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การจัดบริการสุขภาพมีจุดมุงหมายมิใชเพียงการบําบัดโรค ปองกันการพิการ และลดอัตราการตาย
ของประชาชนเทานัน้ แตมเีปาหมายปลายทางทีจ่ะตองเสรมิสรางศกัยภาพของประชาชนและชมุชนใหสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม เสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางมีศักดิ์ศรี อีกทั้งตองจัดระบบสุขภาพที่
ประกนัใหประชาชนทกุคนเขาถงึบรกิารทีม่คีณุภาพ ไดอยางทัว่ถึง และยตุธิรรมดวย การพฒันาคณุภาพบรกิาร
ปฐมภูมิจึงเปนกุญแจหลักเพื่อนําไปสูการบรรลุภารกิจของเครือขายบริการสุขภาพ (CUP) อันประกอบดวย
หนวยบริการประจํา(ไดแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลอื่นๆ)
รวมกบัหนวยบรกิารปฐมภมู ิ (ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตาํบล ศนูยสขุภาพชมุชน และสถานบรกิาร
สขุภาพอ่ืนทีท่าํหนาทีบ่รกิารดานหนา) ซึง่บรหิารจดัการและกํากบัดแูลโดยคณะกรรมการบริหารเครอืขายบรกิาร
สขุภาพ (CUP board) ทีม่บีทบาทหนาท่ีในการจดัใหเกดิบรกิารที ่“ใกลบาน ใกลใจ” เขาถงึไดงาย เปนบรกิาร
ทีใ่สใจ เขาใจความตองการของประชาชน และใหบรกิารตอเน่ือง ผสมผสาน ตอบสนองตอความจําเปนดาน
สขุภาพของประชาชนอยางสอดคลองกบับรบิทจรงิของประชาชนรายคน และรายชมุชน

ทมีงานในเครอืขายบรกิารสขุภาพเหลาน้ีมกีารดาํเนนิการพฒันาบรกิารปฐมภมู ิเพือ่ใหบรกิารสขุภาพ
แกประชาชนไดอยางทัว่ถึง (Accessibility) ตอเน่ือง (Continuity care) บรูณาการเปนองครวม (Comprehensive
and holistic care) และเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน (Coordination) ดวยความมุงม่ันและทุมเทแรงกาย
แรงใจในการพัฒนาคณุภาพระบบบริการปฐมภูมมิาอยางตอเนือ่งมาหลายป แตกย็งัไมมัน่ใจนกัวา ทีท่าํมานัน้
ถกูทางแลวหรอืยงั มโีจทยหรอืประเดน็อะไรทีจ่าํเปนจะตองทาํการพฒันาตอเนือ่ง จงึเปนทีม่าของการพฒันา
ระบบการประเมินและรบัรองเพ่ือใหรางวลั Primary Care Award (PCA) โดยหวงัวา จะเปนกลไกหน่ึงทีช่วย
ชีแ้นะชองทางการพัฒนาบริการปฐมภูมใิหกบัทมีงาน สวนรางวัลทีไ่ดรบัเปนเพียงผลท่ีตามมาของการพัฒนาเพ่ือ
ใหผูบรหิารระดบัตางๆ และผูเก่ียวของไดรบัรูผลงานและรวมชืน่ชมยนิดี

การจัดระบบพัฒนาคณุภาพ และประเมนิคุณภาพ เพือ่มุงหวงัใหเปนเคร่ืองมอืหนึง่ ทีห่นนุเสริมวธิี
การทํางานจรงิของผูเกีย่วของอยางมคีณุภาพ เปนระบบ สอดคลองกบัทศิทางการพฒันาอยางแทจรงิ โดยมไิด
เปนเพียงระบบการตอบคําถามแลวแปลงเปนเอกสารรายงาน เปนเรื่องที่ไมงายในวัฒนธรรมการทํางานแบบ
ราชการไทย เปนเรื่องท่ีทาทายในการจัดการท้ังเชิงความคิด และการคนหารูปธรรมจริงในการทํางาน แตใน
ประสบการณการพฒันาคณุภาพของเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ ภายใต “PCA” ในระยะทีผ่านมา หลงัจากทีม่ี
การทดลองพัฒนาในหลายลักษณะ ภายใตหลกัการท่ีมุงหวงัใหเกิดคณุภาพทีแ่ทจรงิ ไดพบวาเปนเร่ืองทีเ่ปนไป
ได และมหีนอความสําเรจ็ของการพัฒนาเกดิข้ึนในพ้ืนทีจ่าํนวนพอสมควร ไม
ไดยากเกินไป เพยีงแตตองยนืหยัดในหลักการ และหาวธิกีารท่ีทาํใหผูเกีย่วของ
ตองมคีวามเขาใจในหลักการ และแกนสาํคญัของคุณภาพของระบบงานแตละสวน



เรยีนรูรปูธรรมการแปลหลักการไปสูการปฏิบตัไิด ซึง่อาจเร่ิมจากเร่ืองเล็กๆ ใกลตวั เรือ่งทีพ่บบอย ๆ งายๆ
แลวคอยแปลไปเปนระบบงานท่ีชดัเจนมากข้ึน  ไมไดมุงเนนแตเกณฑรายละเอียดยอยๆ โดยไมเขาใจแกน

ระบบการประเมินภายใต PCA นีไ้ดใหความสําคัญกบัหลกัการดังกลาวขางตน  ใหความสําคญักบั
การเรยีนรู ทบทวน การประเมนิภายในองคกรตนเองวา พนัธกิจสาํคญัขององคกรคอือะไร ทีผ่านมาดาํเนนิการ
อยางไร สอดคลองกบัหลักการคณุภาพของบรกิารปฐมภมูหิรอืไม  การจดับรกิารขององคกรไดคาํนงึถงึบรบิท
ทีแ่ตกตางของชมุชนหรอืไม มกีารคนหาและตัง้โจทยประเดน็ปญหารวมกบัชมุชน ตลอดจนมกีารนาํทนุ/ศกัยภาพ
ของชุมชนมารวมการแกปญหาอยางเหมาะสมหรือไม อยางไร กระบวนการบริการท่ีจดัขึน้นัน้มคีวามสอดรับ
กบั core value และ concept ของบรกิารปฐมภมูหิรอืยัง  การดาํเนนิการตรวจเยีย่มจากทมีประเมนิภายนอก
เปนเพยีงกระจกสะทอนในอกีมมุหน่ึงของคนนอก เปนจดุเสริมเพือ่ใหเกดิความเขาใจตอสถานการณการจดับริการ
ในพื้นที่ ในอีกลักษณะหนึ่ง เปนการมองประเด็นหรือโจทยในมุมมองที่แตกตาง ซึ่งหวังวาจะสามารถชวย
ทีมงานในพื้นที่ไดเห็นมุมมองใหมๆ และไดแงคิดในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ตามบริบทของตนตอไป  ฉะน้ันระบบคุณภาพ PCA ใหความสําคญักบัการทบทวน ภายใน การเขาใจแกนหลัก
การคุณภาพ และรูปธรรมการแปลความคุณภาพไปสูการปฏิบตัจิรงิ ความเช่ือมโยงของคุณภาพในระบบยอย
ตางๆ เขากบัระบบใหญ มากกวาการเขยีนเอกสารรายงานยาวๆ แตเนือ้หากระจดักระจาย ทีม่แีตคาํหลกัการ
ใหญๆ  แตไมมรีปูธรรมการปฏิบตัจิรงิ

เอกสารฉบับนี้ มีจุดมุงหมายท่ีจะเสนอแนวคิดหลักของ PCA บทเรียนการประเมินที่ผานมา และ
แนวทางเบือ้งตนของการขอรบัการประเมนิ รวมทัง้ใบสมคัรและขอมลูประกอบการสมคัรซึง่เปนขอสรปุจากการ
ประเมนิตนเองของเครอืขายบรกิารปฐมภมูิ

เปนความจรงิทีว่า บรกิารสุขภาพทีถ่อดจากเกณฑมาตรฐานหรือ KPI อาจจะไมสามารถเช่ือมโยงกับ
ชวีติและความจาํเปนดานสขุภาพของคน ดงันัน้ สิง่ทีเ่รากาํลงัทาํรวมกนัคอื การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพที่
เริม่ตนจากชวีติคน ไปพรอมๆ กบัการพฒันามาตรฐานบรกิารทีม่ชีวีติ และเปนพลวัตร (Living standard) ซึง่
สามารถเตบิโตไปพรอมกบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลง เพือ่ทดแทนมาตรฐานทีแ่ขง็ตายตวัทีเ่ผชิญกนัอยู เปนภาระงาน
ทีเ่พ่ิมขึน้ แตมปีลายทางท่ีสดใสรออยู นัน่กค็อื “งานไดผล คนเปนสขุ” เปนความสขุทีย่นืยนัจากประสบการณ
จรงิของคนทํางานในพ้ืนทีแ่ลววา “สขุทัง้ผูรบับรกิาร” และ “สขุทัง้ผูใหบรกิาร” ....

ทัง้หมดน้ีคอืความต้ังใจ และความพยายามของทีมงานพัฒนา PCA ทีต่องการใหเกดิข้ึน ในระบบบริการ
สขุภาพของประเทศไทย
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การประกันและพัฒนาคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิและ
เครือขาย  เปนองคประกอบหน่ึงทีส่าํคญัทีจ่ะทําใหมหีนวยบริการ
สขุภาพข้ันพืน้ฐานท่ีมคีณุภาพมาตรฐาน กระจายอยางกวางขวาง
ทั่วถึง  เปนหลักประกันใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ
ไดอยางเทาเทียม และชวยใหเกิดระบบบริการสุขภาพที่มี
ประสทิธภิาพ  ดงัน้ันคณุภาพของหนวยบรกิารปฐมภมูจิงึมคีวาม
สําคัญตอคุณภาพชีวิตของประชาชน1

เนือ่งจากหนวยบริการปฐมภูม ิ ทาํหนาทีเ่ปนหนวยบริการ
ดานแรก  และใหบริการผสมผสานท้ังดานการรักษาพยาบาล
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ
สนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน  ทํางานในมิติที่เกี่ยวกับ
สขุภาพ มากกวา โรค ซึง่สขุภาพของประชาชนในแตละพ้ืนทีม่ี
ความแตกตาง และหลากหลายมาก ดังนั้นคุณภาพของหนวย
บรกิารปฐมภมู ิจงึจาํเปนตองปรบัใหสอดคลองกบัความจาํเปนดาน
สุขภาพของประชาชน ตามบริบทพ้ืนที่ และตามสภาพของ
ทรัพยากรท่ีมีในชุมชนน้ัน

แนวทางการขอรับการประเมินการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพบริการปฐมภูมิฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางใหกับ
เครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ(CUP : Contracting Unit for Primary
Care) ทั่วประเทศท้ังที่เปนรัฐ และเอกชน ที่สนใจสมัครขอรับ
รางวัลคณุภาพ Primary Care Award (PCA) ไดเขาใจในราย
ละเอียดเก่ียวกับกระบวนการและขอมูลประกอบในการสมัคร

ท่ีมา

1 
สพุตัรา  ศรีวณชิชากร



2

ขอรบัรางวลั ซึง่จดุประสงคการใหรางวลั Primary Care Award คอื เพือ่สนบัสนนุใหหนวยบรกิาร
ปฐมภมู ิและเครอืขายอําเภอท่ีปฏบิตังิานไดดมีคีณุภาพไดรบัการยกยองและสนับสนนุใหมกีารยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพของ หนวยบริการปฐมภูมิและเครือขาย ที่นําไปสูการใหบริการที่ดีแกประชาชน
เอือ้ตอการมสีขุภาพดขีองประชาชน ชมุชนพึง่ตนเองได อยางมปีระสทิธภิาพ จนเปนทีย่อมรบัในระดับ
สาธารณะ

กรอบคุณภาพเพื่อการประเมินและ
วัดผลการพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ

ใชกรอบคณุภาพ PCA ทีเ่ปนกรอบทีย่อมรบัรวมกันทัง้ของกระทรวงสาธารณสขุ และสาํนกั
งานหลักประกันสขุภาพแหงชาต ิซึง่พฒันามาจากกรอบคุณภาพของ Malcome Baldridge  National
Quality Award และThailand Quality Award  ซึง่เปนระบบทีป่ระเมนิคณุภาพในลกัษณะภาพรวม
ขององคกร ความสอดคลองของการจดัการระบบดานตางๆ เพือ่ตอบสนองพนัธกจิ และวสิยัทศันของ
องคกร

คณุภาพของเครอืขายบริการปฐมภูมนิี ้ หมายความรวมถึงคณุภาพของหนวยบริการประจําที่
เปนคูสญัญาในระบบประกันสขุภาพ หรอืเครือขายบริการปฐมภูมริะดับอําเภอ (CUP) ทีบ่ริหารจัดการ
ภาพรวมของหนวยบริการปฐมภูมิแตละหนวย

ประเภทและจํานวนรางวัลคุณภาพบริการปฐมภูมิ
รางวลัความมุงม่ันในการพัฒนาคณุภาพ

เปนรางวัลที่พิจารณาคุณภาพตามประเด็นระบบยอย

รางวลัคณุภาพเครอืขายบริการปฐมภมิู
(Primary Care Award)
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ระบบการพัฒนาและรบัรองคุณภาพบรกิารปฐมภมิู (Primary Care Award)
มุงเนนที่
● การพิจารณาคุณภาพองคกรในภาพรวมที่เปนหนวยบริหารจัดการในภาพรวมทั้งระดับ

อําเภอและระดับหนวยบริการ
● ระบบคุณภาพที่เนนการพิจารณาคุณภาพในลักษณะของการจัดการองคกรโดยรวมเปน

ระบบใหญ ทีม่กีารจดัการระบบยอยภายในอยางมเีหตมุผีล  และดาํเนนิการไดสอดคลอง
เพื่อตอบสนองตกการพัฒนางานขององคกรตามพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกรน้ันๆ

● ระบบคุณภาพท่ีเนนใหมกีารพัฒนาองคกรไดอยางเต็มศกัยภาพ โดยคํานึงถงึความตองการ
และความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการ องคกรภายนอกท่ีเกี่ยวของ และคํานึงถึง
มาตรฐานการดําเนินงานของวิชาชีพ และกฎระเบียบ มาตรฐานตางๆขององคกรที่
เกี่ยวของกับบริการปฐมภูมิ

● ระบบคณุภาพทีเ่นนแกนคณุคาของการทาํงาน (Core Value and Concept) คอื
– การนําหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิอยางมีวิสัยทัศน
– ความรับผดิชอบตอชมุชน และสังคม
– มุมมองเชิงระบบ
– การมุงเนนอนาคต และการใชประโยชนจากการคาดการณแนวโนมในอนาคต
– การมองประชาชนเปนศนูยกลาง หรอื ความเปนเลศิทีต่องไดมาจากการใหความสาํคญั

กับประชากรเปาหมาย
– การมีความคลองตัว
– การยึด “ผลสัมฤทธ์ิ” และ “การสรางคุณคา” เปนเปาหมายในการทํางาน
– การบริหารจัดการเพ่ือสรางนวัตกรรม
– การเรียนรูของหนวยบริการปฐมภูม ิเครือขายบริการปฐมภูม ิและทีมสขุภาพ
– การบริหารจดัการดวยการใชขอมลู และขอเทจ็จรงิ

(ทีม่า : เกณฑคณุภาพเครือขายบริการปฐมภูม ิ(Primary Care Award: PCA) ; หนา 3)

หลกัการการพฒันาและรบัรองคุณภาพบรกิารปฐมภมิู คือ
● ตองชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการและเครือขายอยางแทจริงตอบสนอง

ตอพันธกิจและวิสัยทัศนองคกร
● ตองสามารถดาํเนนิการไดกวางขวาง และยัง่ยนื
● เปนระบบทีย่ดืหยุน และปรบัไดสอดคลองกบั (3C)

Concept : หลักการของบริการปฐมภูมิ
Context : บรบิทและสภาพแวดลอมท่ีแตกตาง และเปล่ียนแปลง
Criteria : เกณฑ หรอื มาตรฐานการทํางานแตละดาน
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● ขอกาํหนดคณุภาพ พฒันาจากความคาดหวัง ความตองการของผูรบัผลงาน มาตฐานวิชาชพี
ของผูใหบริการ

● กลไกการดาํเนนิงานรบัรองคณุภาพ ตองตอบสนองตามหลกัการของการพฒันาและรบัรอง
คณุภาพบริการปฐมภูม ิซึง่ควรมีคณุสมบัต ิดงันี้
– มคีวามสามารถในดานวิชาการ และการประเมินองคกรอยางเปนระบบ
– สามารถดาํเนนิการไดอยางเปนอสิระ เปนกลาง มคีณุธรรม จรยิธรรม โดยมติองกังวล

ตองบประมาณ และบริหารงานขององคกร
– สามารถดาํเนนิการในลกัษณะเปนเครอืขาย เพือ่ใหดาํเนนิไดกวางขวาง
– บคุลากรท่ีมบีทบาทเก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพ เปนผูทีม่ปีระสบการณในการพัฒนา

ภายในขององคนัน้ๆ ทีด่าํเนนิการอยางตอเนือ่ง  รวมกบักลไกการประเมนิหรอืสะทอน
ผลจากองคกรภายนอก  เพือ่เปนการเทียบเคียงระหวางองคกร แตเปนการดําเนนิการ
โดยสมัครใจ ตามศักยภาพและความพรอม

โครงสรางและระบบรับรองคุณภาพบรกิารปฐมภมิู (Primary Care Award)
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สํานักงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ เปนองคกรท่ีทําหนาที่ใหรางวัล  ซึ่งเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางสํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กับ สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิและกระทรวงสาธารณสขุ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการรางวัล Primary Care Award ดําเนินการผลักดันให
โรงพยาบาลและเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิมีระบบการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับบริบท รวมทั้งตอบสนองปญหาความตองการของประชาชน / ชุมชนในพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสม

การสมัครขอรับการประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ

1. ตารางเวลาการสมคัรขอรับการประเมินคุณภาพบรกิารปฐมภมิู
(Primary Care Award )

เปดรับสมัครเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
เริ่มรับรายงานรายละเอียดวิธีการและผลการดําเนินงาน
(Organization Profile, Core Value และ Criteria)
ปดรับสมัคร
ปดรับรายงานรายละเอียดวิธีการและผลการดําเนินงาน
กระบวนการตรวจประเมิน
ขัน้ที ่1 Independent Review
ขัน้ที ่2 Consensus Review
ขัน้ที ่3 Site Visit
พจิารณารางวลั ขัน้แรก : ความมุงมัน่ในการพฒันาคณุภาพ
ประกาศรายชื่อเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ
สง Feedback Report เพือ่การพฒันาสูขัน้ที ่2 ; Primary Care
Award

วนั เดอืน ป กิจกรรม
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2. คุณสมบัติขององคกร
เครือขายบริการปฐมภูม ิ(CUP) ทีม่รีะดับการพัฒนาคุณภาพข้ัน 3 ตามเกณฑประเมินคณุภาพ

บรกิารปฐมภมูแิละเครอืขายบรกิารปฐมภมูขิองกระทรวงสาธารณสขุ โดยมกีารดาํเนนิการครอบคลมุ
ทัง้เครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ(ทัง้อาํเภอ หรอืทัง้ CUP)

3. วิธกีารสมคัร
● เครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ(CUP) สงใบสมคัรขอรบัรองคณุภาพบรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care

Award)
● สงรายงานรายละเอยีดวธิกีารและผลการดาํเนนิงาน (Organization Profile, Core Value

และ Criteria)
ขัน้ตอน วธิกีาร

1. โรงพยาบาลและเครือขายบริการปฐมภูม ิ สงใบสมัครขอรับประเมินการพัฒนาและรับรอง
ระดบัคณุภาพของเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ (CUP_PCA) เพือ่ใหสาํนกังานตรวจสอบ
– กรณีทีโ่รงพยาบาลท่ีเปนแมเครือขาย (CUP) ทีผ่านการรับรองมาตฐานโรงพบาล (HA)

แลว  ขอใหแนบใบรบัรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) โดยผูบรหิารสูงสดุลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง

– ผูสมัครตองสงใบสมัครภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว  โดยกรอกรายละเอียดตามแบบ
ฟอรมใบสมคัรไดจาก (ภาคผนวก 1 PCA 1 )

– สํานักงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ ตรวจสอบ แจงกลับใหสงรายงาน
รายละเอยีดวธิกีารและผลการดาํเนนิงาน (Organization Profile)

เครือขายบริการปฐมภูม ิ(CUP) ทีม่รีะดับการพัฒนาคุณภาพไมถงึขัน้ 3 ตามเกณฑประเมิน
คุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข

ไมสามารถสงใบสมัครขอรับประเมินการพัฒนาและรับรองระดับคุณภาพของ
เครือขายบริการปฐมภูมิได
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หมายเหตุ : *ภายหลังจากโรงพยาบาลและเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิจดัสงเอกสารครบทัง้ 2 สวน
สํานักงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิจะดําเนินการในกระบวนการตรวจ
ประเมินตอไป

*รายงานรายละเอียดวิธีการและผลการดําเนินงาน จะถูกประเมินโดยทีมผูตรวจ
ประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
มีประสบการณดานการบริหาร อาทิ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผูแทนสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(องคกรมหาชน) แพทย พยาบาล และนักวิชาการ ที่มีประสบการณการทํางาน
การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ พรอมทั้งไดรับการฝกอบรมในกระบวนการตรวจ
ประเมนิ และอาสาสมัครมาเปนผูตรวจประเมิน

*เครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP) จะตองสงรายงานรายละเอียดวิธีการและผลการ
ดาํเนนิงาน มาทีส่าํนกังานพฒันาคณุภาพระบบบรกิารปฐมภมู ิภายในวนัทีส่าํนกังาน
กําหนดไว

2. โรงพยาบาลและเครือขายบริการปฐมภูมิ สงรายงานรายละเอียดวิธีการและผลการ
ดําเนินงาน หนวยบริการที่ไดรับแจงจากสํานักงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ
เทานัน้ทีม่สีทิธิส์งรายงานวธิกีารและผลการดาํเนนิงาน (Organization Profile) ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับเง่ือนไข รายละเอียด รูปแบบ และแนวทางการเขียน
หนวยงานผูสมคัรสามารถศึกษาไดจาก (ภาคผนวก 2 PCA 2)
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4. ขัน้ตอนการสมัครขอรับการประเมินคุณภาพบรกิารปฐมภมิู
(Primary Care Award )
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การเตรียมการของเครือขายของหนวยบริการปฐมภูม ิทีต่องการขอรับการประเมิน
1. การเตรยีมทมีงาน : ทมีงานประกอบดวย ผูมคีวามรู ความสามารถในเรือ่ง

– บรหิารจดัการในเรือ่ง PMQA / TQA /PCA
– แพทย /พยาบาล ทีม่คีวามเขาใจในเรือ่งเวชปฏบิตัคิรอบครวั
– เจาหนาทีส่าธารณสขุทีม่คีวามเขาใจเรือ่งงานดแูลกลุมประชากร และงานชมุชน

2. เครอืขายของหนวยบรกิารปฐมภูม ิจดัทาํแบบประเมินตนเองของ CUP และ PCU และ
รายงานความกาวหนาของ CUP รวมถึงการรวบรวมขอมลูเบ้ืองตนของ PCU

3. เตรียมพื้นที่ที่รับการเยี่ยมสํารวจประเมิน
CUP เลือก PCU / สถานีอนามัย ที่รับการเยี่ยมสํารวจประเมิน ประกอบดวย PCU
2 แหง โรงพยาบาล 1 แหง หนวยบรกิาร / ประสาน CUP  สาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอ
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กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award)

ทีมผูตรวจประเมิน จะตรวจประเมินรายงานรายละเอียดวิธีการ
และผลการดําเนินงานของเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิโดยอิสระ
อยางละเอียด ซึง่ใชเวลาประมาณ 4-6 สปัดาห โดยพจิารณาจากระยะ
การพฒันา แสดงใหเหน็จดุแขง็ จดุออนในแตละองคประกอบ และ
การบรูณาการ ความสอดคลองของการดาํเนนิงานในดานตางๆ
1. ความเขาใจรวมของทีมเครือขายหนวยบริการปฐมภูมิ (CUP)

ตอแนวคิด (Concept) การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ
2. การทาํความเขาใจของทมีตอคณุคาของการทํางาน (Core Value)
3. มกีระบวนการสือ่สารและพัฒนาคน ทมีงาน ตาม Core Value

และ Criteria หรอืไมอยางไร
4. การพฒันาระบบเพือ่ตอบสนองตาม Core Value และ Criteria

PCA
5. มีระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามแนวคิด

CQI (Continuous Quality Improvement)
6. มีผลลัพธที่ชัดเจนมากนอยเพียงใด

เมื่อผูตรวจประเมินทุกทานไดสงผลการตรวจประเมินข้ันที่ 1 แลว
จะเขาสูการตรวจประเมินขั้นที่ 2 ซึ่งเปนการพิจารณาผลจากการ
ประเมินขัน้ที ่1 รวมกัน ซึง่ใชเวลาประมาณ 2-4 สปัดาห เพือ่จดัทาํ
เอกสารปอนกลบัในจดุแขง็ และสิง่ทีต่องปรบัปรงุ

เปนการตรวจเย่ียมเครือขายหนวยบริการปฐมภูม ิทีม่อีงคกร/บคุคล
ภายนอก จะเขาไปสะทอนมุมมองท่ีกวางข้ึน และชวยเร่ืองแกนคิด
หลกัการทาํงาน เขาไปดคูวามสอดคลอง ความเชือ่มโยงของกระบวน
การพฒันา กบัสถานการณ

การตรวจประเมนิขัน้ที ่1
Independent Review

การตรวจประเมนิขัน้ท่ี 2
Consensus Review

การตรวจประเมินขัน้ที ่3
Site Visit

การตรวจประเมินประกอบดวย  3 ขัน้ตอน คือ
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เนือ้หาของการตรวจเยีย่มพจิารณา 2 สวนใหญๆ  ดงันี้
1. ขอมูลที่เปนบริบท สถานการณ ผลการดําเนินงาน ความพยายามในการพัฒนาองคกร

พฒันางาน ความเช่ือมโยงของกระบวนการพัฒนาในองคประกอบตางๆ
● บรบิทชมุชน (Context) เชือ่มโยงกบัความจาํเปนดานสขุภาพและการจดับรกิาร
● ขอมลูพืน้ฐานของเครือขายบริการปฐมภูม ิ(CUP) ประกอบดวย ลกัษณะหนวยบริการ

โครงสรางและลักษณะการบริหารจัดการภายใน CUP ความพรอมของทรัพยากร
2. ขอมลูท่ีสะทอน แนวคดิ ความเขาใจในกระบวนการพฒันาคณุภาพงาน ทีเ่ปนลกัษณะของ

การทบทวนตนเอง และกระบวนการพฒันาตนเองตอเนือ่ง (CQI)
● ความเขาใจตอคานยิมหลกั (Core Value) ของเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ(CUP)
● การใชเกณฑการประเมนิ (Criteria) เปนการเริม่ตนทาํตามเกณฑคณุภาพ
● การจัดการบริการสุขภาพแบบองครวม (การดูแลบุคคล รายกลุม)
● ผลลัพธของการจัดบริการ

– ประชาชนไดรบับรกิารทีเ่หมาะสมและพงึพอใจ  ตอบสนองควมจาํเปนดานสขุภาพ
ของประชาชน

– ภาวะสุขภาพของประชาชนดีขึน้ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
– บคุลากรมีความสุข และพึงพอใจ  ไดรบัสิง่ตอบแทน /การยกยอง (External Incentive)

ไดเรยีนรู /เกดิความสขุ / ภมูใิจ (Internal Incentive)
– ผลงานตอบสนองตอนโยบาย

ขอบเขตขององคกรทีเ่ยีย่มสํารวจ ประกอบดวย
1. หน่วยบริการปฐมภูมิ  ท่ีอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ท้ังท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล-

หรอืสาธารณสุขอาํเภอ หรอื หนวยงานอ่ืนๆ
2. หนวยบริหารหนวยบริการปฐมภูมิ

● ในกรณทีีเ่ปนเครอืขายสงักดักระทรวงสาธารณสขุ หนวยบรหิารนีป้ระกอบดวยทมีงาน
ในสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการระบบบริการ
ปฐมภูมิ

● ในกรณีทีเ่ปนหนวยบรกิารภาคเอกชน หนวยบริหารนีป้ระกอบดวยหนวยทีเ่กีย่วของกบั
การจดังบประมาณ ทรพัยากรสนบัสนุน การสนบัสนนุบรกิารเชือ่มโยง และผูบรหิาร
ของหนวยงาน

● กรณทีีเ่ปนหนวยงานรฐัสงักดัอืน่ๆ ทีม่ใิชกระทรวงสาธารณสขุ ใหพจิารณาจากหนวย
งานทีม่บีทบาทหนาทีเ่กีย่วของในการสนบัสนนุทัง้ดานบรหิาร บรกิาร และวชิาการ
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กระบวนการหลักในการตรวจประเมินขัน้ที ่3 Site Visit
ประกอบดวย การสัมภาษณผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิและในหนวยบริหาร

การสังเกตกระบวนการ  การศึกษาจากเอกสาร  การสัมภาษณประชาชน กลุม
เปาหมายการดแูลขององคกร รวมทัง้ผูนาํชมุชน อสม. ตลอดจนการประชมุสรปุ
ผลขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล

เมือ่เสร็จสิน้การตรวจประเมินทุกขัน้ตอนแลว ทมีผูตรวจประเมินจะเสนอผลการประเมินทีผ่าน
เกณฑตอคณะกรรมการรบัรองคุณภาพบรกิารปฐมภมู ิ (Primary Care Award) พจิารณาใหรางวลั
รวมท้ังเครือขายหนวยบรกิารปฐมภูมจิะไดรบัรายงานปอนกลับ (Feedback Report) ทีร่ะบ ุลกัษณะ
และแนวโนมการทํางานผลงานเดนของหนวยบริการ (CUP) จดุแข็งและโอกาสในการพัฒนา

ขัน้ตอนกระบวนการตรวจประเมิน

หมายเหตุ: ในการตรวจประเมนิขัน้ที ่3 สาํนกังานพฒันาคณุภาพบรกิารปฐมภมู ิจะแจงใหเครอืขายบรกิาร
ปฐมภมูทิราบลวงหนาประมาณ 2 สปัดาห กอนการเขาตรวจเยีย่ม
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แนวทางในการจัดทําเอกสาร
ขอรับการประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ

(Primary Care Award)
1. กรอกเอกสารดวยการพิมพขอความใบสมัครตามแบบฟอรมของสํานักงานพัฒนาคุณภาพ

ระบบบรกิารปฐมภมู ิหรอื download file
2. วธิเีขยีนรายละเอยีดวธิกีารและผลการดาํเนนิงาน (Organization Profile, Core Value

และ Criteria)
วัตถุประสงคเพื่อเปนกระบวนการตรวจสอบตนเองอยางรอบดานของเครือขาย

หนวยบรกิารปฐมภมู ิและนาํไปสูการปรบัปรงุแกไขทีบ่รูณาการเขากบัแผนการทาํงานของ
องคกรน้ันๆ  เปนการเขียนใหขอมลูขององคกรสวนพ้ืนฐาน การดําเนินงานตาม Core Value
และองคประกอบ 3 สวน 7 หมวด ตามเกณฑคณุภาพเครือขายบรกิารปฐมภมู ิคอื สวน
พืน้ฐานลักษณะสําคญัขององคกร สวนที1่ การบริหารจดัการองคกร (หมวด 1-5) สวนที ่2
กระบวนการสําคัญของเครือขายบริการปฐมภูม ิ (หมวด 6) สวนที ่ 3 ผลลพัธการดําเนนิ
งานเครือขายบรกิารปฐมภูม ิ(หมวด 7)  และการใหขอมลูในเชงิหลกัคดิ / แนวคดิตอคณุ
คาของการทํางาน (Core Value)  กระบวนการพัฒนาระบบเพ่ือตอบสนองตาม Core Value
และ Criteria ขององคกร  เพือ่ใหทมีผูตรวจประเมินดาํเนินการตรวจประเมินขัน้ที ่1 และ
2  และเครือขายหนวยบริการปฐมภูมทิีส่มคัรตองจดัรปูแบบรายงานตามขอกาํหนดการเขียน
รายงานขอรับการประเมิน

ขอกําหนดการเขียนรายงาน
ขอรับการประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ

เครอืขายหนวยบรกิารปฐมภูมทิีส่มคัรขอรับการประเมินตองจดัทาํรายงานรายละเอียดวธิกีาร
และผลการดาํเนนิงานทีเ่ปนการทบทวนตนเองอยางรอบดาน  ตามรปูแบบทีร่ะบไุว ดงัตอไปนี้

สวนประกอบของรายงาน
1. ปกหนา : ใชกระดาษเปลาสีขาวเทาน้ัน หามใชแผนใสหรือปกสีอื่นๆ กระดาษ A4

ความหนาประมาณ 180 แกรม จดัทาํเปนปกหนาโดยไมตองระบชุือ่หนวยงาน สญัลักษณ
ลวดลาย  เพือ่ชวยใหรายงานของเครอืขายหนวยบรกิารปฐมภมูเิปนมาตรฐานเดยีวกัน

2. ปกใน : ใชกระดาษ A4  ความหนาประมาณ 80 แกรม  แสดงรายละเอียดความเปน
เจาของเครอืขายหนวยบรกิารปฐมภมูใิหสาํนกังานทราบ โดยระบ ุสญัลกัษณ ชือ่หนวยงาน
สถานท่ีตัง้ ดงัรปู
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3. สารบัญ : ควรระบุหัวเร่ืองใหชัดเจน แบงเปนสารบัญเน้ือหา สารบัญตาราง สารบัญ
รปูภาพ รวมแลวไมเกนิ 5 หนา และควรระบหุนาชดัเจน

4. อธบิายโครงรางองคกร (Organization Profile) ความยาวไมเกิน 10 หนา
5. อธิบายวิธีการและผลการดําเนินงาน  ตามเกณฑคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ที่มี

องคประกอบองคกร 3 สวน 7 หมวด ความยาวไมเกิน 90 หนา โดยใสหมายเลขและ
หวัขอของเกณฑ  ใหหมายเลขกาํกบัรปูภาพ กราฟ และตาราง

6. ปกหลัง : ใชกระดาษเปลาสีขาวเทาน้ัน หามใชแผนใสหรือปกสีอื่นๆ  กระดาษ A4
ความหนาประมาณ 180 แกรม จดัทาํเปนปกหลงัโดยไมตองระบชุือ่หนวยงาน สญัลักษณ
ลวดลาย เพือ่ชวยใหรายงานของเครอืขายบรกิารปฐมภมูเิปนมาตรฐานเดยีวกนั

กระดาษเปลาสขีาว
A4 ความหนา 180แกรม

รายงาน

สัญลักษณ

ชือ่เครือขายบรกิารปฐมภูมิ

สถานทีต่ัง้ /จงัหวดั / อาํเภอ
.....................................................
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ขอความ

กราฟ

ตาราง/แผนภาพ/
Diagram
พื้นที่ในการจัดพิมพ

รูปแบบการเขาเลม
จํานวนเลม

ขนาดกระดาษ

ตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
จํานวนบรรทัดตอหนา
Line spacing
ขนาดกราฟท่ีเหมาะสม

สี

ตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
มาตราสวน (Scale)

ตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
กั้นหนา : 2.50 ซม. กั้นหลัง : 1.50 ซม.
กั้นบน : 1.50 ซม. กั้นลาง : 2.00 ซม.
แบบกระดูกงู
เครอืขายหนวยบรกิารปฐมภมูจิดัพมิพรายงาน เปนตนฉบบัจาํนวน 2
เลม เปนสทีีช่ดัเจน (กรณีทีม่รีปู กราฟ ตาราง ไมควรทําสาํเนา (ขาว
ดาํ) เพราะจะทําใหขอมลูและรูปภาพไมชดัเจน
ใชกระดาษขนาด A4 สขีาว

Angsana New
16
ไมเกิน 33 บรรทดั
ตัง้คาอยางนอยเปนแบบ spacing
กวาง x ยาว = 7x10 ซม.

แสดงสีในแตละกราฟใหชัดเจน
และสามารถอานคาได
Angsana New
12
ตองแสดง Scale ทีเ่หมาะสม
เพื่อใหไดคากราฟท่ีถูกตองชัดเจน
จากการอานดวยตาเปลา
Angsana New
12

ประเภทขอมูล/รูปเลม รูปแบบ รายละเอียด

7 ซม.

10 ซม.

รูปแบบของรายงาน



16

เอกสารอางองิ
สถาบนัเพิม่ผลผลติแหงชาต.ิ เกณฑรางวลัคณุภาพแหงชาตเิพือ่องคกรทีเ่ปนเลศิ 2550 : กรงุเทพฯ

โรงพมิพจริาวฒันเอก็ซเพรส; 2550
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ. คูมือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality

Award:TQA) ประจาํป 2555
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณสุข.(2551)

มาตรฐานบริหารและพัฒนาเครือขายบริการปฐมภูมิ พิมพครั้งที่ 1 โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จาํกดั

สาํนกัพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ. กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ, กระทรวงสาธารณสขุ. เกณฑคณุภาพ
เครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ (Primary Care Award:PCA); โรงพมิพสํานกังานพระพทุธศาสนา
แหงชาติ, 2552

เอกสารรายงานผลการดําเนนิโครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพเครือขายบริการปฐมภูม ิในจงัหวดั
นาํรอง    ป 2551 – ป 2552

เอกสารประกอบหองยอย การพฒันาระบบคุณภาพปฐมภูม ิในเวทมีหากรรมสุขภาพชุมชน ระหวาง
วนัที ่18-20 มกราคม 2555
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สงใบสมัครพรอมกับรายงานรายละเอียดวิธีการและผลการดําเนินงาน (Organization Profile, Core Value และ Criteria)
ไปท่ี : สาํนกังานพฒันาคณุภาพบรกิารปฐมภมู ิสาํนักงานวจิยัและพฒันาระบบสุขภาพชมุชน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท  0-2441-9040-3 ตอ 17  โทรสาร 0-2441-0163

ใบสมัครขอรับการประเมินคุณภาพบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award)

สาํนกังานพฒันาคณุภาพระบบบรกิารปฐมภมูิ

1. ชือ่ – ทีอ่ยู
ชือ่เครอืขายหนวยบรกิารปฐมภมูิ
อาํเภอ จังหวัด
โทรศพัท โทรสาร

2. ผูประสานงานหลกั
หมายถงึ ผูประสานงานขององคกร โดยทาํหนาท่ีหลกัในการประสาน หรอืตดิตอระหวางเครอืขาย
หนวยบรกิารปฐมภมูแิละสาํนกังานพฒันาคณุภาพระบบบรกิารปฐมภมูิ
ชือ่ – สกลุ
ตาํแหนง
โทรศพัท
อเีมล

3. ผูประสานงานรอง
หมายถงึ ผูประสานงานขององคกร โดยทาํหนาท่ีแทนผูประสานงานหลกัในการประสาน หรอืตดิตอ
ระหวางเครือขายหนวยบริการปฐมภูมแิละสํานกังานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูม ิ ในกรณีที่
สาํนกังานไมสามารถติดตอผูประสานงานหลักได
ชือ่ – สกลุ
ตาํแหนง
โทรศพัท
อเีมล

4. เครือขายหนวยบริการปฐมภูม ิ(CUP) ไดรบัการรับรองคุณภาพ/มาตฐานใดบาง เชน มาตรฐาน HA,
มาตรฐาน HCA, ISO
(  )  ไมเคย
(  )  เคย  ระบุรายละเอียด/มาตรฐาน

5. บคุลากรในเครือขายหนวยบริการปฐมภูม ิ(CUP) ไดผานการอบรม ดานตางๆ มาแลวหรือไม
หรือขอมูลพื้นฐานของการจัดการระบบคุณภาพ
(  )  ไมเคยผานการอบรม
(  )  เคย  ระบุชือ่ของการอบรม



18

คาํชีแ้จง : โปรดนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับเครือขายบริการปฐมภูมิ (CUP) ของทาน ตามหมวดประเด็นที่
กําหนด เพื่ออธิบายใหผูอานเห็นภาพและเขาใจการทํางานของเครือขายบริการปฐมภูมิของทาน
มากที่สุด ทั้งนี้ขอมูลที่ทานนําเสนอจะนํามาประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกเพ่ือเขารับการ
ประเมนิคณุภาพเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ(PCA)

สวนที่หนึ่ง บรบิทชุมชน..เชื่อมโยงกับความจําเปนดานสุขภาพและการจัดบริการ..ทั้งปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต
1.1 สภาพทางกายภาพและสังคมของชุมชน และแนวโนมการเปล่ียนแปลง เชน การตัด/ขยายถนน

ความเปนชมุชนเมอืง การประกอบอาชีพ พฤตกิรรมการกนิการอยู การเลีย้งดบูตุรหลาน ฯลฯ
ซึง่สงผลตอ “ปญหา/ความจาํเปน/ความตองการดานสขุภาพ” ของผูคนในชมุชน ทีเ่ปนอยูใน
ปจจบุนัและมแีนวโนมจะเกดิขึน้ในอนาคต

1.2 ศกัยภาพของผูนาํชมุชน ในการจัดการกับ “ปญหา/ความจําเปน/ความตองการดานสุขภาพ” ของ
ผูคนในชมุชน ทัง้ปจจบุนัและแนวโนมในอนาคต

1.3 ทุนทางสังคม ศักยภาพ/ความพรอมของชุมชนในการจัดการกับ “ปญหา/ความจําเปน/ความ
ตองการดานสุขภาพ” ของผูคนในชุมชน ทั้งปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เชน ภูมิปญญา
(ทั้งที่เปนเทคโนโลยีและผูรูจริงทําจริงเห็นผลจริงๆ) ความคิด/ความเช่ือ ทรัพยากร/องคกร/
กลุมคน/การจัดการ/ระบบ ทีม่อียูในชุมชน ฯลฯ

สวนที่สอง ขอมูลพื้นฐานของเครือขายบริการปฐมภูมิ..สะทอนใหเห็นถึงความพรอมในการจัดบริการเพ่ือ
ตอบสนองความจาํเปนดานสขุภาพของประชาชน/กลุมเปาหมายสาํคญั/โจทยหลกัของพืน้ที ่ของ CUP
และแตละรพ.สต.
2.1  ภาระงาน  จาํนวนประชากรแยกตามกลุมอาย/ุSetting/ภาระโรค ฯลฯ
2.2  ทรพัยากร  คน/เงนิ/ครภุณัฑ ฯลฯ
2.3  ผลการดาํเนนิงาน 3 ป

สวนท่ีสาม คานิยมหลัก..เปนแนวคิดและกระแสหลักในการออกแบบและจัดระบบบริการของ CUP ทั้งที่เปน
ลายลกัษณอกัษร และเปนความรบัรู/Concern ของ ผูบรหิารและผูปฏบิตังิาน

สวนท่ีสี่ การจัดบริการ เพือ่เพ่ิมการเขาถงึบริการท่ีมคีณุภาพ ผสมผสาน ตอเนือ่ง ของประชาชน
4.1  ในคลนิกิ
4.2  ในชมุชน
4.3  ในกลุมเปาหมายตางๆ
4.4 ระบบสนบัสนนุ (ความรู/เทคโนโลย ีการพฒันาคน ระบบสงตอ ระบบยาและเวชภณัฑ IC ระบบ

ขอมลูเพ่ือการกํากบัตดิตามและประเมินผล การเงิน/การบริหารจัดการ ฯลฯ)

ขอมูลประกอบการสมัครเขารับการประเมินคุณภาพ
เครอืขายบริการปฐมภมิู (PCA)

ชือ่เครอืขายหนวยบริการปฐมภมูิ
อาํเภอ จังหวัด
หนวยบริการปฐมภูมทิีอ่ยูในเครือขาย  จาํนวน แหง
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สวนที่หา การจัดบริการสุขภาพแบบองครวม  เปนบริการที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความยึดโยงกับ
คานยิมหลกัของ CUP (และ PCA) โดยผสมผสานการจดับรกิาร สงเสรมิ ปองกัน รกัษา และ
ฟนฟ ูสาํหรับกลุมเปาหมายหลักหรือประเด็นสขุภาพหลัก ซึง่ CUP มุงมัน่ทีจ่ะพัฒนาใหเปนระบบ
และมผีลลพัธทีช่ดัเจน ทัง้นี ้ขอใหนาํเสนอพฒันาการของการจดับรกิารทีเ่ริม่ตนจากกรณศีกึษา (Case)
ในพ้ืนทีเ่อง จนกระท่ังนาํไปสูการพัฒนาเปนระบบบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมทกุ รพ.สต. ใน CUP
– ในกรณีทีเ่ปน “กลุมเปาหมาย” เชน ผูพกิาร ผูปวยโรคเร้ือรงั ฯลฯ จะตองเปนการจัดบริการซ่ึง

ครอบคลมุทกุประเดน็ (Issue) ทีเ่กีย่วของ
– ในกรณีทีเ่ปน “ประเดน็สขุภาพ” เชน บริการสงเสรมิสขุภาพ บริการทนัตสขุภาพ ฯลฯ  จะตอง

เปนการจดับรกิารซึง่ครอบคลมุทกุกลุมวยั/Setting ทีเ่กีย่วของ
สวนท่ีหก ผลลัพธของการจัดบริการ

5.1  ความครอบคลมุบรกิารในกลุมเปาหมายตางๆ และความพงึพอใจของผูนาํชมุชนและผูรบับริการ
5.2 ความรับรูและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปของกลุมเปาหมาย
5.3  ความตระหนกัในคณุคาของบริการปฐมภูมขิองผูปฏบิตังิานและผูเกีย่วของ..การไดรบัสิง่ตอบแทน

การยกยอง (External incentive) การไดเรียนรู/ความสขุ/ความภมูใิจ (Internal incentive)
5.5 การเปล่ียนแปลงสุขภาพของกลุมเปาหมายหลักหรือกลุมเปาหมายภายใตประเด็น (Issue) หลัก

สภาวะสขุภาพ/สภาวะโรค ความสามารถในการดแูลสขุภาพตนเอง

ขอมูลประกอบการสมัครเขารับการประเมินคุณภาพ
เครือขายบริการปฐมภมิู (PCA)
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อดีต : One
standard for all

การประเมินคณุภาพของ รพ.สต. กอนหนานีเ้ราใช One
standard for all เราใช HCA หรอื ใช Check list ทีเ่ปนแบบ
ฟอรมเดยีวกนัหมดทัว่ประเทศ เปรยีบเหมอืน One size fit all
คอื ใสเสือ้เบอรเดยีวกนัหมดทัว่ประเทศ เวลา check ก ็check
เหมือนกันหมดท่ัวประเทศ ทําใหเกิดความยุงยาก เพราะใน
ธรรมชาต ิ รพ.สต.ทีอ่ยูบนดอยกบั รพ.สต.ทีอ่ยูบนพืน้ราบ และ
รพ.สต.ทีอ่ยูทางใต ไมเหมอืนกนัเลย ถงึแมเรามชีือ่เหมอืนกนัแต
เราทํางานไมเหมือนกันเลย ซึง่จะเกิดปญหาเร่ืองของความทุกข
ทีต่องทําในส่ิงทีเ่ราไมใช เวลาเราทําในส่ิงทีเ่ราไมใช เราก็จะทุกข
เพราะวามนัไมใชธรรมชาติของเรา ดงัน้ันจงึเกิดการพัฒนาการ
ประเมนิคณุภาพมาเปน PCA

ยอนไปเมือ่ครัง้ทีเ่ราเริม่ตนจะพฒันา PCA เราไดคยุกนั
วาทําอยางไรดีที่เราจะสามารถทําใหมีการประเมินคุณภาพท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่ได ลองเทียบเคียงดูวา
ถาเปนมาตรฐานเกา กจ็ะเปนมาตรฐานท่ีตายตัว คนหน่ึงคดิคน
หนึ่งทํา เพราะการเขียนมาตรฐานก็เขียนโดยอิงอาศัยบริบท
แวดลอมของคนท่ีเขียน เมือ่นําไปใชกไ็มสามารถปรับไดเพราะติด
วามาตรฐานหามเปล่ียน เปล่ียนก็ไมใชมาตรฐาน เพราะเม่ือบริบท
เปล่ียน สิง่ทีไ่มเปลีย่นก็คอืมาตรฐาน ทาํใหมาตรฐานกบัความเปน
จริงมันขัดแยงกัน มีความเปนไปไดหรือไมที่มาตรฐานจะเติบ
โตงอกงาม ในลกัษณะท่ีสมัพนัธกบับริบทท่ีเปลีย่นไป ถาเปนอยาง
นัน้ได มาตรฐาน กจ็ะเปนมาตรฐานท่ีมชีวีติไมใชมาตรฐาน แบบ
ตายซาก แตเปนมาตรฐานท่ีเตบิโตและเปล่ียนแปลงไปพรอมกับ
บริบทและองคกร หากเปนเชนนั้นแลว มาตรฐานน้ี ก็เรียกวา

โรงพยาบาลสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม  ทมีพฒันา PCAนพ.วรวฒุ ิโฆวชัรกลุ
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Living standard หมายถึงวา standard ทีส่ามารถปรับเปล่ียนไปตามบริบทของพ้ืนที ่มเีกณฑคณุภาพ
หลักอยางหน่ึงซึ่งนาจะสามารถปรับเปล่ียนตามบริบทของพ้ืนที่ได ซึ่งปจจุบันเกณฑที่เปนลักษณะน้ี
คอืเกณฑคณุภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึง่ในเมอืงไทยนาํ
มาปรบัเปน Thailand Quality Award (TQA) เกณฑนี ้  MBNQA จะพดูถึงองคประกอบหลัก 3
อยางเทานัน้ คอื

1. จุดประสงคขององคกร
2. คานิยมขององคกร
3. กระบวนการทีอ่งคกรทํานัน้ตอบสนองตอวตัถปุระสงคขององคกรหรอืไม และการวดัผลลพัธ

เปนการวัดความกาวหนาขององคกรวาไดเขาใกลจดุประสงคขององคกร โดยไมเสยีคานยิม
ขององคกรไป

ทัง้หมดนีส้ามารถนาํมาปรบัแตงกบัการพฒันาคณุภาพของ รพ.สต. หรอืหนวยบรกิารปฐมภมูิ
ซึง่มคีวามหลากหลาย ถา รพ.สต.สามารถคนหาตวัเองไดวาตวัเองกาํลงัทาํอะไร บนบรบิทแบบไหน
แลวมกีระบวนการทาํงานทีส่อดคลองกบับรบิทหรอืไม แลวผลลพัธทีเ่กดิขึน้สะทอนถงึเปาหมายหลกั
ทีต่วัเองทาํอยู มคีวามกาวหนาหรอืไม อนันีก้จ็ะทาํใหตอบโจทยเรือ่งการพฒันาคุณภาพได

การพัฒนาคุณภาพในมิตขิอง PCA ไมใชเรือ่งของการหา standard gap แตเปนการคนหา
วธิกีารใชวสัดทุีม่อียูอยางจํากดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ เพราะโลกน้ีไมมอีะไรสมบูรณแบบ มแีตเพยีง
วาเราสามารถใชอะไร ณ จดุนัน้ใหเหมาะสมท่ีสดุ แตถาเขาใจหลักการเร่ืองน้ี อยางแรกท่ีเราจะทํา
เรือ่งนี ้คอื เราตองไมอาน ขอบงชี ้(Criteria) ทัง้ 7 บทกอน เราตองยตุกิารอาน criteria  แตไปเริม่
ตนทีค่นหาวา เราเปนใคร ทาํหนาทีอ่ะไร เพราะการอาน criteria จะทําใหเราติดกบัดกัของเคร่ืองมือ
ประเดน็สาํคญัของ PCA เริม่ดวยการตัง้คาํถามทีส่าํคญัวา “ทาํไมตองมอีงคกรของเรา” เหตุผลความ
จาํเปนของการมอีงคกรนี ้เพือ่ทาํหนาทีอ่ะไร

Primary Care ไมใชการดูแล
ขัน้เบ้ืองตน แตเปนเปาหมายสงูสดุ

ของการดูแล
เมือ่เราดงูานท่ีเรากาํลงัทาํอยูในขณะน้ี พอจะ

แบงไดเปนชัน้ๆ ดงันี ้(อนันีน้าํมาจากหนงัสอืเรือ่ง The
journey to Wellness ที ่Dr.Vaughan Glover ทนัต
แพทยชาวแคนาดา เปนคนเขียนเพือ่การปฏริปูระบบ
สาธารณสุขของประเทศแคนาดา) ชัน้แรกสดุเราพดู
ถึงเรื่อง Emergency เวลามีปญหาและคนเจ็บปวย
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เรากแ็กไขปญหาเปนเรือ่งๆ และการจดัการเรือ่งทีส่อง คอื เรือ่งของ Illness เรือ่งความรูสกึของการ
เจบ็ปวย ถดัมาคอืการปองกนัไมวาจะเปนเบาหวาน ความดนั  นอกจากรกัษาแลวเราจะตองพดูถงึ
การปองกนั (Prevention)ดวย ทีเ่ราอยากใหเกดิมากก็คอื เราไมอยากใหคนเกดิอบุตัเิหต ุเราไมอยาก
ใหคนเจบ็ปวย เรากต็องปองกนัเหตตุางๆ ทีเ่กดิขึน้และถดัจากนัน้คอื Wholistic (อนันี ้Dr.Vaughan
Glover แกบอกวาแกต้ังใจเขียนผิด แมวารากศัพท จากคําวา Holistic แตแกเลนเอาคําวา Whole
มาใสเพือ่ใหไดความหมายกินกวางไปกวาเดิม) แปลวาทัง้หมดท้ังมวล ฉะน้ันทัง้หมดท้ังมวลของการ
ดแูลแบบ wholistic ทีม่กีาย ใจ สงัคม จติวญิญาณ ซึง่พวกเราถนัดอยู 3 อยาง คอื กาย จติ สงัคม
เราอธิบายได สําหรับจิตวิญญาณคืออะไร เราอาจจะตอบไดในคําพูดแตอาจไมถึงหรือสัมผัสไมได
ถาอยากรูเราตองต้ังคําถามกับตัวเองวา จิตวิญญาณของเราคืออะไร ในการอธิบายในแงคําพูด
จติวญิญาณหมายความถงึ อะไรบางอยางทีย่ดึเหนีย่วกบัตวัของเรา เปนสรณะของเราลกึๆ ทีเ่ปนคณุ
คาอยูขางใจตัวเรา แมไมมสีิง่นีช้วีติกห็ามีความหมายไม

อนัสดุทาย คอื Wellness ซึง่ Primary Care มุงเนนใหกอเกิด wellness ซึง่ไมไดแปลวา
สขุภาพดี อาจจะแปลวาสขุภาวะ ภาวะอันเปนสขุ คนท่ีเปนมะเร็งระยะสุดทายก็เกดิ wellness ได
คนท่ีสขุภาพดี ร่าํรวย กอ็าจจะไมม ีwellness เกดิทกุขภาวะขางในใจ ซึง่ตรงน้ีจะตองไปตอบโจทย
หลายอยาง ถาเกดิเราเขาใจวาเราทาํ Primary Care เพือ่ดแูลเรือ่งของ wellness เราอาจจะเขาใจ
วาขณะนีเ้ราทาํมากนอยแคไหน เกีย่วกบัเรือ่งการแกทกุข แตเมือ่เกีย่วกับเรือ่งของการเกดิสขุภาวะ
ซึง่มคีวามหลากหลายมากมาย หากใหแตละคนเขยีนวา “อยางไรจึงเรยีกวาฉนัมคีวามสขุ” ยอมแตก
ตางกัน ไมมใีครท่ีจะเขียนเหมือนกัน

มเีสนแบงท่ีเราอาจจะขาม Illness ไปสู wellness เราตองมองเหน็มากกวาเรือ่ง emergency
และ Illness ตองมองกวางออกไปเพือ่จะมองเหน็เรือ่งของ Prevention มองเหน็เรือ่งของ Wholistic
การมองเห็น Wholistic จงึเปนอะไรท่ีมากกวาการเรียนการสอนในเร่ืองทางการแพทย

หัวใจสําคัญของการดูแล
หัวใจของ Primary Care คือ การดูแลคนใหมีความสุข ดูแลคนที่อยูขางหนารวมทั้งเสริม

ศักยภาพใหเขาดูแลตนเองได
เคร่ืองมือสําคญัของการดูแลใน Primary Care คอื การฟง การใสใจ การสรางความไววางใจ
Listening คอื การฟง ซึง่ไมใชเพยีงแตฟงผานหู หลายคนฟงแตไมไดยนิ ฟงแลวก็ผานไป แตการ

ฟงนีค้อื การฟงเรือ่งราวของคนทีอ่ยูขางหนาดวยความใสใจ เมือ่ไหรกต็ามทีเ่ราฟงเรือ่ง
ราวของคนท่ีอยูขางหนา เขาจะอยูในใจของคุณ เมือ่เราไดยนิเขาจริงๆ เชน
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“ยายเปนอะไรมา”
“เมือ่สบิกวาปกอนยายปวดหวัเขา ยายไปตกบนัไดมา”

“ไมตองยาย เอาเน้ือๆ วนันีเ้ปนอะไร”
อนันีค้อืไมไดสนใจ content ประวัตศิาตรของคนท่ีกาํลงัจะบอก สดุทายเขาบอกวาเจ็บ
หวัเขามา กต็องยอนถามวาทําไมเจบ็หวัเขา ยายกเ็ลยบอกวา “นัน่ไง จะบอกตัง้แตแรก
แลววามนัเกีย่วของกบัเรือ่งเมือ่ 10 ปกอน” นีค่อืบางเรือ่งทีเ่ราฟงแลวเริม่ตดัสนิ เรา
กจ็ะไมอยู ณ ตรงนัน้ เราไมไดฟงเสยีงจรงิๆ ของคนทีอ่ยูตรงหนา

Caring การใสใจ พวกเราแสดงความใส ใจซึง่กันและกนัอยางไร อนันีก้เ็ปนเรือ่งของเราใสใจ
กนัอยางไร เราทํางานดวยกัน เราใสใจกันหรือ ไม เรารวมกันเปนสาํนกังานสาธารณ
สขุจังหวดั เราใสใจกนัอยางไร เราดแูลกนัอยางไร คาํวา “ใสใจ” ใครคนหนึง่เดนิข้ึน
ตกึมาแลวหนาบึง้ เราใสใจในการสงัเกตเหน็วาเขาหนาบึง้ เรากห็ลบ เพราะไมอยาก
เปนท่ีระบายอารมณของเขา การใสใจเปนอะไรท่ีคนโดนใสใจจะรูวาถูกใสใจ หากเรา
ด ูfood center ทีห่างสรรพสินคา คาดวาจะเกดิปรากฏการณนีท้ัว่ประเทศคอื คนมากัน
4 คน พอน่ังลงปุบ ทกุคนก็ชกัมอืถือออกมา Line กบัคนท่ีไมอยูขางหนา หรอื Chat
กบัคนท่ีไมอยูขางหนา แลวจะน่ังดวยกันทาํไม? อนันีค้อืความใสใจ คณุใสใจหรือไมกบั
คนที่อยูขางหนา เวลาคนไขปรากฏอยูขางหนาคุณ คุณใสใจอะไรบาง ใสใจเฉพาะ
เลข 13 หลกัหรอืไม ใสใจวาจะ key ขอมลูครบหรือไม ใสใจอะไร ทัง้หมดนีก้ค็อืเรือ่ง
ของความใสใจ แลวตวัเราละ ฟงคนท่ีอยูขางหนา ใสใจคนท่ีอยูขางหนา หรอืไม หาก
เราไดใสใจกบัคนแลว ความไววางใจกจ็ะตามมา

Trust เมือ่ไหรกต็ามทีค่ณุไมฟงคนทีอ่ยูขางหนา คณุไมใสใจคนทีอ่ยูขางหนา เปนการยากทีเ่ขา
จะไววางใจวาเราจะดแูลเขาไดด ีเพราะแคบอกเรือ่งราวความเจบ็ปวย ยงัไมฟงเลย และ
อากปักริยิาทีเ่ขาแสดงออก กย็งัไมไดใสใจ แลวจะไวใจกนัไดอยางไร เพราะฉะนัน้หวัใจ
ของการดูแลคนก็ขึน้อยูกบัวา ความไววางใจระหวางกันน้ัน ถาเกิดเราไมมคีวามไววาง
ใจระหวางกนั หมอใหยากนิ คนไขกจ็ะกงัวล “ตะกีไ้มไดดหูนาฉันเลย อะไรก็ไมด ูจะจาย
ยาใหฉันกิน แลวมันจะถูกมั้ย” เพราะฉะน้ันความไววางใจจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ เราทํา
กบัเขาอยางไร อาจกลาวไดวา เมือ่เราเริม่ตนฟงและใสใจผูคน ความไววางใจระหวาง
กนักบ็งัเกดิ การดแูลกนัจะเกดิขึน้ไดตองไววางใจซึง่กนัและกนั

People at The Centre of Health Care
ป 2004 WHO ออกหนงัสอืเลมหนึง่ชือ่วา People at The Centre of Health Care เรือ่งของ

Harmonizing mind and body, people and systems คอืเรือ่งของการเชือ่มโยงเรือ่งของ ความ
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เชือ่ ความคิด จติวญิญาณ เชือ่มโยงเขากบัผูคน หนงัสอืเลมน้ีเปดบทแรกดวยการเลาเรือ่งทีพ่ดูถงึ
การดแูลทีค่รบถวนในแงของวชิาการทางการแพทย แตผูถกูดแูลสญูเสยีความเปนมนษุย คอื เราจะ
รูสึกวาเรามีคุณคาก็ตอเม่ือมีคน identify เราได รูจักอัตลักษณเราได เวลาที่เราไปนอนบนเตียงใน
ตกึ เราสญูเสียอตัลักษณของความเปนคนความเปนเราไป เพราะเรากลายเปนปายหอยอยูบางเตยีง
“คนไขตบัแขง็ เตยีง 2 มอีาการตอไปนี.้..” “ลงุทีด่ือ้ๆ ไมยอมกนิยาวนันีเ้ปนยงัไง” ซึง่ลงุทีด่ือ้ๆ นัน้
เปนกาํนนั คนไขเตยีง 2 ทีเ่ปน liver เปนอดีต สสจ. แตบงัเอิญเกษียณมานานแลวเราไมรูจกั เพราะ
ฉะน้ันเร่ืองเหลานีม้นัสะทอนใหเหน็ความสําคญัในเร่ือง listening กบั Care เพราะฉะน้ันเม่ือคณุไม
ใสใจ เราจะเกิดปญหาข้ึนมา ฉะน้ัน People at The Centre of Health Care พดูข้ึนมาวาจริงๆ
แลว ถาจะทําใหเกดิขึน้ตองเนนไปท่ี Primary Care

หลงัจากนัน้อกี 2 ป WHO ออกหนงัสอืมา ตัง้แคมเปญของ WHO ขึน้มาวา Primary Care
now more than ever กค็อืวา Primary Care นัน้ มคีวามจําเปนมากกวาทีเ่คยซะแลว เพราะวา
ทศิทางการดูแลผูคนในทางดานสาธารณสขุกาํลงัเปลีย่นไปในทศิทางทีแ่ยลง หากไมได Primary Care
ชวย เรากอ็าจจะถมเงนิและทรพัยากรทกุอยางไปกบัการรกัษาทีป่ลายเหต ุซึง่นบัวนัมแีตจะบานปลาย

People at The Centre of Health Care เนนไปท่ีการเปล่ียนแปลงในองคประกอบ (Domain)
สี่สวนที่สําคัญคือ
1. Informed and empowered individuals, families and communities

Domain ที ่1 คนทีม่สีวนเกีย่วของทีจ่ะเปล่ียนแปลง กต็อง เปนคนทีถ่กูใหขอมลูทีเ่หมาะสม
จนกระท่ังสามารถ empower ได สามารถตัดสนิไดวา ชวีติจะใชทางเลือกไหน ตดัสนิใจอยางไร คอืมี
information ทีเ่หมาะสม ไมใช information ดานเดยีวทีเ่ราจะใหเขาเลอืก เชน จะรกัษามัย้ ถาไม
รักษามีทางเลือกนี้นะ คือ หนึ่งตาย สองอยูกับหมอ อยางน้ีไมเรียกวาทางเลือก อยางน้ีเรียกวา
ขอเสนอที่ปฏิเสธไมได
2. Competent and responsive health practitioners

เปนเรือ่งของ Health practitioners ทีต่องมสีมรรถนะทีด่ ีและทีส่าํคัญคอื ม ีresponsive คอื
การตอบสนอง การรบัผดิชอบตอสิง่ทีต่วัเองกระทาํ สิง่ทีพ่วกเขากระทาํนัน้กอใหเกิด consequence
มผีลกระทบตอเรือ่งราวเยอะแยะมากมาย เราตองรบัผดิชอบตอการกระทาํของเรา เชน การรณรงค
เรือ่งเอดสในยคุแรกท่ีเนนความนากลวั ทาํใหเกดิ Discrimination อยางฝงรากลึก ใหเราตองมาน่ัง
แกเรือ่งราวท่ีเกดิขึน้เพยีงหนึง่ปของการประชาสมัพนัธ แตใชเวลากวายีส่บิปกย็งัแกไดไมหมด
3. Efficient and benevolent health care organizations

สวน Health care คอื ตองเปนองคกรทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารคาํนงึถงึความเปนมนษุยเปน
หลกั ไมนกึถงึตวัชีว้ดัทางการเงนิ ตวัชีว้ดัดานผลงานของตวัองคกรกอนชวีติและความทกุขยากของ
ผูคนที่เราดูแล
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4. Supportive and humanitarian health care systems
และสดุทายระบบการดแูลสาธารณสขุ ตองนกึถงึมนษุยชาต ิและเปนระบบที ่supportive คอื

สนับสนุนใหผูคนสามารถดํารงชีวิตอยูไดเยี่ยงมนุษยทั่วไปและสมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

LIVING STANDARD
บรบิททีแ่ตกตาง นาํมาซึง่ความแตกตางของการใหบรกิาร สาํหรบัในการทาํ PCA นัน้ เรือ่ง

บางเร่ืองก็จาํเปนตองมี standard แตสิง่ทีอ่ยากไดคอื Living standard คอื เปน standard ทีไ่มตาย
ตวั เปน standard ทีส่ามารถเตบิโตไปไดอยางคูควรกับผูคนทีจ่ะใช เนือ่งจากบรบิททีแ่ตกตาง นาํมา
ซึง่ความแตกตางของการใหบรกิาร ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ถาเราเปนผูชาย เราแทบจะทาํคลอด
ผูหญงิไมได เพราะวามนัมกีาํแพงท่ีสงูใหญทางความเช่ือขวางก้ัน และในอีกหลายเร่ืองซึง่สาํคญัมาก
ฉะน้ันความคุนชนิของเราอาจทาํรายผูคน รวมทัง้ตวัเราได ยกตวัอยางเชน ทีภ่าคเหนอื แมกระทัง่
ชนเผาทีอ่ยูบนเขา บางทเีรากโ็อโลมปฏโิลมผูหญงิวยัเจรญิพนัธุ ใหยอมขึน้ขาหยัง่เพือ่ตรวจ pap smear
ทันทีที่สามีทราบขาวก็รีบกลับมาจากนาที่ทํา ถือปนอยูขางหนา รพ.สต. แลวถามวา “ใครแตะตอง
เมยีกตูาย” หากเปนอยางนี ้เจาหนาทีเ่ราจะทําอยูหรอืไม เราจะเสยีสละชวีติเพือ่รกัษา KPI อยูหรอื
ไม

ชวีติไมใชคาเฉลีย่ทางสถติ ิ ความหลากหลายของชวีพนัธุคอืความอยูรอดของโลก ไมใชอะไร
ทีต่ายตวั เปนตัวเลขทีแ่นนอน งายทีส่ดุ เมือ่เราพดูวาในทางสถิต ิHIV มจีาํนวนเทานีข้องประชากร
ซึง่มนัเปนคาเฉลีย่ท้ังประเทศ ไมวาอาํเภอไหนกต็องมคีาเฉลีย่เทากัน ตอนทีผ่มปฏบิตังิานอยูทีอ่าํเภอ
แมแจม สถานการณอกีแหงคอืทีอ่าํเภอดอยสะเก็ด มคีนไข HIV ตายเปนจาํนวนมาก ป 2535 - 2536
แมแจมมปีระชากรอยูประมาณ 60,000 คน ม ีHIV positive 1 คน เพราะเปนพืน้ทีป่ด ผูคนสญัจร
เขาออกยากมาก ขณะทีอ่าํเภอดอยสะเกด็ตัง้อยูบนทางหลวงเชยีงใหม-เชยีงราย ถาเชือ่มัน่ในคาเฉลีย่
นีเ้กนิไป แลวตาํหนวิาอาํเภอแมแจมไมตัง้ใจคนหาคนไขเอดส ใหรบีระดมคนหาใหไดตวัเลขเดียวกับ
ทีอ่าํเภอดอยสะเกด็ สิง่ท่ีตามมากค็อืความสญูเปลา ทัง้ทรพัยากรและแรงงาน ทีน่าเสยีดายกวานัน้
คอื การสูญเปลาทางปญญา บรบิทในพืน้ทีไ่มเหมอืนกนั เพราะฉะน้ันหากจะใชตวัเลขทางสถิตติอง
มสีตแิละปญญาในการใช จะตองขยับตามบริบทของพ้ืนที่

อะไรสําคัญที่สุดในการทํางาน
ในการทําอะไรอะไรก็ตามในโลกใบน้ี จะเร่ิมดวยแรงบันดาลใจ อนัเปนจดุกาํเนิดเสมอ เปรยีบ

เสมอืนเม่ือศลิปนจะวาดภาพ เหมือนลีโอนารโด ดา วนิซ ีจะวาดภาพโมนาลิซาซึง่ไมเคยปรากฏมา
กอนในโลกใบน้ี สิง่ที ่ดา วนิซ ีมตีอนเร่ิมตนคอืผนืผาใบทีว่างเปลา ผนืผาใบทีว่างเปลานีเ่องทีเ่ปนจดุ
เริม่ตนของทุกสรรพส่ิง เมือ่ยนือยูหนาผนืผาใบท่ีวางเปลา สิง่ทีม่อียูในใจของลีโอนารโด ดา วนิซ ีกอน



27

ทีจ่ะปายพูกนัลงไป คอื ภาพโมนาลซิาในความคดิของเขา การสะบดัพูกนัลงไป คอืกระบวนการวาด
รปู คอื Process of Painting และสดุทายไดภาพทีส่าํเรจ็คอื ภาพโมนาลซิา คอื Completed Painting
หรอื Product ตรงนีจ้ะเหน็ไดวา จดุตัง้ตนทัง้หมดเกดิจากผนืผาใบทีว่างเปลา และแรงบนัดาลใจอนั
แรกกอนจะเริ่มกระบวนการใดๆ

Source คอืจดุตัง้ตนของความต้ังใจ
ทีเ่ราจะทาํงานใดงานหนึง่ ซึง่ฮปโปเครตสุ
ซึง่เปนบดิาทางการแพทยของโลก พดูถงึวา
อตัราการตายของโรงพยาบาลแหงแรกของ
โลกทีต่ัง้ขึน้เทากับ 99% แทบจะไมแตกตาง
กบัไมเขาโรงพยาบาล แตทาํไมฮปโปเครตุส
ถึงเปดโรงพยาบาล เราตองกลับไปดูความ
ตั้ ง ใจ อันแรกของเขา  และนํามาสู
วิวัฒนาการ เมื่อมีคนเขามาในความดูแล
เขาใสใจทกุเรือ่งทีเ่กิดข้ึน เมือ่ไหรกต็ามทีค่น
ไขเสยีเลอืด เขากนิน้าํได ปรากฏวามโีอกาส

รอด แสดงวาน้าํอาจจะเปนสวนสาํคัญ ความต้ังใจแรกของฮปโปเครตุสคอื ไมตองการใหมนษุยตาย
ดวยความโดดเดีย่ว แตสามารถตายภายใตการดแูลของเพือ่นมนุษยดวยกนั อนันัน้คอืเปาหมายหลกั
จงึนาํมาสูกระบวนการตางๆ ทีเ่กดิขึน้จนกระท่ังเกดิโรงพยาบาล อนันีค้อื Source คอืแหลงกาํเนดิ
ทัง้หมดของการดูแลคนของเรา จงึเกดิกระบวนการทาํงานตางๆ ทีพ่วกเราพยายามทําทกุวนันี ้ เพือ่
ไมใหมนษุยถกูทอดท้ิงดวยความเจ็บปวด เพือ่ทีจ่ะอยูในยามท่ีมนุษยยากไร จนกระท่ังเกิด Product
ถาเราคยุถงึเรือ่งนี ้Source คอืความตัง้ใจทีจ่ะทาํใหมนุษยไมโดดเดีย่วยามทีค่ณุลมลง กระบวนการ
ทีเ่ราทาํกค็อื กระบวนการท่ีพยายามทาํใหเขาสามารถกลับมายืนได เขาสามารถถูกดแูล โดยหลกัก็
คอื หลงัจากกระบวนการพวกนี ้หลกัใหญทีส่ดุไมใชเรือ่งของการรอด ไมใชเรือ่งของการหายจากการ
เปนโรค principle หลักทีส่ดุกค็อื เขาไดรูสกึวาถกูดแูลเย่ียงมนุษยดวยกันแลวหรือยงั สิง่ทีต่ามมาก็
คอื เรือ่งของการอยูรอด เรือ่งของการหายจากการเจ็บปวยเปนปรากฏการณทีเ่กดิขึน้ เพราะฉะน้ัน
ถาจะถามวา อะไรคอื key performance index ของการดแูล ซึง่กค็อื ความรูสกึของคนทีถ่กูดแูล

คาํถามทีเ่ราจะตองถามตวัเองอยูเสมอ ซึง่ปรากฏอยูใน organize profile ซึง่พดูถงึวาเราเปน
ใคร หนาทีข่องเราคอือะไร แลวเราทําอยางไร สอดคลองกับหนาทีข่องเราหรือไม ผลท่ีเราทํานัน้เปน
อยางไร เพื่อที่จะตรวจสอบวา สิ่งที่เราทํานั้นใชหรือไม จุดประสงคหลักคือตรวจสอบวาสิ่งที่เราทํา
ไปแลว เทากบัสิง่ทีเ่ราตัง้ใจทาํงานในครัง้แรกหรอืไม มเิชนน้ันเราจะคอยๆ หลดุออกไปจากเปาหมาย
หลักที่เราทํา
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ตวัอยางอนัหนึง่ซึง่พวกเราเหน็กบัตา แตพวกเราอาจจะไมคดิวาเปนปญหา แตมนัเปนปญหา
ตอนท่ีพวกเราเปนโรงพยาบาล 10 เตยีง พบวาคนไขผูหญงิ ผูชาย นอนปะปนกัน เมือ่เปล่ียนเปน
30 เตยีง บงัเอิญเขาออกแบบตึกมาแบงฟากเพ่ือรกัษามาตรฐาน เรามีคนไขหญงิ คนไขชาย พอคน
ไขหญงิเตม็กลบัไปนอนเตียงชายไมได ซึง่พวกเราเห็นเรือ่งพวกน้ีเปนเรือ่งคุนชินจนไมเคยตัง้คาํถาม
กบัมนั พอเราขึน้ไปเปนโรงพยาบาลทัว่ไปทีม่ ีward สตู ิศลัย med เดก็ แลวคนไข med จะไปนอน
ward ศลัย ไดหรอืไม ?

เคยมคี่าํคนืหนึง่ทีผ่ม refer คนไข โดยขอสงคนไขผาน call center สิง่ที ่call center ถามกลบัมา
เขาไมถามวาเปนโรคอะไร เขาถามวา “ผูชายหรอืผูหญงิ ถาเปนผูหญงิใหสงมาไดเลย” บางค่าํคนืชวีติ
ของเรากข็ึน้อยูกบั chromosome เพศ แตจรงิๆ เราพฒันาคณุภาพบรกิารมาเพือ่อะไร เรากลับไปดู
ตนกาํเนิดของเรา เราดูแลคน ไมทอดทิง้เขายามทีเ่ขาเจบ็ปวย แตเรามวีธิใีนการทีจ่ะผลักใส ทิง้คน
ไขไดโดยเหตุผลท่ีดีของเรา คําวาพัฒนาคุณภาพบริการ หลักการคือ เราตองรักษาคนไขไดมากข้ึน
เราตองชวยเหลือคนใหรอดตายมากข้ึน สิง่ทีกํ่าลงัทาํขณะน้ี ลองกลับไปตรวจสอบกับ the source
ของเราวา ทีก่าํลงัแยก ward ชายหญิงนี ้ทาํใหเราดูแลคนไดมากข้ึนหรอืไม ทาํใหชวีติของคนรอด
มากขึน้จรงิหรอืไม อนันีไ้มมคีาํตอบ เพราะวาเวลาเราถอืเกณฑคณุภาพเปนใหญกเ็ปนเชนนัน้ แตเม่ือ
ไหรกต็ามทีเ่ราเปลีย่นขางเปนผูรบับรกิาร วนัทีช่วีติเราถกูตดัสนิดวยโครโมโซมเพศ เราจะรูสกึอยาง
ไร อันนั้นก็ลองออกไปคนหาดูเอาเอง และหวังวาทานจะไดประสบการณที่มีคําตอบอะไรบางอยาง
ถาทานรอดชีวติกลับมา ทานอาจจะแกไขระบบได

ฉะน้ันส่ิงที ่ PCA จะพูดถงึ คอื PCA จะตองคุยเร่ืองของเราเปนใครกอน สาํคญัเปนอนัดบั
แรก ตวัคนท่ีเขาประเมิน PCA จะตองแมนเร่ืองน้ีกอน ไมเชนนัน้ กระบวนการท่ีตามมาท้ังหมดจะ
ไมชดัเจน และเรากจ็ะหลดุ หลงประเดน็ไปตามกระแสทีเ่ขามาเรือ่ยๆ ผมจะลองเปรยีบเทยีบใหดใูน
แงของการจัดการ ซึง่การพฒันาคณุภาพระบบสขุภาพเรากไ็ปเอาตวัแบบมาจากการจดัการดานธรุกิจมา
แมในการจัดการทางดานธุรกจิ กม็กีารแบงออกเปนสามระดับ เหมือนท่ีไดนาํเสนอไป เรือ่ Source
> Process > Product ในการจดัการองคกร มกีารแบง function การทาํงานออกเปน 12 สวน
ดังภาพ
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Downstream View เปนการจัดการเพ่ือแกไขปญหาปลายเหตุ ในแงทีเ่ราใชกนัไดแก Quality
ทีเ่ราวดัผลซึง่เปนปลายน้าํ เชน วดัวามคีนตายกีค่น เราไดแคจาํนวนคนตาย อนันีค้อืการจดัการที่
เนน Product

Midstream View : เปนการวัดทีก่ลางนํ้า เชน TQM เพราะเปนเคร่ืองมอืในการจัดการท่ีเนน
ไปท่ี Process
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Upstream View : เปนการจดัการทีเ่นนไปที ่Source เนนไปทีห่วัใจหลกัของแตละ function
นัน้เปนไปเพือ่อะไร จะขอยกตวัอยางใน function และการจดัการในดานทีพ่วกเราคุนเคยกัน สกัสี่
หา function
Accounting
Downstream : Traditional Accounting เปนบญัชดีัง้เดมิ เนนตวัชีว้ดัทางบญัช ีเชน Quick ratio,

Current ratio ซึง่ทางกระทรวงเนนมาก แตในทางธรุกจิ ratio เหลานี ้ ไมใชตวั
ชี้วัดสําคัญแตประการใด เปนการใชที่ลาหลังมาก เนื่องจากบอกแคอัตราสวน
แตไมไดบอกวาองคกรสามารถทําอะไรไดตามเปาหมายหรือไม โดยเฉพาะอยางย่ิง
อยาลมืวาเราเปนองคกรภาครฐั ไมไดหากําไรเปนสาํคญั

Midstream : ABC (Activity based Costing) เปนการประยุกตบัญชีกับกระบวนการทํางาน
เขาดวยกนั เพือ่คนดวูากระบวนการไหนทีม่กีารสญูเสยีมาก หรอืกระบวนการไหน
มีตนทุนสูงจะปรับลดตนทุนไดอยางไร

Upstream : TBL (Triple Bottom Lines) เปนการใชบญัชมีาตอบโจทยทีว่า ทาํไมตองมีองคกร
ของเรา และองคกรของเรามีความหมายกับโลกใบน้ีอยางไร ผมคิดวาเรานาจะ
ประยุกตการบัญชอียางน้ีมาใชกบักระทรวงสาธารณสุขไดแลว การบัญชนีีจ้ะไมให
ความสําคัญตองบดุลอยางเดียว หากเนนไปท่ีสามบรรทัดสุดทายในการสรุปบัญชี
เนนไปท่ี 3 P
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บรรทัดที ่1 : Planet บรษิทัทําประโยชนหรอืใหกาํไรอะไรกบัโลกใบนีบ้าง เพราะ
โลกใบน้ีอยูไมได บรษิทัทีท่าํลายธรรมชาติ ทรัพยากร สดุทายก็ไมรอด

บรรทัดที ่2 : People บรษิทัคนืประโยชนอะไรใหกบัผูคนบนโลกใบนีบ้าง หากบรษิทั
ละเลยไมใสใจ ไมคืนประโยชนใหผูคน เอาแตได สุดทายผูคนก็ไม
ตองการบริษัท เพราะบริษัทไมไดใหอะไรแกผูคน บริษัทตองถาม
ตวัเองเสมอวา ฉนัเปนประโยชนใหกบัผูคนไดอยางไร

บรรทัดที ่3 : Profit บรษิทัมผีลกาํไรเทาไหร แนนอนบรษิัทตองมกีาํไรเพือ่เตบิโต
ตอไป แตทาํไม กาํไรมาเปนบรรทัดสดุทาย เพราะ ถาไมมสีองบรรทัด
แรก กาํไรยอมไมเกดิ นีค่อืแกนแทของการบญัชี

คําถามชวนคิด : เราจะนาํ TBL มาประยกุตใชกบักระทรวงเรา และการจดัการดาน Primary Care
อยางไร

Strategy
Downstream : Positioning เมือ่เราพดูถงึ Strategy เรามตีวัเลือกของ Position ของสนิคาหรอื

บรกิารของเรา เราต้ังใจวา เราจะวางตวัแบบไหน เราจะเปนปฐมภมู ิ เราจะเปน
ทตุยิภมู ิหรอืเราจะเปนเลิศในตลาด เวลาเราพูดถึง positioning อยางเชน เมือ่
เราพูดถึงสบูนกแกว positioning ในยุคแรกคือ ตลาดระดับลาง ขายถูก หีบหอ
เชย เมือ่สบูนกแกวจะยกระดบัขึน้ไปอยูระดบักลาง เขาเปลีย่นยีห่อเปน parrot gold
และเมือ่ยกระดบับนอกี ไดเปลีย่นชือ่เปน parrot premium ฉะนัน้ package กจ็ะ
แตกตางกนัออกไป นีค่อื positioning แตเปนการกาํหนดผานตวัของตวัเอง ไมถกู
กาํหนดผานคนใช ฉะนัน้ถามวาคนมเีงนิ เขาจะซือ้ parrot premium หรอืไม คงไม
เพราะเขาคงไปซือ้ยีห่ออืน่ ซึง่ตรงนีเ้ปนประเดน็วา หากเรากาํหนดตวัเองวาเราอยาก
เปนอะไร แตไมใชโจทยของคนอืน่ แตคนตดัสนิใจคอืเราไมใชคนซือ้ มนัจะลมเหลว
โดยสิ้นเชิง

Midstream : Core Competence ในประเดน็นี ้เรามยีทุธศาสตรในการสงเสรมิ พฒันาในสิง่ที่
เราถนัด ปรากฏวา สิง่ทีเ่ราถนัดนัน้ หากไมปรบัเปลีย่นตามกาลเวลา มนัจะกลาย
เปนของท่ีใชไมได ซึ่งมีประสบการณเกิดข้ึนกับบริษัทแหงหน่ึง บริษัทแหงนี้ผลิต
แสมาในยุคสมัยที่รถมากําลังรุงเรือง บริษัทนี้ลงทุน ผลิตวิจัยไปหลายลานกับการ
ผลติแซมาทีใ่ชงานไดทนและนาน อนันีก้ค็อื competency “ฉนัผลติแซมา ฉนัตอง
ทุมทนุผลติวจิยัเรือ่งแซมา” พอผลิตภณัฑออกวางตลาดปุบ บรษิทัเจงทนัท ีเพราะ
วา Ford ผลิตรถยนตออกมาเปนครั้งแรกของโลก โลกเคล่ือนจากรถมามาเปน
รถยนต ทําใหไมมีใครใชรถมาอีกแลว แซมาก็ขายไมได การมุงมั่นเฉพาะ
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competency โดยไมไดเปลีย่นแปลงไปตามบรบิทกค็อื หายนะขององคกรในอนาคต
เพราะฉะนัน้สิง่ทีเ่รากาํลงัมองอยู เราตองมองไปถงึ Revolution

Upstream : Ba โดย Ba เปนภาษาญีปุ่น คอื การสรางพืน้ที ่ทีอ่นญุาตใหความรูนัน้ไหลเวยีน
เขามา โดยไมเลอืกวาจะมาจากไหน จากใคร จบอะไรมา ใหความรูนัน้ไหลเขามา
ระคนกัน จนมีองคความรูทีไ่มเคยมีมากอนบังเกิดเพราะมีหลายมุมมองมาประกอบ
กนั ผมคดิวาการสราง Ba สาํคญัมากในการทาํงาน Primary Care เราไมจาํกดัวา
จะตองเปนความรูเฉพาะทางการแพทยเทานัน้ เมือ่เราอยู primary care ความรูที่
มเีกดิขึน้ในชุมชน ความรูคอืภมูปิญญาของชาวบาน ความรูเรือ่งการเกษตร ความ
รูตางๆ เราเรยีกวาเปนความรู และเมือ่มนัเกดิพืน้ทีไ่หลเวยีนขึน้มา เราเหน็โอกาส
ที่มากขึ้น เมื่อเรามีเครื่องมือมากข้ึน เรามี option ในการทํางานมากข้ึน ฉะนั้น
สิง่สาํคญัคอื เราตองสรางพืน้ทีเ่ปด เมือ่เราทาํ PCA เราพดูถงึ knowledge ซึง่
อาจจะปรากฏในหมวด 4 เราทาํใหเกดิ Ba ไดอยางไร

Quality
Downstream : Measuring Results เมื่อพูดถึงเรื่องของการวัด เราจะวัดวาผลที่เกิดข้ึนนั้นมี

มากนอยเพยีงใด แตงานของพวกเราเกีย่วกบัชวีติและความอยูรอด เมือ่ไหรกต็าม
ทีเ่ราวดัทีป่ลายเหตุ แสดงวามคีนไดรบัผลน้ันไปแลว ทัง้ทีเ่ราควรจะแกไขไดกอน
หนานัน้ ฉะนัน้การวดัทีป่ลายเหตกุเ็ปนเรือ่งทีเ่หมือนกบัทีเ่ราสนบัสนุนใหมรีถดบัเพลิง
มาก เพือ่ปองกนัไฟไหม แตเมือ่เกิดไฟไหมขึน้มา เราวดัวาอตัราการเกิดไฟไหมควร
จะนอยลง แตทกุครัง้ทีเ่กดิขึน้ คอื หายนะของคน แตเราจะหาตวัวดัอยางไรทีจ่ะ
ปองกนัได นัน่คอืประเดน็สาํคญั

Midstream : TQM มุงเนนไปที ่process เชือ่วา process ด ีจะใหผลดี
Upstream : Customer experience เปนสิ่งที่กอใหเกิดคุณภาพมากที่สุด การที่คุณทําใหคน

พึงพอใจได คือ มีคุณภาพ เรียกวาการบริการที่โดนใจ แตเราจะมีวิธีการจัดการ
อยางไรท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจ จนไมสูญเสียหลักการของเรา ซึ่งเปนสิ่งที่
จําเปนเพราะหลักการของเราก็มีความสําคัญเชนกัน

Leadership
Downstream : MBO (Management by Objective) เปนการตั้งเปาหมายและทําเพื่อใหได

เปาหมาย แตหากทําไมไดตามเปาหมายก็จะถูกลงโทษ
Midstream : MBWA (Management by walk around) เปรยีบเสมือนกบัการเดินรอบๆ องคกร

เพือ่ดวูามอีะไรผดิปกตหิรอืไม แตเมือ่องคกรใหญโตและซบัซอนเราไมสามารถท่ีจะ
ดูแลทุกเรื่องในองคกรได
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Upstream : Co-inspiring คอืการสรางแรงบันดาลใจท่ีจะทํางาน ซึง่มเีจาหนาทีค่นหน่ึงบอกวา
การดูแลคนก็ดแูลใหเหมอืนกบัดแูลพอแมของตัวเอง ถาเราดูแลพอแมตวัเอง เรา
จะมอบส่ิงทีด่ทีีส่ดุใหกบัพอแมตวัเอง ฉะน้ัน Quality ทีเ่ปนเร่ืองของ customer
experience นัน้กเ็พยีงแตวา ถาเราดแูลคนทีอ่ยูตรงหนาเหมอืนกบัญาตพิีน่องของ
ตวัเอง คณุจะมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุเทาทีค่ณุจะทาํได ณ ขณะนัน้ ซึง่ Leadership ตอง
สรางใหคนมแีรงบนัดาลใจในการทาํงาน ซึง่ inspiration ตางจาก motivation ซึง่
ทัง้สองน้ีสงผลกระทบไมเหมือนกัน เอาเงินลอใหทาํงาน เรยีกวา motivation ไมมี
เงินกไ็มทาํงาน Inspiration เพือ่คนท่ีคณุรกั เพือ่งานท่ีทาํใหชวีติมคีวามหมาย คณุจะ
สงมอบสิ่งที่ดีที่สุดใหเขา

การประเมนิในระบบ PCA
ยอนกลบัมาที ่แบบประเมนิ PCA ดงัทีไ่ดกลาวไปวา PCA ประกอบไปดวยสามสวน คอื

Organization profile
Core value & concept
Criteria

เริม่ตนที ่Core Value และ Core concept
Organization profile , Core Value และ Core concept คอื the source ซึง่เปนตวั

กาํหนด criteria ฉะนัน้ เวลาเราไปอาน criteria กอนโดยไมพยายามทาํความเขาใจกบั Core value
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& concept เรามกัจะบนเสมอ ไดยนิเสมอวา “ถามอะไรนะ ซ้าํไปซ้าํมา” ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะเขาถามหา
Core value & concept วายงัคงปรากฏอยูในเนือ้งานของเราหรอืไม ถาเราเขาใจ ทาํอยางไรกถ็กู
แตถาเราไมเขาใจแลวขามไปทาํเรือ่ง 7 หมวด (สวนใหญจะเปนเชนนัน้เพราะคุนชนิ นอยคนจะรูวา
ม ีCore value & concept) ซึง่ถาเปนอยางนัน้ ทาํอยางไรกผ็ดิ เพราะเราใชมนัเปนเกณฑ ไมใชเปน
mean เพราะ criteria เหลานี้คือเคร่ืองมือ แตไมใชเปาหมาย สิ่งสําคัญที่สุดเวลาเราทําเร่ืองน้ีคือ
Organization profile กบัเรือ่ง Core Value & concept ซึง่ Organization profile สําคญัตรงทีว่า
เราเปนใคร ทาํอะไร แตสิง่สาํคัญกวานัน้คอื เราอยูในบรบิทสิง่แวดลอมแบบไหน เพราะมนัจะมตีวั
กาํหนดทีท่าํงานของเรา เรามบีรบิทอยางนี ้เรามวีธิกีารทาํงานเชนนี้

ตอนทายนีข้อฝากใหแกพวกเราทุกคน อยาหลงลืมอะไรบางอยางท่ีสาํคญัไป
● เราเปนขาราชการ เปาหมายของเราก็คือการมุงเนนพันธกิจมากกวาวิสัยทัศน เพราะ

พนัธกิจคอืสิง่ทีท่าํใหเรากอกาํเนิด องคกรท่ีเปน non-profit ทีเ่ปน องคกรภาครัฐ ถกูสราง
มาเพือ่ตอบพนัธกจิ หากแมนไมทาํภารกิจของตวัเอง กไ็มมคีวามจาํเปนทีต่องมอีงคกรนีอ้ยู
และภารกจิทีร่ฐัมอบหมายใหทาํ เราไมทาํแลวใครจะทาํ

● เราเปนอตุสาหกรรมบรกิาร เราไมใชอตุสาหกรรมการผลิต เราไมใชโรงงานอุตสาหกรรม
สิง่ทีอ่ตุสาหกรรมบรกิารแตกตางจากอตุสาหกรรมการผลติ กค็อื หวัใจของการอตุสาหกรรม
การผลติ คอื เครือ่งจกัร หวัใจสาํคญัของเครือ่งจกัรในการผลติคอื การทาํซ้าํ แตหวัใจของ
การบริการคือ เรือ่งของคน ตวัจักรสาํคญัคอืหวัใจของผูใหบรกิาร สิง่สาํคญัคอื ผูใหบรกิาร
สามารถปรับเปล่ียน ตอบสนองตามความตองการของผูรบับริการไดมากนอยเพียงใด

● เมือ่เราลมืใครบางคน คนเหลานั้นจะถูกทอดทิ้ง พวกเราอยู รพ.สต. ความจรงิแลวเรา
อยูตนทาง เราเปนตนเรือ่งของการดูแลแทบทกุเรือ่ง หากเราเขาใจเร่ืองน้ี เราจะมคีวาม
ภมูใิจในสิง่ทีเ่ราทาํ ถาเราไมใชจดุกาํเนดิของทกุสรรพส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ในกระบวนการรกัษา
พยาบาลท่ีตอทอไป เรากจ็ะรูสกึวาเรานัน้ทาํงานทีไ่มมคีณุคา แตจรงิๆ แลวไมใชเชนนัน้
เราเปนจดุเริม่ตนของทกุอยาง เราเปน upstream เมือ่ไหรกต็ามทีพ่ีน่องทกุคนทีอ่ยู รพ.สต.
ทานลืมใครบางคนท่ีทานดูแล คนน้ันจะถูกทอดทิ้ง เพราะวาไมมีใครอีกแลวที่จะเห็นเขา
นอกจากทาน ยกเวน รายการวงเวียนชวีติ อนันีค้อืความสําคญั เพราะถาเราไปแบงคน
ออกเปน กลุมโรค กลุมเสีย่ง กลุมปกต ิตองยอมรบัอยางนีว้า ชวีติคนแบงเปนกลุมนัน้กลุม
นีไ้ดไมชดัเจน ชวีติคนเปนพลวัต หากการแบงทาํใหเราละเลย คนบางคนท่ีไมเขาพวก เขา
ไปในกลุมทีเ่ราตัง้ขึน้ได จะทาํใหเราละเลยเขาไป ฉะนัน้สายตาของเราตองมองใหเหน็ผูคน
จริงๆ ไมใชเปนกลุมคน ฉะนัน้ PCA จงึเนนเรือ่ง Human center เรือ่ง People center
คอืเนนคน สิง่ทีเ่ราเหน็เพิม่คอื สขุภาวะกําเนดิ (Salutogenesis) ตลอดเวลาทีผ่านมา
เราเนนเรือ่งของพยาธสิภาพกาํเนดิ (Pathogenesis) การแบงกลุมคนทีด่แูล เราก็แบงตาม
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พยาธิสภาพกําเนิด ถึงเวลาท่ีเราจะเปดสายตาของเรามองหาเหตุที่ทําใหคนที่เราดูแลมี
ความสุข และทุกๆ คนควรจะไดรบัการดูแลอยางสมศักดิศ์รี

เชนนีแ้ลว เราจะประเมนิ PCA อยางไร
การประเมนิ PCA ในเบือ้งตนจะดวูาการดแูลผูคนของเราเขาใกล Upstream หรอื source

ของงานเราแคไหน โดยประเมินจาก
1. ระดับความสัมพันธของเรากับคนที่เราดูแล
2. ลักษณะองคกร
3. ดผูลลพัธเมือ่เทยีบกบั หลกัการสาํคญั 6 ประการของสขุภาพ

1. ระดับความสมัพนัธของเรากบัคนท่ีเราดแูล
4 Level of the Patient - Physician Relationship
มีนักคิดคนหนึ่งไปทําการวิจัยเรื่องการดูแลคนในระบบสาธารณสุข นักคิดคนนั้นคือ Otto

Scharmer เปนคนเยอรมัน ไปทําวจิยัในโรงพยาบาล สมัภาษณ หมอ คนไข และผูมสีวนรวม ไดทาํ
การวจิยัถงึระดบัของการดแูลท่ี หมอ คนไข ญาต ิตองการ เขาไดแยกมาเปน 4 ระดับ

● ในระดับแรก เหตุที่ทําให
คนไขมาหาเราคือ เรื่องของ
การชาํรดุ บกพรอง จากการ
เจบ็ปวย สิง่ทีค่นไขตองการคือ
“ซอมฉนัหนอย” หรอืรกัษานัน่
เอง สิ่งที่พวกเรากําลังแสดง
บทบาทคอื การเปนหมอ
● โรคที่เกิดขึ้นบนโลกน้ีสวน
ใหญเกิดจากพฤตกิรรม  80 -
90 % เมื่อเราพบพฤติกรรม
ที่ ไม เหมาะสม  เราก็ทํ า

พฤตกิรรมบาํบดั พวกเราแสดงบทบาทเปนคร ูหรอื นกัเทศน เปนครูทีอ่ยากจะสอนใน
สิง่ทีต่วัเองอยากสอน เหมอืนกบัการทีพ่วกเราเตรยีมการสอนมา
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“คนไขคะ วนันีด้ฉินัขอนาํเสนอการดแูลเทา”
คนไขบอกวา “หมอๆ แกงหนอไมนะ กนิไดรเึปลา”
“วนันีเ้ราสอนเร่ืองเทานะคะ ถาอยากฟงเร่ืองกิน ใหมาคราวหนา” แตคราวหนากส็อนเร่ือง
อื่นอีก
“ตกลงเร่ืองกนิของเราไมสาํคญักแ็ลวไป ไมถามแลว”

● ตอนทีเ่ปนนกัเทศนแลวไมสามารถแกไขพฤติกรรมไดเพราะ พฤตกิรรมนัน้กอเกดิมาจาก
กรอบความคดิและความเชือ่ของผูคน พวกเราทัง้หมดมกีรอบความคดิและความเชือ่ทีย่ดึ
มัน่ถอืมัน่ พฤตกิรรมเปนสิง่ทีส่ะทอนเกิดจากสวนลกึ คอื ความคิดและความเช่ือ ตองอาศัย-
การสะทอนใหเหน็ตวัเอง คนเราทกุวนันีต้ืน่เชามาดกูระจก บางคนกด็เูพือ่ปลงตวัเอง บางคน
กด็เูพือ่ชืน่ชมตัวเอง แตทกุคนเม่ือเหน็สิง่ผดิปกติบนหนาตวัเอง ทกุคนจะหาทางแกไขเอง

ในการเปลีย่นกรอบความคิด ตองอาศยัการสะทอนของโคช เพราะบางทีบอกอะไร
กไ็มฟง ยกตวัอยางเชน บางคนเช่ือเรือ่งของการทํางานแบบมี productivity ผมเคยเจออยู
คนหนึ่ง เขาบอกวา “หนูหงุดหงิดอาจารยมากเลย อาจารยชางทําเรื่องอะไรท่ีไมมี
productivity เชน อาจารยจบิกาแฟ จบิน้าํชา หนไูมทาํอยางนัน้ เพราะวาทาํไปแลวไม
productivity” ซึง่ชีวติของคนๆ นี ้ 7 โมงครึง่ตองออกจากบานแลว เมือ่เหน็สามทีาํงาน
เอกชน นอนเอกเขนกอยู แตดวยความตรงตอเวลากจ็ะเรยีกทกุคนออกจากบานทัง้ๆ ทีไ่ม
จาํเปน แตเขารูสกึวา คนอืน่ทาํอะไรท่ีไมม ีproductivity แลวอยางนีเ้ราจะบอกเขาไดหรอื
ไมวา “เปลีย่นชวีติหนอยนะ อยางนีม้นัเรว็ไปหนอย” เขาคงไมเชือ่เรา แตเราตองคอยๆ
ใหเขาเหน็ตวัเองวาสิง่ทีเ่ขากระทาํ เขากาํลงัทกุขอยูทกุวนันี ้ทกุขเพราะอะไร ตองฟงเขา
เลาชีวติของเขาเอง แลวเขาก็จะเห็นวาเขาใชชวีติอยางไร แลวเขาจะมีทางเลือกเอง

● กรอบความคดิมตีนกาํเนดิอยูทีต่วัตน ทีอ่ตัตา อตัตาตวัตนของเรามนัใหญ ใหญจนกระทัง่
เรามองไมเหน็ เพราะมนัใหญมาก แตถามวาตองเปลีย่นแปลงหรอืไม เพยีงแควาเราเหน็
วาเราทกุข ทาํไมตอนทีเ่ราไมไดเปนเลศิ เราทกุขเพราะอะไรเราตองไปด ู ในชวีติจรงิของ
คนเรา ไมมใีครเปนเบอรหนึง่ทกุเรือ่ง เราทกุขทาํไม เราเหน็ไหมวา ทกุขทาํไม แลวคอย
จดัการกบัตวัเอง เมือ่เราเหน็เราจะเปลีย่นแปลงตวัเอง และการเปลีย่นแปลงตวัเอง พวก
เราทีอ่ยูในฐานะเปนคนดแูล เราจะแสดงบทบาทเปนผดงุครรภ ไมมีกระบวนการไหนใน
กระบวนการทางการแพทยทีค่นไขพึง่พาตวัเองไดเทากบัการคลอดอกีแลว เราไดแตเฝาดู
และคอยชวยเหลอือยูดานขาง ใหกระบวนการคลอดดาํเนินไปตามครรลองของมนั ในชวีติ
คนเรา การเปล่ียนแปลงตัวตนคร้ังสาํคญัทีส่ดุคร้ังแรกก็คอืตอนคลอด เปล่ียนแปลงจากหนา
มอืเปนหลงัมอืคอืตอนคลอด เปลีย่นจากการหายใจทางสะดอืมาหายใจทางจมกู มนษุยเกดิ
มาพรอมความเปล่ียนแปลง แตเราไปจํากดัตวัเรา บงัคบัไมใหโลกใบน้ีเปลีย่นแปลงไดอยางไร
เพราะโลกมันเปล่ียน ตวัเราก็ตองเปล่ียน เพราะฉะน้ันการท่ีเรายอมไมเปล่ียนแปลงอัตตา
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เรากจ็ะทุกข เพราะวาเมือ่เราเคยเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีเ่ราเคยเปน สิง่ทีเ่ราเคยม ีแลวเรา
ไมม ี เราไมเปนเชนนัน้ เราใชไมได เราจะรูสกึทกุข เพราะจะทาํใหตวัเองลดความสาํคญั
ลง ทัง้ๆ ทีต่วัเองมคีวามสาํคัญอยูแลวสาํหรบัใครบางคน

2. ลกัษณะองคกร
ซึ่งพิจารณาจากลักษณะการพัฒนาองคกรทางสาธารณสุข
Four Evolutionary Stages of Modern Health Care Systems
องคกรมี 4 ระดับ ตาม 4 ระดับของการรักษาคือ

องคกรสขุภาพ 4 ระดบั
Institutional Care
Managed Care
Integrative Care
Integral  Health
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องคกรระดับแรก เปน Institutional Care คอื องคกรแบบราชการ สนใจในเรือ่งของตนเอง
เปนหลกั System Center ระบบของฉนัจะจดัการคนอยางไรไมใหมคีวามขดัแยง แตไมสนใจวาโลก
ภายนอกจะเปนอยางไร ฉนัตองการจัดการตัวเองกอน

Managed Care เราก็พบวา การท่ีเราไมสนใจโลกขางนอก กระทบกับตวัเอง เพราะวาเม่ือ
คุณไมสนใจโลก โลกไมสนใจคุณ แตคุณตองการใหโลกสนใจ คุณก็ตองปรับตัว คุณก็ใชเคร่ืองมือ
ของการจัดการเปน Outcome center เพือ่บรรลุวตัถุประสงคบางอยาง พวกเราก็ decentralize ออก
เพื่อทําใหจัดการได

Integrative Care คอืเรือ่งของ patient center เรือ่งของการเปน Networking patient
center ไมใชวาเราดูเฉพาะปฐมภูมิ แตเราสามารถสรางเครือขายตั้งแตชุมชนท่ีเรามีถึงปฐมภูมิ
ทตุยิภมู ิถงึ ตตยิภมู ิและ ระดบัสงู เปน Networking เพือ่ดแูลคนไข 1 คน ไมใชดแูลเฉพาะโรคที่
เราถนัด ฉะน้ันองคกรเหลานีจ้ะเกิดขึน้ไดกต็อเม่ือเราสามารถกาวขามร้ัวของตัวเอง เมือ่ไหรกต็ามท่ี
ทําอยูและเปนเรื่องเฉพาะรั้วของตัวเอง ยังพัฒนาแตเรื่องของตัวเอง ก็ไมใชเรื่อง PCA เมื่อไหรก็
ตามท่ีเราทลายร้ัวของเรา และทําใหเปนเน้ือเดียวกับระบบ กบัสิง่แวดลอมท่ีเกีย่วของ เราจะเรียกวา
นัน่คือกาวแรกท่ีเริม่เขาสูเรือ่ง Primary Care นัน่คอืการท่ีเราววิฒันไปสูองคกรระดับทีส่ี่

Integral  Health ในองคกรระดบันี ้เราเนนไปที ่Human Center เราจะตองรกัษาผูปวยโดย
ไมมศีกัดา ไมมคีวามแตกตาง เราไมมรีะดบัสงูกวา เราเปนคนแบบเดยีวกนั ในขณะทีเ่ราเชีย่วชาญ
เร่ืองการเย็บแผล แตเราไมเชีย่วชาญดานการตัดผม เราจึงตองพ่ึงพาคนอ่ืน ซึง่ไมไดแปลวาเราเหนือกวา
หรือการเย็บแผลเหนือกวาการตัดผม มันเปนอันเดียวกัน คือเปนระบบนิเวศน เราที่ไปอยูในชุมชน
นัน้เปนระบบนเิวศน การท่ีเราคิดถงึแตตวัเองในระดบัที ่1 ทาํใหเราไมสนใจสภาพแวดลอมนอกจาก
ตวัเอง เราจะเปรยีบเหมอืนกบัมะเรง็ (เซลลในรางกายทีส่นใจแตเรือ่งของมนัแลวขยายตวัมนัไปเร่ือยๆ)
เพราะฉะน้ันเม่ือคณุอยูในพ้ืนที ่คณุคดิถงึแตเรือ่งของตัวเอง คณุกาํลงัเปนมะเร็งของชุมชน แตเมือ่
คณุกลมกลนืและไหลลืน่ไปกบัพลวตัของชมุชน คณุกจ็ะเปนหนึง่เดยีวกบัชมุชน

เพื่อทําความเขาใจอยางงายๆ ในเรื่องใหมอยางเรื่องลักษณะองคกรนี้ ขอยกตัวอยางใน
แกนหลกัขององคกรแตละระดบั เปรยีบเทยีบกนัใหเหน็พอประมาณ ในแงมมุ ความสมัพนัธระหวาง
คนดูแลกับผูถูกดูแล

Institutional care ดแูลเร่ืองรักษาเพียงอยางเดียว มแีค Level I
Managed Care เริม่ดแูลใน Level I และ II
Integrative Car คอื เรือ่งของการดแูล I - III ดแูลในระดบัทีเ่ราเปน coach

ในการที่จะสะทอนดวย
Integral  Health ดแูลในระดับ I - IV
ความสัมพนัธระดับ 1 - 4 ไมไดแปลวาแบบท่ี 4 สาํคญักวาแบบท่ี 1 ทกุอยางมคีวามสําคญั
แตถาประกอบกันคือ ความสมบูรณของการดูแลมนุษย
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เหลานีค้อืองคกรทีเ่มือ่เราดจูะดวูาทาํ PCA แลวตวัองคกรตองเปลีย่นดวย ถาตวัองคกรเปลีย่น
มาถึง Integral Health แสดงวาพวกเรากําลงัทาํงานน้ีอยางชัดเจน แตถาไมใช เราก็อาจจะทําเร่ือง
ทีถ่นัดกอน ขณะนีเ้รากาํลังแกไขปญหาเร่ืองนี ้เมือ่เราแกได เราขอขยับข้ึนไดหรอืไม ฉะนัน้พวกเรา
1 คน การพฒันาทัง้หมดคือการเดินทางทัง้หมด ฉะนัน้เปนไปไมไดทีจ่ะประกาศวาขอรบัรอง PCA
ภายใน 1 ป เพราะมันไมใชเรือ่งของ paper แตเปนเร่ืองของชีวติตอชวีติ และการพัฒนาท่ีหมนุเวียน
เปนเกลียวตอเน่ืองกันไป
แกนหลักสำคัญ key axis

Institutional Care คอื Functional ของตวัเอง “ฉนัทาํอะไรไดบาง” “ฉนัสนใจเรือ่งอะไรบาง”
“ฉนัจะขยายอะไรบาง” คอื สนใจแตเรือ่งตวัเอง

Managed Care เราจะใช Medical pathway เราใช CPG
Integrative Care เรานกึถงึ patient pathway เปน patient - system interface เมือ่คนไข

เขามาจะไมถกูแยกวาเปนอะไร แตจะถูกระบุวาเปนคนไข 1 คน ตองผานอะไร เขาตองการอะไร เรา
จะหาใหเขาไดอยางไร ดแูลเขาไดอยางไร จดุเริม่ตนของกระบวนการทาํงาน เราเริม่จากสิง่ทีค่นไข
ตองการและจาํเปนตองไดรบั แตถาเปน medical pathway คอื เริม่ตนอยูวา เราจาํแนกวาเขาเปน
ใคร แลวจึงเร่ิมตนกระบวนการ

Integral Health การดูแลผูคนระหวางเรากับเขา จะกลายเปนการเดนิทางในชวีติของเรากบั
ของเขา ในทีน่ี ้ เราจะใช Biographical journal ซึง่กค็อื การเขยีนอตัชวีประวตัริวมกนัระหวางคน
ดแูลและผูถกูดูแล ในเวชระเบยีนทีถ่กูเปลีย่นเปน Biographical journal ไมไดมแีคเรือ่งของคนไข
แตมเีรือ่งของหมอของพยาบาล ความรูสกึความเห็นอยูดวยกัน เคยนึกสงสัยหรือไมวา หากเราเจอ
กนัในบทบาททีไ่มใชหมอและคนไข เรารูจกักบัใครบางคนประมาณหนึง่ แมเราอาจจะไมคอยเหน็คนๆ
นัน้บอย แตเราอาจจะเปนเพือ่นกัน แตเมือ่คนไขอยูใน ward ตัง้ครึง่ปแลว พยาบาล คนไข และ
หมอ ไมเปนเพ่ือนกับคนไขกนัเลย เพราะเราคิดแตวาเราจะรักษา แตเราไมเคยคิดเลยวาชวีติของคน
เราใชชวีติรวมกบัคนทีอ่ยูขางหนาเรา ฉะนัน้พอเราอยูใน รพ.สต. ชวีติของคนทีเ่ดนิมาหาเรากบัชวีติ
ของเรา มันคือเรื่องเดียวกัน มันคืออันหนึ่งอันเดยีวกัน ถาเราเขาใจเรื่องนี้ได ตัวของเราจะเปลี่ยน
พรอมๆ กบัคนไขทีเ่ปล่ียน อนันีค้อืเรือ่งของ Primary Care เพราะไมใชแตคนไขเทาน้ันทีเ่ปลีย่น ตวัเรา
กเ็ปลีย่น ฉะนัน้หากมองวาเปนการใชชวีติรวมกนั กจ็ะทาํใหเปลีย่นวธิคีดิ วธิมีองได
กลไกการพัฒนา

Institutional Care จะสนใจในเร่ืองของ Effectiveness สนใจเร่ืองประสิทธภิาพ
Managed Care หากใชเรือ่งเหลานี ้คอื DRG, TQC, Outcome driven เปนกลไกในการ

พฒันา เรากต็อบไดวา เราเปน Managed Care
Integrative care : Cross - Institutional คอื ดแูลรวมกนัหมดต้ังแตปฐมภูม ิเมือ่มคีนไขเขา

มาหาเรา เขามคีวามจาํเปนตองการอะไร เขาตองอยูในกลุมทีเ่ราตองดแูล
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Integral Health เนนไปท่ี Human center ชวีติผูคน ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย ตองไมถกูทาํลาย
หรอืลดความสาํคญัในการดแูลของเขา จดุท่ีเปนกลไกในการพฒันา คอื Salutogenesis ซึง่มาจาก
คาํวา salute เปนภาษากรกี แปลวา Health และ genesis แปลวากอเกิด เมือ่รวมกนัแลว สิง่ที่
สนใจมากทีส่ดุคอื สนใจสขุภาวะกาํเนดิ ปจจัยใดทีท่าํใหคนมคีวามสขุ ขณะเดยีวกนั ขณะนีเ้รากาํลงั
พดูถงึวา ปจจยัใดท่ีทาํใหคนเปนโรค แตเมือ่เปน Primary Care คณุตองสนใจปจจยัทีท่าํใหเกิดความสุข
ถาไมเชนนัน้ คนไขทีเ่ปน palliative care เราจะไมสามารถคนหา ทาํใหเขามสีขุภาวะทีด่ทีามกลาง
ความเปนโรคได บางทีเมื่อเราเร่ิมมองหาปจจัยที่ทําใหคนเกิดความสุข เราจะเปล่ียนวิธีมองและ
กลไกท่ีเราใชไปเอง

3. ดูผลลพัธ เมือ่เทยีบกับหลกัการสาํคญั 6 ประการ
Six Principle of Health หลกัการสาํคญัทัง้หกของสขุภาพ

Individuality ในการจะวัดผลลัพธ พวกเราเคารพความเปนปจเจกของผูรบับริการหรือไม เรา
สามารถออกแบบส่ิงทีต่อบสนองความเปนปจเจกของแตละคนท่ีมารับบริการไดหรอืไม เพราะแตละ
คนท่ีมารับบริการมีความชอบพอ และมีความตองการท่ีแตกตางกัน

Personal responsibility เราสามารถเพ่ิมความสามารถในการรับผดิชอบตัวเองไดมากนอย
แคไหน การกินยาของคนไขขึน้กบั personal responsibility ไมไดขึน้กับวาหมอเกงแคไหน แตขึน้
อยูกบัคนไขกนิยาตรงตามท่ีหมอส่ังหรือไม คนไขสามารถดํารงชีวติอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยางมีวนิยั
ของตัวเองไดหรือไม

Full knowledge and information เราสามารถมอบความรู สารสนเทศ เตม็ทีพ่อทีเ่ขาจะ
สามารถตัดสินใจเองไดหรือไม

Creative choice เราสามารถมี choice มากกวา 2 ไดหรอืไม โดยเฉพาะคนไขเบาหวาน
หากเรามขีอจาํกดัของการรกัษามากเทาไหร การรกัษาของเราจะมปีญหามากเทาน้ัน เชน การรกัษา
คนไขทีอ่ยูในตลาด เปนแมคาขายของในตลาด ซึง่เขามีวงจรชีวติไมปกตเิหมอืนเรา รวมถึงพระ หาก
ทานเปนเบาหวาน ซ่ึงปกตคินไขตองกนิยา 3 เวลาหลงัอาหาร แตจรงิๆ พระทานฉนัอาหารแค 2 มือ้
ดงันัน้เราตองมี option และ option ทีเ่ราเลือก จะตองข้ึนอยูกบัสิง่ทีเ่ราเห็นจริงในชีวติ ของคนท่ี
เราดูแล กบัความรูทีเ่รามี และความตองการของคนท่ีเราดูแล

Self - definition of quality การกาํหนดนิยามคุณภาพดวยตวัเอง สดุยอดของ PCA คอื
ชาวบานเขามาติดรางวัลใหคุณวาคุณคือสุดยอดของการใหบริการ อันนี้ไมตองรอรางวัลจากไหน
ชาวบานเขาจะติดดาวใหคณุเอง ถาคณุทาํได คณุจะไดรบัการช่ืนชมทกุวนั ฉะนัน้ การกําหนดคุณภาพ
บรกิาร ไมไดขึน้อยูกบัวา เรามปีายหรอืไมมปีาย แตขึน้อยูกบั ขณะทีเ่ขามารบับรกิารทีเ่รา คนไขเขาพงึ
พอใจหรือไม
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Acceptance of reality การเขาใจยอมรับความเปนจริงวา จรงิๆ แลว ในฐานะท่ีเราเปน
อยางน้ี เราไดทาํงานอยางเหมาะสมท่ีสดุ ณ ขณะท่ีเรามีความขาดแคลน เมือ่คนไขยอมรับเราก็ตอง
ยอมรับดวย

เพือ่ใหเหน็ภาพวาหลกัการสาํคญัหกประการ สมัพนัธกบัระดับการรักษาอยางไร ขอใหดรูปูตอ
ไปน้ี
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หากเรามีการวางแผนการใหบริการท่ีเหมาะสมกับปจเจกมากเทาไหร แสดงวาเราเขาใจ
wellness เพราะเราไดมกีารออกแบบตามความตองการของบคุคล ความเปน individual จะสงูมาก
ขึ้นเม่ือคุณดูแลในระดับของ wellness แตความเปน individual ลดลง เมื่อคุณทําแบบเหมาโหล
ม ี standard เดยีวสาํหรบัทกุคน ทาํกระบวนการเดยีวกนัในทกุพืน้ที ่ความเปนปจเจกบคุคลหายไป
ไมสนใจความเปนอตัลักษณของชมุชน สนใจแตสิง่ทีเ่ราจะทาํกบัชมุชน ซึง่อตัลกัษณของชมุชนสาํคญั
มากในการดแูลคน เวลาเรา check เราสามารถ check ไดงายๆ วา คนไขดแูลตนเองไดมากข้ึนหรอื
ไม ถาคนไขดแูลตนเองไดมากขึน้ แสดงวาเราเขาใกล wellness ตราบใดท่ีเรายังตองไปนัง่เฝาคนไข
“กนิยาใหดหูนอยซ”ิ เราไมเขาใกลอะไรเลย responsibility คนไขจะหายไปเพราะเขาจะกลายเปนตอง
มาพึง่พาเรา ความเขมแข็งเขาจะหายไป ความตองการไดขอมลูของคนไขกจ็ะมากขึน้ไปตามระดบัของ
wellness ยิง่ไดขอมลูมาก เขาก็ยิง่จะเอาไปใชมาก แตตอนท่ีเรามีภาวะฉุกเฉนิเราจะไมใหขอมลูเขา
มาก แตเราตองรกัษาคนไขใหเรว็ท่ีสดุ ฉะนัน้ในเรือ่งของการรกัษาจะบอกเองวาอันไหนสงู อนัไหน
ต่ํา ถาเปน emergency บทบาทของเราตองเหนือกวาคนไข แตเมื่อเปนเรื่องของ wellness จะมี
choice มากมาย

การ define quality เมื่อเปนการรักษาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรการแพทยมากๆ คนไข
อาจจะไมสามารถบอกไดวาการรักษานั้นมีคุณภาพมากนอยเพียงใด แตเมื่อไหรก็ตามที่เราแนะนํา
เกีย่วกบัชวีติของเขา เขาจะตอบไดวาใชหรอืไมใช

เมือ่ไหรกต็ามทีเ่รากงัวลกบัเรือ่ง emergency เรือ่งของ illness เราจะใชงบประมาณเปน
จาํนวนมากแนนอน แตเมือ่ไหรกต็ามทีเ่ราเขาใกล prevention wholistic wellness สิง่ทีเ่ราใชกค็อื
เวลา เวลาท่ีเราจะมอบใหคนทีอ่ยูตรงหนาเรา ปจจยั สภาพแวดลอมทีเ่ราตองดูแล เรือ่งของสังคมท่ี
เราตองดูแลจะชวยเราในการเยียวยาผูคน

ในการประเมนิ PCA กจ็ะประเมนิโดยดสูามสวนนีเ้ปนหลกั เพือ่จะไดใชเปนแนวทางในการ
พฒันา ซึง่สามสวนทีว่านีค้อื การแปลง Core value & concept ออกมา เพือ่ใหเหน็เปนรปูธรรมวา
การพฒันา Primary Care นัน้ ควรพฒันาไปในทศิทางใด ยิง่พฒันายิง่ใกล Wellness หรอืย่ิงพฒันา
ยิ่งทําใหทุกขมากข้ึนทั้งคนดูแลและผูถูกดูแล อยาเพิ่งกังวลกับการประเมิน ถาเราคนหา Source
งานของเราเจอ เราจะพบหนทางทีน่าํไปสูการสรางสขุภาวะใหผูคนเอง
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ประเด็นการตรวจเยี่ยม
สวนที่หนึ่ง  บริบทชุมชน (Context) เชื่อมโยงกับความจําเปนดานสุขภาพและการจัดบริการ

ทั้งปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
1. สภาพทางกายภาพและสังคมของชุมชน และแนวโนมการเปล่ียนแปลง เชน การตดั/

ขยายถนน ความเปนชุมชนเมือง การประกอบอาชีพ พฤติกรรมการกินการอยู
การเลี้ยงดูบุตรหลาน ฯลฯ ซึ่งสงผลตอ “ปญหา/ความจําเปน/ความตองการดาน
สุขภาพ” ของผูคนในชุมชน  ทั้งที่เปนอยูในปจจุบันและมีแนวโนมจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

2. ศกัยภาพของผูนาํชมุชนในการจดัการกบั “ปญหา/ความจาํเปน/ความตองการดาน
สุขภาพ” ของผูคนในชุมชน  ทัง้ปจจบุนัและแนวโนมในอนาคต

3. ทุนทางสังคม ศักยภาพ/ความพรอมของชุมชนในการจัดการกับ “ปญหา/ความ
จําเปน/ความตองการดานสุขภาพ” ของผูคนในชุมชน ทั้งปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต เชน ภูมิปญญา (ทั้งที่เปนเทคโนโลยีและผูรูจริงทําจริงเห็นผลจริงๆ)
วฒันธรรม ความคดิ/ความเชือ่ รวมทัง้ ทรพัยากร/องคกร/กลุมคน/การจดัการ/ระบบ
ทีม่อียูแลวในชมุชน ฯลฯ

สวนท่ีสอง ขอมลูพืน้ฐานของเครือขายบริการปฐมภมู ิ(CUP) สะทอนใหเหน็ถงึความพรอมในการ
จดับรกิารเพือ่ตอบสนองความจาํเปนดานสขุภาพของประชาชน/กลุมเปาหมายสาํคญั/
โจทยหลกัของพืน้ที ่ทัง้ในสวนของCUP และแตละรพ.สต.
1. ลกัษณะหนวยบรกิาร  เชน ขนาดรพ. จาํนวนประชากรแยกตามกลุมอายุ/setting/

ภาระโรค ฯลฯ
2. โครงสรางและลกัษณะการบรหิารจดัการภายในCUP เปนเงือ่นไขท่ีเอือ้ตอการพัฒนา

คนและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
3. ความพรอมของทรพัยากร โดยเฉพาะอยางยิง่ “กาํลงัคน” ความรูความเขาใจเก่ียว

กบับรกิารปฐมภมู ิทกัษะและความพรอมของคนในการจดัการและใหบรกิารปฐมภมูิ

ชื่อหนวยบริการ CUP ............................................... รพ.สต .............................................................................
ที่ตั้ง ตาํบล .................................... อาํเภอ ............................................ จงัหวัด ..........................................

แนวทางการประเมินรับรอง PCA (Primary Care Award)



44

สวนทีส่าม คานยิมหลกั (Core Value) ของเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ (CUP) เปนแนวคดิและ
กระแสหลักในการออกแบบและจัดระบบบริการของ CUP
1. คานยิมหลกัของ CUP ทัง้ท่ีระบเุปนลายลกัษณอกัษร และเปนความรบัรู/concern

ของผูปฏิบัติงานทุกระดับ
2. ความยึดโยงระหวาง “คานิยมหลักของ CUP กับปญหา/ความจําเปนฯ” และ

“คานยิมหลกัของ CUP กบัการจัดบรกิาร”
สวนท่ีสี่ ประเด็นและเกณฑการประเมิน (Criteria)..สิง่ทีก่าํหนด vs สิง่ทีเ่ปนจรงิ และผลลพัธ

ที่ตามมา
1. CUP มกีารกาํหนดกลุมเปาหมายหลกัและโจทย/ประเดน็สาํคัญในการพฒันาระบบ

บรกิารปฐมภูม ิซึง่เปนไปเพ่ือตอบสนองความจาํเปนดานสขุภาพของประชาชนใน
พืน้ทีแ่ละเง่ือนไขของตัว CUP เองหรือไม มทีีม่าในการกําหนดจากแหลงใด(ชมุชน/
ทีมงาน/หนวยเหนือ) มีขอมูลอะไรมารองรับในการกําหนด ใชกลวิธีอะไรในการ
ดาํเนนิงาน ผลลัพธเปนอยางไร..สิง่ทีก่าํหนดและปฏิบตันิัน้มคีวามสอดรับกับคานิยม
หลกัของ CUP หรอืไม อยางไร

2. CUP มีการพัฒนาระบบการจัดบริการปฐมภูมิสําหรับกลุมเปาหมายอื่นๆ เพื่อ
“เพิ่มการเขาถึงบริการ” “ที่มีคุณภาพ” “ผสมผสาน” และ “ตอเน่ือง” หรือไม
อยางไร..”ประเด็นปญหา/ประเด็นพฒันา” ของแตละกลุมเปาหมายคืออะไร ใชขอมลู
และมวีธิกีารจดัการกบัปญหานัน้อยางไร เมือ่ดาํเนนิการแลวมกีระบวนการตดิตาม
ประเมนิและสะทอนเพือ่นาํมาสูการปรบัระบบอยางไร..สิง่ทีก่าํหนดและปฏบิตันิัน้มี
ความสอดรบักบัคานยิมหลักของ CUP หรอืไม อยางไร

3. ระบบสนับสนนุที ่รพ./CUP จดัใหกบัรพ.สต.มอีะไรบาง (เชน ความรู/เทคโนโลยี
ระบบการพฒันาคน ระบบพีเ่ลีย้ง ระบบสงตอ ระบบยาและเวชภณัฑ IC ระบบ
ขอมลูเพ่ือการกํากบัตดิตามและประเมินผล ระบบจัดหาและซอมบํารงุ ระบบการ
เงนิ/การบรหิารจดัการ ฯลฯ)

4. ในพื้นท่ีของ CUP มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพใดบางที่ดําเนินการใน
ลกัษณะของ community based (โดยชมุชน เพือ่ชมุชน ของชมุชน) โดย CUP
ทําหนาที่ในการกระตุนและสนับสนุน

5. ภาวะการนํา ม ีunity หรอืไม มกีารช้ีทศิ/ถายทอด/สือ่สารไดชดัเจนหรือไม สราง
บรรยากาศใหบคุลากรเกดิความมุงมัน่ทีจ่ะนาํไปปฏบิตั ิหรอืไม
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6. การจัดโครงสราง/การมอบหมายงาน/การพัฒนาแกนนํา มีแกนนําการพัฒนา
(รองลงมาจากผูบรหิาร) ซึง่มศีกัยภาพและwillingทีจ่ะนําพาทมีในการพฒันาระบบ
บริการปฐมภูมิ

7. การสรางทีมงาน/การทาํงานเปนทมี/การมสีวนรวมในการคดิและออกแบบกจิกรรม/
การเรียนรูและสรางแรงจูงใจ..มทีมีงานซ่ึงเปน critical mass เพือ่ทีจ่ะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบตอไป

8. การรับรูและเขาใจความจําเปน/ตองการดานสุขภาพของชุมชน ตลอดจนศักยภาพ
ของชุมชน/กลุมเปาหมาย
● ทุนทางสังคม/ทุนชุมชน/ภูมิปญญา
● ชองทางการส่ือสารและสรางความเขาใจกับชุมชน
● ปญหาหรือความเสี่ยงของพ้ืนที่

9. ภาคเีครอืขายทีเ่กีย่วของ เชน วดั ศนูยพฒันาเดก็เลก็ โรงเรยีน..มคีวามเช่ือมโยง
ในการทาํงานกบัหนวยบริการ..ทีจ่ะนาํไปสูการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและกลุม
เปาหมายใหมคีวามรูความเขาใจ สามารถพ่ึงตนเองและดูแลสุขภาพตนเอง/ครอบ
ครัว/คนในชุมชนไดอยางเหมาะสม

สวนทีห่า การจัดบริการสุขภาพแบบองครวม..เปนบริการที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความ
ยดึโยงกับคานยิมหลักของ CUP (และ PCA) โดยผสมผสานการจัดบริการ สงเสริม
ปองกนั รกัษา และฟนฟ ู สาํหรบักลุมเปาหมายหลกัหรอืประเดน็สขุภาพหลัก ซึง่ CUP
มุงมัน่ท่ีจะพฒันาใหเปนระบบและมผีลลพัธทีช่ดัเจน ทัง้น้ี ขอใหนาํเสนอพฒันาการของ
การจัดบริการท่ีเริม่ตนจากกรณีศกึษา (case) ในพ้ืนทีเ่อง จนกระท่ังนาํไปสูการพัฒนา
เปนระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกรพ.สต.ในCUP
● ในกรณทีีเ่ปน “กลุมเปาหมาย” เชน ผูพกิาร ผูปวยโรคเรือ้รงั ฯลฯ จะตองเปนการ

จดับรกิารซึง่ครอบคลมุทกุประเดน็ (issue) ทีเ่ก่ียวของ
● ในกรณีที่เปน “ประเด็นสุขภาพ” เชน บริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

บรกิารทันตสุขภาพ ฯลฯ  จะตองเปนการจัดบริการซ่ึงครอบคลุมทกุกลุมวยั/setting
ที่เกี่ยวของ

สวนที่หก ผลลัพธของการจัดบริการ
1. ประชาชนไดรับบริการท่ีเหมาะสมและพึงพอใจ..ตอบสนองความจําเปนดาน

สุขภาพของประชาชน
2. สภาวะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น..ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง

ศักยภาพขององคกรชุมชน
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3. บคุลากรมคีวามสขุและพงึพอใจ..ไดรบัสิง่ตอบแทน/การยกยอง (External incentive)
ไดเรยีนรู/เกดิความสุข/ภมูใิจ (Internal incentive)

4. ผลงานตอบสนองตอนโยบาย
สรุปผลการตรวจเยี่ยม

● ลกัษณะการทํางาน  และแนวโนมการทํางานเปนอยางไร
● ผลงานเดนของหนวยบรกิาร (CUP)
● โอกาสการพัฒนา..เชือ่มโยงระหวาง Context, Core Value และศักยภาพท่ี CUP ม ีและ

เปน เพือ่หาโอกาสทีจ่ะพฒันาไปในทศิทางทีส่อดรบักับคานิยมของ PCA
1) ประชาชนเปนศนูยกลาง (People center)
2) ชมุชนเปนฐาน (Community based)
3) ทมีงานมีการ “เรยีน” “รู” และ “พฒันา” อยางตอเน่ือง (Learning  and growth)
4) การออกแบบระบบโดยมุงผลลัพธ บนฐานการใชขอมลูจรงิของพืน้ที ่ (Systems design

for results, based on fact and context)
5) การสรางคณุคาในตนและทมีงาน (Appreciation) ]

ชือ่ผูตรวจเยีย่ม .......................................................... วดป.ทีต่รวจเย่ียม ..........................................................
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บทเรียนการพัฒนาระบบการใหรางวัล
ความเปนมา

พ.ศ. 2547-2549 สาํนกังานวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน (สพช.) ดาํเนิน “โครงการ
พฒันาขอเสนอกลไกการพฒันาและรบัรองคุณภาพหนวยบรกิารปฐมภมู”ิ   ซึง่มขีอเสนอตอกระบวน
การพัฒนาระบบคุณภาพของเครือขายบริการปฐมภูมวิา หนวยบริการปฐมภูมยิงัมบีคุลากรจํากดัเมือ่
เทยีบกบัภารกจิ การประเมินในระยะแรกจึงควรใหความสาํคญักับการประเมินเพือ่พฒันาคณุภาพ  โดย
มุงเนนความเขาใจแนวคิดหรอืแกนคณุคา (Core Value) ของการพัฒนาคุณภาพ (กนัยา บญุธรรม,
2552) และจะตองประเมนิในลกัษณะของเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ(ประกอบดวย หนวยบรกิารประจาํ
และหนวยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ)

พ.ศ. 2550-2555 สพช.รวมกบักรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ ดาํเนนิ “โครงการพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพเครอืขายบรกิารปฐมภมูใินจงัหวดันาํรอง”  เพือ่ใหไดขอสรปุกระบวนการพฒันาคณุภาพ
ของเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิรปูแบบการสนบัสนนุ และแนวทางในการประเมนิรบัรองเพือ่ใหรางวลั

ในปพ.ศ. 2555 สพช.ดาํเนนิการพฒันาระบบการประเมนิรบัรองเพือ่ใหรางวลั และทดสอบ
เคร่ืองมอื โดยการตรวจเยีย่ม (Site Visit) ในเครอืขายบรกิารปฐมภมู ิ(CUP) 2 แหง  ซึง่สงใบสมคัร
ขอรบัการประเมนิ พรอมทัง้แบบประเมนิองคกร (ตามแบบฟอรมทีส่พช.กาํหนด) และสพช.ดาํเนนิ
การคดัเลอืกไว 2 พืน้ท่ี ทีม่ลีกัษณะพืน้ท่ีและรปูแบบการบรหิารจดัการแตกตางกนั  คอื CUP A เปน
CUP ในเขตเมอืง รบัผดิชอบประชากรประมาณ 110,000 คน เปนพืน้ทีท่ดลองระบบบรหิารจดัการ
แบบ CUP split ขึ้นตรงต่อสาธารณสุขอำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ (รพ.สต.) อยูในเครอืขาย 11 แหง   สวน CUP B เปน CUP ในเขตชนบท รบัผดิชอบ
ประชากรประมาณ 18,000 คน มหีนวยบรกิารปฐมภมู ิ(รพ.สต.) อยูในเครอืขาย 3 แหง

การเกบ็ขอมลู ใชวธิศีกึษาจากเอกสารประเมนิองคกร (Organization Profile) และขอมลูที่
ไดรับจากการตรวจเยี่ยม ไดแก เอกสารสรุปผลงานและรายงานของ CUP/โรงพยาบาล/รพ.สต./
หมูบาน การรับฟงบรรยายสรุปจากผูบรหิารและผูรบัผดิชอบงานบริการปฐมภูมใินพ้ืนที ่ สนทนากลุม
(focus group) กบัคณะกรรมการพฒันารพ.สต./อสม./ ผูปฏบิตังิาน/ผูบรหิาร  สมัภาษณเชงิลกึแกน
นาํชมุชน/อสม./ประชาชน/ผูรบับรกิาร/ผูปฏบิตังิาน/ผูบรหิาร  สงัเกตการณการจดับรกิาร/พฤตกิรรมการ
ใหบรกิาร/ความสัมพนัธระหวาง ความสัมพนัธระหวางผูปฏบิตังิาน-ผูรบับริการ/ความสัมพนัธระหวาง
ผูปฏิบัติงานดวยกันและผูปฏิบัติงาน-ผูบริหาร/ความเปนอยู สภาพแวดลอม และความสัมพันธของ
ผูคนในชุมชน
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กรอบแนวคิดและแนวทางในการทดสอบการประเมินรับรอง
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหความสําคัญกับหลักการและแกนแนวคิด (Concept and

Core Value) ทีเ่ปนขอสาํคญัจากแกนท้ังหมดท่ีนาํเสนอในเอกสาร PCA award  ซึง่กลาวโดยสรุปมี
5 ประการ ดงัน้ี

1. ประชาชนเปนศูนยกลาง (People center)
2. ชมุชนเปนฐาน (Community based)
3. ทมีงานมีการ “เรยีน” “รู” และ “พฒันา” อยางตอเน่ือง (Learning  and growth)
4. การออกแบบระบบโดยมุงผลลพัธ บนฐานการใชขอมลูจรงิของพืน้ที ่ (Systems design

for results, based on fact and context)
5. การสรางคุณคาในตนและทีมงาน (Appreciation)
ดวยเหตุนี ้การประเมินรบัรองเพ่ือใหรางวัล PCA จงึไมสามารถอาศัยแตเพยีงการประเมินตาม

เกณฑมาตรฐานท่ีวดัดวยกระบวนการบริการและบริหารจดัการ ซึง่มรีายละเอียดทีจ่าํเพาะและชัดเจน
หากจําเปนตองรวมกับการประเมินตามเกณฑมาตรฐานท่ีวดัดวยผลลัพธ วธิกีารเก็บขอมลูเชิงคณุภาพ
ทีส่ะทอนแนวคดิ และหลกัการดาํเนนิงาน มกีระบวนการหลายวธิใีนการคนหาหลกัฐานเชงิประจกัษ
ทีด่าํเนินการจริง มใิชการเก็บขอมลูแบบ check list
กระบวนการประเมินจงึแบงออกเปน 2 ขัน้ตอน ดงันี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง การประเมนิตนเอง  ตามเกณฑมาตรฐานดานกระบวนการบรกิารและบรหิารจดัการ

ดวยการจัดทําแบบประเมินองคกรโดยอิงตามคูมือเกณฑคุณภาพเครือขายบริการ
ปฐมภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุข และจัดทําเปนเอกสารสรุปภาพรวมของการ
พัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิตามแบบฟอรมที่สพช.กําหนด

ขั้นตอนท่ีสอง การประเมนิจากทมีประเมนิภายนอก  ตามเกณฑมาตรฐานดานผลลพัธ โดยการ
ตรวจเยีย่มในพืน้ที ่(site visit)

เนือ่งจาก CUP ทัง้สองแหงท่ีไดรบัคดัเลือกใหเปนพืน้ทีท่ดลองการประเมินรบัรอง เปน CUP
ทีผ่านการประเมิน PCA ระดบั 3 โดยการประเมินจากผูประเมนิระดบัเขต จงึมคีณุภาพของกระบวน
การจัดบรกิารและการบริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานเปนทีย่อมรับ การประเมินจากทีมประเมินภายนอก
จงึมุงเนนทีก่ารประเมินกระบวนความคิด (paradigm) ของผูบรหิาร ผูรบัผดิชอบ และผูปฏบิตังิาน
วาเปนไปในทิศทางเดียวกับหลักการและแกนแนวคิดของบริการปฐมภูมิหรือไม ทีมงานมี วิธีคิด
มมุมอง การทาํงานอยางไร สามารถแปรแกนแนวคดิไปสูการปฏบิตัแิละการพฒันาอยางสอดคลอง
หรือไม

ดงัน้ัน การประเมนิจงึไมสามารถประเมนิดวยการทองจาํ หรอืใช check list  แตเปนความ
พยายามท่ีจะเขาใจแนวคิด วิธีการทํางาน และมาตรฐานของคนและทีมทํางานในเครือขายบริการ
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ปฐมภูมิ ภายใตบริบทของชุมชนและเงื่อนไขของสถานบริการ เพื่อบรรลุตามพันธกิจของบริการ
ปฐมภูม ิ  รวมกับความพยายามท่ีจะสะทอนผลลัพธของบริการในมุมมองของประชาชนและผลลัพธ
ทีเ่กดิขึน้กบัประชาชนอยางแทจรงิ โดยใชเทคนคิวธิกีารเก็บขอมลูเชงิคณุภาพหลากหลายวธิี

การประเมนิครัง้นี ้  ไมเพยีงเปนประโยชนกบัสพช.ในการพฒันาระบบประเมนิรบัรองเพือ่ให
รางวัล PCA ทั้งการพัฒนากลไกการประเมิน การปรับปรุงแบบฟอรมประเมินตนเอง การพัฒนา
ศักยภาพทีมประเมินภายนอก หากแตไดรับการตอบกลับที่ดีจากผูรับการประเมินวา บรรยากาศไม
เหมอืนการประเมนิครัง้อืน่ รูสกึไดประโยชนเพราะชวยชีใ้หเห็นจดุแขง็ รวมทัง้โจทยและประเดน็พฒันา
ตอเนือ่ง สวนผลการพฒันาจะเปนอยางไรคงตองตดิตามผลในระยะตอไป
สรุปบทเรียนจากการตรวจเยี่ยมเครือขายบริการปฐมภูมิ

1. ทีมงานในพื้นท่ีตองการการประเมินแบบกัลยาณมิตร
ผูบรหิารและผูปฏบิตังิานในเครอืขายบรกิารปฐมภมูใิหความเหน็วา การประเมินทีป่ระสบมา

มกัจะตัดสนิดวยเกณฑมาตรฐานตางๆท่ีกาํหนดจากหนวยงานสวนกลางหรือระดับประเทศ ไมคอยเปน
ประโยชนกับการพัฒนางานของพ้ืนที่  สิ่งท่ีทีมงานไดรับและรูสึกจากการประเมินครั้งนี้คือ การทํา
หนาที ่ “กระจกสะทอน”ของผูประเมินภายนอก ซึง่เปนประโยชนในการชวยชีแ้นะประเด็นหรอืแนว
ทางการพัฒนา และทาทีการประเมินซึ่งใหกําลังใจกับผูประเมินในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการ
ทํางานในหนาที่ตอไป

2. โรงพยาบาลกับสาธารณสุขอําเภอเปนจุดตั้งตนการทํางานแบบเครือขาย
เมือ่โรงพยาบาลกบัสาธารณสขุอาํเภอจบัมอืกันทาํงาน และสัง่การใหผูปฏบิตังิานในโรงพยาบาล

และรพ.สต. เขารบัการอบรมรวมกนั  บรรยากาศการอบรมทีด่กีอใหเกดิความสมัพนัธทีด่ ี ความคุน
เคยกลายเปนเงือ่นไขของการคิดดวยกนัทํางานดวยกนั การแบงปนทรพัยากรและการแลกเปล่ียนเรยีน
รูถายทอดประสบการณทกัษะความชํานาญซ่ึงกนัและกันกลายเปนจดุแข็งของสาธารณสุข และเปน
จุดที่มีศักยภาพที่สามารถจะไปเชื่อมโยงกับชุมชนและหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดการทํางานแบบ
เครือขายในอนาคต

3. ทมีงานในพ้ืนท่ีตองไดรบัการปรับเปล่ียนมุมมอง (paradigm shift)
ผูปฏิบัติงานสวนใหญ เปนคนดี คนเกง มีความมุงมั่นที่จะใหบริการที่ดีกับประชาชน แตยัง

คุนชนิกบัการเปนผูใหบรกิารตามแบบท่ีเรยีน ฝกฝนและปฏิบตัมิาตลอดชีวติ ไมสามารถมองทะลุเลย
คาํวา “โรค” ไปสูคาํวา “สขุภาพ” มมุมองใหมตองเกดิจากวิธทีาํงานแบบใหม  คอื การลงไปในชุมชน
คดิและทํางานรวมกบัชมุชน เพือ่ใหเกดิความเขาใจชุมชน ยอมรับในศักยภาพของชุมชน เลง็เหน็ทนุ
ของชุมชนโดยเฉพาะวิธกีารจัดการ/แกไขปญหาท่ีสาธารณสุขสามารถจะนํามาปรับใชหรอืขยายผล เชน
กรณอีสม.ทีใ่ชบานตนเองเปนท่ีพึง่พงิของเดก็วยัรุนในหมูบานเกอืบ 30 คน โดยอาศยัประสบการณ
จากการจดัการปญหาทีเ่กดิกบัลกูสาวตนเอง  แตเมือ่ไดรบัการชีป้ระเดน็จากทมีเยีย่ม กท็าํใหเจาหนาที่
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เขาใจหลักการ แนวคิดของปฐมภูมิ และการทํางานแบบมีสวนรวมได มากขึ้นและคิดวานาจะปรับ
ใช ทดลองเอาไปพัฒนาตอได

4. บรบิทชมุชนตางกนั ปญหาชมุชนกต็างกนั วธิจีดัการ/แกไขปญหาจงึตองแตกตางกนั
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของชมุชนเขตเมือง ในชวง 6-7 ปทีผ่านมา ตัง้แตการขยายถนน

การตัง้สถานศกึษาขนาดใหญ 3 แหง การอพยพเขามาของคนตางถิน่ การเกดิข้ึนของหมูบานแบบ
ใหม (ทาวนเฮาส) การเกดิขึน้ของชมุชน commuter (มทีีอ่ยูอาศยัทีน่ีแ่ตทาํงานตางถิน่ หรอือาศยัที่
อื่นแตทํางานที่นี่) ลวนแตเปนสาเหตุใหรูปแบบการใชชีวิตของผูคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปดวย
ไมวาจะเปน การประกอบอาชีพ การกินการอยู ความสัมพนัธระหวางผูคนในชุมชน การเดินทางมา
รับบริการที่รพ.สต. การใชชีวิตกลางคืน ฯลฯ ปญหาสุขภาพก็เปลี่ยนรูปตามไปดวย เชน เด็กแวน
ท้องในวัยเรียน ยาเสพติด ฯลฯ  ระบบบริการสุขภาพของรพ.สต.ในด้านหน่ึงต้องอิงมาตรฐานระดับ-
ประเทศหรอืมาตรฐานวชิาชพี/วชิาการ แตในขณะเดยีวกนักต็องพยายามปรบัตามใหทนัเพือ่ปองกนั
ปญหากอนทีจ่ะเกดิ อนัเปนหลกัการสําคญัของการสงเสรมิสขุภาพเชิงรกุ

สวนเขตชนบท แมจะมกีารเปลีย่นแปลงท่ีชากวาเขตเมอืง และข้ึนกับเง่ือนไขชลประทานใน
พืน้ที ่โดยพืน้ทีท่ีม่นี้าํกนิน้าํใชอดุมสมบรูณ ชมุชนจะมคีวามเขมแขง็กวาพืน้ทีท่ีป่ระสบปญหาน้าํแลง
ไมพอกนิพอใชตลอดป ตองใชสารเคมแีละยาฆาแมลงในปรมิาณมาก มปีญหาผูปวยมะเรง็สงู พบวา
ในพ้ืนทีก่นัดารจะมีคานยิมทีส่งลกูหลานเรียนสูงๆแลวออกนอกพ้ืนทีไ่ปประกอบอาชีพอ่ืน การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมคอยๆลดลง ในหมูบานเหลือแตผูสูงอายุจํานวนมาก การจัดบริการสุขภาพของ
รพ.สต. ในสองพ้ืนทีน่ีจ้าํเปนตองออกแบบใหแตกตางกัน ไมเฉพาะแตการจัดบริการรถรับ-สงผูปวยมา
ยังโรงพยาบาลเทานั้น

5. ปญหาของเจาหนาท่ี (KPI) กบั ปญหาชาวบานแตกตางกัน
เราเริม่ตนการจัดบรกิารสขุภาพจาก KPI หรอืตวัชีว้ดัซึง่สวนกลางกาํหนดมา แลวพยายามเอา

ความรู/ความคิด/ความเช่ือของเราไปสงตอใหชาวบานผานการใหบรกิาร การใหสขุศกึษา และการเย่ียม
บาน  แตชาวบานเริม่ดวยชวีติและความอยูรอด เชน น้าํแลง พชืผลเสียหาย หน้ีสนิจากการกนิ/ใช/
สงลูกเรียน ฯลฯ เปนโลกสองใบท่ีคูขนานกัน การเช่ือมโลกสองใบเขาดวยกัน จึงตองเร่ิมจากการ
พจิารณา “บรบิทชุมชน ปญหาชุมชน ทนุชมุชน” กบั “บรบิทของเรา ปญหาของเรา ทนุของเรา”
แลวเอามาเชือ่มโยงเขาดวยกนั ตัง้โจทย/ประเด็นปญหา/ประเดน็พฒันารวมกนั (common purpose)
แบงปนและใชทรพัยากรรวมกัน ทาํงานและรับผลท่ีเกิดจากการทํางานรวมกัน

6. เริม่จากการพัฒนาระบบยอย (sub-system) คอยเคล่ือนไปสูการพัฒนาระบบใหญ
ภายใตขอจาํกดัดานทรพัยากรของแตละพืน้ที ่ไมวาจะเปนคน เงนิ หรอืความรู  แตละพืน้ที่

ก็มีจุดเดนหรือจุดแข็งของตัวเอง  การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิในทุกเรื่องทุกดานพรอมกัน
อาจจะเปนไปไดยาก แตหาก CUP สามารถเลอืกทีจ่ะพฒันาเฉพาะระบบยอยบางระบบ ซึง่ CUP
พจิารณาแลววา มคีวามพรอมและเปนปญหาทีส่ามารถระดมความรวมมอืจากทกุฝายได การพฒันา
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ระบบยอยจะชวยใหเกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของผูคนและทีมงาน มีการฝกทักษะการคิด
และการทํางานรวมกัน เกิดทีมงานและโครงขายการทํางานที่เขมแข็ง ระบบยอยที่ไดรับการพัฒนา
แลวจะชวยเอ้ือใหเกดิการพัฒนาระบบยอยอืน่ๆตามมา ซึง่จะนําไปสูการพัฒนาระบบใหญในทีส่ดุ

จากบทเรียนท้ังหมดขางตน พบวาทมีดาํเนินงานของ CUP ในพ้ืนทีม่ศีกัยภาพ และมีความ
พรอมในการพฒันาตอตามหลกัการ แนวคิด ของ PCA ได เพยีงแตทีผ่านมา อาจจะยงัไมมโีอกาส
ในการไดคดิ และทําในส่ิงทีน่อกเหนือจากเกณฑ KPI ของกระทรวง และยังไมมโีอกาสการเรียนรุใน
ดานนีม้ากนกั  ทมีทาํงานของ PCA จงึเหน็วาวธิกีารทีด่าํเนินการท่ีผานมานาจะเปนไปไดในการดําเนิน
การตอเน่ือง และนาจะเปนวิธีที่เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการสุขภาพท่ี
ตอบสนองตอความตองการทางดานสุขภาพของประชาชนในชุมชนไดอยางแทจริง ขณะเดียวกันก็
ตอบโจทยเชิงนโยบายจากสวนกลางได

ฉะน้ัน จงึไดมขีอสรุปท่ีเปนขอเสนอตอกระบวนการพัฒนาใหรางวัลตอเน่ือง  ดงัตอไปน้ี
สรปุขอเสนอทีม่ตีอระบบการประเมนิรบัรองเพือ่ใหรางวลั : Primary Care Award (PCA)
1. เปนระบบท่ีกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิอยางเปนรูปธรรมและ

ตอเนื่อง โดยเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับหลักการและแกนคุณคาของบริการปฐมภูมิ
และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ/วิชาการ

2. มกีารศกึษาเพือ่พฒันากลไกการประเมนิระบบยอย (sub-system) ตลอดจนแนวทางและ
คูมือการประเมิน

3. เปนระบบประเมินซึ่งเครือขายบริการปฐมภูมิที่มีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิสามารถ
ขอรับการประเมินได นอกจากนี้ยังเปนการประเมินเชิงรุก (proactive) ดวยการคนหา
ประเมิน และใหรางวัลแก CUP ที่มีการพัฒนาและมีศักยภาพที่จะเปนแหลงเรียนรู
(demonstrate) เพื่อเปนสื่อที่เปนรูปธรรมในการสรางความเขาใจและขยายการพัฒนา
ตอเน่ือง

4. มีการประสานและเช่ือมโยงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
และการประเมินรับรองอ่ืนๆ










