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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

ระบบบริการปฐมภมิูและระบบสขุภาพระดบัอําเภอได้รับคาดหวงัวา่จะเป็นหน่วยบริการดา่นแรก ท่ี

นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสขุพืน้ฐานแล้ว ยงัต้องดําเนินการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชน

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วย แตร่ะบบบริการปฐมภมิูและระบบสขุภาพระดบัอําเภอกลบัเผชิญปัญหาหลาย

อย่าง ได้แก่ ความไมเ่ป็นหนึ่งเดยีวของระบบ ปัญหากําลงัคนท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์อตัรากําลงั การ

ขาดแคลน การกระจายกําลงัคน ทกัษะในการทํางาน ตลอดถึงข้อจํากดัในอํานาจการบริหารจดัการ

กําลงัคนในระดบัพืน้ท่ี อย่างไรก็ดที่ามกลางข้อจํากดัเหลา่นี ้มีหลายพืน้ท่ีท่ีสามารถดาํเนินระบบบริการปฐม

ภมิูและระบบสขุภาพระดบัอําเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท่ีรัฐบาลจะนํานโยบายคลินิกหมอครอบครัว 

(Primary Care Cluster- PCC) หรือนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสร้างศกัยภาพของระบบบริการปฐม

ภมิู และระบบสขุภาพระดบัอําเภอตา่งๆ มาใช้ จึงควรต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ปัญหาปัจจบุนัรวมถึง

ศกึษาพืน้ท่ีท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือนําไปประยกุตใ์ช้กบันโยบายตา่ง ซึ่งเป็นท่ีมาของการศกึษาในครัง้นี ้ 

จากการถอดบทเรียนในพืน้ท่ีท่ีประสบผลสําเร็จในการพฒันาระบบบริการปฐมภมิูและระบบ

สขุภาพระดบัอําเภอ มีปัจจยัความสําเร็จ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ภาวะผู้นํา พบวา่ผู้นําทัง้ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสขุอําเภอมีความเข้าใจระบบ

สขุภาพอําเภอในภาพรวม และมียทุธศาสตร์ในการทํางานทํางาน สามารถสร้างการมีสว่นร่วม

จากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

2. การมองภาพรวมของระบบสขุภาพอําเภอเป็นหนึ่งเดียว การวางแผนร่วมกนั การบริหารจดัการ

การเงินอย่างโปร่งใส ติดตามงานอย่างสม่ําเสมอ 

3. การสร้างทีมงานผู้นํารุ่น 2 ของทีมสขุภาพ ซึ่งจะเป็นทีมวิชาการและผู้นํารุ่นใหมใ่นการ

ขบัเคล่ือนงานพฒันาระบบสขุภาพระดบัอําเภอ 

4. การทํางานในรูปเครือขา่ย/ ทัง้แนวตัง้และแนวราบทัง้ภายในภาคสาธารณสขุเอง และกบัภาคี

อ่ืนๆ 

 

 นกัวิจยัมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตอ่การท่ีรัฐบาลจะนํานโยบาย PCC หรือนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบั

การสร้างศกัยภาพของระบบบริการปฐมภมิูและระบบสขุภาพระดบัอําเภอตา่ง ๆ มาใช้ ดงันี ้

1. ควรจดัรูปแบบทีมกําลงัคนให้บริการในเครือขา่ยบริการปฐมภมิูท่ีหลากหลาย เพ่ือเป็นการ

สร้างการเข้าถึงบริการ เพ่ิมคณุภาพบริการในต้นทนุท่ีระบบสามารถจ่ายได้ การจดัทีมกําลงัคน

จึงควรจะเป็นทีมท่ีมีหลากหลายทกัษะ  

2. มีกระบวนการพฒันาศกัยภาพผู้นํา และทีมวิชาการและผู้นํารุ่นสอง เพ่ือทําให้การทํางาน

เป็นไปอย่างราบร่ืนและตอ่เน่ืองแม้จะมีการเปล่ียนแปลงผู้นําองค์กร 
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3. การพฒันาศกัยภาพเพ่ือสนบัสนนุการทํางานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ นอกภาคสาธารณสขุ 

โดยเฉพาะศกัยภาพด้าน soft skill เช่น มนษุยสมัพนัธ์ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา การ

ส่ือสาร เป็นต้น 

4. สนบัสนนุหรือพฒันาศกัยภาพนกัยทุธศาสตร์ด้านกําลงัคนเพ่ือเข้ามาพฒันาระบบการวางแผน

กําลงัคน การบริหารจดัการและการธํารงกําลงัคนในระบบ 
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บทที่ 1   

 

บทนํา 

 
1. ความเป็นมา 

ระบบการจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพเป็นกลไกท่ีสําคญัของระบบบริการสขุภาพ องค์ประกอบของ

การจดัการกําลงัคนหลกั ๆ  ประกอบด้วย การวางแผนกําลงัคน การผลิตและพฒันากําลงัคน และการบริหาร

จดัการกําลงัคน ซึ่งองค์ประกอบเหลา่นีต้้องดําเนินไปอยา่งสมัพนัธ์กนั เพ่ือจะสามารถทําให้ระบบบริการ

สขุภาพมีกําลงัคนท่ีเพียงพอทัง้ประเภทและจํานวน มีทกัษะท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของระบบบริการ 

มีการทํางานเป็นทีมและผสมผสานทกัษะท่ีเหมาะสม (skill mix) และมีแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 

ระบบบริการปฐมภมิูเป็นระบบบริการหน้าดา่นของระบบบริการสขุภาพท่ีมีความสําคญัย่ิง และ

จําเป็นต้องมีกําลงัคนทัง้ประเภท จํานวน และทกัษะท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถพฒันาระบบบริการให้

เข้าถึงประชาชนอย่างมีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนได้ 

สถานการณ์ระบบบริการสขุภาพระดบัปฐมภมิูในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคตนัน้ ได้รับผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงบริบทของประเทศอย่างหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ทัง้ การเปล่ียนแปลงด้านประชากรและระบาด

วิทยา ด้านเศรษฐกิจ-สงัคม ตลอดทัง้ด้านนโยบายภาครัฐ  เป็นต้น  

การเพ่ิมขึน้ของประชากรผู้สงูอายแุละการเพ่ิมขึน้ของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังและโรคท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัพฤตกิรรมสง่ผลกระทบตอ่ความต้องการด้านสขุภาพท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของ

ประชากร และแบบแผนการเจ็บป่วยมากขึน้ การพฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศสง่ผลให้เกิด

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเทคโนโลยีด้านสาธารณสขุ การคมนาคมท่ีสะดวกมากขึน้ ความเป็นเมือง

เพ่ิมขึน้ การนําระบบการส่ือสารมาช่วยให้การบริการรวดเร็วย่ิงขึน้ ภาครัฐ เอกชน และองคก์รปกครองสว่น

ท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทในการดแูลคณุภาพชีวิตของประชาชนมากขึน้    การเปล่ียนแปลงตา่งๆ เหลา่นี ้

สง่ผลให้ความต้องการกําลงัคนด้านสขุภาพเพ่ิมมากขึน้ ต้องการประเภทและทกัษะของกําลงัคนท่ี

เหมาะสมกบัระบบบริการสขุภาพ มีการกระจายตวัอย่างเหมาะสม มีแรงจงูใจในการทํางานและสามารถ

ธํารงอยู่ในองค์กรได้เพ่ิมมากขึน้ 

ในด้านนโยบายเก่ียวข้องกบัการบริการสขุภาพ ได้มีการดําเนินนโยบายสําคญัในการมุง่เน้น

เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้หน่วยบริการปฐมภมิู ได้แก่  

ประการแรกนโยบายหลกัประกนัสขุภาพเร่ิมดําเนินการในปี พ.ศ. 2544 ได้เพ่ิมการเข้าถึงบริการ

ด้านสขุภาพของประชาชนทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ สง่ผลให้มีความต้องการกําลงัคนในด้านจํานวน

และทกัษะท่ีเหมาะสมในบริการระดบัปฐมภมิู เชน่ สถานีอนามยั หรือโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 

(รพ.สต) และ โรงพยาบาลตา่ง ๆ มากขึน้  
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ประการท่ีสองนโยบายการปฏิรูประบบสขุภาพท่ีมุง่ให้ความสําคญักบัการบริการเชิงรุกท่ีหน่วย

บริการปฐมภมิู ด้วยมิติของสขุภาวะขยายกว้างครอบคลมุถึง สขุภาพกาย ใจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 

และจิตวิญญาณ เอือ้ให้หน่วยบริการปฐมภมิูทํางานเชิงรุกในด้านการสง่เสริมและสนบัสนนุการดแูล

สขุภาพ  

ประการท่ีสาม นโยบายการกระจายอํานาจด้านสาธารณสขุลงไปสูภ่าคีในระดบัพืน้ท่ี เชน่ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งมีภารกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการด้านสขุภาพและต้องมีบทบาทสําคญัในการ

จดัการกําลงัคนด้านสขุภาพในพืน้ท่ีร่วมกบัหน่วยบริการสขุภาพ  

ประการท่ีส่ี นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาระบบบริการปฐมภมิูโดยตรง ท่ีมีการพฒันามาอย่าง

ตอ่เน่ือง ได้แก่นโยบายทศวรรษแห่งการพฒันาสถานีอนามยั (พ.ศ. 2533-2543) ได้พฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน กําลงัคน และงบประมาณของสถานีอนามยั ตอ่มาในปี 2552 มีนโยบายยกระดบัสถานีอนามยัเป็น

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจําตําบล (รพ.สต.) เพ่ือพฒันาการเข้าถึงบริการและกําลงัคนด้านสขุภาพ

มากขึน้ และในปี 2557 นโยบายระบบสขุภาพระดบัอําเภอได้มุง่เน้นการทํางานบรูณาการร่วมกนัในระดบั

อําเภอ ซึ่งสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งโรงพยาบาล สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ รพ.สต. องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน (อปท.) และประชาชน จนถึงปัจจบุนั ในปี 2558-2559 นโยบายได้เน้นหนกัไปในด้านกําลงัคน

ของหนว่ยบริการปฐมภมิูผา่นนโยบายหมอครอบครัวและเครือขา่ยบริการปฐมภมิู (Primary Care Cluster)   

ซึ่งนโยบายด้านสขุภาพเหลา่นี ้ สง่ผลกระทบตอ่การจดัระบบบริการสาธารณสขุระดบัปฐมภมิูท่ี

เปล่ียนไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ไมว่า่จะเป็นระบบการดแูลสขุภาพระดบัชมุชน และ

ระบบการดแูลสขุภาพระดบัสถานบริการ และยงัสง่ผลตอ่ความต้องการกําลงัคนทัง้ภาคสถานบริการระดบั

ปฐมภมิูและภาคชมุชนในปริมาณและทกัษะท่ีเหมาะสม  

ในขณะท่ีระบบบริการสาธารณสขุในระดบัปฐมภมิูกําลงัเผชิญกบัปัญหากําลงัคนอย่างเรือ้รัง ท่ี

นอกจากปัญหาการขาดแคลนบคุลากรระดบัปฐมภมิูท่ียงัคงอยู่แล้ว ยงัเกิดปัญหาใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้มาได้แก ่

การเพ่ิมขึน้ของภาระงาน ความต้องการทกัษะการทํางานใหมเ่พ่ิมขึน้ ปัญหาการขาดแรงจงูใจในการทํางาน

ซึ่งสง่ผลตอ่การขาดความพึงพอใจในการทํางาน และสง่ผลท้ายสดุตอ่ปัญหาการโยกย้ายของบคุลากร  

ในขณะท่ีระบบการจดัการกําลงัคนสําหรับระบบการบริการปฐมภมิูก็เผชิญกบัความท้าทายตา่งๆ ได้แก ่

นโยบายท่ีเก่ียวกบัการบริหารและจดัการกําลงัคนมีการเปล่ียนแปลงบ่อย การขาดภาวะผู้นําในการ

จดัระบบกําลงัคน การขาดทกัษะการบริหารจดัการกําลงัคน การผลิตกําลงัคนท่ีไมส่อดคล้องกบัความ

ต้องการของระบบ การขาดการเช่ือมโยงกบัพหภุาคท่ีีเก่ียวข้อง ตลอดทัง้การขาดงบประมาณกําลงัคนท่ี

เพียงพอ  ดงันัน้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของกําลงัคนสําหรับระบบบริการระดบัปฐมภมิูอย่างพอเพียง 

และสอดรับกบันโยบายภาครัฐ จึงมีความจําเป็นท่ีต้องแก้ปัญหาระบบการจดัการกําลงัคนของระบบ โดยใช้

กระบวนการวิจยั แลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของผู้บริหารและนกัวิชาการ ตลอดถึงการจดัทํา

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือนําสูก่ารแก้ปัญหากําลงัคนตอ่ไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหากําลงัคนด้านสขุภาพของระบบบริการ

ปฐมภมิู 

2.2 เพ่ือสงัเคราะห์บทเรียนการจดัการปัญหากําลงัคนของระบบบริการปฐมภมิูและระบบบริการ

สขุภาพระดบัอําเภอในพืน้ท่ีท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

2.3 เพ่ือสงัเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนและพฒันากําลงัคนด้านสขุภาพของระบบ

บริการปฐมภมิูและระบบสขุภาพระดบัอําเภอ 

 

3. กรอบการดาํเนินงาน 

การดําเนินงานนีไ้ด้ประยกุตใ์ช้กรอบการดําเนินงานด้านกําลงัคนด้านสขุภาพขององค์การอนามยั

โลก (WHO, 2009) ซึ่งประกอบด้วย นโยบายกําลงัคนด้านสขุภาพ การเงินการคลงั ภาวะผู้นํา พหภุาคี การ

ผลิต และระบบการบริหารจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพ โดย กระบวนการทํางานประกอบด้วย การวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหาระบบการจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพ ถอดบทเรียนการจดัการปัญหากําลงัคนท่ีประสบ

ผลสําเร็จ และพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

4. การดาํเนินงาน 

 4.1 วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความท้าทายของระบบและการบริหารจดัการกําลงัคนด้าน

สขุภาพของระบบบริการปฐมภมิู  

  1) ทบทวนเอกสารนโยบาย และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

2) สมัภาษณ์ผู้บริหาร นกัวิชาการ และบคุคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 4.2 สงัเคราะห์บทเรียนการจดัการปัญหากําลงัคนของระบบบริการปฐมภมิูในระดบัพืน้ท่ีท่ีประสบ

ผลสําเร็จ โดยดําเนินการดงักิจกรรมตอ่ไปนี ้

  1) ศกึษากรณีการจดัการกําลงัคนในระดบัอําเภอพืน้ท่ีท่ีประสบผลสําเร็จ โดยคดัเลือก

พืน้ท่ีซึง่ระบบสขุภาพอําเภอมีผลการประเมินคณุภาพบริการระดบัปฐมภมิูในระดบัด ี (สํานกังาน

หลกัประกนัสขุภาพ, 2559) ดําเนินการถอดบทเรียนในประเดน็ตา่ง ๆ ในด้าน บริบทแวดล้อม ทนุทรัพยากร 

ระบบการจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพ เชน่ นโยบายกําลงัคนด้านสขุภาพ การเงินการคลงั ภาวะผู้นํา พหุ

ภาค ี การผลิต และระบบการบริหารจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพ และผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนปัจจยั

ความสําเร็จ โดยได้คดัเลือกอําเภอท่ีมีคา่คะแนนสงูประมาณ 5 ลําดบัในแตล่ะเขตบริการ และจากการ

ประชมุเพ่ือรับฟังความเห็นจากผู้เช่ียวชาญ จงึได้คดัเลือก 6 อําเภอ ได้แก่ อ. เชียงของ จ.เชียงราย, อ. นคร

ไทย จ.พิษณโุลก, อ. นาหว้า จ นครพนม, อ. เข่ืองใน จ. อบุลราชธานี, อ. เทพา จ. สงขลา และ อ. อา่วลกึ จ.

กระบ่ี เป็นพืน้ท่ีศกึษา 
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 เกณฑ์การคดัเลือกใช้ตวัชีว้ดัจาก Quality outcome framework (QOF)  ของปี 2559 

ประกอบด้วย 

 

ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรก ก่อน 12 สปัดาห์ > 60% 

ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ์ >60% 

ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตรี30-60 ปี 

ภายใน 5 ปี 

>80% 

สดัสว่นการใช้บริการท่ีหน่วยบริการปฐมภมิูตอ่การใช้บริการท่ีโรงพยาบาล >1.5 

อตัราการรับไว้รักษาท่ีโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สิทธิ UC <6.13 

อตัราการรับไว้รักษาท่ีโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั 

สิทธิ UC 

<3.64 

อตัราการรับไว้รักษาท่ีโรงพยาบาลด้วยโรคความดนัโลหิตสงู หรือภาวะแทรกซ้อนของ

ความดนัโลหิตสงู สิทธิ UC 

<1 

 

 

  2) สงัเคราะห์บทเรียนความสําเร็จและเผยแพร่สูส่าธารณะ  

 4.3  การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนและพฒันากําลงัคนด้านสขุภาพของระบบ

บริการปฐมภมิู โดยดําเนินการตอ่ไปนี ้

   

5. ระยะเวลาดาํเนินงาน  

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ช่วง 1 กมุภาพนัธ์ – 30 มิถนุายน 2561  

 

6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 6.1 บทเรียนการจดัการปัญหากําลงัคนของระบบบริการปฐมภมิูในระดบัพืน้ท่ีท่ีประสบผลสําเร็จ 

เพ่ือนําไปขยายผลตอ่ไป 

 6.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนและพฒันากําลงัคนด้านสขุภาพของระบบบริการปฐมภมิู 
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บทท่ี 2  

 

การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

การบริการระดับปฐมภูมิและระบบสุขภาพในระดับอาํเภอ 

  

ระบบสขุภาพในระดบัอําเภอของประเทศไทย ครอบคลมุการให้บริการในระดบัปฐมภมิูและระดบั

ทตุิยภมิูในพืน้ท่ีอําเภอนัน้ๆ โดยท่ีระบบบริการสขุภาพระดบัปฐมภมิู ให้บริการผสมผสานในด้านการ

รักษาพยาบาลเบือ้งต้น  การสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรค และการฟืน้ฟสูภาพ ซึง่สถานบริการท่ีให้บริการ

ระดบัปฐมภมิู ได้แก่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพระดบัตาํบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามยัเดิม ศนูย์แพทย์

ชมุชน และฝ่ายเวชกรรมสงัคมของโรงพยาบาลตา่งๆ และระบบบริการระดบัทตุยิภมิู ซึ่งเป็นสถานท่ี

ให้บริการด้านรักษาพยาบาลในกรณีการเจ็บป่วยท่ีซบัซ้อน หรือรับการสง่ตอ่จากสถานบริการระดบัปฐมภมิู  

ซึ่งในเขตชนบทสถานบริการระดบัทตุิยภมิูได้แก่ โรงพยาบาลชมุชน และในเขตเมืองโรงพยาบาลทัว่ไปหรือ

โรงพยาบาลศนูย์ หรือโรงพยาบาลประจําจงัหวดัจะทําหน้าท่ีให้บริการทัง้ระดบัทตุิยภมิูและปฐมภมิู  

 จากอดีตสูปั่จจบุนัสถานบริการระดบัปฐมภมิู และระบบสขุภาพระดบัอําเภอมีวิวฒันาการมาอย่าง

ยาวนาน และได้รับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลท่ีมีมาอย่างตอ่เน่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอาํเภอ (คปสอ.) 

ระบบบริการสขุภาพระดบัอําเภอในอดตีนัน้คอ่นข้างดําเนินงานอย่างแยกสว่น ระหวา่งการ

ให้บริการระดบัปฐมภมิูและทตุิยภมิู โดยท่ีสถานีอนามยัซึ่งให้บริการในระดบัปฐมภมิูนัน้ขึน้ตรงตอ่

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ (สสอ.) และ สสอ.ขึน้ตรงตอ่นายอําเภอ แตโ่รงพยาบาลชมุชน (รพช.) ซึ่ง

ให้บริการทัง้ด้านปฐมภมิูและทตุยิภมิูขึน้ตรงตอ่สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั และทัง้ 2 หน่วยงานนีมี้สาย

การบงัคบับญัชาไปเช่ือมตอ่ท่ีสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัและผู้วา่ราชการจงัหวดั อยา่งไรก็ตามการ

ดําเนินงานในพืน้ท่ีอําเภอนัน้ มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการทํางานร่วมกนัอย่างบรูณาการ ระหวา่ง

รพช. กบั สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ (สสอ.) โดยมีสถานีอนามยั (สอ.) อยู่ภายใต้การบริหารงานของ สสอ.  

ด้วยเหตท่ีุโครงสร้างการบริหารท่ีแยกขาดกนัทําให้การบรูณาการเป็นไปอย่างยากลําบากและไมไ่ด้เกิดขึน้

จริงในหลายแหง่ กระทรวงสาธารณสขุจึงกําหนดให้มีคณะทํางานในระดบัอําเภอขึน้มาเพ่ือประสานภารกิจ

ด้านสาธารณสขุเพ่ือให้บรรลผุลตามโครงการสขุภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) ของนโยบายสาธารณสขุ

มลูฐาน ซึ่งเป็นนโยบายหลกัในขณะนัน้โดยกระทรวงสาธารณสขุจึงได้มีหนงัสือท่ี สธ.0217/สช./ว.12 ลง

วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2526 สัง่การให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาสาธารณสขุระดบัอําเภอ (กพ.สอ.) ขึน้ 

โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกบัการประสานแผนงานสาธารณสขุระดบัอําเภอ ประสานการ

ปฏิบตังิานรวมทัง้ช่วยติดตามและประเมินผลงานสาธารณสขุในภาพรวมของอําเภอ (วรพล หนนูมุ, 2548) 
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อย่างไรก็ตามการดําเนินงานในรูป กพ.สอ. ไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้เท่าท่ีควร จึงนําไปสู่

การปรับรูปแบบการทํางานร่วมกนัท่ีเหมาะสมเป็นรูปแบบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบั

อําเภอ) คปสอ.) หรือช่ือภาษาองักฤษคือ District Health Coordinating Committee: DHCC ซึง่ยงัมีอยู่

จนถึงปัจจบุนันี ้    โดยมีคณะกรรมการได้รับการแตง่ตัง้โดยผู้วา่ราชการจงัหวดั มีอายคุราวละ 2 ปี (แรกเร่ิม 

1 ปี) โครงสร้างประกอบด้วย ผอ.รพช. และ สสอ .ท่านหนึ่งท่านใดเป็นประธาน ท่ีเหลือเป็นรองประธาน 

สําหรับเลขานกุาร/ผู้ช่วยเลขานกุาร เลือกจากผู้แทนของ รพช. และ สสอ. ฝ่ายละ 1 คน ในช่วงหลงัมีการเพ่ิม

ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบ้่าน (อสม.) และตวัแทนประชาชนอีกอย่างละ 1 คน ด้วย 

      สําหรับบทบาทและหน้าท่ีเฉพาะของ คปสอ. ในขณะนัน้เป็นการประสานงานและติดตามงานเพ่ือ

แก้ปัญหาในระดบัอําเภอ มีเร่ืองการจดัสรรทรัพยากรบ้างแตไ่มม่ากนกั ไมมี่การจดัสรรงบประมาณร่วมกนั 

เน่ืองจากงบประมาณได้รับการจดัสรรมาจากสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัอยา่งชดัเจน จึงเป็นองค์กรทาง

วิชาการท่ีทําหน้าท่ีประสานงานร่วมกนัเท่านัน้ ไมมี่การบริหารจดัการทรัพยากรสาธารณสขุในพืน้ท่ี สว่น

การบริหารจดัการตา่งๆ ผู้บริหารหน่วยงานก็รับไปดําเนินการตอ่ ซึ่งคณะกรรมการ คปสอ. นีเ้ป็นรากฐาน

นําไปสูก่ารก่อเกิดของ CUP Board ในช่วงท่ีนโยบายสขุภาพถ้วนหน้านําไปสูก่ารปฏิบตัใินปี 2545 บทบาท

ของ คปสอ. ยงัคงมีอยู่ถึงปัจจบุนันี ้

 

2. ทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย (2535-2544) 

 

 ในช่วงก่อนปี 2535 จากความสําเร็จของการดําเนินยทุธศาสตร์สาธารณสขุมลูฐานของรัฐบาล 

สง่ผลให้ประชาชนให้ความสนใจและหนัมาใช้บริการสขุภาพจากสถานีอนามยัเพ่ิมมากขึน้ ขณะเดยีวกนั

ประเทศไทยกําลงัอยู่ระหวา่งขาขึน้ของการเตบิโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสขุจึงได้

ดําเนินโครงการทศวรรษแห่งการพฒันาสถานีอนามยั (2535-2544) ซึ่งครอบคลมุด้านการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน การพฒันากําลงัคน และการพฒันาคณุภาพบริการ (สนีุย์ วงศค์งคาเทพ และคณะ, 2539) โดยใน

ระหวา่งช่วงเวลาดงักลา่วมีการสร้างสถานีอนามยัใหมแ่ละซ่อมแซมและทดแทนสถานีอนามยัเก่า มีการเร่ง

ผลิตเจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชน พยาบาลวิชาชีพ และทนัตาภิบาล เพ่ือไปปฏิบตัิงานท่ีสถานีอนามยั 

และมีการพฒันาศกัยภาพบคุลากรปฏิบตังิานท่ีสถานีอนามยั เพ่ือให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี

คณุภาพ 

 การพฒันาสถานีอนามยัในช่วงนีส้ง่ผลให้มีจํานวนสถานีอนามยัเพ่ิมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 9,738 แห่ง 

ครอบคลมุทกุตําบลในประเทศไทย และทําให้มีกําลงัคนด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเข้ามาในระบบบริการปฐมภมิู คือมี

พยาบาลวิชาชีพและทนัตาภิบาลเพ่ิมเข้ามาในระบบ จากเดิมท่ีมีเพียงเจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชนและ

ผดงุครรภ์ การใช้บริการของสถานีอนามยัเพ่ิมขึน้จาก 38 % ของผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการของกระทรวง

สาธารณสขุ (ปี 2530) เป็น  46.1% ในปี 2543 และในจํานวนกําลงัคนท่ีเพ่ิมขึน้ ได้เพ่ิมจาก 14,341 คนใน
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ปี 2530  เป็น  27,200 คน ในปี 2539 เป็น 32,017 คนในปี 2542 และ เป็น 31,231 คนในปี 2543 (สวิุทย์ 

วิบลุผลประเสริฐ, 2545) อย่างไรก็ตามมีข้อสงัเกตวา่จํานวนกําลงัคนของสถานีอนามยัมีแนวโน้มลดลงจาก

ปี 2542 ไปยงัปี 2543 เน่ืองจากประเทศไทยเผชิญกบัสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 จึงทําให้ต้องลด

แผนการผลิตกําลงัคนเพ่ือสถานีอนามยัลง และประกอบกบัรัฐบาลไทยนํานโยบายการจํากดัจํานวน

ข้าราชการ จึงทําให้ไมมี่กําลงัคนใหมเ่ข้าไปทดแทนกลุม่ท่ีเกษียณอายแุละย้ายออก จึงสงผลให้กําลงัคน

ของสถานีอนามยัลดลงในปี 2543 

 

ตาราง 2.1 บคุลากรในสถานีอนามยัระหวา่งปี 2530-2543 แยกตามรายภาค 

 
ภาค 2530 2539 2540 2541 2542 2543 

กลาง ไม่รวม กทม. 4,217 7,724 7,917 8,928 9,017 8,769 

เหนือ 3,233 5,724 6,826 6,970 7,167 7,068 

ใต้ 2,318 4,628 5,038 5,152 5,264 5,146 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 4,573 9,114 10,430 10,236 10,569 10,248 

รวม 14,341 27,200 30,211 31,286 32,017 31,231 

 

 

2. แนวคดิการสร้างสุขภาพนําการซ่อมสุขภาพ 

กระทัง่หลงัวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 แนวคิดการดแูลสขุภาพปฐมภมิูได้รับการให้

ความสําคญัอีกครัง้หนึ่ง โดยกระทรวงสาธารณสขุดําเนินนโยบาย “สขุภาพดี ต้นทนุตํ่า” เพ่ือแก้ไขปัญหา

ด้านงบประมาณของประเทศจากผลของวิกฤตเศรษฐกิจ เพราะรัฐมองวา่การดแูลสขุภาพปฐมภมิูเป็น

บริการสขุภาพท่ีต้นทนุตํ่าและชาวบ้านเข้าถงึบริการได้ง่าย อีกทัง้การเคล่ือนไหวทางสงัคมของสํานกังาน

ปฏิรูประบบสขุภาพแห่งชาติ (สปรส.) ในช่วงคร่ึงหลงัของทศวรรษ 2540 มีสว่นสําคญัทําให้เกิดนิยาม

สขุภาพใหมท่ี่ก้าวพ้นจากการบริหารจดัการเฉพาะภาครัฐสูก่ารมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นในสงัคม (โก

มาตร จึงเสถียรทรัพย์ และประชาธิป กะทา. 2550) 

ผลท่ีเกิดขึน้ทําให้หน่วยบริการสขุภาพปฐมภมิูท่ีตัง้อยูใ่นท้องถ่ินต้องปรับตวั เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การเคล่ือนไหวการเมืองเร่ืองสขุภาพของภาคประชาชน เจ้าหน้าท่ีบริการสขุภาพปฐมภมิูในหลายพืน้ท่ีปรับ

บทบาทการทํางานเร่ืองสขุภาพโดยร่วมมือกบัองค์กรภาคประชาชนเพ่ือมุง่สูแ่นวคิด “สขุภาวะ” หรือ 

“สขุภาพองค์รวม” ท่ีครอบคลมุมิติ กาย ใจ สงัคม และจิตวิญญาณ หรือในอีกแง่หนึ่งได้ขยายขอบเขตการ

จดัการเร่ืองสขุภาพท่ีพ้นจากกรอบคิดแบบชีวการแพทย์ 
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4. นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2544 เพ่ือกระจายความ

เป็นธรรมในการเข้าถึงระบบบริการสขุภาพให้กบัประชาชนท่ีไมมี่หลกัประกนัสขุภาพภายใต้การสนบัสนนุ

ของรัฐ ในช่วงต้นของการดําเนินนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนท่ีไมไ่ด้อยู่ในกองทนุสวสัดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการและกองทนุประกนัสงัคมสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการของรัฐบาลได้ โดย

ร่วมชําระคา่บริการและคา่ยาจํานวน 30 บาท ตอ่การไปโรงพยาบาล 1 ครัง้ ทําให้นโยบายนีมี้ช่ือเรียกอย่าง

ไมเ่ป็นทางการวา่ “30 บาท รักษาทกุโรค” เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสขุภาพของประชาชนกลุม่นี ้ซึ่ง

สว่นใหญ่มีฐานะยากจนไมส่ามารถเข้าถึงบริการสขุภาพได้  นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าถกู

ประกาศใช้ในช่วงท่ีประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจไมด่ ี อยู่ในช่วงวิกฤติหลงั “ฟองสบู่แตก” ไมน่าน 

ประชาชนมีรายได้เฉล่ียตอ่หวัประมาณ 1,990 ดอลลาร์สหรัฐ  (วิโรจน์ ตัง้เจริญเสถียร และคณะ ,2561)  

 แนวคิดสําคญัของระบบหลกัประกนัสขุภาพคือแยกผู้ ซือ้บริการสขุภาพ) ประชาชน) ออกจากผู้

ให้บริการสขุภาพคือกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งขณะนัน้ทําหน้าท่ีบริหารงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ

สขุภาพด้วย โดยจดัตัง้สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขึน้มาเป็นองค์กรกลางทําหน้าท่ี

บริหารงบประมาณแทนกระทรวงสาธารณสขุ และเป็นผู้พิจารณาบริการสขุภาพท่ีประชาชนท่ีอยู่ภายใต้

กองทนุนีค้วรได้รับบริการจากผู้ให้บริการ โรงพยาบาลชมุชนมีฐานะเป็นหน่วยบริการคูส่ญัญาเพ่ือ

จดับริการปฐมภมิู (Contracted Unit of Primary Care - CUP) กบั สปสช. แทนสถานีอนามยั (ตอ่มาพฒันา

เป็นโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพระดบัตําบล - รพ.สต.) เหตผุลท่ี รพช. ต้องทําหน้าท่ี CUP แทนหน่วยบริการ

ปฐมภมิูเพราะมีการกําหนดให้คูส่ญัญาต้องเป็นหน่วยบริการท่ีมีแพทย์ประจํา หนว่ยบริการปฐมภมิูใน

ประเทศไทยสว่นใหญ่ไมมี่แพทย์ประจําจึงมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนท่ีจะทําสญัญาได้) สําเริง แหยงกระโทก ,

2561) CUP จะได้รับการจดัสรรงบประมาณในลกัษณะของงบเหมาจ่ายรายหวัจาก สปสช. ซึ่งจดัสรรให้

ตามจํานวนประชากรท่ีหน่วยบริการนัน้ๆ ต้องรับผิดชอบ 

 ภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพ สถานีอนามยั หรือ รพ.สต. มีบทบาทเป็นหน่วยบริการปฐมภมิู 

(Primary Health Unit – PCU) ภายใต้การดแูลของหน่วยบริการคูส่ญัญา สามารถแบ่งลกัษณะของ PCU 

ได้ 5 ประเภท ได้แก่ 1) PCU ท่ีเป็นสถานีอนามยัเดิม หรือ รพ.สต. 2) PCU ท่ีตัง้อยู่ใน รพช. หรือ รพท./ รพ

ศ. 3) PCU ของ รพช. หรือ รพท./ รพศ. แตต่ัง้ใหมอ่ยู่ภายนอกโรงพยาบาล 4) PCU สงักดัเอกชน และ 5) 

PCU สงักดัสถานพยาบาลของหน่วยงานรัฐท่ีไมใ่ช่กระทรวงสาธารณสขุ โดย CUP มีหน้าท่ีสนบัสนนุและ

สง่เสริมให้ PCU จดักิจกรรมการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ กิจกรรมการ

ป้องกนัควบคมุโรค รวมถึงกิจกรรมการฟืน้ฟสูมรรถภาพในระดบัปฐมภมิูทัง้การให้บริการภายในและ

ภายนอกหน่วยบริการ  CUP ท่ีมีผลงานด้านงานสง่เสริมและป้องกนัสขุภาพได้ดีจะได้รับงบประมาณใน

สว่นของงานสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรค จาก สปสช. เพ่ิมมากขึน้ โดยเงินสว่นนีจ้ะถกูสง่จาก สปสช. 

ผา่นไปยงั CUP ซึ่งจะสง่ตอ่ไปยงั PCU ของตนเองอีกตอ่หนึ่ง นโยบาย สปสช. จึงมีสว่นอย่างย่ิงในการสร้าง
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ความเข้มแขง็ให้กบับริการปฐมภมิูในประเทศ และเสริมสร้างการทํางานร่วมกนัระหวา่งสถานีอนามยั 

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอและโรงพยาบาลให้ใกล้ชิดกนัมากขึน้ อีกทัง้ยงัมีสว่นทําให้มีบคุลากร

โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภมิูเพ่ิมมากขึน้ เพราะมีงบประมาณพิเศษสําหรับจ้าง

พยาบาลวิชาชีพให้กบัหน่วยบริการปฐมภมิูท่ีสามารถจ้างพยาบาลวิชาชีพได้ ตลอดทัง้สามารถยกระดบั

ของพยาบาลวิชาชีพสูก่ารเป็นพยาบาลเวชปฏิบตัิเพ่ือพฒันาศกัยภาพการทํางานของ PCU    จึงพบวา่หลงั

การประกาศใช้นโยบายหลกัประกนัสขุภาพ ระบบบริการปฐมภมิูในประเทศไทยมีความต้องการบคุลากระ

ดบัปฐมภมิูโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึน้อย่างมาก   

 ผลกระทบของนโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้ากบัระบบบริการปฐมภมิูและการบริหารจดัการ

กําลงัคนด้านสขุภาพหลายประการ สรุปได้ดงันี ้ 

 

1. ภาระงานมากขึน้ผลกัคนออกจากระบบ 

 การประกาศใช้นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการสขุภาพได้มาก

ขึน้โดยไมมี่อปุสรรคทางเศรษฐกิจ ทําให้กําลงัคนในระบบสขุภาพของภาครัฐมีภาระงานเพ่ิมมากขึน้ 

ประจวบกบัสภาพสงัคมในขณะนัน้ ท่ีแม้ยงัเป็นช่วงท่ีประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

โรงพยาบาลเอกชนท่ีเคยเฟ่ืองฟ ู ต้องปิดตวัลง ตลาดงานภาคเอกชนของกําลงัคนด้านสขุภาพจึงซบเซาลง

ด้วย แตรั่ฐบาลได้พยายามหามาตรการช่วยประคองเศรษฐกิจประเทศและโรงพยาบาลเอกชนด้วยการ

สง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ ทําให้ตลาดของโรงพยาบาลเอกชนกลบัมาคกึคกัอีกครัง้หนึ่ง ด้วย

คา่บริการท่ีถกูกวา่และบริการท่ีถือวา่ดีได้มาตรฐานสากล ทําให้ชาวตา่งชาติพากนัเดนิทางมารับบริการ

สขุภาพท่ีเมืองไทยแถมด้วยการได้ท่องเท่ียวในเมืองไทย แรงผลกัจากภาระงานท่ีหนกัขึน้กบัแรงดดูจาก

ภาคเอกชนทําให้เกิดภาวะสมองไหลในระบบสขุภาพของรัฐอีกครัง้หนึ่ง ข้อมลูจากกองการเจ้าหน้าท่ี

กระทรวงสาธารณสขุระบวุา่ การลาออกของแพทย์ในกระทรวงสาธารณสขุท่ีเคยอยูท่ี่ร้อยละ 29 เม่ือเทียบ

กบัจํานวนแพทย์เข้าใหมใ่นปี 2544 ขยบัขึน้ไปเป็นร้อยละ 63 ในปี 2548 และร้อยละ 71 ในปี 2552 ก่อนจะ

ลดลงมาเหลือร้อยละ 46 ในปี 2553 นอกจากนีท้กัษพล ธรรมรังสี (ทกัษพล ธรรมรังสี และคณะ. ไมร่ะบปีุ) 

จากสํานกังานพฒันานโยบายสขุภาพระหวา่งประเทศ ได้เคยทําการศกึษาวิจยัปัจจยัท่ีทําให้แพทย์ลาออก 

ซึ่งสว่นใหญ่เป็นแพทย์ท่ีอยู่ระหวา่งใช้ทนุการศกึษา พบวา่สว่นใหญ่ลาออกมาศกึษาตอ่แพทย์เฉพาะทางใน

ลกัษณะของ free train  โดยมีปัจจยัสนบัสนนุให้ออกมาศกึษาตอ่คอืภาระงานท่ีหนกัในภาครัฐ และการต้อง

ทํางานห่างไกลบ้านเกิดและครอบครัว  

 

2. หน่วยบริการสามารถผลิตกําลงัคนได้เอง กําลงัคนในระบบบริการปฐมภมิูเพ่ิมมากขึน้ 

 การจัดสรรงบประมาณโดยแยกสนบัสนนุเงินส่งเสริมสขุภาพและป้องกันโรค ตามปริมาณงานท่ี

เกิดขึน้จริง เป็นแรงจูงใจให้ CUP เร่งสร้างความเข้มแข็งในบริการปฐมภมิูให้เกิดขึน้กับ PCU ของตนเอง 
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นอกจากนีผ้ลสืบเน่ืองจากแนวคิดหลกัของระบบหลกัประกนัสขุภาพคือการแยกบทบาทผู้ ซือ้บริการสขุภาพ

ออกมาจากกระทรวงสาธารณสขุ ซึ่งเดิมทําหน้าท่ีทัง้บริหารงบประมาณและจดับริการแบบเบ็ดเสร็จ ทัง้นี ้

เดิมกระทรวงสาธารณสขุจดัสรรงบประมาณไปยังหน่วยบริการภายใต้สงกัดของตนเอง เป็นลกัษณะการ

จัดสรรตามอปุทาน (supply side financing) แต่ระบบหลกัประกนัสขุภาพทําให้เกิดการบริหารการเงินใน

ด้านตรงข้ามท่ีเรียกวา่การจดัสรรตามอปุสงค์ หรือความต้องการของผู้ ซือ้บริการ (demand side financing) 

เท่ากับเป็นการย้ายอํานาจทางการเงินออกจากกระทรวงสาธารณสขุไปยังผู้ ซือ้คือ สปสช. เพราะเงิน

งบประมาณด้านบริการสขุภาพจะถกูจดัสรรไปยงั CUP ในลกัษณะของงบเหมาจ่ายรายหวั ซึ่งในช่วงแรก

รวมถึงเงินเดือนของกําลงัคนด้านสขุภาพของแตล่ะ CUP ด้วย  

 แนวคิดหลกัในการจดัสรรงบประมาณลกัษณะนีเ้พ่ือให้เกิดการกระจายทรัพยากรด้านสขุภาพ ซึ่ง

รวมถึงทรัพยากรกําลงัคนด้านสขุภาพด้วย การจัดสรรงบประมาณรายหวัในปีแรกของระบบหลกัประกนั

สุขภาพถ้วนหน้ามีการรวมเงินเดือนจัดสรรในระดับจังหวัด หมายความว่าจังหวัดหรือโรงพยาบาลท่ีมี

บคุลากรมากเม่ือเทียบกบัสดัสว่นประชากรจะประสบปัญหาการขาดดลุทางการเงิน เพราะงบประมาณจะ

ถูกนําไปใช้เป็นคา่ตอบแทนทางการเงินก่อน ซึ่งจะมีสดัสว่นท่ีสงู ทําให้เหลืองบดําเนินการจริงน้อย จึงเกิด

ปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจดัการบริการ ขณะท่ีจงัหวดัหรือโรงพยาบาลท่ีมีบคุลากรน้อย

แตป่ระชากรคอ่นข้างมากก็จะมีงบประมาณเกินดลุ แตปั่ญหาท่ีตามมาคือเมด็เงินท่ีเหลือไมส่ามารถนําไป

ทําให้มีบุคลากรเพ่ิมขึน้ได้ เพราะกระทรวงสาธารณสขุไม่มีมาตรการในการจัดสรรกระจายกําลังคนให้

สอดคล้องตามไป จนสดุท้ายปีท่ีสองกระทรวงสาธารณสขุใช้วิธีการดึงเงินเดือนออกจากงบประมาณเหมา

จ่ายรายหวั คือเป็นการหกัเงินเดือนท่ีกระทรวงก่อน แทนการหกัเงินท่ีระดบั CUP เหมือนปีแรก งบประมาณ

ถกูดงึออกจากกระทรวงสาธารณสขุทําให้ CUP สามารถบริหารจดัการงบประมาณได้เอง และหลาย CUP 

มีงบประมาณมากพอท่ีจะสามารถนํามาเป็นทุนการศึกษาเพ่ือส่งคนเรียนหนังสือและกลบัมาทํางานใน

ระบบของโรงพยาบาลตวัเอง  

 ผลของการจดัสรรเงินงบประมาณรายหวัทําให้เกิดนวตักรรมใหมใ่นการผลิตกําลงัคนคือ การท่ี 

CUP ร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้ทนุการศกึษาเดก็นกัเรียนในท้องถ่ินไปเรียนสาขาท่ีเก่ียวกบั

การให้บริการปฐมภมิูโดยมีเง่ือนไขผกูพนัให้กลบัมาทํางานใช้ทนุในท้องถ่ินหรือใน CUP นัน้ๆ  หลงัปี 2544 

จึงพบวา่บคุลากรปฐมภมิูของประเทศโดยเฉพาะในสถานีอนามยั หรือ รพ.สต. เพ่ิมมากขึน้ ดงัแสดงใน

ตารางท่ี 2.2   
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ตาราง 2.2 จํานวนบคุลากรในสถานีอนามยัระหวา่งปี 2543-2553 แยกตามรายภาค 

 
ภาค 2543 2544 2545 2546 2549 2552 2553 

กลาง ไมร่วม กทม. 8,769 8,150 8,027 7,604 8,502 8,230 9,392 

เหนือ 7,068 6,558 6,456 6,043 6,823 6,947 8,023 

ใต้ 5,146 4,843 4,761 4,463 4,837 4,888 5,667 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 10,248 9,693 9,591 9,015 10,279 11,278 14,070 

รวม 31,231 29,244 28,835 27,125 30,411 30,600 37,152 

ท่ีมา: สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ, 2553 

 

3. เสียกําลงัคนไปทํางานฐานข้อมลู 

 ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าทําให้เกิดการพฒันาระบบฐานข้อมลูการให้บริการและ

ฐานข้อมลูผู้มีสิทธิ โดยเฉพาะฐานข้อมลูบริการผู้ป่วยใน และการทําข้อมลูในการเบิกจา่ย ซึ่งต้องใช้กําลงัคน

ทํางานสว่นนีจํ้านวนมาก และสว่นใหญ่ผู้ท่ีรับผิดชอบงานสว่นนีค้ือพยาบาลจึงเกิดปัญหาตามมาวา่คนท่ี

ต้องมารับผิดชอบงานสว่นนีจ้ะไมมี่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  และทําให้หน่วยบริการระดบัปฐมภมิูหรือ 

PCU ของ  CUP ตา่งๆ ซึง่มีกําลงัคนน้อยอยู่แล้ว ต้องจดัสรรคนมาทํางานด้านฐานข้อมลูเพ่ือสง่ข้อมลูให้กบั 

CUP  

 

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาํบล (รพ.สต.)  

 เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุท่ีต้องการยกระดบัสถานีอนามยัและบริหารจดัการกําลงัคน

ด้านสขุภาพปฐมภมิูของประเทศใหม ่ประกาศใช้ในปี 2552 โดยมีจดุเน้นดงันี ้(กระทรวงสาธารณสขุ, 2552) 

 1.ดําเนินการเชิงรุก มุง่เข้าหาประชาชนและชมุชนเพ่ือการสร้างสขุภาพเป็นหลกั รวมทัง้มุง่จดัการ

กบัปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นต้นเหตขุองปัญหาสขุภาพ 

 2.บริการอย่างตอ่เน่ืองและสามารถให้คําปรึกษาผู้ป่วยตลอดเวลา อาจมีเตียงนอนเพ่ือสงัเกต

อาการโดยไมรั่บผู้ป่วยค้างคืน มีบริการแพทย์ฉกุเฉินออกรับผู้ป่วยให้การปฐมพยาบาลก่อนสง่ตอ่ 

 3.มีความเช่ือมโยงและมีสว่นร่วมกบัสถานบริการสขุภาพในระดบัอ่ืน โดยเฉพาะระดบัท่ีเหนือ

ขึน้มาทัง้โรงพยาบาลอําเภอหรือโรงพยาบาลจงัหวดั ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแมข่า่ยตามระบบหลกัประกนั

สขุภาพ 

วตัถปุระสงค์สําคญัของนโยบาย รพ.สต. คือการลดจํานวนผู้ป่วยท่ีเข้าไปรวมแออดักนัอยู่ท่ีรพช. ,

โรงพยาบาลศนูย์และโรงพยาบาลทัว่ไป เน้นการทําหน้าท่ีสง่เสริมและป้องกนัมากกวา่การรักษาพยาบาลซึ่ง

เป็นหน้าท่ีหลกัของ รพช. เพ่ือให้เป็นสถานบริการท่ีทํางานเป็นระบบเครือขา่ยกบั CUP ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพมากขึน้ นโยบาย รพ.สต. เป็นความพยายามวางระบบเพ่ือให้การประสานงานระหวา่ง

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอกบัโรงพยาบาลชมุชนเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 ภายใต้นโยบายนีก้ระทรวงสาธารณสขุได้วางยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการกําลงัคนด้านปฐม

ภมิูใหม ่ ใช้ขนาดของหน่วยบริการเป็นเกณฑ์ แบ่ง รพ.สต. เป็น 3 ขนาดตามจํานวนประชากรท่ีรับผิดชอบ 

ได้แก่ ขนาดเลก็ดแูลประชากรไมเ่กิน 3,000 คน กําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ี 5 คน  ขนาดกลางรับผิดชอบ

ประชากรไมเ่กิน 6,000 คน ให้มีเจ้าหน้าท่ี 7 คน และขนาดใหญ่ดแูลประชากรมากกวา่ 6,000 คน ให้มี

เจ้าหน้าท่ี 9-10 คน มีพยาบาลวิชาชีพเป็นบคุลากรหลกั โดยกําหนดให้ทกุ รพ.สต. ต้องมีพยาบาลวิชาชีพ

ประจําอย่างน้อยแห่งละ 1 คน แตน่โยบาย รพ.สต. เกิดขึน้ท่ามกลางสถานการณ์ขาดแคลนกําลงัคนปฐม

ภมิู จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสขุในปี 2549 เพียง 3 ปีก่อนประกาศใช้นโยบาย รพ.สต. พบวา่

หน่วยบริการปฐมภมิูทัว่ประเทศซึ่งประกอบด้วยสถานีอนามยัและศนูย์สขุภาพชมุชนท่ีมีจํานวนรวม 9,810 

แห่ง มีบคุลากรประจํารวม 30,411 คน เฉล่ียแห่งละ 2.9 คน และสถานีอนามยัจํานวนไมน้่อยต้องดแูล

ประชากรมากกวา่ 5,000 คน ขณะท่ีร้อยละ 17 ของสถานีอนามยัต้องรับผิดชอบดแูลประชาชนมากกวา่ 

10,000 คน) ฑิณกร โนรี, 2552) และประมาณคร่ึงหนึ่งของหนว่ยบริการปฐมภมิูมีบคุลากรตํ่ากวา่มาตรฐาน 

คือ 1:1,250 (สพุตัรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2558) ในขณะท่ีนโยบาย รพ.สต.กําหนดให้ทกุแห่งต้องมี

พยาบาลวิชาชีพประจําอย่างน้อย 1 คน กลบัพบวา่ในปี 2549 มีสถานีอนามยัเพียงหนึ่งในสามหรือ 2,968 

แห่งเท่านัน้ท่ีมีพยาบาลวิชาชีพประจํา (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552) นอกจากนีย้งักําหนดเกณฑ์กําลงัคน

ด้านอ่ืนๆ ดงัรายละเอียดในตาราง 2.3 ในขณะท่ีนโยบาย รพ.สต. เรียกร้องให้มีกําลงัคนปฐมภมิูในระบบ แต่

ในช่วงต้นของการดําเนินนโยบายกลบัพบวา่ไมมี่การกําหนดแนวทางการผลิตกําลงัคนเพ่ิม หรือการสร้าง

แรงจงูใจเพ่ือดงึดดูและธํารงรักษากําลงัคนด้านปฐมภมิูไว้ในระบบบบริการสขุภาพปฐมภมิู ซึ่งเม่ือวิเคราะห์

ตามภาระงานเทียบกบักําลงัคนท่ีมีพบวา่ในภาพรวมระดบัประเทศ รพ.สต. ยงัต้องการพยาบาลวิชาชีพ

รวมกนัถึง 11,239 คน นกัวิชาการ/ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 8,053 คน ทนัตาภิบาล 4,701 คน และบคุลากร

ด้านการฟืน้ฟสูภาพ 2,471 คน  (นงลกัษณ์ พะไกยะ และเพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2555) 
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ตาราง 2.3 เกณฑ์กําลงัคนตามนโยบาย รพ.สต. 

 

ประเภท เกณฑ์กําลังคน รพ.สต.แยก

ตามขนาด 

GIS )อัตราส่วนต่อ

ประชากร) 

เลก็ กลาง ใหญ่ 

แพทย์/ นักกายภาพบําบัด/ จพง.

เภสชั 

- - 1 แพทย์ 1: 10,000 

นกักายภาพฯ 1: 20,000 

พยาบาล 1 1 2 1: 2,500 

นกัวิชาการสาธารณสขุ/ ผอ. รพ.สต. 2 3 4 3: 5,000 

จพง.ทนัตสาธารณสขุ 1 1 1 1: 10,000 

เจ้าหน้าท่ีธรุการ 1 1 1  

                                รวม 5 6 9  

ท่ีมา: สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ สํานกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ ,2553 

 

จะเห็นได้วา่เกณฑ์จํานวนบคุลากรท่ีกระทรวงสาธารณสขุคาดหวงัจะให้มีใน รพ.สต. เม่ือเทียบกบั

สถานการณ์จริงแล้วเป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้ได้ยาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงตวันโยบาย รพ.สต. เองไมไ่ด้ลงลกึไปถึงการ

ผลิตกําลงัคนเพ่ือให้เพียงพอกบัความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ กระทรวงสาธารณสขุจึงเปิดช่องทางให้สถานี

อนามยัเลก็ๆ 2-3 แห่ง รวมกนัเป็นเครือขา่ย โดยเครือขา่ยหนึ่งต้องมีบคุลากรไมน้่อยกวา่ 7 คน เพ่ือให้สถานี

อนามยัทกุแห่งสามารถยกระดบัเป็น รพ.สต. ได้ภายในปี 2553 ขณะเดียวกนักระทรวงสาธารณสขุได้

พยายามหามาตรการและแนวทางเติมกําลงัคนให้กบั รพ.สต .โดยมีการทําข้อเสนอให้กบัคณะกรรมการ

กําลงัคนด้านสขุภาพแหง่ชาติ ในการประชมุวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2553  มีหวัข้อสําคญั ดงันี ้(นงลกัษณ์ พะ

ไกยะ และเพ็ญนภา หงษ์ทอง, 2554)  

1.ให้มีการปรับย้ายกําลงัคน 

2.การสรรหาบคุลากรใหม ่ อาจเป็นตําแหน่งข้าราชการหรือระบบการจ้างงานใหม ่ กําหนดสิทธิ

ประโยชน์ใหม ่และมีการเซน็สญัญาจ้าง 

3.การเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากร เชน่ การอบรม การศกึษาตอ่ หรือการผลิตเพ่ิม 

4.การผลิตเพ่ิม โดยจดัทําเป็นแผนระยะกลาง ซึ่งไมพ่บวา่มีการลงรายละเอียดในด้านนีว้า่จะทําให้

เป็นรูปธรรมอย่างไร 

5.การยกระดบั อสม.และการพฒันาลกูจ้างชัว่คราวในปัจจบุนัให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ 
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ตอ่มาปี 2554 คณะรัฐมนตรีได้อนมุตัใินหลกัการโครงการทศวรรษพฒันากําลงัคนในโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพตําบล พ.ศ. 2555-2564 ตามการเสนอของกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือให้มีการผลิตและ

พฒันาบคุลากรเพ่ือสร้างความเข้มแขง็และคณุภาพบริการใน รพ.สต. และกระทรวงสาธารณสขุได้ตัง้

คณะทํางานขึน้มา 2 ชดุ คือ คณะทํางานผลิตกําลงัคนใน รพ.สต. และคณะทํางานพฒันากําลงัคนใน รพ.

สต.) สํานกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ, 2554)  และมีการดาํเนินโครงการการพฒันาศนูย์สขุภาพชมุชนเมือง 

และโครงการความร่วมมือของสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสขุ องค์กรวิชาชีพ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนบัสนนุการผลิต กระจาย พฒันากําลงัคนในระบบบริการปฐมภมิู สง่ผลให้

ระบบบริการปฐมภมิูมีบคุลากรปฏิบตัิงานประจําเพ่ิมขึน้ โดยร้อยละของหน่วยบริการปฐมภมิูท่ีผา่นเกณฑ์

ขึน้ทะเบียนหมวดบคุลากรแบบไมมี่เง่ือนไข คือมีสดัสว่นบคุลากรตอ่ประชากรดงันี ้ พยาบาลวิชาชีพ 

1:5,000  บคุลากรระดบัปริญญาตรี 3:10,000  และระดบัประกาศนียบตัร 3:10,000 เพ่ิมขึน้ในปี 2551 จาก

ร้อยละ 59.67, 59.85 และ70.85 ในปี 2558 เพ่ิมขึน้เป็น 92.96, 91.69 และ 87.41 ตามลําดบั) สพุตัรา ศรี

วณิชชากร และคณะ, 2558)  

จากการศึกษาพบว่ากําลังคนด้านสุขภาพหลักท่ีปฏิบัติงานท่ี รพ.สต.ในปัจจุบันประกอบด้วย 

นกัวิชาการสาธารณสขุ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ จํานวน 22,513 คน พยาบาลวิชาชีพ  พยาบาลเวชปฎิบตัิ 

จํานวน 10,280 คน เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ จํานวน 1,882 คน และบคุลากรอ่ืน ๆ  1,299 ค น 

เม่ือนบัรวมบคุลากรทัง้หมดแล้ว มีบคุลากรทัง้สิน้ 37,152คน (สพุตัรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2558)  สว่น

กลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสชักร นัน้เป็นบคุลากรสนับสนนุจากหน่วยบริการประจํา ส่วนใหญ่จะทําหน้าท่ี

เป็นท่ีปรึกษา กํากับคณุภาพการบริการ และให้บริการท่ีหน่วยบริการปฐมภมิูเป็นบางเวลา และส่วนใหญ่

มกัจะอยู่ในหน่วยบริการปฐมภมิูในเขตเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล โดยในปี 2555 จาก

รายงานการจดัสรรงบตามเกณฑ์ศกัยภาพบริการ พบวา่มีหน่วยบริการปฐมภมิูท่ีได้รับงบ On top ตามโดย

จัดให้มีแพทย์ปฏิบัติงานเต็มเวลาท่ีหน่วยบริการปฐมภมิูตามเง่ือนไขของสํานักงานหลกัประกันสุขภาพ 

จํานวน 233 แห่ง จาก 7,491  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 3.11 (สพุตัรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 2558)  

สํานกังานวิจยัและพฒันากําลงัคนด้านสขุภาพ (นงลกัษณ์ พะไกยะ และเพ็ญนภา หงษ์ทอง, 

2554) ได้ศกึษาการคาดการณ์ความต้องการกําลงัคนด้านสขุภาพในระดบัปฐมภมิูในอีก 10 ปี ภายหลงัการ

ประกาศใช้นโยบาย รพ.สต. คือคาดการณ์ความต้องการปี  2562 โดยทําการศกึษา 2 แนวทาง ได้แก่ การใช้

สดัสว่นกําลงัคนด้านสขุภาพตอ่ประชากร และการศกึษาโดยพิจารณาจากความต้องการบริการสขุภาพ 

พบวา่การคาดการณ์บนฐานของกําลงัคนตอ่สดัสว่นประชากรจะมีความต้องการกําลงัคนด้านสขุภาพ

มากกวา่การคาดการณ์จากฐานความต้องการบริการสขุภาพ รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2.4  
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ตารางท่ี 2.4 การคาดการณ์ความต้องการกําลงัคนด้านสขุภาพใน รพ.สต. ในปี 2562 เปรียบเทียบกบั 

                    กําลงัคนในปี 2553 และเทียบระหวา่งการคาดการณ์จากสดัสว่นประชากรและจากความ 

                    ต้องการบริการสขุภาพ 

 

ประเภทบุคลากร จาํนวน ในปี 2553 ตัวเลขคาดการณ์ความต้องการปี 2562 

จากสดัสว่นประชากร ความต้องการบริการสขุภาพ 

แพทย์ 63 6,584 1,658 

พยาบาลวิชาชีพ 10,280 26,338 21,249 

จพ.สาธารณสขุ 22,513 39,498 30,566 

จพ.ทนัตสาธารณสขุ 1,882 6,583 1,591 

นกัฟืน้ฟสูมรรถภาพ 13 3,292 2,484 

แพทย์แผนไทย 1,178 ไมมี่ข้อมลู 2,532 

            รวม 35,929 82,295 60,080 

ท่ีมา: ปรับจากสํานกังานวิจยัและพฒันากําลงัคนด้านสขุภาพ ,2554 

 

 

6. นโยบายระบบสุขภาพระดับอาํเภอ (District Health System - DHS) 

District Health System เกิดจากแนวคิดท่ีต้องการสง่เสริมให้ประชาชนและชมุชนพึ่งตนเองได้ 

ภายใต้ระบบการทํางานสขุภาพท่ีทกุภาคสว่นในพืน้ท่ีระดบัอําเภอทํางานร่วมกนั บรูณาการทรัพยากรเข้า

ด้วยกนั ทัง้นีเ้ป็นท่ียอมรับร่วมกนัวา่ปัญหาสาธารณสขุมีหลายด้านท่ีไมส่ามารถแก้ไขได้ด้วยเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสขุเพียงลําพงั (เดชา แซ่หลี และคณะ, ไมร่ะบปีุท่ีพิมพ์) แตเ่ป็นปัญหาท่ีทกุฝ่ายต้องเข้ามาร่วมมือ

กนัทํางาน โดยมีเป้าหมายร่วมกนัเพ่ือขบัเคล่ือนการดแูลสขุภาพของประชาชนทัง้อําเภอ ผสมผสานทัง้งาน

สง่เสริม ป้องกนั การรักษา และฟืน้ฟ ูเข้าด้วยกนั เน้นการทํางานร่วมกนัในระดบัอําเภอ และการมีสว่นร่วม

ของเครือขา่ยและชมุชน เพ่ือให้เกิดเครือขา่ยบริการปฐมภมิูท่ีมีคณุภาพและได้รับความไว้วางใจจาก

ประชาชนผู้ รับบริการ มีความสอดคล้องกบัปัญหาสขุภาพในพืน้ท่ี 

หวัใจสําคญัของ DHS คือการทํางานเป็นทีมของเครือขา่ยสขุภาพระดบัอําเภอ ได้แก่ โรงพยาบาล 

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอ หนว่ยงานตา่ง ๆ ในระดบัอําเภอและตําบล รพ.สต. องค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินและประชาสงัคม ท่ีทํางานร่วมกนัในการจดับริการสขุภาพและเสริมสร้างสขุภาพภาวะในชมุชน 

ตลอดจนสง่เสริมการมีสว่นร่วมและการพฒันาศกัยภาพของชมุชนอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้สามารถเป็น

เจ้าภาพร่วมในการพฒันาสขุภาพ (สถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล, 2560) โดยผู้นําเครือขา่ยระบบ

สขุภาพระดบัอําเภอจะร่วมกนักําหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าประสงค์ของการพฒันาระบบสขุภาพระดบั
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อําเภอ รวมถึงมีการร่วมกนัออกแบบ จดัการ และปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือให้บริการด้านสขุภาพท่ี

ตอบสนองความต้องการของชมุชน รวมถึงมีกระบวนการสง่ตอ่ผู้ป่วยอย่างปลอดภยั ไร้รอยตอ่  

กระบวนการขบัเคล่ือนการทํางานของ DHS ประกอบด้วย 1) การมีสว่นร่วม (participatory) เร่ิม

จากการรวมทีมแบบมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย 2) การมีปฏิสมัพนัธ์ (interaction) ในการประสานงานเพ่ือ

สนบัสนนุให้เกิดการมีสว่นร่วมของภาคเีครือขา่ยด้วยกลวิธีท่ีเรียบง่าย ผา่นกระบวนการทํางานร่วมกนัอย่าง

ตอ่เน่ือง 3) กระบวนการสนบัสนนุการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (learning & sharing) ด้วยการจดัการความรู้ และ 

4) การลงมือปฏิบตัิจริง (action & development) จนนําสูก่ารพฒันาอย่างตอ่เน่ือง (ชดาภร ศิริคณุ และวธิุ

พงศ์ ภกัดีกลุ ,2557)  

DHS ทําให้เกิดการพฒันาบริการปฐมภมิู ในด้านท่ีทําให้เครือขา่ยและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม เป็น

การทํางานเพ่ือยกระดบัการพึ่งตนเองในระดบัอําเภอ และสามารถออกแบบกระบวนการด้านสขุภาพท่ี

สอดคล้องกบัปัญหาสขุภาพในอําเภอได้ และเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึ่งมีอํานาจ

หน้าท่ี รวมถึงทรัพยากรหลายประการท่ีกระทรวงสาธารณสขุไมมี่  และภาคประชาสงัคม เชน่ องค์กร หรือ

กลุม่ก้อนของภาคประชาชน กลุม่แมบ้่าน กลุม่เยาวชน กลุม่ผู้สงูอาย ุรวมถึงสถาบนัศาสนา เชน่ พระ และ

วดั เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาบริการสขุภาพของชมุชนตนเองได้ หลายพืน้ท่ีมีผลของการดําเนิน

นโยบาย DHS คอ่นข้างดี แรงสนบัสนนุจากเครือขา่ยนอกระบบสาธารณสขุทําให้สามารถขบัเคล่ือนงาน

สาธารณสขุได้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ การศกึษาชิน้หนึ่งซึ่งศกึษาเก่ียวกบักระบวนการดําเนินนโยบาย 

DHS ในจงัหวดัพะเยา (Routine to Research, 2561) พบวา่ DHS  ทําให้ประชาชนในแตล่ะอําเภอได้รับ

การดแูลด้านสขุภาพได้สอดคล้องกบัปัญหาสขุภาพในชมุชน เช่น อําเภอเมือง ได้รับการสง่เสริมสขุภาพผู้

พิการให้มีสภาพการดํารงชีพท่ีเหมาะสม มีการติดตามดแูลอย่างใกล้ชิดจากญาติ, อสม., องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน รวมถงึ รพ.สต. เขตอําเภอเชียงคําเน้นไปท่ีการดแูลสขุภาพผู้สงูอาย ุ มีการจดัตัง้กลุม่จิตอาสา

ดแูลผู้สงูอาย ุอําเภอแมใ่จเน้นการพฒันาระบบบริการแบบครบวงจรผุ้สงูอายท่ีุป่วยด้วยโรคเรือ้รัง เบาหวาน 

ความดนัโลหิตสงู มีกลุม่อาสาสมคัรผุ้สงูอายเุพ่ือเย่ียมบ้านผู้สงูอายดุ้วยกนั จดัตัง้โรงเรียนผู้สงูอาย ุ อําเภอ

ดอกคําใต้ พฒันาระบบงานควบคมุวณัโรค โดยชมุชนมีสว่นร่วมในการค้นข้อมลูและวางแผนร่วมกนัใน

ชมุชน อําเภอจนุ พฒันาระบบสขุภาพวยัรุ่นท่ียัง่ยืนโดยชมุชนมีสว่นร่วม  มีการพฒันาบคุลากรและแกนนํา

ให้คําปรึกษา อบรมให้ความรู้แกนนํานกัเรียน เป็นต้น  

 ไมพ่บวา่มีการประเมินผลความสําเร็จของ DHS ในระดบัประเทศ แตช่ดาภร ศิริคณุ และวธิุพงศ ์

ภกัดีกลุ (2557) ศกึษาระบบ DHS ในจงัหวดัสกลนครและพบวา่ปัจจยัความสําเร็จของในการดําเนิน

นโยบายนีข้องจงัหวดัสกลนคร ได้แก่  

1) ต้นทนุเดิมของอําเภอ เช่น ต้นทนุด้านทรัพยากรบคุคล และความสามารถของอําเภอในการ

การบรูณาการต้นทนุหลา่นัน้ 



21 
 

2) โครงสร้างและบทบาท แม้จะเป็นการทํางานแบบให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วม แตย่งัต้องมีการกําหนด

โครงสร้างและบทบาทของคณะทํางานใน DHS ให้ชดัเจน  

3) ต้องมีการรับรู้แนวทางการดําเนินงานร่วมกนั 

4) มีการสนบัสนนุเพ่ือตอบสนองนโยบายและปัญหาสขุภาพของพืน้ท่ี 

5) มีการสนบัสนนุด้านคน เงิน เทคโนโลยี  

 

7. โครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster – PCC) 

  PCC เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือปฏิรูประบบบริการสขุภาพด้าน

ปฐมภมิูเพ่ือให้มีฐานท่ีมัน่คง ลดความเหล่ือมลํา้ ดแูลแบบองค์รวมเพ่ือให้ประชาชนสขุภาพดี เจ้าหน้าท่ีมี

ความสขุ และระบบสขุภาพยัง่ยืน เป็นนโยบายท่ีมุง่สร้างความเข้มแขง็ให้กบับริการปฐมภมิูและเพ่ือ

ให้บริการสขุภาพเป็นไปตามลําดบัคือประชาชนรับบริการท่ีหน่วยบริการปฐมภมิูก่อน แล้วจึงมีการสง่ตอ่ไป

ยงัระดบัทตุิยภมิูและตติยภมิูตามลําดบั ทงันีแ้ม้ประเทศไทยจะมีการพฒันาระบบบริการปฐมภมิูอย่าง

ตอ่เน่ือง แตป่ระชากรสว่นใหญ่ยงัคงไปรับบริการท่ีหน่วยบริการทตุยิภมิูหรือตติยภมิูเลย โดยไมเ่ข้ารับ

บริการท่ีหน่วยบริการปฐมภมิูก่อน สว่นหนึ่งอาจเกิดจากความไมเ่ช่ือมัน่ในบคุลากรของหน่วยบริการปฐม

ภมิู (ยศ ตีระวฒันานนท์, 2561) PCC  จงึถกูออกแบบมาเพ่ือปิดช่องวา่งตรงนีโ้ดยใช้กระบวนการเวชศาสตร์

ครอบครัวเป็นนกระบวนการหลกั (โสภณ เมฆธน, 2561) กําหนดให้หน่วยบริการปฐมภมิูทกุแห่งต้องมี

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจํา ทําหน้าท่ีเป็นเป็นหวัหน้าทีมของสหวิชาชีพเพ่ือดแูลสขุภาพประชาชน 

10,000 คนตอ่หนึ่งทีม รายละเอียดบคุลากรตอ่หนึง่ทีม ดงัแสดงในตาราง 2.5  เน้นให้บริการทกุคน ทกุช่วง

วยั ทกุอย่างทัง้งานสง่เสริมสขุภาพ งานป้องกนัโรค งานรักษาพยาบาล งานฟืน้ฟสูภาพ และงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค เป็นการทํางานเชิงรุก เน้นการดแูลแบบองค์รวมมากกวา่การมุง่รักษาพยาบาล เพ่ือไมใ่ห้ PCC 

กลายเป็นสว่นตอ่ขยายของงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล  
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ตาราง 2.5 แสดงองค์ประกอบด้านบคุลากรในคลินิกหมอครอบครัว ตามนโยบาย PCC 

 

วิชาชีพ จํานวน 

สดัสว่น จํานวนตอ่ทีม จํานวนรวม 

(ตอ่ PCC) 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ท่ี

ผา่นการอบรมมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 

1:10,000 1 3 

ทนัตแพทย์ 1:30,000 - 1 

พยาบาลวิชาชีพ/ พยาบาลเวชปฏิบตั ิ 1:2,500 4 12 

ทนัตาภิบาล 1:10,000 1 3 

เภสชักร 1:30,000 - 1 

เจ้าพนกังานเภสชักรรม 1:30,000 1 3 

นกัวิชาการสาธารณสขุ/  เจ้าพนกังาน

สาธารณสขุ 

1:2,500 4 12 

แพทย์แผนไทย 1:10,000 1 3 

นกักายภาพบําบดั 1:30,000 - 1 

ท่ีมา: ปรับจาก โสภณ เมฆธน, 2561 

 

PCC จึงเป็นนโยบายด้านสาธารณสขุท่ีมุ่งพฒันาบริการปฐมภมิูนโยบายแรกท่ีมีการจดัสรรแพทย์

ลงสู่บริการปฐมภมิูซึ่งสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ฉบับท่ีผ่านประชามติ วนัท่ี 7 

สิงหาคม 2559 ซึ่งกําหนดไว้ในหมด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (4) ด้านอ่ืนๆ (5) ท่ีกําหนดให้มี

ระบบการแพทย์ปฐมภมิูท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ

รัฐบาล แผนพัฒนาสขุภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผน 20 ปีกระทรวงสาธารณสขุ) ยศ ตีระวฒันานนท์, 

2561) โดยผลท่ีคาดวา่จะเกิดจากการดําเนินนโยบาย PCC คือจะช่วยให้หน่วยบริการปฐมภมิูสามารถดแูล

ประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่ส่งเสริมและการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มผู้ แข็งแรงให้ยังคงมีสุขภาพท่ีแขง็แรง 

สามารถคดักรองโรคเรือ้รังซึ่งหากตรวจพบก็จะสามารถดําเนินการเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือเข้าสู่

ระบบการรักษาอย่างรวดเร็วทําให้สามารถควบคุมสภาวะทางคลินิกของโรคได้ นอกจากนีย้ังทําให้

ประชากรท่ีเจ็บป่วยเลก็ๆ น้อยๆ สามารถเข้าถึงบริการในระดบัปฐมภมิูได้โดยไมต้่องไปรับบริการในหน่วย

บริการในระดบัท่ีสงูขึน้ ลดค่าใช้จ่ายทัง้ภาครัฐและค่าใช้จ่ายของประชาชนลงได้ ส่วนผู้ ป่วยโรคเรือ้รังหาก

ได้รับการดแูลอย่างตอ่เน่ืองจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในคลินิกหมอครอบครัว ทําให้สามารถชะลอ

การดําเนินไปของโรค (Progression) หรือลดอาการแทรกซ้อน (Complication) ของโรคลงได้ นอกจากนี ้
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การปฏิรูประบบบริการปฐมภมิูผา่นระบบ  PCC จะช่วยให้เกิดความพึงพอใจตอ่การรับบริการ รวมถึงเพ่ิม

ความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงบริการและสถานะทางสขุภาพของประชาชนได้อีกด้วย) ยศ ตีระ

วฒันานนท์, 2561) 

จะเห็นได้ว่านโยบาย PCC เน้นเร่ืองการกระจายแพทย์ลงสู่บริการปฐมภมิู โดยเฉพาะแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัวซึ่งสวนทางกบัปริมาณแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่ีมีในปัจจบุนัท่ีมีอยู่เพียงประมาณ 700 

คน ไม่รวมแพทย์ท่ีได้รับหนังสืออนุมัติในบทเฉพาะกาล พ.ศ. 2542-2544 (H Focus, 2560) เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายคลินิกครอบครัว กระทรวงสาธารณสขุได้กําหนดนโยบายเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว โดยร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพ่ิมปีละ 238 คน โดยร่วมมือกับ

โรงพยาบาลชุมชนในการผลิต (In Service Training) รวมทัง้จัดอบรมระยะสัน้ “เวชศาสตร์ครอบครัว

สําหรับแพทย์ปฏิบตัิงานในคลินิกหมอครอบครัว” โดยคาดวา่จะสามารถผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้

เพียงพอกบัความต้องการของคลินิกหมอครอบครัวภายใน 10 ปี อย่างไรก็ดีการเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ได้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสําหรับโครงการคลินิกครอบครัวเพ่ิม

มากขึน้เสมอไป ข้อมลูจากราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวพบวา่ตัง้แตรั่ฐบาลประกาศใช้นโยบาย

หลกัประกนัสขุภาพ มีแพทย์เข้าอบรมและสอบอนมุตัิบตัรในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 6,130 คน แตส่ว่น

ใหญ่กลบัไปทํางานในสาขาพืน้ฐานท่ีเรียนมา และเกบ็หนงัสืออนมุตัิเวชศาสตร์ครอบครัวไว้เฉยๆ โดยทาง

ราชวิทยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัววิเคราะห์วา่สาเหตนุา่จะมาจากการเป็นแพทย์ครอบครัวต้องทํางาน

กบัชาวบ้านและชมุชนตา่งจากแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืนท่ีจะทํางานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  อีกทัง้ยงัมี

รายได้และค่าตอบแทนไม่จงูใจเท่าท่ีควร (H Focus , 2558) การหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้าปฏิบตัิ

หน้าท่ีในหนว่ยบริการปฐมภมิูได้ครบตามเกณฑ์จึงเป็นประเดน็ท่ีท้าทายความสําเร็จของ PCC 

 

สรุป 

 ทิศทางการพฒันาระบบบริการปฐมภมิูในรอบ 3 ทศวรรษท่ีผา่นมาเป็นการมงุสร้างความเข้มแขง็

ของระบบบริการในประเดน็หลกั ๆ ได้แก ่

1) การพฒันาคณุภาพบริการของสถานบริการระดบัปฐมภมิูให้สามารถให้บริการครอบคลมุ

ประชากรทกุ ๆ กลุม่ และอย่างมีคณุภาพ 

2) กําลงัคน มีการเพ่ิมกําลงัคนเข้ามาในหน่วยบริการปฐมภมิู ทัง้ในด้านจํานวนและประเภท โดย

จะเห็นวา่เม่ือกวา่ 30 ปีก่อนผู้ให้บริการจะมีเพียงเจ้าพนกังานสาธารณสขุชมุชนและผดงุครรภ์

เท่านัน้ ตอ่มานโยบายตา่งๆ ได้เพ่ิมจํานวนคนมากขึน้ และประเภทกําลงัคนใหม่ๆ  ท่ีช่วย

เสริมสร้างศกัยภาพการให้บริการมากขึน้ ได้แก่ พยาบาลเวชปฏิบตัิ ทนัตาภิบาล แพทย์แผน

ไทย และในนโยบายลา่สดุเพ่ิมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
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3) การสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งการทํางานของสถานีอนามยั สาธารณสขุอําเภอ และ

โรงพยาบาลชมุชน/ โรงพยาบาลจงัหวดั เพ่ือให้เป็นระบบหนึ่งเดยีวกนั มีระบบการทํางาน

ร่วมกนั สนบัสนนุซึ่งกนัและกนั ผา่นนโยบายตา่ง ๆ  ได้แก่ คป.สอ, CUP และ PCU ของนโยบาย

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า, DHS และ PCC 

อย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงสาธารณสขุจะได้ดําเนินนโยบายเหลา่นีอ้ย่างตอ่เน่ือง แตห่ลายพืน้ท่ียงั

ไมส่ามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมาย สภาพปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การดําเนินงานยงัคงอยู ่

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ปัญหาการขาดแคลนกําลงัคนทัง้ในด้าน ปริมาณ ทกัษะ และการจ้างงาน ทัง้นีแ้ม้ท่ีผา่น

มากําลงัคนจะเป็นหวัใจสําคญัของการพฒันาระบบบริการปฐมภมิู แตก่ารพฒันาด้านนีก้็ยงัไมท่นัความ

ต้องการบริการและภาระงานท่ีเพ่ิมขึน้ ตลอดถึงข้อจํากดัของงบประมาณของแตล่ะพืน้ท่ีสง่ผลให้การ

แก้ปัญหากําลงัคนเป็นไปได้อย่างลําบาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

บทที่ 3  

 

ผลการศึกษา 
 

3.1 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ อาํเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

1.บริบทและสภาพแวดล้อม 

 

 1.1 สภาพแวดล้อม  

 อําเภอเชียงของ อยู่ห่างจากตวัเมืองเชียงราย 141 กม. เป็นอําเภอชายแดนเหนือสดุของประเทศ

ไทย ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแม่นํา้โขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดน เชียงของจัดเป็น

อําเภอขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 836.9 ตร.กม. หรือประมาณ 523,062.50 ไร่ ลักษณะภูมิ

ประเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขา มีพืน้ท่ีราบลุม่อยู่ตอนกลาง  

 มีประชากรรวมทัง้สิน้ 63,117 คน แยกเป็นชาย 31,515 คน หญิง 31,602 คน  ประชากรสว่นใหญ่

อยู่ในช่วงอาย ุ45-61 ปี แตก่ลุม่ประชากรสงูอายคุือตัง้แต ่ 61 ปีขึน้ไป มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ ประกอบด้วย

คนหลายเชือ้ชาติ ทัง้ชาวไทยพืน้เมือง จีนฮ่อท่ีอพยพมา และชาวไทยผู้เขาเผา่ตา่งๆ ได้แก่ ละหู่ (มเูซอ) ขม ุ

ม้ง อาขา่ ลือ้ อาชีพสว่นใหญ่ของประชากรในพืน้ท่ีคือเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 46.35% รองลงมาคือ

อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ  18.46%  ขณะเดียวกันมีประชากรแฝงวยัทํางานซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ประชากรจากอําเภอใกล้เคียงและแรงงานตา่งด้าวท่ีขึน้ทะเบียนถกูกฎหมายจํานวนหนึ่ง คาดว่าการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนจะทําให้มีแรงงานต่างด้าวในพืน้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ นอกจากนีก้ารท่ีเชียงของเป็นอําเภอ

ท่องเท่ียว มีนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดทัง้ปี จึงมีประชากรแฝงในรูปของนกัท่องเท่ียว

ตามมาด้วย  

 อําเภอเชียงของแบ่งการปกครองเป็น 7 ตําบล 102 หมู่บ้าน 19,976 หลงัคาเรือน องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินประกอบด้วยเทศบาล 7 แห่ง และ อบต. 1 แห่ง 

 

 1.2 ทุนท่ีมี 

 สถานบริการ มีสํานกังานสาธารณสขุอําเภอเชียงของ ซึ่งเป็นสํานกังานสาธารณสขุอําเภอขนาด

ใหญ่ 1 แห่ง และแม้จะมีจํานวนตําบลเพียง 7 แห่ง แต่มีโรงพยาบาลสาธารณสขุตําบล (รพ.สต.) ถึง 17 

แห่ง แยกเป็นขนาดกลาง 4 แห่ง และขนาดเลก็อีก 13 แห่ง เน่ืองจากในอดีตการตัง้สถานบริการปฐมภมิูจะ

ตัง้ในลกัษณะของ area based คือ ให้มีการกระจายตวัตามพืน้ท่ีเพ่ือให้บริการประชาชนให้ได้ครอบคลมุ

ท่ีสดุ สถานบริการจึงกระจายตวัไปตามพืน้ท่ีห่างไกล มีสถานบริการทตุิยภมิู 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราช – (รพร.) เชียงของ  ขนาด 90 เตียง อยู่ในระดบั F1 ให้บริการประชาชนทัง้ในเขตอําเภอเชียง
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ของ เวียงแก่น และขนุตาล รวมประชากรรับผิดชอบ 64,181 คน ในปี 2560 มีผู้ป่วยนอก 37,692 คน ผู้ป่วย

ใน 5,327 คน อัตราการครองเตียงร้อยละ 90.59 และมีประชาชนจาก สปป.ลาว เดินทางข้ามฝ่ังมารับ

บริการด้วย ในปี  2560 มีผู้ป่วยนอกชาวลาวมาใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 14  ของจํานวนผู้ป่วยทัง้หมด แยก

เป็นผู้ป่วยนอก 5,161 คน และผู้ป่วยใน 773 คน  

 

กําลังคน อําเภอเชียงของมีกําลงัคนด้านสขุภาพท่ีปฏิบตัิงานอยู่จริงดงันี ้

  รพร.เชียงของ มีกําลงัคนด้านวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ 13 คน ในจํานวนนีเ้ป็นแพทย์เฉพาะ

ทาง 13 คน รวมท่ีเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวด้วย ทนัตแพทย์ 6 คน เภสชักร 9 คน พยาบาลวิชาชีพ 67 

คน นักรังสีเทคนิค 1 คน นักเทคนิคการแพทย์ 4 คน และ นักกายภาพบําบดั 4 คน เม่ือรวมกับกําลงัคนท่ี

ไม่ใช่วิชาชีพ รพร. เชียงของ จะมีบุคลากรทัง้หมด 216 คน เม่ือเทียบบกบัภาระงานตามเกณฑ์ของ FTE  

(Full Time Equivalent) แล้วพบวา่ กําลงัคนด้านวิชาชีพสว่นใหญ่ยงัตํ่ากวา่กรอบ FTE ยกเว้นเภสชักรและ

นักกายภาพบําบัดท่ีจํานวนผู้ปฏิบัติงานจริงเท่ากับกรอบอัตรากําลังของ FTE รายละเอียดของข้อมูล

กําลงัคนระดบัวิชาชีพของ รพร. เชียงของ ดงัแสดงในตาราง 2.1 

 

ตาราง 3.1 ข้อมลูกําลงัคนระดบัวิชาชีพใน รพร. เชียงของ เทียบระหวา่งจํานวนผู้ปฏิบตัิงานจริงกบัจํานวน 

                 ตามกรอบ FTE 

 

ตําแหน่ง จาํนวนจริงท่ีมี กรอบอัตรา FTE ขัน้ตํ่า 

แพทย์ 13 17 

ทนัตแพทย์ 6 8 

เภสชักร 9 9 

พยาบาลวิชาชีพ 67 77 

นกัรังสีเทคนิค 1 2 

นกัเทคนิคการแพทย์ 4 6 

นกักายภาพบําบดั 4 4 

              รวม 104 123 

 

 

รพ.สต. ทัง้ 17 แห่งยงัขาดแคลนกําลงัคนทัง้สายสนบัสนนุและสายวิชาชีพจํานวนมาก มีพยาบาล

วิชาชีพรวม 15 คน นกัวิชาการสาธารณสขุ/ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 11 คน นกัวิชาการสาธารณสขุ (ทนัต

สาธารณสขุ) 3 คน และแพทย์แผนไทย/ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 3 คน ซึ่งทกุตําแหน่งมีอตัรากําลงัตํ่ากว่า
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กรอบ FTE  เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่ามีอตัรากําลงัสายสนับสนนุคิดเป็นร้อยละ 60 ของสายวิชาชีพ 

รายละเอียดกําลงัคนด้านสขุภาพระดบัปฐมภมิูของอําเภอเชียงของ แสดงในตาราง 3.2 

 

ตาราง 3.2 ข้อมลูกําลงัคนด้านสาธารณสขุใน รพ.สต. เขตอําเภอเชียงของ เทียบระหวา่งจํานวน 

                 ผู้ปฏิบตัิงานจริงกบัจํานวนตามกรอบ FTE 

 

ตําแหน่ง จาํนวนจริงท่ีมี กรอบอัตรา FTE ขัน้ตํ่า 

ผอ.รพ.สต. 17 17 

นวก.สาธารณสขุ/ จพ.สาธารณสขุ 11 51 

จพ.การเงินและบญัชี/ จพ.ธรุการ 0 21 

พยาบาลวิชาชีพ 15 34 

นวก.สาธารณสขุ (ทนัตสาธารณสขุ) 3 4 

แพทย์แผนไทย/ จพ.สาธารณสขุ 3 0 

                              รวม 49 127 

 

 1.3 ความท้าทาย 

 ด้านปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านสขุภาพท่ีสําคญั 3 อนัดบัแรก ของอําเภอเชียงของได้แก่ ความดนั  

เบาหวานประเภทท่ี 2 และไตวายเรือ้รัง โดยเฉพาะความดนัและเบาหวานพบว่าเป็นปัญหาสขุภาพท่ีท้า

ทายสถานบริการทัง้ระดบัปฐมภมิูและทตุิยภมิูในเขตอําเภอเชียงของ  

 

แผนภาพท่ี 3.1 แสดงจํานวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการท่ี รพร .เชียงของ ในปี  2560 แยกตามปัญหาสขุภาพ  

 

 
ท่ีมา โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเชียงของ, 2561 
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ด้านกําลังคน ปัญหาหลกัคือการขาดแคลนกําลงัคนด้านสขุภาพ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 และ3.2 

ก่อนหน้านีว้า่จํานวนบคุลากรทัง้ระดบัวิชาชีพและฝ่ายสนบัสนนุของสถานบริการระดบัปฐมภมิูและทตุยิภมิู

ต่างมีจํานวนผู้ปฏิบตัิงานจริงตํ่ากว่ากรอบอตัรากําลงัท่ีควรมี เม่ือคํานวณตามการวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือ

หา FTE การมีจํานวน รพ.สต.มากกว่าจํานวนตําบลย่ิงทําให้เป็นปัญหาท้าทายการบริหารและจัดการ

กําลงัคนด้านสขุภาพในระดบัปฐมภมิู เพราะไมส่ามารถจัดสรรกําลงัคนให้กบั รพ.สต. ทกุแห่งได้ครบตาม

กรอบอตัรากําลงัท่ีควรต้องมี ทัง้นีห้ากพิจารณาจากจํานวนประชากรตอ่หวัตอ่จํานวนสถานบริการปฐมภมิู

ท่ีควรต้องมี อําเภอเชียงของซึ่งมีประชากรเพียงประมาณ 63,000 คนจะมี รพ.สต. มากเกินความต้องการ

ถึง 7 แห่ง เพราะเม่ือคํานวณจากเกณฑ์ประชากรท่ี 1:5000 เชียงของควรต้องมี รพ.สต. เพียง 8-10 แห่ง แต่

ปัจจบุนัมีถึง 17 แห่ง เท่ากบัจํานวน รพ.สต.ในอําเภอแมจ่นั ซึ่งมีประชากรมากถึง 120,000 คน นอกจากนี ้

การมี รพ.สต. จํานวนมาก ทําให้ต้องเสียบคุลากรจํานวนหนึ่งไปทํางานบริหารในตําแหน่ง ผอ.รพ.สต. ซึ่ง

สว่นใหญ่เคยเป็นกําลงัคนสายสนบัสนนุ เช่น ทนัตาภิบาล ท่ีไปเรียนตอ่จนได้ จพ.หรือ นวก. แล้วขยบัขึน้สู่

ตําแหน่ง ผอ.รพ.สต. ขณะท่ีไมมี่ทนัตาภิบาลใหมเ่ข้ามาสูร่ะบบแทนตําแหน่งเดิม  

  

 ด้านสถานภาพทางการเงิน รพร.เชียงของ เป็นโรงพยาบาลท่ีต้องประสบกับวิกฤติทางการเงิน 

ซึ่งไม่ได้เกิดจากภาระค่าจ้างเพียงอย่างเดียว แต่ถูกซํา้เติมด้วยภาระรายจ่ายจาก ฉ .11 ท่ีให้จ่าย

ค่าตอบแทนเหมายจ่ายบคุลากรในระดบัวิชาชีพ คํานวณตามอายงุานและท่ีตัง้ของสถานบริการ ซึ่ง รพร. 

เชียงของอยู่ในพืน้ท่ีกันดารระดบั 1 และมีกําลงัคนด้านวิชาชีพปฏิบัติงานต่อเน่ืองเป็นเวลานานหลายคน 

เช่น ผอ. รพร.เชียงของ อยู่ในพืน้ท่ีมา 26 ปี แล้ว ทําให้มีภาระรายจ่ายตาม ฉ .11 ค่อนข้างสงู ถ้าคํานวณ

ยอดรายจ่ายตาม ฉ .11 ของปี 2560 ของทกุวิชาชีพจะอยู่ท่ีประมาณ 16 ล้านบาท แม้จะได้รับการสนบัสนนุ

จากงบประมาณแต่ก็ไม่เพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายจึงต้องจดัสรรจากเงินบํารุงเพ่ิม  นอกจากนีย้ังมีภาระ

ทางการเงินจากรายจ่ายคา่บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะคา่การสง่ตอ่ ผู้ป่วยไปยงัโรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภมิู แต่ละปีคิดเป็นยอดเงินจํานวนมาก อย่างไรก็ดี รพร.

เชียงของ ยงัสามารถเจรจาผอ่นปรนกบั รพ.เชียงรายประชานเุคราะห์ได้ จึงสามารถชําระเงินคืนลา่ช้าได้  

 ทัง้นี ้รายได้หลกัของ รพร. เชียงของ มาจากงบประมาณรายหัวของกองทุนหลกัประกันสขุภาพ 

โดยพบว่าประชากรท่ีอยู่ในเขตให้บริการของ รพร.เชียงของ มีประชากร UC  จํานวน 45,605 คน และ

ประชากรท่ีใช้สิทธ์ิข้าราชการจํานวน 4,262 คน (ตวัเลขปี 2560)  

 

 

 

2. การบริหารจัดการกําลังคน 
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  การบริหารจัดการกําลังคนของอําเภอเชียงของ มีทัง้การบริหารจัดการด้าน demand คือการ

จดัการความต้องการบริการด้านสขุภาพ ซึ่งจะสง่ผลตอ่ความต้องการกําลงัคนด้านสขุภาพ และการบริหาร

จัดการด้าน supply คือการบริหารจัดการกําลงัคนท่ีมีอยู่ เพ่ือให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ีสดุ 

2.1 การบริหารจัดการความต้องการกําลังคนด้านสุขภาพ 

2.1.1 การขับเคล่ือนสุขภาพ เพ่ือลดความต้องการบริการด้านสขุภาพของประชาชนใน

พืน้ท่ี ในภาพรวมบริหารตามแนวทางของ District Health System – DHS ขบัเคล่ือนกําลงัคนด้านสขุภาพ

ในระดับอําเภอ ประสานความร่วมมือกับองค์กรฝ่ายปกครอง โดยตัง้ District Health Board- DHB มี

นายอําเภอเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ไปจนถึงประธาน

เยาวชน และประธานผู้สงูอายุในระดบัอําเภอ และมีตวัแทน อสม. เข้าร่วมด้วย มีการประชุมทุก 3 เดือน 

การดําเนินงานหลกัๆ คือการร่วมกนัวิเคราะห์หาปัญหาตา่งๆ ท่ีจะนําสู่การคกุคามสขุภาพของชาวอําเภอ

เชียงของ อันจะทําให้เกิดความต้องการกําลงัคนด้านสุขภาพ  เม่ือวิเคราะห์ปัญหาได้ก็ร่วมกันกําหนด

นโยบายเพ่ือแก้ปัญหานัน้ๆ เพ่ือลดภยัคกุคามสขุภาพและลดความต้องการเข้ารับบริการด้านสขุภาพลง

โดยอตัโนมตัิ  ตวัอย่างปัญหาท่ี DHB วิเคราะห์ได้และลงมือทําแล้ว ได้แก่ ปัญหาขยะ ปัญหาสาธารณสขุ

ชายแดน และปัญหาเร่ืองการดแูลผู้สงูอาย ุ 

  นอกจากนีย้งัมีการวิเคราะห์ความต้องการด้านสขุภาพและจดัระบบบริการให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของประชาชน ให้อยูบ่นฐานของจํานวนกําลงัคนท่ีมีอยู ่เช่น เม่ือพบวา่ชมุชนมีปัญหาเร่ืองผู้สงูอายุ 

เร่ืองผู้ป่วยติดเตียง ความดนั เบาหวาน ก็จะจดัทีมเย่ียมในลกัษณะทีมผสมผสานวิชาชีพ มีพยาบาลวิชาชีพ 

นักกายภาพบําบัด/ แพทย์แผนไทย และ อสม. ร่วมกันประเมินสถานการณ์ ประเมินความเส่ียง และสอน

คนไข้และญาติในการดแูตนเอง/ ดแูลผู้ ป่วย เป็นการทํางานดแูลผู้ป่วยติดเตียงในลกัษณะเชิงรุก แทนการ

ตัง้รับ การจัดทีมสหวิชาชีพเช่นนีทํ้าให้ประชาชนสามารถได้รับการดแูลและคําปรึกษาในทกุด้าน เช่น การ

ทํากายภาพบําบดั การทําแผล ฯลฯ จากการลงพืน้ท่ีเย่ียมบ้านเพียงครัง้เดียว ไมเ่พียงผู้ ป่วยได้รับการดู

รักษา ญาติผู้ป่วยก็จะได้รบคาํแนะนําในการดแูลสขุภาพของผู้ป่วย การใช้อปุกรณ์  และการจดัสถานท่ีให้

เหมาะสมกบัการใช้ชีวิตของผู้ ป่วยด้วย และเป็นการลดความแออดัของการท่ีผู้ป่วยและญาติต้องเข้ามาท่ี 

รพ.สต. หรือ โรงพยาบาล 

 การขบัเคล่ือนด้านสขุภาพอีกประการหนึ่งท่ีพบคือ การให้ความรู้เก่ียวกับโภชนาการรวมถึงการ

ดูแลสุขภาพแก่พระภิกษุและสามเณร ซึ่องนอกจากจะทําให้พระภิกษุและสามเณรมีสุขภาพดีแล้ว ยัง

สามารถถ่ายทอดสูญ่าติโยมท่ีไปทําบญุท่ีวดัได้อีกด้วย โดยสอดแทรกไปกบัการแสดงพระธรรมเทศนา ทัง้นี ้

ในเจตอําเภอเชียงของ ชาวบ้านยงัมีศรัทธาท่ีมัน่คงและมีความใกล้ชิดกบัพระและวดัอยู่  
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  2.1.2 การบริหารจัดการกําลังคน พบว่าอําเภอเชียงของมีการบริหารจัดการกําลงัคน

หลายรูปแบบด้วยกัน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนกําลังคน และเพ่ือรองรับความต้องการบริการด้าน

สขุภาพของคนในพืน้ท่ี สรุปได้ดงันี ้ 

  - สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับตําบล จากการท่ีทุกตําบลของอําเภอเชียงของมี 

รพ.สต. มากกวา่ 1 แห่ง แตมี่บคุลากรไมเ่พียงพอกบัความต้องการ จึงมีการประสานงานกนัในระดบัตําบล 

โดยให้ รพ.สต.ของแตล่ะตําบลรวมทีมกนัให้ ผอ.รพ.สต.แห่งใดแห่งหนึ่งในตําบลเดียวกนัทําหน้าท่ีหัวหน้า

ทีม ความร่วมมือบริหารจดัการกําลงัคนจะเป็นลกัษณะของการนํากําลงัคนระดบัวิชาชีพและสายสนบัสนนุ

มารวมกนั แล้วหมนุเวียนออกหน่วยไปทกุ รพ.สต. ในเขตตําบลเดียวกนั นดัวนักบัประชาชนวา่วนัไหน ทีม

สขุภาพประจําตําบลจะวนไปออกหน่วยท่ี รพ.สต. แห่งใด เพ่ือให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต. 

นัน้ๆ ไปรอรับบริการได้ตรงตามวนั ด้วยวิธีการนีทํ้าให้ รพ.สต.บางแห่งท่ีไมมี่นกักายภาพบําบดัประจํา ก็จะ

มีนกักายภาพบําบดัจาก รพ.สต.อ่ืน ในเขตตําบลเดียวกนัไปประจําการในวนัท่ีกําหนดไว้  

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานบริการปฐมภูมิกับทุติยภูมิ เพ่ือ

แก้ปัญหาการขาดแคลนกําลังคนในระดับปฐมภูมิ ลดความแออัดของผู้ รับบริการในระดับทุติยภูมิ 

ดําเนินงานลกัษณะของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัอําเภอ (คปสอ.) เป็นการตัง้ทีมงาน

สขุภาพเพ่ือให้มีกําลงัคนระดบัวิชาชีพจาก รพร. เชียงของ ลงไปช่วยงานปฐมภมิูใน รพ.สต. เพ่ือเป็นการอดุ

ช่องโหว่ของความร่วมมือระดับ รพ.สต. ท่ีบางตําบลอาจไม่มี รพ.สต. ใดมีพยาบาลวิชาชีพ หรือนัก

กายภาพบําบดั หรือวิชาชีพอ่ืนๆ อยู่เลย จะได้มีกําลงัคนคอยให้บริการประชาชนตามความต้องการได้  

 

2.2 ภาคีสัมพันธ์ สร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลและองค์กรพนัธมิตรนอกระบบบริการสขุภาพ เช่น 

องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินและวดั การสร้างระบบความร่วมมือกบัวดัเป็นลกัษณะของภาคีสมัพนัธ์ท่ีโดด

เดน่มากของอําเภอเชียงของ ดงักลา่วก่อนหน้านีว้า่พืน้ท่ีนีมี้ปัญหาเร่ืองความขดัแย้งรหวา่งผู้ นําในระบบคือ

ผู้ ใหญ่บ้านกบั อสมทําให้กิจกรรมหรือโครงการในการขบัเคล่ือนระบบสขุภาพปฐมภมิูหลายโครงการไม ่.

สามารถดําเนินไปได้ด้วยด ีจึงมีการประสานความร่วมือกบัพระและวดัเพ่ือให้เข้ามาทําหน้าท่ีเช่ือมประสาน

  บุคลากรด้านสาธารณสขุกับประชาชนในชุมชนแทนการทําหน้าท่ีของผู้ นําในระบบ ทัง้นีพ้ระยังคงมี

บทบาทการเป็นศูนย์กลาง เป็นท่ีพึ่งทางใจของชนในชุมชนอยู่ อีกทัง้ยังสามารถใช้พืน้ท่ีของวดัดําเนิน

กิจกรรมทางสขุภาพ เช่น การนดัตรวจสขุภาพ เป็นต้น  

 

2.3 การผลิตกําลังคนเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ ไมพ่บวา่มีการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่าย

หรือการดําเนินการเพ่ือผลิตบคุลากรสําหรับปฏิบตัิงานในเขตพืน้ท่ีเชียงของเอง   
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2.4 นโยบาย  พบว่านโยบายจากส่วนกลางท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารและจัดการบุคลากร หลาย

นโยบายเพ่ือสอดคล้องกบัภมิูทศัน์ในการจดัการกําลงัคนของเชียงของ เช่น  FTE ท่ีไม่สอดคล้องกบัความ

ต้องการกําลงัคนด้านสขุภาพจริงของพืน้ท่ี และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉ. 11 ทําให้เกิดภาระทาง

การเงินกบั CUP ท่ีรายได้ตอ่หวัประชากรไมม่าก แตต้่องมีรายจ่ายคา่ตอบแทนบคุลากรจํานวนมาก  

 

3. ผลกระทบ 

 ข้อมลูผลการปฏิบัติงานของอําเภอเชียงในระหว่าง 2558-2560 พบว่าอตัราการใช้บริการผู้ ป่วย

นอกเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดย จํานวนผู้มาใช้บริการท่ี รพ.สต. สงูกวา่จํานวนผู้มา

ใช้บริการท่ีโรงพยาบาลเล็กน้อย ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั ๆ  ก็สามารถบรรลไุด้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น ร้อยละ

ของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สปัดาห์ ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 

ครัง้ตามเกณฑ์ อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วย

โรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดนัโลหิตสงู

หรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง และตัวชีว้ัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมายได้แก่ ร้อยละสะสมความ

ครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม ผลงานโดยรวม

ของอําเภอเชียงของในปี 2559 เม่ือเทียบกบัอําเภออ่ืน ๆ ก็อยู่ในระดบั หนึ่งใน 5 ของเขตบริการนัน้ ๆ 

 

ตาราง 3.3 ตวัชีว้ดัทางด้านสขุภาพอําเภอเชียงของ ในระหวา่งปี 2557-2560 

 

ตัวชีว้ัด เกณฑ์ 2557 2558 2559 2560 

ผู้ รับบริการ 

 -ผู้ ป่วยนอก 

 -ผู้ ป่วยใน 

   

127,301 

17,239 

 

117,667 

15,552 

 

153,944 

17,749 

ผู้ รับบริการ รพ.สต. 

  - ผู้ ป่วยนอก 

   

134,366 

 

155,056 

 

169,889 

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 

12 สปัดาห์ 

>60% 54.0 51.4 68.6 68.4 

ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตาม

เกณฑ์ 

>60%   60.6 58.2 

ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 

>80% 21.8 32.1 45.6 56.3 

สดัสว่นการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้

บริการที่โรงพยาบาล 

 

>1.5 

  

1.06 

 

1.32 

 

1.10 

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สทิธิUC <6.63%   3.85  
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อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มี

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั สทิธิ UC(ต่อแสนประชากร) 

<3.64%   1.08  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดนั

โลหิตสงูหรือภาวะแทรกซ้อนของความดนัโลหิตสงู

สทิธิUC 

<1.0   0.26  

 

3.2  ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ อาํเภอนครไทย จังหวัดพษิณุโลก 

 

1. บริบทและสภาพแวดล้อม 

  

1.1 สภาพแวดล้อม 

อําเภอนครไทยตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัพิษณโุลก ห่างจากตวัจงัหวดั

ประมาณ  98  กิโลเมตร มีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ  2,220.37  ตารางกิโลเมตร หรือ 1,387,731  ไร่ ภมิู

ประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสงู มีภเูขาล้อมรอบเกือบทกุด้านเป็นภเูขาท่ีอยู่ในเทือกเขาเพชรบรูณ์ มี

ความสําคญัเป็นต้นนํา้ของลําห้วย สภาพภมิูอากาศจะหนาวมากในฤดหูนาว สว่นฤดฝูนในบางปีจะมีนํา้

ท่วม และมีสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดรู้อน ในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา ปริมาณนํา้ลดน้อยลงมากเม่ือเทียบกบั

ความต้องการของประชากร ซึ่งสว่นใหญ่เป็นเกษตรกร ทัง้นีเ้น่ืองจากมีการตดัไม้ทําลายป่า ด้วยสภาพ

ภมิูศาสตร์เป็นเทือกเขา นครไทยจึงเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวโดยเฉพาะในฤดหูนาว 

 อําเภอนครไทยมีประชากรจํานวน 84,950 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตําบล 145 

หมูบ้่าน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินประกอบด้วย เทศบาลตําบล 2 แห่ง และองค์การบริหารสว่นตําบล 9 

แห่ง ประชากรเป็นชาวไทยภเูขาเผา่ม้ง ใน 4 หมูบ้่าน จํานวนประมาณ 6,000 คน นอกจากนัน้ยงัมีพืน้ท่ีธรุะ

กนัดารท่ีการคมนาคมเข้าไมถ่ึงประมาณ 5 แห่ง 

 

1.2 ทุนท่ีมี  

 สถานบริการ: แม้วา่สภาพภมิูศาสตร์เป็นเทือกเขาและอยู่ห่างไกลจากตวัจงัหวดัแตส่ถานบริการมี

การกระจายตวัไปครอบคลมุทกุพืน้ท่ี โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพมีจํานวนมากกวา่จํานวนตําบล ดงัจะเหน็

ได้จาก สถานบริการในระดบัหมูบ้่านมีจํานวน 145 แห่งครอบคลมุทกุหมูบ้่าน ในขณะท่ีสถานบริการระดบั

ปฐมภมิู ได้แก่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลมีจํานวน 21 แห่ง (จากจํานวน 11 ตําบล) และสถาน

บริการระดบัทตุยิภมิู ได้แก่ โรงพยาบาลชมุชน 1 แหง่ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช (รพร.) นครไทย  

มีขนาดขนาด 90 เตียง สามารถให้บริการเฉพาะทางในด้านเวชศาสตร์ครอบครัว อายรุกรรม กมุารเวชกรรม 

มีสถานบริการเอกชนท่ีให้บริการระดบัปฐมภมิูได้แก่ คลินิกแพทย์ 1 แห่ง สถานพยาบาล 5 แห่ง และร้าน
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ขายยา 8 แห่ง นอกจากนัน้ยงัมีสํานกังานสาธารณสขุอําเภอทําหน้าท่ีบริหารจดัการและสนบัสนนุการ

ปฏิบตัิงานของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ 

 

 กําลังคน: กําลงัคนท่ีปฏิบตัิงานท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล (รพ.สต.) และสํานกังาน

สาธารณสขุอําเภอ (สสอ.) ประกอบด้วยนกัวิชาการสาธารณสขุและเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 57 คน 

พยาบาลวิชาชีพ 21 คน เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ 6 คน สําหรับกําลงัคนของโรงพยาบาลสมเดจ็พระ

ยพุราชนครไทย  ประกอบด้วยแพทย์ 15 คน โดยท่ี เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 คน แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ

สาขากมุารเวช และอายรุเวช อย่างละ 1 คน สว่นบคุลากรอ่ืน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 82 คน เภสชั

กร 10 คน ทนัตแพทย์ 5 คน เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ 4 คน นกัวิชาการสาธารณสขุและเจ้าพนกังาน

สาธารณสขุ 6 คน นกักายภาพบําบดั 5 คน นกัเทคนิคการแพทย์ 4 คน  และบคุลากรอ่ืน ๆ ตามตาราง 3.4 

 

ตาราง 3.4 จํานวนกําลงัคนของระบบสขุภาพอําเภอนครไทยในปี 2560 

 

ตําแหน่ง จาํนวน สัดส่วนต่อ ปชก. รพร.นครไทย สสอ./รพ.สต. 

นายแพทย์          15 5 : 1,659 15 0 

ทนัตแพทย์ 5 16 : 1,977 5 0 

เภสชักร 10 8 : 1,489 10 0 

พยาบาลวิชาชีพ 103 824 : 1 82 21 

นวก. สาธารณสขุ 36 2 : 1,358 5 31 

จพ.สาธารณสขุ 27 3 : 1,144 1 26 

จพ.ทนัตสาธารณสขุ 10 8 : 1,489 4 6 

นกัเทคนิคการแพทย์ 4 21 : 1,221 4 0 

นกัรังสกีารแพทย์ 1 84 : 1,885 1 0 

นกักายภาพบําบัด 5 16 : 1,977 5 0 

นกัจิตวิทยา 1 84 : 1,885 1 0 

นกักิจกรรมบําบดั 1 84 : 1,885 1 0 

นกัโภชนาการ 1 84 : 1,885 1 0 

แพทย์แผนไทย 2 42 : 1,443 2 0 

บคุลากรอื่นๆ 159 - 158 1 

รวม 380  295 85 
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1.3 ความท้าทาย 

 สภาพปัญหาสขุภาพท่ีประชาชนอําเภอนครไทยเผชิญอยู ่ ได้แก่ ปัญหาโรคเรือ้รัง เชน่ เบาหวาน 

ความดนั มะเร็ง ตลอดทัง้การเพ่ิมขึน้ของผู้สงูอายท่ีุมีสดัสว่นสงูถึง 19% และต้องการการดแูลระยะยาว 

นอกจากนัน้ยงัมีปัญหาความท้าทายในการจดัระบบการดแูลในกลุม่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประมาณ 1% 

อีกทัง้ยงัต้องเผชิญกบัปัญหาโรคติดตอ่ท่ียงัเป็นปัญหา ได้แก่ วณัโรค ไข้เลือดออก เป็นต้น 

ปัญหาด้านกําลงัคนของอําเภอนครไทย เป็นประเดน็เร่ืองการขาดแคลนกําลงัคน เน่ืองจากความ

ต้องการบริการเพ่ิมขึน้ ตลอดถึงมีแผนในการขยายบริการเพ่ิมขึน้แตจํ่านวนกําลงัคนท่ีมีไมเ่พียงพอ และยงั

เผชิญปัญหาการกระจายกําลงัคนไปสูส่ถานบริการท่ีทรุกนัดารและห่างไกล ด้วยเหตท่ีุสภาพภมิูศาสตร์ของ

พืน้ท่ีเป็นภเูขาและมีชมุชนอยู่กระจดักระจาย และในอําเภอนครไทยยงัมี รพ.สต. กระจายถึง 21 แห่งใน 11 

ตําบล ทําให้ต้องมีการกระจายกําลงัคนไปอยู่ทกุ รพ.สต. บางแห่งจึงมีเจ้าหน้าท่ีเพียงแค ่2 คนเท่านัน้ 

นอกจากนัน้ยงัพบปัญหาการจดักรอบอตัรากําลงัคนท่ีกําหนดจากสว่นกลางอาจจะยงัไม่

สอดคล้องกบับริบทของพืน้ท่ีเพราะเป็นการนําข้อมลูจากอดีตมาวิเคราะห์หาอตัรากําลงั และสําหรับ

กําลงัคนในระดบัปฐมภมิูใช้การกําหนดสดัสว่นกําลงัคนตอ่ประชากร ซึ่งไมส่ามารถตอบโจทย์พืน้ท่ีทาง

ภมิูศาสตร์ท่ีมีการกระจายตวัตามเขตเทือกเขาและการมีชนเผา่กระจายกนัอยู่ได้ นอกจากนัน้การวิเคราะห์

อตัรากําลงัคนโดยดจูากข้อมลูอดีตไมส่อดคล้องกบัการวางแผนพฒันาระบบบริการในอนาคต 

 

2. การบริหารจัดการกาํลังคน 

 

 2.1. ระบบบริหารกาํลังคน ครอบคลมุด้านการวางแผนกําลงัคน  ระบบการคดัเลือก การพฒันา

กําลงัคน การสร้างแรงจงูใจ  และการจดัระบบสนบัสนนุการทํางาน  

อําเภอนครไทยใช้กลไกกรรมการบริหารระดบัอําเภอของสาธารณสขุอําเภอในการตดัสินใจด้าน

การบริหารจดัการกําลงัคน ตลอดถึงการกระจาย โยกย้ายกําลงัคน เชน่ ในการกระจายกําลงัคนของ รพ.สต. 

คณะกรรมการบริหารจะมากําหนดคา่เฉล่ียของกําลงัคนตอ่ประชากร และพยายามเกล่ียให้สดัสว่น

กําลงัคนตอ่ประชากรใกล้เคยีงกนัมากท่ีสดุ  

ในด้านการพฒันาศกัยภาพทีมงาน มีการพฒันาทีมงานจากการทํางานร่วมกนัโดยให้โอกาสทีม

นกัวิชาการ หวัหน้าฝ่าย ผอ.รพ.สต. หรือทีมผู้นํารุ่นสอง ได้มีโอกาสพฒันาศกัยภาพบริหารจดัการโครงการ

ตา่งๆ ในการดําเนินงานแก้ปัญหาในตําแหน่งผู้จดัการโครงการ (project manager) โดยผู้บริหารคอยให้

การสนบัสนนุ การพฒันากําลงัคนเช่นนีจ้ะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการทํางานนอกเหนือจากองค์ความรู้เชิง

วิชาการ ได้แก่ การบริหารจดัการ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา การส่ือสาร เป็นต้น 

นอกจากนัน้มีการสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรสามารถอยู่ในชนบทได้ทัง้ในรูปตวัเงิน และ

นอกเหนือจากตวัเงิน เชน่ การจ่ายคา่ตอบแทนปฏิบตัิงานนอกเวลา การจ่ายเงินคา่ตอบแทนตามประกาศ



35 
 

ของกระทรวงฯ ซึ่งนบัวา่เป็นแรงจงูใจในด้านตวัเงินไมก่ี่ประการท่ีในพืน้ท่ีทําได้ แตก่ารสร้างแรงจงูใจ 

นอกเหนือจากตวัเงินได้มีการดําเนินการมากพอสมควร ได้แก่ การสนบัสนนุให้บคุลากรมีความสมัพนัธ์ท่ีดี

กบัชมุชน และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบับญัชา การให้การสนบัสนนุท่ี

เหมาะสมก็มีสว่นท่ีจะทําให้บคุลากรมีแรงจงูใจท่ีจะทํางาน เช่น หากตําบลไหนความสมัพนัธ์ระหวา่ง อบต. 

และ รพ.สต. ไมค่อ่ยราบร่ืน สสอ. และ CUP กจ็ะลงไปหนนุเสริม และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางาน

ร่วมกนั โดยเอาตวัอย่างท่ีดีมาแลกเปล่ียน 

 

 2.2  ภาวะผู้นํา: ภาวะผู้นําและการสร้างผู้นํารุ่นใหม่ 

ผู้นําทัง้ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลชมุชนและสาธารณสขุอําเภอมีความเข้าใจระบบสขุภาพอําเภอใน

ภาพรวม และมีกระบวนการบริหารจดัการเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และรับรู้กนัอย่างเทา่เทียมทัง้สอง

ฝ่ายถึงท่ีมาและท่ีไปในเร่ืองงบประมาณ ซึง่จะสงัเกตเห็นวา่ระบบการบริหารงานร่วมในภาพของอําเภอ

ได้รับการพฒันามาอย่างยาวนานประมาณตามการพมันาของระบบบริการปฐมภมิูของประเทศและ

สมัพนัธภาพอนัดียงัคงดํารงมาเร่ือยๆ แม้จะมีการเปล่ียนแปลงทัง้จากฝ่ัง ผอ.รพร. และ สสอ. 

ประเดน็สําคญัคือมีการพฒันาผู้นําใหมซ่ึง่ช่วยสร้างความยัง่ยืนให้ระบบ โดยท่ีทัง้ รพร. และ สสอ. 

ตา่งก็มีหวัหน้าฝ่ายหรือ นกัวิชาการจาก สสอ. และ รพ.สต. มาทํางานเช่ือมประสานนี ้นอกจากนัน้ ผอ. รพร. 

คนใหมก่็จะได้รับการเตรียมการในการทํางานในภาพรวม ดงันัน้ทีมผู้นําใหมจ่ะได้รับการพฒันาจากการ

ทํางานร่วมกนัไปด้วย และทีมผู้นํากลุม่นีจ้ะเป็นผู้เช่ือมตอ่เน่ืองของงานเม่ือมีการโยกย้ายของผู้ อํานวยการ

โรงพยาบาล หรือ สสอ. จึงทําให้การทํางานในระบบสขุภาพอําเภอมีความตอ่เน่ือง 

 

 2.3. ภาคีสัมพันธ์ (partnership)  มีการทํางานร่วมกบัภาคีท่ีหลากหลายในการจดัการด้าน

กําลงัคน ได้แก่ นายอําเภอและคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอําเภอ (พชอ.) อปท. และภาค

ประชาสงัคม  

 ด้วยเหตท่ีุ รพ.สต. มีหน้าท่ีให้บริการสขุภาพแบบองค์รวมท่ามกลางข้องจํากดัด้านกําลงัคน และ

งบประมาณ จึงเป็นการสง่เสริมให้ รพ.สต. ต้องทํางานกบัหน่วยงานอ่ืนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ

ทํางานร่วมกบัองคก์ารบริหารสว่นตําบล (อบต.) ในการบริหารจดัการกองทนุสขุภาพและภาคประชาชน 

นอกจากนัน้ สสอ. ได้ให้การสนบัสนนุในด้านการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง อบต. และ รพ.สต. 

เพราะถือวา่เป็นปัจจยัท่ีสําคญั การเกิดขึน้ของกองทนุตําบลมีความสําคญัสําหรับอําเภอนครไทย โดยท่ี รพ.

สต. ได้สนบัสนนุให้ประชาชนจดัทําโครงการเพ่ือพฒันาสขุภาพในชมุชนด้วยตนเอง ในเร่ืองนี ้ CUP หนนุ

เสริมโดยการเข้าสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่ง อบต. รพ.สต. และมีเวทีแลกเปล่ียนกระบวนการดําเนินงาน

ของกองทนุสขุภาพชมุชน เพ่ือเผยแพร่เร่ืองราวดีๆ ในการดําเนินงานกองทนุของ อบต. 
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอําเภอ (พชอ.) ก็เป็นอีกกลไกหนึง่ท่ีทําให้ภาคี

ตา่ง ๆ ได้แก่ ภาคสาธารณสขุ  ภาคการศกึษา เกษตร พฒันาสงัคม มหาดไทย และภาคประชาชน ภายใต้

การนําของนายอําเภอเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนเพ่ือคณุภาพชีวิตดี กรณีเชน่ มีเหตกุาร

ไข้เลือดออกเกิดขึน้นายอําเภอสัง่การให้ผู้ใหญ่บ้านทกุหมูบ้่านปัองกนัไข้เลือดออก โดยการกําจดัแหลง่

เพาะพนัธุ์ยงุ โดยฝ่ายสาธารณสขุสนบัสนนุเร่ืององค์ความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งกรณีนีทํ้าให้เห็นชดัเจนวา่งาน

สขุภาพสามารถเข้าไปอยู่ในมือประชาชนได้โดยไมต้่องใช้คนและทรัพยากรของสาธารณสขุมากนกั กรณี

การแก้ปัญหาผู้สงูอายตุิดเตียงก็เช่นเดียวกนั มีการใช้ภาคีตา่งๆเข้ามาช่วย เพราะความต้องการของ

ผู้สงูอายตุิดบ้านติดเตยีงมีตัง้แตค่วามต้องการด้านสขุภาพ ด้านสงัคม และด้านส่ิงแวดล้อม ซึ่งเม่ือ

นายอําเภอทราบเร่ืองจะสัง่การให้ภาคสว่นตา่งๆ เข้ามาชว่ยเหลือ เช่น องคก์ารบริหารสว่นตําบลดแูลเร่ือง

การซ่อมแซมส่ิงแวดล้อมบ้านและความต้องการด้านสงัคมให้เหมาะสม สว่นสาธารณสขุดแูลความต้องการ

ด้านสขุภาพ  

 

 2.4. การผลิตกาํลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ   

 ไมพ่บวา่มีการร่วมมือกบัสถาบนัการผลิต ในการผลิตและพฒันากําลงัคน 

 

 2.5. นโยบาย- แม้นโยบายกําลงัคนยงัไมเ่อือ้ตอ่การทํางานในพืน้ท่ีแตก่็มีความพยายามบริหาร

จดัการกําลงัคนในพืน้ท่ี 

นโยบายท่ีมีผลกระทบตอ่กําลงัคนในระดบัปฐมภมิูมีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง ไมว่า่จะเป็นนโยบาย

หลกัประกนัสขุภาพท่ีสง่ผลให้หน่วยบริการปฐมภมิูจะต้องมีบคุลากรมาให้บริการเพ่ิมขึน้ ได้แก่ พยาบาล

เวชปฏิบตั ิแพทย์ และลา่สดุนโยบาย PCC ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานปฐมภมิูต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ และสห

วิชาชีพมาปฏิบตัิงาน ถึงแม้พืน้ท่ีจะสามารถดําเนินงานในด้านมาตรการการรับเข้าในระดบัหนึ่ง แต่

มาตรการการป้องกนัการโยกย้ายมีจํากดั เชน่ การจะย้ายคนไปในท่ีชายขอบคอ่นข้างยาก อีกทัง้การเพ่ิมคน

เข้าระบบจะต้องดดู้านข้อจํากดัด้านงบประมาณด้วย 

อย่างไรก็ตาม ระบบสขุภาพอําเภอนครไทย สามารถบริหารจดัการกําลงัคนในระดบัเลก็ ในพืน้ท่ีได้ 

เช่น การจ่ายคา่ตอบแทนลว่งเวลาเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน และการร่วมมือกนัระหวา่ CUP ใน

การเสริมกําลงัคนเข้าไปให้บริการท่ี รพ.สต. ในกรณีท่ีไมเ่พียงพอ การใช้รูปแบบคณะกรรมการในการเกล่ีย

กําลงัคน เพ่ือให้สามารถกระจายคนไปในระดบัพืน้ท่ีห่างไกลได้ เช่น หากใช้การกระจายกําลงัคนตามเกณฑ์

ของกระทรวงต้องมีคนปฏิบตัิงาน 3 คน แตเ่น่ืองจากมีกําลงัคนน้อย คณะกรรมการจงึกระจาย 2 คน เป็นต้น 

นอกจากนัน้ยงัใช้มาตรการแบ่ง รพ.สต. เป็นโซน เพ่ือช่วยเหลือกนั แก้ปัญหาคนขาดแคลนด้วย  
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2.6. การเงนิ: แม้มีข้อจํากดัเร่ืองงบประมาณแตค่วามช่วยเหลือระหวา่ง CUP ทําให้แก้ปัญหาได้    

ข้อจํากดัเร่ืองเงินงบประมาณทําให้ไมส่ามารถเพ่ิมคนเข้าไปในระบบได้มากนกั แตมี่กลไก

ความร่วมมือท่ีดรีะหวา่ง CUP ทําให้สามารถช่วยแก้ปัญหากําลงัคนได้ระดบัหนึ่ง เช่นการเร่ง

สร้างผลงานเพ่ือให้สามารถมีเงินเพ่ิม และนําเงินมาใช้ในการจ่ายคา่ลว่งเวลาและ

คา่ตอบแทนตา่ง ๆ เพ่ิอสร้างแรงจงูใจแก่บคุลากร และหากขาดแคลนกําลงัคน ก็จะได้รับการ

สนบัสนนุจาก รพร เพราะมองวา่เป็นระบบสขุภาพเป็นหนึง่เดียวกนั 

 

3. ผลกระทบด้านสุขภาพ  

 จากการทํางานเช่ือมประสานกนัเป็นเนือ้เดยีวของระบบสขุภาพระดบัอําเภอ ทําให้ แม้จะมีจํานวน

ผู้ รับบริการเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล โดย

ผู้ รับบริการของ รพ สต มากเป็นประมาณ 1.5 เท่าของจํานวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล อําเภอนครไทย

สามารถบรรลเุป้าหมายด้านสขุภาพในหลายๆ ประเดน็ ได้แก่ ด้านอนามยัแมแ่ละเดก็ ความครอบคลมุของ

การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู การดแูลผู้ป่วยหืด เบาหวาน และความดนั เป็นต้น ตลอดทัง้ความพึง

พอใจของผู้ รับบริการคอ่นข้างสงู ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3.5 

 

ตาราง 3.5 ตวัชีว้ดัทางด้านสขุภาพอําเภอนครไทย ในระหวา่งปี 2557-2560 

 

ตัวชีว้ัด เกณฑ์ 2557 2558 2559 2560 

ผู้ รับบริการ 

 -ผู้ ป่วยนอก 

 -ผู้ ป่วยใน 

  

140,392 

20,554 

 

143,594 

16,791 

 

159,402 

25,315 

 

169,746 

25,148 

ผู้ รับบริการ รพสต 

  - ผู้ ป่วยนอก 

  

196,611 

 

203,150 

 

210,825 

 

247,007 

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 

12 สปัดาห์ 

>60% 76.9 79.7 68% 75% 

ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตาม

เกณฑ์ 

>60% 68.1 44 50 53 

ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 

>80%  28.9 53.6 66.8 

สดัสว่นการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้

บริการที่โรงพยาบาล 

>1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สทิธิUC <6.63%   3.47  
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อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มี

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั สทิธิ UC(%( 

<3.64%   1.14  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดนั

โลหิตสงูหรือภาวะแทรกซ้อนของความดนัโลหิตสงู

สทิธิUC 

<1.0   0.77  

ร้อยละความพงึพอใจของผู้ ป่วยนอก  (%)  91.56 88.87 89.4  

ร้อยละความพงึใจของบุคลากร (%)  76.23 76.45 70.57  

 

3.3 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ อาํเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

1.บริบทและสภาพแวดล้อม 

  

 1.1 สภาพแวดล้อม 

เข่ืองใน  เป็นอําเภอหนึ่งของจงัหวดัอบุลราชธานี     ติดกบัอําเภอเมืองอบุลราชธานี อยู่ทางด้านทิศ

ตะวนัตก ห่างจากศาลากลางจงัหวดัอบุลราชธานีประมาณ 43 กิโลเมตร เป็นอําเภอท่ีตัง้อยู่ในช่วง

สามเหล่ียมของปลายแมนํ่า้เซบายและแมนํ่า้ชีไหลมาบรรจบกบัแมนํ่า้มลู  ก่อนจะถึงเขตอําเภอเมืองอบุล 

อําเภอเข่ืองในจึงมีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมคางหมดู้านทิศตะวนัออก และทิศเหนือขนาบด้วยแมนํ่า้ลําเซบาย 

สว่นด้านทิศใต้ขนาบด้วยแมนํ่า้ชี ด้านทิศตะวนัตกจดอําเภอคําเข่ือนแก้วและอําเภอมหาชนะชยั  จงัหวดั

ยโสธร มีพืน้ท่ี   782.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 489,250 ไร่  มีถนนแจ้งสนิทจากตวัเมือง

อบุลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 23 ) ผา่กลางพืน้ท่ีจากตะวนัออก - ตะวนัตก ตามแนวท่ีราบสงูกลางพืน้ท่ี

อําเภอซึ่งมีพืน้ท่ีลาดเอียงลงสูท่ี่ราบลุม่นํา้ชีทางทิศใต้และท่ีราบลุม่ลํานํา้เซบาย ทางด้าน ทิศเหนือ ทําให้

อําเภอเข่ืองในเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่การตัง้ถ่ินฐาน 

 อําเภอเข่ืองในประกอบด้วย 18 ตําบล 181 หมูบ้่าน มีเทศบาล 1 แห่ง และ อบต. 18 แห่ง มี

ประชากรรวม 103,512 คน 24,567 หลงัคาเรือนเป็นประชากรชาย 51,494 คน หญิง 52,01 8คน สว่นใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือค้าขายและรับจ้าง   

 

 1.2 ทุนท่ีมี 

 สถานบริการ  มีโรงพยาบาลเข่ืองใน เป็นโรงพยาบาลชมุชนขนาด 60 เตียง ระดบั F2 ห่างจากตวั

จงัหวดั 40 กิโลเมตร ทําหน้าท่ีเป็น CUP และสถานบริการระดบั primary secondary มีโรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพตําบล 30 แห่ง และศนูย์สขุภาพชมุชนเมือง 1 แห่ง ทําหน้าท่ีสถานบริการระดบัปฐมภมิู โดยมี

สํานกังานสาธารณสขุอําเภอทําหน้าท่ีบริหารจดัการและสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 
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 กําลังคน  

โรงพยาบาลเข่ืองในประกอบด้วยข้าราชการ  ลกูจ้างประจํา  ลกูจ้างชั่วคราว  ลกูจ้างนกัเรียนทนุ 

ปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และจุดบริการท่ีได้รับมอบหมายจํานวนทัง้สิน้  271  คน  จําแนกเป็นข้าราชการ  

132  คน   ลูกจ้างประจํา  13 คน พนักงานราชการ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว  40   คน พนักงานกระทรวง

สาธารณสขุ (พกส.) 81 คน  กําลงัคนท่ี รพ.เข่ืองใน ซึ่งทําหน้าท่ีเป็น CUP ของอําเภอเข่ืองในยงัอยู่ในระดบั

ขาดแคลน จึงไมส่ามารถช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนกําลงัคนของสถาบริการระดบัปฐมภมิูได้มากนกั 

ไมส่ามารถจดัสรรคนลงไปประจําเพ่ิมได้  

 

ตาราง 3.6 แสดงจํานวนบคุลากรโรงพยาบาลเข่ืองใน จําแนกตามวิชาชีพ 

 

สาขาอาชีพ/กลุ่ม จาํนวน(คน) 

แพทย์ 11 

ทนัตแพทย์ 6 

เภสชักร 9 

พยาบาลวิชาชีพรวม 

- ข้าราชการ/ พกส. 

- ลกูจ้างชัว่คราว 

82 

70/2 

10 

ลกูจ้างประจํา 13 

ลกูจ้างชัว่คราว/พกส. 40/82 

ข้าราชการอ่ืนๆ 5 

รวม 271 

 

  

1.3 ความท้าทาย 

 ปัญหาสขุภาพท่ีสําคญัของอําเภอเข่ืองในสงัเคราะห์จากผู้ป่วยนอกท่ีเข้ารับบริการสขุภาพท่ี รพ. 

เข่ืองใน ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 พบวา่ 5 อนัดบัโรคท่ีมีผู้มารับบริการสขุภาพมากท่ีสดุได้แก ่

hypertension, DM, Dyspepsia, Bronchitis และ Muscle Strain เม่ือเปรียบเทียบภยัคกุคามสขุภาพของ

ชาวอําเภอเข่ืองในย้อนหลงั 3 ปี คือปี 2558, 2559 และ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 ได้ผลดงัตาราง 3.7 
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ตาราง 3.7 ภยัคกุคามสขุภาพของอําเภอเข่ืองใน เปรียบเทียบ 3 ปี  

 

ลําดับ 2558 2559   6) 2560เดือนแรก) 

โรค จาํนวน 

(คน) 

โรค จาํนวน 

(คน) 

โรค จาํนวน (คน)  

1  HT  19,681 HT  31,644 HT 12,167 

2 Acute pharyngitis, 

unspecified 

4,363  DM   6,636 DM 2,571 

3 Dyspepsia 4,069  Hyperlipidemia 14,803  Dyspepsia 2,259  

 4 Muscle strain 3,248  Dyspepsia 5,852  Bronchitis 1,707  

5 Chronic kidney 

disease, stage  

3,170 Pharyngitis 4, 154 Muscle strain 11,610  

ด้านกําลงัคนมีปัญหาขาดแคลนเชน่เดยีวกบัหลายท่ีโดยเฉพาะในระบบสขุภาพปฐมภมิู ท่ีมี

จํานวนพยาบาลวิชาชีพไมเ่พียงพอ อนัเป็นผลกระทบจากการไมไ่ด้บรรจ ุ นอกจากนี ้ รพ.สต. หลายแห่งยงั

ขาดนกัวิชาการท่ีจะดแูลงานตามยทุธศาสตร์ KPI  สว่นใหญ่มีการลาออกไปสมคัรภาคสว่นอ่ืน เช่น อบต. 

เทศบาล หรือย้ายสายงานไปสอบข้าราชการครู และทหาร ท่ีถกูมองวา่มีความมัน่คงและความก้าวหน้า

มากกวา่การเป็นลกูจ้างในระบบกระทรวงสาธารณสขุ ทําให้เกิดภาระงานโหลดกบัคนท่ียงัอยูใ่นระบบ 

หลายคนต้องทํางาน 2 หน้า  นอกจากนีย้งัพบวา่นโยบายการจดัการกําลงัคนจากสว่นกลางไมส่อดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน โดยเฉพาะ FTE ซึ่งคํานวณจากจจํานวนประชากร เน่ืองจากหลายตําบลใน

อําเภอเข่ืองใน มีจํานวน รพ.สต. มากกวา่ 1 แห่ง การใช้ FTE มาคํานวณกําลงัคนจงึไมส่อดคล้อง เพราะ รพ.

สต.บางแห่งมีจํานวนประชากรไมถ่ึงเกณฑ์ของ FTE   

 

2. การบริหารจัดการกาํลังคน 

 2.1. ระบบบริหารกําลังคน เน้นการบริการจดัการกําลงัคนท่ีมีเพ่ือให้ทํางานได้เตม็ประสิทธิภาพ

และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากท่ีสดุ  

 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนกําลงัคนด้วยการจดัทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ 

เภสชักร นกักายภาพบําบดั และนกัวิชาการจาก CUP ลงพืน้ท่ีโดยร่วมมือกบั รพ.สต. เพ่ือให้บริการ

ประชาชน นดัการลงพืน้ท่ีกบัประชาชน เน้นความสําคญัในโรคเรือ้รังท่ีคกุคามประชาชน เช่น เบาหวาน และ

ความดนั และผู้ป่วยท่ีต้องการการดแูลระยะยาวเป็นหลกั พยายามกระจายทีมสหวิชาชีพให้สามารถลง

พืน้ท่ี รพ.สต. ให้ได้มากท่ีสดุ บางครัง้อาจใช้วิธีการรวมหลาย รพ.สต. แล้วนดักนัท่ีใดท่ีหนึง่ในกรณีท่ี รพ.สต. 

อยู่ไมไ่กลกนั นอกจากจะทําให้กําลงัคนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการประชาชนได้ทัว่ถึงแล้ว ยงัลด

ความอดัใน รพช. 
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 เข่ืองในมี สสอ. ท่ีเข้าใจปัญหาของตนเอง คือการขาดแคลนกําลงัคนและการไมส่ามารถขอความ

ช่วยเหลือหรือขอคนเพ่ิมจาก CUP ซึ่งมีปัญหาเช่นเดียวกนั จึงจดัระบบให้บริการสขุภาพกบัประชาชนระดบั

ปฐมภมิูให้สอดคล้องกําลงัคน เช่น การขาดแคลนทนัตาภิบาล สํานกังานสาธารณสขุอําเภอได้กําหนด

นโยบายให้จดั zoning ให้ รพ.สต.ท่ีมีและไมมี่ทนัตาภิบาลอยู่ในโซนเดยีวกนั และให้ทนัตาภิบาลท่ีมี

รับผิดชอบ รพ.สต.ทกุแห่งในโซน   

 

 2.2 ระบบภาคีสัมพันธ์ เป็นจดุเดน่ของเข่ืองใน ท่ีสามารถแตกกระจายความร่วมมือระดบัอําเภอ

หรือ DHS  ลงไปสูค่วามร่วมมือระดบัตาํบลได้ หลายตําบลมีการตัง้ณะกรรมการประสานงานโรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพตําบล ประกอบด้วยตวัแทนจากชมุชนทัง้ 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครองทัง้กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน 

ตํารวจในพืน้ท่ี และพระสงฆ์  โดยเฉพาะท่ีตําบลเข่ืองในงานด้านการสง่เสริมสขุภาพระดบัปฐมภมิูได้รับ

ความสนบัสนนุจากวดัมาก พระผู้ใหญ่ระดบัเจ้าคณะตาํบลเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย ฝ่ายสาธารณสขุ 

ได้แก่เจ้าหน้าท่ีของ รพ.สต. และสดุท้ายฝ่ายประชาชน เข้ามาร่วมงานกนัในลกัษระจิตอาสา ความเข้มแขง็

ของภาคสีมัพนัธ์ทําให้งานด้าน PP ของเข่ืองในเข้มแขง็ตามไปด้วย  

 งาน PP ทําโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอาย ุบ้านหวัดอน ได้ผู้สงูอายมุาช่วยดแูล 

 

 2.3 ภาวะผู้นํา ความเข้มแขง็ของการการกําลงัคนของเข่ืองในเป็นผลมาจากการมีผู้นําท่ีเข้มแขง็

และใจกว้างตัง้แตร่ะดบัเขตไลม่าถึงจงัหวดั และอําเภอ Chief of Human Resources for Health Officer 

(CHRO) ของเขตนีมี้ความเข้าใจสถานการณ์ระบบบริการสขุภาพและกําลงัคนของระบบสารณสขุอย่าง

มาก แก้ไขปัญหา FTE ของแตล่ะจงัหวดัในเขตด้วยการเกล่ียคนในเขต ลกัษณะคล้ายเอากําลงัคนทัง้หมด

ของเขตท่ีได้รับการจดัสรรจาก FTE  มารวมกนัแล้วเกล่ียให้แตล่ะจงัหวดัอีกทีหนึ่ง เพ่ือไมใ่ห้จงัหวดัใด

จงัหวดัหนึ่งต้องมีปัญหาการขาดแคลนกําลงัคนท่ีมากไป แล้วจงัหวดัก็มาเกล่ียตอ่ให้อําเภอ  

 ในขณะเดียวกนัผู้ อํานวยการโรงพยาบาลอําเภอเป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานชมุชนมาอย่าง

ยาวนานและมีความเข้าใจระบบสขุภาพชมุชน และมองระบบสขุภาพของทัง้อําเภอเป็นหนึ่งเดยีว และ 

สาธารณสขุอําเภอเข่ืองใน มีความเข้าใจปัญหา และมีภาวะผู้นํา สามารถแก้ไขปัญหาภายใต้บริบทท่ีเตม็ไป

ด้วยข้อจํากดัได้ เช่น การให้จดัระบบการช่วยเหลือกนัระหวา่งกลุม่ รพ.สต. หรือ Zoning ของ รพ.สต. เพ่ือให้

มีกําลงัคนให้บริการสขุภาพกบัประชาชนได้ทัว่ถึง  

  

 2.4 การผลิตบุคลากร  ไมมี่การผลิตบคุลากรเพ่ือใช้เองในอําเภอ 

  

 2.5 นโยบาย ได้รับผลกระทบจากนโยบายการิหารจดัการกําลงัคนจากสว่นกลางมาก ทัง้ FTE ท่ีไม่

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีท่ีมีจํานวน รพ.สต. มากกวา่จํานวนตําบล ผลของ FTE กระทบตอ่
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กําลงัคนใน CUP ด้วย เพราะความต้องการมีมากกวา่กรอบของ FTE  ในขณะท่ีได้รับประโยชน์จากการ

บริหารบคุคลระดบัเขต ท่ี CHRO สามารถกระจายกําลงัคนในเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตก่ารท่ี ผอ. 

CUP ต้องทําหน้าท่ี COO  ด้วย ทําให้ต้องแบ่งเวลาในการตรวจคนไข้ และการบริหารโรงพยาบาลไปทํางาน

ในตําแหน่ง  COO ด้วย  

 

 .3ผลกระทบ 

 ข้อมลูผลการปฏิบตัิงานของอําเภอเข่ืองในในระหวา่ง 2558-2560 พบวา่ อตัราการใช้บริการผู้ป่วย

นอกเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดย จํานวนผู้มาใช้บริการท่ี รพ.สต. สงูกวา่จํานวนผู้มา

ใช้บริการของโรงพยาบาลคอ่นข้างมาก ประมาณ 25.-2.7  เท่า ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั ๆ ก็สามารถบรรลไุด้ตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สปัดาห์ ร้อยละหญิงมี

ครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ์ อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด อตัราการรับ

ไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ด้วยโรคความดนัโลหิตสงูหรือภาวะแทรกซ้อนของความดนัโลหิตสงู และตวัชีว้ดัท่ีไมบ่รรลเุปา้หมายได้แก ่

ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม 

ผลงานโดยรวมของอําเภอนาหว้าในปี 2559 เม่ือเทียบกบัอําเภออ่ืน ๆ ก็อยู่ในระดบั หนึ่งใน 3 ของเขต

บริการนัน้ ๆ  

 

ตาราง 3.8 ตวัชีว้ดัทางด้านสขุภาพอําเภอเข่ืองใน ในระหวา่งปี 2557-2560 

 

ตัวชีว้ัด เกณฑ์ 2557 2558 2559 2560 

ผู้ รับบริการ 

 -ผู้ ป่วยนอก 

 -ผู้ ป่วยใน 

  

79,518 

9,523 

 

169,812 

16,917 

 

190,347 

19,446 

 

182,372 

20,292 

ผู้ รับบริการ รพสต 

  - ผู้ ป่วยนอก 

  

422,273 

 

458,923 

 

481,602 

 

489,464 

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 

12 สปัดาห์ 

>60% 75.2 80.5 76.4 82.8 

ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตาม

เกณฑ์ 

>60%   52.4 68.3 

ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 

>80% 10.3 29.2 49.7 58.6 

สดัสว่นการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้

บริการที่โรงพยาบาล 

>1.5  

5.31 

 

2.70 

 

2.53 

 

2.68 
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อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สทิธิUC <6.63%   1.17  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มี

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั สทิธิ UC(ต่อแสนประชากร) 

<3.64%   2.03  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดนั

โลหิตสงูหรือภาวะแทรกซ้อนของความดนัโลหิตสงู

สทิธิUC 

<1.0   1  

 

 

3.4 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ อาํเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

 

1.บริบทและสภาพแวดล้อม 

 

 1.1 สภาพแวดล้อม  

อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม 96 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด

สกลนคร 46 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 690 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจําทางปรับอากาศว่ิง

ระหวา่งกรุงเทพมหานคร 2 สาย ใกล้สนามบินสกลนคร 40  กิโลเมตร  มีทางหลวงแผน่ดิน 3 เส้นทางหลกั 

ได้แก่ ถนนสายนาหว้า - สกลนคร ซึ่งมีรถโดยสารประจําทางทุก 30  นาที ส่วนเส้นทางในตําบล หมู่บ้าน

เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตเกือบทุกหมู่บ้าน แต่การคมนาคมในพืน้ท่ีไม่สะดวกนักเพราะรถโดยสาร

ประจําหมูบ้่านมีน้อย การเดินทางมารับบริการท่ีโรงพยาบาลนาหว้าส่วนมากต้องจ้างเหมาเป็นกลุ่ม ทุก

หมูบ้่านมีไฟฟ้าและนํา้ประปา  ประชาชนนิยมใช้โทรศพัท์มือถือและอินเทอร์เน็ต มีสญัญาณครอบคลมุทัง้

อําเภอแตบ่างพืน้ท่ีอาจมีความเร็วตํ่า   

ด้านการปกครองประกอบไปด้วย 6 ตําบล  68 หมู่บ้าน ประชากรทัง้หมด 51,499 คน  มีองค์การ

บริหารส่วนตําบล 5 แห่ง และเทศบาลตําบล 2 แห่ง กองทุนสุขภาพท้องถ่ิน 7 กองทุน ประชาชน

ประกอบด้วย 5 ชนเผ่า ส่วนใหญ่เป็น เผ่าญ้อ และ มีเผ่าผู้ ไท แสก กะเลิง ไทยอิสาน ปะปนในหลายๆ

หมูบ้่าน  

 

 1.2 ทุนท่ีมี 

 สถานบริการ อําเภอนาหว้ามีสถานบริการระดับทุติยภมิู 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลนาหว้า เป็น

โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง และมีศนูย์สขุภาพชุมชนในโรงพยาบาล 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพตําบล 9 แห่ง มีสํานักงานสาธารณสขุอําเภอทําหน้าท่ีบริหารจดัการและสนับสนุนการปฏิบตัิงาน

ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบล 
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 กําลังคน อําเภอนาหว้ามีบุคลากรด้านสาธารณสขุปฏิบตัิหน้าท่ีในทุกระดบัรวมจํานวน 116 คน 

อยู่ในโรงพยาบาลชมุชน 62 คน และ รพ.สต. 47 คน   รายละเอียดดงัตาราง 1 เม่ือจําแนกรายวิชาชีพพบวา่

มีแพทย์ทัง้หมด 6 คน (ปี 2560 เป็นปีแรกท่ีนาหว้ามีแพทย์ 6 คน ท่ีผา่นมาน้อยกวา่นี)้ สดัสว่นของแพทย์ตอ่

ประชากรอยู่ท่ี 1:8,574 แตเ่ม่ือนบัแพทย์ประจําท่ีปฏิบตัิงานบริการสขุภาพเตม็เวลาจะมีเพียง 4 คน ไมน่บั

ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลซึง่ต้องแบ่งเวลาทํางานบริหาร และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งเป็น in-service 

training อีก 1 คน ทัง้นี ้รพ.นาหว้าทําหน้าท่ีเป็นสถานท่ีรับเทรนแพทย์เรียนเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย  ทําให้

ทุกปีจะมี in-service training 1 คนมาประจําท่ีโรงพยาบาล แต่แม้จะรับเวรได้ก็จะไม่สามารถทําเตม็ท่ีได้

เหมือนแพทย์ประจํา เพราะเวลาส่วนหนึ่งต้องหมดไปกับเรียนและการฝึก และเม่ือเรียนจบก็จะกลบัไป

ปฏิบตัิหน้าท่ีในโรงพยาบาลต้นสงักดั  

 รพ.สต. ทุกแห่งมีบคุลากรในสดัส่วน  1:1,250 แต่เม่ือแยกรายวิชาชีพท่ีควรต้องมีแล้วยงัมีไมค่รบ 

และมีอาสาสมคัรสาธารณสขุ 940 คน 

 

 ตาราง  3.9 จํานวนกําลงัคนของระบบสขุภาพในอําเภอนาหว้า ในปี 2560 

 

ประเภทบุคลากร จาํนวน (คน) 
รวม (คน) 

สัดส่วนต่อ

ประชากร รพ. นาหว้า รพ.สต. สสอ. 

แพทย์ 6 - - 6 1:8,574 

ทนัตแพทย์ 3 - - 3 1:17,149 

เภสชักร 5 - - 5 1:10,290 

พยาบาลวิชาชีพ 38 13 - 51 1:1,009 

นกัวิชาการสาธารณสขุ 3 18 4 25 1:2,450 

นกัเทคนิคการแพทย์ 1 - - 1  

นกัรังสกีารแพทย์ 1 - - 1  

นกักายภาพบําบดั 1 - - 1  

แพทย์แผนไทย 2 - - 2  

นวก.ทนัตสาธารณสขุ - 1 - 1  

จพ.ทนัตสาธารณสขุ 2 3 - 5  

จพ.สาธารณสขุ - 4 3 7  

ผช.แพทย์แผนไทย - 8 - 8  

                รวม 62 47 7 116  
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1.3 ความท้าทาย 

 อําเภอนาหว้า จงัหวดันครพนม ประสบกบัความท้าทายในการให้บริการสขุภาพ ดงันี ้

 ปัญหาด้านสุขภาพ  ข้อมลูจาก รพ. นาหว้า ซึ่งสํารวจในปี  2559 พบวา่ ปัญหาสขุภาพ 5 อนัดบั

แรกของพืน้ท่ีคือ 1) เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ไตวายเรือ้รัง 2) อนามยัแม่และเด็ก 3) โรคหลอดเลือด

หวัใจ 4) โรคหลอดเลือดสมอง 5) อบุตัิเหตจุากการจราจร นอกจากนีพ้บวา่ประชาชนในเขตอําเภอนาหว้ามี

ผู้ ป่วยท่ีต้องการการดแูลระยะยาว ทัง้ในลกัษณะของผู้สงูอายุและผู้ ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้ ป่วยโรค

เรือ้รัง จํานวนมาก  

 ปัญหาด้านกําลงัคน ปัญหาหลกัคือการขาดแคลนกําลงัคน โดยเฉพาะในระบบบริการสขุภาพปฐม

ภมิู จากการท่ี ผอ.รพ.นาหว้า ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ต้องทํางานในฐานะผู้ช่วยนายแพทย์ สสจ. 

ด้านบริการการแพทย์ โดยเฉพาะการดแูลผู้ป่วยระยะยาว ( long term care) และการดแูลผู้สงูอายดุ้วย ทํา

ให้อําเภอนาหว้าให้ความสําคญักบังานด้านสขุภาพทัง้ 2 ประการ ซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการของคนใน

พืน้ท่ี แต่บุคลากรสําคญัของการดแูลผู้ ป่วยระยะยาว และผู้สงูอายุคือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและนกั

กายภาพบําบัดกลับมีเพียงตําแหน่งละ 1 คนทัง้อําเภอ ทําให้ไม่สามารถดูแลผู้ ป่วยได้ทั่วถึง และต้อง

รับภาระงานท่ีหนักเกินไป  นอกจากนีย้ังพบว่าการจัดกรอบอัตรากําลังคนท่ีกําหนดจากส่วนกลาง 

โดยเฉพาะตามแนวทางของ FTE ยงัไมส่อดคล้องกบับริบทของพืน้ท่ี ทําให้ภาระงานของบคุลากรหนักกว่า

ท่ีควรเป็น ปัญหาหาหลักของกําลงัคนท่ีเน่ืองด้วยการกําหนดกรอบอัตรากําลังจากส่วนกลาง ได้แก่ 

กําลงัคนพยาบาลวิชาชีพท่ีพบว่าเม่ือคํานวณตามเกณฑ์ของ FTE รพ.นาหว้ามีกําลงัคนเต็มกรอบแล้ว แต่

ในความเป็นจริงจํานวนพยาบาล 13 คน ท่ีกําหนดจากกรอบ FTE ไม่เพียงพอกบัเนือ้งานจริง ทําให้ต้องมี

การโยกย้ายด้วยการให้ตําแหน่งไปลงท่ี รพ.สต. แตต่วัมาปฏิบตัิงานท่ี รพ.นาหว้า  

 ด้านภาระทางการเงิน CUP ของนาหว้าประสบปัญหาทางการเงิน ปัจจบุนั (ปี 2560) อยู่ในสถานะ

วิกฤติระดบั 1 เพ่ิงหลดุจากวิกฤติระดบั 7 ในปี 2558  และต้องจ่ายค่าจ้างบุคลากรมากถึงประมาณ 70-

80% ในแตล่ะเดือน  

 

2.การบริหารจัดการกําลังคน  

  

 2.1 ระบบบริหารกําลังคน ครอบคลมุด้านการวางแผนบริหารจดัการกําลงัคนและการจดัระบบ

สนบัสนนุงาน  

พฒันาศกัยภาพ จากการท่ีนาหว้าให้ความสําคญักบัการดแูลผู้ป่วยระยะยาว ผู้ป่วยติดเตียง และ

ผู้สงูอาย ุซึ่งต้องการความรู้ลกัษณะองค์รวม แต่ทัง้อําเภอมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพียงคนเดียว จึงมี

การจดัระบบการพฒันาศกัยภาพกําลงัคนในวิชาชีพอ่ืนให้สามารถบริการสขุภาพแบบองค์รวม และเข้าใจ

ทกัษะเก่ียวกบัชมุชนและการเข้าถึงชมุชน สามารถทํางานสร้างเสริม ป้องกนั เป็นผู้นําและสร้าง  self-care 
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ให้กับชมุชนได้ มีการส่งพยาบาลไปเรียน palliative care และกําลงัวางแผนส่งเภสชักรไปเทรนเพ่ิมด้านนี ้

เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดบปฐมภูมิด้วยการร่วมมือกับสํานักงาน

สาธารณสขุอําเภอ และ รพ.สต. เช่น การจัดทีมจาก รพช. ลงไปตรวจเย่ียมเคสผู้ป่วยของ รพ.สต. มีการ

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือระหว่างทีมของ รพช. กับบุคลากร รพ.สต. เพ่ือให้สามารถดแูล

ผู้ ป่วยได้ครบทกุมิติ กาย ใจ สงัคม จิตวิญญาณ การปรึกษาหารือร่วมระหว่าง CUP กับ รพ.สต. นอกจาก

จะทําให้ดแูลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยงัทําให้บุคลากรของ รพ.สต. ได้เรียนรู้การดแูลผู้ป่วยระยะ

ยาวตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย   

นอกจากนีย้งัมีพฒันาศกัยภาพกําลงัคนในระดบัปฐมภมิู ด้วยการนํากําลงัฝ่ายสนบัสนนุมาเรียนรู้

งานของระดบัวิชาชีพ หรือการจัดอบรมให้มีการเรียนรู้งานข้ามวิชาชีพ เช่น ฝึกอบรม อสม. ให้เรียนรู้งาน

ของแพทย์แผนไทยและงานพยาบาลเบือ้งต้น เพ่ือให้ทําหน้าท่ีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยพยาบาล ทํางาน

คดักรองได้ แล้วให้แพทย์แผนไทย และพยาบาลวิชาชีพ ได้เรียนรู้งานกายภาพบําบดั เป็นต้น   

 อําเภอนาหว้าแก้ปัญหากําลงัคนของ CUP ขาดแคลนเน่ืองจากกําลงัคนเตม็กรอบอตัรากําลงัของ 

FTE ด้วยการใส่ตําแหน่งใน รพ.สต. แต่ให้ตัวมาปฏิบัติงานท่ี CUP แล้ว จัดระบบทีมสขุภาพของ CUP 

เช่ือมประสานกบั รพ.สต. เพ่ือให้มีกําลงัคนทํางานเพียงพอทัง้ใน CUP และ รพ.สต. วิธีนีย้งัใช้แก้ปัญหาการ

ขาดแคลนนักกายภาพบําบดั ซึ่งทัง้อําเภอมีคนเดียว โดยให้จดัเวลาการทํางานด้วยการให้บริการใน CUP 

ช่วงเช้า และช่วงบ่ายลงพืน้ท่ีใน รพ.สต. มีการจัดคิววนให้ทุก รพ.สต. ได้มีนักกายภาพบําบัดไปปฏิบัติ

หน้าท่ีทกุเดือน เพ่ือตอบสนองความต้องการบริการสขุภาพในระดบัชมุชน 

 

2.2 ระบบบริการสุขภาพ จัดระบบบริการสขุภาพในลกัษณะเครือขา่ย โดยมี CUP นาหว้า เป็น

แม่ข่ายเช่ือมประสานกับหน่วยบริการระดบัชุมชนคือ รพ.สต. ระบบบริการปฐมภมิู จัดระบบการบริการ

ระดับปฐมภูมิโดยจัดให้มีทีมสขุภาพในโรงพยาบาลนาหว้าเป็นท่ีปรึกษา เช่น ทีมหมอครอบครัว งาน

อนามยัแมแ่ละเดก็และการดแูลผู้ป่วยเฉพาะ และมีการเสริมสร้างศกัยภาพ อสม.แกนนําชมุชน ในการคดั

กรองโรคเรือ้รัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู การคดักรองวณัโรค และภาวะซึมเศร้า อนัจะช่วยแบ่งเบา

ภาระงานของบุคลากรระดับวิชาชีพ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกองทุนหลกัประกัน

สุขภาพระดับพืน้ท่ี ใช้กระบวนการแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ สนับสนุน

งบประมาณ แก่ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสขุภาพ มีการขยายบริการเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการรักษาใกล้บ้าน ได้แก่ ผู้ ป่วยเบาหวาน ความดนั

โลหิตสงู การดแูลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยในระยะสดุท้ายท่ีบ้าน 

มีระบบรับ-สง่ตอ่ผู้ ป่วย ให้คําปรึกษา การดแูลรักษาพยาบาลผู้ ป่วยผา่นทางระบบ Line และทาง

โทรศพัท์ในกรณีเกินศกัยภาพ มีการเช่ือมโยงระบบรับ-ส่งต่อผู้ ป่วยเข้ากับระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
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(EMS) เพ่ือออกปฏิบตัิดแูลรักษาพยาบาลเบือ้งต้น ณ จุดเกิดเหต ุรวมถึงการส่งต่อผ่านสมดุบนัทึกประจํา

ของผู้ป่วย 

 การเย่ียมบ้าน จดัทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสชักร นกักายภาพบําบดั แพทย์

แผนไทย นักวิชาการสาธารณสขุ ร่วมเย่ียมบ้านในพืน้ท่ี รพ.สต. ทุกวนัองัคาร และพฤหัสบดี หรือความ

จําเป็นเร่งด่วนของผู้ ป่วยแต่ละราย ใช้ระบบไลน์ในกลุ่มเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องแต่ต้องคํานึงถึงการรักษา

ความลบัของผู้ป่วย มีการใช้สญัลกัษณ์ในการส่ือสารข้อมลูผู้ป่วยท่ีอยู่ในแผนของการดแูลตอ่เน่ืองท่ีบ้าน 

 

 2.3 ภาวะผู้นํา จดุแขง็ของนาหว้า คือ การมีผู้นําท่ีด ีโดยมี ผอ. CUP นาหว้า เป็นแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว ให้ความสําคญักับการดแูลผู้ ป่วยระยะยาวแบบเป็นองค์รวม ลงพืน้ท่ีเย่ียมบ้านร่วมกับทีม

สขุภาพของ CUP และ รพ.สต. ทําให้การดแูลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสดุท้ายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นการฝึกพฒันาบคุลากรไปในตวัจากการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งเย่ียมบ้าน  

 นาหว้ายงัมีกระบวนการสร้างคนจากการทํางานร่วมกนัระหวา่งทีมนกัวิชาการและหวัหน้าฝ่ายจาก

โรงพยาบาลอําเภอ และทีมนกัวิชาการจากทีม สสอ. และ รพช. โดยเร่ิมจากผู้ อํานวยการในอดีตเกือบ 20 ปี

ท่ีผ่านมา (นพ. ทักษพล ธรรมรังษี) และส่งผลให้มีความร่วมมือระหว่าง CUP อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั 

เพราะทีมนกัวิชาการบางสว่นยงัเป็นทีมเดิม และมีการสร้างทีมใหมข่ึน้มาเร่ือย ๆ 

 

2.4 ภาคีสัมพันธ์ นาหว้าเป็นอําเภอท่ีความสมัพนัธ์ระหว่าง CUP กับ สสอ. และ รพ.สต. ดีมาก 

นอกจากผู้ อํานวยการ CUP จะจัดตวัเองให้อยู่ในทีมเย่ียมบ้านของ CUP เพ่ือเช่ือมประสานกบั รพ.สต.ได้

โดยตรงแล้ว ยงัมีการพดูคยุปรึกษากนัในเร่ืองตา่งๆ ทัง้เร่ืองของเงินบํารุง การดแูลผู้ป่วย ไปจนถึงมีการจัด

กิจกรรมร่วมกนั เช่น การจดัป่ันจกัรยาน ท่ีนอกจากจะเช่ือมความสมัพนัธ์แล้วยงัเป็นการทํากิจกรรม PP ท่ี

ได้ประสิทธิภาพ มีการจัดทอดผ้าป่าเพ่ือนําเงินมาใช้ในระบบบริการสขุภาพ ทําให้ชุมชนมีความรู้สกึเป็น

สว่นหนึ่งของระบบบริการุสขุภาพ มากกวา่การเป็นเพียงผู้ รับบริการ 

 

2.5 การผลิตกําลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ ไม่พบว่ามีการผลิตกําลงัคนเพ่ือระบบบริการ

ปฐมภมิูโดยตรง มีเพียงการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพกําลคันท่ีมีอยู่แล้วให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ

บริการสขุภาพปฐมภมิูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.6 นโยบาย พบวา่การคํานวณกําลงัคนด้านสขุภาพตามกรอบ FTE ของสว่นกลางไม่สอดคล้อง

กบัความต้องการกําลงัคนด้านสขุภาพจริงของพืน้ท่ี นอกจากนีน้โยบาย PCC  ท่ีกําหนดเง่ือนไขสําคญัไว้ท่ี

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อาจไมส่อดคล้องกบัพืน้ท่ี เพราะจํานวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศ

ท่ีผลิตได้มีน้อย  และการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภมิู ไม่จําเป็นต้องใช้กําลงัคนระดบัแพทย์ท่ีใช้เวลาในการ
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ผลิตนาน ส่ิงท่ีสอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพืน้ท่ีนาหว้าคือ การนํากําลังคนในวิชาชีพระดับรองลงมา ไป

ฝึกอบรมให้มีความรู้ในการดแูลคนไข้และครอบครัวแบบเป็นองค์รวม และสร้างทกัษะในการเข้าถึงชมุชนได้

จะสอดคล้องกวา่  

 

3. ผลกระทบ 

 ข้อมลูผลการปฏิบตัิงานของอําเภอนาหว้าในระหวา่ง 2558-2560 พบวา่ อตัราการใช้บริการผู้ป่วย

นอกเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดย จํานวนผู้มาใช้บริการท่ี รพ.สต. สงูกวา่จํานวนผู้มา

ใช้บริการประมาณ 1.5 เท่า ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั ๆ ก็สามารถบรรลไุด้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น ร้อยละของ

หญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สปัดาห์ ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้

ตามเกณฑ์ อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วย

โรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดนัโลหิตสงู

หรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง และตัวชีว้ัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมายได้แก่ ร้อยละสะสมความ

ครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม ผลงานโดยรวม

ของอําเภอนาหว้าในปี 2559 เม่ือเทียบกับอําเภออ่ืน ๆ ก็อยู่ในระดับหนึ่งใน 3 ของเขตบริการนัน้ ๆ 

นอกจากนัน้คา่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคอ่นข้างสงู แม้ความพึงพอใจของผู้ให้บริการคอ่นข้างตํ่า 

 

ตาราง 3.10 ตวัชีว้ดัทางด้านสขุภาพอําเภอนาหว้า ในระหวา่งปี 2557-2560 

 

ตัวชีว้ัด เกณฑ์ 2557 2558 2559 2560 

ผู้ รับบริการ 

 -ผู้ ป่วยนอก 

 -ผู้ ป่วยใน 

 

 

 

93,260 

7,803 

 

108,605 

6,432 

 

100,607 

6,703 

 

110,300 

7,214 

ผู้ รับบริการ รพสต 

  - ผู้ ป่วยนอก 

  

149,095 

 

160,063 

 

148,994 

 

172,000 

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 

12 สปัดาห์ 

>60% 86.7 86.5 84.0 78.0 

ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตาม

เกณฑ์ 

>60% 77.6 76.2 70.1 64.9 

ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 

>80% 25.4 25.3 37.4 43.6 

สดัสว่นการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้

บริการที่โรงพยาบาล 

>1.5  

1.60 

 

1.47 

 

1.48 

 

1.56 

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สทิธิUC <6.63%  3.16 1.01  
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อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มี

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั สทิธิ UC(ต่อแสนประชากร) 

<3.64%  1.67 2.33  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดนั

โลหิตสงูหรือภาวะแทรกซ้อนของความดนัโลหิตสงู

สทิธิUC 

<1.0  0.85 0.94  

ร้อยละความพงึพอใจของผู้ ป่วยนอก    86.1 85.6   

ร้อยละความพงึใจของบุคลากร (%)  58.3 64.4   

 

3.5 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ อาํเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี 

 

1. บริบทและสภาพแวดล้อม 

 

 1.1 สภาพแวดล้อม 

อําเภออา่วลกึ จงัหวดักระบ่ี มีประชากรในเขตรับผิดชอบจํานวน 50,402 คน จาก 13,312 หลงัคา

เรือน แบ่งพืน้ท่ีการปกครองทองถ่ินเป็น 2 เทศบาล และ 9 อบต. ภมิูประเทศของอา่วลกึประกอบด้วยภเูขา 

ท่ีราบและเนินสงู มีชายฝ่ังทะเลยาว 32 กิโลเมตร พืน้ท่ีอดุมไปด้วยป่าแสม โกงกาง มีเกาะตา่งๆ ประมาณ 

20 เกาะ 

อําเภออา่วลกึมีจดุแขง็มาก ได้แก่ พืน้ท่ีอยู่ในกลุม่สามเหล่ียมอนัดามนั มีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีรัฐให้การ

สนบัสนนุ ทําให้มีโอกาสในการพฒันาด้านตา่งๆ เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว เศรษฐานะของประชาชนอยู่ใน

เกณฑ์ดี มีความร่วมมือจากองคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินดมีาก 

สว่นจดุออ่นได้แก่ ภมิูอากาศมีฝนตกชกุ สง่ผลตอ่การระบาดของโรคทางเดนิหายใจ โรค

ไข้เลือดออก จํานวน อสม มีน้อย และสถานบริการบางแหง่อยู่ไกล 

 

1.2 ทุนท่ีมี  

 สถานบริการ: สภาพภมิูศาสตร์เป็นเทือกเขาและติดชายทะเลอยูห่่างไกลจากตวัจงัหวดัประมาณ 

40 กิโลเมตร สถานบริการมีการกระจายตวัไปครอบคลมุทกุพืน้ท่ี โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพมีจํานวน 10 

แห่งครอบคลมุทกุตําบล และสถานบริการระดบัทตุิยภมิู ได้แก่โรงพยาบาลชมุชน 1 แห่งซึ่งเป็นโรงพยาบาล

ขนาด 60 เตียง สามารถให้บริการเฉพาะทางในด้าน เวชศาสตร์ครอบครัว อายรุกรรม กมุารเวชกรรม โดยท่ี 

นอกจากนัน้ยงัมีสํานกังานสาธารณสขุอําเภอทําหน้าท่ีบริหารจดัการและสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของ

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ 
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 กําลังคน: กําลงัคนท่ีปฏิบตัิงานท่ี รพ.สต. และ สสอ. ประกอบด้วยนกัวิชาการสาธารณสขุและเจ้า

พนกังานสาธารณสขุ 10 คน พยาบาลวิชาชีพ 19 คน สําหรับกําลงัคนของโรงพยาบาลอา่วลกึ ประกอบด้วย

แพทย์ 7 คน เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาอ่ืนๆ สว่นบคุลากรอ่ืน ๆ 

ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 64 คน เภสชักร 6 คน ทนัตแพทย์ 7 คน เจ้าพนกังานทนัตสาธารณสขุ 6 คน 

นกัวิชาการสาธารณสขุและเจ้าพนกังานสาธารณสขุ 4 คน นกักายภาพบําบดั 2 คน นกัเทคนิคการแพทย์ 3 

คน  และบคุลากรอ่ืน ๆ ตามตาราง 3.11 

 

ตาราง 3.11 จํานวนกําลงัคนของระบบสขุภาพอําเภออา่วลกึในปี 2560   

ตําแหน่ง จาํนวน รพ.อ่าวลึก สสอ./รพ.สต. 

  นายแพทย์        7 7 0 

  ทนัตแพทย์ 7 7 0 

  เภสชักร 6 6 0 

  พยาบาลวิชาชีพ 83 64 19 

  นกัวิชาการสาธารณสขุ 14 4 10 

  จพ.ทนัตสาธารณสขุ 5 5 0 

  นกัเทคนิคการแพทย์ 3 3 0 

  นกัรังสกีารแพทย์ 1 1 0 

  นกักายภาพบําบดั 2 2 0 

 

1.3 ความท้าทาย 

 การนํานโยบายหลกัประกนัสขุภาพมาดําเนินการในชว่งปี 2544 ทําให้ระบบสขุภาพอําเภออา่วลกึ

เผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ได้แก่  

ประการท่ี 1 ปัญหาการเพ่ิมขึน้ของการใช้บริการซึ่งโรงพยาบาลอา่วลกึและ รพ.สต. ได้เผชิญ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีผู้ รับบริการได้ข้ามขัน้ตอนการใช้บริการท่ี รพ.สต. มาท่ีโรงพยาบาลอา่วลกึทําให้เกิด

ความแออดัมากขึน้  

ประการท่ี 2 ปัญหาความคาดหวงัของผู้ รับบริการสงูขึน้ในขณะท่ีสถานบริการทัง้ โรงพยาบาล และ 

รพ.สต. ไมส่ามารถเป็นไปตามความคาดหวงัของประชาชนได้ทัง้หมด  

ประการท่ี 3 สถานการณ์การทํางานแบบแยกสว่นระหวา่งโรงพยาบาลอา่วลกึ สํานกังาน

สาธารณสขุอําเภอ และรพ.สต. ทําให้ขาดความตอ่เน่ืองของการจดัระบบบริการ ในขณะท่ีองค์กร

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุอําเภอ (คปสอ.) มีการรวมตวัอย่างหลวม ๆ ยงัไมส่ามารถจะเป็น

องค์กรท่ีบริหารจดัการระบบสขุภาพทัง้ระบบได้ และเม่ือมีงบประมาณจากนโยบายหลกัประกนัสขุภาพเข้า

มาท่ีโรงพยาบาล จึงอาจจะเกิดความระแวงในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณได้ 
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ประการท่ี 4 สถานการณ์ขาดแคลนกําลงัคนทัง้ในโรงพยาบาลและ รพ.สต. ในสถานการณ์ท่ีความ

ต้องการใช้บริการเพ่ิมขึน้ทําให้กําลงัคนท่ีมีอยูต้่องรับผิดชอบภาระงานเพ่ิมขึน้ทําให้เกิดสภาพตงึเครียดของ

ผู้ให้บริการ 

เพ่ือแก้ปัญหาตา่ง ๆ เหลา่นีค้ณะทํางานของ CUP อา่วลกึจึงได้หารือและหาทางออกและกําหนด

ปรัชญาการทํางานของเครือขา่ยอา่วลกึ “หนึ่งเดยีวอยู่รอด สดุยอดพีซีย ูสูเ่ครือขา่ยมหศัจรรย์” โดยรูปแบบ

เครือขา่ยนีต้้องดภูาพรวมของระบบสขุภาพทัง้อําเภอ จะไมแ่บ่งแยกระหวา่งโรงพยาบาลและสาธารณสขุ

อําเภอ  

หนึ่งเดียวอยู่รอด : หมายถึงการรวมตวัระหวา่งโรงพยาบาลกบัสาธารณสขุอําเภอ ปรับสูอ่งค์กรท่ีมี

พนัธสญัญามุง่มัน่ร่วมกนัเพ่ือความอยู่รอดทัง้ 2 ฝ่าย 

สดุยอดพีซีย:ู หมายถึงการพฒันาสถานีอนามยัไปสูค่วามเป็นสดุยอดศนูย์สขุภาพชมุชน ให้บริการ

ท่ีมีคณุภาพและสร้างความศรัทธาของประชาชนได้ 

สูเ่ครือขา่ยมหศัจรรย์: หมายถึง การสร้างเครือขา่ยการดแูลสขุภาพประชาชนในพืน้ท่ีท่ีมหศัจรรย์ 

และสามารถพฒันาดชันีสขุภาพประชาชนให้บรรลเุกินเป้าหมาย และทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสขุ 

ในด้านปัญหาสขุภาพท่ีเป็นภาวะคกุคามของอําเภออา่วลกึในปัจจบุนั ได้แก่ ปัญหาโรคเรือ้รังเป็น

ปัญหาระดบัต้น ๆ ประกอบด้วย  เบาหวาน ความดนัโลหิตสงู โรคหวัใจและหลอกเลือด โรคมะเร็ง ปัญหา

อบุตัิเหตทุางจราจร รวมทัง้ปัญหาในกลุม่เปราะบาง เชน่ ผู้สงูอาย ุผู้ป่วยด้อยโอกาส เป็นต้น 

 

2. การบริหารจัดการกาํลังคน 

 2.1. ระบบบริหารกาํลังคน  

 เครือขา่ยสขุภาพอําเภออา่วลกึได้จดัระบบบริหารเป็นหนึ่งเดียว มีหน่วยจดับริการเครือขา่ยเดยีวท่ี

ควบคมุดแูลพร้อมพฒันาระบบบริการทัง้ระดบัปฐมภมิูหรือ รพ.สต. และระดบัทตุิยภมิูหรือโรงพยาบาล

ชมุชน ซึง่เครือขา่ยมีหน้าท่ีวางแผนพฒันาระบบบริการ นิเทศกํากบั สนบัสนนุ ทัง้ด้าน  การบริหารกําลงัคน 

ทรัพยากรตา่งๆ งบประมาณ พสัด ุครุภณัฑ์ เป็นต้น  

 ในด้านกําลงัคนก็เช่นเดียวกนั จะบริหารกําลงัคนรวมศนูย์ท่ีกลไกการบริหารกลาง กําลงัคนทัง้หมด

ถกูนบัเป็นกําลงัคนของเครือขา่ย กลไกกลางจะเป็นผู้วางแผนและกระจายกําลงัคน โดยเฉพาะอย่างย่ิง รพ.

สต. หรือหน่วยปฐมภมิูจะต้องได้รับการกระจายกําลงัคนอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถให้บริการดา่นแรกท่ีมี

คณุภาพได้ นอกจากนัน้เครือขา่ยยงัจดัให้มีการพฒันากําลงัคนอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งกําลงัคนทัง้จากปฐมภมิู 

และทตุิยภมิูจะได้รับการพฒันาศกัยภาพอย่างสม่ําเสมอ หากเป็นการพฒันาศกัยภาพท่ีพืน้ท่ีดําเนินการเอง

ได้ก็จะจดัระดบัพืน้ท่ี เช่น การทํางานร่วมกบัพ่ีเลีย้ง การสอนงาน การศกึษาจากการทํางาน เป็นต้น แตห่าก

เป็นหลกัสตูรท่ีพืน้ท่ีจดัเองไมไ่ด้ก็จะสง่ไปอบรมตามแหลง่ตา่งๆ ท่ีจดัอบรม ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ

ขององค์กร 
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 ตวัอย่างการจดัอตัรากําลงัคนท่ีเหน็ชดัเจน เดิม รพ.สต. จะมีกําลงัคนเพียง 2-3 คน เท่านัน้ 

เครือขา่ยจะจดัสรรกําลงัคนจากโรงพยาบาลหรือจากเจ้าหน้าท่ีจบใหมล่งไปปฏิบตัิงานท่ี รพ.สต ให้เตม็ 

และจดัระบบพ่ีเลีย้งหนนุเสริมจากเครือขา่ย และหากในบางช่วง โรงพยาบาลมีความขาดแคลนบคุลากรใน

การอยู่เวรก็จะขอกําลงัเสริมจาก รพ.สต. ไปช่วยเหลือ และยงัเป็นการพฒันากําลงัคนไปพร้อม ๆ กนัอีกด้วย 

หรือในกรณีการจดัระบบดแูลด้านทนัตกรรมของอําเภออา่วลกึ จากสภาพการท่ีมีบคุลากรด้านทนั

ตกรรมน้อยไมเ่พียงพอท่ีจะกระจายไปทกุ รพ.สต. ได้ จึงมีการรวมศนูย์กําลงัคนท่ีโรงพยาบาล และจดัระบบ

การไปให้บริการท่ี รพ.สต. ให้อย่างทัว่ถึง จนสามารถบรรลเุป้าหมายการให้บริการทนัตกรรมได้ทัง้อําเภอ 

เช่นเดยีวกนักบัระบบสนบัสนนุเวชภณัฑ์ยา ก็จดัเป็น ระบบคลงัเดยีวสนองเครือขา่ยทกุระดบั  

 

2.2  ภาวะผู้นํา : ภาวะผู้นําและการสร้างผู้นํารุ่นใหม่ 

ผู้นําในการเปล่ียนแปลงนีไ้ด้แก่ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลอา่วลกึในช่วงปี 2545 (นพ. บญัชา ค้า

ของ) ซึ่งมีความเข้าใจระบบสขุภาพชมุชนเป็นอย่างด ี ละมีการทํางานร่วมกนักบัสํานกังานสาธารณสขุ

อําเภอมากวา่ 16 ปี ทําให้มีสมัพนัธภาพท่ีดี และความเข้าใจวฒันาธรรมการทํางานของแตล่ะฝ่ายได้ดี และ

นอกจากนัน้กระบวนการริเร่ิม ได้มีกระบวนการมีสว่นร่วม ร่วมคิดร่วมคยุจากผู้นําและนกัวิชาการจากทัง้

สองฝ่ายจนกระทัง้ได้ข้อสรุปร่วมกนั โดยมีแนวคดิหลกัในการดําเนินงาน ได้แก ่“สร้างวฒันธรรมการทํางาน

เป็นหนึ่งเดียว ปรับเปล่ียนการบริหารให้มีประสิทธิภาพ พฒันาระบบพ่ีเลีย้งบรูณาการ บริหารจดัการ

การเงินท่ีโปร่งใส เสริมสร้างความเข้มแขง็ของ PCU” 

การจดัระบบพ่ีเลีย้งบรูณาการ เป็นการพฒันาผู้นําใหมเ่ป็นส่ิงท่ีช่วยเช่ือมประสานความเป็น

เครือขา่ย ช่วยสร้างความยัง่ยืนให้ระบบ เพราะกลุม่บคุลากรกลุม่นีจ้ะเป็นมือทํางานขบัเคล่ือนให้ระบบ และ

เป็นกลุม่ท่ีมีแนวโน้มจะอยูใ่นระบบได้นานกวา่ผู้ อํานวยการ หรือสาธารณสขุอําเภอ โดยท่ีทัง้โรงพยาบาล 

และ สสอ. ตา่งก็มีหวัหน้าฝ่ายหรือ นกัวิชาการจาก สสอ. และ รพ.สต. มีมาทํางานเช่ือมประสานนี ้ดงันัน้ทีม

ผู้นําใหมจ่ะได้รับการพฒันาจากการทํางานร่วมกนัไปด้วย และทีมผู้นํากลุม่นีจ้ะเป็นผู้ เช่ือมตอ่เน่ืองของงาน

เม่ือมีการโยกย้ายของผู้ อํานวยการโรงพยาบาล หรือ สสอ. จึงทําให้การทํางานในระบบสขุภาพอําเภอมี

ความตอ่เน่ือง 

 

 2.3. ภาคีสัมพันธ์ (partnership)   

ภาคีเครือขา่ยท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในระบบบริการ ประกอบด้วยภาคประชาชนซึ่งเข้ามามีสว่นร่วมใน

การให้ความเห็นตอ่ระบบบริการผา่นเวทีตา่งๆ และอสม. แม้จะมีจํานวนจํากดัแตก่็มีสว่นช่วยระบบสขุภาพ

คอ่นข้างมาก สว่นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ท่ีผา่นมามีการเช่ือมประสานท่ีดกีบัระบบบริการ

สาธารณสขุ  
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอําเภอ (พชอ.) ก็เป็นอีกกลไกหนึง่ท่ีทําให้ภาคี

ตา่ง ๆ ได้แก่ ภาคสาธารณสขุ  ภาคการศกึษา เกษตร พฒันาสงัคม มหาดไทย และภาคประชาชน ภายใต้

การนําของนายอําเภอเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนเพ่ือคณุภาพชีวิตดี  

 

 

 2.4. การผลิตกาํลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ   

 ไมพ่บวา่มีการร่วมมือกบัสถาบนัการผลิต ในการผลิตและพฒันากําลงัคน 

 

 2.5. นโยบาย 

แม้นโยบายกําลงัคนยงัไมเ่อือ้ตอ่การทํางานในพืน้ท่ีแตก่็มีความพยายามบริหารจดัการกําลงัคนใน

พืน้ท่ี เช่น การเพ่ิมกําลงัคนเข้าไปในระบบ หรือ การจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ระบบสขุภาพอําเภออา่วลกึ 

สามารถบริหารจดัการกําลงัคนในระดบัเลก็ ในพืน้ท่ีได้ เชน่ การจ่ายคา่ตอบแทนลว่งเวลาเพ่ือสร้างแรงจงูใจ

ในการปฏิบตังิาน และการร่วมมือกนัระหวา่ CUP ในการเสริมกําลงัคนเข้าไปให้บริการท่ี รพ.สต. ในกรณีท่ี

ไมเ่พียงพอ การใช้รูปแบบคณะกรรมการในการเกล่ียกําลงัคนเพ่ือให้สามารถกระจายคนไปในระดบัพืน้ท่ี

ห่างไกลได้  

 

 

 

 2.6. การเงนิ: แม้มีข้อจํากดัเร่ืองงบประมาณ แตค่วามช่วยเหลือระหวา่ง CUP ทําให้แก้ปัญหาได้ 

การบริหารจดัการในรูปแบบหนึ่งระบบบริหารจดัการทัง้ด้านงบประมาณ กําลงัคน และทรัพยากร

อ่ืน ๆ ช่วยแก้ปัญหาความไมพ่อเพียงของงบประมาณ สามารถทําให้ทัง้ รพช. และ รพ.สต. เกิดสมดลุ

ทางด้านการเงิน และสามารถจดัสรรเงินมาสร้างขวญักําลงัใจแกเ่จ้าหน้าท่ีได้ 

 

3. ผลกระทบด้านสุขภาพ  

 จากการทํางานเช่ือมประสานกนัเป็นเนือ้เดยีวของระบบสขุภาพระดบัอําเภอมีการดําเนินการมา

อย่างตอ่เน่ืองกวา่ 10 ปี แม้จะมีการเปล่ียนผู้ อํานวยการโรงพยาบาล 2 คน และสาธารณสขุอําเภอ 3 คน แต่

การร่วมงานระหวา่งทีม CUP เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง ทําให้ระบบสขุภาพได้รับการยกระดบัทัง้อําเภอ เร่ิมจาก

ความสามารถในการจดับริการด้านทนัตกรรมครอบคลมุทกุกลุม่วยัได้มากกวา่เป้าหมายถึง 2-3 เท่า 

จากนัน้ขยบัสูก่ารจดัระบบการดแูลเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู การดแูลผู้ป่วยระยะสดุท้าย การจดัระบบ

การดแูลผู้ป่วยอบุตัเิหตแุละฉกุเฉิน การดแูลผู้ป่วยจิตเวช และ อ่ืน ๆ อีก จะเห็นได้วา่จํานวนผู้ รับบริการมี

แนวโน้มเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของโรงพยาบาลอา่วลกึ และ รพ.สต. โดยผู้ รับบริการของ รพ.สต. สงูกวา่จํานวน
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ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเลก็น้อย อําเภออา่วลกึสามารถบรรลเุป้าหมายด้านสขุภาพในหลายๆ ประเดน็ 

ได้แก่ ด้านอนามยัแมแ่ละเดก็ ความครอบคลมุของการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู การดแูลผู้ป่วยหืด 

เบาหวาน และความดนั เป็นต้น ตลอดทัง้ความพงึพอใจของผู้ รับบริการคอ่นข้างสงู ดงัรายละเอียดในตาราง

ท่ี 3.12 

 

 

 

ตาราง 3.12  ตวัชีว้ดัทางด้านสขุภาพอําเภออา่วลกึ ในระหวา่งปี 2557-2560 

 

ตัวชีว้ัด เกณฑ์ 2557 2558 2559 2560 

ผู้ รับบริการ 

 -ผู้ ป่วยนอก 

 -ผู้ ป่วยใน 

  

94,029 

14,677 

 

102,165 

10,462 

 

131,639 

21,134 

 

129,696 

19,115 

ผู้ รับบริการ รพสต 

  - ผู้ ป่วยนอก 

  

140,477 

 

142,832 

 

128,115 

 

140,887 

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 

12 สปัดาห์ 

>60% 83.9 81.2 89.3 94.9 

ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตาม

เกณฑ์ 

>60% 68 68 77 87.1 

ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 

>80% 5 10.6 23.7 45.5 

สดัสว่นการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้

บริการที่โรงพยาบาล 

>1.5 1.49 1.40 0.97 1.09 

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สทิธิUC <6.63%   6.7  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มี

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั สทิธิ UC(ต่อแสนประชากร) 

<3.64%   0.4  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดนั

โลหิตสงูหรือภาวะแทรกซ้อนของความดนัโลหิตสงู

สทิธิUC 

<1.0   0.9  

ร้อยละความพงึพอใจของผู้ ป่วยนอก    89.7 84.7 85.9 83.7 

ร้อยละความพงึใจของบุคลากร (%)  73.2 80 82.7 79.2 
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3.6 ระบบสุขภาพและระบบการจัดการกําลังคนด้านสุขภาพ อาํเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 

1. บริบทและสภาพแวดล้อม 

 1.1 สภาพแวดล้อม เทพาเป็นอําเภอหนึ่งของจงัหวดัสงขลา ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของ

ตวัจงัหวดั ห่างจากตวัเมืองสงขลา 73 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,056 กิโลเมตร เป็นหนึ่งใน

อําเภอท่ีประสบกบัเหตคุวามรุนแรง ในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยมีพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกติดกบัอําเภอ

หนองจิก  และอําเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี ทิศใต้ติดกบัอําเภอสะบ้าย้อยและนาทวี จงัหวดัสงขลา ทิศ

ตะวนัตกตดิกบัอําเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สว่นทิศเหนือติดกบัอา่วไทย อําเภอเทพามีขนาด 978 ตาราง

กิโลเมตรหรือ 661,250 ไร่ ลกัษณะภมิูประเทศแบ่งเป็น 3 เขต คือ เขตท่ีราบสงู อยู่ทางทิศใต้และตะวนัตก 

ชาวบ้านแถบนีจ้ะทําการเกษตรสวนยางพาราและสวนผลไม้ สว่นทางตอนกลางของอําเภอเป็นพืน้ท่ีราบ 

ทําการเกษตรประเภทนาข้าว ปลกูผกั ผลไม้ และไม้ยืนต้นตา่งๆ สว่นพืน้ท่ีชายฝ่ังจะทําการประมงและสวน

มะพร้าว สภาพภมิูอากาศเป็นแบบร้อนชืน้ ฝนตกชกุช่วง กนัยายน - มกราคม สว่นกมุภาพนัธ์-สิงหาคมเป็น

ฤดรู้อน 

      มีประชากรประมาณ 77,000 คน แบ่งการปกครองเป็น 7 ตําบล 67 หมูบ้่าน มีเทศบาลตําบล 2 

แห่ง และองค์การบริหารสว่นตําบล 7 แห่ง ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทําสวนยาง 

สวนผลไม้ นาข้าว และพืน้ท่ีเชิงอนรัุกษ์ การทําธรุกิจสว่นใหญ่เป็นการค้าปลีก สว่นชมุชนประมงริมทะเลจะ

เป็นกลุม่ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมด่ ีประชาชนประมาณ 60% นบัถือศาสนาอิสลาม และ 40% เป็นชาวพทุธ 

แตใ่นภาพย่อยรายละเอียดของแตล่ะตําบล จะพบวา่บางตําบลประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวมสุลิม ขณะท่ี

บางตําบลเป็นชมุชนของชาวพทุธทัง้หมดเลย  

 

 1.2 ทุนท่ีมี 

 สถานบริการ สถานบริการด้านสขุภาพของอําเภอเทพาประกอบด้วย โรงพยาบาลเทพา เป็น

โรงพยาบาลชมุชนของรัฐ ขนาด 30 เตียง ทําหน้าท่ีเป็น CUP และสถานพยาบาลระดบัทตุิยภมิู มีสถาน

บริการปฐมภมิู 14 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพระดบัตําบล (รพ.สต.) 11 แห่ง คลินิกเวชปฏิบตัิ

ครอบครัวและชมุชน  (PCU)  3 แห่ง และมีคลินิกเอกชน 4 แห่ง  

 

 กําลังคน  จํานวนบคุลากรวิชาชีพตา่งๆ จําแนกเป็น โรงพยาบาลเทพา จํานวน 148 คน สํานกังาน

สาธารณสขุอําเภอเทพาและโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตาํบล จํานวน 62 คน ดงัแสดงในตาราง 3.13  
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ตาราง 3.13 จํานวนบคุลากรสายวิชาชีพในสถานบริการปฐมภมิูและ รพช. เทพา  

 

สายงาน/ วิชาชีพ 
จาํนวน) คน) 

สสอ.เทพา/รพ.สต. รพ.เทพา 

แพทย์  - 9 

ทนัตแพทย์  -  7 

จพ.ทนัตสาธารณสขุ 2 8 

เภสชักร  - 6 

จพ.เภสชักรรม  -  6 

พยาบาลวิชาชีพ 21 75 

นกัเทคนิคการแพทย์  -  6 

นกักายภาพบําบัด  -  5 

นกัรังสกีารแพทย์  -  1 

จพ.รังสีการแพทย์  -  0 

นกัวิชาการสาธารณสขุ 21 12 

จพ.สาธารณสขุ 16 2 

นกัโภชนาการ  -  1 

นกัจิตวิทยา  -  2 

นกัจิตวิทยาคลนิิก  -  0 

แพทย์แผนไทย 2 3 

จพ.การแพทย์แผนไทย  -  0 

จพ.เวชกิจฉุกเฉิน  -  3 

จพ.เวชสถิติ  - 1 

นวก.สาธารณสขุ (เวชระเบียน)  - 1 

รวม 62 148 
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1.3 ความท้าทาย   

ปัญหาสขุภาพท่ีคกุคามชาวอําเภอเทพาประเมินจากข้อมลูผู้ รับบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

เทพา ในปี 2560 ห้าอนัดบัแรก ได้แก่ ความดนัโลหิตสงู ไข้หวดั เบาหวาน อาหารไมย่่อย และหอบ ซึ่งเป็น

ปัญหาสขุภาพท่ีคกุคามชาวอําเภอเทพามาอย่างตอ่เน่ือง ดงัแสดงในตาราง 2.16 เปรียบเทียบปัญหา

สขุภาพย้อนหลงัตัง้แตปี่ 2557-2560 จะเห็นได้วา่โรคเรือ้งรังอย่างความดนัและเบาหวาน ซึ่งต้องการการ

ดแูลระยะยาวเป็นปัญหาสําคญั  

 

ตาราง 3.14  ข้อมลูผู้ป่วยนอกของ รพ. เทพา เปรียบเทียบ 5 อนัดบัแรกในรอบ 4 ปี ท่ีผา่นมา 

 

อันดับ 2557 2558 2559 2560 

1 ความดนัโลหิตสงู ความดนัโลหิตสงู ความดนัโลหิตสงู ความดนัโลหิตสงู 

2 เบาหวาน เบาหวาน เบาหวาน ไข้หวดั 

3 ไข้หวดั อาหารไมย่่อย ไข้หวดั เบาหวาน 

4 อาหารไมย่่อย ไข้หวดั อาหารไมย่่อย อาหารไมย่่อย 

5 ปวดกล้ามเนือ้ ฟันผ ุ หอบ หอบ 

 

 

นอกจากนีย้งัประสบกบัความท้าทายทางสงัคม ท่ีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรมระหวา่งชาวพทุธ

และมสุลิม เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีประชากรสองศาสนาพอๆ กนั และเป็นพืน้ท่ีในเขตความรุนแรง การสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัชาวบ้านในชมุชนจงึเป็นภารกิจสําคญัของกําลงัคนด้านสขุภาพ เพ่ือให้สามารถ

ทํางานได้ และเพ่ือความปลอดภยัของทกุคน  

ในด้านกําลงัคนด้านสขุภาพต้องประสบกบัภาวะขาดแคลนเชน่เดียวกบัหลายพืน้ท่ี โดยเฉพาะ

กําลงัคนในระดบัปฐมภมิู ท่ีกําลงัหลกัในปัจจบุนัคือพยบาลวิชาชีพ ซึ่งก็มีจํานวนไมเ่พียงพอ ไมส่ามารถมี

พยาบาลวิชาชีพประจําได้ทกุ รพ.สต. สว่นกําลงัคนหลกัท่ีดแูลคนไข้เรือ้รัง ผุ้ป่วยติดบ้านติดเตียง คือนกั

กายภาพบําบดั ไมมี่ประจําใน รพ.สต. เลย มีเฉพาะใน รพช. เท่าทัน้ ทําให้ อําเภอต้องใช้ยทุธศาสตร์การ

จดัการกําลงัคนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บริการประชาชนได้ครอบคลมุ ทัว่ถึง  

 

2. การบริหารจัดการกาํลังคน 

 2.1. ระบบบริหารกาํลังคน สว่นใหญ่เป็นการวางแผนจดัการกําลงัคนท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากกรอบ FTE ทําให้ไมส่ามารถขออตัรากําลงัเพ่ิมได้ การจดัการกําลงัคนจะรับช่วงตอ่มาจากระดบั

จงัหวดั ซึ่งมีการพดูคยุปรึกษากนัระหวา่ง ผอ. รพช. ในแตล่ะจงัหวดั ขณะเดียวกนั สสอ. ของแตล่ะจงัหวดัก็
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มีการพดูคยุปรึกษาหารือ วางแผนจดัการกําลงัคนร่วมกนั  ใน รพช. เทพา การกระจายกําลงัคนในสว่นของ

แพทย์ เภสชักร ทนัตแพทย์ จะมี ผอ. ซึ่งเป็นแพทย์เป็นผู้ดแูลหลกั แตมี่การปรึกษากบัแตล่ะวิชาชีพด้วย สว่น

พยาบาลวิชาชีพจะเป็นหน้าท่ีบริหารจดัการของฝ่ายทรัพยากรบคุคลของโรงพยาบาล  การจดัสรรกําลงัคน

ระดบัปฐมภมิู ดตูาม FTE โดยแตล่ะอําเภอจะมีคณะกรรมการจดัการกําลงัคนของตนเอง ทําตาม

แนวนโยบายท่ีสง่มาจากสว่นกลางผา่นทาง สสอ. ตอ่รองกนัในระดบัอําเภอ แตส่ดุท้ายจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการชดุใหญ่ระดบัจงัหวดั ท่ีเรียกวา่คณะกรรมการประสานงานสาธารณะสขุประจํา

จงัหวดั  

มีการวางระบบกลไกในการจดัการกําลงัคนและเงินคอ่นข้างดี หากมีปัญหาไมล่งรอยกนัในการ

บริหารจดัการทรัพยากรการเงินและบคุคลจะมีการตัง้โต๊ะเจรจา โดยมีตวัแทน รพช. 5 คน หรือบางครัง้อาจ

เป็น 7 และตวัแทน สสอ. 5 คน บางครัง้อาจเป็น  7 มี สสจ. นัง่ประธาน เจรจา แลกเปล่ียนกนั  บางครัง้มีการ

ลงพืน้ท่ี สสจ. ทําหน้าท่ีคนกลางคอยเจรจาไกลเ่กล่ีย  ด้วยระบบท่ีแขง็แกร่งตัง้แตข้่างลา่งคือระดบัอําเภอ 

ทําให้กลไกระดบัจงัหวดัแขง็แกร่งไปด้วย แม้จะมีการเปล่ียน สสจ. ระบบท่ีวางไว้ยงัคงดําเนินไปได้ สสจ. เอง

ก็ถกูปรับให้เดนิตามระบบ   

ตําบลท่ีมี รพ.สต. หลายแหง่จะประสานงานทํางานกนัเป็นเครือขา่ย โดยเฉพาะด้านการจดัการ

กําลงัคน เพ่ือให้มีคนหมนุเวียนทกุ รพ.สต. ในเขตตําบลเดียวกนั สสอ. ให้ อํานาจ ผอ.รพ.สต. ตดัสินใจ

แก้ปัญหาตา่งๆ เองได้ระดบัหนึง่ โดยเฉพาะท่ีจะเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ในชมุชน ทัง้นี ้ผอ.รพ.สต. สว่น

ใหญ่อยูใ่นพืน้ท่ีนานกวา่ สสอ. ท่ีมีการหมนุเวียน  

 

2.2 ภาวะผู้นํา ผู้นําด้านสาธารณสขุของอําเภอ  คือ ผอ. รพช. เทพา แขง็แกร่ง มีบารมีจากการให้

ความสําคญักบัชมุชน และสามารถนําทกัษะทางวิชาการของตนเองมาปรับใช้กบัชมุชนได้ ให้ความสําคญั

กบัปฐมภมิู และการสร้างภาคีสมัพนัธ์ ทําให้สามารถทําให้ระบบ DHB เข้มแขง็มาก ให้ความสําคญักบั

คณุภาพชีวิตของคนทํางาน มีการลงพืน้ท่ีนอกเวลาเพ่ือดคูณุภาพชีวิต ดคูวามสขุคนทํางาน ไมใ่ชเ่พียงเพ่ือ

การประเมินผลงานตามกรอบท่ีต้องทํา ทําให้สามารถซือ้ใจคนระดบัปฏิบตัิได้ ผอ.รพช. ลงพืน้ท่ีประสานกบั

ทกุระดบัเอง ทัง้กบันายอําเภอ ผอ.รพ.สต. เพ่ือสร้างภาคีการสร้างเสริมและเฝา้ระวงัสขุภาพร่วมกนั  ให้

ความสําคญักบัคนทํางานวา่ต้องทํางานอย่างมีความสขุ ปรับเปล่ียนภายใต้กรอบท่ีทําได้ ยึดหลกัให้เงิน

เป็นอปุสรรคกบัการทํางานน้อยท่ีสดุ เงินใดท่ีจดัสรรจาก รพ.สต. ลงไปช่วย รพ.สต. จะพยายามจดัสรรให้ ไม่

เน้นการกองเงินไว้ท่ี รพช. จดุหมายคือให้ระบบสขุภาพเดินได้ทัง้ระบบ ทัง้หมดนีเ้ป็นจดุสําคญัทําให้การ

ประสานเช่ือมระหวา่ง รพช. และ รพ.สต. รวมถึง สสอ. ของอําเภอเทพา เดินหน้าไปได้อย่างคอ่นข้างราบร่ืน

และมีประสิทธิภาพ  
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นอกจากนีผู้้ นําระดบัจงัหวดักใ็ห้ความสรับสนนุการทํางานของปฐมภมิูในระดบัพืน้ท่ี  มีการลงพืน้ท่ี

นิเทศงานปีบะ 2 ครัง้ จึงเข้าใจปัญหาและสภาพแวดล้อม รวมถึงข้อจํากดัของแตล่ะอําเภอ ทําให้แก้ปัญหา

ให้แตล่ะอําเภอด้วยความเข้าใจ ไมใ่ช่การยึดหลกัระเบียบ ปฏิบตัิงานเป็นตวัตัง้   

 

2.3 จัดระบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระงานของกําลงัคน และลดภาระ

รายจ่ายทางการเงินท่ีมีอยู่อย่างจํากดั เช่น การลดรายจ่ายคา่รีเฟอร์ ศกึษาข้อมลูเก่าพบวา่สว่นใหญ่คนไข้รี

เฟอร์ด้วยอบุตัเิหต ุโรคเรือ้รัง ไข้เลือดออก จึงให้ความสําคญักบัภยัคกุคามสขภาพทัง้ 3 อย่างนี ้เพ่ือลดอตัรา

การรีเฟอร์ ประหยดัรายจ่าย การทํางานโดยให้ความสําคญักบัการจดัระบบสขุภาพทําให้ ผอ. รพช.ซึ่งเพ่ิง

เข้าปฏิบตัิหน้าท่ีได้เพียง 2 ปีได้รับการยอมรับทัง้จากบคุลากรภายใน รพ. บคุลากรใน รพ.สต. และชาวบ้าน  

การเร่ิมต้นด้วยการจบัปัญหาท่ีเป็นภยัคกุคามสขุภาพประชาชน ทําให้ประชาชนและ รพ.สต. อยากให้ความ

ร่วมมือในการทํากิจกรรมตา่งๆ ดตู้นเหตปัุญหาสขุภาพทกุอย่าง เชน่ ถนนไมป่ลอดภยั เกิดอบุตัิเหตบุ่อยก็

ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงเส้นทางจราจร ให้มีความปลอดภยัมากขึน้ ไมด่แูคป่ลายทางคือการ

รักษา 

 

2.4. การผลิตกาํลังคนเพื่อระบบบริการปฐมภูมิ  ไมพ่บวา่มีการร่วมมือกบัสถาบนัการผลิต ใน

การผลิตและพฒันากําลงัคน 

 

2.5. นโยบาย นโยบายจากสว่นกลางหลายนโยบายเป็นอปุสรรคตอ่การทํางานโดยเฉพาะการ

กําหนดอตัรากําลงัคนโดยใช้กรอบ FTE ท่ีไมส่อดคล้องกบับริบทของพืน้ท่ี นอกจากนีพ้บวา่นโยบาย PCC 

ของสว่นกลางจะนํามาใช้ให้เหน็ผลในพืน้ท่ีอําเภอเทพาได้คอ่นข้างยาก เพราะไมส่ามารถหาแพทย์เวช

ศาสตร์ครอบครัวได้    

   

3. ผลกระทบด้านสุขภาพ 

จากผลการดําเนินงานในระหวา่ง 2558-2560 พบวา่ตวัชีว้ดัท่ีสําคญัหลายประการบรรลเุปา้ อตัรา

การใช้บริการผู้ป่วยนอกเพ่ิมขึน้ทัง้ในสว่นของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดย จํานวนผู้มาใช้บริการท่ี รพ.สต. 

สงูกวา่จํานวนผู้มาใช้บริการท่ี โรงพยาบาลเฉล่ียเกิน 1.5 เท่า ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั ๆ ก็สามารถบรรลไุด้ตาม

เป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 12 สปัดาห์ ร้อยละหญิงมี

ครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตามเกณฑ์ อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด อตัราการรับ

ไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานท่ีมีภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ด้วยโรคความดนัโลหิตสงูหรือภาวะแทรกซ้อนของความดนัโลหิตสงู และตวัชีว้ดัท่ีไมบ่รรลเุปา้หมายได้แก ่
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ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี นอกจากนัน้อตัราความ

พึงพอใจของผู้ รับบริการและผู้ให้บริการคอ่นข้างสงูด้วยเชน่กนั 

 

ตาราง 3.15  ตวัชีว้ดัทางด้านสขุภาพอําเภอเทพา ในระหวา่งปี 2557-2560 

 

ตัวชีว้ัด เกณฑ์ 2557 2558 2559 2560 

ผู้ รับบริการ 

 -ผู้ ป่วยนอก 

 -ผู้ ป่วยใน 

  

83,414 

14,275 

 

95,038 

12,245 

 

127,935 

NA 

 

129,696 

22,195 

ผู้ รับบริการ รพสต 

  - ผู้ ป่วยนอก 

 163,833 243,292 249,774 140,887 

ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครัง้แรกก่อน 

12 สปัดาห์ 

>60% 72.9 79.6 76.2 74.3 

ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครัง้ตาม

เกณฑ์ 

>60% 54.8 70.1 64.9 62.9 

ร้อยละสะสมความครอบคลมุการตรวจคดักรองมะเร็ง

ปากมดลกูในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 

>80% 20 22.1 33.4 44.4 

สดัสว่นการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้

บริการที่โรงพยาบาล 

>1.5 1.96 2.56 1.95 1.09 

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สทิธิUC <6.63%  0.12 0.12  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มี

ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั สทิธิ UC(ต่อแสนประชากร) 

<3.64%  1.22 0.88  

อตัราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดนั

โลหิตสงูหรือภาวะแทรกซ้อนของความดนัโลหิตสงู

สทิธิUC 

<1  0.35 0.56  

ร้อยละความพงึพอใจของผู้ ป่วยนอก     82.6 85.7  

ร้อยละความพงึใจของบุคลากร (%)  82.9 83.5 84.2  
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บทท่ี 4 

 

สรุปผลการศึกษาcและข้อเสนอเชงินโยบาย 

 

 การศกึษาระบบการจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพเพ่ือขบัเคล่ือนระบบริการปฐมภมิูของประเทศไทย 

ซึ่งทําการศกึษา  6 พืน้ท่ี ได้แก่ อําเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย, อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก, อําเภอ

เทพา จงัหวดัสงขลา, อําเภออา่วลกึ จงัหวดักระบ่ี, อําเภอเข่ืองใน จงัหวดัอบุลราชธานี, และ อําเภอนาหว้า 

จงัหวดันครพนม สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้

 

4.1 สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มปัญหากาํลังคนด้านสุขภาพของระบบปฐมภูม ิ

จากการศกึษาพบวา่ภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบักําลงัคนของระบบปฐมภมิูและ

ระบบการบริหารจดัการระบบสขุภาพระดบัอําเภอ ประเดน็หลกั ๆ ได้แก ่

 (1การบริหารจดัการระบบสขุภาพอําเภอท่ียงัไมเ่ป็นระบบอําเภอหนึ่งเดียว แตย่งัมีการแยกกนับริหาร

ระหวา่งรพช. และ สสอ. บางแห่งเกิดความไมไ่ว้วางใจกนัในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณระหวา่ง รพช. และ 

สสอ. อาจจะได้รับการมองวา่ รพช. จดัสรรงบประมาณมุง่เน้นงานด้านการรักษามากเกินไปทําให้ต้องทุ่มเท

สรรพกําลงั งบประมาณ และความสนใจไปด้านนัน้ ทําให้งานด้านป้องกนั สง่เสริมในด้าน population 

health ลดความสําคญัลง 

2) การขาดแคลนกําลงัคน และงบประมาณ เน่ืองจากในบางอําเภอ มี รพ.สต จํานวนมาก เพราะสร้าง

มาจากสถานการณ์ในอดีตเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ และจําเป็นต้องกระจายกําลงัคนไปให้ทัว่ถึง จึงเป็น

ปัญหาการกระจายคน เงิน ของ มากเกินไป หลายตําบลมี รพ.สต. 2 แห่ง หรือมากกวา่ หากขาดการ

สนบัสนนุจาก CUP ในการจ้างงานทําให้ขาดแคลนบคุลากร นอกจากนัน้ การท่ีสํานกังานสาธารณสขุ

จงัหวดัขาดงบประมาณ Contingency Fund- CF จงึไมส่ามารถสนบัสนนุการบริหารจดัการของระบบ

บริการของปฐมภมิูได้มากนกั 

3) วิธีการวางแผนกําลงัคนไมเ่หมาะสม แม้ปัจจบุนัการวางแผนกําลงัคนของกระทรวงสาธารณสขุจะ

พฒันาขึน้มาก มีการนําการวิเคราะห์ความต้องการคน จากการวิเคราะห์ Full Time Equivalent ( FTE) มา

ใช้  มีการกําหนดสดัสว่นการจ้างงานเป็นข้าราชการ แตย่งัขาดการมองเร่ืองทกัษะท่ีเหมาะสม การวาง

แผนพฒันากําลงัคน และการมองเช่ือมโยงกบัการผลิต การวิเคราะห์ความต้องการกําลงัคนท่ีกําหนดจาก

สว่นกลางไมส่อดคล้องกบับริบทของพืน้ท่ี เชน่ การกําหนดกรอบอตัรากําลงัตาม สดัสว่นประชากร  ซึ่งใช้

จํานวนประชากรเป็นเกณฐ์สําคญัในการกําหนดกรอบอตัรากําลงั ทัง้นีส้ถานบริการระดบัปฐมภมิูสว่นใหญ่

กําเนิดขึน้ด้วยแนวคิดด้านพืน้ท่ี (area based) ท่ีต้องการกระจายให้มีสถานบริการปฐมภมิูให้ครอบคลมุ

พืน้ท่ีให้มากท่ีสดุ จึงพบวา่หลายตาํบลมีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพระดบัตําบลมากกวา่ 1 แหง่ ขณะท่ีมี
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จํานวนประชากรในพืน้ท่ีไมถ่ึงเกณฑ์ของการมีสถานบริการ แตเ่ม่ือมีการบริหารจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพ

โดยคํานึงถึงจํานวนประชากรในพืน้ท่ีเป็นหลกั ทําให้ตาํบลท่ีมีสถานบริการหลายแห่งไมไ่ด้รับการจดัสรร

กําลงัคนได้เพียงพอ ทัง้นีกํ้าลงัคนสว่นหนึ่งต้องขยบัไปรับหน้าท่ีบริหารในตําแหน่งผู้ อํานวยการ รพ.สต. ซึ่ง

ต้องมีทกุแห่ง ทําให้กําลงัคนฝ่ายปฏิบตัิซึง่มีไมเ่พียงพออยูแ่ล้ว ย่ิงขาดแคลนมากขึน้ ปัจจยันีทํ้าให้กําลงัคน

ด้านสขุภาพในระดบัปฐมภมิูมีแนวโน้มขาดแคลนตอ่เน่ือง และจะทวีความรุนแรงมากขึน้เม่ือสถานบริการ

ไมส่ามารถจ้างกําลงัคนได้เองทัง้ตดิขดัในเร่ืองงบประมาณท่ีมีจํากดั และเร่ืองการไมมี่บคุลากรให้จ้าง อนั

เป็นผลจากการท่ีกระทรวงสาธารณสขุ ไมมี่ตําแหน่งบรรจ ุ ทําให้บคุลากรรุ่นใหมท่ี่เพ่ิงสําเร็จการศกึษาไม่

เข้าสูร่ะบบบริการสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ และมีบางสว่นท่ีย้ายสายงานไปศกึษาและทํางานตอ่

ด้านอ่ืนเลย นอกจากนีไ้มพ่บวา่มีการสร้างความร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและสถานศกึษาใน

พืน้ท่ีเพ่ือผลิตบคุลากรเอง เหมือนท่ีเคยเกิดขึน้ในอดตี 

4) ทกัษะการทํางานท่ีไมเ่หมาะสม ทัง้เนือ้งานในด้านการพฒันาระบบสขุภาพระดบัอําเภอ โดยผา่น

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอําเภอ (พชอ.) และการทํางานร่วมกบัภาคีสขุภาพอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสขุ ทําให้ต้องใช้ทกัษะในด้านตา่งๆ ท่ีเหมาะสม ได้แก่ การประสานงาน 

การทํางานเป็นทีม การทํางานเชิงรุกมาก ซึง่บคุลากรบางสว่นยงัขาดทกัษะในด้านนัน้ๆ ซึ่งอาจสง่ผลให้การ

ทํางานขาดความราบร่ืน 

5) อํานาจในการบริหารจดัการกําลงัคนมีจํากดั เชน่ การวางแผนกําลงัคน การจ้างงาน การบริหาร

กําลงัคนยงัรวมศนูย์ท่ีกระทรวงสาธารณสขุ  ซึ่งไมเ่อือ้ตอ่การจดัสรรกําลงัคนในระดบัพืน้ท่ี เชน่ ปัจจบุนัขาด 

5 คน ขอโควตาสง่เรียน แตเ่ม่ือจบแล้ว ตําแหนง่ท่ีเคยขาดอาจจะไมข่าดแล้วก็ได้ หรือ การโยกย้ายคนไปท่ีท่ี

กนัดารและขาดแคลน ก็ทําไมไ่ด้ นอกจากนัน้การขาดนกับริหารจดัการกําลงัคนเชิงยทุธศาสตร์ทําให้พืน้ท่ี

ไมส่ามารถขบัเคล่ือนงานกําลงัคนไปสนบัสนนุระบบบริการได้มากนกั 

 

4.2 การบริหารจัดการกําลังคนด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ท่ามกลางปัญหาความขาดแคลน

กําลังคนและการไม่สอดคล้องของนโยบายจากส่วนกลาง 

อย่างไรก็ดีจากการศกึษาในพืน้ท่ีตวัอย่าง พบวา่ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนกําลงัคนด้าน

สขุภาพระดบัปฐมภมิูและการท่ีนโยบายการบริหารจดัการกําลงัคนของสว่นกลางไมส่อดคล้องกบับริบทใน

พืน้ท่ี มีหลายอําเภอสามารถจดัระบบริการด้านสขุภาพและระบบบริหารจดัการกําลงัคนด้านสขุภาพได้

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบจํากดั กลา่วคือ สามารถให้บริการด้านสขุภาพกบัประชาชนได้อย่าง

เข้มแขง็ โดยพบวา่มีรูปแบบหรือองค์ประกอบในการบริหารจดัการกําลงัคนท่ีสําคญัดงันี ้ 

 4.1.1 นโยบายมาตรการจากสว่นกลางมีสว่นเสริมสร้ /างและกระตุ้นการทํางานร่วมกนั

ระหวา่งทีม รพช. สสอ. และ รพ.สต. เร่ิมตัง้แตน่โยบายท่ีสร้างพืน้ท่ีการพฒันาของ  คปสอ. ท่ีเปิดเวทีการ

ปรึกษาหารือและทํางานร่วมกนั ตอ่มาเป็นนโยบาย  CUP ของนโยบายหลกัประกนัสขุภาพ ซึง่เป็นนโยบาย
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ท่ีใช้เงินและกําลงัคนเป็นตวันําให้มีการเช่ือมประสานกนัอย่างใกล้ชิดมากขึน้  ตอ่มาได้แก่นโยบายระบบ

สขุภาพอําเภอ (District Health System) ท่ีมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพในการทํางานร่วมกนั และพฒันาสู่

การเป็นคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอําเภอ พชอ).  ในเวลาตอ่มา ( 

 4.1.2 ภาวะผู้นํา พบวา่ผู้นําทัง้ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลและสาธารณสขุอําเภอมีความ

เข้าใจระบบสขุภาพอําเภอในภาพรวม และมียทุธศาสตร์ในการทํางาน สามารถสร้างการมีสว่นร่วมจาก

หลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง หลายพืน้ท่ีมีกระบวนการบริหารจดัการเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส และรับรู้กนั

อย่างเท่าเทียมทัง้สองฝ่าย ในสว่นของ รพชพบวา่หลายแห่งนอกจากมีภาวะ .ผู้นําแล้วยงัสามารถสร้าง

บารมีและความไว้วางใจจากสาธารณสขุอําเภออีกด้วย  

 4.1.3 การมองภาพรวมของระบบสขุภาพอําเภอเป็นหนึ่งเดียว การวางแผนร่วมกนั การ

บริหารจดัการการเงินอย่างโปร่งใส ติดตามงานอย่างสม่ําเสมอ การมองระบบสขุภาพอําเภอเป็นหนึ่งเดยีว 

จะทําให้มองความเช่ือมโยงระหวา่ง การให้บริการระบบปฐมภมิูท่ี รพ.สต. และการให้บริการระบบทตุยิภมิู 

ท่ีไมส่ามารถแยกกนัได้ และหากสร้างความเข้มแขง็ของระบบปฐมภมิูได้กจ็ะสง่ผลตอ่การให้บริการระบบ

ทตุิยภมิู  ตลอดทัง้การวางแผนกําลงัคน การพฒันาระบบกําลงัคนทัง้อําเภอ การจดัระบบสนบัสนนุตา่ง ๆ 

จะช่วยให้ระบบสขุภาพอําเภอดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 

ระหวา่งบคุลากรจาก รพช. สสอ. และ รพ.สต. จะช่วยให้การทํางานร่วมกนัอย่างราบร่ืน เช่น ในพืน้ท่ีท่ีมี

ความขาดแคลนกําลงัคนระดบัวิชาชีพ รพชจะสนบัสนนุการทํางานด้วยการจดัทีมสหวิชาชีพของ .

โรงพยาบาลลงไปสนบัสนนุการทํางานให้บริการด้านปฐมภมิูในหน่วยบริการปฐมภมิู  นอกจากนีย้งัพบ

รูปแบบความสมัพนัธ์ในด้านของการพฒันาศกัยภาพของกําลงัคนในระดบัปฐมภมิูด้วยการจดัฝึกอบรม 

และการสนบัสนนุเร่ืองของเคร่ืองมือ เช่น พืน้ท่ีท่ีมีปัญหาผู้ป่วยเรือ้รัง ต้องการการดแูลรักษาระยะยาว รพช .

เพ่ือให้ .สต.จะสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือลงทนุด้านอปุกรณ์และกําลงัคนด้านนกักายภาพบําบดัให้ รพ

สมารถดแูลผู้ป่วยได้อย่างเตม็ท่ี และมีประสิทธิภาพ อนันําสูก่ารลดความแออดัในพืน้ท่ี รพชด้วย . 

 4.1.4 การสร้างทีมงานผู้นํารุ่น 2 ของทีมสขุภาพ ซึ่งจะเป็นทีมวิชาการและผู้นํารุ่นใหมใ่น

การขบัเคล่ือนงานพฒันาระบบสขุภาพระดบัอําเภอ โดย รพช. ก็มี รอง ผอ. หวัหน้าฝ่ายสง่เสริมสขุภาพ 

สขุาภิบาล หรือเวชกรรม สงัคม สว่น สสอ. ก็มีผู้ช่วย สสอ. หรือ นกัวิชาการ หรือ ผอ.รพ.สต. ซึ่งทีมนีจ้ะเป็น

ผู้ดําเนินการร่วมกนัและจะเป็นผู้นํารุ่นตอ่ไป และเป็นกลุม่ท่ีสานตอ่การทํางานให้เกิดความตอ่เน่ืองเม่ือ

บคุคลระดบัหวัหน้าองคก์รย้าย วิธีการสร้างคนพฒันาจากการทํางานร่วมกนัมีระบบพ่ีเลีย้ง เปล่ียนกนัเป็น 

project manager ทีมนีจ้ะเป็น core group คอยเตรียมการประชมุ เป็นคนนําโครงการตา่งๆ ไปสูก่ารปฏิบตั ิ

ตลอดทัง้ ให้ความเหน็เชิงวิขาการ 

 4.1.5 การทํางานในรูปเครือขา่ย ทัง้แนวตัง้และแนวราบทัง้ภายในภาคสาธารณสขุเอง /

)และกบัภาคีอืน (intra and inter) เพราะ รพ.สต. จะขาดทัง้กําลงัคนและงบประมาณ ดงันัน้จะต้องมีการ

ร่วมงานกบัภาคีอ่ืน ๆ เช่น กรณีการบริหารทรัพยากรร่วมกนัภายในภาคสว่นสาธารณสขุ เชน่ การทํางาน
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ช่วยเหลือกนัในรูปโซนของ รพ.สต. การทํางานร่วมกนัระหวา่ง รพช. และ รพ.สต. สว่นการทํางานกบัภาค

สว่นอ่ืน ๆ  การทํางานผา่นกลไก พอช. ในระดบัอําเภอเป็นประธานและมีเครือขา่ยระดบัอําเภอและมี อํานาจ

ในการบริหารจดัการเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง สว่น ในระดบัตําบลก็จะมีเครือขา่ยคือ อบต. จะมีทัง้อํานาจเชิง

การบริหารและงบประมาณ  สว่นในระดบัชมุชน จะมีทัง้ผู้ รู้ในชมุชน อสม. กลุม่แมบ้่าน ผู้นําหมูบ้่าน พระ 

กลุม่ผู้ป่วย จิตอาสาอ่ืน ๆ การมีกําลงัคนในระดบัชมุชนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนกําลงัคนด้านสขุภาพ

ได้มาก นอกจากนัน้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดจีะช่วยหนนุเสริมการทํางานแนวราบ 

 

4.3 ข้อเสนอแนะในการวางแผนและพัฒนากาํลังคนด้านสุขภาพของระบบบริการปฐมภูม ิ

ระบบบริการปฐมภมิูเป็นระบบให้บริการท่ีได้รับการคาดหวงัวา่จะเป็นหน่วยบริการดา่นแรกท่ี

นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสขุพืน้ฐานแล้ว ยงัจะต้องดําเนินการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชน

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ด้วย แตใ่นขณะท่ีระบบบริการปฐมภมิูและระบบสขุภาพระดบัอําเภอกลบัเผชิญ

ปัญหาหลายอย่าง ได้แก่ ความไมเ่ป็นหนึ่งเดยีวของระบบ ปัญหากําลงัคนท่ีเก่ียวข้องกบั การวิเคราะห์

อตัรากําลงั การขาดแคลน การกระจายกําลงัคน ทกัษะในการทํางาน ตลอดถึงข้อจํากดัในอํานาจการ

บริหารจดัการกําลงัคนในระดบัพืน้ท่ี ดงันัน้ ในการท่ีรัฐบาลจะได้มีการนํานโยบาย PCC หรือนโยบายท่ี

เก่ียวข้องกบัการสร้างศกัยภาพของระบบบริการปฐมภมิูและระบบสขุภาพระดบัอําเภอตา่ง ๆ นกัวิจยัมี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดงันี ้

.1 จดัรูปแบบทีมกําลงัคนให้บริการในเครือขา่ยบริการปฐมภมิู เพ่ือเป็นการสร้างการเข้าถึง

บริการ เพ่ิมคณุภาพบริการ ในต้นทนุท่ีระบบสามารถจ่ายได้ การจดัทีมกําลงัคนจึงควรจะเป็นทีมท่ีมี

หลากหลายทกัษะ ดงัตอ่ไปนี ้

.11 รูปแบบท่ี 1 พยาบาล/หมออนามยันําทีม (nurse/ public health personal led team) 

รูปแบบนี ้ เป็นรูปแบบเดมิท่ีระบบสขุภาพอําเภอดําเนินการอยู่ โดยผู้ให้บริการหลกัท่ีหน่วยบริการปฐมภมิู

คือพยาบาลเวชปฏิบตัแิละนกัวิชาการ/ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ โดยมีทีมแพทย์และสหวิชาชีพจาก

โรงพยาบาลชมุชนในเครือขา่ยมาให้บริการสนบัสนนุท่ี รพ.สต. เชน่เดิม โดยรูปแบบนีเ้หมาะกบัในพืน้ท่ี

ชนบททัว่ไป และในสถานการณ์ท่ีโรงพยาบาลเครือขา่ยขาดแคลนแพทย์ 

1. 2 รูปแบบท่ี 2 แพทย์นําทีม (doctor led care) รูปแบบนีค้ล้ายกบัรูปแบบท่ี 3 โดย

กําหนด 1 ทีมแพทย์และสหวิชาชีพ ตอ่ 10,000 ประชากร แตแ่ทนท่ีจะกําหนดเป็นแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวซึ่งยงัไมส่ามารถผลิตได้ทนักบัความต้องการก็อาจจะเป็นแพทย์ทัว่ไป หรือแพทย์สาขาอ่ืนๆ หรือ

แพทย์ท่ีเกษียณอายแุล้ว และทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเครือขา่ย อย่างไรก็ตาม รพ.สต. ในเครือขา่ยก็

ควรจะได้รับการสนบัสนนุจากทีมสขุภาพอย่างสม่ําเสมอ รูปแบบนีเ้หมาะสมกบัพืน้ท่ีเขตเมือง หรือกึ่งเมือง

กึ่งชนบท และสามารถมีแพทย์เพียงพอสําหรับให้บริการ 
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1.3 รูปแบบท่ี 3 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนําทีม (Family medicine practitioner led 

care) รูปแบบนีมี้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนําทีมพร้อมกบัสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลเครือขา่ย โดย

สดัสว่นตอ่ประชากร 10,000 ประชากรตอ่ทีม โดยทีมนีน้อกจากจะให้บริการสนบัสนนุ รพ.สต. ในเครือขา่ย

ทกุแห่ง 

2. ภาวะผู้นําเป็นปัจจยัสําคญัในการขบัเคล่ือนระบบสขุภาพระดบัอําเภอ โดยผู้นําองค์กรจะต้อง

เข้าใจและมีทศันคติท่ีเหมาะสมในการขบัเคล่ือนการดําเนินงาน ดงันัน้ควรจะต้องมีกระบวนการพฒันา

ศกัยภาพผู้นํา และทีมวิชาการและผู้นํารุ่นสอง ควรจะต้องได้รับการพฒันาศกัยภาพควบคูไ่ปด้วย เพ่ือทําให้

การทํางานเป็นไปอย่างราบร่ืนและตอ่เน่ืองแม้จะมีการเปล่ียนแปลงผู้นําองค์กร วิธีการพฒันาศกัยภาพมี

หลายหลายวิธี ตามความเหมาะสม เช่น การเรียนรู้จากการทํางาน การเรียนรู้จากพ่ีเลีย้ง การจดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การอบรม เป็นต้น 

3. การพฒันาศกัยภาพเพ่ือสนบัสนนุการทํางานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ นอกภาคสาธารณสขุ โดยท่ี

การขบัเคล่ือนงานสขุภาพระดบัปฐมภมิูนัน้จะครอบคลมุทัง้งานสขุภาพโดยตรง และงานอ่ืนๆ ท่ีสง่ผล

กระทบตอ่สขุภาพ เชน่ งานเชิงสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งการขบัเคล่ือนงานเช่นนี ้

จําเป็นต้องมีการประสานและทํางานร่วมกนักบัภาคีตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย ดงันัน้บคุลากรสาธารณสขุ

นอกจากจะมีองค์ความรู้และทกัษะเชิงวิชาการด้านสขุภาพแล้ว จําเป็นจะต้องมีความรู้ในการทํางาน

ร่วมกบัภาคีอ่ืน เช่น การประสานงาน การส่ือสาร การทํางานเป็นทีม การเป็นผู้นํา การแก้ปัญหาความ

ขดัแย้ง เป็นต้น ซึ่งทกัษะเหลา่นี ้ควรจะต้องได้รับการพฒันา 

4. สนบัสนนุหรือพฒันาศกัยภาพนกัยทุธศาสตร์ด้านกําลงัคน ด้วยกําลงัคนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัของ

ระบบ จึงควรจะต้องได้รับความสําคญัในการจดัระบบการวางแผน การบริหารจดัการและการธํารงกําลงัคน 

ดงันัน้ ในระดบัพืน้ท่ีควรจะต้องมีบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีมีศกัยภาพ หรือได้รับการพฒันาศกัยภาพด้านนี ้

เพ่ือเข้ามาสนบัสนนุระบบการบริหารจดัการกําลงัคนในระดบัพืน้ท่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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