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คํานํา

 หนงัสอื “การพฒันาระบบสขุภาพอาํเภอทีป่ระชาชนเปนศนูยกลาง” เลมนี ้มีจุดมุงหมายเพือ่ใหเกดิการพฒันา
ระบบการดูแลสุขภาพ โดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง และพัฒนาระบบงานของเครือขายบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพ
อําเภอ เพื่อระบบสุขภาพชุมชน 
 หนงัสอืฉบบันีป้ระกอบดวย 4 สวน คอื 1)  การดูแลสขุภาพโดยมุงเนนคนเปนศนูยกลาง (People- Centered 
Health Care) นําเสนอองคประกอบหลักของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการดูแลที่มีคนเปนศูนยกลาง การมีสวนรวม 
การสรางเสรมิพลงัชมุชน 2) “ระบบสขุภาพอาํเภอ” และ “ระบบสขุภาพชมุชน” นาํเสนอ แนวทางพฒันาระบบงานของ
เครอืขายบรกิารปฐมภมู ิและระบบสขุภาพอาํเภอ เพือ่ตอบสนองการพัฒนาสขุภาพของชมุชน ความเชือ่มโยงกระบวนการ
จัดการ และการดําเนินงาน ในระดับอําเภอ เพื่อใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมายในการดูแลสุขภาพตามกลุมประชากรที่พึง
ประสงค 3) สถานการณ บทเรียนและประเด็นทาทายของการพัฒนาเครือขายสุขภาพอําเภอ นําเสนอ ประเด็นหลัก
ในการขับเคลื่อนงานเครือขายสุขภาพอําเภอ ไดแก โครงสราง กลไกการทํางานและการขับเคลื่อน การจัดระบบบริการ
ทีม่คีณุภาพทีส่ามารถตอบสนองปญหาและความตองการทีแ่ทจรงิของประชาชน รวมทัง้สรางเสรมิศกัยภาพการดแูลตนเอง
และการพ่ึงบริการอยางเหมาะสม การสรางคนเพ่ือหนุนเสริมการมีสวนรวมขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ และการสราง
การมีสวนรวมและเสริมพลังภาคีเครือขายเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน 4) พัฒนาคน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
ตามแนวคิด PCA (Primary Care Award) นําเสนอ แกนคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพดี   
เปนบริการที่มีความพอดีกับแตละคน แตละชุมชน บนฐานการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชน ประเด็นสําคัญ
ของบริการปฐมภูมิ  คือ บริการที่เนนการดูแล “คน” ไมใชแคการดูแลแตโรค  คุณภาพที่เปนเอกลักษณ คือ การดูแล
ทีเ่ปน  bio-psycho-social care  ฉะน้ันเครือ่งมอืสาํคัญของการดูแลในบรกิารปฐมภมู ิจึงไมใชเพียงเปนเครือ่งมอืทางการแพทย 
แตจําเปนตองมีคุณสมบัติในการดูแลคน เคร่ืองมือชวยการดูแลคน องคประกอบการพัฒนาคุณภาพ ที่ประกอบดวย 
การพฒันา คน ทีเ่ปนผูใหบรกิารทีมี่คณุภาพ มทีกัษะทีดี่ในการดแูลทัง้โรค และคน รวมกับการพฒันาระบบงาน สภาพแวดลอม
ที่ชวยทําให ผูบริการคงการดูแลที่มีคุณภาพไดตอเนื่อง และบทเรียนสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของเครือขายระบบ
บรกิารสขุภาพปฐมภมู ิรวมถงึตวัอยางบางสวนของบทเรยีนการพฒันาคุณภาพตามแนวคิดคุณภาพปฐมภูมิ และการจัดการ
ตามแนว PCA 
 หากหนังสือเลมนี้มีขอบกพรองและผิดพลาดประการใด ทางคณะผูจัดขอนอมรับคําติชมทุกประการ และ
ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนเครือขายสุขภาพระดับอําเภอเพื่อระบบสุขภาพชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะ
ทีมทํางานในพื้นที่ทุกคน ผูที่สนับสนุนทั้งคําแนะนํา และขอมูลเพื่อจัดทําเนื้อหา คณะผูจัดทําหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอําเภอและชุมชนในทิศทางที่มุงหวังเพื่อใหประชาชนสุขภาพดี
อยางยั่งยืนตอไป

คณะผูจัดทํา
กรกฎาคม 2559
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Ê‹Ç¹·Õ่ 1 
¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾â´ÂÁØ‹§à¹Œ¹¤¹à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ 

(People-Centered Health Care)

 การดูแลโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลางนั้น ใหความสําคัญตอการดูแลแบบองครวม

ท่ีบูรณาการระหวางกายและจิต บุคคล ครอบครัว และชุมชนภายใตการจัดระบบสาธารณสุข

ท่ีกลมกลืน ตอบสนองกับความตองการรวมท้ังเสริมศักยภาพการพึ่งตนเองของประชาชน

ไดเหมาะสม

 การสรางวัฒนธรรมของการทํางานสาธารณสุขยุคใหมของผู เกี่ยวของทุกระดับ 

เพือ่ใหความรูความเขาใจหลกัการดงักลาวท่ีชดัเจน ดงันัน้บคุลากรสาธารณสขุจงึตองมสีมรรถนะ 

มีความรับผิดชอบท่ีจะสื่อสาร ใหบริการ สงเสริมทางเลือกในการดูแลอยางเต็มความสามารถ 

และดวยจิตใจของความเปนมนุษยอยางแทจริง อีกทั้งตองพัฒนาองคกรสาธารณสุขใหมี

ประสิทธิภาพ และมีความเปนธรรมตลอดจนพัฒนาระบบสุขภาพใหมีบทบาทในการสนับสนุน

และสงเสริมสุขภาวะประชาชน
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 แผนภาพหมวดการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรของการดูแลที่มุงเนนคนเปนศูนยกลาง1

ที่ใชเปนกรอบการพัฒนาและขับเคลื่อนสูความยั่งยืนของระบบสุขภาพมี 4 องคประกอบสําคัญ 

โดยจะเปนเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภาวะนําแตละองคประกอบ ความสัมพันธ เชื่อมโยง

ที่สงผลกระทบตอกันและกันดังแผนภาพ 1

แผนภาพ 1 องคประกอบหลักของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการดูแลที่มีคนเปนศูนยกลาง

1 People centered health care: A Policy framework accessed on http://www.wpro.who.int/health_services/

people_at_the_centre_of_care/documents/ENG-PCIPolicyFramework.pdf

องคประกอบการดําเนินงานเชิง
ยุทธศาสตร

ของการดูแลที่คนเปนศูนยกลาง
 (People centered health care)

การพัฒนาศักยภาพ 
บุคคล ครอบครัว ชุมชน

องคกรดานสาธารณสุข ระบบสุขภาพ

บุคลากรสาธารณสุข
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 ที่ผานมา มีรายงานการศึกษา และการจัดทําโครงการในหลายลักษณะท่ีจะอธิบาย

การดูแลสุขภาพโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 3 มิติ คือ 1) การดูแลกลุม

ประชากรเฉพาะ เชน การจัดการดูแลโรคเรื้อรัง สุขภาพจิต กลุมที่ตองการการดูแลระยะยาว 

2) การทําใหบุคลากรสาธารณสุขมีศักยภาพและสมรรถนะความพรอมที่จะเปนผูที่มีหัวใจ

ความเปนมนุษย 3) การดูแลโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลางฐานะหนึ่งในหกของคุณลักษณะ

ของคณุภาพบรกิาร (นอกเหนอืจากเรือ่งความปลอดภยั การทนัการณ ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล

และความเทาเทียม)

 อยางไรก็ตาม ในลักษณะของการพัฒนาใหเกิดระบบบริการที่สามารถตอบสนอง 

องคประกอบสําคัญของระบบการดูแลท่ีมีคนเปนศูนยกลาง ยังทําไดกระจัดกระจาย กลยุทธ

และกลวิธีทํางานของทีมสุขภาพรวมกับภาคีเครือขายชุมชน ทองถิ่นตางๆ ยังตองมีกระบวนการ

พัฒนา ทั้งในเรื่องการสรางกระบวนการมีสวนรวม (Participation) และการเสริมพลัง 

(empowerment) การทํางาน ความรวมมือของกลุมเปาหมายและภาคีเครือขาย ประกอบกับ

การบริหารจัดการ (management) ท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยที่มี

พื้นที่เปนฐานและประชาชนเปนศูนยกลาง
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  ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ (Participation)2

 “การสรางการมีสวนรวมท่ีแทจริงคือ การมีวิจารณญาณและสามารถมองเห็นสิ่งที่เปน

ประโยชนและไมเปนประโยชน กุญแจที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการสรางการมีสวนรวมท่ีเรา

ตองขามใหพนคอื เมือ่ตราบใดทีม่นษุยเรายงัเหน็แกตัว สวนรวมกจ็ะไมเกดิ เมือ่เหน็แตประโยชน

สวนตน การมีสวนรวมยอมเกิดเพียงนอยนิด เพราะจะมองเห็นแตประโยชนเฉพาะหนา แตมอง

ไมเห็นประโยชนที่จะวนมาถึงตนไดเมื่อการมีสวนรวมนั้นเกิดขึ้น”

การมีสวนรวม  : นิยามความหมายของกลุม องคกร

 เมื่อพูดถึงคําวา “องคกร” และคําวา “กลุม” ท้ังสองคํานี้ก็พบวา มีปญหาการนิยาม

ในระบบสาธารณสุข องคกรของชาวบานนั้นมีอยูในธรรมชาติ ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะการจัดตั้งแต

เพียงอยางเดียว โดยธรรมชาติสังคมท้ังหมดตองมีองคกร มิฉะนั้นแลวก็จะธํารงอยูไมได เชน

เดียวกันกับคําวากลุม คนในหมูบานก็มีเพื่อนฝูง มีการนัดพบ อีกคําหนึ่งที่พูดกันเปนแฟชั่น

คือ “ภูมิปญญาชาวบาน” สะทอนใหเห็นถึงการมองในมุมที่วาชาวบานนั้นไมมีความรู ทั้งที่ใน

ความเปนจริงแลว สังคมมนุษยจะดํารงเผาพันธุไมไดถาปราศจากซึ่งความรู แตเรามักชอบให

คาความรูในลกัษณะทีเ่ปนแบบวิทยาศาสตร หมายความวาสิง่ใดทีไ่มเปนวทิยาศาสตรสิง่นัน้ไมใช

ความรู

 หลายๆ อยางที่เราทํา กุญแจสําคัญอยูที่ขอใหคนตางๆ ที่เกี่ยวของกันสามารถทํางาน

รวมกันได เพื่อทําใหเกิดความเจริญของสวนรวม โดยความเปนจริงในธรรมชาติของสังคม

จะมีการรวมกันในทุกๆ สังคม ยกตัวอยางเชน ระบบการเงินซึ่งมีมาตั้งแตเมื่อสังคมมนุษยเริ่มมี

การแลกเปลี่ยน หากเราเริ่มทําความเขาใจก็จะพบวา ทั้งหมดท่ีมีและเกิดขึ้นในสังคมคือความรู

ที่เกิดขึ้นในระบบของธรรมชาติ ถาเราจะพัฒนาไปสูวันหนาจะตองเขาใจวาในความเปนทั้งหมด

ของสังคมจะมีสองชั้นท่ีซอนกันอยูเสมอ คือระบบการพัฒนาแบบสมัยใหมที่เรากําหนดขึ้น

2 People centered health care: A Policy framework accessed on http://www.wpro.who.int/health_services/

people_at_the_centre_of_care/documents/ENG-PCIPolicyFramework.pdf

¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ (Participation)2
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กับระบบที่มีอยูแลวในธรรมชาติ แตท้ังน้ีท้ังน้ันในสังคมมนุษยท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้นซับซอน

มากขึ้น เพื่อใหเกิดการอยูรวมกันจึงมีกฎมีระเบียบมากํากับและมีการบริหารจัดการตามมา และ

จดุนีเ้ปนจุดท่ีทาํใหเกดิเรือ่งทีสํ่าคญัขึน้คอื ตองรูบทบาทและหนาทีบ่รหิารจัดการสรปุความคาํวา 

กลุม และ องคกร ไมไดมีแตเฉพาะเราเปนผูตั้งขึ้น สังคมทั้งหมดมีกลุม มีองคกรของเขาอยู

แลว การตั้งขึ้นของเราไมใชเปนเรื่องไมถูกตองแตตองรูวาการตั้งขึ้นดวยมือเรามีความยั่งยืน

หรือไม หรือเกิดและดับอยูตลอด

การมีสวนรวม : เหตุและวิถีแหงการมีสวนรวม
 การมสีวนรวมของทุกคนบนโลกในการพฒันาสาธารณสขุนัน้เกิดขึน้มาเพราะทรพัยากร

ทีม่อียูนัน้มไีมเพยีงพอ จงึตองเกิดการระดมทนุ ซึง่การระดมทนุไมใชการหาเงิน แตใน concept 

ของการระดมทุน ทุนที่สําคัญที่สุดคือ คุณภาพของประชากร ซึ่งไมใชแคตองมีนํ้าหนักและ

สวนสูงที่ไดมาตรฐาน แตเปนอัตราของการศึกษาที่ตองสูงเทาใดในประชากรทั่วไป และไมใชดู

แตเฉพาะอัตราการศึกษาอยางเดียว แตเมื่อเรียนแลวตองมีงานทําดวย และยังมีความเจริญอื่นๆ

เปนดัชนีวัดตออีกเรื่อยๆ 

 เพราะฉะน้ันเราจําเปนจะตองเขาใจบริบททั้งหมดที่เกี่ยวของเพื่อนําเขามาสูหลักการ

ในการทําแผนการทาํงานในสาธารณสขุทุกวนันีย้งัมคีวามเขาใจไมเพยีงพอ ฐานขอมลูทีม่อียูกพ็บวา

นอยนิดทั้งกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทั้งหมดที่กลาวนี้ทําใหเราตองตระหนัก

ทีจ่ะเรยีนรูสภาวะแวดลอมทางกายภาพสังคม เศรษฐกจิ วฒันธรรมใหถองแทมากขึน้กวาทีผ่านมา

เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่คุมชีวิตคน การที่จับชีวิตคนใหเปลี่ยนไปจากสิ่งซึ่งเปนธรรมชาติและคุม

อยูในบริบทใหญเปนเรื่องฝนธรรมชาติ
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การมีสวนรวม  : ใครสราง ใครรวม รวมอะไร และอยางไร?
 ในประเด็นที่พูดถึงกันมากในปจจุบันคือการที่ใหสังคมเขามามีสวนรวม และเคลื่อนไป

สูเปาหมายของคําวาสุขภาพ สุขภาพเปนของประชาชนไมใชของสาธารณสุข สาธารณสุขจะ

เขามาเกี่ยวของในฐานะมาสรางและสนับสนุน จะพบวามีปญหาอยูมากถาเราเปนผูกําหนด

สุขภาพ ตรงกันขามเราตองหัดที่จะมองอยางเขาใจภายใตเงื่อนไขของบุคคลๆ นั้นเองเมื่อสุขภาพ

เปนของประชาชน จึงไมแนเสมอไปวาเราจะสามารถเปนผูกําหนดได เพราะสุขภาพเปนของเขา 

เขาก็ควรทีจ่ะเปนผูกาํหนด แตกจ็ะพบอกีเชนกนัวาในกระบวนการการพัฒนาทัง้หมดจะมบีางสิง่

บางอยางที่เจาหนาที่สาธารณสุขจะมีบทบาทไดอยางแนนอน เชน บทบาทของการเปน

ผูสนับสนุน กระตุน เสนอทางเลือก และเพราะสุขภาพเปนของประชาชน ดังนั้นแลวเขายอม

ตองเปนผูตัดสินใจ การพัฒนาสุขภาพจึงตองเปลี่ยนวิธีคิดใหมวาเราไมใชเปนผูกําหนดโดย

เฉพาะกาํหนดชวีติผูอืน่ หลกัของการทาํแผนพฒันาสุขภาพจึงไมใชแผนการออกคาํส่ังใหตองทาํ

อยางนั้นอยางนี้ เพราะชีวิตเปนเรื่องใหญกวาใดๆ ฉะนั้นชีวิตจึงเปนตัวกําหนด

 ในการพฒันาใดๆ ก็ตาม กจิกรรมเปนเพยีงกลไกไมใชเปาหมายและผลสมัฤทธิ ์ตัวจรงิคือ

เราตองรูเสมอวาผลสมัฤทธ์ิท่ีตองการใหเกดิน้ันคอือะไร และเมือ่เกดิขึน้กจิกรรมกไ็มมคีวามสาํคญั 

อยาติดกิจกรรม แตใหเขาใจหลักการวากิจกรรมนั้นทําเพื่อใหเกิดผลสิ่งใดขึ้น เชนเดียวกัน 

กลุมจึงเปนเพียงกลไกหรือเปนกลยุทธหนึ่งที่เราใช เพ่ือการเสนอความรูบางอยางและเผยแพร

ทางเลือกใหเขาไปสูประชาชน แตบางครั้งเมื่อเกิดเงื่อนไขวา ถาเมื่อสิ่งที่เราเสนอชาวบานนั้นเขา

เกดิประจกัษถงึประโยชนทีเ่กดิขึน้แลว เขาไปตอกนัเองนัน้กเ็ปนอีกเร่ืองหนึง่ ประเด็นนีข้ึน้อยูกบั

วาสิ่งที่เราเสนอนั้นเหมาะกับชีวิตของเขาหรือไม เพราะถาเหมาะพอดีกับชีวิตเขา เขายอมตอง

เลือกสิ่งนั้น ตรงกันขามถาสิ่งนั้นเขาไมไดกับชีวิตเขา เขาก็รับไมได ฉะนั้นก็จะพบวามีบางคนรับ

ทางเลือกนั้นไป แตบางคนปฏิเสธทางเลือกนั้น จึงไมมีทางเลือกหนึ่งใดที่จะเหมาะกับคนทุกคน 
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 การทํากิจกรรมใดๆ ขอใหระลึกอยูเสมอวากิจกรรมเปนเพียงกลไก และพยายาม

จัดหมวดหมูของกิจกรรมใหดีเพื่อท่ีวาเราจะไดสามารถเลือกหยิบกิจกรรมน้ันๆ ไดเหมาะ

กับสภาพ สถานการณ บริบทที่เกิดขึ้นและเปนอยู กุญแจสําคัญอยูที่เราตองมีความเขาใจ

กระบวนการเลือกกลไกใหเหมาะกับชีวิตและบริบทของมนุษย เมื่อไดรับการบอกเลา ไดยิน

และไดฟงวามีทางเลือกดีๆ ท่ีใชไดผลก็ใชวาจะเหมาะกับสภาพในชุมชนของเรา กอนหยิบมาใช

จําเปนตองกรองใหออกวาสิ่งนั้นดีที่อื่นจะสามารถใชไดและดีในที่ของเราดวยหรือไม หรือถา

จะใหดีในพื้นที่ของเราจะตองนํามาปรับแตงอยางไรบาง อาจจําเปนตองใชวิธีลองทําดวยกัน

ทั้งเราและประชาชนซึ่งตองมีกระบวนการประเมินที่ใกลชิดมาก เพื่อใหเกิดการปรับแตงและ

เรียนรูรวมกัน

 ขอที่พึงระวังอีกประการหนึ่งคือ เมื่อทําๆ ไปเราก็จะพบวาตนเองไมมีความรูและ

ขาดทักษะในหลายๆ อยาง ขอนี้เราจําเปนตองรูตัวเร็ว หากรูชาแลวทําไปจนเกิดผลกระทบ

ในเชิงลบก็จะพบวาเปนการขาดทุนและเสียเวลาโดยเปลา ดีที่สุดกอนลงมือทําหากเปนไปได

ควรเรียนใหรูจริงเสียกอน ไมใชแคเพียงอยากทําอะไรก็ทําเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเร่ือง

พัฒนาสุขภาพ หลักคือควรมีเทคโนโลยี stock ไวใหมากและเมื่อเวลาเสนอก็ใหมีกลไกของการ

เสนอเพื่อใหเหมาะกับบริบทตางๆ และที่นาสนใจอยางยิ่ง คือการติดตามดูผลสัมฤทธิ์ซ่ึงไมใช

กิจกรรม แตเปนผลสัมฤทธิ์ที่เราตองการใหเกิดคือสุขภาพ

 กระบวนการพัฒนาจะไปไดเร็วที่สุดหากผูที่รวมกันพัฒนานั้นชวยกันบอกความไม

สาํเรจ็ไดเรว็ทีส่ดุ ส่ิงทีเ่ปนอปุสรรคตอกระบวนการพฒันาคอืเรามกัเรียนรูสิง่ซึง่ไมดีน้ันชาหรือ

บางครั้งเรียนรู ไมไดเลย การนํากระบวนการพัฒนาสุขภาพเขาสู สังคมจําเปนตองเปน

กระบวนการท่ีตองรวมเรียนรูดวยกันทั้งสองขาง ซ่ึงตองเปนการเรียนรูภายใตการสื่อสารท่ี

ตรงไมติดขัดและไมมีชองวาง 
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 ความสําคัญของกระบวนการพัฒนาสุขภาพจึงอยู ที่ต องทําดวยกัน เราท่ีเปน

สาธารณสุขอาจจะอยูในบทบาทของการเปนผูเสนอ แตไมใชผูกําหนด ซึ่งเมื่อเสนอแลวจะตองมี

กระบวนการทดสอบที่เปนการเรียนดวยกัน การเรียนดวยกันจะบรรลุผลหรือไมนั้นก็ขึ้นอยูกับ

การส่ือสาร หลักนี้จะทําใหเราไมเหนื่อยเปลาเพราะจะพบวาสิ่งใดไมเหมาะเราก็จะไมทูซี้ทําสิ่ง

นั้นตอ ประชาชนก็จะไมเสียเวลาเปลาใหมีทางเลือก มีกระบวนการเลือก และตองไมมีชองวาง

 การสรางการมีสวนรวม จึงเปนความจําเปนตอการพัฒนาสาธารณสุขในวันหนา 

เพราะถาผูคนที่อยูนอกระบบสาธารณสุขเขาไมรวมมือกับเรา การพัฒนาจะไมมีทางบรรลุ

เปาหมายสุขภาพได เหตุเพราะสุขภาพเปนเร่ืองของประชาชน ฉะนั้นแลวสุขภาพจะเกิด

หรือไมผู ปฏิบัติคือประชาชนทั้งสิ้น การพัฒนาสาธารณสุขในวันหนาจึงเล่ียงหนีคําวาการ

พ่ึงตนเองของประชาชนไมพน และเพราะคํานี้เองจึงชัดวาเราไมมีสิทธิ์เปนผู ตัดสินใหเขา 

การพัฒนาการพึ่งตนเองจะเกิดไมไดถาเราเปนผูกําหนดกิจกรรม 

 ในกระบวนการสรางการมีสวนรวมกับประชาชน เราตองเขาใจในเบื้องตนวา เราจะ

เลนบทบาทอะไรเมื่อเราจะเลนบทบาทอะไร เงื่อนไขของผลสัมฤทธิ์จึงตองเปนหัวใจของ

การพัฒนาการมีสวนรวม ไมใชเงื่อนไขของตัวกิจกรรม เพราะการพัฒนาสุขภาพทุกคน

ทําไมเหมือนกัน หากเรานําเงื่อนไขของกิจกรรมมาเปนตัวกําหนด ผลสัมฤทธิ์ก็จะลมเหลว

อยูตลอด คาํตอบของการพฒันาสขุภาพจงึอยูทีผ่ลสมัฤทธิท์ีป่ระชาชน (ตัววดัจึงไมใชกจิกรรม 

แตตองวัดวาทําอะไรไปแลวเกิดผลอันใดขึ้น)

 การสรางการมีสวนรวม นอกจากการเสนอความรูและเทคโนโลยี สิ่งที่สาธารณสุข

ตองทําคือ การสรางกลไกการกรองขอมูลใหกับประชาชน ใหเกิดกระบวนการกลั่นกรองโดย

มีหลักการที่มีวิจารณญาณและเกิดกระบวนการตัดสินที่ดี สิ่งที่มักจะพบเสมอคือ เรามักพูดวา

ฉันบอกแลวแตชาวบานไมเชือ่ กลบัไปเชือ่สิง่ทีเ่ราไมไดบอก นีจึ่งชีว้ากลไกการกรองของชาวบาน

ยังไมดี หรือบางครั้งก็เกิดจากเราใหขอมูลไมเปน 
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 หวัใจทีท่าํใหเกดิการกลัน่กรองท่ีดคีอื คดิเปน  หากสงัคมใดยงัมแีตความเชือ่ หมายความวา

รับฟงแลวเกิดความเชื่อหรือหลงอยูเรื่อยๆ สังคมนั้นจะเปนสังคมที่เจริญทางความคิดไมไดและ

การพึ่งตนเองก็จะมีนอย กระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณจึงเปนกระบวนการที่สําคัญมาก 

กระบวนการท่ีจะสรางใหประชาชนมีสติปญญาที่จะคิด กลั่นกรอง และตัดสินดวยตนเอง 

จึงเปนกระบวนการพัฒนาที่สําคัญมาก และจะเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมได

อยางย่ังยืน แตกระบวนการพัฒนาความคดิของประชาชนเปนส่ิงทีไ่มไดทาํใหเกดิขึน้ไดงายมากนกั

และไมใชเปนกระบวนการที่ทําใหประชาชนมีการศึกษาในระดับสูงเทากันหมด เพราะสติปญญา

และการคิดเปนของมนุษยไมไดอยูที่ดีกรี (ระดับการศึกษา)

 กระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมหรือที่เขาเรียกวา social function การคิดใหผูอื่น 

การบริจาค การกระทําเพื่อสังคมสวนรวมจะถวงดุลดวยภาวะแรนแคนของการดํารงชีพ นั่นคือ

เมือ่ตราบใดทีค่นเราคิดวาชวีติมนัแรนแคน การทีจ่ะคดิใหหรอืบรจิาคใหผูอืน่นัน้จะกระทาํไดยาก 

จะเห็นวาคนไทยมีจุดเดนในเรื่องนี้ในเรื่องของการให การบริจาค เพราะคนไทยยังมีความรูสึกวา

ตนเองพอ ถงึตนเองจนกร็ูสกึพอ ทีจ่นนัน้กแ็ตเพยีงเงนิแตมิไดจนนํา้ใจ แมนบางคนรวยแตกย็งัคดิ

วาตนเองแรนแคน นัน่เพราะยงัไมรูสกึวาพอ ประเด็นนีเ้ปนเร่ืองยากเพราะเปนเรือ่งของนามธรรม 

ถาสงัคมยงัเหน็แกตวัอยูหรอืถาสงัคมยงัอดอยากอยูและยงัไมเพยีงพอทีจ่ะมชีวีติอยูดวยมาตรฐาน

ระดบัหนึง่การทีจ่ะใหมามสีวนรวมกจ็ะเกดิยากมากแตยงัพบวามใีนสังคมไทยเพราะมวีฒันธรรม

บางอยางที่เอื้อใหเกิดได
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เงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาการมีสวนรวม
 1. ตองดูแลความตองการพ้ืนฐานใหเกิดไดกอน เพราะถาดูแลความตองการพื้นฐาน

ไมสาํเรจ็ก็อยาไปหวงัใหเขามามสีวนรวมใดๆ ได (ท้ังการบรจิาค เวลา และแรงกาย) การมสีวนรวม

จงึเกดิไมไดถาสงัคมนัน้ยงัอยูไมรอด หนาทีข่องเราทีพ่งึกระทาํกอนทีจ่ะทาํใหเกิดกระบวนการ

มีสวนรวมจึงตองแกปญหาพ้ืนฐานกอน หากปญหาพ้ืนฐานยังไมบรรลุ การมีสวนรวม

กเ็กดิยาก พึงพจิารณาความตองการพืน้ฐานเปนเบือ้งตน ดวยเหตุน้ีจึงไมมสีทิธิท์ีจ่ะเกณฑสงัคมใด

สังคมหนึ่งใหทุกบานมามีสวนรวม เพราะแตละชุมชนนั้นยากจนและรํ่ารวยไมเทากัน เมื่อเปน

ดังนี้ทุกคนยอมมีสวนรวมไดไมเทากัน แตก็พบลักษณะเดนในสังคมไทยที่มีวัฒนธรรมที่ไมเคย

จนนํา้ใจ ดวยเหตนุีจ้งึไมยากเทาทีคิ่ด แตพงึจาํไววามาตรฐานท่ีวานีไ้มใชมาตรฐานเดียวกบัท่ีสงัคม

สวนใหญใชวัด เพราะมักวัดกันที่เศรษฐกิจความจนรวยแตไมไดวัดที่นํ้าใจ

 2. เปาหมายของการมีสวนรวมตองทําใหเห็นและประจักษชัดถึงผลประโยชนที่

จะวนกลับมาหาตนเอง การใหคาตอบแทนไมใชการทําใหเห็นประโยชนที่แทจริงแตกลับเปน

กระบวนการที่บั่นทอนความยั่งยืน สรางความเห็นแกตัวเพราะมาแลวตองไดเงิน เมื่อเงินหมด

ก็ไมมา จึงมักพบเห็นวาเมื่อจบโครงการ การมีสวนรวมก็จบลงดวย ฉะนั้นการทําใหคนคิดและ

มองเหน็ประโยชนในระยะยาวเปน จึงเปนส่ิงสําคญัตอการพฒันาการมสีวนรวม เพราะไมมใีคร

ท่ีจะเขามามีสวนรวมโดยไมเห็นประโยชน กุญแจจึงอยูที่การเห็นประโยชนที่เปนจุดเชื่อมโยง

เปนวงจรใหญหรือเปนประโยชนเฉพาะหนา เปนเรื่องที่ตองใชเวลา

 3. ความสมัครใจและความไววางใจ รวมทั้งการสื่อสารใหเขาใจและเห็นประโยชน

ทีค่รบวงจรเปนเงือ่นไขสาํคัญ ถาไมมคีวามสมคัรใจทีแ่ทจรงิการมสีวนรวมจะไมเกดิความสมคัรใจ

เกดิขึน้ไดเมือ่ทาํใหเกดิความเขาใจท่ีแทจรงิท้ังหมดทัง้วงจร ฉะนัน้จงึเปนกระบวนการทีต่องอาศยั

ระยะเวลาพอสมควร เพื่อใหเกิดความไววางใจในกันและกันกอนเปนลําดับแรก แลวจึงสื่อสาร

ใหเขาใจและเห็นประโยชนท่ีครบวงจร ซึ่งข้ันตอนจะไมพนไปจากนี้เพียงแตจะมีความตางกัน
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ที่กิจกรรม เชน เราอาจจะตองไปรวมงานบวช งานแตง รวมไปวัด เปนตน แตก็ใชวาเราจะไมได

อะไรเลยในกิจกรรมดังกลาวหากเราใชเปนและทําเปน กลับจะไดงานอื่นๆ รวมดวย เชน ไดเห็น

และเขาใจสถานภาพ ในกิจกรรมแตละอยางใหผลไดหลายคุณประโยชน ฉะนั้นการสรางการมี

สวนรวมจะไมมีทางเกิดไดตามคําสั่ง แตตองเปนงานที่มีแผนที่เขาใจแกนเปนอยางดีแลวจึงสราง

และพัฒนาอยางเปนข้ันเปนตอน การบังคับและการลอเหยื่อเปนศัตรูตัวรายตอการสรางการ

มีสวนรวม

 3. การมีสวนรวมของประชาชนนั้นเราตองเขาใจวาเขาจะรวมไดดวยเรื่องอะไร 

เมื่อไร อยางไร การรวมมีไดหลายบท รวมแคใหขอมูล รวมคิดรวมตอบวาทําไดหรือไมได รวมคิด

ในการตัดสินใจวาจะเลือกหรือไม ไมมีทางเปนไปไดท่ีราษฎรจะสามารถรวมคิดและตัดสินใจได

ทุกเรื่องเนื่องจากฐานความรูและความคิดน้ันไมเทากัน การรวมตัดสินใจจะเกิดขึ้นไดอยาง

แทจริงตอเมื่อฐานความรูนั้นเทากัน แตก็มีสิทธิ์ที่จะรวมใหความคิดเห็นไดในทุกเร่ือง ดังนั้น

คําวามีสวนรวมจึงมิไดแปลวาทุกคนมีสวนรวมไดทุกเรื่องและทุกระดับ บางระดับนั้นชัดเจน

วาใหราษฎรตองมีสวนรวม เชน ถาเขาอยากจะตาย หรือตองการไปตายที่บานไมอยากตายที่

โรงพยาบาล เปนตน
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 ความรวมมือของคนในชุมชนทองถิ่น และคนนอกชุมชนทองถิ่น เพื่อสรางระบบ
สุขภาพชุมชนทองถ่ินนั้น ในชุดประสบการณที่ผานมาในระยะเวลาการทํางานเพื่อสังคม 
ประมาณ 20 กวาปทีผ่านมา มท้ัีงลองผดิลองถกูอยูในหลายประเด็น แตในการลองผิดลองถกูนัน้ 
หากวาเรามองเปนเรือ่งของการเรยีนรู เราจะไมเครยีดกับสิง่ทีเ่ราทาํอยู เพราะการเรยีนรูนัน้ 
คอื การพฒันาอยางมกีระบวน และรปูแบบการทาํงานท่ีทาํดวยตวัเองหรอืทาํรวมกบัหลาย ๆ  
ฝาย ตองนาํชดุการเรียนรู ยกระดับการทํางานสูการพัฒนาคน และเคร่ืองมอืตาง ๆ  ท่ีเหมาะสม 
และสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ๆ 
 1. ตองสอดคลองกับภูมินิเวศ
 2. ตองสอดคลองกับภูมิสังคม
 3. ตองสอดคลองกับเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น
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 ถาหากไมสอดคลองกับสามประเด็นขางตนแลวนั้น จะเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย 
จึงทําใหแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่วางไวจะไมบรรลุตามเปาหมายหรือผลลัพธ
ทีจ่ะเกิดขึน้ได เพราะแผนงาน กจิกรรม ตองหยดุกอนระยะเวลาทีก่าํหนดไวตามแผนงานนัน้ ๆ
และอีกสองประเด็นหลักที่สําคัญ คือ
 1. การใหชุมชนทองถิ่นเปนเจาของ
 2. การใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
 ในการทาํงานโดยใชหลกัดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนคนภายนอกทีจ่ะเขาไปทาํงานในพ้ืนที่ 
สิ่งที่จะตองทําคือ การวิเคราะหพื้นที่อยางจริงจัง และมีกระบวนการที่หลากหลาย ซึ่งจะตอง
เขาใจบริบทของพื้นที่ สามารถแยกออกมาเปนแตละดานที่ประกอบดวย
  ตวัคนหรอืกลุมคน และแกนนาํ เขาอยูกนัอยางไร ในการทาํงานมคีวามสมัพนัธกนั
  อยางไร
  ดานกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรชุมชนทองถิ่นทํามีเรื่องอะไรบาง ที่ดําเนินการ
  เสร็จไปแลวหรือที่กําลังดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน
  ดานผลสําเร็จที่เกิดเปนรูปธรรม สามารถนํามาเปนการเรียนรู และขยายผลได
  ด านประเพณีวัฒนธรรมของพื้นที่มีอะไรบาง ที่สําคัญของชุมชนทองถิ่น 
  จะละเลยไมได
 เพราะบุคคลภายนอกท่ีเขาไปทํางาน กิจกรรมจะเกิดขอจํากัด และเงื่อนไขตาง ๆ 
ทีจ่ะตามมามากมายไมสามารถจะขบัเคลือ่นงานได สาํหรบัคนภายในทีจ่ะทาํงาน กจิกรรมตาง ๆ
กบับคุคลภายนอก สิง่ทีต่องทํา คอื การเรยีนรูของบคุคลภายนอกอยางถองแท เพราะทีผ่านมา
คนภายใน จะใหความสําคัญอยูสองประเด็น
  ประเด็นแรกจะมองถึงงบประมาณที่ไดมาดําเนินการเทานั้น แตขาดการเรียนรู
  ในเรื่องของเน้ืองาน และกระบวนการทํางานหรือเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะดําเนินการ
  จากคนภายนอก
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  ประเด็นที่สอง จะมองกับตัวบุคคลที่มาติดตอ เพราะเปนบุคคลที่รูจักกัน แตไม
  มองถึงทีมงานของคณะบุคคลภายนอกท่ีเขามาทํางานรวมกัน อยางเปน
  กระบวนการ คือ เปนขั้น เปนตอน มิฉะนั้นแลว เมื่อทุกคนที่มาติดตอในครั้งแรก
  ไมไดเขามา ซึ่งมีการสลับงานกันในองคกรของคนภายนอก ก็จะขาดความเชื่อมั่น
  ของคนภายใน ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
 การทํางานของคนภายใน และภายนอก สิ่งที่ตองทํานอกจากการวิเคราะห และการ
เรยีนรูแลว คอื การตัง้เปาหรอืกาํหนดผลลพัธ ทีจ่ะเกดิตามแผนงาน โครงการ และกจิกรรม
รวมกัน ท้ังคนภายใน และคนภายนอก มิฉะนั้นแลวจะเกิดความคิด และผลลัพธไมตรงกัน 
ตองมกีารปรบักจิกรรมระหวางดาํเนนิโครงการ เกดิความยุงยาก และเสยีเวลาในการปรบัวธิคีดิ
และผลลัพธใหมอีกครั้ง
 การออกแบบการทํางานรวมกัน ระหวางคนภายในและคนภายนอก ท่ีผานมา
มีการออกแบบการทํางานรวมกัน แตนอยมาก การออกแบบการทํางานรวมกัน ตองใช 
และใหระยะเวลาซ่ึงกันและกัน เพราะตองศึกษาเรียนรู อยางถูกตองของทุกฝายที่มี
สวนเกี่ยวของ การออกแบบเปรียบเสมือนการออกแบบสรางศาลากลางบาน เพราะตองหา
คนที่มีความรูมารวมออกแบบรวมกัน กอนท่ีจะลงมือทํา จึงทําใหคนที่เกี่ยวของกับการสราง
ศาลากลางบาน เปนเจาของรวมกัน ซึ่งไมเหมือนกับศาลาทางหลวง ณ ปจจุบัน ไมทราบวา
ใครเปนเจาของ ขาดการดูแลจากชุมชนทองถ่ิน เพราะชุมชนทองถิ่นไมไดมีความเปนเจาของ 
ตั้งแตเริ่มแรกของการออกแบบ
 องคความรูทีจ่ะนาํมาใชในการทาํงาน ระหวางคนภายในและคนภายนอก สิง่สาํคญั
ตองนําความรูจากภายในมาใช อยางมีศักด์ิศรีท่ีเทาเทียมกัน เพราะองคความรูจากภายใน
ไมมีใบรับรอง แตผานการทดลองใชมาแลว และเปนที่ยอมรับของคนในชุมชนทองถิ่น 
สวนองคความรู จากคนภายนอกตองไปเสริมกับท่ีชุมชนทองถ่ินยังขาดอยู  คนภายในมี
ความพรอมทีจ่ะเรยีนรู และปรบัการทํางานรวมกนั อยางมคีวามเขาใจซึง่กันและกนั ตองไมมองวา
องคความรูภายในชุมชนไมสําคัญ คนในชุมชนก็มองวาความรูจากภายนอกไมสําคัญ ตองให
ความสําคัญอยางเทาเทียมกัน
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 การทํางานรวมกับคนภายใน และคนภายนอก คือ เครื่องมือที่จะใชรวมกัน
ในการดําเนินแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตองนําเครื่องมือท่ีมีอยูจากภายในและ
ภายนอกมาเรียนรู และปรับใชรวมกัน ที่ผานมาการใชเครื่องมือมีการเรียนรูอยูบาง แตยัง
ขาดกระบวนการ เวลาที่ใชอยางเหมาะสม เพราะในบางคร้ังเราทําหยาบเกินไป ขาดการมี
ความรอบคอบ ขาดเวทปีรึกษาหารอืทีใ่ชวถิขีองชมุชนเปนหลัก การออกแบบเคร่ืองมอืรวมกนั 
คือ สิ่งที่สมควรที่จะทําเปนอยางยิ่ง มิเชนนั้นเราจะเขาไมถึงเครื่องมือ อยางแทจริงรวมกันได
 การใชขอมลูถอืวาเปนประเดน็ทีส่าํคญัมากอยางหนึง่เชนกนั ในการจัดทําโครงการ 
กิจกรรม ตองนําขอมูลจากภายใน และภายนอกมาศึกษาเรียนรูรวมกัน ซ่ึงจะตองนําไปใช
ในการตัดสินใจการทํางานตามความสําคัญของขอมูลที่ผานมาสวนใหญจะใหความสําคัญ
กับขอมูลจากภายนอกมากกวาขอมูลจากภายใน จึงทําใหการตัดสินใจในการแกปญหา 
มีความคลาดเคลื่อนจากฐานของชุมชนทองถ่ิน ในสวนของคนภายในชุมชนทองถิ่น 
ก็ไมแตกตางกันมากนัก เพราะที่ผานมาไมยอมเรียนรูขอมูลจากภายนอก มักจะปดหู ปดตา 
และปดความคดิ ทาํใหขาดความถกูตอง จงึทาํใหเกดิชองวางทางความคดิ ในการทาํงานรวม
กันที่นําไปสูผลลัพธรวมกัน
 โดยสรุปเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีจะนําเสนอในการทํางานรวมกันของคนภายใน และ
คนภายนอก ซึ่งจะตองมีการเรียนรูอีกมากมาย ตองใชเวลาในการศึกษาคนควา และนํามา
วิเคราะห สังเคราะหรวมกันในการทํางาน เพราะความเปนจริงกระบวนการทํางานตาง ๆ 
ที่ทุกคนมีชุดความรู และประสบการณท่ีแตกตางกันไปตามวิถี และแนวทางของตัวเองเปน
เรือ่งปกติ แตในเวลาน้ี ทุกคนพึง่ภายใน และภายนอก ตางคนตางคดิ ตางคนตางเดนิไมได ตอง
หันหนาเขาหากัน เพื่อที่จะเรียนรูรวมกัน โดยนําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปปรับใชให
เกิดผลตอสังคมชุมชนทองถิ่น สูการพัฒนา เพื่อสรางระบบสุขภาพชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน

โดย นายแกว สังฃชู
ประธานศูนยประสานงานภาคีองคกรเครือขายชุมชนจังหวัดพัทลุง
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  ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁ¾ÅÑ§ÍํÒ¹Ò¨ (empowerment)

 ความหมายของการสรางเสริมพลังอํานาจโดยทั่วไป หมายถึง มาตรการที่ออกแบบ

เพ่ือทําใหเกดิการมอีสิระ มอีาํนาจภายในทีจ่ะจดัการตนเองทีเ่พ่ิมมากข้ึนและสามารถนําไปสู

การเลือกและตัดสินใจดวยตวัเอง ซึง่นาํไปใชไดทัง้ในระดบับคุคล ครอบครวัและชมุชนโดยองิ

กับบริบทหรืออํานาจในการตัดสินใจของแตละกลุมเปาหมาย

 การสรางเสรมิพลังชมุชน (community empowerment) สามารถเปนกระบวนการ

ทีก่ระทาํดวยตนเองหรอืเปนมใีครมาสนบัสนนุหรือชวยใหทาํใหเกดิพลงั หรืออาํนาจการตดัสนิใจ

ภายใตโอกาสและทรัพยากรที่มีอยูไดดวย การเสริมพลังสามารถเปนไดทั้งในเชิงเสริมสราง

พลงัปญญาและพลังในการจดัการ และในเชงิหลกัการแลว การสรางเสรมิพลงัเปนไดทัง้เปาหมาย 

หลักคิดการทํางาน และกระบวนการขับเคลื่อน เพื่อทําใหกลุมเปาหมายหรือภาคีท่ีเกี่ยวของ

สามารถเขาใจเปาหมายและนําไปประยุกตใชในการทํางานรวมกันไดอยางเหมาะสมกับบริบท

ทางสังคม สภาพแวดลอม วัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน

¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁ¾ÅÑ§ÍํÒ¹Ò¨ (empowerment)
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ÊÃØ»à¡Õ่ÂÇ¡Ñº empowerment
ถาม : การสรางเสริมพลัง คืออะไร?

ตอบ : คอืการทาํใหเกดิ ทําใหม ีทาํใหตระหนกั ทาํใหเชือ่ม่ัน ทาํใหไดใช ไดพฒันา “ศกัยภาพ” 

ที่มีอยูในตน ใหแปรรูปออกมาเปนพลังที่สรางสรรค

ถาม : สรางเสริมพลังใหใคร?

ตอบ : การสรางเสริมพลังใหตนเอง ใหบุคคล กลุมบุคคล ชุมชน หนวยงาน หรือองคกร

ถาม : พลังอะไร?

ตอบ : พลังอันหลากหลาย เชน พลังกาย พลังใจ พลังความคิด พลังปญญา พลังทาง

การบริหาร พลังทางเศรษฐกิจ พลังทางการเมือง พลังทางสังคม พลังทางจิตวิญญาณ

ถาม : จะสรางเสริมพลังไปทําไม?

ตอบ : ใหเกิดมีพลังทําในสิ่งท่ีควรทําอยางเต็มท่ี เต็มความสามารถ และมีพลังที่จะพัฒนา

พลังนั้นใหงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป

 ดังนั้น สังเกตไดวา ความหมายที่สําคัญยิ่งของ empowerment คือ การกระตุน

เราใหกลุมเปาหมายเกดิความตระหนักในศกัยภาพทีต่นม ีและดงึศักยภาพนัน้ออกมาใชอยาง

เต็มที่และเต็มใจ เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิถีชีวิต วิถีการทํางาน ใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งผลสําเร็จ

ที่เกิดขึ้นนี้จะมีความตอเนื่องและยั่งยืน

(ปรับจาก หมอชาวบาน access: www.doctor.or.th/article/detail/10287#toc)
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กระบวนการ/วิธีการหลัก
 เชงิกระบวนการหลกัรวมทัง้การประเมนิผลการเสรมิสรางพลงัอาํนาจมกีระบวนการหลกั 

ดังนี้

 1. สรางการมสีวนรวมของสมาชกิในองคกร/ ในชมุชน และความตระหนกัของลักษณะ

ความเปนองคกร/ ชุมชนนั้นของสมาชิก

 2. ทําใหเกิดภาวะผูนําที่แสดงบทบาทในการพัฒนาองคกร/ ในชุมชน

 3. จัดโครงสรางในองคกร/ ในชุมชนท่ีมีการจัดการที่ทําใหคนมีสวนรวม สรางความ

ตระหนักและมีรูปแบบกลไกที่ชัดเจนเพื่อดําเนินการ

 4. ประเมินปญหารวมกับภาคีตางๆที่ทําใหสมาชิกในองคกร/ในชุมชนตระหนัก หวงใย 

รบัรูและระดมศักยภาพ ความสามารถเพือ่กาํหนดปญหา หาทางแกไขปญหารวมกนั โดยประเมนิ

สภาพปญหาที่เกี่ยวของตามบริบท/ สถานการณจริง

 5. บริหารทรัพยากรที่ไดจากความสามารถในการจัดการ เจรจาตอรองและอํานาจ

ในการใชทรัพยากรลักษณะตางๆ รวมกันโดยไดจากทั้งทรัพยากรทั้งภายในและนอกองคกร/ 

ชุมชน

 6. บริหารโครงการหรือชุดกิจกรรม การดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนโดยตรง

กับกลุมเปาหมายและภาคีโดยใหเกิดการวางแผน ดําเนินการ ประเมินผล ลงทุนและรวมบริหาร

จัดการตามผลการประเมินที่เกิดขึ้นรวมกับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทํางานใหเหมาะสม

รวมกับภาคีรวมพัฒนาเปนระยะตลอดการบริหารโครงการ
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ประโยชนการสรางเสริมพลัง

 1. เกิดความหมายใหมของการดําเนินงาน ทั้งเนื้องานที่เกิดขึ้นและผลที่ไดมาจาก

การดําเนินงานที่สอดคลองกับคานิยม (value) และอุดมการณ (ideals) ของสมาชิกในองคกร/ 

ชุมชนนั้น

 2. เกดิความสามารถใหมในการท่ีจะรับรูปญหา วางแผน กาํหนดวธีิการ และการจดัการ

ทรัพยากรตางๆ รวมท้ังเวลาในการดําเนินการของสมาชิกจากแตละภาคสวนที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาในองคกร/ชุมชนได

 3. สมาชกิในองคกร/ชมุชนเกดิความเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง (self efficacy)

มากขึน้วาสามารถดาํเนนิงานไดสาํเรจ็และเกดิประสทิธผิลสูง เมือ่เรียนรูผลท่ีเกดิจากการตัดสินใจ

ที่ดีดวยความเช่ือม่ัน ตอมาก็จะเกิดผลการดําเนินงานและความเชื่อมั่นที่มากขึ้นของสมาชิก

ในองคกร/ ชุมชนอยางตอเนื่อง

 4. เกิดผลกระทบเชิงบวก (Positive impacts) ที่มาจากความเชื่อ ความเขาใจ

ถึงความสําคัญและผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน รวมท้ังเกิดผลกระทบทางออมตอบริบท

การทํางานในองคกร/ชุมชนดวย เชน ความเปนจิตอาสา ความเปนเจาของและความเปนอิสระ

ขององคกร/ชุมชน

ปจจัยที่สงผลตอการสรางเสริมพลัง

 ระบบโครงสราง วัฒนธรรมหรือวิถีท่ีเปนอยู ผูบริหารและบุคลากร สัมพันธภาพ และ 

ความไววางใจระหวางสมาชิกและผูนํา/ผูบริหาร ลักษณะงานหรือการพัฒนา รวมทั้งบทบาท

องคกร/ชุมชนตอบริบทภายนอกองคกร/ชุมชน
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การมีสวนรวม
ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

 “กิ่งไมหนึ่ง ยอมแข็งแรงไมสูกิ่งไมหลายทอนมัดรวมกัน (ภาคีเครือขาย)”

 “กิ่งไมหลายทอนมัดรวมกันอยางหลวมๆ ยอมแข็งแรงไมสู กิ่งไมหลายทอนมัดรวมกัน

อยางแนนหนา (การมีสวนรวม)” และ

 “ก่ิงไมหลายทอนมัดรวมกันอยางแนนหนา ยอมแข็งแรงไมสูไมทอนเดียว (การพัฒนา

จากภายใน)”

 สังคมไทยเปนสังคมที่มีโครงสรางลําดับชั้นแมวาไมชัดเจนเทากับประเทศอินเดีย โดย

สงัคมไทยยงัคงใหความเคารพผูอาวโุส ตลอดจนตาํแหนงหนาท่ีของผูนาํของชมุชน วฒันธรรมการ

เคารพเชื่อฟงผูอาวุโสและผูบังคับบัญชาเปนรากฐานหนึ่งในสังคมไทย ท้ังนี้ การปฏิบัติดังกลาว

ถือเปนฐานรากความรวมมือที่นําไปสูพัฒนาการการมีสวนรวมที่รูปแบบซับซอนมากขึ้น

 นอกจากรูปแบบ การเชื่อฟงและปฏิบัติตามดังกลาวขางตนแลว ยังมีรูปแบบ 

การถายทอดภารกจิ ทีม่กีารปฏบัิตโิดยเฉพาะในการพฒันา เริม่ตนจาก ทาํเอง แลวยกระดบัเปน 

ทําเองโดยความชวยเหลือของภาคี ทําดวยกัน ภาคีดําเนินการโดยความชวยเหลือของเรา

และสุดทายภาคีสามารถและดําเนินการเอง ซึ่งรูปแบบความรวมมือที่ปรับเปลี่ยน จากการเปน

คนวงนอกเฝาดูจนมาเปนเจาของงานเองนั้น มีตัวอยางเกิดขึ้นมากมายในชีวิตจริง ในสวนของ

สาธารณสุขแลวจะเห็นวา กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพหลายกิจกรรมมีการพัฒนาในรูปแบบนี้ 

เชน การออกกําลังกาย เปนตน อยางไรกต็าม ดวยรปูแบบดงักลาวนี ้มหีลายกจิกรรมทีไ่มสามารถ

ดํารงอยูไดยาวนาน ดวยเหตุปจจัยที่หลากหลาย 
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 การมีสวนรวมเปนไดทั้งกระบวนการและผลลัพธในแงของกระบวนการ การมีสวน

รวม หมายถึง กลไกชวยขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนด สวนใน

เชิงผลลัพธ การมีสวนรวมหมายถึง ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเมื่อหลายภาคสวนเขามาทํางาน

รวมกัน กอใหเกิดความรวมมือ เห็นบทบาทที่สอดประสานในการทํางาน เติมสวนขาด เสริม

สวนดี สรางสิ่งใหม จนสงผลใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

 จุดหมายปลายทางของการมีสวนรวมคือ การมีอํานาจในการตัดสินใจรวมกัน

ของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้นอาจถือไดวาการมีสวนรวมเปนกลไกหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อน

การกระจายอํานาจหรือการเสริมพลังอํานาจของชุมชน หรือสุดทายคือกระจายอํานาจ

ใหประชาชนมีความเขาใจในการจัดการตนเอง ทั้งนี้ จากรายงานศึกษาวิจัย ตลอดจน

ประสบการณการดําเนินแผนงาน/โครงการ พบวา การมีสวนรวมเปนองคประกอบสําคัญในการ

ผลกัดนัใหแผนงาน/โครงการ หรอื ชดุกจิกรรมตางๆ นัน้ มคีวามยัง่ยนื แมแผนงาน/ โครงการหรอื

ชุดกิจกรรมดังกลาวอาจมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปบางแตเปาหมายยังคงเปนเชนเดิม 

ความหมายของการมีสวนรวม 

 องคกรอนามัยโลก ตลอดจนนักวิจัย ไดใหความหมายเชิงปฏิบัติการ “การมีสวนรวม” 

วา เปนกระบวนการทีท่าํใหบคุคลเขามารวมอยางแขง็ขันและแทจริงในการบงช้ีประเด็นทีเ่ปน

ขอกังวลใจหรือสนใจ รวมในการบงชี้ปจจัยที่เกี่ยวของการการดําเนินชีวิตของเขาเหลานั้น

รวมท้ังรวมในการสรางและดาํเนนินโยบาย การวางแผน พฒันา และจดับรกิาร ตลอดจนการ

ปฏิบัติการเพื่อให เกิดการ “เปลี่ยนแปลง” ขึ้น 

 การมสีวนรวม หมายถงึ กระบวนการทีก่ลุมบคุคลเหน็พองตองกนักาํหนดความตองการ

และทิศทางเปาหมาย โดยรวมในการวิเคราะห ตัดสินใจ ดําเนินการ และรับผิดชอบ เพื่อใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูการพัฒนา
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 การมีสวนรวม หมายถึง การรวมมือของบุคคลที่เกี่ยวของ ในการวิเคราะห ตัดสินใจ 

วางแผน และดําเนินแผนงาน/โครงการ ในทุกกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานหรือองคกร

ภายนอก มีบทบาทอยางจํากัด

 ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชน จึงเกิดขึ้นตั้งแตระยะเริ่มตนของการพัฒนา ไมไดมี

ความหมายแตเพียงวา สอบถามความคิดเห็นตอขอเสนอแผนงาน/โครงการที่พัฒนาขึ้นมา

เรยีบรอย หรอื ขอความชวยเหลอืท่ีเขาเหลานัน้ตอแผนงาน/โครงการ โดยลักษณะการมสีวนรวมน้ัน 

อาจเริ่มตั้งแต รวมคิดวิเคราะห รวมตัดสินในกําหนดเปาหมาย เลือกวิธีการ รวมดําเนินการ 

ทั้งสนับสนุนทรัพยากรและการปฏิบัติ และรวมประเมิน ใหเห็นการเปลี่ยนแปลง 

การสรางการมีสวนรวม

 ความสําเร็จของกิจกรรมการมีสวนรวม ขึ้นอยูกับ การสื่อสารกันอยางตอเนื่อง ที่ทําให

เปาหมายรวมถูกกําหนดและตรวจสอบ ตลอดจนกิจกรรมที่กําหนดเกิดจากการวิเคราะห วิจัย 

ศกึษา และประสบการณทีส่ะทอนในกระบวนการ ทัง้นี ้การมสีวนรวมประกอบดวย การประเมนิ

องคความรูที่มี  การวิเคราะหสถานการณสภาพแวดลอม การเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต การวิเคราะหขอจํากัดในการเปลี่ยนแปลง การวางแผนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

และการดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ บุคคลสวนใหญเขารวมการดําเนินแผนงาน/

โครงการทีเ่ขาเหลานัน้มสีวนชวยในการวางแผนคอนขางแนนอน หลงัจากทีไ่ดประเมนิผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นกับตน และรวมวางแผนเพื่อใหตนเองพรอมรับตอปญหาหรือประเด็นดังกลาว
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 ในกระบวนการสรางการมีสวนรวมคําถามแรกที่ตองหาคําตอบ คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

เปนใครในเรื่องราวหรือประเด็นที่สนใจ ซึ่งตองพิจารณาและทําความเขาใจถึงธรรมชาติของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังน้ี ผูมีสวนไดสวนเสียอาจเปนปจเจกบุคคล หนวยงาน องคกร ตลอดจน

ชุมชนและสงัคม นอกจากตองเขาใจธรรมชาตขิองผูมีสวนไดสวนเสียแลว ยงัตองรูถงึบทบาทหนาที่

ของผูมีสวนไดสวนเสียเหลานั้น โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองราวหรือประเด็นดังกลาว

ทีต่องการการมีสวนรวม ซึง่แยกออกเปน บทบาทหนาทีท่ีค่าดหวัง กบับทบาทหนาทีท่ีเ่กดิขึน้จรงิ

หากบทบาททั้งสองซอนทับกันสนิท ยอมหมายถึง ดุลยภาพระหวางตัวตนและการดําเนินงาน

ตลอดจนประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูมีสวนไดสวนเสียนั้นๆ อยางไรก็ตาม ยังมีผูมีสวนได

สวนเสยีอกีหลายสวนทีท่าํนอยกวาทีค่าดหวงั หรอืทาํมากกวาทีค่าดหวงั ดงันัน้ จงึตองมาพจิารณา

อีกครั้งวา การดําเนินการดังกลาวนั้นเปน สิ่งจําเปนตองกระทํา หรือสิ่งที่ควรกระทํา หรือทายสุด 

เปนสิ่งที่ไมจําเปนตองทํา 

 การมีสวนรวม นั้น อาจเกิดขึ้นดวยการออกแบบ หรือ ความสมัครใจ หรือ อาจเกิดขึ้น

จากทั้งสองกระบวนการไดเชนกัน ซึ่งในทางปฏิบัติ หลายคร้ังจุดเร่ิมตนการมีสวนรวมเกิดข้ึน

จากการออกกฎระเบียบ ขอกําหนด หรือเงื่อนไขที่เอื้อใหเขามามีสวนรวมในลักษณะการปฏิบัติ

ตามและความรวมมือ เชน การกําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีตองไปออกเสียงเลือกต้ัง การกําหนด

ขอบังคับกองทุนชุมชน เปนตน หรือ อาจเปนความสมัครใจเขารวมกิจกรรมที่เปนหรือสอดคลอง

กับธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน เชน การแตงกาย งานบุญประเพณีตางๆ ของชุมชน เปนตน 

ซึง่กลาวไดวา โดยเนือ้แทแลวสังคมไทยม ี“การมสีวนรวม” มาอยางยาวนาน นัน่คอื กจิกรรมงาน 

“บุญประเพณีประจําปของชุมชน” ท่ีทุกภาคสวนของชุมชนเขามามีสวนรวมดวยบทบาทหนาที่

ที่แตกตางกันไป ดวยถือวาตนเองเปนเจาของรวม (ownership) ท้ังการบริจาคทรัพย สิ่งของ 

ออกแรง จัดการ ตลอดจนการออกแบบกระบวนงานตางๆ
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หลักคิดการมีสวนรวม
 หลักคิดพื้นฐานในการสรางการมีสวนรวม ประกอบดวย

 1. ชุมชนสามารถและควรพจิารณาเลอืกลาํดบัความสาํคญัในการจดัการปญหาทีช่มุชน

ประสบอยู

 2. ประสบการณและภูมิปญญาชุมชนท่ีสรางและสะสมอยางยาวนาน สามารถนํามา

ซึ่งเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

 3. เมื่อบุคคลเขาใจปญหาอยางลึกซึ้ง เขาเหลานั้นก็พรอมที่จะปฏิบัติเพื่อแกไขปญหา

ดังกลาว

 4. บุคคลจะแกไขปญหาไดดีที่สุดดวยการมีสวนรวมกับกระบวนการกลุม

ระยะการมีสวนรวม
 ดังที่กลาวขางตน การมีสวนรวมเปนกระบวนการ ซึ่งสามารถจําแนกระยะของการ

มีสวนรวมออกเปน 4 ระยะ ประกอบดวย

 1. ระยะที่ 1  ไมมีสวนรวม เปนเครื่องมือในกระบวนการดําเนินการ

 2. ระยะที่ 2 การมีสวนรวมในระยะแรกเริ่ม การรับรูขอมูล การปรึกษาหารือ การถูก

นับรวมเขาในกระบวนการ

 3. ระยะที่ 3 การมีสวนรวม การรวมตัดสินใจ การเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการ

ที่มีอํานาจตัดสินใจ, เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจ

 4. ระยะที่ 4 มากกวาการมีสวนรวม ชุมชนริเริ่มดวยตนเอง
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ระดับการมีสวนรวม
 ทั้งนี้ หากพิจารณาระดับการมีสวนรวม พบวา มีแตกตางหลากหลายกันขึ้นกับประเด็น 

และบริบทสิง่แวดลอมทางสงัคมและภมูศิาสตร อยางไรกต็าม หากพิจารณาจากกจิกรรมท่ีปรากฏ 

สามารถแยกระดับการมีสวนรวมไดดังนี้ 

ระดับการมีสวนรวม (level) การมีสวนรวมของผูที่
เกี่ยวของ (involvement)

เครื่องมือ/รูปแบบที่เกิดขึ้น 
(tools/format)

ปฏิบัติการเชิงรุก (outreach เกิดความตระหนัก 
(awareness)

กระดานขอมูล เว็บไซต การเปด
พื้นที่ใหเยี่ยมชม

การปรึกษาหารือ 
(consultation)

การใหขอมูลสะทอนกลับ 
(feedback) กอนการพัฒนา
แนวคิดและขอเสนอแผนงาน/

โครงการ

การสํารวจ/การประชาคม/
การสนทนากลุม-คณะที่ปรึกษา 

การเขารวม (involvement) เสนอแนวคิด 
(actively propose idea)

การประชาคม/สนทนากลุม-
คณะที่ปรึกษา 

การรวมมือ (collaboration) เขารวมในกระบวนการแกไข
ปญหาและพัฒนาขอเสนอ 

(engage)

สนทนากลุม-คณะที่ปรึกษา 

รวมเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(Shared leadership)

มีสวนรวมในการตัดสินใจ
และรับผิดชอบ 

(Share responsibility)

คณะที่ปรึกษา
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พัฒนาการมีสวนรวม
 พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงจากจดุเริม่ตนจนถงึปลายทางของการมสีวนรวม เปนสวนหนึง่

ในการบงชี้ถึงผลลัพธในแตละข้ันตอนของกระบวนการพัฒนา เริ่มตนจากการจําแนกประเด็น

ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงตอปญหาน้ัน การพิจารณาเลือก

และจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนในการดําเนินการ การดําเนินการตามแผน การเกิดผลลัพธและ

การวัดผลลัพธที่เกิดขึ้น 

รูปที่ 1 ขั้นบันไดการมีสวนรวม

1. ปฏิบัติตามคําแนะนํา

2. ตั้งคําถาม/ปรึกษาหารือ

3. รวมปฏิบัติกิจกรรม

4. เขาไปมีบทบาทรวมมือ

5. รวมเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

6. ดําเนินการ

7. รวมเรียนรู 
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วัฏจักรการมีสวนรวม

อุปสรรคที่ขัดขวางการมีสวนรวม

 1. ความออนแอทางความคิด การถูกชักจูง โนมนา ว ครอบงําทางความคิด (จากภาค

การเมือง, ความเชื่อ และประเด็นความสนใจทางธุรกิจ มักจะทําใหบุคคลปฏิเสธการเขามามี

สวนรวม)

 2. ความขัดแยง และการแบงแยก ท่ีเกิดขึ้นจากความแตกตางหลากหลายทั้ง

ดาน ชาติพันธุ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ  รวมถึง ภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม 

 3. ความยากจน ที่สงผลใหขาดปจจัยและทรัพยากร ตลอดจนภาวะการเจ็บปวย

 4. ความไมเชื่อมั่นในกระบวนการ สงผลใหกระบวนการเปนเพียงการประทับตรายาง

บนแผนงาน/โครงการ

ศึกษา/
วิเคราะห

ศึกษา/
วิเคราะห

สะทอน

ปฏิบัติ ปฏิบัติสอบสวน สอบสวน

สะทอน
เปดพื้นที่สนทนาในชุมชน

พวกเราเปนใคร?

ทําไมพวกเราจึงมาอยูที่นี่?

ตัวฉันเปนใคร?

กําหนดเปาหมาย
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หนทางเอาชนะอุปสรรคและการสรางการมีสวนรวม
 1. หาสะพานเชื่อมหรือประตูที่เขาชุมชน เชน องคกร หนวยงาน กลุมที่มีอยูในชุมชน 

ตลอดจนแผนงาน/โครงการที่กําลังดําเนินการ เปนตน

 2. ทํางานกับผูนําชุมชน ผูนําหมายในท่ีนี้หมายถึงบุคคลที่สามารถระดมคนเขามารวม

และสงเสริมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งในบางกรณีอาจจําเปนตองอบรมทักษะเพ่ิมเติมให

กบัผูนาํในการจดัการคน การฟง การสนบัสนนุโนมนาว การรวมรบัผดิชอบและการจัดการอํานาจ

“วิธีการคนหาผูนํา สุมสอบถามกลุมเปาหมายโดยใหบอกชื่อคนสามคนที่ไปขอรับคําแนะนํา 

จากนั้นใหสอบถามคนที่ถูกระบุชื่อคนสามคนนั้นวา หากตองการคําปรึกษาจะไปหาใคร เมื่อ

ไดชื่อทั้งหมดแลวก็จัดทํารายชื่อดังกลาวเรียงลําดับจากมากไปนอย คนท่ีมีถ่ีสูงสุด หรือ คนท่ีมี

ถูกระบุถึงมากที่สุด คือ ผูนํา”

 3. สรางความมั่นใจวาจะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการแสดงใหเห็นผลลัพธ

เชิงประจักษ

 4. ทาํความเขาใจ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมของชมุชน ตลอดจนประวติัศาสตรท่ีผานมา

ของการชวยเหลือตนเองของชุมชน

 5. จัดกระบวนการหรือกิจกรรมพิเศษ ที่เอื้อตอการมีสวนรวม เชน การใหรางวัล 

การเขารวมโดยไมเสียคาใชจาย เปนตน 

 ทายนี้ การมีสวนรวมเปนการทํางานรวมกัน ตามหนาที่และบทบาทที่ตกลงกัน ดํารงอยู

รวมกันไดดวยความพอเหมาะพอด ีประสานกนัได และเปนประโยชนกบัสวนรวม ดงัคาํกลาวของ 

รองศาสตราจารยนายแพทยวิชัย โปษยะจินดา ที่กลาวไวในการบรรยายหัวขอ การสรางการมี

สวนรวม หลักการ ความหมายและแนวทางการพัฒนา
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 “การทํางานรวมกันของแตละกลุม การอยูรวมกันท่ีเกิดเปนบทบาทของแตละบุคคล 

ใครมีความสามารถตรงไหนก็ไดรับบทบาทนั้น หมายความวา หนาที่และบทบาทมาตามความ

สามารถของคนนัน้ องคกรธรรมชาต ิดาํรงอยูไดดวยความพอเหมาะ และความพอเหมาะเหลานี้

ก็คือ ความพอดี ความถนัด ซึ่งก็ทําตามหนาที่ ไมฝน เพราะถาฝนก็ไมใชธรรมชาติของคนนั้น 

ถาเปนธรรมชาติจริงตองไมแยกจาก ตองไมกําหนด ตัวสําคัญคือภารกิจเกิดขึ้นที่ประสานกันได

และเปนประโยชน ไมมีความขัดแยงจนเกินไป ประนีประนอมกันได”
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Ê‹Ç¹·Õ่ 2
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Ê‹Ç¹·Õ่ 2 
“ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ÍÓ àÀÍ” áÅÐ “ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹”

  “ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ÍÓ àÀÍ”

ระบบสุขภาพอําเภอ District Health System (DHS)

 องคการอนามัยโลก ใหคําจํากัดความของระบบสุขภาพอําเภอ ใน 2 มิติ คือ 

1)  เครอืขายของหนวยบรกิารปฐมภมิูท่ีจัดบรกิารทีเ่ปนลักษณะการสงเสริมสุขภาพ การปองกนัโรค 

และการดูแลรักษาสําหรับกลุมประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบรวมทั้ง สรางหนุนเสริมกระบวนการ

มีสวนรวมท่ีเขมแข็งของชุมชนภายใตการสนับสนุนจากโรงพยาบาลชุมชน รวมกับทีมบริหาร

เครือขายสุขภาพอําเภอ และ 2) เครือขายขององคกรที่จัดบริการ หรือจัดการใหเกิดบริการ

สุขภาพที่ผสมผสาน เปนองครวมอยางทั่วถึงและเทาเทียมสําหรับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

รวมท้ังรบัผดิชอบตอผลลัพธทางคลนิกิและผลกระทบทางเศรษฐกจิ ตลอดจนสถานะทางสขุภาพ

“ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ÍÓ àÀÍ”
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ของประชาชนในพืน้ทีด่วย1 ขณะทีป่ระเทศไทยใหความหมายของระบบสุขภาพอาํเภอ คอืระบบ

การทํางานดานสุขภาพระดับอําเภอรวมกันของทุกภาคสวนดวยการบูรณาการทรัพยากร

ภายใตบริบทของพื้นที่ผานกระบวนการชื่นชม และการจัดการความรู สงเสริมใหประชาชน

และชุมชนพึ่งตนเองได และไมทอดทิ้งกัน โดยมีเปาหมายรวมเพื่อสุขภาวะของประชาชน2

 ระบบการทํางานดานสุขภาพระดับอําเภอ หมายถึง การทํางานดานสุขภาพระดับ

อาํเภอรวมกนัของทกุภาคสวนทีม่ลีกัษณะซบัซอน มคีวามสัมพนัธ สามารถประสานและเช่ือม

โยงเขากันไดโดยมีเปาหมายเดียวกัน 

 ทุกภาคสวน หมายถึง องคกรภาคีในพ้ืนที่อาทิ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สํานักงาน

สาธารณสขุอาํเภอ (สสอ.)  โรงพยาบาลสงเสรมิ สขุภาพตาํบล (รพ.สต.) รานขายยา คลนิกิเอกชน 

องคการปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) วดั โรงเรยีน  หนวยงานเอกชน สวนราชการทีเ่กีย่วของ และ

ภาคประชาสังคม  เปนตน

 การบูรณาการทรัพยากร หมายถึง การจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรท้ังดาน

บุคลากร ภูมิปญญา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ระบบขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีรวมกับ

องคกรภาคีตางๆ ในพื้นที่ตามบริบทและสภาพปญหา

1 People centered health care: A Policy framework accessed on http://www.wpro.who.int/health_services/

people_at_the_centre_of_care/documents/ENG-PCIPolicyFramework.pdf
2 People centered health care: A Policy framework accessed on http://www.wpro.who.int/health_services/

people_at_the_centre_of_care/documents/ENG-PCIPolicyFramework.pdf
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  “ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹” áÅÐ “ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ”

“ระบบสุขภาพชุมชน”
 สุขภาพ  ตามความหมายที่ระบุไวในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 

หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย  ทางจิต  ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน

เปนองครวมอยางสมดุล

 ระบบสุขภาพชุมชนจึงหมายถึง  ระบบท่ีประกอบดวยองคประกอบท่ีสัมพันธกัน

ที่ทําใหเกิดสุขภาวะของประชาชนในชุมชน โดยความรวมมือกันของสมาชิกกลุมตางๆ ในชุมชน

ซึ่งประกอบดวย องคกรชุมชน (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาสังคม ผูนําชุมชน (ทั้งที่

เปนทางการและไมเปนทางการองคกรของชุมชน ครอบครัวและปจเจก) องคกรดานสุขภาพ

(หนวยบริการปฐมภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แพทยพื้นบาน เปนตน) รวมทั้งองคกร

ภาคเอกชน

 จากแผนยุทธศาสตรรวมแหงชาติวาดวยระบบสุขภาวะชุมชน กําหนดความหมาย

ชุมชนสุขภาวะรวมกับองคกรภาคีที่รวมขับเคลื่อนวา ชุมชนสุขภาวะและชุมชนเขมแข็ง

ซ่ึงเปนเปาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อตองพัฒนาระบบสุขภาพ (สุขภาวะ) ชุมชนนั้น 

หมายความถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการเรียนรู ปรับตัว และสามารถจัดการปญหาไดดวย

ตนเอง ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม สุขภาพและคุณธรรมจริยธรรม 

จนบรรลุซึ่งความเขมแข็ง พึ่งตนเองไดและมีความสุข สันติภาพหรือสุขภาวะในดานตางๆ

“ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹” áÅÐ “ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ”
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“ระบบบริการปฐมภูมิ” 
 บริการปฐมภูมิเปนบริการหลักที่สําคัญของระบบบริการสุขภาพที่บูรณาการภายใต

แนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน

 บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพพื้นฐานปกติที่บุคลากรสาธารณสุขใหบริการเปน

ประจําเปนบริการดานแรก และเปนบริการหลักในระบบบริการสุขภาพที่ทําหนาที่ในดานการ

ใหบริการสุขภาพที่ตอเนื่องแกประชาชน เปนผูประสาน สงตอ เชื่อมโยงบริการใหแกแพทย

หรือบุคลากรสาธารณสุขเฉพะทางอื่นๆ เมื่อจําเปน เปนบริการท่ีใหแกประชาชนทุกกลุมอายุ 

ทุกเศรษฐานะ ทุกกลุม ทุกเพศ ท้ังที่เปนบริการแบบเฉียบพลัน เร้ือรัง บริการดานสุขภาพ

ที่สัมพันธกับสุขภาพจิต และสังคม รวมถึงการดูแลผูมีภาวะโรคเรื้อรังหลายโรค การดูแลดาน

แมและเด็ก และการดูแลผูสูงอายุ

 คุณลักษณะสําคัญของบริการปฐมภูมิคือ ความตอเนื่องและการดูแลประชาชนแบบ

องครวมผสมผสาน  

 ผูใหบริการปฐมภูมิ อาจมีความแตกตางตามบริบทของพื้นที่และประเทศได  

 “ระบบบริการปฐมภูมิ” (อางอิง WHO สปสช. กระทรวงสาธารณสุข) เปนศูนยกลาง

การจัดบริการสุขภาพหลักที่สําคัญและอยางตอเนื่องของระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ

ภายใตแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง โดยมีหนวยใหบริการสุขภาพใน

ลักษณะหนวยหลักเปนหนวยเดี่ยวหรือรวมเปนเครือขายของหนวยบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีขอบเขต

ภารกิจ ดังนี้

 1) ใหคําปรึกษา ใหความรูความเขาใจแกประชาชนในดานการดูแลสุขภาพ และเสริม

สรางศักยภาพของประชาชนใหดูแลตนเองดานสุขภาพได  

 2) เปนศูนยกลางการจัดบริการสุขภาพพื้นฐานท่ีบุคลากรสาธารณสุขใหบริการ

เปนประจําตอเนื่อง อยางเปนองครวมแกบุคคล ครอบครัวทุกกลุมอายุ ทุกเศรษฐานะ ทุกกลุม 

ทกุเพศ สงเสรมิการดแูลและพึง่ตนเองไดของประชาชน เปนบริการทีผ่สมผสาน ทัง้ดานการรกัษา

พยาบาล การฟนฟูสภาพ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคท้ังที่เปนภาวะเจ็บปวยแบบ

เฉียบพลัน เรื้อรัง บริการดานสุขภาพที่สัมพันธกับสุขภาพจิต และสังคม 
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 3) ประสาน สงตอ และเชื่อมโยงบริการกับหนวยงานสุขภาพ และหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ในกรณีปญหาสุขภาพที่มี

ความซับซอนที่หนวยบริการปฐมภูมิไมสามารถใหบริการไดดวยตนเอง 

 4) เปนบริการท่ีสนับสนุนเอื้ออํานวย และเสริมพลังชุมชน ภาคี เครือขาย เพื่อการ

จัดระบบสุขภาพชุมชน การสงเสริมปองกันสุขภาพในระดับชุมชน และระดับสาธารณะ 

(Community health and public health intervention) เชน การจัดการควบคมุโรคในชมุชน 

การคุมครองผูบริโภค การสรางนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน ตําบล การจัดการใหมีการดูแล

ผูสูงอายุระยะยาวหรือ การจัดการใหเกิดปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี 

 5) การบริหารจัดการ ทั้งที่เปนการบริหารจัดการภายในองคกรตนเอง และการบริหาร

จดัการรวมกบัทองถิน่ ชมุชน และภาคเีครอืขายอืน่ๆ ทีเ่นนการสรางการมสีวนรวมกบัผูทีเ่กีย่วของ 

และเปนการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ คลองตัว 

 ระบบบรกิารปฐมภมูเิปนบริการรากฐานท่ีสาํคญัของประเทศไทย ประกอบดวย การสราง

เสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาโรค และการฟนฟูสภาพ เนนความเปนองครวมของชีวิต 

บรูณาการใหสอดคลองกับวถิชีวีติ สภาพปญหาและความตองการทางสขุภาพของประชาชน โดย

มีการดูแลที่มีความตอเนื่อง มีการเชื่อมโยงชุมชนภาคีเครือขาย มีเปาหมายสําคัญคือ ประชาชน

สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อใหมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิต
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á¹Ç·Ò§¾Ñ²¹ÒÃÐºº§Ò¹¢Í§à¤Ã×Í¢‹ÒÂºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ 
áÅÐÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ÍÓ àÀÍ à¾×่ÍµÍºÊ¹Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ªØÁª¹

 หนวยบริการปฐมภูมิควรมีบทบาทจัดการดูแลสุขภาพของประชากรในลักษณะของ

ประชากรรวมเปนกลุม (Population based) เนนปจจัยเส่ียงท่ีเปนปจจัยรวมของกลุมประชากรนัน้ 

(Common risk) ดวยกระบวนการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน และควบคุมปจจัยเสี่ยงที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพ (เชน พฤติกรรม สิ่งแวดลอม) ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และ

องคกรทองถิ่น 

 การจัดระบบการเฝาระวังประชากรตามกลุมประชากร มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึง

สถานการณสุขภาพ และปจจัยที่เกี่ยวของทั้งดานบวกและดานลบ เพ่ือใหมีการจัดระบบดูแล

สขุภาพตามกลุมประชากรทีส่าํคญั จงึไดมกีารรวบรวม และจดัทําเอกสารฉบบันีเ้พือ่เปนแนวทาง

ในการดาํเนินงานในประชากรบางกลุมทีส่าํคญั ไดแก กลุมผูสงูอาย ุ กลุมคนพกิาร กลุมโรคเรือ้รงั  

อีกทั้งสามารถสรางกระบวนการเรียนรู และพัฒนาสุขภาพรวมกับชุมชนไปพรอมกันดวย  

แนวทางหลักเพื่อการดูแลกลุมประชากรแตละกลุม และการสรางการเรียนรูของประชาชน

และชุมชน 

 เน้ือหาทีจ่ะเสนอตอไปนี ้เปนแนวทางในการดาํเนนิงาน เพือ่ตอบสนองตอความตองการ

ของกลุมประชากรและสรางการเรียนรู การมีสวนรวมของชุมชน และประชาชนแตละกลุม ไป

พรอมๆ กัน เพราะในการดําเนินงานทั้งสองลักษณะนี้ มีประเด็นที่ซอนทับ สนับสนุน สงเสริมกัน

และกัน  
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 ประเด็นทีต่องเตรียม และขัน้ตอนการดาํเนนิงานพฒันาระบบเพือ่ดูแลสขุภาพตามกลุม

ประชากร แตละกลุมเปาหมาย สรุปไดดังนี้

 1. เขาใจธรรมชาติ : ตองทําความเขาใจตอธรรมชาติของเรื่องนั้นๆ และเขาใจสภาพ

ปญหา รวมทั้งความตองการเฉพาะของกลุมเปาหมายใหชัดเจน

 2. มีขอมูลกลุมประชากรนั้นๆ : ตองมีขอมูลสถานการณของกลุมประชากรนั้น

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนเปาหมายงาน และเพื่อใชประกอบในการวางแผน หาจุดเนน

การดําเนินงาน 

 3. วิเคราะห วางแผนงาน : ใหวางแผนการจัดการปญหา โดยพิจารณาวามีงานใดบาง

ท่ีควรดาํเนนิการ และสนบัสนนุการดาํเนนิงานใหไดตรงเปาประสงค โดยใหความสําคญักบัการมี

สวนรวมกับทุกองคกรและบทบาทของฝายตางๆ พิจารณาถึงบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ

 4. ดําเนินงาน ประสาน บูรณาการ : ดําเนินการตามแผน และที่สําคัญในการจัดการ

กลุมประชากรทีเ่ปนงานกวาง คอืการประสานงาน บูรณาการ และประยกุตใชตนทนุและศกัยภาพ

ของชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

 5. ติดตาม ประเมิน พัฒนาตอเนื่อง : พรอมที่จะเรียนรูเพ่ือปรับเปล่ียน เพ่ิมเติม 

สรางสรรครูปแบบ วิธีการ เมื่อสถานการณหรือเงื่อนไขการทํางานเปลี่ยน ภายใตขอมูลของ

สถานการณปญหาและความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป
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แนวทางการจัดกิจกรรมดําเนินงาน 

 เพือ่ใหมกีารพฒันางานทีต่อบสนองตอประชากรเปาหมายแตละกลุม  มาตรการดาํเนนิงาน

หลักท่ีควรดําเนินงานมีดังนี้ (ประยุกตจาก Ottawa Charter และสังเคราะหจากบทเรียน

ความสําเร็จในการดําเนินงานของพื้นที่) (PCSCS) 

 1. การดําเนินการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ หรือ กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เอื้อตอ

การดูแลสุขภาพของประชากรแตละกลุม (Policy)

 2. การส่ือสารใหประชาชนกลุ มเปาหมาย รับรู  เข าใจ เทาทันขอมูลที่สําคัญ 

(Communication)

 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นฐาน (Services)

 4. การพฒันาศกัยภาพใหแกกลุมเปาหมาย แกนนาํ และผูเกีย่วของ ใหมบีทบาทในการ

ดูแลตนเอง และรวมดําเนินการไดอยางเหมาะสม (Capacity Building)  

 5. การประสานเพื่อใหมีการดําเนินมาตรการทางสังคมและอื่นๆ  ไดแก (Collaborate 

for Social measures) 

    การเปดพื้นที่สาธารณะ/ พื้นที่ทางสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู

    การจัดสวัสดิการ การเรียนรู การศึกษา ใหแกกลุมเปาหมาย

    การปรับสภาพแวดลอมใหปลอดภัยเหมาะสมเอื้ออํานวยการสงเสริมสุขภาพดี 
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การพัฒนาระบบงานภายในเครือขายบริการ

 เพื่อใหไดผลลัพธงานขางตน  จําเปนตองมีการพัฒนาระบบงานภายในเครือขายบริการ

ในประเด็นตางๆ ตอไปนี้ (ดังแผนภาพที่ 1) 

 1. การนาํ ต้ังเปาหมายรวม และจัดทําแผนงานอยางมสีวนรวม สือ่สาร สรางความเขาใจ

ภายในเครือขายอยางทั่วถึง (Collective leadership) 

 2. การประสานจัดการในภาพรวมจัดการ เชื่อมโยง ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานที่

เกี่ยวของทั้งหมด (Manager) 

 3. การพัฒนาและจัดการระบบขอมูล ( Information Management) 

 4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผูเกี่ยวของ (Human resource development) 

 5. การจัดการความรู และการวิจัย (Knowledge management and research) 

 6. การประสาน สนับสนุนวิชาการ และติดตามประเมินผล (Supervise and 

monitoring & evaluation)

 7. การสนับสนุนดานการเงิน และทรัพยากรที่เพียงพอ (Resource) 

 8 การจัดระบบงานใหมีความสอดคลองกับกลุมประชากรคือ สวนที่เปนระบบงาน

ทั้งหมด ทั้งที่ระดับตําบล และอําเภอ 

 9. การกําหนดเปาหมายเชิงผลลัพธท่ีสอดคลองพอดีกับกลุมประชากร และทรัพยากร

ที่เครือขายมีคือสวนท่ีเปนผลลัพธ โดยจัดแบงเปนผลลัพธสุดทาย และผลลัพธระหวางทาง 

(Intermediate outcome) 
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 การจัดการเพ่ือการดูแลสุขภาพประชากรเปนกลุม มีความตางจากการดูแลสุขภาพ

เปนรายบุคคล คือ การตองเขาใจสถานการณสุขภาพของกลุมประชากรนั้นๆ ในภาพรวม 

วาสวนใหญมีปญหา หรือมีศักยภาพตรงไหน จะตองจัดบริการหลักสําหรับกลุมประชากร

น้ันเปนการจําเพาะตางจากบริการพื้นฐานอื่นๆ อยางไร และในกลุมประชากรนั้นมีลักษณะ

ความตองการทีเ่ฉลีย่คลายๆ กนั หรอืมกีลุมยอยทีม่คีวามจาํเพาะในการดแูลเพิม่เตมิอยางไร และ

จําเปนตองมกีารจดัการเชิงปองกนั สงเสรมิสขุภาพในระยะยาวอยางไรดวย มใิชดูแลเปนรายคนๆ 

มารวมกันเทานั้น  อีกทั้งจําเปนที่ตองรูสถานการณการจัดบริการสุขภาพที่ครอบคลุมประชากร

แตละกลุมวาเปนอยางไร 
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แผนภาพที่ 1: ความเชื่อมโยงกระบวนการจัดการ และการดําเนินงาน ในระดับอําเภอ เพื่อให

บรรลุผลลัพธตามเปาหมายในการดูแลสุขภาพตามกลุมประชากรที่พึงประสงค

ภาคี เครือขายบริการกลุมเปาหมาย

สื่อสารความเสี่ยง

พัฒนานโยบาย

สื่อสารสาธารณะ

ทํางานรวมกับภาคี

เปาหมายสุดทาย

ระบบงาน
  ตําบล
  อําเภอ

ผลลัพธระหวางทาง ประชาชนไดรับ
การสื่อการสื่อสาร เขาใจ 

เทาทันขอมูล

กลุมเปาหมาย
ไดรับการดูแลผสมผสาน 

อยางสอดคลอง

กลุมเปาหมายไดรับการคัดกรอง 
+ดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

อยางครอบคลุม ตามมาตรฐาน

การจัดการ
ภายในเครือขาย

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ภาคีรวมเปนเจาของ 
และรวมดําเนินการ

บริการพื้นฐาน
(ดูแล รักษา คัดกรอง 
ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ปรับพฤติกรม อื่นๆ)

สรางสัมพันธภาพ 
สื่อสาร เรียนรู 

กลุมเปาหมาย & ภาคี

ขอมูล พัฒนาศักยภาพ
คน, ภาคี

จัดการความรู  & 
วิจัย

ทีมจัดการกลาง

การนํา–แผนงาน

ประสาน M&E เงิน ทรัพยากร

สนับสนุน เสริมศักยภาพ 
เชื่อมโยง-รวมมือกับ

กลุมเปาหมาย ภาคีชุมชน

บริการเฉพาะทาง
(คัดกรอง & ดูแลเฉพาะ)

บริการประสาน
รับ-สงตอ

เชื่อมโยง บริการดาน
สังคม และอื่นๆ

เฝาระวังกลุมและ 
รายบุคคล กลุม

ระบบดําเนินการไดยั่งยืน/
ตอเนื่อง Learning + Growthลดเสี่ยง ลดพิการลดโรค
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คําอธิบายรายละเอียด การจัดระบบจัดการภายในเครือขายอําเภอ 

1. การนํา ตั้งเปาหมายรวม แผนงานรวม 

 การนําในเรื่องการจัดการสําหรับกลุมประชากร ประเด็นสําคัญคือ การที่ตองประสาน

ใหมีความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีการจัดกลไกที่ภาคีและผูแทนประชากร

กลุมนั้นๆ เขามามีสวนรวมได ทั้งในแงของการรวมกิจกรรม รวมคิด รวมดําเนินงาน สําคัญสุด

ทีจ่ะใหเกดิความยัง่ยนื คอืการท่ีทุกสวนไดมโีอกาสวางแผนเปาหมายทีต่องการใหบรรลุผลรวมกัน 

และมีแนวทาง แผนงานที่มาใชประกอบใหมีการทํางานรวมกันที่ชัดเจนมากขึ้น  ซึ่งการนํารวมนี้

มิใชจะเกิดไดทันทีตั้งแตแรก แตเปนประเด็นที่ผูนําของเครือขายบริการอําเภอจะตองตระหนัก 

และคอยๆ สรางกจิกรรม สรางโอกาสใหแตละสวนเขามาเปนเจาของงานรวมกนั พยายามประสาน

ใหมีแผนงานรวมทีบ่รูณาการงานของแตละสวนรวมกนั รูกนัและกนัวาใครทาํอะไรอยูในสวนไหน 

และเมื่อทํางานรวมกันตอเนื่อง ควรมีการตั้งเปาหมายรวมกัน และวางกลยุทธการทํางานรวมกัน

เพื่อใหเกิดพลังของงานเพิ่มขึ้น 

2. ทีมจัดการกลาง 

 ปจจุบัน หนวยบริการสุขภาพ (ทั้งโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ และ รพ.สต.) มักจะ

กําหนดผูรับผิดชอบประสานการทํางานเปนโครงการ เปนงานๆ  เชน ดานคลินิกบริการ ดาน

การเยี่ยมบาน ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค แตมักจะไมมีผูรับผิดชอบดูแลภาพรวม

ทุกดานของประชากรนัน้ท้ังกลุม ท่ีจะตดิตามสถานการณและประสานการดําเนนิงานใหครอบคลมุ

ทกุดาน จงึควรมกีารกาํหนดผูจดัการกลางทีด่ปูระชากรแตละกลุมในทุกดานอยางนอย 1 คน หรือ

จะจัดเปนทีมรวมกันทั้งหนวยบริการและสาธารณสุขอําเภอก็ได แตตองกําหนดความรับผิดชอบ

รวมกัน  และแจงแกผูอื่นที่เกี่ยวของทราบ 
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 ทีมผูจัดการกลางนี้ ควรมีบทบาทหนาที่ในการประสานขอมูลทุกชุดที่เกี่ยวของ 

ใหสามารถเชื่อมโยงตอรอยกันได และทําหนาที่ประสานใหมีการสื่อสาร การวางแผน การจัด

บริการที่เกี่ยวของรวมกัน ประสานใหเกิดแผนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพของกลุม

ประชากรนั้นรวมกัน  อยางนอยรับรูกันและกันในการดําเนินงานจากสวนตางๆ  และหากพัฒนา

เพิ่มขึ้น ก็จะเปนการตั้งเปาหมาย กิจกรรมท่ีควรดําเนินงานรวมกัน หรือควรแบงกันทําอยางมี

จังหวะที่ประสาน รอยเรียงกันไดอยางมีพลัง ทําใหเกิดประสิทธิผลที่ดีได  (Alignment)

3. ขอมูล

 ขอมูลเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญที่ใชเพ่ือใหเขาใจสถานการณสุขภาพของประชากร

กลุมนัน้ๆ รวมทัง้ใชเพือ่การเรยีนรูรวมกนัระหวางกลุมเปาหมาย ใชขบัเคล่ือนการทํางานดวย และ

ตดิตามผลการบรกิารกลุมเปาหมาย ตวัอยางขอมลูท่ีจาํเปน ไดแก  จํานวน รายชือ่กลุมเปาหมาย

ทั้งหมด สถานการณสุขภาพของกลุมเปาหมายลักษณะตางๆ  ผลความครอบคลุมของบริการ

สุขภาพ หรือผลการดําเนินงานดานตางๆ 

 ขอมูลนั้น มีทั้งที่เปนขอมูลในหนวยบริการสุขภาพ ขอมูลในชุมชน หรือชุดขอมูลในการ

ดูแลของภาคีตางๆ ที่เกี่ยวของ และขอมูลที่ประชาชนเปนผูใช ผูดูแลไดเอง 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือขาย 

 บุคลากรเปนสวนสําคัญสุดในการจัดการระบบ ทั้งสวนที่เปนบุคลากรสาธารณสุข  

สวนทีเ่ปนองคกรชมุชน แกนนาํ อสม. หรอืภาคเีครอืขาย ทีม่บีทบาทรวมในการจดับรกิารสขุภาพ 

ซึง่จําเปนตองมกีารพฒันาศักยภาพของบุคคลกลุมตางๆ ใหมคีวามพรอมในการจดับรกิารสขุภาพ

ทีม่คีณุภาพ และมีความสอดคลอง รวมทัง้กลุมประชาชน หรอืแกนนาํชมุชน กค็วรไดรบัการเสรมิ

ศักยภาพ เพื่อใหมีความสามารถในการจัดการสุขภาพดวยตนเองได 
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 การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรและภาค ีตามภารกจิทีต่องดาํเนนิการ ทัง้สวนทีเ่ปนการ

สื่อสารความเสี่ยง การจัดบริการสุขภาพพื้นฐาน การดูแลสุขภาพเฉพาะทาง ตลอดจนการเสริม

ศักยภาพใหบุคลากรมีความสามารถทํางานรวมกับภาคีเครือขายได 

5. จัดการความรูและวิจัย 

 เพื่อใหมีการพัฒนางาน เพิ่มคุณภาพอยางตอเนื่อง จําเปนตองมีการจัดการความรู

ในสวนที่เปนประสบการณการดําเนินงานท่ีทําอยางตอเนื่อง และบางประเด็นก็ตองมีการวิจัย

เพ่ือศึกษาเจาะลึกในประเด็นเฉพาะบางประเด็น อีกทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม

การดําเนินงาน 

6. ประสานงาน และติดตามและประเมินผล

 การประสานงาน เปนกลไกทํางานสําคัญในการทํางานรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ  

และกลไก ติดตาม ประเมินผล เปนสวนที่จะตรวจสอบวาการทํางานเปนไปไดตามแผน หรือได

ผลลัพธตามเปาหมายหรือไม และมีปญหาอุปสรรคอยางไร 

7. งบประมาณ และทรัพยากร 

 การจัดสรรสนับสนุนงบประมาณ หรือทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการทํางานของแตละ

ระบบงานไดอยางสอดคลองกับภารกิจ และบริบท
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8. การจัดระบบงาน 

 ระบบงานที่สําคัญทั้งที่ระดับตําบลและที่ระดับอําเภอ ประกอบดวย  

 1) การส่ือสารความเสี่ยงในวงกวาง เพื่อสรางความเขาใจและความตระหนักใหแก

ประชาชนในการลดความเสี่ยง ดูแลสุขภาพตนเองได รวมทั้งการจัดการ เพื่อใหเกิดนโยบาย

สาธารณะ หรือมาตรการในระดับตําบล ชุมชน

 2) การจัดบริการสุขภาพพื้นฐาน  หมายถึงบริการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ 

การปองกนัโรค ทีด่าํเนนิการโดยทมีบคุลากรในหนวยบรกิารปฐมภมู ิหรอืทมีหมอประจําครอบครวั  

 3) การจัดบริการเฉพาะทาง หมายถึงบริการเฉพาะเพิ่มเติมที่ตองดูแลโดยบุคลากร

เฉพาะทาง ที่ดูแลดานการแพทยเฉพาะ เชน การดูแลกลุมที่มีภาวะแทรกซอนในกลุมโรคเรื้อรัง 

การแกปญหาความพิการเฉพาะเรื่อง 

 4) การจัดระบบสงตอ  ประสานเชื่อมโยงบริการระหวางฝาย หรือสงตอระหวาง

หนวยบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาล  หรือการสงตอไปยังหนวยบริการที่มีความจําเพาะมากขึ้น 

 5) การประสานเชื่อมโยง เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับบริการทางสังคม หรือสวัสดิการ 

หรือจัดการสิ่งแวดลอมตามความจําเปน

 6) การทํางานรวมกับภาคีเครือขายอยางตอเน่ือง ซ่ึงเร่ิมจากการสรางสัมพันธภาพ

พื้นฐานตอกันและกัน มีการสื่อสารประชุมรวมกันเปนระยะอยางตอเนื่อง ทั้งที่เปนทางการและ

ไมทางการ

9. การกําหนดเปาหมายเชิงผลลัพธ

 การทํางานแตละระบบ ควรชัดเจนวาเปาหมายเชิงผลลัพธของระบบงานนั้นคืออะไร 

ที่เปนผลลัพธดานประชากรวาจะมีสุขภาพดีมากนอยเพียงใด ทั้งที่เปนเปาหมายระยะยาว และ

เปาหมายระหวางทางที่สามารถวัดประเมินผลความกาวหนาได รวมท้ังควรมีเปาหมายในสวน

ขององคกรบริการเองที่ตองมีการเรียนรู และการพัฒนา เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน

ตอเนื่อง 
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สวนที่ 3 

สถานการณ บทเรียนและประเด็นทาทาย

ของการพัฒนาเครือขายสุขภาพอําเภอ

 สถานการณการพฒันาระบบสขุภาพอาํเภอในพืน้ทีป่ฏบิตักิารทีอ่ยูภายใตโครงการอาํเภอ

สุขภาพดี (สพช. ดําเนินการ) รวมทั้งพื้นที่พัฒนาระบบสุขภาพอําเภอหลายแหงในประเทศไทย 

มีรูปธรรมการพัฒนาและบทเรียนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในแตละดาน

ไดนาสนใจ จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และเวทีการสรุป สังเคราะหจากกรณีศึกษาตางๆ ของ

ทีมนําการขับเคลื่อน และ ทีมผู ปฏิบัติงานในเครือขายสุขภาพอําเภอสามารถสรุปเนื้อหา

ตามประเด็นหลักของการพัฒนาใน 4 หมวดเนื้อหาหลัก ประกอบดวย 

 1) โครงสราง กลไกการทํางานและการขับเคลื่อน 

 2) การจัดระบบบริการที่มีคุณภาพที่สามารถตอบสนองปญหาและความตองการ

ที่แทจริงของประชาชน รวมทั้งสรางเสริมศักยภาพการดูแลตนเองและการพึ่งบริการอยาง

เหมาะสม
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 3) การสรางคนเพื่อหนุนเสริมการมีสวนรวมขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ

 4) การสรางการมีสวนรวมและเสริมพลังภาคีเครือขายเพ่ือขับเคล่ือนระบบสุขภาพ

ชุมชน

บทเรียนการบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ : บทเรียนจากพื้นที่ปฏิบัติการ

1. โครงสราง กลไกการทํางานและการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับและขยายผลการพัฒนา

 1.1 กลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการพัฒนา

  โครงสรางและกลไกการประสานและบริหารจัดการเครือขายสุขภาพอําเภอ

เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการสื่อสาร การกําหนดเปาหมาย แผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติงาน ตลอดจนทําใหเกิดแนวทางการดําเนินงานของภาคีที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อบรรลุ

เปาหมายสุขภาวะของชุมชน 

  บทเรียนการพัฒนาของแตละกลไกประสานและดําเนินงานพัฒนาเครือขายอาจจะ

มีไดหลายลกัษณะตัง้แตมทีีมนาํทีม่บีทบาทรวมกนัขององคกรภาคหีลัก หรือมผูีนาํทางการทีม่ทีัง้

บารมี อํานาจเชิงบริหารจัดการและอํานาจเชิงนโยบายเพื่อจัดการใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อน 

  อยางไรก็ตาม แตละกลไกการประสานการดําเนินงานตางมีขอเดนและขอจํากัด

ในการพฒันางาน ทัง้น้ี การมคีณะกรรมการบรหิารเครอืขายทีไ่ดรบัการแตงตัง้และมอีงคประกอบ

ที่ครบถวนจากหลายภาคีอาจไมใชคําตอบหากไมมีการกําหนดและมีการทําหนาที่ตามบทบาท

บริหารเครือขายและหนุนเสริมการดําเนินการไดอยางแทจริง
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ประเด็นบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารเครือขาย

 1. การจัดโครงสรางและบริหารจัดการเครือขาย

   โครงสรางตองชัด ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ / ขึ้นอยูสภาพพื้นที่บริบท

   (จากบนลงลาง – จากลางขึ้นบน)

   เครอืขายตองมีความหลากหลาย มสีวนรวมและบทบาททีช่ัดเจน (ประกอบดวย

   ตัวแทนภาคประชาชน – ทองถิ่น – ทองท่ี – ชุมชน –เอกชน – พระสงฆ)

   ความสําคัญคือ “ตระหนักรูวางานนี้ทําคนเดียวไมได”

   มีสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเครือขาย (ความเปนพี่เปนนอง) มีใจอยากทําและ

   เกิดกระบวนการสรางเสริมพลังภายในองคกร ภายในชุมชน ภายในเครือขาย

   เพื่อพัฒนารวมกัน

   มีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง/ใชขอมูลเปนตัวเดิน และเห็นผลลัพธ

   ที่ชัดเจนโดยการสะทอนขอมูลที่ชัดเจนจะทําใหเกิดการเห็นถึงสภาวะปญหา

   รวมกัน “สะดุงดวยกัน” และนําไปสูการดําเนินงาน การเห็นผลลัพธและ

   ความภูมิใจรวมกันดวยการสะทอนขอมูล

   มีกิจกรรมที่หลากหลายและมีความทาทายที่จะทําอยางตอเนื่อง

   การมีองคกรนโยบาย (คสช. สปสช. สธ. ภาคเอกชนในพื้นที่และองคกรนโยบาย

อื่นในพื้นที่) ตางสงผลตอทิศทางการจัดโครงสรางและบริหารเครือขายในระดับพื้นที่
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 2. ปจจัยเอื้ออํานวยตอการบริหารเครือขาย

   สภาพบริบทสังคมและวัฒนธรรม

   การบริหารจัดการโดยมีผูนํา สมาชิกของภาคีท่ีอยูและมีความผูกพันในพ้ืนท่ี 

   รวมทั้งการกําหนดทิศทางในการขยับ และมีภารกิจรวมแลวแตบทบาทโดยการ

   มีตนแบบทางความคิด และ ความสามารถในการ “ชวนคิด” และกระตุนให

   เกิดการพัฒนารวมจะสงผลตอศักยภาพการขับเคลื่อนงานของเครือขาย

   นโยบายท่ีตอบสนองการทํางาน คิดบวก 4M คือ (Man, Money, Material, 

   Management) โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรทีม่าจากหลายภาคสวน

   (ลงทุนรวมกัน)

   บทบาทและลักษณะการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (สพช./สกว./

   มหาวิทยาลัยตางๆ / องคกรเอกชน)

   ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 

 3. การคงอยูของโครงสรางและกลไกเครือขาย

   การทําใหเห็นขอมูลเพื่อสะทอนสถานการณและเปาหมายรวมกัน

   การมีบทบาทรวมลงทุนและรวมดําเนินการของภาคเครือขาย

   การทําใหสมาชิกและองคกรภาคีเครือขายมี “ที่ยืน” หรือมีพื้นที่ใหเพื่อแสดง

   จุดยืนในการทํางาน มีบทบาทในกระบวนการขับเคลื่อนและมีความเช่ือมโยง 

   การสื่อสารของกลไกการทํางานท่ีสมํ่าเสมอและตอเนื่องแตตองเปนกลไก

   ที่สามารถมีบทบาทไดอยางแทจริง ไมวาจะเปนรูปแบบคณะกรรมการระดับใด 

   หรือ อาจเรยีกวาอยางอ่ืนแตเปนกลไกขบัเคลือ่นทีเ่ช่ือมโยงกนั เชน “สภาสขุภาพ

   อําเภอ” “สภาสุขภาพตําบล”และ“สภาสุขภาพชุมชน”

57ที่ประชาชนเปนศูนยกลาง



 1.2 กลไกการขับเคลื่อนเพื่อขยายผลการพัฒนา

  การขยายผล หมายถึง การนําหลักคิด ยุทธศาสตร ลักษณะหรือรูปแบบ วิธีการของ

พื้นที่ตนแบบหรือพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการเครือขายระบบบริการปฐมภูมิ

สูผลลัพธที่เกิดขึ้นตอสุขภาวะชุมชน โดยมีกระบวนการหนุนเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

พื้นที่ตนแบบและพื้นที่ขยายผล หรือ กระบวนการหนุนเสริมเชิงนโยบายการพัฒนาในระดับ

สวนกลางหรือระดับพื้นท่ีทําใหเกิดการขยายผลโดยใชแนวทางและบทเรียนการพัฒนาของพื้นที่

ตนแบบนํามาปรับประยุกตใชไดอยางเหมาะสม

 หลกัคดิสาํคญัของการขยายผลระบบสุขภาพเปนเร่ืองทีซ่บัซอนในการขยายผลแนวทาง

ในการขยายผลเปนสิง่สาํคญัซึง่ตองคํานงึถงึหลกัทางวทิยาศาสตร สังคมศาสตร และศลิปะศาสตร 

การขยายผลโดยใชกลยุทธเดียวกันอาจจะไมไดผลลัพธเหมือนกัน ขึ้นอยูกับความซับซอนของ

ประเด็น เงื่อนไขและปจจัยทั้งเชิงบริบท ศักยภาพการบริหารจัดการ และนโยบายของการขยาย

ผลประเด็นนั้นๆ

 กลยุทธและรูปแบบการขยายผล

 จากการทบทวนการขยายผลระบบการจดัการดานสขุภาพซึง่มคีวามซับซอน (adaptive 

systems)1 พบวามีหลายกลยุทธและหลายรูปแบบของเสนทางการขยายผล ดังนี้

1 รายงานการทบทวนการขยายผลโครงการดานสุขภาพของประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
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แผนภาพการขยายผล ลักษณะสําคัญ

1. ขยายแบบเสนทางชดัเจน (Pathway Dependence) - เสนทางขยายที่เชื่อมโยงชัดเจน
- ยอนกลับกระบวนการไมได
- เร่ิมตนท่ีจุดเดียวกัน ใชแนวทางและ
มาตรฐานหรือกฎเดียวกันแต ได ผล
แตกตางกัน
- ปรับการใชเทคโนโลยีตามบริบทพื้นที่

2. ขยายแบบสะทอนเพื่อปรับ (Feedback) - ผลผลิตท่ีตองการนําไปสูกระบวนการ
ท่ียอนกลับเขาไปเพื่อปรับปรุงในระบบ
เดียวกันที่กําหนดขึ้น
- ผลสะทอนเชิงบวกเพิ่มปจจัยการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน ขณะท่ี
ผลสะทอนเชิงลบทําใหเกิดทิศทางท่ี
เปลี่ยนไป

3. ขยายแบบเครือขายอิสระ (Scale free network) - มีการเปลี่ยนแปลงหลายจุด ในเวลา
เดียวกันและมีอิทธิพลตอกันและกัน
- กระจายไดอิสระโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ
และไมจาํกดัจาํนวนจุดเชือ่มตอ จดุขยาย

4, ขยายแบบเกิดขึ้นแบบใหม (Emergent behavior) - การจัดระเบียบท่ีเกิดข้ึนใหมโดยเติม
เต็มการจัดการดวยตนเองของจุดพัฒนา
- เกิดรูปแบบและความสัมพันธใหมของ
เครือขายพัฒนา และคําตอบใหมไมได
ไมเทากับเอาจํานวนมารวมกัน

5. ขยายตามระยะการเปลีย่นแปลง (Phase transitions) - การขยายตามจุดสําคัญและเปนชวง
ท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือผลท่ีเกิด
ข้ึนแนวใหมระหวางการพัฒนาโดยมี
เหตุการณสําคัญในระบบท่ีเกิดข้ึนเปน
ปจจัยหลัก
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 กรณีศึกษา : รูปแบบและบทเรียนของการขยายผล

 กรณีพัฒนานิคม : ขยายผลแนวราบดวยการทํางานพัฒนารูปธรรมในพื้นที่ระดับตําบล 

มีการกระตุน หนุนเสเริม และตอยอดจากความรวมมือกับภาคเอกชน (บริษัทเบทาโกร) ในพื้นที่

ท่ีสนับสนุนใหเกิดแผนแมบทการพัฒนา และขยายตอในพื้นที่ตําบลใกลเคียง รวมกันการหนุน

เสริมของกลไกการพัฒนาในระดับอําเภอและจังหวัดเพ่ือทําใหรูปแบบการทํางานกวางขวาง 

ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

 กรณีสันกําแพง : ขยายผลแนวราบของเครือขายจากตําบลสูตําบล จากเครือขายภายใน

สูเครือขายภายนอกภายใตกรอบคิดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเรื่อง อาหารปลอดภัยในอําเภอ

ดวยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีในอําเภอ

 กรณีหางดง : ขยายผลแนวราบจากทองถิ่นที่ดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว

ไปสูทองถิ่นอื่นในระดับตําบล โดยหลักการตนแบบสูการเปนศูนยเรียนรูของทองถิ่นเพื่อขยาย

แนวคิดและวิธีการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกตําบลในอําเภอ

 กรณีวานรนิวาส : ขยายผลแบบใชแนวราบและแนวดิ่ง (ที่มีการผลักดันเชิงนโยบาย) 

รวมกันในชวงจังหวะการพัฒนาที่เหมาะสมโดยใชกลไกการขับเคลื่อนของภาคีที่มีสวนรวมและ

เช่ือมตอกันดวยกลไกของสภาสุขภาพหมูบาน สภาสุขภาพตําบล สภาสุขภาพอําเภอ ภายใต

ทิศทางของการขยายผลจากสภาสุขภาพจังหวัดสกลนคร
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 ขอจํากัดหรืออุปสรรคเพื่อการขยายผล

 อุปสรรคและความเสี่ยงในการขยายผลการทํางานดานสาธารณสุขสามารถลดความ

เสี่ยงและปองกันไดโดยการเรียนรูจากประสบการณของงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จในการ

ขยายผล อุปสรรคสามารถเกิดขึ้นไดในหลายๆ ระดับในระบบสาธารณสุข แมแตในประเทศ

ที่มีการจัดการระบบสาธารณสุขแบบเอกชน (private sector) ที่อยูภายใตการกํากับของรัฐ

ที่มีการวางแผนงานไวแลว เจาหนาที่ในสวนกลางยังมีขอจํากัดในการจัดการขอมูล การลําดับ

ความสําคัญของงาน รวมทั้งการจัดการและการหาแหลงทุน ซึ่งแหลงทุนและงบประมาณจะมี

คอนขางจํากัด ดังนั้นอุปสรรคและปญหาในการขยายผลและรวมทั้งการปรับประยุกตใช

ควรคํานึงถึง (ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ, 2554)

 - การกระจายทรพัยากรทีม่คีวามสาํคญัในการขยายผล ไดแก งบประมาณ  การวางแผน

ของระบบคาใชจาย

 - ระบบโครงสรางและระบบการสนับสนุน รวมท้ังเคร่ืองมือที่ใชในงาน ไดแก 

ยา ระบบทีเ่อ้ือใหสามารถทาํงานได ยานพาหนะ ระบบขอมลูขาวสารทีใ่ชเทคโนโลยคีอมพวิเตอร

ชวยในการจัดการงานในระดับตางๆ 

 - คุณภาพของเจาหนาที่และการสนับสนุนใหมีการพัฒนาในสายงาน รวมทั้งพี่เลี้ยง

ในการใหการสนับสนุนขอมูลการทํางาน ขอมูลวิชาการที่ทันสมัย ขวัญและกําลังใจในการทํางาน

 - กฎ ระเบียบตางๆ เชน ขอกําหนดหรือกฎท่ีตั้งขึ้นโดยไมไดดูบริบทของการทํางาน

ในพื้นที่นั้น แตเปนการสรางกฎเกณฑ ระเบียบที่ไมไดเอื้อใหการทํางานมีมาตรฐานหรือ

ตรวจสอบได 

 - นโยบายที่ไมชัดเจน หรือการเปลี่ยนนโยบายตลอดเวลาเมื่อมีเจานายมาใหมโดย

ไมไดใหความสําคัญกับนโยบายเดิมที่ไดทําไวแลว ทําใหเกิดความตอเนื่อง และความสับสนแก

เจาหนาที่ในการทํางานและเปนอุปสรรคในการขยายผล

 - วัฒนธรรมและความเชื่อในทองถ่ิน ที่จะรับไปปฏิบัติหรือการดําเนินงานในรูปแบบ

ที่ตางไปจากเดิม ซึ่งเปนความรับผิดชอบระหวางผูกําหนดนโยบาย ผูสงตอ และผูรับนโยบาย
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2. การจัดระบบบริการที่มีคุณภาพที่สามารถตอบสนองปญหาและความตองการที่แทจริง

ของประชาชน รวมทั้งสรางเสริมศักยภาพการดูแลตนเองและการพึ่งบริการอยางเหมาะสม

 2.1 เริ่มตนจากการเขาใจเปาหมายการบริการคุณภาพระดับบุคคลและครอบครัว 

ตองสามารถดําเนินการไดตามความตองการของประชาชนและเปนบริการสุขภาพที่จําเปน

   ความตองการของประชาชนและผูรับบริการ (Health Need) หมายถึง

   ประเดน็ปญหาหรือประเดน็พฒันา ทีป่ระชาชนและผูรบับรกิารจาํเปนตองไดรบั

   โดยหมายรวมท้ังในสวนของ felt need (เชน การรักษาฟนฟู) และ unfelt 

   need (เชน บริการสงเสริมปองกัน)

   บริการสุขภาพ (Essential care) หมายถึง การดูแลบริการดานสุขภาพ

   ที่จําเปนสําหรับประชาชน โดยสอดคลองกับบริบทของชุมชน และเปนไป

   ตามศักยภาพของเครือขายบริการปฐมภูมิ 

 2.2 ระยะการพัฒนา (Phase of development) การจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ

   มีแนวทางดําเนินการจัดระบบดูแลสุขภาพพื้นฐานที่จําเปนในแตละกลุ ม 

   ตามบริบทของชุมชน

   จัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท และตามความตองการของผู รับบริการ 

   ประชาชน และชุมชน (เฉพาะกลุมมีปญหามาก/ ขยายเพ่ิมความครอบคลุม

   กลุมประชากรสวนใหญ)

   เรียนรู ทบทวนการจัดระบบดูแลสุขภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง (ดูแลอยางมี

   คุณภาพ สอดคลอง เหมาะสมกับบริบท)

   จัดระบบดูแลสุขภาพอยางบูรณาการรวมกับประชาชน ชุมชนภาคีภาคสวน 

   (สงผลตอสถานะสุขภาพของประชาชน)
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 2.3 ประเด็นที่ทีมสุขภาพตองคํานึงเมื่อต องจัดบริการที่ ใช หลัก People 

centeredness

   การรับฟงและทําความเขาใจสถานการณ สภาพบริบทชีวิตของผูรับบริการ

   และครอบครัว

   การตอบสนองปญหาท่ีมาจากการประเมินปญหาที่แทจริงและความตองการ

   ทีช่ดัเจนของประชาชน (ท้ังท่ีมารบับริการและไมไดมารบับรกิารแตอยูในชมุชน)

   การดูแลโรคและสภาพบริบทภาพรวมของกลุมผูมารับบริการ

   การดแูลหนนุเสรมิบทบาท ใหทางเลอืกสําหรับผูรับบริการ รวมทัง้ทาํใหสามารถ

   รวมกันรับผิดชอบ จัดการดูแลตนเองได (โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

   และลดการกินยาในปญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม)

   การคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการ/ ประชาชน

   การคาํนงึถงึความปลอดภยั และมาตรฐานการดูแลบริการทีพึ่งไดรับ (ตามกลุม

   ผูรับบริการ)

 2.4 รูปแบบ วิธีการคนหาปญหาและความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ

   การรบัฟงแบบเขาใจภายใตวธิคีดิ (mindset) ทีเ่ขาใจตน เขาใจผูอืน่ การจดัการ

   ความสัมพันธความรูดานเวชศาสตรครอบครัว และทักษะเฉพาะทั้งทางคลินิก

   และการทํางานรวมกับบุคคล ชุมชน

   การทบทวน ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม (จาก อสม./คนรอบขางในครอบครัว/ 

   เพื่อนบาน/กรรมการหมูบาน (กรณีการกูเงิน) รวมทั้งผูท่ีมีประสบการณ/ 

   ผูที่นานับถือ)
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   การใชระบบขอมูลท่ีมีในสถานพยาบาล/วิเคราะหตามผูจัดการเฉพาะโรค 

   ผู จัดการดูแลผูปวยเฉพาะกลุม/การจัดทําสมุดบันทึกการดูแลคนในชุมชน

   ของ อสม.

   การเยี่ยมบานผูปวยและตรวจสอบ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทชีวิตของคน

   ในชุมชน/ผูรับบริการตอเนื่อง

   การประชุมคณะกรรมการหมู บ านประจําเดือนทุกอาทิตยท่ี 4 ภายใต

   คณะกรรมการหมูบานบูรณาการ โดยเนนที่ความตอเนื่อง ประจําสมํ่าเสมอ

   กรณผีูปวยท่ีมปีญหาซบัซอน คณุภาพการดแูลจะมมีติทิีล่กึซึง้และตองทาํความ

   เขาใจที่มาก เชน ผูปวยจิตเวช เบาหวาน วัณโรค ผูติดเชื้อ HIV/AIDS ผูปวย

   มะเร็งดวยประเด็นเงื่อนไขของความคิด ความเขาใจของประชาชน/ผูปวย/ 

   ครอบครัวตอโรคที่เปน ความเปนสวนตัวของผูปวย และ ความสามารถ การมี

   สมรรถนะและทักษะที่จําเปนของเจาหนาที่ 

 2.5 บทเรียนการเพิ่มความครอบคลุมของบริการ

   จัดระบบสนับสนุนใกลหนวยบริการในตําบล (ยก lab ไปนอก รพ. จัดยา

   เหมือน รพ. จัดระบบนัดไปเพื่อใหพบแพทยเพื่อปรึกษา) ทําใหยกระบบคนรับ

   บริการนอย ไปใหคนรับบริการมาก (ไทยเจริญ)

   ตรวจสอบ สงตอ สื่อสารขอมูลเพื่อทีมบริการในชุมชนตอเนื่องผานเทคโนโลยี

   (line/FB/ประชุม) ระหวางทีม รพ.สต. อสม. ผูดูแล ผูนําในชุมชน ทองถิ่นและ 

   ทีมบริการ รพ. (พัฒนานิคม กงไกรลาศ สุโขทัย ไทยเจริญ)

   ใชระบบบัดดี้เพื่อทํางานไดตอเนื่อง เรียนรูรวมกันและเสริมงานกันและกัน 

   โดยให อสม. หาทางออกรวมกันเอง (บัดดี้ อสม.-อสม. อสม.-ผูปวย อสม.- 

   เจาหนาที่ รพ.สต.) (ปาติ้ว)
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   เนนการดูแลกลุมเปาหมายเฉพาะที่มีระบบ alert ดวยขอมูล เชน กลุมจิตเวช

   หรือกลุมเรื้อรังที่มีปญหายาเหลือ ขาดนัดบอย หรือ ไมไดมาตามนัดแตละวัน

   (ที่ตองมีการรายงานประจําวันตามระบบขอมูลที่มีรายชื่อ ปญหาสุขภาพ 

   และยาที่ได) (ไทยเจริญ ปาติ้ว กงไกรลาศ)

   สรางเครอืขายการดแูล ทาํใหชวยกนัดูแลในชมุชน (แบงเบาตามภารกจิบทบาท

   ที่ศักยภาพทําได) 

 2.6 บทเรียนการเพิ่มคุณภาพการบริการ

   บทบาทการจดัการของผูจดัการ/ผูประสานเครอืขาย (บรบิท รพ.สต. บรบิทเวช

   ปฏิบัติครอบครัว บริบทกลุมงานเวชกรรมสังคมรพ.เมือง)

   บทบาทและความสามารถ/สมรรถนะในการดูแล (อยางเปนองครวม) ของทีม

   สหวิชาชีพ โดยเฉพาะ แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัดที่หนุนเสริม

   จาก รพ.แมขาย ทีมรพ.สต.และภาคี

   การมีแนวทางการดูแลของเครือขาย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูเกี่ยวขอ

   การไดรับงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ (เชน กรณี รพ. เมืองสุโขทัย จัดสรร 

   5 หมื่นบาทตอปเพื่อซื้อกายอุปกรณตอศูนยบริการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน 

   ที่ตั้งอยูใน รพ.สต.)

   การมีสวนรวมของบุคลากรในชุมชนเรื่องการดูแลที่บาน/ ที่ศูนยฟนฟูในชุมชน 

   ตามบทบาทภารกิจที่แตกตาง หนุนเสริมกัน (ทองถิ่น ผูดูแลทั้งคนในครอบครัว

   และจิตอาสา เจาหนาที่ รพ.สต./ ผูนําในทองที่)

   บทบาทกองทุนตางๆ ท่ีหนุนเสริมบริการในชุมชนโดยชุมชน (เชน กองทุน

   กายอุปกรณ กองทนุดนตร ีกองทนุทีเ่ปนเงินสวสัดิการทัว่ไปทีต่องการดูแลเรงดวน 

   (กรณี ตําบลหนองตาไก อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด)
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กรณีศึกษา: กรอบคิดการจัดระบบบริการที่มีคุณภาพระดับอําเภอ

 1. การพัฒนาศูนยดูแลฟนฟูสมรรถภาพผูพิการและผูสูงอายุในชุมชน โรงพยาบาล

อําเภอเมือง สุโขทัย
โรงพยาบาลสุโขทัย

บริบท: ประชากร 101,892 คน, ผูปวย stroke 454 คน, รายใหม 66 คน (ขอมูลป 2559)

เปาหมาย
ตั้งแตป 55 - ปจจุบัน
- เพิ่มการเขาถึงบริการใน
ชุมชนสําหรับ Sub-acute 
stroke
- เพิ่มคุณภาพทางคลินิก
ของผู ป วย/คุณภาพชีวิต
สามารถชวยเหลอืตนเองได 
ร  ว ม กั บ ค ร อ บ ค รั ว มี
ศักยภาพดูแลได 

เงื่อนไข
- ไมมีพยาบาลครอบคลุม
  ทุก รพ.สต.
- อปท.บางแหงยังไมเห็น
  ความสําคัญ
- งบประมาณในการดาํเนนิ
  งานของศูนยฟนฟู

- บริการกายภาพผูพิการทุกวันโดย อสม./ผูดูแลประจํา 2-3 คน/ศูนย 
   (บริการ 5-10 ราย/ครึ่งเชา)
- จัดอบรม 3 วัน ผูดูแล (จิตอาสา-ครอบครัว) 2 วัน ทฤษฎี + วันปฏิษัติ
- Mobile service ทุก รพ.สต.ทั้ง 16 แหงติดตามศักยภาพทีมพี่เลี้ยงทุก 3 เดือน
- ศูนยกายภาพบําบัด เวียนอุปกรณ รับบริจาคอุปกรณ
- การออกตรวจประเมินสภาพความพิการที่บานโดยแพทยพื้นฟู
- การบริจาคอุปกรณ เตียง รถเข็น walker ใหกับศูนยดูแล

เจาหนาที่รพ.สต.,อสม.,
ผูดูแลในครอบครัว, ผูดูแล
จิตอาสา, กลุมพิการ ชุมชน
ร  วมดูแล จนท.แพทย 
แผนไทย จนท.พม.

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
1. รอยละ 80 ของกลุมเปา
หมายไดรับการดูแลพื้นฟู
ใกลบาน
2. มีสภาพทางคลินิกและ
สุภาพจิตดีขึ้น
3. ภาคี เครือข ายทั้ งใน
ครอบครัวและชุมชนมีสวน
รวมดูแล

กลุมเวชกรรมสังคม
- จัดทีมสนับสนุนและงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
   ขายอุปกรณ 5 หมื่น/ศูนยดูแล/ป
- จัดตาราง Home Health Care Center 
   (D/C plan)
- สอน 1 วัน ใหกับคนในครอบครัว (เนนญาติ) 
  กอนกลับบาน
- ประสานขอมูลผูปวยกับ รพ.สต.ในการสงตอ
  ดูแลในชุมชน
- จัดทีมสหวิชาชีพลงเยี่ยมประเมินในชุมชน 
  100% สําหรับ case stroke รายใหม

ทีมโรงพยาบาลแมอาย
- แพทยฟนฟู
- แพทยสาขาอื่นใน
  เวชกรรม
- กายภาพโรงพยาบาล 6 คน
- พยาบาลดูแลงาน
  ผูสูงอายุ-ผูพิการ
- ทันตแพทย+เภสัช
- สวัสดิการสังคม

ศูนยดูแลฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนระดับตําบล

ใน อบต.

รพ.สต.4

รพ.สต.2

รพ.สต.4

รพ.สต.3

รพ.สต.6
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 2. ระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กในโรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทัย

งานพัฒนาเด็ก

อบรม ศพด. DSPM

ทั้งจังหวัด

สอบเจาหนาที่

ขอมูลเชิงลึก

- เจาะกรณีศึกษาเฉพาะทาง

- ดูแลใสใจ

- ความลับของคนไข

รวมสอบ

อบรม DSPM

รพ.สต. ทั้งจังหวัด

สอบเจาหนาที่

ทีมที่ปรึกษา
ศพด., รพ.สต.

- พี่เลี้ยง
- ครู ก. อําเภอ

โรงพยาบาลสุโขทัย

สสจ.

รพ.กงไกรลาศ

รพ.สต.

- งบสนับสนุน

- ศพด.

- อบต.

เครื่องมือที่ใช

- DSPM

- DAIM

- TADA4Z
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 4. ระบบการทํางานของเภสัชกรในงานบริการปฐมภูมิและงานคุมครองผูบริโภค

โรงพยาบาลวานรนิวาส สกลนคร

  กรอบ/หลักยึดการทํางาน

ทีมเครือขายดวยกลไก
ของสภาสุขภาพอําเภอ-
ตําบล

              แนวคิด
รพ./สสจ. สนับนุน
ประชาสัมพันธตัวเอง เพิ่มบทบาท 
แทรกตัวเขางาน
เริ่มดูแลจากในโรงพยาบาล (สหกรณ/
โรงครัว)
ขยายการดูแล ติดตอเครือขาย ออก
รวมเปนทีม
ขยายศูนยที่พรอม
ขยายเพิม่มากขึน้ และแตละศนูยดาํเนนิ
การไดเอง

           ทีมสนับสนุน
รพ. สนับสนุนชุดอุปกรณ ชุดตรวจ 
บญัชยีาท่ีตองมี องคความรูงบประมาณ
อปท. สนับสนุนงบประมาณ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สนับสนุน
ชุดอุปกรณ องคความรูขาวสาร การ
พัฒนาศักยภาพ (รวมกับ รพ. ใหกับ 
อสม.)
สรางสุขภาพ

เภสัชกร 2 คน อยูใหบริการ (รพ.)
เฝาระวังปญหาสุขภัณฑสุขภาพ (ยา 
อาหาร เครื่องสําอาง)
  ตั้งรับ: รับแจงขาว/Walk in/
  จับตรวจผลิตภัณฑ
  ออก รุก :  ต รวจร  วมด  ว ย /
  ตลาดนัด/ตลาดสด
  จัดการปญหาแบบ: real-time
จัดลําดับความสําคัญของปญหา แกไข
ตามปญหา
ศูนยขอมูลขาวสาร รวบรวมปญหา 
รายงาน สงตอ
รถ Mobile unit ออกใหบริการ หรือ
ประชาสัมพันธ

งานเภสัชกรรมชุมชน 
รพ. วานรนิวาส จ.สกลนคร

ศูนยรับเรื่องรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ
(บทบาทเภสัชกรรมในเครือขาย)

บทเรียนการพัฒนาระบบบริการคุมครองผูบริโภค อําเภอวานรนิวาส

                   ผล
บคุลากรรูจกั เขาใจบทบาท สนใจสงตอ
ศูนยเครือขายดําเนินงานไดดวยตนเอง
ปญหาที่เกิดในพ้ืนที่เปล่ียนแปลงไป
ในทางที่ดี

เงื่อนไข
ความพรอมของบุคคล (อสม./จนท.)
ความพรอมของเครือขาย
การไดรับสนับสนุนจาก อปท.

เภสัชกร/นักวิทยา-
ศาสตรการแพทย
ศูนยวิทยุ
สสจ.
อปท.
สสอ./รพ.สต.
อสม.

กฎหมาย
ธรรมนูญสุขภาพที่มี
ประเด็นลําดับ

70 การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ



 5. การควบคุมปองกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม

เปาหมาย
สุดทาย

ผลลัพธ
ระหวางทาง

ระบบงาน
ตําบล
อําเภอ

การนํา-
แผนงาน

การจัดการ
ภายใน

เครือขาย

ทีม
จัดการ
กลาง

นวตกรรมในพื้นที่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคในตลาดนัด

พลังชุมชนภาคีเครือขาย
บุคคลตนแบบสุขภาพดี

คณะทํางาน DHS
System manager
Pm กลุมวัยทํางาน

ทีมจาก รพช., สสว., รพ.สต., อปท., ชุมชน
ประชุมชี้แจง, Empowerment, มีแผน

อําเภอ, แผนกองทุน, การใช SMS 

ลด newcase Ht/DM
ลดกลุมเสี่ยง HT/DM
ลดภาวะแทรกซอน

ในกลุมปวย

การทํางานเปน Zone
ระบบใหคําปรึกษา/ภาคี

ระดับตําบล/เวทีประชาคม/
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

การเชื่อมโยงขอมูล/ CPL,
case conferehce

ทีมหมอครอบครับทุกระดับ
Mini case manager

การคัดกรองกลุมเสี่ยง/การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/NCD คุณภาพ/ชุมชนลดเสี่ยง/

การคัดกรองภาวะแทรกซอน

DHS
amphawa

NCD
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 ระดับตําบล

 1. การพัฒนาระบบการดูแลเบาหวานในชุมชน กรณี ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว 

จังหวัดยโสธร

บทเรียนการจัดการโรคเรื้อรังกับการบูรณาการเครือขาย อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

- ขอมูล
- การสื่อสาร
- ประชาสัมพันธ

งบประมาณ (ระดมทุน)
- ชุมชนบริจาควัสดุ
  อุปกรณ
- อบต.สนับสนุน
- ลงขันหุนสวนสุขภาพ

ปจจัยทําใหเกิด
- ชุมชนเขมแข็ง
- ทํางานเปนทีม
- ความเปนเจาของ
- การประชาคม

กลุมปกติ
กลุมเสี่ยง
กลุมปวย

ติดบาน

ติดเตียง สภาพปญหา: รอตรวจนาน ผูปวยเพิ่มขึ้น มีโรคแทรกซอน เปนภารพครอบครัว

ประชาคม ทําแผนจัดการแกไชปญหา

ผลที่เกิดขึ้น
- ศนูยพัฒนาคณุภาพชีวิต (COC/ศนูยเรยีนรู
  5 กลุมวัย
- เกิด 6 สหายปรับทุกขสรางสุข
- ผูปวยเบาหวานความตนไดรับการดูแล
- มีภาคีเครือขายดูแลสุขภาพ (คนตนแบบ/
   อสม.ดูแลในชุมชน)

กิจกรรม
- สรางทีมพัฒนศักยภาพเครือขาย โรงเรียน 
 อสม./โรงเรียนผูสูงอายุ/จิตอาสา/แพทย
  แผนไทย
- คนหา/คัดกรองกลุมเปาหมาย
- วเิคราะหกลุมจดักลุมใหบรกิารตามสภาพ
  ปญหาและความตองการจากการเปดเวที
- จดัเวทรีบัฟงกลุมเปาหมายเพ่ือหาแนวทาง
  ดูแล
- ออกแบบบริการเชิงรุก/ตั้งรับใน
    หนวยบริการ ในชุมชน
- พัฒนาระบบการบริการหลากหลาย
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนางาน
   อยางตอเนื่อง

เปาหมาย
คนในชุมชนสามารถดูแลตนเองได

กลไกดําเนินการ
ภาคีรวมบริหารจัดการทั้งภาคทองถิ่น

อบศ.

ผูสูงอายุ/
พิการ

อสม./
ผูดูแล

แพทย
แผนไทย

ผูนําในชุมชน/
ทองถิ่นกลุมองคกร

ในพื้นที่

ภาครัฐ
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 2. การพัฒนาระบบการดูแลเบาหวานในชุมชน กรณี ตําบลหนองคูนอย 

อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

อําเภอไทยเจริญกับการสรางความมีสวนรวมภาคี ทองถิ่น
(ประเด็นการทํางานทองถิ่นชุมชน)

โดย นางเพียงพิศ สายสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต. คําเตย

เรียกประชุมหัวหนาสวนชี้แจงนโยบายการทํางานเสพติด
มีการจดัทําแผนงานเริม่จากยาเสพตดิใกลตใันชุมชนทีม่ปีญหาตอสังคมและสุขภาพคือสุรา
เสนอแนวทางในการแกไขปญหาทาํอยางไรจงึจะทาํใหเกดิการรณรวคในการลดการใชสรุา
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานระดับตําบล มีหัวหนาสวน อปท./อบต. เปนคณะกรรมการ
และรวมออกประชาคม

การเปล่ียนแปลงมทีัง้เสยีงยอมรบัและคดัคาน เชนงานแตงคอืงานยนิด ีและเชือ่วาสรุาคอื
สัญลักษณของการเฉลิมฉลอง
สวนที่ทําไดเรื่องแรกคือ การงดเหลาในงานศพ

หาแนวรมดําเนินการ จัดทําขอบัญญัติ อบต. และมีปายแจงในงานศพและบังคับใช
ทุกงาน/ทุกคน
เลือกทําอยางเต็มพื้นที่ใน 1 ตําบล และสรุปผลภายในสามเดือน

สําเร็จตอยอด
ชุมชนเขมแข็งถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผูนําแตสามารถทํากิจกรรมไดตอเนื่อง

ไมสําเร็จ
การเปลี่ยนนายอําเภอ นโยบายใหม การ
ดําเนินงานไมตอเนื่อง ผูนําและชุมชนไม
เขมแข็งพอ

จากการประชาคมเราสามารถยกปญหาที่เกิดจากการใชสุรา เชน เปนยาเสพติดตัวแรกที่
วัยรุนเริ่มใชกอนจะนําไปสูยาเสพติดตัวอื่น
แตพบวาปญหาที่จะหามดื่มสุราเปนเรื่องเฉพาะบุคคล
ระดมความคิดในเรื่องการลดสุรา หาขอมูลแรงจูงใจในการดื่มสุรา เชน หลังเลิกงาน 
การพบปะสังสรรคเพื่อนการดื่มในงานเลี้ยง จึงเปนจุดเร่ิมใหมีการรณรงคตามงานเลี้ยง
กอนโดยการเริมตนขอความรวมมือจากเจาภาพงาน

นายอําเภอ
มีนโยบายเนนหนัก
ในเรื่องยาเสพติด

ออกขอบัญญัติ
ของตําบลประกาศใช

ทุกหมูบาน

การดําเนินงาน
ตอเนื่องประสบ

ความสําเร็จ

ประชาคม

งดเหลาในงานศพ
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 3. การพฒันาระบบการดแูลระยะยาวในชมุชน กรณ ีตําบลหนองตาไก อาํเภอโพธิชั์ย 

จังหวัดรอยเอ็ด

           ผลลัพธ
การจัดการ 100 ของผูปวยท่ีมี
ภาวะพึงพิงไดรับการดูแล
มีคุณภาพการประเมิน ADL ท่ี
เปลี่ยนแปลงดีขึ้นชัดเจน
กลุมเปาหมายและครอบครัวมี
ความพึงพอใจ
ภาคีมีสวนรวมบริหารจัดการ/
สนับสนุนการดูแล
ลดคาใชจาย
เกิดนวตกรรมการดูแล/นวตกรรม
กิจกรรมงานสรางเสริมสุขภาพ
ในชุมชน

        สถานการณเดิม
รพ.ไมออกตามแผน
จนท.ภาระงานมาก (รพ.สต.และ 
รพ.)
นโยบาย
ผูบริหารทองถิ่นเปลี่ยนบอย

           ทองถิ่น/ชุมชน
มีกองทุนสุขภาพตําบล (ร วม
บริการ-สนับสนุน)
มีกองทุนกายอุปกรณ
มีกองทุนเครื่องดนตรี
จัดระบบรับ-สงผูปวย/รวมดูแล/
เยี่ยม

           รพ.โพธิ์ชัย
มีทีม DHS บริหารและประสาน
เครือขาย
แพทย/ทันตแพทย/สหวิชาชีพ 
เยี่ยมดูแล
สนับสนุน รถ/คน/สิ่งของ

           การจัดบริการ
สรางแผนการดูแลของทั้งระบบอําเภอ 
โดย รพ.สต คดักรองกลุมเปาหมายและ
จัดการดูแลกลุมผูปวยในพื้นที่
 สัปดาหที่ 1 บริการสัปดาหแรกของ

 เดือน มี DHS
 สัปดาหท่ี 2 ทีมทันตแพทยออก

 ใหบริการถึงบาน
 สปัดาหท่ี 3 ทีมสหวชิาชีพรวมใหการ

 ดูแล
 สัปดาหท่ี 4 มีเจาหนาที่ รพ.สต. 

 รวมกับ CG รวมกับ อสม./ผูดูแล
 ในครอบครัว-จิตอาสาในชุมชน
เนนรับฟงความตองการที่แทจริงของ
ผูปวย

รพ.สต.หนองตาไก และภาคเีครอืขาย
ประชากร 3,800 คน เจาหนาที่ 4 คน
เปนคนในพื้นที่
มี CM และทีมหมอตําบล/ทีมเครือขาย
(นายกฯ/ปลัดทองถิ่น/กํานัน-ผู ใหญ
บาน/อสม.)
ชมรมผูสูงอายุรวมขับเคล่ือน มีแผน
และผงังานควบคมุ กลุม สสอ.สนบัสนนุ
ดูแล

บริบท อําเภอโพธิ์ชัย:ประชากร 5.8 หมื่น 
(10 อปท., 2 ทต., 8 อบต.) ใน 9 ตําบล 112 หมูบาน

สภาสุขภาพตําบล-หมูบาน

สภาสุขภาพอําเภอโพธิ์ชัย

บทเรียน การดูแลระยะยาวในชุมชน อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ/
ผูพิการในชุมชน

SRM MOU NCD

LTC

DHF
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3. การสรางคนเพื่อหนุนเสริมการมีสวนรวมขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ

 การขบัเคลือ่นระบบสขุภาพอาํเภอจาํเปนตองมกีลไกสาํคญัในการประสานและเช่ือมโยง

ผูคนที่มาจากทุกภาคสวนทั้งที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชา

สังคมมามีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งบทบาทการทํางานนั้นมีขอบเขตกวางขวาง

มากกวาการจดับรกิารคณุภาพแตยงัหมายถงึการดาํเนนิงานทีส่อดคลองมติสิขุภาวะทีค่รอบคลมุ

ทั้งกาย จิต สังคมและปญญาท่ีงอกเงยข้ึนรวมกันจากการเรียนรูระหวางการดําเนินงานรวมกัน 

การสรางคนจึงหมายถึงการเรียนรูตน เรียนรูทีม และ เรียนรูงานเพื่อทําใหเกิดการขับเคลื่อนดวย

กระบวนการมีสวนรวมอยางแทจรงิ เปนการพฒันาทีม่พีลงัและนาํไปสูผลลพัธทีด่ขีึน้มากกวาเดมิ

นอกจากความรู ความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมาย ขอบเขตระบบบริการปฐมภูมิและบริบท

องคกร บริบทพื้นที่ที่ทํางานอยูแลวนั้น สมรรถนะพื้นฐานที่ทีมสุขภาพที่พัฒนาระบบสุขภาพ

อําเภอทั้งในฐานผูบริหารจัดการเครือขายและทีมผูใหบริการในพื้นที่พัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ

จําเปนตองมี  4 สมรรถนะหลัก2 คือ 

 1.  สมรรถนะหลักดานเวชศาสตรครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป

 2.  สมรรถนะหลักดานการบ  ริหารจัดการ

 3.  สมรรถนะหลักดานการทํางานรวมกับชุมชน ทองถิ่น

 4.  สมรรถนะหลักดานจิตวิทยาการปรึกษาและปรับพฤติกรรม

2 สมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ, สํานักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางสรุปประเด็นของสมรรถนะหลักของบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ

ดานเวชศาสตร
ครอบครัวและ
เวชปฏิบัติทั่วไป

ดานการบริหารจัดการ
ดานการทํางานรวมกับ

ชุมชน ทองถิ่น

ดานจิตวิทยาการ
ปรึกษาและปรับ

พฤติกรรม

สมรรถนะ 1 
การจัดการ
บริการปฐมภูมิ

สมรรถนะ 1 ความสามารถใน
การกําหนดทิศทาง ภารกิจและ
เปาหมายการทํางานที่ชัดเจนและ
ความสามารถในการสรางความ
รวมแรง รวมใจเพือ่ใหภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค

สมรรถนะ 1 มีความเชื่อ 
วิธี คิดและทัศนคติที่ดี
และถูกตองในเรื่องการ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน 
เชื่ อ ในศักยภาพและ
การจัดการตนเองของ
ชุมชนรวมทั้งอาศัยพลัง
กระบวนการเครือขาย
พัฒนาสุขภาวะ

สมรรถนะ 1 การเหน็
คุณค าและสิ่ งดี ใน
ตัวเอง

สมรรถนะ 2 การ
ดูแลโดยยึดผูปวย
เปนศูนยกลาง
และการดูแล
แบบองครวม

สมรรถนะ 2 ความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
และการกํากับติดตามประเมิน
แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ แผน
งานโครงการ

สมรรถนะ 2 ความ
สามารถในการรูจักและ
เข าใจชุมชนจากวิถีที่
ชุมชนเปนและเข าใจ
ตน เ อ ง ร  ว มกั บ วิ ถี ที่
คนนอกมองชุมชนเพื่อ
เรียนรูและรวมพัฒนา

สมรรถนะ 2 ความ
เขาใจและการเห็น
คุณคาของความเปน
มนุษย
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ดานเวชศาสตร
ครอบครัวและ
เวชปฏิบัติทั่วไป

ดานการบริหารจัดการ
ดานการทํางานรวมกับ

ชุมชน ทองถิ่น

ดานจิตวิทยาการ
ปรึกษาและปรับ

พฤติกรรม

สมรรถนะ 3 
ทักษะ
การแกปญหา
เฉพาะ

สมรรถนะ 3 ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณและพฤติกรรม
ในสถานการณท่ีตองเผชิญหนา
กับความไมเปนมิตรหรือภายใต
สภาวะกดดนั รวมทัง้อดทนอดกลัน้
เมื่ออยูในสถานการณที่กอใหเกิด
ความเครียด

สมรรถนะ 3 ความ
สามารถใชและวเิคราะห
ข  อ มู ล เ พื่ อ เ ข  า ใ จ
สถานการณและประกฎ
การณตางๆ ดวยขอมูล
มิติตางๆ ในชุมชน

สมรรถนะ 3 การ
หนุนพลังใจ ความ
มุ งมั่นและแรงจูงใจ
ในการทํางาน

สมรรถนะ 4 
การดูแลแบบ
ผสมผสาน

สมรรถนะ 4 ความสามารถในการก
ระตุนหรือผลักดันหนวยงานไปสู
การเปลี่ยนแปลงที่เปนประโยชน 
รวมท้ังการสื่อสารให ผู อื่นรับรู  
เขาใจและดําเนินการใหการปรับ
เปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง

สมรรถนะ 4 ความ
สามารถท่ีจะเลือกใช 
เครื่องมือและประยุกต
ใชเครื่องมือเพ่ือนําไปสู
การเรียนรู และพัฒนา
อยางเหมาะสมกบัสภาพ
การณของชุมชน

สมรรถนะ 4 ความ
รู  สึกเปนมิตรไมตรี 
อบอุ น ม่ันใจ จาก
การมีเมตตาตอผูคน

สมรรถนะ 5 การ
ดูแลโดยมุ งเนน
ครอบครัว

สมรรถนะ 5 ความสามารถใน
การเสริมสรางพลังใหกับผูบังคับ
บัญชา เพื่อรวมงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

สมรรถนะ 5 การติดตาม
และประเมินผลลัพธ 
ผานกระบวนการเรียนรู
ทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะ
การประเมินผลภายใน
( เช  น  กระบวนการ
จัดการความรู สรุปบท-
เรียน เปนตน)

สมรรถนะ 5  การตั้ง
จิตอันเปนกุศลและ
มั่นคงในความดี
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ดานเวชศาสตร
ครอบครัวและ
เวชปฏิบัติทั่วไป

ดานการบริหารจัดการ
ดานการทํางานรวมกับ

ชุมชน ทองถิ่น

ดานจิตวิทยาการ
ปรึกษาและปรับ

พฤติกรรม

สมรรถนะ 6 การ
ดูแลโดยมุ งเนน
ชุมชน

สมรรถนะ 6 ความสามารถใน
การใชข อมูลทางสุขภาพท่ีมีอยู 
ในระบบท้ังภายในองคกร และ 
สวนกลาง รวมทั้งการออกแบบ
และประยุกตใชขอมูลเพื่อบริหาร
จัดการหรือจัดบริการสุขภาพ หรือ 
ทํางานในหนวยบริการและพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบได

สมรรถนะ 6 การทํางาน
เชื่อมโยง ประสานและ
บริหารเครือข ายเพื่อ
เกื้อหนุนการขับเคล่ือน
ทํางานรวมกัน

สมรรถนะ 6 ความ
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ออกแบบการช วย
เหลือที่ นําไปสู การ
ดูแล/ ทํางานแบบ
สรางสรรค

สมรรถนะ 7 การจัดการ
เรียนรู ของตัวเองดวย
กระบวนการปฏิบัติจริง 
สามารถออกแบบและ
สร างการเรียนรู ของ
ตนเองได

สมรรถนะ 7 ความ
สามารถออกแบบ
การดูแล/ ทํางาน 
และ เสริมพลังกลุม
เป าหมายที่พัฒนา
จ า ก ค ว า ม เข  า ใจ
ธรรมชาติ ตรงความ
ต องการของกลุ  ม
เปาหมาย 
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 นอกจากนี้ ผู บริหารและทีมงานที่พัฒนาระบบสุขภาพอําเภอยังตองรวมกันทําให

สมรรถนะหลกัเหลาน้ันไดแสดงออกเต็มศกัยภาพของบคุคลและมกีารพฒันา เรยีนรู และตอยอด

เติบโตไปไดอยางตอเนื่องเพื่อจะไดเกิดความยั่งยืนไดในระบบสุขภาพอําเภอ ทั้งน้ีขึ้นกับภารกิจ

และบทบาทของผูเกี่ยวของกับการพัฒนาที่มาจากภาคสวนตางๆ บทบาทหลักของผูปฏิบัติ

ที่พึงมี คือ การเปนผูใหบริการ (Provider) ที่ดีมีความรู ความสามารถทั้งในเชิงวิทยาศาสตร

สขุภาพ สงัคมศาสตรและศลิปศาสตรไดอยางลงตวั การเปนผูสนับสนุนชวยเหลือ (Supporter/

Facilitator) ที่หนุนเสริมและเอื้อใหเกิดกระบวนการเรียนรู กระบวนการปรับพฤติกรรมการ

ดแูลสขุภาพของบคุคล ครอบครวัและชมุชน การเปนนกัจดัการ (Manager) ทีม่ทีกัษะการบรหิาร

จัดการทั้งภายในทีม หนวยงาน องคกรและสามารถเชื่อมประสานกับภาคีเครือขายภายนอก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่สําคัญคือ การเปนผูที่เรียนรู (Learner) อยางตอเนื่อง

ในฐานะทีต่องมีปฏิสมัพนัธกบัผูคนทีห่ลากหลาย เรยีนรูซึง่กนัและกนักับผูรบับรกิาร ทมีงาน และ

ภาคีรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ตองสามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับบริบท สถานการณเพื่อ

ออกแบบและพัฒนางานแบบบูรณาการรวมกับชุมชนได 

 ในเชิงการบริหารจัดการแบบองคกรเพื่อสรางคน กระบวนการหลักของผู บริหาร

เครือขายระบุวาสมรรถนะในกลุมงานบริหารมี 5 ดาน คือ ดานวิสัยทัศน ดานการวางกลยุทธ 

ดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ดานการควบคุมตนเองและดานเสริมสรางพลังอํานาจแกผูอื่น3 

ขณะทีใ่นระดบัปฏิบตักิารของทมีสขุภาพปฐมภมู ิหรอื นกัสขุภาพครอบครวั หรอื ทมีหมอประจาํ

ครอบครวั โดย นายแพทยนิทัศน รายยวา อดตีรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ (ป 2555) ไดกาํหนด

คุณลักษณะสําคัญที่ตองเรียนรู และพัฒนาตนเองใหสามารถดําเนินการได ประกอบดวย

 1) นับญาติกับประชาชน   2) อดทนประสานงาน

 3) หาญกลาเปนเจาภาพ   4) กําหลาบภัยอุปสรรค

 5) พิทักษแนวทางธรรม   6) ลึกลํ้าตอเนื่องยาวนาน

3 สํานักงานคณะกรรมการพลเรือน
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ระยะการพัฒนาคนในเครือขายระบบบริการสุขภาพ

  รูเปาหมายตนเอง เปาหมาย ทีม และเปาหมายองคกรที่ชัดเจนรวมกัน

  มีแนวทางหรือวิธีการในการดูแล พัฒนาและสรางความผูกพันของบุคลากร

  เริ่มดําเนินการตามแนวทางหรือวิธีการในการดูแลพัฒนา และสรางความผูกพัน

  ของบุคลากร

  ดําเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาและสรางความผูกพันของบุคลากร

  ใหสอดคลองกับภารกิจที่จําเปนอยางเปนระบบ

  เครอืขายบรกิารปฐมภูมมิกีารเรยีนรู ทบทวนกระบวนการดแูลพฒันาและสรางความ

  ผูกพันของบุคคลากรใหสอดคลองกับภารกิจที่จําเปน

  สรางวฒันธรรมองคกรใหบคุลากรมคีวามภาคภมูใิจและรับรูคณุคาในงานของตนเอง
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บทเรียนการสรางทีมงาน :

ตําบลหนองคูนอย อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 การเรียนรูและสื่อสารที่เหมาะสมเพ่ือสะทอน ความจริงของเรา (เจาหนาที่) และ 

 ความจริงของประชาชน (จากกรณีผูปวยเบาหวานในชวงแรกของการทํางาน)

 กระบวนการคาย (กรณ ี 7  ฐานเรียนรูสาระเก่ียวกบัเบาหวานเพ่ือสรางการเรียนรู) รวมกบั

 กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูทัง้ทางการและไมทางการ (เวทมีหกรรมสขุภาพประจาํป)

 การพัฒนาทีมงานใหสามารถเปน facilitator/ notetaker

 จัดพื้นที่ทีมและภาคีไดเรียนรูดวยตนเองในประเด็นตางๆ และ มีบทเรียนเพื่อขยายวง 

 (การกิน การใชแรง การออกกําลังกาย การทํางานประเด็นอื่นๆ)

 สรางผูนําการเปลี่ยนแปลงดวยการเปนตนแบบ และ ทําใหกระจายความคิดไปสู

 กลุมตางๆ

 การทาํใหภาคเีหน็ขอมลู สภาพปญหา และการเริม่จากจดุเลก็ๆ บรูณาการเสรมิบทบาทกนั

 เริ่มจากตําบลสูอําเภอ (กรณีขยายผล เชน เรื่อง การดูแลเบาหวานตําบลสูนโยบาย

 คนไทยเจริญไตวายไมตายไวในระดับอําเภอ)

 มีกระบวนการทบทวนเพ่ือเรยีนรูจากการปฏบิติั (AAR) ในทกุกจิกรรมรวมกบัเจาหนาที่

 และภาคี

 สรางศักยภาพทมีงาน จดัการเรยีนรูไมเปนทางการ (case conference ทาํใหด ูแนะนาํ 

 คอยตั้งคําถาม พาใหทํา ชื่นชมใหกําลังใจตอเนื่อง มองดูสอนงานที่เขาชอบและ

 มีศักยภาพทําได)
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คุณลักษณะและทักษะที่ทีมปฐมภูมิ : 

บทเรียนจากทีมหนองคูนอย อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 มีหลักในการทํางาน 

 - “ เนนใหทุกคน ทุกภาคีเปนหุนสวนการพัฒนาและเปนเจาของรวมในพื้นที่”

 - “เขาใจ เขาถึง และปรับรูปแบบวิธีการทําใหเกิดการพัฒนา”

 มีใจ/ ตั้งใจ/ ใสใจที่อยากดูแล ถือวาประชาชนเปนพี่นอง/ ญาติ/ เปนคนในครอบครัว

 มี sense พอ (การดูเปน มองคนออก เขาใจผูอื่นและสถานการณที่เกิดขึ้นได สามารถ

 ใชประสบการณมาเรียนรูเพื่อพัฒนา และ ปรับปรุงตัวเองได)

 มีจิตอาสา ใชจิตใจที่มีความเปนมนุษย เอื้อเฟอ มีแรงบันดาลใจ

 เปนตัวอยางที่ดีหรือเปนคนตนแบบเพื่อสรางคน/ทีมงานในชุมชน

 มีเทคนิกเฉพาะตัว(ตาดู หูฟง ตั้งใจ มีวิธีพูดและสื่อสาร)

 ความสามารถทีจ่ะใหขอมลูท่ีชดัเจน/ ใหทางเลอืกกบักลุมเปาหมายรวมกับความสามารถ

 การทํางานรวม
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4. หลักคิด เครื่องมือและกลวิธีเพื่อสรางการมีสวนรวมและเสริมพลังภาคีเครือขาย

 ในการทํางาน สรางสุขภาวะในชุมชน ผาน การจัดบริการปฐมภูมิ และ การพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน โดยมเีปาหมายเพือ่ใหประชาชนทกุหมูเหลาในชมุชนมสุีขภาพท่ีดี มคีณุภาพชวีติทีดี่

ตามบรบิทของพืน้ที ่หวัใจสาํคญั คอื การทาํงานกบัพืน้ที ่โดยยดึแนวคดิ “ชมุชนเปนฐาน ประชาชน

เปนศูนย” ผานกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งเปนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนงาน “กระจายอํานาจ” 

และทายที่สุด เมื่อชุมชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของชุมชน ยอมนําไปสูความยั่งยืน 

 4.1 เครื่องมือและกลวิธีการทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่น

 ดวยบทบาท หนาที่ ความสนใจ ตลอดจนลักษณะที่มีความจําเพาะของแตละภาคี

ในเครือขายที่หลากหลาย  ในการขับเคลื่อนใหภาคีเครือขายสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จําเปนตองมี “การบริหารจัดการ” ที่อยูบนพื้นฐาน ความสัมพันธ

แนวราบ ซึ่งเครื่องมือและกลวิธีการบริหารจัดการดังกลาวสามารถจําแนกไดดังนี้ 

หลักคดิการมสีวนรวมและเสรมิพลงัภาคเีครอืขาย: ทกุคนเปนผูทีร่วมรับผิดชอบดูแลสุขภาพ

ชุมชน และสามารถจัดการตนเองเพื่อดูแลสุขภาพตนเองได
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  การสื่อสาร เปนเครื่องมือพื้นฐาน และมีความจําเปนอยางยิ่งในการทํางานรวมกัน

  ระหวางภาคีที่มีความหลากหลายดังกลาวขางตน การสื่อสารที่สรางสรรคอยาง

  สมํ่าเสมอ สามารถสรางความเขาใจ และเพิ่มพลังในการขับเคลื่อนงานไดอยางดียิ่ง

  อํานาจหนาที่  การถูกกําหนดดวยบทบาทหนาที่ ทําใหองคกร หนวยงาน บุคคล

  มคีวามชอบธรรมในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ทีจ่าํเปนตองมกีารจดัการดาน

  กฎหมาย หรือ กฎระเบียบขอบังคับสําหรับคนสวนใหญ

  ฐานขอมูล เปนที่ชัดเจนวา ในสังคมปจจุบัน การตัดสินใจบนขอมูลเชิงประจักษ 

  ทําใหการแกไขปญหา และการพัฒนาดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  หลักธรรมทางศาสนา สังคมไทย โดยเฉพาะสังคมชนบท ศาสนา เปนรากฐาน

  ที่หยั่งลึกใหสังคมหลอมรวมอยู รวมกันไดดวยความยึดมั่นและศรัทธา ดังนั้น

  การเช่ือมโยง การดําเนินงานท่ีถูกท่ีควร เขากับหลักธรรมศาสนา ยอมสราง

  การยอมรับไดงายขึ้น

  ขอตกลงรวม (MOU) กฎระเบียบ ในสังคมที่มีการอยูรวมกันของคนหมูมาก 

  มีองคกรปฏิบัติงานที่หลากหลาย การจัดทําขอตกลงรวม ตลอดจนการออก

  กฎระเบียบขอบังคับท่ีผานการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ จะสนับสนุนการ

  ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ไดอยางดี

  กิจกรรมรวมบริการ กรณี Home ward, Home visit, Home health care 

  คูมือปฏิบัติงานตลอดจนระบบสงตอ ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาถึงบริการ

  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการทํางานบริการปฐมภูมิ เหลานี้สรางศรัทธาและ

  เอื้อตอการมีสวนรวมของการเสริมพลังเครือขาย

  เวทีประชาคมแผนชุมชน/แผนงานโครงการศูนยการเรียนรูโรงเรียนผูสูงอายุ 

  ลวนเปนตัวอยางเครื่องมือสําคัญท่ีสรางการรับรู กรอบการทํางาน ตลอดจนเปน

  เครื่องบงชี้ความสําเร็จการทํางาน 
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 อยางไรก็ตาม แมรูจักและมีเครื่องมือในการทํางานแลว แตหัวใจสําคัญคือ ตองยึดหลัก

การสําคัญของการนําใชเครื่องมือประกอบดวย 

  “การเขาใจเขาถงึพฒันา”  เปนหลกัคดิ หลกัการทํางานทีใ่นหลวงหรอืพอหลวงของ

  พวกเราทุกคนพระราชทาน ถือเปน “อกาลิโก” ไมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 

  หากเราทุกคนสามารถยึดหลักนี้ในการทํางาน ยอมนําพาสูความสําเร็จ

  การยกยองเชิดชูเกียรติ กิจกรรมดังกลาวนี้ เปนการให “คุณคา” กับบุคคล กับ

  องคกร ซึ่งมีความหมายดานจิตใจ 

  การใชประเด็นรวมการเสริมในสวนที่ขาด เปนการสรางคุณคาของการทํางาน

  รวมกันระหวางภาคี

  การใหความสําคัญกับบารมีท่ีแตละสวนมี ตลอดจนความทาทายของประเด็น

  การพัฒนาลวนเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน

  การยึดความเปนองครวม เปนการทํางานไปพรอมกันๆ รอบดานของประเด็น

  เปาหมายที่พัฒนา 

 การเขาถงึและเขาใจชมุชน เพ่ือสรางและพฒันาศกัยภาพของชมุชนใหเขมแขง็ มพีลงัจน

สามารถจัดการตนเองดานสุขภาพได คนทํางานชุมชนตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางาน

รวมกับชุมชนใหไดกอนวา เราเขาไปทํางานชุมชน ไมไดไปทําให หรือ ทําแทนชุมชน แตเรา

เขาไปเสริมสรางศักยภาพของชุมชนซึ่งมีอยูแลว ใหแสดงออกสามารถชวยกันเองได อีกทั้ง 

เราตองวางเปาหมายในการทํางาน คือ มีประเด็นทํางานและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนกอน 

จากนั้น จึงเขาไปทํางานกับชุมชนดวยความเขาใจ

(สมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขปฐมภูมิ, 2556)
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 4.2 ขั้นตอนสําคัญของการบริหารเครือขายเพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคี

  การเห็นประโยชนของการทํางานเปนเครือขาย และรวมกันดําเนินงาน เริ่มจากเล็ก

  ไปใหญ 

  การสรางกลไก พืน้ท่ีแลกเปลีย่น ประชมุรวมกนัเปนประจาํ  ไมวาจะเปน  สภาสขุภาพ

  อําเภอ กรรมการอําเภอ  เวทีประชาคม   ที่มีการประชุมตอเนื่องประจํา ในประเด็น

  ปญหารวม และชวยกันสรางบทบาทรวมกัน ของแตละสวน 

  สนับสนุนงบประมาณ การจัดการ เพื่อใหมีการดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง

  หนุนเสริมใหหนวยระดับตําบลมีการรวมกลุม ดําเนินการตามปญหาของตนเอง

  การใชขอมูล เพื่อหาประเด็นรวม หรือ การฟงขอมูลจากทุกสวนเพื่อนํามาใชในการ

  แกปญหา 

  การมีผูบริหารจัดการที่เปดกวาง รับฟง และประสานการดําเนินการ 

 4.3 ขั้นตอนสําคัญของการทํางานเสริมพลังรวมกับทองถิ่น ชุมชน

  การคนหาประเด็นรวม ที่ดําเนินการรวมกัน โดยใชเคร่ืองมือตางๆ ทั้งที่เปนแผน

  ชุมชน เวทีประชาคม การเยี่ยมบานรวมกัน การใชขอมูล คืนขอมูลตลอดระยะ

  การดําเนินการ

  การสรางใหความสําคัญ และเห็นดวยกับประเด็นรวม 

  การหาศักยภาพ บทบาทรวมของแตละสวนตอประเด็นนั้น และรวมดําเนินงาน 

  มีการประเมินผล และเรียนรูรวมกัน รับรูขอจํากัดและสรางรูปธรรมงานใหได

  ประโยชนรวมกัน

  มีการตอยอดใหเกิดผลที่เปนประโยชนรวมกันอยางตอเนื่อง
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 4.4 ผลลัพธการทํางานเสริมพลังชุมชนทองถิ่น

 การทํางานเสริมพลังชุมชนทองถิ่น ผลที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งผลผลิต ผลลัพธซ่ึงเปนผลทาง

ตรงและผลกระทบ ซึ่งเปนผลทางออม โดยเฉพาะดานสัมพันธภาพ ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญพื้นฐาน

ในการทํางานรวม ไดแก ความสุขใจภาคภูมิใจความผูกพัน ความเอื้ออาทรการเกิดเครือขายจน

กระท่ังมีนวัตกรรม (กระบวนการ ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ) เกิดแหลงเรียนรู และทายท่ีสุดนําไปสู

ความครอบคลุมบริการปฐมภูมิ ที่เกื้อหนุนตอการเกิดสุขภาวะในชุมชน

บทเรียนการเสริมพลังทองถิ่น 

ชุมชนกรณีตําบลปาติ้ว อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 ตองสรางความมั่นใจ และ ความศรัทธาซึ่งกันและกันของภาคี

 ทบทวนเปาหมายหรือผลสัมฤทธิ์ของ อสม. เปนระยะเพื่อปรับรูปแบบการทํางาน

 การพัฒนาให อสม. ซึ่งเปนคนในชุมชนเปน “คนตนแบบ” ดานสุขภาพ

 การมีความสามารถที่จะรวมดูแลชุมชน (จากการเพิ่มพูน สะสมประสบการณมากขึ้น)

 สามารถจัดบริการรวมกับกลุมเจาหนาที่ไดในระดับที่ตกลงกัน

 จัดรูปแบบวิธีการสอน/จัดการเรียนรูที่เหมาะสมและไดเรียนรู(ศึกษา)จากของจริง

 เปดเวทเีชือ่มโยงกบัเครอืขายภาคสวนอืน่ๆ เชน กศน. พมจ. เกษตรตําบล/อาํเภอ เปนตน
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บทสงทาย: ประเด็นทาทายสําหรับผูบริหารการพัฒนาเครือขายสุขภาพอําเภอ

 จากสถานการณและบทเรียนการดําเนินงาน พบเง่ือนไขหรือปจจัยหนึ่งที่สําคัญของ

ผูบริหารเครือขายสุขภาพอําเภอท่ีตองทบทวนและต้ังคําถามเกี่ยวกับผลลัพธและบริการใดที่จะ

สะทอนผลการทํางานและสรางความยั่งยืนที่หนุนเสริมกันระหวางเครือขาย ขณะเดียวกันความ

ทาทายหลายประเด็น ยังคงเปนสิ่งที่ผูนําการพัฒนาเครือขายทั้งทีม ตองรวมกันคิดคนและตอบ

คําถามดวยปฏิบัติการจริงในพื้นที่ ดังตอไปนี้

  บรกิารสขุภาพอะไรและแบบใดท่ีเปนจดุเดนและเปนเอกลกัษณเฉพาะของเครอืขาย

  สุขภาพอําเภอ

  บริการสุขภาพใดที่ควรเลิกดําเนินการ หรือ ปรับการดําเนินการใหชัดเจน และดวย

  เหตุผลใด

  การสรางความรวมมือกับภาคีทั้งชุมชน ทองถ่ิน เอกชนและระหวางหนวยงาน

  ภาครัฐดวยกันจะทําใหเกิดการหนุนเสริมการพัฒนาซ่ึงกันและกันไดอยางไร 

  ดวยวิธีคิด เครื่องมืออะไร อยางไร

  ประชากรหรอืกลุมเปาหมายหลกัใดทีต่องชดัเจนในการดาํเนนิงานทีเ่นนขอบเขตทาง

  ภูมิศาสตรและความสามารถเพื่อตอบสนองความตองการบริการของประชาชน

  ในพื้นที่อยางเปนเอกภาพและมีเอกลักษณ

  อะไรเปนความสําเร็จของหนวยบริการที่ผลงานและผลลัพธที่สอดคลองกับความ

  ตองการของประชาชนในพื้นที่
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พัฒนาคน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตามแนวคิด PCA 

(Primary Care Award)
แพทยหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร

แกนคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ แกนคืออะไร 

 เมือ่กลาวถงึระบบรกิารสุขภาพปฐมภูม ิท่ีประเทศไทยพฒันากนัมายาวนาน แตเมือ่ถามกนั

จริงๆ ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ ก็ยังมีความเขาใ จและการใหความหมายที่ตางกันไป  

และทําใหแนวทางการพัฒนามีจุดเนนท่ีตางกันไป อีกทั้งเร่ืองเครือขายสุขภาพอําเภอ ที่เปนมุม

ดานการบริหารหนวยบริการสุขภาพทุกรูปแบบในพื้นที่ที่กําหนด ก็มีองคประกอบของระบบ

บริการปฐมภูมิเปนฐานสําคัญสวนหนึ่งของเครือขาย 

 จากบทเรียนในนานาประเทศที่มีระบบสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ พบวาในประเทศ

เหลาน้ันจะใหความสาํคญักบัการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมู ิโดยบทบาทและคณุลกัษณะสาํคญั

ของระบบบริการปฐมภูมิ คือ
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  เปนบริการดานแรก เขาถึงงาย ดูแลทุกเรื่อง ทั้งกอนปวย ปวยเล็กนอย ปญหา

  ที่ซับซอน จนถึงความเจ็บปวยระยะสุดทาย

  เปนหนวยที่ดูแลตอเนื่อง ตอเนื่องตามสายความเจ็บปวย ตลอดชวงวัย ตอเนื่อง 

  ทั้งใน และนอกหนวยบริการสุขภาพ 

  ความเปนองครวม ดแูลแบบเบด็เสรจ็ ผสมผสาน  พรอมกบัสงเสริมการพ่ึงตนเอง 

  เนนการดูแลปมที่ซับซอน ในดานการแพทย จิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ 

  การประสานเชื่อมโยงกับชุมชน องคกร ภาคี เครือขาย 

 บริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพดี จึงเปนบริการที่มีความพอดีกับแตละคน แตละชุมชน 

บนฐานการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนอยางพอดีดวย และประเด็นสําคัญของบริการ

ปฐมภูมิ คือ บริการที่เนนการดูแล “คน” ไมใชแคการดูแลแตโรค คุณภาพที่เปนเอกลักษณ คือ 

การดูแลที่เปน  bio-psycho-social care  ฉะนั้นเครื่องมือสําคัญของการดูแลในบริการปฐมภูมิ 

จึงไมใชเพียงเปนเครื่องมือทางการแพทย แตจําเปนตองมีคุณสมบัติในการดูแลคนดวย 

เครื่องมือชวยการดูแลคน ประกอบดวย

  การฟง (Listen) อยางตั้งใจ ใสใจ เปดใจ 

  การดูแล (Care) ใสใจ เอาใจใส 

  การสรางความเชื่อใจ มั่นใจ  (Trust)
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บริบท

ครอบครัว

บุคคล

  Culture

  Work

  School

  HC system

  Family 

   system

  Family 

   Life cycle

  Life cycle

  Family of origin

  HistoryDisease
  S & S

  Ix

เขาใจ คนทั้งคน Understand the Whole Person

      IIIness
  Feeling

  Funciton

  Expectation 
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 องคประกอบการพฒันาคณุภาพ จะตองประกอบดวยทัง้การพฒันาคนทีเ่ปนผูใหบรกิาร

ที่มีคุณภาพ มีทักษะที่ดีในการดูแลทั้งโรคและคนรวมกับการพัฒนาระบบงาน สภาพแวดลอม

ที่ชวยทําใหผูบริการคงการดูแลที่มีคุณภาพไดตอเนื่อง

 1. ผูบริการ/ผูดูแล (care) ในดาน

  - ประสาท สัมผัส ความคิด จิตใจ 

     ทั้งในดานรับรู การสื่อสาร ถายทอด 

      การประมวล คิดวิเคราะห สถานการณ 

      การวิเคราะห ตัดสินใจ วางแผนการดูแลแบบรวมมือกัน 

      ใสใจ ติดตาม ตอเนื่อง 

  - ความรู ความเขาใจ ในดานเทคนิค 

 2. ระบบงาน สภาพแวดลอม

   การบริหารจัดการ การติดตาม วัดผล ผูบริหาร/ทีมงาน 

   สภาพแวดลอมทางกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวก

 3. ระบบการเรียนรูของบุคคล ทีมงาน และองคกร ซึ่งเริ่มตั้งแตการที่แตละคนเรียน

รูรูจักตนเองวามีจุดเดน จุดออนอยางไร การรูจักคน รูจักงาน และการจัดการ เพื่อทําใหเกิดงาน

ที่มีคุณภาพ เนื่องจากชีวิตคนแตละคนมีความจําเพาะ และสถานการณชีวิตของคนในแตละ

บริบท มีความแตกตางกัน ทําใหกระบวนการดูแลคน และการจัดบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 

จําเปนตองมีการปรับใหเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ี ฉะนั้นการกําหนดระบบจัดการคุณภาพของ

หนวยบริการปฐมภูมิ จึงไมอาจใชมาตรฐานท่ีกําหนดกระบวนการที่เปนการตายตัวได  แตตอง

ใชระบบคุณภาพที่เปนลักษณะการใชหลักการ และคุณคาสําคัญของการทํางาน รวมทั้งเปนการ

จัดการในเชิงระบบ  จึงทําใหคัดเลือกใชระบบคุณภาพ ตามกรอบของ Malcolm Baldridge  

เปนแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพเครือขายระบบบริการปฐมภูมิ  และในระยะที่ผานมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ไดมีการพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพตามแนว

ของ MBNQ และปรับใหสอดคลองกับธรรมชาติของระบบบริการปฐมภูมิ ที่ตางจากโรงพยาบาล

ดวย ดวยชื่อวา PCA (Primary Care Award)

93ที่ประชาชนเปนศูนยกลาง



 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภายใตการสนับสนุนจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนากระบวนการและระบบ

สนับสนุน เพื่อทําใหเครือขายสุขภาพอําเภอมีการประเมินและทบทวนคุณภาพตามระบบ PCA 

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2551 ดวยวิธีการหลายลักษณะ ที่เริ่มตนดวยการอบรมเชิงปฏิบัติ

การสอนเกณฑ (criteria) เครื่องมือแรกที่นํามาใชคือชุดคําถาม แลวนําไปทบทวนตาม 7 หมวด 

แตพบวายังไมเพียงพอและไมพอดี อาจเนื่องมาจากเนื้อหาเหมาะสมสําหรับผูบริหารแตยังไม

เหมาะสมสําหรับระดับปฏิบัติ  จึงเติมการพัฒนาคนและผูนํา ที่เปน soft science (dialogue, 

ELIAS)  ที่ชวยใหบุคลากรสาธารณสุข และผูนํามีความไวตอการดูแลคน รวมถึงการเขาใจคนไข

และเขาใจชุมชนมากขึ้นดวยกระบวนการลงศึกษาวิเคราะหชุมชน  รวมถึงกระบวนการวิเคราะห

สถานการณงานในพื้นที่ดวยมุมมองเชิงระบบ (DHS_PCA)  จัดกระบวนการเรียนรูใหเจาหนาที่มี

การคิดวิเคราะหและเขาใจการทํางานรวมกันเปนเครือขายมากขึ้น รวมถึงทีม สพช. ลงไปเยี่ยมดู

ระบบพรอมกระบวนการเพสรมิพลงั ซ่ึงพบวาในระยะหลงัเครอืขายบรกิารสขุภาพอาํเภอมคีวาม

เขาใจตอแกนคณุภาพของบรกิารปฐมภมู ิตลอดจนมแีนวทางการพัฒนาคณุภาพอยางเปนรูปธรรม

มากขึน้ และเริม่มีการใหรางวลั Primary Care Award แกเครอืขายทีม่กีารพฒันาอยางเปนระบบ

ไปแลวในป พ.ศ.2558  

 ป พ.ศ. 2557 ไดจัดมีการรวมกลุมผูรวมพัฒนาคุณภาพคุณภาพเครือขายบริการ

ปฐมภูมิขึ้น และตั้งเปนโครงสรางใหม คือ Institute of Primary Care Development (IPCD) 

หรือ สถาบันพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (สพป.) เพื่อทําหนาที่ชวยในการจัดกระบวนการเรียนรู

เพื่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ใหแกเครือขายสุขภาพตางๆ ที่สนใจ กลุมสพป.นี้จะมีกระจายอยู

ในภูมิภาคตางๆ ในภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง
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 บทความที่เสนอในเอกสารนี้เปนตัวอยางบางสวนของบทเรียนการพัฒนาคุณภาพตาม

แนวคิดคุณภาพปฐมภูมิ และการจัดการตามแนว PCA 

 บทเรียนสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของเครือขายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ในสวนกระทรวงสาธารณสุข คือ ตองมีการพัฒนา “คน” ควบคูกับการพัฒนาระบบ ตองมี

การพัฒนาดาน soft science ที่ทําใหบุคลากรมีทักษะ มีความไวในการดูแลคน และมีการ

พัฒนาดาน hard science ทีเ่ปนเครือ่งมอืการจดัการเชิงระบบ  รวมถึง ตองมีการขับเคลือ่น

การพฒันาอยางมพีลงัดวย core value ทีเ่ปนอดุมการณพฒันาขององคกรอยางชดัเจนและ

เปนเอกภาพ 

 เปาหมายการดําเนินงาน PCA คือ การสรางองคกร/เครือขายบริการปฐมภูมิที่มีระบบ

เรียนรูและพัฒนา (learning & growth system) เพ่ือใหประชาชน ชุมชน รวมดูแลสุขภาพ

ตนเองไดดี  และเสนอใหปรับภาพลักษณของ PCA จาก “การผานเกณฑมาตรฐาน” เปน รางวัล 

“หนวยบริการทีท่รงคณุคาตอระบบบริการปฐมภูม”ิ เปดพ้ืนท่ีการส่ือสารระหวางสวนกลางกบั/

พื้นที่รวมระหวาง สพป. เพื่อการเรียนรูรวมกันสําหรับผูสนใจ 
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ประสบการณการพัฒนาคน – พัฒนาระบบ 

ภายใตแนวคิดการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ 

Primary Care Award (PCA)

นางชวนพิศ ศิริไพบูลย 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

 กาวแรกที่ไดเรียนรู

พัฒนาตนเอง-พัฒนาทีม

 กระบวนการเรียนรู PCA คปสอ. เดิมบางนางบวช เริ่มตนขึ้น ณ.วันหนึ่ง กลางป 2553 

ผูรบัผดิชอบงานพฒันาคณุภาพ ของสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสุพรรณบรุ ีขอรองใหชวยสมคัร

เปนลูก Node PCA ของโรงพยาบาลหนองหญาไซเพื่อขอรับงบสนับสนุน จาก สปสช. ในวงเงิน 

1 แสนบาท  ในครั้งนั้นก็คิดวาเรามีงานพัฒนาคุณภาพ PCU ระหวาง รพ.สต. และรพ.อยูแลว 

ก็ดีมีงบประมาณมาชวยเปนตัวขับเคลื่อนเพิ่มข้ึนมา ไมเสียหายอะไร จึงยินดีเขารวมโครงการ

ดังกลาว แตหลังจากนั้นไมนาน ทานผูบริหารมอบหมายใหเปนผูแทนไปรวมเรียนรู PCA ในเวที

ปรับกระบวนทัศนระดับผูบริหารที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไดไปเรียนรูกระบวนการ 

Dialogue เกิดการเรียนรูวากระบวนการภายใตกรอบการประชุมลอมวง พูดคุยแลกเปล่ียนกัน

บางเรือ่ง สามารถแบงปน รับรูสุขและทุกขคนทํางานคณุภาพได แตที่สาํคญัการเรยีนรูที่กลับมา

มองตนเอง รับฟงอยางตั้งใจ มองและเห็นคนตรงหนาในสิ่งที่เขาเปน ไมใชมองเขาในสิ่งที่เรา

อยากใหเขาเปน เริ่มเห็นมิติทางดานจิตใจมาเชื่อมโยงการทํางานไดมากขึ้น
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 หลังจากอบรมผานไปได 3 วันกับกระบวนการเรียนรู และรับรู จากภายในตนเอง 

มีความรูสึกวากระบวนการที่กระบวนกรนํามาใชนาจะชวยสรางสุขใหคนทํางานที่ รพ. ไดบางจึง

โทรกลับมาหารือที่ รพ. วาพี่รูแลววาจะสรางสุขคนทํางานไดอยางไร จึงเปนที่มาที่ทําให คปสอ.

เดิมบางนางบวช ตัดสินใจเดินเขาสูกระบวนการการใชเครื่องมือการเรียนรูปฐมภูมิ หลังจากกลับ

มาจากสระบุรี จึงนําเรื่องมาปรึกษากับทีมผูบริหารโรงพยาบาลและเปนที่มาของการจัดอบรม

ในเดือนสิงหาคม 2553 ภายใตโครงการ “งานเปนผล คนเปนสุข” ของ Cup เดิมบางนางบวช

โดยกลุมเปาหมาย ในครั้งนี้ไดแก หัวหนา รพ.สต. และหัวหนางานรวม ทั้งผูสนใจมารวมอบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูประมาณ 60 คน กระบวนกรประกอบดวย นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล นพ.วิธาน  

ฐานะวุฒิ และคุณพัฒนา แสงเรียง ระยะเวลา 4 วันที่ตองอยูรวมกันที่ 27 รีสอรท อําเภออูทอง 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยใชกระบวนการฝกทกัษะการเรยีนรูเรือ่งการฟงอยางลกึซึง้ การสงัเกตสิง่ทีอ่ยู

ตรงหนา ใชการเรียนรูท้ังฐานกายและฐานใจ การมองและการคนหาสิ่งตางๆ รอบตัว ทําให

บรรยากาศอันอบอุนแบบพี่นองของคปสอ.เดิมบางนางบวชก็เริ่มกลับมาอีกครั้ง 

 ณ.วนัหนึง่ไดรบัการตดิตอจากพ่ีออย (ทพ.กนัยา บญุธรรม) ใหลงพืน้ที ่ELIAS ท่ีเชียงดาว 

จากบทเรียนการประเมินตนเองที่หาคําตอบกับการพัฒนาพื้นที่ไมไดชัด จึงตัดสินใจตอบรับไป

เชยีงดาว การลงพืน้ทีเ่ชยีงดาวครัง้แรกเครยีดมาก เพราะคดิวาจะไดรบัการสอนการทาํ PCA จาก

พื้นที่จริง แตกลับวาใหใชการสังเกต ฟง และถอดการเรียนรู ซึ่งการทํางานจริงของตนเอง ไมคุน

เคยกับการเดินเขาไปพูดคุย การลงไป PCU แตละครั้งจะไปในฐานะผูนิเทศงาน หรือถากิจกรรม

กับผูปวย ก็จะเปนการอบรมใหความรูผานฐานการเรียนรู นิสัยสวนตัวก็ไมชอบท่ีจะพูดคุยกับ

คนทีไ่มคุนเคย การไปเชยีงดาวทาํใหรูสกึวาอดึอดั ไปทาํอะไร พดูกบัคนพืน้ทีก่ฟ็งไมคอยรูวาเขาพดู

อะไร แตก็ดีเพราะไดแตนั่งฟง มีอาจารยวุฒิ (นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล) คอยแปลบางคําที่ไมเขาใจให

แตหลงัจากผานการลงพืน้ที ่แลวกลบัมาถอดบทเรยีนในชวงเยน็ เริม่รูสกึวา มนัมอีะไรทีน่าเรยีนรู

รูวาเรากังวลอะไร เรากลัวอะไร และเราจะปรับตัวอยางไร การลงไปในชุมชนจริงๆ นั้นตองเรียนรู

อะไรบาง และสิ่งที่ไดเรียนรูในครั้งนั้นคือ ตองทําอยางไรในการใหกําลังใจคนทํางาน การดูแลคน

ทํางานใหมคีวามสขุ และกไ็ดโอกาสอกีครัง้ทีพ่ี่ออยใหโอกาสไปลงพ้ืนที ่ELIAS ทีอ่าํเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย ครั้งนี้ไดใหนองเภสัชกรณัฐพงษ ปานเพชร และนักวิชาการสาธารณสุข คุณสมพร 
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ภูสามสาย มาเปนกาํลงัในการสรางกระบวนการเรยีนรูรวมกนัไปดวย และกไ็มผิดหวงั เพราะการ

ไปศรีสัชนาลัยในครั้งนั้น ไดทั้งการเรียนรู ตนเองในการสรางความมั่นใจในการลงพื้นที่ การสราง

คนทํางาน การสรางกําลังใจคนทํางาน

 โอกาสในครั้งที่ 2 ที่ อจ.แอด และพี่ออยยื่นให คือการที่เลือกพื้นที่ เดิมบางนางบวชเปน

พื้นที่เรียนรูโดยเลือกพื้นที่ ตําบลทุงคลี รพ.สต. คูเมือง และตําบลนางบวช รพ.สต. นางบวช การ

ลงพื้นที่ ตนเองเหมือนตองทําหนาที่เปนเจาบานดูแลผูมาเยือน และตองเปนเหมือน Model ใหผู

อื่นดวย และตองตอบคําถามใหกับพื้นที่อีกวา การมาครั้งนี้แลวพื้นที่ไดอะไร การใหความหมาย 

ในขณะที่เราก็ยังไมเขาใจอยางลึกซึ้งนั้น มันทําใหอึดอัดมาก จึงตั้งใจวาจะตองทําพื้นที่เพื่อเรียนรู

อยางจริงจังใหได 

 ตอมาไมนานอาจารยแอดก็ใหโอกาสอีกครั้ง ที่จะลงมาสรางกระบวนการเรียนรูใหกับ

คปสอ.เดิมบาง จึงนําเข าที่ประชุม คปสอ.ทําโครงการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

เดิมบางนางบวชขึ้น ครั้งแรกลังเลใจเหมือนกันวา อาจารยแอดเห็นอะไร และคาดหวังอะไรกับ

เดิมบางนางบวชแตก็ตอบตกลงใหมาเดิมบาง เพราะคิดวาดีเหมือนกัน เรามีอาจารยผูที่จะสราง

บรรยากาศการเรียนรูมาทําให คงเปนแรงบันดาลใจใหคนท่ีพรอมจะทํางานไปดวยกัน และการ

เรียนรูรวมกันในครั้งนี้ ไดเห็นศักยภาพและพลังของเจาหนาที่ใน รพ.สต. หลายๆ คน ถึงแมวา

หลายคนมภีารกจิ กพ็ยายามมารวมกระบวนการเทาทีจ่ะมาได หลงัจากการผานกระบวนการการ

เก็บขอมูลในพื้นที่ตําบลเขาพระและหนองกระทุมแลว ทําใหเกิดความคิดรวมกันวา เราจะลงทํา

กระบวนการใหครบทุก รพ.สต.

 นอกจากกระบวนการเรียนรูในพื้นที่แลว อาจารยแอ็ดและพี่ออย ยังใหโอกาสทีมพี่เลี้ยง

ของเดิมบางนางบวชเขารวมโครงการผูหลอเลี้ยง ใน พท. อําเภอราษีไศล และ พท. อําเภอสีดา

การลงพื้นที่สองครั้งนี้ตางจากทุกๆครั้ง เพราะคิดวาใหไปเรียนเหมือนทุกๆครั้ง แตผิดคาด 

เพราะเราตองไปแสดงบทบาทจริงเปรียบเสมือนวาถาเปน พท. ของเรา เราจะทําอยางไรกับ

ขอมูลที่ไดจากชุมชนการคืนขอมูล สะทอนขอมูล การดูแลคนทํางาน และก็ไดคําตอบสําหรับ 

PCA ในการใหความหมายเฉพาะตัววา ถาจะขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนั้น ตนเองตองแสดงบทบาทอะไร 

(P : Position)  ตองดูแลทีมรพ. และ รพ.สต. อยางไรบาง (C : Care Cure Communication 
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Coordinate etc.) และสุดทายคือตองเรียนรูตัวเองตลอดเวลา (A:Awarness) ซึ่งแตกตางจาก

ตําแหนงความรับผิดชอบตามตําแหนงงาน

 การที่เดิมบางนางบวชไดมีโอกาสเขารวมเรียนรูแลกเปล่ียนฝกปฏิบัติการเยี่ยมพ้ืนท่ี

เครือขายบริการปฐมภูมิ (ทีมผูหลอเลี้ยง) โดยนับวาเปนโอกาสดี ท่ีไดลงพ้ืนท่ีจริง การฝกนอก

พื้นที่ภายใตบริบทท่ีแตกตางจากพื้นท่ีตนเองทําใหเห็นมุมมองการทํางานภายใตสิ่งที่ยากลําบาก

ตางพื้นที่ เห็นทุนที่ดีในสังคม “เห็นคนที่ทํางานดวยคุณคาทางจิตใจ” มันเปนสิ่งที่บอกไดวาเขา

ทํางานและเยียวยากันเองไดเปนอยาง “ทุกครั้งเวลาลงพ้ืนที่ใหกลับมาถามตัวเราวา เราได

เรียนรูอะไร แลวที่เดิมบางนางบวชพี่ๆนองๆเราเขาทํางานกันอยางไร เราคงตองลงไปสัมผัสและ

เห็นของจริงบางแลวเพื่อจะไดไปถึงเปาหมายรวมกันไดอยางแทจริงอยางนอยก็ไดเห็นบริบทที่

แตกตางกันในแตละพื้นที่เพื่อนํามาวางแผนการทํางานตอไป

 หลังจากทีมพี่เลี้ยงไดเรียนรู community ไดลองนํารูปแบบกระบวนการมาใชในพื้นที่ 

พาทีมเดิมบางเดินเรียนรูชุมชน โดยใหกลุม รพ.สต. กับ อสม. มาเรียนรวมกัน เดิมบางเราจึงใช 

อสม. รพ.สต. ละ 10 คน สลับกันเยี่ยมชุมชน ตอนนั้นก็เร่ิมเห็นทุนในชุมชน รูประวัติชุมชน 

เห็นทุนท่ีมีรวมกัน เห็นวารพ.สต.น้ีเขาทําอะไร ทําไมถึงทํา นี่เปนจุดเริ่มที่คนในรพ.สต.เริ่มขยับ

แลกเปลี่ยนพื้นที่เรียนรู และในการที่ลงไปชุมชน ก็มีคนในโรงพยาบาลลงไปดวยก็ทําใหวาคน

โรงพยาบาลเขาใจชุมชน เขาใจผูปวยในชุมชนมากขึ้น ก็เกิดการขยายวง แตดวยความที่เดิม

บางยังไมเขาใจคําวาเปนระบบก็ทําไปแบบไมไดเก็บเรื่องราว พอทําก็ไปเจอเรื่อง Case ที่ไปตอ

ไมได ทําใหมีการจัดวงเรียนรูอีกครั้งโดยอาจารยแอด (คุณพัฒนา แสงเรียง) อาจารยแอด พาทีม

เรียนรู เรื่องการเยี่ยมผูปวยรายบุคคล ขยายไปสูระบบ การไปเจอ Case หนึ่ง แลวตองทําอยางไร 

เขาคิดยังไงกับการดูแลนั้น ในภาพของการเรียนรูประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุข อสม. 

กรรมการหมูบาน และผูนําสวนทองถิ่นไดเรียนรูไปพรอมกัน รวมคิด รวมออกแบบการลงพื้นที่

ไปโดยในงานน้ี เจาหนาทีส่าธารณสขุเปนผูเขยีนและรบัฟง สวน อสม. กรรมการหมูบาน และผูนาํ

ทองถิ่นเปนผูออกแบบการเยี่ยมผูปวยแตรายบุคคล เริ่มตั้งแตการเลือก Case ที่จะใหเจาหนาที่

ไปรวมเรยีนรูวาจะเอา Case ไหนในหมูบาน ทาํไมถงึเลือก Caseนี ้เขาเจ็บปวยดวยโรคอะไร ตองการ
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ใหเราชวยอะไร กอนลงพ้ืนท่ีจริง เมื่อเลือก Case เสร็จ ไดมีการพูดคุยและหาขอมูลคนไขจาก

เจาหนาทีแ่ละคนในหมูบานกอนวา Case ทีเ่ราเลอืกเปนอยางไร เรียกไดวาเปนการเรียนรูการทํางาน

ปฐมภมูริวมกบัการทาํจริงในพืน้ทีซ่ึง่นาจะเรยีกไดวานีค่อื จุดเร่ิมตนทีดี่ของการทาํงานรวมระหวาง

โรงพยาบาล สสอ. และ รพ.สต. และภาคชุมชน โดยเริ่มตนจากมุมมองในตนเองกอนแคการมอง

ตนเองกับปจจุบันขณะ ใหรับรูถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับการปรับเปลี่ยนมุมมองบางอยางในตนเอง

เหมือนการมองกระจกใหรอบดานมากขึ้น ไดคนหาความสุขรอบตัวที่งายขึ้นโดยไมตองรอคอย

ความชวยเหลือจากใครเพียงแคเริ่มที่เปลี่ยนความคิดตนเอง ก็สามารถเยียวยาตนเองไดแลว 

เม่ือเยียวยาตนเองไดก็เริ่มแบงปนความสุขใหคนรอบขางไดมากขึ้น เปาหมายรวมกันของเรา 

คือ คนทํางานมีความสุข และนําพามาซึ่งกัลยาณมิตรรอบตัว ทําใหภาพการทํางานและการให

ความรวมมือกันระหวางชุมชน สสอ. และโรงพยาบาลดีขึ้นอยางเห็นไดชัด

 จากชวงเวลาแหงการเรียนรู สัมผัสกับชุมชนของแตละพื้นที่ ดวยการลงพื้นที่หาความ

เปนจริงที่พบ เริ่มจากการถามความรูสึกวารูสึกอยางไร กลัว ตื่นเตน ยินดี ตัดสิน กับผูที่เราไม

คุนเคย พืน้ทีท่ีเ่ราไมคุนชนิ จากเรือ่งเลาผานประสบการณท่ีหลากหลาย พืน้ทีท่ีม่องเหน็ทนุสงัคม

ของตนเองอยางไร มีภาพการมสีวนรวมของชมุชน เกดิการดแูลและเยยีวยาซึง่กนัและกนัระหวาง

ทีมอยางไร ทําใหเริ่มมองเห็นชุมชนของเดิมบางมากขึ้น ที่สําคัญมีการรับฟงคนในชุมชนมากขึ้น

ทําความเขาใจรวมกัน เหมือนเปนแนวรวมของทิศทางวาจะไปดวยกันไดอยางไรพอได เกิด

เปาหมายสุดทายรวมกัน  แตสิ่งที่ไดเกินคาด คือ เห็นขวัญกําลังใจคนทํางานที่สรางดวยตนเอง

โดยไมตองรอใครมาชวยทีส่าํคญัเวลาพดูถงึสิง่ทีท่าํแลวสาํเรจ็ไดดวยตนเองยิง่เกิดการแลกเปลีย่น

แบงปน การไดมองเห็นบริบทชุมชนชัดขึ้น ประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของชุมชนที่แตกตางกัน

มีผลตอการดาํรงชวีติของคนในพืน้ทีเ่พ่ือใหเกดิการดแูลซ่ึงกนัและกนั ภายใตสังคมปจจุบนัทีช่มุชน

นกึถงึเศรษฐกจิในการดแูลคนในครอบครวัเปนหลกั แตวฒันธรรมของชมุชนทีมี่สิง่ยดึเหนีย่วจติใจ

และใชในการดํารงชีวิต ความเช่ือตางๆ นํามาเปนศูนยรวมจิตใจคนในหมูบานใหเกิดการดูแล

ซึ่งกันและกันที่สําคัญมีการดูแลมาถึงเจาหนาที่สาธารณสุข  การมีสวนรวมของชุมชนภายใตผูนํา

ชุมชนที่เขมแข็งของแตละพื้นที่ก็จะแตกตางกันออกไป
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 สิ่งสําคัญ เราตองรับรูวาเราทําอะไร (Seeing) ใชสิ่งนี้เพื่อใหเกิด Doing และชุมชน

ตองการอะไร (Being) ถาเราเปลี่ยน คนอื่นก็จะเปลี่ยนเองไมตองไปคิดเปลี่ยนใคร การเปน

พี่เลี้ยงตองใหเขาตัดสินใจเอง การทําใหนองๆเห็นวา มีอะไรที่จะทําไดมากกวาเดิม เขาจะรูตัว

เขาเอง สิ่งที่เราอยากใหเขาทํา อยากบอกเขา เราตองทําเองใหไดกอน ทําให ยอนนึกไปถึงคํา

ของหมอวุฒิ (นายแพทยวรวุฒิ โฆวัชรกุล) ในเรื่อง  Source เราตองไมลืมวาเราเปนใคร มีหนาที่

อะไร ทาํหนาทีข่องเราใหดท่ีีสดุ เปาหมายคอืประชาชน ผูรบับรกิาร เมือ่เราถอยตัวเองออกมาเปน

ผูมองกระบวนการการดแูล ไดเหน็ความสามารถในการออกแบบ การหาขอมลูและทกัษะของทมี

แตละคนไดเปนอยางด ีสวนท่ีเห็นชัดเจนในชุมชนคอื ชุมชนมกีารดแูลกนัเองในตวัไมไดทอดทิง้กัน 

ส่ิงที่เราออกแบบและการเสนอตัวที่จะไปชวยคนไขในพื้นที่เรากลับมองแคดานสาธารณสุขและ

ความคุนชินของตัวเราที่จะไปตัดสินคนอื่นหรือใหในส่ิงท่ีเราอยากใหมากกวา การรับฟงความ

ตองการของคนไขและผูดูแลจริง การลงพื้นที่ทําใหสามารถเห็นขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจนใหทุกคน

สามารถวิเคราะหรวมกันได การออกแบบตามการรับรูของเราไมสามารถใชไดจริงกับพ้ืนท่ีท่ีเรา

ลงไปเลย คนที่อยูตรงหนาในชุมชนตางหาก คือขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือใหเกิดการดูแลและเยียวยา

ซึ่งกันและกัน โรคที่คนไขเปนอยูไมใชปญหาของคนไขเลย แตสภาพครอบครัว คนดูแลและ

สิ่งแวดลอมที่เขาตองอยูกันตลอดชีวิต นั่นคือ ของจริงที่คนในพื้นที่ไดเห็น ไดรับที่จะรวมกันดูแล

ตอไป  เขามีทุนที่ดีที่จะชวยกันดูแลและเอาใจใสกันไดไปอีกนาน การไดเริ่มเรียนรูการวิเคราะห

บรบิทชมุชนเดมิบาง จากการนาํขอมลูพืน้ทีช่มุชน มารวมใหเรียนรูวถิขีองแตละชมุชน ทาํใหมอง

เหน็ภาพบรบิทไดมากขึน้เรยีกไดวาเริม่มองภาพคนทาํงานปฐมภมูไิดชดัเจนมากขึน้ ยิง่เจาะลกึวถิี

ชีวิตชุมชนแตละแหงก็เริ่มเห็นคนทํางานชุมชนอยางแทจริง และชัดเจนกับการเชื่อมโยงเห็นทุน 

และการใชทนุชมุชนมากขึน้ เริม่เหน็มติทิางดานจติใจมาเชือ่มโยงการทาํงานไดมากขึน้เรยีกไดวา

เปนการเรียนรูการทํางานปฐมภูมิรวมกับการทําจริงในพื้นที่
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 การประยุกตใชการทํางานรวมกับชุมชน/ทองถิ่น

 ป 2554 จากการที่ แกนนําคปสอ.เดิมบางนางบวชไดมีโอกาสเขารวมเรียนรูการพัฒนา

บริการปฐมภูมิ (PCA) และโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ระบบการบริการที่มีหัวใจ

ของความเปนมนุษยสูงานมิตรภาพบําบัดอยางมีสวนรวมและยั่งยืน (โดย นพ.วราวุธ สุรพฤกษ) 

จากแนวคิดตะแกรงรอนทรายท่ีไดมองเห็นปญหาท่ีแทจริงของผูรับบริการมากกวาคิดต้ังปญหา

ใหเขา ทีมสุขภาพของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวชรวมกับเจาหนาที่ของ รพ.สต.บานคูเมือง 

อสม.ตําบลทุงคลีและ อสม.ของหนองแขม  ศึกษาวิถีชุมชน ของชุมชนหนองแขม ตําบลเขาดิน 

ทีมสมมุติตัวเองเปนนักทองเที่ยวเดินไปในหมูบาน  พบวาบานเรือนคอนขางเงียบ ปดบาน

หลายหลัง บางบานพบแตผูสูงอายุเฝาบาน เมื่อเขาไปนั่งคุยดวย เขาบอกวาลูกๆออกไปรับจาง

ทํางานนอกบาน เย็นๆถึงจะกลับเขามา อาชีพสวนใหญรับจางและทําการเกษตร เวลาเจ็บปวย

สวนใหญไป รพ.สต.บานหนองแขมและ รพ.สต.วังลึก ทีมพบวา ผูนําชุมชนเขมแข็ง มีแหลง

สนับสนุนของชุมชน เชน เทศบาล  รพ.สต.  กองทุนหมูบาน เปนชุมชนชนบท ชวยเหลือเกื้อกูล

กัน  แตชาวบานมี ปญหาหนี้สิน  ยาเสพติด  หวย  การกําจัดขยะไมดี  ผูสูงอายุเฝาบานวัยทํางาน

ออกทํางานนอกบาน  และเปนคนจากหลายพื้นที่มาอยูรวมกัน

 ทมีไดเขาไปรบัฟงปญหาโดยการเยีย่มบาน พูดคยุกบัผูปวย/ครอบครวั และรวบรวมขอมลู

ดานบรบิทของชมุชน การท่ีทมีไดรบัฟงปญหาและรบัรูความรูสึกของผูปวย/ครอบครัว ทาํใหเกดิ

การสะทอนถึงการจัดบริการของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีผูปวยตองการรับบริการ

ที่ รพ.สต.บานหนองแขมประมาณ 45 คน จึงเปนชนวนความคิดใหทีมตองคิดใหมทําใหม 

โดยมีการหารือรวมกันเพื่อนําบริการสูชุมชนซึ่งในระยะเปลี่ยนผานอาจมีอุปสรรคเกี่ยวกับ

ทรัพยากรดานกําลังคนทั้งดานโรงพยาบาลและดาน รพ.สต อีกทั้งเราคาดหวังใหบริการสูชุมชน

เกิดความยั่งยืน เราจึงมีกลยุทธเสริมกําลังในชุมชนใหมีความเขมแข็ง โดยตอยอดภารกิจเดิมที่

เรามีอยู คือการพัฒนาเครือขายแกนนําสุขภาพในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในชุมชน สรางความ

รวมมือในภาคีเครือขาย เชน อปท. ผูนําชุมชน จิตอาสาและมีการขยายบริการเบาหวาน/

ความดันโลหิตสูงใน รพ.สต. ภายใตรูปแบบการใหบริการซึ่งเราเรียกกันวา “อัศวินโตะกลม”
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ผูดูแล

ผูปวย

อสม.

ผูปวย

จนท.

ผูปวย

ผูปวย

จิตอาสา

ผูนําชุมชน
อัศวิน

โตะกลม

103ที่ประชาชนเปนศูนยกลาง



 โดยจัดโตะใหบริการเปนหมูตามพื้นที่ของผูปวย ประมาณ 3 – 4 โตะ โดยในหนึ่งโตะ

นอกจากผูปวยแลวก็จะมจีนท. 1 คน มอีสม./จติอาสา ประจาํหมูนัน้ ๆ  ซึง่ในขณะพดูคยุใหบรกิาร

ในโตะกลม อสม/จิตอาสา จะเกิดการเรียนรู/พัฒนาศักยภาพพรอมทั้งรับทราบขอมูล/ปญหา

ของผูปวย และรวมกันวางแผนดูแลตอเนื่องที่บาน/ชุมชนตอ มีการเยี่ยมบานในรายที่มีปญหา

ซับซอน  หลังการใหบริการทุกครั้งจะทบทวนเพื่อเติมสิ่งที่ยังขาด รวมทั้งใหความรูแก อสม./

จิตอาสา นอกจากนีย้งัมเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูของ อสม./จิตอาสา โดยถายทอดผานกระบวนการ 

“การเลาเรื่อง” จากการขยายบริการดังกลาวทําใหผูปวยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูงในอําเภอ

เดิมบางนางบวชของเรา สามารถเขาถึงบริการใกลบานใกลใจ และจํานวนผูปวยที่เราสงกลับ

ไปรับบริการที่ รพ.สต มีอัตราการผิดนัดนอยกวารอยละ 2 รอยละของผูปวยเบาหวานที่ควบคุม

ระดับนํ้าตาลไดดี (FBS 70-130 mg%) เทากับ 26.59 รอยละของผูปวยความดันโลหิตสูง

ที่ควบคุมความดันโลหิตไดดี (BP<140-190 mmhg) เทากับ 57.03 ซ่ึงผลลัพธเหลานี้

เปนเพียง ผลลัพธท่ีมีคุณคาเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับผลลัพธดานจิตใจของผู ปวยและ

ผูเกี่ยวของไดรับ ซึ่งไมสามารถตีคาเปนตัวเลขได 

 และในการดแูลผูปวยเรือ้รงัในชมุชนภายใตแกนนาํจติอาสา กไ็ดขอมลูชมุชนในเรือ่งของ

ผูปวยจิตเวชขาดยา จึงเปนท่ีมาของการขยายเครือขายการดูแลไปสูระบบงานอ่ืนๆภายใตการมี

สวนรวมของเครอืขายชมุชนเชน เครอืขายสขุภาพจิตชมุชน เกดินวตักรรมการดําเนนิงานทีเ่ปน

ความรวมมือรวมใจของภาคเีครอืขาย คอื เครอืขายเฝาระวงัโรคซมึเศรา : เพือ่สงเสรมิการเขาถงึ

โรคซึมเศราเครือขายสุขภาพใจชุมชนฅนเดิมบาง : เพ่ือสงเสริมการเขาถึงโรคจิตและการดูแล

ตอเนื่อง ยาใจใกลบาน : ผูปวยมาเองไมได แตตองไมขาดยา ลดปญหาขาดยาอาการกําเริบหรือ

ปฏิบัติการรุมบา [RUMBA CALL] : เปนการทํางานที่เกิดจากการทบทวนอุบัติการณการจับยึด

ผูปวยที่คุมคลั่ง บนเปาหมาย ทุกคนปลอดภัย ไดใจมวลชน
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 หลังจากที่เรารวมเรียนรู รวมกันมาในแตละป เราจะมาสรุปบทเรียนในแตละปวา 

เสนทางเดนิทีเ่ราไปดวยกนัเปนอยางไรบาง ยงัมคีนเดนิตามเราอยูหรือหลุดออกไปจากเสนทางเดิน

เราไปแลว ระหวางเสนทางเดินไดพบปะหรอืเจอะเจออะไรที่เปนบทเรียนสอนตัวเองหรือแบงปน

เพือ่นรวมทางไดบาง ใครทีล่ากม็าชวยกนัเตมิพลงั ใครทีสุ่ขกม็าแบงปนความสุขใหเพ่ือนรวมทาง

โดยเรามสีญัญาใจกนัไววา “เราจะเดนิไปพรอมๆ กนั และไมทิง้กนั” เหมอืนพ่ีชวยนอง เพ่ือนชวย

เพื่อนกันไปอยางนี้เรื่อยๆ ไมรีบเรง แตเต็มใจท่ีจะทําเทากําลังตนเองที่มี ปรับแผนการเดินทาง

ไดเปนระยะๆ และวางแผนตอยอดกันไปพรอมๆ กันทุกป เพ่ือทบทวนและสรุปประสบการณ

การทาํงาน PCA ทีผ่านมาเกีย่วกบัรายละเอยีดของเหตุปจจยัทัง้ภายในและภายนอก ซ่ึงทาํใหเกิด

ผลทั้งที่สําเร็จและลมเหลวรวมทั้งเพื่อเสนอขอมูลเหตุปจจัยของความสําเร็จและความลมเหลว 

ใหกับผูเกี่ยวของในการดําเนินงานไดใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการทํางานปตอไป 

 จากทีก่ลาวมาทําใหเรารบัรูไดถึงผลลพัธท่ีเกดิจากการมสีวนรวมของชมุชน การไดเรยีนรู

ซึ่งกันและกันระหวางเจาหนาที่รงพยาบาล เจาหนาที่ รพ.สต. อสม. ผูปวย ชุมชน และสัมผัสถึง

การบริการดวยหัวใจของทั้ง เจาหนาที่และ อสม./จิตอาสา ซึ่งเปนฐานของความรักและความ

ศรทัธา ทีจ่ะกอตัวไปสูความยัง่ยนืของชมุชนตอไป และผลพวงทีสํ่าคญัตามมากค็อื ความสัมพันธ

ระหวางเจาหนาทีโ่รงพยาบาล เจาหนาที ่รพ.สต. ทีท่าํงานเชือ่มประสานกนัแบบไรรอยตอมากขึน้ 

จนเกิดการทํางานรวมกัน
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บทเรียนการพัฒนาคนพัฒนาระบบภายใต PCA

นายแพทยสมชาติ สุจริตรังษี  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี

 เรื่องระบบบริการปฐมภูมิ การใหความหมายคงหลากหลาย แตท่ีนาสนใจคือเรื่องนี้

ไมเคยที่จะจางหายไปและเปนเรื่องท่ีสําคัญเพราะมันคือวิถีการอยูรวมกัน วิถีการพึ่งพาซ่ึงกัน

และกันระหวางผู คนในชุมชน บุคลากรสาธารณสุขก็เปนคนหนึ่งคนที่อยู ในระบบที่พ่ึงพา

กันและกันในชุมชน หรือบางทีเราก็เรียก “ระบบนิเวศ” หรือ “ecosystem” ซ่ึงบุคลากร

สาธารณสุข จากเดิมท่ีเรามองวา ชาวบานปวยไมสบาย เขามารักษาหรือมาซอมสุขภาพนั่นเอง 

มันคงไมเพียงพอ และหลายๆคนก็บอกวามันไมเพียงพอ และถามัวแตซอมหรือรักษา สุขภาพ 

กค็งตองใชทรพัยากรมากขึน้ และไมเพยีงพอเสยีที แตทกุคนกใ็หความเห็นเหมอืนกนัหมดวาตอง 

“สรางนาํซอม” ทีต่องขยบัตวัเองออกไปเพือ่การเรยีนรู เขาใจวถิชีวีติชมุชน การอยูรวมของชมุชน 

และสาธารณสขุจะวางทศิทางอยางไรเพือ่เปนการอยูรวมและดูแลประชาชน ต้ังแตสุขภาวะกาํเนดิ 

หรือเขาใจปจจัยกําหนดสุขภาพตางๆ (Health determinant)

 เรื่องของระบบในปจจุบันที่เกิดเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่เนนการทํางาน

ปฐมภูมิ โดยการมีสวนรวมกับภาคีตางๆ ในระดับบริบทตางๆ ที่เนนใหความสําคัญมากที่สุดคือ

ระดบัอาํเภอคือ “นโยบายระบบสุขภาพอาํเภอ หรือ District Health System - DHS” และมี

แนวคดิการพฒันาคณุภาพงานบริการปฐมภมูทิีม่มีาตลอดคอื “Primary Care Award - PCA” 

ทั้งสองเรื่องมีความเหมือนกันคือ การพัฒนาและกอใหเกิดคุณภาพกับประชาชนท่ีเปนผลลัพธ

ในหนาท่ีการทํางานของสาธารณสุขเรา โดยไมใชการทํางานของโรงพยาบาลอยางเดียว 

ของ รพ.สต.อยางเดียวหรือ สสอ.อยางเดียว แตเปนการทํางานรวมกันเปนทีมของสาธารณสุข

ทั้งอําเภอ (บางทีผูเขียนก็ตีความใหเปน Family Care Team ที่จริงหมายรวมถึง อสม.และ

ผูนําชุมชนดวย) ทีมที่จะรับรูขอมูลรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทั้งดานการเจ็บปวย ดานสังคม 

เศรษฐศาสตรและอื่นๆท่ีมีผลตอสุขภาพ เพื่อวิเคราะหวางแผนในการทําหนาที่สาธารณสุข

ในระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีหนาที่หลัก 3 อยาง คือ
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 1. ใหบริการโดยตรง (direct service) การรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟู รวมถึง

การสงเสริมการจัดการตนเองไดของ ผูปวย ครอบครัว

 2. การเปนพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนา (facilitator) เพราะเสียงของประชาชนบางคน บางกลุม

อาจไมดัง ไมมีพลังพอ ถาสาธารณสุขเขารวมแลกเปลี่ยน นําความรู ทักษะเขามารวมผสมผสาน 

ก็อาจทําใหเกิดระบบการดูแลตนเองชุมชนที่ดีขึ้น

 3. การประสานเพ่ือการชวยเหลอื (coordination) ไมเพยีงแตการสงตอทางการแพทย 

แตเปนการประสานเชิญชวนหนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับสุขภาวะกําเนิด สุขภาพใหเขามา

แลกเปลี่ยนพูดคุยและปฏิบัติรวมกันในชุมชนนั้นๆ หลังวิเคราะหวามีความตองการการจัดการ

ใดบาง

 คุณลักษณะที่สําคัญระบบบริการปฐมภูมิ (character, concept) ที่เราจําไดกัน 

ไมวาจะเปนจุดบริการดานแรก ที่ดูแลทุกเร่ือง ดูคนเปนคนทั้งคนเปนองครวม ดูแลตอเนื่อง 

เบ็ดเสร็จ และผสมผสานการสงตอ สงเสริมการจัดการตนเอง หรือแมแตคุณคาหรือสิ่งที่ยึดโยง

ในใจคนทํางานปฐมภูมิ (core value) ที่ตองบมเพาะรวมกันหรือบมเพาะใหคนที่เขามาในระบบ

ใหม ไมวาจะเปน การยึดคนเปนศูนยกลาง (human center) การใหคุณคากับผลลัพธ (result 

based and value added) การทํางานอิงบนฐานขอมูล (evidence based) พัฒนางานใหเปน

ระบบองคกรทีมี่การเรยีนรูตลอด และการยดึในความยดืหยุน เพราะระบบปฐมภมูเิราทาํงานดวย

คนเพื่อคน

 จากที่กลาวมาขางตน เกณฑตางๆ ที่มีกํากับ ไมวาจะ UCCARE ใน District Health 

System หรือ 7 หมวดคุณภาพ ใน PCA (ที่สอดคลองมาจาก TQA / Malcoolm Baldrige) 

เปนเพยีงเครือ่งมอืเพือ่การทาํความเขาใจและทบทวนองคกรตนเองรวมกนักับภาคเีครอืขายระดบั

อําเภอ เพือ่สะทอนหรอืตอกยํา้วาเรากาํลงัทาํอะไร เพือ่ใคร บนสภาวการณหรือสถานการณทีเ่รา

รวมกันวิเคราะห วางทิศทางอนาคต เปาหมายและออกแบบการทํางาน พัฒนาแลววัดผลวาเปน

ไปตามที่เราตองการจะไปหรือไม สวนการใหคนภายนอกมาประเมินคงเปนการยืนยันการกาว

เดินของอําเภอมากกวา และสะทอนในฐานะคนนอกท่ีมาชวยพัฒนาหรือเสริมคุณคาใหคนใน

อําเภอภูมิใจและกาวตอไป แตเครื่องมือที่มีความสําคัญมากกวานั้นคือ “เครื่องมือมนุษย” ที่ทีม
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สถาบนัพฒันาระบบบริการปฐมภมู ิ(สพป. หรอื IPCD)  ซึง่เปนเครอืขายการพฒันาคณุภาพระบบ

บรกิารปฐมภูมริวมกับ มสพช. (มูลนธิสิถาบันวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน) ใหความสาํคญั

เพราะ คน คอื ทรพัยากร ทีเ่ขาไปมปีฏสิมัพนัธตอกนัเปนทัง้คนทาํงาน คนรับรู รูสึกและวเิคราะห

สถานการณ เปนผูออกแบบระบบ พัฒนาระบบ และคิดเคร่ืองมือประเมิน ติดตามดวยเชนกัน 

“เครื่องมือมนุษย” ที่ตองบมเพาะ สรางและพัฒนาขึ้นมา มีคุณลักษณะ คือ

  Listening ฟงหรือรับรูอยางลึกซึ้ง ไมใชตัดสินหรือเทียบเคียงจากคนฟงแลวทับถม

  คนตรงหนา

  Caring เมื่อรับรูลึกซึ้ง จนเขาใจคนตรงหนา รูสึกรวม ปรารถนาที่จะชวยเหลือ 

  หรือเยียวยา

  Trust วางใจ ไวใจ วาเขาจะปฏิบัติจริง เปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมจริง เราก็ทําหนาที่

  ผูประคับประคอง พี่เลี้ยง หรือผูดูแล (midwife, coaching)

 ทางทีม สพป. รวมกับ มสพช. ไดพัฒนาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในระบบ

สาธารณสขุและเครอืขายภายใตหลกัคดิ แนวทาง ทัง้ของ PCA หรือ DHS เพือ่ใหบคุลากรมคีวาม

รูความเขาใจ มีทักษะในการดูแลกันและกัน ทํางานเปนทีมสุขภาพระดับอําเภอ ที่หลักๆ มีดวย

กัน 2 หลักสูตรดวยกัน คือ พื้นฐานที่ตองการบมเพาะการเรียนรูจากภายในของคน เพื่อเขาใจคน

อื่นผานการเขาใจตัวเราเอง เพื่อการดูแลและเยียวยา ทีมเรียกกระบวนการนี้วา “Basic course 

หรือ Salutogenesis” อกีหลกัสตูรเปนการพฒันาทมีพีเ่ลีย้งหรอืทมีเยีย่มเสรมิพลงั ทีจ่ะพาเยีย่ม

พื้นที่จริงในอําเภอ แลวมาวิเคราะหระบบ แนวคิดของคนในอําเภอนั้นๆ ความสอดคลองรอยตอ

ระบบ วามีแนวทางเพื่อใหสิ่งที่ตองการเห็นเกิดขึ้นไหมซึ่งทางทีมเรียกกระบวนการนี้วา “Alias”  

 โรงพยาบาลดอนพุดเปนหนวยงานเครือขายหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการในระดับ

พื้นที่ภาคกลาง เปนพื้นที่หลักในการบริหารจัดการตามขอตกลงที่ใหไวกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พฒันาระบบสขุภาพชมุชน (มสพช.) เมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ 2558  โดยมจีดุมุงหมายในการดาํเนิน

งานคือ
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 - เปนที่ปรึกษาดานการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิใหทีมผูปฏิบัติงานในเครือขาย

ปฐมภูมิสวนของภาคกลางไดแก เขตบริการที่ 4-5-6

 - ชวยอบรม ดานคุณภาพบริการปฐมภูมิ

 - รวมเปนสวนหนึง่ของทมีเยีย่มสํารวจคณุภาพปฐมภมูใินการลงเยีย่มในสวนภาคกลาง

และภาคอื่นๆที่ไดรับการรองขอ

 - พฒันา สรรหาสมาชกิ ใหเกดิทีมท่ีปรึกษาหรอืทมีพีเ่ลีย้งเพิม่ขึน้ในสวนของภาคกลาง

 โดยมจีดุเริม่ตนในการรวมเปนสวนหน่ึงของการพฒันาระบบคุณภาพบรกิารปฐมภมู ิจาก

การเขาอบรม Dialog รุนที่สอง ในฐานะ leader ทีมกลางและผูปฏิบัติ หลังจากอบรมก็กลับมา

ทบทวนวาจะสามารถนําไปพัฒนาคนไดหรือเปลา แตก็พบวา dialogue ชวยไดเยอะในเรื่อง

การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่นและมองเห็นซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นคือไดเรื่อง soft science 

แตชวงแรกก็ยังไมคอยเขาใจวาจะนําไปใชอยางไร มาเขาใจตอนที่ พญ.สุพัตรา (พี่ชาง) สอนเรื่อง 

system manager ก็เขาใจการวางระบบ และไดความเขาใจคน การสรางมนุษยสัมพันธ และ

การเขาใจเรื่องของคนมากกวางาน พอคุยกันไดทุกเร่ืองมันก็เกิดความคิดใหม ความรูใหม และ

เกิดการดีไซดใหมได ก็กลับมามองวาตองขยายผล ถาสรางคนใหม พื้นฐานโปรแกรมเหลานี้ soft 

science เปนเรือ่งจาํเปนท่ีตองใช อยางเชน ไปเยีย่มสาํรวจกจ็ะรูสกึวาบาง CUP มปีญหาเร่ืองการ

สื่อสารทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง พอมีชองวางเรื่องนี้เยอะ การสื่อสารเชิงใชมาตรวัดอยางเดียว

จะไมเขาใจผูคน การทําใหการทํางานไมลื่นไหล และมองวาเปนประโยชนตั้งแตนั้นมาโดยตลอด

 และหลงัไดผานกระบวนการพืน้ฐาน ฝกเพือ่เขาใจตนเอง salutogenesis  dialogue การ

เขาใจตนเองจากอาจารยชัยยศคือครั้งลาสุด เปนการเรียนรูที่เพิ่มความเขาใจตนเอง วาทําไมเรา

มีพฤติกรรมแบบนี ้เราทาํไมรูสกึแบบนี ้กระบวนการทาํใหเราไดทบทวนคนหาวาจริงๆ เราตองการ

อะไร (yearning) ซึ่งในดานบวก เชน ความซื่อสัตย ความเที่ยงตรง การเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

มันจะเปนแรงขับเคลื่อนใหเรามีพฤติกรรมและปฏิบัติ เชนนั้นตอ บางคร้ังก็เรียก อุดมการณ 

บางคร้ังเรยีกคณุคาในตวัเอง สวนผมวาเปนเข็มทศิชีวติ อาจตรงกบัภาษาองักฤษ core value
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 เมื่อไดถายทอดใหกบัการฝกทีมพี่เลีย้งเขต จงัหวัด หรือพี่เลีย้งอาํเภอจงัหวดัดอนพุดเอง 

เร่ืองนีเ้ปนประเดน็ทีจ่ะถกูนาํมาสอดแทรก ในชวงการอบรมวนัแรกและใชทวนสอบตลอดสองหรือ

สามวันของกิจกรรม เปนศาสตรดานออนนุม (soft science) ที่หลายๆ คนบอกวาไมนาจะชวย

อะไรได วัดผลก็ยากเปนนามธรรม แตตรงนี้ยืนยันที่ตองทําเพราะเปนทักษะ ศิลปะที่ตองฝกฝน 

ฝกฝน จนคลอง เปนพืน้ฐานการเขาใจคนอืน่ผานการฝกเขาใจตวัเอง จะมกีระบวนการผานฐานกาย 

ไมวาจะใชไทฉี body dance กายภาวนา เพื่อใหรับรูตัวเองวาเมื่อเราเครียดสวนตางๆ ก็เครียด 

คนตรงหนาก็เครียด เมื่อเราผอนคลายทุกอยางก็ผอนคลาย ซึ่งคือสมดุล (balance, action and 

reaction) ทําเรื่องที่จับตองไมได ใหจับตองได กระบวนการอื่นๆ การฝกการฟงจากฟงผิวเผิน 

เปนฟงจนเขาใจและรูสกึรบัรูคนตรงหนาและพรอมเอือ้เฟอดูแลกันและกนั คนท่ีผานกระบวนการ

สวนนี้พบวา กลับไปเขาใจตัวเอง ชาจนเห็นและเขาใจคนตรงหนา ไมวาครอบครัว คนทํางาน 

หรือคนไขวาเขามีอารมณ เขามีพฤติกรรมแบบนี้ตองมีอะไรอยูเบื้องลึก คนที่ผานอบรมชา

พอที่จะฟงและเขาใจ กลายเปนความสัมพันธแบบใหมที่ชวยใหดีขึ้นทั้งสองฝาย เชนการกลับไป

ปรับจัดกระบวนการดูแลผูปวยรายใหมเบาหวานความดัน จากเริ่มที่บอกโรคและแนะนําการ

จัดการตนเอง เปนบอกโรคแลวชวนคุยวารูสกึอยางไร เพ่ือเขาใจวาเขาอยูระยะไหนของการยอมรับ

โรค เมื่อพรอมจึงวางแผนรักษา ใชดูแลคนไข ที่เรานิยามวา “ดื้อ” ในโรคเรื้อรังดวย

 จากการพาลงเรียนในพื้นที่  การรักษา สงเสริม ปองกัน ควบคุมโรค ดูเปนเรื่องธรรมดา

และคุนชิน แตทุกวันที่เราทํา ทําบนฐานคิดของเราบางคร้ังไมสอดคลองตรงกับวิถีชีวิตของ

ประชาชน เวลาเขาไมทําตาม อารมณเราอาจขัดของขุนเคืองเพราะรูสึกเขาไมรวมมือ (จริงๆ 

เขาทําตามเราแนะนําไมไดไหม) การพาทีมลงเยี่ยมทําใหผม และทีมไดเห็นและตอกยํ้าวา soft 

science การฟง รับรูเขาใจคนอื่นมีประโยชนเพราะจะพบวา เมื่อคุยกับประชาชน เห็นวิถีชีวิต

ประเพณีตางๆ เขาไดพยายามดูแลกันและกันในทุกมิติ ทั้งกายใจ สังคม เศรษฐกิจ จนบางครั้ง

หลอหลอมมาเปนวัฒนธรรม ประเพณี ทําใหผูรวมเรียนเขาใจวาการเรียนรูแบบนี้เห็นทุนการ

ดูแลกันและกันเอง ไมวาใครทํากอนก็คือเพื่อการอยูรวมกันที่ดี เชน บุญบั้งไฟ ที่อีสาน ปนี้ นายก

อบต. บอกวาเขาขอเปลีย่นจากหมอลาํนุงสัน้ เพราะทุกครัง้ทีจ่ดั วยัรุนเมาคะนองและแทงกันตาย 

จึงตองเรียนปรึกษารางทรงและตุลาการหมูบาน (ผูใหญบาน) แลวใหรางทรงบอกชาวบานวา
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ลําซิ่งนุงสั้นมันผิดผี ผิดประเพณี และเกิดขอตกลงหมูบาน ถาวัยรุนบานไหนทะเลาะกันจนทําให

งานยุติ พอแมวัยรุนตองชดใชคาจางงานพิธีนั้น ...... เรื่องนี้เกิดผลกระทบสูสาธารณสุขโดยเรายัง

ไมไดทําอะไร แตวาเราจะเขารวมหรือเชิญชวนขยายผลตออยางไร

 อีกเรื่องหนึ่งที่ตองคิดและนาสนใจคือ การสงเสริมการจัดการตนเอง บางครั้งเราทําใน

คลินิกเราไดเลย ที่มีโอกาสพาทีมลงพื้นที่เดิมบางนางบวช พบวา คลินิกหอบหืด ถุงลมโปงพองที่

มีเจาหนาที่ 1-2 คน แตคนมารอ 40-50 คน จะพบปรากฏการณวา ผูปวยมาถึงวัดความดันเอง 

ถือกระดาษไว และเดินไปเปาปอดเอง 3 คร้ัง และสามารถอานคาไดดวยตัวเองวาครั้งนี้ดี

หรือแยกวาครั้งกอน เกิดเพราะอะไรนะ แลววางแผนจะไปแกไข เสริมใหตัวเองดีขึ้นอยางไร 

น่ีก็อาจเปนตัวอยางการจัดเพื่อเอื้อตอการดูแลตัวเอง แมแตเมื่อมาปรับใชกับเคร่ืองวัดความดัน

แขนสอด ถาถามคนไขทีม่าวดัแลวบอกวา “ไมรูส ิหมอใหสอดแขนเอากระดาษใหหมอ ไมรูหรอก

วาดีไมดียังไง” อันนี้ก็อาจลองปรับเปนทําอยางไรใหอานคาได เขาใจท่ีมาท่ีไปของเลขท่ีดี

หรือแยในครั้งนี้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งตอๆ ไป อันน้ีก็เปนการสงเสริมการจัดการดูแล

ตัวเองได จากเครื่องวัดความดัน

 มีหลายๆ พื้นที่จากการลงเยี่ยมใชงานประจําไปชวนคุยกับประชาชนเพิ่มขึ้น  เชนพบวา 

มเีบาหวานหรอืเสีย่งเบาหวาน มีความดนัโลหิตสงูเพิม่ขึน้ เลยชวนชาวบานคยุวา  จะดแูลศาสนา

อยางไร ถาตวัแทนศาสนาคอืพระสงฆอาพาตมากขึน้ทกุวนั นาํไปสูการมสีวนรวมทีพ่ระสงฆเทศน 

เรือ่งบญุกบัลกัษณะอาหารทีไ่มไดเกีย่วกบัวาตองเปนกะท ิหรือขนมตระกลูทองๆ ชาวบานถกกนั

วาจริงนะเราทําบุญแตที่คนตายชอบ ทั้งที่เขาก็ตายเพราะอาหารแบบนี้ นําไปสูการดูแลสุขภาพ

พระสงฆ เปลี่ยนวิถีการใสบาตร สุขภาพชาวบานก็เปลี่ยนดวย แมคาขนมหวานเปลี่ยนสูตรให

หวานนอยลง รานเรือ่งดืม่มเีมนทูางเลอืกใหชาวบานวาหวานปกติ หวานนอย อกีเร่ืองหองฉุกเฉิน

รับคนไขแมคาถูกปาดคอมาตายที่หองฉุกเฉิน เพราะถูกคนบาที่ไมทราบมาจากไหนเดินในตลาด 

3 วันแลวคลุมคลั่ง คนที่โรงพยาบาลนอกจากเสียคนไขไปก็ไมนิ่งนอนใจ ออกเรียนรูชวนคุย 

รับฟงเสียในตลาด ชุมชนวาทุกคนกลัวและอยากหาทางแก จนเกิดระบบการดูแลคนบาในพื้นที่

ไมใหขาดยาดวยคนขางบาน ระบบการแจงเตือนและเขาควบคุมดูแลคนบาพลัดถิ่นในพ้ืนที่

โดย ตํารวจและ อพปร.
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 น่ีก็อาจเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนการพาเรียนจาก มิติเขาใจตัวเอง เปนเรื่องที่จับตอง

ไมได ไปสูความเขาใจพฤติกรรมคนตรงหนา ปรับบทบาทเราจากคนซอมเปนท่ีปรึกษาหรือโคช 

แลวพฤติกรรมเปลี่ยน ผลสุขภาพเปลี่ยน (สองอยางหลังนี้วัดได) และพัฒนาการเดินเรื่องสูระบบ

ทาํงานรวม หรืออยูรวมกบัชมุชนไดดขึีน้ และเกดิรปูธรรมเชงิระบบ ทีไ่มไดเกดิจาก คดิเองจากมุม

มองสาธารณสุขฝายเดียว เปน ฟง เห็น รับรูวัฒนธรรมพฤติกรรมที่เห็นในชุมชนวาเกิดอะไรขึ้น 

และใชหลัก “สิ้นคิด” คือไมเสนอขอมูลแลวตามดวยแนวทางที่เราคิดมา แคเราชาลง วางใจไวใจ 

ใหเขาคดิ ลองแลวเราจะเหน็คณุคา การจดัการตวัเองไดชดัข้ึนและจะเหน็วาเรารวมยนืเพ่ือทํางาน

รวมกับชุมชนอยางไร
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“แปรความทุกขสูการเยียวยา: 

เมื่อปฐมภูมิติดปกตติยภูมิ”

นายแพทยวรวุฒิ  โฆวัชรกุล

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (สพป. หรือ IPCD)

โรงพยาบาลสันทราย อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

 เดือนเมษา ป 2558 ผมเขารับการผาตัดใหญครั้งแรกของชีวิต ออกจากหองผาตัด 

พรอมกบัมแีผลทีห่นาทอง รเูลก็ๆ ยาวประมาณ สามเซนติเมตร 5 แผล อกีสามวนัเกดิเหตุสุดวสัิย 

ตองหองผาตัดอีกครั้ง คราวนี้ออกมาพรอมกับแผลขนาด 20 เซนติเมตร ยาวตั้งแตเหนือสะดือ

ประมาณ 5 เซนติเมตร ไปจรดทองนอย นับรวมกับแผลเดิมได 6 แผลพอดี นอกจากนี้ยังมี 

แผลเปดลําไสที่หนาทองอีกตางหาก ที่เรียกวา ileostomy1 ซึ่งการมี Ileostomy คือจุดเริ่มตน

ของการเผชิญหนากับความเจ็บปวดทางกายและใจ อีก หกเดือนตอมา เนื่องจากมีการผาตัด

ในชองทองสองครั้งหางกันแคสามวัน หลังจากทําแผลไปได 10 วันก็มีปญหาแผลแยกหลายจุด 

ทีแ่ผลกลางหนาทองท่ียาวท่ีสดุ นบัเวลาท่ีนอนในโรงพยาบาลทีท่าํการผาตัดก ็21 วนั อาการอยาง

อื่นไมมี ผมจึงขอกลับไปทําแผลที่ โรงพยาบาลตนสังกัดของตนเอง เพราะโรงพยาบาลที่มาผาตัด

หาที่จอดรถยาก เปนที่เดือดรอนของ ลูกๆและภรรยาที่ตองมาเยี่ยมแลววนหาที่จอดรถเปนเวลา

นาน ทางอาจารยที่ผาตัดอนุญาต คงเพราะเกรงใจผม ประกอบกับ ผมเปนแพทยเองนาจะดูแล

ตัวเองไดระดับหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็คือ ที่โรงพยาบาลผม มีศัลยแพทย 2 คน คนหนึ่งเปนรุนพี่

1 Ileostomy (อิลิออสโตมีย)  เปนทวารหนักชนิดลําไสเล็ก ลําไสที่นํามาเปดเปนสโตมาจะเปนสวนปลายของลําไสเล็ก (Ileum) 

อยูที่หนาทองสวนลางดานขวา มีทั้งชนิดที่เปนรูเปดเดียว (end ileostomy) และ 2 รูเปด (loop ileostomy) สวนใหญเปดเปน 

loop ileostomy เปนสโตมาที่เปดชั่วคราว ลักษณะของอุจจาระที่ออกจะเปนนํ้า (Watery stool) มีกลิ่นอุจจาระเล็กนอย แตมี

ฤทธิ์ของความเปนดางสูงมาก ซึ่งสามารถทําลายผิวหนังได นอกจากนี้ผูที่มี Ileostomy มักพบวาเสี่ยงตอภาวะขาดนํ้าและเกลือ

โซเดียม เพราะรางกายมีการขับนํ้าและเกลือโซเดียมออกเปนจํานวนมาก เน่ืองจากสูญเสียความสามารถในการดูดกลับของน้ํา

และเกลือโซเดียมที่ลําไสใหญ นอกจากนี้บริเวณลําไสเล็กสวนปลายยังเปนบริเวณที่ดูดซึมเกลือนํ้าดี (bile salts) และวิตามินบี 

12 ทําใหผูปวยเกิดการดูดซึมไขมันผิดปกติ (fat malabsorbtion) จากการที่มีความผิดปกติของการดูดซึมกลับของนํ้าดี และ

เกิดภาวะซีด (pernicious anemia) จากการดูดซึมวิตามินบี 12 ไมเพียงพอ
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อีกคนเปนรุนนอง คงจะดูแลแผลหลังผาตัดได ผมก็หวังวาการทําแผลโดยศัลยแพทยที่ทํางาน

มาหลายป คงมีประสบการณในการดูแลแผลมากกวาแพทยประจําบาน และนักศึกษาแพทย

ที่เวียนกันมาทําแผลให

 ทางโรงพยาบาลดัดแปลงหองทํางานผมใหเปนหองพัก เพื่อทําการรักษาตอ การท่ี

ตองหางบานไปนอนในโรงพยาบาลท่ีไมคุนเคย นอนในฐานะคนไขเปนเวลานานที่สุดในชีวิต 

แมจะไดรบัการรกัษาทีด่อียางไร ความเหีย่วเฉาในหัวใจกเ็พ่ิมขึน้ทกุวนั ภาพทีเ่หน็นอกหนาตางๆ 

เดิม สีหองขาวๆ แสงไฟสวางจา เตียงที่นอนแลวไมสบายนัก แมจะมานอนหลายครั้งกอนหนานี้ 

ก็ไมทําใหคุนเคยและอบอุนไดเลย ผมคอยๆ เขาใจความรูสึกของคนไขจริงๆ ที่ตองนอนติดเตียง

เปนเวลานาน วานาเบื่อ และดูดกลืนพลังของชีวิตไปมากขนาดไหนทุกวินาที แมจะไดรับการ

ดูแลทางการแพทยที่ไดมาตรฐานเพียงใด ก็ยังสูญเสียความมีชีวิตชีวา ไปทุกวัน เพราะรากของ

เราไมไดอยูในที่ทางที่งอกงามได เราไมไดอยูกับคนที่คุนเคย ไมไดเห็นคนที่รูจักกันมานาน ไมได

พูดจากันภาษาคนกันเอง ผมไดเรียนรูวาแทจริงแลว ชีวิตของผมไดถูกหลอเล้ียงจากพลังของ

เพ่ือนรวมงาน ญาติสนิท มิตรสหาย ไมนอยไปกวาท่ีไดรับจาก ลูกและภรรยาเลย เมื่อเรา

ขาดจากสิ่งเหลานั้นมา พลังท่ีเสียจากการรักษาตัว ก็มากไปกวาพลังใหมที่จะเขามาเติมชีวิตเรา 

ผมจึงพยายามดแูลตัวเองใหดี เพือ่จะไดกลบัมาท่ีโรงพยาบาลของผม แมจะไมใชบาน แตกเ็ปนท่ีๆ

ผมใชชีวิตอยูกับเพื่อนรวมงาน ที่ๆผมคุนเคยทุกตารางนิ้ว มาสิบกวาป โรงพยาบาลผมก็เหมือน

เปนบานอีกแหงหนึ่งของผม

 ทันที่ที่ขึ้นรถพยาบาล ผมเริ่มรูสึกผอนคลาย ในใจบอกวาผมกําลังกลับบาน สีสันตางๆ

ปรากฏผานสายตา ทิวทัศนขางทางแมวาจะเปนเสนทางที่ผมใชเดินทางมาสิบกวาป ก็ดูแปลก

แยกไมคุนเคย หลังจากท่ีผมหายไปจากถนนเสนน้ี 20 กวาวัน ความรูสึกแปลกใหมคอยๆ เขา

มาทดแทน วาอยางนอยผมก็พนสภาพผูปวยติดเตียง มาสูสภาพคนที่กําลังกลับบานมาฟนตัว 

มนัชางแตกตาง เพียงแคพนประตรูัว้โรงพยาบาลมาเทานัน้ เมือ่มาถงึหองพกัผม สขีองหอง กลิน่ที่

คุนเคย โตะทีน่ั่งทาํงาน ใบหนาของเพือ่นรวมงาน ผมแทบกระโจนจากเปลเขน็ลงไปบนเตยีงนอน

ที่หองพัก ถาไมติดวาแผลยังแยกและแขงขา ไมมีแรงจากการนอนติดเตียง นํ้าหนักตัวผมหายไป

เกือบ 20 กิโล เหลือเพียง 45 กิโลเทานั้น สภาพของผมคงทําใหหลายคนใจหาย เห็นแววตาหลาย
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คนตื่นตระหนก บางคนก็เหมือนมีความสิ้นหวังปนมา แตที่มากกวาคือความหวงใยที่แสดงออก

ผานสายตามา เมื่อไดเห็นหนากัน อยาวาแตคนอื่น ผมยังไมอยากมองกระจกดูสภาพตัวเอง

เลย คืนแรกที่นอน ผมซุกตัวในเตียงนอนที่ไมใชเตียงคนไข คิดถึงจัง ผมไมแครวาจะเกิดอะไรขึ้น

ตอไปอีก ผมกลับมาบานแลว และผมกําลังจะฟนตัว ทามกลางผองเพื่อน แมจะเจ็บปวดแผล

หนาทอง และ ileostomy ที่เริ่มแสบรอนตลอดเวลา ไมยอมทิ้ง คอยเตือนวา ยัง ยังอยาเพิ่งดีใจ 

เอ็งยังไมหาย เอ็งยังปวยอยู

 เชาวันถัดมา ศัลยแพทยรุนพี่ ก็มาแผลให หลังจากตรวจแผลให ก็แจงขาวดีที่ทําให

รูสึกโลกมัวลง ถามีกระจกเห็นหนาตัวเอง คงหนาซีดลงหนอย แผลแยกมากกวาที่คิด แตท่ี

หนกักวากค็อื แผลแยกตรงเข็มท่ีสอง และเขม็ทีห่ก ทีว่าหนกัคอืลกึลงมนัเปนโพรงทะลไุปถงึกนัยาว 

6 เซนติเมตร และอาจมีไหมเย็บผนังหนาทองหลุดไปหนึ่งเข็ม ความที่เราเปนหมอเราจินตนาการ

ออกเลยวาเราตองเผชิญหนากับอะไร 

 1. ตองโดนขูดแผลถามีหนองบนแผล ซึ่งเจ็บแนนอน

 2. ตองโดนเอาผากอสตัดเปนเสนยาวๆยัดไปในโพรงที่ยาว 6 เซนติเมตรนั้น

 3. ขอ 1 และขอ 2 ทําวันละสองครั้ง

 4. จากประสบการณที่เคยรักษาคนไขมา แผลที่เปนโพรง อาจกินเวลาเปนเดือน และมี

โอกาส เปดแผลใหมันชนกันเพื่อจะไดทําแผลงายขึ้น

 5. ยังไมตองนับ Ileostomy ที่ ดูแลยากมาก ทั้งแสบ ทั้งรั่วอยางไมคาดเดาได 

เปนมหากาพยของชีวิตอีกอันหนึ่ง

 6. ในอนาคต มีโอกาสเกิดไสเลื่อนที่ผนังหนาทอง

 วันนั้นก็ผานไปพรอมกับการทําแผลอยางที่กลาวมา วันตอมา พี่กิจจา ศัลยแพทยโรง

พยาบาลนครพิงค รุนพี่ที่รักและเคารพแวะมาเยี่ยมพอเห็นแผลก็ไปขอพยาบาล ET nurse2 

(Enterostomy Therapy Nurse) จาก รพ.นครพิงคใหมาลางแผลให  และสิ่งที่จะเปลี่ยนบริการ

ปฐมภูมิ ของอําเภอสันทรายและในเครือขาย ก็มาถึงพรอมกับการมาเยือนของผูเชี่ยวชาญจาก 

ตติยภูมิ ET nurse

2 ET nurse=พยาบาลเฉพาะทางในการดูแลผูปวยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถายไมได
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 “อาจารย แผลแยกอาจารยนี่ลึกนะคะ ทําแบบธรรมดาคงหายยาก เอางี้แลวกันนะคะ 

เดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนมาใช Advance wound dressing แลวกันคะ”

 ศัลยแพทยรุนพี่ที่สันทราย คุณหมอสุริยา ทําหนางง 

 “มันคืออะไรอะ”

 “ออ มันเปนอุปกรณทําแผลแบบใหม มีการนํามาใชมาหลายปแลวคะมีหลายแบบ 

แบบหนึ่งที่จะใชก็เปน ผากอซแบบใหม มันเปน hydrogenic fiber มีสารอุมนํ้าได และมี Ag 

(Silver มีฤทธิ์ฆาเชื้อ)”

 “ขอถามโงๆ หนอยนะ วามันจะดีกวาของเดิมยังไง” ผมถาม

  “ออ ดวยความทีต่วัมนัอุมน้ํามนัจงึดดูซมึสารคดัหลัง่จากแผลไดมากกวากอซทัว่ไปหลาย

เทา แลวมันยังมี Ag ดวยทําใหแผลไมติดเชื้อ คุณสมบัตินี้เอง พอใชกับแผลอาจารยนะคะ pack 

ครั้งหนึ่ง ปดแผลไว สามวัน คอยทําแผลอีกทํา” ET nurse ที่นครพิงคตอบ

 “สามวันเลยเหรอครับ ใชซิครับเอาเลย แพงมากไหมนี่” ขาวดีสุดๆ ผมคิด

 “กแ็พงเอาเรือ่งอยูคะ แผนน้ีท่ีเอามาใชกบัอาจารย 500 บาท” เธอยกแผนขาว ยาว 5X5 นิว้

ใหดู 

 “แตแผลอาจารยนี่ แผนเดียวคงพอ ตัดแบงๆ เอาไดคะ แลวก็เอาโฟมนี่ปดอีกที” เธอชู

แผนสีชมพู หนาราว 3 มิลลิเมตรกวา ยาวเกือบฟุตในซองพลาสติกหุมมิดชิดใหดู

 “เอาไวแทน ทอป กอซ คะ ดูดซึมนํ้าไดมากกวากอซหลายเทา แตบางกวาเยอะ ทําให

เวลาใชปดแผล เราก็สามารถใช พลาสเตอรใสที่ปดแผลผาตัดปดไดหมด อาจารยอาบนํ้าไดดวย

นะคะ”

 หา...อาบนํ้าไดดวย นี่เดี๋ยวนี้มันกาวหนาขนาดนี้แลวรึ พี่สุริยา ก็อึ้งไป แลวก็เปรยมาวา

 “เดี๋ยวนี้มันกาวหนากันขนาดนี้แลวรึ คราวนี้คนไขท่ีมีแผลเยอะก็ไมตองเจ็บตัวทุกวัน

ละซิ”

 แทนที่ผมตองทําแผลเชา เย็น ทุกวัน ยึดกอซเขา ดึงกอซออก กลายเปนมาทําแผล 

สามวันครั้ง ในความรูสึกผม โลงอกมาก 
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 ผลจากการทําแผลโดยใชอุปกรณทําแผลแบบใหมนี้ คือ สามวันแรก ดึงออกมา พี่สุริยา

ถึงกับอุทาน มันตื้นแลวนะ เหลือครึ่งเดียว สามวันถัดมา มันก็ตื้นขึ้นอีก ครึ่งหนึ่ง สามวันตอมา 

ก็ลึกไมถึง หนึ่งเซนติเมตร 9 วันเอง ตางจากที่คาดไวหลายเทา สบายกวาที่จินตนาการไวอีกไมรู

กี่เทา ที่สําคัญเวลาดึงออกมาไมรูสึกเจ็บเลย

 ตลอดเวลา 9 วันสิ่งที่ผมคิดอยูตลอดเวลา คือ เรานาจะเอาไปใชกับคนไขติดเตียง 

ที่เปนแผลกดทับใหได คนไขหลายคนที่ติดอยูในโรงพยาบาล เพราะตองทําแผล ก็จะกลับบานได 

อีกสามวันคอยมาทําแผล มันจะเปลี่ยนวิธีการดูแลของเราไป แลวถาเราฝกพยาบาลปฐมภูมิ

ใหใชเปน และกระจายอุปกรณทําแผลแบบใหมนี้ คนไขมีแผลกดทับติดเตียงที่อยูท่ีบาน จะมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพียงไหน care giver จะภาระลดลงเพียงไร ที่ไมตองแผลทุกวัน หรือตองทํา

แผลทุกครั้งที่ถาย 

 ในแงโรงพยาบาลจะประหยัดคาใชจายที่คนไขตองนอนโรงพยาบาล และมีเตียงสําหรับ

โรคที่รายแรงกวาได แมจะอุปกรณทําแผลแบบใหมจะมีราคาแพงถาเปรียบเทียบกับอุปกรณเดิม 

แตเม่ือเทยีบกับคาใชจายท่ีเกดิขึน้จากคนไขนอนในโรงพยาบาล กก็ลบักลายเปนจายนอยลง เพราะ

คนไขไมตองนอนโรงพยาบาล

 ในดานของ คนไข ลดคาใชจายจากการที่ตองออกจากบานมานอน โรงพยาบาล 

ญาติ ตองเสียเวลามาเฝา เสียโอกาสในการหาเลี้ยงตัวเอง คาใชจายนี้ ดานเจาหนาที่สาธารณสุข

มกัจะมองขามไป ไมนบัรวมใน บัญชีกาํไรชาดทนุของ โรงพยาบาล ซึง่ควรจะนบัเขาไปดวยเพราะ

เราไมไดจาย แตคนไขและญาติตองจายเพื่อมานอนโรงพยาบาล ทําใหเรารักษาคนไขสําเร็จตาม

พันธกิจของเรา และที่สําคัญคนไขไดกลับ บาน ซึ่งอันนี้ผมเขาใจลึกซึ้งแลว

 ขณะที่แผลยังไมหายดี แตผมก็ ดําเนินการตอไปนี้ 

 1. ขอใหฝายการพยาบาลสงคนไปเรียน ET nurse เพื่อกลับมาสรางทีมดูแลแผลระดับ 

เครือขาย เนื่องจากโรงพยาบาลสันทรายไดรับ มอบหมายใหเปนแมขายของ โรงพยาบาลอื่น

อีก 6 โรงพยาบาล ผมตั้งเปาใหทุกโรงพยาบาลในเครือขาย มี Wound clinic และสามารถใช

อุปกรณทาํแผลแบบใหม โดยโรงพยาบาลสนัทรายจะเปนคลงัใหเพือ่ลดคาใชจายของโรงพยาบาล

เครือขาย ไมจําเปนตองซื้อจํานวนมากๆ
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 2. สัง่ซือ้วัสด ุอปุกรณทาํแผลแบบใหม มาใชกอน โดยชวงเวลาที ่ET nurse จากนครพงิค

มาทําแผลใหผม ก็ขอใหไปชวยสอนการทําแผลโดยอุปกรณใหม โดยมีพี่สุริยา ศัลยแพทย เปน

ผูรวมทําดวย ในตึกผูปวยใน

 3. จัดอบรมใหแกพยาบาลที่อยูใน รพ.สต.ทุกแหงในอําเภอสันทราย ใหใชอุปกรณใหม

เปน และสรางเครือขายดูแลแผลผูปวยติดเตียงที่บานรวมกัน

 4. จัดตั้ง wound clinic ในโรงพยาบาลสันทราย เพื่อดูแลคนไขที่แผลมีความยากมาก 

และเตรียมไวเพื่อ เปนศูนยฝกการเรียนรูการทําแผลระดับสูง ใหแก โรงพยาบาลเครือขายอีก 

6 แหงที่ มีแผนเปดใหครบทุกโรงพยาบาลในป 2560 และกระจายลงไปใน รพ.สต. ทุกแหง

ในเครือขาย ใหไดเมื่อสิ้นป 2560

 5. โดยผานระบบเครือขายเยี่ยมบาน ที่ครอบคลุมทั้งอําเภอ ทํางานรวมกันทั้ง 

โรงพยาบาลและ รพ.สต. อสม. สือ่สารผานทาง Line สงภาพและการขอคาํปรกึษา มแีพทยเฉพาะ

ทางมาตอบและดูแล ซึ่งปจจุบันพัฒนาเปน ระบบบริการที่บาน Home based care ใชระบบนี้

ครอบคลุม คนไขทุกประเภทที่ดูแลอยูที่บาน ทําใหสามารถดูแลแผลกดทับ แผลเรื้อรังตางๆ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ แผลไมลุกลามจนตองมาผาตัดในโรงพยาบาลอีก ในบางกรณีท่ีผูปวย

ไมสามารถมา รพ. ไดแตแผลตองตัดตกแตง ศัลยแพทย รพ. สันทราย ก็เดินทางไปทําใหผูปวย

ที่บาน ไดเห็นบริบทจริง และปรับการรักษาใหเหมาะสมกับคนไขเปนรายๆ ไป 

 ผลจากการดําเนินการ ทําใหความรุนแรงของแผลเรื้อรังในผูปวยติดเตียงลดลง จํานวน 

ผูปวยที่ติดเชื้อในกระแสโลหิตจากแผลติดเช้ือลดลง คนไขสวนหนึ่งกลับบานไดเร็วขึ้น ทั้งผูให

บริการ และผูรับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทํางานกับอยางมีความหวังมากขึ้น เมื่อเทียบกับ

กอนหนานี่ ที่พอเห็นแผลกดทับก็หมดหวังแลว

 นอกจากน้ี จากประสบการณเรื่องอุปกรณทําแผลแบบใหม สรุปไดวา หากเราไดเห็น 

เทคโนโลยี ที่ตติยภูมิ มีผานสายตาและความคิดคนปฐมภูมิ ก็จะทําใหเกิดการเพิ่มศักยภาพการ

ดูแล และคุณภาพชีวิตของผูคนใหดีข้ึน จึงทําใหผมมองหาเทคโนโลยีที่คนปฐมภูมิสามารถใชได 

และตอบสนองการแกปญหาผูปวยในวงกวาง และเพิ่มคุณภาพชีวิต รวมทั้งทําใหดูแลผูคนใหอยู

ทีบ่านไดมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลมากขึน้ เมือ่มี แพทยเฉพาะทางดานฟนฟู ยายมาโรงพยาบาล
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สันทราย แลวเสนอขอซื้อ เครื่องยิง Laser เพื่อชวยกระตุนใหแผลหายเร็วขึ้น หลังจากทดลองใช

ในคนไขหลายรายไดผลดี การรักษาใชเวลานอยลง ในแผลกดทับที่ลึกและกวาง ก็ทําใหตื้นและ

แคบอยางมนียัสาํคญั และเปน Trend ทีต่างประเทศกาํลังต่ืนตัว และมขีนาดพกพาดวย จึงส่ังซ้ือ

มาใช และสอนใหพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ใชเปน ปจจุบันพยาบาลใน PCU หนองหาร

ของโรงพยาบาล สะพาย laser ไปเยี่ยมบานและยิงแผลเพื่อใหหายเร็วขึ้น และกําลังขยายออก

ไปยงัตาํบลอ่ืนๆ คาดวาสิน้ป 60 ปญหาเรือ่งแผลเรือ้รงัของผูปวยตดิเตยีงในอาํเภอสนัทรายนาจะ

ลดลง และคณุภาพชวีติดข้ึีน เนือ่งจากปญหาเรือ่งการดูแลแผลกดทบั เปนปญหาใหญมากสาํหรบั

คนปฐมภูมิและผูปวย เมื่อสามารถรับมือไดดี ก็จะทําใหมีเวลาไปดําเนินการเรื่องอื่นมากขึ้น

 การทํางานดานปฐมภูมินั้น ไมไดมีแตดานแนวราบ ทําความรูจักบริบท และทํางานรวม 

เชื่อมโยงกับภาคีเครือขายอื่นๆ เพื่อบรรลุถึงเปาหมายทําใหผูคนมีสุขภาวะเทานั้น ในสวนที่เปน

แกนของเราและไมมีหนวยอ่ืนทําแทนได คือความรูและการบริการทางการแพทย ท่ีตองพัฒนา

ใหมีประสิทธิผลประสิทธิผล และปรับใหเหมาะสมกับบริบท เนื่องจากถาเราไมพัฒนาเรื่องนี้ 

ก็เทากับเราทําใหคนท่ีเราดูแลเสียโอกาส จากความไมรู ไมเห็นของเรา เราจําเปนตองทํางาน

เช่ือมโยงแนวดิ่งดวย คือการทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลและองคความรู จากปฐมภูมิสูทุติยะภูมิ 

ตติยะภูม ิและจากตตยิะภมูสิูทตุยิะภมูสูิปฐมภมู ิหากเราสามารถทาํใหเกดิความล่ืนไหลของความรู

และขอมูล งานของเราจะมีพลังมากขึ้นและเขาใกลเปาหมายของปฐมภูมิมากขึ้น เนื่องจากแกน

ของปฐมภูมิคือ องครวมที่ไมแยกสิ่งใดขาดจากกัน น่ันก็หมายถึงการไมแยกขาด จากกันของ 

บริการปฐมภูมิ และอ่ืนๆ หากกลับตองมารวมกันทํางานเปนทีมเดียวกัน เพื่อบูรณาการความรู 

ทักษะ ประสบการณ ในการแกปญหาใหผูคนอยางรอบดาน เพราะ คนไขเปนของเราทุกคน และ 

ไมวาผูใหบริการหรือผูรับบริการ ก็เปนผูคนเหมือนกัน จึงควรรวมกันสรางสุขภาวะใหเกิดขึ้นกับ

ทกุคนดวยกนั แมเรือ่งทีเ่ราจะทาํตอไปจะยาก และไมงายนกั แตถาไมเร่ิมตนกบับางส่ิงทีส่ามารถ

กระทําไดกอน จํานวนผูคนท่ีเสียโอกาส ไมวาจะเวลา อวัยวะ ชีวิต และครอบครัวก็จะเพิ่มขึ้น

ตามเวลาทีเ่สยีไป มาชวยกันทาํใหผูคนไดกลบับาน และทําใหบานเปนสถานทีท่ีส่ามารถดแูลผูคน 

ยามลมปวยไดอยางมีเขมแข็ง เพราะบานคือรากชีวิตของทุกผูคน
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“คนหนึ่งคน อาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได

แตสามารถเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงได”
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