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การพัฒนาระบบสุขภาพอาเภอ(DHS) : ตอนที่ 1
การกาหนดค่ากลางของความสาเร็จระดับเขต
-----------------------------------------------------------------------ความเป็ นมา
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ กาหนดทิศทางการพัฒนาสาธารณสุขระดับท้องถิ่น/ชุมชน
ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศโดยมีจุดหมายปลายทางที่ท้องถิ่นและชุมชน
รวมทั้งบุคคลสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชน ตลอดจนสภาวะแวดล้ อมให้ เอื้ออานวยต่อการมี
สุขภาพที่ดี ทั้งนี้ โดยมีเส้ นทางเดิน (Road map) ดังปรากฏในภาพข้ างล่างนี้
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ในขั้นตอนแรกของ Road map คือ สานักงานเขตค้ นหาค่ากลางของความสาเร็จของโครงการ
สุขภาพของกลุ่มวัยต่างๆ ซึ่งมี 5 กลุ่มที่กาหนดโดยกระทรวงฯ
ค่ากลางของความสาเร็จนี้เขตจะมอบให้ จังหวัดภายในเขตใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนด
ค่ากลางของจังหวัดในขั้นตอนต่อไป
เอกสารนี้ใช้ ประกอบแผนการสนับสนุนที่เขตจะให้ กบั จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ เขต
ต่างๆเข้ าใจเหตุผล ตลอดจนวิธกี ารเพื่อให้ ได้ มาซึ่งค่ากลางของความสาเร็จของโครงการในความ
รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถชี้แจงและสนับสนุนการกาหนดและจัดการค่ากลางของจังหวัดได้
ค่ากลางคืออะไร
ค่ากลางหมายถึง “งานที่ใครๆก็ทา”
ค่ากลางจะแสดงว่า ในขณะหนึ่งๆนั้น ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆกาลังทา
“งาน”อะไรอยู่ ในเบื้องต้ น ต้ องทาความเข้ าใจว่า “งาน” คือส่วนประกอบของ “กิจกรรม” ทั้งสอง
ไม่เหมือนกัน สิ่งที่เรากาลังจะหาค่ากลางของแผนงาน/โครงการ คือการค้ นหาว่าในกิจกรรมต่างๆ
(เช่น การเฝ้ าระวังหรือการตรวจคัดกรอง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็ น “กิจกรรม”นั้น
ผู้ปฏิบัติทา “งาน”อะไรอยู่
การกาหนดกรอบกิจกรรม
ดังนั้น ในการวิเคราะห์โครงการ เบื้องต้ นต้ องตัดสินใจว่า จะวิเคราะห์กจิ กรรมใด เพื่ อให้
ได้ งานที่จะนามากาหนดเป็ นค่ากลาง กรอบกิจกรรมที่ถูกต้ องจะทาให้ การกาหนดค่ากลางมีความหมาย
คือสามารถพัฒนาโครงการให้ เกิดผลสู่การบรรลุจุดหมายปลายทางที่กาหนดได้
คาถามจึงมีว่า จะกาหนดกรอบกิจกรรมได้ อย่างไร?
วิธกี าหนดกรอบกิจกรรมนั้น เราใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) เป็ นปัจจัย
นาเข้ า เนื่องจากแผนที่ฯจะวางเส้ นทางสู่ความสาเร็จไว้ แล้ ว
กรอบกิจกรรมดังกล่าวได้ กาหนดขึ้นสาหรับบางวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์เท่าที่
จาเป็ นสาหรับบรรลุจุดหมายปลายทางเท่านั้น ได้ แก่
1. การเฝ้ าระวัง/คัดกรอง
2. การใช้ มาตรการทางสังคม
3. การจัดการสุขภาพของกลุ่มวัย
4. การจัดการสภาวะแวดล้ อม
5. การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
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เมื่อกาหนดกรอบกิจกรรมได้ แล้ ว ก็จะวิเคราะห์งานของกิจกรรมเหล่านั้นได้ ผลการ
วิเคราะห์จะทาให้ ทราบว่าโครงการสุขภาพต่างๆ มีการดาเนินกิจกรรมสาคัญทั้ง 6 หรือไม่ อย่างไร
และในกิจกรรมเหล่านั้นมีงานอะไรบ้ างที่ทากันโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็ น “ค่ากลาง” ของโครงการ
วัตถุประสงค์ของการกาหนดกรอบกิจกรรมก็เพื่อให้ การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบที่
กาลังดาเนินการอยู่น้ันมีเป้ าหมายชัดเจนว่าจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายซึ่ง
เป็ นจุดหมายปลายทางของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
บทบาทของเขต
หน่วยงานระดับเขตมีบทบาทสนับสนุนจังหวัด ดังนั้นกิจกรรมของหน่วยงานระดับนี้จึงถือ
ว่ามีความสาคัญที่จะช่วยให้ การดาเนินงานตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ของจังหวัดประสบผลสาเร็จ
กิจกรรมสนับสนุนที่ดีควรประกอบด้ วย
1. การสนับสนุนจังหวัดเรื่องการจัดการค่ากลาง
2. การพัฒนาสมรรถนะของแกนนาทั้งภาครัฐและประชาชน
3. การสนับสนุนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4. การประเมินผล คืนข้ อมูลและเสนอนโยบาย
5. การสนับสนุนนวัตกรรมสังคม
6. การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอกสารฉบับนี้จะอธิบายเฉพาะข้ อที่ 1 คือการสนับสนุนจังหวัดเรื่องการจัดการ
ค่ากลาง ซึ่งเริ่มต้ นที่การค้ นหาค่ากลางของความสาเร็จระดับเขต

เขตเป็ นผูค้ น้ หาและกาหนดค่ากลางของความสาเร็จ
เนื่องจากปัญหาสุขภาพเป็ นปัญหาเชิงซ้ อน การแก้ ปัญหาสุขภาพจึงต้ องอาศัยข้ อมูล
จากโครงการที่ได้ รับความสาเร็จในหลายด้ าน ข้ อมูลดังกล่าวคือ ค่ากลางของความสาเร็จในด้ านต่างๆ
ปัญหาคือ จะค้ นหาค่ากลางของความสาเร็จในระดับใด ระหว่างจังหวัด เขต และส่วนกลาง
ถ้ าทางานนี้ในระดับจังหวัด โอกาสที่จะพบโครงการที่มีความสาเร็จในด้ านต่างๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมจะมีน้อยกว่า หรือถ้ าทาได้ ประโยชน์ในการใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงก็จะจากัดอยู่เฉพาะภายใน
จังหวัดเท่านั้น

4

ถ้ าทาในระดับเขต จะเป็ นการขยายโอกาสในการค้ นพบนวัตกรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จ
ให้ สูงขึ้น และข้ อมูลสามารถใช้ อ้างอิงระหว่างจังหวัดภายในเขตและสามารถประเมินผลเปรียบเทียบ
ระดับการพัฒนาได้ เพราะบริบทไม่ต่างกันมาก
แต่หากทาในระดับส่วนกลาง จะมีปัญหาด้ านการจัดการประชุมเพราะพื้นที่และผู้เข้ าร่วม
ประชุมจะมีจานวนมากเกินกว่าความเหมาะสม และข้ อมูลที่ได้ จะได้ เฉพาะที่ไม่มีความจาเพาะทางบริบท
เท่านั้น โอกาสในการใช้ ประโยชน์จะมีน้อย ส่วนกลางควรใช้ ข้อมูลทุติยภูมิท่รี วบรวมจากค่ากลางของ

ความสาเร็จระดับเขต จะเหมาะสมกว่า
สรุปว่า ควรเป็ นบทบาทหน้ าที่ของหน่วยงานระดับเขตในการค้ นหาและกาหนด
ค่ากลางของความสาเร็จของโครงการในประเด็นต่างๆตามภาพความสัมพันธ์ของปัญหากลุ่มวัย
อย่างไรก็ดี บรรดากิจกรรมของโครงการสุขภาพต่างๆที่มีความสาเร็จเหล่านั้น ย่อมอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับเขตที่หลากหลายไปตามบทบาทหน้ าที่
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หากยกประเด็นการจัดการสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุเป็ นตัวอย่าง จะเห็นบทบาทสนับสนุน
ของหน่วยงานระดับเขตต่างๆ เช่น
1. สานักงานควบคุมโรคเขตฯ สนับสนุนกิจกรรมการควบคุมโรค
2. ศูนย์อนามัยเขตฯ สนับสนุนเรื่องโภชนาการ การออกกาลังกาย และอนามัยสิ่งแวดล้ อม
3. สานักสนับสนุนบริการสุขภาพเขตฯสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของท้องถิ่น/ตาบล
4. ศูนย์สขุ ภาพจิตเขต สนับสนุนเรื่องการลดภาวะความเครียด ซึมเศร้ า
5. สานักงาน สสจ. สนับสนุนเรื่องการจัดการกลุ่มเป้ าหมาย การรักษาพยาบาล คุ้มครอง
ผู้บริโภค อาหารปลอดภัย ฯลฯ
ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าทีข่ องหน่วยงานระดับเขตต่างๆรวมทัง้ สานักงานสสจ.ในการค้นหาค่ากลางของความสาเร็จ
ของโครงการส่วนทีร่ บั ผิดชอบภายใต้การอานวยการของผูต้ รวจฯ

กระบวนการ
1. หน่วยงานระดับเขตต่างๆ ค้ นหาโครงการที่มีความสาเร็จตามประเด็นที่รับผิดชอบ
ตามภาพความสัมพันธ์
2. ประเด็นใดที่ไม่มีหน่วยงานระดับเขตเป็ นผู้รับผิดชอบ ให้ เป็ นหน้ าที่ของกลุ่มจังหวัด
ภายในเขตทาหน้ าที่แทนในการค้ นหาและกาหนดค่ากลางของโครงการฯที่ประสบความสาเร็จ
3. เมื่อได้ ค่ากลางดังกล่าวซึ่งแสดงว่าพื้นที่ๆมีความสาเร็จทางานอะไรบ้ าง
ก็จะสามารถพิจารณาได้ ว่างานที่นาไปสู่ความสาเร็จเหล่านั้นควรได้ รับการสนับสนุน
โดยหน่วยงานระดับเขตหรือจังหวัดในแง่มุมต่างๆอย่างไร
4. เมื่อรวมงานจากพื้นที่ๆมีความสาเร็จกับงานสนับสนุนของหน่วยงานระดับเขตต่างๆ
ก็จะได้ ค่ากลางของความสาเร็จที่คาดหวังสาหรับเขต
5. ค่ากลางของความสาเร็จระดับเขตนี้ จะส่งให้ จังหวัดใช้ เพื่ อปรับปรุงค่ากลางของจังหวัด

วิธกี าร
เอกสารนี้จะแบ่งการอภิปรายออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการ
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการค้ นหาและใช้ ประโยชน์ค่ากลาง
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ส่วนที่ 1 การเตรียมการ
1. ปรับภาพความสัมพันธ์ให้ เหมาะสมกับกลุ่มวัยที่กาลังจะค้ นหาค่ากลางของความสาเร็จ
ตัวอย่างเช่นเรากาหนดกลุ่มวัยเป็ นผู้สูงอายุ ก็จะดูว่าสุขภาพผู้สงู อายุเกี่ยวข้ องสัมพันธ์
กับเรื่องใดบ้ าง หรืออะไรที่มีอทิ ธิพลต่อสุขภาพผู้สูงอายุบ้าง ก็จะนิยามลูกกลมทั้งหมดให้
เหมาะสมชัดเจน
ตัวอย่างเช่นในการนิยามลูกกลมที่ 1 การจัดการภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุ หมาย
ถึงเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุท่ผี ้ ูสูงอายุกระทาเองหรือทาโดย
เจ้ าหน้ าที่เช่นการฝึ กสมาธิ การออกกาลังกาย การทากายภาพบาบัด การรักษาพยาบาล เป็ นต้ น
ลูกกลมที่ 2 โรคเรื้อรัง หมายถึงผู้สูงอายุมักจะเป็ นโรคเกี่ยวข้ องกับโรคเรื้อรังเช่น
เบาหวาน ความดันฯ อัมพฤกษ์ เป็ นต้ น

ลูกกลมที่ 3 โภชนาการ ........ฯลฯ
ทาการนิยามประเด็นปัญหาอื่นๆที่แสดงในภาพจนครบ ภาพความสัมพันธ์
ที่นิยามแล้ วนี้ จะใช้ สาหรับกลุ่มวัยผู้สงู อายุโดยเฉพาะ เรียกว่า “ภาพความสัมพันธ์ของประเด็น
ปัญหากลุ่มวัยสูงอายุ”
ลักษณะของภาพความสัมพันธ์ จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพิจารณาปัญหาของกลุ่มวัยอื่นๆ
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2. การคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูล
ขั้นแรกคือ คัดเลือกพื้นที่ตาบลที่ได้ รับความสาเร็จในการดาเนินโครงการด้ านใดด้ าน
หนึ่งหรือหลายด้ านตามภาพความสัมพันธ์อนั เป็ นที่รับทราบและยอมรับกันในหมู่ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ อง เช่นที่มี
รายงาน เอกสารวิชาการ มีการเผยแพร่ มีการกล่าวถึง เป็ นพื้นที่ต้นแบบ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯลฯ
เงื่อนไขเหล่านี้ เขตควรเป็ นผู้กาหนดแล้ วร่วมมือกับจังหวัดต่างๆในการค้ นหาและคัดเลือก หากพื้นที่มี
ความสาเร็จที่หลากหลายในด้ านต่างๆตามภาพความสัมพันธ์ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ค่ากลางจะยิ่งเป็ น
ประโยชน์ในการใช้ สร้ างแผนงาน/โครงการที่มีการเสริมพลังกันเป็ นทวีคูณ
อย่างไรก็ดี ในการดาเนินการรอบที่ 2 และต่อๆไป เขตต่างๆควรสร้ างบัญชีนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุน บัญชีน้ ีจะได้ ใช้ ในการปรับปรุงค่ากลางของ
ควานสาเร็จในปี ต่อไป
สาหรับผู้ท่จี ะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละชิ้นของแผนงาน/โครงการควรเป็ น
“คณะกรรมการกองทุนสุขภาพฯตาบล” เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการจะมีสมาชิกจากหลายฝ่ าย
หลายสาขา การสารวจหาข้ อมูลจากบุคคลกลุ่มนี้ จะทาให้ สามารถได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
อยู่โดยฝ่ ายต่างๆในขณะที่ทาการสารวจนั้น
3. วิธกี ารค้ นหาค่ากลาง ใช้ วิธีจัดประชุมปฏิบัติการ เพราะต้ องการให้ ผ้ ูปฏิบัติกรอกข้ อความ
ให้ ข้อมูลในขณะที่ประชุมอยู่น้ัน โดยเน้ นยา้ ว่าไม่ต้องการให้ ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน หรือเปิ ดตาราตอบ
ทั้งนี้ ไม่แนะนาให้ ใช้ วิธสี ่งแบบสอบถามไปให้ ยังที่ทางานเพื่อให้ ตอบกลับ
4. สิ่งที่ต้องเตรียม (ก) กระดาษกรอกแบบสอบถาม (ดังตัวอย่าง) ใช้ กระดาษ A4 พับครึ่ง
แล้ วฉีกเป็ น2 ส่วน สาหรับแจกผู้เข้ าประชุมใช้ กรอกข้ อมูล ทั้งในส่วนของหัวเรื่องและรายการข้ อมูล
หรือผู้จัดประชุมเตรียมกระดาษพร้ อมทั้งพิมพ์หัวเรื่องให้ เสร็จ ส่วนผู้เข้ าประชุมกรอกข้ อมูลอย่างเดียว
(ข) กระดาษ flip chart อุปกรณ์เครื่องเขียน พร้ อมกระดานสาหรับติด
กระดาษจานวนพอใช้ สาหรับ 4-7 กลุ่ม
(ค) เอกสารวิชาการเรื่องตัวชี้วัด เรื่องค่ากลางกับการพัฒนาสมรรถนะของ
แผนงาน/โครงการ และเอกสารคาแนะนาฉบับนี้
(ง) แจ้ งผู้เข้ าประชุมให้ ทราบล่วงหน้ าว่าขอให้ ใช้ เวลาในการประชุมให้ ครบถ้ วน
ตามตารางการประชุม 2 วันเต็ม หากไม่พร้ อมที่จะอยู่ได้ ครบเต็มเวลา โปรดให้ โอกาสกับผู้อ่นื แทน
(จ) เตรียมจัดหาวิทยากร ซึ่งควรเป็ นคณะที่เคยผ่านงานแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์มาแล้ ว ประชุมคณะวิทยากรเพื่อวางตัวผู้รับผิดชอบและเตรียมการในรายละเอียด
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5. ตัวอย่างแบบสอบถาม : งานในโครงการสร้ างเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคต่างๆ (ภาพบน)
6. กิจกรรมสาคัญที่กาหนดให้ หาค่ากลางได้ แก่
1. การเฝ้ าระวัง/คัดกรอง
2. การใช้ มาตรการทางสังคม
3. การจัดการสุขภาพของกลุ่มวัย
4. การจัดการสภาวะแวดล้ อม
5. การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
ส่วนที่ 2 การค้นหาและการกาหนดค่ากลาง
การค้ นหาและการกาหนดค่ากลางใช้ วิธกี ารประชุมปฏิบัติการร่วมระหว่างฝ่ ายตาบล/
ชุมชนกับฝ่ ายสนับสนุน (คือหน่วยงานระดับเขตต่างๆและ สสจ.) ผู้ร่วมประชุมจะได้ รับทราบเรื่อง
ค่ากลางในเชิงความหมาย การค้ นหา การวิเคราะห์ และการใช้ ประโยชน์อย่างสังเขป รวมทั้งเรื่อง
ตัวชี้วัดประเภทต่างๆ เรื่องกระบวนการในการเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งหมดนี้ ผู้ร่วมประชุมต้ องทราบ
เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์งานต่างๆที่จะปรากฏออกมาตามขั้นตอนของการสารวจหาค่ากลาง
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ผลการสารวจจะแสดงเป็ นกราฟดังภาพบน จากภาพผลการสารวจนี้ ผู้ร่วมประชุม
จะวิเคราะห์เพื่อกาหนดค่ากลางของแผนงาน/โครงการที่ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากข้ อมูลค่ากลาง
ที่ได้ น้ ีมาจากพื้นที่ๆมีความสาเร็จในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรมตามที่กาหนด
เงื่อนไขในการวิเคราะห์โดยสรุปมีดังนี้
งานที่อยู่เหนือเส้ น 65% (เส้ นค่ากลาง) ต้ องมีไม่น้อยกว่า 3 งาน (ประมาณ 3-5) งานเหล่านี้
มีโอกาสถูกกาหนดให้ เป็ นค่ากลาง
งานที่กาหนดให้ เป็ นค่ากลางต้ องมีอย่างน้ อย 1 งานที่เป็ นตัวชี้วัดความสาเร็จ (KPI)
งานที่ไม่ให้ KPI ที่อยู่เหนือเส้ นค่ากลาง อาจละเว้ นไม่กาหนดให้ เป็ นค่ากลางในอนาคตได้
พิจารณางานที่ต่ากว่าเส้ นค่ากลางเพื่อยกระดับให้ อยู่เหนือเส้ น โดยเฉพาะงานที่ให้ KPI และ
งานที่สอดคล้ องกับขั้นตอนการเปลี่ยนพฤติกรรม
บันทึกข้ อมูลการตัดสินใจไว้ เพื่อตรวจสอบภายหลังเมื่อมีการประเมินผล
เมื่อที่ประชุมปฏิบัติการกาหนดค่ากลางของความสาเร็จได้ แล้ ว จะนาเสนอผู้ตรวจฯ
ผู้มีอานาจตัดสินใจประกาศใช้ ค่ากลางของความสาเร็จสาหรับแผนงาน/โครงการ ประกาศนี้จะส่งต่อ
ไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในเขตทุกแห่ง เพื่อใช้ ประกอบในการประชุมเพื่อกาหนด
ค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัดต่อไป
------------------------------------------

