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สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประจําป ๒๕๖๑
๑. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ และเทคโนโลยี
๑) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
ศ.นพ.ชัยรัตน ฉายากุล สังกัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) พัฒนาโรงพยาบาลที่เขารวมในโครงการโรงพยาบาลสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผล (RDU Hospital) ในประเทศไทย ซึ่งดําเนินการภายใตคณะอนุกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสม
เหตุผล ใหบรรลุตามเปาหมาย โดยสนับสนุนโรงพยาบาลใหมีแนวทางในการนําแผนสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม มี
ประสิทธิภาพ เหมาะกับบริบท (๒) ชวยเสริมสรางเครือขายของโรงพยาบาลภายในเขตพื้นที่เดียวกัน และ (๓)
พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการตามกุญแจ P-L-E-A-S-E โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน
๖ เครือขาย (ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือบนและลาง ใต กลาง-ตะวันออก และโรงพยาบาลใกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย หรือ UHosNet) และวิเคราะหหาแนวทางที่เหมาะสมผานผลการประเมินตนเอง
ของโรงพยาบาล ของเครือขาย และผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยแนวปฏิบัติที่ดีจะถูกนา
มาจัดเก็บรวบรวม พรอมนําไปเผยแพรรวมกับสิ่งสนับสนุนตางๆ ที่พัฒนาขึ้นใหแกผูเกี่ยวของและโรงพยาบาลที่
กําลังดาเนินการเพื่อการใชยาอยางสมเหตุผลตอไป
การตอบโจทยการพัฒนา – แกปญหาระบบสุขภาพ: ผลการดําเนินการในชวง ๒ ป (ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง
กันยายน ๒๕๖๐) มีผลงานสําคัญ ไดแก ๑) การรวมมือกับโรงพยาบาลและเครือขายจนสิ้นสุดโครงการ ทําให
ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ดีในแตละดานของการดําเนินการตามกุญแจ P-L-E-A-S-E และสามารถนํามาจัดเก็บรวบรวม
ไวเผยแพรตอไปได ๒) ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ RDU Hospital Project ทั้งหลักและรองแสดงวา โรงพยาบาล
สวนใหญมีผลการดําเนินการที่ดีขึ้น แมจะยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในบางตัวชี้วัด ๓) ทราบถึงปจจัยสําคัญที่มีผล
ตอความสาเร็จ ไดแก การสนับสนุนของผูบริหาร ความรวมมือของสหวิชาชีพ และการมีนโยบายที่ชัดเจน ซึ่งอาจ
รวมถึงความสําคัญของการมีเครือขาย โดยเครือขายที่ดําเนินการไดดีจะมีจํานวนสมาชิกรวมดําเนินการตอเนื่อง
มากกวา และ ๔) เกิดความรวมมือในหลายระดับเพื่อพัฒนาขอมูลยาสูประชาชนที่เปนหนึ่งเดียวในประเทศ ซึ่งจะ
เชื่อมโยงกับ Mobile Application “RDU รูเรื่องยา” กอนนําไปเผยแพรเพื่อเพิ่มความแตกฉานดานสุขภาพตอไป
การใชประโยชนผลงานวิจัย ผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการคือ การนําไปใชกําหนด
เปนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาที่ ๑๕ ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตปงบประมาณ
๒๕๖๐ เปนตนไป การนําไปใชเปนเรื่องหนึ่งในมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในสวนคณะกรรมการ
เภสัชกรรมและการบําบัด (PTC) และในสวนการสรางความปลอดภัยดานยา การนําไปใชสงเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องการใชยาอยางสมเหตุผลในประเทศ จนเกิด RDU Core Curriculum สําหรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ และการกระตุนใหเกิดการนําเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายยาใน
ประเทศไทยไปใชอยางทั่วถึง
๒) ชุดโครงการวิจัยพัฒนาการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพในประเทศไทยระยะที่ ๒
ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล และคณะ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การเตรียมและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการควบคุมและปองกันการดื้อยาตาน
จุลชีพในประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยขอมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพื้นฐาน ประเด็น
วิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมเกี่ยวกับการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพ โดยคณะกรรมการสถาบันวิจัย
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ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดเห็นชอบให สวรส. เปนแกนหลักสนับสนุนการสรางและจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพใน
ประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับโครงสรางของการควบคุ มและป องกันการดื้อยาตานจุลชีพในประเทศไทยที่ชุ ด
โครงการฯ ระยะที่ ๑ ที่เสนอใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนและสงเสริม
ระบบการควบคุมและปองกันการดื้อยาในประเทศไทย
การศึกษาวิจัยพัฒนาการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพในประเทศไทยระยะที่ ๒ มี
วั ต ถุ ป ระสงคเ พื่ อ ๑) พั ฒนาระบบพื้ นฐานที่เกี่ย วข องกับ การควบคุมและป องกัน การดื้ อยาต านจุล ชีพ (เช น
โครงสรางระดับชาติของการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพในประเทศไทย ระบบการเฝาระวัง ควบคุม
และปองกันการติดเชื้อ ระบบการเฝาระวังและสงเสริมการใชยาตานจุลชีพอยางรับผิดชอบ) ๒) เพื่อสงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาประเด็นวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ยวของกับการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพ
๓) เพื่ อพัฒนาชุ มชนตนแบบที่นําระบบ มาตรการ กลไกการควบคุมและปองกันการดื้อยาตานจุลชีพอยาง
ครอบคลุม ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เปนการดําเนินการตอยอดของผลงานของชุดโครงการฯ ระยะที่ ๑
และสนับสนุนการเตรียมและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการควบคุมและปองกันการดื้อยา
ตานจุลชีพในประเทศไทย
การใชประโยชนผลงานวิจัย จากการการทดสอบระบบการเฝาระวังการดื้อยาตานจุลชีพในคนระบบใหม
ที่องคการอนามัยโลกจะเสนอใหประเทศสมาชิกนําไปใชนั้น โครงการไดจัดทําโปรแกรม (WebApp) การเก็บขอมูล
การตรวจ ผลการตรวจพบแบคทีเรียจากหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา และขอมูลจากผูปวยแตละรายที่ตรวจพบเชื้อ
ซึ่งไดมีการเก็บและประเมินขอมูลการตรวจ และไดจัดทํารายงานและตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทั้งในและ
ตางประเทศหลายเรื่อง
๓) โครงการการพัฒนาเครื่องมือชวยวินิจฉัย คัดกรองและการติดตามการรักษาผูปวยโรคพารกินสัน
ในปจจุบันการวินิจฉัยโรคพารกินสันใหแมนยํานั้นจําเปนตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญของ
แพทยผูตรวจรักษา รวมกับใชเกณฑการวินิจฉัยของ United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain
Bank’s clinical criteria ซึ่งประกอบดวย bradykinesia, rigidity, ๔-๖ Hz resting tremor และ postural
instability ซึ่งการประเมินอาการบางอยางในผูปวยพารกินสัน เชน อาการสั่น ซึ่งสามารถตรวจวัดในเชิงปริมาณ
ไดดวยเครื่องมือตรวจวัดอาการสั่นได โดยทางคณะผูวิจัยคาดวาในโรคพารกินสันอาจมีแบบแผนของอาการสั่นที่
จําเพาะและสามารถชวยในการวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะอื่นที่มีอาการสั่นคลายคลึงกับโรคพารกินสันได เชน ใน
โรค Essential tremor และ atypical parkinsonism อื่นๆ ซึ่งในแตละโรคมีแนวทางการรักษาที่แตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง ดังนั้นหากสามารถหาแบบแผนของอาการสั่นดังกลาวได อาจชวยทําใหการวินิจฉัยโรคพารกินสันมี
ความแมนยํามากขึ้น นอกจากการวินิจฉัยแลว การประเมินผูปวยเพื่อติดตามอาการ และดูการตอบสนองตอยา
ของผูปวยโรคพารกินสัน มีความสําคัญมากเนื่องจากผูปวยบางรายอาจมีปญหาในเรื่องของการตอบสนองตอยาไม
สม่ําเสมอ เชน มีอาการยุกยิก (dyskinesia) อาการแข็งเกร็ง (rigidity) หรือ อาการสั่น(tremor) ที่เพิ่มมากขึ้น
ในชวงที่ยาออกฤทธิ์หรือหมดฤทธิ์ ซึ่งในปจจุบันตองใชการประเมินทางคลินิกรวมกับการใชแบบประเมิน Unified
Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) โดยผูที่ผานการฝกอบรมแลวเทานั้น ทําใหการประเมินดังกลาวถูก
จํากั ดเพี ยงในโรงพยาบาลขนาดใหญที่เป นโรงเรี ยนแพทยเทานั้ น นอกจากนี้อาจมี ความคาดเคลื่อนในการใน
คะแนนไมตรงกันในผูประเมินแตละรายอีกดวย ทางผูวิจัยคาดวาการตรวจวัดคาการสั่นโดยใชเครื่องวัดการสั่น
อาจนํามาใชทดแทนการใหคะแนนอาการสั่นในแบบประเมิน Unified Parkinson's Disease Rating Scale
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(UPDRS) ซึ่งจะสามารถลดความคลาดเคลื่อนของการใหคะแนน และทําใหสามารถนําไปใชประเมินและติดตาม
การรั กษาผู ปวยโรคพาร กินสันในโรงพยาบาลที่ไมมีแพทย เฉพาะทางสาขาประสาทวิ ทยาหรื อการเคลื่อนไหว
ผิดปกติได ในปจจุบันการตรวจวัดอาการสั่นสามารถทําไดโดยการตรวจโดยใชเครื่อง electromyography (EMG)
และเครื่อง accelerometry แตทั้งสองเครื่องนี้ก็ยังคงมีขอจํากัดอยูบางประการเชน เครื่อง electromyography
(EMG) นั้นไมสามารถวัด tremor amplitude ได ในขณะที่เครื่อง accelerometry สามารถบันทึกไดเพียงแค ๑
มิติและในปจจุบันนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาไดผลิตเครื่องวัดการสั่น ภายใตชื่อการคา “Motus” ซึ่งเปนเครื่องที่มี
ประสิทธิภาพในการประเมินอาการสั่น แตยังคงมีขอจํากัดในเรื่องของ ชุดรับสัญญาณที่มีเพียง ๑ แนวแกนเทานั้น
และมีราคาคอนขางสูง(>๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ทางคณะผูวิจัยไดคนควาและออกแบบพัฒนาเครื่องมือในการตรวจวัดและวิเคราะหอาการสั่นของผูปวย
โรคพารกินสัน ซึ่งประกอบดวยชุดรับสัญญาณการเคลื่อนที่เชิงเสนและเชิงมุม ทั้ง ๓ แนวแกน และสามารถบันทึก,
วิเคราะหและแสดงผลสัญญาณในเชิงเวลา และความถี่และคํานวณคาพารามิเตอรตางๆ ไดแก คาความแรงเฉลี่ย
ในการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular rate), คาองศาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular rms), คาน้ําหนักของ
ความถี่หลัก(Peak rate), คาความถี่หลัก (Peak frequency) และคาการกระจายตัวของความถี่(Q) เพื่อใชในการ
วิเคราะหอาการสั่นของผูปวยโรคพารกินสันและโรคที่มีอาการสั่นอื่นๆ นอกจากนั้นคณะวิจัยไดสรางซอฟตแวร
สําหรั บเก็ บขอมู ลการวาดภาพของผูปวยเทียบกับรูปก นหอยตนแบบ เพื่อเปนข อมูลเพิ่มเติมสํ าหรับใชในการ
วินิจฉัย โดยขอมูลจากการตรวจวัดอาการสั่นนั้นสามารถถายโอนขอมูลจากอุปกรณวัดไปยังระบบจัดเก็บขอมูลได
โดยงายหลังจากทําการวัดเสร็จสมบูรณในแตละครั้งโดยขอมูลที่ถูกเก็บไวในฐานขอมูลสามารถนํามาสรางระบบคัด
กรองอัจฉริยะทําหนาที่คัดกรองผูที่เปนโรคในกลุมการเคลื่อนไหวผิดปกติเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ
แพทยสงผลใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
การใชประโยชนผลงานวิจัย เนื่องจากศูนยความเปนเลิศทางการแพทยโรคพารกินสัน ไดจัดการประชุม
เกี่ยวกับโรคพารกินสัน อาการสั่นในโรคพารกินสัน โรคอื่นๆ และการใชงานเครื่องวิเคราะหอาการสั่น โดยมีการจัด
งานประชุมใหญๆ ในรอบป ๒๕๕๙-๒๕๖๐ มี ๓ งานประชุมใหญ ทั้งแพทย พยาบาล ดังนี้
๑) งานประชุมวิชาการ ๒nd CHULA Intensive Movement Disorders Camp เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน
ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จานวน ๓ วัน ๒ คืน มีอาจารยแพทย แพทยประจํา
บาน และแพทยประจําบานตอยอดสาขาประสาทวิทยาจากสถาบันตางๆ เขารวมประชุมจานวน ๑๑๕ คน มีการ
บรรยายเกี่ยวกับกลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรคพารกินสัน อาการสั่น และการประยุกตการใชงานเครื่องมือ
วิเคราะหการสั่นกับผูปวยในทางคลินิกไดอยางไร
๒) งานประชุมวิชาการ เรื่อง Applied Investigations in Movement Disorders for General
Neurologists ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีแพทยประจําบานและแพทยประจําบานตอ
ยอดสาขาประสาทวิทยาจากสถาบันตางๆ เขารวมงานจํานวน ๖๒ คน มีการบรรยายเกี่ยวกับโรคพารกินสันและ
การประยุกตใชเครื่องมือทางการแพทยเกี่ยวกับโรคพารกินสัน เครื่องวิเคราะหการสั่น ไมเทาเลเซอร เครื่องถุงมือ
ลดสั่น เปนตน
๓) งานประชุมวิชาการ การพยาบาลผูปวยพารกินสันครั้งแรกในประเทศไทย ประจาป ๒๕๕๙ ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย มีแพทย พยาบาล และนักกายภาพบาบัด เขารวมงาน ๑๖๖ คน มีการ
บรรยายเกี่ยวกับโรคพารกินสัน อาการเคลื่อนไหวผิดปกติ อาการสั่น และการประยุกตใชงานเครื่องมือทาง
การแพทยในผูปวยโรคพารกินสัน การใชเครื่องวิเคราะหการสั่น การใชไมเทาเลเซอร การใชยาทางหนาทอง การ
ฉีดยา และการพยาบาลตางๆกับผูปวยพารกินสัน
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๔) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเครื่องมือคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียดวยระบบคะแนนสําหรับ
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่รับบริการในหนวยบริการปฐมภูมิของรัฐและเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี
ผศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย คือ ภาวะที่มีการขับอัลบูมิน (โปรตีนชนิดหนึ่งที่มีอณูเล็กขนาดประมาณ
๖๐,๐๐๐ dalton) ทางปสสาวะในปริมาณระหวาง ๓๐ -๓๐๐ มิลลิกรัมภายในเวลา ๒๔ชั่วโมง หรือปริมาณ ๓๐ –
๓๐๐ ไมโครกรัมตอมิลลิกรัมของครีอาตินีน และจะตองพบ ๒ ใน ๓ ครั้งของปสสาวะที่เก็บตางเวลากัน ภาวะนี้
สามารถบ งชี้ ถึ งการเสื่ อมหน า ที่ ของไตในระยะเริ่ มแรกได ในป จจุ บัน มี การศึ กษาพบว าการให ย าในกลุ ม
Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE Inhibitor) เชน ยา Enalapril ซึ่งเปนกลุมยาลดความดัน
โลหิตสูง มีผลชวยลดปริมาณอัลบูมินในปสสาวะในรายที่มีการตรวจพบภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียและสามารถ
ชะลอการเสื่อมของไตได การตรวจวินิจฉัยภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย ในปจจุบันมีขอบงชี้ตามคําแนะนําของสมาคม
แพทยโรคเบาหวานในสหรัฐอเมริกาใหเปนการตรวจคัดกรองในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ (ชนิดตองพึ่งอินซูลิน)
ในรายที่การดําเนินโรคเขาสูปที่หาเปนตนไป สําหรับในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ (ชนิดไมตองพึ่งอินซูลิน) ควร
ไดรับการตรวจตั้งแตเริ่มตนที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน เนื่องจากสวนมากของผูปวยกลุมนี้ไมสามารถ
ระบุระยะเวลาของการดําเนินโรคที่แทจริงได และถาตรวจไมพบภาวะนี้ก็ควรติดตามระดับไมโครอัลบูมินใน
ปสสาวะตอเนื่องทุกป สําหรับในประเทศไทย สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทยไดใหขอควรปฏิบัติในการตรวจ
คัดกรอง ไมโครแอลบูมินนูเรีย ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๒ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการตรวจคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียในผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๒ ขึ้นเพื่อมุงหวังการ
นําไปใชในชุมชนโดยใชหลักการสรางเครื่องมือจากการประเมินปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่มีผลตอการเกิดไมโครแอลบู
มินนูเรีย ผลการศึกษาพบวาคะแนนรวมของเครื่องมือนี้มีคาคะแนนตั้งแต ๐-๑๑.๕ คะแนน หากผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ ๒ ไดคะแนนประเมิน < ๒ หมายความวามีโอกาสเสี่ยงเปนโรคไตรอยละ ๒๘ หากคะแนนอยูในชวง ๒.๕๕.๕ คะแนน หมายความวามีโอกาสเสี่ยงเปนโรคไตรอยละ ๒๙-๖๕ และหากคะแนน > ๖ คะแนนขึ้นไป
หมายความวามีโอกาสเสี่ยงเปนโรคไตรอยละ ๖๖ ซึ่งความสามารถของเครื่องในการคัดกรองอยูที่รอยละ๖๖.๘ ซึ่ง
ในขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมื อคัดกรองแบบระบบคะแนนนี้จําเปนตองใชขอมูลสวนหนึ่งที่เปนขอมูลทาง
หองปฏิบัติการ เชน HbA๑c (%), FBS (mmol/l), Total cholesterol (mmol/l), Triglyceride (mmol/L),
HDL-C (mmol/L), LDL-C (mmol/L), Creatinine (μmol/L) เนื่องจากตองการหา predictor factor ของการ
เกิดไมโครแอลบูมินนูเรีย แตในกระบวนการของการนําเครื่องมือคัดกรองแบบระบบคะแนนไปใชเปนการใชขอมูล
จากผูปวยที่รับบริการจากหนวยบริการที่ผูปวยมารับบริการตามปกติ จึงไมมีความจําเปนในการเจาะเลือดหรือเก็บ
สิ่งส งตรวจเพิ่ ม ซึ่ งตัวแปรที่ เกี่ยวของในการประเมินการเกิดไมโครแอลบูมินนู เรี ยมีจํ านวน ๖ ตัวแปร ได แก
ประวัติระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน อายุที่เริ่มปวยเปนเบาหวาน คาความดันโลหิตตัวบน คาไขมันชนิด LDL
คาระดับครีอะตินินในเลือด และประวัติการดื่มสุรา ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดถูกเก็บไวอยูในงานประจําอยูแลว
ผลการศึกษาพบวา การประเมินดวยการตรวจมาตรฐานวิธี Immunoturbidity ครบ ๓ ครั้ง มีจํานวน
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น ๕๓๖ ราย พบวา รอยละ ๖.๐๙ มีภาวะ Macroalbuminuria และรอยละ ๒๒.๕๖ มีภาวะ
Microalbuminuria เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคา sensitivity specificity PPV NPV LR(+) LR(-) และ ROC
ของแบบคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียดวยระบบคะแนน กับการจุมแถบปสสาวะคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรีย
พบวาความสามารถของการจุมแถบปสสาวะคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียดีกวาการคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรีย
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ดวยระบบคะแนน แตคาใชจายดวยวิธีการตรวจไมโครแอลบูมินนูเรียดวยการจุมแถบปสสาวะแพงกวาการคัด
กรองไมโครแอลบูมินนูเรียดวยระบบคะแนน
ทั้ งนี้ เ ครื่ องมื อคั ดกรองไมโครแอลบูมิ นนู เรี ยด วยระบบคะแนนที่ พัฒ นาขึ้น ใหม สําหรั บใชกั บผู ปว ย
เบาหวานชนิดที่ ๒ ที่รับบริการในระดับปฐมภูมิครั้งนี้ จึงยังไมมีความสามารถในการคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรีย
ได ดังนั้นหากมีการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองที่พัฒนาในเชิงนวัตกรรมที่สามารถทดแทนวิธีการเดิมและมีราคาที่ถูก
ลง ผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๒ สามารถเขาถึงการรับบริการคัดกรองไดตามมาตรฐาน ยังเปนชองวางเพื่อการพัฒนา
ตอในอนาคต
การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลการศึกษาตอหนวยบริการปฐมภูมิในจังหวัดปทุมธานี เชน คลินิก
เอกชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และวางแผนนําเสนอผลการศึกษาตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห งชาติ เพื่อใหเห็นหลั กฐานเชิงประจักษ เกี่ยวกับตนทุ นในการคั ดกรองที่ ลดลง และประโยชนทางออมจาก
งบประมาณที่ลดลงในการรักษาโรคไตซึ่งเปนโรคที่ปองกันได
๒.แผนงานวิจัยกําลังคนดานสุขภาพ
๕) การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกําลังคนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ดร.กฤษดา แสวงดี IHPP
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ทบทวนและวิเคราะหงาน (Job analysis) และปจจัยกําหนดผลิตภาพ
ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๒) ศึกษาความสอดคลองของภาระงาน
และอั ตรากํ าลังของบุ คลากรสาธารณสุ ขที่ ปฏิบัติงานจริง ณ รพ.สต. ๓) สังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายด าน
กําลังคนและการกําหนดกรอบอัตรากําลังตามภาระงานที่เหมาะสมใน รพ.สต. โดยมีกลุมตัวอยางในการศึกษาเชิง
ปริมาณ คือ บุคลากรทุกตําแหนง/ทุกคนที่ปฏิบัติงานจริง ณ รพ.สต.๕ ขนาด (S, M, L, Extra และพิเศษ) จํานวน
๓๓๖ คน ใน ๔๘ แหงที่สุมโดยวิธี Stratified Random Sampling จาก ๑๒ จังหวัด ใน ๑๒ เขตสุขภาพ และกลุม
ตัวอยางในการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบดวย บุคลากรทุกตําแหนง/ทุกคนที่ปฏิบัติงานจริง ณ รพ.สต. ดีเดน
จํานวน ๘ แหง ที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จาก ๔ ภูมิภาคของประเทศ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
แบบบันทึกขอมูลการใชเวลาในการการปฏิบัติงานประจําวัน และภาระงาน ในระยะเวลา ๓เดือน แบบสังเกตชนิด
มีโครงสรางและประเด็นในการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลความตองการอัตรากําลังคนเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิง
บรรยายไดแก จํานวนและรอยละ วิเคราะหเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ๑) ในภาพรวมการทํางานของบุคลากรใน รพ.สต. ใชเวลาสวนใหญกับงาน
รักษาพยาบาล (รอยละ ๖๐ – ๖๐) มากกวางานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคซึ่งเปนภารกิจหลักของรพ.สต. ๒)
ในภาพรวม รพ.สต. ยังมีความขาดแคนกําลังคนเมื่อเทียบกับภาระงาน อัตรากําลังบุคลากรที่มีในปจจุบัน ไม
สอดคลองกับกรอบอัตรากําลังที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยเฉลี่ยบุคลากรแตละคนในรพ.สต.
มีการทํางานประมาณ ๑.๒ FTE และบุคลากรทุกตําแหนงมีการใชเวลากวารอยละ ๓๐ ของเวลาการทํางาน
ทั้งหมด เพื่อทํารายงานผลงานตามตัวชี้วัดที่ กระทรวงสาธารณสุขกําหนด รวมถึ งการทํางานด านบริหาร งาน
เอกสารอื่ นๆ เช น งานพั ส ดุ การจั ดซื้ อจั ดจาง การเงิน การบั นทึกขอมู ล มีผลทํ าใหเวลาที่ใหบริการสุขภาพ
ประชาชนลดน อ ยลง ในขณะเดี ย วกั น บุ ค ลากรส ว นใหญ รู สึ ก ขาดขวั ญ กํ า ลั ง ใจ ที่ ทํ างานหนั ก แต ไม ไ ด รั บ
คาตอบแทนการทํางานลวงเวลาและไมกาวหนาเทาที่ควร ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงควรมีการทบทวนการ
กําหนดกรอบมาตรฐานอัตรากําลัง,การสรางขวัญกําลังใจในรูปแบบตางๆ และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหมเพื่อใหใชประโยชนจากกําลังคนที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ ตามลักษณะงานและปริมาณงานของ รพ.สต.แตละ
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ขนาด สงเสริมการทํางานใหสอดคลองกับภารกิจหลัก และหนวยงานที่เกี่ยวของควรพัฒนาสมรรถนะผูอํานวยการ
รพ.สต. ในการบริหารจัดการเพื่อลดภาระงานที่ไม จําเปน และควรมีการจั ดสรรบุคลากร รพ.สต. ใหมีจํานวน
เพียงพอภาระงานในปจจุบัน รวมทั้งการทบทวนเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัด และระบบรายงาน ที่จะไมเปนภาระ
แกบุคลากรโดยไมจําเปน
การนําไปใชประโยชน ไดนําเสนอผลการวิจัยตอคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมไดพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ ๑) ขอใหกระทรวงสาธารณสุข
โดยกลุมบริหารงานบุคคล วิเคราะหกระบวนการทํางาน และพัฒนาระบบงาน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชวยการทํางาน และพัฒนาฐานขอมูลที่ตอบตัวชี้วัดใหเปนระบบเดียวกัน ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการใช
ขอมูลจากตัวชี้วัดที่เหมือนกัน หรืออาจใชการบริหารจัดการในรูปเครือขายในลักษณะ One Cluster One
Administration System เพื่อลดการใชเวลาที่ไมจําเปนของบุคลากรแตละคนลง รวมถึงบริหารจัดการทั้งการ
สรรหาบุคลากรใหมีครบตามกรอบอัตรากําลัง และใหมีการกระจายตัวของบุคลากรไมใหมีการลนเกินในบางแหง
และขาดแคลนในบางแหง เพื่อใหมีบุคลากรทํางานครบทุกตําแหนง ในจํานวนที่สอดคลองกับกรอบอัตรากําลังที่
กําหนด ๒) หนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงสาธารณสุขจําเปนตองกําหนดภารกิจหลัก ภารกิจรองของบุคลากร
แตละวิชาชีพใหชัดเจน รวมกับจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรแตละตําแหนงมี
ทักษะเพียงพอ และสามารถทํางานไดหลากหลายหนาที่ ในลักษณะของ Task sharing โดยมีผูรับผิดชอบหลัก
และจัดใหมีมีระบบ Coaching หรือระบบการใหคําปรึกษา เพื่อการชวยการตัดสินใจ ๓) คณะกรรมการกําลังคน
ด า นสุ ขภาพแห งชาติ จํ าเป นต องพิ จ ารณานโยบายด านกํ าลังคนและกํ าหนดกรอบอั ตรากํ าลั งของกระทรวง
สาธารณสุข ควรมีการทบทวนกรอบอัตรากําลังของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแตละขนาด โดยคํานึงถึง
ความเฉพาะเจาะจงของบริบทในแตละพื้นที่ และภาระงานรวมดวย เพื่อใหสามารถวางแผนสรรหา และการจัดการ
กระจายไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหลัก ลักษณะงานและปริมาณงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล เกณฑในการจัดสรรกําลังคนควรกําหนดตามลักษณะของงาน เชน งานที่ใหบริการเปนรายบุคคล ควรใช
เกณฑ FTE ตามมาตรฐานงานวิ ชาชี พนั้ นๆ เช น งานรักษาพยาบาลผูปวยนอก งานทั นตกรรมรักษา งาน
รักษาพยาบาลดวยแพทยแผนไทย เปนตน งานที่เปนการบริการเพื่อสาธารณะ ควรใช เกณฑ population ratio
เชน งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค สวนงานบริหารจัดการซึ่งเปนงานสนับสนุนการใหบริการสุขภาพ เชน
ผูอํานวยการ การเงิน และ พัสดุ ควรใชเกณฑ job specific criteria เพื่อเอื้อใหการบริการระดับปฐมภูมิเปน gate
keeper ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นควรดําเนินมาตรการการธํารงรักษากําลังคนไวใน รพ.สต.โดยการจัดระบบ
ความกาวหนาในแตละสายงาน รวมทั้งการจัดระบบการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร รวมทั้งการสรางสุข
ใหเกิดขึ้นในองคกร
๖) การศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศ
ไทยในระยะ ๑๕ ปขางหนา
ดร.กฤษดา แสวงดี IHPP
โครงการนี้มีวัตถุประสงคสําคัญในการศึกษา ๓ ขอ ไดแก ๑) เพื่อศึกษาสถานการณและถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการจางงานบุคลากรสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขเปรียบเทียบกับสังกัดภาครัฐอื่น ไดแก มหาวิทยาลัย
กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลรัฐบางแหงที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบพิเศษ ในประเด็น
ตางๆ อาทิ ความแตกตางของจํานวนและวิชาชีพ/สายงาน ของบุคลากรสุขภาพที่ไดรับ การจางงานในลักษณะ
ตางๆ รวมทั้งความแตกตางของสิทธิประโยชน และความแตกตางของงบประมาณที่ใชในการจางงานในแตละ
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วิชาชีพ/สายงาน ๒) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูกําหนดนโยบาย ผูใชบุคลากร (ผูจาง) และบุคลากรสุขภาพ ใน
และนอกสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ในประเด็น จุดออน/จุดแข็ ง ของการจางงานแตละรูปแบบในป จจุบั น
ประเด็นทาทาย และขอเสนอแนะสําหรับกําหนดรูปแบบการจางงานแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ ๑๕ ปขางหนา ๓) เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะรูปแบบการจางงานแพทย ทันต
แพทย เภสั ช กร และพยาบาล ของภาครั ฐ ในประเทศไทยในระยะ ๑๕ ป ข างหน า ตามข อค น พบที่ ได จ าก
วัตถุประสงคขอที่ ๒ และประเมินขอดี ขอเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากทุกรูปแบบ การวิจัยใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สัมภาษณกลุมเปาหมาย ๓ กลุม ไดแก ๑. ผูกําหนดนโยบาย หรือ ผูเชี่ยวชาญ
ดานกําลังคนดานสุขภาพ ๒. ผูใชบุคลากรสุขภาพ ๓. บุคลากรสุขภาพ ๔ วิชาชีพหลัก ไดแก แพทย ทันตแพทย
เภสัชกร และพยาบาล ใน ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๑ จังหวัด ไดแก ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแกน ภาคกลาง ไดแก จังหวัดชลบุรี และภาคใต จังหวัดสงขลา โดยในแตละจังหวัดจะเก็บขอมูลอยาง
นอย ๒ โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/จังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาใน
โรงพยาบาลภาครัฐที่มีการบริหารจัดการรูปแบบพิเศษดวย ไดแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัด
สมุทรสาคร
เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี้มีกําหนดระยะเวลาการศึกษา ๖ เดือน โดย
โครงการเริ่มดําเนินการตั้งแต ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมในระยะแรกนี้ มี
กิจกรรมที่ดําเนินการ แบงออกเปน ๓ กลุม คือ ๑. ขั้นการเตรียมการ ไดแก การประชุมเตรียมการเพื่อวาง
แผนการดําเนินการวิจัย การสงเอกสารเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ๒. การทบทวนวรรณกรรม
และเอกสารเชิงนโยบาย ๓. การเก็บขอมูลบางสวน ไดแก สัมภาษณผูกําหนดนโยบายนอกกระทรวงสาธารณสุข
และสัมภาษณผูกําหนดนโยบายในกระทรวงสาธารณสุข
การใชประโยชนผลงานวิจัย เบื้องตน ไดนําเสนอผลการวิจัยตอคณะอนุกรรมการกําหนดยุทธศาสตร
ปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
๒ ชั้น ๙ อาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๓. แผนงานวิจัยพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
๖) โครงการทบทวนระบบส งตอผูปวยมะเร็งของศูนยรังสีรักษา ภายใตความรวมมือระหวาง
โรงพยาบาลราชบุรี รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ผศ.ดร.ประพัฒน สุริยผล หนวยชีวสารสนเทศและจัดการขอมูลวิจัย คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
ดวยสถานการณโรคมะเร็งยังมีความรุนแรงเพราะเปนสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับ ๑ ๙ ตลอด
ระยะเวลาหลายปที่ผานมา เปนโรคที่ตองมีการใชการรักษาดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีการใชผูเชี่ยวชาญหลาย
สาขา เขามารวมกันรักษาผูปวย มีคาใชจายในการรักษาสูง แตดวยการพัฒนาวิธีการรักษา ยา และความรูที่เพิ่ม
มากขึ้นในปจจุบันทําใหอัตราการรอดชีวิตของผูปวยดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากไดรับการรักษาในระยะตน และ
รวดเร็ว แตเนื่องจากความพรอมทั้งของเครื่องมือ บุคลากร ยังไมเพียงพอ ระบบการสงตอผูปวยมะเร็งเพื่อใหไดรับ
การรั ก ษาที่ ร วดเร็ ว จึ งยั ง มี ค วามจํ า เป น อยู แต ก ารส งต อ นั้ น จํ า เป น ต อ งใช ข อมู ล การรั กษาที่ ผ า นที่ ผ า นมา
คอนขางมาก บางครั้งทําใหการรักษาลาชา ตองมีการตรวจวินิจฉัยซ้ําซอน และไมไดขอมูลที่ครบถวน ประกอบกับ
ปจจุ บั นเทคโนโลยีสารสนเทศก าวหน ามากขึ้น สามารถสนับสนุนการสงตอผูปวยใหทันเวลา และไดขอมูลที่
ครบถวน
9

การตอบโจทยการพัฒนา - แกปญหาระบบสุขภาพ การพัฒนาระบบสงตอผูปวยมะเร็งของศูนยรังสี
รักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลราชบุรีและภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล ครั้งนี้เปน
การศึกษา ทบทวนสภาพปญหา และการแกปญหาของผูปวยมะเร็งที่ตองรับการรังสีรักษา และจําเปนตองมีการสง
ตอเนื่องจากความพรอมและระยะเวลานัดหมายที่ทําการรักษาที่นาน โดยใชระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการสง
ตอผูปวยมะเร็งที่ตองไดรับการใชรังสีรักษา เชน ระบบการใช cloud storage การพัฒนารูปแบบโปรแกรมที่
สามารถเชื่อมตอระหวางหนวยงาน ทําใหผูปวย แพทยที่รักษา และรับสงตอผูปวย ลดระยะเวลาและขั้นตอนทั้งใน
สวนขอมูลการตรวจที่ผานมา เชน ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา(Pathology) การตรวจทางรังสีวินิจฉัย การนัด
หมาย และการติดตามผลการรักษาของผูปวยตอเนื่อง
การใชประโยชนผลงานวิจัย ผูใชประโยชนจากงานวิจัยชิ้นนี้คือ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร ศิ
ริราชพยาบาลและศูนยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลราชบุรี โดยสามารถขยายผลการใชประโยชนไปยัง
สถานบริการอื่นที่ที่อยูภายในเขตบริการสุขภาพที่ ๕ ไดในระยะตอไป
๘) โครงการวิจัยพัฒนาเตรียมสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ ๖
ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
.
โครงการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ไดดําเนินการมาทั้งสิ้น ๕ ครั้ง เปนระบบการสํารวจสภาวะสุขภาพ
ของประชาชน ปจจัยเสี่ยง โรคที่ความสําคัญ เพื่อใชในการเฝาระวัง ควบคุมโรค และกําหนดนโยบายทางดาน
สาธารณสุขที่สําคัญยิ่ง เพราะขอมูลที่ไดเปนการเก็บมาจากบุคคลตัวอยางที่สุมตัวอยาง ใหไดเปนตัวแทนของ
ประชากรไทยในแตละภูมิภาค มีการตรวจรางกาย เก็บสิ่งสงตรวจเพื่อตรวจทางชีวภาพ ซึ่งหากไดชุดขอมูลที่มี
ความถูกตอง แมนยําและทั นตอสถานการณ จะทําให หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวข อง เชน กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุ นสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เปนตน สามารถใช
ประโยชนจากขอมูลการสํารวจ ดังนั้นการเตรียมพรอมกอนการสํารวจจึงเปนเรื่องที่ความสําคัญอยางยิ่ง โดยการ
ทบทวนวรณณกรรม แบบสอบถาม ปญหาที่พบ มาใชในการศึกษากอนที่จะดําเนินการสํารวจอีกครั้งในป พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งจากการสํารวจที่ผานมายังพบปญหาทางสุขภาพเชน โรคติดตอไมเรื้อรัง ปญหาทางโภชนาการเกิน
และปจจัยเสี่ยงจากแอลกอฮอล บุหรี่
การตอบโจทยการพัฒนา - แกปญหาระบบสุขภาพ ขอมูลที่ไดจากการเตรียมความพรอมการสํารวจ
จะทําใหไดขอมูลของแบบสอบถาม การสุมตัวอยางประชากรที่เหมาะสม และมีความเปนตัวแทนของประชากร
ไทย การตรวจรางกายที่มีความจําเปน รวมทั้งแผนการในการดําเนินงานภาคสนามที่จะทําใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ
และทันตอสถานการณปจจุบัน มากที่สุด นําไปสูการใชกําหนดนโยบาย และวางแผนของหนวยงานตาง ๆ
การใชประโยชนผลงานวิจัย ผูใชประโยชนจากการเตรียมความพรอมครั้งที่คือ กระทรวงสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และ
หนวยงานทางวิชาการอื่น ที่ใชในการอางอิงผลการสํารวจ
๔. แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ
๙) วิจัยเชิงสังเคราะหเพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผูปวยระยะทายในประเทศไทย (ปที่ ๒)
รศ.นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การจัดบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายสําหรับผูปวยระยะทายในประเทศไทย ยังไมเปนที่
รูจักกันกวางขวาง แตมีพัฒนาการมาในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในระบบบริการการดูแลสุขภาพของรัฐ บริบทของ
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การดูแลผูปวยระยะทายในประเทศไทยมีความเฉพาะตัวซึ่งสงผลตอการนิยาม Hospice care โดยเฉพาะในเรื่อง
ใครคือผูปวยระยะทาย พัฒนาการและจุดเนนของการดูแลแบบประคับประคอง ตลอดจนรูปแบบที่พบของการ
ดูแลผูปวยระยะทายในประเทศไทย ซึ่งควรใหมีการทําความเขาใจดวยนิยามที่ชัดเจนและสรางเสริมความเขาใจที่
สอดคล องไปกั บทิ ศทางที่ ตองการในการพั ฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ บทสังเคราะหขอเสนอเชิง
นโยบายวาดวย “แนวทางการพัฒนาการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทาย (Hospice care) ในประเทศไทย:
ทางเลือกของการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตของผูปวยระยะทาย” นี้ ไดประมวลขึ้นจากขอมูล สารสนเทศและสถิติที่
เกี่ยวของตางๆ จากโครงการวิจัยเชิงสังเคราะหเพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อผูปวยระยะทาย (Hospice care)
ในประเทศไทย โดยศูนยวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภายใต
การสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ไดดําเนินโครงการตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการขางตนประกอบดวยการศึกษา ๕ สวนสําคัญ ไดแก การศึกษาสถานการณและ
การสังเคราะหรูปแบบของ Hospice care ในประเทศไทย, การสังเคราะหบทเรียนจากกรณีศึกษาเชิงลึกของ
Hospice care ในประเทศไทย, การศึกษาตนทุนและสังเคราะหขอเสนอองคประกอบของ Hospice care เพื่อ
การเบิกจายคาบริการ, ระบาดวิทยาของความตองการที่มีตอ Hospice care ในประเทศไทย และการสังเคราะห
ตนแบบรางขอกําหนดของบริการ และขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับบริการ Hospice care ทั้งนี้มีการรวบรวม
ขอมูลจากแหลงตางๆ โดยการทบทวนวรรณกรรมวิชาการและเอกสารในระบบสาธารณสุข การจัดประชุมสนทนา
กลุมและการสัมภาษณกับนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ แพทย พยาบาล บุคลากรทางการแพทยและผูมีประสบการณ
ในการดูแลผูปวยระยะทาย การศึกษาโดยการเยี่ยมสํารวจในพื้นที่ ๑๒ เขตบริการ การทํากรณีศึกษาเชิงลึกกับ
โรงพยาบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะทาย การวิเคราะหฐานขอมูลการเบิกจาย
คารักษาพยาบาลของประเทศระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๘ การสํารวจขอมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งรัฐและ
เอกชนดวยแบบสอบถามทางไปรษณีย การพัฒนาตนรางขอกําหนด นํารองและติดตามประเมินในโรงพยาบาล
๑๖ แหง และการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากขอคนพบตางๆ เปนระยะจนสรุปโครงการ
ขอคนพบที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดบริการสําหรับผูปวยระยะทายในประเทศ สามารถสรุปไดพอสังเขปเปน
๘ กลุมประเด็น ไดแก
๑. มุมมองและความเขาใจของบุคลากรทางสาธารณสุขตางๆ ที่มีตอการดูแลผูป วยระยะท ายมีความ
แตกตางกันในความตอเนื่อง ความเชื่อมโยง และความทับซอนกันในประเด็นที่เปนสาระสําคัญของนิยามและ
ขอบเขตของบริ ก ารสุ ข ภาพต า งๆ ในหลายเรื่ อ ง เช น ความหมายและความแตกต า งของการดู แ ลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) การดูแลผูปวยระยะสุดทาย (End-of-life care) การดูแลผูปวยระยะทายใน
รูปแบบเฉพาะ (Hospice care) การดูแลผูปวยระยะยาว (Long-term care) การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (Chronic
care) และการดูแลผู ป วยที่บ าน (Home health care) รวมถึงลาสุดคือการดูแลระยะพนวิกฤติหรือ
Intermediate care เปนตน ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลจากการขับเคลื่อนนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนางานการดูแล
ผูปวยระยะทายอยางรวดเร็ว โดยการเตรียมการ การสื่อสาร การพัฒนารวมถึงใหความรูบุคลากรกลุมตางๆ ซึ่งมี
ผูเกี่ยวของเปนจํานวนมากไมทันตอการขับเคลื่อนการปฏิบัติ นอกจากนี้โครงสรางการมอบหมายงานในกระทรวง
สาธารณสุขโดยเฉพาะสวนภูมิภาคในระยะแรกขาดความชัดเจนและขาดตนแบบที่เปนรูปธรรมในการดําเนินการ
ทําใหการตีความ การจัดการและการขับเคลื่อนการพัฒนามีความหลากหลายสูง
ความเขาใจที่ ไมชัดเจนและไมตรงกันเกี่ยวกับการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง โดยเฉพาะในกลุ ม
แพทยที่เปนเจาของไข ทําใหการดูแลแบบประคับประคองมักไมถูกนําเสนอเปนทางเลือกสําหรับผูปวยระยะทาย
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โดยเฉพาะในกลุมมะเร็ง หรือนําเสนอเมื่อไมมีทางเลือกแลว มากกวาเปนเสนทางการบริบาลที่มีการประเมินและ
วางแผนรวมกันระหวางผูปวย ครอบครัวและทีมผูใหการรักษาพยาบาล
๒. การดูแลผูปวยระยะทายในประเทศเริ่มตนเปนรูปธรรมในชวงประมาณปพ.ศ.๒๕๔๐ และขยายตัวมาก
ในชวงประมาณปพ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ โดยการพัฒนางานดานการดูแลผูปวยระยะทายมุงเนนการใหความรูและ
ทักษะเกี่ยวกับแนวทางการใหการดูแลแบบประคับประคองแกบุคลากรในสวนของงานบริการมากกวาแนวทางการ
จัดระบบบริการ กระบวนการสนับสนุนหรือดานการบริหารจัดการ องคประกอบของงานบริการสวนใหญมุงไปใน
๒ องคประกอบหลัก คือ การสรางทีมสหสาขาวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล และ
การติดตามดูแลสุขภาพผูปวยระยะทายที่บาน โดยมีญาติหรืออาสาสมัครในชุมชนเขามามีบทบาทในการใหการ
ดูแล ทั้งนี้บุคลากรกลุมที่มักเปนกลุมริเริ่มพัฒนางานและมีบทบาทหลักในการดําเนินการมากที่สุด คือ พยาบาล
ในที่ที่มีการสรางทีมสหสาขาวิชาชีพที่เขมแข็งมักมีแพทยในสาขาเวชศาสตรครอบครัว หรือวิสัญญีแพทยมาเปน
ผูนําทีม และมีบุคลากรทางการแพทยดานอื่นๆ มามีสวนรวมอยางแข็งขัน ทําใหสามารถจัดการดูแลไดอยางเปน
องครวม เชน เภสัชกร จิตแพทยหรือนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห นักกายภาพบําบัด โภชนากร เปนตน บาง
แหงมีนักกฎหมายเปนที่ปรึกษาดวย พัฒนาการหลังจากเริ่มมีทีมงานเมื่อผูบริหารเห็นชอบดวย คือมีการจัดตั้ง
หนวยงาน เชน ศูนยการดูแลผูปวยแบบประคับประคองซึ่งอาจมีชื่อเรียกแตกตางกันไปสําหรับโรงพยาบาลแตละ
แหง และเริ่มมีการมอบหมายบุคลากรประจํา
อุ ป สรรคที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ดของการพั ฒ นางานดานนี้ คือ ยังไม มีการบริห ารจัดการองคป ระกอบของการ
จัดบริการอยางครอบคลุม เชน นโยบายและการชี้นําทิศทางจากผูบริหาร อุปสรรคเรื่องการใชยาบําบัดอาการปวด
ความพรอมใชของเครื่องมือแพทยในการสนับสนุนการดูแลผูปวยที่บาน การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการบริบาลยังมี
ขอจํากัดมากทั้งในสถานพยาบาลและที่บาน รวมถึงการเชื่อมโยงสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสนับสนุนการสง
ตอผูปวย ปญหาเหลานี้ไดรับการจัดการเปนเรื่องๆ ในแตละพื้นที่แตกตางกัน
๓. รูปแบบของการจัดบริการเพื่อดูแลผูปวยระยะทายในประเทศไทยเกือบทั้งหมดยังอิงอยูกับการ
จัดบริการโดยโรงพยาบาล หรือสนับสนุนโดยโรงพยาบาล ประกอบดวย
(๑) บริการผูปวยใน ซึ่งในโรงพยาบาลของรัฐสวนใหญยังจัดรวมอยูกับผูปวยกลุมอื่ นๆ แต จะมีทีม
รับผิดชอบการดูแลแบบประคับประคองเปนผูรวมดูแล สนับสนุนและใหคําปรึกษา อาจมีการแยกพื้นที่หรือใชหอง
เดี่ยวบางถาสถานที่เอื้ออํานวย ยังไมพบการจัดเปนหอผูปวยเฉพาะมากนัก โดยเริ่มมีแนวโนมวาโรงพยาบาลที่
สถานที่เอื้ออํานวย ผูบริหารใหความสําคัญและมีจํานวนผูปวยมากพอ เปดหอผูปวยเพื่อการบริบาลคุณภาพชีวิต
ระยะทายโดยเฉพาะ
(๒) บริการผูปวยนอก ที่ยังรวมอยูกับคลินิกผูปวยนอกของโรงพยาบาล ทั้งนี้อาจมีการนัดหมายผูปวย
หรือญาติมิตรผูดูแลมาในชวงเวลาเฉพาะ หากโรงพยาบาลมีความพรอมสูงอาจจัดบริการรวมไปกับคลินิกอาการ
ปวด (Pain clinic) หรือคลินิกการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care clinic) และมีบางโรงพยาบาลใช
สถานที่ในหอผูปวยในที่เปนหอผูปวยเฉพาะทาง สําหรับการนัดติดตามผูปวยนอกดวย โดยใหทีมแพทย พยาบาลที่
ดูแลผูปวยใน รวมถึงมีโรงพยาบาลบางแหงเริ่มสนใจพัฒนาบริการแบบ Day care
(๓) บริการการดูแลผูปวยที่ บานหรือในชุมชน ส วนนี้เปนจุดเน นที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขสวนใหญใหความสําคัญ โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค มีการดําเนินการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รวมถึงองคกรทางสังคมที่เปนเครือขายในพื้นที่ มีการจัดทีมเยี่ยมบานซึ่ง
เปนทีมเยี่ยมบานที่มีอยูแลว หรือทีมการดูแลแบบประคับประคองตามเยี่ยมบานเอง อยางไรก็ตามขอจํากัดสําคัญ
ในสวนนี้คือ อัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากรที่จะเยี่ยมบานสําหรับกลุมผูปวยระยะทายโดยเฉพาะ
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รวมถึงระบบสารสนเทศที่จะเอื้อตอการสงตัวผูปวยและการดูแลตอเนื่อง ซึ่งเครือขายที่มีความกาวหนาในดานนี้
เชน เครือขายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีการดําเนินงานที่ประสานกันไดเปนอยางดี
๔. ความตองการและความคาดหวังที่มีตอการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายมีความหลากหลายสูง
แมดูเหมือนวาจะมีประเด็นจัดไดเปนกลุมๆ เชน ความตองการดานกาย จิตใจ สังคมหรือจิตวิญญาณ ตามมิติของ
สุขภาวะที่มักมีการพูดกัน แตประเด็นเชิงเนื้อหาสําหรับการวางแผนและการใหการดูแลที่เหมาะสมสําหรับผูปวย
ระยะทายแตละคน แตกตางกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยกลุมโรคเฉียบพลันหรือโรคเรื้อรังโดยทั่วไป เพราะมี
เหตุพื้นฐานมาตั้งแตความคิดความเชื่อที่เกี่ยวของกับความตาย ความพึงพอใจตอชีวิตที่ผานมา ความชอบและ
ความนิยมสวนตัว ความพรอมทางเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธในครอบครัวของผูปวย ตลอดจนถึงความรู
ความเขาใจที่มีตอโรคและทางเลือกในการดูแลรักษา เปนตน อีกทั้งยังมีแนวโนมที่กลุมผูปวยที่มีความตองการ
เฉพาะหรือเปนกลุมชายขอบ (Marginal group) เพิ่มขึ้น เชน ผูปวยที่เปนคนตางชาติ ผูปวยกลุม LGBT และ
ผูปวยกลุมชาติพันธุตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องความตองการและความคาดหวังของผูปวยและครอบครัวยังสัมพันธกับความรู
ความเขาใจ ความคิดความเชื่อสวนบุคคล อุปนิสัยและทัศนคติของผูที่ใหการดูแลผูปวยและกระบวนการใหการ
ดูแลรักษาพยาบาลดวยวาจะเปดกวางเพียงใดที่จะคนหา นํามาพิจารณาและตอบสนองดวยความยืดหยุนเพียงใด
ทั้งนี้เกี่ยวของทั้งกับทีมผูใหการดูแลรักษา เชน แพทย พยาบาลที่มีปฏิสัมพันธกับผูปวยและครอบครัวโดยตรง
และผูดูแลที่อาจเปนญาติ มิตรสหาย อาสาสมัคร หรือผูที่ไดรับการจางวาน
๕. ในเชิงปริมาณ ความตองการที่การจัดบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัย แมประเด็นหลักจะเปนปจจัยดานความตองการทางระบาดวิทยาตามประเด็นปญหาทางสุขภาพที่เกิดจาก
โรคเรื้อรังที่คุกคามชีวิตผูปวยและรักษาไมหายซึ่งประเมินเบื้องตนจากฐานขอมูลการเบิกจายคารักษาพยาบาล
ผูปวยในของระบบหลักประกันสุขภาพระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๘ อยูที่ปละประมาณ ๕๓,๕๐๐ คน แตความ
ตองการต อระบบบริการที่ แท จริงยังขึ้ นอยู กับความพรอมของระบบที่จะทําใหเขาถึงบริการ ประสิทธิผลของ
ทางเลือกอื่นในการรักษาและควบคุมโรคของผูปวย การไดรับขอมูล การรับรูความจริง การทําใจยอมรับและการ
ตั ด สิ น ใจของผู ป ว ยที่ จ ะเลื อกเส น ทางการบริ บ าลเพื่ อ คุ ณภาพชี วิ ตระยะท ายด ว ย ความรู ค วามเข าใจและ
ความสัมพันธระหวางแพทย พยาบาลและผูปวย ปจจัยทางครอบครัว ตลอดจนปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่
แวดลอมผูปวยและครอบครัวดวย
๖. การใชทรัพยากรและตนทุนของการดูแลผูปวยระยะทาย ขึ้นอยูกับรูปแบบของการจัดบริการเปน
สํ า คั ญ ซึ่ ง ประกอบด ว ยต น ทุ น การลงทุ น และต น ทุ น การดํ า เนิ น การ การจั ด การบริ ก ารเป น ผู ป ว ยในใน
โรงพยาบาลที่ไมไดแยกหอผูปวยจะมีตนทุนโดยรวมอยูท่ีประมาณ ๖,๔๕๑ บาทตอคนตอวัน สวนใหญเปนตนทุน
การดําเนินการคื อประมาณ ๖,๔๑๕ บาทตอคนตอวั น เปนตนทุนบุคลากรรอยละ ๘๘.๙๑ ของตนทุนการ
ดําเนินการ ในขณะที่โรงพยาบาลที่มีการจัดหอผูปวยใหกับผูปวยระยะทายเปนการเฉพาะ มีตนทุนรวมโดยรวม
อยูที่ประมาณ ๓,๐๘๖ บาทตอวัน ตนทุนการดําเนินการเฉลี่ย ๒,๘๘๕ บาทตอคนตอวัน สวนที่เปนตนทุน
บุคลากรคิดเปนรอยละ ๕๔.๑๖ ของตนทุนการดําเนินการ
แมวาจะมีขอจํากัดในการศึกษาตนทุนในพื้นที่จํานวนหนึ่ง แตในเบื้องตนอาจประเมินไดวาตนทุนการ
จัดบริการการดูแลที่บาน แบงไดเปน ๒ สวนสําคัญ คือ (๑) สวนของการใหการเยี่ยมบานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
ของโรงพยาบาล ซึ่งเฉลี่ยอยูที่ ๑,๓๓๘-๒,๓๖๖ บาทตอคนตอเดือน ซึ่งขึ้นกับการจัดระบบวามีทีมผูเยี่ยมกี่คนและ
ความถี่ในการเยี่ยม ทั้งนี้ไมรวมถึงตนทุนที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทย และ (๒) สวนของการดูแลผูปวยที่บาน ที่
ประกอบดวยคาใชจายในการดํารงชีวิตรายวัน ๓๒๕ บาทตอวัน คาจางผูดูแล ประมาณ ๕๐๕ บาทตอวัน หรือคา
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เสียโอกาสของการหารายไดของผูดูแล เฉลี่ย ๕๖๖ บาทตอวัน คาใชจายในการเดินทางเพื่อติดตามการรักษาเฉลี่ย
๔๓๖ บาทตอเดือน และคาใชจายในการปรับปรุงสถานที่หรือเตรียมเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่จําเปนตอการดูแล
ผูปวย เฉลี่ย ๒๒,๓๐๙ บาทตอคน
๖. การพัฒนาบริการการดูแลผูปวยแบบประคับประคองกาวหนาและขยายตัวเร็วในชวงป ๒๕๕๙๒๕๖๐ โดยมี Service plan ของกระทรวงสาธารณสุขเปนเครื่องมือสําคัญในการชี้นําการพัฒนา มีการตั้ง
คณะกรรมการ หนวยบริการ เครือขายการดูแลตอเนื่อง และมีมาตรฐานการปฏิบัติตางๆ เปนขอแนะนํามาจาก
หลักสูตรตางๆ ที่บุคลากรของโรงพยาบาลไปอบรมมา ซึ่งมักนํามาใชอางอิงเปนระดับของขีดความสามารถของ
บุคลากร เชน อบรมหลักสูตร ๓ วัน, ๒ สัปดาห, ๒ เดือนหรือ ๔ เดือน อยางไรก็ตาม เนื่องจากการจัดบริการสวน
ใหญยังอยูในโรงพยาบาลทําใหตองนํามาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสําหรับการดูแล
รักษาผูปวยระยะเฉียบพลันหรือผูปวยกลุมอื่นๆ ของโรงพยาบาลมาใชในการดูแลผูปวยระยะทาย ทําใหการใหการ
ดูแลรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหลายแหงขาดความยืดหยุนที่จะรองรับความตองการเฉพาะในขณะที่ตองใช
ทรัพยากรมากเกินความจําเปน นอกจากนี้ยังมีความไมชัดเจนเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัววัดคุณภาพของการ
บริบาลที่สามารถนํามาใชเพื่อการทบทวนและปรับปรุงการใหการบริบาลของโรงพยาบาลวาควรมีมากนอยเพียงใด
ที่จะไดประโยชนและปฏิบัติไดจริง
ทั้งนี้ มีขอสังเกตจากการศึกษาสถานการณ ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณในการดูแล
ผูปวยระยะทาย รวมกับผลการประเมินการนํารองรางขอกําหนดของการจัดบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิต
ระยะทายวาสิ่งที่สถานพยาบาลดําเนินการเพื่อใหเกิดคุณภาพของการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะทาย อาจแบงได
เปน ๓ ระดับคือ (๑) สิ่งที่ตองมีหรือตองทํา เชน การปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสิทธิผูปวยและครอบครัว ความ
ปลอดภัยของผูปวยและการบริหารความเสี่ยงในการดูแลผูปวยที่บาน การเขาถึงบริการ การประเมิน วางแผนดูแล
การดูแลและความตอเนื่องของการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ, (๒) สิ่งที่ควรมีหรือควรทํา เชน การจัดการเรื่องขีด
ความสามารถและการพัฒนาอาสาสมัคร การจัดการและดูแลความผูกพันและความสุขของผูปฏิบัติงาน, และ (๓)
สิ่งที่มีหรือทําไดก็จะดีมาก เชน การประเมินลักษณะที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอม แหลงประโยชนในชุมชน รวมถึง
เครือขายสนับสนุน เปนตน
๘. ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยในปจจุบันสวนใหญยังไมมีความชัดเจนเรื่องสิทธิประโยชนและการ
เบิกจายคาบริการที่เกี่ยวของกับการบริบาลผูปวยระยะทาย ยกเวนในสวนของระบบสนับสนุนการดูแลผูปวยระยะ
ทายที่บานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนการชดเชยคารักษาพยาบาลแบบเหมาจาย ๔,๐๐๐๖,๐๐๐บาทตอราย ขึ้นกับระยะเวลากอนการเสียชีวิต ซึ่งครอบคลุมภาระคาใชจายในการดูแลเพียงบางสวนและ
ยั ง มี ผู ป ว ยเข า ถึ ง สิ ท ธิ ดั ง กล า วไม ม ากนั ก ในขณะที่ ผู ป ว ยที่ ใ ช สิ ท ธิ ใ นระบบประกั น สั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลของขาราชการ ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน การเบิกจายคาใชจายบางสวนอาศัยการรวมไวในการเหมา
จายรายหั วสําหรั บการบริการผูป วยนอก หรือบริการผูป วยในในส วนของการดู แลตอเนื่องหลังจําหนาย ซึ่งมี
ข อจํ ากั ดมากและไม ส งเสริ มให โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ พั ฒนาบริ การสําหรับผูป วยกลุมนี้ เป น
อุปสรรคกับโรงพยาบาลจํานวนหนึ่งที่จะจําหนายผูปวยที่ควรกลับบานไดแลวออกจากโรงพยาบาล นอกจากนี้การ
ใชกลไกการเบิกจายที่ไมเหมาะสมอาจไมสอดคลองกับคาใชจายหรือตนทุนที่แทจริงของการจัดบริการดวย
คณะผูวิจัย ไดวิเคราะหขอมูล สารสนเทศและสถิติตางๆ รวมกัน และนําเสนอขอคนพบที่สําคัญในที่
ประชุมอันประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีประสบการณในการดูแลผูปวยระยะทาย ทั้งแพทย พยาบาลและผู
ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ตลอดจนผูแทนจากองคกรการกุศลและองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรที่เกี่ยวของ ผูบริหาร
สถานพยาบาล ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ผูบริหารหนวยงานดานหลักประกันสุขภาพและผูบริหารของสถาบัน
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รับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอสังเกตตางๆ นํามาเพิ่มเติมแนว
ทางการดําเนินงานและปรับปรุงบทสังเคราะหในสวนตางๆ เปนระยะ ตลอดจนไดนําเสนอขอสรุปเบื้องตนและ
ขอเสนอในการพัฒนาบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายนี้ในที่ประชุมทางวิชาการในหลายโอกาสพรอมแลกเปลี่ยน
กับนักวิชาการที่สนใจ
การสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายที่สําคัญเพื่อการพัฒนาการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทาย สรุป
ประเด็นที่สําคัญไดดังตอไปนี้
๑. ควรให มีการทบทวนและกํ าหนดนิยามและจุดเนนของการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทาย
(Hospice care) เพื่อใหเกิดความเขาใจของภาคสวนตางๆ ไปในแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับความหมายในทาง
วิชาการ และเอื้อตอการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการดานนี้ไปในอนาคตได
ทั้งนี้ ในเบื้องตนคณะผูวิจัยไดเสนอนิยามของ Hospice care ซึ่งยังไมมีผูกําหนดไววา “การบริบาลเพื่อ
คุณภาพชีวิตระยะทาย” ซึ่งหมายถึง “การใหการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) แกผูปวยใน
ระยะทายของชีวิต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในสถานที่และสิ่งแวดลอมที่มีการจัดไวอยางเหมาะสม ดวยจุดมุงหมาย
เพื่อบรรเทาความทุกขทรมานและสรางเสริมคุณภาพชีวิตทางสุขภาพของผูปวยและครอบครัว ครอบคลุมชวง
ระยะท ายของชี วิ ต (Terminal phase) รวมถึ งในช ว งเวลาระยะแรกภายหลั งการเสี ย ชีวิ ตของผู ป ว ย
(Bereavement phase)” ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความแตกตางในระดับหนึ่งจากการใหการดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative care) ที่แพรหลายอยูในประเทศไทย ที่จะแสดงถึงจุดเนนสําหรับการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะ
ทายสําหรับผูปวยวาเปนกระบวนการรักษาพยาบาลเชนกันเพียงแตมุงเปาหมายที่คุณภาพชีวิตมิใชตัวโรคของ
ผูปวย และมุงเนนการจัดการความสัมพันธและสภาพแวดลอมของการบริบาลเปนองคประกอบสําคัญดวย การ
ประชุมตัวแทนจากโรงพยาบาลตางๆ ที่เขารวมในโครงการนํารองรางขอกําหนดของบริการเกือบทั้งหมดแสดง
ความเห็นดวยตอนิยามนี้ โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุงเพียงประเด็นเล็กนอยเทานั้น
๒. เผยแพรแนวคิดและประเด็นที่เปนองคประกอบหลักของการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายให
กวางขวางใหเกิดความรูความเขาใจที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและระบบบริการสุขภาพของประเทศ รวมถึงให
โอกาสแกผูใหบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะสรางนวัตกรรมของบริการเพื่อตอบสนองตอผูปวยระยะทาย
และครอบครัว ตลอดจนวางกลไกในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะ
ทายอยางครอบคลุม
องคประกอบที่สําคัญของระบบงานเพื่อการพัฒนาของการบริบาลคุณภาพชีวิตระยะทายในประเทศไทย
ประกอบดวย ๓ สวนสําคัญ คือ ๓ สวน ไดแก ๑) กระบวนการหลักของการบริบาล ไดแก การเขาถึงบริการ การ
ประเมินผูปวยระยะทาย การวางแผนการดูแล การใหการดูแล การสื่อสารและเสริมพลังแกผูปวยและครอบครัว
การประเมินและวางแผนจําหนาย การบันทึกขอมูลเวชระเบียน และการจําหนายผูปวยและดูแลตอเนื่องที่บาน
และชุมชน ๒) กระบวนการสนับสนุนการจัดบริการ ไดแก การจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ระบบเครื่องมือ
แพทย ระบบยาและเวชภัณฑ และการดําเนินงานรวมกับชุมชน ๓) กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก การบริหาร
จัดการองคกรสถานพยาบาล การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในสวนที่เกี่ยวของกับการบริบาลเพื่อคุณภาพ
ชีวิตระยะทาย ซึ่งประกอบดวยนโยบายและกลไกชี้นําการพัฒนาเชิงระบบ กฎหมายและการกํากับดูแล สิทธิ
ประโยชนและกลไกการชดเชยคาดูแลรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ และทรัพยากรบุคคล
๓. พัฒนาการบริบาลเพื่อคุณภาพชี วิตระยะท ายให มีต นแบบที่หลากหลาย มี รูปแบบตางๆ ที่ เป น
ทางเลื อกที่ เหมาะสมกับบริ บทของพื้นที่ สั งคมและระบบบริการสุ ขภาพของประเทศ ไมใช มีเพียงรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง หรือมีเพียงมาตรฐานเดียว
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รูปแบบของการจัดบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายเพื่อใหการดูแลผูปวยระยะทายที่เปนไป
ได และควรสงเสริมตามความเหมาะสมกับบริบทในแตละพื้นที่ ไดแก ๑) การจัดบริการในรูปแบบทีมสหสาขา
วิชาชีพในการใหการดูแลแบบประคับประคองแบบผูปวยในในโรงพยาบาลโดยไมมีการจัดเตียงผูปวยในไวเปนการ
เฉพาะ ๒) การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายแบบผูปวยใน ที่เปนสวนหนึ่งของหอผูปวยในของโรงพยาบาลที่มี
การแยกเตียงผูปวยสําหรับผูปวยระยะทายไวเปนมุมเฉพาะหรือหองแยกโดยเฉพาะ ๓) หอผูปวยในสําหรับการ
บริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทาย ๔) การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายเปนสวนหนึ่งของหอผูปวยหรือหอพัก
ฟนในสถานพยาบาลสําหรับการดูแลระยะยาว ๕) การบริบาลระยะทายแบบพักพิงชั่วคราว หรือ Respite care
๖) สถานบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายที่เปนสถานพยาบาลอิสระที่มีเตียงผูปวยใน ๖) การบริบาลเพื่อคุณภาพ
ชีวิตระยะทายในระบบบริการผูปวยนอกของสถานพยาบาล ซึ่งอาจดูแลผูปวยรวมกับบริการผูปวยนอกโดยทั่วไป
หรือจัดไวรวมกับบริการคลินิกระงับปวด หรือเปนคลินิกดูแลผูปวยแบบประคับประคองโดยเฉพาะ ๘) การบริบาล
เพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายแบบดูแลเปนรายวันในชวงกลางวันหรือเปนการรับดูแลในโรงพยาบาลแบบเชาไปเย็น
กลับ ๙) การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายที่บานของผูปวย ๑๐) การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายใน
สถานที่พักในชุมชน
๔. นําความตองการและความคาดหวังจากหลากหลายมุมมองของผูเกี่ยวของตางๆ ไปสูการพัฒนาการ
บริการเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทาย อยางนอยใน ๓ กลุมประเด็นที่สําคัญ คือ ๑) การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะ
ทายควรต องเปนสิ่งที่ทุกคนที่ ตองการแลวสามารถเขาถึ งได ดวยมาตรฐานและคุณภาพที่เปนพื้ นฐานในระดับ
เดียวกัน ๒) การบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายควรตองตั้งอยูบนสมมุติฐานของความหลากหลาย ทั้งนี้ประเด็น
สําคัญที่ควรนํามาพิจารณา เชนความสามารถของสถานพยาบาลในการจัดระบบงานเพื่อดูแลผูปวย เทคโนโลยีเชิง
ระบบและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน บูรณาการระหวางหนวยงานระดับตางๆ ระบบงานสงเสริมและสนับสนุน
รวมถึงความหลากหลายของความเปนมนุษย ๓) การจัดบริการเพื่อการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายควรมี
ความยืดหยุนมากพอที่จะตอบสนองตอการเขาถึงความปรารถนาที่แทจริงของผูปวย มีความยืดหยุนในการรองรับ
ความตองการเฉพาะ ไมควรนํามาตรฐานหรือขอกําหนดในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยโรคทั่วไปมาใชในการ
กํากับควบคุมเปนการทั่วไป
๕. ติดตามและตั้งเปาหมายของการพัฒนาและขยายบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายเพื่อ
การตอบสนองความตองการบริการในดานนี้อยางตอเนื่อง โดยการสงเสริมการใชประโยชนจากฐานขอมูลใน
ระบบบริ การสุ ขภาพ เพื่ อให ขอมู ลมี ความถูกต อง ครบถ วน ทั นสมั ย และให สามารถนํามาบู รณาการเพื่ อใช
ประโยชนในการวิเคราะห ทบทวนและคาดการณความตองการบริการไดทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผลจะชวยเอื้อตอการนําปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการคาดการณความตองการบริการมา
ประกอบการวิเคราะห และทบทวนดวย เชน การเขาถึงบริการในพื้นที่ตางๆ ขีดความสามารถ ความเพียงพอ
ทรัพยากรตอการใชบริการในระบบ รวมถึงผลลัพธของการรักษาและควบคุมโรคที่ชวยปองกันไมใหผูปวยการเขาสู
การเปนผูปวยระยะทาย เปนตน
การคาดการณความตองการตอการบริบาลเพื่อคุ ณภาพชีวิตระยะทายที่มีประสิทธิ ผล จะเอื้อตอการ
วางแผนพัฒนาบริการ การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนการวางแผนดานหลักประกันสุขภาพได
เปนอยางดี
๖. ควรมีการพัฒนาระบบบัญชีการเงินและบัญชีตนทุนในโรงพยาบาลที่เอื้อใหสามารถติดตามตนทุน
คาใชจายของการใหบริการแตละประเภทได โดยเฉพาะในกรณีที่โรงพยาบาลจัดบริการใหแกผูปวยแตละกลุมโดย
การใชสถานที่หรือระบบบริการรวมกัน ทั้งในกรณีบริการผูปวยใน บริการผูปวยนอก และบริการการดูแลผูปวยที่
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บาน การมีระบบบัญชีตนทุนที่สามารถลงลึกถึงการวิเคราะหตนทุนตามประเภทหรือกลุมของบริการที่เชื่อมโยง
กับผูปวยในแตละกลุมได จะทําใหสามารถติดตามและบริหารตนทุนของการใหการบริบาลผูปวยไดอยางถูกตอง
เทียบเคียงเพื่อการกําหนดราคาอัตราคาบริการ เปรียบเทียบกับงบประมาณสนับสนุนที่ไดรับ ซึ่งมักไดรับการ
จัดสรรตามกลุมบริการหรือกลุมของผูปวย นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถรวบรวม วิเคราะหขอมูลและกําหนด
งบประมาณ ตลอดจนความตองการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการในระดับประเทศทําไดถูกตองและ
นาเชื่อถือยิ่งขึ้น
๖. ควรมีการทบทวนความจําเปนและกําหนดกฎหมายรวมถึงมาตรฐานขั้นต่ําที่เหมาะสมสําหรับการขอ
อนุญาตดําเนินการเปนสถานพยาบาลที่จะใหบริการการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายโดยเฉพาะ (License)
เพื่อมุงประกันคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผูปวย ใหไดรับการดูแลอยางนอยเปนขั้นพื้นฐานที่ตองทําและการ
คุมครองสิทธิของผูปวยและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหเอื้อตอทั้งหนวยงานภาครัฐไวในการอางอิง และการขออนุญาต
ประกอบการสถานพยาบาลของภาคเอกชนที่มีแนวโนมจะเปดบริการในดานนี้มากขึ้น การมีกฎหมายเฉพาะอาจ
ชวยใหสถานพยาบาลจํานวนหนึ่งที่ไมใชโรงพยาบาลที่รับดูแลผูปวยกลุมอื่นเปนการทั่วไป ไมตองลงทุนหรือใช
ทรัพยากรในสวนที่เกิ นจําเปน และนําทรัพยากรสวนนั้นกลับมาเพื่อใชพัฒนาบริการและบุคลากรในสวนที่ได
ประโยชนหรือสรางคุณคากับผูปวยระยะทายและครอบครัวโดยตรง
นอกจากนี้ ยังควรส งเสริมใหมีกระบวนการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลสําหรับการบริบาลเพื่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ระยะท า ย (Accreditation) หรื อ รั บ รองในรู ป แบบการดู แ ลเฉพาะโรค (Disease-specific
certification) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหสถานพยาบาลทั้งที่เปนโรงพยาบาลและไมใชโรงพยาบาล มีการพัฒนา
คุณภาพของการจัดบริการสําหรับผูปวยระยะทายอยางตอเนื่อง รวมถึงมีแนวทางรวมเพื่อการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรูรวมกัน ทั้งนี้สามารถใชกรอบของมาตรฐานหรือขอกําหนดของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลรวมกับราง
ขอกําหนดสําหรับการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายที่เสนอไวเปนกรอบเบื้องตนในการพัฒนาได
ในสวนของการพัฒนาระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุขตาม Service plan ที่กําหนดไว ควรมีการ
ติดตามรูปธรรมของการถายทอดสูการปฏิบัติของโรงพยาบาลและหนวยบริการตางๆ อยางใกลชิดเปนระยะ เพื่อ
ทบทวนการกํ าหนดองคประกอบและแผนพัฒนาบริการ ตลอดจนรูปแบบการใชทรัพยากรใหมีประสิทธิ ภาพ
สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของแตพื้นที่ดวย
๘. ทบทวนและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน การซื้อบริการและกลไกการเบิกจายสําหรับการบริบาลเพื่อ
คุณภาพชีวิตระยะทายในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศเพื่อใหคนไทยทุกคนไดสามารถเขาถึงการบริบาล
เพื่อคุณภาพชีวิตระยะทายไดอยางทั่วถึง สถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพที่ใหบริการกับประชาชน
ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ ป น ธ ร ร ม เ พื่ อ ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ ไ ด
การซื้อบริการและกลไกการเบิกจาย ควรเปนการซื้อบริการในรูปแบบการทําสัญญาเฉพาะ (Selective
contracting) ภายใตแนวคิดการดูแลสุขภาพที่มุงคุณคา (Value-based healthcare) ที่มีการกําหนดขอบเขต
บริการ คุณสมบัติผูใหบริการ ขอกําหนดดานคุณภาพที่สําคัญตอผลลัพธ และการเบิกจายคาบริการที่เพียงพอแต
กระตุนใหเกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาบริการไปในทิศทางที่พึงประสงค
นอกจากนี้ สิ ทธิ ป ระโยชน และกลไกเบิ กจ ายการเบิ กจ ายข างต น อาจรวมถึ งองค ป ระกอบที่ จ ะช ว ย
สนับสนุนการดูแลผูปวยที่บาน ลดภาระของครอบครัวของผูปวยที่ยากจนในกรณีที่ตองรับภาระการดูแลผูปวยที่
บานดวย แหลงการคลังอาจอาศัยงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุน ซึ่งการดําเนินการ
ในสวนนี้จะชวยใหโรงพยาบาลสามารถจําหนายผูปวยจํานวนหนึ่งกลับบานไดงายขึ้นดวย
การนําไปใชประโยชน
17

นําเสนอผลการศึกษาเรื่องคํานิยาม Hospice care ตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการสงเสริมการใชสิทธิ
และหนาที่ดานสุขภาพ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และนําเสนอผลการศึกษาตอ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมเห็นชอบนิยามปฏิบัติการ
กลาง(Operational definition)ของประเทศไทยของคําวา การดูแลแบบประคับประคอง(Palliative care) , Endof-life care, Hospice และควรมีการประยุกตหรือเพิ่มเติมคํานิยามเชิงปฏิบัติการในหนวยบริการ (รร.แพทย
รพศ. รพช. รพ.สต.และชุมชน) และเห็นควรใชประโยชนจากนิยาม โดยการบรรจุในแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
ผานสภาพัฒน และใชประโยชนในการตีความกฎหมายและการวางแผนการใชจายงบประมาณใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศและของทั้งสามกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตัวอยางเชน การนํานิยามไปใชในแตละ setting
ของ service plan ในกรณีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ นํานิยามนี้ไปใชในการตีความการใชจาย
งบประมาณการดูแลแบบประคับประคองที่สถานพยาบาล และที่บาน รวมทั้งของกองทุนสุขภาพตําบล องคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น นํ านิ ย ามไปใช ใ นการดู แลแบบประคั บ ประคองของกองทุ น สุ ขภาพตํ าบล ในกรณี
กรมบั ญ ชี ก ลาง นํ า นิ ย ามนี้ ไ ปใช ใ นการตี ความการใช จ า ยงบประมาณในการดู แ ลแบบประคั บ ประคองใน
สถานพยาบาล ในกรณีสํานักงานประกันสังคม นํานิยามนี้ไปใชในการตีความการใชจายงบประมาณในการดูแล
แบบประคับประคองในกรณีแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทํางานจนตองเปนมะเร็ง หรือโรคเรื้อรังตางๆ สวน
สํานักงานตรวจเงินแผนดินนํานิยามนี้ไปใชประโยชนในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ นอกจากนั้น ได
วางแผนจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น แลวนําขอสรุปจากเวทีเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อ
ประกาศเปนประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติวาดวยนิยามและความหมายเพื่อเสนอแนะใหองคกรตางๆ
นําไปใชตามอํานาจหนาที่ สวนผลการศึกษาตนทุนการจัดบริการเพื่อคุณภาพชีวิตระยะทาย สวรส. ไดจัดประชุม
นําเสนอตอผูเกี่ยวของในวันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสุโขทัย โรงแรมนารายณ นอกจากนั้นยัง
ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลง จัดทํานิยามปฏิบัติการของคําที่เกี่ยวของกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคองของ
ประเทศไทย ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหวาง ๕ องคกร ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข และสมาคมบริบาลผูปวยระยะทาย ซึ่งปจจุบันการดูแลแบบประคับประคองเพื่อใหผูปวยจากไปอยาง
สงบสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนองคความรูสําคัญและจําเปนตอสังคมไทย เห็นไดจากผูสูงอายุและผูปวยโรค
เรื้อรังสูงขึ้นทุกป ที่ผานมา หนวยงานตางๆ ในระบบสุขภาพไดรวมกันขับเคลื่อนนโยบาย อาทิ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พัฒนาชุดสิทธิประโยชนการรักษาพยาบาลและปรับปรุงการใชจายงบประมาณให
เอื้อตอการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน และกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดหนวยใหบริการ เปนตน แตการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวยังมีประเด็นปญหาที่สําคัญคือเรื่องคํา
นิยามและความหมายของคําที่เกี่ยวของกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง ในประเด็นความรูความเขาใจที่
ตรงกัน สงผลตอการดําเนินงานทั้งดานกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ การเบิกจายและตรวจสอบงบประมาณฯลฯ
๑๐) การสังเคราะหทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เขตสุขภาพที่ ๓
ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค ๔ ขอ คือ ๑) กําหนดทางเลือกของแนวทางเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เขตเมื อง ๒) วิเคราะหและสังเคราะหขอเสนอแนะเพื่อใชประกอบเป นเกณฑในการพิจารณาทางเลือกแตละ
ทางเลือกของแนวทางเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ๓) ประเมินทางเลือกของแนวทางเพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองตามเกณฑพิจารณาที่เสนอไวในเบื้องตน เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในโอกาส
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ต อไป ๔) พั ฒ นาแนวทางเบื้ องต น ให แก องค กรในการบริ ห ารระบบบริ การสุ ขภาพเขตเมื อง ควรต องมี การ
ดําเนินการหากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่นําเสนอไวไดรับการเลือกไปดําเนินการ
ผลการศึกษา พบว า ทางเลือกในการพัฒนาระบบบริการปฐมภู มิเขตเมือง จ. นครสวรรค และ จ.
กําแพงเพชร ไดแก ทางเลือกที่หนึ่ง การขับเคลื่อนโดยกลไกภาครัฐ ทางเลือกที่สอง การขับเคลื่อนโดยการสราง
การมีสวนรวมของ อปท. ทางเลือกที่สาม การขับเคลื่อนโดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน สวนการสรางแรงจูงใจ
ใหประชาชนไปใชบริการปฐมภูมิเขตนอกรพศ./รพท. ไดแก กรอบบัญชียาและลักษณะยาควรเหมือนกัน การตรวจ
LAB/X-ray ที่สะดวกและมีคุณภาพ การบริการของแพทยและทีมงานมีความเชี่ยวชาญโดดเดน โดยใชศาสตรเวช
ศาสตรครอบครัวและมีความเปนกันเอง การพัฒนาระบบสนับสนุนในการอํานวยความสะดวกของขอมูลและการ
สื่อสาร ทั้งดานการบริการและขอมูลสุขภาพ ซึ่งตองมี การเตรียมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความ
พรอม โดยเตรียมชี้แจงทําความเขาใจและขอความรวมมือจากแพทยและบุคลากร สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ทีมงานภายนอกและภายใน รพศ./รพท. เตรียมพัฒนาศักยภาพในการใหบริการปฐมภูมิ จัดสถานบริการที่สะอาด
ทันสมัย นาใชบริการและระบบสนับสนุนตางๆภายในศูนยสุขภาพฯและรพ.สต. เตรียม อสม.และชุมชน ใหมีความ
เขาใจเกี่ยวกับบาทบาทและศักยภาพของ รพ.สต. และเปนเครือขายเดียวกับ รพศ./รพท. สรางชองทางการสื่อสาร
กับประชาชน เตรียมการพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพอําเภอรอบนอก โดยชวยเหลือพัฒนา รพช.ภายนอกการ
คัดกรองและลดการสงตอผูปวยที่ไมจําเปนเขามารับบริการในเมือง สําหรับประเด็นการจัดการกําลังคน ควรมีการ
วางแผนจัดการกําลังคนโดยผลิตและพัฒนาแพทยเวชศาสตรครอบครัว ดวยการอบรมแพทยเกษียณอายุ หรือ
แพทยเฉพาะทางอื่นๆ การจูงใจแพทยใชทุนศึกษาตอดานเวชศาสตรครอบครัวพัฒนา รพศ. รพท. เปนศูนยการ
ผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว สําหรับประเด็นการจัดการการเงินการคลัง สําหรับประเด็นการนํางบประมาณไป
ใช พบวาไมมีความไมเพียงพอของงบประมาณ ไมมีปญหาการจัดสรรงบประมาณระหวาง CUP ไมสามารถนํางบที่
จัดสรรแลวไปใชได โดยเฉพาะ อปท. ควรหารือรวมกันระหวางผูบริหารระดับนโยบายของแตละหนวยงาน และทํา
ความชัดเจนวากิจกรรมใดที่กระทําไดและไมได สวนประเด็นการรวมเงินเดือนในคาเหมาจายรายหัว CAPITATION
พบว าภาคเอกชนและอปท เห็ นว าหากตั ดเงิ นเดือนออกจากค าเหมาจ ายรายหัว ภาคเอกชนและอปท.จะไม
สามารถเขารวมการใหบริการไดอยางเต็มที เพราะจําเปนตองจางบุคลากร โดยเฉพาะ อป.ที่ไมไดรับการถายโอน
สถานบริการ ไมไดมีบทบาทโดยตรงดานการรักษา สวนประเด็นโครงสรางการบริหารระบบ พบวา โครงสราง
DHB อาจเหมาะกับบริบทชุมชน ไมเหมาะกับเขตเมือง ตอนนี้ยังขาดความเขมแข็งและความเขาใจในการทํางาน
DHB ควรเปนเวทีสําหรับการพูดคุยปรึกษาหารือ สวนประเด็นการประสานงานดานการบริการควรเปน คปสอ.
ควรมีคณะกรรมการยอยภายใต DHB ดูแลบริการเขตเมือง โดยแยกเปน Zone ในการบริหาร
ขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก ควรพัฒนาบทบาทของเวชกรรมสังคมและแพทยเวชศาสตรครอบครัวใหมี
ความโดดเดนมากกวาเดิม ควรมีนโยบายการใหแพทยใชทุนและแพทย GP ทํางานใน รพศ.ดาน Primary Care
ควรกําหนดโครงสรางของการบริการเขตเมืองในรพศ. โดยแยกจากเวชกรรมสังคม แตทํางานดวยกัน ควรพัฒนา
กระบวนการติดตามประเมินผลของการจัดบริการสุขภาพเขตเมืองที่มีความตอเนื่องและเปนรูปธรรม ควรพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศกลางที่ใชในการวางแผนรวมกันระหวางภาคเครือขายตางๆของอําเภอ รวมถึงการเชื่อมโยง
ระบบบริการของสถานบริการตางระดับและตางสังกัด
การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลการศึกษาตอรองผูอํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.)
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อนําผลงานวิจัยไปตัดสินใจในการกําหนดนโยบายทีมหมอครอบครัว (PCC) และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (DHB) นอกจากนั้นยังไดนําเสนอผลงานวิจัยบางสวนในการประชุม
รับฟง (ราง) ยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพ
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แหงชาติครั้งที่ ๙ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดใชผลงานวิจัยดังกลาว
ไปปรับปรุงนโยบาย Primary Care Cluster ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผูบริหารหนวยงานสุขภาพไดใชผล
การศึกษาดังกลาวเปนขอมูลในการจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
๑๑. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอการลางไตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง
รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอการลางไตโดยใชแนวคิดของของ
ตนแบบการดูแลผูปวยเรื้อรัง โดยดําเนินการจัดทําสื่อสุขภาพสําหรับประชาชน เชน สมุดประจําตัวผูปวยโรคไต
เรื้อรัง และชุดวิดีทัศนเพื่อชะลอการลางไตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง ผลการศึกษา พบวา ระบบบริการที่เหมาะสม
สําหรับในแตละพื้นที่ยอมแตกตางกัน วิถีชีวิตของผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกตางจากภาคกลาง จากผล
การศึกษาระบบการบริการสุขภาพเพื่อชะลอการลางไตในผูปวยโรคไตเรื้อรังของโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง ในเขต
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถใชไดจริงและสอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของโรงพยาบาลระดับชุมชนและชวยใหผูปวยโรคไตเรื้อรังและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนา
คุณภาพการบริการสุขภาพในผูปวยโรคไตเรื้อรังในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน และชวยใหทีมสุขภาพที่เปน
แบบสหสาขาวิชาชีพที่ทําหนาที่ในการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังมีระบบการดูแลสุขภาพผูปวยโรคไตเรื้อรังอยาง
ตอเนื่องและมีคุณภาพ ซึ่งรูปแบบของระบบการบริการสุขภาพเพื่อชะลอการลางไตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง (ชะลอ
กลุมไตเรื้อรังจาก stage ๓ ไป ๔) ที่ใชไดในบริบทโรงพยาบาลระดับชุมชน และสามารถขยายองคความรูที่ศึกษา
ไดไปสูโรงพยาบาลในระดับอื่นๆตอไป นอกจากนั้นไดนําความรูท่ีไดไปขยายผลเปนนวัตกรรมที่ไดจากการพัฒนา
ระบบการบริการสุขภาพเพื่อชะลอการลางไตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง เชน นวัตกรรมของสื่อการสอนหรือชุดความรู
สําหรับผูปวยโรคไตเรื้อรังและครอบครัวบริบทอีสานสามารถนําไปใชไดจริงในการดูแล , จัดทําตําราทางการ
พยาบาลที่เกี่ยวกับองคความรูของการพยาบาลดูแลโรคไตเรื้อรัง, จัดทําเปนคูมือการจัดการตนเองอยางตอเนื่อง
ของผูปวยโรคไตเรื้อรังสําหรับประชาชน
การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลการศึกษาตอผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมแพ อาจารยคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และไดนําเสนอผลการศึกษาตอหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการใหการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังและโรคเรื้อรังอื่นๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป และไดจดสิทธิบัตรเครื่อง
จํานวน ๓ ชิ้นคือ สมุดประจําตัวผูปวยโรคไตเรื้อรัง ชุดวิดีทัศนเพื่อชะลอการลางไตในผูปวยโรคไตเรื้อรัง และไวนิล
ชุดโรคไตเรื้อรัง นอกจากนั้นยังไดนําเสนอชุมแพโมเดลตอผูเกี่ยวของในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อให
โรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ไดพิจารณา คือการจัดระบบบริการสุขภาพภายใตทรัพยากรตนทุนดานตางๆที่มีอยูจริง
ของโรงพยาบาล การสรรหาผูเชี่ยวชาญที่ชวยทีมสุขภาพในการสอนแนะนาผูปวยโรคไตเรื้อรังไดภายใตภาษาที่
สื่อสารกันระหวางผูปวยดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเครื่องมือคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียดวยระบบคะแนน
สําหรับผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๒ ที่รับบริการในหนวยบริการปฐมภูมิของรัฐและเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี
ผศ.ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย คือ ภาวะที่มีการขับอัลบูมิน (โปรตีนชนิดหนึ่งที่มีอณูเล็กขนาดประมาณ
๖๐,๐๐๐ dalton) ทางปสสาวะในปริมาณระหวาง ๓๐ -๓๐๐ มิลลิกรัมภายในเวลา ๒๔ชั่วโมง หรือปริมาณ ๓๐ –
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๓๐๐ ไมโครกรัมตอมิลลิกรัมของครีอาตินีน และจะตองพบ ๒ ใน ๓ ครั้งของปสสาวะที่เก็บตางเวลากัน ภาวะนี้
สามารถบ งชี้ ถึ งการเสื่ อมหน า ที่ ของไตในระยะเริ่ มแรกได ในป จจุ บัน มี การศึ กษาพบว าการให ย าในกลุ ม
Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE Inhibitor) เชน ยา Enalapril ซึ่งเปนกลุมยาลดความดัน
โลหิตสูง มีผลชวยลดปริมาณอัลบูมินในปสสาวะในรายที่มีการตรวจพบภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียและสามารถ
ชะลอการเสื่อมของไตได การตรวจวินิจฉัยภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย ในปจจุบันมีขอบงชี้ตามคําแนะนําของสมาคม
แพทยโรคเบาหวานในสหรัฐอเมริกาใหเปนการตรวจคัดกรองในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ (ชนิดตองพึ่งอินซูลิน)
ในรายที่การดําเนินโรคเขาสูปที่หาเปนตนไป สําหรับในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ (ชนิดไมตองพึ่งอินซูลิน) ควร
ไดรับการตรวจตั้งแตเริ่มตนที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวาน เนื่องจากสวนมากของผูปวยกลุมนี้ไมสามารถ
ระบุระยะเวลาของการดําเนินโรคที่แทจริงได และถาตรวจไมพบภาวะนี้ก็ควรติดตามระดับไมโครอัลบูมินใน
ปสสาวะตอเนื่องทุกป สําหรับในประเทศไทย สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทยไดใหขอควรปฏิบัติในการตรวจ
คัดกรอง ไมโครแอลบูมินนูเรีย ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๒ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการตรวจคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียในผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๒ ขึ้นเพื่อมุงหวังการ
นําไปใชในชุมชนโดยใชหลักการสรางเครื่องมือจากการประเมินปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่มีผลตอการเกิดไมโครแอลบู
มินนูเรีย ผลการศึกษาพบวาคะแนนรวมของเครื่องมือนี้มีคาคะแนนตั้งแต ๐-๑๑.๕ คะแนน หากผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ ๒ ไดคะแนนประเมิน < ๒ หมายความวามีโอกาสเสี่ยงเปนโรคไตรอยละ ๒๘ หากคะแนนอยูในชวง ๒.๕๕.๕ คะแนน หมายความวามีโอกาสเสี่ยงเปนโรคไตรอยละ ๒๙-๖๕ และหากคะแนน > ๖ คะแนนขึ้นไป
หมายความวามีโอกาสเสี่ยงเปนโรคไตรอยละ ๖๖ ซึ่งความสามารถของเครื่องในการคัดกรองอยูที่รอยละ๖๖.๘ ซึ่ง
ในขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมื อคัดกรองแบบระบบคะแนนนี้จําเปนตองใชขอมูลสวนหนึ่งที่ เปนขอมูลทาง
หองปฏิบัติการ เชน HbA๑c (%), FBS (mmol/l), Total cholesterol (mmol/l), Triglyceride (mmol/L),
HDL-C (mmol/L), LDL-C (mmol/L), Creatinine (μmol/L) เนื่องจากตองการหา predictor factor ของการ
เกิดไมโครแอลบูมินนูเรีย แตในกระบวนการของการนําเครื่องมือคัดกรองแบบระบบคะแนนไปใชเปนการใชขอมูล
จากผูปวยที่รับบริการจากหนวยบริการที่ผูปวยมารับบริการตามปกติ จึงไมมีความจําเปนในการเจาะเลือดหรือเก็บ
สิ่งส งตรวจเพิ่ ม ซึ่ งตัวแปรที่ เกี่ยวของในการประเมินการเกิดไมโครแอลบูมินนู เรี ยมีจํ านวน ๖ ตัวแปร ได แก
ประวัติระยะเวลาการปวยเปนเบาหวาน อายุที่เริ่มปวยเปนเบาหวาน คาความดันโลหิตตัวบน คาไขมันชนิด LDL
คาระดับครีอะตินินในเลือด และประวัติการดื่มสุรา ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดถูกเก็บไวอยูในงานประจําอยูแลว
ผลการศึกษาพบวา การประเมินดวยการตรวจมาตรฐานวิธี Immunoturbidity ครบ ๓ ครั้ง มีจํานวน
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น ๕๓๖ ราย พบวา รอยละ ๖.๐๙ มีภาวะ Macroalbuminuria และรอยละ ๒๒.๕๖ มีภาวะ
Microalbuminuria เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคา sensitivity specificity PPV NPV LR(+) LR(-) และ ROC
ของแบบคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียดวยระบบคะแนน กับการจุมแถบปสสาวะคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรีย
พบวาความสามารถของการจุมแถบปสสาวะคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียดีกวาการคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรีย
ดวยระบบคะแนน แตคาใชจายดวยวิธีการตรวจไมโครแอลบูมินนูเรียดวยการจุมแถบปสสาวะแพงกวาการคัด
กรองไมโครแอลบูมินนูเรียดวยระบบคะแนน
ทั้ งนี้ เ ครื่ องมื อคั ดกรองไมโครแอลบูมิ นนู เรี ยด วยระบบคะแนนที่ พัฒ นาขึ้น ใหม สําหรั บใชกั บผู ปว ย
เบาหวานชนิดที่ ๒ ที่รับบริการในระดับปฐมภูมิครั้งนี้ จึงยังไมมีความสามารถในการคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรีย
ได ดังนั้นหากมีการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองที่พัฒนาในเชิงนวัตกรรมที่สามารถทดแทนวิธีการเดิมและมีราคาที่ถูก
ลง ผูปวยเบาหวานชนิดที่ ๒ สามารถเขาถึงการรับบริการคัดกรองไดตามมาตรฐาน ยังเปนชองวางเพื่อการพัฒนา
ตอในอนาคต
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การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลการศึกษาตอหนวยบริการปฐมภูมิในจังหวัดปทุมธานี เชน คลินิก
เอกชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และวางแผนนําเสนอผลการศึกษาตอสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห งชาติ เพื่อใหเห็นหลั กฐานเชิงประจั กษ เกี่ ยวกับต นทุ นในการคั ดกรองที่ ลดลง และประโยชนทางออมจาก
งบประมาณที่ลดลงในการรักษาโรคไตซึ่งเปนโรคที่ปองกันได
๑๓) การประเมินผลและถอดบทเรียนการดําเนินงานของคลินกิ โรคไตภายใตนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ๑) ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย CKD Clinic ของกระทรวง
สาธารณสุข ๒) เปรียบเทียบผลลัพธในการดําเนินงาน CKD Clinic ในเขตเมืองและเขตชนบท ๓) ประเมินปญหา
และอุปสรรคของการดําเนินงานตามนโยบาย CKD Clinic ของกระทรวงสาธารณสุข ๔) ถอดบทเรียนการ
ดํ า เนิ น การคลิ นิ ก โรคไตที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ โรงพยาบาลรั บ ผู ป ว ยส ง ต อ ระดั บ ต น และระดั บ กลาง
ปจจุบันอยูระหวางการเก็บขอมูลในพื้นที่ และสังเคราะหขอเสนอแนะแนวทางในการจัดตั้ง CKD clinic ที่
เหมาะสมของสถานบริการแตละระดับ
ผลการศึกษา จากการเก็บขอมูลสถานพยาบาลทั่วประเทศ ๑๓๔ แหง พบวา การจัดตั้ง CKD clinic เปน
นโยบายที่ดีหากมีการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ และการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการดําเนินงานจะทําให
การดําเนินงาน CKD clinic มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น แนวทางการจัดตั้ง CKD clinic สวนใหญมีการปฏิบัติตามนโยบาย
ของกระทรวง และมีบางสวนที่ไมมีการจัดตั้ง CKD clinic สวนใหญเปนโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในพื้นที่เขตชนบท โดย
มีขอจํากั ดในเรื่ องของสถานที่ บุคลากร และงบประมาณ ผลการศึกษาสรุ ปตามตั วแปร Implementation
research ทั้งหมด ๘ ประเด็น ดังนี้
๑. การยอมรับนโยบายของผูมีสวนไดสวนเสีย (Acceptability) ผูบริหารทุกระดับยอมรับนโยบาย
การจัดตั้ง CKD clinic รวมถึงผูปฏิบัติงานในคลินิกโรคไตเรื้อรังใหการยอมรับวานโยบายในการจัดตั้ง CKD clinic
ทําใหสามารถดูแลผูปวยไดใกลชิดมากขึ้นสามารถวิเคราะหประเด็นปญหาของผูปวยรายบุคคลที่ลึกซึ้งและเปนการ
ดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังแบบองครวม แตอยางไรก็ตามภาระงานก็เพิ่มขึ้นตามดวยเชนกัน นอกจากนี้ผูปวยโรคไต
เรื้อรังที่รับบริการใน CKD clinic มองวาการแยก CKD clinic จะทําใหไดรับการดูแลที่ดีขึ้น
๒. การนําเอานโยบายไปปฏิบัติ (Adoption) โรงพยาบาลสวนใหญไดมีการจัดตั้ง CKD clinic โดยมี
การแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการดําเนินงาน CKD clinic มีการจัดหาทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานภายใน CKD clinic และพยายามเชื่อมประสานการทํางานเปนเครือขายกับชุมชนเพิ่มขึ้น รวมถึง
Service plan ในแตละเขตสุขภาพไดรับนโยบายสูการปฏิบัติโดยการจัดอบรมเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับโรคไตใหแก
บุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง ๕ วิชาชีพ นอกจากนี้พบวาโรงพยาบาลสวนใหญใชงบประมาณของโรงพยาบาลในการ
ดําเนินการ แตยังไมชัดเจนในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ
๓. ความเหมาะสมของนโยบายในแตละสถานที่ (Appropriateness) นโยบายการจัดตั้ง CKD
clinic สามารถนําไปใชสําหรับโรงพยาบาลไดทุกระดับ แตรูปแบบการดําเนินงานอาจตองปรับเปลี่ยนตามบริบท
ของโรงพยาบาลแตละแหง เนื่องจากทรัพยากรและความเพียงพอของบุคลากรมีความแตกตางกัน ดังนั้นการ
ประยุกตแนวการทํางานของ CKD clinic จาก ๕ วิชาชีพ อาจตองพิจารณาใหมีรูปแบบการดําเนินงานครบตาม
หนาที่ของทั้ง ๕ วิชาชีพ โดยใหบุคลากรภายใน CKD clinic สามารถทํางานแบบ Multi-tasking in CKD clinic
๔. ความเปนไปไดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Feasibility) การดําเนินงานโดยสวนใหญแยก CKD
clinic ออกมาจาก NCD clinic กําหนดใหวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาหเปน CKD clinic แตใชสถานที่และบุคลากร
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รวมกัน และมีความจํากัดในเรื่องของสถานที่ สถานที่ของ CKD clinic คับแคบ แออัด อุปกรณและสื่อการสอนยัง
ไมเพียงพอ
๕. ความถูกตองในการนํานโยบายไปปฏิบัติไดตรงตามที่วางแผนไว (Fidelity) โรงพยาบาลสวน
ใหญมีความพยายามในการดําเนินงานตามแนวทางของคลองขลุงโมเดล โดยการแยก CKD clinic ออกจาก NCD
clinic โดยการจัดวันแยกคลินิก และพยายามจัดหาบุคลากรใหครบทีมสหวิชาชีพ แตดวยขอจํากัดเรื่องทรัพยากร
ทําใหโรงพยาบาลหลายแหงยังไมสามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดตรงตามที่วางแผนที่วางไว พบวาการดําเนินงาน
ครบทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด เภสัชกร และนักโภชนาการหรือนัก
กําหนดอาหาร มีเพียงรอยละ ๕๔.๔๘ ซึ่งพบวาโรงพยาบาลยังขาดแคลนนักโภชนาการหรือนักกําหนดอาหาร
ดังนั้นผูที่ทําหนาที่ในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับโภชนาการในทีมจึงเปนพยาบาลวิชาชีพ
๖. คาใชจายในการดําเนินงานเพื่อนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation cost) พบวา ตนทุนใน
การดําเนินการ CKD clinic ตองใชทรัพยากรที่สูงซึ่งไมคุมคากับการลงทุน การดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะ ๓
และ ๔ ดวยวิธีแบบผสมผสานในชุมชนชนบทไมคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลดวยวิธีแบบมาตรฐานตาม
เกณฑแนะนําขององคการอนามัยโลก อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหความออนไหวของตัวแปร พบวาการดูแลดวยวิธี
แบบผสมผสานจะคุมคาเมื่อตนทุนทางตรงทางการแพทยลดลงไดครึ่งหนึ่ง ดังนั้นหากโรงพยาบาลสามารถลด
ทรัพยากรทางการแพทยไดจะทําใหการดําเนินงาน CKD clinic มีประสิทธิภาพขึ้น
๗. จํานวนประชากรที่ไดรับผลประโยชนจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Coverage) ปจจุบันคนไทย
ปวยดวยโรคไตเรื้อรังประมาณ ๘ ลานคน โดยเปนผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทายกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน ที่ตองรับการ
ฟอกเลือดหรือลางไตทางชองทอง และมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรอยละ ๑๕-๒๐ ตอป ซึ่งการจัดตั้ง CKD
clinic เนนการดูแลผูปวยโรคไตวายเรื้อรังในระยะ ๓a ขึ้นไป สําหรับผูปวยโรคไตวายที่อยูในระยะ ๑-๒ จะไดรับ
การบริการจาก NCD clinic หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งในขณะนี้การทํางานประสานกันระหวาง
CKD clinic และชุมชนแตยังไมชัดเจนในการดําเนินงานทําใหผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ ๑-๒ ซึ่งอาจไมไดรับ
ประโยชนมากนักจาก CKD clinic
๘. การสนั บ สนุ นนโยบายในระยะยาว (Sustainability) การพัฒ นาศักยภาพของบุ คลากรให มี
ความสามารถในการปฏิบัติแบบขามศาสตรได หรือการทํางานแบบ multi-function เปนแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขควรพิ จารณาในการดํ าเนิ นการ เนื่องจากตั วชี้วัดที่ ระบุมีทีมสหวิชาชีพครบ จากหลายการศึ กษา
ทางดานเศรษฐศาสตรพบวาเปนการลงทุนที่ยังไมคุมคา และจากผลการศึกษานี้พบวาโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มี
บุคลากรไมครบทีมสหวิชาชีพ สามารถใหการบริการผูปวยโรคไตวายเรื้อรังในการควบคุมลดปจจัยที่สงผลตอการ
เสื่อมของโรคไตไดไมตางจากโรงพยาบาลที่มีทีมสหวิชาชีพครบ ทั้งนี้ผลจากการศึกษาพบวาโรงพยาบาลที่มีทีมสห
วิชาชีพไมครบจะมีพยาบาลวิชาชีพทําหนาที่แทน เชน การใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย การใหความรูเรื่อง
อาหาร เปนตน
การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการ Service Plan สาขาไต กระทรวง
สาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขไดใชขอมูลจากผลการวิจัยและขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาวไปปรับปรุง
แนวทางที่เหมาะสมสําหรับการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังใน CKD clinic ตามบริบท
๑๔) การประเมิ นความครอบคลุมอยางมี ประสิทธิผลของบริการป องกัน ควบคุม และรักษา
โรคเบาหวาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
พญ.ทิพพาวดี สืบนุการณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซาย จังหวัดเลย
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามประเมินคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยเบาหวานอยางครบวงจรของ
พื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พราชดานซาย โดยทํ าการสร างเครื่องมือในการติ ดตามประชากรและผู ปวย
โรคเบาหวานระยะยาว (Diabetes Longitudinal Database หรือ Panel Database) ของพื้นที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชดานซาย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามการรักษาพยาบาลผูปวยโรคเบาหวานเปนรายคน
และประเมินความครอบคลุมอยางมีประสิทธิผลของการรักษาพยาบาลผูปวยเบาหวานตามตัวชี้วัดดังตอไปนี้ ๑)
จํานวนประชากรที่มีอายุ ๓๕ ปขึ้นไป ที่มีความจําเปนทางสุขภาพ ๒) อัตราความครอบคลุมการคัดกรอง
โรคเบาหวานในประชากรที่มีอายุ ๓๕ ปขึ้นไป ๓) อัตราการเขาถึงบริการรักษาพยาบาลโรคเบาหวานในระดับ
โรงพยาบาลหลังไดรับการคัดกรอง ๔) ประมาณการณความชุกของผูปวยเบาหวานในพื้นที่ ๕) อัตราการขึ้น
ทะเบียนผูปวยเบาหวานในระบบเพื่อเขารับการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง ๖) คาเฉลี่ย HbA๑C และ FBS ของ
ผูปวย ๖) อัตราผูปวยเบาหวานที่สามารถควบคุม HbA๑C และ FBS ได นอกจากนั้นยังประเมินอัตราการนอน
รักษาในโรงพยาบาลของกลุมผูปวยเบาหวานที่ควรหลีกเลี่ยงหรือปองกันไดดวยบริการปฐมภูมิหรือบริการแบบ
ผูปวยนอก
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ที่ใชขอมูลปฐมภูมิไดจากการสํารวจเพื่อคัดกรองประชากรที่ไม
เขารับการคัดกรองโรคเบาหวานในป ๒๕๕๙ จานวน ๓,๒๑๔ คน และขอมูลทุติยภูมิไดมาจากคลังขอมูลสุขภาพ
และชุดขอมูลมาตรฐานดานสุขภาพ ๔๓ แฟมของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแตป ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๙ เกณฑท่ีใชใน
การควบคุมระดับนาตาลในเลือด ไดแก คาระดับนาตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA๑c) นอยกวารอยละ ๖ และคา
ระดับนาตาลในเลือด (FBS) ระหวาง ๖๐-๑๓๐ mg/dl ผลการศึกษา พบวา ฐานขอมูลการติดตามประชากรและ
ผูปวยโรคเบาหวานระยะยาว ที่เชื่อมขอมูลจากฐานขอมูลประชากรที่มีอายุตั้งแต ๓๕ ปขึ้นไป ฐานขอมูลการคัด
กรองโรค ฐานขอมูลการเขารับการรักษาพยาบาล และผลของความครอบคลุมอยางมีประสิทธิผลของการรักษา
ผูปวยโรคเบาหวานเขาดวยกันในรูปแบบของฐานขอมูล MySQL ที่สามารถเฝาระวังประชากร จานวน ๒๓,๓๓๓
คนในป ๒๕๕๙ และติดตามการเจ็บปวยของผูปวยโรคเบาหวานได โดยประชากรสวนใหญอยูในวัยแรงงานที่มีอายุ
๓๐ – ๕๙ ป รอยละ ๔๕.๔, ๔๖.๐ และ ๔๔.๙ จากประชากรทั้งหมด อีกทั้งพบวาการคัดกรองของประชากร
เทากับรอยละ ๘๕.๙, ๘๘.๑ และ ๘๙.๕ ซึ่งสูงกวาภาพรวมของจังหวัดเลยอยูประมาณรอยละ ๓.๖, ต่ํากวาเขต
สุขภาพที่ ๘ เพียงรอยละ ๐.๒ และสูงกวาภาพรวมระดับประเทศอยู รอยละ ๑๕.๘ หลังจากนั้นผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยแลวจะเขารับบริการเพื่อรักษาโรคเบาหวาน รอยละ ๙๓.๖, ๙๑.๑ และ ๙๓.๔ และสามารถ
ควบคุมคาระดับ HbA๑c ครั้งสุดทายใหนอยกวา ๖ ไดรอยละ ๔๕.๔, ๓๔.๑ และ ๓๑.๙ และควบคุมคาระดับ
FBS สองครั้งสุดทายของผูปวยในรอบ ๑ ป ไดรอยละ ๔๐.๕, ๔๑.๘ และ ๓๘.๐ เมื่อพิจารณาอัตราความ
ครอบคลุมอยางมีประสิทธิผลที่พิจารณาจากการควบคุม HbA๑C ไดรอยละ ๓๑.๙, ๒๓.๖ และ ๒๓.๑ ในขณะที่
รอยละของความครอบคลุมอยางมีประสิทธิผลของการคุมคา FBS เทากับ ๓๒.๖, ๓๓.๕ และ ๓๑.๖ และผลจาก
การสํารวจเพื่อคนหาผูปวยเบาหวานที่ไมเขารับการคัดกรองในป ๒๕๕๙ พบวา คนพบกลุมเสี่ยงที่จะปวยดวย
โรคเบาหวานเพิ่ม จานวน ๑๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๕.๖ ของกลุมเปาหมายที่สํารวจ ทั้งนี้กลุมเสี่ยงจะตองเขารับ
การตรวจคาน้ําตาลซ้ําอีกครั้งที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันวาเปนผูปวยโรคเบาหวาน หากทุกคนไดรับการยืนยันวาเปน
ผูปวยโรคเบาหวาน ความชุกของผูปวยโรคเบาหวานในพื้นที่จะมีประมาณ ๑๑ คนตอ ๑๐๐ ประชากร
ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้นอกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดานซายจะไดใชประโยชน
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการดูแลและติดตามผูปวยเบาหวานอยางรอบดานและทันตอสถานการณตางๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยังมีวัตถุประสงคเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการดูแลและ
ติดตามผูปวยเบาหวานสาหรับหนวยบริการดานสาธารณสุขแหงอื่นๆ ในพื้นที่ใกลเคียงหรือพื้นที่อื่นๆ ดวย
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เนื่องจากเปนการดาเนินงานที่ไมยุงยากมากนักและใชฐานขอมูลจาก HDC ซึ่งจะสงผลใหในที่สุดแลวหนวยบริการ
ด านสาธารณสุ ขจะสามารถเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ความครอบคลุ มอย างมี ป ระสิ ทธิ ผ ลของการรั กษา
โรคเบาหวานระหวางโรงพยาบาลหรือหนวยบริการตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศไทยในภาพรวมเพื่อการ
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยเบาหวานตอไป
การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลการศึกษาตอกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
๕. แผนงานวิจัยการเงินการคลังสุขภาพ
๑๕) การศึกษาผลของวิธีการฟอกไต, ระดับการทํางานของไตกอนการฟอกไต, และการรักษาดวย
เหล็กทางหลอดเลือดดําตอประสิทธิภาพการรักษาและภาระตอเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐพรศิลป คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อุ บั ติการณ ของการเกิ ดภาวะไตเรื้ อรังเพิ่มมากในประเทศไทยจากการเพิ่มมากขึ้ นของผู ป วย noncommunicable disease หรืออาจเกิดจากการเริ่มใหการรักษาผูปวยไตเรื้อรังระยะทายๆ ดวยการบําบัดทดแทน
ไตไมเหมาะสม คํ าถามวาควรเริ่มการรั กษาด วยการบําบั ดทดแทนไตเมื่อค าการทํางานของไตอยูในระดับใดที่
เหมาะสมไมต่ําเกินไปจนเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงและไมสูงเกินไปจนเปนการเริ่มบําบัดรักษาทดแทนไตเร็ว
เกินไปเปนคําถามวิจัยที่ตองการคําตอบ ซึ่งการเริ่มการรักษาบําบัดทดแทนไตอยางไมเหมาะสมหรือเร็วเกินไปทํา
ใหเกิดภาระทางงบประมาณดานสุขภาพของประเทศ การศึกษานี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
ของระดับการทํางานของไตเมื่อเริ่มรักษาบําบัดทดแทนไตกับอัตราการเสียชีวิตของผูปวยไตเสื่อมระยะสุดทายและ
เปรียบเทียบผลของวิธีการฟอกเลือดทางเสนเลือดและทางหนาทองในผูปวยไตเสื่อมระยะสุดทายของประเทศไทย
โดยเริ่มจากศึกษาหาวิธีการวัดการทํางานของไตในระยะสุดทายกอนเริ่มการบําบัดทดแทนไตใหแมนยําที่สุด และ
นําผลการศึกษานั้นมาใชติดตามผูปวยที่เริ่มรักษาบําบัดทดแทนไตทั้งการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและการ
ฟอกไตทางชองทองเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระดับการทํางานของไตกอนเริ่มการรักษาบําบัดทดแทนไตและ
ผลลัพธทางคลินิกตลอดจนเปรียบเทียบวิธีการบําบัดทดแทนไตทั้งสองวิธี โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการหาวิธีการ
ประเมิ นการทํางานของไตในผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทายที่เขาขายรับการพิจารณาว าต องรับการรั กษาบํ าบั ด
ทดแทนไตหรือไมโดย Cross sectional study เมื่อไดผลศึกษาแลวจึงดําเนินการศึกษาผลของระดับการทํางาน
ของไตกอนเริ่มการฟอกไตในผูปวย ESRD และอัตราการเสียชีวิตของผูปวย ตลอดจนประสิทธิภาพระหวางการ
รักษาดวยวิธี การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมและการฟอกไตทางชองทองโดย "multicenter, prospective
observational study" ติดตามผูปวยไปขางหนาและวิเคราะหผลลัพธทางคลินิกและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผลการรักษา
ผลการศึกษา พบวา การประเมินการทํางานของไตเพื่อพิจารณาวาผูปวยจําเปนตองรับการรักษาบําบัด
ทดแทนไตดวย CKD-EPI Equation ไมแมนยําและใหคาการทํางานของไตในผูปวย CKD ระยะทาย ๆ ต่ํากวา
ความเปนจริงมาก ควรใช Thai GFR Equation เพื่อปองกันการไมใหผูปวยเขารับการบําบัดทดแทนไตโดยไม
จําเปนและเปนการสูญเสียงบประมาณของรัฐโดยไมมีประสิทธิภาพ ผูปวย CKD ที่ไดรับการเริ่มดวยรักษาบําบัด
ทดแทนไตเปนผูปวยที่มีอุบัติการณของโรคหรือภาวะรวมสูงและมีความคลาดเคลื่อนของผลการประเมินการ
ทํางานของไตโดย CKD-EPI Equation สูงเพื่อพิจารณาวาตองเริ่มการรักษาบําบัดทดแทนไตหรือไม การศึกษาเพื่อ
ติดตามผลลัพธการรักษาบําบัดทดแทนไตควรใช Thai GFR Equation เปนเครื่องมือในการพิจารณาผูปวยควร
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เริ่มการรักษาบําบัดทดแทนไตหรือไมและเปนเครื่องในการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอผูปวยที่เริ่มการรักษาบําบัด
ทดแทนไต
สวนการวิจัยผลของการใหธาตุเหล็กทางเสนเลือดตอภาวะซีด ปริมาณของยากระตุนการสรางเม็ดเลือด
และคาใชจายในการรักษาในผูปวยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เปนการศึกษาผลกระทบตอ
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขของประเทศ ขอมูลจากฐานขอมูลผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทายที่รับการรักษาดวยการฟอก
เลือดดวยเครื่องไตเทียมในป ๒๐๑๔ แสดงใหเห็นวามีจํานวนผูปวยไตเรื้อรังระยะสุดทายที่รับการรักษาดวยการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมสูงถึงกวา ๖๐,๐๐๐ คน ปจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพและระบบประกันสังคม
ยังไมมีนโยบายเบิกจาย intravenous iron แกผูปวยขณะที่เบิกจายยา EPO แกผูปวย การที่ไมกําหนดนโยบาย
เบิกจาย intravenous iron ทําใหการรักษาภาวะซีดในผูปวยไมมีประสิทธิภาพสูงสุดทําใหเกิดความเสี่ยงตอการ
เกิดภาวะแทรกซอนจากภาวะซีดที่สําคัญไดแกภาวะแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ทําใหเกิดภาระทาง
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขในการรักษาภาวะแทรกซอน ซึ่งเปนคาใชจายที่มีมูลคาสูง รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดตอ
คุณภาพของชีวิตผูปวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยในระบบหลักประกันสุขภาพและระบบประกันสังคมมีจํานวน
มากกวา ๕๖ ลานคนซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ
หากประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจพบวาจํานวนผูปวยกวา ๖๐,๐๐๐ รายที่กําลังรับการรักษาดวยการ
ฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม หากไดรับ intravenous iron ในขนาดที่การศึกษานี้ไดแสดงผลลัพธไววาเปนขนาดที่
เหมาะสม กลาวคือ ขนาด ๑๐๐ มิลลิกรัมตอเดือน จะตองใชงบประมาณคิดเปนจํานวนประมาณ ๓๐๐ ลานบาท
ต อ ป งบประมาณจํ า นวนที่ ต อ งการเพิ่ ม ขึ้ น นี้ จ ะถู ก ชดเชยโดยการลดของงบประมาณที่ ต อ งใช เ พื่ อ รั ก ษา
ภาวะแทรกซอน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการรักษาภาวะซีด
ที่ไมมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการที่ผูปวยไมไดรับ intravenous iron นอกจากนั้นการกําหนดนโยบาย
เบิกจาย intravenous iron ยังจะถูกชดเชยโดยการสามารถลดคาใชจายในการบริหารยา EPO โดยขนาดยาที่คาด
วานาจะลดลงไดประมาณ ๒๐% และหากคํานวณจํานวนงบประมาณที่นาจะลดลงไดในสวนนี้ อาจสูงถึง ๔๐๐
ลานบาทตอป
ผลจากการศึกษานี้สามารถนําไปใชในทางปฏิบัติตลอดจนการสรางแนวทางการรักษาในประเทศ เพื่อ
ชวยเหลือผูปวยสรุปได ดังนี้ ๑) คา Ferritin และ Transferrin Saturation ที่เหมาะสมสําหรับประชากรไทยจะทํา
ใหการรักษาภาวะซีดในผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมมีประสิทธิภาพสูงสุด ๒) การบริหารธาตุเหล็กทางหลอด
เลือดดําที่เหมาะสมสําหรับประชากรไทยจะทําใหการรักษาภาวะซีดในผูปวยโรคไตเรื้อรังมีประสิทธิภาพสงผลชวย
ลดภาวะแทรกซอนทางหัวใจและหลอดเลือดของผูปวย ๓) ขนาดของ intravenous iron ที่เหมาะสมสําหรับ
ผู ป วยไทยที่ มีโ รคไตเรื้ อรั งระยะสุ ดท ายและรับการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทีย มเทากับ ๑๐๐
มิลลิกรัมตอ ๔ สัปดาห ๔) ควรพิจารณากําหนดขนาดของ intravenous iron ๑๐๐ มิลลิกรัมตอ ๔ สัปดาห
สํ าหรั บ ผู ป ว ยไทยที่ ได รั บ การรั กษาด ว ยการฟอกเลื อดด ว ยเครื่ อ งไตเที ย มเป น นโยบายทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุขของประเทศ
การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในการประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยประธานคณะกรรมการฯ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) ให
ขอคิดเห็นตอขั้นตอนของการนําขอเสนอจากการวิจัยไปสูนโยบาย โดยการเชื่อมตอกับเรื่องสิทธิประโยชนบริการ
ทางการแพทยในระบบสุขภาพของทั้ง ๓ กองทุนภาครัฐ ไดแก สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิประสังคม
และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ เพื่อใหทุกกองทุนกําหนดเกณฑการเริ่มการรักษาบําบัดทดแทนไต
ดวยมาตรฐานเดี ยวกันและมี กระบวนการกํ ากั บให เปนไปตามเกณฑไปในแนวทางเดี ยวกั น โดยกรณีสิ ทธิ
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หลักประกันสุขภาพถ วนหนาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) มีกลไกการพิจารณาผาน
คณะอนุกรรมการกําหนดประเภทและขอบเขตสิทธิประโยชนในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพและ
การดํ ารงชี วิ ต ซึ่ งอนุ กรรมการมี บ ทบาทหนาที่ พิจ ารณาทั้ งเชิ งวิช าการและการจั ดการไปสูการกํ าหนดสิ ทธิ
ประโยชน นอกจากนั้นขอมูลจากงานวิจัยสามารถนําไปใชกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
สาขาไตของกระทรวงสาธารณสุขดวย
๑๖) ภาระทางเศรษฐศาสตรและการพยากรณโรคของเด็กกอนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและ
ฟงปอดพบเสียงวี๊ด (ปที่ ๓)
รศ.นพ.ภาสกร ศรีทิพยสุโข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ภาวะหอบและฟงปอดพบเสียงวิ๊ด (Wheezing ) เปนปญหาที่พบบอยในเด็กโดยเฉพาะในเด็กเล็ก โดย
พบบอยที่สุดในชวงขวบปแรก ประมาณ ๑ ใน ๓ ของเด็กจะมีภาวะ wheezing อยางนอย ๑ ครั้งเมื่อครบอายุ ๓
ขวบ และประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กจะมี cumulative prevalence ของการมีภาวะ wheezing เมื่ออายุ ๖ ป
เด็กเล็กมักมีภาวะ acute wheezing ขณะมีการติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจ จากการศึกษา birth
cohort พบวา สวนหนึ่งของเด็กเหลานี้จะมีเพียง transient wheezing ซึ่งมีภาวะ wheezing สัมพันธกับการติด
เชื้ อไวรั สของระบบทางเดิ นหายใจโดยไม พัฒนาเป นโรคหื ดในวัยเรียน อย างไรก็ตาม การจําแนกผู ปวยตาม
retrospective wheezing phenotype pattern เปน transient wheezers หรือ persistent wheezers นั้น
ไมสามารถใชในทางคลินิกเพื่อการดูแลรักษาได เนื่องจากเปน retrospective categorization การจําแนก
phenotype ของผูปวยตาม temporal pattern of wheeze ซึ่งใชขอมูลทางคลินิก (clinical parameter) เปน
episodic wheeze และ multiple trigger wheeze อาจมีประโยชนเพื่อชวยใหการพยากรณการดําเนินโรคและ
เลือกใชยาที่ตอบสนองตอการปองกันการเกิด persistent wheeze ถึงแมจะมีรายงานโตแยงถึงความแมนยําและ
ประโยชนที่ไดจาการจําแนก phenotype ดังกลาว โดยสรุป ความรูในปจจุบันยังไมสามารถจําแนกเด็กเล็กในชวง
ดังกลาววาจะเปนเพียงภาวะ transientwheezing หรือจะพัฒนาเปนโรคหืดในเด็กวัยเรียน ทําใหแพทยผูรักษา
เด็กเล็กที่มีภาวะ wheezing ตองเผชิญกับความไมแนนอนทั้งในดานการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาและการ
พยากรณโรคของเด็กเล็กที่มีภาวะ wheezing โดยเฉพาะใน ๕ ขวบปแรกของชีวิต
ปจจุบันความกาวหนาในดานความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิกําเนิดและมีพยาธิสภาพที่สําคัญ
รวมกันคือ การอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ ของโรคภูมิแพของระบบทางเดินหายใจคือโรคจมูกอับเสบและโรค
หืดเพิ่มมากขึ้น รวมกับหลักฐานทางคลินิก ทําใหเชื่อไดวาทั้งสองโรคนี้เปนโรคเดียวกันและควรใหการประเมินโรค
และรักษาไปพรอมกันจึงจะไดผลดี ตาม ARIA guideline (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma
collaboration) ) นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธระหวางโรคภูมิแพดังกลาวกับปญหาการหายใจขณะหลับ
(sleep disordered breathing) ซึ่งควรใหการประเมินและรักษาไปพรอมกัน
การวินิจฉัยแยกโรคภาวะ wheezing ในเด็กอายุต่ํากวา ๕ ปคอนขางยาก มักวินิจฉัยโดยอาศัยอาการและ
อาการแสดงทางคลินิก ซึ่งตอบสนองตอการรักษาทางยาทั้งในระยะหอบเฉียบพลันและการควบคุมในระยะยาว
แตกตางกันตาม phenotype ของผูปวย การจําแนก phenotype ของผูปวยที่มีภาวะ wheezing ในทางคลินิก
จึ งมี ความสํ าคั ญเพื่ อการให การดู แลรั กษาที่เหมาะสม ปจจุบัน มี guideline เกี่ยวกับการดูแลรั กษาภาวะ
wheezing ในเด็กอายุต่ํากวา ๕ ปซึ่งเริ่มพัฒนาในระยะเวลา ๕ ปที่ผานมา แตมีความแตกตางกันเกี่ยวกับแนว
ทางการจําแนก phenotype แนวการใหการรักษาทั้งแบบเฉียบพลันและการควบคุมอาการในระยะยาว ระดับ
evidence ที่ใชอางอิ งอยูในเกณฑต่ํา ปจจุบันยังไมมีองคความรูเพียงพอที่จะพยากรณโรคที่ชั ดเจนวา ใครจะ
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ดําเนินเปนโรคหืด ใครจะมี recurrent wheezing ไดบอยและรุนแรง การตอบสนองตอการรักษาดวยยาทั้งใน
ระยะเฉียบพลันและระยะยาวก็แตกตางกันคาดเดาไดยาก Guideline การดูแลผูปวยเด็กอายุต่ํากวา ๕ ปที่มี
ภาวะ wheezing ในป พศ. ๒๕๕๑ก็ขาดรายละเอียดและและระดับ evidence ที่ใชอางอิงอยูในเกณฑต่ํา แพทย
จึงใหการรักษาแตกตางกันไป
จากการศึกษาในปที่ ๑และ๒ พบวาขอมูลผูปวยที่สมบูรณที่ไดรับการทํา data management เพื่อการ
วิเคราะหขอมูลมีจํานวน ๒๐๙ ราย พบวาเปนเด็กชาย รอยละ ๖๒.๕ เปนการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากเปน
recurrent wheeze ร อยละ ๕๙.๖ ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบวา ผูปวยมีภาวะ atopy (มีระดับ
specific IgE มากกวา ๐.๓๕ kUA/L ตั้งแต ๑ ชนิดขึ้นไป) รอยละ ๖๕.๙ โดยมีภาวะแพตอไขขาว มากที่สุด
รองลงมาคือไขขาว พบวาผูปวยมีภาวะ vitamin D insufficiency (ระดับ ๒๕-hydroxy-vitamin D level นอย
กวา ๓๐ ng/ml) เปนรอยละ ๒๒.๓ ผูปวยมีระดับมัธยฐานของ uLTE๔ เปน ๒๒๖ pg/ml และ ของ uLTE๔ ตอ
urinary creatinine เปน ๙๕๖ pg/mg) ตามลําดับ โดยการศึกษาปที่ ๓ มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษาอุบัติการณ
การเกิด recurrent wheeze ที่มาโรงพยาบาลฉุกเฉิน ของผูปวยเด็กเล็กที่มีภาวะ wheezing เมื่อติดตามไปเปน
ระยะเวลา ๒ ป ๒) เพื่อศึกษาอัตราการนอนในโรงพยาบาล ของผูปวยเด็กเล็กที่มีภาวะ wheezing เมื่อติดตามไป
เปนระยะเวลา ๒ ป
การนําไปใชประโยชน ไดนําเสนอรายงานภาระทางเศรษฐศาสตรตอผูบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลสระบุรี นอกจากนั้นยังได
นําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (poster presentation) ๓ ครั้ง และตีพิมพเผยแพรใน
วารสารทางการแพทยระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง
๖. แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
๑๘) การพัฒนากลไกการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอนโยบายของรัฐเพื่อสนับสนุน การเขาถึง
ยาของประชาชนไทย
ดร.อุษาวดี สุตะภักดิ์ มหาวิทยาลัยพายัพ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) วิเคราะหและสังเคราะหบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม
ในการสนับสนุนการเขาถึงยาของประชาชนไทย ในระยะ ๒๐ ปที่ผานมา ปญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อน
ภาคีเครือขายและกลไกสําคัญของการขับเคลื่อน ๒) เปรียบเทียบบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมใน
ประเทศไทยและในตางประเทศในประเด็นการสนับสนุนใหเกิดการเขาถึงยาตานไวรัสเอดส ๓) วิเคราะหหา
เปาหมาย แนวทาง รูปแบบ และกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอนโยบายรัฐเพื่อสนับสนุนการเขาถึง
ยา ๔) ศึกษาความรวมมือของภาคประชาสังคมและหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนใหเกิดการเขาถึงยาของ
ประชาชนและสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย
จากการสังเคราะหมาตรการในการสนับสนุนการเขาถึงยาของทั้ง ๔ ประเทศ พบบทเรียนที่ควรนำมาใช
ในประเทศไทย ดังนี้
๑. การสร างมาตรฐานในการอนุมัติสิทธิบัตรยาใหมีความเขมงวดเพื่อปองกันการผูกขาดยา เชน
มาตรการของประเทศอินเดีย กรณีการกําหนดคุณสมบัติสิ่งประดิษฐที่ไมสามารถไดสิทธิบัตร ในมาตรา ๓ (d) ของ
กฎหมายสิทธิบัตร ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งของหนวยงานที่อนุมัติสิทธิบัตรที่จะปฏิเสธคําขอที่ไมสมควร
ไดรับสิทธิบัตร
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๒. การประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยภาคเอกชนของประเทศอินเดีย เปนกรณีศึกษาที่สําคัญในการ
แสวงหาชองทางเพื่อเพิ่มการเขาถึงยาโดยบทบาทของภาคเอกชน
๓. การสรางกลไกยืดหยุนดานสาธารณสุข เชน การใหอํานาจแกหนวยงานควบคุมยาของประเทศ ในการ
ประเมิ นการขอสิ ทธิ บั ตรยาและกระบวนการผลิตยาก อนที่ จะมี การออกสิ ทธิบั ตร เพื่อใหหน วยงานดานการ
สาธารณสุ ขของรั ฐบาลเข ามามีบทบาทอย างเปนทางการในการตรวจสอบคําขอสิ ทธิบั ตรยาดั งเช นกรณี ของ
ประเทศบราซิล
๔. การขยายเครือขายของภาคประชาสังคมไปสูกลุมนักกฎหมาย ทนายความ หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในระบบทรั พยสินทางป ญญา เหมือนกับการรวมกลุมของนั กกฎหมายในประเทศอิ นเดียเปน The Lawyer
Collective เปนตน จะทําใหการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
จากการสรุปบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม ผลการสัมภาษณเชิงลึก ผลการสนทนากลุม
รวมถึงบทเรียนความเคลื่อนไหวในตางประเทศ คณะผูวิจัยไดสังเคราะหเปนขอเสนอแนวทางการพัฒนากลไกการ
มีสวนรวมของภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเขาถึงยา ประกอบดวย ขอเสนอแนะตอภาคประชาสังคม
ขอเสนอแนะตอภาควิชาการ และขอเสนอแนะตอหนวยงานผูกําหนดนโยบาย ดังนี้
ขอเสนอตอภาคประชาสังคม: การเสริมสรางศักยภาพภายในของภาคประชาสังคม
ภาคประชาสั งคมเป น องค ป ระกอบหลั กที่ สํ าคั ญอย างยิ่ งในการขั บ เคลื่ อนให เ กิ ด การเข าถึ งยาของ
ประชาชนไทย เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของภาคประชาสังคมก็ตองสรางความเขมแข็งในกลุมผูปวยกลุมอื่นๆ ดวย
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพภายในของภาคประชาสังคม ดังนี้
๑) สรางความเขมแข็งของเครือขายผูปวยในกลุมอื่นๆและการสรางคนรุนใหมในขบวนการภาคประชาชน
๒) สรางกระบวนการเรียนรู และองคความรูในประเด็นดานทรัพยสินทางปญญา
๓) แสวงหาความรวมมือกับนักกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา และการสรางเครือขายความรวมมือที่
เปน รูปธรรมกับองคกรเอกชนในตางประเทศ
๔) การขยายเครือขายเฝาระวังภาคประชาชน ตอนโยบายที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพและการเขาถึงยา
๕) สรางความรวมมือกับผูผลิตยาภายในประเทศ
๖) สนับสนุนใหเกิดการใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยเอกชน
ขอเสนอตอภาควิชาการ: สรางและสนับสนุนองคความรูใหแกภาคประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การขับเคลื่อน
พันธกิจหลักของภาควิชาการคือการสรางองคความรู และสนับสนุนองคความรูใหแกภาคประชาสังคม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อน คณะผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการสรางและสนับสนุนองคความรูใหแก
ภาคประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อน ดังนี้
๑) มี องค กรด านวิ ชาการที่ มีความเปนสถาบัน ทําหนาที่เปนสื่อกลางในการเชื่อมตอระหวางกลุม
นักวิชาการและภาคประชาสังคม
๒) สรางหนวยปฏิบัติการวิจัย/ศูนยวิจัยดานการเขาถึงยา และ/หรือ ทรัพยสินทางปญญา เพื่อสรางองค
ความรูในสถาบันการศึกษา
๓) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนขอมูลและการเรียนรูรวมกันระหวางภาควิชาการและภาคประชาสังคม โดย
อาศัยพื้นที่รวมงานขององคกรที่มีอยูเดิม
๔) ควรทํางานเผยแพรขอมูลทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ
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ขอเสนอตอภาครัฐ: บูรณาการหนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานยา และสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคมในนโยบายที่สงผลกระทบตอระบบสุขภาพและการเขาถึงยา
๑) สรางสถาบัน/หนวยงานกลางที่ทําหนาที่บูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานยา
โดยอาศัยกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน
๒) สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในทุกระดับ โดย
๒.๑) หนวยงานดานสุขภาพ เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ตอง
สนับสนุนการมี สวนรวมของภาคประชาสังคมต อระบบสุ ขภาพและระบบยา สนั บสนุ นงบประมาณใหแกภาค
ประชาสังคม เพื่อใหเกิดการรวมกลุมของภาคประชาสังคมในการทํางานดานสุขภาพ
๒.๒) ในกระบวนการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นดานสุขภาพทุกฉบับ ตองเปดโอกาสให
ภาคประชาสังคมมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนแรก เชน กําหนดใหมีสัดสวนของภาคประชาสังคมในการยกรางแกไข
กฎหมายที่เปนธรรม มีการเปดรับฟงความคิดเห็นอยางแทจริงและโปรงใส
๒.๓) อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ หนวยงานรัฐ
ตองจัดใหมีการประเมินผลกระทบดานสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ
๒.๔) หนวยงานภาครัฐตองสรางพื้นที่ของการหารือ แลกเปลี่ยนขอมูลและสรางความเขาใจ ระหวาง
หนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในประเด็นตางๆ อยางสม่ําเสมอ
๓) สรางความเขมแข็งใหกับระบบทรัพยสินทางปญญา และสรางสมดุลของประโยชนผูทรงสิทธิและ
ประโยชนสาธารณะ
๔) สนับสนุนทีมวิชาการในการทําวิจัย โดยการสนับสนุนงบประมาณ อํานวยความสะดวกในการเขาถึง
ขอมูลสําคัญ เปนตน เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของหนวยงานภาครัฐอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางวิชาการ
การนําไปใชประโยชน นําเสนอแนวทางและกลไกการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพของภาคประชาสังคม
ในการสนับสนุนการเขาถึงยา การขยายภาคีเครือขายที่รวมขับเคลื่อน และแนวทางการมีสวนรวมของภาคประชา
สังคมและหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนการเขาถึงยาของประชาชนไทย ตอ สปสช.
๑๙) ป จจั ยที่สงผลต อความสํ าเร็จและแนวทางการขั บเคลื่อนการดํ าเนิ นงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.)
รศ.อุไรวรรณ อินทรมวง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๒) ศึกษารูปแบบ และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการ
ดําเนินการของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ตามบทบาทอํานาจหนาที่ ๓) ศึกษาบทบาทอันพึงประสงคของ
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
ผลการศึกษา พบวา คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด(อสธจ.) สามารถขับเคลื่อนประเด็นงานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม เชน ๑) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ๒) การผลักดันใหมีการออกขอกําหนดของทองถิ่น ๓) การ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔) การขับเคลื่อนไมใชโฟมเปน
ภาชนะบรรจุอาหาร (NO FOAM) ๕) การจัดการมูลฝอยทั่วไป ๖) การจัดการสิ่งปฏิกูล ๖) โครงการถนนอาหาร
ปลอดภัย ตลาดนาซื้อ ๘) การจัดการเหตุรําคาญ ๙) พัฒนาและควบคุมตลาด และ ๑๐) การแกไขปญหาดาน
สิ่งแวดลอม อาทิเชน การจัดการน้ําเสีย/คุณภาพน้ําทิ้ง/น้ําใช๑๑) สวมสาธารณะ ๑๒) แผนการจัดการขยะตาม
Roadmap ๑๓) ขยะอันตราย /กิจการน้ําแข็งบริโภค/ การควบคุมสถานที่จําหนายอาหาร/สะสมอาหาร และการ
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จําหนายในที่หรือทางสาธารณะ ๑๔) โครงการบานสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณและ๑๕) กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ จากการดําเนินงานตั้งแตป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) พบปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานบางประการ เชน อํานาจหนาที่ของอสธจ. ถูกกําหนดเพียงเฉพาะการดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุขดานอนามัยสิ่งแวดลอม ตําแหนงผูชวยเลขานุการถูกกําหนด วาตองเปนหัวหนา
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยูบาง การเสนอแนวทาง
เพื่อเปนมติในการจัดการปญหาตองอาศัยองคความรูสหสาขาวิชา ซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิเพียงหนึ่งคน การขับเคลื่อนมติ
ตองอาศัยคณะทํางานในระดับพื้นที่เพื่อใหการจัดการปญหามีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว แมอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)) จะใหอํานาจในการ
แตงตั้งคณะทํางานได แตในการปฏิบัตินั้นติดปญหาเรื่องการตั้งงบประมาณในการขับเคลื่อนตามมติหรือขอสั่งการ
จากคณะอนุฯ จึงอาจทําใหการขับเคลื่อนตามมติไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร จากการศึกษาประสิทธิภาพการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข โดยการระดมความคิดเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานทองถิ่น
หรื อผู แทน เจ าหนาที่ที่เกี่ ยวข อง นั กวิ ชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และอยูภายใตบังคั บแหงกฎหมาย พบวาปญหา
อุปสรรคตอการควบคุมกํากับ การบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลาย
ประการ เชน ๑) การตราขอบัญญัติในเรื่องตางๆ จะใชการลอกเลียนแบบตอๆ กันมา ทั้งนี้ เปนเพราะขาดองคกร
ประสานการบั งคั บใช กฎหมายระหว างคณะกรรมการสาธารณสุ ขกั บราชการส ว นท องถิ่ น ๒) ขั้ นตอนหรื อ
กระบวนการในการใหคําปรึกษาหรือการตอบขอหารือของคณะกรรมการสาธารณสุขแกเจาพนักงานทองถิ่นมี
ความลาชาและไมชัดเจน เนื่องจากขาดองคกรที่จะทําหนาที่โดยตรงในการกลั่นกรองเรื่องที่จําเปนและสําคัญจริงๆ
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และองคกรที่จะใหคําปรึกษาเบื้องตนหรือตอบหรือใหคําชี้แจงในเรื่อง
เล็กนอยหรือเรื่องที่คณะกรรมการเคยมีความเห็นแลว ๓) การขาดองคกรที่เปนรูปธรรมที่จะประสานการทํางาน
ระหวางคณะกรรมการสาธารณสุขกับราชการสวนทองถิ่นและเจาพนักงานทองถิ่น กอใหเกิดผลเสียตอการบังคับ
ใชพระราชบัญญัตินี้ จึงมีขอเสนอตอกลไก “คณะกรรมการสาธารณสุข” ดังนี้ ๑) คณะกรรมการสาธารณสุขควร
ปรับปรุงโครงสรางองคกรของคณะกรรมการสาธารณสุข ใหมีลักษณะเปนไตรภาคี โดยเพิ่มกรรมการจากองคกรที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนและการเพิม่ สัดสวนของผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหครบทุกรูปแบบองคกร
และ ๒) ควรใหมีคณะกรรมการสาธารณสุขในระดับจังหวัด เพื่อเปนองคกรใหคําแนะนําปรึกษาแกราชการสวน
ทองถิ่นไดทั่วถึงและเปนการกระจายอํานาจและหนาที่ไปสูภูมิภาคและทองถิ่น และเพิ่มตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสาธารณสุ ข ตามมาตรา ๑๐ คื อ เพิ่ ม เติ ม ให มี ค ณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด ๒ คณะ คื อ
คณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อแบงเบาภาระการทํางาน
ของคณะกรรมการสาธารณสุขและกํากับดูแลการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนไปโดยถูกตอง และเรียบรอย อยางทั่วถึงทั้งประเทศ อันจะชวยเพิ่มความรวดเร็วและกระตุนการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขแกราชการสวนทองถิ่นทั่วประเทศอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรที่จะให
มีบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขกําหนดใหมี “คณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด” เพื่อทํา
หนาที่ที่สําคัญดังตอไปนี้ ๑) กํากับ ดูแล ราชการสวนทองถิ่นใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขกําหนดไว ๒) ชี้แจงและใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในเรื่องที่คณะกรรมการสาธารณสุข
มอบหมาย ๓) ติดตามและประสานงานการบังคับใชกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขระหวางราชการสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด
กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสธจ.) มีองคคณะประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปน
ประธานกรรมการ และมีอัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน
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ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมจั งหวั ด ท องถิ่ น จั งหวั ด ปศุสั ตว จังหวัด โยธาธิการและผั งเมืองจังหวั ด
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการ และมี
นายกเทศมนตรี จํานวนหนึ่งคน และนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวนหนึ่งคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
เป น กรรมการ โดยกรรมการผู ท รงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ ง ประธานกรรมการแต ง ตั้ งจากผู มี ค วามรู ความสามารถหรื อ
ประสบการณในดานการสาธารณสุข และการอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวนไมเกินสี่คน และผูแทนภาคประชาชนซึ่ง
ผู ว าราชการจั งหวั ดแต งตั้ ง จํ านวนไม เกิ นสองคน เปน กรรมการ และให นายแพทยส าธารณสุขจั งหวัด เป น
กรรมการและเลขานุการและใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานดานกฎหมายและการอนามัยสิ่งแวดลอม ดานละหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ โดยมี
บทบาทอํานาจหนาที่ ดังนี้ (๑) ดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน และเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนด
นโยบายแผนงานและมาตรการเกี่ ยวกั บการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็ นในเรื่องใดๆ เกี่ยวกั บการ
สาธารณสุขที่รัฐมนตรีมอบหมาย (๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ตามรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย (๓) ใหคําแนะนําแกราชการสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
และใหคําปรึกษาหรือสนับสนุนราชการสวนทองถิ่นและเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ (๔) ประสาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการของสวนราชการและราชการสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของตามโครงการที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมของประชาชนดวย (๕) สอดสอง
หรื อ กํ ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของราชการที่ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
สาธารณสุขเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ (๖) สงเสริมและสนับสนุนการรณรงคและสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดลอม (๖) ตรวจสอบขอเท็จจริงหรือใหความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘/๑ (๘) ออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหถอยคํา
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อใชประกอบการพิจารณา (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่
กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลงานวิจัยตอกรมอนามัยใชเปนขอมูลตอการตัดสินใจเชิงนโยบายตอ
การพัฒนากลไกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
๒๐) การวิเคราะหสภาพการณการดําเนินงานวิจัยจากงานประจําในเขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒
ดร. ปรียนุช ชัยกองเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ๑) วิเคราะหสภาพการณการดําเนินงานวิจัยจากงานประจํา (R๒R) ใน
เขตสุขภาพที่ ๑๑ และ ๑๒ และการสนับสนุนการจากกลุมผูทําวิจัย ผูอํานวยความสะดวก(facilitator) และ
ผูบริหาร ในการนํางานวิ จัยจากงานประจํ าไปใชประโยชน โดยการเผยแพรในเวที วิชาการ หรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติ ๒) วิเคราะหการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นกับผูทําวิ จัยจากงานประจํา ๓)
ประเมินผลการนําผลงานวิจัยจากงานประจําไปใชประโยชนแกผูรับบริการ องคกร และสังคม ตามองคประกอบ
ของระบบบริการสุขภาพ (Six building blocks)
ผลการศึกษา พบวาสภาพการณการดําเนินงานวิจัยจากงานประจําในเขตสุขภาพที่ ๑๒ โดยภาพรวมมี
การดําเนิ นงานในเขตสุ ขภาพที่ ๑๒ มากกว าเขตสุ ขภาพที่ ๑๑ งาน R๒R ที่พบจากการวิ เคราะห เอกสารจะ
เกี่ยวของกับองคประกอบของระบบบริการสุขภาพ (Six building blocks) ในเรื่องการใหบริการสุขภาพมากที่สุด
รองลงมาคือยาและเวชภัณฑ โดยไมมีในเรื่องภาวะผูนําและธรรมาภิบาลเลย และพบวางานวิจัยที่มีลักษณะเปน
Meta R๒R ยังมีเพียงรอยละ ๐.๖๔ (๒ ใน ๓๑๒ เรื่อง) เมื่อวิเคราะหสภาพการณจากการสัมภาษณพบวา ในเขต
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สุขภาพทั้ง ๒ เขต เห็นความสําคัญของงาน R๒R วาเปนเครื่องมือพัฒนาคน พัฒนางาน และนําไปใชประโยชนได
จริง โดยมีกลไกสนับสนุน มีผูรับผิดชอบงาน R๒R โดยตรง มีคณะกรรมการ R๒R ของเขตสุขภาพ มีการจัดเวที
วิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงานวิจัย และจัดงบประมาณสนับสนุน นโยบายที่สําคัญคือการ
พัฒนานักวิจัย พบวาในเขตสุขภาพทั้ง ๒ เขต ใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย และเห็นความ
จํ า เป น ในการจั ด หาพี่ เ ลี้ ย งคอยให คํ า ปรึ ก ษากั บ นั ก วิ จั ย R๒R ส ว นความจํ า เป น ที่ ง าน R๒R ต อ งผ า น
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย มีความเห็นแตกตางกันขึ้นอยูกับรูปแบบของการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใช
ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูล รวมถึงระยะเวลาในการทําวิจัยที่จะมีผลตอการตีพิมพเผยแพร และการใช
ประโยชนจากผลงานวิจัยดวย การกํากับติดตามเพื่อใหการทํา R๒R เปนไปตามนโยบาย ใชการติดตามกลยุทธ
หรื อมี เ ข็ มมุ ง บางจั งหวั ดกํ าหนดให มี การเผยแพร ในเวทีวิ ช าการ มี การประกวดผลงานในทุ กระดั บ จนถึ ง
ระดับประเทศ รวมถึงการกํากับติดตามโดยตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข ผานผูรับผิดชอบงานโดยตรง
การนําไปใชประโยชน นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย
หรือ Routine to Research (R๒R) ครั้งที่ ๑๐ ประจําป ๒๕๖๐ อาคารศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทอง
ธานี วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และไดนําเสนอตอคณะกรรมการ R๒R ของกระทรวงสาธารณสุข ในป ๒๕๖๑
๒๑)
การประเมิ น การถ า ยโอนหน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ไ ปยั ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น :
สังเคราะหบทเรียนจากพื้นที่ ๕๑ แหงและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ และประเมินผลการ
ถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิที่ผานมาวามีจุดแข็ง จุดออนตลอดจนปจจัยสําเร็จและอุปสรรคในการดําเนินงาน
อยางไร รวมถึงจัดทําขอเสนอแนะในการจัดบริการปฐมภูมิที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในอนาคต โดยใช
การศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูลอัตราการคัดกรองโรคของ
หนวยบริการปฐมภูมิและขอมูลจากแบบสอบถามที่หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนเปนผูประเมิน การสัมภาษณเชิง
ลึกและจัดการสนทนากลุมใน ๔ พื้นที่
ผลการศึกษาพบวาหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคาเฉลี่ยอัตราการคัด
กรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งปากมดลูก นอยกวาหนวยบริการปฐมภูมิที่ไมถายโอน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราการฝากครรภครั้งแรกกอน ๑๒ สัปดาห พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
ดานงบประมาณ อุปกรณทางการแพทย และสถานที่พบวาเพียงพอตอการใหบริการ บางแหงยังประสบ
ป ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากรทางการแพทย การทํ า งานบางแห ง มี บ ริ ก ารทางการแพทย ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จาก
แบบสอบถาม ๔๑ ฉบับ พบวาเจาหนาที่รอยละ ๖๕.๖๑ เห็นวาคุณภาพการใหบริการประชาชนในพื้นที่ และการ
ตอบสนองต อปญหาของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น การบริหารงานที่มีสายบังคับบัญชาสั้นเปนทั้งขอดีที่จะทําให
บริหารงานไดคลองตัว แตก็มีขอเสียเนื่องจากเจาหนาที่กังวลปญหาการเมืองทองถิ่นสงผลตอการปฏิบัติงาน หลัง
การถายโอนยังคงมีความสัมพันธกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกลชิด แตมีเพียง ๑๙ แหง ที่ไดรับการนิเทศ
งานจากหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่เปนประจํา มีเจาหนาที่ ๖ แหงตองการยายกลับกระทรวงสาธารณสุข และ
กระบวนการถายโอนที่ผานมาพบวาไมมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่และเจาหนาที่สาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน
ในอนาคตหากตองการใหการกระจายอํานาจดานสุขภาพประสบความสําเร็จ รัฐบาลจะตองมีนโยบายที่
ชัดเจนในการกระจายอํานาจ โดยการปรั บปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการแผนดิน ให
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สอดคลองกับการกระจายอํานาจ กระทรวงสาธารณสุขควรมีการติดตามการทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถาย
โอนไปแลวอยางตอเนื่อง หากพบปญหาในการใหบริการควรมีแนวทางการแกปญหารวมกันอยางชัดเจน สวน
หนวยบริการปฐมภูมิที่ยังไมไดถายโอนตองถายโอนไปใหเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมเทานั้น
และควรสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการถายโอนหนวยบริการ
การนําไปใชประโยชน นําเสนอตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และไดนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (WM) ครั้งที่
๑๒ ป ๒๕๖๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองรับรอง ชั้น ๕ อาคาร ๑ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาทิศทางการกระจายอํานาจของกระทรวงสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๗. แผนงานวิจัยกลุมเปาหมายเฉพาะ
๒๒) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care) สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ และคณะ คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
จากที่ ร ะบบการดู แ ลระยะยาวเพิ่ ง ถู ก รั บ เป น นโยบายของรั ฐ บาลและมี ง บประมาณสนั บ สนุ น ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใหเริ่มดําเนินการในพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตําบลโดยมีกลุมเปาหมายผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่
ตองดูแล ๑๐๐,๐๐๐ คน กอนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นในปตอๆไปจนครบทุกตําบล ซึ่งการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวในชุมชนที่ดําเนินการอยูนี้ อาศัยแนวคิดที่ตองการใหทองถิ่นเขามาเปน เจาภาพ บริหารจัดการและรวม
ลงทุน พั ฒนาระบบการดู แลระยะยาวในชุ มชน ภายใตการสนับ สนุน ของระบบ บริการสุขภาพระดับ อําเภอ
(District Health Systems) ในการจัดบริการสุขภาพ เพื่อใหเกิดการบูรณาการการ จัดบริการสุขภาพและ
บริการดานสังคม อาศัยกลไกกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน ตําบล) เปนแกนใน
การบริหารระบบในพื้นที่ โดยจัดใหมีผูจัดการระบบการดูแลระยะยาว (Long-term care manager) เปน
ผูจัดการเพื่อใหผูสูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงไดรับการดูแลอยางเหมาะสม และมีผูชวยผูดูแล (care giver) ที่ผานการ
อบรมในการชวยเหลือครอบครวัในการใหการดูแล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สนับสนุนการดูแล
ดานสังคม อยางไรก็ตาม ระบบการดูแลระยะยาวในชุมชนที่ดําเนินการอยูนี้ยังอยูในระยะแรก จึงเห็นควรตองมี
การประเมินระหวางการดําเนินการ (formative evaluation) วากรอบแนวคิดและกลไกที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม มีชองวางอะไรที่จําเปนตองปรับปรุง กอนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆตอไป
การตอบโจทยการพัฒนา-แกปญหาระบบสุขภาพ นักวิจัยดําเนินการวิจัยพัฒนาระบบการดูแลระยะ
ยาว (Long-term care) สํ า หรับ ผู สู งอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใตร ะบบหลักประกัน สุขภาพแหงชาติ มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาวิจัยประเมินการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนผานกลไก
กองทุนประกันสุขภาพระดับทองถิ่น วิเคราะหจุดแข็งจุดออนและชองวางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแล
ระยะยาวในชุมชนใหมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เปนธรรม และยั่งยืน ผลการศึกษามีขอคนพบสําคัญ ดังนี้
๑. การพัฒนาระบบ LTC ผานกลไกกองทุนตําบล: การบูรณาการบริการ พบวา ทั้ง อปท.และ รพ.
ประเมินตนเองวาสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงการจัดบริการไดดี การศึกษาเชิงคุณภาพพบวายังมีชองวางที่
ตองพัฒนาอีกมากการแยกสวนระหวางงาน HHC & LTC (ชุดเจนขึ้น CoC ของ รพ.มิไดอยูกลุมงานเวชฯ) การ
ดูแลระยะยาวมุงเนนเพียงบริการดานสังคม และ bias toward rehabilitation ขาดการเชื่อมโยงของระบบ
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ขอมูล ขาดผูนําทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งนี้ มีสองพื้นที่ ไดแก
ลําสนธิ/กุฉินารายณที่ดําเนินการไดอยางบูรณาการและเชื่อมโยง
๒. ความครอบคลุมกลุมเปาหมายการจัดบริการ LTC พบวา งบที่จัดสรรใหกับพื้นที่ระบุวาครอบคลุม
เฉพาะสิทธิ UC และกลุมผูสูงอายุในขณะที่พื้นที่ดูแลทุกกลุม (ลําสนธิใชงบกองทุนตําบลเปนหลักในการจาย
คาตอบแทน CG ในขณะที่กุฉินารายณใชงบกองทุนฟนฟูจังหวัด) กลุมเปาหมายที่ตองไดรับการดูแลระยะยาว
เปนกลุมผูสูงอายุรอยละ ๖๐-๘๐ ดังนั้น นโยบายดังกลาวครอบคลุมผูที่มีความจําเปนตองไดรับบริการดูแลระยะ
ยาวเพียงรอยละ ๖๐-๖๐ เทานั้น
๓. กระบวนการจัดบริการและการบริหารกําลังคนในระบบ LTC พบวา รูปแบบบริการสวนใหญยังอิง
ระบบจิตอาสา ทําใหมีขอจํากัดในการหาคนมาอบรม ๒ wks. การจัดบริการ (ความถนัด/เวลา) สัดสวน CG/
อบรมแลวไมไดทํา กระบวนการประชุม case conference เพื่อทํา care plan รวมกับหนวยที่เกี่ยวของทําให
วางแผนไดเปนองครวม รอบดาน และระดมการมีสว นรวม (แตใชแรง)กลไกและกระบวนการในการพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะแก CM & CG ยังมีชองใหพัฒนาไดมาก นอกเหนือจาก line กลุม การใชจายเงินทั้งในสวนของเงิน
ที่โอนใหกองทุนฯและ รพ. ยังมีจํากัดมากสืบเนื่องจากระเบียบการใชเงิน
๔. ระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาสวนกลาง เขต จังหวัด และอําเภอ พบวา ระบบและกลไกการ
สนับสนุนจากระดับเขตและจังหวัดมีบทบาทสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ตัวแทนโรงพยาบาลรอย
ละ ๖๖ รายงานวาไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในระดับมากถึงมากที่สุด อยางไรก็ดี มีร
อยละ ๑๐ ที่รายงานวาไดรับการสนับสนุนใน ระดับนอยถึงนอยที่สุด ขอมูลเชิงคุณภาพ พบวามีบางเขตสุขภาพ
และจังหวัดกําหนดเรื่อง LTC เปน หนึ่งใน service plan และมีการจัดทําแนวทางการเบิกจายงบ LTC แกพื้นที่
เพื่อความชัดเจนในการดําเนินงาน
งานวิจัยนี้มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ ๑) สปสช. สธ. และกรมสงเสริมฯ ควรเรงสรางความชัดเจน
ของระเบียบการใชจายงบ LTC และงบทองถิ่นในการสนับสนุนการจัดบริการ ๒) สปสช. และกระทรวง
สาธารณสุขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ตองประสานและบูรณาการการดําเนินนโยบายรวมกันอยางเรงดวน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น ๓) สปสช. ควรรวมกับ พม.และกรมสงเสริมฯสรางความชัดเจน ของ
บทบาทหนาที่ รูปแบบ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดสรรงบ LTC ไปยังศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ๔)
สปสช. และ สธ. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารกับพื้นที่ ๕) ทบทวนกลไกการพิจารณา care plan ซึ่ง
ปจจุบัน คือ อนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ ยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งอยูในระดับ
ตําบล มาที่ระดับอําเภอรวมกับการมี System manager ภายใต ระบบ DHS แทน และ ๖) สปสช. และ สธ.
ควรรวมกันทบทวนกลุมเปาหมายของนโยบาย LTC
การใชประโยชนจากงานวิจัย สวรส. ไดมีการดําเนินงาน ไดแก ๑) จัดเวทีนําเสนอผลการศึกษาวิจัย ณ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อนําเสนอผลการศึกษาวิจัย รับฟงขอคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม และทิศทางการ
ใชประโยชนจากงานวิจัยจากนักวิชาการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ๒) นําเสนอผลการศึกษาวิจัย และหารือ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการดําเนินงาน LTC ของจังหวัดนครสวรรค ภายใตงบประมาณจากระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค ๓) เขารวมเวทีประชุมผูบริหารเขตสปสช. ณ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อนําเสนอผลการศึกษาวิจัย LTC และอภิปรายรวมกัน ๔) เขารวมเวที
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือขายสังคมสุขภาวะและนโยบาย ณ โรงแรมสวนสามพราน ริเวอรไซด จังหวัด
นครปฐม เพื่อรับทราบสถานการณการขับเคลื่อนงาน LTC อภิปรายอภิปรายรวมกัน และขอเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาประเด็นวิจัยตอยอด ๕) เตรียมนําเสนอผลการวิจัยในการประชุมบอรดสวรส. เพื่อรับฟงขอคิดเห็น
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เสนอแนะ ๕) วางแผนการสราง Excellent Center ในการทําวิจัยเกี่ยวกับ LTC โดยหา External Research
Manager/Research Director รวมถึงจัดทําบันทึกขอตกลงลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง สวรส. มส.ผส.
สสส. และกรมกิจการผูสูงอายุ ตอไป
๒๓) โครงการวิจัยพัฒนาเครือขายคนหาโครงการพัฒนาเครือขายและรูปแบบคนหาและฟนฟู
สมรรถภาพผูพิการทางการไดยินในชุมชนตอเนื่องระยะยาว
รศ.พญ. ขวัญชนก ยิ้มแต และคณะ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ความพิการทางการไดยิน เปน ปญหาที่มีพบบ อยโดยเฉพาะในผูสูงอายุ สํ าหรั บประเทศไทย พบว า
สัดสวนประชากรมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป ๒๕๕๖ มีผูสูงอายุคิดเปนรอยละ ๑๔.๙ ของประชากรทั้ง
ประเทศ ปญหาการเขาถึงบริการตรวจประเมินความพิการและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสําหรับผูพิการ
ทางการไดยินนั้นเปนปญหาในระดับประเทศ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจการไดยิน การรับอุปกรณชวย เชน
เครื่องชวยฟง จําเปนตองไดรับการประเมินจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีใบประกอบโรคศิลปะ คือ นักแกไขการไดยิน
หรือเจาหนาที่วิทยาศาสตร ที่ทํางานภายใตการควบคุมของแพทยหู คอ จมูก ซึ่งบุคลากรดานนี้มีจํานวนนอย
มาก ในขณะที่ กําลังการผลิต บุคลากร นักแกไขการไดยิ นของประเทศอยูในอั ตราการเพิ่ม ๑๐-๒๐ คนตอป
ดังนั้น การพัฒนาเครือขายและ รูปแบบการคนหาผูพิการและการฟนฟูสมรรถภาพทางการไดยินในชุมชน เปน
แนวทางที่แนะนําในประเทศที่มีทรัพยากรบุคคลจํากัด โดยมีหลักการกระจายงานที่ไมตองอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของวิ ช าชีพ ให แ ก อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข และผู ช ว ยบุ คลากรทางการแพทย และความร ว มมื อ จาก
ผูเชี่ยวชาญจากนอกพื้นที่มาใหบริการเสริมในหนวยงานที่มีจํานวนจํากัด ทําใหจํานวนผูสูงอายุ ที่มีความพิการ
ทางการไดยินและตองการการดูแลเฉพาะดานลดลง ระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีความพิการทางการไดยินของทั้ง
ประเทศจะมีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้ยังเปนขยายตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องชวยฟงที่ผลิตขึ้นใน
ประเทศตอไป
การตอบโจทยการพัฒนา-แกปญหาระบบสุขภาพ นั ก วิ จั ย ดํ า เนิ น งานวิ จั ย พั ฒ นาเครื อ ข า ยค น หา
โครงการพัฒนาเครือขายและรูปแบบคนหาและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการทางการไดยินในชุมชนตอเนื่องระยะยาว
มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อพัฒนาเครือขาย รูปแบบ และคูมือในการดูแลผูสูงอายุที่มีความพิการทางการไดยิน
ตอเนื่องระยะยาวในชุมชน ๒) เปรียบเทียบอัตราการเขาถึงบริการเครื่องชวยฟงระหวางพื้นที่วิจัย กับพื้นที่
จังหวัดอื่น ในเขตสุขภาพเดียวกัน และ ๓)เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใหบริการเครื่องชวยฟงระหวางพื้นที่
วิจัย กับพื้นที่ จังหวัดอื่นในเขตสุขภาพเดียวกัน มีความกาวหนาสําคัญ ไดแก การสรางเครือขายพัฒนาระบบ
บริการบริการไดยิน ไดแก จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม พิษณุโลก การสรางรูปแบบการคนหาผูสูงอายุที่
พิการทางการไดยิน โดยอบรมการดูแลเครื่องชวยฟงแกเจาหนาที่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อใหสามารถตรวจเช็ค
เครื่องชวยฟงเบื้องตนได และจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่เพื่อตรวจคัดกรองใหบริการเครื่องชวยฟง และติดตามการ
ใชงาน โดยมีความกาวหนา ไดแก ๑) ดานการใหบริการเครื่องชวยฟง มีการแจกเครื่องชวยฟงจังหวัดขอนแกน
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น ๓๙๔ เครื่อง สวนจังหวัดพิษณุโลกกําลังเตรียมดําเนินการ ๒)
ดานการติดตามการใชงาน จังหวัดชัยภูมิมีการติดตามการใชเครื่องชวยฟงหลังใสเครื่องครบหนึ่งเดือน สามเดือน
และครบป ซึ่งจากการประเมินคุณภาพชีวิตหลังใชเครื่องชวยฟง ในโครงการนี้มีการประเมินโดยดูจาก ภาวะ
พึ่งพาทางการไดยินกอนและหลังใชเครื่องชวยฟง ซึ่งลดลงชัดเจนตั้งแตหนึ่งเดือนแรก หลังจากใสเครื่องชวยฟง
การใชประโยชนจากงานวิจัย โครงการวิจัยยังอยูระหวางการขยายเวลาดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ที่
ผานมา สวรส.ไดจัดเวทีโดยเชิญผูเกี่ยวของไดแก เครือขายใหบริการแตละภาค รพ.ที่สนใจจะเขารวมโครงการ
36

ที ม วิ จั ย การดู แ ลระยะยาวผู สู ง อายุ สปสช. เพื่ อ มารั บ ฟ งความก า วหน า อุป สรรคป ญ หาการเข า ถึ งบริ ก าร
เครื่องชวยฟง และเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ตอไป
๒๔) การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการรักษาผูปวยดวยการทําการถางขยายหลอดเลือด
หัวใจผานทางผิวหนังในประเทศไทย แบบสหสถาบัน (Thai PCI Registry) ระยะที่ ๑
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease; CAD) ในประเทศไทย มีแนวโนมของอุบัติการณสูงขึ้น
เรื่อยๆ และเปนสาเหตุการตายและการเกิดทุพพลภาพที่สําคัญในปจจุบัน การรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
นอกจากอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการควบคุมอาหารและการออกกําลังที่เหมาะสมและการ
รักษาดวยการรับประทานยาแลว ผูปวยบางรายมีความจําเปนตองไดรับการรักษาเพิ่มเติมดวยการถางขยาย
หลอดเลือดหัวใจผานทางผิวหนัง (PCI) โดยเฉพาะในกรณีผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute
myocardial infarction; AMI) ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndromes;
ACS) หรือในผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง (Chronic ischemic heart disease หรือ stable
coronary artery disease; stable CAD) ที่มีการขาดเลือดของกลามเนื้อหัวใจเปนบริเวณกวาง หรือ ยังมี
อาการเจ็บแนนหนาอกอยูหลังไดรับการรักษาดวยยาบรรเทาอาการเจ็บแนนหนาอกอยางเต็มที่แลว การถาง
ขยายหลอดเลือดหัวใจผานทางผิวหนังถือเปนการรักษาหนึ่งที่เปนมาตรฐานสากล มีความจําเปนและเปนการ
รักษาที่มีความสําคัญมากอยางหนึ่งในการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจในองครวม
นโยบายสําคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการสรางหลักประกันสุขภาพ มีการจัดระบบการบริการสาธารณสุขที่
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ยอมรับได มีความเทาเทียมและเปนธรรม ใหกับประชากรไทย จากการดําเนินนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ทําใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงระบบบริการสุขภาพไดมากขึ้น ที่เห็นไดชัดและเปน
ความสําเร็จอยางมากของรัฐบาล คือ การเขาถึงการรักษาดวยการทําการถางขยายหลอดเลือดหัวใจผานทาง
ผิวหนัง โดยการดําเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาทําใหมีประชาชนไดรับการรักษาเพิ่มขึ้นเปนจํานวน
มาก อยา งไรก็ตามค าใชจ า ยในการรั กษาดว ยการถางขยายหลอดเลือดหัวใจผานทางผิวหนังก็เพิ่มขึ้น อยาง
หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ เนื่องจากทรัพยากรและงบประมาณดานสาธารณสุขนั้นมีจํากัด
การตอบโจทยการพัฒนา-แกปญหาระบบสุขภาพ การมี National PCI registry เปนเรื่องที่สําคัญ จะ
ชวยบอกขอมูลเวชปฏิบัติ การทําการขยายหลอดเลือดหัวใจผานทางผิวหนังของประเทศในปจจุบัน ซึ่งรวมถึง
ประเภทของผูปวย ขอบงชี้ในการทํา อุปกรณตางๆที่ใช ยาที่ตองใช รวมถึงบอกถึง ผลการรักษา อัตราการเกิด
ภาวะแทรกซอน ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถใชในการวิเคราะหตนทุน ความคุมคา และประสิทธิภาพของการรักษา
ดวยการขยายหลอดเลือดหัวใจผานทางผิวหนัง ตลอดจนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการวางแผนและกําหนด
นโยบายของประเทศ
การใชประโยชนผลงานวิจัย ไดมีการจัดประชุมใหกับโรงพยาบาลที่สนใจเขารวมโครงการ เพื่อทําความ
เขาใจและเปนการหาแนวทางในการเขาถึงบริการดวยการทําการถางขยายหลอดเลือดหัวใจผานทางผิวหนังใน
ประเทศไทย แบบสห สถาบัน (Thai PCI Registry) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ รร.มารวยการเดน ซึ่งมี
โรงพยาบาลใหความสนใจรวมโครงการ ๔๙ แหง เพิ่มจากเดิม ๓๖ แหง สําหรับการเอาไปใชประโยชนอื่นอยู
ระหวางการดําเนินการวิจัย
๒๕) โครงการทัศนคติตอแรงงานขามชาติในประเทศไทย ตามมิติดานสาธารณสุข ดานเศรษฐกิจ
และดานความมั่นคงของประเทศ: การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
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ปจจุบันประเทศไทยมีการนําเขาของแรงงานขามชาติจํานวนมาก ซึ่งมีทั้งการเขามาทํางานที่ถูกกฎหมาย
และเขามาแบบไมถูกกฎหมาย ปญหาที่ตามมาคือ การแขงขันการแยงงานทํา ตลอดจนปญหาดานสาธารณสุข
ทําใหคนไทยสวนหนึ่งมีทัศนคติทางลบตอแรงงานขามชาติที่เขามาใหประเทศไทย ทั้งนี้ ทัศนคติและทาทีของ
สังคมไทยที่มีตอแรงงานขามชาติ อาจแยกไดเปน (๑) แรงงานขามชาติเกี่ยวพันกับความมั่นคงของประเทศ จึงมี
ทัศนคติที่เนนแกปญหาเพื่อความมั่นคงของประเทศเปนหลัก (๒) แรงงานขามชาติคือปจจัยการผลิตที่ชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงเนนแกปญหาแรงงานขามชาติที่มุงผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและตลาดแรงงานเปน
หลัก และ (๓) แรงงานขามชาติมีสิทธิความเปนมนุษยเทาเทียมกับทุกคน ทัศนคติเชนนี้จึงมุงเนนการแกปญหา
ดานสิทธิ ความเป นมนุษย และความเทาเทียบกันเปนหลัก ซึ่งหมายรวมถึ งเรื่ องการใหบ ริการสุขภาพและ
สาธารณสุขดวย ทัศนคติในแตละรูปแบบหรือแตละกลุมยอมสงผลไปสูการปฏิบัติที่แตกตางกัน
การศึกษาในครั้งนี้จะเปนการทบทวนถึงทัศนคติในมิติตาง ๆ ของสังคมไทยที่มีตอแรงงานขามชาติอยาง
เปนระบบ เพื่อเปนขอมูลสําคัญที่จะใชสื่อสารสรางความเขาใจใหกับผูที่เกี่ยวของที่มีมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาและกําหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานขามชาติที่มีความเหมาะสม และเชื่อมโยงกันอยาง
เปนองครวม
๔

๒๖) แผนงานความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก (WHO CSS) ประเด็น
Migrant
WHO CCS เปนแผนยุทธศาสตรที่องคการอนามัยโลกจัดทําขึ้น เพื่อทํางานรวมกับประเทศตางๆ ในการ
แกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญ (How to work with/in country) โดยมีหลักการสําคัญ คือ การเปนเจาของ
รวมกันระหวางองคการอนามัยโลกและประเทศนั้นและการดําเนินงานของ CCS จะเปนการดําเนินงานในสวนที่
เสริม หลอลื่น/เติมเต็มการทํางานในระบบปกติ (Lubricant/catalytic) ปจจุบันมุงเนนการทํางานสําคัญใน ๕
priority areas ซึ่งยกระดับการบริหารโครงการเปนการบริหารระดับแผนงานและคาดหวังผลลัพธที่กระทบในวง
กวาง ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและองคกรอิสระดานสุขภาพตางๆ รวมสนับสนุนงบประมาณในแต
ละแผนงานในสัดสวนสูงและมีความเปนเจาของรวม มีระบบอภิบาลและการบริหารจัดการที่สงเสริมการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ระบบการบริหารเปนระบบเดียว เพื่อสรางความคลองตัวและยืดหยุน โดยมีการ
ดําเนินงานใชระเบียบและเงื่อนไขตางๆของ สวรส.
ทั้งนี้ เปนการบูรณาการรวมแกไขปญหาสุขภาพในแบบองครวมจากหนวยงานดานสุขภาพ โดย สวรส.
รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนงาน และสนับสนุนงบประมาณใน ๓ ประเด็น ไดแก Migrant health ,
NCD network และ AMR
๘. แผนงานอื่นๆ
๒๖) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (รุนที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช)
จากการลงนามความรวมมือระหวางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับศูนยความเปนเลิศดาน
การวิจัยสุขภาพและการแพทย (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของศูนยความ
เปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทยใหเปนไปตามพันธกิจอยางเขมแข็ง จนสามารถชวยเติมเต็ม
ชองวางขององคความรูดานระบบสุขภาพของประเทศไทย ที่นําไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพใหตอบสนองการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนบน เพื่อการบรรลุพันธกิจเกี่ยวกับ สรางและพัฒนา
ศักยภาพเครือขายวิจัยทางระบบสุขภาพและการแพทยในระดับเขต และแสวงหาแหลงทุนหรืองบประมาณจาก
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หน ว ยงานภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นการวิ จั ย สุ ข ภาพและการแพทย (CE-HSMR)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) จึงไดจัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยในการ
เขียนขอเสนอโครงการ และการพัฒนาโจทยวิจัยที่ตอบสนองการแกไขปญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใตตอนบน
ตลอดจนเปนการสรางเครือขายนักวิจัยระบบสุขภาพ ผานการทําโครงการวิจัยรวมกันระหวางทีมวิจัย หรือไม
เปนทางการ เชน การสรางโอกาสใหนักวิจัยที่มีความสนใจในประเด็นระบบสุขภาพของเขต ๑๑ ไดมาพบปะ
แลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้ เปนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานระบบสุขภาพเกี่ยวกับการพัฒนาโจทยวิจัย ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยดานระบบสุขภาพในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และสรางเครือขายนักวิจัยระบบสุขภาพ
ผลลัพธของโครงการ เกิดนักวิจัยหนาใหม สวรส. ที่ไดเรียนรูและเขาใจการวิจัยเชิงระบบและนโยบาย
สุขภาพ โดยเฉพาะการกําหนดโจทยและวิธีการวิจัย มีจํานวนขอเสนอโครงการที่ผานการพัฒนา สามารถสงขอรับ
การสนับสนุนทุนตามระบบ สวรส. ไดอยางนอย ๓ โครงการ และเกิดระบบการจัดการงานวิจัยเชิงระบบและ
นโยบายสุขภาพ ขึ้นในเขตสุขภาพที่ ๑๑ โดยมีศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยสุขภาพและการแพทย ม.วลัยลักษณ
จ.นครศรีธรรมราช เปนศูนยกลางการเรียนรูและพัฒนา
๒๘) การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
(วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ รร.รามาการเดน)
เนื่องจากขอเสนอโครงการที่สงเขารับการพิจารณาจัดสรรทุนของ สวรส. นั้น สวนหนึ่งยังไมตรงกรอบ
การวิจัยที่ประกาศไว หรือหากตรงกรอบแตประโยชนที่ไดรับจากโครงการยังไมตอบโจทยที่ สวรส. กําหนด
นอกจากนี้ ขอเสนอโครงการที่สงเขามายังมีคุณภาพไมถึงเกณฑ การทบทวนวรรณกรรมและสถานการณปญหา
ยั ง ไม เ พี ย งพอ ส ง ผลให คํ า ถามวิ จั ย ไม ชั ด เจน จึ ง เห็ น สมควรจั ด การประชุ ม ชี้ แ จงกรอบการวิ จั ย ประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัย อีกทั้งเพื่อเปนการ
ทําความเขาใจและใหขอมูลในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑที่ สวรส. กําหนด
ทั้งนี้ เปนการชี้แจงกรอบการวิจัย สวรส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ และแนวทางการรับขอเสนอ
โครงการวิจัย สวรส. ตลอดจนเปนการแนะนําวิธีการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ และขั้นตอนการยื่น
ขอเสนอโครงการวิจัย
ผลลัพธของโครงการ นักวิชาการ นักวิจัย ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรับขอเสนอโครงการวิจัยดาน
สุขภาพ และกรอบการวิจัย สวรส.ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ และสามารถเขียนขอเสนอโครงการที่ถูกตอง มี
คุณภาพตามเกณฑที่ สวรส.กําหนด
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