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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานคลินกิ โรคไม่ตดิ ต่อ (NCD)
คุณภาพแบบบูรณาการ ของเครือข่ายศูนย์วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดคลินิก NCD คุณภาพ แบบบูรณาการ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนและประเมินรับรองคุณภาพการด�ำเนินงานสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน ด้านโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รัง เขตสุขภาพที่ 8, 10 ปีงบประมาณ 2558 และตัวแทนคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง
ระดับอ�ำเภอ ใน 45 อ�ำเภอเป้าหมาย เก็บข้อมูลโดยการประชุมระดมสมองและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้
แบบประเมินตนเองคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ และการตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย การวิเคราะห์
เนื้อหา และสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา กระบวนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคลินิก NCD คุณภาพ
เป็น ดังนี้ [1] การวางแผน แบ่งเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของเครือข่าย
ศึกษาบริบทของเครือข่ายเกี่ยวกับอัตราก�ำลัง เป้าหมาย บทบาทภารกิจ พื้นที่ด�ำเนินการ และทรัพยากรสนับสนุน
ของแต่ละเครือข่ายพบว่า มีปญ
ั หาด้านอัตราก�ำลัง และงบประมาณในการขับเคลือ่ นงานฯ ท�ำการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นและประเมินรับรองคุณภาพการด�ำเนินงานสุขภาพกลุม่ วัยท�ำงาน ด้านโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังระดับเขตสุขภาพ
พัฒนาแนวทางการประเมินตนเองแบบบูรณาการ และก�ำหนดแนวทางการประเมินฯ (2) แผนการขับเคลื่อนงาน
ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ ถ่ายทอดแนวทางการด�ำเนินงาน NCD คุณภาพ แนวทางการประเมินรับรองคุณภาพฯ
และ (3) แผนการประเมินรับรองคุณภาพฯ [2] การปฏิบัติตามแผน มีการขับเคลื่อนสามลักษณะคือ การถ่ายทอด
แนวทาง เป้าหมายและรูปแบบการด�ำเนินงานบูรณาการโดยเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD
ระดับอ�ำเภอ และการประเมินรับรองคุณภาพของคณะกรรมการฯ [3] การสังเกต ด้วยการติดตามประเมินตนเอง
ของอ�ำเภอ สะท้อนผลให้กับจังหวัด ทบทวนการออกประเมินรับรองคุณภาพฯ ของคณะกรรมการ และการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประเมิน โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการฝึกอบรมหลักสูตร DPAC [4] การประเมินผลพบว่า
มีการประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ 45 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100 และผลการประเมินผ่านเกณฑ์คลินิก
NCD คุณภาพ จ�ำนวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.78 กลไกในการขับเคลื่อนงานแบบการบูรณาการครั้งนี้
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สามารถบูรณาการได้ชัดเจนในด้านภารกิจและเป้าหมาย ส่วนอัตราก�ำลังบุคลากร บางหน่วยงานไม่สามารถจัดเวลา
ให้ตรงกันได้ แต่สามารถแก้ไขโดยการสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติแทนกันได้

Abstract

This action research was aim to develop the driven mechanism of the integrated NCD (non-communicable disease) Quality Clinic of the academic center network in the area responsibility of the Office of
Disease Prevention and Control Region 10, Ubon Ratchathani under the concept of NCD Quality Clinic and
management. Target group were the health working group board on driven and quality assurance of non-communicable disease, Health Service Provider Board office 8th and 10th, 2015, and the non-communicable
disease board of district level in 45 districts. Data was collected by brainstorming and in-depth interview by
self-assessment form of integrated NCD Quality Clinic and documentary review. Data was analyzed by content analysis for qualitative data and descriptive statistics for quantitative data. Finding: the process of driven
mechanism were as followed; (1) The study network’s context was found the problem of the manpower and
the budget for driven the NCD Quality Clinic; (2) Planning were divided in the plan of network of health
working group board, and plan and the driven NCD Quality Clinic of province and district level, and the
model of quality assurance on NCD clinic; (3) The practicing driven by the integrated network with the
method of teaching the guidance, the goals, and the model of practicing. The provincial and district driven as
well as self-evaluation; and (4) Evaluation: was found 45 districts (100%) were evaluated and assurance
and 44 districts (97.78) were reached to the criteria of NCD Quality Clinic. This integrated driven mechanism was obviously on the mission and the goal whereas the problem of manpower of some offices were
solving by man supporting from other offices within network.
ค�ำส�ำคัญ																												 Keywords
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บทน�ำ

คุณภาพของระบบบริการสุขภาพเป็นปัจจัย
ก�ำหนดหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในการป้องกัน ควบคุม
จั ด การกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งและโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง เพื่ อ
ลดความพิ ก ารและการตายก่ อ นวั ย อั น ควร ทั่ ว โลก
ได้มีก ารพัฒ นาแนวคิดส�ำคัญเพื่อ เพิ่มคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพในการจัดการกับปัจจัยเสีย่ งและโรคเรือ้ รัง
คือ “คลินิก NCD คุณภาพ” เป็นรูปแบบการจัดบริการ
อย่างเป็นระบบที่ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ได้พัฒนาขึ้น ภายใต้แนวคิด Chronic Care Model เพื่อ

เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานในการดูแลสุขภาพประชาชน
กลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ ป่วยทีม่ คี วามครอบคลุมทัง้
ด้านการรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคและภาวะแทรกซ้อน
ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ให้เกิดระบบบริการที่ดูแล
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง(1)
ในปีงบประมาณ 2558 กรมควบคุมโรคได้
พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ภายใต้แนวคิดการพัฒนา
สุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน เป็น “คลินิก NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ”(2) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มวัยท�ำงานซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูงกว่ากลุ่มอายุอื่น
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ให้มีสุขภาพดี จากการมีวิถีชีวิตที่เหมาะสม มีปัจจัยเอื้อ
ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยทัง้ ในบ้าน สถานทีท่ ำ� งาน
ชุมชน เพื่อลดการป่วยและการบาดเจ็บให้ได้มากที่สุด
ขณะเดี ย วกั น เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยต้ อ งได้ รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพ
ที่ เ หมาะสมและมี คุณ ภาพ โดยหน่ว ยบริก ารสุข ภาพ
มีการจัดบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบทีม่ กี ารบูรณาการ
กับหน่วยบริการส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้านโรคไม่ตดิ ต่อ
เรื้ อ รั ง โดยต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการในภารกิ จ ดั ง กล่ า ว
ร่วมกับกลุม่ งานในเครือข่ายอ�ำเภอหรือจังหวัด ซึง่ ถูกถ่าย
ภารกิจมาจากกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และมีกรมควบคุมโรค
เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งการขับเคลื่อนมาตรการคลินิก
NCD คุณภาพแบบบูรณาการดังกล่าว เป็นเพียงแนวคิด
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการท�ำงานแบบบูรณาการระหว่าง
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
กับศูนย์วิชาการต่างๆ ในการพัฒนางานคลินิก NCD
คุณภาพมาก่อน ขณะที่กรอบแนวทาง “คลินิก NCD
คุณภาพแบบบูรณาการ” ต้องท�ำงานบูรณาการภารกิจ
กับกรม/กอง/ฝ่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลประชาชน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย แต่ยังไม่มีกลไกขับเคลื่อนที่
เป็นรูปธรรม(2) ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักของงาน
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ป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ และต้องน�ำมาตรการคลินกิ
NCD คุณภาพแบบบูรณาการ สูก่ ารปฏิบตั จิ ริง จึงต้องการ
พัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ ในการจัดการทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
ศูนย์วชิ าการในภาพเขตสุขภาพ ไปจนถึงรูปแบบแนวทาง
ทีเ่ ครือข่ายระดับอ�ำเภอต้องด�ำเนินการ และรับการประเมิน
รับรองจากผู้ประเมิน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในการพั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อ นงานคลิ นิ ก NCD
คุณภาพแบบบูรณาการ โดยการจัดการทรัพยากร (3)
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยศู น ย์ วิ ช าการ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกการ
ขั บ เคลื่ อ นงานคลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ
ของเครือข่ายศูนย์วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ในการ
พัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ ของเครือข่ายศูนย์วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ในปีงบประมาณ 2558
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการพัฒนากลไกขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ โดยการบริหารจัดการทรัพยากร
ของเครือข่ายศูนย์วิชาการในพื้นที่รับผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
การวางแผนพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนงานแบบ
บูรณาการของเครือข่าย
โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากร

1. วางแผนปฏิบัติการแบบ
บูรณาการของเครือข่าย
- ศึกษาบริบทเครือข่ายเพื่อการ
ขับเคลื่อนงานคลินิก NCD แบบ
บูรณาการ
- อัตราก�ำลัง, เป้าหมายงาน,
พื้นที่ด�ำเนินการ และทรัพยากร
สนับสนุน
- ชี้แจงท�ำความเข้าใจภารกิจ
และเป้าหมายร่วม
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและประเมินรับรอง
คุณภาพการด�ำเนินงานสุขภาพ
กลุ่มวัยท�ำงานฯ
- แนวทางการประเมิน NCD
แบบบูรณาการ : บูรณาการ
เนื้อหา และโปรแกรมประเมิน
ตนเองออนไลน์
- ก�ำหนดแนวทางและแผนการ
ประเมินรับรองคุณภาพแบบ
บูรณาการ
2. แผนการขับเคลื่อนงาน
ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
- การถ่ายทอดแนวทางการ
ด�ำเนินงาน NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ
- แนวทางรับการประเมินฯ
- การพัฒนาศักยภาพผู้รับ
ผิดชอบงาน NCD ระดับ
จังหวัดและอ�ำเภอ
3. แผนการประเมินรับรอง
คุณภาพคลินิก NCD คุณภาพ

การปฏิบัติตามแผน

- ประชุมถ่ายทอด
แนวทางการด�ำเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพ
แบบบูรณาการ เป้าหมาย
และการประเมินตนเอง
ด้วยโปรแกรมออนไลน์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้
รับผิดชอบงาน NCD
ระดับอ�ำเภอ
- การประสานจังหวัด
และออกประเมินรับรอง
คุณภาพของคณะ
กรรมการฯ ตามแผน

การสังเกต ติดตาม
ผลการด�ำเนินงาน
แบบบูรณาการของ
เครือข่ายศูนย์
วิชาการ

การประเมินผล

ผลการประเมินรับรอง
คุ ณ ภาพของคลิ นิ ก
NCD คุ ณ ภาพแบบ
บูรณาการ

- ติดตามความก้าวหน้า
การประเมินตนเองใน
โปรแกรมประเมิน
ตนเองออนไลน์ของ
หน่วยงานระดับอ�ำเภอ
- การทบทวนและการ
ปรับแผนการออก
ประเมินฯ ของคณะ
กรรมการ
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ความก้าวหน้าการประเมินตนเอง ในโปรแกรมประเมิน
ตนเองออนไลน์ ข องหน่ ว ยงานระดั บ อ� ำ เภอ และ
การทบทวน และการปรับแผนการออกประเมินฯ ของ
คณะกรรมการ
4. การประเมินผล โดยการประเมินรับรองคุณภาพ
ของคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดของคณะกรรมการ และผลการประเมินรับรอง
คุณภาพของคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ โดยใช้
แบบประเมินตนเอง คลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ การสังเกตและการตรวจเอกสาร โดย
ใช้เกณฑ์ตัวชี้วัด คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
ทั้ง 6 องค์ประกอบ 24 ข้อ จากการประเมินรับรอง
ของคณะกรรมการขับเคลือ่ นและประเมินรับรองคุณภาพ
การด�ำเนินงานสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน ด้านโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8, 10(5) ซึ่งแบ่งเกณฑ์เป็น 4 ระดับ
ได้แก่
ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการประเมิน ข้อใดข้อ
หนึ่งใน 24 ข้อ อยู่ในระดับ ข.
ผ่านระดับพื้นฐาน ผลการประเมินใน 24 ข้อ
ไม่มีระดับ ข. และมีระดับ ค. 12 ข้อขึ้นไป
ผ่านระดับดี ผลการประเมินใน 24 ข้อ ไม่มี
ระดับ ข. และมีระดับ ง. 12 ข้อขึ้นไป
ผ่านระดับดีมาก ผลการประเมินใน 24 ข้อ
ไม่มีระดับ ข. และมีระดับ จ. 12 ข้อขึ้นไป
การรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการประชุม
ระดมสมองและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบประเมิน
ตนเอง คลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ และ
การตรวจสอบเอกสาร
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติเชิงพรรณนา

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน NCD แบบบูรณา
การของเครือข่าย โดยการบริหารจัดการทรัพยากร พื้นที่
ศึกษาคือ อ�ำเภอและจังหวัดในพื้นที่ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ สกลนคร
นครพนมและมุกดาหาร และระดับอ�ำเภอ 45 แห่ง
ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อน
และประเมิ น รั บ รองคุ ณ ภาพการด� ำ เนิ น งานสุ ข ภาพ
กลุ่มวัยท�ำงาน ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8,
10 ปีงบประมาณ 2558 และตัวแทนคณะกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCD Board) ระดับ
อ�ำเภอ ใน 45 อ�ำเภอเป้าหมาย
ขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการของเครือข่าย ท�ำแผนปฏิบัติการแบบ
บู ร ณาการของเครื อ ข่ า ย โดยศึ ก ษาบริ บ ทเครื อ ข่ า ย
เกี่ ย วกั บ บทบาท ภารกิ จ อั ต ราก� ำ ลั ง เป้ า หมายการ
ด�ำเนินงาน พืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน และทรัพยากรสนับสนุนของ
แต่ ล ะเครื อ ข่ า ย น� ำ มาวางแผนก� ำ หนดผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
เครื่องมือ NCD แบบบูรณาการ และโปรแกรมประเมิน
ตนเองออนไลน์ ก�ำหนดแนวทางการประเมินรับรอง
คุ ณ ภาพแบบบู ร ณาการ วางแผนการขั บ เคลื่ อ นงาน
ในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ และวางแผนการออกประเมิน
รับรองคุณภาพคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
2. ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานในพื้ น ที่ แ บบ
บูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ โดยการท�ำงาน
ของคณะกรรมการฯ ในการจัดประชุม ถ่ายทอดแนวทาง
การด�ำเนินงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ พืน้ ที่
เป้าหมายและการประเมินตนเองด้วยโปรแกรมออนไลน์
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน
ผลการศึกษา
NCD ระดับอ�ำเภอ และการออกประเมินรับรองคุณภาพ
กระบวนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน
ของคณะกรรมการฯ ตามแผน
คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ของเครือข่ายศูนย์
3. การสังเกต สะท้อนผลการด�ำเนินงานแบบ วิชาการ ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
บูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ โดยการติดตาม ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558 เป็นดังนี้
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(4)

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2560 การพัฒนากลไกการขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ

1. การวางแผนการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการของเครือข่าย ประกอบด้วย
การวางแผนปฏิ บั ติ ก ารแบบบู ร ณาการของ
เครือข่าย แผนการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดและ
อ�ำเภอ และแผนการประเมินรับรองคุณภาพ คลินกิ NCD
คุณภาพแบบบูรณาการ โดย
1.1 วางแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการของ
เครือข่าย บริบทของเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุม่ พัฒนาภาคีเครือข่าย มีพนื้ ที่
ด�ำเนินการทัง้ สิน้ 100 อ�ำเภอ ด�ำเนินการประเมินรับรอง
แล้วเสร็จในปี 2557 จ�ำนวน 30 อ�ำเภอ ในพืน้ ที่ 7 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ�ำนาจเจริญ
สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ส่วนพื้นที่ด�ำเนินการ
ของเครือข่ายศูนย์วิชาการพบว่า เครือข่ายศูนย์วิชาการ
เกือบทั้งหมดมีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด เช่นเดียวกัน
ยกเว้นโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ที่รับผิดชอบเฉพาะ
5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 เท่านั้น จึงก�ำหนดพื้นที่
ด�ำเนินการแบบบูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ
ภายใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
อ�ำนาจเจริญและมุกดาหาร จ�ำนวน 70 อ�ำเภอ และ
ในปี 2558 มีเป้าหมายการประเมินรับรอง จ�ำนวน 45
อ�ำเภอ
ด้ า นภารกิ จ พบว่ า เครื อ ข่ า ยศู น ย์ วิ ช าการ
ในพืน้ ที่ ทีม่ ภี ารกิจงานกลุม่ วัยท�ำงานทีส่ อดคล้องกับงาน
ด้านป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้ง 5 หน่วยงาน
ซึ่ ง มี บ ทบาท ภารกิ จ ที่ มุ ่ ง เป้ า หมายดู แ ลประชาชน
กลุม่ วัยท�ำงาน เพือ่ ลดพฤติกรรมเสีย่ ง ปัจจัยเสีย่ ง และ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง จ�ำแนกตามหน่วยงานดังนี้ (1) งาน
คลินกิ NCD คุณภาพ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
(2) การด�ำเนินงาน DPAC องค์กรไร้พุง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 (3) คลินกิ
ให้คำ� ปรึกษา psychosocial clinic ศูนย์สขุ ภาพจิต เขต 10
และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (4) มาตรฐานการดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (CPG) เพื่อ
ควบคุมป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน CVD ตา ไต เท้า

โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี (5) ต�ำบลจัดการสุขภาพ
ดี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนยั่ ง ยื น (ด้ า นโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง )
ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ทรัพยากรสนับสนุน ซึ่งทุกงานมีแนวทางการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน
ด้านบุคลากร พบว่า เครือข่ายศูนย์วิชาการ ทั้ง
5 แห่ง มีอตั ราก�ำลังปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องอยูแ่ ห่งละ 1-4
คน รวม 12 คน ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน นักวิชาการ
สาธารณสุข 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 นักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (DPAC) 2 คน นักจัดการอาหาร 1 คน และ
พยาบาลจิตเวช 2 คน ซึ่งจ�ำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับพื้นที่ที่ต้องด�ำเนินงานใน 5 จังหวัด
ด้านงบประมาณ พบว่า เครือข่ายศูนย์วิชาการ
4 แห่ ง ไม่ มี แ ผนงานและงบประมาณรองรั บ การ
ขับเคลื่อนคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ และ
เนื่ อ งจากเป็ น ช่ ว งหลั ง การจั ด สรรงบประมาณของ
แผนงานปี 2558 จึงมีเพียงส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานเดียวที่มีแผนงาน
รองรับและมีงบประมาณด�ำเนินการในการขับเคลือ่ นงาน
ในปี 2558
จากบริบทของเครือข่ายดังกล่าว ทัง้ 5 หน่วยงาน
มี ภ ารกิ จ และพื้ น ที่ ด�ำ เนิ น การ งานกลุ ่ มวั ย ท� ำ งานที่ มี
เนือ้ งานด้านป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง สอดคล้อง
กับงานคลินิก NCD คุณภาพ แต่พบปัญหาด้านบุคลากร
ที่ มี จ� ำ นวนน้ อ ย เพี ย งหน่ ว ยงานละ 1-4 คน ไม่ มี
งบประมาณในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่จะน�ำมา
บูรณาการ ดังนัน้ แนวทางการบูรณาการงานเหล่านี้ จึงมุง่
ที่ ก ารบู ร ณาการด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทั้ ง
ด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือและแนวทางการ
ประเมินที่มีเนื้อหาของแต่ละภารกิจ ที่มุ่งไปสู่การดูแล
ผู้ป่วยในคลินิก NCD เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาให้เกิดกลไกการขับเคลือ่ นงานแบบ
บู ร ณาการของเครื อ ข่ า ย จึ ง ก� ำ หนดในรู ป แบบคณะ
กรรมการระดับเขต โดยท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น รั บ รองคุ ณ ภาพการด� ำ เนิ น งานสุ ข ภาพกลุ ่ ม
วั ย ท� ำ งาน ด้ า นโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง และการบาดเจ็ บ
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เขตสุขภาพที่ 10 ลงนามโดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพ
ที่ 10 ประกอบด้วยทีป่ รึกษาคือ ผูต้ รวจราชการ สาธารณสุข
นิเทศก์ และผู้บริหารของทุกศูนย์วิชาการ คณะกรรมการ
อ�ำนวยการ ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
คณะกรรมการด�ำเนินงานแบ่งเป็น 3 คณะ ก�ำหนดตาม
พื้นที่เป้าหมายของงาน ได้แก่ การด�ำเนินงานสุขภาพ
กลุ่มวัยท�ำงานในชุมชน กลุ่มวัยท�ำงานในสถานประกอบ
การ และกลุ่มวัยท�ำงานในโรงพยาบาล กรรมการมา
จาก 5 หน่ ว ยงาน ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นาให้ เ กิ ด กลไกการ
ขับเคลื่อนงานคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการคือ
กลุม่ วัยท�ำงานในโรงพยาบาล โดยมีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายเป็นเลขานุการ
กรรมการที่ อ อกประเมิ น ได้ รั บ การมอบหมายให้
รับผิดชอบในการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ ทั้ง 6
องค์ ป ระกอบๆ ละ 2 คน โดยในทุ ก องค์ ป ระกอบ
มีเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุ บ ลราชธานี 1 คน และกรรมการจากเครื อ ข่ า ย
ศูนย์วิชาการ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสหวิชาชีพ 1 คน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บั ติ ใ นการประเมิ น
คุณภาพของสหวิชาชีพ ด้านงบประมาณสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนที่งานคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
เป็นงบประมาณภายใต้แผนงานของส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมด ด้าน
เครือ่ งมือใช้แบบประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภาพ
เป็ น แกนหลั ก ที่ บู ร ณาการเชื่ อ มโยงระหว่ า งภารกิ จ
ของกรมต่างๆ ในการขับเคลือ่ นงานคลินกิ NCD คุณภาพ
ประกอบด้ ว ย การด�ำ เนิ น งาน DPAC องค์ ก รไร้ พุ ง
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพด้ า นโภชนาการ คลิ นิ ก
ให้ค�ำปรึกษา psychosocial clinic มาตรฐานการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวานและความดั น โลหิ ต สู ง (CPG)
เพื่อควบคุมป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน CVD ตา ไต
เท้า และต�ำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน
ส�ำหรับพื้นที่ต�ำบล ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเพิ่ม
เนื้อหาในองค์ประกอบที่ 1 ประเด็นผู้น�ำหรือทีมน�ำของ
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โรงพยาบาล มี น โยบายที่ แ สดงความมุ ่ ง มั่ น ต่ อ การ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างไร
องค์ประกอบที่ 2 ประเด็นมีวิธีการอย่างไรในการได้มา
ของข้อมูล/การจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุ ข ภาพของผู ้ รั บ บริ ก าร และมี วิ ธี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล
และน� ำ ข้ อมู ลด้ านสุ ข ภาพและพฤติ กรรมสุ ข ภาพ ใน
การสนับสนุน การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการอย่างไร
องค์ประกอบที่ 3 ประเด็นมีวิธีการอย่างไรในการปรับ
ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทีส่ อดคล้อง
หรื อ ตอบสนองกั บ ปั ญ หาความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพ
ของผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย ตามบริบทของโรงพยาบาล
มี ร ะบบการประเมิ น และติ ด ตามความเสี่ ย งต่ อ การ
เกิดปัญหาสุขภาพจิตและโรคซึมเศร้า ประเมินภาวะ
ซึมเศร้า 2Q, 8Q, 9Q ในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังอย่างไร และ
มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย (CPG) เพื่อลดการเกิดโรค
แทรกซ้อน CVD ตา ไต เท้า องค์ประกอบที่ 4 ประเด็น
การส่งเสริมด้านสุขภาพจิต สุข 5 มิติ องค์ประกอบที่ 5
ประเด็นแนวทางการประสานและส่งต่อผู้ป่วย (CPG)
ระหว่างหน่วยบริการ องค์ประกอบที่ 6 ประเด็นมีการ
วางระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคจาก
โรงพยาบาลลงสู่ชุมชน และเชื่อมต่อกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับปัญหา และความต้องการของชุมชน
อย่างไร มีแนวทางอย่างไรในการคืนข้อมูล และสนับสนุน
ให้เกิดแผนงานส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค พร้อมทั้ง
มี ก ารประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน โดยมี ชุ ม ชนและ
ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
อุบลราชธานี ได้สนับสนุนการประเมินตนเอง คลินิก
NCD คุณภาพ ด้วยโปรแกรมประเมินตนเองออนไลน์
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั พืน้ ทีใ่ นการประเมินตนเอง
ง่ายต่อการตรวจสอบและการส่งรายงาน ให้กับจังหวัด
และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
1.2 วางแผนการขั บ เคลื่ อ นงานในระดั บ
จังหวัดและอ�ำเภอ ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งร่วมกัน
ถ่ายทอดแนวทางการด�ำเนินงาน NCD คุณภาพแบบ
บูรณาการ แนวทางรับการประเมินฯ การพัฒนาศักยภาพ
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ผู้รับผิดชอบงาน NCD ระดับจังหวัดและอ�ำเภอ
1.3 ก�ำหนดแผนการประเมินรับรองคุณภาพ
คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
2. การปฏิบัติตามแผน : การด�ำเนินงานขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติ
การน�ำแผนงานที่ก�ำหนดไปสู่การปฏิบัติ โดย
เครื อ ข่ า ยทั้ ง 5 หน่ ว ยงาน ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า น
วิชาการ/แนวทางการบูรณาการงานด้านส่งเสริม ป้องกัน
และรักษา ทีแ่ ต่ละหน่วยงานเกีย่ วข้อง สนับสนุนบุคลากร
ในการเป็ นวิ ท ยากรในการร่วมถ่า ยทอดแนวทางการ
ด�ำเนินงาน ได้ร่วมกันจัดประชุมถ่ายทอดแนวทางการ
ด�ำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ชี้แจง
เป้าหมายและการประเมินตนเองด้วยโปรแกรมออนไลน์
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน
NCD ระดับอ�ำเภอ และการออกประเมินรับรองคุณภาพ
ของคณะกรรมการฯ ตามแผน ดังนี้
2.1 การถ่ายทอดแนวทาง เป้าหมาย และ
รูปแบบการด�ำเนินงานคลินกิ NCD คุณภาพบูรณาการ
ให้เครือข่ายผูร้ บั ผิดชอบงาน ระดับส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาล ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ในพืน้ ที่
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
จ� ำ นวน 256 คน โดยคณะกรรมการ ได้ ร ่ ว มชี้ แ จง
แนวทาง/คูม่ อื /แบบการประเมินตนเอง โดยตัวแทนของ
แต่ละเครือข่าย ภายใต้กรอบคลินิก NCD คุณภาพ
รายละเอียดตัวชี้วัด และเกณฑ์การด�ำเนินงาน หลักฐาน
ผลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ แผน/ปฏิ ทิ น การด� ำ เนิ น งาน
ของหน่วยงานระดับอ�ำเภอ จังหวัดและเขต เป้าหมาย
ประเมินรับรองคุณภาพ โดยแจ้งโควต้าจ�ำนวนอ�ำเภอ
ที่แต่ละจังหวัดต้องส่งรับการประเมิน ให้จังหวัดเลือก
พื้นที่
2.2 กระบวนการขับเคลื่อนงานของระดับ
จังหวัดและอ�ำเภอ โดยคณะกรรมการมีการประชุมกับ
ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ
เพื่อชี้แจง ท�ำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินรับรอง และ
ร่วมกันวางแผนการออกประเมินรับรองในแต่ละพื้นที่
จังหวัดน�ำนโยบายแนวทางการด�ำเนินงานไปถ่ายทอดสู่

ผู้ปฏิบัติ โดยให้พื้นที่ระดับอ�ำเภอประเมินตนเองตาม
แบบประเมินตนเอง คลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
ซึ่ ง ทุ ก เครื อ ข่ า ยสามารถเข้ า ระบบโปรแกรมประเมิ น
ตนเองออนไลน์ ท�ำการประเมินตัวเองในเว็บไซต์ และ
ด�ำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพตามส่วนขาด และ
ให้จังหวัดติดตามความก้าวหน้า
2.3 การออกประเมินรับรองคุณภาพของ
คณะกรรมการฯ แผนการด�ำเนินงานประเมินรับรอง
คุณภาพของคณะกรรมการฯ ได้ดำ� เนินการตามทีก่ ำ� หนด
โดยในส่วนของคณะกรรมการจะได้รับตารางปฏิบัติงาน
ใน 45 วัน ข้อมูลการประเมินตนเองของพื้นที่ และ
แบบฟอร์ ม การประเมิ น คลิ นิ ก NCD คุ ณ ภาพแบบ
บู รณาการ และประสานจัง หวั ดแจ้ ง แผนก� ำ หนดการ
ประเมินรับรอง รายชือ่ คณะกรรมการผูป้ ระเมิน รูปแบบ/
ขัน้ ตอน และกลุม่ เป้าหมายรับการประเมิน และให้จงั หวัด
ประสานแจ้งพื้นที่ระดับอ�ำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน
ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานแบบ
บูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ ในการน�ำแผนงาน
และแนวทางที่ก�ำหนดไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับ
จังหวัดและระดับอ�ำเภอ ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามแนวทาง
คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ในการวิจัยครั้งนี้
จึงประกอบด้วยกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (1) การถ่ายทอด
แนวทาง เป้าหมาย และรูปแบบการด�ำเนินงานบูรณาการ
โดยเครือข่าย (2) กระบวนการขับเคลื่อนงานของระดับ
จังหวัดและอ�ำเภอ และ (3) การวางแผนออกประเมิน
รับรองที่รัดกุมและมีงบประมาณที่เพียงพอ
3. การสังเกต : ติดตามความก้าวหน้า และผลการ
ด�ำเนินงานแบบบูรณาการของเครือข่ายศูนย์วิชาการ
การติ ด ตามผลจากการถ่ า ยทอดแนวทาง
เป้ า หมายและรู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน คลิ นิ ก NCD
คุณภาพบูรณาการ ให้เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานระดับ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอ โดยติดตามความก้าวหน้าการประเมิน
ตนเอง ในโปรแกรมประเมิ น ตนเองออนไลน์ ข อง
หน่วยงานระดับอ�ำเภอ ได้แจ้งผลการประเมินตนเอง
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และความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของอ�ำเภอให้กบั จังหวัด
นัน้ ๆ ทราบ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้นกั จัดการ
ระบบ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานข้อมูล และโปรแกรม
ประเมินตนเองออนไลน์ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 10 จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
การขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด/อ�ำเภอ ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล การประเมิ น ตนเอง วิ เ คราะห์ ป ั ญ หาเสนอต่ อ
คณะกรรมการฯ และแจ้งผลให้ผรู้ บั ผิดชอบระดับจังหวัด
เพื่อก�ำกับติดตามจากการติดตามผลการประเมินตนเอง
ของเครือข่ายบริการระดับอ�ำเภอพบว่า เป้าหมายประเมิน
ตัวเอง ร้อยละ 100 ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับพื้นฐาน 36 อ�ำเภอ ระดับดี 34 อ�ำเภอ ระดับดีมาก
30 อ�ำเภอ ปัญหาที่พบคือ กลไกในการขับเคลื่อนงาน
NCDs ในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
ค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่ขาดทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงระบาดวิทยา และการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผน และ
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานไม่มรี ะบบทีช่ ดั เจน
ดังนั้นเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาสู่มาตรฐาน คลินิก
NCD คุณภาพ ของพื้นที่ ตามสภาพปัญหาที่พบ จึงได้
จัดอบรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้กบั ทีมผูร้ บั ผิดชอบ
NCD ในอ�ำเภอ 100 คน และสนับสนุนการจัดอบรม
นักจัดการระบบ (system manager) เขตสุขภาพที่ 10
จ�ำนวน 200 คน
ด้านการออกประเมินรับรองคุณภาพของคณะ
กรรมการฯ ตามแผนที่ก�ำหนด จากการทบทวนแผนการ
ออกประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ในระหว่างด�ำเนิน
การพบว่า เครือข่ายศูนย์วิชาการทั้ง 5 แห่ง ส่วนใหญ่
สามารถร่วมออกประเมินได้ตามแผน ยกเว้นบางวันที่
กรรมการบางคนไม่สามารถออกประเมินได้ แต่จาก
การวางแผนให้มีเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
(สคร.) ท�ำหน้าที่ประจ�ำทุกองค์ประกอบ เพื่อเรียนรู้
ฝึ ก ทั ก ษะการประเมิ น มาตรฐานงานสหวิ ช าชี พ อื่ น ๆ
จึงสามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระเมินแทนได้ และเพือ่ เตรียม
ความพร้อมให้ผปู้ ระเมินมีความมัน่ ใจในการประเมินและ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่พื้นที่ได้ เครือข่ายศูนย์อนามัยที่ 10
อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง เปิ ด อบรมหลั ก สู ต ร DPAC ให้ กั บ
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สนใจ ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ
จาก สคร. 10 เข้ารับการอบรมด้วย 2 คน ส�ำหรับ
งบประมาณด�ำเนินการมีเพียงพอ ท�ำให้กระบวนการ
ประเมินรับรองฯ ใน 45 วัน ด�ำเนินไปได้สำ� เร็จลุลว่ งตาม
แผนที่ก�ำหนด
4. การสะท้อนผลจากการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ผลการประเมินคลินิก NCD แบบบูรณาการ
พบว่ า เครื อ ข่ า ยบริ ก ารระดั บ อ� ำ เภอทุ ก อ� ำ เภอมี
การพั ฒ นาและประเมิ น ตนเองอยู ่ ใ นระดั บ ที่ ดี ขึ้ น
เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินรอบที่ 1 และผลการ
ประเมินรับรองของคณะกรรมการฯ พบว่า เครือข่าย
บริการระดับอ�ำเภอสามารถพัฒนา คลินกิ NCD คุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ
จ�ำนวน 44 อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 97.78 ภายใต้กลไก
ทีไ่ ด้รว่ มกันก�ำหนดแผนการท�ำงานและมีการประสานงาน
แจ้งแผนงานให้กับคณะกรรมการฯ จังหวัดและอ�ำเภอ
ที่จะรับการประเมินรับทราบ และยืนยันแผนล่วงหน้า
ทุ ก ครั้ ง โดยเลขานุ ก าร ท� ำ ให้ ค ณะกรรมการสามารถ
ท� ำ การประเมิ น รั บ รองได้ ค รบทั้ ง 45 อ� ำ เภอ ตาม
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

วิจารณ์

กระบวนการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการด�ำเนิน
งาน คลินกิ NCD คุณภาพแบบบูรณาการ โดยการบริหาร
จัด การทรั พ ยากรของเครื อข่ ายศู น ย์ วิช าการ มี กลไก
การขับเคลื่อน ดังนี้ (1) การวางแผนปฏิบัติการแบบ
บู ร ณาการของเครื อ ข่ า ย ศึ ก ษาบริ บ ทของเครื อ ข่ า ย
เกี่ยวกับอัตราก�ำลัง เป้าหมาย บทบาทภารกิจ พื้นที่
ด�ำเนินการ และทรัพยากรสนับสนุนของแต่ละเครือข่าย
ท� ำ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นและประเมิ น
รับรองคุณภาพการด�ำเนินงานสุขภาพกลุ่มวัยท�ำงาน
ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพ ประชุมคณะท�ำงาน
พิจารณากรอบ/แนวทางการด�ำเนินงาน คลินิก NCD
คุณภาพ แบบบู ร ณาการ ภายใต้ ภ ารกิ จ ของแต่ ล ะ
หน่วยงานทีส่ อดคล้องกัน ในการป้องกันควบคุมโรคและ
ปัจจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ เพือ่ สร้างความเข้าใจถึงแนวทาง
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การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคลินิก NCD คุณภาพ
แบบบูรณาการ ตกลงก�ำหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจน
ออกแบบแนวทางจัดบริการ และแนวทางการประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินตนเอง งานคลินกิ NCD คุณภาพ
แบบบูรณาการ แผนการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด
และอ�ำเภอ และแผนการประเมินรับรองคุณภาพคลินิก
NCD คุณภาพแบบบูรณาการ (2) การน�ำไปขับเคลื่อน
โดยคณะกรรมการร่วมถ่ายทอด แนวทางงานคลินกิ NCD
คุณภาพแบบบูรณาการ และรูปแบบการประเมินรับรอง
คุณภาพ ให้กบั จังหวัดและอ�ำเภอ (3) การสังเกต สะท้อน
ผลการด� ำ เนิ น งานแบบบู ร ณาการของเครื อ ข่ า ย
ศูนย์วิชาการ ก�ำกับติดตามความก้าวหน้าการประเมิน
ตนเองของอ� ำ เภอในระบบออนไลน์ แจ้ ง ผลกลั บ ให้
กับจังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดติดตามและประเมิน
อ� ำ เภอเป้ า หมาย และ (4) การประเมิ น ผล โดย
คณะกรรมการฯ ด�ำเนินการประเมินรับ รองคุณภาพ
คลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณาการ ตามเกณฑ์และ
เป้าหมายที่ก�ำหนด
ปัจจัยความส�ำเร็จของการบูรณาการในครั้งนี้
เกิดเนื่องจาก ระดับกรมมีการบูรณาการและถ่ายทอด
นโยบายให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การน�ำไปปฏิบัติ
ระดับภูมิภาคทุกหน่วย ต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ร่วมกัน การท�ำงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับ
เขตสุ ข ภาพ ลงนามโดยผู ้ ต รวจราชการ และแจ้ ง ให้
หน่วยงานต้นสังกัดของเครือข่ายรับทราบ คณะกรรมการ
มีการตกลงท�ำงานร่วมกัน ทุกเครือข่ายต้องมีส่วนร่วม
ระดมความคิด โดยเปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายน�ำงาน
ของตนเองที่มีเป้าหมาย และพื้นที่ด�ำเนินการเดียวกัน
มาบูรณาการ ก�ำหนดแนวทางที่เป็นไปได้ชัดเจน ร่วม
รับผิดชอบและได้ผลงานร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
กันอย่างชัดเจน มีการวางแผนด�ำเนินงาน/รูปแบบที่
ชัดเจน โดยมีเลขานุการสือ่ สารแผน ทัง้ กับคณะกรรมการ
และผู้รับการประเมินทุกครั้ง ท�ำให้เกิดความร่วมมือ
เป็นอย่างดี นอกจากนีก้ ารมีระบบประเมินตนเองออนไลน์
ท�ำให้พื้นที่สามารถเข้าถึงการประเมินได้ทุกที่ทุกเวลา
และง่ายต่อการด�ำเนินงาน ตลอดจนสามารถประหยัด

ค่าใช่จ่ายในการท�ำงานได้ ผลดีจากการบูรณาการครั้งนี้
ท�ำให้มีการท�ำงานเป็นทีม ท�ำงานได้บรรลุเป้าหมาย
เกิ ด การใช้ ท รั พ ยากรทั้ ง บุ ค ลากร งบประมาณอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม กลไกในการขับเคลือ่ นงาน
แบบบูรณาการครัง้ นี้ สามารถบูรณาการได้ชดั เจนในด้าน
ภารกิ จ และเป้ า หมาย ส่ ว นอั ต ราก� ำ ลั ง บุ ค ลากร บาง
หน่วยงานไม่สามารถจัดเวลาให้ตรงกันได้ แต่สามารถ
แก้ไขโดยการสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบตั ิ
แทนกันได้
ข้อเสนอแนะ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ควรน�ำกระบวน
การขับเคลื่อนงานคลินิก NCD คุณภาพแบบบูรณการ
ระหว่างเครือข่ายศูนย์วิชาการนี้ เป็นกลไกเพิ่มคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภ าพการท� ำ งาน เพื่ อให้ การท� ำ งานเป็ น
เอกภาพ มีทิศทาง/เป้าหมายร่วมกัน และเกิดการใช้
ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
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