การพัฒนาระบบสุ ขภาพระดับอําเภอ
DISTRICT HEALTH SYSTEM APPRECIATION (DHSA)
คณะกรรมการพัฒนาระบบสุ ขภาพระดับอําเภอ
เครือข่ ายบริการสุ ขภาพอําเภอแก่ งคอย

ปรัชญา แนวคิดในการพัฒนาระบบสุ ขภาพระดับอําเภอ?
ตามรัฐธรรมนู ญปี 2550 มาตรา 51 ได้บญั ญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมี สิทธิ เสมอกันในการรั บ
บริ การทางสาธารณสุ ขที'เหมาะสมได้มาตรฐาน และผูย้ ากไร้ มีสิทธิ ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริ การสาธารณสุ ขของรัฐโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย” และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
หมวด 6 ข้อ 44 ได้กาํ หนดเป้ าหมายของระบบบริ การสาธารณสุ ขเพื'อให้ “ระบบบริ การสาธารณสุ ข
ปฐมภูมิได้รับการยอมรับ มีศกั ดิ:ศรี ได้รับความไว้วางใจ และเป็ นที'พ' ึงหลักจากประชาชน และเชื' อมโยง
กับระบบบริ การสาธารณสุ ขระดับอื'นๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั>งเป็ นระบบบริ การที'มุ่งสนับสนุ นให้
ชุมชนและท้องถิ'นมีความสามารถในการสร้างเสริ มสุ ขภาพและพึ'งตนเองได้ดา้ นสุ ขภาพมากขึ>น”
ระบบบริ การสุ ขภาพในประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื' อง มีการกระจายรพ.สต.ทุก
ตําบล โรงพยาบาลครอบคลุมอําเภอและจังหวัด และพัฒนาขีดความสามารถการให้บริ การมากขึ>น แต่
ปั ญหาที'คงอยูค่ ือประชาชนขาดการประกันคุณภาพในระบบบริ การปฐมภูมิ
ประชาชนยัง เข้า ไม่ ถึ ง บริ ก ารทั'ว ทั>ง หมด การดู แ ลสุ ข ภาพขาดคุ ณ ภาพที' ต อบสนองกับ
สถานการณ์ค่าใช้จ่ายของระบบสุ ขภาพสู งขึ>น ซึ' งส่ วนหนึ'งเป็ นผลมาจากการมุ่งเน้นพัฒนาทางการแพทย์
ชั>นสู ง และเทคโนโลยีที'มีราคาแพงมากกว่าการพัฒนาหน่ วยบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิให้มีศกั ยภาพ
ในการดู แลสุ ขภาพอย่างผสมผสาน และใช้ความใกล้ชิดกับประชาชน เพื'อการดูแลสุ ขภาพที'มีความ
เข้าใจมิ ติความเป็ น “มนุ ษย์” ของผูร้ ั บบริ การให้ม ากขึ> น รวมทั>งช่ วยเสริ มศักยภาพ การดู แลสุ ขภาพ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ให้สอดคล้องกับบริ บทต่าง ๆ ของพื>นที' และปั จจัยที'เปลี'ยนแปลงไป
รู ป แบบพื> น ฐานของระบบบริ ก ารปฐมภู มิ สํ า หรั บ พื>น ที' ช นบทของประเทศไทย คื อ การ
จัดบริ การร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลชุ มชนและรพ.สต. หรื อที'เรี ยกว่าระบบบริ การสาธารณสุ ขระดับ
อําเภอ (District health system) การสร้ างความเข้มแข็งโรงพยาบาลชุ มชนและรพ.สต.รวมทั>งพัฒนา
รู ปแบบการจัดบริ การร่ วมกัน จึงเป็ นเป้ าหมายการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิในพื>นที'ชนบท
การเปลี' ย นแปลงบริ บ ทระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในระยะหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ'ง เมื' อมี ระบบ
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ทําให้มีการเรี ยกชื' อหน่ วยบริ การปฐมภูมิที'แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะ

เป็ นคู่สัญญาสําหรับบริ การปฐมภูมิ (Contracted Unit Primary Care-CUP) ศูนย์สุขภาพชุ มชน (Primary
Care Unit-PCU) ศูนย์แพทย์ชุมชน (Community Medical Unit-CMU) และคลินิกชุ มชนอบอุ่น แต่ละ
ชื'อจะมีความหมายแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่ยงั ไม่มีชื'อเรี ยกใดเป็ นที'นิยมในวงกว้างโดยยังสามารถสะท้อน
ความหมายที'แท้จริ งของบริ การปฐมภูมิ
กลไกการบริ หารจัดการเครื อข่ายปฐมภูมิ คือหน่ วยคือสัญญาของบริ การปฐมภูมิ (cup) โดย
ส่ วนใหญ่ใช้การบริ หารจัดการในระดับอําเภอ ทําให้เกิ ดการจัดการเป็ นเครื อข่าย และจัดบริ การได้ตรง
ตามปั ญหาสุ ขภาพในพื>นที' แต่ยงั มีจุดอ่อนที'พบได้คือ
• ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการเข้าถึงบริ การที'จาํ เป็ น และมีคุณภาพ การดูแลสุ ขภาพ
ขาดคุณภาพที'ตอบสนองกับสถานการณ์ของระบบบริ การที'มีค่าใช้จ่ายสู งขึ>น ซึ' งส่ วนหนึ' งเป็ นผลมาจาก
การมุ่งเน้นพัฒนาบริ การทางการแพทย์ช> นั สู ง และใช้เทคโนโลยีที'มีราคาแพงมากกว่าการพัฒนาหน่ วย
บริ ก ารระดับ ปฐมภู มิ ใ ห้มีศ กั ยภาพในการดู แลสุ ข ภาพอย่า งผสมผสาน ประชาชนยัง ต้องพึ' ง พิ ง การ
ให้บริ การสาธารณสุ ขในโรคที'สามารถดูแลด้วยตนเองได้ รวมทั>งประชาชนและเครื อข่ายสุ ขภาพยังขาด
การร่ วมมือในการแก้ปัญหาสุ ขภาพอย่างจริ งจัง
• การสื' อสารนโยบายและแผนการจัดหน่วยบริ การปฐมภูมิ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ งาน
เวชปฏิบตั ิครอบครัวที'ยงั ไม่เป็ นเอกภาพ อันเนื' องจากพื>นฐานประสบการณ์และความเข้าใจของผูบ้ ริ หาร
เดิ มต่ างกัน ทํา ได้เพี ย งการประสานงานของสองหน่ วยงาน คื อ ระหว่างโรงพยาบาล และสํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอ
• ด้านการบริ หารงบประมาณ เนื'องจากหน่วยบริ หารได้รับงบประมาณลดลง แต่หน่วย
บริ ก ารบางส่ ว นได้รั บ งบประมาณมากขึ> น บางส่ ว นลดลง และการคิ ด งบประมาณแบบเหมาจ่ า ย
จํา เป็ นต้องพัฒนาแนวทางการจัดสรรให้เหมาะสมกับ ผลงานของหน่ วยบริ ก าร โดยเฉพาะงานด้า น
ส่ งเสริ มสุ ขภาพมีการคิดงบประมาณล่วงหน้าได้ยาก
• ด้านการบริ หารบุคลากร เนื'องจากบุคลากรจากโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที'ปฏิบตั ิงาน
ที'รพ.สต.อยูค่ นละสายการบริ หาร การผสมผสานบริ การ การดูแลแบบต่อเนื' อง การประสานบริ การ ใน
ระบบบริ การปฐมภูมิยงั ไม่มีความชัดเจน ถึ งแม้ว่าจะมี แผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้านสุ ขภาพ
แห่ งชาติ พ.ศ. 2550-2559 (คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข)
• ปั ญหาเรื' องภาระงานที'เพิ'มขึ>นจากที'มีตวั ชี>วดั เพื'อพัฒนาหน่วยบริ การปฐมภูมิ โดย มี
ตัวชี>วดั จํานวนมาก ไม่บูรณาการ สอดคล้องกับสมรรถนะและผลลัพธ์ของบริ การปฐมภูมินอ้ ย ขาดการมี
ส่ วนร่ วมจากการกําหนดโดยผูป้ ฏิบตั ิ และมีตวั ชี>วดั จากหลายหน่วยงาน
บุคลากรสาธารณสุ ขควรปรับบทบาทในการทํางานและการให้บริ การ เน้นสร้างความสัมพันธ์
ในเชิ งราบ (horizontal relationship) ทั>งภายในทีมงานสุ ขภาพชุ มชนและกับประชาชน เพราะเป็ น

ความสัมพันธ์ที'สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ซ' ึ งกันและกัน มากกว่าความสัมพันธ์เชิ งอํานาจในแนวดิ'ง (vertical
relationship) โดยเฉพาะในการทํางานร่ วมกันของโรงพยาบาลและรพ.สต. มีความพยายามพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริ การปฐมภูมิข> ึนมาอีกครั>ง (แผนระยะ _ ปี ) โดยสถาบันพัฒนาวิจยั และพัฒนา
ระบบสุ ขภาพชุ มชน (สพช.) ร่ วมกับสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) และภาคีต่าง ๆ
ที'เสนอเป็ นแผนยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ พ.ศ. 2550-2554 ซึ' งประกอบด้วย
5 ยุทธศาสตร์ คือ
1. เพิ'มศักยภาพและขยายบริ การปฐมภูมิให้เข้าถึ งชุ มชน โดยความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ วน
อย่างสอดคล้องกับบริ บท
2. ปรับปรุ งการบริ หารจัดการเพื'อสนับสนุนระบบบริ การปฐมภูมิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ปรับปรุ งระบบการผลิ ต พัฒนา และระบบบริ หารจัดการบุคลากรที'หลากหลายสอดคล้อง
กับระบบบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ และบริ บทพื>นที'
4. สร้างคุณค่า เอกลักษณ์และการยอมรับระบบบริ การปฐมภูมิ
5. สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ
แต่การแปลงไปสู่ การปฏิบตั ิอาจจะยังไม่กว้างขวาง ชัดเจนและจริ งจัง ทําให้การพัฒนาระบบ
บริ การปฐมภูมิยงั ได้รับการสนับสนุนทางนโยบายไม่เข้มข้น และเป็ นระบบ
จากเหตุ ผลข้างต้นจะเห็ นได้ว่าการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื' อง
โดยเฉพาะในแง่ของทางวิชาการแต่ยงั ขาด การนําไปปฏิ บตั ิให้เห็ นรู ปธรรม ดังนั>นการมีแนวทางการ
พัฒนาเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอําเภอ จึงเป็ นกระบวนการที'จะทําให้ประชาชนได้รับการดูแลสุ ขภาพที'
จําเป็ น
การทํางานโดยใช้การบริ หารระดับ อําเภอเป็ นฐานในการนํา ไปสู่ (CUP Base) จะนําไปสู่
Single district health team อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยอาศัยกรอบยุทธศาสตร์ 5 ด้าน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
ที'สอง เรื' องการปรับปรุ งการบริ หารจัดการเพื'อสนับสนุ นระบบบริ การปฐมภูมิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีกล
ยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพในข้อ 2.4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริ การปฐมภูมิให้สอดคล้องกับ
บริ บทต่างๆ ของพื>นที' และ 2.5 การสนับสนุ น การประสานงานเครื อข่าย หน่วยบริ การปฐมภูมิในพื>นที'
และระหว่างพื>นที'เพื'อการช่วยเหลือและสนับสนุ นการพัฒนาระหว่างกัน เป็ นกลยุทธ์ที'มีความสําคัญ ซึ' ง
ถ้าพัฒนากลยุทธ์น> ี ได้จะส่ งผลให้แผนยุทธศาสตร์ ท> งั 5 ด้าน มี ความสําเร็ จเป็ นรู ปธรรม ร่ วมกับการ
ทํางานเชิ งคุณภาพของ สรพ. ที'ทาํ ให้เกิดการทํางานร่ วมกันแบบแนวราบ ทําให้เกิ ดการทํางานร่ วมกัน
ของโรงพยาบาลชุ มชน, สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ, รพสต., รพ.สต. และ อปท. ตามบริ บทของแต่
ละพื>นที' ร่ วมกันคิดแก้ปัญหาของพื>นที' ดังนั>นการพัฒนาร่ วมกันแบบเป็ นเครื อข่าย (network) โดยการ
ทํางานร่ วมกันระหว่าง รพ. สสอ. และสอ. ทําให้การพัฒนาคุ ณภาพบริ การแก่ ประชาชนได้ดีกว่าการ
พัฒนาแต่ละ รพ.สต.โดยลําพัง ดังนั>นการพัฒนาบริ การปฐมภูมิจึงควรพัฒนาเป็ นระบบเครื อข่ายซึ' งจะ

นําไปสู่ การพัฒนางานบริ หาร, บริ การ และวิชาการ อย่างจริ งจัง และมีส่วนร่ วม ส่ งผลให้ประชาชน
ได้รับการบริ การที'ดีข> ึน

วิธีการจัดการการพัฒนาระบบสุ ขภาพระดับอําเภอและรู ปแบบทีควรจะเป็ น?
ในด้ านการทํางานร่ วมกันระดับอําเภอ (Unity district health team)
แนวคิดทีสC ํ าคัญ ประเด็นปัญหา เป้าหมาย การพัฒนาเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอําเภอให้สําเร็ จนั>น
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารทํา งานร่ วมกัน ในหลายระดับ หลายภาคส่ วนในอํา เภอ ได้แ ก่ โรงพยาบาลชุ ม ชน
สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ รพ.สต. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ'น และองค์กรภาคประชาชน การบริ หาร
นั>นจะต้อง โปร่ งใส และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย และถือเป็ นภารกิจร่ วมกัน ต้องนําไปสู่ ผลลัพธ์ทาง
สุ ขภาพที'ดีข> ึนของประชาชน ในปั จจุบนั การทํางานในระดับอําเภอเป็ นการประสานกันของหน่วยงาน
ด้านสุ ขภาพสองส่ วน คือ โรงพยาบาลชุ มชน และ เครื อข่าย รพ.สต.ภายใต้สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ
แม้ภารกิจของทั>งสองหน่วยงานจะเป็ นภารกิจทางด้านสุ ขภาพเหมือนกัน แต่เนื' องจากที'มาที'ต่างกันทําให้
สายการบังคับบัญชาที'ต่างกันและวัฒนธรรมการทํางานที'ต่างกันอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทั>งในระดับ
นโยบายและระดับบุคคลได้ง่าย ช่องว่างการเชื' อมต่อข้อมูลระหว่างกันทําให้เกิ ดความซํ>าซ้อนและขาด
ประสิ ทธิ ภาพ เป้ าหมายการให้บริ การที'ต่างกันทําให้ทิศทางการทํางานไม่สอดคล้องกัน จึงมีความจําเป็ น
อย่างยิ'งที'จะต้องทําความเข้าใจในแนวคิดและมองเห็นภาพรวมของระบบบริ การปฐมภูมิ รวมไปถึงภาคี
เครื อข่ า ยที' เกี' ย วข้อง เพื' อจะช่ วยปรั บ ปรุ ง การจัดการให้ส อดคล้องกับ ความจริ ง ในแต่ ล ะพื>นที' โดยมี
เป้ าหมาย คือทีมบริ หารจัดการระบบบริ การสาธารณสุ ขในภาพรวมของอําเภอมีทีมเดียว มีศกั ยภาพใน
การบริ หารจัดการให้ระบบบริ การสาธารณสุ ขในระดับอําเภอมีคุณลักษณะของระบบบริ การสาธารณสุ ข
แบบบูรณาการ หมายถึง การบริ หารนั>นสามารถให้บริ การทางสุ ขภาพที'ประชาชนต้องการ ด้วยรู ปแบบที'
เป็ นมิตร และสําเร็ จตามผลลัพธ์ที'คาดหวังไว้ โดยมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ
สรุ ปการทํางานเป็ นทีมของเครือข่ ายสุ ขภาพอําเภอ
ประเด็นมีการวางแผนร่ วมกันในระดับนโยบาย เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพระดับอําเภอ ควรมีการ
จัดตั>งคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพระดับอําเภอ (District Management Team) เป็ น
รู ปแบบการบริ หารจัดการที'มุ่งเน้นการทํางานร่ วมกันและเชื' อมประสานงานกัน วางกรอบแนวคิดและ
การดําเนินงาน และเป้ าหมายการพัฒนาบริ การสุ ขภาพระดับอําเภอที'เหมาะสมกับบริ บทของพื>นที'ร่วมกัน
ภายใต้รูปแบบคณะกรรมการที'ประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ' น, ตัวแทนจากภาค
ประชาชน, ตัวแทนจากผูใ้ ห้บริ การ (โรงพยาบาล, สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ, โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบล (รพ.สต.)) โดยมีหน้าที'วางแผน และกําหนดทิศทางนโยบายในการจัดบริ การสุ ขภาพและ
แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพอย่างมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน

ประด็นการทํางานร่ วมกันในระดับปฏิบัติการ การทํางานผสมผสานไปด้ วยกัน และการทํางาน
ร่ วมกันระหว่ างภาคีต่างๆ ควรมีการประสานความร่ วมมือ สร้างความเป็ นเอกภาพขององค์กรที'มีส่วน
ในการจัดบริ ก ารสาธารณสุ ขในพื>นที' บริ หารจัดการให้มีการจัดเครื อข่ายบริ ก ารสุ ขภาพระดับอําเภอ
เป็ นไปตามทิ ศ ทางนโยบายที' ก าํ หนด จัดหาและร่ วมสนับ สนุ นงบประมาณ โดยมี บ ริ หารจัด การ
งบประมาณแบบเครื อข่าย
นอกจากนี> ควรมี การกําหนดกลยุทธ์ ในการพัฒนาอย่างชัดเจน เช่ น การเพิ'มความเข้มแข็ง
District Management Team, การพัฒนาและเพิ'มศักยภาพบุคลากรในสถานบริ การปฐมภูมิ, พัฒนาระบบ
การสนับสนุ นการบริ การและบริ หารจัดการของสถานบริ การปฐมภูมิ, พัฒนาระบบรั บ-ส่ งต่อผูป้ ่ วย,
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร, พัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุ มชน การเสริ มศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชุ มชน, พัฒนาระบบการค้นหาและดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื> อรังในบริ การปฐมภูมิ เช่ น โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคเบาหวาน, โรคหอบหื ดและถุ ง ลมโป่ งพอง, ผูต้ ิ ดเชื> อเอดส์ , ผูป้ ่ วยโรคอัม พฤต-อัม พาต, ผูพ้ ิ ก าร
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็ ง และควรมีคณะทํางานซึ' งเป็ นตัวแทนจากโรงพยาบาลและสาธารณสุ ข
อําเภอหรื อ รพ.สต.ร่ วมกันรับผิดชอบดําเนินการในแต่ละกลยุทธ์ มีการจัดประชุ มเพื'อกระตุน้ ติดตามและ
แลกเปลี'ยนแนวคิดระหว่างคณะกรรมการบริ หารและคณะทํางานอย่างสมํ'าเสมอ 2-3 เดือน/ครั>ง ตลอดจน
มีกิจกรรมอื'นๆที'ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างเสริ มสัมพันธภาพที'ดีของ District Health Team อาทิ
เช่น งานเลี>ยงสังสรรค์ แข่งกีฬา ศึกษาดูงาน การพัฒนาวิชาการ

ในด้ านการแบ่ งปันทรัพยากรร่ วมกัน (Resource sharing)
แนวคิ ด ทีC สํ า คั ญ ประเด็ น ปั ญ หา เป้ าหมาย ในขณะที' ภ ารกิ จ ของระบบริ ก ารสุ ข ภาพนั>น
กว้างขวาง แต่ทรัพยากรที'มีน> นั ค่อนข้างจํากัด จึงไม่อาจพัฒนาทุกเรื' องได้พร้ อมกัน ความสําคัญคือการ
จัดลําดับภารกิ จทางสุ ขภาพ และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม เพื'อภารกิ จทางสุ ขภาพนั>นเกิ ดผล
ลัพธ์ทางสุ ขภาพที'ดี โดยการจัดสรรทรัพยากรนั>นต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ยุติธรรม และได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่ าย รู ปแบบการบริ หารและสนับสนุ นการดําเนิ นงานของหน่ วยบริ การปฐมภูมิในแต่ละ
เครื อข่ายอาจแตกต่างกัน ทั>งเรื' องงบประมาณ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ ต่างๆ รวมทั>งการสนับสนุ นด้าน
บุคลากรด้วย ในบางแห่ งการแบ่งปั นทรั พยากรเป็ นไปอย่างไม่เท่าเที ยม การจัดสรรเงิ นสนับสนุ นไม่
สอดคล้องกับ ภาระงาน จึ ง ทํา ให้ ไ ม่ เพี ย งพอสํ า หรั บ การพัฒนาบริ ก ารปฐมภู มิ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐาน สถานการณ์ดา้ นกําลังคนมีแนวโน้มลดลง ขณะที'จาํ นวนประชากรและความต้องการบริ การ
สุ ขภาพเพิ'มมากขึ>น ส่ งผลให้ภาระงานของเจ้าหน้าที'เพิ'มขึ>น ขณะเดี ยวกันนโยบายหลักประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้ามีผลให้อุปสงค์ต่อบริ การเพิ'มขึ>นมาก ยิ'งเพิ'มภาระงานด้านการรักษาพยาบาลของหน่ วยบริ การ
ปฐมภูมิ และอาจมีผลกระทบด้านลบของการจัดบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันโรคและบริ การเชิ งรุ กของ
หน่วยบริ การ ดังนั>นเป้ าหมายคือการที'สถานบริ การที'อยู่ในชุ มชนมีวสั ดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทาง

การแพทย์ การเข้า ถึ ง ห้ อ งปฏิ บ ัติก าร และมี ก ารสนับ สนุ น ทางวิช าการ เพื' อที ม ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารสามารถ
ให้บริ การได้อย่างเต็มสมรรถนะ ตามขอบเขตบริ การปฐมภูมิ
สรุ ปการจัดการทรัพยากรภายในเครือข่ าย
ประเด็นการรวมทรั พยากรเข้ าด้ วยกัน และมีการจัดสรรทรั พยากร พบว่า ในด้ านการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล / การใช้ ทรัพยากรบุคคลรวมกัน เครื อข่ายสุ ขภาพอําเภอควรมีการบริ หารจัดการบุคลากร
ในหลายส่ วน เช่ น กําหนดให้มีแพทย์ และทันตบุคลากร รับผิดชอบในทุ ก รพ.สต. เพื'อให้ประชาชน
ได้รับบริ การสุ ขภาพ ตลอดจนสุ ขภาพช่องปากครบทุกพื>นที' ซึ' งอาจมีวางแผนร่ วมกันระดับอําเภอในการ
แบ่งพื>นที'รับผิดชอบเป็ นโซน มีพยาบาลวิชาชี พ (เวชปฏิ บตั ิ) ครบทุก รพ.สต. มีทีมควบคุมโรค SRRT
ระดับอําเภอที'เข้มแข็ง ในการควบคุมป้ องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในท้องถิ'น เช่น DHF, TB, DM, HT
เป็ นต้น มีทีมงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีการตรวจร้านขายยา สถานพยาบาล โรงผลิตนํ>า GMP และ
โรงอาหารตามโรงงานต่างๆ นอกจากนั>นหากมี บุคลากรไม่ เพีย งพอต่อการดําเนิ นงานอาจต้องมี การ
พิจารณาจ้างบุคลากรเพิ'มเติม เช่นการจ้างนักวิชาการสาธารณสุ ข, ลูกจ้าง ให้ รพ.สต.ที'ขาดแคลน เป็ นต้น
ส่ วนการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื> อรัง ควรมีการดูแลโดยสหสาขาวิชาชี พ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นัก
กายภาพ พยาบาล โภชนากร เพื'อให้การดูแลได้ตามมาตรฐานวิชาชี พ นอกจากนั>นยังมีการสับเปลี'ยน
บุคลากรตามความเหมาะสมเพราะอยู่ในเครื อข่ายเดี ยวกัน แผนการศึกษาต่อของบุคลากรมีการกําหนด
ร่ วมกัน จัดอบรมให้ผรู ้ ับผิดชอบงานที'สถานบริ การ ในด้ านการจัดการด้ านการเงิน มีการดําเนิ นงานในรู ป
ของเครื อข่าย มีคณะกรรมการในการดําเนินงาน มีการจัดสรรงบประมาณโดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
จัดการ โดยมี จนท.การเงิ นตรวจสอบให้เป็ นไปตามระเบียบการเงิน นอกจากนั>นแล้วเครื อข่ายบริ การ
สุ ขภาพอําเภอ อาจจัดให้มีคณะอนุ กรรมการบริ หารงบประมาณระดับอําเภอเป็ นคนทําข้อมูลเพื'อจัดสรร
เงินตามหลักเกณฑ์ที'กาํ หนด ส่ วนงบลงทุนมีการพิจารณาคือโรงพยาบาลจะของบลงทุนอะไร ใน รพ.สต.
มีแผนงานพัฒนาปรับปรุ งส่ วนไหนบ้าง จะนํามาพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ งบประมาณ
ถ้าไม่ผา่ นคณะกรรมการจะไม่สามารถโอนเข้าเงินบํารุ งสถานบริ การได้ นอกจากนั>นแล้วจะมีการกันเงิน
ไว้ส่วนหนึ'งเพื'อใช้ในการจ้างลูกจ้างชัว' คราวเข้าทํางาน (ในภาพรวมของโรงพยาบาลและ รพ.สต.) ทั>งใน
ส่ วนของลูกจ้างชัว' คราวที'เป็ นพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุ ข และอื'นๆ เพื'อที'จะได้กระจายกําลัง
บุคลากรสหวิชาชีพลงไปยังทุกพื>นที' ในด้ านการสนับสนุนวัสดุ ครุ ภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ในด้านเวชภัณฑ์
ยาและวัคซี น มีการจัดทําแผนจัดซื> อโดยคณะกรรมการ ด้านเครื' องมือมี คณะกรรมการเครื' องมื อเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ เช่น เครื' องเจาะ DTX การเบิกจ่ายยา เบิกทาง online มาที' โรงพยาบาล และโรงพยาบาล
จัดส่ งยาและวัคซี นให้ รพ.สต.ทุกแห่งทุกเดือน ด้านการกําจัดขยะติดเชื>อ โรงพยาบาลจัดรถไปรับขยะติด
เชื>อมาเผาที'เตาเผาขยะติดเชื>อที'โรงพยาบาลทุกสัปดาห์ นอกจากนั>นยังมีการวางระบบ IC มีพยาบาล ICN
ของโรงพยาบาลเป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลเรื' อง ระบบการป้ องกันการติดเชื> อ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน เรื' อง

Set ต่างๆ โรงพยาบาลเป็ น Supply Center ให้ รพ.สต.นํา Set มาแลกตามรอบที'กาํ หนด กรณี ฉุกเฉิ นไม่
เพียงพอ รพ.สต. สามารถทําเองได้
ประเด็ นการมี ส่ว นร่ ว มของทุ กฝ่ ายและเกิด ผลลัพ ธ์ ทีCสํ า คั ญจากการจั ด สรรทรั พ ยากร เมื' อ
พิจารณาแนวทางการดํา เนิ นงานทั>ง ในส่ วนการบริ หารจัดการบุ ค ลากร การจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรด้านต่างๆ ควรมีข> นั ตอนการดําเนินงานที'ชดั เจน โดยอาจมีการร่ วมมือกันทั>งที'แบบเป็ นทางการ
คือมีคณะกรรมการและคณะทํางานในทุกเรื' องที'เกี'ยวข้อง และการร่ วมมือแบบไม่เป็ นทางการ เมื'อทํางาน
ได้ช่วงระยะเวลาหนึ' ง ควรมีการนําผลการดําเนิ นงานมาประเมินถึ งปั ญหาที'เกิ ดขึ>น เพื'อที'จะได้ร่วมกัน
แก้ไ ข มี ก ารพัฒ นาและออกแบบให้ ส มบู ร ณ์ ม ากยิ' ง ขึ> น ดัง นั>น ผลลัพ ธ์ ที' เ กิ ด ขึ> น จึ ง น่ า จะทํา ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมในการให้บริ การ และส่ งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพิ'มมากขึ>น

ในด้ านการให้ บริการปฐมภูมทิ จีC ําเป็ น (Essential service)
แนวคิดทีCสําคัญ ประเด็นปั ญหา เป้าหมาย ระบบบริ การปฐมภูมิมีความสําคัญและเอื>อต่อการ
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพที'จาํ เป็ น โดยเป็ นหน่วยบริ การหลักที'ให้บริ การแก่ประชาชน การบริ การปฐมภูมิเป็ น
พื>นฐานของการให้บริ การสุ ขภาพแก่ประชาชน โดยเฉพาะในด้านของความเป็ นธรรมด้านสุ ขภาพ บริ การ
ปฐมภูมิเป็ นบริ การที'มีความหลากหลาย และรอบด้าน บริ การปฐมภูมิเป็ นบริ การที'มีความแตกต่างจาก
บริ การระดับทุติยภูมิมาก เพราะเป็ นบริ การที'ใกล้ชิดประชาชน อีกทั>งหลายกิจกรรมต้องให้บริ การที'บา้ น
หรื อในชุ มชน การจัดบริ การจึงต้องสะท้อนคุ ณลักษณะที'สําคัญดังนี> เป็ นบริ การที'ตอบสนองต่อปั ญหา
สุ ขภาพของประชาชนในพื>นที' , การจัดบริ การจึงต้องเป็ นไปตามบริ บทอย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม,
การบริ หารจัดการต้องสอดคล้องกับทรัพยากรที'มีอยู,่ การให้บริ การต้องคํานึ งถึงคุณภาพ มิใช่บริ การชั>น
สอง, การให้บริ การที'มีคุณภาพจะมีได้ ต้องมีกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน (context based
learning) สอดคล้องกับบริ การที'จดั ใหม่ การจัดบริ การภายนอกสถานบริ การหรื อในชุ มชนนั>น มีความ
แตกต่างมาก และยังไม่ได้มีขอ้ กําหนดที'เด่นชัดว่า ต้องมีกิจกรรมอย่างไรบ้าง ทําให้บริ การภายนอกสถาน
บริ การหรื อในชุ มชนที'มกั เรี ยกกันว่า “บริ การเชิ งรุ ก” นั>นในแต่ละพื>นที'มีความแตกต่างกันมาก อาจจะมี
คล้ายกันแต่คุณภาพบริ การก็อาจจะมีความแตกต่างกันมาก จึงนํามาสู่ ขอ้ สังเกตที'วา่ สําหรับบริ การเชิ งรุ ก
นั>น ไม่มีขอ้ กําหนดคุณภาพบริ การขั>นตํ'าที'ประชาชนคาดหวังได้
สรุ ปการบริ การทีCจําเป็ นตามบริ บทของพืนY ทีC ควรมีการพิจารณาตามบริ บทของพื>นที'โดยอาจ
แบ่งเป็ นกลุ่มอายุหรื อกลุ่มปั ญหา เช่ น กลุ่มผูส้ ู งอายุ/ผูพ้ ิการ, กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื> อรัง, การควบคุ มป้ องกัน
โรคติดต่อ และระบบส่ งต่อ เป็ นต้น การดําเนิ นงานในแต่ละพื>นที'อาจจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรื อขั>นตอนที'
ตายตัวหรื อขั>นตอนตามการสั'งการ แต่ควรเป็ นกระบวนการที'เกิดจากแนวคิด การสร้างความสมดุลของ
ผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ และเป็ นความสําเร็ จที'เกิ ดขึ>นต่อกระบวนการทํางานและสุ ขภาพที'ดีของประชาชน
ในพื>นที

(ตัวอย่ างทีC 1) การดูแลผู้ป่วยโรคเรืYอรัง (เบาหวาน / ความดันโลหิตสู ง)
ในด้านการทํางานร่ วมกันระดับอําเภอ มีการประเมินความต้องการและศักยภาพของชุ มชน โดย
ใช้กระบวนการทบทวนฐานข้อมูล การทําประชาคมในพื>นที' และการคัดกรองโรคในประชากรอายุ 35 ปี
ขึ> นไป เพื' อค้นหาปั ญหาและวางแผนการดู แลประชาชน มี การจัดการพัฒนาระบบการดู แลผูป้ ่ วยโรค
เรื> อรั งให้ค รอบคลุ ม และเชื' อมโยงการดู แลในภาพรวมของอําเภอ ทั>ง ในโรงพยาบาล และในรพ.สต.
ครอบคลุมกลุ่มปกติ กลุ่มป่ วย และกลุ่มเสี' ยงสู ง โดยกําหนดเป็ นเข็มมุ่ง มีการจัดตั>งคณะกรรมการบริ หาร
จัดการโรคเรื> อรัง เบาหวาน-ความดันโลหิ ตสู งในอําเภอ ซึ' งประกอบด้วยคณะทํางานสหสาขาวิชาชี พจาก
โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และพยาบาลวิชาชี พจากรพ.สต.ทุกแห่ ง เพื'อกําหนดและจัด
กิจกรรมการดูแลประชากรในพื>นที'ให้ครอบคลุมในภาพรวม มีการจัดการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
จัดการโรคเรื> อรัง กําหนดแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื> อรังเบาหวานความดันโลหิ ตสู ง (CPG) ที'
รพ.สต. บริ หารจัดการช่องทางการส่ งต่อผูป้ ่ วยกลุ่มเสี' ยงสู งหลังจากการปรับเปลี'ยนพฤติกรรม เพื'อเข้ารับ
การวินิจฉัยโรคจากแพทย์ที'โรงพยาบาล จัดการการเข้าถึงบริ การที'ใกล้บา้ นในประชากรกลุ่มป่ วย โดยเปิ ด
บริ การคลิ นิกโรคเรื> อรังเบาหวานความดันโลหิ ตสู งที'รพ.สต. พร้อมกับจัดทําเกณฑ์ในการส่ งผูป้ ่ วยโรค
เรื> อรัง เข้ารับบริ การที'รพ.สต.ใกล้บา้ น และเกณฑ์ในการส่ งกลับกรณี พบปั ญหาจากการดูแล มีการบริ หาร
จัดการการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้กบั ผูป้ ่ วย บริ หารจัดการช่องทางการให้คาํ ปรึ กษาจากแพทย์โดย
ช่องทาง Skype และโทรศัพท์ มีช่องทาง Green channel เพื'อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลส่ งต่ออย่างรวดเร็ ว มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื'อเชื' อมโยงข้อมูลผูป้ ่ วยระหว่างโรงพยาบาลและรพ.สต.ทุกแห่ ง จัดทํา
แผนการตรวจเยี'ยมผูป้ ่ วยที'รับบริ การคลินิก จัดระบบทบทวนการตรวจรักษาโดยผูไ้ ม่ใช่แพทย์ในคลินิก
และจัดทําแผนติดตามผลการดูแลรักษาผูป้ ่ วยที'รพ.สต.ในภาพรวม ในด้านการดูแลสร้างเสริ มสุ ขภาพใน
ชุ มชน จากการคัดกรองโรค มีการจัดทําแผน สร้างเสริ มสุ ขภาพตามกลุ่ม จัดอบรมหมอบ้าน และอสม
เพื'อดู แลให้ค าํ แนะนํา ให้กบั ประชาชน จัดทํา แผนร่ วมกับ องค์กรในท้องถิ' นเพื' อส่ ง เสริ มสุ ข ภาพของ
ประชาชน การให้ความรู ้ คําแนะนําด้านสุ ขภาพและการตรวจสุ ขภาพต่างๆ ในกลุ่มเสี' ยงสู ง มีการจัดทํา
แผนดําเนิ นงานเป้ าหมายเพื'อการปรับเปลี' ยนพฤติกรรม โดยมีการจัดทําโครงการชุ มชนต้นแบบในการ
ปรับเปลี'ยนพฤติกรรม ด้านความรู ้และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วย โรคเรื> อรัง เบาหวานความดันโลหิ ตสู งใน
คลินิกของเจ้าหน้าที'โรงพยาบาล และรพ.สต. มีการจัดการเพิ'มศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วย ให้กบั เจ้าหน้าที'
หลายรู ปแบบ เช่น การจัดประชุมวิชาการเกี'ยวกับ การตรวจรักษาผูป้ ่ วย การใช้ยา การตรวจ Lab ที'จาํ เป็ น
การฝึ กปฏิ บตั ิในการตรวจผูป้ ่ วยร่ วมกับแพทย์ การปฏิบตั ิตาม CPG ในการดูแลผูป้ ่ วยที'รพ.สต. ผลจาก
การดําเนิ นงานด้านวิชาการในภาพรวม มีการจัดประชุ มวิชาการ และการฝึ กปฏิบตั ิ การจัดทําคู่มือการใช้
ยาโดยเภสัชกรให้กบั รพ.สต.ทุกแห่ ง การจัดการ Conference case ร่ วมกัน โดยสหสาขาวิชาชี พ การ
ตรวจเยี'ยมคลินิกโรคเรื> อรังโดยแพทย์ และสหสาขาวิชาชี พ และการจัดประชุ มถอดบทเรี ยนในการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคเรื> อรังเบาหวานความดันโลหิ ตสู ง เพื'อพัฒนาต่อยอดและพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยในคลินิกให้เป็ น

รู ปแบบเดียวกัน ในด้านการจัดการทรั พยากรภายในเครื อข่ าย จากปั ญหาการมีเจ้าหน้าที'ปฏิบตั ิงานที'รพ.
สต.จํานวนน้อย ทําให้ไม่สามารถบริ การผูป้ ่ วยในคลิ นิกโรคเรื> อรั งเบาหวานความดันโลหิ ตสู งได้ตาม
มาตรฐานอย่างมี คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ จึ งมี การบริ หารจัดการบุคลากรในหลายส่ วน ในการดู แล
ผูป้ ่ วยในคลินิก เช่น จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพในคลินิก มีการบริ หารจัดการบุคลากรร่ วมกันเป็ นเครื อข่าย
มี ก ารหมุ นเวี ย นพยาบาลจากโรงพยาบาลไปปฏิ บ ตั ิ ง านที' รพ.สต. มี ก ารจัด ที ม สหสาขาวิช าชี พ จาก
โรงพยาบาลในการออกคัดกรองการเกิดภาวะแทรกซ้อน การจัดการด้านการเงิน มีคณะกรรมการบริ หาร
จัด การโรคเรื> อ รั ง เบาหวานความดัน โลหิ ต สู ง อํา เภอ กํา หนดโครงการและกิ จกรรมตามการจัดสรร
งบประมาณ โดยมี จนท.การเงินตรวจสอบให้เป็ นไปตามระเบียบการเงิน การสนับสนุ นวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
เวชภัณฑ์ มีการจัดสรรเครื' องมือตามความต้องการใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย เช่น เครื' องเจาะ DTX การเบิกจ่าย
ยา เบิกทาง online มาที'โรงพยาบาล ในด้านปั ญหาอุปสรรค พบว่าในการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรค
เรื> อรังเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นงานที'มีขอบเขตการทํางานกว้าง ทําให้การดําเนิ นงานล่าช้า ในการ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ บุคลากรในการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล และในรพ.สต. มี
น้อย หรื อมีภาระงานอื'นมาก ทําให้มีการจัดประชุ มร่ วมกันไม่เป็ นไปตามแผนที'กาํ หนด ซึ' งอาจส่ งผลให้
การดําเนินงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที'
(ตัวอย่ างทีC 2) ระบบการส่ งต่ อในเครือข่ าย
ในด้านการทํางานร่ วมกันระดับอําเภอ มีรพ.สต.ซึ' งให้บริ การประชาชนทุกพื>นที' บางแห่ งมี
ระยะทางอยู่ไกลจากโรงพยาบาลมาก ทําให้เกิ ดปั ญหาในการเข้าถึ งบริ การของประชาชนล่าช้าในกรณี
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น หรื อในกรณี ผปู ้ ่ วยทัว' ไป ที'ได้รับการส่ งต่อจากรพ.สต. เพื'อรับการวินิจฉัยโรคและรับการ
รักษาจากแพทย์ ทําให้ผปู ้ ่ วยต้องสู ญเสี ยเวลาในการเดินทาง ผูป้ ่ วยต้องสู ญเสี ยระยะเวลาในการรับบริ การ
ในแต่ละขั>นตอนของโรงพยาบาล และในกรณี ของรพ.สต.ในพื>นที' ที'ส่งต่อผูป้ ่ วยเพื'อเข้ารับการรักษาจาก
แพทย์ เจ้าหน้าที'ไม่สามารถรับทราบข้อมูล ผูป้ ่ วยเกี' ยวกับการวินิจฉัยโรค การรักษาและแผนการดูแล
ต่อเนื' อง ทําให้ผูป้ ่ วยบางรายไม่ได้รับการติดตามดู แลต่อเนื' องในชุ มชน ในส่ วนของการประสานงาน
ระหว่างสถานบริ การโรงพยาบาลและรพ.สต. ยังขาดช่องทางการประสานงานการส่ งต่อที'รวดเร็ ว การให้
คําปรึ กษา ในการดูแลผูป้ ่ วยเบื>องต้นจากแพทย์หรื อผูท้ ี'ชาํ นาญกว่า ทําให้ผูป้ ่ วยไม่ได้รับการดูแลรักษา
เบื>องต้น อย่างครอบคลุม ครบถ้วน ตามมาตรฐาน ตั>งแต่แรกรับในชุ มชน จึงมีการพัฒนาระบบการส่ ง
ต่อผูป้ ่ วยโดยเครื อข่าย ได้เริ' มดําเนิ นการกําหนดเป็ นเข็มมุ่งของอําเภอ มีการจัดตั>งคณะกรรมการส่ งต่อ
ผูป้ ่ วย ซึ' งประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพ ตัวแทนในแต่ละหน่วยงาน จากโรงพยาบาลและตัวแทนจาก รพ.
สต. มีการจัดการประชุ มร่ วมกัน กําหนดเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิการส่ งต่อผูป้ ่ วยครอบคลุ มกิ จกรรม ทั>ง
รู ปแบบการ Refer in และการ Refer back มีการวิเคราะห์ปัญหา ส่ วนขาด การบริ การผูป้ ่ วยระหว่าง
สถานบริ การ จัดทํานวัตกรรม ช่ องทางด่วนโดยการใช้ Green card ในผูป้ ่ วยที'ได้รับการส่ งต่อ จัดศูนย์
ประสานงาน การส่ งต่อผูป้ ่ วยที'แผนกฉุ กเฉิ น ตลอด yz ชัว' โมง จัดช่ องทางการให้คาํ ปรึ กษาจากแพทย์

และผูท้ ี'ชาํ นาญกว่า ที'หอ้ งตรวจแพทย์ ประชาสัมพันธ์ ห้องยา และแผนกฉุ กเฉิ น เปิ ดช่องทางด่วนในการ
ให้คาํ ปรึ กษาโดยแพทย์ทางโทรศัพท์ กําหนดแพทย์ในการรั บผิดชอบรพ.สต.จัดระบบ EMS เชื' อมต่อ
เครื อข่ายระหว่างชุมชน, รพ.สต., โรงพยาบาลชุ มชน และโรงพยาบาลศูนย์ จัดการระบบสารสนเทศใน
การเชื'อมโยงข้อมูลผูป้ ่ วย จัดแผนการตรวจเยีย' มเชิงรุ ก โดยสหสาขาวิชาชี พ ในด้าน การจัดการ เครืC องมือ
แพทย์ และเวชภัณฑ์ ยา มีเครื' องมือและเวชภัณฑ์ที'จาํ เป็ นสําหรับผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นในเครื อข่าย มีการบริ หาร
จัดการโดยคณะกรรมการจัดสรรเครื' องมือเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ประเมินส่ วนขาด ทําแผนจัดซื> อ เครื' องมือที'
จําเป็ นสําหรับรพ.สต. จัดทีมดูแลติดตั>งอุปกรณ์ พร้อมกับสาธิ ตวิธีการใช้เครื' องมือที'ถูกต้อง ในส่ วนของ
การบํารุ งรักษา มีการบริ หารจัดการให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกเดือน มีการจัดการอบรมเกี'ยวกับ
การดู แลผูป้ ่ วยในภาวะฉุ กเฉิ น เช่ น CPR, การใช้ยาที'จาํ เป็ น, การเก็บรักษายา การใช้เครื' องมือแพทย์
และ การให้ความรู ้ในสถานบริ การเชิงรุ กในชุมชน นอกจากนั>น ยังมีการจัดทํา แนวทางปฏิบตั ิ (CPG) ใน
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหลอดเลือดหัวใจ ที'รับบริ การที'รพ.สต.ก่อนการนําส่ ง
ในด้านการสร้ างคุณค่ า และคุณภาพกับบริ การปฐมภูมิ มีเครื อข่ายในการบริ หารจัดการการส่ งต่อผูป้ ่ วย
ระดับอําเภอ โดยทุกรพ.สต.มี การให้บริ การผูป้ ่ วยทัว' ไปและผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น โดยการเพิ'มศักยภาพของ
เจ้า หน้า ที' ใ นรพ.สต.ในการประเมิ นและให้ก ารดู แลผูป้ ่ วยเบื> องต้นก่ อนการส่ ง ต่ อ พร้ อมทั>ง จัดสรร
เครื' องมือที'จาํ เป็ นในการดูแลผูป้ ่ วยให้เพียงพอ โดยทีมโรงพยาบาลเป็ นพี'เลี>ยงและสนับสนุ นทางวิชาการ
นอกจากนั>น ยังมีการตรวจเยีย' มเชิงรุ กโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื'อค้นหาปั ญหา และพัฒนาร่ วมกัน มีการ
จัดพยาบาลวิชาชี พทดแทนกรณี การขาดบุคลากรในรพ.สต. และมีการจัดทําแนวทางปฏิ บตั ิในการดูแล
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น ทําให้ผรู ้ ับบริ การในชุมชนมีความมัน' ใจและยอมรับในการบริ การเพิ'มมากขึ>น
(ตัวอย่ างทีC 3) การดูแลผู้ป่วยทีบC ้ าน
เมื' อ ผูป้ ่ วยกลับ ไปอยู่ที' บ ้า น โดยให้ก ารดู แ ลผูป้ ่ วยตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ผูป้ ่ วยเรื> อ รั ง หลัง
จําหน่ายได้รับการเยี'ยมอย่างต่อเนื' องจากทีมสหสาขาวิชาชี พ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชี พ, นักวิชาการ
สาธารณสุ ข, นักกายภาพบําบัด, เจ้าหน้าที' รพ.สต., เจ้าหน้าที'ส่วนท้องถิ'น และจิตอาสา โดยมีแพทย์เป็ นที'
ปรึ ก ษา การติ ด ตามเยี' ย มดู แ ลผู ้ป่ วยอย่ า งต่ อ เนื' อ ง มี ก ารปรั บ ระบบโดยเริ' ม จาก มี พ ยาบาลวิ ช าชี พ
รับผิดชอบงานเยี'ยมบ้านโดยตรง ซึ' งจะทําการตรวจเยี'ยมผูป้ ่ วยและ chart ในตึกผูป้ ่ วยชายและหญิงใน
ตอนเช้าของทุกวัน เพื'อค้นหาผูป้ ่ วยที'มีปัญหาในการที'ตอ้ งกลับไปดูแลอย่างต่อเนื' องที'บา้ นร่ วมกับแพทย์
และพยาบาลประจําตึก โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคเรื> อรัง ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุและผูด้ อ้ ยโอกาส พร้อมทั>งการสร้าง
สัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยและญาติ ในขณะที' ยงั นอนรั กษาอยู่ในโรงพยาบาล และเตรี ยมความพร้ อมก่ อน
จําหน่ายผูป้ ่ วย ถ้าในรายที'ตอ้ งดูแลอย่างใกล้ชิดหรื อสภาพที'อยูอ่ าศัยไม่เหมาะสมกับการดูแลผูป้ ่ วยที'บา้ น
พยาบาลเยี'ยมบ้านจะลงไปปรับสถานที' ให้เหมาะสมในการดู แลผูป้ ่ วยก่อนจําหน่ ายผูป้ ่ วยออกจากตึ ก
ก่อนผูป้ ่ วยจะกลับบ้านพยาบาลประจําหอผูป้ ่ วยกรอกรายละเอียด ข้อมูลและปั ญหาที' ตอ้ งการให้ดูแล
ผูป้ ่ วยที'บา้ นลงในแบบสรุ ปผูป้ ่ วยก่อนจําหน่ายและการส่ งต่องาน Home Health Care เพื'อติดตามดูแล

ต่อเนื' องที'บา้ น พร้ อมทั>งเขียนที'อยู่และแผนที' เบอร์ โทรศัพท์ให้ชดั เจน หลังจําหน่ ายผูป้ ่ วยกลับบ้านไป
แล้วทางหอผูป้ ่ วยส่ งต่อข้อมูลมาที'ทีมเยี'ยมบ้าน ซึ' งทีมเยี'ยมบ้านจะลงบันทึกในสมุดทะเบียนเยี'ยมบ้าน
ผูป้ ่ วยพร้อมวางแผนกําหนดการเยีย' มบ้าน ก่อนออกเยีย' มบ้านมีการประสานงานกับทางรพ.สต.และอสม.
ในเขตพื>นที' รับผิดชอบนั>นๆ ร่ วมดําเนิ นการติ ดตามเยี'ยมผูป้ ่ วยที' บา้ นภายใน 7 วันหลังผูป้ ่ วยออกจาก
โรงพยาบาล เมื'อไปถึ งบ้านผูป้ ่ วยมีการสํารวจสภาพแวดล้อมของบ้าน ความเป็ นอยู่ การดําเนิ นชี วิตของ
ผูป้ ่ วยและผูด้ ู แลพร้ อมทั>งซักถามปั ญหา ประเมิ นสภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย ความรู ้ ความเข้าใจของตัว
ผูป้ ่ วยเองและญาติเกี'ยวกับโรค การดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื'องที'บา้ น พร้อมทั>งได้เสนอวิธีแก้ปัญหาหรื อปรับ
วิธีการดู แลผูป้ ่ วย และวางแผนเยี'ยมครั>งต่อไป ร่ วมกับเจ้าหน้าที' รพ.สต.และ อสม.ที'รับผิดชอบในเขต
นั>นๆในการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื' องที'บา้ น หลังจากเยี'ยมบ้านจะมีการบันทึกข้อมูลที'ได้รับการไปเยี'ยม
บ้านพร้อมแนวทางแก้ไขปั ญหาและการวางแผนเยี'ยมครั>งต่อไปลงใน OPD card และโปรแกรม HOSxP
และนําข้อมูลที' ได้ไปแจ้งให้ผูเ้ กี' ยวข้องในการรั กษาผูป้ ่ วยรับทราบ เพื'อเป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย
ต่ อ ไปในกรณี Case ที' มี ปั ญ หาเรื' อ งการดู แ ลผู ้ป่ วยที' โ รงพยาบาลและที' บ ้า นจะมี ก ารนํา ปั ญ หาเข้า
คณะกรรมการ PCT เพื'อหาแนวทางแก้ไข และในกรณี ที'ผูป้ ่ วยและญาติ มีปัญหาในการดูแลมี การให้
คําปรึ กษาทางโทรศัพท์กบั ผูป้ ่ วยและญาติเฉพาะราย และลงไปเยี'ยมผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิดในกรณี ที'ผปู ้ ่ วยมี
ภาวะคุ กคามต่อชี วิตและส่ งต่อผูป้ ่ วยให้เข้ารั บการรั กษาในโรงพยาบาลพร้ อมใบส่ งตัว (Green card)
เพื'อให้ผูป้ ่ วยได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที ในกรณี ที'เป็ นผูป้ ่ วยที'นอนนานจะต้องมีการเบิกอุปกรณ์
ทางการแพทย์ไปใช้ที'บา้ น มีการอํานวยความสะดวกในการเบิกจ่ายของให้กบั ญาติผปู ้ ่ วย
(ตัวอย่ างทีC 4) การดูแลผู้สูงอายุ
ระบบการดูแลและจัดการบริ การสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ในการดูแลผูส้ ู งอายุในชุ มชน ได้แก่ คัดกรอง
ภาวะสุ ขภาพ โดยการชัง' นํ>าหนัก,วัดส่ วนสู ง,วัดความดันโลหิ ต, ค่า BMI, ตรวจวัดสายตา, FBS, ตรวจ
สุ ขภาพช่องปาก, ประเมินภาวะซึ มเศร้า, ประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน กรณี ผสู ้ ู งอายุ
มารับการรักษาที'โรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้จดั ช่องทางด่วนไว้บริ การผูส้ ู งอายุ ในกรณี ที'ได้รับการ
ฟื> นฟูสภาพร่ างกายและผูส้ ู งอายุไม่สามารถมารับบริ การได้ จะมีการจัดทีมเยี'ยมบ้านเข้าไปให้แนะนําและ
ดู แลสุ ข ภาพได้อย่า งเหมาะสม สํา หรั บ ในรายที' มี ปั ญหาด้า นอื' น ๆ นอกเหนื อ ด้านสุ ข ภาพ เช่ น ด้า น
เศรษฐกิจ การเดินทาง และไม่มีญาติพามาโรงพยาบาลเนื' องจากต้องประกอบอาชี พ และอีกปั ญหาหนึ' งที'
พบคือ ปั ญหาผูส้ ู งอายุที'เจ็บป่ วยและไม่มีคนดูแล ซึ' งมีแนวโน้มเพิ'มขึ>นต่อไปในอนาคต ดังนั>นจึงมีความ
จําเป็ นที'จะต้องพัฒนาอย่างเป็ นระบบและบูรณาการทั>งด้านการดูแลระยะยาว (Long Term Care : LTC)
โดยภาคีเครื อข่ายเข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลและร่ วมกันดูแล หารู ปแบบที'เหมาะสมและประสานงาน
กับหน่ วยงานที'เกี' ยวข้องเช่ น องค์กรปกครองท้องถิ'น พัฒนาชุ มชน เพื'อร่ วมกันวางแผน การพัฒนางาน
ปฐมภูมิในพื>นที'อาํ เภอ โดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลผูป้ ่ วยผูส้ ู งอายุในชุ มชน (care giver) โดย
รับสมัครผูส้ นใจเป็ นผูด้ ูแลผูป้ ่ วยประหนึ' งญาติของผูป้ ่ วย ให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสู ตร

การดูแลผูป้ ่ วยที'เครื อข่ายสุ ขภาพอําเภอจัดทําขึ>น โดยมีเจ้าหน้าที'สาธารณสุ ข ของ รพ.สต. เป็ นพี'เลี>ยงคอย
แนะนํา และประสานความร่ วมมือการดําเนิ นงาน โดยมีความคาดหวังว่า ผูส้ ู งอายุที'ป่วยและขาดคนดูแล
ให้คาํ แนะนํา จะมี คนคอยดู แลอย่างใกล้ชิด เกิ ดการพัฒนาความร่ วมมื อการทํางานระหว่างเจ้าหน้า ที'
สาธารณสุ ขและชุมชนต่อไป
(ตัวอย่ างทีC 5) การพัฒนาการบริหารระบบยาในเครือข่ ายบริการสุ ขภาพ
ในด้านการทํางานร่ วมกันระดับอําเภอ คณะกรรมการระดับอําเภอ มี นโยบายในการพัฒนา
ระบบบริ การที'มีมาตรฐานแก่ประชาชนให้อย่างทัว' ถึ งและเป็ นรู ปแบบเดียวกัน โดยส่ วนหนึ' งจะมุ่งเน้น
พัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยด้านยา เพื'อให้การดําเนิ นการตามนโยบายดังกล่าว เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารจัด ตั>ง คณะกรรมการพัฒ นาระบบบริ ก ารที' มี ม าตรฐาน (Essential care) โดย
ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานทั>งจากโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และรพ.สต.ทุกแห่ ง เพื'อ
ดําเนินงานในการพัฒนามาตรฐานและความปลอดภัยด้านยา ร่ วมกับการส่ งเสริ มความร่ วมมือกันในการ
วางแผนการจัดการด้านยา โดยมีการประชุมพัฒนาความรู ้ ทักษะของเจ้าหน้าที'รพ.สต. เกี'ยวกับโรคเรื> อรัง
ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น ร่ วมกับการแลกเปลี'ยนเรี ยนรู ้ ช่วยกันในส่ วนของชุ มชนให้มี
การจัดการในเรื' องการใช้ การส่ งยามาให้กบั ผูป้ ่ วยโรคเรื> อรัง กลุ่มผูพ้ ิการ จิตเวช โดยการร่ วมมือทุกสห
สาขาวิชาชี พ มี การดู แล มี การจัดเภสัชกรดู แลตามรพ.สต. และออกติ ดตามประเมินผลการดําเนิ นงาน
ร่ วมกันในระดับอําเภอ ในด้านการแบ่ งปั นทรั พยากรร่ วมกัน มีการจัดสรรเภสัชกรผูร้ ับผิดชอบประจํา
แต่ละรพ.สต. นอกจากนั>นยังมีการจัดทําระบบการนําส่ งยาแบบส่ งตรงถึ งที' (Drug Delivery Logistics
System) โดยวัตถุ ป ระสงค์เพื'อเพิ'มประสิ ทธิ ภาพระบบการกระจายยาจากโรงพยาบาลสู่ รพ.สต.ใน
เครื อข่าย กิ จกรรมที' ได้ดาํ เนิ นการ ได้แก่ การลดขั>นตอนการรออนุ มตั ิใบเบิ กเวชภัณฑ์ยาของรพ.สต.
เครื อข่ายจากสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอเป็ นการส่ งใบเบิกทางระบบจดหมายอิเลคทรอนิ กส์ (E-mail)
และปรับระบบการกระจายยาเป็ นโรงพยาบาลเป็ นผูน้ าํ ส่ งยา องค์ความรู ้ การนิ เทศติดตาม และการ
แลกเปลี'ยนเรี ยนรู ้โดยตรงถึงที'แก่รพ.สต. โดยมีการแบ่งโซนรพ.สต.เป็ นโซน โซนเดียวกัน ที'ต> งั รพ.สต.
ใกล้ก ันส่ งพร้ อมกัน มี ระบบการแลกเปลี' ยนยาที' ใกล้หมดอายุ ในด้านการให้ บริ การทีCจํา เป็ น มี การ
ดําเนินงานเพื'อให้เกิดความปลอดภัยด้านยา ได้แก่ การวางระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการ
ใช้ยา ระบบการป้ องกันการแพ้ยาซํ>า ระบบการรายงานและป้ องกันความคลาดเคลื' อนทางยา โดยวาง
แนวทางให้เจ้าหน้าที'ของรพ.สต. ค้นหาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หากพบการแพ้ยาให้รายงาน
การแพ้ยา ส่ งโรงพยาบาลทุกสิ> นเดือน ทําการเก็บข้อมูล แล้วนําข้อมูลปั ญหา ความเสี' ยง หรื ออุบตั ิการณ์
ความคลาดเคลื'อนทางยา เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดา้ นยาที'เกิดขึ>นจริ งมาวิเคราะห์ จัดระดับความรุ นแรง
โดยเน้นการมีส่วนร่ วมและเชิ งรุ กเพิ'มขึ>น แล้วนําไปพัฒนาระบบอย่างต่อเนื' องมีการจัดทํามาตรฐานด้าน
ยา พัฒนาความรู ้ เรื' องยา โดยให้ปลอดภัย ถูกต้องและเป็ นไปในทางเดี ยวกัน โดยให้เภสัชกรช่ วยจัดทํา
ข้อมูลยาหรื อคู่มือที'สะดวกในการใช้และใช้บ่อย เช่น ขนาดยาเด็ก การแจ้งระดับความปลอดภัยของการ

ใช้ยาในหญิงตั>งครรภ์ผา่ นโปรแกรม HOSxP และจัดทําแนวทางมาตรฐานในการจัดเก็บยา การแบ่งบรรจุ
ยาและการเฝ้ าระวังยาหมดอายุ ในด้านการสร้ างคุณค่ าและคุณภาพกับบริ การปฐมภูมิ การทํางานชุ มชน
ของเภสัชกรปฐมภูมิ ที'สะท้อนปั ญหาเรื' องยาให้เภสัชกรที'ออกเยี'ยมบ้านต้องคบคิด ปั ญหาพื>นฐานคือ กิน
ยาไม่ ค รบ ไม่ ย อมกิ น ยา กิ น ยาผิด เป็ นหน้า ที' ข องเภสั ช กรต้อ งสอบถาม ค้น หาความจริ ง ถึ ง สาเหตุ
องค์ประกอบโดยรวม ปั ญหาการใช้ยา และการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วย เชื' อมโยงไปกับโรคที'คนไข้เป็ น ทํา
อย่างไรไม่ให้มีปัญหา กลับมาเป็ นซํ>า คุมอาการไม่ได้หรื อกลับมานอนรพ.บ่อย หลังจากที'มีการออกเยี'ยม
บ้านในครั>งนั>นได้มีการติดตามผูป้ ่ วยในการเยีย' มบ้านครั>งต่อมา พบว่าผูป้ ่ วยใช้ยาได้อย่างถูกต้องและไม่มี
หายใจเหนื'อยหอบ สามารถควบคุมอาการได้ดี ซึ' งบรรลุเป้ าหมายของการออกไปเยี'ยมบ้านของเภสัชกรที'
มีความคาดหวังว่าจะช่วยให้ผปู ้ ่ วย ได้มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ยาได้อย่างถูกต้องและดีข> ึน
(ตัวอย่ างทีC 6) การป้องกันและควบคุมโรคทีสC ํ าคัญในพืนY ทีC (ไข้ เลือดออก)
มี การดําเนิ นการเป็ น 3 ขั>นตอนได้แก่ การเฝ้ าระวัง โรค การป้ องกันโรค การควบคุ ม โรค
ขัYนตอนการเฝ้ าระวังโรค จัดตั>งศูนย์ปฏิบตั ิการเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคระดับอําเภอ และระดับ
เครื อข่า ย ภารกิ จศูนย์ป ฏิ บ ตั ิ ก ารเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุ มโรค และสถานบริ การสาธารณสุ ข ที'
รับผิดชอบแต่ละพื>นที' วิเคราะห์พ>ืนที'เสี' ยงเพื'อประกอบการวางแผนดําเนิ นการและเฝ้ าระวังในเชิ งรุ ก จัด
ประชุ ม War room เพื'อติดตามสถานการณ์และวางแผนร่ วมกันควบคุมโรคอย่างทันท่วงที จัดทําแผน
เฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคทุกเดื อน แต่งตั>งคณะกรรมการป้ องกันและควบคุมโรคอําเภอ สถาน
บริ ก ารสาธารณสุ ข ดํา เนิ นการป้ องกันควบคุ ม โรคในพื>นที' โดยกําหนดพื> นที' เสี' ย งเพื' อดํา เนิ นการ /
มาตรการป้ องกันโรค ปรับปรุ งด้านสุ ขาภิบาล โดยมีการสํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ ให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเสี ยงตามสาย/หอกระจายข่าว/ วิทยุชุมชน รณรงค์ให้มีการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ มี
การสอบสวนและควบคุมโรคทุกราย โดยทีมเคลื'อนที'เร็ วของรพ.สต.เครื อข่าย ขัYนตอนการป้องกันโรค
จัดทําแผนปฏิ บตั ิ งาน สํารวจลูกนํ>าและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ ใส่ ทรายที มีฟอส พ่นสารเคมี จัด
นิ ทรรศการ/สอนสุ ขศึ กษา/จัดการเรี ยน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึ กษาแก่ ประชาชนทางเสี ยงตาม
สาย/วิทยุชุมชนอย่างต่อเนื' อง สํารวจและทําลายแหล่ งเพาะพันธุ์ลูกนํ>ายุงลายในสถานพยาบาล การ
ควบคุมโรค ทีมสอบสวนและควบคุ มโรค ร่ วมกับสถานบริ การสาธารณสุ ขที'รับผิดชอบพื>นที' ออก
ดําเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคทันทีพร้อมรายงานการสอบสวนโรคเฉพาะรายทุกรายที'เกิดโรค
สํารวจและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ ใส่ ทรายทีมีฟอส พ่นหมอกควัน ให้สุขศึกษาทางหอกระจายข่าว/เสี ยง
ตามสาย เมื'อดําเนินการเสร็ จสิ> นครบตามขั>นตอน รายงานผลให้หน่วยงานที'เกี'ยวข้องได้รับทราบ
นอกจากตัวอย่างทั>ง 6 เรื' อง ควรมีการพัฒนาระบบบริ การเชิงรุ กในชุ มชนดังนี> โรงพยาบาลต้องมี
การจัดศูนย์การดู แลผูป้ ่ วยต่อเนื' อง โดยมีเตียงผูป้ ่ วยพักฟื> นสําหรั บการเตรี ยมผูป้ ่ วยและญาติก่อนกลับ
และหน่วยบริ การเชิงรุ กในชุมชน โดยมีแพทย์เวชปฏิบตั ิครอบครัวหรื อหัวหน้าทีมให้คาํ ปรึ กษาและเชื' อม

ประสานกับ หน่ ว ยงานอื' น มี พ ยาบาลเป็ นผูจ้ ัด การที ม และมี นัก กายภาพ บํา บัด /อาชี ว บํา บัด ผูช้ ่ ว ย
นักสังคมสงเคราะห์ เป็ นทีมในการให้บริ การเฉพาะราย เช่ น กลุ่มผูป้ ่ วยจิตเวช ต้องมีทีมงานในการดูแล
อาจมีการตั>งทีมสหวิชาชีพทีมเดียวหรื อหลายทีมลงไปทํางาน ซึ' งขึ>นอยูก่ บั บริ บทของพื>นที' การจัดบริ การ
สุ ขภาพในชุ มชน จําเป็ นต้องประสานกับ อปท. ในการจัดบริ การและมีการจัดการระบบอาสาสมัครเพื'อ
ช่ วยในการดูแล มีศูนย์ประสานงานเครื อข่ายสุ ขภาพอําเภอในการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา และ
เชื' อ มประสานการดู แ ลของทุ ก ภาคส่ ว น เป็ นศู น ย์ข ้อ มู ล ผู ้ป่ วยกลุ่ ม เป้ าหมาย และจัด กระบวนการ
แลกเปลี' ยนเรี ยนรู ้ ในเครื อข่าย กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิและบริ การในชุ มชน มี
นโยบายและกําหนดกรอบอัตรากําลังตามความจําเป็ น เช่นนักกายภาพบําบัด และนักสังคมสงเคราะห์ใน
โรงพยาบาล สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา จัดให้มีกิจกรรมต่างๆในเครื อข่าย เช่นจัดตั>งชมรมสร้าง
สุ ขภาพ ชมรมคนรักษ์สุขภาพ โดยแต่ละชมรมมีการทํากิ จกรรมอย่างต่อเนื' อง มีการจัดตั>งกองทุนยา ให้
อสม.เป็ นคนดูแล จัด-จ่ายยาในหมู่บา้ น พัฒนาสมุนไพรเป็ นยาสามัญประจําบ้าน โดยมียาสมุนไพรอยู่ที'
บ้านโดยระบบการกระจายยาที'ดี

ในด้ านการสร้ างคุณค่ าและคุณภาพกับบริการปฐมภูมิ (Appreciation and quality)
แนวคิ ด ทีC สํ า คั ญ ประเด็ นปั ญหา เป้ าหมาย เครื อข่ า ยปฐมภู มิ แต่ ล ะแห่ ง ควรมี ร ะบบพัฒนา
คุณภาพของตนเอง ทั>งที'เป็ นการเรี ยนรู ้จากภายนอก และการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ภายในเครื อข่ายเอง
การพัฒนาระบบสุ ขภาพปฐมภูมิที'ดีตอ้ งเป็ นการเรี ยนรู ้ โดยใช้พ>ืนฐานจากปั ญหาในพื>นที'หรื อที'เรี ยกว่า
กระบวนการเรี ยนโดยใช้บริ บทเป็ นฐาน (context-based learning) ผูใ้ ห้บริ การปฐมภูมิ เมื'อต้องทําหน้าที'ที'
สถานบริ การที' อ ยู่ ใ นชุ ม ชน ไม่ ว่ า จะมี ส มรรถนะตามขอบเขตที' เ ป็ นฐานทางการศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึ กษามาอย่างไร มักจําเป็ นต้องให้บริ การโดย "ไม่เลื อกปั ญหาสุ ขภาพ" ทั>งด้านการรักษาส่ งเสริ ม-ป้ องกัน-และฟื> นฟูสภาพ และให้บริ การทั>งในระดับรายบุคคล-ครอบครัว-และชุ มชน ซึ' งเกินกว่า
ขอบเขตจากฐานที'เรี ยนรู ้มาจากสถาบันการศึกษา ทําให้ตอ้ งมีการพัฒนาตนเอง ในลักษณะของการเรี ยนรู ้
กันเองร่ วมกับผูร้ ับบริ การไปเรื' อยๆ
สรุ ปการสร้ างคุณค่ าและคุณภาพกับบริการปฐมภูมิ
ประเด็นการมีกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกัน และพัฒนาคุณภาพการดูแลของตน และมาตรฐาน
คุณภาพนัYนสามารถปฏิบัติได้ จริงตามบริ บท เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพอําเภอควรมีการจัดบริ การสุ ขภาพที'
มีความครอบคลุ มการส่ งเสริ มสุ ขภาพการป้ องกันโรค การรั กษาพยาบาล และการฟื> นฟูสภาพ มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับความจําเป็ นหรื อความต้องการ และสภาพปั ญหาทางด้านสุ ขภาพของประชากรที'
เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี>ยงั มีการส่ งเสริ มการทํางานทั>งในด้านความช่วยเหลือ การพัฒนา และการ
เชิดชูผปู ้ ฏิบตั ิงาน เพื'อให้เกิดการพัฒนาหน่วยบริ การปฐมภูมิ เช่นปรับปรุ งโครงสร้าง และจัดหาอุปกรณ์
เวชภัณฑ์ ให้เหมาะสม เพียงพอ ทําให้สถานบริ การเป็ นที'น่าเชื' อถื อทั>งในส่ วนภาพลักษณ์ และศักยภาพ

การให้บ ริ ก าร ตลอดจนมี ก ารพัฒนาบุ ค ลากร โรงพยาบาลต้องเป็ นพี' เ ลี> ย งหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ใ น
เครื อข่ายในการพัฒนาศักยภาพผูใ้ ห้บริ การ มีระบบ IT ที'ใช้สื'อสารและส่ งต่อข้อมูลผูร้ ับบริ การระหว่าง
หน่วยบริ การปฐมภูมิและหน่วยบริ การรับส่ งต่อ สามารถเรี ยกดูได้ทุกหน่ วยบริ การ เช่น ข้อมูลผูป้ ่ วยที'มี
มาตรฐานเดี ยวกัน ข้อมูลการให้บริ การเพื'อให้คาํ ปรึ กษาและพัฒนาศักยภาพ พร้ อมทั>งมี แนวทางการ
ทํางาน (Guideline) ในการให้บริ การผูป้ ่ วยบางกลุ่มเป้ าหมายที'พบบ่อย พัฒนาแนวทางหรื อมาตรฐานการ
ให้บริ การสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยบริ การปฐมภูมิ เพื'อให้การให้บริ การและการส่ งต่อเป็ นไปอย่างมี
มาตรฐานและมี ประสิ ทธิ ภาพ มี คณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ ที'มีส่วนร่ วมจากหน่ วย
บริ ก ารปฐมภู มิ ใ นเครื อข่ า ย อปท.และชุ ม ชน เพื' อให้ มี บ ทบาทที' เป็ นอิ ส ระในการพัฒนางานบริ ก าร
ปฐมภูมิโดยตรง และจัดระบบการให้บริ การโดยคํานึ งศักยภาพการให้บริ การของหน่ วยบริ การแต่ละ
ระดับ ตลอดจนมี ก ารจัดสรรทรั พ ยากรและบุ ค ลากร ให้หน่ วยบริ ก ารปฐมภู มิ โดยให้ก ารบริ หาร
ทรัพยากรและบุคลากรแยกเป็ นอิสระโดยคณะกรรมการบริ หารเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิ มีการหาแนว
ทางการจัดการร่ วมกัน โดยดึงจุดเด่นและทุนทรัพยากรของแต่ละส่ วน มีการสมทบงบประมาณส่ วนหนึ' ง
จาก อปท. เช่ น การตั>งกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพท้องถิ' น ในด้านการประเมินผล ในการประเมิ นจะ
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนแรกให้ทางคณะกรรมการฯ ชี>แจงกระบวนการทํางานตามตัวชี>วดั ต่างๆในช่วงต้น
ปี งบประมาณ ส่ วนที'สองจะแบ่งคณะกรรมการส่ วนหนึ' งเรี ยกว่าทีมนิ เทศงานลงไปติดตามรายละเอียด/
สอบถามถึงปั ญหาอุปสรรค แนะนําวิธีการดําเนิ นงานให้ได้ตามตัวชี> วดั (ไม่มีการประเมิน) ส่ วนสุ ดท้าย
คณะกรรมการส่ วนที'เหลือจะดําเนินการประเมินตามตัวชี>วดั ที'ได้ช> ี แจงไว้ต> งั แต่ตน้ ปี งบประมาณ จากการ
ประเมินมีขอ้ เสนอแนะว่า ควรยังมีการประเมินต่อไป เพียงแต่วา่ การประเมินไม่ควรมาในรู ปของการทํา
จากส่ วนกลาง แต่ ควรเป็ นการประเมิ นจากชุ ม ชนโดยประชาชน เนื' องจากตัวชี> วดั บางตัวไม่ไ ด้เป็ น
ปั ญหาของพื>นที' ถ้าได้แก้ปัญหาจริ งๆจากชุมชน น่าจะมีประโยชน์กบั ชาวบ้านจะได้สูงสุ ด หรื อจะเป็ นใน
ลักษณะส่ งจากการประมวลผลของพื>นที' ทําให้การแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทําให้การจัดการเป็ นไปได้ง่าย
ขึ> น สามารถที' จะจัดการกับปั ญหาและอุ ป สรรค ทําให้เกิ ดความคล่ องตัวมากขึ>น ตรงเป้ าหมายตรง
ประเด็น

ปัจจัยทีทC าํ ให้ เกิดความสํ าเร็จของเครือข่ ายสุ ขภาพระดับอําเภอ?
ควรมี ค ณะกรรมการแบบเป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ โดยมี อ งค์ ก รหลั ก ในการ
ประสานงาน และรับผิดชอบดําเนิ นการจัดตั>งเครื อข่าย ซึ' งหลักสําคัญที'ตอ้ งคํานึ งอย่างมากคือ “การสร้าง
ภาพพจน์” ที' แสดงให้เห็ นว่า มี การกระจายผลประโยชน์ที'เกิ ดขึ> นให้กบั สมาชิ กเครื อข่าย ซึ' งนับเป็ น
เงื' อนไขและปั จจัยสําคัญยิ'งประการหนึ' งในการที' จะพัฒนาเครื อข่ายให้มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อเกิ ดความ
ยัง' ยืน มีการทํางานแบบทีมแนวราบ ทํางานโดยใช้ความสัมพันธ์ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ตลอดจนจัดให้มีเวทีสาํ หรับการแลกเปลี'ยนประเด็นปั ญหา ความต้องการ รวมทั>งวัตถุประสงค์ที'ชดั เจนว่า

ต้องการอะไร และร่ วมกันหาทางแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที'เกิดขึ>น หรื อเพื'อแลกเปลี'ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการ
พัฒนา เพิ'มพูนความรู ้ ทางวิชาการและทักษะต่างๆ ในเรื' องใดเรื' องหนึ' งด้วยเทคนิ คการประสานงานที'
อาศัย ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รต่ า งๆ มี ก ารสร้ า งวิ สั ย ทัศ น์ ร่ ว มกัน เพื' อ ให้ เ กิ ด
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ของเครื อข่ายที'มีรูปแบบและเป็ นรู ปธรรมชัดเจน ขยายอย่างไร มีการดึงแนวร่ วม
โดยมี วิธีการที'ทาํ ให้สมาชิ กมีความรู ้ สึกเป็ นอันหนึ' งอันเดี ยวกัน ร่ วมความรั บผิดชอบ และร่ วมดําเนิ น
กิ จกรรมต่างๆ ของเครื อข่าย เช่ นมี การติดต่อประสานงาน และสื' อสารกับสมาชิ กอย่างสมํ'าเสมอและ
ต่อเนื'อง ซึ' งในการประสานงานระหว่างสมาชิกนั>น มิใช่เป็ นการผลักภาระในเรื' องนั>นไปให้หน่วยงานอื'น
(หรื อสมาชิ ก) แต่เป็ นการประสานความร่ วมมือ เพื'อประโยชน์ของเครื อข่าย ให้มีแนวทางในการปฏิบตั ิ
ในทางเดี ยวกัน ที' สําคัญคือให้งานนั>น ๆ บรรลุ จุดมุ่งหมายสู งสุ ดแก่ผูม้ าใช้บริ การขององค์กรเครื อข่าย
นั>นๆ มีการขยายผลการปฏิ บตั ิงานของเครื อข่าย มีการเชื' อมโยงเครื อข่าย การจะเชื' อมโยงเครื อข่าย จะ
กระทําก็ต่อเมื'อมีปัญหา หรื อต้องการความสนับสนุ นต่างๆ เกิดขึ>นร่ วมกันในองค์กรเครื อข่าย โดยอาจจะ
มีการเชื' อมโยงเครื อข่ายกับองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน หรื อกับเครื อข่ายอื'น ๆ ที'มีอยู่ ที'คิดว่าจะให้
ความช่วยเหลือได้ หรื อประสานความร่ วมมือ หรื อขอรับการสนับสนุนต่างๆ ในการแก้ไขปั ญหาร่ วมของ
เครื อข่าย เช่ น งบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ เพื'อให้การดําเนิ นกิ จกรรม/โครงการขององค์กรเครื อข่าย
ที'ต> งั ไว้น> นั บรรลุตามวัตถุประสงค์ที'กาํ หนด

ข้ อเสนอแนะเพือC การพัฒนาต่ อยอด?
การพัฒนาเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอําเภอ ควรดําเนินการ เช่น เชิ ญผูเ้ กี'ยวข้องมาร่ วมประชุ ม โดยมี
หัวข้อการประชุ มที'น่าสนใจเกี' ยวกับ เป้ าประสงค์ทีเกี'ยวข้องกัน มอบหน้าที'ในการบริ หารจัดการให้กบั
บรรดาผูม้ ีส่วนได้เสี ยร่ วมกันรับผิดชอบ การหาข้อตกลงร่ วมในกิจกรรมที'เป็ นผลประโยชน์ร่วมดังกล่าว
กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการจัด ตั>ง เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพระดับ อํา เภอ ทิ ศ ทาง กิ จ กรรมหลัก โดยให้
คณะทํางานมีส่วนร่ วมในกระบวนการกําหนดด้วย เพื'อป้ องกันการครอบงําจากกลุ่มคนบางกลุ่ ม ทั>งนี>
ควรมีการทบทวนเป็ นระยะๆ เพื'อปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ จัดตั>งกลุ่มแกนของเครื อข่ายสุ ขภาพ
ระดับอําเภอที'ทาํ หน้าที'ประสานงาน จัดการ ซึ' งต้องไม่ติดอยูก่ บั กิจกรรมประจําวันขององค์กรตัวเอง และ
กลุ่ มแกนต้องดําเนิ นกิ จกรรมของเครื อข่ายฯให้บงั เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ทั>ง นี> อาจต้องมี ก ารหมุ นเวีย น
เปลี' ยนกลุ่มผูน้ าํ เครื อข่ายฯ เพื'อพัฒนาภาวะผูน้ าํ และป้ องกันการผูกขาดอํานาจ เครื อข่ายสุ ขภาพระดับ
อําเภอต้องมี วิธีการจัดหาและจัดการทรั พยากร เพื'อความมี ประสิ ทธิ ภาพในการขับเคลื' อนกิ จการของ
เครื อข่ายฯ และความสามารถในการพึ'งตนเอง ทรัพยากรนี>ไม่ได้หมายถึงเงินทุนเท่านั>น แต่ยงั หมายความ
รวมไปถึ ง คุ ณ ภาพของคณะทํา งาน วิธี ก ารจัดการแบบมี ส่ วนร่ วม เทคโนโลยีก ารแลกเปลี' ย นข้อมู ล
ข่าวสารฯลฯ ควรสนับสนุนให้มีการเชื'อมโยงระหว่างเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอําเภอ เพื'อเสริ มให้เครื อข่าย
ฯมีความเข้มแข็งมากขึ>น ซึ' งมีได้ท> งั ทางแนวราบ แนวตั>ง หรื อในภูมิภาคต่างระดับกัน การเชื' อมเครื อข่ายฯ

ทําได้ท> งั อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ด้วยการมีกิจกรรมร่ วมกัน หรื อเป็ นตัวแทนร่ วมกันในการ
จัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการที'เกี' ยวข้อง และการร่ วมกันประสานงานการประชุ ม ควรมีการติดตามผลและ
ประเมินผลเป็ นประจําสมํ'าเสมอและถี'ถว้ น โดยดูความสอดคล้องของแผนการทํางานกับวัตถุ ประสงค์
ความก้าวหน้าและความสําเร็ จของเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอําเภอในแต่ละระยะ ทั>งนี> ควรให้ผเู ้ กี'ยวข้องเข้า
มามี ส่วนร่ วมในกระบวนการกําหนดวิธีและเครื' องชี> วดั ประสิ ทธิ ภาพของกิ จกรรมเครื อข่าย และร่ วม
เรี ยนรู ้ตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล ควรมีการจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมด้านการจัดการเครื อข่าย
สุ ขภาพระดับอําเภอ ให้กบั องค์กรแกน และคณะทํางานเครื อข่ายฯ อย่างสมํ'าเสมอ กระทรวงสาธารณสุ ข
ควรกําหนดนโยบายทุกระดับ เพื'อพัฒนารู ปแบบและสนับสนุ นการทํางานเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพระดับ
อําเภอให้เข้มแข็ง สปสช.ควรกําหนดนโยบายและงบประมาณเพื'อสนับสนุ นการทํางานเครื อข่ายสุ ขภาพ
ระดับ อํา เภอ โดยให้ แ ต่ ล ะอํา เภอสามารถกํา หนดตัว ชี> วัด ให้ เ หมาะสมตามบริ บ ทแต่ ล ะพื> น ที' ถ้ า
วัตถุประสงค์ของเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอําเภอดี การเชื' อมโยงภายในเครื อข่ายเหมาะสม เอื>อให้เกิดความ
เคลื' อนไหวของกิ จกรรมและความแข็ง ขันของคณะทํา งาน โครงการหรื อกิ จกรรมมี ลกั ษณะกระจาย
อํานาจไปให้กบั มวลสมาชิ กที'ได้รับประโยชน์ การดําเนิ นงานของเครื อข่ายจะนําไปสู่ การพัฒนาที'ยง'ั ยืน
ได้ในที'สุด

