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บทคัดยอ
กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมเิ พือ่ ใหประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยใชระบบ
สุขภาพระดับอำเภอในการขับเคลือ่ นตัง้ แตป พ.ศ. 2556 งานวิจยั เชิงคุณภาพนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสถานการณ
การดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในปงบประมาณ 2556-2560 และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ โดยเก็บขอมูลผดู ำเนินงานเครือขายสุขภาพระดับอำเภอ ตัง้ แตเดือนเมษายน 2559-มีนาคม 2560
ดวยแบบสัมภาษณทสี่ รางขึน้ เอง คำถามเกีย่ วกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและแกนเนื้อหาสาระ นำเสนอโดยใชคารอยละและ
บรรยายความ ผลการศึกษาพบวา ผลการดำเนินงานเพิม่ ขึน้ ทุกป ป พ.ศ. 2556-2560 คิดเปน รอยละ 30.5, 50.0,
94.7, 100.0 และ 100.0 ตามลำดับ การจัดบริการปฐมภูมเิ ชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกสาขา ประเด็น
ทีไ่ ดดำเนินการมากทีส่ ดุ คือ การดูแลผปู ว ยโรคเรือ้ รัง รอยละ 26.6 ผลดีคอื เครือขายมีสว นรวมในการทำงานคนหา
ปญหาของพื้นที่อยางเปนระบบ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมีความเชื่อมโยงกับสถานบริการทุกระดับ
ระบบสารสนเทศใชเครือขายออนไลน นิเทศงานดวยการเยีย่ มเสริมพลัง บูรณาการงบประมาณทุกภาคสวน แบงปน
ทรัพยากรระหวางสถานบริการทุกระดับ มีทมี นำทีม่ สี มรรถนะ อุปสรรคคือการสือ่ สารนโยบายทีไ่ มเขาใจถึงระดับตำบล
สรุปการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอทำใหเกิดประโยชนที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน ขอเสนอคือเนนการทำงานในชุมชนทีช่ ดั เจนตอเนือ่ งและสือ่ สารไปยังกระทรวงทีเ่ กีย่ วของเพือ่ บูรณาการ
นโยบายใหพนื้ ทีท่ ำงานไดสะดวกขึน้
คำสำคัญ: ระบบสุขภาพ บริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพระดับอำเภอ
พุทธชินราชเวชสาร 2560;34(3):294-306.
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Abstract
Ministry of Public Health had driven primary care service system to promote the people good
quality of life by the District Health System (DHS) since 2013. This qualitative research aimed to study
the situations of DHS management during 2013-2017 and recommend the development of managing
system. The data collected from the network during April 2016 to March 2017, with self-generated interviews,
the questions about the development of DHS with triangular test. Statistical analysis using descriptive and
thematic analyses. The results showed that performance of the year 2013-2017 increased from 30.5, 50.0,
94.7, 100.0 and 100.0 percent each year. Primary care service systems were linked to all of the health system
development plan. The most operation issue was chronic patient care, 26.6%. The good thing was network
engagement to find the problems in area systemically. The capacity building were linked to all of service
levels, information systems use an online networks, monitoring by empowerment activities, integrated
budgets in all sectors, shared resources and had competitive leadership team. An obstacle includes
the communication of the policy that could not get through to sub-district level. In conclusion, the development
of DHS brings benefits according to the needs of the people. The focus policy should be on working in to the
community, communicate to the relevant ministries. In order to integrate the policy for staffs can make a
deal coordination smoothly.
Keyword: health system, primary care service, district health system
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บทนำ
กอนศตวรรษที่ 20 ประเทศตางๆทั่วโลก เริ่มมี
พัฒนาการดานการสาธารณสุขแบบกาวกระโดดและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพเพื่อรับมือกับปจจัยดานสุขภาพที่หลากหลาย
สภาพสังคมทวีความซับซอนทำใหปญ
 หาสภาวะสุขภาพ
แต ล ะประเทศยิ่ ง เพิ่ ม ความซั บ ซ อ นตามมาเช น กั น
ประเทศไทยประสบปญหานีเ้ ชนเดียวกับนานาประเทศ
ส ง ผลต อ การเข า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ไ ม ค รอบคลุ ม
ทุกพื้นที่ คาใชจายดานสุขภาพสูงขึ้น โรงพยาบาล
มีความแออัดมาก ระบบสุขภาพตองมีการปรับตัว
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิ (primary care service)
อันเปนรากฐานสำคัญของระบบบริการสุขภาพ ระบบ
บริการปฐมภูมทิ มี่ คี วามเขมแข็ง สงผลใหระบบบริการ
สุขภาพมีประสิทธิภาพ1-3
นานาชาติใหการยอมรับวาระบบบริการปฐมภูมิ
ทีม่ รี ะบบบริหารจัดการทีด่ ี ทำใหคา ใชจา ยดานสุขภาพ
โดยรวมไม สู ง สถานะสุ ข ภาพของประชาชนดี ขึ้ น
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อั ต ราการป ว ยด ว ยโรคเรื้ อ รั ง ลดลง 4-5 องค ก าร
อนามัยโลกเสนอใหมีการจัดการสุขภาพดวยระบบ
สุขภาพอำเภอ (district health system: DHS) อันเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการสุขภาพของประชาชน
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
พื้นที่ มุงเนนพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรคที่เขมแข็ง6ประเทศไทยไดใชแนวคิด
“พื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง” มุงสูอำเภอ
สุขภาวะและการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยระยะยาวจะสงผลตอความมัน่ คงทางสุขภาพ ดังที่
รัฐธรรมนูญ ฉบับปพทุ ธศักราช 2550 มาตรา 80 (2)
ระบุวารัฐตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
สุขภาพทีเ่ นนการสรางเสริมสุขภาพ อันนำไปสสู ขุ ภาวะ
ทีย่ งั่ ยืนของประชาชน รวมทัง้ จัดและสงเสริมใหเอกชน
และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการ
จัดบริการสาธารณสุข7ซึ่งในป พ.ศ. 2555 กระทรวง
สาธารณสุขไดประกาศนโยบายระบบสุขภาพระดับ
อำเภอ เพือ่ นำมาเปนแนวทางการบริหารจัดการโดยใช
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อำเภอเป น ฐานในการขั บ เคลื่ อ นให ป ระชาชนได มี
สวนรวมในการจัดการสุขภาพอยางมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน ทัง้ มิตทิ างสุขภาพและมิตทิ างสังคม อันเปน
ยุทธศาสตรสำคัญในการแกปญหา การปองกันและ
การสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมสี ขุ ภาวะทีย่ งั่ ยืน
อาศัยกลไกการเงินการคลังควบคูการบริหารจัดการ
ทัง้ กำลังคน โครงสรางการดำเนินงาน ใชทรัพยากรทีม่ ี
อยมู าใชประโยชนรว มกันได มีเปาหมายสุดทายในการ
ดำเนินการ คือ ทำใหประชาชนมีสขุ ภาพดี ดูแลตนเอง
ไม มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ การเกิ ด โรค ระบบบริ ก าร
ปฐมภูมขิ องประเทศไทย เริม่ มีการจัดการสุขภาพโดย
การขับเคลื่อนดวยระบบสุขภาพระดับอำเภอ มุงหวัง
ใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและอยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมรวมกันจากทุก
ภาคสวน ตัง้ แตป พ.ศ. 2556 โดยมีเปาหมายเพือ่ ให
ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารโดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำเภอ (district
health board: DHB) ซึ่งประกอบดวย ประชาชน
ผบู ริหารทองถิน่ และทองที่ ภาคสวนตาง ๆ จากรัฐและ
เอกชน และผปู ระกอบวิชาชีพทางสุขภาพ ขับเคลือ่ น
การดูแลสุขภาพ ผสมผสานกับการสงเสริม ปองกัน
รักษา ฟนฟูสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
การขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิของประเทศ
ไทยด ว ยระบบสุ ข ภาพระดั บ อำเภอนั้ น แม มุ ง เน น
กระบวนการแบบมีสว นรวมเพือ่ ตอบโจทยสขุ ภาพของ
ประชาชนใหสอดคลองในแตละพื้นที่ ยังมีขอจำกัด
ดวยปญหาหลายประการ เชน การบูรณาการและ
ความตอเนื่องของระดับนโยบายการบูรณาการแผน
ปฏิบตั กิ ารตัง้ แตระดับกระทรวง เขต จังหวัด อำเภอและ
ตำบล กำลังคนทีจ่ ำเปนรวม ทัง้ การลงทุนหนวยบริการ
ปฐมภูมใิ หมสี ภาพคลองในการบริหารจัดการทัง้ ในเขต
เมืองและเขตชนบท ไมวาจะนำกระบวนการ กลวิธี
แนวทางบริหารจัดการใดๆ มาประยุกตใช ยอมสงผลตอ
ระบบบริการสุขภาพในทุกระดับทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก การขั บ เคลื่ อ นระบบบริ ก าร
ปฐมภูมิดวยระบบสุขภาพอำเภอ ตั้งแตประกาศเปน
นโยบาย ในป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบนั ณ ป พ.ศ. 2560
ยังไมสามารถแสดงใหเห็นภาพความสำเร็จไดอยาง
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ชั ด เจน และยั ง ไม มี ก ารประเมิ น การดำเนิ น การใน
ภาพรวมของประเทศ ทีจ่ ะนำไปสกู ารวางนโยบายและ
แนวทางการขับเคลือ่ นระบบบริการปฐมภูมอิ ยางชัดเจน
สงผลตอการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพในภาพรวมของประเทศ ประโยชนทปี่ ระชาชน
จะไดรบั ขาดความสอดคลองกับบริบทของพืน้ ที่ จึงนำ
ไปสกู ารศึกษาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมขิ องประเทศ
ไทย ภายหลัง 5 ป ดวยการขับเคลือ่ นของระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอ ดวยการบริการระดับปฐมภูมเิ ปนรากฐาน
และหัวใจสำคัญในการทำงานรวมกันทุกระดับของ
ระบบบริการสุขภาพและภาคีเครือขาย รวมกับประชาชน
ในพื้นที่ จึงควรศึกษาถึงผลสำเร็จของกระบวนการ
ดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมดิ ว ยระบบสุขภาพระดับ
อำเภอทีผ่ า นมานัน้ เปนอยางไร การวิจยั นีม้ จี ดุ ประสงค
เพื่อศึกษาสถานการณการดำเนินงานระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอในการขับเคลือ่ นระบบบริการปฐมภูมขิ อง
ประเทศไทย ตลอดจนศึกษาการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการและการมีสว นรวมในระบบสุขภาพระดับ
อำเภอ สำหรับการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำเภอในพืน้ ที่
ระดับอำเภอ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอสำหรับการ
ขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิใหสามารถดำเนินการ
ในระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญ
ตอการนำไปกำหนดเปนนโยบาย แนวทาง บทบาท
ต า ง ๆ ของภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง ในบริ บ ทที่ อ าจ
คลายคลึงกันหรือแตกตาง ใหสามารถนำไปประยุกตใช
ใหเหมาะสมตอไป
วัสดุและวิธกี าร
การศึกษาครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative
research) เพือ่ ศึกษาผลการดำเนินงานระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอ ในการขับเคลือ่ นระบบบริการปฐมภูมขิ อง
ประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 และการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ และการมีสว นรวมในระบบ
สุ ข ภาพระดั บ อำเภอ ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับ
อำเภอสำหรั บ การขั บ เคลื่ อ นระบบบริ ก ารปฐมภู มิ
เก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2559
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ประชากรคือผเู กีย่ วของ
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การดำเนินงานเครือขายสุขภาพระดับอำเภอทุกระดับ
และภาคประชาชน โดยใชวธิ กี าร Multistage Stratified
Purposive Sampling จำนวน 4 ภาค และสุมเลือก
จังหวัดในแตละภาคๆ ละ 1 จังหวัด จำนวน 4 จังหวัด
และเลื อ กอำเภอจากจั ง หวั ด ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก
โดยเปนอำเภอทีด่ ำเนินการ DHS ผานระดับ 3 ขึน้ ไป
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จังหวัดละ 1 อำเภอ รวมทัง้ หมด 4 อำเภอ แตละอำเภอ
มีกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมการศึกษา โดยมีการ
คัดเลือกกลมุ ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)
จำนวนอยางนอย 7-10 คน ซึ่งเปนผูใหขอมูลสำคัญ
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กลมุ ตัวอยางและวิธกี ารเก็บขอมูล
ระดับ
ผกู ำหนด กำกับ นโยบาย DHS
ผูรับผิดชอบงานระดับกระทรวง

กลมุ ตัวอยาง (ผใู หขอ มูลสำคัญ)

วิธกี ารเก็บขอมูล

คณะทำงานขับเคลือ่ น (DHS) ไดแก ประธาน
รองประธาน เลขานุการ (3 คน)
กองบริหารการสาธารณสุข, สถาบันพระบรมราชชนก,
ผรู บั ผิดชอบจากสำนักสุขภาพดีวถิ ไี ทย (5 คน)

ระดับเขต

ผตู รวจราชการ และสาธารณสุขนิเทศ (8 คน)

ระดับจังหวัด

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และผรู บั ผิดชอบ
งานระดับจังหวัด (8 คน)

ระดับอำเภอ

สาธารณสุขอำเภอ,ผูอำนวยการโรงพยาบาล
ผรู บั ผิดชอบงานหลักระดับอำเภอ, คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำเภอ (24 คน)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (12 คน)

ระดับตำบล
ระดับชุมชน

ประชาชนในชุมชน/ผูมารับบริการที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล (30 คน)

และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสรางแบบสัมภาษณ
เชิงลึกและแบบสนทนากลมุ ตามองคประกอบการประเมิน
เครือขายสุขภาพระดับอำเภอ ดวยการคนควาและทบทวน
วรรณกรรมการพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพระดั บ อำเภอ
องคประกอบการประเมินเครือขายสุขภาพระดับอำเภอ
ประกอบดวย การทำงานรวมกันในระดับอำเภอ (unity
district health team) การใหความสำคัญกับกลุม
เปาหมายและประชาชน (customer focus) การมี
ส ว นร ว มของเครื อ ข า ยและชุ ม ชน (community
participation) การทำงานจนเกิดคุณคา (appreciation)
ทั้งกับผูรับบริการและตัวผูใหบริการเอง การแบงปน
ทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (resource sharing
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

สัมภาษณเชิงลึกเอกสาร รายงาน
การประชุม
สัมภาษณเชิงลึก ขอมูลสารสนเทศ
จากระบบรายงานขอมูลการตรวจ
ราชการกรณีปกติ
สัมภาษณเชิงลึกขอมูลรายงาน
รายงานการประชุมการถายทอด
นโยบาย
สัมภาษณเชิงลึก ขอมูลรายงาน
รายงานการประชุมการถายทอด
นโยบาย
สัมภาษณเชิงลึกขอมูลรายงาน
รายงานการประชุมการถายทอด
นโยบาย
สนทนากลุมรายงานการประชุม
แผนงานโครงการ เอกสารวิเคราะห
ขอมูลตางๆ
สัมภาษณเชิงลึก

and human development) และการใหบริการสุขภาพ
ตามบริบทที่จำเปน (essential care) (UCCARE)
แลวนำมาสรางแบบสัมภาษณเปนแนวคำถามปลายเปด
ขอคำชี้แนะจากผูเชี่ยวชาญดานการสรางเครื่องมือ
ดานการพัฒนาสาธารณสุข และดานการพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาในภาพรวมดาน
ภาษาและความครอบคลุมดานเนื้อหา จากนั้นนำไป
ทดลองใช โดยสัมภาษณในกลุมเครือขายสุขภาพ
ระดับอำเภอในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อใหผูตอบแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหา
ทำความเขาใจการสือ่ ความหมายภาษาในแบบสัมภาษณ
ไดตรงกัน แลวนำมาปรับปรุง ตรวจสอบความเหมาะสม
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ดานภาษา ความเทีย่ งตรงและความสมบูรณเชิงเนือ้ หา
ดวยผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง หลังจากนั้นนำไปสัมภาษณ
กลมุ ตัวอยางในพืน้ ทีว่ จิ ยั จนขอมูลอิม่ ตัวและตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (triangulation)
แบงการศึกษาเปน 2 สวน สวนแรกศึกษาผล
การดำเนิ น งานระบบสุ ข ภาพระดั บ อำเภอ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ข องประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2556-2560 โดยประยุกตใชแนวคิด
ตามกระบวนการประเมินผล คือการประเมินสภาวะ
แวดลอม (context evaluation) การประเมินปจจัย
เบือ้ งตน (input evaluation) การประเมินกระบวนการ
(process evaluation ) การประเมินผลผลิต (product
evaluation) และการประเมิ น ผลกระทบ (impact
evaluation) (CIPPI Model) รวมทัง้ ศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการและการมีสว นรวมในระบบ
สุขภาพระดับอำเภอ โดยใชปจจัยระบบสุขภาพ 6
Building Blocks คือ การจัดบริการสุขภาพ (health
service delivery) ระบบสารสนเทศ (information
system and sharing) กำลังคนดานสุขภาพ (health
workforce) การเงินการคลังสาธารณสุข (financing)
ผลิ ต ภั ณ ฑ ท างการแพทย วั ค ซี น และเทคโนโลยี
(medical products,vaccine&technology) และ
การอภิบาลระบบสุขภาพ (leadership and governance)
ประกอบกับสำรวจประเด็นสุขภาพในพืน้ ที่ (one district
one project: ODOP) แลวนำผลมาวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis) และวิเคราะหแกนสาระ (thematic
analysis) ตามกรอบการประเมินของ CIPPI Model
แลวนำขอมูลจากสวนแรกนำเขาเปนขอมูลในสวนทีส่ อง
เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบ
สุขภาพระดับอำเภอสำหรับการขับเคลือ่ นระบบบริการ
ปฐมภูมิ โดยผูวิจัยนำขอมูลที่สรุปไดจากสวนแรก
มาประชุมกลมุ (focus group) ผเู กีย่ วของจำนวน 17 คน
ไดแก ผรู บั ผิดชอบงานระบบปฐมภูมิ (ระดับกระทรวง/
ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ) ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล ภาคี เ ครื อ ข า ยและตั ว แทน
ภาคประชาชนรวมวางแผน กำหนดขอเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับ
อำเภอสำหรับการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิให
สามารถดำเนินการในระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

ผลการศึกษา
สถานการณการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ
ของประเทศไทยดวยระบบสุขภาพระดับอำเภอ ในชวง
ป พ.ศ. 2556- 2560 พบวา เริ่มตนจากกระทรวง
สาธารณสุขประกาศใชกระบวนการขับเคลื่อนดวย
“ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (district health system:
DHS)” ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555 ดำเนินงานดวย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ
อำเภอ (district health board: DHB) และมีทีม
หมอครอบครัวรวมกันดูแลสุขภาพประชาชนทั้งใน
ระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน และเริม่ โครงการเสริม
สมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอโดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรว มกับสถาบัน
พระบรมราชชนก เพือ่ การพัฒนาบุคลากรและสนับสนุน
เสริมความเขมแข็ง ศักยภาพทีมทำงานระบบสุขภาพ
อำเภอ ตอมาในป พ.ศ.2559 ดำเนินการกลมุ บริการ
สุขภาพปฐมภูมิ (primary care cluster) เปนการตอยอด
จากนโยบายทีมหมอครอบครัว รวมกลมุ หนวยบริการ
ปฐมภูมิใหเปนเครือขายการดูแลประชาชนที่อยูใน
เขตรับผิดชอบรวมกันเปนการประจำตอเนื่องดวยทีม
สหวิชาชีพ เพือ่ เพิม่ คุณภาพใหมมี าตรฐานใกลเคียงกัน
และใหมีการบริหารจัดการ ใชทรัพยากรรวมกันใน
กลุมปฐมภูมินั้นๆ ทั้งนี้อาจเปนการรวมกลุมหนวย
บริการเดิม หรือ จัดตัง้ หนวยบริการใหมเสริม เพือ่ ใหได
ตามมาตรฐาน ตลอดจนบูรณาการการนิเทศติดตาม
การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยการเยีย่ ม
เสริมพลัง ผลการประเมินตามองคประกอบ CIPPI
Model ดังนี้
ด า นการประเมิ น สภาวะแวดล อ ม (context
evaluation) มีการถายทอดนโยบาย การรับรนู โยบาย
และการนำนโยบายไปสู ก ารปฏิ บั ติ น โยบายระบบ
สุขภาพระดับอำเภอ ถายทอดนโยบายลงสูผูบริหาร
และผูปฏิบัติทุกระดับผานการประชุมชี้แจงตามลำดับ
นโยบายนี้ เ ป น แนวคิ ด ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ม าแบบเดิ ม ๆ
คลายการประสานงานสุขภาพระดับอำเภอ (คปสอ.)
โดยมี ค ณะทำงานที่ มี ภ าคส ว นอื่ น เข า มาเกี่ ย วข อ ง
มากขึ้น บางพื้นที่ไดมีการบูรณาการเครือขายและ
กำหนดหลักการทำงานที่มาจากทุกภาคสวนมากอน
ที่กระทรวงจะประกาศนโยบายครั้งนี้ เมื่อมีนโยบาย
ประกาศจึงทำใหสามารถดำเนินการรองรับไดอยางทันที
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ดานการประเมินปจจัยเบือ้ งตน (input evaluation)
มีการจัดทำระบบบริการปฐมภูมิภายใตการทำแผน
ระบบบริการสุขภาพ (service plan) ระดับจังหวัด
ในสาขาปฐมภูมมิ ากอน แตยงั ไมไดบรู ณาการในทุกสาขา
เมื่ อ มี น โยบายประกาศชั ด เจนจึ ง ได เ ชื่ อ มโยงและ
ถูกบรรจุเขาสแู ผนงานรวมกับสาขาตาง ๆ วัสดุครุภณ
ั ฑ
และงบประมาณ มีการบริหารจัดการทรัพยากรภายใต
การจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขในรูปเขตสุขภาพ
ลงไปยังระดับอำเภอ ในงบดำเนินการการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิ และสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
ภาคสวนราชการในระดับทองถิ่นและเครือขายของ
แตละพื้นที่ มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคณะ
ทำงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอภายใตโครงการ
เสริมสรางสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
อำเภอ (district health managementlearning:
DHML) ภายใตความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุข
กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพทีมสุขภาพของระบบสุขภาพระดับอำเภอใหมี
สมรรถนะในการจัดการสุขภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนรใู น 6 สมรรถนะ คือ การควบคุมตนเอง
การมีวสิ ยั ทัศน การวางแผน การนำการเปลีย่ นแปลง
การทำงานเปนทีม และการใชเครื่องมือการบริหาร
จัดการ จากการเรียนรแู ละถอดบทเรียนในพืน้ ที่ พบวา
กระบวนการเรียนรูมีขอจำกัดในการเรียนรูถึงความ
เขาใจกระบวนการเรียนและความพรอมของผเู กีย่ วของ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตองอาศัยเวลาในการปรับ
กระบวนทัศนของการเรียนรูแบบคิดนอกกรอบและ
ความต อ เนื่ อ งในการเข า ร ว มโครงการ นอกจากนี้
การติดตามและประเมินผลงานระบบบริการปฐมภูมิ
มีการติดตามผานกระบวนการเยี่ยมเสริมพลังในการ
นิ เ ทศงาน เพื่ อ จุ ด ประกายให พื้ น ที่ ม องหาคุ ณ ค า
ของตนเองในการทำงานปฐมภูมิในบริบทที่ตางกัน
ในทางกลับกัน การเยี่ยมเสริมพลังยังขาดทีมเยี่ยม
เสริมพลังที่เพียงพอและตอเนื่อง รวมทั้งทักษะหรือ
ความเชีย่ วชาญผเู ยีย่ มเสริมพลังในแตละระดับ
ดานการประเมินกระบวนการ (process evaluation )
ระบบบริการปฐมภูมเิ ชือ่ มโยงการจัดบริการเขาสแู ผน
ระบบบริการสุขภาพสาขาตาง ๆ และขับเคลือ่ นกิจกรรม
ของทุกสาขา ดวยกระบวนการระบบสุขภาพระดับ
อำเภอ ตามองคประกอบ UCCARE ตั้งแตการมอบ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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นโยบาย และการปฏิบัติระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล
ผานการประชุมชี้แจง และประกาศเปนนโยบายของ
แตละจังหวัด มีผรู บั ผิดชอบงานระดับเขต จังหวัด อำเภอ
และตำบล ระดับจังหวัดบูรณาการกิจกรรมของระบบ
สุขภาพระดับอำเภอทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุ ข และบู ร ณาการเข า ไปในกิ จ กรรมของ
กลมุ ฝายตาง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชน
การสงเสริมสุขภาพในผสู งู อายุ การปองกันโรคในชวง
ฤดูกาล การคัดกรองผูปวยเบาหวาน ความดัน ไต
ตลอดจนการเฝ า ระวั ง อุ บั ติ เ หตุ แ ละอุ บั ติ ภั ย ในช ว ง
เทศกาล เปนตน ทั้งนี้ยังพบอุปสรรคในกระบวนการ
ดำเนิ น งานการบู ร ณาการกั บ ระบบพั ฒ นาบริ ก าร
สุขภาพ พบวาการเลือกประเด็นปญหาสุขภาพของ
พื้ น ที่ บ างพื้ น ที่ ไ ม ไ ด เ ลื อ กจากการมี ส ว นร ว มของ
ภาคี เ ครื อ ข า ย การทำงานยั ง ขาดการมี ส ว นร ว ม
การบู ร ณาการประเด็ น สุ ข ภาพระดั บ กรม/กอง
อยรู ะหวางดำเนินการยังไมครอบคลุมอยางจริงจัง
ดานการประเมินผลผลิต (product evaluation)
ผลลัพธการขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิผานการ
ดำเนิ น งานระบบสุ ข ภาพอำเภอตามองค ป ระกอบ
UCCARE ตั้งแต ป พ.ศ. 2556 ผลการดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นทุกป โดยผานเกณฑ ระดับ 3 ขึ้นไปจนครบ
ทุกพืน้ ที่ จำนวน 878 แหง ในป 2560 คิดเปน รอยละ
100.0 ตลอดจนมีผลลัพธตามประเด็นการขับเคลื่อน
การพัฒนางานสาธารณสุข (ODOP) ไดแก การสงเสริม
กิจกรรมการดูแลกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง การดูแลกลุม
ผูสูงอายุและผูที่ตองการพึ่งพา การบูรณาการดำเนิน
งานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค การควบคุมโรคในทอง
ถิน่ และ การสงเสริมการดูแลสุขภาพชองปาก รอยละ
26.6, 15.1, 13.5, 10.2 และ 1.2 ตามลำดับ ประชาชน
ยอมรับวาเปนนโยบายทีม่ งุ เนนประโยชนเพือ่ ประชาชน
แก ป ญ หาให กั บ กลุ ม เป า หมายที่ เ ป น ป ญ หาสำคั ญ
ดานสาธารณสุข และเปนนโยบายเชื่อมการทำงาน
ของทีมสาธารณสุขและเครือขายทุกภาคสวน บางพืน้ ที่
ทำแบบแยกส ว นกั น บางพื้ น ที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ
กลมุ งานตาง ๆ รวมทัง้ บูรณาการกับกระทรวงตาง ๆ
ดานการประเมินผลกระทบ (impact evaluation)
ผลกระทบต อ การดำเนิ น งานในระบบสาธารณสุ ข
ในพื้นที่ ประชาชนไดรับประโยชนดวยการมีสวนรวม
ในการจัดการสุขภาพ พึง่ ตนเองในการแกไขปญหา เชน
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ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมขิ องประเทศไทยภายหลัง 5 ป ดวยการขับเคลือ่ นของระบบสุขภาพระดับอำเภอ
Primary Care Service in Thailand After 5 Years of Being Driven by the District Health System

การพั ฒ นาระบบให บ ริ ก ารผู ป ว ยเรื้ อ รั ง ที่ ส ง กลั บ
ไปรับบริการใกลบา น โดยมีการใชบคุ ลากรและเครือ่ งมือ
รวมกัน เพื่อใหมีความใกลเคียงกับการไปรับบริการ
ทีโ่ รงพยาบาลและสรางความมัน่ ใจใหกบั ผปู ว ย
ผลการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอตาม
องค ป ระกอบ UCCARE พบว า โดยภาพรวมของ
ประเทศไทย การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่
เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและทองถิ่น
อยางมีคณ
ุ ภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปจาก พ.ศ. 2556, 2557,
2558, 2559 และ 2560 คิดเปน รอยละ 30.5, 50.0, 94.7,
100.0 และ100.0 ตามลำดับ การพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภู มิ แ ละสุ ข ภาพอำเภอที่ ผ า นมาในพื้ น ที่ ต า งๆ
แตละเขตสุขภาพมีกลไกขับเคลื่อนดวยวิธีการและ
รูปแบบทีห่ ลากหลาย ดังนี้
ด า นการทำงานร ว มกั น ในระดั บ อำเภอ (unity
district health team) เริม่ ดำเนินการโดยทำคำสัง่ ใน
ชุดตางๆ ตามลักษณะพืน้ ทีก่ ารคมนาคม ดานประชากร
และนโยบายของนายอำเภอและผูวาราชการจังหวัด
มี ภ าคี เ ครื อ ข า ยรว มจัดทำแผนยุท ธศาสตรสุขภาพ
แผนการเงินการคลัง แผนระบบบริการ ทัง้ ระดับอำเภอ
ตำบลและชุมชน รวมกับใชหลักการการจัดการตำบล
สุขภาพในการดำเนินการ และพบกันโดยประชุมรวม
กันทัง้ ในภาพรวมของอำเภอ และจังหวัด โดยจัดเวที
ประชาคมชีแ้ จงโครงสรางและบทบาทของภาคีเครือขาย
สือ่ สารและประชาสัมพันธระดับอำเภอผานการประชุม
ของนายอำเภอ องคการบริหารสวนตำบล (อบต.)
และผูนำทองถิ่น ระดับชุมชน ประสานงานกันอยาง
ไม เ ป น ทางการ ผ า นมื อ ถื อ กลุ ม ไลน วิ ช าชี พ โดย
ภาคีเครือขายรวมรับรูขอมูลระบบสุขภาพที่มีผูปวย
จำนวนมาก จากเวที ป ระชาคม และประสานภาคี
เครือขายจัดทำบันทึกความเขาใจ (MOU) ดานสุขภาพ
ในจังหวัดรวมกันทุกภาคสวน
ด า นการให ค วามสำคั ญ กั บ กลุ ม เป า หมายและ
ประชาชน (customer focus) เริ่มดำเนินการโดย
กำหนดชองทางการรับรูตามบริบทของพื้นที่ชัดเจน
เชน มีแผนออกเยี่ยมบาน สอบถามความตองการ
และความคิดเห็นตอโครงการสุขภาพ การติดตอทาง
โทรศัพทหลังการใหบริการ สอบถามความพึงพอใจ
จัดเวทีประชาคม ประชุมถอดบทเรียน ทำกลองรับฟง
ความคิดเห็นดานสุขภาพไวทสี่ ว นราชการและในชุมชน
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

มี ก ารประเมิ น เรื่ อ งการดู แ ลแบบองค ร วม เช น
การเยี่ยมบานคุณภาพในกลุมที่มีปญหาสูง ใหขอมูล
กับผปู ว ยและญาติทตี่ ดิ ตอกับสหวิชาชีพและเครือขาย
สุขภาพทางโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อใหทันกับการรับรู
ความตองการและการขอรับการชวยเหลือ และมี อบต.
เป น หน ว ยประสานกลางในการรั บ รู ค วามต อ งการ
ของประชาชนและผูรับบริการ ซึ่งมีขอมูลสวนหนึ่ง
ไดจากกลมุ สมัชชาสุขภาพในพืน้ ที่ วิเคราะห/สรุปปญหา
ที่ สำคั ญ ตามความต อ งการโดยจั ด เวที ป ระชาคม
คืนขอมูลรับฟงความตองการ ขอรองเรียนและเสียง
สะทอนจากทีมเครือขายใหกับคณะทำงาน เครือขาย
สุขภาพอำเภอ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ดูแลผูปวย โดยนำขอมูลที่ไดจากการถอดบทเรียน
ไปปรับแผนระบบบริการสุขภาพของอำเภอดวยระบบ
single plan และ single management ตามความ
ตองการของประชาชนและผูรับบริการ
ดานการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขาย
(community participation) เริ่ ม ดำเนิ น การโดย
จัดทำแผนผังโครงสรางการมีสวนรวมของเครือขาย
และการเชื่อมประสานงานที่ชัดเจน ขอมูลที่ไดจาก
กลุมเปาหมายและประชาชนนั้น เครือขายสุขภาพ
นำมารวมกำหนดบทบาทเพิ่มเติมที่เกี่ยวของในการ
ดำเนินสุขภาพชุมชน เนื่องจากมีความเฉพาะดาน
มากขึ้น โดยสมัชชาในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการ
เปนผูนำ ทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรรวมกับชุมชน
เจาหนาทีส่ าธารณสุข ทองถิน่ ผนู ำชุมชน ผนู ำศาสนา
ครู รวมทั้งวิทยุชุมชนรวมเปนสื่อกลางในการสงขาว
สุขภาพ ตลอดจนสมัชชาสุขภาพจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ
ใหชุมชนและภาคีเครือขายรวมกันถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูสัญจร และผลิตสื่อการเรียนรูจาก
ประสบการณดูแลสุขภาพดวยกันเองของคนในชุมชน
จัดทำแผนบูรณาการ “การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
เข็มแข็งแบบยั่งยืนระดับจังหวัด” โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานในการขับเคลื่อน รวมทั้งมีการ
จั ด เวที ส รุ ป และประเมิ น ผลแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละ
ถอดบทเรียนหมูบานจัดการสุขภาพทั้งจังหวัด โดยมี
ระบบการติดตามประเมินผล
ดานการทำงานจนเกิดคุณคา (appreciation) ทัง้ กับ
ผรู บั บริการ และตัวผใู หบริการเอง เริม่ ดำเนินการโดย
จั ด ทำโครงการถอดบทเรี ย นของเครื อ ข า ยสุ ข ภาพ
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อำเภอ ติดตามความกาวหนา ชืน่ ชมความสำเร็จในการ
ดูแลหลังการใหบริการเยี่ยมบาน ทั้งในระดับบุคคล
และทีม โดยนำแผนการถอดบทเรียนการดูแลผูปวย
ของอำเภอนำเสนอในแผนการประชุมของทองถิน่ และ
แผนพัฒนาระบบบริการของเขตสุขภาพ ทำใหมีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรเู รือ่ งราวดี ๆ ทัง้ ในระดับชุมชน ตำบล
อำเภอ จังหวัดและเขตสุขภาพ รวมทัง้ ระหวางเครือขาย
สุขภาพดวยกัน รวมทัง้ จัดทำระบบการประเมินความพึง
พอใจ และความผูกพันของผูรับบริการและเครือขาย
สุ ข ภาพ ร ว มกั บ จั ด ทำแผนการเยี่ ย มเสริ ม พลั ง ใน
ภาพรวมของอำเภอทีม่ ตี วั แทนจากเครือขายทุกภาคสวน
ตลอดจนสมัชชาสุขภาพในอำเภอ เปนทีมนำชุมชน
ทำกระบวนการเรียนโดยใชบริบทเปนฐาน (context
base learning:CBL) รวมกับทีม DHML เกิดการทบทวน
ถอดบทเรียนกระบวนการดูแลผปู ว ย การดูแลสุขภาพ
ประชาชน และเรียนรูรวมกันถึงพลังของชุมชนมีการ
สะทอนผลงานดานสุขภาพรวมกันและหาทางออก
ในพื้นที่ที่มีปญหาผานเวทีประชุมประจำเดือนของ
นายอำเภอรวมกับการนิเทศงาน
ดานการแบงปนทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร
(resource sharing and human development)
เริ่มดำเนินการโดยทำ single plan ในการบริหาร
ทรั พ ยากรและงบประมาณร ว มกั น ภายในอำเภอ
ทรั พ ยากรและงบประมาณในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เครือขายสุขภาพมีการบรรจุเพิม่ เติมในแผนของทองถิน่
โดยทีมเครือขายสุขภาพอำเภอรวมกับสมัชชาสุขภาพ
ในอำเภอสำรวจความตองการดานทรัพยากร (คน เงิน
ของ) และพัฒนาบุคลากรดวยการใชกระบวนการ CBL
และ PBL และนำขอมูลที่ไดจากกระบวนการมาจัด
ทำแผนเสนอกลับใหคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ
เพื่ อ รั บ ทราบข อ มู ล ในการพั ฒ นาภาพรวม แผนที่
ผานการเห็นชอบของ DHB นำเสนอตอในแผนของ
ท อ งถิ่ น และจั ง หวั ด ทำให มี ก ารเชื่ อ มโยงแผนการ
ดำเนินงานดานสุขภาพทีห่ ลากหลายทัง้ ในระดับชุมชน
ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งระหวางเครือขาย
สุขภาพดวยกัน โดยคืนขอมูลใหทีมเครือขายสุขภาพ
ทุกภาคสวน ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากรของอำเภอ
ตลอดจนสะทอนขอมูลผานการรับรูของการประชุม
ในเวทีประจำของอำเภอ ทำใหเครือขายสุขภาพมีการ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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ปรั บ แผนในการสนั บ สนุ น การดู แ ลผู ป ว ยร ว มกั น
โดยจากเวทีถอดบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ ทำใหพนื้ ทีเ่ กิดการ
แกปญ
 หาและบูรณาการรวมกันในการจัดสรรทรัพยากร
ด า นการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพตามบริ บ ทที่ จำเป น
(essential care) เริ่มดำเนินการโดยมีคณะกรรมการ
บริหารการจัดการผูปวยของอำเภอ เชน ทีมดูแลโรค
ไมตดิ ตอ (NCD Board) จัดระบบดูแลผปู ว ย 3 กลมุ
ด ว ยการจั ด กิ จ กรรมที่ เ กิ ด จากการมี ส ว นร ว มของ
เครือขาย คือ 1) กลุมปกติ 2) กลุมปวย และ 3)
กลุมเสี่ยง เปนการขยายดำเนินการที่เกิดจากความ
รวมมือในทุกภาคสวน โดยมีระบบการดูแลและเฝาระวัง
สุขภาพประชนของอำเภอดวยการแบงโซนการให
บริ ก ารผู ป ว ย และจั ด ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพอย า ง
ครอบคลุมจนถึงระดับครอบครัว โดยใชกระบวนการ
CBL, PBL, SRM, SWOT และ R2R ในการพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพพื้นฐานที่จำเปนสอดคลองกับ
บริบทของชุมชน พัฒนาสมรรถนะทีมเครือขายสุขภาพ
ดวยกระบวนการ DHML ในการเรียนรูและทบทวน
ทำใหมีการออกแบบระบบบริการใหมสำหรับผูปวย
แตละประเภท ตลอดจน อบต. และชุมชนรวมจัดระบบ
ดูแลสุขภาพของการดูแลผูปวย ดวยการสนับสนุน
จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู ก ารดู แ ลผู ป ว ยสำหรั บ ผู ดู แ ล
การสนั บ สนุ น วิ ท ยากรจั ด กิ จ กรรมออกกำลั ง กาย
ในชุมชน เปนตน
สำหรั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
และการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ดวยระบบสุขภาพระดับอำเภอ พบวา การนำนโยบาย
ไปสกู ารปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ระดับอำเภอในพื้นที่ระดับอำเภอ ตามองคประกอบ
ปจจัยระบบสุขภาพ 6 Building Blocks ดังนี้
ด า นการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพ (health service
delivery) มีความเชื่อมโยงของสถานบริการที่อยูใน
ชุมชน การใหบริการในชุมชน การดูแลตนเองอยาง
มีสวนรวมในทุกระดับ ตามคุณลักษณะของการให
บริการทีเ่ ปนองครวม มีการจัดทำโครงการแกไขปญหา
สุขภาพตามบริบทของพืน้ ทีต่ ามนโยบาย เชน อุบตั เิ หตุ
โรคไตเรือ้ รัง การดูแลสุขภาพระยะยาว และกำหนด
เปาหมายการดูแลของทีมหมอครอบครัว ไดแก ผสู งู อายุ
ทีต่ ดิ เตียง ผพู กิ ารทีต่ อ งไดรบั การดูแล ผปู ว ย palliative
care และเด็กอายุ 0-5 ป ทีม่ พี ฒ
ั นาการลาชา เปนตน
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ดานระบบสารสนเทศ (information system and
sharing) มี ก ารบู ร ณาการข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพเป น
ฐานเดี ย วกั น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การและวิ เ คราะห
สถานการณปญหาสุขภาพในระดับพื้นที่ตามบริบท
โดยมี ก ารใช ข อ มู ล ในการวางแผนยุ ท ธศาสตร แ ละ
แผนปฏิบัติการ อีกทั้งการใชเครือขายสังคมออนไลน
เชน Facebook, Line, Email ในการติดตอประสานงาน
ปรึ ก ษาแพทย ท่ี ป รึ ก ษาในระดั บ อำเภอ ตำบลและ
ชุมชน
ดานกำลังคนดานสุขภาพ (health workforce)
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดวยกระบวนการเยี่ยม
เสริมพลัง การเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอำเภอ ฝกอบรม care manager กับ care giver
การสงเสริมพัฒนาการเรียนรโู ดยใช CBL, KM ระหวาง
ทีมอำเภอ ทีมตำบลและทีมชุมชน
ดานการเงินการคลังสาธารณสุข (financing) มีการ
บูรณาการงบประมาณทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขรวมกับทองถิน่ เชน ใชกองทุนสุขภาพตำบล
กองทุนชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึง
การจั ด งบประมาณสนั บ สนุ น โรงพยาบาลส ง เสริ ม
สุขภาพตำบลและการจัดสรรงบสนับสนุนการดำเนิน
งานตามเกณฑ คุ ณ ภาพและผลงานการจั ด บริ ก าร
ปฐมภูมิ เปนตน
ดานผลิตภัณฑทางการแพทย วัคซีน และเทคโนโลยี
(medical products, vaccine & technology)
ใหความสำคัญกับการแบงปนทรัพยากรเพือ่ ใชในภารกิจ
ทางสุ ข ภาพร ว มกั น ระหว า งสถานบริ ก ารทุ ก ระดั บ
ในเครือขายสุขภาพอำเภอ อีกทั้งสนับสนุนใหมีการ
ใชอปุ กรณเสริมและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เชน แท็บเล็ต
รวมถึงสนับสนุนยานพาหนะ เชน รถยนต เรือ เพื่อ
สนับสนุนระบบสง
ดานการอภิบาลระบบสุขภาพ (leadership and
governance) มีทีมนำที่มีสมรรถนะในการทำหนาที่
บริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอบนพืน้ ฐานของการ
มีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได การสรางขวัญและ
กำลั ง ใจของบุ ค ลากรด ว ยความก า วหน า ในหน า ที่
การงานและคาตอบแทน มีการเยี่ยมเสริมพลังดวย
ุ คา
กระบวนการดูแล และการใหคณ
สถานการณภาพรวมของระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภู มิ ข องประเทศไทยภายหลั ง 5 ป ของการ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

ขั บ เคลื่ อ นระบบสุ ข ภาพระดั บ อำเภอพบว า มี ก าร
กำหนดกรอบนโยบายและทิศทางวางแผนการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิและการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
อำเภอ รวมทั้ ง กรอบโครงสร า งการจั ด การระบบ
สุขภาพอำเภอตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
จัดการปญหาสุขภาพตามบริบทของพืน้ ทีด่ ว ยแนวทาง
ตามองค ป ระกอบ UCCARE และตามนโยบาย
การแก ป ญ หาสาธารณสุ ข ในแต ล ะป ง บประมาณ
มีการดำเนินการกลมุ บริการสุขภาพปฐมภูมิ (primary
care cluster) ตอยอดจากนโยบายทีมหมอครอบครัว
โดยมุงเนน “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอยาง ตอเนื่อง
ทุกเวลาโดยใชเทคโนโลยี” ภายใตหลักการ “ใชพนื้ ทีเ่ ปน
ฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง ตามแนวทางประชารัฐ”
เสริมสรางสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
อำเภอ ภายใตหลักการของ CBL เพื่อการสนับสนุน
เสริมความเขมแข็งระบบสุขภาพอำเภอ ตลอดจน
บู ร ณาการการนิ เ ทศติ ด ตามในการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยทีมเยีย่ มเสริมพลัง ดวยการ
ใหคณ
ุ คา ในสิง่ ทีเ่ ครือขายบริการปฐมภูมนิ นั้ ๆ เปนอยู
และไดแตงตัง้ ผแู ทนเขตสุขภาพเพือ่ รวมตรวจราชการ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลในแตละปงบประมาณ
และพบว า ผลดี ข องการดำเนิ น งานระบบสุ ข ภาพ
อำเภอนั้น เปนจุดเชื่อมโยงการทำงานกับเครือขาย
ตางๆ ทุกภาคสวน ในการทำงานสาธารณสุขแบบ
บูรณาการ เกิดสัมพันธภาพทีด่ ใี นเครือขาย มีเปาหมาย
รวมกัน มีสวนรวมในการวางแผนแบงปนทรัพยากร
และสรุปผลการทำงานรวมกัน ใชงบประมาณนอยลง
แต ไ ด ผ ลลั พ ธ ดี ก ว า เดิ ม มี โ ครงสร า งงานที่ ชั ด เจน
เครือขายเขาใจหนาทีต่ นเอง พืน้ ทีท่ ำงานสุขภาพรวมกัน
งายขึ้น เกิดความชวยเหลือกัน การคนหาปญหาจริง
ของพืน้ ทีเ่ ปนระบบระบบ การดูแลสุขภาพไดมาตรฐาน
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานในรูปแบบ
การเลาสูการฟงมากขึ้น ประชาชนมีสวนรวมในการ
จั ด การสุ ข ภาพ ทำให ภ าพพจน ง านสุ ข ภาพดี ขึ้ น
ประชาชนไดรบั การดูแลตามความจำเปน โดยมีปจ จัย
สำคัญที่ทำใหการดำเนินงานสำเร็จเชนดานนโยบาย
กำหนดเปนตัวชี้วัดระดับกระทรวง มีการแตงตั้งทีม
เยีย่ มเสริมพลัง รวมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ดานผนู ำมีนโยบายผบู ริหารทุกระดับทีส่ นับสนุนชัดเจน
ผบู ริหารใหความสำคัญ ดานโครงสรางการบริหารงาน
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มีการจัดโครงสรางงานที่ชัดเจน มีการบูรณาการและ
เชื่อมโยงกับระบบพัฒนาสุขภาพ ไปถึงหนวยบริการ
ปฐมภูมิ ในระดับพืน้ ทีม่ กี ารบูรณาการกับทุกภาคสวน
เข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด ทำแผนด า นสุ ข ภาพ
ดานภาคีเครือขาย มีทนุ เดิมของพืน้ ที่ ความรวมมือของ
ภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม ความพรอมของพื้นที่
ในการดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพและมีชุมชน
ตนแบบทีเ่ ขมแข็งสามารถเปนทีเ่ รียนรไู ดในพืน้ ที่ และ
ดานระบบการสนับสนุน มีการติดตามของผูบริหาร
ในเขตอยางตอเนือ่ ง การสรางความเขาใจในระดับเขต
และจังหวัด มีกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรขู องพืน้ ที่
ทีช่ ดั เจน มีงบประมาณสนับสนุนทีช่ ดั เจน
วิจารณ
สถานการณการดำเนินงานการขับเคลื่อนระบบ
บริ ก ารปฐมภู มิ ด ว ยระบบสุ ข ภาพระดั บ อำเภอนั้ น
บุคลากรสาธารณสุขรับรวู า เปนกลไกการดำเนินงานทีม่ ี
ลักษณะคลายคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอำเภอ (คปสอ.) ทีเ่ คยดำเนินการผานมา โดยระบบ
สุขภาพระดับอำเภอเนนหลักการของทีมขับเคลื่อนที่
สรางความรวมมือจากภาคีเครือขายจากภาคสวนตาง ๆ
เพิ่มขึ้นจาก คปสอ. ทำใหเปนผลดีตอการขับเคลื่อน
งานบริการปฐมภูมิ ดังความเห็นของผูใหสัมภาษณ
พบวา ระบบสุขภาพระดับอำเภอเปนจุดเชื่อมโยง
การทำงานกับเครือขายตาง ๆ ทุกภาคสวน ในการทำงาน
สาธารณสุ ข แบบบู ร ณาการ เกิ ด สั ม พั น ธภาพที่ ดี
มีเปาหมายรวมกัน มีสวนรวมในการวางแผนแบงปน
ทรัพยากร ใชงบประมาณนอยลง ไดผลลัพธดกี วาเดิม
ทำใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดการสุขภาพ มีการ
บูรณาการเขาสแู ผนการพัฒนาระบบบริการในทุกสาขา
และทุกระดับทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การบูรณาการเขาสแู ผน
ของทองถิน่ เพิม่ ขึน้ ผลการศึกษานีต้ รงกับแนวคิดของ
Starfield และ WHO5,6 ที่ระบุวาระบบสุขภาพระดับ
อำเภอทำใหทองถิ่นและประชาชนเขามามีสวนรวม
รูสึกถึงความเปนเจาของในกิจกรรมทางดานสุขภาพ
รวมกัน รวมทัง้ ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา ผลสำเร็จของ
การดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอสูงขึ้นอยาง
ตอเนือ่ งทุกป แสดงใหเห็นวา ระบบสุขภาพระดับอำเภอ
เปนกลไกที่สรางการมีสวนรวม นำไปสูความสำเร็จ
ในการดำเนินงาน นับเปนปจจัยสำคัญในความสำเร็จ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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ของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ตรงกับแนวคิดของ
องคการอนามัยโลกทีเ่ สนอกระบวนการสำคัญของการ
มีสว นรวมของประชาชนและเครือขายทุกภาคสวนเขา
มามี บ ทบาทสำคั ญ ด า นสุ ข ภาพของระบบบริ ก าร
ปฐมภูม6ิ รวมทัง้ ผลการศึกษาครัง้ นี้ แสดงใหเห็นชัดเจน
ว า การดำเนิ น งานระบบสุ ข ภาพระดั บ อำเภอได รั บ
การสนับสนุนที่หลากหลายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีการสนับสนุนทรัพยากรรวมกันในเครือขายรวมกับ
การติดตามเยี่ยมเสริมพลัง ในการดำเนินงานดวย
กระบวนการเชิ ง บวกส ง ผลต อ ขวั ญ กำลั ง ใจและ
ความพรอมในการดำเนินการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากประสบการณของภาคีเครือขายรวมกัน
อยางไรก็ตามการรับรูของบุคลากรสาธารณสุข
ในการศึกษานี้ ที่พบวา ระบบสุขภาพระดับอำเภอมี
ลักษณะการดำเนินงานคลายกับคปสอ.นั้น การสราง
ความเขาใจในชวงแรกเปนสิง่ สำคัญทีท่ ำใหปฏิบตั งิ าน
เขาใจหลักการของระบบสุขภาพระดับอำเภอไปใน
ทิศทางเดียวกันและนำไปสคู วามสำเร็จรวมกัน ระบบ
สุขภาพระดับอำเภอมีกระบวนการเยีย่ มติดตามและรับ
ฟงความเห็นของผปู ฏิบตั งิ านระบบบริการปฐมภูมดิ ว ย
กระบวนการเยี่ยมเสริมพลังสอด คลองกับเงื่อนไข
แหงความสำเร็จในการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมทิ ี่
ทีมงานควรไดรบั การเสริมสรางความเขาใจหลักการจัดสรร
ความรแู ละสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารงาน8-11
ดานประเด็นสุขภาพที่ประชาชนไดรับประโยชน
จากการขับเคลื่อนดวยระบบสุขภาพระดับอำเภอคือ
โครงการ ODOP มีความหลากหลายในแตละพื้นที่
เป น กิ จ กรรมที่ ล งลึ ก ถึ ง ระดั บ ชุ ม ชน ให ป ระชาชน
สามารถเขามามีสว นรวม เกิดเครือขายอยางกวางขวาง
ในการจัดการ สรางความรสู กึ ในการเปนเจาของรวมกัน
รับรแู ละรับประโยชนรว มกัน มีการขยายผลและเรียนรู
รวมกันแบบบูรณาการในทุกภาคสวน ดังผลการศึกษา
พบวา มีการสรางระบบการดูแลผปู ว ยโรคเรือ้ รังในชุมชน
ในกลมุ ตาง ๆ ไดแก กลมุ ปกติ กลมุ เสีย่ ง และกลมุ ปวย
แสดงใหเห็นถึงพลังของการจัดการแบบมีสว นรวมจาก
กลไกของระบบสุขภาพระดับอำเภอในพืน้ ที่ อันกอให
เกิดการแบงปนทรัพยากรและนำไปสูผลสำเร็จของ
การจัดการสุขภาพที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ตรงกับ ปราโมทย เลิศขามปอม มโน มณีฉาย
และธีร วรธนารัตย8 ที่รายงานวาระบบสุขภาพระดับ
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อำเภอ แสดงถึงการมีสวนรวมของเครือขายและการ
แบงปนทรัพยากรในระดับมากเพื่อรวมกันแกปญหา
ของชุมชน
อยางไรก็ตาม จากการศึกษา พบวาบางกระบวนการ
ของระบบสุขภาพระดับอำเภอยังพบอุปสรรค เชน
ดานการสื่อสารและถายทอดนโยบายที่อาจไมเขาใจ
อยางชัดเจนในชวงเริม่ ตน และมีขอ จำกัดของกำลังคน
ดานบุคลากรระดับปฐมภูมิ ทัง้ นีด้ ว ยพืน้ ทีม่ ที นุ เดิมของ
เครือขายที่ดีในพื้นที่ ในผลการศึกษาพบวาสามารถ
กาวขามขอจำกัดตางๆไปได พลังของเครือขายในพืน้ ที่
แสดงใหเห็นวาเปนปจจัยสำคัญอยางหนึง่ ทีเ่ อือ้ ใหเกิด
ความสำเร็จของกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตรงกับ
แนวคิดและผลการศึกษาทีผ่ า นมา11-13ทีพ่ บวา เครือขาย
เปนปจจัยหนึ่งที่ทำใหผลการดำเนินงานสำเร็จ ทั้งนี้
ประเด็นการมีสวนรวมในชุมชนนั้น ยังตองคำนึงถึง
บริบทของแตละพื้นที่ที่แตกตางกัน ซึ่งนโยบายอาจ
ไมสามารถกำหนดเปนแนวทางเดียวกันทัง้ ประเทศได
สอดคลองกับแนวคิดและหลักการทำงานในพื้นที่ดังที่
โกมาตร จึงเสถียรทรัพยและประชาธิป กะทา4 ระบุวา
การทำงานกับชุมชนใหคำนึงถึงบริบทตามมิตทิ างสังคม
เปนสำคัญ
ดานประเด็นการขับเคลื่อนทางสุขภาพ ODOP
ทีต่ อบสนองกับปญหาของพืน้ ที่ จากการศึกษา พบวา
เนนการสงเสริมกิจกรรมการดูแลกลมุ ผปู ว ยโรคเรือ้ รัง
มากที่สุด เพราะเปนภาวะปญหาสุขภาพที่พบมาก
ในปจจุบนั ทัง้ ในประเทศไทยและตางประเทศ เชนเดียวกับ
การศึกษาของชลการ ทรงศรี14 ที่พบวา โรคเรื้อรัง
กำลังเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องทั่วโลก เปนขอสังเกต
ที่ ค วรตระหนั ก ถึ ง การดำเนิ น การต อ ไปในอนาคต
สำหรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอที่มี
แนวโนมของการบริหารจัดการตาง ๆ ภายใตองคประกอบ
ของ 6 Building Blocks ทีอ่ าจทมุ ทรัพยากรและการ
จัดการไปสูประเด็นการสงเสริมการดูแลและปองกัน
โรคเรือ้ รังมากขึน้
กลาวโดยสรุป การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
โดยใช ร ะบบสุ ข ภาพระดั บ อำเภอเป น กลไกในการ
ขับเคลื่อน ทำใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
สุ ข ภาพและสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของพื้ น ที่
จากการศึกษาสถานการณทำใหเห็นพัฒนาการโดยรวม
ของระบบปฐมภูมทิ ขี่ บั เคลือ่ นดวยกลไกระบบสุขภาพ
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ระดับอำเภอ วาสามารถพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ไปในทิศทางที่ดี ชวยพัฒนาสุขภาพประชาชนควบคู
ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในหลากหลายมิติ ตอบสนอง
กับเปาหมายการพัฒนาสุขภาพโดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง ทัง้ นีก้ ารมีสว นรวมของเครือขายการดำเนิน
งานตางมีบทบาทสำคัญที่เอื้อตอความสำเร็จ ดังนั้น
เพือ่ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมดิ ว ยระบบสุขภาพ
ระดับอำเภออยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงควร
เสริมสรางพลังการมีสวนรวมจากศักยภาพของทุก
ภาคส ว นด ว ยการกำหนดบทบาทของผู เ กี่ ย วข อ ง
ดวยความชัดเจนตามขอเสนอดังนี้
ข อ เสนอต อ กระทรวงสาธารณสุ ข การกำหนด
ทิศทางโดยรวม ควรเนนพัฒนาคุณภาพบริการโดย
สนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมใิ หไดมาตรฐานเดียวกับ
โรงพยาบาล พัฒนาระบบบริการใหสอดคลองตาม
บริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก สาขา ร ว มกั บ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ่ สารใหมปี ระสิทธิภาพ
เพือ่ รองรับการบริหารจัดการในอนาคต ประสานทองถิน่
อยางเปนระบบในการแบงปนทรัพยากรและดานวิชาการ
มากยิ่งขึ้น สรางขวัญและกำลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน
ระดับปฐมภูมดิ ว ยหัวใจความเปนมนุษย สนับสนุนให
ประชาชนและสถานบริการนำภูมิปญญาไทยมาใช
ในการดูแลตนเองและในสถานบริการ ตลอดจนศึกษา
วิจยั รวบรวมองคความรตู า งๆ ทีม่ คี ณ
ุ คาเพือ่ การตอยอด
พัฒนาการอยางเปนระบบ โดยหนวยงานหลักทีเ่ กีย่ วของ
มีบทบาท ดังนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหและ
พิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรที่มีความสำคัญตอ
การทำงานตามนโยบายระบบสุขภาพระดับอำเภอ
โดยเฉพาะทรัพยากรคน สรางขวัญกำลังใจในการทำงาน
และสนับสนุนความกาวหนาในการทำงาน รวมถึง
คาตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสรางแรงจูงใจในการทำงาน
เรงรัดความตอเนื่องของนโยบายระบบสุขภาพระดับ
อำเภอแบบบูรณาการ การนิเทศติดตามควรบูรณาการ
ศูนยวชิ าการหรือกรมกองวิชาการตาง ๆ ดวยกระบวนการ
เยีย่ มเสริมพลัง
คณะกรรมการปฎิรปู ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กำหนด
แผนยุทธศาสตรระดับชาติที่ชัดเจน เนนการพัฒนาที่
สงเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน และ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุกป
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กองบริ ห ารการสาธารณสุ ข วางแผนทิ ศ ทาง
การสนับสนุนการติดตามกำกับการจัดการทรัพยากร
และการจัดระบบบริการสุขภาพทีเ่ ชือ่ มโยงของเครือขาย
ระบบสุขภาพอำเภอและหนวยบริการปฐมภูมใิ นพืน้ ที่
เพือ่ ใหทมี หมอครอบครัวและคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วของ
สามารถทำหนาทีร่ ว มกันไดเต็มประสิทธิภาพ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิ
ภาพและความคุมคา มีประโยชน รวมทั้งการจัดการ
สังเคราะหความรูหรือสรางความรูใหมที่เกิดขึ้นจาก
การทำงานของทีมหมอครอบครัวในแตละมิติ
สถาบั น พระบรมราชชนก ประสานการพั ฒ นา
ศักยภาพทีมหมอครอบครัว คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และสุขภาพอำเภอ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
ประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ จัดทำชุดองคความรู
สำคัญทีส่ อดคลองกับการทำงานของแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและจัดใหมีการนำองคความรู DHS บรรจุ
ในการผลิตบุคลากรสาขาที่เกี่ยวกับการแพทยและ
สาธารณสุข
สำนั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร สนั บ สนุ น การ
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานระบบบริ ก ารปฐมภู มิ ใ น
ภาพรวมของประเทศอยางตอเนือ่ ง
สำนักตรวจราชการ สนับสนุนกำกับติดตามและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจราชการ โดยพัฒนา
คากลางตามบริบทของพื้นที่ควบคูไปกับตัวชี้วัดของ
กระทรวง ควรเนนเชิงคุณภาพมากขึน้ สวนเชิงปริมาณ
พิจารณาตามกลมุ เปาหมายทีเ่ กีย่ วของหรือตามบริบท
ของพื้นที่ และใชกระบวนการเยี่ยมเสริมพลังในการ
ติดตามราชการกรณีปกติ
ขอเสนอตอเขตสุขภาพ เรงรัดการจัดโครงสรางที่
บูรณาการการทำงานในระดับจังหวัด การจัดการเพื่อ
สนับสนุนกำลังคน กระตนุ ใหเกิดกลไกการบริหารระบบ
สุ ข ภาพอำเภอที่ แ ท จ ริ ง โดยสนั บ สนุ น การทำงาน
ตามแผนกลยุ ท ธ ข องเครื อ ข า ยบริ ก าร กำหนดให
คณะกรรมการสุขภาพอำเภอจัดทำแผนรวมกันในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตั้งแตระดับบริการ
ปฐมภูมิขึ้นไป เนนเปาหมายที่ตอบสนองตอปญหา
สุขภาพในพืน้ ทีอ่ ยางแทจริง สนับสนุนการสือ่ สารขอมูล
ใหแกทอ งถิน่ /กลไกบริหารเครือขายทีมหมอครอบครัว
บริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณใหตอบสนองตอการ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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จั ด บริ ก ารในโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตำบล
อย า งเหมาะสม ส ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะการเป น
ผูอำนวยการเรียนรูและประสานงานภาคีทั้งเครือขาย
หนวยบริการ การสื่อสารกับประชากรเปาหมายหลัก
ของพื้นที่ ใหเปนที่รับรูของภาคีเครือขายทั้งองคกร
และนำชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการ
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูในมิติเชิงสังคม
เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง และกำกับติดตามประเมิน
ผลการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยใชการ
ประเมินผลแบบมีสวนรวม และควรมีทีมอำนวยการ
เรียนรูในระดับเขตเพื่อเสริมสรางความเชื่อมโยงของ
พืน้ ที่ ดำเนินการระบบสุขภาพระดับอำเภอใหเกิดพลัง
อยางเขมแข็งและตอเนื่องในการดำเนินการพัฒนา
ระบบบริการปฐมภูมิ ตลอดจนเสริมทักษะการเปน
ผนู ำการเปลีย่ นแปลงและการชีน้ ำตนเองในการบริหาร
จัดการสุขภาพระบบสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อรองรับ
การขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมทิ ยี่ งั่ ยืน
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอตอกระทรวงที่เกี่ยวของ
ในเชิงบูรณาการนโยบายระหวางกระทรวง ควรเนน
นโยบายการทำงานในชุมชนอยางชัดเจนและตอเนือ่ ง
สือ่ สารนโยบายภายในกระทรวงตางๆ ทีเ่ กีย่ วของในการ
ดำเนินงาน เพือ่ ใหเกิดการบูรณาการนโยบายและแผน
ตั้งแตระดับกระทรวงลงไปยังระดับภูมิภาค เปนสวน
ที่ จ ะเอื้ อ ให พื้ น ที่ ส ามารถทำงานได ส ะดวกมากขึ้ น
การวางกรอบการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ
ดวยการบูรณาการดานนโยบายวิชาการ ระบบขอมูล
ควรมีฐานขอมูลที่ถูกตองชัดเจนรวมกันและมีการคืน
ขอมูลจากสวนกลางใหระดับพืน้ ที่ เพื่อการมีสวนรวม
และมี ค วามเป น เจ า ของร ว มกั น และการปฏิ บั ติ ใ น
ทุก กระทรวงทีเ่ กีย่ วของการสนับสนุนงบประมาณการ
ดำเนินงานของปฐมภูมิรวมกันอยางชัดเจนตลอดจน
การกำกับ ติดตาม ดวยกลไกการพัฒนาทีมเยี่ยม
เสริมพลังจากเครือขายทัง้ ภาครัฐและเอกชน
สุดทาย ขอเสนอแนะทางวิชาการสำหรับการวิจยั
ตอไป ควรศึกษาในมิตขิ องการมีสว นรวมจากเครือขาย
ทีเ่ กีย่ วของ โดยศึกษาการติดตามประเมินผลลัพธของ
แผนงานระบบสุ ข ภาพระดั บ อำเภอที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนในมิติตางๆ มีภาคสวนที่เกี่ยวของรวมดวย
และรวบรวมคุณคาทีด่ งี ามในพืน้ ที่ ดวยการวิจยั สังเคราะห
องคความรใู นการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ
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ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมขิ องประเทศไทยภายหลัง 5 ป ดวยการขับเคลือ่ นของระบบสุขภาพระดับอำเภอ
Primary Care Service in Thailand After 5 Years of Being Driven by the District Health System

ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิจัยเปรียบเทียบผลลัพธ
การดำเนิ น งานระหว า งพื้ น ที่ ที่ มี ร ะยะเวลาต า งกั น
นำไปสกู ารพัฒนาระบบบริการปฐมภูมใิ นมิตทิ รี่ อบดาน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณทีมงานเครือขายสุขภาพระดับ
อำเภอทุกแหง ตัวแทนผบู ริหารทุกระดับผปู ฎิบตั ิ และ
ประชาชนกลุ ม เป า หมายในพื้ น ที่ ศึ ก ษาทุ ก ท า นที่
ให ค วามกรุ ณ าสละเวลาให ข อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย
ทีด่ แี ละสมบูรณเปนประโยชนตอ การศึกษานี้
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