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 การจัดการเวชปฏิบตัิในบริการปฐมภูมิ (Practice Management in Primary Care) หมายถึง งานที่
แพทยครอบครัวและทีมงานจําเปนตองทําในทุกดานเพื่อใหเกิดระบบการบริการ/การดูแลคนไขและ
ประชาชนที่ดหีรือดีกวาเดิม ซ่ึงเปนสิ่งที่นอกเหนือจากการเนนเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาทางคลินิกหรือการ
ดูแลคนไข 
 แพทยครอบครัวกลุมหนึ่งไดแลกเปลี่ยนประสบการณกนัไปในวันที ่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2552   
แตละทานมีคณุวุฒใินการเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคมของ
โรงพยาบาลศูนย และแพทยผูปฏิบัติงานที่สนใจการจัดการในเวชปฏิบัติปฐมภูม ิ นั่นหมายความวาการ
จัดการไมใชเปนหนาที่เฉพาะของผูบริหารหนวยงานเทานั้น แตเกีย่วของกับแพทยครอบครัวทุกคนทุกระดับ 
เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลประชาชนที่ดหีรือดีกวาเดิม ประเดน็ทีไ่ดจากที่ประชุม สรุปเปนหลักการ
ดังตอไปนี ้
 1. แพทยครอบครัว ทักษะความรูความสามารถที่ตองมีและใชในการจัดการคือ การทําความเขาใจ
กับบริบทหรือส่ิงแวดลอมทีแ่พทยครอบครัวทานนั้นปฏิบัติงาน การแสวงหาโอกาสหรือปจจัยภายนอก      
ที่จะสงเสริมใหงานปฐมภูมกิาวหนา การมองเปาหมายไปขางหนาอยางชัดเจน การวางแผนกลยุทธ          
การเขาใจความตองการหรือความจําเปนทีแ่ทจริงของประชาชนในพื้นที่ การสื่อสารกับทีมงานของตนเอง
และผูเกีย่วของทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข การใชขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณในการวางแผน 
ติดตามกํากับและประเมินผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้การจัดระบบการศึกษา ฝกอบรม และนเิทศทมีงานก็เปน
ทักษะที่สําคัญยิ่งในการขยายแนวคดิเวชศาสตรครอบครัวไปสูทีมงานเพื่อสรางแรงบันดาลใจและความสุข
ในการทํางานทั่วทั้งองคการ 
 2. ระบบการจัดการทรัพยากร ในทุกแหงจะมีระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อดูแลเครือขายบริการ
ปฐมภูมิผานทางโรงพยาบาล ยกเวน เครือขายบริการปฐมภูมิอําเภอเมอืงนครราชสีมา ที่มีรูปแบบการจัดการ
ที่แยกออกจากโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ ผูปวยหลักประกนัสุขภาพถวนหนาจะตองรับบรกิารที่ศูนย
แพทยชุมชนใกลบาน หากเกินขีดความสามารถจะถูกสงตัวมาที่โรงพยาบาล  
 ระบบการจัดคลินิกบริการ หลายอําเภอเริ่มมีแนวคิดในการยกคลินิกบริการปฐมภูมิออกจาก
โรงพยาบาล เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการไดสะดวกขึ้น และมีโอกาสที่ทีมงานจะไดดําเนินงานตาม
แนวทางเขาถึงงาย องครวมผสมผสาน ตอเนื่อง ประสาน และชุมชนมีสวนรวม การมีพื้นที่รับผิดชอบ         
ดูเหมือนสงเสริมใหเปนความโดดเดนและอัตลักษณของแพทยครอบครัวชัดเจนมากขึ้น แตในบางบริบทที่มี
พื้นที่รับผิดชอบไมมากนกั การไดดูแลคนไขคนเดิมตอเนือ่งก็เปนอีกแนวทางหนึ่งในจดับริการ ส่ิงสําคัญอีก
ประการหนึ่งคอืการมีแนวทางเวชปฏิบัติที่ชวยใหเห็นถึงการบริการในแตละระดับและการตัดสินใจเพื่อ    
สงตอผูปวยมารับบริการที่โรงพยาบาล 



 
 ระบบการจัดการการเงิน CUP โรงพยาบาลที่ประสบความสําเร็จในการจัดการทางการเงิน จะมี
ผูรับผิดชอบทางการเงินชัดเจน มกีารจัดทําบัญชีที่สามารถแยกไดวาในสวนของบรกิารปฐมภูมิมกีารไดและ
ใชงบประมาณ/เงินบํารุงมปีระสิทธิภาพเพียงใด ในฐานะผูบริหาร CUP แพทยครอบครัวจะตองมองวา 
สถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนตองอยูรอดดวย ไมมองเพียงวาโรงพยาบาลตองอยูรอดเทานั้น หาก
สามารถหาแหลงทุน/แหลงรายไดอ่ืนเขามาสูระบบจะชวยเสริมสภาพคลองทางการเงินให CUP ไดมากขึ้น 
 ระบบการจัดการบุคลากร  ที่หลายพื้นที่มกีารขาดแคลนพยาบาลวิชาชพีในสถานีอนามัย เมื่อมีการ
คิดเปนภาพรวมของทั้งอําเภอ ประกอบกบัการประสานงานกับสาธารณสุขอําเภออยางเปนเอกภาพ จะชวย
ทําใหการกระจายทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมแบงเขาแบงเราและควรมีระบบการสงเสริมแรงจูงใจ
เชิงบวกสําหรับบุคลากรที่รวมลงทํางานในชุมชน 
 ระบบการจัดการดานยาและเวชภณัฑ หนวยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลควรใชยาเหมือนกัน
เพื่อใหประชาชนมั่นใจไดวาไปรับบริการที่ใดก็ไดยาคณุภาพเดยีวกัน แพทยครอบครัวและทีมงานสามารถ
เปนทีมประสานงานกลางที่เชื่อมตอระหวางหนวยบริการปฐมภูมิและโรงพยาบาลได นอกจากนีห้ากที่ใดมี
เภสัชกรเพยีงพอ จะชวยในการดําเนนิงานเรื่องการใชยาอยางปลอดภยัไดดียิ่งขึ้น 
 ระบบการจัดการทางหองปฏิบัติการ การลงทุนดานหองปฏิบัติการจะมีคาใชจายสูง ถามีการ
จัดระบบการขนสงที่ดีในการรับสงส่ิงสงตรวจก็ไมจําเปนที่ตองสรางหองปฏิบัติการในศูนยสุขภาพชุมชน 
ยกเวนวาศูนยสุขภาพชุมชนนั้นเปนหนวยบริการประจําที่ตองดูแลเครือขายปฐมภูมแิละขีดความสามารถสูง
เทียบเทากับ OPD ของโรงพยาบาลชุมชน การลงทุน lab บางตัวที่ใชบอยในพืน้ทีน่าจะคุมคา สถานบริการ
หลายแหงพัฒนาระบบการรายงานผลตรวจออนไลน ชวยอํานวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการ
ดูแลคนไขไดอยางชัดเจน 
 ระบบการจัดการเพื่อเยี่ยมบาน ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถชวยใหการ
วางแผนเพื่อเยีย่มบานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทุกเชาหนวยบริการปฐมภูมิจะสามารถทราบขอมูลวามีใคร
ในพื้นที่มานอนพักที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามเขามาเยี่ยมคนไขในชวงบาย มีใครบางที่จะถูกสงตัวกลับไปพัก
ตอที่บานเพื่อทีมเเพทยครอบครัวจะไดวางแผนการเยี่ยมบาน การสงขอมูลกลับออนไลนเปนอกีรูปแบบหนึ่ง
ที่เริ่มนิยมใชกนัมากขึ้น ในอนาคตอาจเปนไปไดวาระบบสงตัวนี้อาจไมจําเปนตองใชกระดาษ นอกจากนี ้
หากเมื่อส้ินสดุการบริการในคลินิกในชวงเชา ถาทีมงานมีการสรุปผลการบริการวาผูปวยรายใดควรไดรับ
การเยี่ยมบาน ผูปวยรายใดที่มีความจําเปนที่แพทยครอบครัวจะตองรวมไปเยีย่มบาน หลังเยีย่มบานมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลพูดคุยเพื่อพัฒนาระบบงาน ก็จะชวยเสริมคุณภาพการดูแลคนไขไดมากขึ้น  
 ระบบการจัดการศึกษา ฝกอบรมและนิเทศงานใน CUP จากภาวะที่กําลังคนดานสุขภาพยังไม
สมบูรณนัก การจัดการศกึษา ฝกอบรมและนิเทศงาน จะชวยใหการพัฒนาศักยภาพทีมงานบรกิารปฐมภูมิ
ทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคมากขึ้น การจัดการเรียนรูนี้สามารถทําไดตั้งแตการใหพยาบาลหรอืเจาหนาที่
สาธารณสุขที่มีวัตถุประสงคการพัฒนาอยางชัดเจนหรอืผานการทํา needs assessment แลว มาฝกงานที่
โรงพยาบาลหรือศูนยแพทยชุมชนหลักภายใตการดูแลของแพทยครอบครัว บางแหงใชรูปแบบแพทย



ครอบครัวลงไปนิเทศที่หนวยบริการปฐมภมูิที่เจาหนาที่ปฏิบัติงานจริง บางแหงแพทยครอบครัวรวม
ใหบริการและใหคําปรึกษาเจาหนาที่ที่ตรวจบริการคนไขในหองขางกนั การเรียนรูที่เห็นผลทีสุ่ดคือการ
สังเกตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่โดยตรง (direct observation) 
 นอกจากการจดัการศึกษาใหแกบุคลากรใน CUP แลว การจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาแพทย     
ถือเปนรากฐานที่สําคัญในการขยายผลวิชาเวชศาสตรครอบครัวในอนาคต การจัดการเรียนรูในหนวยบริการ
ปฐมภูมิที่มีระบบบริการที่ทรงประสิทธิภาพ จะชวยใหนกัศึกษาแพทยเขาใจการประยกุตใชแนวคดิ          
เวชศาสตรครอบครัวในการดูแลคนไขและเหน็รูปธรรมการทํางานกับชุมชนไดงายขึ้น 
 3. ผูบริหาร แพทยครอบครัวที่อยูในระดบัปฏิบัติงานหลายทานอาจจะรอการสนับสนุนจากผูบริหาร
ของหนวยงาน หลักการทีน่าทดลองใชคอื ตัวแพทยครอบครัวและทีมงานตองตั้งเปาหมายใหชัดเจนวา     
ทีมเราตองการทําอะไร มีการวิธีการทําอยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย การสื่อสารที่ดีซ่ึงเปนทักษะที่เราใชใน
การดูแลคนไขสามารถนํามาประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน ในการสื่อสารกับผูบริหาร ทีมแพทยครอบครัว
ตองมีผลการวิเคราะหขอมูลและเตรียมการนําเสนอขอมูลพรอมขอเสนอแนะบนฐานความเปนจริงที่
ผูบริหารจะสามารถนําไปประกอบการพจิารณาตัดสินใจได  
 4. องคการหรือภาคีเครือขายอื่นๆ  หากแพทยครอบครัวและทีมงานมองวาหนาที่ที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคอืผูประสานงานสุขภาพใหแกประชาชนในพื้นที่ จะชวยใหผูเกี่ยวของที่เปนองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน ภาคีเครือขาย ชมรมจิตอาสาตางๆ ในชุมชน ซ่ึงมีทั้งที่เสริมและตานการทํางานของการจัดการ
บริการปฐมภมูิในอําเภอ หากแพทยครอบครัวและทมีงานไดรวมเรียนรูและรวมกันวเิคราะหปจจัยภายนอก
เหลานี้ จะชวยใหเขาใจและเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมในการพัฒนาตอไป 
  
 สรุป แพทยครอบครัวกับการจัดการเวชปฏิบัติในบริการปฐมภูมิถือเปนสิ่งที่แพทยครอบครัวและ
ทีมงานตองเรียนรูทั้งในมิตกิารพัฒนาตนเองและพัฒนาทีมงานรวมกนั เพื่อใหประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ไดรับบริการที่เทาเทียมกนั มีประสิทธิภาพ สังคมตรวจสอบได และที่สําคัญคุณภาพบริการปฐมภูมิไมได
ดอยลงไปกวาการจัดบริการในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ความฝนที่รอวันสานตอใหเปนจริง 
 

 ชวงนี้ผมไดมีโอกาสเขาประชุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและการพัฒนาระบบการศึกษาในเวช
ปฏิบัติปฐมภูมิ และเริ่มเขาใจมากขึ้นวาถึงทุกวันนี้คําวาบริการปฐมภูมิก็ยังไมเปนที่เขาใจในกลุมวิชาชีพ พวกเรา
กันเอง ผูบริหารบางทาน อาจารยบางทาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งทองถิ่นหรือประชาชนยิ่งไมเขาใจคําวาปฐมภูมิ 
ออกจะไปในทางบริการช้ันสองดวยซ้ํา บางทีการพยายามอธิบายก็ยิ่งกลายเปนเหมือนขบกันทางความคิด no action 
talk only NATO นาจะคิดตอวาจะทําอยางไรใหบริการปฐมภูมิเขาใกลประชาชนมากขึ้น ทีมงานสายสนับสนุนใน 
วสค.ชวยกันคิดตอวาจะรวมทํางานกับเครือขายปฐมภูมิอยางไรใหเกิดภาพตอไปนี้ข้ึนจริง 
 เริ่มเขาทํางานเชา ผูจัดการระบบเวชปฏิบัติหรือผูอํานวยการศูนยแพทยชุมชนติดตามสถานการณทุกวันวา
ในคืนที่ผานมามีประชาชนเจ็บปวยไปรับบริการท่ีฉุกเฉินหรือถูกรับตัวไวในโรงพยาบาลใดดวยโรคหรอืภาวะใด 
แลวสงตอขอมลูใหพยาบาลประจําครอบครัวรวมวางแผนเพือ่ชวงบายติดตามเยี่ยมผูปวยรับไวท่ีโรงพยาบาลหรือ
ติดตามเยี่ยมท่ีบานกรณีไปรับบริการท่ีฉุกเฉินแลวแพทยใหกลับมาดูแลตอท่ีบาน ในการทํางานชวงเชาทีมสหสาขา
วิชาชีพทําตามแนวทางการดูแลใหผูปวยเปนศูนยกลาง สรางสัมพันธภาพ ใชหลักฐานเชิงประจักษในการดูแลคนไข
ผสมผสานไปกับความเจ็บปวย คิดถึงประชาชนกลุมเสี่ยงหรอืกลุมปวยท่ีเกี่ยวของกบัผูปวยท่ีเดินเขามาหาที่       
ศูนยแพทยชุมชนหนึ่งราย รูขอมูลสถานการณระบาดวิทยาของโรคหรือภาวะนั้น อะไรเปนปจจัยเสี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยง ท่ีผานมาไดทําโครงการอะไรไปบาง ผลเปนอยางไร ประชาชนมีสวนรวมอยางไร จะพัฒนาใหดีข้ึนไดอยางไร 
 เที่ยงตอบายสั้นๆ ทีมงานสหสาขาวิชาชีพรวมกันวางแผนและดําเนินการเยี่ยมบาน มีประชาชนหรือผูปวย
รายใดที่พบชวงเชาท่ีตองติดตามดูแลที่บาน ผูปวยรายใดควรเยี่ยมโดย อสม.ช. พยาบาลเวชฯ แพทย นักกายภาพฯ 
หรือทีม มีการเยี่ยมผูปวยท่ีถูกสงกลับจากโรงพยาบาลดูแลทั้งกรณีผูปวยเฉียบพลัน หลังผาตัด เรื้อรัง สงกลับมา
ฟนฟูท่ีบานหรือดูแลแบบประคับประคอง และแพทย/พยาบาลประจําครอบครัวไมลืมที่จะติดตามมาเยี่ยมผูปวยใน
เขตรับผิดชอบท่ีโรงพยาบาลเพื่อเช่ือมโยงระบบบริการกับ Hospital care ทีมสหสาขาวิชาชีพอาจจะมีกําหนดเวลาที่
ตรงกันหลายเรือ่ง คงตองจดัการตามลําดับความสําคัญ อาศัยทักษะ time management ในชวงบายกิจกรรมออกไป
ทางการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน บางแหงอาจทําเปนคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในศูนยแพทยชุมชน 
หากไดผลดีก็ทําใหเปนชุมชนสุขภาพดีเปน setting approach ตามแนวคิด Ottawa, Bangkok charter การควบคุม
ปองกันโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยาตองดําเนินการอยางเปนระบบ วิเคราะหสังเคราะหขอมูล นําไปใชประโยชน
เปน และรวมมือกับทองถิ่นตลอดจนภาคีอื่นๆ  
 เวรชวงเย็น ยังคงทํางานเวชปฏิบัติปฐมภูมิ 
 ชวง 20:00-8:00 น. หากตองจัดบริการ out of hour service จะจัดบริการอยางไร รูปแบบเดิมๆ ก็คือให
คนไขมาใชบริการท่ีแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล เปนไปไดหรือไมท่ีจะจดับริการท่ี CUP?หรือศูนยแพทยชุมชน
หลักบางแหงหรือมี call center สําหรับประชาชนเขตเมือง 
 ในหนึ่งสัปดาห ศูนยแพทยชุมชนและเครือขายปฐมภูมิ มีกิจกรรมพัฒนาวิชาการในลักษณะ clinical 
supervision, quality improvement หรอื case conference ซึ่งเปนไดท้ังจัดเองและเขารวมกับกลุมงานเวชกรรมสังคม 
สัปดาหละหนึ่งครึ่งวัน และสละเวลาครึ่งวนัทีมงานทั้งศูนยรวมมอืกันพฒันางานประจําสูงานวิจัย ออกไปนิเทศ
เครือขายทํา clinical supervision หรือใชแนวคิด Context Based Learning (CBL). 


