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การพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ(DHS) : ตอนที่ 5 การสร้างนวัตกรรม
การปฏิรูประบบสุขภาพมีจดุ มุ่งหมายในการสร้างความคิด ตลอดจนกาหนด
ยุทธศาสตร์ รูปองค์กร และกระบวนการ ทีจ่ ะช่วยให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีความรอบรู ้ ทักษะ
ตลอดจนทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาสุขภาพทีย่ ง่ั ยืน
หรือรวมเรียกว่า “นวัตกรรมสังคม”ในการปฏิรูประบบสุขภาพ
นวัตกรรมสังคมคืออะไร ?
คำนิยำมของ
นวัตกรรมสังคม
หมำยถึงแนวคิด
หรือควำมคิด
ยุทธศำสตร์ องค์กร
และ/หรือกระบวนกำร
ที่มุ่งเน้ นที่กำรพัฒนำ
บทบำทของประชำชน
และสังคมให้ มีควำม
เข้ มแข็ง มีควำมรอบรู้
และทักษะตลอดจน
ทรัพยำกรที่อำนวยให้
สำมำรถยืนได้ ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืน
สำหรับบริบทของกำรสำธำรณสุขไทย เรำมีองค์ประกอบของนวัตกรรมสังคมพร้ อมอยู่แล้ วคือ
1. แนวคิด เรื่องกำรสร้ ำงบุคคลและชุมชนให้ สำมำรถยืนได้ ด้วยตนเอง เรำมีแนวคิด
นี้มำตั้งแต่เริ่มกิจกำรสำธำรณสุขมูลฐำนเมื่อประมำณ 30 ปี ที่แล้ ว
2. ยุทธศำสตร์ ด้ วยแนวคิดดังกล่ำว จึงได้ มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ท่สี ำคัญคือ “กำร
สำธำรณสุขมูลฐำน” ซึ่งเรำได้ ปรับปรุงจำกแนวทำงขององค์กำรอนำมัยโลก
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3. องค์กร ในยุคแรก เรำดำเนินงำนผ่ำนทำงสถำนีอนำมัย ซึ่งมีบทบำทหลักด้ ำนกำร
ป้ องกันโรคและส่งเสริมสุขภำพ บทบำทดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองแนวคิดเรื่อง
สำธำรณสุขมูลฐำนได้ เป็ นอย่ำงดี แม้ ในปัจจุบัน สถำนีอนำมัยจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ แต่กจิ กำรต่ำงๆก็ยังคงเป็ นไปในทิศทำงเดิม ถือได้ ว่ำ
เรำมีองค์กรที่เหมำะสมสำหรับกำรผลักดันให้ เกิดนวัตกรรมสังคม ในระยะต่อมำ
สปสช. ได้ สร้ ำงกองทุนหลักประกันสุขภำพประจำตำบล จึงถือว่ำ เรำได้ มี
นวัตกรรมสังคมในเชิงองค์กรเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้ วย
4. กระบวนกำร คือจุดสำคัญที่จะก่อให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลง (ในที่น้ ีคือนวัตกรรม
สังคมที่ปรำรถนำ) เรำได้ ใช้ เวลำพัฒนำ กระบวนกำรมำตั้งแต่มีกำรนำเทคนิคแผน
ที่ทำงเดินยุทธศำสตร์มำใช้ เมื่อ พ.ศ.2548 ได้ นำไปสู่รูปแบบของระบบสุขภำพที่
มีลักษณะพิเศษที่เป็ นของประเทศไทยเท่ำนั้น
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นปัจจัยนาเข้า
มีองค์ประกอบอย่ำงน้ อย 5 ประกำรที่ต้องพิจำรณำ
1. ปัญหำสังคม มี 2 ลักษณะ คือ (ก) ปัญหำเฉพำะด้ ำนสุขภำพ เช่น ปัญหำของ
วัยรุ่น กำรท้องก่อนกำหนด ปัญหำของกลุ่มผู้สงู อำยุและผู้พิกำรที่ดูแลตนเองไม่ได้
ปัญหำควำมพิกำรทำงจิตที่เป็ นต้ นเหตุของอำชญำกรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ปัญหำกำรติดสุรำ ยำเสพติด (ข) ปัญหำทั่วไป เช่นปัญหำควำมขัดแย้ งในสังคมที่
นำไปสู่ควำมรุนแรง ปัญหำกำรรวมศูนย์ท่มี ีลักษณะกำรควบคุมสั่งกำรจำกบนลง
ล่ำงจำกฝ่ ำยรำชกำรที่ทำให้ ประชำชนต้ องเป็ นฝ่ ำยรับคำสั่งและทำตำมอย่ำงเดียว
ปัญหำกำรใช้ ลัทธิประชำนิยมจำกฝ่ ำยกำรเมืองที่ขัดแย้ งกับแนวคิดเรื่องกำรพึ่งพำ
ตนเองของประชำชน ฯลฯ
2. เทคนิควิชำกำรสำขำต่ำงๆ หมำยรวมถึงเทคนิควิชำกำรด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ วย
ในส่วนนี้ นอกจำกเทคนิควิชำกำรทำงสุขภำพซึ่งเป็ นควำมรับผิดชอบของกรม กอง
ต่ำงๆแล้ ว เรำได้ พัฒนำ แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ ขึ้นด้ วยวัตถุประสงค์ท่จี ะใช้
เครื่องมือนี้บริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ (สำธำรณสุขมูลฐำน) ให้ ประสบผลสำเร็จ
3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยรวมถึงประสบกำรณ์ตรงที่ผ้ ูปฏิบัติ ทั้งฝ่ ำยรัฐ และ
ประชำชนได้ ส่งั สมมำจำกกำรปฏิบัติงำนหรือจำกกิจกำรที่ดำเนินอยู่ เป็ นแหล่ง
ควำมรู้ท่หี ำไม่ได้ จำกตำรำ
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4. กำรรับรู้ของสังคม หมำยถึงกำรรับรู้และเจตคติของประชำชนว่ำ “สุขภำพดีไม่มี
ขำย อยำกได้ ต้องสร้ ำงเอง” นวัตกรรมสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ ำประชำชนผู้ท่จี ะ
เป็ นผู้แสดงหลักไม่ให้ ควำมสำคัญกับกำรมีสขุ ภำพดี กำรรับรู้หมำยถึงกำรเข้ ำถึง
ข้ อมูล ดังนั้นระบบข้ อมูล สำระสนเทศที่เหมำะสมจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ เกิดกำร
รับรู้ของสังคมได้ มำก
5. ควำมพร้ อมของทรัพยำกร หมำยถึงคน เงิน เวลำ ในส่วนของคนนั้น เรำสำมำรถ
เพิ่มทักษะในกำรดูแลสุขภำพให้ ได้ ซึ่งฝ่ ำยสำธำรณสุขก็ได้ ทำอยู่แล้ วตลอดมำ ส่วน
เวลำ ทุกคนมีอยู่จำกัด ขึ้นอยู่กบั กำรจัดลำดับควำมสำคัญว่ำจะใช้ เวลำทำอะไร
ทั้งนี้ ย่อมสัมพันธ์กบั กำรรับรู้ แต่ส่งิ ที่ต้องมีกำรพัฒนำในส่วนของทรัพยำกรจึง
หมำยถึง เงิน ว่ำในกำรสร้ ำงนวัตกรรมโดยประชำชนนั้น จะใช้ เงินส่วนใดที่ไม่ใช่
เงินในกระเป๋ ำ (ควักเนื้อ) หรือไม่ขัดต่อระเบียบกำรใช้ เงินงบประมำณในกำร
ดำเนินกำร
องค์ประกอบของนวัตกรรมสังคมทีค่ าดหวัง
มีองค์ประกอบที่คำดหวังจำกกระบวนกำรนวัตกรรมสังคมอย่ำงน้ อย 4 ประกำร ได้ แก่
1. มีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้ ำหมำยซึ่งจะนำไปสู่กำรลดลงของปัญหำ
สุขภำพที่ย่งั ยืน
2. มีกำรบูรณำกำรและควำมร่วมมือทั้งในเชิงเทคนิควิชำกำร และกำรปฏิบัติกำรของ
ฝ่ ำยสนับสนุน ตลอดจนกำรแสดงบทบำทของประชำชน โดยเฉพำะกลุ่มที่เป็ น
เป้ ำหมำย
3. มีกำรพัฒนำสังคมที่เป็ นรูปธรรม เกิดสังคมพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยที่สขุ ภำพเป็ น
ส่วนหนึ่ง
4. เกิดควำมเป็ นธรรมในเชิงโอกำสของกำรได้ รับกำรพัฒนำ และบริกำรที่จำเป็ น
ต่อกำรดำรงชีวิตที่ดี มีศักดิศรี
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มิติต่างๆของนวัตกรรมสังคม
ในกำรค้ นหำควำมคิดใหม่ท่เี ป็ นต้ นกำเนิดของนวัตกรรมสังคม (Social Innovation)
เรำพิจำรณำมิติต่ำงๆดังนี้ คือ (1) คุณค่ำต่อสังคม หมำยถึงคนส่วนใหญ่ต้องมีส่วนร่วมและได้ รับ
ผลประโยชน์อย่ำงเป็ นธรรม (2) ประชำชนสำมำรถดำเนินกำรและรักษำสุขภำพได้ ด้วยตนเอง (3) มี
ประสิทธิภำพในกำรใช้ ทรัพยำกรทั้งคน เงิน และเวลำเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ได้ รับ (4) มี
ประสิทธิผลคือสำมำรถทำให้ ปัญหำลดลงได้
กล่ำวโดยสรุปคือ รูปแบบของนวัตกรรมสังคมต้ องมีคุณสมบัติท่พี ึงประสงค์ดังนี้
 มีผลกระทบ (Impact) ที่ชัดเจน
 มีควำมกว้ ำงขวำงหรือขนำด (Scale) หมำยถึง (ก) มีกำรบูรณำกำรประเด็น
ต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องหรือมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้ ำหมำย (ข) มีกำรครอบคลุม
ประชำกรที่กว้ ำงพอที่จะทำให้ เกิดผลกระทบ
 มีควำมยั่งยืน (Sustainability) ประชำชนสำมำรถบริหำรจัดกำร ติดตำม
ควำมก้ ำวหน้ ำ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ ไขหรือสร้ ำงสิ่งใหม่ รวมทั้งรักษำสุขภำพ
ได้ ด้วยตนเอง
นวัตกรรมสังคมในระบบสุขภาพ
เรำสำมำรถประยุกต์หลักกำรจัดกำรนวัตกรรมสังคมเข้ ำกับกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
ระดับอำเภอ(DHS) ได้ ในภำพรวมนั้น ระบบสุขภำพระดับอำเภอควรมีคุณสมบัติท้งั 4 ของ
นวัตกรรมสังคม คือ (1) ควำมมีคุณค่ำต่อสังคม (2) มีควำมยั่งยืน (3) มีประสิทธิภำพ และ (4)
มีประสิทธิผล
ปัญหำคือ เรำจะทำให้ เกิดคุณสมบัติท้งั 4 ได้ อย่ำงไร ?
การสร้างนวัตกรรมสังคม
เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงกรมฯที่เกี่ยวข้ องเรื่องกำรบูรณำกำรในทุกระดับ เรำ
จะเข้ ำสู่กำรสร้ ำงโครงกำรนวัตกรรมสังคมที่ภำคประชำชนเป็ นผู้ดำเนินกำร นี่เป็ นรูปแบบ (Mode)
สุดท้ ำยที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อผ่ำนขั้นตอนกำรบูรณำกำร เนื่องจำกเมื่อเรำได้ จัดกำรบูรณำกำร
เป็ นผลแล้ ว ก็จะมีทรัพยำกร ทั้งกำลังคน เงิน เวลำ เหลือสำหรับให้ ประชำชนสร้ ำงนวัตกรรมได้
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เรำคำดหวังว่ำ นวัตกรรมสังคมจะอยู่ในมือของประชำชนตั้งแต่กำรก่อกำเนิดควำมคิด
ผ่ำนระยะต่ำงๆไปจนถึงกำรขยำยผล หน้ ำที่ของเรำคือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชำชนสร้ ำง
นวัตกรรมสังคมขึ้นในตำบลต่ำงๆทั่วประเทศอันจะทำให้ คุณภำพชีวิตของคนไทยโดยรวมดีข้ นึ
ผลกระทบจะเกิดขึ้นเป็ นวงกว้ ำง ซึ่งควรจะสะท้ อนให้ เห็นได้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดผลลัพธ์
(KRI) ต่ำงๆในอนำคต
ในส่วนของกำรสนับสนุนนั้น กรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องรวมทั้งสำนักงำนปลัดฯควรสร้ ำง
“ทีมจัดกำรนวัตกรรมสังคม” ขึ้นในระดับเขตและจังหวัด โดยคัดเลือกหรือรับสมัครบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสม มีควำมสนใจหรือมีประสบกำรณ์ในกำรสร้ ำงนวัตกรรมเพื่อให้ พิจำรณำเสนอ
แนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมสังคมตำมจังหวะต่ำงๆดังนี้
1. กำรค้ นหำควำมคิดใหม่ ทำได้ หลำยวิธี เช่น
 กำรกระตุ้น กำรให้ โอกำสประชำชนผู้ร่วมโครงกำรได้ คิดค้ นวิธกี ำร
หรือสิ่งใหม่ๆจำกงำนที่ปฏิบัติอยู่
 กำรเปิ ดหูเปิ ดตำให้ ได้ เห็น แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กบั ตำบลอื่นๆ
 กำรแนะนำให้ สร้ ำงเครือข่ำยด้ วยสื่อสังคมสมัยใหม่เช่น Facebook,
Line ในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ท่มี ีควำมสนใจที่อยู่ในพื้นที่อ่นื
 กำรจัดนิทรรศกำร กำรดูงำน กำรทำจดหมำยข่ำว กำรทำ
“บัญชีนวัตกรรมสังคม” เพื่อเผยแพร่และใช้ อ้ำงอิง ฯลฯ
2. กำรคัดเลือกโครงกำร กำรสร้ ำงสิ่งใหม่ควรพิจำรณำ
 ควำมสมดุลระหว่ำง ควำมเสี่ยง กับโอกำสของกำรค้ นพบสิ่งใหม่
ที่เป็ นประโยชน์
 ระวังอย่ำเคร่งครัดจนเกินไปในกำรพิจำรณำโครงกำรว่ำเมื่อทำแล้ ว
ต้ องได้ ผลอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ เพรำะกำรวำงกรอบอย่ำงเคร่งครัดจะทำให้
เสียโอกำสค้ นพบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งบำงครั้งได้ มำอย่ำงเหนือควำมคำดหมำย
 เรำต้ องยอมรับควำมจริงว่ำโครงกำรที่ล้มเหลวอำจเกิดขึ้นและบำงครั้ง
มีจำนวนมำกกว่ำโครงกำรที่สำเร็จเสียอีก แต่โครงกำรที่สำเร็จเพียงครั้ง
เดียวก็อำจมีค่ำเกินคุ้มกับควำมล้ มเหลวและกำรสูญเสียที่เกิดขึ้น
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3. กำรสนับสนุนโครงกำร กำรสร้ ำงนวัตกรรมถือว่ำเป็ นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำ จึงควร
 เปิ ดโอกำสให้ กบั เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ูปฏิบัติและประชำชนได้ คิดค้ นสิ่งใหม่ๆ
 ส่วนกำรใช้ งบประมำณซึ่งปกติมีระเบียบกำรใช้ จ่ำยที่เคร่ งครัดและ
เน้ นผลผลิตเป็ นสำคัญก็อำจก่อให้ เกิดปัญหำได้
 ควรพิจำรณำแหล่งสนับสนุนอื่นๆด้ วย เช่นกองทุนต่ำงๆทั้ง
ในระดับส่วนกลำงหรือที่ตำบล มูลนิธิ เงินบริจำค
 กำรใช้ วิธบี ูรณำกำรซึ่งจะทำให้ สำมำรถประหยัดทรัพยำกรเพื่อนำไป
ใช้ สร้ ำงนวัตกรรมได้
4. กำรติดตำม ประเมินผล
 ควรใช้ วิธกี ำรของแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ในกำรกำหนดจุดหมำย
ปลำยทำง บทบำทของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กิจกรรมสำคัญ รวมทั้ง
องค์ประกอบอื่นๆ แล้ วกำหนดตัวชี้วัดเพื่อนำทิศทำง และติดตำม
ควำมก้ ำวหน้ ำ (KPI) ด้ วย
 ตัวชี้วัดดังกล่ำวสร้ ำงขึ้นเพื่อให้ ผ้ ูปฏิบัติ (ประชำชน) เป็ นผู้ใช้
ซึ่งควรจะแตกต่ำงกับที่รำชกำรใช้ ในปัจจุบัน
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5. กำรขยำยผล
 ภำยในกระทรวงสำธำรณสุข ควรเป็ นบทบำทของผู้ตรวจรำชกำรฯ
 กำรขยำยผลอำจจะเกิดขึ้นโดยองค์กรผู้ท่เี กี่ยวข้ องในสำขำอื่น
หำกนวัตกรรมยังประโยชน์ให้ เกิดกับองค์กรเหล่ำนั้นในทำงใด
ทำงหนึ่ง
 กำรขยำยผลโดยสถำบันกำรศึกษำ เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำ ค้ นคว้ ำ
วิจัยของเหล่ำนักศึกษำคณำจำรย์
 กำรขยำยผลทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำสภำพแวดล้ อม
จะใช้ทรัพยากรจากแหล่งใดเพือ่ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสังคม?
เรำมีแนวคิดว่ำ กำรพัฒนำนวัตกรรมสังคมควรเกิดขึ้นได้ ในทุกตำบล หำกตำบล
เหล่ำนั้นมีทรัพยำกร (คน เงิน และเวลำ) ที่เหมำะสมในกำรให้ กำเนิดควำมคิดใหม่ๆตลอดจน
จัดกำรนำควำมคิดเหล่ำนั้นสู่กำรปฏิบัติ ปัญหำจึงมีอยู่ว่ำ จะบริหำรจัดกำรอย่ำงไรจึงจะสำมำรถช่วย
ให้ ตำบลต่ำงๆสำมำรถใช้ ทรัพยำกรที่มีอยู่แล้ วเพื่อกำรสร้ ำงนวัตกรรมสังคม ถ้ ำทำได้ นวัตกรรม
สังคมจะมีโอกำสเกิดขึ้นได้ ในทุกตำบล ซึ่งหมำยถึงโอกำสของกำรสร้ ำงผลกระทบ (Impact) ต่อ
สุขภำพและควำมยั่งยืนจะมีสงู มำก
คำตอบมีอยู่ 2 แนวทำง คือ
1. บูรณำกำรงำนที่มีผลกระทบต่อสุขภำพเข้ ำด้ วยกัน
อย่ำงไรก็ดี ในเมื่อกำรบริหำรกิจกำรของกระทรวงสำธำรณสุขในปัจจุบันยังมีลักษณะ
รวมศูนย์ มีกำรสั่งกำรจำกบนลงล่ำง แม้ จะมีควำมพยำยำมโดยย้ ำยกำรรวมศูนย์ไปไว้ ในระดับเขตก็
ตำม แต่กำรสนับสนุนพื้นที่ตำบลก็ยังแยกกันทำ ยังผลให้ กำรพัฒนำงำนที่กรมวิชำกำรต่ำงๆ
รับผิดชอบอยู่ลงไปสู่หมู่บ้ำน ตำบลคนละที่ ผลคือจังหวัดรวมทั้งพื้นที่ไม่สำมำรถทำกำรบูรณำกำร
งำนส่วนต่ำงๆได้ เมื่อบูรณำกำรไม่ได้ ก็ไม่สำมำรถดำเนินกำรในขั้นต่อไป คือกำรสร้ ำงนวัตกรรม
สังคมได้
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2. สร้ ำงควำมร่วมมือระหว่ำงท้องถิ่นรวมทั้งองค์กรต่ำงสำขำกับองค์กรสำธำรณสุขใหม่
 มีงำนที่จัดอยู่ในกลุ่มสภำวะแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อสุขภำพซึ่ง
องค์กรสำธำรณสุขเป็ นฝ่ ำยตั้งงบประมำณรวมทั้งดำเนินกำรเอง
เช่นงำนอำหำรปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค ป้ องกันอุบัติเหตุ ออกกำลังกำย
อำชีวะอนำมัยฯลฯ งำนเหล่ำนี้ เมื่อบูรณำกำรแล้ วจะได้ โครงกำรที่เรียกว่ำ
“กำรจัดกำรสภำวะแวดล้ อมของกลุ่มเป้ ำหมำย”
 เรำสำมำรถทำควำมตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรต่ำงสำขำ
ให้ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดกำรส่วนที่เกี่ยวกับสภำวะแวดล้ อมของ
กลุ่มวัยได้ เนื่องจำกเป็ นบทบำทโดยตรงของฝ่ ำยนั้นๆอยู่แล้ ว
 ปัญหำคือ ในปัจจุบันมีท้องถิ่นหลำยแห่งได้ ดำเนินกำรเรื่องกำรจัดกำร
สภำวะแวดล้ อมอยู่ แต่ไม่มีกำรประสำนข้ อมูลระหว่ำงท้องถิ่นกับสำธำรณสุข
ทำให้ ฝ่ำยหลังต้ องเปิ ดงำนซึ่งซำ้ ซ้ อนและสิ้นเปลืองทรัพยำกรโดยไม่จำเป็ น
 ดังนั้น กำรปรับปรุงระบบข้ อมูลข่ำวสำรเพื่อบริหำรจัดกำรในทุกระดับจึงเป็ น
สิ่งสำคัญที่ต้องพิจำรณำ

คาแนะนาในการสนับสนุนนวัตกรรมสังคม
1. สนับสนุนโครงกำรนวัตกรรมที่ไม่ใช่เรื่องของสุขภำพโดยตรง แต่อำจมีผลกระทบ
ต่อสุขภำพในทำงใดทำงหนึ่ง ติดตำม ประชุมกับผู้ท่เี กี่ยวข้ องในสำขำต่ำงๆ หำข้ อสรุป
ในสิ่งที่ได้ เรียนรู้
2. ถำมประชำชนผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติในโครงกำรนวัตกรรมฯจะมีประสบกำรณ์
ภำคสนำมที่แตกต่ำงจำกเจ้ ำหน้ ำที่ ควรค้ นหำควำมคิดใหม่ๆที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
รวมทั้งหำตัวเจ้ ำของควำมคิดที่มีเค้ ำควำมสำเร็จเพื่อกำรสนับสนุน
3. สร้ ำงบัญชีนวัตกรรม จำกโครงกำรที่ประสบควำมสำเร็จ ประเมินหรือศึกษำ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมสำเร็จในโครงกำรเหล่ำนั้นในด้ ำนของควำมเสี่ยงกับโอกำสหรือ
ผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับ รวมทั้งด้ ำนอื่นๆ เพื่อใช้ ข้อมูลที่ได้ สำหรับสร้ ำงนวัตกรรมใน
โครงกำรใหม่
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4. ค้ นหำควำมคิดใหม่จำกเครือข่ำย รวมกลุ่มคณะที่ปรึกษำอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรกลุ่ม
เล็กๆ ประชุมกันเป็ นระยะๆเช่นทุก 6 เดือน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ควำมเห็น
เกี่ยวกับโครงกำรนวัตกรรมฯ ตลอดจนควำมคิดใหม่ๆที่อำจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับ
โครงกำรฯ ( บำงครั้งนวัตกรรมมีกำเนิดมำจำกประสบกำรณ์ในเรื่องอื่นหรือจำกกำร
มองนอกกรอบ)
5. ใช้ เงินทุนที่ได้ จำกโอกำสพิเศษ เช่น เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุขหรือผู้นำชุมชนทำ
หน้ ำที่เป็ นที่ปรึกษำในโอกำสที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดำเนินกระบวนกำรทำแผน
ประจำปี ในโอกำสเช่นนี้อำจจะนำเสนอควำมคิด หรือโครงกำรนวัตกรรมสังคมใหม่ๆ
6. ฝำกแนวคิดหรือเนื้อหำไว้ กบั โครงกำรสังคมที่องค์กร หรือสถำบันอื่นๆเช่น วัด โรงเรียน
องค์กรเอกชน กำลังจัดตั้งหรือดำเนินกำรอยู่
7. จัดประกวดนวัตกรรม วิธนี ้ ีกรมต่ำงๆในกระทรวงสำธำรณสุขใช้ อยู่เป็ นประจำ ซึ่ง
น่ำจะให้ ผลดี ขึ้นอยู่กบั ควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของกำรจัดประกวด ตลอดจนกำร
นิยำมคำว่ำนวัตกรรมสังคม กำรส่ง และกำรคัดเลือกนวัตกรรมที่เข้ ำประกวด รวมทั้ง
กระบวนกำรตกผลึกควำมคิดและประสบกำรณ์ของผู้สร้ ำงนวัตกรรมที่เข้ ำประกวด
8. อำศัยผู้มองกำรณ์ไกล ค้ นหำผู้ท่รี ับรองกันอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรว่ำเป็ นคนมีทกั ษะ
ด้ ำนนี้ หรืออำจเป็ นผู้ท่ไี ด้ รับรำงวัลเป็ นทำงกำร ที่มี “หัวก้ ำวหน้ ำ” (Futurist) ผู้ซ่ึงจะ
มองเห็นแนวโน้ ม หรือทิศทำงของสิ่งที่จะเกิดในอนำคต (ไม่ใช่หมอดู แต่อำศัย
ประสบกำรณ์ท่สี ่งั สมมำ) หำโอกำสให้ บุคคลดังกล่ำวได้ พูดคุยกับผู้บริหำรหรือ
เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ูรับผิดชอบโดยหวังว่ำจะมีควำมคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้ ำง
9. ติดตำมงำนของนักคิด ค้ นหำนักคิดที่กำลังสร้ ำงนวัตกรรมใหม่ๆด้ ำนสุขภำพหรือ
ด้ ำนอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง จำนวนประมำณ 3-5 คน ติดตำมงำนของคนเหล่ำนั้น โดยผ่ำน
ทำงสื่อสังคมเช่น Facebook ฯลฯ สรุป ทำบัญชีควำมคิดใหม่ๆที่มีกำรกล่ำวถึง
นำบัญชีเข้ ำประชุมกับผู้บริหำรหรือผู้ปฏิบัติ ดูว่ำจะเกิดควำมคิดอะไรสำหรับงำนสร้ ำง
นวัตกรรมสังคมบ้ ำง
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ข้อสรุปสาหรับการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอาเภอ (DHS)
1. ปฏิรูปแนวคิดและวิธวี ำงแผนงำนโครงกำรใหม่โดยใช้ เทคนิคกำรบูรณำกำร ทำกำร
ปรับรูปแบบวิธกี ำรวำงโครงกำรจำกกำรใช้ ประเด็นปัญหำกำหนดโครงกำร เป็ นกำรใช้
กิจกรรมในกำรวำงโครงกำร (From issue-based to activity-based project
formulation) เพื่อให้ จำนวนโครงกำรลดลง จะเหมำะสมกับกำรถ่ำยโอนให้ ภำค
ประชำชนรับผิดชอบในอนำคต
2. กำหนดให้ หน่วยงำนระดับเขตเป็ นศูนย์กลำง ของกำรพัฒนำสุขภำพกลุ่มวัยฯ โดยเริ่ม
จำกกลุ่มวัย “สูงอำยุ” ก่อน เนื่องจำกจังหวัดมีพ้ ืนฐำนและประสบกำรณ์กำรพัฒนำเรื่อง
นี้อยู่แล้ ว
3. วำงแผนบูรณำกำรบทบำทระหว่ำงกรมต่ำงๆและสำนักงำนปลัดฯ โดยมอบหมำยเขต
ค้ นหำและกำหนดค่ำกลำงของควำมสำเร็จของโครงกำรผู้สงู อำยุตำมผังภูมิ Spiderweb diagram เพื่อส่งให้ จังหวัดใช้ เป็ นแนวทำงกำหนดค่ำกลำงของจังหวัด รวมทั้ง
หน่วยงำนระดับเขตใช้ เป็ นจุดตั้งต้ นในกำรกำหนดบทบำทสนับสนุน และทำกำรบูรณำ
กำรบทบำทระหว่ำงกัน
4. ทุกจังหวัดกำหนดค่ำกลำงของโครงกำรสุขภำพผู้สูงอำยุ เป็ นประเด็นแรกเพื่อให้
ทุกหน่วยงำนในจังหวัดใช้ เป็ นแนวทำงพัฒนำโครงกำรด้ วยตนเอง แล้ วใช้ ประสบกำรณ์
ที่ได้ กำหนดค่ำกลำงของกลุ่มวัยอื่นๆต่อไปครำวละกลุ่มวัย
5. เพิ่มทักษะในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแบบบูรณำกำรให้ กบั ทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
5.1. ใช้ กำรเรียนกำรสอนโดยฝึ กปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงเมื่อมีกำรจัดประชุม
ปฏิบัติกำรค้ นหำค่ำกลำงของควำมสำเร็จระดับเขตหรือจังหวัด
5.2. ใช้ วิทยำกรที่มีอยู่ในระดับเขตเป็ นหลัก เสริมด้ วยวิทยำกรกลำง ถ้ ำจำเป็ น
6. เมื่อจัดกำรบูรณำกำรแล้ ว ก้ ำวสู่กำรสร้ ำงและจัดกำรนวัตกรรมสังคมโดยเร็ว
6.1 ตั้งคณะผู้จัดกำรนวัตกรรมสังคมทุกจังหวัด
6.2 ทำบัญชีนวัตกรรม เริ่มกระบวนกำรสร้ ำงและใช้ นวัตกรรม
6.3 เขตฯวำงแผนสนับสนุนกำรสร้ ำงนวัตกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน
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7. บูรณำกำรบทบำทกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่ำงสำขำ
7.1 ทำควำมตกลงในระดับส่วนกลำงเกี่ยวกับควำมร่วมมือของ อปท.และ/หรือ
องค์กรต่ำงสำขำ กับหน่วยงำนสำธำรณสุขในประเด็นกำรพั ฒนำสภำวะ
แวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อสุขภำพ และกำรสนับสนุนนวัตกรรมสังคม
7.2 แต่งตั้งนำยก อปท. หรือผู้แทนเข้ ำร่วมเป็ น คปสอ.ระดับอำเภอ
7.3 มอบบทบำทกำรพัฒนำส่วนสภำวะแวดล้ อมของกลุ่มวัยฯให้ อปท. เป็ น
เจ้ ำภำพหลักโดยใช้ บัญชีค่ำกลำงสำหรับโครงกำรสุขภำพฯที่ สสจ. กำหนด
(ชุดเดียวกับ รพสต.และกองทุนฯ)
7.4 วำงระบบข้ อมูลที่ใช้ ร่วมกันได้ ระหว่ำง อปท. องค์กรต่ำงสำขำ กับสำธำรณสุข
8. ปฏิรูปข้ อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (Management Information) ระดับอำเภอ
เนื่องจำกได้ มีกำรบูรณำกำรงำนของกรมต่ำงๆเข้ ำด้ วยกัน จึงสมควรปฏิรูป
ระบบกำรเก็บและรำยงำนข้ อมูลในระดับอำเภอใหม่ให้ เหมำะสม
พื้นที่ใดที่เข้ ำโครงกำรปฏิรูประบบสุขภำพระดับอำเภอ(DHS) ใหม่น้ ี ให้
ยกเว้ นกำรทำและใช้ รำยงำนข้ อมูลที่กระทรวงฯกำหนดไว้ เดิม แล้ วใช้ ระบบ
รำยงำนใหม่ตลอดทำงจนถึงส่วนกลำง ส่วนพื้นที่ๆยังไม่เข้ ำโครงกำร ให้ ใช้
ระบบข้ อมูลเดิม
---------------------------------------------------------

