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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการด�ำเนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้ป่วย
สามกลุม่ โรค ได้แก่ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บของสมอง และการบาดเจ็บทีไ่ ขสันหลังตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและปัจจัยความส�ำเร็จ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
897 แห่ง จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ คัดเลือกมา 8 จังหวัด จ�ำนวน
17 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาคจ�ำนวน 30 คน ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพระยะกลาง 236 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การอภิปรายกลุ่มและการศึกษาข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลทั้ง 17 แห่งใน 8 จังหวัดมีการด�ำเนินกิจกรรมในการดูแลสุขภาพระยะกลางแตกต่าง
กัน จ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีผลการปฏิบัติงานแบบเข้ม (จ�ำนวน 6 แห่ง) กลุ่มที่ 2 มีผลการปฏิบัติงานแบบปาน
กลาง (จ�ำนวน 6 แห่ง) และกลุ่มที่ 3 มีผลการปฏิบัติงานแบบปานกลางและขาดหลักฐานเชิงปริมาณ (จ�ำนวน 5 แห่ง) ปัญหา
อุปสรรค คือ 1) ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 2) ขาดแคลนอัตราก�ำลังและบุคลากรที่มีศักยภาพ
3) ขาดทรัพยากรหรือปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านการเงิน งบประมาณ สถานที่ และค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์และยา
4) ระบบการส่งต่อและฐานข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ และ 5) ปัญหาอื่นๆ ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการดูแลสุขภาพระยะ
กลางฯ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ได้แก่ การก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน การมีวสิ ยั ทัศน์
และการก�ำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 2) ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ ได้แก่ ความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงาน ความร่วมมือของบุคลากรทุก
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ระดับและการท�ำงานเป็นทีม และ 3) ปัจจัยด้านระบบบริการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงาน เครือข่ายบริการ
สหวิชาชีพที่เข้มแข็ง ผลการศึกษาท�ำให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ ควรสื่อสารนโยบายให้ชัดเจนมากขึ้น ควรพัฒนาคู่มือ
แนวปฏิบตั ทิ ยี่ ดื หยุน่ กับพืน้ ที่ ควรบูรณาการระบบแบบไร้รอยต่อ ควรจัดสรรอัตราก�ำลังสหวิชาชีพทีเ่ หมาะสมกับบริการ ควร
พัฒนาการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยเป็นระบบเดียวกันทุกพืน้ ที่ ควรขยายบริการสูก่ ลุม่ โรคอืน่ รวมถึงกลุม่ วัยอืน่ และควร
สร้างระบบการจ่ายค่าบริการที่เหมาะสมและครอบคลุมเพิ่มขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การดูแลสุขภาพระยะกลาง, โรคหลอดเลือดสมอง, การบาดเจ็บของสมอง, การบาดเจ็บของไขสันหลัง,
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Abstract
This qualitative study aimed to explore the implementation and key success factors of intermediate
care on patients with stroke, traumatic brain injury, and spinal cord injury according to the Ministry of
Public Health’s policy. Seventeen hospitals providing intermediate care to older adults were multi-stage
purposively sampled from the MOPH’s provider sampling frame of 897 hospitals covering 4 regions from
the north, northeast, central and the south. Key participants comprised 30 executives at the ministry and
provinces and 236 intermediate care providers of 17 hospitals. Data were collected by using in-depth
interview, group discussion, field study, and were analyzed by content analysis. The findings revealed
that:
1. Seventeen hospitals in 8 provinces were categorized based on service activities into 3 groups: 1)
the intensive intermediate care provision (6 hospitals), 2) the moderate intermediate care provision (6
hospitals), and 3) the moderate intermediate care with limited evidence on provision (5 hospitals). Constraints were lack of staff’s understanding on policy and practice, specialist staff inadequacy, non-supportive reimbursement system, lack of logistics (budget, space, equipment, medicine and consumable),
and inefficient referral and information system, and others. Key success factors of intermediate care were
listed: 1) executives with visions, plan, clearly set goal and constant result monitoring, 2) service provider commitment with good teamwork, and 3) service system preparedness, and effective multidisciplinary
network.
2. Policy recommendations include clear policy communications cascading with localized
flexibility, seamless system integration with adequate health workforce fit with intermediate care
demands (which should extend to cover more health problems), high-performance information platform
facilitating referral of data among providers and payers, and appropriate and comprehensive payment
systems.
Keywords: intermediate care, stroke, traumatic brain injury, spinal cord injury,
		
policy implementation
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ปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจำ � วั น จำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ บริ ก ารฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ลดความพิการหรือทุพพลภาพ และช่วยให้กลับสูส่ งั คม
ได้อย่างเต็มศักยภาพ กำ�หนดกลุม่ โรคเป้าหมายไว้สามกลุม่
ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บของสมองและการ
บาดเจ็บของไขสันหลัง กำ�หนดให้มจี �ำ นวนเตียงรองรับการ
ดูแลสุขภาพระยะกลางในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง แห่ง
ละ 2 เตียง และมีโรงพยาบาลนำ�ร่องอย่างน้อยจังหวัดละ
1 แห่ง ที่มีเตียงรองรับจำ�นวน 8 เตียง(8)
จากการทบทวนการดำ�เนินงานการดูแลสุขภาพระยะ
กลางของผู้ป่วยสามกลุ่มโรคในประเทศไทยที่ผ่านมา พบ
ว่า การดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุอยู่ในระหว่าง
พัฒนาการดำ�เนินงาน ยังไม่มีการติดตามประเมินผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม(9) มีเพียงส่วนน้อยที่ศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย ซึ่งพบว่า จำ�นวนวันนอนที่นานขึ้นจะ
ช่วยให้ผลลัพธ์การฟื้นฟูสมรรถภาพสูงขึ้น(10) ผู้ป่วยที่ได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีกว่า
ผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบไม่เข้ม(11) และพบ
ว่าการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองยังมีนอ้ ย คือมีเพียงร้อยละ 18 (12) เท่านัน้ แสดง
ถึงความจำ�เป็นในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะ
กลางในหน่วยบริการสุขภาพ ทั้งนี้ ยังไม่พบการศึกษาวิจัย
เพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลาง
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง การประเมิน
ผลการนำ�ไปปฏิบัติ (implementation outcome) เป็น
องค์ประกอบสำ�คัญของการพัฒนาการดำ�เนินงานตาม
นโยบายซึง่ Proctor และคณะ(13) ได้กล่าวถึงการประเมินผล
การนำ�ไปปฏิบตั วิ า่ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่
การยอมรับนโยบาย (acceptability) การรับไปปฏิบัติ
(adoption) ความเหมาะสม (appropriateness) ต้นทุน
หรือค่าใช้จ่าย (cost) ความเป็นไปได้ (feasibility) การ
ดำ�เนินการได้ตามแนวทางที่กำ�หนด (fidelity) การบูรณา
การเข้าระบบ (penetration) และความยัง่ ยืนของนโยบาย
(sustainability) คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เพือ่ ประเมิน

ภูมิหลังและเหตุผล

ญหาภาวะพึ่งพิงและความพิการจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังและอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดย
เฉพาะจากสามกลุ่ ม โรค ได้ แ ก่ โรคหลอดเลื อ ดสมอง
(stroke) การบาดเจ็บของสมอง (traumatic brain injury
และการบาดเจ็บของไขสันหลัง (spinal cord injury)(1,2)
ซึ่ ง มั ก ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยมี ค วามพิ ก ารหรื อ มี ค วามพร่ อ งของ
สมรรถภาพร่างกาย เช่น แขนขาอ่อนแรง มีปัญหาการพูด
และการกลืน และต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพมากกว่า 6
เดือน(3,4) การฟื้นฟูสภาพแบบเข้ม (intensive rehabilitation) อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3-6 เดือน จะช่วยให้ผู้ป่วย
มีผลลัพธ์ทางคลินิกดีขึ้น(5) สำ�หรับประเทศไทยนั้น จาก
รายงานสถานการณ์คนพิการประเทศไทยใน พ.ศ. 2562
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์(6)
ระบุว่า มีผู้พิการสูงถึง 2,015,385 คน คิดเป็นร้อยละ
2.89 ของประชากรทัง้ หมด สาเหตุของความพิการทีส่ �ำ คัญ
เกิดจากปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังร้อยละ 20.32 และ
อุบัติเหตุร้อยละ 6.36 ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการ
การฟื้นฟูสภาพและอัตราครองเตียงในโรงพยาบาล การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตอบสนองปัญหา
และความต้องการและป้องกันความพิการอย่างถาวรภายใต้
ทรัพยากรทีม่ จี �ำ กัดจึงเป็นสิง่ จำ�เป็น จากสถิตขิ องกระทรวง
สาธารณสุขพบว่า ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลทั่วไปมากกว่าครึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลชุ มชนสามารถให้ก ารดูแลรัก ษาได้ กระทรวง
สาธารณสุขจึงกำ�หนดนโยบายการดูแลระยะกลางตาม
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการดูแลด้าน
สุขภาพแบบไร้รอยต่อ (seamless health care) พัฒนา
ศักยภาพให้โรงพยาบาลชุมชนสามารถดูแลผูป้ ว่ ยระยะหลัง
ภาวะวิกฤตได้(7) โดยประกาศนโยบายการจัดบริการการ
ดูแลสุขภาพระยะกลาง (intermediate care; IMC) เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วย
ที่พ้นภาวะวิกฤตและอาการคงที่ แต่ยังมีข้อจำ�กัดในการ
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ผลการดูแลสุขภาพระยะกลางตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข โดยอ้างอิงตามแนวคิดของ Procter และคณะ(13)
และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการดำ�เนิน
งานการดูแลสุขภาพระยะกลางให้เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย โดยศึกษาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารทัง้ ส่วน
กลางและส่วนภูมิภาค และผู้ให้บริการในพื้นที่ เพื่อช่วยให้
เข้าใจบริบทในการดำ�เนินงานที่ผ่านมาและได้แนวทางใน
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะกลางที่สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการในพื้นที่หน่วยบริการสุขภาพ
ทั่วประเทศ สำ�หรับบทความวิจัยนี้ นำ�เสนอเฉพาะผล
การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสำ�เร็จของการดำ�เนิน
งานการดูแลสุขภาพระยะกลางและวิเคราะห์ปัจจัยความ
สำ�เร็จในการดูแลสุขภาพระยะกลางของผูป้ ว่ ยสามกลุม่ โรค
เพือ่ นำ�ไปใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพระยะกลาง
ของประเทศไทยต่อไป

เป็นแนวคำ�ถามปลายเปิด ใช้สำ�หรับสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และแนวคำ�ถามสำ�หรับอภิปรายกลุ่มผู้ให้บริการ ผู้วิจัย
พัฒนาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ได้แก่ ความครอบคลุมของเนื้อหา
ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสม และนำ�ข้อคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับแก้ข้อคำ�ถามหรือประเด็นการ
อภิปรายกลุม่ จากนัน้ จึงนำ�แบบสัมภาษณ์และประเด็นการ
อภิปรายกลุ่มไปทดลองใช้ โดยสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติ
คล้ายกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 3 คน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เข้าใจประเด็นคำ�ถามหรือประเด็นการอภิปรายมีความ
ชัดเจน ต่อด้วยการนำ�มาวิเคราะห์วา่ ได้ขอ้ มูลครบถ้วนตาม
ทีต่ อ้ งการหรือไม่ และปรับปรุงจนได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้วจึง
นำ�ไปใช้จริง
การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงมีนาคม 2563 โดยเตรียมผู้
วิจยั ทุกคนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และการ
อภิปรายกลุ่ม ประเด็นคำ�ถามและแนวทางการสัมภาษณ์
และการอภิปรายกลุ่มเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ได้
ข้ อ มู ล ที่ น่า เชื่ อ ถื อ และครอบคลุ ม วั ตถุ ประสงค์ การวิ จั ย
การรวบรวมข้อมูลได้ประสานงานกับโรงพยาบาลที่คัด
เลือก และนัดสัมภาษณ์เจาะลึกและอภิปรายกลุ่มพร้อม
กับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและบันทึกภาคสนาม การ
สัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ครั้งละ 45 นาที-1 ชั่วโมง ส่วน
การอภิปรายกลุ่มใช้เวลาประมาณครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยขอ
อนุญาตบันทึกเทปขณะการสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุม่
ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ (trustworthiness) แบบสามเส้า เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามถูกต้องและ
ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด(14) ดังนี้
		 1) ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (methodology
triangulation) ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก การอภิปรายกลุม่
ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการบันทึกภาค

ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงพยาบาลใน
สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มีโรงพยาบาล
ทุกระดับรวมทั้งสิ้น 897 แห่ง โดยไม่นับรวมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล) จาก 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเริ่มจาก
เลือกจังหวัดที่ศึกษาภาคละ 2 จังหวัด รวม 8 จังหวัด ซึ่งได้
จากข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี เ นื้ อ งานการดู แ ลสุ ข ภาพระยะกลาง
ได้แก่ เชียงราย น่าน สิงห์บุรี สระบุรี สุรินทร์ ศรีสะเกษ
สุราษฎร์ธานี และสงขลา และคัดเลือกโรงพยาบาลที่ให้
บริการสุขภาพระยะกลาง 17 แห่ง เป็นโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
จำ�นวน 8 แห่ง และโรงพยาบาลลูกข่ายจำ�นวน 9 แห่ง ผู้ให้
ข้อมูลเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าคจำ�นวน 30 คน และผูใ้ ห้บริการดูแลสุขภาพ
ระยะกลางในโรงพยาบาลทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 236 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์
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ผลการศึกษา
จากการสั ม ภาษณ์ แ ละอภิ ป รายกลุ่ ม เพื่ อ ติ ด ตาม
กระบวนการและผลลัพธ์การดำ�เนินงานการดูแลสุขภาพ
ระยะกลางในผู้ป่วยกลุ่มโรคเป้าหมาย 3 โรค ได้แก่ ผู้ป่วย
โรคหลอดเลื อ ดสมอง สมองบาดเจ็ บ หรื อ การบาดเจ็ บ
ไขสันหลังของหน่วยบริการสุขภาพ ผู้วิจัยได้จำ�แนกกลุ่ม
โรงพยาบาลโดยพิจารณาจากการดำ�เนินงาน IMC และ
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ได้แก่ การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ความร่วมมือของเครือข่าย ระบบการบันทึกข้อมูล และ
ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย พบว่าสามารถจำ�แนกกลุ่ม
โรงพยาบาลได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลที่มีผล
การปฏิบัติงานแบบเข้ม (จำ�นวน 6 แห่ง) คือ มีการบริการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพโดยสหสาขาวิชาชีพทันทีหลังจากพ้นระยะ
วิกฤต โดยดำ�เนินการอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง สัปดาห์
ละ 5-7 วัน และมีบริการทั้งในผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและ
ในชุมชน มีความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ
ลูกข่ายชัดเจน ได้แก่ การประชุม การพัฒนาบุคลากร การ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมฟืน้ ฟูสมรรถภาพ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทั้งบุคลากรและวัสดุต่างๆ มีการบันทึกข้อมูลในระบบการ
ส่งต่อครบถ้วน มีข้อมูลผลประเมินความสามารถในการทำ�
กิจวัตรประจำ�วันของผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่ดีขึ้น กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านแบบปานกลาง (จำ�นวน 6 แห่ง)
คื อ มี ก ารบริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพหลั ง พ้ น ระยะวิ ก ฤต
1-2 วัน โดยสหสาขาวิชาชีพอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมง
สัปดาห์ละ 3-5 วัน และมีบริการทั้งในผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
และในชุมชน และกลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลที่มีผลการปฏิบัติ
งานแบบปานกลางแต่ขาดหลักฐานเชิงปริมาณประกอบ
(จำ�นวน 5 แห่ง) คือ มีการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยสห
วิชาชีพภายใน 1-2 วันหลังพ้นระยะวิกฤต อย่างน้อยวันละ
1-2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3-5 วัน มีความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและลูกข่ายชัดเจน มีการบันทึกข้อมูลใน
ระบบการส่งต่อ แต่ไม่ครบถ้วน เนื่องจากพบปัญหาของ
ระบบฐานข้อมูล และไม่มีข้อมูลผลประเมินความสามารถ
ในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันของผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ หรือไม่ครบ

สนาม ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลสำ�คัญ ทำ�ความเข้าใจเนื้อหา
และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งร่ ว มด้ ว ยขณะเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล
		 2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทั้ง 6 คน (investigator triangulation) ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ทำ�ความเข้าใจเนื้อหา สังเคราะห์ประเด็น และจัดประชุม
เพื่อสรุปผลการวิจัย
		 3) ด้านการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล กระทำ�
โดยผู้ให้ข้อมูล (member checking) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะสรุป
ประเด็นเนื้อหาก่อนยุติการสัมภาษณ์หรืออภิปรายกลุ่ม
เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลเล่าว่ามีความหมายเหมือน
เดิมหรือไม่ หากพบประเด็นที่ขัดแย้งหรือไม่ชัดเจน ผู้วิจัย
จะซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และหลังจากนั้นผู้
วิจัยนำ�เทปที่บันทึกมาถอดเทปคำ�ต่อคำ� โทรศัพท์กลับไป
ซักถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในประเด็นทีม่ ขี อ้ สงสัย และตรวจ
สอบข้อมูลกับข้อมูลเชิงปริมาณซึง่ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ในพื้นที่จริง เช่น อัตรากำ�ลังของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมแบบออนไลน์เพื่อคืนข้อมูล
ให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ศึกษา 17 แห่ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอีกครัง้ หากพบประเด็นทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ให้หน่วยบริการในพืน้ ทีเ่ สนอแก้ไขเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง
ตรงความเป็นจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) นำ�ข้อมูล
ที่ได้จากการถอดเทปมาวิเคราะห์ใจความหลัก (thematic
analysis) โดยการลงรหัส จัดหมวดหมู่รหัส แล้วนำ�มาหา
แก่นของสาระเพื่อสังเคราะห์ประเด็นหลักที่สำ�คัญ
การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ การวิจัยนี้ได้รับการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ สำ�นักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
มนุษย์ (สคม.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เลขที่ IHRP
2019080 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ถ้วน ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้ข้อมูลรวม 266 คน
จำ�แนกเป็นผูบ้ ริหาร 30 คน และผูป้ ฏิบตั งิ าน 236 คน แสดง
ดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลำ�ดับ

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ
สามารถสรุปประเด็นหลักได้ 3 ประเด็น ได้แก่ การนำ�
นโยบายไปสู่การดำ�เนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลาง
สำ�หรับผู้ป่วยสามกลุ่มโรค ปัจจัยความสำ�เร็จในการดูแล
สุขภาพระยะกลางสำ�หรับผู้ป่วยสามกลุ่มโรค และปัญหา
อุปสรรคในการดำ�เนินงานและแนวทางพัฒนา ดังนี้
การนำ�นโยบายไปสูก่ ารดำ�เนินงานการดูแลสุขภาพ
ระยะกลางสำ�หรับผู้ป่วยสามกลุ่มโรค ผู้วิจัยสรุปตาม
กรอบแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของ
Proctor และคณะ(13) 8 ด้าน ดังนี้
1. การยอมรับ (acceptability) การรับรู้นโยบาย
แนวปฏิบัติและการดำ�เนินงานที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบสหวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพ
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำ�บัด
นักกิจกรรมบำ�บัด นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก แพทย์
แผนไทย นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข นั ก สั ง คมสงเคราะห์
บุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความพึง
พอใจภายใต้ขอ้ ตกลงทีก่ �ำ หนดร่วมกัน ผลการอภิปรายกลุม่
พบว่า ผู้ให้บริการมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือการมี
นโยบายการดูแลสุขภาพระยะกลางส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพสำ�หรับผู้ป่วยสามกลุ่มโรค
“โรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ เตียงว่าง
อัตราครองเตียง 40-50% การนำ� intermediate care เข้า
มา มีข้อดี คือ ส่งคนไข้กลับมาฟื้นฟูที่ รพช. [โรงพยาบาล
ชุมชน] ที่เตียงว่าง จะได้ full function เราวางแผนยก
ระดับให้โรงพยาบาล [โรงพยาบาลชุมชนซึ่งยังไม่มีเตียง
รองรับผู้ป่วย] มีเตียงรับผู้ป่วยในภายในปี 2565 ยกระดับ
จาก F3 [โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กสุด] เป็น F2 ของบ
อาคารผู้ป่วยในไว้ ถ้าไม่ได้ เราวางแผนขอบริจาค” ผู้ให้
บริการ รพ. รหัส D5 กลุ่ม 3
“จุดเริ่มต้น คือ โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์
มีพนื้ ทีก่ ว้าง เมือ่ โรงพยาบาลศูนย์มาตรวจเยีย่ มได้อภิปราย
ร่วมกันและมาขายแนวคิด intermediate care ผู้ตรวจ
แนะนำ�และมอบนโยบายเพื่อพัฒนาระบบบริการและเพิ่ม
รายได้ให้โรงพยาบาล และมีการมอบหมายให้ฝ่ายการ
พยาบาลดำ�เนินงาน” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส B2 กลุ่ม 1

ตารางที่ 1 ลั ก ษณะของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารนโยบายการ
ดูแลสุขภาพระยะกลางตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข (n=30)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตำ�แหน่งบริหาร
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองเลขาธิการสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขอำ�เภอ
สาธารณสุขนิเทศก์
ประสบการณ์การทำ�งาน
ต�่ำกว่า 25 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพระยะกลาง
2 ปี
3-5 ปี
หน่วยงานสังกัดของผู้บริหาร
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
ผู้บริหารระดับเขต/กระทรวง

จำ�นวน

ร้อยละ

22
8

73.3
26.7

7
22
1

23.3
73.3
3.3

21
9

70.0
30.0

1
1

3.3
3.3

17
6
4
1

56.7
20.0
13.3
3.3

10
20

33.3
66.7

17
13

56.7
43.3

9
12
6
3

30.0
40.0
20.0
10.0
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ตารางที่ 2  ลักษณะของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ให้บริการดูแลสุขภาพระยะกลางตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (n=236)
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ำ�กว่า 45 ปี
45-60 ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตำ�แหน่งการปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพ
แพทย์
เภสัชกร
นักกายภาพบำ�บัด
นักกิจกรรมบำ�บัด
นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก
แพทย์แผนไทย
นักโภชนาการ/โภชนากร
นักสังคมสงเคราะห์
อื่น ๆ
ประสบการณ์การทำ�งาน
น้อยกว่า 15 ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี
ประสบการณ์การดูแลสุขภาพระยะกลาง
6 เดือน - 1 ปี
1-2 ปี
มากกว่า 2 ปี

กลุ่ม 1 (n=83)
จำ�นวน ร้อยละ

กลุ่ม 2 (n=87)
จำ�นวน ร้อยละ

กลุ่ม 3 (n=66)
จำ�นวน ร้อยละ

รวม (n=236)
จำ�นวน ร้อยละ

11
72

13.3
86.8

13
74

14.9
85.1

4
62

6.1
93.9

28
208

11.9
88.1

38
45

45.8
54.2

49
38

56.3
43.7

32
34

48.5
51.5

119
117

50.4
49.6

64
18
1

77.1
21.7
1.2

68
19
-

78.2
21.8
-

54
11
1

81.8
16.7
1.5

186
48
2

78.8
20.3
0.9

37
14
3
7
6
1
4
9
2
-

44.6
16.9
3.6
8.4
7.2
1.2
4.8
10.8
2.4
-

44
12
6
8
4
2
5
3
2
1

50.6
13.8
6.9
9.2
4.6
2.3
5.8
3.5
2.3
1.2

30
3
6
11
2
2
1
4
3
4

45.5
4.6
9.1
16.7
3.0
3.0
1.5
6.1
4.6
6.1

111
29
15
26
12
5
10
16
7
5

47.0
12.3
6.4
11.0
5.1
2.1
4.2
6.8
3.0
2.1

23
60

27.7
72.3

28
59

32.2
67.8

24
42

36.4
63.6

75
161

31.8
68.2

1
59
23

1.2
71.1
27.7

1
84
2

1.2
96.6
2.3

1
40
25

1.5
60.6
37.9

3
183
50

1.3
77.5
21.2

2. การนำ�ไปปฏิบัติ (adoption) หมายถึงความ
ตั้ ง ใจหรื อ ความพยายามของหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพใน
การนำ�นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุข
กำ�หนดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารระดับ
สูงของกระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจในการถ่ายทอด

นโยบายไปสู่การดำ�เนินงานผ่านผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล
แม่ข่ายและลูกข่าย ทำ�ให้โรงพยาบาลตระหนักถึงความ
สำ�คัญในการดูแลสุขภาพระยะกลาง
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ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

“เริ่มจากรับนโยบายของนายแพทย์…..เขต…. มี IMC
เข้ามา เราก็ปรับ ward โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่
ปี 59 มี รมต…..มาเปิด ward รับผู้ป่วยดูแลร่วมกับสห
วิชาชีพ สร้าง model ที่กำ�หนดกลุ่มโรค มีการคัดกรอง
แบบ comprehensive geriatric assessment ซึ่งมีการ
คัดกรองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ กายภาพ และการดูแลต่อ
เนือ่ ง screen ปัญหาระบุ problem list และจัดให้มี team
meeting เพือ่ ตกลงร่วมมือกันในทีมตามปัญหาทีซ่ บั ซ้อน”
ผู้ให้บริการ รพ. รหัส D4 กลุ่ม 3
“ท่านผูต้ รวจราชการ สสจ. ผอ.รพ. [โรงพยาบาลศูนย์]
ก็เข้ามาบอกว่า รพ.ศูนย์ support เรื่องความรู้วิชาการ
เครื่องมือ train คน มี meeting ผอ.รพ. [รพ.ศูนย์] เปิด
ไฟเขียว มาจีบ รพ. [รพช.] สุดท้ายทำ�ให้เห็นภาพ เขาตั้งใจ
ตั้งแต่การตอบโจทย์ระหว่าง acute care, intermediate
care มองหลายมุม ตอนแรกฝ่ายการพยาบาลไม่มั่นใจ พอ
คุย เห็นภาพชัดก็ OK” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส D2 กลุ่ม 1
การศึกษาข้อมูลเอกสารและการศึกษาในพื้นที่พบ
ว่าการจัดทำ�คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง
สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ซึ่งเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562 (15) จำ�นวน 1,500 เล่ม
ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับนโยบายโดยสังเขป ได้แก่ วัตถุประสงค์
แนวทางการดูแลและขั้นตอนการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพระยะกลาง รูปแบบบริการ ตัวชี้วัดรวมทั้งตัวอย่าง
การดำ�เนินงานในพืน้ ที่ ผูใ้ ห้บริการบางแห่งให้ขอ้ มูลว่าการ
เผยแพร่คู่มือดังกล่าวยังไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ทำ�ให้ไม่
ทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำ�เนินงาน
3. ความเหมาะสม (appropriateness) หมายถึง
การรับรูเ้ กีย่ วกับความสอดคล้องและความสัมพันธ์เชือ่ มโยง
ของนโยบายหรือแนวปฏิบตั ทิ กี่ ระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด
ที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติได้จริงในมุมมองของผู้ให้บริการ ผู้ให้
ข้อมูลกล่าวว่านโยบายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ต้องการลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่
ข่าย ลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ�ในโรงพยาบาล
เพิ่มอัตราครองเตียงของโรงพยาบาลชุมชน เป็นการเพิ่ม

การเข้าถึงบริการ ลดการพิการ ลดภาวะแทรกซ้อนและช่วย
ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานการฟื้นฟูสภาพ แต่
บางส่วนมีความคิดเห็นว่า การกำ�หนดขอบเขตระยะเวลา 6
เดือนนัน้ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยระยะกลางไม่สามารถเบิกจ่ายอุปกรณ์
ช่วยฟืน้ ฟูสภาพเพือ่ ลดความพิการบางอย่างได้ตามระเบียบ
ซึ่งกำ�หนดว่าเบิกได้กรณีเป็นผู้พิการหรือผู้ป่วยที่ต้องดูแล
ระยะยาว เช่น รถนั่งคนพิการพับได้ ดังนั้นจึงควรทบทวน
ระบบการดูแลและการเบิกจ่ายงบประมาณหรืออุปกรณ์
ช่วยฟืน้ ฟูสภาพผูป้ ว่ ยให้รองรับช่วงเวลาดังกล่าวซึง่ เป็นรอย
ต่อระหว่างการดูแลสุขภาพระยะกลางและระยะยาว และ
ควรทบทวนแนวปฏิบัติในการดำ�เนินงานให้ชัดเจนขึ้นด้วย
“ถือว่ามีนโยบายออกมาชัด เพือ่ ลดความแออัดให้โรง
พยาบาลศูนย์ และช่วยเพิ่มอัตราครองเตียงของ รพช. แต่
ระยะเวลา 6 เดือนอาจต้องทบทวนเพราะทำ�ให้มีข้อจำ�กัด
ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล” ผูใ้ ห้บริการ รพ. รหัส B1
กลุ่ม 2
ด้านความเหมาะสมของกลุม่ โรคเป้าหมาย 3 กลุม่ นัน้
พบว่า โรคที่พบบ่อยที่สุด คือ stroke ส่วน spinal cord
injury พบน้อยกว่า แต่มักมีปัญหาซับซ้อนเมื่อส่งต่อไปโรง
พยาบาลชุมชน ผูป้ ว่ ยมักมีภาวะแทรกซ้อนและต้องกลับมา
รับการรักษาซ้ำ�ในโรงพยาบาลแม่ข่าย จึงควรทบทวนการ
กำ�หนดกลุ่มโรคที่จะส่งต่อไปโรงพยาบาลชุมชน นอกจาก
นี้มีข้อเสนอว่าควรกำ�หนดกลุ่มโรคอื่นเพิ่มเติม เช่น ผู้ที่มี
ปัญหากระดูกสะโพกหัก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแล
ระยะกลางเช่นกันและเป็นปัญหาทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุ และ
สำ�หรับกลุม่ โรคหลอดเลือดสมองอาจต้องทบทวนแนวทาง
การดูแลเนื่องจากปัจจุบันพบได้เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยอายุน้อย
“ส่วนมาก SCI [spinal cord injury] จะเสียชีวิตไม่
ค่อยรอด SCI น่าจะอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ ไม่ได้ช่วยลด
ความแออัดและปัญหา เพราะเมื่อไปโรงพยาบาลชุมชน
เขาจะกลับมาอีกที่โรงพยาบาลศูนย์ ไม่งั้น SCI น่าจะเป็น
IMC ในโรงพยาบาลศูนย์และเคสก็นิดเดียว” ผู้ให้บริการ
รพ. รหัส A2 กลุ่ม 2
4. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย (cost) หมายถึง การ
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จัดสรรงบประมาณสู่การดำ�เนินงาน ซึ่งพิจารณาจากความ
ครอบคลุมของการจัดสรร ความเพียงพอ กลวิธใี นการผลัก
ดันและจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานของ
โรงพยาบาล การจัดสรรงบประมาณจากเขตสุขภาพ การ
สนับสนุนค่าบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (บางเขตสุขภาพ) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการ
แพทย์ และกองทุนย่อยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
สนับสนุนการดูแลสุขภาพระยะกลางภายใต้เงือ่ นไขการจ่าย
สำ�หรับบริการฟืน้ ฟูและกายอุปกรณ์ พบปัญหาอุปสรรคใน
การบริหารงบประมาณและค่าใช้จา่ ย คือโรงพยาบาลชุมชน
ยังได้รบั การจัดสรรงบประมาณในด้านวัสดุอปุ กรณ์ไม่เพียง
พอ และมีปัญหาในการเบิกจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง
“อุปกรณ์ต่อเนื่องที่บ้านไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณ
เราต้องอาศัยเตียงเก่าของโรงพยาบาล เอาไปให้ช่างปรับ
ซ่อมและให้ผู้ป่วยไปใช้ที่บ้าน และขอรับบริจาคบ้าง” ผู้ให้
บริการ รพ. D3 กลุ่ม 1
“เรื่องท้องผูก ไม่มีรหัส ICD9 [ICD9CM for procedure] เราไม่มีเรื่องสายสวนปัสสาวะ” ผู้ให้บริการ รพ. C2
กลุ่ม 1
ด้ า นการสนั บ สนุ น การเบิ ก จ่ า ยค่ า บริ ก าร พบว่ า
สปสช.เขตสนับสนุนการดูแลสุขภาพระยะกลาง โดยมีงบ
ประมาณที่จัดสรรให้โรงพยาบาลศูนย์ที่ส่งต่อผู้ป่วย 1,000
บาทต่อราย และโรงพยาบาลชุมชน 2,000 บาทต่อราย และ
ต่อมา สปสช. เขตบางแห่งมีการปรับเพิม่ เป็นให้โรงพยาบาล
ศูนย์ 2,000 บาท และโรงพยาบาลชุมชนได้รบั 4,000 บาท
ส่งผลให้แต่ละโรงพยาบาลพยายามพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ระยะกลางในหน่วยงานของตนเองเพิ่มขึ้น ในการพัฒนา
คุณภาพบริการควรกำ�หนดบทบาทของโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
ให้ชดั เจนในการส่งต่อและติดตามงานฟืน้ ฟูสภาพ และควร
นำ�คุณภาพบริการมาร่วมพิจารณาควบคู่ไปกับการเพิ่มงบ
on top สำ�หรับโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นลูกข่าย
“ตอนหลังมี intermediate care เข้ามา เราจัด zone
3 เตียง คนไข้นอนนาน แรกเริ่มนอนได้ไม่จำ�กัด นอนใน

โครงการ SNAP [subacute and non-acute patient]
สปสช. ให้เงินสนับสนุน คนไข้นอน 1 วัน ได้เงิน 1,000 บาท
บาง case นอน 2 สัปดาห์ต่อเดือน” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส
C2 กลุ่ม 1
“ตอนนี้ สปสช. ยืดหยุ่นได้ ปีที่ผ่านมา รพ. [รพ.ศูนย์]
ส่งคนไข้ไป สปสช. จ่าย 1,000 บาท รพช. รับ สปสช.จ่ายให้
รพช. 2,000 บาท on top จาก DRG [diagnosis related
group] และต่อมาเราผลักดันการพัฒนา IMC ในปีนี้ [2563]
สปสช. on top ให้ รพ. ที่ส่งต่อได้ 2,000 บาท รพช. ที่รับ
ได้ 4,000 บาท พอดีงบ สปสช.เขต….. ยื่นไป สปสช. กลาง
มีบางเขตก็ใช้ตาม สปสช. เขต….” ผู้บริหาร รพ. รหัส A4
กลุ่ม 3
“ถ้าเรา select case สมควรทำ� intensive ถ้าให้
on-top ทุกคน…ทุกคนก็อยากให้นอน กระทรวงสาธารณสุข
on-top ให้ น่าทำ� ถ้ารักษาแล้วไม่นอนนาน กระทรวงฯ
ไม่มี on-top ทุกคน ก็ไม่น่าทำ� โรงพยาบาลชุมชนเขาอยู่
ได้ จะดีมากในเรื่อง intermediate care” ผู้ให้บริการ
รพ. รหัส A3 กลุ่ม 2
นอกจากนี้โรงพยาบาลชุมชนยังได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระดับจังหวัด
ซึ่งสนับสนุนด้านการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ
สำ�หรับผู้ป่วยที่จำ�เป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น
รถเข็น โดย สปสช. จัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และยังมีส่วนอื่นๆ อีกที่ได้
จากการบริจาค
5. ความเป็นไปได้ (feasibility) หมายถึง โอกาส
แห่ ง ความสำ � เร็ จ ในการนำ � นโยบายหรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่
กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นหน่วยบริการ
สุขภาพ ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า นโยบายมีความเป็นไปได้และ
มีความชัดเจน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและความร่วม
มือของทีมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ โรงพยาบาลแม่ขา่ ย
และภาคีเครือข่าย สำ�หรับโรงพยาบาลกลุ่ม 1 และ 2 ซึ่ง
ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินการดูแลสุขภาพระยะ
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กลาง พบว่าได้กำ�หนดรูปแบบในการดูแลหรือแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจน มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ชัดเจน
และจัดทำ�เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินงาน มีกระบวนการ
ประชุมปรึกษาในทีมเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาของผู้ป่วย
ร่วมกัน และมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ
หรือกลวิธีดำ�เนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือหาแนวทางปฏิบัติ
ให้บรรลุเป้าหมายเป็นระยะ ในลักษณะ team meeting
หรือ quality ward round
“มีกระบวนการประเมินสภาพผูป้ ว่ ยทีพ่ น้ ภาวะวิกฤต
หลังผ่าตัดวันที่ 1-2 ทุกราย หากพร้อมจะเตรียมส่งต่อเป็น
เคส IMC ตามแนวทางที่กำ�หนดกันไว้” ผู้ให้บริการ รพ.
รหัส A3 กลุ่ม 2
โรงพยาบาลที่ เ ป็ น แม่ ข่ า ยในกลุ่ ม ที่ 1 และ 2 มี
การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในโรง
พยาบาลลูกข่าย เช่น จัดอบรมพัฒนาความรู้แก่ทีมสห
วิชาชีพและเป็นพี่เลี้ยงในการดำ�เนินงาน
“มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สถานที่และ
วัสดุอุปกรณ์ โดยสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้แก่
ทีมสหวิชาชีพ และจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ มีการจัดอบรมให้
รพ.ลูกข่าย…… ขณะเดียวกันแพทย์ไปเยี่ยม รพ.ลูกข่าย…..
สัปดาห์ละ 3 วัน และต่อมา 1 วัน เมื่อเขาเดินได้ด้วยตัว
เอง” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส A2 กลุ่ม 1
6. การดำ�เนินการได้ตามแนวทางทีก่ �ำ หนด (fidelity)
หมายถึง ความสามารถในการดำ�เนินการดูแลผู้สูงอายุ
ตามแนวปฏิบตั กิ ารดูแลสุขภาพระยะกลางในผูส้ งู อายุกลุม่
โรคเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด พบว่า มีการ
ดำ�เนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางทั้งในโรงพยาบาล
และในชุมชน ได้แก่ การบริการผูป้ ว่ ยนอก การบริการผูป้ ว่ ย
ในแบบมีหอผูป้ ว่ ยเฉพาะสำ�หรับการดูแลสุขภาพระยะกลาง
(intermediate care ward) และบริการผู้ป่วยในแบบมี
เตียงเฉพาะสำ�หรับดูแลสุขภาพระยะกลาง (intermediate
care bed) สำ�หรับกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพสำ�หรับผู้ป่วย
ในนั้น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลกลุ่มที่ 1 กล่าวว่า
ให้บริการแบบ intensive IPD rehabilitation program

อย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง 5-7 วันต่อสัปดาห์ กลุ่มที่ 2 ทำ�
intensive IPD rehabilitation วันละ 1-2 ชั่วโมง สัปดาห์
ละ 3-5 วัน ส่วนกลุม่ ที่ 3 ทำ� intensive IPD rehabilitation
วันละ 1-2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3-5 วัน แต่ขาดหลักฐานเชิง
ปริมาณประกอบ
“รพ. [รพ.ศูนย์]….. จะทำ� flow chart ร่วมกับ รพ….
[รพ.ชุมชน] ให้ความสำ�คัญกับการ intensive rehabilitation อย่างมาก ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมพยาบาลฟืน้ ฟู ช่วงบ่าย
กายภาพบำ�บัดจันทร์ อังคาร และพฤหัส วันละ 2 ชม.” ผู้
ให้บริการ รพ. รหัส B1 กลุ่ม 2
“เรามี intensive rehabilitation ชั ด เจน เช้ า
พยาบาลวิชาชีพดูแล สอนญาติดูแล ADL [activity of
daily living] แปรงฟัน ล้างหน้าเช็ดตัว บ่ายฝึกกายภาพ
1 ชม. และแผนไทย 1 ชม. นักกิจกรรมบำ�บัดก็จะมาช่วย
ฝึกกลืนร่วมกับ RN [พยาบาลวิชาชีพ] โดย RN จะประเมิน
สภาพก่อน” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส C3 กลุ่ม 2
ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ ที่ 2 และ 3 กล่าวว่า ในการดำ�เนิน
งาน IMC สามารถดำ�เนินการได้ตามนโยบายระดับหนึง่ แต่
IMC สามโรคทีก่ �ำ หนดยังไม่สามารถลดจำ�นวนวันนอนโรงพยาบาลหรือลดความแออัดของผู้ป่วยในได้
“intermediate care ของโรงพยาบาล [รพ.ศูนย์]
….สามารถทำ�ได้ ตอบโจทย์ด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่
ดียิ่งขึ้น ช่วยให้กระบวนการและคุณภาพการฟื้นฟูสภาพ
ผู้ป่วยดีขึ้น เกิดประโยชน์ ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ ถึง
แม้วา่ จะยังไม่ตอบโจทย์ในเรือ่ งการลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ตาม” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส B1 กลุ่ม
2
“ผลเป็นไปได้คอ่ นข้างดี เราแบ่งเป็นผ่าตัดกับไม่ผา่ ตัด
ส่งไป รพช. ก่อนที่จะกลับบ้าน ได้ผลค่อนข้างดี ใน 3 กลุ่ม
โรค ทำ�ได้ดี คือ stroke ร่วมกับคนไข้ head Injury, BI
[Barthel index] น้อยกว่า 15 ส่งไป รพช. ส่วน SCI เรา
เข้าไปดูและ train ที่นี่ [รพศ.]….ยังไม่ช่วยลดความแออัด
ของ… [รพศ.] แค่ย้ายที่แออัดและไปแออัดอีกที่… ” ผู้ให้
บริการ รพ. รหัส A1 กลุ่ม 3
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มีการประเมินสภาพผูป้ ว่ ยตัง้ แต่แรกรับไว้ในความดูแล
และให้การดูแลฟืน้ ฟูสภาพตามปัญหาของผูป้ ว่ ยโดยดำ�เนิน
การร่วมกันหลายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร นักกายภาพบำ�บัด นักกิจกรรมบำ�บัด แพทย์แผน
ไทย นักสังคมสงเคราะห์ แต่อาจมีข้อจำ�กัดในการดำ�เนิน
งานเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง เช่น พยาบาล
วิชาชีพด้านการฟื้นฟูสภาพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นัก
กิจกรรมบำ�บัด
“หากผู้ ป่ ว ยเริ่ ม กลื น ได้ โภชนากรจะประสานนั ก
กิจกรรมบำ�บัดเรื่องการให้อาหาร ... นักโภชนาการจะร่วม
ปฏิบัติงานกับทีม HHC [home health care] ในเรื่องการ
ให้อาหารหลังกลืนได้ตาม step การกลืนที่เหมาะสมกับ
สภาพผู้ป่วยต่อไป” ผู้ให้บริการ รพ. B2 กลุ่ม 1
“การดำ�เนิ น งานยั ง มี ข้ อ จำ�กั ด เนื่ อ งจาก OT (นั ก
กิจกรรมบำ�บัด) ทัง้ จังหวัดมีคนเดียว เราจึงต้องให้ญาติชว่ ย
เราให้ได้มากทีส่ ดุ มี application ฝึกการพูด ให้ทำ�ตามรูป
ประหยัดเวลาเราด้วย จากทีก่ ล้ามเนือ้ อ่อนแรง อมน้ำ�ไม่อยู่
ในช่วงแรก พอได้ฝึกเอง ไม่ต้องรอเรา ทำ�ให้เขาดีขึ้น” ผู้ให้
บริการ รพ. รหัส B4 กลุ่ม 3
ในด้านการใช้ยาอาจพบปัญหาเรื่องไม่มีรายการใน
บัญชียาของโรงพยาบาลชุมชน เภสัชกรจะทำ�หน้าทีบ่ ริหาร
จัดการและแก้ปญ
ั หา เพือ่ ให้สามารถส่งต่อผูป้ ว่ ยและผูป้ ว่ ย
ได้รับยาต่อเนื่อง
“จะทำ�หน้าที่ medical reconciliation ประเมิน
เรื่องยา ติดตามการรับประทานยา ปัญหาการใช้ยา กิน
ยาผิด กินยาไม่ได้ การบดยา เราต้องติดตามต่อเนื่อง และ
ประสาน [อาสาสมัคร] อสม.ช่วยในการดูแลต่อให้ กรณี
การจัดซื้อยาบางอย่างที่ รพช. ไม่มี ถ้าจำ�เป็นเราจะขอซื้อ
ยาเพิ่มให้ อาจต้องปรับบัญชียาเพื่อให้คล่องตัวขึ้น” ผู้ให้
บริการ รพ.รหัส B4 กลุ่ม 3
ในด้านการบริหารจัดการและการจัดสรรอัตรากำ�ลัง
ในการดูแลสุขภาพระยะกลาง พบว่า โรงพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานแบบเข้มแห่งหนึ่ง จัดระบบ intermediate ward
จำ�นวน 20 เตียง มีพยาบาลวิชาชีพ 8 คน จัดสรรพยาบาล

วิชาชีพดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ งในเวรเช้าอย่างน้อย 2 คน เวรบ่าย
และดึกเวรละ 2 คน มีนกั กายภาพบำ�บัด 5 คน นักกิจกรรม
บำ�บัด 1 คน และมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาล
แม่ข่ายมาช่วยในการดูแลอย่างต่อเนื่อง
7. การบูรณาการเข้าระบบ (penetration) หมาย
ถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการนโยบาย
หรือแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดไปสู่หน่วย
บริการสุขภาพทุกระดับและเครือข่ายย่อยทุกหน่วย กลุ่ม
ที่ประสบความสำ�เร็จในการดูแลสุขภาพระยะกลางกล่าว
ว่า มีการดำ�เนินการในลักษณะบูรณาการและเชือ่ มโยงการ
ดำ�เนินการกับภาคีเครือข่ายและสหวิชาชีพที่ชัดเจน
“มี quality ward round ใน trauma case
ประเมินปัญหา ศักยภาพผู้ดูแลในรายที่มีปัญหาซับซ้อน
และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม นักสังคมสงเคราะห์จะ
ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด เพื่อจัดสรร
เงินทุนสงเคราะห์ครอบครัว และ CM [case manager]
จะประสานกับทีมเยี่ยมบ้าน การส่งต่อผู้ป่วยไป รพช. จะ
ประสานกับ psychosocial team ในชุมชนด้วย สำ�หรับ
การกายภาพบำ�บัด ดำ�เนินการใน 4 กลุ่มโรค ดูแลตั้งแต่
ระยะเฉียบพลัน ประเมิน BI ในวันแรก และส่งข้อมูลเข้า
ระบบ smart COC [continuum of care] ให้ รพช. ดูแล
ต่อเนื่อง และส่งต่อทางไลน์” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส C2 กลุ่ม 1
ในการปฏิบัติกิจกรรมฟื้นฟูสภาพแบบเข้มสำ�หรับ
โรงพยาบาลกลุม่ ที่ 1 มีการสร้างความร่วมมือในการดำ�เนิน
งาน มีระบบการติดตามให้ค�ำ ปรึกษาทีช่ ดั เจน และมีการใช้
ทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเฉพาะทางร่วมกัน
อย่างชัดเจน
“นักกายภาพจะมีส่วนร่วมโดยแบ่งผู้ป่วยในความรับ
ผิดชอบเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ป่วยที่จำ�หน่ายแล้ว ผู้ป่วยนอก
และ รพช. ….มีการติดตามให้คำ�ปรึกษา รพช. ….อย่างต่อ
เนือ่ ง ช่วงแรกจะมีนกั กายภาพไปอยูก่ บั น้องที่ รพช. ….เต็ม
เวลา เพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจ ช่วงแรกผู้ป่วยไม่ยอมไป รพช. ….
พี่พยาบาลจึงไปสอนด้วยประมาณ 3 เดือน พอ รพช. …. มี
นักกายภาพ 3 คน ได้ให้เขามาศึกษาที่ รพ.ศูนย์….เลย จน
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8. ความยั่งยืน (sustainability) หมายถึง ความ
สามารถในการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติแบบบูรณาการในหน่วย
งานอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยแสดงถึงการเชื่อมโยง
ส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการสุขภาพแต่ละระดับ พบ
ว่ามีการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน และมีการสร้างเครือข่าย
บริการ แต่ยังมีข้อจำ�กัดด้านการส่งต่อข้อมูล งบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ์
“โรงพยาบาลศู น ย์ … อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากร เปิ ด
หลักสูตรฟื้นฟูผู้ป่วย stroke อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
stroke 4 เดือน เตรียมเรือ่ งระบบส่งต่อ เพือ่ ให้คน้ หาผูป้ ว่ ย
subacute ได้เร็วและสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ให้ชุมชน
เห็นความสำ�คัญ” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส A2 กลุ่ม 1
“ระบบข้อมูลส่งต่อ การใช้ฐานข้อมูล โรงพยาบาล
ศูนย์ ใช้ Google sheet ส่งมา แต่ข้อมูลมาทีหลัง คนไข้มา
ถึงก่อน… Thai COC ก็มีปัญหา คือ คนตอบไม่ใช่พยาบาล
ติ๊ ก ไม่ ค รอบคลุ ม ข้ อ มู ล ส่ ง มาช้ า ส่ ง ผิ ด ที่ และหมอใช้
ใบสีชมพู refer back” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส C1 กลุ่ม 2
“PRM [physical rehabilitation medicine referral network] ของสถาบันสิรินธรฯ เราไม่สามารถจัดการ
โปรแกรมได้เอง มันมีความยุ่งยาก การ key ข้อมูลเข้าออก
ช้า เลยไม่ได้เอามาใช้ที่โรงพยาบาล” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส
A3 กลุ่ม 2
ปัจจัยความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายดูแลสุขภาพ
ระยะกลางไปสู่การปฏิบัติ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และอภิปรายกลุม่ สหวิชาชีพ
ผูใ้ ห้บริการดูแลสุขภาพระยะกลางพบปัจจัยความสำ�เร็จใน
การนำ�นโยบายการดูแลสุขภาพระยะกลางไปสู่การปฏิบัติ
ดังนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นผู้ บ ริ ห าร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารให้ ข้ อ มู ล ว่ า ผู้
บริหารมีวิสัยทัศน์ ยอมรับและตระหนักถึงความสำ�คัญ
กำ�หนดนโยบาย วางแผนและกำ�กับติดตามงานที่ชัดเจน
ทำ�ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำ�คัญของงานนี้
“ผู้บริหารสนับสนุนรับและตั้งใจ และแจ้งเจ้าหน้าที่
ทุกคนทราบ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทีมสหวิชาชีพมีความเห็น

กระทั่งตอนนี้ รพช. …ทำ�ได้เอง และนักกิจกรรมบำ�บัดก็ยัง
ไปช่วย รพช. ….ต่อเนื่อง” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส A2 กลุ่ม 1
“เพือ่ ไม่ให้เคส loss ในการ refer ในตึกต้องรับทราบ
case นี้ส่งต่อ คุณส่งข้อมูลมา คุณต้องแจ้งศูนย์ refer มาที่
ศูนย์ refer ของเราว่าต้องมารับคนไข้ และต้องแจ้งไปศูนย์
refer โรงพยาบาลศูนย์ ว่าจะมี case เขาจะได้ประสานกัน
เพื่อไม่ให้หลุด คนไข้ในเคส neuro med จะไม่หลุด โดย
รวม stroke หลุดน้อยมาก พยาบาลช่วยดูแล…ทีม IMC
ของโรงพยาบาลศูนย์ตอ้ งดูแลทุก field ไม่ใช่เฉพาะ stroke
เท่านั้น” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส C1 กลุ่ม 2
มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือโดยส่งเสริมให้ทอ้ ง
ถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล โดยเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการดูแลเรื่อง
รถรับส่งขณะส่งต่อผู้ป่วย การจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์
การปรับสิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ น และการสนับสนุนอุปกรณ์ฟนื้ ฟู
สมรรถภาพผู้ป่วย
“ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
เรา [ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำ�หน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิ]
ได้ประสานกับ อปท. [องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น] เพื่อ
ช่วยสนับสนุนงบประมาณ เช่น การขอรถเข็น กรณีทผี่ ปู้ ว่ ย
ต้องการใช้งาน ซึ่งปกติต้องใช้เวลา 6 เดือน จึงจะยื่นขอขึ้น
ทะเบียนคนพิการได้ เราจะหารถให้ใช้ก่อน เขียนโครงการ
ของบประมาณไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสังกัด อปท. เพื่อสนับสนุน
และกรณีพบปัญหาสิ่งแวดล้อมที่บ้านจะประสาน พมจ.
[พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด] ให้ช่วย
ปรับปรุงบ้าน ส้วม ราวจับในบ้าน และขอรถรับส่งผู้ป่วย
จากท้องถิ่นได้…” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส C2 กลุ่ม 1
“เรา [ที ม สหวิ ช าชี พ ทำ � หน้ า ที่ เ ยี่ ย มบ้ า น] เป็ น ตั ว
ประสาน รพช. และ รพ.สต.ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง แต่
การประสานงานกับองค์กรท้องถิน่ ยังไม่ดี เราใช้ภาษาคนละ
ภาษากัน ในการส่งต่อ เขาอาจจะไม่รบั ลูกเรา เช่น กรณีเขา
[องค์กรท้องถิน่ ] ยังไม่มนี โยบายดูแล IMC โดยตรง จึงอยาก
ให้มีศูนย์ประสานดูแลเชื่อมโยงระหว่าง รพ.กับท้องถิ่น” ผู้
ให้บริการ รพ. รหัส A3 กลุ่ม 2
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ร่วมกัน และผู้อำ�นวยการอยู่บริหารนานเป็นเวลา 10 ปี
ทำ�ให้การทำ�งานต่อเนือ่ ง” ผูใ้ ห้บริการ รพ. รหัส C2 กลุม่ 1
“ผู้ นำ�ตระหนั ก ถึ ง ความสำ�คั ญ ประกาศนโยบาย
ชัดเจนนำ�ไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพดังค่านิยม
ของโรงพยาบาล…..ประสานความร่วมมือกันในการทำ�งาน”
ผู้ให้บริการ รพ. รหัส D1 กลุ่ม 2
2. ปั จ จั ย ด้ า นผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจากโรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง มีส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินงานตาม
นโยบายการดูแลสุขภาพระยะกลางให้ประสบความสำ�เร็จ
โดยบุ ค ลากรมี ค วามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการดำ � เนิ น งาน มุ่ ง
ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ร่วมมือกันทุกระดับ ใน
การทำ�งานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน ทั้งนี้นักกายภาพบำ�บัดและพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ
ทางฟื้นฟูสภาพมีบทบาทสำ�คัญในการประสานการดูแล
ต่อเนือ่ งร่วมกับแพทย์สาขาต่างๆ และทีมสหวิชาชีพในการ
ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
“ทีมเข้มแข็ง ทุกคนตัง้ ใจช่วยเหลือคนไข้ มีการเตรียม
พร้อมก่อนจำ�หน่าย และติดตามให้มา follow up เวลามี
ปัญหาจะคุยกัน มี team meeting มีการวางแผนร่วมกับ
พยาบาลชุมชน นักกายภาพ นักโภชนาการ ญาติ…” ผู้ให้
บริการ รพ. รหัส B1 กลุ่ม 2
“จบหลักสูตรฟื้นฟู 4 เดือน เรา [พยาบาล] ต้องทำ�
หน้าที่ในการประเมินสภาพผู้ป่วย ประสานงานกับหมอ
นักกายภาพและทีมเพื่อให้การดูแลได้ครอบคลุม ประเมิน
ความต้องการใช้อุปกรณ์เสริม ประเมินการกลืน และให้
คำ�ปรึกษาทีม ทำ�ไมผู้ป่วย void ไม่ได้ เราต้องแนะนำ�นัก
กายภาพ น้องๆ ที่ ward ได้ว่าต้องดูแลอะไร ฝึกผู้ป่วยให้
ทำ� เพราะบางรายเขายังไม่พร้อม ต้องสอนพร้อมทำ�ให้ดู
ถ้า caregiver ที่อายุมากๆ เหมือนกัน ก็ต้องสอนให้ความ
มั่นใจจนเขาทำ�ได้” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส C2 กลุ่ม 1
“ทีมตั้งแต่ผู้ตรวจราชการ โรงพยาบาล… [รพ.ศูนย์]
ดูแลเรา สสจ. ให้ความสำ�คัญ การตอบรับจากผู้ใช้บริการ
หัวหน้าพยาบาล เราต้องบอกกับน้องที่รับผิดชอบเรื่อง
intermediate care ให้เข้าใจว่าต้องทำ�” ผู้ให้บริการ

รพ.รหัส B1 กลุ่ม 2
3. ปัจจัยด้านระบบบริการ การวางแผนการดำ�เนิน
งาน การเตรียมความพร้อมร่วมกันและกำ�หนดรูปแบบการ
ดูแลหรือแนวปฏิบัติ และเครือข่ายบริการแบบสหวิชาชีพ
ที่เข้มแข็ง ทำ�ให้สามารถส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลได้
รวดเร็ว สามารถจัดการปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของผู้ป่วยและครอบครัวได้ดี
		 1) การเตรียมความพร้อมในการดำ�เนินงาน ความ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในการประสานการดูแล
ผู้ป่วยและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลหลายแห่งมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดสรร
งบประมาณเพิ่มหรือปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ และพัฒนา
เครือ่ งมือหรือแบบประเมินภาวะสุขภาพเป็นแนวปฏิบตั ใิ น
การดำ�เนินงานการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
		 “เราทำ�แบบประเมิน comprehensive geriatric
assessment เพื่อประเมินคนไข้เป็น 10 part ทำ�ให้เห็น
ปัญหาของผู้ป่วยชัดเจนมากขึ้น” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส D4
กลุ่ม 3
		 “จากนโยบาย IMC ward ได้โจทย์มาว่า ต้องฟืน้ ฟู
สภาพกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ ยืนนัง่ เดิน แพทย์แผนไทยทำ�อะไร
ได้บ้าง กลืนลำ�บาก ลิ้นแข็งจะมีนักกิจกรรมบำ�บัดช่วยจาก
รพ…. และแพทย์แผนไทยช่วยในการนวด ประคบสมุนไพร
แนะนำ�การใช้สมุนไพรในการป้องกันปัญหาการท้องผูก งด
สูบบุหรี่ และฝึกสมาธิบำ�บัด และกรณีที่จำ�หน่ายแล้ว จะ
นัดผูป้ ว่ ยกลับมาคลินกิ แพทย์แผนไทยต่อด้วย” ผูใ้ ห้บริการ
รพ. รหัส D2 กลุ่ม 1
		 “เรามีศูนย์อุปกรณ์ โดยเป็นศูนย์ COC ให้คนไข้
ยืมกลับไปบ้านได้ จะช่วยให้เขามีโอกาสในการฝึกตนเอง
ที่บ้าน และพัฒนาศักยภาพให้กลับไปใช้ชีวิตประจำ�วันได้
เน้นศักยภาพที่เหลืออยู่” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส C2 กลุ่ม 1
		 2) เครือข่ายบริการแบบสหวิชาชีพทีเ่ ข้มแข็ง มีการ
ให้คำ�ปรึกษาของโรงพยาบาลศูนย์และการเชื่อมโยงข้อมูล
การนัดหมายติดตามอาการผูป้ ว่ ยชัดเจนและเยีย่ มบ้านต่อเนือ่ ง
		 “โรงพยาบาลศูนย์เป็นพี่ที่คอยสนับสนุน รพช.
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ทั้งให้เราไปอบรมที่โรงพยาบาล แล้วช่วยส่งแพทย์พื้นฟูฯ
นักกายภาพ นักกิจกรรมบำ�บัด ลงมาช่วย” ผูใ้ ห้บริการ รพ.
รหัส C2 กลุ่ม 1
		 “มีระบบนัดที่พบแพทย์เฉพาะทาง เครือข่ายนัด
ก่อนมาพบแพทย์ และข้อมูลบันทึกครบถ้วน ทำ�ให้เกิดการ
รักษาได้ต่อเนื่อง” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส B1 กลุ่ม 2
		 “อปท. อสม. เข้มแข็ง ถ้าเขาเจอปัญหาในการ
ดูแลคนไข้ intermediate care เขาจะหาทางช่วยพามา
โรงพยาบาล และช่วยติดตาม case ด้วยว่าดีหรือยัง ทำ�ให้
case ไม่ถูกปล่อยทิ้งเมื่อกลับไปบ้าน ซึ่งเราจะช่วยเข้าไป
ดูแลปัญหาได้ทนั ถ้าคนไข้ไม่ได้รบั การฟืน้ ฟูอย่างเหมาะสม
เป็นหลุมดำ�ของ intermediate care ถ้าเราใช้ทมี ในชุมชน
ร่วมด้วยจะช่วยให้ดูแลทั่วถึง มี case หนึ่ง ป้าเป็น CVA
[โรคหลอดเลือดสมอง] มีหลานอยู่ชั้นอนุบาล ไม่ได้เรียน
หนังสือ พอมีทีม intermediate care ดูแล ก็ช่วยจัดการ
เรื่องรถเข็น สอนให้เข็นรถเข็นได้เอง ดูแลหลานให้ได้เรียน
ต่อ อปท. อสม. และ caregiver เข้ามาช่วย ก็เห็นผล ถ้า
เราทิ้งเขาไว้ เขาจะเป็น bed ridden” ผู้ให้บริการ รพ.
รหัส D4 กลุ่ม 3
		 “สสอ. [สาธารณสุขอำ�เภอ] ช่วยอำ�นวยความ
สะดวกให้ ประสานสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์กับท้องถิ่น
และชาวบ้าน ชวน อปท. ในอำ�เภอเข้ามาร่วมตั้งเป็นกอง
ทุน” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส D1 กลุ่ม 2
ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงานตามนโยบายฯ
ข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่มสหวิชาชีพผู้ให้บริการดูแล
สุขภาพระยะกลาง พบปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนิน
งานตามนโยบาย ดังนี้
1. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ผู้ให้บริการบางส่วนไม่ทราบถึงคู่มือแนวทาง
การปฏิบัติการดูแลสุขภาพระยะกลาง
“ก็ไม่เข้าใจว่า intermediate care คืออะไร ต้อง
ศึกษาอ่าน ตีความ สับสนในนโยบายและแนวปฏิบตั วิ า่ ต้อง
ทำ�อย่างไร ทบทวนว่าต้องการคนทำ�กี่คน ก็ส่งอบรมฟื้นฟู
3 วัน จำ�นวน 5 คน จัดเวรสลับกัน” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส

D2 กลุ่ม 1
“การส่งคนไข้ intermediate care กลับไป รพช.
ไม่ทราบแนวทาง ถ้ามีแนวทางการดำ�เนินงานส่งให้ รพช.
intermediate bed หรือ intermediate ward ต้องทำ�
อะไร” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส B1 กลุ่ม 2
2. ขาดแคลนอั ต รากำ � ลั ง บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ
โดยเฉพาะบุคลากรวิชาชีพซึ่งจำ�เป็นต้องมีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพเฉพาะทางฟื้นฟูสภาพ เช่น นักกิจกรรมบำ�บัด นัก
กายภาพบำ � บั ด พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ สำ � เร็ จ หลั ก สู ต รการ
พยาบาลเฉพาะทางการฟื้ นฟู ส ภาพ นั ก อรรถบำ � บั ด มี
จำ�นวนไม่เพียงพอ
“นักกิจกรรมบำ�บัดมีไม่พอ นโยบายของหน่วยงาน
ที่ไม่ให้จ้างงานและไม่เพิ่มอัตรากำ�ลัง เปิดสอนก็น้อย ควร
พัฒนาบุคลากรให้มี ถ้าจำ�เป็นอาจต้องสอนเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ให้
ช่วยทำ�แทนนักกิจกรรมบำ�บัด” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส B1
กลุ่ม 2
“เราไม่มีแพทย์ fam-med [family medicine] จะ
ประสานงานกับโรงพยาบาล…[รพ.ศูนย์] ตัง้ แต่ตอนวางแผน
จำ�หน่ายผูป้ ว่ ย และเยีย่ มบ้าน ใช้บา้ นเป็น ward เยีย่ มบ้าน
ในวันพุธ เยี่ยมผู้ป่วย stroke และ NCD [non-communicable disease] เราเป็นโรงพยาบาลชุมชน F3 เปิดตาม
นโยบายแบบ OPD [outpatient department] ยังไม่มี
ผูป้ ว่ ยใน ไม่ได้แยกเป็น intermediate care ชัดเจน แพทย์
โรงพยาบาล….[รพ.ศูนย์] ลงมาช่วย” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส
D5 กลุ่ม 3
“พยาบาลเฉพาะทางฟืน้ ฟูมคี นได้อบรมน้อย สถาบัน
สิรินธรฯ เปิดอบรมให้ 40 คนต่อปี” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส
B1 กลุ่ม 2
“คนไม่พอ ดูแลคนไข้ไม่ได้ถึง 6 เดือน ในพื้นที่สูง
ไกลๆ ต้องประสานกับ รพ.สต. รพช. บางครั้ง รพ.สต. ไม่มี
รถ เบิกค่าตอบแทนก็ไม่ได้ มีคำ�ถามว่า ถ้าหนูเกิดอุบัติเหตุ
ใครจะรับผิดชอบ” ผู้ให้บริการ รพ.รหัส A3 กลุ่ม 2
“ไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปัญหาซับซ้อนเราแก้ไม่
ได้ พยาบาลเราไม่ได้อบรมการกลืน อยากให้มีการอบรม
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ระยะสั้นให้” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส D4 กลุ่ม 3
3. ขาดทรัพยากรหรือปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านการ
เงิน งบประมาณและค่าใช้จา่ ยด้านวัสดุอปุ กรณ์ เวชภัณฑ์
และยา ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อ
เนื่อง ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอ และการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลไม่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างต่อเนื่อง
“บางครัง้ เบิกจ่ายได้ไม่ครบตามทีร่ กั ษา เพราะ สปสช.
คิดตาม adjusted RW [relative weight] ทำ�ให้เบิกได้ไม่
เต็มมูลค่าที่ให้การรักษา” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส B2 กลุ่ม 1
“intermediate care มี demand โตขึ้นเรื่อยๆ แต่
งบมีจำ�กัด เราต้องมาคุยกันว่าจะเตรียมรองรับอย่างไร เมือ่
งบไม่มี ตัวกระตุ้นด้านการเงินจึงหายไป ไม่มีใครยอมควัก
เนื้อตัวเอง จังหวัดหรือเขตต้องรับผิดชอบ” ผู้บริหาร รพ.
รหัส B2 กลุ่ม 1
“เบิกบางอย่างไม่ได้ เช่น อาหารปั่นสำ�หรับคนไข้ที่
feed อาหารทางสายยาง เคยเบิกได้ตามสิทธิ แต่ตอนนีเ้ บิก
ไม่ได้ ต้องอาศัยผู้บริจาค” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส A4 กลุ่ม 3
“เบิกได้เฉพาะ acute care กับ long term care แต่
intermediate care มีปัญหาการเบิก ทั้งใน IPD [inpatient department], OPD [outpatient department]
ชุมชน” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส A4 กลุ่ม 3
“อุปกรณ์สนับสนุนไม่คอ่ ยพอใช้ ปกติอปุ กรณ์ฟนื้ ฟูรบั
มาจากกองทุน อบจ. ได้ ให้ยืมใช้ บางครั้งคนไข้เขาจำ�เป็น
ก็ใช้กันยาว ไม่ได้หมุนเวียน….” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส D3
กลุ่ม 1
“มีศนู ย์สำ�รองอุปกรณ์ ได้จากการบริจาค ของใช้แล้ว
บ้าง ญาติบริจาคบ้าง บาง case ยืมไปนานๆ อุปกรณ์ก็
ชำ�รุด” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส A3 กลุ่ม 2
“rtPA ทาง รพ….[รพช.] จะได้รับจาก รพศ. ….ได้มา
จำ�กัด ปัญหาคนไข้ โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ยาที่สต็อค
ไว้ไม่ค่อยพอจะให้คนไข้ได้ทัน ปัญหาคนไข้เข้ามามีอาการ
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เยอะขึน้ อยากฝากทางส่วนกลางช่วย
สนับสนุน ช่วยหาแนวทางสต็อคให้ รพช. มียาใช้ คนไข้มา
ช่วยให้เขาได้ยารักษารวดเร็ว ไม่ล่าช้า” ผู้ให้บริการ รพ.

รหัส B1 กลุ่ม 2
4. ร ะ บ บ ก า ร ส่ ง ต่ อ แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล ยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ มีการใช้ฐานข้อมูลแตกต่างกันและหลาก
หลาย เช่น PRM (physical rehabilitation medicine)
referral network, COC, Smart COC, Thai COC ข้อมูล
บางส่วนไม่เชื่อมโยงกัน มีข้อจำ�กัดในการส่งต่อข้อมูลให้
ครบถ้วนและการบันทึกการเบิกจ่ายยังไม่ครอบคลุม
“Smart COC ดึง Barthel index ใน Smart COC
มีสว่ นของพยาบาล อาจต้องทำ�ร่วมกับพยาบาล รพ.สต. ยัง
ไม่ตอบรับ 100%” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส A3 กลุ่ม 2
“Thai COC ไม่มีปัญหาเรื่อง cloud เราทำ� MOU
[memorandum of understanding] ร่วมกับขอนแก่น
เราต้องลงข้อมูลใหม่หมด ยากอยู่ ไม่สามารถดึงจาก HosXP ได้” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส A3 กลุ่ม 2
“การทำ�งานกับท้องถิ่น เรายังใช้คนละภาษากับเขา
ในการส่งต่อให้เขาเข้าใจตรงกัน เขาก็อาจยังไม่รับลูกกับ
เรา เช่น home ward กับ COC แต่เขาทำ�แต่ long term
care เขายังไม่มีนโยบายด้าน intermediate care” ผู้ให้
บริการ รพ. รหัส A3 กลุ่ม 2
“การรับผูป้ ว่ ยกลับไป รพช. ในบางแห่ง อาจมีการรับ
กลับล่าช้า ต้องรอช่วงทีม่ รี ถเข้ามารับหรือส่งต่อผูป้ ว่ ยอืน่ จึง
จะมารับผู้ป่วยไป” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส B1 กลุ่ม 2
5. ปัญหาอื่นๆ เช่น กรณีผู้ป่วยและญาติบางราย
ไม่ต้องการย้ายจากโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อไปดูแลต่อที่
โรงพยาบาลชุมชนบางแห่งเพราะไม่มั่นใจชื่อเสียงและ
ศักยภาพ หรือโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งที่รับส่งต่อผู้ป่วย
มีระยะทางไกล ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงหรือกันดาร
“บางครั้ ง คนไข้ อ ยากไปบ้ า นเลย ไม่ อ ยากไปโรงพยาบาลอื่น เราก็จะประสานงานกับ รพศ. ให้ช่วยกันดูแล
ไปก่อน ถ้าคนไข้โรงพยาบาลมาก ก็ตอ้ งประสานหมอฟืน้ ฟูฯ
กับนักกายภาพอีกครั้ง” ผู้ให้บริการ รพ. รหัส B1 กลุ่ม 2
“ญาติ … ตอนแรกไม่ ค่ อ ยเชื่ อ มั่ น เพราะเป็ น โรงพยาบาลขนาดเล็ก ไม่มแี พทย์เฉพาะทาง” ผูใ้ ห้บริการ รพ.
รหัส C1 กลุ่ม 2
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แนวทางพัฒนาการดำ�เนินงานตามนโยบายการดูแล
สุขภาพระยะกลาง ได้น�ำ เสนอและรับรองความเห็นชอบใน
การประชุมคืนข้อมูลทาง on-line สรุปได้ดังนี้
1. ควรจัดทำ�คูม่ อื การดูแลสุขภาพระยะกลางทีย่ ดื หยุน่
สำ�หรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ มีรูปแบบกระบวนการส่ง
เสริมการฟื้นฟูสภาพแบบ intensive rehabilitation ที่
ชัดเจนโดยสหวิชาชีพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อนำ�
ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง ไม่ลา่ ช้า โดยผูป้ ว่ ยควรได้รบั การ
ฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด
2. ควรทบทวนแนวปฏิบัติหรือระเบียบในการเบิก
จ่ายสำ�หรับการดูแลสุขภาพระยะกลางที่ครอบคลุมปัญหา
สุขภาพผูป้ ว่ ยสามกลุม่ โรค และครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา
พยาบาลอย่างเท่าเทียม ทัง้ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประกันสังคม
3. ควรทบทวนสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เวชภัณฑ์และยาที่จำ�เป็นในการดูแลสุขภาพระยะกลาง
สำ�หรับผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลและที่บ้าน โดยเฉพาะ
รายที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการให้สามารถฟื้นฟูสภาพได้
เร็วขึ้น ลดอุบัติการณ์ความพิการในอนาคต
4. ควรสร้างเครือข่ายการทำ�งาน สนับสนุนให้เกิด
การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครือข่ายบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ควรวิเคราะห์และจัดสรรอัตรากำ�ลังบุคลากรที่มี
ศักยภาพให้เพียงพอ เช่น นักกายภาพบำ�บัด นักกิจกรรม
บำ�บัด นักอรรถบำ�บัด และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
เชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 4 เดือน อบรม
ระยะสั้น 3-5 วัน รวมทั้งการพัฒนา on the job training
6. ควรทบทวนการพัฒนาระบบการส่งต่อและฐาน
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

17 แห่ง มีการดำ�เนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางที่
แตกต่างกัน โดยในกลุ่มที่ 1 มีการดำ�เนินการดูแลสุขภาพ
ระยะกลางแบบเข้ม คือมีการดำ�เนินการดูแลอย่างเป็นองค์
รวมโดยสหสาขาวิชาชีพทันทีตั้งแต่พ้นระยะวิกฤต มีการ
ประเมินสภาพ ปัญหาความต้องการและความพร้อมในการ
ฟื้นฟู และมีกิจกรรมฟื้นฟูสภาพวันละ 3 ชั่วโมงติดต่อกัน
สัปดาห์ละ 5-7 วัน พบว่าส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีผลลัพธ์ทางคลินกิ
ดีขึ้นมากกว่าโรงพยาบาลกลุ่มที่ 2 และ 3 สอดคล้องกับผล
การวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลาง
ช่วยให้สมรรถภาพทางกายดีขึ้น(16,17) และการจ่ายเงินตาม
ผลลัพธ์มีผลต่อค่าคะแนนความสามารถในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันที่เพิ่มขึ้น แต่การบริการฟื้นฟูฯ ยังมีความจำ�กัด
ของเตียงในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงต้องใช้วธิ กี ารติดตาม
เยี่ยมบ้านแทน ดังนั้นการบริการฟื้นฟูสภาพแบบผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีอัตราครองเตียงต่ำ�อาจเหมาะ
สมกว่า(18) เมื่อพิจารณาการนำ�นโยบายไปสู่การดำ�เนินงาน
การดูแลสุขภาพระยะกลางสำ�หรับผูป้ ว่ ยตามกรอบแนวคิด
การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายของ Proctor และ
คณะ(13) 8 ด้าน สรุปได้ดังนี้
1. การยอมรับ (acceptability) การมีนโยบายการ
ดูแลสุขภาพระยะกลางช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสำ�หรับผู้ป่วย ทำ�ให้หน่วยบริการสุขภาพ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลกลุม่ ที่ 1 ซึง่ มีผลการดำ�เนินงานแบบ
เข้ม มีผลลัพธ์การดำ�เนินงานที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ
Proctor และคณะ(13) ทีว่ า่ ในระยะเริม่ ต้นของนโยบายหาก
ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องยอมรับและตระหนักถึงความสำ�คัญ
จะช่วยให้สามารถนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้น
2. การนำ � ไปปฏิ บั ติ (adoption) กระทรวง
สาธารณสุขประกาศนโยบาย intermediate care ในปี
พ.ศ. 2560 ต่อมากำ�หนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ คือ ร้อย
ละของโรงพยาบาลระดับ M (โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่กลาง) และ F (โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก) ที่ให้บริการ
การดูแลระยะกลาง โดยในปี 2561 กำ�หนดเป้าหมายให้มี
รูปแบบในระยะเริม่ ต้นสำ�หรับผูป้ ว่ ยสามกลุม่ โรค ได้แก่ โรค

วิจารณ์
ผลการวิจัยพบว่า การดำ�เนินงานดูแลสุขภาพระยะ
กลางของโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการที่เลือกศึกษาทั้ง
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4. การสนับสนุนค่าใช้จ่าย (cost) ในด้านปัญหา
อุปสรรคในการบริหารงานงบประมาณและค่าใช้จ่ายนั้น
พบว่าโรงพยาบาลชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ด้ า นเวชภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ม่ เ พี ย งพอ แม้ ว่ า จะได้
รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใต้
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีกองทุนย่อยเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสนับสนุนการดูแลสุขภาพระยะ
กลางภายใต้เงื่อนไขการจ่ายสำ�หรับบริการฟื้นฟูและกาย
อุปกรณ์ แต่หากผูป้ ว่ ยมีการเจ็บป่วยในลักษณะทีไ่ ม่ได้ระบุ
ว่าเป็นผู้พิการ จะไม่สามารถเบิกจากกองทุนฟื้นฟูฯ แต่จะ
ได้งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่สนับสนุนหน่วยบริการ
สุขภาพ ซึ่งต้องรอจนครบ 6 เดือนหลังจำ�หน่ายแล้ว จึง
จะพิจารณาว่าเป็นผู้พิการหรือไม่ และหากครบ 6 เดือน
แล้วจึงจะจัดเป็นการดูแลสุขภาพระยะยาว นอกจากนี้พบ
ปัญหาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ทำ�ให้ต้องจำ�หน่าย
ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเร็วกว่าที่ควรและบางรายต้อง
กลับเข้ามารักษาซ้ำ� เพื่อให้สามารถฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้
ต่อเนื่องและได้การจ่ายเงินตาม DRG เพิ่ม ดังนั้นกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งทบทวนแนวปฏิบัติและ
ระเบียบการเบิกจ่ายเพือ่ ให้เอือ้ ต่อการดูแลสุขภาพต่อเนือ่ ง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Khiaocharoen และ
คณะ(18) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพและการจ่ายเงินทีน่ อกเหนือจาก DRG เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
เข้าถึงบริการอย่างต่อเนื่องและเกิดผลลัพธ์ที่ดี
5. ความเป็นไปได้ (feasibility) สำ�หรับโรงพยาบาล
กลุ่มที่ 1 และ 2 ซึ่งประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินการ
ดูแลสุขภาพระยะกลางมากกว่านั้น พบว่ามีการกำ�หนดรูป
แบบการดูแลหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรที่ชัดเจน มีกระบวนการประชุมปรึกษา
ในทีมเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาของผู้ป่วยร่วมกัน และมี
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ หรือกลวิธีดำ�เนิน
การเพือ่ แก้ปญ
ั หาหรือหาแนวทางปฏิบตั ใิ ห้บรรลุเป้าหมาย
เป็นระยะ ในลักษณะ team meeting หรือ quality ward

หลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บของสมองและการบาดเจ็บ
ของไขสันหลัง มีคู่มือเพื่อการทำ�แผนและการดำ�เนินงาน
ในพื้นที่ มีการสนับสนุนด้านวิชาการ มีแผนการวิจัยและ
การติดตามประเมินผล และเริม่ มีการดำ�เนินงานไปแล้ว ซึง่
สามารถขยายขอบเขตบริการตอบสนองความต้องการของ
พื้นที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของโรงพยาบาลระดับ M และ F ทีใ่ ห้บริการการดูแลระยะ
กลาง(19) แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลผลลัพธ์การดำ�เนินงานจาก
ฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ของกระทรวง
สาธารณสุข พบว่ายังมีเขตสุขภาพที่ไม่ผ่านการประเมินใน
ปีงบประมาณ 2561 อีก 1 เขต และในปี 2562 กำ�หนด
เป้าหมายของโรงพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการ
ดูแลระยะกลางเท่ากับร้อยละ 50 พบว่ามีเขตสุขภาพทีม่ ผี ล
การดำ�เนินงานไม่ผ่านเกณฑ์จำ�นวน 4 เขต อย่างไรก็ตาม
พบว่าการรายงานผลยังเป็นการปฏิบัติในภาพกว้าง ไม่
สามารถบ่งชี้ผลลัพธ์ทางคลินิกหรือด้านค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน
การติดตามผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจึงเป็นประเด็น
สำ�คัญที่ผู้บริหารควรทบทวนการกำ�หนดตัวชี้วัดผลลัพธ์
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และควรค้นหาสาเหตุที่
เขตสุขภาพดำ�เนินงานไม่ผา่ นตัวชีว้ ดั รวมทัง้ เร่งรัดการแก้ไข
มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการประเมินในปีถัดไป ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป
3. ความเหมาะสม (appropriateness) กล่าวได้
ว่านโยบายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ต้องการลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ข่าย ลดอัตรา
การกลับเข้ารับการรักษาซ�้ำ ในโรงพยาบาล เพิม่ อัตราครอง
เตียงของโรงพยาบาลชุมชน เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ลดการพิการ ลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลตามมาตรฐานการฟื้นฟูสภาพ แต่ในด้านขอบเขต
ระยะเวลา 6 เดือนนัน้ ควรมีการทบทวนระบบการดูแลและ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้รองรับช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็น
รอยต่อระหว่างการดูแลสุขภาพระยะกลางและระยะยาว
และกองบริหารสาธารณสุขควรทบทวนแนวปฏิบัติในการ
ดำ�เนินงานให้ชัดเจนขึ้น
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round และพบว่าโรงพยาบาลแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้รบั เงิน on-top
จาก สปสช. เขต ที่แตกต่างกันสำ�หรับสนับสนุนนโยบาย
การดูแลสุขภาพระยะกลางสู่การปฏิบัติเนื่องจากไม่ได้เป็น
ระบบของ สปสช. กลาง
6. การดำ � เนิ น การได้ ต ามแนวทางที่ กำ � หนด
(fidelity) ในการดำ�เนินการ intermediate care นี้ แต่ละ
จังหวัดมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินงานระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบาย และประสาน
งานกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและระดับอำ�เภอ
เมื่อพิจารณาในด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์และ
การจัดสรรอัตรากำ�ลังในการปฏิบตั งิ าน พบว่าโรงพยาบาล
ชุมชนทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานในกลุม่ ที่ 1 มี
การจัดระบบการดูแลเป็นแบบ intermediate ward ขนาด
12-20 เตียง จำ�นวน 2 แห่ง และพบว่าทั้งสองแห่งนั้นจัด
พยาบาลวิชาชีพในการดูแลต่อเนื่องจำ�นวน 8 คน เวรเช้า
เวรละ 2 คน บ่ายดึก 1-2 คน มีนักกายภาพบำ�บัด 5 คน
หมุนเวียนดูแลต่อเนื่อง มีนักกิจกรรมบำ�บัดซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแลผู้ป่วยและให้คำ�
ปรึกษาแก่ทีมสหวิชาชีพด้านการประเมินการกลืน มีการ
ดูแลผู้ป่วยแบบเป็นองค์รวมร่วมกับเภสัชกร โภชนากร นัก
จิตวิทยา แพทย์แผนไทย และแพทย์ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยระยะกลาง
ซึง่ มีแพทย์เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรวม
ทัง้ แพทย์เจ้าของไข้สาขาอืน่ ดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
การใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันกับโรงพยาบาลแม่ข่าย และ
ในโรงพยาบาลทั้งสามกลุ่มมีระบบที่เอื้อต่อการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการบริหารเวชภัณฑ์
และยาสำ�หรับโรงพยาบาลชุมชน กรณีทโี่ รงพยาบาลชุมชน
ไม่มียาในบัญชียาของโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่ข่ายจะ
มีมาตรการหรือแนวทางในการสนับสนุนยาให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาที่ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าในการที่จะสามารถ
ดำ�เนินการได้ตามแนวทางทีก่ �ำ หนด (fidelity) ตามแนวคิด
ของ Proctor และคณะ(13) นั้น โรงพยาบาลทั้งระดับแม่
ข่ายและโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นลูกข่ายจะต้องร่วมมือกัน
ในการประสานการดูแลและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ สำ�หรับการพัฒนาการดำ�เนินงานในกลุม่ ที่ 3
ควรทบทวนเพิม่ ระยะเวลาในการฟืน้ ฟูสภาพแบบเข้ม เสริม
สร้างความร่วมมือของโรงพยาบาลแม่ขา่ ยและโรงพยาบาล
ชุมชนที่เป็นลูกข่าย และจัดระบบการบันทึกข้อมูลที่ครบ
ถ้วนเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและติดตามผลลัพธ์
ทางคลินิกของผู้ป่วย
7. การบูรณาการเข้าระบบ (penetration) ผล
การวิจัยแสดงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงหรือบูรณา
การนโยบายหรือแนวปฏิบตั ทิ กี่ ระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด
ไปสู่หน่วยบริการสุขภาพของกลุ่มที่ประสบความสำ�เร็จใน
การดำ�เนินการดูแลสุขภาพระยะกลาง คือมีการดำ�เนินการ
ในลักษณะบูรณาการและเชื่อมโยงการดำ�เนินการกับภาคี
เครือข่ายและสหวิชาชีพทีช่ ดั เจน(20) ทัง้ ในระดับเขต จังหวัด
อำ�เภอและตำ�บล มีหน่วยงานท้องถิ่นภายนอกกระทรวง
สาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมดำ�เนินการด้วย เช่น องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล เทศบาล พมจ. อบจ. และอาจรวมถึง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) เพือ่
ให้เกิดการดูแลสุขภาพที่ไร้รอยต่อที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8. ความยั่งยืน (sustainability) ผลการวิจัยพบ
ว่าโรงพยาบาลที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความพยายามในการ
พัฒนาการดำ�เนินงานให้ต่อเนื่อง โดยการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกันและสร้างเครือข่ายการทำ�งาน แต่ยังมีอุปสรรค
เรือ่ งระบบฐานข้อมูล งบประมาณและวัสดุอปุ กรณ์ ซึง่ เป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ฐานข้อมูล
หลากหลาย เช่น PRM referral network (ของสถาบัน
สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ),
Smart COC (พัฒนาโดยโรงพยาบาลสุรินทร์), Thai COC
(โรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นบน
www.thaicarecloud.org) และบางส่วนข้อมูลไม่ได้เชื่อม
โยงกัน ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดในการส่งต่อข้อมูลที่ครบถ้วน การ
ประสานงานการส่งต่อข้อมูลในบางรายยังไม่ครบถ้วน ขาด
การประสานงานระหว่างโรงพยาบาลกับองค์กรท้องถิ่น
และการส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยไปโรงพยาบาลชุมชนไม่ครบถ้วน
ดั ง นั้ น ควรพั ฒ นาระบบการส่ ง ต่ อ และฐานข้ อ มู ล ให้ มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินงาน intermediate care ที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นต่อไป
ผลการวิ จั ย พบปั ญ หาการเผยแพร่ คู่ มื อ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง ซึ่งเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่
ทั่วถึง ทำ�ให้ผู้ให้บริการไม่มั่นใจในการนำ�นโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ิ และบางแห่งเข้าใจว่านโยบายเน้นกลุม่ เป้าหมายทุก
กลุ่มวัย ไม่ได้เน้นเฉพาะผู้ป่วยสามกลุ่มโรค ซึ่งในคู่มือการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยระยะกลางสำ�หรับบุคลากรทางการ
แพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ไม่ได้กำ�หนด
กลุม่ วัย อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทัง้ ด้านการ
จัดสรรงบประมาณ บุคลากรและการเตรียมความพร้อมใน
การดูแลสุขภาพระยะกลางได้ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ทราบ
ว่าในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งต้องดำ�เนินการให้มีเตียง
รับผู้ป่วยในสำ�หรับการดูแลสุขภาพระยะกลางอย่างน้อย
2 เตียง และ 3 กลุ่มโรค แต่บางแห่งตีความให้ครอบคลุม
กลุ่ม hip fracture ด้วย และบางแห่งดำ�เนินการถึง 7 โรค
แสดงถึงความหลากหลายในการนำ�นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ดังนั้น ในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คมู่ อื การดำ�เนินงานอย่างทัว่ ถึงและ
ทันเหตุการณ์ควรเป็นประเด็นให้เกิดความชัดเจนในอนาคต
ปั ญ หาอุ ป สรรคสำ � คั ญ ในการนำ � นโยบายไปสู่ ก าร
ปฏิบัติ คือการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติ ขาดแคลนทรัพยากรหรือปัจจัยสนับสนุน
ทัง้ ด้านการเงิน งบประมาณและวัสดุครุภณ
ั ฑ์ รวมถึงปัญหา
การขาดแคลนอัตรากำ�ลังบุคลากรที่มีศักยภาพ สอดคล้อง
กับการศึกษาวิจัยของ Pitayarangsarit (2005)(21) ที่พบ
ว่า ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อ
การนำ�นโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า
การเบิกจ่ายงบประมาณ ยาและเวชภัณฑ์ไม่เอื้อต่อการ
ดูแลสุขภาพระยะกลาง และบางรายต้องกลับเข้ามารักษา
ซ้ำ� นอกจากเพื่อเบิกจ่ายตาม DRG ได้หลายครั้งแล้ว ยัง
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยส่วนหนึง่ เป็นผูส้ งู อายุซงึ่ มักมีปญ
ั หาโรคร่วม
และความรุนแรงของปัญหาสุขภาพซับซ้อนกว่าวัยอื่นรวม
ทั้งขาดญาติผู้ดูแลที่บ้าน ขณะเดียวกันการฟื้นฟูสภาพใน

ผู้ป่วยสามกลุ่มโรคซึ่งมักมีความพร่องของสมรรถภาพทาง
กายและการสื่อสาร จึงต้องการเวลาในการดูแลมากกว่า
โรคอื่น(3,4) เพื่อให้สามารถฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง ดัง
นั้นกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งทบทวน
แนวปฏิบตั แิ ละระเบียบการเบิกจ่ายเพือ่ ให้เอือ้ ต่อการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสนับสนุนด้านงบประมาณที่
เพียงพอจะช่วยให้การนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดขึ้นได้
อย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น(22)
ข้อยุติ
ปัจจัยความสำ�เร็จในการดูแลสุขภาพระยะกลาง คือ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนกำ�หนดนโยบายและ
เป้าหมายการดำ�เนินงานที่ชัดเจนและกำ�กับติดตามการ
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการมุ่งมั่นตั้งใจทำ�งาน มี
การทำ�งานเป็นทีม มีการเตรียมความพร้อมในการดำ�เนิน
การอย่างเป็นระบบ มีระบบพีเ่ ลีย้ งและสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทีด่ ี การสือ่ สารข้อมูลการส่งต่อผ่านระบบออนไลน์ที่
คล่องตัว ทำ�ให้สามารถปรับปรุงพัฒนาผลการดำ�เนินงานได้
อย่างต่อเนือ่ ง ผลการศึกษาทำ�ให้ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย คือ
การสื่อสารนโยบายที่ชัดเจน บูรณาการระบบให้ถึงระดับ
ที่ไร้รอยต่อ จัดสรรอัตรากำ�ลังบุคลากรที่มีศักยภาพอย่าง
เหมาะสม พัฒนาระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูลให้เป็น
ระบบเดียวกันทุกพืน้ ที่ เป็นสิง่ สำ�คัญทีจ่ ะยกระดับการดูแล
สุขภาพระยะกลางของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
และผู้เกี่ยวข้องควร
		 1.1 ทบทวนนโยบายการดูแลสุขภาพระยะกลาง
และถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน และควรกำ�หนดตัวชี้
วัดทีส่ ามารถวัดได้ถงึ ผลลัพธ์การดำ�เนินงานการดูแลสุขภาพ
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ระยะกลางของหน่วยงานและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย
รวมทั้งกำ�หนดแนวปฏิบัติการดูแลสุขภาพระยะกลางโดย
การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพแบบเข้มข้นที่ปรับใช้ได้อย่าง
ยืดหยุ่นตามบริบทของพื้นที่
		 1.2 ควรพัฒนาระบบเครือข่ายบริการในการดูแล
สุขภาพระยะกลางให้มีความชัดเจนมากขึ้นระหว่างโรงพยาบาลขนาดใหญ่กับขนาดเล็กในระบบการส่งต่อเพื่อให้
เกิดบริการที่ไร้รอยต่อ และมีการบริหารจัดการทรัพยากร
ร่วมกันทั้งบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์และยา พร้อม
ทัง้ มีการวิเคราะห์และจัดสรรอัตรากำ�ลังบุคลากรสหวิชาชีพ
ที่มีศักยภาพให้เพียงพอ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง โดยควรหาพันธมิตรด้าน
วิชาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่สามารถนำ�ไป
ใช้ได้ในหลายเขตพืน้ ที่ ให้บรรลุถงึ แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร
2. สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุ ข ควรทบทวนสิ ท ธิ ก ารเบิ ก จ่ า ยให้
เหมาะสมครอบคลุมความต้องการการฟื้นฟูสภาพและ
การรักษาพยาบาลมากขึ้น รวมทั้งการขอรับการสนับสนุน
วัสดุอปุ กรณ์การแพทย์ทจี่ �ำ เป็นสำ�หรับการดูแลผูป้ ว่ ยระยะ
กลางที่บ้านและชุมชน ร่วมกับการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถฟื้นฟู
สมรรถภาพได้เร็วขึน้ โดยเฉพาะในรายทีย่ งั ไม่ได้ขนึ้ ทะเบียน
ผู้พิการ ซึ่งจะสามารถลดอุบัติการณ์ความพิการและภาระ
ในการดูแลระยะยาวได้
3. สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดูแลผู้ป่วย
ระยะกลางให้เป็นระบบเดียวกันทุกพื้นที่ เพื่อความคล่อง
ตัวในการใช้และส่งต่อข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลสุขภาพระยะกลาง

มากขึ้นโดยมีการจัดระบบการฟื้นฟูแบบเข้ม (intensive
rehabilitation) และติดตามผลลัพธ์เชิงคลินกิ ทีช่ ดั เจนเพือ่
สะท้อนผลลัพธ์ของระบบที่เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนในการดูแลสุขภาพ
ระยะกลางสำ�หรับผูป้ ว่ ยแต่ละกลุม่ โรค เพือ่ เชือ่ มโยงสูร่ ะบบ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการปฏิบตั กิ จิ กรรมฟืน้ ฟู
สภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมปัญหาและ
ความต้องการ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยบริ ก าร
สุขภาพ 17 แห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กรุณา
ให้ข้อมูลในการวิจัย และขอขอบคุณสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขที่สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้ (การวิจัยนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดูแล
สุขภาพระยะกลางของผูส้ งู อายุในประเทศไทยตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข”)
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