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กรอบการนําเสนอ

ทําไมตองพัฒนาดานการบริหารจัดการระบบบรกิาร

สุขภาพปฐมภูมิ

จะตองพัฒนาอะไรบาง

จะพัฒนาอยางไร

งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและทักษะที่จําเปนของ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนในการสรางความ

เขมแข็งใหแกระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ



ทําไมตองมกีารพฒันาผูบริหารระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

สิ่งแวดลอมดานการบริหารระบบบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงดวย

ความรวดเร็วและมีความซับซอนสูง

การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากร เชน การเขาสูสงัคมผูสงูอายุ

การที่ตองเผชิญกับปญหาโรคภัยและความเจ็บปวยที่ซับซอน:

โรคติดตอและโรคติดเชื้อเดิมที่ยังไมสามารถกําจัดได เชน ทองเสีย ไขเลือดออก

โรคไมติดตอและโรคเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 

โรคที่มาจากภาวะโลกาภิวัฒน เชน การเคลื่อนยายของแรงงาน โรคซารส โรคไขหวัดนก

ปญหาสาธารณสุขทีม่ีผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศของโลก

และภาวะโลกรอน

ปญหาสาธารณสุขทีม่ีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เชน ปริมาณของการรับบริการ



นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา

การเปลี่ยนแปลงของความจําเปนดานสุขภาพของประชาชน

การที่จะตองพัฒนาระบบสุขภาพใหมุงเนนการตอบสนองในระดับประชากร

มากกวาสุขภาพสวนบุคคล

การมุงเนนในเรื่องของการสงเสริมสุขภาพและหลักการของการสาธารณสุข

การสรางความเขมแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจะทําใหผลลัพธทาง

สุขภาพดีขึ้นและมีระบบสุขภาพที่เขมแข็งมากขึ้นสามารถตอบสนองตอ

ความจําเปนดานสุขภาพไดอยางทั่วถึง เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และสราง

ความยั่งยืน (Starfield 1998)

ทําไมตองมกีารพฒันาผูบริหารระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ(ตอ)



OPD โรงพยาบาลชุมชน



Primary Care Unit ของโรงพยาบาลชุมชน



สถานีอนามัย





ทําไมตองมกีารพฒันาผูบริหารระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (ตอ)

หลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) จะเปนทั้ง

กลยุทธและเปาหมายในการพัฒนาระบบสุขภาพใหเขมแข็ง (WHO 2008)

การสรางความเขมแข็งดังกลาวจะตองเนนการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพทีร่ะดับ

อําเภอ (WHO SEARO 2008:95)

WHO (2009) เนนความสําคัญของการมุงเนนการใหบริการสุขภาพโดยมี

ประชาชนเปนศูนยกลางวาควรจะมีรูปแบบการใหบรกิารที่ทําใหประชาชน

ไดรับบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบสัมบรูณ (Comprehensive)



PHC reforms to refocus Health Systems towards HFA

Source: WHO (2008)Source: WHO (2008)



ผูจัดการบริการสขุภาพ (WHO 2007:5)

คือผูที่ใชเวลาสวนใหญในการทํางานเพื่อจัดการเกี่ยวกับ
ปริมาณและการครอบคลุมของบริการสุขภาพ

การวางแผน

การนําแผนงานไปปฏิบัติ

การประเมินผล

ทรัพยากร

บุคลากร

งบประมาณ

ยา

เครื่องมือ

อาคารสถานที่

ขอมูลตางๆ

ความสมัพันธของคนภายในองคกรและภายนอกองคกร ซึ่งรวมถึงผูใชบริการ





ภาวะผูนาํและการจัดการที่ดี

สามารถชี้นาํทางและสรางพันธะสัญญาของทีมงานและหุนสวนตางๆ

เพื่อกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการบรกิารสขุภาพที่ดีขึ้น

กวาเดิมโดยการใชบุคคลากรและทรัพยากรอืน่อยางสรางสรรค มีความ

รับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ

ผูนํามหีนาที่ในการกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและขับเคลื่อนพลงั

ความพยายามทั้งหลายเพือ่ทําใหวิสัยทัศนนัน้ไปสูการปฏบิัติที่เปนจรงิ

ผูจัดการที่ดีตองสรางความมั่นใจวาองคกรทํางานอยางมปีระสทิธิผล

และสามารถใชทรัพยากรตางๆเพือ่ใหบรรลุผลลัพธและวตัถุประสงคที่

วางไว



ภาวะผูนาํแบบ Transactional

การจัดการที่เปนแบบ Day-to-Day Operations

เนนการบรรลุถงึเปาหมายที่แสดงไว

เปนการเปลี่ยนแปลงขั้นตน - การเปลี่ยนแปลงที่บุคคลหรือวิธีการ 

แต ไมไดเปลี่ยนแปลงระบบ



ภาวะผูนาํแบบ Transformational

มพีนัธะสัญญาตอวิสัยทัศน

มพีนัธะสัญญาตอคานิยมขององคกร

เสรมิพลงัอาํนาจใหแกผูอื่นดวยวิสัยทัศนและคานิยม

เปนการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สอง - การเปลี่ยนแปลงที่ระบบ



ความแตกตางระหวางภาวะผูนาํและการจดัการ

(ภาวะผูนําแบบTransformational)

วิสัยทัศน/คานิยม

การพัฒนาบุคลากร

การเสริมพลังอํานาจ

การเรียนรู/การพัฒนาอยางตอเนื่อง

(ภาวะผูนําแบบTransactional)

การวางแผน

การจัดองคการ

การสั่งการ

การควบคุม

Adapted from Kotter, J., 

“What Leaders Really Do,”

Harvard Business Review, May/June 1990

ภาวะผูนํา การจัดการ



อาํนาจและอาํนาจตามหนาที่

อํานาจ คือ ความสามารถในการทาํงานใหสําเร็จโดยไม

ตองสั่งการตามสายบังคับบัญชา

อํานาจตามหนาที่ คือ อํานาจตามสิทธิที่มีอยูตามตาํแหนง

หนาที่ซึ่งสามารถใชในการบังคบัผูอืน่ตามสายการบงัคับ

บัญชาใหทาํตามที่สั่งการ



อาํนาจและอาํนาจตามหนาที่ (ตอ)

ผูนาํ นําผูอืน่โดยการบรหิารจัดการอาํนาจ 

ผูจัดการทีไ่มใชผูนาํสามารถบรหิารจัดการไดโดยใช

อํานาจตามหนาที่เทานั้น

ผูบรหิารที่ประสบความสําเร็จทํางานโดยการใชการ

บรหิารอํานาจและจะใชอํานาจหนาที่เมื่อยามจาํเปน

เทานัน้



สิ่งทีเ่ราตองการในการสรางความเขมแข็ง

ของระบบบรกิารสขุภาพ

ผูจัดการที่มีภาวะผูนํา 

และ ผูนําที่มีความสามารถในการจัดการ

Manager who can lead

and Leader who can manage





Building Leadership and Management Capacity in Health

Source: WHO (2007)

WHO (2007:2)WHO (2007:2)



การมีจํานวนของผูจัดการที่เพียงพอ

จําเปนตองมผีูบริหารมืออาชีพที่ทํางานบริหารแบบเต็มเวลาซึ่งจะตองแยก

ระหวางผูบรหิารที่ดูภาพรวมในเรื่องของการครอบคลุมของบริการและ

คุณภาพการบริการกับเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ดานการจัดการของแผนกใน

การสนับสนุนการบริหารแผนกใดแผนกหนึ่ง

มีระบบการธํารงรักษาผูบริหารทีม่ีประสบการณ

มีการระบุถึงบทบาทตางๆและระดับของอํานาจหนาที่ของผูบริหารอยาง

ชัดเจน

มีการระบุสมรรถนะที่ผูบรหิารในแตละระดับจําเปนตองมี

มีการระบุคําบรรยายลักษณะของงาน (job description)



ผูบรหิารตองมีสมรรถนะที่เหมาะสม 

(ความรู ทกัษะ ทัศนคต ิและพฤติกรรม)

การฝกอบรมสวนใหญมักเปนแบบระยะสั้นหรืออบรมครั้งเดียวแลวเลิก

เนื้อหา ความเหมาะสมของเวลาในการเรียน และตัวผูเขารับการอบรมไม

สัมพันธกัน

ขาดทิศทางที่ชดัเจนจากกระทรวงสาธารณสุข ทําใหการอบรมมคีวามซ้าํซอน

การฝกอบรมมกัเนนทีค่วามรูของแตละบุคคลมากกวาทีจ่ะมุงเนนทักษะ 

ทัศนคตแิละพฤติกรรมของการบริหารทมี 

ความรูที่ไดมกัเปนเรื่องของการบริหารโปรแกรมการดูแลรักษาพยาบาลโรค

หรือสภาวะใดสภาวะหนึ่งเทานัน้

วิธีการอบรมควรจะทาํในหลายลักษณะเชน Coaching, Mentoring, Action 

Learning 



การมรีะบบสนับสนนุที่สําคัญ

ระบบการวางแผน

ระบบการบริหารการเงิน

ระบบขอมูลและการกํากับติดตาม

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย

ระบบการบริหารสินคาคงคลังและทรัพยากรตางๆ เชน ยา อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ และ เครือ่งมือ
ตัวอยาง ที่สถานีอนามัยตองทําการจดบันทึกขอมูลตางๆในระบบบันทึกที่แตกตาง
กัน ซึ่งตองใชเวลาของเจาหนาที่เกือบเต็มวันในการไปทํางานนี้ ซึ่งความจริงเวลา
ที่ใชไปควรจะตองใชไปกับการใหบริการผูมารับบริการ

ควรมีการใชเวลาและการฝกอบรมในเรื่องตางๆเหลานี้อยางเหมาะสม

ควรพิจารณาเรื่องการปฏิรูปหรือการเพิ่มความเขมแข็งใหแกระบบเหลานี้



การสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในการทาํงาน

การเขาใจถึงสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานของผูบริหารจะนําไปสู

การเขาใจถึงสมรรถนะที่จําเปนในการบริหาร

บทบาทและความรบัผิดชอบของผูบรหิาร

ขอบเขตของอํานาจหนาทีใ่นเรื่องตางๆเชน บุคลากร การเงิน
บรบิทขององคกรและกฎระเบียบ

ลักษณะของทีมงานสุขภาพ

การนิเทศนและการให incentive
ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานและหนวยงานอื่นๆ

ผูบริหารระดับสูงมักคาดหวังสิ่งที่ผูบริหารระดับพืน้ที่ควรจะทําได



บทบาทและทักษะที่จาํเปนของผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน

ในการสรางความเขมแข็งใหแกระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ



Duality of role: clinician and manager

Part-time clinician and Part-time manager on full-time roles

การทํางานบริหารถูกรูสึกเหมือนเปนงานอาสา

บทบาทการเปนผูรักษา: ถูกสอนมาแบบ bio-medical, เนน individual 

มากกวา population approaches

บทบาทของผูบริหาร: ขาดการสนับสนุน; ไดรบัตําแหนงโดยมีอาวุโส

มากกวาหรือวาทํางานในดานคลินิกมานาน

ทําใหเกิดความกํากวมของบทบาทและเกิดภาวะเครียด



บทบาทของผอบทบาทของผอ..

โรงพยาบาลโรงพยาบาล

ชุมชนชุมชน

วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย

และระบบราชการและระบบราชการ

ปญหาและปญหาและ

ปญหาทาทายปญหาทาทาย

นโยบายและนโยบายและ

ทิศทางไมทิศทางไม

ชัดเจนชัดเจน

วัฒนธรรมยอยวัฒนธรรมยอย

ทางวิชาชพีทางวิชาชพี

กลุมกลุม

ผลประโยชนผลประโยชน

เชิงโครงสรางเชิงโครงสราง

ความไมมั่นคงความไมมั่นคง

ทางการเมืองทางการเมือง

- ความตองการการ
รักษาพยาบาลที่สูงขึ้น 
- การขาดแคลนบุคลากร
- ความไมสอดคลอง
ระหวางอาํนาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบ 

Medical Medical 
DoctorDoctor

(1)(1)

Hospital Hospital 
ManagerManager

(2)(2)

District District 
Health Health 

Services Services 
ManagerManager

(3)(3)

PHC PHC 
Facilitator Facilitator 

(Community (Community 
development)development)

(4)(4)

เขาใจเขาใจ PHC  PHC เพียงเพียง

แคแค PMC PMC

ทัศนคติแบบทัศนคติแบบ

ชีวชีวการแพทยการแพทย



Possible strategies

1. Single authority for district health services management

สอ.ควรจะถูกโอนยายมาอยูใตการบริหารงานของผอ.รพช.

ความสับสนในนโยบายการกระจายอํานาจ

รัฐบาลควรจะเตรียมการสรางศักยภาพของอปท.ในการบริหาร PHC ใน

อนาคต

ผอ.รพช. อยากจะใหรัฐบาลแตงตั้งตนเองเปนผูบริหารสูงสุดของอําเภอ

ในการบริหารระบบบริการสุขภาพระดบัอําเภอ 



Single authority for district health services 

management
ผอ.รพช.ในฐานะเปน formal leader ในการนําการปฏิรูป

ควรจะลดการใชอํานาจของตนเองและตอสูกับวัฒนธรรมไทยที่ฝงราก

อยูในการบริหารงาน(ในเรื่องของการใชอํานาจ และ กระตุนใหคนอื่นมี

สวนรวม)

สนับสนุนคนอื่นใหเปน informal leaders

ทํางานดวยความสนุก (Thais like Sa-nook)

สงเสริมใหเกิด true participation

สงเสริมใหเกิด accountability and transparency



Possible strategies (Cont’d)

2. District health board

การประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาค

สาธารณสุขเปนไปอยางหลวมๆ นอกจากนั้นในระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองก็มีการประสานงานกันอยางหลวมๆ 

มีการแตกแยกไมบูรณาการกันของบริการสุขภาพในระดับตําบลและ

อําเภอ

ไมมีองคกรกลางในระดับอําเภอที่จะทําการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การบริหารระบบสุขภาพของอําเภอถาหากรัฐบาลกลางถายโอน

ภารกิจดานสุขภาพไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



District health board

ผูวาราชการจังหวัดเปนเพียงผูเดียวที่จะสามารถใชอํานาจของเขาในการทํา

ใหเกิด district health board ที่ถูกกฎหมายและสั่งการให อปท.เขามาที่

สวนรวมในบอรดอยางจริงจัง 

ความสับสนในเรื่องความแตกตางระหวางบทบาทและความรบัผิดชอบ

ของ district health team และ district health board.





Possible strategies (Cont’d)

3. บทบาทของผอ.รพช.ในฐานะ PHC facilitator

(collaborator ผูสรางความรวมมือ) และความรูและทักษะที่

จําเปน

ประสานและกระตุนจนท.ภายในทีมสุขภาพระดับอําเภอ (เจาหนาที่

โรงพยาบาล เจาหนาที่สสอ. เจาหนาที่สอ. และ CUP Board)

กระตุนองคกรอื่นๆและชุมชนในอําเภอ (Local government, VHVs, 

Others) 

กระตุนผูบังคับบัญชาระดับสูง (ในภาคสาธารณสุข)

กระตุนภาคตางๆที่เกี่ยวของ เชน ภาคการศึกษา 



Role of PHC facilitator (collaborator)

กระตุนใหเกดิการธํารงรักษาเจาหนาที่ PHC

องคกรแหงการเรียนรู (รพช.เปนแหลงฝกแบบไมเปนทางการ)

การศึกษาตอเนื่อง

การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

เปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาแพทยและผอ.รพช.ในรุนตอไป

ตองการกระบวนการกลุมเพื่อใหมีอํานาจในการตอรอง เชน กลุม
แพทยชนบท กลุมแพทยผูอํานวยการ

ตองการงานวิจัยแบบ action research เพื่อที่จะใหขอมูลแบบเชิง
ประจักษแกผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก



Required knowledge and skills

ความรูและทักษะที่เกี่ยวกับงานบริการสุขภาพ (การบริการปฐมภูมใิน
ระดับอําเภอ)

สมรรถนะดานการแพทยและการบรหิารจัดการ 

การสาธารณสุขมูลฐาน การบริการปฐมภมูิ และ การสงเสริมสุขภาพ

ระบบบริการสาธารณสุขของไทย

ระบาดวทิยา 

 การบริหารระบบทัว่ไป 

กฏระเบียบและระบบการบรหิารราชการแผนดิน 

การบรหิารการเงินสําหรับบริการสุขภาพ 

เครื่องมอืตางๆทางการบริหารที่ใชในการควบคมุการใหบริการสุขภาพ 



Required knowledge and skills

ความสามารถในการสรางเครือขายและทกัษะที่เกี่ยวกับ

ความสัมพนัธระหวางบุคคลกับบคุคล 

ทักษะในการบรหิารบคุลากร

การสรางทีม

การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ (การสรางผลประโยชนรวม ความเชื่อใจ การเคารพ 

และความเทาเทยีมกัน)
การมีสวนรวมอยางตอเนื่องของผูรวมงานทั้งหมด 

การมีเปาหมายและวิสัยทศันรวมกัน 



Required knowledge and skills

ความสามารถในการสรางเครือขายและทกัษะที่เกี่ยวกับ

ความสัมพนัธระหวางบุคคลกับบคุคล (ตอ)

ทักษะทางสังคม 

การสื่อสารแบบสองทาง 

การสื่อสารอยางตรงไปตรงมาและเปดเผย 

โอกาสในการพูดอยางเทาเทียมกันและสม่ําเสมอ 

ความยืดหยุนและสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 



Required knowledge and skills

ทักษะดานภาวะผูนาํ 

ภาวะผูนําแบบ transcendental คือการมีแรงจูงใจดวยตนเองที่จะทํางานเพือ่ผูอื่น 

ทักษะการตอรอง 

มีทัศนคติเพื่อการเรียนรู

การคิดแบบเปนระบบ 

ทักษะในการแกไขความขัดแยง 

ทักษะทางดานการเมือง 

ทักษะการเขาหาชุมชน

เปนผูจัดการที่มีวิสัยทัศน

มีทัศนคติของการบรรลุเปาหมายในระยะยาว 

การคิดและการวางแผนเชงิกลยุทธ





Possible strategies (Cont’d)

การพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ

การคัดเลือกและการรับสมัคร

ควรมีกระบวนการที่เปนทางการและมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขในการคัดเลือก

ผอ.รพช.

เสนอใหกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนวิธีการในการแตงตั้งผอ.รพช.

การฝกอบรม

ขาดการสนับสนนุและการเตรียมการรวมถึงการฝกอบรมที่เปนทางการที่เหมาะสม 

ควรไดรับการฝกอบรมทางดานการจัดการทั่วไปและการจัดการโรงพยาบาล 

การจัดการเรียนการสอนควรเปนแบบยืดหยุน

ควรมีการประเมินผลที่เปนทางการและสะทอนถึงสภาพความเปนจริงของผูเขาอบรม 



Professional manager development

โรงเรียนแพทยควรจะจัดโปรแกรมการบริหารโรงพยาบาล (หนวยงานบริการสุขภาพ)
ใหอยูในหลักสูตรของการเรียนแพทย

โรงเรียนแพทยควรจะใหการฝกอบรมนักศึกษาแพทยในเรื่องหลักการของ UC และ 
PHC 

การธํารงรักษา

ควรใหคาตอบแทนที่เหมาะสมและสมเหตสุมผล

โครงสรางที่เปนทางการสําหรับการมีพี่เลี้ยงใหแกผอ.รพช.ที่ไดรับการแตงตั้งใหม

การศึกษาตอเนื่องดานการบริหารโรงพยาบาลและการบริหารสาธารณสุข

การศึกษาตอเนื่องของดานการแพทย

มีการประเมินผลงานของผอ.รพช.ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของสถานะทางสขุภาพของ
ประชาชนหรือผลงานจริงๆของผอ.รพช.ไมใชการประเมินตามกระบวนการการทํางาน
ของระบบราชการ



สรปุ

การบริหารระบบบรกิารสุขภาพของประเทศไทยในระดับอําเภอยัง

จําเปนตองเปนแพทยแตจําเปนตองไดรับการสนับสนุนดานการ

พัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการบริหารบริการปฐมภูมิ
ภายใตหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน

บทบาทของผอ.รพช.ในการสรางความเขมแขง็ใหกับระบบบริการปฐมภูมิ

ที่สําคัญคือการเปนผูสรางความรวมมือและผูอํานวยใหเกิดความรวมมือ

ในการจัดบรกิารสุขภาพระดับปฐมภูมิ

จําเปนตองมกีารพัฒนาทางการบริหารและภาวะผูนําแบบใหมใหแกแพทย

ซึ่งจะตองเปลี่ยนสถานะจากผูใหบริการทางคลินิกมาเปนผูบริหารบริการ

สุขภาพระดบัอําเภอและผูประสานใหเกิดการพัฒนาชุมชน



สรุป: ลักษณะที่พึงประสงคของผูจัดการบริการปฐมภูมิ

สิ่งสําคัญที่ผูบริหารฯจําเปนตองมีเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกระบบ

บริการสุขภาพ

มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพแบบใหมที่เนนการบริการปฐม

ภูมิ เนนการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค เนนความเปนธรรมทางดานสุขภาพ 

ตามหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care)

มีภาวะผูนําแบบใหมที่ไมมุงเนนการใชอํานาจหนาที่เปนหลัก

มีความรูและทักษะในการตัดสินใจแบบใหมๆ

มีสมรรถนะดานการบริหารระบบบริการสุขภาพแบบใหม ซึ่งจะตองรวมเรื่อง

การบริหารบริการปฐมภูมิ การสาธารณสุข และ สุขภาพในระดับประชากร






