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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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ก้าวสู่สังคมไม่ทอดทิ้งกัน

สังคมไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน กำ�ลังต้องการนวัตกรรม
ทางสังคมแบบใหม่เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาวะของผู้คน DHS
จึงเป็นหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมดังกล่าว DHS ย่อมาจาก
คำ�ว่า District Health System หมายถึง ระบบสุขภาพระดับ
อำ�เภอ ซึ่งมีการทำ�งานสุขภาพโดยใช้อำ�เภอเป็นฐานพัฒนา
ระบบสุขภาพ ด้วยการนำ�ปัญหาของพื้นที่รวมไปถึงสิ่งดีดี
ที่มีอยู่ผ่านประเด็นร่วมในการดำ�เนินการ คำ�นึงถึงการร่วม
เป็น ‘หุน้ ส่วนการทำ�งาน’ มากกว่าเจ้าหน้าทีไ่ ปดำ�เนินการให้้
DHS ถักทอคนทำ�งานระดับอำ�เภอซึ่งถือเป็น ‘จุด
คานงัด’ สำ�คัญของระบบสุขภาพ ร่วมกันพัฒนาระบบการ
ทำ�งานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยมี 6 พื้นที่อำ�เภอ ดำ�เนินการ
ในประเด็นการดูแลคนพิการด้วยการใช้กลไกขับเคลื่อนแบบ
DHS
6 พื้นที่ประกอบด้วย อำ�เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อำ�เภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อำ�เภอบางกล่ำ�  อำ�เภอนาทวี
จังหวัดสงขลา อำ�เภอรามัน จังหวัดยะลา และอำ�เภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส DHS ทำ�หน้าที่ถักทอประสานพลังจาก
หลายภาคส่วนจับมือร่วมกันดูแลคนพิการในพื้นที่ ประสาน
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กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลในภาพใหญ่
อำ�เภอปฏิบัติการทั้ง 6 แห่ง ล้วนมีแนวทางดูแล
คนพิการที่ต่างกันไปตามบริบทของตน แต่มีหลักการร่วมที่
สำ�คัญและเปรียบเสมือนเป็น ‘หัวใจ’ ของการทำ�งาน DHS
อาทิ การทำ�งานเป็นทีม (Unity district health team) แต่ละ
พื้นที่ได้นำ�คนที่มีจิตอาสาและจิตบริการสาธารณะมาร่วม
ทำ�งานด้วยกัน ขยายภาพฝันสุขภาวะเพือ่ คนพิการทีแ่ ตกต่าง
ไปจากเดิมและมองมิติสุขภาพในมุมที่เปิดกว้าง การค้นหา
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (Customer focus) ร่วมกันสืบค้น
ปัญหาสุขภาพของคนในพืน้ ทีจ่ นพบว่ามีปญ
ั หาอะไรและกลุม่
เป้าหมายของปัญหาคือกลุม่ ใด ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
(Community participation) ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ
ประชาสังคม ชุมชน โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
ยินยอมปฏิบัติตาม การชื่นชมความสำ�เร็จ (Appreciation)
เพื่อให้ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข มีความภาคภูมิใจ
การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) ทั้งคน
เงิน สิ่งของ แบ่งปัน ร่วมกันใช้ ร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อน
ช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการปัญหาตามบริบท
ของพืน้ ที่ (Essential care) ในแต่ละพืน้ ทีห่ รือชุมชนประสบ
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ปัญหาที่แตกต่างกัน วิธีการแก้ไขก็อาจแตกต่างกันไป รวม
ไปถึงรูปแบบการจัดบริการที่เหมาะสมกับบริบทคนพิการ
เหล่านี้คือพื้นที่ตัวอย่างที่นำ�เอา DHS มาปรับใช้
จนเกิดความสำ�เร็จอย่างน่าสนใจ แล้วกลายมาเป็นบทเรียน
ร่วมในงานสังเคราะห์การทำ�งานชิน้ นี้ ความรูค้ อื อำ�นาจ เรา
มาช่วยกันสร้างความรูจ้ ากปัญญาปฏิบตั ดิ ว้ ยกันนะครับ เพือ่
สร้างพลังนำ�พาสังคมไทยไปสู่สุขภาวะอันเป็นปลายทางที่
ทุกคนปรารถนา
ด้วยจิตคารวะ
ชาคริต โภชะเรือง

ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา

12

สังคมไม่ทอดทิ้งกัน

เครือข่ายสุขภาพระดับอำ�เภอเพื่อคนพิการ

ชาคริต โภชะเรือง

บทนำ�

คนพิการ หมายถึง บุคคลที่มีข้อจำ�กัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวติ ประจำ�วัน หรือมีขอ้ จำ�กัดต่อการเข้าไปมีสว่ น
ร่วมกิจกรรมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการ
มองเห็น ได้ยิน สื่อสาร เคลื่อนไหว จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม
สติปัญญา และการเรียนรู้ ซึ่งมีความจำ�เป็นต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

ประเภทของความพิการ

แบ่งออกเป็น 7 ประเภทดังนี้ (1)
1. ความพิการทางการมองเห็น ได้แก่ ตาบอด ตา
เห็นเลือนราง
2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ได้แก่ หูหนวก หูตึง
3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย การสูญเสียความสามารถของอวัยวะต่อการเคลือ่ นไหว
ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจสืบเนื่องจากอัมพาตแขนขาอ่อน
แรง สืบเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุแขนขาขาด หรือจากภาวะเจ็บป่วย
เรื้อรังจนเกิดผลกระทบต่อการทำ�งานของร่างกาย
(1)

ทีม่ าจาก: ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรือ่ ง
ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม บุคคลมี
ข้ อ จำ � กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจำ � วั น หรื อ การ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเป็นผลมาจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของ
การรับรู้อารมณ์หรือความคิด
5. ความพิการทางสติปญ
ั ญา บุคคลทีม่ พี ฒ
ั นาการ
ช้ากว่าปกติหรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ำ�กว่าบุคคลทั่วไป โดย
ความผิดปกตินั้นปรากฏขึ้นก่อนอายุ 18 ปี
6. ความพิการทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลทีม่ ี
ความบกพร่องทางสมอง ในด้านการอ่าน การเขียน การคิด
คำ�นวณ หรือกระบวนการเรียนรู้พ้ืนฐานอื่นในระดับต่ำ�กว่า
เกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปญ
ั ญา
7. ความพิการกลุม่ ออทิสติก บุคคลทีม่ ขี อ้ จำ�กัดใน
การปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจำ�วันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทาง
พัฒนาการด้านสังคมภาษา การสื่อความหมาย พฤติกรรม
และอารมณ์ สืบเนื่องจากความผิดปกติของสมองและความ
ผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้รวมถึงการวินิจฉัย
กลุม่ ออทิสติกสเปกตรัมอืน่ ๆ เช่น แอสเปอเกอร์ (Asperger’s
Syndrome) (2)
(2)

โรคทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อาการทีร่ ะบบทางประสาทผิดปกติ จัดอยูใ่ นกลุม่ ออทิสติก พบ
ในเด็กผูช้ ายมีความเฉลียวฉลาดสติปญ
ั ญาอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่กลับมีปญ
ั หาเรือ่ ง
ทักษะการเข้าสังคม แต่มคี วามสามารถพูดคุยสือ่ สารกับคนทัว่ ไปได้ปกติ

การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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เสียงสะท้อนจากคนเคลื่อนงานเพื่อคนพิการ 6 พื้นที่
ความจำ�เป็นต่อการพัฒนางานคนพิการระดับอำ�เภอ

จินตนา สวัสดิโรจน์ ตัวแทนจากอำ�เภอป่าบอน และสุพตั ร
เพ็ชราการ ตัวแทนจากอำ�เภอบางกล่�ำ สะท้อนภาพความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้นกับคนพิการในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง เผยให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม กับ
ภาวะความบกพร่องทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ที่พวก
เขาเผชิญ อันส่งผลต่อข้อจำ�กัดในการใช้ชวี ติ ประจำ�วันต่างไป
จากบุคคลทั่วไปซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน
ถือได้ว่าเป็นประเด็นปัญหาหลักหนึ่งในระบบสุขภาพของ
พื้นที่
“...สภาพบ้านเป็นบ้านไม้หลังคามุงสังกะสี แม่ของ
น้องลุกขึ้นจากเตียงที่กำ�ลังดูดเสมหะน้องอยู่เพื่อเดินมาที่
ประตูหน้าบ้าน ท่าทางดูกังวล แม้สีหน้าจะเรียบเฉย แต่ก็
ยอมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มใจอย่างเป็นกันเอง
สภาพภายในบ้านร้อนอบอ้าวมาก เมือ่ แหงนหน้ามองหลังคา
พบรูโหว่ของสังกะสีหลายรู เต็มไปด้วยหยากไย่ สภาพชัน้ บน
ของบ้านคงไม่ใช่ที่พักผ่อนของสมาชิกในครอบครัว ข้าวของ
ภายในบ้านวางไว้ระเกะระกะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพ
น้องนอนบนเบาะเก่าๆ มีเพียงพัดลม 1 ตัวไว้เป่าคลาย
ร้อน...”
จินตนา สวัสดิโรจน์, รพ.ป่าบอน
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“...ลุงดำ� ชายสูงวัย สีหน้าเรียบเฉยไม่ค่อยสบตา
ร่างกายผอมบางมีแต่หนังหุม้ กระดูก ใส่ทอ่ เจาะคอ จะสือ่ สาร
ถามไถ่กันก็ลำ�บาก หลายครั้งที่ดิฉันสังเกตเห็นน้ำ�ตาหล่อ
อยูท่ ต่ี าของลุง ภรรยาลุงเสียชีวติ แล้วเมือ่ หลายปีกอ่ น ลุงมีลกู
2 คน คนโตเป็นผูห้ ญิง แต่งงานย้ายไปอยูต่ า่ งจังหวัด ช่วงที่
ลุงไม่สบาย ลูกสาวก็เฝ้าดูแลทีโ่ รงพยาบาลหาดใหญ่ แต่หลัง
จากลุงกลับมาอยูท่ บ่ี า้ น ลูกสาวต้องกลับไปอยูก่ บั ครอบครัว
เนื่องจากต้องดูแลลูกอยู่ด้วย ลุงอาศัยอยู่กับลูกชายคนเล็ก
ทำ�งานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งห่างจากบ้านไปซัก 20 กิโล
อาการของลุงยังช่วยตัวเองไม่ได้ พลิกตะแคงตัวเองไม่ได้ ใช้
ช้ อ นตั ก อาหารเองไม่ ไ ด้ นั่ง ไม่ ไ ด้ กิ จ วั ต รประจำ � วั น คื อ
ตอนเช้ า ลู ก ชายต้ อ งตื่ น ขึ้ น มาเตรี ย มอาหาร เช็ ด ตั ว ทำ �
ความสะอาดร่างกายและท่อเจาะคอ ทำ�แผลกดทับพร้อมป้อน
อาหารให้พอ่ เปิดทีวเี อารีโมททีวใี ส่มอื พ่อไว้ เสร็จแล้วตัวเอง
ก็รีบไปทำ�งาน ตอนเที่ยงรีบกลับมาป้อนอาหารพ่ออีกครั้ง
แล้วกลับไปทำ�งาน ทำ�แบบนีเ้ ป็นประจำ�ทุกวัน จนทีมลงเยีย่ ม
พบว่าแผลกดทับของลุงใหญ่ขึ้นจากตอนอยู่โรงพยาบาล
ในท่อเจาะคอมีเสมหะเยอะมาก ได้ยินเสียงครืดคราดเสี่ยง
ต่อการอุดตัน ปลายเท้าของลุงเริม่ บวม ดิฉนั คิดในใจว่าอย่าง
นี้คงต้องทำ�อะไรสักอย่างแล้ว...”
สุพัตร เพ็ชราการ, รพ.บางกล่ำ�
จำ�เนียร มานะกล้า ตัวแทนจากอำ�เภอปะเหลียน และ
สมจิตร พรมจันทร์ ตัวแทนจากอำ�เภอนาทวี ต่างมองเห็น
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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ช่องว่างที่เกิดขึ้นกับระบบการให้บริการคนพิการ รวมถึง
ทัศนะและกระบวนทัศน์ทางสังคมต่อคนพิการที่จำ�เป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงในมิติใหม่ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ที่สร้างสรรค์
กว่าเดิม
“...อำ�เภอปะเหลียนเริม่ ต้นงานคนพิการเมือ่ ปี 2549
ทุกวันศุกร์ ฉันได้เห็นปัญหาการทำ�งานจากการทีค่ นพิการเข้า
รับการประเมินความพิการ ณ บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่
โรงพยาบาลปะเหลียน คนพิการและญาติตอ้ งไปจดทะเบียน
ความพิการที่สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง (พมจ.ตรัง) เพื่อขอรับสมุดความพิการ
ไปขึ้นทะเบียนรับเงินยังชีพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แสดงว่าสังคมยังมองคนพิการไม่มคี วามสามารถหรือมีความ
สามารถจำ�กัด ‘ทำ�ให้คนพิการถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม’
การดูแลคนพิการจึงใช้แนวทางเวทนานิยมที่เมตตาสงสาร
ให้คนพิการเป็นผู้รับการสงเคราะห์...”
จำ�เนียร มานะกล้า, รพ.ปะเหลียน
“...‘ผมไม่ได้ต้องการความสงสาร เพียงขอที่ยืนใน
สังคม’ เป็นประโยคของคุณลีเขวน เหมนุ้ย คนพิการทางการ
มองเห็นทีม่ โี อกาสเข้ามาทำ�งานในโรงพยาบาลตำ�แหน่งผูช้ ว่ ย
นวดแผนไทย ด้วยศักยภาพของเขาได้เปลีย่ นจากการเป็นผูร้ บั
บริการเป็นผูใ้ ห้บริการสาธารณสุข สิง่ ทีเ่ ขาเป็น สิง่ ทีเ่ ขาทำ� ได้
มาพลิกแนวคิดคนทำ�งานอย่างฉัน...”
สมจิต พรมจันทร์, รพ.นาทวี
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ดังนั้นเมื่อย้อนกลับไปทบทวนแนวทาง DHS ซึ่งย่อ
มาจากคำ�ว่า District Health System หมายถึง ระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอ คือ การทำ�งานสุขภาพโดยใช้อำ�เภอเป็นฐาน
มองทุกภาคส่วนเป็นเนื้อเดียวกัน เน้น การมีส่วนร่วมการ
จัดการปัญหาด้วยกัน มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ในอำ�เภอให้เข้ามามีบทบาทร่วมกันแก้ไขปัญหา
และร่วมกันดำ�เนินการให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

6 พื้นที่ 6 วิธีการขับเคลื่อน
จังหวะก้าวของการทำ�งาน DHS เริม่ ต้นจากการร่วมกันค้นหา
ปัญหา กำ�หนดประเด็นการทำ�งาน สืบสาวเหตุปัจจัย พร้อม
ร่ ว มดำ � เนิ น การพั ฒ นาระบบการทำ � งานเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
สุขภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ จนเกิดการบูรณาการภาคี
เครือข่ายและนำ�พาไปสู่เป้าหมายร่วม เมื่อเกิดผลสำ�เร็จจึงมี
กระบวนการชื่ น ชม รวมถึ ง การถอดผลสำ � เร็ จ ในรู ป แบบ
การจัดการความรู้แบบอิงบริบทของพื้นที่ ดังตัวอย่างของ
พื้นที่ 6 อำ�เภอต่อไปนี้
1. เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา

สมจิตร พรมจันทร์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
ชำ�นาญงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ
อำ�เภอนาทวี และคณะทีมทำ�งาน DHS อำ�เภอนาทวี จังหวัด
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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สงขลา เป็น 1 ใน 6 พื้นที่กรณีตัวอย่างซึ่งเลือกประเด็นคน
พิการในการขับเคลื่อน
DHS อำ�เภอนาทวี เดินตามยุทธศาสตร์ “คนนาทวี
ไม่ทอดทิ้งกัน” เน้นพัฒนาระบบการดูแลคนพิการในชุมชน
โดยบทบาทโรงพยาบาลชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยในการดู แ ล
ผู้พิการในชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นการทำ�งาน
ร่วมกันในระดับอำ�เภอ คณะทำ�งาน DHS อำ�เภอนาทวี
ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ตัวแทนคนพิการ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สาธารณสุข
อำ�เภอ การศึกษานอกโรงเรียน กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสา
สมัครสาธารณสุข โดยพวกเขาเริ่มจากการวิเคราะห์บริบท
ของคนพิการ
“คนพิการในพื้นที่ของเรามีจำ�นวนกี่คนคะ?” คำ� 
ถามของสมจิตร พรมจันทร์ ต่อคณะทำ�งานระบบสุขภาพ
ระดับอำ�เภอนาทวี กระตุ้นให้เวทีเกิดการถกเถียงค้นข้อมูล
หาคำ�ตอบที่ชัดเจน
สิง่ ทีพ่ บคือ จำ�นวนข้อมูลผูพ้ กิ ารของแต่ละภาคส่วน
มีขอ้ มูลทีไ่ ม่ตรงกัน “แล้วจะทำ�อย่างไรให้ขอ้ มูลจำ�นวนคน
พิการตรงกันทั้งอำ�เภอ” เพื่อนำ�ข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้ นั่น
จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการ โดยได้
รับความร่วมมือจากมูลนิธิชุมชนสงขลาออกแบบเครื่องมือ
การเก็บข้อมูล พร้อมใช้รูปแบบการบันทึกข้อมูลร่วมกันจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการใน Website www.ข้อมูล
ชุมชน.com ครอบคลุมตอบสนองการใช้งานของแต่ละภาค
22

ถอดบทเรียน DHS South

ส่วน ซึง่ สามารถค้นหาคนพิการทีต่ กหล่นได้เพิม่ ขึน้ ถึง 11.7%
จนทราบจำ � นวนคนพิ ก ารทั้ ง อำ � เภอในบั น ทึ ก ว่ า มี จำ � นวน
1,258 ราย แยกตามประเภท 1) ทางการมองเห็น 104 ราย
2) ทางการได้ยินและสื่อความหมาย 284 ราย 3) ทางกาย
และการเคลือ่ นไหว 568 ราย 4) ทางจิตใจและพฤติกรรม 110
ราย 5) ทางสติปัญญา 160 ราย 6) ทางการเรียนรู้ 17 ราย
และ 7) ออทิสติก 15 ราย
จากข้อมูลชุดนี้ ทางทีมได้เรียนรู้ว่า ยังมีคนพิการ
อีกจำ�นวนหนึ่งที่ทีมสุขภาพไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในชุมชน และ
คนพิการก็ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ
เมื่ อ นำ � ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ก็ พ บข้ อ มู ล อี ก หลายประเด็ น ที่
จำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่างเร่งด่วน ทั้งคนพิการที่ยังไม่ขึ้น
ทะเบียน ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ ไม่ได้รับการศึกษา และคนพิการ
ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จนเกิดการวางแผนพัฒนา
โครงการเพื่อให้การช่วยเหลือ เช่น โครงการจดทะเบียน
คนพิการเชิงรุก โครงการอบรมจิตอาสาและผู้ดูแลคนพิการ
โครงการฟื้นฟูการศึกษา โครงการเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการ
รวมตัวกันของคนพิการจนต่อยอดเป็นชมรมคนพิการโดย
ใช้ชื่อว่า “ชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน”
ชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทีม
ระดับอำ�เภอนาทวี โดยมีคนพิการในชุมชนแต่ละตำ�บลเป็น
คณะกรรมการชมรมขับเคลือ่ นดำ�เนินงานคนพิการร่วมกับทีม
DHS อย่างต่อเนื่อง พร้อมเกิดโครงการกิจกรรมอีกมากมาย
เช่น เพื่อนเยี่ยมเพื่อน การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัด
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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นิทรรศการงานกาชาดกิ่งอำ�เภอ และโครงการฝึกอาชีพ การ
ปลูกผัก การเพาะเห็ด การทำ�ขนม และการทำ�ลูกประคบ เป็น
กิ จ กรรมที่ ที ม สุ ข ภาพร่ ว มกั น ทำ � ให้ ค นพิ ก าร รวมถึ ง การ
ผลั ก ดั น ให้ ค นพิ ก ารได้ รั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานด้ า นการแพทย์
การศึกษา อาชีพ และสังคม แต่การดำ�เนินงานคนพิการใน
อำ�เภอนาทวียังไม่หยุดเพียงแค่นี้ ยังมีประเด็นที่ท้าทาย
เป็นโจทย์ใหญ่ให้ทีมงานเดินต่อด้วยความตั้งใจว่า ไม่อยาก
เห็นคนพิการเพิ่มขึ้น จึงจะดำ�เนินการแก้ไขที่ต้นเหตุของ
ความพิการ
จากการนำ � ข้ อ มู ล คนพิ ก ารประเภททางกายและ
การเคลื่อนไหวซึ่งมีจำ�นวนมากกว่าคนพิการประเภทอื่น
มาวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุ
อันดับหนึง่ ของความพิการ จึงเริม่ พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีเ้ พือ่ ป้องกันการเกิดความพิการขึน้ โดยดูแลครอบคลุม
ทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู จัดบริการที่
สอดคล้องครอบคลุมผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ทั้งกลุ่มปกติ
กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ป่วย และกลุม่ ป่วยทีม่ ภี าวะแทรกซ้อน โดยให้
ผู้ป่วยและชุมชนมามีส่วนร่วมวางแผนในการรักษา มีการ
หนุนเสริมการดูแลโดยสร้างศักยภาพครอบครัว อสม. ท้องถิน่
ชุมชนโดยทำ�งานร่วมกันเป็น “สหสาขาอาชีพอำ�เภอนาทวี”
ส่วนผู้ป่วยกลุ่มระยะกึ่งเฉียบพลัน ไม่เฉียบพลัน และกลุ่มที่
เกิดความพิการจะต้องรักษาฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วย
กลุ่ ม นี้ มั ก พบปั ญ หาด้ า นการเดิ น ทางเพื่ อ เข้ า รั บ บริ ก ารที่
โรงพยาบาลเพราะข้อจำ�กัดของการเดินทางและผู้ดูแล จึงมี
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แผนพัฒนาหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
โดยการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ตำ�บลนาหมอศรีเป็นตำ�บลนำ�ร่อง โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากโรงพยาบาลและ
จิตอาสาจากชุมชนร่วมกันให้บริการภายในศูนย์รองรับผู้
รับบริการทัง้ ในและนอกตำ�บล และมีกระแสตอบรับทีด่ จี นได้
รั บ ประกาศยกย่ อ งให้ ก องทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ
ท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนตำ�บลนาหมอศรีเป็น “ศูนย์เรียน
รู้การดูแลคนพิการ” และได้ขยายศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยชุมชนสู่ตำ�บลทับช้างโดยใช้รูปแบบเดียวกันกับตำ�บล
นาหมอศรี ทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมจากชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ
ร่วมกันออกแบบระบบการให้บริการและอาคารสถานที่ ปรับ
พื้นที่ให้เป็นสวนสมุนไพรและปลูกผักต่างๆ ดึงคนในชุมชน
มาแวะเวียนดูแลศูนย์จนกลายเป็นกิจวัตรประจำ�วัน จนทำ�ให้
ศูนย์เป็นของชุมชนอย่างแท้จริง
2. เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

จำ�เนียร มานะกล้า โรงพยาบาลปะเหลียน เครือข่าย DHS อำ�เภอปะเหลียน ดำ�เนินงานโดยยึดถือพระราชดำ � รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ต่ อ การทำ � งาน
คนพิการที่ว่า “งานช่วยเหลือคนพิการมีความสำ�คัญอย่างยิง่
เพราะว่าผู้พิการมิได้เป็นผู้ที่อยากจะพิการ ถ้าเราไม่ช่วยเขา
ให้ ส ามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ อ ะไรเพื่ อ มี ชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวจะทำ�ให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักในสังคม
ฉะนั้น นโยบายที่จะกระทำ�ก็ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ เพื่อจะ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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ให้เขาเป็นประโยชน์ต่อสังคม”
จำ � เนี ย รได้ ป ระสานงานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ชุมชนในพื้นที่นำ�ร่อง คือ ตำ�บลท่าพญา บ้านนา ลิพัง และ
ปะเหลี ย น อบรมให้ ค วามรู้ ค นพิ ก ารและครอบครั ว ใน
การดู แ ลสุ ข ภาพถึ ง สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของคนกลุ่ ม พิ ก ารทุ ก
ประเภท และอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ ในระยะแรก
เป็นเพียงการรวมกลุ่มกันทำ�กิจกรรมของคนพิการภายใน
ตำ � บลปะเหลี ย นโดยมี อ าสาสมั ค รคอยดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น
และต่อมาจึงยกระดับจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นชื่อว่า “ชมรมทวี
พลังคนพิการ”
ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2551 จัดตั้งอาสาสมัครเพื่อ
ดูแลคนพิการในหมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ นละ 1 คน และต่อมาได้พฒ
ั นา
เป็น “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ดูแลคนพิการ (อพมก.)” ทำ�หน้าที่ค้นหาสำ�รวจคนพิการ
เพื่อขึ้นทะเบียนรับรองความพิการ ตลอดจนให้ความรู้เรื่อง
สิทธิคนพิการ
ต่อมา สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง ได้ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการโดยชุมชน (Community-based Rehabilitation: CBR)
“ชุมชนดูแลคนพิการ” โดยเลือกตำ�บลปะเหลียนเป็นพื้นที่
ต้นแบบและใช้ชอื่ ว่า “ศูนย์เรียนรูค้ นพิการตำ�บลปะเหลียน”
และได้ จั ด ตั้ ง คณะทำ � งานศู น ย์ เรี ย นรู้ ค นพิ ก ารขึ้ น    ส่ ว น
ที่ ทำ � การของศู น ย์ เรี ย นรู้ ค นพิ ก ารตำ � บลปะเหลี ย นได้ รั บ
การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
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สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดตรัง
สำ�นักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ ธนาคารออมสิน และองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลปะเหลียน
เมื่ อ มาทบทวนการทำ � งานพบว่ า คนพิ ก ารและ
ครอบครัวยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ขาด
ความครอบคลุ ม จดทะเบี ย นคนพิ ก าร ในปี 2552 ทาง
ศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ อพมก. สำ�รวจคนพิการที่ยังตกหล่นไม่ได้
จดทะเบียนเพิ่มเติมทั้ง 15 หมู่บ้านในตำ�บลปะเหลียน มี
กิจกรรมเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสุขภาพ มีของที่ระลึกจากการ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำ�บลและยาสามัญประจำ�
บ้านจากการสนับสนุนของสถานีอนามัย นอกจากนี้ ทางศูนย์
เรียนรู้ฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลปะเหลียนได้จัด
งานวั น คนพิ ก ารสากล เปิ ด โอกาสให้ ค นพิ ก ารได้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
ในปี 2553 พบปัญหาเรือ่ งคนพิการทีถ่ กู ทอดทิง้ และ
ขาดความชัดเจนของคนทำ�งานประจำ�ศูนย์เรียนรู้ฯ ในการ
ให้บริการ ทางคณะทำ�งานประชุมหารือกันแล้วปรับการ
ทำ�งานให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ�ศูนย์ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อ
ตอบสนองความจำ�เป็นเรื่องคนพิการติดเตียง ไม่มีญาติ
ยากจน ไม่มีบ้านอยู่ ทาง พมจ.ตรัง มีโครงการอบรมผู้ช่วย
คนพิ ก ารโดยเลื อ กตำ � บลปะเหลี ย นนำ � ร่ อ งและมี ส มาชิ ก
ในตำ � บล 2 คนผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รนี้ ต่ อ มามี ผู้ ช่ วย
คนพิการเพิ่มขึ้นอีก 5 คน ดูแลคนพิการไม่มีญาติติดเตียงใน
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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พื้นที่ 15 หมู่บ้าน และมีการนัดหมายเพื่อทำ�กิจกรรมกลุ่ม
มีหน่วยงาน คือ ธนาคารออมสิน ให้การช่วยเหลือสมาชิกที่
ลำ � บากยากจนในครอบครั ว ตามความจำ� เป็ น โดยมี ก าร
ทำ�เวทีประชาคมและคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
ต่อมา “ข้อเสนอจากเวทีประชาคมตำ�บล” ถูกยก
ระดับไปสู่ “ร่างมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด” ในประเด็น
คุณภาพชีวิตคนพิการ ประเด็นปัญหาทางด้านการแพทย์
การศึกษา สังคม และอาชีพจำ�นวน 27 ข้อ ผ่านมติสมัชชา
สุขภาพจังหวัดตรังครั้งที่ 1 ปี 2553 พื้นที่ได้เป็นผู้ร่างมติ
สมัชชาฯ สูก่ ารปฏิบตั ิ และประธานคนพิการตำ�บลปะเหลียน
ได้เป็นคณะทำ�งานในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ตรั ง กิ จ กรรมของศู น ย์ เรี ย นรู้ ดำ � เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เกิดการร้อยเรียงการทำ�งานให้เกิดพลังพร้อมได้รับการเติม
เต็มปัจจัยส่วนขาดจากภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างสอดคล้อง
และลดความซ้ำ�ซ้อนของงบประมาณ
จนกระทั่ ง ในปี 2556 เป็ น ต้ น มา ทางกระทรวง
สาธารณสุขได้มนี โยบายเรือ่ งการทำ�งานเป็นเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอำ�เภอร่วมกันทุกภาคส่วน ปี 2558 การดำ�เนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการพบว่ามีข้อมูลคน
พิการที่ไม่สอดคล้องกัน พบปัญหาต่างคนต่างทำ�งาน ข้อมูล
ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงและไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ทีม
คนทำ�งานคนพิการปะเหลียนได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่
อำ�เภอนาทวี
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“คนนาทวี ไ ม่ ท อดทิ้ ง กั น ” นำ � งบประมาณจาก
สมัชชาสุขภาพตรังร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาเพื่อพัฒนา
โปรแกรมพื้นฐานคนพิการ 5 ตำ�บล คือ ตำ�บลปะเหลียน
ท่าข้าม บางด้วน สุโสะ และท่าพญา เพื่อเกิดการใช้ข้อมูล
ร่วมกันที่มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งคืนข้อมูลสู่พื้นที่ 5
ตำ�บล
หลังจากดำ�เนินงานคนพิการผ่านระบบเครือข่าย
สุขภาพระดับอำ�เภอ (DHS) อำ�เภอปะเหลียนได้พบคุณค่า
ของการทำ�งานแต่ละด้านดังนี้
1) ด้านทีมงานและคณะทำ�งานระดับตำ�บล (Unity
district health team) และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย/
ชุมชน (Community participation) ชุมชนภาคีทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมเป็นทีมในการทำ�งานครบวงจรทุกกิจกรรม ชุมชน
และหน่วยงานสามารถร่วมกันประเมินการทำ�งานเป็นทีม
เช่น โรงพยาบาลปะเหลียน สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ 12 สงขลา สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ ธนาคารออมสิน องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในพื้นที่อำ�เภอปะเหลียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตำ�บล ชมรมทวีพลังคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดูแลคนพิการ ศูนย์เรียนรู้คนพิการ
ตำ�บลปะเหลียน คณะทำ�งานศูนย์เรียนรู้คนพิการ ผู้ช่วย
คนพิการประจำ�ตำ�บล ส่วนหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา
เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีผู้ช่วยพี่เลี้ยงการศึกษานอก
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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โรงเรียน 1 คน ศูนย์เรียนร่วมที่โรงเรียนบ้านวังเจริญ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัด
ตรัง โดยศูนย์บริการคนพิการตำ�บล 5 แห่ง ขยายพืน้ ทีท่ �ำ งาน
แบบมีส่วนร่วม (THS:DHS) คือ ตำ�บลท่าข้าม บางด้วน
ท่าพญา สุโสะ โดยมีตำ�บลปะเหลียนเป็นผู้ร่วมถอดบทเรียน
การทำ�งาน
2) ด้านการทำ�งานจนเกิดคุณค่ากับผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ (Appreciation) ที่ทำ�การของศูนย์เรียนรู้
คนพิการตำ�บลปะเหลียน เดิมเป็นบ้านเช่าของ นางไพรัช
เพ็งสุวรรณ ที่ได้ให้การสนับสนุนยกบ้านเช่าให้เป็นสถานที่
จัดตั้งของศูนย์ฯ เพื่อหนุนเสริมความต่อเนื่องในการทำ�งาน
และใช้สถานทีท่ �ำ กิจกรรมกลุม่ คนพิการ จนเครือข่ายคนพิการ
เกิดความผูกพัน จากการดำ�เนินงานตั้งแต่ ปี 2549 ตำ�บล
ปะเหลียนกลายเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานภายใน
และภายนอกจังหวัดและมีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านทรัพยากรบุคลากร (Resources sharing
and human development) มีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน
ของคนพิการจากแหล่งงบประมาณต่างๆ โดยการใช้ร่วมกัน
ภายใต้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำ�ซ้อน
ของงานและงบประมาณ เช่น องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ปะเหลียนสนับสนุนของที่ระลึกเยี่ยมบ้าน สำ�นักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติอบรมให้ความรู้การดูแลกิจกรรม
สันทนาการกลุ่ม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
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สุขภาพสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟูดูแลคนพิการและการ
เยี่ยมบ้าน ธนาคารออมสินสนับสนุนเรื่องสวัสดิการชุมชน
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำ�เภอปะเหลียนและศูนย์การ
ศึกษาพิเศษที่ 4 จังหวัดตรังดูแลการเรียนการสอน ศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังและวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
ช่วยฝึกอาชีพ โรงพยาบาลปะเหลียน และ รพ.สต. 4 แห่ง
ดูแลเรือ่ งกายอุปกรณ์ บัตรสิทธิ การรักษา ทีมสุขภาพติดตาม
เยี่ยมบ้าน ท.74 สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังดูแลการพัฒนา
ฐานข้อมูลคนพิการผ่านโปรแกรม www.ข้อมูลชุมชน.com
ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ชุ ม ชนสงขลา สำ � นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่
เช่น สิทธิ์ของคนพิการ โครงการ CBL สนับสนุนฟื้นฟูความรู้
อพมก. พาไปศึกษาดูงานคนพิการ และมีวาระจังหวัดตรัง
ปี 2559 กำ�หนดให้เปิดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปทุกตำ�บล
โดยรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดดูแลต่อเนือ่ ง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก
4) ด้านการให้บริการสุขภาพที่จำ�เป็น (Essential
Care) ทางศูนย์เรียนรู้คนพิการตำ�บลปะเหลียนเน้นการ
จัดการสุขภาพที่ตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนในพื้นที่
สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม รวมทั้งสภาพปัญหา
สุขภาพ ครอบคลุมทัง้ ด้านการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟืน้ ฟู
ให้บริการอย่างเชื่อมโยงประสานแบบเบ็ดเสร็จ และชุมชน
มีส่วนร่วม
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3. เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอบางกล่ำ�

สุ พั ต ร เพ็ ช ราการ พยาบาลวิ ช าชี พ ชำ � นาญการ
โรงพยาบาลบางกล่ำ� นำ�ข้อมูลของลุงดำ� คนพิการที่พบขณะ
ลงไปเยี่ยมบ้าน นำ�เสนอต่อคณะกรรมการ DHS อำ�เภอ
บางกล่ำ�  ซึ่งมีนายอำ�เภอเป็นประธาน นายอำ�เภอให้ความ
สนใจและให้ ก ารสนั บ สนุ น กระทั่ ง ประกาศให้ ก ารดู แ ล
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็น
วาระสุขภาพของอำ�เภอบางกล่ำ�
ลุ ง ดำ � เป็ น คนพิ ก ารด้ า นการเคลื่ อ นไหวมา 6 ปี
มี ปั ญ หากระดู ก สั น หลั ง แต่ พ อจะเดิ น โดยใช้ ไ ม้ ค้ำ � ยั น ได้
ต่ อ มาอาการปวดหลั ง มี ม ากขึ้ น จนทำ � ให้ เ คลื่ อ นไหวได้
ลำ�บาก ลูกจึงพาไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลหาดใหญ่ ระหว่างการ
รักษาเกิดมีภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจ ทำ�
ให้ ต้ อ งเข้ า รั ก ษาในห้ อ ง ICU ต้ อ งเจาะคอใส่ ท่ อ ช่ ว ย
หายใจ เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ ใช้เวลารักษาในโรงพยาบาล
หาดใหญ่ ประมาณ 2 เดือน เมื่อรักษาจนอาการดีขึ้นจน
พ้นขีดอันตราย โรงพยาบาลหาดใหญ่จึงส่งมารักษาต่อที่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลบางกล่ำ�ซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลหาดใหญ่
ลุงดำ�มีแผลกดทับที่ก้นกบค่อนข้างใหญ่ ช่วยเหลือ
ตัวเองได้น้อย ขยับพลิกตะแคงตัวเองไม่ได้ หลังจากรับการ
ดู แ ลฟื้ น ฟู ท่ี ศู น ย์ เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู โรงพยาบาลบางกล่ำ �  2
สัปดาห์ อาการก็ดีขึ้นตามลำ�ดับ โรงพยาบาลบางกล่ำ�จึง
วางแผนส่งลุงกลับบ้าน ทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
32

ถอดบทเรียน DHS South

ของโรงพยาบาลได้ ล งไปเยี่ ย มและเตรี ย มพื้ น ที่ แ ละสิ่ ง แวดล้อมที่บ้านของลุงเพื่อรองรับเวลาที่ลุงกลับบ้าน พร้อม
ทำ�แผนดูแลในพื้นที่หลังจากลุงกลับบ้านได้ 1 สัปดาห์ โดยมี
ทีมหมอครอบครัวลงเยี่ยมตามแผนที่วางไว้
ทีมได้พูดคุยวางแผนดูแลร่วมกัน คือ พมจ. สงขลา
ทีม่ บี คุ ลากรอยูใ่ นทีมคณะกรรมการ DHS ของอำ�เภอบางกล่�ำ
ดำ�เนินการขอเงินยังชีพจาก พมจ. สงขลา ได้จำ�นวน 2,000
บาทต่อปี โรงงานในพื้นที่บริษัทกรีนริเวอร์ ซึ่งบุคลากรที่เป็น
ทีมจิตอาสาในโรงงานและอยู่ในทีมคณะกรรมการ DHS
อำ�เภอบางกล่ำ�  ร่วมนำ�ข้าวสาร น้ำ�  นม ผ้าอ้อมแพมเพิส
กระดาษทิชชู มาร่วมให้การดูแลลุงดำ�เดือนละ 1 ครั้ง มี
เทศบาลมาช่วยปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้สามารถใช้
รถเข็นได้ ซึ่งทีมงานทุกภาคส่วนให้การดูแลตามแผนที่วางไว้
ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน จนทำ�ให้อาการ
ของลุงดำ�ดีขึ้นตามลำ�ดับ แผลกดทับก็เริ่มเล็กลง อารมณ์
ดีขึ้นและเริ่มยิ้มแย้มได้เป็นปกติ หลังจากกลับมาบ้านได้
1 เดือน ลุงพลิกตะแคงได้ด้วยตนเองและสามารถพยุงให้
ลุกขึ้นนั่งได้ และลุงสามารถลุกขึ้นยืนได้เองตอน 3 เดือน
จนถึงเดือนที่ 4 ลุงก็สามารถเดินได้ด้วยไม้เท้าโดยมีผู้ช่วย
พยุงและสามารถถอดท่อเจาะคอได้ และเมื่อถึง 5 เดือน
แผลกดทับของลุงหายเป็นปกติ และในระยะเวลาเพียง 1 ปี
ลุงสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันได้ด้วยตัวเองสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
หมายเหตุ รพ.บางกล่ำ�  ได้พัฒนาเป็น “ศูนย์เวชการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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ศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำ�” เครือข่ายโรงพยาบาล
หาดใหญ่ ทำ � ให้ มี ร ะบบการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
ที่ รพ.บางกล่ำ�  ส่ ง ผลให้ มี ร ะบบการฟื้ น ฟู ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลบางกล่ำ �  และชุ ม ชน
ทำ�ให้ผู้ป่วยระยะ Subacute (3) ได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่อง
หลายรายไม่หลงเหลือความพิการจนสามารถกลับใช้ชีวิต
ได้ ต ามปกติ ต่ อ มา สปสช. สนั บ สนุ น งบประมาณให้
โรงพยาบาลบางกล่ำ�พัฒนาเป็นอำ�เภอนำ�ร่องดำ�เนินงาน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลจึงดำ�เนิน
งานผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก ารไปพร้ อ มกั น มี ก ารสำ � รวจกลุ่ ม
ผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก ารใหม่ ทั้ ง หมด ครอบคลุ ม ทั้ ง อำ � เภอ
แยกกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเข้าสังคมได้ กลุ่มติดบ้าน และ
กลุ่มติดเตียง โดยกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงที่มีความ
พิ ก าร โรงพยาบาลดำ � เนิ น การจดทะเบี ย นคนพิ ก ารให้
จัดเวทีคืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนการทำ�งาน
ร่ ว มกั น ต่ อ มาจั ด อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ในชุมชน ประกอบด้วย อสม. ผู้นำ�ชุมชน ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
อยูท่ บี่ า้ น ด้วยหลักสูตรผูด้ แู ลผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ าร 420 ชัว่ โมง
โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าอบรมครอบคลุมทั้ง 36 หมู่บ้าน
จำ�นวน 50 คน

(3)

ผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง
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4. เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอป่าบอน

จินตนา สวัสดิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัด
พัทลุง เครือข่าย DHS อำ�เภอป่าบอน ได้ดูแลมารดาและ
ลูกชายที่เป็นคนพิการที่มีปัญหาซับซ้อน ซึ่งถูกส่งต่อจาก
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง (COC) มาให้ติดตามเยี่ยมบ้าน จินตนา
ซักประวัติ ประเมินสภาพ และให้การพยาบาลตามแบบฟอร์ม
การเยี่ยมบ้าน (INHOMESSS) ของโรงพยาบาลและแบบ
ฟอร์มการดูแลต่อเนื่องของโรงพยาบาลพัทลุง พบว่า มารดา
มีภาวะเครียดเนื่องจากหลังจากลูกชายอายุ 4 ปีของเธอ
ได้ ผ่ า ตั ด เอาเลื อ ดคั่ ง ในสมองออกแล้ ว ต้ อ งนอนรั ก ษาตั ว
ใน รพ.พัทลุง นาน 2 เดือน ต้องเจาะคอ ยกลำ�ไส้มาทำ�ทวาร
เที ย มเพื่ อ ขั บ ถ่ า ยของเสี ย ออกทางหน้ า ท้ อ ง และยั ง มี
พัฒนาการล่าช้า อีกทั้งยังมีปัญหารายได้ไม่พอใช้จ่ายใน
ครอบครัว จินตนาได้ส่งต่อให้นักกายภาพบำ�บัดทำ�การฟื้นฟู
กายภาพบำ�บัด เคาะปอด บริหารกล้ามเนือ้ แขนขา ซึง่ มารดา
มีความรู้ในการปฏิบัติเป็นอย่างดี เนื่องจากก่อนออกจาก
โรงพยาบาลพัทลุงได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากความร่วมมือ
หลายฝ่าย คือ เภสัชกรสอนการดูแลเรื่องยา ทันตแพทย์
แนะนำ�สาธิตการทำ�ความสะอาดช่องปาก แพทย์แผนไทย
แนะนำ�การนวด แขน ขา นักโภชนากรสอนการให้อาหาร
ทางสายยาง ส่วนพยาบาลสุขภาพจิตประเมินสภาพจิตใจ
พบว่ามารดามีความเครียดสูงและมีความเสีย่ งทีจ่ ะฆ่าตัวตาย
ปัญหาของครอบครัวคนพิการนี้ คือ มารดาของ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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ผู้พิการรายนี้แยกทางกับสามี โดยมีบุตรสาวอีก 1 คนเรียน
อยู่ชั้นประถมศึกษา ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ต้องกู้ พมจ.
จำ�นวน 4,500 บาท เพื่อใช้เป็นรายจ่ายในครอบครัวและ
เป็นทุนประกอบอาชีพ อาศัยในบ้านไม้ชั้นเดียวสภาพใกล้
ผุพัง หลังคาสังกะสีเป็นรูโหว่จนเวลาฝนตกต้องย้ายเบาะ
ที่นอนหนีฝน ในบ้านมีน้องชายซึ่งไม่มีงานทำ�และสูบบุหรี่
จัดจนควันบุหรี่มีผลต่อน้องซึ่งนอนติดเตียงจนมีอาการเกร็ง
เมือ่ มีสงิ่ กระตุน้ มารดาของเธอก็ปว่ ยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จนเธอเกิดความเครียดจากปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้า
ทีมงานจึงได้วางแผนการดูแลต่อเนือ่ ง โดยการหารือ
กันในทีมหมอครอบครัวเพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือผ่าน
กระบวนการ UCCARE โดยได้ประสานภาคีเครือข่ายจาก
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอรับน้องคนพิการเป็น
คนไข้มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และประสานกาชาดจังหวัดลงมาเยี่ยมน้อง
ที่บ้าน พร้อมทั้งสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด นายอำ�เภอ องค์การบริหารส่วนตำ�บล กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำ�เภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ � บล อาสาสมั ค ร สาธารณสุ ข จิ ต อาสา เจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาล ให้การช่วยเหลือในระดับหนึ่งโดยนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเงินจำ�นวนหนึ่ง เบาะ มุ้ง เครื่อง
ใช้ พมจ. ทำ�บัตรคนพิการให้แบบ One Stop Service โรงพยาบาลป่าบอนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ ชุดทำ�แผล สายดูด
เสมหะ สายยางให้อาหาร สมาชิกเหล่ากาชาดได้ประสาน
36

ถอดบทเรียน DHS South

โรงพยาบาลพัทลุงให้งดเก็บค่าเช่าเครื่องดูดเสมหะ จากเดิม
ต้องจ่ายเงินเช่าเครื่อง 1,500บาท/เดือน
สมาชิ ก เหล่ า กาชาดซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของร้ า นอุ ป กรณ์
ก่อสร้างได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน เช่น อิฐ หิน ดิน
ทราย พร้อมประสานขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
บ้านจากกองทุนปลายข้าวโตโยต้าพัทลุง หลังจากนั้นเหล่า
กาชาดจังหวัดได้มอบเงิน 100,000 บาท ผ่านทางอำ�เภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้สร้างบ้านบนที่ดิน
ของยายบริเวณหน้าบ้านหลังปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเครือข่ า ยในต่ า งจั ง หวั ด อาทิ กองทุ น ชมรมวิ ท ยุ ห าดใหญ่ ไ ด้
ประสานงานกับมูลนิธิเซี่ยงตึ้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้การ
สนับสนุนงานฉาบปูน ทาสี เดินสายไฟภายในบ้าน และการ
ถมดินรอบบ้านด้วย ซึง่ เมือ่ บ้านสร้างเสร็จ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
พัทลุงจะมาทำ�การมอบบ้านให้น้องอย่างเป็นทางการ
เรื่องราวการช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้พิการครอบครั ว นี้ ไ ด้ มี ร ายการสาธารณสุ ข พบที ม หมอครอบครั ว มา
ถ่ายทำ�สกู๊ปรายการเพื่อออกโทรทัศน์ช่อง 5 เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2558 ซึง่ การช่วยเหลือดูแลผูพ้ กิ ารแบบเป็นองค์รวม
นี้ คณะทำ�งานไม่สามารถทำ�งานให้สำ�เร็จได้ด้วยตัวคนเดียว
กลุ่มเดียว หรือองค์กรเดียว แต่ต้องมีภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนที่ให้ความร่วมมือและมีระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ DHS
ที่เข้มแข็ง จึงสามารถทำ�ให้ครอบครัวหนึ่งที่หมดความหวัง
ในทุกสิ่งทุกอย่างสามารถกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง
ปั จ จุบั น คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ พิ ก ารและมารดาดี ขึ้น
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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ในระดับหนึ่ง โดยมารดาประกอบอาชีพขายลูกชิ้นหน้าบ้าน
เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ตัวผู้พิการเองได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้ พิ ก าร 800 บาท/เดื อ น ได้ รั บ การฉี ด วั ค ซี น และตรวจ
พัฒนาการที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และได้รับการรักษา
พัฒนาการที่ล่าช้าอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลพัทลุงและ
คลินิกพร้อมพัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่
โดย รพ.สงขลานครินทร์ ได้ฝกึ กระตุน้ การยืนและการพูด โดย
เริ่ ม สามารถส่ ง เสี ย งอ้ อ แอ้ อ อกมาพร้ อ มกั บ รอยยิ้ ม ของ
ผู้เป็นแม่
5. เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอตากใบ

วาสนา กาญจนะ และกิง่ ลัฎดา หนูรชิ รพ.ตากใบ
คณะทำ�งาน DHS กับการขับเคลื่อนงานคนพิการอำ�เภอ
ตากใบ ได้ เ ลื อ กประเด็ น คนพิ ก ารเป็ น ประเด็ น หลั ก ใน
การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ หลังจากการปรึกษา
แนวทางการดำ�เนินงานจากผู้รับผิดชอบงานของสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา จึงได้เริ่มสำ�รวจ
ข้อมูลคนพิการอำ�เภอตากใบ และจัดทำ�ทะเบียนจำ�แนก
ตามประเภทคนพิการ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโรงพยาบาลตากใบขึ้น โดยมีบุคลากร
ฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาลเป็นทีมทำ�งาน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกได้มีการระดม
ความคิดวางระบบการทำ�งานฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ โดย
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มีความคิดไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการไปศึกษาดูงาน
ในโรงพยาบาลที่มีระบบงานฟื้นฟูที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อ
ศึกษาการจัดกระบวนการทำ�งานคนพิการ โดยเลือกศึกษา
ดูงานที่ “โรงพยาบาลนาทวี” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีระบบ
การทำ�งานทีด่ แี ละมีนกั กายภาพในโรงพยาบาล ประกอบกับ
โรงพยาบาลตากใบเองมีนักกายภาพหญิงคนแรกมาทำ�งาน
ประจำ�  ณ แผนกกายภาพ และได้ร่วมไปศึกษาดูงานโดย
ได้รบั การชีแ้ นะการทำ�งานอย่างเป็นระบบและเอกสารต่างๆ
ทีเ่ อือ้ ต่อการทำ�งานฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการแต่ละประเภท
ทำ�ให้คณะกรรมการฟื้นฟูฯ โรงพยาบาลตากใบทุกคนเกิด
แรงบันดาลใจและมีความเข้าใจในการทำ�งานเป็นอย่างดี
ภายหลังการศึกษาดูงาน วาสนาจึงได้เขียนโครงการ
พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
One Stop Service ปี 2553 เสนอของบประมาณจาก สปสช.
เขต 12 สงขลา และได้ รั บ อนุ มั ติ ส นั บ สนุ น งบประมาณ
โครงการ จึงเป็นที่มาของการเกิดระบบการทำ�งานฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ขึ้ น ในปี 2553 โดยมี
กิ จ กรรมการขึ้ น ทะเบี ย นความพิ ก าร โดยเริ่ ม จากออก
ใบรับรองความพิการและส่งผู้ป่วยไปขึ้นทะเบียนคนพิการ
ที่ พมจ. ขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพเป็น
ท.74 แจกอุ ป กรณ์ ค วามพิ ก ารตามความเหมาะสม ขึ้ น
ทะเบียนฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งต่อข้อมูลไปยัง รพ.สต. เพื่อให้
ติดตามเยี่ยมบ้านอย่างเป็นระบบ
ต่อมาปี พ.ศ. 2554 คนพิการได้เข้าถึงระบบการฟืน้ ฟู
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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สมรรถภาพในโรงพยาบาลมากขึ้น เนื่องจากได้รับบริการ
แบบเบ็ดเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ล่าช้า ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจในบริการ ส่งผลให้ผู้ป่วยมาใช้บริการมาก
ขึ้น แต่เมื่อผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วกลับไปที่
บ้านก็ขาดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยตนเอง
และญาติ ส่งผลให้คนพิการไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ คณะ
กรรมการฟื้นฟูฯ โรงพยาบาลตากใบจึงจัดโครงการอบรม
ผู้ดูแลเครือข่ายคนพิการด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ให้ผู้ดูแลสามารถกลับไปดูแลฟื้นฟูฯ คนพิการต่อเนื่องที่บ้าน
ในขณะนั้นทางคณะกรรมการฟื้นฟูฯ โรงพยาบาลตากใบ
เล็งเห็นว่า เมื่อผู้ดูแล (Care Giver) สามารถดูแลคนพิการ
ได้ ชุมชนก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลฟื้นฟูฯ ร่วม
ด้ ว ย จึ ง เกิ ด คณะกรรมการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร
อำ�เภอตากใบขึน้ ประกอบด้วย ฝ่ายสาธารณสุข (โรงพยาบาล
ตากใบ สสอ. รพ.สต.) ฝ่ายปกครอง (ปลัดปกครองประจำ�
ตำ�บล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อบต. และเทศบาล) ภาค
ประชาชน อสม. ผูน้ �ำ ชุมชน ผูน้ �ำ ศาสนา เข้ามาเป็นทีมฯ และ
มีการออกแบบระบบการดูแลและกำ�หนดบทบาทร่วมกัน
อั น เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการฟื้ น ฟู ค นพิ ก ารแบบที ม สุ ข ภาพ
อำ�เภอ DHS
จนมาถึงปี พ.ศ. 2555 สามารถพัฒนาระบบการดูแล
คนพิการในกลุม่ 3 ความพิการทางร่างกายและการเคลือ่ นไหว
ในระยะไม่เกิน 1 ปีแรกด้วยผู้ดูแลใกล้ตัว (Caregiver) จน
สามารถเห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม คือ คนพิการมีระดับ ADL
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(ศักยภาพและความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในชีวิต
ประจำ�วัน) พึ่งพาตนเองได้มากกว่าร้อยละ 90 โดยหนึ่งใน
จำ�นวนนั้น คือ คุณเจ๊ะซูใบดะห์ เป็นคนพิการที่ได้รับผล
กระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง โดยในระยะแรกมีอาการ
อ่อนแรงทั้งตัว สามารถเคลื่อนไหวได้เพียงส่ายศีรษะไปมา
เท่านั้น ภายหลัง 6 เดือนที่โรงพยาบาลตากใบร่วมกับผู้ดูแล
ให้การดูแล คุณเจ๊ะซูใบดะห์สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเอง
ได้ สามารถลุ ก นั่ ง ยื น เดิ น และขั บ รถจั ก รยานยนต์
ได้ตามลำ�ดับ และเกิดเป็นผลงานวิจัยจากงานประจำ�  R2R
และได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นไปนำ�เสนอใน R2R Forum
ระดับประเทศในเวลาต่อมา
จากผลลัพธ์การดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2553–2555
ได้มีโรงพยาบาลจากหลายพื้นที่ เช่น อำ�เภอกะพ้อ อำ�เภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี อำ�เภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ได้มา
ศึกษาดูงานฟื้นฟูฯ ในโรงพยาบาลตากใบ ในปี พ.ศ. 2555
เส้นทางการพัฒนางานฟืน้ ฟูคนพิการยังคงมีความท้าทายใน
การแก้ปญ
ั หาการดูแลเด็กพิการในพืน้ ที่ จากการลงเยีย่ มบ้าน
ได้พบเด็กพิการประเภทต่างๆ ได้แก่ เด็กออทิสติก (Autistic)
เด็กปัญญาอ่อน (Down syndrome) เด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้ (Learning Disability - LD) เด็กสมาธิสั้น (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) เด็กสมองพิการ
(Cerebral Palsy - CP) และมีเด็กพิการซ้ำ�ซ้อนจำ�นวนมากใน
ชุมชน โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นครอบครัวทีย่ ากจน ทำ�ให้เป็นภาระ
แก่ครอบครัวอย่างมาก มารดาผู้ให้การดูแลเด็กมักคิดว่าไม่
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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สามารถแก้ไขฟื้นฟูให้เด็กเหล่านั้นดีขึ้นได้
จากปัญหาดังกล่าว ผู้รับผิดชอบงานได้นำ�ปัญหา
ไปปรึกษากับ นายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลตากใบ เพื่อขอใช้สถานที่ตรงลานใต้ต้นไม้ใน
โรงพยาบาล จัดกิจกรรมกระตุน้ พัฒนาการเด็กพิการ สัปดาห์
ละ 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน ซึ่งผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลให้
การสนับสนุนในทุกรูปแบบ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการในโรงพยาบาลตากใบและได้ประสาน
ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ จั ง หวั ด
นราธิวาส ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ เข้ามาร่วมสนับสนุนการ
ดูแลเด็กพิการร่วมกันภายใต้การลงนามข้อตกลง (MOU)
ในเวลาต่อมา โดยโรงพยาบาลตากใบสนับสนุนบุคลากร
ทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำ�บัด นักจิตวิทยา เข้ามา
กระตุ้นพัฒนาการและจัดหาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ
จั ด เตรี ย มอาหารกลางวั น ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ จั ง หวั ด
นราธิวาส สนับสนุนครู 4 ท่าน ในการฟื้นฟูทักษะวิชาการ
เทศบาลเมืองตากใบสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวัน
และค่าพาหนะในกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ รวมถึง
อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ ทำ�ให้เด็กพิการเข้ารับการฟื้นฟู
พัฒนาการในโรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง โดยเด็กมีพฒ
ั นาการ
ในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองและเรียนร่วมกับเด็กใน
โรงเรียนปกติ เรียนฝึกอาชีพ เป็นต้น
จากผลการดำ � เนิ น งานดั ง กล่ า ว ได้ ต่ อ ยอดไปยั ง
ครอบครัวโดยดึงพ่อแม่เข้ามามีบทบาทดูแลเด็กพิการภายใต้
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“โครงการปรับบ้านเป็นโรงเรียน ปรับพ่อแม่เป็นครู” จน
เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในกลุ่มเด็กพิการ ในปี 2556 ได้รับรางวัล
จาก กพร. และเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากภาคส่วนต่างๆ
อย่างต่อเนือ่ ง และในปีเดียวกันนัน้ ได้พบปัญหาของคนพิการ
กลุ่ ม บกพร่ อ งทางการมองเห็ น ที่ ถู ก จำ � กั ด อยู่ ภ ายในบ้ า น
จำ�นวนมาก สิง่ ทีส่ ะท้อนจากคนพิการเหล่านัน้ คือ แม้วา่ พวก
เขาจะมองไม่เห็น แต่ก็อยากไปวัด ไปมัสยิด ไปตลาด และที่
อื่นๆ ในชุมชนบ้าง จากปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลตากใบ
ร่วมกับ สปสช. เขต 12 สงขลา ดำ�เนินโครงการฝึกอบรมทักษะ
คนตาบอดด้านการทำ�ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility – O&M) พร้อมส่ง
พยาบาลรักบ้านเกิดของโรงพยาบาลจำ�นวน 4 คน ไปอบรม
เป็นครูฝกึ ทักษะ O&M เพือ่ จัดการฝึกอบรมคนตาบอดในพืน้ ที่
อำ�เภอตากใบได้อย่างครอบคลุม ซึ่งในเวลาต่อมาได้ขยาย
โครงการไปยังพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 8 อำ�เภอจากทั้งหมด
13 อำ�เภอ
ปี 2557 ได้รับรางวัลผลการดำ�เนินงานจัดบริการ
ภาครัฐดีเด่น รางวัล กพร. เส้นทางการพัฒนาระบบงานพิการ
อำ�เภอตากใบ แม้จะมีระบบการจัดบริการครอบคลุมความ
พิ ก าร 7 ประเภท แต่ ที ม สุ ข ภาพระดั บ อำ � เภอตากใบยั ง
ต้องการผลักดันให้คนพิการมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมเพื่อทำ�
กิจกรรม จึงได้จดั ตัง้ “ชมรมคนพิการอำ�เภอตากใบ” ขึน้ พร้อม
มีเครือข่ายนักพัฒนาชุมชนจากทุก อบต. ในอำ�เภอตากใบ
และผู้รับผิดชอบงานคนพิการใน รพ.สต. ร่วมทำ�งานไป
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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ด้วยกัน โดยมีเวทีการนำ�เสนอปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดูแลคนพิการในพื้นที่ทุก 2 เดือน เพื่อให้เครือข่ายชมรม
คนพิการ นักพัฒนาชุมชน พยาบาลใน รพ.สต. มาประชุม
หารือทิศทางดูแลคนพิการในพื้นที่ พร้อมวางแผนช่วยเหลือ
แก้ปัญหาในระยะต่อไป
ปัญหาทีพ่ บจากเวทีประชุม ได้แก่ ปัญหาสิง่ แวดล้อม
ที่ บ้ า นและในชุ ม ชนที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ ชีวิต ประจำ � วั น ของ
คนพิ ก ารและคนพิ ก ารจำ � นวนหนึ่ ง ที่ อ าการดี ขึ้ น แล้ ว แต่
ประกอบอาชีพไม่ได้ ทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดย อปท. สนับสนุนงบประมาณร่วม
กับโรงพยาบาลตากใบ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก “บริษัทโอสถสภา” จัดกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพชีวิต
ทีด่ ยี งิ่ กว่า” จนกลุม่ คนพิการได้ความช่วยเหลือด้านการปรับ
สภาพบ้าน รวมถึงได้รบั การสนับสนุนด้านอาชีพจนถึงปัจจุบนั
ในปีเดียวกันนี้ยังได้จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทานใน
มูลนิธิสมเด็จย่าขึ้นในโรงพยาบาลตากใบด้วยการนำ�เทคนิค
การทำ�ขาเทียมแบบแกนในที่มีน้ำ�หนักเบา และที่สำ�คัญคือ
ใช้ระยะเวลาในการทำ�รวดเร็ว โดยช่างทำ�ขาเทียมมาจาก
คนพิการในพื้นที่ โดยโรงพยาบาลตากใบได้รับเป็นลูกจ้าง
โรงพยาบาล แล้วส่งไปฝึกอบรมการทำ�ขาเทียมทีม่ ลู นิธฯิ และ
จากการที่ช่างทำ�ขาเทียมเป็นคนพิการเองนั้นเป็นจุดสำ�คัญ
มากในการทำ�ขาเทียมให้คนพิการคนอื่นๆ ใส่ ด้วยความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ต่อปัญหาทีเ่ กิดจากการใส่ขาเทียม นอกจาก
นี้ โรงพยาบาลตากใบได้จดั เลีย้ งอาหารกลางวันแก่ผรู้ บั บริการ
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ทัง้ ผูป้ ว่ ยและญาติ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ทำ�ให้คนพิการ
ทั้ง 13 อำ�เภอของจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และ
สงขลาเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง
ปี 2558 ได้ พั ฒ นาระบบฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิการครอบคลุมความพิการ 7 ประเภท และมีทีมสุขภาพ
คนพิการอำ�เภอตากใบที่ดำ�เนินงานอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนาและความ
ท้ า ทาย คื อ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพโดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(CBR) จึงได้เกิดการพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปัญญาของ
ชุ ม ชนโดยคนพิ ก ารเองที่ ศู น ย์ CBR ตำ � บลบางขุ น ทอง
นวัตกรรมจักรยานบัดดี้ปั่นมือและเท้า ศูนย์ CBR ตำ�บล
พร่อน ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้คนพิการใน
ปี 2558 และปี 2559 มีการต่อยอดการดำ�เนินงานขยายพืน้ ที่
ใหม่ต่อยอดการจัดตั้งและดำ�เนินงาน CBR อีก 2 ตำ�บล คือ
ศูนย์ CBR ตำ�บลศาลาใหม่และศูนย์ CBR ตำ�บลโฆษิต
6. เครือข่ายสุขภาพอำ�เภอรามัน

ยะห์ยา บานีอัลมาฮ์มูดี นักวิชาการสาธารณสุข
ชำ�นาญการ สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอรามัน จ.ยะลา
อาศัยการคิดบวกและ “อิกเราะ” ซึ่งแปลว่า “จงอ่านเถิด”
เป็นโองการแรกของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านที่ถูกประทาน
ลงมาสำ�ทับให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการอ่าน เป็น
แรงบันดาลใจให้รีบหาข้อมูลเกี่ยวกับ DHS มาอ่านเพื่อ
ทำ�ความเข้าใจ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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ตั้งแต่ในปี 2557 ที่ยะห์ยาเริ่มได้มีโอกาสเข้ารับฟัง
เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารขั บ เคลื่ อ น DHS ที่ จั ด ขึ้ น โดย
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ภายใต้การสนับสนุนจาก
มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ โดยมี นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ นักวิชาการ
อิสระด้านสาธารณสุขเป็นอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะความรู้แนว
ทางใหม่ๆ สำ�หรับคนทำ�งานด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ยะห์ยาเริ่มรู้จักคำ�
ว่า UCARE เป็นครัง้ แรก และพอจะเห็นภาพการทำ�งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอในอนาคตจากการชี้แนะของอาจารย์
คำ�ว่า UCARE ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น UCCARE
ซึ่งเป็นคำ�สั้นๆ ที่แฝงด้วยความหมายในตัวของมันและใช้
ผลักดันขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมุ่งเน้นให้
เกิดผลสำ�เร็จแบบยั่งยืน
UCCARE มีความหมายคือ
U = Unity district health team ทีมงาน คณะทำ�งาน
ที่จะขับเคลื่อนภารกิจไปด้วยกัน
C = Customer focus ตอบสนองความต้องการ
แก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
C = Community participation ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ในพื้นที่มาช่วยขับเคลื่อนกับเรา
A = Appreciation การชืน่ ชมความสำ�เร็จ ความภาคภูมใิ จ เพือ่ ให้ทงั้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการมีความสุข
R = Resource sharing and human development
การแบ่งปันทรัพยากร ทั้งคน เงิน สิ่งของ
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E = Essential care การจัดการปัญหาตามบริบท
ของพื้นที่
ในช่วงเริ่มต้นของการขับเคลื่อน DHS ระดับอำ�เภอ
มีการประชุมหารือในเครือข่ายเพื่อออกแบบการขับเคลื่อน
ในระดับอำ�เภอ นำ�โดย นายมะยากี กาเจ สาธารณสุขอำ�เภอ
รามั น และนายแพทย์ ร อซาลี ปั ต ยะบุ ต ร ผู้ อำ � นวยการ
โรงพยาบาลรามัน ได้เข้าพบกับนายปรีชา ชนะกิจกำ�จร
นายอำ�เภอรามัน เพื่อทำ�ความเข้าใจการขับเคลื่อนภารกิจ
DHS ในพื้นที่อำ�เภอรามัน
อำ�เภอรามันใช้ ประเด็น ODOP การดูแลผู้ป่วย
ติดเตียง ชักชวนภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตำ�บล กำ�นันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่มาร่วมแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ป
ด้วยกัน
ในปี 2557 ภายใต้การขับเคลือ่ นระบบสุขภาพอำ�เภอ
ได้ดำ�เนินการให้หน่วยบริการทุกแห่งสำ�รวจผู้ป่วยติดเตียง
ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ สำ�รวจข้อมูลผูส้ งู อายุตดิ เตียง ผูพ้ กิ าร
ติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่นอนติดเตียง ทำ�ให้มีข้อมูล
ผู้ป่วยติดเตียงในปีแรกของการสำ�รวจทั้งอำ�เภอรวม 98 ราย
ในปี 2558 ทางคณะทำ�งานได้ดำ�เนินการสำ�รวจผู้
สูงอายุและผู้พิการ พบว่า มีจำ�นวน 9,614 คน เป็นผู้สูงอายุ
ป่วยติดเตียงจำ�นวน 86 ราย มีผพู้ กิ ารทัง้ หมด 1,492 คน เป็น
ผู้พิการติดเตียง จำ�นวน 75 ราย และมีจำ�นวนผู้ป่วยระยะ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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สุดท้าย จำ�นวน 17 ราย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการ
ติดตาม ค้นหาปัญหา และร่วมวิเคราะห์ ช่วยเหลือ รักษา
ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
ต่อมา การขับเคลื่อนเริ่มเข้มข้นขึ้น มีการสร้างทีม
(Unity district health team) โดยดึงภาคีมาร่วมทีมดูแลผู้ป่วย
ติ ด เตี ย งให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยที ม สหวิ ช าชี พ มี แ พทย์
พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�ศาสนา อิหม่าม ที่มาร่วมกัน
ขับเคลือ่ นการดูแลผูป้ ว่ ย มีการจัดทำ�คำ�สัง่ แต่งตัง้ เป็น “คณะ
ทำ�งานระบบสุขภาพอำ�เภอ” โดยมีนายอำ�เภอรามันเป็น
ประธานขับเคลื่อนดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยกัน โดยในช่วง
บ่ายของทุกวันศุกร์ นายอำ�เภอและหัวหน้าส่วนราชการจะ
ลงพื้นที่เพื่อพบปะและตรวจสุขภาพประชาชน รวมทั้งตรวจ
สุขภาพผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านตามโครงการอำ�เภอเคลื่อนที่
ทั้งนี้ ปัญหาจากการเยี่ยมบ้านได้ถูกหารือต่อในที่
ว่าการอำ�เภอ หรือบางครั้งได้จัดประชุมหารือที่บ้านผู้ป่วย
เพือ่ ประเมินความช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยหัวหน้า
ส่วนราชการ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข นายกองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่าม พมจ. ร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ หลัก 4 ท ได้แก่ ทัศนคติ ทักษะ ทุนทางสังคม
และทางออก
ผลสำ�เร็จที่เกิดกับคนพิการ เช่น ตัวอย่างของนาย
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รอแม ที่ ป่ ว ยด้ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง และเป็ น อั ม พาต
ครึ่งซีก ไม่สามารถเดินได้ อาศัยอยู่ในยุ้งข้าวของเพื่อนบ้าน
กันสองตายายด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท
ไม่มนี �้ำ ประปาทีต่ อ้ งใช้น�้ำ บ่อตักเข้าบ้าน ในพืน้ ทีบ่ า้ นมีไฟฟ้า
แต่รอแมต้องอาศัยแสงสว่างจากตะเกียงท่ามกลางความ
มืดในยามค่ำ�คืน
คณะทำ�งาน DHS ได้รว่ มลงเยีย่ มบ้านเพือ่ เก็บข้อมูล
และระดมความคิดเพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ จนในปัจจุบันนายรอแมสามารถเดินได้หลังจาก
ได้รับการดูแล ฟื้นฟู ทำ�กายภาพบำ�บัด มีบ้านหลังใหม่ที่
ชุมชนได้ร่วมกันช่วยเหลือระดมเงินทุนให้ โดยบริเวณบ้าน
มีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวและมีแพะเลี้ยงไว้เพื่อเพิ่มรายได้
นายมะรอนิ ง ผู้ ป่ ว ยอั ม พาตครึ่ ง ท่ อ นล่ า งจาก
อุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน หลังจากรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์
ยะลากลับมานอนอยูท่ บี่ า้ นและประสบปัญหาทัง้ ความเครียด
จากการขาดรายได้ ปัญหาการติดเชื้อจากท่อสายปัสสาวะ
จากการนอนพื้นราบที่ทำ�ให้น้ำ�ปัสสาวะไหลย้อนกลับ การ
ช่วยเหลือเกิดขึ้นผ่านเวทีการปรึกษาหารือเพื่อให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ปัจจุบนั นายมะรอนิงและครอบครัวมีรายได้
เสริมจากการเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆ ในหมู่บ้านและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในวันที่ทีม DHS อำ�เภอรามันลงเยี่ยม
แค่ เ ห็ น ใบหน้ า ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยรอยยิ้ ม ของครอบครั ว นาย
มะรอนิงก็ทำ�ให้ทีมงานมีความสุขไปด้วย
ทีมคณะทำ�งานจัดระบบการขับเคลือ่ น DHS อำ�เภอ
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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เติมเต็มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มีขีด
ความสามารถในการจัดการปัญหาสาธารณสุขและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ต็มรูปแบบภายใต้หลักคิด
ขัน้ พืน้ ฐาน “การดูแลคนในพืน้ ที่ โดยคนในพืน้ ทีเ่ อง” ด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ตลอดจนสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลล้วนเป็นคนในพืน้ ที่ จึงตัง้ ต้นจากความทุกข์
ของคนในพื้นที่และสร้างกลไกให้คนในพื้นที่มาช่วยเหลือกัน
พร้อมดึงทีมสาธารณสุขระดับอำ�เภอทำ�หน้าที่เสมือนพี่เลี้ยง
ช่วยเติมเต็มคณะทำ�งาน DHS ระดับตำ�บลให้เดินหน้าได้ เช่น
พืน้ ทีต่ �ำ บลบาโงย เลือกขับเคลือ่ นตำ�บลจัดการสุขภาพ พืน้ ที่
ตำ�บลเนินงาม เลือกขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพจิตชุมชน พื้นที่
ตำ�บลจะกว๊ะ เลือกขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
เป็นต้น
“อบต.กายูบอเกาะ” เป็นกรณีพื้นที่ระดับตำ�บลใน
อำ�เภอรามัน ซึง่ ดำ�เนินงานดูแลผูป้ ว่ ยติดเตียงมาสักระยะหนึง่
คณะทำ�งานระดับอำ�เภอได้ลงไปเติมในส่วนทีย่ งั ขาดในพืน้ ที่
ด้วยการประชุมผู้นำ�ชุมชนเพื่อทำ�ความเข้าใจแนวทาง DHS
พร้ อ มคั ด เลื อ กบุ ค คลทำ � งานร่ ว ม และผนวกที ม กั บ การ
ขับเคลื่อน FCT หรือทีมหมอครอบครัว ค่อยๆ กระตุ้น
ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนได้ รู้ จั ก ปั ญ หาของตนเองและหั น มาทำ �
ภารกิจร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบแนวราบ มีการแบ่งงาน
ตามบทบาทหน้าที่ ตามศักยภาพ และเน้นการปรึกษาหารือ
แบบง่าย เป็นกันเอง นำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่ผ่านเวที
ชุมชน โดยคนในชุมชนร่วมรับรูส้ ถานการณ์ความเจ็บป่วยของ
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สมาชิก ตลอดจนรับรู้สภาพปัญหาราย Case ผ่านการบอก
เล่าของคนในพื้นที่ จนสามารถรับรู้ข้อมูลเชิงลึกและร่วมหา
ทางแก้ไขเพื่อชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมพบปะผู้ป่วยถูกนำ�เข้าเวที
การประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผ่าน
การหารือของคณะทำ�งานในชุมชน และเรียงลำ�ดับความ
จำ�เป็นเร่งด่วน มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกิดในชุมชน
ด้วยระบบ Line application ผ่านมือถือ ซึ่งเป็นระบบที่เข้าถึง
เครือข่ายสุขภาพทุกคน มีการใช้ในการนัดประชุม นัดเยี่ยม
บ้ า นผู้ ป่ ว ย ที่ เ มื่ อ ถึ ง วั น ที่ นั ด ทุ ก คนจะมารวมตั ว กั น โดยรู้
บทบาทหน้ า ที่ ต นเอง ทั้ ง ยั ง มี ที ม ช่ า งอาสาซึ่ ง รวมเหล่ า
ช่างฝีมือในชุมชนร่วมดำ�เนินการตามความถนัดและตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายคนละไม้คนละมือ เช่น แม่บ้าน
ปัดกวาดภายในบ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ปรับสภาพแวดล้อมรอบบ้าน
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนจะได้รับการแก้ไข
ผ่านการประชุมของคณะทำ�งาน DHS ตำ�บล เพื่อให้ทุกคน
ร่วมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ตั้งแต่ ปี 2557
ถึง ปี 2558 คณะทำ�งานได้จัดอบรม DHS ระดับอำ�เภอให้
ทีมตำ�บลอบรมทีมผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และสอนแนวคิด
การขับเคลื่อนด้วย UCCARE ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าใจ
ว่าคืออะไร จะดำ�เนินการขับเคลื่อนอย่างไร ทั้งยังส่งเสริม
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขตามบริบทชุมชน โดยใช้ประเด็นการดูแลผู้ป่วย
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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ติดเตียงเป็นเรื่องหลัก และอีกประเด็นปัญหาที่พื้นที่เลือก
ขึ้นมาเพื่อทดลองใช้แนวคิด UCCARE ให้คุ้นเคย ซึ่งถือได้
ว่าองค์การบริหารส่วนตำ�บลกายูบอเกาะเปรียบเสมือนบ้าน
เล็ ก ในป่ า ใหญ่ ที่ มี ค วามพร้ อ มในการขั บ เคลื่ อ นและให้
การสนับสนุนให้เกิดกลไก DHS ในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ
เปรียบเทียบการดำ�เนินงาน

ด้านการเริ่มต้นขับเคลื่อนดำ�เนินงานคนพิการ 6
พื้นที่ จำ�แนกลักษณะการเริ่มต้นได้ 2 ประการ
1) อำ�เภอที่เริ่มต้นด้วยกระบวนการทำ�งานตาม
แนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ คือ อำ�เภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา และอำ�เภอรามัน จังหวัดยะลา
2) อำ�เภอทีม่ ที นุ เดิมจากประสบการณ์การดำ�เนิน
งานในเรื่ อ งคนพิ การหรื อ ผู้ สู ง อายุ ม าก่ อ นทั้ ง ในระดั บ
ตำ�บลและโรงพยาบาลชุมชน จนถูกยกระดับสู่งานระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อำ�เภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อำ�เภอบางกล่ำ� จังหวัดสงขลา
อำ�เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เมื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการทำ � งานร่ ว มกั น จึ ง ได้ เรี ย นรู้
แนวคิด DHS จากมูลนิธิสุขภาพภาคใต้และทีมงานพัฒนา
กระบวนการ UCCARE เพื่อปรับใช้ในการดำ�เนินงานจริง
ต่ อ ยอดการทำ � งานในพื้ น ที่ แ ละเลื อ กประเด็ น หรื อ กลุ่ ม
เป้าหมายที่จะดำ�เนินการ ในช่วงเริ่มต้นหลายแห่งเลือก
วิธีการดูงานเพื่อเรียนรู้ จากพื้นที่ที่ดำ�เนินงานได้ดีก่อน
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แล้ ว นำ � มาต่ อ ยอดการดำ � เนิ น งานในพื้ น ที่ ข องตน เช่ น
โรงพยาบาลตากใบมาดูงานโรงพยาบาลนาทวีในการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิ ก ารและกลั บ ไปสำ � รวจข้ อ มู ล ในการเข้ า
ถึงกลุ่มเป้าหมาย หลายแห่งพัฒนาระบบข้อมูลกลางใน
อำ�เภอเพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
และนำ�มาวิเคราะห์จดั ทำ�ยุทธศาสตร์และแผนงานรองรับ
ในส่วนของการจัดระบบบริการมีความครอบคลุมทั้งด้าน
ส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟู และหลายแห่งมีการขยาย
กรอบในการดูแลไปครอบคลุมสิทธิด้านการแพทย์ สังคม
การศึกษา และอาชีพ
จุดเด่นของเครือข่าย DHS จะพบว่ามีการทำ�งาน
เป็นทีม ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่ ชุมชน จิตอาสา ทั้งในพื้นที่
และนอกพื้นที่ เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพดำ�เนินการร่วมกัน
มี ก ารวางยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มระดั บ อำ � เภอในลั ก ษณะชุ ม ชน
ช่วยดูแลกันและกัน ทำ�งานในลักษณะเชื่อมโยงส่งต่อ โดย
เฉพาะส่วนของระบบบริการสุขภาพ อาศัยระบบข้อมูลกลาง
ให้เกิดการทำ�งานร่วมกันและมีการพัฒนาศักยภาพทีมงาน
และอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง หลายแห่งมีการทำ�งานเชิงรุก
เพือ่ การฟืน้ ฟูและป้องกันความพิการ โดยโรงพยาบาลอำ�เภอ
ทำ�งานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน รวมไป
ถึงญาติ และแทบทุกที่ผลักดันให้มีชมรมคนพิการเพื่อเปิด
โอกาสให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรม
ทางสังคม
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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อำ�เภอนาทวี มียทุ ธศาสตร์ระดับอำ�เภอ “คนนาทวี
ไม่ ท อดทิ้ ง กั น ” มี ร ะบบข้ อ มู ล กลางเพื่ อ บู ร ณาการงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ความสำ�คัญกับการดูแลคนพิการ
ครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา
อาชีพ และสังคม จัดตั้งชมรมคนพิการ “ชมรมคนนาทวีไม่
ทอดทิง้ กัน” มีสว่ นร่วมดำ�เนินกิจกรรม ทำ�งานเชิงรุก ป้องกัน
ความพิ ก าร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารระดั บ
ชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำ�เภอปะเหลียน ใช้แนวคิด “ชุมชนดูแลคนพิการ”
เริ่มด้วยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่นำ�ร่องระดับ
ตำ�บล จัดตั้ง “ชมรมทวีพลังคนพิการ” ต่อมาพัฒนาเป็น
“อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ดแู ล
คนพิการ” (อพมก.) และกลายเป็น “ศูนย์เรียนรู้คนพิการ
ตำ�บลปะเหลียน” อบรมให้ความรู้คนพิการและครอบครัว
ในการดูแลสุขภาพ สิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการทุกประเภท
และยกระดับเชิงนโยบายไปสู่สมัชชาสุขภาพจังหวัดประเด็น
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ดู แ ลคนพิ ก ารครอบคลุ ม ประเด็ น
ปัญหาทั้งด้านทางการแพทย์ การศึกษา สังคมและอาชีพ มี
การจัดการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพื่อเป็นกลไก
สนับสนุนระดับชุมชน
อำ�เภอบางกล่ำ� มีการประกาศเป็นวาระอำ�เภอ
เชื่อมโยงงานคนพิการและผู้สูงอายุไปด้วยกัน อาศัยงาน
ศู น ย์ เวชศาสตร์ ฟ้ื น ฟู โรงพยาบาลบางกล่ำ � เป็ น เครื อ ข่ า ย
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทำ�ให้มีระบบส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการ
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ฟื้นฟูท่ี รพ.บางกล่ำ�  มีการพัฒนาเป็นอำ�เภอนำ�ร่องในการ
ดำ�เนินงานดูแลระยะยาวผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง สำ�รวจ
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการใหม่ท้ังหมดครอบคลุมทั้งอำ�เภอ
แยกเป็น 3 กลุม่ ประกอบด้วย กลุม่ เข้าสังคมได้ กลุม่ ติดบ้าน
และกลุม่ ติดเตียง มีทมี หมอครอบครัวทัง้ ระดับชุมชน ตำ�บล
และอำ�เภอ
อำ�เภอป่าบอน การจัดบริการคนพิการแบบ One
Stop Service มีการประสานงานเครือข่ายทัง้ ในและนอกพืน้ ที่
มาช่ ว ยเหลื อ คนพิ ก าร มี ก ารประเมิ น สภาพและให้ ก าร
พยาบาลตามแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน (INHOMESSS) และ
แบบฟอร์มการดูแลต่อเนื่อง ส่งต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
นักกายภาพบำ�บัดทำ�การฟื้นฟูกายภาพบำ�บัด ทีมพยาบาล
ให้ความรู้ให้ฝึกปฏิบัติจนมีความชำ�นาญ เภสัชกรดูเรื่อง
ยาต่ า งๆ ทั น ตแพทย์ ส อนการทำ � ความสะอาดช่ อ งปาก
แพทย์แผนไทยแนะนำ�เรื่องการนวด แขน ขา นักโภชนากร
สอนการเตรียมอาหารให้ทางสายยาง ส่วนพยาบาลสุขภาพ
จิตได้ประเมินภาวะเครียดและซึมเศร้า มีการ Conference
case กันโดยทีมหมอครอบครัว โดยมีการขับเคลื่อนการ
ช่วยเหลือด้วยหลักการ UCCARE
อำ � เภอตากใบ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นา
ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ One
Stop Service สร้างความต่อเนื่องในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้วยตนเองและญาติ จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ จัดกิจกรรมกระตุ้น
พัฒนาการเด็กพิการประเภทต่างๆ เช่น เด็กออทิสติก (Auการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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tistic) เด็กปัญญาอ่อน (Down syndrome) เด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (Learning Disability - LD) เด็กสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) เด็กสมอง
พิการ (Cerebral Palsy - CP) และเด็กพิการซ้ำ�ซ้อน ปรับบ้าน
เป็นโรงเรียน ปรับพ่อแม่เป็นครู จัดทำ�โครงการฝึกอบรมทักษะ
คนตาบอดด้ า นการทำ � ความคุ้ น เคยกั บ สภาพแวดล้ อ ม
และการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility) มีระบบการ
จัดบริการที่ครอบคลุมความพิการทั้ง 7 ประเภท
อำ�เภอรามัน เลือกประเด็นการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ชักชวนภาคีเครือข่าย มีความเป็นทีม โดยมีนายอำ�เภอรามัน
เป็นประธานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อปท. อบต. กำ�นัน
ผูใ้ หญ่บา้ นในแต่ละพืน้ ที่ แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในพื้ น ที่ ไ ปด้ ว ยกั น บนฐานคิ ด
“การดูแลคนในพื้นที่โดยคนในพื้นที่เอง” มีการสำ�รวจ
ข้อมูลจำ�นวนผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการติดเตียง และผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายที่นอนติดเตียง และนำ�เสนอข้อมูลเชิงลึกของ
พืน้ ทีผ่ า่ นเวทีของชุมชนพร้อมหาทางแก้ไข โดยมีทมี สหสาขา
วิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน ร่วมกันขับเคลื่อนดูแลผู้ป่วย มี
การพัฒนาระบบการสือ่ สารด้วยการสร้างกลุม่ Line Application ขยายผลการดำ�เนินงานลงไปในพื้นที่ระดับตำ�บล
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ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

จากกระบวนการการดำ�เนินงานคนพิการทัง้ 6 พืน้ ที่
สรุปปัจจัยความสำ�เร็จได้ดังนี้
1.การทำ�งานเป็นทีม (Unity district health team) สร้างทีม

ให้มีความเข้มแข็ง โดยดึงคนที่เห็นด้วยมาก่อน และเลือกคน
ที่มีจิตอาสาและจิตบริการสาธารณะมาร่วมทำ�งานด้วยกัน
พร้อมกับขายความคิด ขยายภาพสุขภาวะที่อยากให้เกิด
เพื่อให้เกิดทัศนะต่อการทำ�งานกับคนพิการที่ต่างไปจาก
เดิม มองมิติสุขภาพในมุมที่เปิดกว้าง ให้ทีมได้รู้ว่าสิ่งที่ทำ�
แม้ เ ป็ น เพี ย งกลุ่ ม คนเล็ ก ๆ แต่ ผ ลที่ เ กิ ด นั้ น ยิ่ ง ใหญ่ ม าก
เพียงใด ซึ่งเป็นผลดีกว่าต่างคนต่างทำ� ดึงภาคส่วนต่างๆ มา
ช่วยกันวางเป้าหมาย วางแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาใน
พืน้ ทีใ่ ห้เป็นหนึง่ เดียวกันโดยไม่แยกส่วนการพัฒนา ผูบ้ ริหาร
เองควรสนับสนุนการทำ�กิจกรรมทุกรูปแบบ สนับสนุนงบ
ประมาณอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล โดยมีทีม
งานทีเ่ ข้มแข็งโดยมีทมี งานทีเ่ ข้มแข็งสามารถจัดการและแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่องแบบ “กัดไม่ปล่อย”
2. ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (Customer focus) สืบค้น

ปัญหาสุขภาพของคนในพืน้ ทีใ่ ห้พบว่ามีปญ
ั หาอะไร หาข้อมูล
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพือ่ การทำ�งานร่วมกัน วิเคราะห์
ให้รทู้ มี่ าของปัญหา กลุม่ เป้าหมายของปัญหา และผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำ�เภอ ประเด็น ‘คนพิการ’
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3. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (Community participation)

เนื่องจากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำ�พัง บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น วิชาการ ประชาสังคม ชุมชน เพื่อแบ่งเบาภารกิจ และให้กลุ่มเป้าหมายได้
รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยที ม ช่ ว ย
ประสานงาน แบ่งบทบาทหน้าที่ ดึงภาคีที่เกี่ยวข้องมาร่วม
เป็นคณะทำ�งานเพื่อรับรู้ปัญหาร่วมกัน การรวมตัวกันของ
บุ ค คลเป็ น เครื อ ข่ า ยก่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง ที่ เข้ ม แข็ ง สามารถ
ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตรง
เป้าหมาย โดยทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และทำ�ให้ผู้มี
ส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นตกลงยอมรับ ยินยอม
ปฏิบัติตามได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ รวมถึงการ
เพิ่มขีดความสามารถพัฒนาศักยภาพทีมงานและเครือข่าย
จากการได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะครั้ ง ของเครื อ ข่ า ย
ทำ�ให้เกิดแนวคิดเพื่อพัฒนาและมองปัญหาแบบครอบคลุม
มากขึ้นจนสามารถแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่แท้จริงได้
4. การชื่นชมในความสำ�เร็จ (Appreciation) การทำ�งานกับ

คน สิ่งหนึ่งขาดไม่ได้ คือ การชื่นชมในความสำ�เร็จร่วมกัน
เพื่อให้ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข มีความภาคภูมิใจ
ยินดีไปด้วยกัน และช่วยให้เกิดความสนิทสนม เชื่อมความ
สัมพันธ์อันดีต่อกันอันเป็นผลลัพธ์ที่ประเมินค่ามิได้
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5. การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) ทัง้ คน

เงิน สิ่งของ แบ่งปัน ร่วมกันใช้ ร่วมกันพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน
การช่วยเหลือให้มปี ระสิทธิภาพ แม้แต่การแนะนำ�องค์ความรู้
เองก็ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการมีสุขภาพที่ดีในชุมชน
6.จัดการปัญหาตามบริบทของพื้นที่ (Essential care) ใน

แต่ ล ะพื้ น ที่ ห รื อ ชุ ม ชนมี ปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งกั น ตามบริ บ ท
ของพื้นที่ วิธีการแก้ไขก็อาจแตกต่างกันไปตามสภาพความ
พร้อมของพืน้ ที่ เมือ่ ได้ศกึ ษาวิเคราะห์จนเข้าใจดีแล้วต้องคืน
ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบปัญหาในชุมชนของ
ตนเอง และเรียงลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาที่ชุมชนกำ�ลัง
เผชิญ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความร่วมมือในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพของชุมชน และพร้อมที่จะพัฒนาสู่อำ�เภอ
สุขภาวะในอนาคตจากความร่วมมือทุกภาคส่วน การคืน
ข้ อ มู ล ให้ ชุ ม ชนทำ � ให้ ชุ ม ชนเห็ น ปั ญ หาและมี ส่ ว นร่ ว มใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหามากขึ้น และการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายจะยั่งยืนหากเครือข่ายสามารถทำ�ให้กิจกรรม
ต่างๆ กลายเป็นวิถีของชุมชน รวมถึงรูปแบบการจัดบริการ
ที่เหมาะสมกับบริบทคนพิการ โดยใช้กลยุทธ์ เข้าถึง เข้าใจ
และพัฒนา ส่งผลให้การดำ�เนินงานครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย
อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
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ข้อเสนอเพื่องานคนพิการ

1. ผูบ้ ริหารควรให้ความสำ�คัญต่องานคนพิการ มี
ความเข้าใจงานการดูแลคนพิการ โดยเน้นที่ทัศนคติที่มีต่อ
คนพิการและระบบสุขภาพที่มากกว่าระบบสาธารณสุข และ
ใช้ปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายตาม
บริบทมากกว่าวิธีการเชิงนโยบายที่มีลักษณะ “สำ�เร็จรูป” ทำ�
เหมือนกันทั่วไป
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพื่อไม่ให้
เกิดความพิการ ให้นักกายภาพหรือพยาบาลหรือจิตอาสา
มีความเข้าใจต่อภารกิจการดูแลสุขภาพที่มากกว่างานฟื้นฟู
3. สร้างความรู้สู่สาธารณะ โดยเฉพาะการดูแล
คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมเด็กออทิสติก (Autistic) เด็ก
ปัญญาอ่อน (Down syndrome) เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
(Learning Disability - LD) เด็กสมาธิสั้น (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder - ADHD) เด็กสมองพิการ (Cerebral
Palsy - CP) และเด็กพิการซ้�ำ ซ้อน และการป้องกันความพิการ
รายใหม่ทเี่ กิดจากโรคเรือ้ รัง ซึง่ ความรูด้ งั กล่าวยังอยูใ่ นแวดวง
วิชาชีพ ยังไม่เป็นความรู้สาธารณะ
4. เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ให้
ครอบคลุมกับความพิการทุกประเภท และกระจายบุคลากร
ให้มีความสมดุลของความต้องการ
5. การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพสำ � หรั บ คนพิ ก าร
สามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษาพื้นที่ต้นแบบที่ประสบความ
สำ�เร็จเพื่อปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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การดู แ ลคนพิ ก ารโดยระบบสุ ข ภาพระดั บ อำ� เภอ
เป็ น ระบบการทำ � งานมิ ติ ใ หม่ ที่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม ทั้ ง ด้ า น
กระบวนทัศน์ตอ่ คนพิการและการทำ�งานในรูปแบบทีก่ า้ วข้าม
กรอบการทำ�งานสาธารณสุขรูปแบบเดิม ซึ่งเน้นการคิดและ
สั่งการจากนโยบาย แต่การดูแลคนพิการโดยเครือข่ายระบบ
สุขภาพระดับอำ�เภอนั้นจะเน้นการใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยมี
เป้าหมายและวิธีการทำ�งานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์จน
สามารถทำ�ให้ประชาชนเกิดการรับรู้และตระหนักถึงสุขภาพ
ของตนเอง เกิดเครือข่ายการร่วมสร้างสุขภาวะในระดับ
อำ�เภอให้ดีขึ้น มีความสมดุลมากขึ้น และด้านทิศทางการ
ทำ � งานพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพชุ ม ชนในลั ก ษณะลงไปขอมี
ส่ ว นร่ ว ม มี ค วามเป็ น “หุ้ น ส่ ว น” มากกว่ า เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขลงไปทำ�ให้
บทเรียนจาก 6 พื้นที่ตัวอย่างนี้ คงช่วยให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึง และร่วมกันดูแล
คนพิการได้ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มิใช่เพื่อหวังสิ่งใด แต่เพื่อตอบ
สนองต่อปัญหาสุขภาวะในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลาในชุมชนนั่นเอง
“...คนพิการสามารถทำ�อะไรได้มากกว่าที่ฉันคิด
เพียงแค่เราให้โอกาส...”
สมจิต พรมจันทร์
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำ�เภอนาทวี
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