ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มงานตามกลุ่มวัยและสิ่งแวดล้ อมที่จะชีแ้ จงให้ เกิดความชัดเจน
ขณะนี ้ได้ เกิดกําลังจะเกิดกลุม่ งานใหม่ ซึ่งเป็ นกลุ่มงานที่แตกจากกลุ่มพัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพจําแนกเป็ นกลุม่ วัย
แม้ ตอนนี ้กําลังรอประกาศใช้ แต่ก็ให้ลองให้ เริ่ มทํางานแบบโครงสร้ างองค์กรใหม่ จึงต้ องขอทําความเข้าใจกับการออกแบบ
เกี่ยวกับกลุ่มงานใหม่ ดังนี ้
1.

กลุ่มงานใหม่ทจี่ ําแนกเป็ นกลุ่มวัยนั ้น อยู่ในกลุ่มภารกิจวิจยั พัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ โดยวิจยั พัฒนาอยู่หน้าจึง
เป็ นหลัก คือวิจยั พัฒนาเพื่อนําไปสนับสนุนเครื อข่าย จึงเขียนภารกิจตามกฎกระทรวง เรี ยงตามลําดับความสําคัญ คือ
1.1.

วิจยั พัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหรื อมาตรการ (ทั ้งจากวิธีการวิจยั และการจัดการความรู้)
และนวัตกรรม (Product, Process, Management, Service model Innovation) เพื่อที่จะ

1.2.

สนับสนุน ชี ้นํา เสริ มพลัง ให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

3 P

เรี ยงตามลําดับ คือ ภาคีเครื อข่าย

,Policy Maker (ผู้บริ หารระดับต่างๆทีส
่ ามารถกําหนดนโยบายได้ ) ,

(Partnership)

ประชาชน (People) ซึ่งปั จจุบนั ระบบการ

สื่อสารเอื ้อต่อการให้ สามารถที่จะสื่อสารตรงไปสู่ประชาชนปลายทางได้ )
2.

จากภาระกิจของแต่ละกลุ่มวัยและสิ่งแวดล้ อมตามข้ อ 1 ก็ต้องไปกําหนดว่า งานภายในกลุ่มงาน จะประกอบด้ วยงาน
อะไรบ้ าง โดยงานดังกล่าวคืองานประจําที่คนในกลุ่มงานต่างๆจะต้ องปฏิบตั ิทกุ วัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตราบใดที่
ยังมีกลุ่มงานนี ้อยู่ หรื อเรียกว่า งานตาม Function ซึ่งต่างจากงานตาม Agenda โดย Agenda แปลว่าวาระ คือวาระ
สิ ้นสุดเมื่อหมดความจําเป็ น เช่น KPI เมื่อปี นี ้ใช้ KPI ตัวนี ้ พอปี หน้ าเปลี่ยนก็จะต้ องปรับเปลี่ยน agenda ไปตาม KPI ใหม่
ที่ได้ รับ สรุปคือ แต่ละกลุ่มวัยและสิ่งแวดล้ อม ต้ องมีงานตามพันธกิจ (Function) เป็ นตัวยืน จากงานก็ต้องไปเขียนค่า
งานของงานนี ้ว่าทําอะไร
Job description (JD)

3.

(Job Specification)

คนในงานจะประกอบไปด้ วยวิชาชีพใดบ้ าง จํานวนเท่าไร จากนั ้นเขียน

ของแต่ละตําแหน่ง แล้ วคัดเลือกคนมาบรรจุในงานตาม JD และคุณสมบัติตามที่ JD กําหนด

งานในกลุ่มวัยต่างๆ อาจรวมถึงสิ่งแวดล้ อมด้วย ควรจะประกอบด้ วยงานอะไรบ้ าง ก็ต้องไปวิเคราะห์ว่า กระบวนการที่จะ
ทําให้สามารถบรรลุภารกิจตามข้ อ

1

คืออะไร ก็นําหัวข้ อในกระบวนการนั ้นมาแตกเป็ นงาน ขณะนี ้กรมฯได้ ประกาศว่า

กระบวนการส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อมคือ A2IM ซึ่งขออธิบาย

A2IM

ว่าประกอบด้ วย คําย่อเพื่อให้ จาํ ได้

ง่ายว่า A2IM = ประเมินหรื อคัดกรองแบ่งคนเป็ น 3 กลุ่ม (ดี/เสีย่ ง/ป่ วย(Hot zone สําหรับกลุม่ งานอนามัย สวล) + ชี ้นํา
เสริ มพลังให้ ครอบคลุม

3 P (Policy Maker ,Partnership ,People) +

สร้ าง

Intervention

ให้ ครบ

3P+E

คือ

Promotion ,Prevention, Protection, Environment และบริ หารจัดการให้ ครอบคลุมทั ้ง 3 ระดับ คือระดับชาติ เขต

และพื ้นที่ โดยใช้ กลยุทธ์ PIRAB (Partnership ,Investment ,Regulate ,Advocate ,Building capacity) ถ้ านํา
A2IM มาเป็ นกรอบเพื่อจัดโครงสร้ างงานในกลุ่มงานของ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้ อม ควรประกอบด้ วยงานต่อไปนี ้
3.1.

งานเฝ้ าระวังและประเมินสถานการณ์ เพื่อทําภารกิจ Assessment

3.2.

งานยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ ระดับเขตของแต่ละกลุ่มวัย (Strategic Formulation ,Strategic Drive
,Strategic Evaluation)

โดยงาน Strategic drive นั ้นจะทํางานประสานงานกับกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และ

กําลังคนของศูนย์ เพื่อทําหน้าที่ Advocate
3.3.

งานวิจยั พัฒนา เพื่อทําหน้ าที่ Intervention จะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
3.3.1.วิจยั เพื่อการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อให้ เห็นภาพรวมของ ข้ อมูล ความรู้ สถานการณ์

นวัตกรรมเน้นทีเ่ น้นนวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมเชิงบริ หารจัดการ (Process หรื อ
Innovation)

วิจยั เพื่รสร้ าง

Management

รวมถึงการสังเคราะห์ข้อเสนอ ทั ้งในเชิงมาตรการและเชิงนโยบาย งานนี ้จําเป็ นต้ องใช้

นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.3.2.วิจยั เพื่อการพัฒนารู ปแบบบริ การ
setting

ของ

Service Center

เน้ น

Service model Development

(เน้ นใช้ วิธีการทาง

R2R)

ใน

เป็ นหลัก งานนี ้จะเป็ นงานที่มีท ั ้งพยาบาล(สําหรับกลุ่มวัย) และนักวิชาการ

โดยกลุ่มนี ้เน้นการบริ การ 40% และพัฒนารูปแบบบริ การอีก 60%
3.4.

งานสนับสนุนภาคีเครื อข่าย เพื่อทําหน้าที่ Management โดยงานนี ้จะนํา สิ่งทีผ่ ลผลิตที่ได้ จากข้อ 3.1 คือ ข้ อมูล
ความรู้ สถานการณ์ จากข้ อ 3.2 คือยุทธศาสตร์ ของแต่ละกลุ่มวัย และจากข้ อ 3.3 คือ ข้ อเสนอแนะเชิงมาตรการ
หรื อนโยบาย รูปแบบบริ การ หรื อนวัตกรรม (Product ,Process,Model,Management Innovation) ไปสู่เขต

4.

เมื่อนํางานจากการวิเคราะห์ในข้ อ 3 มาได้ แล้ ว ว่างานของกลุ่มวัยประกอบด้ วย 5 งาน (งานวิจยั พัฒนาประกอบด้ วย 2
งาน เนื่องจาก spect ของคนต่างกัน) ส่วนงานของสิ่งแวดล้ อมอาจจะมีมากกว่านั ้นเพราะกลุ่มวัยเหลือ 1 issue คือกลุ่ม
วัย แต่ สวล.มีหลาย

ก็ต้องมาเขียนค่างานของแต่ละงาน แล้ วมาวิเคราะห์วา่ แต่ละงานต้ องการวิชาชีพสาขาใด

issues)

จํานวนเท่าไร แล้วมากําหนด specification ซึ่งทาง อกพ.กระทรวงที่มี กพ.ร่วมอยู่ในกรรมการด้ วย เห็นชอบว่ากลุ่มงาน
ต้ องมีงานดังกล่าวตามทีก่ ําหนด

และจําเป็ นต้ องใช้ พยาบาลวิชาชีพสําหรับกลุม่ วัย

เพื่อวิจยั พัฒนาในรูปแบบของ

Service model Development เพื่อจะนําไปขยายผลในบริ บทของสถานบริ การสาธารณสุข

โดยขั ้นตอนต่อไปก็จะต้ อง

มาเขียน JD และคุณลักษณะของแต่ละตําแหน่งในแต่ละงาน แล้วนําคนมาบรรจุตาม JD และ คุณลักษณะดังกล่าว
5.

เมื่อก่อนกลุม่ พัฒนาการส่งเสริ มสุขภาพ แบ่งงานเป็ น 4 กลุ่มวัย เกิดข้ อดีคือเกิดการบูรณาการทั ้ง 4 กลุ่มวัย โดยมีแพทย์
เป็ นหัวหน้ ากลุ่มงาน แต่ก็มขี ้ อเสียคืองานตาม Function ตามกระบวนการ A2IM ไม่ได้ มีรับผิดชอบโดยตรง หรื อแต่ละ
กลุ่มวัยทําทุกเรื่ องของ A2IM ในทุกจังหวัด ซึ่งจากข้ อเสียดังกล่าว โครงสร้ างใหม่ จึงแบ่งเป็ น 5 กลุม่ วัย เพื่อให้แต่ละกลุม่
วัยมีการแบ่งงานตาม

A2IM

เพื่อที่จะได้ ทํา

Function

นั ้นได้ อย่างดีและมีสมาธิตามพันธกิจที่ได้ มอบหมาย(อยากให้ ดู

กลับไปดูพนั ธกิจตามข้ อ 1 อีกครัง้ ว่ากิจที่เป็ นพันธะที่กลุ่มงานได้ รับมอบหมายจากกฎกระทรวงคืออะไร) ต่อไปทุกกลุ่มวัย
จะมีผ้ รู ับผิดชอบในเรื่ อง

การเฝ้ าระวังและประเมินสถานการณ์

ผู้รับผิดชอบพัฒนายุทธศาสตร์ ของแต่ละกลุ่มวัย

ผู้รับผิดชอบงานวิจยั พัฒนา ผู้รับผิดชอบพัฒนารูปแบบบริ การ และผู้รับผิดชอบนํา
ภาคีเครื อข่าย

Output

จากทั ้ง

4

งานไปสนับสนุน

ซึ่งยังมีข ั ้นตอนในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ สามารถทําตามค่างานดังกล่าวอีกมาก

ส่วนการ

มอบหมายผู้รับผิดชอบจังหวัด เพื่อหวังให้ บคุ คลากรของกรมอนามัยติดดิน รู้พื ้นที่ รู้เครื อข่าย แต่ถือเป็ นการมอบหมาย
งาน ไม่ได้ กําหนดโครงสร้ างให้ เป็ น

Function

เหมือนตําแหน่งรองอธิบดี จะมีการมอบงานให้ ดแู ลกองและสํานักต่างๆ

แล้ ว ก็มอบพื ้นที่ให้ ดแู ลด้ วย
6.

กลุ่มงานใหม่ทจี่ ําแนกตามกลุ่มวัย นั ้นออกแบบให้ มีสหวิชาชีพ ได้ แก่ นักวิชาการประเภทต่างๆ ได้ แก่ นักวิชาการ
สาธารณสุข นักโภชน์ นักเวชศาตร์ การกีฬา และที่เพิ่มมาใหม่คือ พยาบาล ที่จริ งจะมีแพทย์ ทันตแพทย์ เข้าไปในกลุ่มงาน
ที่เป็ นกลุ่มวัย แต่ที่ประชุมมองว่าแพทย์ ทันตแพทย์สามารถขึ ้นเป็ นชํานาญการพิเศษหรื อเชี่ยวชาญได้ จึงให้ นํากรอบไป
วางไว้ที่โรงพยาบาล เพื่อเบิกค่าวิชาชีพได้ และอยากให้ วชิ าชีพอื่นๆได้ ก้าวหน้า แต่ละวิชาชีพ จะมี Job description และ
สถานที่ปฏิบตั ิงานตามปกติตาม

Job Description

ซึ่งก็คือที่ตั ้งของหน่วยงานหรื อศูนย์อนามัย ส่วนสถานที่ปฏิบตั ิงาน

พิเศษนอกที่ตั ้ง ก็ต่อเมื่อมีโอกาสถึงจะไปได้ เช่น Job Description เป็ นแพทย์ พยาบาล ก็ปฏิบตั ิงานที่ศนู ย์ แต่ถ้ามีการ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. หรื อมีประชุมนอกสถานที่ ก็ออกไปตามหนังสือเชิญที่ผา่ นการอนุมตั ิเป็ นคราวๆไป
7.

เจ้ าหน้าทีก่ ลุ่มงานเดียวกัน เช่นโรงพยาบาลถือเป็ น

1

กลุ่มงาน แต่มีสถานที่ปฏิบตั ิราชการคนละที่ได้ ตาม

description ของแต่ละสาขาอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ปฏิบตั ิงานที่ OPD/IPD/OR/LR

นอก/ผู้ป่วยใน หรื อคลังยา เจ้ าหน้ าทีห่ ้ อง

Lab

ก็อยู่ห้อง

Lab

Job

เภสัชกรทํางานที่ห้องยา OPD

หรื ออาจจะอยู่นอกอาคารคือโภชนากรอยู่ที่โรงครัว

พยาบาล supply ไปอยู่ที่หน่วยจ่ายกลาง ซึ่ง รพ.ก็ค้ นุ เคยกับการอยู่กลุ่มงานโรงพยาบาล แต่มีสหวิชาชีพร่ วมกันทํางาน
ตาม Job description และ Job Assignment ที่สอดคล้ องกับวิชาชีพนั ้น คงไม่มอบหมายให้ พยาบาลไปทํา Lab หรื อ
มอบนักเทคนิคการแพทย์ไปฉีดยา เป็ นต้ น โดยมีแพทย์เป็ นหัวหน้ากลุม่ งาน ทําหน้าที่บริ หารจัดการสหวิชาชีพให้ บรรลุ
เป้าประสงค์ของกลุ่มงานโรงพยาบาล
8.

กลับมาทีก่ ลุ่มวัย มีคนถามว่า กลุ่มวัยปฏิบตั ิงานที่ไหนสําหรับงานสร้ างองค์ความรู้ และ นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภาคี
เครื อข่าย ก็ต้องตอบว่า สถานที่ปฏิบตั ิงานตาม Function ที่กําหนดใน Job Description และ Assignment โดย Job
Description ก็ ตามสาขาวิชาชีพ Job Assignment ส่วนใหญ่ จะตาม Job description แต่อาจจะ Assign บางเรื่ อง

เพื่อให้ เขาสามารถที่จะทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ Assign เป็ นทีมจังหวัด เพื่อให้ เข้ าใจพื ้นที่ท ั ้งด้ านอุปสงค์
และอุปทานสําหรับสุขภาพ เพื่อที่จะได้ ผลิตองค์ความรู้ นวัตกรรม หรื อสามารถออกแบบการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์หรื อ
กําลังคนให้ สอดคล้ องกับพื ้นที่ หรื อต้ องการให้ เรียนรู้ในประเด็นอื่นๆนอกเหนือจาก function ของตนที่รับผิดชอบ ส่วนนี ้
ถือว่าเป็ นการมอบหมายพิเศษ หรื อ Job Assignment ไม่ได้ เป็ น Job Description สรุป การทํางานของเจ้ าหน้ าที่
กลุ่มวัยต่ างๆ ก็ทาํ งานตาม Function ที่กําหนดใน JD โดยยึด Function เป็ นหลักแล้ วปรับบางส่ วนของงาน
Function ให้ เข้ ากับ agenda บนหน้ างานของตนเอง เช่น agenda เครื่ องชี ้วัด ร้ อยละประชากรวัยทํางานมีดชั นีมวล
กายปกติ นั ้นแต่ละงานของกลุ่มวัยทํางาน ก็ปฏิบตั ิงานที่หน้างานตนได้ แก่

8.1.

งานเฝ้ าระวังและประเมินสถานการณ์ ต้ องรู้ BMI ปกติเท่ากับเท่าไร ต้ องสามารถประเมินว่ามีกลุ่มดี กลุ่มเสีย่ ง กลุ่ม
ป่ วย เท่าไร และชี ้เป้ากลุม่ เสียงและป่ วยให้ ได้ วา่ คือใคร อายุเท่าไร เพศอะไร และอยู่ที่ไหนมาก เช่นถ้ ารู้กลุ่มว่า ดัชนี
มวลกายผิดปกติมากในวัยกลางคนทั ้งหญิงและชาย และหลังคลอดในหญิง ก็ต้องชี ้เป้าให้ ทกุ ส่วนที่เกี่ยวข้ อง

8.2.

งานยุทธศาสตร์ ต้องพัฒนายุทธศาสตร์ วา่ จะมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ ดชั นีมวลกายปกติ และจะต้ องสังเคราะห์
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายหรื อเชิงมาตรการอย่างไร

8.3.

งานวิจยั พัฒนา ต้ องทําการศึกษาวิจยั จะใช้ วิธีการ search หรื อ research หรื อ KM หรื อพัฒนาหรือหานวัตกรรม
กระบวนการหรื อนวัตกรรมบริ หารจัดการเพื่อไปสู่การทําให้ ดชั นีมวลกายปกติ

8.4.

งานพัฒนารูปแบบ ทั ้งที่คลินกิ รักษ์ สขุ ภาพ และ Health plaza ต้ องพัฒนารูปแบบบริ การอะไรที่จะทําให้ ดชั นีมวล
กายปกติ ในกลุม่ ผู้ใหญ่ทวั่ ไปทั ้งชายและหญิง และ ANC , Ward หลังคลอด ก็ต้องกําหนดรูปแบบบริ การที่ให้ หญิง
ตั ้งครรภ์หลังคลอดให้ นํ ้าหนักตัวกลับมาปกติ

8.5.

งานสนับสนุน เสริมพลังภาคีเครื อข่าย ก็ทําหน้ าที่นาํ Output จากข้ อ 8.1-8.4 ออกไปสนับสนุนภาคีเครื อข่าย โดย
ถ้ า 8.1 – 8.4 ทําการบ้ านมาดี งานสนับสนุนและเสริ มพลังภาคีเครื อข่ายก็สบาย แต่ถ้าก่อนหน้ านี ้ทําการบ้ านไม่ดี
งานสนับสนุนและเสริ มพลังภาคีเครื อข่ายก็ไปมือเปล่า ท่านก็จะไม่ smart และตอบคําถามพื ้นที่ไม่ได้
ตารางแสดงให้เห็นสถานที�ปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆของศูนย์อนามัย

กลุ่มงาน->
สถานปฏิบัติงาน
OPD
IPD
ห้องยา
ห้องทันตกรรม
ห้อง lab

กลุ่ม
อํานวยการ
Cashier

รพ.ส่งเสริม
แพทย์/
พยาบาล
แพทย์/
พยาบาล
เภสัช
ทันตฯ
เทคนิกการ
แพทย์

Health Plaza
Daycare
โภชนากร
โรงอาหาร
โรงรถ
ยานพาหนะ
สนามด้านนอกอาคาร คนงานสนาม
สารบรรณ
อาคารอํานวยการ
การเงิน
พัสดุ
อาคารฝึกอบรม
Community นอกศูนย์

กลุ่มแม่
และเด็ก
พยาบาล

กลุ่มวัย
เรียน
พยาบาล

กลุ่ม
วัยรุ่น

กลุ่มวัย
ทํางาน

กลุ่ม
สูงอายุ

พยาบาล พยาบาล

พยาบาล

นวก/
พยาบาล
นักการศึกษา

นวก/
พยาบาล

นวก/
พยาบาล

นวก/
พยาบาล

นวก/
พยาบาล

นวก

นวก

นวก

นวก

นวก

สรุปศูนย์อนามัยที่ 5 ต้ องพัฒนา Function ให้ แข็งแรง เพราะเป็ นอาหารมื ้อหลักที่ต้องกินทุกวัน ส่วน Agenda คือ
อาหารมื ้อเสริ มที่มาเป็ นวาระๆ เราต้ องสร้ างความเข้ มแข็งของ Function เพื่อตอบโจทย์ของ Agenda โดยไม่ควรให้ Agenda
มาทําลายความเข้ มแข็งของ Function (อาจจะต้ องยอมอดมือ้ พิเศษบ้ าง เพื่อให้ มีอาหาร 3 มือ้ ได้ กินตลอดไป)

