สรุปถอดบทเรียนการนิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง คปสอ.ติดดาว ประจาปีงบประมาณ 2562
วันที่ 20 และ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิรินธร สสจ.สระแก้ว
(ข้อมูลจากการถอดบทเรียนของผู้นิเทศใน สสจ. /ผู้แทนจาก รพ. สสอ. และ รพ.สต.)
ประเด็น
สิ่งที่ดีแล้ว
โอกาสพัฒนา

ลาดับ
ที่
1 การชี้แจงและถ่ายทอด
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ
งานและเยี่ยมเสริมพลัง
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การเตรียมพร้อมก่อนการ
นิเทศงานและเยี่ยมเสริม
พลัง

-มีการชี้แจงและถ่ายทอดแบบ Shop&share
ได้ชัดเจนครอบคลุมและเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถชี้แจงและถ่ายทอด
ได้ทุกคน
-มีรายละเอียดและกรอบการนิเทศให้พื้นที่
ชัดเจนมากขึ้น

-ผู้นิเทศมีการนัดหมาย แจ้งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเป็นรายวัน เพื่อสร้างความเข้าใจ
-ผู้นิเทศมีการถอดบทเรียนทุกวันหลังจาก
นิเทศ
-ผู้นิเทศทุกคนต้องอ่าน Profile ทาให้มีเวลา
เตรียมตัวก่อนลงนิเทศ
-พื้นที่มีความกระตือรือร้นในการทาข้อมูล
และ Profile ให้ผู้นเิ ทศมากขึ้น

-เพิ่มการชี้ให้เห็นประโยชน์จากการนิเทศว่า
ผู้นิเทศและผูร้ ับนิเทศได้อะไร ควรมีช่องทาง
การสื่อสารจากพื้นที่
-ตัวชี้วัดบางตัวน่าจะมีคมู่ ือรายละเอียด
-การชี้แจงสื่อสารจากจังหวัดลงพื้นที่ชัดเจน
แต่การสื่อสารระดับอาเภอลงสู่ตาบลยังไม่
ชัดเจนและไม่ทั่วถึง
-ควรเพิ่มกลุม่ เป้าหมายผู้รับฟังการถ่ายทอด
Shop&share ให้ครอบคลุมมากขึน้
-ผู้นิเทศยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
กระบวนการนิเทศงาน ในระดับ คปสอ. และ
ผู้รับนิเทศยังไม่เข้าใจประเด็นในการนิเทศ
-การแบ่งกลุ่มผู้นเิ ทศระหว่างทีมนากับทีม
ผู้ปฏิบัติงาน ควรเพิ่มการชี้แจงวัตถุประสงค์
เพื่อเน้นกลไกการนิเทศตาม Profile ไม่ใช่
เน้นเฉพาะปัญหาคน เงิน ของ
-การเลื่อน การเปลีย่ นแปลง ขอให้มีเหตุ
อันสมควรจริง ๆ เนื่องจากการเลือ่ นจะไป
กระทบกับแผนงานที่วางไว้ของกลุม่ งาน
-รูปแบบการนิเทศ รพ.สต. วันแรกๆ ยังเป็น
แนวทางแบบเดิม แต่ค่อยๆ พัฒนาในวัน
ต่อๆ มา
-ต้องมีการประชุมทาความเข้าใจผูน้ ิเทศที่มา
แทนผู้นิเทศหลัก เช่น ในการประชุมชี้แจง
แต่ละครั้งควรกาหนดกลุม่ เป้าหมายเพิ่มเป็น
รองหัวหน้ากลุ่มงานเข้าร่วมประชุมด้วย
-หัวหน้าและผู้รับผิดชอบงานควรถูกเชิญมา
รับทราบกระบวนการและวัตถุประสงค์ใน

ลาดับ
ที่
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ประเด็น

เกณฑ์คปสอ.ติดดาว และ
รพ.สต.ติดดาว

สิ่งที่ดีแล้ว

-เกณฑ์ชัดเจนในประเด็นนโยบายกระทรวง
และติดดาว
-การเขียน Profile ภายใน 50 หน้า เป็น
รูปแบบที่ท้าทาย ทาให้กลั่นกรองข้อมูล และ
นาสิ่งที่ปฏิบัติงานมาเขียนให้เห็นภาพ

โอกาสพัฒนา
การนิเทศงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
สื่อสารที่ตรงกัน
-ควรกาหนดประเด็นการนิเทศและการ
นาเสนอที่ชัดเจน ให้ผรู้ ับนิเทศทาเหมือนๆ
กันทุกอาเภอ
-ต้องมีกรอบการนิเทศให้ทั้งผู้นเิ ทศและผู้รับ
นิเทศที่ชัดเจน พัฒนากรอบ และเน้นย้าให้
พื้นที่เพื่อให้เกิดการสื่อสารทีต่ รงกัน
-ต้องกาหนดผู้รับผิดชอบและประเด็นในการ
Exit และการสรุปที่ชัดเจน
-พื้นที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมข้อมูลเพื่อ
รับนิเทศ เนื่องจากมีภาระงานอื่นเข้ามา
พร้อมกัน อาจทาให้เตรียมตัวได้ไม่ดี
-ควรมีผู้ประสานเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ระดับ
จังหวัดเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาสาหรับพื้นที่ได้
-ควรมีการสื่อสารให้พื้นที่ทราบเรือ่ ง
กระบวนการแบ่งกลุ่มรับนิเทศ เพื่อพื้นที่จะ
ได้เตรียมคนรับนิเทศให้พร้อม
-รพ.สต.ต้องเตรียมความพร้อมในการรับ
การนิเทศให้มากขึ้น
-เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว จากกระทรวง ไม่
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ มีจานวนมากแต่
น้อยลงกว่าปีที่แล้ว ควรเน้นทีส่ าคัญจริง ๆ
ที่ได้ถึงประชาชน
-จังหวัดควรกาหนดเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
บางประเด็นให้ชัดเจน ควรมีการตกลง
ร่วมกันให้ชัดเจน และจัดทาคาอธิบายและ
นิยามตามข้อตกลงของจังหวัดสระแก้ว ส่ง
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบร่วมกัน

ลาดับ
ที่

ประเด็น

สิ่งที่ดีแล้ว
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บรรยากาศในการนิเทศงาน -ขึ้นอยู่กับประธานในแต่ละวันเป็นสาคัญ
และเยี่ยมเสริมพลัง
-ส่วนมากเป็นไปตามรูปแบบเสริมพลัง
-บรรยากาศเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้
กระบวนการใหม่ๆ สามารถดาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-บรรยากาศดี เป็นกันเอง มีความเป็นพี่เป็น
น้อง ทาให้ผู้ปฏิบัติงานอยากทางานต่อไป
และผูร้ ับนิเทศมีความอยากเล่าปัญหาต่างๆ
เพื่อให้จังหวัดช่วยแก้ไขหรือให้ข้อเสนอแนะ
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ความเหมาะสมของผู้นิเทศ -ผู้นิเทศมีความเหมาะสมพอสมควร มีความ
พร้อมและเตรียมตัวในการนิเทศมากขึ้น
-หัวหน้ากลุ่มงานร่วมนิเทศมากขึ้น และผู้แทน
หัวหน้ากลุ่มมีพัฒนาการ และมีความเข้าใจ
กระบวนการมากขึ้น
-ทีมดี ให้คาแนะนาได้ดี ตอบปัญหาผู้รับนิเทศ
ได้ชัดเจนขึ้น

โอกาสพัฒนา
-ผู้นิเทศพบว่า บางอาเภอ รพ.สต.มีความ
เข้าใจเกณฑ์ต่างกัน ต้องมีการชี้แจงเกณฑ์ให้
ทราบเหมือนกันทั้งจังหวัด
-เกณฑ์คปสอ.ติดดาว ต้องทบทวนการ
score จาก Profile และกาหนดประเด็นใน
การเขียนให้ชัดเจน
-ต้องมีทีมช่วยเหลือพื้นที่ตั้งแต่การนาเสนอ
เกณฑ์ รายละเอียดการเขียน Profile
-ควรชี้แจงเกณฑ์ To Excellence (วิจัย)
ให้พื้นที่เข้าใจมากกว่านี้
- เกณฑ์ควรจะนิ่งแล้วเนื่องจากรอบต่อไป
เป็นการประเมิน และพื้นที่จะได้ดาเนินการ
ได้มีประสิทธิภาพ
-พื้นที่มองเรื่อง คปสอ.ติดดาว และรพ.สต.
ติดดาว เป็นประเด็นหลักมากกว่าตัวชี้วัด PA
-

-ควรดูความเหมาะสม และกาลังในการ
ทางานของแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ขอ้ มูลใน
แต่ละพื้นที่ก่อนลงนิเทศ เช่น ควรดูจาก
คะแนน คปสอ.ติดดาว หรือ รพ.สต.ติดดาว
ว่าแต่ละอาเภอมีจดุ ด้อย หรือมีปญ
ั หาใน
ประเด็นใด ผู้นิเทศจะได้เสริมหรือแนะนาได้
ถูกประเด็น

ลาดับ
ประเด็น
ที่
6 ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาและกาหนดการ
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สิ่งที่ดีแล้ว

โอกาสพัฒนา

-ระยะเวลาในการนิเทศเหมาะสม แต่ควบคุม
เวลาได้ประมาณหนึ่ง

-การแบ่งกลุ่มนิเทศควรมีการควบคุมเนื้อหา
และเวลา ควรเน้นเฉพาะประเด็นที่สาคัญๆ
-ทุกอย่างเปลี่ยนเมื่อลีดเดอร์กลุ่มเปลี่ยน
-ควรเพิ่มเวลาในกระบวนการนิเทศ
-ในกระบวนการแบ่งกลุ่ม ควรให้ ผอ.รพ.สต.
กับผู้ปฏิบัติงานสลับกันเข้าฟัง จะได้รับรู้
ข้อมูลเหมือนกัน
-ควรปรับเวลาการออกนิเทศ ไม่ควรออกเช้า
เกินไป เพื่อให้ผู้นิเทศและผู้รับนิเทศเตรียม
ตัวให้พร้อมก่อน
-อาจหารูปแบบใหม่ที่น่านามาทดลอง
-รพ.สต.ในส่วนกลุ่มทีมนามีความทับซ้อนกัน
ระหว่างทีมนากับผู้บริหาร
-ประธานทีมประเมินรพ.สต.ทั้ง 3 คน ต้องมี
การพูดคุยกับทีมนิเทศ และระหว่างประธาน
ให้มากขึ้น
-กลุ่มทีมนาในรพ.สต.ต้องมีผู้บริหารของ
พื้นที่อยู่ด้วย
-ต้องมีประเด็นหลัก หัวข้อสาคัญหรือคาถาม
เพื่อให้การพูดคุยได้ใจความ และได้ประเด็น
ในหัวข้อเดียวกันทุกอาเภอ
-เป็นวิธีการใหม่ ผู้นิเทศต้องเปลีย่ นวิธีการ
ต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ผู้รับนิเทศด้วย
-ควรเพิ่มผูร้ ับผิดชอบในระดับคปสอ.มาร่วม
ฟังร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมกับผอ.รพ.สต. และ
ผู้ปฏิบัติงาน
-ต้องเพิ่มการ score คะแนน เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน
-ควรมีการ Try out ประเด็นเฉพาะแยก
ออกจากการนิเทศงาน เช่น มีการประเมิน
รพ.สต.ติดดาวในประเด็นเรื่องยา

รูปแบบและกระบวนการใน -ภาพรวมดี
การนิเทศงาน และเยี่ยม
-มีการนาข้อมูลที่งานนิเทศและประเมินผล
เสริมพลัง
สรุปมาประกอบการนิเทศงาน
-Profile ช่วยในการนิเทศได้มาก
-ในภาพคปสอ.การแยกกลุ่มดีแล้ว
-การพูดคุยแบบกลุ่มทาให้แต่ละรพ.สต.
สามารถแลกเปลี่ยนประเด็นระหว่างรพ.สต.
เองและผู้นเิ ทศด้วย
-หัวหน้ากลุ่มทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของ
กระบวนการ มีหน้าที่เป็นทั้งผู้นิเทศ และผู้
สรุป

ลาดับ
ที่
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ประเด็น

ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สิ่งที่ดีแล้ว

โอกาสพัฒนา

-รูปแบบและกระบวนการนิเทศ ต้องชัดเจน
เพื่อให้พื้นที่เตรียมรับนิเทศได้ถูกต้อง
-การนิเทศที่ รพ.สต. อยากให้เป็นแบบเสริม
พลัง และให้กาลังใจมากกว่าการไปตามผล
การดาเนินงานว่าผ่านหรือไม่ผ่านตัวชี้วัด
- ไม่ควรมีการแยกกลุ่ม เนื่องจากต้องการให้
เจ้าหน้าที่คนอื่นรับรู้ปัญหาและร่วมกัน
ทางาน
- การแบ่งกลุ่มผู้บริการ อยากให้ผบู้ ริหารมา
รับรู้ประเด็นด้วย เพื่อให้รับฟังประเด็นที่
ผู้บริหารสามารถสนับสนุนให้ได้
-รูปแบบเดิมมีการลงลึกรายละเอียดใน
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ทาให้เข้าใจได้มาก แต่
ครั้งนี้เป็นการพูดคุยภาพรวม และสรุป
ประเด็นปัญหา
-เป็นกิจกรรมทีด่ ี และสร้างความคุน้ เคยก่อน -เสนอให้จังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลและนา
รับการประเมิน
ข้อมูลลงไปนาเสนอเพื่อตามผลงานจากพื้นที่
-ทางานแล้วมีผู้บริหารมาดู มาให้ซักถามก็รู้สึก โดยนาเสนอให้พื้นที่เห็นว่าการดาเนินของ
ดีใจ
คปสอ.นั้น ได้ผลงานเท่าไหร่ และให้พื้นที่ให้
ข้อมูลว่าเพราะอะไร ปัญหา อุปสรรค เกิด
จากอะไร ทีมนิเทศจะได้นามาแก้ไข ให้
คาแนะนา หรือเสริมพลังมากกว่าการไปดู
ข้อมูลของพื้นที่
-ผู้รับนิเทศควรมีการถอดบทเรียนภายใน
CUP เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน ในเรื่องของ
กลไกในการทางาน
-กลุ่มงานต้องวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการนิเทศ
และสนับสนุนเพื่อให้พื้นที่ได้ประโยชน์จาก
การนิเทศ
-สสจ.ควรสรุปประเด็นนิเทศลงไปพื้นที่ และ
ไปตามต่อในช่วงการประเมิน เพื่อสรุปว่ามี
ประเด็นใดที่ดีขึ้นกว่าตอนนิเทศ

ลาดับ
ที่

ประเด็น

สิ่งที่ดีแล้ว

โอกาสพัฒนา
-สสอ.ต้องลองนา HA มาเชื่อมกับการทางาน
และเชื่อมลงสู่รพ.สต. อาจลองให้เจ้าหน้าที่
ในสสอ.เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อนาแนวทางมา
ทางานต่อได้
-จังหวัดต้องสรุปประเด็นจากการประชุม
ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ส่งให้พื้นที่โดยเร็ว
-พื้นที่ต้องบอกเล่าในประเด็นสาคัญ เพื่อให้
ทีมสามารถตามรอยและนากลับมาร่วมกัน
พัฒนาได้
-ปัญหา HosXP ในโรงพยาบาล ทีมระดับ
จังหวัดต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้พื้นที่
-ถ้าต้องแยกการนิเทศกับการเสริมพลัง
และคปสอ.ติดดาวออกจากกันอาจต้องเพิ่ม
เวลามากขึ้น
-ผู้รับผิดชอบงานควรติดต่อกับพื้นที่เมื่อ
ทราบปัญหาจากระบบติดตามตัวชี้วัดเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขกับพื้นที่ ไม่ควร Discuss ใน
เวทีประชุม คปสจ.
-สะท้อนประเด็นการเขียน CUP Profile
ให้กับพื้นที่ด้วยเพื่อนาไปพัฒนาก่อนรับการ
ประเมิน
-ในรพ.สต.ทุกคนมีการทางานประสานกัน
รับรู้ร่วมกัน แต่ยังมีการรับภาระงานที่
นอกเหนือจากวิชาชีพตนเอง ทาให้ไม่รู้ใน
เชิงลึกมาก
-แต่ละ รพ.สต. มีปญ
ั หาที่แตกต่างกัน
-การทางานใน รพ.สต.ขึ้นกับพลังในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่
-ควรมีการ Try out เครื่องมือเพื่อได้
แนวทาง และเทคนิคสาคัญช่วยปรับ
กระบวนงานได้ก่อนการประเมิน

ลาดับ
ที่

9

ประเด็น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
นิเทศ

สิ่งที่ดีแล้ว

โอกาสพัฒนา

-ควรมีเอกสารสรุปประเด็นเพื่อให้รพ.สต.ใช้
ในการปรับปรุงงานหลังจากการนิเทศ
-ประเด็นตัวชี้วัดหมวด 5 ของเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว เป้าหมายในการทางานบางแห่งไม่
เท่ากัน ภาระงานก็มากน้อยไม่เท่ากัน
-ผู้รับผิดชอบของสสจ.ต้องมั่นคง ชัดเจน
ตอบคาถามและให้คาปรึกษาได้เร็ว
-ถ้าแยกนิเทศกับคปสอ.ติดดาว ออกจากกัน
จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับพื้นที่
-ทาให้เกิดการทางานร่วมกันระหว่าง รพ.และ -การแบ่งกลุ่มนิเทศงานฯ ครั้งต่อไป ควร
สสอ.มากขึ้น
เชิญทั้งผอ.รพ.สต.และผู้ปฏิบัตมิ าร่วมรับฟัง
-สสจ.ลงนิเทศทาให้การสื่อสารภายในรพ.สต. เพื่อจะได้มีประเด็นแลกเปลี่ยนเพือ่ ให้เกิด
ทาได้ดีขึ้น เข้าใจในเกณฑ์ และความจาเป็นใน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
การทางานแต่ละประเด็นมากขึ้น ผลงานดีขึ้น
-การแบ่ง 2 กลุ่มในรพ.สต. ผู้รับนิเทศในกลุ่ม
ปฏิบัติ ได้ประโยชน์ในประเด็นวิธกี ารทางาน
มากขึน้ และผู้นิเทศได้เห็นถึงความชัดเจนใน
กระบวนการทางาน
-ผู้นิเทศรับฟังปัญหาของพื้นที่และนากลับไป
แก้ปัญหา

