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บทคัดยอ
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โรคไมติดตอเรื้อรังเปนปญหาสุขภาพทีส่ ําคัญและทาทายบุคลากรสาธารณสุขในการจัดการการดูแล
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่มีมากกว่าหนึ่งพฤติกรรมซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากทุน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยเชิงพรรณนามีจุดประสงคเพื่อศึกษา 1) การจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
ชี วิ ต ที่ ล ดลง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพหุ
ติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย โดย
พฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก เรียนในระดับประกาศนียบัตร
มุงเนนโรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน และ 2) การรับรูการจัดการการดูแลผูปวย
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา ในจังหวัดราชบุรี จานวน 416 คนใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi
ไมติดตอเรื้อรังของผูใหบริการสุขภาพ กลุมตัวอยางในศึกษาการจัดการการดูแลผูปวยมี 3 กลุม ไดแก
stage random sampling) รวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูล
ผูบริหารนโยบายการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 10 คน ซึ่งไดรับการสัมภาษณเชิงลึก
โดยใช้สถิติพรรณาและ One Way ANOVA กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
และผูจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 21 คน ผูนําชุมชนและผูปวย จํานวน 20 คน ซึ่งไดรับ
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดร้อยละ 61.8 มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์
การสนทนากลุม สวนการศึกษาการรับรูการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง กลุมตัวอยางเปนผู
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดร้อยละ 22.6 พบพหุพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วย สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และมี
ใหบริการสุขภาพ จํานวน 39 คน เครื่องมือวิจัย ไดแก 1) แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก 2) แนวคําถาม
เพศสัมพันธ์ร้อยละ 14.7 ทุนชีวิตโดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 67.2 เมื่อพิจารณารายด้าน
การสนทนากลุม และ 3) แบบประเมินการดูแลโรคเรื้อรัง (ฉบับภาษาไทย) ซึ่งมีคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาและ
พบว่า ทุนชีวิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุดคือด้านพลังสร้างปัญญา รองลงมาคือ พลังชุมชน และพลังเพื่อนและ
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเทากันคือ .99 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาและสถิตเิ ชิงพรรณนา
กิจกรรม (ร้อยละ 51.2 ,50.5 และร้อยละ 35.8 ตามลาดับ) นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่แตกต่ างกันมีทุน
ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลาย
ชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( F= 5.8, p-value <0.001) นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
วัฒนธรรม มีจัดการตาม 6 องคประกอบของแบบจําลองการดูแลโรคเรื้อรังของแวคเนอร ซึ่งมียุทธศาสตร
พฤติกรรมเสี่ยงสองชนิดคือดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์ และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสามชนิด คือสูบ
การจัดการแบบชุมชนแฝดหรือหมูบานคูขนานระหวางชุมชนไทยและตางดาว โดยมุงเนน 3 กลุม 3 วัย และ
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และมีเพศสัมพันธ์มีทุนชีวิตด้านพลังตัวตนต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
4 เสาหลัก ไดแก กลุมเด็ก วัยกลางคน และผูสูงอายุ โดยมีผูรับผิดชอบที่เ ปรียบเหมือนเสาหลักคือโรงเรียน
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และ นักเรียนที่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมีทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวและ
วัด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และองคการบริหารสวนทองถิ่น 2) ผูใหบริการสุขภาพรับรูการจัดการ
พลังสร้างปัญญาต่ากว่านักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
การดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในดานการจัดการระบบบริการสุขภาพ การประสานงานกับชุมชน ระดับ
จากผลการวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมเสริ ม สร้ า งทุ น ชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ น ในการป้ อ งกั น พหุ
ปฏิบัติการ (การสนับสนุนการดูแลตนเองของผูปวย การสนับสนุนการตัดสินใจ กลไกการประสานงานในการ
พฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ใหบริการสุขภาพ ระบบเวชระเบียน) และการบูรณาการขององคประกอบการดูแลผูปวยเรื้อรัง อยูในระดับดี
คาสาคัญ: พหุพฤติกรรมเสี่ยง/ทุนชีวิต / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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Management of Patient Care for Chronic Non-Communicable Diseases
in Multicultural Communities Along the Northern Border of Thailand
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ABSTRACT
Chronic non-communicable disease is a significant problem that challenges health personnel to
manage care with utmost effectiveness. This descriptive research aimed to study the management of
patient care for chronic non-communicable diseases in multicultural communities along the northern
border of Thailand. It focused on cardiovascular disease, hypertension, and diabetes mellitus. The
research surveyed care providers’ perceptions of management of patient care of chronic noncommunicable diseases through an in-depth interview of 10 administers of health service. A focus group
sample included 21 care managers, 20 community health leaders, and some patients with chronic
disease. The total sample of the perception study was 39 health care providers. Research tools were 1)
in-depth interview guideline, 2) focus group guideline, and 3) self-report of Assessment of Chronic Illness
Care (ACIC Thai version). The content validity index and Cronbach alpha coefficient of self-report was .99.
The data was analyzed by content analysis and descriptive statistics.
Assessment of care management for patients with chronic non-communicable disease in
multicultural community was based on 6 components of Wagner’s Chronic Care Model. Strategies were
management as twin or paralleled villages of Thai and migrant communities which emphasized three
groups at three ages: children, middle-age adults, elders; and four principle pillars: school, temple, district
health promotion hospital, and local administrative organization.
Care providers perceived care management in the domains of organization of the
healthcare delivery system, community linkages, practical level (self-management support,
decision support, delivery system design, clinical information systems), and integration of
chronic care model components to be at the good level. Health personnel should apply study
results to improve the quality of the management of patient care for those with chronic noncommunicable disease in the community.
Keywords: Care management, Non-communicable Disease, Multicultural community
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บทนํา
ป จจุ บั นโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง
(Noncommunicable diseases, NCDs) เปนปญหาสําคัญที่
1
คุ กคามสุ ขภาพและระบบการดู แลสุ ขภาพไปทั่ วโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคใน 5 อันดับแรก ไดแก โรคหัวใจ
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคเนื้องอกราย (โรคมะเร็ง) โดยมีอัตราปวยและอัตรา
การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1, 2-4 ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตซึ่งมีประชากรประมาณรอยละ 26 ของประชากร
โลกนั้น5 พบการตายถึงรอยละ 22 โดยมีลักษณะการเกิด
โรคคลายคลึงกับทั่วโลก ซึ่งรอยละ 80 เกิดจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง และโรคระบบหายใจ3
ในประเทศไทย รอยละของการเสียชีวิตจากโรคไมติดตอ
เรื้อรังสูงมากเปนอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รองจากประเทศมัลดีฟส6 โดยสถานการณการ
เจ็บปวยดวยโรคที่สามารถปองกันไดใน 5 อันดับแรก
ดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น2 และโรคไมติดตอยังกอใหเกิด
ปญหาและอุปสรรคของการเติบโตในประเทศที่มีฐานะ
ยากจนและปานกลาง1โดยก อให เกิ ดผลกระทบต อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
จึงตองการมาตรการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ถึงแมวานโยบายการปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอเรื้อรังไดถูกระบุไวในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
และแผนพัฒนาอื่นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม สถานการณ
การเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังของประเทศไทยกลับ
มีแนวโนมเพิ่มจํานวนมากขึ้น 2 จึงสะทอนใหเห็นวาการ
จัดการโรคไมติดตอเรื้อรังในระดับปฏิบัติการนั้นอาจจะมี
ปญหาและอุปสรรคอยูมาก ดังนั้นการจัดการโรคไมติดตอ
เรื้อรังในแตละพื้นที่จึงควรปรับปรุงระบบการบริการให
เหมาะสมกับบริบทของตนเองและแผนยุทธศาสตรของ
ประเทศ6 โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
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จากผลกระทบของพั นธะสั ญญารวมกันของประเทศใน
แถบภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต ที่ จะทํ าให เกิ ด
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งการบริการ
สุขภาพจัดเปนบริการประเภทหนึ่งที่ผูนําระดับประเทศมี
วิ สั ยทั ศน ที่ จะส งเสริ มให ประเทศไทยเป นศู นย กลาง
บริการสุขภาพแหงเอเชีย (Medical Hub) จึงมีแนวโนมวา
ประเทศไทยจะขยายการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นไปในกลุม
ผู รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามเชื่ อ วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ แตกต างกั น หรื อมี ความ
หลากหลายวัฒนธรรมที่จะเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย
มากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการจัดการการดูแลโรคไมติดตอ
เรื้อรังที่ตองการรูปแบบที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ผูรับบริการมากขึ้น
ในป จจุ บั นพื้ นที่ แถบชายแดนภาคเหนื อของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดที่มีดานติดตอกับชายแดน
พมาคือที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก เปนพื้นที่ที่มีปญหาโรคไมติดตอเรื้อรัง
เช นเดี ยวกั บพื้ นที่ อื่ นในประเทศไทย แต พื้ นที่ ทั้ งสอง
อําเภอนี้มีความซับซอนในการจัดการการดูแลมากกวา
พื้ นที่ อื่ น เพราะมี ประชากรต างด าวชาวพม า จี น ลาว
เคลื่อนยายเขามาอาศัยกันมากขึ้น โดยในอําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย มีคนตางดาวหรือตางเชื้อชาติอาศัยอยู
ถึงรอยละ 10-70 บางหมูบานเปนชาวเขาทั้งหมด เชน
หมูบานรองพระเจาเปนชาวไทยใหญทุกคน รวมทั้งอําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก มีคนตางดาวและหรือตางชาติเปน
2 เทาของคนไทย โดยคนไทยมีประมาณ 120,000 คน
คนตางดาวหรือตางชาติมีประมาณ 200,000 คน ซึ่งบาง
ชนเผามีวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะกลุมที่เปนโทษตอการ
เกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารจําพวกขาวแรมฟน ขาวซอย แกงฮังเล ขาวเหนียว
แคบหมู แกงและน้ําพริกตาง ๆ ซึ่งเปนอาหารที่มีการปรุง
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ด วยแป ง กะทิ หมู สามชั้ น กะป น้ํ าปลา และเกลื อ
คอนขางมาก นอกจากนี้การปรุงอาหารของชาวพมายัง
เนนการปรุงดวยเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ นอกจากนี้ใน
การประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ยังมีอาหารและเครื่องดื่มที่
เสี่ยงตอสุขภาพ เชน ชาวกะเหรี่ยงมีการทําพิธีกรรมเลี้ยง
ผี บวงสรวงดวงวิญญาณดวยการตมเหลา ฆาหมู ฆาไก
เพื่อนํามาทําอาหาร การทําพิธีกรรมจะตองใชขนมหลาย
ชนิดเพื่อถวายแดเทพเจา เชน ขาวเหนียวตม ขาวปุก ขาว
หลาม เปนตน เหลานี้ลวนสงผลใหประชาชนมีความเสี่ยง
ต อการเกิ ดโรคความดั นโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน และ
โรคหัวใจและหลอดเลือดได ดังนั้นการจัดการโรคไมติดตอ
เรื้อรังในพื้นที่ที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมในชุมชนทั้ง
สองอําเภอนี้จึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการ
โรคและการดูแลใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม ซึ่งในระยะแรก
จําเปนตองทําการศึกษาสถานการณการจัดการการดูแลที่
ดําเนินการอยูในปจจุบันกอน เพื่อนําผลการศึกษามาใช
ในการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการการดูแลผูปวยใน
พื้นที่ดังกลาวใหเหมาะสมกับบริบทของแตละชนชาติใน
ระยะตอไปได นอกจากนี้ ผลการศึกษาที่ไดยังนํามาใช
เปนตัวอยางใหแกหนวยบริการสุขภาพในพื้นที่อื่น ซึ่ง
จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหเรียนรู
และนําไปประยุกตใชได เพราะการศึกษาวิจัยที่ผานมามัก
ศึกษาในชุมชนที่มีสัญชาติเดียวกัน แตยังไมมีการศึกษา
ใดที่ศึกษาในชุมชนที่มีประชาชนหลายสัญชาติอาศัยอยู
ดังนั้นองคความรูเกี่ยวกับการจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังที่มีอยูจึงอาจจะยังไมเพียงพอตอการจัดการ
กับผูปวยที่อยูในสังคมที่มีแนวโนมจะเปลี่ยนแปลงไปสู
ความหลากหลายในอนาคตได
ในการจัดการการดูแลผูปวยเรื้อรังในปจจุบันมี
แนวคิดที่มีความหลากหลาย แตแนวคิดที่มีผูนิยมใชกัน
อยางแพรหลายและมีหลักฐานเชิงประจักษวาใชไดผลดี
ในการดูแลผูปวยที่มีภาวะเรื้อรัง ไดแก แบบจําลองการ
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ดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic care model) ของแวคเนอร7 ซึ่ง
แนวคิดนี้ใชเปนองคประกอบในการจัดบริการการดูแล
ผู ป วยโรคเรื้ อรั งในหลายประเทศรวมทั้ งประเทศไทย
แนวคิดนี้ยังถูกนํามาใชในการศึกษาวิจัย เชน การศึกษา
รูปแบบบริการการดูแลสุขภาพที่บานและการประเมิน
คุณภาพการดูแลโรคเรื้อรังของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ในเขตภาคเหนือตอนบน8การพัฒนาแนวทางการจัดบริการ
อยางตอเนื่องในชุมชนสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัยและเครือขาย9 รวมทั้งถู ก
นํามาใชในการศึกษาการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
โดยทั่ วไป ซึ่ งส วนใหญ เน นการดู แลที่ ใช ชุ มชนและ
ครอบครัวเปนฐาน ดังเชน การศึกษาของชุลีกร ดานยุทธ
ศิลป และสุรินธร กลัมพากร10 เปนตน ดังนั้นการศึกษา
การจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มี
ความหลากหลายวัฒนธรรมในครั้งนี้ จึงไดใชแบบจําลอง
การดูแลโรคเรื้อรังเปนกรอบในการศึกษา ซึ่งมุงเนนโรคที่
เปนปญหาสาธารณสุขสําคัญ ไดแก โรคหัวใจและหลอด
เลือด ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน เนื่องจากเปนโรคที่
มีการจัดการการดูแลที่คลายคลึงกัน สามารถวางนโยบาย
หรือทิศทางการดูแลไปดวยกันได ผลการศึกษาที่ไดจาก
การวิจัยในครั้งนี้คาดวาจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในพื้นที่ที่ศึกษา และ
บุคลากรสาธารณสุขสามารถนําไปใชในการเตรียมความ
พรอมที่จะรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการจั ดการการดู แลผู ป วยโรคไม
ติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขต
พื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาการรับรูการจัดการการดูแลผูปวยไม
ติดต อเรื้ อรังของผูให บริการสุ ขภาพในชุมชนที่มี ความ
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หลากหลายวัฒนธรรม เขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
ตอนที่ 1 รูปแบบของการวิจัย การวิจัยนี้เปนการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ศึกษาในชุมชนที่
มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
ของประเทศไทย ไดแก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
และอํ าเภอแม สอด จั งหวั ดตาก ประชากรและกลุ ม
ตัวอยาง จําแนกตามขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
1. การศึกษาการจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง ตามองคประกอบของแบบจําลองการดูแล
โรคเรื้อรังของแวคเนอรและคณะ7ไดแก ดานระบบสุขภาพ
และโครงสรางองค การ ดานการออกแบบระบบบริการ
สุขภาพ ดานขอมูลขาวสารทางคลินิก ดานการสนับสนุน
การตัดสินใจ ดานการสนับสนุนการจัดการตนเอง ดาน
ทรัพยากรและนโยบายชุมชน ทําโดยการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพดังนี้ 1) การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารนโยบายการ
จั ดการการดู แลผู ป วยโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง ได แก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ หัวหนา
กลุมงานพยาบาลและแพทยผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอ
ของโรงพยาบาล ผู รั บผิ ดชอบงานโรคไม ติ ดต อของ
สํานั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด (สสจ.) และสาธารณสุ ข
อําเภอ (สสอ.) จํานวน 10 คน 2) การสนทนากลุ มผู
จัดบริการสุขภาพ ไดแก ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล และหัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน ผูจัดการการดูแล พยาบาลผูดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง และบุคลากรผูรับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับ
โรคไมติดตอเรื้อรังในเทศบาล/อบต. จํานวน 21 คน 3)
การสนทนากลุมผูรับบริการ ไดแก ผูนําชุมชนอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ ไดแก ผูนําชุมชน กรรมการ
ชุมชน ตัวแทนชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) จํานวน 15 คน และกลุมผูปวยโรคหัวใจ
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และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคเบาหวาน
จํานวน 5 คน กลุมตัวอยางถูกเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ
คือเปนผูที่รับผิดชอบจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังในระดับนโยบายหรื อระดับปฏิบัติการ หรือเป น
บุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนที่ศึกษา มานานกวา 6 เดือน
2. การศึกษาการรับรูการจัดการการดูแลผูปวย
ไมติดตอเรื้อรังของผูใหบริการสุขภาพ ทําโดยศึกษาใน
กลุมผูใหบริการสุขภาพที่เปนตัวแทนของหนวยบริการ
สุขภาพในพื้นที่ที่ศึกษา ไดแก ตัวแทนจากโรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล ศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และเทศบาล ซึ่งถูก
เลือกแบบเจาะจง จํานวน 39 คน
ตอนที่ 2 เครื่องมือวิจัย เครื่องมือในการศึกษานี้มี 4
ชุด ไดแก
1. แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก
แนวคํ าถามการสั มภาษณ เชิ งลึ กใช สั มภาษณ
ผูบริหารนโยบายการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรัง ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มี 6 ดาน ไดแก ดานระบบ
สุขภาพและโครงสรางองคการสุขภาพ ดานการออกแบบ
การบริการสุขภาพ ดานขอมูลขาวสารทางคลินิก ดานการ
สนั บสนุ นการตั ดสิ นใจ ด านการสนั บสนุ นการจั ดการ
ตนเอง ดานทรัพยากรและนโยบายของชุมชน
2. แนวคําถามการสนทนากลุม มี 2 ชุด ดังนี้
2.1 แนวคําถามการสนทนากลุมผูจัดการการดูแล
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มี 5 ดาน
ไดแก ดานการออกแบบการบริการสุขภาพ ดานขอมูล
ขาวสารทางคลินิก ดานการสนับสนุนการตัดสินใจ ดาน
การสนับสนุนการจัดการตนเอง และดานทรัพยากรและ
นโยบายของชุมชน
2.2 แนวคําถามการสนทนากลุ มผู รับบริ การ
สุขภาพ ไดแก ผูนําชุมชนอยางเปนทางการและไม เปน
ทางการ และผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ประกอบดวยดาน
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ทรั พยากรและนโยบายของชุ มชน ความต องการการ
สนับสนุนการจัดการตนเอง และการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
3. แบบสอบถามการจัดการการดูแลผูปวยโรค
ไมติดตอเรื้อรัง
แบบสอบถามนี้ ใชสอบถามความคิ ดเห็นของผู
ใหบริการสุขภาพที่เปนตัวแทนของหนวยบริการสุขภาพ
ในพื้นที่ที่ศึกษา เปนแบบประเมินการดูแลโรคเรื้อรัง ฉบับ
ภาษาไทย ซึ่งปทมา โกมุทบุตร และคณะ11 ไดแปลแบบ
ประเมินการดูแลโรคไมติดตอเรื้อรัง (Assessment of
Chronic Illness Care, ACIC version 3.5) ของ Improving
Chronic Illness Care, MacColl Institute for
Healthcare Innovation Group, Health Center for
Health Studies แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 การจัดการระบบบริการสุขภาพ สวนที่ 2 การ
ประสานงานกับชุมชน และสวนที่ 3 ระดับปฏิบัติการ
(สวนยอยที่ 3 เอ ระดับสนับสนุนการดูแลตนเองของ
ผูปวย สวนยอยที่ 3 บี การสนับสนุนการตัดสินใจ
สวนยอยที่ 3 ซี กลไกการประสานงานในการใหบริการ
สุขภาพ สวนยอยที่ 3 ดี ระบบเวชระเบียน และสวนที่ 4
การบูรณาการขององคประกอบการดูแลผูปวยเรื้อรัง) มี
ลักษณะคําถาม-คําตอบแตละขอเปนแบบ Rubric scale
ซึ่งกําหนดคาคะแนนสูงสุดไวที่ 11 และแตละขอไดแบง
คะแนนยอยใหลดหลั่นกันไปตั้งแต 0 ถึง 11 (คะแนน 0
หมายถึง มีขอจํากัดเกี่ยวกับการดูแลโรคเรื้อรัง คะแนน
11 หมายถึง มีการดูแลสนับสนุนโรคเรื้อรังอยางเต็มที่)
หลักการแปลผลคาเฉลี่ย มีดังนี้ คะแนน 0.01-2.99 มีการ
สนับสนุนนอยหรือจํากัด 3.00-5.99 มีการสนับสนุนปาน
กลาง 6.00-8.99 มีการสนับสนุนดี และ 9.00-11.00 มีการ
สนั บสนุ นดี มาก ค าดั ชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหาและค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคของแบบประเมินการดูแล
โรคเรื้อรังเทากันคือเทากับ .99
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ตอนที่ 3 การเก็บขอมูล หลังจากไดรับการ
รั บ รองจริ ย ธรรมจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย ของสาขาวิ ช าพยาบาลศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช (เลขที่ 35/2557)
ผู วิ จั ยได เก็ บข อมู ลโดยปฏิ บั ติ ตามหลั กจริ ยธรรม 3
ประการ ได แก หลั กความเคารพในบุ ค คล หลั ก
คุณประโยชน ไมกออันตราย และหลักความยุติธรรม โดย
กลุมตัวอยางในการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเปนผู
สัมภาษณ เชิงลึ กผู บริ หารนโยบายการจัดการการดู แล
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 10 คน ทั้งหมด โดยใช
เวลาในการสัมภาษณ คนละ 1-1 1/2 ชั่วโมง และดําเนิน
การสนทนากลุมทั้งหมด จํานวน 7 ครั้ง ครั้งละ 1 1/2-2
1/2 ชั่วโมง การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม
ดําเนินการในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2557 สวน
ในการศึกษาการรับรูการจัดการการดูแลผูปวยในกลุมผู
ใหบริการสุขภาพ ดําเนินการในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
พ.ศ. 2557 โดยใหผูประสานงานในพื้นที่เปนผูแจกและ
เก็บรวบรวมแบบประเมินการดูแลโรคเรื้อรัง การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยการจําแนก
ชนิดขอมูล (Typological analysis) และขอมูลเชิงปริมาณ
ใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. การจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม สถานการณ
การเกิ ดโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั งส วนมากพบเป นป ญหาใน
ประชาชนคนไทย เพราะกลุมโรคนี้มักมากับความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม ในคนตางดาวหรือตางเชื้อ
ชาติที่เขามาอยูในประเทศไทย เชน พมา ลาว ยังมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมไมดีมากนัก คนตางดาวจึงเปนโรค
ในกลุมนี้ยังไมมากนัก คนตางดาวที่มาใชบริการสุขภาพ
ในโรงพยาบาลมักเจ็บปวยดวยปญหาอนามัยแมและเด็ก
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และโรคติดเชื้อ ดังนั้นการจัดการโรคกลุมนี้จึงมุงเนนคน
ไทยเปนหลักและดําเนินการตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขทั้ง 6 องคประกอบ โดยประยุกตเขากับความ
หลากหลายของวัฒนธรรมในแตละพื้นที่ ดังรายละเอียด
1.1 ระบบสุ ขภาพและโครงสรางองคการ
สุขภาพ การจัดการระบบสุขภาพใชแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพระดับจังหวัด แผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย ระบบสุขภาพระดับอําเภอ โดยผูใหขอมูลเชื่อวา
การดําเนินงานใหประสบความสําเร็จนั้นชุมชนตองเขามา
มีสวนรวมในการดูแล จึงเนนเครือขายและชุมชนที่จะ
ขับเคลื่อนประชาชน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมเด็ก ซึ่งตอง
ไดรับการดูแลตั้งแตเริ่มตน เนื่องจากปญหาในพื้นที่ เด็ก
เริ่มมีภาวะเสี่ยงที่จะเปนโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิ ตสู งมากขึ้ น เพราะเกิ ดจากพฤติ กรรมที่ ชอบ
รับประทานน้ําหวาน 2) กลุมวัยกลางคน เปนวัยทํางาน
วัยแรงงาน ที่มีแนวโนมจะปวยเปนโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูงกันมากขึ้น โดยในกลุมนี้จะมีกลุม อสม. เขา
มาดูแล และ 3) กลุมของผูสูงอายุ ซึ่งเปรียบเสมือนปูยาตา
ยายที่ตองดูแลประชาชนกลุมอื่น โดยยุทธศาสตรมุงเนน
ระดับอําเภอไปจนถึงระดับตําบล เชื่อมโยงไปจนถึงระดับ
ชุมชน ครอบครัว และบุคคล เพราะถาครอบครัวดูแล
สมาชิกในครอบครัวใหมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ที่ดี ลดการรั บประทานอาหารจานดวนต าง ๆ จะช วย
ควบคุมระดับน้ําตาล และความดันโลหิตของผูปวยได โดย
จัดการผานเสาหลัก 4 เสา ไดแก เสาที่ 1 โรงเรียน โดยจะ
ชวยดูแลกลุมเยาวชนกลุมนักเรียน เสาที่ 2 วัด เปนการ
เชื่อมโยงไปสูวัด เพราะผูสูงอายุสวนใหญจะไปวัด วัดจะ
ชวยใหความรูและดูแลเรื่องการเตรียมอาหารไปถวายพระ
ใหเหมาะสม เสาที่ 3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เปนการเชื่อมโยงเขาสูกลุม อสม. และเสาที่ 4 องคการ
บริ หารส วนท องถิ่ น (อปท.) ซึ่ งจะสนั บสนุ นในเรื่ อง
งบประมาณในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ
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การดู แล โดยมี กลยุ ทธ การจั ดการให สอดคล องกั บ
วัฒนธรรมของแตละเชื้อชาติ ซึ่งแตละชนเผาจะมีผูนําที่
ทําหนาที่ประสานงานการดูแลกับผูนําคนไทย แตยังไมมี
การประสานงานในเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรังอยางเดนชัด
ทั้งนีเ้ พราะยังไมเปนปญหาในคนตางดาวมากนัก สวนการ
ดู แลระดั บอํ าเภอมี คณะกรรมการโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง
ทีมสหสาขาวิชาชีพ และผูจัดการการดูแล เปนกลไกหลัก
แตยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ยังไมมีผูที่ไดรับการอบรมเปนผูจัดการการดูแลโรค
ไมติดตอเรื้อรัง
1.2 การออกแบบระบบบริการสุขภาพ ผู
ใหบริการสุขภาพมีการดําเนินงานเปนทีม โดยใหการดูแล
แบบองครวม การดําเนินงานประกอบดวย การคัดกรอง
โรคในกลุมเปาหมายหลักคือคนไทย ซึ่งถึงแมวาคนตาง
ดาวหรือพมาไมใชกลุมเปาหมาย แตถาคนตางดาวมาขอ
ใชบริการคัดกรองโรค เจาหนาที่จะใหบริการควบคูไปกับ
คนไทย และไมไดนําจํานวนหรือตัวเลขมาเปนเปาหมาย
ของการดําเนินงาน แตจะนํามาคิดเปนผลงานของพื้นที่
บางพื้นที่มีงบประมาณจากองคการเอกชนสนับสนุนให
อาสาสมัครตางดาว (อสต.) ไดรับการอบรมความรูในการ
คัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรัง ถาเปนการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคเจาหนาที่จะใหบริการคลายคลึงกับคน
ไทย แตไมสามารถเรียกเก็บเงินได ดังนั้นงบประมาณที่ได
จากค าหั วของคนไทย จึ งต องนํ ามาถั วเฉลี่ ยใช ในการ
บริการประชาชนทั้งหมดในพื้นที่ แตถาเปนความเจ็บปวย
สามารถเรียกเก็บเงินจากผูรับบริการที่เปนคนตางดาวได
และผูใหขอมูลอธิบายวาการที่จํานวนผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังพบนอยกวาคนไทยนั้น อาจเปนเพราะในกลุมคน
ไทยสามารถคัดกรองไดตามเปาหมาย ซึ่งยิ่งคัดกรองมาก
โอกาสพบผู ปวยก็ จะมากขึ้ น แตในกลุมตางด าวยังคั ด
กรองได ไม ครอบคลุ ม ดั งนั้ นโอกาสที่ จะพบผู ป วยจึ ง
อาจจะนอยกวา นอกจากนี้ในพื้นที่ศึกษายังมีการกระจาย
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การดูแลรักษาไปยังสถานบริการระดับปฐมภูมิ การปรับ
วิถีสุขภาพของประชาชน การเยี่ยมบาน การดูแลสุขภาพ
ที่บาน การจัดการรายกรณี และการสงเสริมนวัตกรรม
ในการจั ด การการดู แ ลในพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวั ฒนธรรมนั้ น สิ่ งสํ าคัญคื อเรื่องความ
ออนไหวทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) ซึ่งในพื้นที่
ศึกษาพบปญหาไมรุนแรง เนื่องจากโรคไมติดตอเรื้อรัง
เป นโรคที่ พบได เมื่ อมี อายุ มากขึ้ น จึ งเป นโรคที่ ไม น า
รังเกียจ จึงไมมีการตีตราผูปวยเหมือนกับโรคติดตอเรื้อรัง
บางโรค เชน โรคเอดส โรคเรื้อน เปนตน ความออนไหว
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอเรื้อรังมีอยูเรื่อง
เดียวคือเรื่องอาหาร เพราะอาหารของชาวไทยลานนาหรือ
ภาคเหนือมักเปนอาหารประเภทแกงฮังเล แกงอุบ แกง
ออม ซึ่งประกอบดวยเนื้อสัตว ที่มีไขมันสูง นอกจากนี้
อาหารเหลานี้ยังตองรับประทานกับขาวเหนียวซึ่งเปน
อาหารจําพวกแปง และวัฒนธรรมในการรับประทานขาว
เหนียว มักจะลอมวงรวมกันหยิบหรือจกขาวเหนียวจาก
กระติ๊บขาว ทําใหผูปวยไมสามารถประมาณปริมาณขาวที่
รับประทานได จึงเปนวัฒนธรรมที่ยากแกการปรับเปลี่ยน
นอกจากนี้แลวชาวตางดาวทีอ่ พยพมาอาศัยอยูในประเทศ
ไทยและชาวเขา มักจะอาศัยอยูบนภูเขาหางไกลในเมือง
จึงมักจะใชเกลือเพื่อถนอมอาหาร ทําใหคนกลุมนี้ชอบ
รั บประทานอาหารรสเค็ ม นอกจากนี้ แล ว การบริ การ
สุขภาพไดคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมดวย
โรงพยาบาลจึงไดจางพยาบาลและลามชาวพมามาชวย
สื่อสารในโรงพยาบาลชุมชน มีการแตงตั้ง อสต. เปนลาม
และผูประสานงานการบริการสุขภาพตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับความตองการของผูรับบริการที่เปนชาวตางดาว อสต.
ที่แตงตั้งขึ้นมานั้นมักจะเนนใหทํางานอนามัยแมและเด็ก
และโรคติดตอ ยังไมมี อสต. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับโรค
ไมติดตอเรื้อรังทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
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1.3 ระบบขอมูลขาวสารทางคลินิก ระบบ
การจัดเก็บขอมูลมี 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบรายบุคคล
โดยเก็บบันทึกในกระดาษ และ 2) ระบบเทคโนโลยี ขอมูล
ที่ใชวางแผนงานจะมาจาก 2 ระบบนี้ โดยระบบขอมู ล
ขาวสารทางคลินิกประกอบดวยศูนยขอมูล (Data center)
ของโปรแกรม JHCIS/M record/HOSxP แฟมครอบครัว
และสารสนเทศภู มิศาสตร ด านสุขภาพ โดยขอมูล 43
แฟ ม มี ศู นย ข อมู ลอยู ที่ โรงพยาบาล ซึ่ งตามปกติ
คลังขอมูลใหญจะอยูที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ แต
สําหรับโรคไมติดตอเรื้อรัง คลังขอมูลจะอยูที่โรงพยาบาล
เพราะโรงพยาบาลจะเป นผู ดูแลผูป วยทั้ งหมด รวมทั้ ง
ขอมูลการคัดกรองโรคในพื้นที่ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ
ส วนพื้ นที่ อื่ นข อมู ลการคั ดกรองโรคจะถู กส งไปที่
สํ านั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ในแต ละหน วยงานมี
แฟมขอมูล ซึ่งสามารถดูขอมูลของหนวยงานอื่นไดบาง
แต ระบบยั งไม พร อมมากพอที่ จะสามารถแลกเปลี่ ยน
ข อมู ลกั นได ข อมู ลทั้ งหมดถ าส งเข ามาและเป น
แฟมขอมูล สวนกลางจะสามารถดึงไปใช ไดหรือเขาไป
คนหาในฐานขอมูลได แตจะมีปญหาอยูบาง เชน ขอมูล
การใหยา การดูแลผูปวย การบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม
นั้นพบปญหาวาขอมูลมีจํานวนมากเกินไป และถาขาด
ขอมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โปรแกรมจะบันทึกขอมูลทั้งหมด
ของผูรับบริการไมได ทําใหขอมูลสวนนั้นหายไป และไม
สามารถดึงขอมูลออกมาได อยางไรก็ตาม ฐานขอมูลที่มี
อยูเปนขอมูลรายบุคคล ไมพบความลาชาในการตัดสินใจ
ฐานขอมูลที่เปนรายบุคคลในแฟมประวัติทั้งหมดอยูที่ผู
ปฏิบัติในพื้นที่ ถา สสอ. จะใชขอมูลตองเขาพื้นที่ ยังไมมี
การควบคุมกํ ากั บที่ส วนกลาง แต อาจมี ที่ โรงพยาบาล
เพราะผูปวยรักษาที่โรงพยาบาล ที่ สสอ. จะมีขอมูลดาน
การบริหารและดานการสนับสนุนเทานั้น ในสวนของ
โรงพยาบาล ผูให ขอมูลกลาวถึงการบันทึกขอมูลลงใน
ระบบวา “เจาหนาที่จะใชเวลาสวนมากไปกับเรื่องการ
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บริการ การที่จะไปวิเคราะหขอมูล รวบรวมขอมูล จัดทํา
เปนแผนนั้น ใชเวลาในการจัดทําขอมูลสวนนี้นอยมาก
สวนใหญขอมู ลที่ไดจะเปนขอมูลในระดั บภาพรวม ใน
ระดับกระทรวงหรือตัวชี้วัดของระบบบริหารแบบบูรณา
การมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Integration for Results Based
Management: IRBM) เช น ควบคุ มโรคได เท าไร มี
ภาวะแทรกซอนเทาไร สวนนี้เปนเรื่องบังคับที่ตองเก็บ
แต ในระหว างกึ่ งกลางไตรมาสจะทํ าการวิ เคราะห หา
ทิศทางและแนวโนมนั้น ยังไมมีหรือขาดแคลนเจาหนาที่
ที่จะไปทําสวนนี้ เจาหนาที่ 1 คนตองทํางานหลายอยาง
ถึ งแม จะมี โปรแกรมเป นเครื่ องมื อ แต เวลาที่ จะไป
วิเคราะหในสวนนี้ยังเปนปญหามาก ขอมูลสวนนี้เป น
ข อมู ลที่ สํ าคั ญมาก แต ว าข อมู ลที่ จะส งเข ามาหาที ม
ผูปฏิบัติงานยังขาดการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง บางที
เวลาเก็บขอมูลไมมีจึงตองวิเคราะหเปนรายป ซึ่งจะไม
เห็นทิศทางและแนวโนม และอาจทําใหการปฏิบัติงานไม
ทั นเวลา แต อย างน อยจะมี ข อมู ลป ละครั้ งที่ ต องเก็ บ
ดังนั้นเรื่องขอมูลยังเปนปญหามาก”
1.4 การสนับสนุนการตัดสินใจ มีแนวทาง
เวชปฏิบัติในคลินิก การสรางงานประจําสูงานวิจัยยังมีไม
มากนัก และมีการคืนขอมูลใหชุมชน พื้นที่ศึกษามีการบูร
ณาการความเชี่ ยวชาญในการดู แลผู ป วยโรคไม ติ ดต อ
เรื้ อรั งกั บการดูแลในระดั บปฐมภู มิ โดยถ ามี ปญหาจะ
ปรึ กษาแพทย ผู เชี่ ยวชาญโดยใช โปรแกรมหรื อแอพลิ
เคชั่นสไคป (skype) และไลน (line) ซึ่งชวยใหการติดตอ
งายขึ้น สามารถถายภาพและวิดีทัศน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการขอรับคําปรึกษา ซึ่งโรงพยาบาลไดกําหนด
แพทยผูใหคําปรึกษาไวอยางชัดเจน นอกจากนี้จะมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ในเรื่องการจายยา ซึ่งจัดโดยเภสัชกร
และเจาหนาที่ใน รพ.สต. จะเปนคนจายใหผูปวย อยางไร
ก็ตามทั้งอําเภอแมสายและอําเภอแมสอดยังไมมีพยาบาล
เวชปฏิบัติขั้นสูง (Advanced Practical Nurse: APN)
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1.5 การสนับสนุนการจัดการตนเอง มีการ
ใหสุขศึกษา/คูมือ/เอกสารประกอบการใหความรู มีคลินิก
DPAC และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน ผูใหขอมูล
กลาววาผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังตองการการสนับสนุน
การจัดการตนเอง ดังนี้ 1) การสรางความรูความเขาใจเรื่อง
โรค ผูปวยกลาววา “สิ่งสําคัญคือการสรางความรู ความ
เขาใจ เพราะบางคนไมเขาใจ บางคนจะสนใจแตเรื่องจะได
ผลตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงไหม” 2) การสนับสนุนเครื่องมือ
วัดความดันโลหิต เครื่องมือตรวจระดับน้ําตาลในเลือด 3)
สื่อความรูเพื่อนําไปเปดในวิทยุชุมชนไดหรือนําไปเปด
เสียงตามสาย 4) คลินิกประจําหมูบาน โดยมี อสม. เขาไป
ชวยเหลือ ผูปวยจะไดไมตองไปรอรวมกันที่โรงพยาบาล
ดังที่ผูปวยกลาววา “ผูปวยเบาหวาน ความดันเมื่อไปออ
รวมกันเยอะ ๆ ที่โรงพยาบาลก็จะเครียด เพราะรอนาน”
หรือ “คนเฒาบางคนลูกหลานไมวางก็ไมสามารถไปตรวจ
ตามนั ด ถ ามี กิ จกรรมตามหมู บ าน อสม. ก็ สามารถไป
ติดตามใหทุกคนมาตรวจ และสามารถใหความรูรวมไป
ดวย” และ 5) สงเสริมการสร างอาชีพสําหรั บผู ปวย
เบาหวานที่ทํางานไดโดยไมเสี่ยงตอการบาดเจ็บ และควรมี
ตลาดรองรับผลิตภัณฑ ในกลุมคนเปนความดันโลหิตสูง
ซึ่งเปนผูสูงอายุก็ควรมีการเสริมสรางรายได
1.6 ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน มี
การสรางสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่และชุมชน การ
ประชุมภาคีเครือขายประจําเดือน กลุมชวยเหลือตนเอง
อสม./อสต./จิตอาสา และตําบลสุขภาวะ โดยเปาหมายใน
การพัฒนาชุมชนใหเปนตําบลสุขภาวะ ซึ่งเกิดขึ้นหลาย
ชุมชนแล ว เชน ตํ าบลแม กาษาในอํ าเภอแม สอด เป น
ชุ มชนต นแบบ ใช การประชาคมกํ าหนดให เป นชุ มชน
ปลอดเหลา เครื่องดื่มแอลกอฮอล และอาหารไขมันสู ง
ปรั บจากแกงอุ ก แกงฮั งเล เป นแกงเลี ยง น้ํ าเป นน้ํ า
สมุนไพร ไมมีน้ําเปบซี่ น้ําโคก น้ําหวาน เปนตน ชุมชน
จะมีสวนรวมในการใหบริการเชิงรุก มีการประชาสัมพันธ
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มีการวางแผนรวมกัน ประชาชนมีสวนรวมในการบริการ
เชน เปนผูนําประชาสัมพันธกิจกรรม มีการสื่อสารเตือน
ภั ยสุ ขภาพ มี ตลาดนั ดสุ ขภาพโดยแต ละคนได เตรี ยม
อาหารมารับประทานรวมกัน ซึ่งการนําอาหารมาจะทําให
เจาหนาที่สามารถประเมินไดวา ผูปวยรับประทานอาหาร
ที่เหมาะสมหรือไม มีการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ มี
ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนหลายประเภท ซึ่งหนวยงานจะ
ประเมิ นผลการมี ส วนร วมของประชาชนจากการทํ า
กิจกรรมเหลานีไ้ ด ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดมีการสนับสนุนอุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องออกกําลัง
กาย มีการออกกําลังกายตามวัฒนธรรมหรือประเพณีของ
แตละชาติพันธุของแตละพื้นที่ เชน รําวงมาตรฐานของพี่
นองไทยใหญ รํากระบี่กระบอง เตนแอโรบิค เปนตน จน
ทําใหในชุมชนมีครูอาสา มีจิตอาสาชวยทํากิจกรรม ดูแล
และพัฒนากันเอง
2. การรับรูการจัดการการดูแลผูปวยไมติดตอ
เรื้อรังของผูใหบริการสุขภาพ
ผูใหบริ การสุ ขภาพที่ เปนตัวแทนของหน วย
บริการสุขภาพมีขอมูลทั่วไป ดังนี้ กลุมตัวอยางสวนมาก
เปนเพศหญิง รอยละ 76.92 เปนกลุมอายุ 41–50 ป รอย
ละ 43.59 รองลงมาเปนกลุมอายุ 31–40 ป รอยละ 38.46
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โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ป (M = 39.80, SD = 7.80)
บุ คลากรส วนใหญ จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี และ
ปริญญาโทในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน สวนมากทํางานใน
โรงพยาบาลส งเสริ มสุ ขภาพตํ าบล (รอยละ 79.48)
บุคลากรสวนใหญเปนพยาบาล (รอยละ58.98) รองลงมา
เปนเจาพนักงานสาธารณสุข (รอยละ 25.64) โดยกลุมที่มี
ระยะเวลาการทํางานในหนวยงานนานมากกวา 10 ป ใน
สัดสวนที่ใกลเคียงกับกลุมที่มีระยะเวลาการทํางานนาน
2-5 ป โดยมีคาเฉลี่ย 9.09 (SD = 8.48) สวนมากมี
ประสบการณการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังนาน 2-5
ป (รอยละ 33.33) โดยมีคาเฉลี่ย 7.48 ป (SD = 6.04)
ผลการศึกษาพบวาผูใหบริการสุขภาพรับรูการ
จั ดการการดู แลผู ป วยโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั งในด านการ
จัดการระบบบริการสุขภาพ การประสานงานกับชุมชน
ระดับปฏิบัติการ และการบูรณาการขององคประกอบการ
ดู แ ลผู ป วยเรื้ อ รั ง ในภาพรวม อยู ใ นระดั บ ดี ทุ ก
องคประกอบ (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณารายขอพบวามี
เพียงขอเดียวทีผ่ ูใหบริการสุขภาพรับรูวาอยูในระดับปาน
กลาง ไดแก การมีสวนรวมของผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุง
การดูแลสุขภาพปฐมภูมิในดานการสนับสนุนการตัดสินใจ

Table 1. Minimum value, maximum value, mean, and standard deviation of chronic care
management based on the Chronic Care Model components (n = 39)
Components
1. Organization of the
1. healthcare delivery
1. system
2. Community linkages

Minimum Maximum Mean Standard deviation Level
2.33

10.33

7.08

1.80

Good

0.00

11.00

7.71

2.01

Good
Continued
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Table 1. Minimum value, maximum value, mean, and standard deviation of chronic care
management based on the Chronic Care Model components (n = 39) (Cont.)
Components
3. Practical level
3. 3.1 Self-management
3. 3.1 support
3. 3.2 Decision support
3. 3.3 Delivery system
3. 3.3 design
3. 3.4 Clinical information
3. 3.4 system
4. Integration of Chronic
4. Care Model components
Total

Minimum Maximum Mean Standard deviation Level
1.50

9.75

6.28

1.95

Good

2.00

10.00

6.78

1.89

Good

1.67

10.83

7.16

2.07

Good

2.40

10.00

7.29

1.84

Good

1.00

10.00

6.62

1.81

Good

1.63

9.52

6.99

1.64

Good

การอภิปรายผลการวิจัย
1. การจั ดการการดู แลผู ป วยโรคไม ติ ดต อ
เรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขต
พื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย
1.1 ระบบสุ ขภาพและโครงสร างองค การ
สุขภาพ มีผูบริหารในแตะระดับเปนผูสนับสนุน ควบคุม
กํากับใหการบริการสุขภาพมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญของการจัดการการดูแล ดังที่คาดุและ
สโตลี12 อธิบายวาสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคในการใช
แบบจําลองการดูแลโรคเรื้อรัง (CCM) ในระดับปฐมภูมิ
นั้นมีความสัมพันธกับการไดรับการสนับสนุนจากผูนํา
องคการ นอกจากนี้แลวผลการศึกษาพบวาผูบริหารใน
แตะระดับยังชวยแกปญหาและอุปสรรคของการบริการ
สวนการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบริหารและผูใหบริการนั้นจะถูกกําหนดโดยกระทรวง
สาธารณสุข ยกเวนความรับผิดชอบในงานหรือโครงการ
จะถูกกําหนดโดยคณะกรรมการโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD

board) ซึ่งผลการศึกษาในสวนนี้สอดคลองกับการศึกษา
ของ สเทลเลฟสัน, ดิพนารีน และสทอปคา13 ที่พบวาการ
จัดการการดูแลโรคเบาหวานตามแบบจําลองการดูแลโรค
เรื้ อรั งของแวกเนอร ในสถานบริ การระดั บปฐมภู มิ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผูนําการดูแล (health care
leader) เปนผูกระตุนใหองคการมีการเปลี่ยนแปลง และ
มีคณะกรรมการ (board of health care system) เปน
ผูใหการสนับสนุนการนํา CCM ไปใช ซึ่งคาดุและสโตลี12
ไดสรุปวา “การดําเนินการจะไมประสบความสําเร็จ ถา
ปราศจากการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน และความตองการ
ของหน วยงานในการเปลี่ ยนแปลงการจั ดการให มี
คุณภาพ” ในการจัดการการดูแลในพื้นที่ศึกษาไดปรับ
กลไกการจัดการเพื่อใหสอดคลองกับวัฒนธรรม นั่นคือ
การจัดการแบบชุมชนแฝด ซึ่งนับวาเปนกลไกสําคัญใน
การจัดการกับประชาชนกลุมเปาหมายคนไทยควบคูไป
กับคนตางดาว ซึ่งสถานบริการสุขภาพตองรับผิดชอบ
ให บริ การควบคู กั นไปให มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น แต
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จํานวนคนตางดาวมีตัวเลขไมแนนอน การบริการสุขภาพ
จึงทําไดแตการตั้งรับ ไมสามารถดําเนินการเชิงรุก เพราะ
ยากตอการวางแผนและการกําหนดนโยบาย ทําใหการ
จัดการการดูแลในโรคไมติดตอเรื้อรังยังไมเปนรูปธรรม
ชัดเจนเหมือนกับโรคติดเชื้อที่เปนปญหาสําคัญในคน
ตางดาวมากกวาโรคไมติดตอเรื้อรัง
1.2 การออกแบบระบบบริการสุขภาพ พบวา
มีการจั ดการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพดี เปนไปตามหลักการ
ออกแบบของแบบจําลองการดูแลโรคเรื้อรัง ไดแก การมี
ทีมในการดูแล (team based approach) การวางแผน
การเยี่ยม (planned care visit) และมีการจัดการราย
กรณี (case management)14 ซึ่งผลการศึกษาพบวาผู
ใหบริการรับรูวาการจัดการการดูแลตามองคประกอบนี้
อยูในระดับดีแลว นอกจากนี้การจัดการที่ดีควรมีการ
ระบุและกระจายบทบาทหนาที่ของบุคลากรในทีมให
ชัดเจน มี การดู แลแบบการจั ดการรายกรณีในกรณี ที่
ซับซอน มีการติดตามผลโดยทีมในการดูแล (care team)
ใหการดูแลที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของผูปวย และยัง
ตองมีการสงตอผูปวยเพื่อการรักษาและฟนฟูสุขภาพ ซึ่ง
ในพื้ นที่ ศึ กษาดํ าเนิ นการได สอดคล องกั บหลั กการ
ดังกลาว ยกเวนการมีแผนการดําเนินงานที่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ หรื องานวิจั ยมาใช สนั บสนุ นการดําเนินงาน
เท านั้ นที่ พบว าพื้ นที่ ศึ กษายังทํ าได ไม เป นรู ปธรรมที่
ชัดเจน อยางไรก็ตาม สวนหนึ่งของการออกแบบระบบ
บริการสุขภาพมีบางพื้นทีท่ ี่มีการจัดการในเรื่องสุขภาพที่
ดี ทํ าให ประชาชนมี ความฉลาดทางสุ ขภาพ (health
literacy) และสามารถเปนตนแบบของตําบลสุขภาวะได
เชน ตําบลแมกาษาและตําบลแมกึ๊ดหลวงในอําเภอแม
สอด จังหวัดตาก เปนตน
1.3 ระบบข อ มู ล ข า วสารทางคลิ นิ ก
หลั กการการจั ดระบบข อมู ลข าวสารที่ ดี ต องช วย
สนับสนุ นการดูแลใหมีประสิทธิผลและประสิ ทธิภาพ
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พรอมตอการเตือนผูปวยและผูใ หบริการ ระบุกลุมยอยที่
ควรไดรับบริการได สามารถใชในการวางแผนการดูแล
ผูปวยแตละคนได ใชแลกเปลี่ยนระหวางผูปวยและผู
ใหบริการได ใชในการควบคุมกํากับการดูแลของผูใหการ
ดู แลและระบบการดู แล 14 ซึ่ งผลการศึ ก ษาพบว า
ผูปฏิบัติงานรับรูวาการจัดการการดูแลตามองคประกอบ
นี้อยูในระดับดี อยางไรก็ตาม ขอมูลเชิงคุณภาพพบวา
ระบบขอมูลขาวสารทางคลินิกมีปญหาในการดึงขอมูล
มาใชในการควบคุมกํากับการดูแล เพราะฐานขอมูลที่มี
อยู นั้ นมาจากระบบที่ แตกต างกั น ในโรงพยาบาลใช
HOSXp สวนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใช
JHCIS อยางไรก็ตาม จังหวัดตากไดพยายามแกปญหา
โดยการพัฒนาศูนยขอมูล TAKISH ขึ้นมา แตศูนยขอมูล
นี้ยังไมเสถียร สวนขอมูลในระดับคลินิกที่บันทึกไวใน
หนวยบริการนั้น ยังมีขอจํากัดในการเชื่อมประสานกัน
ระหวางหนวยบริการ ผูใหบริการไมสามารถดึงขอมูล
ผูปวยที่ไปรับการตรวจที่สถานบริการแหงอื่นมาใชในการ
รักษาหรือวางแผนการดูแลได ดังที่ผูบริหารเสนอแนะวา
“ถาระบบบริการสุขภาพสามารถดึงขอมูลมาใชไดไมวา
จะไปใชบริ การที่สถานบริการสุขภาพใด เชนเดียวกั บ
ระบบของธนาคารไดจะทําใหชวยในการตัดสินใจในการ
ดู แลรั กษาได มาก” อย างไรก็ ตาม หน วยงานในพื้ นที่
ศึกษาไดพยายามแกปญหานี้โดยการบันทึกขอมูลลงสมุด
ประจํ าตั วผู ป วย เพื่ อใช ในการสื่ อสารข อมู ลผู ป วย
ระหว างโรงพยาบาลระดั บทุ ติ ยภู มิ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิ แตสมุดบันทึกนี้ยังมีใชไม
ครอบคลุมทุกพื้ นที่และขอมูลที่บันทึกยังไมครบถวน
เชน ไมมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการ อาการผิดปกติ เปน
ตน ดังนั้นความพรอมตอการเตือนผูปวยและผูใหบริการ
นั้น มีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง แตควรไดรับการพัฒนา
ใหดีมากขึ้น
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นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองโรค ถูก
นํามาใช รายงานเพื่อตอบตัวชี้วัดของการคัดกรองโรค
เทานั้น ขอมูลควรถูกนํามาใชในการเฝาระวังการเกิดโรค
อยางตอเนื่องในแตละบุคคล ดังแพทยผูใหขอมูลกลาว
วา “....ตอนนี้เราคัดกรอง คือคัดและกองไว ยังไมมีฐาน
ไป follow up ตอเนื่องวากลุมนี้ได turn เปนโรคหรือยัง
รพ.สต. และ สสอ. ไดคัดกรอง แตเพียงใหรูวาคัดกรองกี่
เปอรเซ็นต แตทําแลวจบ มันไมไดมีการ link วาคนนี้เคย
คัดเมื่อป ที่แล ว แตไม ได link วาปนี้เปนอยางไร เป น
เหมือน dynamic change ถาเรา spot วาปนี้มีกลุม
เสี่ ยงกี่ คนอาจจะได แต ถ าเสี่ ยงกลายเป นโรคมี กี่
เปอรเซ็นต ไม ได เพราะเราไม ได คัดกรองในกลุมเดิ ม
ตลอดไป เขาทําเขาก็เหวี่ยงแห เหวี่ยงแหแลวจบ”
1.4 การสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจ หน วย
บริ การสุ ขภาพในพื้ นที่ จั ดการบริ การสอดคล องกั บ
หลักการการจัดการสนับสนุนการตัดสินใจของผูปวยที่วา
การดูแลควรมีแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งหนวยงานไดใชแนวทางเวชปฏิบัติในคลินิก
(CPG) ที่ พั ฒนาขึ้ นโดยกระทรวงสาธารณสุ ขและ
โรงพยาบาล ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ
สเทลเลฟสัน, ดิพนารีน และสทอปคา13 ที่พบวา การ
ฝ กอบรมแพทย ในการใช แนวปฏิ บั ติ ที่ มี หลั กฐานเชิ ง
ประจักษ ไดแก แนวปฏิบัติทางคลิกนิกจาก American
Diabetes Association (ADA) และมาตรฐานการดูแล
ของ Institute Clinical Systems Improvement (ICSI)
รวมทั้ งแนวปฏิ บั ติ สํ าหรั บผู ป วยความดั นโลหิ ตสู ง
เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ซึ่งการฝกอบรมนี้ชวยให
แพทย ปฏิ บัติ ตามแนวปฏิ บัติ ผู ปวยได พั ฒนาความรู
และลดระดับ HbA1C, high-density lipoprotein (HDL)
cholesterol ของผูปวยเบาหวานได
อย างไรก็ ตาม แนวปฏิ บั ติ ที่ กระทรวงหรื อ
หนวยงานพัฒนาขึ้นนั้ น ควรได รับการแลกเปลี่ยนกั บ
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ผูปวย ซึ่งในปจจุบันแนวทางเวชปฏิบัติในคลินิก ยังไม
สามารถใช แลกเปลี่ ยนกั นระหว างผู ให บริ การและ
ผูรับบริการ เพราะเนื้อหาคอนขางจะเปนหลักวิชาทาง
การแพทย นอกจากนี้แลวการสนับสนุนการตัดสินใจที่ดี
ยั งต องคํ านึ งถึ งหลั กการที่ ว า การตั ดสิ นใจในการ
ให บริ การต องอยู บนพื้ นฐานของสิ่ งที่ พิ สู จน ได และ
สนับสนุนดวยงานวิจัย เมื่อมีการตัดสินใจเกิดขึ้นควรมี
การผสมผสานแผนการดูแลที่ปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว
ทันเหตุการณ มีการติดตามผล และมีแผนการรักษา ซึ่ง
ในพื้นที่ศึกษายังมีการนําหลักฐานเชิงประจักษมาใชใน
การดู แลผู ป วยไม มากนั ก แม ว าจะมี นโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขที่ตองการใหหนวยงานมีการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัยก็ตาม แตงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นยังมี
ไมเพียงพอ ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากรมีภาระงานที่มาก ไม
คอยมีเวลาทํางานวิจัย ความรูในการทําวิจัยอาจจะมีไม
เพี ยงพอ ไม มี แรงจู งใจ รวมทั้ งจากหลั กการที่ ว าการ
บริการตองมีการผสมผสานความเชี่ยวชาญกับการดูแล
ขั้นปฐมภูมิเขาดวยกัน และผู ใหบริ การควรได รับการ
อบรมใหมี ความรูที่ ทั นสมั ยอยู เสมอและใช วิธี การให
ความรู ที่ ทั นสมั ยอย างเหมาะสมนั้ น ในพื้ นที่ ศึ กษามี
ผูจัดการการดูแล (care manager) และผูจัดการระบบ
(system manager) ที่ผานการอบรมไดไมนานนัก จึงทํา
ใหการผสมผสานความเชี่ยวชาญกับการดูแลขั้นปฐมภูมิ
นั้น ยังไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร
1.5 การสนับสนุนการจัดการตนเอง การ
จัดการในพื้นที่ที่ศึกษามีประสิทธิผลดี ดังที่ผูใหบริการ
สุขภาพรับรูวาการจัดการการดูแลตามองคประกอบนี้อยู
ในระดับดี โดยผูใหบริการสุขภาพมีการสรางเสริมพลัง
อํ านาจและเตรี ยมผู ป วยให สามารถจั ดการกั บภาวะ
สุขภาพและดูแลตนเองได โดยใหผูปวยเปนศูนยกลางใน
การจัดการดูแลตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ผูใหบริการมี
การจัดการกับทรัพยากรภายในของผูปวยและทรัพยากร
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ในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยอยาง
ตอเนื่อง สรางใหผูปวยมีความรับผิดชอบตอสุขภาพของ
ตนเอง โดยการให ข อมู ลเกี่ ยวกั บโรค สนั บสนุ นด าน
อารมณ ผูปวยเปนผูตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมในการ
จัดการสุขภาพของตนเอง และใหผูปวยสามารถดําเนิน
ชี วิ ต อยู กั บโรคได โดยอาศั ยความร วมมื อตลอด
กระบวนการของการจัดการตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการ
ควบคุมโรคและผลลัพธทางสุขภาพ
1.6 ทรั พยากรและนโยบายของชุ มชน
ผู ให บริ การสุ ขภาพรั บรู ว าการจั ดการการดู แลตาม
องค ประกอบนี้ อยู ในระดั บดี ทั้ งนี้ หน วยงานในพื้ นที่
ศึ กษาได ส งเสริ มให ผู ป วยมี ส วนร วมในโครงการของ
ชุมชน เพื่อลดชองวางของการบริการใหมีความตอเนื่อง
และสงเสริมใหมีนโยบายในการพัฒนาการดูแลผูปวย
กําหนดใหมีการรวมใชทรัพยากรขององคกรตาง ๆ ใน
ชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งระหวางหนวยบริการ
สุขภาพขนาดเล็ก ขนาดใหญ และระหวางหนวยบริการ
กับสวนบริการอื่น ๆ
2. การรับรูการจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม
การรับรู ของผู ให บริ การสุขภาพที่ มี ตอการ
จั ด การการดู แ ลผู ป ว ยโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง ตาม
องคประกอบการจัดการโรคเรื้อรังของแวคเนอร อยูใน
ระดับดีทุกองคประกอบ สอดคลองกับการศึกษาผลลัพท
ของการดูแลผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของเครือขาย
หนวยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร15
และการที่ผูใหบริการสุขภาพรับรูวาการมีสวนรวมของ
ผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพปฐมภูมิใน
ดานการสนับสนุนการตัดสินใจอยูในระดับปานกลางนั้น
ดั งกล าวแล วว าในพื้ นที่ ศึ กษาผู จั ดการการดู แลและ
ผูจัดการระบบที่ผานการอบรมยังมีไมครอบคลุมพื้นที่
จึงทําใหรูปธรรมการผสมผสานความเชี่ยวชาญกับการ
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ดู แลขั้ นปฐมภู มิ ยั งไม ดี เท าที่ ควร ซึ่ งสอดคล องกั บ
การศึกษาที่พบวากระบวนการดําเนินงานโรคไมติดตอใน
ระดับประเทศ ยังขาดผูเชี่ยวชาญที่จะใชการบูรณาการ
แผนงานสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ใหมีความตอเนื่อง16
จุดแข็งของงานวิจัยนี้
งานวิจั ยนี้ มีจุ ดแข็ งในเรื่องกรอบแนวคิ ดใน
การศึกษา ไดแก แบบจํ าลองการดู แลโรคเรื้อรั ง ของ
แวคเนอร ซึ่งครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญ นอกจากนี้
รูปแบบการศึกษาเป นแบบพรรณนาที่ มีการผสานวิ ธี
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกัน ทํา
ใหเห็นภาพของการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังในชุมชนไดชัดเจนขึ้น
จุดออนของงานวิจัยนี้
งานวิ จั ยนี้ มี จุ ดออนเรื่ องความลึ กซึ้ งของ
คําตอบในเรื่องการจัดการตนเองของผูปวยโรคไมติดตอ
เรื้อรังในแตละวัฒนธรรม ถาสามารถศึกษาในแตละเชื้อ
ชาติไดจะทําใหผูใหบริการสุขภาพเขาใจพฤติกรรมการ
เยียวยาตนเองของผูปวยไดมากขึ้น
สรุป
การจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม ประกอบดวย
องค ประกอบตามแบบจํ าลองการดู แลโรคเรื้ อรั งของ
แวคเนอร โดยมียุทธศาสตรการจัดการแบบชุมชนแฝด
หรือหมูบานคูขนานระหวางชุมชนไทยและตางดาว โดย
มุงเนน 3 กลุม 3 วัย และ 4 เสาหลัก ไดแก กลุมเด็ก วัย
กลางคน และผูสูงอายุ โดยมีผูรับผิดชอบที่เปรียบเหมือน
เสาหลั กคื อโรงเรี ยน วั ด โรงพยาบาลส งเสริ มสุขภาพ
ตําบล และองคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งผูใหบริการ
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สุขภาพรับรูการจัดการการดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง
ในระดับดีทุกองคประกอบ
ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
1. บุค ลากรในหน ว ยบริ ก ารสุข ภาพใน
พื้นที่ศึกษาสามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใช
ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการการดูแลผูป วย
โรคไมติดตอเรื้อรังใหเพิ่มจากระดับดีเปนดีมากได
2. บุค ลากรในหน ว ยบริ ก ารสุข ภาพใน
พื้นที่อ่ืนสามารถนําการจัดการการดูแลผูปวยโรค
เรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมมาใช
เป น ตั ว อย า งในการจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให
สอดคลองชุมชนที่มีกลุมคนเชื้อชาติตาง ๆ อาศัยอยู
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลผูปวยโรคไม
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ติ ดต อเรื้ อรั งในพื้ นที่ ศึ กษาหรื อพื้ นที่ ที่ มี ลั กษณะ
ใกลเคียงกันได
2. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ
การดูแลผูปวยโรคไมติ ดตอเรื้อรังในพื้ นที่เฉพาะ เช น
หมูบานชาวมง เยา กะเหรี่ยง เปนตน มีความจําเปนเพื่อ
ศึกษาวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ
เรื้อรังไดชัดเจนขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษานี้ เป นสวนหนึ่งของงานวิ จัยเรื่ อง
“การพั ฒนารู ปแบบการจั ดการการดู แลผู ปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขต
พื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษา
โรคหั วใจและหลอดเลื อด ความดั นโลหิ ตสู งและ
เบาหวาน” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ
(วช.) ป 2557 ผูวิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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