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ต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรัง : นวัตกรรมเพื่อความแข็งแกร่งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ
Chronic care model: improving primary care for patient with chronic illness
บทความนี้เป็นมุมมองหนึ่งของแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่ต้องการสื่อให้
เพื่อนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้เห็นความสาคัญ เตรียมรับมือกับปัญหาโรคเรื้อรัง ซึ่ง
มีแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และตัวเลขค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เช่นเดียวกับที่ได้เกิดกับประเทศ
อเมริกา ซึ่งพบว่าปัญหาโรคเรื้อรัง ไม่สามารถทาได้ด้วยการทุ่มทรัพยากรเข้าไปในระบบเดิม
จาเป็นต้องสังเคราะห์ระบบใหม่ที่เอื้อต่อการดูแลโรคเรื้อรัง.
ระบบบริการเดิมที่เน้นแก้ผู้ป่วยปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจทุกอย่างขึ้นกับแพทย์
อาจใช้ได้ดีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน แต่เมื่อนามาใช้กับกรณีเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งมีมิติทั้งด้านกาย ใจ
สังคม รวมทั้งระยะเวลาที่ต้องดูแลยาวนาน ทาให้บุคลากรการแพทย์ต้องแบกรับภาระหนักขึ้น
โดยเฉพาะแพทย์และบุคลากรในส่วนหน่วยบริการปฐมภูมิอันเสมือนด่านหน้า แม้มีความตั้งใจให้
การอย่างดูแลผู้ป่วยอย่างองค์รวมแต่ขาดสภาพแวดล้อมสนับสนุน ก็ปฏิบัติจริงได้ยาก.
บทบาทแพทย์ปฐมภูมิ นอกจากการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวให้การรักษาแล้ว
ทัศนคติที่ดีกับความรู้ใน "การทางานเป็นทีม" เป็นสิ่งจาเป็น มีตัวอย่างหน่วยงานที่ประสบ
ความสาเร็จในการจัดระบบผู้ป่วยเรื้อรัง ทาให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน. ในเมื่อต่างที่ต่างบริบท หากเราจะทาบ้างคงต้องรู้ว่าอะไรละคือปัจจัยสาคัญ
ให้ประสบความสาเร็จ เปรียบเหมือนอาหารจานหนึ่งมีรสอร่อย แต่การที่จะทาให้อาหารอร่อย
เหมือนเดิมหรือมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ปรุงหรือสถานที่ปรุงแตกต่างกันนั้น จาเป็นต้องทราบว่า
ส่วนผสมใดที่สาคัญ. McColl Chronic Care เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะตอบปัญหานี้.
สถานการณ์โรคเรื้อรังในไทยเทียบกับสหรัฐอเมริกา
ในห้วง 10 ปีนี้ สหรัฐอเมริกาได้ประสบวิกฤตการณ์ระบบบริการสุขภาพ โดยการสารวจ
ในปี พ.ศ. 25441 พบว่าพลเมืองกว่าร้อยละ 45 หรือประมาณ 125 ล้านคนป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
โดยครึ่งหนึ่งมีโรคเรื้อรัง 2 โรคขึ้นไป และ 1 ใน 3 ควบคุมโรคไม่ได้ และที่สาคัญค่ารักษา
ผู้ป่วยเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 70-80 ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด.
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เมื่อมามองสถานการณ์ในประเทศไทย โดยจากการสารวจสภาวะสุขภาพประชนไทยในปี
พ.ศ. 25472 พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 2-3 โรคขึ้นไป. นอกจากนี้ ความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูงในผู้อายุ 15 ปีขึ้นไปยังมีถึงประมาณร้อยละ 20 โดยเฉพาะเมื่ออายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีความชุกถึงเกือบร้อยละ 50 ยิ่งไปกว่านั้นในจานวนนี้มีเพียงร้อยละ 5-10 เท่านั้นที่คุม
ระดับความดันได้ดี. เห็นได้ว่า สภาวะโรคเรื้อรังในประเทศไทยมีแนวโน้มใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกา
มาก.
โรคเรื้อรังกับระบบบริการปฐมภูมิ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่วนใหญ่ได้รับการดูแลรักษาโดยหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิใน
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการดูแลโดย Primary Care Clinicians
ขณะเดียวกัน หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ก็มีสัดส่วนการใช้บริการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังสูงเช่นกัน.
โดยจากการสารวจในคลินิกบริการผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 25453 พบว่าในผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัญหาที่พบบ่อย
สามอันดับแรก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 43.4 ของจานวนครั้งทั้งหมด), ข้อเข่าเสื่อม
(ร้อยละ 12.3) และเบาหวาน (ร้อยละ 16.5) ซึง่ บ่อยกว่าปัญหาฉับพลัน อย่างทางเดินหายใจ
อักเสบ (ร้อยละ 3.3) ปัสสาวะติดเชื้อ (ร้อยละ 2.1) อย่างชัดเจน.
เหตุผลที่ทาให้ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเหมาะสมต่อโรคเรื้อรัง ประการแรกคือ ระดับ
ความสามารถสนองผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรง
น้อย และยารักษาโรคเหล่านี้ได้รับการศึกษาการใช้อย่างกว้างขวาง ความปลอดภัยสูง ไม่ต้องการ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนราคาแพงในการประเมิน ขณะเดียวกันจุดเด่นในเรื่อง comprehensive care
ก็เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยมักมีหลายโรคหลายปัญหาด้วย.
ที่มาของ chronic care model
Chronic care model (CDM) พัฒนาขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2541-2545 โดย MacColl
Institute for Healthcare Innovation4 ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัย นาโดย Edward H Wagner เพื่อ
สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับประเภทมาตรการและสร้างต้นแบบการดูแลโรคเรื้อรัง.

ภาพที่ 1. Dr. Edward H Wagner, MD, MPH ผู้สังเคราะห์ Chronic Care Model. 9
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โดยกลุ่มนักวิจัย ได้ให้คาจากัดความว่า "ภาวะป่วยเรื้อรัง" คือ ภาวะใดๆที่ต้องอาศัย
กิจกรรมและการตอบสนองต่อเนื่องจากผู้ป่วย ผู้ดูแล และระบบบริการการแพทย์ โดยภาวะนี้
ครอบคลุมมิติทางกาย จิตใจ และพฤติกรรม.
ขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่
ขั้นที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและสร้าง model
การศึกษาแบบ systematic review5 ได้จัดหมวดหมู่กลวิธี (intervention strategy) เป็น
4 หมวดใหญ่ ได้แก่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบระบบบริการ ระบบสารสนเทศ
และการสนับสนุนการดูแลตนเอง. ผลงานวิจัยพบว่า ทุกหมวดมีผลบวกต่อ outcome และหน่วยใด
มีองค์ประกอบเหล่านี้มากยิ่งพบผลสาเร็จมาก.
Meta regression analysis6 เกี่ยวกับกลวิธีพัฒนาคุณภาพบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
พบว่า องค์ประกอบของบริการ อันได้แก่ การจัดทีม (team change) และวางแนวทางดูแลผู้ป่วย
(case management) ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคมากกว่าการดูแลตนเอง (self-management) และ
ระบบสารสนเทศ (clinical information system).

ภาพที่ 2. แสดงผลการวิเคราะห์ meta regression analysis ของ Shojania และคณะ
แสดงผลของแต่ละ quality improvement strategy ต่อ clinical outcome คือการเปลี่ยนแปลง
ของ HbA1c.
อย่างไรก็ตามโดยสรุปคือ ทุกกลวิธีต่างให้ผลดีต่อการควบคุมโรคผู้ป่วย (ยกเว้น
continuous quality improvement ซึ่งยังสรุปไม่ได้เนื่องจากมีงานวิจัยเกี่ยวข้องน้อยมาก).
เมื่อได้ผลดังกล่าว จึงมีการออกแบบเป็นรูปของ chronic care model ขึ้น โดยมีการ
เพิ่มเติมองค์ประกอบส่วน community resource เข้าไปตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ.
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ขั้นที่ 2 ทดลองนามาใช้จริงกับหน่วยบริการปฐมภูมิ
ได้ทดลองปฏิบัติในหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยโครงการนาร่อง Breakthrough Series
(BTS) ซึ่งมีหน่วยบริการปฐมภูมิ 104 แห่ง ประกอบด้วยองค์กรที่รับผิดชอบเบาหวาน 36 แห่ง,
หอบหืด 23 แห่ง, ซึมเศร้า 23 แห่ง, ภาวะหัวใจล้มเหลว 16 แห่ง และคนชรา 6 แห่ง.
แต่ละองค์กรมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกัน, มีโครงสร้างการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างกัน
เข้าร่วมโครงการนาองค์ประกอบของ chronic care model ไปปรับปรุงบริการ. ผลการติดตาม
2-3 ปีพบว่า บางองค์กรประสบความสาเร็จในการนาหลักการมาปฏิบัติจริง แต่ทว่าบางองค์กรก็
ไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยการวางแผนที่เป็นระบบ เนื่องจากการแต่ละองค์ประกอบต้อง
ออกแบบให้เอื้อซึ่งกันและกัน เช่น การทาระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นอาจไม่ถูกนามาใช้ หากไม่
เอื้อต่อองค์ประกอบอื่นๆ.7
ปัจจุบันนี้ยังมีการประเมินต่อเนื่อง ยังมีการเปิดให้ทุนแก่นักวิจัยในการทดสอบประสิทธิภาพจาก
การนา chronic care model ไปใช้ด้วยในชื่อ RAND study.8
องค์ประกอบของ chronic care model

ภาพที่ 3. Chronic care model ซึ่งพัฒนาโดย The MacColl institute.
จากภาพที่ 3 เมื่อมองจากล่างขึ้นบน อธิบายได้ว่า7,10,11 ความสาเร็จของรูปแบบการดูแล
โรคเรื้อรังคือ สร้างปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ (productive interaction) จากเดิมที่มีช่องว่าง
ระหว่างผู้ป่วย (เบื่อหน่าย, หมดกาลังใจ, ไม่มาตามนัด) กับผู้ให้บริการทางการแพทย์ (ไม่ทราบ
ประวัติเดิม, แพทย์ไม่มีเวลา, รับภาระผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อน)
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ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการตรวจรักษาตัวต่อตัวเท่านั้น แต่รวมการ
ติดต่อสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์.
อย่างสร้างสรรค์ (productive) หมายถึง เวชปฏิบัติที่อยู่บนหลักฐานวิชาการ มีความเป็น
ระบบ และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย.
จากภาพ จะเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 6 ส่วน ไม่ได้แยกจากกัน แต่ทับซ้อนกัน กล่าวคือ
ส่วนที่ครอบคลุมทั้งหมด ได้แก่ บริบทของชุมชน คือ ทรัพยากรในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชน เป็นทรัพยากรบุคคล สถานที่ รวมทั้งนโยบายการเมือง.
ส่วนที่วงในที่ซ้อนทับอยู่คือ ระบบภายในหน่วยบริการ ซึ่งหากเปรียบเป็นอาคาร
ส่วนหลังคาของระบบนี้คือ แผนงานระดับบริหารของหน่วยงาน (health systems organization).
ส่วนที่อยู่ใต้ชายคาคือ ระดับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ซึ่งควรมีองค์ประกอบระดับนี้อีก 4
ประการคือ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลโรคเรื้อรังของตนเองได้ รูปแบบการให้บริการ เครื่องช่วยในการ
ตัดสินใจ และระบบฐานข้อมูลทางคลินิก. หน่วยบริการ ในที่นี้ อาจหมายถึง หน่วยที่มีทรัพยากร
มาก เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยบริการที่มีทรัพยากรน้อยกว่า เช่น
โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย.
โดยสรุป chronic care model มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. การสนับสนุนการดูแลตนเอง (self-management support) คือ การสร้างความ
ตระหนัก และความสามารถในการดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตั้งเป้าหมายการ
รักษา, เข้าใจอุปสรรคและ ข้อจากัดของตนเอง รวมทั้งสามารถประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง
ได้ว่า สามารถจัดการเองได้หรือต้องไปพบแพทย์ (empower and prepare patients to manage
their health care).
การที่ผู้ป่วยจะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรักษาสุขภาพตนเองได้นั้น ประกอบด้วยปัจจัย
ดังต่อไปนี้ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ป่วยมีแรงจูงใจที่จะดูแลตนเอง (motivation).
การมีความรู้ความเข้าใจในโรคของตนเอง (knowledge).
มีทักษะในการดาเนินชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรัง (problem solving skill).
มีความมั่นใจที่จะดูแลตนเอง (self-efficacy).
ส่วนที่เป็นอุปสรรค หรือความขาดแคลนทรัพยากร ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
(identified barrier).

จากประสบการณ์ในเวชปฏิบัติ พบว่า ผู้ป่วยปัจจุบันได้รับรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องโรค
มากขึ้น แต่การปฏิบัติก็ยังจากัดด้วยหลายเหตุผล เช่น ผู้ป่วยที่ต้องดูแลคนในครอบครัวมักไม่ค่อย
ใส่ใจเรื่องสุขภาพตัวเอง, ผู้ป่วยเบาหวานที่อ้วนไม่สามารถออกกาลังกายได้ เพราะมีปัญหาปวดข้อ
หรือเหนื่อยง่าย, ให้ผู้ป่วยเจาะวัดน้าตาลในเลือดเองที่บ้าน แต่ผู้ป่วยกลัวแปลผลผิด ขอมาเจาะที่
โรงพยาบาลดีกว่า ฯลฯ ดังนั้นหากทีมให้บริการสุขภาพได้ประเมินก็จะช่วยวางแผนรักษาได้ดีขึ้น
พบว่าการให้ความรู้แบบทางเดียวจากวิทยากรให้ผู้ป่วย (knowledge based education)
มีผลน้อยต่อการนาไปปฏิบัติ เนื่องจากผู้ป่วยและครอบครัวยังขาดความมั่นใจ .
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างแนวทางการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย
แบบเดิม (Knowledge based education)

แบบใหม่ (Self-management education)

 การให้ข้อมูลไปตามลาดับ(Agenda) ของผู้ให้
คาปรึกษา

 การให้ข้อมูลตามลาดับ ตามความต้องการของ
ผู้ป่วย

 เชื่อว่า ความรู้เท่านั้นก็เพียงพอสู่การนาไป
ปฏิบัติ

 เชื่อว่า ความเชื่อมั่นว่าตนเองทาได้ (Selfefficacy) นาไปสู่การปฏิบัติ

 เป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้ป่วยเชือ่ ฟังและปฏิบัติตาม
คาแนะนาของผู้ให้คาปรึกษา

 เป้าหมายอยู่ที่การสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ป่วย
ดูแลตนเองได้

 ผู้ให้คาปรึกษาเป็นผู้ตัดสินภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วย “คุณต้องคุมเบาหวาน”, “ถ้าต้องการคุม
เบาหวาน คุณต้องออกกาลังกาย วันละ 30
นาที”

 การตัดสินใจเป็นของผู้ป่วย “มีอะไรบ้างที่คุณ
ต้องการทาเพื่อให้สุขภาพของคุณดีขึ้น”

เครื่องมือที่ได้ผลดีในการทา counselling intervention คือ การใช้ 5As ได้แก่ การถาม
เพื่อประเมินปัจจัยดังกล่าว (ask/assess), การแนะนา (advice), การให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมาย และมี
ส่วนร่วมเลือกวิธีปฏิบัติ (agree) การช่วยเหลือ (assist) และการวางแผนจัดเตรียม (Arrange)
เช่น การนัดหมาย ซึ่งรายละเอียดสามารถศึกษาได้จากแหล่งอ้างอิง.10
นอกจากนี้ การให้ผู้ป่วยเป็นผู้สอนผู้ป่วยด้วยกันเอง (laid leader) เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วย
สร้างความภูมิใจแก่ผู้ป่วยต้นแบบเอง และยังสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลตนเองได้แก่ผู้ป่วยรายอื่น.
2. การออกแบบระบบบริการ (delivery system design)
ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ
1. Team based approach.
2. Planned care visit.
3. Case management.
หลักการที่ว่าแพทย์ในระบบบริการปฐมภูมิควรทาหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งเสริมสุขภาพ
รักษาพยาบาล และป้องกันโรค รวมทั้งควรดูแลต่อเนื่องเป็นแพทย์ประจาตัวเป็นหลักการที่ดี แต่
ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างแพทย์ควรเป็นผู้จัดการคนเดียวเท่านั้น. ปัญหาที่พบจากการทาเช่นนั้น
คือ สิ่งที่ Wagner เรียกว่า "Tyranny1 of urgent" นั่นคือ การที่แพทย์มีเวลาจากัดในการดูแล
ผู้ป่วยแต่ละคน. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อมาพบแพทย์มักมีอาการจุกจิกอื่นๆร่วมด้วย เช่น ปวดเข่า
ปวดหลัง แพทย์ใช้เวลาไปกับการตรวจ และให้การรักษาอาการเหล่านั้นจนเหลือเวลาไม่มากให้กับ
เรื่องโรคประจาตัวผู้ป่วย.
1

Tyranny (noun): cruel and unfair treatment by people with power over others
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หลายครั้งที่แพทย์ซึ่งทางานในระดับปฐมภูมิรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายกับการตรวจ
ผู้ป่วยจานวนมาก ด้วยการทาอะไรซ้าๆ ประจา ต้องจัดการกับยาต่างๆมากมาย เป็นเหตุผลให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วย โรคเรื้อรัง มีคุณภาพไม่สม่าเสมอ พบข้อผิดพลาดอยู่บ่อยๆ แม้ว่ามีการสังเคราะห์
เวชปฏิบัติอิงหลักฐาน มาเป็นแนวทางเวชปฏิบัติที่คุณภาพดีจานวนมาก และหน่วยบริการมี
Protocol ที่ดี.
เมื่อมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจานวนมาก ทาให้ความใส่ใจในรายละเอียดของผู้ป่วยแต่ละคน
น้อยลง. การตรวจรักษาอาจทาไปตาม protocol ที่จัดทาไว้กว้างๆ แต่ผู้ป่วยแต่ละคนมีความ
รุนแรงของโรค ปัญหาในการควบคุมโรคแตกต่างกัน เปรียบเหมือนการตัดเสื้อโหลจากโรงงานให้
คนอ้วน คนผอมใส่จะไม่พอดี.
หลักการทั้ง 3 ข้างต้นแท้จริงเป็นเรื่องเดียวกัน การเชื่อมโยงบทบาทแพทย์กับบุคลากร
เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบาบัด นักโภชนาการ ฯลฯ เป็นทีมสหวิชาชีพ เรื่อง
case management มิใช่ถือเป็นหน้าที่ของพยาบาลหรือนักสังคมสงเคราะห์เท่านั้น แต่ทุกคนในทีม
ถือเป็นภารกิจร่วมกัน อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนวิธีจากนัดติดตามผู้ป่วยแบบตามสะดวก มาเป็นตาม
แผนการ (planned care).
ตัวอย่าง planned care เช่น ก่อนผู้ป่วยมาตามนัด ได้แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าเตรียมตัว
ตรวจอะไรบ้าง เตรียมข้อมูลอะไรบ้าง ขณะที่ทีมก็เตรียมว่าผู้ป่วยรายนี้ต้องการพบสหวิชาชีพ
ใดบ้าง เมื่อผู้ป่วยมาถึงมีเจ้าหน้าที่รวบรวมทั้งข้อมูลห้องปฏิบัติการและข้อมูลจาก การสัมภาษณ์
ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง เตรียมพร้อมไว้ให้แพทย์ แพทย์เมื่อตรวจผู้ป่วยแล้วมีการส่งต่อผู้ป่วย
ให้กับสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดูแลให้เสร็จภายในวันนั้น.
ข้อดีของ planned care คือ สามารถจัดการภาวะเรื้อรังโดยเฉพาะ แยกจากปัญหา
สุขภาพจุกจิกอื่นๆ และยังสามารถวางรูปแบบการเข้าถึงบริการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตาม
ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม เช่น ตามความซับซ้อนของโรคเรื้อรัง หรือตามเชื้อชาติ วัฒนธรรม.
สถาบัน Improving Chronic Illness Care - ICIC ได้แนะนา 4 ประเภทของ planned
care ตามกลุ่มโรคและวิชาชีพที่ควรมีในทีม ดังตารางที่ 2.
ตารางที่ 2 Planned care 4 ประเภทตามคาแนะนาของ ICIC ตามกลุ่มโรคและวิชาชีพที่ควรมีในทีม
1. ลดความเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือด(include
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
Diabetes, HT, Dyslipidemia, Metabolic syndrome, นักโภชนากร นักวิชาการให้สขุ ศึกษา
Smoking, stable Ischemic Heart, CHF)
2. หอบหืดและถุงลมโป่งพอง
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักบาบัดทางเดินหายใจ
3. ข้ออักเสบและภาวะปวดกระดูกกล้ามเนื้อ
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักกายภาพบาบัด
4. เอชไอวี/เอดส์
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักสังคมสงเคราะห์
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3. Decision support
มีหลายวิธีที่ช่วยสนับสนุนให้แพทย์และทีมรักษาพยาบาลสามารถใช้ความรู้ที่ทันสมัยในการ
ตัดสินใจให้การรักษาผู้ป่วย เช่น จัดประชุมวิชาการ เพื่อ continuous medical education
(CME) หรือในต่างประเทศมีการเพิ่มความสะดวกให้กับแพทย์ที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามวิชาการด้วย
การมีผู้ช่วยให้คาแนะนาปรึกษาที่เรียกว่า academic detailer ไปเยือนตามหน่วยบริการต่างๆ.
แต่พบว่าวิธีดีที่สุดคือ ให้ evidence-based guidelines ผสมผสานอยู่ในระบบการ
ให้บริการประจาวัน. ตัวอย่างเช่น ในระบบสั่งยา อาจมีระบบเตือนหากสั่งยาที่ผู้ป่วยได้รับแล้ว
เกิดผลเสียต่อการควบคุมโรค หรือมีผลข้างเคียงที่ควรนัดมาตรวจหลังจากรับยา เป็นต้น.
รวมทั้งมี ระบบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นการสื่อสารสองทาง นั่นคือ แพทย์ปฐมภูมิ
สามารถรับรู้ขอ้ มูลการรักษาของผู้ป่วยที่ได้รับจากแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้วย.
4. Clinical information system
คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลที่ดี คือ
1. สามารถช่วยเตือนผู้ให้บริการและผู้ป่วยว่าถึงเวลาต้องทาอะไร เช่น ถึงเวลาตรวจตาประจาปี.
2. สามารถแยกแยะผู้ป่วยที่อยู่ในฐานข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย ตามความเสี่ยง เพื่อวางแผนป้องกันได้.
3. สามารถช่วยให้วางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละรายบุคคลได้.
4. ข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างทีมผู้ให้บริการ และผู้ป่วยในส่วนที่จาเป็น.
5. สามารถวัดประเมินประสิทธิภาพการทางานของทีม และระบบงานได้.
ระบบฐานข้อมูลไม่จาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ (electronic medical records) เสมอไป
เช่น ในหน่วยบริการขนาดเล็ก อาจเป็นกระดาษที่จัดระบบการเก็บข้อมูล การแชร์ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก็ถือเป็นระบบฐานข้อมูลที่ดีได้.
5. Health Systems organization
จากภาพจะเห็นว่าเป็นส่วนหลังคาขององค์กร หมายถึง เป็นแนวทางที่ครอบคลุมและชี้นา
การปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยรวม. สิ่งสาคัญคือ ความยั่งยืนของแผนงานพัฒนา แม้ขาด
หลักฐานทางงานวิจัยเชิงปริมาณ แต่จากการศึกษาแบบสังเกตการณ์ ในองค์กรที่ทดลองนา
chronic care model ไปปฏิบัติ พบว่า ในที่มีการเปลี่ยนผู้นาองค์กรบ่อยๆ จะประสบความสาเร็จ
น้อยกว่า.
อย่างไรก็ตาม บางองค์กรจะมีผู้นาที่ไม่ได้แต่งตั้งเป็นทางการ แต่ได้รับความเชื่อถือ ที่
เรียกว่า ผู้นาระดับสูง (senior leadership) ซึ่งสามารถเป็นแกนนาให้แผนการดาเนินต่อไปได้.
หากองค์กรนั้นได้กาหนดการดูแลโรคเรื้อรัง อยู่ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร หรือเป็นแผน
ระยะยาวไว้แล้ว.
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6. Community resource linkages
นั่นคือ การทาความตกลงให้มีการร่วมใช้ทรัพยากรขององค์กรต่างๆ ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั้งระหว่างหน่วยบริการสุขภาพขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และระหว่างหน่วยบริการกับ
ส่วนบริการอื่นๆ ในชุมชน.
ตัวอย่าง การร่วมมือระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ เช่น สถานีอนามัยในเขตอาเภอ ร่วมมือ
ในการอานวยความสะดวกส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังในความดูแล เข้าทากิจกรรมที่โรงพยาบาล,
โรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง มีระบบให้ความสะดวกแก่สถานีอนามัยในการรับปรึกษา และ
วางแผนส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่สถานีอนามัย เป็นต้น. การร่วมมือลักษณะนี้ ช่วยลดช่องว่าง
มาตรฐานบริการ ระหว่างสถานบริการที่ทรัพยากรน้อยกับที่มีทรัพยากรมากกว่าได้.
ตัวอย่าง การร่วมมือระหว่างหน่วยบริการกับส่วนบริการอื่นๆ ในชุมชน เช่น การขอใช้
พื้นที่ของสถานที่ทางศาสนา ชมรม โรงเรียน หน่วยบริหารท้องถิ่น. นอกจากนีก้ ารดึงทรัพยากร
บุคคล เงินสนับสนุน หรือนโยบายสาธารณะของท้องถิ่นเพื่อดูแลสุขภาพคนในท้องถิ่นนั้นเอง ทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนจากคนในพื้นที่มากขึ้น.
นอกจากนี้ การกระจายอานาจให้มีผู้รับผิดชอบหลักของโครงการและผู้รับผิดชอบส่วนย่อย
ของ โครงการ และกลไกการให้ค่าตอบแทนตามภาระ และคุณภาพงานเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน.
สถานการณ์การนา chronic care model พัฒนา primary care ในประเทศต่างๆ4,12
แคนาดา เป็นประเทศแรกๆ ที่นาแนวคิดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน primary care ด้วย
chronic care model โดยมี Calgary health region รัฐ Alberta เป็นแกนนา มีการจัดประชุม
วิชาการระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโดยเฉพาะเป็นประจาทุก 2 ปี.
ในบางรัฐ มีการดัดแปลงเพิ่มเติม model บางส่วน เช่น Extended Chronic Care
Model (ECDM) ของ British Columbia health network แคนาดา (Barr et al,2002) ซึ่ง
เพิ่มรายละเอียดในส่วน community resource (ภาพที่ 4).
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ภาพที่ 4. British Columbia's Ministry of Health expanded chronic care model.
สิ่งที่แตกต่างจาก Chronic care model ( Wagner,1999) คือมีรายละเอียดความคาบ
เกี่ยวระหว่างองค์ประกอบระดับ Health care organization คือ Self-management support,
Delivery system design, Decision support, Information system กับ community เพิ่ม
องค์ประกอบในส่วนของชุมชน ได้แก่ Public policy เช่นการวางมาตรการภาษีควบคุมสินค้า
ทาลายสุขภาพ และส่งเสริมอาหารที่มีประโยชน์ , Supportive environment เช่นการปรับภูมิ
ทัศน์ให้เอื้อต่อการดาเนินชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรัง ทุพพลภาพ และ Strengthen community action
คือการให้คนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และกาหนดทิศทางพัฒนาตามความต้องการของตนเอง
Chronic care model นี้ได้นาไปใช้ในทวีปอื่นๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต้น. ในเอเชีย น่าสนใจว่า อินเดีย ประเทศจีน ได้พัฒนา chronic care
model ของตนเองอีกด้วย และประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์ รัฐบาลกาลังให้ความสนใจใน
การสร้าง model เช่นกัน.
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ภาพที่ 5 From Germany (Das Chronic Care Modell, Deutsche Adaptation.

ภาพที่ 6 Care Model of Indian Health System
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Innovative Care for Chronic Condition: ความร่วมมือกับนักวิชาการองค์การอนามัยโลก
ข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ generalizability เช่นการนา CCM ไปใช้ในบริบททีท่ รัพยากร
จากัด ทาให้คณะทางานขององค์การอนามัยโลกด้านดูแลโรคเรื้อรัง นาแนวคิด Wagner’s
Chronic Care Model มาวิเคราะห์ร่วมกับตัวอย่างการพัฒนาโรคเรื้อรังในประเทศทั้งพัฒนาแล้ว
และกาลังพัฒนา และสร้างเป็น Innovative Care for Chronic Condition: ICCC (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 Innovative Care for Chronic Condition: ICCC
สิ่งที่พัฒนาจาก Wagner’s chronic care model มีดังนี้
1. เพิ่มองค์ประกอบของ Positive policy environment ซึ่งส่งอิทธิพลถึง ระดับ Health care
organization และ Community
2. เพิ่มรายละเอียดข้อเสนอแนะ ในเชิงนโยบายเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย เป็นข้อเสนอแนะถึง Policy
maker ซึ่งได้จากตัวอย่างโครงการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ประสบความสาเร็จในประเทศต่างๆ ซึ่งตีพิมพ์
ใน Global ICCC reports และมีแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองตามแนวทาง ICCC ด้วย
3. แสดงปฎิสัมพันธ์เชิงระบบ แบ่งเป็นสามระดับจากระดับบุคคล (Micro), องค์กรและชุมชน
(Meso) และนโยบายระดับชาติ ( Macro) สรุปหลักการโดยย่อคือ
Micro level (Patient interaction) ปฎิสัมพันธ์ในระดับนี้เป็นระดับตัวบุคคล ประกอบไปด้วย
ตัวผู้ป่วยและครอบครัว, บุคลากรทีมรักษา และสมาชิกในชุมชน
- เป้าหมายคือการที่ผู้ป่วยได้รับการเตรียมพร้อมทักษะที่จาเป็น (Prepared) มีข้อมูลที่เพียงพอ
(Informed) และมีแรงจูงใจ ( Motivated)
- โดยกระบวนการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพของตัวเอง ( Self-management support)
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Meso level ( Health care organization and Community linkage) การบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงานที่ให้บริการสุขภาพ และการเชื่อมโยงกับทรัพยากรในชุมชน
- เป้าหมายคือ ส่งเสริมการดูแลต่อเนื่อง (Continuity), มีความถูกต้องตามหลักการ
(Consistency) และมีความเชื่อมโยง ( Co-ordination)
- โดยกระบวนการ จัดระบบ workflow การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ (Delivery system
design) , การนาหลักฐานหรือบทเรียนมาใช้ในการพัฒนางานบริการ (Decision support) , การ
ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Information system) การค้นหาบุคคลสาคัญของชุมชน
(Community leadership), สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อชุมชนต่อผู้ป่วยเรื้อรัง (Reduce stigma),
การประสานทรัพยากรรวมถึงองค์ความรู้ร่วมกัน(Coordinate resource) และความร่วมมือกับ
องค์กรไม่แสวงกาไรต่างๆ ในชุมชน (Complementary service).
Macro level : ระดับรัฐบาล หรือ ผู้กาหนดแนวนโยบายระดับชาติ เนื่องจากการพัฒนาใน
ระดับ Meso level และ Micro level ได้รับอิทธิพลจากนโยบายระดับชาติ
เป้าหมายคือ โครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลโรคเรื้อรัง ( Positive policy
environment) โดยกระบวนการให้ผู้มีอานาจออกนโยบายในหน่วยงานต่างๆ ไม่จากัดแต่กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกันวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Integrate
policies) เพื่อ ทั้งด้านการสร้างกาลังคน (Develop and allocate human resource) ความ
ต่อเนื่องของนโยบายงบประมาณ (consistent financing) , ใช้มาตรการทางกฎหมาย (Support
legislative framework) รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชน มีความเข้มแข็งรักษาสิทธิเพื่อ
สุขภาพของตนเอง ( strengthen partnerships)
บทสรุปและคาวิจารณ์
1. Chronic care model เป็นตัวอย่างที่ดี ของความพยายามในการนาองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมาสังเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมที่ ชัดเจน พิสูจน์และเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางคลินิกได้ ยังมี
งานวิจัยอีกมากที่ ให้ต่างชิ้นต่างให้ข้อมูล แต่จัดเก็บอย่างกระจัดกระจายขาดการนามาสังเคราะห์
ให้เกิดประโยชน์ในทาง ปฏิบัติ. ดังนั้น การศึกษาแนวคิดและวิธีการให้ได้มาซึ่ง chronic care
model จึงมีประโยชน์ต่อการสังเคราะห์รูปแบบเพื่อพัฒนาระบบบริการอื่นๆ ต่อไป.
2. การนา chronic care model มาใช้ในประเทศไทย ควรพิจารณาถึงรายละเอียด
ความเหมือนความต่างของโครงสร้างองค์กรตลอดจนบริบททางสังคมตลอดจนบุคลิกและอัธยาศัย
ของคนไทย. เนื่องจากผลการทดลองใช้ chronic care model ในมากกว่า 1,000 พื้นที่ที่ทาใน
ประเทศอเมริกาจะประสบความสาเร็จเป็นส่วนใหญ่ และส่วนมากจะนาองค์ประกอบบางอย่างไป
ปรับปรุง แต่พบว่ามีพื้นที่น้อยมากที่จะทาได้ทั้งครบ 6 องค์ประกอบ. นอกจากนี้งานวิจัยที่นามา
ศึกษา meta analysis6 ผู้ศึกษาเองก็พบว่ามี publication bias. ดังนั้นอยากให้ศึกษาเรียนรู้
chronic care model นี้เป็นแนวทางเท่านั้น มิใช่สูตรสาเร็จแต่อย่างใด เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในบริบทต่างๆของประเทศไทยต่อไป
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ขณะที่หลายๆประเทศตื่นตัว ปรับระบบการดูแลโรคเรื้อรัง ประเทศไทยคงต้องปรับ
"ระบบ" ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคต่อไป ไม่ว่าจะเป็นไปตาม chronic care model หรือไม่
ก็ตาม.
หมายเหตุ :
ผู้ที่สนใจ chronic care model ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.improvingchroniccare.org สามารถสมัครเป็นสมาชิก IHI และขอ CDrom การบรรยาย
และวิดีโอตัวอย่าง planned care โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย. นอกจากนี้ ยังมี Acessment of Chronic
Illness Care: ACIC เป็นเครื่องมือสาหรับประเมินตนเองของหน่วยงานเกี่ยวกับความเอื้ออานวย
ต่อการ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง.
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