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ค าน า 
   
  กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ เป็น
หน่วยงำนบริหำรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุขในระดับอ ำเภอ ในกำรบริหำรจัดกำรควบคุมก ำกับติดตำม
ประเมินผลหน่วยงำนและหน่วยบริกำรในสังกัด ตลอดจนกำรกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ตำมกฎกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หน่วยงำนต้อง
มีกำรตั้งเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่รัฐบำลหรือกระทรวงได้ก ำหนดให้ ต้องมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
สถำนกำรณ์ ปัญหำ นโยบำย แผนงำนโครงกำร กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพในพ้ืนที่อ ำเภอปง 
เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนส ำหรับด ำเนินกำรและกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพของหน่วยงำนและหน่วยบริกำรในสังกัด    
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ ได้จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
ระดับอ ำเภอ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน กำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป     
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บทน า 

ความหมาย “ระบบสุขภาพอ าเภอ” 
หมำยถึง ระบบกำรท ำงำนด้ำนสุขภำพระดับอ ำเภอร่วมกันของทุกภำคส่วนด้วยกำรบูรณำกำร

ทรัพยำกรภำยใต้บริบทของพ้ืนที่ผ่ำนกระบวนกำรชื่นชมและกำรจัดกำรควำมรู้ ส่งเสริมให้ประชำชนและ
ชุมชนพ่ึงตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเป้ำหมำยร่วมเพ่ือสุขภำวะของประชำชน 

ระบบกำรท ำงำนด้ำนสุขภำพระดับอ ำเภอ หมำยถึง กำรท ำงำนด้ำนสุขภำพระดับอ ำเภอร่วมกัน
ของทุกภำคส่วนที่มีลักษณะซับซ้อน มีควำมสัมพันธ์ สำมำรถประสำนและเชื่อมโยงเข้ำกันได้โดยมี
เป้ำหมำยเดียวกัน 

ทุกภำคส่วน หมำยถึง องค์กรภำคีในพ้ืนที่ อำทิ โรงพยำบำลชุมชน (รพช.)ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ (สสอ.) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วัด 
โรงเรียน หน่วยงำนเอกชน ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และภำคประชำสังคม เป็นต้น 

กำรบูรณำกำรทรัพยำกร หมำยถึง กำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร 
งบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบข้อมูล สำรสนเทศและเทคโนโลยีร่วมกับองค์กรภำคีต่ำงๆ ในพ้ืนที่ตำม
สภำพปัญหำ 

บริบท จ ำแนกเป็นบริบทชุมชน และบริบทองค์กร 
1. บริบทชุมชน : เชื่อมโยงกับควำมจ ำเป็นด้ำนสุขภำพและกำรจัดบริกำรทั้งปัจจุบันและแนวโน้ม

ในอนำคต 
1.1 สภำพทำงกำยภำพและสังคมของชุมชน และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง เช่นควำม

เป็นชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งชนบทก่ึงเมือง กำรประกอบอำชีพพฤติกรรมกำรกินกำรอยู่ กำรเลี้ยงดูบุตรหลำน 
ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อ “ปัญหำควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพ” ของผู้คนในชุมชน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนำคต 

1.2 ศักยภำพของผู้น ำชุมชน ในกำรจัดกำรกับ “ปัญหำ ควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำรด้ำน
สุขภำพ” ของผู้คนในชุมชน 

1.3 ทุนทำงสังคม ศักยภำพ ควำมพร้อมของชุมชนในกำรจัดกำรกับ “ปัญหำควำม
จ ำเป็น ควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพ” ของผู้คนในชุมชน เช่น ภูมิปัญญำ ควำมคิด ควำมเชื่อ ทรัพยำกร 
องค์กร กลุ่มคน กำรจัดกำร ระบบที่มีอยู่ในชุมชน ฯลฯ 

2. บริบทองค์กร : ข้อมูลพ้ืนฐำนของเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอและระบบบริกำรปฐมภูมิ 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมพร้อมในกำรจัดบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมจ ำเป็นด้ำนสุขภำพของประชำชน 
กลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญ และโจทย์หลักของพ้ืนที่ ของเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอและแต่ละ รพ.สต. 

2.1 โครงสร้ำงและลักษณะกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันเป็นเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอ 
เป็นเงื่อนไขท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำคน และ พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ 

2.2 ลักษณะหน่วยบริกำร เช่น ภำระงำน จ ำนวนประชำกรแยกตำมกลุ่มอำยุภำระโรค 
2.3 ควำมพร้อมของทรัพยำกร คน เงิน ควำมรู้ กำรใช้ประโยชน์ข้อมูล ในกำรจัดกำร

และให้บริกำรปฐมภูมิ 



 

 
2.4 ภำวะกำรน ำองค์กร ทีม กำรเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง กำรออกแบบระบบงำน 

วัฒนธรรมองค์กร 
2 

กระบวนกำรชื่นชม หมำยถึง วิธีกำร ขั้นตอน หรือกรรมวิธี เพื่อสร้ำงควำมปิติยินดี และให้คุณค่ำ
ต่อกำรด ำเนินงำนระบบสุขภำพระดับอ ำเภอ 

กำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึง กำรรวบรวม สร้ำง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ควำมรู้
จำกกำรเรียนรู้ และกำรปฏิบัติ โดยพัฒนำระบบจำก ข้อมูลไปสู่ สำรสนเทศ เพื่อให้เกิดควำมรู้และปัญญำ 
รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ เกิดกำรเรียนรู้ขยำยผลได้ 

กำรพ่ึงตนเอง หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรด ำรงตนอยู่ได้อย่ำงอิสระ มั่นคงสมบูรณ์ ซึ่งกำร
พ่ึงตนเองได้นั้น มีทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

สุขภำวะ หมำยถึง ภำวะที่สมบูรณ์ ทั้งทำงกำย ทำงจิต ทำงสังคม และทำงปัญญำ 

เป้าหมายการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ 

1. ท ำให้คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้น สำมำรถพ่ึงตนเองและดูแลสุขภำพตนเองได้ดีเพ่ิมมำก
ขึ้นและชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน 

2. สถำนะสุขภำพ (health status) ของประชำชนในอ ำเภอดีขึ้นสำมำรถจัดกำรปัญหำสุขภำพ
ได้ด้วยตนเอง ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล และมีศักยภำพพอที่จะเผชิญกับปัญหำสุขภำพที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรสุขภำพที่เข้มแข็ง มีพลังในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงสุข
ภำวะในอ ำเภอ และพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น 

4. ท ำให้กำรบริกำรสุขภำพมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ ผู้ให้บริกำรมี
ควำมสุขในกำรท ำงำน 

การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ UCCARE 

1. กำรท ำงำนร่วมกันในระดับอ ำเภอ (Unity District Health Team) หมำยถึง ทีมภำยใน
หน่วยงำนเดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.สต.กับทีมรพ.สต. , ทีมระหว่ำงหน่วยงำน (ทีมรพ.กับทีมรพ.
สต.),ทีมแนวตั้งและทีมแนวรำบ และ/หรือ ทีมข้ำมสำยงำน ของภำคีภำคส่วนต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง ให้
ควำมส ำคัญกับ working relationship คือ ควำมสัมพันธ์ที่น ำไปสู่ผลลัพธ์ทำงสุขภำพที่ดีขึ้นของ
ประชำชน มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนและก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของทีมอย่ำงชัดเจน และมี
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good governance) 
  2. ประชำชนและผู้รับบริกำร ได้รับบริกำรตำมควำมจ ำเป็น (Customer Focus) เป็นควำม
ต้องกำรของประชำชนและผู้รับบริกำร (Health Need) หมำยถึง ประเด็นปัญหำหรือประเด็นพัฒนำ 
มุ่งเน้นที่ประชำชนและผู้รับบริกำรจ ำเป็นต้องได้รับ โดยหมำยรวมทั้งในส่วนของ feltneed (เช่น กำร
รักษำฟ้ืนฟู) และ unfelt need (เช่น บริกำรส่งเสริมป้องกัน) 

3. กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยและชุมชน (Community Participation) เน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนในระดับอ ำเภอ ในทุกขั้นตอนของกำรพัฒนำ (ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมด ำเนินกำร ร่วม
ประเมินผล)โดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน คือ กำรท ำงำนด้ำนสุขภำพเพ่ือยกระดับกำรพ่ึงตนเอง ท ำให้มีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีข้ึนและไม่ทอดทิ้งกัน 

4. กำรท ำงำนจนเกิดคุณค่ำ ทั้งกับผู้รับบริกำร และผู้ให้บริกำรเอง(Appreciation and Quality) 
หมำยถึง กำรที่บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่และในงำนที่ได้รับมอบหมำย ด้วย



 

 
ควำมมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุพันธกิจขององค์กร คุณค่ำที่ส ำคัญของกำรบริกำรปฐมภูมิ เป็นคุณค่ำที่เกิดขึ้นทั้ง
ฝ่ำยผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำร กำรสร้ำงคุณค่ำท ำได้หลำกหลำยวิธี เช่น กำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำย 

3 
บริกำรปฐมภูมิโดยไม่นิ่งดูดำยต่อควำมทุกข์ของผู้ป่วย กำรพัฒนำคุณภำพไม่เน้นที่เชิงปริมำณเพียงอย่ำง
เดียว แต่ต้องเน้นที่เนื้อหำและคุณภำพบริกำรที่ประชำชนได้รับร่วมด้วยจึงเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้เกิดขึ้น 
เป็นเหมือนน้ ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้เข้มแข็งเกิดก ำลังใจ เป็นควำมสุขและท ำให้เกิดพลังที่จะก้ำวเดินไป
ข้ำงหน้ำ ขณะเดียวกันผู้รับบริกำรและประชำชนก็มีควำมพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้รับ 

5. กำรแบ่งปันทรัพยำกร และกำรพัฒนำบุคลำกร (Resource Sharing)หมำยถึง คน เงิน ของ 
ควำมรู้รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยน ำเข้ำ( input) ของกำรท ำงำน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรระดม
ทรัพยำกรมำใช้ร่วมกันภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมีกำรแบ่งปันทรัพยำกรทั้งคน เงิน เค รื่องมือ 
ควำมรู้ เทคโนโลยี และฐำนข้อมูล เพ่ือใช้ในภำรกิจทำงสุขภำพ ส่วนกำรพัฒนำบุคลำกรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำโดยวิเครำะห์ส่วนขำดและเติมเต็มตำมสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรทั้งของบุคคลและ
หน่วยงำน รูปแบบกำรพัฒนำท ำได้หลำกหลำยวิธีกำร เช่นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรฝึกอบรม กำรดูงำน 
กำรใช้ระบบพ่ีเลี้ยง เป็นต้น 

6. กำรให้บริกำรสุขภำพตำมบริบทที่จ ำเป็น (Essential Care)หมำยถึง บริกำรด้ำนสุขภำพที่จ้ำ
เป็นส ำหรับประชำชน โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และเป็นไปตำมศักยภำพของเครือข่ำยบริกำร
ปฐมภูมิ เน้นกำรจัดกำรปัญหำสุขภำพที่ตอบสนองต่อปัญหำของประชำชนในพ้ืนที่สอดคล้องตำมบริบท
และวัฒนธรรม รวมทั้งสภำพปัญหำสุขภำพครอบคลุมทั้งด้ำนกำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำและฟ้ืนฟู ตำม
หลักกำรบริกำรสุขภำพระดับปฐมภูมิ (1A4C) คือ กำรเข้ำถึงบริกำร (Accessibility) กำรให้บริกำรอย่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง  (Continuity) กำร เชื่ อม โยงป ระสำน  (Coordination) กำรให้ บ ริ กำรแบ บ เบ็ ด เส ร็ จ 
(Comprehensiveness) และชุมชนมีส่วนร่วม (Community Participation) 

การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ UCCARE  5 ระดับ 

ระดับ1 มีแนวทำงที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มด ำเนินกำร(แนวทำง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่วัตถุประสงค์เป็นอย่ำงไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่ำงไร และตัววัดเป้ำหมำย วิธีกำรติดตำมประเมินผล
เป็นอย่ำงไร) 

ระดับ 2  มีกำรขยำยกำรด ำเนินกำรเพ่ิมข้ึน แต่ยังไม่ครอบคลุม 
ระดับ3 ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และ/หรือ มีกำรทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนกำรที่

ส ำคัญและ/หรือ มีกำรด ำเนินกำรครอบคลุม(ระบบ หมำยถึง สำมำรถท ำซ้ ำได้มีขั้นตอนชัดเจน)(กำร
ด ำเนินกำร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท ำได้ครอบคลุมทกขั้นตอนตำมแผนหรือไม่อยำงไร คนที่
ได้รับมอบหมำยท ำหน ำที่ทุกคนหรือไม่อย่ำงไร และคนที่ท ำท ำอย่ำงมุ่งม่ันหรือไม่อย่ำงไร) 

ระดับ4 มีกำรทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีกำรเรียนรู้เพ่ือปรับพัฒนำ
ให้ดีขึ้น(กำรเรียนรู้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ผลลัพธ์ตรงเป้ำหรือไม่อย่ำงไร, มีกำรแลกเปลี่ยน
บทเรียนที่ได้รับหรือไม่อย่ำงไร และมีกำรน ำบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่ำงไร) 

ระดับ5 มีกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำใหม่เข้ำสู่ ระบบงำนหลักขององค์กร เริ่มเห็นผลกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อเป้ำหมำย/พันธกิจองค์กร (กำรบูรณำกำร ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ควำมสอดคล้องของ เป้ำ แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ควำมสอดคล้องกับกระบวนกำรอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยของเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ) 

 



 

 
 
 

4 
การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอให้เข้มแข็งในมิติของการจัดการ 

1. กำรสร้ำงทีมน ำที่มีธรรมำภิบำล (Unity District Health Team) กำรด ำเนินกำร ระบบ
สุขภำพระดับอ ำเภอ จ ำเป็นต้องมีแกนน ำที่มีสมรรถนะในกำรน ำกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำ ทีมน ำนี้ต้องมำ
จำกทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ ตั้งแต่ผู้บริหำรโรงพยำบำล ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน ฯลฯ แล้วแต่บริบทของพ้ืนที่ ซึ่งขณะนี้กระทรวงสำธำรณสุข ได้พัฒนำโครงกำรผู้น ำ
สุขภำพระดับอ ำเภอ ที่เรียกว่ำ DHML (District Health Management Learning) ให้เกิดสมรรถนะ 6
ด้ำน อันได้แก่ กำรมีจิตส ำนึกที่ดี กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร กำรเป็นผู้น ำกำร
เปลี่ยนแปลง กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรใช้เครื่องมือเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ถ้ำมีทีมงำนที่เข้มแข็ง ก็จะ
สำมำรถน ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีพลังได้ 

2. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Community participation) สิ่งที่ส ำคัญในกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน คือ กำรท ำให้ประชำชนมีส่วนในกำรได้รับข้อมูล และสำมำรถเรียงล ำดับควำมส ำคัญ
ของปัญหำได้เพ่ือเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกร พลังกำย 
พลังใจในกำรร่วมงำน กำรมีส่วนร่วมเรำมีพ้ืนฐำนเรื่องอสม. อยู่แล้ว แต่ไม่ควรจ ำกัดอยู่เพียงบทบำทของ 
อสม. ที่เป็นอยู่ท ำอย่ำงไรให้ประชำชนมีควำมรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในกำรด ำเนินงำน DHS 

3. กำรพัฒนำรูปแบบบริกำรที่ตอบสนองต่อควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชน 
(Essential care) กำรจัดบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพน ำ จะใช้หลักกำรของเวชศำสตร์ครอบครัวเป็น
แนวทำงให้บุคลำกรสำธำรณสุขน ำไปใช้ ซึ่งน่ำจะเป็นบทบำทของทีมหมอครอบครัว (Family Care 
Team) ไปดูแลประชำชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5 
การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอปง จังหวดัพะเยา 

กำรด ำเนินงำนระบบสุขภำพอ ำเภอ เป็นหัวใจหลักของกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพในระดับพื้นที่ กำร
พัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอ ต้องมีกำรด ำเนินงำนไปอย่ำงมีระบบ ทั้งด้ำน กำรบริหำรจัดกำร กำร
ด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพในพ้ืนที่ ที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่ สำมำรถบรรลุตำม
เป้ำหมำยได้ต้องอำศัยภำคีเครือข่ำยภำครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชนและภำคประชำชน สำมำรถ
น ำเอำปัญหำด้ำนสุขภำพ มำเป็นวำระในกำรขับเคลื่อนของชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน สิ่งที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง
ของกำรด ำเนินงำนระบบสุขภำพอ ำเภอนั้นคือ ควำมรู้ทำงวิชำกำร ควำมหลำกหลำยบริบท ของพ้ืนที่ กำร
มีส่วนร่วม ควำมร่วมมือ ของภำคีเครือข่ำย ทั้งภำครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชนและภำคประชำชน 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของปัญหำ จัดกำรแก้ไขปัญหำด้วยชุมชนเอง กำรสร้ำงแนวคิดให้ชุมชนได้
ตระหนักจนเกิดกำรด ำเนินงำนจะต้องมีกำรเรียนรู้บริบทของชุมชนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ควำมพร้อม 
ควำมต้องกำร องค์ควำมรู้ และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ สร้ำงกำรเรียนรู้ให้ชุมชนจนเกิดกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องและสำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยชุมชนเองอย่ำงแท้จริง  

   การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอปง 

1. สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยและชุมชน ในกำรด ำเนินงำนระบบ
สุขภำพอ ำเภอเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและควำมไว้วำงใจที่ดีซึ่งกันและกัน 

2. ศึกษำบริบท พ้ืนที่ระดับ อ ำเภอ ชุมชนและหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ด้ำนของ ข้อมูล สภำพ
ทั่วไป ปัญหำ ศักยภำพ ทรัพยำกร จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหำอุปสรรค โอกำสของกำรพัฒนำ โดยเฉพำะ
บริบทของหน่วยงำนองค์ภำคีเครือข่ำย  

3. คัดเลือกผู้แทนของภำคีเครือข่ำยมำเป็นคณะท ำงำนพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอคณะย่อย หรือ
คณะท ำงำน หรือทีมที่ตั้งขึ้นตำมบริบทของพ้ืนที่โดยประสำนควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ท ำงำนที่รู้
บริบทของภำคีเครือข่ำยและชุมชนนั้นๆเป็นอย่ำงดี มำเป็นคณะท ำงำนด้วยควำมสมัครใจที่ต้องกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมจำกกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอจนเกิดควำมเข้ำใจกันคุ้นเคยกัน ควำมเป็นกันเอง 
มีกำรพบปะสภำกำแฟ รับประทำนอำหำรเย็นร่วมกัน พบปะพูดคุยกันแบบไม่เป็นทำงกำร จนให้ภำคี
เครือข่ำยเกิดควำมเข้ำใจกันไว้วำงใจกัน ในจุดมุ่งหมำยเดียวกันคืออนำคตชุมชนและยังต้องค ำนึงถึง 
ค่ำนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตทำงสังคม บริบทของชุมชน มองผลประโยชน์
ของชุมชนเป็นที่ตั้งเมื่อได้คณะท ำงำนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริงที่มีควำมเข้ำใจในบริบท ปัญหำ 
เป้ำหมำยของหน่วยงำน ชุมชนและองค์กรภำคีเครือข่ำยที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติงำนอยู่เข้ำร่วมเป็น
คณะท ำงำนย่อย คณะท ำงำนควรบุคคลที่มีควำมตั้งใจท ำงำนมี ใจรัก เสียสละ ท ำงำนเพ่ือชุมชน เพ่ือ
ส่วนรวมด้วยใจ 7 

4. มีกำรพบปะ สภำกำแฟ รับประทำนอำหำรเย็นร่วมกัน หรือมีกำรประชุมพูดคุยแบบไม่เป็น
ทำงกำร(Informal) เพ่ือเกิดควำมเป็นกันเอง เข้ำใจกัน สนิทสนมกันมำกขึ้น ก็ได้แนวคิดกำรด ำเนินงำนที่
หลำกหลำย คณะท ำงำนต้องพบปะกันอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ปัญหำ ข้อมูลต่ำงๆ 
วำงแผนก ำหนดนโยบำยตำมบริบทของภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือให้ได้นโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนกิจกรรมในพ้ืนที่ โดยยึดถือเป้ำหมำยร่วมกันคือผลประโยชน์ของชุมชน ด้วยจิตสำธำรณะ



 

 
(Public Mind) และยึดถือชุมชนเป็นฐำน  แล้วจึงน ำนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนในประเด็นต่ำงๆ 
มำปรึกษำหำแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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5. ด ำเนินกำร ตำมแผนงำนที่ก ำหนดร่วมกันในกำรขับเคลื่อนนโยบำยหรือกิจกรรม โดย
คณะกรรมกำรพัฒนำสุขภำพอ ำเภอ(District Health Board :DHB)ชุดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและ
ผู้น ำของหน่วยงำน ผู้น ำองค์กร ภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ อปท.องค์กรชุมชน ปรำชญ์ชุมชนและภำค
ประชำชน ซึ่งเป็นผู้น ำที่สำมำรถขับเคลื่อน นโยบำยหรือวำระต่ำงๆของชุมชนได้ ทั้งนี้กำรด ำเนินงำนกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยและกิจกรรมต่ำงๆ ยังอยู่ภำยใต้กำรหนุนเสริมกำรด ำเนินงำนจำกคณะท ำงำนคณะย่อย
อยู่ 

6. ติดตำมวิเครำะห์หลังจำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนดได้ด ำเนินงำนไปแล้วระยะหนึ่ง 
คณะท ำงำน(DHS) ก็น ำผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือกิจกรรมที่ด ำเนินกำรไปแล้วมำประชุม
วิเครำะห์ ประเมินผลหรือผลลัพธ์จำกชุมชนมำวิเครำะห์เพื่อหำส่วนขำด ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน
มำวำงแผนหรือแนวทำงในกำรขับเคลื่อนส่วนขำดหรือต่อยอดของนโยบำยและกิจกรรมที่ยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยได้โดยเสนอแนวทำงในกำรพัฒนำเพ่ือเสริมกำรท ำงำนให้คณะกรรมกำร 
DHSได้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพ ปรับปรุงหรือขับเคลื่อนไปอย่ำงต่อเนื่อง คณะท ำงำน คิดวิเครำะห์ 
คณะกรรมกำรชุดใหญ่สนับสนุน คณะกรรมกำรชุดใหญ่ด ำเนินงำนโดยมีคณะท ำงำนคณะย่อยหนุนเสริ ม 
ไปในทิศทำงเดียวกัน  

7. สร้ำงสัมพันธภำพ กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในคณะท ำงำน หรือคณะกรรมกำรชุดใหญ่ด้วยกัน
แล้วก็ยังต้องมีกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีร่วมกันทั้ง 2 คณะด้วย มีกำรพบปะกันทั้ง 2 คณะบ้ำงแล้วแต่
โอกำส โดยเฉพำะกำรพบกันแบบไม่เป็นทำงกำร( Informal) ท ำให้สำมำรถพูดคุยกันได้แบบเป็นกันเอง 
เกิดควำมคิดที่หลำกหลำย ทั้งนี้คณะท ำงำนย่อย ต้องมีกำรประชุมวำงแผนกำรจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งไว้
ก่อนทุกครั้ง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนต่ำงๆที่วำงไว้ ได้มีเป้ำหมำยตรงประเด็นของกำรขับเคลื่อน เมื่อ
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอได้ด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยหรือกิจกรรมลงสู่ระดับพ้ืนที่
แล้ว จะต้องมีกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำรและกำรประเมินจำกสภำพข้อเท็จจริง
ในพ้ืนที่ จำกชุมชนเอง โดยคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนย่อย ประเด็นไหนที่ด ำเนินงำนไปแล้วไม่
บรรลุผล ให้วิเครำะห์ปัญหำ ส่วนขำด เพ่ือปรับกระบวนกำรตำมบริบท โดยเสนอคณะกรรมกำร และบำง
ประเด็น บำงชุมชน บำงเรื่อง อำจมีกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน ทั้ง 2 คณะ และกำร
ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   

8. ประสำนกำรจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมในพ้ืนที่ ถ้ำกิจกรรมไหนที่ชุมชนตอบรับ และขับเคลื่อน 
ให้ส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆสู่กำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community involvement)อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้
เกิดควำมยั่งยืนต่อไป ถ้ำกิจกรรมไหนที่ยังเป็นปัญหำ หรือไม่เหมำะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ให้ประชุม
ปรึกษำหำรือกับคณะกรรมกำร คณะท ำงำนและคณะของภำคีเครือข่ำยองค์กรชุมชนและภำคประชำชน 
เพ่ือปรับกระบวนกำรให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ โดยสำมำรถน ำเอำชุมชนต้นแบบที่เด่นในด้ำนนั้นๆมำจัด
กิจกรรมร่วมด้วย เพรำะชุมชนในแต่ละชุมชนมีบริบทด้ำนต่ำงๆแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งมีองค์กรประกอบ
หลำกหลำยไม่สำมำรถใช้วิธีกำรในกำรด ำเนินงำนได้ด้วยวิธีเดียวกัน หรือในเรื่องเดียวกันได้เหมือนกัน บำง
ชุมชน บำงพ้ืนที่อำจจะใช้หลำยวิธีในกำรด ำเนินงำน หลำยๆคน หลำยๆควำมคิด หลำยๆวิธี จนเกิด
ควำมส ำเร็จในชุมชน 



 

 
9. กำรจัดกำรด้ำนควำมรู้ของชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นกำรรวบรวมวิเครำะห์ข้อมูล บริบท กำรส่งเสริม

กระบวนกำรเรียนรู้จำกชุมชนเอง จำกภูมิปัญญำพ้ืนบ้ำนหรือวิทยำกรเฉพำะทำง จำกวิทยำกรภำยนอก 
รวมไปถึงกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำร
ระบบสุขภำพ 
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อ ำเภอ(District Health System Management Learning:DHML)กำรเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐำน กำร
เรียนรู้ตำมแนวทำง ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมเรียนรู้กำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติอย่ำงมีส่วนร่วม 
(Participatory Interactive Learning through Action : PILA ) หรือกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ของชุมชน
ซึ่งเป็นรำกฐำนให้เกิดควำมมั่นคง ในระดับรำกหญ้ำ เพ่ือให้ชุมชนเกิดปัญญำที่จะด ำเนินงำนขับเคลื่อนได้
ด้วยพลังของชุมชนเอง  

องค์ประกอบของการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

กำรพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอ ต้องอำศัยองค์ประกอบหลักคือคณะกรรมกำรภำคีเครือข่ำย
จนถึงองค์กรชุมชนและภำคประชำชน ต้องประสำนกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่องสม่ ำเสมอกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยหรือกิจกรรมลงสู่ชุมชน ชุมชนก็ต้องมีควำมพร้อม มีศักยภำพในกำรด ำเนินงำนในระดับ
พ้ืนที่ ต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมรับผลประโยชน์และ
ร่วมประเมินผล ปัจจัยเสริมที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอมีองค์ประกอบอีก
หลำยประเด็น ตำมบริบทของพ้ืนที่ ดังนี้   

1. Positive Reinforcement กำรส่งเสริมให้ชุมชน ภำคีเครือข่ำยได้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนเชิงบวก ชื่นชมในกำรพัฒนำระบบสุขภำพในชุมชนให้ควำมส ำคัญ
กับบริบทสภำพแวดล้อมทำงสังคมและจิตใจ ท ำให้ภำคีเครือข่ำย บุคล ชุมชน เห็นคุณค่ำในตัวเอง (Self 
esteem) เกิดควำมภูมิใจ เป็นกำรกระตุ้นให้บุคคล องค์กร ชุมชนเกิดกำรพัฒนำ ดูแลตนเอง (Self Care) 
ก ำกับตนเอง (Self Regulation) เชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตนตน(Self Efficacy) จนสำมำรถพัฒนำไป
ถึง กำรสร้ำงพันธะสัญญำ ข้อตกลงหรือมำตรกำรทำงสังคม สู่วำระของชุมชนได้ต่อไป 

2. Prototyping expand network สร้ำงบุคคล องค์กรและชุมชนต้นแบบด้ำนสุขภำพพร้อม
ส่งเสริมกำรขยำยเครือข่ำย บริบทของคน องค์กรและชุมชนแต่พ้ืนที่มีต้นทุนที่ต่ำงกันทุกพ้ืนที่ไม่ได้ควำมรู้ 
พ้ืนฐำนหรือองค์ประกอบอ่ืนๆที่เท่ำเทียมกัน กำรด ำเนินงำนกำรขับเคลื่อน นโยบำยและกิจกรรม ต่ำงๆ 
จะด ำเนินงำนไปได้ไม่เท่ำกัน คนๆหนึ่งหรือชุมชนๆหนึ่ง อำจเด่นในเรื่องกำรดูแลกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
อีกชุมชนหนึ่งอำจเด่นในเรื่องของเยำวชน อีกชุมชนหนึ่งอำจเด่นในเรื่องกำรพัฒนำเด็กเล็ก กำรพัฒนำจุด
ด้อยและส่งเสริมจุดเด่นของแต่ละคน องค์กรหรือชุมชน ท ำให้ชุมชนได้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเป็น
กำรส่งเสริมให้ชุมชนขับเคลื่อนระบบสุขภำพชุมชนสู่ควำมเข้มแข็งในระดับพื้นที่ได้ต่อไป 

3. Dynamic development ระบบสุขภำพอ ำเภอจะด ำเนินงำนได้ดีบรรลุตำมเป้ำหมำยได้นั้น 
จะต้องมีกำรพัฒนำไปแบบพลวัตรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล บริบทชุมชน ศักยภำพชุมชน วิเครำะห์ปัญหำ
พัฒนำส่วนขำด  วำงแผนกำรด ำเนินงำน กำรพัฒนำด้ำนองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในกำร
ขับเคลื่อนลงสู่ชุมชนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอเพรำะบริบทของชุมชนแต่ชุมชนแตกต่ำงกัน สนับสนุน
กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของชุมชนและภำคีเครือข่ำยตำมโอกำสและบริบทของพ้ืนที่
นอกจำกจะเป็นกำรพัฒนำของพื้นที่เรียนรู้และยังเป็นกำรศักยภำพของพื้นที่ ที่เป็นต้นแบบให้มีกำรพัฒนำ
ต่อยอดไปอีกระดับหนึ่งและกำรส่งเสริมศักยภำพ ภำคีเครือข่ำย องค์กรชุมชนและประชำชนได้มีโอกำส
พัฒนำศักยภำพตนเองด้ำนสุขภำพท้ังทำงตรงและทำงอ้อมแบบบูรณำกำรในชุมชน 



 

 
4. Integrated development กำรบูรณำกำรงำนทุกด้ำน ทั้ง คน เงิน ทรัพยำกร เพื่อเป้ำหมำย

เดียวกัน กำรบูรณำกำรด้ำนสุขภำพและงำนทุกๆงำนเข้ำกับบริบทพ้ืนที่เนื่องจำกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ มี
กำรด ำเนินงำนของแต่ละภำคส่วนของหน่วยงำนแต่ละหน่วยงำน เป้ำหมำยเดียวกันคือ ชุมชนหรือพ้ืนที่ 
ดังนั้นกำรบูรณำกำร กำรประสำนกำรด ำเนินร่วมกันของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอ  
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ที่น ำนโยบำยลงสู่พ้ืนที่ ก็สำมำรถน ำเรื่องนโยบำย กิจกรรมที่ลงสู่พ้ืนที่ ด ำเนินงำนร่วมกันเป้ำหมำย
เดียวกันได้ ถ้ำชุมชนนั้นมีปัญหำเรื่องของโรคมะเร็ง(CA) สูง กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนลงสู่พ้ืนที่ก็ 
ด ำเนินงำนให้ภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนด ำเนินงำนเป็นเรื่องเดียวกันได้ เช่น สำธำรณสุข คุยในเรื่อง 
สุขภำพ สำเหตุ กำรป้องกันโรคมะเร็ง   ทำงเกษตรอ ำเภอก็คุยในเรื่องของ กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือกำรลดใช้
สำรเคมีทำงกำรเกษตร ธกส.ก็คุยเรื่องของกำรส่งเสริมปัจจัย ทุนกำรผลิต กศน.เรื่องของกำรส่งเสริมกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรแบบธรรมชำติ  พัฒนำกำรอ ำเภอก็ส่งเสริมในเรื่องของกำรพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนแบบปลอดสำรเคมี ทำงปกครองก็คุยในเรื่องของกำรส่งเสริมมำตรกำรของชุมชนในเรื่อง
ของโชนนิ่งกำรใช้สำรเคมี ฯลฯ กำรบูรณำกำรดังกล่ำวท ำให้ชุมชนเกิดควำมคิดหลำกหลำย เกิดพลังใน
กำรขับเคลื่อน ไม่เกิดควำมซ้ ำซ้อนในชุมชน เช่นกำรนัดครั้งละหน่วยงำนหลำยๆครั้งในชุมชน จนชุมชน
เบื่อหน่ำย  

5. Leadership ภำวะผู้น ำ ไม่ว่ำจะเป็นผู้บริหำร หัวหน้ำ ผู้อ ำนวยกำร ผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำทำง
ธรรมชำติ เช่นผู้น ำทำงศำสนำ ปรำชญ์ชุมชน จะเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ตำม เป็นผู้ที่มีบทบำท
ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งในกำรพัฒนำระบบสุขภำพอ ำเภอ เพรำะเป็นผู้ที่สำมำรถด ำเนินกำร เชื่อมโยง
นโยบำยหรือกิจกรรมทุกอย่ำงลงสู่ชุมชน ผู้น ำที่ดีก็จะท ำให้บุคคลในหน่วยงำนหรือบุคคลในชุมชนให้ควำม
เชื่อถือ เชื่อฟัง และปฏิบัติตำม ผู้น ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมคิดริเริมสร้ำงสรรค์ ประสำน
ประโยชน์ชุมชน สำมำรถท ำงำนกับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งในและนอกชุมชน มีควำมกระตือรือร้น สนับสนุน
และใส่ใจในกำรท ำงำน ประกอบมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมจงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อ
ส่วนรวมและชุมชนก็จะได้รับควำมไว้วำงใจจำกหน่วยงำนหรือชุมชน กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือ
กิจกรรมต่ำงๆในชุมชน จะสำมำรถด ำเนินกำรไปได้ด้วยดีและบรรลุตำมเป้ำหมำยได้ กำรสร้ำงภำวะผู้น ำ
สำมำรถสร้ำงได้หลำยรูปแบบ จำกกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรได้ผู้น ำที่มำ
จำก core values ของแต่ละคน แต่ละกิจกรรม ตำมควำมเหมำะสม ในชุมชนหนึ่ งๆอำจมีผู้น ำ
หลำกหลำยประเภทก็ได้ควรเลือกผู้น ำที่เหมำะสมกับกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือให้งำนด ำเนินงำนแต่ละงำน
ขับเคลื่อนไปตำมเป้ำหมำย  

6. Evaluation development ซึ่งเป็นกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลในเชิงพัฒนำ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนระบบสุขภำพอ ำเภอได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรรับทรำบข้อเท็จจริง รับทรำบปัญหำ 
อุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำด ำเนินงำน รับข้อเสนอแนะจำกพ้ืนที่ ยังเป็นกำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ สร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดี ระหว่ำงชุมชนกับคณะท ำงำน คณะกรรมกำร ก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน ก็
เป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม นโยบำย วำระและมำตรกำรต่ำงๆ ของชุมชน
ด ำเนินงำนได้ตำมบริบท เป็นกำรกระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกำรด ำเนินงำน ขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง สู่
กำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพท่ียั่งยืนได้ 
           7. A3 Report เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน A3 Report  ได้น ำมำประยุกต์ใช้ โดยดัดแปลง
จำกToyota โดยกำรท ำงำนใช้กระดำษแผ่นเดียว A3 กำรที่ข้อมูลทั้งหมดอยู่บนหน้ำกระดำษเดียว เพรำะ 
A3 Report เปรียบเสมือนสูตรที่มีแบบแผน สำมำรถประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับบริบทต่ำง ๆ ได้ A3 Report มี
ควำมต่อเนื่องอย่ำงมีเหตุผล ตั้งแต่กำรระบุปัญหำ หำสำเหตุรำกเหง้ำ เป้ำประสงค์ที่ต้องกำรบรรลุซึ่งง่ำย



 

 
ต่อควำมเข้ำใจ A3 Report คือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลทีอยู่ใน A3 เท่ำนั้น แต่รวมถึง
กำรตัดสินใจ กำรวำงแผน ข้อเสนอ และวิธีกำรไขปัญหำเป็นวิธีกำรปฏิบัติมำกกว่ำทฤษฎ ี 
 
 

9 
การใช้ A3 Report ในการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

Plan 
  1. Background เล่ำถึงว่ำเหตุใดถึงเกิดปัญหำ ปัญหำเกิดจำกอะไร ระบุปัญหำ Problem or 
Issueท ำไมต้องเปลี่ยนแปลง หน้ำที่และขอบเขตของทีม รวมทั้งระบุระยะเวลำด ำเนินกำรที่เจำะจง 

2. Current Condition  สถำนกำรณ์ปัจจุบันขณะนั้น   อำจน ำเสนอด้วยกรำฟ 
3. Goal จุดมุ่งหมำยของกำรแก้ปัญหำ หรือว่ำขอบเขตหลังจำกแก้ปัญหำเสร็จ 

วัตถุประสงค์กำรวัด และเป้ำหมำย Objectives, Measures, and Targets รวมถึงขอบเขตต่ำงจำกกำร
พัฒนำก่อนหน้ำนี้ 

4. Root Cause Analysis สำเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำ ปัญหำรำกเหง้ำ 
 ให้ใช้ผังก้ำงปลำ หรือระบุว่ำสำเหตุว่ำท ำไมจึงเกิด 

Do 
5. Countermeasures แปลตรงตัวว่ำ กำรตอบโต้ให้ list ปัญหำออกมำเป็นข้อๆ และจะท ำ

อย่ำงไร 
เครื่องมือและวิธีกำรที่ใช้ Tools & Methods Used ใครเป็นคนแก้จะเสร็จเมื่อไหร่ วนเริ่ม 
โครงกำร Improvements Implemented  

Check 
6. Effect confirmation หลังจำกแก้ปญหำแล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำง เขียนผลหลังจำก "Do" จบแล้ว 

  Action 
7. Follow up Action ให้ list  สำเหตุที่สงสัย และติดตำมผล ไม่ให้เกิดอีก 

- กรณีที่ส ำเร็จหรือยังไม่ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ให้มีติดตำมผลทุกๆ กี่วันจนกระทั่งส ำเร็จและเกิดควำมยั่งยืน 
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ขั้นตอนการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 
 
 

ความสัมพันธ์ทางสังคม 

(Social relationships) 
- พบปะกันสม  าเสมอ 

- พูดคุย หารือ ไม่เป็นทางการ 
- ความไว้วางใจ เป็นกันเอง 
- แลกเปลี ยนข้อมูลซึ งกันและกัน 

- ความเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือแผ่ 
- ความเสมอภาค 
- เข้าใจ เข้าถึง ซึ งกันและกัน 

จิตสาธารณะ(Public Mind) 
- สมัครใจ ไฝ่เรียนรู้ สร้างวินัยในตัวเอง 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบใน
ชุมชน 
- ทุกคนคือส่วนหนึ งของสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
ชุมชน 

- ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ 

- คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
- คิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้  

สร้างปัญญาสู่ชุมชน(Create Intelligence Community) 
ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน การพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

DHML PILA CBL 

 ภาคีเครือข่าย(Parties to Network) 
             คณะท างาน 
- ส่วนราชการต่างๆในพื้นที  
- ท้องถิ น(เทศบาล อบต.) 
- ท้องที  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
- สถานศึกษา 

- ปราชญ์ชาวบ้าน 

- องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน 

- ภาคประชาชน 

คณะ 

ท างาน 

(DHS) 
ผู้ที รู้บริบท

ของ
หน่วยงาน

ภาคี
เครือข่าย
และชุมชน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอปง  

PDCA 
Plan 
Do 
Check 
Action 

With 

A3 
 

 

องค์ประกอบสู่ความยั่งยืน 
(PPDILE) 

Positive Reinforcement 
Prototyping expand network 

Dynamic development 

Integrated development 

Leadership 

Evaluation development 
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