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FAQ 2/2555

เราพบอะไรจากการวิเคราะห์ค่ากลางของโครงการควบคุมโรค DM-HT
น.พ. อมร นนทสุต
29 มีนาคม 2555
ด้วยมีคำถำมจำกผูป้ ฏิบตั ิและผูบ้ ริหำรว่ำ โครงกำรสุขภำพทีก่ ำลังดำเนินอยู่มีคณ
ุ ภำพดี
เป็ นทีพ่ อใจแล้วหรือยัง จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตรงใหน อย่ำงไร ปัจจุบนั เรำมีวธิ ีวดั คุณภำพทีใ่ ช้กนั อยู่คือ
ใช้ตวั ชี้วดั KPI เป็ นเครือ่ งตัดสิน แต่วธิ ีดงั กล่ำวก็ยงั มีปัญหำบำงประกำร เอกสำรฉบับนี้เป็ นอีกควำม
พยำยำมหนึง่ ทีจ่ ะตอบปัญหำทีพ่ บบ่อยนี้ ด้วยกำรใช้เทคนิคกำรจัดกำรค่ำกลำงควบคู่กบั แผนทีท่ ำงเดิน
ยุทธศำสตร์
ความเป็ นมา
เมื่อเราเริ่มใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เราเคยทาการวิเคราะห์ว่าโครงการ
สุขภาพที่จังหวัดต่างๆดาเนินการกันอยู่ในขณะนั้น มีรูปร่างลักษณะการเน้ นหนักอย่างไร ทั้งนี้ โดยใช้ แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์เป็ นกรอบการประเมิน เราได้ พบความจริงที่น่าสนใจซึ่งได้ รับการยืนยันจากการ
วิเคราะห์โครงการฯของจังหวัดต่างๆหลายครั้งในอดีตว่า ในการวางโครงการสุขภาพ ส่วนใหญ่ได้ เน้ นหนัก
หรือให้ ความสาคัญ
กับการพัฒนา
การตรวจสอบกระบวนการสาคัญของโครงการกับยุทธศาสตร์
ระดับพื้นฐานและ
กระบวนการ คือสอง
กระบวนการในโครงการ
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ความร่วมมือของภาคีหรือประชาชนจะมีน้อย
ความจริงข้ อนี้ไม่เป็ นที่น่าแปลกใจ เพราะในยุคสมัยที่ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่อง
บทบาทของประชาชน หรือมีการใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายสุดท้ายดูเหมือนจะอยู่ท่กี าร
พัฒนาเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติให้ สามารถให้ บริการให้ ดีท่สี ุด และโดยที่เจ้ าหน้ าที่คือผู้รับผิดชอบในการ
วางโครงการสุขภาพ จึงทาให้ โครงการต่างๆมีลักษณะเป็ นการให้ บริการ แทนที่จะเป็ นการพัฒนาให้
ประชาชนสามารถลุกขึ้นยืนได้
อย่างไรก็ดี หลังจากที่มีการใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แล้ ว เราพบจากการสารวจหาค่า
กลางว่า โครงการส่วนใหญ่ได้ ให้ นา้ หนักมากขึ้นกับการเฝ้ าระวัง/คัดกรอง ซึ่งถือว่าเป็ นงานในระดับ
ประชาชน ดังนั้น จึงพอจะอนุมานได้ ว่า เรากาลังก้ าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้ องแล้ ว แม้ ว่าการเฝ้ าระวัง/คัด
กรองบางครั้งก็ยังเป็ นงานที่เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการแก่ประชาชนก็ตาม
ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ยังให้ ความจริงว่า โครงการส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดวาง
นา้ หนักน้ อยที่สุดหรือมิได้ ให้ นา้ หนักเลยในเรื่องของการใช้ มาตรการทางสังคม ซึ่งควรเป็ นงานที่จะทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ส่วนการจัดการเกี่ยวกับโครงการของชุมชนก็ยังไม่ได้ รับนา้ หนักมาก
พอเช่นกัน อีกงานหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็ นจุดอ่อนคืองานสื่อสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้ นที่การสื่อสารทางเดียว
(เช่นหอกระจายข่าว แจกใบปลิว แผ่นพับฯ) สาหรับจุดแข็งของโครงการสุขภาพต่างๆจะอยู่ท่กี าร
รักษาพยาบาล
ในภาพรวมแล้ ว เราอาจจะกล่าวได้ ว่า แม้ จะมีสญ
ั ญาณบ่งบอกถึงการปรับทิศทางไปสู่การ
สร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชนเพื่อให้ ยืนได้ ด้วยตนเอง แต่ในภาพรวม โครงการต่างๆก็ยังเน้ นหนักที่การ
ให้ บริการดังเช่นที่เป็ นอยู่ตลอดมา เมื่อรูปงานเป็ นเช่นนี้ โอกาสที่เราจะได้ รับความสาเร็จจากการลดลงของ
ปัญหาก็ดูจะเลือนลางเต็มที
เราพบอะไรจากการวิเคราะห์ค่ากลางของงานเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
ครั้นถึง พ.ศ. 2555 เราได้ จัดการวิเคราะห์ค่ากลางของงานควบคุมโรคเบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูงของพิ้นที่ท่ไี ด้ รับความสาเร็จจากทั่วทุกภาคของประเทศ (โปรดดูเอกสารเรื่อง “ปัจจัยของ
ความสาเร็จในงานควบคุมโรคเบาหวานฯ โดย อมร นนทสุต ค้ นหาได้ จากเว็บไซต์ของกรมควบคุม
โรคติดต่อและเว็บไซต์อ่นื ๆ) ผลปรากฏดังภาพต่อไปนี้
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ลการคนหาหัว จของความสาเร็จจากพนทีทีไดรับ
ความสาเร็จ นงานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
SRM/ค่ากลาง
รา การ

การหาค่ากลาง
กิจกรรมสนับสนุ น
ดาเนินการโด กรม
เขต จังหวัด า หลัง
ทราบงานกลางของ
พนที

งานทีขนกับบริบท
พบว่าโครงการ ห
นาหนักงานไม่สมดุล ์
กัน
สีเขี ว = มาก
สีเหลอง = ปานกลาง
สี ดง = นอ

เราได้ พบความจริงที่ว่า พื้นที่ท่ไี ด้ รับความสาเร็จในการควบคุมโรคเบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูงได้ ให้ นา้ หนักงานที่ระดับประชาชนมาก ได้ แก่งานเฝ้ าระวัง/คัดกรอง (44 รายการ) และงานการใช้
มาตรการทางสังคม(33 รายการ) ส่วนงานจัดการกลุ่มเป้ าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีนา้ หนักปาน
กลาง (22 รายการ) เช่นเดียวกับในระดับกระบวนการ งานสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีนา้ หนักปาน
กลาง (24 รายการ) สาหรับงานที่ยังมีนา้ หนักน้ อยได้ แก่การใช้ การจัดการค่ากลาง (9 รายการ) และการ
ปรับแผนงาน/โครงการของชุมชนสู่แผนท้องถิ่น/ตาบล (12 รายการ)
นาหนักของงาน เ พาะทีหาค่ากลาง ลว ทีตอบสนองเปาประสงค์
=
ของ ทุ าสตร์จากพนที มีความสาเร็จ
=

น้ น
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ค
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=
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สิ่งนี้น่าจะเป็ นบทเรียนสาหรับโครงการสุขภาพอื่นๆว่า ควำมสำเร็จ อยู่ทีค่ วำมเคลือ่ นไหว
ทีเ่ กิดขึ้นในระดับประชำชน(เป็ นมิติของกำรพัฒนำ) ไม่ได้อยู่ทีก่ ำรเคลือ่ นไหวทีเ่ จ้ำหน้ำทีร่ ฐั หยิบยืน่ ให้หรือ
ทำแทนประชำชน(มิติของกำรให้บริกำร)
หากนาผลการสารวจไปบรรจุลงในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (ภาพข้ างบน) จะพบว่า การ
ปรับนา้ หนักของงาน 3 ใน 4 เรื่องในระดับประชาชนประกอบกับงานสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือ
ปัจจัยที่ทาให้ พ้ ืนที่ประสบความสาเร็จ และทาให้ โครงการของพื้นที่ท่ปี ระสบความสาเร็จมีลักษณะที่
แตกต่างจากพื้นที่ท่วั ไป
โปรดสังเกตว่า เราไม่ได้ วิเคราะห์ค่ากลางในระดับพื้นฐาน เนื่องจากเห็นว่าระบบงานของ
เรามีการให้ นา้ หนักกับการพัฒนาในระดับนั้นมากอยู่แล้ ว (ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในตอนต้ น) ส่วนในระดับภาคี
เราต้ องรอผลของการปรับงานระดับพื้นที่ก่อนจึงจะทราบทิศทางการสนับสนุนของหน่วยเหนือขึ้นไปได้
เราควรทาอ ่างไรต่อไป
สิ่งหนึ่งที่เราสรุปได้ กค็ ือ การให้ นา้ หนักกับงานในระดับประชาชนจะทาให้ โครงการ
ประสบความสาเร็จ (คือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ซึ่งการปรับนา้ หนักทานองนี้ยังไม่ปรากฏในโครงการ
ทั่วไปในปัจจุบัน ดังนั้น หากปรับโครงการของพื้นที่ท่วั ไปโดยอาศัยสิ่งบ่งชี้ (Clue)จากพื้นที่ท่ปี ระสบ
ความสาเร็จ ก็ควรจะเพิ่มโอกาสของความสาเร็จได้
ด้ วยเหตุน้ ี จึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควรประกาศค่ากลางที่คาดหวังสาหรับงาน
ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้ โดยแยกงานตามกิจกรรมที่ใช้ เป็ นพื้นฐานของการวิเคราะห์น้ ี
รวม 6 กิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่ 7 เรื่องการสนับสนุนควรจัดการหาค่ากลางในโอกาศต่อไป งานที่ประกาศ
จะมี 2 ประเภท คืองานที่ทุกจังหวัดทาเหมือนกัน และงานที่แต่ละจังหวัดเลือกได้ ให้ เหมาะสมกับบริบท
ของตน
อย่างไรก็ดี ในการปรับยกระดับคุณภาพของโครงการฯของจังหวัด ควรทาสองสิ่งควบคู่
กันไป คือ การใช้ ประโยชน์จากประกาศค่ากลางที่กระทรวงฯประกาศ กับการหาค่ากลางของงานควบคุม
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่จังหวัดกาลังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการจัดระดับโครงการ (1 ถึง 5
ดาว) เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลพื้นฐานก่อนปรับยกระดับคุณภาพและเพื่อการประเมินผลเมื่อถึงเวลา นอกจากนี้
จังหวัดควรส่งเสริมให้ พ้ ืนที่ทดลองนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อค้ นหาวิธที ่ดี ีกว่าสาหรับการปรับยกระดับคุณภาพ
ของโครงการในปี ต่อไปด้ วย
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สาหรับพื้นที่ท่มี ีความสาเร็จอยู่แล้ ว ต้ องเข้ าใจว่า ความสาเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ได้ มาจากการ
ดาเนินกิจกรรมเพียงบางส่วนของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ โอกาศที่การพัฒนาจะถอยหลังสู่สถานะเดิมยัง
มีอยู่ ดังนั้น งานต่อไปคือการสร้ างความยั่งยืนให้ กบั ความสาเร็จทีเกิดขึ้นแล้ ว ทั้งนี้ ควรเพ่งเล็งเป้ าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ท่ยี ังมีการเคลื่อนไหวน้ อยตามภาพแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ข้างบน ได้ แก่
1. เรื่องเกี่ยวกับการจัดการค่ากลาง ได้ แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน รนสช. การสร้ าง
นวัตกรรม การทาวิจัย-พัฒนา
2. เรื่องการปรับคุณภาพของแผนงาน/โครงการของประชาชน ท้องถิ่น และตาบล
รวมทั้งบทบาทการสนับสนุนของกองทุนฯตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนการพัฒนาส่วนอื่นๆของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ควรเป็ นบทบาทหน้ าที่ของจังหวัด
ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบทของตนต่อไป
บทสรุป
จะเห็นได้ ว่า การพัฒนาคุณภาพของแผนงาน/โครงการในแนวทางใหม่ คือ การใช้ แผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร์ควบกับการจัดการค่ากลางจะทาให้ พ้ ืนที่ต่างๆของจังหวัดทราบระดับคุณภาพของ
โครงการที่กาลังดาเนินอยู่ นอกจากนี้ยังมีแนวทางจากค่ากลางที่คาดหวังของจังหวัดเป็ นเครื่องนาทาง
พื้นที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งการดูงานจากภายนอก ซึ่งอาจเป็ นการสิ้นเปลืองโดยไม่
จาเป็ น เพราะหลายครั้งเมื่อดูงานแล้ วก็ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ ใกล้ เคียงกับต้ นแบบได้ ด้วยเหตุผล
ต่างๆ
สาหรับผู้บริหาร เทคนิคการใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ควบกับการจัดการค่ากลาง จะมี
ประโยชน์มากสาหรับการยกระดับของแผนงาน/โครงการ สิ่งที่ควรเพ่งเล็งคือ การสร้ างความสมดุลย์ใน
นา้ หนักของกิจกรรมทั้ง 7 ไม่ว่าจะเป็ นในขณะที่สร้ างแผนงาน/โครงการ หรือการปรับปรุงแผนงาน/
โครงการที่กาลังดาเนินอยู่แล้ วให้ มีระดับคุณภาพที่ดีข้ นึ
นอกจากนี้ ควรนาแนวคิดและวิธกี ารต่างๆของการใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กบั การ
จัดการค่ากลางไปประยุกต์สาหรับการพัฒนาประเด็นสุขภาพอื่นๆต่อไป
ทั้งหมดนี้คือขีดความสามารถในการใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กบั การจัดการค่ากลางที่
เราร่วมกันพัฒนามาจนปัจจุบัน หลังจากนี้ เราจะเริ่ มงานพัฒนาการจัดการทรัพยากรซึ่งเป็ นประเด็นสาคัญ
อีกข้ อหนึ่งที่จะช่วยให้ เราสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สูงสุดได้
-----------------------------------------------------
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