


คํานํา 
 
 เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาเรียนรูการจัดการสุขภาพดวยคากลาง (Norm) 
การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม ตามแนวคิดของอาจารยนายแพทยอมร นนทสุต ผูคิดคนนวัตกรรมการ
จัดการระบบสุขภาพ แบบบูรณาการโดยการใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร และการจัดการคากลาง                  
(Norm Management) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
ยุคใหม ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขระดับทองถ่ิน/ชุมชนใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีทองถ่ิน และชุมชนรวมท้ังบุคคลให
สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชน ตลอดจนดูแลสภาวะแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพท่ีดีท้ังนี้ ภายใต
กลไกของระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System : DHS) ท่ีเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน 
และทองถ่ิน  
 กรมอนามัยไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรแกนนําการดําเนินงานบูรณาการงานสงเสริม
สุขภาพกลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือใหบุคลากรกรมอนามัยเขาใจ บทบาทตามแนวทางการจัดการ    
คากลาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในพ้ืนท่ีตําบลตนแบบบูรณาการ 
 เอกสารนี้ไดรับความกรุณาจาก อาจารยนายแพทยอมร นนทสุต ท่ีไดเขียนตนฉบับข้ึนจากการศึกษา
ทดลองวิจัย สังเคราะห และถอดบทเรียนจากพ้ืนท่ี จากประสบการณตรงท่ีได ทดลองรวมกับศูนยอนามัยท่ี 1, 
สํานักงานปองกันและควบคุมโรคท่ี 1, ศูนยสุขภาพจิตท่ี 1, และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
 ผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณทาน อาจารยนายแพทยอมร นนทสุต ท่ีไดกรุณาตรวจสอบและอนุญาต
ใหจัดพิมพเผยแพร ขอกราบขอบพระคุณ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร ท่ีสนับสนุน
งบประมาณจัดพิมพหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

การวัดความกาวหนาของการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบสุขภาพอําเภอ มี 2 กระบวนการคือ    
(1) การจัดการคากลางเปนการกําหนดงานท่ีสําคัญสําหรับโครงการท่ีจะนําไปสูจุดหมายปลายทางท่ีกําหนด 
และ  )2  (  การบูรณาการ คือการรวบรวมงานท่ีสําคัญจากคากลางมาทําการบูรณาการเพ่ือใหงานเหลานั้นลงสู
เปาหมายเดียวกัน ในเวลาเดียวกันและสถานท่ีเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหจํานวนโครงการในระดับพ้ืนท่ีมีจํานวนนอย
ท่ีสุด โดยตั้งกลุมเปาหมายกลุมวัยเปนศูนยกลาง แลวกําหนดประเด็นท่ีมีอิทธิผลตอกลุมเปาหมาย (Spider - 
Web Diagram) ซ่ึงจะมีสองกลุม กลุมแรกจะมุงเก่ียวกับตัวกลุมเปาหมาย กลุมท่ีสองจะเก่ียวของกับการ
จัดการสภาวะแวดลอม ท้ังนี้คากลางท่ีคาดหวังของโครงการท่ีกําหนดจะเปนทางเลือกใหพ้ืนท่ีนําไปปรับปรุง
โครงการของตนเปนการยกระดับการพัฒนาพ้ืนท่ีพรอมๆ กัน การกําหนดคากลางของโครงการจะทําให
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร สวนการบูรณาการจะทําใหโอกาสของความสําเร็จมีมากข้ึนเปน
การเพ่ิมประสิทธิผล 

ดังนั้นระดับเขต ดวยความรวมมือของผูบริหารระดับเขต ศูนยวิชาการจังหวัด ควรกําหนดคากลาง
ความสําเร็จระดับเขต ของโครงการจัดการสุขภาพกลุมวัยและโครงการจัดการสภาวะแวดลอมเพ่ือใหจังหวัด
และพ้ืนท่ีนําไปปรับใช และกําหนดงานสนับสนุนท่ีสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี ระดับอําเภอเปน
รอยตอสําคัญระหวางสวนกลาง จังหวัดกับพ้ืนท่ีมีหนาท่ีติดตามประเมินผล ความกาวหนา เพ่ิมสมรรถนะใหกับ
ผูปฏิบัติ สวนระดับกรม ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอดวยความ
รวมมือของผูบริหารระดับเขต กรม จังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สปสช  .สสส  .ฯลฯ ในดานตางๆ 
เชนการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม อัตราปวยอัตราตาย ขนาดของความครอบคลุม
พ้ืนท่ีของชุดโครงการ ดานการจัดการกับประเด็นตางๆ ของโครงการ ประเมินเปรียบเทียบกับคากลาง         
จัดระดับของการพัฒนาและความยั่งยืน ซ่ึงแสดงโดยความพรอมและความตอเนื่องของทรัพยากรสําคัญไดแก
กําลังคน เงินและเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค 
 

คําแนะนําสําหรับกรมอนามัย 
 

1. เพ่ิมคุณภาพของโครงการของจังหวัดฯเก่ียวกับประเด็นตางๆท่ีอยูในความดูแลทางวิชาการ
โดยกรมฯ )เชนโครงการสําหรับกลุมวัยตางๆ(  โดยกําหนดคากลางของความสําเร็จของโครงการเหลานั้น  

2. กรมฯกําหนดลักษณะความสัมพันธของประเด็นตางๆท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพของกลุมวัย  
3. ในแตละเขต คนหาพ้ืนท่ีๆไดรับความสําเร็จในการทําโครงการเหลานั้น  )พ้ืนท่ีตนแบบ  (แลว

คนหางานท่ีสําคัญๆท่ีถือปฏิบัติอยู นํามากําหนดให เปนคากลางของความสําเร็จระดับเขต 
 

 
 
4. คากลางนี้สงมอบใหหนวยงานระดับเขตของกรมฯรับไปดําเนินการสนับสนุนจังหวัดให

นําไปใชประกอบการคนหาคากลางของโครงการฯระดับจังหวัด 
5. นําเสนอกระทรวงฯเพ่ือสั่งการใหเขตและจังหวัดพัฒนางานสุขภาพท่ีรับผิดชอบดวยการ

กําหนดคากลางระดับจังหวัดโดยใชคากลางของความสําเร็จระดับเขตเปนแนวทางสําหรับสรางคากลางท่ี
คาดหวังของจังหวัด 
 
 

โดย อาจารยนายแพทย อมร นนทสุต 
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                                      ขอเสนอแนะสําหรับกระทรวงสาธารณสุข 
 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงฯควรเปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ 
(DHS) ในฐานะ องคกรปฏิบัติการ สวนกรมวิชาการตางๆ ทําหนาท่ีเปน องคกรสนับสนุน 

2. ในหมูกรมวิชาการตางๆ ควรกําหนดให กรมอนามัย ทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง (Focal point) 
ระหวางกรมฯเนื่องจากเปนผูรับผิดชอบตอการพัฒนา 5 กลุมเปาหมายท่ีเปนนโยบายของกระทรวงฯ อยูแลว 

3. กําหนดใหหนวยงานระดับเขตและจังหวัดรับผิดชอบบริหารการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อําเภอ ทําหนาท่ีกํากับทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) โดยมีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

3.1 กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายระดับเขตและจังหวัด เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ โดยใช
กลยุทธการจัดการคากลาง การบูรณาการ การสรางนวัตกรรมสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยระบบ
โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

3.2 บูรณาการโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลท่ีดําเนินการโดยกรมตางๆของ
กระทรวงฯและสํานักงานปลัดฯเขาสูระบบการพัฒนาสุขภาพระดับอําเภอตามพ้ืนท่ีเปาหมายในขอ 3.1 

3.3 กําหนด Road map แสดง Milestones ท่ีสําคัญ พรอมกําหนดเวลาแลวเสร็จ 
 

 
3.1 สงเสริมใหมีการสรางแผนปฏิบัติการ  (Action plan) พรอมกําหนดงบประมาณ

สําหรับองคกร หนวยงานท้ังภาครัฐ ทองถ่ินและประชาชนตั้งแตระดับเขต (สป. และกรมตางๆ) จังหวัด อําเภอ 
จนถึงตําบล หมูบาน และชุมชนเพ่ือจุดมุงหมายเดียวกันคือ เพ่ือใหคนไทยสามารถบริหารจัดการตนเอง
ทางดานสุขภาพได  

3.2 ประสานงานและ /หรือจัดการกําลังคนในสวนของกระทรวงฯและกรมตางๆ ตั้งแต
ระดับเขต จังหวัด อําเภอ และตําบล เพ่ือใหสามารถปฏิบัติภารกิจท่ีจะนําไปสูความสามารถจัดการตนเอง
ทางดานสุขภาพของประชาชนได 

3.3 วางแผนการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู และการสร า ง เครื อข ายระหว า งองคกร               
(เชน กระทรวงฯกับมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรระหวางประเทศ องคกรภาคประชาชน 
ฯลฯ) เพ่ือการประสานกิจกรรม ความเขาใจท่ีดี และการกําหนดทิศทางของการพัฒนารวมกันในระดับพ้ืนท่ี
อําเภอ ตําบลฯ  

 
 



จ 
 

3.4 สนับสนุนเรื่องการสื่อสาร สาระสนเทศ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยประสาน
ความรวมมือกับหนวยงาน องคกรและสถาบันตางๆเพ่ือวางกลยุทธสําหรับพัฒนาศักยภาพดานการสื่อสารเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูปฏิบัติ 

3.5 ประเมินผล และเสนอนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอสําหรับผู
กําหนดนโยบายและผูบริหารองคกรตางๆท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

4. มอบหมายภารกิจให กรมอนามัย เปนองคกรศูนยกลางทางวิชาการเพ่ือการฝกอบรม และการ
คนควา วิจัย  โดยมีบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

4.1 วางแผนปฏิบัติการพรอมกําหนดงบประมาณเพ่ือกําหนดคากลางระดับเขตสําหรับ
กลุมวัยท้ัง 5  ท่ีเปนนโยบายของกระทรวงฯเพ่ือสงมอบใหจังหวัดใชเปนแนวทางกําหนดคากลางท่ีคาดหวังของ
จังหวัดตอไป 

4.2 พัฒนาสมรรถนะของผูมีหนาท่ีฝกอบรม (เชนระบบครู ก /.ครู ข.) เรื่องการจัดการคา
กลาง การบูรณาการ การสรางนวัตกรรมสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน  
(รนสช. ) ดวยการกําหนดกลวิธีและเง่ือนไขของการฝกอบรม หลักสูตร ตลอดจนการประสานบทบาทหนาท่ีกับ
กรมตางๆและสถาบันการศึกษาท้ังในและนอกกระทรวงฯเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

4.3 ประสานงานและ /หรือดําเนินการเพ่ือจัดใหมีการกําหนดมาตรฐานทางวิชาการของ
งานตางๆท่ีปรากฏในคากลาง 

4.4 ประสานงานระหวางกรมฯ เพ่ือบูรณาการ ระบบสนับสนุน รวมท้ังวางแผนรวมกับ
เขตเพ่ือการสนับสนุนของกรมตางๆตอจังหวัด  

4.5 ประสานงานและ /หรือ สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัดการคา
กลาง การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรมสังคมโดยองคกรตางๆท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข 

4.6 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณและการสื่อสาร ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการสราง
นวัตกรรมสังคม  การจัดทําบัญชีนวัตกรรมสังคม การเผยแพรผานสื่อตางๆ และการนํานวัตกรรมสังคมเขาสู
ระบบการสรางสุขภาพ 
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  การจัดการสุขภาพดวยคากลาง (NORM) การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม 
 

 
ความเปนมา 

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขระดับทองถ่ิน/ชุมชนใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศโดยมีจุดหมายปลายทางท่ีทองถ่ินและชุมชนรวมท้ังบุคคล
สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชนตลอดจนสภาวะแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการมีสุขภาพท่ีดีท้ังนี้ โดยมี
เสนทางเดิน (Road map) ดังปรากฏในภาพขางลางนี้ 

 

 
 
ในข้ันตอนแรกของ Road map คือ สํานักงานเขตคนหาคากลางของความสําเร็จของโครงการสุขภาพ

ของกลุมวัยตางๆ ซ่ึงมี 5 กลุมท่ีกําหนดโดยกระทรวงฯ 
คากลางของความสําเร็จนี้เขตจะมอบใหจังหวัดภายในเขตใชเปนแนวทางในการกําหนดคากลางของ

จังหวัดในข้ันตอนตอไป 
เอกสารนี้ใชประกอบแผนการสนับสนุนท่ีเขตจะใหกับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงคใหเขตตางๆเขาใจ

เหตุผล ตลอดจนวิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงคากลางของความสําเร็จของโครงการในความรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถชี้แจงและสนับสนุนการกําหนดและจัดการคากลางของจังหวัดได 
 
 

 



 2 การจัดการสุขภาพดวยคากลาง (NORM) การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม 

คากลางคืออะไร 
คากลางหมายถึง “งานท่ีใครๆก็ทํา”คากลางจะแสดงวา ในขณะหนึ่งๆนั้น ผูปฏิบัติงานตามแผนงาน/

โครงการตางๆกําลังทํา“งาน”อะไรอยูในเบื้องตนตองทําความเขาใจวา“งาน”คือสวนประกอบของ“กิจกรรม” 
ท้ังสองไมเหมือนกันสิ่งท่ีเรากําลังจะหาคากลางของแผนงาน/โครงการคือการคนหาวาในกิจกรรม

ตางๆ(เชนการเฝาระวังหรือการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ซ่ึงเปน “กิจกรรม” นั้นผูปฏิบัติทํา
“งาน”อะไรอยู 
 

การกําหนดกรอบกิจกรรม 

ดังนั้น ในการวิเคราะหโครงการ เบื้องตนตองตัดสินใจวา จะวิเคราะหกิจกรรมใด เพ่ือใหไดงานท่ีจะ
นํามากําหนดเปนคากลาง กรอบกิจกรรมท่ีถูกตองจะทําใหการกําหนดคากลางมีความหมายคือสามารถพัฒนา
โครงการใหเกิดผลสูการบรรลุจุดหมายปลายทางท่ีกําหนดได  

คําถามจึงมีวา จะกําหนดกรอบกิจกรรมไดอยางไร? 
วัตถุประสงคของการกําหนดกรอบกิจกรรมก็เพ่ือใหการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบท่ีกําลังดําเนินการ

อยูนั้นมีเปาหมายชัดเจนวาจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายซ่ึงเปนจุดหมายปลายทาง
ของแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร 

วิธีกําหนดกรอบกิจกรรมนั้น เราใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการ(Strategic Linkage Model- 
SLM) เปนปจจัยนําเขา เนื่องจากแผนท่ีฯจะวางเสนทางสูความสําเร็จไวแลวกรอบกิจกรรมดังกลาวไดกําหนด
ข้ึนสําหรับบางวัตถุประสงคของยุทธศาสตรเทาท่ีจําเปนสําหรับบรรลุจุดหมายปลายทางเทานั้น 

จากประสบการณของผูท่ีเคยใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการ ทําใหทราบวากรอบกิจกรรม
สําคัญสําหรับผูปฏิบัติการและกิจกรรมสําหรับผูสนับสนุน(ทีมเขต)มีดังนี ้

กิจกรรมสําหรับผูปฏิบัต ิ   กิจกรรมสําหรับผูสนับสนุน 

1. การเฝาระวัง/คัดกรอง   1. สนับสนุนการใชSRM/คากลาง 
2. การใชมาตรการทางสังคม   2. สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะ 
3. การจัดการสุขภาพของกลุมวัย   3. สนับสนุนการสรางนวัตกรรม 
4. การจัดการสภาวะแวดลอม   4. สนับสนุนการประเมินผล/เสนอนโยบาย 
5. การสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  5. สนับสนุนการสื่อสารเพ่ือปรับพฤติกรรม 
6. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ  6. สนับสนุนการเผยแพร 

เม่ือกําหนดกรอบกิจกรรมไดแลว ก็จะวิเคราะหงานของกิจกรรมเหลานั้นได ผลการวิเคราะหจะทําให
ทราบวาโครงการสุขภาพตางๆ มีการดําเนินกิจกรรมสําคัญท้ัง 6 หรือไมอยางไร และในกิจกรรมเหลานั้นมีงาน
อะไรบางท่ีทํากันโดยท่ัวไปหรือท่ีเรียกวาเปน “คากลาง” ของโครงการ 
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บทบาทของเขต 
หนวยงานระดับเขตมีบทบาทสนับสนุนจังหวัดดังนั้นกิจกรรมของหนวยงานระดับนี้จึงถือวามี

ความสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรของจังหวัดประสบผลสําเร็จ 
กิจกรรมสนับสนุนท่ีดีควรประกอบดวย 

1. การสนับสนุนจังหวัดเรื่องการจัดการคากลาง 
2. การพัฒนาสมรรถนะของแกนนําท้ังภาครัฐและประชาชน 
3. การสนับสนุนการสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4. การประเมินผล คืนขอมูลและเสนอนโยบาย 
5. การสนับสนุนนวัตกรรมสังคม 
6. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายเฉพาะขอท่ี 1 คือการสนับสนุนจังหวัดเรื่องการจัดการคากลาง ซ่ึงเริ่มตนท่ี
การคนหาคากลางของความสําเร็จระดับเขต 
 
เขตเปนผูคนหาและกําหนดคากลางของความสําเร็จ 

เนื่องจากปญหาสุขภาพเปนปญหาเชิงซอน การแกปญหาสุขภาพจึงตองอาศัยขอมูลจากโครงการท่ี
ไดรับความสําเร็จในหลายดาน ขอมูลดังกลาวคือ คากลางของความสําเร็จในดานตางๆ 

ปญหาคือ จะคนหาคากลางของความสําเร็จในระดับใด ระหวางจังหวัด เขต และสวนกลาง 
ถาทํางานนี้ในระดับจังหวัด โอกาสท่ีจะพบโครงการท่ีมีความสําเร็จในดานตางๆ รวมท้ังนวัตกรรมจะมี

นอยกวา หรือถาทําได ประโยชนในการใชเปนขอมูลอางอิงก็จะจํากัดอยูเฉพาะภายในจังหวัดเทานั้น 
ถาทํางานนี้ในระดับเขต จะเปนการขยายโอกาสในการคนพบนวัตกรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จใหสูงข้ึน 

และขอมูลสามารถใชอางอิงระหวางจังหวัดภายในเขตและสามารถประเมินผลเปรียบเทียบระดับการพัฒนาได 
เพราะบริบทไมตางกันมาก 

แตหากทําในระดับสวนกลาง จะมีปญหาดานการจัดการประชุมเพราะพ้ืนท่ีและผูเขารวมประชุมจะมี
จํานวนมากเกินกวาความเหมาะสม และขอมูลท่ีไดจะไดเฉพาะท่ีไมมีความจําเพาะทางบริบทเทานั้น โอกาสใน
การใชประโยชนจะมีนอย ดังนั้น สวนกลางควรใชขอมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากคากลางของความสําเร็จระดับ
เขตจะเหมาะสมกวา 

สรุปวา ควรเปนบทบาทหนาท่ีของหนวยงานระดับเขตในการคนหาและกําหนดคากลางของ
ความสําเร็จของโครงการในประเด็นตางๆตามภาพความสัมพันธของปญหากลุมวัย 

อยางไรก็ดี บรรดากิจกรรมของโครงการสุขภาพตางๆท่ีมีความสําเร็จเหลานั้น ยอมอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานระดับเขตท่ีหลากหลายไปตามบทบาทหนาท่ี 
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หากยกประเด็นการจัดการสุขภาพกลุมผูสูงอายุเปนตัวอยาง จะเห็นบทบาทสนับสนุนของหนวยงาน

ระดับเขตตางๆ เชน 

1. สํานักงานควบคุมโรคเขตฯ สนับสนุนกิจกรรมการควบคุมโรค ฯลฯ 

2. ศูนยอนามัยเขตฯสนับสนุนเรื่องโภชนาการการออกกําลังกายและอนามัยสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
3. สํานักสนับสนุนบริการสุขภาพเขตฯสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของทองถ่ิน/ตําบล 
4. ศูนยสุขภาพจิตเขต สนับสนุนเรื่องการลดภาวะความเครียด ซึมเศรา ฯลฯ 
5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนเรื่องการจัดการกลุมเปาหมาย การรักษาพยาบาล 

คุมครองผูบริโภคอาหารปลอดภัย ฯลฯ 
ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับเขตตางๆรวมท้ังสํานักงานสสจ.ในการคนหาคากลางของ

ความสําเร็จของโครงการสวนท่ีรับผิดชอบภายใตการอํานวยการของผูตรวจฯ 
 
กระบวนการ 

1. หนวยงานระดับเขตตางๆคนหาโครงการท่ีมีความสําเร็จตามประเด็นท่ีรับผิดชอบตามภาพ
ความสัมพันธ  

2. ประเด็นใดท่ีไมมีหนวยงานระดับเขตเปนผูรับผิดชอบ ใหเปนหนาท่ีของกลุมจังหวัดภายใน
เขตทําหนาท่ีแทนในการคนหาและกําหนดคากลางของโครงการฯท่ีประสบความสําเร็จ  

3. เม่ือไดคากลางดังกลาวซ่ึงแสดงวาพ้ืนท่ีๆมีความสําเร็จตองทํางานอะไรบาง ก็จะสามารถ
พิจารณาไดวางานท่ีนําไปสูความสําเร็จเหลานั้นควรไดรับการสนับสนุนโดยหนวยงานระดับเขตหรือจังหวัดใน
แงมุมตางๆอยางไร 

4. เม่ือรวมงานจากพ้ืนท่ีๆมีความสําเร็จกับงานสนับสนุนของหนวยงานระดับเขตตางๆก็จะไดคา
กลางของความสําเร็จท่ีคาดหวังสําหรับเขต 

5. คากลางของความสําเร็จระดับเขตนี้ จะสงใหจังหวัดใชเพ่ือปรับปรุงคากลางของจังหวัด 
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วิธีการ 
เอกสารนี้จะแบงการอภิปรายออกเปน 2สวน คือสวนท่ี1 เก่ียวกับการเตรียมการสวนท่ี 2 เก่ียวกับการ

คนหาและใชประโยชนคากลาง 

สวนท่ี 1 การเตรียมการหาคากลาง 
1. ปรับภาพความสัมพันธใหเหมาะสมกับกลุมวัยท่ีกําลังจะคนหาคากลางของความสําเร็จ 

ตัวอยางเชนเรากําหนดกลุมวัยเปนผูสูงอายุ ก็จะดูวาสุขภาพผูสูงอายุเก่ียวของสัมพันธกับเรื่องหรือ
ประเด็นใดบาง หรืออะไรท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพผูสูงอายุบาง ก็จะนิยามลูกกลมท้ังหมด (ภาพลาง) ใหเหมาะสม
ชัดเจน 

ตัวอยางเชนในการนิยาม ลูกกลมท่ี 1 การจัดการภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ หมายถึงเรื่องท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการภาวะสุขภาพของผูสูงอายุท่ีผูสูงอายุกระทําเองหรือทําโดยเจาหนาท่ีเชนการฝกสมาธิ การออก
กําลังกายการทํากายภาพบําบัดการรักษาพยาบาล เปนตน 

ลูกกลมท่ี 2 โรคเรื้อรัง หมายถึงผูสูงอายุมักจะเปนโรคเก่ียวของกับโรคเรื้อรังเชน เบาหวานความดันฯ 
อัมพฤกษ เปนตน 

ลูกกลมท่ี 3 โภชนาการ ........ฯลฯ 
ทําการนิยามประเด็นปญหาอ่ืนๆท่ีแสดงในภาพจนครบ ภาพความสัมพันธท่ีนิยามแลวนี้ จะใชสําหรับ

กลุมวัยผูสูงอายุโดยเฉพาะเรียกวา “ภาพความสัมพันธของประเด็นปญหากลุมวัยสูงอายุ” 
ลักษณะของภาพความสัมพันธ จะเปลี่ยนแปลงไปเม่ือพิจารณาปญหาของกลุมวัยอ่ืนๆ 
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2. การคัดเลือกผูใหขอมูล 
ข้ันแรกคือ คัดเลือกพ้ืนท่ีตําบลท่ีไดรับความสําเร็จในการดําเนินโครงการดานใดดานหนึ่งหรือหลาย

ดานตามภาพความสัมพันธอันเปนท่ีรับทราบและยอมรับกันในหมูผูท่ีเก่ียวของ เชนท่ีมีรายงาน เอกสารวิชาการ 
มีการเผยแพร มีการกลาวถึง เปนพ้ืนท่ีตนแบบ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯลฯเง่ือนไขเหลานี้ เขตควรเปนผู
กําหนดแลวรวมมือกับจังหวัดตางๆในการคนหาและคัดเลือก 

หากพ้ืนท่ีมีความสําเร็จท่ีหลากหลายในดานตางๆตามภาพความสัมพันธ ผลลัพธจากการวิเคราะหคา
กลางจะยิ่งเปนประโยชนในการใชสรางแผนงาน/โครงการท่ีมีการเสริมพลังกันเปนทวีคูณ 

อยางไรก็ดี ในการดําเนินการรอบท่ี 2 และตอๆไป เขตตางๆควรสรางบัญชีนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี โดยถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนบัญชีนี้จะไดใชในการปรับปรุงคากลางของความสําเร็จใน      
ปตอไป 

สําหรับผูท่ีจะใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมแตละชิ้นของแผนงาน/โครงการควรเปน“คณะกรรมการ
กองทุนสุขภาพฯตําบล”เนื่องจากองคประกอบของคณะกรรมการจะมีสมาชิกจากหลายฝายหลายสาขาการ
สํารวจหาขอมูลจากบุคคลกลุมนี้จะทําใหสามารถไดขอมูลท่ีสมบูรณเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติอยูโดยฝายตางๆ 
ในขณะท่ีทําการสํารวจนั้น 

3. วิธีการคนหาคากลาง ใชวิธีจัดประชุมปฏิบัติการเพราะตองการใหผูปฏิบัติกรอกขอความใหขอมูลใน
ขณะท่ีประชุมอยูนั้นโดยเนนย้ําวาไมตองการใหปรึกษาเพ่ือนรวมงานหรือเปดตําราตอบท้ังนี้ไมแนะนําใหใชวิธี
สงแบบสอบถามไปใหยังท่ีทํางานเพ่ือใหตอบกลับ 

4. สิ่งท่ีตองเตรียม 
(ก) กระดาษกรอกแบบสอบถาม (ดังตัวอยาง) ใชกระดาษA4 พับครึ่งแลวฉีกเปน2 สวนสําหรับแจกผู

เขาประชุมใชกรอกขอมูลท้ังในสวนของหัวเรื่องและรายการขอมูลหรือผูจัดประชุมเตรียมกระดาษพรอมท้ัง
พิมพหัวเรื่องใหเสร็จสวนผูเขาประชุมกรอกขอมูลอยางเดียว 

(ข) กระดาษ flip chart  อุปกรณเครื่องเขียนพรอมกระดานสําหรับติดกระดาษจํานวนพอใชสําหรับ   
4 - 7 กลุม 

(ค) เอกสารวิชาการเรื่องตัวชี้วัดเรื่องคากลางกับการพัฒนาสมรรถนะของแผนงาน/โครงการและ
เอกสารคําแนะนําฉบับนี้ 

(ง) แจงผูเขาประชุมใหทราบลวงหนาวาขอใหใชเวลาในการประชุมใหครบถวนตามตารางการประชุม 
2 วันเต็ม หากไมพรอมท่ีจะอยูไดครบเต็มเวลาโปรดใหโอกาสกับผูอ่ืนแทน 

(จ) เตรียมจัดหาวิทยากรซ่ึงควรเปนคณะท่ีเคยผานงานแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรมาแลวประชุมคณะ
วิทยากรเพ่ือวางตัวผูรับผิดชอบและเตรียมการในรายละเอียด 
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5. ตัวอยางแบบสอบถาม งานในโครงการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคตางๆ(ภาพบน) 
6. กิจกรรมสําคัญ ท่ีกําหนดใหหาคากลางไดแก 

1. การเฝาระวัง/คัดกรอง 
2. การใชมาตรการทางสังคม 
3. การจัดการสุขภาพของกลุมวัย 
4. การจัดการสภาวะแวดลอม 
5. การสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 

 
สวนท่ี 2 การคนหาและการกําหนดคากลาง 

การคนหาและการกําหนดคากลางใชวิธีการประชุมปฏิบัติการรวมระหวางฝายตําบล/ชุมชนกับฝาย
สนับสนุน (คือหนวยงานระดับเขตตางๆและ สสจ.) ผูรวมประชุมจะไดรับทราบเรื่องคากลางในเชิงความหมาย
การคนหาการวิเคราะหและการใชประโยชนอยางสังเขปรวมท้ังเรื่องตัวชี้วัดประเภทตางๆ เรื่องกระบวนการใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมท้ังหมดนี้ผูรวมประชุมตองทราบเพ่ือใหสามารถวิเคราะหงานตางๆท่ีจะปรากฏออกมา
ตามข้ันตอนของการสํารวจหาคากลาง 

- ทีมปฏิบัติการทําคากลางของพื้นทีใน 6 กิจกรรมหลักไดแกการใชแผนท่ีและคากลาง การ
เฝาระวัง/คัดกรอง การใชมาตรการสังคม การปรับแผนทองถิ่น/ตําบล การจัดการกลุมเปาหมาย
และสภาวะแวดลอม การส่ือสารและสารสนเทศ 

- ทีมเขต (ประกอบดวยผูท่ีมาจากศูนยวิชาการและจังหวัด)เขียนงานใน 6 กิจกรรม ไดแก 
การสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะแกนนําภาครัฐและประชาชน การชวยเหลือเร่ืองการใช SRM/คา
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กลาง การสนับสนุนการส่ือสารเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การสนับสนุนการสรางนวัตกรรม 
R&D การเผยแพรตนแบบ การประเมินผลและเสนอนโยบาย โดยใหทุกคนเขียนงานท่ีตนเองทํา 
หรือท่ีรูวาหนวยงานตนเองทําทุกกิจกรรม แลวสงแยกเปนรายกิจกรรม   

- แบงกลุม แยกเปนระดับเขต 6 กลุม และพื้นท่ี 6 กลุม โดยใหกลุมท่ี 1 ตรวจสอบ นับ
จํานวนงานของกิจกรรมท่ี 1 กลุม 2 ตรวจสอบ นับจํานวนงานของกิจกรรมท่ี 2.......ตามลําดับ   
ทีมระดับเขตใหตรวจสอบดวยวาเปนงานของศูนยวิชาการไหนหรือเปนของสสจ.ทุกกลุมเขียนไว
บนFlipchartหรือพิมพเปนไฟล Excel 

- ใหสมาชิกกลุม คนอื่นๆมาตรวจสอบ ใหความเห็นเพิ่มเติมโดยใหมีเจาภาพของแตละกลุม
อยูประจําเพื่อเสนอขอมูลหมุนเวียนไปจนครบทุกกลุม (แบบworld café) 

- ใหสมาชิกกลุมของพิ้นท่ีแตละกลุมเอางานของกลุมมาแลกเปล่ียน เจรจา ตอรองกับกลุม
ของเขตโดยใหทีมเขตเปนผูเสนอขายงานของตนเองและขอเจรขาตอรองกับทีมพื้นท่ีวาหากเขตจะ
ทํางานเหลานั้นทางพ้ืนท่ีเห็นดวยหรือไม และหากพ้ืนท่ีจะทําตามงานท่ีนํามานั้นจะใหเขตชวย
สนับสนุนอะไร หมุนเวียนไปจนครบทุกกลุม 

- สมาชิกกลุมเดิมชวยกันสรุปขอมูลหลังจากท่ีสมาชิกกลุม คนอ่ืนๆมาเติมเต็มแลว และ
เลือกงานหลักมา 3 – 5  งาน  งานเสริม 3 – 5 งาน 

- ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานท่ีเลือกมาใหเพ่ือนสมาชิกทุกกลุมแสดงความคิดเห็นทีม
วิทยากรชวยสะทอน และปรับเพ่ิมเติม และเลือกงานท่ีเมื่อทําแลวจะทําใหเกิดผลสําเร็จตาม
กิจกรรมสําคัญนั้นๆและสงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมได(เปน KPI) 
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ผลการสํารวจจะแสดงเปนกราฟดังภาพบนจากภาพผลการสํารวจนี้ผูรวมประชุมจะวิเคราะหเพ่ือ
กําหนดคากลางของแผนงาน/โครงการท่ีประสบผลสําเร็จเนื่องจากขอมูลคากลางท่ีไดนี้มาจากพ้ืนท่ีๆมี
ความสําเร็จในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมตามท่ีกําหนดเง่ือนไขในการวิเคราะหโดยสรุปมีดังนี้ 

1.  งานท่ีอยูเหนือเสน 65% (เสนคากลาง) ตองมีไมนอยกวา 3 งาน (ประมาณ 3-5) งานเหลานี้

มีโอกาสถูกกําหนดใหเปนคากลาง 

2.  งานท่ีกําหนดใหเปนคากลางตองมีอยางนอย 1 งานท่ีเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)  

3.  งานท่ีไมใหKPI ท่ีอยูเหนือเสนคากลางอาจละเวนไมกําหนดใหเปนคากลางในอนาคตได 

4.  พิจารณางานท่ีต่ํากวาเสนคากลางเพ่ือยกระดับใหอยูเหนือเสนโดยเฉพาะงานท่ีใหKPI และ

งานท่ีสอดคลองกับข้ันตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม 

5.  บันทึกขอมูลการตัดสินใจไวเพ่ือตรวจสอบภายหลังเม่ือมีการประเมินผล 

 
เม่ือท่ีประชุมปฏิบัติการกําหนดคากลางของความสําเร็จไดแลวจะนําเสนอผูตรวจฯผูมีอํานาจตัดสินใจ

ประกาศใชคากลางของความสําเร็จสําหรับแผนงาน/โครงการ ประกาศนี้จะสงตอไปยังสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภายในเขตทุกแหง เพ่ือใชประกอบในการประชุมเพ่ือกําหนดคากลางท่ีคาดหวังของจังหวัดตอไป 

 
การใชประโยชนจากคากลาง 

1. ตั้งเกณฑเพ่ือจัดอันดับของโครงการ เม่ือไดภาพคากลางซ่ึงแสดงสถานะภาพของโครงการในปจจุบัน
แลว ทําการกําหนดระดับคุณภาพของโครงการโดยจัดระดับตามเกณฑท่ีจังหวัดตั้งข้ึนตั้งแตระดับจาก1 ถึง 5 
(ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก) การจัดอันดับของแผนงาน/โครงการจะทําใหทราบสถานะปจจุบัน ท้ังนี้ 
เพ่ือประโยชนในการประเมินผลเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในอนาคต 

        การกําหนดคากลางของโครงการ 

ระดบั

1.  ค่ากลาง แสดงงานสําหรับโครงการ(ก)ที�พบปฏิบัติอยู่ทั�วไปในจังหวดั 

2.  ค่ากลางไม่ใช่มาตรฐานที�ออกโดยกรมวชิาการ

3.  หากโครงการ(ก)ที�กาํลงัประเมินมีงานเปรียบเทียบได้กับค่ากลาง ให้คะแนน = 3

4.  หากมีงานมากหรือน้อยกว่าค่ากลาง คะแนนจะเพิ�มขึ�นหรือลดลงตามเกณฑ์ที�จังหวดักาํหนด

5.  จังหวดัสามารถกาํหนดทศิทางการพฒันาได้โดยการตั�งเกณฑ์เพื�อผลกัดนังานไปในทิศทางที�ต้องการ

   1              2                                         3                                  4                    5
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เกณฑการจัดอันดับนี้จะถูกสงไปใหทุกอําเภอใชเพ่ือประเมินอันดับของแผนงาน/โครงการของอําเภอ
ตั้งแตกอนใช SRM และหลังใชเปนระยะๆตามท่ีจังหวัดกําหนด การเปลี่ยนแปลงของอันดับนี้สามารถใชเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารจัดการในระดับตนและใชประกอบกับตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทรวงฯ
กําหนด (คือการครอบคลุมดวย SRM 50 % ของอําเภอใน 1 ป) ทําใหผูบริหารต้ังแตระดับจังหวัดไปจนถึง
สวนกลางทราบวาความสําเร็จหรือความลมเหลวเกิดข้ึนท่ีพ้ืนท่ีใด สวนรายละเอียดท่ีลึกกวานั้น จะหาไดจาก
พ้ืนท่ีอําเภอ/ตําบลโดยการตั้งตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) สําหรับผูปฏิบัติและผูจัดการระดับอําเภอท่ีใชติดตาม
กํากับงานอีกสวนหนึ่ง 

 

การบูรณาการเปนนวัตกรรมการจัดการสาธารณสุข ที่ยิ่งใหญที่สดุ 
หลังจากการสราง อสม. : อมร  นนทสุต 

 
 เนื่องจากปญหาสุขภาพเปนปญหาเชิงซอน ทําใหการพัฒนาสุขภาพของกลุมวัยใดก็ตามไมอาจจะ
จัดการโดยตรงกับตัวบุคคลไมวาจะเปนการ สงเสริม ปองกัน หรือการรักษา ฟนฟูสภาพ แลวหวังวาปญหาจะ
หมดไปได แตเราตองจัดการกับประเด็นตางๆท่ีแวดลอมและมีอิทธิพลตอตัวบุคคลในทํานองท่ีเรียกวา 
“การบูรณาการ” หากทําได จะทําใหปญหาของกลุมวัยไดรับการตอบสนองหลายดานพรอมกัน สงผลใหเกิด
การเสริมพลัง (Synergistic effect) และเกิดผลกระทบท่ีดีกวา 

การบูรณาการเปนวิธีการจัดการทรัพยากรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด การบูรณาการนับวันจะมี
ความสําคัญมากข้ึนดวยเหตุความไมสมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทานในสถานการณปจจุบัน การบูรณาการเปน
เทคนิคท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรไดอยางมาก ไมวาจะเปนกําลังคน เวลาวัสดุอุปกรณ ตลอดจน
งบประมาณนอกจากนี้ยังเปนการอํานวยความสะดวกท้ังกับผูใหและผูรับเปนอยางมากเพราะสามารถทํา
กิจกรรมหลายๆอยางใหเสร็จไดในคราวเดียว 

ขอควรทราบเกี่ยวกับการบูรณาการ 

• บูรณาการ คือการผสมผสานความเชื่อมโยงระหวาง “อะไร” กับ “อยางไร”   

• “อะไร” อาจเปนสิ่งท่ีจับตองได เชน บุคคล องคกร โครงการ หรือท่ีจับตองไมได เชนวัฒนธรรม 
สภาวะการณ 

• นิยามใหชัดเจน ถึงองคประกอบของ “อะไร” ท่ีตองบูรณาการ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
เชน *คณะกรรมการฯ  )ใคร ( *หนวยงานระดับเขต  )กรมใด ( *โครงการสุขภาพ  )โครงการอะไร ( *ทีม
บรรเทาสาธารณภัย )ใคร( *NCD Board ของจังหวัด )ใคร( *วัฒนธรรม )เรื่องอะไร(ฯลฯ  

• “อยางไร” คือ “กิจกรรม” ประเภทตางๆซ่ึงแตละประเภทประกอบดวย “งาน” หลายชนิดท่ีตอง
บูรณาการกันเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• “กิจกรรม”แตกตางกันไปตามกรอบท่ีกําหนด  ตัวอยางกรอบท่ีใชกันอยู เชน*แผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร  *Road Map *แผนบริหารจัดการ  )น้ํา ( *แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน *ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ฯลฯ 

  

 



 11 การจัดการสุขภาพดวยคากลาง (NORM) การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม 

ในการแกปญหาตางๆไมวาจะเปนประเด็นใดก็ตามหากใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรจะพบวามี
โครงสรางของโครงการท่ีเหมือนกันคือประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 4-6 กิจกรรมท่ีถอดมาจากแผนท่ีฯ ดังนั้น 
หากมีโครงการแกปญหาอยูหลายประเด็น เราสามารถบูรณาการงานของโครงการเหลานั้นเขาดวยกัน โดยทํา
เปนชุดงานรายกิจกรรมไดไมเกิน 6 ชุดงาน เม่ือบูรณาการแลว จะสามารถสรางแผนงาน/โครงการรายกิจกรรม 
(activity-based program/project)ไดโดยแยกเปน 

(1) โครงการสุขภาพของกลุมวัย 1 โครงการ  
(2) โครงการเก่ียวกับสภาวะแวดลอมของกลุมวัย อีก  1 โครงการ  
ดังนั้น ในการแกปญหาสุขภาพหลายประเด็นพรอมกัน เราสามารถวางโครงการท่ีสําคัญเพียง 2  

โครงการเทานั้น ก็จะสามารถตอบสนองประเด็นตางๆไดท้ังหมดไมวาจะมีก่ีประเด็นก็ตาม  
เครื่องมือท่ีใชเพ่ือการบูรณาการโครงการนี้ เราใชตารางบูรณาการท่ีประชุมปฏิบัติการนํางานท่ี

กําหนดใหเปนคากลางบรรจุลงในตารางบูรณาการ ซ่ึงเปนตารางแสดงงานท่ีเปนคากลางของประเด็นสุขภาพ
ตางๆท่ีสัมพันธกันในแกนนอนและกิจกรรมสําคัญในแกนตั้งดังตัวอยางในภาพ 
 

           กจิกรรม 

  1. การเฝ้าระวงั/ คดักรอง

 2. การดาํเนินมาตรการ

 ทางสังคม

 5. การบริหารจัดการ

     โครงการ

4. การสื�อสารเพื�อ 

 ปรับเปลี�ยนพฤตกิรรม

                 การบูรณาการกิจกรรมสาํคญัของโครงการสุขภาพประเดน็ตา่งๆ 

โรคไม่ตดิต่อ โรคตดิต่อ โภชนาการ

3. การจัดการ

สภาวะแวดล้อมทาง

กายภาพ/สังคม/เศรษฐกจิ 

                 ก า ร จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ ข อ ง ก ลุ่ ม วั ย - - - ( ห รื อ ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม )

ชุดงาน

•  บรรจุงานลงในช่องต่างๆ

         ให้ตรงกบัหัวเรื�องจนครบทุกช่อง

• บูรณาการงานตามหัวข้อกจิกรรมทั�ง 5 

•  เว้นบางงานที�แยกปฏิบัติตามเงื�อนไขพเิศษ

          (แยกไปทําโครงการเฉพาะ)

บู ร ณ า ก า ร

 

จากนั้นจะพิจารณางานท่ีถูกบรรจุไวในชองตางๆเพ่ือทําการปรับปรุงข้ันสุดทาย 

ขอพิจารณาในการปรับปรุง 
ท่ีประชุมทําความเขาใจกับความหมายของ “แผนงาน” กับ “โครงการ” วา “แผนงาน” แตกตางกับ 

“โครงการ”คือแผนงานไมมีจุดสิ้นสุด และจะมีอายุยาวกวา 1 ป เชนแผนงานอนามัยแมและเด็ก แผนงาน
อนามัยสิ่งแวดลอม แผนงานควบคุมโรคนําโดยแมลง ฯลฯ สวน “โครงการ” จะมีจุดสิ้นสุดในตัวเอง โดยมาก
จะมีอายุ 1 ป (บางทีเรียกวา “แผนปฏิบัติการ”) โครงการถูกสรางข้ึนเพ่ือประกันความสําเร็จของแผนงานอีกที
หนึ่ง “โครงการ” มักสรางข้ึนจากกิจกรรมในแผนงาน เชน โครงการฝกอบรม โครงการพนหมอกควัน โครงการ
เฝาระวังไขเลือดออก ฯลฯ   
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ในการบูรณาการเราจะใชการสรางโครงการจากกิจกรรมสําคัญของแผนงานประเด็นตางๆเปนฐาน 
การสรางโครงการลักษณะนี้คือ การสรางโครงการโดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Activity-based Project 
Formulation) ซ่ึงจะมาแทนท่ีการสรางโครงการแบบเดิมท่ีใชประเด็นเปนฐาน กิจกรรมสําคัญจากชุดท่ีไดมา
จากแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรซ่ึงมีท้ังหมด 7 กิจกรรมท่ีจะถูกยกข้ึนไปสรางเปนโครงการมีเพียง 2 กิจกรรมคือ 
“โครงการจัดการสุขภาพของกลุมวัยท่ีเปนเปาหมาย” กับ “โครงการจัดการสภาวะแวดลอมของ
กลุมเปาหมาย” นั้น 

 
การปรับปรุงขอมูลในตารางบูรณาการ 

1. รวมงาน ในสวนของการสรางโครงการจากกิจกรรมสําคัญ เม่ือพิจารณางานท่ีอยูในแนวนอนของ
ตารางบูรณาการ จะพบวา ในแตละประเด็น จะมีงานท่ีซํ้าๆกัน (เชนการเฝาระวัง/คัดกรอง) ท่ีมีอยูในเกือบทุก
ประเด็น ดังนั้น โครงการเฝาระวัง/คัดกรองจะมีงานหลายชุดจากหลายประเด็นท่ีสามารถทําพรอมกันได 

2. เพ่ิมงาน งานท่ีควรทําแตบางประเด็นไมไดกําหนดใหทําก็ใหเพ่ิมเขาไวดวย จะเปนการตรวจสอบ
ความสมบูรณของงานไปในตัว 

3.  แยกงาน ท่ีมีความจําเพาะสําหรับบางประเด็น เชนตองใชเทคนิคพิเศษ หรือมีกําหนดเวลาทํางานท่ี
แตกตาง ไมสามารถรวมกับงานอ่ืนๆ ได (เชนการพนหมอกควัน)ออกตั้งไวตางหาก 
 

เม่ือดําเนินการปรับปรุงข้ันสุดทายแลวท่ีประชุมจะนําชุดงานท่ีปรับปรุงแลวลงตารางชวยสราง
แผนงาน/โครงการอีกฉบับเปนฉบับสุดทายตารางฉบับนี้จะถูกสงตอไปยังระดับอําเภอพรอมกับประกาศ
กําหนดคากลางของจังหวัด เม่ือ คปสอ.ระดับอําเภอ* ไดรับตารางดังกลาว อาจจะปรับปรุงเนื้อหาของชุดงาน
หรืองานจําเพาะไดอีกตามบริบทของพ้ืนท่ี จากนั้นจึงสงตอใหหนวยงานระดับตําบล/ทองถ่ินเพ่ือออก
รายละเอียดอ่ืนๆพรอมท้ังรายงานการเปลี่ยนแปลงท่ีทําในระดับอําเภอ (ถามี) ใหจังหวัดทราบ 

*คณะกรรมการ คปสอ.ควรไดรับการปรับปรุงใหม โดยเพ่ิมสมาชิกท่ีมาจากทองถ่ิน ภาคประชาชน 
และกองทุนฯตําบลดวย เพ่ือใหสามารถดําเนินการสวนท่ีเก่ียวกับชุมชนไดดียิ่งข้ึน 
 
การเติมเต็มตาราง 11 ชองและสรางแผนปฏิบัติการ 

สําหรับท่ีประชุมปฏิบัติการ จะชวยพ้ืนท่ีนิยามกิจกรรมใหมีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการสราง
โครงการ ท้ังนี้ โดยใชตาราง 7 ชองตอไปนี้ 
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1 2 3 4 5 6 7
งาน ตัวชี�วัด ตัวชี�วัด ปริมาณงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ผลผลิต ผลสําเร็จ ดําเนินการ

 

 

        

ชุดงาน 1

• งาน 

• งาน 
• งาน 
• งาน 

ชุดงาน 2

• งาน 

• งาน

ชุดงาน 3

• งาน 
• งาน 
• งาน 

 
 
ท่ีประชุมจะชวยกําหนดรายละเอียดของตารางชองท่ี 3 (ตัวชี้วัดผลสําเร็จ) หลังจากชองนี้จนถึง      

ชองท่ี 7 ไมสามารถทําไดเนื่องจากไมมีขอมูลของพ้ืนท่ีงานนี้จําเปนตองทําในพ้ืนท่ีเทานั้นในการเติมเต็มตาราง 
7 ชองนั้นท่ีประชุมจะตรวจสอบวาชุดงานท่ีปรากฏในตารางชวยสรางแผนงาน/โครงการเปนงานของฝาย
ประชาชนหรือไมตารางนี้จะใชสําหรับชุดงานท่ีฝายทองถ่ิน/ชุมชนเปนผูรับผิดชอบงานเหลานี้จะมีงานท่ีเปน
หัวใจของความสําเร็จบรรจุอยูท่ีตองคนใหพบ (โปรดอานเรื่องของตัวชี้วัด) งานท่ีเปนหัวใจของความสําเร็จตอง
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จหรือ KPI ไวในชองท่ี 3 

 
 
การเติมเต็มตาราง 7 ชองและสรางแผนปฏิบัติการเปนงานท่ีจัดทําโดยหนวยงานในระดับตําบล/

ทองถ่ิน แตในเบื้องตน หากหนวยงานระดับตําบลยังไมมีประสบการณ ก็อาจจะจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือ
ทํางานนี้ในระดับจังหวัดหรืออําเภอ แลวแตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือคณะวิทยากรแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตรของจังหวัดจะเห็นสมควรเม่ือหนวยงานระดับทองถ่ิน/ตําบลไดรับตารางบูรณาการและตาราง 7 
ชอง(บางสวน) แลว กอนจะดําเนินการตอไป ตองตรวจสอบขอมูลท่ีอยูในตารางท้ังสองท่ีไดรับมาใหเรียบรอย
จากนั้นจึงเติมเต็มตาราง 7 ชองและปฏิบัติการอ่ืนๆท่ีเปนกระบวนการของแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรตอไปเชน
การสรางโครงการ การสรางแผนปฏิบัติการสําหรับดําเนินกิจกรรมของโครงการงานท้ังหมดนี้ คณะวิทยากร
แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรระดับจังหวัดหรือเขตจะสามารถแนะนําหรือชวยดําเนินการไดอยูแลว 
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หนวยงานระดับเขต จะสนับสนุนโครงการสุขภาพของจังหวัดอยางไร? 

สืบเนื่องจากการท่ีจังหวัดตางๆไดใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรและการจัดการคากลาง 

ในการปรับทิศทางและคุณภาพของแผนงาน / โครงการสุขภาพแลว จึงมีคําถามวา หนวยงาน

ระดับเขตของกระทรวงสาธารณสุขจะแสดงบทบาทอยางไรใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน

ระดับจังหวัด ? 

เอกสารนี้แสดงแนวทางการสรางบทบาทสนับสนุนของหนวยงานระดับเขต ท่ีควร
พิจารณาเพื่อประสิทธิภาพของการสนับสนุนในระดับเขต หรือแมแตท่ีสวนกลาง ในบริบทของการ
พัฒนาสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
 

แนวคิด  

บทบาทการสนับสนุนของหนวยงานระดับเขตยอมข้ึนอยูกับลักษณะโครงการสุขภาพของจังหวัด 
หากจะกลาวใหชัดเจนยิ่งข้ึน ยอมหมายถึงวา “งาน” ท่ีผูปฏิบัติกําลังทําอยู เปนจุดตั้งตนของการพัฒนา
บทบาทของหนวยงานระดับเขต 

สําหรับจังหวัดท่ีมีการใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรและการจัดการคากลาง ผูบริหารจะทราบวา   
ผูปฏิบัติท่ีทํากิจกรรม (เชนการเฝาระวัง/คัดกรอง) ของโครงการสุขภาพตางๆ นั้น ทํา “งาน” อะไรบางท่ีเปน 
“คากลาง” คือเปนงานท่ีทํากันอยูโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีตางๆ 

สวนผูบริหารของหนวยงานระดับเขตก็ควรจะตองทราบวาจังหวัดตางๆในเขตกําลังทําอะไรกัน
อยู จึงจะสามารถจัดบทบาทการสนับสนุนไดถูกตองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีและกับยุทธศาสตรขององคกร
ท่ีหนวยงานสังกัดอยู 

 

แนวทาง 

แนวทางท่ีหนวยงานระดับเขตใชในการกําหนดบทบาทของตนในปจจุบันมีดังนี้ 

1. ใชยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีกําหนดโดยองคกรท่ีหนวยงานสังกัดอยู  

2. ใชรูปองคกรและคุณลักษณะของบุคลากรท่ีมีอยูเปนตัวกําหนด 

3. ใชมาตรฐานทางวิชาการท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 

4. ใชความตองการของพ้ืนท่ีเปนตัวกําหนด 

ในจํานวนแนวทางท้ังสี่นี้ เราไดดําเนินการตามแนวทางท่ี 1 คือไดกําหนดใหใชแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตรและการจัดการคากลางในงานของกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประจําตําบลของ สปสช. 

เม่ืองานดําเนินมาไดระยะหนึ่ง คือถึงข้ันท่ีจังหวัดใชการจัดการคากลางในการพัฒนาโครงการ 
หนวยงานระดับเขตจําตองปรับบทบาทของตนเองใหสอดคลอง นี่คือเหตุผลท่ีเราไดหยิบยกแนวทางท่ี 4 ข้ึนมา
พัฒนา เนื่องจากการจัดการคากลางของจังหวัดจะทําใหเราทราบวา จังหวัดคาดหวังใหเกิดงานอะไรข้ึนใน
โครงการตางๆ และหนวยงานระดับเขตควรตอบสนองอยางไร 
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กรอบการพัฒนา 

         กิจกรรมสาํคัญทีเ่ปนหัวใจของความสําเรจ็ของโครงการ
 การปรบัคุณภาพ

โครงการดว้ยค่ากลาง

 

การท่ีจะเดินหนาตอไปในแนวทางใหมนี้ เราตองวางกรอบการพัฒนาท่ีระบุกิจกรรมของโครงการ
ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร(โปรดดูรายละอียดในเอกสาร FAQ 1/2555) 
กิจกรรมดังกลาวมีท้ังสิ้น 7 กิจกรรมดังท่ีปรากฏในภาพขางบน 

จะเห็นวา ในจํานวนกิจกรรมท้ัง 7 นี้ มีอยู 1 กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยหนวยงานระดับเหนือจาก
พ้ืนท่ีปฏิบัติ ไดแกกิจกรรม “การสนับสนุน” นอกจากนั้นเปนกิจกรรมท่ีเกิดท่ีพ้ืนท่ีปฏิบัติการท้ังสิ้น 

นิยาม “การสนับสนุน” 

สําหรับหนวยงานระดับเขต การพัฒนาบทบาทข้ึนอยูกับการพัฒนาบทบาท “สนับสนุน” ดังนั้น 
สิ่งแรกท่ีตองทําคือ ระบุกิจกรรมสนับสนุนท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของพ้ืนท่ีตามแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร 
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   กรอบกิจกรรมสนบัสนนุของหนวยงานระดบัเขต/ภาค

 
 

กิจกรรมดังกลาว ตองเปน (1) กิจกรรมการบริหารยุทธศาสตรขององคกรใหบังเกิดผล         
(ตามแนวทางท่ี 1)  และ (2) สอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี (ตามแนวทางท่ี 4) 

เม่ือพิจารณาเง่ือนไขท้ัง 2 ขอท่ีกลาว จะเห็นวา กรอบกิจกรรมสําคัญสําหรับการสรางบทบาท
ของหนวยงานเขต ควรเปนดังภาพขางบน 

กิจกรรมสนับสนุนเหลานี้ตองมีการกําหนดและพัฒนาคากลางสําหรับใชกับองคกรท่ีมีบทบาท
สนับสนุนซ่ึงรวมท้ังหนวยงานระดับเขตตอไป 

      การปฏริูปหนวยงานระดบัเขต/ภาคเพือ่สนับสนุนจงัหวดั

กิจกรรมสนับสนุน

ของหน่วยงานระดับ

เขต/ภาค

ปรับค่ากลาง

ของเขตปรับค่ากลาง

ของเขต

ปรับค่ากลาง

ของจังหวัด
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กระบวนการปฏิรูป 

กระบวนการท่ีจะกลาวตอไปนี้ เปนกระบวนการท่ีใชเพ่ือปรับบทบาทของหนวยงานระดับเขตท่ี
สังกัดองคกรตางๆในสวนกลางใหตอบสนองตอพ้ืนท่ี (แนวทางท่ี 4 ) 

1.  หาคากลางของความสําเร็จในงานตามประเด็นท่ีกําหนด(เชน เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) 
ท่ีดําเนินการอยูในพ้ืนท่ีเขต (ควรยึดเขตตรวจราชการเปนหลัก) ในปจจุบัน 

2. หาคากลางของงานสนับสนุน (สําหรับประเด็นท่ีกําหนด) ซ่ึงหนวยงานระดับเขตภายใตสังกัด
องคกรตางๆกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน 

3. ตรวจสอบและปรับคากลางของงานสนับสนุนของหนวยงานระดับเขตตางๆใหสามารถ
ตอบสนองคากลางของความสําเร็จท่ีคาดหวังจากพ้ืนท่ีได 

4. หนวยงานระดับเขตสงคากลางท่ีคาดหวังสําหรับเขตไปยังสํานักงาน สสจ.ภายในเขต เพ่ือให
ฝายตางๆในสํานักงาน สสจ.ท่ีรับผิดชอบในสวนของตนรับทราบและประชุมพรอมกันทําการปรับคากลางท่ี
คาดหวังท่ีมีอยูเดิมใหดียิ่งข้ึนดวยขอมูลท่ีไดรับจากเขต แลวสงผลการปรับคากลางใหหนวบงานระดับเขตทราบ 

5. หนวยงานระดับเขตปรับคากลางของการสนับสนุนอีกครั้งใหสอดรับกับคากลางท่ีคาดหวังชุด
ใหมท่ีไดรับจากจังหวัดตามขอ 4 (เม่ือทําดังนี้ หนวยงานสนับสนุนยอมมีคากลางของการสนับสนุนอยูหลายชุด
ซ่ึงใชกับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะ) 
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ข้ันตอนการปฏิรูป  แสดงดวยภาพตอไปนี้ 

วิเคราะห์กิจกรรม

สําคัญทั �ง 6 

จากพื�นที�ที�ประสบความสําเร็จในเขต

1
2345
6

กระบวนการปฏริปูหนวยงานระดบัเขต/ภาค 
ขั้นที่ 1 คนหาคากลางของพืน้ที่ทีม่คีวามสาํเรจ็ในการแกปญหา

 จากพื� นที�ๆประสบความสําเร็จในเขต สํารวจ

ขอ้มูลงานที�ทําอยู่สําหรบักิจกรรมทั�ง 6 ในภาพ

 วิเคราะหห์าค่ากลางในปัจจุบนั

 จําแนกงานเป็น 2 ประเภท คือที�ขึ� นและที�ไม่

ขึ� นกบับริบท

 ใชก้ารประชุมปฏิบติัการ ผูใ้หข้อ้มูล วิเคราะห์

และจําแนกงานคือผูป้ฏิบติัในพื� นที� (ผูที้�

ปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมได ้/อสม. /เจา้หนา้ที� /

ผูน้าํทอ้งถิ�น /ผูน้าํชุมชน)

 

วิเคราะห์กิจกรรม

สําคัญทั �ง 6 

จากพื�นที�ๆประสบความสําเร็จในเขต

ค่ากลางของกิจกรรมสนับสนุน

(กิจกรรมที� 7)

ของทุกเขต/ภาคที�ดาํเนินการอยู่

7777

1
2345
6

กระบวนการปฏริปูหนวยงานระดบัเขต/ภาค 
ขั้นที่ 2 คนหาคากลางของกิจกรรมสนบัสนนุ

ค่ากลาง

ตรวจสอบ

 สํารวจหาค่ากลางของกิจกรรมสนบัสนุน 

6 ประเภท(คนละชุดกบัของจังหวดั)ที�

ปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั งานกลางที�สํารวจ

ไดอ้าจมีไม่ครบทั�ง 6 ดา้นก็ได ้

 ตรวจสอบค่ากลางของกิจกรรม

สนบัสนุนกบัค่ากลางของพื� นที�ๆประสบ

ความสําเร็จว่ามีความสอดคลอ้งกนั

หรือไม่ แลว้ปรบัแกค่้ากลางของ

กิจกรรมสนบัสนุนใหส้ามารถตอบสนอง

พื� นที�ไดดี้ที�สุด

 ค่ากลางของกิจกรรมสนบัสนุนที�ไดจ้ะ

เหมาะสมกบัพื� นที�ๆมีความสําเร็จ ก่อน

นาํไปใช ้ตอ้งปรบัอีกครั�งเพื�อใหเ้หมาะ

กบัพื� นที�แต่ละจังหวดั
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วิเคราะห์กิจกรรม

สําคัญทั �ง 6 

จากพื�นที�ที�ประสบความสําเร็จในเขต

ค่ากลางของกิจกรรมสนับสนุน

(กิจกรรมสําคัญที� 7)

ของทุกเขต/ภาคที�ดาํเนินการอยู่

7777

1
2345
6

123456

 ปรับค่ากลางที�คาดหวัง

ของจังหวัด

กระบวนการปฏริปูหนวยงานระดบัเขต/ภาค 
ขั้นที่ 3  ใชคากลางของพื้นที่ๆ ประสบความสาํเรจ็ปรบัคากลางของจงัหวดั

ค่ากลาง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ค่ากลาง

 ใช้ค่ากลางของพื�นที�ๆมี

ความสาํเรจ็ระดับเขตปรับค่า

กลางของจังหวัด

 จังหวัดที�ยังไม่ได้ค้นหาค่า

กลางของประเดน็สขุภาพ

สาํคัญ ควรดาํเนินการ

เสยีก่อน

 ไม่ควรใช้ค่ากลางของพื�นที�ๆมี

ความสาํเรจ็กบัพื�นที�ต่างๆ

ภายในจังหวัดโดยตรง เพราะ

อาจไม่เหมาะสมกบับริบทของ

จังหวัด

 

วิเคราะห์กิจกรรม

สําคัญทั �ง 6 

จากพื�นที�ที�ประสบความสําเร็จในเขต

ค่ากลางของกิจกรรมสนับสนุน

(กิจกรรมสําคัญที� 7)

ของทุกเขต/ภาคที�ดาํเนินการอยู่

7777

1
2345
6

123456

 ปรับค่ากลางที�คาดหวัง

ของจังหวัด

กระบวนการปฏริปูหนวยงานระดบัเขต/ภาค 
ขั้นที่ 4  ปรับกิจกรรมสนบัสนนุอกีครัง้ดวยคากลางของจงัหวดั

ค่ากลาง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ค่ากลาง

7 7 7 7 7 7แปลงโฉม

 นาํค่ากลางของ

กิจกรรมสนบัสนุนที�

ปรบัแลว้กบัพื� นที�ๆมี

ความสําเร็จ มาปรบั

กบัค่ากลางที�คาดหวงั

ของแต่ละจังหวดัอีก

ครั�ง เพื�อใหก้าร

สนบัสนุนของเขตมี

ความเหมาะสมกบั

บริบทของแต่ละ

จังหวดัมากที�สุด
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วิเคราะห์กิจกรรม

สําคัญทั �ง 6 

จากพื�นที�ที�ประสบความสําเร็จในเขต

ค่ากลางของกิจกรรมสนับสนุน

(กิจกรรมที� 7)

ของทุกเขต/ภาคที�ดาํเนินการอยู่

7777

1
2345
6

123456

บทบาทสนับสนุนของ

หน่วยงานระดับเขต/ภาค

 ปรับค่ากลางที�คาดหวัง

ของจังหวัด

แผนงาน/โครงการของ

จังหวัดที�ปรับคุณภาพด้วย

ค่ากลางของพื �นที�ที�ประสบ

ความสําเร็จ

กระบวนการปฏริปูหนวยงานระดบัเขต/ภาค 
ขั้นที่ 5  ใชคากลางที่ปรบัแลว สรางแผนงาน/โครงการและปรบับทบาทของหนวยงาน

ค่ากลาง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ค่ากลาง

7 7 7 7 7 7แปลงโฉม

 

 

หลังจากไดบทบาท หนวยงานฯควรทําอะไรตอไป 

1. แตละหนวยงานระดับเขตควรสรางตารางนิยามเปาประสงค (ตาราง 11 ชอง) ข้ึน เพ่ือหา
รายละเอียดเพ่ิมเติม โดยใชขอมูลจากงานกลางท่ีกําหนดบรรจุลงในชอง 4 (งานวิชาการ) จะสังเกตุไดวา ชอง 
5 ของตารางนี้ คืองานทางสังคมอาจจะไมไดใช เพราะหนวยงานเขตเปนหนวยงานทางวิชาการ สําหรับชองท่ี 
1-3 ไดกําหนดสําเร็จรูปไวแลวดังนี้  

1.1  ชองท่ี 1  เปาประสงคของยุทธศาสตร คือ “หนวยงานระดับเขตสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการสรางสุขภาพและควบคุมโรคท่ีกําหนดไว” 

1.2  ชองท่ี 2  กลยุทธ คือ “(1) ปฏิรูปบทบาทของหนวยงานระดับเขต  (2) กําหหนดกรอบ
กิจกรรมสําคัญเพ่ือสนับสนุนจังหวัด  (3) ตรวจสอบงานสนับสนุนกับคากลางของจังหวัด 

1.3  ชองท่ี 3  กิจกรรม  คือ “ 6 กิจกรรมเพ่ือบริหารจัดการยุทธศาสตรของหนวยงานระดับ
เขต” 

1.4 ชองท่ี 4  งานวิชาการคือ “(1) วิเคราะหคากลางปจจุบันของหนวยงานเขต (2) ตรวจสอบ
กับคากลางของพ้ืนท่ีๆไดรับความสําเร็จ (3) ตรวจสอบกับคากลางท่ีคาดหวังของจังหวัด (4) 
ปรับชุดงานสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพ” 

1.5 สําหรับชองท่ีเหลือ หนวยงานฯสามารถเติมเต็มไดเอง 

จากนั้นใชขอมูลจากตารางดังกลาวสรางแผนงาน/โครงการ รวมท้ังกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบให
สอดคลองกับการพัฒนาในระดับจังหวัด 
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2. แตละหนวยงานระดับเขตปฏิบัติการสนับสนุนจังหวัด ทําการติดตาม ประเมินผล ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรุปผลและหากมีขอเสนอแนะประการใด ควรนําเสนอสวนกลางเพ่ือทราบกําหนดหรือ
ปรับปรุงนโยบายและยทุธศาสตรตอไป 

 

การบูรณาการงานสนับสนุนระดับเขต 

การบูรณาการงานสนับสนุนของหนวยงานระดับเขตจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน 
จะเปนการประหยัดทรัพยากร ท้ังกําลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี หรือเวลา 

กิจกรรมท่ีควรมีการบูรณาการคือ กิจกรรมสนับสนุนสําคัญท้ัง 6 ท่ีเราได คนหา วิเคราะห และ
ปรับปรุงคากลางแลวนั้น ในจํานวนกิจกรรมสนับสนุนดังกลาว  “การจัดการคากลาง” ซ่ึงเปนสวนของกิจกรรม 
“การใช SRM/คากลาง” (ภาพกระบวนการปฏิรูป ข้ันท่ี 1) ถือเปนกุญแจสําคัญท่ีเม่ือดําเนินการแลว จะสงผล
ไปถึงกิจกรรมท่ีเหลือท้ังหมดดวย 

ดังนั้น เม่ือไดดําเนินการตามข้ันตอนท้ัง 5 ของการปฏิรูปดังท่ีอธิบายไวในเอกสารนี้ หนวยงาน
เขตตางๆสามารถสรางสรางบทบาทสนับสนุนท่ีสอดคลอง ไมเฉพาะแตกับการพัฒนาของจังหวัด แตกับ
บทบาทสนับสนุนของหนวยงานระดับเดียวกันอ่ืนๆในประเด็นใดประเด็นหนึ่งดวย สําหรับในกรณีหลังนี้ จะ
ยกตัวอยางการบูรณาการกิจกรรมการจัดการคากลางซ่ึงอาจทําพรอมในคราวเดียวกันไดคือการประชุม
ปฏิบัติการท่ีคนหาคากลางของความสําเร็จของพ้ืนท่ีตางๆในเขต เพ่ือประโยชน 2 ประการพรอมกันคือ (1) ใช
เปนแนวทางปรับปรุงคากลางของจังหวัด และ (2) ใชปฏิรูปบทบาทสนับสนุนของหนวยงานระดับเขตตางๆ 

สําหรับหัวขอท่ี (2) นั้น เราสามารถเชิญหนวยงานระดับเขตของทุกองคกรเขารวมประชุม เพ่ือ
พิจารณาชุดงานท่ีไดจากการคนหาคากลางของพ้ืนท่ีๆมีความสําเร็จ (เชนในโครงการเบาหวาน/ความดันฯ)
พรอมกัน จะเห็นไดวา พ้ืนท่ีๆมีความสําเร็จยอมเปนพ้ืนท่ีเดียวกันไมวาจะเปนการปฏิรูปบทบาทของหนวยงาน
ระดับเขตหนวยใดก็ตาม ดังนั้น การท่ีหนวยงานระดับเขตแตละแหงจะแยกกันทําการปฏิรูปเฉพาะบทบาทของ
หนวยงานของตนหนวยเดียว ยอมเปนการเสียเวลาของพ้ืนท่ีๆมีความสําเร็จท่ีเชิญมาใหขอมูล เพราะตองมา
ประชุมหลายครั้งในเรื่องเดียวกัน นับวาเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใชเหต ุ

หลังจากดําเนินการครบท้ัง 5 ข้ันตามเอกสารฉบับนี้แลวหนวยงานระดับเขตจะไดงานกลางของ
การสนับสนุนท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาของจังหวัดไดอยางสมบูรณ ท้ัง 6 มิติในขณะเดียวกัน หนวยงาน
ระดับเขตตางๆท่ีเขารวมประชุมก็จะไดงานสนับสนุนเฉพาะสวนองคกรของตนไปในคราวเดียวกัน (ดูตารางชวย

สรางฯMatrix ตอไปนี้) 
อาจกลาวไดวา การวางกระบวนการจัดการคากลางท่ีดี คือจุดตั้งตนของการปฏิรูปงานและ

บทบาทของทุกฝายท้ังของจังหวัดและเขต 
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กิจกรรมสนบัสนนุโครงการสขุภาพ      สคร.เขต         ศนูย์อ.เขต      ศนูย์สจ.        ศนูย์ สช.ภาค      สปสช.เขต        โครงการ1 ปี 

ของหน่วยงานฯ

2. การเฝ้าระวงั/คดักรอง

  3. การใชม้าตรการทางสังคม

 4. การปรับปรุงแผนทอ้งถิ�น/ตาํบล

   5. การเตรียมกลุ่มเป้าหมายและ

      สภาวะแวดลอ้ม

 6. การสื�อสาร/สาระสนเทศ

 แผนงาน (สนบัสนุน)

ของหน่วยงานฯ (2-4 ปี)

           ตารางชวยสรางแผนงาน/โครงการสนบัสนุนทีค่รอบคลุมหลายหนวยงานระดบัเขต

บรรจุงานสนบัสนุนลงในช่องต่างๆ

ให้ตรงกบัหัวเรื�องจนครบทุกช่อง

ใชข้อ้มูลจากตารางนี�สร้างตาราง 11 

ช่องเพื�อกาํหนดรายละเอียด

1. การใช้ SRM และค่ากลาง

 
 

โครงสรางของการประชุมปฏิบัติการ 

การประชุมปฏิบัติการเพ่ือปฏิรูปบทบาทสนับสนุนของหนวยงานระดับเขตอาจวางโครงสรางดังนี้ 
หัวขอ การปฏิรูปบทบาทสนับสนุนของหนวยงานระดับเขต 
ผูเขารวมประชุม  กลุมท่ี 1) บุคลากรระดับพ้ืนท่ี แหงละประมาณ 4/5 คน ประกอบดวย เจาหนาท่ี รพสต. 
อสม. นายก อปท. แกนนําในทองท่ีและ ผูท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได 
กลุมท่ี 2) ผูแทนศูนย/สํานักวิชาการระดับเขต  สปสช.เขตพ้ืนท่ี และผูแทน สสจ. ในเขต 
เวลาประชุม  3  วัน 
การแบงกลุม   การประชุมรวม แบงเปน 2 กลุมใหญ คือระดับพ้ืนท่ีและระดับเขต/ภาค 
                   การประชุมกลุมยอย แบงตามปริมาณงาน หัวขอพิจารณา หรือเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีผูดําเนินการ
ประชุมกําหนด 
เนื้อหาและเวลา (โดยประมาณ) 
วันท่ี 1 เชา  

1. เปดประชุม ชี้แจงการจัดประชุม  
(ผูตรวจราชการฯ ประธาน ผูจัดการประชุม รายงาน)   30  นาที 

2. การบรรยายภาคทฤษฎีเพ่ือนําเขาสูการประชุม    60  นาที 
3. ประชุม 2 กลุมใหญ ตางกรอกแบบสอบถามงานท่ีปฏิบติอยู 

ตามกรอบกิจกรรมท่ีกําหนด       90  นาที 
วันท่ี 1 บาย 

1. 2 กลุมใหญตางรวบรวม วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม คนหา 
                                                   และสรางกราฟคากลาง          ตลอดชวงบาย 

 

จัดกระบวนการค้นหาค่ากลางและกาํหนดบทบาทร่วมกนั 
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วันท่ี 2 เชา   
1. ประชุมรวม 2 กลุมใหญรายงานผลของการประชุมวันท่ี 1   

                            (วิจารณโดยผูแทนของท้ัง 2 กลุมจํานวน 6 คน) 60  นาที 
2.  แบงกลุมใหม คละ 2 กลุมใหญกอนแลวซอยใหกลุมเล็กลงตามจํานวน 

 กิจกรรมสําคัญของพ้ืนท่ี 6  หัวขอ กลุมยอย 6 กลุมปรบังานสนับสนุน  
 ใหเหมาะสมกับคากลางท่ีไดจากบาย วันท่ี 1        120 นาที 

วันท่ี 2 บาย    
1. กลุมยอย 6 กลุม ปรับคากลางของจังหวัด  

(จํานวนคากลางเทาท่ีผูแทน สสจ.นํามา) ปรับเฉพาะหัวขอประจํากลุม 90  นาที 
2. กลุมยอยปรับงานสนับสนุนท่ีไดจากวันท่ี 2 บายใหเหมาะสมกับคากลาง 

                                                           ของจังหวัดท่ีปรับแลว 90  นาที 
วันท่ี 3 เชา  

1. กลุมยอยทําตาราง (Matrix)ชวยสรางแผนงาน/โครงการสนับสนุน 
ท่ีครอบคลุมหลายหนวยงานระดับเขต(ตาราง 11 ชองกลับไปทําณท่ีตั้ง)90 นาที 

2. ประชุมรวม 6 กลุมยอยรายงานผลการทํางานของกลุม                                
                                 (วจิารณโดยผูแทนของท้ัง 2 กลุมจํานวน 6 คน) 90  นาที 

 
วันท่ี 3 บาย  

1. กําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอไป (เก่ียวกับการสรางแผนงาน/โครงการสนับสนุนของหนวยงาน
เขตตางๆ การนํางานกลางสนับสนุนเขาสูระบบงานและองคกร การตั้งงบประมาณ การสนับสนุน
จังหวัดท่ียังไมมีคากลางใหกําหนดคากลางท่ีคาดหวัง) 

2. ผูจัดการประชุมรายงานผลการประชุมตอประธานฯ 
3. ปดการประชุม 
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ภาคผนวก 
คากลางความสําเร็จงานผูสูงอายุระดับเขต เขตสุขภาพท่ี 1 (กรกฎาคม 2556) 

กิจกรรมสําคัญ งานผูสนับสนุน งานผูปฏิบัต ิ
กิจกรรมจัดการกับ
กลุมเปาหมาย 

1. สนับสนุนการดําเนินงานการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
   -แบบฟอรมการสํารวจ/คัดกรอง 
   -คูมือการดําเนินงาน 
   -วัสดุการตรวจสุขภาพ 
   - เอกสารวิชาการ 
2. สรางเวทีการจัดทําแผนงาน/
โครงการดวยแผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตรหรือคากลาง 
3. ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
และคืนขอมูลท่ีเก่ียวของสูชุมชน 
4. พัฒนาศักยภาพใหกับทีม
ดําเนินงานในชุมชน 

1. ชุมชนประกาศนโยบายดานการ
แกปญหาผูสูงอายุหรือสรางมาตรการ
ทางสังคมท่ีเก่ียวของ 
2. ตั้งทีมงาน ดําเนินงานตําบลจัดการ
สุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน หรือ
ตําบลสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
-ทีมนักจัดการสุขภาพชุมชน 
   -คณะกรรมการรับมืออุบัติเหตุ-ภัย
พิบัติ 
-ทีมกูชีพกูภัย 1 ตําบล 1 ทีม 
-ทีมเยี่ยมบาน 

 5. สรางเวทีกําหนดนโยบาย หรือ 
ทํา MOU รวมกัน  
6. สนับสนุนวิทยากร องคความรู 
และรวมเปนทีมนิเทศติดตาม 
ประเมินผล รับรองมาตรฐาน 
7. จัดเวทียกยองเชิดชูผลการ
ดําเนินงาน/ประกวดผูสูงอายุหรือ
ครัวเรือนตนแบบ 
8. สนับสนุนการสรางหรือคนหา
นวัตกรรมการดูแลผูสูงอายุ 
9.บริการตรวจสุขภาพในกลุมเสี่ยง 
และใหการรักษาพยาบาลและสง
ตอตามเกณฑมาตรฐาน 
 

3. สํารวจขอมูลท่ีเก่ียวของ 
-ภาวะสุขภาพ โรคเรื้อรัง โภชนาการ 
และทันตสุขภาพ   
-กลุมเสี่ยง กลุมปวย และ
ภาวะแทรกซอนโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
-กลุมเสี่ยงอุบัติเหตุและภัยพิบัติ 
4. รวมเวทีประชาพิจารณ/เวทีการ
จัดทําแผน/การรณรงค/เวทีประกวด
ท่ีชุมชนจัดข้ึน 
5. รวมเปนทีมประเมินสุขภาพ
ผูสูงอายุ 
(-ภาวะโภชนาการและทันตสุขภาพ 
-คัดกรองความดันโลหิต และน้ําตาล
ในเลือด เขาเสื่อม 
-คัดกรองสุขภาพจิต และภาวะสมอง
เสื่อม 
-คัดกรองวัณโรค 
-คัดกรองถุงลมโปงพอง 
6. สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในผูสูงอายุ 

 



 25 การจัดการสุขภาพดวยคากลาง (NORM) การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม 

กิจกรรมสําคัญ งานผูสนับสนุน งานผูปฏิบัต ิ
-หลัก 3 อ. 2 ส. (คายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หรือการรณรงค หรือสราง
มาตรการสังคม) 
-ชักนํากลุมเสี่ยงเขาคลินิก DPAC 
-การดูแลทันตสุขภาพในชมรม
ผูสูงอายุ 
-การใชแพทยแผนไทย ภูมิปญญา
พ้ืนบาน สมุนไพรในการดูแลผูสูงอายุ/
รักษาโรค 
7. รวมดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ 
(สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค) ผาน
ชมรมผูสูงอายุ วัดสงเสริมสุขภาพ 
8. คนหาผูสูงอายุตนแบบหรือบาน
ตนแบบ 

  9. สอนการประเมินคุณคาอาหาร
อยางงาย หรือวิธีเลือกอาหารกอน
รับประทาน 
10. จัดกิจกรรมผานชมรม เชน ออก
กําลังกายทําสมาธิ คลายเครียด เมนู
สาธิต การละเลนสุขศึกษา งดเหลา-
บุหรี่ ฯลฯ 

การจัดการสภาวะแวดลอม 1. สนับสนุนเวทีกําหนดนโยบาย 
หรือจัดทํา MOU รวมกับชุมชน 
2. ถอดบทเรียน นิเทศติดตาม และ
ประเมินผล รับรองมาตรฐานพรอม
ใหขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
3. สนับสนุนวิทยากร องคความรู 
หรือจัดการอบรมการทําแผน
สุขภาพชุมชน 
5. ผลักดันแผนงาน/โครงการท่ี
สงผลใหเกิดการสรางนวัตกรรม
สุขภาพชุมชน 
6. ประกวดบานตนแบบการ
ปองกันอุบัติเหตุผูสูงอายุ 
7. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผาน รน.สช. 
8. พัฒนาศักยภาพทีมดําเนินงาน 

1. ประกาศนโยบายหรือวิสัยทัศนดาน
การจัดภาวะแวดลอม  เชน 
-ดําเนินงานคุมครองผูบริโภคและ
อาหารปลอดภัย  
 -การจัดการขยะชุมชน 
-การจัดการสิ่งแวดลอมปองกัน
อุบัติเหตุในบานและในชุมชน 
2. ปรับปรุงแผนสุขภาพชุมชนดาน
คุมครองผูบริโภค อาหารปลอดภัย 
และจัดการขยะในชุมชน 
3. ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ดวย
กระบวนการจัดการสุขภาพ 
4. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของใหเปน
ปจจุบันพรอมท้ังคืนขอมูลแกชุมชน 
5. ทํา MOU ในการขับเคลื่อนงาน
รวมกันทุกภาคีเครือขายในระดับ

 



 26 การจัดการสุขภาพดวยคากลาง (NORM) การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม 

กิจกรรมสําคัญ งานผูสนับสนุน งานผูปฏิบัต ิ
ตําบล หรือคัดเลือกพ้ืนท่ี/หมูบานนํา
รอง วัดสงเสริมสุขภาพ 
6. สงเสริมการรณรงคดานการ
คุมครองผูบริโภคและอาหารปลอดภัย  
-การตรวจสารพิษในเลือด และการใช
รางจืด 
-การตรวจสารปนเปอนในอาหาร
อยางนอย 4 ชนิด 
-การใชโซเดียมไบคารบอเนตในการ
ลางผัก 
-การแจกเมล็ดพันธุผักเพ่ือปลูกผัก
หลังบาน 
-การตรวจสถานประกอบการตาม
มาตรฐาน 

  7. การจัดการปญหาขยะชุมชน เชน 
คัดแยกขยะ การกําจัดขยะอยางถูกวิธี 
การแปรรูปขยะ การสรางคาจากขยะ 
ฯลฯ 
8. รณรงคลดการเผาขยะในท่ีโลงแจง 
เฝาระวังปญหาโรคจากภาวะหมอก
ควัน และมลพิษ 
9. สราง อสม. เชี่ยวชาญหรือบุคคล
ตนแบบดานคุมครองผูบริโภค อาหาร
ปลอดภัย หรือสิ่งแวดลอม 
10. เฝาระวังภาวะสุขภาพในพนักงาน
เก็บขยะ และประชาชนท่ีทํางาน
เก่ียวของกับขยะ 
11. ทํา Big Cleaning Day และ
จัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ-อุบัติภัย 
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 28 การจัดการสุขภาพดวยคากลาง (NORM) การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม 
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 31 การจัดการสุขภาพดวยคากลาง (NORM) การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม 

 
  

 



 32 การจัดการสุขภาพดวยคากลาง (NORM) การบูรณาการ และการสรางนวัตกรรม 

รูปภาพกิจกรรม 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
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