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บทคัดย่อ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปั จจุ บัน ประเทศไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ
(DHS) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ให้ สามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน
จากนโยบายการด�าเนินงานโครงการเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHML) ที่ผ่านมา มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอของทีมเรียนตามความแตกต่างของ
ปัญหาและความแตกต่างของการด�าเนินการตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยการจัดกระบวน การและกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่ วม ร่ วมกับองค์ประกอบต่างๆ ของโครงสร้ างและ
เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ ซึ่งประกอบไปด้ วย
ผู้ท่ีทา� หน้ าที่เป็ นศูนย์ประสานงานและจัดการเรียนรู้ เป็ นพี่เลี้ยง และเป็ นอาจารย์หรือนักวิชาการสถาบัน
การศึกษา จากการประเมินผลเบื้องต้ นโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอของ
ประเทศไทย และการส�ารวจความต้ องการพัฒนาตนเองในโครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพอาจารย์
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี พ.ศ. 2559 พบว่า การเรียนรู้บทบาทการเป็ นอาจารย์หรือนัก
วิชาการสถาบันการศึกษาให้ เข้ าใจในฐานะเป็ นที่ปรึกษาและเป็ นที่พ่ึงทางวิชาการจะมีสว่ นส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนงานการเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHML) เพื่อให้ ทมี เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พึ่งตนเองได้ ตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) ในขณะเดียวกันการเป็ นอาจารย์หรือ
นักวิชาการสถาบันการศึกษาในกระบวนการ DHML จึงเป็ นสิง่ ทีต่ ้ องเป็ นผู้เรียนรู้ร่วมกับทีมเรียนด้ วยเช่นเดียวกัน
ค�าส�าคัญ : การเรียนรู้; การบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ; อาจารย์หรือนักวิชาการสถาบันการศึกษา
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Abstract

During the period 2007 to 2016, the Thai government has continuously attempted to develop the
District Health System (DHS) in order to provide encouragement for the development of relationships and
self-care among community members. The policy of the District Health Management Learning (DHML)
project aims to increase the competencies of the Learning Team (LT) to accommodate differences across
community problems and contexts. The process of learning exchange is used in this project by using the
Participatory Interactive Learning through Action (PILA) and the collaboration of the stakeholders in the
community. Learning processes used to develop the District Health System (DHS) consisted of Learning
and Coordinating Center (LCC), Preceptor (P) and Academic Institutions (AI). According to the project
processes, there was a preliminary evaluation of the District Health Management Learning Project in
Thailand (DHML) in 2016 and the self-development survey of the faculties of colleges under the Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development. The evaluation states that learning the roles of
AI is very important for driving the process of the DHML. This encourages the LTs to understand and be
self-reliant in accomplishing the project aims. Moreover, AIs have to organize and learn together with LTs.
Keywords : Learning; District health Management Learning; Academic Institutions
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ความเป็ นมาและความส�าคัญ

ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ(DHS) จะขับเคลื่อน
ได้ น้ันการให้ ความส�าคัญกับการพัฒนาคนถือเป็ นองค์
ประกอบที่สา� คัญประการหนึ่งตามกรอบแนวคิดระบบ
สุขภาพขององค์การอนามัยโลกที่เรียกว่ า The WHO
Health Systems Framework หรื อ Six Building
Blocks1 ซึ่งเป็ นฐานส�าคัญในการสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ กับระบบสุขภาพและเกิดผลลัพธ์ท่ีสา� คัญ คือ การ
เข้ าถึงบริการ มีความครอบคลุม มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย ระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) เริ่มจากใคร
ก็ได้ ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้ องในพื้นที่ และมีความสนใจประเด็น
ปั ญหาที่จะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ของตนเอง ซึ่งการค้ นพบปั ญหาด้ วยตนเองถือเป็ นเป้ า
หมายของการพั ฒ นาระบบสุข ภาพอ�า เภอที่ค าดหวั ง
และต้ องการ คือ การที่ประชาชนและชุ มชนในพื้ นที่
ตระหนักถึงปั ญหา มองเรื่องสุขภาพเป็ นของทุกคนใน
ชุ ม ชน และชุ ม ชนต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลสุข ภาพ
พึ่ ง ตนเองได้ แ ละไม่ ท อดทิ้ง กัน 2-3 ซึ่ ง การขั บ เคลื่ อ น
ระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (DHS) มีมาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ บริบทเป็ นฐาน (CBL)
จนถึงปี พ.ศ. 2557 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ บริบท
เป็ นฐาน (CBL) ถูกน�ามาใช้ ร่วมกับกระบวนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Interactive Learning through Action:
PILA) ภายใต้ โครงการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การบริ ห ารจั ด การระบบสุ ข ภาพอ�า เภอ (District
Health Management Learning: DHML) โดยมีองค์
ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้
ในโครงการ DHML หนึ่งในนั้นคือ อาจารย์จากสถาบัน
การศึกษา (Academic Institutions: AI) ที่ได้ รับการ
เชิญชวนให้ เข้ าร่วมในโครงการ DHML
บทความวิ ช าการฉบั บ นี้ เขี ย นขึ้ นเพื่ อ น�า เสนอ
บทบาทและมุมมองของอาจารย์หรือนักวิชาการสถาบัน
การศึกษาช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา ในการท�าหน้ าที่เป็ นหนึ่ง
ในองค์ประกอบที่สา� คัญของการเรียนรู้การจัดการระบบ
สุขภาพอ�าเภอ
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นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 องค์การอนามัยโลกได้
เสนอแนวคิดระบบสุขภาพอ�าเภอ (District Health
System, DHS)4 โดยมีเป้ าหมายการจัดการที่เน้ นการ
สร้ างระบบการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับอ�าเภอในการร่ วมกันจัดการกับปั ญหาสุขภาพใน
ชุมชนโดยบูรณาการทรัพยากรของทุกภาคส่วนให้ เกิด
การท�า งานที่มี ป ระสิท ธิภ าพ ส�า หรั บ ประเทศไทยได้
น�าแนวคิดระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) มาใช้ พัฒนา
สุขภาพในชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเริ่มจากการ
พัฒนา 21 อ�าเภอน�าร่ อง ต่อมาปี พ.ศ. 2554 ได้ มี
อ�าเภออื่นๆ ขอขยายเพิ่ม รวมเป็ น 43 อ�าเภอที่เข้ า
ร่ วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) มี
การพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2555 ได้
มี เ วทีป ระชุ ม สรุ ป ผลการศึ ก ษาอ�า เภอน�า ร่ อ งและได้
สร้ างกรอบแนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพอ�าเภอขึ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการท�า งานและมี ค วามส�า เร็จ โดดเด่ น หลายแห่ ง
ส่ ง ผลให้ ก ระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิด
การบริหารจัดการเครือข่ ายสุขภาพในแต่ ละอ�าเภอได้
อย่างเป็ นเอกภาพ มีคุณภาพและมีความสอดคล้ องกับ
ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ค�าว่า ระบบสุขภาพอ�าเภอ (รสอ.)
หรือ District health system (DHS) จึงเป็ นที่ร้ ูจักใน
วงการสาธารณสุขของประเทศไทยนับแต่ น้ันเป็ นต้ นมา
ซึ่ ง การด�า เนิ น งานพั ฒ นาระบบสุข ภาพระดั บ อ�า เภอ
(DHS)นั้ น ได้ มีการพั ฒนาทั้งในด้ านโครงสร้ างและ
ด้ านการจัดการเรียนรู้ มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ2-3,5-6
ด้ านโครงสร้ าง ได้ แก่ การมีคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ�าเภอ (คปสอ), การมีคู่สญ
ั ญาที่ทา�
หน้ าที่จัดและบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Contracting
Unit for Primary care: CUP) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
บริหารจัดการร่วมกันเป็ นทีม การมีทมี หมอครอบครัว
(Family Care Team: FCT) เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพ
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ของประชาชนเป้ าหมายในพื้นที่ และในปี พ.ศ. 2559
ได้ มีบันทึกความร่ วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต และระบบสุ ข ภาพอ�า เภอโดยใช้ พื้ นที่ เ ป็ นฐาน
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ที่ต้องการให้ ทุกภาคส่ วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพที่
สามารถตอบสนองต่ อ ปั ญ หาของพื้ นที่ท่ีมีค วามแตก
ต่างกัน7 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพอ�าเภอ
(District Health Board) ซึ่งถือเป็ นการปฏิรูประบบ
สุขภาพปฐมภูมิครั้งใหญ่ ที่จะท�าให้ ประชาชนในพื้นที่
เข้ าถึงระบบบริการสุขภาพด้ านการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้ องกันโรค เน้ นการลดภาวะเสี่ยงและลดการป่ วยใน
การเกิดโรคต่างๆ ในชุมชนแบบผสมผสานแต่แรกทุก
เรื่องได้ อย่างต่อเนื่องและเบ็ดเสร็จ
ส่วนด้ านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีพัฒนาการ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เรียงตามปี พ.ศ เป็ นล�าดับ
ดังนี้
ปี พ.ศ. 2550 ได้ น�า การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้
บริบทเป็ นฐาน (Context Based Learning: CBL) มา
ใช้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้ บริการในระดับปฐมภูมิ
ฝึ กปฏิบัติตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และปี พ.ศ. 2555
ได้ ต่ อ ยอดใช้ ห ลั ก CBL นี้ มาพั ฒ นาเพิ่ ม สมรรถนะ
แพทย์ ด้ า นเวชปฏิบั ติ ค รอบครั ว (Family Practice
Learning: FPL) ในขณะเดียวกันช่วงปี พ.ศ. 25532556 ส� า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ
กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาหลายแห่ ง
ได้ ร่วมกันพั ฒนากระบวนการเรี ยนการสอนเพื่ อเพิ่ ม
สมรรถนะให้ กับผู้บริหารระบบสุขภาพอ�าเภอ ภายใต้
โครงการ การพั ฒ นาผู้ น�า การจั ด การระบบบริ ก าร
ปฐมภูมิ (CUP Leader: ผู้นา� CUP) หรือที่เรียกว่ า
โครงการพั ฒ นาผู้ น�า CUP ผลการด�า เนิ น โครงการ
พบว่า สามารถส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารซึ่งเป็ นผู้เรียน
เป็ นเพียงกลุ่มเดียวในโครงการได้ ระดับหนึ่ง จึงมีข้อ
เสนอแนะให้ ปรั บแนวคิดและออกแบบการเรี ยนรู้ให้
สอดคล้ องกับบริบทการปฏิบัติงานโดยใช้ กระบวนการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วน
ร่ วม (Participatory Interactive Learning through

Action: PILA) หรืออาจเรียกว่า เป็ นการ“ร่วมคิด ร่วม
ท�า ร่วมเรียนรู้ ”
ปลายปี พ.ศ. 2557 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ บริบท
เป็ นฐาน (Context-Based Learning: CBL) ถูกน�ามา
ใช้ ร่วมกับกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการ
ลงมือปฏิบตั อิ ย่างมีส่วนร่วม (Participatory Interactive
Learning through Action: PILA) ภายใต้ โครงการ
การเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ�าเภอ (District Health Management Learning:
DHML) ผ่ า นผู้ เ รี ย นที่มี ค วามหลากหลายกลุ่ ม แต่
สนใจปั ญ หาเรื่ อ งเดี ย วกั น ซึ่ ง ถื อ เป็ นจุ ด แตกต่ า ง
ระหว่ างโครงการที่ผ่านมากับโครงการ DHML อย่ าง
ชัดเจนโดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ได้
ริเริ่มโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ�าเภอ (DHML) เพื่อพัฒนาทีมเรียนจากทุก
ภาคส่ ว นในพื้ นที่ใ ห้ มี ก ารเรี ย นรู้ร่ ว มกัน ภายใต้ ก าร
จัดการเรียนรู้แบบ CBL ร่ วมกับกระบวนการ PILA
โดยจัดกิจกรรมที่ทา� ให้ เกิดการเรียนรู้ในลักษณะผสม
ผสานไปกับการให้ บริการสุขภาพตามปกติ เป็ นไปตาม
หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนโดยใช้ บริบทเป็ น
ฐาน คือ การจัดการเรียนในลักษณะ “การเรียนแบบ
ผู้ใหญ่ (Adult learning)” และให้ มีผลกระทบต่องาน
ประจ�าให้ น้อยที่สดุ
ในระยะเวลาเพียง 2 ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2557–
ปั จ จุ บั น ) วิ วั ฒ นาการของการพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
อ�าเภอ (District Health System, DHS) ผ่านเรียนรู้
การบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ(District Health
Management Learning, DHML)ภายใต้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ CBL ร่ วมกับกระบวนการ PILA
พบว่ า ก่อให้ เกิดความตื่นตัวและการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ ดังที่ได้ ปรากฏ ในเวที
การประชุ ม วิ ช าการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ร ะดั บ ประเทศ
ครั้งที่ 1 เรื่อง การเสริมสมรรถนะ การบริหารจัดการ
สุขภาพระดับอ�าเภอ เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.
2559 ที่โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ถื อ เป็ นการเรี ย นรู้ ค รั้ ง ส�า คั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นการ
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ประเทศไทย

กระบวนการเรียนรูใ้ นโครงการการเรียน
รูก้ ารบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ
(DHML)

โครงการ DHML เป็ นการพั ฒ นากระบวนการ
เรี ย นรู้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ั ว ไปและวั ต ถุ ป ระสงค์
เฉพาะ 3 ดั ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ั ว ไป 3 ประการ คื อ
1) เสริ ม สร้ า งแนวคิ ด หลั ก การและวิ ธี ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ
2) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ (Model Development)
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพและสร้ างเสริ ม สุ ข ภาวะ และ
3) ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ
นั ก วิ ช าการและผู้ ท่ีมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการ
DHML และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ 3 ประการ คื อ
1) เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ
ของทีม เรี ย นและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู้
2) สนับสนุนการด�าเนินงานที่ใช้ สา� หรับการเรียนรู้โดย
มีกระบวนการวิธบี ริหารจัดการและการวิจัยเพื่อรองรับ
ตามความจ�าเป็ นของการด�าเนินโครงการอย่างเป็ นระบบ
และ 3)สั ง เคราะห์ บ ทเรี ย นจากประสบการณ์ ข อง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้ านการบริหาร
จัดการของทีมเรียนและกระบวนการบริหารจัดการใน
การด�าเนินโครงการ
กระบวนการเรียนรู้ในโครงการ DHML มุ่งเน้ นการ
พัฒนาเสริมสร้ างสมรรถนะหลัก (Core competencies)
6 สมรรถนะ ได้ แก่ การควบคุมตนเอง การมีวิสยั ทัศน์
การวางแผน การเป็ นผู้นา� การเปลี่ยนแปลง การท�างาน
เป็ นทีมและการรู้จักใช้ เครื่ องมือในการบริ หารจัดการ
และสมรรถนะเงา (Shadow competencies) อีก 4 สมรรถนะ
เหมือนเป็ นเงาตามตัว ได้ แก่ การสร้ างความสัมพันธ์
การสื่อสาร การให้ อา� นาจและการสร้ างคุณค่ า โดยใช้
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วมจากการปฏิบัติจริงเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาด้ านต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่
ของตนเอง โดยมีชุดความรู้ของระบบสุขภาพอ�าเภอ
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(Menu of learning materials) จ�านวน 11 ชุดความรู้3
ไว้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ เ ลื อ กใช้ ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในการสนั บ สนุ น
กระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละทีมเรียน
ซึ่ งอาจจะศึกษาหรื อไม่ ต้องศึกษาก็ได้ ประกอบด้ วย
ชุดความรู้ท่ี 1: เป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ เป็ นกรอบ
แนวคิ ด รวบยอดที่ส ะท้ อ นสถานการณ์ ท่ีค าดหวั ง ใน
ภาพรวมของระบบสุขภาพ
ชุดความรู้ท่ี 2: การวิเคราะห์สถานการณ์ ถือเป็ น
จุดเริ่มต้ นของกระบวนการร่วมคิดร่วมท�าและร่วมเรียน
รู้ในพื้นที่ของทีมเรียน
ชุดความรู้ท่ี 3: ปัญหาสุขภาพ ต้ องร่วมกันวิเคราะห์
เพื่อให้ ทราบถึงขนาดและความรุนแรงของปัญหาสุขภาพ
ในพื้นที่ของทีมเรียน
ชุดความรู้ท่ี 4: ระบบบริการสุขภาพอ�าเภอ เป็ น
โครงสร้ างบริการที่ทมี เรียนคาดหวัง
ชุ ด ความรู้ท่ี 5: คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
ผู้บริหารจัดการ เป็ นการศึกษาถึงสิ่งที่ผ้ ูบริหารจัดการ
จ�าเป็ นต้ องมีและแสดงออกให้ เห็นอย่างเด่นชัดเพื่อการ
แก้ ปัญหาของพื้นที่
ชุดความรู้ท่ี 6: การวางแผนและการบริหารจัดการ
ด้ านสุขภาพ เป็ นการศึกษาวิธกี ารวางแผนและการ
บริหารจัดการด้ านสุขภาพ เพื่อน�ามาปรับใช้ ในบริบท
ตนเอง
ชุ ด ความรู้ ท่ี 7: การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลและการใช้ เทคโนโลยีฯ
ชุดความรู้ท่ี 8: การมีส่วนร่ วมของชุมชนและการ
สร้ างความร่ วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เน้ นการให้ ชุมชน
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องจากชุดการเรียนที่ 2 ได้ มสี ว่ น
ร่วมในการคิดและท�างานร่วมกัน
ชุ ด ความรู้ท่ี 9: การบริ ห ารจั ด การระบบข้ อ มู ล
สุขภาพ เป็ นการศึกษาการจัดการข้ อมูลสุขภาพในพื้นที่
อย่างเข้ าใจ
ชุดความรู้ท่ี 10: การบริหารจัดการการเงิน พื้นที่มี
แหล่งการเงินจากที่ใดบ้ างจะมีการจัดการอย่างไรที่เกิด
ความเสี่ยงน้ อยที่สดุ

เข้ าใจ

ชุดความรู้ท่ี 9: การบริหารจัดการระบบข้ อมูลสุขภาพ เป็ นการศึกษาการจัดการข้ อมูลสุขภาพในพื้นที่อย่าง
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ชุดความรู้ท่ี 10: การบริหารจัดการการเงิน พื้นที่มีแหล่งการเงินจากที่ใดบ้ างจะมีการจัดการอย่างไรที่เกิด
ความเสี่ยงน้ อยที่สุด
ชุดชุความรู
้ ท่ี 11:
การประเมิ
นผล เป็นผล
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องค์ประกอบต่มาของที
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้ ท่ี 11:
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ม
เรี
ย
นร่
ว
ม
โครงสร้ างที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้ใน
ร่วมกับองค์ประกอบส่วนต่างๆใน DHML
กับองค์ประกอบส่วนต่างๆ ใน DHML

โครงการ DHML ได้ แ ก่ 1)ศู น ย์ ป ระสานงานและ
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ผู้ปเข้ฏิาบร่ วัตมแลกเปลี
ิในพื้นทีท่ ่ ย่มี นสี ่วน
ใดก็ได้ ท่ตี ้ องการเรี้ นยนรู
หาประเด็
้ เชี่ยวชาญที่ได้ รยับนการเชิ5)
ญให้
เกี
โครงการในพื้นที่ของทีมมเรีชน
ยน(Concerned
actors) าเป็และ
6) สถาบันนการเรี
การศึกยษา
เดี่ยยวข้วกัอนงกับได้การด
แก่ าเนิ
บุ คนลากรจากโรงพยาบาลชุ
เรี ยนรู้ตามความจ�
นของประเด็
นรู้แต่ ละ
(Academic
ซึ่งประกอบด้
ย ผู่ น้ เชี่ยวชาญที
การเชิ
ญชวนให้
่ยนเรียนรู้
สาธารณสุ ขInstitutions:
อ� า เภอ องค์AI)
ก รปกครองส่
ว นท้วองถิ
ครั้งที่ท่ไมี ด้เรีรับยนต้
องการ
มีช่ ือเรีเข้ยากว่ร่วามแลกเปลี
“AI on demand”

องค์ประกอบที่สาคัญของ DHML

อย่างต่อเนือ่ ง มีช่ือเรียกว่า “Assigned AI” และผู้เชี่ยวชาญที่ได้ รับการเชิญให้ เข้ าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
ความจาเป็ นของประเด็นการเรียนรู้แต่ละครั้งที่ทมี เรียนต้ องการ มีช่ือเรียกว่า “AI on demand”
,

AI

SL

LCC
P LT

, Resource persons,

P LT
P LT

P LT
(Concerned Actors)

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบต่างๆของโครงสร้ างทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้ องการเชื่อมโยงเป็ นเครือข่าย
ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบต่างๆ ของโครงสร้ างที่มสี ่วนเกี่ยวข้ องการเชื่อมโยงเป็ นเครือข่าย
การเรียนรู้ในโครงการ DHML
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ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโครงการ DHML
ดั ง ภาพที่ 1 จะเห็น ได้ ว่ า มี ก ารปฏิสัม พั น ธ์กัน หลาย
องค์ประกอบ การเชื่อมโยงระหว่ างกันล้ วนท�าให้ เกิด
การเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ของการลงมือปฏิบัติจริง
ในพื้ นที่ การสนั บสนุ นกระบวนการเรี ยนรู้ ทีมเรี ยน
สามารถเลื อ กใช้ ก ารเรี ย นรู้ ท่ีห ลากหลาย อีก ทั้ง การ
เลื อ กเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ ท่ีมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
(AI) เข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ไ ด้ ต ามความสนใจ
ของทีมเรียม โดยทีมเรียนควรเสนอความต้ องการและ
ประสานงานผ่ า นศู น ย์ ป ระสานงานและจั ด การเรี ย น
(LCC) และเสนอพื้ นที่ เ พื่ อ ศึ ก ษาดู ง านจากแหล่ ง
เรียนรู้ (Sources of learning) เพื่อประโยชน์ของการ
ด�าเนินโครงการของแต่ละทีมเรียน อย่างไรก็ตามการ
เรียนรู้จา� เป็ นต้ องมีท่ปี รึกษาและผู้ให้ การสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อการแก้ ไขปัญหาในพื้นที่โดยเชื่อว่าทุกปัญหา
ถ้ าเกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนและ
ชุมชน ดังนั้น AI ในช่ วงแรกของการเริ่มต้ นโครงการ
จึ ง มี ส่ ว นส�า คั ญ ต่ อ กระบวนการเรี ย นรู้ ของทีม เรี ย น

บทบาทของอาจารย์ของสถาบันการศึกษา
(Academic Institutions: AI)

จากเอกสารการจัดการเรียนเพื่อเพิ่มสมรรถนะการ
บริ หารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ3 ได้ เสนอบทบาท
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา (Academic Institutions:
AI) ว่ าเป็ นแหล่ งรวมผู้เชี่ ยวชาญและนักวิชาการ ซึ่ง
ท�าหน้ าที่ให้ การสนับสนุ นองค์ความรู้-กรอบแนวคิดทฤษฎี พร้ อมทั้งร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้กับผู้ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้ องในโครงการในพื้นที่ของทีมเรียน แบ่งได้ เป็ น
2 ลักษณะ คือ Assigned AI และ AI on demand
1. ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ส่ ว นร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
อย่ างต่อเนื่อง (Assigned AI) หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ
หรือกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญที่ “ได้ รับการชักชวน” ให้ เข้ า
ร่ วมกิจกรรมอย่ างต่ อเนื่องที่จัดโดยศูนย์ประสานงาน
การเรียนรู้ (LCC) ท�าหน้ าที่ร่วมอ่าน ร่วมรับฟั ง ร่วม
เรียนรู้ ร่วมสังเกตกิจกรรมการด�าเนินโครงการในพื้นที่
ของที ม ผู้ เรี ย น ดั ง นั้ นการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมตาม
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ความต้ อ งการของทีม ผู้ เ รี ย น จึ ง เป็ นกิจ กรรมส�า คั ญ
ของ AI ทั้ง นี้ ในแต่ ล ะ LCC ควรมี Assigned AI
หรื อ Assigned Experts อย่ างน้ อย แห่ งละ 1 คน
2. ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ส่ ว นร่ ว มเมื่ อ ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น
ครั้งคราวตามความจ�าเป็ นของกระบวนการเรียนรู้ (AI
on demand) หมายถึง นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่
“ได้ รับเชิญเป็ นครั้งคราว” ให้ เข้ าร่ วมในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความจ�าเป็ น ดังนั้นบทบาทของ
อาจารย์หรือนักวิชาการสถาบันการศึกษา (AI) จึงมีดงั นี้
1) เป็ นตัวกลางในการกระตุ้นให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบวก (Positive approach) ท�า
หน้ าที่ประสานงานและแก้ ไขความขัดแย้ งกันของทีม
ผู้เรียน รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการ
ด�าเนินโครงการหรือการปฏิบตั งิ าน
2) เป็ นผู้ฟังที่ดี โดยให้ ความส�าคัญกับการ
ฟังให้ มาก พูดให้ น้อย
3) เป็ นผู้ช่างสังเกต จดบันทึกและติดตาม
ประเมินผลสมรรถนะของทีมผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
สะท้ อนกลับอย่างเหมาะสมกับโอกาสและความเป็ นไป
ได้ รวมทั้งจะต้ องสร้ างความรู้สกึ ให้ ทมี ผู้เรียนมีคุณค่า
4) เป็ นผู้ เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั บ ที ม เรี ย นทุ ก ครั้ ง
โดยเฉพาะการศึกษาบริบทพื้นที่ของทีมเรียน

คุณลักษณะทีเ่ หมาะสมในการเป็ นอาจารย์
หรือนักวิชาการสถาบันการศึกษา (AI)

1) มี ค วามเชี่ ย วชาญและสามารถให้ ค�า
ปรึกษาตามประเด็นที่ทมี เรียนหรือพื้นที่ต้องการ
2) มีความสามารถเชิงวิชาการ เช่น เพื่อให้
ค�าปรึกษาแก่ทมี เรียนในการท�าผลงานวิชาการ
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ผ้ ูเรียน
ให้ เข้ าใจอย่ างถ่องแท้ ก่อนที่จะให้ ข้อเสนอแนะหรือค�า
แนะน�าในแต่ละครั้ง
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ความหมายและการท�าหน้าทีใ่ นการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ:
มุมมองของ AI

4. บทบาทของทีมเรียน (Learning Team : LT)
AI มองบทบาทของทีมเรียน ว่าควรมีความหลากหลาย
มาได้ จ ากหลายกลุ่ ม วั ย ทั้ง จากภายในและภายนอก
จากการศึ ก ษาจากผู้ ท่ีท า� หน้ า ที่ AI รวมทั้ง จาก กระทรวงสาธารณสุข สมัครใจและสนใจที่จะเรียนรู้ร่วม
ประสบการณ์ของทีมผู้เขียนที่ได้ อยู่ ในทีมประเมินผล กัน
5. บทบาทของศูนย์ประสานงานและจัดการเรียนรู้
เบื้องต้ นโครงการ DHML ของประเทศไทย8 ได้ ให้ มมุ มอง
และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ DHML สรุปได้ ดงั นี้ (Learning and Coordinating Center : LCC)
AI มองบทบาทของศูนย์ประสานงานและจัดการเรียน
1. การให้ ความหมาย
ผู้ท่ีทา� หน้ าที่ AI ได้ ให้ ความหมายของ DHML รู้ ว่าควรมีลักษณะเป็ นผู้ประสานงานที่ดี เป็ นผู้จัดการ
คือ การสร้ างสมรรถนะและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู้ในแต่ ละครั้งที่มีการพบกันของทีม
จริ ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นการปฏิ รู ป วิ ธี ก ารเรี ย นที่ เ หมาะสม เรียน
ข้ อสังเกตจาก AI ในประเด็นกระบวนการจัดการ
ที่สุดในปั จจุ บัน โดยการเรียนรู้เกิดจากการสร้ างความ
สัมพันธ์ระหว่างกันทั้งภายในทีมเรียนและทีมเรียนอื่นๆ เรียนรู้ของทีมเรียน
กลุ่มกิจกรรมที่ 1: กิจกรรมระหว่างทีมผู้เรียนซึ่งความรู้ท่ไี ด้ อาจไม่ได้ มาจากต�าราหรือเอกสารเท่านั้น
และความรู้ ที่ ไ ด้ อ าจน�า ไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นงานหรื อ ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้ องในระบบสุขภาพอ�าเภอ พบว่า แต่ละ
ทีมเรียนควรใช้ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในพื้นที่
เปลี่ยนแปลงการท�างานให้ ดขี ้ นึ
อย่างต่อเนื่องตามความจ�าเป็ นของการด�าเนินโครงการ
2. การท�าหน้ าที่ในบทบาทของ AI
ผู้ท่ที า� หน้ าที่ AI มองบทบาทตัวเองว่าเป็ นตัวกลาง หรือพยายามให้ เกิดการเรียนรู้ตามการให้ บริการตาม
ในการกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละลด ปกติ ข องสมาชิ ก ของทีม ผู้ เ รี ย น AI ควรมี ส่ ว นร่ ว ม
การแข่ งขันทางวิชาการต่ างๆ ตลอดจนเป็ นตัวกลาง วิเคราะห์ประเด็นการเรียนรู้
กลุ่มกิจกรรมที่ 2: กิจกรรมภายในทีมผู้เรียน
ในการประสานงานเพราะในบางพื้นที่มีความขัดแย้ งกัน
ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน การเป็ นตัวกลางท�าให้ เป็ นกิจกรรมการเรียนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิดการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาในพื้นที่ทา� ให้ เกิดการ “ภายในทีมผู้เรียน” กิจกรรมส่วนนี้หากมีการวางแผน
การจัดกิจกรรมที่ดีจะท�าให้ เกิดการเรียนรู้ภายในทีมผู้
พูดคุยและการเปิ ดใจมากขึ้น
3. ความคิ ด เห็ น ของ AI ต่ อ บทบาทอื่ น ใน เรียน ส่วนนี้ AI และ LCC ควรมีการวางแผนกิจกรรม
ร่วมกัน
กระบวนการ DHML
กลุ่มกิจกรรมที่ 3: กิจกรรมระหว่างพี่เลี้ยง-ทีม
บทบาทของพี่ เ ลี้ ยง (Preceptor: P) AI มอง
บทบาทของพี่ เ ลี้ ยงประจ�า ทีม เรี ย น ว่ า มี ค วามส�า คั ญ เรียน เป็ นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่พี ่ีเลี้ยงเข้ าไป
ในการด�าเนินงานมาก ซึ่งผู้ท่ที า� หน้ าที่เป็ นพี่เลี้ยงของ มีสว่ นร่วมในกระบวนการและกิจกรรมการเรียนของทีมผู้
แต่ ละทีมเรี ยนอาจเป็ นใครก็ได้ ท่ีมีความใกล้ ชิด รู้จัก เรียน ในส่วนนี้ พบว่า AI อาจไม่ได้ เข้ าไปร่วมกิจกรรม
พื้นที่และไม่ปิดกั้นการแสดงออกของทีมเรียนและเป็ น มากนัก เนื่องจากการพบกันในกลุ่มกิจกรรมนี้สามารถ
ผู้ท่สี ามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของทีมได้ และหากเป็ น นัดหมายกันได้ อย่างไม่เป็ นทางการเพราะเป็ นการเรียน
คนที่มีตา� แหน่งหน้ าที่ท่สี ามารถใช้ อา� นาจสั่งการได้ และ รู้ในพื้นที่
กลุ่มกิจกรรมที่ 4: กิจกรรมภายในเครือข่ายการ
อ�านวยความสะดวกให้ เกิดการเรียนรู้ อาสาลงมาช่ วย
กิจกรรม จะท�าให้ ทมี เรียนเกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี เรียน เป็ นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีม
เรียนและทีม P, ทีม LCC และทีม AI โดยศูนย์ประสาน
น่าติดตามมากขึ้น
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งานและจัดการเรียนรู้ (LCC) จะเป็ นผู้จัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งโดยเฉลี่ยควรจัดกิจกรรมนี้โดยประมาณ
ทุก 2 เดือน รวมทั้งการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นทีเ่ พื่อเสริมสร้ างองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ให้ กบั ทีมผู้เรียน แต่จากผลการด�าเนินงาน
ที่ผ่านมา พบว่า จ�านวนครั้งของจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ระหว่างทีมเรียนมีมากน้ อยแต่ต่างกัน ตามบริบทและ
ปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการด�าเนินกิจกรรมที่ 4 นี้ แต่
พบข้ อสังเกตว่ามีการตั้งไลน์กลุ่ม (Line Group) ใช้ เพื่อ
การสื่อสารและเปิ ดเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 24 ชั่วโมง
ระหว่างกัน ซึ่งในไลน์กลุ่มนั้นจะประกอบด้ วย ทีมเรียน
(LT) พี่เลี้ยง (P) ศูนย์ประสานงานและจัดการเรียนรู้
(LCC) และอาจารย์หรือนักวิชาการสถาบันการศึกษา
(AI)

ผลการเรียนรูใ้ นโครงการการเรียนรู ้
การบริหารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ
(DHML)

ประสบการณ์ของทีมผู้เขียนที่ได้ อยู่ในทีมประเมิน
ผลการวิจัยการประเมินผลโครงการเสริมสมรรถนะการ
บริ หารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอของประเทศไทย 8
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้ วย ทีมเรียนที่มาจากภาคต่างๆ
จ�านวน 129 คนได้ สะท้ อนกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ประเมินเชิงปริมาณ พบว่า ทีมเรียน (n=129) ได้ สะท้อน
สิ่งที่ตนเองชื่นชอบในการเข้ าร่วมโครงการ DHML โดย
สิ่งที่ช่ ืนชอบมากที่สดุ คือ การได้ เรียนรู้จากสถานการณ์
จริง รองลงมา คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่มี ี
ผู้เชี่ยวชาญมาร่ วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนการสะท้ อน
ข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพ กลุ่ มตัวอย่ างได้ แก่ ผู้ บริ หารของ
สปสช. และ สบช. รวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันการ
ศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้ านสาธารณสุข จ�านวน 8 คน
คณะกรรมการศูนย์ประสานและจัดการเรียนรู้ (Learning
& Coordinating Center: LCC) จ�านวน 40 คน
ภาพรวมการประเมินผล สามารถสรุปผลการวิจยั ได้
5 ประเด็น ดังนี้
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1) DHML ก่อให้ เกิดการพัฒนาเครือข่ายการเรียน
รู้ ที่ผสมผสานกับรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่หี ลาก
หลายผ่านการแบ่งปัน (Life Sharing Learning) และ
เกิดมิติใหม่ของความร่ วมมือจากหลายภาคส่วนในการ
เป็ นภาคีเครือข่ายการเรียนรู้
2) DHML ก่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้และการ
แก้ ปัญหาหรือพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ ทีมเรียนมี
การศึกษาสถานการณ์อย่างรอบด้ าน น�าผลการวิเคราะห์
สถานการณ์มาวางแผน ด�าเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหารวม
ทั้งการประเมินผลการด�าเนินงาน โดยอาศัยการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ของภาคีเครือ
ข่าย ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดู
งานในสถานที่ต่างๆ แล้ วน�ามาประยุกต์ใช้ ในบริบทของ
ตนเอง (Doing Leads Learning) โดยในขณะด�าเนินการ
จะมีการเรียนรู้ไปพร้ อมๆ กัน (Learning by Doing)
3) DHML สามารถเสริมสร้ างสมรรถนะด้ านการ
บริ หารจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอของบุคคลและทีม
เรียน เป็ นรูปแบบการเรียนรู้ท่กี ระตุ้นให้ เกิดการมีส่วน
ร่ วมของหลายภาคส่วน เปิ ดโอกาสให้ มีการออกแบบ
การเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่ รูปแบบการเรียนรู้ใน
ลักษณะเช่ นนี้ ท�าให้ มีวิสัยทัศน์กว้ างขึ้น การควบคุม
ตนเองและลดความเป็ นตัวตนของตนเองจะน�าไปสู่การ
เปิ ดใจ (Open Minded) รวมทั้งการยอมรับและเห็น
คุ ณค่ าในตนเองและผู้ อ่ืนมากขึ้น มีภาวะผู้ น�าและน�า
การเปลี่ยนแปลงได้ มีการท�างานเป็ นทีม มีการบริหาร
จัดการ การวางแผนและการใช้ เครื่องมือในการท�างานที่
มีประสิทธิภาพ
4) DHML เกิดการสร้ างนวัตกรรมการเรียนรู้รูป
แบบใหม่ภายใต้ คา� ว่า “DHML as LEARN Model” ซึ่ง
ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบมาจากค�าว่า “LEARN”
ดังนี้
L: Learners คือ องค์ประกอบของทีมเรียนที่
ต้ องมีความหลากหลาย ทั้งทางด้ านวัยวุฒิและคุณวุฒิ
และควรมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นการ
เรียนรู้น้ันๆ ไม่ใช่หน่วยงานเดียว
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E: Exchange คือ องค์ประกอบของการจัด
กิจกรรมจะต้ องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทุก
ครั้ง
A: Appreciation คือ องค์ประกอบของการ
ชื่นชมเสริมพลังการเรียนรู้ให้ มขี ้ นึ ทุกครั้งของการพบกัน
R: Resource and Reality คือ องค์ประกอบของ
แหล่ งเรียนรู้และการเรียนรู้ท่ีมาจากความเป็ นจริง ทีม
เรียนต้ องได้ คิดตามจากที่ได้ พบ ได้ เห็นของจริง สภาพ
จริง
N: Neutrality คือ องค์ประกอบของความเท่า
เทียมและมีคุณค่ า ทีมเรียนทุกคนแม้ จะมีความหลาก
หลายทั้งด้ านคุณวุฒิและวัยวุฒิ แต่ทุกคนมีคุณค่าและ
เท่าเทียมกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน
“LEARN Model” นี้มุ่งให้ ทีมเรียนเกิดการ
เรียนรู้เพื่อเป็ นผู้นา� การเปลี่ยนแปลง (Change agent)
นอกจากนี้ เ ครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการที่ม าจากสถาบัน การ
ศึกษาที่เข้ ามามีส่วนร่ วมในโครงการ DHML การเป็ น
อาจารย์ ห รื อ นั ก วิ ช าการของสถาบัน การศึก ษา (AI)
สามารถน�า เอารูป แบบการเรี ย นรู้ข อง DHML นี้ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการสอนนักศึกษาเพื่อให้ เกิดทักษะการ
เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
5) DHML ก่อให้ เกิดการพัฒนาของทีมบริหาร
จัดการระบบสุขภาพอ�าเภอในการแก้ ไขปัญหาสุขภาพใน
เชิงบวกหลายประการทั้งทางด้ านวิชาการและการศึกษา
โดยมีอาจารย์หรือนักวิชาการของสถาบันการศึกษาเข้ า
มามีส่วนร่ วมในการเป็ นเครือข่ายการเรียนรู้ในพื้นที่ใน
การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการให้ กบั ทีมเรียน
จากผลการวิจัยดังกล่าว ท�าให้ พบการประเด็นการ
มีส่วนเกี่ยวข้ องของอาจารย์หรือนักวิชาการของสถาบัน
การศึกษา (Academic Institutions : AI) เพื่อให้ การ
ด�าเนินงานเกิดการเรียนรู้ บทบาทการเป็ นอาจารย์หรือ
นักวิชาการของสถาบันการศึกษา (AI) จึงมีส่วนส�าคัญ
ต่อการขับเคลื่อนงานการเรียนรู้การบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอ�าเภอ (DHML) เพื่อให้ ทีมเรียนมีการเรียน
รู้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการสุขภาพระดับอ�าเภอของ
ตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ทา� หน้ าทีเ่ ป็ นอาจารย์หรือ

นักวิชาการของสถาบันการศึกษา (AI) ในกระบวนการ
DHML จึ ง จ�า เป็ นที่ต้ อ งพั ฒ นาและมี ก ารเรี ย นรู้ไ ป
พร้ อมกับทีมเรียนด้ วยเช่ นเดียวกัน สอดคล้ องกับผล
การส�ารวจความต้ องการพัฒนาตนเองในโครงการพัฒนา
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก จ�านวน 40 แห่ง จ�านวน 328 คน9
พบว่ า อาจารย์มีความต้ องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
แนวคิดหลักการการจัดการระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS)
แนวทางหรือกระบวนการเรียนรู้ DHML และบทบาท/
รูปแบบ/กระบวนการท�างานของนักวิชาการ (AI) คิด
เป็ นร้ อยละ 97.56, 94.82 และ 94.51 ตามล�าดับ

ปั จจัยแห่งความส�าเร็จในการด�าเนิน
โครงการ DHML

จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประสบการณ์ในการ
เข้ าร่ วมโครงการ และการถอดบทเรียนจากสถานที่ๆ
ต่างๆ ที่เข้ าร่วมโครงการ DHML ร่วมกับการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท่เี กี่ยวข้ องกับโครงการดังกล่าว
ได้ ให้ ข้อคิดเห็นไว้ ดังนี้
ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ10 สรุปไว้ ว่า การด�าเนิน
โครงการ DHML มีปัจจัยที่สา� คัญ 6 ปัจจัย ได้ แก่
1) การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่เป็ นจุด
เริ่มต้ นของทีมผู้เรียนที่อยากจะพัฒนางาน
2) กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) ที่ช่วย
หนุนเสริม เติมเต็มให้ ทมี เรียนได้ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนจาก
การปฏิบตั จิ ริง จนเห็นการเปลี่ยนแปลงในตนเอง ทีมงาน
และผลงาน
3) การเปลี่ยนวิธีการคิดของทีมเรียน (Change
mindset) เกิดขึ้นเมื่อทีมเรียนได้ มปี ฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
อื่นๆ เช่น ทีมเรียนอื่นๆ หรือปราชญ์ชาวบ้ าน
4) ภาคีเครือข่าย (Network) ที่เกิดจากการเรียนรู้
ในพื้นที่และทีมเรียนที่มาจากหลากหลายภาคส่วน
5) มีมุมมองใหม่ (New vision & idea) คิดนอก
กรอบที่ช่วยให้ ทมี เรียนกล้ าในการท�าสิ่งใหม่ๆ
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6) นวัตกรรม (Innovation) ด้ วยการเรียนผ่าน
โครงการท�าให้ ทมี เรียนต้ องมีคดิ ค้ นวิธกี ารใหม่ๆ ในการ
แก้ ไขปัญหา
นอกจากนี้ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ11 กล่าวว่า ความ
ส�าเร็จของโครงการ DHML มาจากปัจจัยของการจัดการ
เรียนรู้ท่ดี ี อย่างน้ อย 3 ประการ คือ
1) การลงไปเรียนรู้ความจริงในชุมชน ซึ่งท�าให้ เห็น
ปัญหาสุขภาพชุมชนได้ ท้งั ภาพกว้ างและลึก ตรงและไกล
เห็นศักยภาพและความเข้ มแข็งของคนหลายภาคส่วนใน
พื้นที่และซึมซับกระบวนการจัดการปั ญหาสุขภาพของ
ชุมชนที่ประสบผลส�าเร็จ
2) การใช้ ชีวิตร่ วมทุกข์สุขกันอย่างต่อเนื่องของผู้
จัดการเรียนรู้ ทีมเรียน ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย์อย่างต่อ
เนื่อง สร้ างความรัก ความผูกพันและเรียนรู้กนั อย่างสนิท
และสนุก
3) บรรยากาศการเรียนรู้ท่เี รียบง่าย เป็ นธรรมชาติ
สนุก สบาย เปิ ดใจและให้ เกียรติ ฟังด้ วยใจ พูดคุยกัน
อย่างอิสระ เสมอภาคกันและเสริมพลังกัน
นอกจากข้ อคิดเห็นข้ างต้ นแล้ วในฐานะที่ทมี ผู้เขียน
ได้ ทา� หน้ าที่เป็ น AI พอสรุปได้ ว่าปัจจัยเกื้อหนุนที่อาจน�า
ไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ DHML คือ
1) ผู้บริ หารทุกระดับให้ การสนับสนุ นซึ่งเป็ นสิ่ง
ส�าคัญที่ช่วยให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาหรือ
ขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพอ�าเภอ
2) ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้ วย
ภาคสาธารณสุข ท้ องถิ่น และภาคประชาชน หรืออาจ
หมายรวมถึง บุ ค คลหรื อ องค์ ก รอื่น ๆ ทั้ง ภาครั ฐ และ
เอกชนเป็ นพลังอันเข้ มแข็งในการพัฒนาหรือขับเคลื่อน
งานระบบสุขภาพอ�าเภอ
3) แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีศักยภาพและความเข้ ม
แข็ง รวมทั้งเป็ นแหล่งเรียนรู้ท่สี า� คัญในการเปิ ดมุมมอง
หรือวิสยั ทัศน์ของผู้เรียน
4) ทีมผู้เรียนมีความสมัครใจ ใฝ่ เรียนรู้ มีความคิด
สร้ างสรรค์และคิดนอกกรอบท�าให้ การเข้ าร่วมโครงการ
เป็ นไปอย่างสม�่าเสมอและไม่ร้ สู กึ เบื่อหน่าย
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5) LCC มีความเข้ มแข็งหรือความเป็ นมืออาชีพใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของทีมผู้เรียน มีความเป็ นกัลยาณมิตร ยืดหยุ่นและเสริม
คุณค่าให้ แก่ผ้ ูเรียน รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมให้ มกี ารแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ท้งั ในและนอกทีมผู้เรียน
6) การเข้ ามามีสว่ นร่วมของอาจารย์จากสถาบันการ
ศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ากด้ วยประสบการณ์จะท�าให้
การเรียนรู้ในโครงการ DHML มีความน่าสนใจและมี
คุณค่ามากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของการด�าเนิน
โครงการDHML ในมุมมองของ AI

1. ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น การ
เรียนรู้พร้ อมทั้งจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อใช้ ในการ
ด�าเนินโครงการเพื่อการแก้ ปัญหาในพื้นที่ได้ อย่างจริงจัง
2. หน่วยงานของรัฐควรมีการเชื่อมโยงงานต่างๆ
เช่น DHS, DHML, Family Medicine, Primary Care
Cluster (PCC), Family Care Team (FCT), DHB และ
PCA เข้ าด้ วยกันเพื่อมิให้ เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบตั ซิ ่ึง
เป็ นทีมเรียน
3. ผู้ทา� หน้ าที่เป็ น LCC ควรมีการจัดโครงสร้ าง
คณะกรรมการให้ มีผ้ ูแทนจากทุกภาคส่วน ได้ แก่ ภาค
สาธารณสุข ท้ องถิ่น ผู้รับบริการและตัวแทนจากทุกทีม
เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. ผู้ ทา� หน้ าที่เป็ น AI ควรศึกษาบทบาทและ
ท�าความเข้ าใจการเป็ น AI และท�าหน้ าที่เป็ นผู้เรียนร่วม
กับทีมเรียนในขณะเดียวกัน และประยุกต์ใช้ ในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับงานสอนต่อไป
กล่าวได้ ว่า AI เป็ นผู้ท่มี บี ทบาทส�าคัญในการบริหาร
จัดการในเชิงวิชาการให้ เกิดขึ้นในทีมเรียนและระหว่างทีม
เรียนโดยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้
บทบาทการเป็ นอาจารย์หรือนักวิชาการสถาบันการศึกษา
(AI) ให้ เข้ าใจในฐานะเป็ นที่ปรึกษา อ�านวยความสะดวก
และเป็ นที่พ่ึงทางวิชาการจึงมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ขับเคลื่อนงานการเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพ
อ�าเภอ (DHML) ซึ่งถือว่าเป็ นกระบวนการที่สา� คัญที่สดุ
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ที่ทา� ให้ โครงการ DHML บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ทมี
เรียนเกิดการเรียนรู้และพึ่งตนเองได้ ตามเจตนารมณ์ของ
การพัฒนาระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS) ในขณะเดียวกัน
การเป็ น AI ในกระบวนการ DHML จึงเป็ นสิ่งที่ต้องเป็ น
ผู้เรียนรู้ร่วมกับทีมเรียนด้ วยเช่นเดียวกัน

Management) มาเป็ นฐานในการเข้ าไปท�างานเป็ นทีมที่
เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในทุกระดับต่อไป
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