บทเรียนการพัฒนาคุณภาพ
เครื อ ข่ า ยบริ ก ารปฐมภู ม ิ

“ชุมชนเป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ¤×Í

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾áººÍ§¤ÃÇÁ·Ñé§
´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ »‡Í§¡Ñ¹ÃÑ¡ÉÒáÅÐ¿„œ¹¿ÙÊØ¢ÀÒ¾
ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ ¤Ãº·Ø¡ÁÔµÔ·Ñé§·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÂ ¨Ôµ
ÊÑ§¤Á áÅÐ¨ÔµÇÔÞÞÒ³ â´ÂÁÕËÑÇã¨ÊÓ¤ÑÞÍÂÙ‹·Õè
¡ÒÃãªŒ “ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”
à¾×èÍµÍºâ¨·Â¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹·Ò§
´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃÐªÒª¹ã¹ªØÁª¹ãËŒÁÒ¡·ÕèÊØ´
àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§ 3 ¾×é¹·Õèµ‹Íä»¹Õé ¤×Íº·àÃÕÂ¹·Õè´Õã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾
à¤Ã×Í¢‹ÒÂºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁ·Ô ÁèÕ ¤Õ ÇÒÁâ´´à´‹¹áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ä» áµ‹Á¨Õ ´Ø ·Õ¤è ÅŒÒÂ¡Ñ¹
¤×Í¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ»Á»˜ÞËÒ·Õèá·Œ¨ÃÔ§¢Í§¾×é¹·Õè áÅÐ¾ÂÒÂÒÁ¤ÅÕè¤ÅÒÂ»ÁãËŒ
µÃ§¨Ø´ â´ÂãªŒ¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ¨Ò¡ËÅÒÂÀÒ¤Ê‹Ç¹ à¾×Íè à»‡ÒËÁÒÂ·ÕÊè Ó¤ÑÞ
¤×Í¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒÇÐ·Õè´ÕãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹....

สร้างการมีส่วนร่วม
สะสางปัญหาสุขภาพในชุมชน
(อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู)

ทีผ่ า นมา เครือขายบริการปฐมภูมอิ ำเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู เคยคิดแกไขปญหาสุขภาพใน
แต ละชุ มชนดว ยการมองปญหาจากสายตาของ
เจาหนาที่ รพ.สต.เอง แลวนำปญหานั้นสะทอน
กลับไปยังชุมชนดวยวิธกี ารจัดเวทีคนื ขอมูล แตทวา
พวกเขากลับพบวาวิธีนี้ไมไดชวยใหเกิดการแกไข
ปญหาที่ตรงจุดเทาไหรนัก
ทางแกที่พวกเขาคิดรวมกันในเวลาตอมาก็คือ
การใหชุมชนไดคน “ปญหา” และหาทางปลดปม
ดวยตนเอง…
จากแนวคิดนี้ไดนำไปสูการปรับกลยุทธใหมเพื่อสะสางปญหาดวยการเชิญภาคีเครือขายไมวาจะเปนแกนนำ
ชุมชน เจาหนาที่ รพ.สต.ทั้งในและนอกพื้นที่ มารวมกันเดินเทาเขาหาชาวบานแตละตำบล เพื่อคนหาปญหา
ดวยสายตาที่หลากหลาย กอนที่จะนำปญหานั้นมาเขียนเปนเรื่องเลาเพื่อยอยขอมูลใหเขาใจงาย และนำมา
วิเคราะหปญหารวมกันวาใน 14 ตำบล นั้น แตละตำบลมีปญหาอะไรบาง จากนั้นตัวแทนชุมชนแตละตำบลก็
จะคัดเลือกปญหาที่คิดวาสำคัญและเรงดวนที่สุดขึ้นมาตำบลละ 1 ประเด็น ผลปรากฏวาชาวบานกวา 9 ตำบล
ใน 14 ตำบล มีความเห็นตรงกันวา “ปญหาผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” คือปญหาที่พวกเขา
อยากจะแกไขมากที่สุด เนื่องจากที่ผานมามีชาวบานที่ไดรับผลกระทบทางดานสุขภาพ ซึ่งสืบเนื่องจากการ
ที่แผลสัมผัสกับสารเคมีจากการทำการเกษตร จนทำใหชาวบานบางรายตองถูกตัดขา จากเหตุผลนี้เองที่ทำให
ชาวบานไดรว มกันจัดกระบวนการระดมแนวคิดจากทุกภาคสวนเพือ่ หาทางปลดล็อคปญหาในพืน้ ทีข่ องตนเอง
จนเกิด กฎ กติกา และมาตรการทางสังคมเกี่ยวกับการใชสารเคมีในการทำเกษตรกรรมของชุมชน และเกิด
แผนงานแกไขปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางยั่งยืน ในสวนของหนวยงานสาธารณสุขเองไดมีการ
คืนขอมูลผลกระทบจากการใชสารเคมี รวมทั้งแนวทางการดูแลแผลใหกับชาวบาน ทำใหปญหานี้ลดลง
ชาวบ า นเกิ ด ความตระหนั ก ในการดู แ ลแผล และไม ใช ส ารเคมี ม ากขึ ้ น เจ า หน า ที ่ รพ.สต. ก็ ใ ห ค วาม
สำคัญกับการดูแลบาดแผลของประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงขอมูลเหลานี้สูการรวมวางแผน
แกไขปญหาในระดับอำเภอ จนเกิดโครงการ “ตลาดนัดสีเขียว” ที่เปนแหลงสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประเด็นสารเคมีของประชาชน ขยายผลสูการทำแผนงานเรื่องเกษตรอินทรียทั้งจังหวัด ซึ่งในปจจุบันยังคงมีการ
ขับเคลื่อนงานภายใต “สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู” อยางตอเนื่อง ทำใหทุกวันนี้ปญหาเรื่องสารเคมีทั้ง
ในระดับตำบล และระดับอำเภอลดลงอยางเห็นไดชัด เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เนนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชสารเคมีในกลุม ผูใ ช รวมกับการบริหารจัดการขอมูลอยางเปนระบบ ทำใหสามารถลดการเจ็บปวย
ดวยโรคจากการสัมผัสสารเคมีลงไปได
ที ่ ส ำคั ญ ก็ ค ื อ ประชาชนมี ค วามตระหนั ก เรื ่ อ งการลดใช ส ารเคมี ใ นการทำเกษตรกรรมและเลื อ กกิ น
ผักอินทรียเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ชุมชนและเครือขายบริการปฐมภูมิอำเภอศรีบุญเรืองก็เกิดความภาคภูมิใจที่
พวกเขาสามารถรวมกันสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีไดสำเร็จดวยความรวมมือรวมใจของทุกฝาย.....

ผสานทีมให้เป็นหนึ่ง
ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)

เดิมที โรงพยาบาลองครักษ และเครือขาย รพ.สต.ในอำเภอมีการทำงาน
รวมกันแบบหลวมๆ ทำใหความรูสึกรวมในการทำงาน ไมไดรูสึกถึง
ความเปนทีมเดียวกันทีจ่ ะตองชวยเหลือหรือทำงานรวมกัน ตางคนตางทำ
การใหบริการดูแลสุขภาพของประชาชนระหวางทีมโรงพยาบาลองครักษ
และเครือขาย รพ.สต.จึงเกิดชองวางและรอยตอ สงผลใหระบบการดูแล
สุขภาพประชาชนของ รพ.สต. ขาดพี่เลี้ยงและทีมหนุนหลัง ในขณะที่
โรงพยาบาลเองก็ขาดทีมทีม่ ารับลูกตอในการดูแลประชาชนในชุมชน จน
กระทัง่ ผูบ ริหารไดสนับสนุนใหมกี ารปรับเปลีย่ นแนวคิดการทำงานรวมกัน
ยุคแหงการพัฒนาเครือขายบริการปฐมภูมขิ องอำเภอองครักษจงึ เกิดขึน้
ภายใตชื่อ องครักษโมเดล (Ongkharak Model) หรือ OK MODEL

กาวแรกของการพัฒนาเริ่มตนที่การสรางความ

ที่เอื้อตอการเขาถึงบริการของประชาชน นอกจากนี้
ยั ง ทำให เ กิ ด ความเข า ใจคนทำงาน เข า ใจชาวบ า น
และเขาใจชุมชน ทายที่สุด “ทีมหมอครอบครัว” ใน
ทุกระดับตั้งแตระดับ โรงพยาบาล รพ.สต. และระดับ
ชุมชนก็จะเกิดการทำงานบนพื้นฐานของความเขาใจ
และความเป น ที ม เดี ย วกั น ซึ ่ ง เป น รากฐานหนึ ่ ง ที ่
สำคัญของอำเภอองครักษในการพัฒนากาวตอไป

กาวที่สองเกิดการ “ปรับกระบวนการทำงาน

นอกจากคลินิก NCD ที่รพ.สต.แลว ในระยะหลังการ
พัฒนาการบริการดูแลสุขภาพขององครักษไดขยายวงกวาง
ไปสูง านสุขภาพจิต งานเยีย่ มบาน ทีม่ กี ารพัฒนาจนเกิดเปน
ระบบการดูแลทีต่ อ รอยจากโรงพยาบาลไปสู รพ.สต.อยาง
ไรรอยตอ และที่สำคัญคือ การไดรับความรวมมือจาก
ชุมชนในการเขามามีสว นรวมมากขึน้ ไมวา จะเปน อสม.
ทีร่ ว มเปนสวนหนึง่ ของการบริการ ชวยคัดกรองความเสีย่ ง
ติดตามเยี่ยมผูปวย ประสานงานตางๆ กับภาคีเครือขาย
ในขณะที่แกนนำชุมชนและทองถิ่นก็เขามารวมในการ
เยีย่ มบานผูป ว ย สวน อบต.สนับสนุนรถในการสงตอคนไข
ผลจากการพัฒนาเครือขายบริการปฐมภูมิในชวงที่
ผานมา ทำใหคนไขเรื้อรังในอำเภอองครักษหันมาให
บริการปฐมภูมทิ ่ี รพ.สต.กันมากขึน้ อำเภอองครักษจงึ
กลายเปนอำเภอที่มีผูปวยโรคเรื้อรังเขามารับบริการที่
รพ.สต.ในอัตราทีส่ งู เปนอันดับ 1 ของจังหวัดนครนายก มี
ระบบการดูแลผูป ว ยจิตเวชทีค่ รบวงจร และมีระบบการเยีย่ ม
บานที่มีทีมหมอครอบครัวจากทุกฝายในโรงพยาบาล
รวมดำเนินการ

เปน “ทีม (Team Building)” ดวยการวางแนวทางให
“ทีมหมอครอบครัว” ทั้งในโรงพยาบาลและใน รพ.สต.
ไดมีโอกาสเขาไปเรียนรูบริบท ไดทำงานรวมกัน และ
ไดเขาไปสัมผัสกับวิถีของชุมชน การเปดคลินกิ NCD
ที่ รพ.สต. เปนยุทธศาสตรหนึง่ ทีใ่ ชเปนเครือ่ งมือในการ
สรางโอกาสใหคนทำงานทัง้ ในระดับ โรงพยาบาล และ
รพ.สต.ไดทำงาน พูดคุย ประสานงานกันจนเกิดบริการ
รวมกัน (Organization Renovation)” โดย
ยึดหลักการพัฒนาที่ใชประชาชนเปนศูนยกลาง
คลินิก NCD ที่ รพ.สต. จึงไดถูกพัฒนาตอยอดใหมี
คุณภาพและเกิดประโยชนกับประชาชนอยางแทจริง
โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา เพื่อไมใหประชาชนตอง
ลำบากเดินทางไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลและไมเกิด
การสูญเสียอัตรากำลังแพทยและพยาบาลในโรงพยาบาล
ทีจ่ ะตองออกไปใหบริการที่ รพ.สต. โดยทีไ่ มเกิดประโยชน
เทาไหรนัก การเปดคลินิก NCD ที่ รพ.สต.ของ CUP
องครักษจงึ ไดถกู กำหนดวา ตองมีมาตรฐานเทียบเทากับที่
โรงพยาบาล ไมวา จะเปนการคัดกรองภาวะแทรกซอนทาง
ไต ตา เทา หรือการตรวจเลือดประจำปในผูป ว ยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ภายใตการจัดสรรทรัพยากรอยางคุม คา จึงไดมกี าร
จัดกลุม รพ.สต.เปนขนาดใหญ (L) กลาง (M) และ
เล็ก (S) โดยที่ รพ.สต.ขนาดใหญจะมีทีมและวันที่ให
บริการทีม่ จี ำนวนมากกวา รพ.สต.ขนาดกลางและขนาดเล็ก

พัฒนาทีม สืบค้นและจัดการกับระบบการดูแลผูส
้ งู อายุอย่างมีสว่ นร่วม
(อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ)

เพราะความไมเขาใจแนวคิดการทำงานรวมกันระหวางทีม
เจาหนาที่ โรงพยาบาลราษีไศล และ รพ.สต.ในยุคเริ่มตน
ไดนำไปสูการปรับแนวทางการทำงานรวมกัน โดยทาง
โรงพยาบาลไดสง เจาหนาทีเ่ ขาไปชวยปฏิบตั งิ านใน รพ.สต.
โดยขึ้นตรงตอ รพ.สต.โดยตรง และงดสงทีมสหสาขา
วิชาชีพออกไปชวยตรวจสุขภาพประชาชนเหมือนเคย
แตหันมาใชวิธีพัฒนาเจาหนาที่ใน รพ.สต.ทุกแหงใหมี
ศักยภาพทีเ่ ทาเทียมกัน โดยไดสง พยาบาลวิชาชีพทีล่ งไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ใหเขารับการอบรมหลักสูตรตอเนื่อง
พรอมทั้งจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ รพ.สต.
เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพในระดับ รพ.สต. ทุกแหง ไดรับ
การอบรมในหลัก สูตรเวชปฏิบัติ และตอ มาไดขยาย
การพั ฒ นาศั ก ยภาพไปยั ง เจ า หน า ที ่ ท ี ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านใน
รพ.สต.ทุกคนใหมีศักยภาพและมีมาตรฐานในการดูแล
ผูปวยและผูรับบริการที่ใกลเคียงกันทุกวิชาชีพ โดยนำ
แนวทาง Context Based Learning : CBL มาเปน
กรอบในการเรียนรูและฝกทักษะรายบุคคล ซึ่งสงผล
ให เจ าหน าที ่ ใ น รพ.สต.ทุก แหงสามารถดูแลสุขภาพ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สวนประเด็นการทำงานของเครือขายฯ แม
ในชวงทีผ่ า นมา จะมุง เนนการพัฒนาคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน KPI เพื่อใหมีการให
บริการครอบคลุมตามกลุมเปาหมายและ
ภารกิ จ ของหน ว ยงาน แต ก ็ ม ี ก ารปรั บ
กระบวนการบริการใหมคี วามสอดคลองกับ
สถานการณ และลักษณะพื้นที่มากขึ้น

เมือ่ ทีมงานมีศกั ยภาพมากเพียงพอ ประกอบกับมีการ
วางแผนระบบการทำงานที่ชัดเจนดีแลว เครือขาย
บริการปฐมภูมิราษีไศลก็ไดเดินหนาพัฒนางานในแต
ละดานอยางเต็มกำลังความสามารถ โดยมีผลงานที่
โดดเดนคือ การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อตอ
ผูสูงอายุ ซึ่งเกิดจากการคนพบวาการดำเนินงานดาน
การดูแลผูสูงอายุ ยังไมมีระบบที่ชัดเจน เครือขายฯ
จึงไดตกลงใจที่จะรวมมือกันพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในภาพรวมของอำเภอ โดยการมีสวนรวม
จากภาคีเครือขายหลากหลายภาคสวน ทั้ง รพ.สต.
แกนนำทองถิน่ และแกนนำผูส งู อายุ จนกระทัง่ เกิดการ
ดำเนินงาน MOU รวมกันของผูบริหารแตละภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของใน 5 ตำบล (บัวหุง สมปอย
หนองแค จิกสังขทอง ดู) เพื่อรวมกันดูแลผูสูงอายุ
ในชุ ม ชนให ม ี ส ุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี ใ น
ชวงบั้นปลายของชีวิต และนี่ก็คือความภาคภูมิใจ
ของเครือขา ยบริการปฐมภูมิของอำเภอราษีไศล...

**หมายเหตุ : ทั้ง 3 พื้นที่ ไดรับรางวัล PCA (Primary
Care Award) คุณภาพเครือขายบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ที่ชุมชนเปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง จากงานการ
ประชุมวิชาการ การพัฒนาระบบริการปฐมภูมิ ป 2558

ขอบคุณผูแ
้ ทนพืน
้ ที่

คุณเอื้อมเดือน ทองจ่าม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีบุญเรือง
จ.หนองบัวลำภู
พญ.สุกัญญา หังสพฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.องครักษ์
จ.นครนายก
นพ.สมชาย ภานุมาสวิวฒ
ั น์ ผอ.รพ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ

อำนวยการผลิตโดย

สถาบันวิจย
ั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)

อาคาร 7 ชัน
้ 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2591-8567 โทรสาร 0-2591-8567

มูลนิธส
ิ ถาบันวิจย
ั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
เลขที่ 126/749 หมูบ
่ า้ นการเคหะนนทบุรี หมู่ 5
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2583-0719 โทรสาร 0-2964-1836
เว็บไซต์ : http://www.thaiichr.org/

สนับสนุนโดย

