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บทน�ำ
	 ระบุบุบุริการปฐมภูมิเป็นฐานสำาคัญของงานบุริการสุขภาพ	เป็น	ระบุบุ
ที�เชื�อมโยงระหว่างประชาชนกับุการบุริการของภาครัฐ	โดยเน้น	“ประชาชน” 
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บุริการของประชาชนโดยปราศจำากอุปสรรคในเรื�อง	 ค่าบุริการ	 ภาษ์า	
วัฒนธิ์รรมหรือภูมิประเทศ
	 การสรา้งเสรมิสุขภาพ	ในประเดน็โรคไมติ่ดต่อเรื�อรัง	(NCDs)	เป็นงาน
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ความจำำาเป็นที�ระบุบุบุริการสุขภาพต้องมีการบูุรณิาการกันอย่างดีระหว่าง
หน่วยบุริการปฐมภูมิกับุหน่วยบุริการสุขภาพที�เป็นโรงพยาบุาลหรือหน่วย
บุริการเฉัพาะทางด้านต่างๆ	 ด้วย	 	 โดยที�หน่วยบุริการปฐมภูมิควรมีหน้าที� 
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 ขอบุเขตการจำัดการควบุคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื�อรังเป็นสเปคตรัม	
ตั�งแต่ระดบัุปฐมภมูถิงึตตยิภูม	ิเป็นการมองการสร้างเสรมิสขุภาพที�เป็นลกัษ์ณิะ
รายบุุคคล	กับุการเป็นกลุ่มประชากร	(individual/high	risk	approach	กับุ	
population	approach)

ความหมายโรคไม่ติดิ็ต่ิอเร้�อรงั และปัจจยัเสีย่งต่ิอการ
เป็นโรคไม่ติิด็ติ่อเร้�อรัง 
	 โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	 หมายถึง	 โรคต่างๆ	 ที�ไม่ได้เกิดจำากการติดเชื�อโรค
แบุคทีเรีย	 หรือเชื�อไวรัสต่างๆ	 แต่เป็นโรคที�เกิดจำากความเสื�อม	 ความผิดปกติ
ของเส้นเลือด	 และการทำางานของอวัยวะบุางส่วนในร่างกายขาดความสมดุล		
โรคไม่ติดต่อที�พบุบุ่อยในระดับุโลก	 และในประเทศไทย	 ได้แก่	 โรคหัวใจำและ
หลอดเลือด	 โรคความดันโลหิตสูง	 โรคเบุาหวาน	 โรคถุงลมโป่งพอง	 และโรค
มะเร็ง	ซ้ึ�งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที�พบุบุ่อยในประเทศไทย	ถึงประมาณิ	2	ใน	3		
โดยการเสนอประเด็นบุทเรียน	และการจำัดการต่างๆ	ในเอกสารนี�	จำะเน้นไปที�
ปัญหาของโรคเบุาหวาน	กลุม่เมตาบุอลกิส์	โรคความดันโลหติสูง	และโรคหวัใจำ
และหลอดเลือด

ขอบเขต การจัดการควบคุม
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1
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	 โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	 มีสาเหตุมาจำากภาวะผิดปกติที�สะสมมาตั�งแต่ใน 
วัยเด็ก	 และเริ�มมีอาการชัดเจำนมากขึ�นในวัยกลางคน	 เกิดจำากภาวะเสื�อมและ
ความผิดปกติที�มีมากขึ�นตามวัย	มิได้มีสาเหตุเกี�ยวกับุเชื�อโรคต่างๆ	รวมถึงการ
มปัีจำจำยัอื�นร่วมด้วยในหลายปัจำจำยัที�เป็นด้านพฤตกิรรมเสี�ยง	ได้แก่	การสบูุบุหุรี�	
การบุริโภคแอลกอฮอล์	 การบุริโภคอาหารที�ไม่สมดุล	 หวานเกิน	 มันเกิน	 
เค็มเกิน	การออกกำาลังกายที�ไม่เพียงพอ	และสภาพสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องกับุ
พฤตกิรรม	ที�มีการเปลี�ยนแปลงไปตามสภาพทางสงัคมเศรษ์ฐกจิำ	ทั�งที�เป็นสภาพ
วิถีชีวิตการทำามาหากินที�เร่งด่วน	มีภาวะความเครียด	การใช้ชีวิตที�มีสิ�งอำานวย
ความสะดวกมาก	 มีภาวะเนือยนิ�งมากขึ�น	 การบุริโภคมากเกินความต้องการ
ของร่างกาย	 และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 เช่น	 ฝุ่นละออง	 หรือสารเคม ี
ปนเป้ือนต่างๆ	ที�เป็นตวักระตุน้เสริมทำาให้มภีาวะเสี�ยง	และประชาชนป่วยเป็น
โรคมากขึ�น
	 ฉัะนั�นการป้องกันและควบุคุมโรคไม่ติดต่อเรื�อรังจำึงเป็นกระบุวนการ
จำัดการแบุบุองค์รวม	 ได้แก่	 จัำดการทางด้านสิ�งแวดล้อมที�เอื�อต่อการทำาให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการบุริโภค	 การเคลื�อนไหว	 ออกกำาลังกายที�เหมาะสม	
รวมถงึการให้บุรกิารทางสาธิ์ารณิสขุเพื�อลดความเสี�ยงต่างๆ	และการดแูลรกัษ์า
ผูป่้วยที�เป็นโรคแล้วให้ยงัมร่ีางกายแขง็แรง	อยูใ่นภาวะที�ควบุคมุโรคได้ไม่ลุกลาม
จำนเกิดภาวะแทรกซ้้อนต่ออวัยวะต่างๆ	

การป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติิด็ติ่อเร้�อรัง 
	 เนื�องจำากกระบุวนการเกิดโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั	มปัีจำจัำยที�ซั้บุซ้้อน	และเป็น
ภาวะสะสม	ยาวนาน	ฉัะนั�นการป้องกนั	และควบุคมุโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	จำำาเป็น
ต้องมีการดำาเนินการในหลายระดับุ	และในหลายส่วนประกอบุ	ที�เป็นส่วนของ
จำุดเริ�มก่อเกิดความเสี�ยงต่อการเป็นโรค	 ทั�งในระดับุเริ�มต้นที�เราเรียกว่าการ
ป้องกันระดับุก่อนปฐมภูมิ	 และระดับุปฐมภูมิการป้องกันในช่วงกลางที�เริ�มมี
ความเสี�ยงแต่ยงัไม่เป็นโรค	ที�เรยีกว่าการป้องกันระดับุทติุยภมู	ิและการป้องกนั
เมื�อเป็นโรคแล้ว	ที�เรียกว่าการป้องกันระดับุตติยภูมิ	ดังนี�
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	 1)	 การป้องกันระดับุก่อนปฐมภูมิ	 หมายถึง	 การจำัดการสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ	ทางสังคม	และทางเศรษ์ฐกิจำ	ที�เอื�อต่อการสร้างเสริมให้สุขภาพ
แข็งแรง	 เอื�อให้ประชาชนมีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที�ลดความเสี�ยงต่อการเป็น 
โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	 เช่น	 มีพื�นที�สาธิ์ารณิะสำาหรับุการเคลื�อนไหว	 พักผ่อน	 
ออกกำาลังกาย	และการสร้างโอกาสที�เอื�อต่อการออกกำาลังกาย	มีแหล่งอาหาร
ที�ดีเหมาะกับุสุขภาพ	 คือ	 ไขมันไม่มากเกินไป	 โซ้เดียมและเกลือไม่มากเกินไป	
และนำ�าตาลไม่มากเกินไป	และมีการจัำดการกับุความเสี�ยงต่างๆ	ไม่ว่าจำะเป็นบุุหรี�
	และแอลกอฮอล์	เป็นต้น
	 2)	การป้องกันระดับุปฐมภูมิ	หมายถึง	การจัำดการให้มีการส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที�เหมาะสม	ลดปัจำจัำยเสี�ยงต่างๆ	ไม่ว่าจำะเป็นการออกกำาลังกาย
ให้เพียงพอ	 การกินอาหารให้เหมาะสม	 ลดการบุริโภคบุุหรี�และแอลกอฮอล์		
เป็นต้น
	 3)	การป้องกนัระดบัุทุตยิภูม	ิหมายถึง	การจำดัการให้มกีารคดักรองภาวะ
เสี�ยง	และคดักรองผูท้ี�เป็นโรคตั�งแต่ระยะเริ�มต้น	จำากนั�นจำงึจำดัการผูม้ภีาวะเสี�ยง
ให้ลดความเสี�ยง	 และผู้ที�ป่วยแล้วให้ได้รับุการดูแลรักษ์าอย่างเหมาะสม	 เพื�อ
ลดการเกิดภาวะแทรกซ้้อน
	 4)	 การป้องกันระดับุตติยภูมิ	 หมายถึง	 การดูแลรักษ์าผู้ที�มีอาการป่วย
แล้วให้อยู่ในภาวะที�ควบุคุมได้	 รวมถึงการคัดกรองภาวะแทรกซ้้อนที�เกิดจำาก
ภาวะผิดปกติของหลอดเลือด	 ที�ขยายวงเพิ�มขึ�นไปที�ส่วนปลายและอวัยวะ 
อื�นๆ	ได้แก่	ตา	ไต	หัวใจำ	และสมอง	
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	 นอกจำากนี�การดำาเนินการเพื�อการควบุคุม	 ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	 
จำะมีทั�งทำาในลักษ์ณิะ	 individual	 และ	high	 risk	 approach	ที�คัดกรองผู้มี
ความเสี�ยงสงูแล้วจึำงมมีาตรการแก้ไขรายคน	กบัุส่วนที�เป็น	population	based	
approach	ที�เป็นการพัฒนาให้ค่าเฉัลี�ยกลางของทั�งประชากร	เป็นการดำาเนิน
การเพื�อลดความเสี�ยงของประชากรโดยรวมทั�งหมดไม่ได้เน้นเฉัพาะกลุ่มเสี�ยง	
การควบุคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อต้องมีการดำาเนินการทั�งสองลักษ์ณิะไปพร้อม
กัน	
	 การดำาเนนิการควบุคมุ	ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรงั	ให้ได้ผลด	ีต้องเป็นการ
ทำางานที�ร่วมมือกัน	 ทั�งจำากส่วนประชาชน	 ชุมชน	 เจ้ำาของสถานประกอบุการ	
โรงเรียน	สถานศกึษ์า	และภาคสว่นต่างๆ	มิใช่เพียงแต่ส่วนกระทรวงสาธิ์ารณิสขุ
เท่านั�น	ทุกส่วนต้องรวมพลังร่วมมือกัน

ภาพิท่ำ� 2	กรอบุความคิดในการพัฒนาระบุบุเพื�อดูแลผู้ที�มีปัญหาเรื�อรัง

Better  Outcomes for Chronic conditions

ที�มา:	Innovative	care	for	chronic	conditions:	Building	Block	for	action,	WHO,	2002
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	 หลักการจำัดการโรคไม่ติดต่อ	ที�เสนอโดยองค์การอนามัยโลก	ที�เสนอให้
ระบุบุบุริการสุขภาพต้องมีการปรับุกระบุวนทัศน์ใหม่ในการให้บุริการ 
ที�สอดคล้องกับุภาวะเรื�อรังของโรคอย่างเป็นองค์รวม	 ที�แตกต่างจำากการจัำด
บุริการสำาหรับุโรคเฉัียบุพลัน	
	 การจัำดการระบุบุสุขภาพต้องคำานึงถึงประเด็นทางสังคมและจิำตวิทยา 
ที�มีผลกระทบุต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื�อรังนอกเหนือจำากบุริการทาง 
การแพทย์	 และเสนอให้ระบุบุบุริการสุขภาพต้องตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของการมีส่วนร่วมกับุประชาชน	และครอบุครัว	รวมถึงการมีส่วนร่วมจำากภาคี
ภาคส่วนอื�นนอกสาธิ์ารณิสุข	ที�เข้ามาร่วมมีบุทบุาททั�งในด้านการบุริการสุขภาพ
	การจัำดการสิ�งแวดล้อมเพื�อการป้องกันและควบุคุมโรค

ภาพิท่ำ� 3	องค์ประกอบุในการดูแลจัำดการโรงเรื�อรัง	(เบุาหวาน)
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	 รูปแบุบุการดูแลผู้ป่วยเรื�อรังของ	Wagner	(Wagner’s	Chronic	Care	
model	 :	 CCM)	 ได้เสนอองค์ประกอบุของการออกแบุบุ	 และการจัำดระบุบุ
สุขภาพบุริการเพื�อให้เกิดผลลัพธ์ิ์ที�ดี	 (ระบุบุข้อมูล	 ระบุบุสนับุสนุนการตัด 
สินใจำ	การออกแบุบุบุริการ	และการสนับุสนุนการจัำดการตนเอง)	และเสนอให้
มีการดำาเนินงานที�ประสานบูุรณิาการกับุระบุบุของชมุชน	ที�ทำาหน้าที�ช่วยสร้าง
สภาพแวดล้อม	 และนโยบุายสาธิ์ารณิะ	 และได้เสนอให้เห็นความสำาคัญของ
คุณิภาพกระบุวนการบุริการระหว่างผู้ป่วย	 และทีมให้บุริการที�เป็นลักษ์ณิะ
ปฏิสัมพันธิ์์ที�ดีระหว่างกัน	(productive	interactions	and	relationships)	
ระหว่างผู้ให้และผู้รับุบุริการ	
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 สถานการณ์ิของโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	 สถานการณ์ิพฤติกรรมเสี�ยง/ 
ปัจำจัำยเสี�ยง	 ที�เกี�ยวข้องกับุโรคไม่ติดต่อเรื�อรังที�มีแนวโน้มเพิ�มขึ�น	 และเริ�มมี

ปัญหาเพิ�มขึ�นในกลุ่มประชากรที�อายุน้อยลง

สถานการณ์โรคไม่ติิด็ติ่อเร้�อรัง และปัจจัยเสี่ยงติาม 
9 เป้าหมายระด็ับโลก
	 ตัวชี�วัดสถานการณิ์โรคไม่ติดต่อเรื�อรังในประเทศไทยที�กำาหนดโดย 
คณิะผู้เชี�ยวชาญทางด้านนโยบุาย	 ผู้เชี�ยวชาญในแต่ละประเด็นรายโรค	 และ
ปัจำจัำยเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับุโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2556		คือ	1)	
ความน่าจำะเป็นของการเสียชีวิตที�อายุ	 30	 ปีถึง	 70	 ปี	 จำากโรคหัวใจำและ 
หลอดเลือด,	โรคปอดเรื�อรัง,	โรคเบุาหวาน	และโรคมะเร็ง	ลดลง	จำาก	15.3	%	
ในปี	2550	เป็น	15.1%	และ	14.1	%	ในปี	2553,	2557	ตามลำาดับุ	(ที�มา:	
Thai	BOD,	IHPP)		หากพิจำารณิาเป็นอัตราตายตามอายุ	พบุว่า	อัตราการตาย
ก่อนวัยอันควรจำาก	 โรคไม่ติดต่อเรื�อรัง	 ประเทศไทยเพิ�มขึ�นจำาก	 343.06	 ต่อ
แสนคนในปี	พ.ศ.2552	เป็น	355.30	ต่อแสนคนในปี	พ.ศ.2556	2)	ปริมาณิ

2
สถานการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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การบุริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัวประชากรต่อปี	 ในประชากรอายุตั�งแต่	 15	 ปีขึ�น
ไป	เพิ�มขึ�น	จำาก	6.7	ลิตร/คน/ปี	จำากปี	พ.ศ.2552	เป็น	6.91	และ	6.95	ลิตร/
คน/ปใีนปี	พ.ศ.2557	และ	2558	(กรมสรรพสามติ	กระทรวงการคลงั)	3)	ความ
ชุกของการมีกิจำกรรมทางกายที�ไม่เพียงพอในประชากรอายุตั�งแต่	 18	 ปีขึ�นไป
เพิ�มขึ�นจำากร้อยละ	18.5	 ในปี	พ.ศ.2552	 เป็นร้อยละ	19.2	 ในปี	พ.ศ.2557	
(การสำารวจำสุขภาพประชากรไทย:	NHES)	4)	การบุริโภคเกลือและโซ้เดียมใน
ประชากรอายุตั�งแต่	 18	 ปีขึ�นไป	 ยังไม่มีการรายงานผลการสำารวจำครั�งใหม่ 
ในปี	พ.ศ.	2557	ยังคงใช้ผลการสำารวจำ	พ.ศ.2552	ที�	3,246	มก./วัน	(NHES)	
5)	ความชุกของการสูบุบุุหรี�ในประชากรอายุตั�งแต่	15	ปีขึ�นไป	ลดลงเล็กน้อย
จำากร้อยละ	 21.4	 ในปี	 พ.ศ.2554	 เป็นร้อยละ	 20.7	 ในปี	 พ.ศ.2557	 และ 
ร้อยละ	 19.1	 ในปี	 พ.ศ.2560	 (การสำารวจำพฤติกรรมสูบุบุุหรี�	 และดื�มสุรา	
สำานักงานสถิติแห่งชาติ)	 6)	 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง	 ในประชากร	 
อายุ	18	ปีขึ�นไป	เพิ�มขึ�นจำากร้อยละ	21.4	ใน	พ.ศ.2552	เป็นร้อยละ	24.7	ใน	
พ.ศ.2557	(NHES)	7)	ความชุกของโรคเบุาหวานในประชากรอายุตั�งแต่	18	ปี
ขึ�นไป	เพิ�มขึ�นจำากร้อยละ	6.9	ในปี	พ.ศ.2552	เป็นร้อยละ	8.9	ในปี	พ.ศ.2557	
และความชุกของภาวะอ้วนในประชากรอายุตั�งแต่	 18	 ปี	 ขึ�นไป	 เพิ�มขึ�นจำาก 
ร้อยละ	 34.7	 ในปี	 พ.ศ.2552	 เป็นร้อยละ	 37.5	 ในปี	 พ.ศ.2557	 (NHES)	 
ส่วนตัวชี�วัดที�	8	และ	9	ยังไม่มีผลการสำารวจำอย่างเป็นทางการ	แต่ด้วยระบุบุ
การดำาเนินงานด้านระบุบุบุริการ	 สาธิ์ารณิสุขที�ครอบุคลุม	 รวมถึงระบุบุ 
หลักประกันสุขภาพที�ดี	ประเทศไทยจำึงน่าจำะบุรรลุเป้าหมายทั�งสองข้อนี�ได้

สถานการณ์โรคเบาหวาน และความด็ันโลหิติสูง และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 สถานการณิ์โรคเบุาหวาน	และความดันโลหิตสูง	 และปัจำจำัยที�เกี�ยวข้อง
ที�สำาคัญตามกรอบุ	 5	 มิติ	 ทบุทวนจำากฐานข้อมูลที�สำาคัญหลากหลายฐาน 
ในประเทศไทยในอดีตถึงปี	พ.ศ.2562
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	 	 ความชุกของผู้ที�มีภาวะความดันโลหิตสูงในปี	 พ.ศ.2557	 เท่ากับุ 
ร้อยละ	24.7	ซ้ึ�งเพิ�มขึ�นร้อยละ	15	เมื�อเทียบุกบัุปี	พ.ศ.2552	หรอืคดิเป็นจำำานวน
กว่า	1.8	ล้านคน	โดยเพศชายมีความชุก	และอุบุัติการณิ์สูงมากกว่าเพศหญิง
ภายหลังจำากปี	พ.ศ.2558	
	 	 ความชุกของโรคเบุาหวานในปี	พ.ศ.2557	เท่ากับุร้อยละ	8.9	ซ้ึ�งเพิ�ม
ขึ�นร้อยละ	29	เมื�อเทียบุกับุปี	พ.ศ.2552	หรือคิดเป็นจำำานวนกว่า	8.2	แสนคน	
โดยเพศหญิงมีความชุก	 และอุบัุติการณิ์สูงมากกว่าเพศชาย	 ภายหลังจำาก 
ปี	พ.ศ.2558	
	 	 ในปี	พ.ศ.2561	ผู้ป่วยโรคเบุาหวานในโรงพยาบุาลในสังกัดกระทรวง
สาธิ์ารณิสขุและสถานพยาบุาลในพื�นที�กรงุเทพมหานครสามารถควบุคมุระดับุ
นำ�าตาลในเลือดได้ร้อยละ	36.5	ซ้ึ�งเป็นแนวโน้มที�เพิ�มขึ�นเล็กน้อย	ผู้ป่วยภาวะ
ความดันโลหิตสูงสามารถควบุคุมระดับุความดันโลหิตได้ร้อยละ	49.8	ซ้ึ�งเป็น
แนวโน้มที�เพิ�มขึ�นเล็กน้อยเช่นกัน
	 	 แผนยทุธิ์ศาสตร์ระดบัุชาตด้ิานโรคไม่ตดิต่อและปัจำจำยัเสี�ยงที�เกี�ยวข้อง
ในช่วง	5	ปีที�ผ่านมาได้แก่	1)	แผนยุทธิ์ศาสตร์สุขภาพวิถีชีวิตไทย	(พ.ศ.2554-
2563)		2)	แผนยุทธิ์ศาสตร์การป้องกันและควบุคุมโรคไม่ติดต่อระดับุชาติ	5	ปี	
(พ.ศ.	2560-2564)	3)	แผนยทุธิ์ศาสตร์การจำดัการปัญหาภาวะนำ�าหนกัเกนิและ
ภาวะอ้วน	 (พ.ศ.2553-2562)	 4)	 แผนยุทธิ์ศาสตร์นโยบุายแอลกอฮอล์	 
ระดับุชาติ	 (พ.ศ.2554-2563)	 5)	 แผนยุทธิ์ศาสตร์การควบุคุมยาสูบุแห่งชาติ	
ฉับัุบุที�	2	(พ.ศ.2559–2562)	6)	ยทุธิ์ศาสตร์การลดการบุริโภคเกลือ	และโซ้เดียม
ในประเทศไทย	 (พ.ศ.2559-2568)	 7)	 แผนการส่งเสริมกิจำกรรมทางกาย	 
(พ.ศ.2561-2573)
	 	 ตั�งแต่ปี	 พ.ศ.2553	 ถึงปี	 พ.ศ.2558	 สถานการณิ์ความชุกของปัจำจัำย
เสี�ยงในระดบัุประชากรที�ลดลงได้แก่	การสบูุบุุหรี�	การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์	
และการกินผักผลไม้ที�ไม่เพียงพอ	 ปัจำจำัยเสี�ยงที�มีแนวโน้มเพิ�มขึ�นได้แก่	 ภาวะ 
นำ�าหนักเกินและอ้วน	ภาวะอ้วนลงพุง	และการมีกิจำกรรมทางกายไม่เพียงพอ	
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	 	 ความชุกของภาวะอ้วน	 (BMI	 ≥25	 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	 
ในประชากรอายุตั�งแต่	15	ปีขึ�นไป	มีแนวโน้มเพิ�มขึ�น		จำากร้อยละ	34.7	ในปี	
พ.ศ.2552	เป็นร้อยละ	37.5	ในปี	พ.ศ.	2557	ซ้ึ�งเป็นการเพิ�มขึ�นร้อยละ	8.1	
ซ้ึ�งสะท้อนถึงความไม่สมดุลของการบุริโภค	 และการมีกิจำกรรมทางกาย	
นอกจำากนั�นการบุรโิภคอาหารที�มากขึ�นยงัสะท้อนว่าประชาชนไม่เพยีงจำะได้รบัุ
นำ�าตาล	และไขมนัในปรมิาณิที�มากขึ�นแล้ว	ยงัอาจำจำะได้รับุปริมาณิเกลือโซ้เดียม
ที�เพิ�มขึ�นด้วยเช่นกัน	
	 	 ระหว่างปี	 พ.ศ.2556–2560	 คนไทยบุริโภคไขมันเฉัลี�ย	 45.6	 กรัม/ 
คน/วนั	เดก็อาย	ุ6-14	ปี	มแีนวโน้มของการบุรโิภคอาหารที�มไีขมนัสูงลดลงจำาก
ร้อยละ	12.0	เป็นร้อยละ	7.9	และภายหลังประกาศกระทรวงสาธิ์ารณิสุขเมื�อ
เดือนมกราคม	 พ.ศ.2562	 ปริมาณิไขมันทรานส์เฉัลี�ยของทุกผลิตภัณิฑ์อยู ่
ในช่วง	0.09-0.31	กรมัต่อหนึ�งหน่วยบุรโิภค	ซ้ึ�งไม่เกินปรมิาณิที�องค์การอาหาร	
และการเกษ์ตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 และองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	
แนะนำาให้บุริโภคต่อวัน	 นอกจำากนั�นปริมาณิไขมันทรานส์สูงสุดที�พบุในทุก
ผลิตภัณิฑ์มีปริมาณิลดลง
	 	 ระหว่างปี	 พ.ศ.2560–2562	 การบุริโภคนำ�าตาลทรายมีปริมาณิใกล้
เคียงกันที�ปริมาณิ	 2.5–2.6	 ล้านตันต่อปี	 และในปี	 พ.ศ.2562	 คนไทยดื�ม 
เครื�องดื�มที�ผสมนำ�าตาลเฉัลี�ย	 3	 แก้ว	 (519.3	 มิลลิลิตร)	 ต่อวัน	 โดยผู้ชายดื�ม
มากกว่าผู้หญิง	 และพบุว่า	 ในกลุ่มเด็กอายุ	 6-14	 ปี	 เป็นกลุ่มที�ดื�มเครื�องดื�ม 
ที�ผสมนำ�าตาลเฉัลี�ยต่อสัปดาห์มากที�สุด	 มาตรการเพิ�มการจัำดเก็บุภาษี์นำ�าตาล
ทำาให้ธุิ์รกิจำเครื�องดื�มมีการปรับุตัวโดยปรับุสูตรเครื�องดื�ม	 แต่มาตรการภาษี์	 
ดังกล่าวนั�นไม่ครอบุคลุมธิ์ุรกิจำเครื�องดื�มรายย่อยซ้ึ�งยังมีปริมาณินำ�าตาลสูง	เช่น	
ชานมไข่มุก	ที�ส่วนใหญ่มปีรมิาณินำ�าตาลต่อแก้วเกนิ	6	ช้อนชา	และมีการเตบิุโต
ในตลาดสูงขึ�น	โดยคนไทยดื�มชานมไข่มุกเฉัลี�ย	6	แก้วต่อเดือน
	 	 ปี	 พ.ศ.2552	พบุว่า	ประชากรไทยรับุประทานปริมาณิเกลือโซ้เดียม
มากถึง	3,246	มิลลิกรัมต่อวันต่อคน	สูงกว่าเกณิฑ์สากลที�กำาหนด	(2,000	มก/วัน)	
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการสำารวจำต่อเนื�องหลังจำากปี	 พ.ศ.2552	 โดยระหว่าง 
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ปี	พ.ศ.2556–2560	การบุริโภคขนมกรุบุกรอบุ	หรือขนมทานเล่น	และอาหาร
จำานด่วนมีแนวโน้มลดลง	 ในขณิะที�การบุริโภคอาหารสำาเร็จำรูปมีแนวโน้ม 
เพิ�มขึ�น	
	 	 ปี	พ.ศ.2560	ความชกุของผูที้�ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในปัจำจุำบุนั	และ
ผู้ที�ดื�มเป็นประจำำามีอัตราลดลงทั�งในเพศหญิงและชาย	 ทั�งในวัยผู้ใหญ่	 และ 
วยัรุน่	โดยความชกุในวยัผูใ้หญ่เท่ากบัุร้อยละ	28.4	ซึ้�งลดลงจำากในปี	พ.ศ.2558	
ร้อยละ	16.5	ความชกุในวยัรุน่เท่ากับุร้อยละ	13.6	ซึ้�งลดลงจำากในปี	พ.ศ.2558	
ร้อยละ	 29.9	 อย่างไรก็ตามปริมาณิการบุริโภคแอลกอฮอล์บุริสุทธิ์ิ�ต่อหัว
ประชากรต่อปีกลับุมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นต่อเนื�องเป็น	7.3	ลิตร/คน/ปี	 ในปี	พ.ศ.
2560
	 	 ปี	 พ.ศ.2560	 ความชุกของผู้สูบุบุุหรี�ในปัจำจุำบุันเท่ากับุร้อยละ	 19.1	
โดยในกลุม่วยัรุน่	และเยาวชนที�เคยเป็นกลุม่ที�มแีนวโน้มการสูบุบุุหรี�เพิ�มขึ�นใน
ช่วงปี	พ.ศ.2544	ถึง	พ.ศ.2555	ก็กลับุมามีแนวโน้มลดลง	แต่อายุเฉัลี�ยของการ
เริ�มสูบุบุุหรี�ครั�งแรกก็ยังคงที�ที�อายุประมาณิ	 17–18	 ปี	 อย่างไรก็ตามบุุหรี�ใน 
รูปแบุบุใหม่	 เช่น	 บุุหรี�ไฟัฟ้ัา	 เริ�มเป็นที�นิยมมากขึ�นในหมู่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ 
ตอนต้น	แต่ยังไม่ได้มีการสำารวจำความชุกของการบุริโภค
	 	 อุบุัติการณิ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูง	 และเบุาหวานรายใหม่ม ี
แนวโน้มลดลง	โดยมีปัจำจำยัเชิงบุวกด้านพฤตกิรรม	ในประชากรที�ดขีึ�นทั�งในกลุม่
วยัผูใ้หญ่	และวยัรุน่	คอื	ความชกุของการสบูุบุุหรี�	การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
ที�มีแนวโน้มลดลง	 อย่างไรก็ตามปัจำจัำยเสี�ยงเชิงลบุที�คุกคามสุขภาพคือการ
บุริโภคอาหารที�ไม่สมดุล	และการมีกิจำกรรมทางกายที�ไม่เพียงพอ
	 สถานการณ์ิของระบุบุการจำดัการควบุคมุป้องกนัโรคไม่ตดิต่อและระบุบุ
ให้บุริการดูแลรักษ์าโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย	 ปัจำจำุบุันทำาอยู่ในลักษ์ณิะการ 
กระจำายเน้นไปที�การรกัษ์า	การฟ้ืันฟั	ูการคดักรอง	แต่ประเดน็	การดแูลลดเสี�ยง	
และการป้องกันที�เป็นปฐมภูมิ	 ยังทำาไม่มาก	 การดำาเนินงานเป็นลักษ์ณิะ		 
individual/high	risk	approach	มากกว่า	population	based	appoach
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	 ในระยะที�ผ่านมาจำนถึงปัจำจำุบุัน	 การดำาเนินงานและโครงสร้างงานใน
ประเทศไทยเน้นไปที�การดแูลรกัษ์า	และการคัดกรองผูป่้วยเบุาหวาน	ความดนั
โลหิต	การดำาเนินการในระดบัุประชากรส่วนใหญ่จำะเป็นการจำดัการในเรื�องการ
คมุความเสี�ยงในเรื�องการบุรโิภคบุุหรี�และแอลกอฮอล์	ซึ้�งเป็นการดำาเนนิการใน
ด้านกฎหมาย	 และการควบุคุมพื�นที�	 ปลอดเหล้า	 บุุหรี�	 และการรณิรงค์การ
บุรโิภคนำ�าตาลให้น้อยลง	ส่วนการดำาเนนิงานในเชงิการป้องกนัระดบัุปฐมภมูใิน
ชุมชน	 มักจำะทำาได้เป็นครั�งคราว	 เป็นกิจำกรรมไม่ต่อเนื�อง	 ที�ทำาได้ดีเป็นระดับุ
สาธิ์ารณิะต่อเนื�องในชุมชนมีจำำานวนน้อย	
	 ในส่วนการดำาเนินงาน	 เพื�อการคัดกรองโรคเบุาหวาน	 ความดันโลหิต	 
มกีารดำาเนินงานได้ความครอบุคลุมประชากรที�สงู	แต่ยงัพบุว่าการค้นหาผูป่้วย
เข้าสู่การวินิจำฉััย	 และการดูแลรักษ์าต่อเนื�องได้เพียงครึ�งหนึ�ง	 และประชาชน 
ที�ค้นพบุความเสี�ยงแล้วดำาเนินการเพื�อให้มีการปรับุเปลี�ยนพฤติกรรมเพื�อลด
ความเสี�ยงได้ครอบุคลมุเป็นเพยีงจำำานวนน้อย	และวิธิ์กีารดำาเนนิงานปรบัุเปลี�ยน
ลดความเสี�ยงยังมีประสิทธิ์ิผลไม่มาก	 เนื�องจำากดำาเนินการไม่ต่อเนื�องและ 

3
สถานการณ์ของระบบจัดการควบคุม 
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ
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	 	 ในส่วนกระบุวนการค้นหา	คัดกรองผู้ป่วย	และกลุ่มเสี�ยง	ได้ประสิทธิิ์ผล
	(Effective	coverage)	เพียงร้อยละ	15	และ	11.8	ดังภาพที�	6	และ	7

วิธิ์ีการเพื�อการปรับุเปลี�ยนยังทำาในรูปแบุบุการให้ความรู้มากกว่ากระบุวนการ
เสริมพลังให้ประชาชนสนใจำดูแลตนเองได้อย่างตรงประเด็น	แสดงให้เห็นองค์กร
ที�เข้ามาสนับุสนุนการดำาเนินงานในระยะของการป้องกันไม่มาก	 งบุประมาณิ
และกำาลังคนส่วนใหญ่	ยังอยู่ที�การรักษ์าพยาบุาล

ภาพิท่ำ� 5	 แสดงกิจำกรรมและผลงานตามเป้าในแผนยุทธิ์ศาสตร์ควบุคุมโรค 
ไม่ติดต่อ

Goal 1
Prevertion of Risk 

Factors

Goal 2
Detection  and Rx 

Risk Factor

Goal 3
Early diagnosis and 
prompt treatment

Goal 4
Provention / Reduce 

disability
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Detected	need Completeness	of	registration	

Completeness	of	registration	Aware	of	health	need
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Effective	coverageValid	BP	measurement

Crude	coverage	with	A1C Effective	coverage

ภาพิท่ำ� 6 แสดงประสิทธิิ์ผล	 (Effective	coverage)	ของการค้นหา	คัดกรอง 
ผู้ป่วยและกลุ่มเสี�ยง

ภาพิท่ำ� 7 แสดงประสิทธิิ์ผล	 (Effective	coverage)	ของการค้นหา	คัดกรอง 
ผู้ป่วยและกลุ่มเสี�ยง
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	 บุทบุาทของหน่วยบุริการสุขภาพ	 แต่ละระดับุในการจำัดการควบุคุม	
ป้องกันโรคไม่ติดต่อ	 ได้มีการกำาหนดในส่วนงานของกระทรวงสาธิ์ารณิสุข	 
ดังตารางท้ายนี�	
บทำบาทำของสถานื้บริการระดับต่างๆ

ระดับบริการ บทำบาทำ ประเภทำบุคล่ากรหล่ัก

หนื้่วยบริการปฐมภูมิ -  ป้องกันการเกิดโรค	ให้บุริการคัดกรองค้นหาผู้
ป่วย	และให้การรักษ์าเบุี�องต้นตามมาตรฐาน
การรักษ์า	(CPG)

-			ดูแล	บุริบุาลอย่างเป็นองค์รวม	ผสมผสานแก่
ผู้เป็นเบุาหวาน

-			ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	
(อาหาร	การออกกำาลังกาย	อารมณิ์	งดบุุหรี�	
งดเหล้า	หรือดื�มในปริมาณิที�จำำากัด

-			ให้ความรู้เพื�อการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย
				เบุาหวานและบุุคคลในครอบุครัว
-			ติดตามเยี�ยมบุ้านเพื�อให้สุขศึกษ์าและกระตุ้น

ให้ไปรับุบุริการอย่างต่อเนื�อง
-			สนับุสนุนการจำัดตั�งชมรมเพื�อสุขภาพใน

ชุมชน
-			มีระบุบุส่งต่อ/เชื�อมโยงผู้รับุบุริการ

-		แพทย์	(ถ้ามี)
-		พยาบุาลเวชปฏิบุัติ
-		เจำ้าหน้าที�สาธิ์ารณิสุข

4
สถานการณ์หน่วยบริการปฐมภููมิ กับการจัด็การกับ
การสร้างเสริมสุขภูาพเพ่้อป้องกันและควบคุมโรค 
ไม่ติิด็ต่ิอ 
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ระดับบริการ บทำบาทำ ประเภทำบุคล่ากรหล่ัก

หนื้่วยบริการทำุติยภูมิ -			คัดกรอง	ค้นหา	วินิจำฉััยโรคแทรกซ้้อน	และ
ให้การรักษ์าที�ซ้ับุซ้้อนกว่าระดับุปฐมภูมิ

-			ให้องค์ความรู้เพื�อปรับุเปลี�ยนพฤติกรรมในผู้
ป่วยเบุาหวานที�มีภาวะแทรกซ้้อน

-			เน้นความรู้เพื�อการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยเบุา
หวานและบุุคคลในครอบุครัว

-			ติดตามเยี�ยมบุ้านผู้ป่วยที�มีภาวะแทรกซ้้อน	
เน้นทักษ์ะการดูแลตัวเองและไปรับุบุริการ
อย่างต่อเนื�อง

-			ควรให้มีชมรมผู้ป่วยเบุาหวาน	โดยให้ผู้ป่วยมี
ส่วนร่วม

-		แพทย์เวชปฏิบุัติทั�วไป
-		อายุรแพทย์
-		กุมารแพทย์
-		เภสัชกร
-		พยาบุาล
-		นักกำาหนดอาหาร
-		นักสุขศึกษ์า

หนื้่วยบริการตติยภูมิ -			เช่นเดียวกับุหน่วยบุริการทุติยภูมิ	แต่ให้การ
รักษ์าที�มีความซ้ับุซ้้อนกว่าระดับุทุติยภูมิ

-			พัฒนาคุณิภาพงานบุริการผู้ป่วยเบุาหวาน	
และการเยี�ยมบุ้าน	ตลอดจำนการจำัดเครือข่าย
บุริการที�มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

-			เป็นที�ปรึกษ์า	ช่วยเหลือ	สนับุสนุนการจัำดตั�ง
และพัฒนาชมรมผู้ป่วยเบุาหวานแก่ 
โรงพยาบุาลระดับุตำ�ากว่า

-			แพทย์ระบุบุต่อมไร้ท่อ
				หรือผู้เชี�ยวชาญสาขา

อื�น	เช่น	ศัลยแพทย์	
จัำกษุ์แพทย์	แพทย์ 
โรคไต

-			เภสัชกร
-			พยาบุาล
-			นักกำาหนดอาหาร
-			วิทยากรเบุาหวาน

หนื้่วยบริการตติยภูมิ
ระดับสูง

เช่นเดียวกับุหน่วยบุริการตติยภูมิ	แต่สามารถ
ให้การรักษ์าโรคที�ซ้ับุซ้้อนโดยแพทย์ผู้เชี�ยวชาญ
ได้ครอบุคลุมมากขึ�น

-			แพทย์ระบุบุต่อมไร้ท่อ
หรือผู้เชี�ยวชาญ 
โรคเบุาหวาน

-			แพทย์ผู้เชี�ยวชาญ
สาขาอื�น	เช่น	
ศัลยแพทย์หลอดเลือด	
จัำกษุ์แพทย์	แพทย์ 
โรคไต	แพทย์โรค
หัวใจำ

-			เภสัชกร
-			พยาบุาล
-			นักกำาหนดอาหาร
-			วิทยากรเบุาหวาน

	 พบุว่า	 ภาระงานของหน่วยบุริการปฐมภูมิในปัจำจุำบัุน	 ส่วนใหญ่เป็นการ
ดำาเนินการคัดกรองในชุมชนกับุประชากรอายุ	 35	 ปีขึ�นไป	 เพื�อค้นหาผู้ป่วยโรค 
เบุาหวาน	 ความดันโลหิต	 ในชุมชน	 และการคัดกรองสุขภาพพื�นฐานผู้สูงอายุ	 
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แต่การดำาเนินการหลังจำากการคัดกรองในชุมชนร่วมกับุอสม.แล้ว	 ยังมีการ
ดำาเนินการเพื�อลดความเสี�ยงของประชากรกลุม่ต่างๆ		ได้ไม่มาก	และภาระงาน
ที�มากอีกส่วนคือบุทบุาทในด้านการรักษ์าพยาบุาลประชาชนที�ป่วยแล้ว	 และ
การคัดกรองภาวะแทรกซ้้อนที�เป็นการป้องกันระดับุตติยภูมิ	 ส่วนงานด้านที�
เป็นการป้องกันความเสี�ยงและป้องกันการเกิดโรคที�เป็นการจำัดการสภาพ
แวดล้อม	หรือการจัำดการเชิงนโยบุายยงัมีน้อยมาก	มีบุทเรียนในด้านการจัำดการ
เรื�องลดเหล้า	บุุหรี�	จำำานวนหนึ�งร่วมกับุการออกกำาลังกาย

ภาพิท่ำ� 11 แสดงจำำานวนครั�งของการบุริการคัดกรองโรคเรื�อรังรายเดือน	ประจำำา
ปี	พ.ศ.	2561	-	2563

	 หน่วยที�ช่วยและมีบุทบุาทในเชิงการป้องกันส่วนใหญ่	 คือ	 อปท.	 และ
ชุมชน	 	 มีการจัำดงบุประมาณิจำากอปท.	 และกองทุนที�สนับุสนุนกิจำกรรมด้าน	
การคัดกรองเบุาหวาน	ความดัน	และการจัำดสถานที�ออกกำาลังกาย	จำำานวนมาก
	ยังอาจำมีจุำดอ่อน	และข้อจำำากัดในด้านคุณิภาพของงาน	รูปแบุบุ	วิธีิ์การ	ที�อาจำ
จำะยังไม่ได้ผลเต็มที�	และวิธีิ์การดำาเนินงาน	ที�ยังทำาเป็นครั�งคราวไม่ต่อเนื�อง	
	 ในด้านการรักษ์าพยาบุาลและดูแลผู้ป่วย	 ซึ้�งถือว่าเป็นการป้องกันและ
การส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ที�ป่วยแล้ว	ไม่ให้มีความพิการ	หรือเสียชีวิตก่อนวัย
อันควร	ที�เรียกว่า	การป้องกันระดับุทุติยภูมินี�		พบุว่า	ผลการดำาเนินงานในด้าน
การใหบุ้ริการรักษ์าพยาบุาลผู้ปว่ยเบุาหวานมคีวามครอบุคลมุผู้ป่วยได้มากขึ�น
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	หน่วยบุริการปฐมภูมิมีบุทบุาทในการให้บุริการรักษ์าพยาบุาล	ดูแลผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเพิ�มมากขึ�น	ประชาชนเข้าถึงบุริการได้มากขึ�นทั�งในด้านการตรวจำรักษ์า
พยาบุาลพื�นฐานด้วยยา	การดูแลคัดกรองภาวะแทรกซ้้อน	และการให้คำาแนะนำา
เพื�อปรับุเปลี�ยนพฤติกรรมควบุคู่ไปด้วย	ผลการรักษ์า	 ซึ้�งส่วนหนึ�งพิจำารณิาได้
จำากภาวะที�ผู้ป่วยควบุคุมระดับุนำ�าตาล	และความดันโลหิตได้ในระดับุที�ดี	เพิ�ม
ขึ�นจำากเดิม	แต่ดีขึ�นไม่มากนักในระยะ	3-5	ปีที�ผ่านมา	ภาวะที�คุมได้ดียังค่อน
ข้างคงที�	ยงัไม่ผ่านเป้าหมายที�กำาหนดไว้		ผู้ป่วยเบุาหวานในพื�นที�ทั�งหมดมีภาวะ
คุมได้ดีร้อยละ	29.4	(เป้าหมาย	คือ	ร้อยละ	40)	ซึ้�งในทุกเขตพื�นที�มีแนวโน้ม
เดียวกัน	ยังมีจำุดอ่อนในด้านการจำัดการส่วนการปรับุเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และการดูแลในหลายจุำดที�เน้นที�การจัำดการทางการแพทย์เป็นหลัก	 การดูแล
แบุบุองค์รวมที�สอดคล้องกับุวิถีชีวิตยังทำาได้จำำากัด	 ที�ต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ�น	
อันเนื�องจำากภาระงานที�มากและวธิิ์กีารออกแบุบุบุรกิารที�ยงัสนบัุสนนุการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยได้ไม่มาก	ในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีภาวะที�คุมได้ดีสอง
ครั�งสุดท้ายจำากผู้ป่วยทั�งหมด	ร้อยละ	43	 (เป้าหมาย	คือ	ร้อยละ	50)	แต่ใน
กลุ่มที�มาต่อเนื�องมีภาวะที�คุมได้ดีร้อยละ	65	ซ้ึ�งมีสถานการณิ์ดีกว่ากลุ่มผู้ป่วย
เบุาหวาน	 แต่ปัญหาในส่วนของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	 คือ	 การมารับุบุริการ
รกัษ์าอย่างต่อเนื�อง	ซ้ึ�งเป็นประเดน็ของการบุรหิารจัำดการเครอืข่ายบุรกิาร	และ
ความเข้าใจำของประชาชนต่อการดแูลสขุภาพ	รวมทั�งประเด็นการบุริโภคอาหาร
เค็ม	และอาหารที�มีโซ้เดียมสูง		
	 รูปแบุบุการจำดัการเรื�องการปรบัุพฤตกิรรม	การปรบัุวิธีิ์ชีวิต	มีการพฒันา
รูปแบุบุหลากหลายมากขึ�น	แต่ก็ยงัมีข้อจำำากัดของการจัำดการ	และประสิทธิิ์ภาพ
ของวิธีิ์ดำาเนินงานค่อนมาก	สำาหรับุด้านการคัดกรอง	เนื�องจำากภาระงาน	ในด้าน
การคัดกรองมาก	มีวิธีิ์การที�ไม่หลากหลาย	และยังไม่ได้มีการปรับุสำาหรับุกรณีิ
พื�นที�เขตเมือง		และการจัำดการเพื�อทำาให้การวินิจำฉััยได้เร็ว		ดังข้อมูลที�ปรากฏ
ในภาพที�	12	และภาพที�	13	
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การถอด็บทเรียน
จากกรณีศึกษา 
ประเด็็นการบูรณาการ
งานสร้างเสริมสุขภูาพ
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	 บุทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพที�ผสมผสานในบุริการปฐมภูมินั�น	 ส่วน
หนึ�งจำะเป็นบุริการที�ผู้ให้บุริการผสมผสานประเด็นสร้างเสริมสุขภาพ	 และ
ป้องกันโรคเข้าไปในบุริการรักษ์าพยาบุาลที�ดูแลผู้ป่วยแต่ละคน	 เป็นลักษ์ณิะ
ของการดูแลรักษ์าผู้ป่วยแบุบุองค์รวม	 มีการปรับุเปลี�ยนวิถีชีวิตร่วมด้วย	 ซึ้�งมี
ความจำำาเป็นมากในกรณิดูีแลผู้ป่วยโรคไมติ่ดต่อเรื�อรัง	ไม่ว่าจำะเป็นคลินิกบุริการ
ที�	รพ.สต.	หรือที�รพ.ต่างๆ
	 ประเด็นนี�		ต้องอาศัยทีมผู้ให้บุริการที�มีความตระหนักต่อการดูแลแบุบุ
องค์รวม	และผู้ให้บุริการต้องมีความรู้ทกัษ์ะในการคน้หาปัญหา	และใหก้ารดูแล
ที�ผสมผสานการเสริมการจัำดการตนเองของผู้ป่วยร่วมด้วย	 	 ซึ้�งเป็นประเด็นที�
ทีมผู้ให้บุริการต้องเข้าใจำในแนวทางการใหบุ้ริการนี�	แต่ความตระหนกัและทกัษ์ะ
อาจำแตกต่างกันในแต่ละบุุคคล	แต่ละทีม	ประกอบุการออกแบุบุคลินิกบุริการ	
ที�ไม่ได้พิจำารณิาองค์ประกอบุในส่วนนี�มากนัก		การที�คลินิกบุริการโรคไม่ติดต่อ
เรื�อรังมีผู้รับุบุริการจำำานวนมากคละกันในแต่ละครั�งของการบุริการ	 ย่อมเป็น 
ข้อจำำากัดต่อการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณิภาพ		
	 ซึ้�งที�ผ่านมา	 หน่วยบุริการปฐมภูมิ	 และเครือข่ายในหลายพื�นที�	 ได้มี 
บุทเรียนการจัำดการในประเด็นต่างๆ	 ที�เอื�ออำานวยให้มีบุริการแบุบุองค์รวมได้
มากขึ�น		ได้แก่	

บทเรีียนที�ดีี
ของหน่วยบริการปฐมภููมิ
ในการสร้างเสริมสุขภูาพ
เพื�อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
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กรีณีีที� 1 
การีจััดีการีเครืีอข่่ายดูีแล ผป.โรีคไม่่ติิดีต่ิอ และปรัีบเปลี�ยน
พฤติิกรีรีม่คนไข้่ทั�งอำาเภอ: กรีณีีโรีงพยาบาลครีบุรีี  จั.นครีรีาชสีีม่า

	 พญ.สกาวเดอืน	นำาแสงกลุ	รพ.ครบุุรี	นครราชสมีา	พื�นที�ชนบุท		ที�บุริหาร
จัำดการการดูแลผู้ป่วยเบุาหวานทั�งอำาเภอ	และมีการจัำดการพัฒนาให้เครือข่าย	
รพ.สต	มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเบุาหวานได้มากขึ�น		และมีการจัำดการ
ให้ผู้ป่วยที�มารับุบุริการ	 มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บุ้านเพื�อให้ช่วยดูแลกัน 
และกันในละแวกบุ้านเดียวกันได้	 	และมีการพัฒนาให้	อสม.	 ดูแลเป็นละแวก	
ช่วยในการดแูลติดตามผู้ป่วยก่อนที�ผู้ป่วยจำะมาหาแพทยแ์ละทีมงานสาธิ์ารณิสขุ
ที�รพ.	และ	รพ.สต.	

การบูรณาการงานื้สร้างเสริมสุขภาพิในื้งานื้รักษาพิยาบาล่ปกติ
	 ความเป็น	Health	system	thinker	ของแพทย์	จุำดเริ�มต้นระบุบุสขุภาพ
ปฐมภูมิในการสร้างเสริมสุขภาพที�ผสมผสานอยู่ในการรักษ์าพยาบุาลเพื�อการ
สร้างความสามารถการจำัดการสุขภาพของตนเอง	(Self-management)
	 โรคเรื�อรังโดยเฉัพาะโรคเบุาหวานเกี�ยวข้องกบัุระบุบุสขุภาพ	การจำดัการ
อย่างเป็นระบุบุในการดแูลและรกัษ์าผูป่้วยโรคเบุาหวานที�มรีปูแบุบุและมติกิาร
มีส่วนร่วมของพหุภาคีโดยมีภาพเป้าหมายร่วมกัน	คือ	ให้ผู้ป่วยโรคเบุาหวานมี
สขุภาวะที�เหมาะสม	มคีณุิภาพชวีติที�ดแีละมคีวามมั�นคงในชวีติจึำงเป็นสิ�งสำาคญั	
	 วิชาชีพแพทย์	“เป็นส่วนหนึ�ง”	ของการ	“มีส่วนร่วม”	ในการดูแลและ
รกัษ์าผูป่้วย	ซึ้�งเป็นบุทบุาทปกตแิละธิ์รรมดาที�ประชาชนและสังคมคาดหวงัว่า	
“หมอโดยทั�วไปมีหน้าที�ตรวจำรักษ์าผู้ป่วยไปตามหน้าที�ความรับุผิดชอบุ”	 
แต่การทำางานของ นื้พิ.ประพิันื้ธิ์ ปล่้�มภาณุภัทำร และ	 พิญ.สกาวเด้อนื้  
นื้ำาแสงกุล่ มีต่างออกไปจำากความปกติ	จำุดเปลี�ยนบุทบุาทใหม่ของหมอทั�งสอง
ท่าน	เกดิจำากแนวคดิ	“การตรวจำอย่างเดยีวไม่ใช่หนทางที�จำะทำาให้ผู้ป่วยดีขึ�น”	
ในทางกลบัุกนัจำะเกิดผลกระทบุกับุทกุฝ่ายโดยเฉัพาะกบัุผู้ป่วยที�ควรได้รับุการ
ดแูลที�เหมาะสมตามระดบัุความจำำาเป็นและภาระงานของทมีที�เพิ�มขึ�น	การมอง
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ภาพรวมของการบุริการอย่างเป็นระบุบุเริ�มจำากการปฏิบัุติจำริงขยายไปสู่เครือ
ข่ายสุขภาพในชุมชนและการจัำดการองค์กรอย่างเป็นระบุบุบุนพื�นฐานของ
ระบุบุข้อมูลสารสนเทศ
	 ใน	NCD	clinic	พื�นที�หนึ�งของการพูดคุย	แลกเปลี�ยน	พัฒนาพฤติกรรม
เปลี�ยนการรักษ์าแบุบุทั�วไปเป็นการรักษ์าที�มีความเฉัพาะโดยการสร้าง
สัมพันธิ์ภาพขณิะมีปฏิสัมพันธ์ิ์ในการสนทนาระหว่างบุทบุาทของความเป็น
แพทย์และบุทบุาทของผู้ป่วยในการแลกเปลี�ยนข้อมูลโดยอยู่บุนพื�นฐานของ
ความเข้าใจำอย่างเพื�อนมนุษ์ย์ที�มีต่อกัน	รู้สุข	รู้ทุกข์	รู้ชีวิต	(suffering)	ให้การ
รักษ์าอย่างมีศิลปะเข้าใจำความเป็นคนทั�งด้านร่างกายและจิำตใจำเชื�อมโยงไปสู่ 
จิำตวิญญาณิและสังคมสิ�งแวดล้อม	(Holistic	care	)	เป็นการใช้ทักษ์ะการดูแล
ผู้ป่วยอยา่งเป็นองค์รวมและอยา่งมีชั�นเชิงของการเข้าถึงโรคและความเจ็ำบุป่วย
	(Disease	and	Illness	orientation)	การใช้กระบุวนการต่างๆ	อาทิ		Model	
of	consultation,	Health	Believe	model	มาปรับุใช้ในกระบุวนการทำาให้
ผู้ป่วยได้ทราบุบุทบุาทหน้าที�ของตนเอง	(Self-awareness)	สามารถปฏิบัุติกับุ
ผู้ป่วยเฉัพาะรายอย่างเหมาะสม	ไม่ตัดเสื�อเหมาโหล	(One	size	fits	all)	เลือก
ใช้ในกรณีิการดูแลผู้ป่วยเฉัพาะเจำาะจำงที�มีความซั้บุซ้้อนและต้องใช้เวลา	 การ
ปฏิบัุติที�เกิดจำากการมีทักษ์ะเข้าใจำทั�งตนเองและเข้าใจำผู้ป่วยเป็นกระบุวนการ
เรียนรู้เพื�อเปลี�ยนแปลงเปลี�ยนตนเองอย่างยิ�ง	(Transformative	learning)	โดย
มีความเชื�อมั�นว่า	 ผู้ป่วยสามารถจัำดการสุขภาพของตนเองได้	 (Self-manage-
ment)	เมื�อเข้าใจำสภาวะสุขภาพของตนเอง	จำะเกิดการเปลี�ยนพฤติกรรม	(The	
stages	of	change	model)	อย่างตระหนักรู้	(Self-awareness)	และเกิดการ
เปลี�ยนแปลงอย่างต่อเนื�องยั�งยืน

NCD clinic  reorientation to Special Clinic

Doctor background 

Medical Role

Doctor 

Interaction and  
Relationship

Patients  background

Patients  Role

Patient
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	 “เริม่จากการตรวจคนไข้เบาหวาน	แรกๆ	ไม่รูสึ้กว่าแปลกแต่พอมาท�างาน
เห็นความต่าง	พบว่าเป็นการท�างานเป็นงานที่เยอะ	ยาก	เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ฝีมือ
เราคนเดยีว	โรคเร้ือรงัเป็นเรือ่งพฤตกิรรม	คนไข้ต้องมส่ีวนร่วมในการดูแลตนเอง	
การท�างานรูปแบบเดิมเน้นการบอกการสั่งสอนว่าต้องท�าอย่างโน่น	 งดอย่างนี้	
ห้ามท�าอย่างน้ัน	แต่คนไข้ส่วนใหญ่่เป็นผูู้้ใหญ่่	 มีความคิด	 มีประสบการณ์์เป็น
ของตนเอง	 เราต้องเร่ิมจากเช่ือว่า	 เขามีความสามารถท่ีจะปรับตัวเองได้	 
เรามีหน้าท่ีพูดคุย	ให้เขาทบทวนพฤติกรรมของเขา	บอกให้เห็นถึงข้อดี	ข้อเสีย	
ชวนท�าการทดลอง	ชวนวัดผู้ลการปรับเปล่ียน	ใคร่ครวญ่ให้เห็นผู้ลการเปล่ียน	
ช่ืนชมเม่ือคนไข้สามารถปรับพฤติกรรมได้	เขาเป็นใหญ่่ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง	 	ผู้ลการดูแลยาวๆ	ในระยะ	10	 ปีจะเห็นการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการ
ดูแลตนเอง		ใครท�าตัวแบบไหนได้ผู้ลอย่างไร”	
	 “ท�าให้ตระหนกัเรือ่งสขุภาพ	วธิกีารท�างาน	เป็นวธิคียุกนั	ฟังคนไข้ว่าเขา
คิดอย่างไรกับเร่ืองน้ี	 เพราะชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากัน	 ขณ์ะเดียวกันต้องเช่ือว่า
ประชาชนท�าเองได้	แต่ในบางคร้ังเขาอาจมีปัญ่หาอ่ืนท่ีใหญ่่กว่าปัญ่หาสุขภาพ	
จึงต้องช่วยให้ผู้า่นเร่ืองอ่ืนก่อนจึงมาถึงเร่ืองสุขภาพ	เช่น	สามีมเีมียน้อย	ต้องแก้
ทุกข์ก่อน	 การคุยรายบุคคลต้องมีทิศท่ีชัด	 ไม่ใช่คุยกันท่ีตัวเลข	 แต่คิดอย่างไร
กับตัวเลข	การสนใจตัวช้ีวัดเพียงอย่างเดียว	พบว่า	A1C	ข้ึนๆ	ลงๆ	ตามวิถีชีวิต
ถ้าค่าดีแล้วบางทีต้องปรับบางอย่างเพราะเป็นข้ันของโรคเร้ือรัง	 การดูตัวเลข	
คือ	การท�าให้เข้าใจสถานภาพ	สถานการณ์์ทางสุขภาพของตนเอง	ต้องมีความ
รู้เร่ือง	Stage	of	Change	เร่ิมเข้าใจเขา	เขาจะเป็นพวกเรา	เขาจะเร่ิมให้ความ
ส�าคัญ่กับสุขภาพ	เร่ิมดูแลตัวเอง	ไม่ใช่เร่ืองง่าย	ต้องใช้เวลา”

การจััดระบบคลิ่นิื้กท่ำ�เอ้�อให้กระบวนื้การบริการม่คุณภาพิ :
	 การเกบ็ุรวบุรวมข้อมลูและการนำาระบุบุข้อมลูสารสนเทศ	(Information	
system)	ของผู้ป่วยโรคเบุาหวานตามสถานการณิ์ที�เป็นจำริง	นำามาใช้เป็นฐาน
ขยายการออกแบุบุระบุบุบุริการ	 (Delivery	system	design)	โดยการลำาดับุ
ความสำาคัญและความจำำาเป็นในการเข้าถึงสุขภาพในแต่ละระดับุต่อยอดจำาก
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ความเฉัพาะรายเป็นการจัำดกลุ่มผู้ป่วยจำากฐานข้อมูลโดยมี	 case	manager	
เป็นผู้จัำดแบุ่ง	 โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที�สามารถจำัดการแบุบุพื�นฐานปกติ 
มีพยาบุาลเวชปฏิบัุติดูแลรักษ์า	 เน้นให้คำาปรึกษ์า	 กลุ่มที�สองจัำดเป็นกลุ่มที�มี
ภาวะแทรกซ้้อนมีความจำำาเป็นในการพบุแพทย์และมีช่องทางในการส่งต่อไปยัง
โรงพยาบุาลที�มีศักยภาพในการดูแล	 (Referral	 system)	 และกลุ่มที�สามจำัด
เป็นกลุ่มที�ควบุคุมโรคได้ดี	การจำัดการได้โดยชุมชน	ขยายรพ.ออกสู่ชุมชน	การ
เยี�ยมบุ้าน	และการออกตรวจำผูป่้วยนอกสถานที�ร่วมกับุการส่งเสริมและการป้อง
การสุขภาพในกลุม่ประชากรปกตแิละกลุม่ที�มคีวามเสี�ยง	(Health	promotion	
and	Primary	prevention)	มีการสร้างเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนเพื�อช่วย
ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและสังคม	
	 การจำัดการองค์กรอย่างเป็นระบุบุเพื�อสนับุสนุนระบุบุบุริการและระบุบุ
ข้อมลูสารสนเทศอย่างเชื�อมโยง	เมื�อมกีารบุรกิารที�มคีวามจำำาเพาะ	การจัำดลำาดบัุ
และการเข้าถงึบุรกิารแต่ละระดบัุ	การสนบัุสนนุด้านโครงสร้าง	กำาหนดบุทบุาท
ของงานบุริการทั�งระดับุโรงพยาบุาลที�เน้นการป้องกันโรคระดับุทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ	 ขยายการป้องกันโรคระดับุก่อนปฐมภูมิและปฐมภูมิในชุมชน	 การ
พฒันาทมีและบุคุลากรเพื�อตอบุสนองระบุบุงาน	รวมถงึการสนบัุสนนุด้านอื�นๆ	
จำากความเชื�อมโยงที�เกดิขึ�นเป็นการนำาการบุรูณิาการงานสร้างเสรมิสขุภาพใน
งานรักษ์าพยาบุาลปกติให้เป็นรูปธิ์รรมเชื�อมโยงกับุเครือข่ายชุมชนในรูปแบุบุ
การใช้โมเดล	 “การดูแลโรคเรื�อรังภาคขยาย	 (Expanded	 chronic	 care	 
model)”	มาปรับุใช้
 
	 แผนภาพที�	 14	 แสดงการจัำดระบุบุบุริการโรคเรื�อรังรูปแบุบุใหม่	 (NCD	
delivery	system)	ระบุบุการจัำดการข้อมูล	(Information	system)	และระบุบุ
การจัำดการขององค์กร
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	 “พอเร่ิมคิดแบบน้ี	 ก็มาดูข้อมูลปรากฎว่ายอดคนไข้มีเยอะ	 การมารับ
บริการต่อคร้ังก็เยอะ	จึงเร่ิมมีการจัดกลุ่มคนไข้	เป็นหมู่บ้านก่อน	โดยมีความคิด
ว่า	 ถ้าจัดคนไข้เป็นกลุ่มก้อน	 เป็นหมู่บ้าน	 คนไข้ก็น่าจะร่วมมือดูแลตนเองได้			
จากนั้นมีการจัดระบบบริการเริ่มจาก	ระบบนัดคนไข้	การนัดแบบเดิม		ท�าให้
คนไข้ไม่รู้จักกัน	คนไข้ในหมู่บ้านเดียวกันยงัไม่รู้จักกัน	การเรียนรู้ในการเปล่ียน
พฤติกรรมของเพ่ือนก็ไม่เกิด...	 แรกๆ	 การจัดกลุ่มแบบน้ีก็มีข้อด้อย	 คือ	 
การเลียนแบบพฤติกรรมไม่ดีของเพ่ือน	 แต่พอนานๆ	 เข้าท�าให้เห็นว่าคนไข้ 
ท�าพฤติกรรมแบบน้ี	 เกิดอะไรข้ึน	 เป็นอย่างไร	 ท้ังน้ีการอบรมกับ	 พญ่.รุจิรา	 
เป็นจุดเร่ิมต้นแนวคิดท่ีด�าเนินการ”		
	 การบุูรณิาการงานสร้างเสริมสุขภาพในงานรักษ์าพยาบุาลปกติให้เป็น 
รูปธิ์รรมเชื�อมโยงกับุเครือข่ายชุมชนในรูปแบุบุการดูแลโรคเรื�อรังภาคขยาย	
(Expanded	chronic	care	model)

ภาพิท่ำ� 15	 รูปแบุบุการดูแลโรคเรื�อรังภาคขยาย	 (Expanded	chronic	care	 
model)	

Figure 1: The Expanded Chronic Care Model (1)

	 รูปแบุบุการดูแลโรคเรื�อรังภาคขยาย	 (Expanded	 chronic	 care	 
model)	 เป็นการบุูรณิาการภาพของระบุบุสุขภาพที�มีโรงพยาบุาลเป็นฐาน	
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(Hospital	base)	กบัุการเชื�อมโยงกับุชมุชนอย่างส่วนร่วมเพื�อเพิ�มคณุิภาพชวีติ
และให้เกิดผลลัพธิ์์ด้านสุขภาพที�ดีขึ�นของประชาชน	 (Population	 Health	
Outcomes)	 เป็นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื�อรังจำากการดูแลแบุบุระดับุบุุคคลมา
เป็นการดูแลแบุบุบุูรณิาการ	 โดยมีการปรับุกระบุวนทัศน์ใหม่ของการจำัดการ
ภาวะโรคเรื�อรังที�มากกว่าการรักษ์าทางการแพทย์	 แต่รวมถึงการสร้าง
ปฏสิมัพนัธ์ิ์ที�ดผีูป่้วยและบุคุลากรทางการแพทย์	บุทบุาทของผู้ป่วยจำงึมใิช่เพียง
ผู้รับุการดูแลรักษ์าแต่เป็นส่วนหนึ�งของทีมการดูแลรักษ์า	
	 กระบุวนการทำางานรูปแบุบุการดูแลโรคเรื�อรังภาคขยาย	 (Expanded	
chronic	care	model)	ระบุบุสุขภาพ
 1. Information system	 จัำดหมวดหมู่คนไข้จำากการศึกษ์าข้อมูล	
วัตถุประสงค์เพื�อจำัดกลุ่มการช่วยกันดูแลตนเอง	
	 “...ดูข้อมูลปรากฎว่ายอดคนไข้มีเยอะ	 การมารับบริการต่อคร้ังก็เยอะ			
จึงเริ่มมีการจัดกลุ่มคนไข้	 เป็นหมู่บ้านก่อน	 โดยมีความคิดว่า	 ถ้าจัดคนไข้เป็น 
กลุ่มก้อน	 เป็นหมู่บ้านนอกจากเพิ่มร่วมมือดูแลตนเองและความาสามารถใน
การเรยีนรูจ้ากเพือ่นแล้วยงัท�าให้เจ้าหน้าทีใ่นแต่ละระดบัโดยเฉพาะในรพ.สต. 
จ�าคนไข้ได้	น�าข้อมูลไปเชือ่มโยงกบัข้อมลูพืน้ฐานทีม่ใีนการดแูลประชาชน	เหน็
กลุม่เสีย่ง	เหน็พฤตกิรรมเสีย่ง	เหน็บรบิทของพ้ืนทีท่ีเ่อือ้	หรือไม่เอือ้ต่อการดูแล
สุขภาพของประชาชน	เช่น	มีพ้ืนท่ี	มีกลุ่มออกก�าลังกายไหมในบริเวณ์น้ันๆ	มี
การกินอาหาร	มีผู้ลไม้ตามฤดูกาล	หรือมีงานบุญ่ช่วงไหนบ้างท่ีส่งผู้ลต่อสุขภาพ
นอกจากน้ัน	 การท�าแฟ้มผูู้้ป่วยช่วยให้เห็นประวัติคนไข้	 เห็นผู้ลเลือด	 ยาท่ีกิน	
ท่ีต่อเน่ือง...	เห็นการตัดสินใจของคนไข้	ปัญ่หาอ่ืนๆ	เพ่ือท�าความเข้าใจเร่ืองของ
แต่ละบุคคล”		
	 “การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม	 ตั้งแต่ข้อมูลประชากร	 การคัดกรอง	 
ผู้ลการคดักรอง	จ�านวนผูู้ป่้วย	ความชกุ	และภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้	แยกตาม
พื้นที่รับผู้ิดชอบแต่ละ	รพ.สต.	ท�าให้เห็นภาพว่า	แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างใน
รายละเอียด	สามารถน�าวางแผู้นการท�างาน	การพฒันาคน	การออกแบบระบบ
การเลือกว่าจะเน้นการคัดกรอง	 การจัดการกลุ่มเส่ียงหรือการรักษา	 เป็นต้น	
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การพฒันาให้ผูู้ใ้ห้บริการ	ฝึกสรปุผู้ล	ดงึข้อมลู	HDC	มาใช้วเิคราะห์	ฝึกมองภาพ
งานของตน	 เป็นเป้าหมาย	 เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนของเป้าหมาย	 และวางแผู้น
เดินต่อไป	ยินดีกับทุกย่างก้าวที่ดีขึ้น	เป็นความหวังที่จะพัฒนาต่อ”
 2. Delivery system design ปรับุเปลี�ยนระบุบุบุริการให้เป็นการ
บุริการแบุบุสร้างเสริมสุขภาพรูปแบุบุใหม่	แบุบุเฉัพาะเจำาะจำงเฉัพาะราย	และ
เฉัพาะกลุ่ม
	 จัำดระบุบุนัดคนไข้ให้สอดคล้องกับุการบุริการ	 มีการวางแผน	 จัำดระบุบุ
และออกแบุบุระบุบุ	เช่น	การนดั	วางแผนการจำดัการในคลนิิก	เริ�มจำากวางแผน
จัำดระบุบุคนไข้เป็นกลุ่ม/หมู่บุ้าน/ตำาบุล	 จำากนั�น	 แยกคนไข้ที�อวัยวะยังทำางาน
ได้ดี	 มีความสามารถที�จำะดูแลพฤติกรรมให้เหมาะกับุโรคได้	 ให้ดูแลตามระบุบุ
ปกติ	คือมีการให้ความรู้	พูดคุยประเมินการดูแลตนเอง	พบุแพทย	์	ส่วนคนไหน
ยากคือ	 อวัยวะทำางานได้ลดลงมาก	 มีหลายโรคร่วมต้องใช้ยาที�มาก	 ยาฉีัดมี
พฤติกรรมที�ยังส่งผลต่อสุขภาพ	 เรื�องสุขภาพยังเป็นเรื�องรองในชีวิต	 ซึ้�งต้องใช้
เวลาในการพูดคุยดูแลนาน	หรือ	ต้องการการรับุฟัังหรือดูแลเฉัพาะราย	ได้จัำด
ผู้ให้บุริการที�ทำาหน้าที�ดูแลที�เหมาะสมให้	เช่นพยาบุาลผู้ดูแลเฉัพาะ	แพทย์ที�มี
ความสามารถมากขึ�น	หรือมีการจัำดกลุ่มเพื�อสร้างแรงบัุนดาลใจำ	เพื�อนช่วยเพื�อน
ฯลฯ	ข้อดีที�เกิดขึ�น	ในฝั�งของคนไข้	ขาดนดัน้อย	ติดรถกันมาได	้ตามได้	ใกลบุ้้าน
ลดการรอคอยสำาหรับุคนไข้ที�สามารถดูแลตนเองได้ดี	ในฝั�งของผู้ให้บุริการ	ได้
ใช้เวลากับุผู้ป่วยที�จำำาเป็น	โดยไม่ต้องกังวลกับุคนไข้ที�ดูแลตนเองได้ดี	มีรูปแบุบุ
การจัำดบุริการที�หลากหลาย	 มีหลายวิชาชีพมาช่วยกัน	 ได้เรียนรู้จำากผู้ป่วยถึง
เหตุปัจำจัำยที�ส่งผลต่อสุขภาพ	เป็นต้น	
	 “การซักประวัติไม่จ�าเป็นต้องเร่ิมต้นใหม่ทุกคร้ังท่ีมาตามนัด	 สามารถ 
พูดคุย	สอบถามต่อเน่ืองจากการนัดคร้ังท่ีแล้วได้	เป็นการพูดคุยอยู่กับปัจจุบัน
ต้องจัดการกับระบบบริการคนไข้	ถ้าแบบเดิม	NCD	Clinic	จะคล้ายกับ	OPD	
แต่มีการออกแบบใหเ้ป็นการบรกิารแบบสรา้งเสริมสุขภาพ	ให้คนไข้ดูแลตนเอง
ได้	 จัดบริการให้เหมาะกับความสามารถของคนไข้	 และคนให้บริการ	 เช่น	
พยาบาลบางคนชอบสอน	 ให้สอน	 บางคนชอบให้ค�าปรึกษา	 แปรไปตามคน 
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ให้บริการ	แรกๆ	มีทีมใหญ่่	ท�ากลุ่มทุกวันระหว่างก่อนพบหมอ	ข้อดีคือ	คนท่ี
เป็นทีมจะก�าหนดว่าต้องให้ความรู้เร่ืองอะไร	คร้ังไหน	ท�ากลุ่มเล่นเกมส์	ปัญ่หา
คือ	ปัจจุบันทีมเดิมย้ายท่ีท�างาน	จึงต้องสร้างทีม	และปรับระบบตามศักยภาพ
คนท่ีมี	ซ่ึงท�าให้เกิดรูปแบบการบริการท่ีหลากหลายตามบริบท”		
	 จำัดระบุบุติดตามคนไข้		โดยติดตามจำากการกิจำกรรมที�จำัดให้	เช่น	การวัด
ระดบัุนำ�าตาลในเลอืด	ให้คนไข้เจำาะเองที�บุ้านเพื�อดรูะดบัุนำ�าตาลหลงัอาหารก่อน
มารับุบุริการ	
	 “การจดัระบบนดัผูู้ป่้วยเป็นกลุม่	ท�าให้การขาดนดัลดลง	รวมทัง้มรีะบบ
แกนน�า	เพ่ือช่วยดูแลเพ่ือน	ให้ค�าแนะน�าเพ่ือน	โดยมีการอบรมพัฒนาแกนน�า	
ให้สามารถตรวจวดัระดบัน�้าตาลในเลอืดได	้มีแนวทางการตรวจเลอืด	การแปล
ผู้ลเลือด	 การให้ค�าแนะน�ากับเพ่ือนสมาชิก	 ข้อดีส�าหรับผูู้้ป่วย	 ได้แก่	 วันท่ีมา 
รับบริการ	ไม่ต้องงดน�้างดอาหารมา	มารับบริการตอนสายหรือบ่ายได้	ได้เห็น
ผู้ลเลือดหลังอาหาร	หลังกินผู้ลไม้	ท�าให้สร้างการเรียนรู้ให้กับผูู้้ป่วย	ฯลฯ	ข้อดี
ส�าหรับผูู้้ให้บริการ	ได้แก่	ลดความแออัดในช่วงเช้า	มีแกนน�าเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมงาน	 ได้เห็นผู้ลเลือดจริงๆ	ที่บ้านของผูู้้ป่วยทั้งก่อนและหลังอาหาร	 ใช้การ
เจาะเลือดที่บ้านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผูู้้ป่วย	เป็นต้น”
	 “แต่ปัจจุบันการติดตามคนไข้	 มีโควิดเป็นปัญ่หาในการบริการ	 ส่งยาท่ี
บ้าน	ไม่เจอคนไข้	แต่ยังมีระบบการตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือดท่ีบ้าน	จึงได้
เพ่ิม	เคร่ืองวัดความดนัโลหิต	ท�าให้ผูู้้ป่วยได้ตรวจวัดความดนั	ระดบัน�้าตาล	ชว่ย
ให้สามารถตัดสินใจ	ว่าจะจ่ายยาได้เลยหรือ	ควรให้ผูู้้ป่วยกลับมาพบแพทย์”
	 จัำดระบุบุผู้ให้บุริการรูปแบุบุครบุุรี	 การทำางานมีทีมสหวิชาชีพทำางาน 
ร่วมกัน	 ทีมต้องมีความรู้	 ความเข้าใจำในการดูแลคนไข้	 เช่น	 นักกายภาพต้อง
เข้าใจำโรคเบุาหวาน	 เข้าใจำเรื�องอาหาร	 พอเข้าใจำจำะรู้ว่าแต่ละคนทำาอะไร	
ออกแบุบุการให้คำาปรึกษ์า	และการซั้กประวัติ		เช่น	มีพยาบุาล	6	คน	ให้พยาบุาล
เลือกเคสว่าจำะดูเคสไหน	ให้คุยได้ต่อเนื�อง	(อย่างน้อยใช้เวลาดูต่อเนื�อง	6	เดือน)  
พยาบุาลที�ทำาหน้าที�ซั้กประวัติต้อง	 จำำาคนไข้ได้	 	 มีความเข้าใจำการซั้กประวัติ	 
ที�เป็นการพูดคุยทั�วไป	คุยให้ตระหนักความสำาคัญของการดูแลตนเอง	ดูแลได้ดี
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จำะดี	 เติมความรู้เรื�องอาหาร	 เรื�องอินซุ้ลิน	 การออกแบุบุเป็นการออกแบุบุ 
เชิงปฏิบัุติการไม่ใช่การสอน	(ทำาได้จำริง	แก้ปัญหาได้)	มีหลากหลายรูปแบุบุ	เช่น
ซื้�อถังมาให้คนไข้ฝึกขัดเท้า	เมื�อฝึกแล้วเอาไปสอนเพื�อนได้	เรื�องอาหารให้เลือก
การ์ดอาหาร	 ว่าจำะกินอะไร	ลองตักข้าว	สอนเรื�องยาเอายามาให้จัำบุให้ดูให้ทำา
เลยเพื�อทำาความเข้าใจำคนไข้	จำำาได้ว่าคุยอะไรไว้มีแบุบุวัดการกิน	(เป็นแบุบุวัดที�
สร้างขึ�นเองโดยทีม)	ผลที�เกิดขึ�น	คนไข้จำะมีความสุข	มีเพื�อน	มีคนรับุฟััง	การ
เรียนรู้ที�เข้าใจำง่าย	ได้ฝึกทำาจำริง	ก่อนมาพบุหมอ
	 รพ.ครบุุรีมีคลินิกพิเศษ์ทุกวัน	 ไตวาย	 จิำตเวช	 ทุกคลินิกจำะมีระบุบุ 
คล้ายๆ	กัน	มีกิจำกรรม	เดินตรวจำ	ออกแบุบุระบุบุที�พยาบุาลเรียนรู้ว่าจำะมีกี�วัน
นัดกี�คน	แยกเด็กผู้ใหญ่อย่างไร	แยกเช้า-บุ่าย	คนไข้รู้ว่าไม่ต้องมาเร็ว	ปรับุตัว	
ถ้าเป็นอนามัยวางคิวไว้ถึงเวลาค่อยมา		
	 จัำดระบุบุการเลือกรับุบุริการจำากสถานบุริการ	 คนไข้เลือกได้จำะไปรับุ
บุริการที�ไหน	โรงพยาบุาลหรือโรงพยาบุาลส่งเสริมสุขภาพตำาบุล		(17	รพ.สต.)	
ยกเว้นคนไข้ที�ต้องตรวจำเลือดบุ่อย	เช่น	คนไข้ไตวายระดับุ	4	ขึ�นไป	หรือคนไข้
ที�มีการเจ็ำบุป่วยหลายโรค	 ควรได้รับุการตรวจำที�	 โรงพยาบุาล	 หรือควรพบุ
อายุรแพทย์	 ซึ้�งยังมีปัญหาอยู่บุ้างโดยเฉัพาะคนไข้สูงอายุ	 ยากจำน	 เดินทางไป 
รพ.ลำาบุาก	ซึ้�งต้องใช้การดูแลเฉัพาะราย		
	 จัำดระบุบุยา	ใน	รพ.สต.	มีบัุญชียาที�มีใน	รพ.สต.	และ	บัุญชียา		ยา	NCD	
ที�เท่ากับุโรงพยาบุาลครบุุรี	 ยกเว้นยาบุางตัวที�ไม่สามารถนำาลงไปได้	 ตาม
แนวทางของ	PTC	โดยได้รับุความร่วมมือ	เภสัชกร	พยาบุาล	จำนท.อนามัย	ใน
การจัำดการระบุบุบัุญชียา	ระบุบุการจัำดเบิุกจ่ำายยา	ระบุบุ	stock	ยาที�รพ.สต.	
ระบุบุการจำัดจำ่ายยา	ระบุบุการตรวจำสอบุการใช้ยา	ฯลฯ	ซ้ึ�งเป็นระบุบุที�ต้องมี
การพัฒนาทั�งระบุบุ	 การจำัดการและการพัฒนาความสามารถของเจำ้าหน้าที�
รพ.สต.	ต้องบุอกว่า	 เภสัชกร	เจำ้าหน้าที�คลังยา	และเจำ้าหน้าที�	รพ.สต.	มีงาน
เพิ�มขึ�นมาก	 แต่การพัฒนาที�ต่อเนื�อง	 การที�หมอ	 เภสัชกร	 และเจ้ำาหน้าที�ที�
เกี�ยวข้องทำางานอยูน่าน	ทำาให้ระบุบุยามีศักยภาพ	ในการดูแลระบุบุเป็นไปอย่าง
ต่อเนื�อง	
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 3. Decision support	 ในระดับุแกนนำามีแนวทางในการตรวจำเลือด
และให้คำาแนะนำา	และเมื�อพบุปัญหา	สามารถตดิต่อกบัุ	เจ้ำาหน้าที�	รพ.สต.	และ
พยาบุาลผู้ดูแลได้	 เพื�อใช้ในการตัดสินใจำได้	 ในระดับุพยาบุาลได้รับุการพัฒนา	
มีแนวทางในการดูแล	 และปรึกษ์าแพทย์	 ประจำำารพ.สต.	 เพื�อตัดสินใจำในการ
ดูแลรักษ์าผู้ป่วยและระบุบุการทำางาน	
	 ในระดบัุแพทย์มกีารพฒันาวชิาการและแนวทางการดแูลอย่างสมำ�าเสมอ
และมีการปรึกษ์าอายุรแพทย์ได้ในการตัดสินใจำการดูแลผู้ป่วยแต่สิ�งที�สำาคัญ
ที�สุดของการตัดสินใจำคือความจำริงที�ได้จำากคนไข้ไม่ปกปิดหมอ	 ดังนั�นระบุบุ 
เจำาะเลือดที�บุ้าน	 ทำาให้คนไข้ได้พบุความจำริงว่านำ�าตาลหลังอาหารเย็นอาจำถึง	
400	 และการให้บุริการด้วยการรับุฟัังจำะช่วยให้ผู้ให้บุริการได้ข้อมูลที�แท้จำริง	
เปลี�ยนมุมมองเอาความจำริงมาคุยกัน	
 4. การให้ข้อมูล่แล่ะการเสริมพิล่ังผู้ป่วย การให้ข้อมูล	มีการออกแบุบุ
ระบุบุ	 ให้มีวันบุริการผู้ป่วยรายใหม่	 ซึ้�งมีความรู้เรื�องโรคเบุาหวาน	 เรื�องยา	
อาหาร	และออกกำาลังกาย	โดยมีการจำัดกิจำกรรม	เป็นกลุ่มเรียนรู้	และมีการจำัด
เป็น	DM	Camp	สำาหรับุผู้ป่วยรายใหม่	 ที�มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว	
เป็นเวลา	1	วัน/เดือน

Self-management คนื้ไข้ดแูล่ตนื้เองได้ดข่ึ�นื้ โดยดูจัากการปรับพิฤติกรรม
การกินื้ 
	 คนไข้เข้าใจำพฤติกรรมการกิน	กินได้	เลือกได้	แลกได้	เคล็ดลับุการดูแล
เรื�องพฤติกรรมการกิน	 การที�จำะพาคนให้ดูแลตนเองได้	 ต้องเริ�มจำากให้เขาฝึก
รับุรู้สถานการณ์ิตัวเองก่อน	 ว่าเป็นคนที�มีอายุ	 หรือวัยรุ่น	 มีวิถีชีวิตอย่างไร		
กรรมพันธ์ุิ์	พฤติกรรมที�ดำาเนินมา	มีความคุ้นชิน	มีนิสัยการกินการใช้ชีวิตแบุบุ
ไหน	ฯลฯ	การถามเรื�องราวเหล่านี�นอกจำากทำาให้รับุรู้ความเป็นไปของเขา	 ยัง
ช่วยให้เขาได้ยินเสียงตัวเอง	เห็นชีวิตของเขาเอง	ผู้ดูแลคงไม่ใช่แพทย์เท่านั�นที�
ทำาบุทบุาทนี�ได้		ขณิะเดียวกันต้องมีการบัุนทึกเพื�อสื�อสารกัน		จำากนั�นต้องมอง
ที�เป้าหมายว่าจำะพากันไปทางไหนดี	แพทย์มีหน้าที�นำาเสนอ	แต่คนนั�นตัดสินใจำ
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เลือกทางเดินเป็นตัวคนไข้เอง	ซึ้�งแต่ละคนไม่เหมือนกัน	ประสบุการณ์ิการผ่าน
เรื�องยากๆ	ในชีวิตไม่เหมือนกัน	นิสัยไม่เหมือนกัน	จึำงเป็นเรื�องยาก	ที�แพทย์และ
ทีมต้องสังเกตและเรียนรู้ว่า	“เราจำะชวนเขาออกจำากพฤตกิรรมเดมิๆ	ได้อยา่งไร
เช่น	 คนสูงอายุ	 ไม่เคร่งเครียดมากจำนเกินไปเพราะอาจำทำาให้ผู้ป่วยมีโอกาส
นำ�าตาลตำ�าได้	ต้องหาความพอดี	การเกิดนำ�าตาลตำ�าเพียง	1	ครั�ง	จำะส่งผลให้กลัว
อย่างมาก	 กลุ่มวัยรุ่น	 มีวิถีชีวิตที�ต่างออกไป	 มีความไม่สมำ�าเสมอในการกิน	 มี
เพื�อน	 และอื�นๆ	 ในชีวิต	 ต้องการโอกาสเลือก	 ดังนั�นต้องสร้างการเรียนรู้และ
ความสามารถในการปรับุยา	 และเลือกกินอย่างมาก	 หรือให้คนไข้บุางคน
สามารถเลือกได้ว่าจำะปรับุตามวิถีชีวิต	เป็นที�มาว่า	กินได้	เลือกแบุบุไหน	แลก
ได้มั�ย	กินให้เกิดสมดุล	กินยาหรืออดทุกอย่าง	ไม่ต้องกินยากับุการปรับุการกิน
ปรับุยา	 ไม่ใช่มองเลขแล้วปรับุยา	 ตั�งคำาถามว่าคนไข้คิดอย่างไรจำะฉัีดหรือกิน	
บุางคนขอฉัีดยาเพราะชอบุกิน	ยากินเอาไม่อยู่	ขอฉัีดจำะดีกว่า	ซ้ึ�งเกิดจำากการ
ได้ทดลองเรียนรู้ผลและเลือกการดูแล	
	 “คนไข้มีทัง้คุยรูเ้รือ่งและไม่รูเ้รือ่ง	คอืเข้าใจทีเ่ราบอกและไม่เข้าใจ	ดงันัน้	
การห้าม/ไม่ห้ามอาจไม่ใช่ค�าตอบของทุกคน	 ต้องเลือกเทคนิคการพูดคุยให้
เหมาะอย่างเช่น		คนไข้จัดการตัวเอง	ลดยาเพ่ิมยาเอง		การท่ีหมอเข้าใจความ
คิดของเขา	 เข้าใจวิถีชีวิต	 เช่น	 คนไข้ท�างานโรงงาน	 5	 กะจะช่วยเขาเข้าใจ 
ปรับตัว	วัดผู้ล	และเรียนรู้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนด้วยตัวเอง	ขอใหเ้ข้าใจว่าคนเป็นเบาหวาน
ต้องกิน	มีวันท่ีคุมได้และวันท่ีคุมไม่ได้	เช่น	ขอสัก	1	วันใน	1	อาทิตย์ท่ีคุมการ
กินไม่ได้	 	 (ท่ีมาของการท�าความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรมการกินจากการดูงาน
เทพธารินทร์)	
 การทำำางานื้ร่วมกับ พิชอ.	เป็นเรื�องการออกกำาลังกาย	ในช่วง	2	ปี	ก่อน
สถานการณ์ิโควิดระบุาด	 ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันออกกำาลังกายในพื�นที�
มากกว่าร้อยละ	 30	 และพบุว่าเป็นประโยชน์ทั�งคนปกติ	 กลุ่มเสี�ยงและผู้ป่วย
เบุาหวาน	ความดันโลหิตสูง		ชาวบุ้านชอบุการรวมกลุ่มให้คนมาออกกำาลังกาย
ร่วมกัน	 ต่างจำากคนในเมืองที�ทำาเองด้วยตัวเอง	 ในเมืองสร้างกระแสวิ�งเองคน
เดียวได้ง่ายกว่า		พอมีสถานการณ์ิโควิดทำาให้ห้ามจัำดกิจำกรรม	ความเครียดสูง	
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ส่งผลให้การออกกำาลังกายลดลง	 ตอนนี�ต้องมาปรับุใหม่เป็นการสนับุสนุนให้
ออกกำาลังด้วยตนเองซึ้�งเป็นโจำทย์ใหม่ที�ท้าทายมาก
 การพัิฒนื้าแล่ะสร้างท่ำมงานื้	 ลักษ์ณิะเด่นของโรงพยาบุาลครบุุรี	 คือ	
คนไข้เป็นศนูย์กลาง	ทมีงานต้องมคีวามเข้าใจำที�ตรงกนั	การพฒันาเริ�มจำาก	เข้าใจำ
ศักยภาพของทีมงาน	ฝึกให้ทุกคนช่วยคิด	คิดเป็น	
	 “แรกๆ	การประชุมไม่มีแสดงความคดิเห็นมากนัก	หมออยากใหท้�าอะไร
ก็บอก	หมอท�างานแบบให้ทีมได้แสดงความคิดเห็น	ให้เขาได้คิด	ได้ร่วมท�า	ได้
ร่วมออกแบบ	และดว้ยค�าถามท่ีวา่	ถ้าเราตายไปเขาจะท�าไดไ้หม	ท�าใหช่้วง	5-6	
ปีหลัง	 มีเป้าหมายในการฝึกเจ้าหน้าท่ีให้คิดเป็น	 วิเคราะห์เป็น	 ออกแบบ
กระบวนการเป็น	ส่งผู้ลให้หลังๆ	โยนค�าถามไป	ปล่อยให้คิด	แล้วเขาก็ท�าออก
มาได้เอง	คิดได้เอง	หมอแค่เป็นคนให้ค�าปรึกษา	และพบว่าเขาคิดได้ดีกว่าเรา
ในหลายเรื่องๆ”	
	 “การท�างานกับแพทย์	เป็นความโชคดีของโรงพยาบาลครบุรี	ท่ีมีแพทย์
ท่ีท�างานต่อเน่ือง	มีศักยภาพ	มีแพทยห์ลักๆ	ดูแลระบบ	ได้แก่	งานพัฒนาระบบ
(PCT)	 มีอายุรแพทย์ดูแล	 ระบบงานดูแลโรคเร้ือรังร่วมกับ	 รพ.สต.	 มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครวัดแูล		งานความเสีย่ง	มกีมุารแพทย์ดูแล	และการดแูลน้อง
แพทย์ใหม่ๆ	เช่น	แพทย์	 Intern	หรือแพทย์ฝึกหัดต่างๆ	มีน้องใหม่ๆ	มาดูแล	
ซึ่งแพทย์แต่ละคนมีรูปแบบการท�างานเป็นของตนเอง	 แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ	
การใส่ใจการดูแลคนไข้	ดูแลเจ้าหน้าที่	ดูแลระบบ”
	 การให้ข้อมูลและการเสริมพลังผู้ป่วย	 ออกแบุบุระบุบุคนไข้รายใหม	่ 
ที�ไม่มีความรู้เรื�องเบุาหวาน	 กำาหนดวันสำาหรับุคนไข้รายใหม่ให้เข้ากิจำกรรม	 
มีกลุ่มเรียนรู้ได้ดี	 อ่านออกเขียนได้	 เรียนรู้ได้เร็ว	 จัำดกิจำกรรมพื�นฐาน	 ให้ 
เดือนละ	2	ครั�ง
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การวัดความสำาเร็จั 
 1. วัดจัากคนื้ไข้ ไม่ต้องพึ�งหมอ	จำัดการเองได้	เมื�อแก่ความเสื�อมจำะมา	
เช่น	เส้นเลือด	ตับุอ่อน	ปีนี�ดี	ปีหน้าย่อมมีปัญหาได้	ดูจำากความจำริง	เช่นดู	A1C	
ที�เปลี�ยนไป	ความสามารถในการใช้ชีวติ	ทำางานได้	ออกกำาลังกายได้	ดูแลตนเอง
และคนรอบุข้างได้	
 2. วัดจัากคนื้ทำำางานื้ ไม่ดูจัาก KPI	คนทำางานเข้าใจำเป้าหมายที�แท้จำริง
ของงาน	 วิเคราะห์ผลการทำางานของตนเอง	 ออกแบุบุระบุบุให้เหมาะสมกับุ
บุริบุทได้เอง	เช่น	คนไข้ที�ดีแล้วแย่ลง	มาประชุมและออกแบุบุการทำากลุ่มเพื�อ
แก้ปัญหา	 การตรวจำเลือดประจำำาปี	 รพ.สต.	 และเจ้ำาหน้าที�ที�รับุผิดชอบุระบุบุ 
ได้เอง	 เมื�อประสบุปัญหาการระบุาดของโควิด	 ก็ออกแบุบุระบุบุเพื�อลดความ
แออัดให้เหมาะสมกับุบุริบุทของตนเองได้เป็นต้น	 “โดยเราต้องเข้าใจำว่าแต่ละ
รพ.สต.	หรือแต่ละทีมมีความสามารถไม่เท่ากัน	 	 ส่วนหนึ�งคิดเองได้	บุางที�เรา
ต้องคิดให้	หรือช่วยให้คำาแนะนำา	หรือต้องเข้าใจำช่วยดู	แต่ถ้าให้โอกาสเขาในการ
พัฒนา	จำะเห็นว่าคนทำางานมีความสามารถเพิ�มขึ�น”

การขยายผล่แล่ะกล่ไกแห่งความสำาเร็จั
 1. เริ�มจัากทำ่ม ม่ทำ่มงานื้ทำ่�ม่ความเข้าใจั การรับรู้ทำ่�ตรงกันื้	การทำางาน
เป็นทีมที�แท้จำริงไม่ใช่การทำางานตามบุทบุาทตาม	KPI		คนที�จำบุใหม่ทำางานเลย
ไม่ได้	ต้องมาฝึก	ลงพื�นที�ที�มีการทำางานในเรื�องนั�นๆ	ขณิะเดียวกันต้องมีคนที�ดู
ภาพรวม		ใช้การเรียนรู้ผ่านการทำางานร่วมกัน
 2. จััดอบรม/ประชุม การเติมความรู้ เพิ้�อเติมความรู้ ความเข้าใจั	เช่น	
การเรียนรู้ผ่านการอบุรม	 ศึกษ์าดูงาน	 เรียนรู้จำากการทำางาน	 ทบุทวนผลการ
ดำาเนินงาน	 และออกแบุบุปรับุปรุงการดำาเนินงานอย่างต่อเนื�อง	 โดยมีมุมมอง
การรับุรู้เรื�องราวต่างๆ	ร่วมกัน	ไม่แยกส่วน	
 3. จััดระบบฐานื้ข้อมูล่	นำาข้อมูลมาดู	มาออกแบุบุ	บุนฐานข้อมูล	เช่น	
รักษ์าแล้วดีขึ�นหรือไม่	คุยบนความจริง	จัดการบนความจริง	ความจริงคือท�าได้
ไม่หมด	ต้องรู้ว่าท�าได้เท่าไร	จริงมีเท่าไร...
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 4. กล่ไก พิชอ.	มีส่วนดี	ปัจำจำุบุัน	มหาดไทยรับุผิดชอบุ	เป็นนโยบุายของ
กระทรวงมหาดไทยประกอบุกบัุ	นายอำาเภอสนใจำงานสร้างเสริมสุขภาพ	ทำาให้
งานนี�เป็นงานหลัก	เป็นงานมหาดไทย	ผวจำ.ถามทุกวันว่างาน	พชอ.	ถึงไหนแล้ว
ผลักได้	 นอภ.	 รันเรื�อง	 ออกกำาลังกาย	 ทุกอย่างที�เราทำาเป็นปลายนำ�า	 พชอ.	 
จำะเป็นต้นนำ�า	 กิจำกรรมบุาสโลป	 สร้างกระแสสร้างสุขภาพ	 มีผลต่อคนไข้เบุา
หวาน	ออกกำาลังกายในชุมชน	รพ.สต.	ไหนไม่มี	-	มีการออกกำาลังกาย	ถ้าไม่มี
ถาม	 หน.รพ.สต.	 ว่าจำะเพิ�มได้อย่างไร	 (พชอ.	 ทำาให้เกิดการจัำดระบุบุสุขภาพ	
มท.มีการสั�งการ	สั�งแล้วต้องทำา	นอภ.	ประสาน	เทศบุาล	อบุต.	กำานัน	ผู้ใหญ่
บุ้าน	สั�งการได้หมด)	หรือให้ความสนใจำเรื�อง	EMS	บุางตำาบุลดี	อยู่ในมือ	เข้าสู่
ระบุบุ	คนไม่ป่วยมาร่วมมือด้วย	(การเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัุติการ)
 5. อสม. / จัติอาสา	มส่ีวนร่วมในการทำางานสร้างสุขภาพ	เช่น	ช่วยเจำาะ
เลือดที�บุ้าน	 เยี�ยมบุ้าน	 (ทำาเหมือนๆ	 กับุที�อื�น	 มีจำิตอาสากลุ่มเกษ์ียณิไปเยี�ยม
บุ้าน	แก้เหงา	ให้กำาลังใจำ	แจำกของเยี�ยม)	วัดความดัน	(แจำกไปสองสามที�)	อสม.	
งานเยอะมาก	ใช้ทุกเรื�อง	
 6. งบประมาณ โรงพยาบุาลสนับุสนุน	 ได้จำากการบุริจำาค	 งานรักษ์า	 
ส่วนงานคัดกรองของบุประมาณิจำาก	อบุต.			
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กรีณีีที� 2  
การีดีูแลรีักษาผู้ป่วยแบบองค์รีวม่ และบูรีณีาการีการีสีรี้างเสีรีิม่ 
สีุข่ภาพ การีปรัีบเปลี�ยนวิถีชีวิติ คลินิกหม่อครีอบครีัว รีพ.สีติ. 
ติ.บางไผ่ จั.นนทบุรีี

	 นพ.ประพันธิ์์	ปลื�มภาณิุภัทร		รพ.บุางไผ่	อำาเภอเมือง	นนทบุุรี	ซ้ึ�งเป็น
พื�นที�เมืองปริมณิฑล	 มีการจำัดการที�ใช้ฐานข้อมูล	 และความรู้ทางวิชาการ 
มาประกอบุในการจัำดการ	 ทำาให้คลินิกบุริการที�เดิมมาครั�งหนึ�งถึงสองร้อยคน
ต่อครั�ง	หมอตรวจำจำนเหนื�อยแต่ไม่ได้คณุิภาพ	จึำงได้มกีารจัำดการแบุ่งกลุม่ผูป่้วย
ที�มารับุบุริการ	และพัฒนาทีมงานในรพ.สต.	ให้มีบุทบุาทร่วมกันในการให้บุริการ
	 มีการจัำดการคลินิกบุริการในชุมชนที� ผู้ ป่วยเดินทางมาหน่วยบุริการ 
ได้ยาก	 และมีการจัำดการพูดคุยกับุกลุ่มผู้ป่วยที�ซั้บุซ้้อนคุมไม่ได้ดี	 แบุบุเข้าถึง
เข้าใจำประเด็นปัญหาผู้ป่วย	 จำนทำาให้คลินิกเบุาหวานที�รพ.สต.	 ในปัจำจุำบัุน	 
มีผู้ป่วยมารับุบุริการแต่ละครั�งลดลง	 และระดับุการควบุคุมนำ�าตาลได้ดีของ 
ผู้ป่วยสูงมากขึ�น		

 บทำเร่ยนื้ ท่ำ�ด่ของหน่ื้วยบริการปฐมภูมิ 
	 	 	 กรณิีศึกษ์า	 นายแพทย์ประพันธ์ิ์	 ปลื�มภานุภัทร	 แพทย์เวชศาสตร์
ครอบุครัวประจำำาคลินิกหมอครอบุครัว	 รพ.สต.ตำาบุลบุางไผ่	 	 จัำงหวัดนนทบุุรี	
เป็นตัวอย่างหนึ�งของการดูแลรักษ์าผู้ป่วยแบุบุองค์รวม	และบูุรณิาการการสร้าง
เสริมสุขภาพ	การปรับุเปลี�ยนวิถีชีวิต	ที�มีการปรับุระบุบุ	แก้ปัญหาพื�นที�	NCD	
ด้วยการจัำดกระบุวนการใหม่

 หลั่กการสำาคัญ บริหาร บริการ วิชาการ	 โดยนำาปัญหาพื�นที�มาแก้ไข	
เป้าหมายเพื�อประชาชนมีสุขภาพดี	สุขภาพดีไม่มีโรค	สิ�งแวดล้อมดี	โดยมีหลัก
ในการดำาเนินงานเป็นไปตามสมรรถนะเวชศาสตร์ครอบุครัว	8	ข้อ	ได้แก่			
	 1.	ระบุบุข้อมูล	
	 2.	การเข้าถึงบุริการ	
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	 3.		การดูแลต่อเนื�อง	
	 4.		การดูแลและการมีส่วนร่วมของครอบุครัวและชุมชน	
	 5.		การดูแลแบุบุองค์รวมเบุ็ดเสร็จำ	
	 6.	 การดูแลแบุบุผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	 (Patient	 Center)	 เน้นคุณิภาพ
ชีวิต	เช่น	การเจำาะเลือดมีบุริการเจำาะเลือดที�บุ้าน	หรือ	การ	Refer	ดำาเนินการ
ประสานนดัตรวจำพเิศษ์	ประสานทำาบุตัรผูป่้วย	ตดิต่อแผนกที�เกี�ยวข้องนดัหมาย
ให้คนไข้	เขียนใบุตรวจำพิเศษ์ให้ผู้ป่วย	คนไข้ประหยัดเวลา	
	 7.	การส่งเสริมและป้องกันโรค	
	 8.	การสร้าง	Health	Literacy	 	 โดยเน้น	การวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อการ 
แก้ปัญหา	(วิเคราะห์ข้อมูลโรค	วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน)	จำัดกลุ่มคนไข้	(ควบุคุม
ได้	ควบุคุมไม่ได้	จำัดบุริการตามกลุ่ม)	

กระบวนื้การในื้การทำำางานื้ 
	 1.	 นำาระบุบุข้อมูลมาใช้ในการจำัดบุริการ	 วิเคราะห์ปัญหา	 วางแผน 
การดูแล	ประกอบุด้วย	
	 ข้อมูลคนไข้	 ซึ้�งอยู่ใน	OPD	CARD	 ที�ผ่านมาไม่มีการวิเคราะห์	หากจำะ
วางแผนการดูแล	 ต้องนำามาวิเคราะห์และจัำดกลุ่ม	 เช่น	 ผู้ป่วยโรคเรื�อรังที� 
ไม่สามารถควบุคุมได้	การจำัดบุริการผู้ป่วยเฉัพาะโรค	การจำัดบุริการในคลินิก	

บทบาท รีพ.สีติ. ปรีะกอบดี้วย สี่งเสีรีิม่ ป้องกัน รีักษา ฟื้นฟู 
คุ ้ม่ครีองผู้บรีิโภค สี่วนใหญ่การีทำางานละเลยการีสี่งเสีรีิม่
ป้องกนัสีขุ่ภาพ ซึ�งเป็นงานที� รีพ.สีติ. ม่คีวาม่เชี�ยวชาญ  ถ้าเน้น
รีักษา คนไข่้จัะม่ากข่ึ�น ปัญหาสีาธารีณีสีุข่ไม่่ไดี้รีับการีแก้ไข่ โรีง
พยาบาลรีองรัีบไม่่เพยีงพอ ต้ิองเปลี�ยนวิธใีนการีดูีแลปรีะชาชน 
สีรี้างทีม่ สีรี้างองค์ความ่รีู ้ สีรี้างความ่รีอบรีู ้ดี้านสีุข่ภาพ 
(Health Literacy)  
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วิเคราะห์ชุมชน	 กลุ่มอายุ	 โรคที�พบุบุ่อย	 อัตราตาย	 และ	mapping	 ชุมชน	
วิเคราะห์โรค	การกระจำายโรค		เพื�อนำาปัญหามาจำัดกลุ่ม	จำัดบุริการ	ออกแบุบุ
บุริการเพื�อแก้ปัญหา	ตอบุสนองต่อปัญหาพื�นที�
	 2.	 การเข้าถึงบุริการ	 First	 Contact	 จัำดระบุบุบุริการเฉัพาะโรค	 การ
บุริการทุกคน	ทุกที�	 ทุกเวลา	 ด้วยเทคโนโลยี	 4.0	 สำาหรับุผู้ป่วยรายใหม่และ 
ผู้ป่วยเก่า	 เน้นการสร้างทีมให้มีความรู้ด้านโรคและสุขภาพ	สร้างความรู้ให้กับุ
ประชาชน	สร้างเครือข่ายคนไข้และ	อสม.

	 ฐานคดิในการจัำดบุรกิาร	จัำดคลนิิกเฉัพาะโรคจัำดรปูแบุบุแนวทางการดแูล
ตนเองของผู้ป่วย	 การออกตรวจำในชุมชนผู้ป่วยเรื�อรัง	 การตรวจำผู้ป่วยติดบุ้าน
ติดเตียง	ผู้ป่วยที�ไม่มาตามนัด		เพิ�ม	Intermediate	Case	การควบุคุมโรคที�ดี
ต้องให้ความรู้	เช่นการให้ความรู้กับุผู้ป่วยรายใหม่	กำาหนดว่าผู้ป่วยใหม่ทุกราย
ต้องได้รับุความรู้	(ปฐมนิเทศให้ความรู้)	โดยญาติและ	อสม.	มารับุฟัังพร้อมกัน

การจัดการบริการเฉพาะกลุ่ม จััดีบริีการีลงติรีวจัในชุม่ชน 
วางแผนเยี�ยม่คนไข้่ติดิีเติยีงอย่างน้อย 1 ครีั�ง   ต่ิอปี หรีอื ปัญหา
ผู้ป่วยข่าดียาเป็นผู้ป่วยสีูงอายุ การีควบคุม่โรีคไม่่ดีี หรีือผู้ป่วย
โรีคไติ ที�ม่ีแนวโน้ม่สีูงข่ึ�นม่ีการีจััดีคลินิกโรีคไติ สีำาหรีับคนไข่้ที�ม่ี
โรีคแทรีกซ้อน ลงความ่เห็นว่า ผู้ป่วยคุม่ไม่่ดีีเพรีาะข่าดีความ่รีู้ 
ดีังนั�นจัึงออกแบบบริีการีเป็นการีปฐม่นิเทศ คนไข่้รีายใหม่่ให้มี่
ความ่รีู ้ผูป่้วย Intermediate Case เช่นหลงัผ่าตัิดีเม่ื�อกลับบ้าน
แล้วเกิดีแผลกดีทับ ออกแบบบริีการีโดียวางแผนลงเยี�ยม่บ้าน
ภายใน 25-48 ชั�วโม่ง เป็นการีป้องกันไม่่ให้เกิดีปัญหาซำ�าซ้อน 
การีทำาข่้อมู่ลใช้ Google Map รีะบุจัำานวนผู้ป่วย เช่น จัำานวน 
ผู้ป่วยเบาหวาน ความ่ดัีน ถ้ากรีะจัายม่ากแสีดีงว่า อาจัเกิดีจัาก
ปัญหาการีบริีโภค ข่าดีการีออกกำาลังกาย ใช้ อสีม่. ทำาแผนที�
บ้านคนไข้่เป็นรีายหลังคาเรืีอน
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ระยะเวลาในการให้ความรู้	จำะเป็นวันจัำนทร์ที�	1	หรือ	จัำนทร์ที�	3	ของเดือน	หรือ
ขึ�นกับุจำำานวนคนไข้รายใหม่		แบุ่งกลุ่มคนไข้	และจัำดบุริการ
	 กลุ่มขาดนัดเกิน	6	เดือน	ให้ยืมเครื�องเจำาะนำ�าตาล	และนำาผลมารายงาน	
ทั�งผลเลือดและการกินอาหาร	 การออกกำาลังกาย	 ต้องการให้เกิดการดูแล 
ตัวเอง	ผลเบุื�องต้นระดับุนำ�าตาลลงมาจำากเดิม	A1C		
	 กลุ่มควบุคุมได้ยาก	จำัดบุริการที�เหมาะกับุกลุ่มโดยลงตรวจำ	ติดตาม	ให้
ความรู้ในชุมชน	สถานที�ในการให้บุริการเช่นใช้พื�นที�วัดหรือที�บุ้านชาวบุ้าน	โดย
ขอความร่วมมือจำาก	อสม.	ญาติผู้ปว่ย	เช่น	กลุ่มคนไข้ไต	จำะจัำดกลุ่มและรวบุรวม
คนไข้	นัดมาที�	รพ.สต.	โดยให้มีญาติมาด้วย	จำัด	อสม.	ให้ไปเยี�ยม	มีการทำาแบุบุ
ฟัอร์มเยี�ยมบุ้านให้	 อสม.	 ไปสำารวจำ	 ผลคือ	 เปลี�ยนแปลงระดับุความเสื�อม 
ของไต	กลุ่มไขมัน	กลุ่มลดเค็ม	นัดมาอบุรม	ให้ความรู้	ที�	รพ.สต.	เช่น	สอนการ
เลือกใช้นำ�ามัน
	 กลุ่มเสี�ยง	(สอนเท่าไรก็คุมไม่อยู่)	เน้นการออกกำาลังกาย	30	นาที	โดย
ให้มาออกกำาลังกายขี�จัำกรยานที�อนามัย	 ที�ต ้องให้มา	 รพ.สต.เนื�องจำาก	 
หนึ�ง	 รพ.สต.	มีจำักรยาน	3	คัน	 	สอง	ตรวจำสภาพร่างกายก่อนออกกำาลังเพื�อ
ป้องกันหัวใจำวาย	
	 3.	การดแูลอยา่งต่อเนื�อง	ในทางปฏิบัุติ	หมายถึง	ความตอ่เนื�องของข้อมูล
ต้องมีการทบุทวน	ข้อมูล	เวชระเบีุยน	หากมีการปรับุยาจำะเขียนรายละเอียดใน
แฟ้ัมข้อมูลใหม่	 มีการปรับุลายมือให้อ่านง่ายขึ�น	 เน้นปัจำจัำยที�เป็นความสำาคัญ
ของคนไข้	พฤตกิรรมเสี�ยง	ความตอ่เนื�องในการดแูลคนไข้		ความตอ่เนื�องในการ
ดูแล	จำะมี	อสม.	ดูแลในโรคที�คุมได้	อสค.ซึ้�งหมายถึงญาติ	มีการให้ความรู้ก่อน
การดูแล	อสค.จำะทำาหน้าที�ดูแลคนไข้ทุกวัน	โดยเฉัพาะเรื�องอาหาร	ออกกำาลัง
กาย	สัญญาณิเตือนต่างๆ	แจ้ำงความเสี�ยง	เพื�อจำะได้ดูแลตนเองได้	เป็นการสร้าง
เครือข่ายทุกโรคเพื�อการดูแลที�ต่อเนื�อง	
	 4.	 งานครอบุครัวและชุมชน	 (Family	 &	 Community)	 ใช้	 Health	
Determinant	 เป็นกรอบุในการดูแลสุขภาพประชาชน	 สร้างหมอประจำำา
ครอบุครวั	(อสค.)	สร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน	(กลุม่โรคเรื�อรงั)	ให้ความรูโ้รค
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หมู่บ้านจัดการสุขภูาพด�าเนินการอย่างไร 
 การีทำางานชุม่ชนมี่ข่ั�นติอนติาม่ทฤษฎี แติ่ในทางปฏิบัติิ
เรีิ�ม่จัากเลือกพื�นที�ดีำาเนินการี เนื�องจัากเป็นการีทำางานในเข่ติ
เม่ือง ปรีะชากรีสี่วนหนึ�งจัะเป็นปรีะชากรีที�อาศัยในหมู่่บ้าน
จััดีสีรีรี เลือกหมู่ ่บ้านที�ม่ีนิติิบุคคล (ทำางานผ่านปรีะธาน
นิติิบุคคล) เม่ื�อปรีะสีานกับนิติิบุคคลแล้วติ้องวิเครีาะห์ชุม่ชน 
ทำาให้ชุม่ชนรีู้ว่าจัะดีำาเนินการี ปรีะเดี็นในการีทำางานม่ีหลาย
ปรีะเด็ีน เช่น การีจััดีการีม่ลภาวะ การีดูีแลผู้สูีงอายุ ดีูแลกลุ่ม่
เสีี�ยง โรีคติิดีติ่อ โรีคเรีื�อรีัง รี่วม่ม่ือกันทำางานให้ปรีะชาชน
สีุข่ภาพดีี 
 การีสีร้ีางการีมี่ส่ีวนร่ีวม่ในการีดีำาเนนิการีหมู่่บ้านจััดีการี
สีขุ่ภาพกบัสีม่าชกิข่องหมู่่บ้าน เป็นการีดีำาเนนิกจิักรีรีม่ปรีะเมิ่น
สุีข่ภาวะในหมู่่บ้าน จััดีเรีียงปัญหา แก้ปัญหา และจััดีกิจักรีรีม่
เพื�อแก้ปัญหา ตัิวอย่างกิจักรีรีม่ เช่น ออกกำาลังกายในนำ�า พอก
เข่่า แช่เท้าด้ีวยสีม่นุไพรี ฉีดีวคัซนี รีวม่กลุม่่ออกกำาลังกาย ดีแูล
ผู้ติิดีเติียง เยี�ยม่บ้านเดีือนละครีั�ง นอกจัากนี�ยังให้บรีิการี
ปรีะสีานการีเข่้าใช้บรีิการีที�โรีงพยาบาล  
 ปัจัจััยแห่งความ่สีำาเรี็จั หาผู ้นำาชุม่ชน  เช่นปรีะธาน
นิติิบุคคล หรีือ อสีม่. สีรี้างวิสีัยทัศน์ดี้านสีุข่ภาพ สีรี้างทีม่งาน 
สีร้ีางให้มี่บารีมี่ (หม่ายถงึ แนะนำาการีทำาโครีงการีเพื�อ ข่อทนุกบั
เทศบาล หาแหล่งทุน)
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ที�เป็นปัญหาของชุมชน	ป้องกันโรคที�เป็นปัญหาในชุมชน	สร้างเครือข่าย	การ
บุรกิารโดยยดึผูป่้วยเป็นศนูย์กลาง	เช่น	ดแูลผูป่้วยตดิเตยีง	พฒันาคณุิภาพชีวติ	
เป็นจำุดต่างระหว่าง	Health	Promotion	กับุ	Disseat		
	 กระบุวนการสร้างความรอบุรู ้ด ้านสุขภาพ	 (Health	 Literacy)	
ภาวะฉักุเฉันิ	โรคหอบุหดื	โรคไตเรื�อรัง	มะเรง็เต้านม	โรควณัิโรค	คนไข้เบุาหวาน
ได้รบัุการสอนแต่ทำาไมยงัคมุไม่ได้	เพราะ	1)	ความรู	้2)	อยากทำาหรอืไม่	3)	ญาติ	
ถ้าแก้ได้	การควบุคุมโรคจำะดีขึ�น	ดังนั�นหากทำาให้อยากทำา		ใช้หลัก	ทำาให้กลัว	
ทำาให้เชื�อ	ทำาให้หลง	เช่น	เมื�อเกิดภาวะ	Complication	จำะมีชีวิตอย่างไร	ญาติ
จำะเป็นอย่างไร		ให้มองไปข้างหน้า	ถ้าเกิดลูกหลานจำะทำาอย่างไร	ลูกหลานจำะ
เกิดความตระหนักมากขึ�น	 ได้ลูกหลานมาเป็นเครือข่ายในการดูแล	 การทำาให้
เชื�อ	 จำะเชิญคนที�ประสบุความสำาเร็จำแล้วมาเล่าให้ฟััง	 วิธิ์ีการดังกล่าวแตกต่าง
จำาก	Motivation	Interview	
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กรีณีีที� 3 
 การีควบคุม่รีะดีับความ่ดีันโลหิติสีูงโดียผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
และการีดูีแลติ่อเนื�อง ติาม่หลักเวชศาสีติรี์ครีอบครัีว ในบรีิการี 
ปฐม่ภูม่ิ คลินิกหม่อครีอบครีัวเม่ืองน่าน

	 คลินิกหมอครอบุครัวเมืองน่าน	โดย	แพทย์หญิงสุพรรษ์า	ยาใจำ	รพ.น่าน	
มีการจัำดการดูแลโดยแบุ่งทีมงานที�รพ.สต.	 ดูแลผู้ป่วยตามโซ้นหมู่บุ้านที�อยู่ใน
ความรับุผิดชอบุอย่างต่อเนื�อง	 พร้อมกับุการจำัดการระบุบุข้อมูล	 เป็นคู่มือ 
ที�ผูป่้วยใช้ตดิตามดแูลตนเองด้วย	ภายใต้ระบุบุสขุภาพเพื�อสร้างการมส่ีวนร่วม
ของชุมชน	ในการดูแลระดับุความดันโลหิต
	 คลินิกหมอครอบุครัวเขตเมืองน่าน	 ดูแลประชากรลักษ์ณิะชุมชนเมือง	
32	ชมุชน	ประชากรประมาณิสองหมื�นคน	จำดุเด่นคอื	อสม.	สามารถรวมตัวกนั
ทำางานเพื�อส่วนรวม	มีจำิตสาธิ์ารณิะสูง	มีความสัมพันธิ์์ที�ดีกับุโรงพยาบุาลน่าน		
ร่วมกันทำางานด้านสุขภาพมาตลอด	 เช่น	 การเยี�ยมบุ้านผู้ป่วยร่วมกับุทีม 
โรงพยาบุาล	 การค้นหาผู้ป่วยติดเตียง	 ผู้พิการ	 ในชุมชน	 เพื�อให้เข้าถึงบุริการ	
long	term	care	การคัดกรองโรคในชุมชน	เป็นต้น	การเสริมจำุดเด่นของ	อสม.	
ให้มีบุทบุาทในการสร้างเสริมสุขภาพเพิ�มมากขึ�น	 แพทย์และทีมคลินิกหมอ
ครอบุครัว	 ได้ให้ความรู้	 อสม.	 ในการวัดความดันโลหิตที�ถูกต้อง	 ให้	 อสม.
สามารถแปลผลความดันโลหิตได้	 	 สามารถแนะนำาผู้ป่วยได้	 	 กำาหนดปฏิทิน 
วัดความดันโลหิตในแต่ละชุมชน	ทางคลินิกหมอครอบุครัวปรับุสมุดประจำำาตัว 
ผูป่้วยให้ง่ายต่อการบุนัทึกความดนัโลหิต	ปรับุระบุบุการดแูลแบุบุ	catchment	
area	base	เพื�อให้แพทย์	ทีมดูแลและผู้ป่วยมีความสัมพันธิ์์กันในระยะยาว	
	 การดำาเนนิการควบุคมุระดบัุความดนัโลหติสงูโดยให้ผู้ป่วยเป็นศนูย์กลาง
และให้การดูแลต่อเนื�องตามหลักเวชศาสตร์ครอบุครัว	 ในบุริการปฐมภูมิ		
เป็นการติดตามผู้ป่วยกลุ่มเดิมที�มารักษ์าในคลินิกหมอครอบุครัวเขตเมืองน่าน	
และดูแลต่อเนื�องโดยแพทย์คนเดิมตลอด	 1	 ปี	 ปรับุระบุบุบุริการให้มีการจำัด
ระบุบุเพื�อให้ผู้ป่วยได้พบุแพทย์คนเดิม	 หากผู้ป่วยมาผิดนัดมีระบุบุนัดเพื�อให้ 
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ผู้ป่วยกลับุมาตรวจำกับุแพทย์คนเดิม	 กระบุวนการที�แพทย์และพยาบุาลได้
สอบุถามการกินยาของผู้ป่วย	 ความเห็นของผู้ป่วยในการปรับุยา	 เพื�อให้
สอดคล้องกับุชีวิตประจำำาวันของผู้ป่วย	 เช่น	 ผู้ป่วยค้าขายในช่วงเวลาดึกถึงเช้า		
มักลืมกินยามื�อเช้า	ก็ปรับุให้เลือกกินมื�อเที�ยงแทน	แพทยใ์ห้ผู้ป่วยเลือกปรับุลด
หรือเพิ�มยา	เปลี�ยนชนิดยา	เปลี�ยนเวลากิน		โดยที�แพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื�องยา
ทางเลอืกการใช้ยา	ข้อดีข้อเสียของยาแตล่ะตัว		เช่น	ผู้ป่วยกินยา	amlodipine	
ทำาให้มีอาการเวียนศีรษ์ะ	 และหยุดกินยา	 หลังได้รับุคำาแนะนำา	 ก็เลือกกินยา	
enalapril	แทน	ที�ไม่มีผลข้างเคียง	 ผู้ป่วยก็สามารถกินยาได้สมำ�าเสมอ	โดยไม่
ขาดยา		นอกจำากนี�ผู้ป่วยมีส่วนในการควบุคุมระดับุความดันของตนเองโดยการ
จำดบัุนทึกความดันในสมุดประจำำาตัวแล้วนำามาปรึกษ์าแพทยใ์นการปรับุลดหรือ
เพิ�มยา	 (ผู้ป่วยวัดระดับุความดันโลหิตที�บุ้าน	 หรือในชุมชนโดยอาสาสมัคร
สาธิ์ารณิสุขประจำำาหมู่บุ้านแล้วจำดบัุนทึกในสมุดประจำำาตัว	สมุดประจำำาตัว	มีการ
สร้างความรอบุรู้ให้กับุผู้ป่วย	มีการกำาหนดเป้าหมายระดับุบุุคคล	ให้ผู้ป่วยเข้าใจำ
สุขภาพตนเอง)	ควบุคู่กับุการให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื�อลดระดับุความดัน
เช่น	การออกกำาลังกาย	 (เดิน	 ปั�นจัำกยาน	กายบุริหาร	 เปตอง	 รำาไม้พลอง	 วิ�ง	
รำาวง	 ไทเก็ก	 กอล์ฟั	 แอโรบิุค)	 การเลือกกินอาหาร	 การหลีกเลี�ยงอาหารที�มี
โซ้เดียมสูง	การเลิกบุุหรี�	ลดแอลกอฮอล์	เน้นให้ผู้ป่วยเลือกปรับุพฤติกรรมด้วย
ตัวเอง		เมื�อตรวจำค่า	The	usual	provider	continuity	เป็น	0.938	บุ่งบุอก
ถึงความต่อเนื�องในการรักษ์าสูง	
	 การที�ผู้ป่วยที�ได้รับุการรกัษ์าจำากแพทยค์นเดิมและดแูลต่อเนื�อง	ร่วมกับุ
การใช้เครื�องมือ	“สมุดวัดความดัน”	ที�ผู้ป่วยมีส่วนร่วมการจำดบุนัทึกระดับุความ
ดันโลหิตของตนเองเพื�อนำามาปรึกษ์าแพทย์	 	 ผู้ป่วยได้เลือกการดูแลสุขภาพ
ตนเองเช่น	การออกกำาลงักาย	การควบุคมุอาหาร	ซ้ึ�งมผีลในการปรบัุพฤติกรรม	
ที�สามารถลดระดับุความดันโลหิตได้	 ขณิะเดียวกันแพทย์ก็สามารถลดยาเกิน
จำำาเป็นจำากภาวะ	white	coat	effect	ร่วมถึงลดค่าใช้จำ่ายด้านยาได้
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	 ปัจำจำัยที�ทำาให้เกิดผลลัพธิ์์ที�ดี	คือ
	 -	การดูแลแบุบุ	catchment	area	base	เป็นการจำัดการให้แพทย์	ทีม
รพ.สต.	และผู้ป่วย	ได้ดูแลต่อเนื�อง	เกิดความสัมพันธิ์์ระยะยาว
	 -	การใช้สมุดประจำำาตัวที�เหมาะสมกับุผู้ป่วย
	 -	ทีมรักษ์าใช้ประโยชน์จำากสมุดประจำำาตัวผู้ป่วย
	 -	ทีม	รพ.สต.	และ	อสม.	ให้ความสำาคัญในการวัดความดัน
	 -	สร้างพลังบุวกให้กับุผู้ป่วย
 การจัดัการเร้�องการคดักรองคนื้เส่�ยง แล่ะคนื้ป่วยโรคเบาหวานื้ ความ
ดันื้โล่หิตสูง ให้ครอบคลุ่มแล่ะม่ประสิทำธิิภาพิมากขึ�นื้: กรณ่ทำำา health 
station, hospital screening แล่ะการทำำา self-screening
	 กระบุวนการคัดกรองที�ผ่านมา	หน่วยบุริการปฐมภูมิ	ได้ดำาเนินการอย่าง
เข้มข้นในช่วงไตรมาสแรกของปงีบุประมาณิ	(พ.ย-ม.ค)	ดว้ยการให	้อสม.	ลงไป
ค้นหากลุ่มเป้าหมาย	และให้บุรกิารคดักรอง	วดัความดนัโลหติ	ตรวจำเจำาะเลอืด
ในชุมชน	 บุางส่วนมีการให้ข้อมูลความรู้พื�นฐานเรื�องโรค	 และความเสี�ยงด้วย
หลังตรวจำคัดกรอง	 และหากพบุผู้สงสัยป่วยก็จำะมีกระบุวนการส่งต่อไปที�	
รพ.เพื�อการวินิจำฉััยและการดูแลต่อเนื�อง	
	 จำากฐานรายงาน	HDC	พบุว่า	ความครอบุคลุมของกิจำกรรมคัดกรองได้
ค่อนข้างสงู	แต่จำำานวนผูป่้วยเบุาหวาน	ความดนัโลหติสูงที�ได้รับุการวินจิำฉัยัและ
ติดตามต่อเนื�อง	 ยังมีเพียงร้อยละ	 50	 ในกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ 
ร้อยละ	70	ในกลุม่ผูป่้วยเบุาหวาน	ซึ้�งยงัมช่ีองว่างในกลุ่มวัยทำางาน	โดยเฉัพาะ
ในกลุม่ผูช้าย	และในพื�นที�เขตเมอืง	ที�ยงัมปีระชาชนจำำานวนหนึ�งยงัไม่ได้รับุการ
วินิจำฉััยและตรวจำรักษ์าได้อย่างต่อเนื�อง	
	 ปัจำจำบุุนั	ได้มีแนวทางใหม่	ในการจำดัการเรื�องคดักรองผูป่้วยในชมุชน	และ
การคัดกรองภาวะเสี�ยงโรคไม่ติดต่อด้วยวิธิ์ีอื�นเพิ�มขึ�น	ได้แก่	
	 -	 การจัำดให้ม	ีhealth	station	เพื�อเป็นสถานที�ตรวจำคดักรองในชมุชน	
และในสถานที�ทำางาน	 ซึ้�งดำาเนินการในหลายพื�นที�	 มีอุปกรณิ์เครื�องมือการวัด
ความเสี�ยง	และการแปลผล	วิธิ์ีปฏิบุัติเพื�อลดความเสี�ยง
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	 -	 การจัำดการให้มกีารคดักรองผูป่้วย	และกลุม่เสี�ยง	ที�โรงพยาบุาลเพิ�ม
มากขึ�น	อนัเนื�องจำากผูม้ารบัุบุรกิารที�โรงพยาบุาลจำะได้รบัุการตรวจำวดัความดัน
โลหิตทุกคน	และจำากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยกองระบุาดวิทยา	พบุว่ามีผู้มารับุ
บุรกิารที�รพ.อกีร้อยละ	25	ที�มภีาวะความดนัโลหติสงูแต่ยงัไม่ได้รับุการวนิจิำฉัยั	
ฉัะนั�นจำึงมีการทดลองนำาร่องเพื�อพัฒนาระบุบุการคัดกรองและวินิจำฉััยผู้ป่วย
เบุาหวาน	และความดันโลหิตสูง	ในโรงพยาบุาลเพิ�มมากขึ�น
	 -		 การดำาเนินการให้ประชาชนคัดกรองด้วยตนเอง	(self-screening)	
ทั�งในด้านความเสี�ยงและการเป็นโรค	 ด้วยการสื�อสารให้ประชาชนรับุรู้ว่าจำะ
ประเมนิความเสี�ยงของตนเองได้อย่างไร	และจำะไปวัดคดักรอง	ได้อย่างใด	ได้แก่	
การรู้ค่าตวัเลขสขุภาพ	(นคร	2ส)	และสร้างความเข้าใจำให้ประชาชนรูว่้าควรจำะ
ปฏิบุัติอย่างไรเมื�อมีความเสี�ยงแต่ละด้าน	
 การจััดการเพิ้�อปรับเปล่่�ยนื้พิฤติกรรม  รูปแบบ camp, class, ราย
บุคคล่ รายกลุ่่ม, health coach, wellness center  การจััดการเพิ้�อล่ด
ความเส่�ยงทำ่�ผ่านื้มามักจัะทำำาในื้รูปแบบการให้ความรู้ทำ่�เก่�ยวข้อง
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กรีณีีที� 4  
  การีทำางานร่ีวม่กับเครืีอข่่ายพื�นที� : โรีงพยาบาลลำาพูน

	 การทำางานกับุเครือข่ายพื�นที�	มีปัจำจัำยหลักๆ	คือ
	 1)	 ทีม	 ที�พร้อมจำะปฏิเสธิ์งานร่วมกัน	 คือ	 ปฏิเสธิ์งานเชิงนโยบุาย	 แต่ 
ไม่ได้หมายความว่าจำะไม่ทำา	 นโยบุายส่วนหนึ�งเป็นตัวขับุเคลื�อน	 เป็นผลลัพธ์ิ์
ของการทำางาน	 ตัวชี�วัดไหนมา	 คนปฐมภูมิทำาได้หมด	 สิ�งใหม่ๆ	 ที�ทำาเพื�อให้ 
ชาวชุมชนได้รับุผลประโยชน์	ให้ทำาได้เลย	และพยายามเชียร์	3	ช.	คือ		เชียร์	
ชวน	เชื�อม	ใช้บุ่อยกับุทีมนำา	หรือเพื�อนร่วมทาง	ในรพ.สต.	สำาคัญที�สุด	ยิ�งเป็น
ทีมที�เห็นทุกข์-สุข	ด้วยกันยิ�งดี
	 2)	ทรัพยากร	เป็นเรื�องการสนับุสนุนด้านองค์ความรู้	ด้านเทคนิคต่างๆ	
ใหม่ๆ	 หรือการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง	 ที�ลำาพูนทำาเรื�องการปรับุ	 รพ.สต.ทุกแห่ง	
จำากการสำารวจำและวิจำัยพบุว่า	 ทีมงานเครือข่ายปฐมภูมิลำาพูน	 ชอบุเรื�องการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง	ถ้าสามารถตอบุสนองความต้องการในการเรยีนรู	้โดย
เฉัพาะปัญหาหน้างาน		เวลาผูป้ฏบัิุตงิานมปัีญหาอะไร	และสามารถตอบุคำาถาม
หรือจำัดประชุมที�โดนใจำผู้ปฏิบุัติงาน	จำะช่วยให้ผู้ปฏิบุัติงานทำางานได้ดี
		 3)	กระบุวนการมีส่วนร่วม		ถ้าสามารถจำัดกระบุวนการการมีส่วนร่วมได้		
กรณิีเขตอำาเภอเมืองยังไม่ถึงการทำา	empower		ชุมชนตรงๆ	ค่อนข้างทำายาก	
เชื�อว ่าจำะเกิดการเปลี�ยนแปลงเมื�อมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู ้ข ้ามตำาบุล		
กระบุวนการนี�อำาเภอเมืองใช้บุ่อย	 คือ	 จำัดกระบุวนการเรียนรู้	 โดยเชิญ	 อสม.	
แกนนำา	มาแลกเปลี�ยนกับุตำาบุลอื�น	จำัดมหกรรม		กระบุวนการนี�อาจำเหมาะกับุ
บุริบุทคนเมืองที�ไปมาหาสู่กันสะดวก	
	 4)	 มีการสื�อสาร	 การเรียนรู้ต่อเนื�อง	 การทำางานประจำำาให้มีความสนุก	
และการสนับุสนุนทรัพยากร	 	 รวมถึงการพูดคุยที�เป็นข้อจำำากัดอย่างเปิดเผย	 
น่าจำะเป็นปัจำจัำยที�สำาคัญ	ตัวอย่างเช่น	บุอกว่าไม่มี	Strip	ตรวจำ	DTX	ให้แต่ละ
รพ.สต.ชื�อเอง	 	 การโยนปัญหาเข้าไป	 ท้องถิ�นรับุเข้ามาช่วยจัำดการ	 เป็นต้น	 
กล้าที�จำะพูดปัญหาและมีความเป็นทีมถือว่าเป็นปัจำจัำยสำาเร็จำ	
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	 5)	 ประเด็นกรณิีการทำางานของแพทย์กับุทีมงานที�ลำาพูน	 พูดคุยในทีม
แพทย์ก่อนส่งแพทย์ลงทำางาน	 PCU	พูดคุยทำาความเข้าใจำ	 และมีพี�เลี�ยงเป็น
ตัวกลาง	ทำาความเข้าใจำแนวคิด	การทำางานของแพทย์ร่วมกับุทีมของ	 รพ.สต.	
เพื�อให้ทัศนคติหรือแนวปฏิบัุติที�เป็น	 Hospital	 base	 หรือการทำางานใน 
โรงพยาบุาลไมถู่กนำาไปใช้แบุบุ	100%	ในชุมชน	ลงไปชว่งแรกๆ	จำะไมเ่น้นตรวจำ
รักษ์า	เพราะจำะกลายเป็นภาระในพื�นที�ทันที
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กรีณีีที� 5  
 การีสีรี้างทีม่ดูีแลสีุข่ภาพในชุม่ชน รีพ.สีติ.หนองคูน้อยและ
รีพ.สีติ.กรีะจัาย อ.ป่าติิ�ว ยโสีธรี

	 จำากแนวคดิที�ว่า	“ใช้พื�นที�เป็นฐาน	ยดึบุุคคล	เป็นแกนนำา	ร่วมเป็นเจ้ำาของ					
ร่วมคิด	ร่วมทำา”	การสร้างทีมดูแลสุขภาพในพื�นที�	 เริ�มจำากประเด็นเรื�องเหล้า	
บุุหรี�	 เรียนรู้ร่วมกับุแกนนำา	 โดยการเปิดเวทีร่วมกัน	 ให้แสดงความเห็น	 และ
ออกแบุบุในเรื�องการทำากิจำกรรมต่างๆ	 เพื�อนำาไปสู่การปฏิบัุติ	 เติมความรู้ให้ 
แกนนำา	เช่น	เรียนรู้บุริบุทและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่างๆ	การมีเวทีต่อเนื�องให้
แกนนำาเกิดการคิดช่วยกันในกลุ่มเครือข่ายฯ	ตัวอย่างที�เกิดจำากการคิดร่วมกัน	
เช่น	ถนนสายบุุญ	เป็นพื�นที�สร้างสรรค์	ที�เกิดจำากพลังชุมชน	นำาสิ�งดีๆ	ของชุมชน
เป็นจุำดเริ�มต้นของการสร้างสขุภาพ		ต่อยอดสร้างให้เกดินโยบุายสาธิ์ารณิะ	การ
สร้างสิ�งแวดล้อม	ที�เอื�อต่อเรื�องการสร้างสขุภาพ		กระจำายตามพื�นที�ชมุชนต่างๆ	
เช่น	พื�นที�ปลอดเหล้า		ปลอดบุุหรี�		วันที�	28	ของเดือนร้านค้าหยุดขาย	24	ชม.	
ชุมชนร่วมกันตั�งปฏิญาณิด้วยกัน	“เราจำะไม่สูบุ	ไม่ดื�ม”	การทำากิจำกรรมเหล่านี�
หวังสร้างพลังให้กับุชุมชนได้รับุรู้	 คนในชุมชนเห็นสิ�งดีๆ	 การสร้างกิจำกรรม
นันทนาการ	 เช่น	 วงดนตรีของผู้สูงอายุ	 	 การเต้นบุาสโลป	 ที�เป็นกิจำกรรมต่อ
เนื�องในชุมชน		ผลที�เกิดขึ�น	ชาวบุ้านเริ�มคิด	 เริ�มเปลี�ยน	และลงมือทำาในเรื�อง
การปรบัุเปลี�ยนสขุภาพของตวัเอง	มชีาวบุ้านบุางส่วนสามารถเลิกบุุหรี�	เลิกดื�ม
เหล้า	 หันมาทำาจิำตอาสาในเรื�องต่างๆ	 ในชุมชน	 เช่น	 กลุ่มจิำตอาสาสาธิ์ารณิะ	
ดูแลกลุ่มคนที�มีความตั�งใจำอยากลด	 ละ	 เลิก	 (บุุหรี�	 เหล้า)	 กลุ่มจำิตอาสาดูแล 
ผู้ป่วยเรื�อรัง	ผู้สูงอายุ	และคนด้อยโอกาส	ที�มีอยู่ในชุมชน

เป็นเรืี�องยากที�จัะให้ชาวบ้านทำาตัิวแบบคำาแนะนำา เป็นในแบบที�
สีาธารีณีสีุข่ติ้องการี ข่ณีะเดีียวกันเรีาจัะปรีับเปลี�ยนชาวบ้าน ทุกวัน 
ทุกปี ไม่่ไดี้
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  รพิ.สต. ทำำาเร้�อง  community action กบัการ  empower สำาหรบั
ชมุชนื้ ทำำาได้จัรงิขึ�นื้กบั ศกัยภาพิของพ้ิ�นื้ทำ่� ความเข้าใจั ความตั�งใจัของพิ้�นื้ทำ่�/
เครอ้ข่าย การม่เป้าหมายร่วมกนัื้ชดั แล่ะสำาคญัคอ้จังัหวะเวล่าทำ่�พิอด่ในื้การ
สร้างแล่ะขับเคล่้�อนื้ในื้พิ้�นื้ทำ่�  
เง้�อนื้ไข แล่ะโอกาส
	 1.	เจำ้าหน้ารพ.สต.	ต้องมีจำริตความชอบุงานชุมชน
	 2.	 การเสริมศักยภาพให้กับุเจ้ำาหน้าที�	 ในการทำางานด้านสุขภาพชุมชน	
เพื�อให้เกิดความมั�นใจำที�จำะทำาให้คนปรับุเปลี�ยนพฤติกรรมได้	 มีระบุบุ
กระบุวนการเรียนรู้ต่อเนื�อง	การถอดบุทเรียน
	 3.	ระบุบุการเตรียมทีมภายใน	
	 4.	ระบุบุติดตามงานของส่วนกลางต้องเปิดโอกาสให้	รพ.สต.	ได้ทำางาน
ตามบุริบุทพื�นที�	 ตามปัญหาของพื�นที�	 มากกว่างานในระบุบุสั�งการจำากบุนลง
ล่าง
	 5.	อาจำมีโครงการภายนอก	เข้ามาช่วยคนที�อยูใ่นระบุบุ	เข้ามาช่วยกระตุน้	
เสรมิ	เตมิ	ให้เกดิขึ�นถงึขึ�นทำาได้	และมชีดุบุทเรยีนสร้างความมั�นใจำว่าทำาได้	และ
สามารถเลือกให้ชาวบุ้านทำาเองได้
	 6.	เวทนีำาเสนอผลงานดีๆ	เพื�อแลกเปลี�ยนซ้ึ�งกนัและกนัในระดบัุ	รพ.สต.		

การีสีรี้างทีม่ที�เป็นชุม่ชนและเป็นเจั้าข่องในพื�นที�  ใช้กรีะบวนการี
การีมี่ส่ีวนร่ีวม่ ร่ีวม่กบัการีคดัีเลอืกทมี่ที�จัะเข้่าม่าทำางานด้ีวยกัน 
(คำาว่า “สีร้ีางทีม่” ไม่่ใช่เจ้ัาหน้าที�ภาคสีาธารีณีสุีข่อย่างเดีียว รีวม่ 
อบติ. ทมี่อาสีาสีมั่ครี จัติิอาสีา ผูน้ำาชุม่ชน และอสีม่.) การีพฒันา
ศกัยภาพ การีเปิดีโอกาสี การีสีรุีปบทเรีียนร่ีวม่กนัอย่างต่ิอเนื�อง
เป็นรีะยะๆ ข่ณีะเดีียวกันกรีะบวนการีสีรี้างทีม่พี�เลี�ยงในรีะดัีบ 
รีพ.สีติ.เพื�อเป็นโค้ช (Coach) ให้กับการีทำางานแบบม่ีสี่วนรี่วม่ 
หรีือ โค้ชในการีปรีับเปลี�ยนพฤติิกรีรีม่ ถือเป็นเรีื�องที�สีำาคัญ
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กรีณีีที� 6  
 การีดีำาเนินงานรูีปแบบการีจััดีการีผ่านกรีะบวนการีกลุ่ม่ 
โรีงพยาบาลลับแล จั.อุติรีดีิติถ์  

	 อบุรมเชิงการปรับุเปลี�ยนการเรียนรู้จำากการปฏิบุัติจำริง	 มุ่งเน้นพัฒนา
ความฉัลาดทางสุขภาพและพี�เลี�ยงสุขภาพในชุมชน	 	 กลุ่มที�เข้าอบุรมคัดเลือก
จำากกลุ่มอสม.	 และกลุ่มที�มีความสนใจำ	 มีแนวโน้มที�จำะปรับุเปลี�ยนได้	 จัำดขึ�น	 
2	วันแนวทางที�นำามาใช้	คือ
	 1.	สร้างความเข้าใจำปัญหา	วิเคราะห์ปัญหาของการเกิดโรค	NCDs	ของ
ตนเองจำากวถิชีวีติประจำำาวัน	กลไกการทำางานของร่างกายที�สำาคญั	เช่น	ฮอร์โมน	
กระบุวนการเกิดโรค	ความรู้ในปัจำจำุบุันเรื�องการจำัดการโรคที�สามารถจำัดการได้		
	 2.	กำาหนดแนวทางการเปลี�ยนแปลงรายบุุคคล	 เน้น	 เรื�องการสร้างแรง
จำงูใจำ	และการกำาหนดยทุธิ์ศาสตร์ชวีติ	เป็นการกำาหนดเป้าหมายในระยะ	10	ปี	
และเป้าหมาย	1	ปี		วเิคราะห์ปัญหาอปุสรรคในเรื�องสขุภาพที�เป็นอยูใ่นปัจำจุำบุนั
และถ้าในระยะ	1	ปี	สิ�งที�อยากเห็น	เป้าหมายระยะสั�น	เช่น		อยากลดนำ�าหนัก	
10	หรือ	5	กิโลกรัม	ใน	1	ปี		ผลตรวจำเลือดกลับุมาเป็นปกติ		เมื�อครบุ	1	ปี	ให้
วเิคราะห์ว่าอะไรคอืปัญหาในปัจำจำบัุุนที�ทำาให้ไม่สำาเรจ็ำใน	1	ปีข้างหน้า	วเิคราะห์
ปัญหา	ณิ	 ปัจำจุำบัุน	 เช่น	 รอบุเอวเกิน	 นำ�าตาลสูง	 	 เป็นการวิเคราะห์สุขภาพ 
ตัวเองก่อน	 	 จำากนั�นเป็นกระบุวนการให้ความรู้	 คำาแนะนำา	 วิเคราะห์สาเหตุ 
ร่วมกัน	ระหว่างการทำาความเข้าใจำในแต่ละประเด็น	เช่น	การใช้ชีวิต	การบุริโภค
หรือวิธีิ์การดูแลสุขภาพ	พฤติกรรม		การเลือกอาหาร	อื�นๆ	ที�เป็นปัจำจัำยนำาไปสู่
เรื�องของการเกิดปัญหาสุขภาพ		
	 3.	วางแผนแก้ปัญหา	เพื�อให้สุขภาพดีขึ�นในระยะเวลา	1	ปี	ที�คาดหวังไว้
ออกแบุบุกระบุวนการติดตามและหนุนเสริมการปรับุเปลี�ยนพฤติกรรม	ที�เป็น
ไปตามแต่ละบุริบุท	
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	 4.	หลกัสำาคญั	คอื	หนุนให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้แบุบุกลุม่	ผ่านกลุม่ไลน์	(line)	
เป็นหลกั	โดยมพีี�เลี�ยงที�เคยผ่านการอบุรมและเคยมีประสบุการณ์ิทำาสำาเร็จำ	ให้
คำาปรึกษ์า	 ให้ข้อมูลช่องทางสืบุค้นสื�อต่างๆ	 ที�สามารถนำาไปใช้ได้	 เช่น	 
ช่องทางการเข้าถึง	 เมนูอาหาร	 แหล่งอาหารในชุมชนที�สามารถเข้าถึงได้	 
(ผักสด		ผักออร์แกนิคต่างๆ)		
	 5.	 การประเมินติดตาม	 (ก่อน-หลัง)	 จำากรูปถ่าย	 จำากรางวัลของ 
หน่วยงาน	 และการสร้างแรงจำูงใจำของหน่วยงาน	 เช่น	 เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้	
ความสำาเร็จำ	

ประเด็นื้นื้่าสนื้ใจั
	 	 	 	 	 	 การจัำดการภายใต้ผ่านกระบุวนการของการทำากลุ่ม	 มีชุดอบุรม	 มี
กระบุวนการ	รายละเอียดต่างๆ	ซ้ึ�งมีความรู้เฉัพาะบุางอย่างที�เพิ�มเติมมากกว่า
เรื�องของพฤติกรรม		เป็นความรู้เรื�องอาหาร	เรื�องฮอร์โมน	เรื�องการดูแลที�เป็น
ความรูส้มยัใหม่ที�มคีวามหลากหลาย	และสามารถแก้ปัญหาได้		เป็นอกีรปูแบุบุ
หนึ�งของการปรับุเปลี�ยน	ที�ทำาให้เกิดการปรับุเปลี�ยนพฤติกรรมได้

“สีรี้างความ่เข่้าใจั เพื�อนำาไปสีู่การีเปลี�ยนแปลง”
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สรุป จุด็อ่อน จุด็แข็ง  
โอกาสทีน่่าจะพฒันาต่ิอได้็เป็นอย่างไร 

ข้อเสนื้อต่อการพิัฒนื้าหนื้่วยปฐมภูมิ ต่อเร้�องนื้่�  
	 -	 พัฒนาการจัำดการลดความเสี�ยง	 ให้มีประสิทธิิ์ภาพมากขึ�น	 	 ร่วมกับุ
การทำางานกบัุท้องถิ�น	ในรปูแบุบุที�ต่อเนื�อง	มั�นคงมากขึ�น		เช่นการทำาเป็นศนูย์
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน	(community	wellness	center)	ร่วมกับุการใช้
เงินกองทุน			
	 -	 การทำาให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบุครวั/หมอครอบุครวั	เข้ามาร่วมพฒันา
งานบุริการ	ดูแลรักษ์าที�มีคุณิภาพ	องค์รวมมากขึ�น	รวมถึงการทำา	personal-
ized	intensive	lifestyle	coaching		
	 -	 พฒันาบุุคลากรบุางส่วนที�ทำาหน้าที�	เป็น	facilitator	หรือ	advocator	
ในการทำางานกับุชุมชนให้มากขึ�น	
	 -	 บุางส่วนอาจำต้องมกีารดึงความร่วมมอืจำาก	NGOs	มาช่วยในการพฒันา
งานในพื�นที�ที�ซ้ับุซ้้อน	มีประเด็น	 	ที�ต้องพัฒนาศักยภาพของบุุคลากรปฐมภูมิ	
ทั�งสาธิ์ารณิสุข	และอปท	ในด้านการปรับุเปลี�ยนวิถีชีวิตมากขึ�น
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