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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อความส�ำคัญ
ของบริการคลินิกหมอครอบครัว และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความส�ำคัญ
ของบริการคลินกิ หมอ ครอบครัวของประชาชน กลุม่ ตัวอย่างคือ ประชาชนทีเ่ ข้าใช้อนิ สตาแกรม
ไลน์แอด เฟสบุ๊คคลินิกหมอครอบครัว ปี พ.ศ. 2561 ศึกษาข้อมูลคลินิกหมอครอบครัวตาม
ที่ก�ำหนดให้ และตอบแบบสอบถามออนไลน์ จ�ำนวน 423 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานและการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อความส�ำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว
สร้างขึ้นมาโดยผู้วิจัยเอง ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มีค่าเท่ากับ 1
และหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้เท่ากับ 0.965 ข้อมูลทั่วไปวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ ความแตกต่างของการรับรู้ความส�ำคัญบริการคลินิกหมอครอบครัว
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ANOVA และ T-test
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ผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักคลินิกหมอครอบครัว (ร้อยละ 89.6) และ
มีความต้องการคลินิกหมอ ครอบครัว (ร้อยละ 92.4) รับรู้ความส�ำคัญของบริการคลินิก
หมอครอบครัวในภาพรวมในระดับมากที่สุด (x= 3.43 S.D =.608) ประชาชนที่มีความต้องการ
และไม่ต้องการคลินิกหมอครอบครัว รับรู้ความส�ำคัญบริการคลินิก หมอครอบครัวแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (t421 = 9.33, p = .05) ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ผูบ้ ริหาร
ควรด�ำเนินนโยบายนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานตามการรับรูค้ วามส�ำคัญ
ของประชาชน ปรับบทบาทคลินิกหมอครอบครัวให้ด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
ค�ำส�ำคัญ: คลินิกหมอครอบครัว การรับรู้ คนไทย ความต้องการ ความส�ำคัญ
Abstract
This descriptive research study aimed at studying the perception of people
on the importance of Primary Care Cluster (PCC) services and comparing the
differences of their perception on the importance of PCC services. The example
was Thai people who could access the Instagram, LINE@ and Facebook PCC
applications. Four hundred and twenty three people studied on provided
information of Primary Care Cluster and answered online questionnaire. It
comprised of demographic data and the perception of people on the importance
of PCC services. The researchers developed the questionnaire following the
theory. It was checked for content validity by three experts (CVI = 1) and the
reliability which was .965. The demographic data were analyzed using frequency
and percentage. The differences of the perception of people on the importance
of PCC services were analyzed using ANOVA and T-test.
The results shown that most of the people known PCC (89.6%) and needed
PCC (92.4%). Their perception on the importance of PCC services was at the
highest level ( x = 3.43 S.D. =.608). The perception on the importance of PCC
services was statically significant difference between people who known and did
not know PCC. (t421 = 9.33, p = .05). The administrators should continue to
implement the services. They should also establish the work policy and adjust
the roles of PCC following the perception of the people.
Key words: Primary Care Cluster, perception, Thai people, Need, Importance
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บทน�ำ

ประเทศไทยมีนโยบายการให้บริการปฐม
ภู มิ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี แ ผนพั ฒ นาระบบ
บริการปฐมภูมิ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 แต่ยงั มีปญ
ั หา
ด้านการบริการในแต่ละเขตพื้นที่ โดยเขตเมือง
พบว่า ประชาชนขาดที่ปรึกษาและผู้ดูแลสุขภาพ
ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ง่ า ย จึ ง ไปใช้ บ ริ ก ารแพทย์
เฉพาะทางโดยตรง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความแออั ด ใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่ ใ นเขตชนบทกลั บ
พบว่า ยังขาดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ท�ำให้
การแก้ ป ั ญ หาสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สภาพ ไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร และก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพที่ทวีความรุนแรงและเรื้อรัง
มากขึ้น (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2559)
ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดบริการปฐมภูมิอันเป็นกลไก
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นให้ระบบบริการนีใ้ ห้สำ� เร็จ
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
คือ คลินิกหมอครอบครัวที่ด�ำเนินงานโดยทีม
สหสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปัจจุบัน มีการด�ำเนินการ
แล้ว 553 ทีม ใน 12 เขตสุขภาพ ครอบคลุม 76
จังหวัด ดูแลประชากรจ�ำนวน 6,287,809 คน
มี แ พทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นเวชศาสตร์ ค รอบครั ว
จ�ำนวน 700 คน (มรุต จิรเศรษฐสิริ, 2561) และ
ได้มีการก�ำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 258 (5) “ให้มีระบบการแพทย์ปฐม
ภูมิ ทีม่ แี พทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชน
ในสัดส่วนที่เหมาะสม” เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้ า ถึ ง ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ (รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, 2560)
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คลิ นิ ก หมอครอบครั ว ให้ บ ริ ก ารโดยที ม หมอ
ครอบครั ว ที่ มี ส หสาขาวิ ช าชี พ ประกอบด้ ว ย
อย่างน้อย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน
พยาบาลวิชาชีพ 2 คน และนักวิชาการสาธารณสุข
2 คน ดูแลประชากรในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ
10,000 คน และมีสหสาขาวิชาชีพอื่นที่ร่วมทีม
ได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพ แพทย์
แผนไทย เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
เภสั ช กรรม และทั น ตาภิ บ าล ที ม คลิ นิ ก หมอ
ครอบครัวให้บริการโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว
คือ ให้การดูแลแบบองค์รวม ตั้งแต่ยังไม่ป่วย
ขณะป่วย และฟื้นฟูสุขภาพให้หายป่วย เน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
รวมทัง้ ให้การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โดย ใช้เทคโนโลยี
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้
บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้บริการได้รวดเร็ว
ทันเวลา ทั่วถึง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค โทรศัพท์ (โสภณ
เมฆธน และคณะ, 2559)
จากการวิ จั ย พบว่ า ผลลั พ ธ์ จ ากการมี
คลินิกหมอครอบครัวท�ำให้ประชาชนไม่ต้องไป
พบแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ด้วยการเจ็บป่วย
ที่ไม่จ�ำเป็น เพราะมีทีมคลินิกหมอครอบครัวดูแล
ให้ค�ำปรึกษาในพื้นที่ ท�ำให้ลดค่าใช่จ่ายในการ
เดินทางไปรักษาในโรงพยาบาล 1,655 บาทต่อคน
ลดการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่ 172 นาที
ถึง 44 นาที ลดแออัดได้ ร้อยละ 60 รวมถึง
ประหยัดเวลาผูด้ แู ล เนือ่ งจากการทีท่ มี อยูใ่ นพืน้ ที่
สามารถติดตามเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้
ต่ อ เนื่ อ ง สุ ข ภาพโดยรวมของประชาชนดี ขึ้ น
เพราะทีมคลินิก หมอครอบครัวเน้นให้ประชาชน
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สามารถดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและครอบครั ว ได้
ให้ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วน ร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง (โสภณ เมฆธน
และคณะ, 2559)
จากการด� ำ เนิ น งานของคลิ นิ ก หมอ
ครอบครัวตั้งแต่ปี 2559 แม้จะมีความส�ำเร็จ
ดังกล่าวข้างต้น ยังพบปัญหาประชาชนบางส่วน
ยังไปรับบริการในสถานบริการระดับทุตยิ ภูมแิ ละ
ตติ ย ภู มิ ด ้ ว ยอาการที่ ส ามารถดู แ ลรั ก ษาได้ ใ น
ระดับปฐมภูมิ (ส�ำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิ
และคลินกิ หมอครอบครัว, 2561) การทีป่ ระชาชน
รั บ รู ้ ถึ ง ความส� ำ คั ญ และรั บ บริ ก ารคลิ นิ ก หมอ
ครอบครัวในชุมชน จะส่งผลให้ประชาชนลดภาระ
ค่าใช้จ่าย รัฐบาลประหยัดงบประมาณในการ
รักษา (โสภณ เมฆธน และคณะ, 2559) ซึ่งการ
รับรู้ของแต่ละบุคคลเกิดจากการใช้ประสบการณ์
เดิมแปลความหมายสิ่งเร้าที่ผ่านประสาทสัมผัส
แล้ ว เกิ ด ความรู ้ สึ ก ระลึ ก รู ้ ค วามหมาย กรณี ที่
ไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน จะไม่
สามารถบอกสิ่ ง ที่ รั บ สั ม ผั ส นั้ น ซึ่ ง ยั ง ไม่ ถื อ ว่ า
เป็นการรับรู้ จนกว่าบุคคลแปลความของสิ่งเร้า
ได้ ก ารรั บ รู ้ จึ ง จะเกิ ด ขึ้ น (กั น ยา สุ ว รรณแสง,
2544) และเมื่อบุคคลมีการรับรู้แล้ว จะสามารถ
ปรับตัวต่อสิง่ ทีร่ บั รูไ้ ด้ (ยุราวดี เนือ่ งโนราช, 2558)
เช่นเดียวกับที่ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ส่งผล
ต่อความต้องการรับบริการด้านสุขภาพ โดยการที่
ประชาชนเลือกไปรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลนั้น เป็นเพราะได้รับรู้ถึงสิทธิการ
รักษาพยาบาลของตนเอง รับรู้ถึงระยะเวลาที่ใช้
ในการเดินทางไปรับการรักษาที่สั้นกว่าการไปรับ

บริการที่อื่น (ทีนุชา ทันวงศ์, นิตยา เพ็ญศิรินภา,
และพรทิ พ ย์ กี ร ะพงศ์ , 2559) การรั บ รู ้ ข อง
ประชาชนต่ า งกั น ไปตามปั จ จั ย ด้ า นเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเขตทีพ่ กั อาศัย
(วลีรัตน์ ใจสูงเนิน, 2551) ประชาชนที่ไม่เคยรับ
บริการในสถานบริการสุขภาพรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการ
ดีกว่าประชาชนทีเ่ คยรับบริการ (ภัทรพร ยุบลพันธ์,
2558)
ดั ง นั้ น ในการด� ำ เนิ น การขยายผลให้
ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 10 ปีตามนโยบาย
ประเทศและกระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง จ� ำ เป็ น
ทีต่ อ้ งศึกษาการรับรูข้ องประชาชนต่อความส�ำคัญ
ของบริการคลินกิ หมอ ครอบครัว โดยเลือกตัวแปร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการ
ศึกษา เขตที่พักอาศัย ลักษณะของที่พักอาศัย
โรคประจ�ำตัว สิทธิสวัสดิการ สถานพยาบาล
ที่มักใช้เวลาเจ็บป่วย การรู้จักและความต้องการ
คลินกิ หมอครอบครัว เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปก�ำหนด
นโยบาย วางแผนการด�ำเนินงานและจัดบริการ
คลินกิ หมอครอบครัวให้สอดคล้องกับความส�ำคัญ
ของการบริการ ตามการรับรู้ของประชาชนแต่ละ
กลุ่มต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ้ ข องประชาชน
ต่อความส�ำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว
2. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของการ
รับรู้ความส�ำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว
ระหว่างประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการ
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ศึกษา โรคประจ�ำตัว เขตที่พักอาศัย ลักษณะของ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ส่วนที่ 1
ที่พักอาศัย สิทธิสวัสดิการ สถานพยาบาลที่มักใช้
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ให้
เวลาเจ็บป่วย การรู้จักคลินิกหมอครอบครัว และ
ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โรค
ความต้องการคลินิกหมอครอบครัว
ประจ�ำตัว เขตที่พักอาศัย ลักษณะของที่พักอาศัย
สิทธิสวัสดิการ สถานบริการที่มักใช้เวลาเจ็บป่วย
สมมุติฐานการวิจัย
การรับรู้ความส�ำคัญของบริการคลินิก การรูจ้ กั คลินกิ หมอครอบครัว ความต้องการคลินกิ
หมอครอบครัวของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ หมอครอบครัว
ส่วนที่ 2
การศึกษา อาชีพ โรคประจ�ำตัว เขตที่พักอาศัย
แบบประเมินการรับรูข้ องประชาชนทีม่ ตี อ่
ลักษณะของที่พักอาศัย สิทธิสวัสดิการ สถาน
พยาบาลที่มักใช้เวลาเจ็บป่วย การรู้จักคลินิก ความส� ำ คั ญ ของบริ ก ารคลิ นิ ก หมอครอบครั ว
หมอครอบครัว และความต้องการคลินิกหมอ ที่ทีมผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตามแนวคิดเวชศาสตร์
ครอบครัว (โสภณ เมฆธน และคณะ, 2559) และ
ครอบครัว มีความแตกต่างกัน
จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นแบบเลือกตอบการรับรู้ความส�ำคัญของการ
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนา ให้บริการคลินิกหมอครอบครัวจ�ำนวน 13 ข้อ
มีระดับความส�ำคัญ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด
(Descriptive research)
(ก�ำหนดค่าคะแนนตั้งแต่ 4 ถึง 1)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถาม ได้ ผ ่ า นการตรวจสอบ
ประชาชนทั่ ว ไปที่ เข้ า อิ น สตาแกรม ไลน์ แ อด
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นทีม
เฟสบุ๊คคลินิกหมอครอบครัว ปี พ.ศ. 2561
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ประชาชนทั่ ว ไป สหสาขาวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว จ�ำนวน
ที่เข้าใช้อินสตาแกรม ไลน์แอด เฟสบุ๊คคลินิก 3 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
หมอครอบครัว ปี พ.ศ. 2561 ทัง้ ทีร่ จู้ กั และไม่รจู้ กั พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ และนักวิชาการ
คลิ นิ ก หมอครอบครัว และตอบแบบสอบถาม สาธารณสุข ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1
ออนไลน์ จ�ำนวน 423 คน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง และตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ค�ำนวนจากประชากรที่ใช้ กับกลุม่ ประชากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ ล้ายกับกลุม่ ตัวอย่าง
โซเชียลมีเดีย ในปี 2559 จ�ำนวน 51 ล้านคน จ�ำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.965
ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
ผู้วิจัยได้ปรับแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อค�ำถามมีเนื้อหาเป็นไปตาม
3. ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว และท�ำการเก็บข้อมูล ออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างตอบ
ในกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ความแตกต่างของการรับรู้ความส�ำคัญบริการ
ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี คลินิกหมอครอบครัว
จังหวัดนนทบุรี (หมายเลข 2/2561) ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิ์
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล โดยโดยชี้ แ จงรายละเอี ย ดของ ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย แจ้งสิทธิ์การตอบหรือไม่ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถาม และการรักษาความลับของ
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมด
ผู้ให้ข้อมูล ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล จ�ำนวน 423 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
แต่ จ ะรายงานผลการวิ จั ย เป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นรวม 65.50) อายุ ระหว่าง 40 – 49 ปี (ร้อยละ 31.20)
โดยได้ยินยอมเข้าร่วมวิจัย โดยการคลิ้กยอมรับ ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 59.10) อาชีพ
ในระบบ
รับราชการ (ร้อยละ 54.80) พักอาศัยในเขต
ต�ำบล/หมู่บ้าน (ร้อยละ 41.10) ลักษณะที่พัก
การเก็บและรวบรวมข้อมูล
เป็นบ้านเดี่ยว (ร้อยละ 64.80) ไม่มีโรคประจ�ำตัว
1. เมื่อโครงร่างวิจัยผ่านการรับรอง (ร้ อ ยละ 71.60) ใช้ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารการรั ก ษา
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ข้าราชการ (ร้อยละ 58.20) สถานบริการที่มัก
ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ใช้เวลาเจ็บป่วย คือ โรงพยาบาลจังหวัด (ร้อยละ
จังหวัดนนทบุรีแล้ว (หมายเลข 2/2561) ผู้วิจัย 24.10) รูจ้ กั คลินกิ หมอครอบครัว (ร้อยละ 89.60)
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจยั ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และมีความต้องการคลินกิ หมอครอบครัว (ร้อยละ
ทัง้ ทีเ่ ป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของอินสตาแกรม 92.40)
ไลน์แอด เฟสบุ๊คคลินิกหมอครอบครัว
2. ผู้วิจัยท�ำการเก็บข้อมูลโดยการชี้แจง การรับรูข้ องประชาชนต่อความส�ำคัญของบริการ
ข้ อ มู ล การวิ จั ย และขอความยิ น ยอมออนไลน์ คลินิกหมอครอบครัว
โดยประชาสัมพันธ์การวิจัยและส่งแบบสอบถาม
ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ความส�ำคัญของ
ออนไลน์ในอินสตาแกรม ไลน์แอด เฟสบุ๊คคลินิก บริ ก ารคลิ นิก หมอครอบครั วในภาพรวมอยู ่ ใน
x 3.43 S.D =.61) และรับรู้
หมอครอบครัว ปี พ.ศ. 2561 ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจาก ระดับมากที่สุด (   =
ทุกช่องทางจนครบ 423 คน
ความส�ำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัวใน
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ระดับมากทีส่ ดุ ใน 3 ล�ำดับแรก ดังนี้ การส่งเสริม สามารถดูแลครอบครัว (  x = 3.56 S.D = .71)
สุขภาพ ป้องกันโรค ไม่ให้เจ็บป่วย ( x = 3.60 และการติดตามเยี่ยมบ้าน/ ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
x 3.55 S.D = .78) ดังตารางที่ 1
S.D = .73) การส่งเสริมให้บคุ คลมีความรูแ้ ละดูแล (   =
x 3.60 S.D = .69) การส่งเสริมให้บคุ คล
ตนเอง (   =
ตารางที่ 1 การรับรู้ของประชาชนต่อความส�ำคัญของบริการคลินิกหมอครอบครัว
ข้อ
ประเด็นการบริการ
1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ไม่ให้เจ็บป่วย
2 รักษาเมื่อมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ
3 ส่งต่อเพื่อไปรับการรักษาที่เหมาะสม
4 ติดตามเยี่ยมบ้าน/ ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
5 ดูแลต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่ป่วย ขณะป่วย และฟื้นฟู
6 ดูแลทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม
7 ส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้และดูแลตนเอง
8 ส่งเสริมให้บุคคลสามารถดูแลครอบครัว
9 สนับสนุนให้ร่วมกันพัฒนาชุมชน
10 คุ้มครองผู้บริโภค
11 มีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมให้บริการในพื้นที่
12 มีแพทย์ประจำ�ตัวและครอบครัว
13 มีช่องทางติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ทันเวลา
ค่าเฉลี่ยรวม

x

3.60
3.14
3.48
3.55
3.49
3.54
3.60
3.56
3.49
3.27
3.42
3.15
3.40
3.43

S.D
.73
.91
.73
.78
.79
.75
.69
.71
.76
.89
.83
.98
.85
.61

ลำ�ดับที่
1
11
6
3
5
4
1
2
5
9
7
10
8
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ความแตกต่างของการรับรู้ความส�ำคัญบริการ
คลินิกหมอครอบครัว ของประชาชน
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการ
และไม่ต้องการคลินิกหมอครอบครัว รับรู้ความ
ส�ำคัญบริการคลินิกหมอครอบครัวแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (t421 = 9.33,

p = .05) ส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและชาย
การมีโรคประจ�ำตัวและไม่มโี รคประจ�ำตัว การรูจ้ กั
และไม่รจู้ กั คลินกิ หมอครอบครัว รับรูค้ วามส�ำคัญ
บริการคลินิกหมอครอบครัว ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง การรับรู้ความส�ำคัญบริการคลินิกหมอครอบครัวของ
ประชาชนจ�ำแนกตามเพศ โรคประจ�ำตัว การรู้จักคลินิกหมอครอบครัว และความต้องการ
คลินิกหมอครอบครัว (n= 423 )
ข้อมูล
เพศ
หญิง
ชาย
โรคประจำ�ตัว
ไม่มี
มี
การรู้จักคลินิกหมอครอบครัว
ไม่รู้จัก
รู้จัก
ความต้องการคลินิกหมอครอบครัว
ต้องการ
ไม่ต้องการ
*p£ .05

n

x

S.D.

df

t

p

227
146

3.42
3.46

0.67
0.59

421

-0.62

.53

303
120

3.43
3.43

0.60
0.62

421

.077

.938

44
379

3.42
3.43

0.61
0.60

421

-.138

.890

391
32

3.50
2.55

0.51
0.92

421

9.330 .000*

กลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาศัยแตกต่างกัน รับรู้ความส�ำคัญบริการ คลินิก
อาชีพ ลักษณะที่พัก สิทธิ สวัสดิการการรักษา หมอครอบครัว ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถานบริการที่มักใช้เวลาเจ็บป่วย และเขตที่พัก สถิติ ที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง การรับรู้ความส�ำคัญบริการคลินิกหมอครอบครัวของ
ประชาชน จ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่พัก สิทธิสวัสดิการการรักษา
สถานบริการที่มักใช้เวลาเจ็บป่วย เขตที่พักอาศัย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(n= 423)
Source of variation

อายุ
Between Groups
Within Groups
ระดับการศึกษา
Between Groups
Within Groups
อาชีพ
Between Groups
Within Groups
ลักษณะที่พัก
Between Groups
Within Groups
สิทธิสวัสดิการการรักษา
Between Groups
Within Groups
สถานบริการที่มักใช้เวลาเจ็บป่วย
Between Groups
Within Groups
เขตที่พักอาศัย
Between Groups
Within Groups
*p£ .05

SS

df

MS

F

p

.384
155.947

4
418

.096
.373

.257

.905

.976
155.355

3
419

.325
.371

.877

.453

1.611
154.720

5
417

.322
.371

.868

.502

1.684
154.647

4
418

.421
.370

1.138

.338

.923
155.407

3
419

.308
.371

.830

.478

2.547
153.784

6
416

.424
.370

1.148

.333

1.705
154.626

2
420

.852
.368

2.315

.10
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การอภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ระดับการรับรูค้ วามส�ำคัญบริการคลินกิ
หมอครอบครัวของประชาชน
จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างรับรู้ความ
ส�ำคัญของบริการคลินกิ หมอครอบครัวในภาพรวม
ในระดั บ มากที่ สุ ด และ 3 ล� ำ ดั บ แรก ได้ แ ก่
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ไม่ให้เจ็บป่วย
การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลมี ค วามรู ้ แ ละดู แ ลตนเอง
การส่งเสริมให้บคุ คลสามารถดูแลครอบครัว และ
การติดตามเยี่ยมบ้าน/ ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน นั้น
สอดคล้องกับการวิจยั ของ Smith-Carrier, Sinha,
Nowaczynski, Akhtar, Seddon & Pham
(2017) พบว่ า การรั บ รู ้ ค วามส� ำคั ญ ของการ
ไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ท�ำให้ผู้ป่วยตระหนักได้ว่า
การดูแลทีบ่ า้ นเป็นบริการขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นของ
บริการปฐมภูมิ และยังส่งเสริมให้เกิดการดูแล
ผู้ป่วยที่ดี สร้างความพึงพอใจและการรับรู้ถึง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของผูป้ ว่ ย และผลการวิจยั ของ
Carroll, et al. (2016) ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยรับรูป้ ระเด็น
ส�ำคัญของการดูแลปฐมภูมดิ า้ นการดูแลแบบผสม
ผสานที่ประกอบด้วยการส่งเสริมและป้องกันโรค
อีกด้วย
การที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ ใน
ระดับมากในด้านการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้
และดูแลตนเอง และการส่งเสริมให้บคุ คลสามารถ
ดู แ ลครอบครั วนั้น สอดคล้องกับการวิจัยของ
วลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551) และภัทรพร ยุบลพันธ์
(2558) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข อง บุ ค คล
ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ร้อยละ 96.50)

ตอนที่ 2 ความแตกต่างของการรับรูค้ วามส�ำคัญ
บริการคลินิกหมอครอบครัว ของประชาชน
2.1 จ� ำ แนกตามเพศ โรคประจ� ำ ตั ว
การรูจ้ กั คลินกิ หมอครอบครัวและความต้องการ
คลินิกหมอครอบครัว
จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่มีความ
ต้องการ และไม่ต้องการคลินิกหมอครอบครัว
รั บ รู ้ ค วามส� ำ คั ญ บริ ก ารคลิ นิ ก หมอครอบครั ว
แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและชาย
การมีโรคประจ�ำตัวและไม่มโี รคประจ�ำตัว การรูจ้ กั
และไม่รจู้ กั คลินกิ หมอครอบครัว รับรูค้ วามส�ำคัญ
บริ ก ารคลิ นิ ก หมอครอบครั ว ไม่ แ ตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทรพร ยุบลพันธ์
(2558) ทีพ่ บว่าตัวแปรลักษณะประชากรด้านเพศ
สถานะสุขภาพ และการเคยได้รับการบอกกล่าว
ถึงชื่อเสียงคุณภาพของโรงพยาบาล ไม่มีผลต่อ
การรับรู้คุณภาพบริการสุขภาพ
การที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความต้องการ
และไม่ต้องการคลินิกหมอครอบครัว รับรู้ความ
ส�ำคัญ บริการคลินกิ หมอครอบครัวแตกต่างกันนัน้
เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการคลินิก
หมอครอบครัวสูงถึงร้อยละ 92.40 ย่อมส่งผล
ให้ประชาชนรับรู้และให้ความส�ำคัญต่อบริการ
เป็นไปตามทฤษฎีการรับรู้ ทีพ่ บว่าเมือ่ บุคคลสนใจ
ใส่ใจต่อสิ่งใดแล้ว ท�ำให้บุคคลเตรียมพร้อมที่จะ
รับรู้ และปรับตัวต่อสิ่งนั้น (ยุราวดี เนื่องโนราช,
2558) และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
ทีนุชา ทันวงศ์, นิตยา เพ็ญศิรินภา, และพรทิพย์
กีระพงศ์ (2559) ที่พบว่าการที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ต้องการมารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลนั้น เป็นเพราะมีการรับรู้
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ความส�ำคัญของคุณภาพบริการด้านการให้บริการ
การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลต่อเนือ่ ง ความพร้อม
ของสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ ยาและบุคลากร
ความมั่นใจในการให้บริการ และความเสมอภาค
ในการเข้าถึงบริการ
2.2 จ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ลักษณะที่พัก สิทธิสวัสดิการการรักษา
สถานบริการทีม่ กั ใช้เวลาเจ็บป่วย เขตทีพ่ กั อาศัย
จากผลการวิ จั ย กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ
ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ ลั ก ษณะที่ พั ก สิ ท ธิ
สวัสดิการการรักษา สถานบริการที่มักใช้เวลา
เจ็ บ ป่ ว ย และเขตที่ พั ก อาศั ย แตกต่ า งกั น
รั บ รู ้ ค วามส� ำ คั ญ บริ ก ารคลิ นิ ก หมอครอบครั ว
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจยั ของ ภัทรพร
ยุบลพันธ์ (2558) ทีพ่ บว่าตัวแปรลักษณะประชากร
ด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานะ
สุ ข ภาพ และลั ก ษณะสถานพยาบาลที่ เ คยใช้
บริการ ไม่มผี ลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ภาพบริการสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยแตกต่างจาก
ผลการศึ ก ษาของ วลี รั ต น์ ใจสู ง เนิ น (2551)
ที่พบว่าการรับรู้และการใช้บริการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าของประชาชนแตกต่างกันไปตาม
รายได้ ระดับการศึกษา และสิทธิการรักษา เช่น
เดียวกับที่ ทีนุชา ทันวงศ์, นิตยา เพ็ญศิรินภา,
และพรทิพย์ กีระพงศ์ (2559) พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั การรับรูส้ ทิ ธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง คือ การศึกษา อาชีพ
หลัก และเขตทีพ่ กั อาศัยของประชาชน ซึง่ อาจเป็น
ไปได้ว่า เมื่อพิจารณาในเชิงลึกแล้ว ปัจจัยส�ำคัญ
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ที่ท�ำให้ผู้ป่วยรับรู้ต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล
คือ การที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรู้และ
ความเข้าใจในแผนการรักษา ก�ำหนดแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยได้ ค รบถ้ ว นจากแพทย์ ที่ มี
ความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณ รวมทั้ง
การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้วยความจริงใจจาก
เจ้ า หน้ า ที่ โรงพยาบาล (พรชั ย ดี ไ พศาลสกุ ล ,
2013)
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านนโยบาย ผูบ้ ริหารควรด�ำเนินการ
1.1 ก� ำ หนดนโยบายให้ ค ลิ นิก หมอ
ครอบครัวจัดบริการตามการรับรูค้ วามส�ำคัญของ
ประชาชน โดย จัดบริการแบบองค์รวม ทีเ่ น้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การส่งเสริมให้บุคคล
มีความรู้ สามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน
รวมถึงการให้บริการเยี่ยมบ้าน
1.2 ประชาสั ม พั น ธ์ ค ลิ นิ ก หมอ
ครอบครัว ให้ประชาชนรับรู้ในวงกว้าง น�ำไปสู่
ความต้องการและรับรู้ความส�ำคัญของบริการ
อันจะส่งผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคล
ครอบครัว และชุมชนต่อไป
		 2. ด้านการด�ำเนินงาน คลินิกหมอ
ครอบครัว ควรปรับบทบาท โดยเน้นการด�ำเนิน
งานตามการรับรู้ความส�ำคัญของประชาชน
		 3. ด้านการวิจัย ควรศึกษารูปแบบ
บริการคลินิกหมอครอบครัวที่สามารถตอบสนอง
การรับรู้ความส�ำคัญของประชาชน
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