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บทคัดย่อ สาหรับผู้บริหาร
นโยบายทีมหมอครอบครัวอุบัติขึ้นท่ามกลางสายธารใหญ่อันยาวไกลแห่งการพัฒนาระบบย่อยอย่าง
น้อยสองระบบในระบบบริการสุขภาพไทย หนึ่งคือ ระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมักนิยมเข้าใจกันว่า ไม่ใช่
บริการเฉพาะโรค/เฉพาะทาง โดยมักเกิดขึ้นใกล้บ้าน อีกระบบคือ ระบบสุขภาพอาเภอ(district health
system) สิ่งนี้กินความกว้างกว่าบริการสุขภาพโดยรวมเอาความเคลื่อนไหวใดๆเพื่อให้เกิดสุขภาพใน
ขอบเขตของอาเภอ ต้นธารของระบบบริการปฐมภูมิอาจสืบสานย้อนไปไกลกว่าสี่สิบปี หากนับจากจุด
กาเนิดอาสาสมัครสาธารณสุข(ราวปีพ.ศ. 2513) หรือไกลกว่าห้าสิบปีหากนับสถานีอนามัยเป็นจุดตั้งต้น
“หมอครอบครัว” เป็นคาที่ดาริขึ้นเมื่อกลุ่มผู้ก่อการได้พิจารณาทบทวนคาว่า “แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว” และ “นักสุขภาพครอบครัว” แล้วจึงเลือกคาว่าหมอครอบครัวโดยเติม “ทีม”เข้าไปด้วย
เพื่อให้สื่อความหมายว่าประสงค์ให้การทางานเป็นทีมบริการปฐมภูมิอันมีมานานมุ่งเน้นที่ครอบครัว
พร้อมกาหนดเป้าหมายชัดเจนเพื่อหนุนเสริมความเป็นทีมยิ่งขึ้น นั่นคือ ทีมสหวิชาชีพ รพ.แม่ข่ายมี
เป้าหมายสนับสนุน ทีมลูกข่ายที่รพ.สต.ชนิดเห็น “ตัว” กันชัดเจน เพื่อให้สามารถดูแลครอบครัว
เป้าหมายได้ชัดเจน โดยระยะแรกเริ่มจากบุคคลสี่ประเภท(สูงอายุ พิการ ระยะสุดท้าย เรื้อรัง)
เพียงปีเศษหลังจากเริ่มดาเนินนโยบายฯ คณะผู้ก่อการก็มีอันต้องยุติบทบาทลงเมื่อบริบททางการเมือง
ในระบบบริการสุขภาพเกิดภาวะใกล้โกลาหลจนฝ่ายการเมืองหวั่นไหว โครงการวิจัยติดตามประเมินผล
นโยบายทีมหมอครอบครัว เริ่มดาเนินการเมื่อ 10 เดือนหลังจากประกาศนโยบายนี้เป็นของขวัญปีใหม่
2557 โดยมุ่งตอบวัตถุประสงค์ สี่ประการได้แก่ 1) คาดประมาณ % ครัวเรือนที่มี ประสบการณ์อันพึง
ประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย “หมอครอบครัว” 2) การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต (ตามวิธีการวัดEQ5D5L)1 ของผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3) เพื่อสังเคราะห์แบบแผน (patterns)
การทางานของทีมหน่วยบริการจากตาบลถึงอาเภอในการตอบสนองความต้องการของครัวเรือน ตลอดจน
ที่มาของแบบแผนต่างๆในมิติการถ่ายทอดนโยบายหมอครอบครัว สู่การปฏิบัติ และ 4) เพื่อสังเคราะห์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยใช้วิธีผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณแบบตัดขวางและการเจาะลึก
ทางคุณภาพ (mixed methods) ใน 24 อาเภอ 8 จังหวัด คนไข้ 1,874 คน บุคลากร 218 คนและ
ผู้บริหารสถานพยาบาล/สสจ/อปท อีก 40 คน นาไปสู่ข้อค้นพบสาคัญตามวัตถุประสงค์ดังนี้
ประสบการณ์ตรงของบุคคลสี่กลุ่มให้สัมภาษณ์ได้ใจความสาคัญว่า
1. ในห้ามิติของคุณภาพชีวิต(ตาราง 1.1) บุคคลสี่ประเภทระบุว่าตนมีคุณภาพชีวิตตกต่ามากหรือมาก
ที่สุด ระหว่างร้อยละ9 - 44 ที่ percentile 50 ผู้สูงอายุระบุว่าตนมีคะแนนคุณภาพชีวิต 80 จาก
ร้อยเต็ม ผู้พิการ มีคะแนน 70 เมื่อมีโรคเรื้อรังไม่ว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการ คะแนนเป็น 70 ถ้าภาวะระยะ
สุดท้ายปรากฏร่วมกับคนแต่ละกลุ่มใน 4 กลุ่มนี้คะแนนเหลือ 65 ลงไปจนถึง 50
2. บุคคลสี่ประเภทร้อยละ 26เท่านั้นที่ระบุว่าอาการในสามเดือนที่ผ่านมาเป็นไปในทางดีกว่าเดิม ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 58 รายงานว่าอาการทรงตัว ที่น่ากังวลคือร้อยละ 14 ระบุว่าอาการทรุดลง อย่างไรก็ตาม
เมือ่ ถามว่าอนาคตคาดหวังสิ่งนี้อย่างไร การกระจายของคาตอบโดยลาดับที่กล่าวมาได้แก่ ร้อยละ 35
47 และ 11
3. บุคคลสี่ประเภท ครึ่งหนึ่งไม่มีผู้ดูแล และอาจอยู่ในภาวะพึ่งพิงร้อยละ 38 เมื่อคานึงถึงการที่ต้อง
อาศัยผู้ดูแลตอบคาถามการศึกษาแทน แต่ความจริงที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับผู้ดูแล ซึ่งรายงานนี้เผย

ตัวเลขให้เห็นเป็นครั้งแรก คือ ผู้ดูแลร้อยละ 31 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 41 กังวัลเกี่ยวกับรายได้ และ ร้อย
ละ 78 มองโลกอนาคตในแง่ร้าย(เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ ด้อยอิสรภาพ)
4. ถ้าคาว่า “หมอครอบครัว” เป็นจุดขายทางนโยบาย ประสบการณ์ของบุคคล 4 กลุ่มและผู้ดูแลไม่
สนับสนุนว่าข้อสมมตินี้เป็นจริง เพราะพบว่า คนเหล่านี้ส่วนใหญ่(ร้อยละ 69)ไม่เคยได้ยินทีมสุขภาพ
แนะนาเรื่องหมอครอบครัวเลย ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพจากfocus group และ individual interview
เสริมว่า ในมุมมองของทีมสุขภาพตลอดจนทีมสสจ.มองไม่เห็นว่าคานี้ชี้นาอะไรแตกต่างไปจาก”บริการ
ปฐมภูมิ”ที่นิยมใช้เรื่อยมา
5. เป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบการณ์ของบุคคลสี่ประเภทส่วนใหญ่(ร้อยละ59) เผยว่า ทีมหมอครอบครัวเป็น
พวกเดียวกับหมอที่รักษาประจาในรพ.(รพช.-รพศ./รพท.) สะท้อนให้เห็นโครงสร้างทีมอันเป็นใจกับ
บริการไร้รอยต่อ(seamless care) อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า ความนิยมบริการรพ.ใหญ่ในเมืองมี
มากกว่ารพช.และรพสต. ดังปรากฏรายงานจากบุคคลสี่ประเภทส่วนใหญ่(ร้อยละ49)ระบุว่า
สถานพยาบาลขาประจาของพวกเขาคือ รพ.ใหญ่ในเมืองทั้งๆที่จานวนตัวอย่างของคนเหล่านี้มาจาก
อาเภอเมืองเพียงร้อยละ 15 เมื่อถามเกี่ยวกับสถานพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน คาตอบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
58
รูปแบบการทางานของทีมหมอครอบครัวในการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ ในระดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับชุมชน
1. ความสัมพันธ์ด้านบริการระหว่างรพ.แม่ข่ายกับรพสต.และหน่วยงานอื่น มีหลายรูปแบบ และเป็นไป
ทั้งด้านบวกและลบ
a. ในด้านบวก การส่งต่อคนไข้ระยะสุดท้ายโดยบุคลากรรพ.แม่ข่ายตรงถึงบ้านคนไข้โดยนัด
หมายกับทีมหมอครอบครัวในตาบลรับผิดชอบเพื่อถ่ายทอดเทคนิคบริการแก่ลูกข่าย สิ่งนี้
ขึ้นกับภาวะการนาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนในรพ.แม่ข่ายได้แก่ ผอ.รพ. แพทย์
ประจา/แพทย์หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม พยาบาลหัวหน้าทีมเวชปฏิบัติ บุคคลสองประเภท
หลังมักแสดงบทบาทนาได้ราบรื่นเมื่อผอ.รพ.ให้การสนับสนุน ในแง่ของการให้อานาจตัดสินใจ
มอบหมายความรับผิดชอบชัดเจน ประกันเวลาทางานกับทีมหมอครอบครัว และ/หรือ
จัดสรรบุคลากรสนับสนุนให้มากเพียงพอ
b. ในมุมมองของคนทางาน สมาชิกทีมหมอครอบครัวร้อยละ 95 ตอบแบบสอบถามว่าการ
ทางานแบบทีมหมอครอบครัวทาให้ตนเปลี่ยนวิธีการทางานโดยใช้ทีมมากขึ้น สมาชิกทีม
สื่อสารกับผ่านมือถือ(ร้อยละ 96) และไลน์(ร้อยละ 84) เป็นหลัก ร้อยละ84ระบุว่ามีการ
ประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
c. นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างทีมหมอครอบครัวกับอปท.ในเวทีระบบสุขภาพอาเภอ การ
เยี่ยมบ้านของทีมหมอครอบครัวยังอาจโน้มนาให้อปท.สนใจที่จะหาทางช่วยเหลือคนไข้
โดยเฉพาะผู้พิการในด้านสังคม
d. ด้านลบ การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าแพทย์รพช.จานวนหนึ่งไม่ประสงค์เยี่ยมบ้านตามรพ.สต.
ร้องขอ
2. ความสัมพันธ์ด้านวิชาการระหว่างรพ.แม่ข่ายกับรพสต.
ในเชิงปริมาณ คาตอบจากสมาชิกทีมฯระบุว่า ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบริการ
สุขภาพระดับอาเภอมากที่สุด(ร้อยละ 60 ของจานวนคาตอบทั้งหมด) สาหรับสาระที่เกี่ยวกับ
ผู้นาเวชปฏิบัติครอบครัวปรากฏความถี่เพียงร้อยละ 8 ที่น่าสนใจไม่น้อยคือความต้องการ
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เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทางานหมอครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นในเรื่อง เวชปฏิบัติครอบครัวมากที่สุด
(ร้อยละ 56ของจานวนคาตอบ) และรองลงมาคือเรื่องวิทยากรกระบวนการ(ร้อยละ 16)
ประการสุดท้าย ประมาณร้อยละ 80ของสมาชิกหมอครอบครัวระบุว่า กระบวนการเรียนรู้
และทางานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้แก่ context-based learning หรือ
knowledge management(ตาราง 12)
3. ความสัมพันธ์ด้านการสนับสนุนบริการจากรพ.แม่ข่ายสู่รพสต.
a. ตัวอย่างที่ไม่ราบรื่น อาจหมายถึง รายการยาและ/หรือ ปริมาณยาไม่ครบตามความต้องการ
ของรพสต. รพ.แม่ข่ายยกเลิกการตรวจHbA1c ทั้งอาเภอเพราะผอ.รพ.เชื่อว่าไม่คุ้มค่า รพ.
แม่ข่ายส่งมอบอุปกรณ์ผู้พิการล่าช้าจนทาให้ภาวะพึ่งพิงของคนพิการถดถอยจากขั้นติดบ้าน
เป็นติดเตียง
b. ในมุมของระบบสารสนเทศ สมาชิกทีมฯระบุว่ามีฐานข้อมูลสาหรับผู้พิการ โรคเรื้อรัง
(เบาหวาน ความดัน) และสูงอายุด้วยความถี่เกินร้อยละ 80ของคาตอบ กระนั้นก็ตาม ดู
เหมือนว่าการวิเคราะห์และนาผลวิเคราะห์ข้อมูลไปยกระดับการเรียนรู้ของทีมหมอครอบครัว
ยังจากัด กล่าวคือ สมาชิกทีมฯสามารถระบุว่าเคยเห็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ต่า
ระหว่างร้อยละ 4 – 61 โดยที่เคยเห็นผลการวิเคราะห์ในระยะเวลาตั้งแต่ 0-24 เดือน ทั้งนี้
ขึ้นกับชนิดฐานข้อมูล(ตาราง 13)
4. ความผันผวนไม่ต่อเนื่องของกระบวนการนโยบายส่วนกลาง
a. ความเห็นอันค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกพื้นที่คือ วาทะกรรม/ตัวชี้วัด
ทางนโยบายเปลี่ยนบ่อยเมื่อผู้บริหารส่วนกลางเปลี่ยนบ่อยในขณะที่สาระสาคัญของเนื้องาน
ไม่ได้ต่างกัน ผลกระทบต่อคนทางานในพื้นที่ได้แก่ ภาระงานเอกสารมากเกินจาเป็น และ
ความสับสนเกินจาเป็น
เมื่อสะสมในระยะยาว จึงบั่นทอนความคิดริเริ่ม และขีด
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
b. ตัวอย่างที่จาเพาะในแง่นี้ของนโยบายหมอครอบครัว ได้แก่ คาสั่งให้พื้นที่ส่งวิดีโอคลิปไป
ส่วนกลาง ซึ่งหลายแห่งลงทุนจ้างมืออาชีพมาผลิต ทาให้ต้นทุนการทางานเพิ่มขึ้น ทุกพื้นที่ให้
ความเห็นตรงกันว่า ไม่ได้สัญญาณป้อนกลับ (feedback) จากส่วนกลาง จึงไม่เห็นประโยชน์
ของคาสั่งเช่นนี้
c. อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาด้วยแบบสอบถามพบว่า สมาชิกทีมหมอครอบครัว(201คน) ร้อย
ละ99 เห็นด้วยว่าควรดาเนินนโยบายนี้ต่อไป เพราะพวกเขาเห็นประโยชน์ของการกาหนด
เป้าหมายอันจาเพาะชัดเจนเกี่ยวกับครอบครัวเป้าหมายของบริการ และรพสต.เป้าหมายของ
การสนับสนุนจากแม่ข่าย ซึ่งนาไปสู่การทางานเป็นทีมดียิ่งขึ้น จนพวกเขาส่วนใหญ่(97%)รู้สึก
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกทีมหมอครอบครัว
ข้อเสนอต่อการปรับปรุงการดาเนินงานตามนโยบายหมอครอบครัว
1. การพัฒนาและดาเนินนโยบาย
a. แม้ปฏิเสธความจริงเกี่ยวกับความผันผวนทางการเมืองในระดับชาติได้ยาก แต่การสืบ
สานนโยบายโดยมีจุดขายใหม่ไม่จาเป็นต้องสร้างตัวชี้วัดหรือวาทะกรรมใหม่เสมอไป
แต่อาจเก็บเกี่ยวความสาเร็จในระดับพื้นที่ ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้เชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสื่อสารสาธารณะให้เห็นว่า ประชาชนได้อะไร เพราะ
รัฐบาลทาอะไร
b. พัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการที่สามารถทางานเกาะติดการพัฒนาด้านต่างๆอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมที่จะดาเนินการใน(a)แล้วแสดงผลผลิตในระยะสั้นและระยะยาว โดย
ผสมผสานกับการสร้างขีดความสามารถในการคิดริเริ่มพัฒนานวตกรรมระดับพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง เป็นวงจรหมุนวนในทางสร้างสรรรได้ไม่หยุดยั้ง
c. สาระนโยบายหมอครอบครัวที่ควรสืบสานคือ การกาหนดเป้าหมายครัวเรือนให้
ทีมสหวิชาชีพทุกระดับรับผิดชอบ กาหนดเป้าหมายรพสต.ให้ทีมสหวิชาชีพอาเภอ
รับผิดชอบสนับสนุนทางวิชาการและเชื่อมโยงสู่ผู้บริหารCUPเพื่อสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์บนหลักการทางานเป็นเครือข่าย(สัมพันธ์ฉันท์มิตรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน)
มุ่งเน้นประโยชน์คนไข้เป็นศูนย์กลาง
2. บุคลากร
a. ควรเน้นเสริมขีดความสามารถ และแรงจูงใจด้านการจัดการให้แก่แพทย์ผู้ทางาน
ปฐมภูมิ
b. ควรพัฒนาทีมสหวิชาชีพที่ไม่ใช่แพทย์ ซึ่งหมุนเวียนน้อยกว่าแพทย์ ให้มีบทบาท
หน้าที่สืบสานการนาการพัฒนาบริการปฐมภูมิให้ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้
จากการทางานเป็นหลัก
c. ถ้ามอบหมายให้พยาบาลเวชปฏิบัติในรพช.แบ่งเบาภาระแพทย์ในบริการคนไข้นอก
น่าจะเพิ่มโอกาสให้แพทย์ได้ทางานด้านปฐมภูมินอกเหนือจากการตรวจโรคได้มาก
ขึ้น

3. สารสนเทศ
a. พัฒนาฐานข้อมูลทางคลินิกให้เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาภาพรวมและการดูแลคนไข้เป็นรายๆ
b. ยกเลิกระบบรายงานซ้าซ้อน และไม่เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจระดับนโยบาย
4. รูปแบบบริการ
a. สืบสานการพัฒนาบริการไร้รอยต่อโดยต่อยอดจากจุดเน้นผู้พิการ และผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย รวมทั้งการมอบหมายครัวเรือน/รพสต.รับผิดชอบชัดเจน ทั้งนี้ ควรมุ่งไปสู่
การป้องกันระดับปฐมภูมิให้ได้
b. DHS เป็นโครงสร้างทางการที่จะมีประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะในทิศทางป้องกัน
ระดับปฐมภุมิ ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นไปในรูปแบบทางการและไม่เป็น
ทางการอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลายช่องทาง หลายโอกาส
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บทนา
ประเทศไทยกล่าวได้ว่าประสบผลสาเร็จในการขยายบริการสาธารณสุขให้กับประชาชนไทยในทุก
ภูมิภาค โดยเฉพาะชนบทที่ห่างไกล (ลิมวัฒนานนท์ และ สกุลพาณิชย์, 2555) เมื่อย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ.
2485 มีโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการรักษา-พยาบาลในส่วนภูมิภาคเพียง ๕ แห่ง และ “สุขศาลา” ซึ่งเป็น
สถานบริการปฐมภูมิในระดับตาบลอยู่เพียง ๓๐๐ กว่าแห่ง แต่จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน คือการ
สร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมือง ตามด้วยการขยายบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิ
ไปสู่พื้นที่ชนบท รวมทั้งการผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ทาให้มีโรงพยาบาลทั่วไปในส่วนภูมิภาคครบ
ทุกจังหวัดเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (รูป ก) รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนกลุ่มต่างๆ
โดยการลดภาระทางการเงินในการเข้ารับบริการโดยใช้วิธีการคลังรวมหมู่ ผ่านระบบประกันสุขภาพตาม
กลุ่มอาชีพซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และในช่วงที่ประเทศไทยขยายหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าครอบคลุมคนไทยทุกคน เมื่อ พ.ศ. 2544 นั้น เกือบทุกอาเภอมีโรงพยาบาลชุมชน และเกือบทุกตาบล
มีสถานีอนามัย ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น รพสต.
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รูป ก จานวนสถานพยาบาลและเตียงผู้ป่วย จาแนกตามประเภทและอัตราต่อประชากร

ที่มา (ลิมวัฒนานนท์ และ สกุลพาณิชย์, 2555) คานวณจากข้อมูลการศึกษาทรัพยากรสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข
จากการที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยที่เติบโตมาโดยลาดับ ร่วมกับการ
มีสาธารณูปโภคและระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น ทาให้โรคติดต่อในประเทศไทย
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นโรคเอดส์ซึ่งปัจจัยทางสังคมมีส่วนอยู่มาก โรคที่ไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรค
เรื้อรังกลายเป็นภาระโรคหลักของประเทศไทย จากการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย
พ.ศ. 2554 ความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) ในประชากรชายไทยเกิดจากการเสพติดเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ อุบัติเหตุทางถนน รองลงไปเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง
ส่วนในผู้หญิงเกิดจาก โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง โรคซึมเศร้า โรคหัวใจขาดเลือด (สานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2557) และจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ยิ่งเป็น
ตัวเร่งให้มีความชุกของโรคเรื้อรังมากขึ้นอีก
ในขณะเดียวกัน ประชาชนไทยมีการใช้บริการสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูล
การศึกษาอนามัยและสวัสดิการในช่วงปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2556 พบว่า การมีนโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าใน พ.ศ. 2544 ลดความเสี่ยงในการไม่ดูแลรักษาสุขภาพแบบใดๆ และลดความเสี่ยงใน
การเลือกรักษาพยาบาลแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อระบบบริการสุขภาพที่มีทรัพยากรจากัด
และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม จากข้อมูลการให้บริการรายครั้งของกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้งสาม
กองทุน และการวิจัยประเมินผล พบว่าประชากรวัยสูงอายุและกลุ่มเสี่ยงเช่น ผู้พิการ ยังมีปัญหาการ
เข้าถึงบริการ อาจเนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือพิการ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต
จากเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์ยังมีอุปสรรคในการรับบริการอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างสถานพยาบาล ดังนั้นการใช้บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นการเพิ่มโดยไม่มีประสิทธิภาพใน
บางส่วน
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยที่เคยประสบผลสาเร็จในการจัดการกับปัญหาโรคติดต่อและ
โรคเฉียบพลันอื่นได้เป็นอย่างดีในอดีต นั้นแยกส่วนเกินไปและไม่ยืดหยุ่น เอาสถานพยาบาลเป็นหลัก
(Hospital centric) ขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง และไม่สามารถเสริมศักยภาพของบุคคล และชุมชนใน
การปรับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นทั้งการป้องกัน ดูแลรักษาและควบคุมโรคเรื้อรัง รวมถึงปัญหาด้าน
สุขภาพอื่นๆที่เกิดตามมาจากสังคมที่ซับซ้อน ตัวอย่างที่ชัดเจน ในเรื่องโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หรือ ไขมันในเลือดสูง ผลการศึกษาสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกาย (วิชัย เอกพลากร,
6

2554) พบว่า แม้ว่าจะมีสิทธิประโยชน์การคัดกรองโรคในทุกกลุ่มวัย แต่คนไทยจานวนมากยังไม่ทราบว่า
ตัวเองเป็นโรคเรื้อรัง รวมทั้งผู้ที่ทราบว่าตัวเองมีโรคประจาตัวเหล่านี้ก็ไม่สามารถควบคุมอาการของโรค
นั้น ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงการขาดการตระหนักรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของประชาชน ร่วมกับ
ข้อจากัดในการจัดการโรคเรื้อรังภายใต้ระบบบริการในรูปแบบปัจจุบันซึ่งมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการ
เข้าถึงและการควบคุมโรคในระดับจากัด
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รูป ข สัดส่วนผู้มีความผิดปกติของความดันโลหิต น้าตาลในเลือด และไขมันในเลือด จาแนกตามผลลัพธ์การรักษา

ที่มา2 (วิชัย เอกพลากร, 2554)
ในระดับมหภาคมีความพยายามดาเนินการปรับระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับปัญหาโรคเรื้อรังและ
ปัญหาจากสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ มาแล้วระยะหนึ่ง ในระดับจุลภาคมีการ
ทาโครงการนาร่องหลายโครงการทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข และ สานักงานหลักประกันสุขภาพ
ซึง่ ปรากฏหลักฐานจากการทบทวนโครงการต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการปฐมตั้งแต่อย่างช้าสิบปี
ที่แล้ว โดยมีอาเภอที่อยู่ในโครงการ เช่น District Health System Award (DHSA), โครงการระบบ
สุขภาพอาเภอ กระทรวงสาธารณสุข (DHSmoph), โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว
ตาบลพึ่งตนเอง และ Public Health Practice Learning เป็นต้น รวมทั้งการปรับรูปแบบบริการมาเป็น
เขตสุขภาพก็อาจกล่าวได้ว่ามีแนวคิดเรื่องนี้อยู่ด้วยระดับหนึ่ง3
การจัดระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยเมื่อยังเป็นประเทศกาลังพัฒนาที่มีรายได้ต่า ได้รับ
อิทธิพลแนวคิดการขององค์การอนามัยโลกในการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ
และแนวคิดในการจัดบริการ โดยองค์การอนามัยโลกในช่วงทศวรรษ 1970 ได้เสนอนวัตกรรมในการ
จัดระบบสุขภาพในลักษณะเน้นกาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ใช้ชุมชนเป็นฐาน แนวคิดนี้ตกผลึกใน
1978 WHO conference ที่ Alma Ata, Kazakhstan โดยมีการกาหนดคานิยามของสุขภาพที่
ครอบคลุมมากขึ้น และ เสนอแนวทางการใช้สาธารณสุขมูลฐาน (primary health care) เป็นแนวทาง
ดาเนินการให้เกิด “Health for All by the year 2000” Alma Ata Declaration ให้คาจากัดความ
ของ Primary health care ว่าเป็น “Essential health care based on practical, scientifically
sound and socially acceptable methods and technology made universally accessible to
individuals and families in the community….It forms an integral part of the country’s
health system…and of the social and economic development of the
community…bringing health care as close as possible to where people live and work,
and constitutes the first element of a continuing health care process.” ซึ่งคาจากัดความ
ดังกล่าวครอบคลุมทั้งเรื่องระดับการจัดบริการ และ นโยบายสาธารณสุขรวมถึงการจัดระบบบริการ ซึ่ง
นาไปสู่แนวคิดในการบูรณาการบริการสุขภาพในระดับพื้นที่ (District Health System) ที่มุ่งบูรณาการ
จัดระบบบริการสุขภาพ ทั้งการดูแลตัวเอง อาสาสมัคร ภาคประชาขน เอกชน และหน่วยงานสาธารณสุข
ทั้งภาครัฐและเอกชน
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บริการปฐมภูมิ (Primary care) ในความหมายอย่างแคบหมายถึงบริการแบบ “family
doctor-type services” ซึง่ Barbara Starfield ระบุว่า เป็น “level of a health service system
that provides entry into the system for all new needs and problems, provides personfocused (not disease-care over time, provides care for all but very uncommon or
unusual conditions, and coordinates or integrates care provided elsewhere by others.”
คุณลักษณะของบริการปฐมภูมิที่สาคัญ คือ การเป็นผู้ดูแลคนแรก เข้าถึงได้ง่าย ดูแลเป็นองค์รวม และ ทา
หน้าที่ประสานงานเพื่อให้ได้รับผู้ป่วยได้รับบริการที่เหมาะสมที่สุด โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ประเทศที่
มีรายได้สูงบางครั้ง Primary care และ Primary health care จะเป็นคาที่ใช้แทนกัน เนื่องจากหมายถึง
การบริการระดับแรกเหมือนกัน (Muldoon, Hogg, & Levitt, 2006)4 จากบทเรียนการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพทั่วโลกพบว่า ประเทศที่ให้ความสาคัญ และจัดระบบให้มีระบบบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง มี
ผลลัพธ์สุขภาพดีกว่า เช่น อัตราการตายทารกต่า อัตราตายของประชากรต่ากว่า กว่า เด็กแรกเกิดน้าหนัก
น้อยต่ากว่า ค่าใช้จ่ายสุขภาพต่อประชากรต่ากว่า เป็นต้น
สาหรับประเทศไทย การนาเอาแนวคิดการจัดบริการปฐมภูมิเข้ามาใช้ เสริมกับแนวคิดเรื่องสาธารณสุข
มูลฐานและระบบบริการสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อมุ่งลดปัญหาการจัดบริการสุขภาพในประเทศไทย
โดยเฉพาะบริการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการจัดบริการที่เน้นสถานพยาบาลและเป็นศูนย์กลาง (Hospitalcentrism) แยกส่วนตามระดับสถานพยาบาลและ ความเชี่ยวชาญ โดยมีนโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข และ สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ในด้านคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิ ยังมีข้อจากัด เนื่องจากปัญหา
โครงสร้างระบบการจัดบริการ จานวนบุคลากรปฐมภูมิที่ยังไม่พอเพียง และการลงทุนพัฒนาหน่วยปฐมภูมิ
ยังดาเนินการไม่ได้เต็มที่ รวมทั้งแนวคิดของบุคลากรสาธารณสุขทั้งในระดับปฏิบัติและระดับบริหารที่ยัง
ยึดติดกับวิธีจัดบริการแบบที่ให้สถานพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเป็นศูนย์กลาง
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เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องวิจัย
ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับความเข้มข้นของนโยบาย โดยใช้ขื่อว่า
“นโยบายหมอครอบครัว” ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2557 ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการ
ดูแลอย่างเหมาะสมโดยหน่วยบริการปฐมภูมิซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและเชื่อมโยงกับแพทย์ตั้งแต่รพ.
อาเภอไปจนถึงรพ.ตติยภูมิเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ มีความพยายามที่จะให้เกิดการ
ดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งหาวิธีการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงหมอครอบครัวได้โดยสะดวก ซึ่งถือ
ว่าเป็นนวัตกรรมที่สาคัญในการเปลี่ยนแนวคิดการจัดบริการ ทั้งนี้นโยบายหมอครอบครัวให้ความสาคัญใน
เบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยกาหนดให้มีหมอรอบครัว ซึ่งหมายถึง บุคลากร
สาธารณสุขที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขึ้นไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ที่รับผิดชอบของ รพ.สต./ศสม. โดยรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน/หมอประจาครอบ
ครัว และมี แพทย์ที่ปรึกษา : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์เฉพาะทางที่มี
ความสนใจในงานบริการระดับปฐมภูมิ โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือนมีหมอรอบครัว/แพทย์ที่ปรึกษา มีศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง ในการดูและสุขภาพบริการระดับปฐมภูมิ แก่ประชาชนในเขตเมือง ครอบคลุม
ประชากร ตามเกณฑ์ 1 ศูนย์ต่อประชากร 10,000-30,000 คน และที่สาคัญที่สุด คือ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานตามความต้องการด้านสุขภาพของแต่ละบุคคล และลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ด้านสุขภาพ
เป้าหมายการดาเนินงานในขั้นแรกของ “นโยบายหมอครอบครัว” คือ มีทีมหมอประจาครอบครัว ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 9,750 แห่ง และในศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จานวน 252 แห่ง
อย่างน้อยแห่งละ 1 ทีม มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ที่ดูแลประชากรในเขตเมืองให้ได้ตามเกณฑ์ 1 ศูนย์ต่อ
ประชากร 10,000-30,000 คน และจะขยายไปจนทั่วประเทศต่อไป
ด้วยความจริงที่ว่า การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายใดๆไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ การติดตามนโยบายนี้
จึงต้องคานึงถึงโมเมนตั้มอันสืบเนื่องมาแต่อดีต ซึ่งปรากฏหลักฐานจากการทบทวนโครงการต่างๆเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริการปฐมที่กล่าวมาแล้ว สรุปสาระสาคัญได้ดังรูป ค(หน้าถัดไป) ซึ่งเมื่อแจงนับจานวน
อาเภอตามจานวนโครงการที่ได้สัมผัสจะได้การกระจายดังแสดงรายละเอียดในแผนภูมิและตารางข้างล่าง
จะเห็นได้ว่า อาเภอครึ่งหนึ่งได้สัมผัสกับโครงการตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปและอีกครึ่งหนึ่งน้อยกว่านี้ลงมา จึง
อาจเป็นไปได้ว่า โอกาสสัมผัสโครงการจานวนต่างกันมีนัยต่อความพร้อมของอาเภอในการตอบสนอง
นโยบายหมอรอบครัวนี้แตกต่างกัน

10

รูป ค จานวนอาเภอที่เคยมีประสบการณ์ทางานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ ก่อนนโยบาย “หมอประจาครอบครัว”
ทีมา
สปสช

หมายเหตุ รูป DHS: ระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ DHSA: การประเมินระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ FPL:ผู้นาเวชปฏิบตั ิครอบครัว
CUPLEADER: ผู้นาหน่วยบริการคูส่ ัญญาปฐมภูมิ comPharm: เภสัชชุมชน DHML: การเรียนเพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอาเภอ PC_pharm: เภสัชกรรมปฐมภูมิ PHP: นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบตั ิการ HealthFund: กองทุนสุขภาพตาบล

4.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
1. ทราบการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพอาเภอในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
2. ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อาจเกิดจากเงื่อนไขอะไรบ้าง นโยบายนี้มีอิทธิพลหรือไม่เพียงใดต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
3. ทราบว่านอกจากการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังตามสาระสาคัญของนโยบายนี้ ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คาด
ไม่ถึงในแง่บวกและลบ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อคาดประมาณ % ครัวเรือนที่มี

•
•

ประสบการณ์อันพึงประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย “หมอครอบครัว”

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต (ตามวิธีการวัด EQ5D-5L1) ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย
2. เพื่อสังเคราะห์แบบแผน (patterns) การทางานของทีมหน่วยบริการจากตาบลถึงอาเภอในการตอบสนองความ
ต้องการของครัวเรือน ตลอดจนที่มาของแบบแผนต่างๆในมิติการถ่ายทอดนโยบายหมอครอบครัว สู่การปฏิบัติ
3. เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6. สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลาศึกษา
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โครงการนี้ติดตามนโยบายหมอรอบครัวโดยคัดเลือกอาเภอตัวอย่างใน 3 เขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
โดยใช้เวลาตั้งแต่ กันยายน – พฤศจิกายน 2558
7. การดาเนินการวิจัย
7.1 กลุ่มประชากรที่ศึกษา
การศึกษานี้เป็นวิธีผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณ และการเจาะลึกทางคุณภาพ (mixed methods) โดย
กลุ่มประชากรที่จะศึกษามีดังนี้
เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
7.1.1. การศึกษาเชิงปริมาณ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ก) บุคคล 4 ประเภทอันเป็นเป้าหมายระยะแรกของการดาเนินนโยบายฯ
และ ข) ทีมหมอครอบครัว
ก) บุคคล 4 ประเภท ประกอบด้วย
- กลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกเพศที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทาการสุ่มคัดเลือก
- กลุ่มผู้พิการ หมายถึง ผู้ที่โรงพยาบาลขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้พิการทุกเพศที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทาการ
สุ่มคัดเลือก
- กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง หมายถึง ผู้ที่โรงพยาบาลขึ้นทะเบียนว่าเป็นผู้ป่วยเรื้อรังทุกเพศ และอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ที่ทาการสุ่มคัดเลือก
- กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ที่โรงพยาบาลขึ้นทะเบียนหรือวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย
และอาศัยอยู่ในพื้นที่ทาการสุ่มคัดเลือก
เกณฑ์การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria)
ในกรณีอาสาสมัครในกลุ่มของผู้ป่วยระยะสุดท้าย หากเสียชีวิตในระหว่างการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะตัด ออก โดยไม่ต้องมี
การหา case เข้ามาเพิ่มแต่อย่างใด
ข) ทีมหมอครอบครัว
ต้องเป็นบุคลากรที่อยู่ในทีมหมอครอบครัวโดยเป็นบุคลากรที่อยู่ในทีมระดับอาเภอ หรือระดับตาบล
หรือระดับชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทาการสุ่มคัดเลือก และสมัครใจตอบแบบสอบถาม
7.1.2 กลุ่มเป้าหมายการศึกษาเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./สสอ. ที่รับผิดชอบการดาเนินงานตามนโยบายหมอ
ครอบครัว และต้องเป็นผู้ที่อยู่ในหน่วยบริการในพื้นที่ที่ทาการสุ่มคัดเลือก ณ วันที่เก็บข้อมูล
7.2 วิธีการสุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงปริมาณ
โครงการนี้เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างชนิด multistage stratified purposive sampling (รูป ง) โดยขั้นที่หนึ่งจาแนกพื้นที่
เป็นสามเขตเครือข่ายบริการสาธารณสุขโดยจาแนกตามระดับความก้าวหน้าในการบรรลุนโยบายเขตสุขภาพเป็นสามอันดับ
(มาก ปานกลาง น้อย) ขั้นที่สอง ในแต่ละเขตจะแยกพื้นที่ โดยใช้ GPP (Gross Provincial Product) เป็นเกณฑ์ในการ
แบ่งกลุ่มจังหวัดเพื่อสะท้อนความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และสุ่มตัวอย่างเขตละ 2-4 จังหวัดตามขนาดประชากร
ผู้รับบริการ 4 กลุ่มดังกล่าว แล้วในแต่ละจังหวัดใช้ GPP แบ่งอาเภอ เป็นอาเภอเมือง และอาเภอรอบนอกอีกสองแห่ง
โดยคานึงถึงความพร้อมมาก (expose>3) และความพร้อมน้อย (expose≤3) ทั้งนี้การเลือกอาเภอรอบนอกยังคานึงถึง
12

ระยะเวลาเดินทางจากอาเภอเมืองในกรอบเวลาอันสั้น(7-15 วัน)ในการเก็บข้อมูล ถัดไปในแต่ละอาเภอ ขอให้ผู้รับผิดชอบ
ประสานงานทีมอาเภอเลือกตาบลและหมู่บ้านโดยลาดับ
รูป ง การสารวจเชิงปริมาณ

ในขั้นปฏิบัติได้จานวนตัวอย่างทั้งสี่กลุ่มบุคคลรวม 1,874 รายจาแนกอาเภอได้ ดังนี้

ตาราง ก กระจายอาเภอตามจานวนโครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิที่เคยได้รับการสนับสนุน (score) และ จานวนตัวอย่างบุคคล 4 ประเภท (N)

District
ne1
ne2
ne3

score
1
4
4

N
28
32
80

District
c1
c2
c3

score
5
2
5

N
140
48
52

District
s1
s2
s3

score
3
2
4

N
240
32
16

ne4
ne5
ne6

1
2
4

40
160
140

c4
c5
c6

4
2
5

200
40
120

s4
s5
s6

2
2
4

88
12
80

64
52
60

s7
s8
s9

1
4
2

56
16
120

11/24/2558

c7
1
c8
3
c9
5
Paibul et al 2015
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การศึกษาเชิงคุณภาพ
ในขั้นปฏิบัติได้กลุ่มตัวอย่างดังตาราง ข
ตาราง ข จานวนกลุ่มตัวอย่างของสมาชิกทีมแพทย์หมอครอบครัว

สมาขิกทีมหมอครอบครัว
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มแพทย์
กลุ่มอื่นๆ

N
39
35
109

หมายเหตุ กลุม่ ผู้บริหาร และกลุม่ แพทย์ ทับซ้อนกันจานวนหนึ่ง

7.3 วิธีเก็บข้อมูล
ในเชิงปริมาณ
ดาเนินการด้วยแบบสัมภาษณ์บุคคล 4 ประเภท แบบประเมินคุณภาพชีวิตและแบบประเมิน
ความรู้คิด (ภาคผนวก 1) โดยคณะผู้วิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีการเก็บข้อมูล สาหรับทีมหมอครอบครัว ใช้
แบบสอบถามซึ่งผู้ตอบอ่านและบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง(ภาคผนวก 1)
ในเชิงคุณภาพ
อาศัยการจัดกลุ่มสนทนาและ/หรือการสัมภาษณ์ลึกทีละคนขึ้นกับความพร้อมของแต่ละพื้นที่
โดยมีแนวคาถามในภาคผนวก 2 นอกจากนี้ ยังสืบค้นเอกสารและฐานข้อมูลบริการเพื่อตรวจยืนยัน(cross
validate)ข้อค้นพบจากแบบสอบถามทีมหมอครอบครัวและจากกลุ่มสนทนาและ/หรือการสัมภาษณ์ลึก ทั้ง
ดาเนินการโดยคณะผู้วิจัยที่ผ่านการฝึกอบรมวิธีการเก็บข้อมูล(ภาคผนวก 2)
7.4 วิธีจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ
บันทึกข้อมูลด้วยแบบฟอร์มมาตรฐานอีเลคทรอนิคที่ตรวจเช็คและเตือนให้แก้ไขความผิดพลาดขณะบันทึกโดยแต่ละ
ทีมงานภาคสนาม แล้วนาข้อมูลมาแจงนับความถี่หรือคะแนน ประมาณค่าร้อยละหรือแนวโน้มสู่ส่วนกลางและความ
แปรปรวนตามสเกลการวัด ด้วยโปรแกรม epi-info7
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./สสอ ที่รับผิดชอบทีมหมอครอบครัว รวมทั้งการ
สัมภาษณ์หัวหน้าทีมหมอครอบครัว และผู้ป่วยที่ต้องการตามเยี่ยมบ้านใน กทม. จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดเทปคาต่อ
คาแล้วจับประเด็น (thematic content analysis) แล้วสร้างกรอบคิดใหม่เพื่ออธิบายที่มาของแบบแผนตามบริบท
(program theory or theory of changes) ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงทั้งที่น่าจะเป็นตามความ
คาดหวังและที่ไม่เป็นตามความคาดหวัง
ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์
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ประสบการณ์ที่พึงประสงค์ของประชาชน หลังจากมีนโยบาย”หมอครอบครัว” และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย
1. มองในภาคตัดขวาง(cross sectional) ตาราง 1 เผยข้อค้นพบว่า บุคคล 4 ประเภทนั้นจานวน 1874 คน(60% สตรี)
ร้อยละ 10 เป็นผู้สูงอายุระบุว่าตนไม่มีโรค ร้อยละ 13 คือผู้พิการระบุว่าไม่มีโรค(ไม่ได้แปลว่าพึ่งพาตนเองไม่ได้เสมอไป)
ที่เหลือกว่า75% มีโรคเรื้อรังหรือเป็นคนไข้ระยะสุดท้าย/ระยะสุดท้าย คนเหล่านี้คือลักษณะเฉพาะของผู้ใช้บริการปฐม
ภูมิกลุ่มใหญ่ ซึ่งมาพบแพทย์ด้วย multiple morbidity อันเป็นภาวะที่ซับซ้อน(complex) ลักษณะส่วนใหญ่ของ
บุคคลสี่กลุ่มนี้จึงสะท้อนทัศนะของBarbara Starfield5 ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ดังนั้น
การวัดคุณภาพชีวิตจึงเป็นหนึ่งในมิติสาคัญสาหรับคนสี่กลุ่มนี้
2. ในห้ามิติของคุณภาพชีวิต(ตาราง 1.1) บุคคลสี่ประเภทระบุว่าตนมีคุณภาพชีวิตตกต่ามากหรือมากที่สุด ระหว่างร้อยละ
9 - 44 ทีp่ ercentile 50(ตาราง 2) ผู้สูงอายุระบุว่าตนมีคะแนนคุณภาพชีวิต 80จากร้อยเต็ม ผู้พิการ มีคะแนน 70
เมื่อมีโรคเรื้อรังไม่ว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการ คะแนนเป็น 70 ถ้าภาวะระยะสุดท้ายปรากฏร่วมกับคนแต่ละกลุ่มใน 4 กลุ่มนี้
คะแนนเหลือ 65 ลงไปจนถึง 50
3. ถ้าพยายามมองการเปลี่ยนแปลง(ตาราง 3) บุคคลสี่ประเภทร้อยละ 26เท่านั้นที่ระบุว่าอาการในสามเดือนที่ผ่านมา
เป็นไปในทางดีกว่าเดิม ส่วนใหญ่ร้อยละ 58 รายงานว่าอาการทรงตัว ที่น่ากังวลคือร้อยละ 14 ระบุว่าอาการทรุดลง
อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าอนาคตคาดหวังสิ่งนี้อย่างไร การกระจายของคาตอบโดยลาดับที่กล่าวมาได้แก่ ร้อยละ 35 47
และ 11(ตาราง 4)
4. บุคคลสี่ประเภท ครึ่งหนึ่งไม่มีผู้ดูแล และอาจอยู่ในภาวะพึ่งพิงร้อยละ 35(รูป 1) เมื่อคานึงถึงการที่ต้องอาศัยผู้ดูแล
ตอบคาถามการศึกษาแทน แต่ความจริงที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับผู้ดูแล ซึ่งรายงานนี้เผยตัวเลขให้เห็นเป็นครั้งแรก คือ
ผู้ดูแลร้อยละ 31 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 43 กังวลเกี่ยวกับรายได้ และ ร้อยละ 66 มองโลกอนาคตในแง่ร้าย(เหนื่อยกาย
เหนื่อยใจ ด้อยอิสรภาพ) ลาสนธิโมเดล6 อาจเป็นคาตอบในประเด็นอันน่าเป็นห่วงนี้ ด้วยการวางระบบสนับสนุน
งบประมาณจากอปท.เพื่อจ้างผู้ช่วยผู้ดูแลในด้านการแบ่งเบาภาระการดูแลคนติดบ้านติดเตียงและให้สารสนเทศและ
ความรู้ที่จาเป็น ตลอดจนการอุดหนุนวัสดุจาเป็นในการดูแลคนกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางสุขภาพของผู้ดูแล
เป็นเช่นไรยังคงเป็นปริศนา
5. ถ้าคาว่า “หมอครอบครัว” เป็นจุดขายทางนโยบาย ประสบการณ์ของบุคคล 4 กลุ่มและผู้ดูแลไม่สนับสนุนว่าข้อสมมติ
นี้เป็นจริง เพราะพบว่า คนเหล่านี้ส่วนใหญ่(ร้อยละ 69)ไม่เคยได้ยินทีมสุขภาพแนะนาเรื่องหมอครอบครัวเลย(ตาราง 5)
ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพจากfocus group และ individual interviewเสริมว่า ในมุมมองของทีมสุขภาพตลอดจนทีมสสจ.
มองไม่เห็นว่าคานี้ชี้นาอะไรแตกต่างไปจาก “บริการปฐมภูมิ” ทีน่ ิยมใช้เรื่อยมา
6. เป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบการณ์ของบุคคลสี่ประเภทส่วนใหญ่(ร้อยละ59) เผยว่า ทีมหมอครอบครัว(ตาราง 6) เป็นพวก
เดียวกับหมอที่รักษาประจาในรพ.(รพช-รพศ) สะท้อนให้เห็นโครงสร้างทีมอันเป็นใจกับบริการไร้รอยต่อ(seamless
care) อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า ความนิยมบริการรพ.ใหญ่ในเมืองมีมากกว่ารพช.และรพสต. ดังปรากฎรายงานจาก
บุคคลสี่ประเภทส่วนใหญ่(ร้อยละ49)ระบุว่าสถานพยาบาลขาประจาของพวกเขาคือ รพ.ใหญ่ในเมือง(ตาราง 7) ทั้งๆที่
จานวนตัวอย่างของคนเหล่านี้มาจากอาเภอเมืองเพียงร้อยละ 15 เมื่อถามเกี่ยวกับสถานพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
คาตอบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58(ตาราง 8) หลักฐานสองชิ้นนี้ชวนให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพบริการที่บุคคลเหล่านี้
คาดหวังว่าน่าจะเกินขีดความสามารถของรพช/สอ.ในทัศนะของพวกเขา
ถามว่า ข้อค้นพบที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผลของนโยบายฯ หรือไม่
คาถามนี้ยากจะตอบเนื่องด้วยระยะเวลาดาเนินนโยบายอันสั้น บางจังหวัดเพิ่งเริ่มเมื่อ 3 เดือนก่อนการเก็บข้อมูลแบบ
ภาคตัดขวางของรายงานนี้ และด้วยจานวนตัวอย่างเพียง 1,874 คน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่กล่าวมาก็อาจเป็นผลของ
การดาเนินนโยบายอีกมากมายจากอดีตในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึง่ ปรากฏมานานกว่า 10 ปีดังตัวอย่างในรูป ค
(ดูหัวข้อที่มาของรายงาน รูปแสดงจานวนอาเภอที่เคยมีประสบการณ์ทางานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ)
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รูปแบบการทางานของทีมหมอครอบครัวในการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระดับ
อาเภอ ระดับตาบล และระดับชุมชน
นโยบายหมอครอบครัว กาหนดให้มีหมอครอบครัว ซึ่งหมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรขึ้นไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ที่รับผิดชอบของ รพ.สต./ศสม. โดยรับผิดชอบ
ประชากรประมาณ 1,250 -2,500 คน/หมอประจาครอบครัว และมี แพทย์ที่ปรึกษา : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว/แพทย์เฉพาะทางที่มีความสนใจในงานบริการระดับปฐมภูมิ โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือนมีหมอครอบครัว/
แพทย์ที่ปรึกษา มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ในการดูและสุขภาพบริการระดับปฐมภูมิ แก่ประชาชนในเขตเมือง ครอบคลุม
ประชากร ตามเกณฑ์ 1 ศูนย์ต่อประชากร 10,000-30,000 คนในหลักการ
ในทางปฏิบัติ รายงานนี้ค้นพบว่าทีมหมอครอบครัวจาแนกได้เป็นทีมสามระดับได้แก่ ระดับอาเภอ ระดับตาบล และ
ระดับหมู่บ้าน(ชุมชน) โดยจาแนกตามองค์ประกอบของสมาชิกผู้มีความถนัดหรือ/และขอบเขตความรับผิดชอบต่างกันโดย
อาชีพหรืออาสาสมัคร องค์ประกอบที่ค้นพบสอดคล้องกับความคาดหวังตามนโยบายหมอครอบครัวข้างต้นไม่มากก็น้อย
เมื่อพิจารณาคาตอบของสมาชิกทีมฯ (ตาราง 9) กล่าวคือทีมหมอครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกต่างประเภทกัน โดย
ประเภทสมาชิกหลากหลายมากที่สุดในระดับอาเภอหรือรพ.แม่ข่าย(รพช/เวชกรรมสังคมของรพ.ศูนย์หรือรพ.ทั่วไป...ไม่ได้
แสดง ณ ที่นี้)
ความเป็นสหวิชาชีพของทีมในรพ.แม่ข่ายก็ดี สายบังคับบัญชาต่างกันระหว่างรพ.แม่ข่ายและรพสต.ก็ดี ตลอดจน
บทบาทหน้าที่และพื้นฐานความรู้/ความถนัดต่างกันก็ดี อย่างน้อยที่สุดเป็นเครื่องแสดงความหลากหลายอันท้าทายต่อ
การทางานของทีมหมอครอบครัวในระดับเดียวกันและต่างระดับกันเพื่อให้เกิดบริการไร้รอยต่อตามที่นโยบายหมอ
ครอบครัวคาดหวัง ประเด็นนี้ดูเหมือนยิ่งเด่นชัดเมื่อภาวะไร้รอยต่อนั้นโยงไปถึงบริการเฉพาะทางในรพท/รพศ
รูปแบบการทางานดังกล่าวที่รายงานนี้ค้นพบอาจจาแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ด้านบริการระหว่างรพ.แม่ข่ายกับรพสต.และหน่วยงานอื่น ในส่วนเกี่ยวกับรพสต. อาจเป็นไปโดย
ทีมสหวิชาชีพให้บริการในรพสต.เท่านั้น (จึงปรากฏว่าแพทย์จานวนหนึ่งไม่ประสงค์เยี่ยมบ้านแม้รพ.สต.ร้องขอ)
หรือ ให้บริการในรพสต.และถึงบ้านด้วย โดยมีความตกลงกันล่วงหน้าระยะยาวอย่างเป็นระบบหรือเป็นไปตามการ
ร้องขอจากรพสต.เป็นรายกรณี อีกรูปแบบหนึ่งคือ การให้คาปรึกษาทางไกลผ่านช่องทางต่างๆ (ตาราง 10) โดย
แพทย์ของ รพ.แม่ข่ายแต่ละคนได้รับมอบหมาย รพสต.ในความรับผิดชอบชัดเจนกว่าเดิม ในระดับรพสต. บุคลากร
แต่ละคนก็ได้รับมอบหมายหมู่บ้านรับผิดชอบชัดเจน สิ่งนี้บ่งชี้อิทธิพลอันจาเพาะของนโยบายหมอครอบครัว ต่อ
บุคลากรสองระดับนั้นและเชื่อมโยงลงไปถึง อสม.รับผิดชอบครัวเรือนอย่างจาเพาะตามที่เคยเป็นมาก่อนมีนโยบาย
หมอครอบครัว
ถ้าความเชื่อมโยงที่กล่าวมานี้ ควบรวมความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศทางคลินิก(ห้องฉุกเฉิน คนไข้นอก
คนไข้ใน ฯลฯ) ด้วย โอกาสยกระดับคุณภาพบริการและการพัฒนาขีดความสามารถของทีมหมอครอบครัวผ่านการ
วิเคราะห์/สังเคราะห์สารสนเทศ(explicit knowledge)จะเป็นเช่นไร
เมื่อพิจารณาบริการจาเพาะบุคคลแต่ละประเภทในสี่กลุ่มตามที่นโยบายหมอครอบครัวคาดหวังให้เน้นย้าใน
เบื้องต้น ปรากฏว่ารพศ/รพทในฐานะแม่ข่าย ได้วางโครงสร้างจาเพาะสาหรับการดูแลต่อเนื่อง และการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายไว้ก่อนมีนโยบายหมอครอบครัวจึงช่วยรองรับการดาเนินงานในสองส่วนนี้ได้ชัดเจน ลักษณะบริการที่
อาจจะต่างจากเดิมคือ การส่งต่อคนไข้โดยบุคลากรรพ.แม่ข่ายซึ่งอาจเป็นทีมสหวิชาชีพบางตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงนาส่งคนไข้ถึงบ้านโดยนัดหมายกับทีมหมอครอบครัวในตาบลรับผิดชอบเพื่อถ่ายทอดเทคนิคบริการ เช่น
การให้ยามอร์ฟีนในคนไข้มะเร็งระยะสุดท้าย การดูแลการล้างช่องท้องในคนไข้ไตวาย เป็นต้น ดูเหมือนว่าความ
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พร้อมของรพ.แม่ข่ายในด้านบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเชื่อมโยงไปสู่ระดับอาเภอสะท้อนออกมาในรูปความ
ครอบคลุมบริการด้านนี้ในอาเภอที่ใกล้ชิดในทางภูมิศาสตร์ ดังปรากฏผลวิเคราะห์ดังรูป 4(จังหวัดนครพนม)
ตัวอย่างเช่น อาเภอนาทมและอาเภอบ้านแพง บริการคนไข้ระยะสุดท้ายได้ครอบคลุมน้อยกว่าอาเภอนาหว้าหรือ
อาเภออื่นที่ใกล้ชิดรพท.ซึ่งจัดตั้งมานานจึงมีความพร้อมมากกว่าดังบ่งชี้ด้วยปริมาณคนไข้กลุ่มนี้มากกว่าของรพ.บึง
กาฬซึ่งใกล้ชิดสองอาเภอแรก ทั้งนีร้ พ.บึงกาฬเพิ่งยกฐานะเป็นรพท.เมื่อพ.ศ. 2548 ลักษณะภูมิประเทศเหยียด
ยาวของอาเภอท่าอุเทนอาจเป็นคาอธิบายว่า เหตุใดความครอบคลุมในเรื่องนี้จึงต่ากว่าอาเภออื่นในจังหวัด
นครพนม(ยกเว้น อาเภอนาทมและอาเภอบ้านแพง) ข้อค้นพบเหล่านี้บ่งชี้ว่า กาหนดตัวชี้วัดรองรับการดาเนิน
นโยบายไม่ควรสมมติว่าทุกพื้นที่มีทุนประเดิมเท่ากัน จึงไม่ควรกาหนดเกณฑ์ตัดสินหนึ่งเดียว หากแต่ความให้
ความสาคัญกับความก้าวหน้าจากจุดตั้งต้นอันแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ นอกจากนั้นกรณีข้อจากัดของรพ.บึงกาฬ
ดังกล่าวยังให้ข้อคิดในแง่การจัดสรรทรัพยากร(resource allocation)ว่า ถ้าคาดหวังให้รพท.แห่งใหม่นี้ทางานได้
ทัดเทียมกับรพ.รุ่นพี่ก็ควรพิจารณาเติมเงื่อนไขอันจาเป็นให้ทัดเทียมกัน
นอกจากนั้นเงื่อนไขในพื้นที่ซึ่งมีอิทธิพลต่อลักษณะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้ คือ ภาวการณ์นาโดยบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนในรพ.แม่ข่ายได้แก่ ผอ.รพ. แพทย์ประจา/แพทย์หัวหน้าฝ่ายเวชกรรมสังคม พยาบาล
หัวหน้าทีมเวชปฎิบัติ บุคคลสองประเภทหลังมักแสดงบทบาทนาได้ราบรื่นเมื่อผอ.รพ.ให้การสนับสนุน ในแง่ของ
การให้อานาจตัดสินใจ มอบหมายความรับผิดชอบชัดเจน ประกันเวลาทางานกับทีมหมอครอบครัว และ/หรือ
จัดสรรบุคลากรสนับสนุนให้มากเพียงพอ หลักฐานเชิงคุณภาพแสดงว่า พยาบาลหัวหน้าฝ่ายเวชปฎิบัติในรพ.แม่
ข่ายบางคนใช้ประโยชน์จากสาระนโยบายหมอครอบครัวเป็นเกณฑ์อ้างอิงในการระดมกาลังคนได้เพิ่มขึ้นใน
ขอบเขตที่เป็นไปได้ของพื้นที่ตน
พ้นจากขอบเขตรพ.แม่ข่าย พบหลักฐานว่า สสอ.อาจมีอิทธิพลต่อภาวการณ์นาระดับรพสต.ที่กล่าวมาได้จากัด
โดยผ่านการถ่ายทอดสาระนโยบายหมอครอบครัว และกากับติดตามงาน คาอธิบายที่มีหลักฐานเชิงคุณภาพ
สนับสนุนคือ สาระการถ่ายทอดและติดตามโดยสสอ.ไม่ได้ลงลึกเพียงพอจึงยากจะส่งผลต่อคุณภาพทางคลินิก หรือ
ระบบสนับสนุนบริการทางคลินิก(จะขยายความส่วนระบบสนับสนุนฯในหัวข้อต่อไป)
สาหรับบทบาทของสสจ. นอกเหนือจากการติดตามความก้าวหน้าด้วยดัชนีชี้วัดนโยบายหมอครอบครัว ผู้ให้
สัมภาษณ์เชิงลึกระบุว่า ในจังหวัดของตน นพ.สสจ.จัดให้มีการฝึกอบรมแพทย์จบใหม่ แพทย์ประจา และบุคลากร
อื่นในทีมสหวิชาชีพ อย่างเป็นกิจจะลักษณะมากกว่าหนึ่งรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานในทีม
หมอครอบครัว โดยที่นพ.สสจ.เข้าร่วมรับฟัง/สังเกตการฝึกอบรมด้วยตนเองในบางโอกาส การฝึกอบรมทีมสห
วิชาชีพที่ไม่ใช่แพทย์ในบางพื้นที่มุ่งหวังให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งหมุนเวียนน้อยกว่าแพทย์ ทาหน้าที่สืบสานภาวะการนา
บริการปฐมภูมิ
อันที่จริงการฝึกอบรมลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยตั้งแต่ 3ปีมาแล้วเมื่อนโยบายเขตสุขภาพเริ่ม
ดาเนินการ ทานองเดียวกัน ในอดีต พบหลักฐานเชิงคุณภาพในเขตสุขภาพหรือจังหวัดบางแห่งว่า ผู้ตรวจราชการ
หรือ นพ.สสจ.ที่สนใจแนวคิดทานองเดียวกับหมอครอบครัวสามารถผลักดันการพัฒนาระบบบริการด้านนี้และมีผล
สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ดังประจักษ์พยานด้วยคาว่า “รพ.สต.ติดดาว” หรือ “ห้าเสือปฐมภูมิ” เป็นตัวอย่างวาทะ
กรรมและตัวชี้วัดสมรรถนะการทางานปฐมภูมิที่ยังดารงอยู่ตราบจนปัจจุบันด้วยความเข้มข้นต่างกันระหว่างพื้นที่
แม้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลก็ตาม7 8
ตรงกันข้าม ไม่ปรากฏหลักฐานว่า “หมอครอบครัว” เป็นวาทะกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายใน
ระดับปฏิบัติ(ตาราง 5) แม้ว่าสาระสาคัญจะมีผลในทางปฏิบัติ นั่นคือ ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาชีพอื่นนอกจากแพทย์
ส่วนใหญ่เชื่อว่านโยบายหมอครอบครัว ทาให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการเน้นบริการให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย คาว่า”เตียง 1 เตียง 2 ....4 เป็นวาทะกรรมใหม่สะท้อน
ระดับการพึ่งพิงของบุคคลสี่ประเภทที่กล่าวมานี้และเกี่ยวพันกับนโยบายหมอครอบครัว ทั้งนี้การวิเคราะห์ผล
การสืบค้นเวปไซด์ของสสจ.บางแห่ง(รายงานความก้าวหน้าการดูแลกลุ่มเป้าหมายทีมหมอครอบครัว
http://www.nkp.moph.go.th/index2.php?dp=1)ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า ตัวเลขความครอบคลุม
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บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายแตกต่างกันมากระหว่างอาเภอในจังหวัดเดียวกัน(รูป 4) ในขณะที่บริการผู้สูงอายุและผู้
พิการครอบคลุม(กว่าร้อยละเก้าสิบ)ไม่ต่างกันระหว่างอาเภอ จึงอาจอนุมานว่าบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายน่าจะเป็น
บริการค่อนข้างใหม่และอยู่ในระยะเริ่ม
ในมุมมองของคนทางาน สมาชิกทีมหมอครอบครัวร้อยละ 95 ตอบแบบสอบถามว่าการทางานแบบทีมหมอ
ครอบครัวทาให้ตนเปลี่ยนวิธีการทางานโดยใช้ทีมมากขึ้น สมาชิกทีมสื่อสารกับผ่านมือถือ(ร้อยละ 96) และไลน์
(ร้อยละ 84) เป็นหลัก(ตาราง 10) ร้อยละ84ระบุว่ามีการประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอโดยครึ่งหนึ่งของผู้ตอบ
ระบุว่าประชุมกันครั้งล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกัน การศึกษาด้วยแบบสอบถามก็พบว่าการทางานแบบ
ทีมหมอครอบครัวได้ส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมของคนไข้ในการวางแผนการรักษามากขึ้น สมาชิกหมอครอบครัว
ร้อยละ 95 มีความมั่นใจในการทางานในบทบาทหมอครอบครัว สมาชิกทีมหมอครอบครัวส่วนใหญ่เชื่อว่า คนไข้ได้
การดูแลครบกระบวนการส่งต่อ และพวกเขาส่วนใหญ่(97%) รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกทีมหมอครอบครัว
ประการสุดท้าย หลักฐานเชิงคุณภาพ บ่งชี้ว่าบางอาเภอ การประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพอาเภอ
(DHS)โดยนายอาเภอเป็นประธาน อาจมีอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมต่อการรูปแบบการทางานของทีมหมอ
ครอบครัว เช่น ทีมหมอครอบครัวรายงานปัญหาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่พบเห็นด้วยการเยี่ยมบ้านในที่ประชุม
DHS แล้วนาไปสู่การแก้ไขโดยอปท.ซึ่งมีการติดตามผลในการประชุมในภายหลัง หรือการเยี่ยมบ้านเชิงสังคมของ
นายอาเภอ/ภรรยา(คุณนายนายอาเภอ)อาจเป็นสัญญาณว่าฝ่ายนาโดยทางการของ อาเภอให้ความสาคัญกับการ
เยี่ยมบ้านซึ่งมีขอบเขตแบบองค์รวม บางอาเภอผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่านายอาเภอผสมผสานความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพเข้าไปในการเยี่ยมบ้านเชิงสังคม นอกจากการสัมพันธ์ระหว่างทีมหมอครอบครัวกับ
อปท.ในเวทีDHS การเยี่ยมบ้านของทีมหมอครอบครัวยังอาจโน้มนาให้อปท.สนใจที่จะหาทางช่วยเหลือคนไข้
โดยเฉพาะผู้พิการในด้านสังคม ทานองเดียวกับ อาเภอลาสนธิอันเป็นหนึ่งในต้นแบบการดูแลผู้พิการจนการเป็น
ระบบที่อปท.สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทางสังคมและทางสุขภาพในรูปผู้ช่วยผู้ดูแล
2. ความสัมพันธ์ด้านวิชาการระหว่างรพ.แม่ข่ายกับรพสต. ปรากฏหลักฐานแสดงลักษณะความสัมพันธ์ชนิดนี้ในสาม
ลักษณะ ได้แก่ ก) รพ.แม่ข่ายจัดบรรยายหรือสาธิตวิชาการแก่รพสต.ตามที่ร้องขอหรือตกลงกันล่วงหน้า ข)รพ.แม่
ข่ายผสมผสานการจัดบริการที่รพสต.เข้ากับการถ่ายทอดความรู้ทางคลินิกให้ทีมรพสต.โดยอาจเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ฯระหว่างบริการคนไข้ทีละราย หรือ ตกลงกันล่วงหน้าเกี่ยวกับคนไข้แต่ละประเภทหรือเทคนิคบริการเฉพาะ
เรื่อง(เช่น การใช้ยาแก้ปวด) ค)กิจกรรมวางแผนการเยี่ยมบ้านคนไข้ด้วยกันระหว่างสหวิชาชีพรพ.แม่ข่ายกับทีมรพ
สต.และ/หรือกิจกรรมทบทวนผลการเยี่ยมบ้านตามแผนที่วางไว้ ในเชิงปริมาณ คาตอบจากสมาชิกทีมฯระบุว่า
ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอมากที่สุด(ร้อยละ 60 ของจานวนคาตอบทั้งหมด)
สาหรับสาระที่เกี่ยวกับผู้นาเวชปฏิบัติครอบครัวปรากฏความถี่เพียงร้อยละ 8 ทั้งนี้แหล่งที่มาของการฝึกอบรมน่าจะ
มีมากกว่าหนึ่งแหล่ง อย่างไรก็ตาม สมาชิกทีมฯระบุว่าต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ทางานหมอครอบครัวได้
ดียิ่งขึ้นในเรื่อง เวชปฏิบัติครอบครัวมากที่สุด(ร้อยละ 56ของจานวนคาตอบ) และรองลงมาคือเรื่องวิทยากร
กระบวนการ(ร้อยละ 16) สิ่งนี้บ่งชี้ความสนใจของบุคลากรในการพัฒนาตนอย่างสอดคล้องกับนโยบายฯ
3. ความสัมพันธ์ด้านการสนับสนุนบริการจากรพ.แม่ข่ายสู่รพสต. ในรูปของวัสดุการแพทย์ และเวชภัณฑ์ หรือ บริการ
ทางห้องปฏิบัติการ หรือระบบสารสนเทศ
ข้อค้นพบเชิงคุณภาพพบว่า การสนับสนุนมีทั้งราบรื่นและไม่ราบรื่น ด้านที่ราบรื่นปรากฏตัวอย่าง การส่งต่อคนไข้
ระยะสุดท้ายจากรพ.แม่ข่าย(รพท/รพศ)สู่อาเภอพร้อมยาจาเป็นเช่น มอร์ฟีน และความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาถ่ายทอด
แก่ทีมอาเภอดังกล่าวข้างต้น ตัวอย่างที่ไม่ราบรื่น อาจหมายถึง รายการยาและ/หรือ ปริมาณยาไม่ครบตามความ
ต้องการของรพสต. ยกเลิกการตรวจHbA1c ทั้งอาเภอเพราะผอ.รพ.เชื่อว่าไม่คุ้มค่า รพ.แม่ข่ายส่งมอบอุปกรณ์ผู้
พิการล่าช้าจนทาให้ภาวะพึ่งพิงของคนพิการถดถอยจากขั้นติดบ้านเป็นติดเตียง การยกเลิกการตรวจHbA1c ทั้ง
อาเภอเช่นนี้สอดคล้องกับรายงานของSieng et al9 ว่า ในภาพระดับประเทศ รพช.ส่งตรวจชนิดนี้น้อยกว่ารพศ.
2/3เท่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ รายงานนี้วิเคราะห์ข้อมูลคนไข้เบาหวานในรพศ รพท และรพช ทั่วประเทศกว่า
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สองหมื่นรายในปี 2555 นอกจากนั้นในรายงานชิ้นนี้ยังพบว่า ในรพช.คนไข้คลินิกเบาหวานได้รับการตรวจตาและ
เท้ามากกว่าคนไข้คลินิกทั่วไปกว่าสองเท่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงอาจอนุมานได้ว่า โอกาสที่คนไข้เบาหวานที่
รพสต.ซึ่งทีมสหวิชาชีพเวียนออกไปร่วมให้บริการเป็นครั้งคราวอาจได้รับการดูแลลักษณะดังกล่าวด้อยกว่าคนไข้
เบาหวานที่รพช.
ในมุมของระบบสารสนเทศ สมาชิกทีมฯระบุว่ามีฐานข้อมูลสาหรับผู้พิการ โรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดัน) และ
สูงอายุด้วยความถี่เกินร้อยละ 80ของคาตอบ
กระนั้นก็ตาม ดูเหมือนว่าการวิเคราะห์และนาผลวิเคราะห์ข้อมูลไปยกระดับการเรียนรู้ของทีมหมอครอบครัวยัง
จากัด กล่าวคือ สมาชิกทีมฯสามารถระบุว่าเคยเห็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ต่ากว่าร้อยละ55 และร้อยละ
80 ของคนกลุ่มนี้(119คน) รายงานว่าเคยเห็นผลเมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา(พิสัย 0-12 เดือน) ร้อยละ 20 เคยเห็นเกิน
กว่าสองเดือนมาแล้ว ปรากฏการณ์นี้น่าจะมาจากสมรรถนะอันจากัดในการวิเคราะห์ข้อมูล แม้แต่ระดับเขตก็ยัง
ทาได้เพียงการแจงนับตัวเลข/หาค่าร้อยละตามเกณฑ์ของส่วนกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับไต้หวันซึ่งมีระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(universal health care)มาก่อนประเทศไทย ปรากฏว่า 20 ปีนับแต่จัดตั้งระบบ
หลักประกันสุขภาพในไต้หวัน ฐานข้อมูลทางคลินิกและการบริหารได้เชื่อมโยงกันครอบคลุมประชากรร้อยละ 99
นาไปสู่การค้นพบที่เป็นประโยชน์แก่การดูแลคนไข้ เช่น การคาดคะเนความเสี่ยงต่อภาวะaortic dissection ใน
คนไข้ที่กินยา fluoroquinolone และความเสี่ยงต่อจอประสาทต่ออันสัมพันธ์กับ amiodarone10
ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยากจะสรุปว่าเกี่ยวข้องเพียงใดกับนโยบายหมอครอบครัวเนื่องจากมีตัวกวน
(confounders)ซึ่งพัวพันอย่างแยกแยะได้ยาก อย่างไรก็ตาม เกือบร้อยละร้อยของสมาชิกทีมหมอครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถาม
(จานวน 218 คน) เห็นว่า การทางานเป็นทีมระหว่างรพช และรพสต มีความหมายต่อการดูแลคนไข้เรื้อรัง (เช่น เบาหวาน ความ
ดัน พิการ จิตเวช ถุงลมพอง ฯลฯ) เช่นเดียวกัน พวกเขาร้อยละ 98 เห็นว่า การทางานของทีมหมอครอบครัวสามารถลดความ
เสี่ยงทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 99 เห็นว่าทีมหมอครอบครัวช่วยให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนดีขึ้น
4. ความผันผวนไม่ต่อเนื่องของกระบวนการนโยบายส่วนกลาง
ความเห็นอันค่อนข้างเป็นเอกฉันท์ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกพื้นที่คือ วาทะกรรม/ตัวชี้วัดทางนโยบายเปลี่ยน
บ่อยเมื่อผู้บริหารส่วนกลางเปลี่ยนบ่อยในขณะที่สาระสาคัญของเนื้องานไม่ได้ต่างกัน ผลกระทบต่อคนทางานในพื้นที่
ได้แก่ ภาระงานเอกสารมากเกินจาเป็น และความสับสนเกินจาเป็น เมื่อสะสมในระยะยาว จึงบั่นทอนความคิดริเริ่ม
และขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ปรากฏการณ์”หมอหน้าจอ” อันเป็นวาทะกรรมระดับนโยบายเมื่อสองปีก่อน (2557-58)
สะท้อนผลกระทบด้านลบของระบบสารสนเทศที่สร้างภาระงานต่อคนทางานในพื้นที่จนบั่นทอนเวลาให้บริการ
ประชาชน และไม่เกิดประโยชน์ต่อการวางแผน ตัดสินใจให้บริการเท่าที่ควร หนาซ้ายังสร้างความสบสนเกี่ยวกับการ
บรรลุเป้าหมายหรือสถานการณ์เพราะตัวเลขไม่ตรงกันระหว่างแหล่งต่างๆ เช่น สัดส่วนความครอบคลุมของบริการให้
วัคซีนต่างกันระหว่างตัวเลขของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กับ ตัวเลขจากการศึกษา 30-cluster ของกรมควบคุม
โรค เป็นต้น สิ่งนี้ยังคงดารงอยู่ตราบจนปัจจุบัน
ตัวอย่างที่จาเพาะในแง่นี้ของนโยบายหมอครอบครัว ได้แก่ คาสั่งให้พื้นที่ส่งวิดีโอคลิปไปส่วนกลาง ซึ่งหลายแห่ง
ลงทุนจ้างมืออาชีพมาผลิต ทาให้ต้นทุนการทางานเพิ่มขึ้น ทุกพื้นที่ให้ความเห็นตรงกันว่า ไม่ได้สัญญาณป้อนกลับ
(feedback) จากส่วนกลาง จึงไม่เห็นประโยชน์ของคาสั่งเช่นนี้ ทานองเดียวกัน คาสั่งให้แจกเบอร์โทรศัพท์แก่
ครัวเรือนก็ได้รับการตอบสนองอย่างจากัดโดยคนทางานในพื้นที่ เนื่องจากไม่ได้เห็นประโยชน์แตกต่างไปจากช่องทาง
สื่อสารเดิม แถมในบางพื้นที่ยังประสบปัญหาโทรศัพท์ก่อกวน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาด้วยแบบสอบถามพบว่า
สมาชิกทีมหมอครอบครัว(201คน) ร้อยละ99 เห็นด้วยว่าควรดาเนินนโยบายนี้ต่อไป
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ข้อเสนอต่อการปรับปรุงการดาเนินงานตามนโยบายหมอครอบครัว
5. การพัฒนาและดาเนินนโยบาย
a. แม้ปฏิเสธความจริงเกี่ยวกับความผันผวนทางการเมืองในระดับชาติได้ยาก แต่การสืบสานนโยบายโดย
มีจุดขายใหม่ไม่จาเป็นต้องสร้างตัวชี้วัดหรือวาทะกรรมใหม่เสมอไป แต่อาจเก็บเกี่ยวความสาเร็จใน
ระดับพื้นที่ ผ่านการสังเคราะห์ข้อมูล/ความรู้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อสื่อสารสาธารณะให้เห็น
ว่า ประชาชนได้อะไร เพราะรัฐบาลทาอะไร
b. พัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการที่สามารถทางานเกาะติดการพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่
จะดาเนินการใน(a)แล้วแสดงผลผลิตในระยะสั้นและระยะยาว โดยผสมผสานกับการสร้างขีด
ความสามารถในการคิดริเริ่มพัฒนานวตกรรมระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เป็นวงจรหมุนวนในทาง
สร้างสรรได้ไม่หยุดยั้ง
c. สาระนโยบายหมอครอบครัวที่ควรสืบสานคือ การกาหนดเป้าหมายครัวเรือนให้ทีมสหวิชาชีพทุก
ระดับรับผิดชอบ กาหนดเป้าหมายรพสต.ให้ทีมสหวิชาชีพอาเภอรับผิดชอบสนับสนุนทางวิชาการและ
เชื่อมโยงสู่ผู้บริหารCUPเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บนหลักการทางานเป็นเครือข่าย(สัมพันธ์ฉันท์มิตร
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน)มุ่งเน้นประโยชน์คนไข้เป็นศูนย์กลาง
6. บุคลากร
a. ควรเน้นเสริมขีดความสามารถ และแรงจูงใจด้านการจัดการให้แก่แพทย์ผู้ทางานปฐมภูมิ
b. ควรพัฒนาทีมสหวิชาชีพที่ไม่ใช่แพทย์ ซึ่งหมุนเวียนน้อยกว่าแพทย์ ให้มีบทบาทหน้าที่สืบสานการนา
การพัฒนาบริการปฐมภูมิให้ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากการทางานเป็นหลัก
c. ถ้ามอบหมายให้พยาบาลเวชปฏิบัติในรพช.แบ่งเบาภาระแพทย์ในบริการคนไข้นอก น่าจะเพิ่มโอกาส
ให้แพทย์ได้ทางานด้านปฐมภูมินอกเหนือจากการตรวจโรคได้มากขึ้น
7. สารสนเทศ
a. พัฒนาฐานข้อมูลทางคลินิกให้เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์ทั้งใน
การพัฒนาภาพรวมและการดูแลคนไข้เป็นรายๆ
b. ยกเลิกระบบรายงานซ้าซ้อน และไม่เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจระดับนโยบาย
8. รูปแบบบริการ
a. สืบสานการพัฒนาบริการไร้รอยต่อโดยต่อยอดจากจุดเน้นผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมทั้งการ
มอบหมายครัวเรือน/รพสต.รับผิดชอบชัดเจน ทั้งนี้ ควรมุ่งไปสู่การป้องกันระดับปฐมภูมิให้ได้
b. DHS เป็นโครงสร้างทางการที่จะมีประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะในทิศทางป้องกันระดับปฐมภุมิ ถ้า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นไปในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลาย
ช่องทาง หลายโอกาส
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