เสวนา “บทเรียนการบริหารจัดการระบบอาเภอสู่ สุขภาวะชุมชน”

โดย

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
นายแพทย์สมชาย ภานุมาสวิวฒ
ั น์ ผอ.รพ. ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
นายรัชกร คาถาเครื อ ผู้ช่วย สสอ. สวรรคโลก จังหวัดสุ โขทัย
นางสาวปราณีจติ ชัยบาล สสอ. สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
นาเสวนา โดย แพทย์หญิงสุ พตั รา ศรีวณิชชากร และ ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุ ริยา
นายเทวา ปัญญาบุญ นายอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
เครื อข่ ายอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
นายอําเภอเชียงม่วนเริ่ มเห็นว่า ระบบสุขภาพมีความสําคัญ เมื่อครอบครัวพ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย มีอายุไม่
เกิน 65 ปี เสียชีวิต เมื่อถึงวัยที่ลูกหลานจะต้องเลี้ยงดู อยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไป
มีโอกาสทํางาน “ปิ ดทองหลังพระ” ในหมู่บา้ นหนึ่งของอําเภอเชียงม่วน เมื่อสํารวจพื้นที่ทาง
กายภาพของหมู่บา้ นพบบอร์ดแผนผังด้านสุขภาพของคนในครอบครัวของหมู่บา้ นนี้ แดงเกือบหมด คือมีท้งั
ความดัน เบาหวาน มานัง่ คิดว่าจะทําอย่างไร
อําเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 มีประชากรประมาณ 20,000 คน ต่อมาประชากรลดลงประมาณ
19,000 คน คนหายไปไหน เชียงม่วนเป็ นอําเภอเล็กๆ น่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่ง
บ้านเมืองจะอยูไ่ ด้มี 2 เรื่ องคือ สุขภาพและการศึกษา ด้านการศึกษามีในระบบอยูแ่ ล้ว อีกทั้งมี
ท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน สําหรับด้านสุขภาพ ถ้ายังไม่มีความมัน่ คงด้านสุขภาพด้วยตัวเค้าเอง ถ้ารอราชการ
ความเข้มแข็ง มัน่ คงด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม (เศรษฐภาวะ สุขภาวะ) คน
ป่ วยหนึ่งคน หาตังค์ไม่ได้ ผูด้ ูแลอีกหนึ่งคน เป็ นภาระ สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกัน เรื่ องสุขภาพและการศึกษาเป็ น
เรื่ องสําคัญ พอดีมาเจอทีมเชียงม่วน ขออนุญาตทีมเชียงม่วนยืนโชว์ตวั (ทีมเชียงม่วนลุกขึน้ ที่ประชุม
ปรบมือ)
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มาคุยกับสสอ. หมอแมว ผอ.รพ.สต. มีแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร พบว่าทีมเชียงม่วนมีการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2525 เรื่ องคนดื่มสุรา รับประทานอาหาร เราแค่หยิบมาสร้างทีมและต่อยอด งานที่สาํ เร็ จ
ได้อยูท่ ี่ทีม มานัง่ คิดว่าน่าจะใช้องค์ความรู ้ของในหลวง “เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา” โดยศึกษาข้อมูล ศึกษา
ทีมงานว่ามีความรัก มีความสนใจ มีความพร้อมที่จะทํางานนี้หรื อไม่ ซึ่งทีมเชียงม่วนมีความพร้อม ทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ
กระบวนการแก้ไขปัญหา ได้ทีมเชียงม่วนมาทํา หลายกรณี ทาํ แล้วสนุก คนที่ทาํ ด้วยสนุก คนที่ถูก
เราเข้าไปทําสนุกด้วย เราได้ทาํ อะไรที่เป็ นบุญ หลังจากนั้นทําความเข้าใจทีม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
คืนข้อมูลให้ชุมชน ถ้าไม่คืนข้อมูลจะไม่รู้สถานภาพของเค้าว่าเป็ นอย่างไร ครอบครัว ชุมชน สังคมที่เค้าอยู่
เป็ นอย่างไร การคืนข้อมูลทําให้ชุมชนรู ้ปัญหา รู ้ว่าจะทําอะไร ความร่ วมมือจะเกิดขึ้น เมื่อไหร่ ก็ตามที่ชุมชน
รู ้ปัญหา และไม่แก้ไข จะโยงไปกับปัญหาอื่น เมื่อรู ้ปัญหาช่วยแก้ไข ช่วยทํา นายอําเภอมีหน้าที่เป็ นกําลังใจ
เมื่อถึงเวลาที่ควรให้แรงจูงใจ คุยกับผูว้ ่าราชการจังหวัดว่าทีมนี้ทาํ งาน ขอโควต้าพิเศษ โดยมีทีมงานที่
เข้มแข็ง มีใจรักที่จะทําเรื่ องนี้
ผศ.ดร. ภัทระ แสนไชยสุ ริยา สรุ ปประเด็นเรี ยนรู ้
 เป้ าหมายร่ วม “ความมัน่ คงด้ านสุ ขภาพ” ไปหาจากคนอืน่ ๆไม่ได้ ตัวเองต้องจัดการตนเอง
 ทีม ถ้าไม่มีทีมขับเคลื่อนยาก
 วิธีการ ทําให้คนทําอะไรต้องรู ้จกั ตัวเอง มีการคืนข้อมูล ให้ขอ้ มูลที่สะท้อนภาพความเป็ นจริ ง
 ประเด็นสําคัญคือ ทานุบารุงทีม ทําให้ทีมมีความสุขกับงาน ไม่ได้มองแค่ “งาน” และทําให้งานเดิน
ไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว
 ทางานด้ วยความเข้ าใจ เริ่ มต้น..ด้วยความเข้าใจ “เข้ าใจ เข้าถึง พัฒนา” ปัญหาทุกอย่างมีทางออก
เครื อข่ ายอาเภอเชียงม่วน ดาเนินงานตามแนวพระราชดารัสคือ “เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา”
ทีมเชียงม่วนมีเป้ าหมายร่ วมกัน มีการทางานเป็ นทีม ทานุบารุงทีม และทางานด้ วยความเข้ าใจ
นายรัชกร คาถาเครื อ ผู้ช่วยสาธารณสุ ขอาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุ โขทัย
เครื อข่ ายอาเภอสวรรคโลก สุ โขทัย
ในส่วนของการบริ หารงานสาธารณสุขอําเภอสวรรคโลก มีโอกาสรักษาการสสอ.สวรรคโลกครึ่ งปี
มีแนวทางในการบริ หารงานระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) โดยจังหวัดสุโขทัยคัดเลือกให้เป็ นคณะกรรมการ
ประเมิน DHS เขต 2 พิษณุโลก มีโอกาสได้ลงไปในพื้นที่ 5 จังหวัด (พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์)
การบริ หารจัดการระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) นโยบายสําคัญ ผูบ้ ริ หารต้องจัดการชัดเจน ใส่ใจใน
รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ (ระดับเม็ดทราย) มีมุมมองในการประเมินทีมงาน และภาพรวมของพื้นที่ สะท้อน
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ภาพวิดิทศั น์ มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อน เล่นตั้งแต่ระดับจังหวัด ลงไปที่ระดับอําเภอและ
ระดับตําบล ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูน้ าํ ทั้งในเรื่ องกระบวนการของระบบและกําลังใจ “ขวัญและกาลังใจที่นายให้
เป็ นเรื่ องที่สุดยอดมาก” ท่านสมศักดิ์ จันทรสมบัติ นายอําเภอสวรรคโลกเป็ นผูน้ าํ ที่ใจดี เหมือนนายอําเภอ
เชียงม่วน วิทยากรในเวทีน้ ี ทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. มีกาํ ลังใจในการทํางาน
ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) ต้องมองให้ทะลุว่า มีการจัดการอย่างไร ภายใต้บริ บทของพื้นที่ ภาพ
ความนโยบายจากส่วนกลาง พื้นที่ตอ้ งออกแบบการทํางานให้สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่ แต่เอาระบบ
สุขภาพอําเภอ (DHS) มาจับ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) มีภาพรวม แต่อย่าลืม individual กรณี รายบุคคล (case)
สะท้อนปัญหาของระบบการจัดการ มององค์รวมและ individual ทั้งแนวราบและแนวลึกพร้อมกัน
การบริ หารจัดการอําเภอสวรรคโลก ระดับนโยบายมีการทําแผน กําหนดเข็มมุ่ง เรื่ อง อําเภอสุข
ภาวะ มีการขายฝัน และดําเนินงานตามกระบวนการ ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย ทุกงานของ
อําเภอสวรรคโลกและใช้ DHS ไปจับ
เครื อข่ ายอาเภอสวรรคโลก สุ โขทัย ดาเนินงานตามระบบสุขภาพอาเภอ (DHS)
โดยออกแบบการทางานให้ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มองทั้งภาพรวมและรายกรณี (case)
แพทย์หญิงสุ พตั รา ศรีวณิชชากร : การสร้างเครื อข่ายสุขภาพชุมชน เน้นการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย
และชุมชน ซึ่งบางครั้งไม่พอดีกบั นโยบายของส่วนกลาง ในฐานะผูบ้ ริ หารงานสาธารณสุขมีบทบาทอย่างไร
สนับสนุนการทํางานอย่างไร
นายรัชกร คาถาเครื อ : ผูบ้ ริ หารยินดีที่จะลงพื้นที่ไปช่วยทีมพื้นที่ในการสร้างเครื อข่าย ให้เห็นภาพว่า
สาธารณสุขอําเภอมีความจริ งจังกับการดําเนินงาน ใช้ทกั ษะด้านสัมพันธภาพ ทําให้เครื อข่ายเกิดความมัน่ ใจ
ว่ามีการจัดการที่ดี ผูบ้ ริ หารลงมาช่วย โดยเฉพาะในส่วนที่พ้นื ที่ร้องขอ
แพทย์หญิงสุ พตั รา ศรีวณิชชากร : ต้องแสดงตัวให้เห็นว่าเราจริ งจัง สนใจ ให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่ วมกับภาคีเครื อข่าย และลงไปช่วย
นายรัชกร คาถาเครื อ : สร้างทีมให้เห็นหัวใจของการทํางาน เสริ มพลังด้านขวัญกําลังใจ การสร้างเครื อข่าย
ให้เกียรติทอ้ งถิ่น สาธาณสุขอําเภอเป็ นผูป้ ระสาน ประเด็นการสร้างเครื อข่าย รู ้บริ บท เป้าหมายร่ วมจะทําให้
ขยายภาคี ผูบ้ ริ หารต้องมองให้ออกว่าจุดแข็งและข้อจํากัดมีอะไร
แพทย์หญิงสุ พตั รา ศรีวณิชชากร : ให้เกียรติและให้คุณค่ากับคนที่เราทํางานด้วย
ผู้บริหารงานสาธารณสุ ขเครือข่ ายอาเภอสวรรคโลก
ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่ าย และลงไปช่ วยพื้นที่ทางาน
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นางสาวปราณีจติ ชัยบาล สาธารณสุ ขอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
เครื อข่ ายอาเภอสันกาแพง เชียงใหม่
ขอแนะนําตัว “ปราณี จิต ชัยบาล” มีประสบการณ์ในการทํางาน 38 ปี (เหลือเวลาอีก 121 วัน ที่จะอยู่
ในวงการนี้ ) เป็ นสาธารณสุขอําเภอเกือบ 20 ปี เคยทํางานที่สถานีอนามัย (สุขศาลา) อําเภอแม่อายพื้นที่สุด
เขตชายแดน ตอนนั้นต้องใช้วิทยุ พอสว. ตอนนั้น มีความสุข มีความเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน (ไม่อดึ อัด
เหมือนสมัยนี้) เห็นบริ บทของชาวบ้าน ไม่มีแม้แต่จกั รยาน เดิน ลุยนํ้า ข้ามทุ่งไปทําคลอด เวลาออกหน่วย
เคลื่อนที่ไม่โดดเดี่ยว ทั้งๆ ที่อยูส่ ถานีอนามัยคนเดียว มีผใู ้ หญ่บา้ น มีกาํ นัน มีคณะกรรมการหมู่บา้ นในพื้นที่
ร่ วมออกหน่วยเคลื่อนที่ เป็ นความสุขที่ทาํ งานด้วยใจ..เรื่ อยมา
กระทรวงสาธารณสุข มีการเปลี่ยนแปลง โดยตั้งเป้าหมาย สุขภาพดีถว้ นหน้า (Health for All 2000)
สุขภาพดีถว้ นหน้า 2543 มีกลยุทธ์ กลไก เพราะเราแยกส่วนในการคิด แยกส่วนการทํางาน เราบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นของเรา บอกว่างานสุขภาพต้องหมอ พยาบาล และคนที่ทาํ งานในกระทรวง
สาธารณสุขเท่านั้นที่รู้ดีกว่าเพื่อน ต้องรับผิดชอบชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ ตาย แต่เราลืมไป…
ไม่รู้ว่าจะมีใครคิดเหมือนที่ตวั เองคิดหรื อเปล่า เพราะว่าตัวเองคิดไม่ค่อยเหมือนใคร หลักการทํางาน
ของตัวเองคือต้องคิดให้ได้ก่อน คิดได้แล้วค่อยลงมือทํา บริ หารจัดการให้เขารู ้เราและเรารู ้เขา “ชวนคิด ชวน
คุย ชวนทํา” จึงจะประสบผลสําเร็ จ ความหมายของ DHS คืองานเดิมเดิมที่ทาํ อยู่ แต่เมื่อเรากอดงานของเรา
ไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามา ชีวิตคนประกอบด้วยปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ทาํ ให้สมบูรณ์แบบ ไม่มีทางที่
สมบูรณ์แบบได้หากขาดด้านใดด้านหนึ่ง
ตอนแรกชวนน้องๆ มาทํางาน ถ้าทําแบบเดิม ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิม เอาตัวเลขไปแลกกับเงินไม่มี
เวลาไปนัง่ คุย ซึ่งเมื่อก่อนหากมีงานแต่งงาน มีคนเชิญไปปูที่นอนให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว มีผา้ ป่ าไปรําอวยพร เปิ ด
สถานีอนามัยให้เด็กและเยาวชนมาเล่นวอลเลย์บอล ทําได้หมด เชื่อมกับพัฒนากรในพื้นที่ แต่เดี๋ยวนี้
เจ้าหน้าที่ตอ้ งงกงกเอาตัวเลข DT ครบหรื อยัง เป้าหมาย 17,000 คน ของสันกําแพง…
“ระบบสุขภาพ” หมายถึง ทั้งชีวิต กินอยู่ ค่าใช้จ่าย สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
ทุกส่วน ทุกอย่างอยูใ่ นนั้น เราอยูใ่ นพื้นที่ ชาวบ้านมีวิถีชีวติ วัฒนธรรมของเค้า ทําไมเราเอาหมอ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเป็ นที่ต้งั ไปสอนเค้า เค้ารู ้ แต่ไม่ได้นาํ เอาความรู ้ไปใช้ให้ถูกต้อง ไม่มีใครสอดรับประสานกัน
ในพื้นที่ขบั เคลื่อน ประชาชนรักตัวเอง ทุกคนต้องการตายอย่างสงบ ตายอย่างมีศกั ดิ์ศรี แต่ก่อนจะไปถึงตรง
นั้น ในฐานะที่เราดูแลทุกภาคส่วน ชวนเจ้าหน้าที่ปรับวิธีคิดก่อนทํางาน DHS ในฐานะที่ทาํ งานระดับอําเภอ
มีการป้อนข้อมูล สะท้อนข้อมูลสถานะสุขภาพของคนอําเภอสันกําแพง ป่ วยตายกี่คน ป่ วยตายด้วยสาเหตุ
อะไร ตายด้วยโรคอะไรมากที่สุด ไปโรงพยาบาลรัฐ/เอกชนกี่คน โรงพยาบาลจังหวัดกี่คน ตําบลที่ตายมาก
ที่สุดสามารถแจกแจงได้ สะท้อนข้อมูล 5 ปี ย้อนหลังทุกเดือน เข้าที่ประชุมทุกเดือนทั้งในระดับหัวหน้าส่วน
ราชการ (พัฒนาชุมชน ผูก้ าํ กับฯ) และที่ประชุมกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อีกประเด็นคือทํางานอยูส่ นั กําแพง 5 ปี
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เปลี่ยนนายอําเภอ 5 คน พอเราให้ขอ้ มูล นายอําเภอสนับสนุนเต็มที่ เมื่อให้ขอ้ มูล กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นคิดได้
เจ้าหน้าที่รับรู ้และเข้าใจ
สันกําแพงมีโรคมะเร็ งเป็ นสาเหตุการตายลําดับแรก ประชากรมีอาชีพเกษตร อุตสาหกรรม รับจ้าง
ซื้ออาหารบริ โภค เชิญมาเจาะเลือดเพื่อตรวจ cholinesterase ในกระแสเลือด ตั้งแต่นายอําเภอ ผูใ้ หญ่บา้ น
เกษตรกรฯลฯ พบว่า มากกว่า 85% ไม่ปลอดภัย ต้องกลับมาดูแลตนเอง
ต่อจากนี้เราไม่ทาํ เอง ชวนทุกหน่วยงานในอําเภอมาร่ วม ตอนนั้นมีเงินอยูห่ นึ่งก้อนจํานวน 1 แสน
บาท ทําอย่างไรจึงจะออกดอกผลที่ชดั เจน มีประสบการณ์ทาํ “สุนทรี ยสนทนา” โดยเลือกสิ่งดีๆ มาคุยกัน
ก่อน เชิญแกนนําในพื้นที่แต่ละตําบล ประมาณ 65 คน (พาไปรี สอร์ทไกลๆ กลับบ้านไม่ได้)
มีเครื อข่ายช่วยกันทํา ระดับอําเภอ มี District Health System (DHS) ระดับตําบลมี Sub-district
Health System (SDHS) เดิมมีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอําเภออยูแ่ ล้ว มีแนวคิดว่า ถ้าพูดเรื่ อง
สุขภาพ กรรมการสุขภาพมีแต่หมอ ปรับแนวคิด โดยเอา DHS ไว้ภายใต้ร่มใหญ่ ทํา “ธรรมนูญคุณภาพ
ชีวติ ” ของคนอําเภอสันกําแพง มีการถ่ายทอดระดับอําเภอ ลงไปที่ระดับตําบล ทุกคน ทุกภาคีเครื อข่ายมี
ส่วนร่ วมกัน มีประเด็นร่ วมทุกหน่วยงาน เช่น สาธารณสุข เกษตร ปศุสตั ว์ พัฒนากร ตํารวจ ยึดเป็ นเข็มทิศ
คือ พัฒนาคน อาหารปลอดภัย การมีส่วนร่ วมทุกระดับ ในปี 2559 องค์กรจะต้องนําเสนอว่า 3 ประเด็นนี้
(จาก 17 ประเด็น) ให้ผลอย่างไร มีนาํ เสนอทุกปี มีการติดตามประเมินผล และเห็นภาพเชิงประจักษ์ สิ้นปี
2557 งานฤดูหนาวอําเภอสันกําแพง ทุกภาคส่วนร่ วมจัดบูธ งดขายเหล้าเบียร์ เกษตรอินทรี ย ์ ด้านสาธารณสุข
อสม. ตรวจวัดความดัน เห็นความร่ วมมือระดับหมู่บา้ น ระดับตําบล (10 ตําบล) ตอบโจทย์ความร่ วมมือและ
บูรณาการทุกภาคส่วน
แพทย์หญิงสุ พตั รา ศรีวณิชชากร : ปรับแนวคิด จัดโครงสร้างทั้งโครงข่าย มีการสื่อสาร หาคนร่ วม ทั้ง
ชาวบ้านและภาคส่วนต่างๆ มีการติดตามประเมินผล มีการแสดงผลงาน มีการยอมรับ
เครื อข่ ายอาเภอสันกาแพง เชียงใหม่ ปรับวิธีคดิ คนทางาน สะท้ อนข้ อมูล สื่ อสาร
สร้ างการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วน มีการติดตามประเมินผล และนาเสนอผลการดาเนินงานให้ ประจักษ์
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นายแพทย์สมชาย ภานุมาสวิวฒ
ั น์ ผอ.รพ. ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เครื อข่ ายอาเภอราษีไศล
การทํางานเริ่ มจากคนที่มีตน้ ทุนสูง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไปทํางานในพื้นที่ภาคอีสาน
แต่เมื่อไปอยูท่ ี่อาํ เภอราษีไศล (เป็ นเวลากว่า 27 ปี ) พบว่า “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่ าคาสอน” ทําให้ค่อยๆ ซึม
ซับในการทํางานโรงพยาบาลชุมชน จากเดิมที่มาจากสิ่งที่มีในโรงเรี ยนแพทย์ เรี ยนรู ้การทํางานจากสิ่งที่ไม่มี
ในโรงพยาบาลชุมชน เรี ยนรู ้ว่าต้องมีเพื่อนร่ วมงานที่ดี (โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล) รู ้จกั เค้า รู ้จกั เรา
มีเพื่อนร่ วมทาง หมอประทีป ให้เป็ นคณะกรรมการ คปสอ. มีภาคีเครื อข่าย กรรมการมูลนิธิกบั ชุมชน
ชาวบ้าน มีความเข้าใจว่า เมื่อพูดถึงภาคีเครื อข่ายด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลทิ้งไม่ได้ ระบบสาธารณสุข
เป็ นสามเหลี่ยม (Primary care level (การบริ การสาธารณสุขระดับต้น); Secondary care level (บริ การ
สุขภาพระดับกลาง; Tertiary care level (บริ การระดับสูง)) เชื่อมโยงองค์ความรู ้สาธารณสุขดูแลคน มีองค์
ความรู ้ว่าก่อนที่จะเกิดโรค ส่งเสริ ม ป้องกัน รักษา ฟื้ นฟู แยกกันไม่ได้ เข้าใจว่าต่างคนต่างมีบทบาท และ
เชื่อมโยงกันอย่างไร เมื่อสอนนักศึกษาแพทย์ตอ้ งให้รู้เรื่ องต่างๆ ดังนี้ terminology การส่งเสริ มป้องกัน
ระบบบริ การสุขภาพ เข้าใจเรื่ องรักษา (care)
การทํางานคปสอ. ที่ราษีไศล มีรุ่นพี่ที่ปูทางมาดี มีทีมงานที่ดี สาธารณสุขอําเภอดี ได้เพื่อนที่ทาํ งาน
ร่ วมกัน โรงพยาบาลกับสาธารณสุขอําเภอทํางานด้วยกันด้วยไมตรี จิต เรื่ องที่สาํ คัญคือ attitude คปสอ. คือ
ความภาคภูมิใจ key man มี 2 คน คือ สาธารณสุขอําเภอและผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลชุมชน นายอําเภอเดี๋ยว
ก็ยา้ ย เป็ นเรื่ องธรรมชาติโดยเฉพาะมหาดไทยต้องก้าว ต้องโต นักการเมืองมาแล้วก็ไป ส่วนหมอกับ
สาธารณสุข ไม่ได้ไปและไม่ได้มา ความรู ้สึกผมคือเป็ นนายตนเอง ทําในสิ่งที่อยากทํา (ทําในสิ่งที่ดี) ถ้ารู ้
ธรรมชาติสามารถทํางานได้ (คนที่ทาํ งานร่ วมกันรักกันบ้าง ทะเลาะกันบ้างตามบทบาทหน้าที่) เรื่ องที่
ทะเลาะกันคือเรื่ องเงิน เช่น การจัด event จัดบ่อย ๆ ต้องปรับเข้าหากัน attitude ที่ดีคือความตั้งใจทํางานเพื่อ
ประชาชน bio psycho social stake holder ความ fair ของโรงพยาบาลต้องมี ด้านบริ หารจัดการ สิ่งที่ให้กบั
เครื อข่ายคือความเป็ นวิชาการ ถ่ายทอดสู่ รพ.สต. คปสอ. ได้จากการอบรม โรงพยาบาลได้เปรี ยบเรื่ อง bio
แต่เสียเปรี ยบเรื่ องทางสังคม คปสอ. ได้เปรี ยบด้านสังคม matching ซึ่งกันและกัน การทํางานต้องทําแผน
ถึงแม้ว่าจะนิ่ง ยึดถือเรื่ องการทําแผน (เช่น แผนงบประมาณ) มีการประชุมตลอดเวลาเพื่อให้เกิด relationship
สิ่งที่ได้กบั ตัวเอง ในรพ รพสต เมื่อทํางานในชุมชนแล้วมักจะลืมคือ การหาความรู ้ควบคู่กบั การ
ทํางาน การสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาคนให้มีสุขภาพดี กระทรวงสัง่ ให้เป็ น care/health provider
กระทรวงอยากให้เราทํา health manager ตัวตนเรามี 2 ด้าน เราต้องเป็ นทั้งผูใ้ ห้บริ การด้านสาธารณสุข
(health provider) และ ผูจ้ ดั การด้านสาธารณสุข ( health manager) สิ่งที่จบั ใจความได้คือเราต้องเรี ยนรู ้ ด้าน
clinic เรี ยก รพสต มาทํางานกับ รพ (ประมาณ 6 สัปดาห์) ใช้ context base learning คือเรี ยนกันเอง เช่น
โรงพยาบาลส่งคนไข้ให้รพ.สต. ช่วย ซึ่งบางครั้ง รพ.สต. ทําไม่ได้ หลักสูตรนี้เรี ยนรู ้และถ่ายทอดซึ่งกันและ
กัน ระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ร่ วมคิด
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ร่ วมทํา ร่ วมเรี ยนรู ้” ในการเป็ นผูจ้ ดั การด้านสุขภาพของชุมชน (health manager) - ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ภัทระ
แสนไชยสุริยา พบว่า เมื่อเรี ยนรู ้สิ่งที่ได้คือ สมรรถนะ 6 ด้าน ได้แก่ การควบคุมตนเอง สร้างวิสยั ทัศน์ การ
วางแผน รู ้จกั ที่จะเปลี่ยนแปลง มีการทํางานเป็ นทีม รู ้จกั การใช้เครื่ องมือ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เรี ยนรู ้จากสิ่งที่ไม่รู้ ซึ่งต้องมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันและทบทวนบ่อยๆ
กระทรวงสาธารณสุขมักชอบสัง่ อย่างไรก็ตามทุกท่านอย่าตกใจ! เพราะกระทรวงฯไม่เคยสัง่ อะไร
ที่เป็ นเรื่ องใหม่ในระบบสาธารณสุข อย่าไปสนใจว่าเค้าเปลี่ยนอะไร home care ผูส้ ูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ทุก
ท่านทําอยูแ่ ล้ว กระทรวงฯอยากได้อะไรใส่สิ่งที่เค้าอยากได้ มีโรคอะไรมากกว่าการส่งเสริ ม ป้องกัน รักษา
ฟื้ นฟู มีอะไรมากกว่าตั้งแต่เกิดจนตาย วัยเรี ยนถึงวัยทํางาน วัยทํางานถึงคนแก่ กระทรวงฯสัง่ อะไร ขอให้
หนักแน่น ตั้งใจทํา บางเรื่ องมาจาก top down เราคิดแบบ bottom up ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมเรี ยนรู ้ กระทรวงฯดู
outcome บางเรื่ อง outcome ไม่ออก ส่ง output ไปก่อน สิ่งที่ได้ทาํ คือ “ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมเรี ยนรู้ ”
สิ่งที่สาํ คัญคือ การพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็ง โดย (1) มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน เมื่อบริ บทขาดแคลนการ
เรี ยนรู ้ในชุมชนเป็ นเรื่ องที่ดี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่รพ.สต. คนไข้ เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน สลับกันเป็ นครู สลับกันเรี ยน (2) มี standardize of process (SOP) จด
ดีกว่าจํา ถ้าเรี ยนแล้วไม่จด ไม่จาํ ลืม (3) เยีย่ มเยียน เรี ยนรู ้ซ่ึงกันและกัน ซึ่งแตกต่างจากการนิเทศ (4) ระบบ
referral system และ consultation (5) มีการsupport ซึ่งกันและกัน (6) มี information system เก็บและ
รวบรวมข้อมูล สรุ ปแล้วถ้าเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเต็มที่ ความสัมพันธ์จะดีข้ ึน ทําให้งานดีข้ ึน
แพทย์หญิงสุ พตั รา ศรีวณิชชากร : อย่าลืม! บทบาทหน้าที่ของตัวเอง แต่ละคนมีหน้าที่หลักของตนเอง เช่น
หมอมีบทบาทดูแลคนไข้ ที่สาํ คัญคือ การเรี ยนรู ้ร่วม
เครื อข่ ายอาเภอราษีไศล มีการเรียนรู้ร่วมกัน (context base learning)
มี standardize of process (SOP) เยีย่ มเยียน เรียนรู้ มีระบบ referral system และ consultation
มีการสนับสนุนการทางานซึ่งกันและกัน และมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
นายเทวา ปัญญาบุญ นายอาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (เพิม่ เติม)
เมื่อไปคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ พยาบาลมักจะบอกว่า อันนี้ไม่ใช่งานของผม ถ้าตีขอบเขต ที่เป็ น
กําแพงกันนี้ออกได้ เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องของทุกคน เวทีลกั ษณะนี้ ควรเชิญเจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
อื่นๆ เข้าร่ วมด้วย เพราะเค้าคิดว่างานนี้เป็ นงานของสาธารณสุข
นายแพทย์สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ บอกว่ามองไปที่ outcome กระทรวงมหาดไทยมองไปถึง
ultimate outcome ซึ่งมีความเห็นว่ายังไม่มีโครงการไหนไปถึง 100%
แพทย์หญิงสุ พตั รา ศรีวณิชชากร : ทําอย่างไรให้เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องของทุกคน ทุกคนมีส่วนร่ วม สุขภาพเป็ น
เรื่ องของทุกคน และทุกคนเป็ นเรื่ องสุขภาพ (Health for All, All for Health)
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เปิ ดเวทีแลกเปลีย่ น
นางอรวรรณ อุ่นน้อย พยาบาล โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
มุมมองเรื่ องสุขภาพ ความทุกข์ของชาวบ้าน จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอง
ชนทุกหน่วยงาน ล้วนมีความปรารถนาดีต่อประชาชนผูย้ ากไร้และตกทุกข์ได้ยากทุกคน แต่มีเวทีให้เค้าหรื อ
เปล่า ทุกคนมีความทุกข์ที่แตกต่างกัน นายอําเภอมีเวทีให้มาถกกันหรื อไม่ว่าเค้าอยากช่วยคนนั้น อยากช่วย
คนนี้ หลังจากวันนี้ คาดหวังว่าแต่ละอําเภอจะมีเวทีสาํ หรับทุกสาขาอาชีพได้รับรู ้ว่า เรื่ องสุขภาพเป็ นหน้าที่
ของทุกคน ทุกสาขาอาชีพมีโอกาสได้แสดงความปรารถนาดีหรื อแก้ทุกข์ให้กบั ชาวบ้าน
นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิน่ ที่มีการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข เนื่องจากผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ ถ้าอยากได้ภาคีเรื่ อง
สุขภาพ ต้องทราบว่าผูบ้ ริ หารสนใจเรื่ องสุขภาพหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น เทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผูบ้ ริ หารดําเนินงานผูส้ ูงอายุ คนพิการ มานานจนเป็ นที่ศกึ ษาดูงาน อีกทั้งกระตุน้
ท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากรู ้จกั คุน้ เคยกัน โดยนําแนวคิดการดําเนินงานของหนองตองและปรับใช้
ในพื้นที่
ท้องถิ่นมีการรายงานผลค่อนข้างเยอะเหมือนกับทุกหน่วยงาน ข้อจํากัดของท้องถิ่นคือ ขาด
บุคลากรด้านสาธารณสุข ท้องถิ่นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการขับเคลื่อนด้านสุขภาพลําบาก
ท้องถิ่นที่มีผรู ้ ับผิดชอบงานสาธารณสุข มีภารกิจถ่ายโอนจาก รพ.สต. เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุข มี
ภารกิจค่อนข้างเยอะ เช่น การควบคุมโรคไข้เลือดออก เมือ่ ก่อน รพ.สต. แจ้งผูน้ าํ ชุมชน อสม. ก่อนแจ้งมาที่
ท้องถิ่นให้ฉีดพ่นสารเคมี ช่วงหลังโทรศัพท์ตรงมาที่ทอ้ งถิ่นให้ดาํ เนินการแจ้งอสม. และลงพื้นที่
นางสาวรัชนีกร ภาคย์สมพงษ์ บริษัทเอกชน
เมื่อก่อนบริ ษทั ดําเนินงานด้าน CSR โดยการรับบริ จาค ปัจจุบนั มองหาความยัง่ ยืนและเข้ามามีส่วน
ร่ วมกับชุมชน
ขณะนี้อยูใ่ นช่วงการเรี ยนรู ้และหาทิศทางที่เหมาะสมว่าเอกชนจะเข้ามาทํางานกับชุมชน
ท้องถิ่นอย่างไร
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นางวิริยาพร ไชยวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้ านร้ อง อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ประสบการณ์การเป็ นผูบ้ ริ หาร 2 ปี ส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพราะมีหน่วยงานสาธารณสุข เช่น รพ.สต. อยูแ่ ล้ว แต่ในความเป็ นจริ งควรมองทั้งระบบ และเห็นด้วยที่
นําเสนอว่าระบบราชการส่วนใหญ่มีแต่การจัดทําเอกสาร รายงาน การลงมือปฏิบตั ิ มีนอ้ ย
ขณะนี้กาํ ลังดําเนินงานร่ วมกับรพสต. เรื่ องการดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จนกระทัง่ ถึงวัยสูงอายุ หาก
ประสบความสําเร็ จจะมานําเสนอในเวทีน้ ี
นางอรพิน ภุ่มภัทรชาติ เภสัชกรชานาญการ โรงพยาบาลสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
อําเภอสันแพงมีการทําผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การดําเนินคดีจะยุง่ ยากมาก บางครั้ง
ไม่สามารถดําเนินการเองได้ ต้องให้สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เข้ามาจัดการ ปัจจุบนั ปัญหาการกระทําผิด
กฎหมายเริ่ มขยายตัว เช่น ชาวบ้านป่ วยเป็ นโรคเรื้ อรัง ไม่ยอมกินยา กินอาหารเสริ มแทน ชาวบ้านบริ โภคผัก
เม็ด (เม็ดละ 30 บาท) สเตียรอยด์ นํ้าแม่เหล็กกินแล้วกล้ามเนื้ ออ่อนแรงฯลฯ
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีความสําคัญในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
โครงสร้าง
เครื อข่ายสุขภาพอําเภอ (DHS) ที่เข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตํารวจ กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ นฯลฯ ทําให้สามารถจัดการ ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย การโฆษณาชวนเชื่อได้ ขณะนี้กาํ นัน
ผูใ้ หญ่บา้ นช่วยสอดส่งดูแล นัดประชุมชาวบ้าน วางระบบอสม. เครื อข่ายเฝ้าระวัง แต่ยงั ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
ตํารวจ
นางจุไรรัตน์ สาธารณสุขอาเภอพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อําเภอพัฒนานิคมพัฒนากลไกการทํางาน เครื อข่ายสุขภาพอําเภอ (DHS) โดย
นําเข้าสู่แผนงานระดับอําเภอ คุยกับนายอําเภอ สภ. พัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคมมีคลินิกแพทย์ 3 แห่ง
คลินิกทันตแพทย์ 3 แห่ง สถานพยาบาลประมาณ 30 แห่ ง และร้านขายยาประมาณ 30 แห่ง การร้องเรี ยน
เป็ นเรื่ องธรรมชาติ มีเครื อข่าย รพ.สต. อสม. นักเรี ยนช่วยกันดูแล การดําเนินงานเพิ่งเริ่ มต้น ค่อยๆ ขยับ
แพทย์หญิงสุพตั รา ศรีวณิชชากร สรุป
อธิบาย Frame การบริ หารเครื อข่ ายสุขภาพอาเภอ ประกอบด้วย การพัฒนาคน เงิน ของ ข้อมูล ที่มี
มิติที่ขยับจากรายโรค รายโครงการ มองประชาชนหรื อพื้นที่เป็ นตัวตั้ง มองแบบต่อโยง บูรณาการ เชื่อมคน
ทรัพยากร แผนงาน มีเป้าหมายร่ วม การบริ หารงานแบบไร้รอยต่อ ทุกคนเป็ นเจ้าของงาน “ร่ วมคิด ร่ วมทํา”
สร้างนวตกรรม ทํางานร่ วมกันภายใต้มติ ิที่แต่ละคนมีบทบาทเด่นแตกต่างกัน ทั้งด้านนโยบาย ด้านสังคม
ด้านสาธารณสุข (มิติเรื่ องการให้บริ การ) มิติชุมชน (แกนนํา) เช่น ถ้าพูดเรื่ องคนพิการ การดูแลคนพิการ
ต้องมีเรื่ อง นโยบาย บริ การ การสื่อสารความเสี่ยง การส่งต่อ การมีส่วนร่ วมกับชุมชน ท้องถิน่
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ข้ อมูล มีความสําคัญ ระบบข้อมูล มีขอ้ มูลที่กว้างขวางกว่าในโรงพยาบาล รพ.สต. ครอบคลุมด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการใช้ขอ้ มูล
การพัฒนาศักยภาพ ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึง อสม. ประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่ วม
การเรียนรู้
การประสานงานติดตามประเมินผล
การประสานทุน ทรัพยากร
ทีมจัดการกลาง (management) มีผจู ้ ดั การกลาง/ทีมกลาง ทีมนํา ซึ่งอาจจะมีหลายคน ทําหน้าที่
ประสานให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่ วม ตลอดจนเข้าใจบทบาทของภาคีร่วม
เป้ าหมายสุดท้ ายปลายทาง เราจะไม่พดู ถึงสุขภาพแค่เรื่ องโรคภัยไข้เจ็บ แต่เราพูดถึงคุณภาพชีวติ
หรื อความสุขของคนทุกคน ซึ่งมีมิติต่างๆ เป้าหมายสุดท้าย ไม่ใช่เป็ นเรื่ องที่สาธารณสุขทํา แต่ทาํ อย่างไรให้
ภาคีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่ วมมือและเป็ นเจ้าของให้ได้
ระบบการทางาน ต้องมีความยัง่ ยืนและต่อเนื่อง ไม่ว่าใครจะเปลี่ยน ใครจะไปใครจะมาต้องยัง่ ยืน
และปรับตัวตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม
เป้ าหมายระหว่างทาง มองประชาชนเป็ นตัวตั้ง ส่วนใหญ่วดั กิจกรรมที่ทาํ งาน ให้มีความชัดเจนว่า
ชาวบ้านได้อะไร รู ้อะไร เข้าใจอะไร จากการทํางานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชาวบ้านได้รับการดูแลแบบ
ไหน อย่างไร ชาวบ้านมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นการทํางานส่งเสริ ม รักษา ป้องกัน ฟื้ นฟู
ต้องไปให้ถึงว่าประชาชนได้รับ เข้าใจ และมีศกั ยภาพแค่ไหน อย่างไร
ระบบงานอาเภอ
 การสื่ อสาร งานเครื อข่ายสุขภาพอําเภอ ต้องมีการสื่อสารความเสี่ยง สื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก การรับรู ้ เพื่อให้ประชาชนปรับพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
รวมทั้งการทําให้เกิดนโยบายสาธารณะ มีกระบวนการทําให้เกิดนโยบายสาธารณะ และการทํางาน
ร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
 งานบริการพื้นฐาน การดูแลรักษา คัดกรอง ฟื้ นฟู การให้ขอ้ มูล การเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง การดูแลต่างๆ เช่น การมี 7-11 หรื อ fast food เข้ามาในชุมชนก็ถือว่าเป็ นความเสี่ยง
ซึ่งงานบริ การพื้นฐานและการเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จําเป็ นต้องทํา
 การบริการเฉพาะทาง มีบริ การเฉพาะทางส่งต่อ เช่น ผูส้ ูงอายุตอ้ งมีการดูแลเฉพาะทาง ผูป้ ่ วยโรค
เรื้ อรังมีเรื่ องไตวาย หัวใจ เป็ นต้น การดูแลทางการแพทย์ร่วมกับการดูแลทางสังคม การประสาน
รับ-ส่งต่อ มีคนที่คอยประสานและเชื่อมโยงบริ การ
 สร้ างสัมพันธภาพ สื่ อสารเรียนรู้ สนับสนุน เสริมศักยภาพ กับกลุ่มเป้ าหมาย ภาคีชุมชน การ
สื่อสารสร้างการเรี ยนรู ้ร่วม การมีส่วนร่ วมกับชุมชน ทําอย่างไรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและเสริ มความมัน่ ใจ
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หลัง break
นายรัชกร คาถาเครือ ผู้ช่วย สสอ. สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เพิม่ เติม)
การจัดการระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) บางเรื่ องไม่สามารถจัดการได้ เช่น เด็กเป็ น birth atresia ต้อง
มีการประสานงานระดับกระทรวง และประสานเชื่อมโยงระหว่างเครื อข่ายสุขภาพอําเภอ (DHS) ทําให้ผทู ้ ี่
ได้รับความช่วยเหลือมีความพึงพอใจ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครื อข่าย เช่น ทักษะด้าน IT ต้องใส่ใจพัฒนา ปัจจุบนั มี
การใช้ FB update ข่าว/กิจกรรมบนโลกออนไลน์
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าํ เชิงนโยบายเรื่ องแนวคิด core value ค่านิยมองค์กรเป็ นเรื่ องสําคัญ นํา DHS เป็ น
นโยบายหลักในการขับเคลื่อนงาน และนําแนวคิดของอําเภอสันกําแพงไปถ่ายทอดและต่อยอด เรื่ อง
“นักพัฒนาคุณภาพชีวิต”
นางสาวปราณีจติ ชัยบาล สสอ. สันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ (เพิม่ เติม)
การเชื่อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อาํ เภอสันกําแพง ประมาณ 4-5 แห่ง ที่มีท้งั
เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริ หารส่วนตําบล ทําอย่างไรให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ใช้เงินเป็ นและถูกต้อง ทําอย่างไรให้ผบู ้ ริ หารเป็ นภาคีเครื อข่าย ซึ่งต้องใช้หลักสัมพันธภาพ
และมีขอ้ มูลที่ชดั เจนในการประสานงาน บางพื้นที่ทาํ ดีอยูแ่ ล้วมีการชื่นชมยินดีและให้รางวัล
อําเภอสันกําแพงมีแผนการถอดบทเรี ยนและเรี ยนรู ้ร่วมกัน เช่น ท้องถิน่ บางแห่งมีการดําเนินงาน
เรื่ องกฎหมายสาธารณสุข บางพื้นที่มกี ารดูแลคุณภาพชีวิต ซึ่งการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่แค่เรื่ องกาย แต่เป็ นเรื่ องใจ
(mental) ด้วย
นายแพทย์สมชาย ภานุมาสวิวฒ
ั น์ ผอ.รพ. ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (เพิม่ เติม)
ปัญหาด้านสาธารณสุขต้อง “Implementation” ผูบ้ ริ หารที่เก่งต้องสามารถนํานโยบาย สู่การปฏิบตั ิที่
แท้จริ ง เช่น ถ้าจะเป็ น health provider ต้องทํา CBL (Context Based Learning)
ประเด็นแลกเปลี่ยนของท้องถิน่ เรื่ อง การใช้เงิน การถ่ายโอนภาระหน้าที่ให้ทอ้ งถิน่ ทําให้ฉุกคิด
และต้องกลับไปคุยกับท้องถิ่นใหม่
DHML ที่ศรี สะเกษ มี 6 อําเภอ ชวนผูเ้ กี่ยวข้องและ stake holder “ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมเรี ยนรู ้”
พบว่า การเรี ยนรู ้ สร้างจุดเด่น
อําเภอแรก ทําเรื่ องผูส้ ูงอายุ พบว่า ข้อมูลผูส้ ูงอายุที่มี function สามารถบอกได้ว่าควรทําอะไร
จัดบริ การอะไรให้กบั ประชาชน และสามารถทําเรื่ องนโยบายสุขภาพ
อําเภอที่สอง ทําเรื่ องท้องไม่พร้อม พบว่า ถ้าทําอะไรให้ประสบความสําเร็ จ ต้องทําประชาคม
อีกอําเภอหนึ่ง ทํา LTC พบว่า ต้องมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นเจ้าของ
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อําเภอที่ทาํ เรื่ องอุบตั ิเหตุ พบว่า ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม การใช้กฎหมายต้องมีส่วนร่ วม มีบทบัญญัติ
ของชุมชน
อําเภอที่ทาํ เรื่ องไข้เลือดออก พบว่า เพื่อนร่ วมทางคือ อสม.
อําเภอที่ทาํ เรื่ อง stroke ได้นวัตกรรม ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ดังนั้น การทําให้ระบบสุขภาพเข้มแข็ง “ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมเรี ยนรู ้” กับ stake holder และเมื่อทํา
แผนแล้วต้องกลับมาทบทวน เมื่อคิด ทํา และทบทวนเรื่ อยๆ วิสยั ทัศน์จะเริ่ มเปลี่ยน วิธีการทํางาน แผนงาน/
โครงการจะเปลี่ยน และมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน จะเกิดความสัมพันธ์ที่ดี และ
เกิดงานที่ดี
นางภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตาบลหนองตองพัฒนา อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่
อําเภอหางดง มีการทํางานเป็ นทีม และบูรณาการงานร่ วมกัน มองภาพรวม ไม่ได้มองว่างานสุขภาพ
เป็ นงานของหมอหรื อพยาบาล ตามที่หวั หน้าทวีศิลป์ (นายทวีศิลป์ ชัยชนะ) กล่าวว่า เราเป็ นนักพัฒนา
สุขภาพ เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเค้าอย่างไร ซึ่งต้องพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
นักสังคมสงเคราะห์ทาํ อย่างไรให้เค้าช่วยเหลือตนเองได้
นายวีรพันธ์ มีหนู นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
นักจิตวิทยาคลินิก โดยทัว่ ไป ตรวจ IQ, psycho test ทําหน้าที่แล็บคลินิกให้จิตแพทย์ มองงานชุมชน
ไม่ออก เมื่อมาอยูโ่ รงพยาบาลชุมชน หากทํางานเฉพาะวิชาชีพ คิดว่าไม่ได้ช่วยเหลือชีวิตคน ชุมชน และ
สังคม ถ้าไม่มีการเชื่อมโยงระบบต่างๆ ไปไม่ได้ ถ้าตรวจเด็กที่คลินิกเสร็ จแล้วไม่มกี ารติดตามประเมินผล
ต่อเนื่อง ทําอะไรไม่ได้ ระดับอําเภอมีเครื อข่ายที่เชื่อมโยง ขึ้นอยูก่ บั เราการทํางานแต่ละ case ว่าจะทํางานกับ
ใคร ตัวอย่าง case หนึ่งของอําเภอกงไกรลาศ ต้องการร่ วมมือทุกภาคส่วน case นี้นกั จิตวิทยาคลินิกดูแลทั้ง
ด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ่ง case นี้ ถ้าไม่ support ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม แล้วจะอยูไ่ ม่ได้ ถ้าทําให้
สมบูรณ์แบบต้องดูแลทั้งร่ างกายและจิตใจ เหมือนกับระบบ HA คุณภาพโรงพยาบาล ต้องดูแลทั้งด้าน
ร่ างกายและจิตใจ ทิ้งไม่ได้ซกั อย่างเดียว อีกทั้งการประสานงานต้องเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ถ้าต่างฝ่ ายต่างทํา
จะไปด้วยกันไม่ได้
นางรจนีย์ หมั่นตรวจ นักกายภาพบาบัด โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้ อยเอ็ด
บทบาทนักกายภาพบําบัดในชุมชนแตกต่างจากที่เรี ยนในมหาวิทยาลัย คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุมชน
พอมาทํางานต้องประสานงานกับสหวิชาชีพ รพ.สต. องค์กรปกครองท้องถิ่น เพราะการดูแลคนไข้ ต้องดูแล
แบบ holistic ให้คนไข้สามารถดูแลตนเองได้ และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
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นางเนตนภา คันที ผู้อานวยการ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลแห่ ใต้ อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม
การดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลมีการประสานงานกับภาคีเครื อข่าย พาคิด พาทํา
เรี ยนรู ้ร่วมกันกับภาคีอื่นๆ รพ.สต. เป็ นตัวชงเรื่ องสุขภาพ ถ้าชงดี งานก็ไปได้ดี เช่น งาน DHS โกสุมพิสยั
ส่วนท้องถิน่ ก็ให้เกียรติเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สําหรับการประสานงาน อยากให้อาํ เภอชี้ชดั ว่าให้ตาํ บลหรื อ
ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเรื่ องอะไร และมีผปู ้ ระสานงานชัดเจน (สําหรับ มหาสารคามก็ OK)
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
งาน DHS โกสุมพิสยั ที่ไม่ลงรอยคือเรื่ องเงิน มี event บ่อย ตัวอย่างเช่น เขียนแผนไปแล้วแต่
ผลลัพธ์ไม่ได้เท่ากับที่เขียน เรื่ องความร่ วมมือ นายอําเภอโกสุมพิสยั เป็ นประธานเกือบทุกเรื่ อง โกสุมพิสยั
ดําเนินงาน เรื่ อง “อําเภอสุขภาพดี 80 ปี ยังแข็งแรง” ขับเคลื่อนงานผูส้ ูงอายุและโรคเรื้ อรัง มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนในภาพใหญ่
การบูรณาการงาน ไม่มีคนเชื่อมต่อในการลงประเมิน นิเทศงาน รพ.สต. ใครเก่งใครทํา ภาพยังไม่
เคลื่อน อย่างไรก็ตามโกสุมพิสยั มีการสนับสนุนคนและสิ่งของ มีแพทย์ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ ลงตรวจเต็ม
พื้นที่ทุก รพ.สต. แต่ระบบสุขภาพอําเภอต้องมีนกั วิชาการสาธารณสุขหรื อคนกลางช่วยขับเคลื่อน
แพทย์หญิงสุพตั รา ศรีวณิชชากร สรุป
การบริ หารจัดการเครื อข่ายอําเภอ สุขภาพเป็ นเรื่ องของทุกคน ทุกคนมีส่วนร่ วมของสุขภาพ
กระบวนการสําคัญคือ “ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมเรี ยนรู ้ ร่ วมรับรู ้” ซึ่งการร่ วมกันต้องมีเป้าหมาย เปิ ดใจ เปิ ดหู
เปิ ดตา ทุกเรื่ องมีท้งั ดี และจุดที่ติดขัด อุปสรรค การขับเคลื่อนถนนไม่ได้ราบเรี ยบ มีคลื่น มีอะไรต่างๆ บ้าง
สะดุดบ้าง ให้มองด้านบวก มองจุดที่มีศกั ยภาพ บทเรี ยนดีๆ มีเยอะ ทุกคนมีศกั ยภาพ น่าจะช่วยกันทําให้
สุขภาพของทุกคนในพื้นที่ ในอําเภอและในสังคมนี้มีสุขภาพดี
ขอขอบคุณท่ านวิทยากรทุกท่ าน (นายเทวา ปัญญาบุญ นายอําเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นายแพทย์
สมชาย ภานุมาสวิวฒั น์ ผอ.รพ. ราษีไศล จังหวัดศรี สะเกษ นายรัชกร คําถาเครื อ ผูช้ ่วย สสอ. สวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย นางสาวปราณี จิต ชัยบาล สสอ. สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่)
ประชุ มเชิงปฏิบัติการทีมแกนนาขับเคลื่ อนอาเภอสุ ขภาพดีฯ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
ณ ทีเค. พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
มธุรพร ภาคพรต บันทึก
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