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แผนงานวิจัย ประเด็น

1.กำาลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนากำาลังคน : การกระ
จายและธำารงไว้ในระบบภาครัฐ

2.ระบบบริการสุขภาพ -ระบบบริการปฐมภูมิ
-การดูแลแบบประคับประคอง
-NCD (DM)
-NCD (CKD)

3. ระบบอภิบาลสุขภาพ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน



กรอบการวิจัยกำาลังคนด้านสุขภาพ
• รธน.2560 กล่าวถึงการมีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี FM 

ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
• ประเด็น/ทิศทางงานวิจัยในปี 2562 จึงได้ให้ความสำาคัญกับ

การสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับกำาลังคนระดับปฐมภูมิที่เพียงพอ
และมีคุณภาพ 

• ต้องมีการทบทวนความคาดหวังของการมีFM และสมรรถนะ
ที่เป็นอยู่ และช่องว่างการพัฒนา 

• ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเร่งผลิต FM เชิงปริมาณในระยะสั้น 
• การพัฒนากำาลังคนท่ีบริการและสนับสนุนระบบบริการปฐม

ภูมินอกเหนือจากวิชาชีพแพทย์แล้ว ยังมีช่องว่างความรู้
ด้านน้ีอีกพอสมควร
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ต้องการ proposal
• การทบทวนความคาดหวังของการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (FM) และ

สมรรถนะท่ีเป็นอยู่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
• ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกับการพัฒนากำาลังคนท่ีบริการและสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูมิ  โดยรองรับความต้องการท่ีหลากหลาย  คำานึงถึงจำานวนที่เพียง
พอและการกระจายตัวในระดับภูมิศาสตร์ ตามความแตกต่างของบริบทท้ังเขต
เมืองและเขตชนบท 

• คุณภาพชีวิต/ความสุขในการทำางานของกำาลังคนด้านสุขภาพในภาครัฐ และข้อ
เสนอเชิงนโยบาย (non-fnancial incentive ท่ีสามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ)

• ข้อเสนอเชิงระบบเก่ียวกับการกระจาย การธำารงกำาลังคนไว้ในระบบสุขภาพ โดยมี
ระบบข้อมูลข่าวสารด้านระบบสุขภาพและระบบกำาลังคนที่ทันสถานการณ์ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ กำาหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาระบบกำาลังคนให้ดียิ่งขึ้น 
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กรอบการวิจัยระบบบริการ
• สธ. มีนโยบายพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) 
• ต้องอาศัยองค์ความรู้อย่างมากในการดำาเนินงานเพ่ือให้สนองตอบความต้องการ

ของประชาชนท้ังในเขตเมือง เขตชนบท และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ประเทศได้อย่างยั่งยืน 

• ต้องมีตัวช้ีวัด Health System Performance ที่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน
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ต้องการ proposal
• ตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมสำาหรับการวัดสมรรถนะของระบบบริการปฐมภูมิ 
• ระบบฐานข้อมูลท่ีจำาเป็นสำาหรับการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ เช่น  

Information for Monitoring, Logistic System, Referral system, 
Consult System, Drug & Lab & Central supply

• ข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม
สำาหรับการบริการระดับปฐมภูมิท่ีมีFM เพ่ือทำาให้เกิดการเข้าถึงบริการปฐมภูมิเพ่ิม
ขึ้นท้ังบริการในหน่วยบริการและบริการในชุมชน ในเขตและนอกเขตกทม.

• รูปแบบบูรณาการระหว่าง PCC และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อำาเภอ (พชอ./พชข.) : งบประมาณประเภทบริการต่างๆ หรือจากหน่วยงานต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริการปฐมภูมิโดยคำานึงถึงประสิทธิภาพการ
ใช้ทรัพยากร คุณภาพผลงานบริการ และการเข้าถึงบริการของประชาชน
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กรอบการวิจัยรูปแบบการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
• การบริบาลเพ่ือคุณภาพชีวิตระยะท้าย : การให้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง 

แก่ผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตในรูปแบบการดูแลรักษาแบบองค์รวม ในสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีการจัดไว้อย่างเหมาะสม ด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรเทาความทุกข์

ทรมานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทางสุขภาพของผู้ป่วยและครอบครัว ครอบคลุม
ช่วงระยะท้ายของชีวิต 

• ต้องการองค์ความรู้เชิงระบบและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกลุ่มผู้ป่วยท่ีโรคหรือความ
เจ็บป่วยท่ีเป็นภาวะเร้ือรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และกำาลังคุกคามชีวิตท่ีคาด

หมายได้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเป็นเวลาท่ีไม่นานนัก เป็นผู้ป่วยอีกกลุ่มหน่ึงท่ีควร
สามารถเข้าถึงบริการท่ีเหมาะสม ได้รับการดูแลท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความคุ้ม
ค่า  ซ่ึงการดูแลดังกล่าวอาจไม่ใช่รูปแบบและกระบวนการดูแลผู้ป่วยสำาหรับผู้ป่วยใน

หรือผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
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ต้องการ proposal

• คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในแต่ละบริบท 
(hospital setting, community setting)

• รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายท้ัง
ในหน่วยบริการทุกระดับ และนอกหน่วยบริการ ท้ังในเขต
เมืองและเขตชนบท

• ต้นแบบ และประเมินผลรูปแบบบริการ Hospice care
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กรอบการวิจัย NCD : CKD, DM
• โรคไตเร้ือรัง และเบาหวาน : ท่ัวโลกให้ความสำาคัญในการจัดการ ต้องมีระบบติดตามภาวะ

ความเจ็บป่วยของประชากรในพื้นท่ีในระยะยาว โดยเริ่มคัดกรอง ตามหาผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่ระบบ
การรักษาทันเวลา ไม่ลุกลามจนเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนท่ีรักษายากข้ึน และส้ินเปลือง

ทรัพยากรในการรักษามากเกินควร
• การวัดความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Coverage) เป็นวิธีวัดท่ีท่ัวโลกกำาลังให้

ความสนใจ ตัวชี้วัดนี้สามารถสะท้อนให้เห็นผลงานระดับประชากร :ความจำาเป็นด้านสุขภาพ 
(Health Need) การใช้บริการ (Utilization) และประสิทธิผลของบริการ (Effectiveness)
• การนำาตัวชี้วัดดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้ในการวัดในทุกๆ กิจกรรมตลอดการรักษาผู้ป่วย 

สามารถวัดได้ท้ังระดับปัจเจกบุคคล ระดับกิจกรรมหรือชุดบริการ หรือวัดในระดับภาพรวม 
อาจสามารถเห็นสถานการณ์ของการจัดการของประเทศเพื่อนำามาสังเคราะห์ข้อเสนอเชิง

นโยบายต่อไปได้
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ต้องการ proposal
• การประเมินการให้การรักษาผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคไตเร้ือรัง

ตามมาตรฐานและแนวทางเวชปฏิบัติสำาหรับ CKD
• ความคุ้มค่าของการให้การรักษาผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคไต

เร้ือรังตามมาตรฐานและแนวเวชปฏิบัติเพ่ือป้องกัน CKD
• ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะของ CKD ที่ดีข้ึนในผู้ป่วยที่ถูก

วินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเร้ือรังแล้ว 
• รูปแบบระบบและกลไกดำาเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การดูแล ป้องกันความเสี่ยงและการจัดการโรคเบาหวาน
ในประเทศไทย
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กรอบการวิจัยอภิบาลระบบสุขภาพ
• เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นเครื่องมือและ

กลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพที่เช่ือมโยงประสานการทำางาน
ของหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

• ใช้พ้ืนท่ีเขตสุขภาพเป็นฐานทำางานอย่างมี
ส่วนร่วม เน้นการดำาเนินงานท่ีประสานพลัง
ปัญญา พลังสังคมและพลังรัฐ 

• มี กขป. เป็นกลไกหลัก
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แต่จำาเป็นต้องตอบคำาถามว่า 
กขป. สามารถเป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่

• กระตุ้นให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำาของทุกภาคส่วนของด้านสุขภาพทุกมิติและลดความเหลื่อมลำ้า
ด้านสุขภาพทั้งในและระหว่างเขตสุขภาพ 

• รองรับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำาหนด จัดการประเมินผลด้านสุขภาพตนเองทุก
มิติเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการอภิบาลระบบแบบรัฐตลาดและเครือข่าย 

• เพ่ิมประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านสุขภาพของภาคีเครือข่าย
• ส่งเสริมการกระจายอำานาจและสร้างความเข้มแข็งพ้ืนที่  ที่เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่น 
• เสริมพลังการทำางานและเอื้อต่อการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยงานโดยให้ความสำาคัญต่อประเด็นที่

เกี่ยวกับสุขภาพตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (HiAP)
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ต้องการ proposal

• รูปแบบการจัดองค์กรเพ่ืออภิบาลระบบสุขภาพ 
• บทเรียนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และข้อเสนอเพ่ือพัฒนา
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