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บทคัดย่อ

 โครงกำรวจิยัด�ำเนนิกำรพฒันำระบบบรกิำรปฐมภมูแิบบบรูณำกำรโดยยดึประชำชนเป็นศนูย์กลำง ได้น�ำร่องกำรปรบั
รูปแบบและกระบวนกำรจัดบริกำรของเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัว (primary care cluster: PCC) 
จ�ำนวน 20 แห่งในกำรดูแลผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง ในกำรนี้มีกำรประเมินผลเบื้องต้นภำยหลังด�ำเนินกำรไปได้ 4 
เดอืน เพือ่ศกึษำประสบกำรณ์ของผูป่้วยทีไ่ด้รบับรกิำรจำก PCC ในโครงกำรวิจยัเทยีบกบัหน่วยบรกิำรปฐมภมูอิืน่และแผนก
บริกำรผูป่้วยนอกของโรงพยำบำลในอ�ำเภอเดียวกนั โดยส�ำรวจผูป่้วยในชมุชนของอ�ำเภอน�ำร่องแห่งละ 200 ตวัอย่ำง จ�ำนวน
ทั้งหมด 4,071 ตัวอย่ำง จ�ำแนกเป็นผู้ป่วยที่รับบริกำรที่คลินิกเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงของโรงพยำบำล 1,311 ตัวอย่ำง, 
PCC ในโครงกำรวิจัย 1,721 ตัวอย่ำง, PCC นอกโครงกำรวิจัย 823 ตัวอย่ำง และ รพ.สต. ทั่วไป 216 ตัวอย่ำง
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ป่วยกับทีมบุคลำกรสำธำรณสุขของ PCC ในโครงกำรวิจัยดีกว่ำหน่วยบริกำร
ประเภทอื่นอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ ทั้งกำรรู้จักช่ือแพทย์ ช่ือเจ้ำหน้ำที่หมอครอบครัว มีช่องทำงติดต่อได้สะดวก อย่ำงไร
กต็ำม ยงัมช่ีองว่ำงทีต้่องพฒันำคอื ผูป่้วยควรได้รบับรกิำรจำกแพทย์และหมอครอบครวัคนเดมิทกุครัง้ นอกจำกนี ้จำกแนวทำง
กำรดูแลที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังพึงได้รับทรำบทั้งห้ำด้ำนคือ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภำพ แผนกำรดูแลรักษำ เป้ำหมำยกำรรักษำ กำร
ปฏิบัติตนและผลกำรรักษำน้ัน ผู้ป่วยประเมินว่ำได้รับบริกำรตำมแนวทำงกำรดูแลโรคเร้ือรังจำก PCC ในโครงกำรวิจัยเป็น
ส่วนใหญ่หรือแทบทุกครั้งในสัดส่วนสูงกว่ำหน่วยบริกำรประเภทอื่นเกือบทุกด้ำนอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ อย่ำงไรก็ตำม 
คะแนนด้ำนกำรปฏิบัติตนต�่ำกว่ำด้ำนอื่นๆ อีกทั้งมีข้อสังเกตว่ำปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ป่วยกับทีมบุคลำกรสำธำรณสุขและกำร
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ภูมิหลังและเหตุผล

โ รคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable disease) 
เป็นภำระโรคส�ำคัญท่ัวโลกและมีแนวโน้มทวีควำม

รุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง(1,2) โดยเบำหวำนและภำวะควำม
ดันโลหิตสูงถือเป็นสำเหตุและปัจจัยเสี่ยงต้นๆ ของกำรสูญ
เสียปีสุขภำวะของคนไทยในเพศหญิงและเพศชำยตำม
ล�ำดบั(3) ข้อมูลกำรส�ำรวจสขุภำพโดยกำรตรวจร่ำงกำยครัง้

ท่ี 5 พ.ศ. 2557 (4) พบว่ำ ควำมชุกของโรคเบำหวำนและ
ควำมดันโลหิตสูงของประชำกรไทยอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
เท่ำกบัร้อยละ 8.9 และ 24.7 ตำมล�ำดบั ซึง่สงูขึน้เม่ือเทียบ
กบัข้อมลูกำรส�ำรวจปี 2552 (5) ทีม่คีวำมชุกเพียงร้อยละ 6.9 
และ 21.4 ตำมล�ำดับ หรือคิดเป็นจ�ำนวนผู้ป่วยเบำหวำน
และควำมดนัโลหติสงูเพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 3 แสน และ 6 แสน
คนตำมล�ำดบั ในขณะทีย่งัมผีูท้ีเ่ป็นโรคเบำหวำน/ควำมดนั

ได้รบับรกิำรตำมแนวทำงกำรดแูลโรคเรือ้รงัของ PCC นอกโครงกำรวจิยัมไิด้ดกีว่ำของคลนิกิเบำหวำน/ควำมดนัโลหติสงูของ
โรงพยำบำล ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องมีกำรศึกษำวิจัยผลกำรด�ำเนินงำนและผลลัพธ์กำรจัดบริกำรในระยะต่อไป
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Abstract

 An implementation research on the development of integrated-people centered care started a 
pilot reform of service delivery system in 20 primary care clusters (PCCs). Patients with diabetes and/or 
hypertension were employed in this pilot test model. An initial assessment was taken after a 4-months 
implemention on patient’s experiences on receiving integrated people-centered care comparing between 
PCC under the project with other primary and ambulatory care facilities in the same district. A commu-
nity survey of 200 samples was conducted from each district. There were totally 4,071 samples, 1,311 
samples from hospital DM/HT clinics, 1,721 from PCCs in the project, 823 from other PCCs, and 216 
samples from health centers.
 Results showed that PCCs in the project had significantly better patient-family care team relationship 
compared with other types of health facilities, a greater proportion of patients knew the name of family 
physician, family care team, and had more convenient communication channel. However, the target of 
receiving care from the same family doctor and team needed further improvement. The PCCs in the 
project achieved significantly greater proportions of patients receiving care according to the guideline for 
chronic illness care in most of the 5 dimensions (knowing health determinant factor, care plan, goal 
setting, health behavior, and care result) compared with other types of facilities. However, the dimension 
on health behavior modification got relatively low score compared with other dimensions. It is noticeable 
that the other PCCs did not perform any better than hospital DM/HT clinics either in terms of patient-doc-
tor/family care team relationship or care for chronic illness. Further implementation research is needed 
to evaluate implementation outcomes and service outcomes of the model.

 Keywords: primary care cluster, patient-doctor/family care team relationship, diabetes, hyper-
tension
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โลหิตสูง แต่ยังไม่ทรำบว่ำตนเองเป็นถึงกว่ำร้อยละ 40 
นอกจำกนัน้ยงัพบว่ำประสทิธิผลกำรรกัษำก็ยงัอยูใ่นระดบั
ไม่น่ำพอใจ กล่ำวคือมีผู้ป่วยเบำหวำนเพียงร้อยละ 23.5 ที่
สำมำรถควบคุมระดับน�้ำตำลในเลือดได้ และร้อยละ 30 
ของผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับควำมดันโลหิต
ให้อยูใ่นระดบัปกตไิด้ ภำวะดงักล่ำวเป็นทีน่่ำกงัวลต่อภำวะ
แทรกซ้อนต่ำงๆ ทีจ่ะตำมมำในอนำคต ในขณะท่ีข้อมลูจำก
เครอืข่ำยวจิยักลุม่สถำบนัแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยซ่ึง
สุม่ส�ำรวจข้อมลูกำรจดับรกิำรผูป่้วยเบำหวำนและควำมดัน
โลหิตสูงมำเป็นระยะก็พบว่ำ ผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดัน
โลหิตสูงที่สถำนพยำบำลต่ำงๆ รักษำอยู่ท่ีสำมำรถควบคุม
ระดับน�ำ้ตำลในเลอืดได้/ระดบัควำมดนัโลหติให้อยูใ่นระดบั
ปกตไิด้มีเพยีงประมำณร้อยละ 36 และ 50 ตำมล�ำดบั และ
แนวโน้มมิได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มส�ำรวจมำในปี 2553 (6)

 บรกิำรสขุภำพปฐมภมูเิป็นกลยทุธแ์ละระบบส�ำคญัใน
กำรน�ำไปสู่ควำมเป็นธรรมด้ำนสุขภำพ(7,8) และเป็นกุญแจ
ส�ำคัญในกำรน�ำไปสู่ระบบสุขภำพถ้วนหน้ำของประชำชน 
(universal health coverage)(9) ส�ำหรับประเทศไทยนั้น 
ระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ เป็นช่องทำงส�ำคัญในกำร
เข้ำถึงบริกำรสุขภำพ จนได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นรำกฐำน
ของควำมส�ำเร็จในกำรจัดระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 
(universal health insurance coverage) ตั้งแต่ พ.ศ. 
2545 (10) ทั้งนี้เครือข่ำยบริกำรสุขภำพระดับอ�ำเภอหรือ
ท่ีเรียกว่ำเครือข่ำยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ (contracting 
unit for primary care: CUP) ภำยใต้ระบบหลักประกัน
สขุภำพแหง่ชำต ิมบีทบำทส�ำคญัในกำรให้บรกิำรผูป้ว่ยเบำ
หวำน อยำ่งไรกต็ำม สว่นใหญย่งัใหบ้รกิำรในลกัษณะต้ังรบั
และไม่สำมำรถจัดกำรกับพฤติกรรมเสี่ยงได้มำกนัก ระบบ
ติดตำมภำวะแทรกซ้อนยังขำดประสิทธิภำพ เนื่องจำก
ขำดกำรพัฒนำศักยภำพ(11) ดังนั้น กำรพัฒนำระบบกำร
จัดบริกำรและศักยภำพของบุคลำกรของเครือข่ำยหน่วย
บริกำรสุขภำพปฐมภูมิจึงมีควำมส�ำคัญต่อประสิทธิผลของ
กำรจัดบริกำร
 กระทรวงสำธำรณสขุมนีโยบำยขบัเคลือ่นกำรพัฒนำ

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัว 
(primary care cluster: PCC) ภำยใต้รัฐธรรมนูญไทย 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 258 กำรปฏิรูปประเทศ ช. ด้ำน
อื่นๆ(5) ให้มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วนท่ีเหมำะสม(12) และ 
พระรำชบญัญติัระบบบริกำรสุขภำพปฐมภมู ิพ.ศ. 2562 (13) 
แนวคิดหลักของนโยบำยคือเปลี่ยนแนวคิดจำกกำรใช้โรง-
พยำบำลและวิชำชีพเป็นฐำนมำเป็นใช้ชุมชนเป็นฐำน เน้น
กำรดูแลคน ดูแลเป็นทีมโดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง 
และจัดให้มีทีมหมอครอบครัวโดยประกอบด้วย แพทย์
เวชศำสตร์ครอบครัว สหสำขำวิชำชีพ และ อสม. ร่วมกัน
ดูแลประชำชน 10,000 คน จดับรกิำรทีเ่ชือ่มโยงบรูณำกำร 
ดูแลทุกคน ดูแลทุกอย่ำง ดูแลทุกท่ี ดูแลทุกเวลำ ด้วย
เทคโนโลยี โดยมีระบบกำรเงินที่เอื้อและสนับสนุนให้เกิด
กำรจดับรกิำรอยำ่งบรูณำกำร โดยคำดหวงัวำ่ ระบบดงักลำ่ว 
จะท�ำให้ประชำชนไทยมีสุขภำพดีขึ้น ลดกำรป่วยจำกโรค
ไมติ่ดต่อเร้ือรัง เพ่ิมประสิทธผิลของกำรดูแลรักษำโรคเรือ้รงั
และลดภำวะแทรกซ้อน ประชำชนเข้ำถึงบริกำรสุขภำพที่
หน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิดีขึ้นและลดกำรใช้บริกำรที่
โรงพยำบำลท่ีไม่จ�ำเป็นลง อันจะช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเข้ำรับบริกำร(14)

 นโยบำยดังกล่ำวให้ควำมส�ำคัญกับกำรยกระดับ
ศักยภำพด้ำนกำรรักษำพยำบำลของหน่วยบริกำรปฐม-
ภูมิ และมีแนวคิดให้จัดบริกำรโดยให้ยึดประชำชนเป็น
ศนูยก์ลำง ทัง้นีก้ำรใหม้แีพทยเ์วชศำสตรค์รอบครวัและทีม
สหสำขำวชิำชพีไปรว่มจดับรกิำรเปน็กำรเพิม่ศกัยภำพกำร
ให้บริกำรโดยปริยำย อย่ำงไรก็ตำม ยังขำดรูปธรรมในกำร
ปรับกระบวนกำรกำรจัดบริกำรให้เกิดกำรบูรณำกำรและ
ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงว่ำจะด�ำเนินกำรอย่ำงไร เพ่ือ
ใหเ้ปน็ไปตำมเจตนำรมณข์องนโยบำย โครงกำรวจัิยด�ำเนนิ
กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิแบบบูรณำกำรและยึด
ประชำชนเปน็ศนูยก์ลำงได้พฒันำรปูแบบและแนวทำงกำร
จดับรกิำรของ PCC ขึน้ ซึง่มอีงคป์ระกอบส�ำคญั 5 ประกำร 
คือ กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงทีมหมอครอบครัวกับ 
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ผู้ป่วย, กำรจัดท�ำแผนกำรดูแลรำยบุคคลอย่ำงมีส่วนร่วม, 
กำรจดัท�ำขอ้มลูสขุภำพรำยบุคคล, ควำมรอบรูด้ำ้นสขุภำพ
และกำรสนับสนุนกำรดูแลตนเองของผู้ป่วย, และควำมต่อ
เนื่องของกำรดูแลและกำรเชื่อมประสำนบริกำร ทั้งนี้ ได้มี
กำรน�ำร่องด�ำเนินกำรปรับรูปแบบกำรจัดบริกำรของ PCC 
จ�ำนวน 20 แห่ง โดยก�ำหนดขอบเขตกำรด�ำเนินกำรใน
กลุ่มผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงเป็นกรณีศึกษำ ใน
กำรน้ีจึงมีกำรประเมนิผลเบือ้งตน้ของกำรไดร้บับรกิำรของ
ผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงจำก PCC และหน่วย
บริกำรประเภทอื่นในอ�ำเภอเดียวกัน ภำยหลังด�ำเนินกำร
ไปได้ 4 เดือน

ระเบียบวิธีศึกษา

 ท�ำกำรส�ำรวจประสบกำรณข์องผูป้ว่ยเบำหวำน/ควำม
ดันโลหิตสูงในอ�ำเภอที่เป็นที่ตั้งของ PCC ตัวอย่ำงของกำร
ส�ำรวจคือ ผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
และรับบริกำรที่ PCC และที่สถำนพยำบำลประเภทอื่นใน
อ�ำเภอเดียวกัน ก�ำหนดให้สุม่ส�ำรวจผูป่้วยเบำหวำน/ควำม
ดนัโลหติสงูท่ีขึน้ทะเบียนและรบับริกำรที ่PCC และ คลนิกิ
เบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงของโรงพยำบำลในอ�ำเภอ

เดียวกันอย่ำงละ 100 ตัวอย่ำง รวมเป็น 200 ตัวอย่ำงต่อ
พื้นที่ ในกำรสุ่มเลือกตัวอย่ำงนั้น ให้ท�ำกำรแยกผู้ป่วยตำม
หมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริกำรก่อนและ
เก็บตัวอย่ำงผู้ป่วยในหมู่นั้นทั้งหมด หำกยังได้ไม่ครบ ก็ให้
สุ่มเลือกหมู่บ้ำนถัดไปจนได้ตัวอย่ำงครบตำมที่ก�ำหนด
 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรส�ำรวจจริงพบว่ำ บำงจังหวัด 
(อุบลรำชธำนีและก�ำแพงเพชร) ไม่สำมำรถเก็บข้อมูลตำม
แผนที่วำงไว้ เนื่องจำกโรงพยำบำลได้ปิด OPD walk-in 
และถ่ำยโอนผู้ป่วยทั้งหมดไปรับบริกำรที่ศูนย์แพทย์ของ
โรงพยำบำลและ รพ.สต. ขณะเดียวกันก็มีบำงจังหวัด 
(ก�ำแพงเพชร) มีนโยบำยให้ทุกแห่งเป็น PCC ดังนั้น ข้อมูล
ที่ได้มำจึงมีผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ทั้งสี่ลักษณะ คือ คลินิกเบำ
หวำน/ควำมดันโลหิตสูงของโรงพยำบำลหรือศูนย์แพทย์
ที่มิได้เป็น PCC, PCC ในโครงกำรวิจัย (PCC ที่สมัครเข้ำ
ร่วมพัฒนำระบบบริกำรกับโครงกำรวิจัย), PCC ที่มิได้อยู่
ในโครงกำรวิจัย (PCC ในพ้ืนที่เดียวกันแต่มิได้สมัครเข้ำ
ร่วมพัฒนำระบบบริกำรกับโครงกำรวิจัยฯ), และ รพ.สต.
ทั่วไป จ�ำนวนตัวอย่ำงที่ได้ทั้งหมด 4,071 รำย จำก 20 
พื้นที่น�ำร่องทั่วประเทศ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
 เป็นตัวอย่ำงผู้ป่วยที่รับบริกำรที่คลินิกเบำหวำน/

แผนภูมิที่ 1 จ�ำนวนตัวอย่ำงของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ให้ข้อมูลกระจำยตำมพื้นที่
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ควำมดนัโลหติสงูของโรงพยำบำล/ศนูยแ์พทยชุ์มชน 1,311 
รำย (ร้อยละ 32.2), จำก PCC ในโครงกำรวิจัย 1,721 รำย 
(ร้อยละ 42.3), จำก PCC  นอกโครงกำรวิจัย 823 รำย 
(ร้อยละ 20.2), และ รพ.สต.ทั่วไป 216 รำย (ร้อยละ 5.3) 
ทั้งนี้ตัวอย่ำงผู้ป่วยรับบริกำรที่ รพ.สต. มำจำก 4 พ้ืนท่ี
เท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถเป็นตัวแทนที่ดีได้ อย่ำงไรก็ตำม จะ
น�ำเสนอข้อมูลควบคู่ไปด้วย ดังตำรำงที่ 1
 แบบสอบถำมแบ่งเป็นสำมตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป
ของผูป้ว่ยและประวตักิำรรับบรกิำร 2) ปฏสิมัพนัธร์ะหวำ่ง
ทีมสุขภำพและผู้ป่วย และ 3) แบบสอบถำมกำรดูแลโรค
เรื้อรังซึ่งปรับมำจำก Patient Assessment of Chronic 
Illness Care (PACIC) ฉบับภำษำไทย* โดยมีกำรปรับข้อ
ค�ำถำมให้สอดคล้องกับบริบทของระบบสำธำรณสุขไทย
และไดน้�ำไปทดสอบควำมเขำ้ใจของผูป้ว่ยเบำหวำน/ควำม
ดนัโลหิตสูงจ�ำนวนหนึง่ โดยกำรสนทนำกลุม่นอกพืน้ทีว่จิยั 
เพื่อดูว่ำผู้ป่วยเข้ำใจข้อค�ำถำมที่ใช้หรือไม่ แบบสอบถำม
เปน็ขอ้ค�ำถำมเก่ียวกับประสบกำรณก์ำรไดร้บับริกำรตำ่งๆ 
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่ำนมำ มีท้ังหมด 24 ข้อ แต่ละข้อมีตัว
เลอืก 5 ระดบั คือ แทบจะไมเ่คย โดยทัว่ไปไม่ เป็นบำงครัง้ 
ส่วนใหญ่ และแทบจะทุกครั้ง

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS version 18 
และทดสอบค่ำสถิติโดยใช้ค่ำ chi-square

การผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัย

ในมนุษย์

 โครงกำรวิจัยนี้ได้รับอนุมัติให้ด�ำเนินกำรโดยกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัย
มหิดล (COA. MURA2019/1018)

ผลการศึกษา

 ในตอนนีจ้ะน�ำเสนอขอ้มลูเปน็สำมสว่นหลักคือ ขอ้มูล
ท่ัวไปและประวัติกำรรับบริกำร ปฏิสัมพันธ์กับทีมหมอ
ครอบครัว และประสบกำรณ์กำรได้รับบริกำรของผู้ป่วย
 1. ข้อมลูทัว่ไปและประวติัการรับบริการของผู้ปว่ย
เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
 ร้อยละ 73.2 ของตัวอย่ำงเป็นเพศหญิง มีอำยุเฉลี่ย 
58.67 ปี จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำหรือต�่ำกว่ำเป็น
หลกั หน่ึงในสำมไม่ได้ประกอบอำชีพ รองลงมำคือ เกษตรกร  
ร้อยละ 20.3 และ อำชีพอิสระ เช่น ค้ำขำย ร้อยละ 17.8
 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นโรคควำมดันโลหิตสูง คือ
ร้อยละ 48.8 เป็นโรคเบำหวำนเพียงร้อยละ 13.6 และที่
ป่วยเป็นทั้งสองโรคร่วมกันร้อยละ 37.6 ระยะเวลำตั้งแต่
เร่ิมป่วยเฉล่ีย 8, 7, และ 10.2 ปีส�ำหรับเบำหวำน ควำมดัน
โลหิตสูงและเป็นร่วมกันทั้งสองโรคตำมล�ำดับ สองในสำม
ของผูป่้วยรำยงำนว่ำตนเองควบคุมโรคเบำหวำน/ควำมดนั
โลหติสงูได้ด ีแต่เมือ่ดูผลกำรตรวจระดบัน�ำ้ตำลในเลอืดครัง้
ล่ำสุดของตัวอย่ำงพบว่ำ ร้อยละ 63.9 ของตัวอย่ำงมีผล
บันทึกกำรตรวจในสมุดประจ�ำตัวผู้ป่วย และร้อยละ 34.5 
มค่ีำน�ำ้ตำลในเลอืดต�ำ่กว่ำ 125 mg/dl คดิเป็นร้อยละ 54.0 
เฉพำะกลุ่มที่มีผลบันทึกกำรตรวจในสมุดประจ�ำตัวผู้ป่วย 
ในขณะทีม่ตีวัอย่ำงเพยีงร้อยละ 28.5 มข้ีอมลูผลบนัทกึกำร
ตรวจน�้ำตำลสะสม (HbA1c) ในสมุดประจ�ำตัวผู้ป่วย และ
ตัวอย่ำงร้อยละ 13.2 มีผลกำรตรวจครั้งล่ำสุดระบุว่ำ

ตารางที่ 1 จ�ำนวนตัวอย่ำงแยกตำมประเภทหน่วยบริกำร

ข้อมูลทั่วไป จำานวน ร้อยละ

โรงพยำบำล/ศูนย์กำรแพทย์ชุมชน 1,311 32.2
คลินิกหมอครอบครัว (PCC)  1,721 42.3
ในโครงกำรวิจัย
คลินิกหมอครอบครัว (PCC) 823 20.2
นอกโครงกำรวิจัย
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล (รพ.สต.) 216 5.3
ทั่วไป

PCC: primary care cluster

*Thai PACIC translation http://www.improvingchroniccare.
org/downloads/pacicthai.doc
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ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร

 ข้อมูลทั่วไป จำานวน ร้อยละ

เพศหญิง 2,980 73.2
อำยุ (ปี) (เป็นค่ำเฉลี่ย, SD)  58.67 (21.25)
ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต่�ำกว่ำ 3,311 81.3

อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก
 ไม่ได้ประกอบอำชีพ 1,480 36.4
 เกษตรกร 826 20.3
 อำชีพอิสระ เช่น ค้ำขำย 726 17.8
 รับจ้ำงทั่วไป 572 14.1

โรคเรื้อรัง
 เบำหวำน 553 13.6
 ควำมดันโลหิตสูง 1,988 48.8
 เบำหวำนและควำมดัน 1,529 37.6

ระยะเวลาที่ป่วย (ปี) (เป็นค่าเฉลี่ย, SD)
 เบำหวำน 8.0 (7.0)
 ควำมดันโลหิตสูง 7.0 (6.6)
 เบำหวำนและควำมดัน 10.2 (7.6)

ผลการดูแลรักษาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
 ควบคุมได้ดี  2,694 66.2
 ควบคุมไม่ได้ 1,165 28.6
 มีภำวะแทรกซ้อน 135 3.3

ผลการตรวจระดับน้ำาตาลในเลือดครั้งล่าสุด (mg/dl)
 น้อยกว่ำ 125 mg/dl 1,406 34.5
 เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 125 mg/dl  1,202 29.4
 ไม่ระบุ 1,468 36.1

ผลการตรวจน้ำาตาลสะสม (HbA1c) ครั้งล่าสุด
 น้อยกว่ำ 7% 537 13.2
 เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 7% 623 15.3
 ไม่ระบุ 2,911 71.5

ค่าความดันโลหิตที่วัดครั้งล่าสุด (ช่วงบนและช่วงล่าง; mmHg)
 ระดับควำมดันโลหิตไม่เกิน 140/90 2,754 67.6
 ระดับควำมดันโลหิตมำกกว่ำ 140/90 1,053 25.9
 ไม่ระบุ 264 6.5

สิทธิหลักประกันสุขภาพหลัก
 หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 3,353 82.4
 ประกันสังคม 174 4.3
  สิทธิข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/พนักงำนรำชกำรท้องถิ่น/องค์กรอิสระของรัฐ 379 9.3
 ไม่มีสิทธิใดๆ จ่ำยเงินเอง 24 0.6
 สิทธิอื่นๆ  141 3.5
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สำมำรถควบคมุโรคเบำหวำนได้ อย่ำงไรกต็ำม หำกพิจำรณำ 
เฉพำะกลุ่มที่มีผลกำรตรวจน�้ำตำลสะสม สัดส่วนดังกล่ำว
จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 46.3 ส่วนตวัอย่ำงทีม่ผีลบนัทกึค่ำควำม
ดันโลหิตที่วัดครั้งล่ำสุดในสมุดประจ�ำตัวผู้ป่วยท่ีระบุว่ำต�่ำ
กว่ำ 140/90 mg Hg มีร้อยละ 67.6 หรือร้อยละ 72.3 
เฉพำะในกลุ่มที่มีผลบันทึกกำรวัดควำมดันโลหิตในสมุด
ประจ�ำตัวผู้ป่วย ทั้งนี้ ผู้รับบริกำรมำกกว่ำร้อยละ 80 ใช้
สิทธิหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำเป็นหลัก แสดงดังตำรำง
ที่ 2 

 2. ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งทมีหมอครอบครัวและผู้ปว่ย
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ป่วย
กับผู้ให้บริกำรมีควำมแตกต่ำงกันตำมประเภทของหน่วย
บริกำรอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติในทุกด้ำน (ตำรำงท่ี 3) 
กลำ่วคอื ผูป้ว่ยทีร่บับรกิำรที ่PCC ในโครงกำรวจิยัมสีดัสว่น
ผูรู้จั้กเรือ่งหมอครอบครวั ทรำบชือ่แพทยป์ระจ�ำครอบครวั 
และผู้เป็นหมอครอบครัว (เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขท่ีรับผิด
ชอบดูแลครอบครัวนั้นๆ) รวมถึงช่องทำงกำรติดต่อกับ
หมอครอบครัว สูงกว่ำผู้ป่วยในพื้นที่อื่นอย่ำงชัดเจน แม้ว่ำ

ตารางที่ 3 ปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริกำรแบ่งตำมประเภทของหน่วยบริกำร

 ปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ ร้อยละ (n=4,071)

  1. รพ./ศูนย์ 2. PCC ใน 3. PCC นอก 4. รพ.สต. p-value
  แพทย์ โครงการวิจัย  โครงการวิจัย  
  n = 1,311 n = 1,721 n = 823 n = 216

ทรำบเรื่องหมอครอบครัว 38.7 48.3 39.5 46.3 0.000
ทรำบชื่อแพทย์ประจ�ำครอบครัว 29.3 54.5 42.0 35.6 0.000
ทรำบชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้เป็นหมอครอบครัว  47.1 57.4 42.6 39.4 0.000
มีช่องทำงกำรติดต่อกับหมอครอบครัว 26.4 33.2 19.1 15.9 0.000
 มีเบอร์โทรศัพท์ 19.8 26.0 13.8 14.0
 มี line 1.5 1.0 1.2 0 
 อื่นๆ  5.1 6.1 4.1 1.9
ผู้มีเบอร์โทรศัพท์หรือ line ที่เคยติดต่อ 57.6 53.8 70.7 70.0 0.000
ได้รับบริกำรและกำรดูแลจำกหมอครอบครัว 45.8 65.1 65.4 85.6 0.000
คนเดิมทุกครั้ง
ได้รับกำรรักษำจำกแพทย์คนเดิมทุกครั้ง 45.9 58.5 68.0 86.5 0.000
คนแรกที่จะขอควำมช่วยเหลือเมื่อมีค�ำถำมเกี่ยวกับ     0.000
สุขภำพ
 เพื่อนบ้ำน 3.6 3.0 3.9  4.6
 บุตรหลำน/ญำติ/คนในครอบครัว 58.7 51.1 46.9  53.7
 หมอครอบครัว  13.4 24.7 21.7  27.3
 อสม. 11.8 11.9 9.2  12.5
 ผู้น�ำชุมชน/นำยก อปท. 0.2 0.7 0.1  1.4
 แพทย์ครอบครัว 3.9 5.5 5.0  0
 อื่นๆ  8.4 3.1 13.1  0.5

PCC: primary care cluster
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สดัสว่นดงักลำ่วยงัไมส่งูมำกนกัก็ตำม โดยผูป้ว่ยทีร่บับริกำร
ที่ PCC ในโครงกำรวิจัยทรำบชื่อแพทย์ประจ�ำครอบครัว
และทีมหมอครอบครัวร้อยละ 54.5 และ57.4 ตำมล�ำดับ 
หนึ่งในสำมของผู้ป่วยท่ีรับบริกำรท่ี PCC ในโครงกำรวิจัย
มีช่องทำงกำรติดต่อกับทีมหมอครอบครัว โดยในกลุ่มที่มี
เบอร์โทรศัพท์หรือ line มีกำรติดต่อกับทีมหมอครอบครัว
ร้อยละ 54 ซ่ึงต่�ำกว่ำของผู้ป่วยท่ีรับบริกำรท่ี PCC นอก
โครงกำรวิจัยและ รพ.สต. ที่มีเบอร์โทรศัพท์หรือ line ใน
กำรติดต่อกับทีมหมอครอบครัว (ร้อยละ 70) โดยเรื่องที่ 
ผู้ป่วยติดต่อส่วนใหญ่คือ กำรนัดหมำยพบแพทย์หรือหมอ
ครอบครัว (ร้อยละ 43) รองลงมำคือ สอบถำมเกี่ยวกับ
อำกำรป่วย (ร้อยละ 37) และสอบถำมเกี่ยวกับยำ (ร้อยละ 
16)
 ส�ำหรับกำรได้รับบริกำรและกำรดูแลจำกแพทย์และ
หมอครอบครัวคนเดิมทุกครั้งนั้น หำกไม่นับรวม รพ.สต.  
ผูป้ว่ยทีร่บับรกิำรที ่PCC ในโครงกำรวจิยัและนอกโครงกำร
วจิยักม็สีดัส่วนทีไ่ด้รบับรกิำรจำกแพทยแ์ละหมอครอบครวั 
คนเดมิทกุครัง้สงูกวำ่ผ้ปูว่ยเบำหวำนทีร่บับริกำรทีโ่รงพยำบำล 
ประมำณร้อยละ 60 เทียบกับร้อยละ 45
 ส�ำหรับบุคคลแรกท่ีผู้ป่วยจะนึกถึงและจะขอควำม
ช่วยเหลือเมื่อมีค�ำถำมเกี่ยวกับสุขภำพหรือต้องกำรควำม

ช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภำพของตนคือ บุตรหลำน ญำติพี่
น้อง หรือคนในครอบครัวเป็นหลัก (ร้อยละ 47-59) รอง
ลงมำคือหมอครอบครัว (ร้อยละ 13-27) และอำสำสมัคร
สำธำรณสุข (ร้อยละ 9-12) ส่วนแพทย์นั้นมีสัดส่วนที่ต่�ำ
เพียงร้อยละ 5 ในพ้ืนที่ PCC อย่ำงไรก็ตำม ข้อค�ำถำมดัง
กล่ำวอำจขำดควำมชัดเจนว่ำต้องกำรควำมช่วยเหลือใน
ด้ำนใด เชน่ หำกต้องกำรใหช้ว่ยน�ำส่งสถำนพยำบำลก็ยอ่ม
นึกถึงบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก
 3. ประสบการณ์การได้รับบริการของผู้ป่วยเบา
หวาน/ความดันโลหิตสูง
 แบบสอบถำมมีท้ังหมด 24 ข้อ สำมำรถจัดกลุ่มข้อ
ค�ำถำมเป็น 6 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้ำนปัจจัยสุขภำพ (ข้อ 
1-3) 2) กำรจัดท�ำแผนกำรดูแลเฉพำะรำยแบบมีส่วนร่วม 
(ข้อ 4-10) 3) กำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรดูแลร่วมกัน (ข้อ 
11-13) 4) กำรสนบัสนนุใหผู้้ปว่ยสำมำรถจดักำรดูแลตนเอง
ได้เหมำะสม (ข้อ 14-21) 5) กำรติดตำมผลกำรรักษำ (ข้อ 
22-23) และ 6) ควำมพึงพอใจของผู้ป่วย (ข้อ 24)
 เมือ่พจิำรณำในภำพรวมของแต่ละด้ำนพบวำ่ มคีวำม
แตกต่ำงกันของประสบกำรณ์กำรได้รับบริกำรของผู้ป่วย
จำกหน่วยบริกำรแต่ละประเภทอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ 
ด้ำนที่ผู้ป่วยรำยงำนว่ำได้รับบริกำรเป็นส่วนใหญ่หรือแทบ

ตารางที่ 4 ร้อยละผู้ป่วยที่ตอบ “ส่วนใหญ่หรือแทบทุกครั้ง” แบ่งตำมด้ำนกำรดูแลและประเภทของหน่วยบริกำร

แบบสอบถาม ร้อยละ (n = 4,071)

การดูแลของโรคเรื้อรัง 1. รพ./ศูนย์ 2. PCC ใน 3. PCC นอก 4. รพ.สต. p-value 
  แพทย์ โครงการวิจัย โครงการวิจัย   
 n = 1,311 n = 1,721 n = 823 n = 216 

1. ด้ำนปัจจัยสุขภำพ 64.7 67.8 71.2 64.7 0.004
2. ด้ำนแผนกำรรักษำ 57.1 62.4 56.9 66.4 <0.001
3. ด้ำนเป้ำหมำยกำรรักษำ 59.7 66.5 56.3 71.9 <0.001
4. ด้ำนกำรปฏิบัติตน 45.2 49.0 43.9 61.3 <0.001
5. ด้ำนผลของกำรรักษำ 56.7 66.2 58.3 63.9 <0.001
6. ด้ำนควำมพึงพอใจ 88.6 94.6 94.0 92.1 <0.001

PCC: primary care cluster

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2563



ตารางที่ 5 ร้อยละของผู้ป่วยที่ตอบ “ส่วนใหญ่หรือแทบทุกครั้ง” จ�ำแนกตำมประเภทของหน่วยบริกำร

       แบบสอบถามการดูแลของโรคเรื้อรัง ร้อยละ (n = 4,071)

         1. รพ./ศูนย์ 2. PCC ใน 3. PCC นอก 4. รพ.สต. p-value
 แพทย์ โครงการวิจัย โครงการวิจัย
 n = 1,311  n = 1,721  n = 823  n = 216

 1. ได้รับกำรสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภำพ 74.8 77.0 81.8 65.7 <0.001
 2. ได้รับกำรสอบถำมว่ำ งำนที่ท�ำ ครอบครัว หรือ 50.0 52.8 57.2 59.3 0.003
  สถำนกำรณ์ทำงสังคมเกี่ยวข้องหรือมีผลกับกำรดูแลโรค
 3. ได้รับทรำบว่ำสิ่งที่ฉันปฏิบัติมีผลอย่ำงไร 69.3 73.4 74.6 69.0 0.017
 4. ได้รับกำรสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนกำรรักษำ 57.4 58.9 57.7 66.2 0.099
 5. ได้รับกำรเสนอแผนทำงเลือกกำรรักษำมำกกว่ำหนึ่ง 48.9 50.5 49.0 65.7 <0.001
  ทำงเลือก
 6. หมอหรือพยำบำลค�ำนึงถึงค่ำนิยมและประเพณีเมื่อเขำ 65.9 65.5 61.5 69.4 0.070
  แนะน�ำแผนกำรดูแล
 7. ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรก�ำหนดแผนกำรปรับ 61.4 69.4 62.0 71.8 <0.001
  พฤติกรรมสุขภำพ
 8. ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรสร้ำงแผนกำรดูแลล่วงหน้ำ 57 64.1 57.8 67.1 <0.001
 9. ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรวำงแผน เพื่อให้ได้รับควำม 51.8 60.7 52.9 69.4 <0.001
  ช่วยเหลือจำกเพื่อน ครอบครัว หรือสังคม
 10. ได้รับส�ำเนำแผนกำรรักษำของฉัน 57.1 67.6 57.2 55.1 <0.001
 11. ได้รับกำรปรึกษำเกี่ยวกับเป้ำหมำยในกำรรักษำโรค 59.3 68.0 56.9 71.3 <0.001
 12. ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรตั้งเป้ำหมำยเพื่อปรับอุปนิสัย 66.5 69.8 61.6 75.9 <0.001
  กำรกินและกำรออกก�ำลังกำย
 13. ได้ตั้งเป้ำหมำยร่วมกัน 53.4 61.7 50.5 68.5 <0.001
 14. ได้รับกำรอธิบำยว่ำ สิ่งที่ฉันจะต้องท�ำ มีควำมส�ำคัญ 72.5 77.8 72.8 71.8 0.002
  ต่อสุขภำพของฉันอย่ำงไร
 15. ได้รับรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ฉันควรจะท�ำ 65.9 69.1 60.1 68.1 <0.001
  เพื่อฟื้นฟูสุขภำพ
 16. ได้รับกำรสนับสนุนให้เข้ำร่วมกับกลุ่มที่จะช่วยฉัน 42.0 45.7 38.3 61.1 <0.001
  รับมือกับโรค
 17. ได้รับกำรสนับสนุนให้เข้ำร่วมโครงกำรในชุมชน 38.8 46.0 36.2 55.6 <0.001
 18. ได้รับกำรส่งต่อไปปรึกษำ 30.7 31.3 30.4 56.9 <0.001
 19. ได้รับค�ำแนะน�ำเรื่องกำรไปพบแพทย์อื่นๆ 35.5 34.6 34 55.1 <0.001
 20. ได้รับกำรสอบถำมถึงผลกำรไปพบแพทย์อื่นๆ 33.2 39.9 34.9 58.1 <0.001
 21. ได้รับกำรสอบถำมถึงสิ่งที่ฉันต้องกำรหำรือเกี่ยวกับโรค 43.2 47.2 44.7 63.7 <0.001
  และกำรดูแลตนเอง
 22. ได้รับกำรสอบถำมเกี่ยวกับปัญหำกำรใช้ยำและผลของยำ 77.5 79.4 78.4 69.0 0.006
 23. ได้รับกำรติดต่อจำกคลินิกหมอครอบครัว หลังพบแพทย์ 35.9 52.9 38.2 58.8 <0.001
  เพื่อสอบถำมเกี่ยวกับกำรป่วย
 24. พอใจบริกำรที่ฉันได้รับ (กำรนัดหมำย ตรวจชันสูตร 88.6 94.6 94.0 92.1 <0.001
  พบแพทย์ รับยำ)

PCC: primary care cluster
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ทุกครั้งในสัดส่วนที่ค่อนข้ำงต่�ำ หำกไม่คิดรวม รพ.สต. คือ 
ดำ้นกำรปฏิบตัตินของผูป่้วย (ตำรำงท่ี 4) พบวำ่ ผูป้ว่ยทีร่บั
บริกำรที่ PCC ในโครงกำรวิจัยได้รับบริกำรเป็นส่วนใหญ่
หรอืแทบทกุครัง้ในสดัสว่นท่ีสงูกวำ่ผูป่้วยท่ีรบับรกิำรทีโ่รง- 
พยำบำล/ศูนย์แพทย์ และนอกโครงกำรวิจัยแทบทุกด้ำน 
ยกเว้นด้ำนปัจจัยสุขภำพซึ่งผู้ป่วยที่รับบริกำรที่ PCC นอก
โครงกำรวจิยัไดร้บัเป็นสว่นใหญห่รอืแทบทุกครัง้ในสดัสว่น
ที่สูงกว่ำ
 เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดของแต่ละด้ำน พบควำม
แตกต่ำงดังนี้ (ตำรำงที่ 5)
 1. ด้ำนปัจจัยสุขภำพ (ข้อ 1-3) ในเรื่องกำรได้รับ
สอบถำมเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภำพ บริบททำงสังคม
และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำโรค และกำร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติตนของผู้ป่วยต่อผลกำร
รักษำพบว่ำ ผู้ป่วยที่รับบริกำรที่ PCC นอกโครงกำรวิจัยฯ 
รำยงำนว่ำได้รบักำรสอบถำมและข้อมลูเปน็สัดส่วนสงูกวำ่
ผูป้ว่ยทีรั่บบรกิำรที ่PCC ในโครงกำรวจิยั และโรงพยำบำล
 2. ดำ้นแผนกำรรกัษำ (ขอ้ 4-10) หำกไมน่บัรวมพ้ืนที ่
รพ.สต. ผู้ป่วยที่รับบริกำรที่ PCC ในโครงกำรวิจัยได้รับ
กำรท�ำแผนกำรดแูลสขุภำพรว่มกนัระหวำ่งทีมสขุภำพและ 
ผู้ป่วย สูงกว่ำผู้ป่วยท่ีรับบริกำรท่ี PCC นอกโครงกำรวิจัย 
และโรงพยำบำล โดยเฉพำะด้ำนกำรได้รับควำมช่วยเหลือ
ในกำรก�ำหนดแผนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม กำรสรำ้งแผนกำร
ดูแลล่วงหน้ำ กำรช่วยเหลือในกำรวำงแผนให้เข้ำถึงควำม
ช่วยเหลือจำกภำคส่วนอื่นและกำรได้รับส�ำเนำแผนกำร
รักษำ
 3. ด้ำนเป้ำหมำยกำรรักษำ (ข้อ 11-13) ผู้ป่วยท่ี
รับบริกำรที่ PCC ในโครงกำรวิจัยได้รับกำรปรึกษำและ
ตั้งเป้ำหมำยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับทีมสุขภำพ
ในสัดส่วนที่สูงกว่ำ PCC นอกโครงกำรวิจัยและคลินิกเบำ
หวำน/ควำมดันโลหิตสูงของโรงพยำบำล
 4. ดำ้นกำรปฏบัิตติน (ข้อ 14-21) เป็นกำรชว่ยเหลอื
ให้ผู้ป่วยสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลตนเองได้
อย่ำงเหมำะสม ภำพรวมพบว่ำมีระดับกำรได้รับบริกำร

ส่วนใหญ่หรือแทบทุกครั้งในสัดส่วนต่�ำกว่ำด้ำนอื่นๆ โดย
เฉพำะในประเด็นกำรได้รับกำรสนับสนุนให้เข้ำร่วมกลุ่มที่
จะช่วยให้ผู้ป่วยรับมือกับโรคหรือโครงกำรในชุมชน กำร 
สง่ตอ่ไปปรกึษำผูเ้ชีย่วชำญหรอืไปพบแพทยเ์ฉพำะทำง กำร
สอบถำมถงึผลกำรไปพบแพทยอ์ืน่ๆ และกำรสอบถำมเก่ียว
กับสิ่งที่ผู้ป่วยต้องกำรหำรือเกี่ยวกับโรคและกำรดูแล
 5. ด้ำนผลกำรรักษำ (ข้อ 22-23) ผู้ป่วยที่รับบริกำร
ที ่PCC ในโครงกำรวจัิยได้รับสอบถำมเกีย่วกบัปญัหำกำรใช้
ยำและผลของยำ ในสัดส่วนทีใ่กล้เคยีงกบัผู้ปว่ยทีรั่บบรกิำร
ที่คลินิกเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงของ รพ. และ PCC 
นอกโครงกำรวิจัยและสูงกว่ำผู้ป่วยที่รับบริกำรที่ รพ.สต. 
อยำ่งไรก็ตำม ผูป้ว่ยทีร่บับรกิำรที ่รพ.สต. ไดร้บักำรตดิตำม
สอบถำมอำกำรเมือ่มกีำรส่งต่อไปพบแพทย ์ในสัดสว่นทีส่งู
กวำ่หนว่ยบรกิำรประเภทอืน่ รองลงมำคอื PCC ในโครงกำร
วิจัย
 6. ด้ำนควำมพึงพอใจ (ข้อ 24) ผู้ป่วยที่รับบริกำรที่ 
PCC ในและนอกโครงกำรวิจัย และ รพ.สต. มีสัดส่วนที่พึง
พอใจต่อบรกิำรสว่นใหญห่รอืแทบทกุครัง้ในสดัสว่นสงูกวำ่
ผู้ป่วยที่รับบริกำรที่โรงพยำบำล

วิจารณ์และข้อยุติ

 จำกกำรประเมินผลเบื้องต้นนี้พบว่ำ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงกับทีมหมอ
ครอบครัวที่ปฏิบัติงำนที่ PCC ในโครงกำรวิจัยดีกว่ำหน่วย
บริกำรประเภทอื่นเกือบทุกมิติ ยกเว้นเรื่องกำรได้รับ
บริกำรจำกแพทย์คนเดิม/หมอครอบครัวคนเดิมทุกครั้ง 
ซ่ึง รพ.สต. ท�ำได้ดีกว่ำ อย่ำงไรก็ตำม มีข้อจ�ำกัดด้ำนกำร
เป็นตัวแทนของตัวอย่ำงจำกพื้นที่ รพ.สต. เนื่องจำกมำ
จำก 4 ใน 20 พื้นที่เท่ำนั้น ทั้งนี้ยังพบว่ำมีช่องว่ำงให้ PCC 
ในโครงกำรวิจัยยังต้องพัฒนำอีกมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หำกคำดหวังให้มีปฏิสัมพันธ์ไปถึงระดับท่ีประชำชนเกิด
ควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจต่อทีมหมอครอบครัว หรือเป็น
บุคคลแรกที่ประชำชนคิดถึงในกำรไปปรึกษำเรื่องสุขภำพ 
ด้ำนที่ PCC ในโครงกำรวิจัยยังท�ำได้ค่อนต่�ำเมื่อเทียบ
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กับด้ำนอื่นๆ คือ กำรจัดให้มีช่องทำงกำรติดต่อกับหมอ
ครอบครัวได้อย่ำงสะดวก ท้ังน้ี กำรมีช่องทำงกำรติดต่อที่
สะดวกถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนส�ำคัญเบื้องต้นและจัดให้มีได้
ไม่ยำก ประเด็นต่อมำซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญและเป็นหัวใจ
ของนโยบำยหมอครอบครัวก็คือ กำรให้ผู้ป่วยได้รับบริกำร
จำกแพทย์และหมอครอบครัวคนเดิมทุกครั้งในกำรมำรับ
บรกิำร เพือ่ใหเ้กดิควำมตอ่เนือ่งและมปีฏสิมัพนัธท์ีดี่ต่อกนั 
ใหแ้พทย/์หมอครอบครวัรูจ้กัผูป้ว่ยอยำ่งแทจ้รงิ ไมใ่ชเ่พียง
ใหบ้รกิำรแตล่ะครัง้ แตต่อ้งดแูลอยำ่งตอ่เนือ่ง รอบดำ้นและ
บูรณำกำร อันเป็นหลักกำรส�ำคัญของกำรจัดบริกำรแบบ
บูรณำกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ซ่ึงก็พบว่ำ PCC 
ทัง้ในและนอกโครงกำรวจิยัยงัไมส่ำมำรถท�ำใหผู้ป้ว่ยได้พบ
แพทย/์หมอครอบครวัคนเดมิทกุครัง้ในกำรมำรบับรกิำร ซึง่
ไมส่อดคลอ้งกับหลกักำรดแูลของเวชศำสตรค์รอบครวั สว่น
หนึ่งก็เกิดจำกนโยบำยและข้อจ�ำกัดของโรงพยำบำล บำง
แห่งมีปัญหำแพทย์ไม่พอในบำงวันท�ำให้ไม่มีแพทย์ออกไป
ใหบ้รกิำร หรอืบำงแหง่กม็นีโยบำยใหแ้พทยห์ลำยท่ำนเวยีน
ไปปฏิบัติงำนที่ PCC ซึ่งลักษณะนี้ PCC ก็มีสภำพไม่ต่ำง
จำกแค่หน่วยบริกำรผู้ป่วยนอกทั่วไป ซึ่งลักษณะดังกล่ำว
ปรำกฏให้เห็นใน PCC นอกโครงกำรวิจัยในพื้นท่ีเดียวกัน 
หำกพิจำรณำจำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ป่วยกับทีมสุขภำพ
ของ PCC นอกโครงกำรวิจัยหลำยด้ำนที่มิได้แตกต่ำงจำก
ของโรงพยำบำลเท่ำใดนัก บ่งชี้ว่ำกำรเป็น PCC โดยไม่มี
กำรปรับกระบวนกำรท�ำงำนและรูปแบบกำรจัดบริกำร ก็
อำจไมส่ร้ำงควำมแตกตำ่งของประเดน็เรือ่งปฏิสมัพันธแ์ละ
ควำมไว้วำงใจที่มีต่อกันได้
 ส�ำหรับประสบกำรณ์กำรได้รับบริกำรของผู้ป่วย 
เบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงนั้น ผู้ป่วยที่รับบริกำรที่ PCC 
ในโครงกำรวิจัยได้รับบริกำรตำมรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วย
เรื้อรังที่เหมำะสมในสัดส่วนที่สูงกว่ำผู้ป่วยที่รับบริกำรท่ี
คลินิกเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงของโรงพยำบำลและ 
PCC นอกโครงกำรวิจัยเกือบทุกด้ำน ยกเว้นกรณีของ 
ผู้ป่วยที่รับบริกำรที่ รพ.สต. ทั้งน้ีตัวอย่ำงผู้ป่วยท่ีมำจำก
พืน้ที ่รพ.สต. มจี�ำกัดและมำจำกบำงพืน้ทีเ่ทำ่นัน้ จงึอำจไม่

สำมำรถเป็นตัวแทนที่ดีในกำรสรุปผล อย่ำงไรก็ตำม มีช่อง
ว่ำงที่ PCC ในโครงกำรวิจัยต้องพัฒนำอีกมำกคือด้ำนกำร
ปฏิบัติตนของผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูง เนื่องจำก
กำรปฏิบัติตนท่ีเหมำะสมของผู้ป่วยเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลกำรดูแลโรคเร้ือรัง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่ำว
สอดคล้องกับผลกำรประเมินกระบวนกำรจัดบริกำรของ 
PCC ในโครงกำรวิจัยและหน่วยบริกำรประเภทอื่นตรงที่
วำ่ ยงัมีจุดออ่นในด้ำนกำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและ
กำรสนับสนุนเพ่ือกำรจัดกำรตนเองของผู้ป่วย ประกอบ
กับบุคลำกรยังขำดควำมรู้และทักษะในกำรสัมภำษณ์เพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจ (motivational interview) ในกำรปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของผู้ป่วย(15) เช่นเดียวกับเรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงทีมหมอครอบครัวกับประชำชน กำร
จัดบริกำรตำมรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังของ PCC 
นอกโครงกำรวจัิยในหลำยด้ำนถูกประเมนิโดยผู้ปว่ยวำ่มไิด้
แตกต่ำงจำกกำรจัดบริกำรของคลินิกเบำหวำน/ควำมดัน
โลหติสงูของโรงพยำบำล โดยเฉพำะดำ้นกำรจดัท�ำแผนกำร
รักษำ กำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรรักษำและกำรปฏิบัติตน 
ดังนั้น ก็มิอำจคำดหวังได้ว่ำประสิทธิผลของกำรจัดบริกำร
ดูแลรักษำผู้ป่วยเบำหวำน/ควำมดันโลหิตสูงจะดีขึ้นได้
จำกกำรมีนโยบำย PCC หำก PCC ยังคงให้บริกำรเสมือน
หนึ่งเป็นคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยำบำล มิได้มีกำรปรับ
กระบวนกำรและรูปแบบกำรจัดบริกำรให้สอดคล้องกับ
แนวคิดกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งข้อมูลจำกกำรทบทวน
วรรณกรรมอย่ำงเป็นระบบบ่งชี้ว่ำ กลยุทธ์กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรโรคเบำหวำนมีควำมส�ำคัญและส่งผล
ให้คุณภำพกำรดูแลดีขึ้นทั้งในแง่กระบวนกำรและผลลัพธ์
บรกิำร(16) โดยเฉพำะกลยทุธก์ำรพัฒนำคณุภำพกำรจดักำร
โรคเบำหวำนประกอบด้วยกลยุทธ์สำมด้ำนคือ กลยุทธ์เชิง
ระบบ (กำรจัดกำรเคส, เปลี่ยนกำรให้บริกำรเป็นทีม, กำร
ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, กำรมีข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ป่วยที่มีกำรใช้ในกำรดูแลร่วมกัน) กลยุทธ์ด้ำน
ผู้ให้บริกำร (กำรตรวจสอบและสะท้อนกลับข้อมูล, กำรให้
ควำมรู้ใหม่ๆ แก่แพทย์, มีระบบข้อมูลเตือน, แรงจูงใจด้ำน
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เตือน) ซึ่งก็สอดคล้องกับผลกำรทบทวนวรรณกรรมอย่ำง
เป็นระบบของมำตรกำรในกำรเพิ่มคุณภำพกำรจัดกำรโรค
เบำหวำนในบริบทของระบบบริกำรปฐมภูมิว่ำ มำตรกำร
ที่หลำกหลำยทั้งด้ำนผู้ให้บริกำรและเชิงระบบที่อ�ำนวยให้
มีโครงสร้ำงและกระบวนกำรกำรทบทวนกำรดูแลผู้ป่วย
อยำ่งสม่�ำเสมอนัน้มปีระสทิธผิลในกำรพฒันำกระบวนกำร
ดแูล นอกจำกน้ันหำกมกีำรใหค้วำมรูแ้กผู่ป่้วยรว่มกบัเสรมิ
บทบำทของพยำบำลในกำรดูแลจะช่วยเพิ่มคุณภำพใน
กระบวนกำรดูแลและเพิ่มผลลัพธ์บริกำรด้วย(17)

 กำรศกึษำนีเ้ป็นสว่นหน่ึงของโครงกำรวิจยัด�ำเนนิกำร 
(implementation research) ของกำรพฒันำรปูแบบกำร
จัดบริกำรแบบบูรณำกำรและยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง
ของเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ (PCC) ซึ่งยังอยู่ในช่วงระยะ
เริม่ตน้ของกำรปรบัรปูแบบและกระบวนกำรจดับรกิำรของ 
PCC ภำยใต้โครงกำรวิจัย และยังขำดกำรประเมินผลลัพธ์
กำรจัดบริกำร (service outcomes) กำรศึกษำนี้จึงน�ำ
เสนอได้เพียงกระบวนกำรจัดบริกำรของ PCC ในโครงกำร
วจิยัเม่ือเทยีบกับหนว่ยบรกิำรอืน่ในพืน้ทีเ่ดียวกัน จงึจ�ำเปน็
ตอ้งมกีำรศกึษำวจิยัตอ่ไปเพือ่ศกึษำประสทิธผิลของกำรจดั
บริกำรต่อกระบวนกำรดูแลและผลลัพธ์ด้ำนต่ำงๆ ต่อไป
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บริกำรปฐมภูมิ (PCC) ทั้ง 20 แห่งในกำรด�ำเนินกำรวิจัย
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