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ผู้น าสนทนา ดร.ณัฏฐญา  พัฒนะวาณิชนันท์   กระทรวงสาธารณสุข   
 
 การสนทนาวันน้ีท าให้ทราบว่า DHS คืออะไร และ R2R ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดย
เช่ือมโยงและขับเคลื่อนได้อย่างไร  

ช่วงแรก นพ.ประสิทธิ์ชัย  ม่ังจิตร ได้เล่าในฐานะผู้ปฏิบัติและผู้ช่วยวางนโยบาย ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
(District Health System : DHS) โดยเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง รพ. + สสอ. + รพ.สต. + อปท. + ประชาสังคม  
ในช่วงหลังรัฐบาลใช้ค าว่า “ประชารัฐ” การบริการจัดการในภาพรวมท าให้เกิดการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนมากข้ึน โดย
เป้าหมายของระบบสุขภาพอ าเภอ คือประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ไม่ทอดท้ิงกัน มีระบบสาธารณะสุขท่ีมีคุณภาพ และ
ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ท่ีผ่านมาจะเน้นเรื่องบริการสาธารณะสุขเป็นส่วนใหญ่ไม่เน้นเรื่องประชาชน ซึ่งเป็น
ปัญหาระยะยาวในการท างาน มีการท างานเป็นทีมในทุกสาขาวิชาชีพ มีภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น วัด/รพช.          
/รพ.สต./รพศ./ รพท./ นายอ าเภอ/ คร/ู แกนน าชุมชน เป็นต้น  

องค์ประกอบของ DHS (U-CARE) ประกอบด้วย การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ (Unity District Health 
Team) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation) การท างานจนเกิดคุณค่า ท้ังกับผู้รับบริการ
และตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation) การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human 
development) และการให้บริการสุขภาพตามบริบทท่ีจ าเป็น (Essential care) สิ่งท่ีส าคัญในการบริหารจัดการคือ       
U กับ C ผลลัพธ์ท่ีจะได้ คือต้องรู้ว่าประชาชนจะได้รับอะไร ในพื้นท่ีด าเนินการ ถ้าต าบลดี อ าเภอดี จังหวัดจะดีตาม       
ในปัจจุบันมีความร่วมมือและท างานร่วมกันจากหลายส่วนงานในทุกระดับท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน ดังน้ัน DHS จึงเป็นการ
ท างานโดยความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆ ไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณะสุขเพียงแห่งเดียว โดยความร่วมมือในการท างาน
เป็นการท างานระหว่าง 2 ขา คือขาโรงพยาบาล ซึ่งดูแลระบบบริการต้ังรับท่ี รพ. (Biomedical, Cure, Hi – Tech) และ
ขาชุมชน มีหน้าท่ีดูแลระบบบริการปฐมภูมิ (Psychosocial, Care, Hi – Touch) จึงเรียกภาพรวมน้ีว่าสุขภาพอ าเภอท่ี
เกิดข้ึน ดังน้ันสิ่งท่ีต้องท า คือในการท างานร่วมกันต้องมีเป้าหมายร่วม ต้ัง ODOP ท่ีเป็นปัญหาร่วม ท่ีง่ายท่ีสุดคือจาก
ความทุกข์ของชาวบ้าน อย่าเอาโรคเป็นตัวต้ัง ในการท างานของระบบสุขภาพอ าเภอ ได้แก่ การฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย         
การดูแลด้านจิตใจ การแพทย์การพยาบาล การบริบาล และการดูแลเร่ืองสภาพแวดล้อม  

DHS concept model คือการรวมทุกเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกัน ประกอบด้วย แนวทางในการบริหารจัดการ        
U - Care มีเครื่องมือต่างๆ เช่น DHS-PCA, FCT, PCA, DHML, ODOP เป็นต้น โดยอย่าน ามาเป็นเป้าหมาย แต่มองให้
เป็นกระบวนการในการก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาเครือข่าย พัฒนาระบบบริการ ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดี           
มีตัวช้ีวัด คือร้อยละของอ าเภอท่ีมี DHS ท่ีเช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถ่ินอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เน้ืองานจะเช่ือมโยงกับ R2R ในเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ทุกอ าเภอต้องมี ODOP อย่างน้อย 3 เรื่อง 
รวมถึงเรื่องต่างๆ ท่ีท าอยู่แล้ว ดังน้ันในภาพรวม ODOP ท่ีเกิดข้ึน มีข้อมูลมีท างานอยู่แล้ว ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 
เป็นฐานของทุกเร่ืองท่ีต้องมาบูรณาการและท างานกับพื้นท่ี ท่ีผ่านมาการท างานท าโดยไม่ได้วิเคราะห์และประเมินผล หรือ 
ท า AAR แต่ถ้าน า R2R เข้ามาท างานจะท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการต่อ  



ส าหรับนโยบายแนวทางการด าเนินงาน คือด าเนินการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ (KM) และพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย (R2R) เขตสุขภาพท่ี 4 ส่งเสริมให้ใช้เครื่องมือ KM และ R2R ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์ความรู้
ด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก าหนดประเด็นให้แต่ละจังหวัดด าเนินการ        
ใช้ CoP เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน R2R ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 15 เรื่อง โดย R2R จะช่วยเช่ือมโยงข้อมูลให้เกิดภาพ       
ท่ีชัดเจนในการบริหารจัดการ ข้อเสนอในการพัฒนา R2R กับ DHS น้ันประกอบด้วย 1) สนับสนุนให้มีการท า R2R 
เกี่ยวกับการพัฒนาเชิงระบบมากขึ้น 2) สนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมท่ีเกี่ยวกับสุขภาพมาก
ข้ึน และ 3) สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเป็นพี่เลี้ยงร่วมท า R2R กับพื้นท่ีมากข้ึน   

ท่านต่อมา คุณ เกศรินทร์  ไทยศรีวงศ์ ได้เล่าว่า DHS เป็นเร่ืองของร้อยคนคิด 3 คนท า ในส่วนของโรงพยาบาล
แม้มีคนมากสุดท้ายจะกลายเป็นเน้ืองานประจ า คนท างานจะเป็นคนหัวกะทิ จึงเป็นคนช่ังคิด คิดลึก มีอะไรก็ท าหมด      
การด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ ในระดับพื้น แบ่งหน่วยงานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือหน่วยบริการ แบ่งเป็นระดับ     
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ แบ่งเพื่อให้การใช้ทรัพยากรคุ้มค่า แม้ว่านโยบายจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ภารกิจหลักเรื่อง
สุขภาพจะไม่เปลี่ยน สุดท้ายผลลัพธ์ท่ีต้องการ คือการมีสุขภาวะ ประชาชนมีสุขภาพดี  

ปัจจุบันปัจจัยก าหนดสุขภาพไม่ใช่เช้ือโรค แต่เป็นปัจจัยอื่นๆ ดังน้ันมุมมองในการท างานจึงต้องเปลี่ยนไป          
ระดับพื้นท่ีอีกส่วน คือ สสจ. (ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัด) หรือกระทรวงจังหวัด เพราะเป็นตัวแทนของกระทรวง
สาธารณะสุขในส่วนภูมิภาค หน่วยท่ีปฏิบัติจริง คือหน่วยบริการ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน จึงต้องท างาน
ร่วมกัน โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการท างานร่วมกันและเป็นทีมหนุนเสริมท่ีส าคัญที่สุด คือการเช่ือมโยงบูรณาการกันให้เป็นทีม 
ภายใต้แผน ถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ เป็นกรอบใหญ่ในการท างาน และวางเป้าหมายร่วมกัน ดังน้ัน DHS จึงเป็นกลไกใน
การดูแลระบบสุขภาพชุมชน เป็นตัวเช่ือมระบบบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพประชาชน ซึ่งประเด็นส าคัญ คือ 
Unity & Community Participation จะท าให้เกิดการท างานร่วมกัน  

ในส่วนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงท่ีมีตัวช้ีวัดความส าเร็จจ านวนมาก แม้จะมีมากแต่สุดท้ายแล้ว
เป้าหมาย คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยมีกลไกท่ีส าคัญ คือกลไกของ DHS 
สุดท้ายเป้าหมายจะวัดท่ีประชาชน จ าแนกเป็น 5 กลุ่มวัย ได้แก่ สตรีและเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ซึ่งผลลัพธ์ภาพรวมสุดท้าย คือ “คลอดปลอดภัย เติบโตสมวัย สมองดี มีความสุข ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลด
ป่วย ลดภาระแทรกซ้อน ลดตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต” จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีวางไว้จะไม่
สามารถส าเร็จได้ ดังน้ันการขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขของการพัฒนางาน ซึ่ง งานจะส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานจากปัญหาหน้างานสู่งานวิจัย (R2R) อีกส่วนหน่ึงคือ
การเรียนรู้การท างานจากความส าเร็จ โดยจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการจัดการความรู้ (KM) สุดท้ายเมื่อได้        
องค์ความรู้แล้วต้องมีการขยายผลต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง 

ดังน้ันเครื่องมือในการท างาน คือ มีนโยบายสนับสนุนในการท างาน กลไกการท างานในระดับพื้นท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ซึ่งก็คือกระบวนการ DHS ของภาคีเครือข่ายได้ช่วยกันคิดช่วยกันท า ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ทีมงานต้องเป็นทีมเดียวกัน
มีเป้าหมายเดียวกัน และเมื่อน ามาจับกับ R2R ท่ีอยู่ทุกจุดของกระบวนการท างาน ภายใต้การท างานท่ีมีข้อมูลแล้วจะ
น าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 

การวัดความส าเร็จ วัดท่ีกระบวนการ 5 ข้ันของ DHS โดยผลส าเร็จสุดท้ายจะวัดท่ีผลสัมฤทธิ์ ODOP ท่ีก าหนด 
เหมือนผลลัพธ์การวิจัยของ R2R ท่ีสุดท้าย คือการน าผลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

R2R กับบันได 5 ข้ัน DHS (Resource Sharing & Development) ประกอบด้วย 
1. พัฒนาบุคลากรตามความต้องการ คือการมีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. พัฒนาบุคลากรท่ีเน้นทักษะและองค์ความรู้ (CBL, FM) คือการมีแผนพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะ

สอดรับความต้องการของพื้นท่ี 
3. พัฒนาบุคลากร เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานประจ า คือการมีผลงาน R2R 
4. พัฒนาบุคลากรเช่ือมโยงกระบวนการงานวิจัยสู่นวัตกรรม คือการมีผลงานนวัตกรรมในต าบลจัดการสุขภาพ 
5. การพัฒนาบุคลากรเช่ือมโยงการดูแลมิติทางจิตใจและจิตวิญญาณ คือการมีบุคคลต้นแบบ ศึกษาจาก 

success story 
 

ต่อด้วย พว. สมหญิง  อุ้มบุญ ได้เล่าถึงการท า R2R ในโรงพยาบาล และเช่ือมสู่ชุมชนได้อย่างไร ซึ่งงาน IC          
น้ันมีคุณค่า จึงต้องขอบคุณระบบสุขภาพอ าเภอ ท่ีท าให้ออกจากกรอบ ออกจากพื้นท่ี ออกจากโรงพยาบาล ไปท่ี รพ.สต. 



ขยายงาน IC ได้กว้างข้ึน ได้เรียนรู้จากพื้นท่ี จุดเริ่มต้นเกิดจากปัญหาหน้างาน อุบัติการณ์ และ Gap เมื่อได้ลงหน้างาน     
ได้พบปัญหามากมาย มีการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งกรอบในการท างาน คือต้องการให้เกิดการติดเช้ือต่ าท่ีสุด         
ในระยะแรก ปี 2553 – 2555 เป็นการพัฒนาระบบ IC ในโรงพยาบาล ทุกกระบวนการ ต่อมา ปี 2556 พัฒนาระบบ
ศักยภาพ IC จ่ายกลาง ขยะ ใน รพ.สต. และปี 2558 พัฒนาศักยภาพทีมหมอ ครอบครัว นักบริบาล ระบบส่งต่อ เรื่อง IC 
จึงคิดว่าถ้ามีพยาบาล IC ท่ี รพ.สต. หรือชุมชนท่ีมีผู้ป่วยติดเตียงท่ีมีแผล น่าจะเป็นเรื่องท่ีดี จากปัญหาต่างๆ หน้างานจึง
น าไปสู่กระบวนการท า R2R เช่น การติดเช้ือสะดือ เครื่องน่ึงช ารุด ปัญหา Set หมดอายุ ปัญหาผ้าเป็นรู ปัญหาซองซีลมี
หยดน้ า เป็นต้น ในปี 2554 ได้ท านวัตกรรม R2R ได้แก่ เรื่องไส้หมอนขิดป่าติ้วช่วยน่ึงซองซีลไม่ให้เปียกช้ืน และปัญหาผ้ารู         
ซึ่งปัจจุบันสามารถลดเวลาการส่องผ้าได้หลายนาที ส าหรับผลลัพธ์ IC ท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล คือไม่มีสะดือติดเช้ือ    
CSSD มีมาตรฐาน เกิดนวัตกรรม R2R และไม่เกิดการหมดอายุของ SET OR  

โรงพยาบาลป่าติ้ว มีการพัฒนาการท า R2R อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าในรูปแบบง่ายๆ ท่ีเกิดจากปัญหาหน้างาน 
แล้วแก้ไขเป็น action research และวัดผล โดยคนงานก็มีการท าเช่นกัน เร่ิมท า R2R ต้ังแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน ซึ่งท าเป็น
วัฒนธรรมแล้ว ท่ีมาของการขยายงาน IC ลงสู่ รพ.สต. เกิดจากการพูดคุยกันแล้วพบปัญหา เช่น Set ไม่พอใช้ ผู้ป่วยไปท า
แผลท่ีบ้านหลายคน มีนอกเขตมาใช้ แผลเบาหวานเยอะขึ้น งบถูกตัดระดับ 7 จึงเกิดค าถามว่า ท าไม รพ.สต. ไม่ท าเอง ซึ่ง
เป็นภาระของโรงพยาบาลป่าติ้วมาก จึงลงพื้นท่ีส ารวจ รพ.สต. พบปัญหาต่างๆ มากมาย จึงได้รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้  
ได้ข้อมูลกลับมาวางแผนพัฒนาร่วมกัน แล้วลงเยี่ยมอีกครั้ง เพื่อสรุปประเมินผล จากน้ันโรงพยาบาลป่าต้ิวได้รับมอบหมาย
ใหน้ าร่อง DHS โดยได้ลงพื้นท่ีไปถอดบทเรียนการเยี่ยมบ้าน ได้ค าถามกลับมา เช่น ท่ีโคกนาโกมีผู้ป่วยแผลใหญ่ไม่สามารถ
ท าได้ เป็นต้น จึงคิดว่าถ้ามีการเพิ่มศักยภาพ IC ให้กับทีมหมอครอบครัว FCT ประชาชนน่าจะปลอดภัย ไร้รอยต่อ       
จากการพัฒนาน้ันสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จ านวนมาก โดยบทเรียนท่ีได้ คือเมื่อเกิดทุกข์ในงานก็จัดการทุกข์ เมื่อไปเยี่ยม
บ้านทุกข์ยิ่งกว่า ความไม่รู้จัดเป็นทุกข์อีกอย่างหน่ึง ส าหรับคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงท่ี ได้รับจากการลงพื้นท่ี คือ        
เห็นทุกข์ยิ่งกว่า สร้างบุญใหญ่ได้ในงานประจ า ท าเพื่อผู้อื่นสุขยิ่งกว่า และการพัฒนาใช่ว่าแค่ในหน่วยงาน 

ปิดท้ายได้เล่าถึงปัญหาที่พบจากการลงพื้นท่ี เยี่ยม รพ.สต. โดยในช่วงแรกมีความกังวลว่า รพ.สต. จะยอมรับและ
ท าตามหรือไม่ ผู้ใหญ่จะว่าอย่างไรในสิ่งท่ีอยากท า สิ่งท่ีอยากพูด สิ่งท่ีอยากเห็น พอได้ลงไปมีหลายแห่งท่ีต่อต้าน จึงได้
ช้ีแจงว่าต้องมีค่าใช้จ่ายแฝง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาส่ง - รับ Set ซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง จึงน าปัญหาเข้าท่ีประชุม       
คปสอ. (ไม่แน่ใจครับ) ซึ่งได้รับการตอบรับจากท่านสาธารณสุขอ าเภอ โดยให้ IC เป็นนโยบายแรกท่ีจะพัฒนาในช่วง 3 ปีน้ี 
รพ.สต. ไหนพร้อมก็เริ่มก่อน โดยเริ่มจาก 3 โรงพยาบาล และขยายจนครบท้ัง 7 แห่ง 

จากน้ัน คุณจรรยาวัฒน์ ในฐานะผู้ท่ีท างานในระดับชุมชน ได้เล่าว่า ต้ังแต่เรียนจบท างานชุมชนมาตลอด โดยอยู่
ในส่วนผู้ท่ีมีบทบาทในการมองปัญหาส่วนของอ าเภอ ความยาก คือจะท าอย่างไรท่ีจะช่วยประสานงานให้อ าเภอในทุกภาค
ส่วนมองเห็นปัญหาด้วยกัน ซึ่ง R2R จะเป็นตัวเช่ือมกับวิธีคิดของคนท างานว่าข้อมูลน้ันมีความส าคัญในการขับเคลื่อน และ
น าปัญหามาสะท้อนในระดับอ าเภอเป็นประจ าทุกปี วางแผนสุขภาพร่วมกันทุกปี และเลือกปัญหาส าคัญมาพัฒนาร่วมกัน 
เลือกแกนน ามา sharing เพื่อให้เห็นปัญหาร่วมกัน ปรับความคิดให้ตรงกันใหรู้้สึกอยากแก้ปัญหา โดยค่อยๆ ท าให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละส่วนงานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง   

สุดท้ายแล้ว R2R คือ “ก าไร” ท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการด าเนินการว่าเกิดอะไรข้ึนบ้าง 
ต้องมีผู้ช่วยใหค้ าปรึกษาชัดเจน ซึ่ง DHS และ R2R จะมาคู่กัน ข้ึนอยู่กับคนท างานว่าเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีจะได้หรือไม่ ถ้า
เห็นถึงประโยชน์ร่วมกันจะส่งผลให้กระบวนการท างานน้ันส าเร็จได้ เกิดงานวิชาการท่ีชัดเจน  

ช่วงสุดท้าย ดร.ณัฏฐญา  พัฒนะวาณิชนันท์ ได้กล่าวสรุปการสนทนาว่า เมื่อกลับไปทุกท่านมีความสุขแน่นอน 
ได้เข้าใจถึงนโยบายและเครื่องมือดีๆ คือ R2R ช่วยท าให้มีความสุขเบิกบานจากงานบันดาลใจ 


