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ภาวะเรื้ อรัง (Chronic conditions) ตามนิยามของ Chronic care model คือ ภาวะที่ตอ้ งอาศัยความต่อเนื่อง
ในการปรับตัวของผูป้ ่ วย และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ่ วยและระบบบริ การสุ ขภาพ ส่ วนองค์การอนามัยโลกได้
นิยามภาวะเรื้ อรังว่าเป็ นภาวะที่ตอ้ งอาศัยการจัดการอย่างต่อเนื่ อง ในช่วงเวลามากกว่า 1 ปี โดยภาวะเรื้ อรัง
สามารถจาแนกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โรคติดต่อ เช่น การติดเชื้อเอชไอวีหรื อโรคเอดส์ โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
เช่น โรคเบาหวาน มะเร็ ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางจิต เช่น โรคซึ มเศร้า โรคจิตเภท และความบกพร่ อง
ของอวัยวะ เช่น แขนขาขาด ตาบอด ความผิดปกติของข้อ เป็ นต้น
โรคเรื้ อรังถือเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่สาคัญของโลก โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังซึ่ งมีรายงานผูเ้ สี ยชีวติ
ทัว่ โลกเพิ่มสู งขึ้นจาก 31 ล้านคนในปี ค.ศ. 2000 เป็ น 38 ล้านคนในปี ค.ศ. 2012 อีกทั้งยังพบว่าทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้มีการเสี ยชีวติ จากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือจาก 6.7 ล้านคนในปี ค.ศ. 2000 เป็ น
8.5 ล้านคนในปี ค.ศ. 2012
สถานการณ์โรคเรื้ อรังในประเทศไทยเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับทัว่ โลก จากการสารวจระหว่างปี
พ.ศ. 2550-2558 พบว่าอัตราผูป้ ่ วยและอัตราตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิต
สู งมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเพิม่ ขึ้นของโรคเรื้ อรังเป็ นผลมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขที่ดีข้ ึน ทาให้
อายุขยั ของมนุษย์และจานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบการใช้ชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นการสู บบุหรี่ การบริ โภค
อาหารที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมทางกายที่ลดลง การดื่มแอลกอฮอล์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และ
ความเครี ยด ก็เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญของโรคเรื้ อรัง
จากการสารวจพฤติกรรมเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-2550
พบว่าภาวะน้ าหนักเกิน ภาวะอ้วน การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ปริ มาณมากภายใน 30 วันที่ผา่ นมามีความชุก
สู งขึ้น โดยมีความชุกของภาวะน้ าหนักเกินถึง 30.5% ภาวะอ้วนถึง 7.5% (5) ซึ่ งปั จจัยเสี่ ยงเหล่านี้จะนาไปสู่ การ
เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังในอนาคต ดังนั้นการจัดการปั ญหาโรคเรื้ อรังจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชน
โรคเรื้ อรังไม่เพียงแต่ผลกระทบด้านสุ ขภาพเท่านั้น แต่ผปู้ ่ วยและครอบครัวยังต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล กระทบต่อการทางาน นาไปสู่ การตกงานและความยากจน ซึ่ งความยากจนก็เป็ นปั จจัยที่ทาให้

สุ ขภาพแย่ลง เป็ นวงจรที่ไม่จบสิ้ น ส่ วนประเทศก็ตอ้ งสู ญเสี ยงบประมาณและทรัพยากรบุคคลจากการเสี ยชีวติ
และการพิการที่เกิดจากโรคเรื้ อรัง โดยมีการคาดการณ์วา่ การสู ญเสี ยสะสมทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้
ต่าและปานกลางระหว่างปี ค.ศ. 2011-2025 จะสู งถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพที่ 1 Vicious cycle of poverty and poor health
(World Health Organization, 2002)
ผูป้ ่ วยจานวนมากป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังหลายโรคร่ วมกัน ทาให้แพทย์ตอ้ งจัดการกับหลายปั ญหาของผูป้ ่ วย
หรื อผูป้ ่ วยต้องมาพบแพทย์หลายแผนก ทาให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นความเร่ งรี บของแพทย์ในการตรวจ
การขาดความต่อเนื่องของการดูแลและแผนการรักษา ขาดการนัดติดตามที่เหมาะสม และผูป้ ่ วยไม่ได้รับการฝึ ก
ให้จดั การกับความเจ็บป่ วยของตนเอง
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังและครอบครัวต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานด้านจิตใจและสังคมนอกเหนือจากความ
เจ็บป่ วยทางกาย ซึ่ งระบบบริ การสุ ขภาพไม่ได้ช่วยเหลือครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่นผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ผูป้ ่ วยไม่ได้มีเฉพาะความเจ็บป่ วยทางกาย แต่ยงั มีความวิตกกังวลทั้งเรื่ องโรค กลัว
ภาวะแทรกซ้อน กังวลเรื่ องค่าใช้จ่ายในการรักษาและการเดินทางมาโรงพยาบาล ต้องลางานมาตรวจ ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ นอกจากนี้ความเจ็บป่ วยของบุคคลยังส่ งผลกระทบต่อครอบครัว เช่น รายได้ของครอบครัวที่

ลดลง สมาชิกคนอื่นต้องรับภาระดูแลสมาชิกที่ป่วย ต้องเปลี่ยนชนิดอาหารตามผูป้ ่ วยหรื อต้องเตรี ยมอาหาร
สาหรับผูป้ ่ วยโดยเฉพาะ
ระบบสุ ขภาพที่มีอยูเ่ ดิมถูกสร้างมาเพื่อตอบสนองการเจ็บป่ วยแบบเฉียบพลัน ให้ความสาคัญกับการ
วินิจฉัยและการรักษาเฉพาะอาการที่ทาให้ผปู้ ่ วยมาพบแพทย์แต่ละเลยปัญหาอื่น และผูป้ ่ วยมีบทบาทในการดูแล
สุ ขภาพของตนเองน้อย ระบบดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง (8) ซึ่ งต้องให้ความสาคัญกับ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค ตลอดจนเสริ มสร้างศักยภาพของผูป้ ่ วยและครอบครัว(9) อีกทั้งยังต้อง
รองรับการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นระยะเวลานาน มีการประสานงานกันระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และมีเครื่ องมือใน
การประเมินผล
จากการวิเคราะห์ระบบสุ ขภาพแบบเดิมพบว่ามีปัญหาที่ทาให้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยโรค
เรื้ อรัง โดยแบ่งตามระดับของปั ญหาได้ดงั นี้
ระดับจุลภาค (Micro-level) คือ การขาดการมีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วย เกิดจาก
1. การไม่ให้อานาจในการดูแลสุ ขภาพของตนเองแก่ผปู ้ ่ วย
ไม่สามารถทาให้ผปู ้ ่ วยตระหนักได้วา่ การจัดการปั ญหาสุ ขภาพเป็ นความรับผิดชอบของตนเอง เพราะ
การพึ่งพาการดูแลจากผูร้ ักษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทาให้คนมีผปู ้ ่ วยมีผลการรักษาที่ดีได้ ผูป้ ่ วยต้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การรับประทานยาอย่างสม่าเสมอ การออกกาลังกาย การรับประทานอาหาร การ
นอนหลับ นอกจากนี้ยงั ต้องพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองและเรี ยนรู ้ที่จะปฏิสัมพันธ์กบั
สถานพยาบาล ซึ่ งมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยนื ยันว่าการสนับสนุนบทบาทของผูป้ ่ วยในการจัดการกับโรคเรื้ อรังมี
ความสัมพันธ์กบั ผลการรักษาที่ดีข้ ึน แต่ในปัจจุบนั ทีมผูร้ ักษายังไม่มีวธิ ีการที่ช่วยให้ผปู ้ ่ วยรับผิดชอบบทบาทใน
การดูแลตนเอง
2. การไม่ให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ของผูป้ ่ วย
ระบบที่ดีตอ้ งส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ่ วยและผูร้ ักษา เช่น เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยซักถามและมีส่วน
ร่ วมในการวางแผนการรักษา
ระดับกลาง (Meso-level) คือ ปั ญหาของสถานบริ การและการขาดความเชื่ อมโยงกับชุมชน ได้แก่
1. ไม่สามารถจัดรู ปแบบการดูแลโรคเรื้ อรังได้
ไม่มีการวางแผนการดูแลระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผลการรักษาโรคเรื้ อรังไม่ดี และจัดการกับ
ภาวะแทรกซ้อนได้ล่าช้า
2. ผูร้ ักษาขาดเครื่ องมือและความเชี่ยวชาญ
ผูร้ ักษาถูกฝึ กให้ชานาญการดูแลภาวะฉับพลันเท่านั้น แต่ยงั ไม่มีความรู ้ในการจัดการภาวะเรื้ อรัง ขาด
ทักษะและเครื่ องมือในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อจัดการกับโรคของตนเองได้

3. การรักษาขาดการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
แม้วา่ จะมีการเผยแพร่ แนวทางการรักษาโรคเรื้ อรัง แต่บุคลากรทางการแพทย์บางส่ วนยังไม่นามาเป็ น
แนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย
4. ขาดการส่ งเสริ มการป้ องกันโรค
โรคเรื้ อรังส่ วนใหญ่สามารถป้ องกันได้ แต่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ให้ขอ้ มูลและความช่วยเหลือใน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคแก่ผปู ้ ่ วย
5. ขาดระบบบันทึกข้อมูลที่เหมาะสม
ระบบบันทึกข้อมูลจาเป็ นสาหรับการติดตามแนวโน้มสุ ขภาพ อัตราการเกิดและอัตราการตาย ตลอดจน
มาตรฐานและกระบวนการรักษา การไม่มีระบบบันทึกข้อมูลที่ดีทาให้ไม่สามารถทางานเชิงรุ กได้ นาไปสู่ ความ
ล้มเหลวในการป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น
6. ไม่สามารถเชื่อมโยงกับทรัพยากรในชุมชนได้
ในประเทศที่มีรายได้นอ้ ยซึ่งการให้บริ การของระบบบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิยงั ไม่ครอบคลุม ทรัพยากร
ในชุมชนมีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการให้บริ การที่หน่วยงานสาธารณสุ ขไม่สามารถจัดเตรี ยมให้แก่
ประชาชนได้ แต่ระบบการดูแลโรคเรื้ อรังในปั จจุบนั ยังขาดความเชื่ อมโยงกับชุมชน
ระดับมหภาค (Macro-level) คือ ปัญหาเชิงนโยบาย จากการสารวจขององค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศส่ วน
ใหญ่ไม่มีนโยบายในการป้ องกันและจัดการกับโรคไม่ติดต่อ เนื่องจาก
1. ขาดกรอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระบบในปั จจุบนั ยังไม่ครอบคลุมด้านสุ ขภาพ เช่น การกาหนดสิ ทธิ ของประชาชนในการรับบริ การทาง
สุ ขภาพ การปกป้ องสิ ทธิผปู้ ่ วย การกาหนดบทบาทที่เหมาะสมและควบคุมการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในภาคเอกชนให้มีความปลอดภัย
2. นโยบายและแผนงานทางสาธารณสุ ขล้าสมัย
มีการกาหนดนโยบายที่ใช้ขอ้ มูลทางระบาดวิทยาที่ไม่ทนั สมัย ให้ความสาคัญเฉพาะตัวโรคโดยไม่
คานึงถึงความต้องการของผูป้ ่ วย และมุ่งเน้นการดูแลภาวะเฉียบพลัน ทาให้ขาดความเชื่อมโยงในระบบ
3. ความไม่เหมาะสมของการลงทุนทางสาธารณสุ ข
การลงทุนในการแก้ไขปั ญหาไม่ได้คานึงถึงลาดับความสาคัญของโรคและความคุม้ ค่าของวิธีการรักษา
มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและยาเป็ นหลัก ดังนั้นจึงควรเพิม่ การฝึ กอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์และการ
สาธารณสุ ขเรื่ องกลยุทธ์การจัดการตนเอง การรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่ องการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการ
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมีกิจกรรมทางกายที่มากขึ้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ถือเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า

3. ระบบการเงินที่ไม่เชื่อมต่อกัน
การขาดการเชื่อมต่อของงบประมาณ เช่น การซื้ ออุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ไม่มีงบประมาณสาหรับการ
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อใช้งานอุปกรณ์น้ นั นาไปสู่ การขาดความสม่าเสมอและต่อเนื่องของการดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรัง
4. แรงจูงใจของผูใ้ ห้บริ การเป็ นไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสม
แม้วา่ จะผูใ้ ห้บริ การจะได้รับการส่ งเสริ มให้ใช้เวชปฏิบตั ิอิงหลักฐาน แต่ในระบบสุ ขภาพหลายประเทศ
ไม่มีการควบคุมการใช้จ่ายของบุคลากรทางการแพทย์ ทาให้บุคลากรเลือกวิธีการรักษาที่ราคาแพงหรื อใช้
เทคโนโลยีสูงโดยไม่คานึงถึงความคุม้ ค่า ถ้าหากระบบควบคุมการใช้จ่ายให้เหมาะสมจะชักจูงบุคลากรให้มีการ
นานวัตกรรมและการส่ งเสริ มสุ ขภาพมาใช้ในเวชปฏิบตั ิ
5. ความไม่เพียงพอของมาตรฐานและการติดตาม
การให้บริ การสุ ขภาพยังไม่มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และระบบประกันคุณภาพที่เพียงพอ ทาให้
คุณภาพของการบริ การขึ้นอยูก่ บั บุคลากรทางสุ ขภาพเป็ นหลักและมีความเสี่ ยงที่จะต่ากว่ามาตรฐาน
6. ขาดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
ในหลายประเทศไม่มีกลไกที่ทาให้บุคลากรทางสุ ขภาพเข้าร่ วมกิจกรรมทางวิชาการหลังจากจบ
การศึกษา ไม่มีระบบเผยแพร่ ขอ้ มูลทางการแพทย์ที่เป็ นปั จจุบนั และบุคลากรบางส่ วนขาดความสนใจที่จะเข้า
ร่ วมการอบรม ทาให้ตอ้ งใช้เวลานานกว่าความรู ้ใหม่จะถูกยอมรับและนาไปใช้อย่างแพร่ หลาย
7. มองข้ามความเชื่ อมโยงระหว่างภาคส่ วน
การดูแลโรคเรื้ อรังอย่างครอบคลุมต้องอาศัยความร่ วมมือจากหน่วยงานทางสุ ขภาพ ชุ มชน และองค์กร
ต่าง ๆ ระบบบริ การสุ ขภาพแบบเดิมยังขาดความเชื่อมโยง นาไปสู่ คุณภาพการบริ การที่ลดลง
สาหรับในประเทศไทย ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาการจัดการโรคเรื้ อรังโดยแบ่งตามระดับ
บริ การ ได้แก่
1. ระดับปฐมภูมิ พบว่ามีการดาเนินงานด้านการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ ยงถึงร้อยละ 80-90 แต่ไม่มีการจัดการด้าน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกิจกรรมด้านการส่ งเสริ มและป้ องกันยังไม่ครอบคลุมและขาดความต่อเนื่อง โดย
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหรื อรพ.สต.เป็ นหน่วยบริ การทางสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่ งมีบทบาทอย่างมาก
ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง เนื่องจากรพ.สต.มีสัดส่ วนการใช้บริ การผูป้ ่ วยนอกมากที่สุด
2. ระดับทุติยภูมิ พบว่าโรงพยาบาลมีความแออัด ทาให้การรักษาทาได้เฉพาะการให้ยา การให้ความรู้ผปู้ ่ วย
เหมือนกันทุกคน ไม่ได้ปรับตามแต่ละบุคคล
3. ระดับตติยภูมิ การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนไม่ครอบคลุม และไม่ได้ส่งเสริ มความสามารถในการดูแลตนเอง
ให้แก่ผปู ้ ่ วย

Chronic Care Model ได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงค.ศ. 1990 โดย The MacColl Center for Health Care
Innovation ประเทศสหรัฐอเมริ กา นาโดย Edward H Wagner เริ่ มจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการโรคเรื้ อรังและนามาเรี ยบเรี ยงให้เข้าใจง่าย หลังจากนั้นโมเดลได้รับการพัฒนาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญอีกหลาย
ครั้งและนามาทดลองใช้ในสถานบริ การที่แตกต่างกัน เพื่อให้โมเดลนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั โรคเรื้ อรัง
แต่ละชนิด รวมไปถึงสถานบริ การและประชากรที่หลากหลายได้

ภาพที่ 2 Chronic Care Model
(MacColl Center for Health Care Innovation,2017)

องค์ ประกอบของโมเดล
ผลลัพธ์ของโมเดล คือ ผูป้ ่ วยที่มีความรู ้ ทักษะ แรงจูงใจ และตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(Informed, Activated Patient) และทีมผูร้ ักษาที่ทราบข้อมูลของผูป้ ่ วย มีทรัพยากร และมีการสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจ (Prepared, Proactive Practice Team) มีปฏิสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดผลระหว่างผูป้ ่ วยและทีมผูร้ ักษา
(Productive Interactions) นาไปสู่ ผลการรักษาที่ดีข้ ึน (Improved Outcomes) คือ ผูป้ ่ วยมีสุขภาพดีข้ ึน ผูร้ ักษามี
ความพึงพอใจ และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยองค์ประกอบที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ดงั กล่าวมีดงั นี้
1. ทรัพยากรและนโยบายของชุมชน (Community Resources and Policies)
เป็ นการสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ในชุมชน สร้างความร่ วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การบริ การทางสุ ขภาพดีข้ ึน และสนับสนุนนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับสุ ขภาพ
การใช้ทรัพยากรชุมชน เช่น วัดให้ใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ มีสถานที่ออกกาลังกายในชุมชน มี
อาสาสมัครดูแลผูป้ ่ วยเรื้ อรัง รพ.สต.มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยให้ยมื เทศบาลมีรถขนย้ายผูป้ ่ วย และการ
สนับสนุนกาลังทรัพย์จากองค์กรการปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นต้น
2. องค์กรให้บริ การสุ ขภาพ (Organization of Health Care)
ทุกคนในองค์กรโดยเฉพาะผูน้ าต้องสนับสนุ นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยโรค
เรื้ อรัง กาหนดให้การดูแลโรคเรื้ อรังเป็ นเป้ าหมายขององค์กร สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร แก้ไขปั ญหาอย่างเป็ น
ระบบและเปิ ดเผย และสร้างข้อตกลงเพื่อให้เกิดความร่ วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. การสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-management Support)
ผลการรักษาโรคเรื้ อรังขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการจัดการตนเองของผูป้ ่ วย หน้าที่ของผูร้ ักษาไม่ใช่
การบอกว่าผูป้ ่ วยควรทาอะไร แต่เป็ นการทาให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจว่าสุ ขภาพเป็ นความรับผิดชอบของตนเอง โดย
จัดลาดับความสาคัญของปั ญหา ตั้งเป้ าหมาย และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกับผูป้ ่ วย ช่วยให้ผปู ้ ่ วยและ
ครอบครัวมีความรู ้ ทักษะ และความมัน่ ใจในการจัดการโรคเรื้ อรัง สนับสนุ นอุปกรณ์ เช่น เครื่ องวัดความดัน
เครื่ องตรวจระดับน้ าตาล ติดตามและช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการแก้ไขปั ญหาเป็ นระยะ
ยกตัวอย่างเช่นในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ ผูร้ ักษาไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่
จ่ายยาและแนะนาให้ออกกาลังกายหรื อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ าตาลสู ง ซึ่ งผูป้ ่ วยอาจมีความรู ้เรื่ องโรคเบาหวาน
เป็ นอย่างดี ดังนั้นการให้ความรู ้จึงไม่ใช่สิ่งที่ผปู ้ ่ วยต้องการ แต่ตอ้ งทาให้ผปู ้ ่ วยตระหนักว่าตนเองมีบทบาท
สาคัญที่สุดที่ในการควบคุมโรค ให้ผปู ้ ่ วยประเมินว่าอะไรคือสาเหตุที่ทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดสู งและมีอะไรที่
สามารถทาเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ โดยเริ่ มจากพฤติกรรมที่ผปู ้ ่ วยคิดว่าทาได้ง่ายก่อนและให้กาลังใจ
เมื่อผูป้ ่ วยทาพฤติกรรมที่ดีได้สาเร็ จ จากนั้นวางเป้ าหมายร่ วมกัน เช่น ระดับน้ าตาลเท่าใดที่เหมาะสม ควบคุม
อาหารอย่างไรหรื อออกกาลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์ที่ผปู ้ ่ วยทาได้จริ ง มีการประเมินว่าอะไรที่ผปู ้ ่ วยต้องการให้ทีม

ผูร้ ักษาช่วยเหลือ เช่น สอนเจาะน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง สอนการปฏิบตั ิตวั เมื่อน้ าตาลในเลือดต่า ให้ยมื
อุปกรณ์เจาะน้ าตาลในเลือด เป็ นต้น และนัดติดตามเพื่อประเมินและช่วยเหลือเป็ นระยะ ชุมชนอาจมีนโยบาย
สาธารณะเพื่อช่วยให้สมาชิกควบคุมโรคเบาหวานได้ดีข้ ึน เช่น การงดเลี้ยงน้ าอัดลมในกิจกรรมของชุมชน การ
ร่ วมมือกันจาหน่ายเครื่ องดื่มที่มีน้ าตาลน้อยในของร้านค้าในชุมชน เป็ นต้น
4. การออกแบบระบบบริ การ (Delivery System Design)
กาหนดบทบาทของสมาชิกในทีมผูร้ ักษาให้ชดั เจน มีการวางแผนในการปฏิสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย มีการ
จัดการอย่างจริ งจังในผูป้ ่ วยที่ซบั ซ้อน เช่น มีผจู ้ ดั การระบบเฉพาะโรคเรื้ อรัง (Disease manager) นัดผูป้ ่ วยเพื่อ
ติดตามอย่างสม่าเสมอ ให้การดูแลที่เหมาะสมกับบริ บททางวัฒนธรรมของผูป้ ่ วย
ยกตัวอย่างเช่นการจัดระบบดูแลโรคถุงลมโป่ งพอง เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาลจะถูกซักประวัติโดย
พยาบาล จากนั้นเข้าพบแพทย์ หากผูป้ ่ วยควบคุมโรคไม่ได้เนื่ องจากการใช้ยาไม่ถูกต้องจะถูกส่ งพบเภสัชกรเพื่อ
ประเมินการพ่นยา ส่ งพบนักกายภาพบาบัดเพื่อแนะนาการออกกาลังกายที่เหมาะสม หากผูป้ ่ วยสู บบุหรี่ จะถูก
ส่ งไปคลินิกเลิกบุหรี่ และไปเยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยหากประเมินว่าครอบครัวหรื อสิ่ งแวดล้อมส่ งผลต่อการควบคุมโรค
5. ระบบข้อมูลทางคลินิก (Clinical Information Systems)
มีระบบที่แจ้งเตือนแก่แพทย์และผูป้ ่ วย ชี้ให้เห็นประชากรกลุ่มย่อยเพื่อช่วยในการทางานเชิงรุ ก ช่วยใน
การวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย และใช้ติดตามการทางานของบุคลากรและระบบบริ การ โดยระบบที่ดีไม่จาเป็ นต้อง
บันทึกในคอมพิวเตอร์ เช่น ในใบบันทึกการตรวจโรคเบาหวานมีช่องให้แพทย์เติมวันที่ที่ตรวจ ตา ตรวจไต และ
ตรวจเท้า หากครบหนึ่งปี แล้วให้แพทย์ส่งผูป้ ่ วยไปตรวจ ก็ถือเป็ นระบบเตือนแพทย์ไม่ให้ลืมตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
6. การสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision support)
เป็ นการรักษาโดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การตัดสิ นใจในการรักษาต้องอ้างอิงแนวทางเวชปฏิบตั ิ
โดยปรับให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยและบริ บทของสถานพยาบาล โดยผูร้ ักษาสามารถอธิบายแนวทางเวชปฏิบตั ิ
ให้แก่ผปู ้ ่ วยและอภิปรายเพื่อตัดสิ นใจร่ วมกันได้ แพทย์ตอ้ งติดตามเรี ยนรู ้ขอ้ มูลทางการแพทย์ที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
มีวธิ ีการเพื่อช่วยเหลือทีมรักษาเพื่อให้ได้รับความรู ้ที่ทนั สมัย เช่น จัดการอบรม นอกจากนี้ยงั ควรมีแพทย์เฉพาะ
ทางให้คาปรึ กษาในการดูแลผูป้ ่ วยที่ซบั ซ้อน
สาหรับการนา Chronic care model มาใช้ในประเทศไทย มีคาแนะนาในแนวทางเวชปฏิบตั ิสาหรับ
โรคเบาหวาน 2560 ซึ่ งนาหลักการทั้ง 6 ข้อมาปรับใช้ โดยเฉพาะด้านการจัดการตนเอง (Self-management
support) ที่กาหนดให้การให้ความรู ้และสร้างทักษะเพื่อการดูแลโรคเบาหวานด้วยตนเอง (Diabetes SelfManagement Education; DSME) และการช่วยเหลือสนับสนุนให้ดูแลตนเอง (Diabetes Self-Management
Support; DSMS) เป็ นส่ วนหนึ่งของการรักษาโรคเบาหวาน อีกทั้งยังสนับสนุนให้สร้างเครื อข่ายระหว่าง

สถานพยาบาลและชุมชน ดูแลผูป้ ่ วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีการกาหนดบทบาทของโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลซึ่ งเป็ นหน่วยบริ การปฐมภูมิในการดูแลโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยงั มีการสนับสนุนให้นา chronic
care model มาใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งในรพ.สต.อีกด้วย

เอกสารอ้างอิง
1. Improving Chronic Illness Care [Internet]. Seattle: MacColl Center for Health Care Innovation; c2017,
[updated 2017 Oct 2; cited 2017 Oct 2] Available from: http://www.improvingchroniccare.org/
2. World Health Organization. Innovative care for chronic conditions: building blocks for action. Geneva:
World Health Organization, 2002.
3. World Health Organization. Projections of mortality and causes of death, 2015 and 2030. Geneva: World
Health Organization. 2014.
4. กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงานสานักโรคไม่ติดต่อ. รายงานประจาปี 2559. กรุ งเทพฯ: สานักงานกิจการโรง
พิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2559.
5. กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงานสานักโรคไม่ติดต่อ. รายงานประจาปี 2559. กรุ งเทพฯ: สานักงานกิจการโรง
พิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2559.
6. Bloom D, Chisholm D, Llopis E, Prettner K, Stein A, Feigl A. From burden to" best buys": reducing the
economic impact of non-communicable disease in low-and middle-income countries. Program on the Global
Demography of Aging; 2011 Oct.
7. Nolte E, Knai C. Managing chronic conditions: experience in eight countries. WHO Regional Office
Europe; 2008.
8. Wagner EH, Austin BT, Davis C, Hindmarsh M, Schaefer J, Bonomi A. Improving Chronic Illness Care:
Translating Evidence Into Action. Health Aff (Millwood). 2001;20(6):64-78.
9. สุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร และสุ รเกียรติ อาชานานุ ภาพ, บรรณาธิ การ. การจัดการระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
กรณี เบาหวานและความดันโลหิตสู ง. นนทบุรี: สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง; 2553.
10. สุ พตั รา ศรี วณิ ชชากร, บรรณาธิ การ. การจัดการโรคเรื้ อรังในชุมชน. เวทีเสวนาการจัดการโรคเรื้ อรังใน
ชุมชนครั้งที่ 7; วันที่ 27 มีนาคม 2555; ณ อาคารสุ ขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัดนนทบุรี.
นครปฐม: ที คิว พี; 2555
11. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. แนวทางเวชปฏิบตั ิสาหรับโรคเบาหวาน 2560.
2 เล่ม. ปทุมธานี: ร่ มเย็น มีเดีย; 2560.
12. ลัดดา ดาริ การเลิศ. การจัดการระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังกรณี เบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง. นนทบุรี:
สหมิตรพริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิสชิ่ง; 2553.

