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บทสรุ ปสําหรับผู้บริหาร
ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอําเภอได้ รับคาดหวังว่าจะเป็ นหน่วยบริการด่านแรก ที่
นอกเหนือจากการให้ บริการสาธารณสุขพื ้นฐานแล้ ว
ยังต้ องดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้ วย แต่ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอําเภอกลับเผชิญปัญหาหลาย
อย่าง ได้ แก่ ความไม่เป็นหนึ่งเดียวของระบบ ปัญหากําลังคนที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์อตั รากําลัง การ
ขาดแคลน การกระจายกําลังคน ทักษะในการทํางาน ตลอดถึงข้ อจํากัดในอํานาจการบริหารจัดการ
กําลังคนในระดับพื ้นที่ อย่างไรก็ดที ่ามกลางข้ อจํากัดเหล่านี ้ มีหลายพื ้นที่ที่สามารถดําเนินระบบบริการปฐม
ภูมิและระบบสุขภาพระดับอําเภอได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การที่รัฐบาลจะนํานโยบายคลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster- PCC) หรือนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการเสริมสร้ างศักยภาพของระบบบริ การปฐม
ภูมิ และระบบสุขภาพระดับอําเภอต่างๆ มาใช้ จึงควรต้ องพิจารณาถึงสถานการณ์ปัญหาปัจจุบนั รวมถึง
ศึกษาพื ้นที่ที่ประสบความสําเร็จเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ กบั นโยบายต่าง ซึ่งเป็นที่มาของการศึกษาในครัง้ นี ้
จากการถอดบทเรียนในพื ้นที่ที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบ
สุขภาพระดับอําเภอ มีปัจจัยความสําเร็จ ดังต่อไปนี ้
1. ภาวะผู้นํา พบว่าผู้นําทังผู
้ ้ อาํ นวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอมีความเข้ าใจระบบ
สุขภาพอําเภอในภาพรวม และมียทุ ธศาสตร์ในการทํางานทํางาน สามารถสร้ างการมีสว่ นร่วม
จากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
2. การมองภาพรวมของระบบสุขภาพอําเภอเป็ นหนึ่งเดียว การวางแผนร่วมกัน การบริหารจัดการ
การเงินอย่างโปร่งใส ติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ
3. การสร้ างทีมงานผู้นํารุ่น 2 ของทีมสุขภาพ ซึ่งจะเป็ นทีมวิชาการและผู้นํารุ่นใหม่ในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ
4. การทํางานในรูปเครือข่าย/ ทังแนวตั
้
งและแนวราบทั
้
งภายในภาคสาธารณสุ
้
ขเอง และกับภาคี
อื่นๆ
นักวิจยั มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการที่รัฐบาลจะนํานโยบาย PCC หรือนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับ
การสร้ างศักยภาพของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอําเภอต่าง ๆ มาใช้ ดังนี ้
1. ควรจัดรูปแบบทีมกําลังคนให้ บริการในเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่หลากหลาย เพื่อเป็ นการ
สร้ างการเข้ าถึงบริการ เพิ่มคุณภาพบริการในต้ นทุนที่ระบบสามารถจ่ายได้ การจัดทีมกําลังคน
จึงควรจะเป็นทีมที่มหี ลากหลายทักษะ
2. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นํา และทีมวิชาการและผู้นํารุ่นสอง เพื่อทําให้ การทํางาน
เป็ นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องแม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําองค์กร
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3. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
นอกภาคสาธารณสุข
โดยเฉพาะศักยภาพด้ าน soft skill เช่น มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา การ
สื่อสาร เป็ นต้ น
4. สนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ด้านกําลังคนเพื่อเข้ ามาพัฒนาระบบการวางแผน
กําลังคน การบริหารจัดการและการธํารงกําลังคนในระบบ
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมา
ระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพเป็ นกลไกที่สําคัญของระบบบริการสุขภาพ องค์ประกอบของ
การจัดการกําลังคนหลัก ๆ ประกอบด้ วย การวางแผนกําลังคน การผลิตและพัฒนากําลังคน และการบริหาร
จัดการกําลังคน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี ้ต้ องดําเนินไปอย่างสัมพันธ์กนั เพื่อจะสามารถทําให้ ระบบบริการ
สุขภาพมีกําลังคนที่เพียงพอทังประเภทและจํ
้
านวน มีทกั ษะที่สอดคล้ องกับความต้ องการของระบบบริการ
มีการทํางานเป็ นทีมและผสมผสานทักษะที่เหมาะสม (skill mix) และมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ระบบบริการปฐมภูมิเป็นระบบบริการหน้ าด่านของระบบบริการสุขภาพที่มีความสําคัญยิ่ง และ
จําเป็นต้ องมีกําลังคนทังประเภท
้
จํานวน และทักษะที่เหมาะสม เพื่อให้ สามารถพัฒนาระบบบริการให้
เข้ าถึงประชาชนอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนได้
สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคตนัน้ ได้ รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัง้ การเปลี่ยนแปลงด้ านประชากรและระบาด
วิทยา ด้ านเศรษฐกิจ-สังคม ตลอดทังด้
้ านนโยบายภาครัฐ เป็ นต้น
การเพิ่มขึ ้นของประชากรผู้สงู อายุและการเพิ่มขึ ้นของการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรือ้ รังและโรคที่
เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อความต้ องการด้ านสุขภาพที่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร และแบบแผนการเจ็บป่ วยมากขึ ้น การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่งผลให้ เกิด
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและเทคโนโลยีด้านสาธารณสุข การคมนาคมที่สะดวกมากขึ ้น ความเป็ นเมือง
เพิ่มขึ ้น การนําระบบการสื่อสารมาช่วยให้ การบริการรวดเร็วยิ่งขึ ้น ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นเข้ ามามีบทบาทในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนมากขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี ้
ส่งผลให้ ความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพเพิ่มมากขึ ้น
ต้ องการประเภทและทักษะของกําลังคนที่
เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพ มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม มีแรงจูงใจในการทํางานและสามารถ
ธํารงอยู่ในองค์กรได้เพิ่มมากขึ ้น
ในด้ านนโยบายเกี่ยวข้ องกับการบริการสุขภาพ
ได้ มีการดําเนินนโยบายสําคัญในการมุง่ เน้ น
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ หน่วยบริการปฐมภูมิ ได้ แก่
ประการแรกนโยบายหลักประกันสุขภาพเริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2544 ได้ เพิ่มการเข้ าถึงบริการ
ด้ านสุขภาพของประชาชนทังด้
้ านปริมาณและคุณภาพ ส่งผลให้ มีความต้ องการกําลังคนในด้ านจํานวน
และทักษะที่เหมาะสมในบริการระดับปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
(รพ.สต) และ โรงพยาบาลต่าง ๆ มากขึ ้น
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ประการที่สองนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพที่มงุ่ ให้ ความสําคัญกับการบริการเชิงรุกที่หน่วย
บริการปฐมภูมิ ด้ วยมิติของสุขภาวะขยายกว้ างครอบคลุมถึง สุขภาพกาย ใจ สังคม สิ่งแวดล้ อม วัฒนธรรม
และจิตวิญญาณ
เอื ้อให้ หน่วยบริการปฐมภูมิทํางานเชิงรุกในด้ านการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
สุขภาพ
ประการที่สาม นโยบายการกระจายอํานาจด้ านสาธารณสุขลงไปสูภ่ าคีในระดับพื ้นที่ เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการด้ านสุขภาพและต้ องมีบทบาทสําคัญในการ
จัดการกําลังคนด้ านสุขภาพในพื ้นที่ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ
ประการที่สี่ นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิโดยตรง ที่มกี ารพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ แก่นโยบายทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย (พ.ศ. 2533-2543) ได้ พฒ
ั นาโครงสร้ าง
พื ้นฐาน กําลังคน และงบประมาณของสถานีอนามัย ต่อมาในปี 2552 มีนโยบายยกระดับสถานีอนามัยเป็ น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) เพื่อพัฒนาการเข้ าถึงบริการและกําลังคนด้ านสุขภาพ
มากขึ ้น และในปี 2557 นโยบายระบบสุขภาพระดับอําเภอได้ มงุ่ เน้ นการทํางานบูรณาการร่วมกันในระดับ
อําเภอ ซึ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รพ.สต. องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น (อปท.) และประชาชน จนถึงปัจจุบนั ในปี 2558-2559 นโยบายได้ เน้ นหนักไปในด้ านกําลังคน
ของหน่วยบริการปฐมภูมิผา่ นนโยบายหมอครอบครัวและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
ซึ่งนโยบายด้ านสุขภาพเหล่านี ้ ส่งผลกระทบต่อการจัดระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่
เปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชน ไม่วา่ จะเป็นระบบการดูแลสุขภาพระดับชุมชน และ
ระบบการดูแลสุขภาพระดับสถานบริการ และยังส่งผลต่อความต้ องการกําลังคนทังภาคสถานบริ
้
การระดับ
ปฐมภูมแิ ละภาคชุมชนในปริมาณและทักษะที่เหมาะสม
ในขณะที่ระบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิกําลังเผชิญกับปัญหากําลังคนอย่างเรือ้ รัง ที่
นอกจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับปฐมภูมทิ ี่ยงั คงอยู่แล้ ว ยังเกิดปัญหาใหม่ๆ เพิ่มขึ ้นมาได้ แก่
การเพิ่มขึ ้นของภาระงาน ความต้ องการทักษะการทํางานใหม่เพิ่มขึ ้น ปัญหาการขาดแรงจูงใจในการทํางาน
ซึ่งส่งผลต่อการขาดความพึงพอใจในการทํางาน
และส่งผลท้ ายสุดต่อปัญหาการโยกย้ ายของบุคลากร
ในขณะที่ระบบการจัดการกําลังคนสําหรับระบบการบริการปฐมภูมิก็เผชิญกับความท้ าทายต่างๆ ได้ แก่
นโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการกําลังคนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
การขาดภาวะผู้นําในการ
จัดระบบกําลังคน การขาดทักษะการบริหารจัดการกําลังคน การผลิตกําลังคนที่ไม่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของระบบ การขาดการเชื่อมโยงกับพหุภาคีที่เกี่ยวข้ อง ตลอดทังการขาดงบประมาณกํ
้
าลังคนที่
เพียงพอ ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมของกําลังคนสําหรับระบบบริการระดับปฐมภูมิอย่างพอเพียง
และสอดรับกับนโยบายภาครัฐ จึงมีความจําเป็นที่ต้องแก้ ปัญหาระบบการจัดการกําลังคนของระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจยั แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและนักวิชาการ ตลอดถึงการจัดทํา
ข้ อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนําสูก่ ารแก้ ปัญหากําลังคนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ มปัญหากําลังคนด้ านสุขภาพของระบบบริการ
ปฐมภูมิ
2.2 เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการจัดการปัญหากําลังคนของระบบบริการปฐมภูมิและระบบบริการ
สุขภาพระดับอําเภอในพื ้นที่ที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน
2.3 เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพของระบบ
บริการปฐมภูมแิ ละระบบสุขภาพระดับอําเภอ
3. กรอบการดําเนินงาน
การดําเนินงานนี ้ได้ประยุกต์ใช้ กรอบการดําเนินงานด้ านกําลังคนด้ านสุขภาพขององค์การอนามัย
โลก (WHO, 2009) ซึ่งประกอบด้ วย นโยบายกําลังคนด้ านสุขภาพ การเงินการคลัง ภาวะผู้นํา พหุภาคี การ
ผลิต และระบบการบริหารจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ โดย กระบวนการทํางานประกอบด้ วย การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ ถอดบทเรียนการจัดการปัญหากําลังคนที่ประสบ
ผลสําเร็จ และพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบาย
4. การดําเนินงาน
4.1 วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้ มความท้ าทายของระบบและการบริหารจัดการกําลังคนด้ าน
สุขภาพของระบบบริการปฐมภูมิ
1) ทบทวนเอกสารนโยบาย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2) สัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร นักวิชาการ และบุคคลอืน่ ๆที่เกี่ยวข้อง
4.2 สังเคราะห์บทเรียนการจัดการปัญหากําลังคนของระบบบริการปฐมภูมใิ นระดับพื ้นที่ที่ประสบ
ผลสําเร็จ โดยดําเนินการดังกิจกรรมต่อไปนี ้
1) ศึกษากรณีการจัดการกําลังคนในระดับอําเภอพื ้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ โดยคัดเลือก
พื ้นที่ซงึ่ ระบบสุขภาพอําเภอมีผลการประเมินคุณภาพบริการระดับปฐมภูมิในระดับดี
(สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ, 2559) ดําเนินการถอดบทเรียนในประเด็นต่าง ๆ ในด้ าน บริบทแวดล้ อม ทุนทรัพยากร
ระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ เช่น นโยบายกําลังคนด้ านสุขภาพ การเงินการคลัง ภาวะผู้นํา พหุ
ภาคี การผลิต และระบบการบริหารจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น ตลอดจนปัจจัย
ความสําเร็จ โดยได้ คดั เลือกอําเภอที่มีคา่ คะแนนสูงประมาณ 5 ลําดับในแต่ละเขตบริการ และจากการ
ประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จึงได้ คดั เลือก 6 อําเภอ ได้ แก่ อ. เชียงของ จ.เชียงราย, อ. นคร
ไทย จ.พิษณุโลก, อ. นาหว้ า จ นครพนม, อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี, อ. เทพา จ. สงขลา และ อ. อ่าวลึก จ.
กระบี่ เป็นพื ้นที่ศกึ ษา
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เกณฑ์การคัดเลือกใช้ ตวั ชี ้วัดจาก Quality outcome framework (QOF) ของปี 2559
ประกอบด้ วย
ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครัง้ แรก ก่อน 12 สัปดาห์
ร้ อยละหญิงมีครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ ตามเกณฑ์
ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี30-60 ปี
ภายใน 5 ปี
สัดส่วนการใช้ บริ การที่หน่วยบริการปฐมภูมิตอ่ การใช้ บริการที่โรงพยาบาล
อัตราการรับไว้ รักษาที่โรงพยาบาลด้ วยโรคหืด สิทธิ UC
อัตราการรับไว้ รักษาที่โรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน
สิทธิ UC
อัตราการรับไว้ รักษาที่โรงพยาบาลด้ วยโรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะแทรกซ้ อนของ
ความดันโลหิตสูง สิทธิ UC

เป้ าหมาย
> 60%
>60%
>80%
>1.5
<6.13
<3.64
<1

2) สังเคราะห์บทเรียนความสําเร็จและเผยแพร่สสู่ าธารณะ
4.3 การพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพของระบบ
บริการปฐมภูมิ โดยดําเนินการต่อไปนี ้
5. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงาน : ช่วง 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถนุ ายน 2561
6. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
6.1 บทเรียนการจัดการปัญหากําลังคนของระบบบริการปฐมภูมิในระดับพื ้นที่ที่ประสบผลสําเร็จ
เพื่อนําไปขยายผลต่อไป
6.2 ข้ อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพของระบบบริการปฐมภูมิ
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
การบริการระดับปฐมภูมิและระบบสุขภาพในระดับอําเภอ
ระบบสุขภาพในระดับอําเภอของประเทศไทย ครอบคลุมการให้ บริการในระดับปฐมภูมิและระดับ
ทุติยภูมิในพื ้นที่อําเภอนันๆ
้
โดยที่ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ให้ บริการผสมผสานในด้ านการ
รักษาพยาบาลเบื ้องต้ น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื น้ ฟูสภาพ ซึง่ สถานบริการที่ให้ บริการ
ระดับปฐมภูมิ ได้ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเดิม ศูนย์แพทย์
ชุมชน และฝ่ ายเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาลต่างๆ และระบบบริการระดับทุตยิ ภูมิ ซึ่งเป็นสถานที่
ให้ บริการด้ านรักษาพยาบาลในกรณีการเจ็บป่ วยที่ซบั ซ้ อน หรือรับการส่งต่อจากสถานบริการระดับปฐมภูมิ
ซึ่งในเขตชนบทสถานบริการระดับทุติยภูมิได้ แก่ โรงพยาบาลชุมชน และในเขตเมืองโรงพยาบาลทัว่ ไปหรือ
โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลประจําจังหวัดจะทําหน้ าที่ให้ บริการทังระดั
้ บทุติยภูมิและปฐมภูมิ
จากอดีตสูป่ ัจจุบนั สถานบริการระดับปฐมภูมิ และระบบสุขภาพระดับอําเภอมีวิวฒ
ั นาการมาอย่าง
ยาวนาน และได้ รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.)
ระบบบริการสุขภาพระดับอําเภอในอดีตนันค่
้ อนข้ างดําเนินงานอย่างแยกส่วน
ระหว่างการ
ให้ บริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
โดยที่สถานีอนามัยซึ่งให้ บริการในระดับปฐมภูมินนขึ
ั ้ ้นตรงต่อ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และ สสอ.ขึ ้นตรงต่อนายอําเภอ แต่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่ง
ให้ บริการทังด้
้ านปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิขึ ้นตรงต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และทัง้ 2 หน่วยงานนี ้มีสาย
การบังคับบัญชาไปเชื่อมต่อที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้วา่ ราชการจังหวัด
อย่างไรก็ตามการ
ดําเนินงานในพื ้นที่อําเภอนัน้ มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการ ระหว่าง
รพช. กับ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) โดยมีสถานีอนามัย (สอ.) อยู่ภายใต้การบริหารงานของ สสอ.
ด้ วยเหตุที่โครงสร้ างการบริหารที่แยกขาดกันทําให้ การบูรณาการเป็นไปอย่างยากลําบากและไม่ได้ เกิดขึ ้น
จริงในหลายแห่ง กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดให้ มีคณะทํางานในระดับอําเภอขึ ้นมาเพื่อประสานภารกิจ
ด้ านสาธารณสุขเพื่อให้ บรรลุผลตามโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้ า (Health for All) ของนโยบายสาธารณสุข
มูลฐาน ซึ่งเป็ นนโยบายหลักในขณะนันโดยกระทรวงสาธารณสุ
้
ขจึงได้ มีหนังสือที่ สธ.0217/สช./ว.12 ลง
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 สัง่ การให้ มกี ารจัดตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาสาธารณสุขระดับอําเภอ (กพ.สอ.) ขึ ้น
โดยให้ มหี น้ าที่รบั ผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงานสาธารณสุขระดับอําเภอ ประสานการ
ปฏิบตั งิ านรวมทังช่
้ วยติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุขในภาพรวมของอําเภอ (วรพล หนูนมุ , 2548)
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อย่างไรก็ตามการดําเนินงานในรูป กพ.สอ. ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เท่าที่ควร จึงนําไปสู่
การปรับรูปแบบการทํางานร่วมกันที่เหมาะสมเป็ นรูปแบบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อําเภอ) คปสอ.) หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ District Health Coordinating Committee: DHCC ซึง่ ยังมีอยู่
จนถึงปัจจุบนั นี ้ โดยมีคณะกรรมการได้ รับการแต่งตังโดยผู
้
้ วา่ ราชการจังหวัด มีอายุคราวละ 2 ปี (แรกเริ่ม
1 ปี ) โครงสร้ างประกอบด้ วย ผอ.รพช. และ สสอ .ท่านหนึ่งท่านใดเป็นประธาน ที่เหลือเป็ นรองประธาน
สําหรับเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ เลือกจากผู้แทนของ รพช. และ สสอ. ฝ่ ายละ 1 คน ในช่วงหลังมีการเพิ่ม
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) และตัวแทนประชาชนอีกอย่างละ 1 คน ด้ วย
สําหรับบทบาทและหน้ าที่เฉพาะของ คปสอ. ในขณะนันเป็
้ นการประสานงานและติดตามงานเพื่อ
แก้ ปัญหาในระดับอําเภอ มีเรื่องการจัดสรรทรัพยากรบ้ างแต่ไม่มากนัก ไม่มีการจัดสรรงบประมาณร่วมกัน
เนื่องจากงบประมาณได้ รับการจัดสรรมาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอย่างชัดเจน จึงเป็ นองค์กรทาง
วิชาการที่ทําหน้ าที่ประสานงานร่วมกันเท่านัน้ ไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขในพื ้นที่ ส่วน
การบริหารจัดการต่างๆ ผู้บริหารหน่วยงานก็รับไปดําเนินการต่อ ซึ่งคณะกรรมการ คปสอ. นี ้เป็นรากฐาน
นําไปสูก่ ารก่อเกิดของ CUP Board ในช่วงที่นโยบายสุขภาพถ้ วนหน้ านําไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นปี 2545 บทบาท
ของ คปสอ. ยังคงมีอยู่ถึงปัจจุบนั นี ้
2. ทศวรรษแห่ งการพัฒนาสถานีอนามัย (2535-2544)
ในช่วงก่อนปี 2535 จากความสําเร็จของการดําเนินยุทธศาสตร์สาธารณสุขมูลฐานของรัฐบาล
ส่งผลให้ ประชาชนให้ ความสนใจและหันมาใช้ บริการสุขภาพจากสถานีอนามัยเพิ่มมากขึ ้น ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างขาขึ ้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้
ดําเนินโครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย (2535-2544) ซึ่งครอบคลุมด้ านการพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐาน การพัฒนากําลังคน และการพัฒนาคุณภาพบริการ (สุนีย์ วงศ์คงคาเทพ และคณะ, 2539) โดยใน
ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมีการสร้ างสถานีอนามัยใหม่และซ่อมแซมและทดแทนสถานีอนามัยเก่า มีการเร่ง
ผลิตเจ้ าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พยาบาลวิชาชีพ และทันตาภิบาล เพื่อไปปฏิบตั ิงานที่สถานีอนามัย
และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฏิบตั งิ านที่สถานีอนามัย เพื่อให้ สามารถให้ บริการประชาชนได้ อย่างมี
คุณภาพ
การพัฒนาสถานีอนามัยในช่วงนี ้ส่งผลให้ มีจํานวนสถานีอนามัยเพิ่มเป็นจํานวนทังสิ
้ ้น 9,738 แห่ง
ครอบคลุมทุกตําบลในประเทศไทย และทําให้ มกี ําลังคนด้านอื่นๆ เพิ่มเข้ ามาในระบบบริการปฐมภูมิ คือมี
พยาบาลวิชาชีพและทันตาภิบาลเพิ่มเข้ ามาในระบบ จากเดิมที่มีเพียงเจ้ าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและ
ผดุงครรภ์ การใช้ บริการของสถานีอนามัยเพิ่มขึ ้นจาก 38 % ของผู้ป่วยนอกเข้ ารับบริการของกระทรวง
สาธารณสุข (ปี 2530) เป็น 46.1% ในปี 2543 และในจํานวนกําลังคนที่เพิ่มขึ ้น ได้เพิ่มจาก 14,341 คนใน
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ปี 2530 เป็ น 27,200 คน ในปี 2539 เป็น 32,017 คนในปี 2542 และ เป็ น 31,231 คนในปี 2543 (สุวิทย์
วิบลุ ผลประเสริฐ, 2545) อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าจํานวนกําลังคนของสถานีอนามัยมีแนวโน้ มลดลงจาก
ปี 2542 ไปยังปี 2543 เนื่องจากประเทศไทยเผชิญกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 จึงทําให้ ต้องลด
แผนการผลิตกําลังคนเพื่อสถานีอนามัยลง
และประกอบกับรัฐบาลไทยนํานโยบายการจํากัดจํานวน
ข้ าราชการ จึงทําให้ ไม่มีกําลังคนใหม่เข้ าไปทดแทนกลุม่ ที่เกษี ยณอายุและย้ ายออก จึงสงผลให้ กําลังคน
ของสถานีอนามัยลดลงในปี 2543
ตาราง 2.1 บุคลากรในสถานีอนามัยระหว่างปี 2530-2543 แยกตามรายภาค
ภาค
กลาง ไม่รวม กทม.
เหนือ
ใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

2530
4,217
3,233
2,318
4,573
14,341

2539
7,724
5,724
4,628
9,114
27,200

2540
7,917
6,826
5,038
10,430
30,211

2541
8,928
6,970
5,152
10,236
31,286

2542
9,017
7,167
5,264
10,569
32,017

2543
8,769
7,068
5,146
10,248
31,231

2. แนวคิดการสร้ างสุขภาพนําการซ่ อมสุขภาพ
กระทัง่ หลังวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 แนวคิดการดูแลสุขภาพปฐมภูมิได้ รับการให้
ความสําคัญอีกครัง้ หนึ่ง โดยกระทรวงสาธารณสุขดําเนินนโยบาย “สุขภาพดี ต้ นทุนตํ่า” เพื่อแก้ ไขปัญหา
ด้ านงบประมาณของประเทศจากผลของวิกฤตเศรษฐกิจ
เพราะรัฐมองว่าการดูแลสุขภาพปฐมภูมเิ ป็ น
บริการสุขภาพที่ต้นทุนตํ่าและชาวบ้ านเข้ าถึงบริการได้ ง่าย อีกทังการเคลื
้
่อนไหวทางสังคมของสํานักงาน
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 2540 มีสว่ นสําคัญทําให้ เกิดนิยาม
สุขภาพใหม่ที่ก้าวพ้ นจากการบริหารจัดการเฉพาะภาครัฐสูก่ ารมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
(โก
มาตร จึงเสถียรทรัพย์ และประชาธิป กะทา. 2550)
ผลที่เกิดขึ ้นทําให้ หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นท้ องถิ่นต้ องปรับตัว เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเคลื่อนไหวการเมืองเรื่องสุขภาพของภาคประชาชน เจ้ าหน้ าที่บริการสุขภาพปฐมภูมใิ นหลายพื ้นที่ปรับ
บทบาทการทํางานเรื่องสุขภาพโดยร่วมมือกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อมุง่ สูแ่ นวคิด “สุขภาวะ” หรือ
“สุขภาพองค์รวม” ที่ครอบคลุมมิติ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ หรือในอีกแง่หนึ่งได้ ขยายขอบเขตการ
จัดการเรื่องสุขภาพที่พ้นจากกรอบคิดแบบชีวการแพทย์
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4. นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ประกาศใช้ อย่างเป็นทางการในปี 2544 เพื่อกระจายความ
เป็ นธรรมในการเข้ าถึงระบบบริการสุขภาพให้ กบั ประชาชนที่ไม่มหี ลักประกันสุขภาพภายใต้ การสนับสนุน
ของรัฐ ในช่วงต้ นของการดําเนินนโยบายรัฐบาลให้ ประชาชนที่ไม่ได้ อยู่ในกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้ าราชการและกองทุนประกันสังคมสามารถเข้ ารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการของรัฐบาลได้ โดย
ร่วมชําระค่าบริการและค่ายาจํานวน 30 บาท ต่อการไปโรงพยาบาล 1 ครัง้ ทําให้ นโยบายนี ้มีชื่อเรียกอย่าง
ไม่เป็ นทางการว่า “30 บาท รักษาทุกโรค” เพื่อตอบสนองความต้ องการด้ านสุขภาพของประชาชนกลุม่ นี ้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถเข้ าถึงบริการสุขภาพได้
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าถูก
ประกาศใช้ ในช่วงที่ประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี อยู่ในช่วงวิกฤติหลัง “ฟองสบู่แตก” ไม่นาน
ประชาชนมีรายได้ เฉลีย่ ต่อหัวประมาณ 1,990 ดอลลาร์สหรัฐ (วิโรจน์ ตังเจริ
้ ญเสถียร และคณะ ,2561)
แนวคิดสําคัญของระบบหลักประกันสุขภาพคือแยกผู้ซื ้อบริการสุขภาพ) ประชาชน) ออกจากผู้
ให้ บริการสุขภาพคือกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งขณะนันทํ
้ าหน้ าที่บริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้ องกับระบบ
สุขภาพด้ วย โดยจัดตังสํ
้ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขึ ้นมาเป็ นองค์กรกลางทําหน้ าที่
บริหารงบประมาณแทนกระทรวงสาธารณสุข และเป็ นผู้พิจารณาบริการสุขภาพที่ประชาชนที่อยู่ภายใต้
กองทุนนี ้ควรได้ รับบริการจากผู้ให้ บริการ
โรงพยาบาลชุมชนมีฐานะเป็นหน่วยบริการคูส่ ญ
ั ญาเพื่อ
จัดบริการปฐมภูมิ (Contracted Unit of Primary Care - CUP) กับ สปสช. แทนสถานีอนามัย (ต่อมาพัฒนา
เป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล - รพ.สต.) เหตุผลที่ รพช. ต้ องทําหน้ าที่ CUP แทนหน่วยบริการ
ปฐมภูมเิ พราะมีการกําหนดให้ คสู่ ญ
ั ญาต้ องเป็นหน่วยบริการที่มีแพทย์ประจํา
หน่วยบริการปฐมภูมิใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีแพทย์ประจําจึงมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนที่จะทําสัญญาได้ ) สําเริง แหยงกระโทก ,
2561) CUP จะได้ รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะของงบเหมาจ่ายรายหัวจาก สปสช. ซึ่งจัดสรรให้
ตามจํานวนประชากรที่หน่วยบริการนันๆ
้ ต้ องรับผิดชอบ
ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพ สถานีอนามัย หรือ รพ.สต. มีบทบาทเป็ นหน่วยบริการปฐมภูมิ
(Primary Health Unit – PCU) ภายใต้การดูแลของหน่วยบริการคูส่ ญ
ั ญา สามารถแบ่งลักษณะของ PCU
ได้ 5 ประเภท ได้ แก่ 1) PCU ที่เป็ นสถานีอนามัยเดิม หรือ รพ.สต. 2) PCU ที่ตงอยู
ั ้ ่ใน รพช. หรือ รพท./ รพ
ศ. 3) PCU ของ รพช. หรือ รพท./ รพศ. แต่ตงใหม่
ั ้ อยู่ภายนอกโรงพยาบาล 4) PCU สังกัดเอกชน และ 5)
PCU สังกัดสถานพยาบาลของหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข โดย CUP มีหน้ าที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ PCU จัดกิจกรรมการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรค
รวมถึงกิจกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพในระดับปฐมภูมิทงการให้
ั้
บริการภายในและ
ภายนอกหน่วยบริการ CUP ที่มีผลงานด้ านงานส่งเสริมและป้องกันสุขภาพได้ ดีจะได้ รับงบประมาณใน
ส่วนของงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จาก สปสช. เพิ่มมากขึ ้น โดยเงินส่วนนี ้จะถูกส่งจาก สปสช.
ผ่านไปยัง CUP ซึ่งจะส่งต่อไปยัง PCU ของตนเองอีกต่อหนึ่ง นโยบาย สปสช. จึงมีสว่ นอย่างยิ่งในการสร้ าง
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ความเข้ มแข็งให้ กบั บริการปฐมภูมิในประเทศ
และเสริมสร้ างการทํางานร่วมกันระหว่างสถานีอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลให้ ใกล้ ชิดกันมากขึ ้น
อีกทังยั
้ งมีสว่ นทําให้ มบี คุ ลากร
โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิเพิ่มมากขึ ้น
เพราะมีงบประมาณพิเศษสําหรับจ้ าง
พยาบาลวิชาชีพให้ กบั หน่วยบริการปฐมภูมิที่สามารถจ้ างพยาบาลวิชาชีพได้ ตลอดทังสามารถยกระดั
้
บ
ของพยาบาลวิชาชีพสูก่ ารเป็นพยาบาลเวชปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของ PCU จึงพบว่าหลัง
การประกาศใช้ นโยบายหลักประกันสุขภาพ ระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทยมีความต้ องการบุคลากระ
ดับปฐมภูมิโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ ้นอย่างมาก
ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ากับระบบบริการปฐมภูมิและการบริหารจัดการ
กําลังคนด้ านสุขภาพหลายประการ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ภาระงานมากขึ ้นผลักคนออกจากระบบ
การประกาศใช้ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าทําให้ ประชาชนเข้ าถึงบริการสุขภาพได้ มาก
ขึ ้นโดยไม่มีอปุ สรรคทางเศรษฐกิจ
ทําให้ กําลังคนในระบบสุขภาพของภาครัฐมีภาระงานเพิ่มมากขึ ้น
ประจวบกับสภาพสังคมในขณะนัน้
ที่แม้ยงั เป็ นช่วงที่ประเทศได้ รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
โรงพยาบาลเอกชนที่เคยเฟื่ องฟู ต้ องปิ ดตัวลง ตลาดงานภาคเอกชนของกําลังคนด้ านสุขภาพจึงซบเซาลง
ด้ วย แต่รัฐบาลได้ พยายามหามาตรการช่วยประคองเศรษฐกิจประเทศและโรงพยาบาลเอกชนด้ วยการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทําให้ ตลาดของโรงพยาบาลเอกชนกลับมาคึกคักอีกครัง้ หนึ่ง ด้ วย
ค่าบริการที่ถกู กว่าและบริการที่ถือว่าดีได้ มาตรฐานสากล ทําให้ ชาวต่างชาติพากันเดินทางมารับบริการ
สุขภาพที่เมืองไทยแถมด้ วยการได้ ท่องเที่ยวในเมืองไทย แรงผลักจากภาระงานที่หนักขึ ้นกับแรงดูดจาก
ภาคเอกชนทําให้ เกิดภาวะสมองไหลในระบบสุขภาพของรัฐอีกครัง้ หนึ่ง
ข้ อมูลจากกองการเจ้ าหน้ าที่
กระทรวงสาธารณสุขระบุวา่ การลาออกของแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขที่เคยอยูท่ ี่ร้อยละ 29 เมื่อเทียบ
กับจํานวนแพทย์เข้ าใหม่ในปี 2544 ขยับขึ ้นไปเป็ นร้ อยละ 63 ในปี 2548 และร้ อยละ 71 ในปี 2552 ก่อนจะ
ลดลงมาเหลือร้ อยละ 46 ในปี 2553 นอกจากนี ้ทักษพล ธรรมรังสี (ทักษพล ธรรมรังสี และคณะ. ไม่ระบุปี)
จากสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ เคยทําการศึกษาวิจยั ปัจจัยที่ทําให้ แพทย์ลาออก
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแพทย์ที่อยู่ระหว่างใช้ ทนุ การศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ลาออกมาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางใน
ลักษณะของ free train โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้ ออกมาศึกษาต่อคือภาระงานที่หนักในภาครัฐ และการต้ อง
ทํางานห่างไกลบ้ านเกิดและครอบครัว
2. หน่วยบริการสามารถผลิตกําลังคนได้ เอง กําลังคนในระบบบริการปฐมภูมเิ พิ่มมากขึ ้น
การจัดสรรงบประมาณโดยแยกสนับสนุนเงินส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค ตามปริ มาณงานที่
เกิดขึ ้นจริ ง เป็ นแรงจูงใจให้ CUP เร่งสร้ างความเข้ มแข็งในบริ การปฐมภูมิให้ เกิดขึ ้นกับ PCU ของตนเอง
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นอกจากนี ้ผลสืบเนื่องจากแนวคิดหลักของระบบหลักประกันสุขภาพคือการแยกบทบาทผู้ซื ้อบริการสุขภาพ
ออกมาจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเดิมทําหน้ าที่ทงั ้ บริ หารงบประมาณและจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ทัง้ นี ้
เดิมกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยบริ การภายใต้ สงกัดของตนเอง เป็ นลักษณะการ
จัดสรรตามอุปทาน (supply side financing) แต่ระบบหลักประกันสุขภาพทําให้ เกิดการบริ หารการเงินใน
ด้ านตรงข้ ามที่เรียกว่าการจัดสรรตามอุปสงค์ หรือความต้ องการของผู้ซื ้อบริการ (demand side financing)
เท่ากับ เป็ นการย้ ายอํานาจทางการเงิ น ออกจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังผู้ซือ้ คือ สปสช. เพราะเงิน
งบประมาณด้ านบริ การสุขภาพจะถูกจัดสรรไปยัง CUP ในลักษณะของงบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งในช่วงแรก
รวมถึงเงินเดือนของกําลังคนด้ านสุขภาพของแต่ละ CUP ด้ วย
แนวคิดหลักในการจัดสรรงบประมาณลักษณะนี ้เพื่อให้ เกิดการกระจายทรัพยากรด้ านสุขภาพ ซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรกําลังคนด้ านสุขภาพด้ วย การจัดสรรงบประมาณรายหัวในปี แรกของระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ ามีการรวมเงิ นเดือนจัดสรรในระดับจัง หวัด หมายความว่าจังหวัด หรื อโรงพยาบาลที่มี
บุคลากรมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรจะประสบปัญหาการขาดดุลทางการเงิน เพราะงบประมาณจะ
ถูกนําไปใช้ เป็ นค่าตอบแทนทางการเงินก่อน ซึ่งจะมีสดั ส่วนที่สงู ทําให้ เหลืองบดําเนินการจริ งน้ อย จึงเกิด
ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการบริการ ขณะที่จงั หวัดหรือโรงพยาบาลที่มีบคุ ลากรน้ อย
แต่ประชากรค่อนข้ างมากก็จะมีงบประมาณเกินดุล แต่ปัญหาที่ตามมาคือเม็ดเงินที่เหลือไม่สามารถนํ าไป
ทําให้ มีบุคลากรเพิ่มขึ ้นได้ เพราะกระทรวงสาธารณสุขไม่มีมาตรการในการจัดสรรกระจายกําลังคนให้
สอดคล้ องตามไป จนสุดท้ ายปี ที่สองกระทรวงสาธารณสุขใช้ วิธีการดึงเงินเดือนออกจากงบประมาณเหมา
จ่ายรายหัว คือเป็ นการหักเงินเดือนที่กระทรวงก่อน แทนการหักเงินที่ระดับ CUP เหมือนปี แรก งบประมาณ
ถูกดึงออกจากกระทรวงสาธารณสุขทําให้ CUP สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ เอง และหลาย CUP
มีงบประมาณมากพอที่จะสามารถนํามาเป็ นทุนการศึกษาเพื่อส่งคนเรี ยนหนังสือและกลับมาทํางานใน
ระบบของโรงพยาบาลตัวเอง
ผลของการจัดสรรเงินงบประมาณรายหัวทําให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ในการผลิตกําลังคนคือ การที่
CUP ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ ทนุ การศึกษาเด็กนักเรียนในท้ องถิน่ ไปเรียนสาขาที่เกี่ยวกับ
การให้ บริการปฐมภูมิโดยมีเงื่อนไขผูกพันให้ กลับมาทํางานใช้ ทนุ ในท้ องถิ่นหรือใน CUP นันๆ
้ หลังปี 2544
จึงพบว่าบุคลากรปฐมภูมิของประเทศโดยเฉพาะในสถานีอนามัย หรือ รพ.สต. เพิ่มมากขึ ้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2
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ตาราง 2.2 จํานวนบุคลากรในสถานีอนามัยระหว่างปี 2543-2553 แยกตามรายภาค
ภาค
กลาง ไม่รวม กทม.
เหนือ
ใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

2543
8,769
7,068
5,146
10,248
31,231

2544
8,150
6,558
4,843
9,693
29,244

2545
8,027
6,456
4,761
9,591
28,835

2546
7,604
6,043
4,463
9,015
27,125

2549
8,502
6,823
4,837
10,279
30,411

2552
8,230
6,947
4,888
11,278
30,600

2553
9,392
8,023
5,667
14,070
37,152

ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553
3. เสียกําลังคนไปทํางานฐานข้ อมูล
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าทําให้ เกิดการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการให้ บริการและ
ฐานข้ อมูลผู้มีสิทธิ โดยเฉพาะฐานข้ อมูลบริการผู้ป่วยใน และการทําข้ อมูลในการเบิกจ่าย ซึ่งต้ องใช้ กําลังคน
ทํางานส่วนนี ้จํานวนมาก และส่วนใหญ่ผ้ทู ี่รับผิดชอบงานส่วนนี ้คือพยาบาลจึงเกิดปัญหาตามมาว่าคนที่
ต้ องมารับผิดชอบงานส่วนนี ้จะไม่มีความก้ าวหน้ าทางวิชาการ และทําให้ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิหรือ
PCU ของ CUP ต่างๆ ซึง่ มีกําลังคนน้ อยอยู่แล้ ว ต้ องจัดสรรคนมาทํางานด้ านฐานข้ อมูลเพื่อส่งข้ อมูลให้ กบั
CUP
5. โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.)
เป็ นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขทีต่ ้ องการยกระดับสถานีอนามัยและบริหารจัดการกําลังคน
ด้ านสุขภาพปฐมภูมิของประเทศใหม่ ประกาศใช้ ในปี 2552 โดยมีจดุ เน้ นดังนี ้(กระทรวงสาธารณสุข, 2552)
1.ดําเนินการเชิงรุก มุง่ เข้ าหาประชาชนและชุมชนเพื่อการสร้ างสุขภาพเป็ นหลัก รวมทังมุ
้ ง่ จัดการ
กับปัจจัยเสี่ยงที่เป็ นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ
2.บริการอย่างต่อเนื่องและสามารถให้ คําปรึกษาผู้ป่วยตลอดเวลา
อาจมีเตียงนอนเพื่อสังเกต
อาการโดยไม่รับผู้ป่วยค้ างคืน มีบริการแพทย์ฉกุ เฉินออกรับผู้ป่วยให้ การปฐมพยาบาลก่อนส่งต่อ
3.มีความเชื่อมโยงและมีสว่ นร่วมกับสถานบริการสุขภาพในระดับอืน่
โดยเฉพาะระดับที่เหนือ
ขึ ้นมาทังโรงพยาบาลอํ
้
าเภอหรือโรงพยาบาลจังหวัด
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ขา่ ยตามระบบหลักประกัน
สุขภาพ
วัตถุประสงค์สาํ คัญของนโยบาย รพ.สต. คือการลดจํานวนผู้ป่วยที่เข้ าไปรวมแออัดกันอยู่ที่รพช. ,
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ ไป เน้ นการทําหน้ าที่สง่ เสริมและป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาลซึ่ง
เป็ นหน้ าที่หลักของ รพช. เพื่อให้ เป็นสถานบริการที่ทํางานเป็นระบบเครือข่ายกับ CUP ได้ อย่างมี
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ประสิทธิภาพมากขึ ้น นโยบาย รพ.สต. เป็ นความพยายามวางระบบเพื่อให้ การประสานงานระหว่าง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกับโรงพยาบาลชุมชนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ภายใต้ นโยบายนี ้กระทรวงสาธารณสุขได้ วางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการกําลังคนด้ านปฐม
ภูมิใหม่ ใช้ ขนาดของหน่วยบริการเป็นเกณฑ์ แบ่ง รพ.สต. เป็ น 3 ขนาดตามจํานวนประชากรที่รับผิดชอบ
ได้ แก่ ขนาดเล็กดูแลประชากรไม่เกิน 3,000 คน กําหนดให้ มเี จ้ าหน้ าที่ 5 คน ขนาดกลางรับผิดชอบ
ประชากรไม่เกิน 6,000 คน ให้ มีเจ้ าหน้ าที่ 7 คน และขนาดใหญ่ดแู ลประชากรมากกว่า 6,000 คน ให้ มี
เจ้ าหน้ าที่ 9-10 คน มีพยาบาลวิชาชีพเป็ นบุคลากรหลัก โดยกําหนดให้ ทกุ รพ.สต. ต้ องมีพยาบาลวิชาชีพ
ประจําอย่างน้ อยแห่งละ 1 คน แต่นโยบาย รพ.สต. เกิดขึ ้นท่ามกลางสถานการณ์ขาดแคลนกําลังคนปฐม
ภูมิ จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2549 เพียง 3 ปี ก่อนประกาศใช้ นโยบาย รพ.สต. พบว่า
หน่วยบริการปฐมภูมิทวั่ ประเทศซึ่งประกอบด้ วยสถานีอนามัยและศูนย์สขุ ภาพชุมชนที่มีจํานวนรวม 9,810
แห่ง มีบคุ ลากรประจํารวม 30,411 คน เฉลี่ยแห่งละ 2.9 คน และสถานีอนามัยจํานวนไม่น้อยต้ องดูแล
ประชากรมากกว่า 5,000 คน ขณะที่ร้อยละ 17 ของสถานีอนามัยต้ องรับผิดชอบดูแลประชาชนมากกว่า
10,000 คน) ฑิณกร โนรี, 2552) และประมาณครึ่งหนึ่งของหน่วยบริการปฐมภูมิมีบคุ ลากรตํ่ากว่ามาตรฐาน
คือ 1:1,250 (สุพตั รา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2558) ในขณะที่นโยบาย รพ.สต.กําหนดให้ ทกุ แห่งต้ องมี
พยาบาลวิชาชีพประจําอย่างน้ อย 1 คน กลับพบว่าในปี 2549 มีสถานีอนามัยเพียงหนึ่งในสามหรือ 2,968
แห่งเท่านันที
้ ่มีพยาบาลวิชาชีพประจํา (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) นอกจากนี ้ยังกําหนดเกณฑ์กําลังคน
ด้ านอื่นๆ ดังรายละเอียดในตาราง 2.3 ในขณะที่นโยบาย รพ.สต. เรียกร้ องให้ มกี ําลังคนปฐมภูมิในระบบ แต่
ในช่วงต้ นของการดําเนินนโยบายกลับพบว่าไม่มีการกําหนดแนวทางการผลิตกําลังคนเพิ่ม หรือการสร้ าง
แรงจูงใจเพื่อดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนด้ านปฐมภูมิไว้ ในระบบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์
ตามภาระงานเทียบกับกําลังคนที่มีพบว่าในภาพรวมระดับประเทศ รพ.สต. ยังต้ องการพยาบาลวิชาชีพ
รวมกันถึง 11,239 คน นักวิชาการ/ เจ้ าพนักงานสาธารณสุข 8,053 คน ทันตาภิบาล 4,701 คน และบุคลากร
ด้ านการฟื น้ ฟูสภาพ 2,471 คน (นงลักษณ์ พะไกยะ และเพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2555)
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ตาราง 2.3 เกณฑ์กําลังคนตามนโยบาย รพ.สต.
ประเภท

เกณฑ์ กําลังคน รพ.สต.แยก
ตามขนาด
เล็ก
กลาง
ใหญ่
1

GIS )อัตราส่ วนต่ อ
ประชากร)

แพทย์ / นัก กายภาพบํ า บัด / จพง.
แพทย์ 1: 10,000
เภสัช
นักกายภาพฯ 1: 20,000
พยาบาล
1
1
2
1: 2,500
นักวิชาการสาธารณสุข/ ผอ. รพ.สต.
2
3
4
3: 5,000
จพง.ทันตสาธารณสุข
1
1
1
1: 10,000
เจ้ าหน้ าที่ธรุ การ
1
1
1
รวม
5
6
9
ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,2553
จะเห็นได้ วา่ เกณฑ์จํานวนบุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขคาดหวังจะให้ มใี น รพ.สต. เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์จริงแล้ วเป็นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนโยบาย รพ.สต. เองไม่ได้ ลงลึกไปถึงการ
ผลิตกําลังคนเพื่อให้ เพียงพอกับความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงเปิ ดช่องทางให้ สถานี
อนามัยเล็กๆ 2-3 แห่ง รวมกันเป็นเครือข่าย โดยเครือข่ายหนึ่งต้ องมีบคุ ลากรไม่น้อยกว่า 7 คน เพื่อให้ สถานี
อนามัยทุกแห่งสามารถยกระดับเป็ น รพ.สต. ได้ ภายในปี 2553 ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้
พยายามหามาตรการและแนวทางเติมกําลังคนให้ กบั รพ.สต .โดยมีการทําข้ อเสนอให้ กบั คณะกรรมการ
กําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 มีหวั ข้ อสําคัญ ดังนี ้ (นงลักษณ์ พะ
ไกยะ และเพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2554)
1.ให้ มีการปรับย้ ายกําลังคน
2.การสรรหาบุคลากรใหม่ อาจเป็ นตําแหน่งข้ าราชการหรือระบบการจ้ างงานใหม่ กําหนดสิทธิ
ประโยชน์ใหม่ และมีการเซ็นสัญญาจ้ าง
3.การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เช่น การอบรม การศึกษาต่อ หรือการผลิตเพิ่ม
4.การผลิตเพิ่ม โดยจัดทําเป็ นแผนระยะกลาง ซึ่งไม่พบว่ามีการลงรายละเอียดในด้ านนี ้ว่าจะทําให้
เป็ นรูปธรรมอย่างไร
5.การยกระดับ อสม.และการพัฒนาลูกจ้ างชัว่ คราวในปัจจุบนั ให้ มีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้น
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ต่อมาปี 2554 คณะรัฐมนตรีได้ อนุมตั ใิ นหลักการโครงการทศวรรษพัฒนากําลังคนในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล พ.ศ. 2555-2564 ตามการเสนอของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ มีการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งและคุณภาพบริการใน รพ.สต. และกระทรวงสาธารณสุขได้ ตงั ้
คณะทํางานขึ ้นมา 2 ชุด คือ คณะทํางานผลิตกําลังคนใน รพ.สต. และคณะทํางานพัฒนากําลังคนใน รพ.
สต.) สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2554) และมีการดําเนินโครงการการพัฒนาศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง
และโครงการความร่วมมือของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรวิชาชีพ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสนับสนุนการผลิต กระจาย พัฒนากําลังคนในระบบบริการปฐมภูมิ ส่งผลให้
ระบบบริการปฐมภูมิมีบคุ ลากรปฏิบตั ิงานประจําเพิ่มขึ ้น โดยร้ อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผา่ นเกณฑ์
ขึ ้นทะเบียนหมวดบุคลากรแบบไม่มีเงื่อนไข คือมีสดั ส่วนบุคลากรต่อประชากรดังนี ้ พยาบาลวิชาชีพ
1:5,000 บุคลากรระดับปริญญาตรี 3:10,000 และระดับประกาศนียบัตร 3:10,000 เพิ่มขึ ้นในปี 2551 จาก
ร้ อยละ 59.67, 59.85 และ70.85 ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นเป็น 92.96, 91.69 และ 87.41 ตามลําดับ) สุพตั รา ศรี
วณิชชากร และคณะ, 2558)
จากการศึก ษาพบว่ากําลัง คนด้ านสุขภาพหลักที่ป ฏิบัติง านที่ รพ.สต.ในปั จจุบันประกอบด้ วย
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้ าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 22,513 คน พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเวชปฎิบตั ิ
จํานวน 10,280 คน เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 1,882 คน และบุคลากรอื่น ๆ
1,299 ค น
เมื่อนับรวมบุคลากรทังหมดแล้
้
ว มีบคุ ลากรทังสิ
้ ้น 37,152คน (สุพตั รา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2558) ส่วน
กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นัน้ เป็ นบุคลากรสนับสนุนจากหน่วยบริการประจํา ส่วนใหญ่จะทําหน้ าที่
เป็ นที่ปรึกษา กํากับคุณภาพการบริ การ และให้ บริการที่ หน่วยบริ การปฐมภูมิเป็ นบางเวลา และส่วนใหญ่
มักจะอยู่ในหน่วยบริ การปฐมภูมิในเขตเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล โดยในปี 2555 จาก
รายงานการจัดสรรงบตามเกณฑ์ศกั ยภาพบริการ พบว่ามีหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้ รับงบ On top ตามโดย
จัดให้ มีแพทย์ปฏิบัติงานเต็มเวลาที่หน่วยบริ การปฐมภูมิตามเงื่อนไขของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
จํานวน 233 แห่ง จาก 7,491 แห่ง คิดเป็ นร้ อยละ 3.11 (สุพตั รา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2558)
สํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ (นงลักษณ์ พะไกยะ และเพ็ญนภา หงษ์ทอง,
2554) ได้ ศกึ ษาการคาดการณ์ความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพในระดับปฐมภูมิในอีก 10 ปี ภายหลังการ
ประกาศใช้ นโยบาย รพ.สต. คือคาดการณ์ความต้ องการปี 2562 โดยทําการศึกษา 2 แนวทาง ได้ แก่ การใช้
สัดส่วนกําลังคนด้ านสุขภาพต่อประชากร และการศึกษาโดยพิจารณาจากความต้ องการบริ การสุขภาพ
พบว่าการคาดการณ์บนฐานของกําลังคนต่อสัดส่วนประชากรจะมีความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพ
มากกว่าการคาดการณ์จากฐานความต้ องการบริการสุขภาพ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 การคาดการณ์ความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพใน รพ.สต. ในปี 2562 เปรียบเทียบกับ
กําลังคนในปี 2553 และเทียบระหว่างการคาดการณ์จากสัดส่วนประชากรและจากความ
ต้ องการบริการสุขภาพ
ประเภทบุคลากร

จํานวน ในปี 2553

ตัวเลขคาดการณ์ ความต้ องการปี 2562
จากสัดส่วนประชากร ความต้ องการบริการสุขภาพ
แพทย์
63
6,584
1,658
พยาบาลวิชาชีพ
10,280
26,338
21,249
จพ.สาธารณสุข
22,513
39,498
30,566
จพ.ทันตสาธารณสุข
1,882
6,583
1,591
นักฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
13
3,292
2,484
แพทย์แผนไทย
1,178
ไม่มีข้อมูล
2,532
รวม
35,929
82,295
60,080
ที่มา: ปรับจากสํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ ,2554
6. นโยบายระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System - DHS)
District Health System เกิดจากแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมให้ ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายใต้ ระบบการทํางานสุขภาพที่ทกุ ภาคส่วนในพื ้นที่ระดับอําเภอทํางานร่วมกัน บูรณาการทรัพยากรเข้ า
ด้ วยกัน
ทังนี
้ ้เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าปัญหาสาธารณสุขมีหลายด้ านที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขเพียงลําพัง (เดชา แซ่หลี และคณะ, ไม่ระบุปีที่พิมพ์) แต่เป็นปัญหาที่ทกุ ฝ่ ายต้ องเข้ ามาร่วมมือ
กันทํางาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของประชาชนทังอํ
้ าเภอ ผสมผสานทังงาน
้
ส่งเสริม ป้องกัน การรักษา และฟื น้ ฟู เข้ าด้ วยกัน เน้ นการทํางานร่วมกันในระดับอําเภอ และการมีสว่ นร่วม
ของเครือข่ายและชุมชน
เพื่อให้ เกิดเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคณ
ุ ภาพและได้ รับความไว้ วางใจจาก
ประชาชนผู้รับบริการ มีความสอดคล้ องกับปัญหาสุขภาพในพื ้นที่
หัวใจสําคัญของ DHS คือการทํางานเป็นทีมของเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ ได้ แก่ โรงพยาบาล
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ในระดับอําเภอและตําบล รพ.สต. องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นและประชาสังคม ที่ทํางานร่วมกันในการจัดบริการสุขภาพและเสริมสร้ างสุขภาพภาวะในชุมชน
ตลอดจนส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและการพัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถเป็น
เจ้ าภาพร่วมในการพัฒนาสุขภาพ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2560) โดยผู้นําเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอําเภอจะร่วมกันกําหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าประสงค์ของการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
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อําเภอ รวมถึงมีการร่วมกันออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให้ บริการด้ านสุขภาพที่
ตอบสนองความต้ องการของชุมชน รวมถึงมีกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ไร้ รอยต่อ
กระบวนการขับเคลื่อนการทํางานของ DHS ประกอบด้ วย 1) การมีสว่ นร่วม (participatory) เริ่ม
จากการรวมทีมแบบมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ าย 2) การมีปฏิสมั พันธ์ (interaction) ในการประสานงานเพื่อ
สนับสนุนให้ เกิดการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายด้ วยกลวิธีที่เรียบง่าย ผ่านกระบวนการทํางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 3) กระบวนการสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (learning & sharing) ด้ วยการจัดการความรู้ และ
4) การลงมือปฏิบตั ิจริง (action & development) จนนําสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ชดาภร ศิริคณ
ุ และวุธิ
พงศ์ ภักดีกลุ ,2557)
DHS ทําให้ เกิดการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ในด้ านที่ทําให้ เครือข่ายและชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วม เป็ น
การทํางานเพื่อยกระดับการพึ่งตนเองในระดับอําเภอ และสามารถออกแบบกระบวนการด้ านสุขภาพที่
สอดคล้ องกับปัญหาสุขภาพในอําเภอได้ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งมีอํานาจ
หน้ าที่ รวมถึงทรัพยากรหลายประการที่กระทรวงสาธารณสุขไม่มี และภาคประชาสังคม เช่น องค์กร หรือ
กลุม่ ก้ อนของภาคประชาชน กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ เยาวชน กลุม่ ผู้สงู อายุ รวมถึงสถาบันศาสนา เช่น พระ และ
วัด เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาบริการสุขภาพของชุมชนตนเองได้ หลายพื ้นที่มีผลของการดําเนิน
นโยบาย DHS ค่อนข้ างดี แรงสนับสนุนจากเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขทําให้ สามารถขับเคลื่อนงาน
สาธารณสุขได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น การศึกษาชิ ้นหนึ่งซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินนโยบาย
DHS ในจังหวัดพะเยา (Routine to Research, 2561) พบว่า DHS ทําให้ ประชาชนในแต่ละอําเภอได้ รับ
การดูแลด้ านสุขภาพได้ สอดคล้ องกับปัญหาสุขภาพในชุมชน เช่น อําเภอเมือง ได้ รับการส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการให้ มีสภาพการดํารงชีพที่เหมาะสม มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิดจากญาติ, อสม., องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น รวมถึง รพ.สต. เขตอําเภอเชียงคําเน้ นไปที่การดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ มีการจัดตังกลุ
้ ม่ จิตอาสา
ดูแลผู้สงู อายุ อําเภอแม่ใจเน้ นการพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรผุ้สงู อายุที่ป่วยด้ วยโรคเรือ้ รัง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มีกลุม่ อาสาสมัครผุ้สงู อายุเพื่อเยี่ยมบ้ านผู้สงู อายุด้วยกัน จัดตังโรงเรี
้
ยนผู้สงู อายุ อําเภอ
ดอกคําใต้ พัฒนาระบบงานควบคุมวัณโรค โดยชุมชนมีสว่ นร่วมในการค้นข้ อมูลและวางแผนร่วมกันใน
ชุมชน อําเภอจุน พัฒนาระบบสุขภาพวัยรุ่นที่ยงั่ ยืนโดยชุมชนมีสว่ นร่วม มีการพัฒนาบุคลากรและแกนนํา
ให้ คําปรึกษา อบรมให้ ความรู้แกนนํานักเรียน เป็ นต้ น
ไม่พบว่ามีการประเมินผลความสําเร็จของ DHS ในระดับประเทศ แต่ชดาภร ศิริคณ
ุ และวุธิพงศ์
ภักดีกลุ (2557) ศึกษาระบบ DHS ในจังหวัดสกลนครและพบว่าปัจจัยความสําเร็จของในการดําเนิน
นโยบายนี ้ของจังหวัดสกลนคร ได้ แก่
1) ต้ นทุนเดิมของอําเภอ เช่น ต้ นทุนด้ านทรัพยากรบุคคล และความสามารถของอําเภอในการ
การบูรณาการต้ นทุนหล่านัน้
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2) โครงสร้ างและบทบาท แม้จะเป็ นการทํางานแบบให้ ทกุ ฝ่ ายมีสว่ นร่วม แต่ยงั ต้ องมีการกําหนด
โครงสร้ างและบทบาทของคณะทํางานใน DHS ให้ ชดั เจน
3) ต้ องมีการรับรู้แนวทางการดําเนินงานร่วมกัน
4) มีการสนับสนุนเพื่อตอบสนองนโยบายและปัญหาสุขภาพของพื ้นที่
5) มีการสนับสนุนด้ านคน เงิน เทคโนโลยี
7. โครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster – PCC)
PCC เป็ นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ถกู ออกแบบมาเพื่อปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้ าน
ปฐมภูมิเพื่อให้ มีฐานที่มนั่ คง ลดความเหลื่อมลํ ้า ดูแลแบบองค์รวมเพื่อให้ ประชาชนสุขภาพดี เจ้ าหน้ าที่มี
ความสุข และระบบสุขภาพยัง่ ยืน เป็นนโยบายที่มงุ่ สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั บริการปฐมภูมิและเพื่อ
ให้ บริการสุขภาพเป็ นไปตามลําดับคือประชาชนรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน แล้ วจึงมีการส่งต่อไป
ยังระดับทุติยภูมิและตติยภูมิตามลําดับ
ทังนี ้แม้ ประเทศไทยจะมีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ประชากรส่วนใหญ่ยงั คงไปรับบริการที่หน่วยบริการทุตยิ ภูมิหรือตติยภูมเิ ลย โดยไม่เข้ ารับ
บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่เชื่อมัน่ ในบุคลากรของหน่วยบริการปฐม
ภูมิ (ยศ ตีระวัฒนานนท์, 2561) PCC จึงถูกออกแบบมาเพื่อปิ ดช่องว่างตรงนี ้โดยใช้ กระบวนการเวชศาสตร์
ครอบครัวเป็ นนกระบวนการหลัก (โสภณ เมฆธน, 2561) กําหนดให้ หน่วยบริการปฐมภูมิทกุ แห่งต้ องมี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจํา ทําหน้ าที่เป็ นเป็ นหัวหน้ าทีมของสหวิชาชีพเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน
10,000 คนต่อหนึ่งทีม รายละเอียดบุคลากรต่อหนึง่ ทีม ดังแสดงในตาราง 2.5 เน้ นให้ บริการทุกคน ทุกช่วง
วัย ทุกอย่างทังงานส่
้
งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล งานฟื น้ ฟูสภาพ และงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค เป็ นการทํางานเชิงรุก เน้ นการดูแลแบบองค์รวมมากกว่าการมุง่ รักษาพยาบาล เพื่อไม่ให้ PCC
กลายเป็นส่วนต่อขยายของงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
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ตาราง 2.5 แสดงองค์ประกอบด้ านบุคลากรในคลินิกหมอครอบครัว ตามนโยบาย PCC
วิชาชีพ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่
ผ่านการอบรมมด้ านเวชศาสตร์ครอบครัว
ทันตแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ/ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ทันตาภิบาล
เภสัชกร
เจ้ าพนักงานเภสัชกรรม
นักวิชาการสาธารณสุข/ เจ้ าพนักงาน
สาธารณสุข
แพทย์แผนไทย
นักกายภาพบําบัด
ที่มา: ปรับจาก โสภณ เมฆธน, 2561

สัดส่วน

จํานวน
จํานวนต่อทีม

1:10,000

1

จํานวนรวม
(ต่อ PCC)
3

1:30,000
1:2,500
1:10,000
1:30,000
1:30,000
1:2,500

4
1
1
4

1
12
3
1
3
12

1:10,000
1:30,000

1
-

3
1

PCC จึงเป็ นนโยบายด้ านสาธารณสุขที่ม่งุ พัฒนาบริการปฐมภูมินโยบายแรกที่มีการจัดสรรแพทย์
ลงสู่บริ การปฐมภูมิซึ่งสอดคล้ องกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ผ่านประชามติ วันที่ 7
สิงหาคม 2559 ซึ่งกําหนดไว้ ในหมด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (4) ด้ านอื่นๆ (5) ที่กําหนดให้ มี
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว และสอดคล้ องกับแนวยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ของ
รัฐบาล แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผน 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข) ยศ ตีระวัฒนานนท์,
2561) โดยผลที่คาดว่าจะเกิดจากการดําเนินนโยบาย PCC คือจะช่วยให้ หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถดูแล
ประชาชนทุก กลุ่ม ได้ แก่ส่ง เสริ มและการสร้ างเสริ มสุขภาพกลุ่มผู้แข็ง แรงให้ ยัง คงมีสุขภาพที่ แข็งแรง
สามารถคัดกรองโรคเรื อ้ รังซึ่งหากตรวจพบก็จ ะสามารถดําเนินการเพื่ อปรับเปลี่ยนพฤติก รรมหรื อเข้ าสู่
ระบบการรัก ษาอย่างรวดเร็ วทํ าให้ สามารถควบคุมสภาวะทางคลินิ ก ของโรคได้ นอกจากนี ย้ ัง ทํ าให้
ประชากรที่เจ็บป่ วยเล็กๆ น้ อยๆ สามารถเข้ าถึงบริการในระดับปฐมภูมิได้ โดยไม่ต้องไปรับบริการในหน่วย
บริ การในระดับที่สงู ขึ ้น ลดค่าใช้ จ่ายทังภาครั
้
ฐและค่าใช้ จ่ายของประชาชนลงได้ ส่วนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รังหาก
ได้ รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวในคลินิกหมอครอบครัว ทําให้ สามารถชะลอ
การดําเนินไปของโรค (Progression) หรื อลดอาการแทรกซ้ อน (Complication) ของโรคลงได้ นอกจากนี ้
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การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิผา่ นระบบ PCC จะช่วยให้ เกิดความพึงพอใจต่อการรับบริการ รวมถึงเพิ่ม
ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้ าถึงบริการและสถานะทางสุขภาพของประชาชนได้ อีกด้ วย) ยศ ตีระ
วัฒนานนท์, 2561)
จะเห็นได้ ว่านโยบาย PCC เน้ นเรื่ องการกระจายแพทย์ลงสู่บริ การปฐมภูมิ โดยเฉพาะแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวซึ่งสวนทางกับปริมาณแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีในปัจจุบนั ที่มีอยู่เพียงประมาณ 700
คน ไม่ร วมแพทย์ ที่ ไ ด้ รั บ หนัง สื อ อนุมัติ ใ นบทเฉพาะกาล พ.ศ. 2542-2544 (H Focus, 2560) เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับนโยบายคลินิกครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขได้ กําหนดนโยบายเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครั ว โดยร่ ว มมือ กับ ราชวิ ท ยาลัย แพทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั วเพิ่ มปี ละ 238 คน โดยร่ ว มมือกับ
โรงพยาบาลชุมชนในการผลิต (In Service Training) รวมทัง้ จัด อบรมระยะสัน้ “เวชศาสตร์ ค รอบครัว
สําหรับแพทย์ปฏิบตั ิงานในคลินิกหมอครอบครัว” โดยคาดว่าจะสามารถผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้
เพียงพอกับความต้ องการของคลินิกหมอครอบครัวภายใน 10 ปี อย่างไรก็ดีการเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวไม่ได้ หมายความว่าจะทําให้ ได้ แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวสําหรับโครงการคลินิกครอบครัวเพิ่ม
มากขึ ้นเสมอไป ข้ อมูลจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวพบว่าตังแต่
้ รัฐบาลประกาศใช้ นโยบาย
หลักประกันสุขภาพ มีแพทย์เข้ าอบรมและสอบอนุมตั ิบตั รในสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว 6,130 คน แต่สว่ น
ใหญ่กลับไปทํางานในสาขาพื ้นฐานที่เรียนมา และเก็บหนังสืออนุมตั ิเวชศาสตร์ครอบครัวไว้ เฉยๆ โดยทาง
ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัววิเคราะห์วา่ สาเหตุนา่ จะมาจากการเป็นแพทย์ครอบครัวต้ องทํางาน
กับชาวบ้ านและชุมชนต่างจากแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นที่จะทํางานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อีกทังยั
้ งมี
รายได้ และค่าตอบแทนไม่จงู ใจเท่าที่ควร (H Focus , 2558) การหาแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวเข้ าปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ ครบตามเกณฑ์จึงเป็ นประเด็นที่ท้าทายความสําเร็จของ PCC
สรุป
ทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมใิ นรอบ 3 ทศวรรษที่ผา่ นมาเป็ นการมุงสร้ างความเข้ มแข็ง
ของระบบบริการในประเด็นหลัก ๆ ได้ แก่
1) การพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการระดับปฐมภูมิให้ สามารถให้ บริการครอบคลุม
ประชากรทุก ๆ กลุม่ และอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2) กําลังคน มีการเพิ่มกําลังคนเข้ ามาในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทังในด้
้ านจํานวนและประเภท โดย
จะเห็นว่าเมื่อกว่า 30 ปี ก่อนผู้ให้ บริการจะมีเพียงเจ้ าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและผดุงครรภ์
เท่านัน้ ต่อมานโยบายต่างๆ ได้เพิ่มจํานวนคนมากขึ ้น และประเภทกําลังคนใหม่ๆ ที่ช่วย
เสริมสร้ างศักยภาพการให้ บริการมากขึ ้น ได้ แก่ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ ทันตาภิบาล แพทย์แผน
ไทย และในนโยบายล่าสุดเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
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3) การสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างการทํางานของสถานีอนามัย สาธารณสุขอําเภอ และ
โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลจังหวัด เพื่อให้ เป็ นระบบหนึ่งเดียวกัน มีระบบการทํางาน
ร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ผ่านนโยบายต่าง ๆ ได้ แก่ คป.สอ, CUP และ PCU ของนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า, DHS และ PCC
อย่างไรก็ตาม แม้ กระทรวงสาธารณสุขจะได้ดําเนินนโยบายเหล่านี ้อย่างต่อเนื่อง แต่หลายพื ้นที่ยงั
ไม่สามารถดําเนินงานได้ ตามเป้าหมาย สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงานยังคงอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการขาดแคลนกําลังคนทังในด้
้ าน ปริมาณ ทักษะ และการจ้ างงาน ทังนี
้ ้แม้ที่ผา่ น
มากําลังคนจะเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ แต่การพัฒนาด้ านนี ้ก็ยงั ไม่ทนั ความ
ต้ องการบริการและภาระงานที่เพิ่มขึ ้น
ตลอดถึงข้ อจํากัดของงบประมาณของแต่ละพื ้นที่สง่ ผลให้ การ
แก้ ปัญหากําลังคนเป็นไปได้ อย่างลําบาก
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1.บริบทและสภาพแวดล้ อม
1.1 สภาพแวดล้ อม
อําเภอเชียงของ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 141 กม. เป็ นอําเภอชายแดนเหนือสุดของประเทศ
ไทย ติด กับ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีแม่นํ า้ โขงเป็ นเส้ นแบ่งเขตแดน เชี ย งของจัดเป็ น
อําเภอขนาดใหญ่ มีพืน้ ที่ ทัง้ หมดประมาณ 836.9 ตร.กม. หรื อประมาณ 523,062.50 ไร่ ลัก ษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขา มีพื ้นที่ราบลุม่ อยู่ตอนกลาง
มีประชากรรวมทังสิ
้ ้น 63,117 คน แยกเป็ นชาย 31,515 คน หญิง 31,602 คน ประชากรส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 45-61 ปี แต่กลุม่ ประชากรสูงอายุคือตังแต่
้ 61 ปี ขึ ้นไป มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น ประกอบด้ วย
คนหลายเชื ้อชาติ ทังชาวไทยพื
้
้นเมือง จีนฮ่อที่อพยพมา และชาวไทยผู้เขาเผ่าต่างๆ ได้ แก่ ละหู่ (มูเซอ) ขมุ
ม้ ง อาข่า ลื ้อ อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในพื ้นที่คือเกษตรกรรม คิด เป็ น ร้ อยละ 46.35% รองลงมาคือ
อาชี พ รับ จ้ า งทั่ว ไป คิด เป็ น ร้ อยละ 18.46% ขณะเดียวกันมีประชากรแฝงวัยทํางานซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ประชากรจากอําเภอใกล้ เคียงและแรงงานต่างด้ าวที่ขึ ้นทะเบียนถูกกฎหมายจํานวนหนึ่ง คาดว่าการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซี ย นจะทํ าให้ มีแรงงานต่างด้ าวในพื น้ ที่เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีก้ ารที่เชียงของเป็ นอําเภอ
ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติตลอดทัง้ ปี จึงมีประชากรแฝงในรูปของนักท่องเที่ยว
ตามมาด้ วย
อําเภอเชียงของแบ่งการปกครองเป็ น 7 ตําบล 102 หมู่บ้าน 19,976 หลังคาเรื อน องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นประกอบด้ วยเทศบาล 7 แห่ง และ อบต. 1 แห่ง
1.2 ทุนที่มี
สถานบริการ มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงของ ซึ่งเป็ นสํานักงานสาธารณสุขอําเภอขนาด
ใหญ่ 1 แห่ง และแม้ จะมีจํานวนตําบลเพียง 7 แห่ง แต่มีโรงพยาบาลสาธารณสุขตําบล (รพ.สต.) ถึง 17
แห่ง แยกเป็ นขนาดกลาง 4 แห่ง และขนาดเล็กอีก 13 แห่ง เนื่องจากในอดีตการตังสถานบริ
้
การปฐมภูมิจะ
ตังในลั
้ กษณะของ area based คือ ให้ มีการกระจายตัวตามพื ้นที่เพื่อให้ บริ การประชาชนให้ ได้ ครอบคลุม
ที่สดุ สถานบริการจึงกระจายตัวไปตามพื ้นที่ห่างไกล มีสถานบริการทุติยภูมิ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช – (รพร.) เชียงของ ขนาด 90 เตียง อยู่ในระดับ F1 ให้ บริ การประชาชนทังในเขตอํ
้
าเภอเชียง
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ของ เวียงแก่น และขุนตาล รวมประชากรรับผิดชอบ 64,181 คน ในปี 2560 มีผ้ ปู ่ วยนอก 37,692 คน ผู้ป่วย
ใน 5,327 คน อัต ราการครองเตีย งร้ อยละ 90.59 และมีป ระชาชนจาก สปป.ลาว เดิน ทางข้ ามฝั่งมารับ
บริการด้ วย ในปี 2560 มีผ้ ปู ่ วยนอกชาวลาวมาใช้ บริการคิดเป็ นร้ อยละ 14 ของจํานวนผู้ป่วยทังหมด
้
แยก
เป็ นผู้ป่วยนอก 5,161 คน และผู้ป่วยใน 773 คน
กําลังคน อําเภอเชียงของมีกําลังคนด้ านสุขภาพที่ปฏิบตั ิงานอยู่จริงดังนี ้
รพร.เชี ยงของ มีกําลังคนด้ านวิชาชีพประกอบด้ วย แพทย์ 13 คน ในจํานวนนี ้เป็ นแพทย์เฉพาะ
ทาง 13 คน รวมที่เป็ นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวด้ วย ทันตแพทย์ 6 คน เภสัชกร 9 คน พยาบาลวิชาชีพ 67
คน นักรังสีเทคนิค 1 คน นักเทคนิคการแพทย์ 4 คน และ นักกายภาพบําบัด 4 คน เมื่อรวมกับกําลังคนที่
ไม่ใช่วิชาชีพ รพร. เชียงของ จะมีบุคลากรทัง้ หมด 216 คน เมื่อเทียบบกับภาระงานตามเกณฑ์ของ FTE
(Full Time Equivalent) แล้ วพบว่า กําลังคนด้ านวิชาชีพส่วนใหญ่ยงั ตํ่ากว่ากรอบ FTE ยกเว้ นเภสัชกรและ
นัก กายภาพบํ าบัด ที่ จํ านวนผู้ป ฏิบัติง านจริ ง เท่ากับ กรอบอัต รากํ าลัง ของ FTE รายละเอีย ดของข้ อมูล
กําลังคนระดับวิชาชีพของ รพร. เชียงของ ดังแสดงในตาราง 2.1
ตาราง 3.1 ข้ อมูลกําลังคนระดับวิชาชีพใน รพร. เชียงของ เทียบระหว่างจํานวนผู้ปฏิบตั ิงานจริงกับจํานวน
ตามกรอบ FTE
ตําแหน่ ง
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักรังสีเทคนิค
นักเทคนิคการแพทย์
นักกายภาพบําบัด
รวม

จํานวนจริงที่มี
13
6
9
67
1
4
4
104

กรอบอัตรา FTE ขัน้ ตํ่า
17
8
9
77
2
6
4
123

รพ.สต. ทัง้ 17 แห่งยังขาดแคลนกําลังคนทังสายสนั
้
บสนุนและสายวิชาชีพจํานวนมาก มีพยาบาล
วิชาชีพรวม 15 คน นักวิชาการสาธารณสุข/ เจ้ าพนักงานสาธารณสุข 11 คน นักวิชาการสาธารณสุข (ทันต
สาธารณสุข) 3 คน และแพทย์แผนไทย/ เจ้ าพนักงานสาธารณสุข 3 คน ซึ่งทุกตําแหน่งมีอตั รากําลังตํ่ากว่า
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กรอบ FTE เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ามีอตั รากําลังสายสนับสนุนคิดเป็ นร้ อยละ 60 ของสายวิชาชีพ
รายละเอียดกําลังคนด้ านสุขภาพระดับปฐมภูมิของอําเภอเชียงของ แสดงในตาราง 3.2
ตาราง 3.2 ข้ อมูลกําลังคนด้ านสาธารณสุขใน รพ.สต. เขตอําเภอเชียงของ เทียบระหว่างจํานวน
ผู้ปฏิบตั ิงานจริงกับจํานวนตามกรอบ FTE
ตําแหน่ ง
ผอ.รพ.สต.
นวก.สาธารณสุข/ จพ.สาธารณสุข
จพ.การเงินและบัญชี/ จพ.ธุรการ
พยาบาลวิชาชีพ
นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
แพทย์แผนไทย/ จพ.สาธารณสุข
รวม

จํานวนจริงที่มี
17
11
0
15
3
3
49

กรอบอัตรา FTE ขัน้ ตํ่า
17
51
21
34
4
0
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1.3 ความท้ าทาย
ด้ านปั ญหาสุขภาพ ปัญหาด้ านสุขภาพที่สําคัญ 3 อันดับแรก ของอําเภอเชียงของได้ แก่ ความดัน
เบาหวานประเภทที่ 2 และไตวายเรื อ้ รัง โดยเฉพาะความดันและเบาหวานพบว่าเป็ นปัญหาสุขภาพที่ท้า
ทายสถานบริการทังระดั
้ บปฐมภูมิและทุติยภูมิในเขตอําเภอเชียงของ
แผนภาพที่ 3.1 แสดงจํานวนผู้ป่วยที่เข้ ารับบริการที่ รพร .เชียงของ ในปี 2560 แยกตามปัญหาสุขภาพ

ที่มา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ, 2561
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ด้ านกําลังคน ปัญหาหลักคือการขาดแคลนกําลังคนด้ านสุขภาพ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 และ3.2
ก่อนหน้ านี ้ว่าจํานวนบุคลากรทังระดั
้ บวิชาชีพและฝ่ ายสนับสนุนของสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ
ต่างมีจํานวนผู้ปฏิบตั ิงานจริ งตํ่ากว่ากรอบอัตรากําลังที่ควรมี เมื่อคํานวณตามการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อ
หา FTE การมีจํ านวน รพ.สต.มากกว่าจํานวนตําบลยิ่ง ทําให้ เป็ นปั ญหาท้ าทายการบริ หารและจัดการ
กําลังคนด้ านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ เพราะไม่สามารถจัดสรรกําลังคนให้ กบั รพ.สต. ทุกแห่งได้ ครบตาม
กรอบอัตรากําลังที่ควรต้ องมี ทังนี
้ ้หากพิจารณาจากจํานวนประชากรต่อหัวต่อจํานวนสถานบริการปฐมภูมิ
ที่ควรต้ องมี อําเภอเชียงของซึ่งมีประชากรเพียงประมาณ 63,000 คนจะมี รพ.สต. มากเกินความต้ องการ
ถึง 7 แห่ง เพราะเมื่อคํานวณจากเกณฑ์ประชากรที่ 1:5000 เชียงของควรต้ องมี รพ.สต. เพียง 8-10 แห่ง แต่
ปัจจุบนั มีถึง 17 แห่ง เท่ากับจํานวน รพ.สต.ในอําเภอแม่จนั ซึ่งมีประชากรมากถึง 120,000 คน นอกจากนี ้
การมี รพ.สต. จํานวนมาก ทําให้ ต้องเสียบุคลากรจํานวนหนึ่งไปทํางานบริ หารในตําแหน่ง ผอ.รพ.สต. ซึ่ง
ส่วนใหญ่เคยเป็ นกําลังคนสายสนับสนุน เช่น ทันตาภิบาล ที่ไปเรียนต่อจนได้ จพ.หรือ นวก. แล้ วขยับขึ ้นสู่
ตําแหน่ง ผอ.รพ.สต. ขณะที่ไม่มีทนั ตาภิบาลใหม่เข้ ามาสูร่ ะบบแทนตําแหน่งเดิม
ด้ านสถานภาพทางการเงิน รพร.เชียงของ เป็ นโรงพยาบาลที่ต้องประสบกับวิกฤติทางการเงิน
ซึ่ ง ไม่ไ ด้ เ กิ ด จากภาระค่า จ้ า งเพี ย งอย่า งเดี ย ว แต่ถูก ซํ า้ เติ ม ด้ ว ยภาระรายจ่ า ยจาก ฉ .11 ที่ ใ ห้ จ่าย
ค่าตอบแทนเหมายจ่ายบุคลากรในระดับวิชาชีพ คํานวณตามอายุงานและที่ตงของสถานบริ
ั้
การ ซึ่ง รพร.
เชียงของอยู่ในพื ้นที่กันดารระดับ 1 และมีกําลังคนด้ านวิชาชีพปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็ นเวลานานหลายคน
เช่น ผอ. รพร.เชียงของ อยู่ในพืน้ ที่มา 26 ปี แล้ ว ทําให้ มีภาระรายจ่ายตาม ฉ .11 ค่อนข้ างสูง ถ้ าคํานวณ
ยอดรายจ่ายตาม ฉ .11 ของปี 2560 ของทุกวิชาชีพจะอยู่ที่ประมาณ 16 ล้ านบาท แม้ จะได้ รับการสนับสนุน
จากงบประมาณแต่ก็ไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้ จ่ายจึงต้ องจัดสรรจากเงินบํารุงเพิ่ม นอกจากนีย้ ังมีภาระ
ทางการเงินจากรายจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะค่าการส่งต่อ ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ แต่ละปี คิดเป็ นยอดเงินจํานวนมาก อย่างไรก็ดี รพร.
เชียงของ ยังสามารถเจรจาผ่อนปรนกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ได้ จึงสามารถชําระเงินคืนล่าช้ าได้
ทัง้ นี ้ รายได้ หลักของ รพร. เชียงของ มาจากงบประมาณรายหัวของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โดยพบว่าประชากรที่อยู่ใ นเขตให้ บ ริ ก ารของ รพร.เชี ยงของ มีป ระชากร UC จํ านวน 45,605 คน และ
ประชากรที่ใช้ สิทธิ์ข้าราชการจํานวน 4,262 คน (ตัวเลขปี 2560)

2. การบริหารจัดการกําลังคน
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การบริ ห ารจัด การกํ าลัง คนของอําเภอเชี ยงของ มีทัง้ การบริ ห ารจัด การด้ าน demand คือการ
จัดการความต้ องการบริการด้ านสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพ และการบริหาร
จัดการด้ าน supply คือการบริ หารจัดการกําลังคนที่มีอยู่ เพื่อให้ สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สดุ
2.1 การบริหารจัดการความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพ
2.1.1 การขับเคลื่อนสุขภาพ เพื่อลดความต้ องการบริการด้ านสุขภาพของประชาชนใน
พื ้นที่ ในภาพรวมบริหารตามแนวทางของ District Health System – DHS ขับเคลื่อนกําลังคนด้ านสุขภาพ
ในระดับ อําเภอ ประสานความร่ วมมือกับ องค์ ก รฝ่ ายปกครอง โดยตัง้ District Health Board- DHB มี
นายอําเภอเป็ นประธาน และมีหัวหน้ าส่วนงานต่างๆ เข้ าร่วม เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปจนถึงประธาน
เยาวชน และประธานผู้สงู อายุในระดับอําเภอ และมีตวั แทน อสม. เข้ าร่วมด้ วย มีการประชุมทุก 3 เดือน
การดําเนินงานหลักๆ คือการร่วมกันวิเคราะห์หาปัญหาต่างๆ ที่จะนําสู่การคุกคามสุขภาพของชาวอําเภอ
เชี ย งของ อัน จะทํ าให้ เกิ ดความต้ องการกําลัง คนด้ านสุขภาพ เมื่อวิเ คราะห์ปัญหาได้ ก็ร่วมกันกําหนด
นโยบายเพื่อแก้ ปัญหานันๆ
้ เพื่อลดภัยคุกคามสุขภาพและลดความต้ องการเข้ ารับบริ การด้ านสุขภาพลง
โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างปั ญหาที่ DHB วิเคราะห์ได้ และลงมือทําแล้ ว ได้ แก่ ปั ญหาขยะ ปั ญหาสาธารณสุข
ชายแดน และปัญหาเรื่องการดูแลผู้สงู อายุ
นอกจากนี ้ยังมีการวิเคราะห์ความต้ องการด้ านสุขภาพและจัดระบบบริการให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของประชาชน ให้ อยูบ่ นฐานของจํานวนกําลังคนที่มีอยู่ เช่น เมื่อพบว่าชุมชนมีปัญหาเรื่องผู้สงู อายุ
เรื่องผู้ป่วยติดเตียง ความดัน เบาหวาน ก็จะจัดทีมเยี่ยมในลักษณะทีมผสมผสานวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพ
นักกายภาพบําบัด/ แพทย์แผนไทย และ อสม. ร่วมกันประเมินสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง และสอน
คนไข้ และญาติในการดูแตนเอง/ ดูแลผู้ป่วย เป็ นการทํางานดูแลผู้ป่วยติดเตียงในลักษณะเชิงรุก แทนการ
ตังรั
้ บ การจัดทีมสหวิชาชีพเช่นนี ้ทําให้ ประชาชนสามารถได้ รับการดูแลและคําปรึกษาในทุกด้ าน เช่น การ
ทํากายภาพบําบัด การทําแผล ฯลฯ จากการลงพืน้ ที่เยี่ยมบ้ านเพียงครัง้ เดียว ไม่เพียงผู้ป่วยได้ รับการดู
รักษา ญาติผ้ ปู ่ วยก็จะได้ รบคําแนะนําในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย การใช้ อปุ กรณ์ และการจัดสถานที่ให้
เหมาะสมกับการใช้ ชีวิตของผู้ป่วยด้ วย และเป็ นการลดความแออัดของการที่ผ้ ปู ่ วยและญาติต้องเข้ ามาที่
รพ.สต. หรือ โรงพยาบาล
การขับเคลื่อนด้ านสุขภาพอีกประการหนึ่งที่พบคือ การให้ ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการรวมถึงการ
ดูแลสุขภาพแก่พระภิก ษุและสามเณร ซึ่ องนอกจากจะทํ าให้ พระภิกษุและสามเณรมีสุขภาพดีแล้ ว ยัง
สามารถถ่ายทอดสูญ
่ าติโยมที่ไปทําบุญที่วดั ได้ อีกด้ วย โดยสอดแทรกไปกับการแสดงพระธรรมเทศนา ทังนี
้ ้
ในเจตอําเภอเชียงของ ชาวบ้ านยังมีศรัทธาที่มนั่ คงและมีความใกล้ ชิดกับพระและวัดอยู่
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2.1.2 การบริหารจัดการกําลังคน พบว่าอําเภอเชียงของมีการบริ หารจัดการกําลังคน
หลายรู ป แบบด้ วยกัน เพื่ อแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนกํ าลังคน และเพื่ อรองรับ ความต้ องการบริ ก ารด้ าน
สุขภาพของคนในพื ้นที่ สรุปได้ ดงั นี ้
- สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือระดับตําบล จากการที่ทุกตําบลของอําเภอเชียงของมี
รพ.สต. มากกว่า 1 แห่ง แต่มีบคุ ลากรไม่เพียงพอกับความต้ องการ จึงมีการประสานงานกันในระดับตําบล
โดยให้ รพ.สต.ของแต่ละตําบลรวมทีมกันให้ ผอ.รพ.สต.แห่งใดแห่งหนึ่งในตําบลเดียวกันทําหน้ าที่หัวหน้ า
ทีม ความร่วมมือบริหารจัดการกําลังคนจะเป็ นลักษณะของการนํากําลังคนระดับวิชาชีพและสายสนับสนุน
มารวมกัน แล้ วหมุนเวียนออกหน่วยไปทุก รพ.สต. ในเขตตําบลเดียวกัน นัดวันกับประชาชนว่าวันไหน ทีม
สุขภาพประจําตําบลจะวนไปออกหน่วยที่ รพ.สต. แห่งใด เพื่อให้ ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.
นันๆ
้ ไปรอรับบริการได้ ตรงตามวัน ด้ วยวิธีการนี ้ทําให้ รพ.สต.บางแห่งที่ไม่มีนกั กายภาพบําบัดประจํา ก็จะ
มีนกั กายภาพบําบัดจาก รพ.สต.อื่น ในเขตตําบลเดียวกันไปประจําการในวันที่กําหนดไว้
- สร้ างเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ ระหว่ า งสถานบริ ก ารปฐมภู มิ กั บ ทุ ติ ย ภู มิ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาการขาดแคลนกํ า ลัง คนในระดับ ปฐมภูมิ ลดความแออัด ของผู้รับ บริ ก ารในระดับ ทุติย ภูมิ
ดําเนินงานลักษณะของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) เป็ นการตังที
้ มงาน
สุขภาพเพื่อให้ มีกําลังคนระดับวิชาชีพจาก รพร. เชียงของ ลงไปช่วยงานปฐมภูมิใน รพ.สต. เพื่อเป็ นการอุด
ช่องโหว่ของความร่ วมมือระดับ รพ.สต. ที่ บ างตําบลอาจไม่มี รพ.สต. ใดมีพยาบาลวิช าชี พ หรื อนัก
กายภาพบําบัด หรือวิชาชีพอื่นๆ อยู่เลย จะได้ มีกําลังคนคอยให้ บริการประชาชนตามความต้ องการได้
2.2 ภาคีสัมพันธ์ สร้ างความสัมพันธ์กบั บุคคลและองค์กรพันธมิตรนอกระบบบริการสุขภาพ เช่น
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นและวัด การสร้ างระบบความร่วมมือกับวัดเป็ นลักษณะของภาคีสมั พันธ์ที่ โดด
เด่นมากของอําเภอเชียงของ ดังกล่าวก่อนหน้ านี ้ว่าพื ้นที่นี ้มีปัญหาเรื่องความขัดแย้ งรหว่างผู้นําในระบบคือ
ผู้ใหญ่บ้านกับ อสมทําให้ กิจกรรมหรื อโครงการในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิหลายโครงการไม่ .
สามารถดําเนินไปได้ ด้วยดี จึงมีการประสานความร่วมือกับพระและวัดเพื่อให้ เข้ ามาทําหน้ าที่เชื่อมประสาน
บุค ลากรด้ านสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนแทนการทําหน้ าที่ของผู้นํ าในระบบ ทัง้ นี พ้ ระยังคงมี
บทบาทการเป็ นศูนย์ก ลาง เป็ น ที่ พึ่งทางใจของชนในชุมชนอยู่ อี ก ทัง้ ยัง สามารถใช้ พืน้ ที่ของวัดดําเนิน
กิจกรรมทางสุขภาพ เช่น การนัดตรวจสุขภาพ เป็ นต้ น
2.3 การผลิตกําลังคนเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ไม่พบว่ามีการสร้ างความร่วมมือกับเครือข่าย
หรือการดําเนินการเพื่อผลิตบุคลากรสําหรับปฏิบตั ิงานในเขตพื ้นที่เชียงของเอง
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2.4 นโยบาย พบว่านโยบายจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารและจัดการบุคลากร หลาย
นโยบายเพื่อสอดคล้ องกับภูมิทศั น์ในการจัดการกําลังคนของเชียงของ เช่น FTE ที่ไม่สอดคล้ องกับความ
ต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพจริ งของพืน้ ที่ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉ. 11 ทําให้ เกิดภาระทาง
การเงินกับ CUP ที่รายได้ ตอ่ หัวประชากรไม่มาก แต่ต้องมีรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรจํานวนมาก
3. ผลกระทบ
ข้ อมูลผลการปฏิบัติงานของอําเภอเชียงในระหว่าง 2558-2560 พบว่าอัตราการใช้ บริ การผู้ป่วย
นอกเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดย จํานวนผู้มาใช้ บริการที่ รพ.สต. สูงกว่าจํานวนผู้มา
ใช้ บริ การที่โรงพยาบาลเล็กน้ อย ตัวชีว้ ดั ที่สําคัญ ๆ ก็สามารถบรรลุได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ร้ อยละ
ของหญิงมีครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครัง้ แรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้ อยละหญิงมีครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครบ 5
ครัง้ ตามเกณฑ์ อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วย
โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ด้ วยโรคความดันโลหิต สูง
หรื อภาวะแทรกซ้ อนของความดัน โลหิ ต สูง และตัวชี ว้ ัด ที่ ไม่บ รรลุเ ป้าหมายได้ แก่ ร้ อยละสะสมความ
ครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม ผลงานโดยรวม
ของอําเภอเชียงของในปี 2559 เมื่อเทียบกับอําเภออื่น ๆ ก็อยู่ในระดับ หนึ่งใน 5 ของเขตบริการนัน้ ๆ
ตาราง 3.3 ตัวชี ้วัดทางด้ านสุขภาพอําเภอเชียงของ ในระหว่างปี 2557-2560
ตัวชีว้ ัด
ผู้รับบริการ
-ผู้ป่วยนอก
-ผู้ป่วยใน
ผู้รับบริการ รพ.สต.
- ผู้ป่วยนอก
ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์ ครั ้งแรกก่อน
12 สัปดาห์
ร้ อยละหญิงมีครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครัง้ ตาม
เกณฑ์
ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
สัดส่วนการใช้ บริการที่หน่วยบริ การปฐมภูมิต่อการใช้
บริการที่โรงพยาบาล
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด สิทธิ UC

เกณฑ์

>60%

2557

54.0

2558

2559

2560

127,301
17,239

117,667
15,552

153,944
17,749

134,366
51.4

155,056
68.6

169,889
68.4

60.6

58.2

32.1

45.6

56.3

1.06

1.32
3.85

1.10

>60%
>80%

>1.5
<6.63%
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21.8

อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน สิทธิ UC(ต่อแสนประชากร)
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ด้ วยโรคความดัน
โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้ อนของความดันโลหิตสูง
สิทธิUC

<3.64%
<1.0

1.08
0.26

3.2 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
1.

บริบทและสภาพแวดล้ อม

1.1 สภาพแวดล้ อม
อําเภอนครไทยตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก
ห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 98 กิโลเมตร มีพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
2,220.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,387,731 ไร่ ภูมิ
ประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นที่ราบสูง มีภเู ขาล้ อมรอบเกือบทุกด้ านเป็ นภูเขาที่อยู่ในเทือกเขาเพชรบูรณ์ มี
ความสําคัญเป็นต้ นนํ ้าของลําห้ วย สภาพภูมิอากาศจะหนาวมากในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนในบางปี จะมีนํ ้า
ท่วม และมีสภาพอากาศแห้ งแล้ งในฤดูร้อน ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา ปริมาณนํ ้าลดน้ อยลงมากเมื่อเทียบกับ
ความต้ องการของประชากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทังนี
้ ้เนื่องจากมีการตัดไม้ทําลายป่ า ด้ วยสภาพ
ภูมิศาสตร์เป็ นเทือกเขา นครไทยจึงเป็ นพื ้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในฤดูหนาว
อําเภอนครไทยมีประชากรจํานวน 84,950 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 11 ตําบล 145
หมูบ่ ้ าน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นประกอบด้ วย เทศบาลตําบล 2 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 9
แห่ง ประชากรเป็ นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ ง ใน 4 หมูบ่ ้ าน จํานวนประมาณ 6,000 คน นอกจากนันยั
้ งมีพื ้นที่ธรุ ะ
กันดารที่การคมนาคมเข้ าไม่ถึงประมาณ 5 แห่ง
1.2 ทุนที่มี
สถานบริการ: แม้ วา่ สภาพภูมิศาสตร์เป็ นเทือกเขาและอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดแต่สถานบริการมี
การกระจายตัวไปครอบคลุมทุกพื ้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีจํานวนมากกว่าจํานวนตําบล ดังจะเห็น
ได้ จาก สถานบริการในระดับหมูบ่ ้ านมีจํานวน 145 แห่งครอบคลุมทุกหมูบ่ ้ าน ในขณะที่สถานบริการระดับ
ปฐมภูมิ ได้ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีจํานวน 21 แห่ง (จากจํานวน 11 ตําบล) และสถาน
บริการระดับทุตยิ ภูมิ ได้ แก่ โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ได้ แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) นครไทย
มีขนาดขนาด 90 เตียง สามารถให้ บริการเฉพาะทางในด้ านเวชศาสตร์ครอบครัว อายุรกรรม กุมารเวชกรรม
มีสถานบริการเอกชนที่ให้ บริการระดับปฐมภูมิได้ แก่ คลินิกแพทย์ 1 แห่ง สถานพยาบาล 5 แห่ง และร้ าน
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ขายยา 8 แห่ง นอกจากนันยั
้ งมีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทําหน้ าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
กําลังคน: กําลังคนที่ปฏิบตั ิงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) ประกอบด้ วยนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้ าพนักงานสาธารณสุข 57 คน
พยาบาลวิชาชีพ 21 คน เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุข 6 คน สําหรับกําลังคนของโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย ประกอบด้ วยแพทย์ 15 คน โดยที่ เป็ นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 คน แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
สาขากุมารเวช และอายุรเวช อย่างละ 1 คน ส่วนบุคลากรอื่น ประกอบด้ วย พยาบาลวิชาชีพ 82 คน เภสัช
กร 10 คน ทันตแพทย์ 5 คน เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุข 4 คน นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้ าพนักงาน
สาธารณสุข 6 คน นักกายภาพบําบัด 5 คน นักเทคนิคการแพทย์ 4 คน และบุคลากรอื่น ๆ ตามตาราง 3.4
ตาราง 3.4 จํานวนกําลังคนของระบบสุขภาพอําเภอนครไทยในปี 2560
ตําแหน่ ง
นายแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นวก. สาธารณสุข
จพ.สาธารณสุข
จพ.ทันตสาธารณสุข
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
นักกายภาพบําบัด
นักจิตวิทยา
นักกิจกรรมบําบัด
นักโภชนาการ
แพทย์แผนไทย
บุคลากรอื่นๆ
รวม

จํานวน
15
5
10
103
36
27
10
4
1
5
1
1
1
2
159
380

สัดส่ วนต่ อ ปชก.
5 : 1,659
16 : 1,977
8 : 1,489
824 : 1
2 : 1,358
3 : 1,144
8 : 1,489
21 : 1,221
84 : 1,885
16 : 1,977
84 : 1,885
84 : 1,885
84 : 1,885
42 : 1,443
-
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รพร.นครไทย
15
5
10
82
5
1
4
4
1
5
1
1
1
2
158
295

สสอ./รพ.สต.
0
0
0
21
31
26
6
0
0
0
0
0
0
0
1
85

1.3 ความท้ าทาย
สภาพปัญหาสุขภาพที่ประชาชนอําเภอนครไทยเผชิญอยู่ ได้ แก่ ปัญหาโรคเรือ้ รัง เช่น เบาหวาน
ความดัน มะเร็ง ตลอดทังการเพิ
้
่มขึ ้นของผู้สงู อายุที่มีสดั ส่วนสูงถึง 19% และต้ องการการดูแลระยะยาว
นอกจากนันยั
้ งมีปัญหาความท้ าทายในการจัดระบบการดูแลในกลุม่ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประมาณ 1%
อีกทังยั
้ งต้ องเผชิญกับปัญหาโรคติดต่อที่ยงั เป็นปัญหา ได้แก่ วัณโรค ไข้ เลือดออก เป็ นต้น
ปัญหาด้ านกําลังคนของอําเภอนครไทย เป็ นประเด็นเรื่องการขาดแคลนกําลังคน เนื่องจากความ
ต้ องการบริการเพิ่มขึ ้น ตลอดถึงมีแผนในการขยายบริการเพิ่มขึ ้นแต่จํานวนกําลังคนที่มีไม่เพียงพอ และยัง
เผชิญปัญหาการกระจายกําลังคนไปสูส่ ถานบริการที่ทรุ กันดารและห่างไกล ด้ วยเหตุที่สภาพภูมิศาสตร์ของ
พื ้นที่เป็ นภูเขาและมีชมุ ชนอยู่กระจัดกระจาย และในอําเภอนครไทยยังมี รพ.สต. กระจายถึง 21 แห่งใน 11
ตําบล ทําให้ ต้องมีการกระจายกําลังคนไปอยู่ทกุ รพ.สต. บางแห่งจึงมีเจ้ าหน้ าที่เพียงแค่ 2 คนเท่านัน้
นอกจากนันยั
้ งพบปัญหาการจัดกรอบอัตรากําลังคนที่กําหนดจากส่วนกลางอาจจะยังไม่
สอดคล้ องกับบริบทของพื ้นที่เพราะเป็ นการนําข้ อมูลจากอดีตมาวิเคราะห์หาอัตรากําลัง
และสําหรับ
กําลังคนในระดับปฐมภูมิใช้ การกําหนดสัดส่วนกําลังคนต่อประชากร ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์พื ้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่มีการกระจายตัวตามเขตเทือกเขาและการมีชนเผ่ากระจายกันอยู่ได้ นอกจากนันการวิ
้
เคราะห์
อัตรากําลังคนโดยดูจากข้ อมูลอดีตไม่สอดคล้ องกับการวางแผนพัฒนาระบบบริการในอนาคต
2. การบริหารจัดการกําลังคน
2.1. ระบบบริหารกําลังคน ครอบคลุมด้ านการวางแผนกําลังคน ระบบการคัดเลือก การพัฒนา
กําลังคน การสร้ างแรงจูงใจ และการจัดระบบสนับสนุนการทํางาน
อําเภอนครไทยใช้ กลไกกรรมการบริหารระดับอําเภอของสาธารณสุขอําเภอในการตัดสินใจด้ าน
การบริหารจัดการกําลังคน ตลอดถึงการกระจาย โยกย้ ายกําลังคน เช่น ในการกระจายกําลังคนของ รพ.สต.
คณะกรรมการบริหารจะมากําหนดค่าเฉลี่ยของกําลังคนต่อประชากร
และพยายามเกลี่ยให้ สดั ส่วน
กําลังคนต่อประชากรใกล้ เคียงกันมากที่สดุ
ในด้ านการพัฒนาศักยภาพทีมงาน มีการพัฒนาทีมงานจากการทํางานร่วมกันโดยให้ โอกาสทีม
นักวิชาการ หัวหน้ าฝ่ าย ผอ.รพ.สต. หรือทีมผู้นํารุ่นสอง ได้ มโี อกาสพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการโครงการ
ต่างๆ ในการดําเนินงานแก้ ปัญหาในตําแหน่งผู้จดั การโครงการ (project manager) โดยผู้บริหารคอยให้
การสนับสนุน การพัฒนากําลังคนเช่นนี ้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทํางานนอกเหนือจากองค์ความรู้เชิง
วิชาการ ได้ แก่ การบริหารจัดการ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา การสื่อสาร เป็ นต้น
นอกจากนันมี
้ การสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรสามารถอยู่ในชนบทได้ ทงในรู
ั ้ ปตัวเงิน
และ
นอกเหนือจากตัวเงิน เช่น การจ่ายค่าตอบแทนปฏิบตั ิงานนอกเวลา การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามประกาศ
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ของกระทรวงฯ ซึ่งนับว่าเป็นแรงจูงใจในด้ านตัวเงินไม่กี่ประการที่ในพื ้นที่ทําได้ แต่การสร้ างแรงจูงใจ
นอกเหนือจากตัวเงินได้ มกี ารดําเนินการมากพอสมควร ได้ แก่ การสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน และการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชา การให้ การสนับสนุนที่
เหมาะสมก็มีสว่ นทีจ่ ะทําให้ บคุ ลากรมีแรงจูงใจที่จะทํางาน เช่น หากตําบลไหนความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.
และ รพ.สต. ไม่คอ่ ยราบรื่น สสอ. และ CUP ก็จะลงไปหนุนเสริม และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางาน
ร่วมกัน โดยเอาตัวอย่างที่ดีมาแลกเปลี่ยน
2.2 ภาวะผู้นํา: ภาวะผู้นําและการสร้ างผู้นํารุ่นใหม่
ผู้นําทังผู
้ ้ อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอมีความเข้ าใจระบบสุขภาพอําเภอใน
ภาพรวม และมีกระบวนการบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และรับรู้กนั อย่างเท่าเทียมทังสอง
้
ฝ่ ายถึงที่มาและที่ไปในเรื่องงบประมาณ ซึง่ จะสังเกตเห็นว่าระบบการบริหารงานร่วมในภาพของอําเภอ
ได้ รับการพัฒนามาอย่างยาวนานประมาณตามการพัมนาของระบบบริการปฐมภูมิของประเทศและ
สัมพันธภาพอันดียงั คงดํารงมาเรื่อยๆ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทังจากฝั
้
่ง ผอ.รพร. และ สสอ.
ประเด็นสําคัญคือมีการพัฒนาผู้นําใหม่ซงึ่ ช่วยสร้ างความยัง่ ยืนให้ ระบบ โดยที่ทงั ้ รพร. และ สสอ.
ต่างก็มีหวั หน้ าฝ่ ายหรือ นักวิชาการจาก สสอ. และ รพ.สต. มาทํางานเชื่อมประสานนี ้ นอกจากนัน้ ผอ. รพร.
คนใหม่ก็จะได้ รับการเตรียมการในการทํางานในภาพรวม ดังนันที
้ มผู้นําใหม่จะได้ รับการพัฒนาจากการ
ทํางานร่วมกันไปด้ วย และทีมผู้นํากลุม่ นี ้จะเป็ นผู้เชื่อมต่อเนื่องของงานเมื่อมีการโยกย้ ายของผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล หรือ สสอ. จึงทําให้ การทํางานในระบบสุขภาพอําเภอมีความต่อเนื่อง
2.3. ภาคีสัมพันธ์ (partnership) มีการทํางานร่วมกับภาคีที่หลากหลายในการจัดการด้ าน
กําลังคน ได้ แก่ นายอําเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) อปท. และภาค
ประชาสังคม
ด้ วยเหตุที่ รพ.สต. มีหน้ าที่ให้ บริการสุขภาพแบบองค์รวมท่ามกลางข้ องจํากัดด้ านกําลังคน และ
งบประมาณ จึงเป็ นการส่งเสริมให้ รพ.สต. ต้ องทํางานกับหน่วยงานอื่นมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ทํางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพและภาคประชาชน
นอกจากนัน้ สสอ. ได้ให้ การสนับสนุนในด้ านการเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง อบต. และ รพ.สต.
เพราะถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ การเกิดขึ ้นของกองทุนตําบลมีความสําคัญสําหรับอําเภอนครไทย โดยที่ รพ.
สต. ได้ สนับสนุนให้ ประชาชนจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพในชุมชนด้ วยตนเอง ในเรื่องนี ้ CUP หนุน
เสริมโดยการเข้ าสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. รพ.สต. และมีเวทีแลกเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงาน
ของกองทุนสุขภาพชุมชน เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ในการดําเนินงานกองทุนของ อบต.
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ก็เป็ นอีกกลไกหนึง่ ที่ทําให้ ภาคี
ต่าง ๆ ได้ แก่ ภาคสาธารณสุข ภาคการศึกษา เกษตร พัฒนาสังคม มหาดไทย และภาคประชาชน ภายใต้
การนําของนายอําเภอเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตดี กรณีเช่น มีเหตุการ
ไข้ เลือดออกเกิดขึ ้นนายอําเภอสัง่ การให้ ผ้ ใู หญ่บ้านทุกหมูบ่ ้ านปัองกันไข้เลือดออก โดยการกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ โดยฝ่ ายสาธารณสุขสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งกรณีนี ้ทําให้ เห็นชัดเจนว่างาน
สุขภาพสามารถเข้ าไปอยู่ในมือประชาชนได้ โดยไม่ต้องใช้ คนและทรัพยากรของสาธารณสุขมากนัก กรณี
การแก้ ปัญหาผู้สงู อายุติดเตียงก็เช่นเดียวกัน มีการใช้ ภาคีตา่ งๆเข้ ามาช่วย เพราะความต้ องการของ
ผู้สงู อายุติดบ้ านติดเตียงมีตงแต่
ั ้ ความต้ องการด้ านสุขภาพ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเมื่อ
นายอําเภอทราบเรื่องจะสัง่ การให้ ภาคส่วนต่างๆ เข้ ามาช่วยเหลือ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลดูแลเรื่อง
การซ่อมแซมสิ่งแวดล้ อมบ้ านและความต้ องการด้ านสังคมให้ เหมาะสม ส่วนสาธารณสุขดูแลความต้ องการ
ด้ านสุขภาพ
2.4. การผลิตกําลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ
ไม่พบว่ามีการร่วมมือกับสถาบันการผลิต ในการผลิตและพัฒนากําลังคน
2.5. นโยบาย- แม้ นโยบายกําลังคนยังไม่เอื ้อต่อการทํางานในพื ้นที่แต่ก็มีความพยายามบริหาร
จัดการกําลังคนในพื ้นที่
นโยบายที่มีผลกระทบต่อกําลังคนในระดับปฐมภูมิมีเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นนโยบาย
หลักประกันสุขภาพที่สง่ ผลให้ หน่วยบริการปฐมภูมิจะต้ องมีบคุ ลากรมาให้ บริการเพิ่มขึ ้น ได้ แก่ พยาบาล
เวชปฏิบตั ิ แพทย์ และล่าสุดนโยบาย PCC ซึ่งกําหนดให้ หน่วยงานปฐมภูมิต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ และสห
วิชาชีพมาปฏิบตั ิงาน ถึงแม้พื ้นที่จะสามารถดําเนินงานในด้ านมาตรการการรับเข้ าในระดับหนึ่ง แต่
มาตรการการป้องกันการโยกย้ ายมีจํากัด เช่น การจะย้ ายคนไปในที่ชายขอบค่อนข้ างยาก อีกทังการเพิ
้
่มคน
เข้ าระบบจะต้ องดูด้านข้ อจํากัดด้ านงบประมาณด้ วย
อย่างไรก็ตาม ระบบสุขภาพอําเภอนครไทย สามารถบริหารจัดการกําลังคนในระดับเล็ก ในพื ้นที่ได้
เช่น การจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และการร่วมมือกันระหว่า CUP ใน
การเสริมกําลังคนเข้ าไปให้ บริการที่ รพ.สต. ในกรณีที่ไม่เพียงพอ การใช้ รูปแบบคณะกรรมการในการเกลีย่
กําลังคน เพื่อให้ สามารถกระจายคนไปในระดับพื ้นที่ห่างไกลได้ เช่น หากใช้ การกระจายกําลังคนตามเกณฑ์
ของกระทรวงต้ องมีคนปฏิบตั ิงาน 3 คน แต่เนื่องจากมีกําลังคนน้ อย คณะกรรมการจึงกระจาย 2 คน เป็ นต้ น
นอกจากนันยั
้ งใช้ มาตรการแบ่ง รพ.สต. เป็ นโซน เพื่อช่วยเหลือกัน แก้ ปัญหาคนขาดแคลนด้ วย
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2.6. การเงิน: แม้ มีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณแต่ความช่วยเหลือระหว่าง CUP ทําให้ แก้ ปัญหาได้
ข้ อจํากัดเรื่องเงินงบประมาณทําให้ ไม่สามารถเพิ่มคนเข้ าไปในระบบได้ มากนัก แต่มีกลไก
ความร่วมมือที่ดรี ะหว่าง CUP ทําให้ สามารถช่วยแก้ ปัญหากําลังคนได้ ระดับหนึ่ง เช่นการเร่ง
สร้ างผลงานเพื่อให้ สามารถมีเงินเพิ่ม
และนําเงินมาใช้ ในการจ่ายค่าล่วงเวลาและ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ เพิ่อสร้ างแรงจูงใจแก่บคุ ลากร และหากขาดแคลนกําลังคน ก็จะได้ รบั การ
สนับสนุนจาก รพร เพราะมองว่าเป็ นระบบสุขภาพเป็นหนึง่ เดียวกัน
3. ผลกระทบด้ านสุขภาพ
จากการทํางานเชื่อมประสานกันเป็ นเนื ้อเดียวของระบบสุขภาพระดับอําเภอ ทําให้ แม้ จะมีจํานวน
ผู้รับบริการเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดย
ผู้รับบริการของ รพ สต มากเป็ นประมาณ 1.5 เท่าของจํานวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล อําเภอนครไทย
สามารถบรรลุเป้าหมายด้ านสุขภาพในหลายๆ ประเด็น ได้ แก่ ด้ านอนามัยแม่และเด็ก ความครอบคลุมของ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การดูแลผู้ป่วยหืด เบาหวาน และความดัน เป็ นต้น ตลอดทังความพึ
้
ง
พอใจของผู้รับบริการค่อนข้ างสูง ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.5
ตาราง 3.5 ตัวชี ้วัดทางด้ านสุขภาพอําเภอนครไทย ในระหว่างปี 2557-2560
ตัวชีว้ ัด
ผู้รับบริการ
-ผู้ป่วยนอก
-ผู้ป่วยใน
ผู้รับบริการ รพสต
- ผู้ป่วยนอก
ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์ ครั ้งแรกก่อน
12 สัปดาห์
ร้ อยละหญิงมีครรภ์ ได้ รบั การฝากครรภ์ ครบ 5 ครัง้ ตาม
เกณฑ์
ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
สัดส่วนการใช้ บริการที่หน่วยบริ การปฐมภูมิต่อการใช้
บริการที่โรงพยาบาล
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด สิทธิ UC

เกณฑ์

2557

2558

2559

2560

140,392
20,554

143,594
16,791

159,402
25,315

169,746
25,148

>60%

196,611
76.9

203,150
79.7

210,825
68%

247,007
75%

>60%

68.1

44

50

53

28.9

53.6

66.8

1.4

1.3

1.5

>80%
>1.5
<6.63%
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1.4

3.47

อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน สิทธิ UC(%(
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ด้ วยโรคความดัน
โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้ อนของความดันโลหิตสูง
สิทธิUC
ร้ อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก (%)
ร้ อยละความพึงใจของบุคลากร (%)

<3.64%

1.14

<1.0

0.77

91.56
76.23

88.87
76.45

89.4
70.57

3.3 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
1.บริบทและสภาพแวดล้ อม
1.1 สภาพแวดล้ อม
เขื่องใน เป็ นอําเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ติดกับอําเภอเมืองอุบลราชธานี อยู่ทางด้ านทิศ
ตะวันตก ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 43 กิโลเมตร เป็นอําเภอที่ตงอยู
ั ้ ่ในช่วง
สามเหลี่ยมของปลายแม่นํ ้าเซบายและแม่นํ ้าชีไหลมาบรรจบกับแม่นํ ้ามูล ก่อนจะถึงเขตอําเภอเมืองอุบล
อําเภอเขื่องในจึงมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูด้านทิศตะวันออก และทิศเหนือขนาบด้ วยแม่นํ ้าลําเซบาย
ส่วนด้ านทิศใต้ ขนาบด้ วยแม่นํ ้าชี ด้ านทิศตะวันตกจดอําเภอคําเขื่อนแก้ วและอําเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร
มีพื ้นที่ 782.81 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 489,250 ไร่ มีถนนแจ้ งสนิทจากตัวเมือง
อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 23 ) ผ่ากลางพื ้นที่จากตะวันออก - ตะวันตก ตามแนวที่ราบสูงกลางพื ้นที่
อําเภอซึ่งมีพื ้นที่ลาดเอียงลงสูท่ ี่ราบลุม่ นํ ้าชีทางทิศใต้ และที่ราบลุม่ ลํานํ ้าเซบาย ทางด้ าน ทิศเหนือ ทําให้
อําเภอเขื่องในเป็ นพื ้นที่ที่เหมาะสมแก่การตังถิ
้ ่นฐาน
อําเภอเขื่องในประกอบด้ วย 18 ตําบล 181 หมูบ่ ้ าน มีเทศบาล 1 แห่ง และ อบต. 18 แห่ง มี
ประชากรรวม 103,512 คน 24,567 หลังคาเรือนเป็ นประชากรชาย 51,494 คน หญิง 52,01 8คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือค้ าขายและรับจ้ าง
1.2 ทุนที่มี
สถานบริการ มีโรงพยาบาลเขื่องใน เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ระดับ F2 ห่างจากตัว
จังหวัด 40 กิโลเมตร ทําหน้ าที่เป็ น CUP และสถานบริการระดับ primary secondary มีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล 30 แห่ง และศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง 1 แห่ง ทําหน้ าที่สถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยมี
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทําหน้ าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
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กําลังคน
โรงพยาบาลเขื่องในประกอบด้ วยข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา ลูกจ้ างชั่วคราว ลูกจ้ างนักเรียนทุน
ปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และจุดบริ การที่ได้ รับมอบหมายจํานวนทัง้ สิ ้น 271 คน จําแนกเป็ นข้ าราชการ
132 คน ลูก จ้ างประจํ า 13 คน พนัก งานราชการ 3 คน ลูก จ้ างชั่วคราว 40 คน พนัก งานกระทรวง
สาธารณสุข (พกส.) 81 คน กําลังคนที่ รพ.เขื่องใน ซึ่งทําหน้ าที่เป็ น CUP ของอําเภอเขื่องในยังอยู่ในระดับ
ขาดแคลน จึงไม่สามารถช่วยเหลือปั ญหาการขาดแคลนกําลังคนของสถาบริ การระดับปฐมภูมิได้ มากนัก
ไม่สามารถจัดสรรคนลงไปประจําเพิ่มได้
ตาราง 3.6 แสดงจํานวนบุคลากรโรงพยาบาลเขื่องใน จําแนกตามวิชาชีพ
สาขาอาชีพ/กลุ่ม

จํานวน(คน)
11
6
9
82
70/2
10
13
40/82
5
271

แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพรวม
- ข้ าราชการ/ พกส.
- ลูกจ้ างชัว่ คราว
ลูกจ้ างประจํา
ลูกจ้ างชัว่ คราว/พกส.
ข้ าราชการอื่นๆ
รวม

1.3 ความท้ าทาย
ปัญหาสุขภาพที่สําคัญของอําเภอเขื่องในสังเคราะห์จากผู้ป่วยนอกที่เข้ ารับบริการสุขภาพที่ รพ.
เขื่องใน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบว่า 5 อันดับโรคที่มีผ้ มู ารับบริการสุขภาพมากที่สดุ ได้ แก่
hypertension, DM, Dyspepsia, Bronchitis และ Muscle Strain เมื่อเปรียบเทียบภัยคุกคามสุขภาพของ
ชาวอําเภอเขื่องในย้ อนหลัง 3 ปี คือปี 2558, 2559 และ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ได้ ผลดังตาราง 3.7
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ตาราง 3.7 ภัยคุกคามสุขภาพของอําเภอเขื่องใน เปรียบเทียบ 3 ปี
ลําดับ

2558
โรค

1
2
3
4
5

HT
Acute pharyngitis,
unspecified
Dyspepsia
Muscle strain
Chronic kidney
disease, stage

2559
จํานวน
(คน)
19,681
4,363

โรค
HT
DM

จํานวน
(คน)
31,644
6,636

4,069
3,248
3,170

Hyperlipidemia
Dyspepsia
Pharyngitis

14,803
5,852
4, 154

6) 2560เดือนแรก)
โรค
จํานวน (คน)
HT
DM

12,167
2,571

Dyspepsia
Bronchitis
Muscle strain

2,259
1,707
11,610

ด้ านกําลังคนมีปัญหาขาดแคลนเช่นเดียวกับหลายที่โดยเฉพาะในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ที่มี
จํานวนพยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอ อันเป็นผลกระทบจากการไม่ได้ บรรจุ นอกจากนี ้ รพ.สต. หลายแห่งยัง
ขาดนักวิชาการที่จะดูแลงานตามยุทธศาสตร์ KPI ส่วนใหญ่มกี ารลาออกไปสมัครภาคส่วนอื่น เช่น อบต.
เทศบาล หรือย้ ายสายงานไปสอบข้ าราชการครู และทหาร ที่ถกู มองว่ามีความมัน่ คงและความก้ าวหน้ า
มากกว่าการเป็นลูกจ้ างในระบบกระทรวงสาธารณสุข
ทําให้ เกิดภาระงานโหลดกับคนที่ยงั อยูใ่ นระบบ
หลายคนต้ องทํางาน 2 หน้ า นอกจากนี ้ยังพบว่านโยบายการจัดการกําลังคนจากส่วนกลางไม่สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่น โดยเฉพาะ FTE ซึ่งคํานวณจากจจํานวนประชากร เนื่องจากหลายตําบลใน
อําเภอเขื่องใน มีจํานวน รพ.สต. มากกว่า 1 แห่ง การใช้ FTE มาคํานวณกําลังคนจึงไม่สอดคล้ อง เพราะ รพ.
สต.บางแห่งมีจํานวนประชากรไม่ถึงเกณฑ์ของ FTE
2. การบริหารจัดการกําลังคน
2.1. ระบบบริหารกําลังคน เน้ นการบริการจัดการกําลังคนที่มเี พื่อให้ ทํางานได้ เต็มประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้ องการของประชาชนให้ มากที่สดุ
แก้ ไขปัญหาการขาดแคลนกําลังคนด้ วยการจัดทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้ วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และนักวิชาการจาก CUP ลงพื ้นที่โดยร่วมมือกับ รพ.สต. เพื่อให้ บริการ
ประชาชน นัดการลงพื ้นที่กบั ประชาชน เน้ นความสําคัญในโรคเรือ้ รังที่คกุ คามประชาชน เช่น เบาหวาน และ
ความดัน และผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาวเป็ นหลัก พยายามกระจายทีมสหวิชาชีพให้ สามารถลง
พื ้นที่ รพ.สต. ให้ ได้ มากที่สดุ บางครัง้ อาจใช้ วิธีการรวมหลาย รพ.สต. แล้ วนัดกันที่ใดที่หนึง่ ในกรณีที่ รพ.สต.
อยู่ไม่ไกลกัน นอกจากจะทําให้ กําลังคนทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริการประชาชนได้ ทวั่ ถึงแล้ ว ยังลด
ความอัดใน รพช.
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เขื่องในมี สสอ. ที่เข้ าใจปัญหาของตนเอง คือการขาดแคลนกําลังคนและการไม่สามารถขอความ
ช่วยเหลือหรือขอคนเพิ่มจาก CUP ซึ่งมีปัญหาเช่นเดียวกัน จึงจัดระบบให้ บริการสุขภาพกับประชาชนระดับ
ปฐมภูมิให้ สอดคล้ องกําลังคน เช่น การขาดแคลนทันตาภิบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอได้ กําหนด
นโยบายให้ จดั zoning ให้ รพ.สต.ที่มีและไม่มีทนั ตาภิบาลอยู่ในโซนเดียวกัน และให้ ทนั ตาภิบาลที่มี
รับผิดชอบ รพ.สต.ทุกแห่งในโซน
2.2 ระบบภาคีสัมพันธ์ เป็ นจุดเด่นของเขื่องใน ที่สามารถแตกกระจายความร่วมมือระดับอําเภอ
หรือ DHS ลงไปสูค่ วามร่วมมือระดับตําบลได้ หลายตําบลมีการตังณะกรรมการประสานงานโรงพยาบาล
้
ส่งเสริมสุขภาพตําบล ประกอบด้ วยตัวแทนจากชุมชนทัง้ 4 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายปกครองทังกํ
้ านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตํารวจในพื ้นที่ และพระสงฆ์ โดยเฉพาะที่ตําบลเขื่องในงานด้ านการส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิได้ รับ
ความสนับสนุนจากวัดมาก พระผู้ใหญ่ระดับเจ้ าคณะตําบลเข้ าร่วมเป็นกรรมการด้ วย ฝ่ ายสาธารณสุข
ได้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของ รพ.สต. และสุดท้ ายฝ่ ายประชาชน เข้ามาร่วมงานกันในลักษระจิตอาสา ความเข้ มแข็ง
ของภาคีสมั พันธ์ทําให้ งานด้ าน PP ของเขื่องในเข้ มแข็งตามไปด้ วย
งาน PP ทําโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุ บ้ านหัวดอน ได้ ผ้ สู งู อายุมาช่วยดูแล
2.3 ภาวะผู้นํา ความเข้ มแข็งของการการกําลังคนของเขื่องในเป็นผลมาจากการมีผ้ นู ําที่เข้ มแข็ง
และใจกว้ างตังแต่
้ ระดับเขตไล่มาถึงจังหวัด และอําเภอ Chief of Human Resources for Health Officer
(CHRO) ของเขตนี ้มีความเข้ าใจสถานการณ์ระบบบริการสุขภาพและกําลังคนของระบบสารณสุขอย่าง
มาก แก้ ไขปัญหา FTE ของแต่ละจังหวัดในเขตด้ วยการเกลี่ยคนในเขต ลักษณะคล้ ายเอากําลังคนทังหมด
้
ของเขตที่ได้ รับการจัดสรรจาก FTE มารวมกันแล้ วเกลี่ยให้ แต่ละจังหวัดอีกทีหนึ่ง เพื่อไม่ให้ จงั หวัดใด
จังหวัดหนึ่งต้ องมีปัญหาการขาดแคลนกําลังคนที่มากไป แล้ วจังหวัดก็มาเกลี่ยต่อให้ อําเภอ
ในขณะเดียวกันผู้อํานวยการโรงพยาบาลอําเภอเป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานชุมชนมาอย่าง
ยาวนานและมีความเข้ าใจระบบสุขภาพชุมชน และมองระบบสุขภาพของทังอํ
้ าเภอเป็ นหนึ่งเดียว และ
สาธารณสุขอําเภอเขื่องใน มีความเข้ าใจปัญหา และมีภาวะผู้นํา สามารถแก้ ไขปัญหาภายใต้บริบทที่เต็มไป
ด้ วยข้ อจํากัดได้ เช่น การให้ จดั ระบบการช่วยเหลือกันระหว่างกลุม่ รพ.สต. หรือ Zoning ของ รพ.สต. เพื่อให้
มีกําลังคนให้ บริการสุขภาพกับประชาชนได้ ทวั่ ถึง
2.4 การผลิตบุคลากร ไม่มีการผลิตบุคลากรเพื่อใช้ เองในอําเภอ
2.5 นโยบาย ได้ รับผลกระทบจากนโยบายการิหารจัดการกําลังคนจากส่วนกลางมาก ทัง้ FTE ที่ไม่
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ที่มจี ํานวน รพ.สต. มากกว่าจํานวนตําบล ผลของ FTE กระทบต่อ
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กําลังคนใน CUP ด้ วย เพราะความต้ องการมีมากกว่ากรอบของ FTE ในขณะที่ได้ รับประโยชน์จากการ
บริหารบุคคลระดับเขต ที่ CHRO สามารถกระจายกําลังคนในเขตได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การที่ ผอ.
CUP ต้ องทําหน้ าที่ COO ด้ วย ทําให้ ต้องแบ่งเวลาในการตรวจคนไข้ และการบริหารโรงพยาบาลไปทํางาน
ในตําแหน่ง COO ด้ วย
.3ผลกระทบ
ข้ อมูลผลการปฏิบตั ิงานของอําเภอเขื่องในในระหว่าง 2558-2560 พบว่า อัตราการใช้ บริการผู้ป่วย
นอกเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดย จํานวนผู้มาใช้ บริการที่ รพ.สต. สูงกว่าจํานวนผู้มา
ใช้ บริการของโรงพยาบาลค่อนข้ างมาก ประมาณ 25.-2.7 เท่า ตัวชี ้วัดที่สําคัญ ๆ ก็สามารถบรรลุได้ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เช่น ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครัง้ แรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้ อยละหญิงมี
ครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ ตามเกณฑ์ อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด อัตราการรับ
ไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล
ด้ วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้ อนของความดันโลหิตสูง และตัวชี ้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายได้ แก่
ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม
ผลงานโดยรวมของอําเภอนาหว้ าในปี 2559 เมื่อเทียบกับอําเภออื่น ๆ ก็อยู่ในระดับ หนึ่งใน 3 ของเขต
บริการนัน้ ๆ
ตาราง 3.8 ตัวชี ้วัดทางด้ านสุขภาพอําเภอเขื่องใน ในระหว่างปี 2557-2560
ตัวชีว้ ัด
ผู้รับบริการ
-ผู้ป่วยนอก
-ผู้ป่วยใน
ผู้รับบริการ รพสต
- ผู้ป่วยนอก
ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์ ครั ้งแรกก่อน
12 สัปดาห์
ร้ อยละหญิงมีครรภ์ ได้ รบั การฝากครรภ์ ครบ 5 ครัง้ ตาม
เกณฑ์
ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
สัดส่วนการใช้ บริการที่หน่วยบริ การปฐมภูมิต่อการใช้
บริการที่โรงพยาบาล

เกณฑ์

>60%

2557

2558

2559

2560

79,518
9,523

169,812
16,917

190,347
19,446

182,372
20,292

422,273
75.2

458,923
80.5

481,602
76.4

489,464
82.8

52.4

68.3

>60%
>80%

10.3

29.2

49.7

58.6

5.31

2.70

2.53

2.68

>1.5
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อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด สิทธิ UC
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน สิทธิ UC(ต่อแสนประชากร)
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ด้ วยโรคความดัน
โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้ อนของความดันโลหิตสูง
สิทธิUC

<6.63%
<3.64%

1.17
2.03

<1.0

1

3.4 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ อําเภอนาหว้ า จังหวัดนครพนม
1.บริบทและสภาพแวดล้ อม
1.1 สภาพแวดล้ อม
อําเภอนาหว้ า จัง หวัด นครพนม อยู่ห่างจากจังหวัด นครพนม 96 กิ โลเมตร ห่างจากจัง หวัด
สกลนคร 46 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 690 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจําทางปรับอากาศวิ่ง
ระหว่างกรุงเทพมหานคร 2 สาย ใกล้ สนามบินสกลนคร 40 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดิน 3 เส้ นทางหลัก
ได้ แก่ ถนนสายนาหว้ า - สกลนคร ซึ่งมีรถโดยสารประจําทางทุก 30 นาที ส่วนเส้ นทางในตําบล หมู่บ้าน
เป็ นถนนลาดยางหรื อคอนกรี ตเกือบทุกหมู่บ้าน แต่การคมนาคมในพืน้ ที่ไม่สะดวกนักเพราะรถโดยสาร
ประจําหมูบ่ ้ านมีน้อย การเดินทางมารับบริ การที่โรงพยาบาลนาหว้ าส่วนมากต้ องจ้ างเหมาเป็ นกลุ่ม ทุก
หมูบ่ ้ านมีไฟฟ้าและนํ ้าประปา ประชาชนนิยมใช้ โทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต มีสญ
ั ญาณครอบคลุมทัง้
อําเภอแต่บางพื ้นที่อาจมีความเร็วตํ่า
ด้ านการปกครองประกอบไปด้ วย 6 ตําบล 68 หมู่บ้าน ประชากรทัง้ หมด 51,499 คน มีองค์การ
บริ ห ารส่ว นตํ า บล 5 แห่ ง และเทศบาลตํ า บล 2 แห่ ง กองทุน สุข ภาพท้ องถิ่ น 7 กองทุน ประชาชน
ประกอบด้ วย 5 ชนเผ่า ส่วนใหญ่เป็ น เผ่าญ้ อ และ มีเ ผ่าผู้ไท แสก กะเลิง ไทยอิสาน ปะปนในหลายๆ
หมูบ่ ้ าน
1.2 ทุนที่มี
สถานบริ ก าร อําเภอนาหว้ ามีสถานบริ ก ารระดับทุติย ภูมิ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลนาหว้ า เป็ น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และมีศนู ย์สขุ ภาพชุมชนในโรงพยาบาล 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตําบล 9 แห่ง มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทําหน้ าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

43

กําลังคน อําเภอนาหว้ ามีบุคลากรด้ านสาธารณสุขปฏิบตั ิหน้ าที่ในทุกระดับรวมจํานวน 116 คน
อยู่ในโรงพยาบาลชุมชน 62 คน และ รพ.สต. 47 คน รายละเอียดดังตาราง 1 เมื่อจําแนกรายวิชาชีพพบว่า
มีแพทย์ทงหมด
ั้
6 คน (ปี 2560 เป็ นปี แรกที่นาหว้ ามีแพทย์ 6 คน ที่ผา่ นมาน้ อยกว่านี ้) สัดส่วนของแพทย์ตอ่
ประชากรอยู่ที่ 1:8,574 แต่เมื่อนับแพทย์ประจําที่ปฏิบตั ิงานบริ การสุขภาพเต็มเวลาจะมีเพียง 4 คน ไม่นบั
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลซึง่ ต้ องแบ่งเวลาทํางานบริหาร และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็ น in-service
training อีก 1 คน ทังนี
้ ้ รพ.นาหว้ าทําหน้ าที่เป็ นสถานที่รับเทรนแพทย์เรียนเวชศาสตร์ครอบครัวด้ วย ทําให้
ทุกปี จะมี in-service training 1 คนมาประจําที่โรงพยาบาล แต่แม้ จะรับเวรได้ ก็จะไม่สามารถทําเต็มที่ได้
เหมือนแพทย์ประจํา เพราะเวลาส่วนหนึ่งต้ องหมดไปกับเรี ยนและการฝึ ก และเมื่อเรี ยนจบก็จะกลับไป
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในโรงพยาบาลต้ นสังกัด
รพ.สต. ทุกแห่งมีบคุ ลากรในสัดส่วน 1:1,250 แต่เมื่อแยกรายวิชาชีพที่ควรต้ องมีแล้ วยังมีไม่ครบ
และมีอาสาสมัครสาธารณสุข 940 คน
ตาราง 3.9 จํานวนกําลังคนของระบบสุขภาพในอําเภอนาหว้ า ในปี 2560
ประเภทบุคลากร
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
นักกายภาพบําบัด
แพทย์แผนไทย
นวก.ทันตสาธารณสุข
จพ.ทันตสาธารณสุข
จพ.สาธารณสุข
ผช.แพทย์แผนไทย
รวม

จํานวน (คน)
รพ. นาหว้ า
รพ.สต.
6
3
5
38
13
3
18
1
1
1
2
1
2
3
4
8
62
47
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สสอ.
4
3
7

รวม (คน)
6
3
5
51
25
1
1
1
2
1
5
7
8
116

สัดส่ วนต่ อ
ประชากร
1:8,574
1:17,149
1:10,290
1:1,009
1:2,450

1.3 ความท้ าทาย
อําเภอนาหว้ า จังหวัดนครพนม ประสบกับความท้ าทายในการให้ บริการสุขภาพ ดังนี ้
ปั ญหาด้ านสุขภาพ ข้ อมูลจาก รพ. นาหว้ า ซึ่งสํารวจในปี 2559 พบว่า ปัญหาสุขภาพ 5 อันดับ
แรกของพืน้ ที่คือ 1) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื อ้ รัง 2) อนามัยแม่และเด็ก 3) โรคหลอดเลือด
หัวใจ 4) โรคหลอดเลือดสมอง 5) อุบตั ิเหตุจากการจราจร นอกจากนี ้พบว่าประชาชนในเขตอําเภอนาหว้ ามี
ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลระยะยาว ทัง้ ในลักษณะของผู้สงู อายุและผู้ป่วยติดบ้ านติดเตียง และผู้ป่วยโรค
เรือ้ รัง จํานวนมาก
ปัญหาด้ านกําลังคน ปัญหาหลักคือการขาดแคลนกําลังคน โดยเฉพาะในระบบบริการสุขภาพปฐม
ภูมิ จากการที่ ผอ.รพ.นาหว้ า ซึ่งเป็ นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ต้ องทํางานในฐานะผู้ช่วยนายแพทย์ สสจ.
ด้ านบริการการแพทย์ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ( long term care) และการดูแลผู้สงู อายุด้วย ทํา
ให้ อําเภอนาหว้ าให้ ความสําคัญกับงานด้ านสุขภาพทัง้ 2 ประการ ซึ่งสอดคล้ องกับความต้ องการของคนใน
พืน้ ที่ แต่บุคลากรสําคัญของการดูแลผู้ป่วยระยะยาว และผู้สงู อายุคือแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวและนัก
กายภาพบํ าบัด กลับ มี เพี ยงตํ าแหน่ ง ละ 1 คนทัง้ อําเภอ ทํ าให้ ไม่สามารถดูแลผู้ป่ วยได้ ทั่วถึง และต้ อง
รั บ ภาระงานที่ ห นัก เกิ น ไป นอกจากนี ย้ ัง พบว่า การจัด กรอบอัต รากํ า ลัง คนที่ กํ า หนดจากส่วนกลาง
โดยเฉพาะตามแนวทางของ FTE ยังไม่สอดคล้ องกับบริบทของพื ้นที่ ทําให้ ภาระงานของบุคลากรหนักกว่า
ที่ ค วรเป็ น ปั ญ หาหาหลัก ของกํ าลัง คนที่ เ นื่ องด้ วยการกํ าหนดกรอบอัต รากํ า ลัง จากส่วนกลาง ได้ แก่
กําลังคนพยาบาลวิชาชีพที่พบว่าเมื่อคํานวณตามเกณฑ์ของ FTE รพ.นาหว้ ามีกําลังคนเต็มกรอบแล้ ว แต่
ในความเป็ นจริ งจํานวนพยาบาล 13 คน ที่กําหนดจากกรอบ FTE ไม่เพียงพอกับเนื ้องานจริ ง ทําให้ ต้องมี
การโยกย้ ายด้ วยการให้ ตําแหน่งไปลงที่ รพ.สต. แต่ตวั มาปฏิบตั ิงานที่ รพ.นาหว้ า
ด้ านภาระทางการเงิน CUP ของนาหว้ าประสบปัญหาทางการเงิน ปัจจุบนั (ปี 2560) อยู่ในสถานะ
วิกฤติระดับ 1 เพิ่งหลุดจากวิกฤติระดับ 7 ในปี 2558 และต้ องจ่ายค่าจ้ างบุคลากรมากถึงประมาณ 7080% ในแต่ละเดือน
2.การบริหารจัดการกําลังคน
2.1 ระบบบริหารกําลังคน ครอบคลุมด้ านการวางแผนบริ หารจัดการกําลังคนและการจัดระบบ
สนับสนุนงาน
พัฒนาศักยภาพ จากการที่นาหว้ าให้ ความสําคัญกับการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ผู้ป่วยติดเตียง และ
ผู้สงู อายุ ซึ่งต้ องการความรู้ลกั ษณะองค์รวม แต่ทงั ้ อําเภอมีแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวเพียงคนเดียว จึงมี
การจัดระบบการพัฒนาศักยภาพกําลังคนในวิชาชีพอื่นให้ สามารถบริ การสุขภาพแบบองค์รวม และเข้ าใจ
ทักษะเกี่ยวกับชุมชนและการเข้ าถึงชุมชน สามารถทํางานสร้ างเสริม ป้องกัน เป็ นผู้นําและสร้ าง self-care
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ให้ กับชุมชนได้ มีการส่งพยาบาลไปเรี ยน palliative care และกําลังวางแผนส่งเภสัชกรไปเทรนเพิ่มด้ านนี ้
เช่น เดีย วกัน ขณะเดีย วกัน ก็พัฒนาศัก ยภาพบุค ลากรในระดบปฐมภูมิด้ วยการร่ วมมื อกับ สํ านัก งาน
สาธารณสุขอําเภอ และ รพ.สต. เช่น การจัดทีมจาก รพช. ลงไปตรวจเยี่ยมเคสผู้ป่วยของ รพ.สต. มีการ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารื อระหว่างทีมของ รพช. กับบุคลากร รพ.สต. เพื่อให้ สามารถดูแล
ผู้ป่วยได้ ครบทุกมิติ กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ การปรึกษาหารือร่วมระหว่าง CUP กับ รพ.สต. นอกจาก
จะทําให้ ดแู ลผู้ป่วยได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ วยังทําให้ บุคลากรของ รพ.สต. ได้ เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะ
ยาวตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวด้ วย
นอกจากนี ้ยังมีพฒ
ั นาศักยภาพกําลังคนในระดับปฐมภูมิ ด้ วยการนํากําลังฝ่ ายสนับสนุนมาเรี ยนรู้
งานของระดับวิชาชีพ หรื อการจัดอบรมให้ มีการเรี ยนรู้งานข้ ามวิชาชีพ เช่น ฝึ กอบรม อสม. ให้ เรี ยนรู้งาน
ของแพทย์แผนไทยและงานพยาบาลเบื ้องต้ น เพื่อให้ ทําหน้ าที่ผ้ ชู ่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยพยาบาล ทํางาน
คัดกรองได้ แล้ วให้ แพทย์แผนไทย และพยาบาลวิชาชีพ ได้ เรียนรู้งานกายภาพบําบัด เป็ นต้ น
อําเภอนาหว้ าแก้ ปัญหากําลังคนของ CUP ขาดแคลนเนื่องจากกําลังคนเต็มกรอบอัตรากําลัง ของ
FTE ด้ วยการใส่ตําแหน่ง ใน รพ.สต. แต่ใ ห้ ต ัวมาปฏิบัติงานที่ CUP แล้ ว จัด ระบบทีมสุขภาพของ CUP
เชื่อมประสานกับ รพ.สต. เพื่อให้ มีกําลังคนทํางานเพียงพอทังใน
้ CUP และ รพ.สต. วิธีนี ้ยังใช้ แก้ ปัญหาการ
ขาดแคลนนักกายภาพบําบัด ซึ่งทัง้ อําเภอมีคนเดียว โดยให้ จดั เวลาการทํางานด้ วยการให้ บริการใน CUP
ช่วงเช้ า และช่วงบ่ายลงพืน้ ที่ใน รพ.สต. มีการจัดคิววนให้ ทุก รพ.สต. ได้ มีนักกายภาพบําบัดไปปฏิบัติ
หน้ าที่ทกุ เดือน เพื่อตอบสนองความต้ องการบริการสุขภาพในระดับชุมชน
2.2 ระบบบริการสุขภาพ จัดระบบบริ การสุขภาพในลักษณะเครื อข่าย โดยมี CUP นาหว้ า เป็ น
แม่ข่ายเชื่อมประสานกับหน่วยบริ การระดับชุมชนคือ รพ.สต. ระบบบริ การปฐมภูมิ จัดระบบการบริ การ
ระดับ ปฐมภูมิโดยจัด ให้ มีที มสุขภาพในโรงพยาบาลนาหว้ าเป็ น ที่ป รึ กษา เช่น ที มหมอครอบครัว งาน
อนามัยแม่และเด็กและการดูแลผู้ป่วยเฉพาะ และมีการเสริมสร้ างศักยภาพ อสม.แกนนําชุมชน ในการคัด
กรองโรคเรือ้ รัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การคัดกรองวัณโรค และภาวะซึมเศร้ า อันจะช่วยแบ่งเบา
ภาระงานของบุคลากรระดับวิชาชีพ สนับ สนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และกองทุน หลักประกัน
สุข ภาพระดับ พื น้ ที่ ใช้ กระบวนการแผนที่ ท างเดิน ยุท ธศาสตร์ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาสุขภาพ สนับ สนุน
งบประมาณ แก่ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในการแก้ ไขปัญหาสุขภาพ มีการขยายบริ การเพื่ อตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรักษาใกล้ บ้าน ได้ แก่ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง การดูแลผู้ป่วยติดบ้ าน ติดเตียง และผู้ป่วยในระยะสุดท้ ายที่บ้าน
มีระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ให้ คําปรึกษา การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยผ่านทางระบบ Line และทาง
โทรศัพท์ในกรณี เกิ นศักยภาพ มีการเชื่อมโยงระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเข้ ากับระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉิน
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(EMS) เพื่อออกปฏิบตั ิดแู ลรักษาพยาบาลเบื ้องต้ น ณ จุดเกิดเหตุ รวมถึงการส่งต่อผ่านสมุดบันทึกประจํา
ของผู้ป่วย
การเยี่ยมบ้ าน จัดทีมสหวิชาชีพประกอบด้ วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบําบัด แพทย์
แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมเยี่ยมบ้ านในพืน้ ที่ รพ.สต. ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี หรื อความ
จําเป็ นเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละราย ใช้ ระบบไลน์ในกลุ่มเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องแต่ต้ องคํานึงถึงการรัก ษา
ความลับของผู้ป่วย มีการใช้ สญ
ั ลักษณ์ในการสื่อสารข้ อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในแผนของการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
2.3 ภาวะผู้นํา จุดแข็งของนาหว้ า คือ การมีผ้ นู ําที่ดี โดยมี ผอ. CUP นาหว้ า เป็ นแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ให้ ค วามสําคัญ กับ การดูแลผู้ป่ วยระยะยาวแบบเป็ นองค์รวม ลงพื น้ ที่ เ ยี่ ย มบ้ านร่ วมกับทีม
สุขภาพของ CUP และ รพ.สต. ทําให้ การดูแลผู้ป่วยติดบ้ าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้ ายเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นการฝึ กพัฒนาบุคลากรไปในตัวจากการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยี่ยมบ้ าน
นาหว้ ายังมีกระบวนการสร้ างคนจากการทํางานร่วมกันระหว่างทีมนักวิชาการและหัวหน้ าฝ่ ายจาก
โรงพยาบาลอําเภอ และทีมนักวิชาการจากทีม สสอ. และ รพช. โดยเริ่มจากผู้อํานวยการในอดีตเกือบ 20 ปี
ที่ผ่านมา (นพ. ทักษพล ธรรมรังษี ) และส่งผลให้ มีความร่วมมือระหว่าง CUP อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั
เพราะทีมนักวิชาการบางส่วนยังเป็ นทีมเดิม และมีการสร้ างทีมใหม่ขึ ้นมาเรื่อย ๆ
2.4 ภาคีสัมพันธ์ นาหว้ าเป็ นอําเภอที่ความสัมพันธ์ระหว่าง CUP กับ สสอ. และ รพ.สต. ดีมาก
นอกจากผู้อํานวยการ CUP จะจัดตัวเองให้ อยู่ในทีมเยี่ยมบ้ านของ CUP เพื่อเชื่อมประสานกับ รพ.สต.ได้
โดยตรงแล้ ว ยังมีการพูดคุยปรึกษากันในเรื่องต่างๆ ทังเรื
้ ่องของเงินบํารุง การดูแลผู้ป่วย ไปจนถึงมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน เช่น การจัดปั่นจักรยาน ที่นอกจากจะเชื่อมความสัมพันธ์แล้ วยังเป็ นการทํากิจกรรม PP ที่
ได้ ประสิทธิภาพ มีการจัดทอดผ้ าป่ าเพื่อนําเงินมาใช้ ในระบบบริ การสุขภาพ ทําให้ ชุมชนมีความรู้สกึ เป็ น
ส่วนหนึ่งของระบบบริการุสขุ ภาพ มากกว่าการเป็ นเพียงผู้รับบริการ
2.5 การผลิตกําลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ ไม่พบว่ามีการผลิตกําลังคนเพื่อระบบบริการ
ปฐมภูมิโดยตรง มีเพียงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลัคนที่มีอยู่แล้ วให้ สามารถปฏิบัติงานในระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 นโยบาย พบว่าการคํานวณกําลังคนด้ านสุขภาพตามกรอบ FTE ของส่วนกลางไม่สอดคล้ อง
กับความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพจริงของพื ้นที่ นอกจากนี ้นโยบาย PCC ที่กําหนดเงื่อนไขสําคัญไว้ ที่
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อาจไม่สอดคล้ องกับพื ้นที่ เพราะจํานวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศ
ที่ผลิตได้ มีน้อย และการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ กําลังคนระดับแพทย์ที่ใช้ เวลาในการ
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ผลิต นาน สิ่ง ที่ สอดคล้ องกับ ภูมิทัศน์ของพืน้ ที่ นาหว้ าคือ การนํ ากํ าลังคนในวิชาชีพระดับรองลงมา ไป
ฝึ กอบรมให้ มีความรู้ในการดูแลคนไข้ และครอบครัวแบบเป็ นองค์รวม และสร้ างทักษะในการเข้ าถึงชุมชนได้
จะสอดคล้ องกว่า
3. ผลกระทบ
ข้ อมูลผลการปฏิบตั ิงานของอําเภอนาหว้ าในระหว่าง 2558-2560 พบว่า อัตราการใช้ บริการผู้ป่วย
นอกเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดย จํานวนผู้มาใช้ บริการที่ รพ.สต. สูงกว่าจํานวนผู้มา
ใช้ บริ การประมาณ 1.5 เท่า ตัวชีว้ ดั ที่สําคัญ ๆ ก็สามารถบรรลุได้ ตามเป้าหมายที่ วางไว้ เช่น ร้ อยละของ
หญิงมีครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครัง้ แรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้ อยละหญิงมีครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้
ตามเกณฑ์ อัต ราการรับ ไว้ รัก ษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด อัต ราการรับ ไว้ รัก ษาในโรงพยาบาลด้ วย
โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน อัตราการรับไว้ รกั ษาในโรงพยาบาล ด้ วยโรคความดันโลหิต สูง
หรื อภาวะแทรกซ้ อนของความดัน โลหิ ต สูง และตัวชี ว้ ัด ที่ ไม่บ รรลุเ ป้าหมายได้ แก่ ร้ อยละสะสมความ
ครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม ผลงานโดยรวม
ของอําเภอนาหว้ าในปี 2559 เมื่อเที ย บกับ อําเภออื่น ๆ ก็อยู่ใ นระดับ หนึ่งใน 3 ของเขตบริ ก ารนัน้ ๆ
นอกจากนันค่
้ าความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการค่อนข้ างสูง แม้ ความพึงพอใจของผู้ให้ บริการค่อนข้ างตํ่า
ตาราง 3.10 ตัวชี ้วัดทางด้ านสุขภาพอําเภอนาหว้ า ในระหว่างปี 2557-2560
ตัวชีว้ ัด
ผู้รับบริการ
-ผู้ป่วยนอก
-ผู้ป่วยใน
ผู้รับบริการ รพสต
- ผู้ป่วยนอก
ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์ ครั ้งแรกก่อน
12 สัปดาห์
ร้ อยละหญิงมีครรภ์ ได้ รบั การฝากครรภ์ ครบ 5 ครัง้ ตาม
เกณฑ์
ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
สัดส่วนการใช้ บริการที่หน่วยบริ การปฐมภูมิต่อการใช้
บริการที่โรงพยาบาล
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด สิทธิ UC

เกณฑ์

2557

2558

2559

2560

93,260
7,803

108,605
6,432

100,607
6,703

110,300
7,214

>60%

149,095
86.7

160,063
86.5

148,994
84.0

172,000
78.0

>60%

77.6

76.2

70.1

64.9

>80%

25.4

25.3

37.4

43.6

1.60

1.47
3.16

1.48
1.01

1.56

>1.5
<6.63%
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อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน สิทธิ UC(ต่อแสนประชากร)
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ด้ วยโรคความดัน
โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้ อนของความดันโลหิตสูง
สิทธิUC
ร้ อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
ร้ อยละความพึงใจของบุคลากร (%)

<3.64%

1.67

<1.0

0.85

86.1
58.3

2.33
0.94

85.6
64.4

3.5 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ อําเภออ่ าวลึก จังหวัดกระบี่
1. บริบทและสภาพแวดล้ อม
1.1 สภาพแวดล้ อม
อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีประชากรในเขตรับผิดชอบจํานวน 50,402 คน จาก 13,312 หลังคา
เรือน แบ่งพื ้นที่การปกครองทองถิ่นเป็ น 2 เทศบาล และ 9 อบต. ภูมิประเทศของอ่าวลึกประกอบด้ วยภูเขา
ที่ราบและเนินสูง มีชายฝั่งทะเลยาว 32 กิโลเมตร พื ้นที่อดุ มไปด้ วยป่ าแสม โกงกาง มีเกาะต่างๆ ประมาณ
20 เกาะ
อําเภออ่าวลึกมีจดุ แข็งมาก ได้ แก่ พื ้นที่อยู่ในกลุม่ สามเหลีย่ มอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่รัฐให้ การ
สนับสนุน ทําให้ มีโอกาสในการพัฒนาด้ านต่างๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เศรษฐานะของประชาชนอยู่ใน
เกณฑ์ดี มีความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดีมาก
ส่วนจุดอ่อนได้ แก่ ภูมิอากาศมีฝนตกชุก ส่งผลต่อการระบาดของโรคทางเดินหายใจ โรค
ไข้ เลือดออก จํานวน อสม มีน้อย และสถานบริการบางแห่งอยู่ไกล
1.2 ทุนที่มี
สถานบริการ: สภาพภูมิศาสตร์เป็ นเทือกเขาและติดชายทะเลอยูห่ ่างไกลจากตัวจังหวัดประมาณ
40 กิโลเมตร สถานบริการมีการกระจายตัวไปครอบคลุมทุกพื ้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีจํานวน 10
แห่งครอบคลุมทุกตําบล และสถานบริการระดับทุติยภูมิ ได้ แก่โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่งซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ขนาด 60 เตียง สามารถให้ บริการเฉพาะทางในด้ าน เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรกรรม กุมารเวชกรรม โดยที่
นอกจากนันยั
้ งมีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทําหน้ าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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กําลังคน: กําลังคนที่ปฏิบตั ิงานที่ รพ.สต. และ สสอ. ประกอบด้ วยนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้ า
พนักงานสาธารณสุข 10 คน พยาบาลวิชาชีพ 19 คน สําหรับกําลังคนของโรงพยาบาลอ่าวลึก ประกอบด้ วย
แพทย์ 7 คน เป็ นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ ส่วนบุคลากรอื่น ๆ
ประกอบด้ วย พยาบาลวิชาชีพ 64 คน เภสัชกร 6 คน ทันตแพทย์ 7 คน เจ้ าพนักงานทันตสาธารณสุข 6 คน
นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้ าพนักงานสาธารณสุข 4 คน นักกายภาพบําบัด 2 คน นักเทคนิคการแพทย์ 3
คน และบุคลากรอื่น ๆ ตามตาราง 3.11
ตาราง 3.11 จํานวนกําลังคนของระบบสุขภาพอําเภออ่าวลึกในปี 2560
ตําแหน่ ง
นายแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
จพ.ทันตสาธารณสุข
นักเทคนิคการแพทย์
นักรังสีการแพทย์
นักกายภาพบําบัด

จํานวน
7
7
6
83
14
5
3
1
2

รพ.อ่ าวลึก
7
7
6
64
4
5
3
1
2

สสอ./รพ.สต.
0
0
0
19
10
0
0
0
0

1.3 ความท้ าทาย
การนํานโยบายหลักประกันสุขภาพมาดําเนินการในช่วงปี 2544 ทําให้ ระบบสุขภาพอําเภออ่าวลึก
เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ แก่
ประการที่ 1 ปัญหาการเพิ่มขึ ้นของการใช้ บริการซึ่งโรงพยาบาลอ่าวลึกและ รพ.สต. ได้ เผชิญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผ้ รู ับบริการได้ ข้ามขันตอนการใช้
้
บริการที่ รพ.สต. มาที่โรงพยาบาลอ่าวลึกทําให้ เกิด
ความแออัดมากขึ ้น
ประการที่ 2 ปัญหาความคาดหวังของผู้รับบริการสูงขึ ้นในขณะที่สถานบริการทัง้ โรงพยาบาล และ
รพ.สต. ไม่สามารถเป็ นไปตามความคาดหวังของประชาชนได้ ทงหมด
ั้
ประการที่ 3 สถานการณ์การทํางานแบบแยกส่วนระหว่างโรงพยาบาลอ่าวลึก สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และรพ.สต. ทําให้ ขาดความต่อเนื่องของการจัดระบบบริการ ในขณะที่องค์กร
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอําเภอ (คปสอ.) มีการรวมตัวอย่างหลวม ๆ ยังไม่สามารถจะเป็น
องค์กรที่บริหารจัดการระบบสุขภาพทังระบบได้
้
และเมื่อมีงบประมาณจากนโยบายหลักประกันสุขภาพเข้ า
มาที่โรงพยาบาล จึงอาจจะเกิดความระแวงในเรื่องการจัดสรรงบประมาณได้
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ประการที่ 4 สถานการณ์ขาดแคลนกําลังคนทังในโรงพยาบาลและ
้
รพ.สต. ในสถานการณ์ที่ความ
ต้ องการใช้ บริการเพิ่มขึ ้นทําให้ กําลังคนที่มีอยูต่ ้ องรับผิดชอบภาระงานเพิ่มขึ ้นทําให้ เกิดสภาพตึงเครียดของ
ผู้ให้ บริการ
เพื่อแก้ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี ้คณะทํางานของ CUP อ่าวลึกจึงได้ หารือและหาทางออกและกําหนด
ปรัชญาการทํางานของเครือข่ายอ่าวลึก “หนึ่งเดียวอยู่รอด สุดยอดพีซียู สูเ่ ครือข่ายมหัศจรรย์” โดยรูปแบบ
เครือข่ายนี ้ต้ องดูภาพรวมของระบบสุขภาพทังอํ
้ าเภอ จะไม่แบ่งแยกระหว่างโรงพยาบาลและสาธารณสุข
อําเภอ
หนึ่งเดียวอยู่รอด : หมายถึงการรวมตัวระหว่างโรงพยาบาลกับสาธารณสุขอําเภอ ปรับสูอ่ งค์กรที่มี
พันธสัญญามุง่ มัน่ ร่วมกันเพื่อความอยู่รอดทัง้ 2 ฝ่ าย
สุดยอดพีซีย:ู หมายถึงการพัฒนาสถานีอนามัยไปสูค่ วามเป็ นสุดยอดศูนย์สขุ ภาพชุมชน ให้ บริการ
ที่มีคณ
ุ ภาพและสร้ างความศรัทธาของประชาชนได้
สูเ่ ครือข่ายมหัศจรรย์: หมายถึง การสร้ างเครือข่ายการดูแลสุขภาพประชาชนในพื ้นที่ที่มหัศจรรย์
และสามารถพัฒนาดัชนีสขุ ภาพประชาชนให้ บรรลุเกินเป้าหมาย และทําให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการมีความสุข
ในด้ านปัญหาสุขภาพที่เป็นภาวะคุกคามของอําเภออ่าวลึกในปัจจุบนั ได้ แก่ ปัญหาโรคเรือ้ รังเป็ น
ปัญหาระดับต้ น ๆ ประกอบด้ วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอกเลือด โรคมะเร็ง ปัญหา
อุบตั ิเหตุทางจราจร รวมทังปั
้ ญหาในกลุม่ เปราะบาง เช่น ผู้สงู อายุ ผู้ป่วยด้ อยโอกาส เป็นต้ น
2. การบริหารจัดการกําลังคน
2.1. ระบบบริหารกําลังคน
เครือข่ายสุขภาพอําเภออ่าวลึกได้ จดั ระบบบริหารเป็ นหนึ่งเดียว มีหน่วยจัดบริการเครือข่ายเดียวที่
ควบคุมดูแลพร้ อมพัฒนาระบบบริการทังระดั
้ บปฐมภูมิหรือ รพ.สต. และระดับทุติยภูมิหรือโรงพยาบาล
ชุมชน ซึง่ เครือข่ายมีหน้ าที่วางแผนพัฒนาระบบบริการ นิเทศกํากับ สนับสนุน ทังด้
้ าน การบริหารกําลังคน
ทรัพยากรต่างๆ งบประมาณ พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
ในด้ านกําลังคนก็เช่นเดียวกัน จะบริหารกําลังคนรวมศูนย์ที่กลไกการบริหารกลาง กําลังคนทังหมด
้
ถูกนับเป็นกําลังคนของเครือข่าย กลไกกลางจะเป็นผู้วางแผนและกระจายกําลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รพ.
สต. หรือหน่วยปฐมภูมิจะต้ องได้ รับการกระจายกําลังคนอย่างเพียงพอเพื่อให้ สามารถให้ บริ การด่านแรกที่มี
คุณภาพได้ นอกจากนันเครื
้ อข่ายยังจัดให้ มกี ารพัฒนากําลังคนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกําลังคนทังจากปฐมภู
้
มิ
และทุติยภูมิจะได้ รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมํ่าเสมอ หากเป็นการพัฒนาศักยภาพที่พื ้นที่ดําเนินการเอง
ได้ ก็จะจัดระดับพื ้นที่ เช่น การทํางานร่วมกับพี่เลี ้ยง การสอนงาน การศึกษาจากการทํางาน เป็ นต้ น แต่หาก
เป็ นหลักสูตรที่พื ้นที่จดั เองไม่ได้ ก็จะส่งไปอบรมตามแหล่งต่างๆ ที่จดั อบรม ที่สอดคล้ องกับความต้ องการ
ขององค์กร
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ตัวอย่างการจัดอัตรากําลังคนที่เห็นชัดเจน เดิม รพ.สต. จะมีกําลังคนเพียง 2-3 คน เท่านัน้
เครือข่ายจะจัดสรรกําลังคนจากโรงพยาบาลหรือจากเจ้ าหน้ าที่จบใหม่ลงไปปฏิบตั ิงานที่ รพ.สต ให้ เต็ม
และจัดระบบพี่เลี ้ยงหนุนเสริมจากเครือข่าย และหากในบางช่วง โรงพยาบาลมีความขาดแคลนบุคลากรใน
การอยู่เวรก็จะขอกําลังเสริมจาก รพ.สต. ไปช่วยเหลือ และยังเป็นการพัฒนากําลังคนไปพร้ อม ๆ กันอีกด้ วย
หรือในกรณีการจัดระบบดูแลด้ านทันตกรรมของอําเภออ่าวลึก จากสภาพการที่มีบคุ ลากรด้ านทัน
ตกรรมน้ อยไม่เพียงพอทีจ่ ะกระจายไปทุก รพ.สต. ได้ จึงมีการรวมศูนย์กําลังคนที่โรงพยาบาล และจัดระบบ
การไปให้ บริการที่ รพ.สต. ให้ อย่างทัว่ ถึง จนสามารถบรรลุเป้าหมายการให้ บริการทันตกรรมได้ ทงอํ
ั ้ าเภอ
เช่นเดียวกันกับระบบสนับสนุนเวชภัณฑ์ยา ก็จดั เป็น ระบบคลังเดียวสนองเครือข่ายทุกระดับ
2.2 ภาวะผู้นํา : ภาวะผู้นําและการสร้ างผู้นํารุ่นใหม่
ผู้นําในการเปลี่ยนแปลงนี ้ได้ แก่ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอ่าวลึกในช่วงปี 2545 (นพ. บัญชา ค้ า
ของ) ซึ่งมีความเข้ าใจระบบสุขภาพชุมชนเป็ นอย่างดี ละมีการทํางานร่วมกันกับสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอมากว่า 16 ปี ทําให้ มีสมั พันธภาพที่ดี และความเข้ าใจวัฒนาธรรมการทํางานของแต่ละฝ่ ายได้ ดี และ
นอกจากนันกระบวนการริ
้
เริ่ม ได้ มีกระบวนการมีสว่ นร่วม ร่วมคิดร่วมคุยจากผู้นําและนักวิชาการจากทัง้
สองฝ่ ายจนกระทังได้
้ ข้อสรุปร่วมกัน โดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงาน ได้ แก่ “สร้ างวัฒนธรรมการทํางาน
เป็ นหนึ่งเดียว ปรับเปลีย่ นการบริหารให้ มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบพี่เลี ้ยงบูรณาการ บริหารจัดการ
การเงินที่โปร่งใส เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของ PCU”
การจัดระบบพี่เลี ้ยงบูรณาการ
เป็นการพัฒนาผู้นําใหม่เป็ นสิ่งที่ช่วยเชื่อมประสานความเป็ น
เครือข่าย ช่วยสร้ างความยัง่ ยืนให้ ระบบ เพราะกลุม่ บุคลากรกลุม่ นี ้จะเป็ นมือทํางานขับเคลื่อนให้ ระบบ และ
เป็ นกลุม่ ที่มีแนวโน้ มจะอยูใ่ นระบบได้ นานกว่าผู้อํานวยการ หรือสาธารณสุขอําเภอ โดยที่ทงโรงพยาบาล
ั้
และ สสอ. ต่างก็มีหวั หน้ าฝ่ ายหรือ นักวิชาการจาก สสอ. และ รพ.สต. มีมาทํางานเชื่อมประสานนี ้ ดังนันที
้ ม
ผู้นําใหม่จะได้ รับการพัฒนาจากการทํางานร่วมกันไปด้ วย และทีมผู้นํากลุม่ นี ้จะเป็นผู้เชื่อมต่อเนื่องของงาน
เมื่อมีการโยกย้ ายของผู้อํานวยการโรงพยาบาล หรือ สสอ. จึงทําให้ การทํางานในระบบสุขภาพอําเภอมี
ความต่อเนื่อง
2.3. ภาคีสัมพันธ์ (partnership)
ภาคีเครือข่ายที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในระบบบริการ ประกอบด้ วยภาคประชาชนซึ่งเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
การให้ ความเห็นต่อระบบบริการผ่านเวทีตา่ งๆ และอสม. แม้ จะมีจํานวนจํากัดแต่ก็มีสว่ นช่วยระบบสุขภาพ
ค่อนข้ างมาก
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันที
้ ่ผา่ นมามีการเชื่อมประสานที่ดกี บั ระบบบริการ
สาธารณสุข
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ก็เป็ นอีกกลไกหนึง่ ที่ทําให้ ภาคี
ต่าง ๆ ได้ แก่ ภาคสาธารณสุข ภาคการศึกษา เกษตร พัฒนาสังคม มหาดไทย และภาคประชาชน ภายใต้
การนําของนายอําเภอเข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตดี

2.4. การผลิตกําลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ
ไม่พบว่ามีการร่วมมือกับสถาบันการผลิต ในการผลิตและพัฒนากําลังคน
2.5. นโยบาย
แม้ นโยบายกําลังคนยังไม่เอื ้อต่อการทํางานในพื ้นที่แต่ก็มคี วามพยายามบริหารจัดการกําลังคนใน
พื ้นที่ เช่น การเพิ่มกําลังคนเข้ าไปในระบบ หรือ การจ้ างงาน อย่างไรก็ตาม ระบบสุขภาพอําเภออ่าวลึก
สามารถบริหารจัดการกําลังคนในระดับเล็ก ในพื ้นที่ได้ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลาเพื่อสร้ างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ าน และการร่วมมือกันระหว่า CUP ในการเสริมกําลังคนเข้ าไปให้ บริการที่ รพ.สต. ในกรณีที่
ไม่เพียงพอ การใช้ รูปแบบคณะกรรมการในการเกลีย่ กําลังคนเพื่อให้ สามารถกระจายคนไปในระดับพื ้นที่
ห่างไกลได้

2.6. การเงิน: แม้ มีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณ แต่ความช่วยเหลือระหว่าง CUP ทําให้ แก้ ปัญหาได้
การบริหารจัดการในรูปแบบหนึ่งระบบบริหารจัดการทังด้
้ านงบประมาณ กําลังคน และทรัพยากร
อื่น ๆ ช่วยแก้ ปัญหาความไม่พอเพียงของงบประมาณ สามารถทําให้ ทงั ้ รพช. และ รพ.สต. เกิดสมดุล
ทางด้ านการเงิน และสามารถจัดสรรเงินมาสร้ างขวัญกําลังใจแก่เจ้ าหน้ าที่ได้
3. ผลกระทบด้ านสุขภาพ
จากการทํางานเชื่อมประสานกันเป็ นเนื ้อเดียวของระบบสุขภาพระดับอําเภอมีการดําเนินการมา
อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี แม้ จะมีการเปลี่ยนผู้อํานวยการโรงพยาบาล 2 คน และสาธารณสุขอําเภอ 3 คน แต่
การร่วมงานระหว่างทีม CUP เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ทําให้ ระบบสุขภาพได้ รับการยกระดับทังอํ
้ าเภอ เริ่มจาก
ความสามารถในการจัดบริการด้ านทันตกรรมครอบคลุมทุกกลุม่ วัยได้ มากกว่าเป้าหมายถึง 2-3 เท่า
จากนันขยั
้ บสูก่ ารจัดระบบการดูแลเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย การจัดระบบ
การดูแลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยจิตเวช และ อื่น ๆ อีก จะเห็นได้ วา่ จํานวนผู้รับบริการมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของโรงพยาบาลอ่าวลึก และ รพ.สต. โดยผู้รับบริการของ รพ.สต. สูงกว่าจํานวน
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ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเล็กน้ อย อําเภออ่าวลึกสามารถบรรลุเป้าหมายด้ านสุขภาพในหลายๆ ประเด็น
ได้ แก่ ด้ านอนามัยแม่และเด็ก ความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การดูแลผู้ป่วยหืด
เบาหวาน และความดัน เป็นต้ น ตลอดทังความพึ
้
งพอใจของผู้รับบริการค่อนข้ างสูง ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 3.12

ตาราง 3.12 ตัวชี ้วัดทางด้ านสุขภาพอําเภออ่าวลึก ในระหว่างปี 2557-2560
ตัวชีว้ ัด

เกณฑ์

ผู้รับบริการ
-ผู้ป่วยนอก
-ผู้ป่วยใน
ผู้รับบริการ รพสต
- ผู้ป่วยนอก
ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์ ครั ้งแรกก่อน
12 สัปดาห์
ร้ อยละหญิงมีครรภ์ ได้ รบั การฝากครรภ์ ครบ 5 ครัง้ ตาม
เกณฑ์
ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
สัดส่วนการใช้ บริการที่หน่วยบริ การปฐมภูมิต่อการใช้
บริการที่โรงพยาบาล
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด สิทธิ UC
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน สิทธิ UC(ต่อแสนประชากร)
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ด้ วยโรคความดัน
โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้ อนของความดันโลหิตสูง
สิทธิUC
ร้ อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
ร้ อยละความพึงใจของบุคลากร (%)

2557

2558

2559

2560

94,029
14,677

102,165
10,462

131,639
21,134

129,696
19,115

>60%

140,477
83.9

142,832
81.2

128,115
89.3

140,887
94.9

>60%

68

68

77

87.1

>80%

5

10.6

23.7

45.5

>1.5

1.49

1.40

0.97

1.09

<6.63%
<3.64%

6.7
0.4

<1.0

0.9

89.7
73.2
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84.7
80

85.9
82.7

83.7
79.2

3.6 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
1. บริบทและสภาพแวดล้ อม
1.1 สภาพแวดล้ อม เทพาเป็ นอําเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของ
ตัวจังหวัด ห่างจากตัวเมืองสงขลา 73 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,056 กิโลเมตร เป็ นหนึ่งใน
อําเภอที่ประสบกับเหตุความรุนแรง ในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพื ้นที่ฝั่งตะวันออกติดกับอําเภอ
หนองจิก และอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทิศใต้ ติดกับอําเภอสะบ้ าย้ อยและนาทวี จังหวัดสงขลา ทิศ
ตะวันตกติดกับอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ส่วนทิศเหนือติดกับอ่าวไทย อําเภอเทพามีขนาด 978 ตาราง
กิโลเมตรหรือ 661,250 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศแบ่งเป็น 3 เขต คือ เขตที่ราบสูง อยู่ทางทิศใต้ และตะวันตก
ชาวบ้ านแถบนี ้จะทําการเกษตรสวนยางพาราและสวนผลไม้ ส่วนทางตอนกลางของอําเภอเป็นพื ้นที่ราบ
ทําการเกษตรประเภทนาข้ าว ปลูกผัก ผลไม้ และไม้ ยืนต้นต่างๆ ส่วนพื ้นที่ชายฝั่งจะทําการประมงและสวน
มะพร้ าว สภาพภูมิอากาศเป็ นแบบร้ อนชื ้น ฝนตกชุกช่วง กันยายน - มกราคม ส่วนกุมภาพันธ์-สิงหาคมเป็น
ฤดูร้อน
มีประชากรประมาณ 77,000 คน แบ่งการปกครองเป็ น 7 ตําบล 67 หมูบ่ ้ าน มีเทศบาลตําบล 2
แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 7 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําสวนยาง
สวนผลไม้ นาข้ าว และพื ้นที่เชิงอนุรักษ์ การทําธุรกิจส่วนใหญ่เป็ นการค้ าปลีก ส่วนชุมชนประมงริมทะเลจะ
เป็ นกลุม่ ที่มฐี านะทางเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนประมาณ 60% นับถือศาสนาอิสลาม และ 40% เป็ นชาวพุทธ
แต่ในภาพย่อยรายละเอียดของแต่ละตําบล จะพบว่าบางตําบลประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวมุสลิม ขณะที่
บางตําบลเป็นชุมชนของชาวพุทธทังหมดเลย
้
1.2 ทุนที่มี
สถานบริการ สถานบริการด้ านสุขภาพของอําเภอเทพาประกอบด้ วย โรงพยาบาลเทพา เป็น
โรงพยาบาลชุมชนของรัฐ ขนาด 30 เตียง ทําหน้ าที่เป็ น CUP และสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ มีสถาน
บริการปฐมภูมิ 14 แห่ง แบ่งเป็ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) 11 แห่ง คลินิกเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัวและชุมชน (PCU) 3 แห่ง และมีคลินิกเอกชน 4 แห่ง
กําลังคน จํานวนบุคลากรวิชาชีพต่างๆ จําแนกเป็ น โรงพยาบาลเทพา จํานวน 148 คน สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเทพาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 62 คน ดังแสดงในตาราง 3.13
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ตาราง 3.13 จํานวนบุคลากรสายวิชาชีพในสถานบริการปฐมภูมิและ รพช. เทพา
สายงาน/ วิชาชีพ

จํานวน) คน)
สสอ.เทพา/รพ.สต.

รพ.เทพา

แพทย์

-

9

ทันตแพทย์

-

7

จพ.ทันตสาธารณสุข

2

8

เภสัชกร

-

6

จพ.เภสัชกรรม

-

6

พยาบาลวิชาชีพ

21

75

นักเทคนิคการแพทย์

-

6

นักกายภาพบําบัด

-

5

นักรังสีการแพทย์

-

1

จพ.รังสีการแพทย์

-

0

นักวิชาการสาธารณสุข

21

12

จพ.สาธารณสุข

16

2

นักโภชนาการ

-

1

นักจิตวิทยา

-

2

นักจิตวิทยาคลินิก

-

0

แพทย์แผนไทย

2

3

จพ.การแพทย์แผนไทย

-

0

จพ.เวชกิจฉุกเฉิน

-

3

จพ.เวชสถิติ

-

1

นวก.สาธารณสุข (เวชระเบียน)

-

1

62

148

รวม
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1.3 ความท้ าทาย
ปัญหาสุขภาพที่คกุ คามชาวอําเภอเทพาประเมินจากข้ อมูลผู้รับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
เทพา ในปี 2560 ห้ าอันดับแรก ได้ แก่ ความดันโลหิตสูง ไข้ หวัด เบาหวาน อาหารไม่ย่อย และหอบ ซึ่งเป็น
ปัญหาสุขภาพที่คกุ คามชาวอําเภอเทพามาอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในตาราง 2.16 เปรียบเทียบปัญหา
สุขภาพย้ อนหลังตังแต่
้ ปี 2557-2560 จะเห็นได้ วา่ โรคเรื ้องรังอย่างความดันและเบาหวาน ซึ่งต้ องการการ
ดูแลระยะยาวเป็นปัญหาสําคัญ
ตาราง 3.14 ข้ อมูลผู้ป่วยนอกของ รพ. เทพา เปรียบเทียบ 5 อันดับแรกในรอบ 4 ปี ที่ผา่ นมา
อันดับ
2557
1
ความดันโลหิตสูง
2
เบาหวาน
3
ไข้ หวัด
4
อาหารไม่ย่อย
5
ปวดกล้ ามเนื ้อ

2558
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
อาหารไม่ย่อย
ไข้ หวัด
ฟันผุ

2559
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ไข้ หวัด
อาหารไม่ย่อย
หอบ

2560
ความดันโลหิตสูง
ไข้ หวัด
เบาหวาน
อาหารไม่ย่อย
หอบ

นอกจากนี ้ยังประสบกับความท้ าทายทางสังคม ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างชาวพุทธ
และมุสลิม เนื่องจากเป็นพื ้นที่ที่มปี ระชากรสองศาสนาพอๆ กัน และเป็นพื ้นที่ในเขตความรุนแรง การสร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชาวบ้ านในชุมชนจึงเป็นภารกิจสําคัญของกําลังคนด้ านสุขภาพ
เพื่อให้ สามารถ
ทํางานได้ และเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ในด้ านกําลังคนด้ านสุขภาพต้ องประสบกับภาวะขาดแคลนเช่นเดียวกับหลายพื ้นที่ โดยเฉพาะ
กําลังคนในระดับปฐมภูมิ ที่กําลังหลักในปัจจุบนั คือพยบาลวิชาชีพ ซึ่งก็มจี ํานวนไม่เพียงพอ ไม่สามารถมี
พยาบาลวิชาชีพประจําได้ ทกุ รพ.สต. ส่วนกําลังคนหลักที่ดแู ลคนไข้ เรือ้ รัง ผุ้ป่วยติดบ้ านติดเตียง คือนัก
กายภาพบําบัด ไม่มีประจําใน รพ.สต. เลย มีเฉพาะใน รพช. เท่าทัน้ ทําให้ อําเภอต้ องใช้ ยทุ ธศาสตร์การ
จัดการกําลังคนให้ มีประสิทธิภาพเพื่อให้ บริการประชาชนได้ ครอบคลุม ทัว่ ถึง
2. การบริหารจัดการกําลังคน
2.1. ระบบบริหารกําลังคน ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนจัดการกําลังคนที่มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากกรอบ FTE ทําให้ ไม่สามารถขออัตรากําลังเพิ่มได้ การจัดการกําลังคนจะรับช่วงต่อมาจากระดับ
จังหวัด ซึ่งมีการพูดคุยปรึกษากันระหว่าง ผอ. รพช. ในแต่ละจังหวัด ขณะเดียวกัน สสอ. ของแต่ละจังหวัดก็
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มีการพูดคุยปรึกษาหารือ วางแผนจัดการกําลังคนร่วมกัน ใน รพช. เทพา การกระจายกําลังคนในส่วนของ
แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ จะมี ผอ. ซึ่งเป็ นแพทย์เป็ นผู้ดแู ลหลัก แต่มีการปรึกษากับแต่ละวิชาชีพด้ วย ส่วน
พยาบาลวิชาชีพจะเป็ นหน้ าที่บริหารจัดการของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล การจัดสรรกําลังคน
ระดับปฐมภูมิ ดูตาม FTE โดยแต่ละอําเภอจะมีคณะกรรมการจัดการกําลังคนของตนเอง ทําตาม
แนวนโยบายที่สง่ มาจากส่วนกลางผ่านทาง สสอ. ต่อรองกันในระดับอําเภอ แต่สดุ ท้ ายจะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการชุดใหญ่ระดับจังหวัด ที่เรียกว่าคณะกรรมการประสานงานสาธารณะสุขประจํา
จังหวัด
มีการวางระบบกลไกในการจัดการกําลังคนและเงินค่อนข้างดี หากมีปัญหาไม่ลงรอยกันในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการเงินและบุคคลจะมีการตังโต๊
้ ะเจรจา โดยมีตวั แทน รพช. 5 คน หรือบางครัง้ อาจ
เป็ น 7 และตัวแทน สสอ. 5 คน บางครัง้ อาจเป็ น 7 มี สสจ. นัง่ ประธาน เจรจา แลกเปลี่ยนกัน บางครัง้ มีการ
ลงพื ้นที่ สสจ. ทําหน้ าที่คนกลางคอยเจรจาไกล่เกลีย่ ด้วยระบบที่แข็งแกร่งตังแต่
้ ข้างล่างคือระดับอําเภอ
ทําให้ กลไกระดับจังหวัดแข็งแกร่งไปด้ วย แม้ จะมีการเปลี่ยน สสจ. ระบบที่วางไว้ ยงั คงดําเนินไปได้ สสจ. เอง
ก็ถกู ปรับให้ เดินตามระบบ
ตําบลที่มี รพ.สต. หลายแห่งจะประสานงานทํางานกันเป็ นเครือข่าย โดยเฉพาะด้ านการจัดการ
กําลังคน เพื่อให้ มคี นหมุนเวียนทุก รพ.สต. ในเขตตําบลเดียวกัน สสอ. ให้ อํานาจ ผอ.รพ.สต. ตัดสินใจ
แก้ ปัญหาต่างๆ เองได้ ระดับหนึง่ โดยเฉพาะที่จะเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ในชุมชน ทังนี
้ ้ ผอ.รพ.สต. ส่วน
ใหญ่อยูใ่ นพื ้นที่นานกว่า สสอ. ที่มีการหมุนเวียน
2.2 ภาวะผู้นํา ผู้นําด้ านสาธารณสุขของอําเภอ คือ ผอ. รพช. เทพา แข็งแกร่ง มีบารมีจากการให้
ความสําคัญกับชุมชน และสามารถนําทักษะทางวิชาการของตนเองมาปรับใช้ กบั ชุมชนได้ ให้ ความสําคัญ
กับปฐมภูมิ และการสร้ างภาคีสมั พันธ์ ทําให้ สามารถทําให้ ระบบ DHB เข้ มแข็งมาก ให้ ความสําคัญกับ
คุณภาพชีวิตของคนทํางาน มีการลงพื ้นที่นอกเวลาเพื่อดูคณ
ุ ภาพชีวิต ดูความสุขคนทํางาน ไม่ใช่เพียงเพื่อ
การประเมินผลงานตามกรอบที่ต้องทํา ทําให้ สามารถซื ้อใจคนระดับปฏิบตั ิได้ ผอ.รพช. ลงพื ้นที่ประสานกับ
ทุกระดับเอง ทังกั
้ บนายอําเภอ ผอ.รพ.สต. เพื่อสร้ างภาคีการสร้ างเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพร่วมกัน ให้
ความสําคัญกับคนทํางานว่าต้ องทํางานอย่างมีความสุข ปรับเปลีย่ นภายใต้ กรอบที่ทําได้ ยึดหลักให้ เงิน
เป็ นอุปสรรคกับการทํางานน้ อยที่สดุ เงินใดที่จดั สรรจาก รพ.สต. ลงไปช่วย รพ.สต. จะพยายามจัดสรรให้ ไม่
เน้ นการกองเงินไว้ ที่ รพช. จุดหมายคือให้ ระบบสุขภาพเดินได้ ทงระบบ
ั้
ทังหมดนี
้
้เป็นจุดสําคัญทําให้ การ
ประสานเชื่อมระหว่าง รพช. และ รพ.สต. รวมถึง สสอ. ของอําเภอเทพา เดินหน้ าไปได้ อย่างค่อนข้ างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
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นอกจากนี ้ผู้นําระดับจังหวัดก็ให้ ความสรับสนุนการทํางานของปฐมภูมิในระดับพื ้นที่ มีการลงพื ้นที่
นิเทศงานปี บะ 2 ครัง้ จึงเข้ าใจปัญหาและสภาพแวดล้ อม รวมถึงข้ อจํากัดของแต่ละอําเภอ ทําให้ แก้ ปัญหา
ให้ แต่ละอําเภอด้ วยความเข้ าใจ ไม่ใช่การยึดหลักระเบียบ ปฏิบตั ิงานเป็ นตัวตัง้
2.3 จัดระบบบริการสุขภาพ ให้ มปี ระสิทธิภาพเพื่อลดภาระงานของกําลังคน และลดภาระ
รายจ่ายทางการเงินที่มีอยู่อย่างจํากัด เช่น การลดรายจ่ายค่ารีเฟอร์ ศึกษาข้ อมูลเก่าพบว่าส่วนใหญ่คนไข้ รี
เฟอร์ด้วยอุบตั เิ หตุ โรคเรือ้ รัง ไข้ เลือดออก จึงให้ ความสําคัญกับภัยคุกคามสขภาพทัง้ 3 อย่างนี ้ เพื่อลดอัตรา
การรีเฟอร์ ประหยัดรายจ่าย การทํางานโดยให้ ความสําคัญกับการจัดระบบสุขภาพทําให้ ผอ. รพช.ซึ่งเพิ่ง
เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เพียง 2 ปี ได้ รับการยอมรับทังจากบุ
้
คลากรภายใน รพ. บุคลากรใน รพ.สต. และชาวบ้ าน
การเริ่มต้ นด้ วยการจับปัญหาที่เป็ นภัยคุกคามสุขภาพประชาชน ทําให้ ประชาชนและ รพ.สต. อยากให้ ความ
ร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ดูต้นเหตุปัญหาสุขภาพทุกอย่าง เช่น ถนนไม่ปลอดภัย เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยก็
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องปรับปรุงเส้ นทางจราจร ให้ มีความปลอดภัยมากขึ ้น ไม่ดแู ค่ปลายทางคือการ
รักษา
2.4. การผลิตกําลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ ไม่พบว่ามีการร่วมมือกับสถาบันการผลิต ใน
การผลิตและพัฒนากําลังคน
2.5. นโยบาย นโยบายจากส่วนกลางหลายนโยบายเป็ นอุปสรรคต่อการทํางานโดยเฉพาะการ
กําหนดอัตรากําลังคนโดยใช้ กรอบ FTE ที่ไม่สอดคล้ องกับบริบทของพื ้นที่ นอกจากนี ้พบว่านโยบาย PCC
ของส่วนกลางจะนํามาใช้ ให้ เห็นผลในพื ้นที่อําเภอเทพาได้คอ่ นข้ างยาก
เพราะไม่สามารถหาแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวได้
3. ผลกระทบด้ านสุขภาพ
จากผลการดําเนินงานในระหว่าง 2558-2560 พบว่าตัวชี ้วัดที่สําคัญหลายประการบรรลุเป้า อัตรา
การใช้ บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ ้นทังในส่
้ วนของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดย จํานวนผู้มาใช้ บริการที่ รพ.สต.
สูงกว่าจํานวนผู้มาใช้ บริการที่ โรงพยาบาลเฉลี่ยเกิน 1.5 เท่า ตัวชี ้วัดที่สําคัญ ๆ ก็สามารถบรรลุได้ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เช่น ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครัง้ แรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้ อยละหญิงมี
ครรภ์ได้ รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ ตามเกณฑ์ อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด อัตราการรับ
ไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล
ด้ วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้ อนของความดันโลหิตสูง และตัวชี ้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายได้ แก่
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ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี นอกจากนันอั
้ ตราความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้ บริการค่อนข้ างสูงด้ วยเช่นกัน
ตาราง 3.15 ตัวชี ้วัดทางด้ านสุขภาพอําเภอเทพา ในระหว่างปี 2557-2560
ตัวชีว้ ัด
ผู้รับบริการ
-ผู้ป่วยนอก
-ผู้ป่วยใน
ผู้รับบริการ รพสต
- ผู้ป่วยนอก
ร้ อยละของหญิงมีครรภ์ ได้ รับการฝากครรภ์ ครั ้งแรกก่อน
12 สัปดาห์
ร้ อยละหญิงมีครรภ์ ได้ รบั การฝากครรภ์ ครบ 5 ครัง้ ตาม
เกณฑ์
ร้ อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
สัดส่วนการใช้ บริการที่หน่วยบริ การปฐมภูมิต่อการใช้
บริการที่โรงพยาบาล
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคหืด สิทธิ UC
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลด้ วยโรคเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้ อนเฉียบพลัน สิทธิ UC(ต่อแสนประชากร)
อัตราการรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ด้ วยโรคความดัน
โลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้ อนของความดันโลหิตสูง
สิทธิUC
ร้ อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก
ร้ อยละความพึงใจของบุคลากร (%)

เกณฑ์

2557

2558

2559

2560

83,414
14,275
163,833

95,038
12,245
243,292

127,935
NA
249,774

129,696
22,195
140,887

>60%

72.9

79.6

76.2

74.3

>60%

54.8

70.1

64.9

62.9

>80%

20

22.1

33.4

44.4

>1.5

1.96

2.56

1.95

1.09

0.12
1.22

0.12
0.88

<6.63%
<3.64%
<1

82.9

60

0.35

0.56

82.6
83.5

85.7
84.2

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาcและข้ อเสนอเชิงนโยบาย
การศึกษาระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนระบบริการปฐมภูมิของประเทศไทย
ซึ่งทําการศึกษา 6 พื ้นที่ ได้ แก่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก, อําเภอ
เทพา จังหวัดสงขลา, อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่, อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี, และ อําเภอนาหว้ า
จังหวัดนครพนม สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
4.1 สถานการณ์ ปัจจุบันและแนวโน้ มปั ญหากําลังคนด้ านสุขภาพของระบบปฐมภูมิ
จากการศึกษาพบว่าภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับกําลังคนของระบบปฐมภูมิและ
ระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอําเภอ ประเด็นหลัก ๆ ได้ แก่
(1การบริหารจัดการระบบสุขภาพอําเภอที่ยงั ไม่เป็นระบบอําเภอหนึ่งเดียว แต่ยงั มีการแยกกันบริหาร
ระหว่างรพช. และ สสอ. บางแห่งเกิดความไม่ไว้ วางใจกันในเรื่องการจัดสรรงบประมาณระหว่าง รพช. และ
สสอ. อาจจะได้ รับการมองว่า รพช. จัดสรรงบประมาณมุง่ เน้ นงานด้ านการรักษามากเกินไปทําให้ ต้องทุ่มเท
สรรพกําลัง งบประมาณ และความสนใจไปด้ านนัน้ ทําให้ งานด้ านป้องกัน ส่งเสริมในด้ าน population
health ลดความสําคัญลง
2) การขาดแคลนกําลังคน และงบประมาณ เนื่องจากในบางอําเภอ มี รพ.สต จํานวนมาก เพราะสร้ าง
มาจากสถานการณ์ในอดีตเพื่อเพิ่มการเข้ าถึงบริการ และจําเป็นต้ องกระจายกําลังคนไปให้ ทวั่ ถึง จึงเป็น
ปัญหาการกระจายคน เงิน ของ มากเกินไป หลายตําบลมี รพ.สต. 2 แห่ง หรือมากกว่า หากขาดการ
สนับสนุนจาก CUP ในการจ้ างงานทําให้ ขาดแคลนบุคลากร นอกจากนัน้ การที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขาดงบประมาณ Contingency Fund- CF จึงไม่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของระบบ
บริการของปฐมภูมิได้ มากนัก
3) วิธีการวางแผนกําลังคนไม่เหมาะสม แม้ ปัจจุบนั การวางแผนกําลังคนของกระทรวงสาธารณสุขจะ
พัฒนาขึ ้นมาก มีการนําการวิเคราะห์ความต้ องการคน จากการวิเคราะห์ Full Time Equivalent ( FTE) มา
ใช้ มีการกําหนดสัดส่วนการจ้ างงานเป็นข้ าราชการ แต่ยงั ขาดการมองเรื่องทักษะที่เหมาะสม การวาง
แผนพัฒนากําลังคน และการมองเชื่อมโยงกับการผลิต การวิเคราะห์ความต้ องการกําลังคนที่กําหนดจาก
ส่วนกลางไม่สอดคล้ องกับบริบทของพื ้นที่ เช่น การกําหนดกรอบอัตรากําลังตาม สัดส่วนประชากร ซึ่งใช้
จํานวนประชากรเป็ นเกณฐ์ สําคัญในการกําหนดกรอบอัตรากําลัง ทังนี
้ ้สถานบริการระดับปฐมภูมิสว่ นใหญ่
กําเนิดขึ ้นด้ วยแนวคิดด้ านพื ้นที่ (area based) ที่ต้องการกระจายให้ มีสถานบริ การปฐมภูมิให้ ครอบคลุม
พื ้นที่ให้ มากที่สดุ จึงพบว่าหลายตําบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบลมากกว่า 1 แห่ง ขณะที่มี
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จํานวนประชากรในพื ้นที่ไม่ถึงเกณฑ์ของการมีสถานบริการ แต่เมื่อมีการบริหารจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ
โดยคํานึงถึงจํานวนประชากรในพื ้นที่เป็นหลัก ทําให้ ตาํ บลที่มีสถานบริการหลายแห่งไม่ได้ รับการจัดสรร
กําลังคนได้ เพียงพอ ทังนี
้ ้กําลังคนส่วนหนึ่งต้ องขยับไปรับหน้ าที่บริหารในตําแหน่งผู้อํานวยการ รพ.สต. ซึ่ง
ต้ องมีทกุ แห่ง ทําให้ กําลังคนฝ่ ายปฏิบตั ิซงึ่ มีไม่เพียงพออยูแ่ ล้ ว ยิ่งขาดแคลนมากขึ ้น ปัจจัยนี ้ทําให้ กําลังคน
ด้ านสุขภาพในระดับปฐมภูมิมีแนวโน้ มขาดแคลนต่อเนื่อง และจะทวีความรุนแรงมากขึ ้นเมื่อสถานบริการ
ไม่สามารถจ้ างกําลังคนได้เองทังติ
้ ดขัดในเรื่องงบประมาณที่มีจํากัด และเรื่องการไม่มีบคุ ลากรให้ จ้าง อัน
เป็ นผลจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีตําแหน่งบรรจุ ทําให้ บคุ ลากรรุ่นใหม่ที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาไม่
เข้ าสูร่ ะบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และมีบางส่วนที่ย้ายสายงานไปศึกษาและทํางานต่อ
ด้ านอื่นเลย นอกจากนี ้ไม่พบว่ามีการสร้ างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาใน
พื ้นที่เพื่อผลิตบุคลากรเอง เหมือนที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต
4) ทักษะการทํางานที่ไม่เหมาะสม ทังเนื
้ ้องานในด้ านการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ โดยผ่าน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.)
และการทํางานร่วมกับภาคีสขุ ภาพอื่นๆ
นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข ทําให้ ต้องใช้ ทกั ษะในด้ านต่างๆ ที่เหมาะสม ได้ แก่ การประสานงาน
การทํางานเป็ นทีม การทํางานเชิงรุกมาก ซึง่ บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะในด้ านนันๆ
้ ซึ่งอาจส่งผลให้ การ
ทํางานขาดความราบรื่น
5) อํานาจในการบริหารจัดการกําลังคนมีจํากัด เช่น การวางแผนกําลังคน การจ้ างงาน การบริหาร
กําลังคนยังรวมศูนย์ที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไม่เอื ้อต่อการจัดสรรกําลังคนในระดับพื ้นที่ เช่น ปัจจุบนั ขาด
5 คน ขอโควตาส่งเรียน แต่เมื่อจบแล้ ว ตําแหน่งที่เคยขาดอาจจะไม่ขาดแล้ วก็ได้ หรือ การโยกย้ ายคนไปที่ที่
กันดารและขาดแคลน ก็ทําไม่ได้ นอกจากนันการขาดนั
้
กบริหารจัดการกําลังคนเชิงยุทธศาสตร์ทําให้ พื ้นที่
ไม่สามารถขับเคลื่อนงานกําลังคนไปสนับสนุนระบบบริการได้ มากนัก
4.2 การบริหารจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ท่ ามกลางปั ญหาความขาดแคลน
กําลังคนและการไม่ สอดคล้ องของนโยบายจากส่ วนกลาง
อย่างไรก็ดีจากการศึกษาในพื ้นที่ตวั อย่าง
พบว่าท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนกําลังคนด้ าน
สุขภาพระดับปฐมภูมิและการที่นโยบายการบริหารจัดการกําลังคนของส่วนกลางไม่สอดคล้ องกับบริบทใน
พื ้นที่ มีหลายอําเภอสามารถจัดระบบริการด้ านสุขภาพและระบบบริหารจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบจํากัด กล่าวคือ สามารถให้ บริการด้ านสุขภาพกับประชาชนได้ อย่าง
เข้ มแข็ง โดยพบว่ามีรูปแบบหรือองค์ประกอบในการบริหารจัดการกําลังคนที่สําคัญดังนี ้
4.1.1 นโยบายมาตรการจากส่วนกลางมีสว่ นเสริมสร้ /างและกระตุ้นการทํางานร่วมกัน
ระหว่างทีม รพช. สสอ. และ รพ.สต. เริ่มตังแต่
้ นโยบายที่สร้ างพื ้นที่การพัฒนาของ คปสอ. ที่เปิ ดเวทีการ
ปรึกษาหารือและทํางานร่วมกัน ต่อมาเป็ นนโยบาย CUP ของนโยบายหลักประกันสุขภาพ ซึง่ เป็นนโยบาย
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ที่ใช้ เงินและกําลังคนเป็นตัวนําให้ มีการเชื่อมประสานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ ้น ต่อมาได้ แก่นโยบายระบบ
สุขภาพอําเภอ (District Health System) ที่มงุ่ เน้ นการพัฒนาศักยภาพในการทํางานร่วมกัน และพัฒนาสู่
การเป็ นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พชอ). ในเวลาต่อมา (
4.1.2 ภาวะผู้นํา พบว่าผู้นําทังผู
้ ้ อํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอมีความ
เข้ าใจระบบสุขภาพอําเภอในภาพรวม และมียทุ ธศาสตร์ในการทํางาน สามารถสร้ างการมีสว่ นร่วมจาก
หลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง หลายพื ้นที่มีกระบวนการบริหารจัดการเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และรับรู้กนั
อย่างเท่าเทียมทังสองฝ่
้
าย ในส่วนของ รพชพบว่าหลายแห่งนอกจากมีภาวะ .ผู้นําแล้ วยังสามารถสร้ าง
บารมีและความไว้ วางใจจากสาธารณสุขอําเภออีกด้ วย
4.1.3 การมองภาพรวมของระบบสุขภาพอําเภอเป็ นหนึ่งเดียว การวางแผนร่วมกัน การ
บริหารจัดการการเงินอย่างโปร่งใส ติดตามงานอย่างสมํ่าเสมอ การมองระบบสุขภาพอําเภอเป็นหนึ่งเดียว
จะทําให้ มองความเชื่อมโยงระหว่าง การให้ บริการระบบปฐมภูมิที่ รพ.สต. และการให้ บริการระบบทุตยิ ภูมิ
ที่ไม่สามารถแยกกันได้ และหากสร้ างความเข้ มแข็งของระบบปฐมภูมิได้ กจ็ ะส่งผลต่อการให้ บริการระบบ
ทุติยภูมิ ตลอดทังการวางแผนกํ
้
าลังคน การพัฒนาระบบกําลังคนทังอํ
้ าเภอ การจัดระบบสนับสนุนต่าง ๆ
จะช่วยให้ ระบบสุขภาพอําเภอดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนันการมี
้
ความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
ระหว่างบุคลากรจาก รพช. สสอ. และ รพ.สต. จะช่วยให้ การทํางานร่วมกันอย่างราบรื่น เช่น ในพื ้นที่ที่มี
ความขาดแคลนกําลังคนระดับวิชาชีพ รพชจะสนับสนุนการทํางานด้ วยการจัดทีมสหวิชาชีพของ .
โรงพยาบาลลงไปสนับสนุนการทํางานให้ บริการด้ านปฐมภูมิในหน่วยบริการปฐมภูมิ
นอกจากนี ้ยังพบ
รูปแบบความสัมพันธ์ในด้ านของการพัฒนาศักยภาพของกําลังคนในระดับปฐมภูมิด้วยการจัดฝึกอบรม
และการสนับสนุนเรื่องของเครื่องมือ เช่น พื ้นที่ที่มีปัญหาผู้ป่วยเรือ้ รัง ต้ องการการดูแลรักษาระยะยาว รพช .
เพื่อให้ .สต.จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อลงทุนด้ านอุปกรณ์และกําลังคนด้ านนักกายภาพบําบัดให้ รพ
สมารถดูแลผู้ป่วยได้ อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ อันนําสูก่ ารลดความแออัดในพื ้นที่ รพชด้ วย .
4.1.4 การสร้ างทีมงานผู้นํารุ่น 2 ของทีมสุขภาพ ซึ่งจะเป็ นทีมวิชาการและผู้นํารุ่นใหม่ใน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ โดย รพช. ก็มี รอง ผอ. หัวหน้ าฝ่ ายส่งเสริมสุขภาพ
สุขาภิบาล หรือเวชกรรม สังคม ส่วน สสอ. ก็มีผ้ชู ่วย สสอ. หรือ นักวิชาการ หรือ ผอ.รพ.สต. ซึ่งทีมนี ้จะเป็ น
ผู้ดําเนินการร่วมกันและจะเป็ นผู้นํารุ่นต่อไป และเป็นกลุม่ ที่สานต่อการทํางานให้ เกิดความต่อเนื่องเมื่อ
บุคคลระดับหัวหน้ าองค์กรย้ าย วิธีการสร้ างคนพัฒนาจากการทํางานร่วมกันมีระบบพี่เลี ้ยง เปลีย่ นกันเป็ น
project manager ทีมนี ้จะเป็น core group คอยเตรียมการประชุม เป็ นคนนําโครงการต่างๆ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ตลอดทัง้ ให้ ความเห็นเชิงวิขาการ
4.1.5 การทํางานในรูปเครือข่าย ทังแนวตั
้
งและแนวราบทั
้
งภายในภาคสาธารณสุ
้
ขเอง /
)และกับภาคีอนื (intra and inter) เพราะ รพ.สต. จะขาดทังกํ
้ าลังคนและงบประมาณ ดังนันจะต้
้ องมีการ
ร่วมงานกับภาคีอื่น ๆ เช่น กรณีการบริหารทรัพยากรร่วมกันภายในภาคส่วนสาธารณสุข เช่น การทํางาน
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ช่วยเหลือกันในรูปโซนของ รพ.สต. การทํางานร่วมกันระหว่าง รพช. และ รพ.สต. ส่วนการทํางานกับภาค
ส่วนอื่น ๆ การทํางานผ่านกลไก พอช. ในระดับอําเภอเป็นประธานและมีเครือข่ายระดับอําเภอและมี อํานาจ
ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ส่วน ในระดับตําบลก็จะมีเครือข่ายคือ อบต. จะมีทงอํ
ั ้ านาจเชิง
การบริหารและงบประมาณ ส่วนในระดับชุมชน จะมีทงผู
ั ้ ้ ร้ ูในชุมชน อสม. กลุม่ แม่บ้าน ผู้นําหมูบ่ ้ าน พระ
กลุม่ ผู้ป่วย จิตอาสาอื่น ๆ การมีกําลังคนในระดับชุมชนช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลนกําลังคนด้ านสุขภาพ
ได้ มาก นอกจากนันการสร้
้
างความสัมพันธ์อนั ดีจะช่วยหนุนเสริมการทํางานแนวราบ
4.3 ข้ อเสนอแนะในการวางแผนและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพของระบบบริการปฐมภูมิ
ระบบบริการปฐมภูมิเป็นระบบให้ บริการที่ได้ รับการคาดหวังว่าจะเป็นหน่วยบริการด่านแรกที่
นอกเหนือจากการให้ บริการสาธารณสุขพื ้นฐานแล้ ว ยังจะต้ องดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ด้ วย แต่ในขณะที่ระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอําเภอกลับเผชิญ
ปัญหาหลายอย่าง ได้ แก่ ความไม่เป็นหนึ่งเดียวของระบบ ปัญหากําลังคนที่เกี่ยวข้ องกับ การวิเคราะห์
อัตรากําลัง การขาดแคลน การกระจายกําลังคน ทักษะในการทํางาน ตลอดถึงข้ อจํากัดในอํานาจการ
บริหารจัดการกําลังคนในระดับพื ้นที่ ดังนัน้ ในการที่รฐั บาลจะได้ มีการนํานโยบาย PCC หรือนโยบายที่
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างศักยภาพของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพระดับอําเภอต่าง ๆ นักวิจยั มี
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี ้
.1
จัดรูปแบบทีมกําลังคนให้ บริการในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อเป็ นการสร้ างการเข้ าถึง
บริการ เพิ่มคุณภาพบริการ ในต้นทุนที่ระบบสามารถจ่ายได้ การจัดทีมกําลังคนจึงควรจะเป็ นทีมที่มี
หลากหลายทักษะ ดังต่อไปนี ้
.11 รูปแบบที่ 1 พยาบาล/หมออนามัยนําทีม (nurse/ public health personal led team)
รูปแบบนี ้ เป็ นรูปแบบเดิมที่ระบบสุขภาพอําเภอดําเนินการอยู่ โดยผู้ให้ บริการหลักที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
คือพยาบาลเวชปฏิบตั แิ ละนักวิชาการ/ เจ้ าพนักงานสาธารณสุข โดยมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายมาให้ บริการสนับสนุนที่ รพ.สต. เช่นเดิม โดยรูปแบบนี ้เหมาะกับในพื ้นที่
ชนบททัว่ ไป และในสถานการณ์ที่โรงพยาบาลเครื อข่ายขาดแคลนแพทย์
1. 2 รูปแบบที่ 2 แพทย์นําทีม (doctor led care) รูปแบบนี ้คล้ ายกับรูปแบบที่ 3 โดย
กําหนด 1 ทีมแพทย์และสหวิชาชีพ ต่อ 10,000 ประชากร แต่แทนที่จะกําหนดเป็นแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวซึ่งยังไม่สามารถผลิตได้ทนั กับความต้ องการก็อาจจะเป็ นแพทย์ทวั่ ไป หรือแพทย์สาขาอื่นๆ หรือ
แพทย์ที่เกษียณอายุแล้ ว และทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเครือข่าย อย่างไรก็ตาม รพ.สต. ในเครือข่ายก็
ควรจะได้ รับการสนับสนุนจากทีมสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ รูปแบบนี ้เหมาะสมกับพื ้นที่เขตเมือง หรือกึ่งเมือง
กึ่งชนบท และสามารถมีแพทย์เพียงพอสําหรับให้ บริการ
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1.3 รูปแบบที่ 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนําทีม (Family medicine practitioner led
care) รูปแบบนี ้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนําทีมพร้ อมกับสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเครือข่าย โดย
สัดส่วนต่อประชากร 10,000 ประชากรต่อทีม โดยทีมนี ้นอกจากจะให้ บริการสนับสนุน รพ.สต. ในเครือข่าย
ทุกแห่ง
2. ภาวะผู้นําเป็ นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ โดยผู้นําองค์กรจะต้ อง
เข้ าใจและมีทศั นคติที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนันควรจะต้
้
องมีกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพผู้นํา และทีมวิชาการและผู้นํารุ่นสอง ควรจะต้ องได้ รับการพัฒนาศักยภาพควบคูไ่ ปด้ วย เพื่อทําให้
การทํางานเป็ นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องแม้จะมีการเปลีย่ นแปลงผู้นําองค์กร วิธีการพัฒนาศักยภาพมี
หลายหลายวิธี ตามความเหมาะสม เช่น การเรียนรู้จากการทํางาน การเรียนรู้จากพี่เลี ้ยง การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม เป็ นต้น
3. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ นอกภาคสาธารณสุข โดยที่
การขับเคลื่อนงานสุขภาพระดับปฐมภูมินนจะครอบคลุ
ั้
มทังงานสุ
้
ขภาพโดยตรง และงานอื่นๆ ที่สง่ ผล
กระทบต่อสุขภาพ เช่น งานเชิงสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้ อมเป็ นต้น ซึ่งการขับเคลื่อนงานเช่นนี ้
จําเป็นต้ องมีการประสานและทํางานร่วมกันกับภาคีตา่ ง ๆ ที่หลากหลาย ดังนันบุ
้ คลากรสาธารณสุข
นอกจากจะมีองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาการด้ านสุขภาพแล้ ว
จําเป็นจะต้ องมีความรู้ในการทํางาน
ร่วมกับภาคีอื่น เช่น การประสานงาน การสื่อสาร การทํางานเป็ นทีม การเป็ นผู้นํา การแก้ ปัญหาความ
ขัดแย้ ง เป็นต้ น ซึ่งทักษะเหล่านี ้ ควรจะต้ องได้ รับการพัฒนา
4. สนับสนุนหรือพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์ด้านกําลังคน ด้ วยกําลังคนเป็นปัจจัยที่สําคัญของ
ระบบ จึงควรจะต้ องได้ รบั ความสําคัญในการจัดระบบการวางแผน การบริหารจัดการและการธํารงกําลังคน
ดังนัน้ ในระดับพื ้นที่ควรจะต้ องมีบคุ คลหรือกลุม่ บุคคลที่มีศกั ยภาพ หรือได้ รับการพัฒนาศักยภาพด้ านนี ้
เพื่อเข้ ามาสนับสนุนระบบการบริหารจัดการกําลังคนในระดับพื ้นที่ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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