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บทคัดย่อ

 ภูมิหลังและเหตุผล โครงก�รวิจัยพัฒน�รูปแบบก�รจัดบริก�รปฐมภูมิแบบบูรณ�ก�รโดยยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง
ได้พฒัน�แนวท�งก�รจดับรกิ�รสำ�หรบัผูป่้วยเบ�หว�นและคว�มดนัโลหติสงูและนำ�ร่องก�รดำ�เนนิก�รในคลนิกิหมอครอบครวั 
(primary care cluster: PCC) 20 แห่ง เมื่อดำ�เนินก�รม�ได้ 4 เดือน ก�รศึกษ�นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนก�ร
จดับริก�รของ PCC ในโครงก�รวจิยัว่�ดำ�เนนิก�รได้ดีม�กน้อยเพยีงใดเปรยีบเทยีบกับหน่วยประเภทอ่ืนทีอ่ยูใ่นอำ�เภอเดยีวกนั 
ระเบียบวิธีศึกษา สำ�รวจคว�มเห็นของผู้ให้บริก�รต่อกระบวนก�รจัดบริก�รของหน่วยบริก�รตนเอง กลุ่มตัวอย�่งคือ ทีม
หมอครอบครวัและบคุล�กรส�ธ�รณสขุทีใ่ห้บรกิ�รแก่ผู้ป่วยเบ�หว�นและคว�มดนัโลหติสูงทกุคนในหน่วยบริก�ร 4 ประเภท
ใน 20 อำ�เภอ ประกอบด้วย PCC ในโครงก�รวิจัย 301 ตัวอย่�ง, PCC นอกโครงก�รวิจัย 240 ตัวอย่�ง, คลินิกเบ�หว�น
หรือคว�มดันโลหิตสูงในโรงพย�บ�ล 172 ตัวอย่�ง, และโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลที่มิได้เป็นเครือข่�ย PCC 351 
ตวัอย่�ง, เกบ็ข้อมลูโดยใช้แบบประเมนิตนเองทีผู่ว้จิยัพฒัน�ขึน้ ประกอบด้วยกระบวนก�รจดับรกิ�ร 5 ด้�น คอื 1) ก�รสร้�ง
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่�งทมีสขุภ�พและผูป่้วย 2) ก�รทำ�แผนก�รดแูลร�ยบคุคลอย่�งมส่ีวนร่วม 3) ระบบข้อมลู 4) ระบบสนบัสนนุ
ก�รจดัก�รตนเองของผูป่้วย และ 5) คว�มต่อเนือ่งและเชือ่มประส�นบรกิ�ร และระบบสนบัสนนุขององค์กรต่อก�รจดับรกิ�ร 
วิเคร�ะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ANOVA และ least-significant difference ผลการศึกษา PCC ในโครงก�รวิจัยได้คะแนนเฉลี่ย
ด้�นปฏิสัมพันธ์ระหว่�งทีมสุขภ�พและผู้ป่วย, ก�รทำ�แผนก�รดูแลร�ยบุคคลอย่�งมีส่วนร่วม, ระบบข้อมูล, ระบบสนับสนุน
ก�รจัดก�รตนเองของผู้ป่วย, และคว�มต่อเนื่องและเชื่อมประส�นบริก�ร เท่�กับ 6.3, 6.1, 6.7, 5.9 และ 6.3 ต�มลำ�ดับ ซึ่ง
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คะแนนแต่ละด้�นสงูกว่�คะแนนประเมนิตนเองของทุกประเภทหน่วยบรกิ�รอืน่อย่�งมนียัสำ�คญัท�งสถติ ิ(p-value < 0.05) 
สรุปและอภิปราย บุคล�กรใน PCC ของโครงก�รวิจัยประเมินตนเองว่�จัดบริก�รปฐมภูมิแบบบูรณ�ก�รโดยยึดประช�ชน
เป็นศูนย์กล�งสูงกว่�บุคล�กรของหน่วยบริก�รอื่น แต่ด้�นระบบสนับสนุนก�รจัดก�รตนเองของผู้ป่วยมีระดับคะแนนน้อย
กว่�ด้�นอื่นๆ ซึ่งควรมีก�รพัฒน�ต่อไป ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยและพัฒน�ต่อๆ ไปคือ ให้มีก�รวิจัยประเมินผลลัพธ์ดำ�เนิน
ก�ร และอบรมพัฒน�ทักษะที่จำ�เป็นต่อก�รจัดบริก�รต�มรูปแบบบูรณ�ก�รโดยยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง

 ค�าส�าคัญ: บริก�รปฐมภูมิ, ก�รประเมินตนเอง, ระบบสนับสนุนก�รจัดก�รตนเอง, ผู้ป่วยเบ�หว�น, ผู้ป่วยคว�มดัน 
  โลหิตสูง

Self-Assessment of Primary Care Units in Providing Integrated People-Centered 
Care to Patients with Diabetes and Hypertension
Samrit Srithamrongsawat*, Paibul Suriyawongpaisal*, Vorasith Srisornvichai†, 
Santi Lapbenjakul‡, Duangdao Sriyakun§

* Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
† Faculty of Medicine, Prince of Songkla University
‡ Thawung Hospital
§ Phetchabun Hospital 

Corresponding author: Samrit Srithamrongsawat, sstrsw2012@gmail.com

Abstract

 Background and Rationale: An implementation research on integrated people-centered primary 
care has developed protocols and piloted new care processes to patients with diabetes and hypertension 
in 20 primary care clusters (PCCs) in Thailand. This study was conducted after 4 months of implementa-
tion aiming to assess care process provided by the piloted PCCs compared with other types of health 
facilities within the same district. Methodology: A survey of providers’ opinion on care process provided 
by themselves was conducted. Samples were all health workers providing care to patients with diabetes 
and hypertension in 4 types of health facilities in 20 districts, these included 301 piloted PCCs, 240 PCCs 
outside the project, 172 hospital non-communicable disease clinics, and 351 non-PCC health centers. A 
self-assessment form developed by the researchers was employed. The form covered 5 care process 
components: patient-provider relationships, shared care plan, health information system, self-manage-
ment support, continuity of care and coordination including organizational supports. Data analysis was 
done using ANOVA test and the least significant difference test. Results: People working in piloted PCCs 
reported high mean scores on patient-provider relationships, shared care plan, health information system, 
self-management support, and continuity of care and coordination as 6.3, 6.1, 6.7, 5.9 and 6.3 respec-
tively. Mean scores of all dimensions of the piloted PCCs were significantly higher than those of other 
types of health facilities (p-value < 0.05). Conclusion and discussion: The piloted PCCs reported highest 
integrated people-centered care to patients with diabetes and hypertension compared with all other 
types of health facilities. However, the self-management support got the lowest score that needed fur-
ther strengthening. Further research on implementation outcomes was proposed including capacity 
building of staff on essential skills in providing integrated people-centered care.

 Keywords: primary care, self-assessment, self-management support, patients with diabetes, 
  patients with hypertension
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ภูมิหลังและเหตุผล

ร ะบบบริก�รสุขภ�พปฐมภูมิของไทยได้รับก�รพัฒน�
ต่อเน่ืองม�เป็นระยะ เริ่มจ�ก “สุขศ�ล�” ที่มุ่งดูแล

สุขอน�มัยและก�รป้องกันโรคระบ�ด และ “สำ�นักง�น
ผดุงครรภ์” ที่ดูแลอน�มัยม�รด�และท�รก ซ่ึงต่อม�ทั้งคู่
ถูกยกระดับเป็น “สถ�นีอน�มัย” เพื่อดูแลปัญห�สุขภ�พ
สำ�คัญของประช�ชนในยุคนั้น คือ ก�รป้องกันโรคติดต่อ 
อน�มัยแม่และเด็ก ก�รสุข�ภิบ�ล โดยยึดแนวคิด “ก�ร
ส�ธ�รณสขุมูลฐ�น” สีป่ระก�รหลกั คอื ก�รมสีว่นรว่มของ
ชุมชน ก�รใช้เทคโนโลยีท่ีเหม�ะสม คว�มร่วมมือระหว่�ง
ส�ข� และก�รปฏิรูประบบบรกิ�รสขุภ�พเบือ้งตน้ อย�่งไร
ก็ดี ก�รปฏิรูประบบบริก�รสุขภ�พเบื้องต้นถูกนำ�ไปสู่ก�ร
ปฏิบัติน้อยกว่�หลักส�มประก�รแรก(1) ต่อม�กระทรวง
ส�ธ�รณสุขมีนโยบ�ยทศวรรษก�รพัฒน�สถ�นีอน�มัย 
(พ.ศ. 2535-2544) มีผลให้สถ�นีอน�มัยได้รับก�รพัฒน�
ค่อนข้�งม�ก โดยเฉพ�ะด้�นอ�ค�รสถ�นที่และเครื่องมือ
ท�งก�รแพทย ์แตน่โยบ�ยดงักล�่วข�ดคว�มชัดเจนและต่อ
เนื่องในก�รดำ�เนินก�ร(2) แนวคิด “เวชศ�สตร์ครอบครัว” 
ได้ถูกนำ�ม�ใช้ในก�รยกระดับคุณภ�พม�ตรฐ�นบริก�ร
ท�งก�รแพทย์ในก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูประบบบริก�ร
สุขภ�พปฐมภูมิในระยะต่อม� (3) รวมถึงก�รขับเคลื่อน
ภ�ยใต้ระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ(4) ก�รยกระดับ
สถ�นีอน�มัยเป็นโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล (รพ.
สต.) ในปี 2552 ก็มีผลให้สถ�นีอน�มัยได้รับก�รพัฒน�
เชิงก�ยภ�พและได้รับทรัพย�กรเพิ่มขึ้นทั้งด้�นกำ�ลังคน 
งบประม�ณ และครุภัณฑ์ท�งก�รแพทย์ แต่ไม่พบหลัก
ฐ�นว�่มกี�รเปลีย่นแปลงในท�งทีด่ขีึน้ของด�้นบรกิ�ร ด�้น
ระบบประกนัคณุภ�พ และด�้นคว�มเชือ่มโยงของบริก�ร(5)  
ก�รขับเคลื่อนแนวคิดเวชศ�สตร์ครอบครัวชัดเจนขึ้นอีก
คร้ังด้วยนโยบ�ยทีมหมอครอบครัวในปี 2557 แต่มีคว�ม
ผันผวนและไม่ต่อเนื่องของนโยบ�ย(6)

 ก�รขับเคลื่อนเพื่อพัฒน�ระบบบริก�รสุขภ�พปฐม-
ภูมิเกิดขึ้นอีกครั้งโดยนโยบ�ย “คลินิกหมอครอบครัว” 
(primary care cluster: PCC) ในปี 2559 สอดรับกับ

รัฐธรรมนญูไทย พ.ศ. 2560 ทีก่ำ�หนดให้มรีะบบก�รแพทย์
ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศ�สตร์ครอบครัวดูแลประช�ชนใน
สัดส่วนที่เหม�ะสม(7) และประก�ศสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 
เร่ืองก�รประก�ศแผนก�รปฏิรูปประเทศ(8) ท้ังนี้แนวคิด
หลกัของนโยบ�ยคลนิกิหมอครอบครวัก็คอื เปลีย่นแนวคิด
จ�กก�รใชโ้รงพย�บ�ลและวชิ�ชพีเปน็ฐ�นม�เปน็ใช้ชุมชน
เป็นฐ�น เน้นก�รดูแลคน ก�รดูแลเป็นทีมโดยมีประช�ชน
เปน็ศนูยก์ล�ง และจดัใหม้ทีมีหมอครอบครวั โดยประกอบ
ด้วยแพทยเ์วชศ�สตร์ครอบครัว สหส�ข�วชิ�ชพี และอ�ส�
สมัครส�ธ�รณสุข (อสม.) ร่วมกันดูแลประช�ชน 10,000 
คน จัดบริก�รที่เชื่อมโยงบูรณ�ก�ร ดูแลทุกคน ดูแลทุก
อย่�ง ดูแลทุกที่ ดูแลทุกเวล� ด้วยเทคโนโลยี โดยมีระบบ
ก�รเงินท่ีเอื้อและสนับสนุนให้เกิดก�รจัดบริก�รอย่�ง
บรูณ�ก�ร โดยค�ดหวงัว�่ระบบดงักล่�วจะทำ�ใหป้ระช�ชน
ไทยมีสุขภ�พดีขึ้น ลดก�รป่วยจ�กโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่ม
ประสิทธิผลของก�รดูแลรักษ�โรคเรื้อรังและลดภ�วะ
แทรกซ้อน ประช�ชนเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พที่หน่วยบริก�ร
สุขภ�พปฐมภูมิได้ดีขึ้นและลดก�รใช้บริก�รที่โรงพย�บ�ล
ที่ไม่จำ�เป็นลง อันจะช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รเข้�รับ
บริก�ร(9)

 ทัง้นีก้�รเจ็บปว่ยด้วยโรคไมติ่ดต่อเร้ือรัง (non-com-
municable dieasese, NCD) เป็นภ�ระโรคสำ�คัญและ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่�งต่อเนื่องทั้งในระดับส�กล(10) และ
ในประเทศไทย(11) จนถูกกำ�หนดเป็นหนึ่งในเป้�หม�ยก�ร
พัฒน�ที่ยั่งยืน(12) ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีก�รเจ็บป่วยหล�ย
โรคร่วมกัน รักษ�ไม่ห�ย และลงท้�ยด้วยภ�วะแทรกซ้อน
ต่�งๆ รวมถึงภ�วะทุพพลภ�พ จำ�เป็นต้องได้รับก�รดูแล
อย่�งบูรณ�ก�ร ต่อเนื่องและรอบด้�น รวมถึงต้องมีก�ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภ�พของผู้ป่วยร่วมด้วย ทำ�ให้
รูปแบบก�รจัดบริก�รหลักท่ีดำ�รงอยู่ซ่ึงเน้นก�รดูแลรักษ�
โรคเฉียบพลัน โรคเด่ียว เป็นครั้งๆ ไป ข�ดคว�มเหม�ะ
สมในก�รจัดบริก�ร จึงมีก�รพัฒน�รูปแบบก�รดูแลผู้ป่วย
เร้ือรัง (chronic care model)(13,14) ข่วงปล�ยศตวรรษ
ที่ 20 ซึ่งรูปแบบดังกล่�วมีองค์ประกอบสำ�คัญ 6 อย่�ง 
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คือ ก�รสนับสนุนเชิงระบบและองค์กร, ระบบข้อมูลท�ง
คลินิกสนบัสนนุก�รดแูลของผู้ใหบ้รกิ�รและผูป้ว่ย, รูปแบบ
ก�รจัดบริก�รที่เป็นทีมและมีก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็น
ระบบ, ระบบสนับสนุนก�รตัดสินใจ, ระบบสนับสนุนให้
ผู้ป่วยดูแลตนเองได้อย่�งเหม�ะสม, และระดมทรัพย�กร
ชุมชนสนับสนุนก�รดูแล และต่อม�มีก�รพัฒน�รูปแบบ
ก�รดแูลผูป่้วยเรือ้รงัสว่นขย�ย (expanded chronic care 
model)(15) โดยเพิ่มองค์ประกอบก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ
ระดับชุมชนแทนก�รระดมทรัพย�กรชุมชน คือ ก�รสร้�ง
นโยบ�ยส�ธ�รณะท่ีเอื้อต่อสุขภ�พ ก�รสร้�งสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อสุขภ�พ และก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของก�ร
ดำ�เนินง�นของชุมชน
 แนวคิดหลักสำ�คัญของก�รดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง คือ ก�ร
จัดระบบก�รดูแลที่เป็นทีมแบบบูรณ�ก�ร รอบด้�น ต่อ
เนื่อง และยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กล�ง ซึ่งแนวคิดดังกล่�วก็
ถูกผนวกเข้�ไปในก�รปฏิรูประบบบริก�รปฐมภูมิในระยะ
ต่อม�(16-18) ในก�รนี้ เพื่อแปลงแนวคิดก�รจัดบริก�รแบบ 
บูรณ�ก�รโดยยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�งของนโยบ�ย 
“คลนิกิหมอครอบครวั” ใหเ้ปน็รปูธรรม โครงก�รวจิยัดำ�เนนิ
ก�รพัฒน�ระบบบริก�รปฐมภูมิแบบบูรณ�ก�รและยึด
ประช�ชนเปน็ศูนยก์ล�ง ไดพ้ฒัน�รปูแบบและแนวท�งก�ร
จดับริก�รดงักล�่วขึน้ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบสำ�คญั(19)  
คือ 1) ก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์ระหว่�งทีมหมอครอบครัวกับ 
ผูป้ว่ย เพือ่ให้เกิดคว�มเชือ่มัน่ (trust) ในก�รทำ�หน�้ทีเ่ปน็ผู้
ดแูลและใหค้ำ�ปรกึษ� 2) ก�รจดัทำ�แผนก�รดแูลร�ยบคุคล
อย�่งมสีว่นรว่ม เป็นกระบวนก�รคน้ห� คดักรองคว�มเส่ียง 
และประเมินคว�มจำ�เป็นในก�รดูแลแบบองค์รวม และ
ร่วมกันจัดทำ�แผนดูแลเฉพ�ะร�ยร่วมกับผู้ป่วย ครอบครัว
และภ�คีเครือข่�ยที่เกี่ยวข้องในชุมชน 3) ก�รจัดทำ�ข้อมูล
สุขภ�พร�ยบุคคล เพื่อผู้ให้บริก�รและผู้ป่วยใช้ร่วมกันใน
ก�รดแูล ขณะเดยีวกันก็เปน็ก�รแบง่ปนัและเชือ่มโยงขอ้มลู
ให้แก่หน่วยบริก�รต่�งๆ 4) ก�รมีระบบสนับสนุนก�รดูแล
ตนเองของผู้ป่วย มีกระบวนก�รพัฒน�และเครื่องมือใน
ก�รสนับสนุนให้ผู้ป่วยส�ม�รถจัดก�รดูแลปัญห�สุขภ�พ

ของตนเองได้อย่�งเหม�ะสม และ 5) คว�มต่อเนื่องของ
ก�รดูแลและก�รเชื่อมประส�น มีระบบก�รจัดก�รและ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับก�รดูแลอย่�งต่อเนื่องตลอดช่วง
ก�รเจ็บป่วยและวงจรก�รดูแล และทำ�หน้�ที่ประส�นก�ร
ส่งต่อและรับกลับเมื่อจำ�เป็น ตลอดจนเชื่อมโยงกับภ�คี
เครือข่�ยในก�รดูแลป้องกันและจัดก�รกับปัญห�สุขภ�พ
ในชุมชนและครอบครัว
 ในก�รนี้ โครงก�รวิจัยฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร
รว่มกบั PCC ทีเ่ข�้รว่มเปน็หนว่ยบรกิ�รนำ�รอ่งเพือ่ทำ�คว�ม
เข้�ใจกับรูปแบบบริก�รดังกล่�ว และได้นำ�รูปแบบและ
แนวท�งดงักล�่วไปใชใ้นก�รปรบักระบวนก�รจดับรกิ�รแก่
ผู้ป่วยเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูงของ PCC นำ�ร่องม� 
ระยะหนึ่ง (4 เดือน) จึงมีก�รประเมินกระบวนก�รจัด
บรกิ�รของ PCC ท่ีเข�้รว่มโครงก�รวิจยัฯ ว�่ส�ม�รถดำ�เนนิ
ก�รต�มรูปแบบก�รจัดบริก�รดังกล่�วได้ดีม�กน้อยเพียง
ใดเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยบริก�รปฐมภูมิประเภทอื่นใน
พื้นที่เดียวกัน

ระเบียบวิธีศึกษา

 ก�รศึกษ�ใช้รูปแบบก�รวิจัยเชิงปริม�ณโดยสำ�รวจ
คว�มเห็นของทีมหมอครอบครัวและบุคล�กรส�ธ�รณสุข
ท่ีให้บริก�รแก่ผู้ป่วยเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูงต่อ
กระบวนก�รจัดบริก�รของหน่วยบริก�รตนเองว่�เป็นไป
ต�มรูปแบบบริก�รแบบบูรณ�ก�รโดยยึดประช�ชนเป็น
ศูนย์กล�งเพียงใด
 ประช�กรของก�รศึกษ�คือ แพทย์และบุคล�กร
ท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขที่ปฏิบัติง�นใน PCC หรือ
ให้บริก�รแก่ผู้ป่วยเบ�หว�น/คว�มดันโลหิตสูงของสถ�น
พย�บ�ลใน 20 อำ�เภอที่เป็นที่ตั้งของ PCC นำ�ร่อง จำ�แนก
กลุ่มตัวอย่�งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ทีมสหส�ข�วิช�ชีพและ
บุคล�กรส�ธ�รณสุขทุกคนใน PCC นำ�ร่อง 20 แห่ง 2) ทีม
สหส�ข�วิช�ชีพและบุคล�กรส�ธ�รณสุขทุกคนใน PCC 
ในอำ�เภอเดียวกันที่ไม่ได้เข้�ร่วมโครงก�รวิจัย 3) ทีมสห
ส�ข�วิช�ชีพทุกคนท่ีร่วมให้บริก�รในคลินิกเบ�หว�นหรือ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563



คว�มดนัโลหติสงูของโรงพย�บ�ลแมข่่�ย (ต่อไปขอใชค้ำ�ว�่ 
“คลนิิก NCD” แทน) และ 4) บุคล�กรส�ธ�รณสขุทีป่ฏบิตัิ
ง�นใน รพ.สต. ท่ีมิได้เป็นเครือข่�ยใน PCC และมีก�รจัด
บริก�รแก่ผู้ป่วยเบ�หว�น/คว�มดันโลหิตสูง (รพ.สต.)
 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินตนเองซึ่งนักวิจัย
พัฒน�ขึ้นต�มองค์ประกอบทั้งห้�ด้�นของรูปแบบก�ร
จัดบริก�รแบบบูรณ�ก�รที่ยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�ง 
โดยปรับจ�ก Assessment of Chronic Illness Care 
(ACIC)** ฉบับภ�ษ�ไทย ซึ่งพบว่�ส�ม�รถใช้ได้ดีในเครือ
ข่�ยบริก�รปฐมภูมิ(20) และ Assessment of Primary 
Care Resources and Supports for Chronic Disease 
Self-Management (PCRS)†† ซึ่งแบบประเมินที่พัฒน�
ขึ้นมีทั้งหมด 4 ตอน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้
ให้ข้อมูล 2) กระบวนก�รจัดบริก�รต�ม 5 องค์ประกอบ
หลัก 3) ระบบสนับสนุนก�รจัดบริก�รของหน่วยง�น และ 
4) ปัญห�อุปสรรค (คำ�ถ�มปล�ยเปดิ) ทัง้นีใ้นแบบประเมนิ
ตอนที่ 2 และ 3 (ต�ร�งที่ 1) มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1- 10 
คะแนน ต�มเกณฑ์ท่ีกำ�หนดดังนี้ 1 = ดำ�เนินก�รหรือ
สนับสนุนน้อยม�กถึงไม่มีเลย, 2 – 4 = ดำ�เนินก�รเป็น
ครั้งคร�ว ไม่สม่ำ�เสมอ บริก�รแบบตั้งรับ ก�รสนับสนุน
อยู่ในระดับพื้นฐ�น, 5 – 7 = ดำ�เนินก�รและจัดก�รอย่�ง
เปน็ระบบ ทำ�ง�นเปน็ทมี และบรกิ�รมกี�รเชือ่มประส�นด ี
มีระบบก�รสนับสนุนที่ดี, 8 – 10 = ดำ�เนินก�รอย่�งเป็น
ระบบรอบด้�นและครอบคลุม แบบประเมินท่ีพัฒน�ขึ้นนี้
ได้ตรวจสอบคว�มตรงของข้อคำ�ถ�มโดยทีมนักวิจัยและผู้
เช่ียวช�ญรวม 24 ท�่น สว่นขอ้มลูคว�มน�่เช่ือถอืของแบบ
ประเมินจ�กข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 1,064 ตัวอย่�ง ได้
ค่�สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ของข้อคำ�ถ�มส่วนที่ 

2 และ 3 จำ�นวน 15 ข้อเท่�กับ 0.927
 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตัวอย่�งแต่ละคนได้
พิจ�รณ�ให้คะแนนหน่วยบริก�รตนเองอย่�งเป็นอิสระต่อ
กันต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด หน่วยก�รวิเคร�ะห์คือตัวอย่�ง
แต่ละคนที่ให้ข้อมูล ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลใช้ค่�เฉลี่ยและ
ทดสอบค่�สถิติ ANOVA test นัยสำ�คัญท�งสถิติที่ 0.05 
และเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งร�ยคู่ของประเภทหน่วย
บริก�รด้วยค่�สถิติ least-significant difference (LSD) 
นัยสำ�คัญท�งสถิติที่ 0.05 โดยใช้โปรแกรม SPSS version 
18

การผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการวิจัย

ในมนุษย์

 โครงก�รวิจัยนี้ได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินก�รโดยก�ร
พิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รจริยธรรมก�รวิจัยในมนุษย์ 
คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี มห�วิทย�ลัย
มหิดล (COA. MURA2019/1018)

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป

 มีจำ�นวนผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 1,064 ร�ย จ�ก 20 
อำ�เภอทีเ่ปน็ทีต่ัง้ของ PCC นำ�รอ่ง ในจำ�นวนนีแ้ยกเป็นกลุม่
ตัวอย่�งผู้ให้บริก�รปฏิบัติง�นในหน่วยบริก�รที่เป็น PCC 
นำ�ร่องในโครงก�รวิจัยฯ 301 ร�ย (ร้อยละ 28.3), PCC 
นอกโครงก�รวิจัยฯ 240 ร�ย (ร้อยละ 22.6) ปฏิบัติง�น
ในคลินิก NCD ของ รพ.แม่ข่�ย 172 ร�ย (ร้อยละ 16.2) 
และผู้ปฏิบัติง�นใน รพ.สต. ที่มิได้เป็นเครือข่�ยใน PCC 
351 ร�ย (ร้อยละ 33.0 (ต�ร�งที่ 2)
 กลุ่มตัวอย่�งเป็นเพศหญิงกว่�ร้อยละ 80 อ�ยุเฉล่ีย 
41.56 ปี ส่วนใหญ่จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี (ร้อยละ 
76.5) ตำ�แหน่งในก�รปฏิบัติง�น - ส่วนใหญ่เป็นพย�บ�ล 
(ร้อยละ 41.5) รองลงม� คือ นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข และ
เจ�้พนกัง�นส�ธ�รณสขุ (รอ้ยละ 26.4 และ 9.3 ต�มลำ�ดบั) 

** The MacColl Institute for Healthcare Innovation, Group 
Health Cooperative. Copyright 2004 http://www.improv-
ingchroniccare.org 
†† The Diabetes Initiative with support from the Robert 
Wood Johnson Foundation® in Princeton, New Jersey. 
Revised December 2008. Copyright © 2006 Washington 
University School of Medicine in St. Louis
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ตารางที่ 1  แบบประเมินกระบวนก�รจัดบริก�รและระบบสนับสนุนก�รจัดบริก�ร

	 ประเด็น	 ระดับคุณภาพ

	 ระดับ	 D	 C	 B	 A	(ทั้งหมดใน	B	และ)
	 คะแนน	 1	 2				3				4	 5				6				7	 8				9				10

1)	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและแพทย์ครอบครัวหรือหมอครอบครัว	(patient-provider	relationships) ‡‡

 1. ผู้ป่วยมีแพทย์ครอบครัว ผู้ป่วยไม่รับทร�บหรือ ผู้ป่วยทร�บว่�ใครคือ ผู้ป่วยทร�บว่�ใครคือ ผู้ป่วยสะดวกใจและส�ม�รถ
  ไม่มีแพทย์ ประจำ� แพทย์ครอบครัว แต่ แพทย์ครอบครัว และ ติดต่อแพทย์ครอบครัวได้โดย
  ครอบครัว ไม่ทร�บช่องท�ง มีช่องท�งติดต่อที่ สะดวกเมื่อจำ�เป็น
   ติดต่อที่สะดวก สะดวก
 2. ผู้ป่วยมีหมอครอบครัว ผู้ป่วยไม่รับทร�บ ผู้ป่วยรับทร�บว่�ใคร ผู้ป่วยรับทร�บว่�ใครคือ ผู้ป่วยสะดวกใจและส�ม�รถ
  (ไม่นับ อสม. จิตอ�ส�) หรือไม่มีหมอประจำ� คือหมอครอบครัว แต่ หมอครอบครัว และมี ติดต่อหมอครอบครัวได้โดย
  ครอบครัว ไม่ทร�บช่องท�ง ช่องท�งติดต่อที่สะดวก สะดวกเมื่อจำ�เป็น
   ติดต่อที่สะดวก

2) การจัดทำาแผนการดูแลรายบุคคลอย่างมีส่วนร่วม	(shared	care	plan)
 1. จัดทำ�แผนก�รดูแลเฉพ�ะร�ย ไม่มีก�รดำ�เนินก�ร มีแผนก�รดูแลเฉพ�ะ ใช้แผนก�รดูแลเฉพ�ะร�ย เชื่อมโยงต่อเนื่องกับแผนก�ร
   ร�ย แต่ไม่ได้ปรับแผน และปรับแผนให้ทันสมัย ดูแลของแพทย์เฉพ�ะท�ง
   ให้ทันสมัยสมำ่�เสมอ อย่�งสมำ่�เสมอ
 2. คว�มครอบคลุมของแผนก�ร ไม่มีก�รดำ�เนินก�ร ใช้กับผู้ป่วยบ�งร�ย ใช้กับผู้ป่วยทุกร�ย เชื่อมโยงต่อเนื่องกับแผนก�ร
  ดูแลเฉพ�ะร�ย  เท่�นั้น  ดูแลของแพทย์เฉพ�ะท�ง
 3. คว�มรอบด้�นและก�รมีส่วนร่วม ไม่มีก�รดำ�เนินก�ร มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย ผู้ป่วยและญ�ติมีส่วนร่วม แผนก�รดูแลรักษ�มีเป้�หม�ย
  ของผู้ป่วยและญ�ติในก�รว�งแผน  ก�รดูแลรักษ� แต่ผู้ป่วย ในก�รกำ�หนดเป้�หม�ย ชัดเจน มีคว�มรอบด้�น และมี
  ก�รดูแล  และญ�ติไม่มีส่วนร่วม ก�รดูแลรักษ�และมีก�ร ภ�คีเครือข่�ยอื่นเข้�ม�
   ในก�รกำ�หนด ปรับเป็นระยะ สนับสนุนร่วมด้วย

3)	การจัดทำาระบบข้อมูลการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย	(health	information	system)
 1. ระบบข้อมูลเชื่อมต่อระหว่�ง ไม่ส�ม�รถเชื่อมโยง ส่งข้อมูลจำ�เป็นไปถึง ส่งข้อมูลจำ�เป็นไปถึง มีก�รเชื่อมต่อข้อมูลที่จำ�เป็น
  สถ�นพย�บ�ล กันได้ สถ�นพย�บ�ลปล�ย สถ�นพย�บ�ลปล�ย ระหว่�งสถ�นพย�บ�ลต้นท�ง
   ท�งในก�รส่งต่อผู้ป่วย ท�งในก�รส่งต่อผู้ป่วย กับปล�ยท�ง
   บ�งร�ย  ทุกร�ย
 2. มีระบบข้อมูลสนับสนุนก�รดูแล ไม่มี มีสมุดบันทึกประจำ�ตัว ผู้ให้บริก�รและผู้ป่วยร่วม ผู้ให้บริก�รและผู้ป่วยร่วมกัน
  ร�ยบุคคล (personal health  ผู้ป่วย โดยผู้ให้บริก�ร กันบันทึกข้อมูลและใช้ บันทึกข้อมูลและใช้สื่อส�ร
  record)  เป็นคนบันทึกข้อมูล สื่อส�รระหว่�งผู้ป่วย ระหว่�งผู้ป่วยและทีมโดย
   และใช้สื่อส�รระหว่�ง และทีมโดยสมำ่�เสมอ สมำ่�เสมอทุกร�ย
   ผู้ป่วยและทีมเป็น ในผู้ป่วยบ�งร�ย
   ครั้งคร�ว

4)	ระบบสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย	NCD	(self-management	supports	for	patients	with	non-communicable	disease)
 1. มีเครื่องมือประเมินคว�มเสี่ยง ไม่มีก�รดำ�เนินก�ร มีเครื่องมือประเมิน ผู้ป่วยบ�งร�ยใช้ได้ถูกต้อง ผู้ป่วยทุกร�ยใช้ได้ถูกต้อง และ
  ด้�นต่�งๆ ของผู้ป่วย  คว�มเสี่ยงของผู้ป่วย และส�ม�รถจัดก�รกับ ส�ม�รถจัดก�รกับคว�มเสี่ยง
   แต่ไม่แน่ชัดว่�ผู้ป่วย คว�มเสี่ยงจนเห็นผลต�ม จนเห็นผลต�มที่ค�ดหวัง
   ส�ม�รถประเมินตน ที่ค�ดหวัง
   เองได้เพียงใด
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 2. มีชุดบริก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่มี มีเพียงก�รเผยแพร่เอก มีชุดบริก�รปรับเปลี่ยน มีชุดบริก�รปรับเปลี่ยน
  และเครือข่�ยผู้ป่วย   ส�รคว�มรู้หรือก�รจัด พฤติกรรมร�ยบุคคล พฤติกรรมร�ยบุคคลโดย
   กิจกรรมให้คว�มรู้ผู้ป่วย โดยดำ�เนินก�รเป็น ดำ�เนินก�รอย่�งสมำ่�เสมอ
    ครั้งคร�ว

5) ความต่อเนื่องของการดูแลและการเชื่อมประสาน	(continuity	of	care	and	coordination)
 1. คว�มต่อเนื่องของก�รดูแลตั้งแต่ ไม่ต่อเนื่อง มีก�รติดต�มผู้ป่วย มีระบบติดต�มผู้ป่วย มีระบบติดต�มผู้ป่วยทุกร�ยว่�
  สถ�นพย�บ�ลต้นท�งจนถึง  บ�งร�ย ณ สถ�น บ�งร�ยว่�ได้รับบริก�ร ได้รับบริก�รต�มม�ตรฐ�น
  ปล�ยท�ง  พย�บ�ลปล�ยท�ง ต�มม�ตรฐ�น ณ สถ�น ณ สถ�นพย�บ�ลปล�ยท�ง
    แต่ไม่เป็นระบบ พย�บ�ลปล�ยท�ง อย่�งต่อเนื่องชัดเจน
     อย่�งต่อเนื่องชัดเจน
 2. เชื่อมประส�นกับก�รสนับสนุน ไม่ได้ดำ�เนินก�ร ไม่มีก�รประเมินอย่�ง มีระบบประเมินและจัด มีระบบประเมินคว�มจำ�เป็น
  ท�งสังคมในชุมชน  เป็นระบบ แต่ห�กพบ ก�รให้เข้�ถึงก�รช่วย ด้�นสังคมของผู้ป่วยทุกร�ย
   ว่�มีปัญห�ก็ให้ข้อมูล เหลือที่จำ�เป็นในชุมชน และจัดก�รให้เข้�ถึงก�รช่วย
   เกี่ยวกับแหล่งและช่อง แต่ดำ�เนินก�รในผู้ป่วย เหลือที่จำ�เป็นในชุมชน และ
   ท�งก�รติดต่อขอคว�ม บ�งร�ย ติดต�มผลได้แน่ชัด
   ช่วยเหลือ

6)	ระบบสนับสนุนขององค์กรในการจัดบริการโดยใช้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นกรณีตัวอย่าง
 1. ก�รทำ�ง�นร่วมกันของทีมหมอ ทำ�ง�นแยกกันไม่เป็น ทำ�ง�นร่วมกัน แต่ไม่ สม�ชิกในทีมมีบทบ�ท เหมือน (B) และ มีก�รจัด
  ครอบครัวและทีมสหวิช�ชีพของ ทีม ค่อยเป็นอันหนึ่ง ชัดเจนหนุนเสริมซึ่งกัน กระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกัน
  รพ.  อันเดียวกัน และกันและทำ�ง�นแทน สมำ่�เสมอ
    กันได้
 2. กระบวนก�รพัฒน�คุณภ�พบริก�ร ไม่มี มีก�รดำ�เนินก�รเป็น ทีมสุขภ�พมีก�รใช้ข้อ มกี�รตดิต�มกำ�กบัก�รจดับรกิ�ร
   ครั้งคร�วเพื่อแก้ปัญห� มูลผู้ป่วยม�วิเคร�ะห์ อย�่งเปน็ระบบ พรอ้มวเิคร�ะห์
   เฉพ�ะหน้�ที่เกิดขึ้น ช่องว่�งและแนวโน้มเพื่อ ปัญห� และว�งแผนแก้ไข
    พัฒน�ก�รจัดบริก�รให้ อย่�งต่อเนื่อง
    บรรลุเป้�หม�ย
 3. ก�รทำ�คว�มเข้�ใจต่อหลักก�ร ไม่มีก�รสื่อส�รให้ มีก�รแจ้งหลักก�ร มีก�รสื่อส�รหล�ยรูป มีก�รสื่อส�รหล�ยรูปแบบ ให้
  จัดบริก�รครบห้�องค์ประกอบ รับรู้กันในทีมทุกคน ดังกล่�วให้ทุกคนในทีม แบบให้ บ�งคน ในทีม ทุกคนในทีมรับรู้ เข้�ใจและ 
    ทร�บพร้อมคู่มือที่ รับรู้ เข้�ใจและ เห็นชอบ
   เกี่ยวข้อง เห็นชอบ
 4. คว�มเชื่อมั่นต่อก�รมีอิสระใน ไม่เชื่อมั่น เชื่อมั่นน้อย เชื่อมั่นป�นกล�ง เชื่อมั่นม�ก
  ก�รจัดสรรเวล�ทำ�ง�นให้ผู้ป่วยต�ม
  ที่ตนเห็นว่�จำ�เป็น

NCD = non-communicable disease
‡‡ แพทยค์รอบครัวหม�ยถงึเฉพ�ะวชิ�ชีพแพทยท์ีป่ฏบิตัหิน�้ทีใ่นทมีของคลนิกิหมอครอบครวั (primary care cluster: PCC) สว่นหมอครอบครัวหม�ย
ถึงบุคล�กรส�ธ�รณสุขอื่นๆ ที่มิใช่แพทย์ที่ปฏิบัติหน้�ที่ในทีมนี้

ตารางที่ 1 (ต่อ) แบบประเมินกระบวนก�รจัดบริก�รและระบบสนับสนุนก�รจัดบริก�ร

	 ประเด็น	 ระดับคุณภาพ

	 ระดับ	 D	 C	 B	 A	(ทั้งหมดใน	B	และ)
	 คะแนน	 1	 2				3				4	 5				6				7	 8				9				10
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่�งผู้ให้บริก�ร

	 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการทั้งหมด	1,064	ตัวอย่าง	 จำานวน	 ร้อยละ

ประเภทหน่วยบริการที่ปฏิบัติงานอยู่
 PCC ที่เป็นพื้นที่นำ�ร่องโครงก�รวิจัย 301 28.3
 PCC ที่มิใช่พื้นที่นำ�ร่องโครงก�รวิจัย 240 22.6
 คลินิก NCD โรงพย�บ�ลแม่ข่�ย 172 16.2
 โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล (รพ.สต.) 351 33.0

เพศ
 หญิง 882 82.9
 ช�ย 181 17.0
 ไม่ระบุ 1 0.1

อ�ยุเฉลี่ย (ปี) 41.56 (SD. 10.38)

ระดับการศึกษา	
 ต่ำ�กว่�ปริญญ�ตร ี  26  2.4
  ปริญญ�ตรี 814 76.5
  ปริญญ�โท 186 17.5
  วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร/ปริญญ�เอก  38  3.6

ตำาแหน่งในการปฏิบัติงาน
 พย�บ�ลวิช�ชีพ 442 41.5
  นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข 281 26.4
  เจ้�พนักง�นส�ธ�รณสุข  99  9.3
  แพทย์ (ไม่ระบุส�ข�เชี่ยวช�ญ)  58  5.5
  เภสัชกร  48  4.5
  เจ้�พนักง�นทันตส�ธ�รณสุข  35  3.3
  แพทย์แผนไทย  32  3
  นักก�ยภ�พบำ�บัด  28  2.6
  นักโภชน�ก�ร/โภชน�กร  14  1.3
  ผอ.รพ.สต.  14  1.3
  ทันตแพทย์  8  0.8
  เทคนิคก�รแพทย์  3  0.3
  นักจิตวิทย�  2  0.2

ระยะเวล�ในก�รปฏิบัติง�นให้บริก�รผู้ป่วยเบ�หว�น/คว�มดันโลหิตสูง (ปี) 3.60 (SD. 4.13)

บทบาทที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
 ผู้บริห�ร 155 14.6
 ผู้บริห�รและจัดก�รระบบหรือให้บริก�รผู้ป่วยด้วย  40  3.8
  ผู้ที่รับผิดชอบง�น NCD ของหน่วยบริก�ร 177 16.6
  ผู้ร่วมให้บริก�ร 678 63.7
  ไม่ระบุ  14  1.3

NCD = non-communicable disease; PCC = primary care cluster
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ระยะเวล�ปฏิบตังิ�นใหบ้รกิ�รแกผู้่ปว่ยเบ�หว�น/คว�มดัน
โลหิตสูง - เฉลี่ย 3.6 ปี (น้อยสุดคือ 0 ปี น�นสุด 34 ปี) 
ทั้งนี้ สองในส�มของผู้ให้ข้อมูลเป็นสหวิช�ชีพที่มีบทบ�ท
เพียงเป็นผู้ร่วมให้บริก�ร (ร้อยละ 63.70) รองลงม�คือผู้
มีบทบ�ทรับผิดชอบง�นคลินิกเบ�หว�น/คว�มดันโลหิต
สูง ร้อยละ 16.6 (เป็น system manager, NCD clinic 
manager, case manager โดยอ�จเปน็ตำ�แหนง่เดียวหรือ 
หล�ยตำ�แหน่ง ร่วมกับก�รให้บริก�รผู้ป่วย) ถัดม�เป็นผู้
บรหิ�รทีเ่ปน็ผูใ้ห้ขอ้มลู (ผอ.รพ.สต. หรอื ผูจ้ดัก�ร PCC ไม่
ระบุว�่มีบทบ�ทในก�รจดัก�รหรอืใหบ้รกิ�ร) รอ้ยละ 14.6 
ขณะเดียวกันมีผู้บริห�รร้อยละ 3.8 ที่ระบุว่�มีบทบ�ทใน
ก�รจดัก�รระบบหรอืจดัก�รคลนิกิหรอืรว่มใหบ้ริก�รผูป้ว่ย 
ด้วย

2. การจัดบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลาง

 จ�กก�รประเมินสถ�นพย�บ�ลตนเองของทีม
บุคล�กรส�ธ�รณสุขที่มีส่วนร่วมในก�รให้บริก�รผู้ป่วย
โรคเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูงต่อก�รจัดบริก�ร พบ
ว่� PCC ในโครงก�รวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยของท้ัง 5 องค์
ประกอบ ทั้งในภ�พรวมขององค์ประกอบและข้อย่อยสูง
กว่�หน่วยบริก�รประเภทอื่นทั้งหมด ในขณะที่ PCC ที่ไม่
อยู่ในโครงก�รวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยของ 2 องค์ประกอบที่
สูงกว่�คะแนนเฉลี่ยของคลินิก NCD ของโรงพย�บ�ลคือ 
ก�รสร้�งปฏิสัมพันธ์ของประช�ชนกับทีมหมอครอบครัว 
และก�รจดัทำ�ขอ้มลูก�รดูแลร�ยบุคคล สว่นในอกีส�มองค์
ประกอบทีเ่หลอืมคีะแนนเฉลีย่ต่ำ�กว�่ของคลนิกิ NCD ของ 
รพ. สว่น รพ.สต. มคีะแนนเฉลีย่ต่ำ�สดุในภ�พรวมของท้ังห�้
องค์ประกอบ (ต�ร�งที่ 3)
 เม่ือพิจ�รณ�คว�มแตกต่�งของคะแนนเฉลี่ยก�ร
ประเมินกระบวนก�รจัดบริก�รแต่ละด้�นร�ยคู่ประเภท
หน่วยบริก�รด้วยวิธี least-significant difference (LSD) 
แสดงผลในต�ร�งที่ 4
	 1)	การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์

ครอบครัวหรือหมอครอบครัว เกณฑ์พิจ�รณ�ในด้�นนี้
ประกอบด้วย ก�รรับทร�บของผู้ป่วยว่�ใครคือแพทย์หรือ
หมอครอบครัวของตน ก�รมีช่องท�งให้ติดต่อได้สะดวก 
ก�รรบัทร�บชอ่งท�งก�รตดิตอ่ของผูป่้วย และก�รทีผู่ป่้วย
ส�ม�รถติดต่อได้โดยสะดวกเมื่อจำ�เป็น ผลก�รประเมินใน
ภ�พรวมพบว่� PCC ในโครงก�รวิจัย ได้คะแนนภ�พรวม 
6.34 (คะแนนหมอครอบครวั 6.69 สงูกว�่แพทยค์รอบครวั 
5.98) ประเมินว่�ประช�ชนรู้จักแพทย์ครอบครัวและหมอ
ครอบครวั และมชีอ่งท�งใหต้ดิตอ่ไดโ้ดยสะดวกเมือ่จำ�เป็น 
ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของหน่วยบริก�รแต่ละประเภทแตกต่�ง
กันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ
 คะแนนเฉล่ียปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้ป่วยกับแพทย์
ครอบครัวของ PCC ในโครงก�รวิจัยสูงกว่�ของหน่วย
บริก�รอื่นๆ ทุกประเภทอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ขณะ
เดียวกันคะแนนเฉลี่ยของ PCC นอกโครงก�รวิจัยก็สูงกว่�
ของคลินิก NCD รพ. และ รพ.สต. ต�มลำ�ดับ
 ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้ป่วยกับหมอครอบครัวนั้น 
คะแนนเฉลี่ยของ PCC ในโครงก�รวิจัยก็สูงกว่�ของหน่วย
บริก�รอื่นๆ ทุกประเภทอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ เช่น
เดียวกันคะแนนเฉลี่ยของ PCC นอกโครงก�รวิจัยก็สูงกว่�
ของ คลินิก NCD และ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 
แต่คะแนนเฉลี่ยของคลินิก NCD ของ รพ. นั้นไม่แตกต่�ง
อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติเมื่อเทียบกับของ รพ.สต.
	 2)	การจดัทำาแผนการดูแลอยา่งมส่ีวนร่วม พจิ�รณ�
ส�มด�้นหลกัคอื ก�รมแีผนดแูลเฉพ�ะร�ย คว�มครอบคลุม
ของก�รจัดทำ�แผน และคว�มรอบด้�นและก�รมีส่วนร่วม
ของผู้ป่วยและครอบครัวในก�รว�งแผนก�รดูแล พบว่� 
PCC ในโครงก�รวิจัยมีคะแนนภ�พรวม 6.10 โดยเป็น
คะแนนก�รจดัทำ�แผนก�รดแูลเฉพ�ะร�ย 6.24 (มแีผนและ
มกี�รปรบัปรงุและปฏบิตัติ�มแผนสม่ำ�เสมอ) คะแนนคว�ม
ครอบคลุมก�รจัดทำ�แผน 5.73 (ครอบคลุมผู้ป่วยส่วนใหญ่
แต่ข�ดคว�มเชื่อมโยงกับแผนก�รดูแลของแพทย์เฉพ�ะ
ท�ง) และคะแนนคว�มรอบด้�นและก�รมีส่วนร่วมในก�ร
จัดทำ�แผน 6.33 (ผู้ป่วยและญ�ติมีส่วนร่วมในก�รทำ�แผน
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ตารางที่ 3 ก�รประเมินกระบวนก�รจัดบริก�รจำ�แนกต�มประเภทของหน่วยบริก�ร

  Mean	(SD)

กระบวนการจัดบริการ	 PCC	ใน	 PCC	นอก	 คลินิก	 รพ.สต.	 p-value
	 	 โครงการวิจัย	 โครงการวิจัย	 NCD	รพ.	 	 (ANOVA)

1)	 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ครอบครัวหรือหมอครอบครัว	(patient-provider	relationships)
 1. ผู้ป่วยมีแพทย์ครอบครัว 5.98 (2.20) 4.65 (2.53) 3.64 (2.59) 2.77 (2.37) <0.001
 2. ผู้ป่วยมีหมอครอบครัว 6.69 (2.07) 5.95 (2.30) 5.06 (2.80) 5.38 (2.38) <0.001 
 รวมคะแนน	 6.34 (2.13) 5.30 (2.41) 4.35 (2.70) 4.07 (2.38)

2)	 การจัดทำาแผนการดูแลรายบุคคลอย่างมีส่วนร่วม	(shared	care	plan)
 1. จัดทำ�แผนก�รดูแลเฉพ�ะร�ย 6.24 (2.01) 5.09 (2.19) 5.42 (2.31) 4.84 (2.15) <0.001
 2. คว�มครอบคลุมแผนก�รดูแลเฉพ�ะร�ย 5.73 (2.07) 4.70 (2.14) 4.96 (2.20) 4.70 (2.07) <0.001
 3. คว�มรอบด้�นและก�รมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญ�ติ 6.33 (1.79) 5.47 (2.13) 5.77 (1.97) 4.94 (1.96) <0.001
  ในก�รว�งแผนก�รดูแล
 รวมคะแนน	 6.10 (1.96) 5.08 (2.15) 5.38 (2.16) 4.83 (2.06)

3)	 การจัดทำาระบบข้อมูลการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย	(health	information	system)
 1. ระบบข้อมูลเชื่อมต่อระหว่�งสถ�นพย�บ�ล 7.01 (1.71) 6.67 (1.99) 6.49 (1.93) 6.08 (1.88) <0.001
 2. มีระบบข้อมูลสนับสนุนก�รดูแลร�ยบุคคล 6.48 (2.03) 6.09 (2.15) 5.71 (2.54) 5.63 (2.14) <0.001
 รวมคะแนน	 6.74 (1.87) 6.38 (2.07) 6.10 (2.24) 5.85 (2.01)

4)	 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการตนเองของผู้ป่วย	NCD	(self-management	supports)
 1. มีเครื่องมือประเมินคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ 5.56 (1.79) 5.01 (1.85) 4.97 (1.81) 4.92 (1.86) <0.001
 2. มีชุดบริก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเครือข่�ยผู้ป่วย 6.22 (1.85) 5.50 (1.94) 5.87 (1.75) 5.22 (1.85) <0.001
 รวมคะแนน	 5.89 (1.82) 5.25 (1.89) 5.42 (1.78) 5.07 (1.86)

5)	 ความต่อเนื่องของการดูแลและการเชื่อมประสาน	(continuity	of	care	and	coordination)
 1. คว�มต่อเนื่องของก�รดูแล 6.16 (2.01) 5.73 (2.11) 5.65 (1.97) 4.99 (2.03) <0.001
 2. ก�รเชื่อมประส�นกับก�รสนับสนุนท�งสังคม 6.51 (1.69) 6.03 (1.88) 6.14 (1.65) 5.55 (1.91) <0.001
 รวมคะแนน	 6.33 (1.85) 5.88 (1.99) 5.89 (1.81) 5.27 (1.97)

NCD = non-communicable disease; PCC = primary care cluster

และมีก�รปรับแผนให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะแต่ยังข�ดก�ร
มีส่วนร่วมของภ�คีเครือข่�ยอื่น)
 ทัง้น้ีคะแนนเฉลีย่ทัง้ส�มขอ้ยอ่ยของ PCC ในโครงก�ร
วิจัยสูงกว่�ของทุกประเภทหน่วยบริก�รอื่นในพื้นที่อย่�ง
มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ในขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยท้ังส�มข้อย่อย
ของ PCC นอกโครงก�รวิจัยมิได้แตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ
ท�งสถติกัิบของคลนิกิ NCD ของ รพ. แตค่ะแนนด�้นคว�ม

รอบด�้นและก�รมสีว่นรว่มในก�รจดัทำ�แผนของผูป้ว่ยของ 
PCC นอกโครงก�รวิจัยสูงกว�่ของ รพ.สต. อย�่งมนียัสำ�คัญ
ท�งสถิติ ส่วนคลินิก NCD ของ รพ. มีคะแนนเฉลี่ยในด้�น
ก�รมแีผน ด้�นคว�มรอบด้�นและด้�นก�รมสีว่นรว่มในก�ร
ทำ�แผนสูงกว่�ของ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ
 3)	การจดัระบบขอ้มลูการใหก้ารดแูลผูป้ว่ยเบาหวาน/ 
ความดันโลหิตสูง พิจ�รณ�ในด้�นก�รเชื่อมต่อกันของ

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563



ตารางที่ 4 ก�รเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งของคะแนนเฉล่ียก�รประเมินกระบวนก�รจัดบริก�รแต่ละด้�นร�ยคู่ประเภทหน่วยบริก�รด้วย 
 วิธี least-significant difference (LSD)

	 Mean	Difference	(I-J)
	 กระบวนการจัดบริการ	 หน่วยบริการ	 กลุ่มที่
	 	 	 	 	 1	 2	 3	 4

1)	ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ครอบครัวหรือหมอครอบครัว	(patient-provider	relationships)
 1. ผู้ป่วยมีแพทย์ครอบครัว PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 1.33* 2.34* 3.21*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 1.01* 1.87*

   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.87*

   รพ.สต. 4 - - - -
 2. ผู้ป่วยมีหมอครอบครัว PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.74* 1.63* 1.32*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 0.89* 0.57*

   คลินิก NCD รพ. 3 - - - -0.31
   รพ.สต. 4 - - - -

2)	การจัดทำาแผนการดูแลรายบุคคลอย่างมีส่วนร่วม	(shared	care	plan)
 1. จัดทำ�แผนก�รดูแลเฉพ�ะร�ย PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 1.15* 0.82* 1.40*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - -0.33 0.25
   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.58*

   รพ.สต. 4 - - - -
 2. คว�มครอบคลุมแผนก�รดูแลเฉพ�ะร�ย PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 1.03* 0.77* 1.02*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - -0.26 -0.01
   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.26
   รพ.สต. 4 - - - -
 3. คว�มรอบด้�นและก�รมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญ�ติ PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.86* 0.56* 1.39*

  ในก�รว�งแผนก�รดูแล PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - -0.30 0.53*

   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.83*

   รพ.สต. 4 - - - -

3)	การจัดทำาระบบข้อมูลการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย	(health	information	system)
 1. ระบบข้อมูลเชื่อมต่อระหว่�งสถ�นพย�บ�ล PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.34* 0.51* 0.93*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 0.18 0.59*

   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.42*

   รพ.สต. 4 - - - -
 2. มีระบบข้อมูลสนับสนุนก�รดูแลร�ยบุคคล PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.39* 0.77* 0.85*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - .382 0.46*

   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.08
   รพ.สต. 4 - - - -

4)	ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการตนเองของผู้ป่วย	NCD	(self-management	supports)	 	 	 	 	 	
 1. มีเครื่องมือประเมินคว�มเสี่ยงด้�นต่�งๆ PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.55* 0.59* 0.64*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 0.04 0.09
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ระบบข้อมูลระหว่�งสถ�นพย�บ�ลและก�รมีข้อมูล
สนบัสนนุก�รดแูลร�ยบุคคล พบว�่ คะแนนเฉลีย่ของ PCC 
ในโครงก�รวิจัยเท่�กับ 6.74 โดยเป็นคะแนนก�รเชื่อมต่อ
ของข้อมูลระหว่�งสถ�นพย�บ�ล 7.01 (ก�รส่งต่อผู้ป่วย
ทุกร�ยพร้อมกับข้อมูลไปสถ�นพย�บ�ลปล�ยท�งแต่ยัง
ไม่มีก�รส่งข้อมูลกลับ) คะแนนก�รมีข้อมูลสนับสนุนก�ร
ดูแลร�ยบุคคล 6.48 (ผู้ป่วยทุกร�ยมีสมุดบันทึกประจำ�ตัว 
บันทึกโดยทีมผู้ให้บริก�รและผู้ป่วย แต่ใช้ในก�รสื่อส�ร
ระหว่�งกันเฉพ�ะในผู้ป่วยบ�งร�ย)
 คะแนนเฉลีย่ทัง้สองขอ้ยอ่ยของ PCC ในโครงก�รวจิยั
สูงกว่�ของทุกประเภทหน่วยบริก�รอื่นอย่�งมีนัยสำ�คัญ
ท�งสถิติ ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยท้ังสองข้อของ PCC นอก
โครงก�รวิจัยไม่แตกต่�งจ�กของคลินิก NCD ของ รพ. แต่
สูงกว่�ของ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ส่วนคะแนน

เฉลีย่ก�รเชือ่มตอ่ขอ้มลูฯ ของคลนิกิ NCD ของ รพ. สูงกว�่
ของ รพ.สต. แต่ไม่แตกต่�งกันในเร่ืองก�รมีระบบข้อมูล
สนับสนุนก�รดูแลร�ยบุคคล
	 4)	 ระบบสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
พิจ�รณ�ในด้�นก�รมีเครื่องมือประเมินคว�มเสี่ยงของ 
ผูป้ว่ย และก�รมชีดุบรกิ�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและเครอื
ข่�ยผู้ป่วย คะแนนเฉลี่ยในภ�พรวมของ PCC ในโครงก�ร
วจิยัเท�่กบั 5.89 ซึง่มรีะดบัต่ำ�สดุในบรรด�องคป์ระกอบทัง้
ห�้ด�้น แสดงว�่ยงัพฒัน�ไดน้อ้ยกว�่ด�้นอืน่ๆ โดยคะแนน
เฉล่ียก�รมเีคร่ืองมอืประเมนิคว�มเส่ียงเท่�กบั 5.56 (มกี�ร
ใชใ้นผู้ปว่ยบ�งร�ย) ส่วนคะแนนเฉล่ียก�รมชีดุบริก�รปรบั
เปลี่ยนพฤติกรรมและเครือข่�ยผู้ป่วยเท่�กับ 6.22 (มีและ
ดำ�เนินก�รได้เป็นครั้งคร�ว)
 PCC ในโครงก�รวจัิยมรีะดับคะแนนทัง้สองขอ้ยอ่ยสูง

   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.05
   รพ.สต. 4 - - - -
 2. มีชุดบริก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเครือข่�ยผู้ป่วย PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.72* 0.35* 1.00*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - -0.37 0.28
   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.65*

   รพ.สต. 4 - - - -

5)	ความต่อเนื่องของการดูแลและการเชื่อมประสาน	(continuity	of	care	and	coordination)
 1. คว�มต่อเนื่องของก�รดูแล PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.43* 0.51* 1.17*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 0.09 0.74*

   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.65*

   รพ.สต. 4 - - - -
 2. ก�รเชื่อมประส�นกับก�รสนับสนุนท�งสังคม PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.48* 0.37* 0.96*

   PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - -0.11 0.48*

   คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.59*

   รพ.สต. 4 - - - -

NCD = non-communicable disease; PCC = primary care cluster
* LSD test; p-value < 0.05

ตารางที่ 4 (ต่อ) ก�รเปรยีบเทยีบคว�มแตกต�่งของคะแนนเฉลีย่ก�รประเมนิกระบวนก�รจดับรกิ�รแตล่ะด�้นร�ยคูป่ระเภทหนว่ยบรกิ�ร 
 ด้วยวิธี least-significant difference (LSD)

	 Mean	Difference	(I-J)
	 กระบวนการจัดบริการ	 หน่วยบริการ	 กลุ่มที่
	 	 	 	 	 1	 2	 3	 4

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563



กว่�ทุกประเภทหน่วยบริก�รอื่นอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 
ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยทั้งสองข้อย่อยของ PCC นอกโครงก�ร
วิจัยมิได้แตกต่�งจ�กของคลินิก NCD รพ. และ รพ.สต. 
ท่ัวไปอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ แต่คลินิก NCD ของ รพ. 
มีคะแนนเฉลี่ยด้�นก�รมีชุดบริก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และเครือข่�ยผู้ป่วยสูงกว่�ของ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญ
ท�งสถิติ
	 5)	ความต่อเนื่องการดูแลและการเชื่อมประสาน 
พิจ�รณ�ในด้�นคว�มต่อเน่ืองและเช่ือมประส�นของก�ร
ดูทั้งในแนวดิ่ง (ระหว่�งสถ�นพย�บ�ลต้นท�งและปล�ย
ท�ง) และแนวร�บ (ระหว่�งภ�คส�ธ�รณสุขและภ�คส่วน
อืน่ในพืน้ที)่ คะแนนเฉลีย่ในภ�พรวมของ PCC ในโครงก�ร
วิจัยเท่�กับ 6.33 โดยเป็นคะแนนคว�มต่อเนื่องของก�ร
ดูแลระหว่�งสถ�นพย�บ�ล 6.16 (มีระบบติดต�มผู้ป่วย
บ�งร�ยว่�ได้รับบริก�รต�มม�ตรฐ�น ณ สถ�นพย�บ�ล
ปล�ยท�งอย่�งต่อเนื่องชัดเจนหรือไม่) และคะแนนเฉลี่ย
ของก�รเชื่อมประส�นกับก�รสนับสนุนท�งสังคมในชุมชน
เท่�กับ 6.51 (มีระบบประเมินและจัดก�รให้เข้�ถึงบริก�ร
สังคมที่จำ�เป็น ดำ�เนินก�รได้เพียงบ�งร�ย และยังข�ดก�ร
ติดต�มผล)
 คะแนนเฉลีย่ทัง้สองขอ้ยอ่ยของ PCC ในโครงก�รวจิยั
สูงกว่�ของทุกประเภทหน่วยบริก�รอื่นอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติ ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยทั้งสองข้อของ PCC นอก
โครงก�รวิจัยไม่แตกต่�งจ�กคะแนนเฉลี่ยของคลินิก NCD 
ของ รพ. แต่สูงกว่�ของ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ 
เช่นเดียวกันคะแนนเฉลี่ยทั้งสองข้อของคลินิก NCD ของ 
รพ. ก็สูงกว่�คะแนนเฉลี่ยของ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญ
ท�งสถิติ

3. ระบบสนับสนุนขององค์กรต่อการจัดบริการ

 ก�รประเมินระบบก�รสนับสนุนขององค์กร 4 
ด้�นหลัก ประกอบด้วย 1) ก�รทำ�ง�นเป็นทีม 2) ก�รมี
กระบวนก�รพัฒน�คุณภ�พบริก�รอย่�งต่อเนื่อง 3) ก�ร
สื่อส�รทำ�คว�มเข้�ใจในแนวคิดและรูปแบบบริก�ร และ 
4) คว�มเชื่อมั่นของทีมต่อคว�มมีอิสระในก�รจัดสรรเวล�
ใหก้บัผูป้ว่ยต�มทีเ่หน็ว�่จำ�เปน็ ซึง่พบว�่ PCC ในโครงก�ร
วจิยัมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ในภ�พรวม 6.87 ซึง่สงูกว�่คะแนน
เฉลี่ยของทุกประเภทสถ�นพย�บ�ล ทั้งนี้ร�ยละเอียด
คะแนนเฉล่ียแตล่ะด้�นของแต่ละประเภทหนว่ยบรกิ�รนำ�
เสนอในต�ร�งที ่5 และก�รเปรยีบเทยีบคว�มแตกต�่งของ
คะแนนเฉลีย่แตล่ะด�้นร�ยคูป่ระเภทหนว่ยบรกิ�รนำ�เสนอ
ในต�ร�งที่ 6
	 1)	การทำางานเป็นทีมของหมอครอบครัวและทีม
สหวิชาชีพของโรงพยาบาล พิจ�รณ�ในด้�นก�รทำ�ง�น

ตารางที่ 5 ก�รประเมินระบบสนับสนุนขององค์กรจำ�แนกต�มประเภทของหน่วยบริก�ร

	 Mean	(SD)

	 ระบบสนับสนุนขององค์กร	 PCC	ใน	 PCC	นอก	 คลินิก	 รพ.สต.	 p-value
	 	 โครงการวิจัย	 โครงการวิจัย	 NCD	รพ.	 	 (ANOVA)

1. ก�รทำ�ง�นร่วมกันของทีมหมอครอบครัวและทีมสหวิช�ชีพของ รพ. 6.87 (1.67) 6.54 (1.90) 6.26 (1.93) 5.71 (1.86) <0.001
2. กระบวนก�รพัฒน�คุณภ�พบริก�ร 6.92 (1.54) 6.40 (1.97) 5.93 (1.91) 5.61 (1.84) <0.001
3. ก�รทำ�คว�มเข้�ใจต่อหลักก�รจัดบริก�รครบห้�องค์ประกอบ 6.63 (1.96) 6.00 (2.44) 5.36 (2.53) 5.38 (2.21) <0.001
4. คว�มเชื่อมั่นต่อคว�มมีอิสระที่จะจัดสรรเวล�ทำ�ง�นให้ผู้ป่วยต�ม 7.04 (1.65) 6.83 (1.93) 6.67 (1.62) 6.00 (1.68) <0.001
 ที่ตนเห็นว่�จำ�เป็น
	 รวมคะแนน	 6.87 (1.71) 6.44 (2.06) 6.06 (2) 5.67 (1.90)

NCD = non-communicable disease; PCC = primary care cluster
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ร่วมกัน ก�รรู้บทบ�ท ก�รมีเป้�หม�ยตรงกัน ก�รทำ�ง�น
ทดแทนกนั และมกีระบวนก�รจดัก�รเรยีนรู ้ซึง่พบว�่ PCC 
ในโครงก�รวิจัยมีคะแนนเฉลี่ย 6.87 (สม�ชิกในทีมแต่ละ
ท่�นมีบทบ�ทชัดเจน มีเป้�หม�ยตรงกัน และทำ�ง�นแทน
กันได้ แต่ยังไม่มีก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันอย่�ง
สม่ำ�เสมอ) ซึ่งสูงกว่�ของทุกประเภทหน่วยบริก�รอย่�งมี
นัยสำ�คัญท�งสถิติ ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ PCC นอก
โครงก�รวิจัยและคลินิก NCD ของ รพ. ไม่แตกต่�งกัน
อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ แต่คะแนนเฉลี่ยของท้ังคู่สูงกว่�
ของ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ
	 2)	กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ พิจ�รณ�ใน
ด้�นก�รมีกระบวนก�รพัฒน�คุณภ�พบริก�ร ก�รดำ�เนิน
ก�รเป็นระบบ และก�รมีระบบกำ�กับติดต�ม ซึ่ง PCC 

ในโครงก�รวิจัยมีคะแนนเฉลี่ย 6.92 (มีก�รใช้ข้อมูลเพื่อ
วเิคร�ะห์และว�งแผนพัฒน�อย�่งเปน็ระบบ) ซ่ึงสูงกว�่ของ
ทุกประเภทหน่วยบริก�รอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ขณะ
เดียวกัน PCC นอกโครงก�รวิจัยก็มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่�
คลินิก NCD ของ รพ. และ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง
สถติิ แต่คะแนนเฉล่ียของคลินกิ NCD ของ รพ. ไมแ่ตกต�่ง
อย่�งมีนัยสำ�คัญฯ เมื่อเทียบกับของ รพ.สต.
	 3)	การทำาความเขา้ใจตอ่หลักการจดับรกิารครบทัง้
ห้าองค์ประกอบ พิจ�รณ�ในด้�นวิธีก�รและช่องท�งก�ร
สื่อส�รให้ทีมบุคล�กรเข้�ใจและยอมรับหลักก�รของทั้ง
ห้�องค์ประกอบ โดย PCC ในโครงก�รวิจัยมีคะแนนเฉลี่ย 
6.63 (มีก�รสื่อส�รหล�ยรูปแบบแต่ไม่ครอบคลุมและมี
เพยีงบ�งคนในทมีรบัรู้ เข�้ใจและเหน็ชอบ) ซ่ึงกส็งูกว�่ของ

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก�รประเมินระบบสนับสนุนขององค์กรแต่ละด้�นร�ยคู่ประเภทของหน่วยบริก�รด้วยวิธี least 
 significant difference (LSD)

	 	 Mean	difference	(I-J)
	 กระบวนการจัดบริการ	 หน่วยบริการ	 กลุ่มที่
	 	 	 	 1	 2	 3	 4

1. ก�รทำ�ง�นร่วมกันของทีมหมอครอบครัวและทีม PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.33* 0.61* 1.17*

 สหวิช�ชีพของ รพ. PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 0.28 0.83*

  คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.56*

  รพ.สต. 4 - - - -

2. กระบวนก�รพัฒน�คุณภ�พบริก�ร PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.52* 0.98* 1.31*

  PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 0.47* 0.80*

  คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.33
  รพ.สต. 4 - - - -

3. ก�รทำ�คว�มเข้�ใจต่อหลักก�รจัดบริก�รครบห้�องค์ประกอบ PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.63* 1.27* 1.26*

  PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 0.64* 0.62*

  คลินิก NCD รพ. 3 - - - -0.02
  รพ.สต. 4 - - - -

4. คว�มเชื่อมั่นต่อคว�มมีอิสระที่จะจัดสรรเวล�ทำ�ง�น PCC ในโครงก�รวิจัย 1 - 0.22 0.37* 1.04*

 ให้ผู้ป่วยต�มที่ตนเห็นว่�จำ�เป็น PCC นอกโครงก�รวิจัย 2 - - 0.15 0.82*

  คลินิก NCD รพ. 3 - - - 0.67*

  รพ.สต. 4 - - - -

NCD = non-communicable disease; PCC = primary care cluster
* LSD test; p-value < 0.05

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563



ทุกประเภทหน่วยบริก�รอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ขณะ
เดียวกัน PCC นอกโครงก�รวิจัยก็มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่�
ของคลินิก NCD ของ รพ. และ รพ.สต. อย�่งมีนัยสำ�คัญ
ท�งสถิต ิแตค่ะแนนเฉลีย่ของคลนิกิ NCD ของ รพ. ไมแ่ตก
ต่�งจ�กของ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ
	 4)	ความเชื่อมั่นของทีมในความมีอิสระในการ
จดัสรรเวลาแกผู่ป้ว่ยแตล่ะกลุ่มตามความจำาเปน็ คะแนน
เฉลี่ยของทุกประเภทหน่วยบริก�รอยู่ในระดับเชื่อมั่นป�น
กล�ง และทกุประเภทหนว่ยบริก�รประเมนิใหค้ะแนนด้�น
นี้สูงกว่�ด้�นอื่นๆ โดยคะแนนเฉลี่ยของ PCC ในโครงก�ร
วิจัยสูงกว่�ของคลินิก NCD ของ รพ. และ รพ.สต. อย่�งมี
นัยสำ�คัญท�งสถิติ แต่ไม่แตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ
เม่ือเทยีบกบัของ PCC นอกโครงก�รวจิยั คะแนนเฉลีย่ของ 
PCC นอกโครงก�รวจิยัก็ไม่แตกต�่งอย�่งมนียัสำ�คญัฯ เมือ่
เทียบกับของคลินิก NCD ของ รพ. แต่คะแนนเฉลี่ยของทั้ง
คู่สงูกว่�คะแนนเฉลีย่ของ รพ.สต. อย�่งมนียัสำ�คญัท�งสถติิ

วิจารณ์และข้อยุติ

 โดยสรุป บุคล�กรของ PCC ในโครงก�รวิจัยฯ 
ประเมนิตนเองว�่จดับรกิ�รต�มองคป์ระกอบท้ังห�้ด�้นของ
รปูแบบก�รจัดบรกิ�รแบบบรูณ�ก�รโดยยดึประช�ชนเปน็
ศูนย์กล�งด้วยคะแนนสูงกว่�ในทุกด้�นขององค์ประกอบ
ทั้งห้�อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติเมื่อเทียบกับหน่วยบริก�ร
ประเภทอื่นทั้งหมด รวมถึง PCC นอกโครงก�รวิจัย ด้�น
ที่บุคล�กรของ PCC ในโครงก�รวิจัยประเมินให้คะแนน
สูงกว่�ด้�นอื่นคือเรื่องระบบข้อมูล ในขณะที่ด้�นระบบ
สนับสนุนก�รดูแลตนเองของผู้ป่วยมีคะแนนต่ำ�สุด ใน
ส่วนของ PCC นอกโครงก�รวิจัยนั้น คะแนนเฉลี่ยในก�ร
ประเมินตนเองเกือบทุกด้�นมิได้แตกต่�งจ�กของคลินิก 
NCD ของ รพ. ยกเว้นด้�นปฏิสัมพันธ์ระหว่�งผู้ป่วยกับ
แพทย์ครอบครัวหรือหมอครอบครัว ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของ 
PCC นอกโครงก�รวิจัยสูงกว่�ท้ังของคลินิก NCD ของ 
รพ. และของ รพ.สต. อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ในขณะที่
คะแนนประเมินตนเองเฉลี่ยของ รพ.สต. เกือบทุกด้�นต่ำ�

ที่สุด ยกเว้นเร่ืองก�รมีหมอครอบครัวซ่ึงสูงกว่�ของคลินิก 
NCD ของ รพ. แต่ไม่มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ ในด้�นระบบ
สนับสนุนขององค์กรต่อก�รจัดบริก�รนั้น คะแนนเฉลี่ยใน
ทกุด�้นของ PCC ในโครงก�รวจิยักส็งูกว�่ของหนว่ยบริก�ร
ประเภทอืน่ทัง้หมด ส่วนของ PCC นอกโครงก�รวิจัยมีเพยีง
ด้�นกระบวนก�รพัฒน�คุณภ�พบริก�รและก�รทำ�คว�ม
เข้�ใจต่อหลักก�รจัดบริก�รครบห้�องค์ประกอบที่สูงกว่�
ของคลินิก NCD ของ รพ. อย่�งมีนัยสำ�คัญฯ ขณะเดียวกัน 
รพ.สต. มีคะแนนประเมินตนเองในด้�นระบบสนับสนุนต่ำ�
กว่�หน่วยบริก�รอื่นทุกประเภทอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ
ในด้�นก�รทำ�ง�นเป็นทีมร่วมกับทีมสหวิช�ชีพและคว�ม
เชื่อมั่นต่อคว�มมีอิสระในก�รบริห�รเวล�ให้กับผู้ป่วย
 คะแนนประเมินตนเองด้�นกระบวนก�รจัดบริก�ร
แบบบูรณ�ก�รที่ยึดประช�ชนเป็นศูนย์กล�งของ PCC ใน
โครงก�รวิจัยในก�รวิจัยนี้ค่อนข้�งสอดคล้องกับข้อมูลก�ร
ประเมินประสบก�รณ์ของผู้ป่วยเบ�หว�นหรือคว�มดัน
โลหิตสูงที่ได้รับจ�กหน่วยบริก�รประเภทต่�งๆ ในพื้นที่(21)  
โดยเฉพ�ะด้�นก�รจัดทำ�แผนก�รรักษ�เฉพ�ะร�ย ก�ร
กำ�หนดเป�้หม�ยก�รรกัษ� ก�รปฏบิตัติน และผลก�รรกัษ� 
ซึ่งผู้ป่วยที่รับบริก�รที่ PCC ในโครงก�รวิจัยได้รับเป็นส่วน
ใหญ่หรือแทบทุกครั้งในสัดส่วนสูงกว่�ที่ผู้ป่วยได้รับจ�ก 
PCC นอกโครงก�รวจัิยและคลินกิ NCD ของ รพ. ยกเวน้กรณี
ของ รพ.สต. ทีด่เูหมอืนผูป้ว่ยจะไดร้บับรกิ�รในสีด่�้นข�้งตน้
ในสัดส่วนสูงกว่�หน่วยบริก�รประเภทอื่นทั้งหมด อย่�งไร
ก็ดี มีข้อจำ�กัดด้�นก�รเป็นตัวแทนของตัวอย่�งผู้ป่วย 
ที่รับบริก�รที่ รพ.สต. เนื่องจ�กตัวอย่�งม�จ�กเพียง 4 ใน 
20 พื้นที่เท่�นั้น
 คะแนนประเมนิตนเองเร่ืองปฏสิมัพนัธร์ะหว�่งผูป่้วย
และแพทย์หรือหมอครอบครัวของ PCC นอกโครงก�ร
วิจัยเมื่อเทียบกับของคลินิก NCD ของ รพ. และของ 
รพ.สต. เป็นสิ่งที่เข้�ใจได้เนื่องจ�กก�รเป็น “คลินิกหมอ
ครอบครัว” ต้องมีก�รประช�สัมพันธ์ให้ประช�ชนในพื้นที่
รับทร�บและขึ้นทะเบียนกับแพทย์และหมอครอบครัว 
อย่�งไรก็ดี ก�รไม่พบคว�มแตกต่�งของระดับคะแนน
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ประเมินตนเองระหว่�ง PCC นอกโครงก�รวิจัยกับคลินิก 
NCD ของ รพ. ในด้�นก�รจัดทำ�แผนอย่�งมีส่วนร่วม ก�ร
จัดทำ�ระบบข้อมูลก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วย ระบบสนับสนุน
ก�รดูแลตนเองของผู้ป่วย และคว�มต่อเนื่องและเชื่อม
ประส�นก�รดูแล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของก�ร
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(22) ได้รับก�รยอมรับและถูกนำ�ไปใช้
อย่�งกว้�งขว�ง อย่�งไรก็ดี ประสิทธิผลที่ได้ยังอ�จแตก
ต่�งกันต�มบริบทและองค์ประกอบที่เลือกไปใช้(23,24) และ
จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมอย่�งเป็นระบบพบว่� ก�รมี 
ระบบสนับสนุนก�รดูแลตนเองของผู้ป่วย (self-manage-
ment support) ส่งผลบวกต่อผลลัพธ์ก�รดูแลอย่�งมีนัย 
สำ�คญัโดยเฉพ�ะกบัผูป้ว่ยเบ�หว�นและคว�มดนัโลหิตสงู(25) 
ก�รไม่พบคว�มแตกต่�งกันของกระบวนก�รจัดบริก�ร
ของ PCC นอกโครงก�รวิจัยกับคลินิก NCD ของ รพ. นั้น 
ก็อนุม�นได้ว่�ไม่อ�จค�ดหวังผลลัพธ์บริก�รที่ดีขึ้นจ�กที่
เป็นอยู่เดิมได้ห�กมิได้มีก�รปรับกระบวนก�รจัดบริก�รใน
ก�รดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
 ขณะเดียวกันระดับคะแนนด้�นระบบสนับสนุนก�ร
ดูแลตนเองของผู้ป่วยของ PCC ในโครงก�รวิจัยที่ค่อนข้�ง
ต่ำ�เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอื่นๆ ก็น่�กังวลและจำ�เป็น
ต้องพัฒน�ต่อไป เนื่องจ�กเป็นหัวใจสำ�คัญในก�รนำ�ไป
สู่ประสิทธิผลของก�รรักษ�ดูแลโรคเบ�หว�น/คว�มดัน
โลหติสูงดงัทีก่ล่�วไปแลว้ข้�งตน้ สว่นหนึง่อ�จจะเปน็เพร�ะ
โครงก�รวิจัยให้แต่แนวคิดและหลักก�รแก่ PCC นำ�ร่องใน
ก�รไปปรับรูปแบบก�รจัดบริก�รของตนเองแต่มิได้มีก�ร
อบรมพัฒน�ศักยภ�พและทักษะของทีมบุคล�กรในก�ร
เปน็โค้ชของผูป้ว่ยในก�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม รวมถงึมไิด้
ประเมนิว�่บคุล�กรมทัีกษะในก�รดำ�เนนิก�รเรือ่งนีเ้พียงใด
ก่อนนำ�รูปแบบดังกล่�วไปดำ�เนินก�ร ซึ่งต่�งจ�กง�นวิจัย
พัฒน�ระบบบริก�รอ่ืนท่ีดำ�เนินก�ร(26) และเป็นประเด็นที่
ควรต้องพัฒน�ในระยะต่อไป
 แมร้ะดบัคะแนนระบบสนบัสนนุขององคก์รของ PCC 
ในโครงก�รวิจัยจะสูงกว่�ของทุกประเภทหน่วยบริก�ร 
แต่คะแนนด้�นก�รทำ�คว�มเข้�ใจในทีมบุคล�กรต่อองค์

ประกอบทั้งห้�ยังค่อนข้�งต่ำ�เมื่อเทียบกับองค์ประกอบ
อื่น แสดงว่�มีช่องว่�งก�รเตรียมคว�มพร้อมและก�ร
สื่อส�รทำ�คว�มเข้�ใจระหว่�งบุคล�กรในทีม ส่วนหนึ่งอ�จ
เนื่องจ�กในช่วงก�รเตรียมก�รมีเพียงตัวแทน 2-3 คน
ของหน่วยบริก�รเข้�ม�รับฟังและร่วมระดมคว�มคิดเห็น 
เมื่อกลับไปในพื้นที่ก็ขึ้นกับศักยภ�พของตัวแทนที่ม�ว่�
จะไปสื่อส�รและขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อในพื้นที่ได้ดีม�กน้อย 
เพียงใด
 ขอ้จำ�กดัของก�รศกึษ�นีค้อืก�รใชแ้บบประเมนิตนเอง
ของผู้ให้บริก�รในก�รประเมินกระบวนก�รจัดบริก�รของ
หน่วยบริก�รปฐมภูมิ ซ่ึงผู้ให้บริก�รแต่ละท่�นก็ประเมิน
ด้วยม�ตรวัดของตนเอง อย่�งไรก็ดี ผลก�รประเมินที่
สอดคล้องกับก�รประเมินของผู้ป่วย(21) โดยเฉพ�ะข้อมูล
เปรียบเทียบระหว่�ง PCC ในโครงก�รวิจัยเมื่อเทียบกับ 
PCC นอกโครงก�รวิจัยและคลินิก NCD ของ รพ. แสดงว่�
เครือ่งมอืดงักล�่วพอใชไ้ด ้และแสดงใหเ้หน็ว�่ ก�รยกฐ�นะ
หน่วยบริก�รเป็นคลินิกหมอครอบครัว โดยเพิ่มบุคล�กร
และทรพัย�กรต่�งๆ ให ้แต่ปร�ศจ�กก�รปรบักระบวนก�ร
ให้บริก�รให้ตอบสนองต่อคว�มจำ�เป็นด้�นสุขภ�พของ 
ผู้ป่วยที่เปลี่ยนเป็นโรคเร้ือรังนั้น ไม่น่�จะนำ�ไปสู่ผลลัพธ์ที่
ค�ดหวังของนโยบ�ยคลินิกหมอครอบครัวได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อไป

 เนื่องจ�กก�รวิจัยและพัฒน�รูปแบบก�รจัดบริก�ร
แบบ IPCHS ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น และยังมีจุดอ่อนหล�ย
ประก�รดังไดก้ล�่วไปแลว้ข�้งตน้ จงึมขีอ้เสนอแนะสำ�หรบั
ก�รวิจัยและพัฒน�ในระยะต่อไปดังนี้
 1. ดำ�เนินก�รประเมินผลลัพธ์ดำ�เนินก�ร (imple-
mentation outcomes) ของก�รวิจัยดำ�เนินก�ร (im-
plementation research) ต�มองค์ประกอบ 8 ด้�น(27)  
คือ ก�รยอมรับ (acceptability) ก�รรับม�ดำ�เนินง�น 
(adoption) คว�มเหม�ะสมกับบริบท (appropriate-
ness or compatibility) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (incremental 
cost) คว�มเป็นไปได้ในก�รดำ�เนินก�ร (feasibility) ก�ร
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ดำ�เนินก�รต�มรูปแบบที่กำ�หนด (fidelity) ก�รบูรณ�ก�ร
เข้�ระบบง�นที่ทำ�อยู่ (penetration) และคว�มยั่งยืน 
(sustainability) รวมถึงผลลัพธ์บริก�ร (health service 
outcomes) ในก�รวิจัยและพัฒน�ในระยะต่อไป
 2. ต้องมีก�รพัฒน�ศักยภ�พและทักษะของทีม
สุขภ�พของพื้นที่นำ�ร่องให้มีศักยภ�พส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ได้ต�มแนวท�งทั้ง 5 องค์ประกอบที่กำ�หนดอย่�งถูกต้อง
เหม�ะสม รวมถึงมีกระบวนก�รให้คำ�แนะนำ� ช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญห� พัฒน� และค้นห�ศักยภ�พของทีมสุขภ�พ
ของพื้นที่ (coaching) เพื่อให้มีทักษะและศักยภ�พในก�ร
ดำ�เนินก�รได้ต�มรูปแบบดังกล่�ว
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