเทศไทยและต่างประเทศ (ได้แก่
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เยอรมัน และออสเตรเลีย)

34

ตลอดจนรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเปรียบเทียบ
กันระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ เพื่อพัฒนาข้อ
เสนอในการพั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพเอกชนให้ มี
ประสิทธิภาพส�ำหรับประเทศไทย

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. 		ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบ
ประกันสุขภาพเอกชนที่สนับสนุนหลัก
ประกันสุขภาพภาครัฐ
2.		สร้างกลไกประสานเพือ่ ผลักดันยุทธศาสตร์
โดย คปภ. ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ
3. 		ปรับปรุงรูปแบบการบริหารของ คปภ.
และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
ก�ำกับดูแล ประกันสุขภาพ
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4. 		ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพทั้งการประกันสุขภาพเอกชนแบบทับซ้อน การประกัน
สุขภาพเอกชนแบบประกอบ การประกันสุขภาพเอกชนแบบเสริม การประกันสุขภาพเอกชนแบบ
ทดแทน และการประกันสุขภาพแบบทับซ้อนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
5. 		จัดท�ำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพกลาง ฐานข้อมูลการเจ็บป่วย สถิติการรักษาพยาบาล
เพื่อให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมีความหลากหลายมากขึ้น

5.2 การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย
จากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของไทย ท�ำให้ประเทศไทยเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุ (Ageing
Society) และจากการประมาณการของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่า
ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567 ประกอบกับที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลได้มนี โยบายสวัสดิการ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการชราภาพ การรักษาพยาบาล การศึกษา การประกันรายได้ และการประกันการว่างงาน
แต่พบว่ายังมีปญ
ั หาความครอบคลุมในการให้ความคุม้ ครองด้านสังคมอยู่ จากการประเมินสถานการณ์ในประเทศไทย
โดยใช้กรอบแนวคิดฐานความมั่นคงทางสังคม (Social Protection Floor) ของสหประชาติ ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกประเทศจัด
ระบบความคุ้มครองทางสังคมในเรื่องบริการสุขภาพ และความมั่นคงทางสังคมอื่นในทุกกลุ่มอายุ (เด็ก วัยแรงงาน
และผู้สูงอายุ) โดยถือเป็นสิทธิของทุกคน พบว่า ประเทศไทยยังมีช่องว่างในระบบการคุ้มครองทางสังคมในทุกกลุ่ม
อายุ ยกเว้นเรื่องบริการสุขภาพซึ่งมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกคนแล้ว (Schmitt, et al., 2013)
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สวัสดิการสังคมเป็นสวัสดิการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชน เพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่อยู่ใน
ครรภ์มารดาจวบจนสิน้ ชีวติ โดยการดูแลช่วยเหลือมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ การรับประกันสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน และ
การช่วยเหลือในยามตกยาก ซึ่งทั้งสองอย่างต้องท�ำอย่างมีระบบต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ได้ และเป็นการลงทุนระยะยาวในการเพิ่มศักยภาพคน
ซึ่งส่งผลระยะยาวต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Mideros, et al., 2012) แต่การจัดสวัสดิการสังคมจ�ำเป็นจะต้องมี
การใช้จ่ายเงิน ซึ่งท�ำให้เกิดภาระทางการคลังขึ้น ท�ำให้ต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายและบริหารภาระทางการคลัง
ให้เป็นไปตามวินัยทางการคลัง ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดท�ำฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของประเทศไทย เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งภาระ
การคลังของรัฐในการสนับสนุนให้เกิดระบบสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยพิจารณาถึงความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ความครบถ้วนของสวัสดิการ ความยัง่ ยืนทางการคลัง รวมถึงการป้องกันไม่ให้ตกสู่ภาวะความตกยาก โดยมุ่งหวังให้
มีการรวบรวมข้อมูลสวัสดิการสังคมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และน�ำเสนอนโยบายรัฐบาลในการจัด
สวัสดิการสังคมทีต่ อบสนองความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ภายใต้การบริหารจัดการ
ภาระทางการคลังที่มีเสถียรภาพ
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรม ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรวมรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้แบบจ�ำลองเพื่อคาดการณ์ค่าใช้จ่ายและผลกระทบทางเศรษฐกิจ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม และสอบถามประชาชน รวมทั้งมีการท�ำประชาพิจารณ์ข้อสรุปผลการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เสนอแนะการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐที่เกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา
และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมที่ตอบสนองความจ�ำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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สิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 2) วิเคราะห์ภาระทางการคลัง
พร้อมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าว

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. 		ควรใช้กรอบแนวคิดฐานการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection Floor) ของสหประชาชาติ ซึ่งมอง
สวัสดิการสังคมในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมเป็นการลงทุน แทนกรอบแนวคิดแบบการสร้างตาข่ายความคุม้ ครอง
(Social Safety Net) ซึง่ มองสวัสดิการสังคมเป็นภาระทางการคลัง และส�ำหรับประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
มีการขยายความคุม้ ครองทางสังคม (สวัสดิการสังคม) ไปพร้อมกับการปรับประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการด�ำเนินการการคุม้ ครองทางสังคมทีไ่ ด้ดำ� เนินการไปแล้ว เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่าน
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap) และรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ
2. 		กรณีทตี่ อ้ งมีการปรับลดค่าใช้จา่ ยภาครัฐเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ควรเน้นปรับลดรายจ่าย
ประจ�ำและรายจ่ายในกิจกรรมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงก่อน เนื่องจากการ
ปรับลดการจัดสวัสดิการสังคมนั้นมีผลกระทบต่อการเพิ่มผลิตภาพของประเทศส่งผลต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว
3. 		รฐั บาลควรมีกลไกการอภิบาลระบบระดับประเทศ (System governance) ส�ำหรับระบบการคุ้มครอง
ทางสังคม (สวัสดิการสังคม) ในภาพรวม เพือ่ เป็นกลไกทีเ่ ป็นทางการ ท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน วางแผน
บูรณาการ ก�ำกับติดตามและอภิบาลระบบ รวมทั้งก�ำหนดทิศทางแนวทางการปฏิรูปรายจ่าย
สวัสดิการสังคมทัง้ ระบบ เพือ่ ให้เกิดการบริหารการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ หรือลดภาระทางการ
คลังจากการด�ำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งปัจจุบันการด�ำเนินการการ
คุ้มครองทางสังคมยังแยกส่วน ขาดการบูรณาการ
4. 		พัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับการคุม้ ครองทางสังคม โดยเน้นเรือ่ งการสร้างมาตรฐานและการเชือ่ ม
โยงระหว่างฐานข้อมูลเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งควรด�ำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดของ
รัฐบาลอิเลคทรอนิค (E - government) โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
ผู้รับผิดชอบประสานงานในระดับนโยบาย

5.3 การศึกษาต้นทุนการจัดบริการต่อรายหัวประชากรของเครือข่ายหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ
ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care) เป็นระบบบริการทีส่ ร้างความเป็นธรรมและลดช่องว่างในการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่จ�ำเป็นของประชาชนในประเทศ อีกทั้งยังเป็นกลไกและยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการพัฒนาระบบ
สาธารณสุข เนื่องจากเป็นบริการด่านแรกที่จัดให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นระบบที่มีความส�ำคัญ ประเทศไทยได้มี
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยหลังจากมี
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit)
เพือ่ ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณให้กบั หน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเหมาจ่าย
ต่อหัวประชากร และมีวธิ กี ารคิดการจ่ายงบประมาณทีร่ วมเหมาจ่ายเงินเดือนแก่บคุ ลากรตามหลักของการคิดงบประมาณ
เหมาจ่ายรายหัว โดยได้มีการปรับเพื่อความเท่าเทียม ด้วยวิธีการปรับงบประมาณตามกลุ่มอายุ/เพศ ตามลักษณะ
ปัญหาสุขภาพ (need) และตามลักษณะทรัพยากรที่มีในพืน้ ที่ รวมถึงตามประเด็นเฉพาะที่เป็นนโยบายเน้นหนัก
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จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการจัดท�ำต้นทุนบริการปฐมภูมิ พบว่า ได้มกี ารศึกษา
ต้นทุนเฉลี่ยต่อผู้ป่วยนอกในหน่วยบริการระดับปฐมภูมใิ นศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ในปีงบประมาณ
2549 (สุกัลยา คงสวัสดิ์, 2549) ซึ่งการศึกษาดังกล่าว ได้แบ่งศูนย์สุขภาพชุมขนออกเป็น 3 ระดับ คือ ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนต่อหัวประชากรของหน่วยบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ
เท่ากับ 112 บาทต่อครัง้ และต้นทุนต่อหัวประชากรในกิจกรรมบริการผูป้ ว่ ยนอกเท่ากับ 152 บาท อย่างไรก็ตาม ข้อมูล
จากการศึกษาดังกล่าวยังไม่สามารถสะท้อนต้นทุนการจัดบริการปฐมภูมิในปัจจุบันได้
ที่ผ่านมา หลังจากประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
แบบเหมาจ่ายรายหัวให้กบั หน่วยบริการทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาหลักของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary
Care, CUP) ซึ่งจะคิดรวมทั้งกิจกรรมการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรค รวมถึงกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เป็นระดับปฐมภูมิ ทั้งการให้บริการภายในและภายนอก
หน่วยบริการ พบว่า การจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัวให้กบั หน่วยบริการทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาหลักของเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ ส่วนใหญ่ยงั เน้นไปทีก่ ารจัดบริการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการทีเ่ ป็นคู่สญ
ั ญาหลักมากกว่าการจัด
บริการด้านอืน่ ๆ ของหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่าย โดยพบว่าหน่วยบริการปฐมภูมสิ ว่ นใหญ่ยงั ไม่ได้รบั การจัดสรร
งบประมาณที่เพียงพอที่จะท�ำให้เกิดคุณภาพบริการปฐมภูมิที่ดีได้ สปสช.จึงเห็นควรให้มีการทบทวนกระบวนการ
และสูตรการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยบริการสุขภาพใหม่ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมไิ ด้
อย่างเต็มทีม่ ากขึน้ ซึง่ ในการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยบริการจ�ำเป็นต้องใช้ขอ้ มูลต้นทุนต่อรายหัวประชากรในการ
จัดบริการปฐมภูมใิ นภาพรวมของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP) ที่ครอบคลุมทัง้ กิจกรรมการจัดบริการรักษา
พยาบาล กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทั้งในและนอกหน่วยบริการที่เป็นคู่สัญญาหลักและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ได้ ไปใช้
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการคาดประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดบริการปฐมภูมทิ ี่จะเกิดขึน้ ในอนาคต และเป็นเครื่อง
มือทางการเงินส�ำหรับการบริหารจัดการงบประมาณส�ำหรับกระตุน้ ให้เกิดบริการระดับปฐมภูมทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพและ
มีความยั่งยืนทางการเงินการคลัง

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทีมวิจัยมีข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการงบประมาณ โดยการจัดสรร

งบประมาณให้กับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ควรค�ำนึงถึงข้อมูลต้นทุนการจัดบริการในหน่วยบริการแต่ละระดับ
ซึ่งจากข้อมูลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ในแต่ละระดับของหน่วยบริการมีต้นทุนการจัดบริการที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้
สถานพยาบาลมีงบประมาณเพียงพอและสามารถให้บริการกับประชากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ครอบคลุมบริการ
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมการจัดบริการรักษาพยาบาล กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงกิจกรรม
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านสถานพยาบาล นอกจากการให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการให้บริการ
แล้ว ยังจ�ำเป็นต้องมีการวางระบบสารสนเทศที่ดี โดยมีการเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลการเงินการคลังและข้อมูลบริการ
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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6. งานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
6.1 การวิจัยและพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรอง
สุขภาพในประเทศไทย
สืบเนื่องจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 มติ 1 เรื่อง นโยบายการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและ
เหมาะสมส�ำหรับประชาชน โดยมีมติย่อยที่ 6 มอบหมายให้ สวรส. ศึกษาและพัฒนากลไกการพัฒนาระบบบริการ
การตรวจสุขภาพในระดับชาติ ซึ่งบริการตรวจสุขภาพหรือการตรวจคัดกรองสุขภาพในประเทศไทยมีประเด็นที่
เป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ขอบเขตและจุดมุ่งหมาย
ของการตรวจคัดกรองสุขภาพที่หลายฝ่ายยังใช้ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะประเด็นการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองสุขภาพ
คัดกรองโรค เพือ่ จุดมุง่ หมายในการสร้างเสริมสุขภาพ หรือเพือ่ จุดมุง่ หมายอืน่ 2) ความไม่ชดั เจนเกีย่ วกับแนวทางและ
ข้อแนะน�ำในการตรวจคัดกรองสุขภาพทีเ่ หมาะสมส�ำหรับคนไทย ผูท้ คี่ วรรับผิดชอบในการพัฒนาแนวทางและข้อแนะน�ำ
รวมถึงการน�ำแนวทางหรือข้อแนะน�ำดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 3) การให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพด้วยจุดมุ่งหมาย
เชิงธุรกิจ ซี่งเป็นเหตุที่ท�ำให้ระบบบริการตรวจสุขภาพมีความซับซ้อน และมีผลประโยชน์ของหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง
4) การก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานของบริการตรวจคัดกรองสุขภาพที่ยังไม่มีรูปธรรมที่ชัดเจน

ผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกส�ำหรับกลไก
เพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพที่ควรพิจารณามี
3 ทางเลือก ประกอบด้วย 1) หน่วยงานกลางในก�ำกับ
ของรัฐ 2) การให้เป็นภารกิจของหน่วยงานภายในของ
กระทรวงสาธารณสุข และ 3) คณะกรรมการระดับชาติ
โดยมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีเกณฑ์พิจารณาที่อาจน�ำมาใช้
เพือ่ เป็นหลักในการตัดสินใจ ได้แก่ การได้รบั การยอมรับ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความรวดเร็วในการเริ่มด�ำเนิน

การ ความยั่งยืนและต่อเนื่องของการด�ำเนินการ โอกาส
การพัฒนาไปสู่องค์กรความเชี่ยวชาญ ความสามารถใน
การสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้อง และ
ความสามารถในการประสานไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย

รายงานประจำ�ปี 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

hsri-annual(5)-word.indd 39

39

10/1/2560 BE 10:47 PM

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้น�ำผลการศึกษาวิจัยไปเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม

การด�ำเนินงานมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ซึง่ มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขเห็นชอบกับผลการศึกษาการพัฒนาทางเลือกของกลไกเพือ่ พัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพใน
ประเทศไทย และกรมการแพทย์ได้รับทราบผลการศึกษาโดยใช้กลไกของกรมการแพทย์ในการพัฒนาระบบบริการ
ตรวจสุขภาพ และได้จัดท�ำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับประชาชน เผยแพร่อย่างกว้าง
ขวางทั้งในหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน

6.2 การศึกษาและวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว และกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ม อบหมายให้ สวรส.
ท�ำการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่เป็นองค์การมหาชน เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้วในการวาง
แผนพัฒนาการปฏิบัติงานที่ลดความเสี่ยงของผู้รับบริการและเพิ่มคุณภาพการบริการสุขภาพของโรงพยาบาล
และเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลออก
นอกระบบ ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาคุณภาพของการให้บริการ และในภาพรวมหากพิจารณาจากเงินบริจาคที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้รับในแต่ละ
ปี จะเห็นได้ว่า การด�ำเนินการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วให้ผลประกอบการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบาง
ปีอาจมีผู้ป่วยน้อยลงบ้างก็ตาม อย่างไรก็ตาม ด้วยสาเหตุหลายๆ ประการ เช่น ลักษณะและโครงสร้างขององค์กร
วัฒนธรรมองค์กร ลักษณะการบริหารงานทัง้ ทางการเงินการคลังและบุคคล ท�ำให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีความเสีย่ ง
ในหลายๆ ประเด็น เช่น กลยุทธ์ การด�ำเนินการ การเงิน และความเสี่ยงจากสถานการณ์ภายนอก โดยความเสี่ยง
แต่ละประเภทมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น และมีขนาดของผลกระทบในประเด็นที่แตกต่างกัน ได้แก่ ประเด็นผลกระทบต่อ
องค์กร ผลกระทบต่อผูป้ ว่ ย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ สถานการณ์ภายนอกทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงาน
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เช่น การมี พ.ร.บ.องค์การมหาชน การเปลี่ยนแปลงระเบียบของ สปสช. ท�ำให้กระทบ
ต่อการบริหารจัดการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งข้อมูลในปี 2558 พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพจะ
มีค่าวันนอนเฉลี่ยประมาณ 5 วัน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยวันนอนของโรงพยาบาลทั่วไป ที่มีค่าประมาณ 4 วัน แสดงให้
เห็นถึงการใช้ทรัพยากรทีม่ ากขึน้ จากการทีม่ จี ำ� นวนผู้สงู อายุมากขึน้ ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อภาระทางการเงินและการ
บริหารของโรงพยาบาล

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้น�ำผลการศึกษาวิจัยไปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 และน�ำเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาว่าหากกระทรวง
สาธารณสุขจะมีนโยบายให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขออกนอกระบบเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชน
ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงในการบริหารโรงพยาบาลประเด็นการเงินการคลัง โดยเฉพาะความยั่งยืนในการได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาล
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7. งานวิจัยและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะและอื่นๆ
7.1 โครงการพั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น บนอุ ป กรณ์ พ กพาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
พัฒนาการเด็กไทย
เด็กอายุระหว่าง 0 - 5 ปี เป็นวัยส�ำคัญที่สมองและร่างกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม จะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มที่ตามศักยภาพ สามารถเติบโตเป็น
คนดี มีคุณภาพและมีความสุข สามารถสร้างสรรค์ ท�ำประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
และพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ตลอดจนลดความเสี่ยงต่อการมีพัฒนาการที่ล่าช้า ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีการดูแล
ติดตามอย่างต่อเนือ่ งและครบวงจรจากผูป้ กครอง ผูด้ แู ลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและแพทย์ แต่ปญ
ั หาทีพ่ บคือ ผูป้ กครอง
และผูด้ แู ลเด็กเข้าถึงองค์ความรูใ้ หม่ได้ชา้ และการติดตามสุขภาพ การกระตุน้ และประเมินพัฒนาการในระดับปฐมภูมิ
ยังเป็นแบบเบื้องต้น ท�ำให้ทีมวิจัยมีแนวคิดว่าควร simplify และกระจายเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่มีบทบาทใน
การดูแลเด็กให้มากยิ่งขึ้นผ่าน Mobile Application ที่ผู้ปกครองและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขสามารถใช้งานได้
และแบ่งปันข้อมูลร่วมกันตามความเหมาะสมอย่างปลอดภัย โดยค�ำนึงถึง Patient Privacy รวมทั้งสามารถกระตุ้น
หรือแจ้งเตือนผู้ใช้งานเป็นระยะๆ เพื่อติดตามภาวะสุขภาพหรือพัฒนาการ

การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ
1. 		ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือช่วยในการดูแลและติดตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่สามารถท�ำได้
ร่วมกันระหว่างผู้ท่มี ีบทบาทส�ำคัญในการเลี้ยงดู
2. 		คัดเลือก ตีความ แนะน�ำ และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Mobile Application เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตของเด็กในวงกว้าง ให้เข้าใจง่าย
3. 		เผยแพร่ Mobile Application และกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในวงกว้างในระดับประเทศ
4. 		พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่ได้จาก Mobile Application ที่เอื้อต่อการน�ำไปต่อยอดงานวิจัยแบบ
Longitudinal ในอนาคต
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ผู ้ ใ ช้ ง าน Mobile Application สามารถ
บันทึกข้อมูลสุขภาพตั้งแต่การคลอด การเจริญเติบโต
พัฒนาการ โภชนาการ การได้รบั ภูมคิ มุ้ กันของเด็กแต่ละ
คนที่ตนดูแล เก็บภาพหรือวีดิโอไว้เพื่อช่วยในการเก็บ
ข้อมูลและแบ่งปัน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลของเด็กเทียบ
กับ Growth Curve และตารางพัฒนาการปกติ และได้รบั
ข้อมูลการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย การเลีย้ ง
ดูให้อาหาร กิจกรรมที่แนะน�ำให้ท�ำ การปรับพฤติกรรม
เบือ้ งต้น และได้รบั ค�ำแนะน�ำล่วงหน้า รวมถึงการป้องกัน
อุบัติเหตุ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถดูแนวโน้มการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์เดียว
และสามารถพกพาข้อมูลไปได้ทุกที่ เพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ปกครองที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอด และ
สามารถพกข้อมูลไปพบแพทย์ เพือ่ ช่วยในการดูแลเด็กได้
อย่างต่อเนือ่ ง เป็นต้น โดยเมือ่ เทียบการใช้งานในรูปแบบ
ของ Mobile Application กับระบบปัจจุบันที่เป็นกระดาษ
คือ สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) กราฟ
การเจริญเติบโต และ OPD Card รวมทัง้ ระบบสารสนเทศ
ในสถานบริการ (Hospital Information System หรือ HIS)
นัน้ Mobile Application มีขอ้ ได้เปรียบดังนี้ มีความสะดวก
มากขึน้ เพราะสามารถพกพาได้และสามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบสารสนเทศอืน่ เช่นระบบสารสนเทศในสถานบริการ
มีความรวดเร็วในการกระจายข้อมูล เช่นสามารถ update
ค�ำแนะน�ำ วิธีการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมตาม guideline
ใหม่ สามารถน�ำเสนอค�ำแนะน�ำในรูปแบบของสือ่ ประสม
เช่ น วี ดิ โ อที่ ง ่ า ยต่ อ การเรี ย นรู ้ ต ่ อ ผู ้ ป กครองและครู
นอกจากนั้น ข้อมูลของเด็กที่กรอกไว้แล้วสามารถน�ำ
มาใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องต่างจากสมุดบันทึกสุขภาพ
ซึ่งเมื่อมีการปรับปรุงเล่มใหม่ อาจจะมีการใช้งานหรือ
เข้าถึงข้อมูลใหม่ที่ปรับปรุงเฉพาะเด็กที่เกิดใหม่หลังการ
ปรับปรุง
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การน� ำ วิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ มี ก ารพั ฒ นา
Mobile Application ในชื่อ KhunLook เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android
และมีก ารเผยแพร่เ พื่อ ทดลองใช้ม าระยะหนึ่ง โดยมี
ยอดดาวน์โหลดกว่า 60,000 ครั้ง และมีการน�ำเสนอ
ในเชิงนโยบายเพื่อการน�ำไปใช้ในระบบบริการของรัฐ
ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับข้อเสนอและได้น�ำ App
KhunLook มาใช้เป็นเครือ่ งมือทางเลือกส�ำหรับพ่อแม่และ
ผู้ปกครอง เพื่อการติดตามพัฒนาการของเด็ก โดยได้มี
การลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายองค์กรวิจัย
และทีมวิจัยกับกระทรวงสาธารณสุข ในการอนุญาตให้
ใช้ App KhunLook เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก และจะมีการร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยมุ่งไปสู่การใช้งานที่เชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
สาธารณสุ ข มหาดไทย และการศึ ก ษา ตลอดจนมี
การวางแผนขยายผลให้มากกว่ากลุ่มเด็กปฐมวัย
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7.2 การวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ
การวิจัยพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวทีม่ ภี าวะพึง่ พิง ทีส่ นับสนุนการพัฒนาโดยส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในช่วงปี 2557 - 2558 ซึ่งพบว่า care managers ที่ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เห็นว่าระบบสารสนเทศส�ำหรับการดูแลผู้สูงอายุต้องมีการท�ำงานที่เชื่อมต่อกับการดูแลและฟื้นฟูฯ คนพิการด้วย
จึงเห็นสมควรน�ำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลคนพิการด้วย ซึง่ นอกจากจะช่วยให้การดูแลคนพิการรายบุคคลมีคณ
ุ ภาพ
มากขึน้ ยังช่วยให้ care managers ทีส่ ่วนใหญ่ทำ� งานครอบคลุมการดูแลทัง้ ผู้สงู อายุและคนพิการอยู่แล้ว สามารถใช้
ประโยชน์จากระบบเดียวกันนี้ได้สะดวกขึ้น

การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ
1. 		ส่งเสริมการประเมินสมรรถนะทีเ่ ป็นปัจจัยส่งผลต่อคุณภาพชีวติ คนพิการด้วยเครือ่ งมือ ICF บน web
- based และ mobile application (androids)
2. 		ส่งเสริมการใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการอย่างบูรณาการระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพ และบุคลากร
ด้านสังคม โดยมี care managers เป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
3. 		ศึกษาความต้องการและรูปแบบการด�ำเนินงานของบุคลากรด้านสุขภาพและสังคมในการดูแล
คนพิการในชุมชน ส�ำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมในระยะถัดไป
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการนี้ เป็นระบบที่มีการพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยระบบข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้
care managers สามารถเลือกแบบประเมินในการประเมินคนพิการหรือผู้สูงอายุได้ทั้งแบบประเมินสมรรถนะบน
พื้นฐานแนวคิดของ ICF หรือแบบประเมินตามชุดเครื่องมือการประเมินสุขภาวะผู้สูงอายุท่ีพัฒนาขึ้นในระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การดูแลระยะยาวส�ำหรับผู้สงู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง แต่ข้อมูลการประเมินทัง้ สองจะถูกเชือ่ มโยงกันเพือ่
ใช้ในการวางแผนการดูแลรายบุคคลของคนพิการ และการบูรณาการการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของคนพิการให้มคี วามครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
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การน�ำวิจยั ไปใช้ประโยชน์ เครือข่ายผูใ้ ห้บริการสุขภาพผูส้ งู อายุและคนพิการให้ความสนใจและติดตาม

ที่จะใช้งานระบบสารสนเทศนี้ เพื่อช่วยการประเมินความต้องการและการติดตามดูแลต่อเนื่อง อีกทัง้ ศูนย์บริการคน
พิการที่ตั้งขึ้นตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เห็นว่าระบบนี้สามารถช่วยบูรณาการการดูแลและให้บริการ
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งคนพิการและผู้สูงอายุได้ดี จึงได้ร่วมกันพัฒนาโครงการวิจัยปฏิบัติการน�ำเครื่องมือสู่
การปฏิบตั เิ พือ่ แสดงผลการท�ำงานและการให้บริการคนพิการและผู้สงู อายุอย่างเป็นระบบ ซึง่ อยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อน�ำระบบสารสนเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในบริบทของแต่ละพื้นที่ที่มี
ความแตกต่างหลากหลาย ทัง้ รูปแบบและกลไกในการจัดบริการ

7.3 โครงการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลและสภาพแวดล้อม เพือ่ การ
ด�ำรงชีวิตในสังคมที่พึ่งพาตนเองได้
มีโครงการย่อย ดังนี้ 1) โครงการการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านส�ำหรับ
คนพิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ 2) โครงการ
การสนับสนุนกลไกเพื่อการปรับสภาพบ้าน เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะของคนพิการด้านการเคลือ่ นไหวและผู้สงู อายุ
3) โครงการการปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ: จากนโยบายสู่
การปฏิบัติ

ในการด� ำ เนิ น งานปรั บ สภาพบ้ า นและที่
อยู่อาศัยที่ผ่านมา เป็นการด�ำเนินงานในรูปแบบของ
การให้ บ ริก ารปรั บ สภาพบ้ า นเป็ น รายบุ ค คล โดยยั ง
ไม่ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น สมรรถนะหรื อ วั ด คุ ณ ภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุ
เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการปรับสภาพบ้าน
ยั ง ไม่ มีก ระบวนการให้ บ ริก ารที่ชั ด เจน และไม่ มีก าร
วิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากรในการให้บริการ
ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญในการพิจารณาความคุม้ ค่าของนโยบาย
การจัดบริการปรับสภาพบ้านและสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ การ
ด�ำเนินงานให้งบสนับสนุนการปรับสภาพบ้านที่ผ่านมา
ยังไม่มหี ลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจน
และการให้การสนับสนุนนัน้ อยูใ่ นรูปของเงินจ�ำนวนทีค่ งที่
เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการค�ำนวณต้นทุนค่าใช้
จ่ายการปรับบ้านต่อหลัง ที่แปรผันกับสมรรถนะของคน
พิการและผู้สูงอายุ
การตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นา - แก้ ป ั ญ หา
ระบบสุขภาพ ด้านการเพิ่มสมรรถนะและลดความเสี่ยง
การหกล้ม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการปรับสภาพ
บ้าน พบว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.289 (คะแนนเต็ม 1) มีคะแนนคุณภาพ
ชีวิตแบบ VAS (0 - 100) เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติเท่ากับ 17.94 คะแนน และคะแนนความเสี่ยงต่อ
การหกล้มอันเนื่องจากสมรรถนะในการเคลื่อนไหวและ
ทรงตัวทีด่ ขี นึ้ จากการปรับสภาพบ้าน (0 - 56 คะแนน) ลด
ลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และส�ำหรับความพึงพอใจ
ต่อการปรับสภาพบ้าน (คะแนน 0 - 5) ของผู้รับบริการ
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พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (0 - 5 คะแนน) มีค่า
เท่ากับ 3.57±0.836 คะแนน ส่วนด้านการวิเคราะห์ตน้ ทุน
การปรับสภาพบ้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยหลังละไม่เกิน
40,000 บาท/ราย ซึ่งขณะนี้กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดสวัสดิการนี้ตาม
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เป็นเงิน
20,000 บาท/ราย จึงมีข้อเสนอดังนี้ 1) การปรับปรุง
เพื่ อ ความมั่ น คงด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ควรจั ด สรรจาก
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์การสงเคราะห์
ผู ้ ย ากไร้ ทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ร ะเบี ย บของ พม.รองรั บ อยู ่ แ ล้ ว
2) การปรับปรุงเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านร่างกาย
ควรจั ด สรรจากกรม พก. ที่ มี ก ฎหมายและระเบี ย บ
รองรับอยู่แล้วเช่นกัน ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จ�ำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดทีเ่ ป็นกองทุนร่วมระหว่าง
อบจ. และ สปสช. โดยอาจระดมเงินบริจาคหรือเงินจาก
ส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น กองทุนที่ชุมชนจัดตั้งขึ้น หรือ
ภาคธุรกิจเอกชนทั้งในและนอกชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ใน
ส่วนของภาครัฐ ควรก�ำหนดเกณฑ์การสนับสนุน และ/
หรือการให้กู้ยืมเงินตามสัดส่วนรายได้ของครอบครัว
เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้
มากขึ้นและการปรับปรุงบ้านมีคุณภาพเหมาะสมตาม
ความจ�ำเป็น

โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลลัพธ์ของการให้บริการปรับสภาพบ้านคนพิการด้าน
การเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ เกิดผลลัพธ์ส�ำคัญคือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการบริการ
ปรับสภาพบ้านคนพิการ โดยการมีสว่ นร่วมของภาคี
เครือข่าย โครงการวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ใหม่ และติดตามผล
ว่าสามารถให้บริการปรับสภาพบ้านได้จริงหรือไม่อย่างไร
และควรมีก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ เสนอแนะอย่ า งไร รวมถึง
การหาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะเพื่อให้คน
พิการสามารถออกมาใช้ชวี ิตนอกบ้านได้
ข้ อ เสนอแนะเชิง นโยบายที่เสนอไว้จาก
โครงการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของ
การให้บริการปรับสภาพบ้านฯ นั้น สามารถน�ำไปใช้
เพือ่ ให้เกิดการให้บริการในพืน้ ทีไ่ ด้ แต่อย่างไรก็ตาม การ
ให้บริการปรับสภาพบ้านเพือ่ เพิม่ สมรรถนะฯ นัน้ อาจจะ
มีรายละเอียดในการด�ำเนินงานทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่
กับบริบทและความพร้อมของแต่ละพื้นที่ การคัดเลือก
คนพิการต้องผ่านการท�ำประชาคมเพือ่ หาความเห็นของ
ชุมชน และควรมีการผนวกแผนการปรับสภาพบ้านฯ
เข้าสูเ่ ทศบัญญัตหิ รือธรรมนูญสุขภาพในพืน้ ที่ และควรมี
การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการและคน
พิการ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับสภาพบ้านฯ และ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยด้วย
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การน�ำวิจยั ไปใช้ประโยชน์ มีการตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ สวรส. และเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและสือ่

เพื่อเผยแพร่คือ 1) แผ่นพับในรูปแบบ Infographic การปรับสภาพบ้านคนพิการ 2) สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบหนังสือ
เรื่อง “คือความดีงาม” และ 3) สื่อ DVD สารคดีสั้น เรื่อง การปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ เผยแพร่แก่
ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งได้มีการจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมด้วยผลงานสื่อต่างๆ ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นอกจากนัน้ ได้จดั ท�ำเอกสารทางวิชาการในรูปแบบ Lesson from the field ชือ่ เรือ่ งว่า “House environment
modification to support independent living of persons with disabilities in Thailand: innovation and potential for
scaling up” เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ ชื่อ The Bulletin of World Health Organization โดยได้รับ
การตอบรับลงตีพิมพ์แล้ว MS no: BLT/2016/178434 เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งสามารถน�ำไปอ้างอิงใช้ประโยชน์
ทั้งทางวิชาการและเชิงนโยบายต่อไป
ด้านการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ทีมวิจัยได้จัดท�ำเอกสาร policy brief และได้น�ำเสนอข้อมูลต้นทุน
การปรับสภาพบ้านและแนวทางการปรับปรุงอัตราสวัสดิการดังกล่าวต่อกรม พก. กระทรวง พม.ไปแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

7.4 โครงการจัดการความรูแ้ ละสังเคราะห์แนวทางปฏิบตั งิ านในการด�ำเนินงานระบบ
การดูแลส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ
ด้วยปัจจุบนั การจัดบริการในชุมชนส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงค่อนข้างมีจำ� กัดมาก ไม่วา่ จะเป็นบริการ
สาธารณสุขหรือบริการด้านสังคม ลักษณะการช่วยเหลือด้านสังคมมักเป็นการสงเคราะห์เป็นครั้งคราวเฉพาะหน้า
มิใช่การดูแลอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ภาระหลักในการดูแลผู้สงู อายุยงั เป็นเรือ่ งของครอบครัวเป็นส�ำคัญ ซึง่ ข้อจ�ำกัดของ
ผู้ดูแลในครอบครัวและชุมชนคือ องค์ความรู้และทักษะในการดูแล การเชื่อมต่อกับการเข้ารับบริการที่จ�ำเป็นจาก
สถานบริบาลระยะยาวและระยะกลาง ซึง่ ในสังคมไทยยังไม่ได้รบั การพัฒนาเท่าทีค่ วร ขณะเดียวกัน สวรส. มีผลลัพธ์
องค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆ อยู่หลายประเด็น ที่ควรได้รับการจัดการความรู้เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน
และผู้ให้บริการในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้กว้างขวางออกไป
การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปญ
ั หาระบบสุขภาพ โครงการนีไ้ ด้ดำ� เนินการจัดการความรูแ้ ละสังเคราะห์
เป็นแนวทางปฏิบตั ิ การบริการและการดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงหรือพิการ ส�ำหรับผูด้ แู ลในครอบครัวและจิตอาสา
ในชุมชน ซึง่ พัฒนามาจากองค์ความรู้เดิมทีน่ ่าเชือ่ ถือ อาทิ องค์ความรู้ทมี่ าจากงานวิจยั มาจากชุมชนและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น มาจากนวัตกรรมชุมชนใหม่ๆ ที่มีการด�ำเนินการในพื้นที่และพิสูจน์แล้วว่า ใช้ได้จริง โดยการรวบรวมมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท�ำสื่อในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ใน 5 ประเด็นส�ำคัญคือ 1) การหกล้ม
2) ภาวะซึมเศร้า 3) การฝึกใช้ไม้เท้าส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงหรือพิการ 4) การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีชุมชน และ 5) การดูแลสุขภาพช่องปาก
การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้ชุดองค์ความรู้ที่เป็นการสืบค้นงานวิจัย และการถอดบทเรียนเป็นเอกสาร
วิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความจ�ำเพาะเชิงประเด็น ซึ่งเป็นสื่อความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้
ดูแลในครอบครัวและชุมชน จ�ำนวน 5 ชุด รวมทัง้ จัดพิมพ์คู่มือและแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่แปลงสาระให้เข้าใจ
ง่ายต่อการลงมือฝึกปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย และจัดพิมพ์เป็นชุดสื่อหนังสือ (package) 5 เรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
จัดเก็บและหยิบใช้ง่าย
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7.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อดูแล
สุขภาพช่องปาก คนพิการ
ขณะที่จ�ำนวนคนพิการรวมทั้งผู้สูงอายุภาวะพึ่งพามีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ระบบบริการทันตสุขภาพส�ำหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับความสนใจจากทันตบุคลากรเท่าที่ควร คนพิการและผู้สูงอายุจงึ ยังขาด
โอกาสในการเข้ารับบริการสุขภาพช่องปากอย่างทั่วถึง น�ำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงและเรื้อรังอื่นๆ ได้มากกว่าคน
ทัว่ ไป ซึง่ สาเหตุหนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือข้อจ�ำกัดของทันตบุคลากร การมีทศั นคติทางลบ ความไม่มนั่ ใจในทักษะการดูแลรักษา
คนพิการและผู้สูงอายุ และความยากในการสื่อสารระหว่างทันตบุคลากรกับคนพิการ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเข้าถึงบริการ
งานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ จากผลการด�ำเนินงานโครงการ เกิดผลผลิต
และผลลัพธ์ส�ำคัญได้แก่ เนื้อหาหลักสูตรและตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนิสิตทันตแพทย์ใน
การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา โดยมีการน�ำไปใช้จริงในมหาวิทยาลัยนเรศวรและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมรรถนะในการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการของทันตบุคคลากรทีเ่ ข้ากระบวนการทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาคลินิกต้นแบบบริการทันตกรรมส�ำหรับ
คนพิการ เกิดแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลทันตสุขภาพในเด็กพิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยการเสริมพลังอ�ำนาจ
ของครอบครัวผ่านการเยี่ยมบ้าน และการสร้างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาต่อคนพิการผ่านกิจกรรมจิตอาสาและ
การประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากคนพิการ

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ สวรส. ได้จัดเวทีสังเคราะห์ข้อเสนอนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานดูแล

สุขภาพช่องปากคนพิการ โดยมีหน่วยงานทีม่ าร่วมเวทีได้แก่ โรงพยาบาลทีเ่ ป็นเครือข่ายในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารทันตกรรม
ด้ า นคนพิ ก าร ส� ำ นั ก ทั น ตสาธารณสุ ข กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข สปสช. และ สสส. นอกจากนี้
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้น�ำไปต่อยอดพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการและได้รับทุนจาก สสส.
พร้อมเชื่อมการพัฒนาหลักสูตรตามวิชาชีพ และการพัฒนาทันตสาธารณสุขผ่านระบบของทันตแพทยสภาด้วย
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7.6 โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากคนพิการ
แม้ ว ่ า คนพิ ก ารในประเทศไทยจะมี สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางทันตกรรมจากระบบหลักประกันสุขภาพ
แต่คนพิการส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพ
ช่องปากระดับปฐมภูมิตามชุดสิทธิประโยชน์ของหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากคนพิการมีปัญหา
อุปสรรค และข้อจ�ำกัดหลายประการในการเข้าถึงการ
รับบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทั้งประเด็นปัญหา
ในส่วนของคนพิการ ผู้รับบริการเอง และในส่วนของ
ทันตบุคลากรผู้ให้บริการ
งานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหา
ระบบสุขภาพ ผลการด�ำเนินโครงการพบว่า คนพิการ
ในชุมชนของพื้นที่น�ำร่อง 19 ต�ำบล ใน 6 อ�ำเภอ ของ
4 จังหวัด จ�ำนวน 3,341 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่อง
ปาก 1,087 คน และได้รับบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา
และฟืน้ ฟู (ใส่ฟนั เทียม) จ�ำนวน 719 คน ส�ำหรับเด็กพิการ
ในสถานศึกษาน�ำร่อง ได้แก่ โรงเรียนสงขลาปัญญานุกลู
และสถานศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน ได้รับบริการตรวจ
สุขภาพช่องปาก เพื่อป้องกันและการบ�ำบัดรักษาตาม
ระบบ นอกจากนี้ เกิดแนวทางการท�ำงาน ประกอบด้วย
การสร้างการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพ และองค์กร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การพั ฒ นาเครื่อ งมื อ ส� ำ รวจสุ ข ภาพช่ อ ง
ปากและสถานะสุขภาพคนพิการ เพื่อจัดท�ำเป็นฐาน
ข้อมูลสุขภาพช่องปากคนพิการ การน�ำข้อมูลที่ได้ไป
วางแนวทางการแก้ ป ั ญ หาตามความจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว น
การพั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะที ม ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร การจั ด
ระบบบริการที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก
ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ ช่องทางการให้บริการ การอ�ำนวย
ความสะดวกรถรับส่ง การจัดระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น
การจัดท�ำเว็บไซต์ (www.ฟฟันเพื่อคนพิเศษ.com)
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคน
พิ ก าร มี ผ ลให้ ค นพิ ก ารกลุ ่ ม เป้ า หมายเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สุขภาพช่องปากได้เพิ่มขึ้น และท�ำให้เห็นความเป็นไปได้
ของการขยายผลการด�ำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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การใช้ ป ระโยชน์ ง านวิ จั ย สวรส. จั ด เวที
สังเคราะห์ข้อเสนอนโยบายขับเคลื่อนงานดูแลสุขภาพ
ช่องปากคนพิการ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมเวที ได้แก่
โรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายในพื้นที่ปฏิบัติการทันตคน
พิการ ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข สปสช. และ สสส. โดยเครือข่ายพัฒนา
สุ ข ภาพช่ อ งปากคนพิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ ผ นวกการ
ส�ำรวจข้อมูลสุขภาพช่องปากและการเข้าถึงบริการของ
คนพิการและผูส้ งู อายุในการส�ำรวจภาพรวมด้วย รวมทัง้
ใช้ข้อมูลชุดความรู้ที่ได้ในการพัฒนา Service plan ของ
กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
นอกจากนั้น สวรส. ได้ร่วมมือกับสถาบัน
สร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) จัดการความรู้จาก
กระบวนการท�ำงานของเครือข่าย เพือ่ เผยแพร่แก่ผปู้ ฏิบตั ิ
งานทัว่ ไปในพืน้ ที่ ในรูปแบบสือ่ สิง่ พิมพ์ ชือ่ “ช่องปากสุข”ี
ในชุดคูม่ อื การดูแลผูส้ งู วัย และ “ถอดบทเรียนชุดการดูแล
สุขภาพช่องปากคนพิการ: กรณีศึกษา”
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7.7 ไทเก็กเพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง
โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเรื้อรังต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ
การฟื้นฟูผู้ป่วยให้กลับมามีชีวิตเป็นปกติสุขโดยเร็วจึงเป็นเป้าหมายส�ำคัญของการรักษาโรค การฝึกร�ำมวยจีน
แบบไทเก็กเป็นวิธีการหนึ่งที่เชื่อว่าสามารถท�ำให้สมองกลับมาท�ำงานได้อีกครั้งตามหลักการยืดหยุ่นของสมอง
แต่ทผี่ า่ นมายังขาดการวิจยั แบบทดลองทีเ่ ป็น randomised controlled trial เพือ่ สนับสนุนผลของการฝึกร�ำมวยจีนแบบ
ไทเก็กต่อการบ�ำบัดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการค้นหาแนวทางการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองทีแ่ ตกต่างไปจากทีม่ อี ยูเ่ ดิม เป็นแนวทางบ�ำบัดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการใช้ยาหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
งานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ ผลจากการวิจัยทดลองการบ�ำบัดผู้ป่วยด้วย
ไทเก็ก โดยผูบ้ ำ� บัดจากโรงพยาบาลทีผ่ า่ นการฝึกฝนวิชาไทเก็กพบว่า ผูบ้ ำ� บัดด้วยศาสตร์ไทเก็กทีม่ ที กั ษะและศักยภาพ
สูง มีผลต่อการได้ผลลัพธ์ทดี่ ใี นด้านความผาสุกทางสังคม ความผาสุกทางการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน และคุณภาพชีวติ
ซึ่งผู้ป่วยที่มีศักยภาพในการออกแบบท่าฝึกในการออกก�ำลังกายของตนเองส่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพพบว่า ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นมีคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเคลื่อนไหว การใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ด้านจิตใจและการเข้าสังคมที่ดีขึ้น

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลจากการเข้าร่วมการวิจัยของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ท�ำให้มบี ุคลากร

ที่สามารถใช้ศาสตร์ไทเก็กมาร่วมในการรักษาและฟื้นฟู ท�ำให้เกิดศูนย์การแพทย์ไทเก็กที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ยมราช จ.สุพรรณบุรี โดยมีการด�ำเนินงานด้านการบริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วยไทเก็กเพิ่มเติมด้วย รวมถึง
มีแผนการท�ำวิจยั เพือ่ การพัฒนาระบบการรักษาด้วยศาสตร์ไทเก็ก นอกจากนัน้ มีการต่อยอดโดยน�ำหลักสูตรไทเก็ก
เพือ่ การบ�ำบัดไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายคนพิการทางการมองเห็นในชุมชน และจัดท�ำ
บทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

7.8 โครงการภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ปีที่ 2
โครงการนีใ้ ช้เวลาในการศึกษาวิจยั ทัง้ สิน้ 3 ปี เป็นการวิจยั ประยุกต์ มุง่ เป้าในการค้นหาสาเหตุและปัจจัย
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวาน โดยมุ่งเน้นการคัดกรองผู้ป่วย
(early detection for early treatment) ทัง้ นีโ้ ครงการปีที่ 2 เป็นการติดตามข้อมูลการเกิด Major adverse cardiovascular
event (MACE) ในอาสาสมัคร ซึง่ พบว่า การศึกษาจากการติดตามผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเบาหวานทีเ่ ป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
(PAD) จ�ำนวน 500 คน ในระยะเวลาติดตาม 18 เดือน พบว่า มีอัตราการเสียชีวิต 43 คน (8.6 %) และเมื่อรวมเป็น
MACE พบ 95 คน (19 %) โดยปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ MACE คือ การมีประวัติ gangrene,
chronic leg ulcer, การมีประวัตโิ รคไตเรือ้ รัง, การมีประวัตไิ ด้รบั การผ่าตัด aortic surgery, รวมถึงการได้ยา warfarin,
clopidrogrel แต่นับว่า aortic surgery มีความสัมพันธ์เป็นปัจจัยเสี่ยงจริงแต่ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเกิดเพียง 2 ราย
ดังจะเห็นว่า confidence interval กว้างมาก ส่วนประวัตกิ ารได้รับ sulfonylurea กลับท�ำให้เกิด MACE ลดลง หรือว่า
อีกประการคือ การได้รับยา sulfonylurea เป็น protective effect และการมีประวัติหัวใจวายเรื้อรัง ความสัมพันธ์แบบ
marginal significant กับการเพิ่มของ MACE จากข้อมูลจะพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการเท้า gangrene หรือ chronic ulcer
จะมีการเกิด MACE ได้ถงึ ร้อยละ 25 ในระยะเวลา 1 ปี โดยสิง่ นีส้ อดคล้องกับการค้นพบในข้อมูลทางตะวันตกทีพ่ บว่า
กลุม่ ทีม่ ขี า gangrene หรือ chronic ulcer มีโอกาสเสียชีวติ ปีละร้อยละ 20 (AHA guideline) นอกจากนัน้ พบว่า จาก REACH
registry ถ้าเทียบกันระหว่างค่าใช้จ่ายหลังการเกิด MI, stroke และ PAD จะเห็นว่าในกลุ่ม PAD ผู้ป่วยจะเป็นกลุ่มที่ใช้
เงินในการรักษาพยาบาลสูงทีส่ ดุ เพราะจะต้องกลับมานอนโรงพยาบาลบ่อยครัง้ นอกจากเรือ่ งปัญหาทีข่ า ผูป้ ว่ ยเหล่านี้
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จะมีโรคร่วมสูงได้แก่ โรคหัวใจกับโรคสมองเกิดบ่อย
ดังนั้นการพบว่าผู้ป่วยมีขาเน่าหรือมีแผลเรื้อรังที่ขาร่วม
กับ เบาหวานต้องป้องกันปัญหาเหล่านีอ้ ย่างเข้มข้น และ
การป้องกันทีด่ ที สี่ ดุ คือ การควบคุมปัจจัยเสีย่ ง ซึง่ ปัจจัย
ด้านไตวายเรือ้ รัง นับว่าเป็นปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั MACE สูง
ในกลุ่มนี้ มีการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคไตจะเสียชีวิตได้
สูง โดยมีหลักฐานจากการศึกษาที่ California ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการติดตามผู้ป่วย 27,988 คน (cohort
study) โดยแบ่งแยกกันตามในระดับ Glomerular Filtration
Rate (GFR) ที่ต่างกัน พบว่า สัดส่วนโอกาสของการ
เสียชีวิตจะมากกว่าผู้ที่ได้รับการท�ำ renal replacement
therapy (renal transplantation หรือ peritoneal dialysis
หรือ hemodialysis) สาเหตุเสียชีวิตส่วนมากก็มาจาก
โรคหัวใจ และ stroke โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่เป็นเบา
หวาน จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาในผู้ป่วยเบาหวาน
6,251 คน พบอัตราการเป็นโรคไต 26 - 28 % ซึ่งถือว่า
พบบ่อย ผู้ป่วยที่ได้รับยาบางอย่างจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิด MACE ได้แก่ clopidrogrel, warfarin นักวิจัย
วิเคราะห์ว่า โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงมัก
จะได้ Aspirin gr1 แต่ในกรณีทมี่ ี complex atherosclerosis
หรือ resistant ต่อ ASA จึงจะได้ clopidrogrel หรือ
warfarin เช่นเคยได้ aspirin แต่ยังเกิดอาการอยู่จงึ ได้ยา
2 ตัวนี้ ดังนัน้ เมือ่ complex atherosclerosis เช่นนี้ น่าจะมี
รอยโรคของหลอดเลือดแข็งตัวแบบทีอ่ นั ตราย (unstable
plaque) เกิดหลอดเลือดตีบตันง่าย
เนื่องจาก PAD มีสาเหตุจากโรคหลอดเลือด
แดงแข็ง (atherosclerosis) โดยการรักษาที่ส�ำคัญคือ
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดง
แข็ง ดังนั้นภาวะดังกล่าวท�ำได้โดยการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็น
จุดประสงค์หนึ่งในการศึกษานี้ สมาคมต่างๆ ทั่วโลก
รวม American Heart Association (AHA) และราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้ตงั้ เป้าหมายการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในผู้ที่เป็น PAD ในผู้ป่วยเบาหวานไว้
การศึกษานี้พบว่า การคุมปัจจัยเสี่ยงในช่วง 18 เดือน
ทีผ่ า่ นมา ท�ำได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นเรือ่ งการสูบบุหรี่
ทีค่ วบคุมได้ดกี บั diastolic blood pressure ยกตัวอย่างเช่น
มีเพียงร้อยละ 23.48 ของผู้ป่วยมีระดับ LDL level อยู่ใน
เกณฑ์เป้าหมาย อย่างไรก็ตามมีร้อยละ 91.83 ของ
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ผู้ป่วย PAD ที่เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งสามารถควบคุมได้ไม่เต็มที่
อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ผู้ป่วยจ�ำไม่ได้ หรือ
ไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ว่ า ตั ว เองเป็ น โรคหลอดเลื อ ดแดง
ส่วนปลาย (PAD) ไม่ทราบว่าโรค PAD ร่วมกับการเป็น
เบาหวานต้องคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มข้น ซึ่งถ้าเป็น PAD
เกณฑ์เป้าหมายในการคุมปัจจัยเสี่ยงจะเข้มข้นกว่าใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เป็น PAD และอีกกลไกที่ท�ำให้การ
คุมปัจจัยเสี่ยงไม่ดี แพทย์สับสนระหว่าง normal range
ในใบผลแล็ ป เช่ น LDL < 100 mg/dL ถื อ ว่ า ปกติ
แต่อันที่จริงในผู้ป่วยกลุ่ม PAD ในผู้ป่วยเบาหวานต้องมี
LDL < 70 mg/dL เป็นต้น

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลผลิตของ

งานวิจัยได้น�ำเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ และได้น�ำเสนอต่อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาจัดท�ำ guideline ในการ
ประเมิ น อั ต ราการเกิ ด โรคทางหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(myocardial infarction/ stroke/gangrene) ของผู้ที่มี
โรค PAD ในผูป้ ว่ ยเบาหวานในคนไทย ซึง่ การทราบปัจจัย
เสีย่ งจะน�ำไปสู่วธิ กี ารหากลุ่มความเสีย่ งสูงเช่น checklist
for high risk group for cardiovascular event ท�ำให้ได้
กลุม่ เสีย่ งได้รบั การรักษาและส่งไปศูนย์การแพทย์โดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังใช้ประเมินเวชปฏิบัติในปัจจุบันที่ใช้รักษา
ผู้ป่วย PAD ในโรงพยาบาลแต่ละระดับและสามารถ
เปรียบเทียบกับแนวทางรักษาของแนวทางเวชปฏิบัติ
ส�ำหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นทุติยภูมิใน
ประเทศไทย ปี 2553 ตลอดจนท�ำให้เกิดวัฒนธรรม
การท�ำงานร่วมกันและเป็นรากฐานให้เกิดโครงการวิจัย
ร่วมอื่นๆ อีก ระหว่างสถาบัน โรงพยาบาล และสมาคม
แพทย์โรคหัวใจฯ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการศึกษา
ต่อยอดความรู้กนั ในเขตสุขภาพ นอกจากนัน้ ได้เผยแพร่
ความรู้กับประชาชนผ่านรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่
ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือ
เช่น FM 100 รายการเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โทรทัศน์ NBT รายการ “ช่วงมองเมืองเหนือ”
วิทยุชุมชน 81 เครือข่ายของจังหวัดเชียงใหม่
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7.9 โครงการวัดปริมาณน�้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน
ชุดโครงการวัดปริมาณน�้ำตาลบนอัลบูมินเพื่อติดตามภาวะเบาหวาน ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยทั้งสิ้น
2 ปี การวิจยั นีเ้ ป็นทัง้ การวิจยั พืน้ ฐาน (Basic Research) การวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) และการพัฒนาทดลอง
(Experimental Development) มุ่งเป้าในการพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณไกลเคทเตดอัลบูมิน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาวะ
เบาหวานทีใ่ ช้ได้ครอบคลุมกว่าฮีโมโกลบินเอวันซี และเป็นตัวบ่งชีท้ ใี่ ช้กนั อยูใ่ นขณะนี้ แต่มขี อ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับระยะเวลา
ที่สามารถตรวจวัดซึ่งนานเกินไป ไม่สามารถใช้ได้ในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมียและพาหะธาลัสซีเมีย ที่มีความผิดปกติ
ในการผลิตฮีโมโกลบิน โดยโครงการวิจัยนี้มีโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์คุณสมบัตขิ องแอปตา
เมอร์ต่อไกลเคทเตดอัลบูมินส�ำหรับพัฒนาวิธีการตรวจชนิดต่างๆ 2) การพัฒนา Aptamer - Linked Immobilized
Sorbent Assay เพื่อตรวจวิเคราะห์ไกลเคทเตดอัลบูมนิ ในผู้ป่วยเบาหวาน 3) การพัฒนาวิธีการตรวจไกลเคทเตดอัล
บูมนิ เชิงปริมาณด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า 4) การตรวจภาวะไกลเคชัน่ ของอัลบูมนิ ด้วยเครือ่ งตรวจวัดชนิดนาโนพอร์
ผลการศึกษาพบว่า สามารถพัฒนาวิธีการตรวจวัดไกลเคทเตดอัลบูมินโดยอาศัยคุณสมบัติการยับยั้ง
การส่งสัญญาณฟลูออเรสเซนต์ของกราฟีนออกไซด์ร่วมกับแอปตาเมอร์ที่จับจ�ำเพาะกับโปรตีนไกลเคทเตดอัลบูมนิ
ซึ่งวิธีการตรวจวัดดังกล่าวใช้เวลาเพียง 35 นาที และใช้ได้จริงในซีรัมของคนไข้ในระดับห้องปฏิบัติการ การวัด
ปริมาณน�ำ้ ตาลบนอัลบูมนิ เพื่อติดตามภาวะเบาหวาน โดยชุดตรวจและกรรมวิธกี ารตรวจเบาหวานนีม้ ปี ระสิทธิภาพ
สูง สามารถวินจิ ฉัยครอบคลุมในกลุ่มผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ทไี่ ม่สามารถใช้วธิ เี ดิมตรวจวินจิ ฉัยได้ เหมาะกับการใช้
งานในระดับโรงพยาบาล และในอนาคตจะพัฒนาเป็นชุดตรวจส�ำหรับบุคคลทั่วไปด้วย ซึ่งจะท�ำให้การติดตามภาวะ
เบาหวานมีความสะดวกรวดเร็ว และแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้ดขี ึ้น

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลผลิตของงานวิจัยได้น�ำเสนอในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
และด�ำเนินการจดสิทธิบัตรแล้ว 2 ฉบับ มีบทความงานวิจัยและท�ำการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยเน้นในกลุ่ม
โรงพยาบาล องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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7.10 โครงการภาระทางเศรษฐศาสตร์ แ ละการพยากรณ์ โ รคของเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น
ที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวิ๊ด
โครงการภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลัน
และฟังปอดพบเสียงวิ๊ด ใช้เวลาในการศึกษาวิจัยทั้งสิ้น 4 ปี เป็นการวิจัยประยุกต์ มุ่งเป้าในการวินิจฉัยแยกโรคของ
เด็กก่อนวัยเรียนทีม่ ภี าวะหอบเฉียบพลันและมี acute wheezing ซึง่ ในเด็กอายุตำ�่ กว่า 5 ปี มักวินจิ ฉัยได้ค่อนข้างยาก
อาศัยสังเกตอาการแสดงทางคลินิก ซึ่งตอบสนองต่อการรักษาทางยาทั้งในระยะหอบเฉียบพลันและการควบคุมใน
ระยะยาวแตกต่างกันตาม phenotype ของผู้ป่วย การจ�ำแนก phenotype ของผู้ป่วยทีม่ ภี าวะ wheezing ในทางคลินกิ
จึงมีความส�ำคัญ เพือ่ การให้การดูแลรักษาทีเ่ หมาะสม ปัจจุบนั ยังไม่มอี งค์ความรู้เพียงพอทีจ่ ะพยากรณ์โรคทีช่ ดั เจน
ว่า ใครจะด�ำเนินเป็นโรคหืด ใครจะมี recurrent wheezing ได้บ่อยและรุนแรง การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
ทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาวก็แตกต่างกัน คาดเดาได้ยาก Guideline การดูแลผู้ป่วยเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี
ที่มีภาวะ wheezing ในปี พ.ศ. 2551 ก็ขาดรายละเอียดและและระดับ evidence ที่ใช้อ้างอิงอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ แพทย์จึง
ให้การรักษาแตกต่างกันไป โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา natural history ของผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีภาวะ
acute wheezing โดยแสดงเป็น survival ของภาวะ persistent wheeze เมื่อติดตามไปเป็นระยะเวลา 2 และ 3 ปี
2) เพื่อศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อมในมุมมองของผู้ป่วยและสังคมของผู้ป่วยเด็กเล็ก
ทีม่ ภี าวะ wheezing 3) เพือ่ ศึกษา non - invasive biomarkers ของผู้ป่วยเด็กเล็กทีม่ ภี าวะ wheezing ได้แก่ eosinophil
count, specific allergen sensitization pattern, urine leukotriene E4 และ serum vitamin D level 4) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของเด็กที่มีภาวะ wheezing กับปัญหาการหายใจขณะหลับและโรคจมูกอักเสบจากภูมแิ พ้

ผลการศึกษาเบือ้ งต้น จากการวิเคราะห์ในมุมมองของสถานพยาบาลพบว่า ต้นทุนของสถานพยาบาลใน
การรักษาผู้ป่วยเด็กก่อนวัยเรียนทีม่ ภี าวะหอบเฉียบพลัน 1 ราย เท่ากับ 17,055 บาท ซึง่ สามารถน�ำมาเปรียบเทียบ
กับค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเพือ่ ดูอตั ราการคืนทุน (cost recovery) หากอัตราการเบิกจ่าย
ตามระบบ DRG ของ สปสช. ต�ำ่ กว่าต้นทุนทีป่ ระมาณได้ สถานพยาบาลจ�ำเป็นต้องเจรจาต่อรองอัตราการเบิกจ่าย
เพือ่ ให้เกิดความคุ้มทุนมากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ ข้อมูลต้นทุนในมุมมองต่างๆ ทีศ่ กึ ษามาได้ สามารถน�ำมาใช้ในการประเมิน
ทางเศรษฐศาสตร์ (economic evaluation) ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาภาวะหอบหืด
หรือโปรแกรมและโครงการต่างๆ เช่น การจัดตัง้ คลินกิ หอบหืดในสถานพยาบาล การประเมินทางเศรษฐศาสตร์จะเป็น
การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกของการด�ำเนินงานทั้งในด้านต้นทุนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และมีงานวิจัย 2 เรื่อง

52
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เรื่องที่ 1 คือ Disagreement between serum specific
IgE level and skin prick test in young children with
asthma มีรายละเอียดดังนี้ ภาวะแพ้ตอ่ สารก่อภูมแิ พ้เป็น
ปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญต่อพยาธิกำ� เนิดของโรคหืดในเด็กเล็ก
ในเวชปฏิบัติเราสามารถตรวจระดับการแพ้ของร่างกาย
ผู ้ ป ่ ว ยต่ อ สารก่ อ ภู มิ แ พ้ ที่ จ� ำ เพาะได้ จ ากการตรวจ
วิเคราะห์ระดับ IgE ที่จ�ำเพาะกับสารก่อภูมิแพ้นั้นๆ ใน
เลื อ ดของผู ้ ป ่ ว ย หรื อ โดยการสะกิ ด สารก่ อ ภู มิ แ พ้ ที่
จ�ำเพาะบนผิวหนังผู้ป่วยเพื่อดูปฏิกิริยาการบวมแดงที่
ผิวหนังบริเวณที่สะกิด ซึ่งแสดงถึงมีภาวะแพ้ต่อสารก่อ
ภูมิแพ้นั้นๆ งานวิจัยนี้ต้องการตอบค�ำถามว่าการตรวจ
2 วิ ธี นี้ มี ค วามสอดคล้ อ งของผลการตรวจหรื อ ไม่
งานวิจยั นีด้ ำ� เนินการคัดเลือกผูป้ ว่ ยเด็กเล็กอายุนอ้ ยกว่า
5 ปี ที่มีภาวะหอบ หายใจมีเสียงวิ๊ด ที่มารับการตรวจ
ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เ ฉลิม พระเกีย รติจ�ำ นวน
80 ราย ทุกราย ได้รับการเจาะเลือดตรวจภาวะแพ้ต่อ
สารก่อภูมิแพ้ 7 ชนิดที่พบบ่อย โดยวิธีเจาะเลือดผู้ป่วย
เพือ่ วิเคราะห์ระดับ IgE ทีจ่ ำ� เพาะกับสารก่อภูมแิ พ้นนั้ ๆ ใน
เลือดของผูป้ ว่ ย และวิธกี ารสะกิดสารก่อภูมแิ พ้ทจี่ ำ� เพาะ
บนผิว หนั ง ผู ้ ป ่ ว ย โดยก� ำ หนดให้ ผู ้ ป ่ ว ยที่มีร ะดั บ IgE
ทีจ่ ำ� เพาะกับสารก่อภูมแิ พ้มากกว่า 0.35 kUA/L มีภาวะ
แพ้ และปฏิกิริยาการบวมแดงที่ผิวหนังบริเวณที่สะกิด
สารก่อภูมแิ พ้มากกว่า 3 มิลลิเมตร ว่ามีภาวะแพ้
ผลการศึก ษาพบว่ า วิธีก ารสะกิด สารก่ อ
ภู มิ แ พ้ ที่ ผิ ว หนั ง นั้ น สารแพ้ จ ากไรฝุ ่ น และแมลงสาบ
พบได้เป็นสัดส่วนสูงสุดคือร้อยละ 27.5 และ 17.5 ตาม
ล�ำดับ ส�ำหรับวิธีเจาะเลือดตรวจ พบว่า ระดับ IgE ที่
จ�ำเพาะกับสารก่อภูมิแพ้จากนมวัวและไข่ขาวพบได้เป็น
สัดส่วนสูงสุดคือร้อยละ 46.3 และ 43.8 ตามล�ำดับ
จากการค�ำนวณค่าความสอดคล้องของการแปลผลว่า
มีภาวะแพ้สารก่อภูมแิ พ้ระหว่างทัง้ 2 วิธนี ั้น อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงน้อยคือมีค่า แคปปา (Kappa) น้อยกว่า 0.6
ดังนัน้ แพทย์ทตี่ ้องการตรวจภาวะแพ้ต่อสารก่อภูมแิ พ้ใน
ผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีภาวะหอบ หายใจมีเสียงวิ๊ด ควรทราบ
ว่าตรวจโดยวิธใี ด และแปลผลการตรวจอย่างระมัดระวัง
ส่วนอีกเรื่อง คือ Urinary Leukotriene E4
excretion and atopy in hospitalized preschool children
with acute wheezing มีรายละเอียดดังนี้ การศึกษาพบ
ว่าการอักเสบของทางเดินหายใจและภาวะแพ้งา่ ย (atopy)

เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่อพยาธิกำ� เนิดของโรคหืดในเด็ก การ
ตรวจการอักเสบในระบบทางเดินหายใจนั้น อาจกระท�ำ
ได้โดยการตรวจปัสสาวะเพื่อวัดระดับ leukotriene E4
(uLTE4) ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกิดจากการอักเสบ งานวิจัยนี้
ต้องการเปรียบเทียบระดับการอักเสบของทางเดินหายใจ
โดยการตรวจปัสสาวะเพือ่ วัดปริมาณ uLTE4 ในผูป้ ว่ ยเด็ก
เล็กทีน่ อนโรงพยาบาลด้วยภาวะหอบเฉียบพลัน ฟังปอดมี
เสียงวิด๊ จ�ำนวน 64 ราย ว่ามีความแตกต่างระหว่างเด็กที่
มีภาวะแพ้งา่ ยกับไม่มภี าวะแพ้งา่ ยหรือไม่ โดยนิยามภาวะ
แพ้ง่ายว่าเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีภาวะแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้ที่
พบบ่อยมากกว่า 1 ชนิดจากการตรวจเลือดวัดปริมาณ
IgE ทีจ่ ำ� เพาะกับสารก่อภูมแิ พ้ ทีม่ คี า่ มากกว่า 0.35 kUA/L
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ที่ มี ภ าวะ
แพ้ง่ายซึ่งมีเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 65.6 ในการศึกษานี้
มีระดับ uLTE4 เฉลี่ยเป็น 595.2 pg/ml มากกว่าผู้ป่วยที่
ไม่มภี าวะแพ้งา่ ย ทีม่ รี ะดับเฉลีย่ เป็น 468.3 pg/ml ซึง่ แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.044) นอกจากนี้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในกลุม่ ผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ ภี าวะแพ้งา่ ย
นั้นพบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่า
1 ชนิด มีระดับ uLTE4 เฉลี่ย มากกว่าผู้ป่วยที่ภาวะแพ้
ต่อสารก่อภูมิแพ้เพียงชนิดเดียวคือ 537.8 pg/ml และ
410.5 pg/ml ตามล�ำดับ แต่ความแตกต่างนี้ไม่ถึงระดับ
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.132) อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่า
งานวิจัยนี้ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ของการอักเสบของ
ระบบทางเดินหายใจกับภาวะแพ้ง่ายของผู้ป่วย ดังนั้น
อาจน�ำองค์ความรูน้ ไี้ ปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบตั ไิ ด้วา่ การ
ลดภาวะแพ้หรือการหลีกเลีย่ งสารก่อภูมแิ พ้นนั้ อาจช่วย
ลดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กที่มี
ภาวะหอบเฉียบพลัน ฟังปอดมีเสียงวิ๊ดได้ด้วย

การน�ำวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ น� ำ เสนอ

ผลงานวิจยั เรือ่ ง Urinary Leukotriene E4 excretion and
atopy in hospitalized preschool children with acute
wheezing ในการประชุม Pediatric allergy and asthma
meeting (PAAM) 2015 ณ Berlin ประเทศเยอรมันนี
13-17 ตุลาคม 2558 และน�ำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
Disagreement between serum specific IgE level and
skin prick test in young children with asthma ในการ
ประชุม The 6th Congress of the European Academy
of Paediatric Societies - EAPS20 ณ Geneva ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ 20 - 24 ตุลาคม 2559
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7.11 โครงการเพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการ และการขยาย
เครือข่ายการประกอบการด้านสังคมของคนพิการ
โครงการเพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการ และการขยายเครือข่ายการประกอบการ
ด้านสังคมของคนพิการ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

7.11.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านอาชี
และองค์กรของคนพิการ

		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเพือ่ ยกระดับความเข้มแข็งด้านอาชีพและองค์กรคนพิการ
เป็นแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับคนพิการ
โดยการน�ำเอาการส่งเสริมอาชีพมาเป็นวิธีการและเครื่องมือในการพัฒนา และไม่ได้เป็นเพียงการอบรมให้ความรู้
ระยะสัน้ เท่านัน้ แต่มองทุกมิตทิ จี่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จของการพัฒนา รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับบริบทของพืน้ ที่ ทักษะ
ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ด้านการตลาด สามารถ
ขายได้ ตลอดจนสร้างความยั่งยืนด้วยการสร้างความเป็นองค์กรให้กับคนพิการ

		 การตอบโจทย์ปัญหา - แก้ ไขปัญหาระบบสุขภาพ โครงการนี้ด�ำเนินงานใน 4 พื้นที่

คือ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี พะเยา และเชียงราย โดยพัฒนาใน 2 ประเด็นคือ การพัฒนาอาชีพ และการเสริมสร้าง
ความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นทัง้ คนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ รวมทั้งผู้ที่ดูแลช่วยเหลือคนพิการ
และคนในชุมชนที่ท�ำกิจกรรมร่วมกับคนพิการ นอกจากการพัฒนาอาชีพและการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรแล้ว
ยังมีการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายในระหว่างกลุ่มคนพิการ เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกัน และ
สร้างปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยงานและองค์กรในพืน้ ที่ ซึง่ ทัง้ หมดนีม้ ผี ลต่อเศรษฐฐานะ อันส่งผลต่อชีวติ ความเป็นอยู่ของ
กลุ่มคนพิการ

		 การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
• มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ 4 พื้นที่คือ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี พะเยา และ
เชียงราย ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี โดยมีการหารือในความร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในอนาคตด้านการตลาด และการเชื่อมกับเครือข่ายกับสหกรณ์ผลิตภัณฑ์คนพิการ
เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าคนพิการไปสู่ตลาดได้กว้างขึ้น
• เกิดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและการรวมกลุ่มเพือ่ สร้างฐานการประกอบอาชีพ จ�ำนวน 3 แห่ง
ประกอบด้วย 1) ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปสิง่ ทอ อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา 2) ศูนย์การเรียนรู้คนพิการ
ในชุมชน ต.ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี และ 3) กลุ่มหัตถกรรม คนพิการและผู้ปกครองเด็กพิการ
ดอยวาวี จ.เชียงราย
• เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ
ในการประกอบอาชี พ เช่ น บริ ษั ท สหประกั น ชี วิ ต จ�ำ กั ด (มหาชน) ได้ ช ่ ว ยเหลื อ ตาม
พ.ร.บ.คนพิการมาตรา 35 เทศบาลต�ำบลเชียงค�ำมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และบริษัท ปตท.บริจาคเงินสนับสนุน
เป็นต้น
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7.11.2 โครงการการต่อยอดธุรกิจผูป้ ระกอบการใหม่และการจัดตัง้ หน่วยงานจัดจ�ำหน่าย
และกระจายสินค้าคนพิการ

		 คนพิการจ�ำนวนหนึ่งได้รับการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังขาดความรู้ ทักษะในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริการ โครงการนี้จึงเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายคนพิการที่เคยผ่าน
การให้ความรู้และการพัฒนาแนวคิดการประกอบธุรกิจมาแล้ว โดยคัดเลือกคนที่มีความพร้อมที่สามารถต่อยอด
การประกอบธุรกิจในแง่ของการท�ำ Social Business ทั้งธุรกิจการค้า การบริการ การผลิต และการเกษตร ซึ่งมี
กระบวนการท�ำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และทีมผู้เชี่ยวชาญ (Experts)
ในด้านต่างๆ ที่มาช่วยกันออกแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความสามารถทางอาชีพที่จะสร้างผู้ประกอบการคน
พิการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจของคนพิการให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้จริง รวมทัง้ การมีพเี่ ลีย้ ง
ธุรกิจ (Business Mentor) ที่ช่วยให้ค�ำแนะน�ำและชี้แนะแนวทางเพื่อปรับกลยุทธ์และวางระบบในการด�ำเนินธุรกิจให้
เข้มแข็งและสามารถอยูร่ อดได้ โดยมีเครือข่ายหรือผูส้ นับสนุน (Key Partners) ทีจ่ ะช่วยเสริมให้คนพิการท�ำสิง่ ทีต่ นเอง
ช�ำนาญ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเลี้ยงตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

		 การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ
• สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาเพือ่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิม่ คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์
โดยเริ่มจากมองหาจุดเด่นของสินค้า และเน้นการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะที่อาจเป็นวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดเน้นการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพโดยใช้วสั ดุในท้องถิน่ เป็นส�ำคัญ
ซึ่งกระบวนการทัง้ หมดที่กล่าวมาเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีในการประกอบอาชีพ อีกทั้ง
เป็นการสร้างความภาคภูมใิ จในสินค้าที่ได้ผลิต
• สามารถขยายฐานการผลิตควบคู่ไปกับการเชื่อมกลไกการตลาดที่สมดุล เพื่อให้เกิดการเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงอาชีพและการมีรายได้ท่มี ั่นคงของคนพิการ
• ท�ำให้คนพิการ ผูด้ แู ล และครอบครัวคนพิการมีอาชีพและรายได้ทสี่ ามารถเลีย้ งตัวเอง ลดการ
พึง่ พึง มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อีกทัง้ ในบางกลุม่ เกิดการพัฒนาจนสามารถจ้างงานคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการในชุมชนได้

การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
• คนพิการที่อยู่ในกระบวนการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และการปรับแนวคิดในเรื่องการ
บริหารจัดการธุรกิจ
• คนพิการสามารถจัดท�ำแผนธุรกิจซึง่ เป็นเครือ่ งมือหนึง่ ในการประกอบอาชีพได้ ซึง่ แผนธุรกิจ
ดังกล่าวสามารถท�ำให้ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นคนพิการมีแนวทางในการด�ำเนินงาน และมีเป้า
หมายทางธุรกิจที่ชัดเจน รวมถึงการมีแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อช่วยก�ำกับให้เกิดการท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ จ�ำนวน 25 แผน
• มีการจัดเวทีเพื่อให้คนพิการพบผู้ประกอบการ และเผยแพร่หนังสือองค์ความรู้ธุรกิจคน
พิการ ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ภายใต้ชื่องาน “This’s Ability โอกาสสร้างธุรกิจคนพิการ”
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ทั้งจาก
ภาคเอกชน สมาคมหรือกลุ่มคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ สิ้น 122 คน
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7.11.3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ

		 คนพิการในเขตพื้นที่ภาคเหนือมีจ�ำนวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การพัฒนาศักยภาพและอาชีพของคนพิการในภูมภิ าคนีจ้ งึ มีความจ�ำเป็น โดยเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทางอาชีพคือ การยกระดับความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนากิจการทางสังคม ให้สามารถไปสู่ผู้ประกอบการทาง
สังคมที่มีคุณภาพได้ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจ้างงานหรือการท�ำงานของคนพิการให้มีอาชีพและมีรายได้
การพัฒนาศักยภาพด้านการมีอาชีพและรายได้ของคนพิการในพื้นที่ภาคเหนือนี้ มีพื้นที่การพัฒนา ได้แก่ จังหวัด
พะเยา ล�ำปาง พิษณุโลก เชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร

การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปญ
ั หาระบบสุขภาพ ในภาพรวมสามารถเกิดกลุม่ คนพิการ

ทีม่ อี าชีพเพิม่ ขึน้ เกิดเครือข่ายคนพิการเพิม่ ขึน้ มีการเพิม่ ทักษะความรู้ด้านอาชีพให้กบั คนพิการและผู้ดแู ล ประมาณ
346 คน ในเชิงคุณภาพจะเห็นถึงความสนใจและการฝึกปฏิบตั ทิ สี่ ามารถเข้าใจถึงขัน้ ตอนการท�ำ และสามารถท�ำหรือ
ดัดแปลงเป็นแบบอื่นๆ ได้ ตลอดจนผลงานที่ท�ำสามารถจ�ำหน่ายได้
		 การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พัฒนาความรู้ทักษะคน
พิการด้านการบริหารธุรกิจในระยะเริ่มต้นส�ำหรับเจ้าของธุรกิจและทีมงาน” ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซต์ จ.นนทบุรี เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพให้คนพิการและเครือข่ายในการท�ำธุรกิจ
และการจัดท�ำแผนธุรกิจ

7.11.4 โครงการศึกษารูปแบบการมีงานท�ำของคนพิการ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35

		 ปัจจุบนั การจ้างงานคนพิการทัง้ ในส่วนของภาครัฐและเอกชนยังมีนอ้ ยมาก พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงก�ำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจ้าง
งานคนพิการ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการมีงานท�ำของคนพิการ ทั้งในส่วนสถานประกอบ
การที่จ้างงาน และองค์กรคนพิการผู้ได้รับประโยชน์ รวมถึงค้นหาบทเรียนส�ำคัญส�ำหรับการต่อยอดการพัฒนาไปสู่
การให้โอกาสคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ในการปฏิบัตติ ามกฎหมายภายใต้ มาตรา 35

การตอบโจทย์การพัฒนา - แก้ปัญหาระบบสุขภาพ กลุ่มหรือองค์กรด้านคนพิการได้

รับการพัฒนาศักยภาพให้เข้มแข็ง มีรูปแบบการจัดการที่เป็นระบบ เช่น จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เป็นวิสาหกิจชุมชน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ และผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กร ท�ำให้หน่วยงานภายนอกหลายแห่งเกิดความเชื่อมั่นและ
ประสานงานมาเพื่อเชื่อมต่อไปยังคนพิการ ท�ำให้คนพิการในชุมชนนั้นมีโอกาสได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยการจัด
ท�ำข้อเสนอไปเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้เป็นผลส�ำเร็จ ซึ่งส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนพิการและครอบครัวดีขึ้น
		 การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการจัดเวทีน�ำเสนอผลการศึกษารูปแบบการมีงานท�ำของคน
พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและพบปะ
ระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนและคนพิการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งข้อสรุปจากการประชุมพบว่า การจ้างงานคนพิการตาม พ.ร.บ. มาตรา 35 เป็นช่องทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการเพือ่ ทีจ่ ะให้คนพิการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เป็นช่องทางตามกฎหมายทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
ประโยชน์ต่อคนพิการ สามารถท�ำให้คนพิการท�ำงานในบริบทที่เหมาะสมกับตนเองภายใต้ข้อจ�ำกัดของความพิการ
ช่วยแก้ปัญหาทัง้ สองฝ่ายคือ ฝ่ายของสถานประกอบการที่ไม่สามารถหาคนพิการเข้าท�ำงานได้ และฝ่ายคนพิการที่
หางานที่เหมาะสมกับตนเองไม่ได้ด้วยข้อจ�ำกัดด้านความพิการ ความรู้ความสามารถ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่งต่อคนพิการในการเข้าถึงสิทธิ์ของการมีงานท�ำตามกฎหมาย
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		 ข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวทีชี้ว่า คนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบท มีระบบเกื้อหนุนทาง
สังคมพอสมควร สามารถด�ำรงชีวติ อิสระได้ แต่ยงั ขาดการมีอาชีพทีส่ ร้างรายได้อย่างเหมาะสมและมัน่ คง ควรมีระบบ
การค้นหา ประเมินศักยภาพ ความสนใจ และโอกาสในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง ในรูปแบบ On - the - job
training/coaching ตลอดจนกลไกการพัฒนาเสริมของภาครัฐ ในรูปแบบ “กลไกตัวกลาง” ที่มีความอิสระ คล่องตัว
และสามารถประสานทรัพยากรเพื่อเชื่อมการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา

การน�ำวิ จั ย ไป ใช้ ป ระโยชน์ อาชีพของคนพิการ และสนับสนุนธุรกิจของคนพิการที่มี

ในภาพรวมของโครงการฯ เพิ่มโอกาสด้านการมีอาชีพ
และรายได้ของคนพิการ และการขยายเครือข่ายการ
ประกอบการด้านสังคมของคนพิการ มีการด�ำเนินงาน
จั ด การความรู ้ โดยจั ด พิ ม พ์ ข ้ อ มู ล ในรู ป แบบหนั ง สือ
เพื่อเผยแพร่ไปยังคนพิการ องค์กรคนพิการ และผ่าน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
หนั ง สื อ กรณี ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ธุรกิจคนพิการ (Empowering Disabled People
Through Entrepreneurship) เป็นความรู้ในลักษณะ
ที่ชี้ให้เห็นวิวัฒนาการการท�ำธุรกิจของคนพิการที่เป็น
ตัวอย่างที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนตั้งหลักได้ เนื้อหา
เป็นการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการคนพิการ ที่เกี่ยวกับกระบวนการและ
เส้นทางสู่ธุรกิจจากประสบการณ์ของคนพิการ
หนังสือ การผลิตชุดความรู้เป็นสื่อ
สิง่ พิมพ์ชดุ ธุรกิจคิดไม่เล็ก “DISABILITY INCLUSIVE
BUSINESS (DIB) ” พร้อม catalog เป็นสือ่ ในการสร้าง
ความเข้าใจกับสังคมเรือ่ งการเพิม่ ความสามารถทางด้าน

ความหลากหลาย มุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจใน
การเรียนรู้ธุรกิจนอกกรอบ

		 หนังสือ You can do it: Designed
by disability เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนพิการและกลุ่ม
ผู้ที่ดูแลคนพิการ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่มคนดังกล่าว โดยน�ำมาถ่ายทอดเป็น
ตัวอย่างของการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อออกจ�ำหน่าย แสดงขั้นตอน วิธีท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
จากฝีมือคนพิการ เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจและเป็น
จุ ด เริ่ม ต้ น ให้ กั บ คนพิก ารอื่น ๆ ตลอดจนผู ้ ที่ต ้ อ งการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ สร้ า งรายได้ แ ละช่ ว ยยกระดั บ
คุณภาพชีวิตให้ดยี ิ่งขึ้น
หนั ง สื อ Catalog ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค น
พิการ เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์คนพิการ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสินค้าคนพิการ เป็นเครื่อง
มือทางการตลาดที่เสริมให้ผลิตภัณฑ์ของคนพิการเป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
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8. ผลการประเมิน สวรส. ตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง
ในปีงบประมาณ 2559
กรมบั ญ ชี ก ลาง และบริ ษั ท ไทยเรทติ้ ง แอนด์ อิ น ฟอร์ เ มชั่ น เซอร์ วิ ส จ� ำ กั ด (TRIS) ได้ ป ระเมิ น ผล
การด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของ สวรส. ในปีงบประมาณ 2559 พบว่า ในจ�ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด สวรส.
มีคะแนนที่ได้ 5.00 คะแนนเต็ม จ�ำนวน 7 ตัวชี้วัด มีช่วงคะแนน 4.00 - 4.99 คะแนน จ�ำนวน 8 ตัวชี้วัด มีคะแนน
3 คะแนน 1 ตัวชี้วัด และคะแนน 1 คะแนน 1 ตัวชี้วัด โดยมีคะแนนประเมินรวม 4.5198 คะแนน (จาก 5.00 คะแนน)
หรือร้อยละ 90.40 ซึ่งอยู่ในระดับดี - ดีมาก รายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน

ก
หน่วยวัด น�(ร้้ำอหนั
ยละ) คะแนนที่ได้ ผลประเมิน*
10

5.0000

10

5.0000

10

4.7743

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้ผลงานวิชาการ

5

4.5115

0.2274

2.2 การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

5

1. การเงิน
1.1 ร้อยละของค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนวิจัยต่อค่าใช้จ่ายรวม

ร้อยละ

2. การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

0.5000

2.2.1 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย

เรื่อง

2.5

5.0000

0.1250

2.2.2 การใช้ประโยชน์อ่นื ๆ

ครั้ง

2.5

5.0000

0.1250

50

4.3199

ระดับ

3.5

2.4893

0.0871

(1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน

ร้อยละ

1.5

4.4750

0.0671

(2) ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

2

1.0000

0.0200

3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้อง
น�ำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

วัน

1.5

5.0000

0.0750

5.0000

0.7500

3. การปฏิบัติการ
3.1 การด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
3.1.1 การด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/ กระทรวงการคลัง

3.2 ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
3.2.1 ร้อยละประเด็นการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศตามล�ำดับ
ความส�ำคัญที่ได้ไปด�ำเนินการวิจัย

58
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ร้อยละ
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ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน

ก
หน่วยวัด น�(ร้้ำอหนั
ยละ) คะแนนที่ได้ ผลประเมิน*

3.2.2 การประเมินคุณภาพประเด็นการวิจัยด้านสุขภาพของ
ประเทศตามล�ำดับความส�ำคัญ

ร้อยละ

10

3.0000

0.3000

3.2.3 ร้อยละความส�ำเร็จของโครงการวิจัย

ร้อยละ

10

4.4780

0.4478

3.2.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของนักวิจัยใหม่ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพของ สวรส.

ร้อยละ

10

5.0000

0.5000

30

4.6082

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

ระดับ

5

4.1314

0.2066

4.2 การบริหารความเสี่ยง

ระดับ

5

5.0000

0.2500

4.3 การควบคุมภายใน

ระดับ

5

4.4800

0.2240

4.4 การตรวจสอบภายใน

ระดับ

5

4.6000

0.2300

4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ

ระดับ

5

4.9000

0.2450

4.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ

5

4.5377

0.2269

น�้ำหนัก
รวม

100

คะแนนรวม

4.5198

หมายเหตุ *ค่าคะแนนสุดท้ายของผลการประเมินมีการถ่วงน�้ำหนัก โดยเท่ากับคะแนนที่ได้ของแต่ละข้อ x น�ำ้ หนัก
			 ของแต่ละข้อ/น�ำ้ หนักรวม
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ข้อมูลองค์กร
ความเป็นมา
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีภารกิจในการสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
เพื่อสร้างความรู้และกลวิธีส�ำหรับใช้วางเป้าหมายนโยบายและแผนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีระบบ และ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สวรส. ได้รับการออกแบบให้เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง บริหารงาน
โดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข ที่ป ระกอบด้วยผู ้แ ทนจากหน่วยงานภาครั ฐ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 17 คน ท�ำหน้าที่ดูแลนโยบาย ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินแผนยุทธศาสตร์การวิจัย
ระบบสาธารณสุขของ สวรส.ให้สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้บัญญัติวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไว้ดังนี้
1. 		ส�ำรวจศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ เพื่อวางเป้าหมาย นโยบายและจัดท�ำแผนโครงการและ
มาตรการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
2. 		ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและแผนของรัฐบาล และหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดนโยบายและการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทัง้ การน�ำผลการวิจัย
ไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายและแผน
3. 		สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและส่งเสริมความร่วมมือ
การวิจัยระบบสาธารณสุขระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งด�ำเนินการวิจัย
ด้านระบบสาธารณสุขที่มีความส�ำคัญตามนโยบายและไม่มีสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานวิจัยอื่น
ด�ำเนินการ
4. 		สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5. 		บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแก่หน่วยงานของรัฐ
เอกชน และสาธารณชน
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คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศ.วิภาดา
รศ.ชื่นฤทัย
นพ.สุวิทย์
นพ.ศุภกิจ
นพ.สุภกร
นายช�ำนาญ
ศ.นพ.ภิเศก

คุณาวิกติกุล
กาญจนะจิตรา
วิบุลผลประเสริฐ
ศิริลักษณ์
บัวสาย
พิเชษฐพันธ์
ลุมพิกานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการ
สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
• คณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์
• คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ
• คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

รองผู้อ�ำนวยการ/
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ

ส่วนงานสนับสนุน

ส่วนงานวิชาการ

ส่วนงาน
วิจัยและพัฒนา

ส�ำนักบริหารกลาง

ส�ำนักจัดการ
งานวิจัยและประสาน
โครงการ

ส�ำนักวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย

หน่วยงานสื่อสาร

ส�ำนักพัฒนาการคุ้มครอง
การวิจัยในมนุษย์

หน่วยงานสนับสนุนทั่วไป
หน่วยงานการเงินและบัญชี
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

ส�ำนักนโยบาย
และแผน

ส�ำนักวิจัยเพื่อพัฒนา
การตรวจสอบ
การบริการสาธารณสุข

ส่วนงานมาตรฐาน
และการบริการ
สารสนเทศระบบ
บริการสาธารณสุข
ส�ำนักสารสนเทศ
บริการสุขภาพ

ส�ำนักพัฒนามาตรฐาน
ระบบข้อมูลสุขภาพไทย

ส�ำนักพัฒนา
กลุ่มโรคร่วมไทย

หน่วยงานนโยบายและแผน
หน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

70
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ที่ตั้งองค์กร
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เลขที่ 88/39 ชัน้ 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ซอยสาธารณสุข 6 ถนนติวานนท์ 14
ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2832 9200 โทรสาร 0 2832 9201
www.hsri.or.th
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ภาคผนวก 1
รายชื่องานวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส. ในปีงบประมาณ 2559
แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ
ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
ล�ำดับ
ชื่องานวิจัย
1
การพัฒนาชุดตรวจส�ำเร็จรูป (แบบ ELISA และ
แบบรวดเร็ว) เพื่อตรวจหา antifilarial IgG4 ที่จ�ำเพาะ
ต่อพยาธิเท้าช้างโดยใช้ recombinant antigen (ปีที่ 1)
2 แผ่นเซลล์กระดูกอ่อนส�ำหรับการรักษาโรคเข่าเสื่อม
(ปีที่ 1)
3 การประเมินความปลอดภัยของวัสดุปิดแผล
ไฟโบรอินที่ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้
ในการรักษาแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน
4 การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึม
ในระยะเริ่มแรกส�ำหรับเด็กไทย (ปีท่ี 1)
5 การพัฒนาชุดวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบหลาย
ช่องสัญญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัย
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบไม่รุกราน (ปีที่ 1)
6 การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการ
ฉีด bevacizumab และ ranibizumab เข้าวุ้นตาในการ
รักษาผู้ป่วยโรคจอตา: การศึกษาเชิงสังเกต (ปีที่ 2)
7 การพัฒนาเครื่องมือช่วยวินิจฉัย คัดกรองและการ
ติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กนิ สัน (ปีที่ 1)
8 การพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคสมองเสื่อมอย่าง
รวดเร็วเพื่อน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (ปีท่1ี )
9 การวิจัยต้นแบบหมอนส�ำหรับจัดท่าในขณะใส่ท่อ
ช่วยหายใจแบบกึ่งอัตโนมัติ (ปีท่ี 1)
10
11

12

13

การประดิษฐ์อุปกรณ์ส�ำหรับประเมินความสามารถ
ในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ (ปีที่ 1)
การพัฒนาวิธีทดสอบฤทธิ์ส่งเสริมการติดเชื้อเอน
เทอโรไวรัส 71 โดยวิธโี ฟลไซโตเมทรี เพือ่ การคัดกรอง
ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเตรียม IVIG
โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์แพทย์อัจฉริยะ
ส�ำหรับการวินิจฉัยและรักษาผ่านระบบโทรเวช เพื่อ
ลดภาระรายจ่ายของประเทศปีท่ี 2
ระบบเฝ้าติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ประสบ
ภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านเครือข่ายระบบสื่อสาร
(ปีที่ 2)

นักวิจัยหลัก
รศ.ดร.สิรจิ ิต วงศ์ก�ำชัย

หน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

นพ.สมัย ศิริทองถาวร
ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข

ภญ.เสริมสิริ แสงรุ่งเรืองศรี

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จติ รัตน์

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ (HITAP)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.สุรังศี เดชเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ผศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสภุ รกรกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร
นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.พรภพ นัยเนตร

มหาวิทยาลัยมหิดล
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

74

1

ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
(ต่อเนื่องปีท่ี 2)

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

การวัดปริมาณน�้ำตาลบนอัลบูมนิ เพื่อติดตาม
ภาวะเบาหวาน (ต่อเนื่องปี 2)

ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง

ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

3

ภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็ก
ก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบ
เสียงวี๊ด (ต่อเนื่องปี 2)

รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

4

การปรับปรุงผลทางคลินิกในการรักษาโรคไต ผ่านระบบ
ทะเบียนโรคโกลเมอรูลัสในประเทศไทย (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะ
สุนทรพจน์

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

5

การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงและการพัฒนา
คุณภาพการรักษาและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มโรคหัวใจ
หลอดเลือดและเมแทบอลิซึม (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

6

แผนงานวิจัย ผลของการออกก�ำลังและการบริโภค
อาหารต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง
โรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากร
ไทยในจังหวัดอุบลราชธานี (ต่อเนื่องปี 2)

ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

สมาคมโรคสมองเสื่อม
แห่งประเทศไทย

7

การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและ
ภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (ปี 2)

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

8

การออกแบบสภาพแวดล้อมสถานพยาบาลให้เอื้อต่อ
การเยียวยา (ปีท่ี 2)

นายโกศล จึงเสถียรทรัพย์

นักวิจัยอิสระ

9

การพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นแบบ
บูรณาการระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปกครอง
และครู ในเขตภาคเหนือ (ปีท่ี 1)

นพ.สมัย ศิริทองถาวร

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

10

โครงการวิจัยสหสถาบัน เรื่อง การศึกษาอัตราการ
เสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีจากการรายงาน
อุบัติการณ์ในประเทศไทย

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณา
นันท์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

11

การศึกษาประสิทธิภาพของ Fungal quorum sensing
molecule ชนิด Farnesol ต่อพยาธิก�ำเนิดและปัจจัย
ส่งเสริมความรุนแรงของโรคในเชื้อรา Pseudallescheria/
Scedosporium complex

รศ.ดร.นพ.นัฎฐเนศวร์
ลับเลิศลบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

12

การศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ระยะที่ 3 แบบสุม่ เพือ่ เปรียบเทียบ รศ.ดร.ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาไอเวอร์เมคตินกับ
ยาหลอกในการรักษาโรคติดเชือ้ ไวรัสเด็งกี่ในเด็ก

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

13

การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิจากชุดข้อมูลมาตรฐาน
(ปีที่ 2)

นพ.พินิจ ฟ้าอ�ำนวยผล

ส�ำนักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
(HISO)

14

แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กไทย (ปีท่ี 2)

พญ.รสวันต์ อารีมิตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15

โครงการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการคัดกรองการได้ยิน
ในเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม (ปีที่ 2)

ดร.พศิน อิศรเสนา
ณ อยุธยา

ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

16

เรียนรู้ - อยู่กับภัยพิบัต:ิ นิเวศวัฒนธรรม สื่อ รัฐ
กับพลวัตของชุมชน (ปีท่ี 2)

ดร.นพ.โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์

ส�ำนักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ

17

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอัตราการ
ติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของการเย็บแผลในภายหลัง เทียบกับ
การเย็บแผลทันทีในผู้ป่วยไส้ต่งิ อักเสบที่มีเนื้อตายหรือ
แตกทะลุ (ปีท่ี 2)

ผศ.นพ.บุญยิ่ง ศิรบิ �ำรุงวงศ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

18

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มล้างไตทางช่องท้องในผู้
ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในประเทศไทย (ปีที่ 2)

ผศ.นพ.สมชาย ยงศิริ

19

การบูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในระดับปฏิบัติการภัยพิบัติ (ปีท่ี 2)

นางสาวกฤษณา นิธิเกตุกุล ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

20

การศึกษาแบบสหสถาบันเรื่องการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น
เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ส�ำหรับแนวทางการรักษา
โรคภูมิแพ้ทางจมูกเรื้อรังที่มีอาการรุนแรงปานกลางหรือ
รุนแรงมาก (ปีท่ี 2)

รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติ
ลีปิกร

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

21

โครงการน�ำร่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อการ
ตรวจคัดกรองตรวจวินจิ ฉัยและบริหารจัดการผู้ป่วย
มะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีที่ 2)

รศ.ณรงค์ ขันตีแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22

เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาลส่วนตัวบนแฟลชไดรฟ์
และคลาวด์ (ปีท่ี 2)

ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

23

การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วยรังสี
รักษาร่วมกับการให้ยาเคมีบ�ำบัดกับการรักษาด้วยรังสี
รักษาร่วมกับการให้ยาเคมีบ�ำบัดตามด้วยการให้ยาเคมี
บ�ำบัดเพิ่มเติมในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะลุกลาม
เฉพาะที่ (ปีท่ี 2)

รศ.พญ.ศิรวิ รรณ ตั้งจิต
กมล

คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา
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แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ล�ำดับ
1

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

Mitigating Biosecurity Threats from Infectious Diseases นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์
of Pandemic Potential in Southeast Asia (ASEAN+3 FETN) อานนท์

หน่วยงาน
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ล�ำดับ
ชื่องานวิจัย
1
แผนสืบค้นและทบทวนข้อมูลเพื่อใช้เป็นบริบทในการ
ท�ำความเข้าใจสถานการณ์วัณโรคในแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทย และเพื่อหาแนวทางการประเมินและ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
2 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคส�ำหรับเด็กต่างด้าว
3 วิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการ
เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในประเทศไทย ปีที่ 1
4 สุขภาพชายแดน: การข้ามพรมแดนเพื่อมารับบริการ
สุขภาพในประเทศไทยของผู้ป่วยจากประเทศเมียนมาร์
ลาว และกัมพูชา
5 ความจ�ำเป็นในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล
จากมุมมองของผู้ป่วยและแพทย์
6 คนพิการกับการจัดการสุขภาวะในมิติสังคมวัฒนธรรม
กรณีศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นักวิจัยหลัก
ภญ.นวพรรณ เมธชนัน

หน่วยงาน
นักวิจัยอิสระ

ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
ผศ.ดร.ณิภัทรา หริตวร

ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

นักวิจัยอิสระ

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ล�ำดับ
ชื่องานวิจัย
1
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกัน
การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย ระยะที่ 2
2 แผนงานการวิจัยเพื่อการประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของยา
เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ (2558)
3 วิจัยเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Research) แผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
พ.ศ.2560 - 2564

76

นักวิจัยหลัก
ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

หน่วยงาน
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
โครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ (HITAP)

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพิ งษ์ กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข
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แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
ล�ำดับ
1

ชื่องานวิจัย
การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงาน
ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

นักวิจัยหลัก
ดร.พุดตาน พันธุเณร

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนงานวิจัยและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

วิจัยเพื่อสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการวางแผนความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพของ
ประเทศในทศวรรษหน้า

นพ.ฑิณกร โนรี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ

2

การศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ขวัญประชา เชียงไชย
สกุลไทย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ

แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ
ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

การวิจัยจากเอกสารเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ใน
นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่แผนกผู้ป่วยนอกระหว่าง
กองทุนประกันสุขภาพ

โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี

2

รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานการส่งต่อเขต
สุขภาพที่ 6

นางเกศรินทร์ ไทยศรีวงศ์

ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจันทบุรี

3

ประเมินการใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2

นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์

ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

4

การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
มลายูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในวิถีแห่งวัฒนธรรม ในภาคใต้ของไทย

ดร.วิไล อุดมพิทยาสรรพ์

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ยะลา

5

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูและ
อุปกรณ์ช่วยเหลือจากต้นทุนภูมปิ ัญญาชุมชน

ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วจิ ิตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

6

การพัฒนาหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

7

การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุ
ในชุมชน

นางวรัญญา จิตรบรรทัด

วิทยาลัยบรมราชชนนี
นครศรีธรรมราช

8

ต้นทุน - อรรถประโยชน์ของการท�ำผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า
โดยการส่องกล้องเข่า (Arthroscopic knee surgery)
ในโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 ในเขตสุขภาพที่ 7

นพ.สุธี ทระกุลพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9

การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ส�ำหรับ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง (กรณีศึกษา
ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ในเขตรับผิดชอบ
ของ รพ.สต.ฮ่องห้า อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง)

นางสุมิตรา วิชา

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ล�ำปาง

10

พัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ล�ำดับ
1

ชื่องานวิจัย
โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
ของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

นักวิจัยหลัก
รศ.ดร.จุฬาภรณ์
ลิมวัฒนานนท์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนงานวิจัยและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะและอื่นๆ
ล�ำดับ

78

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

ทะเบียนประสาทหูเทียมในประเทศไทย (ระยะที่ 1)

ผศ. (พิเศษ) นพ.พรเทพ
เกษมศิริ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2

โครงการสังเคราะห์บทเรียนจากโครงการพัฒนาสุขภาพ
ในชุมชนเพื่อตอบสนอง ความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์
ไพศาล

คณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี

3

รูปแบบการพัฒนานโยบายสาธารณะกองทุนดูแลผู้สูง
อายุระยะยาวในชุมชนอีสานภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

ดร.ศิราณี ศรีหาภาค

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น

4

การศึกษาแผนการเพิ่มจ�ำนวนนักเวชศาสตร์การสื่อความ
หมายและการกระจายตัวที่เหมาะสม

ผศ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

5

โครงการวิจัยสังเคราะห์กรอบขัน้ ตอนการวิจัยและ
สถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

ภญ.ดร.มณฑกา ธีรชัย
สกุล

กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข

6

แผนงานเพื่อศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสซิกา และ
พัฒนาศักยภาพการท�ำวิจัยการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพส�ำหรับประเทศไทย

นพ.สุเทพ เพชรมาก

กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

แผนงานวิจัย Implementation research ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องการวิจัยเพื่อ
น�ำนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

2

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
(Long - term care) สําหรับผู้สูงอายุท่มี ีภาวะพึ่งพิงภาย
ใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธ�ำรงสวัสดิ์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

3

การประเมินประสิทธิผลการใช้ระบบ CARE - call
นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ
ในการติดตามการรับประทานยา เพื่อเพิ่มความสม�่ำเสมอ
ในการรับประทานยาและลดอัตราการขาดยาวัณโรค

มูลนิธิวจิ ัยวัณโรคและ
โรคเอดส์

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ล�ำดับ
1

ชื่องานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการส�ำรวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย บน
อินเตอร์เน็ต ระยะที่ 2

นักวิจัยหลัก
นพ.พินิจ ฟ้าอ�ำนวยผล

หน่วยงาน
ส�ำนักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
(HISO)
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ภาคผนวก 2
รายชื่อผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2559
แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ
ล�ำดับ

80

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

ระบบเฝ้าติดตามและตรวจวัดสัญญาณชีพผู้ประสบภัย
ในสถานการณ์ฉุกเฉินผ่านเครือข่ายระบบสื่อสาร

ดร.พรภพ นัยเนตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

เรียนรู้ - อยู่กับภัยพิบัต:ิ นิเวศวัฒนธรรม สื่อ
รัฐกับพลวัตของชุมชน

ดร.นพ.โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์

ส�ำนักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ

3

การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเรื่อง Chronic Care
Model and Self - Management Support ในโรคเรื้อรัง

ผศ.ดร.วิมลรัตน์
ภู่วราวุฒพิ านิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

4

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบหัวฉีดวัคซีนไข้หวัดชนิดพ่น
ทางจมูกในเชิงพาณิชย์

ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

5

โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดท�ำบริการยื่น
ค�ำขอผ่านอินเตอร์เน็ต ส�ำหรับวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

การศึกษาปริมาณความต้องการใช้โลหิตของประเทศไทย

พญ.อุบลวัณณ์
จรูญเรืองฤทธิ์

สภากาชาดไทย

7

การศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผล
นาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบตริสตันเงินนาโนสีฟ้าในการ
รักษาแผลเบาหวานเรื้อรัง

นพ.สุรเวช น�ำ้ หอม

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

8

การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิจากชุดข้อมูลมาตรฐาน

นพ.พินิจ ฟ้าอ�ำนวยผล

ส�ำนักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
(HISO)

9

การพัฒนาและประเมินตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อ
ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ กรมวิทยาศาสตร์
ประกันคุณภาพการตรวจวินจิ ฉัยการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
การแพทย์ กระทรวง
ทางห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุข

10

การพัฒนาคลินิกบูรณาการวิถีชีวติ พอเพียงของผู้ป่วยกับ
การควบคุมโรคแบบเคลื่อนที่ ส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และ/หรือความดันโลหิตสูง

ผศ.ดร.นภาพร วาณิชย์กุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

11

การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไตเรื้อรังในประชากร

นพ.พิสิษฐ์ เวชกามา

โรงพยาบาลบุณฑริก

12

การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและ
ภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

13

ปัจจัยจ�ำแนกพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด

ผศ.ปาหนัน พิชยภิญโญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

14

รูปแบบการจัดการตนเองและระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง): กรณีศึกษา
จังหวัดสระบุรี

ดร.ปัฐยาวัชร ปรากฎผล

วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พระพุทธบาท

15

วิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้านในระบบ
บริการปฐมภูมขิ องไทย

นพ.ฉันท์ทติ ย์
อังประภาพรชัย

ส�ำนักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ

16

พัฒนารูปแบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิเขตเมือง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์
บูรณตรีเวทย์

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

17

การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับ ผศ.ดร.นงเยาว์
การผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เกษตร์ภิบาล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18

การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วย
ที่เหมาะสมต่อการมองเห็นและฟื้นฟูของผู้ป่วยสูงอายุ

นางสาวนวลวรรณ
ทวยเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

19

การพัฒนาเครือข่ายการป้องกัน และควบคุมการแพร่
กระจายเชื้อ: วิจัยเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1

นางสาวนรีลักษณ์
สุวรรณโนบล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

20

การบูรณาการข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในระดับปฏิบัติการภัยพิบัติ

ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย

ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

21

เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลโรงพยาบาลส่วนตัวบนแฟลชไดรฟ์
และคลาวด์

ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

22

ภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อน รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข มหาวิทยาลัย
วัยเรียนทีม่ ภี าวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวิด๊ ปีที่ 1
ธรรมศาสตร์

23

การปรับปรุงผลทางคลินิกในการรักษาโรคไต ผ่านระบบ
ทะเบียนโรคโกลเมอรูลัสในประเทศไทย ปีที่ 1

ผศ.พญ.รัตนา ชวนะ
สุนทรพจน์

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

24

ผลของการออกก�ำลังและการบริโภคอาหารต่อการเกิด
โรคสมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
และหลอดเลือดในประชากรไทย ปีท่ี 1

ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

สมาคมโรคสมองเสื่อม
แห่งประเทศไทย

25

ไทเก็กเพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เรื้อรัง (ต่อเนื่องปีที่ 2)

นายมงคล ศริวัฒน์

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

26

การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการ
สื่อสารทางเลือกส�ำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบ
ไม่เป็นความ (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ดร.สะการะ ตันโสภณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายงานประจำ�ปี 2559 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

hsri-annual(5)-word.indd 81

81

10/1/2560 BE 10:48 PM

แผนงานวิจัยและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะและอื่นๆ
ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

การพัฒนาตัวแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะ
ชีวิตของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

นายปริญญา สิริอัตตะกุล

ศูนย์ให้ค�ำปรึกษา
ทางวิชาการและวิจัย
สมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2

อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบก�ำลังคนทางเลือก
เพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส�ำหรับเด็กพิการ

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง

มหาวิทยาลัยมหิดล

3

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการเพื่อสุขภาพช่องปาก
คนพิการ

นางศันสณี รัชชกูล

มูลนิธิทันตสาธารณสุข

4

“การปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ:จากนโยบาย
สู่การปฏิบัต”ิ

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

5

ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมืองพิษณุโลก

รศ.พัฒนา ราชวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

6

ระบบการดูแลทางสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ

ผศ.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

7

โครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงาน
ในการด�ำเนินงานระบบการดูแลส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงหรือพิการ

พญ.ลัดดา ด�ำริการเลิศ

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผู้สูงอายุไทย

8

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ล�ำดับ

82

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

ชุดโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการ นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์
สุขภาพและสาธารณสุขในระดับเขต

ส�ำนักงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย (สวปก.)

2

รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อผู้ประกันตน

ส�ำนักงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย (สวปก.)

3

การวิจัยจากเอกสารเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ใน
นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
การรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่แผนกผู้ป่วยนอกระหว่าง
กองทุนประกันสุขภาพ

นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์

โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี
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แผนงานวิจัยและประเมินผลนโยบายสุขภาพ
ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

โครงการประเมินผลการใช้เบาะนิรภัยเพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บที่รุนแรงของเด็กในรถยนต์ เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
ทางถนนและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย

โรงพยาบาลขอนแก่น

2

การพัฒนากรอบการท�ำงานในระดับเขตสาธารณสุข
จังหวัดและอ�ำเภอ

นพ.วิพุธ พูลเจริญ

นักวิจัยอิสระ

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

การศึกษากระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
หลักลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตสุขภาพ

ผศ.ดร.จารุวรรณ ธาดาเดช

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

การวิเคราะห์สถานการณ์ของการไม่สามารถจ�ำหน่าย
ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและ
การพัฒนาแนวทางการเตรียมพร้อมจ�ำหน่าย และส่งต่อ
ผู้ป่วยขาลง ระยะที่ 1

นพ.ภรเอก มนัสวานิช

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

3

สถานการณ์บริการป้องกันและควบคุมความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.):
กรณีศึกษา 4 จังหวัด

น.ส.กุลพิมน เจริญดี

-

4

การศึกษาดัชนีสุขภาพและการสูญเสียผลิตภาพในการ
ท�ำงานขององค์กร: พนักงานฝ่ายการพยาบาลใน
โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง

น.ส.ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

-

5

การศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอทศวรรษการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหมอครอบครัว อย่างมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน

พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน

6

วิจัยติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอประจ�ำครอบครัว

ศ.นพ.ไพบูลย์
สุริยะวงศ์ไพศาล

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

7

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแบบมี
ส่วนร่วม: กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

8

แผนสืบค้นและทบทวนข้อมูลเพื่อใช้เป็นบริบทในการ
ท�ำความเข้าใจสถานการณ์วัณโรคในแรงงานต่างด้าว
ในประเทศไทย และเพื่อหาแนวทางการประเมินและ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

ภญ.นวพรรณ เมธชนัน

นักวิจัยอิสระ
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แผนงานวิจัยและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัยหลัก

หน่วยงาน

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศก�ำลังคน
ด้านสุขภาพ: ระยะที่ 1 การประเมินระบบฐานข้อมูลก�ำลัง
คนด้านสุขภาพ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดเชิงนโยบาย
ก�ำลังคนด้านสุขภาพ

นพ.ขวัญประชา
เชียงไชยสกุลไทย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ

2

การทบทวนระบบธรรมาภิบาลในด้านการวางแผนก�ำลัง
ด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของ
ประเทศไทย

ดร.นารีรัตน์ ผุดผ่อง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ

3

การศึกษาทิศทางการผลิตก�ำลังคนสายสาธารณสุข ภาย
ใต้การผลิตของหน่วยงานสถาบันพระบรมราชชนก

ดร.กฤษดา แสวงดี

สถาบันพระบรมราชชนก

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ล�ำดับ
1

84

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการส�ำรวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย แบบเบ็ดเสร็จบน
อินเตอร์เน็ต

นักวิจัยหลัก
นพ.พินิจ ฟ้าอ�ำนวยผล

หน่วยงาน
ส�ำนักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
(HISO)
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ภาคผนวก 3
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์

เป้าหมาย

ผลงาน

· มิตินโยบาย

5 เรื่อง

7 เรื่อง

· มิติอื่นๆ

60 ครั้ง

89 ครั้ง

- มิติวชิ าการ

-

59 ครั้ง

- มิติสังคม/ชุมชน

-

20 ครั้ง

- มิติเศรษฐกิจ/พาณิชย์

-

10 ครั้ง
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ภาคผนวก 4
ตัวอย่างผลงานวิจัยของ สวรส. และเครือข่ายต่างๆ ที่ ได้รับการตีพิมพ์

86

You can do it : designed by disability
ภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร์ และคณะ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 9 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, บรรณาธิการ

Taichi and the Blinds : ถอดบทเรียน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
ทางการเห็นในชุมชน
กนกพร อัศวเมธิกาพงศ์ และ ณัฐวรรณ ชูสุวรรณ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม 2559
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, บรรณาธิการ

สถาปัตยกรรมโรงพยาบาล
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา
โกศล จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ

กินดี ยูดี
กษมา แย้มตรี และ ยศวดี สนธิไชย

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2559
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, บรรณาธิการ

eHealth in Thailand : Interoperability
and Health Information Standards
Boonchai Kijsanayotin, et al

คือความดีงาม : โครงการถอดบทเรียนการปรับ
ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
คนพิการและผู้สูงอายุ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ศิรินาถ ตงศิริ, บรรณาธิการ
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การใช้ประโยชน์งานวิจัย สวรส.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ปรับบ้านอยู่สบาย
วิรุจน์ สมโสภณ และคณะ

คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : สูตรคลายซึมเศร้า
ณหทัย วงศ์ปการันย์ และคณะ

คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ไม้เท้าช่วยมอง
พิมพา ขจรธรรม และคณะ

คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ช่องปากสุขี
จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ

คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : เดินดีไม่มีล้ม
อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา และคณะ

Project plus เสริมพลัง สร้างโอกาส
พัฒนาศักยภาพครูฝึก O&M คนพิการทางการเห็น
และผู้สูงอายุในชุมชน
เบญจมาศ เป็นบุญ และคณะ

WE ME มีฉัน มีเรา เพราะชีวิต
เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยง
มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช และคณะ

อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบก�ำลังคนทางเลือก
เพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟู
สมรรถภาพส�ำหรับเด็กพิการ
โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และ ลือชัย ศรีเงินยวง, บรรณาธิการ
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รายงานฉบับประชาชน ปัญหา ความต้องการ
การเข้าถึงบริการของเด็กพิการในชุมชน
และสถานการณ์ก�ำลังคนด้านการฟื้นฟูสุขภาพ
โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และ
ลือชัย ศรีเงินยวง, บรรณาธิการ

88

DAD : Differently-Abled Design
คู่มือออกแบบส�ำหรับความสามารถที่แตกต่าง
กษมา แย้มตรี, ยศวดี สนธิไชย

พรมแดนใหม่ของหมอฟันธรรมดา :
รายงานการถอดบทเรียนชุดโครงการดูแลสุขภาพ
ช่องปากคนพิการ
อภิญญา ตันทวีวงศ์, บรรณาธิการ

การติดตามประเมินผล
ชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ
วัชรา ริ้วไพบูลย์ และคณะ

Design ก้าวข้ามอุปสรรค
ด้วยการออกแบบ
ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ

Inspiration พลิกมุมมองสร้างแรงบันดาลใจ
ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ

TECHNOLOGY เรียนรู้ IT สุดล�้ำ
ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ

How to รู้ ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ชัชรพล เพ็ญโฉม และคณะ

SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน Part 1
สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
และ webmaster@Bluerollingdot
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SCOOP นานาสาระ (ผูก) พัน Part 2
webmaster@Bluerollingdot

Lifestyle กิน ช้อป เที่ยว
ในแบบที่เป็นตัวเอง
ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ

Entertainment เปิดโลกความบันเทิง
Taka Agav และคณะ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน 2559
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, บรรณาธิการ
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ภาคผนวก 5
ตัวอย่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสาร ในรอบปี 2559

90

ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

1

โครงการควบคุมและ
ป้องกันการดื้อยาต้าน
จุลชีพ

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร / ปีที่พิมพ์

Khamsarn S, Nampoonsak Epidemiology of Antibiotic Use and
Y, Busamaro S,
Antimicrobial Resistance in
Tangkoskul T, Seenama
Selected Communities in Thailand
C, Rattanaumpawan P,
Boonyasiri A, Thamlikitkul
V.

J Med Assoc Thai
2016;99 (3): 270 - 5

Chuenchom N,
Thamlikitkul V, Chaiwarith
R, Deoisares R,
Rattanaumpawan P.

Perception, Attitude, and
Knowledge Regarding Antimicrobial
Resistance, Appropriate
Antimicrobial Use, and Infection
Control Among Future Medical
Practitioners A Multicenter Study

Infect Control Hosp
Epidemiol 2016; 37 (5):
603 - 5.

Rattanaumpawan P,
Thamlikitkul V.

Epidemiology and economic impact
of health care associated
infections and cost - effectiveness
of infection control measures at a
Thai university hospital.

Am J Infect Control.
2016 Sep 21. pii:
S0196 - 6553
(16) 30760 - X.
doi:10.1016/j.
ajic.2016.07.018.

Rattanaumpawan P,
Teeratorn N, Thamlikitkul
V.

A Cluster - Randomized Controlled
Trial of the Catheter Reminder and
Evaluation Program.

Infect Control Hosp
Epidemiol
2016;37 (2): 231 - 3

ส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุขประจ�ำปีงบประมาณ
2560

กระทรวงสาธารณสุข,
พฤศจิกายน 2559

ส�ำนักบริหารการ
สาธารณสุข ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการด�ำเนินงาน เป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข,
ตัวชี้วัด และการก�ำกับติดตาม
พฤศจิกายน 2559
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริการให้
มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service
Plan สาขาที่ 15) ปีงบประมาณ 2560
ส�ำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร / ปีที่พิมพ์

โครงการควบคุมและ
ป้องกันการดื้อยาต้าน
จุลชีพ (ต่อ)

Thamlikitkul V, Popum S.

Monitoring of Effectiveness and
J Med
Safety of Colistin for Therapy in
Assoc Thai 2016; 99
Resistant Gram - Negative Bacterial (3): 301 - 7
Infections in Hospitalized Patients
at Siriraj Hospital

Thamlikitkul V, Tiengrim
S, Seenama C.

Comparative in vitro activity of
minocycline and selected antibiotics
against carbapenem - resistant
Acinetobacter baumannii from
Thailand.

Int J Antimicrob Agents
2016;47 (1): 101 - 2.

Koomanachai P, Tongsai
S, Thamlikitkul V.

Effectiveness and Safety of Generic
Formulation of Cefoperazone/
Sulbactam (Bacticep®) for
Treatment of Infections at Siriraj
Hospital.

J Med Assoc Thai 2016;
99 (1): 8 - 14

Boonyasiri A, Thaisiam
P, Permpikul C, Judaeng
T, Suiwongsa B,
Apiradeewajeset N,
Fakthongphan T, Suddee
S, Laoagtipparos W,
Thamlikitkul V.

Effectiveness of Chlorhexidine
Wipes for the Prevention of
Multidrug - Resistant Bacterial
Colonization and Hospital Acquired Infections in Intensive
Care Unit Patients: A Randomized
Trial in Thailand.

Infect Control Hosp
Epidemiol 2016;37 (3):
245 - 53.
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร / ปีที่พิมพ์

2

แผนงานวิจัยเพื่อการ
ขับเคลื่อนโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
เหมาะสม

ธีราพัทธ์ เอ็งไพบูลย์,
ธนกฤต เตชะวัฒนาบวร,
มลธิฌา สายเครื่อง,
ศิรวิชญ์ วงศ์มณฑา,
สมจริง รุ่งแจ้ง,
เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์

การเปลี่ยนวิธีบริหาร ชนิด และขนาด
ของวัคซีน

Proceeding สัมมนา
ทางการใช้ยาเพื่อการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลและ
ความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย (หน้า 49 - 54).
เชียงใหม่ ประเทศไทย:
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2559

3

การวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในด้านการ
ป้องกัน รักษา และ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และอุบัตซิ �้ำ

Kitidee K, Khamaikawin
W, Thongkum W,
Tawon Y, Cressey,
T.R, Jevprasesphant
R, Kasinrerk W,
Tayapiwatana C,

Expedient screening for HIV 1 protease inhibitors using a
simplifiedimmunochromatographic
assay

Journal of
Chromatography B,
1021, 2016; 153 - 158,

Panya M, Thirat S,
Wanram S, Panomket P,
Nilsakul J.

Prevalence of blaPenA and blaOXA
in Burkholderia pseudomallei
isolated from patients at
Sapprasitthiprasong Hospital and
their susceptibility to ceftazidime
and carbapenems

J Med Assoc Thai. 99
(Suppl. 1): S12 - S16,
2016.

Intaramat A, Sornprachum
T, Chantrathonkul B,
Chaisuriya P, Lohnoo T,
Yingyong W, Jongruja N,
Kumsang Y, Sandee A,
Chaiprasert A, Banyong
R, Santurio JM, Grooters
AM, Ratanabanangkoon
K, Krajaejun T.

Protein A/G - based
immunochromatographic test for
serodiagnosis of pythiosis in human
and animal subjects from Asia and
Americas.

Med Mycol. 2016 Aug
1;54 (6): 641 - 7

Wacharapluesadee
S, Samseeneam P,
Phermpool M, Kaewpom
T, Rodpan A, Maneeorn
P, Srongmongkol P,
Kanchanasaka B,
Hemachudha T.

Molecular characterization of Nipah
virus from Pteropus hypomelanus in
Southern Thailand.

Virol J. 2016 Mar 25;13
(1): 53.
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร / ปีที่พิมพ์

4

โครงการสังเคราะห์
บทเรียนจากโครงการ
พัฒนาสุขภาพใน
ชุมชนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้าน
สุขภาพของประชากร
กลุ่มเปราะบางใน
ประเทศไทย

ไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาล,
สัมฤทธิ์ ศรีธ�ำรงสวัสดิ์,
วินัย ลีสมิทธิ์, สุดา
ข�ำนุรักษ์, กวิน กลับคุณ,
เกศทิพย์ บัวแก้ว,
วิชช์ เกษมทรัพย์, รัศมี
ตันศิริสทิ ธิกุล, ฉัตรชัย
อิ่มอารมย์, บวรศม
ลีระพันธ์, วิชัย เอกพลากร,
นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์

แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ
ของประชากรกลุ่มเปราะบางใน
ประเทศไทย

วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข ปี 2559
(ฉบับตุลาคม ธันวาคม)

5

โครงการสังเคราะห์
บทเรียนจากโครงการ
พัฒนาสุขภาพใน
ชุมชนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้าน
สุขภาพของประชากร
กลุ่มเปราะบางใน
ประเทศไทย

ไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาล,
สัมฤทธิ์ ศรีธ�ำรงสวัสดิ์,
วินยั ลีสมิทธิ,์ สุดา ข�ำนุรกั ษ์,
กวิน กลับคุณ, เกศทิพย์
บัวแก้ว

กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแล
ผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง
อ�ำเภอคลองขลุง จ.ก�ำแพงเพชร
และอ�ำเภอกงหรา จ.พัทลุง

วารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข ปี 2559
(ฉบับตุลาคม ธันวาคม)

6

การวิจัยจากเอกสาร
เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน
และผลลัพธ์ในการ
รักษาโรคความดัน
โลหิตสูงที่แผนกผู้ป่วย
นอกระหว่างกองทุน
ประกันสุขภาพ

วิน เตชะเคหะกิจ

การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ในการ
รักษาโรคความดันโลหิตสูงที่แผนก
ผู้ป่วยนอกเปรียบเทียบระหว่าง
กองทุนประกันสุขภาพของรัฐ

วารสารวิชาการ
สาธารณสุข ปีท่ี 25
ฉบับที่ 2 มีนาคม เมษายน 2559
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ล�ำดับ

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร / ปีที่พิมพ์

7

ภาระและระบบการ
ดูแลโรคหลอดเลือด
ส่วนปลาย (ต่อเนื่อง
ปีที่ 2)

กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

AVD. 2016: 53.
1. Orrapin S, Kosachunhanun N,
Sony K, Inpankaew N, Sritara P,
Phrommintikul A, Chariyalertsak
C, Wongthanee A, Mangklabruks
A, Pongtam O, Rerkasem K.
Predictive factors to determine
good atherosclerotic risk factor
control for diabetic patients with
peripheral arterial disease.
AVD. 2016: 133 - 4.
2. Rerkasem K, Arworn
S, Jumroenketpratheep
P, Kosachunhanun N,
Phrommintikul A, Sony K,
Inpankaew N, Wongthanee
A, Orrapin S, Reanpang T.
Predictive factor to determine
the 12 months risk of major
cardiovascular events after
treatment for peripheral artery
disease.

8

ภาระทางเศรษฐศาสตร์
และการพยากรณ์โรค
ของเด็กก่อนวัยเรียนที่
มีภาวะหอบเฉียบพลัน
และฟังปอดพบเสียง
วิ๊ด (ต่อเนื่องปีที่ 2)

ภาสกร ศรีทิพย์สุโข,
ประภาศรี กุลาเลิศ,
อารยา ศรัทธาพุทธ,
อรพรรณ โพชนุกูล,
ฐิตินันท์ ไมตรี, เติมสุข
รักษ์ศรีทอง, พิสิษฐ์
ไตรยสุทธิ์

ต้นทุนความเจ็บป่วยของการนอน
โรงพยาบาลของผู้ป่วยเด็กเล็กที่มี
ภาวะหายใจหอบเฉียบพลันมีเสียงวิ๊ด

โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
ธรรมศาสตร์เวชสาร
2559; 16 (4):
548 - 55.

Sritipsukho P,
Matchimmadamrong K,
Chinratanapisit S,
Deerojanawong J.

Economic burden of hospitalization
with acute wheezing in preschool
children: A multi - center study.

J Med Assoc Thai 2016;
99 (Suppl. 4): S239 S245.

เดือนเพ็ญ จาปรุง,
ประภาศิริ พงษ์ประยูร,
อรรถพล ชัยมนัสกุล

Multiscale simulation studies of
geometrical effects on solution
transport through nanopores.
Molecular Simulation.

Molecular Simulation

9
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ชื่องานวิจัย

การศึกษารูปร่าง
ของนาโนพอร์ต่อ
การเคลื่อนที่ของ
สารละลายเพื่อหา
สภาวะที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์โปรตีน
ไกลเคทเตดอัลบูมนิ
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ชื่อวารสาร / ปีที่พิมพ์

10

ผลกระทบของน�้ำตาล
ที่อยู่บนโปรตีน
อัลลบูมนิ (ไกลเคท
เตดอัลบูมนิ ) ที่มีต่อ
หน้าที่ของโปรตีน
ดังกล่าว

พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร,
ประภาศิริ พงษ์ประยูร,
ณัฐพล วิริยะธนากร,
เดือนเพ็ญ จาปรุง, ทัศนีย์
อาหวัง

Understanding the effects of two
bound glucose in Sudlow site I on
structure and function of human
serum albumin: theoretical studies.

J Biomol Struct Dyn

11

แอปตาเซ็นเซอร์ใน
การตรวจวัดโปรตีน
ไกลเคทเตดอัลบูมนิ
เพื่อการวิเคราะห์
เบาหวาน

ชยาชล อภิวาท, ธารารัชต์
ธารากุล, ภัทราพร
ลักษณศิริกุล, สุทัศน์
ฟู่เจริญ, ประภาศิริ พงษ์
ประยูร, พชรพล การกล้า,
กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์,
เกียรตินดิ า ตรีรัตน์ตระกูล,
เดือนเพ็ญ จาปรุง

Graphene based aptasensor for
glycated albumin in diabetes
mellitus diagnosis and monitoring.
Biosens Bioelectron

Biosens Bioelectron.

12

การศึกษาการจับกัน
ของแอปตามเมอร์กับ
โปรตีนไกลเคทเตด
อัลบูมิน

เดือนเพ็ญ จาปรุง,
ประภาศิริ พงษ์ประยูร,
วันวิสาข์ ปานมั่น

Exploring the interactions of a
DNA aptamer with human serum
albumins: simulation studies

J Biomol Struct Dyn
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