
รายงานการศกึษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏบิตักิารวิจัย ในประเทศ และตา่งประเทศ 
------------------------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 1.2 

ชื่อ/นามสกุล อายุ การศกึษา 
ความ

เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน 

ตําแหน่ง หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (โดยย่อ) 

1. นางสิรินาถ เวทยะเวทิน 53 แพทยศาสตร์
บัณฑิต 

กุมารเวชกรรม รักษาการ 
หัวหนา้ฝา่ยวิชาการ 

(รพจ.) 

มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุน วางแผน 
จัดทําแผนงานดา้นการส่งเสริมสขุภาพ          
การดแูลผู้ป่วยโรคเรื้องรังใหม้ีประสทิธิภาพ 
รวมถึงร่วมรับผดิชอบในการดาํเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ        
ท่ีกําหนดไว้ ใหบ้รรลุเปา้หมาย 
 

2. นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี 43 แพทยศาสตร์
บัณฑิต 

สูตินรีเวชกรรม หัวหนา้ฝา่ยวิชาการ
และแผนงาน 

(รพร.) 

มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุน วางแผน 
จัดทําแผนงานดา้นการส่งเสริมสขุภาพ          
การดแูลผู้ป่วยโรคเรื้องรังใหม้ีประสทิธิภาพ 
รวมถึงร่วมรับผดิชอบในการดาํเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ        
ท่ีกําหนดไว้ ใหบ้รรลุเปา้หมาย 
 

3. นายอาภากร ภัคกรธนธรณ์ 35 แพทยศาสตร์
บัณฑิต 

อายุรศาสตร์โรค 
ระบบทางการหายใจ

หัวหนา้กลุ่มงาน
อนามัยชุมชน 

(รพต.) 

มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุน วางแผน 
จัดทําแผนงานดา้นการส่งเสริมสขุภาพ          
การดแูลผู้ป่วยโรคเรื้องรังใหม้ีประสทิธิภาพ 
รวมถึงร่วมรับผดิชอบในการดาํเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ        
ท่ีกําหนดไว้ ใหบ้รรลุเปา้หมาย 
 

4. นางสาวศุภรณี ขาววิจิตร 49 แพทยศาสตร์
บัณฑิต 

เวชปฏิบัติท่ัวไป หัวหนา้กลุ่มงาน      
เวชศาสตร์ชุมชนและ
เวชศาสตรผ์ู้สงูอายุ 

(รพล.) 

มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุน วางแผน 
จัดทําแผนงานดา้นการส่งเสริมสขุภาพ          
การดแูลผู้ป่วยโรคเรื้องรังใหม้ีประสทิธิภาพ 
รวมถึงร่วมรับผดิชอบในการดาํเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ        
ท่ีกําหนดไว้ ใหบ้รรลุเปา้หมาย 
 

5. นางสาวนัยนา รัตนมาศทิพย์ 58 ศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต 

การพยาบาล
ผู้ป่วยอุบตัิเหตุ
และฉุกเฉิน 

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการพิเศษ 

รักษาการในตาํแหน่ง 
หน.พยาบาล 

(รพก.) 

มีหน้าท่ีรบัผิดชอบด้านการสง่เสรมิสขุภาพ 
ประเมิน วิเคราะหภ์าวะสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลส่งเสรมิ ฟื้นฟสูุขภาพ
ให้แก่ผู้ปว่ยโรคเรือ้รังให้เหมาะสมกบัปัญหา
แตล่ะราย และเปน็ Health care team 
ปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ        
ในการดูแล สง่เสรมิฟื้นฟูสุขภาพของ
ครอบครัว และชุมชน ให้มสีุขภาวะที่ดี 

 
 



1.1 1.2 

ชื่อ/นามสกุล อายุ การศกึษา 
ความ

เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน 

ตําแหน่ง หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ (โดยย่อ) 

6. นางวรรธนี เทพพิทักษ์ 45 พยาบาลศาสตร์
บัณฑิต 

การพยาบาล 
เวชปฏิบัติท่ัวไป 

พยาบาล 
วิชาชีพชํานาญการ 

(อชช.รพจ.) 

มีหน้าท่ีรบัผิดชอบด้านการสง่เสรมิสขุภาพ 
ประเมิน วิเคราะหภ์าวะสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลส่งเสรมิ ฟื้นฟสูุขภาพ
ให้แก่ผู้ปว่ยโรคเรือ้รังให้เหมาะสมกบัปัญหา
แต่ละราย และเปน็ Health care team 
ปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ        
ในการดูแล สง่เสรมิฟื้นฟูสุขภาพของ
ครอบครัว และชุมชน ให้มสีุขภาวะที่ดี 

7. นาสาวนุตประวีณ์ หลินศุวนนท์ 47 ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ด้านประกัน
สุขภาพ การ

ส่งเสรมิสุขภาพ 

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ  

(ปฏิบัติหนา้ท่ีแทนหน.
กง.ประกันสุขภาพ 

รพท.) 

มีหน้าท่ีรบัผิดชอบด้านการสง่เสรมิสขุภาพ 
ประเมิน วิเคราะหภ์าวะสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลส่งเสรมิ ฟื้นฟสูุขภาพ
ให้แก่ผู้ปว่ยโรคเรือ้รังให้เหมาะสมกบัปัญหา
แต่ละราย และเปน็ Health care team 
ปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ        
ในการดูแล สง่เสรมิฟื้นฟูสุขภาพของ
ครอบครัว และชุมชน ให้มสีุขภาวะที่ดี 

8. นางสาวกันยารัตน์ กุกําจัด 33 พยาบาลศาสตร์
บัณฑิต 

การพยาบาล 
เวชปฏิบัติท่ัวไป 

พยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติการ 

(รพว.) 

มีหน้าท่ีรบัผิดชอบด้านการสง่เสรมิสขุภาพ 
ประเมิน วิเคราะหภ์าวะสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลส่งเสรมิ ฟื้นฟสูุขภาพ
ให้แก่ผู้ปว่ยโรคเรือ้รังให้เหมาะสมกบัปัญหา
แต่ละราย และเปน็ Health care team 
ปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ        
ในการดูแล สง่เสรมิฟื้นฟูสุขภาพของ
ครอบครัว และชุมชน ให้มสีุขภาวะที่ดี 

9. นางสาวสปันนา ศิริศรีกุล 55 พยาบาลศาสตร์
บัณฑิต 

การพยาบาล 
เวชปฏิบัติท่ัวไป 

รักษาการ หน.กง. 
เวชศาสตร์ชุมชน และ
เวชศาสตรผ์ู้สงูอายุ 

ลําดบัท่ี 2 
(รพส.) 

มีหน้าท่ีรบัผิดชอบด้านการสง่เสรมิสขุภาพ 
ประเมิน วิเคราะหภ์าวะสุขภาพของ
ครอบครัวและชุมชน รวมท้ังจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลส่งเสรมิ ฟื้นฟสูุขภาพ
ให้แก่ผู้ปว่ยโรคเรือ้รังให้เหมาะสมกบัปัญหา
แต่ละราย และเปน็ Health care team 
ปฏิบัติหนา้ท่ีร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ        
ในการดูแล สง่เสรมิฟื้นฟูสุขภาพของ
ครอบครัว และชุมชน ให้มสีุขภาวะที่ดี 

10.นางสาวสศิมนต์ สกุลไกรพีระ 44 วิทยาศาสตร์
บัณฑิต  

กายภาพบําบดั นักกายภาพบําบัด 
ชํานาญการ 

(รพก.) 

เป็นนักกายภาพบาํบัดทํางานร่วมกบัทีมสห
สาขาวิชาชีพ ในการดูแล ฟื้นฟสูภาพผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง และมีหน้าท่ีให้คําปรกึษา แนะนํา
แก่ครอบครวั ชุมชน ในการช่วยฟื้นฟูสภาพ 
แก่ผู้ปว่ย รวมถึงการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาประยุกตใ์ช้ในการสง่เสรมิสุขภาพแก่
บุคคล ครอบครวั และชุมชน 



1.3  ช่ือเรื่อง/หลักสูตร       2015 WONCA ASIA PACIFIC REGIONAL CONFERENCE           . 
สาขา                                                                                                         . 
เพื่อ    ศึกษา    ฝึกอบรม    ประชุม    ดูงาน    สัมมนา    ปฏิบัติงานวิจัย 
แหล่งผู้ให้ทุน                                            ประเทศ                                          . 
งบประมาณ    เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร   เงินบํารุงโรงพยาบาล 
จํานวน          893,400         บาท 
ระหว่างวันที่                4-8 มีนาคม 2558                                                      . 
สถานที ่             ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน                                                     . 
รวมระยะเวลาการรับทุน        7 วัน                                                                  . 
ภายใต้โครงการ   ส่งข้าราชการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2015 Wonca Asia Pacific    .  
               Regional Conference ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน                        . 
ของหน่วยงาน     สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร                                                . 
คุณวุฒิ/วุฒิบัตรที่ได้รับ                -                                                                  . 
  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รบัจากการศกึษา ฝกึอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏบิตักิารวิจัย  
 (โปรดให้ข้อมลูในเชิงวิชาการ)  
2.1  วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนางานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 

2. สร้างความท้าทายและนวตักรรมใหมข่องเวชศาสตร์ครอบครัว 
 3. ส่งเสริมระบบการดูแลแบบแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 4. เพื่อนํายุทธศาสตร์การพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติในประเทศจีน มาปรับใช้ในหน่วยงาน 
2.2  เนื้อหา (โดยย่อ) 
 

ความท้าทายและนวตักรรมใหมข่องเวชศาสตรค์รอบครวั 
 Professor Michael KIDD AM ซึ่งเป็นประธานของ WONCA ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันทั่วโลกได้
พยายามปรับปรุงและหาวิธีการในการเข้าถึงการบริการ และผลลัพธ์สุขภาพที่เท่าเทียมกัน โดยการวิจัยหา
รูปแบบให้ได้มาซึ่งผลผลิต, ความร่วมมือ และ ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการทุพพลภาพ และ
เพิ่มสุขภาพที่ดี รูปแบบของการเข้าถึงบริการ, ครอบคลุม, ความร่วมมือ และ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการ
ประชุมนี้จะเน้นเรื่องความท้าทายของเวชศาสตร์ครอบครัวเกี่ยวกับคุณภาพการรักษา, การป้องกันและการ
บริหารจัดการโรคไม่ติดต่อ, โรคจากการทํางาน, ระบบการสอน รวมไปถึงการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ
ในทุกระดับ (ระดับภูมิภาคและระดับโลก) 
 ในระดับภูมิภาค Asia Pacific, ดร. Wang และคณะ จากมหาวิทยาลัย National Taiwan ได้ทําการ
สํารวจระบบของเวชศาสตร์ครอบครัวโดยใช้รูปแบบคําถาม ในประเทศสมาชิก 8 ประเทศ พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างประชากรของภูมิภาคนี้, การเปลี่ยนแปลงระบบประกันสุขภาพ และ
ระบบการเรียนการสอนของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะมีผลต่อคุณภาพ
การรักษา ต้ังแต่โครงการต่างๆ มาตรฐานต่างๆ เป็นต้น 
 
 
 



การส่งเสริมระบบการดูแลแบบแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 Professor Lee ซึ่งเป็นประธานของ WONCA Asia Pacific กล่าวว่า แต่ละประเทศสมาชิกในภูมิภาค
นี้ มีความแตกต่างทั้งในด้านวัฒนธรรม, พัฒนาการของระบบเวชศาสตร์ครอบครัว และโครงสร้างของระบบ
สุขภาพ ดังนั้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันจะทําให้เกิดการขยายผลทั้งในด้านเวชปฏิบัติ, การวิจัย และการศึกษา 
สิ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วน คือ เราต้องให้แต่ละประเทศวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS วางแผน และทําตามแผน
ที่ต้ังไว้ เพื่อให้ได้ระบบสุขภาพที่ดีเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่รู้จักมีช่ือเสียงในภูมิภาคน้ี 
 ดร. Liu กล่าวว่า ในประเทศไต้หวันจะมีองค์กร Accountable Care Organization – based 
(ACO-based) ที่จะดูแลรับผิดชอบดูแลระบบเวชศาสตร์ครอบครัว โดยแบ่ง Model เป็น 3 เป้าหมาย คือ 
การดูแลรักษาที่ดี, สุขภาพของประชาชน และการพัฒนาผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ให้คํานึงถึงโรงพยาบาล และ
ระบบสุขภาพของบริเวณนั้นๆ โดยวิเคราะห์จาก 

1. ระบบโครงสร้างทางเทคโนโลยี (IT infrastructure) 
2. ระดับการศึกษาของคนไข้ 
3. ความสามารถในการสร้างทีม 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้  
5. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ แต่กระนั้นในไต้หวัน ก็ยังไม่มีรูปแบบที่ 

สมบูรณ์ที่ทําได้คือ ความสําเร็จของ ACO คือ การให้คนไข้เป็นศูนย์กลาง และ ความร่วมมือกันในการดูแล
รักษา โดยสร้างความผูกพันที่ดีระหว่างโรงพยาบาล และ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มโรคเรื้อรัง ดังนั้น
การพัฒนา ACO จึงมีความสําคัญสําหรับระบบสุขภาพ โดย ACO พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และ
เพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาที่ดีต่อไป 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาแพทยเ์วชปฏบิตัิในประเทศจนี 
 Professor Zeng (ประธานสมาคมเวชปฏิบัติทั่วไปของจีน) กล่าวว่า “Human factor” เป็นบทบาท
สําคัญในการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติอย่างมีคุณภาพโดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและเพิ่มค่าตอบแทนของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
2. ผลักดันให้สังคมมุ่งสู่คลินิกทั่วไป และแก้ไข ระบบค่าบริการที่ไม่สมเหตุสมผลในการดูแลรักษา 

ในโรคเฉพาะ 
3. พัฒนาหลักสูตรระดับผู้ทรงคุณวุฒิ (Professor) สําหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เพื่อเพิ่ม 

ศักยภาพระบบการดูแลรักษา, ป้องกัน อย่างเหมาะสมกับความต้องการทางด้านสุขภาพ 
4. สร้างความแข็งแรงของการเรียนการสอนในแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่ และเพิ่มเนื้อหา 

หลักสูตรในโรงเรียน 
5. สนับสนุนสถานะทางสังคมสําหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ทั้งในด้านความรู้, การจัดการ,  

การสื่อสาร และความร่วมมือในการทํางาน ซึ่งแพทย์เวชปฏิบัติจะดูแลเกี่ยวกับการป้องกันโรค, การดูแลตนเอง
เบื้องต้น, การคัดกรองโรค อย่างมีเหตุผล เพื่อที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคต่อไป 
 
 
 
 
 
 



ความท้าทายของเวชศาสตร์ครอบครัวในเอเซียแปซฟิกิ 
          Ching-Yu CHEN (หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยไต้หวัน) : ในปี ๑๙๗๘
องค์การอนามัยโลกประกาศให้ “การสาธารณสุขมูลฐาน” เป็น การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุก
คน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างจริงจัง ในการประชุม 
Wonca Asia Pacific ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ นี้ ประเทศไต้หวันนําเสนอรูปแบบนโยบายการพัฒนา 
ด้านใหม่ๆของงานเวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้การสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีหัวข้อหลักสําคัญ 
ดังนี้  

๑. งานให้บริการ โดยเฉพาะบทบาทที่สําคัญของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลแบบ
ผสมผสาน 
       ๒. การศึกษา  ความท้าทายต่อทัศนคติของงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
       ๓. นโยบาย  การพบกับการสร้างนวตกรรมใหม่ๆของระบบสุขภาพ 
       ๔. งานวิจัย การพัฒนาแนวใหม่ของงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
 
ความสาํคญัของการดูแลผูป้ว่ยแบบ Integrated Care 
           Professor Amanda HOWE (ประธานของ World Organization of Family Doctors 
(WONCA)) กล่าวถึง ‘Integration’ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสุขภาพ ซึ่งมักขึ้นกับระบบสุขภาพของประเทศ 
และระดับของการทํางานแบบผสมผสาน  สําหรับเวชศาสตร์ครอบครัวหมายถึงการผสมผสานกับบุคคล ทุก
เรื่องที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ รวมถึงปัญหาสุขภาพที่พบและที่ควรจะมี  ในด้านผู้ป่วย ‘Integration’หมายถึง 
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน บทบาทของแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข  สําหรับ
ระบบบริการสุขภาพ‘Integration’หมายถึง การดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันโดยไม่มีขอบเขตกั้น ผลของการ
ทํางานแบบ Integrated Care จะทําให้การดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงในด้าน
บริหารจัดการแต่หลายอย่างทําให้มีขอบเขตกั้น ไม่ว่าจะเป็นระบบการจ่ายเงิน บุคลากร ความแตกต่างทาง
กายภาพ เทคโนโลยี  
 
 ความสาํคญัของเวชศาสตรค์รอบครัวในการดูแลต่อเนื่องแบบแนวคลอบคลุมผสมผสาน 
(Comprehensive Care)  
        Robert E. RAKEL, MD , หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว,Baylor College of Medicine, USA กล่าวถึง 
การดูแลผู้ป่วยแบบ Comprehensive care ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวแตกต่างจากแพทย์เฉพาะทาง การดูแลผู้ป่วยแบบComprehensive Care ประกอบด้วยการ
ดูแลทุกด้านของผู้ป่วย (Bio-psycho-social กาย จิต สังคม) ทุกรูปแบบการดูแล (Promotion , Prevention , 
Caring , Rehabilitation) ทุกวิธีการ (knowledge , skill , Attitude)(cognitive , psychomotor, attitude)   
และทุกระดับของการปฏิบัติ (level of practice, individual, family, community) ย่ิงมีการดูแลในแบบ
ผสมผสานเท่าไหร่ ประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษาจะดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ทักษะการดูแลแบบแนว
ผสมผสาน (Comprehensive skills) หมายถึงความสามารถในการวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยรวมทั้งโรคทางจิตเวช 
การผ่าตัดเล็ก การดูแลผู้ป่วยกระดูกหักไม่ซับซ้อน ทําให้ไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ควรมีการรักษาและ
ทําวิจัยกับยาสมุนไพร การดูแลต่อเนื่องเป็นหัวใจหลักของเวชศาสตร์ครอบครัว  
 
 
 



เวชศาสตร์ครอบครัวและ Integrated Care Systems ในสิงคโปร ์
        Kheng Hock LEE President, College of Family Physicians Singapore : ประเทศสิงคโปร์มี
ระบบการดูแลสุขภาพมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม โดยบูรณาการ การ
ดูแลต่อเนื่องตั้งแต่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิเชื่อมโยงลงสู่ชุมชนอย่างไร้รอยต่อ โดยองค์กรและหน่วยงาน
ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดูแลตนเองของ
ชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพด้าน “เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน” เพื่อ
สามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพอย่างแท้จริง 

 
Implementing Community Oriented Primary Care (COPC) in Primary Health Care: 
Indonesia Experience   
          Isti Ilmiati Fujiati (Chief of Department Education   and Research, University of North 
Sumatera) : วันที่ 1 มกราคม 2014 อินโดนีเซียเริ่มใชร้ะบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) จนถงึ 2019 
ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกปี 2008 “การดูแลสุขภาพเบื้องต้นมากขึ้นกว่าเดิม” การปฏิรูปการจัดหา
เงินทุน (UHC) ตามด้วยการปรับปรุงการบริหารสุขภาพ การปรับปรุงนโยบายและปรับปรุงความเป็นผู้นํา 
อินโดนีเซียทําโปรแกรมการดแูลรักษาเบื้องต้นเป็นรูปแบบของการปรับปรุงการดูแลสขุภาพภายใต้การศึกษา
กฎหมายทางการแพทย์ หมายเลข 20 ปี ค.ศ.2013 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนโยบายของคําว่าแผนการสอนของ
แพทย์ปฐมภูม ิเทียบเท่ากับการศึกษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

 แพทย์ปฐมภูมิได้รับการขับเคลื่อนโดยรัฐบาลผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุดมศึกษา 
ร่วมกันจัดต้ังคณะกรรมการแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา สมาคม
การแพทย์สภาอินโดนีเซีย สมาคมการศึกษาการแพทย์อินโดนีเซียและ 7 วิทยาลัยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
( สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , กุมาร , ศัลยกรรม , อายุรศาสตร์ , รังสีวิทยา , วิสัญญีวิทยาและพยาธิวิทยา
คลินิค) จุดมุ่งหมายของคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อยกระดับการดูแลปฐมภูมิสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางการดูแลสุขภาพ โดยจะนํามาใช้ในปี ค.ศ.2515 หลักสูตร 5 ปี มุ่งเน้นการดูแลปฐมภูมิ อินโดนีเซียคาดว่า
ระบบดังกล่าวความท้าทายของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 
Family Physician Integrated System in Taiwan - the Past, Present and Future 
         Brian CHANG (Deputy Secretary General, Taiwan Association of Family Medicine) : 
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในไต้หวันในปี ค.ศ. 1999 สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและคร่าชีวิตผู้คนไป
มากมายเท่านั้น แต่ยังทําให้เห็นความแตกต่างและจุดบกพร่องของระบบการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นการดูแลแบบ
แยกส่วนและมีความแตกต่างของระบบสุขภาพระหว่างชุมชนเมืองและชนบท ดังนั้นฝ่ายการแพทย์ของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU) และสมาคมเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งไต้หวันได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มการดูแลสุขภาพชุมชน (CHCG) เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิโดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทางชุมชนที่ย่ังยืนโดยเริ่มมีแนวคิดต้ังแต่ปี ค.ศ. 2003 ประกอบด้วย 5-
10 เครือข่ายดูแลอย่างต่อเนื่องครบวงจร เช่น การสร้างเสริมสุขภาพ (ให้คําปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง , การคัด
กรองโรค) การป้องกัน(การฉีดวัคซีน การดูแลรักษาและศึกษาวิจัย ปรับปรุงคุณภาพการดูแลผ่านทาง
การศึกษาด้านสุขภาพและการสํารวจความพึงพอใจของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สํารวจในเดือน มิถุนายน 2014 
ดําเนินการได้ 9.34% ของประชากร 24.09% ของแพทย์ปฐมภูมิ และ28.54% ของโรงพยาบาลชุมชน 
และมีคลินิกเข้าร่วม 389 คลินิกในหกภูมิภาคของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 



การปรับปรุงกฎหมาย NH1 ในปี 2011 ประกาศเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว เพื่อพัฒนาระบบการป้องกัน ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของแพทย์โดย
ทุ่มงบประมาณกว่า 34 ล้านดอลลาร์ เพื่อวางระบบบูรณาการการดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้
ครอบคลุมประชากร 100,000 ครัวเรือนในปี 2015 ในเมืองไทเปและไถหนา  
 

การศึกษาในการดูแลรักษาด้านปฐมภูมิ : เรื่องราวของเหล่าปรมาจารย์ 
Dr. Ryuki KASSAI จาก Fukushima Medical University ประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเราลอง

จินตนาการดูว่า คุณจะเป็นอย่างเหล่าพวกปรมาจารย์ได้อย่างไร ใครเป็นแบบอย่าง ใครกันสอนให้คุณเป็น
เช่นนั้นได้ พ้ืนฐานอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ โดยเหล่าปรมาจารย์ต่างๆนั้น จะให้การอบรมสั่ง
สอนและช่วยเหลือ ศิษย์ของเขา อย่างสุดความสามารถ โดยแสดงออกโดยการทุ่มเทและอุทิศตัวอย่างมุ่งมั่นใน
งานของเขาเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์ ซึ่งแตกต่างจากอาจารย์ทั่วไปที่สอนตามตําราเท่านั้น เพื่อที่จะได้สร้าง
ศิษย์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความชํานาญในงานให้กับศิษย์ในรุ่นต่อไปได้  
 การที่ได้เรียนรู้จากเหล่าปรมาจารย์นั้นจะทําให้ศิษย์มีแรงบันดาลใจ และมีแบบอย่างของความมุ่งมั่น 
อดทนในงานที่ทํา เมื่อเผชิญต่อสถานการณ์ที่ยากลําบากหรืออุปสรรคที่ทําให้เกิดความท้อแท้ เพื่อที่จะผ่านมัน
ไปได้อย่างดี    
 

แผนการการรกัษาของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกบัโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 
 ในฐานะของแพทย์ สามารถทําหน้าที่โดยใช้ความเช่ือถือและความน่าเคารพของตําแหน่ง สําหรับ
สนับสนุนในการเปลี่ยนความสนใจในสุขภาพของผู้ป่วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สามารถที่จะทําการเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้ป่วย โดยใช้หลักนโยบาย หลักกฎหมาย และสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  การแสดงความคิดเห็นและข้อสนับสนุนของแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นยุทธวิธีที่สําคัญสําหรับการควบคุมโรค
ที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสามารถที่จะให้ข้อมูลของโรคผ่านไปยังชุมชนและผ่านไปยัง
ศูนย์กลางของการดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยการสื่อสาร ให้คําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยให้มี
สุขภาพดีในชุมชน ผ่านการสนับสนุนในระดับนโยบายสาธารณะและการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยส่งเสริม
บรรยากาศที่น่าสนใจในสังคม เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดี โดยแพทย์ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการ
สื่อสาร 
 

การฝกึความชาํนาญในการสมัภาษณ์ สื่อสารกบัผูสู้งอายสุําหรบัแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 
        ผู้สูงอายุมักจะมีภาวะแทรกซอ้นของสุขภาพ อันได้แก่ ปัญหาสุขภาพทางกาย ปัญหาทางจิตใจ    ทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ถ้าแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีความรู้ที่ดี และความชํานาญในการสื่อสารกับผู้ป่วย
สูงอายุ ก็จะทําให้เกิดความไว้วางใจที่ดีต่อผู้ป่วย 
 หลักสูตรการเรียน การสอนของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ด้านการสื่อสารกับผู้ป่วยสูงอายุ ยังไม่มี
รูปแบบและกฎเกณฑ์ในหลักสูตรที่ชัดเจน 
 การฝึกให้เกิดความชํานาญในการสื่อสารกับผู้ป่วยสูงอายุ สามารถใช้การเรียนรู้ตามหลักปิรามิดของ 
Miller ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. ความรู้ ความเข้าใจ และ 2. ทักษะ เราสามารถใช้วิธีการเข้าฟังการบรรยาย , การอ่านหนังสือ , 
การอภิปรายและการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 

3. การแสดงตัวอย่าง เราสามารถใช้วิธีเลียนแบบ, กรณีศกึษา, การแสดงบทบาทสมมติและใช้วิธีการ
ฟังและดู เช่น การสังเกต 

4. การทําด้วยตนเองและสอนผู้อ่ืน เราใช้วิธีการฝึกปฏิบัติและสอนผู้อ่ืน แนะนําและใหค้ําปรึกษา 
 



การฝกึอบรม การประเมินผูสู้งอายแุบบครบวงจรสําหรบัแพทย์เวชศาสตรค์รอบครวั 
 จํานวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ทําให้ต้องดูแลความซับซ้อนของโรคในผู้ป่วยสูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์-
ครอบครัวต้องมีการฝึกฝน และรู้ในภาวะโรคของผู้ป่วยสูงอายุ ทัศนคติของผู้สูงอายุ ช่วยบรรเทาสาเหตุและ
ประเมินผู้สูงอายุ 
 ขบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การฟังบรรยาย , การอ่านจาก Journal , มีการทบทวนและพูดคุยถึง Case ที่
มีปัญหา การทบทวนพื้นฐานของภาวะ Geriatic Syndrome (ภาวะ Dementia , fall , incontinence,  OA 
knee, Depression, Nutrition) มีการคัดกรอง ทบทวนระบบของการบันทึกการรักษาของผู้ป่วยสูงอายุเมื่อ
เข้ามานอนในโรงพยาบาล ช่วงสัปดาห์ มีการประเมินการพูดคุยถึงการดูแลรักษาและย้อนไปดูถึงเหตุการณ์ 
ปัญหาสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการประเมินเหตุการณ์ล่วงหน้า มีการ
ทํางานร่วมกันเป็นทีมและเตรียมแผนการรักษาขั้นต่อไปพร้อมให้คําแนะนํา 
 
การฝกึอบรมการดูแลผูป้่วยระยะยาวแบบผสมผสานสําหรบัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัว 
 ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาวในประเทศไต้หวัน แบ่งเป็น 

1. สิ่งอํานวยความสะดวก  
2. การดูแลที่บ้าน 
3. การดูแลในชุมชน 
แพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุ ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานดูแลผู้สูงอายุ

ที่อยู่ในโรงพยาบาล และสถานที่อ่ืน ๆ ในสถานดูแลผู้สูงอายุ พวกเขาจัดการกับผู้ป่วยใหม่และตรวจอาการ
ผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ พวกเขามีการตรวจร่างกายร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุทุกสัปดาห์ ร่วมพูดคุย
อภิปรายเกี่ยวกับผู้ป่วย เรียนรู้เทคนิคการควบคุมการติดเชื้อ ในรูปแบบของการใช้เครื่องอํานวยความสะดวก
ในการดูแลผู้ป่วยระยะยาว และการดูแลช่วยเหลือในการส่งผู้ป่วยไปทําการักษาต่อ  

 ทีมดูแลผู้ป่วยระยะยาวที่บ้าน จะดูแลประมาณ 550 คน/เดือน แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ จะไป
เยี่ยมบ้านกับทีมงานผู้มีความชํานาญในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ 
พยาบาลดูแลผู้ป่วยที่บ้าน นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ เภสัชกร และนักสังคมสงเคราะห์ สําหรับการดูแล
ผู้ป่วยสมองเสื่อม จะดําเนินการโดย Taiwan Association of Alzheimer’s disease ซึ่งหน่วยงานนี้จะเข้าไป
ช่วยเตรียมในเรื่องของครอบครัวและสภาพแวดล้อมสําหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม  
 
การวิจัยดา้นสารสนเทศ และ Cloud Computing สิ่งใหมท่า้ทายการพฒันางานดา้นเวชศาสตรค์รอบครัว 
           Dr.Lee Gan แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากประเทศ Singapore ได้กล่าวว่า การวิจัยด้าน
สารสนเทศและ Cloud Computing เป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนางานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยปัจจัยที่
ทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นอยู่กับผู้นําและวิสัยทัศน์ของผู้นํา ซึ่งให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ และการลงทุนต้ังแต่
การค้นหาและการทําให้เกิดการคงอยู่ ของผู้วิจัย ให้การสนับสนุนโครงสร้างภายในที่จะเอื้ออํานวยให้มีการ
ผลิตงานวิจัยออกมาได้อย่างสําเร็จ 
          งานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นการดูแลประชากรส่วนใหญ่ต้ังแต่ระดับบุคคล ครอบครัว จนไปถึง
ชุมชน โดยดูแลต้ังแต่คนที่มีสุขภาพดี การดูแลเชิงการป้องกัน การดูแลในคนที่เป็นโรค ตลอดจนการดูแลใน
ระยะสุดท้าย ดังนั้นการดึงเอาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ ต้ังแต่การเก็บข้อมูลผู้ป่วย 
การส่งคําเตือนต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น อาหาร ยา ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรค 
การดูแลสุขภาพตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพัฒนา โดยสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันระหว่าง
แพทย์กับผู้ป่วย รวมถึงการใช้ Cloud Computing มาเป็นทางเลือกของการจัดระบบในฐานข้อมูลที่มีข้อมูล



จํานวนมาก ทําให้สามารถดูแลประชาชนจํานวนมากได้แม้อยู่ในที่ห่างไกล สามารถลดค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการ
เข้าถึงระบบสุขภาพได้มากขึ้น 
 
 การสร้างระบบแลกเปลี่ยนเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ระดับประเทศ บทเรียนจากไต้หวัน 
           ประเทศไต้หวันมี โรงพยาบาล  495 แห่ง  คลินิก  20,000 แห่ง  ครอบคลุมประชากร 
23,000,000 คน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได้มีการจัดต้ังสถาบันในการดําเนินการจัดทําระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (โปรเจค 3 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2553 – 2555) ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้า
โรงพยาบาลได้หลายแห่งโดยใช้บัตรประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังศูนย์แลกเปลี่ยนเวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละโรงพยาบาล สามารถที่จะเช่ือมต่อกับศูนย์แลกเปลี่ยนเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ศูนย์แลกเปลี่ยนเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีการเตรียมการบริการไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การรายงานข้อมูลทาง
การแพทย์ , การรายงานข้อมูลการชันสูตรโรค , การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยจําหน่าย และข้อมูลเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบัน ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเวชระเบียนของตนได้ง่ายขึ้น ลดการสูญเสียทรัพยากรทางการแพทย์  
 
การวิจัยค้นคว้าของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว : ประสบการณ์และความท้าทายในเรื่องของสารสนเทศ 
และ Cloud Computing 
             สารสนเทศและ Cloud Computing เกี่ยวกับระบบสุขภาพ เริ่มมีบทบาทและเป็นที่สนใจใน   เวช
ศาสตร์ครอบครัว ปัจจัยที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ ได้แก่ ภาวะความเป็นผู้นํา , วิสัยทัศน์ , การลงทุน และ
การพัฒนาของผู้วิจัย ซึ่งการลงทุนอาจจะเป็นในเรื่องทีมวิจัย , เชิงวัฒนธรรม , การทํางาน , โครงสร้างภายใน
ต่างๆ (Infrastructure) ก็ได้ 
             ในเวชศาสตร์ครอบครัวนอกจากจะดูแลเรื่องสุขภาพ , การป้องกันโรค รักษาโรคแล้ว ยังครอบคลุม
ถึงช่วงสุดท้ายก่อนสิ้นอายุขัยอีกด้วย ดังนั้นบันทึกทางการแพทย์ (Medial record) จึงมีความสําคัญอย่างมาก 
ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ , วางแผนการรักษา , การดูแลผู้ป่วย ข้อมูลของผู้ป่วยสามารถบันทึกในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิคส์ เช่น บันทึกเป็น Apps ใน Smart Phone (personalised health care) ซึ่งสามารถนําติดตัว
ไปที่ต่างๆ ได้ และพร้อมใช้งานได้ทุกที่เมื่อต้องการ สิ่งเหล่านี้ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม 
             Cloud computing มีส่วนสําคญัเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของการบริหารข้อมูลที่มขีนาดใหญ่ได้ อีกทั้ง
มีข้อได้เปรียบต่างๆ เช่น ต้นทุนที่ตํ่ากว่า , การเข้าถึงความสะดวก อีกทัง้ยังมีความปลอดภัยด้วย ซึ่งแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวและผู้ป่วย สามารถนําเทคโนโลยีและ Cloud computing มาใช้ในกจิวัตรประจําวันและการ
ทํางานได้ 
 
ระบบสารสนเทศทางด้านการแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในไต้หวัน                             
             กระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังศูนย์แลกเปลี่ยนเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยแต่ละโรงพยาบาล
สามารถที่จะเชื่อมต่อกับศูนย์แลกเปลี่ยนเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ ศูนย์แลกเปลี่ยนเวชระเบียน 
อิเล็กทรอนิกส์มีการเตรียมการบริการไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การรายงานข้อมูลทางการแพทย์ , การรายงานข้อมูล
การชันสูตรโรค , การสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยจําหน่าย และข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  ความท้าทายใหม่ของ
การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คือ ทําอย่างไรจึงจะประยุกต์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของกระทรวง
สาธารณสุขลงสู่ขั้นตอนการรักษาประจําวันในชุมชน ซึ่งต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานโปรแกรม ระบบ 
CDSS หากได้รับการออกแบบที่ดี และนําลงสู่การปฏิบัติจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพการดูแล



รักษา เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ได้มีการจัดทํา application 
สําหรับมือถือ เพื่อสนับสนุนทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการประยุกต์ความรู้และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
ทําอย่างไรจึงจะปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพโดยระบบแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวชุมชน 
           จากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์(EMRs) 14 ปี ในไต้หวัน การดูแลที่
ดีขึ้นอยู่กับ 

1. ระบบประวัติ (History Information System : HIS) 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Report Decision Support Systems) 
3. ระบบการรายงานข้อมูลทางคลินิก (Clinical Report Information System : CRIS) 

           ระบบ Paperless ช่วยให้เวชระเบียนของผู้ป่วยทั้งประวัติการรักษา ผลการชันสูตรโรค การให้ยา
สามารถดูข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้ ระบบนี้ช่วยให้การควบคุมโรคเบาหวานดีขึ้น ความท้าทายใหม่ของการ
พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คือ ทําอย่างไรจึงจะประยุกต์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของกระทรวง
สาธารณสุขลงสู่ขั้นตอนการรักษาประจําวันในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันแพทย์สามารถสั่งยาที่มีปฏิกิริยาระหว่างยา
ด้วยกันรุนแรงได้อัตโนมัติ โดยระบบCDSSในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มีมากกว่า15แผนการรักษา 
พยาบาลระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มดูแลสุขภาพชุมชม ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์มี
การเตรียมการรักษาสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ในการออกแบบระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการดูแลทางคลินิกปฐมภูมิและการอํานวย
ความสะดวกในการดูแลระยะยาวในชุมชนคนจีน ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้การประยุกต์ด้วย
ความระมัดระวังในการนําลงสู่การปฏิบัติซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานโปรแกรม ระบบ CDSS หาก
ได้รับการออกแบบที่ดี และนําลงสู่การปฏิบัติจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 
 
การดูแลอย่างต่อเนื่อง : สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนความจําเสื่อม 
  รูปแบบระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยลดภาระให้กับผู้ดูแลคนไข้ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิด 
จากความผิดพลาดของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันระบบสารสนเทศยังขาดความร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 
การดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยระบบสารสนเทศที่มีการผสมผสานยังคงด้อยการพัฒนา ย่ิงไปกว่านั้นยังไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเลย นอกจากนี้ผู้ดูแลคนไข้ยังมีข้อจํากัดเรื่องเครื่องมือที่สําคัญ สิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านการดูแลสุขภาพทางไกลที่มีราคาแพงเป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบบริการต่อประชาชนทั่วไป 

ดังนั้น จึงได้มีการจัดทํา application สําหรับมือถือในการสนับสนุนทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการ
ประยุกต์ความรู้และการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
Primary care Assessment Tools : PCAT   
              Dr. Leivu Shi at Johns Hopkins University ผู้บุกเบิกเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของงาน
เวชศาสตร์ครอบครัว โดยใช้ Primary care Assessment Tools : PCAT  ประกอบด้วย 
              1.  การสํารวจผูใ้ช้บริการ 
              2.  การสํารวจสิง่อํานวยความสะดวก 
              3.  การสํารวจความคิดเห็นของผู้ให้บริการ 
              4.  การสํารวจระบบสุขภาพ 
 



              โดยมีคุณลักษณะของโครงสร้างและพฤติกรรม 4 ด้าน  
    ๑.  การดูแลรักษาในครั้งแรก ทีส่ามารถเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้ง่าย และการให้บริการต้องมี 

การปรับปรุงพัฒนา  
              ๒.  ความต่อเนื่อง การใช้บริการที่ปกติและยาวนาน โดยการสร้างให้เป็นเหมือน การดูแลสุขภาพที่
บ้าน และมีผูใ้ห้บริการที่รับผดิชอบ 
              ๓.  การประสานงาน เชื่อมโยงระบบข้อมูลและบูรณาการการดูแลสุขภาพ 

    ๔.  การดูแลที่ครอบคลมุ ความหลากหลายของการให้บริการ 
    มีหลายประเทศได้นํา PCAT ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินและปรับตามบริบทของตน 
 

การตรวจคดักรองแบบผสมผสานในชุมชน (Community Integrated Screening) 
           Wen-Jung SUN  (หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเมืองไทเป สาขา Zhongxing) : 
การตรวจคัดกรองโรคในชุมชน จะต้องมีระบบการตรวจโรคที่หลากหลาย หัวหน้างานที่รับผิดชอบศูนย์บริการ
ด้านสุขภาพ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ให้เล็งเน้นความสําคัญ นอกจากนี้ยังต้องมีการทํางาน
ประสานกันระหว่างระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานกับโรงพยาบาล ดังนั้นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์
การแพทย์ และระบบการประสานงาน จึงเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนให้งานบริการตรวจคัดกรองโรคใน
ชุมชนสําเร็จตรงตามเป้าหมาย 
            Liang-Hao HSU (หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลเมืองไทเป สาขาZhongxing ) : ที่
ประเทศไต้หวัน โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับสอง คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด สาเหตุปัจจัยที่
สําคัญคือ อายุ การสูบบุหรี่ กรรมพันธ์ุ และสาเหตุที่สําคัญอีกประการคือ ภาวะเครียดเรื้อรังที่เกิดจากการ
ทํางาน จึงทําให้เกิดหน่วยบริการสุขภาพโดยตรงแก่ พนักงาน และลูกจ้าง บริษัท ที่เมืองไทเปให้เล็งเห็น
ความสําคัญของการตรวจสุขภาพ 
 
ความท้าทายในการจดัการดแูลแบบประคบัประคองในชมุชนในไตห้วนั                                               
             Ming-Hwai LIN หัวหน้าหน่วย Hospice Palliative Care Taipei Veterans General 
Hospital, Taiwan : ประเทศไต้หวัน เริ่มมีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000 
คนไข้ส่วนใหญ่ต้องการกลับไปดูแลต่อที่บ้าน ส่วนที่สําคัญที่ต้องคํานึงถึงคือ คนดูแล และบ้านซึ่งเป็นสถานที่อยู่
ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต ทีมสุขภาพจะต้องเตรียมตัวให้กับญาติที่จะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อให้ญาติ
รู้สึกมั่นใจ และให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิต ถ้าผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ไม่เหมาะสม 
ในที่สุดก็ต้องกลับมานอนในโรงพยาบาล พบว่าขณะที่คนไข้โรคมะเร็ง มีการได้รับการดูแลระยะสุดท้ายเป็น
อย่างดี คนที่ไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจํานวนมากกลับไม่ได้รับการเข้าถึงการบริการ การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านทัศนคติระหว่างดูแลผู้ระยะสุดท้ายในผู้ป่วยโรคอื่นๆ และผู้ป่วย
โรคมะเร็ง ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการไม่มีความชัดเจนต่อบทบาทของผู้เชี่ยวชาญและขาดการประสานงานที่ดี 
 
เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างการดแูลแบบประคบัประคองในชุมชน 
           Yins Wei WANG หัวหน้าหน่วย Medicine Humanities, Tzuchi University, Hualien, Taiwan: 
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีการพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของญาติหรือคนใน
ครอบครัว การลดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วย เพื่อ
ลดสิ่งกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน งานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจัดเป็นงานที่ท้าทาย ต้องให้ทุกคนมีส่วน



ร่วม ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความสามารถในการเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ป่วยได้ สื่อสารประสานงานได้ดีกับแพทย์
และคนในครอบครัว 
 
ประสบการณก์ารดแูลแบบประคบัประคองในชุมชนชนบทในไตห้วนั 
         Chih-Yuan SHIH จากมหาวิทยาลัยไต้หวันสาขา Jin-Shan : สิทธิตามกฎหมายของประชาชน            
มีสิทธิที่จะเลือกสถานที่จะเสียชีวิตได้ คนส่วนใหญ่ต้องการที่จะเสียชีวิตที่บ้าน แต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่สามารถ
ไปเสียชีวิตที่บ้านได้ การเสียชีวิตอย่างคุ้มค่าจะต้องมีส่วนประกอบ 5 ข้อที่ทุกคนปรารถนา คือ การมีอายุยืน, 
มีทรัพย์สมบัติมั่งคั่ง มีสุขภาพที่ดี มีความรักที่งดงาม และตายอย่างมีความสุข จึงถือได้ว่าเป็นการเสียชีวิตที่ดีมี
คุณค่าที่สุด  
 
การสัมมนาระหว่างสามประเทศของการบริการปฐมภูมิกับผู้สูงอายุในชุมชน 
 นวัตกรรมการเข้าถึงผู้สูงอายุภายในชุมชน การดูแลระดับปฐมภูมิในไต้หวัน 
 พ.ศ.2560 ไต้หวันจะมีประชากรที่อายุ 65 ปี สูงถึง 14% ของประชากรทั้งหมด ในการดูแลปฐมภูมิ
ต้องให้บริการผู้สูงอายุ ทั้งมีสุขภาพดี สุขภาพไม่ดี มีโรคเรื้อรัง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้สูงอายุระยะ
สุดท้าย ทําให้ทํางานด้านการป้องกันโรคได้เพียงเล็กน้อย ได้แก่ การป้องกันความเจ็บป่วยจากการกินอาหารที่
ไม่ถูกสุขอนามัย การเสื่อมสภาพจากโรคเรื้อรัง การช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และการดูแลที่บ้านไม่ดีพอที่จะทําให้
มั่นใจว่าจะตายอย่างสมศักด์ิศรี ขอนําเสนอตัวอย่าง นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุระดับปฐมภูมิ  
 ตัวอย่างแรก Chiayi association for community health (CACH) ในไต้หวันกลาง ก่อต้ังเมื่อ  
พ.ศ. 2557 เป็นสมาคมด้านสุขภาพสาธารณะ โดยเน้นเรื่องการศึกษาในท้องถิ่น สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึง
พิษภัยของสิ่งแวดล้อม CACH จะช่วยแปลความรู้ต่างๆ เป็นภาษาท้องถิ่น จัดอบรมและลงข่าวในหนังสือพิมพ์ 
มีการออกแบบการเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต เช่น การสอนวิธิการเลือกใช้น้ํามันในการประกอบอาหาร วิธีการ
ทดสอบน้ํามันมะกอก 
 ตัวอย่างที่ 2 โรงพยาบาลไต้ตุง เซ็นต์ แมร์รี่ (Taitung St Marry hospital) เป็นโรงพยาบาล            
29 เตียง ทางตะวันออกของไต้หวัน แต่เป็นโรงพยาบาลเดียวที่มี ฟาร์มสุขภาพดี (healthy farm) ต้ังแต่  
พ.ศ.2553  ซึ่งในความเป็นจริงได้มีการก่อต้ัง บ้านสุขภาพดี (healthy house) ขึ้นต้ังแต่ พ.ศ. 2551 มีการ
สอนและการใช้น้ํามันไขมันตํ่าจากธรรมชาติปลอดสารเคมี(organic) และมีตลาดจากเกษตรกรที่ผลิตอาหาร
ปลอดสารเคมี(organic)  เปิดทุกวันเสาร์ โรงพยาบาลไต้ตุงเซ็นต์แมร์รี่เป็นโรงพยาบาลเดียวที่มีการจัดการดูแล
แบบ day-care และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการดูแลชุมชนหลายๆกิจกรรม ได้แก่ การเสิร์ฟอาหาร
บนรถเข็น โรงพยาบาลไต้ตุง เซ็นต์ แมร์รี่ มีการทํางานเริ่มต้นจากการส่งเสริมสุขภาพจากโต๊ะอาหารที่บ้านถึง
การดูแลการตายอย่างสมศักด์ิศรี ได้สมบูรณ์แบบ 
 นวัตกรรมการเข้าถึงมีความสําคัญในการพัฒนา ความแตกต่างระหว่าง สถานที่ เวลา และบุคคล เป็น
ตัวแปรสําคัญ ในการเปลี่ยนแปลงจากการรักษา(cure) สู่การดูแล(care) ในสังคมผู้สูงอายุ  
 
 การบริการปฐมภูมิและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่น 
 รัฐบาลญี่ปุ่นมีหนี้สิน 1 ล้านล้านเยน (ประมาณ 8 ล้านล้านยูเอสดอลลาร์) มีอัตราเพิ่มสูงสุดของ 
ประชากรในปี 2553 และได้ลดลงในปัจจุบัน โดยมีอัตราเกิดตํ่าสุดในปัจจุบัน อายุเฉลี่ยของประชากรญี่ปุ่น 
ปัจจุบันมากกว่า 80 ปี ซึ่งสูงสุดเท่าที่เคยมีมานั้นเป็นเพราะความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในการรักษาโรคต่างๆ 
ได้แก่ มะเร็งและโรคเรื้อรังต่างๆ ส่งผลให้มีประชากรวัยหนุ่มสาวไม่เพียงพอ  



 30 กว่าปีที่มีความพยายามในการก่อต้ังแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งยังไม่ประสบผล จนท้ายที่สุดมี
การเปิดสาขานี้ขึ้นในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยบอร์ดแพทย์เฉพาะทางของญี่ปุ่น (Japanese 
Medical Specialty Board) และเริ่ม training ใน พ.ศ. 2560 และจะเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในปี 
พ.ศ. 2563 
 ประเทศญี่ปุ่นต้องการการบริการปฐมภูมิที่เข้มเข็ง โดยการเพิ่มบริการปฐมภูมิโดยเฉพาะแพทย์ด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว ต้องการให้มีการปรับปรุงทักษะด้านเวชศาสตร์ชุมชน ในการดูแลผู้สูงอายุโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ ในส่วนของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ต้องการให้มีการยอมรับจากแพทย์สาขาอื่นๆ โดยเท่าเทียมกัน 
 
 การบริการปฐมภูมิและผู้สูงอายุในเกาหลี 
 ประเทศเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นเร็วสูงสุดของผู้สูงอายุในโลกระหว่าง พ.ศ. 
2533-2553 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปมีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 5.1% เป็น 11% และคาดว่าจะเป็น 
24.3% ในพ.ศ. 2573 รัฐบาลเกาหลีได้พัฒนาสิ่งต่างๆรวมทั้งการประกันสุขภาพระยะยาว เพื่อรองรับความ
ต้องการของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น 
 พ.ศ.2555 มีโรงพยาบาล 1057 แห่งที่ให้การรักษาพยาบาลผู้สูงอายุใน เกาหลี มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว 788 (24%) พ.ศ. 2556 มี nursing homes 464 แห่ง มีแพทย์ 1166 คน ซึ่งในจํานวนนี้
แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งมีความสําคัญมาก (20%) 
 พ.ศ.2547 มีความพยายามที่จะผลักดันให้เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับเหมือนสาขาเฉพาะ
ทางสาขาหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับ ในพ.ศ.2551 ออกกฎหมายการประกันสุขภาพระยะยาว ซึ่งช่วยลด
ภาระให้กับผู้ดูแลคนไข้ 
 สมาคมผู้สูงอายุเกาหลีก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511 มีสมาชิก 6,000 คน ในพ.ศ.2553 สมาชิก
ประกอบด้วย แพทย์อายุรกรรม 26.1% แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 22.3% 
 
การดูแลรักษาและป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบัน 
 Dr .Kuang-Yung Huang จากประเทศ Taiwan ได้กล่าวว่ามากกว่าครึ่งของประชากรที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี มักเกิดภาวะความเสื่อมของข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อเข่าทําให้เกิดอาการเจ็บปวด
และเกิดภาวะข้อเข่ายึดติด โดยแนวทางในการรักษาและป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมในปัจจุบันมีดังนี้คือ 

1. การควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงอันตรายที่ทําให้ข้อเข่าเกิดการบาดเจ็บ 
รวมถึงการเลือกกินอาหารที่เหมาะสม 

2. ยาที่รักษาผู้ป่วยภาวะข้อเข่าเสื่อมจะอยู่ในกลุ่มของ NSAID ยาลดปวด การฉีดยาเข้าข้อเข่า และ 
การให้อาหารเสริม 

3.  กรณีที่อาการเป็นมากขึ้น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ก็เป็นวิธีที่ได้รับการพิจารณาในการรักษา 
 
แนวความคดิใหม่ของการผ่าตดัด้วยการส่องกล้องผูป้ว่ยในภาวะ Medial  Abrasion Syndrome และ
ข้อเขา่เสื่อม 
 Dr. Shaw-Rueg Lyu พบว่าภาวะMedial Abrasion Syndrome (MAS) เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้
เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม โดยปัจจัยที่ทําให้เกิดภาวะ MAS คือ ภาวะของการบาดเจ็บของข้อเข่า และการใช้งาน 
โดยผู้ป่วยจะมีอาการแสดงดังนี้คือ มีอาการปวด มีเสียงภายในข้อเข่า และข้อเข่าเกิดการติดแข็ง โดยพบจุดกด
เจ็บที่ชัดเจนบริเวณข้อเข่า และข้อเข่าจะมีการบวม โดยพบว่าภาวะของ การเกิด medial plica ใน synovial 
joint มีความสัมพันธ์กับกับการทําให้เกิดภาวะ MAS ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาผลของการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อ



รักษาภาวะ MAS ในผู้ป่วยจํานวน 326 คน เป็นระยะเวลา 3 ปี พบว่า 82.1% ของผู้ป่วยสามารถชลอการ
เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังการผ่าตัด 

 
 การเขา้ถึงได้อย่างครอบคลุมในการดแูลผูป้ว่ยภาวะข้อเขา่เสื่อม (Knee Health Promotion Option : 

KHPO) 
 Dr. Ming Nan Lin จากประเทศ Taiwan พบว่าการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเพื่อรักษาภาวะ Medial 
Abrasion Syndrome (MAS) สามารถรักษาผู้ป่วยภาวะข้อเข่าเสื่อมได้ดี โดยรูปแบบของการทํา KHPO เริ่ม
ต้ังแต่การประเมินอาการทาง clinic ของผู้ป่วยภาวะข้อเข่าเสื่อมว่าอยู่ใน stage ใด กรณีที่อยู่ใน stage 1,2 
หรือ 3 บางส่วน จะให้การรักษาโดยวิธี conservative Treatment ต้ังแต่การใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น 
brace หรือ spint การเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อ Quadriceps โดยทําการติดตามผล 3-6 เดือน พบว่า อาการของ
ผู้ป่วยมักจะดีช้ึน ในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง ผู้ป่วยจะได้รับการพิจารณาผ่าตัดโดยการส่องกล้อง และให้
การดูแลภายหลังการผ่าตัดส่องกล้อง โดย 3 เดือนแรก ของโปรแกรมหลังการผ่าตัดจะเป็นการป้องกัน การหด
รั้งของเนื้อเยื่อรอบๆเข่า และป้องกั้นการกลับมาเป็นซ้ําของ ภาวะ MAS  หลังจากนั้นจะเริ่มให้มีการเพิ่มองศา
ของการเคลื่อนไหวในการงอเข่าและเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อ Quadriceps สําหรับผู้ป่วย ใน Stage 4 มักจะได้รับ
การพิจราณาในการเปลื่ยนข้อเข่าเทียม ( Knee Orthroplasty) 
 
องค์การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน : การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้ครอบคลุมใน
เวชปฏิบัติทั่วไป 
        Liang-Ta Tseng จาก Taiwan ได้แนะนํายุทธวิธีไว้ดังนี้ 

1. Recognize คือ มีความตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดของผู้ป่วยเบาหวาน 
2. Register คือ มีการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด 
3. Resource คือ มีระบบสนับสนุนการดูแลตนเองผู้ป่วยเบาหวาน มีระบบการดูแลระหว่าง

คณะทํางาน เช่น primary care provider , diabetic educator , นักโภชนากร , พยาบาล , เภสัชกร และ
แพทย์เฉพาะทาง 

4. Relay คือ การอํานวยความสะดวดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ป่วยเบาหวาน
กับคณะทํางานด้านสุขภาพ 

5. Recall คือ การเตือนผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้ทําการทบทวนการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ประสิทธิผลของโครงการยกระดับศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวานในฮ่องกง 
        Wang WEW และคณะ ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบสุ่มระหว่าง2กลุ่มคือ กลุ่มที่เข้า
โปรแกรมยกระดับศักยภาพของผู้ป่วยเบาหวาน (patient empowerment program) และกลุ่มควบคุม ใน
ระยะเวลา 12 เดือน เป้าหมายเพื่อดูอัตราการเสียชีวิต อัตราอุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อัตรา
การเกิดความความผิดปกติของปลายประสาท รวมถึงการควบคุมโรคในกลุ่มmetabolic syndrome อ่ืนๆ 
โดยผลลัพธ์พบว่า กลุ่มที่เข้าโปรแกรม สามารถลดอัตราการเสียชีวิต อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และ 
ปลายประสาท รวมถึงสามารถควบคุมโรคในกลุ่มmetabolic syndrome ได้ดีขึ้นด้วย 
  
 
 



ยาใหม่ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน SGLT-2 inhibitor และ GLP-1 agonist 
          Dr. Chih-Yawn WANG จาก Taiwan ได้กล่าวไว้ว่า โรคเบาหวานนั้นทําให้เกิดความผิดปกติทั้ง 
macrovascular และ microvascular โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลอดเลือดหัวใจ ที่เป็นสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งการศึกษาพบว่าการแกว่งตัวของระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร
และความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับการเกิด อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งในปัจจุบัน มียาGLP-1 
agonist (glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists) โดยออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน
จากตับอ่อนจึงสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือด และ SGLT-2 inhibitor (sodium glucose 
cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors) โดยออกฤทธิ์ทําให้การดูดกลับ glucose ที่ไตลดลง เป็นผลให้มีการ
ขับ glucose ออกทางปัสสาวะมากขึ้น จึงสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือด รวมถึงยาทั้งสองชนิดมีผลใน
การลดระดับความดันโลหิต และลดน้ําหนักตัวของผู้ป่วยเบาหวานได้อีกด้วย ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในผู้ป่วย
เบาหวาน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ 
 
นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มใช้insulin 
          Dr. John FURLER จาก Australia ได้กล่าวไว้ว่า การทํางานศึกษาเพื่อเริ่มการใช้และปรับยา insulin 
อย่างปลอดภัย แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 

ระยะแรก : การทําการในเชิงทฤษฎีและเชิงคุณภาพ  
ระยะที่สอง : การศึกษาในกลุ่มนําร่องขนาดเล็ก (small pilot study) 
ระยะที่สาม : การศึกษาในกลุ่มนําร่องขนาดใหญ่ (large pilot study) 
ระยะที่สี : การศึกษาแบบสุ่มแบบยกกลุ่ม (cluster randomized control trial) 
และสิ่งที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ระบบการดูแลรักษาเป็นไปอย่างยั่งยืนคือ การมีโครงสร้างและกองทุนที่

เหมาะสม ระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจากระดับเวชปฏิบัติทั่วไป ถึงการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับรพ.ตติย
ภูมิ รวมถึงการมีแผนการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งบุคคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่ดี  ซึ่งการศึกษานี้พบว่า
การใช้ การให้การแนะนําการรักษาโดยพยาบาล (Nurse led model) ทําให้การควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีขึ้น 

 
เครื่องมือให้ความรู้ความเข้าใจในการประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น แผ่นพับ website 
หรือ โทรศัพท์ 
          Dr. Chirk JEUNG จาก Malaysia ได้กล่าวไว้ว่า การรักษาเบาหวานมีข้อมูลหลายอย่างเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการรักษาดังนั้นการให้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆก็จะทําให้ผู้ป่วยประเมินถึงประโยชน์และ
ความเสี่ยงของการรักษาแต่ละอย่างได้ดี ทําให้ลดข้อขัดแย้ง และเพิ่มการมีส่วนร่วมให้การดูแลรักษาเบาหวาน
ได้ดีย่ิงขึ้น โดยในการศึกษานี้ ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องทําการตัดสินใจเริ่มใช้ insulin โดยใช้ Decision 
making on insulin therapy (DMIT) ช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งทําได้เครื่องมือ 3 รูปแบบ ได้แก่ แผ่นพับ , 
ipad application และ website ซึ่งพบว่าสามารถช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี  
 
ความกลัวการฉีดยาinsulinในผู้ป่วยเบาหวาน  
    Sau-nga FLU จาก Hong Kong ได้กล่าวไว้ว่า ความกลัวการฉีดยาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วย
เบาหวานไม่ต้องการรักษาเบาหวานด้วย insulin โดยสาเหตุความกลัวนั้นมาจากหลายๆด้านเช่น วิธีการใช้ที่
ต้องใช้ความชํานาญแม่นยํา ทั้งตําแหน่งที่ฉีด วิธีการฉีด และการดูแลหลังฉีดยา อายุผู้ป่วยเบาหวานที่มากขึ้น
ไม่สามารถทําการฉีดยาได้ถนัด รวมถึงเคยมีญาติที่รักษาด้วย insulin แล้วไม่ได้ผลดี ดังนั้น คณะทํางานการ
ดูแลรักษาเบาหวาน ต้องพึงตระหนักถึงเรื่องความกลัวนี้ไว้ด้วย และให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของยา 



คุณสมบัติของยา  รวมถึงวิธีการใช้ยาinsulinที่ถูกต้อง จะทําให้ผู้ป่วยเบาหวานไม่กลัวที่จะใช้ยา insulin ได้
เป็นอย่างดี  
 
การศึกษาเรื่องวิธีแนะนําการรักษาโดยพยาบาลในเวชปฏิบัติทั่วไป : บทเรียนที่ได้จาการฝึกสอนและทํา
ข้อตกลงกับผู้ป่วยในการศึกษาทางด้านสุขภาพ 
          Dr. Blackberry I จาก Australia ได้นําการศึกษา PEACH Study ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการให้
พยาบาลโทรศัพท์แนะนําการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยเบาหวานเพื่อควบการควบคุมเบาหวาน โดยดูจากระดับ 
HbA1C โดยการศึกษานี้เป็นแบบ randomized controlled trial ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับHbA1C 
มากกว่า 7.5 
 ผลลัพธ์คือผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับคําแนะนําสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ odd ratio 2.19 (95%CI 1.10-4.38, p=0.03)  
 สรุปคือ การโทรศัพท์ ในคําแนะนําและฝึกสอนผู้ป่วยเบาหวานสามารถนํามาใช้ได้ประโยชน์จริง 
ดังนั้นถ้าระบบได้รับการสนับสนุนต่อไปมากขึ้นก็จะยิ่งทําให้งานมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วย 
 
การเปรียบเทียบระหว่าง Framingham Risk Score กับ Pooled Cohort Risk Equations ในกลุ่ม
ประชากรชาวไต้หวันเกี่ยวกับโรค Insulin Resistance และ Metabolic Syndrome 
วัตถุประสงค์ 
 ในปี 2008 มีการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วย เช่น Adult Treatment Panel III (ATP-III) , modified 
Framingham risk score (FRS) ซึ่งกล่าวถึงการรักษาเรื่องไขมันและการพยากรณ์โรคใน 10 ปี (10-year 
risk) ในกลุ่มผู้ ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหัวใจ ในปี2013 สมาคมโรคหัวใจของอเมริกา (The 
American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ACC)) ได้ออกแนวทางการดูแล
ผู้ป่วย Pooled cohort risk equation (PCE) และการพยากรณ์โรค 10 ปีในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ (Atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD)) อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อถกเถียงในเรื่องของ PCE 
นี้ เช่น การประเมินความเสี่ยงที่มากเกินไป และข้อจํากัดบางอย่างในการใช้ 
 ทางคณะวิจัยจึงได้นํา PCE และ FRS มาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบในกลุ่ม insulin resistance 
(IR) และ Metabolic syndrome (MetS) ในกลุ่มประชากรชาวไต้หวัน 
การดําเนินการวิจัย 
 คณะวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจํานวน 400 คน ต้ังแต่ปี 2012 – 2013 โดยคัดผู้ป่วยที่มีประวัติ 
ASCVD ออกจากการวิจัย กลุ่มโรค MetS ใช้นิยามของกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันปี 2007 และโรค IR ใช้
นิยามของ Homeostatic model assessment (HOMA)-IR index ในการวิเคราะห์ขั้นแรกเปรียบเทียบทั้ง 2 
กลุ่ม ใช้ Spearman correlation และในขั้นที่2 เปรียบเทียบโดยใช้ receiver-operating characteristic 
(ROC) analyses ข้อมูลถูกวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS (version 18.0) ค่า P value < 0.05 ถือว่ามี
นัยสําคัญ 
สรุป 
 ในการวิเคราะห์พบว่า FRS มีความสามารถในการช่วยวินิจฉัยดีกว่า PCE ทั้งในกลุ่มโรค IR และ MetS 
อย่างไรก็ตามหากจะใช้ FRS หรือ PCE ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้านคลินิกควรมีข้อมูลในกลุ่มประชากรชาว
เอเชียมากกว่านี้ 
 
 



ยุทธวิธีการหยุดบุหรี่ในเวชปฏิบัติทั่วไป : ควรทําอย่างไรบ้าง 
         Chong-Shan WANG  ได้กล่าวไว้ว่า ยุทธวิธีการหยุดบุหรี่นั้นต้องเข้าถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้
สูบบุหรี่ ได้แก่ คณะทํางานเวชปฏิบัติทั่วไป ผู้สูบบุหรี่และครอบครัว และภาคประชาสังคม ซึ่งต้องมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  คณะทํางานเวชปฏิบัติทั่วไป ต้องเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะแพทย์
จะมีส่วนสําคัญมาก 

2.  ผู้สูบบุหรี่ ควรได้รับคําแนะนําและช่วยเหลือการหยุดสูบบุหรี่ โดยวิธีการเฉพาะแต่ละรายไป 
เนื่องจากแต่ละคนมีบริบทของตนเองที่แตกต่างกันไป เช่น อายุ เพศ การศึกษา เศรษฐานะ เป็นต้น 

3.  ครอบครัวผู้สูบบุหรี่ ควรมีความรู้และความเข้าใจเรื่องพิษภัยของบุหรี่ที่เกิดกับทุกคนในครอบครัว
ได้ถึงแม้ว่าตนเองไม่ได้สูบบุหรี่ก็ตาม เนื่องจากการหายใจรับควันบุหรี่ ก็เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นเดียวกับผู้สูบ
บุหรี่ ทั้งเรื่อง ภูมิแพ้ หอบหืด โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง โรคหัวใจ และ โรคมะเร็งเป็นต้น  

4.  ภาคประชาสังคม โดยต้องให้ความรู้กับชุมชนทั้งที่พักอาศัย และที่ทํางาน เพื่อที่จะทําให้ลด
อันตรายต่อผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี 
 
ยุทธวิธีควบคุมความอ้วนในเวชปฏิบัติทั่วไป : ควรทําอย่างไรบ้าง 
          Dr. Hui Hsin HSIA จาก Taiwan ซึ่งแนะนําให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มงวด โดยการ
รับประทานอาหารที่มี carbohydrate น้อย ไขมันตํ่า และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วน รวมถึงการ
ออกกําลังกาย นอกจากนี้ในบางรายอาจต้องให้ยาเพื่อลดความอยากอาหาร หรือ ให้อาหารเสริม หรือวิธีสลาย
ไขมัน ด้วยlaser (laser lypolysis) ร่วมด้วย 

 
2.3  ประโยชน์ที่ได้รับ 
   ต่อตนเอง 
   ต่อหน่วยงาน  
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 
ส่วนที่ 3 ปญัหา/อปุสรรค 
          ไม่มี                                                                                                        . 
 
ส่วนที่ 4 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ  
          กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการด้านนโยบายระบบการบริการสาธารณสุขมาตลอด แบ่งการให้บริการ
สุขภาพเป็นระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ  แต่ในระบบการบริการสาธารณสุขที่ผ่านมา ได้สะท้อน
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการในศูนย์บริการสาธารณสุขพบว่า 
ประชาชนให้ความสนใจต่อการให้บริการในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันความนิยมเข้า
รับบริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมอืและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีราคาแพงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา กําลัง
แพร่หลายมากขึ้น ทําให้ผลการดําเนินการยังไม่เกิดผลที่ชัดเจนมากนัก  
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม 
๑. ควรมีการประเมินคุณภาพการให้บริการระดับปฐมภูมิของกรุงเทพมหานครด้วยเครื่องมือ PCAT 
๒. ควรวิเคราะห์โดยการทํา SWOT analysis ของงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อดูสภาพปัญหา

การใช้บริการสุขภาพ ความต้องการการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
รูปแบบการบริการ การบริหารจัดการ บุคลากร และระบบการเงิน การคลัง ในการดูแลสุขภาพในระดับ            
ปฐมภูมิ เพื่อพัฒนารูปแบบในการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกับระบบ
บริการสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต   
         ๓.  ควรมีนโยบายส่งเสริมและเพิ่มสมรถนะแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ค่าตอบแทน ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจ
จากผู้ป่วยและประชาชนในชุมชน และผู้เรียนเกิดความม่ันใจในการเรียนว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า ได้รับ           
การยอมรับในชุมชนเทียบเท่าแพทย์เฉพาะทาง    
         ๔.  สนับสนุนการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย เพื่อ           
การรักษาที่ต่อเนื่องได้ 
         ๕.  สนบัสนุนงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้แพร่หลาย 

 
 
ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
      (              ) 

 
 
ส่วนที่ 5 ความคิดเหน็ของผูบ้ังคบับญัชา 
                                                                                                                        . 
                                                                                                                        . 
                                                                                                                        . 
                                                                                                                        . 
 
 

ลงชื่อ    หัวหน้าส่วนราชการ 
      (              ) 


