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การรวบรวมประสบการณและบทเรียนที่เกิดขึ้นเรื่อง การบริหารจัดการที่หนวยบริการปฐมภูมิ

(Primary Care Unit: PCU) หรอื สถานอีนามยั หรอื ศนูยสขุภาพชมุชน เปนผลทีม่าจากการแลกเปลีย่น
ระหวางคนทาํงานทีP่CU เพือ่เรยีนรูกระบวนการทาํงานวาตรงไหนทาํแลววาด ีทาํแลวสาํเรจ็ ทาํแลวเหน็
ผล ไมเฉพาะเรือ่งบรกิาร แตเปนเรือ่งการทาํงานเปนทมีทีด่ ีทาํงานบรกิารกบัประชากรเปาหมายไดดี
ทํางานไปแลวมีผลลัพธ มีการติดตามและเกิดผลที่ดีดวย นอกจากนี้หนังสือเลมนี้ยังเปนสื่อที่สะทอน
การทบทวนตนเองของคนทาํงาน เรือ่งกระบวนการทาํงานทีเ่ปนจดุเดนและอยากถายทอด อยากแลก
เปลีย่นดวยความภาคภมูใิจ สวนแรกของหนงัสอืเปนรายละเอยีดของความคดิ รปูธรรม นวตกรรมการ
บรกิารและ การบรหิารจดัการเพือ่พฒันาสขุภาพประชาชนจากมมุมองจากคนทาํงานปฐมภมูใินบรบิท
การทํางานที่หลากหลาย ทั้งนี้ไดมาจากการประชุม "การจัดการความรูการบริหารจัดการระดับหนวย
บรกิารปฐมภมู"ิ ซึง่ดาํเนนิการโดยสถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน(สพช.) และสวนทีส่องเปน
ตัวอยางเรื่องเลาการทํางานจากคนทํางานที่PCU ซึ่งเขารวมกระบวนการประชุมและไดเขียนเพื่อ
ถายทอดเรือ่งราวบางสวนของงานทีท่าํ

หวงัวาหนงัสอืเลมนีจ้ะเปนสวนหนึง่ทีส่รางแรงบนัดาลใจ เปดมมุมองและวธิทีาํงาน และชวนให
คนทาํงาน PCU ในพืน้ทีไ่ดเขยีนเลาเรือ่งใหเพิม่มากขึน้ เพราะการเรยีนรูและพฒันาศกัยภาพการทาํงาน
สวนหนึง่มาจากความรูวชิาการและทฤษฎ ีแตทีส่าํคญัไมนอยกวากนั คอื การทบทวน การสะสมและ
หลอหลอมประสบการณ ไหวพริบวิธีการทํางานเพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานที่ดีซึ่งทั้งหมดสามารถ
เรยีนรูไดทัง้จากตนเองและจากผูอืน่

ขอขอบคุณนายแพทยสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ ที่รวมทํางานกับทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ตั้งแตจัดเตรียมเนื้อหา รวมจัดกระบวนการ รวมทั้งเก็บตกถอดความ
เขียนออกมาเปนหนังสือเลมนี้ ซึ่งเปนเลมหนึ่งในชุดหนังสือ "ประสบการณจากคนทํางานดานการ
บริหารจัดการบริการปฐมภูมิ"  ขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาอานและใหความเห็น ขอเสนอแนะ
เอกสารฉบบัราง และสดุทายทีต่องขอบคณุ คอื สมาชกิชมุชนผูปฏบิตังิาน (Community of Practices)
ทุกทานที่รวมกระบวนการในเวทีจัดการความรูและไดแลกเปลี่ยนประสบการณและบทเรียนจริงที่เกิด
ขึน้จากการทาํงาน
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การบริหารจัดการหนวยบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ

ระบบสขุภาพชมุชน  เปนคาํใหมทีเ่ริม่สองประกายเปนความหวงั
ระดับรากฐานของการแพทยการสาธารณสุขไทยในยุคโลกาภิวัตน  ใน
ทามกลางเทคโนโลยทีางการแพทยทีท่นัสมยั  ตกึโรงพยาบาลสงูเสยีดฟา
หมอพยาบาลเพิ่มจํานวนขึ้นกวาอดีตหลายเทาตัว  แตสุขภาพของ
ประชาชนสวนใหญยงัทรงๆ  ทัง้นีเ้พราะการพฒันาระบบสขุภาพทีผ่านมา
นัน้ พฒันาเพือ่รองรบัการดแูลสขุภาพในขณะเจบ็ปวยเปนหลกั  พฒันา
การรักษาโรคโดยใชโรงพยาบาลเปนฐาน  โดยละเลยการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนควบคูกันไปดวย

ระบบสุขภาพชุมชนนั้นจึงเปนทิศทางของการสรางสุขภาวะที่
ตองเดินควบคูกับระบบสุขภาพแบบโรงพยาบาล  คําตอบของระบบ
สขุภาพชมุชนจงึไปอยูทีห่มูบาน ไปอยูทีส่ถานอีนามยั จดุทีเ่ลก็ที่
สดุของระบบสขุภาพไทย  เลก็แตกลบัเปนความหวงัทีส่าํคญัทีส่ดุ

สถานีอนามัย เปนสถานบริการสาธารณสุขระดับรากหญา
ของกระทรวงสาธารณสขุ ทีอ่ยูใกลชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุ มเีจาหนาที่
ปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนสวนใหญของประเทศ
เรียกวา เจาหนาที่สาธารณสุข (Health auxiliary) หรือที่ประชาชนให
สมญาวา “หมออนามยั” ทาํหนาทีใ่หบริการและจดัการงานสาธารณสขุ
ทีเ่รยีกวา บรกิารสขุภาพปฐมภมู ิ(Primary care) แกประชาชนและชมุชน
เพือ่สนบัสนนุและสรางเสรมิสขุภาวะของประชาชนในชมุชน

PCU
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⌫

ในวนันี้
บทที่
1

เสนทางกวาจะเปน
สถานีอนามัยในวันนี้

การแพทยสมยัใหมไดสถาปนาระบบขึน้ในประเทศไทยมาได
100 ปเศษ โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว
รชักาลที ่5 ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจดัตัง้คณะ “คอมมติตี
จดัการโรงพยาบาล” เพือ่สรางโรงพยาบาลทีว่งัหลงั ธนบรุ ีดวยเงนิ
พระราชทรพัยสวนพระองค เมือ่ พ.ศ.2429 ไดเกดิโรงพยาบาลแหง
แรกขึน้ทรงพระราชทานนามวา “โรงพยาบาลศริริาช” ในป 2532

ในป พ.ศ. 2448 สมัยรัชกาลที่ 5 ไดประกาศวาทองที่ใด
มีความพรอมในการจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาไดก็ใหมีการจัดตั้ง
โรงพยาบาล เพื่อเปนสถานที่บําบัดทุกขบํารุงสุขแกราษฎรใน
หวัเมอืงได เชน ไดมกีารจดัตัง้โรงพยาบาลเมอืงนครราชสมีา พ.ศ.
2451 โรงพยาบาลอยุธยา โรงพยาบาลเมืองปตตานี โรงพยาบาล
เชียงใหม โรงพยาบาลเมืองสงขลาและโรงพยาบาลเจาพระยา
ยมราชสพุรรณบรุ ีพ.ศ. 2469 เปนตน

สันนิษฐานวาในป พ.ศ. 2456 เมื่อครั้งที่มีการจัดตั้ง
“โอสถสภา ” เปนครัง้แรกขึน้ในบางจงัหวดัใหเปนทัง้สถานทีบ่าํบดั
โรค และใชเปนสํานักงานของแพทยและเจาหนาที่สาธารณสุข
ตอมาในป พ.ศ. 2475 ไดเปลีย่นแปลงชือ่เปน “สขุศาลา” ระหวาง
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ทีย่งัเปน “สขุศาลา” อยูนัน้ ทองทีใ่ดทีเ่ปนแหลงชมุชนหนาแนน ราชการจะสงแพทย
ไปประจําเพื่อใหบริการแกประชาชน “สุขศาลา” ประเภทนี้เรียกวาเปน “สุขศาลา
ชัน้หนึง่” สวน “สขุศาลาชัน้สอง” คอื สขุศาลาทีไ่มมแีพทยประจาํ

เมื่อมีการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2485 กรมการแพทยรับ
โอน “สุขศาลาชั้นหนึ่ง” ที่ตั้งอยูในจังหวัดและอําเภอใหญๆสวนใหญปรับปรุงเปน
“โรงพยาบาลประจําจังหวัด” และ “โรงพยาบาลอําเภอ” สําหรับ “สุขศาลาชั้นสอง”
สวนใหญขึ้นอยูกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “สถานีอนามัย
ชัน้สอง” เมือ่ป พ.ศ. 2495 และตอมาเรยีกชือ่วา “สถานอีนามยั” ตัง้แต ป พ.ศ. 2515
จนกระทัง่ถงึปจจบุนั

ระหวางป พ.ศ. 2535-2544 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหเปนทศวรรษ
แหงการพัฒนาสถานีอนามัย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัย
ใหมีขีดความสามารถตอการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกประชาชน อยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน งบประมาณสวนใหญใชไปในการสรางอาคารสถานีอนามัย
ทดแทนอาคารหลงัเดมิ

ดังนั้นจะเห็นไดวา สถานีอนามัยในประเทศไทย มีวิวัฒนาการมาเปนเวลา
อนัยาวนาน ประมาณ 72 ปนบัจากสขุศาลาชัน้สอง หรอื 52 ปนบัจากสถานอีนามยั
ชั้นสอง แตใชชื่อเรียกวา “สถานีอนามัย” อยางเชนปจจุบันนับเปนเวลาประมาณ
32 ป ซึง่แสดงใหเหน็วา “สถานอีนามยั” และเจาหนาทีส่าธารณสขุ หรอื “หมออนามยั”
เปนองคกรสุขภาพที่ทําหนาที่ชวยเหลือและเปนที่พึ่งพาดานสุขภาพขั้นพื้นฐาน
แกประชาชนคนไทย มาเปนเวลาอนัยาวนานกวาครึง่ศตวรรษ

ในขณะที่ประเทศไทยมีพัฒนาการในดานการเพิ่มครอบคลุมของการมี
โรงพยาบาล สถานีอนามัยก็ไดรับการตั้งขึ้นในระดับตําบลจนเต็มพื้นที่ทุกตําบลเชน
เดียวกัน ปจจุบันประเทศไทยมีสถานีอนามัยราว 9,600 แหง ครอบคลุมทุกตําบล
ทัว่ประเทศ มเีจาหนาทีส่าธารณสขุปฏบิตังิานในสถานอีนามยัประมาณ 37,000 คน
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ภารกิจสถานีอนามัย
สถานีอนามัย เปนหนวยบริการสาธารณสุขขนาดเล็กในระดับตําบล

ของกระทรวงสาธารณสขุ ทีม่บีทบาทสาํคญัตอการดแูลสขุภาพของประชาชนในชมุชน
รับผิดชอบภารกิจและกิจกรรมสวนใหญของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย
กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคในชุมชน การสงเสริมสุขภาพ การรักษา
พยาบาลเบือ้งตน และการฟนฟสูภาพ ซึง่เปนการปฏบิตังิานใหบรกิารสาธารณสขุแก
ประชาชน หรอืเรยีกอกีอยางหนึง่วา “การใหบรกิารปฐมภมู”ิ (Primary care) กอนที่
จะสงตอไปยงัระบบการใหบรกิารระดบัสองคอื “การใหบรกิารทตุยิภมู”ิ (Secondary
care)

สถานอีนามยัเปนสถานบรกิารสาธารณสขุ ทีใ่หบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการ
หรือการดูแลสุขภาพแบบองครวมแกประชาชนไดมากที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากมี
บทบาทการปฏิบัติงานทั้งดานการปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพ การรักษา
พยาบาลเบื้องตน และการฟนฟูสภาพ ไปพรอมๆกับการพัฒนาชุมชนดานอื่นๆ
“หมออนามยั” กลายเปนทีพ่ึง่พงิทางดานสขุภาพ ทัง้ทางกาย สขุภาพใจ สขุภาพสงัคม
หรอืแมกระทัง่ความเปนสวนหนึง่ของชมุชนทีจ่ะตองพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั จนไดรบั
การยกยองจาก นพ.ประเวศ วะส ีวา “รกัประชาชน รกัหมออนามยั” ซึง่เปนคาํทีส่ะทอน
ใหเห็นภาพแหงความผูกพันกันอยางลึกซึ้ง ระหวาง “หมออนามัย” กับ “ประชาชน”
ในสงัคมไทยไดเปนอยางดี

สําหรับการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยนอกจากการตองดําเนินงานตาม
มาตรฐานทีก่าํหนดไวตามดชันหีรอืเกณฑควบคมุมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ
แลว การปฏิบัติงานสุขภาพในชุมชนแบบบูรณาการเหลานี้ จําเปนตองไดรับความ
รวมมือจากประชาชนเปนอยางดี จึงจะสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ เนื่องจาก
สถานีอนามัยแตละแหงมีความรับผิดชอบตอประชากรเปนจํานวนมากมีตั้งแต
หลักพันจนเปนหลักหมื่นคน ดังนั้นจึงจําเปนตองทํางานรวมกับภาคประชาชนและ
ชุมชน อาสาสมัครดานสุขภาพภาคประชาชน หรือที่เรียกวาอสม. หรือ อาสาสมัคร
สาธารณสขุประจาํหมูบาน จาํนวนกวา 200,000 คน ทีใ่หการสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
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ดานสุขภาพระดับหมูบานและชุมชน จึงเปนกําลังหลักที่จะตองประสานการทํางาน
รวมกนัอยูตลอดเวลา เพือ่รวมกนัดแูลสขุภาพของประชาชนอยางทัว่ถงึ รวมทัง้มคีวาม
ใกลชิดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่นั้น ซึ่งมักจะมีการสนับสนุนงานของ
สถานอีนามยัไมมากกน็อย เมือ่มกีารประกาศใชนโยบายหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา
ในป 2544 ไดมีการใชคําใหมสําหรับหนวยบริการในระดับปฐมภูมิวา “ศูนยสุขภาพ
ชุมชน” หรือ “primary care unit (PCU)”  ซึ่งโดยความเขาใจทั่วไป PCU ก็คือ
สถานีอนามัยที่มีการพัฒนาแลว มีศักยภาพมากขึ้นนั่นเอง และรวมถึงหนวยบริการ
สาธารณสุขนอกกระทรวงสาธารณสุขทั้งในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถานบรกิารสขุภาพภาคเอกชน หรอืหนวยบรกิารของกระทรวงอืน่ๆ ดวย

อยางไรกต็าม ชือ่ทีเ่รยีกวา “ศนูยสขุภาพชมุชนหรอืสถานอีนามยั” มคีวามหมาย
ที่ตางกันนอยมากสําหรับทั้งชาวบานและเจาหนาที่ที่ทํางานในสถานบริการแหงนั้น
จะเรียกชื่อวาอะไรก็ไมสําคัญเทากับคุณภาพของการดูแลสุขภาพของผูคนในชุมชน





⌫

จาก PCU
บทที่
2
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จากการจดักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู โดยกระบวนการ
จดัการความรู (Knowledge management : KM ) ซึง่จดักระบวน
การโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) โดยมี
เวทกีารเรยีนรูในหวัขอ PCU Management กรณศีกึษาทีน่าสนใจ
เรื่องเลาที่หลากหลายจากคนทํางานที่สถานีอนามัย หรือ PCU
จะสะทอนใหเห็นถึงระบบสุขภาพชุมชน ที่เปนความหวังของ
การสรางสรรคสขุภาวะใหกบัสงัคมไทย แมจะเริม่จากจดุเลก็ๆ แต
แสงหิง่หอยทีง่ดงามเหลานีเ้มือ่รวมกนันบัพนันบัหมืน่ ยอมสามารถ
สองสวางเปนแสงธรรมแหงความหวงัสูสงัคมแหงสขุภาวะได

สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิอาํเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีผูมา
รับบริการจํานวนมาก ประชากรรับ

ผดิชอบกวา 10,000 คน แตมเีจาหนาทีเ่พยีง 4 คน งานทีห่นกัทีส่ดุ
ในวันนี้ของที่นี่คือ งานรักษาพยาบาล เพราะมีคนไขมากกวา
โรงพยาบาล 10 เตยีง บางแหงเสยีอกี จาํนวนผูปวยทีม่ารบับรกิาร
มากขึ้นจากศรัทธา ตอสถานีอนามัยที่สะสมมานาน ทําใหเกิด
ความแออดัและรอนาน จนดเูหมอืนวาความพงึพอใจและคณุภาพ
บริการจะแยลง

หมอนอยขาดวน
ที่เฉลิมพระเกียรติ
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เนื่องจากระบบงานเดิม เจาหนาที่สถานีอนามัยที่อยูสํานักงานในแตละวัน
ตองทาํทกุขัน้ตอนดวยตนเอง ตัง้แต รบับตัร วดัความดนั ตรวจรกัษา จายยา แนะนาํ
ใหสขุศกึษากลบับาน ทาํใหงานชามาก รอนาน ผูปวย 1 คนใชเวลาอยางนอย 10 นาที
จึงจะเสร็จ ดังนั้นการปรับระบบบริการงานตรวจโรคทั่วไปจึงสําคัญมาก และมีการ
ปรบัปรงุมาหลายครัง้

กรณีที่นาสนใจที่สุดครั้งหนึ่งในการปรับระบบบริการงานตรวจรักษาที่สถานี
อนามยัเฉลมิพระเกยีรต ิไดแก การทีเ่จาหนาทีไ่ดมโีอกาสไปเยีย่มบานผูปวยซึง่ขาดวน
ชื่อ คุณอนงค ซึ่งเรียนจบ ม.6 แตรูสึกชีวิตดอยคา หลังจากประสบเหตุตองตัดขา
มีความรูสึกอยากฆาตัวตาย ทางคุณทิพยวรรณ ศรีพันธุ หัวหนาสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติจึงชวนไปชวยงานที่สถานีอนามัย ซึ่งแรกๆก็ไมมีใครยอมรับในการนําคน
พิการเขามาชวยงาน เพราะอาจจะสรางปญหา จึงนับเปนชวงเวลาของการพิสูจน
ตนเองของทัง้คณุทพิวลัยและคณุอนงค

คุณอนงค์ก็ได้ฝึกในการค้น โฟลเดอร์ ช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน วัดปรอท-
จนเกง รวมถึงการซักประวัติ อาการสําคัญ เพื่อที่จะชวยงานตรงสวนนั้น โดยไดรับ
คาตอบแทนดวย แรกๆเริม่ที ่ 500 บาท เพิม่มาเปน 700 บาท 1,300 บาท ตอเดอืน
งานบรกิารตรวจรกัษาดขีึน้อยางมาก รอนานนอยลง เจาหนาทีม่เีวลาพดูคยุใหสขุศกึษา
มากขึน้ สาํหรบัคณุอนงคแลว ชวีติทีส่ิน้หวงักลบัมคีณุคาขึน้มาอยางเหลอืเชือ่ คณุอนงค
ไดกลายเปนหมอนอยของชุมชนไปโดยไมมีการแตงตั้งจากใคร และเปนบทพิสูจนวา
ผูพกิารคอืคนทีย่งัมคีณุคาในสงัคม

นอกจากคุณอนงคแลว ยังมียายเล็กซึ่งมีหนาที่ทําความสะอาดสถานีอนามัย
กไ็ดรบัการฝกจากเจาหนาทีใ่หวดัความดนั นึง่ของ หอของ วดัไข หากพบวาเดก็ไขสงู
กเ็ชด็ตวัลดไขใหเดก็ดวย ทาํใหระบบงานดขีึน้ รวมทัง้การฝกใหปาเลก็สามารถทาํแผล
ได เนือ่งจากบานทีป่าเลก็อยูใกลกบับานทีม่ผีูปวยเรือ้รงั ซึง่ตองการทาํแผลทกุวนั และ
ปาเลก็กท็าํได เจาหนาทีแ่วะไปเยีย่มดเูปนครัง้คราว สิง่เหลานีช้ีใ้หเหน็วา การหาคนชวย
หรอืผูมศีกัยภาพในชมุชนนัน้เปนสิง่จาํเปน สาํหรบัสถานอีนามยั และสามารถแกปญหา
การขาดแคลนบคุลากรไดเปนอยางดี
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บทเรียนสําคัญจากศูนยสุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติ อําเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรีคือ ไมวาภารกิจของหนวยบริการปฐมภูมิจะมีมากมายครบ
ทกุดาน แตภารกจิสาํคญัทีท่ิง้ไมไดเลยคอื ภารกจิดานการรกัษาพยาบาล ซึง่เปนหวัใจ
ของการสรางศรัทธาของชาวบานและชุมชนตอสถานบริการ ดวยชาวบานทุกคนตาง
ลวนตองการหวังพึ่งสถานบริการในยามเจ็บไขไดปวย ดังนั้น การบริหารจัดการซึ่ง
เปนรากฐานทีส่าํคญัในหนวยบรกิารปฐมภมูติองมคีอื การบรหิารจดัการระบบ
บรกิารดานการตรวจรกัษาพยาบาลใหมคีณุภาพและเพยีงพอกบัความตองการ
ใชบริการชุมชนโดยไมแออัดหรือตองรอนานจนเกินไป

ระบบการบรหิารจดัการดานบรกิารดานการตรวจรกัษาพยาบาลทีส่าํคญัไดแก
1. ระบบการจัดอัตรากําลังและการไหลเวียนของผูรับบริการบนสถานบริการ

ซึง่ควรจดัใหเพยีงพอตอจาํนวนผูรบับรกิารในแตละวนั
2. ระบบการบรหิารเวชภณัฑทีม่กีารควบคมุคณุภาพและเพยีงพอ
3. ระบบการควบคุมการติดเชื้อ การทําลายเชื้อ การกําจัดขยะติดเชื้อตาม

หลกัวชิาการ
4. ระบบเสรมิดานสิง่อาํนวยความสะดวก เชน น้าํดืม่ จดุนัง่รอทีม่หีนงัสอื อาน

เลน โทรทศัน สวนทีส่วยงาม หรอือาคารสถานทีท่ีส่ะอาด แสงสวางเพยีงพอ

PCU หนองแขม อําเภอพรหมพิราม
พิษณุโลก เปน PCU แมขาย ที่มีสถานี
อนามัยในเครือขาย อีก 3 แหงตามสภาพ

ภูมิศาสตร ที่นี่มีการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่ประจําสถานีอนามัยและ
โรงพยาบาลพรหมพริาม โดยทกุวนัองัคารจะเปนวนัใหบรกิารผูปวยเรือ้รงั โรงพยาบาล
พรหมพิรามสงเภสัชกรหรือเจาพนักงานเภสัชกรรมและแพทยมาใหบริการที่สถานี
อนามยั โดยเปนแพทยและเภสชักรทีป่ระจาํ PCU นัน้จะไมเปลีย่นกนัมา จะเปนคนเดมิ
เพือ่ใหเกดิความตอเนือ่งในการดแูลแบบ องครวม และเมือ่มผีูปวยในเขตศนูยสขุภาพ
ชุมชนหนองแขมไปที่โรงพยาบาล แพทยและเภสัชกรคนนี้ก็จะดูแลตอไดเพราะรูจัก
มักคุนกับผูปวยและครอบครัวอยูแลว

คือทีมงานเดียวกัน
ที่หนองแขม
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สาํหรบัสถานอีนามยัเครอืขายอกี 3 แหง ในทกุวนัองัคารกจ็ะสงเจาหนาทีม่าชวย
แหงละ 1 คนโดยตามมาดูแลผูปวยในเขตรับผิดชอบของตนที่สงตอมาที่ PCU หลัก
เพราะจะไดทราบขอมูลผูปวยของตนที่จะไปดูแลติดตามตอเนื่อง

ทกุวนัองัคารไดเปนวนัแหงความเคลือ่นไหวของทกุคนในชมุชนหนองแขม คอื
ในชวงเชาเปนการใหบรกิารตรวจรกัษาที ่PCU ชาวบานมรีอยยิม้ มคีวามสขุทีห่มอมา
ใกลบาน หลงัจากการชวยกนัดแูลคนไขจนหมดแลว เวลาสาํหรบัอาหารกลางวนัจงึเปน
ชวงเวลาแหงความสขุของเจาหนาที ่ดวยการทานขาวรวมกนัทัง้หมด นอกจากอิม่ทอง
แลวยงัสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางทมีโรงพยาบาลและทมีจากสถานอีนามยั

ระหวางมื้อเที่ยงนั้นจะเปนบรรยากาศการเรียนรูพูดคุยเรื่องงานหรือเปนการ
ประชมุแบบไมเปนทางการรวมกนั หาสวนขาดเพือ่ปรบัปรงุการบรกิารเชน “วนันีห้มอ
ตรวจเสรจ็ตัง้แตยงัไมเทีย่ง แตทาํไมกวาจะไดกนิขาวเกอืบบายชาตรงจดุไหน”
เปนตน เมือ่พบวาการจดัยานัน้มคีวามลาชา กร็วมแกไขปรบัระบบใหลงตวั ดวยทศันะ
การมองในเชงิบวก เปนการพฒันางานทีแ่มหนกัแตกเ็ตม็ไปดวยรอยยิม้

ในชวงบาย บางวันเจาหนาที่ก็จะขอใหแพทยสอนในเรื่องที่เจาหนาที่อยากรู
หรอืม ีcase ทีน่าสนใจแพทยกจ็ะนาํมาพดูคยุกนั บางวนัเภสชักรกจ็ะสอนเรือ่งการใช
ยาหรอืผลขางเคยีงของยา หรอืมกีารพดูคยุเรือ่งระบบการจดัเกบ็ยา โดยเจาหนาทีท่ีม่า
ชวยทัง้หมดรวมทัง้เครอืขายกจ็ะรวมเรยีนรูดวยกนั หรอืบางวนักอ็อกเยีย่มบานโดยไป
เปนทมีสหวชิาชพี เภสชักรไปดเูรือ่งยาเพราะเคยเจอคนไขเหนบ็ยาไวตามขางฝาบาน
เชน ผูปวยคนหนึง่ มารบับริการทีส่ถานอีนามยับอยมากโดยมาขอยา อกี 2-3 วนักไ็ปที่
โรงพยาบาลตอ นองเภสชักรทีร่บัผดิชอบ PCU กจ็าํได กถ็ามวา “เหน็ ไป PCU แลว
ทาํไมมาโรงพยาบาลอกี” เปนอยางนีบ้อยมาก กเ็ลยมกีารพดูคยุกนัจนในทีส่ดุเราจงึรู
วาลงุอยากมาคยุกบัหมอ และเมือ่เดอืนทีผ่านมาลงุเอายาทีไ่ปรับโรงพยาบาลมาใหที่
ศนูยสขุภาพชมุชน เมือ่รูเชนนีก้จ็ะไดเขาใจลงุ จงึใหการดแูลรกัษาดวยการคยุแทนการ
เขยีนใบสัง่ยา ลงุกก็ลบับานดวยรอยยิม้ได
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คุณศิริวรรณ ภูสามสาย ไดเลาเรื่องดีๆจากงานที่ทําใน PCU และสะทอนวา
“สุขภาพชุมชนตองผสานความรวมมือของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย”

บทเรียนสําคัญจากศูนยสุขภาพชุมชนหนองแขม อําเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก คือ ระบบสนับสนุนของเครือขายบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาล
ชมุชน สามารถชวยพฒันาคณุภาพบรกิารและศกัยภาพของเจาหนาทีใ่นสถานอีนามยั
ไดอยางมาก สถานอีนามยัไมสามารถทาํงานอยางโดดเดีย่วได ระบบการสงตอเชือ่ม
โยงกับโรงพยาบาลที่ราบรื่น เปนอีกหนึ่งระบบการจัดการที่สําคัญของสถานี
อนามัย สงตอทั้งตัวผูปวยในการไปรับบริการในระดับที่สูงขึ้นไป และสงตอ
ถายทอดทั้งทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่สถานีอนามัยเอง

การบริหารจัดการบรรยากาศในสถานีอนามัยใหมีบรรยากาศของการเรียนรู
ระหวางวิชาชีพ สรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนซักถามโดยเฉพาะระหวางมื้ออาหาร
กลางวนั จะสามารถชวยใหเกดิทัง้ความเปนทมีและการถายทอดทางวชิาการไดอยาง
ลงตัว การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในสถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนโดย
การจัดกระบวนพัฒนาภายในที่เปนธรรมชาติ เสมือนเปนกระบวนการ on the job
training มีการพูดคุยปรึกษากรณีตางๆที่ตางพบซึ่งสามารถสรางฐานความรูความ
เขาใจในการทาํงานดานการแพทยการสาธารณสขุไดเปนอยางด ีอกีทัง้ยงัเปนกจิกรรม
ที่เชื่อมความสามัคคีในองคกรไดอีกดวย

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข
และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ  ตางก็เรงรัดการรณรงค

คดักรองโรคเรือ้รงั โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู ทาํใหพบผูปวยเพิม่
ขึน้จาํนวนมาก ประกอบกบัทศิทางการดแูลรกัษาโรคเหลานี ้จะเปนบทบาทหนึง่ของ
ศูนยสุขภาพชุมชน จึงมีการสงผูปวยใหมารับบริการที่ PCU เพื่อลดความแออัดใน
โรงพยาบาล และดวยความเชือ่มัน่วา การจดับรกิารใกลบาน ดวยความเขาใจในบรบิท
แวดลอมที่เขาอยูอาศัย จะทําใหการควบคุมโรคซึ่งเนนไปในดานการปรับเปลี่ยน

เมือ่โรคเรือ้รงัทะลกั PCU
ที่เหลายาว
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พฤติกรรมสุขภาพจะไดผลมากกวาการพึ่งพายาเปนหลักแบบที่รับการรักษา
จากโรงพยาบาล ปรากฏการณโรคเรือ้รงัทะลกั PCU จงึหลกีเลีย่งไมพน บทเรยีนจาก
PCU เหลายาว ในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวาเมื่อโรงพยาบาลสงตอผูปวย
โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงูกลบัมาที ่PCU นัน้ทาํใหเปนภาระแก PCU ในการ
ดแูลอยางมากตอ PCU มผีูปวยถงึ120ราย แมวาในขณะนีจ้ะนดัหมายผูปวยมาตรวจ
ตดิตามโรค 2เดอืนตอครัง้แลว กย็งัมผีูปวยมากถงึ 60 รายตอเดอืน ทาํใหการบรกิาร
องครวมไมมคีณุภาพ มเีวลาพดูคยุทาํความเขาใจกบัผูปวยไมมากกวาคนละ 5 นาที
เชนเดยีวกบัการไปรบับรกิารโรงพยาบาล

เจาหนาที ่PCU ตองตืน่ต ี5 เพือ่มาเจาะเลอืด และดแูลผูปวยเบาหวานใหเสรจ็
สิน้กอน 8 โมงครึง่ เพือ่ทีจ่ะสามารถตรวจผูปวยทัว่ไปได มเิชนนัน้ ทัง้ผูปวยนอกปกติ
และผูปวยโรคเรือ้รงั เมือ่มารวมกนัแลว ความแออดัและความกดดนัของเจาหนาทีก่จ็ะ
เปนทวคีณู

คณุชอาบ ชงิดวง หวัหนาสถานอีนามยัเหลายาว จงึแกปญหาดวยการจดัระบบ
ให อสม.มาชวยในภารกจินี ้มกีารฝกอบรม อสม.ใหเขาใจและมทีกัษะพืน้ฐานในดาน
การดูแลโรคเรื้อรังได เพื่อที่ใหสามารถชวยเหลือระบบงานของสถานีอนามัยได และ
สามารถใหการดแูลตอเนือ่งทีบ่านได

ดังนั้นในชวงเชาตรูของวันนัดกอนที่เจาหนาที่จะขึ้นปฏิบัติงาน อสม.จะชวย
ทาํหนาทีช่ัง่น้าํหนกั เจาะเลอืด วดัความดนัและซกัประวตัเิบือ้งตนใหทัง้หมด หลงัจาก
นั้นจึงนัดชาวบานมารับยาในตอนบาย รายใดที่มีปญหาการควบคุมเบาหวาน
ความดนัโลหติสงูกจ็ะไดโอกาสในการพดูคยุกบัเจาหนาทีส่ถานอีนามยัไดอยางเตม็ที่
สถานการณแออัดในชวงเชาก็เบาบางไป ชุมชนเองก็มีสวนรวมในการดูแลผูปวย
โรคเรื้อรัง วันนัดในหมูบานก็เปนเหมือนจุดสาธิตใหชุมชนตระหนักถึงปญหาสุขภาพ
ผูปวยโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงูกเ็กดิกระบวนการเรยีนรูกนัเองในชมุชนดวย

บทเรยีนสาํคญัจาก PCU เหลายาว อาํเภอบานโฮง จงัหวดัลาํพนู คอื
การดแูลผูปวยโรคเรือ้รงันัน้ เปนบทบาทใหมทีป่ระชาชนคาดหวงัจากศนูยสขุภาพชมุชน
เปนบทบาทที่สอดคลองกับความเปลี่ยนไปของบริบทในชุมชนที่มีปญหาโรคเรื้อรัง
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จากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมมากขึ้น องคความรูในการดูแลผูปวย ระบบการ
สงตอ และการปรึกษากับแพทยที่โรงพยาบาล ระบบการจัดบริการที่สอดคลองกับ
ปริมาณงานและรักษาไวซึ่งคุณภาพบริการ ระบบการเยี่ยมติดตามผูปวย เปนตน
ซึง่เหลานีเ้ปนบทบาททีค่อนขางใหมสาํหรบัสถานอีนามยั และตองการการจดัการและ
องคความรูเฉพาะเชนเดยีวกนั

การบรหิารจดัการดานการดแูลผูปวยโรคเรือ้รงัในสถานอีนามยันัน้ มกีารพฒันา
ทั้งงานดานการดูแลรักษาบนสถานบริการ และที่สําคัญตองมีการใชจุดแข็งในดาน
งานชุมชนเขามาเสริมคุณภาพในการดูแลผูปวยและครอบครัว เชน การเยี่ยมบาน
การใหสุขศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ การใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของผูปวยหรอืการจดัตัง้ self help group เปนตน
หากสามารถบรูณาการทัง้มติกิารดแูลบนสถานบรกิารและมติดิานการดแูลใน
ชมุชนไดแลว การดแูลผูปวยโรคเรือ้รงัใน primary care กจ็ะมเีสนหและคณุภาพ
ไมแพการดูแลจากแพทยและทีมงานในโรงพยาบาล

ศูนยสุขภาพชุมชน  โรงพยาบาล
ตําบลทาอิบุญ  อําเภอหลมสัก
จงัหวดัเพชรบรูณ เปดดาํเนนิการเมือ่
ป 2545 ซึ่งเปนศูนยสุขภาพชุมชน

นํารองแหงแรกในอําเภอหลมสัก ซึ่งเปนเรื่องใหมทั้งของประชาชนและของเจาหนาที่
สาธารณสขุทีไ่ปปฏบิตังิานประจาํในศนูยสขุภาพชมุชนแหงนี ้เนือ่งจากการกาํเนดิขึน้
ของศนูยสขุภาพชมุชนแหงนีก้าํเนดิขึน้จากความรวมมอือยางดจีากประชาชน นัน่คอื
ประชาชนไดรวมกนัจายเงนิสมทบคนละ 1 บาทตอคนตอเดอืน (12 บาทตอคนตอป)

ดงันัน้จงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ ทีจ่ะตองดาํเนนิการทีส่นองตอบตอความรวมมอื
ของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและใหเกิดความยั่งยืนในความรวมมือนั้น
นัน่คอื “ตองสรางความศรทัธาใหเกดิอยางตอเนือ่ง”

การสรางศรัทธาจาก
ประชาชนที่โรงพยาบาล
ตําบลทาอิบุญ
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พญ.วิจิตรา (ศรีคุณ)แพงขะ แพทยประจําศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาล
ตาํบลทาอบิญุ เลาวา “ขบวนการสรางความศรทัธานัน้ เริม่ตนจาก “การสรางกระแส”
เพื่อใหประชาชนสนใจและชวยกันดูแลเอาใจใสในการดําเนินการของศูนยสุขภาพ
ชุมชน อันจะกอใหเกิดความรูสึกของการเปนเจาของ วิธีการ คือ “การเยี่ยมบานทุก
หลังคาเรือนโดยเจาหนาที่ นอกเวลาราชการ ซึ่งเปนเวลาราษฏร” ประเด็นสําคัญคือ
ตองไปทกุหลงัคาเรอืน โดยเฉพาะทีห่างไกลทีเ่จาหนาทีข่องรฐัไมเคยไปถงึ ไฟฟาประปา
ไมม ีเชน หวยอหีมอ หวยสงัโค เปนตน โดยมกีจิกรรมหลกัในการเยีย่มบาน คอื

1. การเยี่ยมเพื่อสรางสัมพันธภาพ              
2. การสํารวจขอมูลในการทําแฟมครอบครัวและแฟมชุมชน
3. การคดักรองเบาหวานและความดนัโลหติสงู    
4. การฉดีวคัซนีบาดทะยกั
5. การฉดีวคัซนีพษิสนุขับา   
6. การสนบัสนนุยาสามญัประจาํบาน  เปนตน
ในระหวางเยี่ยมบานนั้น หากพบปญหาความเดือดรอนของประชาชนไมวา

ดานใด เกี่ยวกับดานสาธารณสุขหรือไมก็ตาม จะตองใหการเอาใจใสชวยเหลือเต็ม
ศกัยภาพทีจ่ะทาํได  เชน พบเดก็ทีเ่กดิในพืน้ทีแ่ตไมมชีือ่ในทะเบยีนบานตองเปนธรุะ
ในการดําเนินการเพื่อใหเด็กมีชื่อในทะเบียนบาน พบบานใดไมมีสวมเนื่องจากไม
สามารถสรางเองได  ตองรีบสรางใหหรือขอความชวยเหลือชาวบานใกลเคียงมาชวย
สรางให  พบเดก็หนุมพบความเดอืดรอนจากการหนทีหาร ตองประสานกบัสสัดทีหาร
เพือ่หาทางออกทีถ่กูตองให เปนตน

จะเห็นวาในขบวนการเยี่ยมบาน ไดเกิดกิจกรรมมากมายหลากหลายเกิดขึ้น
ตามปญหาที่พบ ที่ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลตําบลทาอิบุญ ขบวนการนี้จึงใช
เวลาคอนขางนาน คอืประมาณ  10 เดอืนจงึเสรจ็สิน้ ซึง่พอเพยีงทีจ่ะทาํใหเกดิกระแส
ความตืน่ตวัในประชาชน นัน่คอืประชาชนมองเหน็ “ประโยชน” ทีเ่กดิขึน้จากการมศีนูย
สุขภาพชุมชนและเห็น “ความคุมคา” กับการใหความสนับสนุน อยางชัดเจน อีกทั้ง
ขอมลูและประสบการณโดยตรงจากการเยีย่มบาน กเ็ปนประโยชนอยางมากในการวาง
แผนดาํเนนิกจิกรรมตอไป
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การกอใหเกดิความศรทัธาจากประชาชนได ยงัตองมกีจิกรรมตอเนือ่งทีแ่สดงถงึ
“ความจรงิใจ” ในการเอาใจใสประชาชนอยางจรงิจงั ภายใตปรชัญาทีว่า “ทกุขของเขา
คอืทกุขของเรา” ศนูยสขุภาพชมุชน โรงพยาบาลตาํบลทาอบิญุ ไดพฒันารปูแบบการ
เยีย่มบานสู Home Health Care และจาก Home Health Care เปน Home Ward  
จาก Home Ward   ลงในแนวลึกและในรายละเอียดของขบวนการสิ้นสุดของชีวิต
นัน่คอื “การดแูลผูปวยระยะสดุทายทีบ่าน” ซึง่ไมเพยีงแตดแูลจนสิน้ชวีติเทานัน้ แตตอง
รวมและมีบทบาทในกิจกรรมหลังการสิ้นชีวิต เชน งานศพ งานทําบุญอุทิศสวนกุศล
ระยะตางๆ เปนตน ซึ่งนับเปนกิจกรรมบริการในชุมชน ที่เกิน  “ความคาดหวัง” ของ
ประชาชน ความประทบัใจและศรทัธาจงึไดเริม่กอตวัขึน้ภายในใจของประชาชน

นอกจากนี้ เจาหนาที่สาธารณสุขจําเปนตองมีบทบาทดานอื่นรวมดวย
โดยเฉพาะ การใหความรวมมอืกบัองคกรอืน่ๆในชมุชน ทีส่าํคญัไดแก  องคกรปกครอง
สวนทองถิน่  องคกรทางดานการศกึษา องคกรศาสนา  และองคกรเอกชน 

กอนทีเ่ราจะไดรบัการสนบัสนนุ จาํเปนใหการตองสนบัสนนุเขากอน ทกุกจิกรรม
ของ อบต. หรอื ของกาํนนัผูใหญบาน เจาหนาทีส่าธารณสขุตองเปนกาํลงัหลกัทีส่าํคญั
ในกิจกรรมเหลานั้น ในการขอการสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น ตอง
ยึดหลัก “ผลงานเปนของคุณ ผลบุญเปนของประชาชน” ทั้งนี้เพื่อใหองคการ
ปกครองสวนทองถิน่ เกดิความภาคภมูใิจและมคีวามหวงัทีจ่ะไดรบัเสยีงสนบัสนนุจาก
ประชาชนในการเลอืกตัง้ครัง้ตอไป ความรวมมอืจงึจะเกดิขึน้อยางดี

บทเรียนสําคัญจากศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลตําบลทาอิบุญ
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ คือ จากการเรียนรูและปฏิบัติตอชุมชนของ
เจาหนาที่สาธารณสุขนั้นเปนกุญแจสําคัญที่จะกอใหเกิดความศรัทธาของประชาชน
ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะไดรับการสนับสนุนจากภาคประชาชน ซึ่งที่นี่จากการที่
ชาวบานรวมสนบัสนนุคนละ 1 บาทตอเดอืนในครัง้แรกกไ็ดมกีารสนบัสนนุเพิม่ขึน้เปน
คนละ 2 บาทตอคนตอเดอืน และองคการบรหิารสวนตาํบลไดใหการสนบัสนนุมากกวา
200,000 บาทตอป อกีทัง้กจิกรรมตางๆไดรบัการสนบัสนนุจากองคกรอืน่ๆทัง้ภาครฐั
และเอกชน จนประสบผลสาํเรจ็ตามเปาหมายทีต่ัง้ไวเปนอยางด ีซึง่แสดงถงึความรกั
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และศรทัธาทีเ่กดิขึน้ในใจของประชาชน เนือ่งมาจากการจดัการบรกิารที ่“เหนอืความ
คาดหวงั” ของประชาชนนัน่เอง

การทํางานในชุมชนตองการความรวมมือที่เปนรูปธรรมทั้งจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคประชาชน การไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและการไดรับความรวมมือในกิจกรรมตางๆ
ของสถานีอนามัยจากภาคประชาชน คือหนึ่งในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่บงบอก
ถึงความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตอหนวยบริการนั้นๆ

เมือ่เริม่แรกทีม่กีารตัง้ PCU ตามกระแสของ
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนานั้น
ทางโรงพยาบาลสนัทรายกไ็ดเปด PCU ของ

โรงพยาบาลขึ้นบนโรงพยาบาลและตั้งหางจาก OPD เพียงเล็กนอย มีการจัดแพทย
มาประจาํทัง้ 5 วนัเพือ่ดแูลประชากรในเขตรบัผิดชอบของโรงพยาบาล ทาํใหขณะนัน้
PCU ของโรงพยาบาล ซึง่ตัง้อยูในโรงพยาบาลนัน้มภีาระงานทีส่งูมาก เนือ่งจากตอง
ทาํทัง้ Primary care และ Secondary care นัน่คอืหากตอง Admit รบัผูปวยไวนอน
ในโรงพยาบาล พยาบาลที ่PCU กต็องทาํ Admit ดวย ตองทาํแผล ตองดแูลผูปวยโรค
ทัว่ไปหรอืการบาดเจบ็ดวย แมจะไมพรอมเทาแผนกฉกุเฉนิ (ER) กต็าม

เมื่อเวลาผานไป แพทยเริ่มขาดแคลนทําใหมาๆหยุดๆ ตอมาแพทยสามารถ
มาประจําที่ PCU ไดเพียงสัปดาหละ1วัน และในที่สุดก็ไมไดมีแพทยมาประจําเลย
ดวยความที่เปน PCU บนโรงพยาบาลเมื่อไมมีแพทยมาประจํากับภาระงานที่หนัก
เกินตัว ทําใหการบริการนั้นดอยคุณภาพลงไป ไมมีจุดเดน จนมีขอสรุปเฉกเชนเดียว
กบับทเรยีนจากทัว่ประเทศวา “การเปดบรกิาร PCU ของโรงพยาบาลในโรงพยาบาล
นัน้สวนใหญมขีอสรปุตรงกนัคอื “ไมรุง ” เนือ่งจากสรางศรทัธาจากชมุชนไดยากกวา
PCU ในชมุชนมาก

ปดเพื่อเปด
ที่สันทราย
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ในทีส่ดุ PCU ในโรงพยาบาลกต็ดัสนิใจปดตวัเองลง แลวไปเชาอาคารพาณชิย
ในตลาดแทน ซึง่เปนการตดัสนิใจรวมกนัของเจาหนาทีท่กุคนในPCU เพือ่ใหสามารถ
ทํางานในเชิงรุกไดมากขึ้นและตั้งเปาหมายรวมกันวาใชเวลา 1 ปในการศึกษาชุมชน
และแกปญหาสรางสขุภาพใน 3 หมูบานนาํรอง

คณุจรีะนนัท วงศมา หวัหนา PCU เลาวา อยางไรกต็าม PCU ของโรงพยาบาล
นัน้ มรีะบบทีเ่อือ้ตอการทาํงานสรางสขุภาพในชมุชนมากกวาสถานอีนามยัเดมิ เพราะ
PCU ของโรงพยาบาลถูกรบกวนโดยปจจัยภายนอก เชน นโยบายเรงดวน งานดวน
ภารกจิเฉพาะหนา นอยกวาสถานอีนามยัมาก

PCU ทีเ่ปนสถานอีนามยัเดมินัน้ มงีานเตม็มอื งานกวาครึง่อาจไมใชงานทีจ่ะ
เกดิประโยชนกบัประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบ งานเอกสาร การทาํรายงาน ในปจจบุนั
สถานีอนามัยมีรายงานที่ตองทํามากกวา 100 รายงานตอป มีทะเบียนที่ตองลง
มากกวา 30 ทะเบยีน นอกจากนีย้งัมงีานดวนจากทางอาํเภอหรอืทางกระทรวง เชน
การสํารวจจํานวนไก งานนโยบายที่ไมสอดคลองกับบริบทในพื้นที่บอยครั้ง และ
งานบริการดานรักษาที่มีปริมาณงานมากจนไมมีเวลาออกทํางานในชุมชน ผิดกับ
PCU ทีโ่รงพยาบาลไปตัง้ใหม มคีวามคลองตวัและโอกาสในการทาํงานชมุชนมากกวา
เพราะโรงพยาบาลสามารถดดูซบัเนือ้งานทีไ่มจาํเปน โดยไมตองเปนภาระแก PCU

การปดเพือ่เปดใหมของ PCU โรงพยาบาลสนัทรายนัน้ คอื เสนทางแหงความ
มุงมั่นเพื่อสรางสรรคระบบสุขภาพชุมชน

บทเรียนสําคัญจาก PCU หนองหาร โรงพยาบาลสันทราย อําเภอ
สนัทราย จงัหวดัเชยีงใหมคอื การยาย PCU ออกไปตัง้นอกโรงพยาบาลนัน้ ทาํให
PCU ของโรงพยาบาลสนัทรายมคีวามเปนอสิระในการบรหิารจดัการมากขึน้  และ เปน
โอกาสในการพัฒนาเนื่องจากการไมยึดติดกับการรับบริการกับแพทยของผูรับบริการ
และเกิดเปนหนวยบริการที่มีเอกภาพ บูรณาการเบ็ดเสร็จในองคกร ไมแยกสวนแยก
หนาทีเ่หมอืนระบบของโรงพยาบาล
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การจดัภารกจิในการทาํงานใหเกดิการทาํงานเปนทมี ทกุคนมคีวามสาํคญั
ตอทมี เปนอกีหนึง่กลวธิทีีส่าํคญัของ PCU หนองหารในการทาํงาน โดยมกีารบรหิาร
แบบทุกคนรับผิดชอบงานเปนเหมือนหัวหนางาน ( Project Manager )ในงานนั้นๆ
และทกุคนกต็องรบัผดิชอบหมูบาน แตเมือ่แบงงานแยกสวนเชนนี ้ทกุวนัจนัทรจงึเปน
วนัทีท่กุคนตองมาพบปะกนั กนิขาวรวมกนัและจดัใหเกดิเวทขีองการประสานงานกนั
เกดิความเปนทมี เปนองคกรทีม่คีวามเขาใจ รวมแกปญหาไปสูเปาหมายรวมกนั

คุณมณีรัตน จันทลักษณ เจาหนาที่
นองใหมของ PCU หนองคูนอย
ตาํบลน้าํคาํ อาํเภอไทยเจรญิ จงัหวดั

ยโสธร ไดสะทอนเหน็ถงึความสาํคญัของการเยีย่มบานวา การเยีย่มบานนัน้ ไดอะไร
มากกวาการแวะเยีย่มเยยีนตามหนาทีก่ารลงขอมลูใหครบถวน

มีผูปวยเบาหวานรายหนึ่งชื่อ ศร ที่อายุยังนอย เพียง23ป เปนเบาหวานชนิด
รุนแรง (IDDM) รูทั้งรูวาเบาหวานเปนแลวไมหาย มีแตหนักขึ้นเรื่อยๆ ถาไมรักษา
ตัวอยางก็เห็นอยูวาแมก็ตายดวยเบาหวาน แตศรไมยอมมารับบริการที่โรงพยาบาล
ซึ่งก็ไดถูกตําหนิจากเจาหนาที่โรงพยาบาลและเจาหนาที่สถานีอนามัยทุกครั้งที่
พบกนัวา “ทาํไมไมรกัตวัเอง เปนเดก็ดือ้ทีส่ดุในหมูบาน”

แตเมื่อเจาหนาที่อนามัยไดไปเยี่ยมบานก็พบความจริงยิ่งกวารายการวงเวียน
ชีวิตที่วา คุณแมของศรก็เปนเบาหวานเพิ่งเสียชีวิตไป ทําใหศรตองมีหนาที่เลี้ยง
หลานที่เกิดจากพี่สาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปจากHIV ไมนานพอก็แตงงานใหม ทิ้งศรและ
หลานชายใหอยูตามลาํพงั คนในชมุชนมคีวามรูสกึรงัเกลยีดหลานคนนีม้าก ไมมใีคร
ยอมชวยดูแลให คนโสดอายุ 23 ปอยางศรนาจะสนุกสนานกับชีวิตวัยรุน แตดวย
ครอบครัวของศรนั้นยากจนมาก และสภาพรางกายที่ไมอํานาย กับภาระที่ตองดูแล
หลานที่เจ็บปวยออดแอดๆทิ้งใหอยูลําพังหรือฝากใครเลี้ยงไมได ทําใหไมมีงานทํา
มีที่นาแตไมพอกินตองอาศัยเงินที่นานๆครั้งพอใหพอซื้อกับขาวกิน บางวันไมมีเงิน
ตดิตวัสกับาท ศรมสีมาชกิเพิม่อกีคนคอืลกูชายของพีส่าวทีแ่ยกกบัแฟนมาทิง้ใหดแูล
ซึ่งก็หมายถึงภาระที่เพิ่มขึ้นอีก

มองมุมใหมเคลาน้ําตา
ที่หนองคูนอย
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“เคยคิดมากทอจริงๆ หนักอยู 3 ครั้ง คือ ตอนแมปวยหนักตองดูแลตลอด
อยากรักษาใหหาย และตอนแมตายใหมๆ พอจะแตงงานใหมแบงที่ดินขายโกหกวา
จะเอาไปใชหนี้แตก็ไมเอาไปใช ตอนนั้นผมคิดมากนอนไมหลับ เครียด มันเหนื่อย
และตอนทีพ่ีส่าวแยกกบัแฟน เอาหลานมาทิง้ใหเลีย้งไมใหเงนิ ตดิตอกไ็มได ไมมเีงนิ
เลย” ภาวะวกิฤตทีเ่หมอืนจะมแีตซ้าํแลวซ้าํเลา

“โอย เลอืกบไดดอกหมอ กก็นิทกุอยางทีม่ ีบางมือ้หาสกินิยงับมเีลย ขาวกลอง
กอ็ยากดอกแตบมขีาวกซ็ือ้เขาแบบถกูๆทีโ่รงส ีการรกัษาตวักป็ลอยตามยถากรรม ถาจะ
ใหไปโรงพยาบาล โอยบไปดอกบมเีงนิคารถคาลามนัสเิปนอะไรกช็างมนั”

ในหมูบานไมมรีถโดยสารประจาํทางทีไ่ปโรงพยาบาลตองเหมารถไป  ไป-กลบั
เปนเงินประมาณ 200 บาท เงินคารถก็ไมมีแลวจะไปโรงพยาบาลตามหมอนัดได
อยางไร ใครจะดหูลานให ชวีติกต็องดิน้รนใหทองอิม่กอน หาเชากนิค่าํ ตองเกบ็หอม
รอมรบิจงึไดไปโรงพยาบาล เมือ่เจาหนาทีไ่ดไปเยีย่มบานผูปวยจงึเกดิความรูสกึทีด่มีี
ความคิดใหมที่เปลี่ยนไปกับการออกเยี่ยมบาน

วันนี้เจาหนาที่มีความเขาใจผูปวยมากขึ้น ทําใหเขาใจวาที่ผานมาเราเอา
ความคิดสวนตัวเปนตัวตั้ง ไมเคยเอาความจริงในวิถีชีวิตจริงของผูปวยเปนตัวตั้งเลย
ดังนั้น แพทย พยาบาล เภสัชกร หรือเจาหนาที่สาธารณสุขทุกคนควรมีโอกาสไป
เยี่ยมบานไดไปพูดคุยกับผูปวยที่บานของผูปวย เพราะจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางทัศนคติในการทํางานทําใหเปนแนวทางของการแพทยที่มีหัวใจแหงความเปน
มนษุยหรอืผูปวยเปนศนูยกลางไดอยางแทจรงิ

บทเรยีนสาํคญัจาก PCU หนองคนูอย อาํเภอไทยเจรญิ จงัหวดัยโสธร
คอื ความเขาใจของชมุชนทีเ่ราทาํงานดวย ความเขาใจของครอบครวัและตวัของผูปวย
จะเปนสวนทีส่าํคญัทีส่ดุทีจ่ะทาํใหมกีารดแูลสขุภาพของชาวบานทีส่อดคลองกบับรบิท
ที่เปนจริงของคนแตละคน ชุมชนแตชุมชน ความเขาใจในบริบทของชุมชนนี่เอง
ที่เปนจุดแข็งของระบบบริการปฐมภูมิที่จะทําใหสถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพ
ชมุชนนัน้ สามารถเขาถงึประชาชน ทาํใหความ “ใกลบาน” นัน้มคีวาม “ ใกลใจ ” ดวย
อยางแทจริง
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ดังนั้นทักษะและความรูดานเวชปฏิบัติครอบครัว ความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน การมองเชิงสังคมศาสตร
การคิดเชิงระบบ การจัดการประชุมแบบมีสวนรวม การเขียนแผนที่ความคิด (mind
map) หรอืการสือ่สารเพือ่สงัคม เปนอกีองคความรูหนึง่ทีก่าวไกลกวาองคความรูเรือ่ง
โรคภยัไขเจบ็ทีบ่คุลากรระดบัปฐมภมูทิกุคนควรจะม ีและผูบริหารของหนวยบรกิารหรอื
ระดบัอาํเภอควรใหความสาํคญักบัการเพิม่พนูทกัษะเหลานีก้บัเจาหนาที่

จากประสบการณของคุณจิราพร
คนมั่น PCU มะนาวหวาน อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีนั้น นอก

จากเจาหนาทีจ่ะไปเยีย่มบานดวยตวัเองแลว ยงัมกีารชวนนายก อบต. ไปเยีย่มบาน
ดวย ซึง่พบวาการทีน่ายก อบต. ไดไปเยีย่มบานผูปวยเบาหวานนัน้ ไดอะไรมากมาย
นอกจากผูปวยจะไดรับความชวยเหลือเชิงสังคมสงเคราะหเพิ่มเติมจาก อบต.แลว
ที่สําคัญคือ ทําใหนายก อบต. เองเกิดการเปลี่ยนความคิดของ อบต. ตองานดาน
สุขภาพ วางานดานสุขภาพไมเทากับการพนหมอกควัน การพา อสม. ผูสูงอายุไป
ดงูาน หรอืการสนบัสนนุกจิกรรมออกกาํลงักายเทานัน้ เปนการสือ่สารดวยการใหเขา
สมัผสัความจรงิ เพือ่ใหนายกเลก็ไดเหน็ความสาํคญัของการทาํงานดานสขุภาพ และ
สนับสนุนบทบาทของเจาหนาที่สาธารณสุขในการทํางานดานสุขภาพมากขึ้นอยาง
ชดัเจน

ไมเฉพาะนายก อบต.เทานั้น แมแตนายอําเภอหรือปลัดอําเภอก็ไดรับการ
ชกัชวนจากทางสถานอีนามยัใหรวมเยีย่มบานผูปวยบางคนดวย เพือ่อยางนอยกจ็ะได
เกดิการบรูณาการงานสขุภาพชมุชนในระดบัพืน้ทีไ่ดบาง

นอกจากนี้ ที่สถานีอนามัยมะนาวหวานมี อสม. เปนพันธมิตรที่เขมแข็งใน
การทํางานดานสุขภาพชุมชน โดยมีการแบง อสม.แบงออกเปน 3 ระดับ กลาวคือ
อสม.เกรด A คือ อสม.ที่จะตองสงรายงานตามแบบฟอรมที่เจาหนาที่ออกแบบให
ทกุเดอืนเปนประจาํ สาํหรบัอสม.คนใด ถาจบปรญิญาตร ีกไ็ดฝกฝนใหมศีกัยภาพได

อบต. อสม. และพยาบาล
สรางสุขภาพที่มะนาวหวาน
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มากขึน้ เชน คดักรองเบาหวานทัง้หมูบานได โดยเจาหนาทีอ่นามยัลงไปชวย หรอืหาก
จบชั้น ป.6 ป.4 ก็จะใหดูแลงานที่งายกวานั้น เชน งานดานสุขาภิบาล หรือเรื่อง
เกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ํา ยุงลาย พนหมอกควัน เปนตน งานสุขภาพชุมชนนั้นมี
มากมาย เจาหนาทีม่เีพยีง 3-4 คนยอมทาํไมไหว อสม.คอืพลงัพนัธมติรทีด่ทีีส่ดุ

ที่ PCU มะนาวหวานมีพยาบาลจากโรงพยาบาลพัฒนานิคมไปปฏิบัติงาน
ประจํา จึงไดมีการจัดเวทีพูดคุย เรียนรู ทํา Case conference กันเอง ซึ่งทําใหเกิด
การแลกเปลีย่นความรูและพฒันาระบบงานดขีึน้

จากประสบการณทีท่าํมาหลายรปูแบบพบวา การสอนเจาหนาทีด่วยกนัเองนัน้
สามารถสอนไดหลายทางดวยกนั แตการสอนผานเรือ่งเลาจากเหตตุางๆ ทีไ่ปประสบ
และแกปญหาใหเขานั้น จะสามารถชักนําใหเพื่อนรวมงานหันมาจัดบริการหรือดูแล
ผูปวยในดานที่เปนองครวมมากขึ้นไดมากที่สุด การสอนผาน Case conference
อยางเปนทางการและเปนวิชาการรวมกับกระบวนการเยี่ยมบาน ซึ่งทําใหแตละคน
สามารถเกดิความผดุบงัเกดิ ( Emergence ) ทศันคตขิองการดแูลผูปวยดวยหวัใจแหง
ความเปนมนษุยไดดวยตนเอง

บทเรยีนสาํคญัจาก PCU มะนาวหวาน อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุี
คอื การสรางความเขาใจตอกระบวนทศันใหมดานสขุภาพใหแกผูนาํชมุชนวา สขุภาพ
ในมติใิหมนัน้ ไมใชเพยีงเรือ่งมดหมอหยกูยา แตเกีย่วเนือ่งกบัพฤตกิรรมสขุภาพและ
ระบบโครงสรางในสงัคมดวย และสขุภาพไมใชเรือ่งของหมออนามยัเทานัน้ แตเปนเรือ่ง
ของทุกคน จะทําใหองคกรอื่นในชุมชนเปลี่ยนมุมมองตอดานสุขภาพ เปนการสราง
กระบวนการเรียนรูเพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศนของคนในชุมชนอยางยั่งยืน อันจะนํามา
ซึ่งความรวมมืออยางหลากหลายทั้งในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรภาคประชาชนรวมทั้งอาสาสมัครในชุมชน

การบรหิารจดัการเพือ่การสนบัสนนุการทาํงานของ อสม. ใน PCU นัน้เปนเรือ่ง
ที่มีความสําคัญยิ่ง มีความละเอียดออนตองใชทั้งศาสตรและศิลป เพราะทํางานกับ
ผูคนที่หลากหลาย จึงจะสามารถนําจิตอาสาที่มีภายใตขอจํากัดที่แตกตางกันของ
แตละคน ออกมาใชใหเปนประโยชนกบัชมุชนของเขาใหมากทีส่ดุ
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คณุรุงทวิา พลอยสวุรรณ หวัหนาฝาย
เวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาล
แกงสนามนาง จงัหวดันครราชสมีา ได

เลาถงึบทเรยีน 3 บทของการบรหิารจดัการใน PCU แกงสนามนางวา
บทเรยีนบทแรกวาดวยการสรางสขุภาพชมุชน เมือ่ป 2547 ทีผ่านมา PCU

แกงสนามนางไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานดานสุขภาพ และ
มอบรางวัลหมูบานที่มีผลงานยอดเยี่ยมในดานตางๆ รวมกับเครือขาย อสม.ตําบล
แกงสนามนาง จากการจัดกิจกรรมดังกลาว ทําใหทีมงานเห็นศักยภาพของเครือขาย
อสม. ที่ไดรับโอกาสใหดําเนินโครงการดวยกลุมเครือขายเอง เจาหนาที่สาธารณสุข
มหีนาทีเ่ปนผูใหความรวมมอืจดัประสบการณ ใหความรู สรางแนวคดิ และฝกอบรม
ทกัษะตามความจาํเปนทีเ่ครอืขายตองการ ผลลพัธคอื “ความภาคภมูใิจในศกัยภาพ
ของเครอืขาย อสม. ทกุหมูบาน ทีเ่หน็ความรวมมอืจากชมุชน”

ตอมาทางทีมงานจึงพยายามสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่อง
จึงดําเนินการเพื่อเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ PCU
ในฝน ชือ่โครงการ วจิยั และพฒันาแนวทางการมสีวนรวมของชมุชนในการแกไขปญหา
สุขภาพระดับพื้นที่ ตําบลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
แกนนาํเครอืขายอสม.รวมกบัผูนาํชมุชน และตวัแทนกลุมตางๆ ไดเรยีนรูกระบวนการ
แกปญหารวมกบัชมุชน สมาชกิในชมุชนไดมสีวนรวมในกจิกรรม เขาใจปญหาชมุชน
รวมกัน รวมกันคิด วิเคราะหเพื่อแกปญหารวมกัน แกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น
ชาวบานมีความรักใครสามัคคี กลาหันหนาปรึกษากัน เกิดกติกาสังคม มีเครือขาย
เยาวชน ผูสงูอาย ุครอบครวัสมัพนัธ เครอืขายชมุชนระดบัคุม เครอืขายพระนกัพฒันา

บทเรยีนบทที ่2 วาดวยสวนทีต่องเตมิเตม็สาํหรบัเจาหนาที ่เจาหนาทีจ่าก
PCU แกงสนามนางของโรงพยาบาลนัน้ไดสะทอนใหเหน็ถงึความยากลาํบากในการทาํ
งานใน PCUทีม่ใีนอนาคต เนือ่งจากเจาหนาทีจ่ะตองดแูลสขุภาพทีม่ากกวาโรคภยัไข
เจบ็ทางกายแตนาจะเปนสขุภาพเชงิสงัคม ซึง่ทกัษะของพยาบาลที ่PCU อาจจะยงัมี
ไมเพียงพอ อันไดแก การดูแลผูปวยและครอบครัวของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส ผูปวย

บทเรยีน 3 มติขิอง PCU
แกงสนามนาง
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มะเรง็ ผูปวยระยะสดุทาย ผูปวยทีม่ภีาวะเครยีด ผูปวยทีเ่ปนโรคทางจติเวช หรอืผูปวย
ทีม่ปีญหาครอบครวั การดแูลเดก็กาํพรา การดแูลผูสงูอายทุีถ่กูทอดทิง้ หรอืการดแูล
ผูปวยอมัพฤกษ อมัพาต ทีม่ภีาวะโรคซบัซอนแตไมประสงคมาใชบริการทีโ่รงพยาบาล
เปนตน ทักษะการดูแลผูปวยเหลานี้เปนทักษะเฉพาะซึ่งยากกวาการดูแลโรคทั่วไป
และยังไมมีกระบวนการฝกอบรมที่เหมาะสมสําหรับพยาบาลไปอยูใน PCU ดังนั้น
จงึตองจดักระบวนการใหพยาบาลใน PCU ไดเรยีนรูทกัษะเหลานีร้วมไปกบัทมีงานของ
โรงพยาบาลทีร่บัผดิชอบงานดานนี้ ซึง่กพ็อจะแกปญหาไปได

บทเรียนบทที่ 3 ของการบริหารจัดการภายใน PCU ของโรงพยาบาล
แกงสนามนางคอื ไดมกีารมอบหมายระบบงานใหทกุคนในลกัษณะเทาเทยีมกนัคอื
ใหทุกคนตองรับผิดชอบหมูบาน แตทุกคนก็ตองรับผิดชอบงานดวย เชน รับผิดชอบ
งานทุกงานในหมู 3-4 และรับผิดชอบเปนผูประสานหลักในดานงานโภชนาการดวย
เปนตน เพราะฉะนัน้ทุกคนจะไดเปน Project Manager ในงานทีต่นรบัผดิชอบ การได
รบัผดิชอบงานจะทาํใหเขาเขมแขง็ขึน้ในการทาํงาน และสามารถทาํใหระบบงานพฒันา
ไปไดอยางรวดเร็ว

บทเรยีนสาํคญัจาก PCU โรงพยาบาลแกงสนามนาง อาํเภอแกงสนามนาง
จงัหวดันครราชสมีาคอื การทาํงานในชมุชนตองเขาใจปญหาของชมุชนชดัเจน รูวา
ชมุชนตองการอะไร เหน็ความรวมมอืของประชาชน ระดบัครอบครวั กลุม และชมุชน
เกดิกระบวนการเรยีนรูเพือ่แกไขปญหาสขุภาพรวมกบัชมุชน ตองเชือ่มัน่ในศกัยภาพ
ของชมุชน และพยายามเสรมิศกัยภาพ หรอื empowerment ใหชมุชนดวยการจดัเวที
แลกเปลีย่นประสบการณ เพือ่จดัการความรูทีเ่กดิขึน้ ใหเกดิแรงขบัเคลือ่นใหสนบัสนนุ
กิจกรรมอันเปนประโยชนตามความตองการของประชาชนตอเนื่อง

สิง่ทีไ่มพงึกระทาํ คอื เจาหนาทีส่าธารณสขุ เรงรดั บบีคัน้การดาํเนนิกจิกรรม
บนความไมพรอมของชมุชน ทัง้ๆทีเ่ขามโีอกาส และจดุประกายแลวไมสานฝน จะทาํ
ใหกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหยุดชะงักทันที เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง
ชมุชนตองคดิคนหาปญหา วเิคราะห วางแผน ดาํเนนิการ ประเมนิผลงาน อยางอสิระ
โดยตนเอง จงึจะเกดิการเปลีย่นแปลงโดยไมม ี“มายาคต ิ”
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น้ําแกน เปนตําบลหนึ่งในกิ่งอําเภอ
ภเูพยีง จงัหวดันาน ประกอบดวย 10
หมูบานมีประชากรราว 4,663 คน

เปนชุมชนเกาแกมีอายุรวม 300 ป จึงมีความเกี่ยวของสัมพันธกันทั้งในลักษณะของ
การเปนเครอืญาต ิและการมรีากฐานดานประเพณวีฒันธรรมรวมกนัอยางแนนแฟน

คณุบญุตุม ปานทอง หวัหนาสถานอีนามยัน้าํแกน ไดยอนความทรงจาํไปเมือ่
20 ปที่แลววา “การทํางานเชิงรุกของสถานีอนามัยตําบลน้ําแกน ไดเริ่มตนมาตั้งแต
สถานอีนามยัเปดทาํการในปพ.ศ.2533 วนัแรกทีพ่ีม่า ทัง้สถานอีนามยัมเีงนิอยูเพยีง
137 บาท ก็มานั่งคิดวาจะทําอยางไร จากการคนหาขอมูลการตรวจสุขภาพของ
ชาวบาน พบวาหญิงหลังคลอดที่น้ําแกนนั้น ไมเคยตรวจหามะเร็งปากมดลูกเลย
จงึถาม อสม.วาถาเราจะตรวจมะเรง็โดยคดิคาบรกิาร 20 บาท จะไดไหม”

สถานีอนามัยน้ําแกนจึงเริ่มทํางานเชิงรุกดวยการประชาสัมพันธใหชาวบาน
มาตรวจภายในซึ่งไมใชเรื่องงายนัก หลังจากตรวจชาวบานไปได 200 คน ก็พบวามี
ชาวบานอยู 7 คนทีม่อีาการผดิปกต ิบางคนเปนมะเรง็ปากมดลกูระยะแรก บางคนอยู
ในระยะที่ 2 สถานีอนามัยน้ําแกนไดจัดการสงผูปวยทั้ง 7 คนไปรักษาตอที่จังหวัด
เชยีงใหม และลาํปาง โดยใหการดแูลรกัษาอยางตอเนือ่ง ซึง่ผูปวยทัง้หมดยงัมชีวีติอยู
จนถงึปจจบุนันี ้ผลจากการตรวจภายในครัง้นัน้นอกจากจะทาํใหสถานอีนามยัตาํบล
น้าํแกนมรีายไดเพิม่ขึน้แลวยงัทาํใหชาวบานกบัสถานอีนามยัมคีวามใกลชดิกนัมากขึน้

สาํหรบัการดแูลปญหาการแพรระบาดของโรคเอดสนัน้ สถานอีนามยัน้าํแกนยงั
ประสานความรวมมือจากองคกรตาง ๆ เพื่อใหความชวยเหลือผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
ใหยอมรบัสถานะของตนเอง และเปดเผยตนเอง เพือ่รบัความชวยเหลอืจากสวสัดกิาร
แรงงานสงัคม ทนุยงัชพี ทนุประกอบอาชพี ทนุการศกึษาบตุร รวมไปถงึการประสาน
กบัโรงพยาบาลเพือ่ใหผูตดิเชือ้/ผูปวยเอดสไดรบัยาตานไวรสัดวย

สถานีอนามัยน้ําแกนยังเปนสถานที่พบปะของกลุมแสงตะวันซึ่งเปนกลุม
ผูตดิเชือ้ มกีจิกรรมทีท่าํสวนใหญเปนการพฒันาศกัยภาพผูตดิเชือ้/ผูปวยเอดสในการ
ดแูลรกัษาตนเอง การประสานเรือ่งของยาตานไวรสัเอชไอวโีดยประสานกบัโรงพยาบาล

ศูนยรวมแหงความหวัง
ที่น้ําแกน
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ในดานการพัฒนาศักยภาพผูติดเชื้อเปนการสนับสนุนใหพวกเขาเปนวิทยากรชุมชน
ระยะนัน้ ผูตดิเชือ้ทีท่าํหนาทีเ่ปนวทิยากรอบรมความรูเรือ่งเอดสนัน้ไดรบัความสนใจ
จากโรงเรียนและชุมชนอยางมาก

นอกจากนี ้ยงัจดักจิกรรมเสรมิใหแกผูตดิเชือ้ เชนการอบรมเรือ่งอาหาร ยาและ
การฝกสมาธิ โดยนิมนตพระมาชวยอบรมให เนนการพูดคุยเพื่อคลายความเครียด
ตอนนีส้มาชกิกลุมมกีารพบปะกนัทกุวนัอาทติยทีส่องของเดอืน ปจจบุนั สมาชกิกลุม
สามารถบรหิารจดัการงบประมาณ และดาํเนนิกจิกรรมกลุมไดเอง และเจาหนาทีส่ถานี
อนามัยเปนเพียงผูใหความรูเพิ่มเติมในวันพบปะกลุมเทานั้น เชนการใหความรูเรื่อง
ผลขางเคยีงของยาตานไวรสัเอชไอว ีเปนตน

นอกจากนี้ พี่ตุมยังเลาถึงการจัดการปญหากับชุมชน เมื่อมีความไมเขาใจกัน
เกดิขึน้ จะใชวธิกีารตรงไปตรงมา ชาวบานสามารถตรวจสอบการทาํงานของพีตุ่มและ
สถานีอนามัยไดเสมอ ดานการเงิน จะใหชาวบานบริหารจัดการกันเอง ใหชุมชนเขา
จัดการ แตเรื่องของการตรวจสอบก็ตองยอมรับ เรื่องหลักฐานตองมีความโปรงใสคือ
ทุกฝายสามารถตรวจสอบกันได “ชาวบานคิดวาหมอมีสวนไดเมื่อมีโครงการเขามา
หมอคงจะไดตังคอะไรอยางนี้ พี่เขาก็เลยใหชาวบานมามีสวนรวมคือพี่เขาจะไมแตะ
เงนิเลย ใหชาวบานจดัการกนัเอง พอใหชาวบานทาํเขากเ็ริม่รูวา ไมไดมแีตได กต็อง
ยอมเสียบาง เขาก็เขาใจ พอเขาใจความไวใจก็เริ่มมา เรียกประชุมก็มากันอยาง
พรอมเพรียง

บทเรียนที่สําคัญของสถานีอนามัยน้ําแกน คือ สถานีอนามัยคือหนวย
บรกิารภาครฐัทีอ่ยูใกลชดิประชาชนทีส่ดุ ตองเปดกวางในการชวยเหลอืประชาชนในทกุ
มิติ เปนที่นาสังเกตวาชาวบานเรียกพี่ตุมวา แมเลี้ยง ขณะที่เจาหนาที่สถานีอนามัย
คนอื่น ๆ นั้นชาวบาน หมอ ในสายตาของชาวบานแลวพี่ตุมไมใชเพียงผูทําหนาที่ใน
ฐานะบคุลากรดานสาธารณสขุแคการดแูลรกัษาโรคภยัไขเจบ็เทานัน้ แตพีตุ่มเปนทีพ่ึง่
ดานอืน่ดวย เมือ่ชาวบานมเีรือ่งอะไรจะมาปรกึษาไมวาจะเปนเรือ่งปุย ปญหาในชวีติ
ประจาํวนั หรอืบางคนจะไปทาํงานตางประเทศกม็าปรกึษา ใครจะไปเรยีนหนงัสอืพีตุ่ม
กช็วยค้าํประกนัให หรอือยางกรณผีูตดิเชือ้เอดส กช็วยเหลอืพวกเขาอยางครบวงจร
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งานดานสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพตองทําเต็มที่ งานนอกภาค
สาธารณสขุทีไ่มถนดักท็าํหนาทีป่ระสานและตดิตามชวยเหลอืเปนธรุะใหอยาง
จรงิจงั เปดกวางดานภารกจิใหเปนศนูยรวมแหงความหวงั ศนูยกลางของการ
ชวยเหลือผูคนในชุมชน ศรัทธาและความรวมมือจะมาสูสถานีอนามัยนั้นๆ
อยางยัง่ยนื

คุณนิตยา  หาญรักษ จาก  PCU
หนองบัวนอย อําเภอสุวรรณคูหา
จงัหวดัหนองบวัลาํภ ูเดมิเปนพยาบาล

หองคลอด พยายามสอนใหแมทีม่าคลอดทีโ่รงพยาบาลวาตองใหกนินมแม 4-6 เดอืน
แตก็พบวาแมสวนใหญไมสามารถทําตามนั้นได เมื่อมาปฏิบัติงานที่เปนพยาบาล
ประจาํ PCU จงึพบวาคาํตอบไมไดอยูทีก่ารใหสขุศกึษาในโรงพยาบาลเทานัน้ แตอยู
ที่บริบทแวดลอมชุมชน

เพราะเมือ่ไปเยีย่มบาน เมือ่เปนพยาบาล PCU จงึพบวาอยาวาแตนมแมจะได
กนิเลย แมนัน้ยงัไมมเีวลาทีจ่ะเลีย้งลกูดวยซ้าํ เนือ่งจากตองไปทาํงานตัง้แตหลงัคลอด
ไดเพยีง 1 เดอืน เดก็เลก็ๆสวนใหญตองอยูกบัยา ยายทีไ่มแขง็แรง สวนพอแมตองกลบั
ไปทาํงาน ณ ศนูยกลางทางเศรษฐกจิหาเงนิคานมใหลกู พอบางไมพอบาง พอแมเหน็
หนาลกูทางภาพถาย พดูคยุกบัลกูผานทางโทรศพัทมอืถอื ไมตองถามถงึนมแม 4 - 6
เดอืน หรอืความผกูพนัระหวางพอ แม ลกู จะเปนอยางไร

เดก็เลก็หลายคนถกูทอดทิง้ เดก็ขาดการสมัผสั การโอบกอด การไดรบัความรกั
จากพอแม พฒันาการและอนาคตของเดก็เหลานีแ้ทบไมตองพดูถงึ เมือ่เดก็โตขึน้กม็ี
ปญหาการมเีพศสมัพนัธกอนวยั เกดิปญหาทองไมมพีอ หรอื ปญหาการทาํแทงมาให
ตามแกปญหาไมรูจบ เด็กผูชายก็มีปญหาดื่มสุรา ลักขโมย ทั้งโรงเรียนและสถานี
อนามัยก็โดนขโมยมาแลว เมื่อเราโยนปญหาเหลานี้ใหชุมชนไดคิด คําตอบที่ไดคือ
“ชางมนัเถอะหมอ มนัเปนเดก็เหลอืเดน เดก็โสทิง้ ไมรูจะไปชวยพวกมนัยงัไง”

เด็กอาสาอนามัยที่
หนองบัวนอย
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โครงการเดก็อาสาอนามยัจงึเกดิขึน้ทีส่ถานอีนามยัหนองบวันอย คอื เปดสถานี
อนามัยใหเปนแหลงเรียนรูดานสุขภาพสําหรับเด็ก เด็กเหลือเดนเหลานั้นไดรับ
การชักชวนใหมาชวยงานที่สถานีอนามัย และแฝงการเรียนรูเขาไปทุกขั้นตอน เชน
การจัดบอรดเรื่องอะไร ก็จะใหเด็กไปอาน ไปศึกษาคนควา ใหเขาเลือกวาเขาจะเอา
หวัขออะไรขึน้บอรด ตกแตงบอรดดวยตวัเดก็เอง บอรดทีน่ีจ่งึมรีปูแบบไมเหมอืนทีอ่ืน่
แตเดก็เขาจะภมูใิจมากและทาํใหเขาไดความรูดวย หรอืเมือ่เดก็มาชวยจดัยา กจ็ะแทรก
เรือ่งการใชยา เดก็มาชวยบรกิารผูปวย เขากจ็ะไดความภาคภมูใิจ รูสกึตนเองมคีณุคา
กลบัไป สิง่เหลานีไ้มตองใชเงนิใชทอง แตใชความรกั ความเขาใจ ใหโอกาสและใหอภยั
เดก็ไดในทกุกรณ ีและบางครัง้ตองทาํหนาทีป่กปองเดก็ดวย

เด็กม.2 ม.3 ไดรับการพัฒนาใหเปนหมอนอย โดยเลือกลูกหลานในบานของ
ผูปวยที่มีแผลเรื้อรังมาสอนใหทําแผล ซึ่งสอนไมยาก และพบวาเด็กเชื่อฟง ใสใจ
และกลบัไปลางแผลใหญาต ิใหคณุปูของตนเองไดอยางถกูตอง เหน็แววตาทีม่คีวาม
สขุของคณุปู และแววตาแหงความภาคภมูใิจของเดก็นอยดวย

บทเรียนสําคัญจาก PCU หนองบัวนอย อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลําภู คือ สุขภาพชุมชนนั้นกวางไกลกวามิติทางสาธารณสุขมาก สถานี
อนามัยสามารถเปนแหลงเรียนรูเรื่องสุขภาพของเด็กที่ดีที่สุด เดิมของทุกอยางบน
สถานอีนามยัจะเปนของหมอ คอมพวิเตอรกข็องหมอ พืน้ทีก่ข็องหมอ หามไปยุง แต
ปจจบุนัทกุอยางบนสถานอีนามยัเปนเดก็ๆเหลานัน้ดวย เดก็จะมคีวามภาคภมูใิจรูสกึ
วา สถานีอนามัยเปนของเขา เด็กอาสาเฝาสถานีอนามัยใหชวยบอกกับคนไขวา
“รอแปบนะคะ หมอออกไปเยีย่มบานอกีแปบกม็า”

สิง่ดีๆ ทีห่นองบวันอยไดแสดงใหเหน็พลงัอนัยิง่ใหญของคนเลก็คนนอยในสถานี
อนามยั ทีไ่มไดยิง่ใหญดวยอาคารสถานที ่แตยิง่ใหญดวยพลงัแหงอดุมการณเพือ่ผูดอย
โอกาสในแผนดินชนบท ความสําคัญอยูที่การเปดใจใหกวาง มองภารกิจสถานี
อนามยัคอืงานดานสขุภาวะของชมุชนไมใชเพยีงแคงานสาธารณสขุตามตวัชีว้ดั
ที่แยกสวนของกระทรวงสาธารณสุข
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PCU 9 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร -
ราชสีมา) เกิดจากความรวมมือ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสมีา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา และมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
ไดดาํเนนิการจดัทาํหลกัประกนัสขุภาพใหแกนกัศกึษา เนือ่งจากนกัศกึษาสวนใหญมี
ภมูลิาํเนาอยูตางจงัหวดั เขามาพกัอาศยัอยูในหอพกั เมือ่เกดิการเจบ็ปวยไมสามารถ
ใชสิทธิดานการรักษาพยาบาลได ทําใหนักศึกษาบางสวนไมสามารถเขาถึงระบบ
บริการได ตองเสียคาใชจายเอง อีกทั้งตองเสียเวลาอยางมากหากไปรับบริการที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

ในเดือนมิถุนายน 2540 จึงไดจัดทําหลักประกันสุขภาพใหแกนักศึกษาและ
ผูสมควรไดรับสิทธิ เริ่มจากโครงการประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ ซึ่งในขณะนั้น
ประชาชนทั่วไปที่ยังไมมีหลักประกันใดๆ สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพโดยความ
สมัครใจได โดยกําหนดเบี้ยประกันแบบประชาชนและรัฐออกเงินสมทบฝายละ 500
บาท และในป 2543 รัฐสมทบใหเพิ่มเปน 1,000 บาท ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีาจงึไดรวบรวมนกัศกึษา 5 คน ตอการซือ้บตัรประกนัสขุภาพ 1 ใบ ขณะนัน้
มนีกัศกึษาทีเ่ขารวมโครงการเพยีง 3,000 คน ยงัไมครอบคลมุนกัศกึษาและผูสมควร
ไดรบัสทิธิ

จากนโยบายหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาโดยจงัหวดันครราชสมีาเปน 1 ใน 15
จงัหวดั ทีท่ดลองนาํรองเตม็รปูแบบในวนัที ่1 มถินุายน 2544 ทางมหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมาจึงไดเขารวมในระบบหลักประกันสุขภาพอยางเต็มรูปแบบ

คุณจรรยา ดวงใจ ผูอํานวยการศูนยสุขภาพชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา หรอืเรยีกยอๆวา PCU 9 ไดเลาถงึระบบงานใน PCU ของมหาวทิยาลยั
วา สถานทีต่ัง้ใชหองพยาบาล ของอาคารศนูยเวชศกึษาปองกนั มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา ระยะทางจากศนูยสขุภาพชมุชน 9 (มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา)
ถงึ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ประมาณ 10 กโิลเมตร มจีาํนวนบคุลากรจาํนวน
6 คน ประกอบดวย นกัวชิาการสาธารณสขุ 1 คน พยาบาลวชิาชพี 3 คน เจาพนกังาน
สาธารณสขุ ชมุชน 1 คน และลกูจางอกี 1 คน

เติมเต็มหลักประกันสุขภาพ
นักศึกษาที่ราชภัฏโคราช
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 PCU 9 ใหการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย 2 ประเภทคือ นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนประชากรในเขตรับผิดชอบ
รวม 12,814 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549) โดยรอยละ50 เปนนักศึกษา
อีกครึ่งเปนขาราชการหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย เมื่อแจกแจงสิทธิดานการรักษา
พยาบาล พบวา เปนสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC) จํานวน 7,449 คน
ประกนัสงัคมจาํนวน 2,175 คน และขาราชการจาํนวน 3,190 คน

การจดับรกิารสขุภาพและขดีความสามารถของ PCU 9 มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา มีการใหบริการทั้งเชิงรุกและตั้งรับสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน
ครอบคลุมดานรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ และปองกันโรค โดย
ในดานการรกัษาโรคเปดใหบรกิารทกุวนัจนัทร - วนัศกุร ตัง้แตเวลา 08.00 - 18.00 น.
ชวงเชาใหบริการโดยพยาบาลวิชาชีพ ครอบคลุมดานวางแผนครอบครัว Well baby
Clinic และการฝากครรภ มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทยและเยี่ยมบานใน
ชวงบาย สาํหรบัวนัเสาร และวนัอาทติย ใหบรกิารตัง้แตเวลา 08.00 - 16.00 น. โดยใน
วนัเสารมกีารตรวจรกัษาโรคทัว่ไปโดยแพทยในเวลา 10.00 - 14.00 น. อยางไรกต็าม
ปรากฏการณที่ผูขึ้นทะเบียนขามขั้นตอนไปรับบริการในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา ซึ่งเปนโรงพยาบาลศูนย และมีแพทยเฉพาะทางในการใหบริการนั้น
ยงัเปนสิง่ทีเ่กดิขึน้เสมอ

ดานการสรางเสริมสุขภาพนั้น สวนใหญกลุมเปาหมายจะมีสุขภาพคอนขางดี
เพราะอยูในวยัรุนวยัทาํงาน ทาง PCU 9 ไดกาํหนดแผนงานโครงการทีด่าํเนนิงานเพือ่
แกปญหาสขุภาพในรัว้มหาวทิยาลยัไดแก โครงการราชภฏัปลอดลกูน้าํยงุลาย โครงการ
สขุาภบิาลสาํหรบัผูสมัผสัอาหาร โครงการเฝาระวงัโรคพษิสนุขับา โครงการรกัษสขุภาพ
และโครงการหลอดเลือดดี ชีวีสดใสซึ่งเนนไปที่บุคลากร เพราะสวนใหญมีวิถีชีวิตที่
ไมไดออกกําลังกายและมีภาวะอวน

สาํหรบัการพฒันาระบบภายใน PCU นัน้ กไ็ดพยายามพฒันา PCU ตามเกณฑ
มาตรฐาน HCA และมีโครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพของ
ประชากรที่รับผิดชอบ
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PCU เทศบาล เสนทาง
อันยาวไกล

บทเรยีนทีส่าํคญัจาก PCU  9 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา คอื ระบบ
บริการปฐมภูมินั้นเปนระบบที่มีความสําคัญและเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานของชีวิต
แมวาในมหาวทิยาลยัซึง่เปนชมุชนของปญญาชน แตการเขาถงึบรกิารกเ็ปนปญหา
ใหญ แตเดมินัน้การสรางสขุภาพกถ็กูละเลยเชนเดยีวกนั เพราะตางคนตางอยู
มีเพียงโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปของขาราชการและลูกจางเทานั้น สวน
นกัศกึษากม็เีพยีงหองพยาบาลทีพ่ึง่พาไดนอยมาก ดังน้ันการมีศูนย์สุขภาพชุมชน-
ในมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลประชากรในมหาวิทยาลัยเองนั้นเปนสิ่งที่จําเปน
อยางยิ่ง

ระบบบรกิารในระดบัปฐมภมูเิปนหนวยบรกิารทีม่ขีนาดเหมาะสมทัง้โดยความ
จําเปนและภารกิจที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนมหาวิทยาลัย ดวยที่เปนชุมชนใน
บริบทเมือง ที่มีทรัพยากรมากพอสมควร จึงสามารถจัดระบบบริการทั้งในดานการ
รกัษาโรคทัว่ไปไดเปนอยางด ีและสามารถเตมิเตม็สวนขาดของงานสรางเสรมิสขุภาพ
ใหกับกลุมประชากรในชุมชนทั้งนักศึกษาและเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัยไดอีกมาก
เพราะเปนองคกรทีม่ทีนุทางสงัคมรายลอมอยูมาก การบรหิารจดัการทีด่จีะทาํให PCU
ของมหาวทิยาลยันัน้ เปนอกีตนแบบทีม่คีวามสมบรูณของการบรูณาการงานไดไมยาก

ศนูยบรกิารสาธารณสขุเทศบาลเมอืง
ปราจีนบุรี เปนหนวยบริการปฐมภูมิ
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึง่มี

บรบิทการทาํงานทีแ่ตกตางออกไปจากหนวยบรกิารของกระทรวงสาธารณสขุ แตไมวา
จะตางสังกัด แตการจัดการมุงเนนใหเกิดบริการดานสุขภาพอยางมีคุณภาพตอ
ประชากรเปาหมายเชนเดยีวกนั

เนื่องจากในเขตเมือง มีพื้นฐานการจัดระบบบริการสุขภาพที่ซับซอนกวา
ในเขตชนบท และระบบบริการสุขภาพที่เปนอยูก็มักมุงเนนที่การรักษาโรคใหกับ
ประชาชนเปนสาํคญั เนือ่งจากตอบสนองความตองการกบัประชาชนไดโดยตรง จงึทาํ
ใหมีการทุมเททรัพยากรไปในดานรักษามาก มีการพัฒนาดานงานสรางเสริมสุขภาพ
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และการจดัการระบบพืน้ฐานเชน ระบบขอมลู การเสรมิศกัยภาพของแกนนาํสขุภาพ
ในชมุชนไมวา อสม. ผูสงูอาย ุหรอื ผูนาํการออกกาํลงักาย ไมมากเทาทีค่วร

คณุอมรา อาคมานนท หวัหนาศนูยบรกิารสาธารณสขุ เทศบาลเมอืงปราจนีบรุี
เลาวา “เมือ่ทาํงานไประยะหนึง่ กจ็าํเปนตองมกีารวางระบบงานพืน้ฐานในการทาํงาน
สาธารณสุขในเขตเมือง ซึ่งก็ใชกลวิธีแบบเดียวกับที่หนวยบริการปฐมภูมิในชนบท
ไดทาํ คอื ใชการสาํรวจครอบครวั / ชมุชน จดัทาํแผนทีช่มุชน คดักรองกลุมเสีย่ง คนหา
ปญหาสขุภาพ จดักจิกรรมใหชมุชนตามปญหาทีค่นพบและตามทีช่มุชนตองการ”

การจัดบริการในศูนยบริการสาธารณสุขใหครอบคลุมงานบริการหลัก ทั้ง
สงเสรมิปองกนั รกัษา ฟนฟสูภาพ มกีารใช Family Folder เชนกนัเพือ่ใหเกดิการบรกิาร
แบบองครวมตอเนือ่ง มกีารบรกิารเยีย่มบาน การสงตอ มคีลนิกิสขุภาพเดก็ด ีจดัคลนิกิ
ยาเสพตดิ คลนิกิเลกิบหุรี ่การบรกิารใหคาํปรกึษา พยายามดแูลสขุภาพกลุมประชากร
ตามชุดสิทธิประโยชน (CORE PACKAGE) เชน การวางแผนครอบครัว การดูแล
กอนคลอ  หลงัคลอด ดแูลพฒันาการเดก็สมวยั 0 -5 ป งานเฝาระวงัภาวะโภชนาการ
งานอนามัยโรงเรียน คัดกรองโรคในกลุมที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป รวมทั้งคัดกรองโรค
เบาหวาน ความดนัโลหติสงู มะเรง็เตานม มะเรง็ปากมดลกู เชนเดยีวกบั PCU ในสงักดั
ของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังไดเนนไปที่การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน ประชุม
กลุมยอยผูปวยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เพื่อใชกระบวนการกลุมเพื่อน
ชวยเพื่อน มีการจัดประชุม อสม สัญจรเดือนละครั้ง โดยจัดหมุนเวียนไปตามชุมชน
ตางๆ ซึง่ไดผลมาก ทาํใหชมุชนตืน่ตวั จดัประชมุชมรมสงูอายเุดอืนละครัง้ ตัง้ชมรม
ออกกาํลงักาย ศนูยการเรยีนรูชมุชนเขมแขง็เรือ่งยาเสพตดิ ชมรมสรางสขุภาพ เปนตน

บทเรียนสําคัญจากศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
จงัหวดัปราจนีบรุ ีคอื ศนูยบรกิารสาธารณสขุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ระดบั
เทศบาลนั้น เปนหนวยบริการดานปฐมภูมิที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับในเขตเมือง แต
สวนใหญถกูละเลยใหทาํหนาทีเ่พยีงการรกัษาพยาบาลเบือ้งตนเทานัน้ ควรที่
ศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลนี้จะไดรับการสนับสนุนใหสามารถเปด
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PCU นอกกรอบ
ที่คลองหวะ

พืน้ทีท่าํงานดานสขุภาพในเขตเมอืงไดอยางเตม็ที ่ซึง่เปนอกีบทบาททีอ่งคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังตองเรียนรูอีกพอสมควร

หนวยบริการปฐมภูมิเชนศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลนั้น เปน
หนวยงานที่มีทุนทางสังคมไมนอย แมวาความเปนชุมชนของชุมชนเมืองจะนอยกวา
ในชนบท ทาํใหทาํงานยากกวา แตในชมุชนเมอืงกม็จีดุแขง็ทีเ่ดนชดักวาหลายประการ
เชน มีงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มากกวา มีทรัพยากรบุคลากร
ทั้งในระบบบริการหรือนอกระบบบริการเชนนักวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิที่มากกวา
มสีือ่หลากหลายรปูแบบ หลายชมุชนเมอืงมทีัง้วทิยชุมุชน เคเบลิทวี ีและหนงัสอืพมิพ
ทองถิน่ สิง่เหลานีล้วนเปนทนุทางสงัคมทีส่าํคญัของชมุชนเมอืงทีค่วรนาํมาสนบัสนนุ
การทํางานในระบบบริการปฐมภูมิอยางเต็มที่ เพราะสุขภาพไมใชงานของเจาหนาที่
สาธารณสขุ แตเปนเรือ่งของทกุคน

บานคลองหวะ ตาํบลคอหงส อาํเภอ
หาดใหญ จงัหวดัสงขลา อยูชายขอบ
ของตําบลคอหงส ซึ่งเปนตําบล

ชานเมอืงหาดใหญ อยูหางจากสถานอีนามยัประมาณ 10 กโิลเมตร มปีระชากร 5,000
คน เปนชมุชนชนบทใกลเมอืงทีเ่ผชญิหนากบัการเปลีย่นแปลงของการพฒันา แตทีน่ี่
เปนชมุชนทีม่ภีาคประชาสงัคมเขมแขง็ มกีลุมออมทรพัยหมูบานทีม่ัน่คง “สอนใหคน
ในชมุชนมจีติสาํนกึในการออมเพือ่สรางใหมคีวามเปนอยูด”ี กลุมออมทรพัยดาํเนนิการ
มา 26 ป มเีงนิทนุ 9 ลานบาท สมาชกิกวา 400 คน

เมือ่มคีวามเหน็รวมกนัของโรงพยาบาลหาดใหญและความตองการของชมุชน
จึงเปดศูนยสุขภาพชุมชนขึ้นเมื่อ พฤษภาคม 2546 เรียกกันงายๆในพื้นที่วา PCU
ชาวบาน คือใชศาลาอเนกประสงคของชุมชน ซึ่งอยูรวมกับที่ทําการขององคกร
ภาคประชาชนอื่นๆในชุมชน เชนกลุมสัจจะออมทรัพย กองทุนหมูบาน เปนตน โดย
ชาวบานใหสถานที่ โตะ เกาอี้ สาธารณูปโภค น้ําประปาและไฟฟา รวมทั้งใหคนใน
ชมุชนรวมทมีใหบรกิาร สวน รพ.หาดใหญสนบัสนนุเวชภณัฑ ภายหลงัจากดาํเนนิการ
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ไปแลว 8 เดือน อบต.เขามาสนับสนุนโดยกั้น ฝาเพดานและเปลี่ยนประตูเหล็กเปน
บานเลือ่นให

คณุอนงค ปงพพิฒันตระกลู พยาบาลจากกลุมงานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาล
หาดใหญ ทีอ่าสาออกไปจดับรกิารที ่PCU ชาวบาน ไดเลาวา ทมีพยาบาลจะออกไป
ใหบริการในวันอังคาร พุธ พฤหัส ซึ่งเนนหนักดานงานการพยาบาล ตรวจรักษา
เยี่ยมบาน การทําโครงการพิเศษที่ชุมชนตองการ เชนการโครงการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม การอบรมผูดูแล
ผูปวย โครงการชวนเพื่อนเดิน โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการนั่งสมาธิ
โครงการฝกอาชพีทาํดอกไม โครงการสบืสานวฒันธรรม งานอนามยัโรงเรยีน เปนตน

ความแปลกทีโ่ดดเดนยิง่ของ PCU คลองหวะคอื แมจะมกีารตัง้ PCU ขึน้มา
ใหม่ แต่สถานีอนามัย คอหงส์ท่ีเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีท่ีแท้จริงยังคงบทบาทเตม็ร้อยในการ-
ดูแลพื้นที่เชนเดิม ไมมีการขอแบงพื้นที่ไปดูแลเอง ดังนั้นทีม PCU คลองหวะจึงเปน
Functional team ทีเ่ปนกลไกเสรมิคณุภาพในการดแูลประชากร เตมิเตม็สวนของสถานี
อนามยัโดยเฉพาะในสวนทีว่ชิาชพีพยาบาลถนดั เชน การดแูลผูปวยโรคเรือ้รงั การรกัษา
พยาบาล การใหสุขศึกษาความรูในการดูแลสุขภาพ การบูรณาการงานรักษาและ
งานสงเสริมปองกันรายบุคคลและครอบครัวดวยการเยี่ยมบาน การดูแลผูพิการ
เปนหลกั

บทเรยีนสาํคญัจาก PCU บานคลองหวะ อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา
คือ การคิดนอกกรอบรวมกับการจัดการที่ดีและภายใตการมีสวนรวมสนับสนุน
ของชมุชน ทาํใหเกดินวตกรรมทีด่งีามทีเ่ปนทีพ่ึง่และความหวงัของประชาชนไดอยาง
ไมยากเยน็จนเกนิไป

การจัดบริการในลักษณะของ PCU ตั้งใหมในชุมชนที่พรอม โดยสงพยาบาล
วิชาชีพลงไปทํางานใน PCU เปนการเสริมงานโดยไมไดแบงพื้นที่รับผิดชอบมาจาก
สถานีอนามัย ในลักษณะเดียวกันกับ PCU คลองหวะนั้นมีอีก 3 พื้นที่ในอําเภอ
หาดใหญ ไดแก PCU ทาเคยีน PCU ทุงร ีPCU 3 ตาํบล ซึง่ดเูหมอืนวา กลวธิดีงักลาว
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เปน win-win strategy กลาวคอืสถานอีนามยัยงัคงมบีทบาทเชนเดมิ โรงพยาบาล
หาดใหญซึง่มเีจาหนาทีม่ากพอกไ็ดทาํงานในชมุชนเตม็ทีอ่ยางอสิระในแนวทาง
ทีว่ชิาชพีพยาบาลถนดั ชมุชนเองกไ็ดรบับรกิารและโอกาสในการเขาถงึบรกิาร
ทางสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นดวย
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⌫
การจดัการในศนูยสขุภาพ
ชมุชน

บทที่
3

การจดับรกิารสขุภาพในระดบัปฐมภมูนิบัเปนหวัใจของการ
ทําใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี บทเรียนการจัดการในระบบบริการ
ปฐมภูมิอยางหลากหลายทั้ง 13 กรณี ตางก็ลักษณะรวมที่นาจะ
เปนกุญแจสําคัญของความสําเร็จของการจัดการในระบบบริการ
ปฐมภมูทิีม่คีณุภาพได ซึง่สามารถขมวดมาได 4 มติ ิกลาวคอื

1. การบริหารจัดการเพื่อการสรางความเขาใจ
การเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพในระดับ
ปฐมภมู ิและการมกีระบวนทศันในการมองสขุภาพ
แบบกวาง เปนเรือ่งสขุภาวะ การอยูเยน็เปนสขุ
มากกวามิติสาธารณสุขเทานั้น

ในอดตีทีผ่านมานัน้ การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพเนนไป
ในสวนของโรงพยาบาลเปนสวนใหญ ละเลยการพัฒนาระบบ
บริการระดับปฐมภูมิ จนเปนเสมือนสถานบริการชั้นสอง การปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศนการมองระบบบริการปฐมภูมิของเจาหนาที่
สาธารณสุข ใหเห็นวาระบบบริการปฐมภูมิคือฐานรากอันสําคัญ
ของระบบสขุภาพ ทกุวชิาชพีสามารถเขามามสีวนรวมในการทาํงาน
ไดอยางหลากหลาย

ดังนั้นการเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความเขาใจ
และมมีมุมองตอกระบวนทศันดานสขุภาพทีม่คีวามหมายกวางจงึมี
ความสาํคญัยิง่ และเปนหวัใจของความสาํเรจ็ในงานบรกิารสขุภาพ
ปฐมภูมิ
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2. การบริหารจัดการเพื่อการจัดระบบบริการบนสถานบริการ
ตองมกีารจดัการเพือ่ใหสอดรบัสนบัสนนุกบัจดุยนืทีส่าํคญัอยางนอย 3 ประการ

คือ
2.1 การจัดบริการที่สอดคลองกับบริบทวัฒนธรรมในชุมชนนั้นๆ

การจัดบริการที่สอดคลองและใสใจในวัฒนธรรมชุมชนนั้น เปนจุดแข็งที่
สําคัญที่สุดของหนวยบริการปฐมภูมิ ซึ่งตางจากโรงพยาบาลใหญที่มีจุดแข็งที่
เทคโนโลยีและผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การจัดบริการที่สอดคลองกับบริบทวัฒนธรรม
ในชุมชนนั้นๆ ทําใหเปนระบบบริการที่ใกลบานใกลใจและไดรับศรัทธาจากชุมชน
อยางแทจริง
2.2 การเพิ่มชองทางในการเขาถึงบริการดวยกลไกหลายรูปแบบ

ระบบบริการปฐมภูมิที่เปนอยูในปจจุบันยังมีความหลากหลายนอย เนนหนัก
เฉพาะการตรวจโรคทัว่ไป ฝากครรภ ฉดีวคัซนี คมุกาํเนดิเทานัน้ ดงันัน้ระบบบรกิารที่
สามารถตอบสนองความตองการของชมุชนไดดจีงึควรเพิม่ชองทางในการเขาถงึบรกิาร
ดวยกลไกหลายรปูแบบทีส่อดคลองกบับรบิทของแตละพืน้ที ่เชน

● การเปดใหการแพทยแผนไทย การแพทยพืน้บาน นวดแผนไทยใหมพีืน้ทีใ่ช
บรกิารในสถานบรกิาร

● การเพิม่ศกัยภาพในการดแูลผูปวยโรคเรือ้รังเชนโรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหติสงู โรคหอบ ถงุลมโปงพองเปนตน

● การเยี่ยมบานและ Home Health Care นั้นเปนสวนขาดของระบบเดิมที่
สําคัญยิ่ง จึงควรใชเปนกุญแจของการไขความศรัทธาจากชุมชนตอระบบ
บริการปฐมภูมิที่ “low tech แต high touch” ที่สามารถลดชองวางเพิ่ม
โอกาสในการเขาถงึบรกิารสขุภาพไดเปนอยางดี

● การเปดพืน้ทีข่องหนวยบรกิารใหกบัชมุชน เชน กรณขีองเดก็อาสาอนามยั
ที่ PCU หนองบัวนอย การเปดพื้นที่ใชพืชผักปลอดสารพิษไดมีพื้นที่ขาย
เพือ่สรางกระแส เปนตน
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2.3 การเชื่อมประสานที่เปนหนึ่งเดียวของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
การจดัระบบการสงตอ และระบบสนบัสนนุทีเ่อือ้ตอการทาํงานในระดบั
ปฐมภูมิ

ระบบบริการปฐมภูมินั้นจะมีความสมบูรณได  ตองมีการเชื่อมตอกับ
โรงพยาบาลซึ่งใหบริการดานทุติยภูมิและตติยภูมิ ใหเปนเอกภาพเสมือนองคกร
เดียวกัน การเชื่อมตอนั้นมีความสําคัญยิ่ง ศูนยสุขภาพชุมชนนั้นเปนหนวยบริการ
ทีใ่กลตวัใกลใจ

นอกจากระบบการสงตอดานการรักษาพยาบาลแลว ยังจําเปนตองมีระบบ
การพึ่งพาการสนับสนุนเชิงระบบบางอย่างจากโรงพยาบาล จึงสามารถให้บริการ
ปฐมภมูอิยางมคีณุภาพได เชน ระบบคลงัเวชภณัฑระดบัอาํเภอ การทาํลายขยะตดิเชือ้
การสนับสนุนเชิงวิชาการ การสนับสนุนดานบุคลากรที่จะลงไปรวมทํางานในสถานี
อนามยั เปนตน

3. การบรหิารจดัการทีใ่หความสาํคญักบัมติดิานการสรางเสรมิสขุภาพ
ปองกันโรคและการฟนฟูสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการฟนฟูสภาพเปนภารกิจหลักของ

บรกิารปฐมภมู ิการใหบรกิารดานการสงเสรมิสขุภาพ การปองกนัโรคบนสถานพยาบาล
เชน การฝากครรภ การฉีดวัคซีน การวางแผนครอบครัวไดรับการพัฒนาทั้งในดาน
วชิาการและการจดัระบบบรกิารไปมากแลว แตการรกุออกไปในชมุชนซึง่เปนหวัใจของ
ความสําเร็จในการสรางเสริมสุขภาพนั้นยังมีโอกาสในการพัฒนาอีกมาก ที่สําคัญ
การใหความหมายของการสรางเสรมิสขุภาพนัน้ ตองมกีารมองในมติทิีก่วาง เชือ่มโยง
ถงึวถิชีวีติในชมุชน สิง่แวดลอม สงัคมวฒันธรรม

หากตีความในเชิงกวางเชนนี้ ปญหาน้ําเสียจากอุตสาหกรรม การใชยากําจัด
ศตัรพูชืในการปลกูพชืผกั การรวมกลุมรถชิง่ของเยาวชนในชมุชน โรคเครยีดจากการ
มหีนีส้นิ สิง่เหลานีล้วนอยูในวสิยัทีร่ะบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูสิามารถเขาไปชวยแบง
เบาบรรเทาปญหาได ซึง่แนนอนวายอมไมใชการไปทาํเอง แตคอืการประสานและจดั
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กระบวนการใหชุมชนแกปญหาของชุมชนดวยตนเอง ดวยการเยี่ยมบาน การทําเวที
ประชาคม การจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน เปนหนึ่งในกลวิธีรวมที่ไดผล เปนมิติ
ดานสขุภาพทีก่วางกวามติสิาธารณสขุทีภ่าคสวนสาธารณสขุยงัตองเรยีนรูอกีมาก

4. การบริหารจัดการเพื่อการประสานความรวมมือ
กับภาคีภาคสวนอื่นๆ
ระบบบริการสุขภาพที่ดีตองเชื่อมตอกับทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาค

เอกชน และองคกรภาคประชาชน เพือ่เปนหุนสวน (partnership) ในการดแูลสขุภาพ
ของประชาชนรวมกัน

การบริหารจัดการที่ตองมีการประสานภาคีในสวนขององคกรปกครอง
สวนทองถิน่นัน้ ควรใชหลกัการ win-win strategy คอืเราไดเขากไ็ด

ในสวนของการประสานภาคีภาคประชาชนนั้น การเสริมสรางความเขมแข็ง
ขององคกรภาคประชาชน ไมวาในนามของ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ชมรมผูสูงอายุ ชมรมออกกําลังกาย กลุมสัจจะออมทรัพย กลุมเยาวชน กลุม
เกษตรกรรมไรสารพิษ เปนตน จะทําใหการประสานความรวมมือกับภาคประชาชน
สะดวกและมีพลังการขับเคลื่อนจริงในระยะยาว

ระบบบริการปฐมภูมิตองมีความหลากหลาย  แตคงลักษณะรวมของ
ความเปนระบบบริการปฐมภูมิที่ดีและมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพประชาชน
เอาไวเพื่อใหระบบบริการปฐมภูมิสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางบูรณาการ
(Integration) ตอเนือ่ง (Continuity) เปนองครวม (Holistic) และนาํไปสูการพึง่ตนเอง
ดานสุขภาพของชุมชนไดในที่สุด

การบริหารจัดการทั้ง 4 มิติที่กลาวมานั้น เปาหมายสุดทายก็เพื่อสนับสนุนให
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพเบื้องตนได กระบวนการสรางเขมแข็งให
กับทั้งตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Empowerment) คือ กลไกสําคัญสําหรับ
เปาประสงคนี้ เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพไดในระยะยาว และเปน
เปาหมายสดุทายทีย่ัง่ยนื
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เปาหมายรวมกันของระบบสุขภาพชุมชน
ศ.นพ.ประเวศ วะส ี ไดเขยีนบทความชิน้ทีเ่ปนเสมอืนแผนทีล่ายแทงของระบบ

สุขภาพชุมชนไววา ระบบสุขภาพชุมชนนั้น คือรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนไทย โดยมีสถานีอนามัยหรือหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเปนเสาหลัก
ของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งเปนกลไกสําคัญของระบบสุขภาพชุมชน ซึ่ง
เบือ้งตนขอใหประกอบภารกจิเพยีง 6 ประการกอน กลาวคอื

● สํารวจและชวยเหลือผูที่ถูกทอดทิ้งทุกคนในชุมชน เชน คนแก
คนตาบอด ไมมีลูกหลานเลี้ยงดู ตองอดมื้อกินมื้อ หรือเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง
อยูตามลําพัง

● รักษาคนที่เปนหวัดเจ็บคอไดทุกคน โดยการดูแลตนเอง การดูแลใน
ครอบครัวหรือในชุมชน โดยไมตองไปโรงพยาบาล ซึ่งสามารถทําไดดีกวา
และถูกกวาการรักษาในโรงพยาบาล

● รักษาคนเปนเบาหวานและความดันโลหิตสูงไดทุกคน คนเปน
เบาหวาน และความดนัโลหติสงูสวนใหญไมไดรบัการวนิจิฉยั และคนทีไ่ด
รบัการวนิจิฉยักไ็ดรบัการรกัษาไมด ีโรงพยาบาลไมมทีางรกัษาโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงไดดี จะดีไดตอเมื่อไดรับการดูแลเชิงบุคคลและ
อยางตอเนือ่ง ควรสาํรวจชมุชนและวนิจิฉยัคนเปนเบาหวานและความดนั
โลหิตสูงหมดทุกคนเปน 100 เปอรเซ็นต และจัดการการรักษาเชิงบุคคล
และอยางตอเนื่องหมดทุกคน

● ดแูลผูสงูอายทุีเ่ปนโรคเรือ้รงัไดทีบ่าน ผูสงูอายทุีเ่ปนโรคเรือ้รงัตางๆ เชน
เปนอมัพาต ปวดขอ ถงุลมโปงพอง ฯลฯ ทัง้แกดวย ทัง้จนดวย ทัง้ปวยดวย
ตองไปโรงพยาบาล ลาํบากเหลอืกาํลงัและไดรบัการบรกิารทีไ่มดเีลย เหมอืน
ตกนรกทัง้เปน ถามพียาบาลเยีย่มบานไปเยีย่มถงึบาน ดแูลและแนะนาํจะ
มคีวามสขุประดจุขึน้สวรรคทเีดยีว

● ควบคมุโรคทีพ่บบอย เชน ไขเลอืดออก ชมุชนเขมแขง็จะสามารถปองกนั
ไขเลือดออกได และควบคุมโรคอื่นๆ อีก เชน ซารส ไขหวัดนก ติดยา
เสพยตดิ ฯลฯ
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● ชมุชนสรางเสรมิสขุภาพ ชมุชนเขมแขง็จะสรางเสรมิสขุภาพดวยประการ
ตางๆ เชน ขจดัความยากจน สรางเศรษฐกจิพอเพยีง อนรุกัษสิง่แวดลอม
อนรุกัษวฒันธรรม และสรางเสรมิพฤตกิรรมสขุภาพ เชน ออกกาํลงั ไมสบู
บหุรี ่ควบคมุการดืม่เหลา มโีภชนาการทีด่ ีเปนตน"

จากธงชัยทั้ง 6 ประการนี้ แมวาจะดูเปนเรื่องที่ไมยากนัก แตหากจะดูแลให
ครบถวนอยางมคีณุภาพแลว สถานอีนามยัหรอื PCU รวมทัง้โรงพยาบาลชมุชนยงัตอง
ฝาฟนอปุสรรคและความยากลาํบากในการทาํงานใน PCU อกีมาก เนือ่งจากเจาหนาที่
จะตองดูแลสุขภาพที่มากกวาโรคภัยไขเจ็บทางกาย แตตองดูแลสุขภาพชุมชน
เชงิสงัคมดวย ซึง่ทกัษะของเจาหนาทีท่ีม่อียูนัน้อาจจะยงัมไีมเพยีงพอ

การดแูลผูปวยและครอบครวัของผูปวยทีต่ดิเชือ้เอดส ผูปวยมะเรง็ ผูปวยระยะ
สุดทาย ผูปวยที่มีภาวะเครียด ผูปวยที่เปนโรคทางจิตเวช หรือผูปวยที่มีปญหา
ครอบครัว การดูแลเด็กกําพรา การดูแลผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง หรือการดูแลผูปวย
อมัพฤกษ อมัพาต ผูปวยทีม่ภีาวะโรคซบัซอนแตไมประสงคทีม่าใชบริการทีโ่รงพยาบาล
การเขาใจประเดน็ดานสิง่แวดลอม วถิเีกษตรพึง่ตนเอง การแนะนาํอยางไรใหชาวบาน
เลิกเหลาเลิกบุหรี่ สิ่งเหลานี้เปนทักษะและความรูที่เปนทักษะเฉพาะซึ่งยากกวาการ
ดแูลโรคทัว่ไป และยงัไมมกีระบวนการฝกอบรมทีเ่หมาะสมสาํหรบัเจาหนาทีใ่น PCU

ระบบสขุภาพชมุชน จงึเปนเปาหมายของการแพทยการสาธารณสขุไทยทีต่อง
รวมแรงแข็งขัน รวมใจกันพัฒนาสรางสรรคจากรากหญาคนละไมคนละมือ เฉกเชน
เดียวกับบทเรียนจากกรณีศึกษาทั้ง 13 PCU ที่พัฒนางานพื้นฐานของระบบบริการ
ปฐมภมู ิอนัเปนกลไกสาํคญัของระบบสขุภาพชมุชนมาดวยพลงัสรางสรรคของตนเอง
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⌦
จาก PCU

บทที่
4

หนวยบรกิารปฐมภมู ิ  เปนหนวยบรกิารดานสขุภาพทีผ่สม
ผสานและเปนองครวมตอเนื่องเปนบริการดานแรกที่ประชาชน
เขาถึงไดงาย เนนบทบาทใหบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อสรางเสริม
สุขภาพการปองกันและเนนศักยภาพการพึ่งตนเองของประชาชน
สรางการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพทั้งระดับบุคคล  ครอบครัว
ชมุชน   เปนแนวคดิคอนขางคุนห ูแตการทาํใหเกดินัน้ทาํไดไมงาย
นกัและไมยากเกนิไป  หากทมีสขุภาพมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะดาํเนนิการ
ซึ่งแนวคิดดังกลาว สอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพ
โดยกระทรวงสาธารณสขุรบัผดิชอบโดยตรง  ปจจยัทีจ่ะเอือ้ใหเหน็
รปูธรรมของหนวยบรกิารปฐมภมู ิ นอกจากนโยบายของหนวยเหนอื
ยังตองอาศัยแนวคิดและความรวมมือของเจาหนาที่สาธารณสุข
ระดบัพืน้ทีท่ีจ่ะนาํมาปฏบิตัไิดจรงิเพยีงไร

ใน ป  2544 - 2546  PCU หนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย
ไดเปดดําเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติและมีบทเรียนจาก
การดาํเนนิงานของหนวยบรกิารปฐมภมูใินโรงพยาบาล พบวา มขีอ
จาํกดัในการบรหิารจดัการในการดาํเนนิงานตามแนวทางเวชปฏบิตัิ
จึงไดปรับรูปแบบการดําเนินงาน  เพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่ทีม

บทเรียนกระบวนการบริหารจัดการ
หนวยบรกิารปฐมภมู ิ(PCU)

จรีนนัท  วงศมา
 PCU หนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย
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อยากจะพฒันาตอไปทีไ่มซ้าํกบัรอยเดมิดวยความมุงมัน่ทีอ่ยากจะใหเหน็เปนรปูธรรม
จึงไดปรึกษากับผูบริหารและยาย PCU ที่ตั้งในโรงพยาบาลเขาไปอยูในชุมชน  กอน
เริม่ดาํเนนิการไดประเมนิตนเอง (ทัง้เรือ่งทมีงานและงานทีเ่ปนภารกจิ) ประเมนิบรบิท
ของชมุชนทีร่บัผดิชอบและวางแผน  เพือ่หาวธิกีารปฏบิตังิานใหเกดิความเหมาะสม

หลงัจากดาํเนนิงานมาระยะหนึง่ทาํใหทมีไดเรยีนรูและพฒันาศกัยภาพตนเอง
ไดอยางเต็มที่จากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ อีกทั้งการไดรับการอบรมดานวิชาการ
ในโครงการศกึษาและพฒันาทางเลอืกของระบบการดแูลสขุภาพปฐมภมูภิายใตบรบิท
ทีห่ลากหลาย  จากสถาบนัวจิยัและพฒันาระบบสขุภาพชมุชน (สพช.) จากการไดเขา
รวมโครงการดงักลาว  ทาํใหทมีไดรบัการเตมิเตม็ในดานแนวคดิการทาํงาน  ความรู
ทกัษะ  ประสบการณ ทาํใหเกดิความมัน่ใจในการปฏบิตังิานไดอยางแทจรงิ

ในการบริหารจัดการไดอาศัยองคประกอบของหลักการบริหาร 6  M (Man,
Money, Method,  Material, Management  and Moral) ทาํใหเอือ้ตอการปฏบิตังิาน
ซึ่งผูบริหารจากโรงพยาบาลสันทรายไดใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการ
ดําเนินการมาโดยตลอดเราใหความสําคัญกับการเตรียมบุคลากรเพื่อสรางทีม
งานเปนอันดับแรก  เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนสูประตูแหงความสําเร็จ ขณะ
เดยีวกนัทมีไดเขาไปรวมเรยีนรูชมุชน  หมายถงึ เรยีนรูบคุคล ครอบครวั องคกรปกครอง
สวนทองถิน่ โดยเฉพาะสมาชกิกลุมตางๆในชมุชนในการทีใ่หเขาใจกนั เขาถงึกนัและ
กนั  รูเขารูเรา  โดยมุงเปาหมายในการประสานความรวมมอืในการรวมคดิรวมวางแผน
รวมปฏบิตัแิละสนบัสนนุทรพัยากร สิง่อาํนวยความสะดวก รวมทัง้งบประมาณ เพือ่ให
เกิดผลลัพธที่ดีตอสุขภาพของประชาชนโดยรวม

สามปแหงการมุงมั่น  สามปแหงการเรียนรู  จากการปฏิบัติรวมกับชุมชนที่มี
บรบิทเปนชมุชนกึง่เมอืงกึง่ชนบท  ซึง่ไมงายนกักบัการเขาถงึทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละคนใน
พืน้ทีเ่ปาหมาย  ทาํใหเกดิผลลพัธในการออกแบบและพฒันาระบบบรกิารใหสอด
คลองกับปญหาและความตองการในพื้นที่ โดยมีฐานจากการพัฒนาภายใน
หนวยงาน การพัฒนาทีมงานใหเกิดความเขาใจในแนวคิดของการใหบริการแบบ
เวชปฏิบัติครอบครัวและนําสิ่งที่ไดมาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมภายใตแนวคิดที่ชัดเจน
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ยืดหยุนไดตามสถานการณจริงและการวางแผนปฏิบัติงานที่เปนระบบ รวมทั้งมุง
เนนกระบวนการสรางการมีสวนรวมเครือขายสุขภาพในชุมชน การประสาน
ความรวมมอืกบัองคกรทองถิน่ไดเปนอยางด ีประกอบกบัการไดรบัสนบัสนนุจาก
เครือขายสุขภาพและเครือขายวิชาการจากภาครัฐและเอกชน และประการ
สดุทายการพฒันาหนวยบรกิารนีใ้หเปนแหลงเรยีนรูใหกบันกัศกึษาจากสถาบนั
ของรัฐในการปฏิบัติงานตามแนวทางเวชปฏิบัติ ผลลัพธดังกลาวทําใหทีมงานเกิด
ความภาคภมูใิจ และเหน็คณุคาของการทาํงาน    อกีทัง้ชมุชนใหการยอมรบั  ใหความ
ศรทัธา และใหความรวมมอืในการสรางเสรมิสขุภาพ   สิง่ทีก่ลาวมาขางตนจะเกดิขึน้
ไมไดถาผูนําทีมไมเขาใจและระบบขาดการบริหารจัดการที่ดีพอ
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การบริหารจัดการที่สถานีอนามัย
ในฐานะใหม "PCU" หรอื "ศนูยสขุภาพชมุชน"

คณุทพิยวรรณ ศรพีนัธ
สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรตติาํบลโคกสลงุ พฒันานคิม ลพบรุี

เรื่องเลาที่ประทับใจ
ทีม่า :

ตอนเล็ก ๆ คุณครูชอบถามนักเรียนวาโตขึ้น นักเรียนอยากเปนอะไร เรา
อยากเปนพยาบาลเพราะจะไดดูแลคนปวย แตพอจบพยาบาลไดทํางานที่สํานักงาน
สาธารณสขุอาํเภอ เรารูสกึวาเราอยากทาํอะไรทีไ่ดสมัผสัหรอืไดพดูคยุ ดแูลชาวบาน
ตรง ๆ โดยไมตองมอีะไรมากัน้กลาง พอไดใหมารบัผดิชอบเปนพยาบาลที ่PCU เราก็
เลยอยากทาํในสิง่ทีเ่คยฝนไว แตพอลงมาอยูจรงิ ๆ  เราพบวาปญหาขาดแคลนบคุลากร
สงผลใหการดําเนินงานที่คนทั้งกระทรวงมอบให PCU กลับมีปญหามากมายแตเขา
บอกวาปญหามไีวแก เรากล็องด ูสาํรวจปญหา จดัลาํดบัความสาํคญัของปญหา นาํมา
วางแผน แลวคอยชวยกนัแกปญหาตามลาํดบั

หลังจากที่มาปฏิบัติงานที่ PCU ก็เริ่มไดปญหาเจาหนาที่นอย ภาระงานมาก
ทาํงานแลวรูสกึเหนือ่ยจากการดแูลผูปวยทีม่ารบับรกิารที ่PCU แทบไมมเีวลาพฒันา
งานอืน่ ๆ เลยคดิในใจวา

"งานสาธารณสุขของเรา จะมีบางอยางที่ตัวเราไมตองลงมือปฏิบัติเอง
ถาเราจัดการงานใหเปนระบบแลวหาคนมาฝกใหทํางานได จะชวยเราไดมาก
แตเราไมมเีงนิจาง แลวคนอืน่ ๆ ใน PCUจะเหน็ดวยกบัเราหรอืเปลา กย็งัเปน
ปญหา แตไมลองกไ็มรู….."

โอกาสกม็าถงึเราจนได วนันัน้ไดไปเยีย่มผูปวยซมึเศราทีบ่าน เธอเปนหญงิสาว
หนาตาด ีแตเธอมขีาขางเดยีว กาํลงันัง่ถกัคอเสือ้คอกระเชารบัจาง รายไดวนัละไมมาก
แตปญหานั้นไมสําคัญเทากับความรูสึกของคนที่พิการ ถูกตัดขาเพราะเปนเนื้อราย
ความนอยเนือ้ต่าํใจทีค่ดิวาตนเองไมเหมอืนคนอืน่ ทาํอะไรไมไดดัง่ใจ
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เธอมพีอซึง่ไมคอยเขาใจความรูสกึของลกู เปนใหญในครอบครวั มพีีช่ายทีข่ีเ้มา
เอะอะ โวยวาย ครอบครวัไมมคีวามสขุ เราอยากชวยเขา ซกัถามพดูคยุปญหาตาง ๆ
เธอเปนผูพกิารทีม่คีวามสามารถ เรยีนหนงัสอืจบชัน้ ม.6 (กศน.) แตพอไมเปดโอกาส
ใหเธอไดแสดงความสามารถ เราเลยถามเธอวาไปเทีย่วทีอ่นามยัไหม เธอยนิด ีชวนเธอ
มาชวยทํางาน เธอรูสึกดีขึ้น เราอยากชวนเธอมาชวยงานเปนประจําที่ PCU ลอง
เลยีบ ๆ  เคยีง ๆ  ตอนแรกมคีนไมเหน็ดวย กลวัวาจะทาํงานไดไมเหมอืนคนปกต ิทีส่าํคญั
ไมมเีงนิให เราเสนอใหทกุคนชวยกนัเสยีสละ เงนิคาอยูเวรยามนอกเวลาราชการ คน
ละเลก็ละนอย เราจะไดประหยดัเวลาในสวนทีเ่ธอชวยไดไปทาํงานสวนอืน่ ๆ  เธอจงึได
รับเงินเดือนนั้นจํานวน 500 บาท ในเดือนแรก เธอรูสึกภูมิใจที่สามารถชวยเหลือ
ตัวเองได

หลังจากที่เธอไดมาชวยเหลืองานสักระยะ เนื่องจากเธอเปนคนที่ขยันชอบ
ชวยเหลือ เราจึงฝกงานเพิ่มใหมากขึ้น เชนคนหาแฟมประวัติผูปวย วัด Vital Sign
ชั่งน้ําหนักวัดสวนสูง ซักประวัติผูปวยเบื้องตน ลงรายละเอียดในแฟมผูปวยสงให
เจาหนาทีต่รวจ ซึง่ขัน้ตอนตาง ๆ ชวยลดระยะเวลาในการใหการบรกิารของเจาหนาที่
เทากับมีเจาหนาที่เพิ่มมาอีก 1 คน แตคามีใชจายเพียงไมกี่รอย สอบถามความรูสึก
ของเธอ ๆ มีความภูมิใจ เมื่อผูมารับบริการชื่นชมเธอ และตัวเธอเองก็มีอัธยาศัยดี
หลายคนเรยีกเธอวา หมอนอย เธอเริม่มรีายไดเพิม่ขึน้อกีเปน 700 บาท และ 1,300
บาท ตามลาํดบั เรากร็ูวามนันอยมาก ๆ แตเราพยายามสนบัสนนุสนิคาทีเ่ธอผลติเอง
เชนเสือ้ถกั กระเปาถกัและอืน่ ๆ

ความสามารถของเธอไมไดหยุดเพียงแคนั้น คนเราถาอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
หลายสิ่งหลายอยางจะดีตามมา เราไดฝกเธอใชคอมพิวเตอร ลงขอมูลรายละเอียด
ผูปวย เธอใชเวลาฝกฝนเพียงไมนานนักก็สามารถลงรายละเอียดขอมูลของผูปวยใน
โปรแกรมสาํเรจ็รปูได ระยะเวลา 2 ปทีผ่านมานอกเหนอืจากงานตาง ๆทีก่ลาวมาแลว
เธอยังชวยงานอื่น ๆ ในสถานีอนามัยไดอีกมากมาย ในดานโรคภัยไขเจ็บที่เปนอยู
อาการปวยของเธอลดนอยลง จากทีเ่คยรบัยาไธรอยดมารบัประทานเปนประจาํ ขณะนี้
อาการดขีึน้ แพทยสัง่หยดุยามาประมาณ 6 เดอืน อาการเวยีนศรีษะ คลืน่ไสนอยลง
เกอืบเปนปกติ
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ทมีเราไดรบัการชวยเหลอืจากเธอ เธอไดรบัการดแูลจากเราเรือ่ง ความเจบ็ปวย
บุคคลในครอบครัวของเธอไดรับการแบงเบาภาระเรื่องการเลี้ยงดูเธอ ทุกคนภูมิใจที่
เธอไปเปนหมอนอยที่อนามัย

ชุมชนเริ่มเห็นความสําคัญของผูพิการอยางเธอ เริ่มใหการสนับสนุนมากขึ้น
หนวยงานสาธารณสุขเบื้องบนเห็นความสําคัญ ขณะนี้เราไดเบิกคาใชจายใหเธอ
เพิม่มากขึน้ ทกุคนเหน็ความสาํคญัของเธอ

สําหรับความเปนอยูสวนตัวก็เริ่มดีขึ้น เธอมีคนรักแลว พอแมเริ่มปลอยใหใช
ชวีติและดแูลในครอบครวัดวยตวัเอง คนรกัของเธอมอีาชพีเปนชาวประมง และทาํงาน
รบัจางอืน่ ๆไดทกุอยาง

เราถามเธอวา "เธอรูสึกอยางไรจากวันนั้นที่เราพบกันแลวพี่ชวนเธอมาชวย
งานทีส่ถานอีนามยั"

เธอบอกวา "รูสกึภมูใิจทีม่วีนันี ้รูสกึตวัเองมคีณุคา ภมูใิจทีท่าํงานได
หาเงนิใชไดเอง "

สําหรับตัวเราเอง ชวยคนเพียงหนึ่งคน ยังสงผลใหอีกหลายคนในครอบครัวมี
ความสขุ หนวยงานตนเองใหบรกิารไดรวดเรว็ ลดขัน้ตอนของเจาหนาที ่ทาํงานอืน่ได
เพิ่มมากขึ้น ผลทายสุดของกระบวนการก็คือประชาชน มาถึงไดรับบริการในขั้นตอน
ตาง ๆ ทีค่วรไดรบัเบือ้งตน หนาไมตองงอ รอไมตองนาน

สิง่นีก้ค็อื อกีตวัอยางหนึง่ทีเ่ปนรปูธรรมของการดแูลและจดัการ โดยเริม่
จากความคดิใหม การแสวง คนหาและเพิม่ศกัยภาพของคนหนึง่คนใหสามารถ
มีวิถีชีวิตที่มีคุณคาเพิ่มมากขึ้นแมเพียงสวนหนึ่งของการพัฒนาบริการเล็กๆ
ที่หนวยบริการปลายทางแตความคิดและวิธีทํางานเอื้อใหเกิดการเรียนรูและ
การพัฒนาศักยภาพการทํางานเพื่อสวนรวมรวมกันไมวากับเจาหนาที่กับ
เจาหนาที ่หรอืเจาหนาทีก่บั อสม. หรอืแมแตกบัชาวบานทัง้ทีเ่ปนคนทีเ่ราตอง
รวมกนัพฒันางาน...สดุทายมุงสูผลลพัธเดยีวกนั คอื การพฒันาใหสขุภาวะของ
คนในชุมชนที่ยั่งยืนตอไป
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เด็กอาสาอนามัยและผูใหญรวมพัฒนา
นติยา  หาญรกัษ

สถานอีนามยัหนองบวันอย ต.นาดาน อ.สวุรรณคหูา จ.หนองบวัลาํภ ู

เรื่องเลานี้ตองการตองการนําเสนอการบริหารจัดการระดับ PCU ในลักษณะ
ที่เปนไปตามธรรมชาติเสมือนทีมและชาวบานเปนญาติพี่นอง ความเสมอภาค
การตระหนกัเสมอวาสถานอีนามยัเปนของประชาชน ทกุคนมสีทิธมิาใชบรกิาร เปดเปน
พื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู โดยเลาผานโครงการเด็กอาสาอนามัยและโครงการ
พัฒนาบริการสถานีอนามัยแบบมีสวนรวม

จากปญหาของเดก็และเยาวชนในพืน้ทีพ่บวาทารก 1 - 2 เดอืน ตองอยูกบั
ปู ยา ตา ยาย ทีไ่มแขง็แรง สวนแมตองกลบัไปทาํงาน ณ ศนูยกลางทางเศรษฐกจิหา
เงนิคานมใหลกู พอบางไมพอบาง สวนพอไมตองพดูถงึบางคนมาเยีย่มลกู เยีย่มภรรยา
ไมได ไมใชเฉพาะภาระงานแตเพราะทาํใหหญงิตัง้ครรภโดยไมแตงงาน มาเยีย่มญาติ
ฝายภรรยาไมได (เดีย๋วถกูถามเรือ่งคาสนิสอด) พอจงึเหน็หนาลกูทางภาพถาย พดูคยุ
กบัลกูผานทางโทรศพัท มอืถอื (อนัตรายมากสาํหรบัทารก) ไมตองถามถงึนมแม 4 - 6
เดอืน หรอืความผกูพนัระหวางพอ แม ลกู จะเปนอยางไร และเมือ่มโีครงการกวาดลาง
ยาเสพตดิ มผีูปกครองเดก็ถกูฆาตดัตอน หรอืถกูจบัตดิคกุ 10 ป 15 ป มลีกูเลก็ๆ ทีถ่กู
ทอดทิง้ เดก็ขาดการสมัผสั การโอบกอด การไดรบัความรกัจากพอแม แลวพฒันาการ
และอนาคตของเดก็เหลานีจ้ะเปนอยางไร เดก็โตหนอยกม็ปีญหาการมเีพศสมัพนัธกอน
วยั (ในความรูสกึของผูใหญ) เกดิปญหาทองไมมพีอ หรอื ปญหาการทาํแทง ปญหา
ตัง้ครรภในวยัรุนตามมาใหตามแกปญหาไมรูจบ เดก็ผูชายกม็ปีญหาดืม่สรุา ลกัขโมย
(โรงเรยีนกโ็ดน สถานอีนามยักโ็ดน) เมือ่เราโยนปญหาเหลานีใ้หชมุชนไดคดิ คาํตอบ
ทีไ่ดคอื ชางมนัเถอะหมอ มนัเปนเดก็เหลอืเดน เดก็โสทิง้ (ไมตองไปสนใจ มนัจะเปน
อยางไรกช็าง) แตดฉินัทิง้เขาไมไดจงึตองเขามาจดัการ โดยตัง้เปาหมายวาตองทาํให
ชมุชนตระหนกัถงึปญหาเหลานีใ้หได สวนเดก็ทีไ่มมปีญหาดฉินักอ็ยากใหเขาสขุภาพ
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ดี มีความรูดานสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได ถาจะวิเศษกวานั้นเขาสามารถ
ถายทอดความรูสูคนอืน่ๆ ในครอบครวัและชมุชนได ดฉินัจดักระบวนการเรยีนรูใหแก
เด็กและเยาวชนโดยการใหไดเห็นและไดทําจริง (Learning by doing) จึงไดจัดทํา
โครงการเด็กอาสาอนามัยขึ้น

โครงการเด็กอาสาอนามัย คือ การเปดสถานีอนามัยใหเปนแหลงเรียนรู
ดานสขุภาพสาํหรบัเดก็ เดก็จะมาชวยงานทีส่ถานอีนามยั และแฝงการเรยีนรูเขาไปทกุ
ขัน้ตอน เชน การจดับอรดเรือ่งอะไร กจ็ะใหเดก็ไปอาน ไปศกึษาคนควา ใหเขาเลอืก
วาเขาจะเอาหวัขออะไรขึน้บอรด ตกแตงบอรดดวยตวัเดก็เอง (เพราะฉะนัน้บอรดทีน่ี่
จะไมเปนรปูแบบเหมอืนทีอ่ืน่ แตเดก็เขาจะภมูใิจมากและทาํใหเขาไดความรูดวย) หรอื
เมือ่เดก็มาชวยจดัยา กจ็ะแทรกเรือ่งการใชยา เดก็มาชวยบรกิารผูปวย เขากจ็ะไดความ
ภาคภูมิใจ รูสึกตนเองมีคุณคากลับไป ปจจุบันเรามีเครือขายหมอนอยเต็มหมูบาน
อยางเชนมผีูปวยเรือ้รงัตองลางแผลทีบ่าน เจาหนาทีส่ถานอีนามยัไมมศีกัยภาพทีจ่ะไป
ดแูลแผลใหทกุวนัไดอยูแลว ดฉินักเ็ลอืกลกูหลานของเขาทีเ่ปนเดก็อาสาอนามยัมาฝก
ลางแผล ซึง่เทยีบกนัแลวเดก็เหลานีส้อนเทคนคิ Sterile ไดงายกวาสอนพนกังานผูชวย
เจาหนาทีซ่ะอกี จากนัน้ใหกลบัไปดแูลคณุตาทีบ่าน เดก็มารบัชดุลางแผลทกุวนัหลงั
เลกิเรยีน เดก็ภมูใิจทีต่วัเองทาํได และถาพวกคณุเหน็เหมอืนทีด่ฉินัเหน็ แววตาคณุตา
ที่มองหลานลางแผลใหตนเองแลว จะเห็นแววตาที่มีความรัก มีความหวัง ความสุข
มากๆๆ ดีกวาพวกเราลางแผลใหตั้งมากมาย แววตาอยางนี้ที่เปนคําตอบใหดิฉันวา
สิง่ทีต่นเองทาํนี ้ใชแลว สิง่เหลานีไ้มตองใชเงนิใชทอง แตใชความรกั ความเขาใจ ให
โอกาสและใหอภยัเดก็ไดในทกุกรณ ีและบางครัง้ตองทาํหนาทีป่กปองเดก็ดวย

สวนปญหาของผูใหญก็มีความซับซอนไมแพกันทั้งปญหาในงานบริการที่
ผูรบับรกิารมาก ผูใหบรกิารนอย งานมาก ผูสัง่งานมาก ผูทาํงานนอย การเจบ็ปวยของ
ประชากรในพื้นที่ที่เกิดจากโรคติดเชื้อ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมและโรคที่เกิดจาก
ความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ อีกทั้งมีปญหาเรื่องการสื่อสารทําใหเกิดความไม
เขาใจความตองการระหวางกนัทัง้เจาหนาทีแ่ละประชาชนในพืน้ที ่จงึไดจดัทาํโครงการ
พัฒนาบริการสถานอีนามัยแบบมีส่วนร่วม โดยเปดใหสถานอีนามยัเปนคลายเวที
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ประชาคม มีคณะกรรมการจากทุกภาคสวนมารวมพบปะพูดคุยกันทุกวันอาทิตย
สุดทายของเดือน ใหฝกทีมงานบริหารกลุมเอง ฯลฯ กระบวนการเหลานี้ทําใหชุมชน
ตระหนกัถงึปญหาตางๆ ภายในชมุชน และรวมกนัแกปญหา รวมทัง้ปญหาเรือ่งเดก็และ
เยาวชนดังที่กลาวมาชุมชนไดรวมกันรับผิดชอบ ทําใหมีโครงการตางๆ ตามมา เชน
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเด็กและเยาวชนเพื่อปองกันการเขาสูกระบวน
การเลนการพนนั และโครงการวจิยักระบวนการแกปญหาหนีส้นิในครวัเรอืน ฯลฯ

โครงการตางๆ ที่เกิดขึ้นไดรับการยอมรับวาเปนการสรางเสริมสุขภาพชุมชน
ทาํใหมผีูตัง้คาํถามวา "ทาํไมผูปกครองเดก็ถงึไววางใจใหหมอดแูลลกูเขาได ทาํไมถงึ
ยอมใหลูกมาอยูชวยหมอหลังเลิกเรียน" และเราไดรับคําบอกเลาจากผูปกครองเด็ก
เสมอวา "ถามอีะไรจะเรยีกใชเดก็เรยีกไดเลย ถาเดก็มาอยูกบัหมอแลวสบายใจ" หรอื
บางครั้งไดรับคําถามวา "ทําไมผูนํา อบต. หรือชาวบานจึงมารวมมืออยางดี" เมื่อมา
คิดวาทําไมเราทําไดพบวา กระบวนการทํางานรวมกันกับชุมชนอยูบนพื้นฐานของ
ความศรัทธาและไววางใจตอตัวเจาหนาที่ แตความศรัทธานี้เคยมีพยาบาลและ
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุถามดวยความกงัวลวา "กลวัวาเราเปนคนในพืน้ที่
เราเคยแกผาวิง่ใหชาวบานเหน็ มาวนันีจ้ะมาเปนหมอ ชาวบานจะไมศรทัธา" แตทาํไม
ชาวบานทีน่ีจ่งึศรทัธาหมอทีเ่ปนลกูเปนหลาน ดฉินัคดิวาตองใชการดาํเนนิชวีติทัง้
ชวีติเพือ่แลกกบัความไววางใจและความศรทัธา ไมใชเฉพาะการทาํงานในหนา
ทีเ่ทานัน้ เชนในอดตีตัง้แตเปนเดก็กเ็ปนเดก็ด ีเรยีนด ีชวยพอแมทาํงาน ไมเคย
สรางความเสื่อมเสีย เมื่อทํางานอยูในโรงพยาบาลชาวบานไปขอความ
ชวยเหลือบอยๆ ดิฉันชวยเต็มที่ ไมเคยปฏิเสธใครถาชวยได (จนเพื่อนที่
โรงพยาบาลพูดแซววา ทําไมมีญาติเยอะจัง ) เมื่อมาอยูสถานีอนามัยก็ให
บรกิารเตม็ทีไ่มวาจะเปนเวลาราชการหรอืไมกต็ามและตองมกีารดาํเนนิชวีติที่
สังคมยอมรับได

ดฉินัทาํงานเกอืบทกุวนัแทบจะไมมวีนัหยดุ (เฉพาะงานในหนาทีร่าชการ ไมมี
กิจการอื่น) มีบางคนชักชวนใหไปประกอบอาชีพเสริม เขาบอกวาถาทุมเทขนาดนี้
กอบโกยเงนิไดไมรูเทาไรแลว (แตดฉินักไ็มทาํ) ถาถามวาเหนือ่ยไหม มนัไมเหนือ่ย มนั
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สนกุ มคีวามสขุทีไ่ดทาํ ถาไมไดทาํเหมอืนขาดอะไรบางอยางไป จงึสงสยัวาเพราะอะไร
จงึเปนเชนนัน้ พึง่ไดรบัคาํตอบใหกบัตวัเองเมือ่มเีหตกุารณเบกิคาเวชปฏบิตัไิมได จงึคดิ
แบบประชดวาเมื่อไมไดเบิกก็ไมตองทําเวชปฏิบัติ ไมตองออกเยี่ยมบาน แตสุดทาย
ตวัเองกท็นไมได ตองออกเยีย่มบานเหมอืนทีเ่คย เพราะถาไมไปกค็ดิถงึ เปนหวงวาคน
นัน้ คนนีจ้ะเปนอยางไร จงึไดคาํตอบวา ทีเ่ราทาํงานอยูทกุวนันีเ้ราไมไดทาํเพราะ
มคีนสัง่หรอืมคีนจาง แตเราทาํเพราะความรกัชาวบาน รกัพี ่รกันอง รกัญาติๆ
ของเราตางหาก ซึ่งความรูสึกนี้สามารถอธิบายเหตุการณหนึ่งเมื่อดิฉันจะยายจาก
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเพือ่กลบับานครทูีเ่คยสอนสมยัเรยีนมธัยมตนเตอืนวา "ครวูา
เธออยายายกลบับานเลย เพราะชาวบานเขาคุนเคยกบัเรา เขาจะไมใหเกยีรตเิรา เขา
จะเรียกเราวาอีนั้นอีนี้ เขาไมเรียกวาคุณหมอเหมือนอยูในโรงพยาบาลนะ" แลวก็จริง
อยางที่ทานเตือน คําเรียกของคนไขรุนคุณยายทานหนึ่งชอบมาเรียกวา "อีนางนอย"
(หมายถงึเดก็หญงิตวัเลก็ๆ ) เมือ่ไดยนิคาํนีค้รัง้ใดกแ็ปลกทีไ่มไดรูสกึวาทานไมใหเกยีรติ
แตกลบัรูสกึอบอุนในหวัใจ มนัเปนความอบอุนเหมอืนเปนเดก็ทีไ่ดอยูในออมกอดของ
คนทีร่กัและเมตตา

ถึงแมจะทําดีแคไหนถาทําคนเดียวคงเปนไปไมได งานทุกงาน โครงการ
ทุกโครงการ เจาหนาที่ของเราในสถานีอนามัยจะปรึกษากันกอนวาคิดเห็นอยางไร
ถาทกุคนบอกวา OK หรอืลองดเูราถงึจะทาํ เมือ่ทาํกแ็บงบทบาทหนาทีแ่ละรบัผดิชอบ
รวมกัน รับผิดชอบตามความถนัดและความชอบของแตละคน แตอาจเปนโชคดีของ
พวกเราทีเ่จาหนาทีท่ัง้หมดเปนคนในพืน้ที ่ดฉินัเปนลกูเปนหลาน อกีคนเปนเขย
อีกคนเปนสะใภ และทุกคนเปนคนที่รักชุมชนเปนพื้นฐาน มีจิตใจที่พรอมจะ
เปดรับสิ่งใหมๆ และมีความรับผิดชอบสูง เราจะอยูกันอยางพี่อยางนองดูแล
กนั รวมทัง้ลกูจางดวย ดฉินัจะบอกเสมอวาคณุคาของเราสาํคญัเหมอืนกนัหมด
ตางกันเฉพาะบทบาทและหนาที่เทานั้น

หลักการบริหารการเงินของเราจะใหความสําคัญกับความโปรงใสและ
เจตนาบริสุทธิ์ ในสวนของสถานีอนามัยจะแยกบัญชีเงินสวัสดิการโดยเฉพาะ ทุกคน
รบัทราบและปฏบิตัเิหมอืนกนั เมือ่มผีูมาเสนอราคาสนิคา ทกุคนตอบเหมอืนกนัโดยไม
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ไดนดัหมายวา "ถงึจะใหเปอรเซนตเทาไร หรอืใหใคร หรอืไมใหแตขายถกู มนักจ็ะกลบั
มาเปนเงนิ สอ. เหมอืนเดมิ" และพวกเราตองเสยีเวลาอธบิายเรือ่งนีค้อนขางนานแตเขา
ไมเขาใจ เมือ่เราเบือ่ทีจ่ะอธบิายเราบอกวา "สอ.เราเปน สอ.ทีไ่มเหมอืนใคร เรากาํลงั
ทดลองทาํอยางนีห้ละ" เขากลบัเขาใจแลวบอกวาดจีงัเลยนะ และดวยวธิกีารนีท้าํใหเรา
มเีงนิสวนหนึง่มาบรหิารจดัการใหไดงานเพิม่ขึน้

ในสวนทีท่าํงานกบัชมุชน จะใหอาํนาจกบัชมุชนบรหิารเงนิเอง เพือ่พวกเราจะ
ไดพัฒนาศักยภาพไปดวยกัน และเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหชุมชนไววางใจพวกเรา
ดวย เปนลักษณะการลดบทบาทและอํานาจของเจาหนาที่ลง บางคนจะกลัวความ
ยุงยากเพราะอาํนาจการตดัสนิใจไมอยูกบัเจาหนาทีแ่ลว แตหลงัจากเราทาํอยางนีม้า
ระยะหนึง่ พีท่ีเ่คยทาํงานในสถานอีนามยัมานานกลบับอกวา "การทาํงานแบบนีด้นีะ
ทาํใหเราทาํงานไดงายขึน้ และไดงานมากขึน้ดวย ขอความรวมมอืกบัใครกง็าย ปญหา
ก็นอย เพราะมีคนรวมรับผิดชอบมาก" เมื่อเราทําอยางนี้ทําใหเรามีความมั่นใจ
ไมกลัวงานใหญ คิดวางานใหญแคไหนเราก็ทําได เพราะรูสึกวาชุมชนมี
ศักยภาพ ชุมชนมีทุนทางสังคมมากมาย เราจะเห็นคุณคาของแตละคน
ชดัเจน ความรูสกึดีๆ  ความรูสกึชืน่ชมเขาจะเกดิในตวัเรา และสิง่นีม้นัเหมอืน
เปนแรงสะทอนกลบั เรายิง่ใหคณุคากบัชมุชนเทาไร ชมุชนกจ็ะยิง่ใหคณุคากบั
เราเทาทวคีณู แลวชวีติขาราชการตวัเลก็ๆ อยางเรายงัจะตองการอะไรอกี







  

เปาหมายการจดัการที ่PCU
● ทํางานไดบรรลุพันธกิจ...ดูแลบุคคล ครอบครัวและกลุมประชากรเฉพาะ

รวมทัง้สรางเสรมิกระบวนการทาํงานรวมกบัชมุชนและทองถิน่
● สรางองคกรและทมีงานทีม่กีารเรยีนรูและพฒันาศกัยภาพไดอยาง

ตอเนือ่ง ยัง่ยนื

บทเรยีนการบรหิารจดัการ PCU ใหประสบความสาํเรจ็

1. บริหารงานเพื่อสรางศรัทธากับประชาชน

"การบรหิารจดัการระบบบรกิารดานการตรวจรกัษาพยาบาล
ใหมคีณุภาพและเพยีงพอกบัความตองการใชบรกิารชมุชน
โดยไมแออัดหรือตองรอนานจนเกินไป"

(สอน.เฉลมิพระเกยีรตโิคกสลงุ พฒันานคิม ลพบรุ)ี

"สอ.เปนที่พึ่งดานอื่นดวย ดานสาธารณสุขและการดูแล
ตองทําเต็มที่..แตที่ไมถนัดก็ทําหนาที่ประสานและติดตาม
ชวยเหลือเปนธุระใหจริงจัง สรางศูนยกลางของการชวย
เหลอืผูคนในชมุชน"

(PCU น้าํแกน ภเูพยีง นาน)

รกัษาพยาบาล.... หวัใจพืน้ฐานการสรางศรทัธาของชาวบานและชมุชน
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"การดแูลผูปวยโรคเรือ้รงัในระดบั primary care กจ็ะมเีสนห
และคณุภาพไมแพการดแูลจากแพทย ในระดบัโรงพยาบาล
ถาใหความสําคัญกับชาวบานและชุมชน"

(PCU บานโฮง เมอืงลาํพนู)

ดแูลผูปวยเรือ้รงัอยางครบวงจร สนใจและใสใจความเปนมนษุย....ความทาทาย
ใหมของPCU

สรางความเขาใจตอกระบวนทัศนใหมดานสุขภาพกับชุมชนและคนที่เกี่ยวของ

"ความเขาใจของชุมชน ครอบครัวและ
ตวัของผูปวย จะเปนสวนทีส่าํคญัทีส่ดุทีจ่ะ
ทาํใหมกีารดแูลสขุภาพของ ชาวบาน"

(PCU หนองคนูอย ไทยเจรญิ ยโสธร)

"สุขภาพในมิติใหมนั้น  ไมใชเพียงเรื่องมดหมอหยูกยา  แตเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม
สขุภาพและระบบโครงสรางในสงัคม...การจดัการเพือ่ใหอสม.ในชมุชนทาํงานรวมกนัได
มคีวามละเอยีดออน  ตองใชทัง้ศาสตรและศลิป  เพราะทาํงานกบัผูคนทีห่ลากหลาย"

(PCU มะนาวหวาน พฒันานคิม ลพบรุ)ี
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2. จัดการใหเกิดสภาพแวดลอมในPCUและชุมชนที่เอื้อกับการทํางาน

"ทํางานใน PCU ตั้งใหมในชุมชนที่พรอมสงพยาบาลวิชาชีพลงไปทํางานใน PCU
เปนการเสรมิงานโดยไมไดแบงพืน้ทีร่บัผดิชอบมาจากสถานอีนามยั เปนสวนหนึง่การ
เรยีนรูกนัและกนั"

(PCU คลองหวะ หาดใหญ สงขลา)

"การยาย PCU ออกไปตั้งนอกโรงพยาบาล ทําให PCU ใหมมีอิสระในการบริหาร
จัดการมากขึ้น คนมารับบริการไมยึดติดแพทย...เปนหนวยบริการที่มีเอกภาพ
บรูณาการเบด็เสรจ็ในองคกร"

(PCU หนองหาร สนัทราย เชยีงใหม)

3. ลดขอจํากัดการขาดแคลนทรัพยากรโดยเสริมศักยภาพประชาชน/
คนในชมุชน/ แสวงหาความรวมมอืจากทองถิน่

"ไดรบังบจากอปท.ไดความรวมมอืในกจิกรรมตางๆของสอ.จากประชาชน คอืหนึง่ใน
ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพทีบ่งบอกถงึความเชือ่มัน่ศรทัธาของประชาชนตอหนวยบรกิารนัน้ๆ"

(PCU ทาอบิญุ หลมสกั เพชรบรูณ)
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4. สรางกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู พฒันาศกัยภาพและแรงจงูใจ
ของทมีผานการทาํงานปกต ิโครงการพเิศษ และเครอืขายเรยีนรู

“บริหารแบบทุกคนรับผิดชอบงานเปนเหมือนหัวหนางาน (Project Manager) ใน
งานนั้นขณะที่ทุกวันจันทรจึงเปนวันที่ทุกคนตองมาพบปะกัน จัดใหเกิดเวทีของการ
ประสานงาน”

(PCU หนองหาร สนัทราย เชยีงใหม)

“สรางโอกาสแลกเปลีย่นซกัถามโดยเฉพาะระหวางมือ้อาหารกลางวนั ชวยใหเกดิทมี
ความสามคัค ีและการถายทอดทางวชิาการอยางเปนธรรมชาตไิดอยางลงตวั”

(PCU หนองแขม พรหมพริาม พษิณโุลก)

การบรหิารจดัการทีห่นวยบรกิารปฐมภมูเิปนองคประกอบหนึง่ของการพฒันา
ระบบสุขภาพชุมชนซึ่งเปนคําใหมที่เริ่มสองประกายเปนความหวังระดับรากฐาน
ของการแพทยการสาธารณสุขไทยในยุคโลกาภิวัตน คําตอบของการพัฒนาระบบ
สขุภาพชมุชนคงอยูทีช่มุชนอยูทีห่มูบาน อยูทีส่ถานอีนามยั หรอื PCU จดุทีเ่ลก็ทีส่ดุ
ของระบบสุขภาพไทย  ที่เปนความหวังที่สําคัญที่สุดของการสรางสรรคสังคมไทยสู
สขุภาวะไปแลวในวนันี้
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ผูรวมแลกเปลีย่นเรยีนรู เรือ่ง การจดัการความรูการบรหิารจดัการ
ระดบัหนวยบรกิารปฐมภมู ิ(PCU)

คุณอนงค ปงพิพัฒนตระกูล PCU ชมุชนบานคลองหวะ อาํเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา
คณุศริวิรรณ เดี่ยวสุรินทร กลุมงานเวชกกรรมสงัคม โรงพยาบาลหาดใหญ จงัหวดัสงขลา
คุณธนิศรา คําเลี้ยง PCU บานนาเหนอื อาํเภออาวลกึ จงัหวดักระบี่
คุณจีระนันท วงศมา PCU หนองหาร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม
คุณชอาบ ชิงดวง PCU เหลายาว อาํเภอบานโฮง จงัหวดัลาํพนู
คณุศริวิรรณ ภูสามสาย PCU หนองแขม อาํเภอพรหมพริาม จงัหวดัพษิณโุลก
คณุสวุรรณา เมืองพระฝาง PCU นาบวั อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณโุลก
คณุบญุตุม ปานทอง PCU น้าํเกีย๋น อาํเภอภเูพยีง จงัหวดันาน
คณุทพิยวรรณ ศรพีนัธุ PCU เฉลมิพระเกยีรตฯิตาํบลโคกสลงุ อาํเภอพฒันานคิม

จังหวัดลพบุรี
คณุจริาพร คนมัน่ PCU มะนาวหวาน อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุี
คณุวเิศษ คนมัน่ PCU มะนาวหวาน อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุี
คณุจรรยา ดวงใจ PCU 9 มหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา
คณุนติยา หาญรกัษ PCU หนองบวันอย อาํเภอสวุรรณคหูา จงัหวดัหนองบวัลาํภู
คณุรุงทวิา พลอยสุวรรณ PCU แกงสนามนาง อาํเภอแกงสนามนาง จงัหวดันครราชสมีา
คุณอมรา อาคมานนท PCU เทศบาลเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี
คณุศศธิร นวมจิต PCU เทศบาลเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี
คณุมณรีตัน จันทลักษณ PCU หนองคนูอย ตาํบลน้าํคาํ อาํเภอไทยเจรญิ จงัหวดัยโสธร
คณุนรรถฐยา ผลขาว PCU หนองคนูอย ตาํบลน้าํคาํ อาํเภอไทยเจรญิ จงัหวดัยโสธร
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