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การพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ(DHS) ตอนที่ 5
การสร้างและจัดการตัวชี้วดั
น.พ.อมร นนทสุต
12 เมษายน 2557

การสร้ างตัวชี้วัดที่ดี เริ่มจากการวางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่า ต้ องการใช้ ตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์
อะไร ในกรณีของเรา หมายถึงการวัดความก้ าวหน้ าของการปฏิรูปสุขภาพระดับอาเภอ
คาถามที่ตามมาคือ การปฏิรูปที่ว่านั้นหมายถึงอะไร
คาตอบคือ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ ประชาชน ในฐานะปัจเจกบุคคลสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองและสภาวะแวดล้ อม ส่วนชุมชนสามารถสร้ างรวมทั้งบริหารจัดการแผนงานโครงการที่
เกี่ยวข้ องกับสุขภาพได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ เรียกรวมๆว่าเป็ น “นวัตกรรมสังคม” หรือ Social
Innovation
ตัวชี้วดั สร้างขึ้นก็เพือ่ ใช้วดั งานทีจ่ ะนาไปสู่ความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ดังนัน้ จึง
จาเป็ นต้องกาหนดกระบวนการทีจ่ ะนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงให้ชดั เจนก่อน จากนัน้ จึงวิเคราะห์
กระบวนการว่าประกอบด้วยงานอะไรทีถ่ ือว่าสาคัญทีส่ มควรวัดสถานะความก้าวหน้า แล้วจึง
สร้างตัวชี้วดั สาหรับงานเหล่านัน้
ตัวชี้วัดที่สาคัญที่ถือว่าสามารถวัดความก้ าวหน้ าได้ ใช้ ช่ือว่า “ตัวชี้วัดความสาเร็จ” หรือ Key
Performance Indicator (KPI) ตัวชี้วัดนี้ ใช้ วัดการ “กระทา” หรือ “งาน” (Performance) ที่จะ
นาไปสู่งานชิ้นอื่นๆตามลาดับที่อยู่ในเส้ นทางไปสู่ความสาเร็จที่ต้องการ เราเรียกงานประเภทนี้ว่า งานที่
เป็ นหัวใจของความสาเร็จหรืองานที่เป็ น Critical Success Factor - CSF
งานที่นาไปสู่ความสาเร็จดังกล่าวจะคัดเลือกมาจากงานทั้งหมดที่พึงกระทา งานประเภทหลัง
นี้มีจานวนมาก (ราว 80 % ของงานทั้งหมด) เป็ นงานที่ทาเพื่อประโยชน์ในระยะยาวหรือเพื่อช่วยให้ การ
ดาเนินโครงการมีความราบรื่น เป็ นงานพื้นฐานที่อาจจะไม่เกี่ยวกับความสาเร็จโดยตรง อย่างไรก็ดี งาน
ทั้งหมดทั้งที่เป็ นงานที่เป็ นหัวใจของความสาเร็จและงานที่พึงกระทา ต้ องมีการประเมินการใช้ ทรัพยากร
โดยเฉพาะกาลังคน เงิน และเวลา และในเมื่องานเหล่านี้ต้องอาศัยทรัพยากรเพื่อดาเนินการ จึงต้ องมีการ
ติดตาม ประเมิน ตัวชี้วัดที่ใช้ ติดตามงานทุกประเภทไม่ว่าจะนาไปสู่ความสาเร็จหรือไม่กต็ าม ใช้ ช่ือว่า
“ตัวชี้วัดผลงาน” หรือ Performance Indicator (PI)
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ตัวชี้วัดทั้งสองประเภทนี้จะใช้ วัดความก้ าวหน้ าของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูป
กระบวนการดังกล่าวได้ แก่
การจัดการค่ากลาง คือการกาหนดงานที่สาคัญสาหรับโครงการที่จะนาไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่กาหนด
การบูรณาการ คือการรวบรวมงานที่สาคัญจากค่ากลางมาทาการบูรณาการ เพื่อให้
งานเหล่านั้นลงสู่เป้ าหมายเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน และสถานที่เดียวกัน

ความต้องการเบือ้ งต้น (Pre-requisites)
1. ค้ นหาและกาหนดค่ากลางของโครงการ
คาถามแรกคือ ทาไมต้ องกาหนดค่ากลาง? (ค่ากลางหมายถึง “งานที่ใครๆก็ทา”)
การค้ นหาค่ากลางก็เพื่อให้ ทราบว่า ในขณะนั้นๆ ผู้ปฏิบัติงานในแผนงาน/โครงการต่างๆ
กาลังทา “งาน”อะไรอยู่ ในเบื้องต้ น ต้ องทาความเข้ าใจว่า “งาน” หรือ Task คือส่วนประกอบของ
“กิจกรรม” หรือ Activity ทั้งสองไม่เหมือนกัน สิ่งที่เรากาลังจะหาค่ากลางของแผนงาน/โครงการ คือการ
ค้ นหาว่าในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเฝ้ าระวังหรือการตรวจคัดกรอง (เช่นเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ซึ่ง
เป็ น “กิจกรรม” นั้น ผู้ปฏิบัติทา “งาน” อะไรบ้ าง (กิจกรรมสาคัญมี 6 ประการที่กาหนดโดยแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็ นกิจกรรมที่จะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)
การที่ทราบว่าในโครงการหนึ่งๆมีงานอะไรบ้ าง ทาให้ เราสามารถยกระดับคุณภาพของ
โครงการได้ โดยการจัดการกับค่ากลาง เช่นนางานที่เป็ นนวัตกรรมดีๆบรรจุไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของค่ากลางของ
โครงการที่กาหนด แล้ วประกาศให้ ผ้ ูปฏิบัติทราบทั่วกัน ผู้ปฏิบัติกจ็ ะศึกษาจากค่ากลางว่างานที่สมควรต้ อง
ทาสาหรับโครงการหนึ่งๆมีอะไรบ้ าง แล้ วสารวจงานที่กาลังทาอยู่ ก็จะสามารถทราบสถานะภาพโครงการ
ของตน แล้ วยกระดับงานให้ ใกล้ เคียงกับค่ากลางได้ ด้วยตนเอง รวมทั้งคิดสร้ างงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่
ดีกว่าได้
โครงการที่ต้องมีการกาหนดค่ากลางคือโครงการจัดการสุขภาพของกลุ่มเป้ าหมาย และ
โครงการจัดการสภาวะแวดล้ อมของกลุ่มเป้ าหมาย โครงการทั้งสองนี้เป็ นผลพวงจากการบูรณาการซึ่งจะได้
กล่าวถึงต่อไป
วิธกี าหนดค่ากลางคือ วิเคราะห์งานต่างๆที่เป็ นส่วนประกอบของกิจกรรมสาคัญใน
โครงการทั้งสอง แล้ วกาหนดให้ งานที่มคี วามถี่ของการปฏิบัติสงู รวมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ เป็ น
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“ค่ากลาง” ของโครงการฯ มีการเพิ่มเติมงานที่เป็ นนวัตกรรมเข้ าไปในค่ากลางเพื่อให้ กจิ กรรมมี
คุณภาพดีกว่าเดิม จากนั้น สาธารณสุขจังหวัดจะประกาศ “ค่ากลางที่คาดหวัง” ของโครงการที่กาหนด
เพื่อให้ ทุกพื้นที่นาไปใช้ ปรับปรุงโครงการของตน
ค่ากลางที่เราใช้ ประโยชน์มีอยู่ 2 แบบ คือ (1) ค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัด โดยค้ นหาและ
ปรับปรุงจากงานที่จังหวัดทาอยู่ และ (2) ค่ากลางของความสาเร็จระดับเขต โดยค้ นหาและปรับปรุงจาก
งานในโครงการสุขภาพของพื้นที่ๆมีความสาเร็จในพื้นที่เขต

จุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบสุขภาพระดับอาเภอ อยู่ทีก่ ารกาหนดค่ากลางของความสาเร็จของ
โครงการสุขภาพระดับเขต เพือ่ ส่งมอบให้จงั หวัดนาเข้าสู่กระบวนการกาหนดค่ากลาง
ทาการบูรณาการ และสร้างนวัตกรรมสังคมต่อไป

2. บูรณาการงานโดยใช้ กลุ่มวัยเป็ นศูนย์กลาง
เมื่อกาหนดค่ากลางได้ แล้ ว ขั้นต่อไปจึงนางานในค่ากลางมาบูรณาการเข้ าด้ วยกันเพื่อให้
จานวนโครงการที่ระดับพื้นที่มีจานวนน้ อยที่สุด โดยตั้งกลุ่มเป้ าหมาย (5 กลุ่ม) เป็ นศูนย์กลาง แล้ ว
กาหนดประเด็นที่มีอทิ ธิพลต่อกลุ่มเป้ าหมายล้ อมรอบ ดังภาพล่าง (เรียกว่าผังใยแมงมุม) ในภาพ จะเห็น
ว่า ประเด็นที่มีอทิ ธิพลต่อสุขภาพของกลุ่มวัยสามารถแยกได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็ นกลุ่มที่มุ่ง
พัฒนาหรือบริการ
ตัวกลุ่มเป้ าหมาย
มี 4 ประเด็น
ได้ แก่ (1) การ
จัดการสุขภาพ
เช่นการ
รักษาพยาบาลฯ
การฟื้ นฟูสภาพ
การออกกาลังกาย
ฯลฯ (2) การ
ควบคุมโรคติดต่อ
(3) การควบคุม
โรคไม่ติดต่อ และ
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สุขภาพจิต และ (4) โภชนาการ ประเด็นเหล่านี้ รพสต.เป็ นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นๆและ
ภาคประชาชน
ส่วนกลุ่มที่ 2 เกี่ยวข้ องกับการจัดการสภาวะแวดล้ อมของกลุ่มเป้ าหมาย มี 3 ประเด็น
ประกอบด้ วย (1) อาหารปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค (2) สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ และ (3)
สภาวะทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประเด็นเหล่านี้ กาหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับ รพสต.และภาคประชาชน
ศูนย์วิชาการระดับเขตที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นตามภาพใยแมงมุมจะเป็ นผู้ค้นหางานจาก
พื้นที่ๆประสบความสาเร็จ งานจากทุกประเด็นเหล่านั้นจะถูกประกอบกันขึ้นเป็ นค่ากลางของความสาเร็จ
ระดับเขต
สรุปว่า การสร้ างตัวชี้วัดต้ องสร้ างจากงานที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ หมายความว่าต้ องสร้ างจาก
งานที่กาลังดาเนินอยู่ในพื้นที่ ตามแผนผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจนว่าเมื่อทาแล้ วจะนาไปสู่ความสาเร็จที่
ต้ องการได้
ดังนั้น งานที่ปรากฏในค่ากลางของความสาเร็จระดับเขตคืองานที่เป็ นต้ นกาเนิดของตัวชี้วัด
ความสาเร็จ (KPI)
นอกจากนี้ ยังต้ องสร้ างตัวชี้วัดอีก 2 ประเภทเพื่อใช้ ด้วยวัตถุประสงค์ท่แี ตกต่างกันซึ่งจะได้
กล่าวถึงต่อไป

เงือ่ นไขทีจ่ าเป็ นสาหรับการสร้างตัวชีว้ ดั
1. หน่วยงานวิชาการระดับเขตกาหนดค่ากลางของความสาเร็จของโครงการสุขภาพระดับ
เขตให้ ครบทุกประเด็นที่สัมพันธ์กนั แล้ วส่งมอบให้ จังหวัดนาเข้ าสู่กระบวนการ
กาหนดค่ากลาง ทาการบูรณาการ และสร้ างนวัตกรรมสังคม
2. ปฏิรูปแนวคิดและวิธวี างแผนงานโครงการใหม่โดยใช้ เทคนิคการบูรณาการ ทาการปรับ
รูปแบบวิธกี ารวางโครงการจากการใช้ ประเด็นปัญหากาหนดโครงการ (Issue-based
project formulation) เป็ นการใช้ กจิ กรรมเป็ นตัวกาหนดโครงการ (Activity-based
pf.) เพื่อให้ จานวนโครงการลดลง จะเหมาะสมกับการถ่ายโอนให้ ภาคประชาชน
รับผิดชอบในอนาคต
3. กาหนดให้ หน่วยงานระดับเขตเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยฯ มีหน้ าที่
กาหนดค่ากลางของความสาเร็จของโครงการสุขภาพระดับเขตให้ ครบทุกประเด็นที่มี
ความสัมพันธ์กนั พร้ อมทั้งกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับบริบทของเขต
4. ปฏิรูประบบสาระสนเทศ ตัวชี้วัด รวมทั้งระบบรายงาน ให้ สอดคล้ องกับการปฏิรูประบบ
สุขภาพ
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5. ยกเลิกการใช้ ตัวชี้วัดและระบบรายงานเดิมสาหรับพื้นที่ๆใช้ ระบบใหม่
การจัดการตัวชี้ วัด
ในการปฏิรูประบบสุขภาพระดับอาเภอนั้น เรื่องของตัวชี้วัดที่จัดวางไว้ ในระบบเก่าต้ องได้ รับ
การปรับปรุงในคราวเดียวกัน มิฉะนั้น จะเกิดความลักลั่นในการรายงานผลหากใช้ ตัวชี้วัดในระบบเก่า
รายงานผลที่เกิดจากระบบใหม่
ตัวชี้วัดในระบบใหม่แบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี้

1. “ตัวชี้วัดผลลัพธ์” (Key Result Indicator- KRI)
ตัวชี้วัดประเภทนี้แสดงว่า “เราได้ ทาอะไรไปแล้ วบ้ าง” มีลักษณะเป็ นอดีต (วัดสิ่งที่ผ่านไป
แล้ ว) เป็ นการวัดผลลัพธ์ หรือผลสาเร็จของโครงการ ใช้ สาหรับการประเมินผล หรือการ
รายงานให้ ผ้ ูคุมนโยบายหรือผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสังคมทั่วไปทราบ แต่ไม่เหมาะ
สาหรับผู้มีหน้ าที่บริหารจัดการเพราะไม่สามารถใช้ ปรับทิศทางของงานได้ เนื่องจากงาน
เสร็จสิ้นไปแล้ ว
ตัวอย่าง : อัตราต่างๆ (อัตราป่ วย อัตราตาย อัตราการครอบคลุมฯลฯ) ระดับการพัฒนา
ต่างๆ (Grading) ฯลฯ

2. “ตัวชี้วัดผลงาน” (Performance Indicator - PI)
ตัวชี้วัดประเภทนี้แสดงว่า “เราต้ องทาอะไรบ้ าง” แต่ไม่บอกว่าอะไรมีความสาคัญสูงสุด
ใช้ ได้ ท้งั เพื่อแสดงอดีต (ผลงานที่ผ่านมา) และปัจจุบัน (กาลังทาอะไรอยู่) ใช้ โดย
องค์กรระดับกลางและระดับปฏิบัติการเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบ
หรือในการวางแผนการเงินและงบประมาณ รวมทั้งการประเมินหน่วยงาน ตัวชี้วัดเหล่านี้
อาจไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโดยทันที แต่มีผลในระยะยาว หรือมีผลต่อการขับ
เคลื่อนที่ราบรื่นขององค์กร
ตัวอย่าง : จานวนที่แสดงผลผลิตต่างๆ (จานวนผู้รับการอบรม จานวนผู้รับบริการ
จานวนการเปลี่ยนแปลง จานวนงบประมาณที่ใช้ ฯลฯ)

3. “ตัวชี้วัดผลสาเร็จ” (Key Performance Indicator - KPI)
ตัวชี้วัดประเภทนี้มีลักษณะเป็ นปัจจุบันหรืออนาคตเท่านั้น ใช้ สาหรับติดตามงาน และ
ปรับทิศทางที่ต้องทาทันทีท่เี กิดปัญหาต่องานที่เป็ น “หัวใจของความสาเร็จ” (Critical
Success Factor-CSF) นอกจากนี้ ยังใช้ สาหรับกาหนดและติดตามงานว่าจะทาอะไรบ้ าง
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ในอาทิตย์หน้ า หรือ เดือนหน้ า เคล็ดลับของการใช้ KPI คือ ต้ องมีการติดตามดูความ
เคลื่อนไหวของตัวชี้วัดอย่างใกล้ ชิดโดยผู้ปฏิบัติและผู้จัดการที่ใกล้ ชิดกับงาน
ตัวอย่าง : พฤติกรรมหรือการกระทาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ : ผู้ผ่านการอบรมแต่ปฏิบัติไม่ได้
ผู้ออกกาลังกายแต่ไม่ต่อเนื่องถึง 30 นาที ผู้ผิดนัดเกิน 15 นาที ฯลฯ

ค่ากลางคือจุดตัง้ ต้นของกระบวนการสร้างและใช้ประโยชน์ตวั ชีว้ ดั
ดังที่ได้ กล่าวแล้ ว การกาหนดค่ากลางของโครงการจะทาให้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ของ
การใช้ ทรัพยากร ส่วนการบูรณาการจะทาให้ โอกาสของความสาเร็จมีมากขึ้น เป็ นการเพิ่มประสิทธิผล
ดังนั้น การสร้ างตัวชี้วัดที่ดีต้องเริ่มจากการวัดและติดตามงานที่ปรากฏในค่ากลางซึ่งควรเป็ นงานที่ได้ รับ
การบูรณาการแล้ ว
งานที่เข้ าเงื่อนไขทั้งสองคือ งานที่ปรากฏในโครงการจัดการสุขภาพกลุ่มวัย และโครงการ
จัดการสภาวะแวดล้ อม เพราะโครงการทั้งสองเป็ นผลที่เกิดจากการบูรณาการ
เราใช้ ตัวชี้วัดผลสาเร็จ (KPI) กับตัวชี้วัดผลงาน (PI)ในการติดตามความก้ าวหน้ าของ
โครงการทั้งสอง
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ส่วนโครงการสนับสนุน โดยเฉพาะที่ระดับจังหวัดหรือเขตซึ่งมีหลายหน่วยงาน ก็อาศัยค่า
กลางเป็ นจุดตั้งต้ นในการวางบทบาทการสนับสนุ น แล้ ววัดความก้ าวหน้ าด้ วยตัวชี้วัดผลงาน (PI)
เช่นเดียวกัน
สาหรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมซึ่งจะเกิดตามมานั้น (ตามภาพข้ างบน) เราต้ องเปิ ดโอกาส
ให้ มีการทดลองความคิดใหม่ ซึ่งโอกาสของความล้ มเหลวย่อมมีอยู่ ดังนั้น จึงจะไม่เข้ มงวดในเรื่อง
รายละเอียดของการใช้ ทรัพยากร (แสดงโดย PI) หรือความสาเร็จ (แสดงโดย KPI) เพราะหากเข้ มงวด
เกินไป จะเสียโอกาสในการค้ นพบสิ่งใหม่ๆได้
ส่วนตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KRI) ซึ่งเป็ นผลรวมของกระบวนการที่หลากหลายซึ่งเกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาการดาเนินงานนั้น ไม่สามารถชี้ชัดได้ ว่าเกิดจากกระบวนการใด หรือจากตัวชี้วัด PI/KPI ชุดใด
จึงไม่สามารถนามาใช้ ในการบริหารจัดการได้
การวัดผลลัพธ์เป็ นกระบวนการที่แยกทาเป็ นพิเศษเช่นทาในรูปของการศึกษาเฉพาะปี ละครั้ง
เนื่องจากต้ องการข้ อมูลที่แตกต่างกว่าที่จะได้ จากตัวชี้วัดที่ใช้ ในการบริหารจัดการ (ตัวชี้วัดผลงานหรือ
ผลสาเร็จ) และการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ต้องใช้ เวลานานจึงจะปรากฏให้ เห็นได้

การกาหนดตัวชี้วัด
ในระดับจังหวัด ให้ กาหนดค่ากลางของโครงการที่คาดหวังของจังหวัดตามแนวทางของค่า
กลางของความสาเร็จระดับเขต แต่ค่ากลางของความสาเร็จของเขตได้ มาจากพื้นที่ๆมีความสาเร็จ ระดับ
การพัฒนาจึงอาจจะแตกต่าง (สูงกว่า) กับบางพื้นที่ของจังหวัดมาก ทาให้ ไม่เหมาะสมในการนาไปใช้ เมื่อ
ปรับเป็ นค่ากลางของจังหวัดแล้ ว จึงทาการบูรณาการงานในค่ากลางก่อน แล้ วจึงออกรายละเอียดของงาน
เป็ นงานย่อย พร้ อมทั้ง
กาหนดตัวชี้วัด PI และ
KPI ด้ วยตารางนิยาม
งาน (7 ช่อง)
รายละเอียดของ
กระบวนการนี้ ปรากฏ
ในเอกสาร “การปฏิรูป
ระบบสุขภาพอาเภอDHS” ใน
www.amornsrm.net
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ทางเดินของข้อมูลและตัวชี้วัดในระดับต่างๆ

ดังได้ กล่าวแล้ วว่า ตัวชี้วัดมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีท่ใี ช้ แตกต่างกัน ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติ ได้ แก่ตาบล/ท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติมีหน้ าที่
1.1 ใช้ ตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ในการติดตามการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็ นปัจจุบัน
(Real-time) หากงานส่อเค้ าว่าจะไม่สาเร็จตามตัวชี้วัด ผู้ปฏิบัติจะสามารถแก้ ไข
ได้ ทนั ทีขณะที่งานกาลังดาเนินอยู่
1.2 รวบรวมตัวชี้วัดผลงาน (PI) ส่งอาเภอทุกเดือน
1.3 ทารายงานสรุปความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติงานส่งอาเภอทุกเดือน
1.4 งานอื่นๆที่จาเป็ น
2. ผู้จัดการระดับอาเภอ ได้ แก่ สสอ. มีหน้ าที่
2.1 ติดตามและช่วยเหลือแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการบรรลุ KPI ให้ ตาบลตลอดเวลา
2.2 วิเคราะห์ผลงาน (PI) รูปของทุกตาบลส่งจังหวัดทุกเดือน
2.3 ปรับสมรรถนะของแกนนา
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2.3 วิเคราะห์รายงานจากทุกตาบล ตัดสินใจทาการเปลียนแปลงงานสาหรับกิจกรรม
ต่างๆตามค่ากลาง
2.4 ทารายงานสรุปความก้ าวหน้ า (Progress report) ของการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของอาเภอส่งจังหวัดทุกเดือน
2.5 ร่วมกับจังหวัดปรับระดับสมรรถนะของแกนนาทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับตาบล/
ท้องถิ่น
2.6 งานอื่นๆที่จาเป็ น

3. ผู้บริหารระดับจังหวัด (สสจ) มีหน้ าที่
3.1 กาหนดค่ากลางที่คาดหวังของโครงการสุขภาพกลุ่มวัย 5 กลุ่ม (ทาทีละกลุ่ม) โดย
อาศัยค่ากลางของความสาเร็จระดับเขตเป็ นแนวทาง พร้ อมทั้งติดตามการใช้ ค่ากลาง
ของพื้นที่ ปรับปรุงค่ากลางเป็ นระยะตามความเหมาะสม
3.2 ปรับระดับสมรรถนะของแกนนาทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับอาเภอ และตาบล/
ท้องถิ่น ใน 5 หัวข้ อ คือ
3.2.1 การจัดการค่ากลางและการบูรณาการ
3.2.2 การจัดการข้ อมูล สาระสนเทศ
3.2.3 การจัดการนวัตกรรมสังคม
3.2.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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3.2.5 การเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3.3 วิเคราะห์รายงานความก้ าวหน้ าของพื้นที่ต่างๆในจังหวัด แล้ วสรุปผล ตัดสินใจ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ หรือกิจกรรมสาคัญ ค่ากลาง รวมทั้งตัวชี้วัดผลงาน
(PI) ตัวชี้วัดผลสาเร็จ (KPI) เพื่อให้ ผ้ ูบริหารในระดับเขตและส่วนกลาง มีข้อมูลที่
ทันสมัยใช้ ในการตัดสินใจ
3.4 ป้ อนกลับผลการวิเคราะห์สู่ผ้ ูจัดการในระดับอาเภอและผู้ปฏิบัติระดับท้องถิ่น/
ตาบล เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการที่ดาเนินการอยู่ในพื้นที่
3.5 วิเคราะห์สถานะภาพความก้ าวหน้ าในการปฏิรูประบบสุขภาพระดับอาเภอ ค้ นหา
วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาเพิ่มเติมแล้ วทาเป็ นรายงานพิเศษเพื่อตอบสนองตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ (KRI) ปี ละครั้งหรือตามระยะเวลาที่ตกลงกับส่วนกลาง
3.6 ส่งตัวชี้วัดของทั้งจังหวัดไปยังผู้ตรวจฯทุก 3 เดือน พร้ อมสาเนาส่งสานักงานปลัดฯ
(การขยายเวลาส่งข้ อมูลเป็ นทุก 3 เดือนแทน 1 เดือนตามที่ได้ รับข้ อมูลจากอาเภอ
เพราะต้ องการให้ เวลาจังหวัดในการวิเคราะห์ และทาการเปลี่ยนแปลงต่างๆในข้ อ
3.3 ด้ วย ไม่ใช่เป็ นเพียงผู้ส่งผ่านข้ อมูลเท่านั้น)
3.7 ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช.เขตพื้นที่ หน่วยราชการอื่นและ
องค์กรเอกชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้ านต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
สุขภาพอาเภอ
3.8 งานอื่นๆที่จาเป็ น
4. ผู้บริหารระดับเขต (ผู้ตรวจราชการฯ) มีหน้ าที่
4.1 ประชุมปฏิบัติการระดับเขตด้ วยความร่วมมือของผู้บริหารระดับจังหวัดและองค์กร
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกาหนด (1) ค่ากลางของความสาเร็จระดับเขตของโครงการ
พัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยต่างๆ (2) กาหนดกิจกรรมและงานสนับสนุนที่สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของพื้นที่
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลความก้ าวหน้ าของโครงการปฏิรูประบบสุขภาพระดับอาเภอของ
จังหวัดต่างๆในเขต ให้ ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงการบริหารของจังหวัด (ปลายนา้ )
และการปรับปรุง กาหนดนโยบายของส่วนกลาง(ต้ นนา้ )โดยอาศัยข้ อมูล ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ (KRI) ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) และรายงานความก้ าวหน้ าของโครงการฯจาก
ทุกจังหวัดในเขต
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4.3 สร้ างโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพอาเภอ ตามความจาเป็ นและความ
ต้ องการของจังหวัด ในหัวข้ อต่างๆเหล่านี้
4.3.1 ช่วยเหลือเรื่องการจัดการค่ากลางและการบูรณาการ
4.3.2 พัฒนาสมรรถนะของแกนนาทั้งภาครัฐและประชาชน
4.3.3 สนับสนุนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.3.4 สนับสนุนการสร้ างนวัตกรรม
4.3.5 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.4 บูรณาการงานสนับสนุนระหว่างหน่วยงานระดับเขตด้ วยกัน
5. ผู้บริหารระดับกรม / สานักงานปลัดฯ มีหน้ าที่
5.1 กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ (KRI) ของการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอ ด้ วย
ความร่วมมือของผู้บริหารระดับเขต จังหวัดและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น สปสช.
สสส. ฯลฯ ใน 4 ด้ าน ได้ แก่
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5.1.1 ผลกระทบ (Impact) แสดงโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราต่างๆ เช่น อัตรา
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม อัตราป่ วย อัตราตาย
5.1.2 การกว้ างขวางหรือขนาด (Scale) แสดงโดยอัตราการครอบคลุมพื้นที่ของ
โครงการต่างๆ
5.1.3 ความสมบูรณ์ (Comprehensiveness) ของการจัดการกับประเด็นต่างๆ ใน
การแก้ ปัญหาของกลุ่มวัย แสดงโดยสัดส่วนของระดับ (Grading) ต่างๆ
ของโครงการ (การจัดระดับใช้ ข้อมูลจากการเปรียบเทียบงานของโครงการที่
กาลังประเมินกับค่ากลาง แล้ วให้ ระดับระหว่าง 1 ถึง 5)
5.1.4 ความยั่งยืน (Sustainability) แสดงโดยความพร้ อมและความต่อเนื่องของ
ทรัพยากรสาคัญ ได้ แก่กาลังคน เงิน และเวลา
5.2 ปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ
5.3 ให้ การสนับสนุนเชิงนโยบาย ทรัพยากร เทคโนโลยี และอื่นๆ
5.4 ประสานงานกับกระทรวง สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ภาคประชาชน ฯลฯ เพื่อให้ การพัฒนาระบบเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5.5 งานอื่นๆที่จาเป็ น

การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)
การติดตามเป็ นการวัดงานที่กระทาอย่างต่อเนื่องโดยผู้จัดการและ/หรือหัวหน้ างานที่ใกล้ ชิด
รวมทั้งผู้ปฏิบัติแต่ละคน ส่วนการประเมินผลเป็ นการวัดความก้ าวหน้ าของโครงการในภาพรวม ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช้ ผ้ ูปฏิบัติหรือผู้จัดการ
การติดตามและ
ประเมินผลอาศัย
ตัวชี้วัดชนิดต่างๆที่
เหมาะสมโดยบุคคลผู้มี
หน้ าที่ในระดับต่างๆดัง
ภาพโดยตั้งแต่ระดับ
อาเภอลงไป จะมีหน้ าที่
สาคัญในการติดตาม
ความสาเร็จของงาน
ต่างๆที่ผ้ ูปฏิบัติกาลัง
ดาเนินการอยู่ โดยใช้
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ตัวชี้วัด KPI ที่กากับงานเหล่านั้น ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ทั้งระดับอาเภอและตาบลมีหน้ าที่ติดตามและแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงงานย่อยต่างๆ ถ้ ามีสญ
ั ญาณว่างานจะไม่สาเร็จตามเกณฑ์ท่ี KPI กาหนด เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงในงาน ย่อมหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงในผลงาน (PI) ตามไปด้ วย ดังนั้น ตัวชี้วัดผลงาน
(PI) ที่แนะนามาโดยจังหวัด รวมทั้งจากเขต อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามบริบทของพื้นที่ แต่การ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้ องบันทึกไว้ และเสนอไปยังจังหวัดเป็ นรายเดือน
สาหรับระดับอาเภอ จังหวัดและเขต เป็ นรอยต่อสาคัญระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่ ควรจะมี
หน้ าที่สาคัญในการติดตามผลงานและประเมินผลจากรายงานความก้ าวหน้ า สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รวมทั้งผลงาน (PI ) ของตาบล นอกจากนั้น ยังมีงานทีริเรี่มโดยตรงเช่นงานเพิ่มสมรรถนะของผู้จัดการ
และผู้ปฏิบัติ
สาหรับตัวชี้วัดผลงาน (PI) ให้ หมายรวมถึงทรัพยากรที่ใช้ คือ กาลังคน เวลา และ
งบประมาณด้ วย

การวิเคราะห์โครงการ
ส่วนอีกด้ านหนึ่ง จังหวัดและเขตควรทาหน้ าที่วิเคราะห์โครงการต่างๆในภาพรวมเป็ นระยะๆ
ข้อสาคัญคือ ต้องสามารถเลือกใช้ตวั ชี้วดั ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะทาให้เห็นภาพของการเปลีย่ นแปลง
ทีจ่ ะทาให้สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้
ดังนั้น จึงควรวิเคราะห์คุณลักษณะอันเป็ นที่มา (Attribute) ของผลงานด้ วย ไม่เฉพาะแต่
ตัวชี้วัด PI เท่านั้น และแหล่งที่มาของผลงาน ก็คือ ทรัพยากร
ทรัพยากรที่สาคัญได้ แก่ กาลังคน เงิน และเวลา ทั้งสามส่วนนั้นเป็ นส่วนที่เคลื่อนไหว
(Variable) ไปตามการเปลี่ยนแปลงของผลงาน เราสามารถปรับปรุงได้ เช่นบทบาทและคุณภาพของ
กาลังคน การใช้ จ่ายที่มีประสิทธิภาพ การบริหารเวลา
ส่วนทรัพยากรประเภทอื่นๆได้ แก่อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจะตายตัว จึงใช้ ประโยชน์ในที่น้ ี
ไม่ได้
การวิเคราะห์ทรัพยากรในแง่มุมต่างๆ จะทาให้ สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ได้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
(ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทั้ง 3 ชนิดหาได้ จากตาราง 7 ช่องที่ใช้ ในการทารายละเอียดของแผนปฏิบัติการ)
หากจังหวัดต้ องการก็สามารถระบุให้ พ้ ืนที่รวมข้ อมูลไว้ ในรายงานความก้ าวหน้ าได้
การใช้ ทรัพยากร เป็ นตัวกาหนดการวิเคราะห์ ได้ แสดงตัวอย่างไว้ ดังภาพต่อไป
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การใช้ จานวนเงินงบประมาณเป็ นตัวชี้วัดผลงาน (PI) จะนาไปสู่การปรับกลยุทธ์เกี่ยวกับ
ความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับท้ องถิ่น ดังที่ปรากฏที่ บ้ านท่อ ต.สันทรายหลวง
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (กราฟแท่งซ้ ายสุดในภาพ) ซึ่งท้ องถิ่นรับโครงการส่วนที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้ อม
ไปตั้งงบประมาณทั้งหมด นอกจากนั้น ยังชี้นาไปถึงการปรับระบบข้ อมูลสาระสนเทศระหว่างสาธารณสุข
กับท้องถิ่นให้ สามารถใช้ ร่วมกันได้
การวิเคราะห์คุณสมบัติประเภทอื่นๆก็อาจจะทาได้ เช่นการวิเคราะห์การใช้ เวลาในการสร้ าง
ผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างการใช้ เวลาในการทาผลงานอย่างหนึ่ง
เปรียบเทียบกับการใช้ เวลาเดียวกันในการทางานอย่างอื่นที่ให้ ประโยชน์ตอบแทนมากกว่า เนื่องจากเวลา
เป็ นทรัพยากรที่มีค่าที่สดุ ถ้ าหมดแล้ วหมดเลย เอาคืนไม่ได้ (ตัวอย่างที่ทราบกันดีในวงการสาธารณสุขคือ
การใช้ เวลาลงข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ หมดไปมากจนเกินความจาเป็ น เนื่องจากตัวชี้วัดที่กาหนดให้ เก็บ
ข้ อมูลมีจานวนมาก)

การประเมินผล (Evaluation)
บทบาทของจังหวัดและเขตยังมีอกี ด้ านที่สาคัญ คือ การประเมินผล ซึ่งเป็ นการประเมินผล
ลัพธ์โดยรวมของการเปลี่ยนแปลง การประเมินดังกล่าวต้ องใช้ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KRI) ซึ่งสร้ างเป็ นพิเศษ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหารระดับนโยบาย
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ในทานองเดียวกับตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI) ซึ่งสามารถกาหนดได้ หลายระดับตามลาดับชั้น
ของงานย่อยต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็ นงานแต่ละชิ้น สาหรับตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KRI) ก็สามารถกาหนดได้
หลายระดับซึ่งจะมีพลังในการชี้วัดที่ลดหลั่นกันลงไป ตั้งแต่ระดับสูงสุด คือการลดลงของอัตราป่ วย ตาย
ส่วน KRI ในระดับที่ต่ากว่า เช่นอัตราการครอบคลุม หรือการกระจายตัวของระดับคุณภาพโครงการ
(Grading) ที่ดีข้ นึ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับที่ต่ากว่าเหล่านี้ มีข้อได้ เปรียบตรงที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลง
ได้ ภายในระยะเวลาที่ส้นั กว่าการลดลงของอัตรา ดังนั้น เมื่อใช้ พร้ อมกันก็สามารถชี้วัดเป็ นเบื้องต้ นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ในระดับสูงกว่าคือการลดลงของอัตราป่ วย ตายได้ โดยมีสมมุติฐานว่า หากมีการ
ครอบคลุมด้ วยโครงการที่มีคุณภาพ (เช่นมีการยกระดับโครงการด้ วยค่ากลางและมีการบูรณาการ) ก็จะทา
ให้ อตั ราป่ วย ตายลดลง
ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงวิธวี ัดทั้งสองแบบในเวลาเดียวกัน คือ (1) วัดคุณภาพโดยเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงในระดับ(Grades) ของการพัฒนาเมื่อก่อน และหลังการดาเนินโครงการ (2) วัดการ
ครอบคลุม โดยดูการเปลี่ยนแปลงของจานวนโครงการที่มีคุณภาพระดับต่างๆ

ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การพัฒนารวมทังการเลือกใช้ประโยชน์ของตัวชี้วดั ประเภท
ต่างๆ ถือว่าเป็ นสิ่งจาเป็ นทีจ่ ะต้องสร้างและสนับสนุนให้เกิดขึ้นในผูบ้ ริหารระดับเขต จังหวัด อาเภอ
รวมทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิทีต่ าบล/ท้องถิ่น มิฉะนัน้ การปฏิรูประบบตัวชี้วดั ทัง้ หมดก็จะไร้ความหมาย (สักแต่วา่ เก็บ
ข้อมูล แต่แปลผลไม่ได้)
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