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ปัจจุบัน ประชากรไทยมีแนวโน้มปัญหาสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น ท้ังเรื่องสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีเพิ่มมากขึ้น		
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น	 ความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น	 ผู้ป่วยท้ังโรคติดต่อ	
และโรคไม่ติดต่อเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนต้องใช้ “ระบบบริการปฐมภูมิ” (Primary Care)  
มาช่วยในการจัดการแก้ไขปัญหาเพราะจากบทเรียนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั่วโลกพบว่า	
ประเทศที่ให้ความส�าคัญเร่ืองจดัระบบบริการปฐมภมิูทีเ่ข้มแขง็ จะมีผลลพัธ์ทางสขุภาพดีกว่า	ได้แก่	อตัราการ
ตายทารกต�่ากว่า	อัตราตายของประชากรต�่ากว่า	เด็กแรกเกิดน�้าหนักน้อยต�่ากว่า	ค่าใช้จ่ายสุขภาพ
ต่อประชากรต�่ากว่า	

บทน�า

 ดังน้ันการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจึงถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญในล�าดับต้น ๆ เนื่องจาก 
ระบบบริการปฐมภูมิเป็นรากฐานส�าคัญของระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความเท่าเทียม  
หากเราสามารถพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ดีได้ เราก็จะสามารถลดช่องว่างการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชนได้
 จากแนวคดินีส้ถำบนัวจิยัและพฒันำระบบสขุภำพชมุชน (สพช.) ภายใต้โครงการสนบัสนนุการพฒันา
โรงพยาบาลชุมชน และเครือข่ายสุขภาพอ�าเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชนจึงได้ด�ำเนินกำรพัฒนำพื้นที่ “อ�ำเภอ
ต้นแบบ” เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบสุขภำพอ�ำเภอและชุมชน รวมทั้งขับเคล่ือนให้เกิด
ควำมเข้มแข็งในระดับอ�ำเภอ 
 โดยเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดพฤติกรรมบริการ ตลอดจนการปรับระบบบริการสุขภาพให้มีการ
เสริมศักยภาพของชุมชน เพิ่มเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างการจัดบริการสุขภาพ
ของหน่วยบริการกับการจัดการเรื่องสุขภาพโดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน
 ดงันัน้เพือ่เป็นการสงัเคราะห์การด�าเนนิงานให้เหน็เป็นรูปธรรมและเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการเตรยีม
องค์ความรู้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ต่อไป สพช. จึงได้มีการจัดเวทีประชุมวิชำกำร Model of Primary Care 
Network Management ใน 4 ประเด็นดังนี้ 
	 •	เวทีกำรบริหำรบุคลำกรปฐมภูมิ
	 •	เวทีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยให้มีส่วนร่วม
 โดยเวทีดังกล่าว จะเป็นเวทีส�าหรับการหารือกรอบการบริหารจัดการเฉพาะประเด็น เพื่อระบบสุขภาพ
อ�าเภอ ภายใต้ขอบเขตบทบาทเครือข่ายบริการปฐมภูมิ และเป็นพื้นที่ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน 
ซึ่งกันและกัน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอที่มีพลังมากขึ้น
 และเพือ่ให้เกดิประโยชน์ในวงกว้ำง สพช.จงึได้น�ำเร่ืองรำวบทเรียนเร่ืองรำวกำรบริหำรจดักำรในพืน้ที่
ท่ีน่ำสนใจ มำสกัดเป็นบทเรียนเพ่ือให้ภำคีเครือข่ำยได้น�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
อ�ำเภอของพื้นที่ตนเองต่อไป
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บทเรียนการบริหารบุคลากร
ปฐมภูมิ

โรงพยาบาลท้ายเหมือง	จังหวดัพงังา	มีการบรหิารงานโดยผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลท่ีเป็นคนรุน่ใหม่	มีความสามารถทางการบรหิาร	มีวสัิยทัศน์	
และมีความสามารถในการเชื่อมประสานงานที่ดี

จับมือกับ	รพ.สต.และชุมชน	ดูแลงานสุขภาพ
อย่างครอบคลุม	โดดเด่นเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วม

ในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุ
โรงพยาบาลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

อย่างครอบคลุม	โดดเด่นเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วม

 ท่ีผ่านมาโรงพยาบาลท้ายเหมืองมีกำรจัดสรรเงินงบประมำณ CUP จำก สปสช.
ลงไปท�ำงำนร่วมกบั รพ.สต. โดยได้มีกำรประชุมวำงแผนงำนร่วมกัน ท�ำโครงกำรร่วมกัน และ
บริหำรจัดกำรเงินร่วมกันอีกท้ังยังมีการผนวกภารกิจด้านงานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 
Accreditation) เข้ากับงานคุณภาพบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award) ทั้งการพัฒนางาน
ดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั การตดิตามเยีย่มบ้าน การท�างานป้องกนั ส่งเสรมิ และฟืนฟสูขุภาพ ทีส่�าคัญ
คือมีการท�างานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายภายนอกอีกด้วย
 งำนบรกิำรปฐมภมูทิีโ่ดดเด่นของพืน้ทีน่ีค้อื กำรจดักำรปัญหำอบัุตเิหตอุย่ำงครบวงจร
ตัง้แต่การรณรงค์การใช้หมวกนิรภัยซึง่ได้รบัรางวลัดเีด่น การบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ ณ จดุเกดิเหตุ 
(EMS) ไปจนถึงการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีประสิทธิภาพ มีกำรวำงแผนรับมืออุบัติเหตุ
โดยร่วมมอืกบัชมุชน และมกีำรประสำนงำนกับโรงพยำบำลทีรั่บส่งต่อ เช่น โรงพยำบำลภเูก็ต 
โดยมีกลไกส�ำคัญคือศูนย์ประสำนงำนกำรดูแลต่อเนื่องใน โรงพยำบำลชุมชน
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บริหารแบบเน้นอัดฉีดค่าตอบแทน	
และสร้างความเท่าเทียมในแต่ละวิชาชีพ

โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลท่าศาลามีการขยายก�าลังคนจากเดิมร้อยกว่าคน	 เป็น
ห้าร้อยกว่าคนในระยะเวลาไม่ก่ีป	ท�าให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	
จุดที่น่าสนใจคือ	มีการบริหารงานที่เน้นการอัดฉีดค่าตอบแทนให้แก่
ทีมงาน	โดยการให้อัตราสูงสุดเท่าที่ระเบียบก�าหนด	มีระบบจ่ายตาม	
workload	 มีการเปรียบเทียบอัตราเอกชน	 และให้ค่าตอบแทน
ล่วงเวลา	 (OT)	 ในอัตราสูงสุดเม่ือมีการขึ้นเวรนอกเวลาทั้งนี้เพื่อ
เร่งขยายการเติบโตของโรงพยาบาลจากเดิมท่ีเป็นโรงพยาบาลขนาด	
150	เตียง	เป็น	290	เตียงในอนาคต

 แนวคดิส�ำคญัในกำรบริหำรบคุลำกรคอื กำรสร้ำงควำมเท่ำเทยีมกันในแต่ละวชิำชพี 
ไม่ว่ำจะเป็นข้ำรำชกำร พนกังำนรำชกำร พนกังำนกระทรวงสำธำรณสขุ หรอืลกูจ้ำงช่ัวครำว
ท�ำให้ทีมงำนมีควำมรู้สึกดีและสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
 ข้อจ�ากัดคือ ก�าลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ก็ยังขาดแคลน 
และยังพบความเหลื่อมล�้าต่างๆ ในวิชาชีพเดียวกัน หรือต่างวิชาชีพอยู่บ้าง มีการเปรียบ
เทียบกับเอกชน ท่ีส�าคัญคือ เริ่มพบว่ามีการจ้างบุคลากรที่เกินความจ�าเป็น ในขณะที่
บางวิชาชีพ เช่น ช่างเครื่องมือแพทย์ ช่างเทคนิควิศวกร เริ่มมีความจ�าเป็นในโรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) แต่ยังไม่มีต�าแหน่งงานรองรับ
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สร้างคนท้องถิ่นรับใช้ท้องถิ่น	
ลดอัตราการขอย้ายของบุคลากร

โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วยข้อจ�ากัดเรื่องขนาดพื้นที่ท่ีกว้างขวาง	การคมนาคมไม่สะดวก	
ขาดแคลนบคุลากร	และเจ้าหน้าทีข่อย้ายบ่อย	ท�าให้ประชาชนเข้าไม่ถงึ
บริการ	และขาดการดูแลท่ีต่อเน่ือง	ท�าให้ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ที่ท�างานอยู ่ ในพื้นท่ีนี้มา	 30	 ป�	ต้องหันมาสร้างคนจากพื้นท่ีโดย
การเข้าไปเฟนหาเด็กนักเรียนท่ีมีแววเป็นพยาบาลถึงในโรงเรียนมัธยม	
พร้อมท้ังเสาะแสวงหาโอกาสในการเข้าเรียนให้กับเดก็	ขัดเกลาให้เด็กรักดี	
มีส�านึก	สร้างค�ามั่นสัญญาระหว่างเด็ก	ครอบครัว	และชุมชน

 มีกำรขอควำมร่วมมือเรื่องงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกันเงิน
จำกจงัหวดั 10 เปอร์เซน็ต์ ทีส่่งผ่ำนหน่วยบริกำรประจ�ำ (CUP) ทรุกันดำรมำใช้ในกำรพัฒนำ
บุคลำกร
 ปัจจุบัน สนามชัยเขตมีเจ้าหน้าที่เพียงพอทั้งในโรงพยาบาลและ รพ.สต. ท�าให้การ
ขับเคลื่อนบริการปฐมภูมิเป็นไปได้ด้วยดี มีกำรจัดตั้งกลุ่มงำนเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนและด�ำเนินงำนตั้งแต่ปี 2545 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ) มีกำรแบ่งพื้นที่เป็น 6 โซน และมีกำร
ก�ำหนดพืน้ทีร่บัผดิชอบของแพทย์แต่ละคน เมือ่มผีูป่้วยมำรบับรกิำรใน รพ. กต็ำมไปดแูลด้วย
ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกมากขึ้น เจ้าหน้าที่ท�าเรื่องย้ายน้อยลง 
โรงพยาบาลสามารถเปิดบรกิารหลายอย่างทีโ่รงพยาบาลระดับเดียวกันไม่ได้มกีารจดับริการ เช่น 
การผ่าตัดคลอด ผ่าตัดไส้ติ่ง ฯลฯ 
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ด้วยสภาพพื้นที่เป็นชนบท	 มีประชากรสิทธิบัตรทอง	 (UC)	 ประมาณ	
48,000	 คน	 มี	 7	 ต�าบล	 มี	 รพ.สต.	 17	 แห่ง	 ซึ่งแต่เดิม	 รพ.สต.
มีเจ้าพนักงานสาธารณสุขอยู่	 25	 คน	พยาบาลวิชาชีพเพียง	 5	 คน	
ท�าให ้ บุคลากรของ	 รพ.สต.	 ขาดความม่ันใจในการดูแลผู ้ป ่วย	
การพฒันาบรกิารปฐมภมิูขัน้แรกจงึเน้นไปทีก่ารเพิม่ศกัยภาพบุคลากร
ที่	รพ.สต.	ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย	โดยการ
ส่งพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบัิติงานใน	รพ.สต.เครอืข่าย	ไปเรยีนพยาบาลเวช
ปฏิบัติทั่วไป	5	คน	จากนั้นส่งทีมพยาบาลเวชปฏิบัติ	4	คน	เข้าไปท�างาน
เชิงรุกในชุมชนร่วมกับ	 รพ.สต.	 4	 แห่ง	 แทนการต้ังรับในโรงพยาบาล

 ส่วนการท�างานของ คปสอ. ก็เน้นเร่ืองการท�างานอย่างมีเอกภาพ เน้นท�างานเชิงรุก
เข้าถึงชุมชนและให้ชุมชนมีส่วนร่วม  มีกำรอบรมอสม. ด้ำนกำรดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เน้นงำน
ส่งเสริมสุขภำพในชุมชน เช่น งำนสุขภำพผู้สูงอำยุที่ท�ำชมรมและกิจกรรมอย่ำงเข้มแข็ง 
มีกำรสร้ำงก�ำลังคนจิตอำสำดูแลผู้ป่วย จัดทีมเย่ียมบ้ำนที่มีควำมรู้และท�ำงำนร่วมกัน
ใช้เครือ่งมอืและแนวปฏิบตัเิดยีวกนั สำมำรถต่อยอดพัฒนำงำนดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง
ในชุมชน จัดอบรมกำรเจำะเลือดเพื่อกำรเฝ้ำระวังโรค โดยให้ รพ.สต. เจำะแล้วส่งผลตรวจ
มำท่ีโรงพยำบำล ซึง่งำนเหล่ำนีล้้วนเป็นกำรกระจำยภำระงำนออกไปทีด่่ำนหน้ำ ทัง้นี ้แผนการ
ดูแลผู้ป่วยในชุมชนจะมีการใช้หลักการท�างานโดยใช้บริบทพื้นที่เป็นฐาน (CBL), กระบวนการ
เรียนรู้เครือข่ายบริหารสุขภาพอ�าเภอ (DHML)  และการเยี่ยมแบบกัลยาณมิตรครบทุกต�าบล 
 ปัจจยัความส�าเรจ็ของโรงพยาบาลเชยีงของคอื 1) การมทีีมน�าของคปสอ. ท่ีเป็นเอกภาพ 
2) มีทีมสหวิชาชีพที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นผู้น�าทีม 3) องค์กรพยาบาลและ Case 
Manager มคีวามเข้มแข็ง และ 4) มกีารสือ่สารทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Facebook , 
Line) 

เพิ่มศักยภาพด่านหน้า	พัฒนางานเชิงรุกด้วยหลัก	
Context	Based	Learning	(CBL)	

และ	District	Health	Learning	Management	(DHLM)
โรงพยาบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย



8

บริการปฐมภูมิในเขตเมืองภายใต้ข้อจ�ากัดภายนอก
ภายในที่แก้ไขได้ยาก

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี

บริบทพื้นที่อ�าเภอเมืองอุบลราชธานีมี	 3	 หน่วยบริการประจ�าที่
ขึ้นทะเบียนกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพในพื้นท่ี	 	 คือ	 เขตเทศบาล	
นครอุบลราชธานี	 คือ	 รพศ.	 (สรรพสิทธิประสงค์)	 ดูแลประชากร
ร้อยละ	90	ของประชากรทั้งหมด	ที่เหลือเป็นเอกชนร่มเกล้า	ร้อยละ	10	
ส่วนนอกเขตเทศบาล	มี		รพ.	50	พรรษาฯ	รับผิดชอบประชากรนอกเขต	
ในระบบโครงสร้างของระบบส่งเสริมสุขภาพ	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์	จะดแูลประชากรเฉพาะในเขตเทศบาลจ�านวนประมาณ	80,000	คน	
แบ่งเป็นผู้ป่วยท่ีใช้สิทธ์ิ	 UC	 ประมาณครึ่งหน่ึง	 และมีประชากรแฝง
จ�านวนมาก	ลกัษณะโครงสร้างก็จะเหมือนโรงพยาบาลศนูย์โรงพยาบาล
ทั่วไป

  ปัญหาของหน่วยบรกิารปฐมภมูใินโรงพยาบาลศนูย์ คอื ไม่มใีครอยากเป็นหวัหน้า ปัญหา
ต่อมาคือภารกิจงานที่หน่วยเวชกรรมสังคมมีมากเกินไป ทั้งเรื่องการดูแล PCU ในโรงพยาบาล 
ดูแลผู้ป่วยทั่วไป ดูแลคลินิกต่างๆ และดูแลผู้ป่วยท่ี OPD ท่ัวไปไม่รับตรวจ รวมถึงงานด้าน
การศึกษาด้วย เช่น งานแพทยศาสตร์ศึกษาเรื่อง E-Service Learning Program ท�าให้ดูแลงาน
ปฐมภูมิท�าได้อย่างจ�ากัด
 ส่วนการจัดการศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนนอกเขตเทศบาลซึ่งไม่ได้ดูแลรับผิดชอบ
เพยีงประชากรในพืน้ทีร่บัผดิชอบของโรงพยาบาล ซึง่กระจายรอบทศิในเขตโรงพยาบาลทัง้หมด  
อัตราก�าลังคนในงานปฐมภูมิสรรพสิทธิประสงค์จึงเป็นคนของโรงพยาบาลทั้งหมด ไม่มีส่วน
เชือ่มโยงกบั สสอ./ รพ.สต. แต่อย่างใด เพราะทาง สสอ. มกีารร่วมมือกบัโรงพยาบาล 50 พรรษาฯ 
ที่ดูแลนอกเขตเทศบาล การท�างานปฐมภูมิจึงเป็นงานตั้งรับ โดยการขับเคลื่อนงานส่วนอื่นคือ
การร่วมงานกบันกักายภาพบ�าบัดในการดแูลผูป่้วย  โดยต้ังศนูย์กายภาพบ�าบดัท่ี Primary Care 
และในอนาคตจะเพิ่มแพทย์แผนไทยเข้ามาบริการ



9

ปฐมภูมิเขตเมืองที่เข้มแข็ง	ไม่ขาดแคลนก�าลังคน
แต่ต้องเติมเต็มคุณภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โครงสร้างปฐมภูมิของโรงพยาบาลขอนแก่น	ดูแลโดยรองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการแพทย์ซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบให้ระบบงานทั้งงานเชิงรุกและ
งานเชิงรับ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 โครงสร้างการจัดการก็ยังไม่เอื้ออ�านวย
ท่ีจะท�าให้คนสนใจอยากมาท�างานด้านปฐมภูมิ	 เม่ือเทียบกับงานรักษา
พยาบาลที่มีความก้าวหน้าและมีผลตอบแทนที่ชัดเจนกว่า

 ส�ำหรับกำรจัดกำรก�ำลังคน พบปัญหำที่ต้องแก้หลำยเร่ือง ท้ังเรื่องบุคลำกรท่ีขำด
ควำมตั้งใจในกำรบริกำร (ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ระดับวีไอพีมำอยู่แผนกนี้ เช่น ภรรยำ
ผู ้บริหำร) ดังนั้นหลักกำรและแนวคิดในกำรบริหำร จึงต้องสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
โดยปรับทัศนคติไม่ให้เป็นปัญหำในองค์กร ปัญหาอีกด้านคือ ประชาชนมีความรู้มาก ท�าให้มี
ปัญหาเรือ่งการเรยีกร้องค่อนข้างมาก ท�าให้การย้ายหรอืลาออกเกิดขึน้มากตามไปด้วย ส�ำหรบั
ผลตอบแทนนั้นมีกำรใช้งบประมำณจำกเงินบ�ำรุงของโรงพยำบำล โดยมีข้อเสนอแนะว่ำ 
Primary Care มีควำมซับซ้อนและเปรำะบำงมำก ดังน้ันจึงไม่ควรคิดค่ำตอบแทนตำม 
population เพรำะเวลำงำนส่วนใหญ่มกัจะหมดไปกับกำรท�ำงำนวชิำกำรมำกกว่ำโดยสรุป
แล้วการจัดการระบบ Primary Care ในบริบทโรงพยาบาลศูนย์แม้จะมีทรัพยากรมากแต่ด้าน
กลไกการท�างานภายในและศักยภาพของผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเครือข่ายซับซ้อนและ
เปราะบาง ต้องมีแนวทางการจัดการที่ต่างกับบริบททั่วไป นับว่าเป็นหน่วยปฐมภูมิที่มีความ
จ�าเพาะ และมีข้อจ�ากัดที่แก้ไขยาก
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จังหวัดสมุทรปราการ	 มี	 6	 อ�าเภอ	 มีประชากรรวมท้ังส้ินประมาณ	
1,200,000	คน	 ในส่วนอ�าเภอเมืองมีประชากรประมาณ	520,000	คน	
บริบทเมืองเป็นแหล่งท่องเท่ียว	 มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น	
13		ต�าบล	90	หมู่บ้าน	71	ชุมชน		เขตเทศบาล	7	แห่ง	ดูแลโดยหน่วยบริการ
ประจ�า	(CUP)	2	แห่ง

 ทั้งนี้ ในเขตอ�าเภอเมืองขอนแก่น จะมีการแบ่งออกเป็น 4 CUP คือ โรงพยาบาล
ขอนแก่น โรงพยาบาลเครือศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีพัชรินทร์ และโรงพยาบาลสิรินธร 
ซึง่อยูต่่างอ�าเภอกนั เฉพาะโรงพยาบาลขอนแก่นมกีารดแูล 16 ต�าบล 321 หมูบ้่าน ประชากร
ร่วม 4 แสนกว่าคน ประชากร UC 2 แสนกว่าคน  ม ีรพ.สต. 1 หน่วย ศูนย์สาธารณสขุมลูฐาน 
4 แห่ง ศนูย์สาธารณสขุเทศบาล 3 แห่ง รพ.สต. 21 แห่ง PCU และ รพ.หนองไผ่หวัทุง่ 3 แห่ง
 ในด้านก�าลังคนปฐมภูมิ มีแพทย์ทั้งหมด 11 คน ทั้งแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน 
แพทย์อายรุกรรม และแพทย์สตูนิรเีวช นอกจากนีย้งัมแีพทย์ ทนัตแพทย์ 2 คน โดยปฏบิตังิาน
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีเภสัชกร 4 คน มีพยาบาลซ่ึงเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 
(NP) อยู่ประมาณ 70-80 % มีเจ้าพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 30 คน มีพยาบาล
จิตอาสาออกดูแลในชุมชนแต่ละชุมชน โดยโครงสร้างการท�างานในชุมชนจะเหมือนที่
โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
 ในด้านคุณภาพ จะมีการดูแลศักยภาพขององค์กรในภาพรวมแบบต่างๆ มีการ
สร้างขวัญและก�าลังใจ แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ส่วนประเด็นปัญหำพบว่ำมีกำรจัด
อัตรำก�ำลังคนตำม FTE ซึ่งท�ำให้ไม่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำงำน และระบบโครงสร้ำง
กำรจัดกำรก�ำลังคนในปัจจุบันยังไม่เอื้อให้คนท�ำงำนปฐมภูมิอย่ำงมีคุณภำพ ดังนั้นจึง
ควรมกีำรจัดกำรพัฒนำบคุลำกร และเพือ่ควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำชีพ ควรมกีำรสนบัสนนุ
ค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมตำมวชิำชีพและภำระงำน โดยเฉพำะกำรปฏบิตังิำนเชงิรกุในพืน้ที่

จัดการก�าลังคนแบบมีส่วนร่วม	
ผ่านกลไกกรรมการ	2	ระดับ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
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 โรงพยาบาลสมทุรปราการ  มวีสัิยทศัน์ คอื “มเีครอืข่ายบรกิารปฐมภมูทิีด่ ีภาคสีขุภาพ
เข้มแข็ง ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้” โดยคณะอนุกรรมการจะมีบทบาทในการบริหารงาน 
ในภาคปฏบัิตติามยทุธศาสตร์ของเครอืข่ายบรกิารปฐมภมู ิซึง่จะมีการขบัเคลือ่นการด�าเนินงาน 
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านนั้น ๆ  และการประชุมอย่างสม�่าเสมอ
 แต่เนื่องจากฝ่ายเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลมีก�าลังคนท่ีน้อย จึงท�าให้เปิด
ศูนย์บริการชุมชนได้เพียงแค่ 2 แห่งเท่านั้น บุคลากรรวมมีทั้งสิ้น 17 ต�าแหน่ง ซึ่งหลายคน 
บอกว่าเกินจากที่ได้ก�าหนดไว้ มีข้าราชการ 107 คน มีลูกจ้างชั่วคราวอยู่ 140 คน เป็นลูกจ้าง
รายเดือน 29 คน รายคาบ 9 คน ปัจจุบันยังขาดบุคลากรประมาณ 143 คน
 กลไกในกำรบริหำรก�ำลังคนระดับเครือข่ำยบริกำร มีกำรจัดกำรก�ำลังคนที่มี
ปัญหำในกำรจดัจ้ำงไปยงัหน่วยบริกำรปฐมภมู ิ(ประกอบด้วย แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสชักร 
และนักกำยภำพบ�ำบัด) ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและกำรจ้ำงงำนบุคลำกร ส่วนในระดับ 
หน่วยบรกิาร โดยมคีณะกรรมการบคุลากร ท่ีมบีทบาทในการวเิคราะห์ภาระงาน/ความจ�าเป็น
ในการจ้าง การประเมินสถานะทางการเงินของหน่วยบริการ การจัดท�าแผนการจ้างของ 
หน่วยบริการ และการจัดท�าแผนการจ้าง ก่อนที่เสนอคณะกรรมการบุคลากรเครือข่ายเพื่อ 
เห็นชอบ จากนั้นจึงเสนอแผนที่ผ่านความเห็นชอบให้แก่คณะกรรมการบุคลากรระดับจังหวัด 
ซึ่งเป็นผู้อนุมัติแผนการจ้างบุคลากร
 ทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และควำมสำมัคคีในองค์กร มีกำรจัดตั้ง
ชมรมจรยิธรรมอ�ำเภอเมอืงสมทุรปรำกำรข้ึน เพ่ือก�ำหนดทศิทำงกิจกรรม ทีเ่ป็นกำรพัฒนำ
คุณธรรมและจริยธรรม มีกำรเสริมสร้ำงสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออ�ำนวยต่อกำรพัฒนำคุณธรรม
และจริยธรรม

บทสรุป
	 ความส�าเร็จในการบริหารก�าลังคนปฐมภูมิ	 คือ	 บุคลากร
ต้องมีความสุขในการทำางานการขับเคล่ือนกำาลังคนจึงขึ้นอยู่
กับภาวะของ leadership ของแต่ละพื้นที่ว่าจะมีวิธีการบริหาร
จดัการคนแบบไหน ซึง่กข็ึน้อยู่กบับรบิทท่ีแตกต่างกนัไป บางแห่ง
เน้นแรงจูงใจเป็นเงิน	 แต่หลายแห่งก็พิสูจน์ว่าแม้ได้รับค่าตอบแทน
น้อยกว่าแต่กลับมีการขับเคลื่อนงานได้ไกลเช่นกัน
	 ข้อจำากัดหลายอย่างแก้ได้ด้วยภาวะผูน้ำา แต่ปัญหาสำาคญั
คือ ใช่ว่าผู้นำาของหน่วยบริการส่วนใหญ่จะมีภาวะผู้นำาทาง 
การบริหารจัดการ วิสัยทัศน์และความสามารถของผู้บริหาร
โดยเฉพาะผู้อำานวยการโรงพยาบาลและทีมนำาเครือข่ายท่ีร่วม
บริหารจัดการจึงเป็นตัวแปรที่สำาคัญ 
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2

การจดัการเครือข่าย (Partnership Management) เพือ่การพฒันาระบบสุขภาพอ�าเภอ	ไม่ได้มกีารจัดการ
เพยีงแค่เครือข่ายภายในกระทรวงสาธารณสุขเท่าน้ัน	เพราะเครอืข่ายภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ	 เนื่องจากเรื่องสุขภาพไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องโรค		
แต่มีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	ดังน้ันหน่วยงานสาธารณสุขจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
ท�างานและสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย

บทเรียนการบริหารจัดการเครือข่าย	
ให้มีส่วนร่วม
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 คุณคณุสสัน	ศุภวัตรวรคุณ นักวิชำกำรจำกสถำบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนำ ได้น�ำเสนอหลักคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเครือข่ำยที่ได้จำกกำรทบทวนองค์ควำมรู้โดยมีเนื้อหำสรุปดังนี้

o ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้แนวคิดการท�างานแบบ 
มีปฏิสัมพันธ์ว่าต้องมีหลักคิด 2 ข้อ คือ 1) ต้องหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย ์ พร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันกระท�ากิจที่พึงประสงค์ 2) ต้องใช้หลักคิด
สำมเหลี่ยมเขยื้อนภูเขำ คือการท�างานร่วมกันระหว่างคนสร้างความรู้ คนถืออ�านาจ และคนที่
เคลื่อนไหวสังคม โดยท�างานแบบมีกัลยาณมิตรต่อกัน มีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน
 

o ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมอดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้หลักคิดส�าคัญว่า 1) ต้องมองเครือข่ำยเป็นเพื่อน
ร่วมพัฒนำ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนมีบทบาทที่สามารถขับเคลื่อนงานร่วมกันได้ 
2) ชุมชนเข้มแข็งต้องเริ่มที่ชุมชน ชุมชนต้องเป็นผู้มีบทบาทหลักในการคิดและท�า เครือข่าย
มีหน้าที่เข้ามาเสริม

o อาจารย์ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ แห่งสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมเสนอ
แนวคดิว่า 1) การบรูณาการงานต้องบรูณาการแบบมชีวีติ คอืต้องมกีำรประสำนควำมร่วมมือ  
ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ร่วมกันไม่ใช่ให้ผู ้น�าเป็นฝ่ายคิดผู ้เดียว  
2) ในส่วนของการบรหิารจดัการ โครงสร้ำงกำรท�ำงำนควรเป็นแบบแนวรำบ คนท�ำงำนแต่ละ
ส่วนต้องมีควำมเท่ำเทียมกัน เน้นที่พลังควำมสัมพันธ์เป็นหลัก 3) การท�างานต้องมีความ
ยืดหยุ่น คนท�ำงำนต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงได้ดี มองเรื่องต่ำง ๆ  
ให้เป็นองค์รวม เอกภาพ

o แนวคิดประชำรัฐ เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีกำรพัฒนำ 
ร่วมกัน โดยการสร้างพื้นท่ีการท�างานสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ฐานรากร่วมกัน ทุกคนสามารถเข้ามามีบทบาทเรื่องของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้
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o พันธมิตรทำงธุรกิจ เป็นแนวคิดที่มีเป้ำหมำยร่วมกันคือกำรพัฒนำงำนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรแบ่งปันทรัพยำกรร่วมกันเพ่ือให้งำนออกมำส�ำเร็จนอกจากนี้
ยังต้องมีการสร้างความไว้วางใจการยอมรับและให้เกียรติซ่ึงกันและกันการมีความศรัทธา
ต่อกันการก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการท�างานร่วมกันการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างชัดเจนและเป็นธรรม

o ฐำนคิดและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย คือ กระบวนการรู้จักคน รู้จักงาน 
สร้างประสบการณ์ร่วม สู่การเชื่อมประสานการท�างานระหว่างภาคีหรือภาคส่วนต่างๆ เพ่ือ
น�าไปสู่การเข้าใจกันมีทิศทางการท�างานร่วมกัน โดยมีเงื่อนไขส�าคัญ คือการพบปะพูดคุยกัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์ที่ทันสมัย การให้บทบาทและการยกย่อง
การท�าหน้าที่ของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจข้อจ�ากัด และการมีช่องทาง
สื่อสารข่าวสารความเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว

o เครื่องมือกำรจัดกำรเครือข่ำยประกอบด้วย ฐานข้อมูลคนและงานเวทีแลกเปล่ียน
เรยีนรูก้จิกรรมสนบัสนนุการท�างานร่วมกนัพ้ืนทีป่ฏบิติัการของแต่ละส่วน พ้ืนทีป่ฏบิติัการร่วม 
กลไกยุทธศาสตร์ระดับพื้นท่ียุทธศาสตร์การท�างานที่แสดงถึงเป้าหมายและทิศทางการท�างาน
ร่วมกัน

o ข้อจ�ำกดักำรท�ำงำนเครือข่ำย คอืไม่รูจ้กัคน ไม่รู้จักงานของเพ่ือน ไม่มปีระสบการณ์ร่วม 
ขาดเป้าหมายร่วม ขาดคนประสานงาน ไม่มีกลไกประสานงานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

o ชุมชน ท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงเร็วมาก (very dynamic) ฐานคิดการท�างานไปไม่ทัน ไม่รู้ว่า
ชีวิตคนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ดังนั้นจะคิดแบบแยกส่วนไม่ได้ เพราะสังคมมีความซับซ้อน 
กลไกการท�างานไม่มีทางท่ีจะเชื่อมต่อกันได้ทันการณ์ องค์กรแบบเครือข่ายจึงเกิดขึ้น
เพื่อตอบโจทย์เรื่องพลังและความร่วมมือ

o ความส�าคัญของการจัดการเครือข่าย คือ ต้องไม่ให้คนนอกคิดแทน คนในเท่านั้นที่จะต้อง
คิดและออกแบบด้วยตัวเอง สาธารณสุขต้องถอยออกมาไม่ควรออกแบบและจัดการแบบท่ี
ท�าอยู่ แบบเดิมๆ แต่ต้องให้ความส�าคัญกับความคิดของคนนอกและคนในเครือข่าย

o มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็น Evidence based โดยมีการสื่อสารระหว่างเครือข่าย

o การเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงลึกจากพื้นท่ีกรณีศึกษาจะท�าให้เกิดความรู้ใหม่เพราะบริบท
ท้ังหมดจะสะท้อนวิธีคิดและการจัดการเพื่อขับเคลื่อนงานได้แตกต่าง อาจจะเชื่อมหรือ
สะท้อนทฤษฎีที่มีหรือไม่ก็ได้

ประเด็นที่ควรให้ความส�าคัญ
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		การน�าเสนอบทเรียนการจัดการเครือข่าย	4	พื้นที่

ประสาน “นายอ�าเภอ” เสริมพลังพฒันาระบบสขุภาพ: อ�าเภอนากลาง จงัหวดัหนองบัวล�าภู
   ผู้เล่าเรื่อง :	 นายแพทย์พนัส	วงษ์เกลียวเรียน	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนากลาง	
	 	 นายรัฐธีร์	หนองหารพิทักษ์	สาธารณสุขอ�าเภอนากลาง
 

 เม่ือปี 2556 ไข้เลือดออกได้ระบาดไปทั่วประเทศไทย โดยมีอัตราการป่วยพุ่งสูงขึ้นมาก ท�าให้แต่ละ

พื้นที่ต้องป้องกันการระบาดของโรคนี้ ซึ่งระบบสุขภำพอ�ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล�ำภู มีแผนกำรก�ำจัด

ลูกน�้ำยุงลำยอยู่แล้วแต่มีควำมคิดว่ำเรื่องนี้จะท�ำเพียงล�ำพังไม่ได้ จึงได้มีการประสานงานเครือข่ายภายนอก

กระทรวงสาธารณสุขท่ีอยู่ในพื้นท่ีเพื่อเสริมพลังในการจัดการกับปัญหานี้ โดยค�านึงถึงการเช่ือมประสำนไปยัง 

“นำยอ�ำเภอนำกลำง” (นายอ�าเภอสมัยนั้นคือ นายปิยะศักดิ์ ค�าสีลา ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด) 

ซึง่มอี�ำนำจสำมำรถส่ังกำรก�ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน และนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละต�ำบล ในกำรช่วยกนั 

แก้ไขปัญหำนี้ได้

 อย่างไรก็ตามในช่วงแรกฝ่ำยสำธำรณสุขยังมีควำมเกรงใจนำยอ�ำเภออยู่มำก ท�ำให้ไม่กล้ำเข้ำหำ

โดยตรง จึงอำศัยวิธีเข้ำหำคนใกล้ชิดก่อน โดยเริ่มจำกกำรเชิญท่ำนพัฒนำกำรอ�ำเภอ ท่ำนเกษตรอ�ำเภอ  

ท่ำนปศุสัตว์อ�ำเภอ ฯลฯ เข้ำมำร่วมประชุมประจ�ำเดือนของ CUP นำกลำง และเชิญหัวหน้ำส่วนรำชกำรไป 

ทำนข้ำวด้วยกัน พอเริ่มรู้จักสนิทสนมกันเวลามีงานอะไรต่างฝ่ายต่างก็เชิญกันเข้ามามีส่วนร่วม ในเวลำต่อ

มำนำยอ�ำเภอได้ทรำบเร่ืองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำธำรณสุขกับคนใกล้ชิดจึงได้เริ่มเข้ำมำร่วมวงพูดคุย  

ฝ่ำยสำธำรณสขุจึงได้ถอืโอกำสนีค่้อย ๆ  สร้ำงควำมสมัพันธ์ สร้างความคุน้เคย จากนัน้จงึได้รายงานสถานการณ์

ไข้เลือดออกให้นายอ�าเภอรับทราบ เพื่อขอให้นายอ�าเภอช่วยส่ังการขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านเร่ืองการรณรงค์

ก�าจัดลูกน�้ายุงลายอย่างเข้มข้น โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการน�าข้อมูลให้นายอ�าเภอดู ถ้าบ้านไหนมีค่า HI  

เกิน 10 นำยอ�ำเภอจะเรียกผู้ใหญ่บ้ำนหมู่บ้ำนนั้นไปคุยและถ้ำหมู่บ้ำนไหนไม่ด�ำเนินกำรนำยอ�ำเภอจะลงไป

ดูพร้อมทีม มีการปีนโอ่งแดง เอาไฟฉายไปส่องดูลูกน�้ายุงลาย ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ส่วนทำงด้ำนท้องถิ่นก็มี

กำรขอให้สนับสนุนเรื่องทรำยอะเบท

 นอกจำกนี้ยังได้เชิญนำยอ�ำเภอเป็นประธำนด�ำเนินงำนโครงกำรหน่ึงอ�ำเภอหน่ึงโครงกำร (One  

District One Project : ODOP) โดย สสอ.จะมหีน้ำท่ีวเิครำะห์ข้อมูลให้นำยอ�ำเภอจำกนัน้จงึมกีำรเชญิหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรจำกส่วนภำคภีำคส่วนต่ำง ๆ  ได้แก่ โรงเรยีนและท้องถ่ิน เข้ำมำช่วยกันคดิประเด็น ODOP 3 เรือ่ง 

ได้แก่เรื่อง พยาธิใบไม้ตับ เบาหวาน และไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาที่ส�าคัญของอ�าเภอนากลาง โดยในปีต่อมา 

ก็ได้เพิ่มเรื่องการดูแลระยะยาว (LTC) เข้าไปด้วย นำยอ�ำเภอจะตำมประเด็นสุขภำพตลอดเพรำะมีแนวคิดว่ำ 

สุขภำพเป็นเร่ืองของทุกคน จะให้ฝ่ำยสำธำรณสุขท�ำเพียงฝ่ำยเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องเข้ำมำช่วยกันคิด 

ช่วยกันท�ำ (ปัจจุบันนายอ�าเภอท่านนี้เกษียณอายุราชการแล้ว)

3 การมีส่วนร่วม			 3 สุขภาพเป็นของทุกคน	Health	for	all		all	for	health
3 การสร้างทีมและการสร้างเครือข่าย	 3 สัมพันธภาพระหว่างนายอ�าเภอกับทุกหน่วยงาน
3 ภาวะผู้น�าของนายอ�าเภอ

หลักคิดและแนวทางในการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
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 บทเรยีนท่ีได้จากการท�างานร่วมกบันายอ�าเภอคอื หากต้องการขบัเคลือ่นงานอย่างรวดเรว็ นายอ�าเภอ

จะสามารถช่วยเสริมพลังการท�างานได้ โดยจะสามารถสั่งการช่วยได้อย่างรวดเร็ว 

 ข้อคิดส�าคัญถ้าต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง ต้องให้ชาวบ้านช่วยกันคิดและช่วยกันท�าเป็นหลัก ไม่ควรให้

นายอ�าเภอช่วยทกุอย่าง ไม่เช่นนัน้ชาวบ้านจะไม่คิดไม่ท�ากันเอง แต่ถ้าให้ชมุชนคดิและท�ากันเองชมุชนจะมคีวาม

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

3 สร้างการมีส่วนร่วม
	 ร่วมคิด
	 ร่วมตัดสินใจ
	 ร่วมด�าเนินการ
	 ร่วมทุน

3 การรับรู้ข้อมูลและสถานการณ์ร่วมกัน
	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
	 เปดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

3 การออกแบบและวางแผนการท�างานร่วมกัน
	 แผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ

กลไกการบริหารจัดการเครือข่าย

1

1

3

2

2

4

o มีการใช้ความสมัพันธ์เป็นจดุเริม่ต้น มกีารท�าความรูจ้กั ท�าความเข้าใจท�าเป็นตวัอย่างชีใ้ห้เหน็
ประเด็น ชี้ให้เห็นบทบาทและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม

o ความสมัพนัธ์เป็นเรือ่งของการจดัการภายใน เป็นเรือ่งความพอใจของกนัและกนั เรือ่งท้าทาย
คอืความสมัพนัธ์ทีเ่ป็นโครงสร้างทางการจะท�าให้เกดิความสัมพันธ์ท่ีต่อเนือ่งได้หรือไม่ (ข้ึนกบั
วัฒนธรรมขององค์กรหรือพื้นที่)

o สสอ.มีการประสานและให้ข้อมูลนายอ�าเภอในเวลาและจังหวะที่เหมาะสม

o การขยบัจากเรือ่งท่ีไม่ยากจนเกินไป จะท�าให้เหน็บทเรยีน เช่ือมโยงกบัของจรงิ และสถานการณ์
เรื่องราวใหม่ๆ ได้

o การกดดันจากพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ จากการเห็นปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหากระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

o เครอืข่ายมไีด้หลายระดบั หลายลกัษณะ ต้องท�าความเข้าใจได้ชดั เพือ่ให้สามารถบริหารจดัการ
เครอืข่ายได้ แต่ต้องมคีนช่วยชวนคิด วเิคราะห์ เพ่ือท�าให้เหน็ เชือ่มโยงกับบริบท สถานการณ์ 
เบื้องหลังความคิด คุณสมบัติเฉพาะของกลไกและคนขับเคล่ือน ลักษณะการจัดการและ
บทเรียนที่เกิดขึ้นเพื่อให้เห็นมากกว่าปรากฏการณ์/สิ่งที่เกิดขึ้น

o ข้อสังเกตคือ นายอ�าเภอในหนองบัวล�าภู จะเน้นกลไกสาธารณสุข โดยที่ใช้กลไกสสอ. 
เป็นกลไกประสาน (ขณะทีบ่างแห่งผูแ้ทน รพ.สต. ร่วมประชมุหวัหน้าส่วนราชการด้วย ใน สสจ. 
เช่น ห้องประชุมด้วยและมีการประชุมสัญจร)

มีการใช้ความสมัพันธ์เป็นจดุเริม่ต้น มกีารท�าความรูจ้กั ท�าความเข้าใจท�าเป็นตวัอย่างชีใ้ห้เหน็

ประเด็นที่น่าสนใจ
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ระบบสุขภาพอ�าเภอสวนผึ้ง

“จัดการโครงสร้างและระบบการท�างานร่วมกัน” : อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
		ผู้เล่าเรื่อง	:	 นายแพทย์ฉัทฐกร	ธัญเกียรติ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสวนผึ้ง

 สิ่งที่โรงพยาบาลสวนผึ้งพยายามท�ามาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงประชำชน หน่วยงำนสำธำรณสขุและท้องถิน่โดยมแีผนทีท่ำงเดนิยทุธศำสตร์เป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีถู่ก

น�ามาใช้ในการมองหาเป้าหมายร่วม จนได้ข้อสรปุว่า “จะสร้ำงชมุชนเข้มแขง็ ทีส่ำมำรถจดักำรระบบสขุภำพได้

ด้วยตัวเองเพื่อให้ทุกคนมีสุขภำพดี”

กรอบแนวคิดในการด�าเนินงานสุขภาพ
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 เมือ่ทกุภาคส่วนได้เป้าหมายร่วมกนัแล้ว การเชือ่มงานและการสร้างระบบการท�างานร่วมกนักเ็ร่ิมต้นขึน้ 

โดยระบบกำรท�ำงำนร่วมกัน เริ่มจากการที่ รพ.สต. และ สสอ. ร่วมกันวางโครงสร้างการท�างาน มีการจัดแบ่ง  

รพ.สต.ออกเป็นโซนต่างๆ และท�าแต่ละโซนให้มีความเข้มแข็ง จากนั้นจึงท�าให้เกิดการประสานความร่วมมือ  

พร้อมทั้งสร้างระบบ “ผู้จัดการเชิงประเด็น” และ “ผู้จัดการเชิงพื้นที่” 

 เมื่อ รพ. สสอ. และ รพ.สต. มีระบบการท�างานร่วมกันแล้ว ก็เริ่มมีการเชื่อมควำมสัมพันธ์ไปยัง ท้องถิ่น 

ท้องที่ และภำคประชำชน โดยกำรเชิญมำทำนข้ำวร่วมกัน สร้ำงสัมพันธ์แบบไม่เป็นทำงกำร ชวนคุยชวนคิด

เรือ่งงำนทีจ่ะน�ำไปสูเ่ป้ำหมำยคอืกำรท�ำให้คนสวนผึง้มสุีขภำพทีดี่ เกิดเป็นข้อตกลงร่วมกัน น�ำไปสู่กำรท�ำงำน

แบบแนวต้ังโดยมีกองทุนสุขภำพต�ำบลเป็นทุนสนับสนุนกำรท�ำงำน ส่วนผู้อ�านวยการโรงพยาบาลและสสอ.  

ท�าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษา ขณะท่ีผู้จัดการเชิงพื้นที่ (ผู้จัดการต�าบล) เป็นคนท่ีเข้าไปสร้างความรู้เร่ืองการใช้แผนที่

ทางเดินยุทธศาสตร์ให้กับเครือข่าย เพื่อให้ทุกคนเห็นเป้าหมายร่วม และกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงฮึดในการท�างาน

เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น

 ในส่วนของกำรท�ำงำนระดบัต�ำบล เกดิโครงสร้ำงและกำรท�ำงำนทีเ่ป็นระบบระดบัต�ำบล โดยท้องถิน่ 

เป็นแกนหลัก มี รพ.สต.เป็นทีมเลขำ และมีตัวแทนจำกภำคประชำชนเข้ำมำร่วมขับเคล่ือน เกิดเป็นการ

ท�างานตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของอาจารย์ประเวศ วะสี แต่ทางสวนผึ้งได้มีการปรับแนวคิดให้เห็น

ภาพชัดขึ้นว่าเป็น “ตุ๊กๆ โมเดล” ที่มีการขับเคลื่อนงานด้วย 3 ล้อ ประกอบด้วย ท้องถิ่น ภาคประชาชน และ 

หน่วยงานสาธารณสขุ ท่ีท�างานร่วมกนัโดยมีแผนทีท่างเดินยทุธศาสตร์เป็นเครือ่งมือหลกัในการหาประเด็นปัญหา

และเป้าหมายร่วม โดยแต่ละต�าบลก็จะมีประเด็นที่แตกต่างกันไป พอขยับขึ้นมาระดับอ�าเภอก็จะมีการมองหา

ประเด็นร่วมในระดับอ�าเภอเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 กำรท�ำงำนในระดับอ�ำเภอจะมีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรโดยมีนำยอ�ำเภอเป็นประธำนในกำรก�ำกับ

ทิศทำงมีกำรประชุมร่วมกันทุก ๆ 3 เดือน แต่ละต�ำบลจะน�ำข้อมูลต่ำง ๆ มำรำยงำนคณะกรรมกำรเพื่อให้

คณะกรรมกำรเป็นผู้ผลักดันให้เกิดกำรขับเคลื่อนในพื้นที่เนื่องจากนายอ�าเภอไม่สามารถสั่งการนายกอบต.

เทศบาลได้ จึงจ�าเป็นต้องอาศัยแรงกดดันจากคณะกรรมการแทน 

 ในส่วนของกำรจัดกำร “งบประมำณ” หน่วยงานสาธารณสขุและกองทนุสขุภาพต�าบล จะเป็นฟันเฟือง 

ส�าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ส่วนท้องถิ่นและแหล่งทุนอื่น ๆ  จะเป็นตัวหนุนเสริม 

อกีที ประเด็นทีน่่ำสนใจคอืจะมกีำรลงขนังบประมำณร่วมกนั เพือ่ให้เหน็ภำพชดัเจนว่ำแต่ละปีจะมงีบประมำณ

ในกำรขับเคลื่อนงำนส่งเสริมสุขภำพจ�ำนวนเท่ำไหร่เพื่อจะได้มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุด

 ส่ิงท่ีพยำยำมท�ำคอืกำรสร้ำงระบบงำนทีม่ชีวีติ มกีำรบรูณำกำรงำนร่วมกนัในทกุภำคส่วนเพือ่ให้เกิด

ควำมยั่งยืน
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o วิเคราะห์บริบทพื้นที่/ทุนศักยภาพ

o บูรณาการระหว่างทีมประสานงานส่วนกลาง และแกนน�าระดับพื้นที่

o เปิดพื้นที่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกระดับ

o เสริมศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ

o วิเคราะห์และวางแผนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

o ประเมินผลการด�าเนินงานทุกระยะ

สรุปบทเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะเชิงพื้นท่ี	 :	
บริบทราชบุรี

o การมีทีมน�าที่ให้ทิศทาง การสร้างกลไกเพ่ือด�าเนินงานและการขยายรูปธรรมของกลไกงาน
จากระดับต�าบล อ�าเภอ รวมทั้งมีแผนการขยายในระดับจังหวัด โดยมีการเน้นเป้าหมาย
ปลายทางให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อประชาชนเป็นเป้าหมาย แม้ว่าจะยังไปไม่ถึงแต่
ก็ให้เวลาภาคใีนการท�าความเข้าใจกบัเรือ่งนีต่้อเนือ่ง มกีารให้ทกุฝ่ายใช้ SRM และจดักจิกรรม
ร่วมกันตลอด

o มีการจดัการทรพัยากรร่วมของเครอืข่ายทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานสาธารณสขุภายใต้
ข้อจ�ากัดการบริหารจัดการแต่ละกองทุนของแต่ละหน่วยงาน

o ความท้าทายคือการบริการและการท�างานกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อ�าเภอสวนผ้ึง
ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร

การมีทีมน�าที่ให้ทิศทาง การสร้างกลไกเพ่ือด�าเนินงานและการขยายรูปธรรมของกลไกงาน

ประเด็นที่น่าสนใจ
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ขบัเคล่ือนงานอย่างมส่ีวนร่วมด้วย “สภาสขุภาพอ�าเภอ”: อ�าเภอวานรนวิาส จงัหวดัสกลนคร
		ผู้เล่าเรื่อง	:	 นายแพทย์สมชาย				พรหมจักร	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส
	 	 นายสมพงษ์	พันธุ์คุ้มเก่า	สาธารณสุขอ�าเภอวานรนิวาส

 การพัฒนางานสาธารณสุขของอ�าเภอวานรนิวาส มีการด�าเนินงานผ่าน “สภำสุขภำพอ�ำเภอ” ซึ่ง

เป็นกำรท�ำงำนแบบมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยสุขภำพในกำรจัดกำรสภำพปัญหำสุขภำพของคนอ�ำเภอ

วำนรนวิำส โดยมีนายอ�าเภอเป็นประธาน สาธารณสขุอ�าเภอเป็นเลขานกุาร ส่วนสมาชกิสภาสขุภาพประกอบด้วย

หัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ  ผู้บริหารท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภาคประชาชน  

โรงพยาบาลวานรนิวาส รพ.สต. และ สสอ.วานรนิวาส 

 “สภำสุขภำพอ�ำเภอวำนรนิวำส” จะมีกำรประชุมร่วมกันทุก 2 เดือน มีกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์

สุขภำพระดับอ�ำเภอร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์ว่ำ “วำนรนิวำสน่ำอยู่ ผู้คนสุขภำพดี ภำคีเข้มแข็ง” มีการจัดท�า

แผนกิจกรรมที่ด�าเนินงานร่วมกัน 11 ด้าน เช่น ด้านเมืองน่าอยู่ มีการสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท�าสถานท่ีท�างานให้น่าอยู่ มีการท�ากิจกรรมลดโรคร้อน ท�าธนาคารขยะในชุมชน ท�าแก๊ส

ชวีภาพในครวัเรอืน ท�าน�า้หมกัชวีภาพ ท�าให้ชมุชนมรีายได้เพ่ิม ส่งผลให้อ�าเภอวานรนวิาสได้รับรางวลัชนะเลิศด้าน

การจัดการขยะระดับจังหวัดในปี 2558 ขณะที่ อบต.เดื่อศรีคันชัย และโรงพยาบาลวานรนิวาสได้รับรางวัลหน่วย

งานต้นแบบในการจัดการขยะระดับจังหวัดปี 2558 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จากการเปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นในสภาสุขภาพอ�าเภอ จนท�าให้ผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนา 

งานด้านสุขภาพ งานจึงสามารถขับเคลื่อนได้อย่างราบร่ืน ลดรอยต่อในการประสานงาน มีการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้การประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นผ่านระดับ 

A+ 13 แห่งในปี 2558 และเกิดธรรมนูญสุขภาพต�าบลทุกต�าบล รวมทั้งมีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต�าบลละ  

1 หมู่บ้านด้วย  ด้านอ�าเภอควบคมุโรคเข้มแขง็ มศีนูย์ข่าวสารด้านระบาดวทิยาระดบัอ�าเภอ สามารถวเิคราะห์ข้อมลู

สถานการณ์และควบคุมโรคได้อย่างรวดเรว็ มภีาคเีครอืข่ายในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพตัง้แต่ระดบัหมูบ้่าน 

ต�าบล และอ�าเภอ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การฝึกซ้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ�้า และ 

ภัยสุขภาพ การเกิดโรงพยาบาลสนามหมุนเวียนไปทุกต�าบล การป้องกันอุบัติเหตุการจราจร มีการรายงาน

สถานการณ์ปัญหาความต้องการ การวิเคราะห์จุดเสี่ยงผ่านสภาสุขภาพอ�าเภอจนเกิดความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหา
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หลกัคดิและแนวทางในการบรหิารจดัการเครอืขา่ยใหม้สีว่นรว่ม 

Core Value  หลกัการท างาน 
Community / people  

participation 

บคุลากร ปรบัวธิที างานตาม 
หลกัการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง 

ประชาชน มสีว่นในการจดัการ
สขุภาพของตนเองและชุมชน 

เสรมิการพึง่พาตนเองแก่
ชุมชน ใชเ้ครอืขา่ย ทนุทาง
สงัคม ในการจดัการปญัหา 

ปญัหาปญัหาปญัหา
สขุภาพที่สขุภาพที่
ซบัซอ้นและซบซอนแล
เพิม่มากขึน้

ละ
น้น 

รบัผดิชอบสขุภาพท ัง้มวลของ
ชุมชน ตลอดชว่งอาย ุ

รบัผดิชอบสขุภาพท ัง้มวลของ
ชุมชน ตลอดชว่งอายุ

 
 
 
 
 
  
 

จดับรกิารตาม บรบิท ความ 
 ตอ้งการจ าเพาะพืน้ที ่และ 

         กลุม่ประชากร 

การจดัการคณุภาพอยา่ง               
เป็นระบบท ัง้ องคก์รทีม่ ี
การบรหิารรว่มกนั 

แนวคดิการท างาน 

Wanornniwat 

Work 

Aim 

Norm 

Organi 
zation 

Reality 

New 

การท างานโดยเนน้ประชาชนเป็น
ศนูยก์ลาง เนน้การสรา้งสขุภาพเชงิรกุ 

เป้าหมายในการท างานโดยเนน้
การมสีว่นรว่ม ของภาคเีครอืขา่ย
ผา่นสภาสขุภาพ อ าเภอวานรนวิาส   

การเรยีนรูแ้ละพัฒนางานสรา้ง  
Best  practice  ผา่นเวทแีลกเปลีย่น      
เรยีนรูใ้นเครอืขา่ยระดับตา่งๆ  

การจดับรกิารเชงิระบบอยา่งมคีณุภาพตาม
แนวทางของ รพ.สต.ตดิดาวและพฒันาการ
เขา้ถงึการบรกิาร แบบไรร้อยตอ่ 

การจดับรกิารสขุภาพโดยการแกไ้ข
ปญัหาทีส่อดคลอ้งกบับรบิทชุมชนและ
ใหค้ณุคา่กบัคนท างานอยา่งเป็นสขุ 

การพฒันาคณุภาพงานวชิาการ  
การแกไ้ขปญัหาการท างานโดยใช้
กระบวนการวจิยัR2R 

“เครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ  
อ าเภอวานรนวิาส  

เป็นผูน้ าการสรา้งสรรคส์ขุภาพทีด่ ี
บรกิารอยา่ง มคีณุภาพ” 

หลักคิดและแนวทางในการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีส่วนร่วม

แนวคิดการท�างาน
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o น�ำโครงสร้ำงกำรบริหำรส่วนภูมิภำคมำใช้ให้เกิดควำมร่วมมือ

o มีกำรใช้ควำมเชี่ยวชำญของแต่ละคนที่มีอยู่มำผนึกกัน โรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญในการรักษา รพ.สต.

มีความเช่ียวชาญเรื่องคนและชุมชน ส่วนฝ่ายปกครองมีอ�านาจสามารถสั่งการได้ ท�าให้นโยบายไปได้เร็ว 

ครอบคลมุ ท่านสาธารณสขุอ�าเภอมคีวามสามารถ เก่งเร่ืองการประสานงาน เก่งเร่ืองคน ท�าให้สามารถผสาน

เอาจุดเด่นของแต่ละคนเข้ามาท�างานพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกันได้

o กำรก�ำหนดเป้ำหมำยร่วมกัน ท�าให้มีการด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน “วานรนิวาสน่าอยู่ ประชาชน

สุขภาพดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง”

o มีกำรจ�ำลองสภำสุขภำพจำกระดับอ�ำเภอสู่ระดับต�ำบล โดยระดับต�าบลจะมีนายก อบต./เทศบาลเป็น

ประธาน รพ.สต.เป็นเลขานกุารทีท่�าหน้าท่ีช่วยชกัใยขับเคล่ือนประเด็นส�าคญัเพ่ือให้ไปในทิศทางเดียวกนัและ

มีการใช้ธรรมนูญสุขภำพ เพื่อจัดการปัญหาสุขภาวะในพื้นที่

o มกีำรใช้ DHA-PCA และ UCCARE เป็นเคร่ืองมอืในการทบทวนกระบวนการท�างานและเรียนรู้ร่วมกนั และ

เป็นตัวหนุนให้เกิดการท�างานที่เป็นระบบมากขึ้น

บทเรียนส�าคัญ

กลไกร่วมหลักของการบริหารจัดการเครือข่าย
และการขับเคลื่อนภาคีให้มีส่วนในการพัฒนาสุขภาพระดับอ�าเภอ   กลไกรว่มหลกัของการบรหิารจดัการเครอืขา่ย 

และการขบัเคลือ่นภาคใีหม้สีว่นในการพฒันาสขุภาพระดบัอ าเภอ 

 ความสมัพนัธ ์  การรว่มมอืกนัและกนั  การตดัสนิใจทีพ่อด ี มสีว่นรว่ม 

สภาสขุภาพอ าเภอ 

สภาสขุภาพต าบล 

FCT  อ าเภอ 

FCT  ต าบล 

FCT  ชุมชน บคุคล /ครอบครวั /ชุมชน 

จดับรกิารสขุภาพ ระดบับคุคล  
ครอบครวั ชุมชน 

น าธรรมนญูสขุภาพสูก่ารปฏบิตั ิ

การขบัเคลือ่น DHS 
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o กำรแชร์ทรัพยำกรและการใช้ทุนทางสังคมมาใช้ในการด�าเนินงานด้านสุขภาพร่วมกัน

o มีกำรจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ำย

o มกีำรน�ำประเด็นขยะซีง่เป็นวำระของชำต ิเข้ำสูส่ภำสขุภำพอ�ำเภอ โดยก�ำหนดให้เป็นวำระส�ำคญัจนท�าให้

เกิดธนาคารขยะในชมุชน 90 กว่าหมูบ้่านจาก 182 หมูบ้่าน และในโรงเรยีนอกี 30 เปอร์เซน็ต์ มีศนูย์เรยีนรูใ้น

การจัดการขยะของอ�าเภอ ส่วนทางโรงพยาบาลเองก็มีการจัดการเรื่องนี้โดยการท�าเป็นตัวอย่าง (เก็บขยะไป

ขายได้รายได้สัปดาห์ละ 2,000 กว่าบาท) เมื่อท�าเรื่องขยะส�าเร็จแล้วก็เริ่มขยับมาพัฒนาเรื่องน�้า เพราะถือว่า

เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

o มีกำร Appreciation ซึ่งกันและกัน เช่นการชื่นชมผ่านไลน์กรุ๊ปของเครือข่ายหมอครอบครัวช่วยสร้างแรง

จูงใจของคนท�างานในพื้นที่ และขยายคุณค่าของการท�างาน ร่วมกับเครือข่ายผ่านเวทีสภาสุขภาพ เชิดชู 

“คนดีศรีวานร”

o มีกำรน�ำมุมมองของประชำชน มำพิจำรณำร่วมในกำรตัดสินใจ ในการดูแลสุขภาพร่วมกัน

o มีกำรจัดบริกำรสุขภำพท่ีค�ำนึงถึงสถำนกำรณ์จ�ำเพำะของพ้ืนที่ มีกระบวนการหาปัญหาพ้ืนท่ี ชุมชน

มีส่วนร่วมในการก�าหนดปัญหา และร่วมก�าหนด ประเด็นการพัฒนาสุขภาพ

o มีกำรพัฒนำ เรียนรู้ ทบทวน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบด�าเนินการได้ยั่งยืน

o มีกำรเชิญคุณนำยนำยอ�ำเภอมำพูดคุยเรื่องงำนสำธำรณสุข และเชิญไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านจนท�าให้เกิดการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มากกว่าเรื่องสุขภาพ คือขยายไปสู่เรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยด้วย

o มีการมอบรางวัล “คนดีศรีวานร”ส�าหรับบุคคลและองค์กรที่ท�าดีเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบและ
ขยายการท�างาน โดยจะมีเวทีชื่นชมประจ�าปีของอ�าเภอ 

o จุดเด่นของภาคีเครือข่ายในชุมชน (ผู้น�าในชุมชน) คือเห็นปัญหาและพยายามหาทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหา จัดการปัญหาร่วมกันด้วยตัวเอง และมีการสะท้อนข้อมูลให้อ�าเภอ

o พื้นฐานของสกลนคร จากงานวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงด้วยพื้นฐานวิถี
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ การมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในสภาสุขภาพจึงอาจมีลักษณะพิเศษ
กว่าพื้นที่ทั่วไป

o เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสามารถในการเชื้อเชิญให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการท�า
กิจกรรม

o การด�าเนินกิจกรรม ท้องถิ่นจะเป็นผู้ด�าเนินการหลัก หน่วยงานสาธารณสุขจะเป็นผู้ช่วย 
(แต่ละแห่งจะมบีทบาทน�า้หนกัมากน้อยแตกต่างกนั ต้องพาท�าหรือกระตุ้นให้ท�า) มกีารเวยีน
ไปท�าทุกต�าบล โดยมีท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

มีการมอบรางวัล “คนดีศรีวานร”ส�าหรับบุคคลและองค์กรที่ท�าดีเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบและ

ประเด็นที่น่าสนใจ
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การจดัการเกษตรอนิทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพือ่สขุภาพท่ีดขีองชุมชน : อ�าเภอวชิรบารม ีจงัหวดัพจิติร
		ผู้เล่าเรื่อง	:	 แพทย์หญิงผกามาศ	เพชรพงศ์		ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี	และทีมงาน
 

 อ�ำเภอวชิรบำรมีมีพื้นท่ีกว่ำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ใช้สำรเคมี จึงท�ำให้เกษตรกร 

มีสำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำย ซึ่งท�ำให้เกิดปัญหำสุขภำพตามมา ด้วยเหตุนี้ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวชิรบารม ี

จึงมีความคิดว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้น่าจะต้องท�าให้ครอบคลุมมากกว่าการท�างานสาธารณสุข จึงค่อย ๆ ขยับ

การท�างานไปสู่การเชื่อมโยงงานเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ปัญหาความต้องการพื้นฐานแบบ 

องค์รวมทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ  

โดยท�าให้สอดคล้องกับการสร้างสุขภาพของประชาชน 

หลักคิดพัฒนาอ�าเภอสุขภาวะอ�าเภอวชิรบารมี
	 น้อมน�าแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	“เข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา”	ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว		มาปรบัประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวถิชีวีติ		ใช้หลักธรรมอรยิสัจ	4		มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 แก้ไขปัจจัยความต้องการขั้นพื้นฐานแบบองค์รวมทุกๆ	ด้าน		
ซึ่งประกอบด้วย	 	 ด้านสุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 ส่ิงแวดล้อม	 วัฒนธรรมประเพณ	ี	
ความเชือ่	ฯลฯ				ให้สอดคล้องไปกับการสร้างสุขภาวะของประชาชน	ประเดน็พฒันา	คอื				การลด		
ละ	เลิก	การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	ลดต้นทุน	เพิ่มผลผลิต	เพิ่มรายได้	ภาคการเกษตร	
ให้เกิดความมัน่คงด้านอาหาร	(อาหาร	คอื	ปัจจยั	4)	ส่งเสรมิ	การปลูกผัก	ปลูกข้าวอนิทรย์ี	
ปลูกพืชสมุนไพร	ให้มี	“อาหารเป็นยารักษาโรค”	ในชีวิตประจ�าวันอย่างพอเพียง	

 โจทย์ก็คือ ท�ำอย่ำงให้เกษตรกรสำมำรถลด ละ เลิก กำรใช้สำรเคมีในกำรก�ำจัดศัตรูพืช เพื่อลด 

ควำมเสีย่งในกำรเกดิผลเสยีต่อสขุภำพ ลดต้นทุนและเพิม่ผลผลติเพิม่รำยได้ให้กบัเกษตรกร โดยกำรส่งเสรมิ

กำรปลูกพืช ผัก สมุนไพร และข้ำวอินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกรมีสุขภำพดีไม่ต้องสัมผัสกับสำรเคมีจนเกิดโรค  

ก่อเกิดเป็นอำชีพที่ปลอดภัย พอเพียงและยั่งยืน

 เพื่อแก้โจทย์น้ี จ�าเป็นจะต้องมีการสำนพลังเครือขำ่ยในชุมชนเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงวิถี

ของชาวนาจากการใช้สารเคมไีปสูก่ารท�านาอนิทรย์ีทีป่ลอดภยั ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจึงได้เข้าไปเช่ือมโยงผูน้�ำ 

ท้องถิน่และผู้น�ำชุมชนทกุระดบัให้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในภำรกิจน้ี โดยมเีป้ำหมำยส�ำคญัคอื “กำรท�ำให้ทกุภำคส่วน 

มำช่วยกันพัฒนำเพื่อประชำชน”

 
 
 โจทย์ก็คือ ท าอย่างให้เกษตรกรสามารถลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดผลเสียต่อสุขภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร โดยการส่งเสริมการปลูกพืช ผัก สมุนไพร และข้าวอินทรีย์ เพ่ือให้เกษตรกรมีสุขภาพดี
ไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีจนเกิดโรค ก่อเกิดเป็นอาชีพท่ีปลอดภัย พอเพียงและย่ังยืน 

 เพ่ือแก้โจทย์นี ้จ าเป็นจะต้องมีการสานพลังเครือข่ายในชุมชนเพ่ือให้ทกุคนมาชว่ยกนั
เปล่ียนแปลงวิถีของชาวนาจากการใช้สารเคมีไปสู่การท านาอินทรีย์ท่ีปลอดภยั ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจงึ
ได้เข้าไปเช่ือมโยงผู้น าท้องถิ่นและผู้น าชุมชนทุกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจนี ้โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ “การท าให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันพัฒนาเพื่อประชาชน” 
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กรอบแนวคดิประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
หลักพัฒนา  :  ต้องแก้ไขปัจจัยพืน้ฐานที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน 

 

 

 จดุเร่ิมต้นของการขบัเคล่ือนแนวคิดนีเ้ร่ิมต้นในปี 2552 จากการท าโครงการอาหารปลอดภยัด้วย
หลกั “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” ท่ีมีการดงึภาคีซึง่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามารับรู้ปัญหาร่วมกัน ผู้สงูอายจุงึมี
การเสนอความคิดวา่โรงพยาบาลนา่จะแบง่พืน้ท่ีมาท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นตวัอยา่งและเป็นแหลง่เรียนรู้
ให้กบัชมุชนโรงพยาบาลจงึได้แบง่พืน้ท่ีด้านข้างจ านวน 7 ไร่มาใช้ในการท านาปลอดสารเคมีเพ่ือปลกุ
กระแสให้ชมุชนหนัมาให้ความสนใจในเร่ืองนี ้
 ตอ่มาโรงพยาบาลวชิรบารมีได้มีแนวคดิวา่หากจะท าให้ชมุชนมีความเข้มแข็งได้ จะต้องมีการสร้าง
ผู้น าชมุชนให้มีความเข้มแข็งก่อน จงึได้มีการขยายแนวคิดนีไ้ปสูช่มุชน 7 หมู่บ้าน มีการน างบประมาณจาก 
สสส.มาขบัเคล่ือนงานพาชมุชนปลกูผกัปลกูข้าวปลอดสารเคมี หลงัจากนัน้จงึเร่ิมมีคนให้ความสนใจมาก
ขึน้ แต่สิ่งหน่ึงท่ีพวกเขายังขาดก็คือ “องค์ความรู้ในการไม่ใช้สารเคมี”  โรงพยาบาลวชิรบารมีจึง
ได้เข้าไปเช่ือมกับศูนย์กสกิรรมธรรมชาต ิอ าเภอวังไพบูลย์ ซึ่งมีความรู้เร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์ 
จากนัน้จึงได้พาเกษตรกรไปเรียนรู้ท่ีศูนย์แห่งนีจ้ านวน 4 รุ่น 20 คน 
 เม่ือเกิดการเรียนรู้ มีการทดลองท าจนเกิดผลส าเร็จ ชาวบ้านท่ียงัไมเ่คยเข้าร่วมก็เกิดความสนใจ
เข้ามาเรียนรู้เพิ่มมากขึน้จนเกิดการจดัตัง้“ศูนย์เรียนรู้หลักสูตรการท านาข้าวอินทรีย์” ในพืน้ที่อ าเภอว
ชิรบารมี 4 ต าบล ซึ่งกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีทุกวันอาทติย์ โดยจะมีวัฒนธรรมการกินข้าว
ร่วมกัน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 การท างานต้องมีการประสานให้เกิดภาพชดัเจน ท่ีผา่นมามีการประสานสถาบนัวิชาการทัง้คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และวิทยาลัยชุมชนพจิิตรมาให้ความรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์ท่ี

ประชาชน  
อ.วชิรบารม ี

เศรษฐกจิ 

สังคม 
ส่ิงแวดล้อม 

 
ประเพณ ี 

วฒันธรรม 
 

สุขภาพ 

กรอบแนวคิดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
หลักพัฒนา:		ต้องแก้ไขปัจจัยพื้นฐานที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนในทุก	ๆ	ด้านไปพร้อม	ๆ	กัน

จุดเริ่มต้นของการขับเคล่ือนแนวคิดน้ีเริ่มต้นในป	 2552	จากการท�าโครงการอาหารปลอดภัยด้วย
หลัก	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	ที่มีการดึงภาคีซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามารับรู้ปัญหาร่วมกัน	ผู้สูงอายุจึงมี
การเสนอความคดิว่าโรงพยาบาลน่าจะแบ่งพืน้ทีม่าท�าเกษตรอนิทรย์ีเพือ่เป็นตวัอย่างและเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับชุมชนโรงพยาบาลจึงได้แบ่งพื้นที่ด้านข้างจ�านวน	7	 ไร่มาใช้ในการท�านาปลอดสารเคมี
เพื่อปลุกกระแสให้ชุมชนหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้
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 ต่อมาโรงพยาบาลวชิรบารมไีด้มแีนวคดิว่าหากจะท�าให้ชมุชนมีความเข้มแขง็ได้ จะต้อง

มีการสร้างผู้น�าชุมชนให้มีความเข้มแข็งก่อน จึงได้มีการขยายแนวคิดนี้ไปสู่ชุมชน 7 หมู่บ้าน  

มีการน�างบประมาณจาก สสส.มาขับเคลื่อนงาน พาชุมชนปลูกผักปลูกข้าวปลอดสารเคมี หลัง

จากนัน้จึงเริม่มคีนให้ความสนใจมากขึน้ แต่สิง่หนึง่ทีพ่วกเขำยงัขำดก็คอื “องค์ควำมรูใ้นกำร

ไม่ใช้สำรเคมี”  โรงพยำบำลวชิรบำรมีจึงได้เข้ำไปเชื่อมกับศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ อ�ำเภอ

วังไพบูลย์ ซึ่งมีควำมรู้เรื่องกำรท�ำเกษตรอินทรีย์ จำกนั้นจึงได้พำเกษตรกรไปเรียนรู้ที่ศูนย์

แห่งนี้จ�ำนวน 4 รุ่น 20 คน

 เมื่อเกิดการเรียนรู้ มีการทดลองท�าจนเกิดผลส�าเร็จ ชาวบ้านที่ยังไม่เคยเข้าร่วมก็

เกิดความสนใจเข้ามาเรียนรู้เพิ่มมากข้ึนจนเกิดการจัดต้ัง“ศูนย์เรียนรู้หลักสูตรกำรท�ำนำข้ำว

อินทรีย์” ในพื้นที่อ�ำเภอวชิรบำรมี 4 ต�ำบล ซึ่งกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ จะมีทุกวันอำทิตย์ 

โดยจะมีวัฒนธรรมกำรกินข้ำวร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

 การท�างานต้องมกีารประสานให้เกดิภาพชดัเจน ทีผ่่านมามกีารประสานสถาบนัวชิาการ

ทัง้คณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยันเรศวร  และวิทยำลยัชุมชนพจิติรมาให้ความรู้เร่ืองเกษตร

อนิทรย์ีท่ีสามารถน�าไปปฏบัิตไิด้จรงิให้กับเกษตรกรท่ีสนใจ มอีงค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัให้งบ

ประมาณ 4 ล้านกว่าบาทในการปรบัพืน้ทีโ่รงพยาบาลเพือ่สร้างอาคารสขุภาวะส�าหรบัใช้ในการ

จัดกิจกรรม มผีู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ�ำเภอ หน่วยงำนรำชกำร และผู้น�ำชุมชนมาให้ก�าลัง

ใจและช่วยผลกัดนัให้การขบัเคลือ่นมพีลงัมากยิง่ขึน้ นำยอ�ำเภอมกีำรผลกัดนัให้เกดิโครงกำร 

“ กนิข้ำวอนิทรย์ี ชมประเพณชีนเผ่ำ” โดยมุง่หวงัให้เป็นงำนประจ�ำปีของอ�ำเภอวชิรบำรมี  

ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาสนใจการ

ท�าเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น

 การขับเคลื่อนเรื่องนี้จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน 

เพราะว่าเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งเกษตรปลอดสารท่ีมเีป้าหมายมากกว่าการพดูถงึเรือ่งสขุภาพ ดงันัน้จงึ

ต้องมกีารพดูถงึเรือ่งผลติ และเร่ืองการขายด้วย แต่อย่างไรกต็ามเป้าหมายสูงสุดกคื็อการท�าให้

ประชาชนมีสุขภาพดี
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 ปัจจุบันอ�ำเภอวชิรบำรมีมีกลุ่มแกนน�ำเกษตรอินทรีย์ ต�ำบลละ 6 คน มีกำรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรเกษตรอินทรีย์ที่ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม โดยมีนำยอ�ำเภอเป็นประธำน ส่วน 

โรงพยำบำลเป็นฝ่ำยวชิำกำรทีค่อยช่วยกระตุน้กำรขบัเคลือ่น ซ่ึงตอนนีม้กีารปลกูข้าวอนิทรย์ี

ไปแล้วจ�านวน 2,594 ไร่ มีการลดต้นทุนจากเกษตรจากเดิม 2,000-5,000 เหลือแค่ 1,200-

1,500 บาท เกษตรกรมีสุขภาพกายและจิตท่ีดีข้ึน ไม่เครียดจากการท�านา มีการอนุรักษ์พืช

สมุนไพรเป็นอาหารเป็นยา มีการท�าน�้าหมักชีวภาพใช้เอง ส่วนข้าวอินทรีย์ที่โรงพยาบาลปลูก

ก็มีการน�ามาให้ญาติผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับประทาน และมีกำรท�ำผลิตภัณฑ์

ข้ำวอินทรีย์ขำย โดยได้ก�ำหนดกำรรับรองเป็นค�ำย่อ ๆ ว่ำ มรอ. (มำตรฐำนรับรองเอง)  

มกีำรสร้ำงแบรนด์โดยกำรจัดท�ำโลโก้ตรำสัญลกัษณ์ทีเ่ป็นรปูแบบเดียวกันทัง้อ�ำเภอ โดยทกุ

ภำคส่วนจะมีส่วนในกำรออกแบบโลโก้ร่วมกัน

 โอกาสการพัฒนาในอนาคตจะขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น มีการ

แปรรูปข้าวและผลิตข้าวพันธ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมเรื่องการปลูกข้าวมะลิ

แดง เนื่องจากมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่ามีน�้าตาลในข้าวน้อยกว่าข้าวชนิดอื่น ๆ 

จึงเหมาะส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนี้ยังต้องการขยายครัวเรือนเกษตรอินทรีย์ ต้องการ

พัฒนาพื้นท่ีให้เป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป็นอ�าเภอต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ได้รับ

การรับรองว่าเป็นข้าวปลอดภยั และสดุท้ายคือ คาดหวงัให้ประชาชนอ�าเภอวชริบารม ีมคีณุภาพ

ชีวิตที่ดี สุขภาพดี เศรษฐกิจดี สังคมดี มีประเพณีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 บทเรียนที่ได้รับจำกกำรด�ำเนินกำรคือ อำชีพ รำยได้ และวิถีชีวิตของประชำชน

เป็นส่ิงส�ำคญั กำรสร้ำงเสรมิสขุภำพและกำรพัฒนำคณุภำพชีวติต้องสอดคล้องกับวถีิชุมชน

ส่วนการขับเคลื่อนงานจะเริ่มจากคนที่สนใจก่อน จากนั้นจึงค่อย ๆ ขยายให้เป็นรูปธรรม และ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งการท�างานเหล่านี้จะต้องมีการจุดกระแสตลอดเวลา และ

ต้องกัดไม่ปล่อยเพื่อขยายแนวความคิดนี้ออกไปเรื่อยๆ 

 ควำมยัง่ยนืและกำรขยำยผล มองว่ำกำรตลำดเป็นกำรขยำยผลทีส่�ำคญั เพราะท�าให้

ประชาชนอยูด่กีนิดมีากขึน้ เมือ่ประชาชนอยูดี่กนิดีกจ็ะเร่ิมมีการให้ความส�าคญัเร่ืองสุขภาพกาย

มากขึ้น ประชาชนก็จะมีสุขภาพดี และเพื่อให้ไปสู่เป้ำหมำยนั้น ภำคีเครือข่ำยในชุมชนจึงมี

ควำมส�ำคัญต่อกำรร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นนี้
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หัวข้อบทเรียนการบริหารบุคลากรปฐมภูมิ
โรงพยาบาลเชียงของ	จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลสนามชัยเขต	จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา

โรงพยาบาลท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลคลองใหญ่	จังหวัดตราด

หัวข้อบทเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
โรงพยาบาลนากลาง	จังหวัดหนองบัวล�าภู

สาธารณสุขอ�าเภอนากลาง	จังหวัดหนองบัวล�าภู

โรงพยาบาลวานรนิวาส	จังหวัดสกลนคร

สาธารณสุขอ�าเภอวานรนิวาส	จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลวชิรบารมี	จังหวัดพิจิตร

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา	(LDI)

ส�านักวิจัยและพัฒนาก�าลังคน	(สวค.)

กระทรวงสาธารณสุข	(สธ.)

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

ขอขอบคุณพื้นที่กรณีศึกษา

ขอขอบคุณองค์กรสนับสนุนการพัฒนา




