


การจัดการระบบสุขภาพอำ เภอ
เพื่อดูแลกลุ่มประชากร :
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการ

ผู้เขียน :   แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร

   นางสาวผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ

   นางสาวมธุรพร ภาคพรต

   นางสาวพฤกษา บุกบุญ

ประสานงาน :  นางสาวปิยฉัตร ตระกูลวงษ์

พิมพ์ครั้งแรก :  ตุลาคม 2556 จ�านวนพิมพ์ : 1,500 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2 :  มิถุนายน 2558 จ�านวนพิมพ์ : 5,000 เล่ม

พิมพ์ที่ :   บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จ�ากัด

   โทรศัพท์ 0 2903 8257-9

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

   126/749 หมู่ 5 หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี ซอยสุขาประชาสรรค์ 

   ต�าบลปากเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2538 0719

สนับสนุนโดย :  ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ท่ี : www.thaiichr.org

�������������������.indd   1 22/7/2558   6:24:12



 ในการจัดระบบบริการ เพื่อดูแลสุขภาพของประชากรนั้น มีการด�าเนินการได้ในหลายลักษณะ คือ การจัด
ให้บริการเป็นรายบุคคล (individual health) ซ่ึงเป็นบริการพื้นฐานที่คุ้นเคยกันอยู่ในการให้บริการโดยหน่วยบริการ 
สขุภาพต่างๆ ทีจ่ะพจิารณาปัญหา และความต้องการจ�าเพาะของบคุคลทีม่ารบับรกิารเป็นรายๆ ไป รวมทัง้พจิารณาตดิตาม
ความก้าวหน้าเป็นรายบุคคล 
 งานอีกลักษณะหนึ่งที่ดูเหมือนว่าระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยได้ใช้อยู่บ้าง แต่ไม่ได้มีการจัดการหรือ
สรปุให้ชดัเจนเป็นระบบนกั คอื การดแูลสุขภาพเป็นกลุม่ประชากร (population health) ซึง่เป็นการพจิารณาว่าลกัษณะ
ความต้องการร่วม หรือความเสี่ยงร่วมของประชากรแต่ละกลุ่มที่พิจารณาคือเรื่องอะไร ที่ต้องด�าเนินการ และพิจารณา 
จัดบริการให้สอดคล้องกับประเด็นความต้องการ หรือความเสี่ยงร่วมนั้นๆ ส่วนประเด็นการพิจารณารายบุคคลที่เป็นปัญหา
เฉพาะเป็นการพจิารณาในอนัดบัรองลงมา ซึง่บรกิารส�าหรบักลุม่ประชากรนัน้ จะมทีัง้ส่วนทีเ่ป็นการส่งเสรมิ สขุภาพป้องกนัโรค 
และการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพ ควบคู่ไปพร้อมกันด้วย  ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่เอกสารเล่มนี้ได้รวบรวมน�าเสนอ โดยเบื้องต้น
เสนอเป็น 3 กลุ่มประชากรคือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มคนพิการ ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญทางสาธารณสุข
ที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญ และให้ความสนใจในการจัดระบบให้มีความจ�าเพาะ สอดคล้องมากขึ้น  
 ประเด็นที่เอกสารเล่มน้ี เน้นน�าเสนอ อีกประเด็นหนึ่ง คือ การจัดการเชิงระบบ ซึ่งมีขอบเขตหมายรวมต้ังแต่  
การออกแบบระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มประชากรควรประกอบด้วยระบบย่อยอะไรบ้าง รวมถึงเรื่องการจัดการ 
ภาพรวมในด้านการน�า การจดัระบบบรหิารกลาง และการจัดระบบสนบัสนนุด้านต่างๆ ทัง้ด้านการจดัการข้อมลู การจดัการ
ก�าลงัคน และการจัดการความรู ้รวมถึงการจดัการทรพัยากร เพือ่สนบัสนนุให้เกิดบรกิาร หรอืงานตามท่ีออกแบบไว้ได้อย่างไร 
ซึง่ระบบจดัการทัง้หมดนี ้ได้ประยกุต์จากกรอบแนวทางการจดัการคณุภาพ PCA (Primary Care Award) ทีใ่ช้กรอบแนวทาง
เดียวกับ TQA (Thailand Quality Award) หรือแนวทางของ Malcolm Baldridge
 ทีมผู้จัดท�าหวังว่า เนื้อหาเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ (District Health 
System) ซ่ึงเป็นการจัดการสุขภาพบนฐานการสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
สาธารณสุขอย่างเป็นระบบ อีกทั้งใช้เป็นแนวประกอบการพัฒนาระบบคุณภาพในระบบ PCA (Primary Care Award)  
ซึ่งเป็นการจัดการคุณภาพ ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีเกณฑ์คุณภาพในส่วนที่เป็นการดูแลสุขภาพเป็นกลุ่มประชากร  
(6.1.2) และการสร้างการเรียนรู้ของชุมชน (6.1.3) ในภาพรวมทั้งอ�าเภอ  
 ประเด็นส�าคัญของการจดัการระบบ เป็นส่วนทีเ่สรมิให้การจดัการบรกิารสุขภาพทีห่น่วยบรกิารสุขภาพในปัจจุบนั
ด�าเนนิการเป็นรายบคุคลอยูแ่ล้วแบบกระจดักระจาย ไม่มทีศิทาง สามารถมาวางแผนด�าเนนิการอย่างเป็นระบบ มเีป้าหมาย 
แนวทางทีช่ดัเจนมากข้ึน  เพือ่หวงัให้เกดิประโยชน์ต่อประชาชนดขีึน้ และเป็นระบบบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

คณะผู้จัดท�า

คำ นำ 

�������������������.indd   2 22/7/2558   6:24:12



ค�าน�า  

บทที่ 1  แนวทางหลักการพัฒนาระบบงานของเครือข่ายบริการ

  ปฐมภูมิ และระบบสุขภาพอ�าเภอ เพื่อตอบสนองการพัฒนา

  สุขภาพตามกลุ่มประชากรส�าคัญ

บทที่ 2   การจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

  

บทที่ 3  การจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ เพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง 

  และการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

บทที่ 4  การจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ เพื่อป้องกันความพิการ 

  และดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ

สารบัญ
2

5

14

30

48

�������������������.indd   3 22/7/2558   6:24:12



บทที่

1
�������������������.indd   4 22/7/2558   6:24:12



เครอืข่ายบรกิารปฐมภมู ิมบีทบาทหน้าทีส่�าคญัในการดแูลสขุภาพประชากรในความรบัผิดชอบ (ทัง้ทีเ่ป็น 
catchment population หรือ catchment area) อย่างต่อเนื่อง เป็นองค์รวม ทั้งที่เป็นการรักษาพยาบาล การ
ฟ้ืนฟูสขุภาพ การส่งเสรมิสขุภาพ โดยการจดับรกิารของเครอืข่ายบรกิารปฐมภมูน้ีิ สามารถจดัแบ่งตามลักษณะงาน 
ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

บทที่ 1 
แนวทางหลักการพัฒนาระบบงานของเครือข่าย

บริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพอ�าเภอเพื่อตอบสนอง
การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มประชากรส�าคัญ
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 1. การบริการปฐมภูมิระดับบุคคลและ
ครอบครัว (Individual and Family Health) หมายถึง 
การดูแลสุขภาพแก่ประชากรโดยตรงแต่ละคน รวมถึง
การดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับครอบครัว ซึ่งเป็นงาน 
พื้นฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
 2. การดูแลสุขภาพเป็นกลุ ่มประชากร  
หมายถึง การดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นกลุ่มๆ ที่มี
ลกัษณะความเสีย่งร่วม หรอืมลีกัษณะธรรมชาตคิล้ายกนั 
มีการจัดกิจกรรม หรือมาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกนัโรคในลกัษณะทัง้กลุม่ (Population Health) 
 3. การสร้างกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกับ
องค์กรชมุชน เป็นอกีหนึง่บทบาททีห่น่วยบรกิารปฐมภมู ิ
จ�าเป็นต้องสนับสนุน เสริมศักยภาพให้แก่ประชาชน 
องค์กรชุมชน ในการดูสุขภาพของตนเอง และสามารถ
บรหิารจดัการปัจจยัแวดล้อมด้านสขุภาพด้วยชมุชน และ
ท้องถิน่ได้เอง เพ่ือให้การด�าเนนิงานมคีวามสอดคล้องกบั
ลักษณะพื้นที่ และมีการด�าเนินงานได้ยั่งยืน
 เนือ้หาของเอกสารเล่มนี ้จะเน้นการขยายและ
สร้างความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  
ในส่วนท่ีเป็นการดูแลสุขภาพเป็นกลุ่มประชากร รวมทั้ง
มีเนื้อหาหลายส่วนที่สัมพันธ์ไปกับการสร้างการเรียนรู้ 
ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนจัดการระบบสุขภาพของชุมชน
ตนเองได้ ซึง่เอกสารส่วนใหญ่ยงัไม่ได้กล่าวถงึอย่างชดัเจน 
แต่การด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข หลายส่วน 
ในปัจจุบันมนียัยะทีต้่องการการด�าเนนิงานเป็นกลุม่ๆ เช่น 
การดแูลกลุม่ผูส้งูอาย ุการดแูลโรคเรือ้รงั การดแูลผูพ้กิาร 
หรือการดูแลเด็ก มีมาตรการด�าเนินงานเฉพาะเพ่ิมข้ึน 
ในแต่ละกลุ่ม แต่ลักษณะวิธีปฏิบัติงาน การวางแผน และ
การตดิตามผลงาน ยงัมลัีกษณะการดูแลแบบเป็นรายคน 
มิได้มีการจัดการข้อมูล หรือติดตาม ความก้าวหน้า 
ในลักษณะเป็นกลุ่มก้อนอย่างชัดเจน ท�าให้การวางแผน
หรอืการก�าหนดมาตรการเพือ่การดแูลสขุภาพของประชากร
แต่ละกลุ่มยงัไม่มปีระสทิธผิลเตม็ที ่และไม่สามารถติดตาม 

ความก้าวหน้าผลการด�าเนนิงานเป็นภาพรวมรายกลุม่ได้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนจึงได ้มี 
การศึกษารวบรวมหลักการ ประสบการณ์ การจัดการ 
ทีเ่ก่ียวข้องกบัการดแูลสขุภาพกลุม่ประชากร และพฒันา
เป็นแนวทางส�าคัญในการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากร  
ทั้งที่เป็นหลักการกลาง และประยุกต์เป็นการดูแล 
สุขภาพประชากรกลุ่มต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นนี้ เสนอเป็น
แนวทางการดูแลสุขภาพส�าหรับกลุ ่มผู ้สูงอายุ กลุ ่ม 
การจัดการโรคเรื้อรัง และการดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ 
และจะมีการน�าตัวอย่างจริงมาประกอบกับแนวทางนี ้
ในระยะต่อไปด้วย 
 อีกทั้งการดูแลสุขภาพเป็นกลุ่มประชากรน้ี 
ได้ถูกก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานหมวดหนึ่ง ภายใต้กรอบ
คุณภาพของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA: Primary 
Care Award) ในส่วนที่เป็นหมวด 6 ระบบบริการ  
ในหมวดข้อ 6.1.2 ซ่ึงผู้เก่ียวข้องสามารถใช้เอกสารเล่มนี ้
ประกอบในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายบริการ 
ปฐมภมูใินส่วนกลุม่ประชากรได้ด้วย เพราะเนือ้หาเอกสาร 
ได้พัฒนาและอิงกับหลักการจัดการของ Malcom 
Baldridge ซึ่งเป็นหลักส�าคัญที่ใช้ในระบบคุณภาพ PCA, 
TQA (Thailand Quality Awardและ HA : Hospital 
Accreditation)
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ประเด็นที่ต้องเตรียม และขั้นตอนการด�าเนินงาน
 เพือ่พฒันาระบบดแูลสขุภาพตามกลุ่มประชากร 
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้
 1. เข้าใจธรรมชาติ: ต้องท�าความเข้าใจ 
ต่อธรรมชาติของเรื่องนั้นๆ และเข้าใจสภาพปัญหา รวม 
ทั้งความต้องการเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
 2. มีข ้อมูลกลุ ่มประชากรนั้นๆ: ต ้องมี
ข้อมูลสถานการณ์ของกลุ่มประชากรนั้นในด้านต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใช้เป็นเป้าหมายงาน และเพือ่ใช้ประกอบ
ในการวางแผน หาจุดเน้นการด�าเนินงาน 
 3. วิเคราะห์ วางแผนงาน: ให้วางแผนการ
จดัการปัญหา โดยพจิารณาว่ามงีานใดบ้างทีค่วรด�าเนนิการ 
และสนับสนุนการด�าเนินงานให้ได้ตรงเป้าประสงค์ 
โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมกับทุกองค์กรและ
บทบาทของฝ่ายต่างๆ พจิารณาถงึบทบาทของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
 4. ด�าเนนิงาน ประสาน บรูณาการ: ด�าเนนิการ 
ตามแผน และที่ส�าคัญในการจัดการกลุ่มประชากรที่เป็น
งานกว้าง คือการประสานงาน บูรณาการ และประยุกต ์
ใช้ต ้นทุนและศักยภาพของชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 5. ติดตาม ประเมิน พัฒนาต่อเนื่อง: พร้อม
ที่จะเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม สร้างสรรค์รูปแบบ 
วิธีการ เม่ือสถานการณ์หรือเงื่อนไขการท�างานเปลี่ยน 
ภายใต้ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาและความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการหลักของกิจกรรมด�าเนินงาน 
    เพื่อให ้มีการพัฒนางานที่ตอบสนองต ่อ
ประชากรเป้าหมายแต่ละกลุม่  มาตรการด�าเนนิงานหลกั
ที่ควรด�าเนินงานมีดังนี้  (ประยุกต์จาก Ottawa Charter 
และสงัเคราะห์จากบทเรยีนความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน
ของพื้นที่) (PCSCS) 

การดูแลสุขภาพตามกลุ่มประชากร
 หน่วยบริการปฐมภูมิ นอกจากดูแลสุขภาพ 
ของประชาชนในความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลแล้ว  
ยังต้องจัดระบบดูแลสุขภาพของประชากรในลักษณะ 
ของประชากรรวมเป็นกลุ ่ม (Population based) 
เน้นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยร่วมของกลุ่มประชากรนั้น 
(Common risk) ด้วยกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ดานต่างๆ (เช่น พฤติกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ) 
ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน และองค์กรท้องถิน่ 
เพือ่ให้เกดิผลลพัธ์สขุภาพของประชากรท้ังกลุม่มแีนวโน้ม
ที่ดีขึ้น มีความทั่วถึง เท่าเทียม
 มกีารจดัระบบการเฝ้าระวงัประชากรตามกลุม่
ประชากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์
สุขภาพ และปัจจัยที่เก่ียวข้องทั้งด้านบวกและด้านลบ 
เพื่อให้มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามกลุ่มประชากร 
ที่ส�าคัญ อีกทั้งสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ และ
พัฒนาสุขภาพร่วมกับชุมชนไปพร้อมกันด้วย

แนวทางหลกัเพือ่การดแูลกลุม่ประชากรแต่ละกลุม่ และ
การสร้างการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชน 
        เนื้อหาที่จะเสนอต่อไปน้ี เป็นแนวทางใน
การด�าเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มประชากร และสร้างการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และประชาชนแต่ละกลุ่ม ไปพร้อมๆ กัน เพราะ
ในการด�าเนินงานทั้งสองลักษณะน้ี มีประเด็นที่ซ้อนทับ 
สนับสนุน ส่งเสริมกันและกัน  
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 1. การด�าเนนิการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 
หรือกฏระเบียบข้อบังคับท่ีเอ้ือต่อการดูแลสุขภาพของ
ประชากรแต่ละกลุ่ม (Policy)
 2. การสือ่สารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รบัรู้ 
เข้าใจ เท่าทันข้อมูลที่ส�าคัญ (Communication)
 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นฐาน 
(Services)
 4. การพัฒนาศักยภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
แกนน�า และผู้เก่ียวข้อง ให้มีบทบาทในการดูแลตนเอง 
และร่วมด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม (Capacity 
Building) 
 5. การประสานเพื่อให้มีการด�าเนินมาตรการ
ทางสังคมและอื่นๆ ได้แก่ (Collaborate for Social 
measures)
  การเปิดพ้ืนที่สาธารณะ/ พื้นที่ทางสังคม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  การจดัสวสัดกิารการเรยีนรู ้การศกึษา ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
  การปรบัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัเหมาะสม 
เอื้ออ�านวยการส่งเสริมสุขภาพดี 

องค์ประกอบส�าคัญของการจัดการระบบงาน ภายใน
เครือข่ายบริการ  
 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์งานข้างต้น  จ�าเป็นต้องมี
การจัดการ และพัฒนาระบบงานภายในเครือข่ายบริการ 
ในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ (ดังแผนภาพที่ 1)  
 1. การน�า ตัง้เป้าหมายร่วม และจดัท�าแผนงาน
อย่างมส่ีวนร่วม สือ่สาร สร้างความเข้าใจภายในเครอืข่าย
อย่างทั่วถึง (Collective leadership)
 2. การประสานจัดการในภาพรวมจัดการ  
เชื่อมโยง ติดตาม สนับสนุนการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด (Manager) 

 3 .  การพัฒนาและจัดการระบบข ้อมูล  
(Information Management)  
 4. การพฒันาศกัยภาพบคุลากร และผูเ้กีย่วข้อง 
(Human resource development)
 5. การจัดการความรู ้และการวจิยั (Knowledge 
management and research) 
 6. การประสาน สนบัสนนุวชิาการ และตดิตาม 
ประเมนิผล (Supervise and monitoring & evaluation)
 7. การสนับสนุนด้านการเงิน และทรัพยากร 
ที่เพียงพอ (Resource) 
 8. การจัดระบบงานให้มีความสอดคล้องกับ
กลุม่ประชากรคอื ส่วนทีเ่ป็นระบบงานทัง้หมด ทัง้ทีร่ะดบั
ต�าบล และอ�าเภอ 
 9. การก�าหนดเป้าหมายเชงิผลลพัธ์ทีส่อดคล้อง
พอดกัีบกลุม่ประชากร และทรพัยากรทีเ่ครอืข่ายมีคอืส่วน
ทีเ่ป็นผลลพัธ์ โดยจดัแบ่งเป็นผลลพัธ์สดุท้าย และผลลพัธ์
ระหว่างทาง (Intermediate outcome) 

 การจัดการเพื่อการดูแลสุขภาพประชากร
เป็นกลุม่ มคีวามต่างจากการดแูลสุขภาพเป็นรายบคุคล 
คือ การต้องเข้าใจสถานการณ์สุขภาพของกลุ่มประชากร
นัน้ๆ ในภาพรวม ว่าส่วนใหญ่มปัีญหา หรอืมศีกัยภาพตรง
ไหน มีทิศทางแนวโน้มเป็นอย่างไร จะต้องจัดด�าเนินการ 
ควบคมุ ป้องกัน ปัญหาล่วงหน้าอย่างไร และจะจดับรกิาร
หลักส�าหรับกลุ่มประชากรนั้นเป็นการจ�าเพาะต่างจาก
บริการพื้นฐานอื่นๆ อย่างไร และในกลุ่มประชากรนั้นมี
ลักษณะความต้องการที่เฉลี่ยคล้ายๆ กันทั้งหมด หรือ
มีกลุ่มย่อยที่มีความจ�าเพาะในการดูแลเพิ่มเติมอย่างไร  
และจ�าเป็นต้องมีการจัดการเชิงป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ
ในระยะยาวอย่างไรด้วย มิใช่ดูแลเป็นรายคนๆ มารวม
กันเท่าน้ัน อีกทั้งจ�าเป็นที่ต้องรู้สถานการณ์ผลลัพธ์การ
จัดบริการสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรแต่ละกลุ่มว่า
เป็นอย่างไรด้วย
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แผนภาพที่ 1:  ความเช่ือมโยงกระบวนการจัดการ และการด�าเนินงาน ในระดับอ�าเภอ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ 
ตามเป้าหมายในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มประชากรที่พึงประสงค์ 

เป้าหมาย
สุดท้าย

ระบบงาน
ต�าบล
อ�าเภอ

ผลลัพธ์
ระหว่างทาง 

การจัดการ
ภายใน

เครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน
ได้รับการสื่อสารเข้าใจ

เท่าทันข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลผสมผสาน

อย่างสอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคัดกรอง
+ ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างครอบคลุมตามมาตรฐาน

ภาคี เครือข่ายบริการ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ภาคีร่วมเป็นเจ้าของ 
และร่วมด�าเนินการ

เฝ้าระวังกลุ่ม
และรายบุคคล กลุ่ม

ระบบด�าเนินการ
ได้ยั่งยืน/ต่อเนื่อง 

Learning + Growthลดเสี่ยง ลดโรค

สื่อสารความเสี่ยง บริการเฉพาะทาง 
(คัดกรอง & ดูแลเฉพาะ)

สร้างสัมพันธภาพ สื่อสาร 
เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย & ภาคี

บริการเฉพาะทาง 
(คัดกรอง & ดูแลเฉพาะ)

พัฒนานโยบาย

สื่อสารสาธารณะ
บริการประสาน รับ-ส่งต่อ

เชื่อมโยง บริการด้านสังคม
 และอื่นๆท�างานร่วมกับภาคี

ลดพิการ

บริการพื้นฐาน
(ดูแล รักษา คัดกรอง ให้ค�าปรึกษา 

แนะน�า ปรับพฤติกรรม อื่นๆ)
สนับสนุน เสริมศักยภาพ 

เชื่อมโยง-ร่วมมือกับ
กลุ่มเป้าหมาย ภาคีชุมชน

ข้อมูล พัฒนาศักยภาพคน, ภาคี ประสาน M&E เงิน ทรัพยากร

ทีมจัดการกลาง

การน�า – แผนงาน

จัดการความรู้  & วิจัย
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กลุ่มประชากรส�าคัญ ที่ควรมีการจัดระบบดูแลในภาพรวม ได้แก่
  กลุ่มผู้สูงอายุ
  กลุ่มคนพิการ
  กลุ่มโรคเรื้อรัง
  กลุ่มเด็กเล็ก
  กลุ่มเยาวชน
 แต่ทั้งนี้พื้นที่แต่ละอ�าเภอ สามารถคิด ปรับ เสนอกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มประชากรเฉพาะที่ต้องการ
ดูแลเพิ่มอีกได้ เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มแรงงานย้ายถิ่น หรือกลุ่มที่ท�างานในสถานประกอบการขนาดเล็ก 
หรือกลุ่มประมง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ
 ในเอกสารเล่มน้ี ส่วนแรก จะเป็นการอธิบาย ขยายความหลักการจัดการระบบในภาพรวมที่เป็น 
แกนหลัก ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ส�าหรับทุกกลุ่มประชากรให้เหมาะสมและจ�าเพาะเพิ่มขึ้นได้ และในบทที่ 2, 3 และ 4 
จะเป็นการน�าเสนอการจดัการระบบสขุภาพอ�าเภอ ส�าหรบักลุม่ประชากร ผูส้งูอาย ุโรคเรือ้รงั และคนพกิาร ทีเ่ป็น
ประเด็นจ�าเพาะมากขึ้น ส่วนการจัดการส�าหรับกลุ่มเด็กเล็ก และเยาวชน ยังไม่ได้รวบรวมสรุปในเอกสารเล่มนี้ 

  ค�าอธิบายรายละเอียดการจัดระบบจัดการภายในเครือข่ายอ�าเภอ

1. การน�า ตั้งเป้าหมายร่วม แผนงานร่วม
 การน�าในเรือ่งการจัดการส�าหรบักลุ่มประชากร
ประเด็นส�าคัญคือ การที่ต้องประสานให้มีความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดกลไกที่
ภาคีและผู้แทนประชากรกลุ่มน้ันๆ เข้ามามีส่วนร่วมได้ 
ทั้งในแง่ของการร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมด�าเนินงาน 
ส่วนส�าคญัสดุทีจ่ะท�าให้เกดิความยัง่ยนื คอืการทีท่กุส่วน 
ได้มีโอกาสวางแผนเป้าหมายที่ต ้องการให้บรรลุผล 
ร่วมกัน และมีแนวทาง แผนงานที่มาใช้ประกอบให้มี 
การท�างานร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงการน�าร่วมน้ีมิใช ่
จะเกิดได้ทันทีต้ังแต่แรก แต่เป็นประเด็นที่ผู ้น�าของ 
เครือข่ายบริการอ�าเภอจะต้องตระหนัก และค่อยๆ สร้าง
กิจกรรม สร้างโอกาสให้แต่ละส่วนเข้ามาเป็นเจ้าของงาน
ร่วมกัน พยายามประสานให้มีแผนงานรวมที่บูรณาการ
งานของแต่ละส่วนร่วมกัน รู้กันและกันว่าใครท�าอะไรอยู่
ในส่วนไหน และเมื่อท�างานร่วมกันต่อเนื่อง ควรมีการตั้ง

เป้าหมายร่วมกัน และวางกลยุทธ์การท�างานร่วมกันเพื่อ
ให้เกิดพลังของงานเพิ่มขึ้น

2. ทีมจัดการกลาง
 ปัจจบุนั หน่วยบรกิารสขุภาพ (ทัง้โรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ�าเภอ และรพ.สต.) มักจะก�าหนดผู ้รับ 
ผิดชอบประสานการท�างานเป็นโครงการ เป็นงานๆ เช่น 
ด้านคลินิกบริการ ด้านการเยี่ยมบ้าน ด้านการส่งเสริม 
สุขภาพ ป้องกันโรค แต่มักจะไม่มีผู ้รับผิดชอบดูแล
ภาพรวมทุกด้านของประชากรนั้นทั้งกลุ่ม ที่จะติดตาม
สถานการณ์และประสานการด�าเนินงานให้ครอบคลุม
ทุกด้าน จึงควรมีการก�าหนดผู้จัดการกลางท่ีดูประชากร
แต่ละกลุ่มในทุกด้านอย่างน้อย 1 คน หรือจะจัดเป็นทีม
ร่วมกันทั้งหน่วยบริการและสาธารณสุขอ�าเภอก็ได้ แต่
ต้องก�าหนดความรับผิดชอบร่วมกัน และแจ้งแก่ผู้อื่นที่
เกี่ยวข้องทราบ 

�������������������.indd   10 22/7/2558   6:24:13



การจัดการระบบ สุขภาพอำ เภอ
เพื่อดูแลกลุ่มประชากร

11

 ทีมผู้จัดการกลางนี้ ควรมีบทบาทหน้าท่ีใน
การประสานข้อมลูทุกชดุทีเ่กีย่วข้อง ให้สามารถเชือ่มโยง 
ต่อร้อยกันได้ และท�าหน้าที่ประสานให้มีการสื่อสาร  
การวางแผน การจัดบริการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ประสาน
ให้เกิดแผนงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสุขภาพของ
กลุ่มประชากรน้ันร่วมกัน อย่างน้อยรับรู้กันและกันใน 
การด�าเนนิงานจากส่วนต่างๆ และหากพฒันาเพิม่ขึน้ กจ็ะ
เป็นการตัง้เป้าหมาย กจิกรรมทีค่วรด�าเนนิงานร่วมกนั หรอื
ควรแบ่งกันท�าอย่างมีจังหวะที่ประสานร้อยเรียงกันได ้
อย่างมีพลัง ท�าให้เกิดประสิทธิผลที่ดีได้ (Alignment)

3. ข้อมูล
 ข้อมูลเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ส�าคัญที่ใช้เพื่อ
ให้เข้าใจสถานการณ์สุขภาพของประชากรกลุ ่มนั้นๆ  
รวมท้ังใช้เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเป้าหมาย 
ใช้ขับเคลื่อนการท�างานด้วย และติดตามผลการบริการ 
กลุม่เป้าหมาย ตวัอย่างข้อมลูทีจ่�าเป็น ได้แก่ จ�านวน รายชือ่ 
กลุ ่มเป้าหมายท้ังหมด สถานการณ์สุขภาพของกลุ่ม 
เป้าหมายลักษณะต่างๆ ผลความครอบคลุมของบริการ
สุขภาพ หรือผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ
 ข้อมูลนั้น มีทั้งที่เป็นข้อมูลในหน่วยบริการ
สขุภาพ ข้อมลูในชมุชน หรอืชุดข้อมลูในการดแูลของภาคี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่ประชาชนเป็นผู้ใช้ ผู้ดูแล
ได้เอง

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่าย 
 บุคลากรเป็นส่วนส�าคญัสดุในการจัดการระบบ 
ทัง้ส่วนท่ีเป็นบคุลากรสาธารณสขุ ส่วนทีเ่ป็นองค์กรชมุชน 
แกนน�า อสม. หรอืภาคเีครอืข่าย ทีม่บีทบาทร่วมในการจดั 
บริการสุขภาพ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของ
บคุคลกลุม่ต่างๆ ให้มคีวามพร้อมในการจดับรกิารสขุภาพ
ทีม่คีณุภาพ และมคีวามสอดคล้อง รวมทัง้กลุม่ประชาชน 

หรอืแกนน�าชุมชน กค็วรได้รบัการเสรมิศกัยภาพ เพือ่ให้มี
ความสามารถในการจัดการสุขภาพด้วยตนเองได้
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและภาคี 
ตามภารกิจที่ต้องด�าเนินการ ทั้งส่วนที่เป็นการส่ือสาร 
ความเสีย่ง การจดับรกิารสขุภาพพืน้ฐาน การดแูลสุขภาพ
เฉพาะทาง ตลอดจนการเสริมศักยภาพให้บุคลากรมี 
ความสามารถท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้

5. จัดการความรู้และวิจัย
 เพ่ือให้มีการพัฒนางาน เพ่ิมคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง จ�าเป็นต้องมีการจัดการความรู้ในส่วนที่เป็น
ประสบการณ์การด�าเนินงานที่ท�าอย่างต่อเนื่อง และบาง
ประเด็นก็ต้องมีการวิจัยเพื่อศึกษาเจาะลึกในประเด็น
เฉพาะบางประเด็น อีกทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
การด�าเนินงาน

6. ประสานงาน และติดตามและประเมินผล
 การประสานงาน เป็นกลไกท�างานส�าคัญ
ในการท�างานร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ และกลไก 
ตดิตาม ประเมนิผล เป็นส่วนทีจ่ะตรวจสอบว่าการท�างาน
เป็นไปได้ตามแผน หรือได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือไม่ 
และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 

7. งบประมาณ และทรัพยากร
 การจดัสรรสนบัสนนุงบประมาณ หรอืทรพัยากร 
เพ่ือสนับสนุนการท�างานของแต่ละระบบงานได้อย่าง
สอดคล้องกับภารกิจ และบริบท

8. การจัดระบบงาน
 ระบบงานทีส่�าคญัทัง้ท่ีระดบัต�าบลและทีร่ะดบั
อ�าเภอ ประกอบด้วย
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9. การก�าหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์
 การท�างานแต่ละระบบ ควรชดัเจนว่าเป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ์ของระบบงานนั้นคืออะไร ที่เป็นผลลัพธ ์
ด้านประชากรว่าจะมสีขุภาพดมีากน้อยเพยีงใด ทัง้ทีเ่ป็น
เป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายระหว่างทางที่สามารถ
วัดประเมินผลความก้าวหน้าได้ รวมทั้งควรมีเป้าหมาย
ในส่วนขององค์กรบริการเองที่ต้องมีการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างยั่งยืน 
ต่อเนื่อง 

 1) การสื่อสารความเสี่ยงในวงกว้าง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความตระหนักให้แก่ประชาชน
ในการลดความเส่ียง ดูแลสุขภาพตนเองได้ รวมทั้ง 
การจดัการ เพือ่ให้เกดินโยบายสาธารณะ หรอืมาตรการ
ในระดับต�าบล ชุมชน
 2) การจดับรกิารสุขภาพพืน้ฐาน หมายถึง
บรกิารรกัษาพยาบาล การส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกนั
โรค ที่ด�าเนินการโดยทีมบุคลากรในหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ หรือทีมหมอประจ�าครอบครัว
 3) การจัดบริการเฉพาะทาง หมายถึง 
บริการเฉพาะเพิ่มเติมที่ต ้องดูแลโดยบุคลากร 
เฉพาะทาง ที่ดูแลด้านการแพทย์เฉพาะ เช่น การดูแล
กลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคเรื้อรัง การแก้
ปัญหาความพิการเฉพาะเรื่อง 

 4) การจัดระบบส่งต่อ ประสานเชื่อมโยง
บริการระหว่างฝ่าย หรือส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ
ปฐมภูมิกับโรงพยาบาล หรือการส่งต่อไปยังหน่วย
บริการที่มีความจ�าเพาะมากขึ้น
 5) การประสานเชื่อมโยง เพ่ือให้กลุ่ม
เป้าหมายได้รับบริการทางสังคม หรือสวัสดิการ หรือ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามความจ�าเป็น
 6) การท�างานร่วมกบัภาคเีครอืข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพพื้นฐานต่อ
กนัและกนั มกีารสือ่สารประชุมร่วมกนัเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการ
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 ผู้สูงอายุ หมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป คือเกิดหลัง พ.ศ.2496

 คาดว่าในอกี 20 ปี ข้างหน้า สดัส่วนผูส้งูอายจุะเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 25 หรอื 1 ใน 4 ของประชากร 
และจะมีจ�านวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักแสนคน

 ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 80 ปี ต้องการการดูแลมากกว่ากลุ่มอื่นประมาณ 5 เท่า จะต้องมีการจัด
บริการเฉพาะส�าหรับคนกลุ่มนี้

 ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้นเม่ืออายุมากขึ้น การดูแลด้านจิตใจจึงมีความส�าคัญควบคู่กับ 
การดูแลทางด้านสังคมและทางกาย 

 การมีชมรมผู้สูงอายุเป็นการสร้างระบบสนับสนุนทางสังคมที่ดี และปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุ
ประมาณ 28,000 ชมรม

 สถานการณ์ด้านผู้ดูแล พบว่า ในปี พ.ศ.2573 จะเหลือประชากรวัยท�างานเพียง 2.5 คนต่อการ
ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน กล่าวคืออัตราส่วนศักยภาพการเกื้อหนุนลดลง (potential support ratio) ครอบครัวเดี่ยว
และแนวโน้มของการไม่แต่งงานสูงขึ้น และหนุ่มสาวแต่งงานช้าลง

 การแบ่งกลุ ่มผู ้สูงอายุเพื่อออกแบบบริการในคู่มือนี้มี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุกลุ่มที ่
ช ่วยเหลือตนเองได ้ดี  (สุขภาพแข็งแรง) 2) ผู ้สูงอายุกลุ ่มท่ีช ่วยเหลือตัวเองได ้บ ้าง (มีโรคเรื้อรัง)  
3) ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ (ติดบ้านติดเตียง) ทั้งมีผู้ดูแลในครอบครัว และไม่มีผู้ดูแลในครอบครัว

 นับต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นมา รัฐบาลได้จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุทุกคนแบ่งตาม 
ช่วงอายุแบบขั้นบันได คือ อายุ 60-69 ปี ได้รับเดือนละ 600 บาท, อายุ 70-79 ปี ได้รับเดือนละ 
700 บาท, อายุ 80-89 ปี ได้รับเดือนละ 800 บาท, อายุ 90 ปี ขึ้นไปได้รับเดือนละ 1,000 บาท 
ซึ่งสามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุได้ในเบื้องต้น

 ในอนาคตอาจมีการพัฒนาระบบการออมหรือระบบบ�านาญที่เรียกว่า กองทุนการออมแห่งชาติ

ข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับสถานะสุขภาพผู้สูงอายุไทย
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การแบ่งประเภทผู้สูงอายุ และหลักการดูแลผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม
 ผูส้งูอายจุะมลีกัษณะแตกต่างกนั สามารถแบ่งออกเป็นกลุม่ได้ 3 กลุม่ ซึง่ในการดแูลแต่ละกลุม่จะมเีป้าหมาย
เพื่อให้การช่วยเหลือที่ต่างกันไปตามลักษณะความสามารถในการพึ่งตนเองได้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ช่วยตนเองได้ดี
 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีสุขภาพทั่วไปดี สามารถช่วยตนเองได้ มีโรคเรื้อรังบ้างแต่สามารถควบคุมโรคได้ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นได้
 ดงันัน้ การดแูลผูส้งูอายกุลุม่ทีช่่วยตนเองได้ด ีหรอืกลุม่ตดิสงัคมจงึควรเน้นเรือ่งการส่งเสรมิสุขภาพ
ป้องกันโรค การชะลอความเสื่อมของสุขภาพตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และเน้นเรื่องการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้ท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคม คลายเหงา และรู้สึกว่าตนเองยังมี
คุณค่า มีศักดิ์ศรีมากพอที่จะดูแลตนเองหรือช่วยเหลือสังคมได้ตราบเท่าที่สุขภาพจะเอื้ออ�านวย
  เน้นการส่งเสริมป้องกันโรค (health promotion) 
  ชะลอความเสื่อมตามวัย/ความเสื่อมถอยทางกาย
  เตรียมสภาพแวดล้อมที่พร้อมและช่วยป้องกันการพลัดตกหกล้มหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
  ให้ใช้เวลากับเพื่อน และวางแผนการจัดการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมในชีวิตประจ�าวัน
  เปิดพื้นที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพ สร้างคุณค่าให้ตัวเอง
  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยตามโอกาส
  บูรณาการการดูแลร่วมกับภาคีเครือข่าย

 1. หลักการมองผู้สูงอายุและความสูงอายุ 
เชิงบวก เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ คนท�างานชุมชน 
ควรมีมุมมองต่อผู ้สูงอายุในแง่ดีไม่มองว่าเป็นภาระที ่
น่าเบื่อหน่าย แต่ควรมองว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่า 
ต่อชุมชน และควรมองว่าความสูงอายุเป็นภาวะตาม 
ธรรมชาต ิเป็นสิง่ทีม่นษุย์ทกุคนต้องเผชญิ การเปลีย่นแปลง 
ด้านร่างกายและจิตใจที่ต่างจากวัยอื่น
 2. หลักการดูแลผู ้สูงอายุอย่างเอื้ออาทร 
คนท�างานชุมชนควรมีความรู้และทักษะในการดูแล 
ผู้สูงอายุอย่างเอื้ออาทร และมองเห็นศักยภาพที่เป็นทุน
ประสบการณ์ และความรู้ของผู้สูงอายุ

 3. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม  
ความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ มิใช่มีแต่เรื่อง 
ทางกาย แต่มีประเด็นด้านจิตใจ และสังคมที่มีผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมาก การจัดระบบดูแล
สุขภาพส�าหรับกลุ่มนี้ จึงควรเป็นการผสมผสานทุกด้าน 
 4. การจัดระบบดูแลผู้สูงอายุตามลักษณะ
การพึ่งพาตนเองได ้ผู้สูงอายุแต่ละคนมีศักยภาพ ความ
สามารถในการดูแล พ่ึงพาตนเองได้ไม่เท่ากัน บางคน
ช่วยตนเองไม่ได้เลย ต้องการระบบดูแลที่มีความจ�าเพาะ
สอดคล้อง ฉะนั้นการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุควรจัดให้มี
ครอบคลุมผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี ช่วยตนเอง
ได้บ้าง และช่วยตนเองไม่ได้เลย

  หลักส�าคญัของการพฒันาระบบดแูลผูสู้งอายใุนชมุชน (ปรบัทศันคตแิละวิธมีอง)
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ช่วยตนเองได้น้อย
 ผู้สูงอายุกลุ่มน้ีจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีโรคเรื้อรังหลายโรค มีภาวะแทรกซ้อน มีภาวะ 
เจ็บป่วยระยะสุดท้าย และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้
 ดงันัน้ การดแูลผูส้งูอายกุลุม่ตดิเตยีง จงึต้องดแูลให้เกดิความสบายตามสภาพร่างกายในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ ลดทอนภาวะทุพพลภาพ และประคับประคองอาการเจ็บป่วย 
รวมไปถึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องสภาพจิตใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีลมหายใจสุดท้ายที่สงบสุขที่สุด
  ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอนติดเตียง ต้องมีการดูแลแบบประคับ
 ประคอง เพื่อการเข้าสู่ระยะสุดท้ายอย่างสงบและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  ดูแลเรื่องความสุขสบาย ไม่ให้เกิดความทุขทรมาน
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสูงสุดเท่าที่จะท�าได้
  เตรียมครอบครัวให้มีความเข้าใจสภาพที่เป็นจริง ไม่คาดหวังการรักษาที่จะยึด หรือ
 ยื้อชีวิตโดยไร้ประโยชน์และขัดธรรมชาติ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ช่วยตนเองได้บ้าง
 ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีปัญหาโรคเรื้อรังหลายโรค เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต ส่วนใหญ่มีภาวะ
แทรกซ้อน ท�าให้ไม่สามารถเคลือ่นไหวร่างกายได้ตามปกต ิรวมทัง้มภีาวะหง่อม เปราะบาง ชราภาพ จงึจ�าเป็นต้อง
มีผู้ดูแลที่คอยให้ความช่วยเหลือในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงมีข้อจ�ากัดเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม
 ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ที่ติดบ้านก็คือ การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ และการเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ
  นอกจากการดูแลภาวะเจ็บป่วยยังต้องชะลอความเสื่อมถอยของร่างกาย เช่น สมองเสื่อม
 และสภาพจิตใจที่เปลี่ยนแปลง
  การเตรียมสภาพแวดล้อมที่พร้อมและช่วยป้องกันการพลัดตกหกล้มหรืออุบัติเหตุอื่นๆ
  ผู้สูงอายุเริ่มมีภาวะเจ็บป่วยต้องป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
  จัดการบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน
  ให้ความรู้แก่ครอบครัวให้ดูแลเรื่องยา อาหาร และป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรค
  ส่งเสริมการเข้าถึงธรรมะ ตามความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาที่นับถือ
  การวางแผนเพื่อจ�ากัดภาระค่าใช้จ่ายทางสังคม

�������������������.indd   17 22/7/2558   6:24:14



การจัดการระบบ สุขภาพอำ เภอ
เพื่อดูแลกลุ่มประชากร

18

ระบบงาน
ต�าบล
อ�าเภอ

ผลลัพธ์
ระหว่างทาง 

การจัดการ
ภายใน

เครือข่าย

ประชาชน
ได้รับการสื่อสาร

เข้าใจ
เท่าทันข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล
ผสมผสาน

อย่างสอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
คัดกรอง + ดูแล 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างครอบคลุม
ตามมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตดี

กลุ่มเป้าหมาย ภาคี เครือข่ายบริการ

ภาคีร่วมเป็นเจ้าของ 
และร่วมด�าเนินการ

การจัดระบบดูแลสุขภาพตามกลุ่มประชากร : กลุ่มโรคเรื้อรัง

เฝ้าระวังกลุ่ม
และรายบุคคล กลุ่ม

ระบบด�าเนินการได้ยั่งยืน/ต่อเนื่อง 
Learning + Growthสุขภาพแข็งแรง

ลดความพิการ
คุณค่า
ศักดิ์ศรี

สื่อสารความเสี่ยง บริการเฉพาะทาง 
(คัดกรอง & ดูแลเฉพาะ)

สร้างสัมพันธภาพ สื่อสาร 
เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย & ภาคี

พัฒนานโยบาย

สื่อสารสาธารณะ
บริการประสาน รับ-ส่งต่อ

เชื่อมโยง บริการด้านสังคม 
และอื่นๆท�างานร่วมกับภาคี

มั่นคง
ปลอดภัย

บริการพื้นฐาน
(ดูแล รักษา คัดกรอง ให้ค�าปรึกษา 

แนะน�า ปรับพฤติกรรม อื่นๆ)
สนับสนุน เสริมศักยภาพ 
เชื่อมโยง-ร่วมมือกับกลุ่ม

เป้าหมายภาคีชุมชน

ข้อมูล พัฒนาศักยภาพคน, ภาคี ประสาน M&E เงิน ทรัพยากร

ทีมจัดการกลาง

การน�า – แผนงาน

จัดการความรู้  & วิจัย

กรอบ การจัดระบบดูแลสุขภาพตามกลุ่มประชากร : กลุ่มโรคเรื้อรัง

เป้าหมาย
สุดท้าย

�������������������.indd   18 22/7/2558   6:24:14



การจัดการระบบ สุขภาพอำ เภอ
เพื่อดูแลกลุ่มประชากร

19

เป้าหมายปลายทาง (เป้าหมายสุดท้าย) ของการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ
 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพทางกาย แต่ต้องเป็นการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมซึ่งจะครอบคลุมถึงการท�ากิจกรรมท่ีช่วยให้ผู ้สูงอายุมีความสุขทั้ง ทางกาย คือการดูแลสุขภาพ 
(Health Care Service) ทั้งกรณีเจ็บป่วยเฉียบพลัน เร้ือรัง การป้องกันการทุพพลภาพ การประคับประคอง
ในวาระสุดท้าย การให้ความส�าคัญ ด้านจิตใจ คือ มีพ้ืนที่ทางสังคมส�าหรับแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยให ้
เกิดความผ่อนคลาย และช่วยให้รู ้สึกมีคุณค่า และศักดิ์ศรี ด้านสวัสดิการ คือมีความมั่นคงในการครองชีพ  
มีการเตรียมความพร้อมการด้านเศรษฐกิจ และเงินออม (Money saving/income) มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู ่
ที่เหมาะสม ปลอดภัย (Housing)

เป้าหมายสุดท้ายของการสร้างเครือข่ายบริการผู้สูงอายุระดับอ�าเภอ
 มุง่เน้นให้ผูสู้งอายสุามารถด�ารงชีวติในครอบครวัและชุมชนอย่างมสีขุภาวะ ภายใต้การเก้ือหนนุของเครอืข่าย 
ในอ�าเภอ และการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายใุนการด�ารงชีวิตได้อย่างมศีักดิ์ศร ีมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง
  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ดูแลในครอบครัวโดยมีระบบการให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล 
และการสนับสนุนในชุมชนที่เข้มแข็ง
  มบีริการสุขภาพที่ครอบคลุม บูรณาการทั้งด้านสุขภาพและสังคม แก่ผู้สูงอายุในชุมชน และบริการเชิงรุก
ถึงบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคปีระชาชน มบีทบาทร่วมในการบรหิารระบบบรกิารสขุภาวะผูส้งูอายุ
ในชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐทั้งในและนอกชุมชน
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การน�า และทีมจัดการกลาง 
 เพื่อให้มีการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีทิศทาง และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนทีมจัดการกลาง
ในระดับอ�าเภอควรมีองค์ประกอบที่หลากหลาย และมีส่วนร่วม ที่ประกอบด้วย

ทีมในระดับอ�าเภอ ได้แก่
แพทย์ และทีมสหวิชาชีพ เช่น
แพทย์เวชศาสตร์/ แพทย์เฉพาะทาง/ แพทย์ทั่วไป/ 
ทันตแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติ/ พยาบาลวิชาชีพ/ 
นักกายภาพบ�าบัด/ นักสังคมสงเคราะห์/
เภสัชกร/ นักสุขภาพจิตในโรงพยาบาล 
และทีมจากสาธารณสุขอ�าเภอ

ทีมในระดับต�าบล ได้แก่
บุคลากรใน รพ.สต. เช่น 
พยาบาลเวชปฏิบัติ/ นักวิชาการสาธารณสุข/
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข/ ทันตภิบาล/ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน/
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ

ทีมในระดับชุมชน ได้แก่ 
ภาคประชาชนในพื้นที่นั้น เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)/
อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส (อผด.)/ 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)/ ท้องถิ่น 
ก�านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ จิตอาสา
และผู้ดูแลในครอบครัว

 มีบทบาทในการสนับสนุนด้านวิชาการ 
พัฒนาศักยภาพทางคลินิก (การดูแลสุขภาพ) รวมถึง
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่
เหมาะสมกบัผูส้งูอายแุต่ละกลุม่ รวมทัง้การประสานและ
รบั – ส่งต่อ ตดิตามความคบืหน้าด้านสขุภาพของผู้สงูอายุ
ในการไปรับบริการสุขภาพยังบริการในทุกระดับ

 มีบทบาทในการดูแลปัญหาสุขภาพด้าน
การรักษาพยาบาล ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความ
สามารถ มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกัน
โรค รวมทัง้การสนบัสนนุกจิกรรมชมรม และการรวมกลุม่
ของผูส้งูอายใุนพืน้ที ่เป็นทีป่รกึษาของทมีในระดบัชมุชน 
และเชื่อมประสานกับ องค์กรท้องถิ่น และภาครัฐอื่นๆ 

 มบีทบาทในการสนบัสนุนกจิกรรมของชมรม/ 
กลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ดูแลในครอบครัว
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ระบบงานส�าคัญ เพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย ุ(ระดับต�าบล และอ�าเภอ)
 1. การสื่อสารความเสี่ยง สร้างนโยบายสาธารณะ
 ควรมีการสร้างความเข้าใจต่อธรรมชาติของผู้สูงอายุ และความเสี่ยงส�าคัญของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมทาง
สายตา และกล้ามเน้ือ ท�าให้มีโอกาสล้ม และได้รับการบาดเจ็บมากกว่าธรรมดา ที่ต้องการการจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมผูส้งูอายมุโีอกาสมโีรคเรือ้รงัเพิม่ขึน้จงึควรมกีารคดักรองสขุภาพเป็นระยะต่อเน่ือง เพ่ือการดแูลตัง้แต่ระยะแรก 
 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม การจัดระบบดูแลสุขภาพต่อเนื่อง และการจัดการสวัสดิการสังคม เพื่อดูแล 
ผูส้งูอาย ุเป็นประเดน็นโยบายส�าคญั ทีค่วรมกีารพฒันานโยบายรองรบั ทัง้ในระดบันโยบายท้องถิน่ในระดับต�าบล หรอื
ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการจัดการกองทุนกลาง หรืองบประมาณเพื่อรองรับงานส่วนนี้

 2. การจัดระบบดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ทั้งด้านการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ 
ทั้งด้านกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งควรมีการจัดบริการที่ออกแบบเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะแตกต่างกันดังนี้

 2.1 บริการขั้นพื้นฐาน ผู้สูงอายุทุกคน ได้รับการคัดกรอง และมี ระบบ ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและ
การดูแลระยะยาวในชุมชน ตามระดับความจ�าเป็นในการดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุทุกคนควรได้รับการเฝ้าระวัง
รายบุคคล คือประเมินสภาพผู้สูงอายุ และวางแผนการดูแลรายบุคคล ได้แก่ 
  ประเมินปัญหา (กาย, จิต, สังคม) วางเป้าหมายการดูแล เพื่อลดภาวะพึ่งพิงโดยทีมสหวิชาชีพ
  การประเมนิสภาพกาย ผูส้งูอายสุามารถลดการเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล การดแูลระยะยาว ช่วย
เพิม่ความสามารถในการท�าหน้าทีท่างด้านร่างกายและจติใจ การรอดชวีติ และใช้ตดิตามเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลง
ของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท�างานร่วมกันเป็นทีม
  การประเมินสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถจัดส่ิงแวดล้อมและสถานที่อย่างเหมาะสม เนื่องจาก 
สิ่งแวดล้อมอาจอ�านวยความสะดวกหรือขัดขวางการท�าหน้าที่อย่างอิสระ ดังนั้นการประเมินส่ิงแวดล้อม 
ทั้งด้านกายภาพและสังคม จึงมีความจ�าเป็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีประวัติเคยหกล้ม หรือมีปัญหาเรื่องของการ
เคลื่อนไหว
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 2.2 ผูส้งูอายกุลุม่ทีช่่วยเหลือตนเองได้ด ี(สขุภาพแขง็แรง) ควรสนบัสนุนบรกิารท้ังทีเ่ป็นการส่งเสรมิ 
และการดแูลรกัษาสขุภาพผูส้งูอายใุห้มคุีณภาพทีเ่ป็นบรกิารเชงิรกุในชมุชน  หรอืเสรมิให้ใช้บรกิารในสถานพยาบาล
ได้สะดวก อย่างถ้วนหน้า เท่าเทียม เช่น
  การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง (ซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 
ตรวจร่างกาย วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว และจัดท�าสมุดบันทึกสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ) ทั้งที่ตรวจในชุมชน หรือ 
มีรถรับไปตรวจที่สถานพยาบาล
  การตรวจส่งเสริมสุขภาพ เช่น บริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ
  การวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยิน/ ภาวะสมอง
เสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุ
  กิจกรรมส่งเสริมเรื่องอาหาร และสนับสนุนการออกก�าลังกายในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
  ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ปรับลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมพื้นบ้าน และประยุกต์แพทย์แผนไทยกับการดูแล

 2.3 ผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง (มีโรคเรื้อรัง) สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเชิงรุก การดูแล
เยี่ยมบ้าน และสุขภาพผู้สูงอายุ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
  การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (เน้นการดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ) 
  คัดกรอง และแก้ไขปัญหาในกรณีภาวะซึมเศร้า สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
  เยี่ยมบ้าน ให้ความรู้ ค�าแนะน�าและติดตามดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ
  จัดบริการศูนย์ผู้สูงอายุ (day Care) ภายในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ที่ รพ. อปท./ รพ.สต./ วัด/ หรือ
พื้นที่อื่นๆ ที่เดินทางสะดวก
  การใช้แพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ
  การออกก�าลังกายแบบยืดเหยียดที่เหมาะส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเฉพาะ
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 2.4 ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ (ติดบ้านติดเตียง) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน  
ร่วมมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
  บริการรับส่ง 24 ชั่วโมงเพื่อการรักษาช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
  การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (เน้นการดูแลทั้งร่างกาย และจิตใจ)
  ระบบบริการฟื้นฟูที่เหมาะส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเฉพาะ 
  มีทมีดแูลสขุภาพแบบบรูณาการครบทกุสหสาขาวชิาชพี (เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ และ/ หรอืทมี อสม./ 
อผส./ จิตอาสาในต�าบล)
  กิจกรรมการดูแลแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน หรือบัดดี้ โดยกลุ่มติดสังคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล หรือหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

 3. การดูแลเฉพาะทาง
 การให้บริการเฉพาะ (การดูแลเฉพาะ) ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ อาจด�าเนินการได้ ดังนี้
   75 ปีประเมิน geriatric syndromes ภาวะความจ�าเสื่อม 
   คลินิกผู้สูงวัย/ คลินิกผู้สูงวัยอบอุ่นในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
   คลินิกพิเศษ (กระตุ้น) ความจ�า
   คลินิกเฉพาะโรค ที่ผู้สูงอายุมีปัญหา เช่น โรคหัวใจ ภาวะซึมศร้า หรือโรคเรื้อรังต่างๆ 

 4. การจัดระบบส่งต่อ เชื่อมโยงบริการภายในระบบสาธารณสุข
 ควรมีการจัดระบบการรับส่งต่อจากหน่วยบริการในชุมชนกับโรงพยาบาล หรือการส่งต่อจากคลินิกโรค  
ส่งต่อไปเยีย่มบ้าน ดแูลต่อเนือ่ง รวมถงึรบัการส่งกลับกรณีมปัีญหาหนกั เฉยีบพลนัทีต้่องดแูลโดยรพ. หรือหน่วยเฉพาะ
ทางต่างๆ
   มีแนวทางการประสานส่งต่อข้อมูล และเอกสาร
   จัดช่องทางการประสานกับทีมในชุมชน
   มีระบบ discharge plan เตรียมบ้าน เตรียมชุมชน
   พัฒนาระบบ home health care
   พัฒนาระบบ home health care manager ในระดับต�าบล

 5. การประสานเชื่อมโยงกับบริการทางสังคม เศรษฐกิจ
 งานอกีส่วนหนึง่คือ การประสานเพือ่รบับรกิารทางสงัคม เพือ่ช่วยเหลอืให้มคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ เช่นการปรบั
สภาพบ้านที่พักให้สะอาด ปลอดภัย การช่วยเหลือด้านอาชีพ เศรษฐกิจในกรณีที่มีปัญหา หรือเชื่อมกับกลุ่มในชุมชน 
ที่จัดกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ซึ่งหน่วยบริการสุขภาพ ควรมีเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติในการประสานส่งต่อไว้ให้เป็น 
การท�างานตามปกติ และจัดระบบการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา
สังคม พมจ. หรือแกนน�าในชุมชน
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 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร
มีบทบาทส�าคัญในการเป็นแรงหนุนเสริมในการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนโยบายและ 
งบประมาณเป็นเครื่องมือ เช่น 
  การส�ารวจข้อมูลผู้สูงอายุตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ผู้สูงอายุ
  การปรับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน เช่น การปรับปรุงสภาพบ้าน 
การปรับปรุงและจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกในสถาน
ที่สาธารณะ เช่น วัด/ ศาสนสถาน สถานที่ราชการ
  การช่วยเหลือทางการเงิน เช่น กองทุน
ผู้สูงอายุ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
  การสนบัสนนุให้เกดิการรวมกลุม่ของผู้
สูงอายุ และสนับสนุนงบประมาณส�าหรับน�าไปใช้ใน
การพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
  การสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้ 
ผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม 
โดยการมีส่วนร่วมของชมุชนและ อปท. เช่น การจดัตัง้ 
และพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ การส่งเสริม 
การท�าอาชีพเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมสม�่าเสมอ
  พัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

 6. การสร้างสัมพันธภาพ และท�างาน
ร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ
 ในส่วนนี้หมายถึงการสื่อสาร ท�าความรู้จักกับ
หน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น 
พม. และการท�างานร่วมกบัอปท. หรอืแกนน�าชมุชน กลุม่
ชมรมผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสัมพันธภาพกัน เรียนรู้ศักยภาพ
ของกันและกัน สื่อสารสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมาย  
และวิธีการท�างานเพ่ือดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน และพัฒนา
จนกระทั่งมีเป้าหมายร่วม และแผนการท�างานร่วมกัน   
มีการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันเป็นระยะ  
อย่างต่อเนื่อง
 รูปแบบกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ จัดท�าคู่มือ
แนวทางดูแล ระบบส่งต่อ ระบบให้ค�าปรกึษาแก่เจ้าหน้าที่ 
การเช่ือมระบบข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ การมี 
ทะเบียนคนไข้และมีทีมสุขภาพที่ดูแลตลอดการรักษา 
ประสานความช่วยเหลอืกบั ชมุชน วดั ท้องถิน่ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่
  โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)/ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
  องค์กรท้องถิ่น/ท้องที่ ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต�าบล (อบต.), เทศบาล, ก�านัน, ผู้ใหญ่บ้าน 
   ชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.), อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุ(อผส.), อาสาสมคัร 
ดูแลผู้ด้อยโอกาส (อผด.) รวมทั้งปราชญ์ชุมชน ผู้น�าทาง
ความคิด และจิตวิญญาณ
  หน่วยงานสนับสนุน รวมถึงหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกชุมชน เช่น พัฒนา
ชมุชน (พช.), กองทนุหลกัประกนัสขุภาพต�าบล, สทิธแิละ
สวัสดิการชุมชน (พม.), การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.), 
สถาบันทางศาสนาในชุมชน (โบสถ์/ มัสยิด/ วัด ฯลฯ)

 ทุกฝ่ายจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่
จะสอดคล้องและเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน โดยแกนน�า
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะมีบทบาทส�าคัญใน 
การสร้างความเข้าใจเรือ่งระบบสขุภาพของผูส้งูอายใุห้กบั 
คนในชมุชน เป็นกระบอกเสยีงท่ีจะท�าคนในชมุชนได้รบัรู้
ถงึคณุค่าของผูส้งูอาย ุให้ความช่วยเหลอืดแูล และพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งสร้างระบบแกนน�า/ สร้าง 
อาสาสมัครและเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
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ระบบสนับสนุนเพื่อจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ

1. ข้อมูล
 การจัดการข้อมูล คือการจ�าแนกผู ้สูงอายุ 
มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจ�าแนก ได้แก่ 
การจ�าแนกผู ้สูงอายุเพ่ือแจกแจงกลุ ่มประชากรท่ีมี
ลักษณะพิเศษ (จ�าแนกตามลักษณะทางกายภาพ) และ
การจ�าแนกเพื่อก�าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย (จ�าแนก
ตามกลุ่มอายุ) ซ่ึงหลักการของการจ�าแนกกลุ่มผู้สูงอาย ุ
จะต้องให้สอดคล้องตามการออกแบบบริการ และข้อมูล 
ที่ดีต้องสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ครบถ้วน 
เพื่อใช้ออกแบบกิจกรรม ได้แก่

 1.1 ข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
  ข้อมูลเพ่ือสื่อสารความเสี่ยง เป็นข้อมูล
เพื่อเฝ้าระวังให้ทีมที่เก่ียวข้องได้เน้นเฉพาะในการดูแล 
ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม ได้แก่ 
  ข้อมลูสขุภาพโรคประจ�าตวัของผูส้งูอาย ุเช่น 
โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน 
  ข้อมูลคัดกรองความผิดปกติหรือความ
บกพร่องทางการมองเหน็และการได้ยนิ/ ภาวะสมองเส่ือม
ในกลุ่มผู้สูงอายุ
  ข้อมลูการประเมนิคดักรองความสามารถใน
การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน (ADL)
  ข้อมูลเพ่ือสื่อสารสาธารณะและก�าหนด
นโยบาย สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู ่วัยสู ่ผู ้สูงอายุนโยบายสนับสนุน
ให้เกิดการออม หรือกองทุนสวัสดิการ ในการวางแผน
ทางการเงินให้มีความมั่นคงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
  ผู ้ สูงอายุกลุ ่มที่ช ่วยเหลือตนเองได้ดี 
(สุขภาพแข็งแรง) การสนับสนุนให้กลุ ่มผู ้สูงอายุที ่
ช่วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดกฎกติกา วางแผน
นโยบายของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น

  ผู ้สูงอายุต้องเป็นหนึ่งในกรรมการ 
กองทุนสวัสดิการ หรือเป ็นผู ้ทรงคุณวุฒิในกรณีที่มี 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
  ผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับเบี้ยยังชีพ
  ผู ้สูงอายุกลุ ่มที่ช ่วยเหลือตัวเองได ้
บ้าง (มีโรคเรื้อรัง) ธรรมนูญสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ที่เป็นธรรมนูญสุขภาพที่ก�าหนดรูปแบบการจัด
บริการส�าหรับผู้สูงอายุ เช่น 
  ต้องมกีารจัดบรกิารเชิงรกุ โดยการให้
มีทีมแพทย์ พยาบาล ที่พร้อมในการดูแลยามฉุกเฉิน
   ให้กจิกรรมการดแูลผู้สงูอายเุป็นส่วน
หนึ่งของสวัสดิการของกองทุนชุมชน
  ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ (ติดบ้าน
ติดเตียง) ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ โดยม ี
การก�าหนดแผนงบประมาณประจ�าปี ส�าหรับกิจกรรม 
ผู้สูงอายุที่ครอบคลุม เช่น
  ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย 
ทุกคนในต�าบลได้รับการดูแล เย่ียมบ้าน ทั่วถึงทุก 
หลังคาเรือน

 1.2 ข้อมูลเพื่อออกแบบระบบบริการ และ
การจัดระบบบริการ 
  ข้อมูลเพื่อออกแบบบริการขั้นพื้นฐาน
 คือข้อมูลเพื่อในในการวางแผน และออกแบบ
ระบบบริการ การดูแลผู้สูงอายุทั้งในสถานบริการ ใน  
ชุมชน  ในบ้าน ลักษณะข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
ออกแบบได้คลอบคลุมคือ
 ควรมีข้อมูลที่จัดกลุ่มลักษณะการดูแลให้
ชัดเจน ในที่นี้แบ่งเป็น 3 ตามลักษณะทางกายภาพ คือ
  ผู ้ สูงอายุกลุ ่มที่ช ่วยเหลือตนเองได้ดี 
(สุขภาพแข็งแรง) ควรมีชุดข้อมูลที่จ�าแนกให้เห็น
สถานการณ์ผู้สูงอายทุี่ครบถ้วน ทั้งจ�านวน สถานการณ์
ด้านสุขภาพ การประเมินทางด้านจิตใจ ภาวะซึมเศร้า  
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การประเมนิผู้สูงอายตุามศกัยภาพ (ADL) เพือ่ใช้ออกแบบ
โครงการ/ กิจกรรม
  ผู้สูงอายุกลุ่มท่ีช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง  
(มีโรคเรื้อรัง) ควรมีชุดข้อมูลที่แสดงให้เห็นความ
ต้องการของผู้สูงอาย ุและการสนับสนุนในบางเรื่อง
  ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ (ติดบ้านติด
เตยีง) ควรมชีดุข้อมลูในเรือ่งสถานะทางสขุภาพของผูส้งู
อายุ และสภาพแวดล้อมของครอบครัว เช่นการมีผู้ดูแล
ในครอบครัว หรือไม่มีผู้ดูแลในครอบครัว เพื่อออกแบบ
ระบบบริการในการสนับสนุนการดูแลในบ้านและชุมชน
  ข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังรายบุคคล และ
ให้บริการเฉพาะ (การดูแลเฉพาะ) คือข้อมูลที่สามารถ 
บ่งบอกถึงการออกแบบบริการพิเศษนอกเหนือบริการ 
พื้นฐาน เฉพาะกลุ่มเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะส่งผลให้
เกดิโรคแทรกซ้อน หรอืการน�าไปสูก่ารดแูลระยะยาว เช่น
  ข้อมลูจากการประเมนิผูส้งูอายตุามศกัยภาพ 
(ADL)
  ข้อมูลจากการประเมินความเสี่ยง พลัดตก 
หกล้ม
  ข้อมูลจากการประเมินสภาพแวดล้อม
  ข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง เพื่อ
ป้องกันการโรคและภาวะแทรกซ้อน
  ข้อมลูสภาพจติใจ การคดักรองภาวะซมึเศร้า
  ข้อมูลเพื่อคัดกรอง เฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุ
สมองเสื่อม
  ข้อมูลเพื่อการประสาน รับ – ส่งต่อ และ
การเชื่อมโยงบริการทางสังคมด้านอื่นๆ
  มีข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่สามารถ 
เชือ่มโยงบรกิารระหว่างโรงพยาบาล <=>รพ.สต.<=>ชุมชน 
  มีช่องทางการประสาน และคืนข้อมูลเพื่อ
ออกแบบกิจกรรมร่วมกับทีมในชุมชน
  มีข้อมูลสถานการณ์ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ

2. ศักยภาพคน (ทีม) และภาค ี(ร่วมเป็นเจ้าของ
และร่วมด�าเนินการ)
 การพัฒนาศักยภาพบคุลากรและทมีทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการดูแลผู้สูงอายุมีหลายลักษณะ ตั้งแต่ส่วนบุคลากร
สาธารณสุขให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะใน 
การดูแลผู้สูงอายุที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งส่วนที่เป็น 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความพิการต่างๆ ในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ บุคลากรส่วนที่สองคือ บุคลากรในส่วนของ 
ท้องถิน่ ทีต้่องเข้าใจธรรมชาต ิและความจ�าเป็นในการดแูล 
สุขภาพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเช่นกัน 
 ทมีทีด่แูลอกีส่วนคอื ทมีชมุชน ทัง้ทีเ่ป็นแกนน�า 
จิตอาสา หรืออสม. ที่ควรมีการเพิ่มขีดความเข้าสามารถ
ในการดูแลผู้สูงอายุมากข้ึน ทั้งด้านการคัดกรองโรค  
การดแูลสขุภาพเบือ้งต้น และการพฒันาต่อยอดบางกลุม่
ให้สามารถช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุด้วย 
 ในบางพื้นท่ี อาจต้องมีการพัฒนาบุคลากร 
เฉพาะ ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ 
ซ่ึงอาจจะเป็นคนในพ้ืนที่ โดยที่ อปท.อาจสนับสนุน 
งบประมาณในการฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาที่มี 
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากนั้นให้กลับไปท�างานในพื้นที ่
โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากอปท. หรือกองทุน
สุขภาพต�าบล สนับสนุนการบริการดูแลสุขภาพเชิงรุก 
ประเด็นทักษะเพิ่มเติม เช่น การท�าแผล การให้อาหาร
ทางสายยาง การดูดเสมหะ การฉีดยาอินซูลิน การท�า
กายภาพบ�าบัด กิจกรรมบ�าบัด เบื้องต้น
 การพัฒนาศักยภาพทีม และแกนน�า/ ชมรม 
ผู้สูงอายุ อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล อสม. อผส. ที่มีหน้าที่
ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง เช่น
  พัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญใน
การ ดูแล เฉพาะ/  เ พ่ิ มทั กษะการสั ง เกต  กรณี 
ลงเยี่ยมบ้าน
  การให้ความรู ้เรื่องการดูแลสุขภาพจิต 
ในผู้สูงอายุ
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  การพัฒนาจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
  อบรม พัฒนา ความสามารถของจิตอาสา
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
  จัดหาผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
  เน้นการดูแลสุขภาพร่างกายโดยหน่วย
บริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในครอบครัว

3. จัดการความรู ้(วิจัย) 
 คอืการสร้างและจัดการความรูเ้พือ่พัฒนาระบบ 
และกลไกการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เช่น
  การพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพ
เชื่อมโยงจากสถานบริการสู่ชุมชน
  การพัฒนา สนับสนุนความเข้มแข็งการมี 
ส่วนร่วมของ ครอบครัว ชุมชน และท้องถ่ิน ในการสร้างเสรมิ 
และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
  คลังปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน/ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

4. ประสานและติดตาม
 มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในมิติของกระบวนการ 
และมิติของผลลัพธ์ ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลควร
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทัง้ระบบ (CUP Management, 
DHS, PCA , CBLฯลฯ)
 มิติของกระบวนการ ได้แก่ 1) แนวทาง มี 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการหรือแผนการด�าเนินงาน
ร่วมกันทั้งระบบ 2) การถ่ายทอดเพ่ือน�าไปปฏิบัติ มี
การน�าแนวทางการด�าเนินงานไปใช้ในทุกหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 3) การเรยีนรู ้มกีารแลกเปลีย่น แบ่งปันความรู้ 
จากการท�างาน มกีารน�าบทเรยีนไปปรบัปรงุกระบวนการ
ท�างานให้ดีข้ึน 4) การบูรณาการ มีการน�าแนวทาง 
การด�าเนินงานไปปฏิบัติ มีการบูรณาการองคก์รในระดับ 
อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน การจัดการสุขภาพ กระบวนการ

ท�าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม (SRM) นวัตกรรมชุมชน 
ที่แก้ปัญหาได้ กิจกรรมการดูแลตนเองและพ่ึงตนเอง 
ด้านสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง ฯลฯ
 มิติของผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์
ของหน่วยงานท่ีได้จากการด�าเนินการท่ีสอดคล้องกับ 
เป้าหมายวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

5. ทรัพยากร 
 มีการจัดการทรัพยากร (เงิน คน ทรัพยากร 
ภูมิปัญญา) ภายในเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ เช่น
  เงิน มีการจัดหาแหล่งงบประมาณ เช่น  
งบประมาณ (ในระบบ) กองทุนหลกัประกนัสขุภาพต�าบล
  คน มีการจัดท�า mapping ศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่าย การจัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การเชื่อมโยงและประสานงานระหว ่าง 
หน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกเครือข่าย
  ทรัพยากร มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น 
บูรณาการ ดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
  ภูมิปัญญา มีการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ภูมิปัญญา ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ มีการออกแบบ
การดูแลร่วมกันระหว่างผู ้ป่วย ญาติ ผู ้ดูแล และทีม 
สหวิชาชีพ
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เอกสารอ้างอิง
กมล สุกิน. 4 มิติ สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในชุมชน: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.): สิงหาคม 
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รศ.ดร.วรรณภา อรุณแสง และพญ.ลัดดา ด�าริการเลิศ. การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข :ธันวาคม 
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ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2556: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.): พฤศจิกายน 2557.

สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ. การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน ระบบ หลักการ และแนวทางปฏิบัติ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.): มกราคม 2552.

สพุตัรา ศรวีณชิชากร และคณะ. การดแูลผูส้งูอายแุบบบรูณาการในชมุชน “เวทเีสวนาร่วมพฒันาระบบสขุภาพ
ชุมชนครั้งที่ 8”: สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.): เมษายน 2555.
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บทที่ 3
การจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ เพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง 

และการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

เข้าใจธรรมชาติ และหลักการส�าคัญ
ในการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
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ความหมายของโรคเรื้อรัง
 ความเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นความเจ็บป่วยที่มี
อาการค่อยเป็นค่อยไป ใช้ระยะเวลาของการเจบ็ป่วยและ
การดูแลรักษายาวนาน และต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด 
การเจบ็ป่วยมกัเป็นอย่างถาวร ค่อยๆ ลกุลามจนมอีาการ 
รุนแรงข้ึน หากได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม 
ต่อเนือ่งจะท�าให้อาการทเุลา และมคีณุภาพชีวติท่ีด ีแต่หาก 
ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เพียงพอและไม่ดูแลตนเอง 
อาการกจ็ะรนุแรง มภีาวะแทรกซ้อน จนถงึขัน้เสยีชวีติได้
 ความหมายของการเจ็บป่วยเร้ือรังที่กว้างขึ้น 
คือ พยาธิสภาพที่รักษาไม่หายโดยวิธีการของแพทย์ 
แต่ต้องการกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรค การรักษา
พยาบาลตามอาการเพ่ือลดความรุนแรงของอาการ 
ยับยั้งมิให้โรคลุกลามมากขึ้น และลดภาวะแทรกซ้อน  
ผูป่้วยโรคเรือ้รงัต้องได้รบัความช่วยเหลือและสนบัสนนุ
ให้เพิม่ขีดความสามารถในการปรบัวถิชีวีติให้เหมาะสม 
และรบัผดิชอบในการดแูลตนเอง รวมทัง้สร้างศกัยภาพ 
ให ้มีความสามารถดูแลจัดการตนเอง และดูแล
ผลกระทบของความเจ็บป่วยเรื้อรังท่ีเกิดกับบุคคล 
ได้แก่ ความซึมเศร้า (depression) จากการเจ็บป่วย 
ภาวะทีต้่องพึง่พา (dependency) ซ่ึงผูป่้วยต้องการความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น 
 ดังนั้นรูปแบบของการให้บริการส�าหรับผู้ป่วย
เรือ้รงัจ�าเป็นต้องแตกต่างจากระบบผูป่้วยเฉยีบพลนัทัว่ไป
ที่มีการเจ็บป่วยเป็นครั้งๆ และมีบริการแบบเป็นชั่วคราว 
ผู้ป่วยเรือ้รงัต้องการแนวทางการดแูลตนเอง แผนการดแูล
รกัษา การจัดการทางคลนิกิทีเ่หมาะสม และระบบตดิตาม
ดูแลที่ต่อเนื่อง

ข้อมูลส�าคัญ
  สาเหตุการตายของคนไทยจากกลุ่ม 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 304,656 รายหรือร้อยละ 73.3 
ของการเสียชีวิตทั้งหมด ในปี 2552 โดยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ของคนไทย
  ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่พบบ่อย เช่น  
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดเรื้อรัง  
โรคหัวใจ และมะเร็ง 
  สาเหตุหลักของโรคเรื้อรังร้อยละ 90 
เกิดจากพฤติกรรม อาทิ ขาดการออกก�าลังกาย 
ภาวะอ้วน การสบูบหุรีแ่ละดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
รับประทานอาหารไม่เหมาะสม เช่น อาหารหวาน 
มัน เค็ม และการไม่กินผัก
  โรคเบาหวานเป็นปัญหาใหญ่ มคีวามชกุ 
ร้อยละ 7 ในกลุ่มคนที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป
  คนที่เป็นเบาหวาน สามารถเข้าถึง 
การบริการของสถานพยาบาลเพียงร้อยละ 50-60 
เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 30-40 เป็นกลุ่มคนที่ยัง 
ไม่รู ้ตัวว่าเป็น หรือรู้ตัวว่าเป็น แต่ยังไม่เร่ิมรับ 
การรักษา
  โรคความดันโลหิตสูงมีความชุกถึง 
ร้อยละ 21.4 ของประชากร 
  ในจ�านวนนีเ้ป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยั 
และรักษา และควบคุมโรคได้ดีมีเพียงร้อยละ 20.9 
  โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ 
ความดันโลหิตสูง ฯลฯ 
  เด็กไทยอายุต�่ากว่าหกปีมีน�้าหนัก
เกินเกณฑ์จากร้อยละ 0.84 ในปี 2547 เป็น 
ร้อยละ 2.9 ในปี 2552
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 ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ คือ (WHO)
 1. ต้องมกีารปรบักระบวนทศัน์ใหม่เกีย่วกบัภาวะเรือ้รงั ทัง้ในด้านมมุมองต่อสขุภาพ และการจดัการระบบ
บริการที่ต่างไปจากระบบดูแลผู้ที่มีปัญหาแบบเฉียบพลัน หรือแบบที่เป็นครั้งคราว สภาพของปัญหาสุขภาพผู้ป่วยกลุ่ม
นี้มิใช่เป็นปัญหาที่ตัดเป็นตอนๆ หรือมองแบบแยกส่วน แต่เป็นส่วนที่ผสมผสานเชื่อมโยงไปกับคุณภาพชีวิต และการ
มองบทบาทของผู้ป่วยเรื้อรังมิใช่เป็นลักษณะแบบรับ หรือแบบเฉื่อยชา แต่ผู้ป่วยเองเป็นผู้ที่มีบทบาทสร้างสุขภาพของ
ตนเองด้วย
 2. ปรับการจัดการของระบบบริการสุขภาพใหม่
 เป็นการปรบัเพือ่ให้เกดิผลลพัธ์บรกิารทีเ่ปลีย่นไป ทัง้นีเ้พราะผูป่้วยเรือ้รังมคีวามต้องการมากกว่าผูป่้วยทัว่ไป 
ต้องการความช่วยเหลอืและการสนบัสนนุทีก่ว้างขวางมากขึน้ ทีม่ใิช่เฉพาะทางด้านการแพทย์ แต่มคีวามต้องการทัง้ทาง
ด้านสังคม และจิตใจ ต้องการดูแลที่ผสมผสานและมีการวางแผนมากขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างไปตามเวลา ระยะของโรค 
และบริบทของสภาพแวดล้อม  ผู้ป่วยต้องการสนับสนุนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้ ฉะนั้น
ระบบบริการสุขภาพจึงจ�าเป็นต้องมีการจัดการที่เปลี่ยนไปจากระบบปกติทั่วไป มีความหลากหลายมากขึ้น ขอบเขต
การดูแลกว้างขึ้น 
 3. เชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วย ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ
 ระบบดูแลสุขภาพแบบใหม่ จ�าเป็นต้องเพ่ิมบทบาทและขีดความสามารถของผู้ป่วยและครอบครัวในการ
จัดการสุขภาพของตนเอง ภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือจากทีมบุคลากรสาธารณสุข และชุมชน ซึ่งทั้งสามส่วนนี้ต้อง
เชื่อมโยง และบูรณาการกัน แต่ละส่วนต่างก็มีส่วนท�าให้ผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้น

เป้าหมายของระบบการจัดการโรคเรื้อรัง
 การที่ป ัญหาโรคเรื้อรังนั้นมีสาเหตุปัจจัย
เกีย่วข้องทีซ่บัซ้อนหลายประการ รวมทัง้การดแูลเมือ่ป่วย
แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง ฉะนั้นเป้าหมาย
ของการจัดการโรคเรื้อรังในแนวคิดใหม่ ต้องด�าเนินการ
ตั้งแต่ระยะแรก เพื่อ
  ป้องกันความเส่ียง ลดความเสี่ยงที่
เกีย่วข้องกบัการเป็นโรคเรือ้รงัให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไป
ได้  พยายามจดัการลดความเสีย่งทีจ่ะท�าให้มพียาธสิภาพ
เพิ่มขึ้น เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความพิการต่างๆ
  สนับสนุนให้ผู้มีปัญหาเรื้อรัง มีศักยภาพ 
ในการดูแลตนเองได้ดี เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายของระบบจัดการโรคเรื้อรัง
 การจดัการโรคเรือ้รงั หมายรวมถงึ การควบคมุ 
ป้องกันภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเกิดโรค
เรื้อรัง การตรวจวินิจฉัยคนเป็นโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
และมีการดูแลรักษาต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน และลดภาวะ
แทรกซ้อน รวมถึงความพิการอันเกิดจากโรค และการ
ดูแลในระยะสุดท้าย
 ฉะนั้นกลุ ่มเป้าหมายของระบบจัดการโรค
เรือ้รงั จงึหมายรวมตัง้แต่ประชากรทัว่ไปทีม่โีอกาสมภีาวะ
เสี่ยง กลุ่มที่มีความเสี่ยง กลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังในระยะ
ต่างๆ ของโรค

  แนวการพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบดูแลสุขภาพส�าหรับผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เหมาะสม
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ระบบงาน
ต�าบล
อ�าเภอ

การจัดการ
ภายใน

เครือข่าย

ประชาชน
ได้รับการสื่อสาร

เข้าใจเท่าทันข้อมูล

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลผสมผสาน

อย่างสอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการคัดกรอง + ดูแล 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างครอบคลุมตามมาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี

กลุ่มเป้าหมาย ภาคี เครือข่ายบริการ

ภาคีร่วมเป็นเจ้าของ 
และร่วมด�าเนินการ

การจัดระบบดูแลสุขภาพตามกลุ่มประชากร : กลุ่มโรคเรื้อรัง

เฝ้าระวังกลุ่ม และรายบุคคล

ระบบด�าเนินการ
ได้ยั่งยืน/ ต่อเนื่อง 
Learning + Growth

สื่อสารความเสี่ยง
สื่อสารสาธารณะ

พัฒนานโยบาย
ท�างานร่วมกับภาคี

บริการเฉพาะทาง 
(คัดกรอง & ดูแลเฉพาะ)

สร้างสัมพันธภาพ สื่อสาร 
สร้างการเรียนรู้ 

กับกลุ่มเป้าหมาย & ภาคี

บริการประสาน 
รับ-ส่งต่อ

ลดเสี่ยง ลดโรค ลดพิการ

บริการพื้นฐาน Primary Care
- บริการคัดกรอง ดูแล รักษา
- บริการให้ค�าปรึกษา

- ปรับพฤติกรรม
- บริการอื่นๆ สนับสนุน เสริมศักยภาพ 

เชื่อมโยง-ร่วมมือ
กลุ่มเป้าหมาย ภาคี & ชุมชน

ข้อมูล พัฒนาศักยภาพคน, ภาคี ประสาน M&E เงิน ทรัพยากร

ทีมจัดการกลาง

การน�า – แผนงาน

จัดการความรู้  & วิจัย

เป้าหมาย
สุดท้าย

กรอบ การจัดระบบดูแลสุขภาพตามกลุ่มประชากร : กลุ่มโรคเรื้อรัง

ผลลัพธ์
ระหว่างทาง 
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ระบบงาน เพื่อการจัดการโรคเรื้อรัง

โดยเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ

 มาตรการด�าเนินงาน เพื่อควบคุม ป้องกันโรค
เรือ้รงั ประกอบด้วย ส่วนส�าคญั 4 ส่วน คอื 1) การจดัการ
เชิงนโยบายรวมทั้งการผลักดันขับเคลื่อนสังคม (policy 
and advocacy) 2) การส่งเสริมสุขภาพและการลด 
ความเส่ียง 3) การเพิ่มสมรรถนะของระบบบริการให ้
ตอบสนองต่อการจัดการโรคเรื้อรัง (เบาหวาน) และ 4) 
การจัดการระบบข้อมูล และการเฝ้าระวัง
 เครือข ่ายของการด�าเนินงานเพื่อจัดการ 
โรคเรื้อรังนี้ หมายรวมต้ังแต่ โรงพยาบาล สาธารณสุข
อ�าเภอ และรพ.สต.ในอ�าเภอทั้งหมด ที่ร่วมด�าเนินงาน
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแกนน�ากลุม่ต่างๆ ใน
ชมุชนด้วย โดยมุง่เน้นให้ รพ.สต หน่วยงานปฐมภูมทีิเ่ป็น
ใกล้บ้าน มีบทบาทน�าในด้านบริการสุขภาพพื้นฐาน และ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ภายใต้การท�างานร่วมกับ
ภาคภีาคส่วนต่างๆ มกีารประสานการด�าเนนิงานอย่างไร้ 
ช่องว่างกับโรงพยาบาลในอ�าเภอน้ัน และโรงพยาบาล
ศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อดูแลบริการเฉพาะทาง 
การแพทย์ที่ซับซ้อน มีแผนและแนวทางปฏิบัติในการรับ
ส่งต่อร่วมกัน 
 การด�าเนินงานของเครือข่ายบริการนี้ อิงตาม
หลักของ chronic care model ที่จัดให้เหมาะตาม
ลักษณะธรรมชาติของโรคเรื้อรัง ที่ต้องจัดการต่อเน่ืองมี
การท�างานแบบผสมผสาน เป็นองค์รวม เน้นเสรมิศกัยภาพ 
ของประชาชน ผู้ป่วยในการจัดการตนเอง รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ดังหลักการที่กล่าวแล้วข้างต้น  
 สรปุระบบงาน เพ่ือการจดัการโรคเร้ือรงั ท่ีควรม ี
การก�าหนดผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจนในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 
ทั้งในระดับต�าบล และระดับอ�าเภอ มีดังนี้  

 1. การจัดการเพ่ือสื่อสารความเสี่ยง 
และการพฒันานโยบายสาธารณะ เพือ่การจดัการ 
ในระดับกว้าง 
 เป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งที่จะท�าให้ประชาชน
รับรู้ เข้าใจ ตระหนักต่อความเสี่ยง และรู้แนวทางใน 
การป้องกนั หรอืลดความเสีย่งทีม่ผีลต่อการเกดิโรคเรือ้รงั 
รวมถึงการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการเกิด
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการลดความเสี่ยง หรือนโยบาย  
เพื่อให้มีการจัดบริการ หรือสวัสดิการรองรับผู ้ป่วย 
โรคเรื้อรังได้ ซึ่งงานส่วนนี้เครือข่ายบริการสุขภาพควร
ก�าหนดให้หน่วย/ ผู้รับผิดชอบส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
การวางแผนด�าเนินงาน และประสานกับหน่วยงานต่างๆ  
ในการด�าเนินงาน ท้ังในส่วนที่เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียน วัด สถานที่ทางศาสนาต่างๆ เป็นต้น
 การส่ือสารสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนรู้  
เข้าใจและเห็นความส�าคัญของการมีส่วนร่วมในการ 
ส่งเสริมดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง รวมถึงการดึงภาคี 
เครือข่ายเข้ามามีส่วนในการจัดการเพ่ือพัฒนาระบบ 
ดูแลสุขภาพของชุมชน โดยอาจท�าในรูปของ
  การประชุมประชาคม เพื่อคืนข ้อมูล 
ด้านสุขภาพ ข้อมูลความเส่ียงที่ก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพ 
ในชุมชน มีทั้งรายต�าบล และรายหมู่บ้าน
  ร่วมจดักจิกรรมให้มคีวามรู้ การประชาสมัพนัธ์ 
ให้ชมุชนได้รบัรูเ้รือ่งการส่งเสรมิสขุภาพ  การปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว  
การอบรม การสื่อสารทางวิทยุ โทรทัศน์ อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง
 การกระตุ้นและสนับสนุนชุมชนในการสร้าง
นโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาพ เช่น 
  สร้างมาตรการสังคมและรณรงค์ในชุมชน
โรงเรียนปลอดน�้าอัดลม งานเทศกาลปลอดเหล้า อาหาร
ลดหวานมันเค็มในศูนย์เด็กเล็กและวัด รวมถึงกิจกรรม
สังคม ชุมชน เช่น เพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน ให้ข้อมูล
ค�าเตือนในหลากหลายรูปแบบ
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  จัดรณรงค์/ พื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริม
กิจกรรมลดเส่ียง ให้มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในชุมชน
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
  นโยบายรัฐสวัสดิการชุมชนในกรณีคัดกรอง
ภาวะแทรกซ้อนที่มีค่าใช้จ่าย (หรือร่วมจ่าย)
  นโยบายสนบัสนนุให้เกดิระบบสวสัดกิารเพือ่
ผู้ป่วยและครอบครัวในรายที่จ�าเป็นต้องการตามกรณี

 2. การจัดระบบบริการพื้นฐานแบบ 
ผสมผสาน (ทั้ งการส ่ง เสริมสุขภาพ การ
ป ้องกันโรค ลดความเ ส่ียง และการดูแล 
รักษา ฟื้นฟู)
 เป้าหมายหลักการจัดบริการ มิใช่เพียงเพื่อ
รักษาและแก้ไขปัญหาทางคลินิกเท่าน้ัน ควรด�าเนินการ
ควบคู่การป้องกันความเสี่ยง ลดเสี่ยง เสริมศักยภาพใน
การดูแลตนเอง “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ประเด็นหลัก 
เมื่อหน่วยบริการเห็นขนาดของปัญหาในแต่ละกลุ่มย่อย 
บริการพื้นฐานที่ควรได้รับตามความจ�าเป็นของกลุ่ม 
เป้าหมาย ดังนี้

 2) กลุ่มเส่ียง : ดูแลตามปกติตามปัญหา 
ที่มีกิจกรรมเน้น 
 - ให้ความรู้ และได้รับการแนะน�าในการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกก�าลังกาย การบริโภค 
ภาวะความเครียด ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง
 - ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการ 
คดักรองเบาหวาน ความดันโลหติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 - จดับรกิารให้ค�าปรกึษา ฝึกทกัษะ เพือ่การ
ปรบัวิถกีารกินอาหาร และการออกแรงอย่างเหมาะสม 
(DPAC, psychosocial clinic) เสริมศักยภาพใน 
การจัดการตนเองของประชาชน

 1) กลุ่มปกติ : ไม่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน 
ดูแลตามปกติ ควรได้รับการแนะน�าให้ดูแลสุขภาพ
และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
กิจกรรมเน้น
 - ด�าเนินงานในชุมชน 3 อ 2 ส
 - ขับเคลื่อนมาตรการการลดบริโภคเกลือ
 - ลดการบริโภคไขมัน
 - ลดการบริโภคแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่
 - ส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและ 
การออกก�าลังกาย
 -  มีการคัดกรองภาวะเสี่ยง และโรคเรื้อรัง 
ตามเกณฑ์ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 3) กลุ่มป่วยท่ีคุมโรคได้ (ระยะแรกและ
ระยะทีย่งัไม่มภีาวะแทรกซ้อน) : ควรตดิตามดแูลปัญหา 
อย่างเป็นองค์รวมเมื่อผู้ป่วยมาตรวจรักษา อาจจ�าเป็น
ต้องปรึกษาแพทย์หรือทีมสหวิชาชีพ กิจกรรมเน้น
 - ควรได้รับค�าแนะน�าในการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรม ดแูลวถิชีวีติให้เหมาะสม เสรมิความรู ้ทกัษะ
ในการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยได้ 
 - มีการคัดกรองความเสี่ยงด้านหัวใจ สมอง 
ขาดเลือด  (CVD risk)  
 - จัดให้มีการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา 
ไต เท้า ให้มากกว่า 60%
 - รู ้ สัญญาณเตือนโรคหัวใจ อัมพฤกษ์ 
อัมพาต

 4) กลุ ่มป่วยท่ีคุมโรคไม่ได ้ (มีภาวะ
แทรกซ้อน) : ควรติดตามดูแลปัญหาอย่างเป็นองค์
รวมอย่างเร่งด่วนเพือ่ป้องกันความพกิาร ฟ้ืนฟู ติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง และมีการเยี่ยมดูแลที่บ้าน รวมทั้งต้อง
ประสานให้เกิดการดูแลโดยแพทย์และทีมสหวิชาชีพ  
เชือ่มโยงกบัการดแูลทีโ่รงพยาบาลทีม่ศัีกยภาพทีส่งูกว่า
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การจัดบริการภายในคลินิก

 เป้าประสงค์ของการจดัคลนิกิบรกิารดแูลผูเ้ป็น
เบาหวาน มใิช่เพียงเพือ่การตรวจเลอืด และจ่ายยาเท่านัน้ 
แต่แก่นที่แท้จริงน่าจะเป็นโอกาสที่ผู ้ให้บริการ และ 
ผูป่้วย ครอบครวั ได้ประเมนิความเจบ็ป่วย ปัญหาสขุภาพ 
ร่วมกนั และเรยีนรู้การจดัการโรคเบาหวานรวมทัง้ปัญหา
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง เสริมศักยภาพให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความ
สามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน 

การประเมินสภาพและการคัดกรองผู้ป่วย
 หลักส�าคัญของการดูแลผู ้ป ่วยโรคเร้ือรัง/  
เบาหวานคือ การประเมินผู้ป่วยอย่างรอบด้าน และ 
แยกกลุม่ผูป่้วย เพือ่จดัการให้บรกิารได้อย่างเหมาะสมกบั
ผู้ป่วย และบริบทของสถานพยาบาล ในการตรวจรักษา 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ เบาหวาน ไม่ควรดูแต่ระดับน�้าตาล ค่า
สารเคมีในเลือด และปรับเปลี่ยนยาเท่านั้น ต้องค�านึงถึง 
การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง และ
การปรับตัวกับโรคเรื้อรังของผู้ป่วย เน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเรื้อรัง/  
เบาหวานอย่างสม�่าเสมอ และใช้ยาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอกับสภาพความรุนแรงของโรคของผู้ป่วย

 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 
  สภาวะทางด้านคลินิก  ได้แก่ ระดับน�้าตาล 
ความดันโลหิต ไขมันในเลือด และภาวะแทรกซ้อน ตาม
ประเด็นส�าคัญ
  สภาวะด้านอารมณ์ จิตใจ  สังคม  ได้แก่   
การประเมินภาวะเครียดและซึมเศร้าเบื้องต้น
  พฤติกรรมสุขภาพ  ได้แก่  การรับประทาน
อาหาร การออกก�าลังกาย
  ปัจจยัเสีย่งทีพ่บร่วม ได้แก่ ความดนัโลหติสงู 
ภาวะไขมันในเลือดสูง อ้วน การสูบบุหรี่  
  การใช้ยา
  ความร่วมมือในการรักษา 
  อาการของน�้าตาลในเลือดต�่าหรือสงู ในช่วง 
เวลาก่อนมารับการตรวจ หรืออาการผิดปกติต่างๆ ที ่
เป็นอาการเตือนภาวะที่คุมโรคไม่ได้ดี 
 ผู้ป่วยควรได้รับการประเมินครบทุกด้านใน 
ทกุคร้ังทีม่ารบัการตรวจรกัษา ส�าหรบัข้อมลูบางอย่างทีไ่ม่
ได้ท�าการตรวจผูป่้วยในทกุครัง้ทีผู่ป่้วยมา การตรวจภาวะ
ไขมันในเลือด การตรวจตา หรือคลื่นหัวใจ ที่ต้องอาศัย
การตรวจพิเศษ จึงอาจจะประเมินได้ปีละ 1-2 ครั้ง และ
สามารถใช้ข้อมูลครั้งล่าสุดในการประเมินการมาตรวจ
ครั้งปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรจะต้องได้รับการ
ประเมินอย่างครบถ้วนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในการ
สรปุข้อมลูผูป่้วยประจ�าปีควรมข้ีอมลูการประเมนิเหล่านี้
ของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน
 การวางแผนการประเมินผู ้ให ้บริการควร
ก�าหนดเกณฑ์การประเมินให้สามารถประเมินผู้ป่วยได้
รอบด้าน และสามารถจ�าแนกผู้ป่วยเป็นกลุ่มๆ อย่าง
คร่าวๆ เพื่อวางแผนดูแลที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละกลุ่ม 
แต่อย่างไรต้องมีการประเมินและแก้ไขปัญหาในเชิงลึก
ส�าหรับแต่ละบุคคล โดยการใช้ข้อมูลการประเมินนี้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้น
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 บรกิารให้ค�าปรกึษา หมายถงึ การมปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลอาศยัสือ่สารแบบ 2 ทางระหว่างบคุคลหนึง่
ในฐานะผู้ให้การปรึกษา อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับการ
ปรึกษาได้ส�ารวจและท�าความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหา 
และแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง การบริการ
ให้ค�าปรึกษาสามารถท�าได้ 2 วิธี  คือ
 1. การให ้ค�าปรึกษารายบุคคล เพื่อลด
ความเครียดและความวิตกกังวลต่างๆ เข้าใจสาเหตุของ
การเกิดปัญหา ทราบแนวทางในการแก้ปัญหา และ 
ปรับเปลี่ยนท่าทีและพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม 
 2. การให้ค�าปรกึษารายกลุม่ หรอืกระบวนการ
กลุ่มสนับสนุน (support group) เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ป่วยด้วยกันเอง สร้างแรง
จูงใจและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ
ดูแลตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามากขึ้น 

การให้ความรู้ร่วมกับส่งเสริมให้ผู ้ป่วย

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)  
ทุกคนควรรู้ถึงความส�าคัญของการได้รับความรู้ และ 
การส่งเสริมให้ผู้ป่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมจนสามารถ
ดูแลตนเองได้ สิ่งนี้จึงจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยดีขี้นได้
อย่างยั่งยืน
 ผู้ให้ความรู้ ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้ป่วยปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่
 1. บุคลากรทางการแพทย์ ยกตัวอย่างเช่น 
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ 
ที่มีความส�าคัญอย่างมากในการส่งเสริม ให้ความรู ้  
ให้ก�าลงัใจ รวมทัง้ตดิตาม ประเมนิ หาแนวทางแก้ไข เพือ่
ให้ผู้ป่วยเบาหวานในความดูแลปฏิบัติตามแนวทางได้
อย่างถูกต้องและยัง่ยนื ดงันัน้บคุลากรทางการแพทย์ควร
จะต้องประเมนิตนเองว่ามคีวามพร้อมหรือไม่ ในการทีจ่ะ

ปฏบิตัติามแนวทางนี ้และทีส่�าคญัทีส่ดุคอื สมัพนัธภาพที่
ดรีะหว่างบคุลากรทางการแพทย์กบัผูป่้วยในความดแูลจะ
เป็นปัจจัยส�าคัญในความส�าเร็จ
 2. คนในชุมชน ตัวอย่างเช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขในชุมชน ครอบครัว หรือแม้แต่ผู ้ป ่วย 
เบาหวานด้วยกัน เป็นบุคคลที่มีความส�าคัญอย่างมาก
ในการติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ให้
ก�าลังใจ และการสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นผู้สื่อสารระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเบาหวาน
 กจิกรรมบรกิารทัง้หมดข้างต้นนี ้อาจจดัโดย
หน่วยบรกิารหน่วยเดยีวอย่างผสมผสาน หรอือาจมกีาร
แยกกิจกรรมบางประเภทเป็นบรกิารเฉพาะกไ็ด้  แต่ต้อง
มีผู้ที่บริหารจัดการ  ประสาน เชื่อมต่อ บริการทั้งหมด
นี้ให้ไปในทิศเดียวกัน แบบไม่มีช่องว่าง 
 3. การจัดบริการเฉพาะทาง เพื่อการดูแล
สุขภาพทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
 ส่วนนีห้มายถงึบรกิารทางการแพทย์เฉพาะทาง 
เพื่อดูแลภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะ
โรคหัวใจ ภาวะไตเสื่อม ปัญหาด้านตา ความผิดปกติ 
ด้านเท้า ซึง่ต้องอาศยัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ ในการดแูล รกัษา 
และฟ้ืนฟอูย่างเหมาะสม ซึง่ระบบงาน ควรมกีารจดัเกณฑ์
การส่งต่อมารับบริการเฉพาะทาง และวิธีเชื่อมบริการ 
จากหน่วยงานที่ดูแลบริการสุขภาพพื้นฐาน 
 4.  การจัดการระบบส่งต่อ 
 เป็นระบบที่จัดการรับ-ส่งต่อ ทั้งที่เป็นการ
ส่งต่อผู้ป่วย/ ผู้รับบริการ จากโรงพยาบาล ไปยังหน่วย
บริการใกล้บ้าน เพื่อการดูแลต่อเน่ืองที่บ้าน ในชุมชน 
และส่วนท่ีรับผู้ป่วยส่งต่อมาจากหน่วยใกล้บ้าน เพื่อให้
บริการในส่วนฉุกเฉิน หรือการบริการทางการแพทย์ที่มี
ความเฉพาะทาง ทีม่กีารก�าหนดช่องทางการสือ่สารข้อมลู 
เตรียมความพร้อมล่วงหน้า และดูแลให้บริการได้ทันที 
ต่อเนื่อง 
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 ซึง่หน่วยนี ้อาจเป็นหน่วยทีม่บีทบาทรบัส่งต่อ 
จากทุกป ัญหาสุขภาพ แต่มีการประสานแนวทาง 
การด�าเนินงานส�าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังไว้อย่างชัดเจน

 5. การสร้างสัมพันธภาพ สนับสนุน เรียนรู้
ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง  
 ส่วนนี้เป็นส่วนพ้ืนฐานที่รองรับการท�างาน
ด้านต่างๆ ข้างต้น ในการประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับ
หน่วยงานอืน่ๆ นอกหน่วยบริการสาธารณสขุ ซึง่ควรเสรมิ
เข้าไปในบทบาทของหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ(ฝ่ายเวชปฏบิตัิ
ครอบครวั/ เวชกรรมสงัคม/ รพ.สต ) ทีม่บีทบาทประสาน 
ท�างานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นเป็นปกติ ต่อเนื่อง 

การรู้จัก เข้าใจ ความต้องการ ปัญหาสุขภาพ 
และศักยภาพของกลุ ่มเป ้าหมายรวมทั้ งภาคีภาค 
ส่วนต่างๆ มีส่วนส�าคัญในการท�าให้หุ้นส่วน (partner)  
ซึ่งหมายถึงบุคคล กลุ่มคน หรือใครก็ตามที่ด�าเนินการ
เกีย่วกบัเรือ่งการท�างานสขุภาพ หรอืสนใจเรือ่งโรคเรือ้รัง  
หรือแม้แต่คนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องโรคเรื้อรัง  
เข้ามาในกระบวนการท�างานเพื่อ “ร่วมด้วยช่วยกัน” 
เพื่อป้องกันปัญหา เยียวยาสถานการณ์ และแก้ไขปัญหา
ภายใต้ต้นทุน บทบาทและศักยภาพของแต่ละหุ้นส่วน 
ได้อย่างมีพลัง
 การท�างานจดัการโรคเรือ้รงั เช่น กรณีเบาหวาน 
มีหลายมิติ ขึ้นกับสภาพบริบทพื้นที่ ทั้งในเรื่องของ
สถานการณ์ปัญหาในต�าบล อ�าเภอ สภาพเศรษฐกิจ 
วฒันธรรม ลกัษณะความเป็นชมุชน แนวคดิ มมุมอง และ
องค์ความรู้ของทรัพยากรบุคคล ตลอดจนความพร้อม
ของหน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ 
ทั้งวิธีคิด วิธีท�างาน ตลอดจนทรัพยากรและการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้อง

การจัดระบบการสนับสนุนและการเชื่อมโยง

ระหว่างโรงพยาบาลกับรพ.สต.

  เช่ือมโยงคลินิกบริการต่างๆ เช่น คลินิก 
DPAC คลินิกอดบุหรี่-อดสุรา psychosocial clinic
  โรงพยาบาลจะต ้องมีการจัดการเพื่อ
สนับสนุนและให้บริการต่อเนื่อง ทั้งรับและส่งต่อ ทั้งด้าน
การรกัษาพยาบาล การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร การดแูล 
ตามประเด็นเฉพาะตามสภาพปัญหา เช่น การตรวจ 
เฉพาะทาง การให้ค�าปรึกษา การฟื้นฟูสภาพ
  การสนับสนุนวิชาการ และตกลงแนวทาง
ปฏิบัติการด�าเนินงานร่วมกันทั้งอ�าเภอ
  สนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่เก่ียวข้อง โรงพยาบาลจะต้องสนับสนุนให้ รพ.สต.
มีเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่สอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติการด�าเนินงานอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง

�������������������.indd   38 22/7/2558   6:24:16



การจัดการระบบ สุขภาพอำ เภอ
เพื่อดูแลกลุ่มประชากร

39

ภาคี บทบาท กิจกรรมด�าเนินการ

คนในชุมชน
   ผู้น�าชุมชน
   ครู
   พระ
   แกนน�า/ อสม.
   คนต้นแบบ
   กลุ่มคนป่วย
    โรคเรื้อรัง

ค้นหาปัญหา
วางแผนด�าเนินการ
ระดมทรัพยากร
ติดตามผล

 จัดตั้งกลไกคณะท�างาน เช่น กรรมการสุขภาพชุมชน
 เวทีประชาคมสะท้อนปัญหาชุมชน
 การจัดท�าแผนสุขภาพชุมชน
 เวทีติดตามสถานการณ์ปัญหา
 กิจกรรมตามบทบาท เช่น พระเทศน์เนื้อหาเพื่อส่งเสริมการ 

   บริโภคที่เหมาะสม ลดสิ่งเสพติด ครูปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ
   ส�าหรับเด็กและผู้ปกครอง คนต้นแบบเป็นแบบอย่างในการสร้าง
   พฤติกรรมชีวิตใหม่อยู่กับเบาหวานได้อย่างปกติสุข และพร้อม
   สนับสนุนคนต้นแบบเหล่านี้ให้ดึงดูดโน้มน้าวผู้ป่วยคนอื่นๆ ให้
   ปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม

องค์กรปกครองท้องถิ่น
   อบต.
   เทศบาล
   อบจ.

สร้างนโยบายสาธารณะ
ที่เอื้อต่อสุขภาพ 
สนับสนุนงบประมาณ 
จัดบริการเสริม

 การสร้างนโยบายสนับสนุนโครงการลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น 
   การออกก�าลังกาย (สร้างลานกีฬา สวนสาธารณะ) อาหารสุขภาพ
   ในชุมชน (ลดอาหารหวาน–มัน-เค็ม การกินผักผลไม้ปลอดสารพิษ
   มากขึ้น)  กิจกรรมคลายเครียด ดนตรี สันทนาการ
 บริการเสริม เช่น รถรับส่งผู้เป็นเบาหวานเป็นกลุ่มตามพื้นที่ จัดซื้อ

   เครื่องเจาะน�้าตาลในชุมชน เพื่อคัดกรองและติดตาม การรักษา 
   เป็นต้น
 เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดสื่อสิ่งพิมพ์

   เฉพาะ รณรงค์กิจกรรมเพื่อป้องกันโรคและภาวะเสี่ยง วิทยุชุมชน 
   เป็นต้น

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนับสนุนวิชาการ
พัฒนาศักยภาพ

 สะท้อนข้อมูลสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
 พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้ความรู้ ฝึกทักษะ จัดเวทีแลก

   เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 เป็น “ผู้สนับสนุน” ให้ชุมชนได้เรียนรู้ตนเอง หรือในฐานะพี่เลี้ยง

   และอยู่เบื้องหลังให้ค�าปรึกษาชุมชน
 เชื่อมบทบาทประสานองค์กรภายนอกชุมชนเพื่อบูรณาการงาน
 ร่วมด�าเนินการ และติดตาม ร่วมประเมินผลทางการและไม่เป็น

   ทางการ

บทบาทและกิจกรรมของแต่ละภาคีในการจัดการโรคเรื้อรัง (กรณีเบาหวาน)
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การจัดบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและครบวงจรให้
กบักลุม่ป่วย กลุม่เสีย่ง และกลุม่ปกต ิ ตลอดจนการสร้าง
ทมีเครือข่ายร่วมดแูลผูป่้วยเรือ้รงั ควบคมุโรคอย่างชดัเจน 
ทมีงานมศัีกยภาพชดัเจน การออกแบบควรเอือ้ให้ท�างาน
เป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 
และครอบครัว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายส่งต่อ
  การสนับสนุนการตัดสินใจ ที่อิงหลักฐาน 
เชิงประจักษ์และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
  การสนบัสนนุการดแูลตนเอง ในฐานผูท้ีด่แูล
ตวัเองได้ดทีีส่ดุ ร่วมกบัศกัยภาพของครอบครัว ผู้ดแูลและ
บทบาทของผู้ให้บริการที่เหมาะสม
  ระบบข้อมลูทางคลินกิ เป็นเครือ่งมอืสะท้อน 
สภาพปัญหา การเปลีย่นแปลงด้านสขุภาพจากกระบวนการ 
บริการและการดูแลตนเองของผู้ป่วย ทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว และกลุ่มประชากรในชุมชน รวมทั้งการก�ากับ
ติดตามเพื่อพัฒนา
  ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน ที่เอื้อ 
ให้เกิดการรวบรวมและจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีใน 
ชมุชน ทัง้จากองค์กรทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่ร่วมกนั 
ดูแลสุขภาพจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี และสร้างให้เกิด
นโยบายสาธารณสุขที่หนุนเสริมปฏิบัติการป้องกันภาวะ
เสี่ยงทางสุขภาพ การส่งเสริม และการดูแลของชุมชน
  แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการด�าเนินการร่วมกัน

2. ทีมจัดการกลาง
 บทบาททีมจัดการกลาง เป็นทีมกลางที่
ท�าหน้าที่ประสานจัดการในภาพรวมจัดการ เชื่อมโยง 
ติดตาม และสนับสนุนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ระหว่างแกนน�าเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึงภาคีที่
เกี่ยวข้อง 
 2.1 ร่วมในการวางแผนการจดัการโรคเรือ้รงัและ
ออกแบบการระบบบริการ รวมทั้งจัดระบบงานทั้งแต่ต้น

ระบบจัดการสนับสนุน

1. การน�า และทีมจัดการกลาง
  การน�าของเครือข ่ายสุขภาพอ�าเภอ ตั้ ง 
เป ้าหมายร ่วม และจัดท�าแผนงานการจัดการโรค
เรื้อรังอย่างมีส่วนร่วม สื่อสารสร้างความเข้าใจภายใน 
เครือข่ายอย่างทั่วถึง
 การจัดการโรคเร้ือรัง มีหลายฝ่ายงานใน
โรงพยาบาล ร่วมกับ รพ.สต และหน่วยงานอ่ืนๆ นอก
สาธารณสุขมีบทบาทเก่ียวข้องในการด�าเนินงานฉะน้ัน 
จึงต้องมีการจัดการน�า ที่เป็นการน�าร่วมอย่างมีเอกภาพ 
ซึ่งต้องมีการจัดโครงสร้างให้มีการบริหารจัดการร่วม 
พร้อมกับมีทีมเลขานุการ ทีมผู้จัดการกลาง เพื่อติดตาม
ประสานงานต่อเน่ือง ซ่ึงอาจมีรูปแบบจัดการในหลาย
ลักษณะ ได้แก่
  การจดัต้ังให้มคีณะกรรมการ หรือคณะท�างาน 
กลางที่ประสานงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการจัดการ 
โรคเรื้อรัง โดยประธานอาจเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข 
หรือ นายอ�าเภอก็ได้ ขึ้นกับความพร้อม (อาจใช้ชื่อว่า 
NCD Board ระดับอ�าเภอ หรือคณะกรรมการสุขภาพ
อ�าเภอ ที่มีบทบาทจัดการสุขภาพทุกด้าน) ซึ่งกรรมการ
ชุดนี้ควรมีบทบาทในการก�าหนดทิศการด�าเนินงาน 
การวางแผน การประสานงาน และสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ในภาพรวม โดยมีผู้จัดการกลางเป็นทีมเลขานุการ
  ในส่วนของโรงพยาบาล ควรมผีูจั้ดการกลาง 
อย่างน้อย 1 คน และหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ
ประสานเรือ่งการจัดการโรคเรือ้รงัทัง้หมด  แต่อาจมกีารจดั 
ให้ฝ่ายอื่นๆ รับผิดชอบเฉพาะบางเรื่องได้
  ส่วนสาธารณสุขอ�าเภอ ก็ควรมีผู้รับผิดชอบ
การจัดการโรคเร้ือรังที่ชัดเจน อีก 1 คนที่เป็นผู้จัดการ
กลางประสานกับทีม รพ. และประสานกับส่วน รพ.สต 
ในอ�าเภอทั้งหมด
  การออกแบบระบบการให้บรกิาร (delivery 
system design) การออกแบบและปรับโครงสร้างของ
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 2.2 สื่อสารสร้างความเข้าใจในเครือข่าย และ
สนบัสนนุการด�าเนนิงานทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในการพฒันา
ระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง  
 2.3 ประสานเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง 
โรงพยาบาล รพ.สต. ท้องถิ่น และชุมชน ในการด�าเนิน 
กิจกรรม แผนงาน/ โครงการ ที่วางแผนไว้รวมถึง 
ระบบบริการ เพื่อตอบสนองการพัฒนา ลดควบคุม 
ป้องกันความเสี่ยง ตามปัญหาและสถานการณ์ของ
ประชากรกลุ่มส�าคัญตามมาตรฐานวิชาการ ตามบริบท
 2.4 ก�ากับติดตามงานเป็นระยะ

3. ระบบสนับสนุนอื่นๆ
 1) การจัดการระบบข้อมูล ส�าหรับ
การดูแลผู ้ป่วยเบาหวานมีความส�าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพของการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ใหญ่ คือ 
 1.1 ข้อมูลส�าหรับประชาชน และผู ้ป่วย  
เพื่อการจัดการตนเอง ตัวอย่าง เช่น ส่ือสารต่างๆ ที ่
แสดงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และโอกาสการเกิด 
โรคเรื้อรังต่างๆ สมุดประจ�าตัวผู้ป่วย ที่แสดงสถานการณ์
สุขภาพของผู้ป่วย และบอกแนวการปฏิบัติ
 1.2 ระบบข้อมูลข่าวสารในสถานพยาบาล
เพื่อการจัดการโรคเบาหวานรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
ประชากร
 การออกแบบการเก็บข้อมูล ควรออกแบบ 
การจัดเก็บข้อมูลที่
 1. ไม่ซ�า้ซ้อน แม้จะมกีารจดัเกบ็จากหลายจุด
บริการ แต่ควรจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
 2. สามารถจัดเก็บได้ขณะที่ท�างาน (real 
time) โดยผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นปัจจุบัน เช่น การใช ้
ระบบ LAN ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จุดบริการต่างๆ

 3. การออกแบบการจดัเกบ็ข้อมลูให้เหมาะสม 
และคล่องตัว เพ่ือสามารถน�ามาประมวลผล เพ่ือท�า
รายงานหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
 โดยการจัดเก็บข้อมูล มีทั้งส่วนที่จัดเก็บใน
ระบบโปรแกรมจัดการข้อมูล (software) และส่วนที่จัด
เก็บเป็นเอกสาร ใน family folder ตามความเหมาะสม
ต่อการน�ามาใช้ โดยข้อมูลเชงิปรมิาณ ท่ีต้องน�ามาแจกแจง 
ในการประมวลผลรายงาน ควรออกแบบเก็บข้อมูลใน
ระบบโปรแกรมจัดการข้อมูล (software) ขณะที่ข้อมูล
เชิงคุณภาพเฉพาะบุคคล ครอบครัว ควรมีการจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารบันทึก เพื่อน�ามาทบทวน ปรับปรุง ขณะ
ดูแลรายบุคคล
 การประมวลผลและการน�ามาใช้
 การประมวลผล และการใช้ มี  3 ลักษณะ คือ 
  การใช้ในระดับรายบุคคล เพ่ือการดูแล 
ผู้รับบริการได้อย่างผสมผสานต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นข้อมูล 
รายบุคคลของผู้ป่วย
  การประมวลผลเพื่อท�ารายงานส่ง
  การวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการวางแผน
การด�าเนนิงานในอ�าเภอ ซึง่ควรมกีารประมวล เพือ่แสดง
ถึงประเด็นต่อไปนี้
 - แสดงสถานการณ์ ความเสีย่ง และพฤตกิรรม
เสี่ยงของประชากรเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย
 - แสดงสถานการณ์จ�านวนของผูเ้ข้ารบับรกิาร
ว่ามีความครอบคลุมประชากรเป้าหมายหรือไม่
 - แสดงคุณภาพของการบริการว่าผู้ป่วยมา
ต่อเนื่องหรือไม่  ผู้ป่วยควบคุมภาวะโรคได้ดีหรือไม่ และ 
ผู้ป่วยได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ และ 
ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานอย่างไร 
 - แสดงสถานการณ์สุขภาพที่เป็นผลลัพธ์
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น แนวโน้มจ�านวนผู้ป่วย
โรคเรือ้รงัทีเ่พิม่ขึน้ ร้อยละของภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วย 
อัตราตายด้วยโรคเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อน 
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ระบบข้อมูลที่ควรจัดเก็บ ประกอบด้วย
 1. ทะเบยีนประชากรในชมุชนทีร่บัผดิชอบ ที่
แยกเป็นกลุ่มป่วย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ  เพื่อวางแผนการ
จัดกิจกรรมดูแล ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ 
 2. ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการที่
สถานพยาบาล เพ่ือการติดตาม ดูแลต่อเน่ือง ได้อย่าง
ครอบคลุม
 ในกรณีที่เป็นโรงพยาบาลควรมีข้อมูลผู้ป่วย
ทัง้หมดทีม่ารบับรกิาร แยกเป็นผูป่้วยในเขต นอกเขต รวม
ทั้งผู้ป่วยที่ส่งต่อไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ
 3. ข้อมูลรายบุคคลของผู้รับบริการ เป็นรูป
แบบแฟ้มเอกสาร หรืออยู่ในฐานคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย การป้องกัน และ
รักษาโรคร่วม และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน
 4. ข้อมูลชุมชน ได้แก่ ลักษณะบริบททาง 
กายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และพฤติกรรมที่เป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน คน
ต้นแบบทีค่วบคมุเบาหวานได้ด ีต้นทนุศกัยภาพของชมุชน 
ที่เป็นส่วนการป้องกันโรค และลดภาวะเสี่ยง รวมทั้ง
ศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อใช้ประกอบ
การวางแผนการด�าเนินงาน 

ผลลัพธ์
- มีทะเบียนฐานข้อมูลผู้รับบริการที่ทันสมัยตลอด ถูกต้อง 
 สมบูรณ์ ใช้ง่าย สะดวก
- มีการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลของผู้รับบริการระหว่าง
 สถานบริการ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
- มรีะบบการเตอืนผูใ้ห้บรกิาร, ผูเ้ชีย่วชาญ และผูร้บับรกิาร
- บุคลากรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- ผู้รับบริการทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและสามารถ
 ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถน�าข้อมูลที่มีอยู่น�ามาวางแผนบริการให้เข้ากับ
 กลุ่มผู้รับบริการให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- รายงานการติดตามผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ
- สามารถน�าข้อมูลมาใช้สนับสนุนการรักษา, วางแผน
 การให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
- อตัราการเกดิภาวะ acute และ chronic complication ลดลง 
- คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและประชาชนมีในระดับที่ดี
 ตามสมควร

ระบบข้อมูลข่าวสารในสถานพยาบาล
เพื่อการจัดการโรคเบาหวาน

ระบบทะเบียน

รายบุคคล (case management)

การสะท้อนทบทวน
เสนอการปรับปรุงแก้ไข

แนวปฏิบัติการ
จัดการดูแลผู้ป่วย

โรงพยาบาล
(เน้นกลุ่มป่วย)

รพ.สต. (เน้นกลุ่ม
ปกติ, กลุ่มเสี่ยง)

ชุมชน/ท้องถิ่น
(เน้นกลุ่มปกติ,

กลุ่มเสี่ยง)
ให้ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องและชุมชน /ท้องถิ่น

มีการใช้ข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้ป่วยและ

ผู้ให้บริการ

ข้อมูลแยกตามกลุ่ม
(เกณฑ์ชัดเจน,

การวางแผนการดูแล
  ตามกลุ่ม)

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มป่วย
- ธรรมดา
- พิเศษ

วางแผน
การบริการ
ผสมผสาน
ป้องกัน
ลดเสี่ยง

กลุ่มประชากร
(population management)

- เอื้อให้มีการใช้ข้อมูล
 ร่วมกันได้ระหว่าง
 ผู้ให้บริการที่หน่วย
 บริการระดับต่างๆ 
- บรูณาการเข้ากบัระบบงาน 
- ช่วยสนบัสนนุการตดัสนิใจ
 ของผู้ให้บริการ

- ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
 (ปกติทั่วไป รู้ว่าเสี่ยง 
 รูป่้วย ผูป่้วยขึน้ทะเบยีน)
- ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน 
 ระบบป้องกันข้อมูล
 และมีระบบการเตือน
- มีการเชื่อมโยงข้อมูล
 ระหว่างสถานบริการ
- ปรับให้เข้ากับ
 สถานการณ์ของชุมชน
- มีการเก็บข้อมูล (ทั้งในรูปแบบกระดาษและแบบ 
electronic medical record
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สถานการณ์ชุมชน ประเมินผลสถานพยาบาล

•	 สถานการณ์ความเสี่ยงของประชากรในชุมชน  
•	 อุบัติการณ์ผู้ป่วยใหม่
•	 ความชุกของผู้ป่วย

•	 สถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้ 
•	 ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานที่รับบริการที่

สถานพยาบาล 
•	 อัตราการตายด้วยภาวะที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน 

 5. ข้อมูลที่รวบรวมวิเคราะห์ เป็นรายงานที่แสดงถึง  

ข้อมูล วิธีการจัดเก็บ/ แหล่งข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล

1) ข้อมูลพื้นฐาน : เพศ, อายุ, เวลาที่เริ่ม
เป็นเบาหวาน, ระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน, 
ประเภทผู้ป่วยเก่า/ ใหม่ในปี รวมทั้งน�้าหนัก 
ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย

การสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลในแฟ้ม
ครอบครัว, บัตรบันทึกสุขภาพรายบุคคล 
หรือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

o ทราบลักษณะพื้นฐานของ 
ผู้ป่วยเบาหวานในความรับผิดชอบ 
เช่น จ�าแนกตามกลุ่มอายุ จ�าแนก 
ตามระยะเวลาที่เป็น 

o ค�านวณอัตราการเกิดโรคใหม ่
ในแต่ละปี ความชุกของโรค

2) ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ :  ความสม�่าเสมอ
ในการควบคุมอาหาร การออกก�าลังกาย
การมีภาวะความเครียด หรือซึมเศร้า 
การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่

ตั้งเกณฑ์พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลในรูปแบบแบบ
ประเมินรายบุคคล  เป็นรายเดือน หรือ
รายปี

o วิเคราะห์ภาพรวมของพฤติกรรม
สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อใช้
วางแผนงานโครงการ

o วัดประสิทธิภาพของกิจกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพและปรับพฤติกรรม 
สุขภาพ

3) ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการคลินิก : ระดับ
น�้าตาลในเลือดเฉลี่ย, HbA1C, ระดับไขมัน
ในเลือด, ระดับความดันโลหิต,  ผลการตรวจตา,
การตรวจปัสสาวะ, การตรวจเท้า

บันทึกผลการตรวจในแฟ้มสุขภาพชุมชน 
หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่าง
สม�่าเสมอ

o ทราบประสิทธิภาพในการให้การ
รักษาผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งด้านการ
รักษา การลดภาวะเสี่ยงและภาวะ
แทรกซ้อน 

o ใช้เป็นผลลัพธ์ระยะสั้นในการติดตาม
ผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

4) ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อน :
การวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนโดยแพทย์ เช่น 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคอัมพาต  
โรคจอประสาทตาเสื่อม 
การมีแผลเรื้อรังที่เท้า การตัดเท้า

การบันทึกการวินิจฉัยในแฟ้มครอบครัว 
หรือ บัตรตรวจโรครายบุคคล  หรือใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

o ทราบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยเบาหวาน

o  ใช้เป็นผลลัพธ์ระยะยาวของ
การติดตามประเมินผลกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ข้อมูลรายบุคคลที่ควรมีและแนวการใช้ข้อมูล
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 2) พฒันาศกัยภาพบคุลากร/ ภาคี ควรมแีผน
พฒันาบคุลากรทัง้ใน รพ. สาธารณสขุอ�าเภอ และ รพ.สต. 
อาสาสมัครสาธารณสุข อปท. ภาคีเครือข่าย (โรงเรียน  
พระผู้สอนศาสนา) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้มี 
ความสามารถรองรบังานท่ีจะด�าเนินงานในระบบงานต่างๆ 
ทั้งที่เป็นการสื่อสารความเสี่ยง การจัดบริการพื้นฐาน  
การรกัษาการปรบัพฤติกรรม และบรกิารเฉพาะทาง ตลอดจน 
ทักษะการท�างานร่วมกับชุมชน ภาคีภาคส่วนต่างๆ  
 กิจกรรมที่ใช้เพื่อการเสริมพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร และภาคี ควรเน้นวิธีการที่มีการฝึกปฏิบัติจริง 
และด�าเนินการได้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของพื้นที่
ตนเอง มากกว่าการบรรยายที่เป็นทฤษฏี ความรู้ทั่วไป 
ตัวอย่างรูปแบบ เช่น การศึกษาดูงานระหว่างกันที่มีบท
เรียนที่ดี การสาธิตแสดง การฝึกงานในหน่วยบริการที่มี
บทเรียนที่ดี การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทบทวน
บทเรียนการท�างานของตนเอง เป็นต้น
 อาจมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพให้
แก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยในการดูแลตนเองในรูปแบบต่างๆ 
ท้ังที่เป็นรูปแบบค่ายที่มีการฝึกปฏิบัติจริงในชีวิตอย่าง 
ต่อเนือ่ง หรอืรปูแบบเป็นชมรม กจิกรรมรวมกลุม่กนัเป็น
ระยะเพื่อดูแลแลกเปลี่ยนกันเอง 

ข้อมูล วิธีการจัดเก็บ/ แหล่งข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล

5) ข้อมูลการท�ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : การ
เยี่ยมบ้าน การให้ค�าปรึกษา การท�ากลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน ข้อมูลชมรมส่งเสริมสุขภาพ และ
ปริมาณกิจกรรม

บันทึกการท�ากิจกรรมลงในแฟ้มครอบครัว 
บัตรตรวจสุขภาพ หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ท�ากิจกรรมกับผู้ป่วย
แต่ละคน แต่ละครั้ง

o ข้อมูลเชิงปริมาณในการด�าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน 
ผู้ป่วยเบาหวาน

o เป็นผลงานเชิง input หรือ process 
ในการด�าเนินการคลินิกเบาหวาน

6) ข้อมูลกรณีศึกษารายบุคคล : 
เรื่องราวการด�าเนินโรค วิธีการรักษา 
การดูแลตนเอง บริบท สภาพแวดล้อม 
ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม ที่มีผลต่อการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน  
ทั้งผู้ที่ดูแลตนเองได้ดี และผู้ที่มีปัญหา

จัดท�าแบบบันทึกเรื่องราวของผู้ป่วย 
เป็นรายกรณีศึกษาในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม เข้าใจง่าย น�าไปถ่ายทอดได้

o สามารถน�ามาข้อสรุปเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพที่แสดงหลากหลาย  คุณค่า 
และความละเอียดอ่อน 
ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของศูนย์สุขภาพชุมชน

o น�าไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไข
ปัญหาการดแูลผูป่้วยในรายทีซ่บัซ้อน

 3) การจัดการความรู้/ วิจัย เป็นการจัดการ
ความรูใ้นประเดน็ทีจ่�าเพาะ ตอบสนองต่อปัญหาพืน้ที ่ได้แก่
  การศกึษาหาความเสีย่งจ�าเพาะของประชาชน
ในชุมชน เขตพื้นที่รับผิดชอบว่าเป็นอย่างไร
  การจัดการความรู้ เร่ืองการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มคนป่วย ที่ได้ผลส�าหรับคน
แต่ละแบบ
  จดัท�าแนวทางปฏิบัติเบ้ืองต้นตามมาตรฐาน
การรักษาทั้งอ�าเภอ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบในการ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย (แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และเจ้าหน้าที่ประจ�า 
รพ.สต.) สามารถใช้เพื่อการตัดสินใจการรักษาได้สะดวก  
แนวปฏิบัติควรมีการปรึกษาหรือท�าความตกลงกับ 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
  จัดท�าแนวทางปฏิบัติทางคลินิก ที่ถือเป็น
มาตรฐานอันเหมาะสมของการดูแลโรคเรื้อรัง
  โรงพยาบาลร่วมกับ รพ.สต. จัดท�าแนว
ปฏิบัติและวางแผนการให้บริการตรวจภาวะแทรกซ้อน
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทุกราย
  มีระบบการเตือนและจัดบริการตรวจภาวะ
แทรกซ้อนเป็นงานประจ�าต่อเนือ่งทกุปี เพือ่ให้ครอบคลมุ
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ผู้ป่วยทั้งหมด และได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนอย่าง
น้อยปีละครั้งตามาตรฐาน

 4) ประสาน ติดตามและประเมินผล
 เพื่อให้ได้ผลการด�าเนินงานในภาพรวมตาม
ผลลัพธ์เป้าหมายที่ก�าหนด จ�าเป็นต้องประสานกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานแต่ละส่วน 
ให้เข้าใจ ตระหนักและด�าเนินการร่วมกัน เช่น กระตุ้น
ให้ท้องถิ่น โรงเรียนร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพ และ
หน่วยบริการสุขภาพต้องมีการประเมินความเสี่ยงของ 
ผู้ป่วยแต่ละคน และมีการจัดการพูดคุย จัดกิจกรรม เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมด้วย ฉะนั้นควรมีการ
ก�าหนดบทบาท และเป้างานร่วมของแต่ละส่วน และ
ก�าหนดว่าจะวัดผลตดิตามงานกนัอย่างไร เมือ่ไร ซึง่ตวัวดั
อาจเป็นตัววัดเชิงกระบวนการ เช่น การจัดให้มีโรงเรียน
ปลอดน�้าอัดลม และตัววัดเชิงผลผลิตก็ได้ เช่น จ�านวน
กลุ่มเสี่ยงที่ได้ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 การประเมนิเชงิกระบวนการ (process indicator) 
อาจมีเพิ่มเติมในด้านคุณภาพการให้บริการ เช่น การจัด 
บรกิารแบบ one stop หรอืการตรวจโรคผูป่้วยทีค่วบคมุ
ไม่ได้ทุกคนจะมีการประเมินความเสี่ยง และพูดคุยหา 
ข้อตกลงการปรับพฺติกรรมกับผู้ป่วยด้วยเสมอ
 การติดตามประเมินในภาพรวม ได้แก่ 
 1. การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการตรวจรักษา 
ผู้ป่วยเบาหาน
 2. อตัราการเปลีย่นเป็นผูป่้วยรายใหม่จากกลุม่
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
 3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับ
น�้าตาล และความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์
 4. ความครอบคลุมของผู้ป่วยเบาหวานได้รับ
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า) ตามเกณฑ์
 5. ร้อยละของผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลัน และภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง 

 6. ร้อยละการเยีย่มบ้านผูป่้วยเบาหวาน/ ร้อยละ 
ผู้ป่วยขาดนัด
 ติดตามเชิงกลไกการด�าเนินงาน
 1. มีทีมรับผิดชอบจัดการโรคเรื้อรัง ทั้งที่เป็น 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังอื่นๆ 
 2. มีการประเมินตนเองด้วยแบบประเมินการ 
ดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั (กรณเีบาหวาน) และจดัท�าแผนพฒันา 
 3. ทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
 4. มีการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานตามแนว
ปฏิบัติ และการให้ค�าปรึกษา
 5. ส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลต่อเน่ืองที่หน่วยบริการ
ปฐมภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้ป่วย
 6. มีอุปกรณ์เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ที่จ�าเป็นใน
การจัดบริการครบถ้วน
 ติดตามประเมินเชิงผลลัพธ์
 1. ผลลัพธ์ทางด้านการเรียนรู้ : หลังให้ความรู ้
และส่งเสริมให้ผู ้ป่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมแล้วผู้รับ
บรกิารสามารถทราบว่าจะต้องท�าอะไร ท�าอย่างไร ต้องการ 
ที่จะท�า และสามารถท�าตามที่ได้เรียนรู้ เพื่อเป้าหมายใน
การให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยประเมินทุกครั้ง
ที่ได้รับการเรียนรู้
 2. ผลลพัธ์ทางด้านการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
: โดยประเมนิก่อนท่ีจะเริม่ปฏบิตั ิทกุ 2-3 สปัดาห์ และทกุ 
3-6 เดอืน ซึง่จะมคีวามจ�าเพาะต่างกนัในแต่ละพฤตกิรรม 
รวมถึงดสูถานการณ์ความเสีย่งของกลุม่ประชากรทัว่ไปว่า
มีแนวโน้มดีขึ้น 
 3. ผลลพัธ์ทางด้านคลนิกิ : โดยการประเมนิผล 
การตรวจ ความดันโลหิต น�้าหนักตัวหรือดัชนีมวลกาย 
การควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืด ระดบัฮีโมโกลบนิเอวนัซี 
ระดับไขมันในเลือดและการตรวจตาและเท้า
  ร้อยละของผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหติสงู 
ที่ควบคุมได้ดี ตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
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  ร ้อยละของผู ้ป ่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน
เฉียบพลัน และเรื้อรังจากโรคเบาหวานลดลง
  อัตราตายของผู้ป่วยจากภาวะแทรกซ้อน 
ของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มอายุน้อยกว่า 
70 ปี ลดลง
  อุบัติการณ์ของผู ้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 
ควบคุมคุณภาพบริการในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
 4. ผลลัพธ์ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต : 
ประเมนิด้านคุณภาพชวีติ ความรูส้กึมัน่คงปลอดภยั ความ
พึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสามารถใน 
การแก้ปัญหา
 วิธีการติดตาม มีหลายรูปแบบ เช่น ผ่าน
รายงาน วิเคราะห์จากฐานข้อมูล การประชุม และการ
เยี่ยมนิเทศในพื้นที่

4. งบประมาณ และทรัพยากร
 การจัดสรรด้านก�าลังคน
  เครือข่ายบริการ (โรงพยาบาลแม่ข่าย) 
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ควรสนับสนุนแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาล
เวชปฏิบัติ มาประจ�าหรือหมุนเวียนเป็นบางช่วงเวลาที่
เหมาะสม ตามภาระงานประกอบกับขนาดของพื้นที่และ
ประชากรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
  รพ.สต.อาจจ้างลกูจ้างเพิม่เตมิเพือ่ปฏบิตังิาน 
เช่น พยาบาลและนกัวชิาการ โดยใช้เงนิบ�ารงุของ รพ.สต. 
หรือ อาจมีการสนับสนุนจากเครือข่าย งบสนับสนุนจาก
ท้องถิ่น และงบสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สปสช. ภายใต้การ
ประเมนิสถานการณ์ความจ�าเป็น และสถานการณ์การเงิน
ของ รพ.สต.
 การสนับสนุนเวชภัณฑ์
  เครือข่ายบริการ (โรงพยาบาลแม่ข่าย) ควร
เพิ่มรายการบัญชียา ที่สามารถจ่ายได้ที่ รพ.สต. ตาม
แนวทางการรักษาของโรงพยาบาลแม่ข่าย
 การจัดสรรด้านการด้านการเงินการคลัง
  เครอืข่ายระดบัอ�าเภอควรจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนการท�างานได้คล่องตัว ไม่มีเพดานจ�ากัด 
การจัดบริการที่เพิ่มคุณภาพการท�างาน
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บทที่ 4
การจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ เพื่อป้องกันความพิการ

 และดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ

เข้าใจธรรมชาติ และหลักการส�าคัญ
ในการดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ 
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ประเภทของความพิการ แบ่งเป็น 7 ประเภทคือ
 1. ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด
ตาเห็นเลือนราง
 2. ความพิการทางการได้ยิน หรือสื่อ 
ความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึง ความพิการทางการ
สื่อความหมาย
 3. ความพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทาง
ร่างกาย
 4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
หมายถึง บุคคลที่มีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชวีติประจ�าวนัหรอืการเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทาง
สงัคมซึง่เป็นผลมาจากความบกพร่องหรอืความผดิปกติ
ทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือ
ความคิด
 5. ความพิการทางสตปัิญญา หมายถึงบคุคล
ที่มีพัฒนาการช้ากว่าปกติ หรือมีระดับเชาว์ปัญญา 

ต�่ากว่าบุคคลทั่วไป โดยความผิดปกตินั้นแสดงก่อน
อายุ 18 ปี
 6. ความพิการทางการเรียนรู้ หมายถึง 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสมอง ท�าให้เกิดความ
บกพร่องในด้านการอ่าน การเขยีน การคดิค�านวณ หรอื
กระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอื่นในระดับความสามารถ
ที่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติ
ปัญญา
 7. ความพกิารทางออทสิตกิ หมายถงึ บคุคล
ทีมี่ข้อจ�ากัดในการปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอื
การเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม ซึง่เป็นผลมา
จากความบกพร่องทางพฒันาการด้านสงัคม ภาษา และ
การสือ่ความหมาย พฤตกิรรมและอารมณ์ โดยมสีาเหตุ
มาจากความผิดปกติของสมองและความผิดปกตินั้น
แสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้ รวมถึงการวินิจฉัย กลุ่ม
ออทสิตกิสเปกตรมัอืน่ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger)

ที่มา : ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2)
 พศ. 2555 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

สถานการณ์และความส�าคัญ 
 จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
และข้อมูลคนพิการ ของส�านักงานส่งเสริมและคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม และ 
ความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าจ�านวนคนพิการใน 
ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุของความพิการ 
ในภาพรวมส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุ (อัตราการเสียชีวิต

และบาดเจบ็ 32.7 คนต่อประชากร 100,000 คน) โรคภยั 
ไข้เจ็บ (ร้อยละ 27.5) และชราภาพ (ร้อยละ 27.3) ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตในระยะยาว และการ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะความพิการ 
ของคนไทยในวัยเด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่ คือ ปัญญาอ่อน 
ขณะที่กลุ่มวัยท�างานและผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะมีอาการ
สายตาเลือนราง และพิการด้านการเคลื่อนไหว

 ความหมาย “คนพิการ”
 คนพิการ ในที่น้ี หมายถึง บุคคลท่ีมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การสื่อสารการเคลื่อนไหว จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม  
สติปัญญา การเรียนรู้ และมีความจ�าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านในด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
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 เพราะวันหนึ่งเราอาจต้องพิการเนื่องจาก
ความประมาทหรือความเจ็บป่วย เราควรหาทาง 
ป้องกันและเข้าใจความพิการก่อนที่จะกลายเป็น 
“คนพิการ” ซึ่งแนวคิดหลักในการป้องกันและดูแล 
สุขภาพคนพิการแบบบูรณาการ หมายถึงการดูแล
สขุภาพทัง้ทางกาย จติ สงัคม และจติวิญญาณ (ปัญญา)
 ด้านสขุภาพกาย มรีะบบการดแูลคนพกิารให้
มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่พิการซ�้าซ้อน
 ด้านจิตใจ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนพิการ
รู้สึกมีคุณค่าและศักดิ์ศรี มีพื้นที่ทางสังคม
 ด้านสังคม มีระบบช่วยเหลือให้คนพิการมี
ความมัน่คงในการด�ารงชวีติ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ
สภาพแวดล้อม
 ด้านจิตวิญญาณ ในที่นี้ หมายถึง การท�างาน
ร่วมกันของภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายร่วมในการ
ป้องกันและดูแลสุขภาพคนพิการ

  แนวคิดหลักในการป้องกันและดูแลคนพิการแบบบูรณาการ

 ทั้งนี้ เราควรเข้าใจว่า คนพิการก็คือ “คน” 
เหมอืนกบัเรา แต่เค้าอาจมข้ีอจ�ากดัในการปฏบิตักิจิกรรม
ในชีวิตประจ�าวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม แต่คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บาง
คนมีความสามารถอื่นๆ ที่หลงเหลืออยู่ เราควรมองเห็น
ศักยภาพที่มีของคนพิการ ดังนั้น การดูแลคนพิการ ควร
ตอบสนองความเป็นมนษุย์และความมตีวัตนของคนพกิาร 
และเปิดโอกาสในคนพิการได้รับรู้ถึงสิทธิและสวัสดิการ 
ทีค่วรจะได้รบั ตลอดจนหาแนวทางการป้องกนัความพกิาร 
ไม่ให้เกิดซ�้าซ้อน และป้องกันไม่ให้เกิดพิการรายใหม่ 
จากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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ระบบงาน
ต�าบล
อ�าเภอ

การจัดการ
ภายใน

เครือข่าย

ประชาชน ได้รับการสื่อสาร
ความเสี่ยง เข้าใจเท่าทันข้อมูล
คนพิการรับรู้และเข้าถึงสิทธิ

และสวัสดิการ

คนพิการได้รับการดูแล
ผสมผสาน 

อย่างสอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการคัดกรอง + ดูแล 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างครอบคลุมตามมาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี

กลุ่มเป้าหมาย ภาคี เครือข่ายบริการ

ภาคีร่วมเป็นเจ้าของ 
และร่วมด�าเนินการ

เฝ้าระวังกลุ่ม และรายบุคคล

ระบบด�าเนินการ
ได้ยั่งยืน/ ต่อเนื่อง 

Learning + Growth

บริการเฉพาะทาง 
(คัดกรอง & ดูแลเฉพาะ)

สร้างสัมพันธภาพ สื่อสาร 
สร้างการเรียนรู้ 

กับกลุ่มเป้าหมาย & ภาคี

เชื่อมโยง บริการด้านสังคม และอื่น

บริการประสาน รับ-ส่งต่อ

ลดเสี่ยง ลดโรค ลดพิการ

บริการพื้นฐาน Primary Care
- บริการคัดกรอง ดูแล รักษา

- บริการให้ค�าปรึกษา
- ปรับพฤติกรรม
- บริการอื่นๆ สนับสนุน เสริมศักยภาพ 

เชื่อมโยง-ร่วมมือ
กลุ่มเป้าหมาย ภาคี & ชุมชน

ข้อมูล พัฒนาศักยภาพคน, ภาคี ประสาน M&E เงิน ทรัพยากร

ทีมจัดการกลาง

การน�า – แผนงาน

จัดการความรู้  & วิจัย

เป้าหมาย
สุดท้าย

ผลลัพธ์
ระหว่างทาง 

กรอบแนวทางการการจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ : กรณีป้องกันความพิการ และดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ

สื่อสารความเสี่ยง

พัฒนานโยบาย

สื่อสารสาธารณะ

ท�างานร่วมกับภาคี
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เป้าหมายสุดท้ายของระบบป้องกันความ

พิการและดูแลคนพิการแบบบูรณาการ

 - ประชาชนด�าเนินชีวิตอย่างมี “สติ” เพื่อ
ลดความเส่ียงจากความพิการต้ังแต่ก�าเนิด ลดภาวะโรค
แทรกซ้อน ลดความพิการที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม และลดการเกิดอบุตัเิหตุทีก่่อให้เกดิความพกิาร
 - คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มี
คณุภาพชวีติทีด่ ีมคีวามมัน่คงในชีวติ มคีณุค่าและศกัด์ิศรี 
 - ระบบด�าเนินการได้ย่างยั่งยืน และมีการ
พัฒนาต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ระหว่างทาง

 ประชาชน ได้รับการสื่อสารความเสี่ยงที่อาจ
ก่อให้เกิดความพิการ มีความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันข้อมูล 
ตลอดจนได้รับการคัดกรอง ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างครอบคลุมตามมาตรฐาน
 คนพิการ ได้รับการสื่อสารความเสี่ยงที่ก่อให้
เกิดความพิการ มีความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันข้อมูล รับรู ้
และเข้าถงึสทิธแิละสวสัดกิาร ตลอดจนได้รบัการคดักรอง 
ดูแล ปรับเปล่ียนพฤติกรรม อย่างครอบคลุม ตาม
มาตรฐาน
 ระบบจัดการมีการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธผิล
และมีการทบทวน พัฒนาต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายของระบบด�าเนินงาน

 ประกอบด้วย กลุม่เป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นประชาชน 
ทัว่ไป และผู้ป่วย เพือ่ป้องกนัและลดความพกิาร และกลุม่
เป้าหมายที่เป็นคนพิการแล้ว ซ่ึงมิได้แบ่งตามประเภท
ความพิการเท่านั้น แต่แบ่งตามความสามารถในการดูแล
ตนเองได้ เพื่อใช้ในการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือให้
เหมาะสม สอดคล้อง 

 กลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและดูแลคน
พิการแบบบูรณาการ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
 1. ประชาชนทั่วไป
 2. เดก็พกิาร ตัง้แต่แรกเกิดถงึอาย ุ20 ปี (บรรลุ
นิติภาวะ)
 3. คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
 4. ผู้ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล (acute) ที่มีโอกาส
เกิดความพิการ เช่น stroke อุบัติเหตุที่ส่งผลต่อสมอง 
และระบบประสาท
 5. คนที่ป่วยที่มีโอกาสเกิดความพิการที่อยู่ใน
ระยะฟื้นฟู (sub-acute) รอดูอาการที่โรงพยาบาลหรือ
ที่บ้าน มีการกระตุ้น ฟื้นฟูได้ต่อเนื่อง เพียงพอ เพื่อลด
ความพิการ
 6. คนพิการที่ป่วยเรื้อรัง (chronic) ต้องได้รับ
การดูแลที่บ้าน

ภาคีร่วมเป็นเจ้าของ และร่วมด�าเนินการ

 การป้องกันและดูแลคนพิการแบบบูรณาการ
ทุกคนล้วนมีบทบาทส�าคัญในการท�าให้คนในพื้นที่รับรู้
ถึงโอกาสของความพิการ มองเห็นคุณค่าและศักยภาพ
ของคนพิการที่หลงเหลืออยู่จากข้อจ�ากัดในการมองเห็น  
การได้ยิน การสื่อสาร การเคลื่อนไหว จิตใจ อารมณ์ 
พฤตกิรรม สตปัิญญา และการเรยีนรู ้และสร้างความเชือ่มัน่ 
ให้แก่คนพกิาร ทัง้นี ้ทกุฝ่ายต้องมกีารประสานและท�างาน
ร่วมกันในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ 
คนพิการ รวมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกที่จะ
เข้ามาสนับสนุนด้านการวิจัย การศึกษา บริการวิชาการ  
ส่งเสริมอาชีพ การปรับสภาพแวดล้อมบ้าน/บริเวณที่อยู่
อาศยั และงบประมาณ ตลอดจนวางแผนและอ�านวยการ
ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุ
ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
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 ภาคีเครือข่ายระดับต�าบล ได้แก่ ครอบครัว
ชุมชน ก�านัน ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้น�าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแล 
ผู้สูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาส (อสด.) 
อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
จิตอาสา พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล (อบต.)) 

ภาคีเครือข่ายระดับอ�าเภอ ได้แก่ สาธารณสุข
อ�าเภอ โรงพยาบาลชุมชน ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ 
สถานีต�ารวจ ฯลฯ 
 ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ได้แก่ ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส�านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส�านักงานพัฒนา
ชุมชน (พช.) 

ภาคีเครือข่ายระดับประเทศ ได้แก่ 
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย์แห่งชาต ิ - ศึกษา วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์
ความรู ้และเทคโนโลยีด้านการฟื ้นฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์แก่บคุลากรทีเ่กีย่วข้อง ให้บริการและรบัส่งต่อ
ผู้ป่วยด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระดับ
ตติยภูมิและสูงกว่าตติยภูมิ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน พัฒนานโยบายด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์) 

ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการแห่งชาติ (พก.) - ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และพัฒนาองค์กรด้านคนพิการ
ของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ) 
 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) - 
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการ และ 
เครือข่ายบริการสุขภาพ การจัดการความรู้ที่สามารถ 
น�าไปใช้ดูแลสุขภาพคนพิการ พัฒนาการสื่อสารอย่างมี 
ส่วนร่วมกบักลุม่เป้าหมายทีน่�าไปสูก่ารปรบัทศันคต ิและ 
พฤติกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พัฒนาข้อเสนอนโยบายและสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติ
สังคม สนับสนุนการพัฒนาและการผลักดันนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
 สถาบนัเทคโนโลยเีพือ่คนพกิารและผูส้งูอายุ -  
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนพกิารและผูส้งูอาย ุเพือ่ใช้ในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
การใช้ชีวิตในสังคม การศึกษาและการประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมให้คนพิการและผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าถึง และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีส่ิงอ�านวยความสะดวกตาม
ความเหมาะสม และตามความต้องการของกลุม่คนพกิาร
และผู้สูงอายุ

สสจ. พมจ. กศน.

อสม. อพมก. อบต./ เทศบาล รพ.สต.

ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน

ครอบครัว
คนในชุมชน

ชุมชน
ต�าบล

อ�าเภอ

จังหวัด

รพช. สสอ.
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ระบบงานเพื่อการป้องกันความพิการ

และดูแลสุขภาพคนพิการ (ระดับต�าบล

และระดับอ�าเภอ)

 ในที่น้ีเป็นระบบงานท่ีหมายรวมทั้งเครือข่าย 
สุขภาพอ�าเภอ ทั้งที่เป็นส่วนงานสาธารณสุข ได้แก่  
โรงพยาบาลชุมชน ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต  
พร้อมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนน�าในระดับ
ชมุชน และหน่วยงานภาครฐัในส่วนทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ท�างาน
ประสานเป็นเครือข่าย แต่มีระบบงานย่อยภายในตาม
ลักษณะงาน และผู้รับผิดชอบหลัก ซ่ึงจัดแบ่งเป็นกลุ่ม 
ได้ดังนี้ 

1. การสื่อสารความเสี่ยง สื่อสาธารณะ และการ
พัฒนานโยบาย
 การสื่อสารความเสี่ยง
 ประชาชน ควรได้รับข้อมูลข่าวสาร เช่น สื่อ
สาธารณะ ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนภัย การให้ข้อมูลจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ เกี่ยวกับ ความเสี่ยงจาก
การเกดิอบุตัเิหต ุทางถนน ทางน�า้ ระบบขนส่งสาธารณะ 
สถานท่ีสาธารณะ ในสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรร ฯลฯ ความเส่ียงทางการแพทย์ หมายถึง  
สถานการณ์ท่ีอาจเกดิข้ึนจากบรกิารทางการแพทย์ ซ่ึงอาจ 
มีความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยจนเสียชีวิต เช่น การแพ้ยา 
การติดเชื้อ ความเสี่ยงจากการเป็นโรค เช่น เบาหวาน 
อาจท�าให้พิการ ถูกตัดเท้า ตาบอด อัมพฤกษ์ อัมพาต 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น 
การพลัดตกหกล้มในที่สาธารณะ เป็นต้น
 คนพกิาร ได้รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสาเหตุ
และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความพิการ ความเสี่ยง 
จากการเกิดอุบัติเหตุ ความเสี่ยงทางการแพทย์  
ความเสี่ยงจากการเป็นโรค และความเส่ียงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม 

การสื่อสารสาธารณะ
  การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุ เว็บไซต์ facebook line ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ 
เข้าใจ และเกดิความตระหนกั ตลอดจนมสีือ่ สญัลกัษณ์ที่
ช่วยให้คนตาบอด หหูนวก ฯลฯ สามารถเข้าใจได้ เกีย่วกบั 
ความเสีย่งจากการเกดิอบุตัเิหต ุความเสีย่งทางการแพทย์ 
ความเสี่ยงจากการเป็นโรค เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ 
ความดนัโลหติสงู เบาหวาน หวัใจขาดเลอืด และความเสีย่ง 
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และการสื่อสาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติ และบทบาทการดูแล
คนพิการ
 การจดักจิกรรมรณรงค์ป้องกนัความพกิารโดย
การมส่ีวนร่วมของชมุชน เพือ่การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
เช่น งานบุญปลอดเหล้า เป็นต้น
 เนื้อหาของการสื่อสารสาธารณะ ควรมีการ
วางแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งส่วนท่ีเป็นการ
ป้องกันความพิการ การเข้าใจคนพิการ รวมถึงบริการ
ส�าหรับคนพิการ และความเข้าใจในการดูแลตนเองของ
คนพิการ บางส่วนเป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบไปประสานให้
มีการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเอง
ในทุกเรื่อง

การพัฒนานโยบาย
 ก�าหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆ 
เช่น การเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ การออกข้อ
บัญญัติของท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ การป้องกันและตรวจหาความผิดปกติใน
ระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด การจัดให้มีเงินสนับสนุน
จากกองทุนชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ ดูแลคนพิการ 
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ทีมระดับอ�าเภอ ได้แก่ แพทย์ และทีมสหวิชาชีพ
เช่น นักกายภาพบ�าบัด/ นักสังคมสงเคราะห์/ 
ทันตแพทย์/ พยาบาลเวชปฏิบัติ/ พยาบาลวิชาชีพ/ 
แพทย์เวชศาสตร์/ แพทย์เฉพาะทาง/ แพทย์ทั่วไป/ 
เภสัชกร/ นักสุขภาพจิต ในโรงพยาบาล 
และทีมจากสาธารณสุขอ�าเภอ

ทีมระดับต�าบล ได้แก่ บุคลากรในรพ.สต.
เช่น พยาบาลเวชปฏิบัติ/ นักวิชาการสาธารณสุข/ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน/ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข/ ทันตภิบาล/ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่นๆ

ทีมระดับชุมชน ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ 
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.), 
อาสาสมคัรดแูลผู้สงูอายุ (อผส.) อาสาสมคัรดูแลผูด้้อยโอกาส 
(อสด.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) 
ท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 
และผู้ดูแลในครอบครัว

 มบีทบาทในการสนบัสนุนด้านวิชาการ พัฒนา
ศักยภาพทางคลินิก (การดูแลสุขภาพ) รวมถึงสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม
ส�าหรับคนพิการแต่ละประเภท รวมทั้งการประสานและ
รบั–ส่งต่อ ตดิตามความคบืหน้าด้านสขุภาพของคนพกิาร
ในการไปรับบริการสุขภาพยังสถานบริการในทุกระดับ

 มีบทบาทในการดูแลปัญหาสุขภาพด้าน 
การรักษาพยาบาล ประสานส่งต่อผู้ป่วยท่ีเกินขีดความ
สามารถ มุง่เน้นงานด้านการส่งเสรมิสขุภาพ และป้องกนัโรค 
รวมทัง้การสนบัสนนุกจิกรรมของคนพกิารในพืน้ที ่(ถ้าม)ี 
เป็นทีป่รกึษาของทมีในระดบัชมุชน และเชือ่มประสานกบั 
องค์กรท้องถิ่น และภาครัฐอื่นๆ

 มีบทบาทในการสื่อสารความเสี่ยง กระตุ้นให้
ประชาชนเข้าใจป้องกันความพิการต่างๆ รวมทั้งเข้าใจ
สภาพของคนพิการ ตลอดจนเข้าไปร่วมดูแลคนพิการใน
ครอบครัวกรณีที่ครอบครัวมีข้อจ�ากัด

การท�างานร่วมกับภาคี
 การด�าเนินงานดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด จะเป็นลักษณะที่หน่วยบริการสุขภาพ หรือผู้จัดการที่รับผิดชอบ 
ประสานให้มีการด�าเนินงาน และเป็นการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายเป็นหลักมากกว่าการด�าเนินการเอง แต่ต้องมี 
พื้นฐานการท�างานสร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง 
 กลไกการด�าเนนิงานร่วมกนันี ้อาจจดัให้มโีครงสร้างของคณะกรรมการ/คณะท�างานที่มกีารด�าเนนิงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง มีเป้าหมายร่วมกัน มีทิศทาง แผนปฏิบัติการ และบทบาทหน้าที่ของแต่ละทีมที่ชัดเจน เช่น
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2. จัดระบบบริการพื้นฐาน
 จัดให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ให้ความรู้เพ่ือให้คนพิการช่วยเหลือตนเองได้ และ
ให้บริการรักษาทางการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว สามารถ
เข้าถึงบริการได้ง่าย ซ่ึงผสมผสานไปกับบริการพ้ืนฐาน
ของหน่วยบริการ แต่อาจมีการจัดช่องทางเฉพาะเพื่อ
ความสะดวกส�าหรบัคนพกิาร และมกีารจดัการโปรแกรม
จ�าเพาะเพื่อการดูแลคนพิการ การฟื้นฟูสภาพ และแก้ไข
ลดความพิการเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันตามปกติ
ด้วยตนเองได้ และลดการพึง่พงิ รวมทัง้การได้รบัอปุกรณ์
เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสม ซึ่งอาจจัดเป็นบริการ
ตามลักษณะดังนี้
  เด็กเล็ก (3-5 ปี) การประเมินคัดกรอง
พัฒนาการ ความฉลาดทางอารมณ์ และออทิสติก
  เด็กพิการ ต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 20 ปี 
(บรรลุนิติภาวะ) เน้นการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
  คนพกิารทีส่ามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ เน้น
บริการสุขภาพพื้นฐานของคนพิการ
  ผู้ป่วยที่ป่วยอยู่โรงพยาบาล (acute) 
และมีโอกาสเกิดความพิการ เช่น stroke, อุบัติเหตุ 
ทางสมองและเส้นประสาท เน้นให้มีการดแูลได้ทนัเวลา 
ตั้งแต่แรก เพื่อลดโอกาสเกิดความพิการ  เน้นการดูแล
เพื่อควบคุมสภาวะความเจ็บป่วย และฟื้นตัวได้ตามเวลา
ที่เหมาะสม
  คนป่วยเรือ้รงัทีอ่ยู่ในระยะกลางหลงัภาวะ
เฉียบพลัน (sub-acute) ต้องเน้นการดูแลด้านร่างกาย
ให้คงที ่และเตรยีมตัวก่อนกลบับ้าน พร้อมกบัการจดัการ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องที่บ้าน หรือที่หน่วยบริการสุขภาพท่ี
เป็น intermediate care 
  คนป่วยเรื้อรัง ที่มีความพิการถาวรแล้ว 
(chronic) ควรได้รับการดูแลต่อเนื่องพื้นฐานแบบ 
ผสมผสาน มีการฟื้นฟูต่อเนื่องเพ่ือป้องกันความพิการ 

เพิ่มขึ้น และการช่วยเหลือ ฝึก เพื่อให้ใช้ชีวิตประจ�าวันได้
ใกล้เคยีงปกตทิีส่ดุ ซึง่อาจเป็นทัง้บรกิารทีบ้่าน หรอื ทีห่น่วย
บรกิารตามบรบิทของพืน้ที ่รวมทัง้ประสานการช่วยเหลอื 
ทางด้านอาชีพ สังคม ตามความจ�าเป็นของแต่ละคน
 ตัวอย่างกิจกรรม เชิงรุก เช่น
 - การส่งเสริมสนับสนุนกายภาพบ�าบัดและ
กิจกรรมบ�าบัดสู่ชุมชนในพื้นที่
 - การบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และการเฝ้าระวงั 
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น กายภาพบ�าบัด การฝึกสอน 
ญาติ/ผู้ดูแล และการอาชีวะบ�าบัด เป็นต้น
 - เสรมิสร้างแนวทางการฟ้ืนฟบู�าบดัโดยชมุชน 
(Community-based approach of rehabilitation) 
โดยผ่านอาสาสมคัรและการฝึกอบรมให้ความรูเ้พือ่ให้เกดิ
การเข้าถึงและการให้บริการอย่างทั่วถึง

การเฝ้าระวัง
 - การคดักรอง เพือ่ค้นหาภาวะแทรกซ้อนทีจ่ะ
ท�าให้เกดิความพกิารตามเกณฑ์ ทัง้ในกลุม่เดก็เลก็ เดก็โต 
และผู้ใหญ่ 
 - การบรกิารให้ค�าปรกึษา ค�าแนะน�า วเิคราะห์
สาเหตคุวามพกิารและหาทาง ในการป้องกนัความพกิารท่ี
อาจเกดิขึน้จากโรคเรือ้รงัของคนในชมุชน รวมทัง้ป้องกัน
การเกิดความพิการซ�้าซ้อนในคนที่มีความพิการอยู่แล้ว
 - การเยีย่มบ้านให้ความรู ้ให้ค�าแนะน�า ตดิตาม
ดูแลสุขภาพ และฟื ้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและ
ทุพพลภาพ
 - ส่งเสริมมาตรการเชิงป้องกันและตรวจหา 
ความผิดปกติในระยะแรก โดยการใช้คู่มือแม่และเด็ก 

3. ระบบบริการเฉพาะทาง (คัดกรอง & ดูแล
เฉพาะ)
 ส่วนนี้เป็นบริการเฉพาะทาง ได้แก่ การฟื้นฟู
ความพิการตามลักษณะเฉพาะ เช่น การกระตุ้นพัฒนา
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การเด็ก การแก้ปัญหาเร่ืองการฟัง การมองเห็น หรือ 
ปัญหาจิตใจ ตลอดจนโรคเรื้อรังเฉพาะด้านต่างๆ ที่ควรมี
การจัดระบบประสานส่งต่อ เพื่อการดูแลเฉพาะทางตาม
มาตรฐานอย่างเหมาะสม 

4. บริการประสาน รับ-ส่งต่อ
 - การพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างบ้าน 
สถานพยาบาล ชุมชนที่มีประสิทธิภาพและด�าเนินงาน
อย่างรวดเร็ว
 - การส่งต่อคนพิการและทุพพลภาพให้ได้รับ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 - บริการเยี่ยมบ้าน
 - ส่งเสรมิช่วยเหลอืคนพกิารทางด้านการศกึษา 
และสังคม ตามลักษณะปัญหาของคนพิการแต่ละคน

5. สร้างสมัพนัธภาพ สือ่สาร เรยีนรูก้ลุม่เป้าหมาย 
& ภาคี
 เปิดโอกาสให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพและ
เสริมพลัง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู ่ เช่น 
การได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ครอบครวั กลุม่แกนน�าชมุชน หรอืจติอาสา 
ในการร่วมดูแลคนพิการในชุมชน ช่วยเหลือในประเด็นที่
เป็นขีดจ�ากัดของคนพิการ

6. สนับสนุน เสริมศักยภาพ เชื่อมโยง-ร่วมมือกับ
กลุ่มเป้าหมาย ภาคีชุมชน
 - การเปิดพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่ทางสังคม 
(สงัคม วฒันธรรม จิตใจ) (public & social space) โดย
เปิดโอกาสให้คนพิการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมทาง
สังคม เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ชมรมคนพิการ การ
ท�ากลุ่มอาชีพ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คนพิการ
ได้พดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็หรอืท�ากจิกรรมร่วมกนั 
ซึ่งจะท�าให้คนพิการรู ้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมี

ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งกับ 
ตัวเอง เพราะคนพิการที่ต้องเก็บตัวอยู่แต่กับบ้าน มัก
จะรู้สึกเหมือนตนเองไร้คุณค่า ไร้คนเหลียวแล รู้สึกเหงา  
โดดเดี่ยว และมีภาวะซึมเศร้า ดังนั้น การเปิดพื้นที่ทาง
สังคมให้กับคนพิการจึงถือว่าเป็นกิจกรรมส�าคัญที่น่าจะ 
ช่วยแก้ไขปัญหานี้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาสุขภาพ 
คนพิการที่ครบทั้ง 4 มิติ คือกาย จิต สังคม และปัญญา
 - การจดัสวสัดกิาร (welfare) การจดับรกิาร 
และเตรียมความพร้อมด้านความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
โดยใช้กลไกทางการเงินและกองทุนสวัสดิการที่มีอยู ่
ในชุมชนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อคนพิการ เช่น กองทุน 
สะสมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสุขภาพ 
ต�าบล เบี้ยยังชีพคนพิการ จิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ
ที่ไม ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บริการสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกต่างๆ 
 - การปรบัสภาพแวดล้อมและความปลอดภยั 
(environment & safety) การจัดสภาพแวดล้อม 
ส�าหรบัคนพกิารเป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องค�านงึถงึเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากคนพิการมีข้อจ�ากัดในการมองเห็น การสื่อสาร  
และการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดิน ลุกขึ้นยืน นั่ง 
นอน หรือแม้กระทั่งการท�ากิจวัตรประจ�าวันต่างๆ ดังนั้น  
จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้คนพิการ 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เช่น ห้องน�้า ทางลาด  
ราวจับ ฯลฯ

ระบบการจัดการภายในเครือข่าย

1. การจัดการทีมน�า
 อาจด�าเนินการในลักษณะที่ เป ็นทีมคณะ
ท�างานร่วมระหว่างเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข 
นายอ�าเภอ ส่วนราชการอ่ืน เช่น พม. ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนหรือชมรมคนพิการ 
โดยที่มีประธานเป็นนายอ�าเภอ หรือผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาล หรือสาธารณสุขอ�าเภอ ตามความเหมาะสม 
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โดยที่มีทีมทางสาธารณสุข เป็นเลขานุการ หรือบริหาร
จัดการกลาง ร่วมกับทีมภาคส่วนอื่น 
 ควรมีการประชุมติดตาม สื่อสารกันอย่าง 
ต่อเนือ่ง และควรมกีารตกลงตัง้เป้าหมายการท�างาน และ
แผนงานร่วมกันเป็นระยะในแต่ละปี หรือมากกว่า 1 ปี 

บทบาททีมจัดการกลาง
  ทีมจัดการกลางท�าหน้าที่ประสานเชื่อมโยง 
บริการวางแผน ติดตาม ประเมิน และสนับสนุน 
การด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด ระหว่างแกนน�าเครือข่าย
ผู ้ปฏิบัติงาน และรวมถึงภาคีที่ เ ก่ียวข้อง เพ่ือให้มี 
การด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง มีเป้าหมาย
และทิศทาง มีแผนปฏิบัติการ มีแผนการควบคุมป้องกัน
และลดความเสีย่งได้อย่างมปีระสทิธิภาพ มกีารจดับรกิาร
ดูแลคนพกิารได้อย่างครอบคลมุและมคีณุภาพ รูจ้กั เข้าใจ
ระบบ ที่รับผิดชอบว่าเป็นอย่างไร มีระบบย่อย ขั้นตอน
อย่างไร (input process output outcome) ดังนี้ 
 1. ร่วมในการวางแผนการป้องกนัและดแูลคน
พกิารและออกแบบการระบบบรกิาร รวมทัง้จดัระบบงาน
 2. ส่ือสารสร้างความเข้าใจในเครือข่าย และ
สนบัสนนุการด�าเนนิงานทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในการพฒันา
ระบบการดูแลคนพิการ
 3. ประสานเชื่อมโยงเครือข ่ายระหว ่าง 
โรงพยาบาล รพ.สต. ท้องถิ่น และชุมชน ในการด�าเนิน
กิจกรรม แผนงาน/ โครงการที่วางแผนไว้ รวมถึงระบบ
บริการ เพื่อตอบสนองการพัฒนา ลดควบคุม ป้องกัน
ความเสีย่ง ตามปัญหาและสถานการณ์ของประชากรกลุม่
ส�าคัญตามมาตรฐานวิชาการ ตามบริบท
 5. ก�ากับติดตามงานเป็นระยะ
 6. ประสานให้มชีดุข้อมลูร่วม ระหว่างส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดระบบข้อมูล
 ข้อมูลคนพิการรายบุคคล รายหมู่บ้าน ราย
ต�าบล รายอ�าเภอ ข้อมูลคนพิการมีการจัดท�าข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูลร่วมกันทั้งเครือข่ายระบบสุขภาพ
อ�าเภอ ข้อมูลคนพิการที่จ�าเป็นต้องมี ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลสิทธิต่างๆ ส่วนของความพิการ/ ลักษณะความ
พิการ ความสามารถพิเศษ ผู้ดูแล ข้อมูลเศรษฐกิจ กาย
อุปกรณ์ สภาพบ้าน/ สภาพความเป็นอยู่/ แผนที่บ้าน 
พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลการรักษาฟื้นฟู ฯลฯ
 การส�ารวจข้อมูลคนพิการ มีการส�ารวจและ
ค้นหาคนพิการ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยการคัดกรอง 
ซักประวัติ สัมภาษณ์ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ และ
ตรวจร่างกาย 
 ลกัษณะของข้อมลู ข้อมลูความพกิารอาจแยก 
ตามการใช้งานแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลผู้คนพิการตามกลุ่ม 
ศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ�าวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) 
หรือแยกตามบัญชีสากลที่จ�าแนกตามการท�างาน ความ
พิการและสุขภาพ (International Classification of 
Functioning, Disability and Health : ICF) ซึง่ประกอบ
ด้วยข้อมูลด้านร่างกาย ศักยภาพการท�างานของร่างกาย 
การด�าเนินกิจวัตรประจ�าวันและการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสังคม และอุปสรรคทางด้านสังคม เพื่อใช้
ในการส�ารวจ ออกแบบการให้บริการตามความต้องการ
และประเมินผลการพัฒนาการของคนพิการ
 การบันทึกข้อมูล มีการบันทึกข้อมูลลงในบัตร
บันทึกสุขภาพรายบุคคล บันทึกข้อมูลในแฟ้มครอบครัว 
ฐานข้อมลูกลางหรอืบน website มกีารจดัท�าสมดุบนัทึก 
สุขภาพคนพิการและทุพพลภาพ มีการขึ้นทะเบียน 
คนพิการและทุพพลภาพ และออกเอกสารรับรอง 
ความพิการ
 การน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ การจดัท�ารายงาน
ตามตัวชี้วัด การคืนข้อมูลสู่ชุมชน การแลกเปลี่ยนและใช้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
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3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่าย
 การพัฒนาศักยภาพคนท�างานกับคนพิการ  
มีดังนี้
 ทัศนคติ มุมมอง การดูแลคนพิการในชุมชน 
ควรยึดหลัก “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” หมายถึง การที่มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากคิดที่จะท�าอะไรสักอย่างกับ
คนพิการ ให้นึกถึงความรู้สึกของเขา โดยสมมติว่าหากตัว
เราถูกกระท�าเช่นน้ันจะรู้สึกอย่างไร หากเรารู้สึกอย่างไร 
คนพิการก็จะรู้สึกเหมือนกัน
 ทักษะในการปฏิบัติงานด้านคนพิการ ได้แก่ 
การให้ความรกัทีจ่รงิใจ การปฏบิตังิานโดยเข้าใจในตวัคน
พิการ การสื่อสารอย่างสม�่าเสมอ การท�างานบนพื้นฐาน
สทิธขิองคนพกิาร การสร้างแรงจงูใจให้คนพกิารไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค การท�างานโดยให้คนพิการเป็นตัวตั้ง และ
เปลี่ยนทัศนคติคนในสังคมให้เข้าใจคนพิการ นอกจากนี้ 
ความรูพ้ืน้ฐานท่ีจ�าเป็นส�าหรบัคนท�างาน ได้แก่ กฎหมาย
คนพิการ สิทธิคนพิการ สวัสดิการส�าหรับคนพิการ และ
ระเบียบการใช้เงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 รปูแบบการพฒันาศกัยภาพ ได้แก่ การจดัอบรม 
เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล อสม. อผส. อสด. อพก. ท�าให้คนท�างาน
มีหลักคิดและแนวทางในการท�างาน วิธีการท�างาน เช่น 
  พฒันาทกัษะ และความเชีย่วชาญในการดแูล 
เฉพาะ/เพิ่มทักษะการสังเกต กรณีลงเยี่ยมบ้าน
  การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิต
  การพัฒนาจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน
  อบรม พัฒนา ความสามารถของจิตอาสา
ดูแลคนพิการในชุมชน
  จัดหาผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือคนพิการ
  เน้นการดูแลสุขภาพร่างกายโดยหน่วย
บริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในครอบครัว
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ดูงาน ช่วย 
เติมเต็ม ให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การท�างานจริง  
เปิดมุมมองในการท�างาน และให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

4. การจัดการความรู้
 มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน 
การสรุปบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติงาน และมีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ภายในเครือข่าย และ
ระหว่างเครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอ

การวิจัย (Research)
 ส่งเสริมการวิจัยด้านเด็กพิการในประเด็น
ด้านสาเหตุของความพิการ และการเสริมสร้างศักยภาพ 
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการเกิด 
โรคเรื้อรัง การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

5. การติดตามและประเมินผล
 มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในมิติของกระบวนการ 
และมิติของผลลัพธ์ ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผล 
ควรเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทัง้ระบบ (CUP Management, 
DHS, PCA , CBLฯลฯ)
 มิติของกระบวนการ ได้แก่ 1) แนวทาง ม ี
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการหรือแผนการด�าเนินงาน 
ร่วมกันทั้งระบบ 2) การถ่ายทอดเพ่ือน�าไปปฏิบัติ  
มีการน�าแนวทางการด�าเนินงานไปใช้ในทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 3) การเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ความรู้ จากการท�างาน มีการน�าบทเรียนไปปรับปรุง
กระบวนการท�างานให้ดีขึ้น 4) การบูรณาการ มีการน�า
แนวทางการด�าเนนิงานไปปฏบิตั ิมกีารบรูณาการองค์กร 
ในระดับ อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน การจัดการสุขภาพ
กระบวนการท�าแผนชมุชนแบบมส่ีวนร่วม (SRM) นวตักรรม
ชุมชนที่แก ้ป ัญหาได้ กิจกรรมการดูแลตนเองและ 
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็ง ฯลฯ
 มิติของผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์
ของหน่วยงานท่ีได้จากการด�าเนินการท่ีสอดคล้องกับ 
เป้าหมายวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
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เอกสารอ้างอิง
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
คู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ�ากัด. 2553.

ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 
คู่มือสิทธิของคนพิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2554.

ส�านักนโยบายและยุทธสาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถ
ตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF (International Classification of Functioning Disability 
and Health) : 2555.

ทรัพยากร 
 มีการจัดการทรัพยากร (เงิน คน ทรัพยากร 
ภูมิปัญญา) ภายในเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอ เช่น
 เงิน มีการจัดหาแหล่งงบประมาณ เช ่น  
งบประมาณ (ในระบบ) กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต�าบล P4P
 คน มีการจัดท�า mapping ศักยภาพบุคลากร 
และเครือข่าย การจัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร   
การเชื่อมโยงและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในและภายนอกเครือข่าย
 ทรพัยากร มกีารใช้ทรพัยากรท้องถิน่ บรูณาการ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
 ภูมิปัญญา มีการน�าเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ภมูปัิญญา ช่วยฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร มกีารออกแบบ
การดแูล ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารร่วมกนัระหว่างผูป่้วย 
ญาติ ผู้ดูแล และทีมสหวิชาชีพ

6. การสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร
 มกีารจดัการด้านการเงนิอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 
มีแผนการใช้จ่ายเงิน มีงบประมาณเพียงพอกับรายจ่าย 
(ตามแผนปฏิบัติงาน) ปฏิบัติงานตามแผน มีเงินเหลือไว้
ใช้ในยามฉุกเฉิน มีระบบการตรวจสอบและปรับปรุงการ
ใช้จ่ายเงิน
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