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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพ
อำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ดำ�เนินการวิจยั โดยการศึกษาภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุม่ จากกลุม่ ตัวอย่างที่
เป็นผูน้ �ำ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว จำ�นวน 6 อำ�เภอ ๆ ละ 10 คน รวม 60 คน และ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 สาขา จำ�นวน 17 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content analysis)
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว สามารถจัดเป็นระบบ (Systematic)
โดยมีปจั จัยแห่งความสำ�เร็จหลัก 6 องค์ประกอบสำ�คัญทีส่ มั พันธ์เชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ปัจจัยนำ�เข้า 1 องค์ประกอบ
คือ 1) การทำ�งานร่วมกันในระดับอำ�เภออย่างเข้มแข็ง (Unity of district health team: U) เป็นโอกาสที่มีระเบียบ
สนับสนุนให้การทำ�งานเป็นทางการชัดเจนขึน้ กระบวนการ 4 องค์ประกอบ คือ 2) การมีสว่ นร่วมของเครือข่ายและชุมชน
(Community participation: C) ที่ทำ�งานด้วยหัวใจที่ “ระเบิดจากข้างใน”จนมีความตระหนักและรู้สึกเป็นเจ้าของ
3) การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development: R) แบบ “พีม่ สี องน้อง
มีหนึง่ ” พึง่ พากันด้วยแรงศรัทธาสามัคคี 4) การชืน่ ชมการทำ�งานและการเรียนรูร้ ว่ มกัน (Appreciation inquiry: A) จากการ
ปฏิบตั แิ บบ “ฉันท์พน่ี อ้ ง” 5) การให้บริการสุขภาพตามความจำ�เป็นในบริบทของชุมชน (Essential health care: E) ร่วม
กันดูแลผูอ้ ยูใ่ นภาวะเปราะบางด้วยความเคารพศักดิศ์ รีคณ
ุ ค่าความเป็นมนุษย์ และ ผลลัพธ์ 1 องค์ประกอบ คือ 6) การมุง่
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูบ้ ริโภค (Customer focus: C) โดยให้ประชาชนร่วมมือปฏิบตั ทิ กุ ขัน้ ตอนได้รบั รูข้ อ้ มูลด้วยตนเองจึงเป็น
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พลังให้เกิดการมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็งจริงจัง ดังนัน้ จึงพบว่า ระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ทีพ่ งึ ประสงค์ในการ
จัดการสุขภาพสำ�หรับประชาชนประกอบด้วย 10 องค์ประกอบหลัก 28 องค์ประกอบรอง และ 75 ประเด็นสำ�คัญ ทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน (Consensus) ว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 80.00 มีความเป็นไปได้ในระดับมาก (ค่าฐานนิยม
ระดับ 4) ขึน้ ไป และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Inter-quartile range) ทีไ่ ม่เกิน 1.00 จึงมีความเหมาะสมและมีความเป็นไป
ได้ในการนำ�ไปสู่การปฏิบัติจริง และปัจจัยเสริมสู่ความสำ�เร็จอีก 4 องค์ประกอบ คือ 7) การทำ�หน้าที่ของหัวหน้าทีม
(Captaincy: C) 8) การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพระหว่างภาคีเครือข่าย (Communication: C) 9) ความมุง่ มัน่ ในข้อตกลงร่วม
กันของภาคีเครือข่าย (Commitment: C) และ 10) วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบเครือญาติ (Culture: C) = CCCC: 4C ซึง่
ระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ที่พึงประสงค์ ซึ่งสามารถเขียนสรุปองค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพ
อำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ได้ดงั นี้ DHS@Thai-Laos’ border : 4C+U+CARE+C ข้อเสนอแนะสำ�หรับหน่วยงานสาธารณสุข
ระดับนโยบาย ควรสนับสนุนให้นำ�แนวคิด 4C+U+CARE+C ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอตามบริบทของ
พืน้ ทีช่ ายแดน และในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอปกติ เพือ่ เป็นการพัฒนารูปแบบทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเป็นการยกระดับ
ระบบสุขภาพอำ�เภอต่อไป
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบการพัฒนา, ระบบสุขภาพอำ�เภอ, ชายแดนไทย-ลาว

Abstract
This futuristic study aimed to analyze and assess the model for health care system development
in districts on the Thai-Laos borders. Field research technique was used. Focus-group discussions were
conducted with 60 leaders of the partaking networks. They were key stakeholders from 6 districts,
10 participants in each group. In-depth interviews were conducted with 17 experts from 5 disciplines.
The study was carried out from November 1st, 2017 to February 28th, 2018. Content analysis was used
to analyze qualitative data. Descriptive statistics was used (percentage, mode, inter-quartile range)
to analyze quantitative data.
Results showed that the model for health care system development in the Thai-Laos border districts,
implemented according to applying UCCARE, consisted of 6 elements interconnected with one another
systematically. They were: 1) unity of district health team (U), 2) customer focus (C), 3) community
participation (C), 4) appreciation inquiry (A), 5) resource sharing (R), and 6) essential health service (E).
However, due to differences in geographical and sociocultural and several other contexts of Thai-Laos
border, it was found that the appropriate heath care systems should have 10 key components, 28
sub-components, and 75 important issues. And 80% agreed about its suitability, high level of possibility
(mode level 4 and over), and inter-quartile range was less than 1.00. The 4 key components added in
the previous model (CCCC: 4 C): captaincy (C), communication (C), Commitment (C), and Culture (C).
Therefore, the Appropriate Thai-Laos Border District Health Care System should be as follows:
DHS@Thai-Laos’ border: 4C+U+CARE+C.
Keywords: model of development, district health care system, Thai-Lao Borders
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บทนำ�

พืน้ ทีอ่ �ำ เภอชายแดนไทย-ลาว ใน 12 จังหวัด เริม่
ตัง้ แต่จงั หวัดเชียงรายจรดจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางทัง้ สิน้
1,810 กิโลเมตร ซึง่ สามารถเดินทางติดต่อกันไปมาได้สะดวก
เนื่องจากมีช่องทางผ่านแดนถาวรทั้งทางบกและทางน้ํามี
สะพานมิตรภาพเชื่อมทั้งสองฝั่ง1 ทั้งมีการลดขั้นตอนระบบ
การจัดทำ�เอกสารผ่านแดนโดยไม่ต้องทำ�วีซ่าสำ�หรับนักเดิน
ทางในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน2 ซึ่งคาดว่าจะมีการ
เคลือ่ นย้ายประชากรเพิม่ ขึน้ ปัจจัยเหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบต่อ
สภาวะสุขภาพของประชากรในพืน้ ทีช่ ายแดน3 ทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
ปัญหาโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ มาลาเรีย วัณโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ อุจจาระร่วง โรคซาร์ส และ
ไข้หวัดนก และปัญหาอนามัยแม่และเด็กที่เกิดจากขาดการ
วางแผนครอบครั ว ทำ �ให้มีอัต ราการตายของมารดาและ
ทารกสูงกว่าเป้าหมายระดับประเทศ4 เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
ก็มขี อ้ มูลเชิงประจักษ์วา่ หน่วยบริการสาธารณสุขของไทยได้ให้
บริการด้านสุขภาพทัง้ ชาวไทยและชาวลาวโดยไม่กดี กันเชือ้ ชาติ
ส่วนใหญ่มารับบริการเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non- Communicable diseases :NCD)
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น5 อันมีผลมาจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ท่ี
หลากหลาย การบริ โ ภคอาหารไม่ ป ลอดภั ย การดื่ ม สุ ร า
การสู บ บุ ห รี่ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ก ารป่ ว ยและตายที่ สำ � คั ญ ของ
ประชากรในพืน้ ที่ ซึง่ เครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนได้ให้ความ
สนใจและกำ�ลังแสวงหาการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา6

ทิศทางและกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอ
ชายแดนไทย-ลาวทีส่ ำ�คัญ

จากการศึกษาเรื่องทิศทางและกระบวนการพัฒนา
ระบบสุ ข ภาพอำ � เภอชายแดนไทย-ลาว7 โดยการวิ จัย เชิ ง
คุณภาพในพื้นที่อำ�เภอชายแดนไทย-ลาว 6 จังหวัดๆ ละ 1
อำ�เภอ จำ�แนกเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ขนาดละ 2 อำ�เภอ คือ อำ�เภอทีก่ ระทรวงสาธารณสุขประเมิน
การพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอ (District Health System:
DHS) มีผลความสำ�เร็จอยู่ในระดับสูงที่ทุกองค์ประกอบมี
คะแนนประเมินตัง้ แต่ 4 ถึง 5 และระดับตํา่ คือมีคะแนนตัง้ แต่
3 ลงมา8 ขนาดละ 1 อำ�เภอ ด้วยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น

ของกลุม่ ภาคีสขุ ภาพระดับอำ�เภอตามแนวคิดการพัฒนาระบบ
สุขภาพอำ�เภอ (DHS:UCCARE)9 ทัง้ 6 องค์ประกอบ พบว่า
ทิศทางและกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดน
ไทย-ลาว 1) ด้านการทำ�งานร่วมกันในระดับอำ�เภอต้องการ
ทำ�งานแบบพหุภาคีมีหน่วยกลางเชื่อมระบบ 2) ด้านการมุ่ง
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูบ้ ริโภคควรมีการสือ่ สารผ่านช่องทางทีห่ ลาก
หลาย 3) ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชนและภาคเครือข่ายโดย
การปรับแนวคิดการทำ�งานด้วย “ใจ” 4) ด้านการเห็นคุณค่า
การทำ�งานด้วยการอุทิศเวลา เสียสละ ดูแลดุจญาติ ยกย่อง
ให้เกียรติ เคารพความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกันแบบฉันท์พ่นี ้อง
5) ด้านการแบ่งปันทรัพยากรของไทยมีการจัดสรรให้พอเพียง
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทัง้ การแบ่งปันเพือ่ สร้างความ
ผูกพันจาก สปป.ลาว และ 6) ด้านการดูแลสุขภาพทีจ่ �ำ เป็น
ควรจะเริม่ ทีก่ ารสร้าง “คน” สร้าง “ผูน้ �ำ ” เพือ่ สร้าง “ระบบ
สุ ข ภาพชุ ม ชน” ให้ เข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ วิ ถี
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิน่ 7
ซึ่งผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการและอาจารย์ในสถาบัน
อุดมศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุข มีความสนใจเรื่อง
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดน
ไทย-ลาว เพือ่ นำ�ไปประยุกต์พฒ
ั นาหลักสูตรการเรียนการสอน
ถ่ายทอดความรู้บริการวิชาการแก่สังคม และนำ�เสนอเป็น
แนวทางการพัฒนารูปแบบระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทยลาว ทีเ่ หมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพือ่ สังเคราะห์และประเมินรูปแบบการพัฒนาระบบ
สุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว

กรอบแนวคิดวิจยั

ระบบสุขภาพอำ�เภอเป็นการทำ�งานด้านสุขภาพร่วม
กันของทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบท
ของพื้นที่ ผ่านกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน
พึ่ ง พาตนเองได้ ด้ ว ยความเอื้ อ อาทรแบบไม่ ท อดทิ้ ง กั น
กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอได้ปรับให้ม่งุ เน้นการ
จัดการคุณภาพทัง้ องค์กรโดยการประเมินแบบเสริมพลัง และ
การให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริโภค ดังนั้น
จึงใช้ UCCARE ที่ประยุกต์จากแนวคิดระบบสุขภาพที่พึง
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ประสงค์ของ World Health Organization10 การพัฒนาระบบ
สุขภาพอำ�เภอของ Ashananuphap9 และกระบวนการ
สืบค้นเสริมพลังของ Cooperrider และ Whitney11 เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั (ภาพที่ 1) ดังนี้

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอนาคตแบบเทคนิค
Ethnographic Delphi Future Research (EDFR)12 โดย
เริม่ จาก 1) การสนทนากลุม่ แบบการสืบค้นเสริมพลัง (Appreciative Inquiry: AI)11 เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคี
เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอทั้งระดับจังหวัด อำ�เภอ ผู้ให้ข้อมูลที่
สำ�คัญ (Key informant) จำ�นวน 60 คน ซึง่ เป็นหุน้ ส่วนสำ�คัญ
ในระดับอำ�เภอ 42 คน (หัวหน้าส่วนราชการระดับอำ�เภอ
หัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุข ผูน้ �ำ ท้องถิน่ ผูน้ �ำ ชุมชน องค์กร
เอกชน และประชาชนในพื้นที่) และระดับจังหวัด 18 คน
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และประธาน

-

ชมรม อสม.จังหวัด) จำ�นวน 6 อำ�เภอ 6 จังหวัด จาก 12 จังหวัด
เป็นอำ�เภอขนาดใหญ่ 2 อำ�เภอ (อำ�เภอเมืองหนองคาย อำ�เภอ
เมืองมุกดาหาร) ขนาดกลาง 2 อำ�เภอ (อำ�เภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน) และขนาดเล็ก
2 อำ�เภอ (อำ�เภอภูซาง จังหวัดพะเยา และอำ�เภอชาติตระการ
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก) 2) สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญจาก 5 สาขา (การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
การพัฒนานโยบายการแพทย์และหรือการสาธารณสุข การ
ปกครองและความมั่ น คง การปกครองท้ อ งถิ่ น วิ ช าการ
สาธารณสุข หรือนักพัฒนาเอกชน) จำ�นวน 17 คน 13 ด้วยแนว
คำ�ถามแบบปลายเปิด (Opened question) ทีส่ ร้างขึน้ จาก
การสังเคราะห์ผลการวิจัยระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทยลาว:ทิศทางและกระบวนการพัฒนา7 3) สังเคราะห์และ
ประเมินความสอดคล้องของความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญและ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอด้วยแบบสอบถามปลายปิดแบบ
ประมาณค่า (Rating scale) ตามกรอบการพัฒนาระบบ

ปจจัยนำเขา

กระบวนการ

1. บริบทชุมชนอำเภอชาย
แดนไทย-ลาว

ระบบสุขภาพอำเภอชายแดนไทย-ลาว

ลักษณะประชากร
การเมือง การปกครอง
สภาพชุมชนและสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
การคมนาคม
2. สถานการณระบบสุขภาพ
อำเภอชายแดนไทย-ลาว

- การทํางานรวมกันในระดับอําเภอ
- การมุงเนนผลลัพธทีเกิดกับผูบ ริโภค
- การมีสว นรวมของชุมชนและภาคีเครือขาย
- การทํางานจนเกิดคุณคา
- การจัดการทรัพยากร
- การใหบริการที่จําเปน
- ปจจัยอื่น ๆ
การสืบคนเสริมพลัง

(Appreciative inquiry)
- การสืบคนสิ่งดี (Discovery)
- การสืบคนความฝันสรางแรงบันดาลใจ
(Dream)

- การออกแบบสูค วามฝัน (Design)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั การพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว

ผลผลิต
การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
ชายแดนไทย-ลาว

- บริบทในอนาคต
- การทํางานรวมกันในระดับอําเภอ
- การมุงเนนผลลัพธที่เกิดกับผูบริโภค
- การมีสว นรวมของชุมชน
และภาคีเครือขาย
- การทํางานจนเกิดคุณคา
- การจัดการทรัพยากร
- การใหบริการที่จําเปน
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สุขภาพอำ�เภอ (DHS:UCCARE)9 6 องค์ประกอบ (การทำ�งาน
ร่วมกันของภาคีเครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอ การให้ความ
สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริโภค การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การชื่นชมคุณค่าการทำ�งานและเรียนรู้ร่วมกัน การ
แบ่งปันทรัพยากร และการบริการดูแลสุขภาพทีจ่ �ำ เป็น) และ
4) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ น้ื ฐานโดยหาค่าร้อยละ ฐานนิยม
(Mode) มัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile range) ของกลุม่ เพือ่ ทำ�การจำ�แนกข้อมูลหา
ฉันทามติ (Consensus) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
(Content analysis)

ผลการวิจยั

ผลการสังเคราะห์และการประเมินรูปแบบการพัฒนา
ระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว โดยการประเมินความ
สอดคล้องของความคิดเห็นร่วมกันของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูน้ �ำ
ภาคีเครือข่ายผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
บริหาร วิชาการ และปฏิบตั กิ าร สามารถนำ�เสนอรูปแบบการ
พัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ได้ดงั นี้
1. ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ : รูปแบบการพัฒนา
ระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว
ซึ่งมีรูปแบบที่สามารถจัดเป็นระบบ (Systematic)
ได้ดงั นี้
1.1 ปัจจัยนำ�เข้า (Input) ได้แก่ “การทำ�งานร่วม
กันในระดับอำ�เภอ” (Unity of district health team: U)
ซึง่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ชุมชน ประชาชน อาสาสมัคร มูลนิธิ สโมสร และภาคส่วนต่างๆ
ในอำ�เภอชายแดนไทย-ลาวส่วนใหญ่จะคุ้นเคยและทำ�งาน
ประสานกันดี ดังนัน้ เมือ่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายทีเ่ น้น
การพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอในอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว
ส่วนใหญ่จงึ เห็นว่า “เป็นโอกาส” ในการทำ�งานร่วมกันในระดับ
อำ�เภออย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น มีการ
ทำ�งานเป็นทีมทีเ่ ข้มแข็งเนือ่ งจากมีความขาดแคลนทรัพยากร
ที่เป็นข้อจำ�กัด เหมือนกัน จึงทำ�ให้ตระหนักและรู้สึกมีความ
เห็นอกเห็นใจห่วงใยเอือ้ อาทรกันและกัน ถึงแม้จะมีพนั ธกิจที่
แตกต่างกัน แต่ทกุ คนก็ตา่ งกันเพียงหน้าทีม่ เี ป้าหมายเดียวกัน
คือ ประชาชน ดังนัน้ จึงใช้ระบบการทำ�งานแบบเป็นหุน้ ส่วนที่
ทุกภาคีเป็นเจ้าภาพร่วมกันรับผิดชอบดำ�เนินการดูแล แก้ไข

และได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกันแบบ (Win-Win Approach) มี
ความสัมพันธ์ถักทอเชื่อมโยงกันทั้งแนวดิ่งและแนวราบเพื่อ
รั ก ษาที ม สุ ข ภาพเก่ า เอาไว้ พ ร้ อ มกั บ สร้ า งที ม ใหม่ ท ดแทน
เพิม่ เติม
1.2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบทีส่ มั พันธ์เชือ่ มโยงกัน ดังนี้
		 1.2.1 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
(Community participation: C) ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำ�คัญ
คือ 1) มีสว่ นร่วมในการวางแผนงาน 2) มีสว่ นร่วมดำ�เนินการ
3) มีสว่ นร่วมประเมินผลและเป็นเจ้าของ ซึง่ ชุมชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
ตามแนวชายแดนไทย-ลาว นั้น มีศักยภาพและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในการรักษาความเป็นชุมชนของตนเอง ดังนัน้ การ
มีนโยบายที่เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอขึ้นโดยบุคคล
ภายนอกทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นตานก จัดกระบวนการเพือ่ เอือ้ อำ�นวย
กระตุน้ ส่งเสริม เติมพลัง เป็นการสร้างโอกาสให้คนในทีเ่ ป็น
ตาหนอน14 มีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ ชุมชนได้แสดงบทบาทการ
วิเคราะห์ปัญหาและร่วมวางแผนแก้ไขด้วยตนเองจนเกิดการ
ระเบิดจากข้างใน มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายระบบสุขภาพ
อำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ทีท่ �ำ งานด้วยหัวใจของทุกคนเหมือน
กระแสนํา้ ไหลไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะทรงพลังและประสบ
ความสำ�เร็จ โดยมีผนู้ �ำ เป็นแบบอย่างในการนำ�ทำ�ความดีทค่ี าด
หวังให้คนในชุมชนทีร่ ขู้ อ้ มูลและปัญหาของตนเองแสดงบทบาท
เป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านระบบสุขภาพอำ�เภอ เป็นการ
สร้ า งและยกระดั บ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ตนเองและเป็ น ที่
ยอมรับว่าชุมชนมีศกั ยภาพที่สามารถร่วมทำ�งานกับภาครัฐได้
อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี
ความรับผิดชอบในระบบสุขภาพมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจาก “ฉันทำ�
เอง ฉันตรวจสอบและประเมินเอง ดีหรือไม่ดี ฉันรับผลเอง”15
(ผูน้ �ำ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น/เพศชาย,
7 มกราคม 2561)
		 1.2.2 การจั ด สรรทรั พ ยากร (Resource
sharing: R) โดยผู้นำ�ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดน
ไทย-ลาว ใช้หลักการบริหารทรัพยากร (คน เงิน สิง่ ของ) ในเขต
ปกครองอำ�เภอแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการทำ�งานเพื่อ
สร้างศรัทธาให้ประชาชนประทับใจในการบริการ ของรัฐ และ
จัดการวางแผนแบ่งปันทรัพยากรแบบ พีม่ สี อง น้องมีหนึง่ ใคร
มีอะไรก็น�ำ มาช่วยเหลือกันคำ�ว่า ทรัพยากรทีถ่ อื ว่าเป็นทุนการ
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ดำ�เนินงานทางสังคมนัน้ มีความหมายมากกว่า คน เงิน สิง่ ของ
หากเริ่มที่การทำ�งานแบบใจถึงใจอย่างคนมีหัวใจความเป็น
มนุษย์ ก็สามารถเข้าไปนัง่ ในใจประชาชนได้ ดังทีผ่ นู้ �ำ เครือข่าย
สุขภาพสาขาสาธารณสุข เพศหญิง อายุ 30 ปี กล่าวว่า
“เรือ่ งเงินเป็นรอง ใจต้องมาก่อน ถ้าเราเข้าไปนัง่ ใน
ใจเขาได้กจ็ ะได้ทกุ อย่าง เพราะว่า สิง่ ทีใ่ ห้ คือ สิง่ ทีไ่ ด้”16
และมีการระดมทุนจากภาคเอกชนเพิม่ เติมเพือ่ นำ�มา
ใช้ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำ�เภอได้แบบเบ็ดเสร็จ
รวมทัง้ มีการจัดทำ�ศูนย์ขอ้ มูลระดับอำ�เภอและจัดงานเพือ่ เชิดชู
เกียรติคณ
ุ แสดงความขอบคุณผูม้ ศี รัทธาบริจาคร่วมระดมเงิน
ทุนเพือ่ ให้สาธารณชนรับทราบ และมีการส่งเสริมการศึกษาดู
งานระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว เพื่อยกระดับการ
พัฒนาให้สงู ขึน้ เท่าเทียมกัน
		 1.2.3 การชืน่ ชมการทำ�งานและการเรียนรูร้ ว่ ม
กัน (Appreciation inquiry: A) ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำ�คัญ
คือ 1) วิธกี ารทำ�งานทีก่ อ่ ให้เกิดความพึงพอใจ 2) วิธกี ารทำ�งาน
ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน 3) การสร้างวัฒนธรรมการทำ�งานที่
ก่อให้เกิดความผูกพันของภาคีเครือข่ายสุขภาพในอำ�เภอ
ชายแดนไทย-ลาว ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติใน
พื้นที่ เป็นกระบวนการแบบขึ้นบันไดเวียน คือ ทำ�ไป พูดไป
คิดทบทวนไป ให้ความสำ�คัญกับการเตรียมการก่อนการจัด
กิจกรรม (Before Action Review: BAR) และสรุปผลหลังจัด
กิจกรรม (After Action Review: AAR) เพื่อให้ได้ผ้นู ำ�การ
เปลี่ยนแปลงที่ชุมชนเชื่อถือศรัทธาสามารถสื่อสารสร้างแรง
บันดาลใจให้คนในชุมชนฟังแล้วเข้าใจ เกิดความเชื่อและชวน
ให้เกิดการปฏิบัตินำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพได้ดี
ภายใต้ ก ารเคารพศั ก ดิ์ศ รี ใ นคุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ ท่ีเ ป็ น
พืน้ ฐานความคิดของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอทีเ่ ชือ่ ว่าทุกคน
มีสิทธิ์เสมอภาคและสามารถเรียนรู้ได้จากวิธีการปฏิบัติจาก
ข้อมูลปัญหาจริงในชุมชน ซึ่งจัดสำ�หรับคนทุกกลุ่มวัยทั้งใน
ระบบและนอกระบบให้มบี รรยากาศแบบฉันท์พน่ี อ้ ง จะทำ�ให้
เกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง เกิดความรักในชุมชนท้อง
ถิน่ ของเขา สร้างวัฒนธรรมการทำ�งานทีก่ อ่ ให้เกิดความผูกพัน
ด้วยการเริม่ ทีก่ ารสร้างคนอันเป็นทุนทางสังคมทีส่ �ำ คัญในการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน เป็นกลไกทีจ่ ะธำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ทุนทางสังคม
ด้านอื่นๆ เพื่อนำ�มาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอีกด้วย และการทีม่ คี นมาร่วมทำ�งานด้วยจิตอาสาโดย

ไม่หวังสิง่ ตอบแทนอืน่ ใด จึงนับว่าเป็นความดีงามทีส่ งั คมอยาก
เห็นในโลกยุคปัจจุบนั
		 1.2.4 การให้บริการสุขภาพตามความจำ�เป็นใน
บริบทของชุมชน (Essential Health care: E) ภาวะสุขภาพ
และสังคมของผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง (เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง/หัวใจ/สมอง/หลอดเลือด) ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ ซึง่ เป็นผูอ้ ยูใ่ นภาวะเปราะบาง เป็นประเด็นร่วมทีภ่ าคี
เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ได้ประกาศเป็นวาระ
เร่งด่วนทีต่ อ้ งดำ�เนินการเนือ่ งจากเป็นสาเหตุของการป่วยติดเตียง
ทีอ่ าจเกิดภาวะฉุกเฉินและตายหากช่วยเหลือไม่ทนั ทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่มจำ�นวนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังขาดระบบเฝ้าระวังโรคไม่
ติดต่อเรือ้ รังทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง และการปรับแนวคิด
สุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราเพื่อสร้างให้ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงเกิด
แนวคิดใหม่ว่า สุขภาพดีต้องมีกัลยาณมิตรร่วมคิดร่วมสร้าง
เป็นการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนมีสว่ นร่วมดำ�เนินงานระบบ
สุขภาพโดยการลงมือทำ�ด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ครอบคลุมทุกมิติ อันจะนำ�ไปสู่การมีสังคมสุขภาวะที่ดีและ
ยัง่ ยืน ดังทีผ่ นู้ �ำ เครือข่ายสาขาสาธารณสุข (เพศชาย อายุ 47 ปี)
กล่าวว่า
“ต่างจากเมื่อก่อนที่มีแต่ทีมสาธารณสุขกับ อสม...
พอมีภาคส่วนอื่นมาร่วมทีมด้วยทำ�ให้ได้เพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้น
สามารถดูแลประชาชนได้มากกว่าการเจ็บป่วย รวมไปถึงอาชีพ
รายได้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย..”17
และผูแ้ ทนผูน้ �ำ เครือข่ายสาขาการปกครองส่วนท้อง
ถิน่ (เพศชาย อายุ 50 ปี) กล่าวว่า
“ท่านนายกฯ จะเน้นเรื่องสุขภาพและการศึกษา
ตัง้ แต่วยั เด็กและทุกกลุม่ วัย เวลาลงไปเยีย่ มผูส้ งู อายุหรือผูป้ ว่ ย
ติดเตียงที่ลูกหลานไปทำ�งานนอกบ้าน จะมีทีมไปช่วยดูแล
อาบนํา้ ปะแป้ง อาหารการกิน ความสะอาด ทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
สภาพแวดล้อม..”18
1.3 ผลสัมฤทธิ์ (Result)
		 1.3.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ การมุ่งผลลัพธ์ท่เี กิดกับผู้บริโภค (Customer
focus: C) ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ใช้
กระบวนการมีสว่ นร่วมทำ�ให้ภาคประชาชนซึง่ เป็นผูร้ บั บริการ
ได้ ล งมื อ ปฏิ บัติด้ว ยตนเองทุ ก ขั้น ตอน ตั้ง แต่ ก ารร่ ว มเป็ น
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คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการ
การจัดทำ�แผนเพื่อหาแนวทางพัฒนา การร่วมดำ �เนินการ
การตรวจสอบประเมินผล การดำ�เนินงานระบบสุขภาพ ทีท่ �ำ ให้
ประชาชนได้รบั รูข้ อ้ มูลโดยตรงจนเกิดความตระหนักรูส้ กึ ห่วงใย
เป็นเจ้าของระบบสุขภาพในชุมชนของตนเอง นำ�ไปสู่การเข้า
มามีส่วนร่วมแบบไม่น่ิงดูดาย โดยภาคีเครือข่ายสุขภาพได้
อัญเชิญหลักการทรงงาน ระเบิดจากข้างใน ของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 มาใช้เป็นแนวปฏิบตั 19ิ ซึง่ สอดคล้องกับหลักพุทธวิธกี าร
แก้ปญ
ั หาแบบอริยสัจ 4 โดยให้คนในชุมชนรูท้ กุ ข์ และเหตุแห่ง
ทุกข์ รูท้ นุ คือ รูท้ รัพยากรทีเ่ ป็นกำ�ลังความสามารถของตนเอง
ก่อน แล้วเขาจะรูท้ าง คือ วิธกี ารปฏิบตั ทิ ท่ี �ำ ให้ได้พบแสงสว่าง
ความสำ�เร็จด้วยตาใน หรือปัญญาของตนเอง โดยกระบวนการ
สือ่ สารทีผ่ สู้ ง่ สาร (Sender) นำ�สาระ (Message) ไปยังผูร้ บั สาร
(Receiver) โดยผ่านช่องทาง (Chanel) ที่เหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพ20 ทำ�ให้ขอ้ มูลมีพลังอำ�นาจจากพลังข้อมูลกลาย
เป็นพลังความเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ การมีชอ่ งทางการรับรูข้ อง
ประชาชนโดยการคืนข้อมูลให้ชมุ ชนจึงเป็นวิธกี ารสะท้อนข้อมูล
กลับแบบการสื่อสารสองทางที่สร้างให้เกิดการใช้ข้อมูลเป็น
พลังผลักดันให้ประชาชนตัดสินใจในการมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็ง
จริงจังด้วยตนเอง เนือ่ งจากประชาชนผูบ้ ริโภคเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการขั บ เคลื่อ นระบบสุขภาพและเป็น ผู้รับ ผลประโยชน์
ผลสำ�เร็จจากการดำ�เนินงานจึงเป็นทัง้ ระดับผลผลิต (Out put)
และผลลัพธ์ (Out come)
		 1.3.2 ผลกระทบ (Impact) จากการพัฒนาระบบ
สุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ส่งผลให้ประชาชนและสังคม
โดยรวมเกิดการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพอย่างเข้มแข็ง
และจริงจัง สร้างให้ชุมชนเกิดความรักผูกพัน (Community
engagement) ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน เอาใจใส่
แบบเป็นเจ้าของและให้ความสำ�คัญต่อระบบสุขภาพอำ�เภอใน
พืน้ ทีข่ องตนเอง รวมทัง้ มีการทำ�งานเชือ่ มโยงกันเป็นเครือข่าย
อย่างเป็นระบบ (Health networking system) อันจะส่งผล
ให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
ต่อไป (Health For All-All For Health)
2. ปัจจัยเสริมสูค่ วามสำ�เร็จ
จากการประเมินความสอดคล้องในความคิดเห็นร่วม
กันของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (Experts judgment) และของผูน้ �ำ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพที่มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า นอกจาก 6

องค์ประกอบเดิม ที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นซึ่งได้ประยุกต์
ปรับปรุงรายละเอียดดังกล่าวแล้วนัน้ ยังมีขอ้ ค้นพบเพิม่ เติมที่
ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทยลาว ประสบความสำ�เร็จยิง่ ขึน้ อีก 4 องค์ประกอบ ดังนี้
2.1 การทำ�หน้าทีข่ องหัวหน้าทีม (Captaincy: C)
ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำ�คัญ คือ
		 2.1.1 การนำ�องค์กรและการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูน้ �ำ (Leadership & Governance) ผูน้ �ำ ภาคี
เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ต้องเป็นนักยุทธศาสตร์
ทีม่ ภี าวะผูน้ �ำ สามารถนำ�องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เท่าเทียมเป็นธรรม
และมีคณ
ุ สมบัตอิ กี หลายๆ ด้าน ดังทีผ่ นู้ �ำ ภาคีเครือข่ายสาขา
การปกครองและความมัน่ คง (เพศชาย อายุ 47 ปี) ให้สมั ภาษณ์
ไว้วา่
“ผู้นำ�ต้องมีแรงจูงใจส่วนตัวและมีความรู้อย่างน้อย
5 ศาสตร์ ที่อยู่ในตัวตน คือ 1) การวางแผนยุทธศาสตร์
2) จิตวิทยาบุคคล 3) วิชาการและการวิจยั 4) การบริหารจัดการ
องค์กร และ 5) การสือ่ สารและการถ่ายทอดด้วยการพูดและ
การเขียนข่าว บทความ หนังสือ..”21
และผูน้ �ำ ภาคีเครือข่ายสาขาการปกครองและความ
มัน่ คง (เพศชาย อายุ 44 ปี) กล่าวว่า
“ขอให้ทำ�งานเชิงรุก พูดคุยกันบ่อยๆ คุยกันเรื่อง
สุขภาพ จะได้เรือ่ งความคิดเห็นและการปฏิบตั บิ �ำ รุงขวัญกำ�ลัง
ใจ นายอำ�เภอทำ�เป็นตัวอย่าง ทำ�ให้เห็น พูดแล้วต้องทำ�
ยิม้ แย้มแจ่มใส..”22 			
		 2.1.2 ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration)
						1) ผูน้ �ำ มีความสามารถในการปรับแนวคิด
การทำ�งาน สร้างแรงบันดาลใจ เหนีย่ วนำ�ให้เกิดการทำ�งานร่วม
กันอย่างทรงพลัง เหมือนกระแสนา้ํ ดังคำ�พูดของผูน้ �ำ เครือข่าย
สาขาการปกครองและความมัน่ คง (เพศชาย อายุ 47 ปี) ว่า
“เราต่างกันเพียงหน้าที่ แต่มเี ป้าหมายเดียวกัน คือ
การดูแลประชาชนคนเดียวกัน ทีต่ อ้ งทำ�งานเกีย่ วข้องกันหลาย
ฝ่าย..จึงต้องทำ�ไปพร้อมๆ กัน เหมือนกระแสนา้ํ ทีไ่ หลไปทิศทาง
เดียวกัน แล้วจะมีพลังและพบความสำ�เร็จ.”21
ผู้นำ�เครือข่ายสาขาการปกครองและความมั่นคง

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 191

(เพศชาย อายุ 44 ปี) กล่าวว่า
“..วิธีการทำ�งานของผู้นำ�ทำ�ให้เกิดผลทางจิตวิทยา
ผมไม่คอ่ ยอยูห่ อ้ งทำ�งาน น้องๆ รพสต.เห็นเราพาหัวหน้าส่วน
ราชการเข้าไปหาชาวบ้าน..เขาก็ดใี จทีผ่ นู้ �ำ เบิกทางให้.”22
					 2) ผู้นำ� มี วิธีเ สริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ทำ�งานสามารถกระตุน้ ให้ทมี มีพลังทำ�งานร่วมกัน ดังผูน้ �ำ เครือ
ข่ายสาขาการปกครองและความมัน่ คง (เพศชาย อายุ 59 ปี)
กล่าวว่า
“การทำ�งานก็เหมือนผมเป็นพระเอกลิเก เป็นตัวร้าย
ตัวโกงก็ได้ พระเอกก็ได้ เวลาเขามาทำ�งานก็ชน่ื ชมให้ก�ำ ลังใจ
โอ้โห...ผูใ้ หญ่ขยันจังเลย คำ�พูดแค่นดิ เดียว กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ขยันกันใหญ่เลย.. เนีย่ ! ผมเอากระทิงแดงมาช่วย 2 โหล พอมัย้
ไม่พอเดีย๋ วให้ทา่ นนายกฯเขาช่วย มันก็จะเป็นท้องถิน่ ท้องทีม่ า
ช่วยกัน...”23
ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (เพศ
ชาย อายุ 53 ปี) กล่าวว่า
“สิง่ แรกต้องเปลีย่ นระบบความคิดในการทำ�งานโดย
การจัดบริการที่พึงพอใจให้ชาวบ้าน.. ต้องทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้..
ผูน้ �ำ ต้องทำ�เป็นตัวอย่าง.. ต้องรูว้ า่ บริการอย่างไรจะเกิดความ
ประทับใจ.. เราทำ�ด้วยใจ เราก็ได้นา้ํ ใจจากประชาชน..”24
		 2.1.3 การทำ � งานด้ ว ยหั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์
(Humanity) การทำ � งานมวลชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข แก่
สาธารณชนแบบจิตเอาธุระ หรือทำ�งานด้วยจิตอาสา นั้น
ผูท้ �ำ งานล้วนเป็นผูท้ ม่ี จี ติ ใจสูง มีคณ
ุ ธรรม เมตตา กรุณา อุทศิ
ตน เสียสละ ทั้งกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ กำ�ลังสติปัญญา หรือแม้
กระทัง่ กำ�ลังทรัพย์ทพ่ี งึ แบ่งปันได้ โดยมีเป้าหมายแบบไม่เลือก
เพศ ผิวพรรณ ชนชัน้ วรรณะ ดังคำ�กล่าวของผูน้ �ำ เครือข่ายสาขา
การปกครองท้องถิน่ (เพศหญิง อายุ 48 ปี) ว่า
“การทำ�งานทางด้านสุขภาพ ทำ�ให้มโี อกาสได้ดแู ล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ที่ขาดการเหลียวแล เป็นการไปให้
กำ�ลังใจผูป้ ว่ ย.. พอเห็นว่ามีคนนึกถึงไปเยีย่ มก็ดใี จ..รูส้ กึ นา้ํ ตา
ไหลเลย มันเป็นความภาคภูมิใจที่อย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาขาดโอกาส แม้แค่คนเดียวก็จะเป็น
ความภูมใิ จ...”25
ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (เพศ
หญิง อายุ 47 ปี) กล่าวว่า
“ภูมใิ จทีไ่ ด้เกิดมาเป็นลูกสาธารณสุข มีโอกาสได้ดแู ล

ประชาชนตัง้ แต่เกิดจนตาย.. ได้ท�ำ โครงการดูแล คนแก่ คนเจ็บ
คนป่วย เป็นการช่วยเหลือเขาให้ได้อยู่ในสังคมที่มีสุข และ
สุดท้ายเราก็ยงั ได้ไปส่งสะก่านให้ผปู้ ว่ ยก่อนสิน้ ลม เพือ่ ส่งให้เขา
ขึน้ สวรรค์ นีเ่ ป็นความเชือ่ แบบบ้านเฮาน่ะค่ะ .”26
พยาบาลวิชาชีพผูใ้ ห้บริการสุขภาพ (เพศหญิง อายุ
46 ปี) กล่าวว่า
“มันเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจ สังคม เศรษฐกิจ สิ่ง
แวดล้อม มันเป็นเรือ่ งของมวลชนทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ ยกตัวอย่าง
มีผู้ยากไร้เป็นผู้ป่วยติดเตียง เราก็มองเป็นเรื่องสุขภาพด้วย..
บ้านก็ไม่มจี ะอยู่ ก็จะมีชวี ติ และสุขอนามัยทีด่ ไี ด้อย่างไร”27
2.2		การสือ่ สาร (Communication: C)
การสือ่ สาร เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีภ่ าคีเครือข่ายสุขภาพ
อำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ทุกอำ�เภอให้ความสำ�คัญอย่างยิ่ง
เนือ่ งจากการทำ�งานภายใต้ความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน จึง
จำ�เป็นต้องมีระบบการสื่อสาร (SMCR) ที่มีประสิทธิภาพ20
เริ่มด้วยผู้ส่งสาร (Sender: S) ที่มีทักษะสามารถส่งสาร
(Message: M) ถ่ายทอดออกไปด้วยวิธีการหรือมีช่องทาง
(Chanel: C) ทีเ่ หมาะสม ตรงตามความต้องการของผูร้ บั สาร
(Receiver: R) ทำ�ให้รบั รู้ เข้าใจ สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นการสือ่ สารสองทาง (Two-way communications) ทีค่ รบวงจร คือ 1) ส่วนทีเ่ ป็นข้อมูลข่าวสาร (Information) ทีส่ ง่ ออกไป และ 2) การสะท้อนกลับ (Feedback)
ข้อเสนอแนะที่ผู้รับสารแจ้งกลับมาเพื่อเติมเต็มส่วนขาดหรือ
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการดำ�เนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.3 ความมุง่ มัน่ (Commitment: C)
องค์ประกอบสำ�คัญต่อมา คือ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ
อำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ได้สร้างข้อตกลงที่เป็นพันธสัญญา
และมุ่งมั่นที่จะทำ�งานเพือ่ ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน
อย่างเข้มแข็ง
2.4 บริบททางวัฒนธรรม (Cultural context: C)
การดำ�เนินงานระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทยลาว ควรสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชือ่
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะเกิดการมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง เนื่องจากในพื้นที่อำ�เภอชายแดนไทยลาว มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ความเชือ่ ประเพณีและ
วัฒนธรรม ดังคำ�ให้สัมภาษณ์ของผู้นำ�เครือข่ายสาธารณสุข
(เพศชาย อายุ 51 ปี) ทีก่ ล่าวว่า

Commitment [C] [ความมุงมั่น]

Communication [C] [information and feedback]

Customer Focus
[C]
1. มีชองทางการรับรู
ความตองการการมี
สวนรวมอยางเขม
แข็งของประชาชน
2. การขยายและ
ปรับปรุงชองทาง
การรับรูความตองการ
3. การบูรณาการกับ
งานอื่น ๆ
4. มีพลังเปลี่ยนแปลง

Output
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แบบ “เป็นหุนสวน”

4. การเป็นเจาของ

3. การบริหารจัดการ

2. การทํางานเป็นทีม

1. รูปแบบองคการ

1. การรวมรับรูป ญ
ั หา 2.รวมวางแผนงาน
3. การรวมดําเนินงาน 4.การรวมประเมินผล
5. การรวมรับประโยชน 6.การรวมปรับปรุง
Resource Sharing [R]
Essential Health Care [E]
1.
การวางแผนทรัพยากร
1. การเขาถึงการบริการสุขภาพ
2.
การจัดการแบงปันแบบ
พื้นฐานตามบริบท
“พี
่มีสองนองมีหนึ่ง”
2. การใหบริการเบ็ดเสร็จ
3.
การระดมทุ
นทางสังคม
ครอบคลุมประชากรสวนใหญ
4.
การร
ว
มกั
น
ทบทวนปรั
บปรุง
3. การจัดระบบบริการ
5
.การให
บ
ริ
ก
ารด
ว
ยใจจะได
แบบบูรณาการใหยั่งยืน
ศรัทธาประชาชนเป็นทุน
4. การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง

Community Participation [C]

Unity of District

Health Team [U]

Process

Input

Appreciation
Inquiry [A]

Outcome

Result

1. การกอใหเกิดความ
พึงพอใจ
2. ความผูกพัน
3. วัฒนธรรมการ
ทำงานที่ดี เคารพ
ศักดิ์ศรี แบบฉันท
พีนอง
4. ความภูมิใจที่ได
ทํางานเสียสละ

[1. ภาวะผูนําในองคกร 2. การสรางแรงบันดาลใจ 3. ทํางานดวยหัวใจความเป็นมนุษย]

Captaincy [C]

[1. ภาษาที่ใชสื่อสาร 2. สังคมความเปนอยู 3. ขนบธรรมเนียม แบบแผนประเพณี 4. แนวคิด ความเชื่อ]

Cultural Context [C]

3. Community
Engagement

2. Health
Networking System

Health For All
All For Health
1. สังคมสุขภาวะทีดี
และยังยืน

Impact
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“แม้มหี ลากหลายชาติพนั ธุ์ แต่สว่ นใหญ่เป็นคนพืน้ เพ
ดัง้ เดิม เป็นญาติพน่ี อ้ ง หรือไม่กอ็ ยูน่ านจนรูส้ กึ เป็นญาติพน่ี อ้ ง
ไปแล้ว.. ส่วนประเด็นทีร่ วมใจของชาวเมือง น่าจะเป็นแม่นา้ํ โขง
หรือ นํ้าของ มันเป็นต้นกำ�เนิดและมีเรื่องเล่าต่างๆ มากมาย
วัฒนธรรมลุม่ นา้ํ โขงจึงเป็นจุดรวมใจให้คนร่วมมือกันรักกันแบบ
พีแ่ บบน้อง” 28
ผู้นำ�เครือข่ายสาขาการปกครองท้องถิ่น (เพศชาย
อายุ 45 ปี) กล่าวว่า
“ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา คือ
ประเพณีบญ
ุ ผะเวส หรือเทศน์มหาชาติ ทีเ่ ทศบาลเป็นเจ้าภาพ
จัดขึน้ ราวกลางเดือน 4 ของทุกปี มีพน่ี อ้ งตำ�บลหมูบ่ า้ นต่างๆ
ทัง้ อำ�เภอมาร่วมทำ�บุญโดยรับเป็นเจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์ทง้ั
13 กัณฑ์ ใครมีอะไรก็จะนำ�มารวมกันทีว่ ดั ..”29
ผู้นำ�เครือข่ายสาขาการปกครองท้องถิ่น (เพศหญิง
อายุ 40 ปี)
“ถ้าพูดถึงชาติพันธุ์ของเมืองมุกมีชาวพื้นเมืองถึง 8
เผ่า แข็งแรงทีส่ ดุ คือ ภูไท กะเลิง อีสาน ข่า ย้อ มีความเข้มแข็ง
ของจารีตประเพณี ส่วนคนเวียดนามทีม่ าอยูบ่ า้ นเราเรียกว่าไท
ใหม่ พูดถึงวัฒนธรรมเมืองมุกดาหารตอนนี้ เรียกว่า เมือง 3
ธรรม คือเมืองธรรมะ เมืองธรรมชาติ และเมืองวัฒนธรรมชน
เผ่า.”25
สรุปได้ว่า รูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอ
ชายแดนไทย-ลาว ได้ตามรูปแบบที่สามารถจัดเป็นระบบ
(Systematic) ตามกรอบ UCCARE 6 องค์ประกอบเดิม (ดังได้
กล่าวในข้อ 1) และการมีปัจจัยเสริมที่ส่งผลให้กระบวนการ
พัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ประสบความ
สำ�เร็จยิง่ ขึน้ อีก 4 องค์ประกอบ (ดังได้กล่าวในข้อ 2) สามารถ
เขียนเป็นรูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทยลาว (DHS@Thai-Laos’ border : 4C+U+CARE+C)
ดังภาพที่ 2

อภิปรายผลการวิจยั

การสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการพัฒนาระบบ
สุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว สามารถนำ�มาอภิปรายผลถึง
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ: รูปแบบการพัฒนา
ระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว

1.1 ปัจจัยนำ�เข้า (Input) ได้แก่ การทำ�งานร่วมกัน
ในระดับอำ�เภอ (Unity of district health team: U) ซึง่ ภาคี
เครือข่ายระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาวส่วนใหญ่จะคุน้
เคยและทำ�งานประสานกันอยูแ่ ล้วเป็นปกติ ดังนัน้ เมือ่ ระดับ
นโยบายได้ออกระเบียบกฎหมายสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สุขภาพอำ�เภอขึน้ 30 อำ�เภอชายแดนไทย-ลาวส่วนใหญ่จงึ เห็นว่า
เป็นโอกาสที่จะได้เกิดการทำ�งานร่วมกันอย่างเป็นทางการ
(ทีม่ รี ะเบียบรองรับ) และเป็นรูปธรรมชัดเจนขึน้ สอดคล้องกับ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอด้วยการ
วิจยั เชิงคุณภาพของประสิทธิชยั มัง่ จิตร มานพ คณะโต และ
กิตติมา โมะเมน31 โดยใช้แนวคิด UCARE ทีพ่ บว่า ทีมเครือข่าย
สุ ข ภาพอำ � เภอมี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและ
ประสานการดำ�เนินงานร่วมกัน ด้วยความห่วงใยเอือ้ อาทรกัน
โดยมี ประชาชน เป็นเป้าหมายเดียวกัน รับผิดชอบดำ�เนินการ
ดูแล แก้ไข และได้รับผลประโยชน์ร่วมกันแบบ (Win-Win
Approach) สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์นายแพทย์สนั ติ ลาภ
เบญจกุล ของสุพัตรา ศรีวณิชชากร32 บนเวทีเสวนาเพื่อการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ครัง้ ที่ 3 เรือ่ ง โรงพยาบาลกับการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนว่า เริ่มด้วยใจ ขับเคลื่อนเครือ
ข่ายเป็นพวง..ทุกย่างก้าวถ้าสามารถประสานกลายเป็นพวงช่วย
กันทำ� และมีกลุม่ เป้าหมายเดียวกันก็จะเกิดพลังมหาศาล
1.2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 4 องค์
ประกอบทีส่ มั พันธ์เชือ่ มโยงกัน ดังนี้
		 1.2.1 การมีสว่ นร่วมของเครือข่ายและชุมชน
(Community participation: C) เป็นกระบวนการมีสว่ นร่วม
การทำ�งาน “ด้วยหัวใจ” ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอ
ชายแดนไทย-ลาว ที่สร้างให้ประชาชนมีความรู้สึก “เป็น
เจ้าของ” และมีความรับผิดชอบในระบบสุขภาพของตนเองจน
เกิดการระเบิดจากข้างใน สอดคล้องกับปาฐกถาตอนหนึ่ง
ของสุเมธ ตันติเวชกุล19 เรือ่ ง ระเบิดจากข้างใน หัวใจแห่งการ
พัฒนา แนวคิดนีต้ รงกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมุง่ เน้น
เรือ่ งการพัฒนาคน ทรงรับสัง่ ว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน นัน้
หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนทีเ่ ราเข้าไป
พัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึง
ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำ�เอาความเจริญหรือ
บุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมูบ่ า้ นทีย่ งั ไม่ทนั ได้
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มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว" โดยการสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าตนเองและยอมรับว่า ชุมชนมีศกั ยภาพ มีความเชือ่ มัน่
ในความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับสุรชัย รุจิวรรณกุล สงครามชัย ลีทองดี และ
อนุพนั ธ์ สุวรรณพันธ์33 พัฒนารูปแบบการจัดการระบบสุขภาพ
อำ�เภอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของเครือ
ข่ายในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ พบว่า ปัจจัยแห่ง
ความสำ�เร็จ คือ 1) การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเรียนรูม้ าเป็น
กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม โดยมีการร่วมปฏิบตั จิ ริงใน
พืน้ ที่ 2) การสร้างการพัฒนาเครือข่ายและประสานการมีสว่ น
ร่วมของเครือข่ายในพืน้ ที่ และ 3) การติดตามประเมินผลการ
พัฒนาสุขภาพระดับอำ�เภอ
1.2.2 การจั ด สรรทรั พ ยากร (Resource
sharing : R) โดยผูน้ �ำ ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทยลาว ใช้แนวคิดหลักการทำ�งานเพื่อสร้างศรัทธาในการจัดการ
วางแผนแบ่งปันทรัพยากรแบบพีม่ สี อง..น้องมีหนึง่ และทำ�งาน
แบบใจ ถึง ใจ อย่างคนมีหวั ใจความเป็นมนุษย์ แล้วจะพบว่า
สิง่ ทีใ่ ห้ คือ สิง่ ทีไ่ ด้ ส่วนทรัพยากรทีไ่ ด้จากการระดมทุนของ
ภาคเอกชนนัน้ ภาคีสขุ ภาพฝ่ายอำ�นวยการได้จดั ทำ�ศูนย์ขอ้ มูล
ระดับอำ�เภอและมีการจัดงานเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ ตอบแทน
ผู้มีศรัทธาและเสียสละให้สาธารณชนรับทราบ สอดคล้องกับ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอด้วยการ
วิจยั เชิงคุณภาพของประสิทธิชยั มัง่ จิตร มานพ คณะโต และ
กิตติมา โมะเมน31 โดยใช้แนวคิด UCARE พบว่า การแบ่งปัน
ทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร และการทำ�งานจนเกิดคุณค่า
ทัง้ ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ ควรมีการเชิดชูผปู้ ฏิบตั งิ านเพือ่
ขวัญกำ�ลังใจเกิดการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมยิ ง่ิ ขึน้
		 1.2.3 การชืน่ ชมการทำ�งานและการเรียนรูร้ ว่ ม
กัน (Appreciation inquiry: A) การทำ�งานร่วมกันของภาคี
เครือข่ายสุขภาพในอำ�เภอชายแดนไทย-ลาวส่วนใหญ่เป็นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ให้ความสำ�คัญกับการเตรียมการก่อน
การจัดกิจกรรม (Before Action Review: BAR) และสรุปผล
หลังจัดกิจกรรม (After Action Review: AAR) ภายใต้การ
เคารพศักดิ์ศรีในคุณค่าความเป็นมนุษย์ท่เี ป็นแนวคิดพื้นฐาน
และบรรยากาศแบบฉันท์พ่นี ้อง สร้างให้เกิดความผูกพันและ
วัฒนธรรมการทำ�งานทีม่ ี คน เป็น ทุนทางสังคม ทีใ่ ช้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาทุกๆ ด้าน และรักษาไว้ซ่งึ ทุนทางสังคม

ด้านอืน่ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับบุญสืบ โสโสม และคณะ34 ทีศ่ กึ ษา
เชิงคุณภาพของระบบสุขภาพอำ�เภอพืน้ ทีเ่ ขตเมือง 8 จังหวัด
เรือ่ งการพัฒนาบริการโรคเรือ้ รัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
ผูป้ ว่ ยติดบ้านติดเตียง ของเขตบริการสุขภาพที่ 4 พบว่าปัจจัย
ของความสำ�เร็จเกิดจากทุนทางสังคมทีม่ มี าก่อน ได้แก่ ทุนทาง
ความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการช่วยเหลือ
เอื้ออาทรกัน มีความเป็นญาติพ่นี ้องและเสริมสร้างความรู้สึก
ภาคภูมใิ จ ความรูส้ กึ เป็นหนึง่ ในเครือข่ายทีม่ คี วามเข้มแข็งและ
รูส้ กึ เป็นทีมทีเ่ ป็นหนึง่ เดียวทีต่ อ้ งการเดินไปพร้อมๆ กัน
		 1.2.4 การให้บริการสุขภาพตามความจำ�เป็น
ในบริบทของชุมชน (Essential health care:E)
		 ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว
ส่วนใหญ่ได้ประกาศเรือ่ ง ภาวะสุขภาพและสังคมของผูส้ งู อายุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/หัวใจ/สมอง/
หลอดเลือด) ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร ผูย้ ากไร้เป็นประเด็นร่วมที่
ต้องดำ�เนินการเป็นวาระเร่งด่วน เนือ่ งจากเป็นสาเหตุของการ
ป่วยและตายที่มีแนวโน้มเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น สอดคล้องกับ
ความคิ ด เห็ น ของ นายแพทย์ น ภดล เสรี รั ต น์ ที่ สุ พั ต รา
ศรีวณิชชากร32 สัมภาษณ์บนเวทีเสวนาเพื่อการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน ครัง้ ที่ 3 เรือ่ ง โรงพยาบาลกับการขับเคลือ่ นระบบ
สุ ข ภาพชุ ม ชนว่ า “ถามว่ า ทำ � ไมการทำ � งานต้ อ งเริ่ ม จาก
กระบวนการเยี่ย มบ้ า น คิ ด ว่ า การดู แ ลคนทั้ง ชี วิต เราไม่
สามารถมองเห็นปัญหาเหล่านัน้ ได้บนโรงพยาบาล นอกจากต้อง
เข้าไปในชีวติ ของเขาจริงๆ” (นายแพทย์ผอู้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
ชุมชน/เพศชาย 14 ธันวาคม 2554) ซึง่ ปัจจุบนั พบว่า หากมี
ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
อย่างครอบคลุมและต่อเนือ่ ง จะเป็นการสร้างโอกาสการมีสว่ น
ร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ครอบคลุมทุก
มิติและเกิดสังคมสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิชัย
เทียนถาวร35 ที่วิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง การศึกษาการสื่อสาร
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การเฝ้าระวัง ควบคุม
ป้องกัน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง : ศึกษากรณีจงั หวัด
สิงห์บุรี โดยใช้ส่อื สัญลักษณ์ ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี พบว่า
เป็นการสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านในระดับตำ�บลใช้ใน
การคัดกรองกลุม่ เป้าหมาย เพราะเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้งา่ ยทัง้ ผูใ้ ห้
บริการและผูร้ บั บริการ สีทน่ี �ำ มาใช้เป็นสัญลักษณ์มคี วามคุน้ เคย
กับการใช้ชีวิตประจำ�วันของประชาชน ซึ่งสามารถแบ่งระดับ
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ความรุนแรงได้จากการมองเห็น ทำ�ให้ผู้ให้บริการและผู้รับ
บริการมีความเข้าใจได้ง่าย ส่งผลให้เกิดความตระหนักและ
ใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึน้
1.3 ผลสัมฤทธิ์ (Result) มี 3 ระดับ ได้แก่ การ
มุง่ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดกับผูบ้ ริโภค (Customer focus: C) ภาคีเครือ
ข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
การดำ�เนินงานระบบสุขภาพ จึงทำ�ให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับ
บริการได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน ทำ�ให้เกิดความ
ตระหนักและรูส้ กึ ห่วงใยเป็นเจ้าของระบบสุขภาพในชุมชนของ
ตนเอง นำ�ไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังสอดคล้องกับ
ชดาภร ศิรคิ ณ
ุ และวุฒพิ งศ์ ภักดีกลุ 36 ทีป่ ระเมินความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำ�เภอ (DHS) ใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร พบว่า ปัจจัยสาํ คัญต่อการพัฒนาเครือ
ข่ายบริการสุขภาพระดับอำ�เภอ คือ 1) การเสริมสร้างการรับรู้
(perception) เกีย่ วกับนโยบาย รับรูต้ อ่ ปัญหาสังคม (perception of social problem) 2) การกระตุ้นการตอบสนอง
(responsiveness) ซึง่ กระบวนการสือ่ สารของผูน้ �ำ สารไปยัง
ผูร้ บั สารด้วยช่องทางทีเ่ หมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ทำ�ให้ขอ้ มูลข่าวสารกลายเป็นพลังความเปลีย่ นแปลง ก่อให้เกิด
การเร่งรัดปฏิบัติตามนโยบาย หรือตอบสนองต่อการแก้ไข
ปั ญ หาของชุ ม ชนได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ชั ย
เทียนถาวร21 เรื่องการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ศึกษากรณีจงั หวัดสิงห์บรุ ี พบว่า ผูส้ ง่ สารมี
ทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำ�ให้ผ้รู ับสารมีความรู้สึกเป็นกันเอง
ทำ�ให้การถ่ายทอดสือ่ ถึงตัวผูร้ บั มีความเข้าใจนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ถกู
ต้อง และที่สำ�คัญต้องเป็นการสื่อสารแบบสองทางและมีการ
โต้ตอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในทุกขัน้ ตอน จึงจะทำ�ให้การ
สือ่ สารมีประสิทธิภาพสูง ซึง่ ประชาชนเป็นกลไกสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ จึงเป็นทั้งผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) ส่วนระดับผลกระทบ (Impact) นัน้ จาก
การจัดการระบบสุขภาพร่วมกันของภาคีเครือข่าย สร้างให้เกิด
ความรักและผูกพันในชุมชน (Community engagement)
รูส้ กึ เป็นเจ้าของหวงแหนเอาใจใส่อย่างจริงจัง เกิดการทำ�งาน
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ (Health Networking
System) อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างสังคมสุขภาวะทีด่ อี ย่าง
ยัง่ ยืน

2. ปัจจัยเสริมสูค่ วามสำ�เร็จ
ข้อค้นพบเพิ่มเติมอีก 4 องค์ประกอบ ที่ส่งผลให้
กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว
ประสบความสำ�เร็จยิง่ ขึน้ ดังนี้
2.1 การทำ�หน้าทีข่ องหัวหน้าทีม (Captaincy: C)
ด้ ว ยการนำ � องค์ ก รอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล (Leadership &
governance) ซึง่ ประกอบด้วย 3 ส่วนสำ�คัญ คือ ผูน้ �ำ ภาคีเครือ
ข่ายสุขภาพอำ�เภอชานแดนไทย-ลาว 1) ควรเป็นนักยุทธศาสตร์
ที่ มี ภ าวะผู้ นำ � และบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
(leadership & governance) 2) สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
(inspiration) เหนีย่ วนำ�ให้คณะกรรมการภาคีเครือข่ายและทีม
งานเกิดการทำ�งานร่วมกันอย่างทรงพลัง และ 3) มีการทำ�งาน
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (humanity) คือ การทำ�งานแบบให้
เกียรติ และเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน
2.2 การสือ่ สาร (Communication: C) เป็นหัวใจ
สำ�คัญทีจ่ ะผลักดันให้งานทัง้ ระบบขับเคลือ่ นไปได้ เพราะการ
สื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดน
ไทย-ลาว ทุกอำ�เภอให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากการทำ�งาน
ภายใต้ความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน จำ�เป็นต้องมีระบบ
การสือ่ สาร (SMCR) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทำ�ให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ
สามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นการสือ่ สาร
สองทาง (Two-way communications) ที่ครบวงจร คือ
1) ส่วนทีเ่ ป็นข้อมูลข่าวสารทีส่ ง่ ออกไป (Information) และ
2) การสะท้อนกลับ (Feedback) เพือ่ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเต็ม
ส่วนขาดหรือปรับปรุงกระบวนการดำ�เนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.3 ความมุง่ มัน่ (Commitment: C) ภาคีเครือ
ข่ายสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทยลาว มีความหลากหลายทัง้ รัฐ
เอกชน ประชาชน และธุรกิจสุขภาพ การบริหารจัดการ การ
แลกเปลี่ยนรวมทั้งการแบ่งปันทรัพยากร ตลอดจนภารกิจจึง
ต้องสร้างข้อตกลงที่เป็นพันธสัญญาร่วมกัน และมุ่งมั่นที่จะ
ทำ�งานเพือ่ ประโยชน์ของชุมชนท้องถิน่ ซึง่ เป็นเป้าหมายร่วมกัน
2.4 บริบททางวัฒนธรรม (Cultural context: C)
การดำ�เนินงานระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ควร
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม (Cultural context: C)
ตามความเชื่อค่านิยมประเพณีของชุมชนท้องถิ่นที่เอื้ออำ�นวย
ต่อการดำ�เนินงานระบบสุขภาพ
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สรุปผล

จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาระบบ
สุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว เป็นกระบวนการเชิงระบบ
ตามกรอบ 4C+U+CARE+C 10 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1) การทำ�งานร่วมกันในระดับอำ�เภออย่างเข้มแข็ง (Unity of
District Health Team:U) เป็นปัจจัยนำ�เข้า 2) การมีสว่ นร่วม
ของเครือข่ายและชุมชน (Community participation: C)
3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource sharing: R) 4)การชืน่ ชม
การทำ�งานและการเรียนรูร้ ว่ มกัน (Appreciation Inquiry: A)
5)การให้บริการสุขภาพตามความจำ�เป็นในบริบทของชุมชน
(Essential Health care: E) เป็นกระบวนการ 6)การมุง่ ผลลัพธ์
ที่เกิดกับผู้บริโภค (Customer focus: C) เป็นผลสัมฤทธิ์
(Result) ทีม่ ที ง้ั ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
และหากดำ�เนินการไปอย่างต่อเนือ่ งจะเกิดความรักความผูกพัน
ของชุมชน (Community engagement) และการทำ�งานของ
เครือข่ายสุขภาพทีเ่ ป็นระบบ (Health networking system)
ส่งให้เกิดผลกระทบ (Impact) ต่อระบบการพัฒนาชุมชน

ท้องถิน่ สูก่ ารสร้างสังคมสุขภาวะทีด่ แี ละยัง่ ยืน (Health For
All, All For Health) ซึง่ เป็นกระบวนการทีร่ ะเบิดจากข้างใน
ที่ปัจจุบันได้ขยายไปทุกพื้นที่ซ่งึ ทุกอำ�เภอก็ดำ�เนินการเหมือน
กัน แต่ในพื้นที่อำ�เภอชายแดนไทย-ลาว แม้ต่างขนาดกันก็มี
ปัจจัยเสริมให้เกิดความสำ�เร็จอีก 4 ส่วน คือ 7) การทำ�หน้าที่
ของหัวหน้าทีม (Captaincy: C) คือ ภาวะการนำ�องค์กรของ
หัวหน้าทีมทีบ่ ริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีทกั ษะในการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมทำ�งานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
8) การสือ่ สาร (Communication) ทีม่ รี ะบบครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ 9) ความมุ่งมั่นในข้อตกลงร่วมกัน (Commitment: C) ของภาคีเครือข่ายทีม่ งุ่ ทำ�งานเพือ่ ชุมชนท้องถิน่ และ
10) บริบททางวัฒนธรรม (Cultural context: C) ทีอ่ ำ�เภอ
ชายแดนไทย-ลาวมีเอกลักษณ์และเป็นเอกภาพในวัฒนธรรม
แบบพี่น้อง จึงเป็นองค์ประกอบสำ �คัญที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ให้การพัฒนาระบบสุขภาพอำ�เภอชายแดนไทย-ลาว ประสบ
ความสำ�เร็จยิง่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมประเทศ
ชาติโดยรวมต่อไป
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