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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

7

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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นิยามหนังสือ

การสังเคราะห์ถอดบทเรียนการทำ�งานจากประสบการณ์การทำ�งาน 3 พื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน ภายใต้การ
ดำ�เนินงาน ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ (District Health
System - DHS) การจัดการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป็นระบบการทำ�งานหนึ่งที่มุ่งตอบคำ�ถามสุขภาพในพื้นที่
และจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ การสร้างประโยชน์แก่
ภาคประชาชนและใช้หัวใจในการทำ�งานโดยไม่แยกส่วน
ออกจากกัน เพราะปัจจุบนั ปัญหาสาธารณสุขมีความซับซ้อน
และไม่สามารถแก้ด้วยหน่วยสาธารณสุขเพียงลำ�พังดังเฉก
เช่นในอดีต
การนำ�แนวคิดระบบสุขภาพระดับอำ�เภอมาดำ�เนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ดึงภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ โดย “ใช้
พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” จัดระบบสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ จัดการทรัพยากรด้าน
บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู้ และงบประมาณ
ร่วมกัน ให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงง่าย
จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งการร่วมคิด ร่วมสร้าง
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ร่วมทำ�  และร่วมรับผลประโยชน์ เมื่อดำ�เนินงานระยะแรก
จึงทำ�ให้เกิดความผูกพัน มีใจรัก รู้สึกเป็นเจ้าของด้วยความ
เต็มใจ เกิดความภาคภูมใิ จและเกิดความยัง่ ยืน กระทัง่ ชุมชน
มีความตืน่ ตัวร่วมสร้าง “ระบบสุขภาวะชุมชน” ดังนัน้ ระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอจึงเป็นก้าวสำ�คัญในการจัดระบบสุขภาพ
แบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อจนสามารถแก้ปัญหาได้สอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่มากที่สุด
การสังเคราะห์ถอดบทเรียนการจัดการ “โรคไข้เลือด
ออก” ใน 3 พื้นที่ คือ อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส อำ�เภอ
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และอำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื่อการเรียนรู้กระบวนการทำ�งานของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอำ�เภอให้เกิดผลสำ�เร็จจนตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ด้วยกลวิธีการ
ดำ�เนินงาน ทัง้ สร้างกิจกรรม การคืนข้อมูล จัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยนำ � รู ป แบบที่ ไ ด้ รั บ ไปใช้ เ ป็ น
หลักคิดและประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งที่ยั่งยืนต่อไป
สิทธิพร ศิริไพรวัน
รพ.แว้ง จ.นราธิวาส
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ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ

กับการจัดการโรคไข้เลือดออก
สิทธิพร ศิริไพรวัน

จุดเริม่ ต้นจากแนวคิด ‘ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ’
“โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่มีพาหะนำ�โรค
คือ “ยุงลาย” และเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีความ
สำ�คัญจนเกิดผู้ป่วยในแต่ละปีจำ�นวนมาก บางรายมีอาการ
รุ น แรงจนเกิ ด ภาวะช็ อ กเฉี ย บพลั น อย่ า งรวดเร็ ว จนเสี่ ย ง
ต่อการเสียชีวติ เมือ่ พิจารณาปัจจัยทีท่ �ำ ให้เกิดการระบาดและ
การขยายพื้ น ที่ ก ารเกิ ด โรคอย่ า งกว้ า งขวางและรวดเร็ ว
ได้แก่ การเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวนประชากรเป็นจำ�นวนมาก ทัง้ ใน
เขตชุมชนเมือง เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท และเขตชนบท มีการ
เคลื่อนย้ายของประชากรตลอดจนการเดินทางไปมาหาสู่กัน
และการเกิ ด แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ลู ก น้ำ � ยุ ง ลายมากขึ้ น ปั จ จั ย
เหล่านี้ทำ�ให้มีการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว ในขณะ
เดียวกัน ระบบสาธารณสุขในประเทศไทยก็มีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้นตามลำ�ดับ เช่น สามารถวินิจฉัยโรคและการรักษา
พยาบาลทันเวลา ส่วนด้านการป้องกันและควบคุมโรคยังไม่
สามารถดำ�เนินการได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากขาดระบบการ
จัดการและการวางแผนที่ดี เช่น การป้องกันควบคุมโรค
ล่วงหน้า การเฝ้าระวังโรค การตรวจจับการระบาด เหตุการณ์
สิ่งผิดปกติในชุมชน และที่สำ�คัญประชาชนส่วนใหญ่มักมี
ความเข้ า ใจว่ า การควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคเป็ น บทบาทหน้ า ที่
ของหน่วยงานสาธารณสุข
เนื่องจากปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน เข้าสู่สภาวการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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เพียงหน่วยงานเดียว จึงได้นำ�แนวทางระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ (District Health System - DHS) มาปรับใช้ในการสร้าง
ความร่วมมือด้านสุขภาพกับคนในพื้นที่และภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิน่ และภาค
ประชาชน โดยมุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเอง
พึ่งพากันเอง ในการกำ�หนดวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการแก้ปัญหา
สุขภาพในพื้นที่ จนเกิดระบบ “สุขภาวะที่ดี” ประชาชนมี
ความรู้ดี มีจิตสำ�นึกที่ดี มีจิตอาสาดูแลช่วยเหลือไม่ทอดทิ้ง
กัน ร่วมระดมทุนแบ่งปันทรัพยากรและมองเห็นคุณค่าคน
ทำ�งาน
“ระบบสุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอ” เป็ น การทำ � งาน
สุขภาพโดยใช้อ�ำ เภอเป็นฐาน มองทุกส่วนภายในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอ
เป็นเนื้อเดียวกันทั้งภาคสาธารณสุข ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นการดู แ ลสุ ข ภาพทั้ ง อำ � เภอ ผสมผสานทั้ ง งาน
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟู เข้าด้วยกัน ระบบสุขภาพระดับ
อำ � เภอจึ ง เป็ น การมองสุ ข ภาพในมุ ม ที่ ก ว้ า งและเน้ น การ
ทำ � งานร่ ว มกั น ทั้ ง ภาคี ใ นเครื อ ข่ า ยและนอกเครื อ ข่ า ย
สาธารณสุข
ดังนัน้ สรุปได้วา่ อำ�เภอทีม่ ี District Health System
(DHS) หมายถึง อำ�เภอที่มีระบบสุขภาพระดับอำ�เภอตาม
องค์ประกอบ UCCARE ดังนี้
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1. การทำ�งานร่วมกันในระดับอำ�เภอ
(Unity district health team)
2. การตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
(Customer focus)
3. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
(Community participation)
4. การทำ�งานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และ
ตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation)
5. การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร
(Resource sharing and human development)
6. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำ�เป็น
(Essential care)

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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บริบทพื้นที่และสภาพปัญหา
การทำ�งานระบบสุขภาพระดับอำ�เภอในแต่ละพื้นที่
ย่อมมีความหลากหลายทางบริบทและสภาพปัญหาแตกต่าง
กั น จุ ด หมายปลายทางที่ เ หมื อ นกั น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนดี ขึ้ น สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ แ ละช่ ว ยกั น
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้ดีขึ้นจนเกิดกลไก “ชุมชน
ไม่ทอดทิ้งกัน”
อำ�เภอแว้ง (พื้นที่เขตชนบท) เป็นอำ�เภอหนึ่งของ

จังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
ห่างจากจังหวัดนราธิวาส 83 กิโลเมตร ตัวอำ�เภอตั้งอยู่เกือบ
ใต้สดุ ของประเทศไทย มีประชากร 51,584 คน จำ�นวนหลังคา
เรือน 11,713 หลังคาเรือน ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่
เป็นที่ราบตามเชิงเขากับที่ราบชายฝั่งแม่น้ำ�สุไหงโก-ลก มี
ทิวเขาสันกาลาคีรีและเทือกเขาลีแปเป็นยอดเขาสูงสุด แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 6 ตำ�บล 46 หมู่บ้าน เทศบาล 2
แห่ง องค์การบริหารส่วนตำ�บล 6 แห่ง โรงเรียน 32 แห่ง
วัด 3 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล 11 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 86 ศาสนาพุทธ ร้อยละ 14
วิถีชีวิตส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำ�สวนยางพารา ทำ�สวนผลไม้ บางส่วนเดินทาง
ไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซีย เช่น ทำ�สวนปาล์ม
18
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ทำ�สวนยางพารา รับจ้างก่อสร้าง เป็นลูกจ้างในร้านอาหาร
คนกลุ่มนี้เมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยจะเดินทางกลับมารักษาใน
ภูมลิ �ำ เนาของตนเอง การโยกย้ายถิน่ ฐานจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ต่อการนำ�พาหะโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะของ
พื้นที่อำ�เภอแว้ง สภาพอากาศของอำ�เภอแว้งมีฝนตกชุก
เกือบตลอดปี บางช่วงฤดูกาลสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะ
มีร้อนสลับกับฝนบ้าง หลังจากฝนตกก็จะเกิดน้ำ�ขังตามที่
ต่างๆ เป็นปัจจัยเอือ้ ต่อการเพาะพันธุล์ กู น้�ำ ยุงลายธรรมชาติ
จนมีจำ�นวนมากขึ้น
อำ�เภอศรีนครินทร์ (ชุมชนเขตกึง่ เมืองกึง่ ชนบท) เป็น

อำ�เภอหนึง่ ของจังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวเมืองพัทลุงประมาณ
17 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนเพชรเกษมพัทลุง-ตรัง ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาบรรทัด
ลาดเทไปทางทิศตะวันออก ด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์จึง
เป็นแหล่งต้นน้ำ�และมีลำ�คลองธรรมชาติหลายแห่ง เขตการปกครองแบ่งเป็น 4 ตำ�บล 43 หมู่บ้าน โรงเรียน 12 แห่ง
วัด 13 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล 5 แห่ง เทศบาล
4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง มีประชากรทั้งหมด 27,602
คน
เมื่อพิจารณาอำ�เภอแว้งและอำ�เภอศรีนครินทร์ ซึ่ง
มีลกั ษณะเป็นชุมชนเขตชนบทและชุมชนเขตกึง่ เมืองกึง่ ชนบท
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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จากสภาพพื้นที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน คือ จาก “ยุงลายบ้าน” และ “ยุงลายสวน”
เป็นพาหะนำ�โรค ส่วนปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำ�ยุงลายในพื้นที่ คือ ภาชนะที่อยู่บริเวณบ้านเรือน เช่น
โอ่งน้ำ�รองรับน้ำ�ฝน ยางรถยนต์ กะลามะพร้าว เศษกระป๋อง
กล่องโฟม กาบต้นไม้ ต้นไม้รกทึบ ภาชนะใส่น้ำ�สำ�หรับใช้
ลับมีดกรีดยาง ภาชนะสำ�หรับให้นกกินน้ำ�ที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำ� 
เศษขยะที่ทิ้งเกลื่อนบริเวณสองข้างทางในหมู่บ้าน สำ�หรับ
ในสวนยางพาราในช่วงฝนตกพบน้ำ�ขังในถ้วยรองรับน้ำ�ยาง
ในวัดส่วนใหญ่จะพบลูกน้�ำ ยุงลายทีแ่ จกันพระพุทธรูป แจกัน
หน้าบัว (โกฐ) ในมัสยิดมักพบลูกน้ำ�ยุงลายในแท็งค์เก็บน้ำ�ใช้
บ่อเก็บกักน้ำ�ละหมาด ที่อาบน้ำ�ละหมาด นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาด้านการจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกจากการใช้
สารเคมีพน่ หมอกควันกำ�จัดยุงซึง่ ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ เช่น
ในบางชุมชนที่นิยมเลี้ยงนกพื้นเมืองเพื่อการแข่งขันประชัน
เสียง สารเคมีพ่นยุงอาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงนกและ
ทำ�ให้นกไม่มีเสียงได้ รวมถึงชาวบ้านมีความกังวลว่านกจะ
ตายหรือสารเคมีอาจเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตในชุมชน
อำ � เภอหาดใหญ่ (ตำ�บลคอหงส์ ชุมชนเขตเมือง)

ตำ�บลคอหงส์ ตัง้ อยูท่ ศิ ตะวันออกของเทศบาลนครหาดใหญ่
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลักษณะภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบ
เชิงเขาซึ่งลาดลงสู่ลำ�คลองอู่ตะเภา โดยมีชุมชนทั้งสิ้น 30
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ชุ ม ชน เป็ น พื้ น ที่ ร องรั บ และขยายความเป็ น เขตเมื อ ง
มีประชากร 45,353 คน 21,915 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ระหว่าง
ที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม ลักษณะพื้นที่ชุมชนจึงเป็นทาง
น้ำ � ผ่ า น มี ผู้ ค นหลั่ ง ไหลเข้ า มาในพื้ น ที่ เ นื่ อ งจากมี ส ถานศึกษา ทำ�ให้เกิดเป็นชุมชนขยายตัว มีหอพัก บ้านเช่า รองรับ
กลุ่มนักศึกษา รวมถึงกลุ่มแรงงานย้ายถิ่น ส่วนใหญ่พบ
ปัญหาแหล่งเพาะพันธุย์ งุ จากขยะและภาชนะทีไ่ ม่ใช้แล้ว เช่น
ยางรถยนต์ แหล่งรับซื้อของเก่า ซึ่งยังไม่มีระบบการดูแล
สุขาภิบาลได้ครอบคลุมในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่รกร้าง
รวมถึงภาชนะปลูกต้นไม้ หรือภาชนะเก็บน้ำ�เพื่อการเกษตร
การแพร่ ร ะบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออกทุ ก ปี เ กิ ด ขึ้ น
ในฤดูฝน สภาพปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชนเขตเมือง
แตกต่างจากชุมชนเขตชนบท ปัจจัยเสริมส่วนใหญ่เกิดจาก
ยุงลายทีอ่ ยูใ่ นบ้านและบริเวณรอบบ้าน เช่น แหล่งน้�ำ ภายใน
ห้องน้ำ�  แจกัน ถาดรองน้ำ�กระถางต้นไม้ ถังน้ำ�  โอ่งน้ำ�ใช้
น้ำ�ที่อยู่ในคู และท่อระบายน้ำ�ที่ไม่สามารถระบายได้สะดวก
ทำ�ให้เกิดแหล่งน้ำ�ขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลาย
และยุงรำ�คาญ วิธกี ารจัดการควบคุมโรคใช้การพ่นหมอกควัน
ซึ่งดำ�เนินการได้ยากเนื่องจากเป็นเขตเมือง มีบ้านเรือน
ตลอดจนศูนย์การค้า จึงเน้นการแก้ปญ
ั หาโดยปรับโครงสร้าง
ทางชีวภาพ เช่น การใช้อีเอ็ม (EM) บำ�บัด และการฉีดล้าง
คูท่อระบายน้ำ�อย่างสม่ำ�เสมอ

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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เป้าหมายในการทำ�งาน
ของระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอเป็นการทำ�งานที่มุ่งตอบ
คำ�ถามสุขภาพแต่ละพืน้ ทีใ่ นบริบททีแ่ ตกต่างกัน เพราะฉะนัน้
โจทย์แต่ละพื้นที่ย่อมไม่เหมือนกัน แต่เป้าหมายสำ�คัญคือ
การเน้นการสร้างภูมคิ มุ้ กัน ป้องกันไม่ให้เกิดโรค ลดพฤติกรรม
เสี่ยง และหัวใจสำ�คัญคือการสร้างพันธสัญญาและข้อตกลง
การทำ�งานร่วมกัน แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละเติมเต็ม สร้างความ
ผูกพันร่วมกัน จึงจะสามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ตรงตาม
สภาพของพื้นที่ได้ดีที่สุด
อำ�เภอแว้ง มีเป้าหมาย คือ การสร้างภาคีเครือข่าย

การทำ�งานทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ประสานทำ�งาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวและให้ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูล
สุขภาพชุมชน เพื่อให้สามารถจัดการป้องกันควบคุมโรคได้
ทันกับสถานการณ์ แก้ปัญหาโดยชุมชนเพื่อชุมชน
อำ�เภอศรีนครินทร์ มีเป้าหมาย คือ การทำ�ลายแหล่ง

เพาะพั น ธุ์ ลู ก น้ำ � ยุ ง ลาย โดยเฉพาะการจั ด การที่ ต้ น เหตุ
ด้ ว ยการสร้ า งความตระหนั ก ให้ ป ระชาชนร่ ว มกั น ทำ � ลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยตนเอง มีอาสาสมัครสาธารณสุข
เป็นผู้ชี้แนะให้ความรู้ความเข้าใจ หากเกิดโรคไข้เลือดออก
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ในพืน้ ทีต่ อ้ งร่วมกันป้องกันควบคุมไม่ให้มผี ปู้ ว่ ยเพิม่ เป็นราย
ต่อไปซึ่งจะควบคุมยากยิ่งขึ้น
อำ�เภอหาดใหญ่ (ตำ�บลคอหงส์) มีเป้าหมาย คือ

ค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำ�ให้เกิดโรคไข้เลือดออก เช่น น้ำ�ใน
ห้องน้ำ�  แจกัน ถังน้ำ�  โอ่งน้ำ�ใช้ คูระบายน้ำ�ที่มีน้ำ�ขังนิ่ง
ไม่ระบาย ขยะ การเก็บสะสมของเก่าที่ไม่มีประโยชน์ไว้
ในบ้านซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลาย และต้องการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมโดยให้ ป ระชาชนร่ ว มกั น ทำ � ลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใช้หลักกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยเริ่มจากที่บ้านตนเอง
ก่อน

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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ก้าวย่างการดำ�เนินงานขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอแต่ละพื้นที่
การดำ�เนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

มีตน้ ทุนเดิมจากความเป็นเครือข่าย ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานการประเมินอำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ในปี 2554 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อมี
นโยบายขับเคลือ่ นระบบสุขภาพระดับอำ�เภอเข้ามา จึงผนวก
รวมเป็น “อำ�เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอเป็นหนึ่งเดียว”
ในปี 2556 จั ด ทำ � คำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ในรู ป แบบคณะกรรมการและคณะทำ�งานพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
(District Health System - DHS) ซึง่ ประกอบด้วย นายอำ�เภอ
ปลัดอำ�เภอ ปลัดตำ�บล พัฒนาชุมชน ปศุสัตว์ เกษตรอำ�เภอ
โรงเรียนทุกแห่ง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ตำ�รวจ ทหาร องค์การบริหารส่วนตำ�บล
เทศบาลตำ�บล และภาคีภาคประชาชน ประกอบด้วย กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ�ศาสนา ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ทุกตำ�บล ประธานและคณะทำ�งานชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรม
ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน ชมรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดย
มีนายอำ�เภอเป็นประธาน ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเป็น
รองประธาน สาธารณสุขอำ�เภอเป็นเลขานุการ
การทำ�งานเริ่มต้นด้วยการประชุมโดยนายอำ�เภอ
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มอบนโยบายการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอลง
สู่ระดับตำ�บล หมู่บ้าน ร่วมวิเคราะห์ชุมชนตามสภาพปัญหา
ของแต่ ล ะตำ � บล กำ � หนดกิ จ กรรมการดำ � เนิ น งานในรู ป
แผนงานอำ�เภอ และติดตามกำ�กับการดำ�เนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
แก้ ไขปั ญ หาได้ ทั น สถานการณ์ ตลอดจนมี ก ารรายงาน
ผลความก้าวหน้าในที่ประชุมทุกเดือน
การดำ�เนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพในรูปแบบ
ระดับตำ�บล เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ในลักษณะบ้านเล็กใน
ป่าใหญ่
ก้าวแรก ปี 2556 เริ่มต้นที่หมู่ 6 ตำ�บลแว้ง ในพื้นที่
ที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูง โดยความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ผู้นำ�ชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ�ศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล อาสาสมัครสาธารณสุข หัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนครัวเรือน
โดยได้ ย กปั ญ หาโรคไข้ เ ลื อ ดออกเป็ น ปั ญ หาที่ สำ � คั ญ ของ
หมู่บ้าน ด้วยการคืนข้อมูลสภาพปัญหาโรคไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน ให้เห็นความสำ�คัญของการทำ�ชุมชนให้เข้มแข็ง
ใช้หลักการสร้างความเป็นเจ้าของและข้อตกลงที่จะทำ�งาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีเวทีประชาคมในหมู่บ้าน แลกเปลี่ยน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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เรียนรู้และคืนข้อมูลแก่ผู้นำ�ครอบครัว ผู้นำ�ชุมชน ครู อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมป้องกัน
ควบคุมไข้เลือดออกง่ายๆ ที่ประชาชนสามารถทำ�เองได้
ไม่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น โดยใช้ ต้ น ทุ น ทางสั ง คมจากผลเวที
ประชาคมหมู่บ้านที่ชาวบ้านร่วมเสนอแนะแนวทางป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก จนเกิดข้อตกลงด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของหมู่บ้านสั้นๆ ง่ายๆ ที่ประชาชน
สามารถปฏิบัติได้ 3 ข้อ ดังนี้
1. ทุกหลังคาเรือนร่วมกันทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ำ�ยุงลายให้เป็นกิจวัตรประจำ�วันทุกเช้า
2. ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดด้วยวิธีการต่างๆ หาก
มี ผู้ ป่ ว ยหรื อ สงสั ย ว่ า จะป่ ว ยเป็ น ไข้ เ ลื อ ดออก
ให้ แจ้ ง อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข โดยร่วมกันทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงบริเวณบ้านและละแวกบ้านทันที
3. ชาวสวนยางพาราช่วงฤดูฝนที่ไม่ได้กรีดน้ำ�ยาง
ต้องคว่ำ�ถ้วยรองรับน้ำ�ยางเพื่อไม่ให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลายในสวนยางพารา
ซึง่ การใช้กระบวนการจากการคิดกิจกรรมร่วมกันบน
พืน้ ฐานหลักการป้องกันและควบคุมโรคจะช่วยลดความชุกชุม
ของยุงซึ่งเป็นพาหนะนำ�โรคไข้เลือดออกได้
ก้าวที่สอง การระดมทุนจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร
ร่วมกันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุนงบประมาณ
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จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงประชาชนแบบ 2 ภาษา
คื อ ภาษาไทยและภาษายาวี (ภาษาท้ อ งถิ่ น ) แบบง่ า ย
สำ�หรับเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกัน โดย
ติดประชาสัมพันธ์ทุกบ้าน ร้านน้ำ�ชา ร้านชำ� มัสยิด โรงเรียน
และมีการประชาสัมพันธ์ในมัสยิดทุกวันศุกร์ โดยผูน้ �ำ ศาสนา
ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ทำ�เป็น “คุปตะเบาะห์”
ประกาศในมัสยิดหลังปฏิบัติศาสนกิจละหมาดในวันศุกร์
หรือ “ละหมาดใหญ่” ตามมัสยิด ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่กระตุ้นให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำ�วันอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการติดตามผลโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
หัวหน้าครอบครัว หรือตัวแทนครัวเรือน ร่วมสำ�รวจความ
สะอาดของบ้านแต่ละหลัง พร้อมสำ�รวจแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำ�ลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลายในพื้นที่สาธารณะที่ไม่มีใคร
เป็นเจ้าของให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น สนามกีฬาหมู่บ้าน
มัสยิด สนามเด็กเล่น โรงเรียน แหล่งน้ำ�สาธารณะ เป็นต้น
ส่งเสริมการควบคุมพาหะนำ�โรคโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้แก่ การทำ�น้ำ�หมักชีวภาพไล่ยุงลายโดยการใช้พืชสมุนไพร
ไล่ยุงที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น ตะไคร้หอม ใบสะเดา
ใบขีเ้ หล็ก มาเป็นส่วนประกอบ คลุกเคล้ากับน้�ำ ตาลทรายแดง
หมักไว้เป็นเวลา 30 วัน จะได้น�้ำ หมักชีวภาพไล่ยงุ โดยใช้ผสม
น้�ำ หมักชีวภาพไล่ยงุ 1 ช้อนโต๊ะ หรือ 2 ฝาขวดน้�ำ หมักชีวภาพ
ต่อน้ำ�  1 ลิตร ใส่กระบอกฉีดน้ำ�  ฉีดพ่นบริเวณที่ยุงเกาะพัก
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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มุมผนังห้อง บริเวณที่มีเสื้อผ้าแขวน ห้องนอน ห้องน้ำ� และ
ใส่บริเวณภาชนะที่มีน้ำ�ขัง ซึ่งการใช้สมุนไพรสามารถทดแทนการใช้สารเคมีและลดสารตกค้างจากสารเคมีน้ำ�ยาพ่น
หมอกควัน อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยหนุนเสริมการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค และมี
การขยายภูมิปัญญาท้องถิ่นไปทุกตำ�บล ชวนคนในพื้นที่
ใกล้เคียงมาร่วมกันดูและทำ�ไปพร้อมๆ กัน สามารถป้องกัน
ไม่ ใ ห้ พื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งมี ผู้ ป่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออกและแพร่ ร ะบาด
ไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้
ก้าวทีส่ าม กระบวนการสร้างแรงจูงใจและการชืน่ ชม
เป็นแรงหนุนเสริมเชิงบวกของตำ�บล ผลที่ได้จากคำ�ชื่นชม
ยินดีเพื่อให้เกิดเป็นพลังด้านบวกในการทำ�งาน โดยการ
ทำ�งานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดให้มี
กิจกรรมประกวดบ้านตัวอย่างปลอดลูกน้�ำ ยุงลาย มอบรางวัล
บุ ค คล ครั ว เรื อ น และมอบเกี ย รติ บั ต รเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า
ชื่นชมการทำ�งานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชนและสามารถ
ถ่ายทอดความสำ�เร็จแก่บ้านอื่นๆ ได้ในลักษณะเพื่อนช่วย
เพื่อน เพื่อนจูงมือ
ก้ า วที่ สี่ ในปี 2558 ได้ ข ยายความร่ ว มมื อ โดย
ชุมชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์รับแจ้งข่าวสารโรคติดต่อเครือข่าย
ระดับตำ�บลประจำ�อยูท่ ที่ �ำ การผูใ้ หญ่บา้ น เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
การคืนข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังโรคติดต่อ และจัดตั้งทีม
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เฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วภาคประชาชนโดยคนใน
หมู่บ้าน และพัฒนาศักยภาพให้ทีมเข้มแข็ง สามารถตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชนและดำ�เนิน
กิจกรรมเบื้องต้นในการควบคุมโรคไข้เลือดออก

การดำ�เนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
อำ�เภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

เริ่มต้นกำ�หนดประเด็นโรคในการดำ�เนินงานอำ�เภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็ง ภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ โดยใช้
กรอบการพัฒนากำ�หนดเป็นเกณฑ์บนั ได 5 ขัน้ ใน UCCARE
เพื่อการวิเคราะห์ประเมินผล เริ่มในปี 2556 ที่สำ�นักงาน
สาธารณสุขอำ�เภอศรีนครินทร์ มีการแสดงเจตนารมณ์รว่ มกัน
โดยการทำ�  “บันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอ” (MOU) เปิดป้ายศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะโรคไข้เลือดออก โดยนายอำ�เภอศรีนครินทร์ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ผู้นำ�ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งทั้งหมดเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือที่มีเจตจำ�นงเพื่อดำ�เนินการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ
ในพื้นที่อำ�เภอศรีนครินทร์ ร่วมกันกำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลายซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยการจัดการ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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พาหะนำ�โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vector
Management - IVM) เพือ่ ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามบทบาท
ของตนเอง ใช้มาตรการ 5 ป 1 ข 3 ร 3 ค ดังนี้ (5 ป) ปิด
เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติจนเป็นนิสัย (1 ข) ขัดภาชนะ
กลุ่มเป้าหมายหลัก (3 ร) โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล และ
กรณีเกิดโรค (3 ค) ค้นหา ควบคุมโรค และคืนข้อมูล
การใช้ ม าตรการทางสั ง คมผ่ า นกระบวนการ
ประชาคมเพื่อให้มีมติของชุมชนให้ชาวบ้านเกิดการยอมรับ
มาตรการเหล่านี้ โดยการประกาศเริ่มใช้นวัตกรรม “เขียว
ปลอด แดงเตือน” โดยจะมีป้ายสัญลักษณ์ประจำ�บ้าน
เป็ น การสื่ อ สารให้ รู้ ว่ า บ้ า นหลั ง นั้ น สะอาดปลอดลู ก น้ำ �
ยุงลาย ซึ่งจะเป็นป้ายสัญลักษณ์สีเขียว ส่วนป้ายสัญลักษณ์
แจ้งเตือนสีแดง หมายถึง บ้านนั้นมีลูกน้ำ�ยุงลายเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคไข้เลือดออก ซึ่งใช้มาตรการดำ�เนินการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกนี้ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
มี ก ารส่ ง เสริ ม การดำ � เนิ น กิ จ กรรมสำ � รวจลู ก น้ำ � ยุ ง ลาย
อย่างต่อเนื่อง พร้อมรณรงค์ไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำ�จัด
ลูกน้ำ�ยุงลาย
การสร้างภาคีเครือข่าย ได้แก่ ชมรม กลุม่ ต่างๆ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับรู้
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง
และให้ข้อเสนอแนะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
จัดทำ�แผ่นซีดีเพลงรณรงค์ให้ชาวบ้านรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกโดยใช้ “รถซาเล้งลดโรคเก็บขยะ” รณรงค์โดยรถ
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ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ด้วยเครื่องขยายเสียง และจัดตั้ง
ศูนย์ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน

การดำ�เนินงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปี 2556 เริ่มต้นทำ�งานในรูปแบบภาคีเครือข่าย
ประกอบด้วย ประธานชุมชน กองสาธารณสุขเทศบาล สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล อาสาสมัครสาธารณสุข มาร่วมคิดร่วม
คุย ค้นหาปัญหาพร้อมวางแผนการดำ�เนินงานจัดการโรค
ไข้เลือดออกร่วมกัน โดยสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
จัดตั้งทีมพ่นสารเคมีกลางของอำ�เภอหาดใหญ่เพื่อทำ�หน้าที่
พ่นหมอกควันแบบรวดเร็วในพื้นที่ที่มีการระบาดควบคู่กับ
ทีมเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล ทำ�ให้การควบคุม
โรคไข้เลือดออกดำ�เนินการได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งการสำ�รวจ
ลูกน้�ำ ยุงลาย การรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ระงับการเกิดโรคซ้ำ�ในพื้นที่
ปี 2558 ได้พฒ
ั นาโปรแกรมทีมพ่นออนไลน์โดยเมือ่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับข้อมูลโรคจากศูนย์ระบาดวิทยา
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากนัน้ จะลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สำ�รวจ แจ้งบ้าน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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เกิดเหตุรัศมี 100 เมตรเข้าโปรแกรมและจองคิวพ่น เมื่อทีม
พ่นได้รับการแจ้งรุ่งเช้าก็จะออกปฏิบัติงานพร้อมทำ�ความ
เข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ และให้ปิดภาชนะเก็บอาหารใน
บ้าน ให้ผอู้ ยูอ่ าศัยในบ้านออกมาอยูน่ อกบ้านขณะพ่นหมอก
ควัน โดยทีมพ่นจะพ่นหมอกควันทั้งในบ้านและนอกบ้าน
มีการสำ�รวจภาชนะเพาะพันธ์ยุงลายนอกบ้าน รณรงค์ร่วม
กันทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลาย จากนั้นบันทึกการ
ทำ�งานในโปรแกรม และทีมของท้องถิ่นลงพ่นหมอกควันซ้ำ�
ในอีก 7 วันถัดไป โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ
คุณภาพการพ่นการจองและการปฏิบัติงาน
เครื อ ข่ า ยระบบสุ ข ภาพตำ � บลคอหงส์ อำ � เภอ
หาดใหญ่ จัดทำ�โครงการผนึกพลังเยาวชนไทยต้านภัย
ไข้ เ ลื อ ดออกในโรงเรี ย น โดยความร่ ว มมื อ ของครู แ ละ
นักเรียน โดยทำ�หนังสือบันทึกข้อตกลง (MOU) มีการอบรม
นักเรียนสารวัตรปราบยุงลายทั้งในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล พร้ อ มติ ด ตามการทำ � กิ จ กรรมของโรงเรี ย น
ให้นกั เรียนสำ�รวจดัชนีความชุกของลูกน้�ำ ยุงลายและติดตาม
ในพื้นที่ซ้ำ�  โดยครูอนามัยโรงเรียนจะให้คะแนนและจัดการ
ประกวดโรงเรียนด้านสารวัตรลูกน้ำ�ยุงลาย ซึ่งมีโรงเรียน
ที่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ ในการดำ � เนิ น กิ จ กรรม เช่ น โรงเรี ย น
สมัยศึกษา พบว่า ไม่มีนักเรียนและครูป่วยเป็นไข้เลือดออก
เลย
ในการประชาสัมพันธ์ มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง
ตลอดจนทำ�ป้ายไวนิลให้ความรู้ไข้เลือดออก 4 มุมเมือง
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มีการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรร่วมโดยใช้งบอุดหนุนของ
อาสาสมัครสาธารณสุข มีการเดินรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก การพ่นหมอกควัน และใช้งบประมาณจากผู้นำ�
ชุมชน มีกิจกรรมการทำ�ความสะอาดใหญ่ (Big cleaning
day) ทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’
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ระบบข้อมูลการเฝ้าระวังโรคที่เข้มแข็ง
ภายหลังการดำ�เนินงานขับเคลือ่ นสร้างภาคีเครือข่าย
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอให้ครอบคลุมในทุกภาคส่วนแล้ว
จึงได้มาปรับระบบการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาให้เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายในชุมชนให้สามารถ
แจ้ ง สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผิ ด ปกติ ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง
มีการปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลภายในสถานบริการให้มี
ความรวดเร็วถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวังโรคระหว่างสถานบริการที่
เป็นเครือข่ายและนอกเครือข่าย เพื่อให้แต่ละเครือข่ายนำ�
ข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องยิ่งขึ้น
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำ�เภอแว้ง ใช้เครื่องมือ

จัดการควบคุมป้องกันโรคล่วงหน้า คือ ใช้ข้อมูลการระบาด
ของโรคในอดีต เพื่อจัดทำ�แผนที่พิกัดบ้านผู้ป่วย หรือที่เรียก
ว่า Spot map เป็นการกำ�หนดพิกัดพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่มี
การระบาดซ้ำ�ซากเป็นประจำ�  โดยสามารถพยากรณ์และดู
แนวโน้ ม อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของการระบาดและ
นำ�ข้อมูลคืนกลับให้กบั ประชาชน ก็จะสามารถวางแผนควบคุมป้องกันและจำ�กัดวงของการแพร่ระบาดให้แคบลงและ
ทำ�ให้การระบาดของโรคสงบได้โดยเร็ว และใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดทำ�แผนงานโครงการเพือ่ แก้ปญ
ั หาโรคทีเ่ ป็นปัญหา
ของพื้นที่
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เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำ�เภอศรีนครินทร์ ใช้

ข้อมูลการสำ�รวจดัชนีลูกน้ำ�ยุงลายเพื่อประเมินความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก หากบ้านใดพบลูกน้ำ�ยุงลายเกิน
กว่าค่าดัชนีความชุกลูกน้�ำ ยุงลาย จะใช้วธิ แี จ้งเตือนด้วยสัญลักษณ์สีแดงติดที่หน้าบ้าน และให้อาสาสมัครสาธารณสุข
เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่ดำ�เนินการทำ�ลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลายด้วยตนเอง หากบ้านใดไม่พบดัชนี
ความชุกลูกน้�ำ ยุงลายเกินกว่าค่ามาตรฐานจะให้ตดิ สัญลักษณ์
ทีห่ น้าบ้านเป็นสีเขียว คือ ปลอดลูกน้�ำ ยุงลาย และให้เจ้าของ
บ้านรักษาสภาพบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ
เครื อ ข่ า ยระบบสุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอหาดใหญ่ ใช้

ระบบจัดการไข้เลือดออกด้วยระบบการรายงาน โดยศูนย์
ระบาดวิทยาของโรงพยาบาลหาดใหญ่จะเป็นผู้รับข้อมูล
การเกิดผู้ป่วยรายใหม่จากหน่วยบริการทุกที่ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน แล้วแจ้งกลับให้พนื้ ทีท่ กุ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เมื่อพื้นที่ได้รับรายงานจะลงไปควบคุมโรคโดยประสานกับ
หน่วยงานรับผิดชอบในท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจะ
มีการสอบสวนโรค พ่นสารเคมี สำ�รวจลูกน้ำ�ยุงลาย และให้
สุขศึกษาแก่ประชาชน
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ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
อำ�เภอแว้ง กระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย

ชุมชนสามารถจัดการป้องกันควบคุมโรคและหยุดยั้งจำ�กัด
การแพร่ ร ะบาดของโรคได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สภาพแวดล้ อ ม
หมู่บ้านสะอาด คนในชุมชนมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
และไม่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งในการป่ ว ยเป็ น โรคไข้ เ ลื อ ดออก
โดยอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในตำ�บลแว้งลดลง เมื่อ
เทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน
อำ � เภอศรี น คริ น ทร์ การสำ�รวจลูกน้ำ�ยุงลายโดย

อสม. แบบสลั บ หมู่ บ้ า น ทำ � ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง และ
สามารถสะท้อนปัญหาได้ มีการสำ�รวจที่ครอบคลุมพื้นที่
จากนั้นจะส่งข้อมูลการสำ�รวจให้กับประธานหมู่บ้านเพื่อ
สรุปผลดัชนีลูกน้ำ�ยุงลาย ส่งให้กับผู้ใหญ่บ้าน 1 ชุด เพื่อนำ�
ข้อมูลไปแก้ปัญหา และให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล 1 ชุด จากข้อมูลพบว่าในชุมชนมีดัชนี HI ต่ำ�กว่า 10
และ BI ต่ำ�กว่า 50 ในโรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาน
ที่ราชการ และโรงพยาบาล ใช้ดัชนี CI = 0 ปรับเปลี่ยน
วิธีการไม่ใช้ทรายอะเบทกำ�จัดยุงลายแต่ใช้การควบคุมด้วย
นวัตกรรม “เขียวปลอด แดงเตือน” ในการรณรงค์ใช้ อสม.
เตือนเจ้าของสถานที่ให้ดำ�เนินการทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์
ด้วยตนเอง และมีการวิเคราะห์สถานการณ์ดชั นีลกู น้�ำ ยุงลาย
36
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ในภาพรวมทั้งอำ�เภอ ทำ�ให้สามารถประเมินความเสี่ยงการ
เกิดโรคไข้เลือดออกได้
อำ�เภอหาดใหญ่ กระบวนการทำ�งานระบบสุขภาพ

ระดั บ อำ � เภอ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากศู น ย์ ร ะบาดวิ ท ยา
โรงพยาบาลหาดใหญ่ในด้านเทคนิคและกระบวนการ และ
การได้รบั ความร่วมมือจากชาวบ้าน สถานศึกษา และประธาน
ชุมชนมีความตระหนักใส่ใจและเห็นความสำ�คัญของการ
ทำ�ให้ชุมชนเข้มแข็ง การให้ความสนิทสนมเป็นพี่น้องกัน
ทำ�ให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
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ปัญหาอุปสรรคของการดำ�เนินงานขับเคลื่อน
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ
อำ�เภอแว้ง เนื่องจากเป็นอำ�เภอชายแดนติดต่อกับ

ประเทศมาเลเซีย ประชาชนส่วนหนึง่ เดินทางข้ามไปประกอบ
อาชีพในประเทศมาเลเซีย เช่น ทำ�สวนปาล์ม ทำ�สวนยาง
พารา รับจ้างก่อสร้าง เป็นลูกจ้างในร้านอาหาร เมือ่ ประชาชน
เจ็บป่วยจะกลับมารักษาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพตนเอง
ในพื้นที่อำ�เภอแว้งและจะนำ�โรคไข้เลือดออกกลับมาแพร่
ในชุมชน
เครือข่ายอำ�เภอแว้งแก้ปญ
ั หาโดยรณรงค์ให้ชาวบ้าน
ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมกันเฝ้าระวังโรค รีบแจ้งข่าวเหตุการณ์
เมื่อสงสัยว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก หากพบผู้ที่สงสัย
ป่วยให้รีบแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้นำ�ชุมชนทันที
และรีบดำ�เนินมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกัน
สำ�รวจทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพื่อลดพาหะนำ�โรค และ
พบว่าในบางชุมชนไม่สามารถพ่นเคมีหมอกควันกำ�จัดยุงได้
เนื่องจากชาวบ้านนิยมเลี้ยงนก จึงต้องส่งเสริมการใช้นวัตกรรมป้องกันไข้เลือดออก โดยผลิตน้ำ�หมักชีวภาพที่มีส่วน
ผสมของพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นไล่ยุงแทน
อำ�เภอศรีนครินทร์ ความละเอียดและความชำ�นาญ

ของผู้ทำ�การสำ�รวจลูกน้ำ�ยุงลายและการรับรู้ของชาวบ้าน
แก้ ไขโดยการอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพของภาคี เ ครื อ ข่ า ย
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สำ � รวจลู ก น้ำ � ยุ ง ลายและการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ “เขี ย วปลอด
แดงเตือน” ติดที่หน้าบ้าน โดยสื่อให้ประชาชนรับรู้ความ
หมายของสั ญ ลั ก ษณ์ แจ้ ง เตื อ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยอมรั บ
รวมทัง้ ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ซึง่ เป็นมาตรการทางสังคม
ของพื้นที่ที่ทุกคนต้องยอมรับ
อำ�เภอหาดใหญ่ เป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่

จะเป็นประชากรนอกพื้นที่มาอาศัยเพื่อดำ�เนินการประกอบ
อาชีพ ด้วยระบบความสัมพันธ์ที่อยู่กันอย่างแยกส่วน จึงมี
ความยุ่งยากในการนัดหมายดำ�เนินกิจกรรม โดยเฉพาะการ
ทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การสำ�รวจ กระตุ้น และการ
ปรับตัวให้พื้นที่เกิดการมีส่วนร่วมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ช่วงเวลา
ในการดำ � เนิ น กิ จ กรรมต้ อ งทำ� ช่ ว งเย็ น หรื อ ช่ ว งค่ำ � เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเขตเมือง ส่วนการให้คำ�แนะนำ�ให้
เกิดความร่วมมือชาวบ้านมักจะไม่เชื่อถือเจ้าหน้าที่มากนัก
จึงต้องเริ่มต้นจากสร้างความสัมพันธ์ ทำ�ความสนิทสนม
สร้ า งความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจ และสร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ
ประชาชนได้รับรู้ว่าไข้เลือดออกเป็นภัยร้าย และจัดทำ�สื่อ
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ให้ความรู้ ติดตั้งใน 4 มุมเมืองของ
พื้นที่

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘โรคไข้เลือดออก’

39

บทเรียนที่ได้รับในแต่ละพื้นที่
การทำ�งานแต่ละพื้นที่ย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะของ
แต่ละพื้นที่ การได้เรียนรู้จากพื้นที่อื่นที่มีบริบทแตกต่างกัน
อาจเป็นบทเรียนที่ดี และอาจสามารถนำ�มาประยุกต์ปรับใช้
ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ได้ เช่น
อำ�เภอแว้ง เน้นให้ประชาชนปฏิบัติจริง เช่น ทำ�ลาย

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงลายมากกว่าใช้เอกสารสำ�รวจความ
ชุกลูกน้ำ�ยุงลาย เพราะกลุ่มชาวบ้านหากใช้ข้อมูลเอกสารจะ
เป็นการเพิ่มภาระให้กับเขา สำ�หรับการติดตามผลที่ชาวบ้าน
ได้น�ำ ไปปฏิบตั ิ มีหวั หน้าครอบครัวหรือตัวแทนครัวเรือน ร่วม
สำ�รวจความสะอาดของบ้าน รวมทั้งสำ�รวจแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายทีป่ ระชาชนร่วมใจกันรณรงค์อย่างต่อเนือ่ งทุกสัปดาห์
จนในทีส่ ดุ ชาวบ้านสามารถทำ�ได้เองเป็นกิจวัตรโดยไม่ตอ้ งมี
ใครตรวจสอบ ซึง่ จะทำ�ให้เกิดความยัง่ ยืนด้วยมือของชาวบ้าน
เอง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านแจ้งข้อมูลข่าวสารการ
เจ็บป่วยให้กับผู้นำ�ชุมชน เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน จะทำ�ให้
สามารถจัดการกับโรคในขั้นต้นได้รวดเร็วกว่ารอเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขหรือหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามา ซึ่งจะไม่ทันเวลา
นอกจากนัน้ มีการดำ�เนินกิจกรรมโดยการใช้หลักศาสนา ด้วย
การแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ
ซึ่งเป็นผู้นำ�ศาสนา จัดทำ�เป็นคุปตะเบาะห์ประกาศในมัสยิด
หลังปฏิบัติศาสนกิจละหมาดในวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์
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อำ�เภอศรีนครินทร์ ใช้นวัตกรรม “เขียวปลอด แดง

เตื อ น” เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ติ ด เตื อ นที่ ห น้ า บ้ า น สื่ อ สารให้
ประชาชนเข้าใจง่าย เป็นมาตรการทางสังคมที่ชุมชนยอมรับ
โดยสื่อสัญลักษณ์สีเขียวแสดงให้เห็นว่าบ้านหลังนั้นปลอด
ลูกน้ำ�ยุงลาย สื่อสัญลักษณ์สีแดงแสดงให้เห็นว่าในบ้านหลัง
นั้นเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก ชุมชนต้องรีบร่วมรณรงค์
ทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุล์ กู น้�ำ ยุงลายทันที สำ�หรับการติดตาม
สำ�รวจตรวจสอบบ้านแต่ละหลัง ใช้วธิ ไี ขว้กนั ระหว่างหมูบ่ า้ น
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง สามารถสะท้อนถึงปัญหาได้
อำ�เภอหาดใหญ่ การใช้กลไกสุขภาพในเขตเมือง ซึ่ง

มีหน่วยงานสนับสนุน อาทิ สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอ ศูนย์
ระบาดวิทยาโรงพยาบาลหาดใหญ่ และภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนทีเ่ ห็นความสำ�คัญของปัญหา มีการส่งเสริมการป้องกัน
การเกิดโรคไข้เลือดออกแบบใกล้ตัว เช่น ปลูกตะไคร้หอม
ในกระถาง สามารถนำ�ส่วนของใบมาใช้ไล่ยุงลาย ทำ�กล่อง
บล็อกน็อกยุง ถังปี๊บดักยุง เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมี
บทเรียนที่ได้รับในส่วนที่เหมือนกันทั้ง 3 พื้นที่ คือ
การใช้ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้ทุนทาง
สังคมและกลไกในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนร่วมมือ
กันทำ�งานประสานเป็นหนึ่งเดียว มุ่งให้เกิดผลประโยชน์
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ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมรับผิดชอบ ร่วมผลักดัน ชาวบ้าน
เป็นเจ้าของข้อมูล ใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุ ม โรค นอกจากนี้ มี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ กิ ด ความ
ร่วมมือ พร้อมสร้างแบบอย่าง เช่น การประกวดบ้านสะอาด
การถ่ายทอดเรียนรู้และสอดแทรกในเวทีประชุมต่างๆ เช่น
เวทีประชาคมหมู่บ้าน เวทีประชุมกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน การ
ประชุมสภาตำ�บล เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะแนวทาง
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ (DHS)
การจัดการภัยไข้เลือดออกในอนาคต

การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำ�เภอสู่ความสำ�เร็จ
และยั่งยืนได้ คือ การสร้างความยั่งยืนด้วยการพึ่งตนเอง
ส่งเสริมให้ชุมชนดึงศักยภาพและจุดแข็งของชุมชนเอามาใช้
ให้มากขึ้น นำ�การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีอยู่เดิมมาเป็นแรง
ผลักดันให้กับชุมชน การสร้างกฎ กติกา ที่มาจากชุมชน ใช้
เป็ น ข้ อ บั ง คั บ ในชุ ม ชนเพื่ อ ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค มี ก ารคิ ด
นอกกรอบไม่ยึดติดการทำ�งานแบบเดิมๆ สามารถคิดหา
ช่องทางหรือวิธีการหลากหลายรูปแบบในการดำ�เนินงาน
ขับเคลื่อนสุขภาพอำ�เภอ เปิดให้โอกาสประชาชนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยประชาชนมีสว่ นร่วมและเป็นแกนนำ�หลัก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ การพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและเป็นผู้ติดตาม
การทำ�งานหนุนเสริมพลังให้กำ�ลังใจ
ดังนั้น ระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ถือเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาจากจุดเล็กๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ขยายไป
สู่ชุมชน หมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ จังหวัดจนถึงระดับประเทศ
อันจะส่งผลให้สงั คมเป็นสังคมอยูเ่ ย็นเป็นสุขทีน่ า่ อยูอ่ าศัย มี
ภูมิคุ้มกันต้านทานที่เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
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