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ถอดบทเรียน DHS South

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอเชิงประเด็น

บทเรียนการนำ�แนวคิดทฤษฎี DHS ลงสู่การปฏิบัติ
ที่สกัดจากประสบการณ์การทำ�งานจริงในพื้นที่
ผสมผสานด้วยหลักคิด อุดมการณ์ และแรงบันดาลใจ
ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอเชิงประเด็น
ปัญหาที่มาจากหลายเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน
ทำ�ให้การสร้างสุขภาวะไม่ได้เป็นหน้าทีข่ องใครคนใดคนหนึง่
แต่ต้องอาศัยการถักทอพลังภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะมิได้เป็นเพียงสะพาน
ที่ทอดพาเราไปชื่นชมความงามของดอกไม้หลากสีเท่านั้น
แต่ยังเป็นหนทางในการเก็บเกี่ยวดอกผลของการทำ�งาน
เพื่อนำ�เมล็ดพันธุ์ของวิธีคิดไปลงมือทดลองบ่มเพาะวิธีทำ�
จนแตกหน่อ เติบโต งอกงาม และขยายพันธุต์ อ่ ไปในทีต่ า่ งๆ
จนกลายเป็นระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
--ที่ทุกคนพึ่งตนเองได้และไม่ทอดทิ้งกัน
วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
บรรณาธิการ
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คำ�นิยม

ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ District Health System
(DHS) คือ การทำ�งานพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ระดับอำ�เภอ
ที่เน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ในการร่วมแบ่งปันทรัพยากร ร่วม
เรียนรู้ และร่วมทำ�งานระหว่างภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน
เพื่อเป้าหมาย คือ ความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถจัดการ
ดูแลสุขภาวะของตนเองและคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการดำ�เนินงานของ DHS ที่มีองค์ประกอบ
คื อ UCCARE ทำ � ให้ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข เกิ ด กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำ�งานสุขภาพในชุมชนทีเ่ คารพในคุณค่าของ
ชุมชนและเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของคนทำ�งาน สามารถบูรณาการทรัพยากรและสร้างความสัมพันธ์แนวราบระหว่างภาคี
ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม
ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ที่มาช่วยกันถักทอ ‘ระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอ’ จนเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
และต่อยอดการทำ�งานไปสู่ประเด็นอื่นๆ ในพื้นที่ร่วมกัน
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ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ทเี่ กิดขึน้ คือ สุขภาวะทีด่ ขี นึ้ ของ
คนในพื้นที่ บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอำ�เภอมีความสุขจากการทำ�งานร่วมกัน--งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ต่อผู้คนในชุมชนและช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจของคนทำ�งาน
ประสบการณ์การทำ�งานของจริงใน 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ดินแดนแห่งความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม เปรียบเสมือนดอกไม้หลากสีที่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่
ด้ามขวาน ผมได้ซมึ ซับ ‘ความจริง ความดี ความงาม’ เหล่านี้
จากต้นฉบับหนังสือถอดบทเรียนการนำ�  DHS ไปขับเคลื่อน
ประเด็นทั้ง 4 คือ 1) โรคเบาหวาน 2) โรคความดันโลหิต
สูง 3) คนพิการ และ 4) โรคไข้เลือดออก ที่ทีมบรรณาธิการ
ส่งให้อา่ น ผมพอจะสรุปได้วา่ ฅนร่วมสร้าง เหล่านี้ ต่างตัง้ ใจ
ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการทำ�งานของตัวจริงเสียงจริง ใน
เครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอให้ทกุ ท่านได้รบั รู้ จึงขอเชิญชวน
กัลยาณมิตรร่วมเรียนรู้ไปกับบทเรียนที่สกัดมาจากคนเล็ก
คนน้อยที่มีจิตใจอันยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับ
สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ

ประธานมูลนิธิสุขภาพภาคใต้
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เขียนถึง ‘ผู้ลงมือ ลงแรง และ ลงใจ ’

ความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�งาน
สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการพัฒนาสุขภาพระดับ
อำ�เภอแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนนี้ คือ ‘ความยินดี’ ที่เข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ของงานตามแนวทางทีต่ นเองเชือ่ มัน่ และศรัทธา
เพราะตนเองมีความเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่า “สุขภาพ
องค์รวมไม่สามารถแยกส่วนจากวิถีชีวิตได้”
เมื่ อ เริ่ ม เอาตั ว เองลงไปเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ ข อง
“ผู้ลงมือ ลงแรง และลงใจ” ในเส้นทางการพัฒนานี้ ผ่าน
ตัวอักษรที่ถ่ายทอดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด หลักการ
และการปฏิบัติ รวมถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
จากคนที่คลุกวงในแบบกัดไม่ปล่อยมาคนละไม่ต่ำ�กว่า 3 ปี
ทำ � ให้ เ ห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ว่ า ประสบการณ์ ต รงเหล่ า นี้ เ ป็ น
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องค์ ค วามรู้ ที่ มี คุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง ที่ ค วรจะได้ นำ � มาถ่ า ยทอด
เพื่อนำ�ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างออกไปเรื่อยๆ
ผู้ สั ง เคราะห์ จึ ง ทำ � หน้ า ที่ เ สมื อ นสะพานในการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้นี้ โดยคำ�นึงถึงจุดเด่นที่เป็นประเด็นแตกหน่อ
ต่อยอดมาจากแนวคิดทฤษฎีต้นทางของระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ (District Health System - DHS) เพื่อให้ดอกผลของ
การลงมือทำ�จากพื้นที่นำ�ร่องถูกนำ�ไปเพาะขยายพันธุ์ต่อใน
พื้นที่อื่นๆ ต่อไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละพื้นที่
และที่สำ�คัญต้องหมั่นรดน้ำ�พรวนดินและเติม “ปุ๋ย
แห่งความสุข” กันไปอย่างต่อเนื่อง
ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บทเรียนการทำ�งาน

ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็นโรคเบาหวาน

ทำ�งานเพื่อสร้างสุข(ภาพ) โดยใช้ความสุข ได้ความสุขทั่วหน้า

ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล และ ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี

บทนำ�
องค์การอนามัยโลกจัดให้โรคเบาหวาน (Diabetes)
เป็น 1 ใน 4 โรคของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable
disease - NCDs) หรือโรคเรือ้ รัง (Chronic disease) เนือ่ งจาก
มีลกั ษณะเฉพาะ คือ ไม่ใช่โรคทีต่ ดิ ต่อจากคนสูค่ น การดำ�เนิน
โรคในช่วงเวลาทีย่ าวนาน และมีการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างช้า
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานรวมถึงกลุม่ โรคเรือ้ รังนีพ้ บมากในประเทศ
ที่ ป ระชากรมี ร ายได้ ต่ำ � ถึ ง ปานกลางรวมถึ ง ประเทศไทย
(WHO, 2016)
ในปี 2556 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่
ประมาณ 800,000 ราย และใน 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ
มีผปู้ ว่ ยเบาหวานกระจายอยูป่ ระมาณ 40,000–80,000 ราย/
เขต (สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2558) และขณะที่
“อายุ” ถูกระบุวา่ เป็นปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดโรคเบาหวาน
ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ โครงสร้ า งประชากรของไทยใน
ปัจจุบันก็กำ�ลังเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติสรุปว่าไทยกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่า
ตั้งแต่ปี 2548 ไทยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของ
ประชากรทั้ ง ประเทศ และคาดว่ า ในอี ก ประมาณ 20 ปี
ข้างหน้า ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ
มีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ขึ้นไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559)
ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานในไทยจึงมีแนวโน้มที่จะ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างชัดเจน โรคเบาหวานจึงกลายเป็น
ปัญหาสุขภาพพื้นฐานที่พบได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ซึง่ ทุกชุมชนต้องเผชิญและพร้อมในการรับมือกับปัญหาทีจ่ ะ
เกิดขึน้ การแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยระบบบริการสุขภาพแบบ
เดิมที่เน้นการบริการสุขภาพแบบพึ่งพา คือ เน้นการบริการ
ผู้ ป่ ว ยรายบุ ค คลและการให้ บ ริ ก ารจากบุ ค ลากรสุ ข ภาพ
เป็นหลัก จึงไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มผู้ป่วยโรค
เบาหวานในชุมชนได้
แนวคิดใหม่ในการทำ�งานสุขภาพชุมชนเชิงระบบจึง
ถูกพัฒนาขึ้น เรียกว่า ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ (District
Health System - DHS) ซึ่งเป็น “ระบบสุขภาพชุมชนที่
สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และพึง่ ตนเองได้อย่างยัง่ ยืน” แนวคิด
นี้จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเติมเต็มในการตอบโจทย์
ปัญหาสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม
การนำ � แนวคิ ด DHS ลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรค
เบาหวานในสถานการณ์จริงนัน้ ต้องมีการคลุกเคล้าให้เข้ากัน
กับเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ ทั้งในแง่สถานการณ์สุขภาพ
ทุนทางสังคมของพืน้ ที่ ได้แก่ วิถชี วี ติ วัฒนธรรมชุมชน ความ
รู้ความสามารถของบุคคลและกลุ่มผู้นำ�  การบริการสุขภาพ
ของภาครัฐ การดูแลสุขภาพตนเองของภาคประชาชน และ
ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนวิถีการอยู่ร่วมกันของ
คนในชุมชน ดังนั้น องค์ความรู้ที่สำ�คัญที่จะสามารถทำ�ให้
การนำ�ทฤษฎีลงสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม คือ บทเรียน
ที่สกัดมาจากประสบการณ์ของคนทำ�งานโดยตรง
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ประสบการณ์การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
ในการจัดการโรคเบาหวานใน 5 พื้นที่ ของเขตสุขภาพที่ 12
(ภาคใต้ตอนล่าง) ได้แก่ อำ�เภอกันตัง จังหวัดตรัง อำ�เภอละงู
และอำ�เภอท่าแพ จังหวัดสตูล อำ�เภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
และอำ�เภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ถูกถ่ายทอดโดยบุคลากร
สุขภาพที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางสายนี้แบบคลุกวงใน
ยาวนานตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี บทเรียนการทำ�งานระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอนี้ จึงเป็นการสกัดและขมวดประสบการณ์เหล่า
นัน้ ในประเด็นร่วม เพือ่ ให้เห็นกระบวนวิธคี ดิ การกระทำ� และ
ผลลัพธ์ของการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ เพื่อให้ผู้
สนใจสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดการทำ�งาน
บริการสุขภาพประชาชนในพื้นที่ต่อไป บทเรียนที่สำ�คัญที่ได้
มี 5 ประเด็น คือ
1. การปรับฐานคิดในการทำ�งานสุขภาพ
2. จุดเริ่มการก้าวย่าง
3. การก้าวย่างและองค์ประกอบที่บ่งชี้พัฒนาการ
ของการทำ�งาน
4. ผลลัพธ์ของการทำ�งาน
5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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1. การปรับฐานคิดในการทำ�งานสุขภาพ
แนวคิด DHS และ Chronic Care Model ต้อง
ผสมผสานเป็นฐานคิดของการทำ�งาน
“...ทีมเรือ้ รังวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูป้ ว่ ย DM (โรค
เบาหวาน) ขาดยา ขาดการรักษาทีต่ อ่ เนือ่ ง มาตรวจตามนัด
ไม่ได้เพราะไม่มคี นพามา หรือคิดว่าหายแล้ว มีพฤติกรรมเสีย่ ง
อาหาร บุหรี่ ไม่ออกกำ�ลังกาย และจำ�นวนหนึง่ ไม่มปี ระวัติ
ป่วยเพราะไม่เคยตรวจ ทีมเรื้อรังคืนข้อมูลให้ทีมเยี่ยมบ้าน
เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่ม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ � บล อสม. ที ม พั ฒ นา DHS ลงพื้ น ที่ ทำ � ความเข้ า ใจ
และชุมชนสมัครใจที่จะร่วมกันดำ�เนินการแก้ไขปัญหาตาม
บริ บ ทของพื้น ที่แ ละงานหมู่บ้า น ร่ ว มกั น ตั้ง คณะทำ � งาน
วิเคราะห์และค้นหาปัญหาเพิม่ เติม...มีการติดตามวิเคราะห์ให้
คำ�ปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลและ
คณะทำ�งาน DHS ประกอบด้วย สสอ. คลินกิ เรือ้ รัง ผูป้ ระสาน
งาน DHS จิตอาสาภาคประชาชน และทีมสหสาขาวิชาชีพ
ทำ�ให้ชมุ ชนเกิดความตระหนักและมีสว่ นร่วมในการดำ�เนินงาน
และรูส้ กึ ว่ารัฐไม่ทอดทิง้ รูส้ กึ อบอุน่ มีความสัมพันธ์กนั แบบ
พีน่ อ้ ง มีพฤติกรรมสุขภาพไปในทางทีด่ ี ปลูกผักกินเอง มีกฎ
ของชุมชน ประชาชนตระหนัก มาคัดกรอง ไม่ขาดยาและมา
รักษาต่อเนือ่ ง พร้อมตัง้ ทีมคลินกิ เรือ้ รังเชิงรุกในชุมชนเพือ่ การ
เข้าถึงบริการของผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถมาที่ รพ. ได้...”
นิตยา ลิ่มวิริยะกุล, รพ.ละงู
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การขยับของทุกองคาพยพในพืน้ ทีก่ ารทำ�งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอทั้ง 5 พื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าได้ถูก
เหนีย่ วนำ�ด้วยฐานคิดหลัก 2 แนวคิด คือ ระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ และรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ดังนี้
1.1 ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ หรือ DHS มีเป้าหมายสูงสุด

คือ ชุมชน (ในที่นี้หมายถึงตำ�บล) มีความเข้มแข็งสามารถพึ่ง
ตนเองได้ในเรื่องการดูแลสุขภาพพื้นฐาน ซึ่งแนวคิดนี้เชื่อว่า
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอจะเข้มแข็งได้ต้องมีองค์ประกอบ
สำ�คัญ 4 ประการ คือ
1) พื้นที่เข้าใจสถานการณ์สุขภาพของตนเอง
2) พื้ น ที่ อ อกแบบระบบสุ ข ภาพของตนเองอย่ า ง
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ (บุคลากร
สุขภาพ ประชาชน และผู้ป่วย) ในทุกระดับคิดและ
ทำ�เสมือนเป็นทีมเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
4) ต้องมีการพัฒนาคู่ขนานของระบบสุขภาพชุมชน
และระบบบริการสุขภาพ
1.2 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (Chronic Care Model)

โรคเรือ้ รังเป็นโรคทีม่ อี าการและอาการแสดงของโรคเป็นระยะ
เวลานาน (Long-term condition) ดังนั้นการรักษาโรคเรื้อรัง
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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ไม่สามารถใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ แต่ตอ้ งการความต่อเนือ่ งระยะ
ยาว (Long-term care) นั่นหมายความว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังจะ
ต้องอยู่กับโรคและการดูแลรักษาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจำ�วัน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงเน้นการค้นหา
คัดกรองโรคในระยะแรก เพราะทำ�ให้สามารถป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนและลดความรุนแรงของโรคได้ ทำ�ให้การดูแล
รักษาไม่ซับซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก พฤติกรรมสุขภาพ
ของบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การดำ � เนิ น ของโรคอย่ า งชั ด เจน ทั้ ง นี้
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีลักษณะสำ�คัญ 3 ประการ
คือ
ประการที่ 1 ต้องมีการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน (คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
และ ภาวะแทรกซ้อน) รักษา และฟื้นฟู ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญที่
ระบบสุขภาพต้องดำ�เนินงานให้ครบทุกมิติ
ประการที่ 2 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องคำ�นึงถึง
แบบแผนการดำ�เนินชีวิตจึงจะสามารถลดปัญหาอุปสรรค
การเข้าถึงบริการ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
และผลกระทบต่อการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของผู้ป่วย
ประการที่ 3 ผู้ ป่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ต้ อ งสามารถดู แ ล
สุขภาพตนเองตามแผนการรักษาทั้งในภาวะที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำ�ตาลในเลือดได้ กลุ่ม
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะน้ำ � ตาลในเลื อ ดผิ ด ปกติ แ ละ/หรื อ มี ภ าวะ
แทรกซ้อน โดยผูป้ ว่ ยควรรับรูแ้ นวทางการประเมินสุขภาพได้
ด้วยตนเอง ซึ่งทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกการบริการ
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สุขภาพได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม แม้ในทุกพื้นที่ที่ทำ�งาน DHS ใน
ประเด็นโรคเบาหวานจะมีฐานคิดหลักมาจาก 2 แนวคิดที่
กล่ า วมา แต่ พื้ น ที่ แ ต่ ล ะแห่ ง มี บ ริ บ ทและทุ น ทางสั ง คมที่
แตกต่างกันไป ความแตกต่างของพื้นที่จึงมีผลต่อจุดเริ่มและ
ก้าวย่างการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอในประเด็นโรค
เบาหวานของทั้ง 5 พื้นที่
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2. จุดเริ่มการก้าวย่าง
จากประสบการณ์การทำ�งานของ 5 พืน้ ที่ จุดเริม่ การ
ก้าวย่างของระบบสุขภาพระดับอำ�เภอมีความแตกต่างกัน 2
ประเด็น คือ การจุดประกาย และการเลือกชุมชนเป้าหมาย
ในการทำ�งาน ซึ่งพื้นที่ได้สะท้อนบทเรียน ดังนี้
2.1 การจุดประกาย

พบว่ า การทำ � งานระบบสุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอใน
ประเด็นโรคเบาหวานในพื้นที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายใน
และ/หรือปัจจัยภายนอกพื้นที่ โดยมีลักษณะเด่นของการ
ก่อรูปการทำ�งาน 3 ลักษณะ คือ
1) ก่อรูปจากปัญหาการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยโรค
เบาหวานในชุมชน
2) ก่อรูปจากผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากโรค
เบาหวาน
3) ก่อรูปตามนโยบายที่กำ�หนดให้พื้นที่ดำ�เนินงาน
มีตัวอย่างดังนี้
พืน้ ทีท่ กี่ อ่ รูปการทำ�งานจากปัญหาการจัดบริการ
สุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน จะเป็นพื้นที่ที่กลไก
การทำ�งานแบบเครือข่ายของสถานบริการปฐมภูมหิ รือ PCUs
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(Primary Care Units) ที่เรียกว่า CUP (Contracting Units for
Primary care) ซึ่งทำ�ให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนือ่ ง ผลพลอย
ได้คือพื้นที่มีความพร้อมในการทำ�งานเชิงระบบระดับหนึ่ง
เนื่ อ งจากมี ทุ น ทางสั ง คมจากการทำ � งานเครื อ ข่ า ยและมี
แนวคิดการทำ�งานที่เน้นความต้องการหรือปัญหาของผู้รับ
บริการ (Customer focus) ดังนั้น เมื่อมูลนิธิสุขภาพภาคใต้ได้
นำ�แนวคิด DHS ลงสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ ประมาณปี 2555 - 2556 พื้นที่ที่มีประวัติการก่อรูป
ตามแนวคิด DHS ล่วงหน้ามาก่อน จึงมีการต่อยอดการ
ทำ�งาน DHS อย่างเต็มรูปแบบ
อำ�เภอกันตัง ได้สะท้อนจุดเริ่มต้นการทำ�งานใน
ประเด็นโรคเบาหวาน ไว้ว่า
“...ปี 2547 ทีมสหวิชาชีพ CUP กันตัง เริ่มออกให้
บริ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง ณ สถานี อ นามั ย ตำ � บลบางสั ก
ซึ่งเป็นพื้นที่นำ�ร่องดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 ตำ�บล 6 สถานบริการ และพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มารับบริการจากเกาะ
ลิบงซึ่งเป็นพื้นที่เกาะต้องโดยสารเรือมารับบริการที่สถานี
อนามัยตำ�บลบางสัก มีปญ
ั หาไม่สะดวกในการเดินทาง ทำ�ให้
มีอัตราการผิดนัดรับยามากกว่าที่อื่นๆ ทีมสหวิชาชีพจึงนำ�
ข้อมูลมาพิจารณา และได้ลงพื้นที่ให้บริการที่สถานีอนามัย
ตำ�บลเกาะลิบงในปี 2552 ต่อมาปี 2553 เครือข่ายบริการ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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สุขภาพอำ�เภอกันตัง เห็นความจำ�เป็นที่จะต้องมีภาคีอื่นๆ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ า ของในการทำ � งานสุ ข ภาพระดั บ
อำ�เภอ...”
หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ, รพ.สต.บ้านมดตะนอย
พืน้ ทีท่ ก่ี อ่ รูปจากผลกระทบทางสุขภาพทีเ่ กิดจาก
การเป็นโรคเบาหวาน พบว่า บางพื้นที่ไม่ได้กำ�หนดให้โรค
เบาหวานเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ แต่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งเป็นผลจาก
ความรุ น แรงของโรคแทรกซ้ อ นที่ เ กิ ด จากโรคเบาหวานที่
พบบ่อย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด
ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น ทำ�ให้มีผู้ป่วยติดเตียงและ/หรือผู้ป่วย
โรคไตวายเรื้อรังในพื้นที่ ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีความต้องการ
การดูแลที่ซับซ้อนและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
ค่อนข้างสูง จึงทำ�ให้พื้นที่หันมาสนใจพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
อำ�เภอละงู ได้สะท้อนจุดเริ่มไว้ว่า
“...เมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย Stroke (โรคหลอด
เลือดสมอง) ของอำ�เภอละงูจากคลินิก พบว่ามีผู้ป่วยเกิด
Stroke 85 ราย/ปี พบปัญหาหลักคือ มีประวัติ HT/DM (ความ
ดันโลหิตสูง/เบาหวาน) 61% โดย 36% เป็นทั้ง HT/DM แต่
ขาดยา/ขาดการรักษาต่อเนือ่ ง ด้วยสาเหตุดงั กล่าวเป็นข้อมูล
ที่น่าสนใจ พื้นที่จึงร่วมกันตั้งคณะทำ�งานฯ...”
นิตยา ลิ่มวิริยะกุล, รพ.ละงู
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พื้ น ที่ ที่ ก่ อ รู ป ตามนโยบายที่ กำ � หนดให้ พื้ น ที่
ดำ�เนินงาน พืน้ ทีเ่ หล่านี้ ประมาณช่วงปี 2555-2556 มีค�ำ สัง่
ของจังหวัดให้แต่งตัง้ คณะทำ�งาน DHS ลงสูพ่ นื้ ที่ การกำ�หนด
ประเด็นเป้าหมายจึงมาจากข้างบน (Top down)
อำ�เภอท่าแพ ได้กล่าวถึงจุดเริ่มของพื้นที่ว่า
“...พื้นที่ได้รับคำ�สั่งให้แต่งตั้งคณะทำ�งาน DHS เพื่อ
ดำ�เนินการตามคำ�สั่งจังหวัด คณะกรรมการในขณะนั้นยังไม่
ค่อยมีความเข้าใจในกระบวนการ DHS สักเท่าไรในการเลือก
พืน้ ที่ ก็ได้เลือกจากการประชุมกันบนโต๊ะแล้วจึงเลือกประเด็น
พัฒนา...”
เอมอร ขุนเพชร, รพ.ท่าแพ
2.2 การเลือกชุมชนเป้าหมายในการทำ�งาน

ต้องคำ�นึงถึงทุนและความพร้อมของชุมชนที่มีอยู่
เดิมเป็นจุดสำ�คัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงโอกาสความ
สำ�เร็จในการดำ�เนินงานของพื้นที่ได้ ทุนในที่นี้หมายรวมถึง
ทุนความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถของบุคคล/กลุ่ม
ได้ แ ก่ บุ ค คลหรื อ บุ ค ลากรทางสุ ข ภาพในพื้ น ที่ / ชุ ม ชน
เป้าหมาย และทีมสนับสนุน คือ ทีมสหวิชาชีพ ทีมประสาน
งาน และทีมนำ�ระดับอำ�เภอ และทุนทางสังคมซึ่งเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน มีความร่วมมือกัน ยิ่งมีมากเท่าไร
ยิ่ ง เป็ น ผลดี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทำ � ให้ เ กิ ด
คุณค่าที่สามารถยึดโยงและเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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วิธกี ารดำ�เนินการเลือกชุมชนเป้าหมายในการทำ�งาน
มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1) ทุกชุมชนคือเป้าหมาย พื้นที่ที่กำ�หนดชุมชน
เป้าหมายแบบปูพรมเต็มพื้นที่ คือ อำ�เภอกันตัง และอำ�เภอ
บาเจาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการวางระบบการทำ�งานที่
ชัดเจน มีทมี นโยบาย ทีมปฏิบตั กิ าร เป็นทีมเดียวกัน สิง่ สำ�คัญ
คื อ พื้ น ที่ เ หล่ า นี้ มี ก ารพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพที่ ใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น
ฐาน (community-based health system) มาระยะเวลาหนึ่ง
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาระบบงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน เมื่อ
บุคลากรมีความต่อเนื่องในการทำ�งานกับชุมชน จึงทำ�ให้
เข้าใจสถานการณ์ รู้จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชน และมีความ
เข้ ม แข็ ง เพี ย งพอที่ จ ะสร้ า งความมั่ น ใจและสนั บ สนุ น ให้
พื้นที่ทำ�งานได้ นอกจากนี้การให้บริการที่ได้มาตรฐานก็
เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อการกำ�หนดพื้นที่เป้าหมายแบบเต็ม
พื้นที่
“...ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่อำ�เภอ
กั น ตั ง จึ ง เป็ น ระบบที่ มี ก ารประสานการทำ � งานของภาคี
เครือข่ายที่มีทีมเป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะการดำ�เนินงาน
ของโรงพยาบาลแม่ขา่ ย คือ โรงพยาบาลกันตังกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทั้ง 20 แห่ง รวมไปถึงเทศบาลเมือง
กันตังที่เข้ามาร่วมเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
เข้าถึงบริการที่ใกล้บ้าน ใกล้ใจ...”
หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ, รพ.สต.บ้านมดตะนอย
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“…จุดเด่นของอำ�เภอบาเจาะ คือ มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลที่สามารถดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ PCU
ตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา มีทมี งานทีเ่ ข้าใจกระบวนการต่างๆ
ของงาน DHS ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงทาง
CUP บาเจาะได้สนับสนุนการจัดบริการประชาชนที่สะดวก
เท่าเทียม มีมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้สำ�หรับ
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีความชำ�นาญ เกิดความไว้
วางใจ ส่งผลต่อคุณภาพบริการที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
บริการ...”
สุนีย์ เจ๊ะกะบาซอ, สสอ.บาเจาะ
2) ชุมชนที่สมัครใจคือเป้าหมาย พื้นที่ที่ใช้ “ความ
สมัครใจ” เป็นเป้าหมายในการทำ�งาน DHS คือ อำ�เภอละงู
โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลได้จดั เวทีการคืนข้อมูล
สถานการณ์เบาหวานให้กับทุกพื้นที่ของอำ�เภอ แล้วถาม
ความสมั ค รใจร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย
ที่สำ�คัญคือฝ่ายบริการสุขภาพ คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล ของชุมชนเป้าหมายและผูน้ �ำ และ/หรือตัวแทน
ของชุมชนที่ต้องการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน   โดยทีม
งานทุกภาคีในพื้นที่จะทำ�งานสนับสนุนชุมชนตามศักยภาพ
ของตนเอง และสิ่งสำ�คัญคือชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการดำ�เนินงาน ดังนั้น “ความสมัครใจของชุมชน” จึง
เป็นปัจจัยหนึง่ ทีใ่ ช้ในการเลือกชุมชนเป้าหมายในการทำ�งาน
DHS
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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“...ให้แต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และ
ชุมชนสมัครใจที่จะร่วมดำ�เนินการและแก้ปัญหาตามบริบท
ของพื้นที่ มีพื้นที่สมัครใจร่วมดำ�เนินการจำ�นวน 3 ตำ�บล
และ 4 โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล นำ � ร่ อ งคื น
ข้อมูลให้ทุกพื้นที่ ร่วมทำ�เวที ต่อจากนั้นพื้นที่ร่วมตั้งคณะ
ทำ�งาน...”
นิตยา ลิ่มวิริยะกุล, รพ.ละงู
3) ชุมชนเล็กทีม่ ศี กั ยภาพคือเป้าหมาย การเลือก
ชุมชนในรูปแบบนี้มาจากฐานคิดการดำ�เนินงานแบบ “บ้าน
เล็กในป่าใหญ่” โดยเริม่ ทำ�งานจากจุดเล็กๆ ในอำ�เภอทีผ่ นู้ �ำ
มีความพร้อมและชุมชนมีประสบการณ์การทำ�งานแบบมี
ส่วนร่วมระดับอำ�เภอในประเด็นอื่น พื้นที่ท่ีตัดสินใจเลือก
ชุมชนเป้าหมายรูปแบบนี้ คือ อำ�เภอท่าแพ โดยอำ�เภอนีไ้ ด้
ตัดสินใจเลือก ตำ�บลท่าแพ เป็นพืน้ ทีน่ �ำ ร่องการทำ�งาน DHS
เนื่อ งจากมี จุด แข็ ง คื อ ที ม งานและชุ ม ชนมี ป ระสบการณ์
การทำ�งานประเด็นพิการในระดับอำ�เภอ ทำ�ให้ผนู้ �ำ ของชุมชน
ได้ รับ การเตรี ย มความพร้ อ มในการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ผู้ประสานงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อ่ืนๆ มา
ก่อน
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3. การก้าวย่างและองค์ประกอบ
ที่บ่งชี้พัฒนาการของการทำ�งาน
การก้าวย่างการทำ�งาน DHS ในพื้นที่ มีปัจจัยร่วม
ในการดำ�เนินงานที่เหมือนกัน คือ ใช้กระบวนการ UCCARE
เป็นเครื่องมือในการทำ�งาน ได้แก่ การทำ�งานเป็นทีม (Unity
district health team) การค้นหาปัญหาทีแ่ ท้จริงของกลุม่ เป้าหมาย (Customer focus) การสร้างและอาศัยการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย (Community participation) การชื่นชม
ความสำ�เร็จ ความภาคภูมิใจ และคุณภาพ (Appreciation &
Quality) การแบ่งปันทรัพยากรให้แก่กันและกัน (Resource
sharing) และการทำ � งานตามปั ญ หาในบริ บ ทของพื้ น ที่
(Essential care) ซึ่งทุกพื้นที่จะมีจุดเริ่มของการทำ�งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอที่สำ�คัญ คือ การทำ�ให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงปัญหาของโรคเบาหวานร่วมกัน โดยมีการร่วมคิด
ร่วมทำ�  ตามบทบาทและศักยภาพของตนเอง ระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอในพื้นที่จึงมีพัฒนาการของการดูแลกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้สามารถให้บริการสุขภาพ
ขั้ น พื้ น ฐานได้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน และให้ บ ริ ก าร
สุขภาพได้ครอบคุลมทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
เมื่ อ พิ จ ารณาพั ฒ นาการของการทำ � งาน DHS
ประเด็นโรคเบาหวานของพื้นที่ 5 แห่ง จากจุดเริ่มต้นหรือมี
“พัฒนาการน้อย” ไปจนการพัฒนาได้เต็มรูป คือ “พัฒนาการ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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มาก” พบว่า การก้าวย่างในการทำ�งาน DHS ได้ทำ�ให้เกิด
พัฒนาการขององค์ประกอบในพื้นที่จาก “น้อย” ไป “มาก”
ไปพร้อมๆ กัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 ขอบเขตงานการดู แ ลสุ ข ภาพโรคเบาหวานในชุ ม ชน

หมายถึง ขอบเขตงานทีเ่ ป็นการให้บริการหรือการดูแลสุขภาพ
ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ซึ่งมีตั้งแต่การบริการ
สุขภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ (การปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ) ควบคุมป้องกันโรค (การคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง/ป้องกันโรคแทรกซ้อน) การรักษา และฟื้นฟูสภาพ
รวมไปถึงการจัดสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นชุมชนและการดูแลสุขภาพ
พึ่งตนเอง
3.2 การเป็นเจ้าภาพของระบบสุขภาพ หมายถึง การทีบ
่ คุ คล

หรือกลุม่ ได้แสดงตนชัดเจนในการร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมพัฒนา
ร่วมแก้ปัญหา และร่วมใช้ระบบ อย่างกระตือรือร้น ซึ่งถือได้
ว่าเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม (Active participation)
ซึ่งมีทั้งบุคลากรสุขภาพ ผู้บริหาร ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่
นอกเหนือจากทีมสุขภาพ
3.3 ตัวจักรขับเคลื่อนทำ�งาน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มที่มี

บทบาทสำ�คัญในการนำ�แนวคิด DHS ลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
และเป็นบุคคลทีส่ ร้างแรงบันดาลใจและพลังในการขับเคลือ่ น
งานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในที่นี้ คือ ผู้ประสานงาน DHS
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บุ ค ลากรสุ ข ภาพ ที ม นำ � ในพื้ น ที่ (ที ม สหวิ ช าชี พ และที ม
สหอาชีพ) และชุมชน
โดยสรุปพัฒนาการของการทำ�งาน DHS ในพื้นที่
ทำ�ให้เกิดการพัฒนาการของระบบการบริการสุขภาพแบบ
พึ่งพาไปสู่ระบบสุขภาพแบบพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
สามารถสรุปภาพรวมขององค์ประกอบการก้าวย่างที่บ่งชี้
พัฒนาการการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอประเด็น
ผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่ ได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : องค์ประกอบการก้าวย่างที่บ่งชี้พัฒนาการของการทำ�งาน
ประเด็นโรคเบาหวานในพื้นที่

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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สำ�หรับลักษณะขององค์ประกอบที่บ่งชี้พัฒนาการ
ของการทำ�งาน DHS ในประเด็นเบาหวานในพืน้ ทีจ่ าก “น้อย”
ไป “มาก” มีดังนี้
ระยะเริม่ ต้นของพัฒนาการ (น้อย) พบว่า ขอบเขต
งานการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่พบในระยะ
นี้ คือ การค้นหา/คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและให้การดูแลรักษา
โรคเบาหวานที่ไม่ซับซ้อน รวมทั้งส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วย เพื่อควบคุม
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โดยมีบุคลากร
สุ ข ภาพในพื้ น ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพของระบบสุ ข ภาพในชุ ม ชน
กล่าวคือ มีบคุ ลากรสุขภาพเป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ย
โรคเบาหวานในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การจัดทำ�สัญญาณเตือนระดับความ
เสี่ยงของโรคเบาหวาน การใช้กระบวนการกลุ่ม การเป็น
พี่เลี้ยง อสม. และการเยี่ยมบ้าน เป็นต้น
ส่วนตัวจักรในการขับเคลือ่ นของการทำ�งาน DHS ใน
ระยะนี้ คือ ผู้ประสานงาน DHS และ บุคลากรทางสุขภาพ
โดยเฉพาะบุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลสุ ข ภาพในประเด็ น โรค
เรือ้ รังทัง้ ในระดับอำ�เภอและชุมชนเป้าหมาย พืน้ ทีไ่ ด้สะท้อน
ภาพของการดำ�เนินงานในระยะเริ่มต้น ดังนี้
“...การดำ�เนินงานคัดกรองโรคเบาหวานในพื้นที่
อำ�เภอบาเจาะ ผลการคัดกรองตั้งแต่ปี 2553-2557 ในกลุ่ม
อายุ 35 ปีขึ้นไปผ่านเกณฑ์ อำ�เภอบาเจาะมีโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลที่สามารถดูแลผู้ป่วยในรูปของ PCU
ได้ตั้งแต่ปี 2550 เมื่อมีจังหวะการเข้ามาของ DHS เราพบว่า
อัตราการมารับยาตามนัดและการคุมน้ำ�ตาลในเลือดยังมี
ผลงานค่อนข้างต่ำ� เสียงของพื้นที่ที่สะท้อนภาพการทำ�งาน
ของ คปสต. (คณะกรรมการปฏิรูปสุขภาพตำ�บล) ที่ยังขาด
ความเชื่อมโยงเป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวนระบบการดูแล
ผู้ป่วยในคลินิก NCD การขยายบริการไปยังพื้นที่รอยต่อ
ทีมปรับให้หมอออก PCU ในพื้นที่รอยต่อเพื่อเพิ่มการเข้า
ถึงบริการและการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ ชุมชนยะโต๊ะเป็น
ชุมชนที่ประชาชนร่วมจัดการเฝ้าระวังโรคจากการดัดแปลง
จากปิงปองเจ็ดสีกลายเป็นเป็นกะปิเยาะเจ็ดสี (เพราะกลุ่ม
แม่บ้านในชุมชนผลิตหมวกกะปิเยาะส่งขายทั้งในและต่าง
ประเทศ) ในขณะที่ หมู่ 7 บ้านบือเระ 2 เป็นชุมชนที่มีความ
พร้อม และเครือข่ายช่วยกันแก้ปัญหาอัตราป่วยด้วยโรค
เบาหวานมาก การคัดกรอง การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแบบขึ้น
บ้านลงบ้าน การเรียนรู้แบบกลุ่มผู้ป่วยสามารถคุมระดับ
น้ำ�ตาลได้...”
สุนีย์ เจ๊ะกะบาซอ, สสอ.บาเจาะ
“...ผู้ประสานงานเป็นผู้เชื่อมสัมพันธภาพระหว่าง
เครือข่าย สร้างความเข้าใจกระบวนการ DHS ให้กบั เครือข่าย
DHS คราวนี้เราต้องเป็นทั้งผู้ประสานงานและคนทำ�งาน
หมายถึง รับผิดชอบงานให้บริการโดยตรงด้วย จึงได้จัดเวที
ให้ทกุ ฝ่ายได้พบปะพูดคุยกัน คุยกับทุกฝ่าย ไม่ได้คยุ ครัง้ เดียว
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’

33

นะคะ คุยกันหลายครั้ง คุยไปด้วยทำ�งานไปด้วย เข้าไปร่วม
กิจกรรมของเครือข่ายเพือ่ ให้เข้าใจว่าเขาทำ�อะไร ทีส่ �ำ คัญคือ
จะได้จัดเวทีเปิดให้เขาได้พูดคุยกัน...”
เอมอร ขุนเพชร, รพ.ท่าแพ
ระยะเริม่ มีพฒ
ั นาการทีด่ ี ในระยะนีภ้ าคประชาชน
จะมีความเข้มแข็งและความพร้อมระดับหนึ่ง ทำ�ให้ขอบเขต
งานการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานขยายไปสู่ประเด็น
สาธารณะทางสุขภาพที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนโดยชุมชน เช่น มีการสร้างสิ่งแวดล้อม
ทีด่ ตี อ่ สุขภาพในเชิงวัฒนธรรมการกิน คือ มี “กฎของชุมชน”
ที่จะไม่กินหวาน มัน เค็ม เป็นต้น ทำ�ให้เจ้าภาพของระบบ
สุขภาพในชุมชนที่เป็นกลุ่มบุคคลนอกวิชาชีพทางสุขภาพ
เพิม่ จำ�นวนมากขึน้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /เทศบาล
ตัวแทนจากภาคประชาชน หรือ องค์กรเอกชน (Non Governmental Organization : NGO) เป็นต้น และเกิดการทำ�งานใน
แบบเครือข่ายมากขึ้นด้วย เช่น คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอำ�เภอ (คป.สอ.) เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอ
เครือข่ายบริการสุขภาพ หรือ สมัชชาสุขภาพอำ�เภอ กลุ่ม
บุคคล/องค์กรเหล่านี้จึงเป็นตัวจักรสำ�คัญในการขับเคลื่อน
การทำ�งาน DHS ในพื้นที่ เรียกว่า “ทีมนำ�” และพื้นที่ที่มี
“ทีมนำ�” ขับเคลือ่ นการทำ�งานอย่างชัดเจน คือ อำ�เภอกันตัง
โดยมีผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นทีมนำ�  ทำ�หน้าที่
หลักในการคิด การวางแผน และการปฏิบัติ ทำ�ให้การดำ�เนิน
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งานมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและเกิดการทำ�งานเชิงระบบ
มากขึ้น
ดังนัน้ หากทีมนำ�มีวธิ คี ดิ เชิงระบบ คือ สามารถเชือ่ ม
โยงระบบงานและบทบาทของภาคีเครือข่ายได้ดโี ดยไม่ยดึ ติด
ที่ตัวบุคคล จะทำ�ให้ “ระบบ” ที่ถูกออกแบบไว้เป็นตัวจักร
หรือกลไกหลักในการขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้พื้นที่ที่มี
การทำ�งานเชิงระบบ และสามารถกระจายการทำ�งาน DHS
ได้เต็มพืน้ ที่ รวมทัง้ สามารถออกแบบระบบการรักษาโรคเบา
หวานโดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พื้นที่สะท้อนภาพการพัฒนาการที่เกิดขึ้น ดังนี้
“...ชุ ม ชนเกิ ด ความตระหนั ก ในเรื่ อ งพฤติ ก รรม
สุขภาพ มีพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. (อาหาร อากาศ ออกกำ�ลัง
กาย ไม่สูบบุหรี่ และ ลดการดื่มสุรา) ไปในทางที่ดี ปลูกผัก
กินเอง มีกฎของชุมชนเรือ่ งไม่กนิ หวาน น้�ำ อัดลม ลดเค็ม ลด
แกงกะทิในงานนูหรี (งานเลี้ยง)...”
นิตยา ลิ่มวิริยะกุล, รพ.ละงู
“...ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่อำ�เภอ
กันตังเป็นระบบที่มีการประสานการทำ�งานเป็นหนึ่งเดียว
โดยโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการจัดตั้งทีมและสร้างความเข้าใจ
ของทีมก่อนที่จะมีการส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะผู้ป่วย
เบาหวานกลับไปดูแลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
มีการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลที่ จ ะต้ อ งรั บ ผู้ ป่ ว ยกลั บ ไปดู แ ลให้
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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เข้าอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว มีการปรับระบบยา
ให้ใช้บญ
ั ชีเดียวกับโรงพยาบาลแม่ขา่ ย จัดมาตรฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน โดยการตรวจเลือดปลายนิ้วและ
แปลผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ส่วนการตรวจ
เลือดประจำ�ปีมีให้บริการเจาะเลือดที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล และส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลกันตังโดยการ
นัดหมายวันในการตรวจกับโรงพยาบาลแม่ข่าย และมีการ
จัดรถจากโรงพยาบาลแม่ข่ายมารับเลือดไปตรวจ และส่งผล
กลั บ มายั ง โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลเพื่ อ บั น ทึ ก
ในสมุ ด ประวั ติ ป ระจำ � ตั ว ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ประกอบการรั ก ษา
ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ถึ ง บริ ก ารรั ก ษาแบบใกล้ บ้ า น ใกล้ ใจโดย
เท่าเทียม...”
หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ, รพ.สต.บ้านมดตะนอย
“...ปี 2552 ข้อสรุปของทีมสหวิชาชีพ นำ�ทีมโดย
นายแพทย์ชาญชัย สามัคคีนชิ ย์ ออกให้บริการในพืน้ ทีส่ ถานี
อนามัยตำ�บลเกาะลิบง ต่อมาปี 2553 นายแพทย์ยศกร
เนตรแสงทิพย์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลกันตัง ขยายพื้นที่
เพิม่ ไปยังสถานีอนามัยบ้านเกาะมุกด์ ตำ�บลเกาะลิบง ซึง่ เป็น
อีกพื้นที่หนึ่งที่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ ปี 2554 โรงพยาบาล
กันตังจัดทีมลงพื้นที่ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา
ไต และเท้า นอกสถานที่เป็นครั้งแรก...”
หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ, รพ.สต.บ้านมดตะนอย
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ระยะทีม่ พ
ี ฒ
ั นาการเต็มรูป (มาก) ขอบเขตงานการ
ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนมีการขยายไปสู่งาน
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และพัฒนาไปสู่รูปแบบการดูแล
สุขภาพแบบพึ่งตนเอง พื้นที่ที่มีพัฒนาการทำ�งาน DHS มาก
คือ อำ�เภอกันตัง เนื่องจากได้พัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ (DHS) มาอย่างต่อเนือ่ งมากกว่า 10 ปี และในปี 2556
ได้ขยายบริการครอบคลุมทุกหน่วยบริการในพื้นที่เป้าหมาย
โดยเริ่มจากทีมบริการสุขภาพจาก รพ.แม่ข่ายได้ลงพื้นที่ให้
บริ ก ารภาวะแทรกซ้ อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
เชิงรุกของเจ้าหน้าที่สุขภาพทำ�ให้คนในชุมชนพร้อมที่จะ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองมากขึ้น โดยชุมชนสามารถ
ระบุความต้องการและรูปแบบการดูแลสุขภาพของชุมชน
ตนเองได้
อีกพื้นที่หนึ่ง คือ อำ�เภอบาเจาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
พัฒนาการการดูแลสุขภาพแบบพี่งตนเองมาอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ในพื้นที่อำ�เภอ
บาเจาะจึงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (PCUs) เป็น
หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพหลั ก ที่ มี สั ม พั น ธภาพใกล้ ชิ ด กั บ ภาค
ประชาชน จึ ง ทำ � ให้ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ นี้ มี ค วามพร้ อ มในการ
รับผิดชอบดูแลสุขภาพของตนเองได้มากขึ้น
สำ�หรับการเป็นเจ้าภาพของระบบสุขภาพของพื้นที่
ทีม่ พี ฒ
ั นาการเต็มรูป การขยายตัวและการคงอยูข่ องเจ้าภาพ
ของระบบสุขภาพ จะเป็นสัญญาณบวกของการมีพัฒนาการ
ของงาน DHS ได้ ดังนั้นหากพื้นที่ใดสามารถขับเคลื่อน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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การทำ�งาน DHS โดยชุมชนเพือ่ ชุมชนเอง ซึง่ เป็นการทำ�งาน
อย่างเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
อสม. ผู้นำ�ชุมชน ตัวแทนผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มจิตอาสา
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี การแสดงบทบาทในการขับเคลื่อนจาก
บุคลากรส่วนกลาง เช่น ผู้ประสานงาน ทีมนำ�ระดับอำ�เภอ ก็
จะค่ อ ยๆ ลดบทบาทลงไปตามธรรมชาติ ดั ง นั้ น กลไก
ขับเคลื่อนการทำ�งานในพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็น “ชุมชน”   โดย
เจ้าหน้าที่ทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนให้ชุมชนทำ�
งานได้ด้วยตัวเอง
“...เครือข่ายบริการสุขภาพอำ�เภอกันตังประกอบ
ด้ ว ย รพ.กั น ตั ง สสอ.กั น ตั ง เทศบาลเมื อ งกั น ตั ง โดย
ผอ.รพ.กันตังเป็นประธาน ต่อมา ประธานเครือข่ายบริการฯ
เห็นว่าการดำ�เนินสุขภาวะจะต้องมีเครือข่ายอืน่ ๆ ของอำ�เภอ
กันตังเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมประเมิน และร่วมรับผล
สำ�เร็จ เริ่มมีการประสานภาคี ร่วมออกแบบ จัดเก็บข้อมูล
จากหลังคาเรือนทั้งหมด จัดทีมรับฟังความคิดเห็นนำ�มา
ยกร่างผ่านเวทีประชาคม จนมีการประกาศใช้และทำ�ข้อตกลง
ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลทุกแห่งและเทศบาล
เมืองกันตังในนาม “ธรรมนูญสุขภาพอำ�เภอกันตัง” ในปี
2555...”
หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ, รพ.สต.บ้านมดตะนอย
“...เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการติดอาวุธในการทำ�งาน มี
เครื่ อ งมื อ ในการทำ � งานกั บ ชุ ม ชนที่ ง่ า ย ทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารและ
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ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชน เรียนรู้สิ่งที่
มีอยู่ของชุมชน ใช้ทุนทางสังคมเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อน
DHS พบว่าชุมชนมีทุนทางสังคมที่หลากหลาย ในชุมชนที่มี
ผูน้ �ำ ศาสนาทีพ่ ร้อมจะให้การสนับสนุนองค์ความรูท้ างศาสนา
มาช่วยเหลือสังคม ได้ใช้ศาสนามานำ�กระบวนการ ส่วนชุมชน
ยะโต๊ะได้ผสมผสานไปกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทีช่ มุ ชน
มีอยู่แล้ว จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ประชาชนจัดการการ
เฝ้าระวังโรคบนฐานคิดของ NYATOH Model...”
สุนีย์ เจ๊ะกะบาซอ, สสอ.บาเจาะ
อย่างไรก็ตาม การเคลือ่ นไหวของทัง้ 3 องค์ประกอบ
ในระหว่ า งเส้ น ทางของการพั ฒ นาการทำ � งานของระบบ
สุขภาพแบบ DHS จะเป็นไปตามจังหวะของแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
อาจเกิดการเดินหน้า ถอยหลัง หรือย่ำ�อยู่กับที่ ดังนั้น การ
ติดตามประเมินพัฒนาการของ 3 องค์ประกอบข้างต้นเป็น
ระยะๆ ก็จะช่วยให้การขยับขับเคลือ่ นระบบมีการปรับเปลีย่ น
ตามสถานการณ์ ไ ด้ ดี ขึ้ น เปรี ย บเหมื อ นกั บ ที่ ผู้ ป่ ว ยโรค
เบาหวานมีการเฝ้าระวังระดับน้ำ�ตาลในเลือดแล้วสามารถ
แปลผลได้เพื่อการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเองให้
เหมาะสมตามสภาวะสุขภาพ ณ ขณะนั้น อย่างไรก็ตาม การ
เคลื่อนขยายขอบเขตงานดูแลสุขภาพไม่ได้เกิดเป็นขั้นเป็น
ตอนจากหนึง่ ไปสองเสมอไป แต่เป็นไปได้ทจี่ ะมีการก้าวข้าม
ขั้น ซึ่งขึ้นกับสถานการณ์ และ/หรือความพร้อมของภาคส่วน
ต่างๆ ในระบบในพื้นที่
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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4. ผลลัพธ์ของการทำ�งาน
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการทำ�งานระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอภายใต้แนวคิด DHS มีความหลากหลายมากกว่า
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
กลุ่มเสี่ยงโดยตรง ประสบการณ์จากพื้นที่ทั้ง 5 แห่ง ได้แสดง
ให้เห็นชัดเจนว่า การทำ�งาน DHS ทำ�ให้ปรากฏผลลัพธ์ 5
ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการเติบโตภายในของบุคคล ด้าน
สิง่ แวดล้อมเชิงบวก ด้านชุมชนเข้มแข็ง และด้านระบบสุขภาพ
พึ่งตนเองของชุมชน ที่สำ�คัญ คือ ในระหว่างการดำ�เนินงาน
จะปรากฏผลลัพธ์รว่ มในระหว่างการก้าวย่างเสมอ คือ “ความ
สุข” ที่เกิดขึ้นกับทั้งผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากรสุขภาพ
โดยผลลัพธ์แต่ละด้านต่างเกาะเกี่ยวกันไปเสมือนเป็นสิ่ง
หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : ผลลัพธ์ของการทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอประเด็นโรคเบาหวาน
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ไว้ดังนี้

พืน้ ทีไ่ ด้สะท้อนภาพผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการทำ�งาน DHS

4.1 ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ พบว่า กลุม่ เสีย่ งได้รบ
ั การคัดกรอง

ครอบคลุมเกือบ 100% และอัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่
ลดลงมาก ส่วนกลุ่มผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการได้ดีขึ้น
และได้รบั การรักษาทีต่ อ่ เนือ่ ง อัตราการขาดนัดลดลง รวมทัง้
ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน บุคลากรสุขภาพมีการ
ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุกมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาค
ประชาชนได้หันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพ มีการออกกฎของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การปรับเมนู
อาหารในงานเลีย้ งทีล่ ดหวาน ลดมัน ลดการใช้ผงชูรส เป็นต้น
สิ่งสำ�คัญคือการได้มาขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยชุมชนเอง เช่น วิธีการปรับพฤติกรรม
การกินที่ผสมผสานกับศาสนา วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้
สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารระดับความเสี่ยงของน้ำ�ตาลในเลือด
เป็นต้น ผลลัพธ์ทางสุขภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลสำ�เร็จ
ของงานส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรค
เบาหวานในชุมชน
ในขณะที่ผลลัพธ์ทางสุขภาพได้สะท้อนความสำ�เร็จ
ของการบริการสุขภาพตามตัวชี้วัดได้มากขึ้น ก็ได้มีบางสิ่งที่
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในบุคคลที่เป็นทีมงานและภาคีเครือข่ายที่
ร่วมในเส้นทางการทำ�งาน DHS สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลในที่
นี้ คือ “การเติบโตภายในของบุคคล”
4.2 การเติบโตภายในของบุคคล เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจาก

กระบวนการทำ � งานที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การฝึกฝนทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และ
การทำ�ความเข้าใจผู้อื่นผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเติบโตภายในของ
บุคคลในเส้นทางการทำ�งาน DHS นี้ สามารถปรากฏให้เห็น
ทั้งในกลุ่มผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากรสุขภาพ โดยพบ
ว่าการเติบโตภายในของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปในชุมชน
สามารถแสดงออกผ่านการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง
ด้านการดูแลสุขภาพได้มากขึ้น เช่น ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ
คิดวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาหนทางเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้ ทำ�ให้มีความพร้อมและมีความมั่นใจที่จะแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ และเวลาเพื่อช่วยดูแลคนอื่นต่อ
“...ณ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลในวันทีม่ คี ลินกิ เบาหวาน ‘ม่ะ ช่วยบอกเพือ่ นๆ
ทีว่าไซ (ทำ�ไม) รอบนี้ถึงคุมระดับน้ำ�ตาลได้’ นักวิชาการ
สาธารณสุขพูดพร้อมยื่นไมโครโฟนไปที่ม่ะคนหนึ่งที่ยกมือ
แสดงตนเองว่าควบคุมระดับน้ำ�ตาลได้ดี ม่ะตอบกลับมาว่า
‘ตั้งแต่หมอบอกม่ะตอนที่มาเอายาครั้งก่อนว่าถ้าไม่อยาก
ให้เกิดโรคอื่นตามมาจากการเป็นเบาหวานต้องกลับไปคุม
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อาหาร ตัง้ แต่วนั นัน้ ม่ะก็กนิ ข้าวน้อยลง จากทีก่ นิ เป็น “โคม”
(ชามก้นลึกใบใหญ่) ก็กนิ เป็น “จาน” เสีย แล้วก็มอ้ื ค่�ำ ไม่กนิ
ข้ า วแล้ ว ตอนเย็ น ชวนกั น เดิ น ริ ม หาดและกลางคื น ไปรำ�
รองเง็ง…”
หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ, รพ.สต.บ้านมดตะนอย
“...บางชุมชนมีจิตอาสาและกลุ่มพี่เลี้ยงเพื่อดูแล
ผูป้ ว่ ย ซึง่ บางครัง้ เขาต้องการความรูเ้ พิม่ เติม จึงได้ท�ำ โครงการ
ของบประมาณจากกองทุนสุขภาพตำ�บลมาอบรมความรู้
เชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุมชน ลดเสี่ยง
ลดโรค DM/HT/Stroke ให้พเี่ ลีย้ ง 1 คนต่อกลุม่ ผูป้ ว่ ย 15 ครัว
เรือนเพื่อให้คำ�แนะนำ�เรื่องการกินยา เรื่องการรักษา...”
นิตยา ลิ่มวิริยะกุล, รพ.ละงู
สำ�หรับการเติบโตภายในของบุคลากรสุขภาพ เกิด
จากการได้ รั บ การพั ฒ นา ทั้ ง ที่ เ ป็ น การเรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น
แบบแผน เช่น การฝึกอบรม การมีเวทีที่จะได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับบุคลากรต่างพื้นที่ รวมถึงการเรียนรู้ตาม
ธรรมชาติในระหว่างการทำ�งาน จนเกิดความเชือ่ มัน่ ในความ
สามารถของตนเองขึน้ มาเรือ่ ยๆ โดยเฉพาะในมิตขิ อง “ความ
เข้าใจ” (Understanding) ปัญหาและความต้องการของผูป้ ว่ ย
และประชาชนในความรับผิดชอบอย่างเป็น “ปัจเจก” ไม่ใช่
“แพคเกจ” คือ รู้จักบริบท ความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก
และการให้คุณค่าความหมายของเขาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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กับโรคเบาหวานและการรักษา ความเข้าใจลักษณะนี้เกิดขึ้น
เมื่อบุคลากรมีทักษะการฟัง การมอง การสังเกตเพื่อเข้าใจ
ไม่ใช่เพื่อตัดสิน
“...วันหนึ่งที่ผมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารสำ�หรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทำ�ให้ได้พบ Case study
(กรณี ศึ ก ษา) ดี ๆ เคสหนึ่ ง คื อ ป้ า ช้ อ ย อดี ต แม่ ค รั ว
โรงพยาบาลที่มักบอกว่า ‘ป้ารู้ดีนิเพราะป้าเคยเป็นแม่ครัว’
แต่หลังกระบวนการให้คำ�ปรึกษาป้าควบคุมระดับน้ำ�ตาล
ในเลือดได้ไม่ดีเลย สำ�หรับผมบทเรียนที่ได้รับจากผู้ป่วย
รายนี้ ทำ � ให้ ไ ด้ รู้ ว่ า ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะรายไม่ เ หมื อ นกั น เป็ น
ปั จ เจกบุ ค คล ในผู้ ที่ มี ค วามรู้ เ ดิ ม อยู่ แ ล้ ว เป็ น การยากที่
จะปรับความเชื่อและทัศนคติเดิมได้ จึงจำ�เป็นต้องพูดคุย
ปรึกษา ยอมรับ ไม่ตำ�หนิเมื่อทำ�ไม่ถูกต้อง ตรงกันข้ามต้อง
ให้ กำ � ลั ง ใจ ชื่ น ชมในสิ่ ง ที่ ทำ � ถู ก ต้ อ ง และร่ ว มกั น หาวิ ธี ที่
เหมาะสมไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ผู้รับบริการ...”
สิทธิสุทธิ์ ภูบาลกระแสร์, รพ.เขาชัยสน
จะเห็นได้วา่ การเติบโตภายในของบุคคลทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการทำ�งาน เป็นผลลัพธ์ทมี่ คี วามสำ�คัญอย่างยิง่ ในการหนุน
เสริมผลลัพธ์ด้านอื่นๆ ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.3 สิ่งแวดล้อมเชิงบวก สิ่งแวดล้อมเชิงบวกที่เกิดขึ้นใน

การทำ�งาน DHS มี 2 ประการ คือ การทำ�งานแบบร่วมด้วย
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ช่วยกันอย่างกัลยาณมิตร (Working together as a partner)
และการใช้กระบวนการที่เน้นการสะท้อนเชิงบวก (Positive
reflexive procedure) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้การยกย่อง
ชมเชย การยอมรับแทนการตำ�หนิ (Respectfulness instead
of punishment) ใช้การทำ�ความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนการ
ตัดสินผิดถูก (Understanding instead of judgement) ซึ่งจะ
ทำ�ให้มีการยอมรับซึ่งกันและกันดีขึ้น มีการอยู่ร่วมกันแบบ
เอื้ออาทรและแบ่งปัน (Caring and sharing society) แบ่งปัน
ทัง้ ทรัพยากร ความรู้ ความรูส้ กึ ความห่วงใย (Share resources,
knowledge, feeling and concern) และที่สำ�คัญคือการ
แบ่งปันความรู้สึกของการเป็นเจ้าภาพการทำ�งานพัฒนา
ระบบสุขภาพของชุมชน (Share sense of belonging) ถึงแม้
ในระยะเริ่มต้นของการทำ�งาน สิ่งแวดล้อมเชิงบวกเหล่านี้
จะเกิดขึ้นจากการถูกออกแบบหรือตั้งใจสร้างขึ้น แต่เมื่อ
การทำ � งานขั บ เคลื่ อ นดำ � เนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การสร้ า ง
สิ่งแวดล้อมเชิงบวกแบบนี้ก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติของการอยูร่ ว่ มกันของชุมชน ซึง่ เป็นพลังทีส่ ามารถ
สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆ อีกมากมายที่เป็นปัจจัยหนุนเสริม
ผลลัพธ์ด้านอื่นๆ ให้มั่นคงยิ่งขึ้น
“…เสียงรถวิง่ เข้ามาในรัว้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล ฉันยกนาฬิกาขึ้นมาดู ขณะนั้นเป็นเวลาแปดโมงครึ่ง
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันทุกครั้งที่ทีมสหวิชาชีพจาก รพ.กันตัง
มาถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โดยมีนายแพทย์
ชาญชัย สามัคคีนิชย์ หัวหน้าทีมทำ�หน้าที่ขับรถตู้นำ�ทีมมา
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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เอง มีเภสัชกร นักกายภาพ พยาบาลเยี่ยมบ้าน มากันครบ
ที ม พอรถจอดทุ ก คนก็ ล งจากรถมาช่ ว ยกั น ขนกล่ อ งยา
ชาวบ้านผู้ชายเมื่อเห็นทีมมาก็ไปช่วยยกกล่องยาเข้ามาข้าง
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ทีมทุกคนก็เข้าประจำ�ที่
เตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วย แพทย์ก็เข้าประจำ�ห้องตรวจ
(ที่เตรียมไว้พร้อมแล้ว) เภสัชกรก็จัดเตรียมยาตามหมายเลข
ที่จัดมาพร้อมแล้วสำ�หรับผู้ป่วยแต่ละคน ทีมเยี่ยมบ้านก็
ออกเยี่ยมบ้านพร้อมกับ อสม. ในพื้นที่โดยมีนักวิชาการ
สาธารณสุขออกเยี่ยมพร้อมกับทีมเพื่อรับข้อมูลที่พยาบาล
เยี่ยมบ้านจากโรงพยาบาลกันตังเยี่ยมแล้วต้องการส่งต่อให้
มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง...”
หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ, รพ.สต.บ้านมดตะนอย
“...การทำ�งานที่ใช้กระบวนการพูดคุยกัน นำ�แบบไม่
นำ� ตามแบบไม่ตาม ในช่วงแรกอาจจะต้องนำ�บ้าง การมอง
เห็นคุณค่าของแต่ละคน เกิดรอยยิ้ม สร้างความประทับใจ
ความไว้วางใจ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการที่นำ�มาใช้กับ
ผู้ป่วยเบาหวานที่ร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ภูมิใจ...”
สุนีย์ เจ๊ะกะบาซอ, สสอ.บาเจาะ
“…ป้าช้อย: ลูกบ่าว (ลูกชาย) ไม่พักแหลงแล้ว (ไม่
ต้องอธิบายแล้ว) เรื่องอาหารเบาหวาน ป้ารู้ดีนิ ป้าเคยเป็น
แม่ครัวทำ�กับข้าวให้คนในโรงพยาบาลกินโหย๊ะๆ (บ่อยๆ)
ป้ารู้หมดแล้ว ป้าเดินออกกำ�ลังกายทุกวันหน้าบ้าน
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พยาบาล: ดีจังป้า แต่วันนี้ผมข้องใจจังที่น้ำ�ตาล
ในเลือดป้าสูง สองสามหนก่อนกะสูงนิ
ป้าช้อย: เบอะป้าไม่ใช่กินไหรนิลูก (ป้าก็ไม่ได้กิน
อะไรมากมายนะ)
พยาบาล: “ผมใช่ว่าไหรนิ (ผมก็ไม่ได้จะตำ�หนิป้า)
แต่กลัวว่าถ้าน้�ำ ตาลป้าสูงนานๆ กลัวอิเป็นอย่างอืน่ (เกรงว่า
จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมา) ไตเสื่อมเร็ว ตามัว ผมข้องใจ
ป้าจังนิ (ผมห่วงป้ามากๆ เลย)
ป้าช้อย: ป้ากลัวจังแหละลูก (ป้ากลัวมากเลย) กลัว
ไตวายมากๆ...”
สิทธิสุทธิ์ ภูบาลกระแสร์, รพ.เขาชัยสน
4.4 ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีขีดความสามารถ

ในการจัดการปัญหาของตนเองได้ในระดับหนึ่ง มีการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนือ่ งบนพืน้ ฐานวัฒนธรรม ความเชือ่ คุณค่า
ดั้งเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อกันและ
กัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลาย
และจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548)
ความเข้มแข็งของชุมชนที่เกิดขึ้นชัดเจนที่สุด คือ มี
การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องโดยคำ�นึง
ถึงวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และศาสนา โดยเฉพาะด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมที่เห็นได้ค่อนข้างชัดในชุมชนมุสลิม เนื่องจาก
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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หลักคำ�สอนของศาสนาอิสลามได้ให้รายละเอียดถึงการใช้
ชีวิตประจำ�วัน ส่วนการพึ่งพากันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มี
ปรากฏในทุกชุมชน เช่น การที่มีพี่เลี้ยงลงไปดูแลผู้ป่วยที่มี
ปั ญ หาซั บ ซ้ อ น การแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แ ละความรู้ ใ น
กิจกรรมกลุ่ม และการปรับเปลี่ยนประเพณีนิยมเรื่องการ
จัดเลี้ยงเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ป้องกันการเกิด
โรคเบาหวาน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ย่อมแสดงให้
เห็นว่า ชุมชนได้พฒ
ั นาศักยภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพ
ของชุ ม ชนโดยชุ ม ชนอาสาเข้ า มาทำ � งานหรื อ ร่ ว มกั น เป็ น
เจ้าภาพ
เมื่ อ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง มากยิ่ ง ขึ้ น จากการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงรุก และมีการรวมกลุ่มร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ
จึ ง มี อำ � นาจต่ อ รองกั บ กลไกหลั ก ทางสุ ข ภาพและองค์ ก ร
ภายนอกชุมชน ทำ�ให้มีผู้นำ�ชุมชนเป็นตัวจักรหลักในการขับ
เคลื่อนการทำ�งานแทนหรือร่วมกับบุคลากรสุขภาพมากขึ้น
ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นผลรวมของผลลัพธ์ด้านอื่นๆ
โดยเฉพาะจากผลลัพธ์ของ “การเติบโตภายในของบุคคล”
ของทีมทำ�งาน DHS และภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมขับเคลื่อน
และพัฒนาดำ�เนิน DHS ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
“...มี พื้ น ที่ ที่ ส มั ค รใจร่ ว มกั น ตั้ ง คณะทำ � งานซึ่ ง
ประกอบด้วยคนในชุมชนที่อาสามาร่วม เช่น ผู้ใหญ่บ้าน
อบต. อสม. แม่บ้าน ฯลฯ ซึ่งผลการดำ�เนินงานทำ�ให้ชุมชน
เกิ ด ความตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการดำ � เนิ น งานด้ ว ย
ชุมชนเองและรู้สึกว่ารัฐไม่ทอดทิ้ง ต่อมาชุมชนมีกฎของ
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ชุมชนเองเกีย่ วกับสุขภาพ มีการปรับเปลีย่ นบริการของคลินกิ
โรคเรื้ อ รั ง เป็ น การรั ก ษาเชิ ง รุ ก เพื่ อ เพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ต่ อ มา ได้ พื้ น ที่ ใ ห้ ค วามสนใจร่ ว มแก้ ปั ญ หาโรคเรื้ อ รั ง ใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น และขอสมัครเข้ามาเพิ่มเติม...”
นิตยา ลิ่มวิริยะกุล, รพ.ละงู
4.5 ระบบสุขภาพพึ่งตนเอง “การพึ่งตนเอง” เป็นองค์

ประกอบสำ�คัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
development) ดังนัน้ ระบบสุขภาพพึง่ ตนเองจึงเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ระบบสุขภาพพึ่ง
ตนเองมีลักษณะสำ�คัญ 2 ประการ คือ ชุมชนใช้วิธีการดูแล
สุขภาพแบบภูมปิ ัญญาท้องถิน่ จนเป็นวิถีของชุมชน และการ
ที่ชุมชนสามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพได้ทั้งในมิติ 4 มิติ
ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
และมิตขิ องความสามารถจัดการสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเอง
ตั้งแต่การสำ�รวจและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน
การมี ก ระบวนการเพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ า นสุ ข ภาพของคนใน
ชุมชน การจัดองค์กรและทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้าง
หลักประกันด้านสุขภาพ (ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, 2544)
จากบทเรียนของทัง้ 5 พืน้ ที่ ได้สะท้อนการพึง่ ตนเอง
โดยมีการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการทำ�งาน DHS เนื่องจาก
เป็ น การทำ � งานแบบคู่ ข นานกั น ระหว่ า งการพั ฒ นาระบบ
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพชุมชน ดังนัน้ ภาคประชาชน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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จึ ง มี ส่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ก ารสำ � รวจและวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
สุ ข ภาพของชุ ม ชนและบางพื้ น ที่ ไ ด้ ร่ ว มกำ � หนดแนวทาง
แก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง ทุกพื้นที่จึงมีกระบวนการเพื่อ
การเรี ย นรู้ ด้ า นสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชน ทำ � ให้ ชุ ม ชนมี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทำ�งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบสุขภาพพึ่งตนเองของชุมชนจะ
สามารถพัฒนาได้ดเี พียงใดขึน้ อยูก่ บั ความเข้มแข็งของชุมชน
คือ การเติบโตภายในของบุคคล สิ่งแวดล้อมของการอยู่ร่วม
กันเชิงบวก และความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม ดังนั้น
ระบบสุขภาพพึ่งตนเองจึงไม่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้
อย่างสมบูรณ์ในระยะเวลาสัน้   ต้องอาศัยกระบวนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาความเป็นตัวตนแต่ละชุมชน
อย่างไรก็ตาม ทีมบุคลากรสุขภาพและภาคีเครือข่าย
ที่ร่วมเส้นทางการทำ�งาน DHS ได้เล่าถึงผลลัพธ์ร่วมของการ
ทำ�งาน นั่นคือ “ความสุข” ทั้งที่เกิดกับผู้ป่วย ประชาชน
บุคลากรสุขภาพ และภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ไว้
อย่างน่าสนใจว่า ความสุขเป็นผลลัพธ์ร่วมที่ปรากฏให้เห็น
อย่างชัดเจนในพื้นที่ทั้ง 5 แห่ง เนื่องจากตลอดเส้นทางการ
ทำ�งาน DHS ในชุมชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้หยิบยก
และกล่าวถึงความสุขจากการทำ�งานร่วมกันเสมอๆ ดังนั้น
ความสุขจึงเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของกระบวนการทำ�งาน
DHS เนื่องจากเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน เป็นตัว
หล่อลื่นและแรงผลักดัน รวมทั้งเป็นผลลัพธ์หรือเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความสำ�เร็จที่เกิดจากการทำ�งาน DHS ด้วย
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“...หมอเป็นทีมนำ�ในการทำ�งานทีเ่ ห็นประโยชน์ของ
การที่ทำ�งานแล้ว ‘ประชาชนต้องมีความสุข’ ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลที่มีใจทำ�งาน มากกว่า
มองตัวชี้วัดเป็นฐานการขับเคลื่อน...สิ่งดีดีที่เกิดขึ้นในชุมชน
พร้อมกับการขับเคลื่อน DHS ระดับอำ�เภอที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันคือ ‘ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข’... ความสำ�เร็จของการทำ�งานชุมชนจัดการเบา
หวาน คือ ชุมชนเป็นฐานเรียนรูก้ ารทำ�งาน และกระบวนการ
ขับเคลื่อน DHS ที่มีชีวิต มีความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และมีความสุข...”
สุนีย์ เจ๊ะกะบาซอ, สสอ.บาเจาะ
“...การเริ่มงานในพื้นที่ใหม่ เริ่มต้นด้วยดีพอสมควร
ในบทบาทผูป้ ระสานงาน...มีความสุขในการทำ�งาน มีแรงบันดาลใจ ...”
เอมอร ขุนเพชร, รพ.ท่าแพ
ลักษณะและทีม่ าของ “ความสุข” ทีถ่ กู เล่าจากพืน้ ที่
เป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดกับบุคลากรสุขภาพ ผูป้ ว่ ย ประชาชน และ
บรรยากาศการทำ�งาน โดยมีทงั้ ทีเ่ กิดจากกระบวนการทำ�งาน
เช่น จากการที่ได้รับการเตรียมความพร้อมหรือติดอาวุธใน
การทำ�งานก่อนลงสนาม ทำ�ให้มีความมั่นใจในการทำ�งาน
มีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละต่างพืน้ ที่ มีเพือ่ น
คู่คิด มีกัลยาณมิตร ทำ�ให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เพราะมีครู มี
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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พีเ่ ลีย้ ง และมีเพือ่ นร่วมทาง ทีม่ าของ “ความสุข” อีกประการ
หนึ่งของบุคลากรสุขภาพ คือ การมีผลลัพธ์ของการทำ�งานที่
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดด้วย เช่น อัตราการเกิดโรคลดลง
ภาวะแทรกซ้อนลดลง และประชาชนมีศักยภาพในการดูแล
ตนเองมากขึ้น ที่น่าสนใจมากกว่านั้น คือ ความสุขที่เกิดจาก
การที่เห็นผู้ป่วยและประชาชนมีความสุข
“...ในการทำ�งานครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผ่านมา ทำ�ให้เรา
ได้เรียนรู้ว่างานที่เกิดความสำ�เร็จแต่ละครั้งของฉันและทีม
ที่ร่วมกันทำ�งาน เราไม่ได้เดินเพียงลำ�พัง เรามีเพื่อน มีพี่
ผูร้ ว่ มงาน คนในชุมชน เครือข่าย ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปญ
ั หา
ทำ�ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ คนทำ�งานมีความสุข...”
เอมอร ขุนเพชร, รพ.ท่าแพ
“...ภาพรอยยิ้มที่มีแววตาปริ่มด้วยน้ำ�ตายังติดตา
ติดใจผมมาตลอด และนี่คือเรื่องราวของสายน้ำ�ที่ร้อยรวม
กันของ ‘ความสุข’ ที่เกิดขึ้นในการให้บริการด้วยความเข้าใจ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์...”
สิทธิสุทธิ์ ภูบาลกระแสร์, รพ.เขาชัยสน
“...บรรยากาศการดูแลผูป้ ว่ ยเต็มไปด้วยความอบอุน่
และเป็นกันเอง มีการพูดคุยหยอกล้อกันเป็นระยะพร้อม
เสียงหัวเราะของผู้ป่วยและญาติ ทำ�ให้เกิดความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลของ
ตนเอง นำ�ไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
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ที่สาเหตุอย่างแท้จริง...”
หนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ, รพ.สต.บ้านมดตะนอย
จะเห็ น ได้ ว่ า การทำ � งาน DHS ในประเด็ น โรค
เบาหวาน ได้ให้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ด้านสุขภาพในระดับ
บุคคล ชุมชน และระบบ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ผลลัพธ์
แต่ ล ะด้ า นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการทำ � งานร่ ว มกั น จึ ง เกิ ด
การเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น และนำ � ไปสู่ เ ป้ า หมายสู ง สุ ด ของ
การพัฒนาสุขภาพ คือ การมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
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5. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะเสนอ
ต่อไปนี้ เป็นการมองถึงภาพรวมของการทำ�งานระบบ DHS
มากกว่าความจำ�เพาะของประเด็นโรคเบาหวาน
1. พั ฒ นาการออกแบบระบบสนั บ สนุ น ที่ มี

ประสิทธิภาพ เป็นมิตร มีความคล่องตัวต่อการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ การมี ร ะบบสนั บ สนุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อความสำ�เร็จในการทำ�งาน DHS
เพราะมี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการช่ ว ยประคั บ ประคองให้ ชุ ม ชน
เป้าหมายสามารถก้าวข้ามข้อจำ�กัดของตนเอง ทำ�ให้ชุมชน
สามารถเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลสุขภาพของชุมชนเอง
รวมทั้งสามารถจัดการดูแลพื้นฐานได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละพื้นที่
2. การติดตาม (monitor) พื้นที่ควรจัดให้มีการ

ติดตามองค์ประกอบที่บ่งชี้พัฒนาการของการทำ�งาน DHS
ในพื้นที่เป็นระยะๆ ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ขอบเขตการ
ดูแลสุขภาพในชุมชน การเป็นเจ้าของระบบ และตัวจักรใน
การขับเคลื่อน เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ
การทำ�งานของพืน้ ที่ ทำ�ให้ทมี สามารถให้การสนับสนุนชุมชน
เป้าหมายได้อย่างสอดคล้องกับจังหวะของพัฒนาการของ
ชุมชน
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3. การออกแบบระบบสุขภาพแบบพืน
้ ทีเ่ ป็นฐาน

ควรเพิ่ ม เติ ม มิ ติ ข องสุ ข ภาพตามช่ ว งวั ย เข้ า ไปในการดู แ ล
สุขภาพตามกลุ่มโรคด้วย

4. ระบบสุขภาพในประเด็นโรคเรื้อรังของชุมชน

การทำ�งานควรเป็นลักษณะบูรณาการไปด้วยกัน และมีการ
ออกแบบการจัดบริการที่เชื่อมโยงระหว่างโรคต่างๆ ในกลุ่ม
โรคเรื้อรัง เนื่องจากที่มาของการเกิดและภาวะแทรกซ้อน
ของโรคในกลุ่ ม นี้ ต ลอดจนการดู แ ลรั ก ษาก็ มี ค วามเกี่ ย ว
เนื่องกัน
5. การขยายเครือข่าย ขยายการทำ�งานไปยังกลุ่ม

วิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก และปราชญ์ชาวบ้าน
รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบ
โจทย์ระบบสุขภาพชุมชนพึ่งตนเอง

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคเบาหวาน’
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สรุป
จากบทเรียนที่สกัดจากประสบการณ์ของบุคลากร
สุขภาพในชุมชนที่นำ�แนวคิด DHS สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพในประเด็นโรคเบาหวาน สามารถสรุปได้ถึง
หลักสำ�คัญในการประยุกต์แนวคิด DHS สู่การปฏิบัติดังนี้
1) มีการปรับแนวคิดหลักในการทำ�งานสุขภาพให้ชดั
2) มีจุดเริ่มการก้าวย่างที่เหมาะสมกับทุนที่มี
3) มีการติดตามพัฒนาการการทำ�งานเพื่อให้การ
สนับสนุนที่สอดคล้องและถูกจังหวะ
4) มีการทำ�งานเพื่อสร้างสุข (ภาพ) โดยใช้ความสุข
อย่างมีความสุข
5) มีการทบทวนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
6) เมื่ อ สามารถสร้ า งผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการทำ � งาน
DHS คือ ความสุขในเส้นทางการดำ�เนินงาน จะ
ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าผลลัพธ์ทางสุขภาพ
คือ การเติบโตภายในของบุคคล มีสิ่งแวดล้อม
เชิงบวก มีชุมชนเข้มแข็ง และในที่สุดเป้าหมาย
สูงสุด คือ ระบบสุขภาพพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
จะเกิดขึ้น
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