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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้ 1)เพื่อค้ นหาปัจจัย และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
หน่วยบริการปฐมภูมิท่สี อดคล้ องกับบริบท 2)เพื่อพัฒนาภาพอนาคตของรูปแบบการพัฒนาหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ และ3)เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาในอนาคตของเขตสุข ภาพที่ 3 รูปแบบการ
วิจัยแบบผสานวิธีใช้ เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research โดยเก็บข้ อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 คน จานวน 3 รอบ และประเมินประสิทธิผลของรูปแบบโดยการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 12 ท่า น สถิ ติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ เนื้ อหา, ค่ า ร้ อยละ, คาพิสัยระหว่ า งควอไทล์ ,
ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม ผลการวิจัย พบว่า อนาคตภาพหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1
มีจานวน 10 องค์ประกอบ 145 แนวโน้ ม รอบที่ 2 จานวน 90 แนวโน้ ม รอบที่ จานวน 112 แนวโน้ ม มี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(Q3-Q1) ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.50 ค่าสัมบูรณ์ของค่าฐานนิยม (Mode) –
ค่ามัธยฐาน (Median) มีค่าไม่เกิน 1 ความต้ องการพึงประสงค์มากกว่าร้ อยละ 85 ผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญด้ วยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญภาพอนาคตที่พึงประสงค์สามารถนาไปปฏิบัติได้ จานวน 10
องค์ประกอบ 109 แนวโน้ ม ข้ อค้ นพบที่ได้ จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้กาหนดนโยบายระดับเขตสุขภาพ และ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3 ควรนาผลที่ได้ ไปวางแผน สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและเตรียมพร้ อมทางด้ านโครงสร้ าง บุคลากร และเครื่องมือ เพื่อการดาเนินงานในอนาคต
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Abstract
The objectives of this study were to 1) to find the factors and guidelines for the development of
primary care units that are consistent with the context 2) to develop the scenario of the primary care
unit development model, and 3) to assess the efficacy of the future developed model in Health Region
3rd. The Ethnographic Delphi Futures Research integrated research model, collecting data from 23
experts in 3 cycles, and the effectiveness model by Connoisseurship. The statistics used content
analysis, percentage, interquartile range, mode, and median. The results revealed that the prospects
of primary care units in the health region 3rd, cycled 1 has 10 components 145 trend factors, cycled
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2 has 90 trend factors, and cycled 3 has 112 trend factors interquartile range (Q3- Q1) is less than
or equal to 1.50 absolute value of mode (Mode) – median (Median) has a value of not more than
1 and desirability greater than 85%, and the expert assessment by connoisseurship has been 10
components 109 trend factors. The suggestion of this research health policymakers and staff working
in primary care units in Health region 3rd should be planned, support operations, and prepare
structures, personnel, and equipment for future operations.
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บทนา
แนวคิดในการแก้ ปัญหากระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลยุคนี้ต้องการแก้ ไขปั ญหาระบบบริการ
ด้ วย คลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster)(1)เป็ นระบบบริการที่มีทมี หมอครอบครัว ดูแล
ประชาชนจานวน 10,000 คน ต่อหนึ่งทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนสัดส่วนที่เหมาะสม
การดูแลแบบใกล้ บ้านใกล้ ใจ ดูแลตั้งแต่ต้ังอยู่ในครรภ์ วัยทารก วัยเด็ก วัยนักเรียน วัยทางานจนถึงวัย
สูงอายุ ให้ บริการทุกอย่าง ได้ แก่ การส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้ นฟูสภาพ และ
คุ้มครองผู้บริโภค บริการทุกที่ ประกอบด้ วย บริการในที่ต้งั คลินิกหมอครอบครัว บริการเชิงรุกที่บ้าน และ
บริการในชุมชน การให้ บริการของคลินิกหมอครอบครัวไม่ใช่การบริการผู้ป่วยนอก(Extended OPD) แต่
เป็ นการดูแลแบบองค์รวม มีประชาชนในการดูแลรับผิดชอบอย่างชัดชัดเจน จึงเป็ นความท้าทายอย่างยิ่ง
ประเทศไทยมีนโยบายการให้ บริการปฐมภูมิ มาอย่างต่อเนื่อง และมีแผนพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิต้ังแต่ปีงบประมาณ 2535(2) แต่ยังพบปัญหาด้ านการบริการที่แตกต่างกันในแต่ละเขตพื้นที่ อาทิเช่น
ในเขตเมืองที่พบว่า ประชาชนขาดที่ปรึกษาและผู้ดูแลสุขภาพ ที่สามารถเข้ า ถึงง่าย จึงนิยมไปใช้ บริการ
แพทย์เฉพาะทางโดยตรง ทาให้ เกิดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้ ามเขตชนบท
พบว่า ยังขาดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทาให้ การแก้ ปัญหาสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกัน
โรค การรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพ ไม่ได้ รับการแก้ ไขดีเท่าที่ควร และก่อให้ เกิดปัญหาด้ านสุขภาพ
ที่ทวีความรุนแรงและเรื้อรังมากขึ้น ขณะที่รัฐธรรมนูญปี 2559 ได้ กาหนดให้ มีระบบบริการปฐมภูมิปรากฏ
อยู่ในมาตรา 258 (5)(3) “ให้ มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนใน
สัดส่วนที่เหมาะสม” ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนบางส่วนรับบริการในสถานบริการระดับ
ทุติยภูมิและตติยภูมิด้วยอาการที่สามารถดูแลรักษาได้ ในระดับปฐมภูมิ ทั้ง ๆ ที่สามารถไปรับบริการด้ าน
สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลได้ นอกจากจะใช้ สทิ ธิการรักษาพยาบาล และระยะเวลาที่ใช้ ใน
การเดินทางไปรับการรักษา แต่ในทางกลับกัน ผลการศึกษาของนักวิชาการที่ผ่านมากลับพบว่า ผลลัพธ์
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ของการมีคลินิกหมอครอบครัวทาให้ ประชาชนไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ ๆ ด้ วยการเจ็บป่ วยที่
ไม่จาเป็ นสามารถลดค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลได้ 1,655 บาทต่อคน ลดเวลาการรอ
คอยในโรงพยาบาลใหญ่ ลงได้ ถึ ง 44 นาที ลดความแออัดได้ ร้ อยละ 60.3 และประหยัดเวลาผู้ ดู แ ล
เนื่ อ งจากการมีทีมหมอครอบครัวอยู่ ในพื้นที่ สามารถติดตามเยี่ยมบ้ าน ดูแ ลผู้ป่ วยที่บ้ า นได้ ต่อเนื่อง
ประชาชนมีสขุ ภาพโดยรวมดีข้ นึ
เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้ วย 5 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดกาแพงเพชร, จังหวัด
พิ จิ ต ร, จั ง หวั ด อุ ทัย ธานี , และจั ง หวั ด ชั ย นาท ตั้ ง อยู่ ท างภาคกลางตอนล่ า งและภาคเหนื อตอนบน มี
ประชากรทั้งสิ้น 2,995,999 คน จากข้ อมูลของ สานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.)กระทรวง
สาธารณสุข ณ วันที่ 13 กันยายน 2561 มีสถานที่ให้ บริการคลินิกหมอครอบครัว จานวนทั้งสิ้น 138 แห่ง
ประกอบด้ วยจังหวัดกาแพงเพชร 52 แห่ ง ชัยนาท 7 แห่ ง นครสวรรค์ 18 แห่ ง พิจิตร 26 แห่ ง และ
อุทัยธานี 35 แห่ ง ทั้งหมด สามารถดาเนินการผ่านเกณฑ์ 3S ได้ แก่ ด้ านบุคลากร (Staff) ด้ านระบบ
บริการ (System) และด้ านโครงสร้ าง เครื่องมือ เครื่องใช้ (Structure) ประกอบกับการสนับสนุ นด้ า น
นโยบาย กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศการดาเนินงานสามารถเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด อย่างไรก็
ตามการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า แต่ละพื้นที่มีบริบทที่มีความแตกต่างกัน การให้ บริการในภาพรวมจะมี
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานใกล้ เคียงกัน แต่ในเชิงเทคนิคและวิธีการอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์และบริบทของพื้นที่ สฤษดิ์เดช เจริญไชย และคณะ(4) พบว่าประชาชนมีความต้ องการ
บริการที่จะได้ รับจากคลินิกครอบครัว ประกอบด้ วย 1) การส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค ไม่ให้ เจ็บป่ วย 2)
การส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้และดูแลตนเอง 3) การส่งเสริมให้ บุคคลสามารถดูแลครอบครัว และ 4)
การติดตามเยี่ยมบ้ าน ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ทั้งหมดคือความต้ องการในปัจจุบัน
อนาคตประมาณ 10 ปี ภายใต้ สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนกระทั่งไม่ม่ันใจว่าอนาคต
จะเป็ นเช่นไร การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับอนาคตและสามารถอยู่รอดภายใต้ กระแสการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงจะทาให้ องค์กรอยู่รอดปลอดภัย มีความมั่นคง (Change Management) จึงมีความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่ง ถ้ าเราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าอนาคตที่จะเกิดขึ้นมีความต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ใด การเตรียมพร้ อมเพื่อรองรับต่อความเปลี่ยนแปลง หรือการเตรียมการล่วงหน้ าจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยเฉพาะการวางแผนยุทธศาสตร์ในการรองรับ ดังนั้นเพื่อสนองต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็ นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ นโยบายการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ ความ
คาดหวัง และบริหารความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทาการศึกษาถึงอนาคตภาพในทศวรรษหน้ าของหน่วย
บริการปฐมภูมิของเขตสุขภาพที่ 3 ผลการศึกษา จะค้ นพบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิท่สี อดคล้ องกับความคาดหวัง ความต้ องการของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3
ตั้งแต่ปัจจุบัน ถึงอนาคตอีก 10 ปี ข้ างหน้ า ข้ อค้ นพบจะนาไปสู่ข้อเสนอแนะทางนโยบายในการดาเนินงาน
ที่สอดคล้ องกับบริบท และความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติของเขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ 3
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ประการดังนี้คือ ประการแรก เพื่อค้ นหาปั จจัย และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิท่ี
สอดคล้ องกับสภาพบริบท ประการที่สอง เพื่อพัฒนาภาพอนาคตของรูปแบบการพัฒนาหน่วยบริการปฐม
ภูมิ และประการสุดท้ายเพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาในอนาคตของเขตสุขภาพที่ 3

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) รูปแบบเชิงสารวจเป็ นลาดับ (Sequential Exploratory)(5)
ดาเนิ น การศึ ก ษาคุณ ภาพ และเชิงปริ มาณ โดยใช้ เทคนิ คการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic
Delphi Futures Research)(6) แบ่งการศึกษาออกเป็ นสามระยะดังนี้คือ ระยะระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบ
การดาเนิ น งานของสถานบริ ก ารสาธารณสุขระดับ ปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ของเขตสุขภาพที่ 3
ดาเนินการทบทวนเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานของ
หน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3 ในอนาคตของทศวรรษหน้ า (พ.ศ. 2562 – 2571) และระยะที่ 3
การตรวจสอบรูปแบบการดาเนิน งานหน่ วยบริ การปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 3 ในอนาคต ด้ วยวิธีการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผู้เชี่ยวชาญจานวน 23 คน(7) ประกอบด้ วย ผู้บริหาร และผู้
ปฏิบั ติ ใ นเขตสุข ภาพที่ 3 เก็บ ข้ อ มู ล จากผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 รอบ ประกอบด้ ว ยรอบที่ 1 ด้ ว ยการ
สัมภาษณ์แบบเปิ ดและไม่ช้ นี า (Non-Directive Open Ended) รอบที่ 2 ผู้วิจัยนาผลจากรอบที่ 1 มาจัดทา
แบบสอบถามมีมาตรวัด 5 ระดับ(6) ได้ แก่
แนวโน้ มนั้นมีโอกาสที่จะเป็ นไปได้ มากที่สดุ
5 คะแนน
แนวโน้ มนั้นมีโอกาสที่จะเป็ นไปได้ มาก
4 คะแนน
แนวโน้ มนั้นมีโอกาสที่จะเป็ นไปได้ ปานกลาง 3 คะแนน
แนวโน้ มนั้นมีโอกาสที่จะเป็ นไปได้ น้อย
2 คะแนน
แนวโน้ มนั้นมีโอกาสที่จะเป็ นไปได้ น้อยที่สดุ
1 คะแนน
วิเคราะห์ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า มัธยฐาน (Median) และค่ า พิสัยระหว่ า งควอไทล์ (Interquartile Range) และ
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 1 กับควอไทล์ท่ี 3 คาพิสยั ระหว่างควอไทล์ ที่คานวณได้ ของ
แนวโน้ มใดที่มีค่า น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่า กับ 1.50 แสดงว่ า ความคิดเห็น ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสอดคล้ องกัน
(Consensus) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้ มใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่สอดคล้ องกัน โดยผลการวิจัย คือผลที่ผ่านเกณฑ์ท่มี ี ค่า Interquartile Range หรือ ค่า
Q3 - Q1 มีค่าไม่เกิน 1.5
รอบที่ 3 เพื่อให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญยืนยันความคิดเห็นของตนเองเมื่อเห็นลักษณะการตอบของผู้อ่นื หาก
ยังคงยืนยันคาตอบซึ่งอยู่ในพิสัยควอไทล์ท่กี าหนดก็ไม่จาเป็ นต้ องแสดงเหตุผลแต่หากผู้เชี่ยวชาญผู้น้ันมี
ความคิ ด เห็ น ที่ไ ม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตพิ สั ย ของควอไทล์ คื อ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ า งจากผู้ อ่ื น และไม่ ต้ อ งการ
เปลี่ยนแปลงคาตอบในรอบที่ 2 ก็ให้ ระบุเหตุผลด้ วย จากนั้นผู้วิจัยจะประมวลข้ อมูลใหม่ท่ไี ด้ รับจากรอบ
ที่ 3 ในรอบนี้จะมีการประมวลผลเพื่อ ตรวจสอบฉันทามติ (Consensus) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ค่า
สัมบูรณ์ของค่าฐานนิยม (Mode) – ค่ามัธยฐาน (Median) มีค่าไม่เกิน 1 ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Q3 –
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Q1) มีค่าไม่เกิน 1.50 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดแสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นมีฉันทามติ (Consensus)(8)
การประเมินรูปแบบการดาเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่3 ในอนาคต
ด้ วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อยืนยันแสดงให้ ทราบว่าภาพอนาคตรูปแบบการ
ดาเนินงานของหน่ วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เขตสุขภาพที่3 ที่ได้ จากการวิจัยอนาคตสามารถนาไปเป็ น
แนวทางปฏิบัติได้ จ ริ งในเขตสุขภาพที่ 3 ได้ จริ งหรื อไม่ โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 12 คน สถิติ 1)การ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น
(Consensus) ใช้ การหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และ
2)การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบฉันทามติ (Consensus) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดใช้ การหาค่าสัมบูรณ์ของค่าฐานนิยม (Mode) – ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าค่าพิสยั ระหว่างควอ
ไทล์ (Q3 – Q1)(9)

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยจะนาเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ปั จจัย และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหน่วย
บริการปฐมภูมิท่ีสอดคล้ องกับสภาพบริบ ทของเขตสุขภาพที่ 3 พบว่ า ความสอดคล้ องของทัศนะของ
ผู้เชี่ยวชาญในอนาคตภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคล้ องกันกับองค์ประกอบ ด้ านการเข้ าถึงยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ องค์ประกอบ
ด้ า นระบบส่ ง ต่ อ ร้ อ ยละ 100 รองลงมาด้ า นการให้ บ ริ ก ารร้ อ ยละ 95.7 ตามล าดั บ องค์ ป ระกอบที่
ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยน้ อยสุด ได้ แก่ ด้ านนวัตกรรม ด้ านการบริหาร จัดการสัมพันธภาพ ร้ อยละ 60.9 และ
69.6 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสอดคล้ องขององค์ประกอบในอนาคตภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3
องค์ประกอบ
ความสอดคล้ องของความคิดเห็นตามทัศนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
จานวน
ร้ อยละ
1.ด้ านการเข้ าถึงยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์
23
100.0
2.ด้ านระบบส่งต่อ
23
100.0
3.ด้ านการให้ บริการ
22
95.7
4.ด้ านบุคลากรสุขภาพ
20
87.0
5.ด้ านองค์กรธรรมมาภิบาล
19
82.6
6.ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
18
78.3
7.ด้ านการบูรณาการ
17
73.9
8.ด้ านการบริหารจัดการสัมพันธภาพ
16
69.6
9.ด้ านเครือข่ายความร่วมมือ
15
65.2
10.ด้ านนวัตกรรม
14
60.9
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แนวโน้ มปัจจัยรอบที่ 1 มาจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ พบว่ามีจานวนปัจจัยที่มีแนวโน้ มที่เป็ นไป
ได้ ในอนาคตเท่ากับ 145 ปั จจัย โดยองค์ประกอบด้ านองค์กรธรรมมาภิบาลมากที่สุดจานวน 25 ปั จจัย
รองลงมา คือ ด้ า นบุคลากรสุขภาพ และด้ า นการให้ บ ริ การ จานวน 21 และ 20 ตามลาดับ รอบที่ 2
หลังจากนาปั จจัยจากรอบที่ 1 มาจัดทาเป็ นแบบสอบถามให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญพิจารณาจากนั้นนามาวิเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น สอดคล้ อ งกัน ในแต่ ละแนวโน้ มโดยใช้ ค่า Quartile Rank (QR ≤1.5) และเป็ น
แนวโน้ มที่พึงประสงค์ มีค่าร้ อยละมากกว่า 85 ขึ้นไป พบว่ามีปัจจัยเหลือเพียง 90 ปัจจัย จากนั้นผู้วิจัยได้
เก็บข้ อมูลรอบที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นแนวโน้ มภาพอนาคตที่พึงประสงค์ มีค่าร้ อยละมากกว่า 85 ขึ้นไป
ค่าสัมบูรณ์ของฐานนิยม (Mode) – ค่ามัธยฐาน (Median) มีค่าไม่เกิน 1 และพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Q3
– Q1) มีค่าไม่เกิน 1.50 พบว่ามีปัจจัยคงเหลือจานวน 112 ปัจจัย รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่2 จานวนแนวโน้ มของปัจจัยที่เป็ นไปได้ และพึงประสงค์ของอนาคตภาพในทศวรรษหน้ าของหน่วย
บริการปฐมภูมิของเขตสุขภาพที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2571) ของผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 รอบ
องค์ประกอบ
จานวนปัจจัย
จานวนปัจจัย
จานวนปัจจัย
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
1.ด้ านองค์กรธรรมมาภิบาล
25
15
22
2.ด้ านบุคลากรสุขภาพ
21
9
10
3.ด้ านการให้ บริการ
20
15
15
4.ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15
10
11
5.ด้ านเครือข่ายความร่วมมือ
14
11
13
6.ด้ านนวัตกรรม
13
6
9
7.ด้ านการเข้ าถึงยาและเทคโนโลยีทางการ
12
8
9
แพทย์
8.ด้ านการบูรณาการ
10
6
10
9.ด้ านการบริหารจัดการสัมพันธภาพ
8
6
8
10.ด้ านระบบส่งต่อ
7
4
5
รวม
145
90
112
การสั ม มนาอิง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิผ ลของรู ป แบบการ
ดาเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิ คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มใหม่จานวน 8 คน
และผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม จาวน 4 คน ส่งร่างรูปแบบอนาคตภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิพ้ ืนที่เขต
สุขภาพที่ 3 ในทศวรรษหน้ า ตามภาพอนาคตที่ปรั บปรุงแก้ ไขเรียบร้ อยแล้ วไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญดูก่อน
ล่วงหน้ า 1 สัปดาห์ จากนั้นจัดประชุมแบบเผชิญหน้ า เพื่อยืนยันแสดงให้ ทราบว่าภาพอนาคตรูปแบบ
การดาเนินงานของหน่ วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีความเห็นร่ วมกันนาเสนอ
รายละเอียดดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จานวนปัจจัยแนวโน้ มภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของหน่วยบริการปฐมภูมิของเขตสุขภาพ
ที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2571) จากกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
องค์ประกอบ
ปัจจัยแนวโน้ มที่นาไปสู่การปฏิบัติ (จานวน)
ปฏิบัติได้
ปฏิบัติไม่ได้
1.ด้ านองค์กรธรรมมาภิบาล
22
0
2.ด้ านการให้ บริการ
15
0
3.ด้ านเครือข่ายความร่วมมือ
13
0
4.ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11
0
5.ด้ านการบูรณาการ
10
0
6.ด้ านบุคลากรสุขภาพ
9
1
7.ด้ านการบริหารจัดการสัมพันธภาพ
8
0
8.ด้ านการเข้ าถึงยาและเทคโนโลยีทางการ
8
1
แพทย์
9.ด้ านนวัตกรรม
8
1
10.ด้ านระบบส่งต่อ
5
0
รวม
109
3
จากตารางที่ 3 พบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็น สอดคล้ อ งกัน ส่ ว นใหญ่ ปั จจั ย แนวโน้ ม ที่ไ ด้ จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 รอบภาพอนาคตที่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ ถึง 109 ปั จจัย มี
เพี ยง 3 ปั จ จั ยเท่า นั้ น ที่ผ้ ูเชี่ ยวชาญมี ความเห็น ตรงกัน ว่ า ไม่ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ได้ ได้ แ ก่ 1)มี
บุคลากรที่สามารถสื่อ สารกับผู้ป่วยได้ เข้ า ใจของภาษาในพื้น ที่ เนื่องจาก คลากรส่วนใหญ่ ในพื้น ที่เ ขต
สุขภาพที่ 3 เป็ นคนในพื้นที่อยู่แล้ ว และเขตสุขภาพที่ 3 ไม่มีความแตกต่างของชนเผ่ามากนักส่วนใหญ่
สามารถสื่อสารกันอย่างเข้ าใจดี 2)การจัดทาบัญชีต้นทุนเสมือน (Virtual Accounts) ในสถานบริการเพื่อ
การบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็ นธรรม ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นร่วมกันว่า หน่วยบริการปฐมภูมิไม่
ควรดาเนินการในประเด็นนี้ เนื่องจากควรเป็ นหน้ าที่ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ และ 3)ให้ รวมปัจจัย
การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี, บุคลากรที่หน่ วยบริการปฐมภูมิ ควรมี
สมรรถนะด้ าน community medicine และบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมติ ้ องมีสมรรถนะด้ านการสร้ าง
Health Literacy ให้ กับ ประชาชน อยู่ ในองค์ป ระกอบด้ า นบุคลากรสุขภาพ ภาพอนาคต หลังจากผ่ า น
กระบวนตามขั้นตอนการศึกษาเชิงอนาคต สามารถนามาเขียนภาพอนาคต จากตารางที่ 4 ภาพอนาคต
หน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3 ให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบด้ านธรรมาภิบาลมากที่สดุ รองลง คือ
ด้ านการให้ บริการ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4
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วิจารณ์
การวิจัยอนาคตของงานวิจัยนี้ เรียกว่ า อนาคตระยะกลาง ( Middle Range Forecasting) เป็ น
ระยะเวลา 10–20 ปี เป็ นช่วงที่นิยมวิจัยเชิงอนาคตมากที่สุด เพราะสามารถนาผลการศึกษาไปวางแผน
ปฏิบั ติ ใ ห้ เ กิด ประโยชน์ ไ ด้ สามารถมองเห็น การเปลี่ ย นแปลงนั้ น ๆ ได้ ชั ด เจน (10)การวิ จัย อนาคตให้
ประโยชน์ หลายประการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งทาให้ สามารถเห็น ภาพอนาคตข้ า งหน้ า และวางแผนเพื่ อ
เตรียมพร้ อมเตรียมการเพื่อดาเนินการไปสู่อนาคตได้ อย่างมีเป้ าหมายที่ชัดเจน การวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภาพ
อนาคตที่มีแนวโน้ มจะเกิดขึ้นในอนาคต 10 ปี ของหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตสุขภาพที่ 3 มีจานวน 10
องค์ประกอบ 3 อันดับแรก คือ องค์ประกอบด้ านธรรมาภิบาลมากที่สุด รองลง คือ ด้ านการให้ บริการ
และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่องอนาคตภาพในทศวรรษหน้ าของการป้ องกัน
ควบคุมโรค ของหน่ วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2571)(11)ที่พบว่ าผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นตรงกันในด้ านองค์ประกอบด้ านการให้ บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อนาข้ อมูลตาม
ฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญไปเก็บ ข้ อ มูลกับ ผู้ป ฏิบัติ พบว่ า มี 4 องค์ประกอบที่มีเหตุผลที่ส่งผ่านถึ งกัน
(Cause –Effect) โดยพบว่ า อิทธิพ ลขององค์ป ระกอบที่ 1 เครื อข่ า ยความร่ วมมือมีความสัมพัน ธ์กับ
องค์ประกอบด้ านการบูรณาการ ร่วมกันส่งผลอิทธิพลต่อ องค์ประกอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ร่วมกันส่งผลอิทธิพลต่อ องค์ประกอบด้ านการให้ บริการ ได้ ถึงร้ อยละ 80
เช่นเดียวกับงานวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการให้ บริการป้ องกันควบคุมโรค:
หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ เ ขตสุ ข ภาพที่ 3 (12) ที่พ บว่ า รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ โ ครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ข อง
องค์ป ระกอบที่มีอิทธิพ ลต่ อการให้ บริก ารป้ องกันควบคุมโรคในหน่ วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3
พบว่ า โมเดลเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ มีความสอดคล้ องกับ ข้ อมูลเชิงประจักษ์ กล่ าวคือ ตัวแปร
เครื อ ข่ า ยความร่ วมมือ และบูร ณาการร่ วมกัน ส่งผลต่ อการให้ บ ริ การป้ องกัน ควบคุม โรคผ่ า นตั ว แปร
คั่นกลางคือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนระหว่ างโมเดลกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ในภาพรวมเป็ นไปตามเกณฑ์ โดยตัวแปรเชิงสาเหตุท้งั หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
การให้ บ ริ ก ารป้ องกั น ควบคุ ม โรคในหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ได้ ร้ อ ยละ 72.0 ดั ง นั้ น อาจกล่ า วได้ ว่ า
ผลการวิจั ยครั้ งนี้ ภาพอนาคตที่ค้น พบมี ค วามน่ า เชื่อ ถือ และมีแ นวโน้ ม ที่สามารถน าไปก าหนดเป็ น
เป้ าหมายเชิงอนาคต ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่ผ่านมา นอกจากนี้งานเรื่องนี้ ยืนยันความ
น่าเชื่อถือของกระบวนการวิจัยที่มีลักษณะการดาเนินงานเช่นเดียวกับ เช่น รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแล
ผู้สูงอายุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทศวรรษหน้ า (13)ใช้ กระบวนการวิจัยอนาคตเช่ นเดียวกับ
การศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทุกมีฉันทามติให้ การรับรองผลการวิจัยพร้ อมทั้งข้ อเสนอแนะใน
การนาผลการวิจัยไปใช้ ในการดูแลผู้สงู อายุท่อี ยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปในอนาคต
ดังนั้นอาจกล่าวได้ ว่าผลการวิจัยเรื่องนี้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติในอนาคตได้ เช่นกัน ธรรมมาภิ
บาล เป็ นเรื่องสาคัญมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ูนาต้ องใส่ใจในยุทธศาสตร์การสร้ าง
ระบบสุขภาพที่คาดหวังไว้ ให้ สาเร็จ ต้ องกากับ ดูแล และควบคุม รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมส่วนใหญ่ การบริ หารองค์กรให้ มีหลักธรรมาภิบ าลจะมีความคล้ า ยคลึง และ
แตกต่างกันบ้ างในบางองค์ประกอบ แต่กม็ ุ่งเน้ นให้ หน่ วยงานที่นาไปใช้ เพื่อประเมิน และยกระดับการ
ทางานให้ สอดคล้ องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.
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2546(14) อย่ างไรก็ตามผลการวิจั ยครั้ งนี้ ยังพบว่ า มีองค์ประกอบที่กาหนดเป็ นภาพอนาคตที่เหลือ อีก
จานวน 6 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านเครือข่ายบริการ ด้ านบุคลากรสุขภาพ ด้ านการเข้ าถึงยาและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ด้ านระบบส่งต่อ และด้ านนวัตกรรม ทั้ง 6 ประกอบสอดคล้ องการศึกษาปัจจัยความสาเร็จ
ในการดาเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิท่มี ีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง เช่น การได้ รับการสนับสนุนกับหน่วย
คู่สัญญาในด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากร การทางานเป็ นทีม และการมีสัมพันธ์ท่ดี ีกับเครือข่าย
ต่ า งเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาหน่ วยบริ การปฐมภูมิ ใ ห้ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ และ
มาตรฐาน(15) นอกจากนี้ทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยอนาคตภาพที่พึงประสงค์ของหน่วย
บริการปฐมภูมิบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียในทศวรรษหน้ า(16)พบว่ามีองค์ประกอบที่สอดคล้ องกับ
งานวิจัยครั้งนี้ ข้ อค้ นพบดังกล่ าวยืนยันได้ ว่าภาพอนาคตหน่ วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3 มีความ
สอดคล้ องเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ผ่าน ทาให้ ภาพอนาคตนี้สามารถนาไปปฏิบัติและวางแผนการดาเนินงาน
หรือเตรียมความพร้ อ มสาหรับ การดาเนิน งานของหน่ วยบริ การปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป โดยมี
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้กาหนดนโยบาย และ ผู้ปฏิบัติ ดังนี้คือ ผู้กาหนดนโยบาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ควรนาผลที่จากการวิจัยครั้งนี้ ไปวางแผนการดาเนิน งานพัฒนาหน่ วยบริ การปฐมภูมิในเขตสุภาพที่ 3
สาหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ควรนาองค์ประกอบ และปัจจัยทีมีแนวโน้ มในอนาคตไปปรับ
ใช้ ในการพัฒนางาน เพื่อเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงได้ ทนั กับสถานการณ์ การวิจัยครั้งนี้ยังไม่สามารถ
นาภาพอนาคตทั้ง 10 องค์ประกอบมาจัดลาดับความสาคัญในการแก้ ปัญหาก่อน-หลัง ผู้สนใจสามารถ
นาไปศึกษาเพิ่มเติมโดยการจัดทาแบบสอบถามเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้ าง จะทาให้
งานวิจัยสมบูรณ์มากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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